קופצים יו"ש

מבלים את הקיץ החם במעיין העוז סמוך לגבעת הראה בעלי

שלנו

 | 303במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אב תשע"ב |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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לחם כצבי
סיפורי ארץ ישראל

בשנים האחרונות מתעוררת
במדינות העולם ,ובהן ישראל,
מודעות סביבתית שנועדה
לעצור את הפגיעה המתמשכת
בטבע ולשפר את איכות חייהם
של האזרחים בכל כדור הארץ.
השבוע התקיים בהיכל התרבות
באריאל כנס ראשון מסוגו בנושא
“סביבה חוצה גבולות” ,שבו
נחשפו לראשונה נתונים אודות
מצב הסביבה באזור יהודה
ושומרון .המסקנה :ניהול סביבתי
משותף לישראלים ולערבים
החיים באזור – הוא הכרח מידי.
בישעמדה השבוע – תמצית דו”ח
מצב הסביבה ביו”ש .2012

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:58
תל אביב 19:14
חיפה 19:06

יציאה
20:12
20:14
19:15

כניסה
19:03
חברון
19:04
שכם
באר שבע 19:12

יציאה
20:12
20:13
20:12
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התיישבות  -לא עסק כלכלי!
עדכוני ישראל שלי

יו"ש טיימס
מה קורה

על הפרשה ואתחנן
לאור תחנוניו של משה

“ד

רש רבי שמלאי :לעולם יסדר
אדם שבחו של הקדוש ברוך
הוא ואחר כך יתפלל .מנלן -
ממשה דכתיב (דברים ג’) ואתחנן אל ה’ בעת
ההיא; וכתיב ה’ אלהים אתה החלת להראות
את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר
מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך
וכגבורותיך ,וכתיב בתריה אעברה נא ואראה
את הארץ הטובה וגו’ “ (ברכות לב).
ופירש מרן הרב קוק זצ”ל שתפילה צריכה
להיות נקיה מכל רעיון או כונה של שינוי
בחוקו של הקב”ה ,משום שמחשבה כזו יש
בה סילוף והגשמה של בורא עולם ,ויש
בכך השפלה והשחתה בשלמות האנושית.

הרב מיכאל הרשקוביץ
ר”מ בישיבת מרכז הרב ורב היישוב נריה

צריך שבתפילתו ישתוקק המתפלל לזכך
ולרומם עצמו אל בורא עולם במגמה
להיות ראוי להיענות ,ולא ישפילנו אליו,
(וכעין מה שנכתב בספר העיקרים מ”ד
פי”ח) .ומשום כך ראוי שקודם התפילה
יסדר אדם שבחו של הקב”ה ,כדי לטהר את
לבו תחילה ביראת הרוממות ,שלא יכשל
חלילה בסילוף והגשמה כשיבוא לבקש
צרכיו ומשאלותיו ,ולא תהא לו תפילתו
לרועץ .והטעים מרן הרב זצ”ל כי הראיה
ממשה חשובה מאד ,שהוא עליו השלום
בענוותנותו הגדולה והשגתו הנעלה ,ודאי
בטוח שלא יבא לחשוב על שינוי רצון בחוק
השי”ת על ידי התפילה ,ובכל זאת הרבה
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו \\ 1

יש”עמדה

ירוק מעבר לקו
המשך מעמוד השער

פה ושם

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה

לבן בלבונה
נתנאל אלינסון
ביום שישי ציינו את חג הבציר שהתרחש בעת
העתיקה בט"ו באב .זהו חג ארצישראלי קדום
שציין את תחילתה של עונת הבציר .לאחר מעשה
"פילגש בגבעה" (שופטים כא) נוספה לחג זה גם
המסורת של בנות שילה היוצאות לחולל בכרמים.
מנהג זה המשיך עד לתקופת בית שני ונהג
גם בכרמי ירושלים .היכן התרחש החג הקדום
בשילה?
הכתוב מציין שהחג לא התקיים בתוך העיר שילה,
אלא באחד מהשטחים הסמוכים לה .לשטח זה
נותן הכתוב ציון מדויק:
ֹאמרּו ִהּנֵ ה ַחג ְיקֹוָק ְּב ִׁשלֹו ִמּי ִָמים י ִָמ ָימה ֲא ֶׁשר
" ַוּי ְ
ִמ ְּצפֹונָ ה לְ ֵבית ֵאל ִמזְ ְר ָחה ַה ֶּׁש ֶמׁש לִ ְמ ִסּלָ ה ָהעֹלָ ה
ִמ ֵּבית ֵאל ְׁשכֶ ָמה ִּומּנֶ גֶ ב לִ לְ בֹונָ ה" (שופטים כ"א ,יט).
המסילה ,היא הדרך הראשית בתקופת המקרא
שעברה בשומרון פחות או יותר לאורך הכביש
שיורד מהישוב מעלה לבונה וממשיך דרך חאן
לבונה אל עבר שכם .את לבונה המקראית מזהים

