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תמונת השבוע
של ישראל

בכנס אילת לעיתונות שהתקיים השבוע
זו השנה החמישית ,עסקו עיתונאי
ישראל הבכירים ביותר בעיקר בכל
מי שהוא לא עיתונאי .הם התלוננו על
המקצצים בשידור המסחרי וזעקו על
עושי הסדר בשידור הציבורי ,הם זעמו
על חוצפתם של המחוקקים והתרעמו
על חופשיותם של הטוקבקיסטים.
בדבר אחד חשוב הם לא עסקו –
בביקורת הציבורית הגוברת על
עבודתם המקצועית .ביקורת זו עלתה
בצורה חדה וקולעת דווקא מנתוני סקר
שהזמינו מארגני הכנס :כבר לא מדובר
בשמועה או בתחושה  -הציבור בישראל
קובע שהתקשורת היא שמאלנית .פשוט
כך .חובתה של התקשורת לפתוח כעת
את הדלת ,ומחובתנו להיכנס.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
יציאה
17:15
17:16
17:13

כניסה
ירושלים 16:00
תל אביב 16:15
חיפה 16:03

יציאה
17:16
17:14
17:17

כניסה
16:06
חברון
16:03
שכם
באר שבע 16:16
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הרמב"ן וויכוח ברצלונה
דמויות מופת בעם ישראל

ממשיכים לרוץ
מה קורה

על הפרשה וישלח
הרב אליעזר מלמד

לתיקון החרפה
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ש מחכמי ישראל שביקרו את יעקב אבינו
ע"ה ,שהשפיל עצמו יותר מדי לפני עשו.
הרי ה' הבטיח לו לשומרו בכל דרכיו
(בראשית כ"ה ,ט"ו) ,ומדוע היה צריך לשלוח
אל עשו מלאכים ומתנות ,ולדבר עמו כדבר עבד
אל אדונו? היה לו לבטוח בה' ,שלא ייתן לצדיק
למוט לפני הרשע .אמר ר' יהודה בן סימון:
"כמעין נרפש (עכור) וכמקור משחת ,כך צדיק
ממיט עצמו לפני רשע".
אולם יעקב אבינו היה באותו זמן במצב רגיש,
מטופל בילדים קטנים ותינוקות ,ואיך יוכל
לעמוד כנגד עשו ,שמתקדם לכיוונו ועמו ארבע
מאות לוחמים? וידע יעקב ,שאחריות כבדה
מוטלת עליו ,להצמיח את המשפחה שממנה
יתפתח עם ישראל ,שיקבל את התורה וממנו
תצמח גאולה ותיקון לעולם.

ראש ישיבת הר ברכה ורב היישוב

אבל ההשפלה הנדרשת כאן הייתה איומה .שכן
ידע יעקב אבינו ,שכדי לרכך לב קשה ורע ,כועס
ושונא ,כליבו של עשו ,יהיה עליו להשפיל את
עצמו עד עפר ואז ,אולי יחשוב עשו בליבו ,מה
צורך לי להרוג את יעקב ,הרי ממילא הוא נכנע
לפני ,ורוב רכושו מונח לפני לעשות בו ככל
העולה על רוחי.
אין זו רק השפלה אישית ,אלא גם השפלה לכל
הדרך שבה האמין יעקב אבינו .הרי כל חייהם
של האבות הקדושים היה קודש לקידוש שם
השם ברבים ,והנה אחרי הכל ,מתברר כי דווקא
הבן הרשע ,הרוצח ,הנואף ,עובד עבודה זרה,
הגנב והרמאי ,היא המצליחה ,ואילו הצדיק
התמים צריך להשתחוות לפניו ארצה ,כעבד
לפני אדונו.
ומדוע שיעקב יבקש את סליחתו וינסה לפייסו,
המשך בעמוד 3

יום שלם של פעילויות והצגות חדשות במחיר כרטיס אחד!
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התקשורת – לטובים!
המשך מעמוד השער

