נקראו לדגל

מאות מתנדבים חילקו דגלי ישראל בכל רחבי הארץ במסגרת שבוע "אני ישראלי"
(עמ' אחורי)

שלנו

 | 337במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

4
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היום בו הוקמה המדינה חלק ב'
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

קבינט הדיור שהקימה הממשלה לפני
מספר ימים ,יכול להביא להישג משמעותי
שיוריד את מחירי הדיור .לא בסיסמאות ,לא
בשיטות כלכליות מסובכות ולא בהצהרות
מיותרות .עתודות המגורים הזמינות ביותר
כיום לבניה ,מצויות ביהודה ושומרון.
באזורים אלו לא חסרים שטחים פתוחים
ואפשרויות חדשות ומזמינות להרחבה
ובינוי .אלפי היחידות הזמינות באזור מהוות
כ 10%-מהביקוש השנתי ,ויש לראות בהן
חלק בלתי נפרד מהפתרון למצוקת הדיור.
העובדה שבקבינט החדש מכהן גם שר
הביטחון ,משה יעלון ,תאפשר לזרז את
הליכי אישור התכנון והבניה ולהגיש לעם
ישראל פתרון זול ונוח למגורים באזור
המרכז ,עם קרבה של  10-30דקות
למרכזי התעסוקה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:35
תל אביב 18:51
חיפה 18:42

יציאה
19:49
19:51
19:51

כניסה
18:40
חברון
18:40
שכם
באר שבע 18:49

יציאה
19:49
19:49
19:50
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גולדה מאיר
דמויות מופת בעם ישראל

אלקנה בראש
מה קורה

על הפרשה
אחרי מות קדושים
מה בין יום העצמאות לבין יום ירושלים

ע

שר קדושות נתקדשה א”י (כלים
פרק א’) הקדושה הראשונה
קדושת הארץ .נעלה ממנה קדושת
ערים מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון
קדושה שלישית היא קדושת ירושלים.
יום העצמאות הוא יום שבו חוגגים
אזרחי ישראל את יום הקמת המדינה ,יום
שהביטוי המובהק שלו הוא שלטון יהודי
על הארץ .עצמאות וחופש של העם לממש
על חלקת האדמה הזאת את שאיפותיו .על
אותה אדמה אותה הבטיח הקב”ה לאברהם
אבינו“ :ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ
מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם”.
זו שמחה המקיפה את רובו המכריע של

הרב זאב שרון

ראש מכינת ארזי הלבנון ,שילה

הציבור .יום עליו אמר הרב כהנמן ,מקים
וראש ישיבת פונובי’ז בבני-ברק ,שרק מי
שעבר באירופה מיד אחר השואה (כפי
שעבר הוא) ,יכול להבין את גודל הנס
שהתרחש עם הקמת המדינה.
את יום ירושלים ,לצערנו ,חוגג רק הציבור
הדתי-לאומי .קדושתו של היום הזה היא
פנימית יותר שורשית יותר ,עמוקה יותר.
יום המקשר את עם ישראל את עיר הקודש
והמקדש .כדי להכיל את קדושת היום
המיוחד הזה צריך להצטייד באור שמים
מיוחד שרק תורת ארץ-ישראל יכולה
ליצר.
זו התורה הגואלת שמבינה שמה’ באייר
המשך בעמוד 3
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בונים פתרון

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

הינו בנייה מאסיבית באזור יהודה ושומרון.
חבל ארץ זה ,מאופיין בקרבה רבה (30-10
דקות) לאזור תל אביב ,המרכז וירושלים.
באזורים אלו זמינים לביצוע מידי יותר
מ 4,000-יחידות דיור  -כ %10-מהביקוש
השנתי בישראל ,אשר הוצאת המכרזים
עבורן כרוכה רק באישורו הפורמאלי של שר
הביטחון .השר יעלון ,אגב ,חבר בצוות הקבינט

נדב פרנקל

פה ושם
שדה בועז
איתן לאוב

הימים הם ימי קציר חיטים שבין פסח לשבועות,
ימים שיש בהם מעט מן הרוח של בין כסה לעשור,
ימים של התקדמות רוחנית .הרב עדין שטיינזלץ,
בספרו חיי שנה ,מביא את התפיסה כי פסח
ושבועות חד הם ובעלי מהות פנימית משותפת.
אין עניין בגאולה ללא קבלת התורה שתבוא
בעקבותיה ותיצוק תוכן חדש אל העצמיות שזכה
לה האדם .כמו כן משמעות זו שזורה באירועים
החקלאיים הקשורים בשני החגים ,בפסח-
היציאה מהעבדות והבשלת השעורה למאכל
הבהמה ,ובשבועות -קבלת התורה והבשלת
החיטה המחיה את האדם.
בימים אלו ממש ,ימי קציר חיטים ,תחל גם גאולתו

