בור יוסף חי

שש שנים אחרי הגירוש ,הותר השבוע למטיילים לבקר באתר בור יוסף שבצפון השומרון (ע' אחורי)

שלנו

 | 276במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
טבת תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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טוב מראה עיניים?
סיפורי ארץ ישראל

השעון מתקתק ,הימים חולפים וגורלם
של היישובים הצעירים מגיע כעת
לצומת הכרעה :ביום ראשון הקרוב
יחליטו חברי ועדת השרים לחקיקה
האם לתמוך בחוק ההסדרה שיציל
את המאחזים ,או חלילה להפקיר
את גורל מאות המשפחות ולהסתכן
בקרע בין הממשלה הלאומית לבין
ההתיישבות ביהודה ושומרון .רבים
מאזרחי ישראל מתנגדים בכל תוקף
להרס היישובים ,אך למרבה הצער
אינם יודעים להשיב לעצמם מדוע
הרס כזה מנוגד לא רק לרגש היהודי,
אלא גם לשכל המשפטי .ביש”עמדה
השבוע בחרנו להביא סדרה קצרה
של שאלות ותשובות בבחינת “דע מה
שתשיב לעצמך”.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:20
תל אביב 16:35
חיפה 16:23

יציאה
17:35
17:36
17:34
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כניסה
16:26
חברון
16:24
שכם
באר שבע 16:36

יציאה
17:36
17:34
17:37
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יצחק בן צבי
דמויות מופת בעם ישראל

הצלה למתיישבים
מה קורה

על הפרשה שמות
הרב אביחי רונצקי

יצירת נשמת העולם
הנה סיימנו את חומש בראשית ומתחילים
השבת בקריאת ולימוד חומש שמות .מהי
נקודת ההבדל בין החומשים?
הנצי”ב בהקדמה לשמות מביא את דברי
הבעל הלכות גדולות ,שקובע שמות
לחמשת החומשים :ספר בראשית ,חומש
השני ,ספר כוהנים ,חומש פיקודים ומשנה
תורה.
ושואל שם הנצי”ב ,מדוע שינה הבה”ג
את שם חומש שמות משאר השמות?
היה לו לתת לחומש זה שם שמתאר את
תוכנו  -יציאת מצרים ,מתן תורה וכו’ -
כשאר החומשים ששמותיהם מתארים את
תכנם ,או לחילופין שייתן לכולם כינויים

דבר חברון
וירושלים

הרבצ"ר לשעבר וראש הישיבה באיתמר

מספריים :ספר ראשון ,ספר שני ,שלישי
וכו’  -כפי שנתן לחומש זה את השם
“הספר השני”.
ומסביר הנצי”ב שאכן הספר השני באמת
מתאר את תוכן חומש שמות ,שהוא השני
למעשה הבריאה .כלומר ,לבריאת העולם
היו שני חלקים :האחד ,זה הנקרא מעשה
בראשית ,הכולל יצירת השמים והארץ וכל
מה שבהם ,כלומר הצד הפיזי של העולם.
והשני  -יצירת נשמת העולם שהתרחשה
בהופעתו של עם ישראל עלי אדמות
ביציאת מצרים וקבלת התורה בהר סיני.
וזה בלא זה אי אפשר ,שאין קיום לגוף ללא
הנשמה שבו.
המשך בעמוד 3

ערב להשקת שני הכרכים החדשים

בסדרת השו”ת “דבר חברון”
מפי מו”ר גדול התורה
הגאון הרב דוב ליאור שליט”א
יתקיים אי”ה ביום ראשון י”ג טבת ( )08/01בשעה 19:30
בביכ”נ החורבה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
בהשתתפות רבנים ואנשי ציבור

יכבדו את הארוע בהשתתפותם
כבוד הרבנים:
הרה“ג זלמן ברוך מלמד שליט“א
הרה“ג אליעזר ולדמן שליט“א
הרה“ג יעקב יוסף שליט"א
הרה"ג מרדכי שטרנברג שליט"א
הרב אליקים לבנון שליט"א
הרב צבי יהודה בן יעקב שליט"א
הרב פרופ' נחום רקובר שליט"א
הרב יצחק רודריג שליט"א

יש”ע שלנו \\ 1

מעבירים את חוק ההסדרה

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

שמעתי שהולכים להרוס כמה מאחזים
בקרוב ,זה נכון?
אכן ישנו חשש גדול שדבר נורא כזה עלול
לקרות ממש בקרוב .היישוב מגרון ,שהוקם
בשנת  1999בעידוד ומימון ממשלת
ישראל ,ייהרס בתוך פחות מחודשיים ,אלא
אם הכנסת או הממשלה יחליטו להציל את
גורלן של עשרות המשפחות שגרות במגרון
בעזרת חוק שיסדיר את חוקיות המקום.
עשרות משפחות?! חשבתי שגרים שם
כל מיני נערים...
לא ולא .מדובר במשפחות נורמטיביות
שומרות חוק וציוניות  -מרבית הגברים
הם קצינים במילואים ,ובין התושבים ניתן
למצוא תלמידי חכמים ,מורים ,סטודנטים,
אחיות ,חשמלאי ,רואת חשבון ,מטפל
ברכיבה ,בנקאי ועוד – כולם אוהבי אדם
ואדמה.
אם הם כל כך נחמדים ,למה הם בנו על
קרקע של פלסטינים?
הסבר קצר :בשנת  2006טענה ‘שלום
עכשיו’ בבג”ץ שיש פלסטינים שמחזיקים
במסמכים שמוכיחים שהיישוב מגרון הוקם
על קרקע ששייכת להם .במקום לדרוש
מהפלסטינים שיציגו את המסמכים ,כפי

