ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:46
תל אביב 17:02
16:51
חיפה
16:52
חברון
16:50
שכם
17:02
ב"ש

17:59
18:01
17:59
18:00
17:59
18:02

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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הרב אהרון חיים הלוי צימרמן  -חלק ב'

חיבת הארץ

בית המערבים
סיפורו של מקום
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יש " עמדה
הרמטכ"ל היוצא רב אלוף גבי
אשכנזי נפרד השבוע מההתיישבות
באירוע מרגש בתל-שילה שבבנימין
תוך שהוא מציין כי" :אין עוד מקום כזה
בעולם ,בו ניתן לפסוע בנתיבי אבותינו.
אנו ,לובשי המדים ,משמשים 'שומרי
חומה' לאותה שרשרת מיוחדת של
עם ישראל שהתחילה בימי אברהם
אבינו" .תקופתו של אשכנזי כללה
אמנם גזירות מדיניות קשות אך
במישור הביטחוני וביחסי עבודה שבין
ההתיישבות לצה"ל נמצאה לרוב אוזן
קשבת והבנה בלשכת הרמטכ"ל.
אשכנזי ייזכר גם כמי שהביע עמדה
ברורה נגד השתתפות של חיילים
בהריסת בתי יהודים ופינויים בכוח
והצהיר" :אי אפשר לנצח ארגון טרור
בלי לשלוט בשטח".

על הפרשה תצוה

הרב אוריאל גנזל  -רב היישוב רבבה וראש מיזם "צהר לחקיקה"

"וְ

חושן משפט – לדמותה של המדינה

ָע ִׂש ָית ח ֶֹׁשן ִמ ְׁשּפָ ט ַמ ֲע ֵׂשה ח ֵֹׁשב ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה
תׁ-שמֹות
ֵאפֹד ַּת ֲע ֶׂשּנּו ...וְ נָ ָׂשא ַא ֲהרֹן ֶא ְ
ל-לּבֹו
ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבח ֶֹׁשן ַה ִּמ ְׁשּפָ ט ַע ִ
ל-הּק ֶֹדׁש ְלזִ ּכָ רֹן ִלפְ נֵ י ה' ָּת ִמיד.
ְּבבֹאֹו ֶא ַ
אּורים
ת-ה ִ
וְ נָ ַת ָּת ֶאל-ח ֶֹׁשן ַה ִּמ ְׁשּפָ ט ֶא ָ
ל-לב ַא ֲהרֹן ְּבבֹאֹו ִלפְ נֵ י ה' וְ נָ ָׂשא
ת-הּתֻ ִּמים וְ ָהיּו ַע ֵ
וְ ֶא ַ
ל-לּבֹו ִלפְ נֵ י ה'
ת-מ ְׁשּפַ ט ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ִ
ַא ֲהרֹן ֶא ִ
ָּת ִמיד" (שמות כ"ח ,ט"ו  -כ"ט).
החושן הוא סמל לאחדות ישראל .שתים-
עשרה האבנים הקבועות בו כנגד שנים עשר
שבטי ישראל מצויים כל העת על ליבו של אהרון
הכהן בבואו אל הקודש .אך החושן מכונה 'חושן
משפט' .התורה מדגישה כי החושן לבוש כאפוד
על אהרון הכהן מכוון כנגד ליבו – ועליהם האורים
והתומים.
יש כאן מעין רמז למקום היושרה והאמת
הפנימיים המכוונים לליבה של האומה – אשר
צריכים להיות מורכבים מצד אחד מאחדות
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חדש

4&5

חדש

ישראל ומן הצד השני מ"משפט בני ישראל" – ושני
הדברים אנו למדים בפרשתנו – חייבים להיות אל
מול ליבו של אהרון הכהן ,הכהן הגדול המשרת
בקודש ,בחיבור הנשגב שבין האדם לאלוקים .אך
אנו יודעים ש"לא בשמים היא ולא מעבר לים".
התורה נמצאת בכל תחומי החיים – מן הפרט לכלל,
מהלכות יחיד ועד להלכות ציבור ומדינה בנושאים
שונים ומגוונים :מברית מילה ,נישואין ,גירושין,
נזיקין ,סדרי שלטון וסמכויותיו ,מלחמה ועוד.
הציונות הדתית ,הרואה במדינה חלק מתהליך
הגאולה ,תורמת מכוחותיה בנפש ובגוף לביסוס
המדינה ולעיצובה כמדינה יהודית .עם זאת ,אפיק
ההשפעה המרכזי על דמותה של המדינה מצוי
דווקא בתחום החקיקה והמשפט – "וְ ָע ִׂש ָית ח ֶֹׁשן
ִמ ְׁשּפָ ט".
מובא בגמרא (פסחים דף פח עמוד א)" :אמר
רבי אלעזר ...לא כאברהם שכתוב בו הר ,שנאמר
(בראשית כ"ב) אשר יאמר היום בהר ה' יראה ,ולא
» המשך בעמוד 3
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הרמטכ"ל היוצא רב אלוף גבי אשכנזי נפרד מראשי ההתיישבות באירוע מרגש בתל-שילה
בבנימין ,השבוע

