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תמיר אדרי מפריח
המתנחלים

שנתו ה 26-של יהונתן פולארד בכלא
האמריקני ,הייתה הטובה והרעה מכולן.
טובה משום שגורמים בכירים ביותר
שכיהנו ומכהנים בממשל האמריקני
התבטאו בצורה נחרצת בעד שחרורו
המיידי ,ראש הממשלה נתניהו פנה
בפומבי לנשיא אובמה בדרישה לחנינה
ושחרורו של גלעד שליט (בדרך
שנויה במחלוקת ,ראוי להדגיש) פתח,
לפחות בתודעה ,פתח של תקווה
לחזרתו הביתה של החטוף שהכי "קל"
להחזיר .אך היא גם הרעה מכולן ,משום
שבאכזריות חסרת כל הגיון נאסר עליו
להשתתף בהלוויית אביו מוריס ז"ל
ומשום שמצבו הרפואי של יהונתן בן
מלכה הדרדר לשפל נוראי .ישעמדה
השבוע – על מלחמת השחרור שדורשת
התגייסות של כולנו.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 15:59
תל אביב 16:14
חיפה 16:03

יציאה
17:14
17:15
17:13

כניסה
16:05
חברון
16:03
שכם
באר שבע 16:15
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שבת בית אל
סיפורי ארץ ישראל

מצלמים וזוכים
מה קורה

על הפרשה ויצא
אנכי הא-ל בית א-ל
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תפקיד המרכזי ,אותו מילאו שלושת
האבות ,הוא ייסוד הברית בין ה' ובין עם
ישראל כאן בארץ ישראל.
מהו התפקיד המרכזי שמילאו האימהות בחיי
האומה?
לימוד מדוקדק בספר בראשית מלמד אותנו,
שבכל פעם שהגיעה שעת הכרעה גורלית בחיי
האומה ,הופיעו האימהות והטו את הכף לטובת
עם ישראל העתידי.
כאשר נבחן את הרגעים האלה נגלה ,כי התורה
שתלה מילה זהה בכמה מקומות המשמשת
כחוליה מקשרת .המילה הזאת היא ָ"אנֹכִ י".
המילה הזאת לא נבחרה במקרה .היא מייצגת
את המהות הפנימית ,כלומר את ה"אני" העמוק
ביותר.
לכל אדם יש שליחות ייחודית שאין לשום אדם

הרב שבתי סבתו

ראש ישיבת מצפה יריחו ורבה הספרדי של בית אל
אחר בעולם .כל אחת מהאימהות הרגישה
שהגיעה השעה שלמענה היא קיימת.
הסוד של רבקה
רבקה מופיעה במלוא עצמתה בשעה גורלית
בחיי האומה הישראלית .זהו רגע ,שבו עומד יעקב
להפסיד את הברכה לדורותיו לטובת עשיו.
רבקה אינה נמנעת מלפעול בצורה מסוכנת,
המציבה את יעקב בנה במצב כמעט בלתי
אפשרי ,בו הוא צריך להציג זהות בדויה .היא
אפילו מודיעה לבנה שהיא מקבלת על עצמה כל
תוצאה אפשרית ,כולל קללה חלילה .מנין היא
שואבת את הכוח הנפשי לעשות זאת?
עוד בהיותם ברחמה ,חשה רבקה כי היא אינה
יכולה להשתלט על העוברים .היא חשה מועקה.
איך תוכל לכוון אותם כשיגדלו? זו הסיבה מדוע
היא נאנחת אנּושֹות.
המשך בעמוד 3
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יש”ע שלנו \\ 1

