נותנים גֵ ז

מצוות ראשית הגז כהלכתה בחוות ראשית שבבית-אל ,השבוע (עמ' אחורי)

שלנו

יש”עמדה
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בועז הנמן במטבח
המתנחלים

ה התחיל בקריאה להשתלבות
בתקשורת ,וממשיך בפריחה של בתי
ספר למוסיקה ,לתיאטרון ולקולנוע
– הציבור הימני בישראל מתעורר בשנים
האחרונות ופועל יותר ויותר בתחום הביטוי
האישי ,מאפשר לכישרון המשתוקק להתפרץ
בעוז ,לצאת אל אוויר העולם .מסתבר שגם
בימין יודעים לשיר ,לרקוד ,לפסל ,לצייר,
לעצב ,לכתוב וליהנות מהחיים .גם בתחום
ההסברה יש הרבה מה לעשות ,בעיקר
כשמוקדי הכוח וההשפעה העיקריים בתחום
זה נכבשו ע"י ציבור מסוים מאוד שאינו חושש
לבטא לעתים עמדות המנוגדות לאינטרסים
הקיומיים של מדינת ישראל .לקראת קורס
ההסברה החדש לבני הנוער ' -כיבוש
קשקוש'  -ביקשנו מאביגיל ,בת  15מטל-
מנשה שבשומרון ,להסביר לכם הקוראים
הצעירים ,מדוע זה בדיוק הזמן להיאחז
בגבעת ההסברה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:13
תל אביב 19:29
חיפה 19:21

יציאה
20:29
20:32
20:33

כניסה
19:17
חברון
19:18
שכם
באר שבע 19:26

יציאה
20:29
20:30
20:2

הרבי בחברון
סיפורי ארץ ישראל
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על הפרשה בלק
הרב רמי ברכיהו

אהלים של קדושה
בסידור רב עמרם כתוב כי דברי בלעם
הרשע" :מה טבו אהליך יעקב משכנתיך
ישראל" (במדבר כ"ד) ,יש לכל יהודי
לאומרם בעת כניסתו לבית הכנסת לתפילת
שחרית .הטעם להזכרת פסוק זה  -הכרת
התודה של היהודי על הזכות להתפלל
בבתי כנסיות ,שהם משכנם של ישראל.
כך גם הובא בסידור רש"י ובמחזור ויטרי.
אמנם המהרש"ל (שו"ת סימן סד) העיד
כי הוא היה מדלג על פסוק זה" :ובבוקר
כשאני בא לבית הכנסת מתחיל אני בפסוק
'ואני ברוב חסדך' ומדלג הפסוק הראשון
'מה טבו אהלך' שאמרו בלעם ,ואף הוא
אומרו לקללה כדאיתא בפרק חלק" .נראה
כי המהרש"ל מכוון לגמרא בסנהדרין (קה,

רב היישוב טלמון

ב)" :אמר רבי יוחנן :מברכתו של אותו
רשע אתה למד מה היה בלבו ,ביקש לומר
שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות
– מה טבו אהליך יעקב" .ומכיוון שבדברים
אלה ביקש בלעם לקלל את ישראל ,הרי
שאין להזכיר את דברי הקללה בתוך סדר
התפילה.
אלא שנראה כי המנהג לומר פסוקים אלה
נשען על המשך דברי הגמרא (שם) "אמר
רבי אבא בר כהנא :כולם חזרו לקללה,
חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות .שנאמר
(דברים כ"ג) 'ויהפך ה' אלהיך לך את
הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך' ,קללה,
ולא קללות" .כידוע הקב"ה הפך את דברי
בלעם מקללה לברכה ,אולם לדברי חז"ל
המשך בעמוד 3
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יש”עמדה

להיאחז
בגבעתטל ההסברה
מאת :אביגיל מנדלסון (,)15
מנשה

המשך מעמוד השער

שנים ארוכות שאנחנו ,אנשי הציונות הדתית,
עסוקים בבניית הארץ .בעשרות השנים
האחרונות הקמנו יישובים והפרחנו אזורים
שוממים וברוך השם ההתיישבות פורחת .אך
באותו הזמן שבו השקענו את מרצנו בגאולת
האדמה ,השמאל עסק בהסברה ,ובגדול.
הם הצמיחו מתוכם אנשי תרבות ,משוררים,
סופרים ,שחקנים ,אומנים ועיתונאים  -אנשים
שיצירותיהם הגיעו כמעט לכל בית בישראל,
וכך גדל כוח השפעתם.
הנה ,רק בשבוע שעבר התפרסם דבר מעצרו
של הרב דב ליאור בגין הסתה .האם מישהו
מהעיתונאים בכלי התקשורת המרכזיים מחה
על העוול שבאפליה בין הרב לבין אקדמאים
המסיתים נגד המדינה ונגד צה"ל? לא .ומדוע?
משום שאין בקרבנו מספיק אנשים המבינים
את חשיבות הנוכחות בתקשורת ואת חשיבות
ההסברה .כי אין לנו תחנת רדיו שמגיעה לכל
מכונית בישראל כמו גלי צה"ל ,כי אין לנו עיתון
חזק עם תפוצה גדולה מספיק כמו 'ידיעות
אחרונות' .אמנם הציבור שלנו מתעורר לעניין
ההסברה והנוכחות התקשורתית בשנים
האחרונות (ע"ע 'גלי ישראל' ,פרויקטים של
מועצת יש"ע ודומיה להסברה באינטרנט,
ועוד לפני כן במבצעי "פנים אל פנים" לפני
הגירוש) אך זה מעט מידי .עלינו הסתער על
החזית הזו בנחישות ,כפי שהסתערנו על
חזיתות אחרות בעבר.
וכאן נכנסים אנחנו ,בני הנוער ,לסיפור .אנו

