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שלשה היש”עמדה יצחק  את  מצווה  קב"ה 
על  כחוזרים  הנראים  ציווים 
תרד  אל   - הראשון  עצמם. 
מצרימה, השני - שכון בארץ, והשלישי 

- גור בארץ.
במדרש אומרים: שכון בארץ – שכן את 
יצחק  אף   – בארץ  גור  בארץ.  השכינה 
יצחק  בארץ.   גור  שנאמר  גר,  נקרא 
את  עזב  לא  כי  תמימה"  "עולה  נקרא 
שלא  בכך  מדובר  אין  אך  ישראל.  ארץ 
עזב פיסית את ארץ ישראל. אלא בעיקר 
בכך שיצחק היה מחובר לרוח של ארץ 

ישראל, שהיא מקום השכינה.  
בשני  בעיקר  זו מתגלה  רוחנית  מדרגה 

היכולת   - באחדות  האחד,   : דברים 
לחבר ולאחד את כל חלקי הבריאה. זהו 
גילוי השכינה במילואה. בניגוד לראייה 
כמקום  העולם  את  הרואה  הפרודית 
"סוחב"  כוח  וכל  בו אין בעל בית אחד 
לכיוון אחר ומנוגד לשני, באה הקריאה 
ה'   : ומכריזה  הארץ  מקדושת  הנובעת 
"ומי  אומרים:  אנו  כך  ושמו אחד.  אחד 
 : ואמרו  בארץ"  אחד  גוי  ישראל  כעמך 

בארץ הוא דאיקרי אחד. 
דברי  ידועים  לטוב.  השני, הפיכת הרע 
זצ"ל שהיה  קוק  יהודה  צבי  רבינו הרב 
מדגיש את מעלת "ארץ זבת חלב ודבש" 
שמתוך טמא יוצא טהור. האתגר הגדול 

על הפרשה תולדות

זמני השבת

שחקן חיזוק משמעותי ביותר הצטרף 
הסדרת  למען  למערכה  השבוע 
החוץ,  שר   – הצעירים  היישובים 
בראש  העומד  ליברמן,  אביגדור 
מפלגת ישראל ביתנו, שהיא השותפה 
הליכוד.  של  הבכירה  הקואליציונית 
ליברמן,  הודיע  האחרון  שני  ביום 
של  פירוק  כי  סיעתו,  ישיבת  במהלך 
ומגרון  אסף  גבעת  ובהם  המאחזים, 
זו  היא  שכן  הממשלה,  לפירוק  יביא 
לקרקע  היישוב  לעליית  האחראית 
והיא שעודדה את המתיישבים להרים 
את הכפפה ולהקים שם את בתיהם. 
השר  התראיין  מכן  לאחר  יממה 
ליברמן לתכנית 'הכל דיבורים' ברשת 
עיקרי  והבהיר את עמדתו בסוגיה.  ב' 

הראיון - ב'ישעמדה' השבוע.
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

ירון דקל:  בוקר טוב לשר החוץ אביגדור ליברמן. 
החלטת לפרק את הממשלה?

פרשנות  שקרוי  מה  זה  ליברמן:  השר 
את  אנצל  ברשותך  אני  מאוד.  סובייקטיבית 
ואת  המאחזים  נושא  את  להסביר  ההזדמנות 
בתור  להביא  רוצה  אני  ביתנו.  ישראל  עמדת 
דוגמה את אחד היישובים מרשימת טליה ששון - 
היישוב ברוכין. טקס הנחת אבן הפינה של ברוכין 
היה במעמד שר הביטחון דאז, משה ארנס, ואלוף 
כ-110  במקום  מתגוררים  היום  המרכז.  פיקוד 
משפחות, שקיבלו משכנתא ממשרד השיכון וגם 

חוברו לרשת החשמל ע"י חברת החשמל.
את  להקים  החליטה  הממשלה  האם  דקל:  ירון 

זה?
השר ליברמן: ב-1983 ועדת השרים להתיישבות 
וכעת  הזה,  היישוב  את  להקים  החלטה  קיבלה 
והופכת  שלה  לאחריות  מתכחשת  המדינה 
שעוברים  לפושעים  נורמטיביות  משפחות   110
על החוק. חלק בלתי מבוטל מהתושבים, אגב, 
מדברים  כשאנחנו  הביטחון.  בכוחות  משרת 
רשימת  ועל  המאחזים  על  היישובים,  על  תמיד 
על  הזויים  כמה  על  חושבים  אנחנו  ששון  טליה 
פורעי  והם  שבור  קרוואן  שהביאו  צדדית  גבעה 
חוק קלאסיים. לא! רוב המאחזים הם קודם כל 
אותם  שלחה  המדינה  המדינה,  של  באחריות 

