חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב צבי יהודה הכהן קוק

עמוד האש
לפני המחנה

ה

רב צבי יהודה הכהן קוק ,בנו יחידו
של מרן הרב אברהם יצחק הכהן
קוק ,נולד בליל הסדר תרנ"א ()1891
בעיירה זוימל במחוז קובנא שבליטא ,שם
שימש אביו ברבנות .מעט אחרי גיל בר מצווה
עלה עם משפחתו לארץ ישראל ,לשם הוזמן
אביו הראי"ה ,לכהן כרב של יפו והמושבות.
יום עלייתם לארץ ,היה התאריך ההיסטורי,
"כ"ח אייר" שכונה על ידי הרב צבי יהודה,
בתואר" :היום הגדול" .גדולתו בתורה
התגלתה כבר בגיל מוקדם וכבר בהיותו בן
שבע–עשרה ,כתב עליו אביו" :בני שיחיה,
אשר הוא ,תודה לד' ,הוא כמעט האחד עמי,
המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב שיח
נשמתי .נפשו ב"ה טהורה היא ועדינה ,והוא
מבוסם ב"ה בהמון רעיונות טובים ומאירים,
שיהיו בעז"ה לברכה לו ולעולם( ".אגרות
הראי"ה סי' ק"ב) בשנת תרס"ו ( )1906עלה
הרב צבי יהודה ללמוד תורה בירושלים
בישיבת "תורת חיים" שבעיר העתיקה.
כעבור זמן הוא חזר ליפו והמשיך ללמוד
תורה מפי אביו .הוא היה שותף בבנייתה של
הישיבה החדשה של אביו ביפו .תכליתה של
ישיבה זו ,שהיוותה במידה רבה דגם לישיבה
המרכזית שיקים הראי"ה בירושלים ,הייתה
לשלב בלימודיה מלבד גמרא והלכה גם
לימודי אמונה.
בשנת תרע"ד ( )1914מגיע הרב צבי יהודה
להלברשטט שבגרמניה ,שם הוא מלמד צעירים
תורה וגמרא .באותה תקופה נשאר אביו
בשוויץ בעקבות מלחמת העולם הראשונה.
הרב צבי יהודה הצטרף אליו ושם למדו ביחד
בשקידה עצומה .הרב צבי יהודה תיאר תקופה
זאת באומרו" :למדנו את כל התורה פעמיים".
בשנת תרפ"א ( ,)1921בהיותו כבן שלושים,
יצא הרב צבי יהודה לשליחות של תנועת
"דגל ירושלים" שהוקמה על ידי אביו .מטרת
התנועה הייתה ,לצרף את מנהיגי הציבור
הדתי אל הדגל הציוני ,וכן לחבר את תנועת
הציונות אל מקורה בקודש .במהלך שליחותו,
הוא נפגש עם רבים מגדולי ישראל שבאותה
תקופה ,מתוך מטרה לשכנעם לתמוך בתנועה
של חזרה לציון .בתרפ"ב ( ,)1922בהיותו כבן
שלושים ואחת ,נשא לאשה את מרת חווה
הוטנר ,בתו של הרב יהודה הוטנר מוורשה
ואחרי החתונה חזר לארץ ישראל.
בג' אלול תרצ"ה ( )1935נפטר הראי"ה
קוק והרב צבי יהודה החל בהוצאה לאור
של כתבי אביו .כחמש עשרה שנים הסתגר
הרב צבי יהודה עם הכתבים ,העמיק
בהם והוציא חלקים נרחבים מהם לאור
עולם .היו אלו שנים של בנייה והתעמקות
פנימית ,שאחר כך הובילו את הפריצה
הגדולה החוצה ,להאיר את אורו ברבים.
בתש"ח ( ,)1948קמה וניצבה מדינת ישראל,
אחרי אלפי שנות גלות והרב צבי יהודה ראה
בה את ראשית התגשמות חזון הנביאים,
ואתחלתא דגאולה .בתשי"ב  -נפטר מרן
הרי"מ חרל"פ ששימש כראש ישיבת מרכז
הרב ,אחר פטירת מרן הראי"ה .הרב צבי

