
1יש”ע שלנו \\

ש”עמדה
ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה "ַּדי ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵּבר ֶאל 

ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו 
ִמְקָּדׁש ִלי  ְוָעׂשּו  ְּתרּוָמִתי...  ֶאת 

 ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם )שמות כ"ה(.
פרשיות המשכן פותחות ביסוד התרומה, אשר 
תוליך בסופו של דבר להשראת שכינה בתוך בני 
כמובן מטרת  זוהי  "ושכנתי בתוכם".   - ישראל 
השכינה  השכנת   – שכינה(  )מלשון  המשכן 

בעולם.
מהו אם כן ליבו של המשכן? מהיכן היה גילוי 
שמקום  יגלה  בפסוקים  פשוט  עיון  השכינה? 

השכינה היה בין הכרובים:
ְּפֵני  ִיְהיּו  ַהַּכּפֶֹרת  ֶאל  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  "ּוְפֵניֶהם 
ֵמַעל  ִאְּתָך  ְוִדַּבְרִּתי  ָׁשם  ְלָך  ְונֹוַעְדִּתי  ַהְּכֻרִבים... 

ַהַּכּפֶֹרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים".
מדוע זהו שורשו של המשכן? מה יש בכרובים 

אשר מתוכם מתגלה שכינתו של הקב"ה?

חז"ל מתארים את עניינם של הכרובים במדרש 
במסכת יומא )דף נד.(: "אמר ַרב ְקִטיָנא, ְּבָׁשָעה 
ֶאת  ָלֶהם  ְמַגְלִלין   - ָלֶרֶגל  עֹוִלין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו 
ַהָּפרֶֹכת, ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהְּכרּוִבים ֶׁשָהיּו ְמעּוִרין 
ִלְפֵני  ִחַּבְתֶכם  ְראּו  ָלֶהם,  אֹוְמִרים  ְוָהיּו  ָבֶזה,  ֶזה 

ַהָּמקֹום, ְּכִחַּבת ָזָכר ִעם ְנֵקָבה". 
זה  מדובקין   - "הכרובים   – רש"י  זאת  ומפרש 
בזה, ואחוזין ומחבקין זה את זה, כזכר החובק 

את הנקבה". 
מדוע נצרכים אנו לפסל שנוי במחלוקת לכאורה 
כדי לסמל את האהבה בינינו לבין הקב"ה, פסל 
מגבלות  את  עובר  היה  לא  הנראה  ככל  אשר 

הצנזורה בימינו?
מקביל  המשכן,  בניית  סיפור  חז"ל,  ע"פ 
בתיקוני  כמופיע  העולם,  בריאת  לסיפור 
הזוהר " ותקונא דמשכנא הוה ציורא דעובדא 
של  בציור  נעשה  המשכן  ]תקון  דבראשית" 

על הפרשה תרומה

שבת
זמני ה

הניכר  בשיפור  לחוש  שלא  אפשר  אי 
ושומרון  ביהודה  הביטחוני  במצב  שחל 
הודות  כמובן,  זאת,  האחרונות.  בשנים 
הביטחון.  כוחות  של  הנפלאה  לפעילותם 
אך עם הירידה במספר הפיגועים מהסוגים 
המוכרים לנו, הולך ומתפתח באזורנו טרור 
ממכוניתו  האזרח  נשדד  בו  אחר,  מסוג 
בחודשים  משתקת.  אימה  הטלת  תוך 
האחרונים דווח על עשרות מקרים )שישה 
מתוכם בשבוע אחד( שבהם תושב נוסע 
בכביש, ולפתע מוצא את עצמו מותקף על 
ידי חוליית שודדים המאיימת עליו בנשק, 
ונמלטת  למכוניתו  מחוץ  אל  אותו  גוררת 
נותר  ההמום  התושב  מהמקום.  איתה 
האישי  תיקו  גם  כלל  כשבדרך  כל,  חסר 
ובו הטלפון הסלולרי והארנק – נחטפו גם 
דוגמאות  שתי   – בישעמדה  השבוע  הם. 

מזעזעות וכמה הנחיות לנסיעה בטוחה.
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

כאשר, לא עלינו, מותקפת מכונית בזמן הנסיעה 
את  מאיץ  הנהג  כי  הדבר  ברור  בירי,  או  באבן 
נסיעתו לבל יותקף בשנית – אך כיצד יש לנהוג 
מאחור,  אליך  נצמדת  פלסטינית  כשמכונית 
תעצור  שתיבהל,  כדי  מקדימה,  או  מהצד 
קלות?  ביתר  אותך  לשדוד  למחבל  ותאפשר 
אופיר  אורלי  שעבר  בשבוע  סיפרה  מה  קראו 

מקדומים:

“בסביבות השעה שמונה בערב נסעתי מאריאל 
לכיוון קדומים. בין יקיר לעמנואל רכב ובו ארבעה 
כביכול  יצא  מאחורי,  שנסע  ערבים  גברים 
לרדת  נאלצתי  משמאל.  אליי  ונצמד  לעקיפה 
באותה  בי.  יתנגש  שלא  בכדי  לשוליים  מעט 
שניה הרכב התקדם מעט וחסם אותי מקדימה. 
לצערי, עצרתי. בשנייה הזו יצא ערבי חמוש, רץ 
לכיווני והחל לדפוק בחוזקה על הדלת בצעקות 
מהלחץ  בערבית.  וקללות  הדלת”  את  “תפתחי 
ממנו  למנוע  ניסיתי  אך  לנעול,  הצלחתי  לא 
יותר חזק  היה  כמובן שהוא  לפתוח את הדלת. 
על  שהיה  בצעיף  החזיק  הוא  לפתוח.  והצליח 
אותי  תפס  צעקות...  כדי  תוך  אותי  וחנק  צווארי 
בכתף והעיף אותי מהרכב לכיוון צדו השני של 
הכביש. לא הצלחתי לקחת כלום מהרכב והוא 

כבר היה ברכב שלי ונסע...