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

של עם ישראל
בארצו בקשר
שבין רות לבועז,
שיביא ללידת
דוד המלך.
הישוב שדה
הוקם
בועז
בחודש תמוז
התשס"ב כשני ק"מ מצפון ליישוב נווה דניאל
שבגוש עציון .שמו של היישוב ניתן בעקבות
סמיכותו לעיר בית לחם ,עירו של בועז .היישוב
הוא נקודת תצפית מרהיבה :מצפון ניתן לראות
את ירושלים ,ממערב את קו החוף ,וממזרח את
אזור מזרח גוש עציון וההרודיון ואף רחוק יותר
את הרי מואב ,מקום הולדתה של רות.
איך מגיעים? ניכנס ליישוב נווה דניאל שבגוש
עציון .בכיכר הראשונה ,נמשיך ישר ,ומייד אחר

+

+

מצוקת הדיור ההולכת וגוברת ,עם עליית
מחירי הדירות ,הייתה אחד הנושאים
המרכזיים בבחירות האחרונות ,ובהתאם
לכך תפסה חלק נכבד במשא ומתן להרכבת
הממשלה .כעת ,חודש לאחר הקמתה ,יוצאת
הממשלה בצעד המעיד על האופן הרציני
בו היא מתכוונת לטפל בנושא ומקימה
את “קבינט הדיור” אשר בראשו יעמוד שר
האוצר.
הקבינט החדש טרם פרסם באילו שיטות
פעולה בכוונתו לנקוט על מנת להביא
לירידת המחירים הנצרכת ,אולם כבר בזמן
כהונת הממשלה הקודמת ,פרסם מנכ”ל
משרד ראש הממשלה לשעבר ,אייל גבאי,
כי הפתרונות למצוקה אינם נמצאים בתחום
הפיננסי אלא בהגדלת ההיצע ,וכי על היצע
זה להיות באזור המרכז ולא רק בפריפריה.
לא פיקוח על מחירים ,לא הפגנות ולא
סיסמאות יפתרו את הבעיה .כמו כל מוצר ,גם
בתחום הדיור  -כאשר הביקוש גדול מההיצע,
המחיר עולה .לכן ,הפתרון הוא חד וברור:
חייבים לסגור את הפער בין הביקוש וההיצע.
במחקר שפרסם המרכז הבינתחומי בהרצליה
נקבע כי על מנת שמחירי הדירות ירדו “צריך
לשווק  20אלף יחידות דיור בשנה באזורים
רלבנטיים לפרנסה .כלומר ,אם באותה שנה
שווקו כ־ 40אלף יחידות דיור ,כדי שנראה
שינוי ,חשוב שכמחציתן יהיו במרכז”.
הפתרון היחיד העונה על כל המאפיינים
הנדרשים ,ובראשם קרבה למרכזי תעסוקה,

במחקר שפרסם המרכז
הבינתחומי בהרצליה נקבע כי
על מנת שמחירי הדירות ירדו
"צריך לשווק  20אלף יחידות
דיור בשנה באזורים רלבנטיים
לפרנסה .כלומר ,אם באותה
שנה שווקו כ־ 40אלף יחידות
דיור ,כדי שנראה שינוי ,חשוב
שכמחציתן יהיו במרכז".
הפתרון היחיד העונה על
כל המאפיינים הנדרשים,
ובראשם קרבה למרכזי
תעסוקה ,הינו בנייה מאסיבית
באזור יהודה ושומרון.

שהוקם – דבר שעשוי להקל מאוד על זירוז
הליכי התכנון והבניה הטעונים כאמור את
אישורו.
בנייתן של יחידות אלו תשחרר באופן
משמעותי את המחנק בשוק הנדל”ן באזור
המרכז ,ותגדיל את ההיצע במרחק רלוונטי.
בעוד שהמעבר למגורים בפריפריה מתאים
רק לחלק מהאוכלוסייה ,בשל המרחק הרב
ממרכזי התעסוקה ,הרי שהמעבר ליהודה
ושומרון בהחלט נתפס בעיני הישראלים
כאופציה ריאלית .בסקר שנערך התברר
כי כ %50-מהישראלים מוכנים לקנות בית
מגורים ביהודה ושומרון :מבדיקה שערך
מרכז הבנייה הישראלי במהלך השנתיים
האחרונות מתברר כי אחוז הישראלים
המוכנים לשקול רכישת בית למגורים בגושי
ההתיישבות הכוללים את אריאל-אלקנה,
גוש עציון ,מעלה אדומים ושכונות כמו פסגת
זאב והר חומה בירושלים ,עלה מכ %22-לפני
שנתיים ו %31-אשתקד לכ %46-כיום.
יהודה ושומרון ,הן חגורת הפריפריה הקרובה
של המרכז הישראלי .פיתוח מחוזות אלו עשוי
להוות גשר בין המרכז לפריפריה הרחוקה
יותר בגליל ובנגב ,ובכך להאיץ את פיזור
האוכלוסין הטבעי במדינת ישראל.

