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ששוחחנו בסעודת החג אשתקד על כ
ועלה מדרש שמה של  רות  מגילת 
עורפה, על שהפנתה עורף לחמותה, 
שאלה בתנו: מה רוצים מעורפה? הרי נעמי 
עצמה אמרה להן להישאר במואב ובהמשך 
את  להן  הסבירה  אף  היא  לבתיהן!  לחזור 
ההיגיון שבדבר וחזרה על כך פעמיים. אם 
לה  שקראה  כפי  בדיוק  נהגה  עורפה  כן, 

נעמי לנהוג, מדוע לגנותה על כך?
בשיח שקיימנו, עלה בירור משמעותי עבורי 
- אכן עורפה הייתה בסדר. היא נהגה “לפי 
הספר”. אם תטען - הרי עשיתי כפי רצונה 
אך  עמה.  כי הצדק  לה  נאמר   - נעמי!  של 
מעבר  הוא  מאיתנו  הנדרש  שהחסד  נראה 
ה’  רצון  בסדר.  מלהיות  יותר  “וי”.  לסימון 

לזהות  מסוגלות  של  ברמה  נהיה  כי  הוא 
את צרכיו של הזולת, להיות קשובים למה 
לסייע  לרצות  הנאמרות.  למילים  שמעבר 
מכל הלב ולא רק כדי לצאת ידי חובה.  גם 
ויכולה  נעמי  של  דבריה  את  שמעה  רות 
זו  אך  כעורפה,  למולדתה  לשוב  הייתה 

בדיוק גדולתה, שלא עשתה כן.
נראה שזהו עניינו של החסד - לפעול לא 
רק לפי החוק היבש אלא מעבר לכך. רות 
חושבת  אך  נעמי,  של  דבריה  את  שומעת 
יהיה לה טוב, האם היא אמרה  מה באמת 
לה ולעורפה להישאר במואב מתוך דאגה 
ואינה  לבד  תסתדר  היא  שבאמת  או  להן 
זקוקה לכל עזרה, תמיכה וליווי. רות חשבה 
על נעמי – על תחושותיה ורגשותיה - איך 

על החג שבועות
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ביהודה  שמקורם  מוצרים  סימון 
החליט  עליו  זה  כמו  ושומרון, 
התעשייה  משרד  באחרונה 
אפריקה,  דרום  של  והמסחר 
ובורות.  צביעות  של  פרי  הוא 
סימון המוצרים פוגע במפעלים, 
ערבים,  אותם  את  המעסיקים 
פועלים  עמם  ההזדהות  שבשם 
לקדם  שמבקש  מי  המחרימים. 
לפעול  עליו  השלום,  את  באמת 
הפעולה  שיתוף  להרחבת 
הכלכלי בין הצדדים. בישעמדה 
התעשייה  על  עובדות   – השבת 
ביהודה ושומרון, תעשייה שטובה 

לנו אבל חיונית להם.
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“אין לנו בעיה לעבוד אצל יהודי, העיקר לעבוד”, 
אחרונות”  “ידיעות  לכתב  יאסר  השבוע  אמר 
עקיבא נוביק. יאסר הוא מלגזן במפעל “ליפסקי” 
עשרות  מכמה  אחד  ברקן,  התעשייה  באזור 
עובדים ערבים מהכפרים כיף אל חארס וסלפית, 
הסמוכים לברקן, המועסקים לצד כמה עשרות 
הזה  “המפעל  פלסטיק.  מפעל  באותו  יהודים 
מתנהג איתנו מאה אחוז ואנחנו משתדלים לתת 
כמה שאנחנו יכולים”, מוסיף יאסר. בעל המפעל, 
יהודה כהן, אמר לכתב: “אם אני אסגור בעקבות 
החרם, לא יצהר ולא איתמר ייפגעו, אלא ברוקין 

וסלפית”.
מציאות  הוא  הזה  הכלכלי  הפעולה  שיתוף 
 14 ישנם  ושומרון. באזור  יהודה  יומיומית ברחבי 
אזורי תעשייה ומפעלי חקלאות, הכוללים כ-800 
אדם  בני  אלף  מ-17  למעלה  ועסקים.  מפעלים 
מועסקים במגוון תחומים, כאשר כ-11 אלף מהם 

– ערבים תושבי יו”ש.
המרכזית  הפלסטינית  הלשכה  פי  על 
בסכום  משתכרים  אלה  עובדים  לסטטיסטיקה, 

מהמשכורת  שלושה  או  שניים  פי  הגבוה 
וזוכים,  הפלסטיני  התעסוקה  בשוק  הממוצעת 
בהתאם לחוקי מדינת ישראל, לתנאים סוציאליים 
מלאים. מעסיקים שניסו בעבר להתחמק ממתן 
לדין  הועמדו  הערבים,  לעובדיהם  אלה  תנאים 

בבתי משפט ישראליים וחויבו לשלם כחוק.
המבוסס  הערבית,  החברה  במבנה  בהתחשב 
להניח  ניתן  )‘חמולות’(,  רחבות  משפחות  על 
של  גודל  סדר  מפרנס  שכזה  עובד  כל  כי 
בגודל  בהתחשב  לו.  הקרובות  משפחות  שלוש 
סביב  כי  לשער  ניתן  הממוצעת,  המשפחה 
מעל  מרוכזים  ביו”ש  התעשיות  פועלי  הערבים 
ל-100,000 איש התלויים בהם מבחינה כלכלית.

