"מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך" (מתוך ההפטרה)
זריחה של חורף במבט מהרי השומרון

שלנו

 | 380במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר ב' תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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יין הבית
מדור חדש

יש”עמדה

אי שם באמצע שנות התשעים ,בזמן שמנהיגי
ישראל היו עסוקים בחתימות על הסכמי
אוסלו ,ישבו האמריקאים ,הבריטים והרוסים
וחתמו גם הם על הסכם’‘ .מסמך בודפשט’’,
שמו .מהותו המקורית  -לפרק את אוקראינה
מנשקה הגרעיני לטובת הרוסים ,תוך הבטחה
לכבד את עצמאותה וריבונותה במסגרת
הגבולות הקיימים ולהימנע מאיום או שימוש
בכוח כנגדה .במילים אחרות :אני ,אוקראינה,
אתן לכם את הפצצות ,ואתם תתנו לי ערובות
לביטחוני .בשבוע האחרון הופר השקט:
הרוסים החלו בהשתלטות על חצי האי קרים
שבאוקראינה ,הפרלמנט האוקראיני התדפק
על דלתות הבית הלבן עם מסמך בודפשט
בידיו ,משווע לעזרה ,אך נראה שאיש אינו
בבית .השבוע בישעמדה  -האם המילה
של ארה”ב שווה יותר כשמדובר בערבויות
לביטחון יהודה ושומרון?

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:02
תל אביב 17:22
חיפה 17:12

יציאה
18:19
18:20
18:20

כניסה
17:17
חברון
17:19
שכם
באר שבע 17:14

יציאה
18:16
18:18
18:20
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חברון בנפילתה
סיפורי ארץ ישראל

הכוכב הבא של בנימין
מה קורה

על הפרשה ויקרא
הקורבנות  -לא תעודת ביטוח

“ו

יקרא אל משה וידבר ה’ אליו
מאוהל מועד לאמור דבר אל בני
ישראל ואמרת אליהם אדם כי
יקריב מכם קורבן לה’( ”....ויקרא א’ ,א’-ב’).
עניין הקורבנות הנידון בהרחבה בספר ויקרא
בכלל ובפרשת ויקרא הפותחת את הספר
בפרט ,אינו פשוט .עצם רעיון הקרבת בהמה
או בעל חיים כלשהו ,כמו גם פרטי דיני
הקורבנות אינם ברורים ,ועל טעמיהם ישנו
סיג ושיח מורכב בחז”ל ובפרשנים לאורך
הדורות .דווקא ההפטרה לפרשת ויקרא,
יחד עם ההפטרה לפרשת צו ,שופכות יחד
אור חשוב מאין כמוהו על עניין הקורבנות,
ומלמדות לקח חשוב המהותי אף לימינו ,זאת

הרב אבי ברמן

מנכ"ל  OUישראל

על אף העובדה שלצערנו חרב בית המקדש
ואין אנו עוסקים במלאכת הקורבנות כלל.
פעם אחר פעם מחטיא עם ישראל את המטרה
שלשמה נתנו הקורבנות והמצוות בכלל
ומבלבל את המטרה עם האמצעי .פעם אחר
פעם טועה עם ישראל לחשוב שהקרבת
הקורבנות היא מעין “תעודת ביטוח” או חוזה
מול הקב”ה באמצעותו הם יכולים לנהוג איש
ברעהו איך שיחפצו וכל עוד הם מקריבים
קורבנות הם למעשה פועלים לפי רצון ה’.
ההקפדה במצוות הקורבנות תוך זלזול מופגן
במצוות שבין אדם לחברו הינה כרועץ בעיני
הקב”ה והוא פונה באמצעות נביאיו לעם
ישראל ומתריע על כך שוב ושוב.
המשך בעמוד 3
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חצי האי יש"ע

