"הגל האחרון"

סרט עלילתי חדש מציג את סיפורם של בני נוער בגוש קטיף שלפני הגירוש (עמ' אחורי)

שלנו

 | 375במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר א' תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

4

6

חולם בערברית
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

ראש הממשלה נתניהו ,כך פורסם
השבוע ,תדרך כתבים זרים באמצעות
דובריו ואמר כי הוא סבור שאם ייחתם
הסכם להקמת מדינה ערבית על שטחי
יהודה ושומרון ,יש לאפשר לישראלים
החיים שם ,להמשיך ולגור בבתיהם,
תחת ריבונות ערבית“ .אין סיבה שלא
יהיה מיעוט יהודי במדינה הפלסטינית,
כפי שיש מיעוט ערבי במדינה היהודית”,
צוטט בכיר בלשכת ראש הממשלה.
התגובה הראשונה לדיווח הנ”ל נעה,
אצל כל ישראלי ממוצע ,בין בוז לכעס.
אבל האמת היא ,שדבריו של ראש
הממשלה יש בהם עידוד משמעותי
להתפתחות ההתיישבות הישראלית
ביהודה ושומרון .השבוע בישעמדה  -על
ניצחון הייאוש ועל ההזדמנות הגדולה
שעומדת בפתח.
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תושבי גוש עציון נגד חברת החשמל
מה קורה

על הפרשה תרומה
בית המקדש  -לכתחילה או בדיעבד?

ל

מדנו בתנחומא‘“ :ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם’  -אימתי נאמרה
למשה הפרשה הזו של המשכן? ביום
הכיפורים .אעפ”י שנכתבה פרשת המשכן
לפני חטא העגל ,אמר ר’ יהודה בן שלום אין
מוקדם או מאוחר בתורה .א”ל הקב”ה ‘ועשו
לי מקדש ושכנתי בתוכם’ כדי שידעו כל
האומות שנתכפר להם מעשה העגל”.
ממדרש זה ניתן להבין שנצטוינו על בנין בית
המקדש בגלל שחטאנו בחטא העגל ,ואם
היינו זוכים ולא חוטאים ,לא היינו נזקקים
לבנות את בית המקדש .עוד נראה שבית
המקדש הוא בשביל שהאומות ידעו שנתכפר
לנו ,ולא בשבילנו.
לא אכחיש שדברים אלו קשים להתקבל על

הרב דני איזק

ראש ישיבת בית אורות

הלב .עם ישראל כמהה אלפים שנה להחזרת
השכינה בבית המקדש ,ונהרות של דמעות
נשפכו בתפילה לפני ריבון העולמים כדי
שנזכה ונראה את הבית בתפארתו .דוד המלך
שממנו יצמח מלך המשיח ביקש לבנות
את בית המקדש ולא נענה .שלמה בנו זכה
לבנות את בית המקדש בפאר עצום ,וזכה
לחנוך אותו בחגיגה אדירה .בחורבן הבית
עם ישראל חש שחשך עליו עולמו .עד היום
בכל בית יהודי משאירים זכר לחורבן ובכל
חתונה מזכירין את חורבן ירושלים.
האם ניתן להעלות בדעתנו שכל ההיסטוריה
שלנו הקשורה לבית המקדש היא רק בדיעבד,
בעקבות חטא העגל?
עוד קשה  -אם פרשת המשכן נאמרה לאחר
המשך בעמוד 3

מחפשים השקעות בנדל"ן?

יש לכם הון עצמי של לפחות  240,000ש"ח?
אתם מוזמנים לכנס משקיעים מיוחד ביום ראשון הקרוב 02.02.2014
בשעה  19.30במכללת מגמות ,קריית אריה ,פתח תקוה.