שדרשו אנשי מגרון ,הודיעה המדינה
שהיא פשוט תהרוס את היישוב ולפני מס’
חודשים הורה בג”ץ להרוס את מגרון עד
מרץ .2012
אולי המדינה פשוט יודעת שהפלסטינים
צודקים והקרקע שלהם?
ובכן ,במקביל להליך בבג”ץ ,הפלסטינים
הגישו תביעת פיצויים מהמדינה בבית
משפט השלום בירושלים ,אבל כשביקשו
מהם להוכיח בעלות – הם פתאום הסירו
את התביעה! כך שגם המדינה יודעת שיש
לפלסטינים בעיה להוכיח שהקרקע במגרון
שייכת להם.
ובית המשפט לא יודע את כל זה?
בית המשפט יודע ,אבל אם המדינה הודיעה
שהיא תהרוס ,הוא מעדיף לא לסבך את
העניינים .רק אם ראש הממשלה יבין שאין
סיבה להרוס יישוב שלם עם  50משפחות
שיושב על אדמה שאין איש בעולם שהוכיח
שהיא שלו ,רק אז אפשר יהיה להציל את
מגרון.
אז מה אפשר לעשות?
ביום א’ הקרוב יעלה על שולחן ועדת
השרים לענייני חקיקה “חוק ההסדרה”

שיזם ח”כ זבולון אורלב ,תוך הסתמכות על
חוות דעת משפטיות בכירות .החוק מבקש
לקבוע שאם חלפו  4שנים מאז שהוקם
יישוב ישראלי ,ורק אח”כ טוען אדם כלשהו
לבעלות על הקרקע ,הוא יוכל לקבל פיצוי
מלא או קרקע חלופית סמוכה.
רעיון מצוין – הממשלה תתמוך בו?
רבים בכנסת כבר התבטאו בנחרצות בעד
החוק ,אך האמת היא שהכל תלוי כרגע
בראש הממשלה ובסביבתו הקרובה .יו”ר
מועצת יש”ע ,דני דיין ,שיגר השבוע מכתב
לשרים ודרש מהם לקדם את החוק.
במכתב הזהיר דיין כי “אי קידום החוק עלול
לגרור אותנו למשבר חמור מאוד וחלילה
אף לקרע ולאסון שסופו מי ישורנו”.
איך אנחנו האזרחים יכולים לתרום?
כבר במוצ”ש כדאי לפנות לשרי הממשלה
בדפי הפייסבוק שלהם ובבוקר יום א’
ללשכותיהם (המספרים נמצאים באתר
הכנסת) ולבקש מהם לפעול במלוא המרץ
כדי להעביר את החוק ולהציל את מגרון ואת
יתר היישובים הצעירים ביו”ש .מי שזקוק
לעזרה והכוונה מוזמן לפנות לפייסבוק של
מגרון .וכידוע – “ותשובה ותפילה וצדקה
מעבירין את רוע הגזירה”.

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

התמונה הזוכה לשבוע זה:
ברוש
מערת המ
קולה,לקצלם:
ביערכפלה
ראת שעידו
קיעה.בן צלם:
ברוך יעקב פלדמן
בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס
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\\ יש”ע שלנו

כל שבוע תיק!

יצירת נשמת העולם

על הפרשה שמות

המשך מעמוד השער

וכך מלמדים אותנו חז”ל על הפסוק “ויהי
ערב ויהי בוקר יום השישי” שתוספת האות
ה’ בגמר מעשה בראשית באה לומר שכולם
תלויים ועומדים עד יום השישי הוא ו’ בסיוון
בו קיבל עם ישראל את התורה.
חומש בראשית שסיימנו את קריאתו
בשבת שעברה עסק בסיפורם של היחידים
הגדולים ,הם אבותינו הקדושים.
וחומש שמות ,כפי שנאמר ,מתאר את יצירת
עם ישראל בשעבוד מצרים דרך קבלת
התורה והשראת השכינה בבניין המשכן.
כותב הרב קוק זצ”ל באורות“ :שטעות
יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו,
החידלון מההכרה של ‘אתה בחרתנו’ .שהרי

כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון
שבהוויה האנושית .כשם שאין להתפלא על
אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה,
שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל ההוויה כולה
כן אין להתפלא על גילויי החיים של הניסים,
הנבואה ,רוח שבעם ישראל”.
דווקא בעת החדשה ,כשהעולם השתחרר
מעול הכנסייה הנוצרית ושלטון קיסרויות
ומלכים ,עמים חדשים באו לעולם ונדמה
שפני הכול שווים  -חיוני עד מאוד לעסוק
בבירור הסגולה הישראלית.
אותה יצירה מיוחדת שהטביעה בנו את
תכונות הצניעות והטהרה ועשתה אותנו עם
של רחמנים ביישנים וגומלי חסדים.

