הכדור אצלכם!

צעדת "מחזירים את הכדור לכנסת" ,השבוע בירושלים (עמ' )2

שלנו

 | 267במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

2

הרב ארל'ה הראל מתחבר
המתנחלים

המערכה על עתיד היישובים
הצעירים ביהודה ושומרון בשיאה:
במהלך משותף פועלים ראשי
מועצת יש"ע ונציגי היישובים
מול המערכת הפוליטית כדי
להביא את חברי הכנסת להבנה
שגזר דינם של מגרון ,גבעת
אסף ושכונת האולפנה בבית אל
אינו ניתן בבית המשפט העליון,
כי אם בשולחן הממשלה ,אשר
בידיה הכוח להסדיר את הסוגיה.
ובמילים מפורשות :לא מדובר
בקושי משפטי ,אלא בקושי
פוליטי ,שעל המפלגות הציוניות
בקואליציה לפתור ומיד .הרס בתי
יהודים פשוט לא בא בחשבון.
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הנדר של בנימין
סיפורי ארץ ישראל

צעירי יש"ע – נעים להכיר
מה קורה

על הפרשה וירא
ו ֲַאנִ י ו ְַהּנַ ַער נֵ לְ כָ ה

א

הרב ברוך אפרתי

ראש ישיבת 'שבות ישראל' ורב קהילת 'זית רענן' ,אפרת

נו רגילים להתפעל בכל פעם מחדש
למשמע מעשה העקידה הנקרא בבתי
הכנסת .הרגשנים מבינינו נרגשים,
בעלי המוסר מבינינו נסערים ,החכמים מבינינו
מעמיקים ,וכולם בשאלה אחת  -התמודדותו
של אברהם עם עצמו במעשה העקידה :מה עבר
בראשו ובליבו של אברהם? האם התלבט או
הלך בלי ספקות? האם חש סערה פנימית או היה
שליו?
המדרשים ,הראשונים והאחרונים ,גם הם נחלקו
בשאלות אלו .אולם במבט חוזר על העקידה,
נראה שישנו ערך שלא תמיד אנו שמים לב אליו
 מטרת העקידה .אנו נרגשים מהדרך אליה ,אךלא מביטים דיו במהותה ,בייעוד שלה .התורה
מצהירה שכל ייעוד מעשה העקידה היה ניסיון –
"וְ ָה ֱאֹלקים נִ ָסּה ֶאת ַא ְב ָר ָהם" ,ומסביר רמב"ן מהו

'נסיון' – "ענין הניסיון הוא לדעתי ,בעבור היות
מעשה האדם רשות מוחלטת בידו ,אם ירצה
יעשה ואם לא ירצה לא יעשה ...והמנסה יתברך
יצווה בו להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל ,להיות
לו שכר מעשה טוב ,לא שכר לב טוב בלבד".
הניסיון הוא דרך אלוקית להוציא אל הפועל
את התכונות הטובות והאלוקיות שבנו .אברהם
ויצחק היו צדיקים בפוטנציאל לפני העקידה,
ולאחריה נעשו צדיקים בפועל .הם הוציאו אל
הפועל המעשי את דבר ד'.
עלינו לברר מהי התכונה האלוקית שיצאה
אל הפועל בעקידה .את מה חשפה העקידה?
איזה ערך היה נסתר לפני כן שעתה הוא גלוי?
כאשר אברהם עוקד את בנו ,אנו מזהים שתי
דמויות מרכזיות -אברהם ובנו יצחק .טעות
תהיה להתמקד רק באברהם ובמסירות הנפש
המשך בעמוד 3

אוסף רעיונות מאירים על פרשיות השבוע
המוגשים לקורא בשפה קולחת וברורה
שנאמרו בישיבת כפר הרואה במשך עשרות שנים
הספר בהוצאת מרכז ישיבות בני עקיבא
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המשך מעמוד השער

הרכב הממשלה הנוכחית הוא אחד הלאומיים
ביותר שידעה ישראל מאז קמה ,כך אומרים .דווקא
משום כך ,התנהלות הממשלה ,שהביאה עד כה על
יהודה ושומרון הקפאת בנייה ,סירוב לבנייה חדשה
וכעת חס ושלום גם כוונת הרס – לא יכולה להיוותר
ללא מענה ראוי ונחרץ.
במוצאי השבת האחרונה קיבלו אלפי חברי מרכז
הליכוד הודעה כתובה" :תכף תצלצל אליך אמונה,
בת ארבע וחצי ממגרון .יש לה הודעה מיוחדת
עבורך" .כמה דקות אח"כ ,שמעו הנמענים את
קולה של אמונה ,שאמרה" :שלום ,קוראים לי אמונה
ואני גרה במגרון .הממשלה רוצה להרוס לי את
הבית .אני מבקשת מכם :אל תתנו להם להרוס לי
ולחברים שלי את הבית .זאת לא הדרך של הליכוד.
תודה רבה לכם" .בבוקר שלמחרת ,קידמו את פני
שרי הממשלה שלטים בבואם לישיבתם השבועית
בירושלים ,ובהם פניה אישית לכל שר ושר מאת
אחד מילדי היישובים הצעירים .כך ,למשל ,נכתב
באחד השלטים" :בנימין נתניהו ,אל תהרוס לי את
הבית .ידידיה בן  ,7שכונת האולפנה".
ביום שני ,בעת התכנסות סיעות הכנסת לישיבתם
השבועית ,הגיעו מאות מאנשי היישובים הצעירים
ותומכיהם לצעדה מבית המשפט העליון אל
הכנסת ,בקריאה לח"כים שייקחו לידיהם את
ההנהגה וידאגו להסדרת היישובים ,בטרם ייהרסו.
המשתתפים נשאו עמם כדור גדול לאורך הצעדה,
כדי להבהיר כי "הכדור נמצא במגרש הפוליטי".
למקום הגיעו חברי הכנסת דני דנון מהליכוד ,אורי
אריאל ואריה אלדד מהאיחוד הלאומי ונסים זאב

