ואין לה מנחם

הרב מנחם פרומן ,רב היישוב תקוע ,נפטר השבוע בגיל 68

שלנו

 | 332במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

הרב פרומן

פעל רבות לחיזוק מפעל ההתיישבות ביו"ש
בגלוי ובסתר.
דרך חייו המיוחדת חיברה אליו
מגזרים מגוונים בעם ישראל,
וכך הצליח גם לחזק את
אהבת האדם ,התורה והארץ.

יהי זכרו ברוך!

4

6

שושנה שושנה חלק ב'
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

בשבוע האחרון החלו לפעול ברחבי
יהודה ושומרון קווי אוטובוס ציבוריים,
המשרתים את האוכלוסייה הפלסטינית,
במימון וביוזמת מדינת ישראל .קווים
אלה מאפשרים לפועלים הערבים לנסוע
ברחבי האזור במחירים נמוכים ,ומבלי
להזדקק לשירותיהם המפוקפקים של
נהגי הסעות פיראטיים .עיתון הארץ,
כצפוי ,פרסם מאמר מערכת שבו הוא
מאשים את מדינת ישראל במדיניות
אפרטהייד – אפליה על רקע גזעני ,בשל
הקמת הקווים החדשים .בישעמדה
השבת – מה אמרו הפועלים הערבים
בעצמם ל”הארץ” על האוטובוסים
החדשים ,וגם נתונים מפתיעים על
ה”אפרטהייד” הגזעני ביו”ש .רמז :לא
הערבים סובלים ממנו.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:06
תל אביב 17:22
חיפה 17:12

יציאה
18:19
18:20
18:19

כניסה
17:12
חברון
17:11
שכם
באר שבע 17:21

יציאה
18:19
18:18
18:20

הרב שלמה קרליבך
דמויות מופת בעם ישראל
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מלך השחמט
מה קורה

על הפרשה ויקהל-פקודי
תעלומת עמוד הענן

ב

“וּב ֵה ָעלוֹת ֶה ָענָן
פרשתנו נאמרְ -
ָאל ְּבכֹל
ׂר ֵ
ֵמ ַעל ַה ִּמ ְׁש ּכָן י ְִסעוּ ְּבנֵי ִי ְש
יהם” ,ובאר רש”י“ -בכל מסע
ַמ ְס ֵע ֶ
שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר
יחנו שם”.
אין ספק שישראל ללא עמוד ענן במדבר
סיני ,היו כלים מאליהם .עמוד הענן ,המצפן
האלוקי ,הוא אשר כיוון את מסעות ישראל,
הוא אשר הוביל אותנו בקצב הנכון ובדרך
הראויה לארץ ישראל .ע”י עמוד זה רבש”ע
יישר לנו הרים והעלה בקעות ,הכריע לנו את
מצרים והדריכנו במדבר החם.
והנה ,דווקא בכניסה לא”י הקב”ה גנז את
עמוד הענן הגלוי שליווה אותנו במדבר .בא”י
עלינו להסתדר ללא נס הענן ,למרות ששם
הוא נצרך מאד להנחותנו.
צעד זה צריך עיון ,שכן ארץ ישראל היא המקום

הרב ברוך אפרתי

רב קהילת 'זית רענן'

המסוכן יותר מבחינת היצר ,לעומת המדבר.
בא”י ניתן ללמוד מתרבויות העמים סביבנו
ערכים שליליים ח”ו ,מה שאין כן במדבר
השומם .בא”י ניתן לשכוח את ד’ בעבודת
החקלאות ,מה שאין כן באכילת המן במדבר.
מדוע אם כן ,לא נשאר עמוד הענן להנחותנו
בארץ כנען כדי להעלותה מן התהום
התרבותית בה הייתה משוקעת? מדוע לא
סייע ד’ ביד יהושע בתיקון הארץ ע”י אותו
עמוד מיוחד? מדוע נותן לנו רבש”ע גם היום
להיות נבוכים בארץ בנושאים ערכיים ,ואינו
מסייע לנו בגלוי כבימי המדבר ע”י נס? והלא
קל וחומר הוא ,אם עמוד הענן סייע ביישור
המדבר החומרי לפנינו וכיוון את דרכנו
בגלות מצרים ,האם לא ראוי היה שיישר גם
את ליבם של הגויים סביבנו ,ואף יחזק את
יראת השם שלנו לבלתי נחטא?
המשך בעמוד 3

מעוניינים למכור דגלי ישראל?
דגלים לרכב במחירים הזולים ביותר
לפרטים :אלחנן 0545-900645

יש”ע שלנו \\ 1

אפרטהייד ,נעים להכיר

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

הכל  8.80שקלים“ .לא כסף” ,כלשונו 12 .שקלים
חיסכון כל יום;  250שקלים פחות בחודש .על כל
יום עבודה הוא מקבל  200שקלים ,כך שהחיסכון,
לדבריו ,משמעותי ביותר”.