יהודה הפך להיות ראש הישיבה וכיהן
בתפקידו כשלושים שנה .במהלך שנים אלו,
גידל דור שלם של תלמידים ברוח משנתו
של אביו ,הראי"ה ,שהתחנכו על השילוב בין
לימוד התורה והיבנות פנימית מתוך תורת
ארץ ישראל ,לבין מעורבות בחיי המדינה
מתוך הראייה התורנית כי היא יסוד כיסא ה'
בעולם וראשית צמיחת גאולתנו.
בתשל"ד ( )1974לאחר מלחמת יום
הכיפורים בה עברה מדינת ישראל והחברה
הישראלית משבר גדול ,קמה תנועת גוש
אמונים ,ששמה לה למטרה ליישב את שטחי
יהודה ושומרון .התנועה ,אשר הונהגה על ידי
תלמידיו של הרצי"ה ,שכיוון ,הדריך ועודד
את תלמידיו הפכה למוציאה לפועל של תורתו
של הראי"ה .בהנהגתו הרוחנית והמעשית חזר
הרב צבי יהודה על עקרונות האחיזה בארץ שוב
ושוב ובכל פעם שהייתה מתעוררת "יוזמה"
מדינית שנועדה לוותר על שטחי ארץ ישראל
היה מתריע בשער בפני אותם מדינאים .לאחר
מלחמת ששת הימים הדגיש בפני שר הביטחון
דאז ,משה דיין כי אפשרות של מסירת שטחים
משוחררים לידי הגויים מנוגדת לשאיפתו
הנצחית של עם ישראל על ארצו" :לפיכך
אחת ולתמיד הדברים ברורים ומוחלטים,
כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות
ערביות ,אלא אדמות ישראל ,נחלות אבותינו
הנצחיות ,אשר אחרים באו ובנו עליהם ,שלא
ברשותנו ונוכחותנו ,ואנחנו מעולם לא עזבנו
ולא נתקנו את נחלות אבותינו ,תמיד תמיד
המשכנו כל קשרי תודעתנו איתן וכל תקפה
של מחאתנו הנמרצת כלפי ההחזקה האכזרית
והמלאכותית שלהם בהן .כן מצווים אנחנו
בשחררנו אותן ,וכן לא נעזוב אותן ולא נינתק
מהן".
עם זאת ,הדגיש את הצורך לקרב את
כל עם ישראל לרעיון הגאולה וההיאחזות
באדמת הארץ על ידי חינוך" :להתנחל בכל
מלוא רוחב ארצנו ,ליישב את שוממותיה ,היא
מצות התורה הברורה והמחייבת את כולנו...
עם שקידת ההתנחלות צריך להרבות חינוך
והסברה לחשיבותה החיונית .ריבוי החינוך
וההסברה לחשיבות הזאת ,איננה סתירה
וניגוד אלא השלמה ושכלול לה" (ארץ צבי י"ד).
בשנותיו האחרונות ,חלה הרב צבי
יהודה ,ועבר ניתוחים קשים ,אך למרות
זאת המשיך במנהיגותו ובהעברת שיעורים
והפצת תורתו של אביו הראי"ה להתמודדות
עם הקשיים והמורכבות בין עולם התורה
ועולם המעשה בתורת ארץ ישראל.
בי"ד באדר תשמ"ב ( ,)1982חודשים ספורים
לפני פינוי ימית ,נתקיים בו" :כי מפני הרעה
נאסף הצדיק" והוא נתעלה לגנזי מרומים
ונטמן בהר הזיתים# .
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ביבמות אומרת (בדף קט ע"ב) ,ש"כל האומר:
אין לו אלא תורה  -אין לו אלא תורה" ,דהיינו
שמי שלומד תורה ואינו מקיימה ,אין לו אלא
שכר הלימוד; והיא מקשה" :פשיטא"; ועונה:
"לא צריכה ,דקא מגמר לאחריני ואזלי ועבדי;
מהו דתימא אית ליה אגרא לדידיה ,קמ"ל :ואם
כן ,אנו רואים שדווקא מי שאינו מקיים את
התורה  -אין מעשה תלמידיו נזקפים לזכותו,
אולם מי שמקיים את התורה ,מעשיהם של
תלמידיו נזקפים לזכותו ,והוא מקבל שכר
עליהם .זוהי גמרא מפורשת; אין פירוש אחר.
התורה חיה בקרב תלמידיו של הרב גם בלא
הימצאותו.
תורתו של הרב חיה גם ללא הרב,
כשמדובר באדם גדול  -כוחו וכוח כוחו,
וכוח תורתו ,גורמים לצמיחה אצל תלמידיו
גם לאחר שהוא כבר נפטר מן העולם .הדיבור
עצמו חי ,גדל ומתפתח בתוך הלבבות ,ודברי
התורה שלו חיים וקיימים ,ויש בהם חיות
של תורה# .

המשך מעמ' השער

והוא הממנה ,והוא המחנך של הכהנים ,והוא
הממנה את הכהן הגדול ,והוא המחנך את
הכהן הגדול והוא עצמו כהן גדול ועובד את
העבודה ומקדש את הבגדים ואת המשכן .על
הכל נאמר" :ואתה"  -משה רבנו עצמו .ואתה
"תצוה" :הציווי על שמן המאור של המנורה
לעדות ששכינה שרויה בישראל; "ואתה
הקרב" :בחירת אהרן הכהן ,ומינויו לכהן גדול
 הכול נעשה מכוחו של משה רבנו .דמותושל משה רבנו וכוחו של משה רבנו קיימים,
וכוח קדושתו וכוח תורתו של משה רבנו
נמצאים ,והוא מוריד את השכינה ,והוא מקרב
את אהרון  -משה רבנו מתעלה ,שכן מתברר
שיש קיום למשה רבנו גם בלא הזכרת שמו.
זוהי תמצית הפרשה הזאת :משה רבנו קיים
גם בלי הזכרת שמו ,גם בשעה שמשה רבנו
אינו מופיע בפירוש ,מכל מקום כוח התורה
הקדושה שלו נמצא ופועל ,ואין הדברים
אמורים רק במשה רבנו ,אלא בכל רב ,שגם
בשעה שהרב איננו  -דבריו קיימים ופועלים,
יש קיום לרב ולתורתו גם בלי שהוא יהיה
נוכח במקום ,מכיוון שתורתו וקדושתו חיה
ופועלת בלבבותיהם של תלמידיו .הגמרא

דברים לזכרו של מרן הרצי"ה זצ"ל ראש ישיבת
מרכז הרב .יהי רצון שזכותו של מרן הרב צבי יהודה
זצ"ל תעמוד לנו ולכל בית ישראל לזכות באורה
ושמחה וששון ויקר.

למשרד הפקת ארועים
לציבור הדתי

מבצע תיקים

נמשך!
בקרוב

דרושים
 .1מנהל/ת מכירות מנוסה
 .2מנהל/ת ארועים מעולה

קולקצייה חדשה

קו"ח לפקס077-3255100 .
העבודה באיזור ירושלים
רק פניות מתאימות תענינה

לפרטים052-5666947 :
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ומתוך המעמד של
'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי',
תבוא הכרה עליונה למצוא את היהודי
הבלתי ידוע שבתוכנו ,ואח אל אח יתודע,
ויד ליד תינתן ,וקול גדול ישמע:
'קומו ונעלה ציון אל בית אלוקינו'
(הרב קוק ,מתוך שיחה בסעודת פורים ,שנת תרצ"ד)

מצווה גדולה להיות
בשמחה תמיד.

האורחים של החתן" .השיב
לה בעלה" :צריך רק להסביר
לו עד כמה חשוב לחסוך ולתת
לו בחירה חופשית את מי הוא
רוצה להזמין  -את אביו או את
אימו"...

הגביר של העיירה השיא את
ביתו .הוא ערך חתונה מפוארת
והזמין לביתו הגדול את כל
נכבדי העיר .בכניסה לבית עמד
משרת שהכריז על המתנות
שהביאו האורחים" :אדון וגברת
ברונסקי הביאו מערכת כלי
חרסינה לתריסר אנשים; אדון
שכטר הביא מערכת סכו"ם
מוזהבת לעשרים וארבעה
סועדים" וכן הלאה וכן הלאה.
לבסוף הגיע לחתונה אחד מעניי
העיירה ואמר למשרת "תכריז
בבקשה שהבאתי מסננת של תה
לשלוש מאות סועדים".

אין שמחה כשמחת הלב.
)בן סירא(

לפני החתונה
העמידו לי תנאים,
אז הלכתי לחשוב
עליהם!

)אלמוני(

השמחה ,שורשה בלב  -גילויה
בפנים.