אנו צעירים ,חדורי מוטיבציה
לעשות ולשנות ,איננו
כבולים למשפחה שעלינו
לגדל ולפרנס ויש לנו שפע
של זמן  -במיוחד כעת,
בחופש הכל-כך גדול הזה.
צעירים ,חדורי מוטיבציה לעשות ולשנות,
איננו כבולים למשפחה שעלינו לגדל ולפרנס
ויש לנו שפע של זמן  -במיוחד כעת ,בחופש
הכל-כך גדול הזה .בקרב הנוער ,ישנה הרבה
פעמים הרגשה של תסכול ,של "אנחנו לא
עושים מספיק" ,של "אין מה לעשות" ,של
"הכוח שלנו מתבזבז בישיבה מול המחשב"...
חבר'ה! זה הזמן להקים מאחזים ,מאחזים
של הסברה! צריך להמשיך ולבנות את
הארץ ,במיוחד בימים אלה בהם אולי לא
הוכרזה הקפאה רשמית אך בפועל ,בשטח,
לא רואים כלום  -כמעט אפס בנייה .אך צריך
גם להיאחז בתקשורת ,ולהיאחז חזק.
לאחרונה התפרסם מטעם המועצה האזורית
שומרון ומועצת יש"ע כי עומד להתקיים קורס
בשם 'כיבוש קשקוש' ,שנועד להכשיר נערות
כ'שגרירות' להתיישבות ברחבי הארץ .מיד
כשראיתי את הפרסום על הקורס ידעתי שאני

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים

בועז הנמן

בועז הנמן ( ,)50נגר ,מתגורר בבית אל
שבבנימין.

תוכנה שמגדירה את הכל לפי פרמטרים שונים
וכך מייצרים את זה בצורה ממוחשבת".

מה הביא אותך למקצוע הנגרות?
"תמיד אהבתי ליצור דברים ונגרות זה
אחד המקצועות שמאפשרים הרבה יצירה,
דמיון ומעוף .גדלתי במושב נוב ברמת הגולן
ותמיד התעסקתי בדברים שקרובים לנגרות.
יום אחד איזשהו נגר רצה למכור את הציוד
שלו אז החלטתי לקנות את הנגרייה שלו
והייתי השוליה שלו במשך תקופה וכך למדתי
את המקצוע".

בישראל  2011עבודת כפיים עוד זוכה
להערכה המגיעה לה?
"אני מרגיש שהיא זוכה מאוד .אנחנו מתעסקים
בתחומים מאוד מעניינים ,כמו הייטק ,ביצוע
ויצירה מתחדשת .אני חושב גם שבשנים
האחרונות יש התפתחות עצומה בתחום
ההכשרה המקצועית וגם בהתיישבות יש
חבר'ה שלומדים באריאל מקצועות טכניים,
כמו תעשיה וניהול וכך בעלי המקצוע עולים
לרמה גבוהה ,אחרת לא נוכל לעמוד בתחרות
כי המוצר של היום הוא טכנולוגי ומחייב הרבה
הכשרה מקצועית ואקדמאית".
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באיזה מוצרים אתה מתמחה?
"כרגע אני מייצר את כל סוגי המטבחים
 גם ליצרנים אחרים ,גם לנגרים וגם לתצוגותשל מטבחים .מה שמייחד אותי ואת המטבחים
שלי זו הטכנולוגיה – בעלי מקצוע יכולים
להזמין כל מטבח דרך האינטרנט באמצעות