פורחת  אלו  תעשייה  אזורי  סביב  זאת,  מלבד 
אספקה,  הובלה,  הסעות,  של  משנית  תעשייה 
ציוד ושירותים המהווה מעגל שני של אוכלוסייה 

רחבה מאוד המתפרנסת משירותים אלה.
קריסתם  על  האחרונים  הדיווחים  בצירוף 
אלה  עובדות  הרשות,  מנגנוני  של  הכלכלית 
יו”ש עבור  מעצימות את חשיבותה של תעשיית 

פיראס  לאחרונה  שקבע  כפי  עצמם.  הערבים 
ראאד, נציג הקוורטט: “אני אתפרץ לדלת פתוחה 
אם אזכיר ששיתוף פעולה בין הכלכלה הגדולה 
יכולות  ידע,  שמביאה  ישראל,  של  והמפותחת 
מעבר וקשר עם שווקים חיצוניים, לבין הכלכלה 
הפלסטינית הקטנה, שמציעה כוח עבודה איכותי 

וזול - הוא טוב מאוד לשני הצדדים”
קריאה  של  והחוקיים  המוסריים  הצדדים  מלבד 
ההתנחלויות  מפעלי  נגד  כזו  קריאה  כל  לחרם, 
פוגעת בראש ובראשונה בערבים תושבי האזור. 
ימצאו  רוב  פי  על  היהודים  שהעובדים  בעוד 
הערבים  בארץ,  אחרים  במקומות  תעסוקה 

המקומיים יוותרו ללא משען וללא סעד בסיסי.
הסברנו למה חרם על מוצרי ההתנחלויות נובע 
גדולה,  מצביעות  גם  נובע  הוא  אך  מבורות. 
של  שתיקתם  את  להסביר  אפשר  איך  אחרת 
כך  בכל  הפגיעה  נגד  האדם  זכויות  ארגוני 
ידי  על  כאחד,  וערבים  יהודים  פועלים,  הרבה 
אנושה  מפגיעה  בעבר  בעצמן  שסבלו  מדינות 

במגזרים שלמים?

המשך מעמוד השעריש”עמדה

טוב לנו, חיוני להם

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

הגורן בשדה בועז
ך ב ר ו א ה  נ ו ל א

ליד  עתיקה  בגורן  נבקר  השבועות  חג  לכבוד 
היישוב "שדה בועז" בגוש עציון, ממנה תצפית 
מרשימה אל עבר בית לחם, מקום התרחשותה 
המלך  דוד  של  הולדתו  ומקום  המגילה,  של 

מצאצאיה של רות.

בגורן:  בועז  את  רות  פוגשת  במגילה  ג'  בפרק 
"ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת, ְוַׂשְמְּת שמלתך )ִׂשְמֹלַתִיְך( ָעַלִיְך-

-וירדתי )ְוָיַרְדְּת( ַהּגֶֹרן".

כמה  נעשות  בו  חקלאי  מתקן  הוא  הגורן 
הלחם.  הפקת  בתהליך  המרכזיות  מהפעולות 
עליה  מעוגלת,  בצורת  שטוחה  רצפה  לגורן 
המושכת  בהמה  בעזרת  התבואה.  את  מניחים 
 - אבנים  בתחתיתו  מרובע  עץ  משטח   - מורג 

מפרידים בין השיבולים לגרעין. 
פעולה זו נקראת- דיש. בשלב 
מניפים  הזרייה-  נעשית  השני 
הגרעינים  את  קלשון  בעזרת 
בין  להפריד  מנת  על  ברוח, 
בתקופה  לקליפתו.  הגרעין 
הקציר,  לאחר  השנה,  של  זו 
לגרנות.  התבואה  את  מביאים 

והם  לשיאה  מגיעה  החקלאים  של  עבודתם 
פגישתם  תוצרתם.  על  לשמור  כדי  בגורן  לנים 
דוגמא  מהווה  בגורן,  ובועז  רות  של  המיוחדת 
וחיי  השנה  עונות  משתלבות  בה  לדרך  נוספת 
רות  ובמגילת  בכלל  התנ"ך  בסיפורי  החקלאי 

בפרט. 

דרך הגעה: נכנסים ליישוב נווה דניאל וממשיכים 
הראשונה  בפניה  שמאלה  פונים  בכיכר.  ישר 
לרחוב נוף הרודיון, וממשיכים עד שרואים עליה 

מגדל  לכיוון  ב'  סוג  בכביש 
ברכב  ממשיכים  משם  המים, 
כמאתיים מטרים עד לחורשה 
קטנה משמאל לדרך, ומחנים 
כחמישים  הולכים  הרכב.  את 
מטר בדרך עפר, ופונים ימינה 
מכן  לאחר  הראשונה,  בפנייה 
וצועדים  ימינה  פונים  בצומת 

כ-7 דקות עד להגעה. 