החיים הם חלום מתוק ,החתונה
היא שעון מעורר.

)רבנו בחיי(

השמחה היא הרפואה היותר
בדוקה ומנוסה.

מי שזימן לו הקב"ה אישה טובה,
לעולם לא יחסר כול .אפילו הוא
עני  -יחשוב עצמו שהוא עשיר.

)רבי שניאור זלמן מלאדי(

)ישראל אלנקאוה(

משפ' גרוסמן התכוננה לחתונת
ביתם .הם החליטו להכין רשימת
מוזמנים מצומצמת בכדי לא
להרבות בהוצאות .הרשימה
כללה רק את כל בני המשפחה
עד דודנים בדרגת קרבה עשירית
יחד עם נשיהם וילדיהם ,את
חברותיה של הכלה מגן הילדים
ועד היום ואת כל מתפללי
בית הכנסת שבו מתפלל מר
גרוסמן כמובן .הסתכלה הגברת
גרומסן ברשימה ואמרה" :עדיין
יש להוסיף גם את רשימת

לקראת שמחות ,לקראת גיל ,פנו
דרך ,סולו שביל.
)שאול טשרניחובסקי(

שמחה בלב  -פוחת והולך ,שמחה
בזמר ושיר  -מוסיף והולך.
)ר' לוי יצחק מברדיטשוב(

עצבות נועלת שערי שמים,
תפילה פותחת שערים נעולים,
והשמחה בכוחה לשבר חומות.
)הבעל שם טוב(

¸¬§¡¸¬§¡·¬c¢¥
חתונות וארועים בגנים ובאולמות הטובים בישראל
מבחר אולמות וגנים  #הפקות שטח  #שרות מקצועי  #יחס אדיב
צוות מקצועי ומנוסה  #מבחר תפריטים עשיר ומגוון  #כשרות מהודרת

סנטר  1ירושלים  #טלפון02-5000-751 .
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

עדלאידע ביישוב קרני שומרון .פורים שמח !

על הפרשה תצוה  -זכור
הרב אברהם שפירא
הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב

צדיק חי לעולם

ה

קשר של התלמיד עם רבו קיים גם
בשעה שרבו אינו נמצא כאן ,את
היסוד הזה באה פרשת השבוע שלנו
 פרשת "תצוה"  -לחדש .פרשה זו מחדשת,שתורתו של הרב חיה ופועלת על התלמיד,
גם כשהרב אינו נמצא .פרשת "תצוה" היא
פרשה שיש בה חידוש .זוהי פרשה מיוחדת.
היא פותחת במילים" :ואתה תצוה את בני
ישראל" וגו' (שמות כ"ז ,כ') ,ואילו שמו של
משה רבנו אינו נזכר בה .בכל שאר פרשיות
התורה ,מהולדת משה רבנו בספר שמות ועד
לספר דברים  -אין אפילו פרשה אחת ששמו
של משה רבנו  -מוסר התורה  -אינו נזכר
בה .מלבד ספר דברים  -שבו משה רבנו עצמו
מדבר  -כל התורה כולה מלאה ממשה רבנו;
ואילו פה משה רבנו אינו מוזכר.
ברם ,על אף ששמו של משה רבנו אינו
מוזכר בפירוש בפרשת "תצוה" ,מכל מקום
דומה שאין עוד פרשה אחת בתורה שמוזכר
בה משה רבנו כל כך הרבה פעמים .פרשה
שמתגלה בה גדלותו של משה רבנו הרבה
יותר מאשר בכל שאר הפרשיות .שמו של
משה רבנו אינו נזכר בה ,אבל כל הפרשה
כולה היא משה רבנו .כל הפרשה היא" :ואתה
תצוה" וגו' (שמות כ"ז ,כ')" ,ואתה הקרב" (שמות
כ"ח ,א')  -כל מעשה שנאמר לגביו" :ואתה"
עשה משה רבנו( .לגבי עשיית בגדי הכהונה,
נאמר בפרשת "כי תשא"" :ראה קראתי בשם
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
17:02
18:15

שכם
17:07
18:14

בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ...ואני
הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה
דן ,ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל
אשר צויתך" (שמות ל"א ב'  -ו'); ואילו בפרשת
"תצוה" נאמר" :ועשית בגדי קדש לאהרון
אחיך לכבוד ולתפארת" (שמות כ"ח ,ב') "ואתה
תצוה"  -רק אתה; "ועשית"  -רק משה רבנו.
לגבי הציווי על הארון ,כותב הרמב"ן
(שמות כ"ה ,י') ,שציווי התורה הוא "ועשו
ארון" ,ולא "ועשית ארון" " -יחזור אל בני
ישראל הנזכרים למעלה ,ויתכן שירמוז
שיהיו כל ישראל משתתפין בעשיית הארון,
בעבור שהוא קדוש משכני עליון ,ושיזכו כולן
לתורה ...והעסק  -שיתנדב כל אחד כלי זהב
אחד לארון ,או יעזור לבצלאל עזר מעט ,או
שיכוונו לדבר" .בעשיית הארון השתתפו כל
ישראל במחשבתם ,ומחשבת כלל ישראל
קידש את ארון הברית .מה שאין כן לגבי בגדי
הכהונה ,המכפרים על עוונותיהם של ישראל,
שלגביהם נאמר" :ועשית בגדי קדש" וגו',
והציווי הוא על משה רבנו בלבד .מחשבתו
של משה רבנו ,היא שהחילה את הקדושה,
ומכוח קדושתו של משה רבנו ,ומכוח דיבורו,
עשו חכמי הלב את בגדי הכהונה .זהו כוח
קדושת מחשבתו ודיבורו של משה רבנו.
ומכוחם נעשו בגדי הכהונה .וכן גם לגבי
שאר הציווים בפרשת "תצוה" ,הוא המצו ֵוה,

