מכאן אתה למד

מועצת יש"ע השיקה השבוע את מיזם הפנורמה של ישראל  -כך נראית המדינה מהרי השומרון

שלנו

 | 262במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אלול תשע"א |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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אהבת הארץ של פייבל
סיפורי ארץ ישראל

מנהלת ההסברה של מועצת יש"ע השיקה
השבוע את פרויקט הפנורמה של ישראל
 אפליקציית אינטרנט של הצילום הגדולביותר שנעשה אי-פעם בארץ ובה נראה כל
מרכז מדינת ישראל מאשקלון ועד השרון.
מדובר ב 600-תמונות איכותיות שצולמו
משטח היישוב אלפי מנשה ,משולבות
יחד לתמונת ענק פנורמית ,במשקל ג'יגה
וחצי .בדומה לגוגל ארת' ,ניתן להגדיל
את התמונה לרזולוציות מדהימות ולהבין
דרך העיניים והמחשב את הסכנה הברורה
והמיידית שתהיה לרצועת החוף של
ישראל ,אם במקום יישובים יהודיים וצה"ל
יהיו על גבעות השומרון כוחות פלסטינים
חמושים .מטוסים לא יוכלו לנחות בבטחה
בנתב"ג ושגרת החיים בתל אביב תהיה
תלויה במצב רוחם של הפלסטינים .תמונה
אחת עם הרבה משמעות.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:59
תל אביב 18:15
חיפה 18:05

יציאה
19:09
19:11
19:11

כניסה
18:05
חברון
18:04
שכם
באר שבע 18:14

יציאה
19:10
19:09
19:11
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חוזה המדינה
דמויות מופת בעם ישראל

כיפור במערה
מה קורה

על הפרשה ניצבים וילך
הרב ציון בדיחי

פרידה ממנהיג

ה

מרצה בסמינר גרינברג למצוינות בהוראה

ברית בפרשת ניצבים עומדת
בסימן היעלמות החיץ בין עם
ישראל לקב"ה .משה רבנו כבר
אינו עומד בתווך ומהווה מחיצה .ביומו
האחרון של משה יוכלו כולם להתייצב
ישירות לפני ה' ולהשיג את האמת ,איש
איש כפי יכולתו ומדרגתו.
משה יודע כי יום זה ,בטרם ילך לעולמו,
הוא ההזדמנות האחרונה לכנס את העם,
להיפרד מעליהם ,לדבר עמם ולהנחותם
בהמשך דרכם ,בטרם יעברו את הירדן ויהיו
עסוקים  14שנה בכיבוש הארץ וקשה יהיה
לרכזם ולהנחותם.
גם העם חש ביום זה כי זו ההזדמנות
האחרונה להיפרד ממשה האיש – מי שגאל

אותם משעבוד של שנים רבות ,ומי שהנהיג
אותם  40שנה במדבר.
וביום התכנסות זה ,תיכרת הברית בין
הקב"ה לעם ישראל .ברית זו בפרשתנו,
בשונה מבריתות אחרות שכרת משה עם
ישראל ,מרמזת על חגיגיות וחידוש וזאת
אנו רואים במילות הפתיחה" :אתם ניצבים
היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" .רק פעם
אחת הוענקה לכל נפש מישראל הנבואה
וזה היה במעמד מתן תורה .וגם שם ,למרות
הקרבה ,מציין משה שנוכחותו הפריעה
לקרבה מלאה אל הבורא ,שכן כתוב" :אנוכי
עומד בין ה' וביניכם" .בטרם מותו של משה
סולק המחסום וכל ישראל ניצבים "לפני ה'
אלוקיכם" .בברית זו נחשפים מספר דברים
המשך בעמוד 5

פעמונים

מגלים אחריות מראש ,השנה.
הענקת הידע  -צדקה שאין למעלה ממנה1-800-35-10-12 .
בואו ניתן להם יד .בואו ניתן להם ידעw w w . p a a m o n i m . o r g .
פעמונים ארגון חסד )ע”ר(  58-039-270-2אורלוב  77פתח תקווה 49342

info@paamonim.org

טל03-9127100 .

