הכרזה חד צדדית

מקשטים את הדרכים בדגלי ישראל לקראת ההכרזה הפלסטינית הצפויה ,השבוע בבנימין

שלנו
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חגי בן ארצי חי תנ"ך
המתנחלים

בעוד שלושה חודשים ימלאו  30שנה
להחלטת ממשלת הליכוד בראשות
מנחם בגין להחיל את הריבונות
הישראלית על שטחי רמת הגולן.
העולם כעס ,גינה ובעט – אך בגין
הבהיר בעוז כי אם הסורים מצהירים
שלעולם לא יכירו בישראל – הם
האשמים .הימים הקרובים הם ימי
מבחן לממשלת הליכוד בראשות
בנימין נתניהו – האם תשכיל לנצל
את שעת הכושר שנוצרה בעקבות
סרבנות הפלסטינים לדרך המשא
ומתן ,ותכריז על קידום חוק להחלת
הריבונות הישראלית על היישובים
היהודיים ברחבי יהודה ושומרון?
אחרי  44שנים ,הגיע הזמן לעשות את
מה שטוב לישראל.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:08
תל אביב 18:25
חיפה 18:15

יציאה
19:19
19:21
19:20

כניסה
18:14
חברון
18:14
שכם
באר שבע 18:23

יציאה
19:19
19:19
19:20
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הרב ד"ר משה חיגר ז"ל
סיפורי ארץ ישראל

גאים להציג
מה קורה

על הפרשה כי תבוא
"ארץ זבת חלב ודבש"

ב

ספר דברים כולו אנו מריחים
את ניחוחה המיוחד של ארץ
ישראל ,ובפרשת כי תבוא הדבר
בולט במיוחד" :וְ ָהיָ ה ּכִ י ָתבֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ
ֲא ֶׁשר ה' ֱאֹלקיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה וִ ִיר ְׁש ָּתּה
וְ יָ ַׁש ְב ָּת ָּבּה" ,התורה מלמדת אותנו על
מצוות ביכורים ,שהיא המצווה הראשונה
שהחקלאי מקיים בארץ ישראל כדברי
המשנה (ביכורים ג')" :כיצד מפרישין
הבכורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה
תאנה שבכרה ,אשכול שביכר ,רמון
שביכר  -קושרו בגמי ואומר הרי אלו
בכורים" .מביא הביכורים מגיע לבית
המקדש אל הכהן עם הטנא ,וכשהסל
על כתפו קורא "מקרא ביכורים" מ"ארמי

הרב בניהו ברונר

נשיא המרכז התורני הלאומי בצפת

אובד אבי" עד סוף הפרשה .פסוקים אלו
הם הבסיס ממנו דרשו חז"ל את ההגדה
של פסח .המהלך הלאומי שהחל ביציאת
מצרים מגיע לשיאו כשהחקלאי זוכה
להביא מפרי עמלו אל בית המקדש.
במקרא ביכורים מכונה ארץ ישראל ארץ
זבת חלב ודבש" :וַ יְ ִב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה
וַ ּיִ ֶּתן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב
ְּוד ָבׁש" .ביטוי זה מוזכר בתנ"ך עשרים
פעמים ומתוכן חמש עשרה פעם בתורה.
במספר מקומות בתורה הביטוי מוזכר
כהנגדה לארץ מצרים ,כך למשל ה' אומר
למשה במעמד הסנה" :וָ ֵא ֵרד לְ ַה ִּצילֹו ִמּיַ ד
וא...אל
ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ּולְ ַה ֲעֹלתֹו ִמן ָה ָא ֶרץ ַה ִה
ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש"(שמות ג').
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יש”עמדה

מבחן מנהיגות
המשך מעמוד השער

תמונה" :צילמתי"

בחורף  1981הטיל ראש ממשלת ישראל,
מנחם בגין ,על היועץ המשפטי לממשלה
דאז ,יצחק זמיר ,משימה :לנסח במהירות חוק
שיביא להחלת הריבונות הישראלית על שטחי
רמת הגולן .זאת לאחר מאבק נחוש של אנשי
הגולן ,תחת הכותרת "אסור לאבד את הצפון",
במסגרתו הוחתמו קרוב למיליון מתושבי ישראל
על עצומה הדורשת לספח את הגולן לישראל.
בי"ח בכסלו תשמ"ב התקבל החוק ברוב
גדול של  63ח"כים ,מהם גם אנשי אופוזיציה
מ"המערך" ,לעומת  21מתנגדים .כך הסתיימו
להן  14שנות ממשל צבאי ברמה.
העולם לא אהב את מה שעשה בגין .מועצת
הביטחון קיבלה החלטה הקובעת כי לחוק
אין שום משמעות מבחינה בינלאומית .נשיא
ארה"ב ,רונלד רייגן ,החליט לצמצם את
היחסים האסטרטגיים-ביטחוניים עם מדינת
ישראל ,ותושביה הדרוזים של הרמה הכריזו
על שביתת מחאה.
מן הצד השמאלי של המפה הפוליטית נשמעו
קולות המאשימים את בגין וממשלתו בקבורת
הסיכוי לשלום עתידי עם סוריה .על כך השיב
בגין" :התופעה החוזרת בתולדות ישראל-סבא,
מדור לדור ,היא של האשמה עצמית  -היהודי
אשם .אם עושים בו פוגרום  -היהודי אשם .אם

