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ארנה קובוס נאחזת
המתנחלים

שנים האחרונות ,הפך החרם
לאחד הכלים המרכזיים
במלחמה נגד זכות קיומה של
מדינת ישראל .הדבר בא לידי ביטוי
בניסיונות החוזרים ונשנים להטיל חרם
על מוסדותיה האקדמיים של ישראל ,על
מוצרים המיוצרים בשטחה ועל אנשי רוח
ותרבות דוברי עברית .תופעה זו מהווה
איום אסטרטגי על ישראל.
"חוק החרם" שיזם יו"ר הקואליציה ,ח"כ
זאב אלקין ,ואושר השבוע סופית במליאת
הכנסת ,מציב לראשונה חומת מגן חוקית
ודמוקרטית מול המחרבים והמהרסים
היוצאים מקרבנו ,בעידוד ממשלות זרות
וגופי שמאל קיצוני מחו"ל .אך השלב הזה
היה קל באופן יחסי ,שכן הכנסת נבחרת
בידי העם ורוב העם במחנה הלאומי והציוני.
מה יהיה כאשר יגיע החוק אל בג"ץ?

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
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כניסה
ירושלים 19:10
תל אביב 19:27
חיפה 19:19

יציאה
20:26
20:29
20:30

כניסה
19:15
חברון
19:16
שכם
באר שבע 19:24

יציאה
20:26
20:27
20:26

חלום ושברו
סיפורי ארץ ישראל

על הפרשה פנחס
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כוכב הCNN
מה קורה

הרב יאיר שחור

רב היישוב מעלה לבונה
וראש המכינה 'מכלול'

הכיבוש משחית? הקב"ה מרפא!
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עשה קנאותו של פנחס ,בהריגת
זמרי בן סלוא אשר זינה עם
המדיינית ,הוא יוצא דופן.
התורה קוראת למעשה זה קנאות ,דהיינו
פעולה היוצאת מחום הלב ללא יותר מדי
חשבונות .ואכן ,יש מבני ישראל שרצו
לבוא חשבון עם פנחס על מעשה זה ,עד
שהקב"ה בכבודו ובעצמו יוצא להגנתו
ן-א ֲהרֹן
ן-אלְ ָעזָ ר ֶּב ַ
פנחסּ":פינְ ָחס ֶּב ֶ
ִ
של
ת-ח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל,
ַהּכ ֵֹהןֵ ,ה ִׁשיב ֶא ֲ
ת-קנְ ָא ִתיְּ ,בתֹוכָ ם; וְ ֹלא-כִ ּלִ ִיתי
ְּב ַקנְ אֹו ֶא ִ
תּ-בנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ב ִקנְ ָא ִתי" .ומיד אחר כך
ֶא ְ
המסקנה" :לָ כֵ ןֱ ,אמֹרִ :הנְ נִ י נ ֵֹתן לֹו ֶאת-
ְּב ִר ִיתיָׁ ,שלֹום ".ונשאלת השאלה  -האם

באמת זהו האדם המתאים לתת לו ברית
שלום בעקבות מסע ההרג הקנאי?
אלא שהתורה מלמדת אותנו שגם מעשה
של הרג יכול להיות תחת כותרת של
שלום .שכן השלום הוא משורש שלמות,
ופנחס אכן תיקן והשלים את החסר ,והא
ראיה ,שהמגפה נעצרה בזכות מעשהו.
אמנם הנצי"ב מולוז'ין מסביר שהשלום
כאן בא למטרה אחרת .השלום ניתן
לפנחס כדי להגן עליו מפני מידה של
אכזריות שדבקה בו בעקבות הריגתו את
זמרי ואת המדיינית" :ובשביל כי טבע
המעשה שעשה פנחס להרוג נפש בידו,
היה נותן להשאיר בלב ֶה ְרגש עז גם אחר
המשך בעמוד 3

לה בהרשמה לפרויקט מגורים חדש
חברת אורות
יבורהחהדתי במתחם מושב מצליח
לצ
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לפרטים ולתיאום פגישה08-6610750 :

יש”ע שלנו \\ 1

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

זה הוא ,פחות או יותר ,נוסח החוק החדש :מי
שקורא בפומבי להטיל חרם כלכלי ,תרבותי
או אקדמי על אדם או גורם כלשהו רק בשל
זיקתו למדינת ישראל ,למוסד שלה או לאזור
שבשליטתה – ולקריאה שלו יש כוח אמיתי
לפגוע באותו אדם או גורם – בית משפט יוכל
לחייב את הפוגע לפצות את הנפגע.
בניגוד לטענות שמשמיעים גורמי שמאל בימים
האחרונים ,החוק בהחלט לא ישפיע על זכותם
של אזרחי ישראל להתנגד או להחרים מוצרים
ושירותים מסיבות צרכניות או דתיות .כך למשל,
החרם הצרכני נגד גבינת הקוטג' הינו וישאר
אמצעי חוקי ולגיטימי למחאה אזרחית .האיסור
בהצעת החוק נוגע רק לחרם המבוסס על קשר
גיאוגרפי לישראל.
טענה נוספת שמשוללת כל יסוד היא שחוק
החרם פוגע בזכויות הפרט – לא נכון! החוק
אוסר אך ורק על קריאות פומביות לחרם גורף,
ולא מעוניין לבדוק את מנהגי הצריכה או רחשי
הלב של אזרחי ישראל או כל קבוצה אחרת .כל
אדם יוכל לקנות – או לא לקנות – כל מוצר שהוא
חפץ בו באין מפריע .רק קריאה פומבית ואנטי-
ישראלית לחרם בשל אי הסכמה פוליטית,
תיענה כראוי על פי החוק ובהתאם לקביעת
השופט בכל מקרה ומקרה.
חוק החרם (ששמו הרשמי והנכון הוא – החוק
למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם)
מגדיר הטלת חרם כנגד ישראל כעוולה אזרחית.

