הזריחה של מעלה אפרים
בישיבת ההסדר ובגרעין התורני במעלה אפרים חידשו את מסורת הדלקת המשואות
בסרטבא שבבקעת הירדן[ .עמ' אחורי]
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 | 481במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ו |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

מדור
המייסדים

ישראל הראל חלק א'

סקר חדש שפורסם השבוע,
מוכיח מעל לכל צל של
ספק כי הציבור הישראלי
מעוניין בהתחלת החלת
ריבונות ישראלית על שטחי
יהודה ושומרון .לפי הסקר,
רוב הישראלים אומרים
שמעלה אדומים היא
חלק בלתי נפרד ממדינת
ישראל ועל ממשלת ישראל
לספח אותם אליה .השבוע
בישעמדה – החלת הריבונות
על מעלה אדומים – תחילה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
19:01
19:22
18:15

יציאה
20:24
20:27
20:28

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:16
19:20
18:12

יציאה
20:21
20:25
20:24

6

אל ,בנה ביתך בקרוב

ברשת

8

מה
קורה

מאירים את ההתיישבות
בל"ג בעומר

על המועד  -יום ירושלים
יובל לעיר הנצח

ז

וכים אנו לעמוד בפתחו של יום
ירושלים ,יום גדול ונפלא בעל משמעות
עמוקה ובפתחה של שנת היובל לשחרור
ירושלים ומרחבי ארצנו.
בברכות התורה ,שקראנו בפרשת בחוקותי,
ישנו יעוד המבטא את דרך גאולתנו" ,ואשבור
מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות" ,לשון
יחידאית בתנ"ך" .קוממיות"  -פירש רש"י
במקום "בקומה זקופה" .מובנים הדברים
שלאחר זמן הגלות זוקף עם ישראל את קומתו
הלאומית ואת קומתו הרוחנית והתורנית
לעיני העולם כולו ,וזהו הביטוי העמוק
לקוממיות שלנו בארצנו.
במסכת בבא בתרא דרש רבי מאיר (שהוא
מחמשת תלמידיו של רבי עקיבא שהעמידו
תורה בישראל לאחר החורבן הנורא של מות

הרב ברוך וידר
ראש ישיבת ההסדר הכותל

תלמידיו של רבי עקיבא בין פסח לעצרת) את
המילה "קוממיות" כשתי קומות .מהם שתי
הקומות? ביאור הדברים הוא שכמו קומת
האדם כך קומת העם .קומת הרוח והנשמה
עומדת על גבי קומת הגוף .הקומה הרוחנית
ניצבת על גבי הקומה הלאומית וככל שהקומה
הלאומית בנויה בצורה טובה יותר היא מכילה
את קומת הרוח בצורה בריאה ושלמה יותר.
זכינו לראות בתקומת מדינת ישראל ביום ה'
באייר ומאז בונים אנו את קומת הגוף וקומת
הנשמה .מאירה הארץ פנים לבניה השבים
אליה ומתרפקים עליה כבנים השבים לחיק
אמותיהם לאחר שנות ריחוק רבות .בלשונו
של מרן הרב קוק בספרו אורות" :ארץ ישראל
קשורה בקשר חיים עם האומה" .קשר חיים
זה מתגלה בנו בחיבור של עם ישראל לארץ
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו 1

מעלה אדומים תחילה

המערכת

ישעמדה

Fundraiser Results by Salesperson
PARTICIPANT
78

מסכים

הסדר כלשהו עם הרשות הפלסטינית לא
נראה באופק ,את הכיוון הזה מוכנים לומר לא
רק בציבור הימני ,אלא גם בשמאל .מאידך,
גם המצב הנוכחי ,בו ישובים יהודיים נמצאים
בשליטה צבאית בשטחי  Cאינה הגיונית.
חלק גדול מהישובים האלה נמצא בלב
הקונצנזוס הישראלי ,ועל מדינת ישראל להחיל
את ריבונותה המלאה בכל יהודה ושומרון.
Pie Chart
מסכים
לשמחתנו ,דברים אלה מתחילים לחלחל גם
לא מסכים
אחר
לתודעת הציבור הרחב ואפילו בשמאל שמבין
5.8
כי יש דברים שעליהם כולנו יכולים להסכים.
16.3
סקר מיוחד שפורסם השבוע ושערך מכון
"מדגם" בהנהלת מנו גבע וד"ר מינה צמח עבור
שדולת ארץ ישראל בכנסת ,מעלה תמונה
ברורה ואופטימית ,לפיה רוב גדול מאוד בציבור
הישראלי ,מימין ומשמאל ,תומך בהחלת
77.9
הריבונות הישראלית בעיר מעלה אדומים .לפי
ממצאי הסקר ,עולה כי כ 78%-מהאוכלוסייה
היהודית במדינת ישראל משוכנעים כי על
ישראל להחיל את ריבונותה במעלה אדומים
אחר
לא מסכים
מסכים
גם ללא הסכם  -כפי שהחילה בחוק את
ריבונותה על רמת הגולן בשנת .1981
על תשובה אחרת בסקר ,ענו מעל ל 70%-ישראל תאלץ לשלם מחיר מדיני משמעותי
מהמשיבים כי הם סבורים שיש להחיל את ותספוג תגובה בינלאומית חריפה .תשובה
הריבונות במעלה אדומים ,גם אם מדינת זו ,מוכיחה מעל לכל צל של ספק כי הציבור

16
מכיוון שממילא פוליטיקאים מימין ומשמאל
6
אחר
מהארץ ומהעולם מסכימים כי מעלה
אדומים תהיה בשטח ישראל בכל הסדר
מדיני עתידי עם הפלסטינאים ,ישראל יכולה
להחיל את ריבונותה גם במעלה אדומים
ללא הסדר עם הרשות הפלסטינית.
האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטיעון?
לא מסכים

אהרן ורינה ג’יאן,

פתוח

הבעלים של “מגד הארץ” לגידול ושיווק ירקות ופירות אורגנים
באיתמר rinaisrael@gmail.com 052-3761712

mn, bar, and pie charts compare values in a
category, such as the number of products sold
ch salesperson.
Pie charts
each category’s
ריבונות
 showלחיזוק
למהלכים
בישראל מוכן
as a percentage of the whole.