תל אביב חיפה
17:08
17:17
18:15
18:16

המשך בעמ' 11

חברון
17:17
18:15

באר–שבע
17:19
18:16

סיפורו של מקום לזכות בזכות

“ו

ַאּתָה ְּת ַצּו ֶה אֶת ּבְנ ֵי י ִׂשְָראֵל ,וְי ְִקחּו
ֵאלֶיָך ׁשֶ מֶן ז ַי ִת ז ְָך ּכָתִית ַלּמָאֹור
ּתמִיד" (שמות,
ְלהַעֲֹלת נ ֵרָ ,
כ"ז כ') .פרשת תרומה עסקה ,לרוב,
בבניית הכלים והמסגרות .הפרשה
שלנו משלימה את פרשת תרומה בכך
שהיא עוסקת בתוכן אותו יוצקים אל
אותן מסגרות וכלים" .הדלק" המדליק
את המנורה וגורם להארת המשכן
ולהארת חיינו התרבותיים והמוסריים
הוא שמן הזית .שמן הזית מופק
בתהליך כבישה שבסופו נסחט הזית
ומתוכו יוצא השמן .פעולה זו שמשה
כדימוי ,ע"י חז"ל ,לתהליך שעובר עם
ישראל במהלך ההיסטוריה" :אמר ר'
יוחנן למה נמשלו ישראל לזית? לומר
לך מה זית אינו מוציא שמנו (אלא) ע"י
כתישה אף ישראל אין חוזרין למוטב
אלא ע"י יסורים" (מנחות נ"ג).
הפקת שמן הזית הייתה נפוצה
מאד בארץ ישראל ,בעת העתיקה.
צורת ההפקה הקדומה ביותר הייתה
כתישת זיתים בודדים .לאחר ריסוקם
הוכנס הרסק לשק אשר הונח על גבי
משטח סלע ,הקרוי בודדה ,עליו היו
סוחטים את הרסק ע"י אבן גדולה
הקרויה מעגלה .צורות כתישה
קמאיות אלה מוזכרות במשנה
במסכת שביעית כמלאכות שמותר
לעשותן בשביעית.

"אין עושין זיתים בבד
ובקוטבי ,אבל כותש הוא
ומכניס לבודידה; רבי
שמעון אומר ,אף טוחן
הוא בבית הבד ומכניס
לבודדה( "...שביעית ח' ,ו').
בודדות כאלה אנו רואים
באתרי בית שני ואף
באתרים מאוחרים יותר.
שימוש בצורת כתישה
פעילות
אפיינה
זו
ביתית משפחתית ולא
תעשייתית .בתקופה קדומה יותר
אמצעים אלו שמשו אף בהפקת
שמן זית תעשייתית כמו בעקרון
הפלשתית ,המזוהה עם תל מקנה
(סמוך לקיבוץ רבדים) .באתר נמצא
אזור תעשייה ענק ובו יותר ממאה
בתי–בד בהם הפיקו כמויות עצומות
של שמן זית ,שנסחר במרחב בכנען
ובמצרים .בבתי–בד אלו נמצאו משטחי
סלע חצובים אשר שמשו כבודדות
עליהם סחטו את הזיתים.
בתי בד קרויים כך על שם קורת
העץ שמכוחה נסחט הרסק שהתקבל
מפריכת הזיתים במפרכה (מורכבת
מ'ים' ומ'מל') " -המוכר את בית הבד
מכר את הקורה( "...משנה ב"ב ,ד' ה')
משמעות אמירה זו היא שהקורה
היא מרכיב בסיסי בבית הבד .ראשית

מבט להתיישבות
רפת מעון  -כרמל

ארץ זבת חלב
גם השבוע אנו מרחיבים את הנושאים
המובאים במדור זה ומפנים מבט גם אל
מוסדות החינוך המפארים את ההתיישבות,
המפעלים המשגשגים וקהילות המגורשים
מגוש קטיף וצפון השומרון.

בכוח מינימאלי של מנוע אוויר בנפח
של חצי כוח סוס .החליבה מתבצעת
 3פעמים ביום ,החלב משווק לחברת
'תנובה' והרפת מניבה רווחים חיוביים
לטובת המשקים .פרה מניבה בממוצע
 38ליטר ליום חליבה הכולל  3חליבות,
ובשנה יכולה להגיע כל פרה לכמות
של  13,000ליטר חלב בשנה .סך הכל,
משווקת הרפת ל'תנובה' כחמישה
מיליון ליטר בשנה.
הרפת עובדת ע"פ ההלכה ומעסיקה
גוי בחליבות בשבת ,מקפידה על
הכשרות בפסח ואת הניתוחים של
הפרות היא עורכת בפיקוח של בד"צ
העדה החרדית.
ברפת הוקם גם אתר קומפוסט המנצל
את הזבל ושפכי הרפת כדי ליצור
מוצר המטייב את הקרקעות .הרפת,
בהצלחתה הכלכלית וביכולתה לספק
תעסוקה לתושבי האזור ,מוכיחה כי
ניתן לייצר עבודה גם בתוך יש"ע תוך
הנבת רווחים יפים ,בניית הארץ ופיתוח
ההתיישבות# .

ה

רפת הוקמה בשנת תשנ"ה
( )1995ע"י המושבים מעון
וכרמל ובעזרת החטיבה
להתיישבות בסוכנות היהודית .הרפת
יושבת בין היישובים מעון וכרמל ,על
כביש  60המחבר בין ירושלים לבאר
שבע דרך חברון .עם הקמתה ,מנתה
הרפת  50פרות בשנה הראשונה.
מאוחר יותר גדלה הרפת ל–200
פרות ושנתיים מאז הקמתה מנתה
הרפת כ 400 -פרות .כיום מספקת
הרפת תעסוקה לתושבי הר חברון
ובעיקר מהיישובים מעון וכרמל .שיתוף
הפעולה בין היישובים בדרום הר חברון
כולל גם גד"ש המשותף ליישובים מעון,
כרמל ובית יתיר.
ברפת מכון חליבה הצף על מים ומונע
2

היוצא מתהליך כתישה ביתי כנראה
ע"י מעגלה ובודדה ,לאחר מכן ניתן
להשתמש בריחיים .הכוונה בכך לבית
הבד שרש"י הכיר (קורה או בורג) אך,
ככל הנראה ,לא היה ידוע בתקופת
המקרא .שמן הזית שימש גם כשמן
המשחה בו משחו מלכים ,והוא מבטא
את המנהיגות ואת הנדרש ממנה .כמו
השמן הזך ,על המנהיגות להיות נקייה
מכל סיג ורבב.
יאשיהו מסיר את הבמות אשר
הוקמו ע"י שלמה על הר "המשחית"
(מלכים ב' כ"ג ,י"ג) .הר המשחית הוא
ההר אשר על פני ירושלים אולי הר
הזיתים( .כך נאמר אצל שלמה במלכ"א
י"א) המעבר ממשחה להשחתה מסוכן
ועלול לגרום לאובדן המנהיגות.
התרגום ל"זית זך" הוא  -זיתא
דכיא .שבוע הבא נקרא בפרשת כי
תישא..." :ראש מור דרור( "..שמות,
ל' כ"ג)  -התרגום כותב "מריא דכיא"
 המרמז על מרדכי .מריא דכיא הואסוג של בושם טהור ,מרקחת טהורה
כמו שמן זך .מרדכי מייצג את המנהיג
אשר בזכות דרכו הישרה ,הזכה
והמתמידה הצליח לגאול את יהודי
שושן מאסון .מדרגת שמן זית זך
היא מדרגת מנהיגות ישרה וזכה ,זוהי
המנהיגות אותה אנו מבקשים ואליה
אנו מצפים! #