טיולים קרובים בבית הספר שדה כפר עציון
בשלהי  התחייה   )30/5( בסיוון  ט'  רביעי,  יום 
המאה ה-19 - סיור איכות עם אוטובוס )יציאה 

מירושלים( בהדרכת אריה רוטנברג 
ומערת  )1/6( נחל תקוע  י"א בסיוון  שישי,  יום 

חריטון - טיול משפחות ברכבים פרטיים. 
נסיך ירושלים – סיפורו של רצח ברנדוט - 

טיולי משפחות ברכבים פרטיים.

+
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מלבד הצדדים המוסריים והחוקיים של קריאה לחרם, כל קריאה כזו נגד מפעלי ההתנחלויות 
פוגעת בראש ובראשונה בערבים תושבי האזור. בעוד שהעובדים היהודים על פי רוב ימצאו 

תעסוקה במקומות אחרים בארץ, הערבים המקומיים יוותרו ללא משען וללא סעד בסיסי.
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יהיה בשבילה לחזור לבדה לשדות בית לחם, 
בלי בעל, בלי בנים וכלות. אולי ניסתה לשים 
שאליו  החסד  שזהו  דומה  במקומה.  עצמה 
באומה  יש  סימנים  “שלשה  התורה.  מכוונת 
זו”, אמרו חז”ל על ישראל, “רחמנים, ביישנין 
וגומלי חסדים”, וכן “כל המרחם על הבריות, 

בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו”. 
ישראל)א,ד(:  באורות  קוק  הרב  וכדברי 
“עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום 
הניטבים  בכמות  בין  כלל,  בעולם  הגבלה 
ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי 
זאת  ישראל.  כנסת  של  נשמתה  מהות  של 
הדברים  אלו  אבותיה”.  ונחלת  ירושתה  היא 
המאפיינים את עם ישראל - להיות טוב לכל 
אדם, לרחם על כל אדם. אומר הרב בהקדמה 
הא- הטוב   - האומה  “סגולת  הארץ:  לשבת 

לוקי הטבוע בקרבה”.
אחד המוטיבים המרכזיים במגילת רות הוא 
הקוצרים  לרות.  בועז  לנעמי.   רות  החסד. 
לרות. וכבר נאמר “יותר משבעל הבית עושה 

עם העני, העני עושה עם בעל הבית”.
בחג השבועות, שהוא זמן מתן תורתנו, מתאים 

ביותר לעסוק בחסד שזהו עניינה של התורה.
“דרש רבי שמלאי: תורה - תחילתה גמילות 
תחילתה  חסדים.  גמילות  וסופה  חסדים 
אלוקים  ה’  “ויעש  שכתוב:  חסדים,  גמילות 
לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם”. וסופה 
גמילות חסדים שכתוב: “ויקבור אותו בגיא” 
הסביר  משה.  של  בקבורתו  עסק  הקב”ה   -
זאת מו”ר הרב דרוקמן, שההדגשה כאן היא 
כולה  סופה  ועד  מתחילתה  כולה  שהתורה 
חסד. “תורת חסד על לשונה”. לא רק משום 
ובסוף  בתחילה  מקום  שמלאי  רבי  שמצא 
שקשור לחסד. אלא כל מגמתה ומהותה של 

התורה לחנכנו להיות בעלי חסד.
במשנה באבות נאמר: “ארבע מידות באדם: 
מידה  זו   - שלך  ושלך  שלי,  שלי  האומר 
שלי  סדום.  מידת  זו  אומרין,  ויש  בינונית; 
שלך, ושלך שלי - עם הארץ. שלי שלך, ושלך 
שלך - חסיד. שלך שלי, ושלי שלי – רשע”. 
מה רע באומר “שלי שלי ושלך שלך”? הרי 
לאף  מזיק  אינו  הוא  לחיות”,  ונותן  “חי  הוא 
מפריע,  אינו  הזולת,  משל  לוקח  אינו  אחד, 
שנהיה  השי”ת  שרצון  אלא  מקלקל!  אינו 

מכירים  מסייעים,  לזולת,  שמחוברים  מאלו 
בו  מתעניינים  בעיניים,  לו  מסתכלים  אותו, 
ולא מסתפקים בהימנעות הפגיעה בו. לכן מי 
יוגדר  שחי בהשקפה ששלי שלי ושלך שלך 
המקדש  חורבן  לזה,  בדומה  סדום.  כמידת 
היה לפי חז”ל על כך “שהעמידו דיניהם על 
פי  על  שדנו  אלא  בכך?  רע  מה  תורה”.  דין 

הספר ולא פעלו לפנים משורת הדין.
בחג השבועות נולד ונפטר דוד המלך. אחת 
למשל,  החסד.  היא  הבולטות  מתכונותיו 
יכול  אחריו,  שאול  של  המרדפים  בתקופת 
שריחם  אלא  מפעם,  יותר  להורגו  דוד  היה 
עליו ולא רצה לשלוח ידו במשיח ה’. למרות 
שהיה בסכנה ולמרות הפצרות עוזריו ואנשיו 

מבני צרויה ואחרים.
נכתב  לא  שבתורה  לכך  ההסברים  אחד 
כדי  הוא  השבועות  לחג  מפורש  תאריך 
ללמדנו שתורה יש לקבל בכל יום ולהתייחס 
מסיני.  היום  קיבלנוה  כאילו  כחדשה  אליה 
להתחדשות  אינסופי  מרחב  יש  בחסד,  גם 
והשתדרגות. שנזכה ללמוד ממי שנאמר עליו 

“טוב ה’ לכל ורחמיו על כל מעשיו”.