כך נפנה שמאלה לרחוב
נוף הרודיון .לאחר נסיעה
של כ 200מטר ,נבחין
בכביש בסימון שבילים אדום
המטפס מעלה .לאחר נסיעה
של חמש דקות נוספות נגיע
לשדה בועז.

סיורים קרובים בבית ספר שדה
כפר עציון:

צפון השומרון תל נרבתה " -עוד נשובה אל
עמק דותן" :סיור איכות עם אוטובוס (יציאה
מירושלים) .בהדרכת דביר רביב .יום שני ,י"ב
באייר (.)22/4
זבח הפסח של השומרונים :יום שלישי ,י"ג
באייר (.)23/4
אגדות בנחלאות :סיור ערב בירושלים בשיתוף
ארץ נהדרת .יום חמישי ,ט"ו באייר (.)25/4

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

על הפרשה אחרי מות קדושים

המשך מעמוד השער
מה בין יום העצמאות לבין יום ירושלים
תש”ח ומכח’ באייר תשכ”ז משהו חדש ‘החזרה מן התופת’ סיפרו החיילים על אימת
התחיל .הברכה האלוקית מחדשת את הקרב ,כשהגיע המצלמה לחייל (שהיום הוא
זרימתה דרך הצינור הכללי ולא רק דרך קמב”צ חטיבת שריון) אמר החייל“ :אני מוכן
עבודתו של כל יחיד ויחיד ותיקון מידותיו למות כדי שעם ישראל יחיה” .המצלמה
האישיות.
עברה לחייל הבא ,ואז חזרה במהירות
אחד הביטויים היותר מיוחדים של ההופעה לחייל שלנו .מה אמרת? שאלה הכתבת .חזר
הזו הן ישיבות ההסדר והמכינות הקדם -החייל על דבריו“ :אני מוכן למות כדי שעם
צבאיות ,שבמקביל עם לימוד התורה ישראל יחיה” .אתה מבין מה שאתה אומר?
המוכר והידוע עוסקות בהנחלת התודעה שאלה דיין המופתעת“ :כן אני מבין בדיוק
הציבורית הכללית .לא רק בצד הלימודי מה אני אומר” ,השיב החייל.
אלא הלכה למעשה בחידור היותר תוכי הדברים הללו הם ביטוי נשגב של הבנה,
של החיים.
הבנה מתוך תורה של מרכזיותו של עם
במלחמת לבנון השנייה הייתה בטנק של ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל.
אחד מבוגרי המכינה העיתונאית אילנה דיין והביטוי היותר גבוה ,היותר עליון הוא
מגישת התוכנית ‘עובדה’ .בכתבת שהכינה החיבור אל ירושלים העיר שחובקת בעצם

¯´Ç´±»¼¸°³

מציאותה שמונה מתוך קדושותיה היותר
נשגבות של אדמת הקודש.
הכמיהה לארץ ישראל ולירושלים ,שהייתה
במשך אלפיים שנות גלות ,נחלתו של כל
ילד יהודי ,איננה ברורה עוד מאליה ,הדור
החדש ,זה החי בארץ ישראל וירושלים
כמעט כולה פתוחה בפניו ,איננו חי עוד
בגעגוע עתיק.
כמחנכים עלינו להנחיל לדור החדש לא
רק את הכמיהה לקדושת ארץ ישראל
וירושלים ,עלינו ללמד את הצעירים מהי
כמיהה ,מהו חיבור פנימי של מושגים כמו
“אני” ו”עכשיו” ,למושגים של “כלל” ו”נצח”,
כפי שמתבטא מאמירתו של השריונר הצעיר
“אני מוכן למות כדי שעם ישראל יחיה”.
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היום בו הוקמה המדינה חלק ב'

סיפורי ארץ ישראל

"בשעה שלוש אחר
הצהריים נגמרה הישיבה
האחרונה לפני ההכרזה
שהוקדשה לניסוח
הסופי .הייתה הרגשה
שמשהו גדול עומד
להתרחש .היה גם חוסר
ביטחון אם אכן יעמוד
האומץ ועדיין יתרחש
הדבר .ידענו בבירור
כי צבאות ערב יפלשו
והייתה חרדה אם נוכל
לעמוד בזה .עמדנו במצב
של אין ברירה .זה היה
מאבק לחיים ולמוות"

