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ש”עמדה
י

ִמן  ַהּקֶֹדׁש  ִּבַעְרִּתי  ֱאֹלֶקיָך  ה’  ִלְפֵני   ְוָאַמְרָּת 
ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה 
ָעַבְרִּתי  ֹלא  ִצִּויָתִני  ֲאֶׁשר  ִמְצָוְתָך  ְּכָכל 
כ”ו,  פרק  )דברים  ָׁשָכְחִּתי  ְוֹלא  ִמִּמְצוֶֹתיָך 

י”ב – י”ד(  
במהלך שבע שנים נתבע אדם למסור דו”ח 
מלא על מה שנעשה בתחום המעשרות אשר 
בשדותיו. הדו”ח נמסר פעמיים -  בשביעי 
והשביעית.  הרביעית  השנה  של  פסח  של 
אנשים שמילאו את  משימתם כראוי יכולים 
למסור את הדו”ח בסיפוק רב על שנתנו את 

המעשרות בזמן. 
אף על פי כן, חז”ל כינו את מסירת הדו”ח 
במסכת  המשנה   של  לשונה  וכך  כוידוי 
מעשר שני )ה,י(: במנחה ביום טוב האחרון 

היו מתודין. כיצד היה הודוי? בערתי הקדש 
מן הבית - זה מעשר שני ונטע רבעי, נתתיו 
ללוי - זה מעשר לוי, וגם נתתיו - זו תרומה 
ותרומת מעשר, לגר ליתום ולאלמנה - זה 

מעשר עני...
שנהג  להצהיר  שואף  מישראל  אחד  כל 
בוחרים  ומדוע  כראוי,  מעשרות  להפריש 
ימי   אלו,  ימים  וידוי?  לזה  לקרוא  חז”ל 
חודש אלול אנו עורכים ‘חשבון נפש’. אנו 
בורא  של  סליחתו  את  ומבקשים  מתוודים 
עולם. הוידוי הוא הודאה באשמה,  ומדוע 
מי שמצהיר שנהג כשורה, מוגדרת הצהרתו 

כוידוי?! 
יתכן ואדם בשעת וידויו זקוק לשני סוגים 
הנוראים  בימים  הוידוי הנעשה  ‘וידוי’.  של 

על הפרשה כי תבוא

שבת
זמני ה

לכתוב  הרבינו  האחרונה  בשנה 
מעל דפי עלון זה על הקשר שאנו 
רואים בין המתרחש במגרון, לבין 
סביב  העניינים  השתלשלות 
בסוף  מורה,  אלון  היישוב  הקמת 
לאחר  כעת,  השבעים.  שנות 
פונו  מגרון  משפחות  שעשרות 
מבתיהן בהוראת בג”ץ ובחולשת 
כדי  די  עשתה  שלא  הממשלה, 
למנוע את העוול הנורא, החלטנו 
להמחיש  כדי  יותר,  מעט  לפרט 
ולהביע  השניים,  בין  הקשר  את 
את  גם  והכאב  הכעס  עם  יחד 
של  שסופו  והתקווה  האמונה 

הסיפור – גם הוא – יהא זהה.
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 - גלגולים  וכמה  כמה  עבר  מורה  אלון  גרעין 
היום(,  )היישוב קדומים  אל מחנה קדום  מסבסטיה 
ומשם אל אדמות רוג’יב )איתמר היום(, ומשם הלאה 
אל הר כביר, שם נמצא ועומד היישוב אלון מורה כבר 
עשרות שנים. רב היה כאבן של המשפחות, חלק לא 
מועט מהן ברוכות ילדים, לעזוב את בתיהן משל היו 
משפחות נוודים בארץ זרה, כאילו אין מדובר בקרקע 

אשר עליה התהלכו מקדם אבות אבותינו.
לממשלת  בג”ץ  הורה   ,1979 באוקטובר  ב-22 
הישוב  מתנחלי  את  יום   30 בתוך  להוריד  ישראל 
ידי  על  שנתפסו  מהקרקעות  ובתיו  מורה  אלון 
הדין,  פסק  פי  על  היו,  אשר  הצבאי,  הממשל 
בבעלות תושבי הכפר הערבי רוג’יב. “אין זה חוקי 
להקים את הישוב על קרקעות פרטיות ויש להורידו 
מהן”, קבעו חמשת שופטי ההרכב פה אחד וחייבו 