מוחלט  בחושך  לרוץ  והתחלתי  מהכביש  קמתי 
והגעתי  שעה  רבע  בערך  רצתי  עמנואל.  לכיוון 
לצומת שם אסף אותי תושב עמנואל אל שומר 

היישוב”.

אסנת ושדי מקרני שומרון, נקלעה למארב מתוכן 

בדרכה לכפר סבא, וכך סיפרה לערוץ 7:

סבא.  כפר  לכיוון  שומרון  בקרני  מביתי  “נסעתי 
כעבור מספר דקות, הרגשתי שחגורת הבטיחות 
לעצור  אוכל  בו  מקום  חיפשתי  אז  נוחה  לא 
אליאס  נבי  את  שעברתי  לאחר  אותה.  ולסדר 
בתוך  החגורה.  את  וסידרתי  הרכב  את  עצרתי 
ובצרחות  פלסטינים  מספר  עלי  התנפלו  שניה 
אימים צעקו לעברי: ‘תרדי’, ‘תצאי’ והחלו לדחוף 
הצופר,  על  ולחצתי  בהגה  בכוח  החזקתי  אותי. 
אך זה לא עזר והם הצליחו לדחוף אותי החוצה. 
שחגורת  תוך  באוטו,  לנסוע  החלו  הפלסטינים 
הבטיחות גוררת אותי מספר מטרים עד שהבנתי 
שאני בסכנת חיים והצלחתי לשחרר את עצמי 

מהחגורה”.

אלו, כאמור, רק שניים מתוך עשרות מקרים, אך 
במערכת הביטחון מאמינים כי ישנם עוד עשרות 
משום  מדווחים,  שאינם  מקרים  מאות  ואולי 

שניסיון השוד לא צלח.

יו”ר מועצת יש”ע, דני דיין, שוחח בימים האחרונים 
עם בכירי צה”ל והמשטרה באזור יהודה ושומרון, 
ושמע מהם כי הם פועלים לתפוס חוליה שעל פי 
החשד עומדת מאחורי חלק ניכר מטרור חטיפות 
הרכבים. קצין הביטחון של מועצת יש”ע, סא”ל 
במיל’ שלמה ועקנין, שיגר מכתב לוועדת החוץ 
דיון דחוף  והביטחון של הכנסת, בבקשה לכנס 

אודות האיום החמור.

ועקנין מציין מספר עובדות והנחיות שיש לשים 
אליהן לב בנסיעה, לפחות בתקופה הקרובה:

דלתות 1.  את  לנעול  חובה 
בזמן  מבפנים  המכונית 

הנסיעה.

שלא לעמוד 2.  יש להשתדל 
שלא  ודאי  הדרך,  בצד 

בריכוזים ערבים הומי אדם.

התחככות 3.  אירעה  אם  גם 
ברכבך,  פלסטיני  רכב  של 
אלא  המכונית  את  לעצור  אין 

להמשיך בנסיעה.

אירועי החטיפה מתרחשים 4. 
בעיקר  אך  בלילה,  רק  לא 

כאשר אדם אחד נוהג במכונית.

אירוע 5.  התרחשות  עם  מיד 
ככל  כדי,  תוך  ואפילו 
למשטרה   100 לטלפן  יש  הניתן, 
אתכם  המחבר   1208 למספר  או 
הקרוב  האזורי  הביטחון  למוקד 

אליכם.

“ותצילנו מכף כל אויב 
ואורב בדרך”

טרור בדרכים

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

חורבת הילאל
ן י ק פ י ל ה  ג נ

אדר.  חודש  את  בשמחה  הכנסנו  השבוע 
“ויין  שנאמר  ביין,  אלא  שמחה  אין  כידוע, 
עפ”י  ק”ד,  )תהלים  אנוש”  לבב  ישמח 

פסחים קט ע”א(.
לגידול  אידיאלי  כמקום  ידועה  יהודה  ארץ 

הגפן כבר בעת העתיקה.
הקדומים  המקומות  באחד  נבקר  הפעם 
הילאל  חירבת  עציון:  בגוש  יין  הפיקו  בהם 

)חכלילי(.
סיפור מציאת המקום החל לפני כשתים עשרה 
הגישה  בכביש  הרחבה  עבודות  בזכות  שנה 

לישוב בת-עין.  
מימי  יהודית  חקלאית  כאחוזה  שימש  המקום 
הורדוס ועד לחורבנו במרד בר כוכבא. מהאחוזה 

מגורים  חדרי  בתוכו  הכולל  קטן  חלק  רק  שרד 
ואחסון, הנראים בבירור בשטח. 

טהרה  מקווה  מצוי  המבנה  של  הדרומי  בקצה 
גדול, אופייני לימי הבית השני. אם נתבונן היטב, 
העלייה  מסלול  בין  המפרידה  במחיצה  נבחין 

הקפדה  על  המעידה  במדרגות,  והירידה 
בטהרה. 

בתקופה הביזנטית, הוקמה חווה על שרידי 
הגת  היא  לכך  הברורה  העדות  היישוב. 
היין.  ייצור  לתעשיית  ששמשה  המרכזית 
משטח  וכוללת  בפסיפס  מרוצפת  הגת 

דריכה מלבני ומתחתיו בור איסוף.
עפ”י  למקום,  החדש  השם  נגזר  מכאן 
מיין  עיניים  “חכלילי  ליהודה:  יעקב  ברכת 
מ”ט/י”ב(,  )בראשית  מחלב”  שיניים  ולבן 
יהודה.  בנחלת  היין  שפע  את  המתארת 
תושבי  שהקימו  חדש  יקב  פועל  במקום 

בת עין.
לכיוון  נפנה  עציון  גוש  מצומת  הגעה:  הוראות 
בכיכר  פניו.  על  ונחלוף  אלון-שבות,  הישוב 
התנועה נפנה  לכיוון הישוב בת- עין. מיד לאחר 
עם  האתר  את  נראה  ימין  ובצד  נעצור,  השער 

השלט: חירבת חכלילי.