מלחמת השחרור

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

ארבע פעמים אושפז יהונתן פולארד
בשנה האחרונה בבית חולים ,לאחר
שמצבו הרפואי הידרדר עוד ועוד.
ניתוחים ,טיפולים ואין איש אשר יודע
לומר האם האיש שלנו שם מקבל את
ההתייחסות לה הוא ראוי .לאחר כל כך
הרבה שנים בכלא ,מצבו הרפואי שגם
כך אינו תקין ,החמיר באופן המחייב
טיפול מסודר ,ארוך ,מקיף ומקצועי  -כדי
להציל את חייו .אך אם לא די בפגיעה
הפיזית שפוגעת ארה"ב בפולארד,
השנה נרשמה פגיעה בלתי נסבלת גם
בזכויות האדם הבסיסיות ביותר שלו.
הממשל סירב באכזריות בלתי נתפסת
לאפשר ליהונתן להשתתף בהלוויית
אביו ,כאילו מדובר באדם המסוכן לביטחונה
של המדינה.
לצד בשורות רעות אלה ,הביאה עמה השנה
האחרונה גם שינויים חיוביים ,או כפי שמגדיר
זאת האדם הפעיל ביותר למען שחרורו של
פולארד ,הרב אשר מבצרי" :אנחנו נמצאים
עכשיו בנקודת שיא של קריאות לשחרורו,
הן מצד בכירים בממסד האמריקני והן מצד
מנהיגים של יהדות ארה"ב".
לדבריו ,קריאות אלה נובעות מההבנה של
אותם גורמים כי פולארד מרצה עונש חסר
פרופורציה למעשיו – מקרים דומים שבהם
העביר סוכן של מדינה ידידותית מידע ,הביאו
לעונשים של ארבע-חמש שנים בלבד .בנוסף,
הקשחת עונשו של פולארד התבררה בדיעבד
כמשוללת כל יסוד – יוחסו לו מעשי נזק
לארה"ב שהתברר בוודאות כי לא הוא עשה
אותם ,אלא אחרים.

לא מדובר בלוחם צה"ל אשר נלחם באויב
ונחטף על ידו ,גם לא באזרח ישראלי טיפש
אשר התגרה בשלטונות של מדינה אחרת
לשם הריגוש העצמי .מדובר באדם משכמו
ומעלה ,אשר פעל בשליחות מדינת ישראל
להצלתה והצלחתה ,והעביר לידיה מידע
אשר "ידידתה הגדולה" התחייבה להעביר ,אך

אז מה אפשר וצריך לעשות?

 להתפלל למען שחרורו של יהונתן פולארד בן
מלכה.
 לבקש מקרובים וידידים בארה"ב לפנות למנהיגים
יהודיים ,חברי קונגרס וסנאטורים.
 להצטרף עכשיו לקבוצת הפייסבוק "פולארד –
גם לי אכפת".

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
תמיר אדרי ( ,)43מגדל פרחי אדמונית ובעל
חברת טיולי ג'יפים ,חבל יתיר שבדרום הר חברון.
מה מיוחד בפרחי האדמונית?
"מדובר בפרח מרהיב ובעל נוכחות מיוחדת
במינה .עלי הכותרת שלו גדולים ורבים ,ומגיעים
בצבעים מגוונים ,בעיקר אדום ,לבן וצהוב.
מספיקים  4-5פרחי אדמונית כדי לתת לאגרטל
הדר שאין כדוגמתו .בסין וביפן הוא נחשב לפרח
סמלי וחשוב ,ובעל היסטוריה תרבותית מעוררת
כבוד".
יער יתיר נמצא באזור דרומי ,האקלים לא
מפריע?
"להיפך ,חבל יתיר משלב בין האקלים המדברי
וההר ומביא לבשילות מהירה יותר ואיכות קצת
יותר גבוהה מהרגיל .בזכות האקלים המיוחד הזה,
ישראל היא הראשונה לשווק פרחי אדמונית בחו"ל,
מה שמאפשר לנו לפדות מחירים נאים כשמתחילה
העונה בסוף פברואר .הפרחים שלנו מגיעים דרך
בורסת הפרחים בהולנד לכל העולם".
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\\ יש”ע שלנו

נמנעה מלעשות זאת מסיבות שונות
ומשונות.
בשבוע שעבר נועדו ראשי הקהילה
היהודית בארה"ב ובכירים בקהילה עם
סגן נשיא ארה"ב ,ג'ו ביידן ,שגילה הבנה
לדבריהם אודות התקופה הארוכה
מדי שיושב פולארד בכלא האמריקני,
ובעיקר נוכח מצבו הרפואי.
בימים האחרונים ציינו בארה"ב את
"חג ההודיה" שלהם .מנהג מעניין
שיצרו לעצמם הנשיאים האמריקנים,
מאז אמצע שנות השמונים ,הוא מנהג
החנינה :נציג חי ובר-מזל של מאכל
החג המסורתי – תרנגול הודו – זוכה
לחנינה מנשיא ארה"ב ,בשם ערכי
החופש והצדק.
האם שנתו ה 27-של יהונתן פולארד בכלא
תהיה שנת החנינה שלו בשם ערכי החופש
והצדק האמריקנים?
רק אם נפעל ללא הרף ,ביום ובלילה ,למען
שחרורו .אנחנו חייבים לו את זה.