והם לקחו את האתגר הזה בתור שליחות.
ירון דקל: המדינה גם התחייבה בפני בג"ץ שהיא 

תפנה את המאחזים האלה?
להתכחש  יכולה  לא  המדינה  ליברמן:  השר 
למחויבות שלה לאותם אזרחים. אמרתי בישיבת 
להתנהג  יידעו  שכולם  מצפה  שאני  הסיעה 
באחריות כדי לעקוף את המוקשים ולא לפוצץ 

אותם.

ירון דקל: אבל השר בגין מהליכוד לא פחות שוחר 
ארץ ישראל ממך, והוא אומר בעצם ששלטון זה 
לא רק התנחלות, אלא גם שמירה על החוק. מה 

פסול בכך?
בכך  פסול  רואה  לא  אני  גם  ליברמן:  השר 
שנשמור על החוק, להיפך - חובתנו לשמור על 
לברוכין  הגיעו  האלו  שהאזרחים  ומכיוון  החוק 
או ליישובים האחרים בשליחות הממשלה, היא 

חייבת לקחת אחריות ולמצוא פתרונות.
החוק  הצעת  את  לאמץ  כדאי  אולי  דקל:  ירון 
הוקמו  שטחו  שעל  פלסטיני  לפצות  המבקשת 

בתים? אולי זה הפתרון?
דין  עורך  ולא  משפטן  לא  אני  ליברמן:  השר 
ופחות חשוב לי איזה פתרון נמצא. אבל אני יוצא 
מתוך הנחה שאם אף אחד לא רוצה להביך את 
החברים בקואליציה, תמיד אפשר למצוא פתרון 
יציבה  בהתאם לחוק. הקואליציה הזאת באמת 
לפרוש.  וסיבה  מוטיבציה  שום  אין  אחד  ולאף 
אם נתנהג בזהירות ואחריות, לא נגיע למצב של 

דילמות שאנחנו לא רוצים לעמוד בפניהן.

ירון דקל: בעניין מגרון – השופטת בייניש כתבה 
פרטית  אדמה  זו  מגרון  לפיו  חלוט  דין  פסק 
והיישוב יפונה עד סוף מארס 2012. זאת אומרת 
שאם הממשלה תעמוד בכך, אתה לא תהיה שם 
כי אתה לא מוכן שהממשלה תקיים את החלטת 

בג"ץ?
השר ליברמן: אני חושב שלממשלה יש מספיק 
מכיר  אני  יצירתיים.  פתרונות  למצוא  כדי  כלים 
לגיורים  לישראל,  לכניסה  בנוגע  חוקים  עשרות 
ולנישואים שבג"ץ הבין בעניינם שהוא לא פועל 
ונתן אפשרות לממשלה  ונתן דחיות  ריק  בחלל 
להתארגן. תדמיין היום על רקע כל מה שקורה, 
רקע  על  לפתח,  חמאס  בין  לפיוס  ומתן  במשא 
פה  נתחיל  אנחנו  ובסוריה,  במצרים  המהומות 
פנימי  בעימות  פה  נתחיל  פנימית,  התכתשות 
עצמנו  את  לקרוע  הישראלית,  החברה  בתוך 
מבפנים - אני לא חושב שזה חכם. אני לא חושב 
שזה נכון, בלי קשר לעמדה הפוליטית. אני חושב 
שניתן להסביר את זה לבג"ץ ולשים דברים על 

השולחן כמו שהם.
ירון דקל: רה"מ נתניהו אמר לא מזמן ש"אפשר 
למה  לחוק".  וגם  ישראל  לארץ  גם  נאמן  להיות 

העמדה של נתניהו לא מקובלת עליך?
בין  סתירה  שום  רואה  לא  אני  ליברמן:  השר 
כמו  למצוא,  אפשר  תמיד  חוק.  לבין  התיישבות 
בהינף  לבטל  בעד  לא  ואני  פתרונות  שאמרתי, 
יד את החלטת בג"ץ. אני גם לא בעד לקרוע את 
שאם  חושב  אני  מבפנים.  הישראלית  החברה 
הפתרון.  יימצא  הצדדים,  משני  טוב  רצון  יהיה 
מי שירצה פה לכפות בכוח איזושהי עמדה חד 
צדדית, אני חושב שיהיו לזה השלכות לא טובות 
לא רק במישור הפוליטי אלא קודם כל במישור 

החוזק החברתי שלנו, על אחדות העם.