התקשורת בישראל אינה משקפת נאמנה את
עמדותיו של הציבור – ועכשיו היא גם יודעת את
זה .לרגל כנס העיתונות  2011שנערך השבוע
באילת ,הוזמן ע"י המארגנים סקר בנושאים שונים
הקשורים לעולם התקשורת ,נושאי הסיקור ועוד.
כמה מהנתונים ,הנוגעים לעבודתם המקצועית
והעניינית של העיתונאים – מעלים תמונת מצב
עגומה באשר למתאם שבין השקפת עולמם
של אזרחי ישראל ,לבין זו של מי שאנו שומעים,
רואים וקוראים בכלי התקשורת השונים.
כך למשל 85 ,אחוזים מהציבור בישראל
סבורים שהעיתונאים שלנו אינם אובייקטיבים,
ונותנים ביטוי מורגש לעמדותיהם גם בדיווחים
שאמורים להיות אינפורמטיביים בלבד72 .
אחוז מהנשאלים בסקר אף הצהירו
כי לדעתם ,התקשורת מוטה או
מוטה מאוד לטובת אג'נדת השמאל.
כלומר  -כשלושה מכל ארבעה
ישראלים מודעים לכך שכשהם
צופים בטלוויזיה ,מאזינים לרדיו
וקוראים עיתון ,הם אינם נחשפים
למציאות כפי שהיא ,אלא למוצר
ש'בושל' ,בלשון המעטה.
רק לפני חודשיים הדגימו כמה כלי
תקשורת את הפרשנות מרחיקת-
הלכת שלהם לזכות המכונה
"חופש העיתונות" כשמרחו בעמודים
הראשונים בעיתון ומעל כל אתר רענן את
עמדותיהם של פטפטנים שונים נגד כוונת
ישראל לכאורה לתקוף את מתקניה הגרעיניים
של איראן .בסקר המדובר הבהירו  81אחוזים
מאזרחי מדינת ישראל כי אין לקיים דיון ציבורי
בנושא זה כלל .אפילו למחאה החברתית,

לא מדובר בסקר של מועצת יש"ע,
גם לא של מרכז "תדמית" העוקב
אחר פעילות כלי התקשורת בישראל
ואפילו לא של המכון הישראלי
לדמוקרטיה .זהו סקר שהעיתונאים
בעצמם הזמינו ,ולכן חובה עליהם גם
להסיק ממנו את המסקנות הנדרשות
ולרווח את השורות ,לתת מיקרופון
גם לבעלי דעות אחרות ולחפש
נושאי סיקור המעניינים קהלים
שלמים שעד כה כמעט ומצאו עצמם
ממודרים מהפריים-טיים

שרבים משמאל ומימין מזדהים עם עקרונותיה,
היה לדעת  56אחוזים מהנשאלים סיקור אוהד
מדי וכ 68-אחוזים קבעו כי התקשורת היא
שלמעשה הובילה את המחאה.
ומה באשר לחוק לשון הרע ,שהתקשורת כה
מתעבת ,תוך שהיא טוענת כי מדובר ב"סופה
של הדמוקרטיה" ,לא פחות ולא יותר? ובכן,

 63אחוזים מהישראלים דווקא תומכים בחוק,
וחושבים שיש להגדיל את הפיצויים שיצטרכו כלי
תקשורת לשלם במקרה של הוצאת לשון הרע.
לא מדובר בסקר של מועצת יש"ע ,גם לא
של מרכז "תדמית" העוקב אחר פעילות כלי
התקשורת בישראל ואפילו לא של המכון
הישראלי לדמוקרטיה .זהו סקר שהעיתונאים
בעצמם הזמינו ,ולכן חובה עליהם גם להסיק
ממנו את המסקנות הנדרשות ולרווח את
השורות ,לתת מיקרופון גם לבעלי דעות
אחרות ולחפש נושאי סיקור המעניינים קהלים
שלמים שעד כה כמעט ומצאו עצמם ממודרים
מהפריים-טיים.
אך לא רק העיתונאים צריכים לפעול לאור הנתונים
הקשים .גם  72האחוזים שהצהירו כי
לדעתם התקשורת נוטה שמאלה
– אסור להם להסתפק בביקורת
ובמענה על סקרים .עליהם לפעול.
השנה ,לראשונה מאז נוסד כנס
העיתונאים השנתי באילת ,החליטה
מועצת יש"ע לקדם באופן משמעותי
את השתתפותם בכנס של עיתונאים
המאזנים את הסיקור התקשורתי
בישראל ,ואת השתתפותם של נציגי
גופים גדולים וחשובים מחוג הימין,
במטרה לקרב את התקשורת אל
דעת הקהל ולהסביר במלים וברגש
את מה שהנתונים היבשים מלמדים שחור על
גבי לבן .מהתגובות האוהדות בקרב בכירי מגישי
ועורכי הערוצים והתחנות המובילים בישראל,
ניתן ללמוד שטוב עשתה מועצת יש"ע ,ושהגיע
הזמן לחדש בקול רם את הקריאה החשובה:
הטובים – לתקשורת!