תמיר אדרי
3

מה משך אותך לעסוק בתחום?
"אני במקור מקיבוץ חקלאי ובמסגרת
השיטוטים שלי בעולם הגעתי גם להולנד
וגרתי בה חמש שנים – בתקופה הזו עבדתי
בחווה של פרחים ולימים כשחזרתי לארץ
והתחתנתי ,גיליתי שבאזור הדרום מגדלים
את הפרח המיוחד הזה וזה מה שהביא אותי
ואת משפחתי לגור כאן".
בישראל  2012משתלם להיות חקלאי?
"קשה מאוד להסתמך רק על גידולים,
כחקלאי בודד .במיוחד לאור העובדה
שמדובר כאן בפרח שפורח רק שלושה
חודשים בשנה .לכן ,השתלבנו אשתי ואני גם
בנושא התיירות באזור – אשתי עובדת ביקב
יתיר ,ואני עורך סיורי ג'יפים לאורך השנה".
איך מכניסים לתודעה את החקלאות
היהודית ביו"ש?
"מאוד פשוט – אנחנו משתתפים בפסטיבל
'טעם העיר' בתל אביב ומביאים להם את

4
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תוצרת הדובדבנים של החבל ,ומשווקים את
הפרחים המקסימים שלנו ברחבי הארץ .את
המטיילים שמגיעים לאזור אנחנו מביאים
לבית יתיר כדי שיאכלו שם מזן מיוחד של
ענבים שכמעט ונכחד וטעמו כטעם הענבים
שכולנו זוכרים מהילדות .גם העובדה שאני,
יחד עם חקלאים נוספים מהאזור ומגוש עציון,
פועל בבורסת הפרחים הבינלאומית – יש
לכך משמעות ברמת האיכות של החקלאות
היהודית כאן".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד
 50שנה?
"אני רואה אותה בדיוק כמו הגליל .עם
צימרים ,ונופים חקלאיים יהודיים .זה החלום
שאני חושב שקיים אצל כל אחד מאתנו .אני
רוצה לראות את טוסקנה ביהודה ושומרון
– חקלאות של תיירות ויין ועוד כמה יבולים
שבטח מאוד מאפיינים רק את הארץ שלנו.
זו השאיפה".
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המשך מעמוד השער

ֹאמר ִאם ּכֵ ן לָ ָּמה ּזֶ ה
"וַ ּיִ ְתר ֲֹצצּו ַה ָּבנִ ים ְּב ִק ְר ָּבּה וַ ּת ֶ
ָאנֹכִ י  ."? ...כאומרתִ ,אם ּכֵ ן! לאיזו מטרה אני קיימת
אם הילדים חזקים ממני? בבית מדרשו של שם היא
שומעת את דבר ה' המכוון אליה.
ֹאמר ה' לָ ּהְׁ ,שנֵ י גֹויִ ם ְּב ִב ְטנֵ ְך  ...וְ ַרב יַ ֲעבֹד ָצ ִעיר
"וַ ּי ֶ
(בראשית כה ,כג)".
המילה "לָ ּה" מלמדת כי האמירה הזו מיועדת אליה
בלבד ואסור לה לגלות זאת לאיש ,כולל יצחק.
כביכול ,ה' אומר לה ,שמרי על הסוד הזה לאורך
זמן ,עד השעה שבו תצטרכי להפעיל אותו .זוהי
השליחות הכי פנימית והכי מהותית שלך .זהו
ה"אנֹכִ י" שאת מבקשת.
ָ
שרב (גדול) יַ ֲעבֹד את הצעיר.
עלייך לפעול כךַ ,
כלומר ,שליחות נבואית ולא רק ידיעה נבואית.
ענוות לאה
הרביעית בארבעת האימהות היא לאה .רוב בניינו
ורוב מניינו של עם ישראל בא מלאה .נוכל לתאר
לעצמנו את תחושתה הקשה בשעה שאביה "לבן"