תפרק? תפורק!

"ב-1983 ועדת השרים 
להתיישבות קיבלה 
החלטה להקים את 

היישוב הזה, וכעת המדינה 
מתכחשת לאחריות שלה 

והופכת 110 משפחות 
נורמטיביות לפושעים 

שעוברים על החוק"
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גור בארץ הזאת

יכול  לאורה  ואפלה  לאור  חושך  להפוך 
גילוי  הקודש.  בארץ  ורק  אך  להתקיים 
שם ה' משמעותו כי מציאות הרע יכולה 
להתהפך לטוב. לא צפייה רגילה שאחרי 
הנפילה  שאחרי  ולא  אור  יהיה  החושך 
תהיה תקומה כי אם מתוך החושך מופיע 
התקומה.  צומחת   הנפילה  ומתוך  האור 
מתוך   : רבותינו  "שנו  המדרש:  כדברי 
מתוך  רחמים,  רוגז  מתוך   , רצון  כעס 
צרה רווחה שנאמר עת צרה היא ליעקב 
וממנה יוושע, מתוך ריחוק קירוב, מתוך 
נפילה קימה, מתוך אפילה אורה" )ילקוט 

שמעוני מיכה תקנח(.
הקריאה ליצחק אינה רק להישאר פיסית 
בארץ ישראל. אלא להשכין את השכינה 
של  ועניינה  מעלתה  את  לגלות  בארץ, 

לשכון  מהארץ,  לרדת  לא  ישראל.  ארץ 
ולגור בה. הקיום המשולש של אי הירידה, 
לעולה  אותו  הופכת  והמגורים  השכינה 

תמימה.   
כמו בכל עבודת ה' עלינו לחתור להתחבר 
העמוקה  והמשמעות  המצווה  כוונת  אל 
להסתפק  לנו  אל  ומצוותיה.  התורה  של 
בקיום החיצוני של צו ה' אלינו ולהתעלם 
מלב הציווי. "רחמנא לבא בעי". אם נהיה 
כך הרי שנחזיק בטפל ונשמוט את העיקר, 
אינו  אך  בתענית  וצם  אוכל  שאינו  כמי 

נותן אל לבבו לשוב ולתקן דרכיו.
הקריאה של ה' אלינו דרך יצחק אבינו היא 
במשמעות  בארץ  ולגור  לשכון  הקריאה 
שלמגורים  בכדי  הדבר.   של  העמוקה 
הפיסיים תהיה משמעות עלינו להתחבר 

עלינו  הארץ.  של  ומעלתה  לקדושתה 
שנובעת  האחדותית  לקריאה  להקשיב 
להאמין  ועלינו  הארץ  של  מקדושתה 
טהור  ייצא  מטמא  כי  שלמה  באמונה 

ולפעול למימושה של אפשרות זו.
ישראל  עם  של  אחדות  מהופעת  ייאוש 
וזניחת המאמץ להופיע אורה מתוך אפלה 
היא בחינה של עזיבת הארץ והתעלמות 
המאבק  בכל  בארץ".  "שכון  מהציווי 
הצודק שלנו להיאחזות בכל רגב מאדמת 
הקודש אסור לנו לזנוח את מגמת הקודש 
של ארץ אבותינו. עלינו להשקיע מאמצים 
את  לגלות  קשות  בשעות  דווקא  רבים 
מתוך  ולהצמיח  במציאות  האחדות 
ורעננים. קיצורי  הנפילות כוחות חדשים 

דרך לא יועילו.

