הבה נרעישה

כאלף ילדים ,בני נוער ומבוגרים השתתפו השבוע בעדלאידע המסורתית בקדומים

פורים שמח!

שלנו

 | 330במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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בית נאמן בישראל
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

לקראת ביקורו של הנשיא אובמה
בישראל ,מתחדשת ועולה בימים
האחרונים קריאה ציבורית רחבה
לשחרורו המידי של יהונתן פולארד.
כיצד נשב בשולחן הסדר ונחגוג את
חג החירות בעוד יהונתן אשר מרצה
עונש חסר תקדים ,נמק בתאו? זוהי
חובתנו כאומה וכחברה לקחת אחריות
על מי שהקריב את חירותו למעננו
ולמען המולדת ,מי שמשלם מחיר יקר
מדי ,גם לדעת העם בארה”ב ומנהיגיו.
עשרות אלפי ישראלים כבר חתמו על
עצומה המבקשת לנצל את המעמד
וההזדמנות ולהביא לשחרור המיוחל,
החשוב ,המוסרי והצודק עוד בשבועות
הקרובים .הפסח הזה יהונתן חייב להיות
בבית ,בארץ ישראל ,בן חורין.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:56
תל אביב 17:11
חיפה 17:01

יציאה
18:08
18:10
18:09

כניסה
17:02
חברון
17:00
שכם
באר שבע 17:11

יציאה
18:09
18:08
18:10

אלברט איינשטיין
דמויות מופת בעם ישראל
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ספרים חדשים!
מה קורה

על הפרשה תצוה
המקדש הכלים והבגדים –
לכבוד ולתפארת

ה

מעיין במלאכת האומנים במשכן,
ימצא כי כלי הזהב ובגדי הזהב
צריכים להיות “לכבוד ולתפארת”,
ככתוב (שמות כח ,ב)“ :ועשית בגדי קדש
לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת” .ביטוי
זה נאמר במיוחד באשר לבגדים ,וכדברי
הרמב”ן“ :כי אלה הבגדים לבושי מלכות
הן .כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה...
והמצנפת ידועה גם היום למלכים ולשרים
הגדולים”.
לא רק הכהן הגדול מתכבד בבגדיו אלא גם
כהן הדיוט ,ככתוב (שמות כח ,מ)“ :ולבני
אהרן תעשה כותנות ...ומגבעות תעשה להם
לכבוד ולתפארת”  -ביטוי זה אינו בגדר
מליצה ,אלא מצוות עשה מן התורה .במקדש
במיוחד קיים הכלל“ :זה אלי ואנוהו  -התנאה

הרב ישראל אריאל
ראש מכון המקדש

לפניו במצוות!” (שבת קלג ,ב) שכן במקדש
הנוי הוא חלק מהותי של המצוה .ביטוי
ליופי שבמקדש מוצאים אנו בדברי חכמינו
ז”ל באומרם“ :מי שלא ראה בית המקדש
בבניינו  -לא ראה בנין מפואר מעולם” (סוכה
נא ,ב) .לא נחה דעתם של חכמים עד שקראו
למקדש – “נויו של עולם” (זבחים נד ,ב).
כבוד המקדש
הביטוי “לכבוד ולתפארת” נחלק לשני
מושגים שונים :ה’כבוד’ בא להוסיף יראה,
ככתוב“ :את מקדשי תיראו” .בדברי הרמב”ם
במורה נבוכים (ג ,מה) מצינו ,אודות השמירה
של הכהנים והלויים במקדש ,ש”הסיבוב
סביב למקדש תמיד ,הוא לכבד אותו
ולפארו ...ומכלל הדברים המביאים להגדיל
המקדש ולפארו ,עד שיגיע לנו יראה ממנו,
המשך בעמוד 3

ארגון משביע מביא את
שמחת הפורים למשפחות רבות
ארגון עזרה למשפחות ביש"ע וירושלים

לתרומות1-800-20-44-88 :
התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46

יש”ע שלנו \\ 1

אובמה ,בוא עם פולארד

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

זכו לעונשים בסדרי גודל כאלה  -העונש
הממוצע בארה”ב בגין עבירת “ריגול עבור
מדינה ידידותית” הוא שנתיים עד ארבע שנות
מאסר ועל פי התיקון האחרון בחוק  -לא ניתן
כיום לגזור על מי שעבר אותה יותר מעשר
שנים בכלא .יתר על כן ,לאחרונה פורסמו