כפה עליה את התרמית ,בה הופיעה בדמות רחל
בתום שבע שנות עבודה מפרכות של יעקב,
המצפה דווקא לאחותה.
את מה שעבר על לאה נוכל לחוש בשמות שקראה
לבניה בזה אחר זה ,ובמיוחד הבן שמעון.
נּואה ָאנֹכִ י וַ ּיִ ֶּתן לִ י ּגַ ם ֶאת
ֹאמר ּכִ י ָׁש ַמע ה' ּכִ י ְׂש ָ
"… וַ ּת ֶ
זֶ ה וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו ִׁש ְמעֹון (בראשית כט ,לג)".
לאה לקחה על עצמה את כל שנות הסבל הנפשי
של ריחוק ודיחוי בהכנעה ובענווה ,ובלבד שיהיה
לה חלק ביצירתו ובבניינו של זרע אברהם יצחק
אּובן' בהדגישה
ויעקב .לראובן בנה קראה בשם ְ'ר ֵ
את עונייה.
אּובן ּכִ י ָא ְמ ָרה ּכִ י ָר ָאה ה' ְּב ָענְ יִ י ּכִ י
"  ...וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו ְר ֵ
יׁשי (בראשית כט ,לב)".
ַע ָּתה יֶ ֱא ָה ַבנִ י ִא ִ
המילה ְ"ּב ָענְ יִ י" היא ביטוי של הכנעה וענוה .הביטוי
הזה נזכר פעם אחת נוספת בתנ"ך .דוד המלך,
מצאצאיה של לאה ,אומר לשלמה בנו:
ֹלהי." ֲ ...אנִ י ָהיָ ה ִעם לְ ָב ִבי לִ ְבנֹות ַּביִ ת לְ ֵׁשם ה' ֱא ָ

וַ יְ ִהי ָעלַ י ְּד ַבר ה' לֵ אמֹר ֹ ...לא ִת ְבנֶ ה ַביִ ת לִ ְׁש ִמי
ִ ...הּנֵ ה ֵבן נֹולָ ד לָ ְך  ...הּוא יִ ְבנֶ ה ַביִ ת לִ ְׁש ִמי  ...וְ ִהּנֵ ה
ינֹותי לְ ֵבית ה' זָ ָהב  ...וְ כֶ ֶסף  ...וְ לַ ּנְ ח ֶֹׁשת ...
ְב ָענְ יִ י ֲהכִ ִ
(דברי הימים-א ,כב)".
שאיפת חייו של דוד המלך היתה לבנות את בית
המקדש .לדאבון לבו הודיע לו נתן הנביא את
החלטת ה' ,שבית המקדש לא ייבנה על ידו בחייו,
אלא רק לאחר מותו .כמו כן ,בית המקדש יבנה
על ידי שלמה בנו .דוד מקבל את הגזירה בהכנעה
ינֹותי לְ ֵבית ה'".
ובענווה ואומר" :וְ ִהּנֵ ה ְב ָענְ יִ י ֲהכִ ִ
סיפורה של לאה דומה מאד .שאיפת חייה היתה,
שיעקב ימחל לה ויהיה קרוב אליה .השאיפה הזאת
לא התגשמה בחייה ,אלא רק אחרי מותה ,במערת
המכפלה.
כל זה מוביל אותנו אל הפסוק "אנכי הא-ל בית
א-ל "...פיענוח המלה "אנכי" ,יופיע בדברי ה'
לשלמה המלך "והיו עיני ולבי שם כל הימים
(מלכים/א ט)".

בואו להשתלב בנוף
יש מקום לכולםÆ
כמו בבית°

תפוח

היישוב∫ קהילתי דתי
הקהילה∫ ∞∏ ±משפחות
הבית∫  ¥חדרים ≥∞ ±מ“ר¨ חד משפחתי¨
על כחצי דונם
המיקום∫  ≥µדק‘ מתל אביב¨  µדק‘ מאריאל
משווק∫ בÆהר≠אל שיווק נכסים ≥∞µ≤≠µ∂∂µππ

מיוחד ÆבשבילכםÆ
יצהר

מקום שווה לגור

טל מנשה

היישוב∫ דתי תורני קהילתי
הקהילה∫  ∑µמשפחות
הבית∫  ±∞¥מ“ר¨  ¥חד‘¨ קומה אחת¨ דו משפחתי
אופציה להרחבה
המיקום∫ ≤ ±ד‘ מכביש ∂¨ ∞≥ ד‘ מחדרה ומעפולה
משווק∫ שלמה ∏∞µ≤≠∂∞∑±¥∑≥ ¨∞µ≤≠≥≥µµ¥±