שומרי החומות
יש"עמדה
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יש"עמדה

דיין ,בירך את הרמטכ"ל בשם מתיישבי יהודה
ושומרון ואמר כי "צה"ל וההתיישבות הם
שתי זרועות של אותו הגוף  -מדינת ישראל
 ויחד הם פועלים להבטיח את קיומו שלעם ישראל בארצו ואת ההגשמה הציונית״.
דיין הוסיף כי "רוח הלחימה והנחישות שרב
אלוף אשכנזי החזיר לצה"ל ,יש להן משמעות
רבה שמעבר למישור הצבאי והן מחזקות את
רוח העם כולו".
יו"ר מועצת יש"ע העניק לרמטכ"ל היוצא
תמונה ועליה דבריו של שמעון החשמונאי:
"לא ארץ נכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו,

שומרי החומה

הרמטכ"ל היוצא רב אלוף גבי אשכנזי,
אשר יסיים בקרוב את תפקידו ,קיבל לידיו
את מושכות צה"ל שנים מספר לאחר
טראומה קשה שעברה המערכת הצבאית,
כשממשלת ישראל כפתה עליה לגרש אלפי
יהודים תושבי גוש קטיף וצפון השומרון
מבתיהם ,בצעד חסר אחריות מבחינה
ביטחונית וציונית .חרף עמדת שר הביטחון,
שביקשה ומבקשת להמשיך ולפגוע
באמצעות כוחות הביטחון גם בשגרת החיים
של  330אלף ישראלים המתגוררים ביהודה
ושומרון ,רב-אלוף אשכנזי גילה דעתו
באופן נחרץ מספר פעמים ובפומבי נגד
השתתפות של חיילים בהריסת בתי יהודים
ופינויים בכוח .גם ברמה האסטרטגית הביע
הרמטכ"ל היוצא עמדה אמיצה וברורה,
כשהצהיר כי "אי אפשר לנצח ארגון טרור
בלי לשלוט בשטח"" .המציאות הביטחונית
השקטה יחסית של השנים האחרונות
באזור יהודה ושומרון ,נובעת משליטתו
של צה"ל בשטח" ,קבע אשכנזי והוסיף:
"לא נוכל לנצח בעימות רק באמצעות

אש ותקיפות מהאוויר" .ראוי היה שעמדה
מקצועית זו תאומץ ובהקדם על ידי
הממשלה ,ותביא להצהרה רשמית נגד כל
נסיגה שתביא ,גם לדעת צה"ל ,להפקרות
ביטחונית ולהשתלטות של ארגוני הטרור
על נקודות אסטרטגיות חשובות ולמתקפת
טרור וטילים חסרת תקדים על מרכז הארץ.
תקופתו של גבי אשכנזי כרמטכ"ל כללה
אמנם גזירות מדיניות קשות על ההתיישבות
ובראשן הקפאת הבניה ,אך ראוי לציין כי
במישור התיאום הביטחוני וביחסי העבודה
שבין מועצת יש"ע והמתיישבים לבין לצה"ל,
נמצאה לרוב אוזן קשבת והבנה כנה בלשכת
הרמטכ"ל לצרכיה של ההתיישבות.
השבוע נפרד הרמטכ"ל מראשי מועצת
יש"ע במסגרת סיור פרידה מפיקוד המרכז
של צה"ל .הוא סייר באתר המקראי תל שילה
שבבנימין ואמר" :אין עוד מקום כזה בעולם,
בו ניתן לפסוע בנתיבי אבותינו .אנו ,לובשי
המדים ,משמשים 'שומרי חומה' לאותה
שרשרת מיוחדת של עם ישראל שהתחילה
בימי אברהם אבינו" .יו"ר מועצת יש"ע ,דני