על הפרשה תולדות
המשך מעמוד השער
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ורוח מ הרחוב  אל  יצא  דיזנגוף  איר 
בין  של  ונעימה  קלה  תל-אביבית 
הוא  פניו.  את  קידמה  ערביים 
היטיב את מגבעתו וצעד בין המוני האנשים 
שגדשו את רחוב אלנבי ומיהרו לבתיהם או 
העיר  על  החשיכה  תרד  בטרם  לעיסוקיהם 
העברית. אך ההמולה שסביב מאיר לא חדרה 
בראשו  שהתרוצצו  והמחשבות  אמותיו  לד' 

הקיפו את כל ישותו. 
של  בר-מצווה  מסעודת  עתה  זה  יצא  הוא 
למופת:  התנהלה  החגיגה  ממכריו.  אחד 
השולחן היה ערוך כל טוב, חתן הבר מצווה 
נשא דרשה בנויה לתלפיות, המנהל, המורים 
עמוק  תוכן  מלאי  נאומים  נשאו  והקרובים 
תחיית  על  בארצו,  העם  תחיית  על  ודיברו 
והפצירו  הארץ  גאולת  ועל  העברית  השפה 
הוא חלק במפעל  גם  בחתן השמחה שיטול 
הנער  של  חבריו  סביבו.  המתרקם  המרשים 
מחאו כף בנימוס למשמע הנאומים והדרשות 
וניכר בהם שהם שמחים בשמחתו. אך דיזנגוף 

הרגיש שמשהו חסר שם.
בבירור  ראה  הנערים  פני  בארשת  כשהביט 
שהדברים אינם נכנסים לליבם, שכל המאורע 
נועד להורים ולמבוגרים בלבד, כמו מסיבת 
מעבר  טקס  או  מהרגיל  חגיגית  הולדת  יום 
שהם  שידרה  הבעתם  כל  לכיתה.  מכיתה 
מחכים לרגע שבו יסתיים האירוע ועל פניו, 
שמשמיעים  הנשגבים  שהדברים  נראה  לא 
או  רגש  כל  בהם  מעוררים  באוזניהם 

מחשבה.
"הם ילדים", שחה לו אשתו צינה מאוחר יותר 
הרהוריו.  את  בפניה  כששטח  ערב,  באותו 
"כמובן שהדברים אינם מעסיקים אותם כרגע. 
הם רק יושבים על הלב, אך ביום מן הימים, 
פנימה".  יחלחלו  הם  כושר,  שעת  כשתגיע 
בחיבה.  בעלה  יד  על  ידה  את  הניחה  היא 

"אתה מייחס חשיבות רבה מדי לעניין".
טרודות.  בפנים  מאיר  אמר  זאת",  "ובכל 
משמעותי,  דבר  להיות  אמורה  מצווה  "בר 
אנשי  כמו  ומסורת,  מורשת  של  העברה 
כנסת הגדולה". הוא הביט אל העיר התוססת 

שנשקפה אליו מהחלון ואמר: "לפעמים אני 
במעשה  הרף  ללא  עוסקים  שאנחנו  מרגיש 

ודוחקים הצידה את הרוח שמאחוריו."
זו  אחר,  דור  "זה  צינה,  לו  אמרה  "מאיר", 

תקופה אחרת".
משמעותית  שונה,  היתה  שלי  המצווה  "בר 

יותר".
של  מחשבותיו  נודדות  לאן  הבינה  צינה 

בעלה.
"נכון, אבל גם אתה שונה. תל אביב היא לא 
וגם  הדניסטר,  נהר  אינו  והירקון  בסרביה 
אתה לא מאיר בן השלוש-עשרה. מתי ביקרת 
יום  מלבד  הכנסת  בבית  האחרונה  בפעם 

כיפור? הרי אתה לא חרדי."
"זה לא קשור", ענה לה בתסכול כשהזכרונות 

עולים בו ופורטים על מיתרים נשכחים.

לקראת  הנרגשות  ההכנות  בכל  נזכר  הוא 
הוראה  מורה  הביא  אביו  שלו:  המצווה  בר 
אותו  שיכין  מברשד,  רפאל  ר'  הפלך,  מעיר 
לקריאת התורה וההפטרה. יחד עם ר' רפאל, 
קרא מאיר במקראות הגדולות שקנה לו אביו 
כדי  ותשובות  ושאלות  מדרש  ספרי  ובשאר 
שיוכל להכין בעצמו את הדרשה לכבוד היום 
הגדול. כל אותה עת, היתה אימו נרגשת עד 
דמעות בראותה את בנה ניגש אל התורה ואל 

מסורת האבות.
לעולם לא ישכח את המילים שאמר לו הרב 
ברגעים שקדמו לעלייתו לתורה: "מהיום לכל 
וכוונה.  משמעות  יש  מפיך  שתוציא  מילה 

עולם  'וחיי  קט  רגע  עוד  להגיד  עומד  אתה 
נטע בתוכנו' – האם אתה מבין למה הכוונה?" 
את  לנו  נתן  ה'  "כן,  לו:  ענה  הצעיר  מאיר 
התורה ואין לנו דבר אחר זולתה". הרב נשק 