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
ד"ר חגי בן ארצי ( ,)61איש חינוך ותנ"ך ,מתגורר
בבית אל שבבנימין.
היקף לימודי התנ"ך בתיכונים הולך ונחלש
משמעותית .מדוע?
"לימודי תנ"ך בלי אמונה ,זה כמו להפעיל
מכשיר חשמלי שאינו מחובר לשקע .האמונה
היא המקור שהופך את התנ"ך לספר כל כך
חשוב ומשמעותי ,ובלעדיה הוא הופך לעוד
ספר עתיק שלומדים אותו כמו את האודיסיאה.
את השגיאה הזו צריך לתקן בחינוך הממלכתי
ולחזור לדבר על אמונה ולחנך אליה".
כיצד יכולים הורים צעירים לחבב על
ילדיהם את התנ"ך?
"יש מערכת מצוינת של ספרי ילדים ונוער,
קלטות ודיסקים .אני עדיין קורא לנכדיי בספר
שמאוד אהבתי כילד" ,מן התורה" מאת לוין
קיפניס עם ציוריו של נחום גוטמן .ומעבר
לדברים אלה ,שחשובים דידקטית ,אני תמיד
ממליץ להורים לעשות מה שאבא שלי עשה
איתנו –כל יום ,לפני שהורשנו לצאת לשחק,
כל המשפחה ישבה יחד מסביב לשולחן עם
תנ"כים פתוחים כדי ללמוד פרק .החוויה
המשפחתית הזו היא ההסבר שלי לזכייה שלי
ושל שני אחיי בחידוני התנ"ך וכן לזכייתו של
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שופכים את דמו  -היהודי אשם .עכשיו באים
חברי כנסת ואומרים :סוריה לא תנהל איתכם
משא ומתן בעוד שנות דור  -הממשלה היהודית
אשמה....והרי אני חוזר ואומר :הרי אנחנו הבאנו
את החוק בדיעבד ,אחרי כל ההודעות שלהם,
שלעולם לא ישבו אתנו ,לא יכירו בנו .איך אתם
נותנים יד למקטרגים מבחוץ? למה אתם עושים
כדבר הזה? למה?"

בגין ונתניהו .האם הליכוד יוביל שוב מהלך היסטורי ציוני?

בעוד שלושה חודשים ימלאו  30שנה
להחלטתה האמיצה של ממשלת הליכוד
בראשות בגין .החלטה הכוללת עמידה ציונית
איתנה על זכויותיה ההיסטורית של ישראל
בארץ ישראל ,בידיעה שהאמת והצדק חזקים
יותר מכל גינוי ואיום.

באופן סמלי ,קיץ  2011מביא עמו שעת מבחן
לממשלת הליכוד בראשות נתניהו – האם
תשכיל לנצל את ההזדמנות שנוצרה בעקבות
הפניית הגב של הפלסטינים לדרך המשא
ומתן ,ולהכריז על קידום חוק להחלת הריבונות
הישראלית על היישובים היהודיים ברחבי יהודה
ושומרון? באזורים אלה חיים כל 350,000
המתיישבים הישראלים ,אך מספרם של
הערבים בשטח זה  -רק  40,000פלסטינים -
פחות מאשר בעיר טייבה.
הכרזה חד צדדית על מדינה פלסטינית מפרה
את כל הסכמי העבר והופכת את הרשות
הפלסטינית לישות עוינת ,וכשעתידן של מדינות
המזרח התיכון הערביות סביבנו לוט בערפל,
עלינו לעבות את יכולות הביטחון וההגנה של
ישראל ולוודא את יכולתנו לשמור על השגרה
הכלכלית במדינה .לא נוכל לעמוד במצב שבו
מדי פעם סוגרים את נתב"ג ,מפנים את עזריאלי,
מפסיקים את עבודת הכנסת או אוסרים על
חקלאים לעבד את אדמותיהם בבקעת הירדן
מחשש לירי טילים מהרי השומרון.
במהלך של החלת ריבונות על שטחי  ,Cממשלת
ישראל ,לראשונה מזה  30שנה ,תזנח את דרך
הויתורים והכניעה ותחזור לדרך האמת ,תחזור
לעשות את מה שטוב לישראל.

ד"ר חגי בן ארצי
אחייני אבנר ,בנה של שרה נתניהו אחותי ,שגם
איתו אבי ישב ולמד".
מכללת ליפשיץ בה אתה למדת ומלמד
חוגגת השבוע  90שנה – מקצועות היהדות
עוד מצליחים להתחרות בשלל התחומים
המוצעים כיום באקדמיה?
"לשמחתי הגדולה ,בחינוך הדתי ,עם כל
הביקורת והצורך לתקן ולשפר ,מלמדים
את מקצועות היהדות וליפשיץ תורמת לכך
תרומה מאוד חשובה ,בשילוב עם שיטות
הוראה חדשות והוראה באמצעות מולטימדיה.
אני עצמי עכשיו מכין סדרת סרטים על התנ"ך
ואני חושב שהשילוב הזה מתקבל בשמחה
ונותן את אותותיו .בשבועות הקרובים בכוונתי
להשיק ציבורית סרט שהכנתי בנושא".
הישראלי הממוצע מרגיש לדעתך את
הערך התנכ"י של יהודה ושומרון?
"כאן ראוי להחמיא למועצת יש"ע ,שמבינה
שהחיבור העיקרי של הישראלי הממוצע ליו"ש
הוא הקשר התנ"כי ,ההיסטורי והשורשי .רוב
סיפורי התנ"ך מתרחשים על ההרים .אני רואה
איך המבקרים מתרגשים כשמראים להם את
מקום חלום יעקב ואת את משכן שילה שהיה
מרכז רוחני במשך כ 400-שנה".
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אי אפשר בלי לשאול  -כיצד אתה ממליץ
להיערך לקראת ההכרזה הפלסטינית?
"הכרזה חד צדדית מבטלת את כל ההסכמים
עם הפלסטינים .יכול להיות שבשטח אפשר
להמשיך קשרים כלכליים ואחרים ,אבל צריך
לנצל את ההזדמנות הזו כדי להחיל את החוק
הישראלי על כל הישובים היהודיים ביו"ש.
האוכלוסייה היחידה באזור שעדיין נתונה תחת
שלטון צבאי היא זו היהודית .אפילו בתקופת
המנדט לא היה שלטון צבאי ממושך כל כך .אני
מבין שביבי מעוניין בהשארת דלת למו"מ ,אך גם
לאחר שבגין החיל את החוק הישראלי על רמת
הגולן בשנת  ,1981התנהלו שיחות מו"מ על
נסיגה מהגולן .אני קורא לגיסי לבצע פעם אחת
פעולה אמיתית ,אנושית ,ציונית ומתבקשת".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד
 50שנה?
"אני מאמין באמונה שלימה שהמצב שבו חלק
גדול מעם ישראל מצטופף בשפלת החוף ישתנה,
שמאות אלפים יעלו אל ההר לאחר שיבינו
את היתרונות שבו מבחינה אקולוגית ,איכותית
ולאומית .כשאני נוסע לעתים בכבישים הריקים
שבאזור הבקעה ,אני מתפלל ומצפה ליום שבו
ידווחו על פקקים בדרך שבין מחולה לבית שאן".
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"ארץ זבת חלב ודבש"