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

התמונה הזוכה לשבוע זה:

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס
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\\ יש”ע שלנו

וואדי פוקין שבגוש עציון .צילם :שלומי אדלשטיין

לתיקון החרפה

על הפרשה וישלח

המשך מעמוד השער

והלא בצדק קיבל יעקב אבינו את הברכה מיצחק
אבינו ,שכן הוא זה שהמשיך ללכת בדרך האבות,
ואף עשו מכר לו הבכורה ,ומדוע שיתנצל בפני
עשו הרשע?
ומי אמר בכלל שעשו אכן מתכוון להורגו ,אולי
הוא הולך לכיוון אחר ,ואולי כבר שכח את שנאתו
ואת נדרו להרוג את יעקב.
הלבטים היו קשים" ,ויירא יעקב מאוד וייצר לו"
(בראשית לב ,ח) .לא הייתה אפשרות לבחור
בחירה מושלמת.
אבינו הצדיק ,יעקב עליו השלום ,הכריע :עליו
לעשות הכל כדי להציל עתה את הנשים והילדים.
ישתחווה אפיים ארצה ,וידבר אליו כדבר עבד
אל אדונו ,כדי שיהיה ברור לעשו ,כי אכן
השנים הרבות שינו את עמדתו של יעקב כלפיו.
אכן מופע חנופה זה ריכך את לבו של עשו.
בגדולת לב של מנצח ,שמרגיש שהחיים הטיבו
עמו ואף אויביו נכנעים לפניו ,רץ לחבק את אחיו.

אבל עדיין המצב היה מתוח ורגיש .עשו עדיין לא
הסכים לקבל את מנחתו .אולי יש כאן סימן שעוד
לא קיבל לגמרי את בקשת סליחתו של יעקב ,אולי
פתאום יתרגז ויחליט לנקום ולהרוג .ועל כן יעקב
מפציר בו בדברי חנופה מדהימים" :אם נא מצאתי
חן בעיניך ולקחת את מנחתי ,כי על כן ראיתי פניך
כראות פני אלוהים ותרצני" (בראשית ל"ג ,י').
מן הסתם היה צריך יעקב אבינו ע"ה לנהוג כפי
שנהג ,שכך היא ההלכה ,שמותר לאדם להחניף
לרשע כדי להינצל ממוות .אלא שגם לחנופה
בהיתר יש מחיר ,וזהו שאמרו חז"ל (ספרי דברים
לג ,יב) שכל השבטים שהשתתפו בהשתחוויה
לעשו לא זכו שיבנה בית המקדש בחלקם.
אולם ידע יעקב אבינו ,שבן אחד עוד לא נולד,
בנימין ,שהיה אז עובר במעי אמו ,ובחלקו יוכל
בית המקדש להיבנות.
אלא שעדיין רושם החנופה המשפילה נותר ,ועל
ישראל נותרה האחריות לתקן את החרפה ולזקוף