המדינה באזור למרות האיומים שמושמעים
משמאל על לחצים בינלאומיים אפשריים ,ועל
כנסת ישראל לפעול על מנת לשנות את המצב
המדיני ולספח אל מדינת ישראל את שטחי
יהודה ושומרון.
Column Chart
סיפוח יהודה ושומרון חשוב במיוחד כאשר
תושבי יהודה ושומרון אינם שווי זכויות בחוק
הישראלי כמו כל אזרח אחר .על פי הנתונים
העולים מן הסקר ,כ 88%-מהאוכלוסייה
היהודית בישראל מסכימים כי לתושבי מעלה
אדומים מגיעות אותן זכויות שיש לכל אזרח
אחר במדינת ישראל ולכן יש להחיל במעלה
אדומים את החוק הישראלי במלואו.
16
שטחי יהודה ושומרון נמצאים 6כיום בשטח
מסכים
שבשליטה צבאית ,אך המצב אחר
משתנהלא כל
רגע ,תודעת הציבור להתחלת החלת החוק
הישראלי באזור מתגברת ,והעם תומך בכך.
מהלך זה ,שמובילה שדולת ארץ ישראל
בכנסת הוא נכון וצודק ,והסקר מוכיח שגם
חכם .נפעל יחד עם השדולה על מנת לקדם את
החלת הריבונות הישראלית על כל ההתיישבות
ביהודה שומרון ובקעת הירדן בקרוב.
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מסכים

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה ,שומרון והבקעה
www.mati-shay.org.il

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
לפני  14שנה עבדתי כמדריך נוער ,ואחרי המשמרות הארוכות הייתי מגיע
לעזור במשק של חבר כדי להירגע .מאד התחברתי לעבודת האדמה,
וכשהפסקתי לעבוד בהדרכה החלטתי להקים משק בכפר דרום .אחרי
הגירוש ,עברנו לאיתמר ושם קנינו משק קטן ולאט לאט גדלנו .גידלנו
ירקות אורגנים לשוק המקומי ,היינו משווקים לסיטונאים וגם בשווקי
איכרים ,בעיקר בשוק בת”א ,במתחם התחנה.
בחורף לפני שנתיים ירד שלג כבד והרס בלילה אחד את כל המשק 5 ,דונם
של חממות קרסו לחלוטין .שכרנו חממות עזובות במשק השכן והמשכנו
לגדל עד השמיטה .בשמיטה לא גידלנו והתחלתי לבנות מחדש.
עכשיו ,מאז השמיטה ,עם השינוי במשק ובעקבות דרישה של לקוחות,
התחלנו לשווק למשפחות ישירות עד הבית ,באזור שומרון ,בנימין וירושלים,
בתוכנית להתרחב גם לרעננה וכפר סבא.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
אנו ייחודיים בשומרון ובנימין בירקות האורגניים שאנחנו מגדלים
ובמשלוחים הטריים שאנחנו עושים באזור .ככה אנו עונים לצורך אמתי
שקיים ועד היום לא היה לו מענה .מכיוון שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו
מבחר רחב של ירקות ופירות אנחנו מגדלים מגוון גדול ,מעט מכל דבר,
ברגע הזה למשל יש במשק  25סוגים שונים של ירקות ,כל פרי וירק זוכה
למלוא תשומת הלב .את מה שאנחנו לא יכולים לגדל אצלנו ,בשל מזג
האוויר או השטח ,אנחנו משלימים ממגדלים אורגניים אחרים ,ככה אנחנו
יכולים לספק סל שלם ומלא.
 2יש”ע שלנו

"אני שייך לאדמה ובעצם
יוצר גן עדן פה בארץ"
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
אנחנו מגדלים כמה גידולים ייחודיים שלא מוצאים בכל מקום ,כמו פטל,
אפונת שלג ,אספרגוס ,קייל בוק-צ’וי ועוד .אבל אני יכול להמליץ על כל
המוצרים שלנו ,שהם איכותיים וטעימים מאוד .כל מי שקונה מאתנו שמח,
בטעם של התותים ,של האפונה ,אבל גם בטעם של המלפפון ה”פשוט”,
גם הוא זוכה לתשבחות! כשמגדלים עם הטבע ולא במלחמה אתו ,יש לזה
טעם אחר ,אין לזה תחרות ,זה הטעם האמתי...
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
אני שמח בלקוחות ששמחים בירקות שלנו .מישהו סיפר לי איך התרגש
כשבבת אחת זה החזיר אותו לסלט של לפני שלושים שנה ,שהיה לו טעם.
גם הפטל מעורר בהרבה אנשים זיכרונות של בית .תמיד כיף לשמוע את
זה וכל פעם מחדש אני מודה לה’ על המתנות שהאדמה נותנת לנו.
אחרי כל השנים וכל הגלגולים שעברתי כחקלאי אני מבין שהעבודה
באדמה לא רק מרגיעה אותי אלא שאני שייך לאדמה ובעצם יוצר גן עדן
פה בארץ.