2

\\ יש”ע שלנו

עומדת להגיש מועמדות כדי להתקבל אליו.
אני מאמינה שזו ההזדמנות שלנו לעשות
זאת  -להראות לעולם ,או לפחות לעמנו ,את
התמונה האמיתית .הנה ,ניתנת לנו האפשרות
ללמוד איך לדגדג קצת את העם שלנו.
מאחזים זה חשוב ,לבנות זה חשוב ,אבל
אחרי שבונים משהו כדאי לשמור עליו מפני
הרוצים להורסו  -ואין הכוונה לשמירה פיזית
בלבד .עלינו לשמור שמירה רעיונית על רעיון
ההתיישבות בכל חלקי הארץ שלנו .אנחנו
צריכים להסביר לאחינו ,לעם ישראל ,את
חשיבות ההתיישבות ביהודה ,שומרון ,בנימין
 וכל שאר חלקי הארץ .אנו צריכים להביאבפניהם עובדות שישכנעו אותם שיש לנו את
כל הזכות שבעולם לשבת כאן ,מכל בחינה:
משפטית ,היסטורית-לאומית ודתית .עלינו
להפיץ את האמת שלנו הלאה ולהשתמש
בכישרון ובכוחות שלנו כדי להשפיע ולפעול
במקום החשוב הזה של הסברה.
הקורס החדש פותח את שעריו לבנות (והובטח
שיבוא עוד קורס המיועד לבנים) שזה בוער
בהן ,שמבינות את חשיבות הדברים ,שיש
להן כוח ,שיודעות להתבטא ורוצות להוביל
ולהנהיג .קורס רציני ואיכותי שייתן לנו את כל
הכלים שאנו זקוקים להם על מנת להסביר,
ולהסביר טוב ,לטובה ולתועלת .אז מי מוותר
על הזדמנות כזו? אני אהיה שם.
מעוניינת להירשם?
כנסי לפייסבוק של ישע שלי!
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התוכנה המיוחדת שלכם תיפתח מתישהו
גם לציבור?
"יכול להיות ,זה צריך לעבור תהליך ארוך כי

יש הרבה שאלות מקצועיות שצריך לענות
עליהן ורק מי שמבין בתכנון וייצור של מטבח
יכול כרגע לעסוק בזה .זה לא רק סתם לבחור
דוגמה ,אלא מענה על פרמטרים מקצועיים וזה
לא מעניין ולא אמור לעניין כל אחד".

5

קהל היעד שלך חוצה את הקו הירוק?
"ודאי .אנחנו מייצרים לאנשים בכל הארץ.
כאנשי ההתיישבות זה מחייב אותנו יותר,
לסטנדרטים גבוהים יותר .לעשות את הדברים
בצורה נכונה יותר ואני מקווה שאנחנו מצליחים.
זו עבודה קשה".

6

איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"אני מקווה מאוד שעוד הרבה לפני ,יהודה
ושומרון יהיו חלק אינטגראלי ממדינת ישראל
ואז כמובן שהאזור יפרח וישגשג עוד הרבה
מעבר למציאות הקיימת כיום".

אהלים של קדושה

המשך מעמוד השער

ברכה אלוקית זו לא נשארה לנצח ,ובמשך
הדורות נשאר רושם מקללתו של אותו רשע,
והקללות חזרו למקורן ,מלבד הפסוק "מה
טבו אהליך" שלא חזר לקללה אלא נשאר
לעולם כברכה .אם כן המנהג לומר את הפסוק
"מה טבו אהליך" נשען על הערך הנצחי שיש
במילים אלה שאף שמקורן היה קללה ,הרי
שהקב"ה הפך קללה זו לברכה נצחית.
ועדיין יש מקום לשאול  -מה ראו חכמי
הדורות לקבוע את דבריו של אדם רשע
בתוך סידור התפילה של היהודי? מדוע לא
להרגיל את היהודי בפתיחת הבוקר לומר
פסוקים מספר תהילים הבאים ממקור של
קודש ושל טהרת לב ,ולצטט דווקא דברים
שנאמרו על ידי אדם שיש בו עין רעה ,רוח
גבוהה ונפש רחבה?

על הפרשה בלק

אמנם בלעם היה אדם רשע שביקש לקלל
את ישראל ,אולם אי אפשר להתעלם מכך
שבסופו של דבר בלעם הרואה את עם
ישראל יושב בפתח אוהליו ונזהר בצנעת
הפרט ,התפעם מכך עמוקות ועל כך אמר
"מה טבו אהליך" (רש"י שם) .לדברים
אלה יש משמעות עמוקה ביותר .בהפטרה
של פרשת שלח קראנו על רחב הזונה
האומרת למרגלים (יהושע פרק ב' ט'-
ֹאמר ֶאל ָה ֲאנָ ִׁשים יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י נָ ַתן ה'
י"א)" :וַ ּת ֶ
הֹוביׁש
ָלכֶ ם ֶאת ָה ָא ֶרץּ ...כִ י ָׁש ַמ ְענּו ֵאת ֲא ֶׁשר ִ
אתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם...
ה' ֶאת ֵמי יַ ם סּוף ִמ ְּפנֵ יכֶ ם ְּב ֵצ ְ
ֹלקים ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ ַעל
ֹלקיכֶ ם הּוא ֱא ִ
ּכִ י ה' ֱא ֵ
ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת" .כאשר גוי מכיר בכך שה'
הוא מלך בשמים ובארץ והוא מתגלה דרך
עם ישראל ,הרי שיש בכך אמירה שנוגעת