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

אנחנו כבר מכירים את זה .הסכם נחתם ,ידיים
נלחצות ,מילים חמות מפוזרות לתקשורת.
אבל כדי להדוף דב רוסי ,צריך יותר ממילים
חמות .נדרשים מעשים אמיצים והחלטות
קריטיות.
האוקראינים צופים בעיניים כלות בכוחותיו
של פוטין מכוונים את נשקם לעברם .הם,
שנתנו את הנשק האטומי שלהם לרוסים
בעבור הבטחה לשלום בין המדינות בחסות
האמריקאים ,כתבו עבורנו את ההיסטוריה.
בניגוד לטענות פלסטיניות מגוחכות על
היותם צאצאי הנטופים או צאצאי יריחו שכבש
יהושע בן נון ,חצי האי קרים הוא שיעור אמיתי
בהיסטוריה .וכידוע ,רק טיפשים לא לומדים
ממנה.
אותה אמריקה שכשלה מלעמוד במילתה
מול תושבי חצי האי קרים ,היא זו שמבקשת
מישראל להסיג את כוחותיה ולגרש
את תושביה מיהודה ושומרון .אך הלקח
האוקראיני חייב להישמע היטב בירושלים.
אסור לטעות הזו להתרחש שוב ,והפעם
במגרש שלנו .הבכירים האמריקנים חוזרים
השכם והערב על המסרים אודות מחויבותם
כלפינו והקשר החזק בין המדינות ,אך
מטרתם אחת  -להרגיע את ממשלת ישראל

ברגע שמנהיגי הטרור
באזור יחליטו שהם
עולים על ישראל בכוח
הזרוע ,צה”ל לא יהיה
שם  -וארה”ב לא תמלא
בשום אופן את חסרונו
ולשכנע אותה לבצע מהלכים מסוכנים כמו
ויתור על שטחים ,שחרור מחבלים והסרת
מחסומים קריטיים.
מזכיר המדינה האמריקני ,ג’ון קרי נשא
השבוע נאום מפויס ומחויב ,לכאורה ,בוועידת
איפא’’ק .חזר שוב על מילות הקסם“ :אני יודע
על הרקטות בשדרות ובדרום ועל המקלטים
בקריית שמונה וזו גם הסיבה שצריך שלום.
אנחנו נמצאים בנקודה בהיסטוריה שמחייבת
את ארה”ב כחברים של ישראל לעשות הכל
כדי לסיים את הסכסוך הזה אחת ולתמיד .אני
יושב עם נתניהו במשך שעות על גבי שעות
וימים והפכנו לחברים טובים” .אלו בדיוק
אותם דיבורים שאסור לנו להתרשם מהם.

יין הבית

הניסיון האוקראיני מלמד שאסור בשום
אופן להיכנע לשכנוע האמריקני להסיג
את כוחות צה”ל מהבקעה או מכל מקום
אחר ביהודה ושומרון .ברגע שמנהיגי
הטרור באזור יחליטו שהם עולים על
ישראל בכוח הזרוע ,צה”ל לא יהיה שם -
וארה”ב לא תמלא בשום אופן את חסרונו.
לוויתור על שטחים במדינה קטנה כמו
שלנו יש משמעות אחת :הצלחה לטרור.
מיסוד לטרור .מה שקרה בעזה ,יחזור
על עצמו ביו’’ש .כפי שאמר רה’’מ נתניהו
עצמו בביקורו הנוכחי בארה’’ב :במשך
שני עשורים ישראל נושאת ונותנת עם
הפלסטינים ורק ממשיכה לשלם על כך
מחיר כבד בדמות מחבלים מתאבדים
ורקטות.
ואם כבר ציטוטים מנתניהו ,הנה אחד שאמר
ראש הממשלה לפני  20שנה בדיוק ,עוד
טרם כהונתו הראשונה“ :אנחנו בירושלים,
אנחנו בחברון ואנחנו בכל מקום בארץ
ישראל בכוח הזכות ובזכות הכוח .שניהם
חשובים .שניהם חיוניים ולא נוותר על
שניהם .לא על הזכות ולא על הכוח להגן על
הזכות” .נאה מקיים.

מדור היקבים של יש”ע

דב לוי נוימנד יקב תקוע

פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא איך נראית שגרת יום של בעל יקב?
מקים יקב?
“היו לי כרמים של ענבי מאכל ומאוד מהר גיליתי
שזה לא רווחי ,עבדתי מול תנובה שאז קראתי להם
‘גנובה’ כי זה עלה לי יותר ממה שהרווחתי .חיפשתי
שיטה לשמור על ענבים ולמכור אותם מהר לפני
שהם מתקלקלים .ענבים לא נשמרים היטב
וחייבים למכור כל עוד הפרי טרי .הגעתי למסקנה
שאני צריך להכין יין .נולדתי בבוז’ולה בצרפת ,כך
ששימרתי את מה שלמדתי כשגדלתי”

תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם
לבחור יין בחנות.