פקס03-9127101 .
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יש”עמדה

מכאן אתה למד
המשך מעמוד השער

למעלה מעשרת אלפים איש כבר ביקרו השבוע
באתר האינטרנט הייעודי שהקימה מועצת יש"ע
בשיתוף תנועת 'ישראל שלי' ,ובו מוצגת תמונת
הפנורמה של ישראל .כנסו לאתר ישראל שלי
או חפשו בגוגל :הפנורמה הגדולה של ישראל.
באתר ניתן להתמקד ולזהות באופן
אינטראקטיבי מבנים ,עצמים ואזורים מוכרים:
נתב"ג ,מגדלי עזריאלי ואזור המלונות בת"א,
כביש שש ,ארובות תחנות הכוח באשדוד
ובאשקלון ,אזורי תעשייה ,קניונים ,בתי ספר,
בסיסי צה"ל ,כלי תחבורה קרקעיים ואוויריים
ועוד .כדי להעצים את חוויית השימוש באתר,
הגולש גם יכול ללחוץ על כפתור מיוחד המציב
מעל לתמונה כוונות ירי ,ומפרט איזה טיל המצוי

בידי ארגוני הטרור ,יכול להגיע אל המבנה
הנמצא בין הכוונות.
בשנתיים האחרונות ,הקדישה מנהלת ההסברה
של מועצת יש"ע את מירב מאמציה לעריכת
סיורי הסברה לאנשי תקשורת ומעצבי דעת
קהל במדינת ישראל .אלפים ובהם עיתונאים
ובכירי התקשורת ,מדינאים ,אנשי ביטחון ,פקידי
ממשלה ,ראשי הגרעינים התורניים ,ותיקי
הצנחנים ,אנשי תרבות ,פוליטיקאים וסטודנטים
הגיעו לביקורי עומק ביהודה ושומרון ,תחת
הכותרת "יהודה ושומרון  -הגיע הזמן שנכיר".
במסגרת סיורים אלה ,נחשפו המבקרים
לקרבה שבין יישובי יהודה ושומרון לגוש דן,
ירושלים וערי הדרום וחזו במו עיניהם בסכנה

המוחשית שבנטישת רכס הרי האזור החולש
על רוב שטחה של מדינת ישראל .כעת ,עם
פרסום התמונה הפנורמית ,יכול כל אחד בארץ
ובעולם לקבל בלחיצת כפתור מעט מהתחושה
הזו ולהפנים את המסר :אם במקום יישובים
יהודיים וצה"ל יהיו על גבעות השומרון כוחות
פלסטינים חמושים ,מטוסים לא יוכלו לנחות
בבטחה בנתב"ג ושגרת החיים בתל אביב תהיה
תלויה במצב רוחם של הפלסטינים.
מיזם הפנורמה ,יש לציין ,מצטרף לשורה ארוכה
של פעולות שעושה מנהלת ההסברה של
מועצת יש"ע ובהן :ערבי הסברה ,הפצת מפות
וניירות עמדה והפקת סרטוני הסברה קצרים
וקולעים בכיכובו של השחקן גולן אזולאי.

קרית משרד הביטחון בתל אביב
מטוס ממריא מנתב"ג

רכבת ישראל

תחנת הכח באשקלון
אצטדיון רמת גן
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\\ יש”ע שלנו

פרידה ממנהיג

המשך מעמוד השער

ייחודיים בין ה' לישראל ,והאחרון שבהם" :ומל
ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" – יצר
הרע יבוטל ,והאדם יפעל עפ"י חוקי התורה
בלבד .לא יהיה עוד פיתוי לעבירות ,כדברי
יחזקאל (ל"ו,כ"ו)" :ונתתי לכם לב חדש ורוח
חדשה אתן בקרבכם" .וכדברי ירמיהו (ל"א,
ל')" :וכרתי את בית ישראל...ברית חדשה – לא
כברית אשר כרתי את אבותם כי זאת הברית
אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם,
נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה".
החידוש בברית זו ,שהיא לא תופר לעולם ,כי
האדם יקיימנה מאהבה.
הפרשה הבאה ,המחוברת לפרשת ניצבים,
מתחילה במילים "וילך משה" ,ולא צוין

על הפרשה ניצבים וילך
להיכן הלך ולשם מה .הרמב"ן מסביר
כי לאחר ההתייצבות הכללית בפרשת
ניצבים ,לשם כריתת הברית ,נתפזר העם
ולמשה הייתה תשוקה עזה לראותם שוב,
ולומר להם את דברו האחרון .על כן הלך
הוא אליהם ,כי כבר לא עמדו לרשותו
החצוצרות לכנס העם ,ופסקו ענני הכבוד
לשרת העם .כל הסממנים הנ"ל ביטאו את
סיום כהונתו של משה כמנהיג ,ללמדנו
שהקב"ה לבדו הוא המחליף זמנים ,והוא
הקובע את אשר יתרחש בכל עת" :לכל
זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" .במדרש
מבואר ששמואל הנביא טרח וסבב בישובי
ישראל לשפוט את העם .הוא לא המתין