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
הרב אהרן (ארל'ה) הראל ,רב ומחנך ,נטורופת ופעיל
חברתי ,מתגורר בשילה שבבנימין.
איך משתלבות יחד ההלכה והרפואה
המשלימה?
"קודם כל ,שמירת בריאות הגוף הינה חובה
הלכתית' ,מדרכי עבודת הבורא' בלשון הרמב"ם.
ההלכה מחנכת אותנו לשמור על פינו ,ולשים לב מה
אנו מוציאים ממנו ומה אנו מכניסים אליו .התזונה
המערבית הרגילה את האדם לאכול מכל הבא ליד,
וזו וודאי מגמה הפוכה לדרכה של תורה .מעבר
לכך ,הרפואה המשלימה הינה הוליסטית במהותה,
ורואה במכלול גוף-נפש יחידה אחת .גישה זו באה
לידי ביטוי בתפיסתה של התורה הרואה בחוליי
הגוף שיקוף לחוליי הנפש .תיקון הנפש מושג ע"י
ריפוי הגוף ושיקום הגוף מלווה באיזון נפשי".
אתה מקדם גם חזרה לחקלאות ביתית.
מדוע?
"אני מאמין שמגמתה של התורה היא שכל אדם
ישתדל לספק לעצמו את צרכיו התזונתיים ,על יד
י גידול בעלי חיים ,ירקות ופירות לצריכה ביתית .כל
מי שזוכה ,כמוני ,לגור בהתיישבות ,יכול בקלות רבה
להקים דיר עזים ולול קטנים ,אשר יספקו לו חלב
וביצים ,ולטפח ליד ביתו גינת ירק ובוסתן קטן .זה
נשמע קצת ארכאי ,אבל היום מתחילים להבין כמה
נזק גרמנו לעצמנו ע"י התרחקותנו מן האדמה .כך
נצליח ליצור חברה 'עירונית חקלאית' עם יתרונות
כפולים של שני העולמות".
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\\ יש”ע שלנו

אל תהרסו לי את הבית

"הרס יביא צונאמי פוליטי" .ישיבת ראשי מועצת יש"ע עם סיעת
הבית היהודי ,השבוע

נושא המאחזים איננו נתון
לחסדיו של בית המשפט ,כי
אם לחסדי ראש הממשלה
ומחובת כל הסיעות הלאומיות
לפעול בדחיפות ובנחרצות
לביטול רוע הגזירה
מש"ס ,וכן יו"ר מועצת יש"ע דני דיין שאמר כי "נושא
המאחזים איננו נתון לחסדיו של בית המשפט ,כי
אם לחסדי ראש הממשלה ומחובת כל הסיעות
הלאומיות לפעול בדחיפות ובנחרצות לביטול רוע
הגזירה".
תשומת לב מיוחדת הוקדשה השבוע למי שמכונה
בפינו "הסמן הציוני" בממשלת נתניהו :סיעת הבית
היהודי .אנשי היישוב גבעת אסף הקימו מאהל מול
ביתו של יו"ר המפלגה ,השר דניאל הרשקוביץ,