לו ובירך אותו "עלה והצלח".
השיחה  בזיכרונו  חרותה  לכל,  מעל  אך 
 – עתידו  לגבי  המבוגרים  שניהלו  הרצינית 
האם יש לכוונו להיות רב ומורה הוראה, או 
שמא רופא חשוב אך בעל ידע ובקיאות בש"ס 
ופוסקים. הדיון הוכרע על ידי סבו חד הלשון 
שפסק ואמר: "מה לכם כי תתווכחו על ילד 
 – דוקטור  יהא  או  רב  יהא  בן שלש-עשרה? 

ובלבד שלא יהא טיפש".
בראשו  עברו  ומחשבות  זיכרונות  אותן  כל 
ומלאת החיים.  בעודו מביט בעירו האהובה 
דאג  כמה   – נפשו  משאת  היתה  אביב  תל 
לבניינה, לרווחת תושביה, ליופיה ולמעמדה 
ביטויה  מאופני  שאחד  החיים  לשמחת  ואף 
הוא  הפורים.  בחג  השנתית  העדלאידע  היה 
רושמה  אך  ומהתורה,  עצמו התרחק מהדת 
עדיין היה נטוע בו כאותה ברכה. הוא רחש 
וידע  עמו  ולמורשת  למסורת  עצום  כבוד 
שהם הכח המניע של כל מרצו ופועלו. רבים 
הרימו גבה כשתיקן תקנות עירונית ששמרו 
השקיית  על  האיסור  כמו  השבת  צביון  על 
הוא  אך  בפרהסיה,  וחילולה  בשבת  גינות 
ידע והכיר בחשיבות השמירה הקפדנית על 

ערכים אלה.
וחשב  הראשונה  העברית  בעיר  הביט  הוא 
כמה היא שונה מכפרו הקטן בסרביה – עולם 
מטרופולין  אור,  שנות  מהגלות  רחוק  חדש, 
של בנייה, עשייה, עמל – אך הוא ביקש גם 
אותה  שיקשר  מיוחד  חותם  בה  להטביע 
לפשטות ולמורשת שממנה בא. לימים, כתב 
מיד  הרעה  פני  את  נקדים  לא  "אם  דיזנגוף: 
צפויה סכנה, שעיר מחמדנו זו תיהפך לעיר 

רוכלת וסוחרת ככל הערים''.
לדבר  מהחרדים  היה  לא  הוא  צדקה.  צינה 
ה', אך הוא בהחלט היה מהחרדים לכל דבר 
שנתקדש באומה ועמד ביסוד המפעל האדיר 

שעליו ניצח – תל אביב.

תל אביב של דיזנגוף
מאת: שי סנדיקסיפורי ארץ ישראל

רבים הרימו גבה 
כשתיקן תקנות עירונית 
ששמרו על צביון 
השבת כמו האיסור על 
השקיית גינות בשבת 
וחילולה בפרהסיה, 
אך הוא ידע והכיר 
בחשיבות השמירה 
הקפדנית על ערכים אלה
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myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

ישראל נכבשת בהליכה 
בית הליכוד בעיר, בקריאה לראש הממשלה  ביום שלישי מול  ותושבי דרום ת"א הפגינו  ליכוד  ישראל שלי, פעילי  מאות חברי תנועת 
לעצור את שטף המסתננים הפוגע במדינה. בחודשים האחרונים עלה קצב ההסתננות לישראל מהגבול הדרומי לכארבעת אלפים בכל 
חודש. המפגינים נשאו שלטים עליהם נכתב "ישראל נכבשת בהליכה", "אין 
ובו  ועוד. מאחורי בימת הנואמים הוצב שלט ענק  מסתננים בקיסריה" 
הכיתוב "Eritrea Loves Netanyahu". במהלך הערב הציגו מארגני 
לראש  אריתריאה  ממשלת  ש"מעניקה"  כבוד  של  תעודת  ההפגנה 
הממשלה נתניהו, על תרומתו לרווחת נתיני המדינה האפריקנית בארצו. 
היא  ישראל  "מדינת  כי  בנאומה  אמרה  שלי,  ישראל  יו"ר  שקד,  איילת 
מדינה יהודית ודמוקרטית. אם אנחנו רוצים שהיא תישאר כזו – אסור לנו 
להיות הפתרון לבעיות סכסוכי השבטים באפריקה והתל"ג הנמוך שם". 
שקד הוסיפה כי "ראש הממשלה נתניהו צריך להיות נחוש ואמיץ, על 
מנת להגן על הגבול, לבנות מתקן שהייה, לחוקק את חוק ההסתננות 

ולאכוף אותו ברשויות המקומיות".