נדב פרנקל

פה ושם
נדב פרנקל
“מסתובב בעיר הישנה
ורעש בא מכל פינה
אני מכיר כבר
מכיר כבר את דרכי
בדרך לשער הרחמים“
(מאיר בנאי ,שער הרחמים)

בהפטרת השבוע ,הפטרת פרשת החודש ,נקרא
את דברי הנביא יחזקאל המנבא את בניינו של
בית המקדש העתידי“ :כֹּה ָא ַמר ה’ א-לוקים ַש ַׁער
ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִימית ַהפֹּנֶ ה ָק ִדים י ְִהיֶה ָסגּור ֵש ֶׁשׁת י ְֵמי
ש ָׁבּת י ִָפ ֵּת ַח ְּוביֹום ַהח ֶֹדׁש י ִָפ ֵּת ַח”
ַה ַמ ֲּע ֶשׂה ְּוביֹום ַה ַ ּ
(מ”ו/א) .בנבואה אחרת מסביר יחזקאל את הסיבה
ש ַׁער ַהזֶ ּה ָסגּור
ּאמר ֵאלַ י ה’ ַה ַ ּ
לכך שהשער סגורַ “ :ויֹ ֶ
י ְִהיֶה ֹלא י ִָפ ֵּת ַח ו ְִאיׁש ֹלא ָיבֹא בֹו כִ ּי ה’ ֱאֹ-לקי י ְִש ָׂר ֵאל

ָבּא בֹו ו ְָהיָה
ָסגּור” (מ”ד/ב).
מסורות רבות
קושרות בין
“שער הקדים”
(המזרח) ,ובין
שער הרחמים,
השער המזרחי
הר
בחומת
הבית.
שער הרחמים
נבנה במאה השביעית לספירה ע”י הח’ליפים
מבית אומיה ששלטו בארץ ,כנראה על גבי שרידי
שער עתיק מתקופת בית שני .השער נסתם לאחר
שהמוסלמים כבשו את הארץ מידי הצלבנים
במאה ה 12-ומאז לא נפתח עוד .בבית השער
הפנימי נמצאו מספר כתובות בעברית מימי
הביניים ,ויש הסוברים כי השער שימש כמקום
התפילה של היהודים ,שהיו מנועים מלהיכנס לתוך

צילוםGFDL xmaorx :

שער הרחמים

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

+

+

תחת הכותרת “קווים לדמותה של גזענות” פרסם
השבוע עיתון הארץ מאמר מערכת השולל את
האפשרות שקווי התחבורה הציבורית המשרתים
החל מהשבוע את האוכלוסייה הערבית
ביו”ש ,למעשה פותרים את מצוקת הפועלים
הפלסטינים“ .האוטובוסים הנפרדים הם חלק
ממשטר שמבוסס על הפרדה ואפליה ...יש
כללים ברורים שנועדו למנוע הידרדרות למשטר
של קולוניאליזם או אפרטהייד .האופן שבו
מנהלת ישראל את השטחים רחוק מהדרך שבה
אמורים לנהל שטח כבוש .לכן ,במקום “לדאוג”
לפלסטינים על ידי הדרתם מקווי אוטובוס של
יהודים ,עדיף שראש הממשלה יורה באופן מידי
על הפסקת ההפרדה הגזענית הזאת”.
המשעשע הוא שבאותו עיתון ,פרסם הכתב
חיים לוינסון ידיעה חדשותית שכותרתה
“הפועלים הפלסטינים דווקא מרוצים מההפרדה
באוטובוסים בגדה” .בכתבה מסופר כי “בזכות
הרפורמה ,אלפי פועלים ערבים שנוצלו שנים
ארוכות על ידי נהגים פיראטיים ,זוכים סוף סוף
לקבל שירות איכותי ומסודר מהמדינה”.
כך למשל חליל ,פועל בניין תושב חברון ,מספר
לכתב כי הוא נאלץ לישון בכל לילה בקלקיליה
כדי שיוכל להגיע בזמן לעבודתו בפתח-תקווה.
“בשלוש לפנות בוקר הוא קם ויוצא למעבר אייל,
ומשם עולה על רכב הסעות פיראטי בעלות של
 15שקלים” ,נאמר בכתבה“ .אתמול (ראשון) שמע
בחדשות שיש אוטובוס חדש לפועלים מהמחסום
הלוך וחזור ,והוא מרוצה .האוטובוס יעלה לו סך

שטחי “ ”Cמשמשים כיום באופן
מלא גם את האוכלוסייה הערבית
וגם את האוכלוסייה היהודית בדו
קיום באזור .עם ירידת מפלס
הטרור ,ביטלה ישראל למעשה
את רובם המוחלט של החסימות
והמחסומים אשר פגעו במרקם
החיים של הערבים .אלה נהנים כיום
מחופש תנועה מלא בכל המרחב,
דבר שהביא לשיפור דרמטי ברמת
החיים ובכלכלה הפלשתינית2 .
הנקודות היחידות שבהן נערכים
“בידוקים נושמים” נמצאים בצומת
תפוח ובסמוך למעלה אדומים.
אפשר לומר שחופש התנועה של
הערבים ביהודה ושומרון גדול
משמעותית מזה של אחיהם
ברצועת עזה ,החיים תחת אימת
הטרור של חמאס”.