יובל לעיר הנצח

המשך דבר תורה מעמוד השער

במדינת ישראל והוא כיום מלא חיות אלוקית
נסתרת המחברת את הבנים השבים לארצם.
משמח לנסוע בכביש מס'  1המוביל לירושלים
ולראות את תנופת הבניה המחברת את המדינה
אל ליבה של ירושלים על ידי כבישים ,גשרים
ורכבת מהירה .מדינה צעירה הבונה את ארצה
ואת ליבה  -הלב הפועם והחי.
בכ"ח באייר זכינו גם לקומת הנשמה ,קומת
הנצח ,במתנה אלוקית כאשר בורא עולם
השיב אותנו לעיר הנצח כדברי חז"ל "והנצח זו
ירושלים" .ירושלים מבטאת את קומת הנשמה,
ירושלים היא התוכן ,ירושלים היא המהות.
ירושלים עיר האלוקים והיא מרכז הרוח של

עם ישראל .זוכים אנו לראות בבניינה בחומר
וברוח והיא מרכז הרוח של עם ישראל בעולם
כולו" .כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"
מתקיים לעינינו .ציון היא המלכות ,ציון מבטאת
את אחיזתנו בארץ קודשנו וירושלים מבטאת
את הנקודה הפנימית יותר ,את דבר ה' ,דיבור
ה' עמנו.
זוכים אנו ביום ירושלים זה להיכנס לשנת
היובל .היובל מבטא מצב עליון .לאחר שבע
שלמויות של שמיטה ,מגיעה שנה מיוחדת ,שנה
של חרות" .בשנת היובל הזאת תשובו איש אל
אחוזתו" ,שנת היובל לשחרור ירושלים ,יהודה,
שומרון ובקעת הירדן( ,היא גם שנת היובל

לישיבת הכותל) ,היא שלב נוסף וגדול בקומת
הנצח של ירושלים ובאחיזת הנצח של עם
ישראל ,המתחדש במדינת ישראל ,בירושלים
עיר הנצח.
ירושלים היא עיר הבירה הלאומית והיא
ראשונה בחשיבות בגילוי דבר ה' לעם ישראל
ולעולם כולו .ניתן לדמות ולומר ,שכשם שחג
השבועות זמן מתן תורתנו הוא הקומה הרוחנית
על גבי פסח זמן חרותינו ,כך גם יום ירושלים
הוא הקומה העליונה ,קומת הנשמה על גבי יום
עצמאותנו .קומת הנשמה ,קומת הנצח של עם
ישראל.

אחרונים
ם
 6בתי לוס מידי
איכ

יש שחר אמנה

בית צמוד קרקע
חד משפחתי

על כחצי דונם במחיר שלא יחזור

 896,000ש"ח בלבד
 50דקות

 50דקות

 10דקות

תל אביב

ירושלים

אריאל

אתם מוזמנים להצטרף ליצהר  -הישוב הכי רענן בשומרון
במרחק של  10דקות בלבד מאריאל ו 50-דקות מירושלים נמצא הישוב
יצהר ,שפותח בימים אלה את שעריו למשפחות חדשות .אם אתם מחפשים
לגור בקהילה מקסימה המתאימה למשפחה שלכם ,אתם מוזמנים לבוא
ולגור בבית צמוד קרקע חד משפחתי על כחצי דונם בישוב עם נוף ההרים
הקסום של הרי השומרון ,אווירה מיוחדת ובמיקום קרוב ונגיש להכול.

התקשרו עכשיו  -הראל

052-5665993

* צמוד למדד  | 4/16ט.ל.ח ההדמיות להמחשה בלבד
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ראיון עם ישראל הראל
מדור
המייסדים