את קומתו באמונה שלימה בה' .ואם ח"ו ,מתוך
אותה חנופה ,שהייתה אז הכרחית ,ייגרר לתפישת
עולם שאינה מבקרת כראוי את רשעות הגויים,
ויחניף לכוחם ,יצטרך לשלם את המחיר המלא.
וכפי שכתב הרמב"ן ,שאותה נפילה של יעקב
אבינו לפני עשו ,הייתה השורש לנפילת ישראל
ביד רומא ולחורבן בית המקדש השני (בראשית
ל"ב ,ד').
אבל כיוון שכל מה שעשה יעקב אבינו ,לשם
שמים עשה ,סוף הכל לטובה ,הילדים ניצלו ,ועם
כל היסורים והחורבנות שעברנו בעקבות זאת,
עם ישראל חי וקיים ,ודבר ה' יקום ,כמו שנאמר
(ישעיה כט ,כב-כד)" :לכן כה אמר ה' אל בית
יעקב אשר פדה את אברהם ,לא עתה יבוש יעקב
ולא עתה פניו יחורו .כי בראותו ילדיו מעשה ידי
בקרבו יקדישו את שמי והקדישו את קדוש יעקב
ואת אלוהי ישראל יעריצו .וידעו תועי רוח בינה
ורוגנים ילמדו לקח".
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החאן של מוצא

סיפורי ארץ ישראל

בוצת התיירים הביטה אל האופק
הוורוד-סגול בדאגה .השמש נטתה לש־
קוע ובישרה את רדת הלילה תוך פחות
משעה ואילו הם היו רחוקים מרחק רב
משערי העיר העתיקה.
"מה נעשה?" שאל יצחק את חבריו בחשש" .אין
סיכוי שנצליח להגיע לחומה בזמן".
"אז כדאי שנזדרז" ,האיץ בו הרב בנימין זאב
קראוס ,רבה של דברצן ולאחר מכן בבהמות
שהובילו את העגלה.
"לא ,זה אבוד .אפילו למשכנות שאננים לא נצליח
להגיע לפני החשיכה".
"רגע!" אמר דוד לחבריו" .אני חושב שיש כאן
בסביבה מלון דרכים".
"כאן? בהרים?" הביטו בו חבריו בפליאה.
"כן ,במושבה שם" ,אמר והצביע על נקודה
מרוחקת שבמבט מאומץ נראתה כשורות בתים
קטנים.
"מישהו באמת גר שם? איך הם לא מפחדים?"
"חבורה של 'מישיגינערים' שהחליטו להיות
חקלאים ולצאת מהחומות .אפשר לחשוב
שמשכנות שאננים לא מספיק חלוצי להם".
"אולי מספיק עם הדיבורים .אתם עושים לי חור
בראש!"
השיירה הגיעה אל מבנה גדול במושבה מוצא
שנקרא "החאן" .המבנה נתגלה כמה שנים קודם
לכן ,בשנת  .1890אנשי מוצא הסבו אותו למלון
דרכים שבקומתו העליונה חדרי שינה ובקומת
הכניסה חנייה לבהמות ולעגלות.
החאן הוקם על ידי דוד ילין הפולני (סבו של איש
החינוך הנודע) יחד עם משפחתה של רעייתו ,שרה,
משפחת יהודה שעלתה מבגדד .שתי המשפחות
יצרו שני תקדימים יוצאי דופן בתקופתם :נישואין
בין עדות שונות והתיישבות חקלאית מחוץ
לחומות העיר העתיקה.
על אף הדעה הקדומה שגיבשו התיירים על אנשי
המושבה התמהוניים ,הם לא היו יכולים שלא
להיות אסירי תודה להכנסת האורחים המיטיבה
שהורעפה עליהם .האוכל היה בשפע והמיטות נראו
נוחות – סוף מושלם ליום טיול מפרך ולהינפשות
מעמל הדרכים .לאחר שסעדו את ליבם ,פנה הרב

שי סנדיק

בנימין זאב אל בעל המלון ,דוד ילין:
"מתי מתפללים אצלכם ערבית?"
"מתי שתרצו" ,אמר המארח" .מצאו לכם פינה
נוחה והתפללו".
האורחים השיבו למארח מבט נבוך.
"התכוונו" ,אמר הרב בנימין זאב בהתנצלות" ,היכן
בית הכנסת שלכם? מתי המניין?"
הפעם היה זה תורו של המארח לעטות פנים
נבוכות" :אין לנו בית כנסת" ,אמר בקול שקט
ומבויש" .פשוט לא הצלחנו לאסוף די כסף",
הוסיף.