שיעלו אליו לרמה ,כיוון שהוא כנביא
היה רשאי למחול על כבודו ,אך מעמדו
של משה היה כשל מלך" :ויהי בישורון
מלך" ,ואינו רשאי למחול על כבודו .בכל
שנות מנהיגותו במדבר בא העם אליו" :כי
יבואו אלי העם" (שמות י"ח) .עתה בטלה
מלכותו והותר לו ללכת אל העם ולהכינם
למנהיגותו של הבא אחריו – יהושע בן
נון שיכניסם לארץ ישראל .וכדברי מרן
הרב קוק זצ"ל באורות התשובה ,לימינו:
התשובה למצב המחריד של הכלל כולו,
לא תתכן שתבוא זולת ע"י השיבה אל
ערש ילדותנו ,אל ארץ הקדושה לבנותה
ולהבנות בה.
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פ

סיפורי ארץ ישראל

ייבל התיישב סמוך לחלון הבית ומחה
את אגלי הזיעה ממצחו .משב רוח
קל נכנס לחדר והסב לו רגע קצר של
הקלה .עוד בטרם הספיק להנות מהקרירות
החולפת ,נעלמה הרוח המבורכת כלא הייתה
והשאירה את פייבל המיואש להיצלות בחום
הקופח של הקיץ הירושלמי.
"יענקי! ברל! היכנסו הביתה!" קרא לבניו
ששיחקו בחצר .הם היו שקועים בענייניהם
ולא שמעו אותו.
הוא הביט בהם ,מלאי עליזות ושמחת חיים
תמימה .הוא קינא בהם בכל מאודו .לו רק
היה יכול להשתלב כמותם ,להתאים עצמו
בקלות לארץ הזאת ,הארץ שאליה התפלל
שלוש פעמים ביום וייחל לחון את עפרה כמו
כל יהודי ירא שמיים.
אך המציאות טפחה על פניו ונטשה את
החלומות והתקוות מכונסים בין האותיות
הצפופות בדפי הסידור .כמו משב הרוח

מאאת:הבת הארץ של פייבל
שי סנדיק

הזיעה" .רק החום הזה ,כמו כבשן"...
"אתה הולך לרב?" שאלה בשקט.
"נו ,ומה?" השיב" .אני יכול סתם כך לקום
ולהסתלק? בלי להגיד שלום לרעבע?"
"ומה תגיד לו?"
"מה אני אגיד לו? את האמת ,פניה ,רק את
האמת .ניסינו ,באמת שניסינו ,אבל מה אפשר
לעשות? מה יש לנו כאן? אין פרנסה ,הכל
צפוף ודחוק ,האנשים כאן חסרי סבלנות,
והחום הזה – אני צריך להגיד לך?"
"לא קל ,באמת לא קל" הנהנה .היא הוסיפה
לאחר שהות קלה" ,אבל עכשיו ,אחרי כל מה
שעשינו ,נחזור לפולניה?"
"אלא לאן נלך?"
"גם בפולניה לא היה קל .שם לא היו צרות?"
"אמרתי שלא היו צרות .אבל שם הכל היה
מוכר' ,משלנו' .פה הכל במאבקים ,הכל
אחר .הצרות המוכרות עדיפות על הבעיות
החדשות"...
"אולי ננסה עוד קצת?" ניסתה לשכנע אותו.
"אין מה לנסות .אני לא יכול יותר .אני הולך
לרעבע ואומר לו שעשיתי כמיטב
יכולתי .מה אפשר לדרוש
מיהודי? אני הולך.
כדאי שתתחילי
לארוז ,אני לא
רוצה לבזבז עוד
זמן"
הוא קם בסערה
ויצא בדרכו אל
בית הרב .הוא ידע
שמצפה לו שיחה
קשה וחיל ורעדה
אחזו בו ,אך הוא
שהסאה
הרגיש
הוגדשה ואין לו עוד
כוחות .הוא התבונן
באבנים הירושלמית
שליוו את צעדתו.
יש בהן יופי מיוחד
וקדושה ששייכת רק למקום

