עומד בשער גן עדן

הזמר עמיר בניון הופיע השבוע בפני אלפים למרגלות מערת המכפלה בחברון (עמ' אחורי)

שלנו

 | 346במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תמוז תשע"ג |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

4

6

אל ארץ אהובה – חלק ב'
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

קרוב לגוש דן ,אך רחוק מהפקקים .צופה אל
הים התיכון ועם זאת לא הביל .טופוגרפיה
הררית ומעיינות נובעים וללא צורך לנסוע
לקצה הארץ לשם כך .בלב ליבה של
הארץ ,לאורך שדרת ההר המרכזית .שוכן
חבל ארץ קסום במינו .שטחים מיוערים
במערב ,נוף מדברי מופלא ,עוצר נשימה
במזרח ובמרכז הרים רמים עם משבי רוח
רעננים שלא יכולנו לחלום עליהם בתקופה
הזאת של השנה ברוב אזורי הארץ .גם
הפריחה התרבותית בדמות הצגות ומופעים
של מיטב אנשי המוסיקה והתרבות באתרי
המורשת והתיירות ההיסטוריים ,עושה
חשק גדול לבקר .האוצר הבלום הזה נגיש
ואפשרי .גיחה קצרה של כמה דקות נסיעה
לכל כיוון או יציאה לנופש של כמה ימים -
השבת בישעמדה – כל הסיבות לעשות את
חופשת הקיץ הקרובה ביהודה ושומרון.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:13
תל אביב 19:29
חיפה 19:21

טכנולוגיה
ללימוד

יהדות
ותורה

יציאה
20:30
20:33
20:35

כניסה
19:18
חברון
19:19
שכם
באר שבע 19:26

יציאה
20:30
20:32
20:30
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דרור ויינברג
דמויות מופת בעם ישראל

תואר מתקדם
מה קורה

על הפרשה פנחס
הרב חגי לונדין

ר”מ בישיבת ההסדר בשדרות
ובמכון מאיר ,מרבני צהר

תולעת התמיד של הצדק החברתי

ב

ספר ויקרא למדנו על סוגי קורבנות
אותם צריך אדם פרטי להקריב
בהזדמנויות שונות בחייו :קורבן עולה,
חטאת ,שלמים וכדומה; אולם רק כאן ,בפרשת
פינחס ,ישנה רשימה מסודרת של קורבנות אותם
נדרש הציבור כולו להקריב במסגרת עבודת
ד’ בבית המקדש  -ביומיום הרגיל ,בשבתות,
בראשי חודשים ובמועדים .הרמב”ן בפרשה
(במדבר כח ,ב) מעיר שקורבנות הציבור נדחו
לפרשת פינחס מכיוון שפרשה זו עוסקת כולה
בהכנות האחרונות לפני הכניסה לארץ ישראל.
רק כאשר נכנסים לארץ ומתחילים לפתח חיים
נורמאלים של עם בריא בעל מערכות מדיניות,
כלכליות וביטחוניות  -מופיע המושג של
ציבור .במדבר היינו אוסף של אנשים פרטיים
וההתמודדויות היו מסוג מסוים; כעת ,כשאנו

פרוייקט השו"ת
 21פלוס

מאגר היהדות המקצועי והמקיף בעולם

מכיל אוסף עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי,
מוקלדים ,מוגהים ומקושרים ביניהם במקצועיות

מתכוננים להיכנס לארץ ישראל ,אנו פוגשים
התמודדות מסוג אחר ונדרשים לשאלה כיצד
לנהל חיי חברה מתוקנת.
פעמיים בכל יום ,בבוקר ובין הערביים ,עם
ישראל כולו נדרש להקריב ‘עולת תמיד’  -שני
כבשים בני שנה (במדבר כח ,ג)  -למה דווקא
כבשים? כבשים מצד עניינם מבטאים שגרה
ותמימות .הכבש אינו יכול להגיע למצבים
חריגים ,כבש לא רץ מהר ולא מזיק באופן
מיוחד; בכבשים יש משהו שליו ,רגוע ו’בלי
הפתעות’ .בחיי היומיום של הציבור צריך
להתמודד עם השגרה השוחקת .אדם פרטי
יכול לחיות חיי שגרה שלווים ו’להעביר את
הזמן’ ללא תקלות מיוחדות .בחיי ציבור לעומת
זאת ,שמטבעם הם רחבים ,ההשתקעות בשגרת
היומיום יכולה ליצור שקיעה איטית ולהביא
סטריפ