את המדינה בהוצאות משפט בסך עשרת אלפים 
מימין  ביקורת,  דברי  מלאו  ישראל  עיתוני  לירות. 
בטיפולה  הממשלה  של  ידה  אזלת  על  ומשמאל, 
המשפטי בסוגיה. “בעקבות הבג”ץ”, כתב העיתונאי 
הצעיר נחום ברנע, “האם נזף השבוע מישהו בכל 
המשפטנים הבכירים שסיבכו את הממשלה בצרה 

הזאת? כך ניגשים למשפט?”
הדין”,  פסק  בעקבות  אפשרויות  שלוש  עתה  “יש 
צוטט אז מקור בכיר במפד”ל בעיתון “דבר”. “חקיקת 
התיישבות,  לצרכי  אדמות  לתפוס  המאפשר  חוק 
או  מורה,  אלון  של  הקרקע  בשטחי  קלים  שינויים 

הזזת היישוב למרחק לא גדול”.
מנגד, מתנחלי אלון מורה “החליטו להיאבק ולהתנגד 
אחר  מקום  להם  יוצע  אם  גם  ההתנחלות  לפירוק 
באותו אזור”. הם הדגישו, עפ”י הדיווח, כי “התקדים 

המשך מעמוד השעריש”עמדה

מהרס לבניין

ה ל פ כ מ ה ת  ר ע מ ב

אמר הקב"ה לישיראל: 
בני, אם אתם מבקשים לזכות לפני בדין 

תהיו מזכירין זכות אבות 
(מדרש רבא ויקרא)

מפאת קדושת 

היום והמקום, 

האירוח לגברים 
בלבד.

טובה,  לחתימה  נזכה  חברון  ישני  הקד'  והאמהות  האבות  ובזכות 
אמן! וברצון!  באהבה  תפילותינו  כל  ויתקבלו  ולשלום,  טובים  לחיים 

מועצה דתית קרית ארבע חברון | מנהלת מערת המכפלה | קרן מורשת מערת המכפלה | הכנסת אורחים חברון | מחדשי היישוב היהודי בחברון

מערת המכפלה פתח גן עדן, 
מקום שכל התפילות עולות 
של  וכעדותם  למרום,  דרכו 
כל אשר השתוקקו להתפלל 
במקום קדוש זה, בהפליגם 
בגודל זכות התפילה ב"שער 
השמיים", מקום בו התפילות 
יערך   - ריקם  חוזרות  אינן 
גדול  כינוס  הכיפורים  ביום 
של עמך בית ישראל, לעורר 
לישועת  חברון  ישני  זכות 

הכלל והפרט.

לאור הביקוש הגדול 
בשנים האחרונות, אנו 
נערכים למבצע גדול 

ומיוחד לקליטת הציבור 
הקדוש לתפילה, ללינה 

ולסעודה מפסקת לפני 
ואחרי הצום. 

הזדרזו והרשמו:
052-3003773

ההרשמה חובה, כל הקודם זוכה - 
מספר המקומות מוגבל.
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ולפיכך  מסוכן  מאוד  להיות  עלול  ישוב  עקירת  של 
הם לא מוכנים עקרונית להעתיק את יישובם אפילו 

לא לנקודה סמוכה”.
ראש הממשלה, מנחם בגין, הודיע מצדו כי כבר 
למיקום  אלטרנטיבה  למציאת  לפעול  ביקש 
הדין  “פסק  כי  הבהיר  ממשלתי  ומקור  היישוב, 
יבוצע בין אם יסכים גוש אמונים למיקום החדש 
ובין אם לאו, אף אם הדבר יחייב עימות בכוח עם 

המתנחלים”, לשון העיתון.
לנהל  המתיישבים  את  הביא  המסובך  המצב 
הממשלה,  עם  ומתן  משא  חודשים  במשך 
תמורת  הישגים,  שיותר  כמה  להשיג  במטרה 
עזיבתם את הקרקע. זאת בעוד התבטאויותיהם 

