הקונגרס העציוני
כאלף בני נוער השתתפו השבוע בקונגרס הציוני לנוער ,שנערך בגוש עציון (עמ' אחורי)
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 | 383במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר ב' תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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יקב הר ברכה
יין הבית

יש”עמדה

דיון ציבורי נרחב התפתח השבוע סביב
יוזמת שר האוצר ,יאיר לפיד ,לבטל את
המע’’מ על רכישת דירה לזוגות צעירים,
שאושרה בקבינט הדיור .האם ההצעה
ישימה? האם היא הוגנת ושוויונית? האם
היא אכן תפתור את מצוקת הדיור? אלה
שאלות רבות וחשובות שהועלו ע”י מיטב
פרשני ישראל ,אך השאלה העיקרית
נותרה על הספסל – מדוע שמדינת ישראל
לא תעשה את המתבקש והברור מאליו
ופשוט תגדיל את היצע הדירות? כלומר,
תבנה דירות חדשות .היכן לבנות? טוב,
על השאלה הזו אתם ודאי יודעים להשיב
לבד .השבוע בישעמדה – על הפתרון
הגלוי ששר האוצר מעדיף להחביא ,ואיך
זה קשור לשחרור מחבלים?

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:16
תל אביב 17:36
חיפה 17:28

יציאה
18:33
18:35
18:35

כניסה
17:32
חברון
17:34
שכם
באר שבע 17:28

יציאה
18:31
18:33
18:35

ערד
סיפורי ארץ ישראל
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צעדת השומרון לזכר גנדי
מה קורה

על הפרשה תזריע
החמרה בהלכה ובמנהג

"כֹ
ּ

ש ָמע (שמות
ׂה וְנִ ְׁ
ל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה’ ַנ ֲע ֶש
כד ,ז) .ישנו רצון עז ודחף הנטוע
עמוק בתוך המסורת היהודית לקיים את דבר
ה’ .יראת שמים ויראת חטא הן מושגי יסוד
ביהדות ,וכל מי שהיראה מפעפעת בתוכו
מחפש את הדרך הטובה והנאותה לקיים את
ֹׁאל ֵמ ִע ָּמ ְך ִּכי ִאם
ֹקיך ש ֵ
“מה ה’ ֱאל ָ
דבר ה’ – ָ
ֹקיך” (דברים י ,יב) .גישה זאת
ְלי ְִר ָאה ֶאת ה’ ֱאל ָ
נוטעת בתוך האדם את הרצון למקסם את
קיום המצווה ,ותומכת בכמיהה למלא את
רצון הבורא .במשך ההיסטוריה אנחנו עדים
לנסיבות שיהודים מרצונם החופשי אימצו
חומרות אפילו בניגוד לפסיקה של הרבנים
דאז ,שפסקו להקל.

הרב פרופ’ כרמי הורוביץ

נשיא המכללה האקדמית גבעת ושינגטון

ברם,לא כל הציבור שווה ביכולת שלו לשאת
את העול של החמרה בקיום מצוות .יותר
מזה – התורה מבטיחה לנו שמערכת המצוות,
דהיינו דרישת הקב”ה מאתנו לקיים את רצונו,
“כי ַה ִּמ ְצוָה ַהזֹּאת
היא בהישג ידו של כל יהודיִּ .
נִפ ֵלאת ִהוא ִמ ְּמ ָך
ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ּו ְָך ַה ּיוֹם לֹא ְ
וְ לֹא ְרח ָֹקה ִהוא :לֹא ַב ָּׁש ַמיִם ִהוא ...וְ לֹא ֵמ ֵע ֶבר
וּב ְל ָב ְב ָך
יך ִ
יך ַה ָּד ָבר ְמאֹד ְּב ִפ ָ
ַל ּיָםִּ ...כי ָקרוֹב ֵא ֶל ָ
ֹׂתוֹ” (דברים ל ,יא-יד) .ויותר מזה ,החמרת
ַל ֲעש
יתר עלולה ליצור מצב של “מתוך שהחמרת
בתחילתו ,הקלת בסופו” ,דהיינו :חומרה
יתירה ,עלולה לגרום לזלזול בכלל ההלכה,
ולהביא לכדי עבירות חמורות ,בגלל שלפחות
חלק מהציבור אינו יכול לעמוד בה.
המשך בעמוד 3
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יש”ע שלנו \\ 1

י"ש פתרון

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

הצעתו של השר לפיד לפטור ממע”מ רוכשי דירה
ראשונה ,אושרה השבוע בקבינט הדיור ועוררה
דיון ציבורי נרחב בהשלכותיה .נכון ,רוכשי דירה
ראשונה מהווים רק שמונה אחוז מכלל העסקאות
השנתיות בשוק הדירות בישראל; נכון ,הזכאות
הנדרשת מצמצמת את קהל היעד משמעותית;
נכון ,בתי השקעות ויועצים כלכליים בכירים טוענים
כי ההחלטה תביא לעליית מחירי הדיור ולהגדלת
הפערים בחברה; אבל כשלא רוצים לפתור את
הבעיה מהשורש ,כנראה שכל דבר הולך.
מול עמדתו של לפיד ,ניצבת עמדה אחרת.
פשוטה יותר ,מתבקשת יותר ,ואפקטיבית הרבה
יותר .עמדה זו מבקשת בסך הכל לעשות את
הדבר הטבעי כאשר הביקוש כל כך גדול :להגדיל
את ההיצע .ביהודה ושומרון שטחים רבים בבעלות
המדינה ,שיכולים להפוך בתוך חודשים ספורים
לשכונות גדולות ומקסימות ,שיכניסו זריקה גדולה
של חמצן לבועת הדיור הגדולה.
העובדות הן כאלה :בחמש השנים האחרונות
מחירי הדירות בישראל נסקו בעשרות אחוזים.
העיר שבה נרשמה העלייה הגבוהה ביותר ,עפ”י
אתר  ,YNETהיא אריאל .כן ,אריאל .הבדיקה,