יצהר

היישוב∫ דתי תורני
הקהילה∫ ∞∑ ±משפחות
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המיקום∫ ∞ µד‘ לתל≠אביב¨ ∞ µד‘ לירושלים
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סיפורי ארץ ישראל

י"ז בתשרי
תשל"ד ,13.10.73 ,בעיצומו של חג
הסוכות ,משתוללת המלחמה הקשה
והפלאית ,מלחמת יום הכיפורים .לוחמי
סיירת שקד ,היו תחת פיקודו של האלוף
אריאל שרון ,מפקד אוגדת מילואים
שפעלה בחזית הדרומית במדבר סיני.
בלילה הנחיתו תשעה מסוקים מצריים
כוח קומנדו גדול על הדיונות בגזרת
האוגדה ,כעשרה ק"מ ממערב למפקדה
ששכנה בטאסה .תוך זמן קצר התארגן
כוח פאצי (על שמו של המפקד ,תא"ל
אמציה חן (פאצי) ,שעסק במשימות סיור
שונות במהלך המלחמה) .הכוח כלל שני
ג'יפים ונגמ"ש עמוסי לוחמים ,והם היו
אמורים לאתר את כוח הקומנדו המצרי
שעלה עליהם בהרבה.
הם התקדמו בזהירות אל מקום הנחיתה
המשוער ,עד שנתגלו עקבותיהם
של המצרים .חיילי האויב ,שהספיקו
להתחפר בגבעה ,זיהו אותם ופתחו
לעברם באש כבדה .הכוח הקטן של
פאצי ניתק מגע ויצא לאיגוף עמוק .פאצי
דיווח למפקדת האוגדה על ההתקלות,
וביקש טנקים לסיוע .האלוף שרון שיגר
שלושה טנקים שחברו אל הכוח וששת
כלי המלחמה פתחו בהסתערות על כוח
הקומנדו המצרי .בתחילת המהלך נפגע
הטנק הראשון והנגמ"ש של שקד חטף

פגיעה חזיתית
מטיל אר פי ג'י .הנהג ועוד לוחם נהרגו,
לוחם נוסף נפצע בידיו וקצין נוסף ,העונה
לשם יעקב כץ (כצל'ה) ,נפצע קשה.
אחד הלוחמים שישב על דופן הנגמ"ש
ולא נפגע ,פתח את הדלת האחורית
של הנגמ"ש המעשן ,על מנת לחלץ את
הפצועים וההרוגים .כצל'ה ,שנפצע קשה
ברגלו ,הצליח לגרור את עצמו אל מחוץ
לנגמ"ש ולזחול למרחק חמישה מטרים
ממנו .שני הג'יפים של שקד ושני הטנקים
הנוספים המשיכו בהסתערות ,ירו אש
כבדה בתותחים ובמקלעים ,וחיסלו את
כוח הקומנדו המצרי.
בינתיים ניסו חבריו של כצל'ה ,שהיה
הפצוע הקשה ביותר ,להציל את חייו.
בירכו נפער חור גדול ,ורגלו כמעט
נתלשה ממקומה .פאצי הזעיק מסוק
חילוץ ,שחשש להגיע לשטח האש .האלוף
שרון התערב ,והמסוק הגיע .חבריו של
כצל'ה ניסו לעצור את זרימת הדם מן
החור ברגל ,והרגיעו אותו שבעזרת ה'
המסוק יגיע .כצל'ה חייך ואמר לפאצי
שהיה שווה להיפצע על מנת לשמוע את
פאצי החילוני אומר "בעזרת ה' ".
כצל'ה הגיע לבית החולים במצב של
אובדן הכרה ,אך חייו ורגלו נצלו.
עוד בשדה הקרב ,לפני שאיבד את
הכרתו ,הספיק כצל'ה לקבל על עצמו