בתקשורת רק הלכו והחריפו.
לדחות  לממשלה  גרם  המתמשך,  ומתן  המשא 

קרקע  איתרה  היא  בינתיים  ושוב.  שוב  הפינוי  את 
להקמת יישוב חדש עבור אלון מורה – ג’בל כביר. 
בגין הודיע שוב – למורת רוחם של המתיישבים - כי 
“פינוי אלון מורה יבוצע ללא כל דחיה נוספת גם אם 
המוצע”.  באתר  להתיישב  המתנחלים  יסכימו  לא 
גוש  מזכירות  התכנסה  כך  אחר  ימים  שלושה 
אמונים יחד עם הרב צבי יהודה הכהן קוק, והודיעה 
כי המתנחלים יקבלו את ההצעה, ובלבד שיובטח 

מעמדן המשפטי של ההתנחלויות.
דרישתם,  את  לקבל  סירב  הממשלה  ראש 
והתושבים הודיעו כי לא יעברו לאתר החדש, שהלך 
אל  שהוטסו  טרקטורים  באמצעות  בינתיים  ונבנה 
הר כביר במסוקים, בשל הגשם הכבד שהקשה על 
המעבר בדרכים הבוציות. רק לאחר מאמצי שכנוע 
רבים, החליטה בסופו של דבר מזכירות אלון מורה 

לעלות אל הקרקע החדשה, על הר כביר.
“ישנם  כי  אז  כבר  חשף  רובינשטיין  דני  העיתונאי 
הכפר  מערביי  אדמות  רכישת  על  דיבורים 
מורה  אלון  ההתנחלות  שוכנת  בו  במקום  רוג’יב, 
הקרקע  על  מכן,  לאחר  שנים  ארבע  המתפנית”. 
חיים”  “תל   – חדש  יישוב  הוקם  כחוק,  שנרכשה 

אשר הפך ברבות הימים לאיתמר.
על  משפחות  עשרות  של  השבוע,  הפינוי  מראות 
ילדיהן, של גן ילדים וחווה טיפולית, היו קשים ללב, 
קשים להיגיון וקשים לצדק ולמוסר. אך נשוב ונאמר 
עתה: אם חבורה של צעירים מלאי אמונה הצליחה 
לפני 30 שנה להקים בנחישותה את קדומים, איתמר 
נבנה  גם בעת הזאת,  כי  אנו מאמינים  ואלון מורה, 
בסופה של הדרך גם את מגרון עילית, גם את מגרון 

תחתית )שכונת היקב( וגם את אדם מזרח.
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סיפורי ארץ ישראל
מרי בין הגלים חלק ב'

יוסי   .1946 שלהי  הראשון:  החלק  תקציר 
הראל, שלישו של פרופ’ חיים ויצמן, מתבקש 
העברי”.  “המרי  המעפילים  אניית  על  לפקד 
למשפחה  נצר  רוזנבאום,  אייזיק’ל  הנער 
סובל  אייזיק’ל  מנוסעיה.  הוא אחד  חסידית, 
מפני  מהחשש  ובעיקר  הרבה,  מהצפיפות 
במעפילים.  “לטפל”  הממתינים  הבריטים 
באחד הלילות, בדרכם ארצה, מזהה משחתת 
הצי הבריטי את האנייה וקוראת לה להתלוות 
משחתות  שלוש  בקפריסין.  לנמל  אליה 