נדב פרנקל

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

תל אל פול
נדב פרנקל
את הפטרת השבוע ,שבת זכור ,נסיים בפסוק
"וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת
שאול" .זכתה גבעת בנימין ,ולאחר החורבן הנורא
שעברה במעשה פילגש בגבעה שבה ונבנתה
מחדש ,והפכה לבירתו של מלך ישראל הראשון.
רוב החוקרים מזהים את גבעת שאול בתל
אל פול ,גבעה שנמצאת בלב שכונת שועפט
הירושלמית .בגבעה נמצאו שרידים מתקופת
השופטים והמלוכה ,וכן שרידים לחורבן שעבר
המקום ,כנראה לאחר מעשה פילגש בגבעה.
בשנת  1966החל חוסיין מלך ירדן לבנות במקום
ארמון קיט ונופש .בניית הארמון נקטעה בעקבות
מלחמת ששת הימים .במהלך המלחמה ,כבשה
חטיבת השריון 'הראל' בפיקודו של אורי בן

ארי את הגבעה ,וכך הצליחה לנתק את כביש
ירושלים -רמאללה ולמנוע החשת תגבורות
ירדניות לירושלים.
העולים לארמון (בזהירות עם הילדים!) יזכו

+

+

בעוד כחודש ינחת על אדמת ישראל נשיא
ארצות הברית ,ברק אובמה ,ויקיים את
ביקורו הראשון כנשיא מכהן .הביקור יתמקד
בהתקדמות איראן להשגת נשק גרעיני ,במצב
הבלתי יציב בסוריה והשלכותיו על האזור,
ובניסיונות לקדם משא ומתן עם הפלסטינים.
בכוונת נשיא המדינה שמעון פרס לקיים טקס
בו יעניק לאובמה את “עיטור הנשיא” .עיטור
אשר מוענק ליחידי סגולה ,אנשים פרטיים
או ארגונים אשר “תרמו תרומה יוצאת דופן
למדינת ישראל או לאנושות ,בכישרונם,
בשירותם או בדרך אחרת” .העיטור המקביל
ל”מדליית החירות הנשיאותית” האמריקנית,
בה זכה פרס עצמו ושהוענקה לו על ידי
אובמה ,באירוע חגיגי לפני כחצי שנה .סביב
אותו אירוע ,התגייסו ארגונים גדולים ואנשים
פרטיים בישראל ובארה”ב לחיזוק הקריאה
החד משמעית לאובמה לשחרר את יהונתן
פולארד.
כעת ,ערב ביקורו של אובמה ולפני הענקת
העיטור המכובד ,על הנשיא פרס לדרוש
מאובמה להוציא לחופשי את פולארד –
ולגלות חמלה כלפי מצבו הבלתי נסבל.
המשך החזקתו של פולארד בבית הסוהר היא
התעללות .העונש שקיבל אינו פרופורציונלי
לחומרת העבירה .אין בארה”ב תקדים
לעונש כה חמור כפי שמרצה פולארד .ישנם
אנשים שעל אף שהורשעו בריגול חמור לא

ומה אנחנו ,העם ,יכולים לעשות?
עצומה אינטרנטית חדשה עליה
חתומים כ 50,000-נמצאת
כעת ברשת ,והמספר עולה כל
העת .העצומה קוראת לנשיא
אובמה לחון את יהונתן ולאפשר
לו להיות אדם חופשי בשארית
ימיו ,ימים לא רבים לצערנו ,בשל
מצבו הרפואי הקשה .הצטרפו
גם אתם לחותמים ,וצרפו את
חבריכם ובני משפחותיכם.
זו השעה להציל את יהונתן ,זו
השעה להחזיר אותו הביתה.

מסמכי סי.איי.איי אשר מוכיחים שפעולותיו
של פולארד לא כוונו נגד ארה”ב ולא היה
בהם כדי לפגוע בה .אל לארה”ב להשלים
עם המשך החזקתו כאסיר.
גם על ראש הממשלה מוטלת כעת האחריות
להביא לשחררו של פולארד ,כפי שאמר
נתניהו עצמו“ :הוא היה חייל של מדינת
ישראל ואנחנו לא משאירים חיילים בשדה
הקרב ...ניסיתי ללא הצלחה בהסכמי וואי
להביא לכך שקלינטון ישחרר אותו ...אם אי
פעם אחזור לראשות הממשלה ,אני אמצא
את הדרך לשחרר אותו” .נתניהו ניצב מעל
בימת הכנסת ה 18-וקרא לאובמה לשחרר
את פולארד .כעת עם כינונה של הכנסת
ה ,19-אין להסתפק בקריאות .הגיע הזמן
לדרוש את יהונתן ,להחזיר אותו הביתה ומיד.
ומה אנחנו ,העם ,יכולים לעשות? עצומה
אינטרנטית חדשה עליה חתומים כ50,000-
נמצאת כעת ברשת ,והמספר עולה כל העת.
העצומה קוראת לנשיא אובמה לחון את יהונתן
ולאפשר לו להיות אדם חופשי בשארית ימיו,
ימים לא רבים לצערנו ,בשל מצבו הרפואי
הקשה .הצטרפו גם אתם לחותמים ,וצרפו
את חבריכם ובני משפחותיכם.
זו השעה להציל את יהונתן ,זו השעה להחזיר
אותו הביתה.
היכנסו עכשיוwww.pollardnow.org :

