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כנס שגרירים
מבט מהשטח

כיוון שנפל הפור
סיפורו של מקום
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יש " עמדה
בשנת  1950שאל האו"ם את
נציג ישראל הצעירה האם בכוונתה
לפעול למען קיום החלטת החלוקה
שהתקבלה בכ"ט בנובמבר .1947
התשובה הייתה שלילית .מילא,
אמר הנציג ,אם האו"ם היה נלחם
יחד איתנו את מלחמת העצמאות
ועומד על זכותנו להקמת בית
לאומי בארץ ישראל ,כפי שקבע
המנדט הבריטי .אך במציאות בה
לא נותרה לנו ברירה אלא לקחת
את גורלנו בידינו ולהילחם בצבאות
ערב על עצמאותנו ,הכרזת כ"ט
בנובמבר היא היסטוריה .האו"ם
קיבל את התשובה ואימץ את
ישראל כחברה מן המניין.

בני קצובר בסקירה בהר כביר במהלך סיור ראשי גרעינים תורניים והרב אלישע וישליצקי
ביהודה ושומרון

יהודה ושומרון  -עובדה היסטורית

על הפרשה ויקהל
הרב ברוך אפרתי – רב קהילת 'זית רענן' באפרת

כמין תיבה פרוצה

פ

סוקים רבים משקיעה התורה בביאור
בניין המשכן .לא פרשה אחת ולא
שתיים עוסקות בפרטי הפרטים של
המשכן וכליו ,בעוד בפרשתנו מצווה חמורה
כשמירת שבת מדאורייתא ,מקבלת פסוקים
בודדים ותמציתיים בלבד .לפיכך ,טעות תהיה
לראות בבניין המשכן אפיזודה חולפת של
המסע במדבר ,או רק מצווה פרקטית להקמת
בית המקדש בעתיד.
קיימא לן מרבינו יהודה הלוי ,שמקדש
ד' וכליו מקבילים לכוחות החיים ולאברים
באומה ובאדם ,וביחס אליהם "נִ ְס ְּד ָרה ָהאֻ ָּמה
ֹלקית" (כוזרי מאמר שני) .הארון הוא
ַה ַחּיָ ה ָה ֱא ִ
הלב והמנורה היא הראש ,המזבח הוא המעיים
והכרובים הם הריאות .המקדש הוא שיעור
הקומה של האדם והאומה העומדת בפני
אלוהיה.
ומכאן החשיבות באריכות תבנית המשכן

וכליו .המשכן הוא דמות דיוקנה של שכינת
השם באומה.
אחת ההקבלות שעורך ריה"ל היא בין
שולחן לחם הפנים ,לבין גוף האדם" -וְ ַהּשֻׁ ְל ָחן
ּגּופּיֹות".
– ְל ִה ָּד ֵבק ּבֹו ַהּשֶׁ ַפע וְ ַהּטֹובֹות ַה ִ
במה דומה שולחן לחם הפנים לחיי הגוף
שלנו? רש"י מפרש " -לחם הפנים ,שהוא עשוי
כמין תיבה פרוצה" .הגוף מכונה 'תיבה פרוצה'.
הגוף הוא עולם של תאוות ועונג ,חיי הרגע
והשפע הגשמי .תיבת הגוף פרוצה לכל עבר,
אין לה עולם רוחני משל עצמה.
גם בימינו ,חיי הגוף הם כמין תיבה פרוצה.
אחוזי הרייטינג של הצפייה בטלוויזיה הם
מרקיעי שחקים .אדם חוזר מעבודתו ,מתיישב
אל מול התיבה הפרוצה ונותן לחיי הגוף והדמיון
הגופני לשטוף את אישיותו.התיבה הפרוצה
מחוללת סדר יום תרבותי בישראל ,סדר יום של
גוף ותאוותיו ,רגש שטחי ויצרים ללא גבול.
» המשך בעמוד 3

» עמוד 2

במקום עוד משלוח מנות .את הזכויות של התרומה תשלחו לחבריכם
והשמחה תהיה כפולה  -גם של החברים וגם של המשפחות.

משלוח המנות של ארגון ’פעמונים’* לא
מכיל עוגה ,הוא מכיל מתכון .מתכון לאחריות
כלכלית למשפחות ויחידים.
* אין יוצאים ידי חובת מצוות משלוח מנות בכרטיס זה.

סטודיומרקם@חזני

מתוק יותר מעוגה .משמח יותר מיין.

השנה נותנים באמת.

לרכישת כרטיסי משלוחי מנותyael@paamonim.org 054-6783015 03-9127116 :
מחיר כרטיס
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יש"עמדה

שניאות להכשיר את מפעל ההתנחלויות.
ראוי להזכיר ששעות אחרי הטלת הוטו
מיהרה שרת החוץ האמריקנית קלינטון
להבהיר שבעיני וושינגטון ,ההתנחלויות
אינן חוקיות .אך בל נטעה ,הבעיה אינה
ההתנחלויות ,שהן לגיטימיות כמו כל שכונה
ושכונה בהרצליה ,באשדוד ובחיפה .הבעיה
היא נאום בר אילן שנשא ראש הממשלה