בכפר הערבי "לובאן" השוכן בטבורו של העמק.על
כן את מיקומו של החג הקדום יש לחפש מדרום
ללובאן ומזרחית לדרך הראשית .אזור זה ,הוא
למעשה חלקו הדרומי-מזרחי של עמק לבונה,
בין צומת עלי לצומת מעלה לבונה .אם כן ,מיקומו
של חג ה' המקראי ,שהיה נוהג כל שנה בט"ו באב
התרחש בעמק לבונה .ייתכן שהעמק קרוי "לבונה"
על שם אחד מסממני הקטורת שנכתשה ויוצרה
למשכן שילה הסמוך ,כאן בלבונה .אך מעניין
במיוחד הוא ההקשר הרעיוני בין שמו של העמק
לאירועים שהתרחשו בו.
חג המחוללות היה שזור כולו בצבעי הלבן ,החג

+

+

על פני  5,500הקמ”ר שבאזור יהודה ושומרון,
מתגוררים זה לצד זה כ 2-מיליון ערבים וכ-
 360אלף יהודים .השטח אינו רציף וגבולותיו
המוניציפאליים אינם ברורים .ישנם הבדלים
מהותיים בין האוכלוסיות במישורים רבים אך
אחד הבולטים שבהם הוא הניהול הסביבתי.
בניגוד לרשויות הישראליות הפועלות במגוון
רב של תחומי סביבה ,מתרכזת עבודת הרשות
הפלסטינית בטיפול בפסולת ,בשפכים ובתשתיות
ביוב – וגם זאת בצורה לא מבוקרת ולפיכך גם
לא יעילה .השבוע ,לראשונה ,נערך באריאל כנס
“סביבה חוצה גבולות” ,בשיתוף גופי הגנת הסביבה
הפועלים באזור וכן המשרד להגנת הסביבה ורשות
הטבע והגנים .במהלך הכנס ,הוצג בין היתר דו”ח
חדש הסוקר את מצב הסביבה ביו”ש.
הנה כמה מנתוניו:
בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון פועלים
מעל ל 800-מפעלי תעשייה מסוגים שונים ,מתוכם
חלק קטן בעל השלכות סביבתיות משמעותיות,
הנתון תחת עינם הפקוחה של האיגודים לאיכות
הסביבה ביהודה ושומרון .כ 140-מחזיקי חומרים
מסוכנים מסוגים שונים מפוקחים גם הם ובאזור
קיים מערך כוננות ותגובה לאירועי חומרים
מסוכנים ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.
ביהודה ושומרון שתי תחנות ניטור אוויר בגוש עציון
ובאריאל ,המספקות למערך הניטור הארצי נתונים
על מזהמי אוויר שונים ,לרבות אוזון .מאגרי המים
האדירים מתחת לאזור ההררי מחולקים בין ישראל
לרשות הפלסטינית בהתאם להסכמים שנחתמו