בנוף פנוראמי מרהיב
של ירושלים העתיקה
והחדשה בדרום ,ושל
העיר רמאללה והרי
בנימין בצפון .ניתן לדמיין
את שאול חוזר מובס
לביתו לאחר המפגש עם
שמואל ויודע כי תינתן
מלכותו ל"רעך הטוב
ממך".
הוראות הגעה :נוסעים
מירושלים בכביש המהיר
לפסגת זאב ועולים ימינה
במחלף הראשון (!)
לכיוון פסגת זאב .ברמזור פונים שמאלה לשכונת
שועפט .בפנייה הראשונה פונים ימינה ,מטפסים,
מחנים את הרכב ליד גדר בית ספר ועולים לכיוון
שרידי הארמון.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

המקדש הכלים והבגדים –
לכבוד ולתפארת

על הפרשה תצוה

המשך מעמוד השער

שלא יבוא אליו  -לא כהן שיכור ...לא כהן
פרוע בשערותיו ובגדיו קרועים” .כך גם באשר
להתנהגות האדם במקדש כותב הרמב”ם (בית
הבחירה ז)“ :כל הנכנס לעזרה יהלך בנחת
במקום שמותר לו להכנס לשם ,ויראה עצמו
שהוא עומד לפני ה’ ...ומהלך באימה וביראה
ורעדה ,שנאמר‘ ,בבית אלהים נהלך ברגש’”.
תפארת המקדש
הצד האומנותי במקדש בא לעורר התרשמות
והתרגשות .בעניין זה כותב הרמב”ם במורה
נבוכים (חלק שלישי מה) שזו הסיבה לצורת
הכלים במקדש ותכליתם .וכגון מנורת הזהב
ניתנה “לכבוד ולתפארת לבית ,כי הבית
שדולק בו הנר תמיד ביום ובלילה יש לו בנפש
מעלה גדולה” .עוד כתב שם“ :ולהגדיל הבית
עוד הגדיל מעלת עובדיו ...וציווה להלביש

הכהנים בגדים נאים ומלבושים יפים וטובים –
‘בגדי קודש לכבוד ולתפארת’ “ .לא רק הופעת
הכהן צריכה להיות בבגדים נאים אלא הוא
עצמו צריך להיות נאה ,ואילו בעל מום מנוע
מלעבוד במקדש ,ומסביר שם הרמב”ם“ :שלא
ישמש בעבודה על המזבח בעל מום ...מפני
שהמון העם לא יגדל ויכובד אדם אצלם...
אלא בשלמות איבריו ויופי בגדיו”.
עד כמה הקפידה התורה על כבוד המקדש
ותפארתו למדים אנו מכניסת הכהן הגדול ביום
הכיפורים לקודש הקדשים .למרות שהכניסה
אסורה חוץ מיום אחד בשנה ,ציותה תורה
מצוה מיוחדת ,שבתום עבודת יום הכיפורים
יכנס הכהן הגדול פעם נוספת לקודש הקדשים.
הכהן טובל במקוה ,לובש בגדי לבן ,נכנס פנימה
ונוטל משם את הכף והמחתה של הקטורת

שהביא תחילה להקטיר .כאן לימדתנו תורה,
כי ‘כבוד’ העבודה מחייב לעשות כל עבודה
בנפרד .ו’תפארת’ המקום מחייבת שלא להותיר
כלים במקום המקודש .אלא ניקיון המקדש
מחייב ,שיכנס הכהן הגדול פעם נוספת לקדש
הקדשים כדי להוציא משם כלים מיותרים.
יתירה מזו  -מתברר ,שהכינו לכהן הגדול כתונת
יקרה ומיוחדת שהביאו ממרחקים למטרה זו,
ומחירה אלף ומאתים שקלי כסף (משנה יומא
ג ,ז) הכל ללמד על הסדר ,הניקיון והתפארת,
שיש לשמור בכל פינה במקדש.
אכן ,המקדש ,כבוד השכינה שבתוכו ותפארתו,
היו גאוותם של ישראל בכל הדורות .אל
המקדש הזה נשואות עיני הכל ,לראותו בנוי
במהרה בידי עם ישראל לאחר אלפיים שנות
חורבן וגלות  -ב’מקדש מלך עיר מלוכה’.
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בואו לגור בשומרון וליהנות מאיכות חיים ,שלווה ובנייה איכותית

רבבה פדואל
היישוב :תורני לאומי
הקהילה:
 270משפחות

היישוב :תורני לאומי
הקהילה:
 250משפחות

הבית :קוטג‘ טורי
 4חדרים
 96מ“ר בנוי

המחיר:

₪803,000

אבני חפץ
היישוב :תורני לאומי
הקהילה:
 350משפחות

המחיר:

₪1,200,000
מחיר מבצע!!!