+
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היכל האהבה
מעשה בראשית[. חז"ל מתארים במדרשים רבים 
את ההקבלות בין כלי המשכן השונים לנעשה 
במלאכת הבריאה וגם פסוקי הסיום של מלאכת 

המשכן מקבילים הם למעשה בראשית:
"ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד" לעומת  "ַוְיַכל 

ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה"
אָֹתּה  ָעׂשּו  ְוִהֵּנה  ֶאת-ָּכל-ַהְּמָלאָכה,  מֶֹׁשה  "ַוַּיְרא 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵּכן ָעׂשּו, ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֶֹׁשה" לעומת 
"ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה-טֹוב ְמאֹד...

ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו"
הכרובים,  בדמות  המשכן  של  ליבו  גם  ממילא, 

קשור הוא במעשה בראשית. 
האיש  בבריאת  הוא  בראשית  מעשה  של  שיאו 
והאישה. ע"פ הבנת חז"ל במדרשים, האדם היה 
מורכב מזכר ונקבה אשר נבראו יחדיו, אלא שהיו 
האדם  הרגיש  כן,  על  גב. אשר  אל  גב  מחוברים 

לכיוון  פנה  אחד מהם  וכל  "לבדו" מאחר  שהוא 
הפוך. בכדי ליצור את ה"ביחד", צריך לאפשר 
"עזר כנגדו", ממש כמו בכרובים – "ופניהם איש 

אל אחיו". 
הקב"ה  המדרשים  ע"פ  זאת?  עושים  כיצד 
"א"ר   – אותו לשניים  וחוצה  מנתח את האדם 
את  הקב"ה  שברא  בשעה   : נחמן  בר  שמואל 
אדם הראשון דו פרצופים בראו, ונסרו ועשאו 
גביים גב לכאן וגב לכאן" )בראשית רבה ח' א'(

"צלע" בלשון המקרא משמעותה "צד": "צלעות 
המשכן" = צדדי המשכן, ולכן כשאומרת התורה 
הינה  הכתוב  כוונת  מצלעותיו",  אחת  "ויקח 

לאחד מצדדיו של האדם.
ברגע שהופרדו היחידות, הן מנסות להתאחד יחדיו 
פנים אל פנים, כמו הכרובים  – "ַעל-ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש 
ֶאת-ָאִביו ְוֶאת-ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד". 

זוהי הפעם הראשונה בתורה בה מוצאים אנו את 
היהדות  הוא שורשה של  אלמנט האחדות, אשר 
– "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". המין האנושי 
מגלה את אחדות ה' דרך היחידה הבסיסית של איש 
ואשה אשר שכינה ביניהם, כפי שהיה בין הכרובים 
וכאשר דורש רבי עקיבא: " איש ואישה זכו שכינה 

ביניהם, לא זכו אש אוכלתם" )סוטה י"ז(
בתרומה.  המשכן  של  שתחילתו  הסיבה  זו 
ללא התרומה, ללא כח הנתינה, לא ניתן יהיה 
בו  במקום  רק  ובעולם.  בעם  שכינה  להשכין 
יש אהבה ויציאה מהפרט אל ה"ביחד", תשכון 
בתוך  השכינה  שוכנת  כן  על  אשר  השכינה. 
היכל האהבה, מבין שני הכרובים אשר פניהם 
המסר  זהו  לזה.  זה  ומדובקין  אחיו  אל  איש 
של הכרובים, מסר של אהבה ומסירות, נתינה 

וחסד בבחינת "עולם חסד ייבנה"

על הפרשה תרומה
המשך מעמוד השער
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בחלל מ לרחף  החלו  מוזרות  ילים 
הסטטוס  בגלל  הכל  “זה  הבית. 
דודתי  את  שמעתי  הזה”,  ְקוו 

אומרת יום אחד.
‘סטטוס קוו’, הרהרתי לעצמי. ‘סטטוס הוא 
אחי  נפתלי  אולי  ְקוו?  מהו  אולם  מעמד, 
לבסוף  אך  ושאלתיו,  כמעט  יידע?’  הגדול 
מעט  ועוד  אני  צעיר  נער   - מכך  נמנעתי 
לעצמי  הבטחתי  בע”ה.  מצוה  בר  אחגוג 
זוועות  את  שעבר  מאיר,  ישראל  שאני, 
בעצמי  אגלה  קטן,  כילד  ההיא  המלחמה 
מהו ה’קוו’ הזה; זה המדיר שינה מעיני דודי 
ודודתי שבביתם אני גר, פה בקרית מוצקין 
ליד חיפה. רק לאחר מכן הבנתי מהו צמד 
בשיחתם:  הרף  ללא  שחזר  הזה  המילים 
ההסכם  “לפי  דודי,  אמר  בלה”  “הקשיבי, 
שר  בן-גוריון,  הממשלה  ראש  בין  שגובש 
מימון,  הרב  הדתות  ושר  גרינבוים  הפנים 
שבחיפה  כיוון  שיהיה.  הוא   – שהיה  מה 
ציבורית  תחבורה  הייתה  המפרץ  ובאזור 
בשבתות, נשאר הסדר הזה על כנו”. ‘אהה’, 
‘עתה מבין  זו בזו.  ידיי  חככתי בהנאה את 
אני כי ‘סטטוס קוו’ פירושו: מצב קיים. יופי, 
אלך ואשאל עכשיו את נפתלי, מעניין אם 