בעבר 85% .משפכי יהודה ושומרון מטופלים
כנדרש ומדי שנה נוספים מתקנים חדשים לטיפול
בשפכים .המגזר הישראלי מייצר ביהודה ושומרון
כ 370-טון ליום פסולת עירונית – חלק מהפסולת
מופרד למיחזור והיתר מועבר לאתרי פסולת
מסודרים ברחבי האזור .מתקני שידור של חברות
סלולאריות ומתקני רדיו אזרחי וצבאי פועלים תחת
גורמים מוסמכים ובכפוף לבדיקות מקצועיות.
ביהודה ושומרון יש  30שמורות טבע המכסות 10%
מהשטח .קמ”ט שמירת הטבע והגנים הלאומיים
מפעיל צוות מטה ,המתמודד מדי יום עם בעיות
אקולוגיות המאפיינות את האזור .גופים מקומיים,
ובהם איגודי הסביבה ,בתי ספר שדה ומוסדות
החינוך מבצעים מדי שבוע עשרות פעילויות חינוך
למודעות סביבתית.
ובצד השני?
על פליטות מזהמים לאוויר מהתעשייה הערבית
אין מידע ,אך ממקורות אחרים ידוע כי זיהום רב
נוצר במפחמות ,באתרי כרייה וחציבה ובאתרי
שפיכת פסולת לא מבוקרים בכל כפר וכפר.
למרות אספקת המים הסדירה מישראל ,הערבים
מפרים את כל הסיכומים ,קודחים באופן לא
חוקי בארות חדשות וגונבים מים ע”י התחברות
פיראטית לקווי מקורות .פחות מ 30%-מהשפכים
המיוצרים בשטחי הרשות מטופלים כהלכה .כל
היתר זורם אל הנחלים ומאיים להרוס את אקוויפר
ההר .כ 1,700-טון פסולת עירונית מיוצרים ע”י
ערביי יו”ש בכל יום  -ואת כל זה משליכים הערבים
בצדי הדרך ,שורפים או במקרה הפחות גרוע

– מטמינים באדמה .אנטנות שידור של רשתות
הסלולר הערביות אינן מנוטרות ועל כן אינן נתונות
בפיקוח כלשהו .ואלה נתונים חלקיים בלבד.
ברור ,אם כן ,שההתנהלות העצמאית של הרשות
הפלסטינית אינה תורמת לעתיד האזור .הנוכחות
הישראלית בשטחים ששוחררו במלחמת ששת
הימים יש לה חשיבות עצומה גם ליהודה ושומרון,
אך לא פחות למדינת ישראל בעיקר בנושא המים
והזיהומים בהר .שיתוף פעולה יהודי-ערבי בנושא
איכות הסביבה עשוי לתרום גם להתנהלות נכונה
של כל תושבי האזור ,ואולי אפילו להוכיח שניתן
לחיות יחד ,כל עוד מתמקדים בפתרונות ענייניים
לדילמות משותפות.
אז מה אפשר לעשות?
קודם כל יש להחיל את החוק הישראלי על שטחי
 ,Cולאפשר בכך מתן כלים נוספים לרשויות
הסביבה .יש להקים רשות על לאיכות סביבה,
בשותפות נציגים מוניציפאליים משני הצדדים
יחד עם אנשי מקצוע .על ישראל וידידותיה בעולם
לפעול להרחבת אזורי התעשייה הקיימים ביו”ש
– אלה מטופלים היטב ,אינם פוגעים בסביבה
ותורמים ליציבות הכלכלית של האזור ,ולבסוף יש
לפתח תשתיות תחבורה ירוקה – רכבת לאריאל
ולבקעה ונקודות טעינה למכוניות חשמליות.
ובינתיים ,עלינו להשתדל להוסיף ולשים לב
בעצמנו ,איש איש בביתו ,לנושאים סביבתיים –
למחזר כמה שיותר ,לחסוך מים וחשמל ,להשגיח
על ניקיון גם ברשות הרבים ,ולשמש דוגמה
לאחרים – כי ירוק זה לא רק צבע של קו...