הופעת בתי הבד (עם הקורה) אצלנו,
היא בתקופה ההליניסטית בימי בית
המקדש השני .במרשה אשר בשפלה
ניתן להתרשם מבתי הבד הרבים
אשר נבנו במערות בשל הגשמים
הרבים הפוקדים את המקום בעונת
המסיק .בית הבד פועל שתי פעולות
עיקריות :פריכת הזיתים וסחיטת
הרסק כדי להוציא את השמן
מהזיתים .עם הזמן התפתחה שיטה
נוספת לסחיטה ועצירת השמן
בעזרת מכבש הבורג.
הבורג היה עשוי מעץ ואותו היו
מסובבים באיטיות על גבי העקלים,
בהם היה הרסק .שיטה זו נתנה
יכולת שליטה על הלחץ המופעל על
העקלים .רש"י בפרשה מדייק ואומר
ששמן הכתית הוא השמן הראשוני
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חדשות ישע
"שלום עכשיו":
הילודה הגבוה בהתנחלויות מדאיגה
דו"ח חדש של תנועת השמאל הקיצוני מצביע על קצב גידול אוכלוסין גבוה פי שלושה
מהגידול הארצי  #מועצת יש"ע :האם מתכוונים בשלום עכשיו להקים יאור מודרנית?
האיומים הדמוגרפים על אוכלוסיית המדינה ,לא
מודאגים בשלום עכשיו מהילודה בקרב אויבינו
אלא דווקא בקרב יהודים".
כהרגלם ,גם בדו"ח זה השתמשו "שלום עכשיו"
בנתונים שקריים שאינם משקפים את המציאות:
לשמחתנו עמד שיעור גידול האוכלוסין ביו"ש
על קרוב לשישה אחוזים ולא  5%כפי שהוצג
בדו"ח" .ביישובי יהודה ושומרון ממשיכים לגדול
ולהתפתח ,וגם הרדיפה הנמשכת של הממשלה
והמלשינות של ארגוני השמאל לא תעצור זאת",
סיכמו במועצת יש"ע בסיפוק# .

תנועת השמאל הקיצוני "שלום עכשיו"
הציגה בשבוע שעבר דו"ח נוסף באשר להרחבת
המאחזים ולגידול האוכלוסייה בהתיישבות.
"שלום עכשיו" הודיעו כי הנתון המדאיג
מבחינתם הוא קצב גידול האוכלוסייה ,העומד
על פי שלושה מהגידול בתחומי ישראל הקטנה,
וציינו כי הוא נובע בעיקר משיעור ילודה גבוה
בהתנחלויות.
"נראה כי מאז ימי פרעה המצרי לא היה מי
שביקש בגלוי להגביל את הילודה היהודית",
אמרו במועצת יש"ע" ,אנו מזועזעים מכך שנוכח

מירוץ עממי בטלמונים
בנימין ומתנ"ס בנימין ,ועתיד להפוך למסורת
שנתית  -יוזנק ביום שישי כ"ו אדר ()16/3
בשעה  10:00בדיוק .המסלול :מטלמון לנריה
ולזית רענן ,ומשם בחזרה לטלמון ,בשלושה
מקצים 10 :ק"מ 5 ,ק"מ ו– 2ק"מ .המירוץ יתקיים
בהתאם לתנאי מזג האוויר.
להרשמה מראש# 050-6298866 :

בגוש טלמונים יקיימו בשבוע הבא אירוע
זיכרון במתכונת קצת שונה :מירוץ עממי
שיכלול מסלולי ריצה בין היישובים בגוש לזכרו
של תושב טלמון רועי ארבל הי"ד ,אשר נרצח
לפני כשלוש שנים בדרך לביתו והותיר אחריו
אישה וחמישה ילדים .המירוץ  -שמתקיים
זו השנה הראשונה בשיתוף המועצה האזורית

בס“ד

עשהאל את ניר-הפקות ארועים מגישים:
אורגניסט וזמר לכל ארוע-אופצייה ללהקה!
שירותי הגברה וסאונד לכל מטרה.

לפרטים:עשהאל,050-2205561-דרור054-4694600-
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ע"י ניגונים

יש"עמדה

בינלאומית במינכן כי בארץ ישראל יש
"שתי מולדות שונות :אחת היא ישראל,
מולדת העם היהודי; האחרת היא
פלשתין – מולדת הפלשתינים" .לבני
אף פירטה בפני נציגי מדינות העולם
כולו היאך מממשים את החזון הזה:
"כפי שישראל נתנה מקלט לפליטים
היהודים ,כך המדינה הפלשתינית היא
התשובה לפלשתינים באשר יהיו ,כולל
הפליטים .הקמת מדינה פלשתינית היא
התשובה הלאומית לפלשתינים ותשובה
למה שהם מכנים זכות השיבה" .לבני
סיכמה את נאומה בהצהרה כי היא אינה
מייצגת רק את עמדותיה של ממשלת
ישראל הנוכחית ,אלא את עמדת הציבור
הישראלי בכללו" :זאת המטרה ,זה
החלום וזאת השאיפה של הישראלים".
הזיית המדינה הפלשתינית ,מסבירה
לבני ,אינה גחמה פרטית של קומץ אנשי
שמאל ,אלא חלומם של כל אזרחי ישראל
– אלו אינם מוטרדים מזוטות היומיום
כמו פשע וטרור שהשתלטו על כל פינה
במדינה ,אינם תוהים מהו החזון החברתי
או הכלכלי של מנהיגינו ,אלא עוסקים
ברקימת חלומות עבור האויב .האמירות
הללו גורמות נזק בל-ישוער למדינת
ישראל :לבני ואולמרט ,הודיעו כי הם
מוכנים להחליף מולדת אחת ב"שתי
מולדות" ,ואינם רואים פסול בהשארת
אזרחיהם בגבולות אותם כינה שר החוץ