בקריאה להצהרה ברורה על כוונתו לפרוש
מהממשלה ,אם זו תהרוס בתי יהודים .ביקור
מיוחד בכנסת עשתה בתחילת השבוע קבוצת רבני
המפלגות הציוניות-דתיות  -הבית היהודי והאיחוד
הלאומי  -הרב דב ליאור ,הרב זלמן מלמד ,הרב
חיים שטיינר ,הרב חיים דרוקמן ,הרב צפניה דרורי
והרב איתן אייזמן .רבנים אלה נפגשו עם סיעות
הליכוד והבית היהודי ועמדו על חובת התנגדותן
לעוול הנורא של הרס הבתים.
בפגישה שנערכה מאוחר יותר באותו יום בין ראשי
מועצת יש"ע לבין חברי סיעת הבית היהודי ,אמר
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,כי "השעון מתקתק בקצב
הולך וגובר ,ואין זה ייתכן שממשלה לאומית תחריב
 150בתי יהודים ,תמחוק ארבעה יישובים ושכונות
ותגרש מבתיהם קרוב לאלף יהודים שנשלחו
ברשות ובסמכות .עמדתה המגובשת פה אחד של
מועצת יש"ע היא שלא נכון שהבית היהודי יישא
באחריות משותפת לפעולה כזו של הממשלה.
הגיע זמנו של האיום הפוליטי המפורש".
יו"ר הבית היהודי ,השר דניאל הרשקוביץ השיב כי
שוחח בנושא עם ראש הממשלה ואמר לו ש"אין
ספק שהריסת בתים בארץ ישראל תביא לצונאמי
פוליטי שיפרק את הממשלה" ,והוסיף כי הסיעה
תחליט בקרוב מהי עמדתה הרשמית בנושא .עם
תום הישיבה עלה יו"ר הסיעה ,ח"כ אורי אורבך
לנאום במליאת הכנסת ושם אמר כי "הבית היהודי
לא תהיה שותפה לממשלה שהורסת בתים .אל
תשלו את עצמכם שלשותפות תהיה קיום אם יורמו
הגרזן והבולדוזר על בתי המאחזים".
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באחרונה הוזכר שמך כמי שמציע פתרון
יצירתי לנושא הנטיות ההפוכות .האם לדעתך
העיסוק הפומבי בנושא גורם נזק?
"כמו כל דבר ,גם כאן ניתן למצוא נזק ורוח .הלוואי ולא
היינו צריכים לדבר על דברים כאלו ,שהצנעה יפה
להם .אך אי אפשר להמשיך להתעלם מן המציאות
ומן המצוקה העוטפת ביגון את המתמודדים עמה.
העולם הדתי וההנהגה הרבנית חייבים לתת את
הדעת על סוגיה זו ,ולתת לה מענה מירבי בגבולות
ההלכה .כמו כן ,חשוב שהחברה תבדיל בין היחס
לעצם הנטייה לבין היחס אל המעשה .אני קורא
לבני המשפחה ולחברים הקרובים לשדר הרבה
חום ואהבה כלפי כל מי שחושף בפניהם את נטייתו,
ולעודדו לשוחח עימם על כך".
אנו נמצאים בעיצומה של מערכה על עתיד
המאחזים – איך לדעתך יש לפעול מול העם
והממשלה?
"בשיטת המקל והגזר .מחד גיסא ,למצות את
כל ההליכים החוקיים וההסברתיים לביטול רוע
הגזירה ,ומצד שני להיות מוכנים למאבק נחוש
ונחרץ על הגנת האמת .אסור לנו לאפשר פשע
כזה בשום פנים ואופן ,וזו צריכה להיות אמירה
ברורה ואחידה .כמובן ,שעיקר הפעילות הינה
רחבה יותר ,ורק על ידי קירוב העם בערים לחזון
ולדרך תושג מטרתנו במלואה .כולנו צריכים
להתגייס למלאכת קודש זו ,לא רק כעת בעת צרה
אלא יום יום ושעה-שעה".
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מהי הנקודה שהכי מאפיינת בעיניך את המגורים
באזור בנימין?
"במילה אחת – טבעיות .חזרה אל הטבע ,בכל
המובנים .חזרה אל טבע ארצנו ,אל בורות המים
והמעיינות ,אל ההרים והעמקים ,אל בוסתני הפרי
ושדות התבואה ,אל כרמי הגפן ומטעי הזיתים; חזרה
אל המקורות הראשוניים מהם אנו שואבים ,אל משכן
שילה ואל דרך האבות ,וחזרה לחיי חברה מתוקנים,
מלאים בצדק חברתי ותיקון סביבתי .כאן ישנה
פשטות ,הסתפקות במועט וצניעות כלכלית .אנשים
אינם רודפים אחר קניינים גשמיים ריקים מתוכן ,אחר
בתי מידות ורכוש ,אלא אחרי חיים טבעיים".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד  50שנה?
"מאחר ואינני נביא ,אינני יכול לומר כיצד אני רואה,
אלא כיצד אני חולם לראות .האמת ,בעוד  50שנה,
בעז"ה ,לא יהיה קיים יותר המושג המבדל הזה ,יהודה
ושומרון .כל ארצנו לכל מרחביה תתמלא ביישובים מוחקי
'קו ירוק' בדיוני ודמיוני .אני מקווה ,שלמרות התפתחות
ההתיישבות ביו"ש ,נצליח לשמר על האופי הטבעי
של האזורים הבראשיתיים הללו .אלו מתנות אלוקיות
נפלאות שניתנו לנו כדי שנשמור עליהן טהורות מכל פגע.
יש לעצור מידית את החציבה הערבית הבלתי חוקית ,את
זיהום מקורות המים והרס בתי הגידול הטבעיים של החי
והצומח בכל מרחבי יו"ש ע"י התושבים הערבים .בקיצור,
יהי רצון שנזכה להמשיך ולהפריח את השממה ,כלומר
– לבנות בתים ,לטעת כרמים ולבצור את פריים ,אך לא
להשחית את הטבע הארץ ישראלי שאנו מוקפים בו".
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שלו .טעות תהיה לחשוב שכל מעשה העקידה
נועד רק עבור אברהם אבינו ומידת הדבקות שלו
בד' .שכן התורה מדגישה דווקא את השילוב בין
שתי הדמויות כיסוד העקידה " -וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ַא ְב ָר ָהם
ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח וַ ּיַ ֲערְֹך ֶאת ָה ֵע ִצים וַ ּיַ ֲעקֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנֹו"
 התורה מדגישה את מהות העקידה כחיבור ביןאברהם לבנו יצחק ,חיבור העובר דרך עקידה על
המזבח.
יצחק היה בן שלושים ושבע ע"פ חז"ל ,ואין ספק
שבליבו ובמוחו עברו מחשבות בדומה לאביו .הוא
יכול היה בנקל להשתחרר מאחיזת אביו ,והיו לו
גם כל הסיבות ההלכתיות והמוסריות לכך  -אביו
קם עליו להורגו .יצחק נותן אמון באביו ,ואביו נותן
אמון בו .את זה גרמה העקידה ,את זה ביטאה בקול
גדול .הייעוד של העקידה הוא החיבור של אברהם
ויצחק ,ולא רק מעשה ההקרבה האישי של אברהם
או של יצחק .זהו חיבור היכול לצאת אל הפועל
רק על גבי מזבח ד' .האמון ההדדי בין האב לבנו,