אומנם למראית עין נדמים אנו כשאר גויי
הארץ ,אך בלבב פנימה מפעמת רוחם של
אבות האומה ,ענקי עולם שנתברכו בהם כל
משפחות האדמה.
סוגיות היומיום שמסעירות ומטלטלות את
החברה הישראלית ,שורשן בהעדר אותה
ההכרה במהות המיוחדת של עמנו ומתוך
כך בשליחות שאליה נועדנו ,להיות לאור
לגויים בחיי אומה אציליים המיוסדים בתוקף
ועדינות משולבים זה בזה.
יפה חומש שמות ללימוד סוגיות יסודיות
אלו שהן סלע קיומנו ומתוכן נמשיך בלימוד
החומשים הבאים בהם נעסוק בשאר פרטי
הלכותיה של תורה.

בוחרים עתיד
יריד מוסדות ההשכלה הגבוהה
בשיתוףÌÏÂÚ :קטן

כל המוסדות במקום אחד!

לכם נשאר רק לבחור...

יום חמישי ,ט' שבט2.2.12 ,
בנייני האומה ,ירושלים

לאור ההצלחה¨ בתי אמנה ממשיכה בבניה בשומרון
ומזמינה אתכם לסימפוניה של איכות חיים°

רבבה
היישוב∫ תורני לאומי
הקהילה∫ ∞ ≤¥משפחות

הבית∫ קוטג‘ טורי¨
 ¥חדרים¨ ∂ πמ“ר בנוי
המחיר∫ ∞∞∞¨∑∂∑₪

עינב

היישוב∫ דתי תורני
הקהילה∫ ∞∞≥ משפחות
הבית∫ דו משפחתי

המחיר∫ ∞∞∞¨₪∑µ±

פדואל

היישוב∫ דתי לאומי
הקהילה∫  ±≤µמשפחות
הבית∫ חד משפחתי
 ±∞µמ“ר בנוי

היישוב∫ תורני לאומי
הקהילה∫ ∞≤≤ משפחות
הבית∫ מדורגים  ¥חדרים
´ גינה¨ ∂∞ ±מ“ר

המחיר∫ ∞∞∞¨₪∑¥¥

לשרותכם
משרד מכירות
בפתח תקוה

הבית∫ חד משפחתי
 µחדרים¨  ±¥¥מ“ר בנוי
המחיר∫ ∞∞∞¨₪±¨≤≥µ

הבית∫ דו משפחתי
 ¥חדרים¨  ±∞µמ“ר בנוי
המחיר∫ ∞∞∞¨∞∂₪π

אבני
חפץ

המחיר∫ החל מ≠ ∞∞∞¨∂₪∏¥
איזק נדל“ן¨ שיווק¨ נכסיםÆ
רח‘ חובבי ציון ∂≥¨ פ“ת
טל‘∫ ∞µ∞≠µ≥≤∂π≤π ¨∞≥≠π≥∞≥¥π¥