התקיים באמצע החודש ,כשהלבנה במילואה
ובחג זה היו יוצאות בנות שילה ,כשהן לבושות בגדי
לבן ומחוללות בינות לכרמים .חג הבציר בט"ו באב
הוא גם התאריך בו מתחיל לפרוח פרח החצב וכך
גם מרמז שמו – חצב ,חצי-אב (ט"ו באב חל בדיוק
באמצע החודש העברי) .בט"ו באב עוטה ארץ
ישראל כסות לבנה של פרחי החצב הגבוהים.
בדיוק שישה חודשים לפני כן ,בט"ו בשבט,
מתעטרת ארצנו בלובן פריחת השקדים .עד היום
עצי השקד הרבים מעטרים את עמק לבונה מכל
צדדיו ,וביקור בעמק ובסביבתו בט"ו בשבט ,זוהי
חגיגה אמיתית .אם כן ,צבעי הלבן שזורים היטב
בקורותיו של עמק לבונה -בחודש שבט הוא
מלבין מלובן השקדים הרבים הנטועים בו ושישה
חודשים אחר כך ,בט"ו באב ,עולה בהמוניו החצב
הלבן ובנות שילה יוצאות לבושות בגדי לבן ,לחולל
בעמק לבונה.
סיור בעמק לבונה -על עמק לבונה משקיפים
מספר מצפורים יפים .המומלץ ביותר זהו "מצפה
מרגלית" המצא ביישוב מעלה לבונה .מהמצפור
ניתן לרדת עם הרכב לחאן לבונה  -חאן עתיק
המתעטר בבוסתני פרי ומעיין קטן ,בנופי החקלאות
של עמק לבונה.

טיולי איכות ,לכל גיל ,עם “חלקת השדה” מרכז סיור ולימוד אלון מורה 02-9973106 -
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\\ יש”ע שלנו

לאור תחנוניו של משה

המשך מעמוד השער

להקדים שבחו של הקב”ה לתפילתו ,וקל
וחומר כל בני האדם העלולים להכשל בכך
שעליהם לעשות כן .וככלל ,ללא הקדמת
יראת שמים מתוך טיפוח ענוות אמת ,עלול
אדם להכשל בהבנתו ובדרך חייו .רבי יצחק
עראמה בספרו חזות קשה פ”ג ,פירש את
הצורך לפרשת העקדה ,בכתבו שהיתה דעה
נפסדת של פילוסופים ,שכל הנראה בעיני
הבשר של בני האדם כדבר ראוי ,אותו ראוי
ליחס לבורא עולם ,ואולם דבר הנראה להם
לאור שכלם האנושי מגונה ,אותו לא ראוי
ליחס לבורא אלא לסכלותם של בני האדם.
וכדי להוציא את אברהם אבינו מאיצטגנינות
זו ,ציוהו הקב”ה על העקדה ,כדי שיוציא
אל הפועל את הביטוי הנעלה והנשגב של
אמונתו הזכה .ולכן נאמר לאברהם לאחר

על הפרשה ואתחנן

הנסיון“ ,עתה ידעתי כי ירא א-להים אתה”,
משום שעיקר נסיון העקדה התמקד ביראת
שמים של אברהם ,ולא באהבת ד’ שלו .שכן
אף אותם פילוסופים מעוותי אמונה אהבו
את הבורא ,ואולם הבורא שבו האמינו לא
היה אלא כמידתם ,ולא היתה אהבתו אלא
אהבת עצמם ,וזאת משום שרק אהבו ,ויראת
שמים נעדרה מלבבם .יראת ד’ קודמת
לאהבתו ,משום שיראת הרוממות הינה
ביטוי לידיעת האדם את שלמעלה ממנו,
ועל כן היא המעמידה את אהבת הבורא על
המושא הראוי והאמיתי שלה ,ורק כך ישיג
אדם אהבת ד’ ברום מעלתה.
ועוד המשילו בספרי תחנוני משה ,למלך
שהיו לו שני עבדים וגזר על אחד מהם שלא
לשתות יין שלשים יום ,ואמר העבד אם כן

איני טועם יין אפילו שנה ושנתיים ,כדי
לזלזל ולפוגג דברי רבו .חזר וגזר על השני
שלא לשתות יין שלשים יום ,אמר העבד וכי
יכול אני להיות בלא יין אפילו שעה אחת,
וכל זאת כדי לחבב דברי רבו .כך משה היה
מחבב דברי המקום ומבקש מלפניו שיכנס
לארץ ,לכך נאמר “אעברה נא ואראה”.
בתחנוניו של משה מתנוצצת יראת שמים
נעלה ,השופכת אור יקרות על הפרשה
כולה ,על רוממות ייחודו וסגולתו של עם
ישראל ודבקותו בד’ ,על הדבקות במה
שצוותה תורה שלא נוסיף ולא נגרע ,על
שגב גאולת הארץ מידי זרים יישובה ובניינה,
על קבלת עול מלכות שמים תחילה ואהבת
השם שבקריאת שמע ,ועל יתר עיקרי תורה
ואמונה הנזכרים בה.
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סיפורי ארץ ישראל
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צבי כדרכו מאז ומתמיד מתפלל ומבקש שאימו ,שנהרגה בידי הנאצים
יימח שמם וזכרם ,תעתיר בתפילה עבורו לפני כסא הכבוד ,שיעבור
משימה זו בשלום ויחזור בריא ושלם לאביו הזקן .אחר כך אמר וידוי
והרגיש הקלה וביטחון בקב”ה .הפחד נעלם כלא היה .פתאום נעשה הוא
קל כנשר ורץ כצבי למרות כל משא הציוד שעליו