הוא יודע’.
פניהם של דודי ודודתי נפלו מיום ליום, ולקראת 

שבת המתח שבר שיאים בביתם - ביתנו.
לא אשכח שבת זו לעולם. הייתה זו השבת 
 ,’49 קיץ  של  הרחצה  עונת  נפתחה  בה 
לנסוע  להתחיל  אמורים  היו  והאוטובוסים 
פוגלמן,  הרב  לדודי  היטב  חרה  הדבר  בה. 
והוא החליט לעשות מעשה: לאחר קריאת 
בהנהגתו,  המתפללים  כל  יצאו  התורה 
הרחוב.  אל  מוצקין,  בקרית  מבית-הכנסת 
תפילת  את  כי  לכולם  הודיע  פוגלמן  הרב 
כך   – שכזה  ובמצב  בחוץ,  יתפללו  המוסף 
את  יפרוץ  לא  אוטובוס  שום   – בטוח  היה 
שורת המתפללים. תמהתי בליבי מדוע אין 
בבית-הכנסת  רועשת  בהפגנה  פוצח  הרב 
ונוקט בדרך זו, שהייתה עדינה מדי לטעמי; 

המתונה   – חשיבתו  התבררה  לימים  אך 
והמועילה  ההגיונית  כחשיבה  לכאורה, 
השקולה  בדרכו  כאלה.  במצבים  ביותר 
והעקבית סחף דודי גם אנשים שהיו בקצה 
השני של הקשת הפוליטית-דתית. לאט לאט 
החלו גם אנשים נוספים להתקבץ לרחובה 
שבקריה.  אחרים  מבתי-כנסת  עיר  של 
מתקדם  ביאליק  מקרית  הבא   52 קו  והנה, 
לעברנו. בראותו זאת, הסיר דודי את טליתו 
אותה על הכביש.  ופרש  היפה מעל כתפיו 
הצחורה  הטלית  זו  כיצד   – כולי  נזדעזעתי 
עם עטרת הכסף, פרושה כך במלוא הדרה 
על האספלט השחור המלוכלך של הכביש? 
עד מהרה נהגו כל האנשים כרבם, ו”שדרות 
טליתות  של  שלם  במרבד  כוסו  השופטים” 
שכיסו כליל את האספלט. המחשבה על כל 
הטליתות הזקוקות עתה לשפשוף ולמירוק 
רציני הטרידה אותי מעט, אך לא היה לי פנאי 
סקרן  הייתי  כנער  כי  במחשבותיי,  להאריך 
מאד לדעת כיצד ינהג הנהג, וכמוני גם כל 
הנוכחים. האנשים כולם עצרו את נשימתם, 
והאוטובוס עצר בחריקת בלמים על יד הרב, 
ירד  הנהג  הטליתות.  את  לדרוס  העז  ולא 
ממנו, כולו רועד, ופנה אל דודי הרב פוגלמן 
בתחינה: “למה כבוד הרב עושה לי את זה? 
האם אני אינני יהודי?! איך אני יכול לרמוס 
מדבריו,  מאד  שהתרגש  ודודי,  טלית?”. 
טלית,  לרמוס  שאסור  כשם  “בני,  לו:  אמר 
פה,  השבת!  קדושת  את  לרמוס  אסור  כך 
סביבך, כולנו יהודים ובאנו לחיות כיהודים 
אנא,  בפרהסיה.  חיללה שבת  בקריה, שלא 
אל תשבור את המסורת של השבת בקרית-
הדורות”.  שרשרת  את  תנתק  ואל  מוצקין 
ובדרך-ארץ  לדודי,  בדומיה  הקשיב  הנהג 
אחורי  להילוך  שילב  האוטובוס,  על  עלה 
לבצע  יוכל  בו  רחוב  שמצא  עד  כך  ונסע 
ימי-מגוריי  שבכל  זכיתי  כך  פרסה.  פניית 
בקריה אצל דודיי, לא נסעו בה אוטובוסים 

בשבתות ובמועדי ישראל. 
ובעיית  התלאות,  תמו  לא  בזאת  אך 

כעת  נגעה  בשבת  הציבורית  התחבורה 
לרכבת הצפונית. 

עם פתיחת קו חיפה-נהריה של רכבת ישראל 
שמחה גדולה הייתה בצפון, שכן אנשים רבים 
ולשאר  לעבודתם  להגיע  דרכה  הסתייעו 
אולם  ודודתי.  דודי  גם  וכמוהם  עיסוקיהם, 
ִמשחולק לתיבותינו לוח-הזמנים של הרכבת 
נתחלפה שמחתנו בעצב. דודי, שהתבונן בדף 
בפנים מוארות, פלט לפתע אנחה קורעת-

בפנינו  טפחה  שוב  בשבת”.  וי,  “אוי  לב: 
העובדה כי החלטות היסטוריות הן החלטות 
גורליות, וקו חיפה-נהריה שהתנהל עד כה 
בשבתות, ימשיך ויתנהל כך גם עכשיו משום 
כך. דודי לא ידע את נפשו ולא הבין כיצד זה 
במדינת היהודים, עליה חלמו דורות רבים, 
וקדושתה  וכדין  כדת  השבת  תישמר  לא 
דודי  ורכבות.  אוטובוסים  ידי  על  תירמס 
השכם  עלה  לה’,  לעשות  עת  כי  בהבינו   –
לאחר  לתל-אביב  האוטובוס  על  בבוקר 
לילה ללא שינה. ללא טלפונים מקדימים או 
קביעת פגישה מראש, שם פעמיו אל משרד 
התחבורה  שר  של  בראשותו  התחבורה 
את  הערצתי  ומתמיד  מאז  רמז.  דוד  דאז, 
עשתה  והמרשימה  התמירה  שדמותו  דודי, 
והעדינות  הרציניות  פניו  כולם.  על  רושם 
והדלתות  עדינה,  נחישות  הביעו  כאחד 
בסיטואציה  גם  תמיד,  בפניו  נפתחו  כולן 
הרת-הגורל הזו. השר ֶרמז יצא אליו בכבודו 
ובעצמו, אף שלא הכירו. “כוס תה?”, הציע; 
סירב  ומטרה  תכלית  חדור  שהיה  דודי  אך 
בכל תוקף להצעה, אף שבא מדרך ארוכה. 
בדקות  להסדיר  לו  היה  חשוב  אחד  עניין 
התחבורה  שר  אצל  לו  שהקצו  המועטות 
הזה  לנער  “האם  אז.  של  הצעירה  במדינה 
התפללתי?”, שאל הרב את השר. “אם השם 
הזה  והקרון  הקרון,  על  מתנוסס  ‘ישראל’ 
שעליה  השבת,  קדושת  את  רומס  בגלגליו 
מסרנו במשך דורות את נפשנו – האם לשם 
הקדושה?  ארצנו  עפר  את  לחון  באנו  כך 
דקות  עשרים  נפשנו?”.  משאת  הזוהי 