מאות
אלפי

2 מיליון וחצי 

 275,000

עשרות

YouTube-צפיות בסרטוני ישראל שלי ב

חברים

עדכונים

פעולות

אירועים

Facebook צפיות בכל עדכון

70,000

ישראל שלי - כלי אסטרטגי במערכה על עתיד מדינת ישראל

הצטרפו עכשיו!
www.myisrael.org.ilשלחו את המילה "ציונות" למספר 052-5665-052
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 חביבה רייק
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

חברי  עם  יחד  והצנחנים  ביסטריצה  באנסקה  את  הגרמנים  כובשים  באוקטובר  ב-26 
בהרי  ארעי  למחנה  נסוגים  ומשפחותיהם,  יהודים  מנהיגים  הנוער,  תנועות  הנהגות 
רוסים- ס.ס  אנשי  ידי  על  המחנה  על  התקפה  בשעת  ימים  ארבעה  כעבור  בוקובץ. 

נלקחת  הצנחנים  מחבריה  שניים  עם  יחד  וחביבה  יהודים  שישה  נהרגים  אוקראינים 
כשבויה לבית הסוהר בבאנסקה ביסטריצה. המדים הבריטיים לא מזכים אותם ביחס 

של שבויי מלחמה - הגסטאפו המקומי מצליח לגלות את יהדותם של חברי הקבוצה. 
כמאתיים  ועוד  רייס  רפאל  עם  יחד   1944 בנובמבר  ב-29  להורג  הוצאה  רייק  חביבה 
יהודים. גופתה נטמנה בקבר אחים ליד קרימניצ'קה. בסוף המלחמה הוצאו גופותיהם 
בפראג.  בריטית   צבאית  בחלקה  ונקברו  הזיהוי  דיסקיות  פי  על  זוהו  האחים,  מקבר 
תפקידם  במילוי  שנפלו  היישוב  צנחני  שבעת  של  בחלקה  לקבורה  הועברו   1952 ב- 

בשליחות היישוב במלחמת העולם השנייה, בבית הקברות הצבאי בהר הרצל.
"אני אחזור לקיבוץ שלי, תהיה לי משפחה, יהיו לי ילדים", כך אמרה חביבה רייק למפקדה 
בילדותה  שנקראה  חביבה,  באירופה.  הגרמנית  התופת  אל  צאתה  לפני  שדה  יצחק 

מרתה, לא זכתה לחזור, כפי שקיוותה.

 צנחנים שלושה  רייק  פוגשת  מסויים  בשלב 
הם  יחד  בסביבה.  שצנחו  מקבוצתה  ארצישראליים 
המשוחרר  בשטח  שמתגוררים  ביהודים  מטפלים 
ויוצרים קשר עם חברי תנועות-נוער יהודיות שלוחמות 

ביחידות פארטיזניות. 
מן השליחות חביבה כותבת: "העבודה רבה וחבל שלא 
יכולנו להגיע קצת יותר מוקדם. הבאנו קצת אור ותקווה 
מן  מתנה  הוא  בחיים  שאנו  יום  כל  האפורים.  בחייהם 
השמים. אני חיה כעת רק במחשבה אחת - להציל עד 

כמה שאפשר".
תפקידיה מטעם הבריטים היו מודיעין ומילוט צוותי אוויר 
ושלשת  צנחו בהרי סלובקיה. חביבה  או  שנפלו בשבי 
וקצינים  חיילים   60 לפנות  הצליחו  לקבוצה  חבריה 
מצבאות ארצות הברית ובריטניה שתעו ביערות לאחר 

הפלת מטוסיהם. 