חלום יעקב

שמעון לוי

לעשות דבר
גדול לטובת עם ישראל ,אם יזכה
לשוב לחיים ולעמוד על רגליו .כשהקיץ
משנתו ,עבר תהליך שיקום וזכה לעמוד
על רגליו .כשהוא צולע על ירכו כמו
יעקב אבינו ,ניגש כצלה להגשים את
נדרו.
בחודש חשוון תשל"ח ,עלה גרעין של
משפחות מישיבת מרכז הרב ,בראשותו
של הרב זלמן מלמד ,למחנה הצבאי
"בית אל" ,ליד רמאללה .הם הצטרפו
לגרעין של משפחות ירושלמיות שהגיעו
גם הן למקום ,על מנת לקומם מחדש את
הישוב בית אל .אחרי תקופה ממושכת
בה שהו במחנה הצבאי ,הקימו במקום
שני ישובים קהילתיים ,בית אל א'
ו-ב' .הגרעין בראשותו של הרב מלמד
התמקם סביב הישיבה שנבנתה במקום.
הרוח החיה בארגון הישוב ,היה יעקב
כץ .במועצה המקומית שאיחדה את
שני הישובים לישוב אחד ,מתגוררים
כיום למעלה מששת אלפים תושבים.
כצל'ה ,עדיין צולע על ירכו תוך שהוא
נעזר במקלו המפורסם ,ממשיך לפעול
על מנת שהשמש תמשיך ותזרח על בתי
הישוב בית אל ,שהשנה מלאו  34שנים
לקיומו.
תיאור הקרב :על פי הספר "יחידה – 424
סיפורה של סיירת שקד" של מייק אלדר.

בית אל חוגגת !34
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"הנני רואה בחזיון שיבת ציון בדורנו גילוי אור ההשגחה העליונה,
המחזיקה בידינו ומוליכה אותנו בין המים הזידונים אשר קמו עלינו
לבלענו .הנני רואה את השם יתברך בכל צעד ושעל של העם היושב
בציון...הנה נפגש עם כל אחינו בני ישראל בנתיבות הנצח של עמנו ,תורתו
ומצוותיו ,לגאולה השלמה במהרה".

“

(הרב יוסף שלמה כהנמן זצ"ל)

)RNYW^+NXMJWa)WJFRXYNRJHTRlÉ´ÆÃ³Ç¶ÈÈ¸a¾½²»Ã½Ç´¿¸Å
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052-5665052
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
שמחה הולצברג


בשיתוף

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

שמחה הולצברג נולד בשנת  1924בוורשה ,פולין ,לשמואל וציפורה .בצעירותו עבר את השואה
ואף השתתף במרד גטו ורשה .בשנת  1943הוא נלקח למחנה בודז'ין .בשנת  1945שוחרר
ממחנה הריכוז ברגן-בלזן בידי הצבא הבריטי ,לאחר ששכל את כל משפחתו בשואה .בשנת
 1949עלה לישראל ,והחל לעסוק במסחר.
הולצברג התקרב לרבי אריה לוין ,המכונה "אבי האסירים" ,ובהשפעתו החל לעסוק
בפעילות למען חיילי צה"ל הפצועים .מאז מלחמת ששת הימים הפכו חייו לסיפור הירואי
של אדם בודד ששכל את כל משפחתו בשואה ומקדיש את כל חייו עד מיצויים
לבוא לעזרת פצועי צה"ל ובעיקר לנכים קטועי האברים ,השרופים והעוורים,
האלמנות והיתומים .בהם תמך תמיכה נפשית וגשמית .הוא יצר קשר אישי
עם חיילים רבים וביתו הפך במשך השנים מוקד לעליה לרגל לרבים .הוא
אף השתתף בחתונותיהם של פצועים רבים שהחלימו .שמחה הולצברג
זכה בצדק לכינוי "אבי הפצועים".
במעשי החסד שלו ,גילה רגישות עצומה לסבל האיום 
שהתגלה לנגד עיניו יום יום בסיוריו בבתי החולים
ובמרכזי השיקום; כמו כן גילה חוש הבנה יוצא מן הכלל
למשבר הנפשי שאנשים צעירים אלה עוברים .במשך
עשרות שנים הקדיש את ימיו ולילותיו להביא לחיילים
הפצועים מזור ומרפא לגוף ולנשמה כאחת .הוא חש
בכך שליחות של אמת ורצה בכך גם להיות ראוי לשם
שהעניקה לו אמו עם לידתו :שמחה – להביא שמחה
אל ליבות הבריות ,ככל שיוכל.
שמחה הפך ל"אבא" של אלפי הפצועים ,שלכולם
התייחס כאב ,כאילו הם "בנים" יחידים לו ,השיא רבים
מהם ,ובניהם שנולדו להם נחשבו בעיניו לנכדיו.
בזכות מעשים אלו הוענק לו פרס ישראל במעמד נשיא
המדינה בשנת .1976