הבית 4 :חדרים 112 ,מ“ר
 +מעטפת  80מ“ר
 +מרפסת שמש גדולה

₪1,154,000

הבית :דו משפחתי
 4חדרים 103 ,מ“ר על
שטח של כ 300-מ“ר

המחיר836,000 :

₪

איזק נדל“ן ,שיווק ,נכסים .רח‘ חובבי ציון  ,36פ“ת טל‘050-5326929 ,03-9303494 :
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בישי דגן

הריסות בית אשל

ה

התיישבות החקלאית 'בית אשל'
הוקמה על ידי גרעין מצומצם מאוד
של בחורים צעירים אידיאליסטים
שהחליטו לעלות על קרקע בתולית אי
שם ליד העיירה הערבית הגדולה באר –
שבע .כיום המקום איננו מוכר כישוב ,אלא
כ>מצפה בית אשל> – מרכז חינוכי סביבתי
שבא להדגיש את תנאי העלייה לקרקע של
המתיישבים הראשונים ,את הקשיים מולם
עמדו ,ולתת לנוער הצעיר של ימינו את
האפשרות להתנסות קצת בעבודת האדמה.
סיפורנו מתחיל ב  1943כאשר במבצע
מחתרתי תחת עיניהם הפקוחות של האנגלים
עלו על הקרקע חמישה בחורים והתיישבו אל
מול הלא כלום המדברי ,סמוך לבאר שבע,
ליד מרכזי הבדווים של הנגב .העלייה הייתה
בתנאים קשים ביותר ללא רכב ,ללא אספקת
מים ,בלי אמצעי קשר או נשק .רק אחרי זמן
מה הגיעו טרקטור ,אוהלים ומחרשה.
דן בר און ,ה'מוכתר' של הישוב ,ישב על
הטרקטור שלו וניסה לחרוש את האדמה
הקשה .הוא ירד בפעם המי יודע כמה מן
המכונה מנסה למשוך בידיו את המחרשה
אל הטרקטור ולחברה בצורה חזקה יותר.
הוא הרים את ראשו והסתכל מסביבו – שקט
מוחלט שרר מסביב .פתאום במרחק ,נתקלו
עיניו באוטובוס הערבי המוכר שעשה את
דרכו פעם ביום מהצפון לכיוון באר שבע.
האוטובוס נעצר ודן נדרך .לא היה זה מעשה
שבשגרה שהאוטובוס ייעצר בקרבת היישוב
היהודי החדש .להפתעתו הוא ראה בחורה
יורדת מן האוטובוס .האוטובוס המשיך
בדרכו והבחורה סידרה את תיקה על גבה
והחלה ללכת לכיוונו .דן עמד מתפלא ,מה
לבחורה כאן ביניהם .הייתה זו מרים שוורץ
שבאה לעבוד כאחד הבחורים בבניין הארץ.
מאותו הרגע נכנסה מרים לחבורה ועשתה
כמעט את כל מה שהבחורים עשו .בעיקר
התמחתה במכשיר הקשר מבוסס אותות
המורס שהגיע אל ההתנחלות החדשה זה
מכבר .במשך ארבע השנים הראשונות המשק
התקדם בצעדי צב ,אם כי חבריו שמחו על כך
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שהכתם הירוק הקטן שסימל את יישובם היה
נראה למרחקים .בשנת תש"ז ,במוצאי יום
הכיפורים האזור קיבל חיזוק רציני בדמות
שלושה ישובים חדשים – משמר הנגב ,חצרים
ונבטים שקיבלו השראה מהנקודה החלוצית
בית אשל ,מה שנתן גאווה בליבם של דן בר
און ,מרים שוורץ וחבריהם .החבורה המשיכה
ביתר מרץ בעשייה וערכה ניסיונות בשיטות
חקלאיות ,מדידות של כמויות גשמים ,הם
ניהלו תצפיות אקלימיות ,מדדו עוד את
כמויות המים שזרמו בוואדיות .בנוסף הוקמה
רפת ,גן ירק ולול .עם הזמן הגיעו זוגות
צעירים ונולדו תינוקות והיישוב הלך ונבנה.
עד שפרצה מלחמת השחרור...
אך קצת לפני כן :דן בר און הרגיש את
הקושי על גופו ובנפשו :כבר כמה שנים
שהם עובדים בתנאים קשים– בלי תחבורה
מסודרת ,עם אוכל בצמצום .הדבר היחיד
שהחזיק את חבורתו היה האידיאל ,כוח
החזון .הוא אסף את חבריו ,ערב אחד בסוף
יום העבודה ,והחליט לרומם קצת את רוחו
ואת רוחם" :כל המדבר הזה יהפוך בימים לא
רחוקים כל כך למקום פורח שיקלוט המוני
יהודים אם וכאשר המדינה היהודית תקום.
בבקעת באר שבע הסמוכה לנו תהיה עיר
יהודית בת מאות נפשות" ,אמר ולא ידע עד
כמה היה רחוק מהמציאות של ימינו כאשר
באר שבע מונה היום כמאתיים אלף יהודים.
הוא המשיך" :יום אחד יזרמו פה מים וחשמל
ואפילו יגיע אוטובוס פעם ביום" .החבורה
ספגה את דיבורו של מנהיגה והתחזקה .הם
פרשו למיטותיהם הצנועות וישנו אותו הלילה
שנת ישרים .אך הקשיים הגדולים עוד עמדו
לפניהם :ב  ,30.11.47למחרת החלטת האו»ם
על חלוקת ארץ ישראל גברה המתיחות
ביחסים עם הערבים ומטה הפלמ»ח החליט
לשלוח תגבורת אל 'בית אשל' .האוטובוס של
הלוחמים עבר את באר שבע ונרגם באבנים.
דן שצפה זאת נחלץ לעזרת האוטובוס וניווט
אותו בתוואי העוקף את העיר :הוחלט כי
מאחוריהם ייסע טנדר של המ"ן (משמר נע
של הנוטרים) שאנשיו היו אנשי פלמ"ח והם