של הרעבע כשליבו הולם כתוף.
"ר' פייבל ,כמה טוב לראות אותך" ,קידם את
פניו הרב בחיוך קורן" .מה שלומך ,רבנו?"
"ברוך ה' ,ברוך ה'" ,ענה פייבל בחיפזון .הוא
בלע את רוקו וניסה להוציא את המילים מפיו.
"כן ,פייבל?" עודד אותו האדמו"ר.
"רעבע ,באתי להיפרד ".אמר כמעט בלי קול
והוסיף במאמץ" :אני נוסע".
"נוסע?" תמה הרב" .ענייני פרנסה?".
"לא ,לא ,רעבע" ,אמר פייבל בקול רועד.
"קשה לנו כאן...קשה כאן בארץ הקודש ...אין
לנו פרנסה ,הכל מלוכלך וצפוף ,אנחנו לא
מצליחים לסבול את החום .אין לנו ברכה כאן
בארץ."...
"אין לכם ברכה כאן בארץ "...חזר הרב על
דבריו בנימה שלווה ורצינית .המילים בקעו
מגרונו במתינות אך ניכר בהם הכאב.
"הארץ לא אוהבת אותנו כנראה" הוסיף פייבל.
"אנחנו רוצים לחזור".
"אני מבין" ,אמר הרעבע" .עצוב ,עצוב מאוד.
רחמנות".
"באמת רחמנות ,על האישה ,על המשפחה.
אחרי כל המאמץ."...
"לא ,ר' פייבל ",עצר בידו הרב" .רחמנות עליך.
חבל שלא זכית שירושלים תאהב אותך ,וחבל
עוד יותר שלא אהבת אותה בעצמך".
"ניסיתי לאהוב ,אבל הצרות."...
"כנראה לא אהבת אותה מספיק" ,הוכיח אותו
הרב בעדינות" .ארץ ישראל אוהבת ומוצאת חן
רק בעיני מי שמוצא בה חן ורוצה בה .אהבת
ארץ ישראל אינה נקנית בקלות ,צריך לעמול
בה ,לרצות בה .אך כנראה שזה קשה לך".
פייבל פרץ בבכי .תוכחת הרב פילחה את ליבו
והמחשבות התרוצצו בראשו כעכברים בכלוב.
הוא נזכר בילדיו ,בפתיחות שבה קיבלו את
הארץ הזאת על כל פניה השונים והמשונים.
כמה שמחו בה ,כמה רצו לאהוב אותה .רצון
שהוא לא באמת איפשר לו להיכנס לליבו...
"לך לשלום" ,אמר הרעבע בעצב.
"לא ,רעבע ,אני אנסה ..אני אשתדל "...מירר
פייבל בבכי.

"כנראה לא אהבת אותה מספיק" ,הוכיח אותו הרב בעדינות" .ארץ ישראל
אוהבת ומוצאת חן רק בעיני מי שמוצא בה חן ורוצה בה .אהבת ארץ ישראל
אינה נקנית בקלות ,צריך לעמול בה ,לרצות בה .אך כנראה שזה קשה לך".
החמקני ,גם ארץ ישראל הסבירה לו פנים
בקמצנות .הקירבה לכותל ולקברי האבות
ריגשה אותו אך הקשיים הכניעו את ההתעלות
ופוגגו אותה לגמרי.
הכל היה קשה ,מייאש ,רצוף מהמורות .הוא
ביקש לטעום את החלב והדבש ,אך זכה רק
במרורים .כל השמחה שמילאה את ליבו
בדרכו לארץ באונייה התפוגגה ברגע שדרכו
רגליו על אדמת הקודש .ארץ ישראל הייתה
עולם אחר – אנשים שונים ,התנהגות משונה,
אקלים לא מוכר – ולליבו התגנבה מחשבת
כפירה שהעולם הזה לא בהכרח טוב יותר
מפולניה.
פניה באה להתיישב לצידו" .אתה בסדר,
פייבל?"
"כן ,כן" ,ענה לה בקוצר רוח ומחה שוב את
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הזה ,אין ספק .אך האם הוא שייך למקום
הזה? הארץ הזאת שהייתה אמורה לקבל את
הנשמה כבת בית הסבה לו רק צער וכאב.
ככל שהתקרב לבית האדמו"ר ,גבר הרעד
בידיו .הוא ניסה להתעשת ,לשמור על איפוק
וקור רוח ולהתרכז בדברים שרצה להגיד
לרעבע .לאחר המתנה קלה ,הוא נכנס לחדרו

¶«§®§¬¢¸°
¯§¦¸£®£
c«§®©£¡§ª°ª£«§¶¥£¯ª
¬«§¡¥£§¬«§¶§¥
c¢¸§¯£«§ª·£¶§ª

§®rwvovuwrutv£

"אני יודע ,ר' פייבל ,אך עליך לפתוח את
הלב ,כדי שהארץ תפתח אליה את ליבה
וקדושתה" ,אמר הרב וליטף את החסיד שבור
הלב .פייבל חזר באותה דרך שבא הלך אל
בית האדמו"ר .האבנים היו אותן אבנים ,הנוף
אותו נוף והארץ אותה ארץ .אך הלב כבר לא
היה אותו לב...
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וכנים מוגבל!