נוספות מתקרבות.
• • •

25 בנובמבר 1946. אוניית המעפילים ‘המרי 
העברי’ על כארבעת אלפים אנשיה כשמה כן 
היא: לא שועה לפניית המשחתות הבריטיות 
לעצור וממשיכה במהירות מרבית של ארבעה 
על  ביירות  בעקבותיה.  המשחתות  קשרים. 
והנה  מאחוריהם,  כבר  המנצנצים  אורותיה 
עוד מעט יגיעו לחיפה. ובארץ באותו הזמן, 
ראשי המחלקה המדינית בסוכנות היהודית, 
משה שרתוק )שרת( וגולדה מאירסון )מאיר( 
שיתגרה  שם  האונייה  נוסעי  על  כופים 
מחדש  נצבעים  השלטים  בבריטים.  פחות 
ההגנה  ‘ספינת  ובעברית:  באנגלית  ונכתב 
הרקע  בעל  מיודענו,  אייזיק’ל  ישראל’.     -
החסידי, מתמלא עוד יותר בגאווה על חלקו 
נרגש  הוא  המתרחשת.  בהיסטוריה  הצנוע  
משפחתו  את  בחזונו  ורואה  השם  משינוי 
מרוצה ממנו ומהדרך בה בחר. לפנות ערב, 
מול ראש הנקרה, מעפיל מהונגריה לא יכול 
לשאת יותר את המתח וקופץ לים כדי להגיע 
מאתרת  המשחתות  אחת  המתרחק.  לחוף 
את האיש, מעלה אותו לסיפונה והוא נלקח 

למאסר...
בשם  צו  העליון  דין  לבית  מוגש  בארץ 
המעפילים. פרקליט הסוכנות דר’ ברנרד ג’וזף 
מקבל באלחוט את רשימת הנוסעים ובעזרת 
הממשלה  את  מאשים  גוייטין  ש’  הדין  עורך 
זכות, של  כל  ללא  הבריטית בשלילת חופש 

ארבעת אלפים פליטי שואה.
כדי  עד  לאונייה  מתקרבות  המשחתות 
הצי  חיילי  סיפונן  על  ספורים.  סנטימטרים 
הצלה.  חגורות  ולבושים  באלות  מצוידים 
זקנים,   2100 – מעפילי האונייה, מהם  מולם 
נשים ו-455 ילדים,  מבוגרים וצעירים, 1487 
בהם גם עשרה תינוקות שנולדו בזמן המסע. 

עצמם  והם  ומרופטים  בלויים  בבגדים  כולם 
כחודש  מזה  טעמו  שלא  חם  לאוכל  רעבים 
שליחי  שינה.  מחוסר  אדומות  עיניים  ועם 
ה’מוסד’ מחליפים את בגדיהם ומסתווים בין 
המעפילים. ממונים שני רופאים, עונדי סרט 

‘הצלב האדום’ כנציגי המעפילים.
 .1946 בנובמבר   26 כסלו,  ג’  שלישי,  יום 
המאבק מתחיל. ‘כנסת ישראל’ מגיעה לנמל 
בתוכם  הנרגש  ואייזיק’ל  המעפילים  חיפה. 
מאמינים שיורשו לרדת לחוף. קבוצת מלחי 
את  לכוון  כדי  הסיפון  על  עולה  בריטי  הצי 
בהם  נוגע  אינו  איש  הנמל.  בתוך  האוניה 
לרעה. ההוראות מן הארץ בנושא ההתנגדות 
אינן ברורות. איש לא מציין עד כמה יכולים 
בסיכון  הכרוך  במאבק  להרחיק  המעפילים 
“האנשים  כי  אומרת  העמומה  ההוראה  פיזי. 
אלא  הגירוש  לאוניות  מרצונם  יעברו  לא 
בנמל  אותם”.  לגרור  החיילים  את  יחייבו 
ישראל’  ‘כנסת  גירוש.  אוניות  שלוש  עוגנות 
נקשרת למזח לימין אוניות הגרוש, מסביבה 
מורשים  לא  עיתונאים  אפילו  צבא.  רק 
על  זמן  אותו  שעומד  אייזיק’ל,  להתקרב. 
הסיפון ביחד עם קבוצה של נוסעים חרדים, 
הוא  רואה  הרבה.  התכונה  מול  משתומם 
לפתע חיילים עם תתי מקלעים ורובים עולים 
על הסיפון ומלחי הצי יורדים. 400 החיילים 
תופסים עמדות. קצין עומד וצועק כי על כל 
איש  הגירוש.  לאוניות  לעבור  האוניה  אנשי 
לא מש ממקומו. מספר חיילים ניגשים לילד 
מסרב.  הוא  לרדת.  לו  ואומרים  שמונה  כבן 
החיילים דוחפים אותו. אייזיק’ל העומד בסמוך 
לילד נתקף זעם של חוסר אונים ותסכול על 
אי הצדק. באותו הזמן מתחיל לעוף מטר של 
קופסאות שימורים, פצצים, קרשים וברזלים 
ומתארגנים  לאחור  נסוגים  הם  החיילים.  על 
קשה  מאבק  מתחיל  להשתלטות.  מחדש 
להשתלט  הבריטים  מצליחים  לא  שבסופו 
על המתנה של  האוניה. מושגת הסכמה  על 
העניין  ינסה  במהלכם  אשר  ימים,  שלושה 
רוחם  המשפטית.  הערכאה  דרך  להיפתר 
למרות  מההמתנה,  מעודדת  המעפילים  של 
המצב הקשה על הסיפון. אך פתאום, ללא כל 
התראה מסתערים חיילים על הסיפון ומנסים 
להשתלט על האונייה. בעת ההתרחשות, ניצב 
אייזיק’ל על הסיפון. אחד או שניים מהחיילים 
קבוצת  לתוך  ישר  צרורות  יורים  בריטים 

