נושאים חסד

מוסדות ציבור וחינוך ברחבי יהודה ושומרון אירחו השבוע את ילדי הדרום המופגז (עמ' אחורי)

שלנו

 | 284במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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והקרן קיימת לו
סיפורי ארץ ישראל

קשה להאמין ,אבל אפילו כעת,
כשמיליון אזרחים ישראלים ספגו
מתקפת טילים ,יש לא מעט
ישראלים ,ובהם מנהיגים בכירים,
שמאמינים בכל ליבם שגירוש
יהודים והריסת בתים זהו מעשה
הכרחי .הם בטוחים שרק כך נזכה
לשקט ולשלום בין ישראל לשכניה.
לא חוסן לאומי ,לא צה”ל חזק ולא
עשייה ציונית – רק בולדוזרים ושוטרי
יס”מ .בישעמדה השבוע – למה הם
טועים ומהי הדרך היחידה למנוע
מהג’יהאד האיסלאמי להרחיב את
מתקפת הטילים מרצועת עזה אל
יהודה ושומרון (רמז :עם בולדוזרים
ובלי שוטרי יס”מ).

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:12
תל אביב 17:28
חיפה 17:18

יציאה
18:24
18:26
18:26

כניסה
17:18
חברון
17:17
שכם
באר שבע 17:27

יציאה
18:25
18:24
18:26

אברהם "יאיר" שטרן
דמויות מופת בעם ישראל
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דיו ,לבנימין!
מה קורה

על הפרשה ויקהל פקודי
שבת פרה
בין פורים לפסח

ש

לושים יום מפרידים בין שני
המועדים החשובים לישראל,
פסח ופורים .שני מועדים אהובים,
הראשון מן התורה והשני מדרבנן.
פסח נקבע על גאולת מצרים ופורים נקבע
על גאולת ישראל בימי מרדכי ואסתר.
שני החגים באים לעצב את חיינו.
חג הפסח ,על גאולת מצרים שנצטווינו לזכור
ולהזכיר בכל יום את יציאת מצרים כיסוד
בנין עם ישראל וכיסוד האמונה בבריאת
העולם והנהגת ה’ את ישראל בהשגחה
פרטית ובדבר נביאיו.
פורים בא ללמדנו שגם במסתרים הקב”ה
מנהיג את עם ישראל ,בתוך מסגרת הטבע
דרך מזימות פוליטיות ,דרך מחשבות אנוש
שכמעט איננו מכירים את טביעת האצבע

הרב ברוך וידר

ראש ישיבת הכותל

האלוקית בהן ,ובכל זאת מתגלה לנו שריבון
העולם מנהיג אותנו דרכן .זוהי מגילת אסתר,
מגילת ההסתר בה מתקיימים דברי התורה
“ואנכי הסתר אסתיר פני”.
בשני המועדים יש נקודה שנסתרת אך
מאירה באור יקרות.
פרעה גוזר “כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו”
 גזירה נוראה  -כל בן שייוולד אחת דינו,להשליכו ליאור ולהטביעו .כל כך פחד
פרעה שייוולד מושיעם של ישראל שגזר אף
על עמו להשליך את כל הילדים ליאור ביום
בו נולד משה .כך אמרו לו האצטגנינים :היום
נולד מושיעם ואין אנו יודעים אם ממצרים
אם מישראל ,ורואים אנו שסופו ללקות על
המים לפיכך גזר באותו יום אף על המצרים
(רש”י).
המשך בעמוד 3
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התנחלויות נגד טילים

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

בעקבות מתקפת הטילים על הדרום לפני
שלוש שנים ,החליט פיקוד העורף לפרסם מפה
ובה טווחי הטילים המשוגרים מרצועת עזה אל
יישובי ישראל .ארבע שכבות של טווחים שונים
כשבאר שבע ,גדרה ויבנה הן ,עפ”י הציור ,הערים
הרחוקות ביותר הנמצאות בטווח הטילים.
במתקפה הנוכחית ,נכון לשעת כתיבת שורות
אלה ,נותר טווח הטילים בעינו .אך בכירי מערכת
הביטחון מבהירים כולם :הטווח עוד יגדל .המפה
לא תישאר כשהייתה ,וגם תל אביב תופיע בה.