חוזה המדינה
במשך אלפיים שנות גלות ,מפורז
ומפורד בין העמים ,הצליח העם היהודי
לשמור על ייחודו וזהותו גם בפינות
העולם הנידחות ביותר .בין יהודים דוברי
שפות שונות שמראיהם שונה ומנהגיהם
שונים עבר חוט אחד :התקווה לשוב
יום אחד למולדתם העתיקה ולבנות
בה בית לאומי .באורח נס שאין שני לו
בהיסטוריה האנושית ,וכנגד כל הסיכויים,
התגשמה התקווה 59 .שנים אחר-כך,
טרם הסתיימה הגשמת המשימה.
מדינת היהודים עדיין אינה מוצר גמור.
עודה נבנית ,עודה נלחמת על חייה,
עודה נאבקת למען הכרה רשמית ולא
 רשמית של אומות העולם .מנהיגינו לו היו רחבי כתפיים ורחבי אופקיםכנדרש מהם  -היו מציבים יעדי חזון
להמשך הבניין :העלאת מיליון יהודים
נוספים ארצה וקליטתם ,פתרון בעיות
החינוך ,מיגור הפשע ,צמצום הפערים
הכלכליים ,חיזוק ההתיישבות והסברה
בזירה הבינלאומית.
אבל לראשי המדינה יש סדר יום
אחר .השלמת המוצר הציוני ,המיושן,
נותרה חזונם של מתי מעט ,ולובשי
החליפות תופרים לעצמם חזון אופנתי
יותר .בשבוע שעבר ,בפגישה עם כתבים
זרים ,החליט ראש הממשלה אולמרט
להתעטף בגלימת חוזה המדינה .הפעם
 מדינה פלשתינית" .החזון שלי היאמדינה פלשתינית לצד מדינת ישראל",
התפאר אהוד הנביא" ,והדרך להשיגו
משתנה בהתאם לנסיבות" .התכנסות
או התרפסות ,כוח רב-לאומי או בריחה
חד-צדדית .העיקר שיש חזון.
גם שרת החוץ טווה באדיקות את
חלום האלט-נוילנד עבור שכנינו .רק לפני
שבועיים הצהירה ציפי לבני בוועידה

לשעבר אבא אבן "גבולות אושוויץ" לצד
מדינת טרור עצמאית החולשת מגובה
על ישראל.
יתרה מכך ,האם הקמת מדינה
פלשתינית תואמת את תוכניותיהם  
וחלומותיהם של הפלשתינים עצמם?
מעל כל במה גלויה ובכל מסמך רשמי,
מבהירים "ארגוני השחרור" הפלשתינים
כי חזונם הוא סילוק הכובש הציוני
מפלשתין כולה ,כולל חיפה ואשקלון.
לא אמנת החמאס ולא אמנת הפת"ח
מסתפקים בהקמת מדינה בגבולות
 '67כהשגת היעד הפלשתיני .אלו ואלו
אינם מדברים רק במונחים של שחרור
לאומי וכינון "מולדת" ,אלא במונחים
איסלמיים של מלחמת קודש (ג'יהאד)
וסילוק הכופרים.
במדינה עליה חלמו היהודים משך
אלפיים שנות גלות ואותה הקימו
במחיר יקר ,מתקתק עכשיו מנגנון
השמדה עצמית הרסני .חלוקת נוספת
של הארץ היא פשע מוסרי כלפי העם
היהודי   לדורותיו ולתפוצותיו ,ופשע
ביטחוני ומיידי כלפי ששת מיליוני
היהודים המתגוררים בישראל כיום.
אסור להסכים למדינה פלשתינית בשום
תנאי ומשום סיבה ,כשם שלא נסכים
לביטולה של מדינת ישראל .ההכרה בכך
שמרכז ארץ ישראל היא "שטח כבוש"  ,
"מולדת" של עם אחר – האמירה כביכול
שמערת המכפלה וקבר יוסף ומשכן
שילה שייכים לחזון של מישהו אחר
 מותירה אותנו ללא הצדקה לנוכחותישראלית בגליל ובנגב ,במישור החוף
ובשפלה .מימושו של "חזון" המדינה
הפלשתינית יטיל צל כבד ואיום מיידי
וממשי על צדקתה ,ביטחונה והמשך
קיומה  של מדינת ישראל# .
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מבט של הנוער
המדור מבט של הנוער משקף מדי שבוע את דעתם של צעירי המחנה הכתום
על נושאים המעסיקים אותו ו/או את דור הורים .מעל במה זו הביעו את
דעותיהם בנושאים שונים בני נוער שמרגישים כי יש להיות מעורבים ולהביע
עמדה מנומקת על הנושאים הבוערים של החברה הישראלית .מדי כמה מדורים
נפנה למחנכים הבאים במגע יום–יומי עם הנוער ונשאל לדעתם באותם נושאים
עליהם ענו בני הנוער .אתם מוזמנים להשוות ולחוות דעותיכם.
הרב אבי כהן אור  ראש 'נתיבות אור'

אחדות עם ישראל
הרב אבי כהן אור
עומד בראש בית
המדרש 'נתיבות דרור'
שהוקם לפני כ– 3שנים
ע"י אברכים מישיבת
שבי חברון .בית
המדרש הוקם ביישוב תלם שנמצא
מערבית לחברון לזכרו של מח"ט
חברון ,אל"מ דרור וינברג הי"ד .בית
המדרש מונה כיום יותר מ– 50בחורים
בשיעורים א'-ג' לפני צבא ,ישיבות
גבוהות או הסדר.
בתקופה זו ,היכן צריך להיות מרכז
העשייה של מוסדות הציבור הדתי–
לאומי בהתיישבות ביש"ע או בעיירות
הפיתוח שמחוץ ליש"ע?
המדהימות
התופעות
אחת
שהתגלו בשנים האחרונות היא
שקם כאן בארץ ישראל נוער נפלא
עם הרבה מסירות ונחישות במגוון
כשרונות ושאיפות .החכמה הגדולה
היא לשמוח במגוון הזה ובשכלול
שנוצר מתוכו .אם נבין את המורכבות
של תהליך גאולתנו הרי שנצליח גם
לשכלל את מגוון המשימות שלנו על
ידי כך שכל אחד יעסוק בתחום הקרוב
לליבו ויעודד את חברו במשימה
המיוחדת שלו .אין תחום אחד שבו
צריך לרכז את כל העשייה ,אלא יש
ללכת בדרכו של יהושע כובש הארץ
שמוגדר "כאיש אשר רוח בו" שיודע
להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד
ולהוציא מכל אדם את המרב.
האם השכלנו להתמודד עם התרבות
המערבית בצורה הנכונה? מאידך ,האם