מבט להתיישבות

נ

תונים שחשף לאחרונה משרד החינוך
מגלים כי ביהודה ושומרון מחנכים
למצוינות :מבין המכללות הדתיות
בארץ מובילה מכללת "אורות ישראל"
באלקנה עם מספר המצוינים הגבוה ביותר
בארץ .במכללה פועלת תוכנית של משרד
החינוך שמטרתה "להשביח" את אוכלוסיית
העוסקים בחינוך ,מציעה לבעלי פסיכומטרי
גבוה וברק בעיניים לא פחות ממלגת לימודים
מלאה ל  3שנים ותעודה יוקרתית שתביא את
המסיימים להנהגת החינוך.
במשרד החינוך מנסים בשנים האחרונות
להוביל מגמה של הבאת צעירים בעלי נתונים
גבוהים ביותר ,דווקא לתחום החינוך .במסגרת
זו מפעיל המשרד את "תוכנית המצוינים"
המציעה למועמדים בעלי ציון פסיכומטרי
גבוה ,ובגרויות גבוה מלגת לימודים מלאה
לכל תקופת לימודיהם – לאחר ראיון לבדיקת
התאמתם לתחום ההוראה .במשרד החינוך
מדגישים" :ציונים גבוהים בלבד לא יספיקו -
אנחנו מחפשים את אלו שיש להם ברק בעיניים
ואמונה במקצוע החינוך כשליחות".
דו"ח חדש של משרד החינוך והאגף
להכשרת עובדי הוראה ,מראה שמצוינים
ישע שלנו 2

כי אם בנחלת אבותינו אשר נכבשה בעת מן
העתים בלא משפט ,וכאשר היה לאל ידינו
השיבונו אותה לנו".

•

מחנכים למצוינות

עם ברק בעיניים ,נמצאו
הרבה דווקא במכללת "אורות
ישראל" –מכללה דתית לחינוך
הממוקמת באלקנה שבשומרון
אשר נמצאת במקום הראשון
מבין המכללות הדתיות במספר
המשתתפים בתוכנית המצוינים.
ביחס לכלל המכללות בארץ
תופסת 'אורות ישראל' את
המקום השני והמכובד אחרי
סמינר הקיבוצים .בכך השיגה
מכללת "אורות ישראל" מכללות
גדולות ומכובדות בקרב הציבור החילוני.
"בקרב הציבור הדתי נושא החינוך נתפס
כנושא ערכי חשוב ,ובאופן טבעי יוקרתו עולה".
מסביר הרב אוריאל טויטו העומד בראש
תוכנית המצוינים במכללת אורות ישראל
קמפוס אלקנה",דבר זה מביא לכך שהמכללות
הדתיות לחינוך מושכות את הטובים והטובות
ביותר מקרב צעירי הציבור הדתי .הנתונים
מוכיחים שוב ,שבציבור הדתי הטובים ביותר
פונים לחינוך והדבר בהכרח משפיע גם על
רמת החינוך בבתי הספר הממלכתיים דתיים
על המבחנים הארציים ועל ההישגים במבחני

הבגרות" .מוסיף טויטו.
תוכנית המצוינים חובקת היום את רוב
המכללות לחינוך ברחבי הארץ ,והיא מעלה
באופן עקבי את אחוז המצוינים במערכת
החינוך .כמעט כל המכללות הדתיות לחינוך
מאפשרות השתתפות בתוכנית ,במחזור
האחרון סיימו מעל  300בוגרים ,ולא פחות
מ  2500מורים מצויינים יצאו לשטח בשנים
האחרונות בעקבות הפרוייקט .השנה בכדי
להתקבל לפרוייקט ,נדרש ציון פסיכומטרי של
 630לפחות ועמידה בראיון ,לבדיקת "הברק
בעיניים" ,או ציון משולב של פסיכומטרי
ובגרות של .613

•

חושן משפט – לדמותה של המדינה

המשך מעמוד השער

כיצחק שכתוב בו שדה ,שנאמר (בראשית כ"ד)
ויצא יצחק לשוח בשדה .אלא כיעקב שקראו בית,
שנאמר (בראשית כ"ח) ויקרא את שם המקום ההוא
בית אל" .כנגד דמותם של שלושת האבות אנו
פועלים היום בשלושה תחומים למען ביסוס זהותה
היהודית של מדינת ישראל.
דמותו של אברהם אבינו מייצגת תחום של
חקיקת חוקים דתיים  -בהיותו ראשון הקוראים
בשם ה' ,וביצירתו לראשונה את ההבחנה
הברורה בינו לבין שאר העולם – "אברהם
העברי ...כל העולם בעבר אחד ואברהם בעבר
שני" .בין החוקים אשר נחקקו לשם כך ניתן
לציין את חוק שעות עבודה ומנוחה ,אשר קבע
את יום המנוחה השבועי של היהודים בשבת,
את חוק הכשרות ,את חוק חג המצות (איסורי
חמץ) ,את חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין
וגירושין) ועוד .חקיקת חוקים אלו בשנותיה
הראשונות של המדינה הייתה חשובה מאוד
ליצירת זהות יהודית בסיסית ,ולהבטחת יכולתם
של שומרי מצוות לחיות בה.