אמון פנימי עד כדי מסירות נפש והקרבת האישיות
הפרטית ,הוא הערך המרכזי של העקידה .ביקש
ריבונו של עולם לכונן באומה את החיבור בין
האבות לבנים ,ביסוד יראת השמים שלה.
לפני העקידה ,החיבור בין מדרגת האבות למדרגת
הבנים הייתה קיימת כבכל עם ובכל תא משפחתי-
חיבור אנושי רגשי .אך לאחר העקידה קיבל החיבור
הטבעי הזה את היסוד האלוקי שלו ,את החיבור
הנצחי ליראת השם .ועל כן האומה שלנו מתאפיינת
במבנה המשפחתי ,בטהרת הבית ובמסירת
התורה מאב לבן " -וְ ִהגַ ְּד ָ ּת לְ ִבנְ ָך" .גם אליהו
לּ-בנִ ים
ב-אבֹות ַע ָ
מבשר הגאולה יבוא "וְ ֵה ִׁשיב לֵ ָ
בֹותם" .האב והבן יחדיו הם חיילים
ל-א ָ
וְ לֵ ב ָּבנִ ים ַע ֲ
לתיקון העולם במלכות ד'.
הרב זצ"ל כותב על החיבור בין האבות לבנים -
"התחיה של השבת לב אבות אל בנים ולב בנים
אל אבותם אי אפשר להיות כי אם דוקא על ידי
אוירא דארץ ישראל" .אנו רואים בעינינו את יד ד'

הגואלת אותנו בארץ ישראל .יסוד התחיה בארץ
ישראל הוא בחיבור הדורות ,דור הגלות לדור
הגאולה ,ודווקא בימינו אנו נדרשים כהורים לחזק
את הקשר לילדים ולנוער ,להבין אותם ולסייע להם
באשר הם שם.
על כן ,את אורה של העקידה נוכל לקחת אלינו
הביתה מבתי הכנסת .שכן עיקר העקידה היא
הפעולה החינוכית והחיבור הבריא והנורמלי בין
האב והאם לבניהם ובנותיהם ,וזה קורה בעיקר
בבית.
יראת השם שאנו מבקשים להקנות לנוער תתכן
רק מתוך מבנה התא המשפחתי .העקידה מלמדת
אותנו לחזור בנו מהטעות הנפוצה שלנו כהורים,
בעודנו חושבים שאת עיקר החינוך הילד מקבל
בבית הספר או בישיבה או באולפנה .עיקר החינוך
והזיקה ליראת השם אצל הנער הם דווקא בין
ההורים כלפיו ,ואם נצליח בזה ,נבטא נכונה את
מסירות הנפש של העקידה.

בשעה 13:30
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סיפורי ארץ ישראל
"מה המקום הזה?"
הצביע על המבנה
המתנשא.

"זה בית כנסת",
ענה בנימין.
"מה עושים כאן?"
שאל" .מתפללים"" .אף
פעם לא הייתי בבית
כנסת".
"גם לא בקיבוץ?"
"לא ,בכלל אין לנו בית
כנסת בקיבוץ".
"אז מה אתם עושים
ביום כיפור?" תמה
בנימין.

"לא יודע ,לא
משהו מיוחד",

משך יצחק בכתפיו.

