הדר באדר

שדה התורמוסים המרהיב במצפה ישי שבקדומים ,השבוע

שלנו

יש”עמדה
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יהושע מור יוסף
המתנחלים

תקופה האחרונה עולה לדיון
ציבורי יוזמה פלסטינית חדשה,
שצוברת תמיכה מעטה אך
לא זניחה בקרב כמה מדינות ברחבי
העולם – הכרזה על הקמתה של מדינה
פלסטינית בגבולות זמניים .זהו מהלך
בעייתי ביותר ,מסוכן ובלתי אחראי
שיוצר דה-לגיטימציה לישראל ,פוגע
בביטחונה ומקבע את הסכסוך בין
ישראל ושכניה הערבים .כאשר ההנהגה
הפלסטינית משיגה את דרישותיה ללא
צורך בוויתורים מצידה ,אין לה שום
תמריץ להמשיך בניהולו של משא ומתן
עם ישראל .כל תכנית מדינית שיציע
כעת ראש הממשלה ,לא רק שלא באה
בחשבון מצד עם ישראל בשל זכותו
הבלעדית על הארץ ,אלא דינה להידחות
על הסף גם מצדם של הפלסטינים.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:18
תל אביב 17:34
חיפה 17:24

יציאה
18:30
18:32
18:32

כניסה
17:23
חברון
17:23
שכם
באר שבע 17:33

יציאה
18:30
18:30
18:31

ארץ המרדפים
סיפורי ארץ ישראל

על הפרשה שמיני
שבת פרה

להתחבר אל זקני ישראל
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מתקרבים לאבות
מה קורה

ל הפסוק הפותח את הפרשה "ויהי
ביום השמיני קרא משה לאהרן
ובניו ולזקני ישראל" ,אמר ר'
עקיבא :נמשלו ישראל לעוף ,מה העוף הזה
אינו פורח בלא כנפיים ,כך ישראל אינם
יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם (ויקרא
רבה סוף פי"א ,וכן בשמות פ"ה).
חשיבות רבה באה לידי ביטוי בהדגשת רבי
עקיבא שעם ישראל אינו יכול ללא הזקנים,
כפי שעוף אינו יכול לפרוח ללא כנפיו,
ובעניין זה אבקש לציין שתי נקודות:
כבר ביציאת מצרים תמה פרעה ושאל
את משה "מי ומי ההולכים" .תשובת
משה ברורה" :בנערינו ובזקנינו נלך" -
אנו צועדים עם כוח הנעורים ,המשולב
במורשת הזקנים ,כי רק עם שיודע מאין הוא
בא ,יצליח לחוות את "ולאן אתה הולך".
לולא מורשת זו לכאורה לא הייתה סיבה
שלא להתבולל במצרים ,אך אבותינו כבר

הרב דוד לאו

רבה של מודיעין
הבטיחונו כי אלוקים פקוד יפקוד אתכם
והעלה אתכם אל ארץ טובה ורחבה ,ועם
ארונו של יוסף ,שניבא הבטחה זו ,צועדים
ישראל ארצה.
מעבר לכך ,בספר איוב נאמר" :בישישים
חכמה ואורך ימים תבונה" (י"ב,י"ב) .בחז"ל
למדנו כי זקני תלמידי חכמים כל זמן
שמזקינים ,דעתם מתיישבת עליהם ,ועל
פי חכמת התורה שרכשו הזקנים ,עם ניסיון
החיים שלהם ,ניתן יהיה להאזין לעצתם
וליהנות מתבונתם.
בספר מלכים למדנו שכאשר בא העם אל
רחבעם בן שלמה המלך בבקשה כי יקל את
העול מעליהם ,הזקנים אמרו לו שאכן יאזין
אליהם ויקבל את דבריהם ,ולאחר שיכירו
אותו ויעריכו את אישיותו יהיה מקום גם
להוסיף על המס לצורכי הממלכה .בערב
חגג רחבעם עם חבריו הנערים שיעצו לו
המשך בעמוד 3
עם הרבנים:

חוויה מרוממת

הרב אלי סדן שליט“א לאומיות ואוניברסליות
הרב יהושע שפירא שליט“א בין קודש לחול

ישראל זעירא

בפאנל משותף :הציונות הדתית -לאן?
פרשת אחרי-מות ,י“ב ניסן )(16/4

עם ראש יהודי

במלון לאונרדו נגב
מחיר לזו

ג&1,100 :

בבאר שבע

לפרטים02-9410101 ,052-6071500 :