שמתבססת על נתוני משרד השיכון והלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,מצביעה על כך שבשנת
 2008עמד מחיר דירת ארבעה חדרים באריאל
על  557,500שקל בלבד ,ואילו בסוף שנת 2013
המחיר זינק בלא פחות מ 95%-וחצה את רף
מיליון השקלים .הסיבה היא הביקוש הגבוה לדיור
באריאל ,אבל גם בכל האזור ,מול ההיצע הנמוך.
בהינף החלטה אחת בלבד ,יכולה היום מדינת
ישראל להפשיר באריאל שטח לבנייה שיכול
להכיל אלפי יחידות דיור ,כאן ועכשיו.
מדוע ההחלטה הפשוטה הזו לא יוצאת לדרך? גם
אם שר השיכון רוצה מאוד לבנות ביהודה ושומרון,
והוא רוצה ,הדבר אינו תלוי רק בו .את האישורים,
כנהוג בצדו המזרחי של הקו הירוק ,מקבלים
משר הביטחון .ואת ההוראות מקבל השר מראש
הממשלה .מין “חד גדיא” שכזה ,רק שבמקום תרי
זוזי מדובר בהרבה מאוד כסף ונזק חברתי וכלכלי
שנוצר כתוצאה מהקפאת הבנייה המתמשכת
ביהודה ושומרון .ארץ ישראל שלנו היא ,וזכות
לנו לבנות בה את בתי ילדינו .כמובן שאין לזלזל
בשיקולי הלחץ הבינלאומי ויחסי החוץ של מדינת
ישראל עם ידידותיה ,אבל כשהמצב כל כך חמור,

יין הבית

כשזוגות צעירים מתחתנים ואין להם היכן לגור –
סדר העדיפויות המעוות זועק אל השמים.
וזה עוד לא הכל .הפעימה הרביעית של שחרור
המחבלים שאמורה לקדם לכאורה את המשא
ומתן עם הערבים ,מתקרבת בצעדי ענק .כמה
חברי כנסת ביקשו השבוע לנצל את השיח אודות
החנק בסוגיית הדיור ,ואת ההתנגדות הגוברת
להמשך שחרור המחבלים ,כדי לפגוע במפעל
ההתיישבות – “בואו נמיר את שחרור המחבלים
בהקפאת ההתנחלויות” ,הציעו הח”כים.
שחרור מחבלים הוא עיוות מוסרי ופגיעה בהרתעה
תוך עידוד הטרור ,ובוודאי שלאחר ששחררנו כל
כך הרבה מחבלים ולאחר ההקפאה שהייתה לפני
כשלוש שנים זוהי חוצפה לדרוש מראש הממשלה
לשלם מחיר כלשהו רק על שיחות עם אבו-מאזן.
אולם חשוב גם לומר  -הקפאת בנייה ביהודה
ושומרון תפחית את ההיצע ותגביר את הביקוש.
כלומר ,מי שפועל להקפאת הבנייה גורם באופן
ישיר להעלאת מחירי הדיור .לאף אחד אין את
הזכות לכלוא את תושבי יו”ש ואת אזרחי ישראל
כולה במצוקת נדל”ן הולכת ומחריפה.

מדור היקבים של יש”ע

ניר לביא יקב הר ברכה

פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא
מקים יקב?

“הנטיעה מלכתחילה הייתה לשם מצוות יישוב ארץ
ישראל גרידא ,כדי לקבוע עובדות בשטח .בשנת
 ’98נטענו כרמים בהר גריזים כשכולו היה טרשים
ואחרי ארבע שנים הבנו שיש לנו ענבים מיוחדים
ואיכותיים כאן בהר ברכה .המיקום שלנו נחשב ‘’קו
צפוני’’ והמיקרו אקלים באיזור הזה ייחודי מאוד .הר
גריזים המקראי ,עליו אנו יושבים ,נמצא בגובה של
כמעט  900מטר .המשכנו עם נטיעה של עוד זנים,
אבל הבנו שהגידול ממש טוב כשכרמל מזרחי קנו
מאיתנו סחורה לסדרה הגבוהה שלהם .הבנתי
שבמקום למכור את הענבים כדאי להשתלם ביין
ולפתוח יקב .התחלנו עם  3,000בקבוקים שנחטפו
מהר מאוד .אחרי ארבע שנים כבר הכפלנו פי
עשרה את הכמויות”.

תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם
לבחור יין בחנות.

"בשנה שעברה זכינו במדליית כסף בינלאומית
ראשונה ביקב שלנו ,בתחרות ‘דיקנטר’ בלונדון
וזה מתוך  14,300יינות מתחרים מכל העולם"
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\\ יש”ע שלנו

“צריך לחפש יין שהוא שווה ערך לכסף שאתה
מוציא עליו .אם מוכרים ב 250-ש’’ח יין פורט בייצור
מיוחד ,זה כי יוצרו ממנו רק  3,000בקבוקים ולא
יישאר יותר .זה לא אומר שהוא בהכרח שווה 250
ש’’ח .כדאי גם לא להישאר מקובע בטעם .תמיד
כדאי לנסות דברים חדשים ,כל היינות כאן בארץ
טובים וכדאי לטעום מהכל.
כדאי גם להסתכל על השנתון :האם זהו יין צעיר
או מתיישן .שנת הבציר תתן את המידע הזה.
אני תמיד ממליץ ללכת שנתיים אחורה מינימום.
אבל לא רק יין שיושן בחבית הוא יין טוב בהכרח,

יש שיטות ייצור שלא מיישנות יין  12-24חודשים
בחבית וגם הן טובות .אם קניתם יין מתיישן ב100-
ש’’ח ומעלה ,תפתחו את הבקבוק ותנו לו חמצן
לשעה קלה”.