יהודה ושומרון – עובדה היסטורית

ולא חסד של האו"ם

זכינו ואזור יהודה ושומרון שוחרר
במלחמת ששת הימים ,והוחזר אל מקומו
הטבעי – חלק בלתי נפרד מביתו הלאומי
של העם היהודי ,כפי שקבע המנדט הבריטי.
ישראל לא כבשה את האזור מידי ריבון זר
וגם כיום משפטנים בכירים בעולם קובעים
כי לישראל הזכות העדיפה לריבונות על
שטחים אלה.
גם בית המשפט העליון שלנו מעולם לא
קבע כי ההתיישבות היהודית באזור יהודה
ושומרון מנוגדת לחוק .אדרבא ,פסק דינו של
נשיא העליון בדימוס אהרן ברק קובע כי עד
לקביעת מעמד ההתנחלויות בהסכם שלום,
על המדינה להגן על האוכלוסייה הערבית
והיהודית שמצויה בשליטת צה"ל.
אלו העובדות שהיה על ממשלת ישראל
לומר בפה מלא לעולם כולו .זוהי זכותם
המלאה של יהודים לגור ולבנות בלב ארצם.
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מבט להתיישבות מקימי

משפחות רבות בישראל המאבק
הכלכלי הוא יום-יומי .קשיי הפרנסה
מביאים איתם לא פעם גם גם
התמודדות זוגית...
עמותת החסד "מקימי  -השער לכלכלה
נבונה" מסייעת למשפחות כאלו ואחרות לצאת
ממשבר כלכלי ולהתמודד עם ניהול נכון של
משק הבית על כל המשתמע מכך .מקימי
מסייעת למשפחות מהציבור הדתי לאומי
ביש"ע ובכל הארץ.
מייסד העמותה ,ישראל ליבמן ( ,)38תושב
בית אל ,מעמודי התווך של עמותת "פעמונים"
הקים את העמותה לזכר אביו ,הרב מנחם ליבמן
ואחיו שניאור שלמה ליבמן .אביו היה ממייסדי
הישוב היהודי בקרית ארבע ובחברון .בעת

חדש

רק כשישראל עומדת על זכותה ,נלחמת
על עקרונותיה ופועלת למענם – היא זוכה
לכבוד בינלאומי ,ומונעת מהלכים מסוכנים.
לצערנו ,ממשלת ישראל נוקטת בדרך
הפוכה לחלוטין – היא מקפיאה את הבניה
ומסמנת בכך את יהודה ושומרון כאזור נפרד,
לגיטימי פחות משאר חבלי המולדת .היא גם
מסתתרת מאחורי נימוקי ביטחון וזונחת את
החשיבות ההיסטורית והלאומית של יהודה
ושומרון .כשכך נוהגת ממשלת ישראל ,קשה
לבוא בטענות לממשלות זרות המצביעות
נגד זכותה של ישראל להתיישב ביהודה
ושומרון ולפתח את האזור.
הוטו שהטילה ארה"ב בהצבעת מועצת
הביטחון ביום שישי האחרון על הצעת
ההחלטה לגנות את ההתנחלויות ולעצור
את הבניה בהן ,עלול להטעות ולגרום לנו
לחשוב שעלינו להעריץ את הבית הלבן על

נתניהו ,ובו הכריז על רצונו בהקמת מדינה
פלסטינית .אחרי הצהרה רעה זו ,המסמנת
את אזור יהודה ושומרון כפוטנציאל למדינה
החדשה ,איך יכולה ישראל לדרוש מארה"ב
לתמוך בהמשך פיתוח ההתיישבות היהודית
ביהודה ושומרון?
על ממשלת ישראל לאמץ לעצמה
טרמינולוגיה חדשה ,כנה ועוצמתית –
ההיסטוריה הוכיחה שרק מי שמשוכנע
בצדקת דרכו ,יכול לשכנע אחרים בכך.
הניסיון שכמעט צלח להגדיר את חייהם
של יהודים בשומרון ,ביהודה ובירושלים כלא
לגיטימיים  -מעיד על השפל של האו"ם ועל
אוזלת ידה של ההסברה הישראלית ואינו
מעיד דבר על חוקיות ההתיישבות ביש"ע.
גם אם הוטו האמריקני הוטל מכל הנימוקים
הלא נכונים  -הוא הציל את כבודו של האו"ם,
הרבה יותר מאשר את ההתיישבות.
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שהונפה חרב הגירוש על ישובי גוש קטיף לקה
הרב במחלה קשה ועבר לירושלים .הוא התגבר
על ייסורי מחלתו בלימוד תורה בלתי פוסק .בט’
חשוון תשס”ו הלך לעולמו .אחיו ,שניאור שלמה,
למד בישיבת "עוד יוסף חי" בקבר יוסף ונרצח
בפיגוע ירי ביצהר בי"ג מנחם אב תשנ"ח.
עמותת מקימי פועלת בשני מישורים :האחד
 מתן סיוע מקצועי ע"י עו"ד ,רואה חשבון ,ייעוץעסקי ותמיכה רגשית ללא תשלום .והשני -מתן
הלוואות או מענקים הניתנים בצורה מדורגת
ומאוזנת .בזכות פועלה של העמותה ,משפחות
רבותכברנהנותמתמיכהוהכוונה,מנהלותביעילות
את משק הבית ונמצאות בדרך שלווה ורווחה.
בנוסף עורכת העמותה סדנאות וחוגי בית
שמטרתם להשתלב כבר בשלב המניעה וליצור