יש”ע שלנו \\ 1

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

על פי החוק הבינלאומי ,העם היהודי זכאי להקים
מדינה על כל השטח שבין הים לירדן .זכות זו הוכרה
בכתב המנדט על ארץ ישראל ,והיא העומדת בבסיס
הלגיטימציה של העם היהודי בארצו .הכרה בזכות של
עם אחר באותה ארץ ,שוללת למעשה את התשתית
החוקית לאחיזתה של ישראל בכל האזורים ששוחררו
במלחמת ששת הימים ושומטת את הבסיס החוקי
לאחיזתנו בכל יהודה ושמרון כולל שכונות ירושלים
– רמות ,גילה ,רמות אשכול ועוד .לאחר הכרה זו לא
יהיה למדינת ישראל כל מנוס מחלוקתה של ירושלים
ומחזרה לגבולות .1948
במישור הביטחוני ,מחקרים שעסקו בנושא הוכיחו
כי הגורם היעיל ביותר למניעת טרור היא הפעילות
היזומה שנוקט צה"ל בשטחי הרשות הפלסטינית.
על פי המחקרים ,מבצעים חוזרים אלו הם שהביאו
לירידה החדה בפיגועי ההתאבדות מאז מבצע 'חומת
מגן' באביב  .2002שטח ריבוני פלסטיני בעל הכרה
בינלאומית לא יאפשר פעילות צבאית ללוחמה בטרור.
כל פלישה לשטחם תחשב הפרה של הדין הבינלאומי,
ותגרור עיצומים וגינויים חמורים .הקמתה של מדינה
פלסטינית עצמאית תעניק תשתית יציבה לארגוני
הטרור ,אפילו בגבולותיה הזמניים .דבר שיגביר את
האיום הנשקף למרכזי אוכלוסייה בישראל .ראוי לציין
בהקשר זה שההחלטה לנטוש את רצועת עזה בשנת
 2005הביאה לעלייה חדה בשיגור הרקטות מהרצועה
לעבר ישראל .בעוד שבשנת  2005כולה נורו 179

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים

האם הפעילות ההסברתית של הממשלה
בעקבות הטבח באיתמר הייתה יעילה?
"הממשלה השתדלה לעשות כמיטב יכולתה כולל
הפצת תמונות קשות ברחבי העולם .הבעיה היא
שהעולם לא ממש יצא מגדרו ,מה גם שהפעם
היה לו תרוץ טוב – האירועים ביפן תפסו את כל
הכותרות והיה להם נוח להתעלם מהניסיונות של
ישראל לזעזע ולקבל תשומת לב בינלאומית ראויה
לרצח".
בשנים שעברו מאז הגירוש ,היחס
למתיישבים בתקשורת משתפר או מחריף?
"התקשורת מוכנה כיום להכיר את ההתיישבות
לא רק בצדדים הסטריאוטיפיים שלה ,אלא גם
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\\ יש”ע שלנו

רקטות בסך הכול לעבר ישראל ,הרי שבשנת 2006
נורו  .946תקדים זה מהווה תמרור אזהרה ברור.
המדיניות הבסיסית של הרשות הפלסטינית נשענת
על תכנית השלבים של אש"ף ,השואפת להשמדתה
של ישראל .מדיניות מוצהרת זו לא השתנתה בעקבות
הסכם אוסלו ,ויו"ר הרשות עבאס עצמו הודה בעבר כי
אין בינו לבין חמאס מחלוקת של ממש .הקמתה של
מדינה פלסטינית בגבולות זמניים לא תועיל לקידום

ברגע שתוקם מדינה פלסטינית מוכרת ,יתחיל
הדיון על זכויותיה .יישמעו תביעות לבעלות על
אקוויפר ההר ,תביעות למוצא אל הים ,למעבר
בטוח אל רצועת עזה ,לשליטה במעברי הגבול
עם ירדן ועוד .למדינת ישראל לא תהיה שום
יכולת לשלוט על כניסת מיליוני ערבים לתחומי
המדינה הזמנית  ,דבר שיצור שינוי לרעה במאזן
הדמוגרפי ממערב לירדן ,ולחץ בלתי פוסק
לשיבת פליטים מיהודה ושומרון לתל אביב
וליתר ערי ישראל.
השלום ,היות ומטרתם של הפלסטינים אינה שלום
אלא השמדת ישראל' .סוגיות הליבה' אותן יבקשו
לפתור קודם לשאלת הגבולות אינן סוגיות משניות,
אלא נוגעות לשורשיו הבסיסיים של הסכסוך – שאלת
הפליטים ושאלת ירושלים הן הבסיס למאבקו של
אש"ף ,וסוגיות גבול משניות לעולם לא ישנו עובדה זו.