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

להזמנת דוכן :אביעד 052-8308494

חנה רוזנבוים ז"ל
תרצה לוי
מפילדלפיה שבארה"ב הגיעה חנה .שם התעורר
בה הרצון לעלות ארצה וללמוד לחיות חיי תורה
ומצוות .במסגרת תכנית לצעירים הגיעה ארצה
לשנת התנדבות ,ובהמשך נישאה למשה כשהיא
מקבלת על עצמה לבנות בית עם בן תורה.
כשכבר הפכו הורים לשני ילדים קטנטנים
וחמודים ,הצטרפו חנה ומשה לגרעין שהתגבש
להקמת היישוב בית אל ,והם היו מראשוני
העולים .היישוב ,שהוקם בחשון תשל"ח ,היה
מורכב מקומץ משפחות שהתגוררו תחילה
במבנים שונים בשולי הבסיס הצבאי בה"ד  4בבית
אל .בעודה מצפה ללידה שלישית ,התאימה
עצמה חנה לתנאי החיים המאוד לא פשוטים.
המשפחות קיבלו חדרים ללא מטבח וללא
שירותים .השירותים והמקלחות היו ציבוריים ולא
צמודים למבני המגורים .את ארוחת הצהריים
קיבלו בחדר אוכל בבסיס ואת שאר הארוחות

ארגנה כל משפחה בפינה מאולתרת בחדר
המגורים שלה .בימות הגשמים היה צריך לבוסס
בבוץ ,כי לא היו שבילים מסודרים .למשפחת
רוזנבוים הוקצה חדר אחד ,להורים ולילדים ביחד.
חנה ,שהגיעה מבית אמיד מארה"ב ,קיבלה על
עצמה את הקשיים באהבה רבה ,והייתה מלאת
שמחה ליטול חלק בצעד ההיסטורי של יישוב
יהודה ושומרון .תוך כדי החורף הראשון נולדה
בתם ,השלישית משבעת ילדיהם .חנה השתלבה
בטבעיות רבה בחברה.
היא הייתה מלאה ביוזמות .מזה שנים מתקיים
בבית אל בחופשת הקיץ שוק ספרי לימוד.
הילדים באים למגרש ביה"ס שאורגן כבר לשם
כך ,מציגים את ספרי הלימוד המשומשים שלהם
למכירה ,ונעזרים במחירון שגם הוא אורגן על ידה.
שוק זה הוא פרי מחשבתה ומשך שנים רבות היא
הובילה את כל המבצע בהצלחה רבה ,והייתה
תמיד מלאת שמחה על שהתאפשר למשפחות
למכור את ספרי הלימוד שנותרו בסוף השנה
ולקנות ספרים משומשים לקראת השנה הבאה
בלי לנסוע העירה ולחסוך הוצאות מרובות.

חנה הייתה מוכרת כאדם של ארגון וסדר .היא
עבדה במשך שנים רבות כמזכירה .מזכירת
הישוב ,מזכירה באולפנת עפרה ,מזכירה
בישיבה התיכונית מטה בנימין .בכל מקום באו
לידי ביטוי תכונות "הראש הגדול " שלה  ,וכך,
בנוסף לעבודת המזכירות גם תמכה בתלמידים,
שרבים מהם זכרו אותה כאחד מאנשי החינוך
במוסד.
חנה עמדה לימין משה בעלה משנבחר לראשות
מועצת בית אל וקיבלה על עצמה תפקידים
בהתנדבות ובצנעה כדי לעזור .שבעת ילדיהם
מתגוררים ביישובים.
משנקברה חנה באדמת בית אל ידענו – היא
התמזגה עם ארץ ישראל במקום שבו בחרה לממש
את חלומה .חנה הגיעה לראש סולם בית אל.
במלאת  30לפטירתה של חנה רוזנבוים ז"ל ,יעלו
בני משפחתה ,אוהביה ומוקירי זכרה לקברה
ביום א' כ"ו אלול ולאחר מכן תתקיים אזכרה
בביהכ"נ 'אברהם אוהבי' ,בהשתתפות הרב
חיים דרוקמן ,ראש ישיבת אור עציון וראש מרכז
ישיבות בנ"ע.
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בנימין זאב )תיאודור( הרצל נולד ב 2-במאי בשנת  1860בבודפשט שהייתה באותם ימים חלק מהממלכה
האוסטרו-הונגרית ,לאביו יעקב ולאמו ג'אנט לבית דיאמנט .אביו עסק במסחר ובבנקאות ואמו היא שדאגה
לחינוכו והנחילה לו את אהבת הספרות .משפחתו היתה מתבוללת ,השתלבה באורח החיים בבודפשט,
ולאחר מכן בווינה .עם זאת ,לא הסתירה את מוצאה היהודי ואף שמרה על מנהגי המסורת היהודית .כך
קיבל הרצל בילדותו חינוך יהודי ,ואף נערך לו טקס בר-מצווה .מאוחר יותר למד בבתי ספר כלליים ,ברוח
ה"השכלה" היהודית  -גרמנית באותה תקופה .ב  1878 -עברה משפחתו לוינה ,ובה רכש השכלה גבוהה
במשפטים .מגיל צעיר התגלו בו כשרונות ספרותיים ,ולכן הוא זנח את עבודתו כמשפטן לטובת העיתונות,
הספרות והמחזאות .בפעילותו זו המשיך גם כאשר עמד בראש הקונגרסים הציוניים.
הוא נישא בשנת  1889ליוליה )ז'ולי( לבית נשאואר ,ונולדו להם שלושה ילדים :פאולינה )על
שמה של אחותו שנפטרה  11שנה קודם לכן( ,האנס וטרודה.
במשך כל חייו נתקל הרצל בגילויי אנטישמיות ואף 
נאלץ להפסיק את לימודיו בגימנסיה הריאלית
הציבורית בווינה בגלל האווירה העוינת כלפי יהודים.
לימים הוא התפטר גם מאגודת הסטודנטים 'אלביה',
על רקע דומה.
הרצל סיקר את משפט דרייפוס מטעם העיתון 'נייה
פרווה פרסה' ,והושפע עמוקות ממנו .במהלך המשפט
הבשילה בו ההכרה ,כי האנטישמיות היא המקור העיקרי
של בעיית העם היהודי בגולה ,וגרמה למפנה בגישתו של
הרצל לפתרון הבעיה היהודית .הוא הבין ,כי האנטישמיות
קיימת בכל מקום שבו נמצאים יהודים ,והאמין ,כי הפתרון
לכך הוא הקמת מדינה יהודית .אמונתו של הרצל בצורך
להקים מדינה יהודית סללה את הדרך לפתרון מעשי.
תחילה ניסה לעניין בעלי הון בתוכניתו .הוא פנה לברון
הירש ,שסייע ליהודים להתיישב בארגנטינה ,אך נדחה
על הסף .לפיכך ,החליט לפרסם את תוכניותיו בחוברת
'מדינת היהודים' ) ,(1896ולהפיץ את רעיונותיו בעיתון
שייסד ב' 1897-די ולט' )העולם(.