 על  השמועות  בעיצומה,  השניה  העולם  מלחמת   .1944 בספטמבר   19
השמדת יהודי אירופה מגיעות לארץ ישראל. קבוצה של 37 צנחנים ישראלים 
מונחתת על ידי הבריטים במסגרת "מבצע אמסטרדם" בסלובקיה הכבושה 
בידי הצבא הגרמני. בין חברי הקבוצה, לצד חנה סנש ואנצו סרני, נמצאת 
רובינסון".  "עדה  בדוי:  שם  קיבלה  עתה  שזה  האזור,  ילידת  רייק,  חביבה 
חביבה, שעלתה ארצה לבדה 5 שנים קודם לכן, לא זוכה לפגוש את אמה 
אליו  האזור  ובמאידנק.  באושוויץ  נספו  שכבר  ואחיותיה  אחיה  האלמנה, 
מגיעה חביבה נמצא בשליטת הפרטיזנים והצבא הסלובאקי שמרד בשלטון 

הגרמני, ולכן מתקבצים אליו 5000 פליטים יהודים מהאזורים הכבושים.
לארגן  מתחילה  הבריטי,  והצבא  הפלמ"ח  של  הכשרה  שעברה  חביבה, 
לבנות  עוזרת  והפרטיזנים,  הפליטים  עבור  מזון  רוכשת  בשטח:  פעילות 
ייכשל,  שהמרד  למקרה  בונקרים  בהכנת  ומסייעת  לתפירה  מלאכה  בתי 
שם יוכלו היהודים להסתתר. במקביל היא יוזמת רעיון נוסף: לאסוף ילדים 
יתומים שנותרו בקהילה היהודית ולהבריחם לאוקראינה במטוסים שיבואו 

מברית המועצות.

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

עיתון הנוער הדתי של ישראל
ÌÏÂÚקטן

המגזין

   !  
!       :

 www.olam-katan.co.il 
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הדמותזהה את

נו  
של

ם 
די

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: חביבה רייק

שם הילד הזוכה: אברהם נחושתן ממעלה אדומים.
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dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

מה קורה

23

4 15

 

עורך: רוני ארזי  פרסום מודעות:  שיראל בלייכר 052-8903906 הפצה:  מקור ראשון - יוסי 052-6070999 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 
perla@myesha.org.il :תמונות: מרים צחי ומוא"ז שומרון הפקה:   בע"מ לתגובות

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

w w w . m y e s h a . o r g . i l
המוציא לאור:

קים  בישראל,  קוריאה  שגריר  קוריאה?  מה 
איל סו וצוות השגרירות, ביקרו השבוע ביהודה 
מועצת  מנכ"ל  הוביל  הסיור  את  ושומרון. 
במפעל  סיור  כלל  והוא   , 1 בנט  נפתלי  יש"ע, 
ליפסקי בברקן, ביקור באריאל, סיור בתל שילה 
יש"ע,  מועצת  יו"ר  עם  ומפגש  קידה  ובתצפית 
ההסברה  מנהלת  מרחיבה  במקביל,  דיין.  דני 
דעת  למעצבי  גם  סיוריה  את  יש"ע  במועצת 
קהל מהעולם. בין המסיירים המאושרים: אנשי 
ואנשי השגרירות האמריקנית  תקשורת מחו"ל 
ביו"ש  ביקרו  שעבר  בשבוע  בישראל.  והרוסית 
25 אנשי עסקים מארגון YPO, ביוזמת אוסטרו 
מוריס, איש עסקים מצליח מלונדון. גם קבוצת 
חברי קונגרס מארה"ב סיירה באחרונה בשומרון, 
לואי  פורבס,  רנדי  שומרון.  מועצת  כאורחת 
מארחיהם  באזני  הצהירו  למבורן  ודאג  גומרט 
, על הקשר  2 במועצה, בראשות גרשון מסיקה 
על  השמירה  חשיבות  ועל  המדינות  בין  החם 

בטחון ישראל.
ישיבת שבי חברון חגגה השבוע  חיבוק אמיץ 
32 שנה להקמתה באירוע חגיגי בבנייני האומה 
הרב משה  בירושלים. השתתפו: ראש הישיבה 
אפי  קור,  אבשלום  אתרוג,  חננאל  הרב  בלייכר, 
איתם, זבולון אורלב, ניסן סלומיאנסקי, הרב צבי 
דומפ,  אהרון  חי,  בר  צביקי  לוינגר,  מלאכי  טאו, 
ישראל זעירא, דוד בר חן, דני דיין, מפקד חטיבת 
תלמידים  בוגרים,   1,300 ועוד  חזות  גיא  חברון 
היה  האירוע  של  הכבוד  אורח  הישיבה.  וידידי 
שבירך   , 3 מזרחי  אבי  המרכז,  פיקוד  אלוף 
"מהווים  בוגריה  כי  והוסיף  הישיבה  ראשי  את 
מרכיב משמעותי בחברה הישראלית כולה כמו 
עשו  אלפים  עשרות  בחברון:  עוד  בצה"ל".  גם 
בעיר  שרה,  חיי  פרשת  האחרונה,  השבת  את 
האבות. במהלך השבת המרגשת נערכה ברית 
לתאומים אחיינים של הרב דן מרצב"ך ז"ל. נצפו 
בעיר: השרים יעקב נאמן ויולי אדלשטיין, חברי 
ביגון  דב  הרב  ארי,  בן  ומיכאל  דנון  דני  הכנסת 
משה  מסיקה,  גרשון  וכן  אליהו,  שמואל  והרב 