ברגע שתוקם מדינה פלסטינית מוכרת ,יתחיל הדיון
על זכויותיה של אותה מדינה .יישמעו תביעות לבעלות
על אקוויפר ההר ,תביעות למוצא אל הים ,למעבר
בטוח אל רצועת עזה ,לשליטה במעברי הגבול עם
ירדן וכדומה .כל התביעות האלו כבר נשמעו בעבר,
ורק יגברו עם הקמתה של מדינה מוכרת ולגיטימית
על פי הדין הבינלאומי .למדינת ישראל לא תהיה
שום יכולת לשלוט על כניסת מיליוני ערבים לתחומי
המדינה הזמנית  ,דבר שיצור שינוי לרעה במאזן
הדמוגרפי ממערב לירדן ,ולחץ בלתי פוסק לשיבת
פליטים מיהודה ושומרון לתל אביב ולערי ישראל.
ומכל זה נגזרת ההשלכה החשובה ביותר  -פעולות
מסוג זה שמבקשת הרשות הפלסטינית לקדם ,מייתרות
לחלוטין את הצורך במשא ומתן .כאשר ההנהגה
הפלסטינית משיגה את דרישותיה בתמיכת הקהילה
הבינלאומית וללא צורך בוויתורים מצידה ,אין לה שום
תמריץ להמשיך בניהולו של מו"מ .כל תכנית מדינית
שיציע ראש ממשלת ישראל ,הכוללת פשרה ולו הקטנה
ביותר מצד הפלסטינים ,דינה להידחות על הסף.
ומעבר לכל השיקולים הביטחוניים ,המדיניים,
האסטרטגיים והמעשיים – בל נשכח את טענת
הבסיס הפשוטה והחזקה מכולן נגד הקמתה של
מדינה פלסטינית ,בגבולות כלשהם ולכל תקופת
זמן שהיא :זכותנו הבלעדית על ארץ ישראל
המוקנית לנו בדין .ריבונות זרה על שטחי המולדת
פשוט לא באה בחשבון.

יהושע מור יוסף

יהושע מור יוסף ( ,)47יועץ תקשורת
בכיר ,מתגורר בעפרה שבבנימין.

1

גבולות זמניים – צרות נצחיות

בתרומתה לחברה ,בין היתר באמצעות פרסום
היקבים ,מיזמי התיירות והלייף סטייל ברחבי יהודה
ושומרון .חבל שיש עדיין מתנחלים ש'מתים' להצמיח
לנו קרניים ועושים פעולות כמו 'תג מחיר' וכדומה".
האם רדיו גלי ישראל בו כיהנת כמנכ"ל ,מצליח
למצב עצמו כאלטרנטיבה תקשורתית?
"יש לו פוטנציאל שטרם מומש .אני מאוד מקווה
שזה יקרה בקרוב כי זה בהחלט חסר".
ממה נובע ריבוי משרדי היח"צ במגזר הדתי
בשנים האחרונות?
"המגזר הדתי ,כמו כל החברה הישראלית ,מבין
שאי אפשר לקיים פעילות ציבורית ללא חשיפה
תקשורתית ראויה" ,לא דיווחת ,לא עשית" ,ולכן
הוא הולך ומתמקצע יותר ויותר בתחום ,לשמחת
המגזר וכמובן גם לשמחת היח"צנים".
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מהי לדעתך הסיבה שדווקא עפרה מייצרת
כ"כ הרבה עיתונאים ואנשי תקשורת?
"החלטה מודעת להעתיק את מודל המאפייה
השמאלנית בתקשורת .סתם...אין כמו היכרות
אישית ובינתיים השיטה מוכיחה את עצמה ,אז
למה לשנות?".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד
 50שנה?
"מלאת הפגנות והפעם על דרישה לתוספת נתיבים
בכביש חוצה שומרון ,בגלל עומסי תנועה .יותר
יישובים עירוניים ופחות קהילתיים .בנוסף ,נראה
שמאלנים שמתחילים לזחול מזרחית לקו הירוק
בתירוץ שזה לא הקו הירוק אלא שביל הפטרולים
והכול בגלל מחירי הנדל"ן המאמירים בנגב ובגליל
בשל כיבוש האזור בידי בני הציונות הדתית".
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להתחבר אל זקני ישראל

על הפרשה שמיני

המשך מעמוד השער

להיפך ,להראות לעם שהוא מושל ,שיש כוח
ויכולת בידו ,ואדרבה ,הוא יוסיף עול עליהם,
יותר מהעול שהכביד עליהם אביו .התוצאה
הייתה שהעם נטש את רחבעם וקיבל את
מלכות ירבעם בן נבט עליו .חלוקת הממלכה
הייתה תחילת חורבן הבית וריחוקו של עם
ישראל מתורתו ומארצו .חז"ל הסיקו מכאן
שסתירת זקנים (הצעתם שיסתור זמנית את
בניין מעמדו) היא בניין המלוכה ,ואילו בניין
נערים (שיעצו לו לבנות ולחזק את ממלכתו)
– סתירה .לו רק שמע רחבעם את דברי אביו:
"אי לך ארץ שמלכך נער( "..קהלת י',ט"ז).
את המילה "זקן" רגילים אנו לפרש כראשי
תיבות "זה שקנה חכמה" ,למרות שהמילה
"חכמה" לכאורה אינה רמוזה במילה .אך לפי
בס“ד
הכלל ש"דעת קנית – מה חסרת .דעת חסרת