באותו מאמר מערכת ,מזכיר הארץ את סוגיית
הכבישים ברחבי יו”ש ,כדוגמה למרכיב נוסף
של ה”אפרטהייד” .ובכן ,זוהי הזדמנות נהדרת
להיזכר בעובדות:
שטחי “ ”Cמשמשים כיום באופן מלא גם את
האוכלוסייה הערבית וגם את האוכלוסייה
היהודית בדו קיום באזור .עם ירידת מפלס הטרור,
ביטלה ישראל למעשה את רובם המוחלט של
החסימות והמחסומים אשר פגעו במרקם
החיים של הערבים .אלה נהנים כיום מחופש
תנועה מלא בכל המרחב ,דבר שהביא לשיפור
דרמטי ברמת החיים ובכלכלה הפלשתינית.
 2הנקודות היחידות שבהן נערכים “בידוקים
נושמים” (בדיקה לסירוגין של כלי רכב העוברים
במחסום)  -נמצאים בצומת תפוח ובסמוך
למעלה אדומים .אפשר לומר שחופש התנועה
של הערבים ביהודה ושומרון גדול משמעותית
מזה של אחיהם ברצועת עזה ,החיים תחת אימת
הטרור של חמאס.
ומה לגבי תושבי יהודה ושומרון היהודים? אלה,
תודה ששאלתם ,יכולים לנסוע רק ב 60-אחוז
משטחי האזור .יתירה מזאת ,אזרח ישראלי בעל
תעודת זהות כחולה מורשה להיכנס לערים
שכם וג’נין ,למשל ,אך ורק אם הוא ...ערבי .אזרח
ישראלי בעל לאום יהודי  -אסורה כניסתו ,על פי
כללי הצבא ,והוא עתיד לבוא על עונשו .מי אמר
אפליה על רקע גזעני?

הר הבית .המסורת
לשער
שהעניקה
את שמו מספרת כי
דרך שער זה יבוא
באחרית
המשיח
הימים ,כשהוא רכוב
על חמור לבן ,ולפניו
יצעד אליהו הנביא.
רבי פתחיה ,שביקר
בארץ בימי הביניים
מספר כי“ :פעם אחת
רצו הגויים להסיר ולפתוח השער ,ונתרעשה ארץ
ישראל והייתה מהומה עד שחדלו .ויש מסורת
בידי היהודים שדרך אותו שער גלתה השכינה,
ובו עתידה לשוב” .במהרה בימינו אמן.
איך מגיעים? יוצאים משער האשפות ופונים
שמאלה .הולכים בצמוד לחומה עד שמגיעים
לשלט המפנה שמאלה לשער הרחמים .מומלץ
להגיע למקום בליווי מאובטח.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

תעלומת עמוד הענן

המשך מעמוד השער

התשובה לכך נעוצה בשורש השאלה.
מהו האתגר הגדול של א”י? מסביר הרב זצ”ל
(בעולת ראיה א ,מ) את שמה של הארץ,
הקרויה ‘ארץ כנען’ ,בשל הצורך של כלל ישראל
להעלות את אורה הגנוז ממעמקי הטומאה
שנשתקעה בו בקליפת כנען התאוותן ,כנען
הכנוע לתאוות החיים ‘אוצר הכיעור והזוהמה
והשפלות האנושית’ .ארץ כנען היא מקום של
התמודדות עם תאוות החיים הנמוכות ביותר,
במלוא עוזן .בבקשתנו עמוד ענן שילחם עבורנו
ביצר ,אנו מניחים שאת התאוות ניתן ורצוי
לבטל ,אך עמדה זו היא גלותית ולא גאולית.
קליפת כנען איננה תאווה הניתנת לביטול,
אלא תאווה שניתן דווקא למשול בה .המילה
‘ניצחון’ מתפרשת להכרעה אך גם להנהגה-
כאדם המנצח על כלי הנגינה .בגלות ידענו
לנצח את הטבע ,אך בארץ אנו מעלים אותו