האנשים עימה עמד. הנער אייזיק רוזנבאום, 
לבוש קפוטה שחורה, עם ראש מגולח ופאות 
ארוכות היורדות אל לחייו נופל מיד מתבוסס 
בדמו. הוא נפגע ישירות במצחו. המעפילים 
ומתחילים  לחברם  שקרה  מה  על  זועמים 
נהרגים  במהומות  בחיילים.  ולהכות  לתקוף 
נפצעים.  נוספים  וכארבעים  מעפילים  שני 
החיילים מתארגנים מחדש לתקיפה – ובעזרת 
סולמות מיוחדים מנסים לעלות על הסיפון. 
שהם  מה  כל  בעזרת  מתנגדים  המעפילים 
מוצאים מסביבם. הבריטים נסוגים פעם אחר 
פעם ומנסים שוב בעזרת סילוני מים לעלות 
ההתנגדות  עקב  נסוגים  ושוב  הסיפון  על 
העזה של המעפילים. חמש פעמים הם מנסים 
וכל פעם נסוגים עם פצועים. לבסוף מחליטים 
אך  נוראי,  גז  של  פצצות  להמטיר  הבריטים 
וחצי  כשעה  ולאחר  מוותרים  לא  המעפילים 
אש  מפעילים  הבריטים  חזקה,  התנגדות  של 
ישראל’  ‘כנסת  המעפילים  שאונית  עד  חיה 

נאלצת להיכנע.
מפונים  המעפילים  מסביב.  עתה  שרר  שקט 
לקפריסין  ומוגלים  הגירוש  לאוניות  בדממה 
כעבור זמן מה. על הסיפון נשארים מפוזרים, 
דוממים – תרמילים, שברי בקבוקים, קופסאות, 
לנורא  אילמת  עדות  קרוע...  דגל  דם,  כתמי 
שקרה. ‘כנסת ישראל’ נכנעת לחזק ממנה, אך 
יכולה היא להיות גאה על  נופלת,  רוחה לא 
קסטלר  ארתור  הסופר  יכתוב  כך  על  מריה. 
מדינה  של  צבאותיה  נלחמו  לא  “מעולם  כי 
בקרבנות  מבישה  כך  כל  מלחמה  תרבותית, 

רדיפה אומללים”.
אנשי  מביאים  הליל,  חצות  כמה שעות אחר 
החברה קדישא לקבורה באדמת הקודש את 
אייזיק’ל ולידו אלמוני –המעפיל השני שנהרג 
על האוניה. המוני אנשים התאספו ליד הקבר 
הטרי ואמרו פרקי תהילים. הגיע גם האדמו”ר 
מנדבורנה , אחיו הגדול של אייזיק’ל וכן הגיס 

– האדמו”ר מקרעטשנעף.
מאחיו,  “כמיליונים   – כתב  “דגלנו”  העיתון 
נרצח אף הוא על היותו יהודי, קלסתר פניו, 
פני יעקב התמימים והכשרים, החתומים בצלם 
אלוקים, הוא שגירה את ידיי עשו לרצחו נפש”. 
והוסיף הרב הראשי בן ציון עוזיאל: “דמויות 

כאלו, ראה יעקב אבינו בחלומו.”
הסיפור באדיבותו הרבה של מר עודד ישראלי 

)‘מצבות מדברות’(.

