"ואותה שעה הקב"ה מעלה את
השחר מתוך החושך ומאיר לעולם"

מתאבלים על קבריהם הטריים של חמשת בני משפחת פוגל
מאיתמר הי"ד ,השבוע

שלנו

יש”עמדה
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שי צ'רקה מאייר אופטימיות
המתנחלים

ין לא נותרה יבשה השבוע ,אל
מול הרצח המזעזע והמתועב
של חמשת בני משפחת פוגל
באיתמר .תמונותיהם של הרב אודי ,רותי
והילדים יואב ,אלעד והדס הקטנה אינן
מרפות ,וכך גם השאלה הפשוטה  -איזה
בן אנוש מסוגל לשחוט כך הורים על
ילדיהם?
מי שהתפתה לחשוב שהפלסטינים חדלו
מרצחנותם ,נוכח בליל שבת שאין הם
בוחלים בשום קורבן יהודי ,צעיר בימים
ככל שיהיה .לרצחנות זו אחראים ראשי
הרשות הפלסטינית ,המסיתים ללא הרף
נגד מדינת ישראל בכלל ונגד תושבי יהודה
ושומרון בפרט .למרבה הצער ,רוח רעה
נושבת באחרונה גם מצד הנהגת המדינה
שלנו ,בין אם בגזירות על ההתיישבות ובין
אם בהתבטאויות מסיתות כנגדה .כעת,
יותר מתמיד ,על הממשלה לשנות ב180-
מעלות את יחסה להתיישבות.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:13
תל אביב 17:29
חיפה 17:19
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יציאה
18:25
18:27
18:27

כניסה
17:19
חברון
17:18
שכם
באר שבע 17:28
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הרצי"ה קוק בונה השומרון
סיפורי ארץ ישראל

על הפרשה צו
שבת זכור
"זכור את אשר עשה לך עמלק"
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רב יעקב פרידמן – האדמו"ר
מהוסיאטין ,פעל וחי בין השנים
תרצ"ז – תשי"ז בתל-אביב .בית
המדרש שלו עומד עד היום ברחוב ביאליק
בעיר .ספרו 'אהלי יעקב' ספוג בחסידות ארץ
ישראלית וציונית אמיתית ,על אף שאינו
מצטט (ואולי גם לא הכיר) את הרב קוק
אפילו פעם אחת .כל הארץ-ישראליות שלו,
מקורה בתורת החסידות של רבותיו.
הרב פעל בארץ בתקופה הרת גורל לעם
היהודי :מלחמת העולם השנייה ,השואה
והקמת המדינה .בתקופה זו הוא חי בארץ,
ועל כן לא היה הוא עצמו בסכנה פיזית ,אך

חוגגים פורים דווקא באיתמר
מה קורה

הרב רפי אוסטרוף

יו"ר המועצה הדתית גוש עציון

חש על נפשו את צרתה של האומה .מאבק
האיתנים בין היהדות לבין הנאצים בא לידי
ביטוי בדרשותיו בפרשת זכור.
ה' ברא את העולם על מנת להיטיב
לבריותיו .הוא בחר בעם ישראל לפרסם
את מלכותו בעולם .בדרך שאיננו מבינים,
התהווה בעולם כוח רע ועמלק הוא שמייצג
את הרוע העולמי .רוע זה מתגלה בשלושה
מישורים :א) בשורשו הוא בבחינת מלאך
או כוח ,המכונה בין היתר כ"סטרא אחרא",
ב) בעולם הזה הוא מתגלה בצורה מוחשית
בצוררי ישראל ,ג) בפנימיות האדם  -הוא
יצר הרע.
המשך בעמוד 3

יציאה
18:26
18:25
18:27

למרות הכל ,ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.

התאומים תומר ונועה מאיתמר ,השבוע

מתנות לאביונים 1 - 800 - 35 - 10 - 12

סטודיומרקם@חזני

פורים שמח!
פעמונים
מגלים אחריות

מערכת יש"ע שלנו

w w w . p a a m o n i m . o r g

פעמונים ארגון חסד )ע”ר( 58-039-270-2

אורלוב  77פתח תקווה 49342

טל03-9127100 .