בין עורפה לרות

על החג שבועות

המשך מעמוד השער
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תיקי יהודה ושומרון חוזרים!
פרטים בקרוב...
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סיפורי ארץ ישראל
שבועות בכותל המשוחרר

למעלה נ אדם,  של  נחשולים  חשולי 
ממאתיים אלף נפש, עלו אתמול, בחג 
השבועות, אל שריד המקדש – הכותל 

המערבי.
שעה  דמדומים,  משעת  החלה  כבר  העלייה 
שעדיין קשה להבחין בין תכלת ללבן. ראשונים 
באו מסיימי תיקון ליל שבועות, זקנים עם נערים 
וכשהאיר השחר החל זרם האדם גואה. כך, מן 
הסתם, היה החזיון בימים שבית המקדש היה 
נתקבצו  הארץ  כל  מקצות  הרגל  ועולי  קיים, 
בירושלים בהמוניה וכך נראתה העלייה לרגל 
בירושלים  הראשון  השבועות  בחג  אתמול, 
לרבבות  היו  האלפים  והמשוחררת.  השלימה 
בשעות לפני הצהריים, והרבבות במשך היום 

עד רדת החשיכה למאות אלפים.
ופעוטים  ונשים  גברים  משפחות,  משפחות 
הכל  כי  דומה,  אביהם.  כתפי  על  הרכובים 
באו. הכל, להוציא תינוקות בעריסה וישישים 
להם.  מצייתות  אינן  שוב  שרגליהם  מופלגים 
ירושלים  של  טבורה  אתמול  נראתה  לשעות 

כריקה מאדם. הכל נהרו אל “הכותל”.
מטרים  עשרים  מדי  ציון.  הר  את  עוקף  אתה 
חמושים,  הגבול  משמר  אנשי  ניצבים 
לא  אבהית,  בנימה  הירוקות.  בכומתותיהם 
בגערה, חלילה, מבקשים מן הקהל לא לרדת 
מצויים,  שעודם  מוקשים  מחשש  הכביש  מן 
קצה  עד  מגיע  אתה  הדרך.  בצדי  כנראה, 
פורצים  אנשים  ימים.  שבוע  שלפני  ירושלים 
– “עצור!  ומנוקה  בשחוק למראה שלט חלוד 

גבול לפניך”.
ירושלים העתיקה מתגלה לעיניך במלוא יופיה 
למרחוק.  נראה  האשפות  שער  נפש.  השובה 

נשמר  הטוב  הסדר  אך  גוברת  ההתרגשות 
הולכים  מתפרצים.  ואין  רצים  אין  בהקפדה. 
אעבור  “כי  כנאמר  ממש  וחגיגי,  מדוד  בצעד 

בסך אדדם עד בית אלקים”...
הנה שער האשפות, דרכו עושה המון החוגג 
אל  פונה  ימין  בצד  שניתלה  שלט  דרכו.  את 
וינהגו  בגילוי ראש  ייכנסו  הבאים דרכו שלא 
 – אחדים  צעדים  עוד  קדוש.  למקום  כיאה 
והנה הכותל המערבי. ניכר, כי רבים עומדים 
משתאים לרגע: מה, כבר הכותל?! מסתבר כי 
רגילים  הכותל  אצל  להיות  פעם  שזכו  אותם 
עקלתון,  סמטאות  דרך  דרכם  לעשות  היו 
של  ארוכה  שורה  ולעקוף  מרופשות,  לרוב 
כל  והנה  עלובות,  בקתות  ספק  בתים  ספק 
אלה נעלמו. הפליאה הייתה גדולה אף בעיני 
מאז  לכותל  לעלות  בינתיים  שהספיקו  אלה 
שוחרר לפני שבוע ימים. רק לפני שלושה ימים 
עבר הדחפור והסיר את גוש הבתים המגובב 
גדולה  אחת  רחבה  תחתם  ויצר  והמכוער 
היכולה להכיל רבבות בבת אחת. רעיון זה של 

הכשרת רחבה נאה בחזית הכותל אינו חדש. 
כבר לפני עשרות שנים ביקש הברון רוטשילד 
הניח  ולא  המבנים המכוערים  כל  את  לסתור 
ימים אחדים  ועתה, תוך  לו השולטן התורכי. 