מחירים
היהודילחהודש הספר
די
גי
ט
לי
גירסה  21פלוס
כו
לל אנצ' תלמודית
גירסה  21פלוס
ל
לא אנצ' תלמודית

במקום  2990ש"ח

1890

₪

במקום  2550ש"ח

1590

₪

+
עד  10תשלומים
מורמתנה
בכ.א ללא ריבית
שתי

המשך בעמוד 3
חצי

רבע
עמ'

עמ'

A4

A3

מבצ
שלעגעודפי מלאי
ירסה 20

פפרוייקט ה
דיסשו"ת 20
לוס ב קאונקי
פרויי
לוסקט הרבע
שו"ת 20
סטריפ פ בתקלי
עמ'טור
פ
20רוייבתקט השו"ת
קליטור
עד 10

1530
חצי
₪ 1480
עמ'

1230

₪

לבן
A4

₪

תשלומים בכ.א

להזמנות 03-5772036 :או באתר:

TALSYS.NET

יש”ע שלנו \\ 1

A3

המזרח הקרוב

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

השבוע חזר ראש הממשלה נתניהו לדבר
שוב על משא ומתן עם הפלסטינים ,כאשר
הנושא העיקרי העומד על הפרק הוא “שתי
מדינות לשני עמים” .דווקא הציבור שבחר
בממשלה הנוכחית על מצע חברתי-כלכלי
היטיב להבין את מה שנתניהו משום מה
חוזר ומפספס מעמדתו כראש ממשלה -
בין הירדן לים לא תקום מדינה פלסטינית.
הוויתורים שדורשים מאתנו ברשות עוד לפני
ההגעה לשולחן המשא ומתן ,ועוד כתנאים
מוקדמים ,מהווים גזירת מוות למדינת
ישראל בגבולות אשר אינם ברי הגנה.
הציבור הפנים את העובדה כי הפתרון
טמון בהשלמה עם המצב כפי שהוא היום,
ומציאת הדרך הטובה ביותר לחיות זה לצד
זה .אך החידוש הוא כי הדבר בא לידי ביטוי
לא רק במענה על סקרים ,אלא גם בפריחה
התרבותית של השנים האחרונות ביו”ש.
יקבי בוטיק עטורי פרסים בינלאומיים הולכים
ותופסים את ההובלה בתחום היין בישראל,
צימרים חדשים וכפרי נופש צצים בכל
מקום ,היכלי תרבות המספקים את מיטב
הפולקלור של התיאטרון ,ועכשיו גם הופעות
מהשורה הראשונה .השבוע הופיעו יהורם
גאון בסבסטיה ועמיר בניון ברחבת מערת
המכפלה בחברון .בועז שרעבי היה גם הוא
בסבסטיה ,ובאפרת פתחו את הקיץ עם
הופעה של נתן גושן .אביתר בנאי צפוי להגיע

אפשרויות התיירות ברחבי
יהודה ושומרון רבות ומגוונות.
בטיול מאורגן או עצמאי ,ניתן
לראות שרידים ארכיאולוגים
מממלכת יהודה וישראל,
שמורות טבע וגנים לאומיים,
פריחות ונחלים ,בתי כנסת
עתיקים ,מערות ומצפים
והשנה גם הופעות מוסיקליות
של אמנים מהשורה הראשונה
ליער יתיר במסגרת “פסטיבל לילות קיץ”
ולדין דין אביב ואתי אנקרי מתוכננות הופעות
בשילה .לאה שבת תופיע בדולב ,דני רובס
בכפר אדומים ,שוטי הנבואה ואריאל זילבר
בנוקדים ,קובי אפללו בקרית ארבע ,שולי
רנד ביצהר ,הפרויקט של רביבו בבקעת
הירדן ,אסף אשתר בסנסנה ואברהם פריד
בחברון ...וזו רק רשימה חלקית...
בימים אלה מתכננות מאות אלפי משפחות
את חופשת הקיץ שלהן .הגליל והגולן מהווים
יעד נהדר לטיולים ,גם הנגב מזמין מאוד
וכך גם אילת .השנה ,יותר מאי פעם ,גם