הפנמנו את דרך החיים היהודית? האם
היהדות בשבילנו היא אוסף של מצוות או
דרך חיים?
מילת המפתח היא 'יצירה' .יש לנו
הרבה כוחות יצירתיים שצריך לנתב
אותם מתוך לימוד ומתוך מחשבה.
הדבר הכי מסוכן לכוחות יצירה הוא
תחושת הסיפוק הדמיונית שנוצרת
מכל תרבות המערב .לכן קודם לכל
צריך להדגיש את הסור מרע ,דהיינו
 לא לסרטים ולא לאינטרנט לאלאלכוהול לא לעישון לא לבטלנות.
מתוך כך הדרך סלולה ליצירתיות
שאנחנו כל כך מתאימים לה ואוהבים
אותה :בניין ארץ ישראל ומדינת
ישראל לאור יסודות התורה.
במשך שנים נתפס הציבור הדתי–לאומי
כלוחם למען א"י ואילו הציבור החרדי
כלוחם למען שמירת מצוות התורה .האם
חלוקה זו צריכה להישאר בעינה ,או שמא
יש לשלב כוחות למאבק בכל החזיתות?
אין רע בכך שכל אחד עוסק בתחום
החזק שלו ,זאת בתנאי שהוא מודע
לחסרונות שלו ומנסה תמיד לחזק
צדדים אלו גם ע"י עזרה הבאה
מאנשים שונים ומזרמים שונים .ומתוך
כך נגלה כולנו עד כמה רב המשותף
על פני השונה.
עובדה ידועה היא כי רוב רובו של
הציבור הכתום שנאבק בשטח היה שומר
תורה ומצוות .אפילו מתוך יש"ע עצמה
ישנם אלפים רבים של יהודים שאינם
שומרי תורה ומצוות שלא השתתפו
במאבק ,איך אפשר לקרבם למאבק
ולתקן את המצב?
כאשר אדם נוהג במסירות ,ביושר
ובנחישות הדבר מקרין מאוד גם
כלפי חוץ ובכך נוצר קידוש ה' שגורם
להרבה אנשים לראות בו מודל לחיקוי.
אסור להיות מוטרדים מידי מהשאלה
מדוע לא כל עם ישראל נמצא בצד כזה
או אחר של העשייה הלאומית ,אלא
עלינו לראות עצמנו קודם כל כאנשי
אמת שפועלים למען האומה כולה
וכשליחי האומה כולה ,ומתוך כך עם
ישראל כולו ילך ויתעלה.
לסיכום ,מה העשייה המרכזית
שהנוער צריך לעשות כיום?
שמחה של מצווה# .

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875
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השעון היהודי
שעון יד עברי לשימוש בחיי היום–יום
לוח שנה בעברית או באנגלית החלפת התאריך
העיברי בזמן השקיעה ,לוח שנה לועזי ,המרה
אוטומטית בין שני הלוחות ,שעון מעורר (כבה
לבד בשבת) ,הצגת "יעלה ויבוא" בר"ח
ובחוה"מ ,הצגת "על הניסים" בחנוכה
ובפורים ,הצגת "ספירת העומר" ,הצגת זמן
הדלקת נרות בימי שישי ,צלצול לאזכור רבע
שעה לפני זמן הדלקת נרות ,הצגת זמן יציאת
השבת רגיל או לפי רבנו תם ,הצגת פרשיות השבוע
בשבת (גם לחו"ל) ,הצגת סוף זמן ק"ש לפי הגר"א
או מגן אברהם ,הצגת סוף זמן תפילת שחרית ,הצגת
זמן תפילת מנחה ,הצגת זמן השקיעה  +ניתן לכוון את

 5תשלומים
של :₪31
₪159

הצלצול
לאזכור
לפני הזמן,
הצגת זמנים מותאמת
 5תשלומים
של :₪46
לעשרים ותשע ערים שונות
₪230
בעולם .ירושלים ,ב"ב ,אלעד,
חיפה ,טבריה ,אשדוד ,ב"ש,
קרית ספר ,בית שמש ,אנטוורפן ,בלטימור ,לונדון,
פריס ,ניו-יורק ,לוס אנג'לס ,מיאמי ,סאן פאלו ,לייקווד,
מונסי ,קליוולנד ,דנוור ,שיקגו ,ציריך ,מנצ'סטר ,גייטסהד,
טורונטו ,יוהנסבורג ,מלבורן וסידני ,ניתן לתכנת שלוש
הודעות אשר תלויות בתאריך ,תאורת מסך מלא

גילוח ע"פ ההלכה
מכונות גילוח פיליפס נורקלו

xl 8846
ספקטרה  -ראשי גילוח גמישים במיוחד
עם רשתות משולבות ,מבנה תלת מימדי
למעקב אחרי תווי עור הפנים ,המכונה חסימת
מיים והניקוי מתבצע באמצעות שטיפה במים
זורמים ,טריימר קוצץ ומיישר פאות ושפם ,טעינה
שעה עבור  70ד' שימוש ,שתי נורות כיבוי לבקרת
טעינה ,תושבת  +שעון לטעינת המכונה

 5תשלומים של ₪550 :₪110
xl 7885
קוואדרה-ראשי גילוח גמישים עם רשתות משולבות ,המכונה
חסינת מים והניקוי מתבצע באמצעות שטיפה במים זורמים,
מבנה תלת ממדי למעקב אחרי תווי עור הפנים ,טעינה 1
שעה עבור  40ד' שימוש ,טרימר קוצץ ומיישר פאות ושפם ,צג
דיגטלי לבקרת טעינה ,תושבת  +שעון לטעינת המכונה

 5תשלומים של ₪575 :₪115

 5תשלומים של ₪375 :₪75
x 6613
ריפלקס  -ראשי גילוח גמישים ,טריימר  -קוצץ ומיישר
פאות ושפם ,זמן טעינה  16שעות לשעה שימוש,
נורית כיבוי לביקורת טעינה