ה

מתח עלה וגאה לקראת ההכרזה
המכריעה ביום שישי ה' באייר .משה
שרתוק שרת חזר זה מכבר מארצות
הברית ובידו אזהרה ממזכיר המדינה
האמריקאי שלא להכריז ,מאידך חיים ויצמן
העביר מסר שלא משתמע לשתי פנים –
'להכריז ומיד' ,גולדה מאיר חזרה מפגישה
חשאית עם המלך עבדאללה ובשורה על
מלחמה הקרבה ובאה באמתחתה .מזכירות
מפלגת מפא"י השלטת מזמנת את הגנרלים
יגאל ידין וישראל גלילי לומר את דבריהם והם
אומרים 'סיכוי של פיפטי פיפטי' על ניצחון
במלחמה עם ארצות ערב .בן גוריון מסכם
את המצב" :מומחים צבאיים מידידינו הזהירו
אותנו ,שלא נכריז על מדינה ,כי צבאות ערב
הודיעו שהם יילחמו במדינה ,והמומחים
בטוחים ,שה'הגנה' ,שאין לה אימון צבאי ואין
לה נשק כבד בכלל ,לא תוכל לעמוד והיישוב
יישמד כולו .יש גם מומחה צבאי נורווגי,
קולונל לונד ,שעובד אתנו ויודע היטב מה
יש לנו ומה אין לנו .הוא הזהיר אותי ,לפני
כשלושה שבועות ,שלא נכריז על מדינה,
כי לא נוכל לעמוד בפני צבאות סדירים של
מדינות ערב .אני שומע היסוסים במנהלת
העם :יש שמציעים להכריז רק על ממשלה
יהודית .אך אני והרוב איתי – איננו מקבלים
זאת!" .ואכן ,מרכז מפא"י מצביע וההחלטה
מתקבלת ברוב קטן – הולכים על זה ועכשיו.
עוד יומיים ליום הגדול...
בינתיים בירושלים ובגוש עציון ,המצב
בכי רע :גוש עציון נופלת מיד עם ההכרזה
ואנשיה נלקחים בשבי מושפלים ומוכים.
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הם אפילו לא יודעים על ההכרזה ...מנגד
בירושלים שומעים על ההכרזה ושמחים
אתה ,אך ירושלים נשארת בחוץ ,ומעתה
תהיה מכותרת במצור קשה.
בוקר יום שישי ,ה' באייר ,היום הגדול :בן
גוריון הולך לישיבת המטה ב'בית האדום',
שברחוב הירקון בתל אביב" .הוריתי" ,הוא
אומר" ,כי מעכשיו הדבר העיקרי הוא להכות
באויב ולא לשמור על מקומות" .יותר מאוחר
מתכנסת מועצת העם לניסוח סופי של הכרזת
המדינה שלימים תכונה "מגילת העצמאות".
ויכוחי נוסח עלו ,אך אחרי הצהריים כונסה
ישיבה שנייה לאישור סופי .מרדכי בנטוב,
מי שלימים יהיה שר העבודה והבינוי סיפר:
"בשעה שלוש אחר הצהריים נגמרה הישיבה
האחרונה לפני ההכרזה שהוקדשה לניסוח
הסופי .הייתה הרגשה שמשהו גדול עומד
להתרחש .היה גם חוסר ביטחון אם אכן
יעמוד האומץ ועדיין יתרחש הדבר .ידענו
בבירור כי צבאות ערב יפלשו והייתה חרדה
אם נוכל לעמוד בזה .עמדנו במצב של אין
ברירה .זה היה מאבק לחיים ולמוות".
בשלוש וחצי אחרי הצהריים הודפס נוסח
ההכרזה על שלושה עמודי מכונת כתיבה.
המדפיסה שחשבה על הפרטים הקטנים,
קנתה תיק קרטון כחול לעטיפת ההכרזה.
אך לפתע מגלים כי אין ברשותם כלי רכב
שיאפשר להם להבהיל את ההכרזה המוכנה
מבניין מנהלת העם ,כיום בית קק"ל ,לבניין
המוזיאון בשדרות רוטשילד ,שם אמור
להיערך הטקס .הנוגעים בדבר יורדים לרחוב
ומבקשים משוטר לעצור מכונית עוברת.
הוא עושה כן ומורה לנהג להסיעם למוזיאון.
אחד הנוסעים אומר לנהג" :אתה יודע ,אתה
זוכה בדבר מיוחד .אתה מוביל את הכרזת
העצמאות" .הנהג הודה שהוא פחד שהשוטר
יבקש ממנו רישיון נהיגה ולאחרונה הרישיון
שלו פג ,ולכן ציית לשוטר .החבורה מגיעה
מתנשמת ומתנשפת אל המוזיאון חמש דקות
לפני הטקס ,אך היא נדהמת לגלות כי בן
גוריון עדיין חסר...
ובינתיים ההמון ממלא את שדרות רוטשילד.
למרות הסודיות נתלו מודעות" :בואו וקבלו
את המדינה" נכתב עליהן .מי שכן הוזמן
לטקס לא יכול היה לעבור בינות להמונים.
ובתוך האולם באותה השעה – התרגשות,
חרדה וחגיגיות מעורבבות זו בזו .גולדה
לא עומדת בלחץ ובמהלך הטקס פורצת