דמותו של יצחק אבינו מייצגת תחום של קידום
המשפט העברי בחקיקה ובפרשנות החוק במדינת
ישראל לאור ההלכה ,בהיותו מסמל את מידת
הדין וההכרעה ,ובהיותו מהווה חוליה מקשרת
בין אביו אברהם לבנו יעקב .משפט אשר רלוונטי
לדוגמה בדיני שומרים ,השבת אבידה ,פיצויים,
ואפילו "לא תעמוד על דם רעך" .מדובר בתחום
תחום עשייה חשוב אך מוגבל לאותם נושאים
שנפסקו בשולחן ערוך.
דמותו של יעקב מייצגת תחום של קידום מבט
יהודי בחקיקה במדינת ישראל .יעקב אבינו ,בכיר
האבות ,נחשב למי שבונה בית (פסחים פח ,ב)
ומכניס לתוכו את כל 'בית ישראל' .בבניית בית קבע
יש לעצב את כל פרטיו בתשומת לב יתרה .מדובר
ביוזמה חדשה יחסית הפועלת בשיתוף פעולה עם
הכנסת במיזם שנקרא "צוהר לחקיקה" .במסגרת
המיזם מתקבלות פניות מחברי כנסת מכל סיעות
הבית בבקשות לחוות דעת על חוקים וכן מעקב
אחר כל הצעות החוק ודיוני ועדות הכנסת ,איתור
דילמות ערכיות בבסיס הדיונים ,ומגבשים "מבט

יהודי" אודותן" .המבט היהודי" יונק מההלכה,
מעקרונות הלכתיים ,מעקרונות מטא-הלכתיים
ומהשקפת עולם תורנית .בדילמות העולות איננו
שואלים רק מה צריך לחייב על פי ההלכה ,אלא מה
ראוי לתקן על פי רוח התורה בהתחשב במציאות
הקיימת.
אמר הרב קוק שדבריו מהווים נר לרגלינו:
"למען דעת שלא רק יחידים חכמים מצוינים,
חסידים נזירים ואנשי קודש חיים באור האידיאה
הא-להית ,כי גם עמים שלימים ,מתוקנים
ומשוכלים בכל תיקוני התרבות והישוב המדיני...
עד המערכות הרחבות – הסוציאליות ,הפוליטיות
והאקונומיות."...

•

מיזם "צוהר לחקיקה" של ארגון רבני צוהר הפועל להגברת
היהדות בהליכי החקיקה בכנסת ויו"ר הועדה לזכויות הילד
ח"כ זבולון אורלב קיימו השבוע את יום הזהות היהודית
בכנסת שבמסגרתו התקיימו דיונים מיוחדים בועדות הכנסת,
הועלו הצעות חוק בעלות זיקה יהודית וקשר למסורת
ישראל ,נערך פאנל מרכזי במעמד יו"ר הכנסת ,רבנים ח"כים
ואנשי משפט ,וכן דיון מליאה אשר הוקדש לנאומים בנושא
הזיקה היהודית ואופייה היהודי של המדינה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי אהרן חיים הלוי צימרמן  -חלק ב'
משה מאירסדורף

"כאשר יעברו עליהם כמה וכמה
צרות ואפילו הכי לא יעזבו את ה'
ואת נחלתם ארץ הקדושה"