נעשה הדבר.
מתגלית  להשלמתה,  מחכה  שעדיין  הרחבה, 
האדם  נחלי  שכל  ראשים,  של  כים  לעיניך 
הארץ,  קצות  מכל  מחסידים  אליו:  באו 
ועד  לבנות  ובפוזמקאות,  ב”שטריימלים” 
היטב  המהודקים  ארוכים  במכנסים  לנערות 
חמושים  חיילים  קלילות;  ובחולצות  לגופן 
עטופים בטליתות בצד ישישות בנות קורדיסטן 
המייללות כמנהג המזרח כביטוי להמיית הלב; 
בני היישוב הירושלמי הישן, שאבותיהם נולדו 
וגלויות המזרח שזה  ובני מרוקו  בין החומות 
ססגוני  עדות  גלויות  קיבוץ  מין  באו.  מקרוב 
שבאו ועלו לירושלים כמצווה. על כורחך אתה 
מנסה כל העת לדמות ושאול את עצמך: כלום 
שבני  הימים  באותם  הרגל  עולי  נראו  כך  לא 
נאמר:  והלא  לשבטים,  מחולקים  היו  ישראל 
“ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו – עיר שהיא 
עלו  ששם  בשעה  חברים  ישראל  כל  עושה 
שבטים לרגל”. והנה כך בדיוק באו גם אתמול, 
כל “שבטי ישראל”. היה זה חזיון מרהיב לראות 
אל  הכותל.  ברחבת  מצטופפים  הרבבות  את 
אבני הכותל ממש הגיעו, כמובן, רק מעטים. 
שנה  עשרים  משך  שניקוו  דמעות  כי  דומה 

שטפו אתמול את אבני הנצח האלה. 
אנו מבחינים בתוך הראשים בצוק אדום המזדקר 
גרינברג,  צבי  אורי  בטלית:  עטוף  למרחוק, 
משורר מלכות ישראל העומד כחולם, כולו קורן 
אושר, והלא זכה בימיו לראות איך הכותל שהיה 

שבוי בידי “חלאת ערב” נפדה משוביו.
הנה כך קונן אורי צבי על הכותל:

רימיתנו המלך! עדים קברותיי פה! בם הצפנתי 
הבכי שלי  כותל  ועד  ורסוקים  טבוחים  אחים 
בבירה – זה לוח חיינו הרם, הענק! עדים פני 
אחי היורדים לתפילה שם, בסמטאות העיפוש 
מלכים  שצעדו  במקום  קדרות;  עד  הקמורות 
גללים  ומטילים  חמורים  נוערים  למקדש 

וחלאת-ערב מזהמת מלכות.
הקמורות”  העיפוש  “סמטאות  אין  שוב  ובכן, 
הבכי”  “כותל  חמורים”...  “נוערים  אין  ושוב 
בטליתו  עומד  והמשורר  שמחה  מעט  משרה 
מול הכותל ביחד עם רבבות יהודים ומתפללים 

ליד שריד בית תפארתנו.
מאז עלו חיילי ישראל על הר הבית, מעיד הוא 
על עצמו, כמו נסתתמה שירה ממעייניו. “אינני 
מסוגל לכתוב כיום מלה אחת... כל השירה אינה 
בשירה.  צורך  אין  שחוקה,  אגורה  כיום  שווה 
הכל כתוב כאן...”. “כאן” – מצביע אורי צבי על 
הסידור הישן שבידיו. בכל דף תמצא את שירת 

הגאולה. הנה, הוא פותח דף במקריות וקורא: 
וירם קרננו על  אויבינו,  “המדריכנו על במות 
כל שונאינו, העושה לנו נסים ונקמה בפרעה 

אותות ומופתים באדמת בני חם...”.
“נו” – הוא קורא- “יש לך שירה גדולה מזו?! 

מציאותית יותר?!”.
המלים “נסים ונקמה בפרעה” מהדהדות וכמו 
וכל  מהן.  מציאותיות  כיום  שאין  מאשרות 
נהנה  המשורר  של  לקחו  ושומע  שעומד  מי 

ומאמין כי אכן כך הוא...
הרחבה מתמלאת יותר ויותר. התפילה נערכת 
מניינים מניינים. מתי שלא הגעת – מצאת מניין 
עומדות  אחת  בפינה  רבה.  וההמולה  חדש. 
נזכרת  העבר:  מן  מעשיות  ומספרות  נשים 
אחת איך הייתה נוהגת ללכת ביום הכיפורים 
איסור  מפני  רב,  מרחק  הכותל,  אל  בגרביים 
נעילת הסנדל ביום הקדוש וחברותיה שומעות 
יהודים  עורכים  אחרת  בפינה  בהשתוממות; 
עטורי שטריימלים וקפוטות “קידוש”; ובפינה 
היוצאים  חסידים  של  מעגל  מתרחב  אחרת 

בריקוד שכולו להבה ודביקות.
התפילה  דומה,  מקבלת,  הכותל  ליד  כאן 
יהודים  עומדים  יותר.  מוחשית  משמעות 
גלינו  “ומפני חטאינו  וקוראים במוסף של חג 
ולראות  לעלות  יכולים  אנחנו  מארצנו...ואין 
בבית  חובותינו  ולעשות  לפניך  ולהשתחוות 
והקדוש, שנקרא שמך  הגדול  בבית  בחירתך, 

עליו, מפני היד שנשתלחה במקדשך”...
את  לפניך  ורואה  התפילה  את  אומר  ואתה 
מקבלים  והדברים   – הבחירה”  “בית  שריד 

משמעות אחרת, חזותית...
יוסף חריף, מעריב, אסרו חג שבועות תשכ”ז.