הצגת  4הזדמנויות השקעה מיוחדות:
מתחם האחדות ,חריש
מגדלי ישראל ,חולון
מגדל האחדות ,רמת גן
קריית האחדות ,קריית גת

הכניסה חופשית

מספר המקומות
מוגבל

לפרטים נוספים והרשמה ניתן להתקשר לנדב 058-7001009 :או במייל – nadav7001009@gmail.com
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הייאוש וההזדמנות

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

ראש הממשלה למעשה הודה השבוע בפה מלא:
אי אפשר ,בשום פנים ואופן ,לפנות את היישובים
ביהודה ושומרון .כמעט חצי מיליון תושבים,
המתגוררים בערים ,מועצות מקומיות ומועצות
אזוריות ,עם אזורי תעשייה ומסחר ,מוסדות חינוך
ועסקים המשרתים את אזרחי ישראל מצפון ועד
דרום  -מדובר במפעל שקרוב לנקודת האל-חזור,
ואולי אף עבר אותה .אין לאיש בישראל את הכוח
הפוליטי או את האמצעים הכלכליים לבצע הרס
בסדר גודל שכזה ,ואין לממשלת ישראל את
היכולת להטיל על שום גוף כצה”ל או המשטרה
להוציא מיזם נורא כזה אל הפועל .כמובן שאיש
לא מעלה על דעתו אפשרות שמדינת ישראל
תפקיר את תושביה לחסדיהם של מנהיגי הרשות
הפלסטינית ,המסיתים לרצח יהודים וגירושם אל
מעמקי הים התיכון ,במסגדים ,בספרי הלימוד
ובכלי התקשורת הרשמיים של הרשות .מכאן,
קצרה הדרך אל המסקנה :יש לגשת לסוגיית
יהודה ושומרון בצורה אחרת ,שאינה כוללת הזזה
של יהודים (או ערבים) ממקומם.
הייאוש המבורך מרעיון הגירוש של ישראלים
מיהודה ושומרון ,מעמיד את עוצמתה של
ההתיישבות בדרגת “בלתי הפיך” וכעת ,באופן
טבעי  -הדיון היחיד שנותר לעסוק בו הוא תחת איזו
שליטה יישארו ההתנחלויות  -יהודית או ערבית.
החידוש הגדול בדבריו של ראש הממשלה נתניהו,
מכוון אם כן דווקא אל ציפי ליבני ואנשי השמאל.
דבריו מבהירים שגם מי שתומך ברעיון המסוכן
של הקמת מדינה ערבית נוספת ממערב לירדן
עליו לפעול למען פיתוח ההתנחלויות ,מהצד
המוסרי והיהודי .צה”ל ומדינת ישראל שומרים
על בתי כנסת ומוסדות יהודיים במקומות שונים
בעולם ,מאבטחים משלחות ישראליות בביקורים
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\\ יש”ע שלנו

הייאוש המבורך מרעיון הגירוש
של ישראלים מיהודה ושומרון,
מעמיד את עוצמתה של
ההתיישבות בדרגת “בלתי הפיך”
וכעת ,באופן טבעי  -הדיון היחיד
שנותר לעסוק בו הוא תחת איזו
שליטה יישארו ההתנחלויות -
יהודית או ערבית
בחו”ל  -לא ייתכן שישראלים יופקרו דווקא בלבה
של ארץ ישראל ,במרחבי יהודה ושומרון ,בין אם
תחת ריבונות יהודית ובין אם לאו .גם איש השמאל
הקיצוני ביותר מחויב לדאוג לזכויותיהם המלאות,
ביטחונם ושלומם של מי שיהפכו ,לשיטתו ,למיעוט
יהודי במדינה אחרת.
אם כן ,כיצד על ישראל לנהוג כעת ,בעודה מנהלת
משא ומתן ,שיש להניח שלא יגיע לשום מקום
בשנים הקרובות? בשאלה המעניינת הזו נתקלו
מנהיגי ישראל לפני שנים רבות ,ערב קבלת הסכם
החלוקה של האו”ם.
החלטת האו”ם בכ”ט נובמבר קידמה כידוע את
בשורת הקמתה של מדינת ישראל ,אך כללה גם
הכרעה קשה ביותר על השארתם של עשרות
יישובים בשטחי המדינה הערבית שאמורה הייתה
לקום ,על פי ההחלטה .בראש אותם יישובים -
העיר נהריה ,שמנתה אז כמה אלפי תושבים.
הסופר והאסטרטג ד”ר וולפגנג פון וייזל זיהה במצב
המיוחד דווקא הזדמנות פז עבור המדינה היהודית
שתקום“ :שני תפקידים גדולים מוטלים כרגע על
מוסדות כל המפלגות היישוביות” ,כתב ד”ר וייזל.