פקס03-9127101 .

info@paamonim.org
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המשך מעמוד השער

משת בני משפחת פוגל הי"ד נכנסו
השבוע אל רשימת הקורבנות של
מערכת ההסתה הפרועה והרצחנית
שמנהלים אויבינו בכלי התקשורת שלהם ,ממש
כאן 10 ,דקות מירושלים הבירה .כעת מחפשת
ממשלת ישראל את התגובה הציונית הראויה.
במוצאי השבת האחרונה ,יממה לאחר הרצח,
התכנס בלשכת ראש הממשלה בתל אביב
צוות שרים בראשות בנימין נתניהו ואהוד ברק
והחליט לאשר עבודות בנייה ,כתגובה לרצח.
בהודעת הלשכה נטען כי מדובר ב500-
יחידות דיור חדשות .המציאות היא,
שלא רק שמדובר בצעד קטן מאוד
בהתחשב בעובדה שמדד הבניה
ביהודה ושומרון צבר בשנתיים
האחרונות מינוס אימתני ,אלא
שמדובר בצעד שהוא אפילו קטן
יותר מזה שהודיעה עליו הלשכה.
זו ,נזכיר ,הפעם הראשונה מאז
הוקמה ממשלת נתניהו השנייה,
שמאושר שיווק בתים חדשים,
וחבל שהיו צריכים להירצח הורים
על ילדיהם לשם כך .כל השיטה
שמחברת למשוואה אחת את
יחידות הדיור עם שפיכת דם יהודי
ואת שחיטתה של תינוקת בת
שלושה חודשים לאישורי הבניה,

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים

מתבקש לפתוח השבוע בשאלה – איך היית
מבטא באיור את התחושות אחרי הטבח
באיתמר?
"כמו שאין לי מילים מול הזוועה הזו ,כך גם אין לי
קוים וצבעים."...
אתה רואה בסדרת הקומיקס שלך 'מעבר
לקו' על החיים בשומרון ,כלי הסברתי?
"אני רואה בה כלי ביטוי שלי ,לספר על חיים
של קריקטוריסט שחי בשומרון ,כמובן דרך
הפריזמה של ההומור וההגזמה .לא יצרתי את
הסדרה ככלי הסברתי ואני חושב שחשוב מאוד
תוך כדי יצירה לא להיות בתודעה של 'מסביר',
זה בוודאות יפגע באמינות של היצירה וביכולת
של היוצר להביע את עצמו האמיתי והכן .לאחר
מעשה ,כשהסיפור כבר גמור ומונח לפנינו -
כמובן שאפשר להשתמש בו או בחלקים ממנו
לצורך הסברה ,דווקא בזכות זה שהוא נוצר
כביטוי אישי ולא כפרופגאנדה".
המגורים בצופים והיותך חובש כיפה תרמו
להצלחתך המקצועית?
"היותו של אדם הוא עצמו  -תמיד יתרום להצלחתו.
במקרה שלי ,חלק מהיותי עצמי זו גם העובדה
שאני חובש כיפה וגר בצופים .היו לא מעט מצבים
לאורך הקריירה שלי ,בעיקר בתקופה שבה
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\\ יש”ע שלנו

הביטחון ולדרוש ממנו לחתום.
יממה לאחר אותה ישיבת שרים ,התכנסה
הממשלה לישיבתה השבועית .תא"ל במיל'
יוסי קופרווסר ,מנכ"ל המשרד לעניינים
אסטרטגיים ,הציג לשרים את תמונת המצב
השחורה בכל הנוגע להסתה נגד ישראל
ברשות הפלסטינית .המדד לרבעון האחרון של
השנה האזרחית שעברה ,מצביע על המשך
ההסתה הכוללת האדרת מחבלים ,עלילות
חמורות נגד ישראל ,סטריאוטיפים אנטישמיים
בתקשורת הפלסטינית הרשמית והכחשת
כל קשר בין העם היהודי לבין
מקומותיו הקדושים .ומה
הוחלט? "להמשיך ולעקוב באופן
מקצועי ושקוף אחר ההסתה,
על מנת להניע את הרשות
לחדול מההסתה ולקדם תרבות
של שלום" ,כלשון הודעת דוברו
של נתניהו .היכן היא המסקנה
המדינית המתבקשת? איך לא
הודיעו באותו הרגע שנוכח
ההסתה הזו ,כל הדיבורים על
מדינה פלסטינית והעברות
שטחים יורדים מהפרק? כמה
דם יהודי יצטרך עוד להישפך
כדי שהחלטה כזו תתקבל סוף
סוף?