יש כאן אידאולוגיה ,יש כאן
חקלאות ,זה מאוד חשוב .יש כאן
מימד נוסף ,יהודי יותר
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\\ יש”ע שלנו

“טעם זה משהו מאוד אישי ,אני לא מאמין באמת
בהדרכה בדבר הזה ,אין כאן הגיון ,זה באמת עניין
של טעם וחשק אישי .יינות שענביהם גדלו בשמש
חזקה ,כמו זו שבתקוע ,טעמם בהחלט שונה
וחזק יותר וזה משהו שבאופן אישי אני ממליץ
עליו .הענבים שלי גדלים בכרמים שלי ומשם אני
מייצר את היין ,זה נקרא ‘שאטו’  -כשיש הדדיות
והכל יוצא מאותו משק ,וגם אני זכיתי להכין את
היין בשיטה שלי .כך אני שולט בכמויות המדויקות
של המים שהענבים מקבלים והוא יודע בדיוק
איך לגדל את הענבים .אז אני בהחלט ממליץ על
שיטת ‘שאטו’ “

“כל בן אדם צריך לעבוד .אין לי לחץ ,זו עבודה שאני
מאוד נהנה ממנה .כל החיים עבדתי וזו עבודה כמו כל
עבודה .בוודאי שיש כאן חלק מעניין ,כי זו עבודה ידנית.
אני אדם מאוד ידני אני לוקח חומר והופך אותו למשהו
אחר .למשקה .יש אנשים שחושבים שזו אומנות כי
אומנות נוגעת בחושים וכאן אני נוגע בחוש הטעם”

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש’’ע?
“יש כאן אידאולוגיה ,יש כאן חקלאות ,זה מאוד חשוב.
יש כאן מימד נוסף ,יהודי יותר .אין סתירה בין מוצר עם
פרסטיג’ לבין זה שהוא מיוצר כאן בתקוע .אני מפריד
בין ציונות שבאה לידי ביטוי במגורים בת’’א לבין ציונות
של לגור ביהודה ושומרון ובגולן.
ציונות היא חזרת עם ישראל לארצו ,ויש קשר חזק בין
המגורים כאן לזה .ילדיי שנולדו בתקוע  -אף פעם לא
אמרתי להם שחשוב לגור כאן ,הם פשוט מרגישים
את זה בעצמם”

תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך.
“אני מוכר ביקב רק את היין האדום היבש Vin De
 ,tekoaהיין של תקוע .זה היין הכי פשוט והכי מתאים
לתקוע מבחינת גידול הענבים ותנאי האקלים .יש כאן
הרבה שמש בתקוע ,כך שטעמה ממש ניכר ביין .יש לו
טעם דומיננטי מאוד ,חזק מאוד ,גם באחוזי האלכוהול
הוא חזק  -למעלה מ.”12%-

הקורבנות  -לא תעודת ביטוח

המשך מעמוד השער

על הפרשה ויקרא

לי לעם והלכתם בכל הדרך אשר אצוה אתכם
למען ייטב לכם” (ירמיהו ,ז’ ,כ”ב-כ”ג).
עבודת הקורבנות ,העולות והזבחים לא תוכל
לחפות על שחיתות מוסרית ,על אי הליכה בדרך
אשר ציווה הקב”ה .דברים אלו נכונים במידה
רבה מאוד גם לימינו אנו .המצוות שנתן הקב”ה
לעם ישראל מלאות בפרטים טכניים שונים .כמה
שעות שומרים בין אכילת בשר לחלב ,האם מותר
לחתוך נייר טואלט בשבת ,והאם משחת שיניים
צריכה כשרות מיוחדת לחג הפסח .פרטים
טכניים אלו ,כמו גם עבודת הקורבנות ,יש להם
חשיבות ויש בהחלט חובה להקפיד בהם .יחד עם
זאת ,אל לנו להתבלבל לרגע ולחשוב שהקפדה
יתירה בפרטים הללו יכולה להתקיים בפני עצמה
ומהווה חומת מגן או מעין אישור מהקב”ה שאנו