מציאות בה משפחות
וזוגות צעירים יקבלו
כלים להתנהלות כלכלית
נבונה וינהלו את משק
הבית בחכמה ובבריאות
כלכלית.
רבני יש"ע והציבור הדתי לאומי נתנו את
ברכתם לעמותה בתוכם :הרב שלמה אבינר,
הרב דוד דודקביץ ,הרב דוב ליאור ,הרב זלמן
מלמד הרב גדעון פרל ,הרב שאר ישוב הכהן,
הרב יעקב שפירא ועוד.
לבקשת סיוע או לתרומות ניתן לבקר באתר
העמותהwww.mekimi.org.il/ :
מייל,mekimi350@gmail.com :
טל.02-6500030 :
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כמין תיבה פרוצה

המשך מעמוד השער

אין מעצור בפני אותה תיבה .היא תמטיר על
הצופה בה מראות וערכים של גוף ,אשר לא היה
מעיז להראות לילדיו הישנים בחדר הסמוך.
תחילה מגיעה הבושה ,אחר כך הסקרנות,
ולבסוף אינך צופה בתיבה פרוצה אלא הופך את
ביתך שלך לכזו.
לעומת חוסר המעצורים של תיבת הטלוויזיה
הפרוצה ,ניצב לו לחם הפנים בקדושתו.
הבדלים רבים יש בין הטמא לבין הטהור,
בין מקדש ד' לבין הטלוויזיה העכשווית .אך
ההבדל היסודי ביניהם הוא השעבוד למושג ה
'רלוונטיות'.
מה סודה של התיבה הפרוצה דימינו? כיצד
היא כובשת את טובי המוחות בישראל? סודה
הוא ברלוונטיות שלה.
היא משדרת לצופה שאם אינך שם ,אינך
קיים .אם אינך בקיא בנבכי התכניות וה'ריאלטי',
בנבכי החדשות העדכניות והדיווחים החיים
מהשטח ,אינך חי כאן .אתה 'בחוץ' ,לא חלק

מהבוהמה הישראלית.
אל מול קידוש הרלוונטיות במדיה
הישראלית ,עומד שולחן לחם הפנים .השולחן
מבטא מציאות לא רלוונטית בעליל.
השולחן במקדש איננו מנצל את פוטנציאל
החומר שלו ,הוא עשוי כמין תיבה חלולה
במקום להיות לחם גדול ועב .הוא אינו נאכל
בטריות אלא משבת לשבת .הוא מיועד למעט
אנשים ולא לכל מאן דבעי .הוא נראה כמיועד
לעבודת ד' אך אלהי ישראל אינו גוף ואינו אוכל
ממנו .שמים על השולחן לבונה בעלת ריח לא
נעים כל כך .הלחם פשוט לא רלוונטי בצורה
מוצהרת .כל יועץ תקשורת מתחיל היה מציע
לשדרג את השולחן והלחם בריח טוב ,בהופעה
מפעימה וכו' .אך ד' לא בחר כך .השולחן אינו
רלוונטי ביד מכוונת.
עבודת ד' שבגוף חייבת להיגמל מחיידק
הרלוונטיות .לא כל דבר צריך להתאים לכולם,
להיות מעשי ,להיות טרי ומעודכן .יש ערך גדול

בלחם שנעשה בכוונה טהורה לשם ד' ,גם ללא
מימוש כל היכולות שלו כאן ועכשיו .לא כל ערך
צריך להתאים למציאות ,לא כל גוף חייב להיות
נוצץ ,לא כל דבר מתאים לכל אחד.
השולחן מבטא את העמל ,את הקריאה של
הנשמה אל הגוף להתרומם כלפיה ,לעשות
עבודה גדולה כדי לטהר את החיים הגופניים.
המנורה לא תשתחווה לשולחן .היא לא תכופף
את האידיאלים שלה כדי שיהיו רלוונטים
לתיבה הפרוצה .להיפך ,השולחן יתגדל ויתקדש
ויגיע לכדי אכילה רק בשבת בקדושה.
יש תיבה ויש תיבה .התיבה הפרוצה של
המדיה הישראלית היא אנטי תזה לתיבה
הפרוצה של לחם הפנים.
רק כאשר תדע החברה הישראלית ליצור
מדיה נקיה ,מהותית ,בעלת מגמה רוחנית לצד
המשחק הטוב ,נזכה להיגמל מהרלוונטיות
הבאה על חשבון המהות ,נזכה להשראת שכינה
גם במדיה ,כשולחן לחם הפנים.
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ĐĕĤĒĞ ĦđĤ
ĥďē ĘđČĥ Ĥč ĞďĕĘČ
ĤđĤĢ ĤĚĦ
ĤĎĜĕĠďĘđĎ ĕģčĤ
ĤĜĝĘĎ ĕĤĥ
ĤĠĥ ĐĕĘĔ
ĥďē ěđĤđď ĐĥĚ ĒĤČ čĤĐ
ĐĕĝĤđė ĘĞĕ
ĘĕĎ ĐďĞ
ġĘĒ ĘĞĕ
ěĔģ ĐĜē Ĥ"ď
ČĜĐė ĖđĤč Ĥ"ď
ěĕĚĕĜč ĦđĤ ĦĕĜčĤĐ