יחזירו את דן .דן יצא בבגדי עבודה במחשבה
כי הנסיעה קצרה ותיכף ישוב לעבודתו
בלול .הם יצאו לדרך ,עקפו את באר שבע
מצפון .במקום מסוים עשתה הדרך עיקול
והגיעה לכיכר שוק הבהמות ,כיכר רחבת
ידיים המתמלאת פעם בשבוע בהמון אדם
ובהמה .הערב החל לרדת .הם נסעו בשיפולי
הגבעות וכשעלו מן השטח המת שבו נסעו,
חשכו עיניהם :בדיוק באותה השעה התקבצו
שם מאות ערבים – ככל הנראה לאסיפת
מחאה או הסתה ולפתע החבורה המצומצמת
מצאה עצמה בתוך ההמון .באין ברירה לחץ
הנהג על דוושת הגז אל תוך ההמון ומן
הצד נזרקו אבנים ונשמעו יריות .המזל היה
גדול והאוטובוס הצליח לחמוק ,משאיר
אחריו אבק סמיך .משנתרחקו ,עצרו וראו
כי האוטובוס ספג עשרות כדורי רובה ובנס
לא נפגע איש .הטנדר של המ"ן שהיה צריך
לאסוף את דן ,הספיק להסתובב ולחזור
בלעדיו .כך מצא את עצמו דן מיוזע ומלוכלך
בבגדי עבודה ממשיך בלית ברירה לניר עם.
נסיעה של חצי שעה הפכה להיעדרות של
שבוע ימים עד שנמצאה שיירה שהבקיעה את
הדרך ל'בית אשל' .דן הבין כי תקופה חדשה
עומדת לפניהם ואכן מצור מתמשך נכפה על
האזור במשך שנה ,עד לכיבוש באר שבע.
המצור היה קשה בגלל שתי התמודדויות –
נגד הבדווים שכניהם ונגד המצרים שעוד
רקע קט ונכנסו אף הם למערכה :ההפגזה
הראשונה של המצרים על 'בית אשל' מצאה
את היישוב לא מוכן – כולם עבדו אז בקציר
והעמדות לא היו ערוכות לנשק תותחים .תוך
רבע שעה נהרסו רוב הבניינים .אך החבורה
האמיצה שלנו לא חשבה לרגע לנטוש או
לעזוב ואכן הנחישות עזרה ו'בית אשל' לא
זזה ממקומה .אחרי כמעט שנה של מצור
וניתוק יצאו החברים מן המקלטים אל אור
השמש כדי לגלות שהנגב כולו נכבש והיה
לחלק ממדינת ישראל.
מעובד מתוך ספרו של דודו דיין ‘עושים מדינה’
ובאדיבותו הרבה.