™צמוד למדד תשומות הבנייה ±±Ø±±
isaacnadlan@gmail.com
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סיפורי ארץ ישראל
תכונה רבה ניכרה בבית משפחת לונץ בקובנה
אשר ברוסיה .הנדר ,אותו נדרה אם המשפחה
 13שנים לפני כן ,עומד להתקיים בעוד מספר
ימים“ .אברהם משה ,המוכן אתה לנסיעה”?
שאלה האם“ .כן אמא” ,ענה הבן הנרגש,
כשהוא מוודא שתרמילו סגור היטב לקראת
הנסיעה הארוכה .שנים רבות חיכו הרב צבי
לונץ ואשתו חינה לבן ,וכשנקפו השנים נדרה
חינה נדר ,שכשיגיע למצוות תעלה את בנה
לירושלים ,שם ילמד ויתחנך בדרך התורה.
היום המיוחל סוף סוף הגיע ,והמשפחה
החלה שמה פעמיה לעבר הארץ המובטחת.
הניסיון הראשון לקיום הנדר נכשל אמנם,
עקב שקיעתה של הכרכרה בה נסעו ,באזור
ביצתי .נס ההצלה רק עודד את אבי המשפחה
לנסות לעלות שוב לארץ הקודש ,וכעבור
שנתיים ,בערב ראש חודש ניסן תרכ”ט (,)1869
התגשם החלום והמשפחה הגיעה לירושלים
ושם למד אברהם משה בישיבה הנודעת “עץ
חיים”.
 אולם שקידתו של הנער הצעיר הנחשבל’עילוי’ ,החלה שנים לפני העליה המיוחלת
לארץ הקודש ,שקידה שלא ידעה גבול וכללה
לימוד עברית ואף שפות אחרות .כתלמיד חכם
וכמשכיל כאחד ,קרא לונץ לאנשי היישוב
הישן להפסיק להתפרנס מ”כספי-החלוקה”,
ולהנהיג סדרים חדשים בחיים הציבוריים ,דבר
שקומם עליו את הקנאים.
“אברהם משה ,אולי מספיק להיום? אל תאמץ
את עיניך ,כתבת היום כבר די והותר” ,אמרה
דבורה ,אשתו הצעירה“ .רק עוד כמה שורות
ואסיים את המאמר לפרומקין ,הרי הבטחתי
לו שעוד הערב יהיה מוכן” ,ענה בעלה ,ממשיך
לשרבט מילים ללא לאות כמתעלם מדבריה.
אח ,פרומקין ,נאנחה דבורה בינה לבין עצמה.
רדיפות הקנאים נגד בעלה מחייבות אותם
לתור אחר מקורות פרנסה ,והוא מייגע
עצמו בכתיבה אצל פרומקין ב”החבצלת”
ובעיתונים אחרים .המאמרים הללו רק
מעוררים עלינו את חמתם של הותיקים;
אפילו לשמש כמורה מנעו הם ממנו‘ .אילו
רק היינו עכשיו בקובנה ,עיר הולדתנו ,רחוקים
מכל הקשיים של הארץ הקטנה הזו’ ,חשבה
לעצמה .וכאילו לא די בזאת ,נזכרה בדברי
הרופא שביקר זה מכבר בביתם ובדק את
בעלה‘ .אני חושש למאור עיניו’ ,אמר לה בלחש.
וכאילו לא שמע את דברי הרופא המשיך לונץ
לפעול בעניינים רבים ,בחריצות ובמרץ :הוא
היה ממייסדי הספריה העברית הראשונה
בירושלים על שם מונטיפיורי ,כתב בעיתונים
רבים כאמור וערך את העיתון “שערי
ציון” .הקנאים גירשוהו מירושלים ,ובעקבות כך
ערך מסע ,ששינה את חייו :מסע על גבי פרדות
במשך שלושה ימים להר מירון ,הביאו לידי
החלטה כי מעתה יעסוק בחקירת ארץ-ישראל,
ענף-מדע שלפניו עסקו בו רק מלומדים
לא-יהודים .בעקבות כך פרסם ב 1876-את
ספרו “נתיבות ציון וירושלים” ,שהיה למעשה
מדריך ירושלים הראשון בעברית“ .זה שבע
שנים מעת באתי להסתפח בנחלת ה’ בעיה”ק
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יערהטוב מראה עיניים?
וייס

טובי הרופאים לא
לעזור
הצליחו
במאומה ,ואברהם
שלה – התעוור .מה
אעשה עכשיו? זלגו
הדמעות מעיניה; לא
חבל על כל ידיעותיו
וכישרונותיו הרבים,
שיירדו לטמיון כעת?
ובין דמעה לדמעה
מצאה נחמה קטנה -
מזל שהוא לא רואה
כעת את דמעותיי...
ירושלים ת”ו”,הוא כותב בספרו; “במשך השבע
שנים האלה שמתי את לבי לתור ולחקור אחרי
תכונת וטבע הארץ הטובה הזאת ,מצבה
ומעמדה ,עפ”י חוקי הגעאגראפיע החדשה.”...
מחשבותיה הקשות של דבורה לא הרפו
ממנה גם כשחזרו מותשים ,היא ובעלה ,מוינה
לירושלים .הם טסו לשם כדי להציל את מאור
עיניו של בעלה ,ללא הצלחה .מה לא עשינו,
ייסרוה המחשבות הסוררות .הלא מאז חלה
בקדחת ובריאותו נתדרדרה ,שהה אברהם
בעלה בחדר חשוך ,בהמלצת הרופאים .רק
בזמן השקיעה עלה הוא לגג ,לספוג מעט את
המראות והנופים שנתעממו בפניו .ולבסוף,
הנסיעה הזאת לוינה ,בה טובי הרופאים לא
הצליחו לעזור במאומה ,ואברהם שלה –
התעוור .מה אעשה עכשיו? זלגו הדמעות
מעיניה; לא חבל על כל ידיעותיו וכישרונותיו