אנשי מוצא בתמונה חגיגית בחזית בית הכנסת של
המושבה .התמונה פורסמה בשנת .1899

התיירים הנהנו בהבנה ופרשו הצידה להתפלל
ערבית .הם הודו למארח על קבלת הפנים ונפרדו
איש מרעהו בברכת לילה טוב.
יצחק ודוד נרדמו במהירות אך שנתו של הרב
בנימין זאב נדדה .ליבו הבין למצוקות המתיישבים
במוצא :הם נלחמים על אדמת ארץ ישראל וזקוקים
לכל פרוטה כדי להתקיים .כמה מובן שאין להם די
הצורך לבניית בית כנסת .לאחר מחשבות רבות,
הוא גמר אומר לסייע להם ומתוך מחשבה טובה
זו ,נרדם תוך מספר דקות.
לאחר ארוחת בוקר דשנה ודברי תודה למארחים
החביבים ,ניגש הרב בנימין זאב לדוד ילין והושיט
לו שק כסף" :הנה ,התחלה לבניין בית הכנסת.
כשנגיע לכאן בפעם הבאה ,אנו מקווים להשתמש
במקום" ,אמר לו בחיוך טוב לב.
דוד ילין היה המום ולא ידע כיצד להביע את

אסירות תודתו לאורחיו.
"תזכו למצוות" ,מלמל ברטט.
"תזכה לזכות" ,השיבה לו החבורה והמשיכה
בדרכה.
לאחר שהצליח לאסוף את יתרת הסכום ,ילין
החליט לשכן את בית הכנסת בקומה השנייה שבה
כזכור שכנו חדרי האורחים .הוא חילק את האולם
לשניים באמצעות פרוזדור ובחלק הקדמי הקים
את בית הכנסת.
לימים ,כאשר הגיע למושבה המורה דוד משה
גאון (אביהם של הזמר יהורם ואיש העסקים בני
ז"ל) כדי ללמד את הילדים ,חולקה הקומה השנייה
לשלושה חלקים :בית כנסת ,כיתת לימוד ופרוזדור
שבו הציב המורה מיטה לעצמו ושם קבע לו את
חדר מגוריו.
כיוון שילדי מוצא היו מטבע הדברים בגילאים
שונים אלה מאלה והמורה דוד היה אדם אחד,
הוא מצא פתרון מקורי כיצד ללמד את הכיתה
ביעילות :בכל זמן נתון ,היה המורה מלמד קבוצת
גיל מסוימת בשעה ששאר הקבוצות שיננו את
החומר ומפעם לפעם היו מתחלפות ביניהן.
פרעות תרפ"ט הפרו את האידיליה של המושבה
ואילצו את תושביה לנטוש את המקום .בית הכנסת
הקדוש נותר זנוח ונטוש במשך עשרות שנים עד
לתחילת שנות השישים של המאה ה.20-
עטרתו של בית הכנסת הוחזרה ליושנה בזכות
לא אחר מאשר ...שר התחבורה .בשנות החמישים
והשישים נקרא סיבוב מוצא בשם הגנאי "סיבוב
המוות" ,מכיוון שאירעו בו תאונות דרכים רבות.
במשרד התחבורה החליטו להרוס את הבתים
בסביבות החאן וביתו של דוד ילין כדי למתן את
עקומת הסיבוב המסוכן.
אנשי המושבה נרעשו מאוד לשמע הגזירה .הם
התכנסו לישיבת חירום ואז העלה אחד החברים
את הרעיון הנפלא" :הרי אסור להרוס בית כנסת!
נחדש את בית הכנסת כבימי קדם וכך לא יוכלו
להרוס אותו".
כל התושבים נרתמו למלאכה ותרמו לבית הכנסת
מי בממון ומי בעשייה ,שיחזרו את האבנים שנהרסו,
שיפצו את המבנה מבפנים ומבחוץ וכך חזר בית
הכנסת של מוצא לשכון בחאן העתיק.