אבישי דגן

הבריטים עולים על כנסת ישראל תוך שימוש בפצצות 
עשן בנמל חיפה

חיילים בריטים ומעפילים על סיפון אניית המעפילים 
"כנסת ישראל"

"כנסת ישראל" בקרבת נמל חיפה
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עיתון "על המשמר" על יום כיפור בתל אביב, 1953. מסתבר שחוסר 
כבוד למסורת היהודית זה לא משהו ממש חדש.

במכללת הרצוג - גוש עציון
שנה טובה מתחילה

מכללת הרצוג - גוש עציון
ליד ישיבת הר עציון

הצטרפו להצלחה ובואו ללמוד עוד השנה
B.Ed. שנה ראשונה עם הטובים ביותר לתואר ראשון

חינם
לבוגרי צבא 

ושירות לאומי

לפרטים והרשמה:
tehilahz@herzog.ac.il  02-9937318 נשים: תהילה

shirar@herzog.ac.il  02-9937312 גברים: שירה

קמפוס נשים - מגדל עוז | קמפוס גברים - אלון שבות

 תנ”ך 
 תושב”ע

 מחשבת ישראל
 ספרות

 לשון
 לימודי א”י
 היסטוריה
English 

 חינוך מיוחד

גמישות במערכת הלימודי�
ה�עות מכל רחבי האר�
ארוחת צהריי� חמה
מעו� חדש לתינוקות
יח� ח� ומשפחתי

עי
בי

ש
יו 
וד
סט



6\\ יש”ע שלנו 

1,000

www.halel4U.co.il
054-9393030 

   
32

וידוי  באשמה.  הודאה  שכולל  וידוי  הוא 
לאדם  ולגרום  ההיפך  את  להשיג  עלול  זה 
ומעשיו  חטאיו  על  מתוודה  אדם  להתייאש. 
עצמו האם  את  הוא שואל  בזמן  ובו  הרעים 
הוא יכול לתקן את דרכו? כך מתפתח תהליך 
את  לאבד  האדם  עלול  שבמהלכו  שלילי, 
מסוג  וידוי  של  מקומו  כאן  העצמי.  בטחונו 
אחר – וידוי המעשרות וכך מסביר הרב קוק 
זצ”ל: “...על כן נתנה לנו התורה דרך להערה 
גם  לפעמים  כן  גם  שישמח  האדם  שצריך 
בביטוי שפתיים על מעשה הטוב   אשר עשה. 
בעבודה  לבבו  לחזק  הראויה  המידה  וכפי 
ולשמוח נפשו בפועלי יושר כתורה וכמצווה, 
ויימלא  רוח  קורת  בנפשו  שימצא   ראוי 
שמחה ושלווה, ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע 

וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו” 
)עין אי”ה  ברכות ב, מעשר שני, אות טו( 

את  מביאה   המעשרות   מתן  על  ההצהרה 
האדם  לוידוי מושלם יותר.  בעודו עומד לפני 
הכוס המלאה,  בחצי  ומתבונן  עולם   בורא  
המאפשר  נחת  של  קורטוב  לשאוב  יכול 

תנאים נוחים יותר להלקאה עצמית.  
נמצא שהוידוי ‘על החטא’ של הימים הנוראים 
והוידוי על המעשרות של חודש ניסן משלימים 
זה את זה ומאפשרים לאדם מחד להתחרט על 

מעשיו ומאידך להתבונן בהצלחותיו. 
נמצאים בעיצומו של חודש  אנו  בימים אלו 
אלול. הסברו של הרב קוק יכול להעניק לנו 
יש  אמיתי.  וידוי  לעשיית  מיוחדת  השראה 
‘וידוי  של  קורטוב  גם  הנפש  לשלב בחשבון 

מעשר’ - של הסתכלות גם על מה שהשגנו 
במהלך השנה. כל אחד מאיתנו עשה מעשים 
משפחתו.  או  קהילתו  לבני  וחיוביים  טובים 
רק השילוב שבין הסיפוק מהדברים הטובים 
אמיתית  ליצירה  יובילו  עצמית  הלקאה  עם 

של תשובה.
הוידוי המיוחד של מעשרות מסתיים בתפילה: 
ּוָבֵרְך ֶאת  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  ַהְׁשִקיָפה 
ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו 
ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. 
התפילה  עם  נכרך  האדם  של  הפרטי  הוידוי 
לשלום האומה כולה. הוידוי של היחיד מחובר 
לצרכים של הכלל. וידוי המשלב בין מעשיו 
הטובים של האדם לאלו הדורשים תיקון יכול 

להביא לתחושה של ברכה.