חבל הארץ יהודה ושומרון מציע למשפחה
הישראלית שלל חוויות והנאות מכל הסוגים.
קילומטרים רבים של מסלולי אופניים
מקצועיים שנחנכו בשנה האחרונה בבנימין
והפעלות לילדים בישובים המזמינים גם
את המשפחות הנופשות .הביקוש לנופש
גדל מאוד לאחרונה ובעקבות כך מתחיל
להתרחב גם ההיצע .לצד בתי הספר שדה
ובתי ההארחה הוותיקים ,קמו צימרים
באיתמר ,בטל מנשה ,במעלה לבונה ,באלון,
בשני ליבנה ,בבקעת הירדן ,כפר הנופש
בהר ברכה ומקומות נוספים ,באופן המזכיר
את תחילת עידן הצימרים בצפון.
אפשרויות התיירות ברחבי יהודה ושומרון
רבות ומגוונות .בטיול מאורגן או עצמאי,
ניתן לראות שרידים ארכיאולוגים מממלכת
יהודה וישראל ,שמורות טבע וגנים לאומיים,
פריחות ונחלים ,בתי כנסת עתיקים ,מערות
ומצפים והשנה גם הופעות מוסיקליות של
אמנים מהשורה הראשונה .אז למה אתם
מחכים? צרו כבר עכשיו קשר עם עמותות
התיירות במועצות השונות וסדרו לעצמכם
קיץ מרענן ביהודה ושומרון!

למה מד"א מסתירים את המד"א?

שנה אחרי השערורייה הגדולה בה ניסו במד"א להתנער מפעילות הארגון ביו"ש ,שוב מסתירים
ושוב מתחבאים .לפני כשנה התקבל מד"א לצלב האדום תחת הסכם שערורייתי שהגביל את
פעילות הארגון מעבר לקו הירוק .גם אז ניסו במד"א להסיר את מגן הדוד מהאמבולנסים ביו"ש.
גם לפני שנה מחינו על האבסורד .בסופו של דבר בזכות יוזמות מקומיות ,נמנעה הבושה והמגן
דוד נשאר .והנה ,שנה אחרי ,שוב מסתירים את מד"א .ההוראה ממד"א למתנדבים ביו"ש היא חד
משמעית :במשך זמן ביקור המשלחת מטעם הצלב האדום הבינ"ל ,יש ללבוש אפודים שונים
מהרגיל .האפודים כמובן לא כוללים את הסמל הרשמי של מד"א .הצלב האדום מגיע – אנחנו
מסתתרים .כמו גנבים בלילה .אוי לבושה .חברי 'ישראל שלי' פנו לדובר מד"א בדרישה לבטל את
ההוראה השערורייתית .לא נרפה עד שיחזור בו.

אודי גולדווסר ואלדד רגב  5 -שנים להשבת ארונותיהם

עם שלם ישב אז מול מסכי הטלוויזיה ,עם שמץ של תקווה בלב ,אולי
בכל זאת נזכה לראות את החיילים שלנו שבים אל משפחותיהם
בחיים .אי אפשר לומר שהופתענו ,אך בהחלט דמענו כאשר
התחלפה התקווה בכאב חד ונורא  -המשחק הפסיכולוגי האכזרי של
נסראללה הצליח .ישראל שילמה מחיר כבד ,כבד מדי ,אך החזירה
את חייליה הביתה .אודי ואלדד היו שניהם חיילי מילואים ,וכמו כל
המילואימניקים הותירו מאחוריהם את עיסוקי היומיום ובאו לתת
מעצמם למדינה .למרבה הכאב ,במקרה זה הקריבו חיילינו גם את
חייהם למען המדינה .אנחנו בוודאי לא נשכח זאת לעולם .נרכין ראש
ונזכור את הגבורה והאומץ של אלו שאינם ושבזכותם כולנו יכולים
להמשיך ולעמוד כאן ,במדינת ישראל ,הבית שלנו .ישראל שלי,
עושים ציונות  -ומצדיעים בגעגוע.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il
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\\ יש”ע שלנו