לעתיד לבוא ,בו כל הגויים יכירו במלכות
ה' מלך ישראל על העולם (מחזור התפילה
לימים נוראים).
תפקידם של ישראל הוא להיות "ממלכת
כהנים וגוי קדוש" ,להביא לידי הכרת העולם
כולו כי יש מלך לעולם ולמלך זה יש רצון
המתגלה דרך עם ישראל .מסר זה מעביר
בלעם נביאם של הגויים ,בהכרתו בדבריו
כי אהליה של האומה הישראלית מבטאים
קדושה וצניעות .זו ברכה שלעולם אינה
חוזרת לקללה .יהודי האומר בכל בוקר
מחדש "מה טבו אהליך" ,נזכר בתפקידו
בעולם שהוא "וידע כל פעול כי אתה פעלתו
ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר
נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו
בכל משלה".
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סיפורי ארץ ישראל

הרבי בעיר האבות

ת

כונה רבה נרשמה בקרב קהילות
היהודים בארץ ישראל בחודש אב
תרפ"ט ,עת הגיע אל אדמת הקודש
צדיק גדול מארץ רחוקה :האדמו"ר ר' יוסף יצחק
שניאורסון ,האדמו"ר מריי"צ  -השישי שבשושלת
אדמו"רי חסידות חב"ד ליובאוויטש ,החליט
להגיע ארצה לביקור בן שבועיים .שנתיים לאחר
שנאסר ושוחרר ע"י השלטונות הקומוניסטיים
בברית המועצות ,וזמן קצר לאחר שלקה בהתקף
לב ,עזב האדמו"ר בן ה 49-את מקום מגוריו
החדש בריגא ובמסע בן עשרה ימים דרך ברלין,
פראג ,וינה ,טריסט ,ברינדיזי ואלכסנדריה הגיע
לירושלים עיר הקודש .שם ,בבירת ישראל
הנצחית ,פגש בגדולי הרבנים ובראשם הראי"ה
קוק שחיבבו ביותר .גם בצפת ,טבריה ,תל אביב,
פתח תקווה ובני ברק ביקר האדמו"ר.

את ברכת 'אבות' הפותחת את תפילת העמידה קרא הרב במנגינת הימים הנוראים ובבכי
רב ,כשהוא מחזיק בידו סידור קטן ובעיניו דמעות .גם יתר הנוכחים ,דתיים ו'חופשיים' כאחד,
לא יכלו שלא לפרוץ בבכי נוכח תפילת האדמו"ר המיוחדת למרגלות מערת המכפלה.
אך את יום שלישי ,ז' מנחם אב תרפ"ט ,יום
ביקורו בחברון ,ודאי חקק הרבי על לוח ליבו כיום
שלעולם לא יישכח.
בשעה  12:06עזבה את ירושלים שיירת מכוניות
גדולה שליוותה את האדמו"ר בדרכו לעיר
האבות .בדרך עצרה השיירה ליד קבר רחל ,שם
קרא האדמו"ר פרקי תהלים בבכי רב ,הקיף את
הקבר והדליק ח"י נרות .כמו כן ביקר ביישוב
מגדל עדר (בת עין של ימינו) ומשם המשיך
בנסיעה אל חברון ומערת המכפלה ,כשהמוני
יהודים מלווים את רכבו באוטומובילים (מכוניות,
כשמן אז) ובהליכה לצד הדרך .כבוד גדול נעשה
לאדמו"ר ,כבוד שערביי האזור לא ראו זה זמן רב
אצל היהודים.
בשלוש וחצי אחר הצהריים הגיעה שיירתו של
האדמו"ר הריי"צ לעיר חברון .הרב ביקר בביתו
של רב העדה האשכנזית ,הרב יעקב יוסף סלונים,
שבכניסה לעיר ,ומשם המשיכו כולם פנימה ,אל
העיר .אלפי תושבים – אנשים ,נשים וטף  -וכן
אורחים ובחורי ישיבות ,כולם המתינו לרבי סמוך
למערת המכפלה.
קהילת היהודים בעיר חברון כללה באותם הימים
גם כמה מצאצאי תלמידיו של האדמו"ר הזקן של
חב"ד ,מייסד החסידות ,ר' שניאור זלמן מלאדי.
באותן שנים רכש האדמו"ר האמצעי ,ר' דב בער
שניאורי ,את בית הכנסת 'אברהם אבינו' והורה
לחסידים לרכוש נחלות משלהם בעיר .שלוש
מנכדותיו של האדמו"ר הזקן התגוררו במקום עם
משפחותיהן ,ויחד עם היהודי החשוב חיים רומנו,
העצימו את ההתיישבות בעיר במשך שנים.
בדרכו אל קברי האבות ,עבר האדמו"ר הריי"צ
ליד נחלות חב"ד וליד המבנים שרכשו החסידים
בעיר ,התרשם ,והתקין עצמו לקראת הביקור
ההיסטורי במערה.
כשהגיע אל רחבת הכניסה עלה עד למדרגה
השביעית ושם התפלל עם הקהל תפילת מנחה
באריכות נדירה – למעלה משעה וחצי של
געגועים עמוקים אל אברהם ,יצחק ויעקב .את
ברכת 'אבות' הפותחת את תפילת העמידה קרא
הרב במנגינת הימים הנוראים ובבכי רב ,כשהוא
מחזיק בידו סידור קטן ובעיניו דמעות .גם יתר
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הנוכחים ,דתיים ו'חופשיים' כאחד ,לא יכלו שלא
לפרוץ בבכי נוכח תפילת האדמו"ר המיוחדת
למרגלות מערת המכפלה.
עם סיום התפילה ,נכנס הרבי אל מתחם המערה
לביקור בזק בן כרבע שעה .באותם ימים כמעט
שלא הותרה כניסת יהודים למקום ,אך בנו של
הרב סלונים ,ר' אליעזר דן סלונים ,שהיה מנהל
הבנק המקומי ,השיג רישיון כניסה מיוחד עבור
האדמו"ר .איש לא ידע שיהיה זה ביקור אחרון של
יהודי במערה ב 38-השנים הבאות ,עד לשחרור
חברון במלחמת ששת הימים .מספרים שרגע
לפני כניסתו של הרב למתחם ,שיגר המופתי של
ירושלים ,האנטישמי הידוע חאג' אמין אל-חוסייני
מברק לאנשיו בחברון הקורא להם למנוע את
ביקור האדמו"ר ,אלא שבהשגחה עליונה הגיעה
הטלגרמה באיחור...