שמים סוף לטרור הכלכלי

נלחם במחרימים .ח"כ זאב אלקין

כלומר ,גוף שייפגע מהחרם יוכל לתבוע פיצויים
בבית המשפט .החוק אף מטיל פיצויי עונשין על
המחרים ,כך שבית המשפט יוכל לדרוש פיצויים
שאינם תלויים בשיעור הנזק ,אלא כעונש על
עצם הקריאה לחרם .כמו כן יוכל בית המשפט
לפסוק תשלום פיצויים לא מוגבלים בגובה הנזק
לאחר שהמוחרם יוכיח זאת.
סעיף נוסף וחשוב לא פחות בחוק יאפשר לשר
האוצר ,בשיתוף עם שר המשפטים ושרים
אחרים ,לאסור על אותם גופים הקוראים לחרם

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים

ארנה קובוס

ארנה קובוס ( ,)62מנהלת הקרן לחידוש
החיים היהודיים ביריחו ,מתגוררת בבית
חוגלה שבבקעת הירדן.

באזור המחנה הצבאי מול נבו .ה'בדיחה' הזו,
לה קראנו בית חוגלה קיימת ונושמת ברוך
השם כבר עשר שנים".

עלית ארצה לבדך בגיל  18מיוון  -איך
מקבלים החלטה כזו גורלית?
"זה לא פשוט .כבר בגיל חמש הצהרתי בפני
הוריי על רצוני לעלות לארץ ישראל וכולם
צחקו .בסופו של דבר ,לא יכולתי להימנע מהדף
הזה ועליתי ארצה בתור תלמידה באוניברסיטה
העברית .אחרי מלחמת ששת הימים ,קיבלתי
מכה קשה מאוד בחיי ,שסחפה אותי לכיוון
התשובה ובזמן מלחמת יום הכיפורים עשיתי
תשובה והתוודעתי לעולם ההתנחלויות
ולאנשים הנהדרים שבו  -והצטרפתי".

אומרים שא"י נקנית בייסורים ,את מרגישה
את זה בפועל?
"אנחנו יושבים כאן במקום אדיר ,חזק ,עוצמתי
ומיוחד מתחת לעיני משה רבנו ,מקום בו
בני ישראל חצו את הירדן ,מקום הברית
והפסח הראשון .אמנם אנחנו רחוקים פיסית
מההתיישבות ומהציבור שלנו ואני מקווה
שהם יגיעו גם לכאן ,אבל יחד עם זאת יש כאן
פעילות כמו שיעורי תורה וביקורים של קבוצות
וכן כניסות מאורגנות ליריחו .זה לא מקום של
בדידות ואני כמובן מזמינה את כולם להגיע
ולהצטרף להתיישבות שלנו כאן".
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מתי ,מדוע ואיך החלטת להקים את בית
חוגלה?
"אחרי ששרפו את בית הכנסת שלום על
ישראל ביריחו בשנת תש"ס ,הצבא אפשר לנו
להקים את ההיאחזות 'אלישע' ,כ 20-דקות
ממזרח לבית הכנסת .היינו שם תשעה חודשים
עד שהתחלף מפקד החטיבה והורה על פינוי
המקום .בתור בדיחה ,כנראה ,נתנו לנו לשבת
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\\ יש”ע שלנו

או משתתפים בו לגשת למכרזים ממשלתיים.
מגופים אלו יישללו הטבות ממשלתיות רבות
אחרות ,כגון זכאות לקבלת כספים ממפעל
הפיס ,תמיכות כספיות מהמדינה ,ערבויות
מטעם המדינה ,הטבות לפי חוק עידוד השקעות
הון והטבות ממס הכנסה.
אמנם מדובר בסנקציות קשות כנגד הגוף
המחרים ,אך קשה לראות כיצד מדינה
דמוקרטית תוכל להשלים עם מצב בו אדם או
ארגון קוראים להחרמת ישראל או חלקים ממנה
באופן גורף ומפלה ,ובאותה עת נהנים מהטבות
של הקופה הציבורית הישראלית .אפילו החוק
האמריקני אינו מאפשר להחרים את ישראל
ותוצרתה!
השבוע ,בזכות  47חברי כנסת ציוניים ,לאומיים
ונאמנים ,החליטה ישראל לקחת את עצמה
בידיים ולהגן על עצמה .בחודשים הקרובים,
יש להניח ,ינסו ארגוני השמאל הקיצוני להפעיל
את בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין
הגבוה לצדק ,נגד החוק .ההיסטוריה מלמדת
כי לא פשוטה דרכם של חוקים לאומיים וציוניים
המונחים על שולחנם של שופטי הערכאה
העליונה בישראל ולכן הדרך היחידה שבה נוכל
לשמור על החוק ששומר עלינו ,היא שנכיר
את פרטיו ,נבין את נחיצותו ונחזק את הרשות
המחוקקת שלנו במלחמתה המתקרבת על
זכותה של ישראל להגנה עצמית מפני הטרור
הכלכלי.
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תארי את ההרגשה של החזרה אל
המקומות הקדושים באזור יריחו?
"בפעם הראשונה שחזרתי לבית הכנסת 'שלום
על ישראל' אחרי השריפה ,זה היה בזכות
איזשהו כומר שהכניס אותי ליריחו ואז הבכייה
הייתה גדולה .כעבור זמן היינו נכנסים מדי שבוע
בזכות מי שמכהן היום כראש המינהל האזרחי,