תולעת התמיד של הצדק החברתי
בסופו של דבר לקריסה חברתית .חברה יכולה
לשקוע בחומרנות ובתרדמת לאו דווקא בגלל
יצריות גסה אלא מצד דפוסי ההרגל של החיים.
לכן ,במקביל לשחיקה היומיומית בא קורבן עולת
התמיד שעניינו ליצור מערכת ניגודית שתאבק
בישנוניות ובקפיאה על השמרים .צריך להעלות
את הציבור לאט לאט ,כל יום קצת.
הדברים נכונים גם למישור החברתי-כלכלי.
תורת ישראל מכילה מנגנון משפטי ורעיוני
מורכב שעניינו לגרום לחברה שלא להסתאב
מבחינה חברתית .ישנו חשש שחיי הכלכלה
השוטפים והסואנים יגרמו לפערים גדולים מדי
בין עשירים לעניים; בין מוכשרים יותר ומכשרים
פחות; בין אלה שיש להם לבין אלה שאין להם.
מצוות כדוגמת פאה ,לקט ,שכחה ,שמיטה,
יובל ,צדקה וכדומה – כל אלה אינן מאפשרות
לאומה הישראלית להישחק מבחינה חברתית.

המשך מעמוד השער

כל יום ויום אדם ישראלי נדרש להקריב את
‘עולת התמיד’ ,אפילו על עני המתפרנס מן
הצדקה ציוו חכמים שייתן צדקה ,על מנת לעצב
בנפשו את מימד הנתינה ולא רק הקבלה .גם
בדיני עבודה נדרש אדם מישראל להקפיד על
מעשים יומיומיים שישמרו את הצדק החברתי
על מעמדו – דיני עבודה כאיסור הלנת שכר ,יחס
לעבד ,ודיני שכיר ונשכר .בתורת ישראל אין דגש
על ‘מהפכות’ חברתיות ,ישנו דגש על פעולות
הדרגתיות ושיטתיות המחזקות את החברה באופן
איטי ומבוקר .המאבק העיקרי אינו בכשלים
החברתיים הגדולים (שאף הם זוכים לטיפול אצל
נביאי ישראל) אלא בשגרה היומיומית .הדבר
דומה לשקית תפוחים הנמצאת בחוץ ,אם נשאיר
את שקית התפוחים ללא השגחה  -עם הזמן
התפוחים יירקבו וייעלמו .ישנה תולעת קטנה
שלא מבחינים בה ,תולעת שמכרסמת באופן איטי

על הפרשה פנחס
והיא המסוכנת יותר מכל  -תולעת התמיד .תולע
אותיות עולת“ :עולת התמיד באותיות תולע
שדורשי רשומות הזכירוה כתולע האוכל לאיטו,
מהרס בהדרגה את החוסן של אור החיים” (ליקוטי
מוהר”ן א ,כח ג); או כלשונו של הרב קוק“ :עולת
תמיד ,באותיות תולע ,שדורשי רשומות הזכירוה,
כלומר התולע האוכל לאטו ,מהרס בהדרגה,
ומכלה את החסן של אור החיים אשר לעז
הקדש ,בפעולתו האטית המהרסת תדיר ,ובאה
הקדושה של התמיד ,הפועלת תמיד בלא הפסק
עליה של הסמכה ,עולת-תמיד ,והיא מנצחת את
ההשחתה האטית התדירה ,מפני שהיסוד הפנימי
של הנשמה הלא הוא קדש קדשים” (עולת ראיה
א ,קכו) .לפיכך בכל יום החברה צריכה לעמוד
על המשמר ולהקריב את עולת התמיד  -להיאבק
מול תולעת השגרה ,מול השחיקה היומיומית
המכרסמת .להיאבק ולנצח.
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א אל ארץ אהובה – חלק ב'
בישי דגן

סיפורי ארץ ישראל

הם כבר מתקרבים
לפנות בוקר אל אוהלו
הבודד של חיים יעקב.
אך חיים יעקב אינו
ישן ,קם הוא לעבודת
הבורא .הם מתקרבים
בלאט אל אוהלו
ומציצים פנימה