שי צ'רקה

שי צ'רקה ( ,)45קומיקסאי ,קריקטוריסט
ומאייר .מתגורר בצופים שבשומרון.
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זהו דבר בלתי נתפס .ציבור המתיישבים
לא ישלם בדם עבור יחידות דיור ,שצריכות
להיבנות על בסיס קווי היסוד של הממשלה
הנבחרת.
אך אם כבר הוחלט לכנס דיון של אותו צוות
שרים לענייני התיישבות ,איך יכול להיות
שהמינימום שזועק לשמים  -אישור תוכנית
הבנייה של איתמר שמחכה כבר  27שנים ,לא
התרחש באותו לילה ,באותה ישיבה בלשכת
ראש הממשלה? ראש הממשלה בעצמו היה
צריך לקחת עט ,לדחוף אותו אל ידיו של שר

קורבנות ההסתה

עסקתי באנימציה ועבדתי באולפני הפקה כדתי
וכמתנחל יחיד ,שבהם הרגשתי שאני משלם על
השתייכותי המגזרית והזהות הפוליטית שלי .אבל
אם אני צריך לעשות מאזן בין רווח להפסד  -ברור
לי שהעובדה שלא הסתרתי ,לא התכחשתי ולא
התנצלתי על מי שאני ,תרמה לי הרבה יותר,
עשרות מונים ,מאשר גרמה לי הפסד".
ישנה לדעתך חשיבות בעידוד מתיישבים
להצטרף אל עולם המאיירים והקומיקסאים?
"ישנה חשיבות גדולה לעודד את המוכשרים
לציור ולקומיקס לבטא את עצמם דרך הכישרון
שהוענק להם .באותה מידה חשוב לעודד את
אלה שלא נולדו עם הכישרון הזה לבטא את
עצמם בכלים שכן מתאימים להם .אני חושב
שבאופן כללי כדאי להעלות את המודעות אצלנו
למקצוענות ,בכל התחומים ,ולא לתת ללהט
העשייה לדרוס את דרישת האיכות והמקצוענות.
כדי לעודד לעסוק בתחומי היצירה צריך לחשוף
את המוכשרים הצעירים לז'אנרים מגוונים,
לקשת רחבה של יוצרים ויצירות ולטכניקות
שונות .כדי לפתח אצלם גישה מקצועית ,צריך
לדעתי קודם כל ללמד אותם לבקר  -היכולת
למתוח ביקורת עניינית היא הכלי העיקרי לסינון
של האיכותי מתוך הרדוד והבוסרי".
היית מיוצרי 'החרצופים' – מה דעתך על
היחס להתיישבות בתוכניות הסאטירה
שמשודרות היום?
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"אני חייב להתוודות שבעונה הנוכחית של ארץ
נהדרת אני לא צופה ולכן אני יכול להתייחס רק
למה שראיתי בעבר .הסאטירה אמורה להציג
תמונה של הקצנת המאפיינים של המציאות.
יוצרי הסאטירה של ימינו (בהכללה גסה)
לא מכירים את המציאות באזורים שלנו ,הם
מכירים רק את מה שהתקשורת מראה להם
ובעיקר את הסטריאוטיפים שיצרו קודמיהם
והם עצמם .כך שמה שהם מראים לנו זו הגזמה
של סטריאוטיפים במקום הגזמה של המציאות.
הם מזכירים לי קטע מהסרט "הגביע הקדוש"
של חבורת מונטי פייטון ,שם חבורת כפריים
מובילים נערה למשפט בפני האביר כשעל
אפה הם מלבישים אף-תותב ארוך ועקום
ועל ראשה כובע מוזר .האביר שואל אותם
"איך אתם יודעים שהיא מכשפה?" והם עונים:
"תראה איזה כובע יש לה! תראה איזה אף!" -
כך גם במקרה שלנו  -מלבישים עלינו תדמית
ואח"כ מאשימים אותנו בה".
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איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"שגשוג ופריחה! אבל סתם בגלל שאני אופטימי.
אני לא מתיימר לקרוא את העתיד למרחק כזה
כשלנגד עינינו מתרחשת הדגמה לעובדה
שבכל רגע נתון הכל יכול להתהפך ע"י איתני
הטבע ,מהפכות וכו' .הלא צפוי הפך להיות
הצפוי ביותר".

על הפרשה צו

"זכור את אשר עשה לך עמלק"

המשך מעמוד השער

גרמניה היא עמלק בדורנו .כל אומה אשר
יתגלה בה הרע ביותר ,אז גם שנאתה לישראל
גדולה ביותר ,כיון שישראל נושאים דגל
מלכות שמים .הפנימיות של עמלק מתנגדת
בשורש למלכות שמים ולהתגלות שם הקב"ה
בעולם ולכן המלחמה של עמלק (גרמניה)
בישראל ,לא נובעת משיקולים תועלתניים,
אלא מהתנגדות בעצם לנוכחות אלוקית
בעולם המיוצגת ע"י ישראל.