בתפילת שלמה המלך בחנוכת בית המקדש -
תפילה ארוכה מאין כמוה  -מובא בהרחבה עניין
בית המקדש כבית תפילה .בכל אותם עשרות
פסוקים מפורטים של תפילה ,לא מזכיר שלמה
המלך את עניין הקרבת הקורבנות כמטרת בית
המקדש או כעניין מרכזי בו .עבודת הקורבנות
אינה העיקר ועל כן שלמה המלך לא עוסק בה
בתפילתו הארוכה .בית המקדש הוא המקום
בו בא לידי ביטוי הקשר של עם ישראל לקב”ה
באמצעות תפילה ותחינה .שלמה לא מזכיר את
הקורבנות כאמצעי מרכזי לקשר הזה“ .כי לא
דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא
(הוציאי) אותם מארץ מצרים על דברי עולה
וזבח .כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר
שמעו בקולי והייתי לכם לאל הים ואתם תהיו

עושים את רצונו השלם.
לצד פרטים אלו ,חשוב לזכור ולהקפיד ללכת
כמאמר הפסוק בירמיהו בכל הדרך אשר ציווה
אותנו הקב”ה ,לנהוג משנה זהירות ביחס לחבר
ויותר מכך ביחס לאדם באשר הוא אדם גם
אם איננו מכירים אותו כלל .לשמור על אמות
מידה מוסריות גבוהות ,לנהוג ברחמים ובחסד
בזולת .לתת לאחר על מנת להיטיב איתו בשעת
מצוקה או צרה .רק כאשר נקפיד בכל אלו,
לצד ההקפדה בפרטים הטכניים השונים של
המצוות ,רק אז נוכל לדעת שאנו הולכים בדרכו
של הקב”ה ,ובעז”ה גם ייטב לנו .שנזכה במהרה
בימינו לשוב לעסוק בעבודת בית המקדש,
מתוך הקפדה על מוסריות ועזרה לזולת ,ומתוך
שמחה וטוב לבב.

בסייעתא דשמיא

5000
יצאנו
לדרך
בתי אב בקרן יחד
מיזם הערבות והחסד

מצטרפים

בקלות.