שבת פרה

– מה קנית" ,ברור שראשי התיבות של "זקן"
הן "זה שקנה" ,ומהו הדבר שראוי לקנותו?
חכמה! הרי שחכמת ישראל ותבונתו טמונה
בהאזנה לאלו שקנו חכמה.
במסכת בבא בתרא (כ"ג) נפסק שגוזל שנמצא
בתוך  50אמה משובך יונים קטן ,שייך לבעל
השובך ,אף אם במקום סמוך ישנו שובך יונים
גדול שבו יונים רבות .למרות הכלל ההלכתי
שכשיש ספק בין רוב לקרוב הולכים אחר
הרוב ,כאן ברור לנו שהגוזל שייך לשובך
הקרוב ,וממנו הוא נפל ,כי גוזל אינו מתרחק
יותר מ 50-אמה מקינו וביתו .מסייגת זאת
הגמרא שכל זה בתנאי שהגוזל נמצא בטווח
עין עם השובך .אבל אם ממקום הימצאו אין
קשר עין לשובך ,אנו מחזירים אותו לשובך
הגדול ,למרות שהוא מרוחק יותר .כי ודאי

הוא שאם היה בא הגוזל מהשובך הקרוב,
הוא היה שומר על קשר עם ביתו ,ואף אם
התרחק ,הוא מקפיד על שמירת קשר ,ולו
כלשהו ,עם המקור .כך גם העם היהודי.
כל עוד שומר עם ישראל על קשר עם הזקנים,
המייצגים את מקורו ומורשתו ,כל עוד צועד
עם ישראל בעצת הזקנים ,ועל פי תורתם
מנתב את דרכו ,דומה הוא לעוף שפורח
ומתעלה בעזרת כנפיו ויכול לדאות למרחק.
לכן קורא משה לאהרן ולבניו ,הכהנים
מקדשי השם ,ולזקני ישראל ,שמופקדים על
שלשלת מסירת התורה ("משה קיבל תורה
מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וכו' –
אבות א',א') ,ובשילוב זה יכולים לקדש את
המשכן ,ולצעוד בקדושה לארץ חמדת אבות,
להופכה לנחלת בנים.
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סיפורי ארץ ישראל
"לפתע" ,סיפר אחד
החיילים" ,נשמעה
התפוצצות רימונים
מלווה בקולות ירי של
קלצ'ניקוב" .כעת התברר
כי במערתה של האישה
המינקת התחבאו
המחבלים  -שרק חיכו
שהסורקים יפנו את גבם.

ל

אחר מלחמת ששת הימים ושחרור
השומרון ובקעת הירדן ,נותר הגבול
בין ישראל לירדן פרוץ .חוליות
מחבלים חדרו מירדן לשטחי ישראל ,ערכו
פיגועים ביישובי הספר ,וניסו להתסיס את
האוכלוסייה הערבית בשומרון .לאורך הגבול
לא הייתה גדר ,ודרך שטחי הסבך של גאון
הירדן ,יכלו המחבלים לעבור את הגבול
בקלות .כשצה"ל הבין שלא ניתן למנוע
מהמחבלים להיכנס ,התפתחה תורת לחימה
חדשה"-המרדף" .מטרת המרדף הייתה
למנוע מהמחבלים להיכנס ולהיבלע בתחום
המיושב של הרי השומרון .עם שחר ,היו
סורקים את שביל הטשטוש שמעל הירדן
ומשנמצאו סימני חדירה ,החלו סריקות
לאיתור המחבלים ,שאמורים עדיין להימצא
בשטחים החשופים והמדבריים של מזרח
השומרון .עשרות מרדפים ,חלקם
עקובים מדם ,התרחשו באזור
זה בין השנים ,1967-1970
וכך קיבל אזור מזרח
ובקעת
השומרון
הירדן את הכינוי "ארץ
תורת
המרדפים".
החדשה
הלחימה
הובלה והונהגה על
ידי מפקדי הכוחות,
תוך שהם מפגינים
דוגמא אישית ראשונה
בעמידתם
במעלה,
בראש הכוח היישר אל
קו האש .כך נפלו באזור
זה מפקדים בכירים
מאוד כמו אל"מ אריק
רגב מח"ט הבקעה ,סא"ל
צביקה עופר מפקד יחידת
חרוב ,וסא"ל משה פלס
מפקד גדוד  ,50סגנו של
מוטה גור ומניף הדגל
בהר הבית בששת הימים.
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בתאריך כ"א באדר ה'תשכ"ט ( 11במרץ
 )1969אותרה באזור הג'יפטליק (גשר אדם),
חדירה של חוליית מחבלים מירדן לשטח
ישראל .בעקבות גילוי החדירה התפתח
מרדף אחרי החוליה שנעה בכיוון כללי לעבר
שכם ממזרח למערב .אנשי המרדף הלכו
אחרי העקבות שהובילו אותם אל סביבת
הכפר מג'דל בני פדיל ,השוכן כ 15-ק"מ
מדרום-מזרח לשכם.
חנן סמסון ,מגיבורי פעולות התגמול ,היה
בשירות מילואים פעיל בבקעה והתעקש
להצטרף לכוח הלוחם ,וכך אמר לקצ'ה,
מפקד הכוח" -דבר אחד תוציא לך
מהראש  -אני לא נשאר פה .לפני שאתה
אומר דבר שיהיה קשה לך
לשנות -אני הולך איתך!".
לחנן לא היה מקום בג'יפ ,אבל
הצליח בכל זאת להיכנס...
כשהגיעו לאחת הגבעות ,כשני
ק"מ מהכפר מג'דל בני פדיל,
הורה מפקד היחידה לעלות על
הגבעה ולסרוק אותה .על כיפת
הגבעה נמצאו מספר מערות,
המשמשות למגורי הבדואים
ותושבי האזור ,שאותם הכירו
אנשי היחידה מסיוריהם באזור.
אנשי היחידה התפצלו לכמה
קבוצות ונכנסו אל המערות,
כדי לבדוק אותן .אחדות מן המערות היו
ריקות ,ואילו באחרות נמצאו נשים וילדים
 בני משפחות בדואים היושבים באזור.באחת המערות ישבה אישה והיניקה תינוק,
לידה שכב ילד על דרגש מזוהם.
האישה הביטה בתימהון על
קבוצת החיילים שנכנסה
למערה והמשיכה בהנקה.
מפקד החוליה שאל
אותה אם ראתה
אנשים בסביבה,
השיבה
היא
בשלילה ,כשהיא
עוקבת אחרי
אנשי המשמר
שהאירו בפנסים
פינות
את
המערה .בדרך
כלל היה מקובל
לטהר מערות בצרור
או רימון ורק אח"כ
להיכנס .אולם כאן,
האמינו החיילים
לאישה המינקת,
לא ירו ולא סרקו את
המערה.