תא"ל מוטי אלמוז ,ולאחר תקופה ארוכה שלא
אפשרו להיכנס ,לפני שנתיים התחלנו להיכנס
פעם בחודש בזכות מאמצים שעשה ח"כ אורי
אריאל.

5

באחרונה מאפשר צה"ל כניסות שבועיות
ליריחו – איך את מסבירה את השינוי הזה?
"אני זוקפת זאת לזכות מפקד החטיבה החדש,
אל"מ נוחי מנדל .לגבי העתיד  -זה לא ענייני
הפרטי ,הרי חז"ל כתבו שיריחו היא מנעולה של
ארץ ישראל  -הכל מתחיל ומסתיים ביריחו ולכן
אם אנחנו רוצים היום ,בתקופת הבית השלישי,
לכבוש את הארץ ולהתיישב בה ,חייבים
להתחיל מיריחו .אפילו הערבים יודעים ש'יריחו
תחילה' ".

6

איך את רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"יהודה ושומרון ברוך השם הולכות וגדלות
בעוצמה אדירה .אני מקווה שב 50-השנה
הקרובות נספיק לכבוש בעזרת השם את כל
יתר שטחי ארץ ישראל ששייכים היום לערבים
והמקום יתרחב ויסופח למדינת ישראל ,כולל
הבקעה ,וכל המקום יפרח".

על הפרשה פנחס

הכיבוש משחית? הקב"ה מרפא!

המשך מעמוד השער

כן ,אבל באשר היה לשם שמים ,משום כך
באה הברכה ,שיהא תמיד בנחת ובמידת
השלום ולא יהא זה ענין לפוקת הלב"
(העמק דבר כ"ה,י"ב).
מציאות זו ,של קיום צו ממצוות התורה
הכרוך בפעולה אכזרית ,ואשר עשוי לפגום
במוסריותו של אדם ,מצאנו במקום נוסף
וגם שם הקב"ה מברך את המשתתפים
במידת השלום .עיר שרוב תושביה
עובדים עבודה זרה ,נקראת עיר הנדחת –
שהודחה לעבודה זרה .עונשה של עיר זו
"הּכֵ ה ַתּכֶ הֶ ,את-י ְֹׁש ֵבי ָה ִעיר
חמור ביותרַ :
י-ח ֶרבַ :ה ֲח ֵרם א ָֹתּה וְ ֶאתּ-כָ ל-
ַה ִהוא--לְ ִפ ָ
י-ח ֶרב .וְ ֶאת-
תּ-ב ֶה ְמ ָּתּה ,לְ ִפ ָ
רּ-בּה וְ ֶא ְ
ֲא ֶׁש ָ
לׁ-שלָ לָ ּהִּ ,ת ְקּבֹץ ֶאלּ-תֹוְך ְרח ָֹבּה ,וְ ָׂש ַר ְפ ָּת
ּכָ ְ

לׁ-שלָ לָ ּה ּכָ לִ יל,
ת-ה ִעיר וְ ֶאתּ-כָ ְ
ָב ֵאׁש ֶא ָ
ֹלהיָך" (דברים י"ג,ט"ז) .הריגת כל
לַ יהוָ ה ֱא ֶ
התושבים ושריפת כל הרכוש .זהו תהליך
קשה ביותר העלול להשאיר רושם של
אכזריות בנפשם של המשתתפים .באה
התורה בפסוק הבא ומבטיחה..." :וְ נָ ַתן-
לְ ָך ַר ֲח ִמים וְ ִר ַח ְמָך וְ ִה ְר ֶּבָךּ ,כַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע
ֹלהיָך,
לַ ֲאב ֶֹתיָךּ .כִ י ִת ְׁש ַמע ְּבקֹול יְ הוָ ה ֱא ֶ
ל-מ ְצ ו ָֹתיוֲ ,א ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמ ַצּוְ ָך
לִ ְׁשמֹר ֶאתּ-כָ ִ
ֹלהיָך".
ַהּיֹום--לַ ֲעׂשֹות ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינֵ י יְ הוָ ה ֱא ֶ
וכך כתב ה"אור החיים" הקדוש" :כוונת
מאמר זה כאן לפי שצוה על עיר הנדחת
שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו בהמתם.
מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב
האדם ,כמו שספרו לנו הישמעאלים כת

הרוצחים במאמר המלך (יחידות ההוצאה
להורג מטעם המלך) כי יש להם חשק גדול
בשעה שהורגים אדם ונכרתה מהם שורש
הרחמים והיו לאכזר ,והבחינה עצמה
תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחת .לזה
אמר להם הבטחה שיתן להם ה' רחמים
הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות ,מקור
הרחמים ישפיע בהם כח הרחמים מחדש
לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח
המעשה" .למדנו מפרשיות אלה שגם
אם יש צורך לבצע פעולות אכזריות נגד
אויבי ישראל ,אשר עלולות להשחית את
מידותינו ,אין לנו להימנע מלעשותם,
והקב"ה ירפא ויברך אותנו בברכת רחמים
וחיים ושלום ,אמן!

