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רשתנו עוסקת גם בשאלת ההבחנה בין פיש”עמדה
נביא אמת לנביאי שקר. שאלה זו נדונה 
והאחרונים  הראשונים  בדברי  בהרחבה 
והרמב"ם כותב כי "כל נביא שיעמוד לנו ויאמר 
שה' שלחו אינו צריך לעשות אות כאחד מאותות 
משה רבנו או כאותות אליהו ואלישע שיש בהם 
שינוי מנהגו של עולם, אלא האות שלו שיאמר 
דבריו... ויאמנו  בעולם  להיות  העתידים  דברים 

ואפילו נפל דבר קטן - בידוע שהוא נביא שקר" 
)יסודי התורה פ"י(.

לצערנו, אין לנו בזמננו נביא אמת, ואף על פי כן 
רבו בעלי המופתים. תופעה זו, של פניה לצדיקים 
ומצוקות, הפכה למקובלת  בעיות  פיתרון  לצורך 
הולכים  מופתים  סיפורי  במחוזותינו,  מאד 
הכוחות  בעלי  מתרבים  גם  ובמקביל  ומתרבים 

המיוחדים שיש בידם להציל מכל צרה.

גיסא,  מחד  מורכב:  זו  לתופעה  שלנו  היחס 
קיימת הסתייגות בסיסית מהסתמכות על כוחות 
מיסטיים וכדומה ובעיקר כאשר יש כאן צד ממוני. 
ובתפילתנו  בנו  חפץ  שהקב"ה  מאמינים  אנו 
ולכן מי שזקוק לישועה שיתפלל בעצמו ויבטח 
אנו שומעים  לו את הטוב. מאידך,  בה' שיעשה 
סיפורים מהימנים על צדיקים שיש להם כוחות 
מיוחדים ואם כך, כיצד תאמר לאדם המחפש כל 
דרך לצאת ממצוקתו ולהירפא ממחלתו שיימנע 

מפניה לצדיק זה או אחר?
עצם הרעיון שיש לצדיקים כוח מיוחד של תפילה 
ה'  אל  "ויצעק  במדרש:  נאמר  וכך  לנו  זר  אינו 
ויורהו - מכאן אתה למד שתפילת הצדיקים קצרה 
ואינה חוזרת ריקם" וכבר מפורש במשלי "רחוק ה' 
מרשעים ותפילת צדיקים ישמע". אם כן, גם כאן 
כמו בעניין הנביאים אנו זקוקים להגדרות - מתי 

על הפרשה ראה

זמני השבת

כאן  כתבנו  שבועות  מספר  לפני  רק 
השוממות  "חורבותיו  על  בישעמדה 
של גוש קטיף המשמשות את החמאס 
באופן  וגדל,  הולך  ענק,  טרור  כבסיס 
הארץ  דרום  יישובי  את  החושף 
בתחושת  הפוגעת  טילים  למתקפת 
הביטחון בדרום בפרט ובישראל בכלל". 
לעובדה  כואבת  תזכורת  קיבלנו  מאז 
רצחנית  טרור  מתקפת  בדמות  הזו, 
קו  על  טילים  של  וגשם  לאילת  בדרך 
שפרסם  במאמר  שבע-גדרה.  באר 
השבוע בעיתון 'ידיעות אחרונות', מזכיר 
ההתיישבות  את  כי  העצני  אליקים 
היהודית ברצועת עזה, לא הקימו אנשי 
גוש אמונים, אלא ביטחוניסטים כמו רבין 
ושרון שביקשו למנוע בדיוק את המצב 
הביטחוני בו אנו נמצאים היום. המאמר 

המלא - בישעמדה השבוע.
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מה  את  ואומר  בכפי  נפשי  את  אשים 
הפוליטית":  "התקינות  עפ"י  שאסור 
במתקפת  היקרות   הנפשות  של  מותן 
ישירה  תוצאה  הוא  והרקטות  הטרור 
מסילוק צה"ל וגירוש המתנחלים מתוך 

הרצועה )שם מכובס: 'ההתנתקות'(.
היעלמות  בין  ברור  סיבתי  קשר  יש 
הרצועה  מן  הישראלית  הנוכחות 

להשתלטות הכוחנית של החמאס עליה ולהפיכתה 
טורה-בורה  בעולם,  כרגע  היחידה  הטרור  למדינת 
שליט  גלעד  במקומו,  עדיין  היה  קטיף  גוש  אלו  ב'. 
לא היה נחטף, "עופרת יצוקה" לא היתה מתרחשת 
כפי  הטרוריסטית,  הלחימה  של  החיזבליזציה  וגם 
החוליות  של  הלחימה  שיטת  את  מומחים  שניתחו 

האחרונות, לא היתה אפשרית. שיתוקם של הדרום 
עוד  כל  והנגב היה בבחינת תופעה בלתי נתפסת, 
הצפונית"  ה"תוחמת  את  והמתנחלים  צה"ל  סגרו 
שמצפון לעזה ואת פרוזדור נצרים שמדרום לעיר, 
ובעיקר כל עוד החזיקו מתנחלים בגוש קטיף וצה'ל  
מראש  שתוכננו  ה"אצבעות"  אלה  פילדלפי,  בציר 

העזתית  המאסה  לתוך  להיתקע 
הנפיצה ולבודדה. 