čđĔ Ęė ęĕČĘĚ ęĕďđĚĞ 100

ēĚ
ĦđĤėĕĐ ĕđĤĜĕĚ

ĕĦĜĥ
)Ď 12
ģĤ (ĦđĜđĕĘ

22

Ĭ
ĥďđēĘ č
ē"ĥ 28 ęđģĚ

ĤĦČ ĦďĝĕĕĚ ģĕĘĎ ěĕĕĘđĤģ ęĞ ěđĕČĤ ,Ħĕč-ĦđďĕĘ ĦĞĠđĦ ĘĞ čēĤĜ ěđĕď
ĘđČĥ Ĥč ĞďĕĘČ ,ĐĚĕĜĠĘ ĕďĞĘčđ ĕĥĕČ ěđĕČĤč đĐĕĘČ ĐĕčĢ ĦĕĜčĤĐ ,ĐĚĔČĘ
ĐĕĤđĔĝĕĐ đĥĞĥ ęĕĥĜĐ ĘĞ ĥďē ĤđďĚč
,ęĕēČ ĦđčĕĤĚ ĘĞ ęĕĤđĐ Ďđē ,Ħđďĕĝē ĤđďĚč ěđĤđď ĐĥĚ ĒĤČ čĤĐ ,ĕēĤĒĚ ĐĚĕĚĕ ĦĕĜčĤĐ :ęĎđ
'ěĕĞ Ħč' ĦĜĠđČ ĦČ ēĤČĚ ĐĜĠđČĐ ĤđďĚđ ğĝđĕ ĕĚĤė čđĥĕč ĤģčĚ ĦĕčĐ čđĢĕĞ

ěĘđėĘ
ęđģĚ
.ĐĚĕĜĠ
02-6646001

:ĦđĠĤĔĢĐĘ

בשבילך

ďĕĤĕ

יריד באווירה אחרת

| 054-7533083
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מבט מהשטח
שגרירי ההסברה של יש"ע

כ

מאה אישי ציבור ,אנשי הסברה,
ראשי רשויות ודוברים השתתפו ביום
העיון השלישי והאחרון של קורס
שגרירי ההסברה של מפעל ההתיישבות
ביו"ש ,שנערך השבוע (ב') בבית ההארחה
בית וגן בירושלים .משתתפי הקורס נחשפו
במהלכו לסדרה של עובדות מנצחות על
מפעל ההתיישבות ביו"ש ,מפי טובי המרצים
והמומחים בארץ.
ביום העיון שהתקיים השבוע שמעו
המשתתפים את האלוף במיל' עוזי דיין שפירט

חדשותיש"ע

שלושה טיעונים יעילים אודות החשיבות של
השמירה על השליטה הישראלית ביהודה
ושומרון :העומק האסטרטגי ,המרחק הקצר
בין הגבולות והמענה לטרור .הפרופ' טליה
אינהורן דיברה על ההתיישבות היהודית
באזור יהודה ושומרון ,בראי המשפט
הבינלאומי" .שטחי יש"ע לא ניטלו מידי
שום מדינה ריבונות וישראל אינה כובש זר
באזור" ,הדגישה פרופ' אינהורן והוסיפה" :אין
מניעה להקים התיישבות יהודית אזרחית
על אדמות מדינה בין ביוזמת המדינה ובין

ביוזמת המתיישבים" .חנניה נחליאל מתנועת
ההתיישבות אמנה סקר בפני המשתתפים
את מעמדן של הקרקעות ביו"ש והגדרותיהן
השונות על ציר הזמן שמימי השלטון
העות'מאני ועד ימינו.
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,הודה למרצים
וכן ליוזם הקורס – יגאל דילמוני ,סמנכ"ל
ההסברה של מועצת יש"ע ולרכזת הקורס –
רויטל הלברשטט.

•
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יריחו :תפילת ראש חודש אדר
בבית הכנסת העתיק

בראש חודש אדר ב ,יום שני ,א' אדר ב'
( 7מרץ  ,)2011תתקיים תפילה שחרית
בבית הכנסת העתיק "שלום על ישראל"
ביריחו.
האירוע יתקיים בליווי כוחות הביטחון.
הרשמה חובה .עלות  ₪ 25לצעירים ו50-
 ₪למבוגרים .הסעות תצאנה בשעה 6:30
בבוקר מבנייני האומה בירושלים ,עובר
דרך בית חגלה בשעה  .7:00ניתן להגיע
למבואות יריחו ב 7:30-בבוקר ומשם
להצטרף לכניסה.
במהלך חודש אדר יתקיימו ביישוב בית
חגלה הסמוך אירועים לציון ז' אדר – יום
הולדתו והסתלקותו של משה רבנו.
לפרטים על האירועים ולהרשמה
מראש (חובה) :ארנה  ,052-8699300יוני
.052-3527313