ל

אחר עלייתו לארץ ישראל ביקר רבי
אהרן חיים הלוי צימרמן במקומות רבים,
נפגש עם חוגים רבים רבנים וראשי
ישיבות ,ואף עם כאלו שאינם דתיים .הוא אמר
כי "יש שקוראים להם יהודים חילוניים בישראל.
ישנם שומרי מצוות לכל דיקדוקיהן ,ישנם שאינם
מדקדקים במצוות ,אך בסך הכל רובם כולם
מאמינים ופועלים למען כלל ישראל .אמרתי
לאנשי נטורי קרתא' :תורה וצה"ל מקיימים את
עם ישראל .בלי תורה הרי אנו בלי אוויר לנשימה
לכן חיוני לקיומן של הישיבות .אבל גם בלי צה"ל
יפרצו האויבים מכל הגבולות .תודו שצה"ל ערב
לעצם קיומו של העם היהודי".
מסופר כי כשהרבי מסאטמר פרסם את ספרו
המקטרג על מדינת ישראל סתר הרב צימרמן
בשיעוריו את הנחותיו של האדמו"ר .חסידיו
רגזו והיו כאלו שאף ניקבו את צמיגי מכוניתו אך
הרב צימרמן התעקש שלקטרוג אין שום בסיס
כלשהוא בהלכה .הוא ציין כי הוא מעריך את
פעולתו של האדמו"ר מסאטמר בהפצת תורה
ויראת שמים וגם שיבח מאוד את מעשי הצדקה
והחסד שלו אבל המשיך ללא מורא לחלוק
בנחרצות על דעותיו בענייני מדינה.
כשנשאל הרב צימרמן מפני מה דווקא
"החופשיים" היו בשורה הראשונה ליסוד
המדינה ובראש שלטון ארץ ענה" :לכאורה שאלה
לא קלה ,אך ראשית אין חופשיים או חילוניים
בארץ .שנית ,כל חטיבה בעם ומשימותיה ,הללו
לנים בעומקה של הלכה והללו עורכים מלחמות
מצווה ובונים את המדינה .כלום הגרי"ז מבריסק
למשל ,היה מסוגל לארגן צבא ולצאת למלחמה
באויבנו?זמן רב היה חוכך בדעתו אם מותר
לשלוח יהודי להרוג ולהיהרג או אסור ובינתיים
הזמן עובר והאויב בשער .בעניינים אלו הם ראויים
יותר .הלמדנים המופלגים כוחם רב בבינת סוגיות
חמורות בגמרא וברמב"ם ,לא בעריכת מלחמות לא
במדיניות חוץ ולא במדינה ובביצורה .שלישית יש
תוכנית אלוקית שדרכיה נסתרות מאיתנו ,לפיה
כל חלק בעם ושליחותו משובצים בתוכנית זו .דור
המדבר שלכאורא היה דור ממרה ,הקדוש ברוך
הוא הומה לקראתו ,זכרתי לך חסד נעורייך ,לכתך
אחרי במדבר בארץ לא זרועה .הקטן בחוכמה יסד
ארץ ובחוכמה ינחה עמו".
בספר 'תורת ישראל' הוא ממשיך ומבאר את
יחסו לחילוניים ביחס מיוחד וחם" :שומע אני
פולמוס דברים בין הדתיים והחילוניים ומלאים
בזה העיתונים ואני אומר :לא מצאתי אף חילוני
אחד .התלמוד אומר 'פושעי ישראל מלאים
מצוות כרימון ונאמר' :והתקדשתם' ,עשה אדם
מצווה ,הרי קידש את עצמו ,אם כן איך אפשר
ישע שלנו 4

שער ספרו של הרב צימרמן "בנין הלכה"  -חידושים על
משנה תורה של הרמב"ם (מתוך אתר )hebrewbooks.org

"יש שקוראים להם יהודים
חילוניים בישראל .ישנם שומרי
מצוות לכל דיקדוקיהן ,ישנם
שאינם מדקדקים במצוות ,אך
בסך הכל רובם כולם מאמינים
ופועלים למען כלל ישראל .אמרתי
לאנשי נטורי קרתא' :תורה וצה"ל
מקיימים את עם ישראל .בלי
תורה הרי אנו בלי אוויר לנשימה
לכן חיוני לקיומן של הישיבות.
אבל גם בלי צה"ל יפרצו האויבים
מכל הגבולות .תודו שצה"ל ערב
לעצם קיומו של העם היהודי".
לקרוא כך למי שיש לו קדושת ישראל ואפילו
הפושע שבפושע הוא מלא מצוות כרימון ומלבד
קדושת ישראל שבו מקדש עצמו במצוות ואי
אפשר לקרוא אותו חילוני חלילה .אכן ,אנו רואים
שבהשגחה האלוקית בתכניתה ובכבשונה יש כאן
גילוי קוריליאציה והצטרפות בין שומרי מצוות
ובין אלה שאינם מדקדקים במצוות ,שכמעט כולם
מאמינים ועושים למען כל ישראל".
באותו מאמר משווה הרב צימרמן בחשיבות
בן לימוד התורה לבין השירות בצה"ל" :תורה
וצה"ל שומרים על קיום האומה במדינה .נאמר:
ותעשה אדם כדגי ים ,למה נמשלו בני אדם כדגי
ים ,לומר מה דגים שבים כיון שעולים ליבשה מיד