חלק א׳

לקראת שנת החמישים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

ישראל הראל ,ממייסדי מועצת יש"ע ,שימש
כיו"ר המועצה ב 15-השנים הראשונות .באותו
זמן היה מייסד ועורך העיתון "נקודה" .יוזם
והוגה אמנת גביזון–מדן ומנסח אמנת כנרת.
הראל משמש כיו"ר עמותת הצנחנים משחררי
ירושלים .ב 2005-ייסד את "המכון לאסטרטגיה
ציונית" ועמד בראשו עד לשנת  .2012בשנת
 2015זכה הראל בפרס מוסקוביץ' לציונות.
הראל הוא פובליציסט ובעל טור קבוע בעיתון
"הארץ".
חלק ראשון  -בין השנים 1938-1980
כשהיה ילד צעיר בחיפה ,אי שם בשנות
הארבעים של המאה הקודמת ,היה הראל עולה
חדש מרומניה .באותם ימים מי ששלט בעיר היו
פלוגות ‘הפועל’ שהחזיקו בריונים אשר היכו את
אלו שלא יישרו קו עם הדעות ההגמוניות ששלטו
אז .הראל מתאר את אותה מציאות כהישרדות:
“קודם כל הייתי צריך להילחם על מקומי .כידוע,
ישראלים אוהבים עלייה  -לא עולים .וההיאבקות
הזאת לא הייתה פשוטה .אנחנו לא בוכים על
אפליה וקיפוח כדתיים ,זה דברים ידועים אבל די
מוצנעים כי הם נעשו על ידי המחנה הנכון”.
המשפחה הגיעה לחיפה אחרי דרך ארוכה.
בשואה נשלחה המשפחה מהעיירה צ’רנוביץ
לטרנסניסטריה .בתום השואה ,הם הפליגו
באניית מעפילים לעבר ארץ ישראל .האנייה
נתפסה בלב ים על ידי הבריטים והמעפילים
נשלחו לקפריסין .לבסוף ,בשנת  1947הגיעו
לארץ ישראל ונשלחו למעון עולים בקריית
שמואל ליד חיפה“ .כמה חודשים אחרי מלחמת
השחרור ,לאחר שהערבים גורשו מהעיר
התחתית ,הבתים שלהם אוכלסו על ידי עולים -
בין השאר אנחנו”.
לימים גדל הראל ולמד בישיבת כפר הרא”ה
והצטרף לתנועת בני עקיבא ,שם היה חניך
ומדריך“ .הדבר המרכזי בחיי בחיפה היה בני
עקיבא .עד היום יש הטוענים שאני קומונר”.
בשנים שלאחר מכן ,התגייס לגרעין נח”ל שנשלח
לקיבוץ שדה אליהו“ .בסיום הקומונה רצו לשלוח
אותנו חזרה למשק ואני לחמתי להגיע לגדוד 50
בצנחנים .הייתה לי את האופציה להיות בשל”ת
עד סוף השירות אבל אני רציתי בכך והייתי צריך
להילחם על זה”.
ברבות הימים ,זה היה הדבר שהביא אותו לקרב
על ירושלים“ .המסלול שכל אדם בוחר מביא
אותו למקומות בהם הוא משפיע” ,אומר הראל.
בהמשך ,לחם כאיש מילואים במלחמת יום
כיפור בחטיבת הצנחנים בפיקודו של דני מט,
אשר פעלה בגזרה המצרית והייתה הראשונה
לצלוח את תעלת סואץ במסגרת מבצע אבירי
לב.
בסיום השירות הצבאי ניסה הראל לחזור לחיי
הקיבוץ בשדה אליהו ,אך גילה כי המשמעת
הקיבוצית פחות מתאימה לו ופנה ללימודים
אקדמאיים .כשנסתיימו הלימודים קיבלו הזוג
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הראל הצעה להיות שליחי בני עקיבא בלוס
אנג’לס“ .שלוש שנים אלו היו שנים מאוד
משמעותיות בחיינו ,מכל מיני בחינות  -גיבושנו
כמשפחה ,ההשכלה שלנו ,הרחבת האופקים.
דבר חובה לכל דתי לאומי שרוצה להשפיע.
במהלך השהות ביקרתי בברקלי ,ששם היה
מרד הסטודנטים והושפעתי ממנו מאוד .לא
שהושפעתי מהדעות אלא מהמהפכה”.
כשחזרו לארץ ,הגיעו לפתחה של מלחמת
ששת הימים .באותה המלחמה ,כאמור ,היה
הראל ממשחררי ירושלים .הראל מספר שאת
ההשפעה של מה שקרה על הר הבית ברגעי
השחרור אפשר לחוש עד היום“ :אנחנו רצנו
להר הבית והיו חבר’ה שהניפו את הדגל על
מסגד עומאר .אחרי שעתיים התחילו להביא את
כל גדולי האומה דרך הר הבית מכיוון ששער
האשפות עוד לא היה פתוח .כולם רצו יחד
לאורך הר הבית וכל מי שעבר דרכנו שאל איך
מגיעים לכותל .פתאום הרב גורן וחבורתו מגיעים
מתנשפים וגם הוא שואל איפה הכותל ושם הם
מצלמים את התמונות המפורסמות .אני מודה
שתפסתי את הממד רק אחר כך  -לכן הפסדנו
את הר הבית  -לא רק בגלל משה דיין שאמר
להחזיר את המפתחות .אם כל הרבנים היו עולים
להר מהרגע הראשון  -הר הבית היה בידינו .ברגע
שאסור לעלות להר הבית והמדינאים בכלל לא
מעוניינים אז הר הבית בידיהם .היחיד שאמר
הר הבית בידינו היה בחור צעיר חילוני  -מוטה
גור .מפני חטאינו גלינו מהר הבית .לא ראינו את

הבאות ,ולכן גם יהודה ושומרון לא בידינו ממש
כי לא החלנו ריבונות .לא הבנו שהחלת ריבונות
לא פחותה ממאמצי התיישבות .גם אנחנו בגוש
אמונים לא הבנו את זה”.
המלחמה שינתה את מהלך חייו ,הראל חשב
שימשיך את עשייתו באקדמיה ,אך מסקנות
המלחמה מביאות אותו לכתוב שני מאמרים
שאת השפעתם הוא חש עד היום.
“באותה עת גרנו בבני ברק ,אני יושב וכותב שני
מאמרים אחד לעיתון הארץ והשני לעמודים -
עיתון הקיבוץ הדתי .שלחתי לחמי על פני המים,
איש לא הכיר אותי .בקיבוץ הדתי לא הופתעתי
שהמאמר פורסם ,כתבתי על האתגרים
שעומדים בפני העם היהודי ,על כך שזו הזדמנות
להביא את יהודי התפוצות .להפתעתי ,המאמרים
פורסמו בשני העיתונים”.
“אחרי כמה זמן אני מקבל מכתב שהגיע
למערכת ‘הארץ’ מאדם נשוא פנים שבאותם
ימים היה אוטוריטה .עורך כתב העת הכי אנין
בארץ – ‘בטרם’ .לאיש קראו אליעזר ליבנה.
הוא התרשם מאוד מקריאת מאמריי ב’הארץ’
וסיפר לי שהולכת וקמה תנועה למען ארץ
ישראל השלמה .הוא נתן לי את השמות של
האנשים שם ולאור מה שכתבתי ,אני מוזמן
להיות חבר בתנועה .הואיל והוא לא הכיר אותי
הוא חשב שאני בן אדם מבוגר .באותה שנה
הייתי בן  .27המאמרים היו מאוד בשלים ,מאוד
מגובשים .השמיים נפלו עליי מרוב התרגשות.
הלכתי להיפגש איתו  -הוא סיפר לי במה מדובר