“א .לפתח בכל האמצעים שבידיהם את נהריה.
ב .להזרים זרם בלתי מוגבל של עולים חדשים
למקום ,שימצאו בינתיים את פרנסתם בעבודות
ציבוריות גדולות .כי רק נהריה גדולה תוכל לעמוד
במבחן .ולתושבי נהריה ייאמר :החזיקו מעמד! לא
רחוק היום שגם אתם תהוו חלק בלתי נפרד של
המדינה העברית השלמה”.
כידוע ,וייזל צדק .הישגי ישראל במלחמת
העצמאות העניקו לישראל עוצמה כה רבה,
ותכנית החלוקה (אותה דחו הערבים ,כמובן)
הוחלפה בעובדות בשטח .ארבע שנים לאחר
פרסום המפה שהותירה את נהריה מחוץ לגבולות
המדינה היהודית ,יצא מסע מפואר לרגל יום
הולדתה השלישי של מדינת ישראל ,דווקא
מנהריה ,וכלשון העיתונים“ :לאורך הכביש מנהריה
לחיפה הצטופפו אלפים וחזו במסע המפואר
שהדגים את הישגי מדינתנו במשך שלוש שניות
קיומה .לא במקרה יצא מסע ההישגים לדרכו
מנהריה .מושבה זו בגליל המערבי מסמלת אולי
יותר מכל יישוב אחד את גדולת היום ,כי נהריה
זו נועדה להיכלל בשטח המדינה הערבית לפי
החלטת עצרת האו”ם .תושבי נהריה חוגגים את
יום העצמאות במשנה התלהבות ודבקות .כי צבא
ישראל ביטל את רוע הגזירה שריחפה עליהם
והחזירם לחיק המדינה”.
כמו בנהריה ,כך בכל מרחבי יהודה ושומרון  -כל
דיבור על הפקרת השטח לידיים ערביות ,חייב
ללדת עוד פיתוח ,עוד בנייה ,עוד יישוב חדש ,ועוד
השקעה באחד המיזמים החשובים ביותר של
מדינת ישראל מאז קמה  -ההתיישבות הישראלית
ביו”ש.

בית המקדש  -לכתחילה או בדיעבד?
חטא העגל ,מדוע הקדימה התורה את הפרשה
לפני החטא?
מאידך התנחומא עצמו אומר “עד שלא נבנה
בית המקדש היה העולם עומד על כסאו של
שתי רגלים ,משנבנה נתבסס העולם ועמד
בישובו ...אמר הקב”ה למשה עשו לי משכן
שאהיה מדבר עמך בתוכו ולא עוד אלא שאני
מתאוה לשכון אצל בני .כיון ששמעו מלאכי
השרת כך ,התחילו אומרים רבש”ע על מה
אתה מניח לעליונים ויורד לתחתונים ...אמר
להם הקב”ה ומה אתם תמהים על זו ,ראו מה
אני מחבב את התחתונים שאני יורד ושוכן
בתוך יריעות עיזים”.
נמצאנו למדים שבית המקדש מעמיד את
העולם ,והמגמה האלוקית היא שתשרה שכינה
בארץ ולא תשאר בשמים.
מוכח שבנין בית המקדש יש לו ערך של
לכתחילה ולא בדיעבד .הוא אינו רק תיקון

על הפרשה תרומה
המשך מעמוד השער

של חטא העגל ,אלא ביטוי לאידיאל האלוקי
המתגלה בעולם.
כדי ליישב את הסתירה ננסה להבין כיצד
המשכן הוא העדות שנתכפר לנו חטא העגל.
לכאורה ,בחטא העגל התברר שעם ישראל
אינו מתאים במהותו הפנימית לתורה .אם
מיד לאחר מתן תורה חטאנו בעגל סימן שאין
חיבור פנימי ושלם בינינו ובין התורה.
לפי זה ,אין אנו ראויים לבנות את בית המקדש.
המקדש מביע את האלוקיות שבתוך העולם,
ואילו העגל הוא דחיקת שם ה’ מהמציאות
והשתעבדות לחומר.
אולם מחשבה זו בטעות יסודה .קדושת האומה
אינה תלויה במעשיה .האומה קדושה כי כך
הקב”ה יצר אותנו ,וכדברי ישעיה “עם זו יצרתי
לי תהילתי יספרו” .כל תפקידנו הוא לגלות
בפועל את התוכן האלוקי הפנימי שלנו .בדרך
ישנם משברים וקשיים אך אין הם סותרים את