אוצר תמונות הפלמח  .The Palmach Photo Galleryמתוך אתר פיקיוויקי

סיפורי ארץ ישראל

א בית נאמן בישראל

מראה אחורית

"צעדת הנגב השביעית ,הנערכת לפי המסורת עד כה בפורים,
תעמוד הפעם בסיסמה רצינית" :מקברי האבות לעיר האבות"
– מסלולה יהיה מחברון לבאר שבע .צעדת הנגב המאורגנת ע"י
הפועל ,והנערכת כרגיל בחג הפורים ,כבר הפכה לשם דבר בארץ
ואלפים רבים של צועדים נמשכים אליה בכל שנה .את העין
מושכות התחפושות הססגוניות ברוח פורים ,ובדרך כלל מתנהלת
הצעדה בלילה – חוויה לאור הירח .אולם השנה החליט מטה
הצעדה לשנות מן הנוהג ולהפוך את "צעדת הנגב" לצעדת יום,
כדי שהצועדים יראו את נוף הרי יהודה וחברון .הדבר עשוי למשוך
תוספת של צועדים מכל הארץ ,שלא ירצו להחמיץ את ההזדמנות
לצעוד בנתיבו של אברהם אבינו" (מעריב ,ערב פורים תשכ"ח).
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
אלברט איינשטיין

תקוה דגן

פברואר  .1923המדען המפורסם אלברט איינשטיין
ואשתו אלזה מגיעים לביקור של עשרה ימים בארץ
ישראל .הוא מבקר בערים ובמושבות ,בבתי-ספר
ובמוסדות תרבות ,במפעלי תעשייה וחקלאות.
בתל-אביב הוא מקבל מראש העיר מאיר דיזנגוף
אזרחות כבוד.
שנתיים קודם לכך הצטרף איינשטיין למשלחת
ציונית לארה"ב בראשות חיים וייצמן כדי לעזור בגיוס
כספים למען האוניברסיטה המתוכננת .כשהגיע לניו
יורק אמר לעתונאים" :אין אירוע פומבי אשר נותן לי
יותר הנאה מן היוזמה להקים אוניברסיטה עברית
בירושלים .לאור המסורת היהודית של לימוד והרחבת
הדעת שנשמרה במשך דורות ובתנאים קשים ,מכאיב
ומצער לראות כיצד בימינו בנים מוכשרים של העם
היהודי מתדפקים לשווא על שערי אוניברסיטאות
במרכז ובמזרח אירופה".
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שיאו של הביקור היא הרצאה שנושא אלברט
איינשטיין בירושלים ב 7-בפברואר ,על הר
הצופים ,במקום שבו שנתיים מאוחר יותר
תיפתח האוניברסיטה העברית .במעמד נוכחים
הנציב העליון ,פקידי המנדט הבריטי ,ראשי
היישוב היהודי וקהל רב .מנחם אוסישקין,
יושב ראש ההנהלה הציונית בירושלים ,מזמין
את חתן השמחה במילים דרמטיות" :פרופ'
עלה על הבמה שמחכה לך זה
איינשטייןֵ ,
אלפיים שנה" .איינשטיין פותח את הרצאתו
בעברית" :אני מאושר שהנני קורא את הרצאתי
בארץ ,שממנה יצאו תורה ואורה לכל העולם
הנאור ובבית המוכן להיות מרכז לחוכמה ומדע
לכל עמי המזרח .לצערי אינני יודע לקרוא את
הרצאתי בשפת עמי ומוכרח אני לעבור לשפה
המובנת לכולכם ,השפה הצרפתית".

אלברט איינשטיין היה פיזיקאי יהודי יליד גרמניה ,מגדולי הפיזיקאים בכל הזמנים .איינשטיין נחשב לגדול התאורטיקנים
לצד אייזק ניוטון ,אבי המכניקה הקלאסית .שמו הפך למילה נרדפת לגאונות .הוא זכה לפרסום ברבע הראשון
של המאה ה 20-בזכות תורת היחסות אותה הגה ,ששינתה את כל אשר היה ידוע עד אז על טיבם של הזמן,
המרחב ,המסה ,התנועה וכוח המשיכה .ובזכות תרומותיו ליסודות מכניקת הקוונטים ,למכניקה סטטיסטית
ולהסברת האפקט הפוטואלקטרי ,עליה קיבל פרס נובל לפיזיקה ב ,1921-ועוד.
איינשטין נולד באולם שבגרמניה ב –  14במרץ  .1879את החינוך שלו החל במינכן ,אבל סולק מבית
הספר בגלל התנהגות פרואה .בגיל  17החל ללמוד פיסיקה בתיכון בציריך ,שוייץ .את הדוקטורט קיבל
מאוניברסיטת ציריך בשנת  1905שם פירסם את תורת היחסות המיוחדת שלו .ב 1914 -הוא חזר לגרמניה
אבל למרות שכבר היה חתן פרס נובל והיה מפורסם בכל העולם ,הוא נאלץ לעזוב את גרמניה כשהנאצים
עלו לשלטון וב 1933 -נסע לארה"ב ,שם המשיך את דרכו המדעית ובמקביל לקדם את הרעיון הציוני.
כדמות בולטת בעם היהודי זכה איינשטיין בשנת  1952להצעה מדוד בן-גוריון לכהן כנשיאה השני של
מדינת ישראל ,אך הוא ביקש לדחותה משום רצונו להקדיש את כל כוחותיו למדע .בשנת  1955לקראת
יום העצמאות השביעי של מדינת ישראל התכונן איינשטיין לשאת נאום בזכות הצורך שיש לעולם כולו
בקיומה של ישראל ,אך הוא חלה ונפטר ימים אחדים טרם החג.