על הפרשה ויקהל-פקודי

למקורו העליון ומנצחים עליו ולא אותו .רק
כלל ישראל האחוז בקודש יכול להאיר אפילו
את מחשכי ‘כנען’ ולהעלות מארץ זו אור יקרות
שטמון במחשכי תאוותיה.
ניצחוננו על קליפת כנען חייב להיות עצמי ולא
ניסי ,ניהולי ולא הכרעתי .עלינו למצוא את
הכלים לנהל את התאוות בישרות אלוקית .לא
לבטלן ,ולא להכריען כמדבר ,לא ליישרן עם
עמוד ענן ניסי ,כי אם להתמודד עם התאוות
ולתת להן מקומן הבריא והמסודר כהדרכת
התורה ובגבולותיה.
כלל נקוט בידינו -נס אינו יכול לשנות אדם ,נס
יכול לשנות רק תפאורה .ובלשון רבותינו – ‘הכל
בידי שמים חוץ מיראת שמים’ .עמוד הענן יכול
היה ליישר הרים ,להכריע את מצרים ,אך לא היה
מיועד לבטל תאוות באדם .עלינו לזכור את ערכה
של ארץ ישראל כמקום של ניצחון האדם על

תאוות הטבע ,ניצחון על כלי הנגינה של החיים.
האמת הגדולה היא שלא רק במדבר ליווה אותנו
עמוד הענן ,אלא גם בא”י מימי יהושע ועד ימינו
אנו .עמוד הענן הגלוי הפך לעמוד הענן הסמוי-
תורת ד’ ,ובעיקר תורה שבעל פה .תושב”ע היא
עמוד הענן שלנו ,היא המדריכה אותנו בכל
נבכי חיינו ,בעצב ובשמחה ,במלחמה ובשלום-
ָתן
ׁמרוּ ֵעד ָֹתיו וְ חֹק נ ַ
יהם ָש ְ
ֲל ֶ
“ב ַע ּמוּד ָענָן י ְַד ֵּבר א ֵ
ְּ
ָלמוֹ” .זהו שמנו האלוקי ,זוהי מהותנו ,נשיאת שם
ד’ בעולם החומר ,ובראשנו עמוד הענן -התורה
הקדושה המקדשת את התאווה ומנהלת אותה
במצוות .אמר הקב”ה בראתי יצר הרע ,בראתי
לו תורה תבלין .תבלין (כגון מלח) אינו מבטל
את המאכל אלא מדגיש בו את הטעם הטוב שבו,
וזו מטרתנו בא”י .עילוי היצר יתכן רק ע”י עסק
התורה הקדושה בעמל ,ודווקא בארץ ישראל,
ההופכת את עורה מכנען לארץ ד’.
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סיפורי ארץ ישראל

שושנה ,שושנה חלק ב'

תקציר חלק א' :ספינת
"שבתאי
המעפילים
לוז'ינסקי" עגנה זה עתה
בחופי ארץ ישראל כשעל
סיפונה  820מעפילים.
ספינה זו התפרסמה בעיקר
בזכות השיר המפורסם
"שושנה ,שושנה" המתאר
את תלאותיה ומאבק
אנשיה ,ניצולי מלחמת
העולם השנייה ,עד הגיעם
לחוף המבטחים .על הסיפון
אנו פוגשים את האחיות -
שרה ולאה לבית קאופמן אביהן של שרה ולאה
תשושות לגמרי אחרי המסע
הקשה בלב ים .והנה הספינה
הועלתה על שרטון מול חוף ניצנים בכוונה
תחילה אחרי שהצליחה להתחמק מספינות
המשמר והרדארים הבריטים .המטרה -
הספינה תיצור באמצעות גופה מעין שובר
גלים שיחסום את הגלים מלהפריע להורדת
המעפילים לחוף.
שרה ולאה התשושות החזיקו זו את זו .פקודות
נזרקו מכאן ומשם .ופתאום הונח על שרה
גלגל הצלה ונאמר לה כי עליה להחזיק בחבל
ולקפוץ למים .שרה קפאה לרגע ,אך הבחור
החסון שעמד לידה הסתכל חזק בעיניה ואמר
לה – "קדימה ,את יכולה!" .היא הסתכלה
לימינה וראתה את אחותה לאה קופצת .שרה
אזרה אומץ ובלי לחשוב יותר מדי קפצה אף
היא .אך עד מהרה גילתה כי קפצה לא נכון – נתקבלה הוראה – לשרוף או לזרוק את תעודות
כאב חד הרגישה ברגלה שנשרטה מהחיכוך הזהות .חיש מהר הועלתה מדורה מאולתרת
הקשה בחבל .למטה הסתבכו רגליה בחבל ,והתעודות נזרקו .אי אפשר היה להבחין עתה
היא נחבלה קשות ונפלה לים .פתאום מצאה מי הוא מי .משנשאלה שרה לזהותה ענתה
עצמה בחושך הים הקר כשהיא בולעת המון כשאר נוסעי האוטובוס" :אני יהודיה מארץ
מים מלוחים שצורבים את גרונה .שרה ישראל" .לפתע נסגר מעגל וחבורת נוסעי
התעשתה והחזיקה חזק בחבל .זוג ידיים האוטובוס החלו להתחבק ולרקוד הורה תוך
חסונות תפס בה ,משה אותה מהמים והניחה כדי שירה וצרחות של התרגשות" :אני יהודיה
על סיפון סירה קטנה .הסירה יצאה לדרך מארץ ישראל" .השמחה לא ארכה הרבה זמן
עם עוד כמה יהודים המומים בדרך אל חוף ומכל צד נדחפו הרוקדים על ידי הבריטים
המבטחים ,כשהיא מונהגת על ידי בחורים לתוך כלי רכב צבאיים שלקחום לנמל חיפה,
חסונים מלאי בלורית .משהגיעה הסירה
הקטנה אחרי מספר דקות אל החוף הורדו
כולם ממנה ושרה התשושה פשוט נשכבה
על החול – משתעלת .אחרי שנרגע השיעול
נשתתקה ,הביטה סביבה ,הרגישה את החול
הנעים בכפות ידיה ,חייכה לעצמה וחשבה:
"החלום שלי התגשם .אני בארץ ישראל!".
נחמה בזורה ,חברת קיבוץ ניצנים ,הייתה כל
אותו הזמן על החוף .מהמים יצאו כל הזמן
אנשים רטובים ,המומים ,שמלמלו כל מיני
דברים .תפקידה היה לחלק שמיכות ,לנגב
את האנשים ולהעבירם למקום האיסוף.
פלמ"חניקים הגיעו ,רטובים אף הם ,לגמו
מעט תה חם וחזרו למים – להמשך המשימה.
אט אט התקבצו להם כל המעפילים והובלו
במהירות אל אוטובוסים של חברת 'דרום
יהודה' שהיו מלאים כביכול בנוסעים מן
הקיבוצים שמסביב .המעפילים הולבשו
חיש מהר בבגדים מקומיים מתוצרת 'אתא'
והשתלבו בנוסעים הרגילים
בקו יד מרדכי  -גברעם –
ניצנים .נוסעים עלו וירדו וכך
הוטמעו המעפילים בין חברי
הקיבוצים .הבריטים שישבו
ממש קרוב לשם לא ידעו
להבחין מיהו עולה ותיק ומי
הוא מעפיל חדש שהגיע אך
לפני דקות מעטות.
שרה ולאה הנרגשות עוד
לא הספיקו לקלוט מה קורה
והנה האוטובוס בו נסעו
נעצר ועלו עליו חיילים
בריטים .האוטובוס הופנה
אל עבר מחנה צבאי סמוך.