ב

נימין חיכה לביקור הזה בקוצר רוח.
מפאת המרחק הרב שבין הגליל
לירושלים ,נפגשו בני הדודים יצחק
ובנימין רק לעתים רחוקות .הם נהנו מאוד
לבלות יחדיו כשסוף סוף הגיעה הזדמנות.
והנה ,מספר שבועות קודם לכן הודיעה לו אמו
שיצחק יבוא מהקיבוץ לבקר בעיר הקודש.
יצחק ביקר בירושלים פעם אחת בלבד קודם
לכן לרגל אירוע משפחתי ובנימין לא הספיק
לקחת אותו לסיור בעיר .הוא החליט שהפעם
הוא חייב ללכת עם בן דודו לכל המקומות
החשובים בעיר ולהראות לו את יופייה
וקסמה.
כשסוף סוף הגיע היום המיוחל ,ספר בנימין את
השעות והדקות עד לבוא האורח .כשנפגשו,
לא הייתה לשמחתם גבול .בנימין כיבד את
יצחק בעוגיות ושתייה כדי שיוכל להתאושש
מהנסיעה הארוכה .גם יצחק חיכה בכיליון
עיניים לראות את ירושלים מקרוב.
העיר היממה אותו – היא הייתה שונה כל כך
מהקיבוץ! יצחק היה רגיל למרחבים פתוחים
ולשדות ירוקים ולכן התפאורה של האבנים
העתיקות והסמטאות הצרות אפפה אותו
בתחושה שונה שלא ידע כמותה עוד .הוא
ידע שבנימין ידריך אותו בבטחה ובידענות
ברחובותיה של העיר ושמח שמצפה לו חוויה
בלתי נשכחת.
ואכן ,בנימין התגלה כמדריך מעולה – לא פחות
משידע להוליך אותו למקומות המעניינים ,הוא
גם גילה בקיאות רבה בהיסטוריה המרתקת
של כל מקום ומקום – בין אם היה מדובר
בחומות העיר העתיקה או במשכנות שאננים,
בשכונות המתפתחות של העיר החדשה או
במקומות הקדושים לדתות השונות שהזכירו
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את ימי קדם.
משפחותיהם של בנימין ויצחק לא היו דתיות,
אך בעוד משפחתו של בנימין הייתה מסורתית
והכירה את עולם היהדות מקרוב ,משפחתו של
יצחק שגרה בקיבוץ מצאה לטקסים הדתיים
תחליפים חדשים ואחרים ,כיאה לעולם החדש
שביקשו להקים.
הפער ביניהם התגלה תוך כדי הטיולים
השונים ,ובעיקר כשהגיעו למקומות שהיו
קשורים ליהדות ולהיסטוריה של עם ישראל.
בנימין הבין שהעולם הדתי היה זר לחלוטין
לבן דודו .אף שגם משפחתו שלו לא הקפידה
בקיום מצוות או ניהלה אורח חיים דתי ,אביו
ואמו הקנו לו כבוד למסורת.
לכן גם האוכלוסייה המגוונת של ירושלים
עוררה ביצחק פלא – נזירים קרחים ,חרדים
עבדקנים ,ערבים חבושי כאפיות – כל אלה
היו זרים ולא מוכרים לנער שגדל בקיבוץ שבו
כולם היו כה דומים זה לזה.
אך האירוע שהשפיע על בנימין יותר מכל
במסגרת אותו ביקור היה כשעברו ליד אחד
מבתי הכנסת הגדולים בעיר .המבנה היה
מרשים ביותר מבחוץ ויצחק עצר את בן דודו
ושאל אותו:
"מה המקום הזה?" הצביע על המבנה
המתנשא.
"זה בית כנסת" ,ענה בנימין.
"מה עושים כאן?" שאל.
"מתפללים".
"אף פעם לא הייתי בבית כנסת".
"גם לא בקיבוץ?"
"לא ,בכלל אין לנו בית כנסת בקיבוץ".
"אז מה אתם עושים ביום כיפור?" תמה
בנימין.