עוד לא היה לנו לאום (אין גמול) .ג) לא היה
בניצחונם שום כבוד ,כיון שהיינו עם של
עבדים מסכנים .סיבת המלחמה הייתה ,אם
כן ,רוע לב ועצם ההתנגדות לקיומו של עם
ישראל בעולם ,כמו הגרמנים בימינו.
והנה מלחמת ישראל בעמלק נמשכת עד ביאת
משיח .לא בכל דור היה כובד המלחמה שווה.
דור החורבן ,דורו של רבי עקיבא ,זמן נושאי
הצלב וכד' היו התקופות הקשות .לא כל הדורות
היו כאלה ,אך אף דור לא היה שווה בצרותיו
לתקופת השואה .עמלק נלחם אז בישראל בפנים
ובחוץ  -בחוץ ,ברצח של מיליונים באכזריות
נוראה ,ובפנים הוא מרופף את האמונה על ידי
אנשים רבים האומרים כי עזב ה' את הארץ.
את הפסקה הקודמת כתב הרבי מהוסיאטין

למה דווקא עמלק נהיה הסמל של הרע
העולמי? אומר ה'אהלי יעקב' :לרוב יש ג'
סיבות למלחמות בעולם :א) לכבוש ארצות,
ב) מלחמת גמול ,ג) לנחול כבוד גיבורים .אבל
במלחמת עמלק לא הייתה אף אחת מסיבות
אלו :א) לישראל לא הייתה שום נחלה .ב)

שבת זכור

בזמן שואת אירופה .הרצח של משפחת פוגל
מאיתמר הי"ד ,הורים על ילדיהם הקטנים,
לא יכול שלא להעלות בקרבנו את התמיהה
על מידת אנושיותם של האויבים ,שמבחינתם
השנאה היא טוטאלית .שהלא אין הבדל
מבחינתם בין יונק לבין בוגר ,בדיוק כפי שעמלק
מתנגד לעצם קיומו של עם ישראל ,ולא מבדיל
בין חלשים לחזקים .כל דור והעמלק שלו .רק
נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר.
מסכם האדמו"ר :דרושה לנו היום מנהיגות
אמונית בבחינת "ידיו של משה" .מהן ידיו של
משה? הוראת אמונה של עם ישראל ותמיכה
בו .גם אנו זקוקים להנהגה של צדיקים אשר
יחזקו את האמונה של העם "עד בוא השמש" –
שמש הגאולה.
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סיפורי ארץ ישראל

ה

ימים ימי ערב מלחמת ששת הימים.
סעודת יום העצמאות בישיבת מרכז
הרב .הרב צבי יהודה הכהן קוק
נושא דבריו ומספר" :לפני י"ט שנה ,באותו
לילה מפורסם (כ"ט בנובמבר  -יום החלטת
האו"ם לאשר את הצעת החלוקה) ,לא יכולתי
לצאת ולהצטרף לשמחה .לא יכולתי להשלים
עם הנעשה ,עם אותה בשורה נוראה ,כי אכן
נתקיים 'את ארצי חילקו' .איפה חברון שלנו?
שכם ויריחו ,הנשכחו? וכל עבר הירדן  -שלנו!
כל רגב ורגב ,כל ד' אמות ,כל חבל ארץ וכברת
אדמה השייכים לארץ ה'  -הבידינו לוותר
אפילו על מילימטר אחד מהן?!".
כעבור ימים מספר ,זכה הרב צבי יהודה להיות
האזרח הראשון המגיע לעיר העתיקה ,יחד עם
הרב הנזיר ,בג'יפ צבאי ששלח הרב גורן" .לכו
חזו מפעלות ה'! עלינו לראות את מעשה ה'
הגדול בשובו את
שיבת ציון",
הכריז הרצי"ה
בסעודת
ההודיה לאחר
מלחמת ששת
הימים.
ראשי המדינה
חלוקים
היו
באותם ימים
באשר לגורלם
של חלקי הארץ
ששוחררו .הרב
יהודה
צבי
החליט לוודא כי לא תשוב עוד גזירת החלוקה
ופרסם כרוזים ברורים" :כל הארץ שלנו היא
ואינה ניתנת להימסר ממנה לאחרים .ירושה
היא לנו מאבותינו כדבר ה' אשר ממשלתו בכל
דור ודור ,לאברהם אבינו ,ליצחק וליעקב".
"אם תהיה איזו כפיה ממישהו לשלול את
שלטון מדינתנו שם ,הלא מחויבים אנו כולנו
להתקומם במסירות נפשנו על כך ,כדין ייהרג
ובל יעבור" ,הכריז שוב ושוב.
דברי הרב החלו לחלחל בליבות תלמידיו.
הרב חנן פורת ,כבן כפר עציון ,פעל אצל ראש
הממשלה אשכול לקבל את הרשות לשוב
אל הכפר ממנו פונה כילד קטן ,בעת קרבות
תש"ח .מתנחלי חברון הצליחו לערוך את ליל
הסדר הראשון בעיר והוקמה קריית ארבע.
או אז ,בשנת תשל"ג ,התחיל בקרית ארבע
להתגבש 'גרעין אלון מורה' ומטרתו :חידוש
החיים היהודיים בשומרון.
הממשלה הצהירה כי הירדן הוא גבול הביטחון
של ישראל ,אך לא עשתה דבר להגשים את
ההצהרה .חלפו להן תשע שנים מאז המלחמה,
אך גורל השטח עודנו נתון בסימן שאלה
והשומרון  -שמם לגמרי מיהודים .כמה עשרות
משפחות צעירות שמו להן למטרה להתיישב
בלב השומרון על גב ההר במקום שבו "כרת ה'
את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ
הזאת" .גרעין אלון מורה לא ביקש תקציב או
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התנחלות מדאורייתא
מאת :אריה ליפו