על הפרשה כי תבוא

המשך מעמוד השער

במכילתא דרשב"י פי"ג נחלקו התנאים על
משמעות הביטוי ארץ זבת חלב ודבש" :ר'
אליעזר אומר 'חלב'  -זה חלב הפירות' ,דבש'
זה דבש תמרים .ר' עקיבה אומר 'חלב' זה
חלב ודאי'...דבש' זה דבש היערות" .לדעת
ר' אליעזר ,חלב ודבש שייכים לעולם הצומח
 חלב הכוונה לחלב פירות ,ייתכן והכוונהלפירות טובים כמוּ" :כֹל ֵחלֶ ב יִ ְצ ָהר וְ כָ ל ֵחלֶ ב
ִּתירֹוׁש וְ ָדגָ ן( "...במדבר י"ח י"ב) .כך הסביר
פרופ' פליקס (טבע וארץ בתנ"ך) .הרב ראובן
מרגליות (המקרא והמסורה) הסביר שמדובר
על יין לבן הדומה בצבעו לחלב .הדבש הוא
דבש תמרים ,וכך הסבירו חז"ל במספר
מקומות את ה"דבש" כמו בשבעת המינים,

ובמצוות ביכורים במשנה" :אין מביאין
בכורים חוץ משבעת המינים לא מתמרים
שבהרים ולא מפירות שבעמקים ולא מזיתי
שמן שאינם מן המובחר" ומסביר הרמב"ם
בפירוש המשנה" :ודבש ,הן התמרים" .רבי
עקיבא חולק ומסביר את ה"חלב" כחלב
מן החי  -חלב צאן או פרות ו"דבש" כדבש
דבורים ,הוא קורא לו "דבש היערות" על פי
פסוק בספר שמואל .ייתכן ושיטת רבי עקיבא
קשורה לעובדת היותו רועה צאן לפני שהחל
ללמוד תורה ,ולכן ראה את השפע הארץ
ישראלי דווקא בעולם החי.
מביא הביכורים משבח את טיבה החקלאי של
הארץ בתחום הפירות ולכן על הפשט נראה

שבאמרו "ארץ זבת חלב ודבש" מתכוון לטיב
הפירות של הארץ (וכך נראה גם מדברי
"ּבאנּו
המרגלים שהביאו מפירות הארץָ -
ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ְׁשלַ ְח ָּתנּו וְ גַ ם זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש
ִהוא וְ זֶ ה ִּפ ְריָ ּה" במדבר י"ג כ"ז) ,רבי עקיבא
דורש את הביטוי כהנגדה לארץ מצרים ,שם
היה אסור לרעות צאן ,שהיה אלהי מצרים
ורק אחי יוסף קיבלו היתר מיוחד ,וכיוון
שמביא הביכורים מזכיר את יציאת מצרים
בדבריו ,הוא מציין שבארץ ישראל יש שפע
המגיע מהצאן שניתן לגדלו ומכאן הוא עובר
ל"דבש" שגם הוא מעולם החי.
ב"ה שאנו זוכים בארץ לשפע חקלאי בצומח
ובחי כאחד" -אלו ואלו דברי אלוקים חיים".
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המרכז למחקר ולפיתוח ערש ההתיישבות בארץ ישראל
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ה

סיפורי ארץ ישראל

נסיעה לארץ ישראל הייתה בשבילי
משימה נועזת .לא היה לי פספורט ולא
כסף והממשלה הפולנית פרסמה חוק
כי צעירים מגיל  18אינם רשאים לעזוב את פולין.
החלטתי לבקש אישור יציאה חריג מהמפקדה
הצבאית בבריסק.
עודי מתכונן לנסוע לבריסק ,כדי לקבל היתר יציאה
מפולין ,נודע בישיבה כי אני עומד לעלות לארץ
ישראל .הרב אהרן קוטלר הזמין אותי אליו ,והרבה
דברים לשכנע אותי לבטל את הנסיעה .אמר לי:
"אני אוסר עליך לעשות זאת .אתה תתקלקל
שם ,שם יש אפיקורסים רבים" .טענתי בפני ר'
אהרן קוטלר כי אני נוסע לישיבה ,ואין הבדל בין
הישיבה בקלצק לישיבה בארץ .אך הוא התרגש
וחזר על דבריו ביתר חוזק" :אסור ,אסור בהחלט.