ח

יים יעקב קריצעווסקי עלה זה מכבר
מרוסיה אל חולות העיר הצעירה
ראשון לציון .הוא מגיע בגפו,
משאיר את בכורו מרדכי ושאר ילדיו מנישואיו
הראשונים ומנסה לשכנע את אשתו השנייה
לעלות ,אך היא עומדת בסירובה .בצר לו
הוא פונה אל הרב היפואי ,נפתלי הרץ הלוי,
שמחליט בו ביום לסדר גט על ידי שליח שיסע
לרוסיה לתת אותו לאישה ,אך ברגע האחרון
חיים יעקב מתעשת ומחליט לנסוע בעצמו.
הוא מנסה לשכנע את אשתו בכל מאודו ,אך
בצר להם מאוד מחליטים השניים להיפרד,
לטובת חלומו של חיים יעקב ,להתיישב באופן
סופי ומוחלט בארץ ישראל .חיים יעקב מתכוון
כבר לחזור ,אך אחריות כבדה רובצת על כתפיו:
הוא מוצא את עצמו שקוע יותר ויותר בקשיים
כלכליים .מרדכי ,בנו הבכור ,הוא היחיד שעומד
בפני עצמו – הוא נשוי ואבא לשני ילדים ועובד
כמורה ,אך שאר חמשת ילדיו משני נישואיו
זקוקים מאוד לתמיכתו .חיים יעקב נאלץ
לפנות לקרוביו העשירים ,אך הפעם לא בשביל
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שיעזרו לו 'לעלות' אלא בשביל שיעזרו לו
'להימלט שמה' .הוא מתיישב לכתוב מכתבים
לשני בניו האהובים" :בני היקרים ...אם היה
באפשרותי להימלט שמה (לארץ ישראל) הייתי
מוכן ומזומן בכל עת ובכל רגע ...כי הנני עתה
פה ממש חסר אונים ...נהייתי בעל חוב גדול
ואין פרנסה ...ואין קול ואין כסף ,אולי ירחם
השם וישלח עזרתו מרקיע."...
הוא מוסיף וכותב אף לבנו השני ,גרשון יצחק,
הנמצא בעיירה סמוכה באותה העת:
"החיים והשלום לבני היקר והנחמד ...בקראי
מכתבך זלגו דמעות עיני ושפכתי שיח לפני
ריבון העולמים שישלח לך עזרתו מקודש
ויגאלך מכף כל העריצים והרודים .ייתן השם
לשמוח אתך יחד בהיותך בן חורין ועתה
אבקשך לכתוב לי תיכף בכתב ידך מבריאותך
הטוב כי שמעתי היותך חולה עיניים ר"ל ומאוד
דאבה עלי נפשי על אשר נפרדנו זה כמה ירחים
ואין בכוחי להוציא המעט כסף על הוצאות
הנסיעה לראותכם בעיניי .השם יודע האמת
שזאת כל חמדת לבי ומה אעשה כי חסר אני
ודל ומצבי אינו בטוב .השם ירחם עלינו בכלל
ישראל ויקבצנו יחד לארצנו בקרוב אמן סלה".
חיים יעקב ישב חסר אונים עוד זמן מה,
ומשראה שאין באפשרותו לעזור לילדיו
ובסה"כ  -עוד רגע קט מתכוון הוא לקרוא להם
לבוא בעקבותיו ,הוא פונה שנית אל הארץ
שפתחה את ליבה אליו ,חוזר ארצה ,ומיד -
הקב"ה פותח את ידו ומשביע לכל חי רצון:
חיים יעקב מקבל משרה חשובה – לנהל את
הטיפול בכרמים ובאדמות של בן דודו בראשון
לציון .הוא ממשיך לכתוב בתדירות גבוהה אל
ילדיו ועושה מאמצים רבים להביאם ארצה.
חיים יעקב לא קופא על שמריו ופועל בינתיים
בחמימות רבה ,לחיזוק קשריו עם יתר החלוצים
שונים ממנו מבחינת יראת השמיים – הוא הרי
חסיד חב"ד אדוק בדתו ,ורבים מהחלוצים
עזבו את הדת בטריקת דלת " -פרצו גדר" .הוא
אינו מתכחש לרוח ההקרבה שלהם  -ראשוני
העולים על אדמות הארץ ,וביניהם חלוצי
ראשון לציון והביל"ויים אנשי גדרה .הם -
מצדם ,השיבו לו בחיבה ובהערצה .במוצאי
שבתות באו אצלו ,לשמוע זמירותיו ולהשתתף
בניגונים ובריקודי חסידים .חיים יעקב ,מעודד
מהרוח הטובה שמלווה אותו בכל אשר ילך
בארץ ישראל ,כותב עוד לבנו" :רק אותך
אבקש שלא יעלה על ליבך שום מורא לבוא
לפה בעזרת השם יתברך ,יקבלוך בסבר פנים
יפות והקב"ה יפרנסך בהרחבה גדולה".
ואכן ,הים החל להיבקע ובניו הצעירים של
חיים יעקב מקדימים את מרדכי הבכור ועולים
לארץ :הם כבר בעלי מקצוע בתחום הרפואה
ובעזרת קשרים טובים מוצאים משרות
ומתיישבים בירושלים .גרשון יצחק ,בנו השני
אף נושא אישה בארץ.
עברו מספר שנים וחיים יעקב שוב חסר מנוח.
גילו המתקדם  - 56 -לא מפריע לו להיכנס