•

מבצע מבית מרימים את הדגל:
משלוחי מנות למשפחות שכולות

בעוד פחות מחודש נחגוג את חג הפורים –
אך במשפחות רבות בישראל ,משפחות שכולות
שיקיריהן נפלו בהגנת העם והארץ – השמחה
היא דבר מורכב .תנועת מרימים את הדגל יחד
עם מפעלות הציונות הדתית יקיימו מבצע ייחודי
מרגש וחשוב במסגרתו יחלקו בני נוער מכל רחבי
הארץ משלוחי מנות למשפחות אלו.
במבצע שיחל בחודש הקרוב יקחו חלק
עשרות אלפי בני נוער במפגש אישי והבאת
משלוח מנות ל 12,000-משפחות השכול
בישראל .חיבור לערכים ,לציונות ולמדינת
ישראל – אלו לא סיסמאות במבצע הזה .זה
דבר שכבר קורה בשטח בעשרות מוסדות
לימוד שכבר עמלים על הכנת המבצע .לצורך
הרמת המבצע מחפשים ב"מרימים את הדגל"
שותפים בעלי יכולת כלכלית וארגונית להשתתף
עמנו בעלויות השונות האוטובוסים ,המגילות,

האריזות ,המצרכים ,ועוד סעיפים טכניים וערכיים
שהמבצע תלוי גם בהם.
נשמח מאוד שתהיו שותפים למהלך הגדול
והחשוב הזה ע"י מתן תרומה כספית/מוצרים
למשלוחי מנות .ניתן להקדיש להוסיף פרטי
תרומה על המוצרים השונים .כמובן שכל
סיוע ,חשיבה וחיבור לקידום הפרויקט יתקבל
בברכה ובתודה.
לפרטים נוספים ולתרומות ניתן לפנות
לקבצאל 052-3003871 :עינת.052-3003874 -

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונת שער ובחדשות :מנהלת
ההסברה יהודה ושומרון.
פרסום מודעות:

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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"העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלוים
 רק כאשר יתענג האדם וישמח.אל כל עסק רוחני
 אז יהיה חרוץ לעשותם,במעשה הטוב והיושר
.בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מידי יום ביומו
רק כאשר העונג והשמחה הפנימית בלב מצורפים
" אז הם מתבססים באדם,למעשה הטוב והצדק
.) עמ' קי"ז,(אדר היקר

ĕĘĥ ĘČĤĥĕ

!ęĕĤčē 20,000 Ę ĐĞĕĎĚ
.ĘČĤĥĕč ĐĘđďĎĐ ĦĕĜđĕĢ - ĦĕĚđČĘĐ ęĕĘĕĞĠĐ ĦĞđĜĦ ČĕĐ ĕĘĥ ĘČĤĥĕ
.ĦđČĢđĦ ęĕČĕčĚđ ĦđĜđĕĢ ęĕĥđĞ đĜČ ,ĦđĜĔģđ ĦđĘđďĎ ĦđĘđĞĠč ,ęđĕ Ęė
,ĐĕģĤđĔ ĦđĤĕĤĎĥ ĘđĚ ĐĘđďĎĐ ĐĜĎĠĐĐ :ĦđĘđĞĠĐ ĦĢģĚ
,"13 ĦĔĕĕĥ đĜĘđė" ęĕĤģĕĔĝ ĦģđĘē ,ěđĕĢ-ğđĜ ĦĜđėĥ ĘĞ ģčČĚĐ
.ĦĕĜđĕĢĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦĢĠĐđ ęĕďďđč ęĕĘĕĕēĘ Ğđĕĝ
!đĕĥėĞ đĠĤĔĢĐđ ĘĎđĎč "ĕĘĥ ĘČĤĥĕ" đďĕĘģĐ

ĕĘĥ ĘČĤĥĕ ĦēĠĥĚ
w w w. m y i s r a e l . o r g . i l
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה

כיוון שנפל הפור

ה

יה זה בחודש אדר ,בימים ההם בזמן
הזה .הגמרא במסכת מגילה מספרת
על הפור שהפיל המן הרשע:
"כיון שנפל פור בחודש אדר שמח המן
שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת
בו משה שבשבעה באדר מת" (מגילה יג'
ע"ב) .רש"י במקום מסביר את החשבון :העם
עלו מהירדן בעשור לחודש ניסן ,שלושה ימים
קודם לכן הן הכינו את הצידה למעבר של
הירדן – כלומר ב-ז' בניסן ,כך ששלושים ימי
האבל על משה רבנו שתמו ביום זה – החלו
בדיוק חודש לפני – בז' באדר – והרי יום פטירתו
של משה רבנו .המן הרשע ידע אולי חשבון ,אך
לא הרבה מעבר...
המן הרשע לא יודע זה שבשבעה באדר מת
משה אך גם בשבעה באדר נולד.
"בן  120שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת
ולבוא" – היום מלאו שנותיי".
מושיען של ישראל ,מי שעתיד להוציא את עם
ישראל ממצרים אורו החל לזרוח בז' באדר" .כיון
שנולד משה נתמלא הבית כולו אורה( "...מסכת
סוטה דף יב').
התורה נותנת תיאור מדויק היכן נקבר משה
רבנו" :ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית
פעור ,ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה".
ברור לכל ילד יהודי כי משה לא נכנס לארץ
ישראל אלא מת ונקבר בארץ מואב.
והנה מעט לפני צומת אלמוג לנוסעים מירושלים