איך נראית שגרת יום של בעל יקב?
“בעונה של גידול הענבים ,שהם הדבר החשוב
ביותר בעשיית היין ,אני מקפיד לעשות את כל
הדברים בזמן .גיזום ,טיפוח ,נטירה של הכרם,
בדיקה של הגדרות וסיור בשטחים החקלאיים עד
לואדי שמפריד אותנו משכם .חשוב לבדוק מה לא
בסדר ולשפר אותו .שם נמצאת הברכה .השגרה
שלי השתנתה מעט בשנה האחרונה ,כי חידשנו
את מרכז המבקרים “ברכה על ההר’’ (ממוקם
בסמוך להר ברכה לכיוון השכונה השומרונית)”.

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש’’ע?
“בשנה שעברה זכינו במדליית כסף בינלאומית
ראשונה ביקב שלנו ,בתחרות ‘דיקנטר’ בלונדון וזה
מתוך  14,300יינות מתחרים מכל העולם .זה הביא
כבוד למדינה ולשומרון .את היינות שלנו אנחנו
משווקים לארה’’ב בעיקר וזה בהחלט מייצא גם
תדמית איכותית לאזור .יש כבוד ליש’’ע”.

תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך.
“אני הכי אוהב את ה’מרלו’ של הר ברכה .מישל
רולן ,יועץ יין בינלאומי שביקר כאן ,טוען שזה
המרלו האמיתי כפי שהוא צריך להיות .ענבים
נהנים מאקלים בהרים הגבוהים ,ענבים שגדלים
במאמץ של ההרים ,שמתאמצים לגדול ,מתיקותם
עולה והבשלתם עגולה”.

החמרה בהלכה ובמנהג

על הפרשה תזריע

המשך מעמוד השער

לדינמיקה כזאת אנחנו עדים בקשר לאחת
המצוות בפרשת כי תזריע; דם טוהר ליולדת.
נאמר“ :וּ ְׁשלֹ ִׁשים יוֹם וּ ְׁשלֹ ֶׁשת י ִָמים ֵּת ֵׁשב ִּב ְד ֵמי
וְאל ַה ִּמ ְק ָּדׁש לֹא ָתבֹא
ָטהֳרָה ְּבכָל ק ֶֹדׁש לֹא ִת ּגָע ֶ
וְט ְמ ָאה
נְק ָבה ֵת ֵלד ָ
וְאם ֵ
ָהִ .
ַעד ְמלֹאת י ְֵמי ָטהֳר ּ
נִד ָת ּה וְ ִׁש ִּׁשים יוֹם וְ ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ֵּת ֵׁשב ַעל
ֻעיִם ְּכ ָּ
ְׁשב ַ
ְּד ֵמי ָטהֳרָה” (ויקרא יב ,ד-ה).
לפי הבנת התלמוד הבבלי הכוונה היא שאחרי
לידה והפסקת דימום ,האשה טובלת לטהרתה
ומאז ועד סוף ארבעים יום ללידת זכר ושמונים
יום ללידת נקבה ,אפילו אם תראה היולדת דם,
אין היא אסורה על בעלה .זהו דין תורה ,ולפי
עדויות מתקופות הגאונים ומחכמי אשכנז ,כך
נהגו הלכה למעשה.
הקראים וכנראה עוד קבוצות ,פירשו את
הפסוקים בדרך אחרת ,דרך מחמירה בהרבה.

ĐĘĥĚĚĐ ĥČĤ ďĤĥĚ
ĦĕĤđčĕĢĐ ĐĢĞđĚĐ
ĕčČĒ ęĞčēĤ Ęĥ đĤėĒ ĦēĢĜĐĘ

כשהתורה כותבת בדין דם טהרהְּ ,בכָל ק ֶֹדׁש לֹא
ָה,
וְאל ַה ִּמ ְק ָּדׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת י ְֵמי ָטהֳר ּ
ִת ּגָע ֶ
היו כאלו שפירשו את הפסוק כאיסור גורף על
קיום יחסים בין היולדת לבעלה בארבעים או
בשמונים יום אחרי הלידה .גישה כזאת מנוגדת
למסקנת התלמוד הבבלי ומהווה חומרה גדולה,
חומרה שהעלתה את זעמם של פוסקי ההלכה.
הרמב”ם ראה התנהגות של החמרה ככזו
המושפעת מהקראים ,שבאופן כללי החמירו
הרבה במצוות שונות ,ושכנגדם הוא לחם בהרבה
מהפסקים וההערות שלו בכתביו .כותב הרמב”ם:
“וכן זה שתמצא במקצת מקומות  ...שיולדת זכר
לא תשמש מטתה עד סוף ארבעים ,ויולדת נקבה
אחר שמונים ...אין זה מנהג אלא טעות הוא באותן
התשובות ודרך אפיקורסות באותן המקומות ומן
הצדוקין למדו דבר זה ,ומצוה לכופן כדי להוציא