מתים ,כך בני אדם כיון שפורשים מן התורה ומן
המצוות מיד מתים .אם כן ,בלי תורה הרי אנו בלי
אוויר לנשימה ,לכן הכרח החלטי הוא קיומן של
הישיבות .אבל גם בלי צה"ל יפרצו האויבים מכל
הגבולות ,אם כן צה"ל ערב לעולם הקיום הישראלי
בדרך הטבע ואין סומכין על הנס".
מאמר נוסף המופיע בספר 'תורה לישראל'
נקרא "הקו הירוק" בהלכה" ובו דן הרב צימרמן
על קיימות האפשרות ל'וותר' על חלקים מארץ
ישראל .בסוף המאמר כותב הרב ..." :לפי הנחה
זו שאמרנו שבמקום שנאמר מתנה וירושה
מועיל סילוק ויכול לסלק עצמו מהירושה ,אם
כן גם בירושת ארץ ישראל שנאמר בה ירושה,
מכל מקום כיון שנאמר בה מתנה אפשר לסלק
עצמם ממנה .יוצא מן ההיבט של ההלכה אין
להחזיר שום דבר שנלקח בארץ ישראל על ידי
כיבוש מאחר שמועיל סילוק .וכך מבוארים דברי
הירושלמי (אלא שיש כאן מקום עיון שאולי סלוק
באונס לכאורה אין לו דין סילוק וצריך לדון
מנקודת השקפת ההלכה מה נקרא אונס במציאות
פוליטית) .ועיין מה שכתב רבינו יהונתן ז"ל בעל
אורים ותומים" ב"אהבת יהונתן" בהפטרת בלק,
שעיקר החטא היה שעזבו את הארץ ונטשו את
נחלתם ועיקר התשובה יהיה לעתיד שלא יעזבו
את נחלתם בארץ הקדושה וזו לשונה" :והיה ביום
הוא נאום ד' והאבדתי מרכובתיך והכרתי סוסיך
מקרבך ,פי' דידוע שהקב"ה יציל את ישראל
ממלחמת גוג ומגוג כאשר יעברו עליהם כמה וכמה
צרות ,ואפילו הכי לא יעזבו את ה' ואת נחלתם ארץ
הקדושה תוב"ב .זו תהיה עיקר תשובתם ,שצריכה
להיות באותו מקום ובאותו מעשה .שעיקר חטאם
בזמן הבית היה ירידתם למצרים כמו שכתוב הוי
היורדים מצרים לעזרה ,ונשתרבבו מכאן חטאים
גדולים ולכך תהיה תשובתם לעתיד שלא ינטשו
את נחלתם".
לאחר שעמד בראשות ישיבת בית מדרש
לתורה" פתח את כולל "חכמי ירושלים" אשר היה
בבית הכנסת הרמב"ן בעיר העתיקה בירושלים,
בה לימד עד לפטירתו בז' באדר ב' 'תשנ"ה .הרב
אהרן חיים הלוי צימרמן נטמן בהר המנוחות.
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להזמנת סיורים אל המקומות שמאחורי הסיפורים ניתן להתקשר
למדרשת 'רחובות העיר ימלאו' (ע"ר) .050-8739100