היה זה חזיון מרהיב לראות את הרבבות 
מצטופפים ברחבת הכותל. דומה כי 

דמעות שניקוו משך עשרים שנה שטפו 
אתמול את אבני הנצח האלה.
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"הדרך לכותל תפתח מחר. מפקדת הגדה המערבית מודיעה 
על פתיחת הדרך לכותל המערבי למבקרים ממחר בבוקר 
)חג השבועות(. המבקרים יגיעו דרך הר ציון ברגל בלבד 

ומשם יכוונו אל הכותל. יש להקפיד על שמירת החג וקדושת 
המקום. אין לצלם ברחבת הכותל והעישון אסור בהחלט". 

)חג שבועות ראשון בכותל המשוחרר, שבוע אחרי המלחמה בשנת תשכ"ז(
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 פרופ' בן ציון נתניהו
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 



גרמנים  חיילים  בעיצומה.  הראשונה  העולם  מלחמת  וורשה.   ,1915
נכנסים אל הרחוב בו מתגוררת משפחת מיליקובסקי. בן ציון בן ה- 5 
ובוזזים את החנויות של  יורים  ורואה את החיילים  מביט דרך החלון 
יורד  מיליקובסקי  הרב  לאביו.  קורא  הוא  רבה  בהתרגשות  היהודים. 
לרחוב, ניגש למפקד ושואל אותו כיצד הם, בני העם הגרמני הנאור, 
נוהגים כך בפראות. הדברים עושים רושם על המפקד הגרמני והוא 

מורה לחייליו להחזיר את כל הביזה.

דגן
ה 

תקו





פרופ' בנציון נתניהו נולד ב-25 במרץ 1910 בוורשה בשם בנציון מיליקובסקי לרב נתן מיליקובסקי. בן ציון עלה לארץ 
בשנת 1920 ובשנת 1944 נישא לצילה, אותה פגש בעת לימודיו בישראל. להם נולדו שלושה בנים - סא"ל יונתן (יוני) 
נתניהו, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל ונהרג במבצע אנטבה,עליו פיקד, בנימין נתניהו המכהן כראש ממשלת ישראל וד"ר 
עדו נתניהו - רופא וסופר.  בן ציון נתניהו היה ממנהיגי התנועה הציונית בארצות הברית ונחשב לאחד ההיסטוריונים 
החשובים בעולם העוסקים בחקר חיי יהודי ספרד בימי הביניים ובחקר האינקוויזיציה, הארגון שרדף את האנוסים 
בספרד. הוא כיהן כפרופסור באקדמיה למחקר יהודי, חבר באקדמיה המלכותית לאמנויות יפות ומדעי ההיסטוריה 
בספרד ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת קורנל. נתניהו שימש בצעירותו כמזכירו האישי של זאב ז'בוטינסקי, 

היה בעל השקפות לאומיות ודגל בשלמותה של ארץ ישראל. 
בחרנו להביא כאן כמה סיפורים מרגשים מחייו.

תחילת שנות ה-30, ארץ ישראל. חברי "ברית שלום", תנועה שמצדדת 
כמו  נושאים  נידונים  בה  אסיפה,  מקיימת  דו-לאומית,  מדינה  בהקמת 
סלילת דרך הבנה בין ערבים ליהודים לצורות חיים משותפות בארץ-
ישראל. לפתע מבחינים חברי האסיפה בחפץ משונה שנזרק מהחלון אל 
מרכז החדר. מייד הם מגלים כי זאת פצצת סירחון, שהושלכה על ידי בן 

ציון נתניהו הצעיר, במסגרת פעילותו בתנועת "ברית בריונים".

1949. בן ציון נתניהו שב ארצה מארה"ב, לאחר שהשלים 
את עבודת הדוקטורט שלו שעסקה בדון יצחק אברבנאל. 
להפתעתו הוא מגלה כי עולם האקדמיה בישראל לא מוכן 

לקבלו, כנראה בגלל דיעותיו הימניות. 
הוא בוחר לפנות אל תחום המחקר ומוזמן להשתתף 
בעריכת האנציקלופדיה העברית. כמו כן כתב נתניהו 

ספרי היסטוריה חשובים: "דון יצחק אברבנאל", "האנוסים 
מספרד", "מקורות האינקוויזיציה במאה ה-15 בספרד" 

ו - "חמשת אבות הציונות". 
בן ציון נתניהו נפטר ב  - 30ח' באייר 

השנה בגיל 102 ונטמן בהר המנוחות 
בירושלים.