את  חייבה  האזרחית  הנוכחות 
וגם להיפך: הצבא  הנוכחות הצבאית, 
היהודית  המקומית  לאוכלוסיה  נזקק 
ברצועה  הסימביוזה  עליה.  להישען 

היתה מלאה.
נפלו  הגוש  של  פריחתו  בימי  גם  נכון, 
פצמ'רים, אבל לא היה יכול להיות מצב שמן הרצועה 
בקרית  יפגעו  וקטיושות  טילים,   10000 עלינו  יאיימו 
לצבור ארסנל  כדי  ת'א.  על  ויאיימו  ובבאר שבע  גת 
היהודים  צריכים  היו  תחילה  כאלה,  יכולות  ולפתח 

להתנדב ללכת.
אגב, קטיושות. גם כאן פועלת "משטרת המחשבה". 

קורבנות הגירוש
המשך מעמוד השעריש”עמדה

אשקלון,  על  יורים  שהם  רקטה  מדוע  יודעים,  הערבים  האם 
"גראד", בעוד אשר אותו הטיל כשהוא  היהודים קוראים לה 
נורה על קריית שמונה, ואפילו חדרה, נקרא בפיהם "קטיושה"? 
לטובת היהודים שגם הם אינם יודעים , נגלה כאן את הסוד: על 
שום נאום מפורסם של רבין, בו שם ללעג את מתנגדי אוסלו 
לא  מעולם  מאז,  אשקלון".  על  קטיושות  יפלו  "עוד  שניבאו 

נפלה קטיושה על אשקלון, רק – "גראד", וגם לא תיפול...

"אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו...והפלא הזה קם 
וירא בימינו לעינינו, לא על ידי מעשה אדם ותחבולותיו כי אם על ידי 

מפלאות תמים-דעים "בעל מלחמות ומצמיח ישועות". ודאי קול דודי 
דופק ואור ה' אחד"

)הראי"ה קוק, חזון הגאולה קצ"ט(

                       אומרים בקול≠ישוב קטן וציבור גדול
מגרון לא תפונה°°זאת הארץ שלי°
מגרון לא תפונה°°זאת הארץ שלי°

≥∞Æ∏Æ±± יום שלישי ל‘ אב
אירוע מרכזי ביישוב מגרון

החל מהשעה ∞∞∫∂± ≠ הפעלות לילדים 
מתנפחים¨ פינות ליטוף ויצירה

∞∞∫∑± ≠ הצגה מיוחדת לילדים
∞∞∫∏± ≠ מופע מרכזי של  להקת המדרגות

∞∞∫π± ≠ עצרת מרכזית בהשתתפות ח“כים וראשי מועצות

לתיאום הסעות∫ ≥∞∞∞±≥µ¥≠µ∞ אלירז
הכניסה חופשית

שידור ישיר מהעצרת ברדיו גלי ישראל

≥∞Æ∏
ל‘ אב

נאבקים על מגרון!!זאת הארץ שלי!
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יורים על  יודעים, מדוע רקטה שהם  האם הערבים 
אשר  בעוד  "גראד",  לה  קוראים  היהודים  אשקלון, 
ואפילו  שמונה,  קריית  על  נורה  כשהוא  הטיל  אותו 
היהודים  לטובת  "קטיושה"?  בפיהם  נקרא  חדרה, 
שגם הם אינם יודעים , נגלה כאן את הסוד: על שום 
בו שם ללעג את מתנגדי  רבין,  נאום מפורסם של 
אוסלו שניבאו "עוד יפלו קטיושות על אשקלון". מאז, 
מעולם לא נפלה קטיושה על אשקלון, רק – "גראד", 

וגם לא תיפול...
מחבלי  ברצועה,  היהודים  עדיין  ישבו  לו  זאת:  וגם 
סיני  לתוך  להישפך  לחלום  יכולים  היו  לא  עזה 

ולתקוף משם את אילת. 
הנרצחים  היום,  קיים  היה  קטיף  גוש  אלו  ולכן, 
האחרונים היו בחיים. מותר לקרוא להם )על משקל 
קרבנות- אוסלו(:  של  השלום"  "קרבנות  כ-1500 