משנשאלה שרה לזהותה
נוסעי
כשאר
ענתה
האוטובוס" :אני יהודיה
מארץ ישראל" .לפתע
נסגר מעגל וחבורת נוסעי
האוטובוס החלו להתחבק
ולרקוד הורה תוך כדי שירה
וצרחות של התרגשות" :אני
יהודיה מארץ ישראל".
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אבישי דגן

שם התחיל המיון .קצין בריטי הפנה את
לאה לצד הארצישראלים ואת שרה לצד
המעפילים .שרה ידעה מעט עברית וניגשה
זקופת קומה אל הקצין הבריטי" :אני הלכתי
לעזור להורדת המעפילים" .הוא שאל" :מה
שמך?" ושרה ענתה תוך שהיא מסתכלת עמוק
בעיניו" :יהודיה מארץ ישראל" .והמשיכה:
"פעם הייתי פליטה .לא רוצה לקפריסין".
הקצין שאל" :מאיפה את?" ושרה ענתה:
"מגדרה" .הקצין הקשה" :מאיזה רחוב?",
שרה חישבה מהר אילו שמות יכולים להיות
לרחובות בגדרה ,שכמובן שמעולם לא ביקרה
בה וירתה בזריזות" :מרחוב הרצל" .מכורח
ההרגל ,כשהיא במצוקה ,הכניסה שרה את
ידה אל הכיס והוציאה מעט את תמונת אביה
האהוב .היא לחשה אליו" :אבא ,חבל שאתה
לא איתי כאן בארץ ישראל .עזור לשתינו
שנישאר כאן" .הקצין שראה זאת שאל" :מי
זה?"" .אבי .זיכרון .קמע ,שעוזר לי להתגבר
על כל המצבים" ,ענתה שרה .הקצין לקח
את התמונה לידיו ,התבונן בה ואמר" :מבט
פיקח" .הוא הסתכל בתמונה ,הסתכל בשרה,
שוב בתמונה ושוב בשרה ,טפח על כתפה
ואמר" :רדי" .שרה ירדה באיטיות ,המומה.
עלתה על האוטובוס ,הצטרפה אל אחותה
שחיבקה אותה .שקט השתרר לפתע בראשה.
האוטובוס התניע ויצא בדרכו חזרה בדרך
הארוכה אל קיבוץ ניצנים .הן ניצלו מהגליה
לקפריסין ,אם כי בזכות או בגלל הערבוב
המכוון בין המעפילים לתושבים ,רבים מאנשי
הישוב הוגלו ורבים מן המעפילים נשארו.
סוף הדבר היה ששרה נשארה בקיבוץ ניצנים
והפכה לחברה בו ,השתתפה בהגנה עליו
ואף נפלה בשבי המצרי כשאלה פלשו לארץ
במלחמת השחרור וכבשו את הקיבוץ .לאחר
השחרור חזרה לקיבוץ שהוקם מחדש.
הסיפור מעובד מתוך ספרו של דודו דיין ‘עושים
מדינה’ ובאדיבותו הרבה.