בשלב הראשון פעל לבדו .הוא נפגש עם השולטן התורכי,
וביקש לעניין אותו ברכישת צ'ארטר להתיישבות יהודית
בארץ-ישראל .לתוכנית הזאת ביקש את תמיכתם של מנהיגי
הקהילה היהודית בבריטניה ואת מימונו של הברון רוטשילד.
משנדחה על ידם החליט הרצל לפנות לציבור היהודי ויזם
כינוס קונגרס ציוני של נציגי הציבור היהודי.
ב 31-29-באוגוסט ב ,1897-התכנס הקונגרס הציוני הראשון
בבזל ,ובמהלך דיוניו נוצרה תשתית רעיונית לתנועה הציונית.
הרעיונות האלה באו לידי ביטוי בתוכנית ,שקראה ל"רכישת
מקלט בטוח במשפט גלוי לעם היהודי בארץ ".הרצל היה יושב-
הראש של שישה קונגרסים ,שבהם הוקמו מוסדות התנועה
הציונית ועוצבה התוכנית הציונית.
ב 1904-נפטר הרצל ,כשהוא משאיר אחריו חזון ותשתית
ארגונית לביצועו .בצוואתו ביקש להיקבר בארץ-ישראל .ואכן,
באוגוסט  1949הועלו עצמותיו ארצה ,והוא נקבר בהר הנושא
את שמו :הר הרצל.
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שלום ילדים יקרים!

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת*
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס  .02-6516662או למייל:
 ita@myesha.org.ilבהצלחה רבה!

זהה את

הדמות

*רמז :הציצו בקלף.

פתרון החידה הקודמת :בנימין זאב הרצל
שמות הילדים הזוכים יתפרסמו באתר של
מועצת יש"ע.

°²²ª¤
אם יש לכם יום פנוי במהלך השבוע...
בואו ליום שכולו חוויה ארצישראלית

סיורים בשנת תשע”ב לציבור הרחב
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מחורבן לתקומה

עדות נוצריות בארץ יהודה

בעקבות עם ישראל בארצו מתקופת המשנה
והתלמוד ועד להקמת המדינה )באוטובוס(.

סדרת סיורים בעקבות העדות הנוצריות במדבר,
בהר ובירושלים )ברכבים פרטיים(.

מדריך :אריה רוטנברג | יום בשבוע :רביעי ) 20סיורים
וימי עיון(

מדריך :חנה בנדיקובסקי | יום בשבוע :שישי ) 5סיורים(

לטייל עם התנ"ך

קורס חורף בו נלך במסלולים ונבקר באתרים
מקראיים בעקבות נביאים ומלכים )באוטובוס מת"א(.