אבישי דגן

בבכי" .אנו מכריזים בזאת ,"...מקריא בן
גוריון את המילים הכל כך מוכרות ,וברגע
אחד פורצת שמחה עצומה ,חברי מועצת
העם יוצאים מהאולם ,והנה שרת מונף אל
על בידי ההמונים ,כולם רוקדים ושרים .היה
זה כבר בין השמשות .השמים היו כחולים,
אך השקיעה במערב צבעה את השמים גם
באדום "...מצד אחד" ,אמרה אחר כך רחל
כגן  ,אחת מ 37-חברי מועצת העם" ,הכחול,
הרך ,מלא התקווה ,סמל לשקט ולשמחה וגם
האדום ,סמל של אש ודם" .בן גוריון לא היה
שותף לשמחה העצומה .הוא היה מלא חרדה
ומיהר למטה .ידיעות החלו לזלוג על נפילת
יפו הערבית ,מרחק פסיעה מאזור ההכרזה.
ובירושלים באותו הזמן הפסקת חשמל .אין
לידיעה המרעישה מאיפה להתגלות .לפתע
משום מקום ,ללא התרעה ,מתחדש זרם
החשמל בבית החולים המאולתר שברובע
היהודי ,ומקלט רדיו שהיה מכוון כנראה
לתחנה הנכונה פלט מתוכו בתזמון מדויק
את מילותיו האחרונות של בן גוריון ...היא
מדינת ישראל" .ד"ר לאופר מצא באיזו פינה
בקבוק קוניאק הרים כוסית ואמר "לחיים"
ביחד עם החולים ,הפצועים והאחיות .אחר
כך הוסיף "ולא למוות".
בארצות הברית מתנהל כעת שלב חדש
במאבק המדיני :השגת הכרה מהמעצמה
האמריקנית במדינה החדשה .אליהו אילת,
נציג הסוכנות בארה"ב ,נכנס לפעולה :הוא
מצלצל לממשל ומודיע כי המדינה עומדת
לקום .הוא מבקש מבן כהן ,משפטן יהודי
אמריקאי לנסח מכתב בקשה לנשיא טרומן.
המכתב נמסר .הנשיא עמד לצאת לחופשת
סוף שבוע ארוכה והכיר במדינה ממש לפני
שיצא לחופשתו .בחצות בין שישי לשבת,
בן גוריון מוזעק לדבר ברדיו בפני יהודי
ארצות הברית" .אנחנו נעמוד וננצח .ברגע
זה ממש שאני מדבר אתכם ,אנו מותקפים
על ידי מטוסי אויב" .ואכן מפציצים מצריים
חגו מעל תל אביב .בן גוריון יצא מאולפן
השידור והלך לאזור המופצץ .הוא ראה
תושבים מודאגים ,אך לא מבוהלים .הוא
נזכר כי שהה בלונדון בזמן ה"בליץ" הגרמני
של מלחמת העולם הראשונה .הוא אמר
לעצמו "אלה – יעמדו".
מעובד מתוך ספרו של דודו דיין ‘עושים
מדינה’.

מראה אחורית

"ירדן היא פלשתין ורוב תושביה הם פלשתינאים .לא נכתיב
למדינה הירדנית-פלשתינאית איזה צורת ממשל עליה לקיים
ומי חייב לעמוד בראשו .זהו עניינים של התושבים והם
יצטרכו לבחור בין חוסיין ,יאסר ערפאת או כל אדם אחר.
מדינה פלשתינאית שניה ,בגבולות צרים בין ישראל לירדן,
אינה בת-קיום והיא תהיה חייבת להרחיב את גבולותיה כדי
להתקיים .היא תהיה מיליטנטית ותסבך את המצב במקום
להביא לפתרון הבעיה".
(המצע המדיני של מפלגת העבודה לשנת )1980
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
גולדה מאיר