אפשר לתלות
תמונה בסלון

נוף הכנרת והרי הגולן נשקפים מהפרויקט

ואפשר
פשוט
לפתוח
חלון

וף
נ
הבית שעולה על הדמיון

טבריה

בנקודה בה טבע הגליל וקסם הכנרת נפגשים ,נבנה פרויקט מדהים ביופיו .נוף מרהיב לכנרת
והרי הגולן ,מיקום מעולה ,קהילה איכותית עם מוסדות חינוך ודת באזור הטוב ביותר בצפון.

בואו לנוף כנרת ותגלו שהמציאות עולה על כל דמיון.
דירת  4חדרים החל מ₪710.000 -

04-6664666
w w w . l r - d o r . c o . i l

התמונות להמחשה בלבד

דירות  4-5חדרים ,דופלקסים ודירות גן

מרפסת סוכה | מעלית שבת | נוף לכנרת מכל דירה

ביצוע:

המכירה לפי חוק מכר | הון עצמי נדרש החל מ 180,000₪ :בלבד

מענקי דיור עד  ₪100.000לזכאים
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סיפורי ארץ ישראל המחילה – חלום ושברו
חלל עצום .כל הסימנים מעידים שהחלל הזה
יובילנו למקום המשוער של קודש הקודשים .אם
רק ניתן יהיה להתקדם עוד קצת פנימה ,נגיע
ממש ל"אבן השתיה" ,ושם צריכים להימצא חלק
מאוצרות המקדש .על פי הקבלה ,ברגע שיימצאו
אוצרות אלה ,יבוא המשיח".
הרב גץ סבר כי יש לגלות תחילה את המקום שבו
עמד לפנים המזבח ,ונתן בו שני סימנים .הראשון,
המזבח הוצב על מישור ,אדמה ישרה ,ואילו הר
הבית בנוי מחילות על גבי מחילות .אם ימצא שטח
מישורי ,השונה מפני הקרקע הרגילים ,תהא זו
ההוכחה הראשונה למקום המזבח .הסימן השני -
מתחת למקום המזבח ,שעליו הוקרבו הקורבנות
בימי המקדש ,הייתה רצפה של קוניה ,תערובת
של סיד ואבץ" .אם ימצא ולו פירור אחד של אבץ",
קבע הרב" ,נדע את מקום המזבח ,ודבר זה יקדם
אותנו רבות".
בשעות הערב הגיע למקום הראשון לציון הרב
עובדיה יוסף .הוא הציג שאלות וקיבל מענה.

ל

פני  30שנה ,כמה שנים לאחר מלחמת
ששת הימים החלה מדינת ישראל
בחשיפת הכותל המערבי לכל אורכו,
ע"י חפירת מנהרה מרחבת הכותל לכיוון צפון.
החפירות נעשו בסתר ,כדי שלא לעורר התנגדות
ערבית ובין לאומית .במהלך החפירות נחשפה
במפתיע מחילה הנכנסת מזרחה ,אל מתחת
לשטח הר הבית ,ממש מול מרכז כיפת הסלע .זהו
סיפורה של המחילה – סיפור של חלום ושברו.
בחודש תמוז תשמ"א הוחלט ליצור בקיר שבחדר
אל מול קודש הקודשים מגרעת קטנה ,על מנת
להכניס בה ארון קודש ,שכן רוחב החדר היה צר
מלהכיל את ארון הקודש והארון היה תופס שטח
ניכר מהחדר ,ומשאיר רווח צר ביותר למעבר.
עומקו של הקיר לאורך המנהרה הינו בדרך כלל
שמונים סנטימטר .לכן חשבו שניתן לחצוב בקיר
ולהכניס לתוך המגרעת את ארון הקודש מבלי
שיקרה דבר .אולם מקום החציבה היה בפינה,
במקום בו עובי הקיר עשרים סנטימטר בלבד.
בכ' תמוז החלו לחצוב בקיר .מיד כשהחלו
בחציבה נפער חור והתגלתה לעין כל מנהרה
ענקית חצובה בסלע לכוון מזרח ,אל מתחת
להר הבית .ממדיה מרשימים :עשרים ושמונה
מטר אורכה וששה מטר רוחבה ,באור העמום
ששורה במנהרות לא ניתן היה לראות את סופה.
קרקעיתה של המנהרה הייתה מלאת מים ,שכן
העותומנים בנו בה לפני כחמש מאות שנים
קירות תמך עשויות מאבן גיר רך על מנת ליצור
במחילה בורות מים .עם גילוי המנהרה הזעיק
מנהל העבודה את הרב גץ .התרגשות רבה
אחזה את הרב בהגיעו למנהרה .בשעות אחר
הצהרים הגיע למקום מנכ"ל משרד הדתות מר
גדליה שרייבר ,שהתרגש אף הוא מהגילוי .שח לו
הרב" :מצאנו מנהרה מתחת לקודש הקודשים,