עדיין רלוונטית? מפת טווחי הטילים של פיקוד העורף'
הטווח ישתנה ,אך עובדה אחת עתידה להישאר
כשהייתה :הטילים הפלסטינים נורים מרצועת
עזה .ורק משם .גם ביהודה ושומרון יש למדינת
ישראל אויבים מרים לא פחות מאלו שברצועה,
אך לא משם מגיעים טילי הגראד והקסאם
ופצצות המרגמה .שם ההתיישבות היהודית
בעינה עומדת ומתפתחת ומאפשרת לצה”ל
לשלוט ביד רמה ולחסום את ניסיונותיהם הבלתי
פוסקים של המחבלים להצטייד באמצעי טרור
זהים לאלו של אחיהם המרצחים ברצועה.

אבני
חפץ

אכן ,זהו שוב אותו לקח היסטורי שחוזר על
עצמו  -נדוש כל כך וחשוב כל כך :היכן שיש
אזרחים ,יש צבא חזק .והיכן שיש צבא חזק ,יש
טרור חלש.
מסתבר שלא לכולם המשוואה הזו ברורה .אפילו
לא עכשיו .ברשתות החברתיות מופץ בימים
האחרונים סרטון ובו כתבה לא חדשה של עמית
סגל בערוץ  2המתעדת את אמירותיהם של כמה
מחברי הכנסת ,בעת אישור ההחלטה על גירוש
יהודי גוש קטיף .את תמיכתם בהתנתקות הם
לא נימקו בטענת “הכיבוש משחית” או בטענה
הדמוגרפית .לא .את קולם בעד הגירוש נתנו
ח”כים אלה בתואנה ביטחונית חד משמעית:
נצא מרצועת עזה ומצב הביטחון ישתפר פלאים.
“יש טענה שיהיה איום על יישובים בנגב  -עוד
לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת” ,לגלג מאיר
שטרית“ .המהלך הכרחי ונכון ויש בו כדי להעניק
יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולהפחית את העומס
המוטל על כוחות הביטחון” ,הכריז שר הביטחון
דאז ,שאול מופז .וכמובן רן כהן ממרצ שהצהיר
ש”ההתנתקות טובה לביטחון” וש”אם לא נצא
מרצועת עזה ,בתוך שנתיים יגיע טווח הטילים
לאשקלון” (יצאנו ,והוא הגיע גם לאשדוד ובאר
שבע) וגם אופיר פינס שאמר ש”ההתנתקות
נותנת תקווה”.
יש שיטענו שאפשר להבין כיצד נשבו אותם
ח”כים בקונספציה השקרית שהפילה רבים
וטובים ,בדרך למימוש התכנית ההזויה של
אריאל שרון ,אבל גם הם לא יצליחו להסביר
כיצד אותם אנשים שבים וקוראים להרס בתי
יהודים גם היום ,כאשר הם חוזים במתקפת
טילים נוספת על ערי ישראל .כן ,לא מעט מתומכי
הגירוש ,חלקם חברי כנסת מכהנים וחלקם,
תודה לא-ל ,כבר לא – לא מתביישים להצהיר
גם כעת שמדינת ישראל חייבת לאמץ יוזמות
מדיניות הכוללות פינוי של כל שטחי יהודה

ושומרון (או לפחות  80אחוז מהם) מיהודים – אם
רצונה בשקט ובשלווה באזור.
בשבילם ,וגם בשביל אלו בקרבנו שעלולים
לעתים לשכוח את האמת :את יהודה ושומרון
יש לבנות ,כדי לחזק את ההתיישבות ,כדי
לחזק את צה”ל ,כדי להחליש את הטרור .זה
עד כדי כך פשוט.
בית מועצת יש”ע ומערכת העלון מחזקים את
תושבי הדרום ואת לוחמינו הפועלים להגנתם.
חזקו ואמצו!

מועצת יש״ע
אבלה על פטירתו בטרם עת של ראש
מועצת אלפי מנשה

חסדאי
אליעזר ז"ל
סגן יו״ר מועצת יש״ע
לשעבר

חסדאי היה ציוני בכל רמ״ח אבריו,
אוהב הארץ והמדינה ,מנהיג ערכי
שחינוך הנוער היה בראש מעייניו.
הוא פעל ללא לאות גם לקידום היישוב
שבראשו עמד וגם למען מטרות
לאומיות שהאמין בהן ללא פשרות.