המהות .לכן גם אחרי שחטאנו התפקיד שלנו
לא יכול להתבטל או לעבור לעם אחר.
כשהקב”ה מצווה את משה על המשכן לאחר
חטא העגל ,הוא מלמד אותנו שהמקדש שצריך
לבנות אותו לכתחילה כדי להשלים את העולם,
כדי שהקב”ה ישרה בעולם ,יבנו בני ישראל על
אף שחטאו בעגל .רק עם ישראל בגלל מדרגתו
הפנימית יכול לבנות את בית המקדש ,והחטא
אינו יכול לבטל את מהותם .החטא נמצא רק
ברבדים חיצוניים .כשישראל שבו בתשובה
מיד מצווים על המשכן.
א”כ מתברר שאין המשכן בדיעבד אלא
לכתחילה .אין עמידה לעולם בלא המקדש.
על אף שישנן מציאויות מסובכות ונפילות
של האומה המקדש בנה יבנה .חובתנו לפעול
לבניינו של המקדש .מוכרחים להתחבר
לירושלים גם פיסית וגם רוחנית.
בואו לבקר בירושלים ולפעול למענה.

יש”ע שלנו \\ 3

סיפורי ארץ ישראל

ע

ל שני דברים אני מצטער כל ימי ואינני
יכול למצוא לי תנחומים .נולדתי לא
בירושלים ,ואף לא בארץ-ישראל,
ודיבורי מהרגע שהייתי נפש ממללת היה  -לא
בעברית.
למן הרגע אשר דרכה כף רגלי על אדמת
האבות אימצתי את כל כוחי ל’התארץ-ישראל’:
התאבקתי באהבה בעפרה ,שאפתי בצמא את
אווירה ,הסתכלתי בעונג בהריה ובעמקיה,
בהדר חליפות צבעי שמיה ,בזריחת שמשה
ובשקיעתה ,הקשבתי ברגש-קודש לגעגועי
נהריה ונחליה ,ואוכל לאמור ,כי בכלל אני
מרגיש את עצמי ארץ-ישראלי ,ירושלמי.
ניתק כל חיבור וקשר ביני ובין כל שאר
הארצות ,ואני חש אהבה רק לארץ אחת
 לארץ-ישראל .אהובה עלי עצם הארץ,חביבים עלי אפילו ייסוריה ,אפילו מחלותיה,
קדחותיה...
וכמו בעניין הארץ כן גם בעניין הלשון.
כמדומני ,כי כל חברי בני הגולה שהתיישבו
ב 40-השנים האחרונות בארץ-ישראל יודו ,כי
אני יותר עברי מהם .לא חלילה באהבה ללשון
העברית ,ולא בדעת הלשון ,כי-אם ,פשוט
בזמן ובכמות .אני התחלתי לדבר עברית שנים
הרבה קודם להם ,ואני מדבר עברית כל יום
ויום הרבה יותר מהם .אני מדבר עברית ,ורק
עברית ,לא בלבד עם כל בני ביתי ,כי-אם גם
עם כל איש ואשה שידעתי ,שהם שומעים
עברית ,פחות או יותר ,ואיני משגיח בזה לא
בהלכות דרך-ארץ ולא בהלכות כיבוד נשים,
ומתנהג בזה בגסות גדולה ,גסות שגרמה
הרבה שנאה והתנגדות לי בארץ-ישראל.
וכבר נהייתה הלשון העברית לא בלבד בדיבור,
אלא גם במחשבה ,ואני מחשב בעברית ביום
ובלילה ,בהקיץ ובחלום ,כשאני בריא וכשאני
חולה ,ואפילו כשאני מעונה במכאובים
גופניים קשים...