רבי יוסף יצחק שניאורסון

עזבו הרב ואנשיו את המערה ,ביקרו בבית הדסה,
בבית הכנסת אברהם אבינו ,בבית רומנו ומשם
חזרו אל בית הרב סלונים שבכניסה לעיר' .מעריב'
התפלל הרב בבית הכנסת הגדול של חסידי וזקני
חב"ד בחברון ובדרכו החוצה הגיח לדקה אחת
בישיבת סלבודקה ,לאחר שראשי הישיבה הפצירו
ברבי שיכבדם בנוכחותו.
את ביקורו הזה ,כבר כתבנו ,לא שכח האדמו"ר
עד יום מותו .אך לא רק בשל מה שהתרחש

בזמן הביקור ,כי אם בעיקר בשל מה שהתרחש
 11יום לאחריו.
ביום שבת ,י"ח באב תרפ"ט ,נערך ביהודי חברון
טבח נורא ,שבמהלכו נרצחו באכזריות  64יהודים.
בין הנרצחים היו גם ר' אליעזר דן סלונים ומשפחתו
ורבים ממקבלי פניו של האדמו"ר .לאחר מאות
שנים של התיישבות יהודית בעיר האבות ,הביא
הטבח לקץ היישוב היהודי והחב"די בחברון ,עד
לחידושו בעקבות מלחמת ששת הימים.
את הבשורה המרה על שאירע בחברון ,קיבל
האדמו"ר הריי"צ בעודו על ספינה שיצאה
ממצרים בדרכה לאירופה .כששמע אודות הטבח,
חש ברע ונפל למשכב ,וכך סיפר במכתב לרב
הראשי ,הרב אברהם יצחק הכהן קוק" :בהגיעני
הבשורה המעציבה מהפרעות שנעשו בארץ
הקודש ,בנסיעתי מאלכסנדריה לטריעסט ביום
א' פרשת עקב ,נחליתי לא עלינו במחלת כליות
מרוב צער ועוגמת נפש ,ותודה לא-ל אשר היקר
באנשים החכם הנודע והירא אלוקים באמת הד"ר
וואלאך שיחיה ,היה עמי ,ומכאובי תודה לא-ל
הוקל .ובימים הראשונים לבואי לניו-יורק עוד לא
יכולתי להשיב רוחי אלי מהרושם החזק אשר פעל
עלי כללות השריפה אשר שרף ה' בבית יעקב,
וקריאת הרשימה של ההרוגים והנטבחים ,קדושי
עליון ,תנצב"ה" .וכך כתב הרבי במסר ליהודי
אמריקה ,שהתפרסם באחד העיתונים המקומיים:
"האירוע המעציב האחרון בארץ ישראל ,שפיכות
הדמים של יהודים ,שפרצו יום אחד לאחר עזיבתי
את הארץ ,הדבר הזה שבר אותי מאוד ,ועד לרגע
זה איני יכול עדיין להירגע ממכה זו".
סוף דבר ,כעבור שנים רבות חזרה ההתיישבות
היהודית אל חברון ,וכך מספר הרב משה לוינגר
יבדלח"ט ,על מה שאמר לו האדמו"ר האחרון,
הרבי מליובאוויטש" :כאשר ביקרתי אצל הרבי
בחודש ניסן תשמ"א ,כמה ימים לפני חג הפסח,
עודדני ודיבר בשבח ההתנחלות .בסיום השיחה
שאלתי את הרבי' :אולי הרבי יבוא לבקר אותנו
בשבועות בחברון?' ואז ענה לי בחיוך' :מדוע אתה
לא שואל אותי על פסח'?"...
מעובד עפ"י הספר 'מסע הרבי בארץ הקודש' מאת
דוד זאב רוטנברג.