הרבים ,שיירדו לטמיון כעת? ובין דמעה
לדמעה מצאה נחמה קטנה  -מזל שהוא לא
רואה כעת את דמעותיי...
ולמרות עיוורונו ,המשיך לונץ הצעיר ,בן 25
בלבד ,בהכנת הכרך הראשון של “ירושלים”,
למענו גייס את טובי החוקרים העברים בעולם.
את הכרך מסר לדפוס עוד בהיותו בוינה ,לפני
שהתעוור כליל (!) ,לידי פרץ סמולנסקין ,בעל
הדפוס .מחמת הקשיים הכרוכים בהוצאת ספר
ובהדפסתו במקום מרוחק כל-כך מירושלים,
יסד לו לונץ בית-דפוס ִמשלו בירושלים וניהלו
כל ימיו 12 .כרכים מסוג זה ראו אור בחסות בית-
הדפוס שיסד לונץ ,כמו גם “לוח ארץ-ישראל”
והוצאה מחודשת של התלמוד הירושלמי ,היו
בין הכתבים השונים שיצאו לאור בדפוסו של
לונץ בשכונת “עזרת ישראל”.
למה הוא מעמיס על עצמו כל כך? תהתה
דבורה .ומה טעם בפרסום המדריך החשוב על
ירושלים שהדפיס בדפוס החדש שלו? הלא
עיור הוא ,ולא יוכל ליהנות מפירותיו! אמנם
מאמינה אני בחשיבות המדריך שהדפיס ,הלא
אי אפשר להתעלם מהעלייה לארץ ומתנועת
התיירים הרבה פה ,אך אין כמוהו מכיר את
שבילי ירושלים ,ועתה ...הדמעות החלו לזלוג
שוב מעיניה.
מזלה ,שכל אלו היו בגדר מחשבות בלבד,
ולא בגדר דיבורים .עובדת עיוורונו של בעלה,
לא מנעה ממנו להדריך את התיירים הרבים
שגדשו את עיר הקודש .את ידידיו התיירים היה
לונץ מלווה בעצמו ,מראה להם את ירושלים,
ומסביר את קורותיה ,כל זאת בעזרת מקל
הנחיה שלו .עיוורונו לא מנע ממנו להצביע
במקלו אל עבר כל הראוי לתשומת לב .וכך
מתאר ש”י עגנון בספרו “תמול שלשום”“ :הולך
הדוקטור מזי”א אצל חולה ,כשהוא רכוב על
חמור ,רץ החמור למקום שמתבקש .הטה
אותו מזי”א לצד שכנגד ,לפי שראה את לונץ
מהלך עם תייר ומראה לו במקלו כל שראוי
לאדם בירושלים לראות ,שלונץ בקיא בשבילי
ירושלים יותר מכל אנשי ירושלים ,אף על פי
שהוא סומא בשתי עיניו” .המסע בארץ עבור
לונץ ,היה מסע פנימי ,עשיר ועמוק יותר
ממראה עיניים בלבד.
דבורה החלה להתעודד .בחזרתם מוינה
חשבה כי עולמה ייהפך עליה והיא תצטרך
לסעוד את בעלה עד  .120אולם ,לא זו בלבד
שהמצב אינו כזה ,בעלה אף אינו קופא על
שמריו וממשיך לפעול ללא לאות! במשך 40
שנות עיוורונו כתב לונץ מאות מאמרים בחקר
א”י ,מקומותיה ואישיה; גילה ופרסם תעודות
עתיקות ,ואף היה חבר בוועד הלשון העברית.
באחד הימים ,כאשר חזר מעוד יום סיורים
מפרך ,אמר לה שבשורה בפיו“ .מקים אני
מוסד מיוחד לעיוורים ,יחד עם ד”ר קרישבסקי
והרב נתנזון” .דבורה לא ידעה את נפשה.
אברהם-משה שלי אינו מרחם על עצמו לרגע,
וחושב על העיוורים שבדורנו ואף בדורות
הבאים ,חשבה לעצמה .לונץ זכה לעמוד
בראש “בית חינוך עיוורים” שבירושלים עד יום
מותו ,ב.1917-

"כל זמן שהייתה ארץ ישראל מוחזקת בידי התוגר וההשתדלויות הפוליטיות
של הציונים כהררים התלויים בסערה...אז היה מקום לפירוד הדעות בינותינו.
עכשיו ,לפי דעתי ,בעלה מחלוקת ...וחייבים אנו לעבוד שכם אחד עם כל אחינו
השואפים אל גאולת ישראל ,ובייחוד עם ה"מזרחיים" ,אשר סוף סוף אחינו הם
בדעה ,ונוכח ה' ותורתו דרכם גם המה".