ובכל פעם שאני שואל את נפשי ,למי אני חייב
הכרת טובה ביותר ,שבכל זאת אני גם ארץ-
ישראלי ,וגם עברי ,מי הביאני לידי כך,
שעזבתי את ארץ-מולדתי הנכריה ולשון-
דיבורי הנכריה ,והלכתי עוד לפני  40שנה
והשתקעתי בארץ אבותיי והתחלתי לדבר
בלשון האבות  -בכל פעם שאני
שואל את נפשי שאלה זו,
מאירות לפני עיני פניו
של אחד מרבותיי
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פעם ,כשבאתי אליו בליל
השבת ללמוד טור הלכות
שבת ,מצאתי על השולחן
במקום הספר הגדול והעב
ספר קטן דק פתוח ,וראש-
הישיבה התחיל לדבר לי על
לשון-הקודש ועל ‘דקדוק’,
ויאמר לי ,כי הספר הקטן
הפתוח לפני הוא ספר דקדוק
ושמו ‘צוהר התיבה’ ,והוא
רוצה ללמדני ,מלבד חכמת
התורה ,גם חכמת דקדוק
לשון-הקודש ,שהיא נצרכה
מאוד גם לחכמת התורה
בימי נעורי ,הוא ר’ יוסי בלויקר ,ראש-הישיבה
בעיר פלוצק ברוסיה.
מלבד למידתי לפניו בישיבה ובביתו עם חברי
התלמיד העשיר ,היטה ראש הישיבה חסד
מיוחד לי ויזמינני לבוא אל ביתו בכל ליל
שבת קודם אור היום ללמוד יחד אתו טור
הלכות שבת עם כל נושאי כליו ,הבית-יוסף
והבית חדש.
ודבר טבעי הוא ,כי הזמנה זו מילאה את נפשי
רגש של גאווה על הכבוד הגדול הזה ,שעשה
לי ראש הישיבה .אך מלבד זה ,חוש חשתי
תשוקה עזה באמת ללמוד בפני רב שכזה ספר
כל-כך נשגב ,שאפילו תלמידי-חכמים גדולים
אינם בקיאים בו ביותר .ולכן לא חסרתי
אפילו לילה אחד מלילות השבת במשך כל
ה’זמן’ ההוא .זה היה ‘זמן’ של
חורף; אבל ,אפילו בלילות
של סופות-שלג וקרה עזה
התגברתי באמת
כ א ר י
וקמתי

חולם בעברית
אביחי פרץ

והלכתי לביתו של ר’ יוסי בלויקר.
בתחילה היה קצת קשה לי לקום בשעה
מוקדמת כל-כך אך שמש בית-הכנסת היה
עובר מדי לילה בלילה בלילות השבת והיה
מקיץ נרדמים בקריאה חציה בלשון-הקודש
וחציה (המלים הסגורות בחצאי הלבנה)
באשכנזית בקול זימרה עגומה:
 ישראל עם קדושים( ,זכרו את) בורא הכול,(קומו) לעבודת הבורא!
קול-קורא זה ,שהיה מתגבר גם על יללת הרוח
של לילות החורף ,היה מנתק חבלי השינה מעל
עיני והיה מחזק בלבי הרצון והכוח לעזוב את
משכבי החם וללכת ללמוד תורה לפני ראש-
הישיבה האהוב.
כך נעשיתי יותר ויותר תלמידו החביב של
ראש-הישיבה ויותר ויותר מקורב לו.
ופעם ,כשבאתי אליו בליל השבת ללמוד
טור הלכות שבת ,מצאתי על השולחן במקום
הספר הגדול והעב ספר קטן דק פתוח ,וראש-
הישיבה התחיל לדבר לי על לשון-הקודש ועל
‘דקדוק’ ,ויאמר לי ,כי הספר הקטן הפתוח
לפני הוא ספר דקדוק ושמו ‘צוהר התיבה’,
והוא רוצה ללמדני ,מלבד חכמת התורה ,גם
חכמת דקדוק לשון-הקודש ,שהיא נצרכה
מאוד גם לחכמת התורה.
ובהדרגה ובזריזות התחיל לגלות לי מעט-
מעט ,כי יש ספרים כתובים במליצה יפה
בלשון-הקודש ,ופעם אחת בשבתי לפניו
ללמוד ‘דף גמרא’ ,ואיש לא היה בבית ,הוציא
מתחת כסת מושבו ספר קטן ויפתחנו ויתננו
לי ויאמר לי לקרוא לפניו .זה היה ספר ‘כור
עוני’ ,תרגום בעברית של סיפור-המעשה
ב”רובינזון קרוזו”.
לא הספקתי לקרוא שתיים דלתות ,וקול
דופק בדלת .ויחטוף ראש-הישיבה את הספר
מידי ויסתירנו שוב מתחת לכסתו ,ויחד שבנו
לשקלא-וטריא בסוגיה בגמרא אשר לפנינו.
זו היתה תחילת ‘השכלתי’ .אינני יודע ,אם
לא הייתי נלכד סוף-סוף ברוח ה’השכלה’ גם
לולא סחבני אל תוכה זה ראש-הישיבה ר’
יוסי בלויקר .אך המקרה רצה ,שאת ראשית
השכלתי אשתה ממקור כל-כך נפלא ,מתורני
כל-כך גדול וכל-כך נחמד יחד .למן אז נדלקה
בנפשי אש האהבה ללשון העברית ,אש אשר
מים רבים של שטף החיים אחרי-כן לא יכלו
לכבותה ,וזו האהבה ללשון העברית היא
שהצילתני מהסכנה שארבה לי על דרכי חיי
החדשים..
מעובד מתוך ‘החלום ושברו’  -אליעזר
בן יהודה