מראה אחורית

"החזרה שלנו לארץ ישראל זה הדבר המהותי.
ההשתרשות באדמה מחדש והתקבצות הגלויות,
כמו חזון העצמות היבשות שהקריאו לנו
בילדותנו .אבל לא רק הגוף הפיזי מתקבץ.
כל אחד הלא הביא עמו תרבות חיים ומושגים
רוחניים משלו .מכל אלה צריכים ליצור את
ההפריה ההדדית" (הרב מנחם פרומן ז"ל,
ראיון לעיתון מעריב ,לפני  27שנה).
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרב שלמה קרליבך
חנוכה ,מדינת ,ניו יורק ,ארה"ב .אורח מיוחד מוזמן לבית
הסוהר ,בו בין שאר אסירים ,שוהים  8אסירים יהודים .הרב
שלמה קרליבך מגיע על מנת להופיע מול אותם היהודים
במופע מיוחד לכבוד החג ,כמובן ,ללא תשלום .ההופעה
הפכה במהרה למסיבת חנוכה אמיתית ושמחה במיוחד.
לאחר הסיום ,מבקש הרב שלמה אישור לערוך סיור בכלא
כדי לחזק אסירים אחרים הנמצאים בו.
הרב נכנס לכל תא ,מחבק ומנשק כל אסיר ,משוחח איתו
וממשיך לתא הבא .אחרי שעבר בין כל האסירים ,ממשיך
הרב אל חדר האוכל ,המועדון ,המטבח ...לכל פינה וכוך
בבית הסוהר ולא נח לפני שווידא שלא פספס אף אסיר.
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כשפונה הרב שלמה לעזוב ,בעודו צועד במסדרון ,רואה כי
רודף אחריו אסיר כהה עור וגדל מידות ,בעל פנים מצולקות
 "רבי! רבי!"  -צועק האיש" .כן ,חבר?"  -פונה אליו הרבשלמה בפנים מאירות.
"פשוט אהבתי את החיבוק שנתת לי קודם"  -אומר האסיר
לאחר מבוכה קצרה " -אכפת לך לתת לי עוד אחד?"
הרב קרליבך מחייך חיוך רחב ועוטף את הבחור בזרועותיו.
כך עומדים השניים חבוקים שעה ארוכה.

תקוה דגן



לבסוף פולט האסיר אנחה עמוקה" ...אוי רבי! אף אחד! אף אחד לא חיבק
אותי ככה מעולם!" דמעות חמות החלו לזלוג במורד פניו" .אתה יודע רבי?
אם רק היו מחבקים אותי ככה לפני  10שנים ,אני בטוח שלא הייתי בכלא
הזה היום בכלל!".

הרב שלמה קרליבך נולד ,עם אחיו התאום אליהו-חיים ,בברלין בשנת  1925למשפחת רבנים ידועה .בשנת 1939
היגרה המשפחה לארה"ב והאב מונה לרב קהילה במנהטן .מגיל  14נחשב שלמה קרליבך לעילוי ,למד בישיבות
שונות ובהמשך גם באוניברסיטת קולומביה .הוא הוסמך לרבנות ,התפרסם כזמר ומלחין וכחזן בימים הנוראים.
בשנות ה  50 -וה  60 -החל להפיץ את תורת החסידות בקרב יהודי ארה"ב ,ונדד ,בליווי הגיטרה שלו ,ברחבי
המדינה להופעות עשיית נפשות .החלו להתקבץ סביבו חסידים שהתלהבו מסגנונו .בהמשך החל קרליבך
להסתובב גם בקהילות יהודיות בעולם .ב 1968-הקימו חסידיו את היישוב "מבוא מודיעים" על יד לטרון .הרב בנה
שם את ביתו ,וחילק את זמנו בין המגורים במושב וביתו בארצות הברית .במקביל המשיך קרליבך להופיע
ולערוך קונצרטים ברחבי העולם .בשנות ה 80-ביסס את החסידות שלו ,שמנתה כבר עשרות אלפי אנשים,
ופנה לעסוק בהנחלת סיפורים חסידיים ,שהקליט והפיץ .הוא אף הגיע פעמיים לברה"מ הקומוניסטית .בגיל
 48נישא לנעילה ,לבני הזוג נולדו שתי בנות – נשמה ונדרה.
קרליבך נפטר בט"ז בחשוון תשנ"ה 21 ,באוקטובר  ,1994מהתקף לב .כיוון שפיזר את כל כספו לצדקה ,נפטר
קרליבך חסר פרוטה ,ותלמידיו נאלצו לקבץ תרומות כדי לארגן את מסע הלוויתו .הוא נטמן בירושלים.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרכז קטיף ,מרים צחי ,עמית עגמי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

תודה!