חפשו בגוגל ”קרן יחד“

הכנסו לאתר ומלאו טופס
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il

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.
+

+

בתי אב

בתי אב

הצטרפו באתר קרן יחד 02-6280030 www.kyachad.co.il

+
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₪ 300,000 = ₪ 60 5000

תשלום חד“פ למשפחה שהתיתמה ל“ע

₪ 600,000 = ₪ 60 10,000

תשלום חד“פ למשפחה שהתיתמה ל“ע

₪ 900,000 = ₪ 60 15,000
בתי אב

תשלום חד“פ למשפחה שהתיתמה ל“ע

ַי ַחד

קרן יחד
יוזמה
חברתית
לדורות )ע“ר(
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סיפורי ארץ ישראל
כב’ בכסלו תשנ’’ג 17.12.92
לפני כ 35-שנה פנה אלי המנוח דוד אבישר,
איש יקר ,מורה הלכה ומנהל בית ספר
בירושלים בבקשה לרשום פרקי זיכרונות מעיר
האבות היא חברון על אישיה ,מאורעותיה
וכמובן את קורות ימיה האחרונים ,הלא
הם כידוע ‘מאורעות תרפ’’ט’ ,כשהמטרה -
להנחיל בסיפור זה לדורות הבאים ולאלה
החיים איתנו כיום את חיי הקהילה היהודית
וסופה הטרגי ,והזמני.
אני גוזלן גולן מנשה ,בן שלמה וג’ויה גוזלן,
יליד תרע’’ג היא שנת  1913אנסה ואשתדל
ואדלה ממעמקים פרקי זיכרונות מלפני
שבעים שנה ,ואתאר את ילדותי בגטו בחברון
המכונה קורטיג’ו .רובע שבצורתו ידמה לעיר
העתיקה בירושלים  -בית בתוך בית ,חצר
אשר בתוכה חדרים אחד או שניים וכדומה
לכל משפחה.
אני מסיט את עצמי אחורה במרכבת הזמן
ורואה אישיות רבת הוד ועל ראשה מצנפת
הדורה ,הולך לאיטו ,הלא הוא הרב סלימן מני,
רבה של הקהילה בחברון ,ואזכר איך הקהילה
בעיר חלקה לו כבוד ויראה וגם גאווה ,אישיות
אצילית במלוא מובנה של המילה.
במרכז החצר היתה מאפיה ,והאופה היה ערבי
והיה לשימושם של התושבים .כל יום שישי כל
עקרת בית הביאה סיר גדול ממולא כל אחד
לפי יכולתו וצרכיו אל התנור שהיה דולק כל
ליל שבת מהתנור ונקרא בפי כל “חמין” .אחרי
תפילת שחרית של שבת כל משפחה לקחה
את סירה מהתנור והלכה לביתה.
אנו גרנו בפינת הרובע בדירת ערבי ששמו
היה עיד זתון ,ואשתו המכונה אם סעיד .עלי
לציין במיוחד שהיחסים היו של שכנות טובה
ואף פעם לא גיליתי איזה מורת רוח בשכנות
נעימה זו.
תלמוד התורה שכן בבניין ‘הדסה’ של היום,
בקומה האמצעית ,כאשר בקומה העליונה היה
בי’’ח הדסה ובו חדר מרפאה וביכנ’’ס וחדרים
לשימושים קהילתיים .ובקומה התחתונה היו
בתי מסחר של ערבים.
בקומה של התלמוד תורה היתה חצר פנימית
גדולה וששה חדרי כיתות .היה צוות מורים
ומנהל ,כל מורה ומקצועו .שמות המורים:
החכם חיים בג’יו .המורה פורדובסקי ,מורה
ויס שנרצח בתרפ’’ט והמנהל ומורה בשם
‘מלמד’ המכונה “רבן של כל בני הגולה”.
הרב הראשי חכם סלימן מני נפטר בשיבה
טובה במושגי הימים ההם וברוב כבוד הובא
למנוחות כשבדרך כל הערבים עמדו בשקט.
אללה ירחמו .והמשטרה הבריטית על קציניה
עמדו דום והצדיעו למת ,ואנו תלמידי ביה’’ס