עולים מגיעים לנמל יפו ,שנות העשרים

אני אוסר עליך" .יצאתי ממנו במפח נפש .חשבתי
שאעזוב את הישיבה למרות התנגדותו המפורשת
והנמרצת ,ומבלי להתחשב באיסור שאסר עלי.
אחרי כמה ימים קבלו התלמידים את הקצבה
למחייתם .עלי פסחו ,ולא נתנו לי מאומה .כאשר
שאלתי מדוע מדלגים עלי ,נעניתי "ר' אהרן אמר
לא לתת לך שום כסף .אתה כבר לא שייך לישיבה.
אתה מגורש ,כי אינך רוצה לשמוע בקולו" .רציתי
לבוא ולהתווכח עם ר' אהרן ,אך הוא הודיע לי שכל
עוד לא ביטלתי את הנסיעה ,אין הוא רוצה לדבר
איתי .נותרתי ללא אמצעי מחיה וללא מקום מגורים.
בצר לי פניתי לר' איסר זלמן מלצר .הוא חשב קצת,
ומבלי להתייחס לעצם העניין אמר לי שאבוא לגור
בביתו ולאכול על שלחנו.
יצאתי לבריסק ,כדי לקבל היתר יציאה מפולין.
תהיתי איך אוכל לקבל היתר זה ,ומי מן הפקידים
יהיה מוכן לדבר איתי .פניתי אל רב העיר בריסק,
רבי וועלוועלע (זאב) סולובייצ'יק .חששתי מן
הפגישה עמו ,הרי היה מראשי אגודת ישראל,
ואולי גם הוא חושב כמו ר' אהרון ,שאסור
לנסוע לארץ ישראל .החלטתי לנסות" .בוא אלי
מחר ,אולי אצליח בע"ה לעזור לך" ,אמר לי.
למחרת מצאתי בביתו יהודי בעל הדרת פנים,
לבוש בהידור .הרב הושיב אותי מול האורח ,סיפר
לו את סיפורי וסיים" :אני מבקש אותך ,היות ויש
לך קשרים עם הצבא ,ואתה מכיר את הפקידים
העליונים ,הגנרלים והקולונלים ,תשתדל אצלם
ותבקש לתת רשות יציאה לבחור המסכן הזה,
וה' יצליח בידך ותזכה לקיים מצווה גדולה ,וה'
ישלם לך פועלך ותצליח בכל אשר תעשה".
האיש רשם את פרטי האישיים בפנקסו ויצא .הרב
לקח את ידי ובירך אותי שה' יצליח דרכי ואגיע
בשלום לארץ ישראל.
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הרבכך עליתי לארץ ישראל
ד"ר משה חיגר ז"ל

בשובי מבריסק החלטתי לסטות מן הדרך ולנסוע
לראדין ,אל ביתו של הצדיק המפורסם בעל ה"חפץ
חיים" ,לקבל ברכתו הן בדבר הרישיון ,והן לעצם
הנסיעה לארץ ישראל .הוא בקשני לשבת ,ואני
הסברתי לו שאני נוסע לארץ ישראל ,ובאתי לקבל
את ברכתו .הוא קם מכיסאו ,לקח את ידי ,ואמר דברי
ברכה הנאמרים בשעת פרידה .כשעמדתי לעזוב
ביקש ממני לחכות .לבש את הקפוטה שלו ,חבש
את כובעו ,ואמר" :צריך ללוות אותך ,אני אלך אתך
עד לעגלון שיוביל אותך ללידא" .יצאנו שנינו ,והלכנו
אט אט (החפץ חיים היה בן למעלה מ .)85-היהודים
שבעיר ראו את החפץ חיים הולך עם בחור צעיר,
וגם הם יצאו והצטרפו אלינו .וכשהגענו למקום בו
עמד העגלון ,היו המלווים אותי כמה עשרות אנשים,
וכולם באו ללוות אותי בנסיעתי לארץ ישראל.