יהי זכרו ברוך.
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המשך מעמוד השער

כתוצאה מגזירה נוראה זו מסתירה יוכבד אמא
של משה רבנו את בנה התינוק בתיבת גומא
ביאור ,בהשגחת בתה מרים .בת פרעה מגלה
את הילד המיוחד הזה ולוקחת אותו לבית
פרעה שם גדל הוא ומתפתח (כשאימו היא
המינקת ,ששוכרת בת פרעה).
רבי אברהם אבן עזרא עומד על ענין מוזר זה
שסובבה ההשגחה האלוקית שמשה מושיעם
של ישראל ומנהיגם יגדל בבית המלך המצרי
פרעה  -אויב היהודים.
“ומחשבות ה’ עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו ולו
לבדו נתכנו עלילות .אולי סבב ה’ זה שיגדל
בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה
העליונה ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית

על הפרשה ויקהל פקודי
שבת פרה
עבדים ...הלא תראה כשהרג מצרי בעבור
שהוא עשה חמס והושיע בנות מדין מהרועים
בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאן מהמים
שדלו”.
מנין העוז הזה ,מנין התקיפות הזו? מבית פרעה
שם גדל בבית מלך כדי שיהיה בעל יכולת
הנהגה .נוסיף אנו ונאמר  -ראו זה פלא  -אותו
פרעה שגוזר גזירות רבות רק כדי להטביע את
הילד הזה ,הוא שמגדל אותו על חשבונו בכל
פאר ארמונו ומלמד אותו להיות מנהיג ישראל.
זהו פלא גדול שמראה הקב”ה לאויב היהודים.
רצונך להרע לישראל? לא תצליח כי על כרחך
תביא אתה את טובתם .כך היה גם בשושן -
אותו המן הרשע צורר היהודים שרצה להשמיד

את היהודים גרם להצלחתם ,הוא זה שהביא
להורדת ושתי והעלאת אסתר להיות מלכה.
הוא שהכין את העץ לעצמו והוא המלביש
את מרדכי מלכות .פלא גדול שמראה הקב”ה
לצורר היהודים :אם רצית להרע לישראל ,בעל
כרחך תגרום להצלתם ,לטובתם .זהו סדר
הדורות ,מי שרוצה להרע לישראל -מסבב
הקב”ה בעל העלילות ,שהוא יביא בעל כרחו
את טובתם ,כך היה גם בדורנו כשגדול צוררי
ישראל ,הביא בעל כורחו להחלטת האו”ם
על הקמת מדינת ישראל .כך גם נראה בע”ה
במפלת הצורר העכשווי .זהו עונשו הגדול של
מי שרוצה להרע לישראל ואנו בעין של אמונה
נתחזק ,כי נצח ישראל לא ישקר.
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סיפורי ארץ ישראל

“ו

בכן ,תלמידים ,מי זוכר על איזו עליה
אנו מדברים?”“ .העליה הרביעית,
המורה” ענו התלמידים במקהלה.
“טלי ,את איתנו? באיזו עליה אנו עוסקים?”.
“אההה ...העליה החמישית אולי”? ניסתה
טלי את כוחה“ .לא ,הרביעיתְ .טלי קורה מבין
עינייך ,זה כתוב על הלוח .ובאילו שנים היא
התרחשה?” שאלה המורה 1924“ .עד ”1931
ענתה טלי בזריזות בעודה מסתכלת על הלוח.
“יפה מאד ,לפחות לקרוא את יודעת .גשי אליי
בסוף השיעור בבקשה .ועכשיו ,תלמידים,
קחו עיפרון בידכם וכתבו את מה שאכתיב
לכם בנוגע למשבר שהתרחש בעליה זו .גיא,
אני עדיין לא רואה עיפרון בידך .חן ,פתחי את
המחברת .מוכנים ,תלמידים?”“ .כן המורה”.
“ובכן .ב 1924-החל זרם עלייה לארץ שנמשך
כשנתיים ,וגרם להתפתחות עירונית מהירה
בעיקר בתל-אביב ,שקלטה חלק ניכר מהעולים.
אולם בשנים  1926-1927חל משבר כלכלי כבד
בארץ ,שפגע קשות בהתפתחותו של היישוב
היהודי בארץ .המשבר היה אחד הקשים שידע
היישוב בימי המנדט הבריטי ,והביא לאבטלה
של שליש מכוח העבודה.