ČĆċĆčþāąċėĆĕĂăýāēďĂċ

הכנס השנתי

אתה קולט?

לרכזי קהילה ביהודה ושומרון
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איך ממנים שופטים בישראל?
למעלה מ 12-אלף ישראלים כבר צפו בסרטון
האנימציה החדש של ישראל שלי אודות הליך
מינוי השופטים בישראל ,והנזק שהוא גורם
לדמוקרטיה .בשבועות האחרונים התקשורת
ונשיאת בית המשפט העליון ,דורית בייניש,
יוצרים אווירה כאילו יש "פאשיזם" ו"הסתה"
מצד פוליטיקאים .זה פשוט לא נכון ,ואם
תצפו גם אתם ב 200-שניות שמסבירות
איך העסק עובד – תבינו הכל .צפו בסרטון
המבריק הזה ,והפיצו אותו לכל מכריכם.
חפשו בגוגל "איך ממנים שופטים".

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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למדד תשומ
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרמב"ן

בשיתוף
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 20 ביולי  ,1263ברצלונה .יעקב הראשון,
מלך ארגון מזמן אליו את גדולי הממלכה
וראשי מסדרים נוצריים .המלך כופה
על רבי משה בן נחמן ,רמב"ן ,להשתתף
במפגש זה על מנת להגן על היהדות
ולהתעמת עם טענותיו של פאבלו
כריסטיאני ,היהודי שהמיר דתו לנצרות.
הקהל היה כולו נוצרי למעט נציגי
היהודים עצמם .הויכוח נמשך ארבעה
ימים ,במהלכם הועמדו למעשה
היהדות והרמב"ן נציגה למשפט לפני
הנוצרים על כך שהם עדיין מחזיקים
באמונה היהודית ולא מוותרים עליה
לטובת האמונה הנוצרית .הפוסק
במשפט היה המלך עצמו.
הרמב"ן ביקש שתינתן
לו האפשרות לדבר
ובקשתו
כרצונו,
התקבלה .הוא השיב
באומץ על כל
הסוגיות שהעלו
יריביו הנוצרים.
שאלו הנוצרים את הרמב"ן :איך טוען אתה שטרם בא המשיח ,הלוא כתוב בתלמוד
שהמשיח נולד ביום חורבן הבית .ענה להם כי אין להבין מדרש זה כפשוטו ,אך גם
אם כן  -ארע החורבן מאתיים שנה אחרי מות אותו האיש ואין הגיון בטענתם.
אמרו לו הנוצרים :הרי כתוב כי "לא יסור שבט מיהודה ...עד כי יבוא שילה" ,שהוא
המשיח  -והנה בטלה מלכות מיהדות  -מה שמוכיח שהמשיח אכן הגיע .אמר להם הרמב"ן
כי היו כבר תקופות רבות שנים בהן ההתבטלה מלכותם של יהודה מפני חטא גם קודם אותו
האיש וגם אחריו ,אך עתידה המלכות לחזור לשבט יהודה לאחר סוף הגלות המרה.
ועוד תמה רבנו איך אפשר שאלוקים ,בורא השמים והארץ ,התגלגל להיות עובר בבטן אישה,
נולד וגדל כתינוק ולבסוף נהרג בידי אויביו ,מבלי אפשרות להציל את עצמו ,ולאחר מכן עתיד
לקום שוב לתחייה.
המשיך ודיבר רבנו על שקריות הדת הנוצרית ,על מסעות הצלב ושפיכות הדמים הרבה של
הכנסייה הנוצרית יותר מעמים אחרים ,בשם האהבה ובשם משיחיותו של אותו האיש ,שלדבריו
היה אמור לתקן את העולם ולהשכין בו שלום ואהבה ,ולא מלחמות ושלטון בכוח הזרוע.
לאחר שהסביר רמב"ן את עמדתו ,העניק המלך לרמב"ן  300דינרים ונפרד ממנו.
הרמב"ן העלה את דברי הוויכוח על הכתב ,ושלח העתקים לאנשים שונים ,מכיוון ששמע שראשי המסדר התפארו
בכך שניצחו את החכם שברבני ספרד .בשל אותו ויכוח ופרסומו על ידי הרמב"ן ,נאלץ לצאת את ספרד בשנת
 ,1267כארבע שנים לאחר סיומו ,וכך הגיע רמב"ן לארץ ישראל בחודש אלול ה'כז ) ,(1267בגיל .73
אהבתו של רמב"ן לארץ ישראל לא ידעה גבול ,ובניגוד לרבי יהודה הלוי ,הוא הצליח לחיות בארץ ישראל מספר
שנים .הוא כתב שירים ומסות על ארץ ישראל ,וגם בפירושו הוא מרבה לשבחה.
הרמב"ן ,שהיה מגדולי חכמי ספרד ,פוסק ,פרשן ,הוגה ,מקובל ורופא ,הותיר לעם ישראל מורשת עשירה .בפירושו
לתורה שתל הרמב"ן את סודותיו הקבליים והסווה אותם בתוך דבריו .במבוא לפירושו לתורה הוא כותב שהקורא
הרגיל לא יוכל להבין את רמזיו הדקים בעניינים אלה ,ורק בעל מסורת קבלית יוכל לרדת לעומקם .סמכותו
ההלכתית של רמב"ן תרמה רבות להתפשטות הקבלה .בעקבותיו הלכו בתי מדרש רבים בספרד ,אשר תרמו
רבות לתור הזהב של יהדות ספרד .רבי משה בן נחמן נפטר בשנת 1268בעכו.