לכל מאות הפעילים שהשתתפו
השבוע בכנס היוזמות של

ישראל שלי
מעל 99,000

30

חברים בפייסבוק

פעולות שונות בשבוע

20,000
500,000

חברים מבצעים פעולות ברשת בשבוע

אנשים נחשפים מידי שבוע לתכנים של ישראל שלי

מעל  5מליון

צפיות בערוץ היוטיוב של ישראל שלי

בואו לעשות איתנו ציונות!
www.facebook.com/myisrael

¸¸»È»¯ÇÈ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
להרגיש קטיף כ 40-עיוורים וכבדי ראייה ביקרו
השבוע במרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף
וצפון השומרון  . 1מדריכת הקבוצה ,עינת בלוך,
ציינה כי “הדגש בסיורים הוא תיאור גוש קטיף
בתקופה שלפני העקירה – הנופים ,הריחות
וההרגשה ,ולכן עברה על המבקרים חוויה מרגשת
המתאימה למצבם” .מוכי בטר ,מנכ”ל מרכז קטי,
הוסיף כי “מרכז קטיף פתוח לאורך כל השנה בפני
כלל אזרחי ישראל ובקרב מגוון אוכלוסיות”.
חיזוק לאומי סיור מיוחד של מנכ”ל מנהלת השירות
האזרחי-לאומי ,שר-שלום ג’רבי ,נערך בסוף השבוע
האחרון בניצן ובישובים החדשים הנבנים בימים אלו
לעקורי גוש קטיף .במהלך הסיור נפגש ג’רבי עם
סגן ראש המועצה האזורית לכיש ,יורם אוהב ציון.
השניים דנו באפשרות לשילובן של בנות השירות
הלאומי בסיוע והתנדבות ביישובים השונים .את
הסיור יזם יו”ר וועד מתיישבי גוש קטיף וצפון
השומרון אליעזר אוירבך ובו השתתף גם יו”ר וועד
חקלאי גוש קטיף ,אהרון חזות.
מוקירים את ההסדר יו”ר הבית היהודי נפתלי בנט,
התארח בישיבת ההסדר בקרני שומרון באירוע
הוקרה לתלמידי הישיבה העומדים לקראת גיוס
 . 2בנאומו אמר בנט כי “התשובה שלנו לכל מי
שחושב שהציונות זה פשע נגד האנושות ,זה לשבת
וללמוד ואז לקום ולהילחם” .באירוע השתתפו
ראשי הישיבה  -הרב שמואל הבר והרב אברהם
קורצוייל ,רבני השיעור ,הרב זוהר ואנונו והרב יהושע
הבר ,המשגיח השיעורי הרב יוגב פרג ומנכ”ל איגוד
ישיבות ההסדר – איתן עוזרי.
שילובים בבנימין מנכ”לית משרד החינוך דלית
שטאובר ומנהל מחוז ירושלים מאיר שמעוני ביקרו
בשבוע שעבר במועצה אזורית מטה בנימין יחד עם
ראש המועצה אבי רואה .את הביקור סיכמה שטאובר

במילים הבאות“ :הסיור היום עסק בשילובים ,לראות
את השילובים בבתי הספר בבנימין ,לראות ולשמוע
את הסובלנות ,הכבוד ,ואהבת האדם הנלמדים כאן.
החזון של ראש המועצה על אחדות עמ”י ,מורגש
כאן בכל פינה”.
מלך השחמט בשושן פורים התקיימה באלקנה
אליפות יהודה ושומרון ה 12-בשחמט  . 3קרוב
למאה שחמטאים מ 23-ישובים ביו”ש השתתפו
באירוע השנתי שמארגן מועדון השחמט אליצור
אלקנה בניהולו של חגי פרנק .בתואר אלוף יו”ש זכה
אריאל לאופר בן ה 20-מעפרה .במקום השני זכה
טל לויטן ובשלישי התחלקו לב גרשגורן ,יוליה לויטן
ואלכסנדר פולישוק .מזל טוב לזוכים!
בדרכו של אברהם בפסח הזה תושבי הר חברון
פותחים את בתיהם לכולם .בחול המועד פסח ,יום
חמישי ,י”ז ניסן ,ה’תשע”ג 28.3.2013 ,יארחו תושבי
האזור את תושבי ישראל ביישוביהם .זוהי הזדמנות
להכיר את המשפחות הבתים ,הנופים הפורחים,
והמרחבים הגדולים .כולם מוזמנים .לנוחות
המבקרים ,יחולקו יישובי ההר לשלושה מרחבים:
מבואות לכיש ,לב ההר וקדמת נגב .מפת הר חברון
תחולק למבקרים בחוה”מ.
החצר התימנית במוצ”ש ויקרא יושק בישוב כוכב
יעקב שבבנימין מיזם תרבותי חינוכי חדש בניהול
האמן והיוצר שוהם שמחי – “החצר התימנית” 4
 שתשלח את המבקרים בה למסע אחורה בזמןאל אחת הקהילות המפוארות והעתיקות בעם
היהודי .באירוע צפויים ליטול חלק אנשי ציבור ,ותיקי
ורבני העדה התימנית ואמנים בהם הזמר ציון גולן
ואחרים .מנחה האירוע נריה פנחס אומר כי “החצר
התימנית פותחת צוהר לאומנותם של יהודי תימן
ונותנת לבאים בשעריה תחושה של בית”.