ארץ המרדפים
מאת :נתנאל אלינסון

"לפתע" ,סיפר אחד החיילים" ,נשמעה
התפוצצות רימונים מלווה בקולות ירי
של קלצ'ניקוב .נשכבתי ארצה והתגלגלתי
אחורה .ראיתי בפתח המערות שמאחורינו
כמה גברים בבגדי חאקי שירו לעברנו .ראיתי
את יוסי נופל .חנן שעמד לידו החל לרוץ
כפוף כולו ולאחר כמה צעדים כרע ונפל".
כעת התברר כי במערתה של האישה
המינקת התחבאו המחבלים  -שרק
חיכו שהסורקים יפנו את גבם.
"השבנו מיד באש לעבר היורים" ,מוסיף
החייל ומספר" ,וכעבור כמה דקות נסתיים
הקרב .כשפסקה האש גילינו גופות של
שבעה מחבלים ,השמיני הרים ידיו ונלקח

בשבי" .בקרב נפלו שלושה מפקדים :רס"ן
חנן סמסון ,רס"ן יוסף קפלן וסמל בועז ששון.
מוטה גור הוסיף וסיפר" :כאשר חנן בא
ואמר שהוא רוצה להשתתף במרדף ,איש לא
יכול היה להגיד לו 'אינך יוצא' ,כי חנן לא היה
ילד ,ורגיל היה לצאת למרדפים מאז .1951
אי אפשר להגיד ללוחם כזה' :אתה יוצא ,או
'אינך יוצא' .זה מעבר לסמכות של משמעת,
מעבר לסמכות של נוהל ,ובעניין כזה לא היה
מקום להתווכח אתו ,שכן לא מ"פ רגיל היה
חנן כי אם צנחן  -לוחם ותיק ומפקד ותיק.
באלף קרבות שהוא השתתף  -הצליח ,אך
בקרב הזה נפל!".
חודשים ספורים לאחר נפילתם של השלושה,
הוקם במקום המרדף ,בחורשת אורנים
הסמוכה לישוב גיתית ,גלעד לזכרם  -הגלעד
נזנח וננתץ ,כשהוא מותיר את סיפור הגבורה
החשוב בלתי ידוע.
ביום שישי ,כ"ו באדר ב' ה'תשע"א,1.4.2011 ,
ימלאו  42שנה לנפילתם של שלושת המפקדים.
באתר המרדף ייערך באותו יום סיור ,שחזור של
האירוע יחד עם הלוחמים ומשפחות הנופלים,
וחנוכת אנדרטה חדשה לזכרם.
לפרטים :בית ספר שדה עפרה,02-9975516 :
מרכז סיור ולימוד אלון מורה.02-9973106 :

"בעוונותינו הרבים ,טועים רבים בחושבם שיהיו יושבים בחברת
השעשועים כל אחד כפי דרכו בביתו ,ופתאום יפתחו שערי הרחמים,
וייעשו מופתים בשמים ובארץ ,וכל יעודי הנביאים יתקיימו ויקראו אותם
ממקום שבתם .לא כן הוא .אלא...יתד שלא ימוט להגאולה שלמה
לקנות שדות בכסף ולהושיב עליה בני עמנו להתפרנס מתבואת הארץ"

“

('שיבת ציון' לרב אליהו גוטמאכר)

ספר דברי מרדכי

מאמרים¨ פרפראות¨ מעשה רב והלכה בפרשה
לספרים בראשית¨ שמות¨ במדבר וירח איתנים ועכשיו גם ויקרא

חדש°
משלוח
עד בית
הלקוח

עכשיו גם
בחנויות
הספרים

במרבכיצע לחודש אדר
לא יגשה דרך האתר
בו דמי משלוח

ולהזמנות∫ אריאל ≠ ∞≤≠∂µ≤±±πµ
פרטים וללה
לפרטים
לפ
מבצעים מיוחדים באתר∫ wwwÆharavÆcoÆil
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ילדים שלנו