 במשך שנים ניהל שמחה הולצברג מאבק
נגד התחממות הקשר שבין ישראל לגרמניה,
במהלכו ארגן הפגנות ונעצר מספר פעמים.
מעצרו ב 5-בנובמבר  1967זכה לתשומת לב
ציבורית ,בעת שהפגין בתל אביב עם בנו כנגד
ביקור ראש ממשלת גרמניה לודוויג ארהרד.
זיכרון השואה לא מש מתעודתו כל חייו ולו לרגע
אחד .הוא כאב את אסון השיכחה וההשכחה
של השואה מתודעת העם היושב בציון וניסה
באמצעיו לשמר את זיכרונה .הוא פעל להנצחת
השואה ,הוא הקים ספריות שואה ,הוציא לאור
את ספר שיריו של משורר השואה יצחק
כצנלסון ודאג להפיץ אלפי עותקים ממנו.
שמחה נפטר כפי שחי בקרב פצועיו ,פצועי
המלחמה ופעולות האיבה .הוא חש ברע,
החזיר את נשמתו לבוראו ונפל תוך מילוי
תפקידו בעת האזכרה בצומת גלילות להרוגי
אוטובוס הדמים לאחר  27שנות פעילות חסד
במשך  24שעות ביממה.

ÌÏÂÚקטן
עיתון הנוער הדתי של ישראל המגזין

ĤĦČč ĕđĜĚ đĥĞ !đĝĠĝĠĦ ĘČ
!ĐģĕĘďĚ ěĔģ ęĘđĞ ĦĢĘđēđ ĞĢčĚ ĤĕēĚ :đĘčģđ

( ) www.olam-katan.co.il
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!ĞĕĎĚ

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

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

*רמז" :כל דבריך  -בנחת"

זהה את

הדמות

פתרון החידה הקודמת :שמחה הולצברג.

ČĆċĆčþāąċėĆĕĂăýāēďĂċ

הכנס השנתי

אתה קולט?

לרכזי קהילה ביהודה ושומרון

¼º¹®·°°´®°³

בנושא קליטה ואיקלום

יום רביעי י"ח בכסלו תשע"ב 14.12.11
במלון רמת-רחל שבקיבוץ רמת-רחל
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מחזקים את מגרון נמשכת
ההתגייסות למען הצלת מגרון :ראשי
קהילות מגוש קטיף הגיעו בשבוע
שעבר למגרון כדי להביע תמיכה
במאבק היישוב נגד הריסתו .אבי
פרחן העניק לאנשי היישוב את דגל
ישראל  1שנשא עמו בשתי הפעמים
בהן גורש מביתו  -בסיני ובגוש קטיף.
יו"ר ועד מתיישבי גוש קטיף ,דורון
בן שלומי ,אמר" :אנחנו רוצים להיות
הראשונים שיוצאים מהאדישות -
המשמעות של הרצון להרוס את
מגרון יש לה משמעות לאומית רחבה".
במקביל ,נערכים אנשי מגרון ל"כנס
שגרירי מגרון" שייערך ביום רביעי ,ב'
בטבת  28.12בו יתאספו יחד אנשי
מגרון ותומכיהם ,וישוחחו על המשך
הפעילות הציבורית לחיזוק היישוב.
לפרטים.054-5210002 :
לצלם זה משתלם תחרות "התמונה
של ישראל" יצאה השבוע לדרך!

 2אתם נכנסים לאפליקציית
התחרות בפייסבוק ,מעלים תמונה
יפה שצילמתם בארץ ישראל –
נוף ,אנשים ,אירועים – ובכל שבוע
תיבחר התמונה המוצלחת ביותר
ותתפרסם כאן בישע שלנו .ובנוסף
– הצלם המאושר יזכה בפרס!
חפשו בגוגל "התמונה של ישראל".
להחזיר ריבונות ליושנה למעלה
מ 1400-ישראלים ביקרו בסוף
השבוע שעבר בקבר יוסף בשכם
והתפללו במקום .ביניהם היה גם
סגן ראש הממשלה ושר הפנים ,אלי
ישי  , 3שאמר כי "עלינו לשוב לקבר
יוסף בצורה מלאה" .עוד השתתפו:
ראש מועצת שומרון גרשון מסיקה,
רב השומרון הרב אליקים לבנון,
הרב אליעזר ברלנד ומשפחתו של
בן יוסף לבנת ,שנורה למוות ע"י
שוטרים פלסטינים כשביקר במקום
לפני כחצי שנה.