יותר לעומק ,ואני ,כמובן שהייתי מאוד נלהב.
כעבור כמה ימים הזמינו אותי לקפה כסית .שם
ישבו גדולי האומה  -נתן אלתרמן ,משה שמיר,
חיים גורי ועוד .אני ראיתי עצמי חלק מהתנועה
הקיבוצית ,קראתי את כל כתביה והנה ,אני
עומד מול האנשים האלה אשר בעיניי נעלים על
הפוליטיקאים ולצערי גם על חלק מהרבנים”.
מה היה פועלך בשנים הראשונות כחבר בתנועת
ארץ ישראל השלמה?
“בתחילה ,למשל ,הלכתי להחתים אישים
על המניפסט של התנועה .בהמשך ,התנועה
התחילה לעבוד ואני מתרוצץ ,הייתי אחראי
להסיע אנשים מהתנועה  -את אלתרמן נהגתי,
היו לי הרבה שעות איתו ,ממש הייתי נושא כליו.
משה שמיר ואני נעשינו חברים למרות  30שנות
ההפרש ביננו .גם ישראל אלדד ,חיים הזז ואורי
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צבי גרינברג .זכיתי ליצוק מים על ידיהם”.
היו חילוקי דעות בתוך התנועה?
“בתקופה הראשונה לא נכסנו לרזולוציות ,כולם
דיברו על מימוש הזכות וכמובן  -לא לסגת  -זה
הדבר המרכזי ,ואחר כך ניראה מה הלאה .אחרי
כמה זמן התחילו הדיבורים על העלייה לחברון
והרב לוינגר הופיע .הואיל ומשה דיין היה נגד
העלייה לחברון ואלתרמן ראה במשה דיין את
מה שרבי עקיבא ראה בבר כוכבא הוא גם היה
נגד .מנגד ,אני הייתי כל כך גאה בכך שמישהו
מהמחנה שלי ,שבו גדלתי ,שספג מכות מפלוגות
‘הפועל’ ,בא ותופס יוזמה כזאת ומדבר את
דבריו”.
על החוויה של ליל הסדר בחברון מספר הראל:
“בניגוד לאנשים אחרים שאמרו שבשבילם זו עוד
חוויה ,בשבילי זו הייתה חוויה בעל ממד היסטורי,
בס"ד

אזכרה

במלאות שנה לפטירתו של אבינו מורנו ורבנו

הרב יצחק אריה קורן

זצוק"ל

אשר העמיד תלמידים הרבה ועשה סייג לתורה,
לחם מלחמתה של תורה וארץ ישראל,
למד ולימד תורה באהבה ,בשמחה ובמסירות
מתוך ייסורים שקיבלם באהבה

האזכרה תתקיים ביום שני כ"ט באייר תשע"ו
בת"ת מורשה ,רחוב אלקבץ  ,52ירושלים
תפילת מנחה בשעה 17:45
ולאחר מכן ישאו דברים:

הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט״א
הגאון הרב יעקב שפירא שליט״א
הגאון הרב יהושע קרלינסקי שליט״א
הרב הלל פלסר שליט״א
הרב מרדכי (מוטקה) קורן שליט״א
הרב לוי יצחק שקלאר שליט״א
סיום מסכת ע"י אחד מבניו | תפילת ערבית
עזרת נשים פתוחה

 עליה לקברו בהר המנוחות בשעה - 15:45בבנין ירושלים ננוחם
המשפחה

עד כדי כך שהייתי בספירה כזאת שאם ישאלו
אותי פרטים אני לא זוכר .בערך כמו ההרגשה
שבה הגעתי להר הבית במלחמת ששת הימים”.
בינתיים ,מחליטים חברי תנועת ארץ ישראל
השלמה להוציא ביטאון – “זאת הארץ” ,מדובר
על ביטאון של אנשי הרוח הטובים והמוכשרים
ביותר .אך לאף אחד מהם לא היה את הפנאי
לערוך את הביטאון.
“היו בתנועה כל כך הרבה אנשי ספרות ועורכים,
כולם היו אנשי תנועת עבודה וכולם אקס-
קיבוצניקים .יום אחד בישיבת ההנהלה אמרתי
שצריך למצוא מישהו שיעשה את זה באופן
רציני ומנחם דורמן אומר לי ‘למה שזה לא יהיה
אתה’ .אמרתי לו בתגובה שאני לא יודע ,אז הוא
אמר לי שהם ילמדו אותי .בתמימות חשבתי
שהם באמת ילמדו אותי  -אבל זו הכשרה מסוג
אחר .נכנסתי לצרה שלימים תתברר כפרס ענק.
ההכנה לדפוס נעשתה בעיתון למרחב  -העיתון
של הקיבוץ המאוחד .אני מוצא עצמי משוחח עם
בני מהרש”ק .אחד העורכים של כתב עת שיצא
במקום היה אהרון מגד ,הוא ראה שאני לא כל
כך מתמצא ובעדינות הוא עזר לי .לאט לאט
“זאת הארץ” התחיל ללבוש צורה .התביישתי
בהתחלה לרשום שאני העורך ,זאת גם הסיבה
שלא חתמתי על המניפסט ,מי אני שאחתום על
המניפסט ,כך הרגשתי וזה פספוס היסטורי”.
הראל הוא ממייסדי מועצת יש”ע .בשנת ,1980
הוא מחליט להקים את הגוף הזה ולא בכדי.
ההרגשה היא שצריכה לקום מועצה שתאחד
את כל הישובים תחת קורת גג אחת .בנוסף
לכך ,הוא גם מייסד את עיתון “נקודה” ,אותו עיתון
שלימים ממנו יצמחו אנשי תקשורת דתיים רבים
שאותם אנו מכירים כיום.
המשך בשבוע הבא
בשנת השמיטה החליטו בישוב מבוא חורון
להמשיך לגדל ענבים תוך הקפדה חמורה על
דיני שביעית .מהענבים יצרו מיץ ענבים מעולה
שאינו מעורב במים כלל ,אוצר בית דין ומתאים
לקידוש .חלוקת מיץ הענבים נעשית בדרכים
שאינן נחשבות למסחר ,אלא דרך שליחי בית
הדין בישובים השונים.