חוג משוטטי עציון

חוג טיולים למיטיבי לכת בארץ יהודה )ברכבים
פרטיים(
מדריך :בנימין טרופר | יום בשבוע :שישי ) 9סיורים(

מדריך :אריה רוטנברג | יום בשבוע :יום שישי ) 6סיורים(

במשעולי ארץ השומרון

סדרת סיורים לפינות מוכרות ועלומות במרחבי
ארץ השומרון )באוטובוס מת"א(.
מדריך :דביר רביב | יום בשבוע :שישי ) 6סיורים(

חדשות בעתיקות

נכיר אתרים ארכיאולוגיים פחות מוכרים ,או
כאלה שנשתכחו ברבות השנים ,בירושלים
ובסביבותיה )ברכבים פרטיים(.
מדריך :ד"ר דוד עמית | יום בשבוע :שישי ) 8סיורים(

חוג משוטטי השומרון

חוג טיולים למיטיבי לכת אל פינות נסתרות
ועלומות במרחבי ארץ השומרון )ברכבים פרטיים(
מדריך :דביר רביב | יום בשבוע :שישי ) 9סיורים(

חוג צפרות

נצא לבתי גידול שונים לעקוב אחר ציפורי ארצנו
וציפורים נודדות )ברכבים פרטיים(.
מדריך :ערן בנקר | יום בשבוע :שישי ) 6סיורים( )השנה
יפתח קורס למתחילים וקורס למתקדמים(

הסיור לאור המקורות

נסייר ברחבי הארץ ,בהדרכת מיטב המדריכים,
בעקבות דמויות ואירועים בתולדות העם והארץ
)באוטובוס(.
רכז :אריה רוטנברג | יום בשבוע :שני ) 20סיורים(

חוג אלונים

חוג לחובבי בוטניקה ברחבי ארץ יהודה )ברכבים
פרטיים(.
מדריך :ד"ר עוז גולן | יום בשבוע :שישי ) 9סיורים(

חוג אופניים

אזור יהודה וגוש עציון מזמן מסלולים מיוחדים
)בשפלה ,בהר ובמדבר( ומגוונים לרוכבי אופניים
מדריך :גדי חיימוב | יום בשבוע :שישי ) 9סיורים(

מוכר כגמול השתלמות למורים
אם יש לכם יום פנוי במהלך השבוע  -בואו לטייל
עמנו ביום שכולו חוויה ארצישראלית

אירוח ראש השנה וסוכות בכפר עציון
בית ספר שדה שמח להציע לציבור לאירוח בהרי עציון במחירים חסרי תקדים.

מספר המקומות מוגבל!!!
מתחם בית ההארחה מוקף דשאים וצופה אל הנוף עוצר הנשימה של הרי יהודה ונהנה מן השקט והרוגע המאפיינים את
הקיבוץ ומאוויר הפסגות של גוש עציון )מעל  900מטר גובה מעל פני הים(.
במהלך החג יתקיימו סיורים בכפר עציון וכן מגוון שיעורים תורניים על ידי מיטיב המרצים והרבנים.

לפרטים והרשמה:
בית ספר שדה כפר עציון
02-29935133
www.k-etzion.co.il
מרכז סיורי תנ”ך )ע”ר(
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

אמת מארץ תצמח לפני חמישה
חודשים פרסם עיתון 'הארץ'
כתבת שער ענקית ש'חשפה'
ציטוטי וויקיליקס מפגישותיו של
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,עם
דיפלומטים אמריקנים  . 1השבוע

קבע בית הדין לאתיקה של מועצת
העיתונות כי על העיתון להתנצל
בפני דיין ,בשל מתן כותרת מטעה
ובשל אי בקשת תגובתו לדיווח.
הרכב בית הדין (עו"ד יונתן רז ,מוטי
רוזנבלום ומשה רונן) הורה לפרסם

ישראל שלי LIVE

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

חברי ישראל שלי ראיינו השבוע
בשידור חי את המשנה לראש
הממשלה ,השר סילבן שלום .במשך
שעה השיב השר על עשרות שאלות
שכתבו החברים בדף הפייסבוק של
ישראל שלי ,וכן על שאלות שנשאלו
בזמן אמת תוך כדי הראיון .בין
היתר ,התייחס השר שלום לשאלות
בנושאים מדיניים ,כלכליים-חברתיים
ופוליטיים .השר בירך את החברים
בשנה טובה וציין כי הוא היה בין הראשונים בפוליטיקה הישראלית שזיהו את
הפוטנציאל הטמון באינטרנט וברשתות החברתיות.

האו"ם מחליט ואז ...כלום!