עומדים איתן מאות סניפי בני
עקיבא בארץ ובעולם ציינו בשבת
שעברה "שבת ארגון" וחגגו עם
בני השבט החדש " -איתן" .אחד
המרגשים שבאירועי שבת הארגון
היה מפקד האש שנערך במוצאי
השבת בסניף איתמר שבשומרון
 . 4בין החניכים הייתה גם תמר
פוגל ,ששכלה את הוריה ושלושה
מאחיה בטבח הנורא ביישוב.
החניכים והוריהם צפו בסרט
מיוחד שנערך על פעילות הסניף
לאחר הרצח .רבה של איתמר,
הרב נתן חי ,אמר באירוע כי "עם
ישראל איתן והישוב איתמר איתן
ומתוך הקשיים והכאב נצא לבניין
גדול ולצמיחה".
ידי זהב במסגרת אירועי "חודש
לקשיש" שנערכו לאחרונה בבית
אל ,התקיים במועדון גיל הזהב
ביישוב ערב שורשים מיוחד

השרה לבנת :התקשורת סותמת לימין את הפה
שרת התרבות והספורט ,ח"כ לימור לבנת מהליכוד ,התראיינה בסוף השבוע שעבר
במשך למעלה משעה במסגרת מיזם הראיונות בשידור חי של תנועת ישראל שלי,
שהגיעה בדיוק באותו יום ל 70-אלף חברים.
במהלך הריאיון התייחסה לבנת לתמיכתה בתיקון לחוק לשון הרע ,ותקפה את הביקורת
החריפה שמשמיעים כלי תקשורת מסוימים נגד החוק" .התקשורת כולה התגייסה כדי
ליצור כאן מין אווירה כאילו באה ממשלת הליכוד עם ראש הממשלה נתניהו" ,הדיקטטור"
כך הם מכנים זאת ,וסותמים את הפיות  -אין שקר גדול מזה .אם סותמים את הפיות של
מישהו ,זה את הפיות של הליכוד ,של הימין ושל ראש הממשלה  -את הפיות שלנו ,לא
את של השמאל .להיפך  -הוא שולט בתקשורת".
בסוגיה המדינית אמרה השרה" :אני מאמינה בכל ליבי
ב"ארץ ישראל השלמה" ושיום אחד זה אכן יקרה ,אך
ברגע זה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים להפיק
את המרב בזהירות ובהתחשב בנסיבות הקיימות".
השרה אמרה כי היא עוקבת אחר פעילות ישראל שלי,
ומאמינה כי הפעולות שעושה התנועה ברשת ומחוצה
לה ,מקדמות את ישראל להגשמת החזון הציוני.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

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

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477טלפון  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
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
תמונות :מרים צחי( Epibase ,ויקיפדיה) finegardening.com ,הפקה:
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\\ יש”ע שלנו

בהשתתפות חברי המועדון
ומשפחותיהם ובהנחיית הצוות
בראשות הגב' דבי דן .המועדון לבש
חג ועיצוב מיוחד פרי כשרונה של
איילה כהן ,ואת הערב ליוותה אפרת
רז בשירה וניגונים.
חדשות עתיקות בקרני שומרון
משחזרים ומשקמים בימים אלה
שלושה אתרים היסטוריים בני
אלפי שנים – בית בד להפקת שמן
זית משובח  , 5גת להפקת יין ובית
שומרי החקלאות – כולם במרכז
היישוב ,סמוך לפארק הציבורי
המרכזי .ראש המועצה ,הרצל בן
ארי ,אומר" :אנחנו לא התחלנו
את החיים בקרני שומרון ,אלא רק
ממשיכים ומפתחים אותם – לעוד
אלפיים שנים" .עם סיום העבודות,
כך מבטיחים ביישוב ,ייערך במקום
הפנינג לכל תושבי האזור .חיכינו
 2,000שנה ,נחכה בסבלנות...