הלכנו בשורה וקראנו  9פרקי תהילים בכיוון
הפוך ז’’א י,ט ,ח ,ז ,ו ,ה ,ד ,ג ,לא אדע מדוע.
מקצועם של התושבים היו סנדלרים,
חיטים ,צורפים ,נגרים ,סוחרים .רמת החיים
וההשכלה היתה בסיסית .באחד הימים בהיותי
בבית המסחר של אבי נכנס יהודי נבוך ואפוף
תדהמה .לשאלת אבי ‘מה קרה’ ,ענה ש’יהודי
מכובד בעיר איבד את שכלו’ ,במלים אחרות
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השתגע .לשאלה ‘מה עשה’ ,ענה“ :ראיתיו
עומד מול הקיר ומדבר ומדבר ומניע בידיו.
נבהלתי וברחתי מסביבתו”.
לימים נודע שזה היה הטלפון הראשון שהגיע
העירה...
גורמים קיצוניים ליבו את השנאה ליהודים
בכל מקום ובכל עת ,אבל בחברון היה מימד
נוסף שליבה את השנאה  -ההלוואות בריבית
קצוצה לכפרים שבסביבה .וכך התנהלו
המגעים:
כפרי לקח הלוואה  10לירות בעונת הזריעה.
סוכם כי לאחר הקציר ומכירת היבול יחזיר
למלווה  15לירות .מאחר והיו שנים שדופות,
או פגעי טבע אחרים ,לא היה באפשרותם
לשלם את הסך של  15לירות אלא בחציו.
היו חותמים שטר חדש שהחוב יפרע בקציר
הבא .וחוזר חלילה .לפעמים הסך הראשון נדד
ל 4-5-שנים ולא נפרע .רוב היהודים האמידים
כולל סוחרים ערבים עסקו בריבית קצוצה זו.
עד שהגיעה התקופה של פרעות תרפ’’ט.
מטרתם של הערבים היתה להיפטר מהנושים
כגון משפחת גוזלן ורבים אחרים .זאת חזיתי
בעיני :בשבת י”ח באב תרפ’’ט יהודי בשם
יהודה טהור עבר ברחוב ,ושמע את הערבים
צועקים“ :הנה יהודי! בואו ונהרוג אותו”.
הוא נכנס והתבצר בביתנו .מאות ערבים לא
יכלו לשבור את הדלת שלנו ,מאחר וחסמנו
את הכניסה לבית בעשרות שקי חיטה
שעורה ודורה (פרי התשלומים של הפלחים)
ובמשך שעתיים ויותר לא הצליחו להבקיעו.
אנו ניצלנו בנס בזכות מידע מיהודה טהור
שהזהירנו את אשר עומד להתרחש.
אחרי שעתיים של ניסיונות לשבור את הדלת
וזריקת אבנים דרך החלון  -בא משמר אנגלי
והועברנו למשטרת חברון (בית רומנו) .בדרך
ראינו איך בית המסחר של אבי נשדד כולו
ואפילו המדפים .בבניין המשטרה הועברו
כל התושבים ועל גג הבניין הובאו עשרות
קרבנות בשתי שורות .וזאת אזכור  -בעמדנו
ליד הגופות נגש אלי מרדכי חסון בן יהושע,
בגילי ,ושאלני האם זאת אמת מה שאנו רואים
או אני חולם.
וכך פרצו מאורעות תרפ’’ט .שבת בבוקר י’’ח
באב .בסופם של הרצח ,הטבח השוד והביזה,
נוכחנו לדעת שנפלו כ 70 -קורבנות.
בחוסר כל הועברנו לירושלים ,לבניין ברח’
שטראוס .מן הסוכנות קבלנו שמיכות וכרים
ושכבנו על הרצפה הקרה בכניסה לבניין.
נרכש מבנה ב’מחנה יהודה’ והפך לביה’’כ
לפליטי חברון והתקיים שנים רבות ,אך
הנסיבות השתנו .ומאז איש איש לדרכו
ולהצלחותיו או כישלונותיו.
⋅⋅⋅
העיר חברון שוחררה במלחמת ששת הימים.
בשנת  ,1968חודש הישוב היהודי בחברון.
כיום מתגוררות בחברון כ 80-משפחות יהודיות
(לא כולל קרית ארבע כמובן )...יחד עם כ200-
תלמידי ישיבת ‘שבי חברון’ .כן ירבו!