סיפורי  ארץ ישראל
ויסעו - ויחנו

יערה וייס

האנשים כולם עצרו את נשימתם, והאוטובוס עצר בחריקת בלמים על יד הרב, ולא העז 
לדרוס את הטליתות. הנהג ירד ממנו, כולו רועד, ופנה אל דודי הרב פוגלמן בתחינה: “למה 
כבוד הרב עושה לי את זה? האם אני אינני יהודי?! איך אני יכול לרמוס טלית?”. ודודי, 
שהתרגש מאד מדבריו, אמר לו: “בני, כשם שאסור לרמוס טלית, כך אסור לרמוס את קדושת 
השבת! פה, סביבך, כולנו יהודים ובאנו לחיות כיהודים בקריה, שלא חיללה שבת בפרהסיה. 

אנא, אל תשבור את המסורת של השבת בקרית-מוצקין ואל תנתק את שרשרת הדורות”
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תמימות נשא דודי הרב פוגלמן נאום בפני 
ומה  שבת  מהי  באריכות  לו  והסביר  השר, 
רבה חשיבותה וקדושתה עבּור העם היהודי. 
אחת  פעם  ולּו  להפריעו  העז  שלא  השר, 
באמצע הנאום המרתק, צלצל בסיום דבריו 
למזכיר הכללי של משרד התחבורה, והורה 
לו כי רכבות הנוסעים בקו חיפה-נהריה לא 
ישראל. המזכ”ל  ובמועדי  תסענה בשבתות 
שאל פעמים אחדות האם הבין נכון שכוונת 
השר היא שהרכבת לא תיסע בשבת, ונענה 
את  השר  משהניח  פעם.  אחר  פעם  בחיוב 
מהתרגשות,  פוגלמן  הרב  בכה  השפופרת, 
שבקרית  לביתו  כשחזר  גם  נרגעה  שלא 
מוצקין. כל הלילה ִשחזר הרב את שיחתו עם 

שר התחבורה, וגם בלילה זה לא נרדם – אך 
הפעם מהתרגשות. 

מרחיקות-לכת  השלכות  אילו  ידענו  לא 
כאשר  לימים,  דודי.  של  זו  לשיחה  תהיינה 
ביקשו   ,’59 בשנת  ה”כרמלית”  נחנכה 
בשבתות,  להפעילה  העיר  מועצת  חברי 
כשם שקווי אגד פועלים בה בשבת. לאחר 
לא  שהכרמלית  הוחלט  ודיונים  ויכוחים 
תפעל בשבתות. וכל זאת בזכות כוחה של 
שיחה אחת, לא מתוזמנת ולא ידועה מראש, 

אך מלאה באהבת השבת.
מעובד עפ”י ספרו של הרב ישראל מאיר לאו 
ידיעות  בהוצאת  הנער”  אל  ידך  תשלח  “אל 

אחרונות.

מועצת יש"ע מברכת את

דוידי פרל
לרגל היבחרו לתפקיד 
ראש המועצה האזורית 

גוש עציון
מי ייתן ונזכה יחד להעמיק, 

לבסס ולהרחיב את 
מפעל ההתיישבות ביש"ע

ולהוביל את ציבור המתיישבים
לשגשוג, לצמיחה ולביטחון.

גברים � משעה ����� נשים משעה �����
הסעות יצאו מבניני האומה בירושלים החל מהשעה �����

לפרטים והסעות לקבוצות נדב �����������
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אז אתם חזק בפייסבוק, הא?
 הצטרפו עכשיו ל      כדי לקבל עדכונים, תמונות וסרטונים

28 נקודות ומטה –על מה כל המהומה?
עוד  מבחינתכם  היא  חברתית  רשת 
ואתם  בטעות  אליו  שנרשמתם  אתר 
כל  מה  ועל  שם  עושים  מה  מבינים  לא 
בודקים  אתם  הטוב  במקרה  המהומה. 
לא  אתם  חדש.  מה  פעם  מדי  שם 
על  שמבזבזים  אנשים  יש  למה  מבינים 
זה כל כך הרבה זמן, כי כשאתם רוצים 
לדאוג שמישהו יידע מה שלומכם אתם 
פשוט מרימים אליו טלפון... אתם גם די 
שומרים על הפרטיות ולא מוצאים סיבה 
באיזה  אתמול  שהייתם  לכולם  לספר 
לעולם  שכניסה  בחשבון  קחו  אירוע. 
לפתוח  יכולה  החברתיות  הרשתות 
לקשרים  הכרתם,  שלא  לעולם  אתכם 
שלא יכולתם להשיג, לקהל יעד הרוצה 
רחב  ולמגוון  דעותיכם,  את  לשמוע 
אז  מרהיבות.  תקשורת  אפשרויות  של 
שחו  אבל  למים,  קפצו  שלנו:  המלצה 

בזהירות.