4

\\ יש”ע שלנו

בליל שבת הכניסו הערבים סלוני מים דרך פתח
חדש בהר הבית שהרב לא ידע על קיומו .כמו כן
שלשלו תאורה רבת עוצמה .חשש כבד קינן בלב
הרב ,שמא יחדרו אף אנשים מבעד לפתחים
ומשם הדרך קצרה לכותל ,לכן הורה לחסום את
הפתח בקרשים.
הרב שהה שעות רבות במחילות ,שמר על
המקום ולא זז ממנו .המתח המצטבר השפיע
על בריאותו עד שביום ב' נשלח לבית חולים
לבדיקות דחופות .הרופאים ציוו עליו לשכב
במנוחה מוחלטת ,אך הוא חש שאינו יכול לעזוב
את משמרתו במנהרות ועזב את בית החולים
ביום שלישי בבוקר בהבטיחו לנוח בבית.
אולם הוא לא הספיק לנוח .בשעה שתיים
הזעיקו מנהל העבודה באומרו שעשרות בחורים
מוסלמים ירדו למחילה מפתח סתר בתקרת הר
הבית והחלו לסתום את הפתח למחילה.
הרב קם ממיטת חוליו ,ושעט כולו כשהוא חיוור
כסיד ,במדרגות הרובע לכיוון הכותל ,רץ לאורך

"מצאנו מנהרה מתחת לקודש הקודשים ,חלל עצום .כל הסימנים
מעידים שהחלל הזה יובילנו למקום המשוער של קודש הקודשים .אם
רק ניתן יהיה להתקדם עוד קצת פנימה ,נגיע ממש ל"אבן השתיה",
ושם צריכים להימצא חלק מאוצרות המקדש .על פי הקבלה ,ברגע
שיימצאו אוצרות אלה ,יבוא המשיח".
לאחריו הגיע הרב שלמה גורן שהתלהב מאד,
ואמר מזמורי הודיה מתהילים .הרב גורן הורה
להמשיך ולפתוח ולנקות קדימה ללא עיכובים,
הוא ליווה את הרב גץ לביתו בעודו ממלמל כל
הזמן " -עתה נדע את כל האמת" ...למחרת הגיע
הרב גורן והתעניין עד היכן התקדמו ,עז היה רצונו
לגלות את צפונות המקדש...
תוך כדי מהלך ניקוי המנהרה גילה הרב פתחים
עליונים בתקרת המחילה ,חשש התגנב ללבו
שמא יבוצע פיגוע מאחד הפתחים ולכן הורה
מיידית לסתום את הפתחים בסתימה זמנית .עוד
באותו היום ,יום ב ,י"ז אב ,נסתמו אותם הפתחים.
במשך כל אותם שבועות ,הידיעה על גילוי המנהרה
נפוצה בקרב אנשי ממשל ועובדי מדינה אולם
העניין לא הודלף לתקשורת .ממקורות מוסמכים
נודע לו שגורמים ישראלים העוינים את החפירה
מתחת להר הבית ,עומדים לפרסם את הידיעה
בתקשורת בצורה עוינת ובכך "לפוצץ" את כל
העניין ברעש גדול .ביומנו כתב הרב גץ" :כתבים
של "קול ישראל" טוענים שטדי קולק רוצה לשלוח
אלי שוטרים מחר ,על שאני ,כביכול ,חופר מתחת
הר הבית .הסברתי להם את כל העניין והם הבטיחו
שימתנו את הידיעה שתשודר כבר בשבע בבוקר.
לא הצלחתי לשכנעם שימנעו מכך".
ביום ה' ,כ"ז באב בשעה  7:00בבוקר שודרה הידיעה,
בה נאמר שמתחת להר הבית נחשפה מנהרה ורב
הכותל מעריך שבאחת הכניסות הצדדיות ייתכן
ויהיה אפשר למצוא את כלי המקדש.
מרגע פרסום הידיעה הגיעו לרחבת הכותל
כלי תקשורת מכל רחבי העולם וההתעניינות
סביב גילוי המחילה הלכה וגברה .הרב היה נתון
בלחץ כבד מצד כל נציגי התקשורת ולכולם ענה
והסביר מהו פשר הגילוי.