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 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :תומר דואני ,מרים צחי – מקור ראשון ,גרשון אלינסון ,תרבות
בע"מ
ומורשת יריחו הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

הדמות

זהה את

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

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
מוקירים וזוכרים מאות תושבים ,ח”כים ומתנדבים
השתתפו במוצ”ש האחרון באירוע הוקרה למתנדבי
גוש עציון ,שנערך לזכרו של סא”ל משה מועלם,
בעלה של הח”כית הטריה שולי מועלם ,שנפל
באסון המסוקים .באירוע הופיעו ח”כ הרב שי פירון
ואהוד בנאי  1לשיר משותף והוצג סרט אודות
עבודת המתנדבים בגוש עציון .כיבדו בנוכחותם:
ראש המועצה דוידי פרל ,יו”ר הבית היהודי נפתלי
בנט וחברי סיעתו.
החמ”ד זוכר כ 60-מפקחי חמ”ד השתתפו ביום
עיון שנתי במרכז קטיף שבניצן ,ובראשם הרב
אוריאל עובדיה מפקח ארצי על החינוך היסודי
בחמ”ד וד”ר אברהם ליפשיץ – ראש מנהל
החמ”ד במשרד החינוך .המפקחים נפגשו עם
הרב יגאל קמינצקי ועם אנשי המרכז ובראשם
המנכ”ל מוכי בטר ,שהדגיש כי “ביקור אנשי
החמ”ד מעניק גושפנקא לתכנים הפדגוגים
שהמרכז מוציא עבור בתי הספר”.
חוזרים לשא-נור שש שנים וחצי לאחר הריסת
היישוב ,ביקרה השבוע לראשונה קבוצה
מאורגנת בשא-נור שבצפון השומרון . 2
הקבוצה ,המונה חברים חילוניים ודתיים ,ובהם
ח”כ אורי אריאל ותא”ל במיל’ יהודה דובדבני,
הגיעה עד לבית הכנסת של היישוב ,היחיד שלא
נהרס בגירוש אלא כוסה בערימות חול .יוסי דגן,
מ”מ ראש המועצה האזורית ,אמר למבקרים כי
“שא-נור ,בעזרת ה’ ,עוד תשוב ותיבנה”.
לרוץ עם האבות בקרית ארבע נערך ביום ו’

האחרון מרוץ עיר האבות ,בהשתתפות מאות
רצים מכל רחבי הארץ ,בהם  140ילדים ונערים.
הזוכים :אליעוז קולני במקצה  2ק”מ ,בועז בלום
במקצה  5ק”מ ומנחם בן פורת במקצה  10ק”מ.
ראש המועצה ,מלאכי לוינגר אומר כי “המרוץ
מאפשר לאוהבי הספורט להגיע אל קרית ארבע
חברון וליהנות מפעילות גופנית קבוצתית באחד
המקומות החשובים ביותר לעם ישראל”.
אולי כמו הר נבו כמדי שנה ,התכנסו השבוע לרגל
ז’ באדר עשרות מתפללים מול הר נבו ,לציון יום
ההילולה למשה רבנו .בין המתפללים חסידיו של
הרב ישועה בן שושן ,שתקעו בחצוצרות (שעליהן
הצטווה משה)  . 3במקביל נערכה מסיבת הילולה
בבית חוגלה וביריחו ,בהשתתפות ד”ר חגי בן ארצי.
תולעת ספרים שתי המלצות ספרים“ :עזה כמוות
אהבה” ,ספר הביכורים של אור יזרעאלי ,העוסק
בהתבגרות נערים באחד מיישובי חבל בנימין,
וכן ספר קומיקס עם סיפור המגילה ,בהוצאת
ישיבת קרני שומרון ,פרי עטו של המאייר ג’קי ירחי.
בסדרת הקומיקס ראו עד כה אור סיפוריהם של
רות המואביה ,יונה הנביא וכן ברק השופט ודבורה
הנביאה .ההכנסות ממכירות הספרים קודש
להפעלת הוסטל לילדים בעלי צרכים מיוחדים
הפועל במסגרת הישיבה.
שנתיים לטבח באזכרה לציון שנתיים לרצח חמשת
בני משפחת פוגל הי”ד ,הניחה השבוע הישיבה
הגבוהה באיתמר אבן פינה להקמת פנימיות לזכר
הנרצחים  . 4כיבדו בנוכחותם :בני משפחות פוגל