בשיתוף

דמויות מופת בעם ישראל  דוד בן גוריון

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

ב 14-במאי ) 1948ה‘ באייר תש“ח( קרא דוד בן-גוריון את ”מגילת העצמאות“ בטקס ההכרזה
על הקמת מדינת ישראל שנערך בתל אביב ,והיה ראשון החותמים עליה .בן-גוריון התמנה
לראש הממשלה ולשר הביטחון בממשלה הזמנית של המדינה החדשה ,ולאחר הבחירות
לכנסת הראשונה המשיך לכהן בתפקידים אלה .הוא שימש בהם בשתי תקופות ,שמנו 13
שנים בסך הכול )יותר מכל ראש ממשלה אחר( ,זאת נוסף ל 13-שנים לפני הקמת המדינה,
שבמהלכן עמד בראש הסוכנות היהודית ,שהייתה הממשלה של ”המדינה שבדרך“.




תקוה דגן





דוד בן-גוריון )גרין( נולד בפלונסק שבפולין .אביו היה
חבר בתנועת חובבי ציון בעיירתו .בן גוריון ספג עוד
מילדות את אהבת ציון וסודות השפה העברית .הוא היה
פעיל מגיל צעיר בהפצת השפה העברית בקרב הנוער
ובהכנתו לעלייה לארץ-ישראל .בציונות ראה תורה
מעשית שיש ליישמה על-ידי עלייה לארץ וכיבושה
בעבודה עברית .ב 1906-הגיע לארץ-ישראל .שנים
אחדות עבד כפועל חקלאי .ב 1935-נבחר בן-גוריון
ליושב-ראש הוועד הפועל הציוני והסוכנות היהודית.

בן-גוריון החזיק בהשקפה כי עתיד היישוב היהודי בארץ הוא בנגב על מרחביו ,העצומים
ביחס לחלק הצפוני קטן-הממדים של המדינה .חדור אמונה ,התפטר בן-גוריון מראשות
הממשלה ב 7-בדצמבר  1953ועבר להתגורר בצריף שנבנה עבורו בקיבוץ שדה בוקר ,שם
עבד בחקלאות ,כדי לשמש דוגמה לכך שיש בכוחו של הפרט להפריח את השממה .ב21-
בפברואר  1955חזר בן-גוריון לפעיולות פוליטית .בשנת  1968סירב לקבל את פרס ישראל
שהוצע לו ,בנימוק ש“לא מגיע לי פרס בעד מילוי חובתי לארצי“.
ביוני  ,1970והוא בן  ,84פרש בן-גוריון מהכנסת ומהחיים הפוליטיים לשדה בוקר ,כדי להתמסר
לכתיבת זכרונותיו .דוד בן-גוריון פרסם עשרות ספרים ,מחקרים היסטוריים על היישוב העברי
בארץ ועל תולדות המדינה .בשנותיו האחרונות דיבר על אמונתו באלוקים ,אם כי היה רחוק
מהדת האורתודוקסית .דוד בן-גוריון נפטר ב 1-בדצמבר  1973בגיל  .87בן-גוריון ביקש כי לא
יינשאו הספדים על קברו ולא יירו מטחי כבוד בטקס הלוויה.



כרמל
בית בהר חלון למדבר

בין הרי חברון בואכה מדבר יהודה
שוכן ישוב של כ 100-משפחות

052-8119747

אם גם אתם מחפשים :קהילה ערכית ,צעירה ויוצרת
מוסדות חינוך איכותיים ביישוב
רו  9יח‘
בתים חדשים בעלי מפרט טכני עשיר...
נומותדות קרקע
צ
דגם 2
מקומכם איתנו!
בית בנוי  83מ"ר דגם 1
מעטפת של  83מ"ר בית בנוי  98מ"ר
חד משפחתי חד משפחתי
על חצי דונם על חצי דונם
546,000
575,000
צמוד למדד תשומת הבניה 02/11

מרכז מידע אמנה
 40דק‘
1-800-260-240
מירושלים ובאר שבע למידע  :גיל 054-2200840
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ח

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

מאז נהרג
לפני חמש
 טרם,שנים
הותרה
תמונתו
.לפרסום

 דוד בן גוריון:פתרון החידה הקודמת
:שמות הילדים הזוכים
. ירושלים,יוחנן קליין
. ירושלים,דביר דנן
. עכו,יעקב וגנר