להרפתקה חדשה .לבו רן בקרבו – עומד הוא
בעזרת חמישה חברים צעירים ממנו לעלות על
אדמות סג'רה ולהקים יישוב חדש בארץ ישראל,
יישוב יהודי ראשון בגליל התחתון .לצערו הרב,
חבריו נוטשים והוא נותר לבדו בהיאחזות
החדשה .אך רוחו לא נופלת והוא מתיישב
באוהלו נרגש ,ממהר לכתוב מכתב חדש לבנו
בכורו להאיץ בו להגיע ולהתיישב" :החיים
והשלום והברכה לבני בכורי ראשית אוני,
מרדכי נ"י השלום לרעייתו הנכבדה ...יושב אני
בסג'רה ,חמשת העבריים שהיו עמי עזבוה מפחד
מתקפות הערבים כי כך באה השמועה .אני לא
אעזוב אותה ,כי כאן ביתי ,מלבדי אין איש .חי
אני באוהל ,יריעותיו שק קרוע .אני יושב על
גבי שטיחי שהוא מחצלת ובה חורים הפרושה
על האדמה .מאורי עששית נפטא העומדת על
פח המשמש כשולחני ובעצמי מכין לי מזונותיי.
אבל נעימים לי חיי כאן ,רגבים אלה ,עפרה של
ארץ הקודש מכל חדרים מרווחים בחוצה לארץ,
לא אמירן (אחליפן) בכל ארמונות רוסיה ולא
אסכים יהא אשר יהא לעזוב את ארצנו הקדושה
ולשוב לחיי התוהו שם ,כי טוב לי כאן למרות
הבדידות ,כי כאן ביתי ומקומנו כאן .על כן צרור
חפציך בני חזור ובוא .אביך אוהבך המפלל כל
יום לבואך אמן".
בינתיים ,הערבים מתכוננים להתקפה .השבטים
העזים היושבים למרגלות התבור מתחילים
לנוע לעבר סג'רה .הם כבר מתקרבים לפנות
בוקר אל אוהלו הבודד של חיים יעקב .אך
חיים יעקב אינו ישן ,קם הוא לעבודת הבורא.
הם מתקרבים בלאט אל אוהלו ומציצים
פנימה .להפתעתם הרבה ,חיים יעקב עומד
עטור בתפילין ,מכוסה בטלית וממלמל
תפילה חרישית .הערבים עומדים המומים,
מסתכלים בפלא ולא מעיזים להתקרב .חיים
יעקב שהבחין במהומה לא יכול היה להפסיק
את תפילתו .משסיים ,פקח את עיניו ,עשה
שלושה צעדים לאחור ,מיד החווה בידו תנועה
המזמינה את הערבים לשבת על מחצלתו.
הערבים המופתעים ,אורו עיניהם ,הם התיישבו
ופתחו צרור צידה והחלו לאכול .הם הציעו לו
גם ,אך הוא לא יכול היה לגעת בפתם .ממה
שיכול היה ,טעם מעט .לבסוף קמה החבורה
והלכה לדרכה ,משאירה את 'האיש הקדוש' ,כך
חשבו להם ,לנפשו.
חיים יעקב המשיך לעבוד את הקרקע בסג'רה
בדביקות ומסירות שאין כמוהם ,ובכל צהרי
יום שישי היה הולך ברגל לטבריה כדי לטבול
ולהתפלל במניין .בצאת השבת היה חוזר
לאוהלו ,לקראת שבוע חדש של עמל ויראת
השם .ומה עם מרדכי אתם שואלים? בסוף גם
הוא עלה  -בי"ד אייר תרנ"ז ( ,)1897יחד עם
אשתו וחמשת ילדיהם.
למכתביו המרגשים של חיים יעקב אל בניו
הייתה לבסוף השפעה רבה על עתידם ועתיד
צאצאיהם לעולמי עולמים.
מעובד מתוך ספרו של גרשון גרא“ ,חמדת אבות”.