בין 29 ל-47 נקודות - יעילות יעילות
נרשמתם לרשת חברתית, העליתם תמונות, 
עדכנתם פרופיל ואתם מעדכנים מדי פעם 
על דברים חדשים. באופן אישי אתם נהנים 
בהמצאת  שמדובר  מרגישים  לא  אבל 
משקיעים  ואתם  נחמד  זה  כן,  המאה. 
גם  ואולי  העבודה,  חשבון  על  אפילו  בזה 
חדשים,  קשרים  ולייצר  להחיות  מצליחים 
אחרים  דברים  שיש  חושבים  אתם  אבל 
ייתכן  החברתיות.  לרשתות  מחוץ  לעשות 
ואתם שם כדי לייצר קשרים עסקיים ולקדם 
מוצרים. גם אז, לא בטוח שאתם נהנים מזה 
ואולי עושים את זה יותר כי "צריך". כך או כך, 
אתם מאד יעילים וממוקדים - מספרים על 
ודואגים לשמור על פרטיותכם  מה שצריך 
של  מעניינם  אינו  שלטעמכם  מידע  ועל 
אנשים. אתם מרגישים שאתם מנצלים את 
להיפך.  ולא  לצרכיכם,  החברתית  הרשת 
בסך הכל אתם שמים דברים בפרופורציה 

ודואגים לא להגזים. המשיכו כך!

בין 48 ל-66 נקודות - בשבילך המציאו את 
הרשתות החברתיות

חברתיות.  ברשתות  מאד  פעילים  אתם 
מתעדכנים  נכנסים,  חברים,  מצרפים 
אולי  נרשמתם  יומיומית.  ברמה  ומעדכנים 
שומרים  ממש  לא  ואתם  רשתות  בכמה 
ואוהבים  שלכם,  האישיים  הפרטים  על 
לחשוף לא מעט מהם. אתם משתפים את 
החברים שלכם בדברים מעניינים, שולחים 
קישור לאיזה סרט, מגיבים בעקביות למה 
הילד  עם  תמונות  מעלים  כתבו,  שאחרים 
חיים  עושים  הכל  ובסך  אירוע  מאיזה  או 
יודעים  יוצרים לא מעט קשרים. אתם  וגם 
אבל  מיטבי  באופן  הרשתות  את  לנצל 
אפליקציות  על  זמן  לבזבז  לא  משתדלים 
מיותרות למרות שמדי פעם אתם חוטאים 
במענה על שאלונים... בינתיים כנראה רבה 
התועלת על הנזק אז לא ממש אכפת לכם. 
חברתיות  ברשתות  עמוק  שקועים  אתם 

אבל תמיד יכול להיות גרוע יותר...

בין 67 ל-76 נקודות – ה.ת.מ.כ.ר.ו.ת
מה נסגר אתכם? אתם שולח פרחים 
Wall, מודדים  וירטואליים, מקטרים ל 
אנשים על פי לייקים, מצטרפים לכל 
דבר  כל  משתפים  שקמה,  קבוצה 
שזז וכמות החברים שלכם ברשתות 
יכולה למלא את היכל התרבות. חמש 
שכשאתם  בטוחים  אתם  פעמים. 
מזה,  לדעת  צריכים  כולם  עצבניים 
מצלמים  אתם  לזה.  יגיבו  שגם  ורצוי 
ומעלים לפייסבוק תוך כדי שינה. ללא 
כל צל של ספק, אתם מכורים כבדים 
שתחשבו  כדאי  חברתיות.  לרשתות 
מהגז,  הרגל  את  קצת  להוריד 
משתתפים  שאתם  מאירוע  ליהנות 
ואם  בו במקום לעסוק בתיוג חברים 
משהו מציק לכם, נסו לשוחח על זה 
בטלפון עם חבר או עם מישהו בחדר 
ליד. קצת פרופורציות עוד לא הזיקו 

לאף אחד.

1כמה פעמים בחודש אתם 

מעדכנים את הפרופיל שלכם 

ברשתות השונות?

א. עדכנתי פעם אחת וזהו
ב. לעיתים רחוקות

ג. פעם בחודש
ד. יותר מפעם בשבוע

2בכמה רשתות חברתיות 

אתם פעילים?

א. 1
ב. 2
ג. 3

ד. 4 ומעלה

3האם אתם מבלים יותר זמן 

ברשתות חברתיות מאשר עם 

המשפחה שלכם?

א. המשפחה קודמת לכל
ב. מבלה הרבה אבל לא עד 

כדי כך
ג. לצערי כן

ד. מה זה משפחה?

4האם אתם מצלמים 

תמונות רק כדי להעלות לרשת?

א. מה פתאום?
ב. רק תמונות פרופיל או משהו 

ספציפי
ג. לפעמים

ד. ברור!

5כמה חברים יש לכם בכל 

הרשתות החברתיות ביחד?

א. 1-3
ב. 30-150

ג.  150-500
ד. מעל 500

6הרשת החברתית האהובה 

עליכם לא פעילה כמה שעות 

עקב תחזוקה. איך אתם 

מרגישים?

א. אדישות
ב. לא נורא, נעדכן מחר

ג. מתסכל
ד. קריזה

7במצטבר - כמה שעות ביום אתם 

גולשים ברשתות חברתיות?

א. כמה דקות ביום לבדוק מה חדש
ב. עד חצי שעה

ג. בין שעה לשעתיים
ד. יותר משעתיים

8כמה פעמים בשבוע אתם מעדכנים 

סטטוס?

א. 1-5
ב.6-10

ג. 11-40
ד.40 ומעלה

9כמה פעמים ביום נראה לכם שכדאי 

לעדכן ברשת משהו שעשיתם עכשיו או 

שקרה?

א. את מי זה מעניין?
ב. פעם ביום

ג. 2-4 פעמים
ד. כמה שיותר

10כמה יכולות של הרשת החברתית 

האהובה עליכם אתם מנצלים?

א. את הבסיס - הגדלת מספר החברים 
ועדכונים מדי פעם

ב. לא מעט, אבל שאר הדברים מיותרים 

מבחינתי
ג. את הרוב , אבל בטח יש עוד דברים 

שפספסתי
ד. באפשרותי לכתוב מדריך למשתמש 

אם רק ארצה

11האם סדר היום שלכם השתנה מאז 

שאתם פעילים ברשתות חברתיות?