שנת תרי"ד ( )1854התרגשה
העיר ירושלים :הרב דוד בן
שמעון  -המכונה 'צוף דב"ש'
על שם ספרו  -עלה ממרוקו לירושלים
והשתקע בה .בעקבותיו עלו רבים
מתלמידיו ונוספו על עולי צפון אפריקה
שכבר גרו בירושלים באותה העת .עם
עלייתו ,נמצא לראשונה לבני עדת
"המערבים" מנהיג בעל שיעור קומה,
תקיף ונמרץ באופיו ,וכך התגבשה לה
עדת המערביים  -המוגרבים  -ובשנת
כת"ר ( )1860אף התפלגה מהעדה
הספרדית הירושלמית.
ביוזמתו של ה'צוף דב"ש' הוחל בגיוס
כספים מסיבי מעשירי מרוקו ומנדיבים
באירופה .כך הקים ועד עדת המערבים
בשנת תר"ך ( )1860את מרכז העדה
הראשון ,ברחוב ה'טאבונא' (התנור)
ברובע היהודי ובו שתי בתי כנסת .כיום
זהו רחוב פלוגות הכותל ובו בית הכנסת
'צוף דבש'.
מאוחר יותר בשנת תרכ"ה (,)1865
החל הדב"ש להקים מרכז שני לעדה
ברובע המוסלמי ברחוב מעלה חלדיה  -מבנה בן שלוש קומות ,שמכיל
למעלה מעשרים חדרים עבור תלמידי חכמים ,אלמנות ויתומים ,שני
בתי כנסת ,ותלמוד תורה לילדי העדה .הבית נקנה ונבנה הודות לתרומה
של כ 5,000-פראנק ,שתרם אחד מעשירי מרוקו ,והודות למסירותו
הגדולה של הדב"ש שנטל הלוואות רבות למימון יתרת הבניין .בניית
הבית נשלמה בי"ד אדר ב' תרכ"ז ( .)21.3.1867כמו שנכתב על אבן זכרון
שהיתה קבועה בבנין:
"הבית בהבנותו .יום י"ד ר"ח אדר שני שנת אל ירושלים לפ"ק [תרכ"ז].
זכרה לטובה למעלת השר והטפסר דורש טוב לעמו רב ועצום כמוה"ר סי'
גליבי רפאל הלוי הי"ו אשר הרים חמשה אלפים פראנק לבנין החצר הזה
צדקתו עומדת לעד יראה זרע וכר' פרי הבטן אכי"ר".
שנים מעשירי רבאט שעלו לאחר מכן לירושלים  -מימון עמיאל ושלמה
אבו-שדיד  -היו לנדיבי העדה ,והודות להם הוקמה במבנה גם ישיבה.
נציין עוד ,כי תוך כדי בניית המבנה ,המשיך הדב"ש בפעולותיו למען
ישוב הארץ בכלל ,ולמען בני העדה המערבית בפרט ,ובשנת תרכ"ו
( )1866הקים את השכונה הראשונה מחוץ לחומות – "מחנה ישראל".
בשנת תרל"ה ( ,)1875נעשה מפקד של תושבי ירושלים לקראת ביקורו
של משה מונטיפיורי בירושלים .סך תושבי "חצר תלמוד-תורה דק"ק
המערביים" עלה ל 120-נפש ,ומספר המערבים בכלל לכ 1,000-נפש.
אחד הביל"ויים מתאר את רשמי ביקורו בתלמוד התורה בתחילת
שנת תרמ"ו (:)1885
"המראה אשר ראיתי שם הביא שמחה בלבי :מחדר המלמד הקטן
נכנסתי לחדר מורה התלמוד ואראה חדר קטן אך נקי ומהודר ,על
הרצפה פרושה מחצלת וחמשה עשר נערים יושבים על המחצלת
תכופים ודבוקים איש ברעהו והמה מבני תשע ועד חמשה עשר שנים,
עליהם עומד איש זקן וזקנו כשלג יורד על פי מידותיו ,עיניו יזהירו כעין
החשמל וחכמתו תאיר פניו ,על ראשו מצנפת ,כתנת בד יכסה את כל
בשרו ורגליו יחפות ...וזה דרך למודם :מתחלה קורא הרב והספר פתוח
לפניו ומתרגם את השיעור לפני הילדים בשפת עברית ,אחריו יאמר כל
אחד מהילדים בספר וכולם שומעים ,אחרי(!) יאמר כל אחד בכל(!) פה,
ולא יתחילו דבר חדש כל עוד הדבר אשר בו עוסקים איננו שגור על פי כל
אחד מהתלמידים".
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ועד מקומי עלי

אזכרה במלאת  11חודש לנפילתו של אלירז הי"ד,
תתקיים ביום חמישי י"ג אדר א' התשע“א )(17.02.2011
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס 02-6516662
או למייל .ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :יגאל ידין.
אורלי שקד ,כרמיאל  שמואל שיטובי ,טירת כרמל
מנחם ויהונתן בן ארי ,חולון.

זהה את ה

דמות
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יישוב תורני בתנופה

פחתי על חצי דונם 4 ,חדרים
משפחתי
ת חד משפ
הבית 94 :מ“ר 56+מ“ר מעטפת
המיקום 8 :דקות מקרית ארבע
ע
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קורס משגיחי כשרות
מטעם הרבנות הראשית לישראל

קורס סופרי סת"ם

בהעיהרצושמה
מה!

הקורסים יתקיימו ,בשעה טובה ומוצלחת ,באריאל וברחבי הארץ.
לפרטים ,02-5670652 :פקס ,15325635401 :ירון.052-4213405 :
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חדשותיש"ע

יש"ע על
מפת התיירות
העולמית

עמותות התיירות של
יש"ע השתתפו ביריד
הבינלאומי
התיירות
 IMTMשנערך השבוע
בגני התערוכה בתל
אביב .מדובר באירוע
השנתי הוותיק והמרכזי
של תעשיית התיירות
בישראל ,ומיועד לכל
העוסקים בענפי התיירות
השונים.