תודה לקורא יוסי שא-נס ,מצאצאי חברון,
שהביא את הסיפור לידיעתנו.

חברון בנפילתה
אביחי פרץ

בבניין המשטרה הועברו
כל התושבים ועל גג
הבניין הובאו עשרות
קרבנות בשתי שורות.
וזאת אזכור  -בעמדנו
ליד הגופות נגש אלי
מרדכי חסון בן יהושע,
בגילי ,ושאלני האם
זאת אמת מה שאנו
רואים או אני חולם

הרובע היהודי בחברון1921 ,

השבוע
לסיור
הצעה
צורית פניגשטיין מחלקת הסברה  -משקפת

ĤĕėĜĥ ĐėēĚ ĘČĤĥĕ ġĤČ
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השבת ,נתחיל לקרא בספר ויקרא ,המכונה
גם תורת כהנים .לפי המסורת נהוג לפתוח את
סדר הלימוד של תינוק של בית רבן בפרקים
הראשונים בספר ויקרא ,העוסקים בקרבנות.
ויקרא רבא מסביר את הטעם למנהג" :אמר
רבי אסי מפני מה מתחילין לתנוקות בתורת
כהנים ואין מתחילין בבראשית אלא שהתנוקות
טהורין והקרבנות טהורין יבואו טהורין ויתעסקו
בטהורים" .עדיין נראה הנהג תמוה ,מה לטהורין
הרכים ולפרטי הקרבת הקורבנות ופרוצדורת
השחיטה?
יש משהו טהור וברור בנפש הילד הרך שחף
מתסביכים ,מורכבות ונגיעות שיש בנפש הבוגרת.
אין איזורי דימדומים אפורים .הנפש הרכה מכילה
דיכוטומיה של טוב ורע ,טוב ללא סיגים ,טוב
צרוף וטהור .את הנפש הרכה והטהורה מוליכים
אל ההיכל ,אל המקום הטהור והמקודש ביותר
ומכירים לה את סדר העבודה בו .היא מכילה
בטבעיות את ההקרבה והקרבה לאלוקים.
בסדר העדיפויות של היהדות בחינוך נמצא לפני
לימוד התוהו והמופשט בבריאת העולם את
המצוות המעשיות בקודש .נמצא את החינוך
לּ-פ ַתח
"א ֶ
להקרבה ועידוד הרצון הטבעי לתתֶ :
מֹועד ,יַ ְק ִריב אֹתֹו ,לִ ְרצֹנֹו לִ ְפנֵ י ה'" הרצון
א ֶֹהל ֵ
הוא מרכיב יסודי במעשה .רצון להקריב ולתת.
לשם אנחנו מכוונים את נפשו הטהורה של
התינוק המגיע ללמוד.
מושג הטהרה מציין ערך מטאפיסי ,אך משמש
גם לתיאור חומרי של חומר טהור ,נטול סיגים,
כמו זהב למשל .המושג טהור הושאל גם
לביטויים כדוגמת -טוהר המידות ,טוהר הנשק.
טוהר המידות הן מידות ללא רבב -וטוהר מוסרי
בשימוש בכלי נשק -הוא טוהר הנשק.
את המושג טוהר הנשק ,לא יבינו תינוקות של
בית רבן .אין בו שחור ולבן ,יש בו הרבה סיגים.
כך כתוב במסמך רוח צה"ל :החייל ישתמש
בנשקו ובכוחו לביצוע המשימה בלבד ,אך ורק
במידה הנדרשת לכך ,וישמור על צלם אנוש
אף בלחימה .החייל לא ישתמש בנשקו ובכוחו
כדי לפגוע בבני אדם שאינם לוחמים ובשבויים,
ויעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם ,גופם
 ,בכבודם וברכושם"
קריאת כיוון חשובה ומוסרית זו נתקלת לעיתים
במציאות מורכבת בה לא ברור מי הם אותם 'בני
אדם שאינם לוחמים' ומי האוייב.
במרץ  ,1969רדף כח צנחנים אחר חוליית
מחבלים שחדרה מירדן .עקבות המחבלים
הובילו לעבר גבעה סמוכה לכפר מג'דל -בני
פאדל .בסריקות במקום ישבה אשה בפתח

צילום :עמיר אלוני

מבט על בקעת פצאל בבקעת הירדן

מערה והניקה את תינוקה .לשאלת החיילים אם
יש מישהו במערה -היא השיבה בשלילה .החיילים
הניחו לה להניק את התינוק ,וכאשר החלו
להתרחק -יצאו המחבלים מן המערה ופתחו
באש .מן האש נהרגו שלשה חיילים שלזכרם
הוקמה אנדרטה במקום .המקום פסטורלי ושקט
בצל חורשת אורנים .מנקודת התצפית הסמוכה
לאנדרטה ,נשקף נוף בקעת הירדן.
בתוך השלווה הנעימה במקום ,ולנוכח המחיר
הכבד ששילמו הלוחמים המונצחים-חשוב לזכור
את הלקח .לעיתים כדאי לקרא את המציאות

בעיני ילד טהור ותמים שמבין שיש רעים וטובים,
שחור ולבן .קרבנם לא היה לשווא .באותה פעולה
נהרגו שבעה מחבלים ואחד נשבה .הם מנעו
מהמחבלים לממש את זממם .עם הזמן תדירות
פעולות הסיכול של צה"ל ושכלול טכניקת הירוט
ממרחק רב הביאו לרגיעה ולבטחון לתושבי
הבקעה.
לסיור משקפת לאנדרטת המערה ולסיורים
נוספים1-700-700-945 :
www.mishkefet.org.il
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עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילHasbarayesha@gmail.com :
בהצלחה רבה!

זהה את

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

התשובה לחידה בשבוע שעבר :מערת דודים.
הפרס לעולה בהגרלה בין הזוכים נשלח בדואר.