ההתנתקות, ועוד יותר נכון: 'קורבנות הגירוש'. 
תאמרו: כל זה "חכמה שלאחר המעשה"? ולא היא. 
בלבד,  ביטחוניים  לצרכים  מראש  תוכנן  קטיף  גוש 
כלומר, בדיוק לשם מניעת אסון כזה. לא גוש אמונים 
יזם וביצע את ההתיישבות ברצועה, כ"א הוגי דעות 
צבאיים ובראשם יצחק רבין ז"ל ואריאל שרון. בגוש 
קטיף אין מקומות קדושים, הוא היה ביטחון נטו.  את 
היאחזות הנח"ל נצרים הקימו עם גרעין של "חרות" 
מעמד,  החזיקו  שלא  הצעיר  השומר  של  ואח'כ 
וכשחיפשו הגנרלים עתודה אנושית אחרת למיזם 
החלוצים  זולת  איש  מצאו  לא  שלהם,  הביטחוני 
דרכם  עפ"י  הללו,  הידוע.  הזן  מן  הדתיים-לאומיים 
וכישוריהם, צרפו לביטחון עוד שני יסודות : את חום 
שהפכו  כישרונותיהם,  ואת  ישראל  לארץ  אהבתם 

חולות-בראשית למכרה זהב חקלאי.

ושרון כשהקדימו רפואה למכה? את  מה ראו רבין 
כאן  עתידנו  שבתליית  האחריות  וחוסר  האיוולת 
בכל שלום, הסדר, ערובה או הבטחה שיחליפו את 
הנוכחות הפיסית שלנו, עמוק בתוך מוקדי הדגירה 
של השנאה והרצחנות . רבין הכריז עד יומו האחרון 
"הגושים"  מן  חלק  היא  ברצועה  שההתיישבות 

שמהם  אין נסוגים.
אם כן, היכן היו כל הרביניסטים כאשר עלה הכורת 
על הרצועה? חדוות הנסיגה וייצר הגירוש גברו על 

הגיונם הקר!
השוטר  מן   – בגירוש  היתה  שידם  אלה  וכל  הם, 
חייבים   – הראשון  לפוליטיקאי  ועד  האחרון  והחייל 

היום בהרכנת ראש ובחרטה עמוקה. 
ישנים  אינם  כבר  אולי  שביניהם,  המצפון  בעלי 

בלילות.
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בוע לפני חג הפסח חש רבנו זצוק"ל ש
למרות  הפנימיים.  באבריו  כאבים 
עליהם  הבליג  גדולים,  היו  שייסוריו 
בכל ימי הפסח, כדי שלא להשבית את שמחת 
החג. הוא בשמחה קיבל את כל מבקריו הרבים 
שבאו לקבל את פני רבם ברגל, והפליא את 
שומעיו בחידושי תורתו בהלכה ובאגדה, עד 
לאחר  אולם  כלל.  ניכרים  היו  לא  שייסוריו 
היום  כל  כמעט  שכב  כבר  הפסח  שעבר 
במיטתו. למרות הכאבים שתקפוהו לא חדל 
 מלהעמיק בתורה, ומלהשיב תשובות נחוצות.
מיום ליום המחלה גברה, ולמרות שהרופאים 
עדיין לא הכירו בסכנתה, ביקש מתלמידו, הרב 
חרל"פ, "להתאמץ בתפילה כמו שמתפללים 
השבועות  חג  לקראת  מסוכן".  חולה  על 
התגברו החששות אצל הרופאים, אולם הוא 
לא שינה ממנהגיו בחג זה בכל שנה, והיה ניעור 
בהתאמצות  ירד  הלילה  במהלך  הלילה.  כל 
מצוות  שלוש  הקהל  לפני  באר  מהמיטה, 
מספר המצוות לרמב"ם, וחזר למיטתו. בבוקר 
התאמץ לקום לתפילה, וכמנהג קודשו אמר 
נפלאה. ובדבקות  גדולות  בבכיות   'אקדמות' 
הרופאים  הכירו  הסתלקותו  לפני  כחודשיים 
כי מצבו נואש. הם יעצו להעבירו לבית מרפא 
להטרידו  ימשיכו  שלא  כדי  משה,  שבקריית 
בשאלות ובקשות. לפני צאתו מביתו עבר בכל 
החדרים, נכנס להיכל הישיבה, וניכר היה כי 
ליבו מנבא לו שלא ישוב עוד אל ביתו וישיבתו. 
השהייה בבית המרפא עודדה את רוחו. הוא 
המשיך במנהגו לחזור על כל התנ"ך והמשניות 
בכל חודש. בכ"ד בתמוז קבעו גדולי הרבנים 
והאדמו"רים עצרות תפילה לשלומו, באמירת 
'אבינו מלכנו' ותקיעת שופר ותהילים, ובכל 
ואף  לקריאתם.  נענו  היהודי  העולם  רחבי 
לא-ל  תודה  כי  לאוהביו  להודיע  ביקש  הרב 
באב  תשעה  בצום  אולם  מעט.  מצבו  הוטב 
החורבן  על  והתאבל  חוליו,  את  רבנו  שכח 
בריאותו. מצב  הורע  ואז  תמרורים,   בבכי 
בט"ו אב קיים דברי חז"ל והוסיף על תלמודו 
אלול  חודש  ובראש  וגמרא.  משניות  בתנ"ך, 
לימוד  קביעות  עוד  הוסיף  שישי  ביום  שחל 
בספר 'חובות הלבבות'. גם ביקש שיביאו לו 
מקורביו  התקיעות.  מנהג  את  לקיים  שופר 
שלא  כדי  השופר  את  ממנו  למנוע  רצו 
כי  דעתו  על  עמד  הוא  אך  מידי,  יתרגש 
אחד  שהשכיל  עד  המנהג,  מן  לשנות  אסור 
נמצאים  המרפא  בבית  כי  להעיר,  מאוהביו 
את  להפריע  עלולה  והתקיעה  חולים  עוד 
חשבון  על  להתחסד  אין  אמר:  אז  מנוחתם. 