“

הרב יחזקאל ליפשיץ מקאליש זצ"ל
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
הולצברג
שמחה
יצחק בן צבי
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בן-בויאעאנולד בשנת  1924בוורשה ,פולין ,לשמואל וציפורה .בצעירותו עבר את השואה
שלמההולצברג
המאה העשירית לספירה ,טבריה.שמחה
ואף כתיבת
הסופר עמל על כתיבת ספר תנ"ך .לאחר
נוסחבמרד גטו ורשה .בשנת  1943הוא נלקח למחנה בודז'ין .בשנת  1945שוחרר
השתתף
ממחנהשלושת
האותיות מוסיף ה"מסרן" ,אהרון בן אשר ,את
הריכוז ברגן-בלזן בידי הצבא הבריטי ,לאחר ששכל את כל משפחתו בשואה .בשנת
ניקוד,
לישראל ,והחל לעסוק במסחר.
הטברנית:עלה
המרכיבים המובהקים של המסורה 1949
עובר
הוא
טעמים וציוני מסורה .כמאה שנה לאחר מכן
הולצברג התקרב לרבי אריה לוין ,המכונה "אבי האסירים" ,ובהשפעתו החל לעסוק
השלטון
לירושלים .בסוף המאה ה 11-נשדד הספר על ידי
למען חיילי צה"ל הפצועים .מאז מלחמת ששת הימים הפכו חייו לסיפור הירואי
בפעילות
סכוםאדם בודד ששכל את כל משפחתו בשואה ומקדיש את כל חייו עד מיצויים
המוסלמי ,נמכר ומועבר למצרים ,שם נפדה תמורתשל
כסף עצום על ידי הקהילה היהודית .בשנת  1375יוצא
לבוא לעזרת פצועי צה"ל ובעיקר לנכים קטועי האברים ,השרופים והעוורים,
דוד בר יהושע ,נכד נינו של הרמב"ם ,לסוריה ולוקח איתוהאלמנות והיתומים .בהם תמך תמיכה נפשית וגשמית .הוא יצר קשר אישי
את הספר .יהודי חאלב מטמינים את הספר היקר ב"היכל עם חיילים רבים וביתו הפך במשך השנים מוקד לעליה לרגל לרבים .הוא
אליהו הנביא" ,וכינוהו "כתר ֲארָ ם צ ָֹובא" ,על שם קהילתם .אף השתתף בחתונותיהם של פצועים רבים שהחלימו .שמחה הולצברג
שם נשמר "הכתר" בקפדנות במשך כ 600-שנה.
זכה בצדק לכינוי "אבי הפצועים".
השנה  .1947בעקבות החלטת האו"ם על תכנית
החלוקה של ארץ ישראל פורצות פרעות ברחבי חאלב
האיום 
רגישות
נמצאגילה
בו שלו,
החסד
במעשי
לסבלכמה
עצומה אחרי
עולה באש.
"הכתר"
הכנסת
ובית
החולים
בבתי
בסיוריו
יום
יום
עיניו
לנגד
שהתגלה
חודשים מגלה נשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי את
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 הסוד הגדול " -הכתר" לא נשרף אלא מוחבא בביתו של חכם משה ָטווִיל .ברור
לו כי קיים חשש לגורלו ,ועל הנשיא מוטלת המשימה להצילו .הוא פונה בקריאה
אל ליבות הבריות ,ככל שיוכל.
שמחה הפך ל"אבא" של אלפי הפצועים ,שלכולם נרגשת לעולים מחאלב לסייע לו בהבאת "הכתר" .מאמציו נושאים פרי :בב'
התייחס כאב ,כאילו הם "בנים" יחידים לו ,השיא רבים בשבט ה'תשי"ח ( ,)1958יותר מעשר שנים לאחר שנעלם ,ואחרי מסע סודי שארך
כחצי שנה ,הגיע הכתר לירושלים .מרדכי בן עזרא פחאם ,בעל אזרחות איראנית,
מהם ,ובניהם שנולדו להם נחשבו בעיניו לנכדיו.
בזכות מעשים אלו הוענק לו פרס ישראל במעמד נשיא מגורש מסוריה ופונה ארצה .לפני שיוצא ,מקבל בסתר את הספר היקר מראשי
הקהילה ,ומחביאו בתוך מכונת כביסה ישנה .אשתו נזכרת" :הכתר היה בתוך
המדינה בשנת .1976
שק מבד .מצאתי חתיכה מרובעת של בד לבן .שמתי בתוכה את הכתר ,קשרתי,
בצל ובגדים".
גרעינים,
שק
שמתי
שמתי בתוך מכונת הכביסה ,ומעליו
עיריית מאבק
הולצברג
שמחה
ניהל
שנים
במשך
לאחר ששכן לילה אחד 
ירושלים,
ראש
לשעבר
שרגאי,
זלמן
של
בביתו
לגרמניה,
ישראל
הקשר שבין
התחממות
נגד
בירושלים.
הספר
בהיכל
מוצג
הוא
כיום
צבי.
בן
יצחק
העבירו האחרון לידי הנשיא במהלכו ארגן הפגנות ונעצר מספר פעמים.
מעצרו ב 5-בנובמבר  1967זכה לתשומת לב
נשיאּהבנו
אביב עם
שהפגין
ציבורית,
כנגדשל
השני
בתלהיה
לרש"י.
בעתונצר
רבנים
יצחק בן צבי  -בן למשפחת
ממשלת גרמניה לודוויג ארהרד.
ראש
ישראל ,חלוץ ביקור
מדינת 
בתקופת העלייה
תנועתמש מתעודתו כל חייו ולו לרגע
השואה לא
זיכרון
השנייה ,היסטוריון ומראשי
תפקידיואת אסון השיכחה וההשכחה
אחד.ביןהוא כאב
העבודה בארץ ישראל.
מתודעת העם היושב בציון וניסה
השואה ציון",
של "פועלי
הציבוריים היה ממייסדי
הקהילהאת זיכרונה .הוא פעל להנצחת
באמצעיו לשמר
יו"ר הוועד הלאומי ,חבר ועד
הקים ספריות שואה ,הוציא לאור
מטעםהוא
בירושלים וחבר הכנסתהשואה,
מפא"י.
וארץשל משורר השואה יצחק
ישראלשיריו
עם ספר
כחוקר עסק בתולדות את
ודאג להפיץ אלפי עותקים ממנו.
כצנלסון
ישראל והתמקד בחקר קהילות
עדותנפטר כפי שחי בקרב פצועיו ,פצועי
שמחה
ישראל השונות ,בראשן
המלחמה ופעולות האיבה .הוא חש ברע,
המזרח .נבחר שלוש פעמים
ישראל.את נשמתו לבוראו ונפל תוך מילוי
לכהונה כנשיא מדינת החזיר
1884בעת האזכרה בצומת גלילות להרוגי
תפקידו
הוא נולד ב  24 -בנובמבר
אוטובוס הדמים לאחר  27שנות פעילות חסד
בפולטבה (היום אוקראינה)
במשך  24שעות ביממה.
ונפטר בשנת  1963בירושלים.
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זהה את