וקטובר “ ,1948מבצע יואב” .על
גדוד  51מוטל לכבוש את המערך המבוצר
של המצרים במוצבי גבעה  113וגבעה 100
הסמוכה ואת שני משלטי הצומת ,כדי לאפשר
את פתיחת הציר לנגב ולבאר שבע .תחילתו
של המבצע בליל  15-16באוקטובר ,ניסיונות
ניתוק הכוח המצרי בגזרה נכשלים ,הכוחות
סופגים אבדות רבות .ההתקפה על שני המוצבים
הופכת הכרחית יותר ויותר .כיבוש שני המוצבים
מוטל על פלוגה ג’ .המוצבים חפורים ,מגודרים
ומבוצרים היטב ומוחזקים על ידי כוח של פלוגה
מוגברת ,כולל שישה מקלעים בינוניים ,מרגמות
 81מ”מ ,שני תותחי נ”ט וכן מקלעי ברן רבים.
כמה שעות קודם לכן הלוחמים כבר מוכנים
למבצע .מתקבלת הודעה :גם המכוניות כבר
מוכנות להסעתם של הלוחמים .צבי וחבריו
מתחילים לפצוח בשירי מלחמה .מנסים לעודד
את עצמם לקראת הבאות .הם נחושים לפעולה
למען העם ולמען שחרור הנגב מידי האויב
המצרי .אחרי נסיעה מורטת עצבים הכוח מגיע
לשטח המסומן מראש .כולם יורדים בשקט
מוחלט ...מתארגנים כל אחד ליד ציודו ופתאום
מתקבלת פקודה“ :כוח זוז! כוח זוז!” .המתח
עולה ,הלב פועם והתחושה מעורבת .כולם
ממהרים ללחוץ ידיים אחד לשני מתוך תקווה
ותפילה שייפגשו כולם ביחד בסיומה המוצלח
של הפעולה...
מכאן הכוח מתקדם רגלית .צבי כדרכו מאז
ומתמיד מתפלל ומבקש שאימו ,שנהרגה בידי
הנאצים יימח שמם וזכרם ,תעתיר בתפילה
עבורו לפני כסא הכבוד ,שיעבור משימה זו
בשלום ויחזור בריא ושלם לאביו הזקן .אחר כך
אמר וידוי והרגיש הקלה וביטחון בקב”ה .הפחד
נעלם כלא היה .פתאום נעשה הוא קל כנשר ורץ
כצבי למרות כל משא הציוד שעליו.
תוך כדי התקדמות לילית חרישית נזכר הוא
כיצד לילה אחד ,כשיצאו לפעולה בניצנים ,נפל
לאחד המכתשים שנוצרו בהפגזת המצרים ונקע
את רגליו ואצבעותיו .הוא נלקח לבית החולים
ושהה שם מספר ימים .יותר מאוחר
קיבל אישור מהרופא להגיע הביתה
כי לא היה בבית מתחילת הקרבות.
בהגיעו הביתה עמד אביו משתומם
וסימן שאלה גדול נראה בפניו .הוא
פנה אליו ואמר לו“ :תגיד לי ,ביום