מראה אחורית

"לו רצו הפלשתינים לשמור על יישות מדינית
 אך אחר. הייתה השעה לעשות זאת1948 ,פלשתינית
,שהיהודים הקימו בחלקם הם של פלשתינה את ישראל
העדיפו הערבים להצטרף לממלכה ההאשמית הירדנית
 ובזאת נסתם.ולוותר על ייחודם המדיני הפלשתיני
." הייתה ואיננה עוד.הגולל על פלשתינה המדינית
 השבוע לפני,שר הביטחון משה דיין בהרצאה בטכניון
. שנה בדיוק40
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
דרור וינברג


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

www.myesha.org.il
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www.myisrael.org.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מועצת גוש עציון ,היישוב היהודי בחברון ,בטי נודלר ,מרים צחי –
בע"מ
מקור ראשון הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

זהה את

הדמות

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!

לומדת בשביל לעבוד ועובדת בשביל ללמוד?
במהלך השנה האחרונה ,פועל כפר סטודנטיות בגבעה  777שבשומרון.
הכפר מכיל שתים עשרה בנות הגרות בבית גדול מול מרחבי נוף ,וחיות
בקומונה .הבנות נותנות שש שעות שבועיות מזמנן לקהילה באזור
במגוון תחומים :מרכז פעיל לילדים ,חונכיות ,אולפן לעולים ,משפחות
רווחה ועוד .הכפר מהווה במה נשית לעשייה חברתית בהתיישבות.

רוצים גם?

בתמורה
ל 6שעות שבועיות של נתינה לקהילה
תקבלי
מ
סגרת
חברתית של עשייה ,והמגורים
עלינו.
הת
חלנו
את
ת
הליך
ה
קבלה והקליטה
לשנה
הלימ
ודים
ה
באה.
הת
הליך
י
כלול
ראיונות,
ולאח
ריהן
כנס
הי
כרות ושבת פתיחה בגבעה.

לפרטים תירא-אל  ,0509790499להרשמה לראיונות :שאנל 0546482229
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