א. ממש לא
ב. אני במיטה עשר דקות מאוחר יותר 

פעם בשבוע
ג. כן, יש לי שגרה חדשה

ד. לחלוטין. כל היום סביב עדכוני טוויטר, 

סטטוסים תמונות והודעות

12פגשתם מישהו שאין לו פרופיל בשום 

רשת חברתית...

א. אז?
ב. חבל, אבל לא כולם צריכים

ג. יש עוד כאלו? אני אשכנע אותו כבר 
לפתוח פרופיל איפשהו

ד. פרימיטיבי. אולי הוא גם מצית אש 

מאבנים?

13האם פעם העירו לכם שאתם 

מבלים יותר מדי זמן ברשתות 

חברתיות?

א. לא
ב. לעתים רחוקות

ג. לעתים קרובות
ד. כל הזמן. מה הם מבינים 

בכלל...?

14עם כמה מהחברים שלכם 

ברשתות החברתיות באמת 

נפגשתם פעם פנים אל פנים?

א.  100% נפגשתי ואני מכיר 
ב. את כולם

ג. נפגשתי עם רובם
ד. נפגשתי עם כחצי מהחברים

אולי 10%

15לכמה אירועים, קבוצות, 

מעריצים, אירועים וקהילות 

אתם רשומים ברשתות 

השונות?

א. 0-2
ב. 3-6

ג. 7-30
ד. 30 ומעלה

16במידה ותוסיפו לפרופיל 

שלכם עובדה שקרית 

)"התחתנתי!" למשל(...מה 

יקרה?

א. מה צריך לקרות?
ב. מי ששם לב אולי ישאל, אבל 

זה לא כזה מעניין
ג. אני אקבל לא מעט תגובות 

זה בטוח
ד. חבל על הזמן כמה תגובות 

אני אקבל. אולי כמה גם 
יתקשרו

17מאלצים אתכם למחוק 

חצי מהחברים שלכם בכל 

הרשתות החברתיות...

א. נזק מאד גדול. גם ככה אני  
בוחר/ת אותם בפינצטה

ב. לא טוב. יהיה לי קשה לבחור אבל 

נעבור את זה
ג. אפשר למחוק אבל צריך להיות זהירים

ד. יישארו לי עוד מספיק. אין דאגות

18הלכתם להופעה של זמר אהוב. מתי 

תעדכנו את כולם במה שקורה על הבמה?

א. את מי זה מעניין?
ב. אחרי ההופעה, כשאני כבר בבית

ג. בתחילת ובסוף המופע, אולי פעם אחת 
באמצע

ד. בכל שיר

19אם מישהו זר ייכנס לפרופיל שלכם, 

מה הוא ימצא עליכם?

א. שם, אולי תמונה, לא יותר מזה
ב. שם, גיל, עיר, תמונה, עבודה וזהו בערך

ג. די הרבה
ד. הכל. פשוט הכל

רשתות חברתיות רבות 
מקיפות אותנו מכל הכיוונים. 
בכל מקום מעלים תמונות, 
מעדכנים, מדווחים, משנים, 

יוצרים קשרים, בונים סקרים, 
מזמינים חברים, מכירים, 
משחקים ועוד. הרשתות 

עוסקות כל הזמן בהמצאת 
אטרקציות חדשות שיגרמו 

לגולשים להישאר יותר, 
לעדכן ולהתחבר יותר. אבל 

כמו בכל דבר, הכל צריך 
להיות במידה. 

אז ְלמה אתם מחוברים 
יותר – לפייסבוק או 

למציאות?

מדור מיוחד וחד פעמי לרגל ראש חודש אדר

איפה אתם חיים?
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עורך: רוני ארזי  פרסום מודעות:  שיראל בלייכר 052-8903906 הפצה:  
מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן תמונות:  מרים צחי 

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

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
ת ו ע ד ו מ ה ן  כ ו ת ל ת  י א ר ח א ת  כ ר ע מ ה ן  י א

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

www.myisrael.org.il

מה מסתירה הקרן?
מה מסתירה הקרן החדשה לישראל מחברי הכנסת? השבוע חשפה תנועת 
תחת  מטעמה,  רשמית  שתדלנית  בכנסת  מפעילה  הקרן  כי  שלי  ישראל 
עמותת שתיל שבכלל נמחקה בשנת 1995. עפ"י החוק, שתדלן חייב לפרט 
בשם  בכנסת  פועלת  למעשה  שתדלנית  ואותה  פועל,  הוא  גוף  איזה  תחת 
הקרן, אך מציגה עצמה כאשת "שתיל" )"שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי 
חברתי"(. מה יש לקרן החדשה להסתיר? חברי ישראל שלי )אתם מוזמנים 
כמובן להצטרף( פנו ליו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, בבקשה שיחקור את העניין.

 70 שנה לרצח "יאיר"
השבוע מלאו 70 שנה לרצח אברהם שטרן )"יאיר"(, מפקד הלח"י. שטרן היה נער 
להגנה,  התגייס  לימים  ב"הבימה".  ללמוד  שחלם  ושחקן  צייר  משורר,   - מוכשר 
אח"כ לאצ"ל ובסופו של דבר פרש והקים את הלח"י מתוך הבנה שלא ניתן להקים 
מדינה עברית בלי להילחם בשלטון המנדט הבריטי. הוא יזם והוציא לפועל פעולות 
וכואבות נגד קצינים בריטים, והפך לאדם המבוקש ביותר בארץ ישראל.  קשות 
לבסוף הוא נתפס ונרצח ע"י הבולשת הבריטית. אחד מ-18 עקרונות הלח"י, אותם 
ניסח: הקמת בית המקדש השלישי, שהוא לדבריו "אינו דתי דווקא, אלא בית, אשר 

שימש סמל מאז ומעולם לעצמאות עברית".