וידוי טוב
על הפרשה כי תבוא

המשך מעמוד השער

פה ושם+
מעמד הר סיני מחודש... 

בשכם!
ן ו ס נ י ל א ל  א נ ת נ

העיר שכם היושבת על קו פרשת המים הארצי- 
סימלה גם את קו פרשת המים שבנפש האדם- 
הבחירה בין הרע לטוב, בין הברכה לקללה. שכם 
יושבת בדיוק בתווך בין שניים מההרים הגבוהים 
בשומרון- הר גריזים מדרום והר עיבל מצפון. עם 
ישראל נצטווה שביום בו יעבור את הירדן, יצעדו 
כולם, הגברים הנשים הטף והגרים, ויערכו טקס 
הטקס?  נערך  כיצד  ועיבל.  בגריזים  רושם  רב 
ובכן, מדובר באחד האירועים המסוקרים ביותר 
שני  במקרא-  הטקס  מתואר  פעמים   3 בתנ”ך: 
וכי  ראה  )פרשות  דברים  בספר  נפרדים  ציווים 

תבוא( ותיאור ביצוע הטקס בספר יהושע. לקבלת 
לפתוח  פשוט  ממליצים  אנו  המלאה  התמונה 
את הפסוקים, אל מול גריזים ועיבל, ולחוות את 

המעמד המרגש, מן הספר – אל השטח. 

עומד  ישראל  עם  שם  סיני,  הר  למעמד  בניגוד 
מתחת להר, ומסתכל למעלה, כאן קורה בדיוק 
ומסתכל  ההרים,  על  עומד  ישראל  עם  ההיפך- 

על  לא  היא  השבועה  כאן  הארץ!  על  למטה- 
התורה שניתנה מלמעלה, אלא- על הארץ! כך 
נסגר המעגל שהתחיל כאן בשכם, עם ההבטחה 
לאברהם- “לזרעך אתן את הארץ הזאת”- הנה 
עם  הארץ!  על  ונשבעים  הזרע,  הבנים,  חוזרים 
סיום המעמד, עולה העם לראש הר עיבל, מקים 
מזבח, זובח עליו עולות ושלמים, ובסיום המעמד 
ובקעת  יריחו  בעמק  ההתכנסות  לבסיסי  חוזר 

הירדן.

בצורה  לצפות  מנת  המעמד- על  בעקבות  סיור 
מיטבית על העיר שכם, ממש מהמקום בו עמדו 
ל”מצפה  לעלות  מומלץ  הטקס,  בעת  ישראל 
תצפית  מהמצפה  גריזים.  הר  שבראש  יוסף” 
אך  השומרון  מזרח  צפון  מרחבי  לכל  נהדרת 
בעיקר לעיר שכם המקראית, קבר יוסף, ומקום 

מעמד הברכה והקללה.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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שמי?אני
ומה מי

   +          +    

ילדים יקרים,
בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה, 

שפתרונה: שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס 

 ita@myesha.org.il :02-6516662 או למייל
ותוכלו לזכות בפרסים!
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8\\ יש”ע שלנו 

אקורד סיום את סיומו של הקיץ בחרה המועצה 
של  חגיגי  בקונצרט  לציין  אל  בית  המקומית 
 40 על  שבע,  באר  הישראלית  הסימפונייטה 
נגניה, יחד עם צמד הפרברים בשירי ארץ ישראל 
ובאווירה פסטורלית. שר ההסברה יולי אדלשטיין 
ראש  היישוב.  תושבי  את  ובירך  בנוכחותו  כיבד 
הערב  את  הקדיש   1 רוזנבוים  משה  המועצה, 
שנותרו  ולמשפחות  האולפנה  שכונת  לעקורי 
במועצה  התלמידים  אלפי  את  ובירך  בשכונה 