¥°¢
הרב אברהם צוקרמן

אוסף רעיונות מאירים על פרשיות השבוע
המוגשים לקורא בשפה קולחת וברורה
שנאמרו בישיבת כפר הרואה במשך עשרות שנים
הספר בהוצאת מרכז ישיבות בני עקיבא

 1-801-700-201שיחת חינם

www.beitel.co.il
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¥°¢

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת*
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

זהה את

*רמז :בעלה זרק את קליפת הרימון

הדמות

בס“ד

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :הרמב"ן.
שם הילד הזוכה :דוד בן יהוידע מירושלים.

צמודי קרקע חד ודו משפחתי

לפעמים
חלומות
מתגשמים...

בשכונה הדתית החדשה

בעכו

הזדמנות למהירי
החלטה
חיסכון של
מאות אלפי שקלים
איכות חיים
גרעין תורני,
בסמיכות
לישיבת ההסדר
ולמכללה
הטבות מס

www.bemuna.co.il | 1-700-500-555
ייזום

העמותה לפיתוח

ניהול ושיווק

עכו ובנינה
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

הכי גדול ש-י"ש  125אנשי תקשורת בכירים
מישראל ומגרמניה ביקרו השבוע בכל רחבי יו"ש
במסגרת הסיור הגדול ביותר שערכה מנהלת
ההסברה של מועצת יש"ע ,מאז קמה לפני שנה
וחצי (בתמונת השער) .בין העיתונאים הישראלים:
ירון דקל ,מרב מיכאלי ,שרה ב"ק ,דב גילהר
ונטשה מוזגוביה .מיכאלה ,אחת המשתתפות,
אמרה כי "כל היום מראים לנו בטלוויזיה תדמית
של מלחמה ,קרוואנים ומקומות צפופים וקטנים,
וכעת פגשנו לתדהמתנו מקומות יפים וגדולים
שלא ניתן להזיז סתם כך" .סמנכ"ל מועצת יש"ע,
יגאל דילמוני ,אומר כי "היה זה יום מורכב מאוד
שנועד לחשוף בפני המשתתפים את יהודה
ושומרון כפי שלא הכירו ולא ראו דרך מסכי
הטלוויזיה .לשמחתנו הסיור הצליח להציג את
ההתיישבות ואת עוצמתה .ניכר כי המארגנים
והמשתתפים יצאו מהסיור אחרת ממה שנכנסו
אליו".
צדק משפטי מכללת שערי משפט אירחה
השבוע כנס בנושא תג מחיר ואכיפה בררנית נגד
ציבור המתנחלים .יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין , 1
סיפר כי נועד לפני כחודשיים עם פרקליט המדינה
משה לדור ועם המשנה לו שי ניצן ,ויצא בתחושה
"שבמסדרונות רחוב צלאח א-דין מתנחל הוא
פושע בפוטנציה" .פרקליט מחוז ירושלים ,אלי
אברבנאל ,טען באירוע כי הטענות "מדאיגות
וכואבות" .עוד השתתפו :ד"ר אביעד הכהן דיקן