אלישע מלאכי

בחודש אדר
לים המלח  -מצוי אתר הנקרא נבי מוסא ,מבנה
מרשים מאד שמהלכת עליו אגדה ערבית חסרת
שורשים ,שהוא קברו של משה רבנו.
בנוסף למשה אמצו להם המוסלמים אף
את חג פסח באביב והם חוגגים אותו
בנבי מוסא במשך
ימים.
שבעה
כיום
המבנה
הוא מודרני אך
הוקם במקור
ע"י הסולטאן
הממלוכי
בייברס בשנת
.1269
בצמוד לבניין
מאות קברים
של בדואים שבחרו
להיקבר דווקא שם .בזמן המנדט הבריטי נהגו
המוסלמים להתרכז בירושלים לקראת היציאה
ל'זיארת נבי מוסא' (ה'הילולה' של משה רבנו).
עם סיום מלחמת העולם הראשונה ,החלו
הדיונים בדבר עתיד ארץ-ישראל והאזור כולו
וב19 -באפריל  1920התכנסו בסן רמו שבאיטליה
"מדינות ההסכמה" (בריטניה ,צרפת ,איטליה ויוון
וכן יפן ובלגיה) לדיון בחוזה השלום עם תורכיה.
באותה ועידה הוחלט למסור לבריטניה את
המנדט על ארץ-ישראל משני עברי הירדן
ולהטיל עליה את האחריות לביצועה של

הצהרת
בלפור אשר
הצהירה
" כ י
ממשלת
הוד מלכותו
רואה בעין יפה
הקמתו של בית
ליהודים
לאומי
בארץ ישראל" .בעוד הדיונים נמשכים,
החליטו הערבים לנקוט בפעולות
אלימות ,כדי לחבל בהגשמתה של
הצהרת בלפור .ההזדמנות לפרעות
ניתנה לערבים בעת חגיגות נבי-מוסא.
באפריל  1920נתקבצו ובאו לירושלים
אלפי מוסלמים ומשם יצאו בתהלוכה לעבר
יריחו .בתום החגיגות ,שנמשכו שבעה ימים,
חזרו החוגגים לירושלים לשם תפילה לציון
סיום העלייה לרגל .לאחר התפילה ,ובעקבות
נאומי ההסתה הרבים שנשמעו במהלך
החגיגות ,הפכה התהלוכה להתפרצות נגד
היהודים .אדישות השלטונות לנעשה עודדה
"אדבח
את הערבים ,שקראו בקולי-קולותִ :
אל-יהוד ,א-דאּולה מענא" (טבחו ביהודים,
הממשלה אתנו) .וכך ,בחול המועד פסח
תר"ף ( 4באפריל  ,)1920התנפלו מאות
ערבים חמושים באלות ,פגיונות וחרבות,
על הרובע היהודי בעיר העתיקה .הם בזזו

הבית שתמיד רצית

דגם ”זהר“

דגם ”נגה“

דגם ”זיו“

דו משפחתי¨  ±±±מ“ר¨
 ¥חדרים ´  ∏µמ“ר מעטפת
מחיר∫ ∞∞∞¨∞₪ ™π±

חד משפחתי¨  ±±¥מ“ר¨
 ¥חדרים
מחיר∫ ∞∞∞¨∞₪ ™∏µ

דו משפחתי¨ ∑ ±±מ“ר¨
 ¥חדרים
מחיר∫ ∞∞∞¨₪ ™∑π±

בלב הארץ¨ ∏≥ דקות מירושלים ומת“א ו≠ ±µדקות ממודיעין וקרית ספר¨ שוכן היישוב שתמיד רציתם לגור בוÆ
ביישוב גרות ∞∑ ±משפחות והוא נמצא בתנופת בניה Æביישוב מגוון שירותים לכל הגילאים∫ בתי כנסת לכל העדות
מעון ˇ ∂ גני ילדים ˇ משחקיה ˇ תלמוד תורה ˇ אולפנה ˇ מקוואות ˇ מגרשי ספורט ועודÆ

הראל ≥∞µ≤≠µ∂∂µππ
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מחכים ללכם
בנריה...

™צמוד למדד תשומות הבניה ±Ø±±

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס 02-6516662
או למייל .ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!

זהה את ה

דמות

פתרון החידה הקודמת :יוני נתניהו.
שמות הילדים הזוכים :מתן ספיר ,רחובות  נאווה שניידר,
בני ברק  מאיר אדיר,תל אביב (ותודה למעלעל).

חנויות ופגעו בכל יהודי שנקרה בדרכם.
בפרעות תר"פ נהרגו בירושלים שישה יהודים
וכמאתיים נפצעו.
שונאי ישראל נאחזים במשה רבנו – רבן
של ישראל על מנת לממש את כוונותיהם
הרצחניות.משה נוסף חשוב מאד שקשור
קשר ישיר למהלך הגאולה הוא ר' משה בן
נחמן – הרמב"ן.
באותה תקופה שבה הקימו המוסלמים
את נבי מוסא  -שהחגיגות שלהם יהיו
קשורים בהרבה דם יהודי שיישפך -עלה
הרמב"ן לארץ.
הרמב"ן הוא זה שיכניס את מצוות ישוב
ארץ ישראל אל תוך ספר המצוות כמצוות
עשה מדאורייתא.הוא יהיה מראשוני העולים
ארצה בימי הביניים (בשנת  )1267ואחריו
יבואו גולי ספרד לצפת במאה ה ,16ר'
יהודה החסיד בשנת  ,1700עליות החסידים
תלמידי הבעש"ט ,ותלמידי הגר"א.הרמב"ן
– בתקופה המוסלמית ומשה רבנו בזמן
התורה הם אלו שמראים לנו את דרך גאולת
ישראל – בימים אלו של חודש אדר שבו נולד
ונפטר מושיען של ישראל ,בדרך לחודש ניסן
– הוא חודש הגאולה.
לסיורים בבנימין שומרון ובבקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה .02-9975516