מלבן ולהחזירן לדברי חכמים שתספור ז’ ימים
נקיים בלבד כמו שביארנו” .אנחנו מוצאים שגם
בארצות אשכנז היתה השפעה מסוימת של
מנהגי החמרה האלו ,ויש מן החוקרים הרואים
בזה השפעת חסידות אשכנז הידועה בחומרותיה
הרבים בכל תחומי ההלכה והמנהג.
פוסקי ההלכה היו מודעים לזה שהחמרת יתר
(וכאן מדובר על איסור אישה לבעלה למשך
שמונים יום) ,עלולה להביא לידי מכשול ולכן
רבים מהפוסקים התנגדו .ואם לא התנגדו
בוודאי לא עודדו את הפסיקה המחמירה.
יחידים רשאים להחמיר לעצמם .פוסקי הלכה,
עם אחריות ציבורית חייבים להיות קשובים
לציבור כולו ולמצוא את האיזון הנכון בין
אחריות לאמת ההלכתית לבין אחריות לקיום
הלכתי שהוא לא בשמים.
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סיפורי ארץ ישראל
המקום  -ורשה ,הזמן  -השואה.
הכותב " -אוד מוצל מאש" ,איש האשכולות
ר' ראובן וינטרויב ז"ל ,משורר מופלא (מחבר
הספר "גחלי אש") ,נואם בחסד ומחנך דגול.
וזוהי עדותו:
בודד וגלמוד ,לכוד בציפורני המוות ,גווע
הגטו ואין תקווה ותוחלת .נער בן  16הייתי
כאשר גלתה משפחתנו בין שאר בני קהילתנו
הקדושה לוביץ' ,לגטו ורשה.
אספקת האוכל שהעברנו לגטו אזלה חיש
מהר.
מראות האימים שאפפונו מסביב ,יחד עם
מצבנו הנואש בגבור הרעב והמצוקה ,לא
הותירו בלבנו אף צל של ספק ,כי ביום מן
הימים נגווע גם אנו כגווע אחינו.
ואז גמלה בלב אמי מרת חיה-שרה ז"ל,
החלטה נחושה להימלט מהגטו ,ויהי מה.
קשה היום להעלות על הדעת ,מה רבת-תעוזה
הייתה החלטתה ,ומה רבת-סכנות מימושה.
ובכל זאת ,בתכנון מדויק ,בתחבולות שונות,
תושייה ומסירות נפש ,הצליחה אמי ז"ל
להבריח את משפחתנו בשלום ,דרך חומות
הגטו.
אותו הלילה היה לנו ליל שימורים.
מלאי חרדה ותקווה אל הבלתי נודע ,צפינו
לאור הבוקר .מצוידים בצרור קטן ,פליטת
רכושנו הדל האחרון ובו כמה חפצי ערך
בזהב ,שעון וכו'.
בדמדומי שחר של דממת מוות מעיקה ,הגטו
היה שקוע בתרדמה עמוקה ,כשרק יבבת
תינוקות מזי-רעב בוקעת מעמקי מרתפים.
הגטו טרם התעורר לסבלות יומו ולמצוקת
רעבונו ,וקרני חמה ראשונות ,מבוישות
ונכלמות ,ראו חמש נפשות העושים דרכם
לאטם ,לעבר החומה המוארת באלומות אור.
התקדמנו לעבר לוע הארי .הלב פעם
בחוזקה.
בעלטה שלפני עלות השחר ,הסתמנו בבירור
שתי דמויות על יד השער של הגטו.
האימה גברה ועמה עמעום החושים.
אחת הדמויות היא דמותו של שוטר יהודי .אמנם
חשוד גם הוא ,אבל ברירה אין .רמז מוסכם מאימי
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מהגטו לארץ ישראל!
אביחי פרץ

ואנחנו נבלעים בשער אחת החצרות.
עלינו לחכות לאות .הלב ממאן לנחש.
אימי מתקדמת לאטה כשהצרור הקטן בידיה.
מאותתת בידה האחת לשוטר ,כמבקשת
שיתקרב אליה .אנו עוקבים אחרי כל תנועותיה
בלב מלא חרדה לגורלה .התצליח? או שמא
לא נזכה לראותה שוב?
מרחוק אנו מבחינים במשא ומתן ,ובניסיון
מאת השוטר לגרשה מפניו .תנועות ידי אימי
הפשוטות קדימה מעידות כי תחנונים תדבר,
וכי תבקש על נפשה.
לבסוף סונוור כנראה השוטר מהאוצר הקטן
והורה לה בתנועת יד לסגת ולחכות ,עד
שיביא את דבר הצרור לפני הגרמני ,תמורת
התעלמותו מהתחמקותנו דרך השער.
כשהצרור בידו ,מחיש השוטר היהודי פעמיו
לעבר שומר השער הגרמני.
גדולה המתיחות והציפייה .כל רגע הופך
לנצח .גדולה חרדתנו לשלום אמנו.
כעבור דקות ספורות ,ניצב השוטר היהודי
שנית מול אמנו ברמזו כי "העסקה" הצליחה,
אם כי מדבריו ניכרת הסתייגות וחוסר בטחון.
מרחוק קלטנו את הסימן להתקרב .האומנם?
האם לא מלכודת טמנו פה לרגלנו ,וכי רק
נתקרב אל השער ניירה כולנו?
בדמיוני הלוהט ,בעיני רוחי כבר ראיתי
את עצמנו שרועים בתפזורת ,ירויים על יד
החומה ,כשצחוקו השטני של הקלגס הנאצי
שהוליכונו שולל ,מתהדהד בחלל האוויר
ומחריד את דממת העלטה.
תוך כדי הרהורי-סיוט אלה ,מכווצים ולחוצים
זה לזה ,והנה אנו עומדים לפני השער.
 שער המוות או שער ההצלה?!האות ניתן ע"י השוטר היהודי ,כשהגרמני
נוטש לרגע את משמרתו.
עמומי מחשבה ורטוטי אימת מוות ,והנה אנו
מעברו השני של השער .מומרצים ע"י השוטר,
אנו מתרחקים במהירות ונבלעים בין העוברים
והשבים מעבר לחומה לתימהונם הרבה של
העוברים ושבים.
לא מקסם שווא וחזון תעתועים ,אלא תקווה
חדשה פעמה בקרבנו.