 5תשלומים של ₪330 :₪66

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

xl 6856
ריפלקס ראשי גילוח גמישים,
טרימר קוצץ ומיישר פאות
ושפם ,זמן טעינה  1שעה 30
ד' שימוש ,שתי נוריות כיבוי
לבקרת טעינה ,בונוס קוצף
לאף ולאוזניים

להזמנות ומשלוחים :אור שעונים ואלקטרוניקה רח' יפו  ,234י-ם (ליד זול פה)
טל' 02-5376896 :או* 02-5023033 :המחיר לא כולל משלוח בסך ₪18
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התפכחות מירב מיכאלי:

היום משלמים את המחיר על שלטון שרון
מירב מיכאלי ,מנחת טלוויזיה ,שדרנית רדיו,
תמכה בהתנתקות בשעתה ,מזוהה עם השמאל
 מתוך מאמר שפורסם באתר האינטרנט   ,YNETא' אדר תשס"ז 19.2.07
"צריך להגיד :כל מה שקורה לנו
כמדינה בימים אלה הוא האפטר–
אפקט של שלטון שרון .היום אנחנו
משלמים את המחיר על חמש שנים
של שיכרון חושים ,בהן אהבנו לחשוב
שיש לנו מנהיג חזק וחכם וכל–יכול.
אריק שרון ניהל שלטון ריכוזי–פרטי
ממש .הוא יצר בישראל תקדים של
שלטון שאינו מתחשב ,אינו משתמש
ולמעשה ממש לא סופר אף אחד ושום
דבר :לא את המפלגה שלך ,לא מפלגות
יריבות ,לא מוסדות שלטוניים ,לא
פרוצדורות הכרחיות ,לא אינטרסים
לאומיים וגם לא את החוק .שרון הצליח
לנהל שלטון ללא–מיצרים על–ידי קבוצה
מצומצמת של מקורבים ,שריכזו בידיהם
 לרוב באופן לא פורמאלי  -כמותאדירה של כוח .היה להם שם נורא יפה:
"פורום החווה" .זה נשמע חקלאי כזה.
יחד איתם הוא עשה בישראל כבתוך
שלו ,תוך שהוא מצליח לסמא את עיני
העיתונאים והאזרחים בקור הרוח שלו,
בקסם האישי ,במיומנות התקשורתית
המשובחת של מקורביו וגם בעצם
שפשוט עשה מה שרצה.
וכך ,מלחמת לבנון השנייה היא תולדה
של מדיניות ההזנחה שלו את הגבול
הצפוני במשך שנות שלטונו ,והרמטכ"ל

הכושל שלה הוא מינוי כמעט אישי שלו.
צה"ל הלא–מוכן למלחמה הוא צבא
שבזבז עצמו באינתיפאדה השנייה ,שגם
לפתיחתה הוא תרם תרומה מכרעת,
וכמובן  -בהתנתקות המהוללת.
גם מפכ"ל המשטרה ,שהלך כי לא
טיפל בשוטרים מושחתים–לכאורה,
הוא מינוי של אריק שרון ,תחת
השר שלו לביטחון פנים צחי הנגבי.
גם המשטרה מותשת ומבוזבזת
מהאינתיפאדה השנייה המתמשכת,
וכמובן  -מההתנתקות; אותה
התנתקות שהשאירה אלפי משפחות
בלי בית ,בלי עבודה ,בלי קהילה,
הסלימה את המצב בעזה ולא קידמה
כהוא–זה את מצב הביטחון.
כמו ל"פורום החווה" ,לכל דבר היה שם
או שם–תואר יפה :הזנחת הגבול בצפון
היא "הבלגה" ...הפינוי מעזה הוא כאמור
"התנתקות" ...להפניית עורף למפלגה
 סוג של מוסד דמוקרטי  -כשהמלפפוןשל מרכז הליכוד שהשקית וזיבלת
כל–כך הרבה שנים קם עליך ,ואתה בוחר
פשוט לבעוט בו וללכת למקום חדש ,בלי
מוסדות ובוחרים ובלבולי מוח  -קוראים
"המפץ הגדול" .כשיתחיל לשקוע האבק,
אנחנו חייבים לזכור לא ליפול שוב בפח
הזה ,באחיזת העיניים הזאת של מישהו
"חזק" ,ששותק ולא נותן לנו דין וחשבון.
והוא מעולם לא נתן דין וחשבון .לא לנו
ולא לבן שלו ,שעומד להיכנס בשבילו
לכלא .עד כדי כך חזק הוא לא היה"# .
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת
והיפה .כל שבוע מציגים בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים
נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום

השבוע אנו מציגים לכם חידה מאתגרת מתמיד ,ועל כן ,אנו
ניתן לכם ילדים יקרים ,רמזים קלים על מנת להקל עליכם;
 .1מקום זה הינו שריד לבית המקדש
 .2אם אתם רוצים להגיע לאתר אתם צריכים לעלות לירושלים
הכותל המערבי

 .3התשובה במהופך:

פתרון החידה משבוע שעבר :מקווה טהרה בדרך האבות .בין הפותרים
נכונה זכו הילדים הבאים :אביה וילוז'ני ממירב ,טובה נוימן מקצרין ודוד חרז
מעין צורים .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום!

 בשבת שעברה הצגנו לכם תמונה של מקווה טהרה
נדיר הנמצא בין אלון שבות לנווה דניאל על דרך האבות
ששמשה את ההולכים במסעות בא"י עוד מימי אברהם
אבינו .הדרך בנויה על קו פרשת המים ,דרך ההר ,שחצתה
את א"י לאורכה וחיברה בין נצרת בצפון לבאר שבע שבדרום
ועברה דרך ערים כמו עפולה ,ג'נין ,חברון ,בית לחם ירושלים וגוש עציון עד לבאר
שבע שבדרום .נשאלת השאלה מה למקווה כזה באמצע הדרך? כפי הנראה העולים
לרגל לבית המקדש בירושלים טבלו כבר במקווה זה בעודם בדרך על מנת להגיע
טהורים למקדש .כיום יש טיילת במקום המתחילה מאלון שבות ומגיע עד היישוב

זהה את עמלק
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את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ט"ו אדר .בין הפותרים נכונה
יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה"
למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :באמצעות
פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.
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