התשלום הינו אך ורק לכיסוי
הוצאות הגידול הייצור והחלוקה.
הסכום לתשלום ההוצאות הוא ₪ 138
לארגז של  12בקבוקי מיץ ענבים אדום.

להזמנות050-2050809 :
שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il
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ברשת

אל ,בנה
ביתך בקרוב
הר הבית .שתי מילים שאוצרות בתוכן עבורי
עולם שלם .אני לא יודעת לגמרי להסביר מהיכן
נולד אצלי הקשר העמוק במיוחד לבית המקדש
ולחסרונו ,לאהבת ירושלים העתיקה והחדשה
בדם ,ולמערכת יחסים שהולכת עמי כל הזמן
למה שהיה ולמה שחרב .אולי זה מפני שכשהייתי
קטנה יותר ,ימי תשעת הימים הוקדשו על ידי
אמי לסיורים ירושלמים משפחתיים .היינו אוחזות
באחד ממדריכי ירושלים ומשוטטות בין טליתא
קומי במרכז העיר לקארדו בעיר העתיקה .גם
בת המצווה שלי סבבה סביב בית המקדש והעיר
ירושלים ,בהקשר ישיר לשמי ולחודש בו נולדתי
(אב כמובן); וכך הנאום הראשון אותו נשאתי מול
קהל היה על חורבן ישן ותקווה עתיקה-חדשה.
את חשיבותה של העיר ניסינו להעביר עד כה
לילדינו דרך שמותיהם .כל אחד מהם נושא בשמו
את אחד משמותיה של ירושלים או בית המקדש.
בין חול המועד אחד למשנהו אנו גם משתדלים
ככל יכולתנו לעלות לרגל ולהשתחוות לפני ה'
בכותל המערבי שסבב את בית המקדש דאז.
אך זה לא הספיק .להר הבית עליתי בעצמי לפני
כשבע שנים ביום חתונתנו ,והחוויה הייתה זכורה לי
במעומעם בין קודש לחול ,בין טומאה לטהרה .מאז
חשקה נפשי לעלות לשם ובכל פעם נמצאה סיבה
מדוע לא .הפעם החלטנו שדי .שבחול המועד הזה
עולים למקום האמיתי ולוקחים את ילדינו אתנו.
ניסינו להסביר שלא בטוח שיתנהגו אלינו יפה,
ולומר בקול את המורכבות שאמנם זה הר הבית,
וזה בשטח מדינת ישראל ,אך אנו כפופים לחוקים
עגומים במיוחד ולליווי צמוד של אנשי לא-שלומנו.
בוקר יום רביעי .ינון שלם בן השלוש וחצי שואל
אותי אם בסוף השוטרים יתנהגו אלינו יפה כי ישנו
יפה בלילה .ניסיתי להסביר לו שזה לאו דווקא
קשור ,תוך כדי שאני מחטטת בארונות למצוא
בהכרח עוד חולצה לבנה לכל אחד מהם .הטבילה
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אמש הייתה שונה .אני לא מתקדשת לאישי או
לעצמי ,אלא לעבודת ה' .אני לא מאמינה שיש דרך
לבטא את הרגשות האלה למי שלא חוותה זאת.
הרגשתי כמו עולה לרגל לכל דבר שמתכוננת
נפשית ופיזית לעלות לבית ה' ולבקר אותו בהיכלו,
גם אם אינו קיים.
יוצאים מהבית בשבע בבוקר ומגיעים לארגון
מופתי של עליות מסודרות להר הבית .אנחנו
מיועדים לסיור של השעה תשע .בינתיים יש זמן
לתפילה בכותל המערבי ולהתפעלות מהשינויים
שנעשו שם ברחבת הנשים .את ההלל אני שומרת
לעצמי למעלה .אני אודה לה' בהר ביתו .מתארגנים
לסיור עם המדריכה ג'ני המתוקה ,ואתנו עוד זוגות
ועוד ילדים שכולם מתרגשים ולבושים לבן לכבוד
הרגל ולכבוד המקום .העלייה בגשר העץ נעשית
בשירה מרוממת .שם עוד מותר לנו כמעט הכל.
תיכף ניעצר להסברים וייאמר לנו על ידי שוטרים
דרוזים (מקסימים!) מה מותר ובעיקר מה אסור.
הם מבטיחים לנו שהם לצדנו ,רק שנעלה בשלום
ונרד בשלום .מסיבות השמורות עם המשטרה,
מוחרמות לנו המצות לצד ממרח הנוטלה .אין להם
מושג מה כתוב שם בכתב ברייל ,או שמא ממרח
השוקולד סממן דתי מדי בימי הפסח .הגיוני בסך
הכל.
רגע העלייה .רגלינו דורכות בהר הבית .אני
לוקחת את הילדים ומסבירה להם שזוהי הפעם
הראשונה בחייהם בהר הבית ,ובעז"ה הם עוד יראו
בבניינו .אבל שאת הפעם הראשונה לא ישכחו אף
פעם .שלהבת אריאל בת השנה ותשע מהנהנת
בהסכמה .מרגע זה ולמשך עשרים הדקות הבאות
לא הפסקתי לבכות .הדמעות זולגות מול קדושה
בלתי אפשרית ,מול חורבן בלתי אפשרי .אפשר
לגעת כאן ביד אחת בגאולה וביד שניה בחורבן.
ואין לך קץ מגולה מזה .מי חלם לפני שמונים שנה
שנבוא לכאן כאזרחים במדינת ישראל ונסייר כאן