אחרים. עוד אמר ביום שישי, "כשמתפללים 
לה' יתברך עבור שלומי, אל ישכחו את הטוב 
שנה". שבעים  במשך  עמדי  שעשה   והחסד 
דוד  הרב  תלמידו  הביא  שישי  יום  באותו 
הקודש'  'אורות  מספרו  השער  את  כהן 
את  רבנו  כשראה  בדפוס.  ונשלם  ההולך 
החל  אחר-כך  משמחה,  פניו  אורו  הספר 
דבר. אמר  ולא  דמעותיו  את  מחה   לבכות, 
בבוקר יום ראשון, ג' אלול, מצבו הורע מאוד, 
יצא  דם  ושפך  חזקה,  התקפה  קיבל  הוא 
מגרונו. גופו נחלש מאוד, וכמה פעמים הדופק 
פסק. מיד הוזעק אליו פרופ' צונדק. כשנכנסו 
הרופאים לחדרו, סימן הרב שיתנו להם כסא, 
ואמר לפרופ' צונדק בגרמנית )כי הרופא לא 
הבין עברית(: "מובטחני שגדולי המדע בעמנו 
יהיו גם גדולי יראי ה' בעמנו ומאמינים באלוקי 
מכאובי  את  שידע  הפרופסור,  ישראל". 
החולה, השתומם לשמוע כי גם בשעה זו הוגה 
ותקווה. בצאת הרופאים  הרב בדברי אמונה 
מעם פני קודשו הודיעו למשפחה כי שעותיו 
וכל  התפשטה,  השמועה  ספורות.  רבנו  של 
קרוביו וגדולי רבני ירושלים התאספו לחדרו. 
שהתפללו  אנשים  מאות  עמדו  לבניין  מחוץ 
ישראל. נר  יכבה  שלא  נוראות   בבכיות 
ורמז  מצבו,  את  להבין  הרב  החל  בצהרים 
לבנו יחידו הרב צבי יהודה קוק שיגש אליו. 
כשניגש אל מיטתו דיבר איתו רגעים מספר 
בקול נמוך. אח"כ אמר לו שאולי נשאר חייב 
למישהו איזה חוב, ושידאג לסלק את חובותיו. 
אח"כ ציווה לו אודות כתביו הרבים שיסדרם 
לדפוס. גם הזהיר אותו שאם ידפיס איזה ספר 
מכתביו, שלא יכתוב על שערו שום תארים, 
'הרב' בלבד. כל אחר הצהרים לא  רק תואר 
כולם  פני  על  לחדרו.  מסביב  הרבנים  משו 
נראו  חמש  בשעה  וצער.  יגון  אותות  נראו 
אצלו סימני גסיסה. כל הנאספים החלו לומר 
כשפניו  התהפך  ורבנו  התפילה,  פרקי  את 
ורבע ל"שמע  לקהל, וכשהגיעו בשעה חמש 
ישראל", פקח רבינו את עיניו וצרף את קולו 
ב"אחד". נשמתו  ויצאה  "אחד",   לקריאת 
במהירות התפשטה השמועה הנוראה. אלפי 
משה.  בקרית  הרפואה  לבית  נהרו  אנשים 
אביב  בתל  חנויותיהם.  את  סגרו  סוחרים 
אבלים  והלכו  בגדיהם  את  קרעו  אנשים 
ברחוב. גם סבי, ר' דוד מלמד סיפר איך הפסיק 
ממלאכתו, והרגיש כמי שנחרב עליו עולמו, 
והלך אבל ושחוח לאורך רחוב אלנבי שבתל 
שהתכנס  הי"ט,  הציוני  הקונגרס  אל  אביב. 
טלגרמה:  הגיעה  באירופה,  הימים  באותם 