נפעמים ונרגשים עד עצירת נשימה ,אנו
נבלעים מהר באחת הפינות הצדדיות כדי לא
לעורר תשומת-לב.
באחד הרחובות הסואנים ,בשעת בהלה
שאחזה בנו לפתע ,בהיותנו אחוזי פחד מתמיד
שמא יזהונו ,נעלם אבי ר' עקיבא ז"ל ,ואבדו
עקבותיו עד היום.
בדרך לא דרך ,מבועתי אימים ,שרכנו דרכנו
בלי מטרה ברורה .ובאוסטרובצ'ה העיר ,אליה
נקלענו אחרי דרך ארוכה ורבת תלאות ,אימי
הכניסה אותי כפועל במפעלי התעשייה שם,
בשערה שביום צרה תעמוד לי זכותי כפועל
ותצילני מגירוש ומוות.
וביום המר והנמהר ,כשלקחו את יהודי
אוסטרובצ'ה למשרפות ,אימי תחבה לידי
תעודת עבודה כפועל בבתי החרושת שבעיר,
ונאבקה עמי ולא נתנה לי ללכת איתה ועם
שאר אחיי מנחם-דוד ושלמה ז"ל הי"ד ,לדרך
שממנה לא שבו.
חמשה נמלטנו מגטו ורשה ,ובדד נשארתי
מהחמשה.
ת.נ.צ.ב.ה
⋅⋅⋅
לימים ,ר' ראובן אסף את כל כוחות נפשו,
הגיע לאיטליה ופעל כמחנך ומדריך בקרב
נוער להכשרת חקלאות בארץ ישראל.
הוא הצטרף לאצ"ל ובשנת  48הגיע באוניית
"אלטלנה" לארץ ישראל .הוא התגייס לגולני
והשתתף בכיבוש הגליל ואילת .עם שחרורו
מהצבא ,עבד כמורה ומנהל בית ספר ,והיה
מרצה מבוקש בנושאי חינוך ופסיכולוגיה.
הוא הוציא ספר שירים על השואה בשם
"גחלי-אש" ,ופרסם שירים בעיתונות.
בהמשך התחתן עם יפה ז"ל ,ונולדו להם
שלושה ילדים ונכדים .בגיל  ,49נפסקה לפתע
שירת חייו (י"ד תמוז).
ר' ראובן ז"ל ,עמד בין החיים למתים ,והניף
בספרו ובחייו את דגל ה"זכור ואל תשכח",
כדגל הגאולה .יהי זכרו ברוך!
תודה לקורא ,רובי וינטרויב ,נכדו של ר'
ראובן ,שהביא את הסיפור לידיעתנו.

השבוע
לסיור
הצעה
צורית פניגשטיין מחלקת הסברה  -משקפת
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טומאה וטהרה הם עניינים מופשטים שקשה
לנו להבין .הרמב"ם בהלכות מקוואות מיטיב
להגדירם" :דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות
גזירות הכתוב הן ,ואינן מדברים שדעתו של
אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים ,וכן
הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא " .ע"פ
הרמב"ם ,מכיוון שאין אנו מבינים את משמעות
הטהרה והטומאה עלינו לראות בהם חוק .אבל
המהר"ל ,ובעקבותיו פרשנים נוספים ,נותנים
טעם גם לעניינים אלו ומזהים את הטהרה עם
החיים ואת הטומאה עם סילוקם .אבי אבות
הטומאה היא טומאת מת .על פי הסבר זה
תמוהה פתיחת הפרשה.
פרשתנו פותחת בטומאת היולדת ,המביאה קרבן
בתום ימי טהרתהּ" :ובִ ְמֹלאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרּה ,לְ בֵ ן אֹו
ןׁ-שנָ תֹו לְ עֹלָ הּ ,ובֶ ן-יֹונָ ה
לְ בַ תָּ ,תבִ יא ּכֶ בֶ ׂש ּבֶ ְ
אֹו-תֹר לְ ַח ָּטאת"  .מדוע ,אם כן ,טמאה היולדת
המוסיפה חיים? הרי תוספת חיים אמורה להיות
מזוהה עם טהרה ,לא טומאה.
הרב שטיינזלץ מסביר שהטומאה נובעת
מהתמעטות כח החיים בגופה של היולדת,
שהרי במשך כל הלידה היה בה כח חיים כפול,
וכעת ,לאחר הלידה ניטל ממנה כח זה .מצב זה,
שלאחר הלידה ,יצר את החיסרון והטומאה .הרב
ד"ר יהודה ברנדס מביא הסבר דומה .בכל תהליך
ההולדה קיים גם מרכיב של מיתה :פיסות חיים
שנפרשות מגוף האדם ,אובדות ו"מתות" :הזרעים
שלא הולידו ,הביציות שלא הופרו ,השפיר והשליה
ודם הלידה ששימשו מעטפת לילוד ,סיימו את
תפקידם ,נפרשים ו"מתים" .האבדנים הכרוכים
בפריון הם הצד האפל של החיים .בעצם החיים
מובנה גם החיסרון .לא יתכנו חיים של טהרה
מתמשכת ללא טומאה ,הכרוכה בכל מעשה
של יצירה .אין דרך לאדם חי ובריא להתחמק מן
הטומאה הכרוכה ביצירה בעולם הזה .ואי אפשר
לברוח אל עולם של קדושה בעזיבת העולם הזה,
שכן הטומאה הגדולה והחמורה מכל היא דווקא
הטומאה של ההסתלקות מן החיים – המוות.
הטבילה המטהרת נעשית במיים דווקא,
המבטאים חיות .הטהרה מחברת חזרה לחיים
ועל ידי כך מטהרת" .אמר ר' עקיבא ,אשריכם
ישראל לפני מי אתם מיטהרין ,ומי מטהר אתכם?
אביכם שבשמיים שנאמר :וזרקתי עליכם מים
טהורים וטהרתם ,וכו' .ואומר 'מקוה ישראל ה' .
מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר
את ישראל" קדושת המיים נובעת מהקב"ה.
המיים ,שקדמו לבריאת העולם ,הם מעין יסוד
גשמי שיש בו מן הרוח .למיים אין איפיון מובהק-
הם חסרי צבע ,צורה ,טעם וריח .או במילותיו
של הרמח"ל " :המים אשר הם פשוטים ואין
בהם צורה והם היו מציאות העולם " .הטבילה