עזרה ממלכתית  -רק רשות לעלות על הקרקע.
מלחמת יום הכיפורים שפרצה בינתיים ,עיכבה
את המהלך ובינתיים התברר כי הממשלה לא
תאשר את עליית הגרעין לקרקע .האם להתנחל
גם ללא אישור הממשלה?
באסיפת הגרעין בסיון תשל"ד הוחלט:
המזכירות תכין את העלייה לקרקע .הימים
אמנם ימי הדכדוך שלאחר מלחמת יום
הכיפורים ,אך הרב צבי יהודה ותלמידיו
מחליטים להפיח רוח חיים ותקווה בעם
השבור.
ההכנות היו קדחתניות .עם הטנדר
שהעמיד לרשותם איש נוב עם הנץ,
חרשו את דרכי השומרון ,קבעו מקום
להתנחלות ונתיב גישה .גם סירים,
כלי מטבח ,מכשירי גז ,אוהלים ,כלי

ורה .צילום באדיבות ארכיון קק"ל
ראשית ההתישבות באלון מ

הרב צבי יהודה הכהן קוק נושא דבריו
ומספר" :לפני י"ט שנה ,באותו לילה
מפורסם (כ"ט בנובמבר  -יום החלטת
האו"ם לאשר את הצעת החלוקה) ,לא
יכולתי לצאת ולהצטרף לשמחה .לא
יכולתי להשלים עם הנעשה ,עם אותה
בשורה נוראה ,כי אכן נתקיים 'את ארצי
חילקו' .איפה חברון שלנו? שכם ויריחו,
הנשכחו? וכל עבר הירדן  -שלנו! כל רגב
ורגב ,כל ד' אמות ,כל חבל ארץ וכברת
אדמה השייכים לארץ ה'  -הבידינו לוותר
אפילו על מילימטר אחד מהן?!".

כוחות מג"ב ומושל שכם שדרשו לפרק את
המאחז ,נתקלו ברצי"ה ובקבוצת ח"כים שניסו
לנהל עם הממשלה משא ומתן לעיכוב הפינוי.
בינתיים ,החלו כולם בנטיעת עצי אורן ,תוך
שהרב צבי יהודה מברך "שהחיינו" על העץ
ועל חידוש ההתיישבות היהודית בשומרון.
חיילי צה"ל מסרו לרב כי הממשלה החליטה
לפנת את המקום" .דברים בטלים ומבוטלים",
השיב להם הרב" .שטויות והבלים כל
הטיפשות של הממשלה ביחס אלינו .אין על
מה לדבר .באתי לכאן למסור את הנפש -
הכניסו אותי לבית הסוהר והכו אותי – זה לא
יילך .ממקור בורא עולם אנחנו מצווים ולא
מהכנסת".

עבודה ,משחקים ,ספרייה גדולה וספרי קודש
הביאו עמם החלוצים.

החלו החיילים לגרור בצער את המתיישבים
בכוח והעלו אותם לאוטובוסים.

ברגע האחרון ביקש הרב צבי יהודה מחברי
הגרעין לעכב את העלייה ביום אחד ,בניסיון
אחרון לקבל את תמיכת הממשלה החדשה
בראשות רבין במהלך .הרב הזמין לביתו את
שר הביטחון החדש שמעון פרס ,אך זה סירב
לתת את אישורו והשיירה יצאה לדרכה אל
מחנה חורון.

כידוע ,לאחר מגעים רבים ושמונה ניסיונות
התיישבות ,ניתן בסופו של דבר אישור לגרעין
להקים את היישוב אלון מורה בתמיכת
הממשלה .את אות הפתיחה ואת הדוגמה
למסירות הנפש שפועמת ותמשיך לפעום
בתנועת ההתיישבות נתן הרב צבי יהודה
הכהן קוק זצ"ל.