ĕĜ
ěĝ

ęĎ
č
ĕĎ
đě ĕĘ

זהה את

הדמות

ĐĚĕĜĠ

2
3
Ğ1

!'Ě

ĦĕĦďĐ ĐĥĕČĘ ěĕĒĎĚĐ

Ę

ĥđģĕčĐ ĤđČ

ĚĐ
!ĖĥĚĜ ĞĢĜĚč
ĕĦĜĥ ĕđ
12)
Ĥ
ģ (ĦđĜđĕĘĎ

22

:ĦđčĦđėĐ ěĕč
đĐĕĘČ ĐĕčĢ ĦĕĜčĤĐ
ĕēĤĒĚ ĐĚĕĚĕ ĦĕĜčĤĐ
ĐĕĤĒĞ ĦđĤ
ĘđČĥ Ĥč ĞďĕĘČ
ĤđĤĢ ĤĚĦ
ĤĎĜĕĠďĘđĎ ĕģčĤ
ĤĜĝĘĎ ĕĤĥ
ĤĠĥ ĐĕĘĔ
ěđĤđď ĐĥĚ ĒĤČ čĤĐ
ĐĕĝĤđė ĘĞĕ
ĘĕĎ ĐďĞ
ġĘĒ ĘĞĕ
ěĔģ ĐĜē Ĥ"ď
ČĜĐė ĖđĤč Ĥ"ď
ěĕĚĕĜč ĦđĤ ĦĕĜčĤĐ

Ĭ

ĥďđēĘ č
ē"ĥ 28 ęđģĚ

ĐĤđģ ĐĒ ğđĝč - ĐĒĘ đĜĕėĕē

ĤĕĥĞđ ĤďđĐĚ ,ĕďđēĕĕ ,ĕĥďđē ěĕĒĎĚė ĤđČĘ ČĢđĕ 'ĐĚĕĜĠ' ęĕĥĜĐ ğĝđĚ

ĕĦđėĕČ ěėđĦč ęĕĤĕĥĞ ęĕďđĚĞ 132

ĐĤĕĢĕ ,ĐĜĠđČ ,ĦĕčĐ čđĢĕĞĘ ďēđĕĚ ğĝđĚ ,ęĕĕĥĕČ ęĕĤđĔ ,ĦđčĦė
,ĦđĕĤđĠ ,ĦđČĕĤč ,ĖđĜĕē :ęĕčĤ ęĕĤđďĚ ďđĞđ ęĕďĘĕđ ĦđĐĚČĘ
Ħĕčđĕē Đčĕĥē ,ĦĕčĐ ěđĎĤČ ,ĐĜđĒĦ ,'ěĐĐ ĦđĤđēčĐ'

ěĘđėĘ
ęđģĚ
.ĐĚĕ
Ĝ
Ġ
02-6646001

:ĦđĠĤĔĢĐĘ
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מה קורה
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

פורים באיתמר עשרות אלפים
השתתפו בתחילת השבוע
בחגיגות פורים ברחבי יהודה
ושומרון .החגיגה המרכזית
נערכה ביישוב איתמר  1שם
חיזקו המשתתפים את תושבי
המקום ,שבוע לאחר הטבח
בחמשת בני משפחת פוגל
הי"ד .את הריקודים הוביל
הזמר אהרן רזאל ,ובין החוגגים
ניתן היה לראות את ח"כ ציפי
חוטובלי מהליכוד ,את רבה של
השומרון הרב אליקים לבנון,
את ראש המועצה האזורית
גרשון מסיקה ואת יו"ר מועצת
יש"ע דני דיין שאמר כי "שום
מרצח מעוורתא ,שום אבו מאזן
מרמאללה ושום אובמה מהבית
הלבן לא יוכלו לעוצמה הזאת.
אנחנו פה בשביל להישאר
לתמיד ,בצער ובשמחה".

הרוח ההיא חברי ועדת החוץ
והביטחון של הכנסת סיירו בסוף
השבוע האחרון באיתמר .אל
המסיירים נלוו אלוף פיקוד המרכז
אבי מזרחי ,מפקד אוגדת איו"ש
ניצן אלון ,ראש המועצה האזורית
שומרון ,גרשון מסיקה ויו"ר מועצת
יש"ע דני דיין .יו"ר הועדה ,ח"כ
שאול מופז ,אמר בצאתו מבית
משפחת פוגל כי "דין איתמר
כדין ת"א ויש לבדוק מדוע על אף
אמצעי הביטחון הקיימים בישוב,
הרצח התממש" .יו"ר מועצת יש"ע,
דני דיין ,הקריא לחברים את פקודת
היום שפרסם אלוף פיקוד הדרום
אסף שמחוני ביום פרוץ מלחמת
סיני  2והוסיף כי "כל עוד הרוח
הזו לא תחזור לממשלה ולצה"ל
ומפקדים יעיזו שוב לנסח כך את
פקודותיהם ,ספק אם גדרות ואפילו
סיכולים ממוקדים יועילו".

לומדים את השטח עשרות
סטודנטים מאוניברסיטת בר
אילן ,השתתפו בשבוע שעבר
בסיור ברחבי שומרון ובנימין .את
הסיור ערכו הסטודנטים במסגרת
שבוע מעורבות פוליטית כשבחציו
הראשון שמעו את ארגוני השמאל
ובחציו השני הודרכו ע"י סמנכ"ל
מועצת יש"ע ,יגאל דילמוני.
התלמידים ערכו תצפית מברקן
לתל אביב וביקרו בעיר אריאל
ובשכונת היובל בעלי ,שם פגשו
את אליענה פסנטין – תושבת
השכונה .הסיור לא פסח גם על
בית משפחת פוגל הי"ד באיתמר,
ועל השיחה המרתקת עם בני
קצובר בהר כביר  . 3רועי צייכנר
ונעה קרני ממדור קשרי החוץ
של אגודת הסטודנטים ,ציינו כי
התרשמו מאוד ונחשפו לראשונה
למרחב ולנתונים שטרם הכירו.