הרחבה ונכנס למחילות והנה למולו בתוך
המנהרה עשרות רבות של בחורים ערבים
משולהבים וכלי עבודה ,מקלות ומקושים בידיהם,
משליכים לעברו אב נים ,צועקים כלפיו ומאיימים
לרוצחו נפש.
אשתו התקשרה לישיבת "תורת כהנים" וביקשה
שהתלמידים הנמצאים יבואו לכותל לסייע ,היא
רצה אחריו ,נכנסה למחילות ,וכשראתה שבעלה
ניצב בסכנת חיים ממשית רצה לכותל וזעקה:
"הצילו! הצילו! הרב בסכנת חיים" .באותה שעה
עמד הרב מול הערבים וניסה להרגיעם לבל
יפגעו בו .האווירה הייתה מתוחה מאוד .לאחר
דקות ארוכות הגיעו בחורי ישיבה שהוזעקו
למקום .שוטרי מג"ב שהגיעו למקום עצרו כמה
מהתלמידים ורק לאחר שהרב גץ חתם על
ערבות ,שוחררו ממעצר.
באותו יום בעקבות לחץ אמריקאי כבד שהפעיל
שגריר ארה"ב בישראל סמואל לואיס ,ומתוך
חשש למתח בין יהודים לערבים ,החליטו ראש
הממשלה מנחם בגין ושר הפנים והמשטרה יוסף
בורג לסתום מחדש את הפתח .מנחם בגין הבין -
העיד יועצו רפי איתן  -שעם כל החשיבות הרבה
בהתקדמות בחפירות מזרחה ,אין היא שווה את
הסערה הבין לאומית העשויה להתחולל ולכן
התקבלה ההחלטה לסתום את הפתח בבטון.
עובדי העירייה החלו להקים מחדש את הקיר.
ומעבר לקיר נשמע קול הלמות הבניה .משאיות
מלאות בבטון נכנסו להר הבית ,ופועלים ערביים
בנו קיר בטון מזויין שעוביו כמטר וחצי.
"מעודי לא חשתי השפלה של היהדות כמו היום
וזאת במדינתנו הריבונית! אני מתפלל שזהו סוף
הגלות" ,כתב הרב גץ ביומנו...
עפ"י ספרו של שמחה רז – "רב הכותל".

"ברוך ה' שהגיענו לשעה היסטורית יחידה במינה בשוב ה' את שיבת ציון...
וזיכנו לראות הגשמת הבטחתו לאבותינו בחזון נביאי ישראל על תקומת
ישראל בארץ אבותיו בהקמת מדינת ישראל ובקיומה ובהתחלת הגשמת
קיבוץ גלויות".

“

(הרב דוד בן כליפא זצ"ל ,מחכמי אלג'יר)
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ריאיון עם מאיה אוחנה–מורנו.
 5שנים למלחמת לבנון השניה
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ובחרת בחיים
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הרגשתי שאני
שנכנסתי ללימוד זו הייתה החלטה
צריכה להשתנות.
מבחינתי – לקחת את
של התחייבות וזה משפיע על היום
השיעורים ברצינות – שהאדם הוא הכלי
שלי .יש פה הבנה
המלמדת אותך איך לנקות
יום
והתורה היא
לשחרר תפיסה,
אותו ,איך לדייק אותו,לתובנות על עצמך.
להעמיק יותר ,להגיע
להתמסרות הזאת ,ולא
רק מי שמוכן ולצפות ,יהיה מסוגל
לשבת על הגדר
החיבור ,לחולל שינוי.
גולד ,עמוד (17
לעשות את

הנשים החזקות
על
מאחורי לובשי המדים
שנות האלפיים
על עליה נוסח
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צפורה סבתו
חיותה דורה וינר
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רון שגב�פינקלמן
יונית פרידלר
הדס בן ארי

ריין  Yענבל וייס
אנקור  Yד"ר ציפי
 Yאורית כרמלי
תמה בר נתן  Yד"ר חוהתמים  Yהדס בן ארי
גולדשמיד  Yאפרת
איה

)מיכל
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אריאל,

טרום-ממלכתי.
העבר ,אל
ששייך אל
המצב ה
הלאום
כאל משהו
מהעולם ,היחס אל מהעולם.
הוא
חלק
ובתור חלק צריכה להיות שאם היא
מלכות ,היא החשיבה הזה
שלא תהיה
הגויים.
שבויה ברצף מלך ככל שנהייתה כאן
מלכות ,צריך
היהודי .שלא
שברגע
תחשוב לטובת העם
שתחליט שהיא
מגויסת למדינה
ני מאחל
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הלל .איתך כבר שלוש שנים
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של רות.
האשמות שמאפיינות

חנה
Y

יליון

"א

על חולו של מועד
"בית המדרש
על להתחדשות"
הסטודיו המפתיע
על "תנועת הרוח"
הדרך" בראיון
והרכב
"תפילת השקת הדיסק
מיוחד לרגל

האשמות בסיפור הזה

חמות־כלה בימינו.
כל כך יחסי
מרים צלחת בבית",
"הבעל שלי לא פעם" ,אמא שלו
אנחנו שומעים לא
כך ,הרגילה אותו
פינקה אותו כל
בשבילו".
שהכל עושים מי להאשים .הוא
יופי שמצאת את
התיקון שלך ,מותק".