•

תנ"ך זה בטבע שלנו

תוכנית השתלמויות תשע"א עם בית ספר שדה עפרה

בעקבות הנודדים

י"ב אדר ב'  ,18.3.11שעות.6:30-14:30 :
בהדרכת ד"ר אדיב גל

נקודת מפגש :אזור כפר אדומים (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים).
בסיור ייחודי באזור ספר המדבר נלמד כיצד מתבצעת נדידת הציפורים?
איך צופים בציפורים? וכיצד יכולות הציפורים להשפיע על חיי האדם?
נבין את ייחודיותה של ארץ ישראל כארץ מעבר בין יבשות במהלך
נדידת הציפורים פעמיים בשנה.
במהלך הסיור נרד מאלון לעין מבוע ,נערוך תצפיות ממצפה יריחו,
השומרוני הטוב ונסיים באזור קיבוץ אלמוג.

פסח – שומרונים

כ"ה ניסן  ,29.4.11שעות7:00-15:00 :
בהדרכת זאב ח .ארליך (ז'אבו).

נקודת מפגש :אזור אריאל (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים).
הכרת השומרונים ,מוצאם ואמונתם .ביום זה נעסוק באתרים בהר גריזים
ומקומו בהיסטוריה .נסייר בתצפיות מרכזיות בהר גריזים ,בקריית לוזה
– שכונת השומרונים ,אתר הזבח השומרוני והאתר הארכיאולוגי במקום.
נלמד על מנהגים ,ריחות וצבעים ייחודיים בחג הסוכות השומרוני.

בעקבות תוכנית אלון

כ"ג ניסן  ,27.5.11שעות.7:00-15:00 :
בהדרכת ארז קמה ויהודית בדש.

נקודת מפגש :אזור עפרה (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים)
לאורך ציר אלון מצויים אתרים רבים אשר מהווים נקודות היסטוריות
חשובות .מעיינות ,מערות ,דרכים עתיקות ומורשת קרב בכל עיקול הם
אבני הדרך לאורך דרך אלון .נתחיל את היום במצפה דני ,משם ניסע
לאורך כביש אלון לעין סמיה ,מצפה אלון ונסיים אנדרטת המערה.

בעקבות "מבצע שמואל"

ט"ו סיוון  ,17.6.11שעות.7:00-15:00 :
בהדרכת ד"ר יוסי שפנייר

נקודת מפגש :ירושלים (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים)
בעקבות סיפורם המרתק של היישובים עטרות ונווה יעקב אשר היו
חלק מראשית ההתיישבות בצפון ירושלים .נעלה על נס את זיכרון
ההתיישבות מצפון לירושלים עד תש"ח .במהלך הסיור נגיע לנבי
סמואל (מקום נפילתם של השישה עשר בסמוך לעטרות) ,בית
הקברות של המושב עטרות ,גן הגבורה (בפסגת זאב) וחדר ההנצחה
בגבעת התחמושת.

לפרטים נוספים :בית ספר שדה עפרה –
ofra@spni.org.il 029975516

יש לך עניין במשימה חינוכית
ערכית ובעלת משמעות?!
מחפש/ת שירות מאתגר ?
אם כן מקומך איתנו! בית ספר שדה
עפרה עוסק בחינוך לידיעת ואהבת
הארץ באזורי בנימין ,שומרון,
בקעת הירדן וירושלים .בואי ,ואולי
תוכלי גם את להרוויח שרות עם
משמעות ,שנה של סיפוק ולמידה
של חבל ארץ לא נודעת.
לפרטים נוספים :בית ספר שדה עפרה.
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חדשותיש"ע

ההתיישבות
מתנחלת בלבבות

 35ראשי גרעינים
תורניים מרחבי הארץ
ובראשם הרב אלישע
וישליצקי ,ושי תובל מנכ"ל
הקרן להתחדשות קהילות
בישראל סיירו השבוע (ג')
בשומרון ובבנימין כאורחי
מועצת יש"ע ,כחלק
ממהלך שנועד לחבר
הדדית בין ההתיישבות
ביו"ש לבין הגרעינים
התורניים מקרית שמונה
ועד באר שבע.

הסיור ,אותו ארגן והוביל סמנכ"ל מועצת
יש"ע ,יגאל דילמוני ,בשיתוף עם אליהו ראובן
מגרעין אשקלון ,נפתח בביקור באחד ממפעלי
אזור התעשייה ברקן שבשומרון .משם התקדמו
המסיירים אל מפגש עם איש גוש אמונים ,בני
קצובר ,בהר כביר .קצובר סיפר לראשי הגרעינים
על ימיה הראשונים של ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,שדרשו כוחות אמונה גדולים ועשייה
מרובה ,כפי שהם מתבטאים היום גם בפעולותיהם
של הגרעינים התורניים ברחבי ארץ ישראל.
קצובר סיפר על פעולותיהם החלוציות בהקמת
ההתיישבות בשומרון ועל הדיאלוג והתמיכה להם
זכו מהרב צבי יהודה קוק זצ"ל ,מנהיגה הרוחני
של הציונות הדתית באותן השנים.