מתל-אביב לאיתמר באהבה

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

עשרות פעילי תנועת 'ישראל שלי' יצאו ביום שישי האחרון מתל-אביב לחזק את
תושבי איתמר ולשמח אותם לקראת פורים .החברים ,שהביאו עמם זרי פרחים,
מתנות ,אביזרי תחפושת ותלבושות מצחיקות ,עברו בין בתי התושבים תוך
שהם שרים שירי פורים ורקדו עם התושבים ועם הילדים ברחובות היישוב .בבית
משפחת פוגל ,עמדו הפעילים דקת דומיה לזכר חמשת בני המשפחה שנרצחו
וקראו פרקי תהילים לזכרם .רפאל טרבלסי ,מראשי תנועת 'ישראל שלי' ,אמר
לחברים בסוף האירוע" :היה מרגש לראות את החברים מכל רחבי הארץ שעזבו
את חגיגות הפורים האישיות כדי לרגש ,לשמח ולהראות לכולם את ישראל היפה,
את ישראל שלי".

"ישראל היא רעיון לא טוב מיוחד"
עשרות אלפי החברים של 'ישראל שלי' נחשפו השבוע לראשונה לקטע וידאו
בפרסום ראשון בו נראה אחד ממייסדי הארגון האמריקני ג'יי סטריט ,המגדיר
עצמו 'פרו-ישראלי' ,כופר ממש בקיומה של מדינת ישראל .האיש ,דניאל לוי ,אומר
מעל בימת הכינוס השנתי של ג'יי סטריט בארה"ב" :אם טעינו ונוכחות יהודית
רחבה במזרח התיכון יכולה לשרוד רק בעזרת החרב ,אם זה נכון ,אז ישראל היא
באמת לא רעיון טוב במיוחד" .יצוין כי בשנה שעברה אמר לוי שמדינת ישראל
היא טעות ,אך בג'יי סטריט טענו שדבריו הוצאו מהקשרם ושהוא אינו נציג רשמי
של הארגון.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

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

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור
ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,שמואל אדלמן
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
ונטלי תרשיש הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

שמח אצל יוסף חתונה מיוחדת
התקיימה לפני מספר ימים בקבר
יוסף בשכם  . 4משה אורלינסקי ובת
זוגו נטליה זוכר היו אמורים להינשא
ביישוב איתמר ,אך בחרו להעתיק
את טקס החופה לקבר יוסף ,כדי
להיות הראשונים שנישאים במקום
ההיסטורי ,מאז הועבר לשליטת
הפלסטינים .את החופה ערך רב
הישוב איתמר הרב נתן חי ,ובברכות
הנישואין התכבדו הרב שלום ארוש,
הרב יעקב יוסף ,הרב אליקים לבנון,
הרב דוד דודקביץ ,הרב יעקב דויטש
ורב חטיבת השומרון ,סרן הרב דוד
פייג .על הריקודים ניצח בנגינה הזמר
והשחקן גולן אזולאי.
מתקרבים לאבות  250תלמידים
בחינוך הדתי השתתפו השבוע
(ד') בחידוני פרקי אבות מחוזיים
בכל רחבי הארץ ,ו 20-מהם יעלו
לחידון הארצי שייערך בעוד שלושה
חודשים בהיכל התרבות באריאל
 . 5לחידון המחוזי עלו בין השאר
תלמידים מצטיינים מ 30-בתי ספר
ביהודה ושומרון .במינהל החינוך
הדתי ומכון מופ"ת בנחלים מציינים
כי החידון המחוזי נערך במסגרת
שבוע החינוך הדתי ,במהלכו נערכים
אירועים לחיזוק עבודת החמ"ד.
הלכות הציבור רבה של קרית ארבע-
חברון ,הרב דב ליאור ,הקים בית
הוראה לענייני ציבור ,שידון מעתה
בנושאים הנוגעים לציבור ,לעם
ולמדינה ,וייקבע דעה תורנית ברורה
וכן יעדים ומשימות הראויים להיקבע
על פי דעת התורה .רבני בית ההוראה,
נכון לעכשיו :הרב נחום אליעזר
רבינוביץ' ,הרב אליקים לבנון ,הרב
דוד חי הכהן ,הרב מיכאל הרשקוביץ
והרב שמעון כהן .הרבנים ביקשו
להדגיש כי אין בכוונתם להזדהות עם
גופים פוליטיים ,אלא להעניק חוסן
רוחני לציבור בנושאים כמו תאונות
דרכים ,ענייני ביטחון ,סוגיות חברתיות
ושאלות שעל סדר היום.