מוקפים בשוטרים ממשטרת ישראל? ומנגד ,מי
חלם שיהודים יסתובבו בהר הבית כאורחים בלתי
רצויים בחצרו של האויב ששומר את שפתיהם
ממלמול ואת ברכיהם מהשתחוויה? אנשי הווקף
מקיפים אותנו ובסך הכל נדמה כי יש כאן פי כמה
מלווים מתיירים ,אך למי זה משנה? אנחנו כאן.
המון ערבי משולהב מלווה אותנו בקריאות מוכרות
מהמסגדים ,ומידי פעם אנו נתקלים בקבוצות
נשים שמייללות וצועקות כדי להפריע לסיורנו.
כאשר נעצרים לצלם (השוטרים הנחמדים הם
הצלמים) נעמדים אחרינו אותם מתפרעים כדי
להפריע כמה שיותר.
ג'ני מנסה להסביר ורק מי שקרוב שומע .אבל אני
לא יכולה כמעט להתרכז .כל מעייני מופנים אל
עבר התחתית של המסגד שנושא מעליו את כיפת
הזהב .שם אבן השתייה ,משם הושתת העולם.
לכאן מכוון כל יהודי בכל דור ובכל מקום כאשר
הוא נושא את עיניו לציון .ואני כאן .עולת רגל .הסיור
ממשיך ,וארבעים הדקות הקצובות לנו עומדות
להסתיים .שער השלשלת כבר נגלה לנגד עינינו,
ושני צעדים לקראת היציאה מתחילים כמה נערים
מהקבוצה לשיר .ייתכן כי מבחינתם הם קראו תיגר
על ההשפלה ,אך מבחינתנו הדחיפות שזכינו להם
מאנשי הווקף והצעקות שהפחידו את הילדים,
לא היו שוות את זה .ואלה שחיכו לעלות אחרינו
התעכבו עוד שעות רבות ובסוף עלו לחמש דקות
בלבד.
"אני גם שרתי אל בנה ביתך" ,גילה לי אחר כך נוה-
איתן בן החמש וחצי" .אבל שרתי את זה בלב ,אז
השוטרים הערבים לא שמעו".
הסיור מסתיים ,הרגשות מעורבים .החשש
שהתגבר בשניות האחרונות ,הלחץ שלנו ושל
הילדים ,ההקלה והשמחה שחשנו שהכל עבר
בשלום ,וההתרגשות העצומה שהחליפה את
האבל הראשוני .הגענו לשער מנהרות הכותל
ובדרך אל הכניסה להר הבית לקחת בחזרה את
המצות והשוקולד ,שרנו עם הילדים ורקדנו את
כל השירים המוכרים להם היטב" .ייבנה המקדש
עיר ציון תמלא" ,אנחנו מפזזים יחד עם העגלה,
ואנשים שעוברים ומסתכלים עלינו לא יודעים.
הם לא יודעים שהיינו שם .במקום הקדוש ביותר.
הם לא יודעים שהחוויה שעברנו זה עתה הטעינה
אותנו בכוחות מחודשים לעבודת ה' מחד ולאבל
על החורבן מאידך .הם לא יודעים שכולם צריכים
לשיר ולרקוד ולשמוח ולהתפלל ולהודות .לא
להפסיק להודות.

מה יקרה
משפחת ואך במופע לכבוד יום ירושלים בעפרה /
א’ בסיוון  7ביוני

לקראת צאת אלבומם החדש “ליל אברהם” ,משפחת
ואך מגיעים למופע חדש ומרגש לכל המשפחה
באודיטוריום של עפרה .פתיחת דלתות בשעה ,20:30
תחילת המופע בשעה  .21:00מחיר.₪ 40 :
לפרטים02-9973888 :

שרים בצומת גוש עציון  /כ"ח באייר
 5ביוני

במוצאי יום ירושלים נתכנס יחד כולנו,
חיילים ,תושבים ומתנדבים ,בפינה החמה
בצומת הגוש לערב שירה בציבור עם
אדם צחי .בשעה  .20:30הכניסה חופשית.
לפרטים02-9937999 :

סיור חווייתי בסימן חקלאות והתיישבות בניצן  /ז’ בסיוון  13ביוני

מרכז קטיף בניצן מזמין אתכם לסיור חווייתי בסימן חקלאות והתיישבות .בסיור נספר את סיפורו של גוש
קטיף ,נצפה בהתחדשות החקלאות במשק מתקדם ,נלמד על מורשת קרב בניצנים ,תצפית בעוטף עזה
ועוד .מחיר .₪ 100 :לפרטים והרשמה077-432-4101 :

שלישי |  7ביוני
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הודעה
עוד

הפלשתינים מציגיםPALYWOOD :
ארגון הבריאות העולמי מציג :גינוי ישראל על סמך שקרים.
הפיצו.
==
מה בתמונה?
השקר" :מתנחלים תוקפים ילד פלשתיני וכוחות צה"ל עומדים
מהצד".
האמת :מדובר בתמונה של גטי אימאג'ס ,המתעדת את פינוי
חוות גלעד בשומרון.
זה רק שקר אחד מתוך מסכת של שקרים ותמונות שקריות
בדו"ח הרשמי של הרש"פ .והחלטת האו"ם? היא מגנה את
ישראל על "מצב הבריאות בשטחים הפלסטיניים הכבושים,
כולל מזרח ירושלים והגולן הסורי הכבוש".
==
עוד פירוט על הדו"ח האבסורדי הזה באתר של פרספקטיבה
[כדאי לעקוב אחרי הארגון החשוב הזה]:
http://bit.ly/1sVuEhc
==
אנטישמיות גרסת  ,2016בחסות האו"ם.
לא מפתיע אבל חשוב להפיץ.
==
ישראל שלי
עושים ציונות
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מה קורה?