חקלאות משגשגת ,מערכות חינוך מפוארות
ופעילות תיירותית רחבה במרחבים מרהיבים.
דוכני התיירות של יש"ע הציגו את הפעילות
הענפה בתחום יחד עם נתונים על גידול מרשים
בכניסות המטיילים לכל האתרים וביקוש שרק
הולך וגדל.

•

יו"ר מועצת יש"ע :צו המעצר
נגד הרב ליאור  -שערורייתי

יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,גינה את צו
המעצר שהוציאה השבוע המשטרה נגד רבה
של קרית ארבע ,הרב דב ליאור.
יו"ר מועצת יש"ע אמר כי "צו המעצר שהוצא
כנגד הרב דב ליאור הוא שערורייתי ומוטב שיבוטל
לאלתר .עצם החקירה בשל הסכמה שכתב
משוללת יסוד .צו המעצר הוא הוספת חטא על
פשע ע"י פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל".
דיין הוסיף וציין כי בתחילת השבוע שוחח
עם מפקד מחוז ש"י במשטרה ,ניצב חגי דותן,
בניסיון להביא לביטול הצו ,אך ללא הועיל.

•

להבה למצטיינים

את יש"ע ייצגו עמותות התיירות האזוריות גוש
עציון ,שומרון ,בנימין ,חבל יתיר וסוסיא וכן ועד
מתיישבי גוש קטיף ,שהקימו דוכנים מרהיבים
ומושכי קהל .בדוכנים זכו המבקרים לטעום יין
ממרכז המבקרים נחלת בנימין ,לצפות בשחקני
רחוב מציגים דמויות מהתנ"ך ,לשחק בגלגל
המזל עם שאלות טריוויה על השומרון ולקבל
מפות לטיולי אופנים בכל מרחב גוש עציון.
ברחבי יש"ע מתנהלים במהלך השנה חיי
חברה שוקקים הכוללים תעשייה מפותחת,

תלמידות כיתה ז' באולפנת להב"ה
בקדומים ,המשתתפות בתוכנית "מצוינות
 ,"2000זכו במקום השני בחידון וירטואלי
ארצי בחשיבה מתמטית.
בתחרות שעסקה בגיאומטריה ,שטחים
והיקפים ,נושא מחזוריות ומודולות השתתפו
התלמידות המצטיינות במתמטיקה משכבת
כיתות ז' באולפנא – בפיקוח המינהל לחינוך
התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער במשרד
החינוך – והן התמודדו מול  36נבחרות מבתי
ספר מכל רחבי הארץ המשתתפים בתוכנית זו.
התחרות היתה מאוד צמודה ,ומארגני החידון
אף נאלצו להציג בפני המשתתפים שאלות
מיוחדות על מנת לבחור בבית ספר זוכה אחד.
זכיה זו מצטרפת למסורת בשנים האחרונות
– כאשר כמעט בכל חידון בנות האולפנא זוכות
באחד המקומות הראשונים.

•

קדימה לבית-אל

שר האוצר לשעבר ,ח"כ רוני בראון (קדימה)
ביקר השבוע בבית-אל וערך סיור מקיף ביישוב
ובמוסדותיו.
בין השאר סייר בראון בבתי-ספר ונפגש עם
אנשי חינוך .במסגרת הסיור התרשם בראון
מתצפית פסגת יעקב שממנה ניתן לראות
אפילו את הר החרמון המושלג ,ושמע מהד"ר
חגי בן ארצי ,שהדריך את הסיור ,את פסוקי
ההבטחה לאברהם אבינו ויעקב אבינו שניתנו
בבית-אל.
בהמשך סייר ח"כ בראון באתר 'חלום יעקב'
ונחשף לחידושים הארכיאולוגים באתר .בראון,
איש תנועת 'חרות' בעברו ,לא הסתיר את
התרגשותו מהאתר ההיסטורי של בית-אל
והביע את הכרתו שחוויית הסיור במקום זה
היא דבר שכל נער ונערה חייבים לעבור כיוון
שההבטחה לאבות היא היסוד של הקשר שלנו
לא"י כולה .הוא גם שמח לטעת עץ במקום
ולבטא בכך את חשיבות יישוב א"י והפרחת
השממה.
ח"כ בראון הבטיח לראש המועצה ,משה
רוזנבוים ,שיעשה ככל יכולתו כדי לחזק את
הזיקה של הנוער לארץ ישראל ,באמצעות
סיורים וביקורים בעיר דוד ובבית-אל .הוא סיים
את דבריו באומרו כי על תושבי בית-אל נאמר
"נאה דורש ונאה מקיים".
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