"דווקא דורנו השפל הזה ,זכה לימים גדולים כאלה ,לאתחלתא דגאולה
ממשית...ואין לפול ח"ו ברוחנו לרגלי הצרות הרבות...כי אין הגאולה באה
מתוך שלוה ומנוחה ,אלא מתוך יסורים וקושי השעבוד...ואין האור בוקע
אלא מתוך החושך וכמאמר חז"ל :אם ראית צרות רבות ורעות באות ,צפה
לרגלי המשיח".

“

(הרב שמואל אליהו טאוב  -האדמו"ר ממודז'יץ זצ"ל)
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סר משה חיים מונטיפיורי נולד בשנת  1784בעיר ליוורנו שבאיטליה למשפחה יהודית-ספרדית 
אמידה ,ובגיל צעיר עבר עם משפחתו לאנגליה ,בה גדל והתחנך .בבגרותו השתלם במסחר ,והיה
אחד מ 12-הברוקרים היהודים בבורסה של לונדון .תוך תקופה קצרה יחסית הפך מונטיפיורי לאיש
עשיר מאוד ,עד כי בשנת  ,1824בגיל  ,40יכול היה לפרוש ולהקדיש את כל זמנו לעשייה ציבורית.
הוא הקים מוסדות צדקה ,ייסד קרן התיישבות יהודית ,שנקראה ”מזכרת משה“ ,ואף תרם
כספים לאנגלים לא יהודים .בין השנים  1874–1835עמד בראש ועד שליחי הקהילות – הארגון
החשוב ביותר של יהודי אנגליה .בשנת  1837העניקה לו המלכה ויקטוריה תואר אבירות .עושרו,
ייחוסו ,מעמדו ,הופעתו המרשימה וקומתו התמירה פתחו לו דלתות בכל אשר פנה ,והוא השכיל
לנצל נתונים אלה לשתדלנות למען קהילות יהודיות .מונטיפיורי התקבל אצל ראשי השלטון
ברוסיה ,במרוקו ובגרמניה ,וסייע ליהודים נרדפים.


בכל מסעותיו סייע להתפתחות היישוב העברי בארץ ישראל ולהקלת תנאי החיים
של היהודים בה ,בין השאר בזכות הכבוד שרחשו לו השלטונות העות‘מאניים
והקונסולים הזרים בארץ .מונטיפיורי קידם את ההתיישבות היהודית מחוץ לחומות
ירושלים ,סייע לפרנסת תושבי העיר ועודד את העבודה היצרנית ואת עבודת
האדמה .כמו כן פעל לשיפור שירותי הרפואה בירושלים .מוכרת במיוחד טחנת
הקמח שהקים ועומדת עד היום בשכונת ימין משה ,הנקראת על שמו .הטחנה
משכנת היום מוזיאון קטן על מונטיפיורי ופועלו ,ובצדה העתק משוחזר של המרכבה
שבה נהג לתור את הארץ .חמש שכונות נקראות על שמו בירושלים :מזכרת משה,
זיכרון משה ,אוהל משה ,ימין משה – בנחלאות ובעיר הישנה וקרית משה.

תקוה דגן

מונטיפיורי הקדיש את תשומת הלב לשיפור מצבם
של היהודים .הוא שמע מהם כי ”עבודת האדמה
היא הפתרון היחידי למצבם“ .הוא קידם בנייה של
מפעלי רפואה וארגן חלוקת תרופות בחינם .כמו כן
יזם הקמת בתי מלאכה ומפעלי חקלאות .מפעלים
נוספים שהקים :קופת תמיכה ליולדות עניות,
אריגים לתפירה ומכונת דפוס עבור ישראל ב“ק .כן
הוסיף חלק למבנה של קבר רחל ,וכך הוקם המבנה
הקיים עד היום על קברה .בשנת  1855הגיע לארץ
עם ירושה שקבל מהנדבן היהודי יהודה טורא .על
אדמה שקנה מכספו בנה טחנת קמח ,על מנת
להוזיל לתושבי ירושלים את ייצור הקמח ,הניח אבן
פינה לבית חולים ,בנה בית ספר לבנות וקנה פרדס
גדול ליד יפו .לאורך חייו היו למונטיפיורי יוזמות
נוספות רבות לטובת יישוב הארץ.
בצעירותו לא היה מונטיפיורי יהודי שומר מצוות,
אך למן ביקורו הראשון בירושלים התקרב מאוד
לתורת ישראל .מאז קיימו בני הזוג אורח חיים אדוק.
זמן קצר לפני מותו של מונטיפיורי חגגו קהילות
יהודיות ברחבי העולם את יום הולדתו ה .100-משה
מונטיפיורי נפטר בשנת  1885בעיר מגוריו רמסגייט.

משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית
ביקרו לראשונה בארץ ישראל
בשנת  .1827בהמשך חייו ערך
ששה ביקורים נוספים .במאה
ה 19-היו סיורים אלה רצופים
בקשיים ובסכנות ,מסיבות
בטחוניות ועקב מצב הדרכים.
בתקופה זו שררו בארץ ישראל
עוני ומחלות ,ומונטיפיורי תרם
רבות לקיומן של הקהילות
בארבע ערי הקודש :ירושלים,
צפת ,טבריה וחברון.
כמו כן התכתב מונטיפיורי
עם הרב קלישר בעניין
ההתיישבות בארץ.

³»Ãº½³ÉÇÁ½°³¶½È»´Æ´¾´ÈÈ»´Æ
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052-4295568
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עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

זהה את

הדמות

איזון בשידור החי

המערכה בעד שינוי אמיתי של התקשורת בישראל – נמשכת .תנועת
ישראל שלי ,המונה כעת למעלה מ 56-אלף חברים ,הקימה השבוע
את 'קומנדו זמן אמת' .שדרן כינה את המרמרה "משט הומניטארי"?
קבוצת אנרכיסטים זוכה לכינוי "פעילי שלום"? לא עוד .מהיום ,אירועים
מהסוג הזה יטופלו תוך דקות על ידי חברי ישראל שלי .איך? במקרה של
התבטאות או מעשה לא ראוי שכזה בתקשורת או בכנסת ,יקבל כל חבר
שיתגייס לקומנדו זמן אמת של ישראל שלי הודעת סמס (חינם!) המסבירה
לו כיצד לפנות
מיד אל הגורם
האחראי באותו
כדי
מקרה
להסביר לו את
הטעות ולדרוש
מיידי.
איזון
הצטרפו עכשיו!
חפשו
פשוט
בגוגל :קומנדו
זמן אמת.

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :משה מונטיפיורי
שמות הילדים הזוכים :מיכל פולסקי ,גבעת זאב,
אלישמע ביננפלד ,רחובות ,אוריה בקר ,פתח תקוה.

ומה עם יהונתן?

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

בתקופה האחרונה אי אפשר ללכת ברחוב או לגלוש באינטרנט מבלי
להיתקל בפרסומת הקוראת ללחוץ על ראש הממשלה לשחרר
מחבלים תמורת גלעד שליט .בקמפיין האחרון מופיעים ה"ביטחוניסטים"
כרמי גילון ,דני יתום ,יעקב פרי ואמנון שחק ,והשבוע תנועת 'ישראל שלי'
הפנתה אל הארבעה שאלה :ומה עם פולארד? יהונתן ,שפעל בשליחות
מדינת ישראל והציל חיי ישראלים רבים ,יושב כבר מעל  25שנים בכלא
בארה"ב ,ידידת
ישראל,בתנאים
אכזריים
מנשוא .האם
הפעלתם
לחץ? אם לא,
מדוע? יהונתן
הוא אחינו ,לא
נשכח אותו ולא
נפקיר אותו.
נילחם למען כל
שבויינו.