תוך רבע שעה מהגעתם למקום ,הועמדו 16
אוהלים עם אוהל נוסף לבית כנסת ,אוהל
לגן ילדים ולידו מגרש שעשועים כשסביבם
עומדת גדר ביטחון.

רבנו הרב צבי יהודה עלה לגנזי מרומים
בעיצומו של יום הפורים בשנת תשמ"ב ונטמן
נוכח מקום מקדשנו בהר הזיתים .זכותו ורוחו
תגן עלינו ועל ארצנו ,אמן!

"עלה ברצון ה' לעשות ישוב על ידי ישראל בארצנו הקדושה ועלינו להעיר
ולהפיח רוח אהבת הארץ ולמלא אחר רצון ה' בכל אופן שיזדמן לפנינו,
אם בפעולה חומרית ,בעבודת האדמה או בחרשת המעשה או במסחר,
אם בפעולה רוחנית דהיינו הדפסת ספרים מועילים לענין הנשגב ,ואין לנו
לחשוב מחשבות כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים כאשר
מצויר בדעות בני אדם".

“

(הנצי"ב מוולוז'ין ,שיבת ציון ח"ב עמ' )18

לחברינו
חיים וצילה פוגל

אבלים ודואבים עמכם את רציחתם המזעזעת באיתמר
של בנכם וכלתכם

הרב אודי ורות פוגל
והילדים הרכים

אלעד ,יואב והדס
השם יקום דמם

בבניין הארץ תנוחמו
מועצת יש"ע

בית אמנה
המומים ומזועזעים מהרצח המתועב בישוב איתמר
של חמשת ילדיהם ונכדיהם של חברינו

חיים וצילה פוגל
ההורים

אודי ורות פוגל
יואב¨ אלעד והדס
והילדים

הי¢ד
”בלע המוות לנצח ומחה ה‘ אלוהים דמעה מעל כל פנים“
ובבניין הארץ ננוחם
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 הרמב“ם

בשיתוף

בשיתוף



רמב“ם  -רבי משה בן מימון נולד בשנת  1138בעיר קורדובה
שבספרד ,בה שימש אביו ,מימון ,כדיין .בהיותו בן  10ברחה
משפחתו מפני המוסלמים הקנאים שרדפו את יהודי ספרד,
ונדדה במשך  10שנים בדרום ספרד ובצפון אפריקה ,עד
שהתיישבה בשנת  1158בעיר פס שבמרוקו 10 .שנים
אחר-כך עבר רמב“ם לקהיר העתיקה )פוסטאט( ,ושם חי
עד יום מותו בשנת .1204



בשנות הנדודים שקד הרמב“ם בלימודיו והגיע לבקיאות מושלמת בפילוסופיה,
ברפואה ובספרות ההלכה היהודית .בפוסטאט התפרנס תחילה ממסחר באבנים
טובות שניהל אחיו ,דוד .לאחר מות אחיו החל רמב“ם לעבוד כרופא ,ואף התמנה
לרופאו הפרטי של הסולטאן.

תקוה דגן


הרמב“ם העניק מזור להמונים שצבאו על דלתותיו,
יהודים ונכרים כאחד .ידיעותיו קנו לו שם כרופא הדור.
במקביל לעבודתו הרפואית ,עסק הרמב“ם בכתיבת 
ספריו היסודיים .כן שימש כפוסק ומנהיג לקהילה
היהודית .שמו יצא למרחוק ונשלחו אליו שאלות רבות
בהלכה ובאמונה מכלל יהדות התפוצות .תפארת
גדולתו ,וגולת הכותרת של הגותו ההלכתית היא יצירתו
המונומנטלית ”משנה תורה“ או ”היד החזקה“  -פירוש
מקיף ובהיר על כל מסכתות המשנה.

ספרים עם ראש טוב ,ראש יהודי
חדש

6&5

6&5

6&5

מבצע

כולל שליח
עדשית 3הבית!
ברכ
הספרים

 179ש“ח
ב
הספרים
3
׀

להזמנותwww.roshy.org 02-9410101 ,052-5665005 :

6

\\ יש”ע שלנו

ילדים שלנו

!שלום ילדים יקרים
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
.02-6516662 לפקס
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה
 הרמב"ם:פתרון החידה הקודמת
:שמות הילדים הזוכים
. מודיעין,מרדכי בורר
. אופקים,חיים חזיזה
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מה קורה