תקוה דגן

לאחר נסיעה ארוכה ומסוכנת ביותר ,מגיעים גולדה ועזרא לארמונו
של המלך שברמת עמון .בפגישה מתייחסת גולדה להבטחה שקיבלה
מהמלך כמה חודשים מוקדם יותר ,בה התחייב עבדאללה שלא יתן
ידו לשום התקפה ערבית על ישראל ,שהוא תמיד יישאר ידיד ישראל
וכי גם הוא רוצה בשלום .התשובה שהיא מקבלת כעת מוכיחה לה כי
חשדיה היו נכונים :הפעם המלך טוען כי אין הדבר תלוי בו וכי אם תכריז
ישראל עצמאות ,המתקפה תהיה מחמש מדינות ערביות.
"מדוע אתם כל כך ממהרים להכריז על המדינה שלכם?" שואל המלך,
"מה הבהלה? אתם קצרי רוח כל כך!" .לגולדה לא נשאר אלא לומר:
"עם שחיכה  2,000שנה אי אפשר לומר עליו שהוא 'ממהר'".
עבדאללה מציע שארץ ישראל תוכפף לשלטון ירדן ויהודיה יקבלו ייצוג
בפרלמנט משותף ואוטונומיה באזורי מגוריהם .מאירסון ,כמובן ,מסרבת
להצעה ,חוזרת ארצה וחותמת על הכרזת העצמאות ,כשדמעות בעיניה.



 11במאי  .1948ירדן .איש ואשה לבושים
בבגדי ערבים ,נוסעים אל עומק שטחי
המדינה .הם עוברים ממכונית למכונית,
בכל אחת מהן הנהג מסיע אותם עוד
כברת דרך ,כאשר במשך הלילה
מתקדמים השניים לכוון ארמונו של מלך
ירדן  -המלך עבדאללה הראשון.
שני האנשים הם גולדה מאירסון,
שמכהנת כראש המחלקה המדינית
של הסוכנות היהודית ועזרא דנין ,אחד
מן המומחים היהודים לעניינים ערביים.
הימים  -ימי טרום הכרזת המדינה.
למנהיגים היהודים ברור שבדעתו של
עבדאללה להצטרף לליגה הערבית
ולשלוח את לגיונו להילחם ביהודי
הארץ .במאמץ אחרון להניא אותו
מהמלחמה מחליטה מאירסון ארבעה
ימים לפני ההכרזה להגיע אליו לארמון
ולדבר איתו שיחה ישירה.
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גולדה מאיר נולדה בקייב שבאימפריה הרוסית ,בשנת  1898בשם גולדה מבוביץ' .בשל קשיים כלכליים היגרה המשפחה
לארצות הברית בשנת  .1906גולדה הייתה פעילה בתנועה הציונית ,הצטרפה לתנועת "פועלי ציון" ובשנת 1921
עלתה לארץ ישראל עם בעלה מוריס מאירסון והצטרפה לקיבוץ מרחביה .בשנת  1924היא עזבה את הקיבוץ
ועברה לתל אביב .בשנת  1928החלה לכהן בתפקיד מזכירת מועצת הפועלות .בין השנים  1932ל 1937-נסעה
בשליחות התנועה הציונית לארצות הברית כדי לגייס כספים למטרות שונות .בשנת  1941נבחרה לראש סיעה
במפא"י ובשנת  1946נקראה להחליף את משה שרת שנעצר ב"שבת השחורה" ,כראש המחלקה המדינית
של הסוכנות היהודית.בספטמבר  1948מונתה לצירה הישראלית הראשונה בברית המועצות .עם שובה לארץ
בשנת  1949נבחרה לכנסת וכיהנה כשרת העבודה .עיסוקה העיקרי היה בתחום הרווחה וקליטת העלייה.
בין השנים  1956ל 1965-כיהנה כשרת חוץ ,כשנכנסה לתפקידה עיברתה את שם משפחתה מ"מאירסון"
ל"מאיר" ,בהוראתו של בן-גוריון .ב 1966-עייפות ובריאות רופפת אילצו אותה לפרוש מהממשלה ,אך לא
מהכנסת .מחלת הסרטן תקפה אותה אז ,אולם היא הוסתרה מעיני הציבור ,ולא מנעה ממנה לתפקד
היטב בשנים שאחר כך .את טיפוליה הכימותרפיים קיבלה בחשאי .בפברואר  1969נבחרה גולדה מאיר
לעמוד בראשות הממשלה במקום לוי אשכול שנפטר .כראש ממשלה ,הובילה את ישראל במלחמת
ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים .לאחר מלחמה זו בשנת  1973התפטרה גולדה מאיר מתפקידה.
סרטן הדם ,שדגר בגופה במשך כל תקופת כהונתה בראשות הממשלה ,גבר עליה לבסוף .היא נפטרה
בליל שבת 8 ,בדצמבר  ,1978ונקברה ב 12-בדצמבר  1978בחלקת גדולי האומה בהר הרצל.
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 :גרשון אלינסון ,מאיר זרחיה מוא"ז שומרון הפקה:
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