1

2
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4
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לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
איילת בבנימין שרת המשפטים חה"כ איילת
שקד סיירה ביום שלישי במועצה האזורית
בנימין עם יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה  . 1בין
היתר סיירו השניים באולפנת דולב ,שם ראתה
את הסדנאות השונות בהן לומדות התלמידות,
בישוב חרשה בתצפית אל מישור החוף ומרכז
הארץ ובהמשך ,בישוב עטרת שם צפתה
השרה על העיר הפלסטינית רוואבי .הסיור
הסתיים בטיול טרקטורונים ,בהם נהגה השרה
שקד ,בתל שילה ובמעיין עין עוז .במהלך הסיור
התייחסה שרת המשפטים לדיבורים על שתי
מדינות" :אומר את הברור מאליו – כל עוד אנחנו
בממשלה ,לא תקום מדינה פלסטינית ,לא יפונו
ישובים ולא יימסר שטח כלשהו לאויב .היום ברור
יותר מתמיד – אנחנו נלחם בעד ההתיישבות ונגד
הקמת חמאסטן ודאעשסטן צמוד אלינו".
למידה משותפת נשיא המדינה ,ראובן (רובי)
ריבלין ,אירח במשכנו ביום שלישי את נציגי
משלחת חבר הנאמנים של אוניברסיטת אריאל
לרגל הכרזה על הקמת מרכז רפואי משותף
יהודי-פלסטיני אזורי ע"ש קרן הלמסלי ,במסגרת
בית הספר למדעי הבריאות באריאל . 2
באירוע השתתפו ונשאו דברים גם יו"ר המועצה
להשכלה גבוהה ושר החינוך חה"כ נפתלי בנט,
נשיא האוניברסיטה פרופ' יהודה דנון ,נגיד
האוניברסיטה יגאל כהן אורגד ונציג קרן הלמסלי
עו"ד סנדי פרנקל" .ברור לכול כי אריאל היא
חלק בלתי נפרד מישראל בכל הסדר עתידי",

אמר הנשיא לנוכחים וברך אותם על עבודתם
למען פיתוח האוניברסיטה והקמת המרכז
הרפואי .הנשיא ציין בדבריו כי הקמת "המכללה
האקדמית יהודה ושומרון" באריאל לפני  33שנים
הייתה תוצאה של עמל רב ומשותף לו ולרבים
ולכן הוא שמח במיוחד לברך היום את הנוכחים
כחברי "אוניברסיטת אריאל".
הדובדבן שבקצפת אלפים השתתפו בסוף
השבוע שעבר בפסטיבל 'דובדבן ביער' בחבל
יתיר ונהנו משילוב של חקלאות ותיירות .בהובלת
המועצה האזורית הר חברון ,מקדמים המושבים
מעון ובית יתיר בשנים האחרונות פסטיבלים
חקלאיים המאפשרים למטיילים להינות מטיול
ומחוויה חקלאית ופסטיבל הדובדבנים הופך
למסורת חקלאית תיירותית  . 3במסגרת
הפסטיבל ,שנערך בימים חמישי ושישי
האחרונים ,קטפו אלפי ישראלים דובדבנים
במספר מוקדים באזור .המארגנים סיכמו את
האירוע בהצלחה ובירכו על מגוון הקהלים
שהשתתפו ונהנו מהצגות רחוב ,הצגות ילדים,
מספרי סיפורים ,פעילות יצירה מחימר ,קיר
טיפוס עם אומגה והכל ברקע נוף כרמי היין .ראש
המועצה יוחאי דמרי אמר כי "אלפי אנשים מכל
רחבי הארץ הגיעו לכאן כדי ליהנות מחבל הארץ
הנפלא הזה ,וכולם נהנים מפרי מתוק ,ממזג אויר
נפלא ומשפע אטרקציות מדהימות".

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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למרחקים ארוכים ביום חמישי שעבר התקיים
מרוץ טלמונים ה 9-לזכר רועי ארבל הי"ד ,תושב
הישוב טלמון שנרצח בדרכו לביתו לפני כ11-
שנים .במרוץ השתתפו כ 500-רצים ורצות מכל
הארץ ,במסלול שעבר בישובים טלמון ,נריה וזית
רענן .השנה ,הרצים רצו במקצים תחרותיים
בנוף השקיעה ,דרך הטיילת החדשה והמפוארת
שנבנתה בין הישובים טלמון ונריה . 4
ממשיכים במסורת בישיבת ההסדר ובגרעין
התורני במעלה אפרים מבית 'קרן קהילות'
החליטו לפני מספר שנים לחדש את מסורת
הדלקת המשואות בסרטבא שבבקעת הירדן,
שהוא ,לפי המשנה במסכת ראש השנה ,אחד
המקומות בהן היו משיאים משואות על מנת
להודיע לגולה על קידוש החודש .מדי שנה,
בליל ל"ג בעומר ,צועדים תלמידי הישיבה
ובוגריה במהלך הלילה ממעלה אפרים לפסגת
הסרטבא ,מהלך של כשלוש וחצי שעות ולפנות
בוקר מדליקים מדורה גדולה בפסגת ההר
ומתפללים שחרית במקום.
הישן יתחדש בכל שנה מציינים במעלה חבר
את ל”ג בעומר במדורה משותפת יחד עם חיילי
חטיבת יהודה הסמוכה במצפה ‘נבי יקין’ .השנה,
לראשונה בחרו התושבים לציין את ל”ג בעומר
באופן מיוחד והחליטו לקיים את המדורה במצפה
‘שלושת המלאכים’ ,לשם ,על פי המסורת ,ליווה
אברהם אבינו את שלושת המלאכים לפני שירדו
לעיר סדום . 5

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il
 052-5665052הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :רינה ג'יאן ,לע"מ ,Yagasi ,תיירות חבל יתיר ,מירי צחי ,מיכל אביאור ,שלומי שלמוני
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