2

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

4

5

מחזקים מקרוב שדולת ארץ ישראל כנסת ,רבנים ואישי ציבור והסעות דורני מקדומים ,עודד רביבי מאפרת ,לפסיכולוגיה יהודית .במקום נערך
בכנסת ביקרה ביום שלישי בבית למקום ייצאו מאריאל .הציבור מוזמן אבי נעים מבית אריה ,אבירם כהן דיון בסוגיית הפצת משנתו של הרב
קוק בקרב קהלי יעד שונים ,בסיבות
משפחת פוגל באיתמר ,בו נרצחו לחזק את התושבים ולשיר עם תושבי מהר אדר וצדוק זהוראי מאלקנה.
בליל שבת האחרון חמשת בני איתמר "ונהפוך הוא ,אשר ישלטו לאן הוא רץ? יאיר ישראל ( )66מקרית המעכבות את התפשטות רעיונותיו
המשפחה ע"י מחבלים פלסטינים .היהודים המה בשונאיהם" .ביום שני ,גת ,עבר השבוע בסוסיא כחלק של הרב קוק וברעיונות לשיפור
השר יעקב מרגי והח"כים זאב שושן פורים ,יתקיימו סיורים באיתמר ממרתון שהוא עושה בימים אלה התהליך .הרב לונדין אף התפנה
אלקין ,אריה אלדד ,יוליה שמאלוב וברכס הגדעונים לקהל הרחב .לאורך שביל ישראל ,למען הגברת לחתום לקהל הקונים על הספרים
ברקוביץ' ,נסים זאב ,אברהם מיכאלי ,הרשמה במרכז סיור ולימוד אלון המודעות לסכנת רעידות האדמה החדשים . 4
יצחק וקנין ,ישראל אייכלר ,יעקב כץ ,מורה.02-9973106 :
ולהנצחת קרוביו שנספו ברעידת הם משלנו מדליות נוספות ליקב
זבולון אורלב ,אורי אורבך ומיכאל בן בונים עליהם מפגש סוער ומתוח אדמה במרוקו לפני  51שנה .ישראל פסגות  : 5בתחרות היין היוקרתית
ארי ביקרו בבית המשפחה ושמעו התקיים ביום שני בין ראשי רשויות ביקר באתר הארכיאולוגי בסוסיא  VINALIESשהתקיימה בפריז,
סקירה על מאורעות ליל שבת מפי ופעילים מרכזיים בליכוד ,לבין שרים  3והתארח בבית אחיו המתגורר זכה היין 'פסגות קברנה סוביניון'
בימינו! יו"ר המועצה האזורית שומרון ,גרשון ובכירי המפלגה ,בדרישה להסיר את ביישוב" .כבר הספקתי להשתתף מכרם יחידני SINGLE- 2009
ה-
מסיקה .הח"כים נדהמו לשמוע מיו"ר הכפפות מול מדיניות ברק-נתניהו ביותר מ 20-מרתונים בארץ ובעולם VINEYARD .במדליית זהב והיין
מתקיימתשליגם בימינו!
גזרת
'פסגות אדום  '2009במדליית כסף.
פרעהאת החלום
מגשים
מועצת יש"ע דני דיין  , 1כי תוכנית בסוגיית הבניה ביהודה ושומרון .כעת אני
בהצלחה -ביקב פסגות תינו
"אפרת" נלחמת
מצייניםקוכית המוצר
במגיפה ריצה
ישראל' ,שזו
www.efrat.oהבניה של איתמר ממתינה מזה  27בישיבה ,אותה יזם המטה הלאומי לרוץ את 'שביל
ב
במדלייתכל יו
ם
שנה לאישורו של שר הביטחון .יו"ר
ל
האוצרגםיובל
פרעהשר
השתתפו
זהב יושן במשך 13
שזכה
מרחבי
את
ברגליים
בימינו! בה ניתן לחוש
א
שותפים  www.efrat.org.il 02-6536212זוכי
מתקיימת
השדולה ,ח"כ זאב אלקין סיכם את בליכוד ,גזרת
ם
ציל יותר!
ל
ח
יי
ם
היו
והספורט
שטייניץ ,שרת
בהצלחה  -ארץ ישראל" ,סיפר .בימים הקרובים חודשים בחביות עץ צרפתיות בתוך
התרבותבמגיפה
"אפרת" נלחמת
מתקיימת גם בימינו!
פרעה
גזרת
לראש
השדולה
בשם
וקרא
הנושא
לימור לבנת ,שר ההסברה יולי צפוי האצן הותיק להגיע לקו הסיום מערה עתיקה מתקופת בית שני
"אפרת" נלחמת במגיפה בהצלחה-
הממשלה ולשר הביטחון לאשר מיד
שותפיםמועצת יש"ע,
ועוד .יו"ר
אדלשטיין
שהתגלתה במהלך הקמת היקב.
 02-6536212באילת.
היו
את התב"ע.
היו שותפים 02-6536212
דני דיין  , 2מחה באוזני השרים
www.efrat.org.ilעל ההיגיון שבמצוות ביישוב עלי הושק תנאי הלחות הטבעיים והטמפרטורה
www.efrat.org.il
מוצ"ש באיתמר מתוך הכאב הגדול ,הקישור שעשה ראש הממשלה לפני מספר ימים ספרו החדש של הקבועה מסייעים בתהליך היישון
באיתמר נערכים לארח במוצאי בין הרצח המתועב באיתמר לבין הרב חגי לונדין 'טללי אורות  -מסע האיכותי של יין זה' .פסגות אדום
ת
השבת המונים מיישובי שומרון ובנימין ההודעה על בניית  500יחידות דיור אל ההיגיון הפנימי של עולם המצוות' ,'2009 .שזכה במדליית כסף הינו יין
וכל רחבי הארץ לחגיגות פורים בליווי ביו"ש .דבריו של דיין ,שנאמרו בסערת זהו הספר הרביעי בסדרת ספריו הדגל של היקב ,המורכב משילוב
הזמר עופר חתוכה ותזמורתו ,שמגיע רגשות ניכרת ,זכו למחיאות כפיים של הרב לונדין ,בהוצאת 'מכון בניין ייחודי של ענבי קברנה סוביניון ,ענבי
לשמח את התושבים באדיבות סוערות .ראשי המועצות שנכחו :התורה' .בין המשתתפים גם המו"ל מרלו ,ענבי קברנה פראנק וענבי
קהילת רבבה .באירוע המרכזי ,גרשון מסיקה משומרון ,אבי רואה והעורך ,נתנאל אלישיב ,מנכ"ל תנועת פטיט וורדו .יין זה מיושן בחביות עץ
שיתחיל בשעה  ,20:30ישתתפו מבנימין ,שאול גולדשטיין מגוש עציון' ,מעייני הישועה' עו"ד אביחי בוארון אלון צרפתיות ואמריקניות במשך
ראשי ההתיישבות ביש"ע ,חברי דוד אלחיאני מבקעת הירדן ,חננאל וד"ר ברוך כהנא ממרכז רוטנברג  14חודשים.
www.efrat.org.il 02
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המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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www.efrat.org.il