המקום
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מה קורה
לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
משתדלים חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת
 סגנית השר ציפי חוטובלי והח”כים אוריתסטרוק ,יריב לוין ,זבולון כלפה ,שולי מועלם,
פנינה תמנו שטה ,דוד רותם ,רובי רבלין ,איילת
שקד ,יוני שטבון ,משה פייגלין ,רוברט אילטוב,
דוד אזולאי ונסים זאב  -פגשו בשבוע שעבר
את שגריר ארה”ב בישראל דן שפירו ודנו
עימו בנושאים העומדים על סדר היום המדיני
 . 1בעקבות המפגש שיגרו ראשי השדולה
מכתב תודה לשגריר ,בו נכתב בין היתר כי
“השדולה מצפה מארה”ב להיות ידידת-אמת
לישראל ,אשר אינה מנסה להכתיב לה את
דרכה המדינית או לכפות עליה צעדים שאינם
מקובלים עליה”.
באריאל ייסדתי אוניברסיטת אריאל קיימה
בשבוע שעבר את הכנס האקדמי השנתי
הראשון בנושא ההתנתקות ,בחסות מועצת
שומרון .את קיום הכנס יזם ראש מרכז
אריאל לביטחון ותקשורת ,ד’’ר רון שלייפר.
בין המשתתפים :נגיד האוניברסיטה יגאל כהן
אורגד ,ראש המועצה האזורית שומרון גרשון
מסיקה ומי שהיה איש הפרסום של מועצת
יש’’ע לפני הסכמי אוסלו והפך ליד ימינו של
רוה’’מ שהיה אחראי על ביצוע ההתנתקות
אריאל שרון  -יועץ התקשורת אייל ארד , 2
שאמר“ :עם ישראל לא מדבר על שלום ,הוא
רוצה שקט ,הימין חטא בכך שהוא לא הציע עד
היום פתרון קונקרטי לסכסוך .על כן הציבור
נשאב לפתרונות שמציע השמאל”.
בבנימין רקדתי תחרות הכישרונות “הכוכב הבא
של בנימין” נערכה השבוע לראשונה ,בהשתתפות
בני נוער מתחומי המחול והשירה מיישובי
בנימין ,ביוזמת מחלקת הנוער של המתנ”ס18 .
המתמודדים  3עבדו על ביצועיהם עם המפיק
המוסיקלי אלנתן שלום ,והכוריאוגרפית רחל רוב.
עמית קדמון מנהל מתנ”ס בנימין סיפר“ :במהלך

המופע ניגשה אלי אמא של אחת המתמודדות
והודתה למתנ”ס בהתרגשות רבה וסיפרה לי על
השינוי העצום שחל בביתה בעקבות התהליך”.
עם הפנים לעורף “השומרון  -העורף הביטחוני
המרכזי של אזרחי מדינת ישראל במלחמה”,
כך הצהיר השר להגנת העורף גלעד ארדן
בטקס חנוכת מקלט ראשון למפונים ממרכז
הארץ לשומרון בשעת חירום  . 4השר התייחס
לחשיבות האזור ואמר“ :המועצה האזורית
שומרון חייבת להוות את אחד המקומות
המרכזיים ,שהם העורף הביטחוני של אזרחי
מדינת ישראל לתרחיש של מלחמה .זאת ,בין
היתר ,בשל המוטיבציה והאידיאולוגיה והמסירות
של תושבי השומרון”.
מרבין בחסד נוער מעלה חבר אירח כ20-
חניכי “תקווה ומרפא” ובנוסף אף שתיים
ממשפחותיהם לשבת מיוחדת בישוב 5
 .החניכים הגיעו ביום שישי בצהריים מבית
החולים ‘שערי צדק’ לקבלת פנים חמה
ופגשו את הצמודים שלהם  -מדריכים שליוו
אותם במשך השבת .החניכים ישנו בבתי
הצמודים ובשבת בבוקר נערך לכבודם קידוש
יישובי חגיגי .הרב דב ליאור שהתארח בשבת
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\\ יש”ע שלנו

במדרשת מעלה חבר הגיע לברך את החניכים
והנוער על עשייתם .חברי סיעת ‘תקומה’
ובראשם שר השיכון ,אורי אריאל ,ששהו גם
הם בישוב ,הגיעו לביקור והתפעלו מרוח
הנוער וחיזקו את ידיהם.
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