הדמות

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!

פתרון החידה הקודמת :יצחק בן צבי.
שמות הילדים הזוכים :טליה אבן-דנאן מאלון שבות,
אפרים שאולוף מירושלים ואפרים שחור מרמלה.

איתך  .כל החודש
המגזין לאישה הדתית

בשקט שלך...

בכל חודש ,מגזין פנימה מלווה אותך ברגעים החשובים לך,
עם הילדים ,בזוגיות ,בהתמודדויות ,בשקט שלך ,בבית שלך
הצטרפי היום למשפחה ההולכת וגדלה של נשות פנימה

8
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פנימה .כל חודש .כל החודש

מבצע! במ
ב
רק

קום

32

לחודש בל ₪
בד

 1עמודי כרומו

במשפחה

בהתמודדויות

גם במטבח

פנימה .מקום לכולן

להצטרפות02-6646001 :

יש”ע שלנו \\ 7
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מה קורה

לדיווחים ותמונות:
dover@yesha.co.ilה21-
גזירת פרעה של המאה

 150תינוקות מידי יום
לא זוכים להיוולד

שיחת השבוע

החורבההמאה
פרעה של
גזירת
ה 21-שלב נוסף הושלם בדרך להקמת
שם עולם
הכנסת
המשך תבוא יו”ר האופוזיציה ,ציפי לבני ,נפגשה יסודו של דבר בבית
להיוולד
חגיגי יום
ערב מידי
תינוקות
בשבוע שעבר לבקשתה עם נציגי ההתיישבות בירושלים נערך150
חדשים למגורשי נצר חזני וגני
זוכיםיישובים
לא שני
לציון
השבוע
חדשים טל .המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה
כרכים
באירוע ,שנערך במרכז הוצאתם לאור של
ביהודה ושומרון
תינוקות
עשרותשניאלפי
עשרות. 1אלפי
הצלנו,דב ליאור להפקיד להתנגדויות את תכנית המתאר
חברון” לרב
המבקרים בנימין
שביקב פסגות ,השתתפו בין בסדרת שו”ת “דבר כבר
תינוקות
נוכל לכבד להקמת היישובים ,שייקראו בדיוק באותו השם
בעזרתךשבאו
היתר יו”ר מועצת יש”ע דני דיין ,ראש מועצת  . 3בין מאות המשתתפים
הצלנו,
פרופ’ נחום במקומם החדש בשטח המועצה האזורית נחל
כברראש
בנימין אבי רואה,
הרביותר!
מועצת הר חברון צביקי את הרב בנוכחותם:להציל
נוכל
בעזרתךקרני שומרון הרצל בן ארי רקובר ,הרב אליקים לבנון ,הרב חיים ישראל שורק .היישובים יאכלסו  113משפחות בשלב
בר חי וראש מועצת
בעולם
הצלת
אפרת -
יותר!
מנהלת תנופה ,הרב ד”ר אופיר כהן
הגדוליו”ר
חיים ראשון.
להציליעקב
וכן יגאל דילמוני,
מלמד,
מפעלזלמן
יוסף ,הרב
וינברגר ,ליאור ליפשיץ ,שטיינר ,הרב יעקב
חיים
הצלת
מירבמפעל
אפרת -
שותפים!יהודה בן יעקב ,בירך על ההתקדמות בתוכנית.
ברג ,איתי
יעקב
דיסנהולץ,
תמר אסרף,
היו הרב צבי
בעולםאליעזר ולדמן,
הגדול הרב
שותפים!
היו
הביע
דיין
דני
יש”ע,
מועצת
יו”ר
ארזי.
הראל ורוני
הרב
שטרנברג,
מרדכי
הרב
שטרן,
אריה
הרב
הצלה למתיישבים יו”ר מועצת יש”ע ,דני דיין,
גדול
השבוע
שיחת
לקיים
האופוזיציה
יו”ר
של
לנכונותה
הערכה
הרב
וישליצקי,
אלישע
הרב
גרינברג,
מרדכי
סייר השבוע יחד עם קב”ט מועצת יש”ע שלמה
שבת בשבתו
רב שיח ענייני ואמיתי והצדדים סיכמו לשוב יצחק רודריג ועוד.
ה21-הצלה’ בירושלים . 5
המאה‘איחוד
של במטה
גזירת פרעהועקנין
ולהיפגש לדיון המשך.
בֹור ועם הארץ לראשונה מאז הגירוש במהלך הביקור ,סקרה הנהלת הארגון את
ה21-
המאה
פרעה של
גזירת
ביקר מצפון השומרון לפני שש שנים ,קיבלה הפעילות השוטפת והציגה את צי רכבי החרום.
שמחון,
התמ”ת ,שלום
שלום שר
שלום
השבוע בשכונת האולפנה בבית אל ושמע קבוצת מדריכי טיולים ומטיילים אישור ראשי ההתיישבות ביו”ש פירטו מצדם את
מהתושבים כי ראש הממשלה שנתן את מצה”ל להיכנס לאזור תל דותן ובור יוסף המורכבות המבצעית של הצלת החיים ביהודה
התמריצים והמענקים לתושבי השכונה היה לא  . 4שלמה קוסטינר ,יו”ר המועצה הציבורית ושומרון .יצוין כי בימים האחרונים עלתה לכותרות
אחר מאשר ראש מפלגתו – אהוד ברק .שמחון של המרכז למורשת גוש קטיף וצפון מתיחות בין המתיישבים לארגון מד"א ,על רקע
בעולםהארגון עם הצלב האדום ועם
ההסכם שחתם
להכשיר
הסיור
הבטיח לפעול להחזרת השלווה לתושבים .את השומרון ,מסביר כי
חיים הגדול
נועדהצלת
מפעל
אפרת -
מקצועיות באזור הסהר האדום הפלסטיני ,ובו התחייבות להפסיק
להדרכות
השר ליוו בביקור ח”כ יעקב כץ (כצל’ה)  2מדריכי
טיולים היו שותפים!
אפרת  -מפעל הצלת חיים הגדול בעולם
לפעול ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים.
צפון השומרון.
וראש המועצה בבית אל ,משה רוזנבוים.