צילום :יורם שפירר

עין יצחק

במיים מחזירה את האדם למצב הראשוני
שלו ,מעין געגוע לבראשית ,להתחלה הטהורה
והזכה .כמעין ההרגשה של עובר ברחם אמו.
הטהרה מבטאת את ההזדמנות לחיים חדשים,
להתחלה חדשה.
פרשת החודש אותה נקרא השבת ,מבשרת
את בא חודש ניסן .חודש ניסן ,הוא התחלה
של שנה חדשה ,של התעוררות של הטבע ,של
פריחה וחיים.
חודש ניסן מוציא אותנו מההתכנסות החורפית,
החוצה אל הטבע .היוצא בחודש ניסן ורואה
אילנות פרי מלבלבים מברך "ברכת האילנות".
בברכה זו אנו כוללים תודה על שלמות ויפי
הבריאה ":ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם,
שלא חיסר בעולמו כלום ,וברא בו בריות טובות
ואילנות טובים ,ליהנות בהם בני אדם" .אך מדוע
בברכה הזאת אנו מודים לקב"ה גם על עניינים
שאין להם דבר עם הפריחה והליבלוב? מה זאת
אומרת "שלא חיסר בעולמו כלום? ומדוע זה
נאמר בהקשר זה?
במחזור החיים הטבעי ,יש גם רגעים של חיסרון.
החורף מביא איתו לעיתים הרגשה של הסתגרות.
העולם החשוך והעצים העירומים ,מקרינים גם
על עולמו הפנימי של האדם .רק האדם היוצא

החוצה באביב ,רואה במו עיניו את האילנות וחווה
את התחדשות הטבע ,יכול לברך .מילות הברכה
מדגישות את היעדר החיסרון ,את שלמות
הבריאה ,את ההרמוניה ואת חדוות החיים.
הפעם ,נמליץ לכם על ביקור במקום בו תהנו
גם ממקור מיים חיים וגם מאילנות מלבלבים
עין יצחק .עין יצחק (עין סג'מה) ,בגוש עציון ,הואמעיין מטופח ויפה הנובע במדרון נחל סג'מה
המכונה גם 'ואדי גן עדן' .מי הנביעה יוצאים מתוך
פתח עשוי קשת וזורמים לבריכה סמוכה .מעל
הבריכה סוכך עץ תאנה גדול ומצל .המעיין שופץ
לזכרו של יצחק ויינשטוק ז"ל ,תושב אלון שבות,
שנרצח ערב גיוסו לצה"ל בשנת  . 1993סביב
הבריכה ניטע בוסתן נאה של חרובים ,תאנים,
גפנים ותותים ,ולמרגלותיה גדל סבך פטל.
קשה להישאר אדישים למראות הפריחה
הצבעונית ,לריחות המשכרים ולאילנות
המלבלבים .קשה שלא לתת לחוויית
ההתחדשות של הטבע להשפיע גם על הנפש
פנימה ולעורר תקוה ושמחה.
לפרטים על סיור משקפת לעין יצחק ולגוש עציון
ולסיורים נוספים1-700-700-945 :
www.mishkefet.org.il
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ילדים שלנו

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :משקפת ,גרשון אלינסון,
בע"מ
אישי חזני ,תמר אסרף הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילHasbarayesha@gmail.com :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

התשובה לחידה בשבוע שעבר :היכל הספר
בירושלים.
הזוכה :אביעד שר-שלום צנעני מכוכב יעקב.
הפרס נשלח בדואר.

זהה את

המקום

בסייעתא דשמיא

5,784
בתי אב בקרן יחד
מיזם הערבות והחסד

מצטרפים

יצאנו
לדרך

בקלות.