פרופ' בנציון נתניהו נולד ב-25 במרץ 1910 בוורשה בשם בנציון מיליקובסקי לרב נתן מיליקובסקי. בן ציון עלה לארץ בשנת 1920 ובשנת 
1944 נישא לצילה, אותה פגש בעת לימודיו בישראל. להם נולדו שלושה בנים - סא"ל יונתן (יוני) נתניהו, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל ונהרג 

במבצע אנטבה, בנימין נתניהו המכהן כראש ממשלת ישראל ועדו נתניהו - רופא וסופר. 
בן ציון נתניהו היה ממנהיגי התנועה הציונית בארצות הברית ונחשב לאחד ההיסטוריונים החשובים בעולם העוסקים בחקר חיי יהודי ספרד 

בימי הביניים ובחקר האינקוויזיציה, הארגון שרדף את האנוסים בספרד. 
ופרופסור  ומדעי ההיסטוריה בספרד  יפות  יהודי, חבר באקדמיה המלכותית לאמנויות  גם כפרופסור עמית באקדמיה למחקר  כיהן  הוא 
אמריטוס באוניברסיטת קורנל. נתניהו  ידוע בדעותיו הימניות-רווזיוניסטיות, ועל אף שמעולם לא השתלב בפועל בפוליטיקה שימש בצעירותו 

כמזכירו האישי של זאב ז'בוטינסקי. 
בחרנו להביא כאן כמה סיפורים מרגשים מחייו.

קרקע להשקעה במיקום הטוב בישראל, 
פוטנציאל לתשואה גבוהה ביותר!

לפרטים נוספים: 
052-8903906
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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: פרופ' בן ציון נתניהו.
שמות הילדים הזוכים: פנינה זילביגר 

מבני ברק, מתתיה זגלמן מירושלים 
ואוראל וקס מגני תקווה.

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

דרך האבות
ישראל שלי הפיצה השבוע סרטון חדש מבית מועצת יש"ע – "דרך האבות – הגיע 
שחרור  יום  גם  )שהוא  ירושלים  יום  לכבוד  שיצא  המקסים,  בסרטון  שנכיר".  הזמן 
יש"ע והגולן(, נראים האתרים ההיסטוריים לאורך הדרך הראשית המובילה מעמק 
יזרעאל לאזור בקעת ערד. הסרטון נועד להזכיר לכולנו שההיסטוריה של האזור 
הזה לא מתחילה ב-1967, אלא כמה אלפי שנים לפני כן, עת צעדו אבותינו בדרך 

הקרויה על שמם. חפשו בגוגל: דרך האבות.

מונעים את התפרעויות הנכבה
בשבועות האחרונים, סביב "יום הנכבה", נרשמו התפרעויות רבות מצד ערבים 
את  אוניברסיטאות.  כמו  מרכזיים  במקומות  "אבל"  טקסי  וכן  הארץ,  ברחבי 
הפגיעה הזו בריבונות הישראלית ניתן היה למנוע. סרטון חדש של ישראל שלי 
מסביר כי חוק העמותות שיזמו חברים בקואליציה יוכל להגן על מדינת ישראל 
מפני פעילותן של עמותות אנטי-ישראליות הממומנות ע"י מדינות זרות, כמו 
עמותת "זוכרות" שארגנה את ההתפרעויות ביום הנכבה. החוק תקוע משום 
לרה"מ בקריאה  ופנו  ישראל שלי  צפו בסרטון באתר  עדיין מתלבט.  שרה"מ 

לפעול להעברת החוק.
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לציונות  מוסקוביץ’  פרס  ציונות  עושים 
רב-משתתפים  בטקס  ג’  ביום  הוענק  תשע”ב 
הרפואי  החירום  מרכז  יו”ר  גליק  יצחק  לד”ר 
דרשן-לייטנר  ניצנה  למשפטנית  שבאפרת, 
ההתיישבות  ממייסדי   1 סלונים  ולצביקה 
סער,  גדעון  החינוך,  שר  ביו”ש.  המחודשת 
אמר באירוע כי “יש להציב סימני שאלה מעל 
הנכונות המוצהרת להקמת מדינה פלסטינית 
על  הן  מברכים  יש”ע  במועצת  יו”ש”.  בשטחי 
לעוסקים  הפרס  הענקת  על  והן  השר,  דברי 

בעשייה הציונית.
סרט מוסיקאלי בעקבות סיפור  חול בגרביים 
גוש קטיף הושק השבוע. הסרט, “חול בגרביים”, 
אותו כתבה אריאלה סביר, כולל שמונה שירים 
של  עיניהם  דרך  הגוש,  של  לסיפורו  השזורים 
הילדים אשר גדלו בו. בסרט, אותו הפיקו מרכז 
קטיף וחברת ויזארט, משתתפים הזמר יהודה 

אליאס ו-14 בנים ובנות מהיישוב ניצן. 
מרוץ  ו’  ביום  נערך  צוף  בנווה  בדרכו  רצים 
יאיר ה-2, לציון 11 שנה לנפילתו של סגן יאיר 
2 ליישוב  מירי מחבלים סמוך  הי”ד,  נבנצאל 