למועצת יש"ע

דרושים/ות עובדים/ות 
 לעבודה בשעות הערב 

בטלמרקטינג
שכר בסיס + 

בונוסים

לפרטים: יפעת 050-6229012 

1 הוא ראש  ראש חדש דוידי פרל )44( 
פרל,  עציון.  גוש  של  החדש  המועצה 
תושב אלון שבות, ניצח בבחירות שנערכו 
וולף, שכיהן עד  יאיר  בשבוע שעבר את 
שאול  כה כממלא מקום ראש המועצה 
גולדשטיין, שפרש לטובת תפקיד ניהול 
הקואליציה,  יו”ר  והגנים.  הטבע  רשות 
ח”כ זאב אלקין, המתגורר בגוש, התקשר 
לברך את ראש המועצה החדש והבטיח 

כי יפעל יחד עמו לקידום ופיתוח האזור.
ביקרו  אזרחים  כאלפיים  מרחוק  באו 
בשבוע שעבר בקבר יוסף, ובראשם שר 

 2 יולי אדלשטיין  ההסברה והתפוצות, 
וקבוצה של כחמישים עיתונאים וכתבים 
השתתפו:  עוד  מצרפת.  רובם  זרים, 
המועצה  ראש  לבנון,  אליקים  הרב 
משפחת  בני  קצובר,  בני  מסיקה,  גרשון 
לבנת שבנם בן-יוסף הי”ד נרצח בצאתו 
מהקבר לפני כחצי שנה. השר אדלשטיין 
אמר כי יש לחדש את הנוכחות היהודית 
הקבועה במתחם הקבר. “רבים מחבריי 
הדגיש  הם”,  אף  כך  סבורים  בממשלה 

השר.
להקמת  ה-30  שנת  לרגל  סופר?  מי 

הפיקו  חברון,  הר  האזורית  המועצה 
והמתנ”ס  מחלקת החינוך של המועצה 
המועצתי ספר ילדים בשם “הר שחוגגים 
שנכתב  בספר,   . 3 יומולדת”  לו 
יחד  משולבים  ילד,  של  ראייתו  מזווית 
הערכים,  החיים,  איכות  האידיאולוגיה, 
את  המשפחה.  וחיי  הנופים  המסורת, 
הספר כתבה רקפת כהן - גננת בגני הר 

חברון ואיירה אותו דניאלה פונד.
עולי  לענייני  רה”מ  יועץ  ליו”ש  עולים 
בשבוע  ביקר  אדמסו,  אללי  אתיופיה, 
עם  היכרות  סיור  וערך  ביו”ש  שעבר 
במוסדות  אתיופיה  יהודי  עליית  קליטת 
ביקר  הוא  היתר  בין  באזור.  החינוך 
4 באריאל  האוניברסיטאי  במרכז 

להבה  ובאולפנת  בעופרה  באולפנה   ,
בקדומים, שם פגש תלמידים ותלמידות 
בסיום  הלימודים.  במסלול  המשתלבים 
הביקור אמר אדמסו: “אני מרגיש שכאן 
מצוינות  ואפשרויות  אמיתית  ציונות  יש 

לדור הצעיר של עולי אתיופיה”.
למועצה  טוב  מזל  בחינוך  מרבין 
האזורית שומרון, שזכתה השבוע בפרס 
בראשות  הפרס,  ועדת  הארצי.  החינוך 

סמנכ”לית משרד החינוך, לאה רוזנברג, 
הודיעה כי לא רק שהמועצה היא אחת 
עם  )יחד  השנה  בפרס  הזוכות  מחמש 
שבע(,  ובאר  אילת  טבריה,  יהודה,  אור 
הזכייה  מביניהן.  המובילה  שהיא  אלא 
בגובה  ופרס  הצטיינות  תעודת  כוללת 
100 אלף ש”ח שיושקעו בפרויקט חינוכי 
גדעון סער  חדשני במועצה. שר החינוך 
מסיקה  גרשון  המועצה  ראש  את  בירך 
להוקרה  ביטוי  זהו  כי  ואמר  הזכייה  על 

ולהערכה לרשויות המצטיינות.
מתלכדים בבנימין למעלה ממאה ראשי 
המפלגה  במרכז  וחברים  ליכוד  סניפי 
הסיור  לאחר  בבנימין.  השבוע  סיירו 
ביקב  המבקרים  במרכז  כולם  התכנסו 
הכנסת  יו”ר  עם  לפגישה   5 פסגות  
ראובן ריבלין, יו”ר הקואליציה זאב אלקין 
חוטובלי,  ציפי  קרא,  איוב  הכנסת  וחברי 

מירי רגב ואופיר אקוניס.
המקומית  המועצה  מקומית  תערוכה 
צלמים   – אתכם  מזמינה  אפרים  מעלה 
הירדן  ובקעת  אפרים  מעלה  מאזור 
“נופי  צילומים  בתערוכת  להשתתף   –
במסגרת  השנה  שתתקיים  הבקעה”, 

של  לקרקע  לעליה  ה-33  שנת  אירועי 
מוזמן  להירשם  המעוניין  כל  היישוב. 
לעשות זאת עד לתאריך 29.2 באמצעות 

 sary777@walla.co.il הדוא”ל
חמשת  לרצח  השנה  יום  בכאב  זוכרים 
השבוע  יצוין  הי”ד  פוגל  משפחת  בני 
נציגי  בהשתתפות  שונים  באירועים 
יקיימו  הראשון  בערוץ  המשפחה. 
במוצאי השבת הזו בשעה 22:00 תכנית 
בהגשת  היהודי”  “הבית  של  מיוחדת 
שלומי גולדברג, בראיון עם הרב יהודה בן 
ישי אביה של רותי פוגל הי”ד ובהקרנת 
בו  גיל ליכטנפלד,  הסרט “התנערי” של 
מספרים חברי וקרובי משפחת פוגל, על 

חייהם ומותם.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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למכירה
בבית אל  4 חדרים  דירת 
מחיר:  מאוד!  ומושקעת  חדשה 
שוכרים  עם  ש"ח.   940,000
)שכירות  וחצי.  כשנה  למשך 

גבוהה - 4000 ש"ח(. 
לרציניים בלבד. 050-3640242.