02-5454500

02-5454500

 150תינוקות מידי יום
לא זוכים להיוולד

 150תינוקות מידי יום
לא זוכים להיוולד

עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
בעזרתך נוכל להציל יותר!

שרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
בעזרתך נוכל להציל יותר!

היו שותפים!

ש יהודי

21
21

ום

כל

עולם

02-5454500

02-5454500

ישע

מצביעים לישראל שלי

על הפרס הישראלי לביקורת התקשורת ע"ש
אברמוביץ' מתמודדת השנה גם יו"ר ישראל שלי,
איילת שקד.
איילת ,למי שאינו יודע ,עובדת אמנם בהייטק
במשרה מלאה ,אך מקדישה כל דקה פנויה שיש לה
בפעולות ישראל שלי ,כשהיא עושה הכל בהתנדבות מלאה ,למען עם
ישראל .גם את הפרס מתכוונת איילת להקדיש לפעילות התנועה בלבד .זוהי השנה ה 12-שבה
נערכת התחרות ,ביוזמת האגודה לזכות הציבור לדעת .בשנה האחרונה הובילה ישראל שלי את
המערכה לאיזון התקשורת :קמפיין "ריבחי רנטיסי" לחשיפת ההטיה הקיצונית בגלי צה"ל ,פעולות
מול ערוץ החינוכית ,הפצת האמת המוסתרת על מערכת המשפט ,חשיפת צביעות התקשורת
ביחס למתיישבים ולחרדים ופעולות רבות נוספות .הצביעו עכשיו – חפשו בגוגל :פרס ביקורת
התקשורת | נ.ב  -דברים אלה ,כמובן ,נכתבו ע"י חבריה של איילת
לתנועה ושלא על דעתה...

Save a child
!in Israel

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

ישראל
עושיםשלי
ציונות

www.myisrael.org.il

help.לאורShe wants her baby but needs your:
המוציא

w w w . m y e s h Give
a . o r her
g . i lthe choice.

02

www.efrat.info

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות:
זאב רוטקף ,ערוץ  7ושרה קורלק הפקה:

הארץ

8

\\ יש”ע שלנו

בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית על תוכן המודעות

גזירת פרעה של המאה ה21-

 150תינוקות מידי יום
לא זוכים להיוולד

עשרות אלפי תינוקות
כבר הצלנו ,בעזרתך
נוכל להציל יותר!
אפרת

מפעל הצלת חיים הגדול בעולם

היו שותפים! 02-5454500
www.efrat.org.il