לב  Yחנה עגיב  Yהדס

מס'

על שבתות קצת אחרות

ציפורה סבתו

הרב איל יעקובוביץ'  Yאורית כרמלי
אלומה לב  Yד"ר ציפי ריין  Yנעמי וולפסון
ענבל וייס  Yאיה גולדשמיד  Yלינדה מרשל
חנה עגיב  Yהדס בן ארי

ěđēĤĕ
ęĕĥĜ
ĕĥČĤĘ
ęĕĥďđē

ירחון נשים
לראשי
חודשים

ירחון נשים
לראשי
חודשים

33

י–ה אכסוף
נעם שבת

הרב

בסיעתא דישמיא • א י י ר

וטיפים

גיורת בת זמננו
על
על חמיות וכלות
צליחת הכנרת לנשים
על
בראייה אימונית
על אדריכלות
על אריאלה סביר
בתוך סוכת לולבים
ועל החיים

א

למדינה שתחליט שהיא
ני מאחל
העם היהודי .שלא
מגויסת לטובת
שנהייתה כאן
תחשוב שברגע הגויים .שלא תהיה
מלך ככל
מלכות ,צריך החשיבה הזה שאם היא
שבויה ברצף
להיות חלק מהעולם.
מלכות ,היא צריכה היחס אל הלאום
ובתור חלק מהעולם,
ששייך אל העבר ,אל
כאל משהו
הוא הטרום-ממלכתי.
אריאל ,עמוד 22
המצב
ישראל

למנויים 054-9393030
א
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
רבי יהודה אלקלעי
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בשאיפתו לעורר את התודעה הלאומית יצא ר‘ אלקלעי לשני מסעות בקהילות היהודים
באירופה :בשנת  1851יצא למסע ארוך בקהילות היהודים בבוקרשט ,בווינה ,בלייפציג,
בברלין ובלונדון .שם ,בבירת אנגליה ,מצא תומכים לרעיונותיו והקים חברה ליישוב ארץ
ישראל  -אך היא התפרקה מיד עם צאתו מלונדון .כעבור שש שנים יצא שוב ללונדון,
בתקווה להקים מחדש את החברה  -אך ללא הצלחה.
הרב אלקלעי לא הסתפק ברקימת חזון ,אלא תיכנן תוכניות מעשיות לפרטיהן .דיבר על
תחיית הלשון העברית ,על פנייה לסולטאן הטורקי ולמעצמות ,על הקמת מסגרת מארגנת
ליישוב הארץ ועל הקמת בנקים שירכזו הון פרטי לפיתוח הקרקעות.




תקוה דגן

רבי יהודה אלקלעי נולד בסרייבו בשנת
תקנ“ח  1798 -לאביו שלמה חי ,שהיה
רב הקהילה .הוא קיבל חינוך תורני אצל
אביו ומורים אחרים ,עלה ארצה בגיל 11
ולאחר שהוסמך כרב נשלח לעיר זֵ מון,
שהייתה נתונה לשלטון אוסטריה ,ובה
שימש תחילה מלמד ב“חדר“ וכעבור זמן
כיהן כרב הקהילה .את פעילותו הציבורית
החל לקראת שנת ת“ר  ,1840 -ובתוך
ארבע שנים הוציא לאור את שלושת
ספריו הראשונים ,בהם הציג את רעיונותיו
על הגאולה ומצוות יישוב ארץ ישראל ,על
חשיבותה של השפה העברית ועוד.

בספר ”גורל לה‘“ שיצא בשלוש מהדורות ואף
תורגם לאנגלית ,הרב אלקלעי פורס לראשונה
תוכנית ציונית-מדינית ריאלית ומפורטת
להקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל,
הכוללת את כל היסודות הפוליטיים והארגוניים
שעלו  50שנה מאוחר יותר בספרו של הרצל,
”מדינת היהודים“ .סביר להניח כי הרצל קרא
אותו והפנים את הרעיונות שהועלו בו ,יען כי
אביו של הרצל היה תלמידו וסייע בהדפסת
ספריו של הרב אלקלעי בעירם זמלין ,וסבו היה
התוקע בשופר בבית הכנסת של הרב אלקלעי.
הרב אלקלעי דיבר על הגאולה הטבעית
שקודמת לגאולה הניסית” .כלו כל הקיצים ואין
הדבר תלוי אלא בתשובה“ .תשובה זו לא פירש
במובנה הרגיל ,אלא כשיבה לארץ ישראל.
הרב אלקלעי נפטר בשנת  ,1878ונקבר בחלקת
הספרדים בבית הקברות בהר הזיתים.
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\\ יש”ע שלנו

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

זהה את

הדמות

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :רבי יהודה אלקלעי
שמות הילדים הזוכים :אוריאל ואביה בורשטין,
ירושלים ,בן-ציון אייפרמן ,בת-ים ,יונתן בן-ארי,
חולון.
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מה קורה
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

פותחים חלון המועצה האזורית
דרום הר חברון ציינה בסוף השבוע
שעבר  30שנה להקמתה ובאותה
הזדמנות חנכה את בניין המועצה
החדש באזור התעשייה מיתרים.
לאירוע החגיגי" ,פותחים חלון"
כותרתו  , 1הגיעו אלפים ובהם
רבנים ,ראשי מועצת יש"ע ,אנשי צבא
וכוחות הביטחון ורבים מהמתיישבים
שבאו לחגוג עם אחיהם מהדרום.
במסגרת האירוע הוענקו תעודות
יקיר ההר לרב דב ליאור ולרב אליעזר
ולדמן וכן לרב חנן פורת שמסיבות
בריאותיות לא היה יכול להשתתף
באירוע וקיבל את התעודה בביתו
מידי ראש המועצה צביקי בר חי.
באירוע שודרו גם ברכותיהם של יו"ר
הכנסת ראובן ריבלין והשר בני בגין
וכן נערכו יריד ,מופע לייזר והופעות
מקסימות של תושבי המועצה.
אל חשש המשנה לראש הממשלה,
השר סילבן שלום ,ביקר השבוע
בקרני שומרון ונטע במקום עץ,
המסמל לדבריו את שורשינו בארץ