בברכת שנה טובה להם וליישוב כולו.
מ-10  אחת  היא  שומרון  קרני  בריצה  מועצה 
במיזם  להשתתף  שנבחרו  בישראל  רשויות 
הספורט  לקידום  ובריאה”  פעילה  “עיר  הארצי 
כוללת,  התוכנית  המקומיות.  ברשויות  והבריאות 
לתזונה  מודעות  להגברת  פעילות  היתר,  בין 
נכונה, הפסקת עישון והפחתה במשקל. באירוע 
מנהל  מורן  דני  פרופ’  השתתפו  המיזם  השקת 
מנכ״ל  הספורט,  ממנהל  בנבנישתי  אבי  המיזם, 
הספורט  רכז  מנחם  אמיר  זורגר,  אריק  המועצה 
ראש   . 2 המתנ״ס  מנהלת  הרשקוביץ  וסמדר 
המועצה, הרצל בן ארי, הודה למשרדי הממשלה 
והוסיף כי הוא רואה  על הבחירה בקרני שומרון, 

במיזם חשיבות רבה.
בשנה  רשמה  אריאל  העיר  בהצלחה  אריאל 
שעברה את הזינוק הגדול ביותר בזכאות לבגרות 
ישראל.  ערי  בכלל  הזכאות  מנתוני  עולה  כך   –
השיק  נחמן  רון  העיר  ראש  כי  מציינים  בעירייה 
תכנית אסטרטגית בחינוך בעיר לפני כשש שנים, 
וההצלחה החדה היא העדות להצלחתה. בתוך 
באירוע  נפתחה  באריאל  הלימודים  שנת  כך, 

א’,  כיתות  תלמידי  כ-200  בהשתתפות  חגיגי 
ומאות תלמידי הגנים, בהם גם שני גנים חדשים 

. שנה פוריה! 3 שנפתחו השנה 
תפילת חנה בערב ראש השנה יתקיים באתר שילה 
הקדומה מעמד מרגש של תפילה והתעוררות, תחת 
הכותרת “תפילת חנה”. האירוע יכלול סיורים בליווי 
נגינה, תפילת נשים המונית, שיחה מפי הרבנית ימימה 
רזאל.  ואפרת  אהרן  עם  חסידית  והתוועדות  מזרחי 
נשים ונערות שהשתתפו באירוע בשנה שעברה ציינו 
כי הוא העניק להן חוויה רוחנית מרוממת ברוח ימי 
אלול ותשרי. האירוע ייערך ביום רביעי, כ”ה באלול. 

הכניסה חופשית. לפרטים והסעות: 02-9944019.
מאחז פלסטיני בעוד פרקליטות המדינה עומלת 
ביהודה  נוספים  יישובים  של  עקירתם  תכנון  על 
ושומרון, ערביי האזור ממשיכים לבנות ולהשתלט 
על עוד אזורים בניגוד לחוק ובניגוד לכל הסכם. 
השבוע הגישה תנועת רגבים עתירה לבג”צ נגד 
C שבדרום  בניית מאחז פלסטיני חדש בשטחי 
שצילם  בתמונה  לראות  שניתן  כפי  חברון.  הר 
, הבתים )בתי קבע( נמצאים עדיין  4 עובד ארד 
לעתירה  הפרקליטות  תגיב  כיצד  מעניין  בבניה. 

הזו...
דף  עומד  תשע”ג,  השנה  ראש  ערב  שלי!  ישע 
5 – על  הפייסבוק של מועצת יש”ע – ישע שלי 
כמעט 5,000 חברים! בדף אנו מפרסמים חומרי 
לטיולים  המלצות  תמונות,  סרטונים,  הסברה, 
לעקוב  לכם  שכדאי  מעניין  מידע  ועוד  ואירועים 
להשתתף  זוכים  הדף  חברי  בנוסף,  אחריו. 
בתחרויות וחידונים נושאי פרסים. בקיצור, חפשו 

אותנו בפייסבוק: ישע שלי.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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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 - מקור ראשון
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

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

המוציא לאור:
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