"הרב קוק נסתלק". היושב ראש הודיע מיד: 
את  מפסיק  אני  חוזרת,  שאינה  אבדה  "זוהי 
הספידוהו  הישיבה,  בהתחדש  זו".  ישיבתנו 
בר  מאיר  הרב  ויצמן,  ד"ר  הקונגרס  נשיא 
אילן, ומנחם אוסישקין שגם הודיע שבקרוב 
שמו. על  ישראל  בארץ  יישוב  נקודת   תוקם 
בין חמישים למאה אלף איש מהיישוב העברי 
הארץ  בכל  בהלווייתו.  השתתפו  דאז  הקטן 
בצהרים,  שני  מיום  מלאכה  הפסקת  הוכרזה 
אחר- שנים  עשרות  ההלוויה.  תחילת  מועד 

כך עוד לא נערכה הלוויה גדולה שכזו. כרבע 
מכלל תושבי הארץ היהודים ליוו את הראי"ה 
העולם  רחבי  בכל  הזיתים.  שבהר  לקברו 
היהודי ערכו לו הספדים. לכולם היה ברור כי 
ואפילו במקצת  מי שיכול למלא  בעולם  אין 

את מקומו של הרב קוק זצ"ל.

מתוך מדור 'רביבים' של הרב מלמד בגיליון מס' 
4 של העיתון 'בשבע'.

75 שנים  ימלאו  בג' באלול השנה 
אברהם  הרב  מרן  מורנו  לפטירת 
של  הגותו  זצ"ל.  קוק  הכהן  יצחק 
כותל  את  תופסת  קוק  הראי"ה 
וכל  מדרש  בית  כל  של  המזרח 
הצער,  למרבה  אך  דתי.  ציוני  בית 
רק  שנה  בכל  פוקדים  באלול  בג' 
בין אלף לאלפיים את ציונו הקדוש 
בחלקת הנביאים בהר הזיתים. מצב 
עשרות  כאשר  ועוד  ראוי,  אינו  זה 
נוסעים  הדתית  מהציונות  אלפים 
לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים, 
הזיתים:  בהר  צדיקינו  קברי  ואת 
ועוד,  הראי"ה, הרצי"ה, הרב הנזיר 

הם כמעט ולא פוקדים.
ג'  הקרוב,  שישי  ביום  זאת,  לאור 
באלול, נקיים בע"ה עלייה המונית 
לציונו הקדוש, בראשות הרב חיים 
הרב  מלמד,  זלמן  הרב  דרוקמן, 
יעקב שפירא, הרב צבי ישראל טאו 
מסובסדות  הסעות  לתיאום  ועוד. 

ולפרטים: בעז: 052-4295164.

סיפורי ארץ ישראל
הסתלקותו של מרן הרב זצ"ל

מאת: הרב אליעזר מלמד
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ברכה מצדיק

מדובר בצדיק אמת שיש ערך לתפילתו ומתי מדובר 
במטרה כלכלית בלבד.

שלוש סכנות יש בהליכה לבעלי המופת:
א. יתכן שמדובר באדם שרחוק מאד מלהיות צדיק 
יש כאן בזבוז  כן  ואם  ואינו בעל שום כוח מיוחד, 
זמן וכסף. פעמים אדם נכנס ומופתע לשמוע פרטים 
על עברו שאיש לא ידעם, הוא מתרשם מכך ומיד 
העובדה  היא.  ולא  וקדוש.  צדיק  שלפניו  מחליט 
שהוא רואה דברים שקרו אינה אומרת כלום לגבי 
מהותו של האיש ולגבי כוחו לסייע ולשנות דברים.

בסגולות  או  בקבלה  שבקי  באדם  מדובר  אם  ב. 
כלשהן, אם יש לו ידע אולם אין בו יראה, הוא עלול 
מסוכן,  דבר   - מעשית  בקבלה  להשתמש  חלילה 

האסור לחלוטין ואין כאן המקום להרחיב.
ג. הסכנה הגדולה מכולן, בעיני, היא שאדם יפסיק 

לבצע  יפסיק  להבדיל  או  על חסדי השם  להסתמך 
וישים מבטחו  את המוטל עליו על פי דרכי הטבע 
על בעל המופת. וכך מסופר על המגיד ממזריטש, 
שכאשר בא אדם חשוך בנים להתברך מפיו, השיב: 
"התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן?"...
שבין  ומופת  ראיה  בעלי  על  שומעים  פעם  מדי 
השוחרים לפתחם גם בעלי הון או בעלי שררה ושאר 
אנשים מפורסמים. האם שמענו שאנשים אלו חזרו 
מתוך  הולכים  הם  האם  זאת?  בעקבות  בתשובה 
אמונה בקב"ה ובתפילת צדיק או שיש כאן אמונה 

בכוחות מיסטיים שאין להם ולקדושה שום קשר? 
ותפילה  ברכה  לבקש  מקום  שיש  כן,  אם  ראינו, 
מרובה,  זהירות  דורש  הדבר  אולם  צדיק  של 
לכתר  הטוענים  שרבו  העובדה  נוכח  במיוחד 
ממכשול,  להימנע  מנת  על  והמופתים.  הקדושה 