השבוע
לסיור
הצעה
צורית פניגשטיין מחלקת הסברה  -משקפת

לפרטים נוספים על הסיור לבקעת הירדן ועל
סיורים נוספים:
www.mishkefet.org.il 1-700-700-945
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התורה מדייקת ובוררת מילותיה בקפידה .חז"ל
העמיקו בכל ניסוח של הכתוב ור' עקיבא היה
דורש כתרי אותיות .כל מילה נכתבה בדיוק רב.
רּומה"  .לכאורה
ַ"ּדּבֵ ר ֶאלּ-בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְקחּו-לִ י ְּת ָ
היה יותר קל להבין לו היה כתוב  -ויתנו תרומה.
תרומה נותן התורם והנודב מרצונו -הוא לא לוקח!
מה עניין" -ויקחו" בהקשר של תרומה?
וכך כותב ה"שפת אמת" לפרשת תרומה :ויקחו
לי כו'  -במדרש לקח טוב נתתי לכם כו' .דקשה
מה ויקחו .ויתנו הוצרך לומר לנו .כי אך איך יוכל
אדם בשר ודם ליתן דבר מה להשי"ת רק הרצון
ולקיחת נפש האדם לנתינה זו זה עיקר המכוון.
והיינו דכתיב לקח טוב .שכל המצות ומעשים
טובים העיקר הרצון לעשותם .ועל ידי זה מתרומם
המצוה עד השי"ת  .כי וודאי השי"ת עשה להיות
אלו המצות תלוין במעשה האדם .שיתעורר ע"י
מעשה זו עד השי"ת ממש .אבל האדם צריך
לידע כי הוא רחוק מהמצוה מאוד .ועל ידי ביטול
עצמותו אל קדושת המצוה ולהתבונן בזכיה זו
אשר ע"י מעשיו מגיע תקונין בכל העולמות עד
השי"ת ממש .וצריך האדם למסור נפשו ומאודו
בכל מצוה בכוונה הנ"ל ועל ידי זה מתרומם
המצוה יותר עד השי"ת  .וזה שכתוב ויקחו לי
תרומה וכו'.
הבחירה במילה נתינה בוודאי אינה מתאימה
כאן .האדם לא יוכל לתת מאום לקב"ה .אבל יוכל
לכוף רצונו -לנתינה ,ויוכל להתאמץ בכל מאודו
לקחת לקח טוב ולמסור נפשו על מצוות ה',
התלויה ברצונו ומעשיו.
כל מצוה הנעשית מתוך מאמץ והשתדלות מרוממת
את האדם ומתקנת עולם .ככל שאדם יצמצם עצמו
ויפנה מקום לקדושה -יזכה לקחת מטוב ה'.
אנחנו חיים בעידן של שפע וברכה ,ב"ה ,בו
האפשרות לתרומה היא בהישג יד ובנוחות .מעטות
הן המצוות בהן נדרש מהאדם לקחת עצמו בכח
ולהתאמץ עד כדי מסירות נפש ממש.
בעבר נדרשו יהודים למסור נפשם על קיום מצוות
בסיסיות ,הן בשל התנכלות הגויים והן בשל
מצוקה כלכלית נוראית .אנחנו חיים היום במדינה
יהודית עצמאית בעלת צבא וכח (למרות שעדיין
לא זכינו למנוחה ולנחלה) ומוטלת עלינו החובה
להכיר טובה ולזכור את אלו שמסרו נפשם ממש
למעננו ושתרמו מעצמם בכל מאודם למען עם
ישראל עד שנלקחה נשמתם.
על גבעה סמוך למושב פצאל בבקעת הירדן
נמצאת אנדרטת הבקעה .על לוחות מתכת
גדולים מונצחים שמותיהם של כארבע מאות
לוחמי חטיבת הבקעה ויחידות נוספות שנפלו
בהגנה על האיזור .פסל עצום בצורת תותח נ.מ.