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

היה שלום "לישראל אין יכולת מכתב לקונסול ארה"ב בירושלים ,באופן מרוכז ובצורה מקצועית ,ע"י
לפנות התנחלויות" – כך כתב דניאל רובינשטיין ,והודיע לו כי צוות של אנשים מדהימים".
השבוע במעריב הפרשן הבכיר החליט לא להשתתף השנה חוויה בחווה בחוות ראשית הארץ
שלום ירושלמי .איך הגיע למסקנה בחגיגות יום העצמאות האמריקני שבבית-אל נערכה השבוע חגיגת
הזו? בשבוע שעבר סיירו ירושלמי בבית הקונסול .זאת במחאה על 'ראשית הגז' בהשתתפות מאות
 1והעיתונאית לילך ויסמן היחס האכזרי בו נוקטת ארה"ב ובראשם רב היישוב הרב זלמן
מגלובס כאורחי מועצת יש"ע בהר כלפי יהונתן פולארד" .שלילת מלמד והרב דוד חי הכהן  , 4ראש
כביר שבשומרון ,שם חזו לפתע השתתפותו בהלוויית אביו עוברת קהילת אורות התורה בבת-ים,
בפינוי המאחז הרחיבי ובמחאת כל גבול של התנהגות מקובלת .שכובד בקבלת הגיזה .את האירוע
התושבים" .אם זה מה
לא אוכל להצטרף אליכם לחגיגה" ,יזם מנהל החווה ,רונן זר ,בשיתוף
שקרהדבר...
בסופו של
דיין.
כתב
אחת,
סככה
כאשר באים להרוס
מכון התורה והארץ שהפעיל
170
לפרק
אפשר
צאו וחשבו איך
הסברה על הדרך  15מורי במקום סדנאות צמר לילדים.
בהתנחלויות
מבתיהם
אלף איש
ומורות דרך השתתפו
השבוע מאריאל בהערכה המרכז
יהודית
כמדינה
קיומנו
את
שתכריע
היא
המסקנה
לגושים.
אותם
ולהעביר
ביום
מיוחד להעברת האוניברסיטאי באריאל הכריז
הכשרהיעד זה
"אפרת" משיגה
לאגודת
תרומה
אין מצב
פשוטה :אין סרט כזה.
ושומרון
ביהודה
הסברה
סיורי
השבוע על הקמת 'המרכז לחקר
כזה" ,כתב ירושלמי .עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
02-5454500
יום ההכשרה העבירה
בעזרתך נוכל . 3
המזרח התיכון' ,שיעסוק בהערכות
להצילאתיותר!
www.efrat.org.il
מועצת
של
ההסברה
מנהלת
ישע בפייסבוק מועצת יש"ע
מצב לגבי יציבות המשטרים
עמודיהודי
הקימה באחרונה ראש
הדרך
מורי
ביקרו
ובמסגרתו
יש"ע,
פייסבוק
באזור ,היחס לאזרחים ועוצמת
חדש ,ישע שלי  , 2והשבוע המוכשרים (תרתי משמע)
החברה האזרחית במדינות ערב.
שיחת השבוע
בבנימין
מפתיעה בנקודות מרכזיות
פורסמה בו קריאה
דבר...יעמוד המזרחן
המרכז
בראש
בסופו של
למתנחלים" :יש לך מה להראות ובשומרון ונפגשו עם יו"ר מועצת פרופ' אלכסנדר בליי ,שמסביר
עצמך
לעולם? מוכן לחשוף את
דבר...יש"ע דני דיין ועם איש השומרון כי "הערכת מצב שוטפת תסייע
בסופו של
למצלמה? אם אתה מעל גיל  ,18בני קצובר .כל אחד מהמשתתפים לחוקרים ולמקבלי ההחלטות
רהוט ומעניין  -בוא להשתתף קיבל ערכת הסברה הכוללת להבין את התהליכים ובמידה
בתוכנית טלוויזיה פופולארית!" מאמרים ,מחקרים,
יהודית סרטים מסוימת לתת הערכה עתידית
היא שתכריע את קיומנו כמדינה
סיכם
קנטור,
פרטים נוספים בפייסבוק של ישע ומצגות .פרופ'
לגבי
המשכם".שתכריע
היא
ג'פריזה
משיגה יעד
תרומה לאגודת "אפרת"
רוב העובדות
את
מכיר
ואמר" :אני
שלי.
יהודית
כמדינה
קיומנו
את
עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו ,בעזרתך נוכל להציל יותר!
תן חינוך! מאות מחנכים ומחנכות
לא
מעולם
אך
בסיור,
שהוצגו
www.efrat.org.il
02-5454500
חגיגה עצובה יו"ר מועצת יש"ע,
השומרון "אפרת"
תרומה לאגודת
השתתפו
מיישובי
דני דיין ,שיגר בשבוע שעבר הייתה לי הזדמנות לשמוע את כולן
משיגה יעד זה

הילודה
הילודה

המוציא לאור:
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

הילודה

הצלנו,
עשרות אלפי תינוקות כבר
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
יותר!
עיצוב:נוכל
בעזרתך
להצילמ .פלדמן
תקוה דגן,
הפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-6070999

תמונות :מרים צחי וששון תירם

בע"מ
02-5454500

לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

www.efrat.org.il

השבוע (א') באירוע הוקרה מיוחד
לכבודם ,בהשתתפות שר החינוך
גדעון סער ,רב השומרון הרב
אליקים לבנון ,ראש המועצה
האזורית גרשון מסיקה ,ראש
עיריית אריאל רון נחמן ,הנהלת
משרד החינוך ועוד .את הערב
המיוחד ליוותה בשירה מקהלת
ילדי בית הספר יקיר  5ובסופו
זכו המשתתפים לצפות בהופעה
של הבדרן מוטי גלעדי ולהקת
'קולן' בשירים מהמקורות ושירי
ארץישעישראל.

בסופו של דבר...

הילודה
היא שתכריע
את קיומנו כמדינה יהודית

תרומה לאגודת "אפרת"
משיגה יעד זה
עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
בעזרתך נוכל להציל יותר!

02-5454500
www.efrat.org.il

תאיר נרי

JA@;9J1<8549H
<8
www.finish1982.co.il
pini@finish1982.co.il
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לכבד.
להנציח.
להקדיש.
<JA@;J91I92H4