ובן-ישי ,הרב אלישע וישליצקי ,הרב שמואל אליהו,
הרב אביחי רונצקי ,השרים יעקב נאמן ,ישראל כץ ויולי
אדלשטיין ,הח”כים סלומינסקי ,אריאל ,סטרוק ושקד,
האלוף ניצן אלון וראש המועצה גרשון מסיקה.
גמרו את ההלל להקת “הלל” מהשומרון הוציאה
באחרונה את אלבומה השני“ :הלל עם קפה
ועוגה” .מדובר ב 15-נשים הנפגשות בכל שבוע
לשירה משותפת ,תחת שרביטה של המלחינה
והיוצרת מרב ברנר מהר-ברכה .האלבום כולל
שירים מהמיטב העכשווי של המוסיקה היהודית
והישראלית ,ובהם “וזכני”“ ,עומד בשער” ו”-באה
אליכם” .אל הדיסק מתלווה צ’ופר מיוחד :חוברת
מתכונים שהכינו הבנות.
כבוד רב הרב חיים דרוקמן שליט”א ,יו”ר מרכז
ישיבות בנ”ע ,ביקר בשבוע שעבר בבית אל וסייר
במוסדות המרכז ביישוב .את הרב ליוו הרב זלמן
והרבנית שולמית מלמד ,אלחנן גלאט מנכ”ל
מוסדות בנ”ע ,ראש המועצה משה רוזנבוים ומנהל
מחלקת החינוך מנחם לב.
מתחדשים במגרון השבוע הונחה אבן הפינה
למקווה טהרה שיוקם ביישוב מגרון המתחדש.
תושבים וידידי היישוב ,ובראשם הרב אלישע
וישליצקי ,ח”כ זאב אלקין ,ח”כ אורי אריאל ,יו”ר
המועצה הדתית בנימין נתן נתנזון ואיש החטיבה
להתיישבות יובל פונק ,באו לכבד את האירוע
בנוכחותם .ח”כ אריאל בירך את התושבים שייראו
בבניין בתי הקבע שלהם במהרה . 5

הכרה לאומית

ישראל שלי מברכת את ועדת פרס ישראל על החלטתה להעניק פרס ישראל על מפעל חיים לרון נחמן ז"ל
מייסד וראש העיר אריאל .מנימוקי הועדה" :רון נחמן ז"ל היה ממייסדי וממקימי הישוב בשנת  ,1978והתמנה
ליו"ר המועצה הראשון של הישוב החדש .הוא ראה לנגד עיניו את ההתיישבות ובניין הארץ כערך עליון" .עוד
נאמר כי נחמן הביא להכרזתה של אריאל כעיר בשנת  ,1998ומאז ועד יום מותו כיהן כראש העיר" .בהנהגתו,
הפכה אריאל כעיר חילונית לאבן שואבת לעולים חדשים מבריה"מ וביוזמתו נקלטה בה קהילה דתית של
מפוני הישוב נצרים מחבל קטיף .הוא נמנה על יוזמי האוניברסיטה באריאל שבין כתליה לומדים בצוותא עולים
חדשים לצד וותיקים ,יהודים ובני מיעוטים ,חילונים ודתיים כולם במצוינות אקדמית".

 65שנה למעריב

את מעריב הקים העיתונאי ד"ר עזריאל קרליבך ,שראה בעיתון כלי חברתי שנועד לשרת את
הציבור ,ולא את בעלי האינטרסים המחזיקים בו .קרליבך עזב את העיתון "ידיעות אחרונות" אותו
ערך ,בין היתר משום שביקש לכונן עיתונות חופשית ואמיצה ,שאינה חוששת להציג עמדה שונה מזו
המקובלת ביתר כלי התקשורת .בטור שכתב ב 1955-אמר כי " אנו חוטאים כשאנו קוראים הצהרות
שלום .לא עניין הגבולות הוא מקור הסכסוך ,אלא הפסיכולוגיה האיסלאמית .כל עוד לא ננחיל לעולם
אמת זו  -נהיה אנחנו תמיד הקרבנות הראשונים של אי ידיעתו" 65 .שנה לאחר הקמת מעריב ע"י
ד"ר קרליבך ,חשוב שנישא את קריאתו ונפעל כולנו למען עיתונות הגונה ומאוזנת ,שמבטאת עמדות
שונות ,משמאל ומימין .ישראל שלי .עושים ציונות  -וחותרים לעיתונות הוגנת ומאוזנת.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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www.myisrael.org.il
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