פייגלין ועוד.
שגיא  שחר  בג'ודו,  הארץ  אלופת  מכה  ילדה 
זכתה  השומרון,  שבצפון  שקד  מהיישוב 
הג'ודו  בתחרות  כסף  במדליית  השבוע 
בלוקסמבורג  שנערכה  "לורלוקס"  היוקרתית 
וחצי, גברה על מאות  שבצרפת. שגיא, בת 15 

להתחרות  ומקווה  ואסיה  מאירופה  מתחרות 
גרישה  הוא  מאמנה   .2016 באולימפיאדת  גם 

סישינסקי מהיישוב חרמש שבצפון השומרון.

הבודד  האלון   – עציון  גוש  של  סמלו  בטיפול 
שנה  מ-700  למעלה  בן  כבר   – שבות  שבאלון 
4 עציון(  כפר  מייסד  הולצמן,  ש"צ  )בתמונה: 

ומגלה סימני הזדקנות. בשבוע האחרון ביצע   ,
אגף ההנדסה של המועצה האזורית גוש עציון 
עצים  רופא  בהדרכת  לאלון,  משמעותי  שיקום 
למנוע  במטרה  יפה,  עודד  האגרונום  מומחה, 
קריסה של העץ. תומכות מברזל הוצבו בצידי 
נכבדת.  תרופות  מנת  וקיבל  נוקה  והוא  האלון, 
במקביל, הודיע דובר המועצה, אדם צחי, כי ילדי 
האזור מתבקשים להימנע מעתה מלטפס על 

העץ, בכל זאת, בן 700...
ללאה מלאה ברכת מזל טוב ללאה סמילוביץ' 
במגן  זכייתה  לרגל  שומרון  מקרני  ה-81  בת 
סגנית השר לאזרחים וותיקים. הגב' סמילוביץ' 
מתנדבת ב-26 השנים האחרונות בחלוקת בגדי 
שכניה  את  ומארגנת  חולים  מבקרת  שניה,  יד 
נס,  לאה  ד"ר  השר,  סגנית  הנצרכים.  לעזרת 
מרגשים  ונתינתכם  "עשייתכם  לזוכים:  אמרה 
בשם  לכם  מודה  אני  כבוד.  ומעוררי  מאוד 

החברה הישראלית כולה, על תרומתכם לה".

אגף כח האדם בצה"ל  קרבי זה הכי מתנחל 
פרסם בשבוע שעבר את נתוני הגיוס האחרונים, 
מהם עולה כי המחוז שבו אחוז הגיוס לשירות 
קרבי הוא הגבוה ביותר הוא מחוז יהודה ושומרון. 
העיר אריאל מדורגת שלישית ברשימת הערים 
יו״ר מועצת   . 5 עם אחוז הגיוס הגבוה לקרבי 
יש״ע, דני דיין, בירך על פרסום הנתונים והוסיף 
לסכל  שמנסה  מי  יש  בהם  בימים  ״דווקא  כי 
בשל  עליון  שופט  לכהונת  מועמד  של  מינוי 
היותו מתנחל, מדגישים נתוני הגיוס כי מתנחל 
למדינה  ומסירות  למחויבות  נרדפת  מילה  היא 
ונכונות השקעה והקרבה למען הכלל - ערכים 
שעליהם אמורות להיבנות כל מערכות השלטון 

במדינה״.
רצים לזכרו שנסו מותניים: מרוץ בניה ה-6 ע"ש 
יוצא  ריין שנהרג במלחמת לבנון השנייה,  בניה 
לדרך! ביום שישי הקרוב, ו' בכסלו )2.12.2011( 
שומרון.  בקרני  המתנ"ס  מרחבת  המרוץ  ייצא 

לפרטים חפשו בגוגל מרוץ בניה 2011.