הנדר של בנימין
מאת :שי סנדיק

"לא יודע ,לא משהו מיוחד" ,משך יצחק
בכתפיו.
"אתה רוצה להיכנס?" שאל בנימין.
יצחק הנהן והם נכנסו פנימה.
בית הכנסת היה מרשים מבפנים לא פחות
מכפי שהיה מבחוץ .המקום כולו הביע הוד
והדר ויצחק הסתובב במקום פעור פה .לאחר
שסיירו במקום במשך דקות ארוכות ,פנה
יצחק לבנימין ושאל:
"מה יש שם?" הצביע על קדמת האולם.
"איפה?" שאל בנימין.
"מאחורי הווילון".
"איזה וילון?"
"נו ,המסך הזה שם".
בנימין הבין שבן דודו מצביע על ארון הקודש.
"זה לא וילון או מסך ,זו פרוכת!"
"שיהיה ,אבל מה יש מאחוריה?"
"מאחוריה נמצאים ספרי התורה שבהם קוראים
בשבתות ובחגים".
הם ניסו לפתוח את ארון הקודש אך הוא היה
נעול כדי לשמור על הספרים מגניבה .יצחק
היה מאוכזב אך בנימין הבטיח לו שמחר ילכו
לבית כנסת הסמוך לביתו ושם יראה לו כיצד
נראים ספרי תורה.
הם חזרו הביתה בדממה ,שניהם תחת הרושם
של הביקור בבית הכנסת :יצחק נפעם מההדר
של המקום ובנימין מהורהר מהחידוש שנגלה
לבן דודו.
באותו רגע ,נדר בנימין בליבו:
"כשאהיה גדול ,אגור בקיבוץ ואדאג שיהיה
שם בית כנסת .אני אביא את כל הילדים לבית
הכנסת מדי שנה ואראה להם מה זה פרוכת,
ארון קודש וספר תורה".
ובכן ,בניגוד למחשבות והגיגי ילדות רבים,
בנימין לא הפר את נדרו.
באמצע שנות החמישים ,הצטרף בנימין לקיבוץ
בית העמק יחד עם חבריו לתנועת הצופים.
בקיבוץ לא היה בית כנסת באותה עת כיוון
ששאר החברים הוותיקים לא ראו בכך צורך.
בנימין ואנשים נוספים שרצו להתפלל ביום
כיפור בבית כנסת כדי לשמור על המסורת
נאלצו לצעוד ברגל לשבי ציון ,שם היה בית
כנסת פעיל.
בהמשך ,שאלו אנשי בית העמק מתושבי
שבי ציון ספר תורה והחלו לערוך טקסי בר
מצוה ,שבתות חתן וקבלת שבת .לאחר מכן,
קיבל הקיבוץ ספר תורה מלונדון כתרומה
והתפילות התמסדו בחדר המורים של בית
הספר המקומי.
ב ,1964-הובאו לקיבוץ שרידים של בית כנסת
חרב מגרמניה שכללו שלושה עמודים מארון
הקודש .האדריכל פרדי כהנא ,חבר הקיבוץ,
תכנן את המבנה והקיבוץ החליט באסיפה
מיוחדת על הקמת בית הכנסת.
בית הכנסת שוכן בלב הקיבוץ עד היום ומדי
ערב שבת מתקיימת בו תפילה ואמירת דבר
תורה מפי אחד מיוזמי ומקימי בית הכנסת.
אומר דבר התורה אינו אלא בנימין ,שלא שכח
את נדרו מנוער והקים את בית הכנסת כדי
להעמיד המשך למסורת וכדי ללמד את הדורות
הבאים מושגים ממורשתם המופלאה.
ע"פ סיפורו של בנימין בוג'ה ,ממקימי בית הכנסת
בקיבוץ העמק ,המופיע באתר הסוכנות היהודית.
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בשנת  1904פרצה מלחמת רוסיה  -יפן.
כבר בתחילת הקרבות התפרסם שמו של
טרומפלדור כגיבור המצטיין בקור רוחו
ובכוח עמידתו .הוא קיבל אות הצטיינות
גבוה ,דבר שלא זכה לו יהודי אחר בצבא
הרוסי .יוסף טרומפלדור התקבל ליחידת
הקומנדו .ביחידה זו נתקל באנטישמיות ולכן
החליט להוכיח שוב את אומץ לבו .ב־20
באוגוסט  1904ריסק פגז את ידו השמאלית
והרופאים קטעו אותה מעל המרפק .למרות
פציעתו חזר לחזית וזכה באות הצטיינות
נוסף במסדר חגיגי שערך הרגימנט לכבודו.
הוא מונה למפקד המחלקה השלישית וזכה
להערצתם של חייליו.