זה וזה בשעה  12בלילה ,איפה
היית?” אמר צבי :בדיוק בדרך
לניצנים .אביו אמר לו בצעקה:
“אתה יודע ,אימא שלך באה אלי
בחלום הלילה וצעקה :יחיאל קום
מהר ,תגיד תהלים ,הרשל (צבי
בכינויו היידישאי) נמצא בסכנה,
קום מהר .וכי הייתה לי ברירה?”
ממשיך אביו“ .מיד קמתי ואמרתי
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תהלים בבכי רב” .אז בדיוק נפל הוא במכתש
בדרך לניצנים ומי יודע ממה ניצל בזכות
תפילותיהם של אביו ואימו עליהם השלום ...והנה
הדרך נמשכת ומתעוררים בו הרהורים נוגים ,ומי
מהחבורה יחזור מהמערכה .בדיוק כמו שהתפלל
זה מכבר “מי באש ומי בחרב ,מי ינוח ומי ינוע”...
ההליכה מתמשכת באיטיות .הפלוגה מגיעה
למקום המיועד לרגלי הגבעה .מתקבלת
פקודה “לשכב” .צבי מתנער מהרהוריו
ונדרך .הפגזה כבדה
משני
מתחילה
הצדדים והפלוגה
מתקבלת
בתווך...
פקודה נוספת“ :היכון
ומיד
להסתערות”
אחריה פקודה בקול
אדיר“ :הסתער!” והנה הכוח מסתער בכל העוז,
אך אש תופת של האויב עפה מימין ומשמאל
מלמעלה ומאחורה בכלי נשק מגוונים ,מרגמות
ותותחים .ההפגזה נמשכת ועם כל המצב הקשה
שבו הפלוגה שרויה ,צבי וחבריו לא נרתעים
וממשיכים בהתקדמות של ריצה בשאגות
אדירות .והנה לפתע עולה מול צבי מאחת
החפירות חיל ערבי ובידו רימון .ברגע זה חבריו
והוא נופלים על הברכיים ,מכוונים כלפיו ויורים,
ובחסדי השם חייל האויב מחוסל .אך אותו החייל
מספיק לזרוק את הרימון על הכוח והתוצאה –
מכות בפנים מרסיסי הרימון ופציעה בראש .דם
מתחיל לזרום מראשו של צבי .הוא חובש את
עצמו בזריזות ,כאשר שומע מבין השיחים לידו
את חברו יעקב צועק “נפצעתי” .מיד חש צבי
לעזרתו ובבדיקה מהירה הוא רואה כי נפגע קשה
בעינו .צבי חובש אותו בתחבושתו האישית .הם
מחליטים להתקדם ולהשיג את יתר החברים
שהתקדמו במעט .אז מתפתח קרב פנים אל פנים
אכזרי שבסופו נכבש רק חלק מהמשלט .פתאום
נשמעת עוד זעקה “נפצעתי” .צבי פונה לעבר
הצעקה ושוב רואה חבר מדמם ,מחזיק את ידו
הפצועה .צבי מוציא מיד עוד תחבושת ,מתעלם