אחר כך הגיעו משתתפי הסיור אל תל שילה
שבבנימין ,שם פגשו בראש המועצה האזורית,
אבי רואה ,ומשם עברו אל היישוב עלי ,שם
שוחחו עם מזכיר היישוב ,קובי אלירז ,ועם דוברת
המועצה האזורית ,תמר אסרף.
אחר הצהריים הגיעו ראשי הגרעינים אל
קהילת 'נצר אריאל' – אותה הקימו מגורשים
מהיישוב נצרים בגוש קטיף ,המתגוררים כיום
בעיר אריאל .במקום נערך מפגש עבודה ,תחת
הכותרת 'שילוב זרועות בציבור הדתי לאומי'
ובהשתתפות מנכ"ל מועצת יש"ע ,נפתלי
בנט ,שסקר בפני המשתתפים את פעילות
המועצה בשנה האחרונה .משתתפי המפגש,
ובהם גם רב היישוב עלי ,הרב אברהם שילר
ורבה של נצרים ,הרב ציון טוויל ,העלו רעיונות
כיצד לקרב בין שני הצדדים ,ובסופו הוחלט על
הקמת צוות מצומצם שיבדוק את הרעיונות
שעלו ,ובהם סיורים לאנשי הגרעינים והקהילות
ברחבי יהודה ושומרון ,סיורים ומפגשים של
ראשי מועצת יש"ע עם הגרעינים התורניים,
שבתות אירוח הדדיות ועוד .הרב אלישע
וישליצקי אמר כי ישנה חשיבות רבה ליצירת
בסיס משותף לפעולה ,וכי במציאות הנוכחית
הציבור הישראלי צמא לשמוע את האמת
האידיאולוגית שמנחה את חברי הגרעינים ,הרב
וישליצקי הוסיף כי התמיכה והסיוע הם הדדיים
– יש"ע יכולה לסייע לגרעינים בערים באותה
מידה בה יכולות הערים לסייע ליש"ע .משתתפי
הסיור הביעו התלהבות מהביקור בשטחי יהודה
ושומרון ומהצגת פעולות ההתיישבות כחלק
מהמהלך הלאומי.

•

ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
בחברון" :קוראת לכל תושבי
ולכל תלמידי ישראל לבוא
לביקור בחברון"

ח"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ' ממפלגת
"קדימה" ביקרה בשבוע שעבר בחברון .היא
שוחחה עם תלמידות ליד מערת המכפלה

וציינה כי האבות והאמהות הם הבסיס לבית
היהודי ולמשפחה נורמטיבית ויציבה .היא
איחלה לבנות להקים בית נאמן בו בני הזוג
מכבדים ואוהבים זה את זו .בסיום הביקור אמרה
שמאלוב ברקוביץ' :הביקור בחברון העניק לי
כוחות ואנרגיה להמשיך קדימה .תושבי חברון
הם השומרים על אתרי המורשת ומעניקים לעם
ישראל עוצמה רוחנית ושרשים בארצנו .אני
קוראת לכל תושבי ולכל תלמידי ישראל לבוא
לביקור בחברון ולשאוב ממנה כח ואמונה .לא
ייתכן שתלמידים בישראל יוכלו לנסוע לביקור
בפולין ,אבל לא יאפשרו להם להגיע לביקור
בחברון – עירם של אבות ואמהות האומה.

•

הקשרים החמים
שנוצרו בעקבות השריפה

האסון הנורא בכרמל הביא גם לקירוב
לבבות .לאחר השריפה שהשתוללה באזור,
יצר הרב זאב קרוב ,ראש ישיבת "השומרון"
בקרני שומרון קשר עם ד"ר בני פישר ,מנהל
כפר הנוער "ימין אורד" שנשרף באופן חלקי,
בכדי לשמוע ממנו כיצד הישיבה תוכל לסייע
לכפר בשעות הקשות שהוא עובר.
מנהל הכפר ביקש סיוע בחיזוק תלמידי
כיתות י"א-י"ב לקראת בחינות הבגרות,
והישיבה התיכונית התגייסה למלא את
מבוקשו 50 .מתלמידי שכבת י"ב מקרני שומרון
הגיעו ליום לימודים בימין אורד שעל הכרמל,
ולמדו במשך כשש שעות בחברותא ובחבורות
קטנות עם תלמידי י"א מכפר הנוער ,לקראת
הבגרות בתנ"ך.
הקשרים החמים שנוצרו בין הישיבה לכפר
הנוער ,אשר שניהם מפוקחים ע"י המינהל
לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער
במשרד החינוך ,לא התנתקו לאחר הלימוד.
באחת השבתות הקרובות יגיעו תלמידי "ימין
אורד" לביקור גומלין בישיבת השומרון להודות
להם על הסיוע שהושיטו להם לקראת בחינת
» המשך בעמוד 4
הבגרות.
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