מה יהיה אם לא אצליח? האם אחרי
כל המאמצים שעמדו בפני ,אכשל
במבחן הזה ,וכל מאמצי יעלו בתוהו?!
ניגשתי אל הפקיד ,לקחתי את
המכשיר בידים רועדות ,ומתחתי אותו.
הפקיד הסתכל על המכשיר ,ונד
בראשו לאות שלילה" .נסה עוד
פעם" אמר בקול שקט" .אל תתעצבן,
תמתח לאט לאט עד שתגיע למספר
הדרוש" .דבריו הרגיעו אותי .לקחתי
את המכשיר כשאני חוזר שוב ושוב
על מילותיו של שמשון הגיבור" :חזקני
ואמצני ה' אלקי" .אני מותח לאט לאט,
ונדמה לי שמישהו מחזיק בידי ועוזר
לי למתוח .מתחתי בכל כוחותיי ,עד
ששמעתי את קול הפקיד" :או-קיי".
הרפיתי ונשמתי לרווחה.
מחר נוסעים לארץ ישראל.
כתבתי להסתדרות הציונית בוורשה ,בדבר סדרי
הנסיעה וההוצאות .קבלתי תשובה עם פירוט מלא
בדבר הסידורים וחשבון הוצאות מפורט .הסכום
הנדרש לא היה בידי .הסתובבתי כמה ימים מוטרד
ומיואש .האמנם תגבר התנגדותו של ר' אהרן
קוטלר על ברכתם של הרב מבריסק והחפץ חיים?
תוך כדי המתנה קבלתי מכתב מדודתי בעיר
מיר .היא כתבה כי החליטה לעלות לארץ ,והם
עוזבים בתוך זמן קצר .נסעתי להיפרד מהם,
וכאשר סיפרתי כי אני עומד לעלות לארץ ,קראה
הדודה :אם כן ,תוכל לפתור בעיה שלנו .מכרנו
את הבית ,וקבלנו שטרות העומדים לפירעון
במשך שנה .לפתע הוקדמה יציאתנו ,ויש בידינו
שטרות שלא נפרעו .קח את השטרות ,גבה
את החוב ,ובארץ ישראל תחזיר לנו את הכסף.
ניסיתי למכור את השטרות לפני זמנם .הלכתי
לרב אליעזר יהודה פינקל ,ראש ישיבת מיר,
אולי הוא מכיר חלפן שייתן לי עבור השטרות
סכום כסף סביר .הרב פינקל שמע את
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סיפורי ,ואמר" :אתה נוסע לארץ ישראל,
ומצווה גדולה לעזור לך .אקנה ממך את
השטרות בניכוי כמה אחוזים ( 5או  8אחוזים),
ואני מקווה שזה יספיק לך להוצאות הדרך".
חזרתי לקלצק מלא שמחה .אני הולך לקיים
מצווה גדולה  -מצוות יישוב ארץ ישראל.
נסעתי לוורשה כדי לקבל את הויזה בקונסוליה
האנגלית .לכל קבוצה היה רישיון מיוחד,
ופקיד מיוחד טיפל בכל סוג רישיון .פקידי
ההסתדרות הציונית רשמו אותי ברשימת
החלוצים ,כך שנכנסתי לחדרו של הפקיד
המטפל בחלוצים .על השולחן היה מכשיר
דמוי שרשרת קצרה עשויה קפיצים ,ושתי
טבעות משני צידיה .הבחור שהגיע לפני מתח
את השרשרת בשתי ידיו ,והפקיד הסתכל על
המספרים הרשומים על המכשיר .הוסבר לי כי
הקונסוליה מקפידה שהבאים לארץ ישראל יהיו
בעלי כושר גופני .והמכשיר הזה מודד את כוחו
של הנוסע ,לפי יכולתו למתוח את הקפיצים.
תלמיד ישיבה מסכן שכמוני ,שבקושי היו לו מזונות
להחיות את נפשו ,שנדד ממקום למקום  -מה יהיה
אם לא אצליח? האם אחרי כל המאמצים שעמדו
בפני ,אכשל במבחן הזה ,וכל מאמצי יעלו בתוהו?!
ניגשתי אל הפקיד ,לקחתי את המכשיר בידים
רועדות ,ומתחתי אותו .הפקיד הסתכל על
המכשיר ,ונד בראשו לאות שלילה" .נסה עוד
פעם" אמר בקול שקט" .אל תתעצבן ,תמתח לאט
לאט עד שתגיע למספר הדרוש" .דבריו הרגיעו
אותי .לקחתי את המכשיר כשאני חוזר שוב ושוב
על מילותיו של שמשון הגיבור" :חזקני ואמצני ה'
אלקי" .אני מותח לאט לאט ,ונדמה לי שמישהו
מחזיק בידי ועוזר לי למתוח .מתחתי בכל כוחותיי,
עד ששמעתי את קול הפקיד" :או-קיי" .הרפיתי
ונשמתי לרווחה .מחר נוסעים לארץ ישראל.
היה זה יום שישי ,כשעה לפני כניסת השבת.
ניגש אלינו רב העיר ,והודיע לכל המעונין,
שהבוקר עלה על האנייה וקנה שביתה
בה בשבילנו  -הנוסעים לארץ ישראל.
קניתי שתי ככרות לחם וכמה קופסאות סרדינים.
בשעה טובה ומוצלחת ,אחרי השקיעה יצאנו
מן הנמל לדרכנו לארץ ישראל .התפללתי
וקידשתי על הלחם .שתיתי מים מן הברז.
שמתי חבילתי מראשותי ,וישנתי שנת עמלים.
כעבור ארבעה ימים ראינו את יפו .האונייה
עגנה במרחק מה מן החוף .ערבים עם
סירותיהם הורידו את הנוסעים והביאום לחוף.
כך הגעתי בעזרת השם לארצנו הקדושה אחרי
עמל ויגיעה רבה .למדתי שהמאמר "ארץ ישראל
נקנית בייסורים" כולל גם את עצם הנסיעה לארץ
ישראל .ואולי הייסורים הם כדי להעלות את ערכה
וחשיבותה של ארץ ישראל
מעובד מתוך ספרו של הרב חיגר" ,סם חיים",
הוצאת ראובן מס.
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וכנים מוגבל!

גם השנה במהלך חול המועד סוכות
יתקיים הפנינג ענק בבית אורות בירושלים

להזמנת דוכן :אביעד 052-8308494

"ההשגחה העליונה העמידה את בני הדור ההוא בעת רבת הערך והתוצאות
בעת הנחת אבני מוסד לחיים עבריים בארץ ישראל ,אשר על ידם תתפתח
האומה הישראלית בהתנערה מאבק הגלות המכלה בשר ורוח והתרגלה
לחיים טבעיים בחיי עם בארצו ,חיים מתאימים לרוח ישראל סבא".