צילום :שחר כהן

אנדרטת הבקעה

המתנשא לגובה של  21מ' מוצב במקום .את
הפסל יצר האומן יגאל תומרקין משאריות כל
נשק .מהגבעה נשקף נוף בקעת הירדן המכונה
גם "ארץ המרדפים" .למרגלות האנדרטה חניון
מוצל ,ברזי מים ומתקני משחקים.
ב-ו' אדר א' ( )6.2יצא סיור משקפת לבקעת
הירדן היפה ובו תוכלו ללמוד על חשיבות האיזור
ולחוות גם מסיפורי מורשת הקרב וההסטוריה
של נופיה המרהיבים.

הכרת הטוב לנופלים ולמוסרי הנפש למען ישיבתנו
לבטח ,נותנת פרספקטיבה והבנה על מצבנו כיום.
מי יתן שנזכה תמיד לחיי רווחה וברכה בהם נזכה
לעבוד את ה' בכל מאודנו ,לתרום מתוך שפע
ולהצליח לקחת לקח טוב מזיו השכינה.
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עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילHasbarayesha@gmail.com :
בהצלחה רבה!

זהה את

המקום

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

הזוכה בחידה בשבוע שעבר :שלו אלוני ,שוהם.
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מה קורה
לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
סיור סוף הדרך שר הבינוי והשיכון ,אורי אריאל,
הממונה על שיקום מגורשי גוש קטיף וצפון
השומרון ,סייר השבוע לרגל “יום גוש קטיף”,
ביישובי המפונים באזור ניצן וחבל לכיש  . 1אל
השר התלוו צוותים מקצועיים של משרדו ושל
מנהל מקרקעי ישראל ומנהלת תנופה .השר
הודיע כי הנחה את כל אנשיו לפעול שעד לסוף
שנת  2014יעבור רובם המוחלט של המפונים
לבתי הקבע ,וייסגרו האתרים הזמניים“ .נשים סוף
לסחבת ולהתעמרות רבת השנים במגורשים”,
הצהיר השר.
מכת חשמל בדיון שהתקיים השבוע בבג”ץ,
הוכרה לראשונה תביעה ייצוגית של  512מתושבי
גוש עציון נגד חברת החשמל ,בעקבות הפסקות
החשמל התדירות המתרחשות באזורם ,המסבות
לטענתם נזק ממוני רב בשל הפגיעה הנגרמת
למכשירי החשמל .התושבים ,ובראשם יוזם
התביעה יחיאל פישמן ,דורשים החזר של 2,500
 ₪למשפחה .בג”ץ הורה להחזיר את התביעה
לביהמ”ש המחוזי בת”א.
שלום רב הרב הראשי לישראל ,הרב דוד לאו,
ביקר בשבוע שעבר בבקעת הירדן  . 2הרב
הגיע ליישוב חמדת ונפגש עם רבני האזור ,כדי
לדון עמם בנושאים הלכתיים דחופים לקראת
שנת השמיטה .כמו כן ,העביר הרב שיעור בבית