ישראל" .קרני שומרון חשובה לביטחון
ישראל והיא תישאר חלק בלתי נפרד
מהמדינה בכל הסכם עתידי" ,הצהיר
שלום .בישיבת ההסדר בקרנ"ש,
שמע השר מהתלמידים על מצוקת
הדיור באזור וב"נופשון שומרון" 2
נחשף למסגרת מיוחדת המאפשרת
להורים לילדים עם צרכים מיוחדים
מכל רחבי הארץ מנוחה בשבתות
ובמועדי ישראל .בין מלוויו של השר:
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,ראש
המועצה המקומית קרני שומרון
הרצל בן ארי וראש המועצה האזורית
שומרון גרשון מסיקה.
נהנית? ספר לתלמידיך! מנהלי בתי
החינוך של רשת אמי"ת  3סיכמו
את שנת הלימודים שהסתיימה לא
מזמן ביומיים של שיעורים וסיורים
בגוש עציון .את החלק הלימודי
עברו המנהלים במכללת הרצוג
שבאלון שבות ואת החוויה עשו
בעזרת מדריכי בית ספר שדה כפר
עציון בהרודיון ובאמת הביאר ,לשם
הבטיחו לחזור עם התלמידים.

מנכ"ל אמי"ת ,ד"ר אמנון אלדר ,אמר
כי סיפורו של גוש עציון הוא סיפורה
של הציונות כולה וראוי שתלמידים
יעסקו בו וילמדו עליו בכל בית חינוך
במדינת ישראל.
כוכב ה CNN-לא בכל יום משדרת
רשת  CNNהעולמית כתבה
אובייקטיבית על הנעשה ביהודה
ושומרון .כך קרה בשבוע שעבר,
כשכתב הרשת בירושלים קווין פלאוור
דיווח על אתר המבקרים בשילה –
משכן שילה – והפעילות התיירותית
במקום .מנהלת האתר ,צופיה דורות,
אוחזת בספר תנ"ך ומסבירה לקבוצת
תיירים אוהדי ישראל מאוסטריה 4
אודות ההיסטוריה המקומית ,ודוברת
מועצת בנימין לתקשורת זרה ,שילת
קהלני ,מספרת בכתבה
כי מראה העיניים טוב
משמע האוזניים .נחמד
שבימים של קוורטט
ומדינה פלסטינית ,יש גם
®¾º¶½ÄÇ»²º¶¯Å°Æ»º¶Å¸²»º¶½²Ä¼²ÁÅÁ²
מי שנותן מקום לצד השני
º¶Å¶Æ¸»±¶¯²¾¹¸Ç
Ç²ÇÆÅ±¹¸¹
והיפה של האזור.

אתם קולטים? המועצה המקומית
אפרת נכנסת חזק לענייני איכות
הסביבה והשבוע הוחלט על הקמת
קבוצת רכישה לקולטים סולאריים
 5לייצור חשמל לכלל תושבי
יהודה ושומרון .במועצה מסבירים
כי בעלי עסקים ובתים פרטיים
יכולים ליהנות מהכנסה פאסיבית
קבועה עם החזר השקעה מובטח
ותרומה לסביבה ,באמצעות ייצור
עצמי ומכירת חשמל מלוחות
סולאריים המותקנים על גג הבית.
אדמונד חסין ,מנכ"ל החברה
הכלכלית של אפרת מציין כי
המבצע מיועד לתושבי יהודה
ושומרון בלבד .בקרוב ייערך ערב
הסברה לנושא.
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מחוקקים ציונות

www.myisrael.org.il

חוק החרם שאושר השבוע בכנסת ,הטריד לא מעט את מנוחתם של חברי תנועת 'ישראל שלי'.
החברים פנו שוב ושוב לחברי הכנסת מהאופוזיציה (וגם
לחלק מהקואליציה )...כדי שירימו ידם בעד החוק במליאת
הכנסת .בטלפונים ,בדפי הפייסבוק ובדואר האלקטרוני
לחצו החברים על נציגינו בכנסת – לחץ שבסופו של
דבר סייע לקידום המטרה .החוק ,כידוע ,אושר (ראו מדור
יש"עמדה בעלון זה) וחברי ישראל שלי המרוצים הודו לח"כ
זאב אלקין ,יוזם החוק ,וליתר הח"כים שהצביעו בעדו אחרי
ארבעה חודשים של מאבק על זכותה של ישראל להגן על
עצמה .ממשיכים הלאה – למשימות הבאות למען הציונות,
העם והמדינה שלנו.
המוציא לאור:

www.myesha.org.il

JA@;9J1<8549H
<8
www.finish1982.co.il
pini@finish1982.co.il
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\\ יש”ע שלנו



עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906

הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרים צחי ,תרבות ומורשת יריחו וסרט למזכרת
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בע"מ
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הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

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