“

(הרב ראובן מרגלית זצ"ל)

סביוני
סוסיא
להגיע הביתה

סביוני
סוסיא
להגיע הביתה
בתי אמנה בונה את ”סביוני סוסיא"
שכונת המגורים החדשה בסוסיא,
ומזמינה אתכם ליהנות מבית פרטי
ביישוב איכותי ופורח המציע לכם
קהילה דתית ,חמה ותוססת
עם תשתיות מפותחות
● בית צמוד קרקע עם גינה גדולה
● מוסדות חינוך ,חנויות ושירותים
● קהילה איכותית בצמיחה

לפרטים וסיור ביישוב  054-2200840גיל
מרכז מידע אמנה 1-800-260-240
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
מרדכי אנילביץ'
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מרדכי אנילביץ' נולד בשנת 1919בעיירה וישקוב שבפולין ,וגדל בוורשה .בילדותו סבלה משפחתו מעוני כבד ,אך כבר אז
הסתמן כמנהיג בקרב חבריו .הוא הנהיג חבורת ילדים שלא פחדו להגן על עצמם מפני הבריונים הפולנים ומפני הגילויים
האנטישמיים .בספר התיכון לנערים "לאור" בלט בכושר הדיבור וההבעה שלו והיה לראש וועד הכיתה והדובר שלה.
בהיותו בן  15החל את דרכו הציונית בתנועת בית"ר .לאחר שנה עבר לתנועת "השומר הצעיר" בה היה למדריך .אחר כך
הפך לראש שבט שקרא לו "המרד" .אנילביץ' הרבה לעסוק בטיפוח המשמעת ,במסעות מפרכים ובדיונים אידיאולוגיים.
הוא התעקש שילמדו עברית ועסק אתם ,ללא הרף ,בציונות .בגיל  18יצא למחנה אימונים פולני טרום צבאי ,שם הוא
התפרסם לאחר שארגן את חבריו היהודים לתפוס חבורת חניכים פולנים שרצו להוכיח שיהודים לא יכולים להיות חיילים,
וגנבו את נשקם .הפולנים הוכו קשות ,הנשק הוחזר  -אך אנילביץ' סולק ממחנה האימונים.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ברח אנילביץ עם קומץ מחברי השומר הצעיר
למזרח פולין ,במטרה להגיע לגבול הרומני ,על מנת לפתוח נתיב
עלייה לארץ ישראל .אנילביץ' נתפס והוחזר לוורשה ,שנכבשה כבר
על ידי הגרמנים .מזועזע מהמראות שנתגלו לעיניו ,החל לארגן
בוורשה את הפעילות המחתרתית של התנועה וביוני 1941
הקים את מערך ההגנה היהודית בגטו.

תקוה דגן

בינואר  1943הנהיג אנילביץ' את הקרב הראשון שלו נגד הגרמנים.
הגרמנים נכנסו לגטו במטרה לבצע גירוש נוסף של יהודים למחנות
הריכוז .אנילביץ' ,יחד עם קומץ לוחמים הצטרפו לשיירת המגורשים.
כאשר השיירה הגיעה לפינת הרחובות זמנהוף  -ניסקה ,תקפו
אנילביץ ולוחמיו את הגרמנים והטילו לעברם רימון .מרבית הלוחמים
נפלו בקרב פנים מול פנים שהתפתח עם הגרמנים .אנילביץ' ניצל.
פעולת הגירוש הופסקה .בעקבות ארועי קרב זה ,החליט אנילביץ' לא
להילחם ברחוב ,אלא מבתים ומבונקרים.
הקרב האחרון החל בערב פסח ה  19 -באפריל  .1943במשך
שבועיים החזיק אנילביץ' ,עם קומץ לוחמים וציוד דל ,מעמד נגד
הכוחות האדירים של הצבא הגרמני שהיה מצוייד בטנקים ,תותחים
ומטוסים .כל בית הפך למצודה ,ומכל חלון בגטו נורתה אש לעבר
החיילים השנואים .מרדכי וחבריו השליכו על הגרמנים את הרימונים
מתוצרת בית .הגרמנים החלו נסוגים ובשטח היו חללים  -והפעם לא
חללים יהודים אלא גרמנים .לאחר שבועיים קשים ומרים נורה "זורק
להבות" אל תוך הבונקר בו היו מרדכי וחבריו  -כולם נהרגו.
הגרמנים המשתוממים מעוצמת המרידה ומגילויי ההתנגדות ,חיסלו את הגטו  -הם שרפו אותו והוא בער ימים רבים .הם החריבו את מה שנותר,
וניסו לטשטש כל עדות למה שקרה במרד היהודים .לפני מותו כתב מרדכי " :אני מרגיש שמתרחשים דברים גדולים והדבר אותו העזנו לבצע,
ערכו רב ועצום ...העובדה שזוכרים אותנו מעבר לחומות הגטו מעודדת אותנו במאבקנו ....חלום חי וקיים והיה .ההגנה העצמית בגטו הפכה
לעובדה .ההתנגדות היהודית והנקמה הפכו למעשה .הייתי עד ללחימה מופלאה ומלאת גבורה של הלוחמים היהודים".
בס"ד

לקראת הימים הנוראים
יתקיימו אי“ה שיעורים מרכזיים
בענייני דיומא

באלעד  -ביום שני ו‘ אלול ) (05/09בשעה  20:00בביכ“נ ”חמדת מרדכי“
ביד בנימין  -ביום חמישי ט“ז אלול ) (15/09בשעה  19:45בביכ“נ ”שירת קטיף“
בגבעת שמואל  -ביום שני כ‘ אלול ) (19/09בשעה  20:00בביכ“נ ”אברהם יגל“
בבאר שבע  -ביום ראשון כ“ו אלול )(25/09בשעה  18:15בביכ“ס ”הכיפה“

מפי מו"ר גדול התורה

הגאון הרב דוב ליאור שליט"א

מגדולי פוסקי דורנו
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הציבור הרחב מוזמן
לפרטים נוספים – לשכת הרב ליאור 050-5281118