המדרש בנושא “מידת החסד כהכנה ללימוד
תורה” .בשיעור השתתפו תושבים ותלמידים
ממכינת “חמדת יהודה” ,ישיבת ההסדר “שדמות
נריה” והמכינה במעלה אפרים.
הצגה שווה זהב למעלה מ 100-ילדים ואמהות
מהיישוב טלמון השתתפו השבוע בהצגה ‘חבר
זה”ב’ של דובי זהבי (תיאטרון פסיפס) ואבישי
שטרית (ערוץ מאיר) בנושא הזהירות בדרכים 3
 .ההצגה עוברת בחודשים האחרונים בין יישובי
בנימין ביוזמת המועצה האזורית ,במטרה לעודד
מודעות לנושא החשוב .הילדים צחקו והתרגשו
ומלבד לימוד חוקי הזה”ב גם הפנימו כמה מסרים
בנושאי הידידות וכוח הרצון.
חיים בסרט מרכז קטיף השיק השבוע סרט עלילתי
ראשון מסוגו העוסק בחיים בגוש קטיף .הסרט,
“הגל האחרון” (תמונת השער) ,מלווה את סיפורו
של נער העומד לעזוב את הגוש ואת יחסי החברות
ההדוקים בינו לבין שניים מחבריו .יוזמי הסרט
מסבירים כי מטרתו לתאר את החיים עצמם ,ופחות
את המציאות הביטחונית ואיום העקירה ,שנותרים
בעיקר באווירת הרקע .כוכבי הסרט הם גולן אזולאי
(טירונות ,בנות בראון) ,אור בן מלך (עספור ,הבורר),
בן אדם (גאליס) ואסף בן שמעון.
סירוב של כבוד מכללת אורות ישראל באלקנה
ערכה השבוע כנס מחקרים ,בהשתתפות סגל

המרצים וכיתת המצוינות שלה .את האירוע
כיבד בנוכחותו חתן פרס נובל ,פרופ’ ישראל
אומן ,שנשא הרצאה בנושא דת ומדע  . 4נשיא
המכללה ,פרופ’ הרב נריה גוטל ,כיבד את אורחו
בברכת “שחלק מחכמתו ליראיו” ,והוסיף כי
“סירוב אוני’ חיפה להעניק לפרופ’ אומן ‘ד”ר של
כבוד’ רק מייקר את כבודו בעינינו”.
מתגבשים בבית מועצת ראשי הסניפים של
הבית היהודי בראשות עמיעד טאוב ושייקה בשן
ערכה בסוף השבוע האחרון ‘שבת גיבוש ואחדות’
במלון אשל השומרון באריאל .בין המשתתפים:
מנכ’’ל המפלגה ניר אורבך וחברי הכנסת זבולון
כלפה ,אורית סטרוק ומוטי יוגב .אירוע השיא היה
בערב השבת ,כאשר הנ”ל חשפו סוד או שניים
בפאנל הומוריסטי תחת הכותרת “שאלון יאיר
לפיד – גרסת הבית היהודי”.
יוצאת לסיבוב ח”כ שולי מועלם מהבית היהודי
אמנם מתגוררת בגוש עציון ,אך השבוע היא
זכתה לסיור מן המניין באזור מגוריה ,ביוזמת
המועצה האזורית  . 5בין היתר היא נפגשה עם
תושבי היישוב ‘אבי הנחל’ שסיפרו לה על הקשיים
עמם הם מתמודדים כיישוב צעיר ,סיירה בציר
גוש עציון – ים המלח ונועדה עם ראש המועצה
דוידי פרל“ .מרגש לגלות דברים כל כך נפלאים
קרוב כל כך לבית” ,חתמה הח”כית.

קיר המגן של המחנה הלאומי

נגד הגל התקשורתי והפוליטי בנושא השארת התנחלויות תחת ריבונות ערבית ,מגיע פרגון לח"כים שיצאו נגד הרעיון
המסוכן הזה :סגן השר זאב אלקין ,שר הכלכלה נפתלי בנט ,סגנית השר ציפי חוטובלי ,סגן השר דני דנון ,סגן השר
אופיר אקוניס ויו"ר הקואליציה יריב לוין .מדינת ישראל לא יכולה להתפשט מערכיה וגם לא מאזרחיה .האבסורד הוא,
שמדינת היהודים ,שזרועה הארוכה מגיעה לכל קהילות היהודיות בעולם ,מעלה על דעתה להפקיר את אזרחיה כאן,
בארץ ישראל .חברי ישראל שלי פקדו את דפי הפייסבוק של הח"כים במחנה הלאומי והודו להם :אתם קיר המגן של
המחנה הלאומי ,ומייצגים אותנו בכבוד ובגאווה .כל הכבוד!

פרויקט חדש ומרענן :המעלית

חבל על המילים .פשוט היכנסו לדף הפייסבוק "המעלית" וצפו בסרטונים המשעשעים ,שמעבירים ב 15-שניות מסרים פשוטים,
ובמקרה שלנו  -ציוניים )-:

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

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il

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

www.myesha.org.il
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\\ יש”ע שלנו

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ
תמונות :דוד עצמי הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