חפשו בגוגל ”קרן יחד“

הכנסו לאתר ומלאו טופס
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

N\DFKDGFRLO

עם הצטרפותם של מעל  5000בתי אב לקרן יחד הקרן מתחילה לפעול.
המשיכו לצרף את חבריכם למיזם החסד הגדול והמצליח בישראל .הצטרפות כל אחד מאיתנו
מעצימה את הסיוע למשפחות שחרב עליהן עולמן .כשכולנו יחד אף אחד לא נשאר לבד.
רכזי קרן יחד פרושים בכל רחבי הארץ הרשימה המלאה באתר יחד.

מאמין בקרן יחד? היה רכז במקום מגוריך.
לפרטים :ישראל 052-4802321 -

אילת אודיה רוטשילד 3052-3121150אלון מורה שלומי פרץ 3052-6236061אלון שבות אבישי לנדאו 3054-3305567אלעזר ארי בצלאל 054-7963800
3באר שבע יהודה רוזנברג 3052-5671530בית אל יעקב קורן 3054-6748655בית חגי מאיר פיקאר 3050-7598088בית שמש אמיתי גאולי 052-8024339
 3גבעת שמואל אלון וולקן  3054-7728650דימונה ישראל עטיה  3052-4802321הרצליה צבי וויס  3052-6426832חלוצה ידידיה שחר 3054-3978376
יד בנימין יעקב שרמן  3050-6388735יהוד ספי כהן  3052-4317389ירושלים -קטמונים אחיה פרנקל  3054-5333423ירושלים הר חומה עופר זמסקר
 3054-9980369כוכב השחר נתנאל שבט  3050-8370797כפר עציון רועי בדט  3054-4778140לוד איתן שנור  3054-4355418מבוא חורון שמוליק אבידן
3055-6650834מעון אמיתי סטיסקין 3052-6070524מעלה אדומים נוראל גץ 3050-5317742מעלות הרב ניר הרמן 3050-8784128מעלה אדומים נוראל
גץ 3050-5317742מצפה יריחו אריאל רויזמן 3050-6668114מצפה רמון בועז איגרא 3052-7710463נחלים נועם ורד 3054-4499832נתיבות אסף 052-
32387905נתניה דורון ישי 3052-8119314סעד נריה לנדאו 3052-6346703עינב מוטי פלדמן 3054-6671795עלי יוחאי כהן 3052-5666650ערד שמעון
מזוז 3052-7403513עתניאל אליה דמרי 3052-3333544פסגות דוד בשארי 3052-4754002פתח תקווה מאיר פייליכמן 3 054-4230721צפת אלעזר האוופט
050-0666681

הצטרפו באתר קרן יחד 02-6280030 ZZZN\DFKDGFRLO

ַי ַחד

קרן יחד
יוזמה
חברתית
לדורות
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מה קורה
לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
הקונגרס העציוני
בגוש עציון ציינו השבוע את ‘שבוע החינוך’
במגוון פעילויות :הענקת פרח ע’’י נציג ההורים
לצוותי מוסדות החינוך ,מפגש מנהלים עם ראש
המועצה ,דוידי פרל ,ושיאו של השבוע  -הקונגרס
הציוני לנוער ה 33-ביוזמת המועצה הציונית
וההסתדרות הציונית העולמית 116 ,שנה
לאחר קיומו של הקונגרס הציוני הראשון בבזל.
בקונגרס השתתפו כ 1,000-בני נוער מכל רחבי
הארץ (תמונת השער).
האבנים המהלכות
אלפיים מתלמידי תיכוני “אור תורה סטון”,
חגגו בשבוע שעבר באפרת  30שנה להקמת
המוסדות ,בצעדה חגיגית  . 1הרב שלמה
ריסקין ,ראש המוסדות ,אמר לתלמידים כי “לפני
שלושים שנה לא היו מוסדות ולא היו תלמידים,
הכול היה חלום ,והיום ,בזכותכם יש משפחה
כל כך גדולה של לימוד תורה ויהדות שיוצאת
מכאן ומאירה את כל העולם” .מנכ”ל המוסדות,
ינון אחימן אמר“ :הדרך ארוכה וכולנו צועדים יחד
כפי שהתחלנו יחד בצעדה משותפת כך נצעד
יחדיו עוד שנים רבות”.
הביקורת בביקור
יו”ר הוועדה לביקורת המדינה ,ח”כ אמנון
כהן ,ושני חברי הוועדה ח”כ אורית סטרוק
וח”כ מוטי יוגב סיירו השבוע בבנימין  2כדי
לבחון את יישום הוראות דו”ח מבקר המדינה
ביחס לאכיפת החוקים ביו”ש ,בנושאי איכות
הסביבה ,בטיחות בדרכים וקליטה סלולרית.
ראש המועצה האזורית ,אבי רואה ,ומנהל
איגוד ערים לאיכות הסביבה באזור ,איצ’ה
מאיר ,פנו אל חברי הוועדה וביקשו שיפעלו
לפתרון הבעיות הסביבתיות“ ,המביאות
לנזקים בלתי הפיכים ומקשות על ההתנהלות
היומיומית באזור”.
ď"ĝč

ēĝĠĐ ĦĘđČĎ ĕĚĕ ĦČĤģĘ
ęĕĤđĞĕĥ Đ"ĕČ đĚĕĕģĦĕ
ēĝĠ ĦđėĘĐč ęĕĕĒėĤĚ ęĕĕĦėĘĐ
ĐĤđĦĐ ĘđďĎ Ĥ"đĚ ĕĠĚ