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
' מרדכי אנילביץ:פתרון החידה הקודמת
. משפחת אליהו משדרות:שמות הילדים הזוכים

זהה את

הדמות

(ČĤģĕđ ĐčĤ ĥĤďĚ) ĦđčČ ĦđėĒ ěĕĤĕėĒĚ đĕĐĦ ěĕďč ĕĜĠĘ ĦđėĒĘ ęĕĥģčĚ ęĦČ ęČ ,ĕĜč :ĘČĤĥĕĘ Đ"čģĐ ĤĚČ

'ďģĐ ĦđčČĐ ĕĤčģč - ĐĜĥĐđ

ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ
ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚč

ĕĜđĚďģ Ęė Ęĥ ęĦđďĞėđ ,ęđĤĚĘ đėĤď ĦđĘđĞ ĦđĘĕĠĦĐ Ęėĥ ęđģĚ ,ěďĞ ěĎ ēĦĠ ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚ
,"ęĕĕĚĥĐ ĤĞĥ"č ĐĘĕĠĦĐ ĦđėĒ ĘďđĎč ęĎĕĘĠĐč ,ĐĒ ĥđďģ ęđģĚč ĘĘĠĦĐĘ đģģđĦĥĐ ĤĥČ ĦđĤđďĐ
ĤĤđĞĘ ,ĘČĤĥĕ Ħĕč ĖĚĞ Ęĥ ĘđďĎ ĝđĜĕė ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕč ĖĤĞĕ - ęģĕĤ ĦđĤĒđē ěĜĕČ ĦđĘĕĠĦĐ đč ęđģĚ
.ĔĤĠĐđ ĘĘėĐ ĦĞđĥĕĘ ěđĤčē ĕĜĥĕ ĦđėĒ

ĦĔĕĘģĘ ďēđĕĚđ ĘđďĎ ĞĢčĚĘ ęĕėĤĞĜ đĜČ ,ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĘđďĎĐ ĥđģĕčĐ ĤđČĘ
.ęđĢĐ ĕĤēČđ ĕĜĠĘ ĦģĝĠĚ ĐďđĞĝĘđ ĐĜĕĘĘ ,ĐĘĕĠĦĘ 'ďģĐ ĤđčĕĢĐ

052-4295550 -đĚĥĤĐđ đĒĤďĒĐ

.ĘčĎđĚ ĦđĚđģĚĐ ĤĠĝĚ - ĐėđĒ ęďđģĐ Ęė ,Đčđē ĐĚĥĤĐĐ .ďčĘč ęĕĤčĎĘ ēđĤĕČĐ ęđģĚĐđ ęđĕĐ Ħĥđďģ ĦČĠĚ

,ęđĘĥĘđ ęĕčđĔ ęĕĕēĘ ,ĐčđĔ ĐĚĕĦēĘ ĐėĒĜ ěđĤčē ĕĜĥĕ 'ďģĐ ĦđĐĚČĐđ ĦđčČĐ ĦđėĒčđ
ěĚČ ěđĢĤčđ ĐčĐČč đĜĕĦđĘĕĠĦ Ęė đĘčģĦĕđ

ěđĤčē ęĕēĤđČ ĦĝĜėĐ - ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚ ĦĥĤđĚ ěĤģ - ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚ ĦĘĐĜĚ - ěđĤčē ĞčĤČ ĦĕĤģ ĦĕĦď ĐĢĞđĚ

7 \\ יש”ע שלנו

1

2

3

מה קורה
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

ֵעד לתקרה באשקלון נחנך השבוע
בית המדרש החדש שישמש את
ישיבת ההסדר בעיר .את המעמד
כיבדו בנוכחותם הרב הראשי
הראשל"צ הרב שלמה משה
עמאר ,ראש העירייה בני וקנין ,רב
העיר הרב יוסף חיים בלוי ,הרב
חיים דרוקמן ,הרב יעקב אריאל,
ראש מוסדות 'אורות אשקלון' הרב
אופיר כהן ,ראשי הישיבה הרב יגאל
הדאיה והרב אביהוא פישפדר ואנשי
הקהילה .תקרת אולם בית המדרש
 1עשויה מתקרת העץ החדשה
של בית הכנסת בכפר דרום,
שנחנך כמה חודשים לפני הגירוש
מגוש קטיף.
חצי הלל כמחצית מהרשויות
המקומיות ביהודה ושומרון קיבלו
השבוע את פרס "ניהול תקין" באירוע
חגיגי בבנייני האומה בירושלים .שר
הפנים אלי ישי ,שר האוצר יובל

שטייניץ וסגנו יצחק כהן העניקו את
הפרס לרשויות אורנית ,אפרת 5
 ,אריאל ,בית אל ,בית אריה ,בקעת
הירדן ,גוש עציון ,הר אדר ,הר חברון,
מגילות ,מודיעין עילית  ,מטה בנימין,
קדומים ,קרני שומרון ושומרון.
מורים בעניינים באריאל הושק
השבוע פרויקט 'מחשב לכל מורה'
במעמד ראש העירייה רון נחמן,
מזכ"ל הסתדרות המורים יוסי וסרמן
ונציגי קרן אתנה ,רשת אורט ,בנק
מסד ,בנק לאומי ומשרד החינוך.
דוברת העירייה ,חן קדם מקטובי
מציינת כי במסגרת המיזם ,קיבלו
 204מורי בתי הספר באריאל
מחשבים ניידים בתוספת קורס
הדרכה בן  120שעות לכל מורה.
יולי בא בספטמבר שר ההסברה
והתפוצות ,יולי אדלשטיין ,סייר
השבוע (ב') עם חברי הדור הצעיר
בליכוד באזור גוש עציון ודרום

כל ישראל דגלים!