כתוב  כאשר  )אפילו  מסיפורים  להתרשם  אסור 
שהם מכלי ראשון( ומכוחות ראיה וכדומה. מותר 
ללכת רק למי שידוע ומפורסם כי הוא תלמיד חכם 
לכתוב  וללמד,  בללמוד  עיסוקו  שעיקר  מובהק 
ספרים ולהורות את העם, אדם שהליכותיו בקודש 
גלויות ואינו מחפש תמורה כספית לברכותיו. גם 
לאחר שפונים לצדיק, צריך לבטוח ולהאמין בקב"ה 
שהוא המנהיג הגוזר הטוב והמטיב וההליכה לצדיק 
באה רק על מנת להוסיף זכות ותפילה. כמו שאדם 
ההולך להתפלל בכותל יודע שהעיקר היא התפילה 
שערי  לפתוח  מסייעת  המקום  שקדושת  אלא 
שמים, כך צריך להבין שתפילת צדיק אמיתי יכולה 
להשפיע, אולם עליו לשים מבטחו בקב"ה ולהרבות 
בעצמו בתפילה ובעל הישועות והנחמות ישלח לו 

בע"ה ישועה, ברכה והצלחה.

על הפרשה ראה המשך מעמוד השער
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הסעות לקבוצות מאורגנות מכל רחבי הארץ
אוטובוסים יצאו בין השעות 8:00 � 14:00 מבנייני האומה וגבעת התחמושת
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באותו יום יתקיימו סיורים בהר הזיתים לציוניהם של גדולי ישראל 
וסיורים בעיר העתיקה בעקבות מרן הרב קוק זצ"ל

www.g-elul.siyurim.org :לפרטים והרשמה
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ילדים שלנו  
בשיתוף

www.myisrael.org.il יצחק שמיר

דמויות מופת בעם ישראל 

דגן
וה 

תק

לאחר מותו של יאיר בשבט תש"ב (1942). עסק יצחק שמיר  בשיקום תנועת הלח"י ובהקמתה מחדש תחת הנהגתם נתן ילין-מור, ד"ר 
ישראל אלדד והוא עצמו. ב-1946 נעצר שנית והוגלה לאריתריאה שבאפריקה, משם ברח כעבור שלושה חודשים. הוא שב לישראל 
מפריז כמה ימים לאחר קום המדינה, במאי 1948  וחזר לפעילות בלח"י עד לפירוק הארגון. לאחר תקופה של עיסוקים פרטיים, גויס 
1965. בשנים 1970-1969  והיה פעיל בארגון במשך עשר שנים, עד שנת  ומודיעין" ע"י ראש המוסד איסר הראל,  ל"מוסד לביטחון 
הצטרף לתנועת החרות בהנהגת מנחם בגין, ופעל בה כראש מחלקת העלייה ואח"כ כראש מחלקת הארגון. ב-1973 נבחר לכנסת 

מטעם "הליכוד" . ב-1980 הצטרף לממשלת ישראל כשר החוץ. ב-1983 נבחר כראש ממשלת ישראל.

הממשלה  מראשות  פרישתו  שאחרי  בעשור 
ניהל חיים שקטים בתל אביב, והופיע בתקשורת 
מכל  מרה  אכזבה  להביע  כדי  לפעם  מפעם 
ממשיכיו בראשות הממשלה, בהיותם ותרניים 
ידי  על  חברון  הסכם  חתימת  רקע  על  מדי. 
והצטרף  מהליכוד  שמיר  פרש  נתניהו,  בנימין 
בני  שבראשות  הלאומית"  התנועה   - ל"חרות 
הוצב  עשרה  החמש  לכנסת  בבחירות  בגין. 
ברשימת  כבוד  של  האחרון  במקום  שמיר 

"האיחוד הלאומי".  
שמיר כיהן בתפקיד ראש ממשלה קרוב לשבע 
שנים סך הכל – משך זמן רב יותר מכל ראשי 
בן- לדוד  פרט  ישראל,  מדינת  של  הממשלה 
גוריון. שמיר אב לבן ובת וסב לחמישה נכדים.
אשתו שולמית נפטרה לפני כחודש והיא בת 88.

במשך תקופה ארוכה בה התנהל אחריו מצוד של הבולשת הבריטית, שמיר גידל 
זקן ופיאות ולבש קפוטה וכובע סמט וכינה את עצמו "הרב שמיר". בדצמבר 1941 

נאסר שמיר ונכלא במחנה מזרעה. כעבור תשעה חודשים ברח מהמחנה.



רוז'ינוי  בעיירה  ב-1915  נולד  (יזרניצקי)  שמיר  יצחק 
בית"ר.  הנוער  לתנועת  הצטרף  צעיר  בגיל  שבפולין. 
לימודיו  וסיים את  "תרבות"  התחנך בבתי הספר של 
לאחר  בביאליסטוק.  העברית  בגימנסיה  התיכוניים 
בשנת  אך  בוארשה,  משפטים  בלימודי  התחיל  מכן 
1935 הפסיק את לימודיו ועלה לארץ ישראל כתלמיד 

האוניברסיטה העברית בירושלים. 
כתוצאה  מכן,  ולאחר  לאצ"ל,  הצטרף   1937 בשנת 
יאיר  בהנהגת  לח"י  לתנועת  חבר  בארגון,  מהפילוג 

(אברהם שטרן).