המכללה ,דניאלה וייס וד"ר מיכל טמיר.
ללמוד וללמד כ 300-מחנכים ומחנכות
השתתפו בכנס השנתי של מרכז ישיבות בני
עקיבא ,שנערך באחרונה בחשמונאים .ראש
המועצה האזורית בנימין ,אבי רואה  , 2בירך
את המשתתפים ואמר כי משימת הדור הזה –
להעביר את המסרים לדור הבא .במשתתפים:
מנכ"ל המרכז אלחנן גלט ,ראש מנהל החינוך
במרכז הרב יהודה פליקס ,העיתונאי והסופר
מאיר עוזיאל ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר
שמואל סלבין.

כבאית אדומה המשנה לראש הממשלה,
סילבן שלום ,המכהן כשר לשיתוף פעולה
אזורי ,השתתף בשבוע שעבר בטקס הנחת
אבן פינה לתחנת כיבוי אש במעלה אדומים
 . 3השר הודיע כי תינתן לתחנה החדשה
כבאית עם מנוף ארוך מהסוג המתקדם
והחדיש ביותר .במשרדו של השר מציינים
כי לאחרונה נרכשו רכבי כיבוי עבור מספר
רשויות ביו"ש ובהן אריאל ,גבעת זאב ,בית
אל ,אפרת ,גוש עציון ,בנימין ובקעת הירדן.
רב בתנופה רה"מ מינה השבוע את ד"ר הרב
אופיר כהן  4ליו"ר החדש של מנהלת תנופה,
האמונה על הטיפול במגורשי גוש קטיף וצפון
השומרון .הרב אופיר ( ,)34הוא ראש הגרעין
התורני באשקלון והוא יחליף את בנצי ליברמן,
יו"ר מועצת יש"ע לשעבר ,שמונה באחרונה
לראש מנהל מקרקעי ישראל" .בכוונתי לדאוג
להגעת משפחות מתיישבי גוש קטיף לשעבר
לבתי הקבע שלהן במהרה בע"ה ולממש את
החלטת הממשלה לסגור את המנהלת בתוך
כשנתיים" ,אמר הרב.
לבוא למבוא היישוב מבוא דותן ,יישוב
קהילתי מעורב ומקסים בצפון השומרון
 , 5מזמין אתכם לסוף שבוע של היכרות
וקליטה בשבת פרשת וישב ,כ"א בכסלו.
איש השומרון בני קצובר יהיה נוכח .לפרטים:
.054-7879155
ממשיכים לרוץ עונת המרוצים ביהודה
ושומרון :לאחר מרוץ בניה שנערך בקרני
שומרון ,מתכוננים בבקעת הירדן למרוץ
הלפיד שיתקיים ביום שני ,כ"ג בכסלו 19.12
בשעה  .12:00המרוץ יצא ממרכז גיתית
למתנ"ס מעלה אפרים .הרשמה בטלפון
 .052-8881461יממה לאחר מכן יתקיים
בדרום הר חברון מרוץ לזכרו של אל"מ דרור
ויינברג .בשעה  13:00ייצא המרוץ מהיישוב
כרמל אל סוסיא .הרשמה בטלפון 02-
.9963584

המוציא לאור:

www.myesha.org.il

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
תמונות :גרשון אלינסון ומנהלת ההסברה של מועצת יש"ע הפקה:
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