לחם כצבי

אבישי דגן

מהפקודה שלא להתעכב למען הפצועים באמצע
הסתערות .מרגיע הוא את עצמו כי הפקודה לא
חלה על מי שפצוע בעצמו .בינתיים שומע צבי
את הסמ”פ צועק“ :אני צריך ארבעה מתנדבים”.
צריך לחסל את מקלעי ה”ויקרס” הממטירים
צרורות צרורות בלתי פוסקים ומפילים חללים
רבים .משמעות הפעולה – סיכון חיים ממשי
המחייב עוז ,קור רוח ,מאמץ עילאי ומיומנות.
בעוד צבי חושב אם מצבו יאפשר לו להתנדב,
קופצים שניים ומתנדבים.
דומיה קלה .כולם מחכים לראות מי יהיו השניים
הבאים והנה יוצא המתנדב הראשון ,אביגדור,
שניגש אל צבי ומבקשו להצטרף .כמובן שצבי
לא יכול לסרב .לא חלפו מספר דקות והארבעה
בדרכם למשימה :ההתקדמות איטית,
אך בשקט ובביטחון .צבי שומע את
פעימות ליבו מכות בחוזקה,
נשימתו עצורה .החיילים

המצרים בתוך העמדה מרוכזים כל כך בירי
מולם שאינם מבחינים בהתקדמות החבורה
מן הצד .ההתקדמות הפכה איטית יותר ויותר
ככל שהתקרבו אל עמדת המקלע האימתני
ואז ...התנפלות מהירה וקרב כידונים פנים
אל פנים .בהסתערות נהרג אחד המקלענים
והשאר בורחים .כך הם ממשיכים עמדה אחר
עמדה ומטהרים את העמדות .ההרגשה הכללית
מרוממת במידת מה מהצלחת המשימה ,והנה
מצורפים אל צבי עוד שני צרפתים שטרם ידעו
עברית ובלי שפה כלל ,בתנועות ידיים ומבטים
נחושים הצליח צבי לבער בעזרת “חייליו” עוד
שני בונקרים ,עד שנשאר עם רימון אחד בלבד.
אביגדור נפצע בהסתערויות האחרונות וצבי
מיודענו ממשיך הלאה גם בשבילו כשהוא
מעתיר בתפילתו“ :בורא עולם ,אנא היה עמדי
למען עם ישראל” ,והנה הוא מתקרב אל העמדה,
שולף את הרימון האחרון שנותר לו ,מוציא את
הנצרה ומתכוון לזרוק אותו ,אך רימון מצרי
מקדים אותו ומוטל עליו ...קול פיצוץ אדיר בין
רגליו .צבי נתפס ללא הצלה .הוא מועף אל על,
וכשנוחת מרגיש זרם דם סמיך וחם עובר בו .הוא
לא מאבד את עשתונותיו ומשליך את הרימון
שבידו לתוך הבונקר ,ובמצב קשה ובכוחותיו
האחרונים מנסה לחזור לאחור,
שומע את הדי התפוצצויות עמדת
ה”ויקרס” האחרונה .אז מאבד הוא
את ההכרה ,נמצא על ידי חבריו
ומובהל לבית החולים...
צבי קלפנר מפלוגה ג’ של גדוד
 51בחטיבת גבעתי ,לחם כארי
במלחמת הקוממיות ,נפצע וגם
ניצל .לימים ,הוא אף הפך לרב
בישראל .נלמד מסיפורו גבורה
ואמונה ,מסירות נפש ואהבת
הארץ והעם.
מעובד מתוך ספר על תולדות
גדוד .51

מראה אחורית
"מעריב" ,השבוע לפני  30שנה .משהו השתנה?

,ĘđĘČč 'Ď ,ĕĥĕĘĥ ęđĕč
đĦĕĕĘĞĘ ęđĕ
Ęĥ ęĕĚđĤĚ ĕĒĜĎĘ

Đ"ĕČĤĐ ěĤĚ
Ę"ĢĒ ģđģ

,đĜĕĜđĚĐč ĐĘĞĜ
đĤđČĘ ęĕėĘđĐĐđ đĕďĕĚĘĦ
,ĘČĤĥĕ ęĞ ěĞĚĘ ĐĘĕĠĦ ĦČĥĘ
đĦĤđĦđ đĢĤČ
ĥđďģĐ đĜđĕĢ ďĕ ĘĞ

ęĕĦĕĒĐ ĤĐč
ĦĕčĐ ĤĐ ĘđĚ ĘČ
הסעות לקבוצות מאורגנות מכל רחבי הארץ
אוטובוסים יצאו בין השעות  14:00 � 8:00מבנייני האומה וגבעת התחמושת

לפרטים 054�4265905

באותו יום יתקיימו סיורים בהר הזיתים לציוניהם של גדולי ישראל
וסיורים בעיר העתיקה בעקבות מרן הרב קוק זצ"ל
לפרטים והרשמהwww.g-elul.siyurim.org :

?CJ:KGC6
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השבוע שוב שיחקו ארגוני שמאל קיצוני עם החשבוניה
ויצאו עם המסקנה החדשנית :הכסף נמצא בהתנחלויות.
מעניין מה היה קורה אם בן גוריון היה מקשיב לשמאל הקיצוני...

נ.ב :הטענה שהכסף זורם ליהודה ושומרון היא פשוט מופרכת  -בעשור האחרון מדינת ישראל
צמצמה את ההשקעה ביו"ש בחצי ,בזמן שהאוכלוסייה ביו"ש רק הכפילה את עצמה.
קראו עוד באתר מועצת יש"ע ,או חפשו בגוגל :ההתנחלויות  -כמה זה עולה לנו?