זהה את

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

הדמות
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מחר בשומרון השר לאזרחים ותיקים ,אורי אורבך,
סייר השבוע בשומרון  . 1ראש המועצה האזורית,
גרשון מסיקה ,הציג בפני השר תכנית אב הנעשית
בשיתוף עם המשרד לענייני גמלאים ומשרד הרווחה,
שמטרתה להתכונן לשינוי דמוגרפי באוכלוסייה .השר
אורבך ציין לאחר הביקור כי מדובר באחת המועצות
היסודיות ביותר בהכנת הקרקע לטיפול באוכלוסייה
מזדקנת“ .להתיישבות הגיעו לפני  30שנה צעירים
נלהבים וכעת יחד בבת אחת ,בעשור הקרוב ,תתבגר
אוכלוסייה המונה מאות אלפים” ,אמר אורבך.
פנינת השומרון במחקר המדרג את יישובי ישראל
על פי רמת איכות חיים שפרסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,דורגה המועצה המקומית אלקנה
במקום ה 12-בארץ .מנתוני המחקר הבוחן בין היתר
את רמת החינוך ביישובים עולה כי מבחינת אחוז
הזכאים לתעודת בגרות ממוקמת אלקנה במקום ה3-
בישראל ( )88.6%ומבחינת אחוז הזכאים לתעודת
בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות
ממוקמת אלקנה במקום ה 2-בישראל (.)84.1%
אנו באנו בגוש עציון אירחו בשבוע שעבר את
המשנה ליו”ר הסוכנות היהודית ,רני טריינין 2
 .האורח הנכבד נחשף למוקדי העשייה והתיירות
הייחודיים – החיזיון האורקולי שבכפר עציון ,הפינה
החמה והכפר הקהילתי “סדנת שילוב” .טריינין
אמר כי יעשה מאמץ להביא קבוצות מבקרים
מהעולם לגוש עציון .ראש המועצה ,דוידי פרל“ :אנו
שמחים לארח את מי שנמנה בין המובילים לחיזוק
הזהות היהודית בארץ ובעולם – סיפור המורשת
והגבורה של גוש עציון והחיים השוקקים כאן היום
מהווים אבן יסוד בגיבוש הזהות היהודית”

דורשים הרתעה עשרות מתושבי אפרת שבגוש
עציון ופעילי תנועת ‘נשים בירוק’ הגיעו בשבוע
שעבר למפגן נוכחות אזרחית סמוך לאפרת.
זאת בעקבות התגברות גל טרור האבנים בכבישי
יהודה ושומרון בכלל ובכבישי גוש עציון בפרט,
ולנוכח מה שהגדירו “חוסר תגובה הרתעתית מצד
כוחות הביטחון” .במהלך המפגן התקיים שיעור
תורה מפי הרב שלמה קמחי מאפרת.
מירוץ השומרון מאות אצנים אזרחים וחיילים
חילונים ודתיים רצו ביום שישי שעבר לזכרו של
גלעד זר הי”ד בשומרון  . 3במקצה  10ק”מ זכה
אור עופר ובמקצה  5ק”מ זכה אוהד גולדנברג
מאבני חפץ .סמח”ט שומרון סא”ל אוריה חצרוני
שהשתתף במרוץ אמר בטקס הסיום“ :תוך חמש
שנים ירוצו פה עשרות אלפים בשומרון הפורח,
נחלת אבותינו” .בטקס נשאו דברים גם ראש
המועצה האזורית שומרון ,גרשון מסיקה ,ממלא
מקומו ,יוסי דגן ואיתי זר אחיו של גלעד ,קב”ט
השומרון שנרצח בעת מילוי תפקידו לפני  12שנה.
במעלות קדושים וטהורים במלאת  10שנים
להירצחו של גדעון ליכטרמן הי”ד נחנך בשבוע
שעבר מקווה גברים על שמו בישוב אחיה הסמוך
לשבות רחל .תושבי הישוב עצמם נטלו חלק
ביציקת הבטון ובעבודות השונות הקשורות
לבנייה .באחיה ציינו בשמחה ובהתרגשות את
המשך הרחבת הישוב במבני קבע ,ובפרט במבנה
מקווה לגברים המבסס ומחזק את הישוב.
חוזר לשטח ח”כ מוטי יוגב ביקר השבוע בישובי
השומרון ובעיר חברון בליווי בועז העצני .הסיור
החל בישוב ברקן ,נופים ,ביקור באיתמר בחווה