יוסף טרומפלדור נולד בפיאטיגורסק שבקווקז בא' בטבת
תרמ"א ) 21בנובמבר  ,(1880וגדל בעיר רוסטוב .וולף,
אביו של יוסף ,נחטף בגיל  13כקנטוניסט לעבודת צבא
האימפריה ושירת שנים רבות כחובש קרבי ,אך למרות
התנסויותיו הקשות לא התבולל כרבים מהקנטוניסטים
האחרים .לו ולאשתו פדוסיה נולדו שבעה ילדים ,שהרביעי
בהם היה יוסף .הוא חונך על ידי אביו לנאמנות  -ליהדות ,לצאר,
לצבא הרוסי ולמולדתו רוסיה .בגיל שבע למד טרומפלדור
זמן קצר בחדר ואחר כך בבית הספר העירוני ברוסטוב,
שם הצטיין בלימודיו .הוא עבר בהצלחה בחינות קבלה
לבית הספר הריאלי ,אך לא התקבל בעקבות ההגבלה
במספר היהודים שהורשו להתקבל לבתי הספר.
טרומפלדור הושפע מהרצל ,נעשה ציוני ובמקביל
דבק בתורתו של טולסטוי .הוא הקים בעירו חוג
ציוני ,אך פעילותו פסקה עקב גיוסו לצבא.
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ב 2-בינואר  1905נלקח טרומפלדור למחנה שבויים ביפן .בשבי החל
טרומפלדור לעסוק בפעילות ציונית נרחבת בקרב היהודים השבויים ובדאגה
לחיי היהדות במחנה  -ארגן אפיית מצות ,השיג ספר תורה וטליתות .באותה
תקופה החל טרומפלדור לפתח את רעיונותיו על הקמת מושבות עובדים
שיתופיות בארץ ישראל.
בהתלהבותו סייע טרומפלדור לייסד אגודה ציונית בקרב הקהילה
היהודית הזעירה שביפן עצמה .עם שחרורו ב־ 1906היה טרומפלדור
ליהודי הראשון בצבא הרוסי שזכה לדרגת קצונה מבלי שהמיר את דתו.
ב־ ,1912מיד עם סיום לימודי משפטים יצא טרומפלדור יחד עם חבורת
סטודנטים להקים מושבה שיתופית בארץ .הוא הקים גרעין של  15חברים
ונאחז בחוות מגדל .לאחר שנת עבודה מפרכת בחווה התפרקה הקומונה.
טרומפלדור עבר לדגניה שם עבד בפלחה כשנה שלמה עד פרוץ מלחמת
העולם הראשונה .מכוון שהיה נתין וקצין רוסי הוא גלה למצרים .שם הוא
נפגש עם זאב ז'בוטינסקי ויחד הם דאגו למען הקמת גדודים עבריים בתוך
הצבא הבריטי במטרה לסייע לו לשחרר את ארץ ישראל מידי התורכים.


עם פרוץ המהפכה ברוסיה נסע לשם כדי לנהל משא ומתן
עם הממשלה הזמנית על מתן רשות לארגן צבא יהודי
שיפרוץ לארץ ישראל דרך הרי קאווקאז וארמניה .ואולם עם
עליית השלטון הבולשביקי הושם קץ ליזמה זו וטרומפלדור
התמסר כולו להקמת הסתדרות "החלוץ" .הוא פעל להקמת
ריכוזי חלוצים ולהנחת בסיס להכשרה ולעלייה והקים לשכת
מודיעין ותחנת מעבר לחלוצים העולים מרוסיה ומרומניה.
בסוף אוקטובר  1919חזר לארץ ישראל.
נוכח הסכנה שנשקפה אז לישובים העברים בגליל שלח ועד
ההגנה של הישובים העבריים את טרומפלדור לארגן את הגנת
הישובים .בי"א באדר תר"פ ) (1.3.1920הגיעה שמועה שערבים
מתקיפים את תל-חי .טרומפלדור וחבריו הצליחו לחדור פנימה.
המקום היה מוקף בכנופיות ערבים שירו ללא הרף .יוסף נפצע
אנושות .הוא ושבעה מחבריו נהרגו בקרב.
הוא הובא למנוחות ,עם שאר מגיני תל-חי ,בחצר כפר גלעדי
ולאחר זמן הועברו עצמותיהם לבית הקברות שליד תל-חי.



ÌÏÂÚקטן
עיתון הנוער הדתי של ישראל המגזין

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

( ) www.olam-katan.co.il

6

\\ יש”ע שלנו

ďđĞ ģĤ
ęĕĚĕ 10

2 ěđĕĘĎ

!ĞĕĎĚ

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

זהה את

הדמות

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :יוסף טרומפלדור
שמות הילדים הזוכים :נריה רוזן מלוד ,נפתלי
קאופמן מבני ברק וגלעד גנס משדה יעקב.
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

צעירי ישע – נעים להכיר השבוע
נחנכה הקבוצה החדשה ,שתפעל
בקמפוסים השונים ברחבי הארץ,
כדי להכיר לקהל הסטודנטים
את יהודה ושומרון מזווית צעירה.
במסגרת פעילות צעירי ישע ,תיפתח
לראשונה גם לסטודנטים תכנית
הסיורים היוקרתית ,בה השתתפו
עד כה מאות אנשי תקשורת
פוליטיקאים ואישי ציבור .במקביל
מתוכננת שורה של כנסים ופאנלים
איכותיים בהשתתפות בכירים בימין
ובשמאל הישראלי .הילה לוקנסבורג,
מרכזת הפעילות ,מציינת כי ביום
ההיכרות שנערך במסגרת פתיחת
שנת הלימודים באוניברסיטת בר
אילן ( )1ובשיתוף תא לביא ,נרשמו
מאות צעירים להשתתפות במיזם
החדש .עדכונים על הפעילות
יפורסמו בדף הפייסבוק של מועצת
ישע – חפשו ישע שלי בפייסבוק.