התפוח גדל ביום רביעי כ”ד באדר ()13/3/13
יחנך מרכז התרבות והספורט החדש ביישוב
תפוח ,בהופעה של הזמר יונתן רזאל .הקמת מרכז
התרבות ממשיכה את תהליך ההתפתחות המואץ
אותו עובר היישוב בשנים האחרונות .יושב ראש
המזכירות ,דורון הלל אומר כי “הישוב ממוקם בצורה
אידיאלית ,בין בנימין לבין ישובי גב ההר ,ובין מערב
השומרון ומרכז הארץ לבקעה ומטרתנו להפוך את
הישוב לאבן שואבת לכל תושבי הסביבה” (רכישת
כרטיסים להופעה 050-2627554 :איתי רון ,יחיד65 :
ש”ח ,זוגי 120 :ש"ח).
לנשום את התנ”ך הנהלת רשת אמי”ת סיירה השבוע
בשילה הקדומה  5וצפתה בשיעור תנ”ך יחודי על
ספר שמואל וזאת בעזרת מיצג אור קולי וסרט מיוחד
שהוכן במקום .מנכ”ל הרשת ד”ר אמנון אלדר אמר
כי האתר מצליח להפוך את התנ”ך לחי ונושם “כל מי
שלומד את ספר שמואל חייב לבקר בשילה ולחוות
את החוויה .כשהוא נמצא במקום הוא גם מחובר
לתקופה .אני מאמין שתלמידי ישראל צריכים להגיע
ולחיות את שילה הקדומה– ארץ התנ”ך שהיא מקום
לידתו וצמיחתו של העם היהודי”.
בוטיק בשומרון יקב גת שומרון הממוקם בישוב
קרני שומרון ,החל בייצוא יין ליהודי טורונטו,
ובחודש האחרון גם לאליטת יהודי יוהנסבורג
שבדרום אפריקה .״עד היום התמקדנו בשיווק
ללקוחות פרטיים בארץ ,וכיום אנו מכוונים
ללקוחות בחו”ל” אומר ליאור נחום שהקים את
היקב יחד עם אביגדור שרון שמספר על תגובות
מצוינות מחו״ל .היינות המיוחדים זכו גם לתגובות
טובות בפסטיבל היין הכשר שהתקיים לאחרונה.
ראש המועצה הרצל בן ארי אמר“ :אנו רואים ביקב
ובתוצר המעולה שלו ,שזכה בפרסים בינלאומיים,
נקודת גאווה לישוב כולו”.

חגיגות האפרטהייד

השבוע חגגו בעולם הנאור את "שבוע האפרטהייד הישראלי" .ברחבי אירופה ,ארה"ב ואפילו כאן ,במדינת ישראל ,מתקיימים אירועים הכוללים הרצאות
(למשל של "שוברים שתיקה") ,הקרנות של סרט המופת "חמש מצלמות שבורות" והפגנות הקוראות להחרמתה ולהשמדתה של מדינת ישראל .לרגל
החג המפוקפק ,השיק אתר מידה תחרות צילום ייחודית .הגולשים מוזמנים להעלות לדף הפייסבוק של 'מידה' תמונות המתעדות את מציאות החיים
ה"קשה" של המיעוט הערבי בישראל באוניברסיטאות ,בבתי החולים ,בקניונים וברחובות הערים.
את התמונות המוצלחות נפרסם גם בדף הפייסבוק של 'ישראל שלי'.

בדו ונתפסו

הפלסטינים טענו כי שש מכוניות הוצתו בקוסרא בשבוע שעבר .האצבע המאשימה הופנתה מיד :המתנחלים הציתו .השבוע קבעה
המשטרה :הכל שקר .האירוע היה מפוברק מתחילתו עד סופו .חברי ישראל שלי חיזקו את משטרת ישראל בדף הפייסבוק שלה על
החקירה המהירה והיסודית .חשוב לדעת :היישוב אש קודש סובל מהתנכלויות וטרור יומיומי והוא לא לבד .ברחבי יהודה ושומרון נרשמים
בכל יום עשרות מקרים של יידוי אבנים ,בקבוקי תבערה ,עקירת גפנים ,גניבות וירי .אבל תג מחיר שקרי אחד ,והתקשורת כבר שם.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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