של אברי רן ,מפגש עם ראשי הישוב הר ברכה
ושיחה עם בני קצובר באלון מורה  . 4ח”כ יוגב
אמר בסיום הסיור כי בכוונתו להמשיך ולטפל
כחבר כנסת בציבור המתיישבים ובסוגיית יהודה
ושומרון“ .לראות את התכניות העתידיות להגדלת
מספר התושבים למיליון יהודים ואת הבנייה
ביישובי השומרון זה תענוג ושמחה אמתית” ,אמר.
והגית בו בטקס הענקת פרסי “עמינוח” לשנת
תשע”ג על שם מרים ונח עמינוח ז”ל ,ובחסות
הסתדרות הפועל המזרחי ,זכו שלושה אישים:
הרב זאב פרנק על ספרו “ דבר קטן”  -את הפרס
העניק לו העיתונאי חיים זיסוביץ .הרב יהודה
יקותיאל ויזנר על ספרו “אודה את ה’”  -העניק הרב
דודי זילברשלג .ד”ר מאיר רפלד על ספרו “נתיבי
מאיר”  -העניק פרופ’ הרב יוסף תבורי .ופרס מיוחד
על מפעל חיים בעבודה ציונית דתית למזכ”ל
הפועל המזרחי לשעבר ,אליעזר אבטבי ,הוענק על
ידי מזכ”ל הפועל המזרחי הנוכחי ,אבי סולימן.
מרקיעים שחקים ביום שישי הקרוב ,ט”ז אייר
( ,)26/4יחנך מצפור חדש ומרשים ,כ 1000-מטר
מעל פני המים ,בנווה דניאל  . 5המצפור ,יוזמתו
של חיים מקובסקי ,יוקם לכבודה של אמו -הגב’
פרידה מקובסקי ,אשר חוגגת  ,90וימוקם ליד מגדל
המים של נווה דניאל ,בנקודה הגבוהה ביותר בגוש
עציון .המבקרים במצפור יוכלו להשקיף ממנו אל
הים התיכון ,ים המלח וכמובן לעבר הרי ירושלים
וחברון .לטובת השלמת הפרויקט פנתה עמותת
התיירות של הגוש לקק”ל ,וזכתה להכרה ולסיוע
בתקצוב וביצוע הפרויקט.

בזכותם ,בזכותכם.

לקראת יום הזיכרון ,פקדו חברי "ישראל שלי" את קבריהם של חללי "נצר אחרון" .חללים ששרדו את השואה ונפלו
במלחמות ישראל ,שרידים אחרונים של משפחות שהושמדו בשואה .ההיענות הייתה מדהימה ,על קבריהם של כל
החללים הונחו פרח וגלוית זיכרון .את חלק מהקברים פקדו מספר חברים .זכרם של הנופלים לא נפקד .נמשיך מדי
שנה לפקוד את הקברים ולאמץ את החללים .חללים שבזכות חירוף נפשם ,אומץ ליבם והקרבתם ,לנו יש היכולת
לשבת כאן היום ולחיות במדינת היהודים .תודה לכל חברי ישראל שלי שלקחו חלק בפעילות החשובה הזו.

מבצע "אני ישראלי" הוכתר בהצלחה!

ישראל שלי גאה לסכם את מבצע שבוע "אני ישראלי" שיזמה תנועת "זוכרים" .מדובר במיזם
של גאווה ישראלית בשבוע הכי ישראלי שיש ,בין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות.
במהלך השבוע חילקו מתנדבים דגלי ישראל בכל רחבי הארץ ,מקרית שמונה בצפון ועד
ירוחם בדרום .במקביל פקדו המתנדבים את שווקי הארץ וחילקו לעוברים ושבים עלוני
"גאווה ישראלית" ובהם תמונות ומידע אודות מיזמים ישראליים מוצלחים ודמויות מופת
ישראליות ,המעוררות תחושת גאווה לאומית .גם באתר האינטרנט של אני ישראלי ביקרו
רבבות והשתתפו בתחרויות ובחידונים השונים וכן צפו בסרטון המיוחד שהופק לכבוד
השבוע המיוחד .ובאירוע השיא – עצרת "זוכרים שרים ומספרים" בבריכת הסולטן בירושלים ,נטלו המונים חלק בזכרון חללי צה"ל ונפגעי הטרור,
בשירים ,סיפורים ורגעים מיוחדים .תודה לכל מי שלקח חלק בפעילות "אני ישראלי" ,ולהתראות בשנה הבאה!
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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www.myisrael.org.il
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