לומדים מהשומרון פרס החינוך
המחוזי של משרד החינוך הוענק
השנה למועצה האזורית שומרון.
בטקס באוניברסיטת בר אילן
בהשתתפות מאות אנשי חינוך,
קיבל ראש המועצה גרשון
מסיקה ,)2( ,את הפרס מידי
מנהלת מחוז המרכז במשרד,
ד"ר סולי נתן ,יחד עם מנהל
אגף החינוך במועצה יוחאי
דמרי ,מנהלת מדור בתי ספר
שלומית בוכניק ומנהלת מדור
החינוך לגיל הרך רות אברהם.
במועצה מציינים כי למעלה
משישים עיריות ומועצות מכל
אזור המרכז התמודדו על הפרס
במחוז המרכז שהוא הגדול
ביותר מבין מחוזות משרד
החינוך .כעת מקווים במועצה
לזכות גם בשלב הארצי של
תחרות פרס החינוך.

לסייר במחשב ד"ר חגי בן ארצי
השיק השבוע פרויקט מיוחד
המשלב תנ"ך ,ארכיאולוגיה,
היסטוריה ,ציונות ו...טכנולוגיה:
מדובר בשישה תקליטורי DVD
( )3ובהם שישה סרטי הדרכה עם
לימוד בשטח של פרקי התנ"ך,
המאפשר לחוות באופן מוחשי את
עומק הסיפור המקראי ומשמעותו
לדורנו .הסרטים מיועדים לציבור
הרחב ומועיל במיוחד למורים ,מורי
דרך ,סטודנטים ותלמידים .ניתן
להשיג בעברית ובאנגלית .לפרטים
ולהזמנות050-7383550 :
וכשאני נקי – אני מותק! תלמידי
מוסדות החינוך באריאל ועובדי
העירייה יצאו בסוף השבוע
שעבר לנקות את העיר ,במסגרת
"יום הניקיון הבינלאומי" ,בשיתוף
הקרן הקיימת לישראל .הילדים
( )4יצאו חמושים בשקיות אשפה

מצילים את צהר

עוצרים את המימון

יותר מ 2,000-איש נישאים מדי שנה באמצעות
ארגון 'צהר' .רבים מהם חילונים שזהו המפגש
הראשון שלהם עם היהדות ,אנשים שפונים
לצהר בתור אפשרות אחרונה לחתונה יהודית,
בשל התחושה כי רק שם יאיר להם הרב
את פניו ,ויעשה כל שביכולתו להקל עליהם
את המסע עד החופה המיוחלת .לפני ימים
אחדים חסם שר הדתות יעקב מרגי מש"ס את
האפשרות של צהר לערוך חתונות ולרשום
זוגות לנישואין .המשמעות :אלפי זוגות חילוניים
שלא יסכימו להתחתן דרך הרבנות ,יידחקו
להתחתן בקפריסין .בעקבות כך ,פנו חברי
ישראל שלי לשר מרגי בדרישה שלא לפגוע
במיזם ,וליו"ר ישראל
ביתנו ,השר אביגדור
בבקשה
ליברמן
שיתערב בנושא .פרטים
באתר ישראל שלי.

בתחילת השבוע דווח שביום ראשון הקרוב
תועלה לאישור וועדת השרים לחקיקה הצעת
חוק שמגבילה תרומות של מדינות זרות לעמותות
פוליטיות בישראל ,בתמיכת ראש הממשלה
נתניהו .עפ"י ההצעה ,תיפסק התופעה המסוכנת
שבה ממשלות זרות מעבירות עשרות מיליוני
דולרים לארגונים פוליטיים בישראל על מנת
להשתלט על השיח כאן ,ולהשפיע על הציבור
הישראלי והפוליטיקה הפנים ישראלית .כך למשל
ארגון עדאללה שפועל ,בין היתר ,להעמדה לדין
של קציני צה"ל באירופה ונתמך במאות אלפי
אירו ע"י האיחוד האירופי ושווייץ .ישראל שלי
הקימה עצומה
התומכת בחוק
וקוראת לשרים
לתמוך בו .חפשו
בגוגל :עוצרים
את המימון.

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 :אושרת כהן ומוא"ז שומרון הפקה:
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ובכפפות שנתרמו ע"י קק"ל
לאסוף פסולת בחצרות הגנים
ואף השתתפו בדיונים בנושא
הצורך לשמור על ניקיון סביבתנו.
חלק מהגנים אף עסקו במיונים
הפסולת לסוגיה.
בשפה ברורה המיצג החווייתי של
מרכז המבקרים "נחלת בנימין –
יקב פסגות" – עכשיו בשש שפות:
עברית ,אנגלית ,צרפתית ,גרמנית,
ספרדית ורוסית .במרכז ( ,)5שהוקם
לפני כשנה בין ירושלים לשילה,
נחשפים המבקרים למיצגים
משוכללים בטכנולוגיה מתקדמת
ובסטנדרטים בינלאומיים ,ובהם
שולחן הקרנה מרחף ,סרט עלילתי
מיוחד ועוד .ניתן לשלב בביקור
במרכז ארוחות בוקר וצהריים בליווי
יינות איכותיים של יקב פסגות.
לפרטים נוספים חפשו בגוגל מרכז
המבקרים נחלת בנימין.