אלפים רבים צפו השבוע בסרטון החדש מבית היוצר של ישראל שלי ,ובו
פירוט של כמה וכמה החלטות אנטי-ישראליות שקיבל האו"ם בעשרות השנים
האחרונות ,ושביצוען פשוט לא התרחש מעולם .בין ההחלטות :אין תוקף לאיחוד
ירושלים ,לעם הפלסטיני זכות למאבק אלים ,הציונות היא צורה של גזענות,
אסור ליהודים לבנות
ביו"ש ויש לפרק את
גדר ההפרדה .את
התחקיר המלא ערך
העיתונאי חגי סגל
מ'מקור ראשון' .את
הסרטון אפשר לראות
ביוטיוב  -חפשו בגוגל
האו"ם מחליט.
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 :מרים צחי הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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את ההחלטה וההתנצלות בהבלטה
חריגה וראויה ,באחד משלושת
עמודי החדשות הראשונים .דיין
בתגובה" :תודה לדיינים שהזכירו
לכולנו שבין הסקופים והכותרות,
יש מקום גם לאמת ולצדק".
מי אמר? "הגעתי למסקנה שאנחנו
לא יכולים יותר לעזוב את מערת
המכפלה...מכיוון שבשנייה שאנחנו
עוזבים ,יקרו שם דברים איומים
לקודשינו" (אברי גלעד אחרי סיור
בחברון ,בתוכנית המילה האחרונה
בגלי צה"ל מיום ראשון האחרון)
ובאותו עניין :ביישוב היהודי בחברון
נערכים לקלוט השנה ,לראשונה,
אלפי גברים שיגיעו להתפלל
במערת המכפלה ביום הכיפורים.
המערה כולה תהיה פתוחה
ליהודים בלבד ,ובמקום יוכשרו
אולמות והיכלי תפילה לבני העדות
השונות .יש להירשם מראש,
במטרה לזכות במקום לינה מסודר
ובסעודה מפסקת כהלכתה
בהכשר מהדרין .הרשמה בטלפון
052-4295550
זאת חנוכה! בקרית ארבע נחנך
השבוע היכל התרבות החדש
בהשתתפות יו"ר הכנסת ראובן
ריבלין ,המשנה לרה"מ סילבן
שלום ,ראש המועצה מלאכי לוינגר,
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ועוד 2
 .הנחה דן כנר ,קבע מזוזה צבי
קצובר וזימר דוד ד'אור .בחודשים
הקרובים יעלו בהיכל הצגות של
התיאטראות הגדולים בארץ:
הקאמרי ,תיאטרון חיפה ,בית לסין
ועוד.
כאן כדי להישאר מאות מתיישבים
צעדו ביום שלישי האחרון בשומרון
במחאה על המהלך הפלסטיני
החד-צדדי להקמת מדינה 3

 .הצעדה יצאה מבית משפחת
פוגל באיתמר ,שם נרצחו חמישה
מבני המשפחה לפני כחצי שנה,
והסתיימה בכניסה הדרומית לשכם.
בין הנוכחים :ראש המועצה גרשון
מסיקה ואיש השומרון בני קצובר.
מלחמה משותפת בגוש עציון
דואגים לחיי כולם :שלטי חוצות
בעברית ובאנגלית הקוראים
לנהיגה זהירה נתלו השבוע
בצידי הכבישים תחת הסיסמא
"עושים שלום בכביש"  . 4ראש
המועצה ,שאול גולדשטיין ,אומר
כי "תאונות הדרכים אינן מבדילות
בין יהודים לערבים ,ובשיתוף ראשי
הכפרים באזור הוחלט על סיסמא
שמקדשת את החיים ומאפשרת דו
קיום בעורק החיים המשותף״.
חפצו בתצפית באבני חפץ נחנכה
בימים האחרונים תצפית נוף
חדשה  , 5שנבנתה ע"י בני הנוער
ביישוב במהלך החופש ,תחת
שרביטם של מנהל מחלקת הנוער
אביחי פרץ ואדריכל הנוף יאיר
ביאר .מהנקודה ,הניצבת בגובה
של כ 250-מטר מעל פני הים ,ניתן
לראות את מישור החוף הצפוני
מחיפה ועד הרצליה .אל התצפית
מוביל שביל טיולים מסומן ,שגם
אותו הכינו בני הנוער בעמל רב.
סיבוב העשור ביום ראשון הקרוב,
כ"ו באלול ,יחודש מנהג סיבוב
השערים בעיר העתיקה בירושלים,
בסיבוב אחרון לשנת תשע"א .זאת
לאחר שבמשך חודשיים אסרה
המשטרה על קיום הסיבוב ,בשל
חודש הרמדאן המוסלמי .הסיבוב
ייצא בשעה  19:00מרחבת הכותל
המערבי ,ובמהלכו יציינו המארגנים
מלאות עשור לסיבוב השערים.
מזל טוב!