מכינת  תלמידי  היישוב,  תושבי  הרצים:  בין   .
של  וידידיו  נבנצאל  משפחת  בני  “אלישע”, 

יאיר.
בשילה  השבוע  שביקר  מי  מהסרטים  משכן 
העיר  של  ברחובה  פגש  שבבנימין  הקדומה  
את חנה, אלקנה, יהושע וכמובן את עלי הכהן 
וגדול  מקצועי  הפקה  צוות  הנביא.  ושמואל 
וניצבים החיו מחדש  מלווה בעשרות שחקנים 
ימי  בשלושה  הקדומה  שילה  של  סיפורה  את 
המבקרים  במרכז  3 לסרט שיוקרן  צילומים 

החדש הנבנה במקום.

של  הבכיר  הפיקוד  סגל  בגוש  מתחממים 
שחר  רב-טפסר  בראשות  האש,  כיבוי  נציבות 
הסגל  עציון.  בגוש  האחרון  בשישי  ביקר  איילון, 
ראש  עם  ונועד  באזור  המורשת  באתרי  סייר 
דוידי פרל, שאמר כי “שיתוף  המועצה האזורית, 
וטיפול  והכרחי למניעת שריפות  הפעולה חשוב 
בהן במידת הצורך”. עוד בגוש: הונחה אבן פינה 
למרכז המבקרים החדש בכפר עציון. השתתפו: 
רובינסון  ראסל  רה”מ,  ממשרד  פינסקי  ראובן 

מנכ”ל JNF, תושבים וידידי המועצה.
משקיפים וזוכרים המונים ניצלו את יום ירושלים 
והגולן,  יו”ש  ירושלים,  מזרח  ברחבי  לסייר  כדי 
המיוחדים  אחד  את  לשחרורם.  שנה   45 שחגגו 
סיפורו  בעקבות  “משקפת”,  ערכה  שבסיורים 
של הרב חנן פורת ז”ל. כאלף איש הגיעו לטייל 
שחרור  קרבות  בהן  בחייו,  מרכזיות  בנקודות 
אמיתי, בנו של פורת, חלק  ירושלים וכפר עציון. 
זכרונות מאביו. השתתפו: ראש מועצת גוש עציון 
דוידי פרל, ח”כ אורי אריאל, מנכ”ל משקפת בני 

. 4 כהן וראש מועצת אפרת עודד רביבי 
ביקור יסודי למעלה מ-3,000 ישראלים התפללו 
בשבוע שעבר בקבר יוסף, לרגל ספירת “היסוד 
ריין  שמואל  קרוב,  אהרון  סגן  ביניהם:  שביסוד”. 
אביו של סרן בניה ז”ל, מפקד אוגדת יו”ש תא”ל 
חגי מרדכי, מח”ט שומרון החדש אל”מ יואב ירום, 
האדמו”ר מקמרנא, ראש המועצה האזורית גרשון 

מסיקה ורב היישוב יצהר הרב דודי דודקביץ’.
יום  השבוע  נערך  שומרון  בקרני  שוטר!  יבוא 
משטרה וקהילה, בהשתתפות 500 ילדים ואנשי 
שיטור והצלה. הילדים עברו בין התחנות, שעסקו 
5 כלבנים  משטרתית,  פעילות  אש,  בכיבוי 

פועלות  כיצד  ולמדו  ואמבולנס  ביטחון  יחידות   ,

שוטר  קטוע,  יוני  ארגן  הפעילות  את  המערכות. 
הרצל בן  תושב קרנ”ש ובתמיכת ראש המועצה 
שי אזולאי הסגן החדש של מפקד המרחב  ארי, 

ומפקד משטרת קדומים גיא גבריאל.
את  להזהיר  מבקש  הבריאות  משרד  אזהרה 
הציבור כי הגב’ ג’ודי סלום-כהן אינה מיילדת ואין 
להשתמש בשירותיה. במשרד אומרים כי לידות-
בית בהן טיפלה בניגוד לחוק, התפתחו לאירועים 

מסכני חיים ליולדות ולפעוטותיהן.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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לפרטים והרשמה:
נשים: תהילה 02-9937318 | גברים: שירה 02-9937312 

*כפוף לקבלת הסכמה ממל”ג יו”ש

שנה ראשונה 

חינם
לבוגרי צבא 

ושירות לאומי

B.ed. תואר ראשון
במכללת הרצוג - גוש עציון
ללמוד ע� הטובי� ביותר.

B.ed. תכנית לימוד לתואר ראשון
בחוגים:   לימודי ארץ ישראל

 תורה שבעל-פה
 מחשבת ישראל 

 חינוך מיוחד
 תנ”ך 

 ספרות
 לשון

*English 
 היסטוריה*

מכללת הרצוג - גוש עציון
ליד ישיבת הר עציון

לימודים חינם לסטודנטים
בתוכניות מצטיינים לתואר ראשון

מלגת לימודים לסטודנטים
בחוגים מועדפים של משרד החינוך