חיזוק ממלכתי ראש הממשלה בנימין נתניהו
הגיע השבוע לחנוך בית ספר על שם אביו ,בן
ציון נתניהו ,בברקן שבשומרון  , 1ואמר“ :אני
שמח לראות את הצמיחה והפריחה בשומרון”.
גרשון מסיקה ראש המועצה האזורית שומרון
קרא לנתניהו באירוע לחזק את ההתיישבות
כפי שהובטח ערב הבחירות .בשיחה סגורה
שקיים לאחר מכן עם ראשי ההתיישבות סקר
ממלא מקומו של מסיקה ,יוסי דגן ,בפני ראש
הממשלה את הצמיחה המהירה בשומרון.
עומד בשער ברחבת מערת המכפלה
התקיים השבוע מופע מלא של הזמר עמיר
בניון (תמונת השער) מלווה במצגת אורקולית
מרהיבה לפני קהל של אלפים שרכשו
כרטיסים .אחד מרגע השיא של המופע היה
השמעת הבכורה של השיר “אמא תראי”,
שנכתב במיוחד למופע ע”י משה קלוגהפט
והולחן ע”י בניון .נשאו דברי ברכה סגן שר
החינוך ,ח”כ אבי וורצמן ,יו”ר קרן מורשת
מערת המכפלה ,הרב הלל הורביץ ,וח”כ
אורית סטרוק תושבת חברון.
פנים חדשות הזמר נתן גושן הגיע השבוע
לישוב אפרת שבגוש עציון  2והופיע במופע
פתיחת הקיץ של המועצה בשיתוף מפעל
הפיס ומטה הנוער בישוב .להופעה שכללה
את מיטב שיריו של גושן ,הגיעו למעלה
מ 500-בני ובנות נוער מהישוב לחגוג
את פתיחת הקיץ .במתנ”ס אפרת הביעו
שביעות רצון רבה מההופעה ומהאפקטים
והתאורה המקצועיים.
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תואר מתקדם מזל טוב לאוניברסיטת
אריאל ,לרגל הטקסים הראשונים של
מקבלי התארים – סוף סוף כאוניברסיטה
מן המניין  . 3בטקסים אשר התפרסו על
פני שלושה ימים כיבדו בנוכחותם :יו”ר
הסוכנות היהודית ,נתן שרנסקי ,שהשתתף
בהענקת התארים לפקולטה למדעי
החברה והרוח ,שר הפנים ,גדעון סער,
שהיה אורח הכבוד בטקס לבוגרי הנדסה,
ארכיטקטורה ומדעי הבריאות וד”ר אביטל
שטיין ,מנכ”לית המל”ג ,שהשתתפה בטקס
הענקת התארים המתקדמים.
אור למועצות ראשי מועצות מכל רחבי
הארץ סיירו לפני שבוע בבנימין , 4
במסגרת פעילות מרכז המועצות האזוריות,
מתוך מטרה להגביר היכרות ,שיתופי
פעולה ולמידת עמיתים .שמוליק ריפמן יו”ר
ארגון המועצות האזוריות אמר למארחו,
אבי רואה יו”ר מועצת מטה
בנימין ומועצת יש”ע ,כי הוא
“שמח לראות את ההתיישבות
הענפה והתפקוד המוצלח של
תל אביב  #לוד  #רמלה
המועצה” .בתום הסיור הביעו
האורחים התפעלות וקבעו כי
כרמיאל  #נתניה  #רעננה
זהו סיור “חובה”.
שכנות אצילית על רקע אירועי
יוסי 0528-90-85-18
כתובות הנאצה ביישוב אבו
מיילb0528908518@gmail.com :
גוש ,ראש מועצת גוש עציון # ,עדיפות לתושבי המקום  +רכב  #חלוקה בסופי שבוע בלבד
דוידי פרל ,בא לחזק את ידיו
ěđĥČĤ ĤđģĚ
של ראש המועצה המקומית

אבו גוש ,סלים ג’אבר“ .מדובר בפשע
שנעשה ע”י זרים שפוגעים ברכוש במטרה
להרוס יחסים טובים” ,אמר פרל .בסיום
הפגישה הגיש פרל לג’באר מחווה מפירות
אדמותיה של גוש עציון – דובדבנים ,שמן
זית ולאבנה .ג’אבר התרגש מאוד והודה לו:
“אתם המתנה הכי טובה שלנו ביום כזה”.
מתחברות לשורשים שיתוף פעולה
ייחודי בין סטודנטיות ממכללת אורות
ישראל לתלמידות אולפנת צביה רבבה,
הוליד פרויקט שורשים שהוביל לגילויים
משפחתיים מרגשים .באירוע שיא הן חגגו
השבוע ערב מחווה לסבים ולסבתות.
“הרעיון העומד בבסיס הפרויקט הינו
הרצון לחבר את הבנות לעצמן ,לשורשיהן,
להיסטוריה שלהן” אמרה חגית רוזנברג
ממכללת אורות ישראל שריכזה את
הפרויקט.

דרושים שליחים