מול  האיפוק  מדיניות  ובהן  גורליות  החלטות  כמה  שמיר  קיבל  ממשלה,  כראש 
מתקפת הטילים של עיראק במלחמת המפרץ הראשונה וכן עמידתו האיתנה מול 

לחץ אמריקני שהגיע לאחר המלחמה למען ויתורים ישראליים לטובת הערבים.
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יל שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת 

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!

פתרון החידה הקודמת:  יצחק שמיר
שמות הילדים הזוכים יתפרסמו באתר

www.myesha.org.il

קהילה משפחתית ומגוונת

המחיר:  593,000&*
*צמוד למדד תשומות הבניה 7/11

הבית- 
חד משפחתי, 4 חדרים,
98 מ“ר על חצי דונם 

המיקום-הר חברון 
30 ד‘ מב“ש 

40 דק‘ מי-ם 

www.amana.co.il

מעוןזה יותר מבית 

www.ma-on.co.il 

מרכז מידע אמנה : 1-800-260-240     לפרטים: גיל- 054-2200840 
   קליטה: רחלי - 0528903676

מזמינים אתכם 
לבנות את ביתכם יחד איתנו 

בקהילה שהיא משפחה

הישוב- תורני קהילתי

הקהילה-  65 משפחות 

הרצון - לצמוח 
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“

)הראי"ה קוק, חזון הגאולה קצ"ט(

אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו...והפלא הזה קם וירא בימינו לעינינו, לא על 
ידי מעשה אדם ותחבולותיו כי אם על ידי מפלאות תמים-דעים "בעל מלחמות ומצמיח 

ישועות". ודאי קול דודי דופק ואור ה' אחד".

תנו לצה"ל לנצח
הראויה  הצבאית  התגובה  שאלת  את  מחדש  הציפו  האחרונים,  השבועיים  מאורעות 
למתקפת הטרור על יישובי הדרום. חברי תנועת ישראל שלי )המציינת בימים אלה את 
חציית קו 60 אלף החברים – מזל טוב( קראו לראש הממשלה נתניהו: "תן לצה"ל לנצח!" 
ומחו על הדיווחים אודות הפסקת אש עם חמאס – ארגון טרור המבקש להשמיד את 
ישראל. גם כלפי שר הביטחון הובהר כי יש להפחית באיומים ולהרבות במעשים. ראש 
הממשלה ושר הביטחון - במזרח התיכון איומים ריקים מתוכן רק מחלישים אותנו. תנו 

לצה"ל לנצח!

www.myisrael.org.il

myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
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מה קורה
האמת יוצאת לאור

בשבוע  סיירה  דיין  אילנה  העיתונאית 
שעבר בהר חברון בליווי ראש המועצה 
צביקי בר חי ויועץ התקשורת יהושע מור 
יוסף. במסגרת הסיור ביקרה דיין בעיר 
ובישובי  יתיר  ביער  סוסיא,  הקדומה 
התבטאה  כן  לפני  שבוע  המועצה. 
באופן  בגל"צ  בתוכניתה  העיתונאית 
לפתרון  הכסף  כי  הטענות  נגד  נחרץ 
בהתנחלויות.  נמצא  הדיור  מצוקת 
בגוש  היה  לא  מזמן  ככה  שכותב  "מי 
אמרה  ברכה",  בהר  או  בעלי  עציון, 
והוסיפה: "מי שרוצה כאן חברה ערכית 
וסולידארית יכול גם ללמוד מהם משהו 
דומה  ברוח  להכיר".  לנסות  לפחות  או 
כתב מי שביקר לאחרונה גם הוא ביו"ש 
 : 1 - העיתונאי בן דרור ימיני מ'מעריב' 
"המתנחלים משלמים על קוטג' בדיוק 
הכנסת  חברת  וכן  אביב"  ברמת  כמו 
"המשוואה  מהעבודה:  יחימוביץ'  שלי 
שאם לא היו התנחלויות הייתה מדינת 
רווחה בגבולות ישראל – זאת השקפת 
עולם שאין לה קשר למציאות" ואולי הכי 
באוצר  התקציבים  אגף  ראש   – חשוב 
אודי ניסן: "כיום כבר לא בונים תשתיות 
חדשות )בשטחים(, כך שהכספים שם 