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

ביום רביעי הקרוב בשעה  18:00כולם
משתתפים במפגן ארצי :חברי ישראל
שלי ,וכל מי שרוצה לתמוך בישראל ,ייצא
לצומת הקרוב לבית ,יניף דגל ויצהיר:
עם ישראל חזק! סביב ה 20-בספטמבר
האו"ם יערוך את ועידת "זכויות האדם"
דרבן  .3כזכור לכולנו ,בועידות הקודמות
אחמדינג'אד וקדאפי היו אורחי כבוד.
הועידות הן הצגה אחת גדולה שנועדה להכתים את מדינת ישראל .במקביל,
באותו הבניין ,ינסו הפלסטינים להכריז על מדינה באופן חד צדדי .חשוב שאל
מול כל פעולות אלה ,העולם יידע עד כמה חזקה ישראל .פרטים נוספים
באתר ובדף הפייסבוק של ישראל שלי.

הר חברון ,כאורח מועצת יש"ע.
אדלשטיין נפגש בין היתר עם עודד
רביבי מאפרת ,שאול גולדשטיין
מגוש עציון ,מלאכי לוינגר מקרית
ארבע ונועם ארנון מחברון ,והרים
כוסית לקראת ראש השנה יחד עם
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין  . 3יממה
לאחר מכן השתתף השר בתדרוך
לעשרות עיתונאים זרים לקראת
ספטמבר ,שנערך ביישוב בית אריה,
יחד עם ראש המועצה אבי נעים.
גאים להציג בקרית ארבע נערכים
לפתיחת היכל התרבות החדש של
המועצה  , 4הכולל  400מקומות
ישיבה .את ההיכל עיצב האדריכל
דוד ברסלבי ולדברי המועצה
המקום עתיד לתת מענה תרבותי
לכל סוגי הקהלים .עוד תרבות:
השחקן והזמר גולן אזולאי התארח
השבוע בישיבת בני עקיבא ללימודי
מוסיקה 'כינור דוד' שביישוב עטרת,
התרשם ואף ייחל שילדיו ילמדו
במקום .במקביל ,אירח היישוב ברקן
שבשומרון את הזמר שלמה גרוניך,
בהופעה ראשונה באזור ,יחד עם
התזמורת האנדלוסית החדשה של
אשקלון .באירוע השתתפו ,בין היתר,
שרת התרבות והספורט לימור
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לבנת וראש המועצה האזורית גרשון
מסיקה.
מרימים את הדגל במטה בנימין
פתחו השבוע במהלך 'דגלול' צמתים
מרכזיים ברחבי שטחי המועצה,
לקראת ההכרזה הפלסטינית
הצפויה באו"ם (תמונת השער).
במועצה אומרים כי "הנפת סמליה
של מדינת ישראל משדרת אווירה
של יום העצמאות ומזכירה לעולם
כולו את ריבונותה ושליטתה באזור".
במקביל ,ביקר השבוע שר התשתיות
עוזי לנדאו במועצה ,יחד עם נציגי
חברת מקורות ,ראש המועצה אבי
רואה ומזכ"ל 'אמנה' ,זאב (זמביש)
חבר  5כדי ללמוד את סוגיית זיהום
המים ביו"ש" .אסור לממשלה לאשר
לרשות קבלת תשתיות מים חדשות,
כל עוד התשתיות הקיימות אינן
מטופלות" ,אמר השר.
מעמד מחודש ביום חמישי הקרוב
(כ"ג אלול) יתקיים באתר תל-שילה
מעמד מיוחד של תפילת חנה,
בהשתתפות בנות ונערות מהאזור.
באירוע תישא דברים הרבנית ימימה
מזרחי ,ויופיעו האמניות לאה שבת
וטלי ברין .הכניסה חופשית .פרטים
ב.054-4265905

אנשי קריאייטיב – הצטרפו להסברה

ישראל שלי מקימה צוות קריאייטיב .לצורך העניין התנועה
מחפשת מתנדבים  -אנשי פרסום  /קופירייטרים  /עורכי
סרטים  /מומחי יוטיוב וכיו"ב .זאת על מנת להיערך כראוי
לקראת האירועים המדיניים הקרבים .כל המעוניין מתבקש
לשלוח דוא"ל עם פירוט – מה הוא/היא יודעים ומעניינים
לעשות .לכתובתYair.myisrael@gmail.com :

עוד לא הצטרפתם לצעדות המגן? התגייסו עכשיו! חפשו בגוגל "צעדות המגן"!
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

המוציא לאור:

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

www.myesha.org.il
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-
 6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מאיר ברכיה ומוא"ז שומרון ובנימין הפקה:
בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :א י ן ה מ ע ר כ ת א ח ר א י ת ל ת ו כ ן ה מ ו ד ע ו ת
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במלאת שנה להירצחם
של חברינו-
יצחק וטליה אימס,
כוכבה אבן חיים ,אבישי
שינדלר הי“ד
נערוך אזכרה ביום שלישי,
כ“א אלול ),(20/9
בבית חג“י בשעה 18:15

ישאו דברים:
הרב משה אליעזר
רבינוביץ -רב הישוב
הרב זלמן מנחם קורן
שליט“א -חוקר ומומחה
להר הבית והמקדש

הסעה תצא מאשדוד
ב16:30 -
קהילת בית חג“י והמשפחות.

טל‘ 0528990543

עליה לבתי העלמין ביום ד‘ ,כ“ב אלול :מש‘ אבן חיים  17:30 -באשדוד.
מש‘ אימס  10:00 -בהר הזיתים .מש‘ שינדלר  16:30 -פ“ת-סגולה