Č"ĔĕĘĥ ĤđČĕĘ čđď čĤĐ ěđČĎĐ

đĜĤđď ĕģĝđĠ ĕĘđďĎĚ

נטיעה חדשה
כחצי שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף התיישבו 25
משפחות מגורשות ביישוב שקף שבמזרח חבל
לכיש .השבוע ,כמעט תשע שנים אחרי ,עוברות
המשפחות ליישוב הקבע “נטע” שבלכיש .לרגל
המעבר ,קיימו מגורשי הגוש והתושבים הוותיקים
של שקף ערב פרידה מרגש “ . 3שקף הוא
יישוב חילוני שניאות לקלוט אותנו בלי לדרוש
מהמדינה טובות” ,הסבירו נציגי המשפחות“ ,עם
השנים נוצר חיבור וקשר מיוחד בין התושבים,
ואנו מכירים להם על כך תודה”.
חמ”ד של פיוט
הגננת רחל מלכא מטל מנשה שבצפון השומרון
לא תיארה לעצמה שהיוזמה הפרטית שלה
תהפוך להצלחה שתכבוש את גני החמ”ד
בישראל .הגננת ,שגדלה בביתה על פיוטים
מסורתיים ,ביקשה ללמד את הילדים בגן את
השירה המיוחדת  -והשבוע היא זכתה על כך
בפרס החינוך הדתי  . 4ראש החמ”ד ,הרב
אברהם ליפשיץ ,הודיע כי בכוונתו לפתוח
בפיילוט במספר גנים על פי התוכנית ,ולהטמיע
את שירת הפיוטים כבר בגיל הגן .יוסי דגן ,מחזיק
תיק החינוך בשומרון ,בירך את הזוכה וציין כי
“המועצה תמשיך להשקיע למעלה מ60%-
מתקציבה בחינוך”.
בדרכו של גנדי
פתחו את היומנים :צעדת השומרון לציון זכרו
של רחבעם זאבי ז’’ל תתקיים ביום שני הקרוב,
כ’’ט באדר ב’ ,בחסות המועצה האזורית שומרון
והמועצה הציבורית להנצחת זכרו במשרד ראש
הממשלה .הצעדה ,שנערכת זו הפעם השישית,
תלווה בהדרכה ,שחקני רחוב והפעלות לכל
המשפחה ,וכן הופעה מיוחדת של האחים גת.
הכניסה חופשית והציבור מוזמן .לפרטים :מתנ”ס
שומרון .03-9066410

ארץ הגיבורים
עשרות הורים לילדים החולים במחלות
כרוניות וגנטיות ,השתתפו בשבוע שעבר
בסיור של משקפת בבנימין ,בשיתוף
ארגון “שמחה לילד” .ההורים ערכו תצפית
מפדואל לעבר מישור החוף וביקרו ביקב
טורא שברחלים ובמרכז המבקרים נחלת
בנימין שבפסגות .את היום סיימו המסיירים
באתר חלום יעקב בערטיס .בני כהן ,מנכ”ל
משקפת“ :בחבל בנימין ,ארץ גיבורי התנ”ך,
התארחו היום גיבורים אמיתיים .אנו מחזקים
אותם בהתמודדותם היומיומית ומאחלים
לילדיהם רפואה שלמה ומהירה”.
סביבה בלי גבול
בלשכת עורכי הדין בירושלים נערך בשבוע
שעבר כנס “ירוק עכשיו” לסביבה ומשפט באיו”ש,
בהשתתפות בכירים מהרשויות באזור והמינהל
האזרחי ,ארגוני סביבה ואנשי אקדמיה ומשפט
 . 5הכנס בחן את מצב החקיקה הסביבתית
באיו”ש ,ושם דגש על החוסרים והכשלים
בתחום .יעל ישראל ,מנכ”לית ירוק עכשיו ,ציינה
כי “עשרות מטמנות ותחנות דלק פיראטיות,
בעיות שפכים וזיהום נחלים ומי תהום ,הם רק
חלק מתמונת המצב העגומה של המצב .עלינו
לזכור כי לסביבה אין גבולות ובכוחנו לשנות מצב
בלתי נסבל זה”.

דרושים שליחים
לכל רחבי הארץ

מיילb0528908518@gmail.com :

¦¨§¨¨©¦§
#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב חלוקה בסופי שבוע בלבד
#

ěđĥČĤ ĤđģĚ

¡°
.2 ĤĒĞĕĘČ ěč ĐĕĤČ 'ēĤ "ĐďđĐĕ ěđĢĤ" ĘĘđėč 19:30 ĐĞĥč (31/03) 'č ĤďČ Ĕ"ė ,Äč ęđĕ ĐđģĦ ēĦĠ
.ęĕčđĥĕ ĕĜčĤĘ ěđėĚč 18:30 ĐĞĥč (01/04) ěĝĕĜ 'Č ,ÄĎ ęđĕ ĞčĤČ ĦĕĤģ
.22 Ĕ"ĥĞčĐ 'ēĤč "ĤĢĘĒ Ħĕč" Ĝ"ėĕčč 17:45 ĐĞĥč (03/04) ěĝĕĜ 'Ď ,ÄĐ ęđĕ ĦđčđēĤ
.9 ģđģ čĤĐ 'ēĤ "čĤĐ Ħĕč"č 20:00 ĐĞĥč (03/04) ěĝĕĜ 'Ď ,ÄĐ ęđĕ ęĕĘĥđĤĕ
.ĘČđĚĥ ĦĚĤ ĦĜđėĥ "ěĦĜđĕ ęĞđĜ" Ĝ"ėĕčč 19:00 ĐĞĥč (10/04) ěĝĕĜ 'ĕ ,ÄĐ ęđĕ ĐĘĕĥ

050-5281118 ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ | ěĚĒđĚ ĤđčĕĢĐ
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