אינם גדולים". בקיצור, די לקשקשת.
כמו כולם

ספר  בישראל  מתפרסם  יום  כל  לא 
ההתנחלויות  בסוגיית  העוסק  ילדים 
ספר  באחרונה  פרסם  האסטן  ג'וש   –
רוכש  "איתמר  ששמו  באנגלית,  ילדים 
בין  חיבור  על  סיפור  זהו   . 2 חברים" 
שונה  מציאות  החווים  יהודים  ילדים 
המתגורר  ה-8,  בן  איתמר  לחלוטין. 
מגיע  ושומרון,  יהודה  מיישובי  באחד 
עצמו  את  ומוצא  הגדולה  בעיר  לבקר 
בגלל  רק  אחרים,  ילדים  בידי  מוקנט 
טוב,  סיפור  בכל  כמו  מתנחל.  שהוא 
גם כאן בסופו של דבר הילדים מבינים 
אגב,  המחבר,  הדבר...  אותו  שכולנו 
בקרוב  יתורגם  שהספר  תקווה  מביע 

לעברית.
המובחרים

האזורית  המועצה  של  הנוער  מחלקת 
מיזם  את  כשבוע  לפני  סיכמה  שומרון 
בתשעה  המופעל  השומרון",  "מובחרי 
את  נוער  לבני  להעניק  ונועד  יישובים 
עם  נאותה  להתמודדות  הכלים  מיטב 
לצה"ל  הגיוס  ההתבגרות,  גיל  אתגרי 
והחיים בכלל. את התוכנית מוביל רכז 

חי  אביאל  שומרון,  במתנ"ס  מציל"ה 
עובד. ביום השיא של המיזם, שהתקיים 
אנדרטאות  הנערים  שיפצו  בלטרון, 
ושמעו את סיפור המקום. כמו כן פגשו 
ביצעו  פלד,  יוסי  השר  את  החבר'ה 
בטקס  ושי  בתעודות  וזכו   3 משימות 

מרגש.
חוללו אירוע

קצוות  מכל  נשים  מ-1,500  פחות  לא 
הישראלית  החברה  וגווני  הארץ 
בפסטיבל  שעבר  בשבוע  השתתפו 
שילה  באתר  בכרמים'  'מחוללות 
. בשיאו של הערב שנערך  4 הקדומה 
בשיתוף המועצה האזורית מטה בנימין, 
הופיעו יחד אתי אנקרי, מיקה קרני וליה 
דורות,  צופיה  האתר,  מנהלת  ברלין. 
אומרת כי "החיבור בין המחוללות עשוי 
לחולל שינוי אמיתי של חיבור בין חלקי 
יעבור  האהבה  חג  של  והמסר  העם 

באמצעותן גם לגברים ולעולם כולו".
מהר לפני שייגמר

המלצה   – הקיץ  של  סופו  לקראת 
לביקור מרענן במעיין עין לבנה שבגוש 
: בכיכר כפר עציון נפנה לכיוון  5 עציון 
בת עין, נכנס ליישוב ואחרי כ -500 מטר 

בהמשך  ובה נפנה ימינה.  נגיע לכיכר 
מתעקל הכביש עיקול חד ימינה. נמשיך 
בנסיעה עד שנראה משמאל דרך 
עפר מסומנת בסימון ירוק, נפנה אליה 
)אם  וניסע בה כקילומטר עד למעיין 
חנו בצד הדרך  קשה לרכבכם  הדרך 
ולכו ברגל מספר דקות עד למעיין(. 
טיב המים שבמעיין ובבריכה והאווירה 
השקטה והרגועה כאן, מומלצים בחום. 
לקוחות  שעמה  והתמונה  זו  המלצה 
 - המעיינות  "ארץ  החדש  הספר  מתוך 
כל מקורות המים במרכז ובדרום" של 
ובהוצאת  מאור  אורי  הטיולים  מדריך 

ספריית בית אל.
זוכרים בדמעה

תיערך  באב,  כ"ח  הקרוב,  ראשון  ביום 
שנעקרו  קטיף  גוש  לקדושי  אזכרה 
אל  הגוש  של  העלמין  מבית  ממקומם 
בבית  האזכרה  בירושלים.  הזיתים  הר 
העלמין תחל בשעה 16:00 בהשתתפות 
הרב אלישע וישליצקי ונציגי המשפחות. 
כי  מדווחים  ניצן  ביישוב   – ולהבדיל 
במקום  תיחנך  הבעל"ט  אלול  בחודש 
בשיתוף  לבנות"  כיסופים  "מדרשת 
נשיא  בירושלים.  וגן  בית  מכללת 
קמינצקי  יגאל  הרב  יהיה  המדרשה 
מנסבך.  חוה  הרבנית  תעמוד  ובראשה 
הפועלת  גבוהה  לישיבה  במקביל  זאת 

ביישוב מזה כשנה.

עורך: רוני ארזי  פרסום מודעות:  שיראל בלייכר 052-8903906 הפצה:  
מקור ראשון - יוסי 052-6070999 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן תמונות: מרים צחי 

ומוא"ז שומרון הפקה:   בע"מ 
perla@myesha.org.il :לתגובות

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

המוציא לאור:
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