 90אלף
חברים בישראל שלי
הצטרפו עכשיו ותתחילו לעשות ציונות!
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il
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בית מועצת יש"ע משתתף בצערו הכבד של אבי רואה,
ראש המועצה האזורית מטה בנימין,
עם פטירת אביו

ר' שלום רואה ז"ל
בבניין הארץ תנוחם
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

קיץ משמעותי  200בני נוער בקרית ארבע
החליטו להקדיש את השבוע הראשון
של חופשת הקיץ להתנדבות :הם הקימו
קייטנה מיוחדת לילדים מיוחדים  , 1ביוזמת
מחלקת הנוער של היישוב ובסיוע ארגון
“חברים לרפואה” 20 .החניכים נהנו מששה
ימים של כיף ופעילויות – ולליווי אישי של
המדריכים המתנדבים  -במשך  24שעות
ביממה .מלאכי לוינגר ,ראש המועצה בירך
על היוזמה המקסימה .גם אנחנו.
יו”ש טיימס קוראי הניו יורק טיימס 2
הופתעו בסופ”ש שעבר כשנחשפו למאמר
מיוחד ונדיר שפרסם בעיתון יו”ר מועצת
יש”ע ,דני דיין .במאמר ,הראשון אי פעם של
מנהיג מתנחלים בעיתון החשוב בעולם,
כותב דיין כי “הממשל האמריקני ובעלות
בריתו האירופיות ,צריכים לנטוש את
הנוסחה הכושלת של שתי מדינות אחת

¼¸Æ¸ÉÁ¼¸É¸µ¸½Çº¾¸°

½´ÉÀÀ´É´³Ç¸ÁÅ³È²¶³¿´ºÈ³»É½Æ

¼º»ÉÇ·Á
ÈÈ²¶³É¸°³
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ולתמיד ולקבל את העובדה שהנוכחות
היהודית ביהודה ושומרון היא עובדה
מוגמרת”.
נוער הסיירות מפקד מיט”ב (הבקו”ם
לשעבר) ,אל”מ גיל בן שאול ,ביקר השבוע
בחוות גלעד ונועד שם עם עשרות צעירים
מרחבי יו”ש ,שנפלטו מחוץ למסגרות
המסודרות  . 3במפגש ,אותו יזמו הרב
אביחי רונצקי ויאיר אלמקייס ,הביעו
הצעירים את רצונם לשרת ביחידות
קרביות .ראש המועצה גרשון מסיקה אמר
כי “שליש מנוער השומרון לוחם ,ואחד מכל
שישה קצין .על המסיתים נגד הנוער הזה
להתנצל”.
משילה תצא אהבה מעל אלף איש
השתתפו בסוף השבוע שעבר בחגיגות ט”ו
באב בשילה .בפארק המרכזי הנמצא מעל
שילה הקדומה ,נהנו החוגגים מהופעתו
°´È¸¸³
É´¶ÃÈ½º¸É²¸É»¸³Æ
¼´Æ¸½³
ÉÃ½Æ²a¼¸½Æ²
¾¸Á¸²´½½Æ²
¯É»´¼¸»É¸Ç´°¸Å³Ç´°¶É
É¸°³
½¼¿´²¸Å¶º»ÁÇ

Ç¸¶½³
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המוציא לאור:

\\ יש”ע שלנו

של אודי דוידי  , 4וציינו את סיום הש”ס
בהענקת תעודות הוקרה למגידי השיעורים.
יו״ר מזכירות שילה ,יוחאי גרינגליק ,ציין כי
זה אך סמלי שמהמקום בו חגג עם ישראל
לפני אלפי שנים ,תצא הבשורה שתחזיר
את החג למקומו כמשכין אחדות בין חלקי
העם.
כיסופים לפתרונות סמוך למחסום
כיסופים נערך בשבוע שעבר אירוע לציון
שבע שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון
השומרון .לצד סיפורים על הקמת יישובים
חדשים ותערוכות אודות הגוש  , 5קשה
היה להתעלם ממצבם הקשה של רבים
מהמגורשים .יו”ר מנהלת תנופה ,הרב
אופיר כהן ,סקר בפני המשתתפים את מצב
העקורים :שליש בבתי קבע ,שליש בהליכי
בניה ,והיתר בשלבי פיתוח מגרשים או טרם
החלו בבניה.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מוא"ז שומרון ,ויקיפדיה
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