www.myisrael.org.il

עריכה :רוני ארזי ,ישי הולנדר | פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

²À°

É´ÇÈÉ´¿°É´È´Ç²
»¯´½¸»°lÁÈÉÉ¿È
אותותיה
פעילות ”אפרת“ נותנת
»¼¸ÇÁ²´±¸¯°É´Ç¸È
ירידה של
»¯¸¾´Ç½´ÈÀl³º
ההפלות
בשיעור
)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(

½É´»¸ÁÃ³É´³
אך המגיפה עדיין קיימת...
³°¸°À³É´º¸¯»³Ç°À³´¹´¿¸¶É´»¸ÁÃ
´¸¿±¸»½Ç´Ã³¹´¿¸¶³É´Ç±À½°É´½¸¸Æ
¸»¸»½Ç´Ã¸É»°³¹´¿¸¶³´ ÇÃÀ¸É°¼¸²
¿´É´¸½´Æ½³É´¸´ÈÇ° À¿É½³»¸³ÆÇÁ
תרומה ל“אפרת“ מצילה חיים.
¾¸½¸¿°´¾²Ç¸³ÉÁÆ°¾´Ç½´È³Ç´µ¯°
מזו?
היש השקעה טובה
¼¸¸É°¸°À¼¸½µ¸½¼´²¸Æ°³ÇµÁ
½»¯¸Ç¯É´»¸ÁÃ³µºÇ
כבר ניצלו
עשרות אלפי תינוקות

בכל יום כ 150-תינוקות
לא זוכים לחיים
יותר!
בעזרתך נוכל להציל
½É´¸ÉÇ¸Å¸É´¸¯½ÅÁÉ´¿°»¼¸¯É
¯´³°¸°À´Á°·É´°³

02-6536212
´³ºÇ²³É»´º¸É´»Á°
www.efrat.org.il

http://bat-ami.org.il¸½ÁÉ°ÇÉ¯°¼¸·ÇÃ

פעילות ”אפרת“
נותנת אותותיה

ירידה של !!19%
בשיעור ההפלות
)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(

אך המגיפה עדיין קיימת...

בכל יום
כ 150-תינוקות
לא זוכים לחיים
תרומה ל“אפרת“ מצילה חיים.
היש השקעה טובה מזו?
עשרות אלפי תינוקות כבר ניצלו

בעזרתך נוכל להציל יותר!

02-6536212
www.efrat.org.il