כמו כן צמצם המשבר את נפח העלייה
וגרם לזרם של ‘יורדים’ מהארץ”“ .נו ,אז
מה הם עשו?” נשמעה לפתע שאלתה של
דנה מירכתי
הכיתה.
“שאלה
מצוינת”,
ע נ ת ה
המורה“ .מה לדעתך הם עשו באמת?”.
“הכי הגיוני שהם יארגנו איזו מגבית,
לא?” ענתה דנה“ .אחת  -אפס ,דנה .ומי
לדעתך יכול לארגן כזאת מגבית?” שאלה
המורה“ .מישהו חשוב בטח”“ .יפה מאד!
ומי זה יכול להיות? רמז :מי היה הרב
הראשי אז בארץ?”“ .הרב קוק!” ענתה
דנה במהירות“ .חילך להיסטוריה ,דנה!”,
קראה המורה בהתרגשות“ .גשי אליי
בסוף השיעור ואעלה לך את הציון במבחן
האחרון בעשר נקודות” .שריקת התפעלות
נשמעה מהחלק האחורי של הכיתה,
אך המורה התעלמה ממנה והמשיכה
להכתיב“ :בעקבות המשבר ,נעצרה תנופת
ההתפתחות של היישוב ,והיה צורך לעזור
למחוסרי העבודה .גם הרב קוק התגייס
לעידוד התרומות עבור הטבת המצב
הכלכלי בארץ ,ופרסם כרוז פומבי הקורא
לתמיכה ביוזמתה של ההנהלה הציונית”.
המוציא לאור:

www.myesha.org.il
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ערה וייס

“נו ,וזה עזר”? שאל אדם ,הג’ינג’י שבחבורה.
“חכה” ,ענתה המורה“ .היכן לדעתכם פרסמו
את הכרוז הזה?”“ .בטח בעיתון המקומי פה”,
ניסתה שרון את כוחה“ .חשבי בהגיון .הרי
אמרנו שהמצב הכלכלי כאן לא מזהיר באותה
תקופה” ,אמרה המורה“ .כן המורה ,וגם היום
הוא לא כל כך מזהיר ,”...אמר אדם לקול
צחוקם המהדהד של חבריו“ .קצת רצינות,
תלמידים .נו ,למישהו יש תשובה?”“ .בעיתונות
בחו”ל!” הרצין לפתע אדם“ .מצוין! בשנת
 1927פרסם הרב קוק ,רבה הראשי הראשון
של ארץ ישראל ,כרוז פומבי הקורא לתמיכה
ביוזמתה של ההנהלה הציונית ,שהתפרסם
בעיתונות פולין .אקרא לכם חלק ממנו כעת,
אך אין צורך לכתוב ,תלמידים ,רק להקשיב.
וכך כותב הרב קוק:
‘אחינו היקרים ,פזורי הגולה ,אשר לבם ונפשם
לבנין ציון! השעה החמורה העוברת כעת על
יישובנו האהוב בארץ אבות ,היא מביאה אותי
להרים את קולי אליכם ,בהפגנת ‘הושיעו נא’.
בנייננו הקדוש ,הבניין הלאומי אשר רבות
וגדולות הן מאד תקוותיו האצורות בכל לב
יהודי ,הוא עומד כעת לקראת משבר עובר,
הדורש השתתפות של עזרת אחים לצרה,
להחזיק את מעמדו .על כן נכון לבי
ובטוח ,כי ההכרזה הגדולה אשר ההנהלה
הראשית לקרן היסוד הולכת ומכריזה
כעת בכל גבול ישראל ,להתאמץ לבוא
לעזרה להקלת המצב של המשבר,
תהיה נשמעת
בהקשבה
עד
רבה,
אשר מהרה
יתאסף הסכום
הנדרש.’...
“וואו ,איזו שפה פיוטית הייתה לו”,
העירה מיכל‘ ,תולעת-הספרים’ של
הכיתה“ .הערה יפה ,מיכל” ,ענתה
המורה“ .הרב קוק גם חיבר שירים
וכתיבתו אכן מתאפיינת בסגנון פיוטי
משובץ בפסוקים ,אפילו בכרוז הזה.
אבל זה לשיעור אחר .תלמידים יקרים!
מי שם לב למי קורא הרב קוק לתרום?”.
“לרחוב שלי!” קרא אדם בצהלה וגרם
בשנית לפרץ עז של צחוק בכיתה“ .עוד
הפרעה אחת ואתה הולך למנהל ,אדם”,
הזהירה המורה“ .באמת ,המורה” ,ענה
אדם“ .הרב קוק קרא לתרום לקרן היסוד,
הרחוב היפה שאני גר בו”“ .נכון המורה!”
חיזק אותו גיא“ .הוא גר מעל הסּופר שם
וכל האוטובוסים של ירושלים עוברים
מתחת לחלון שלו ועושים רעש מטורף”.
“אהה ...עכשיו הבנתי” ,ענתה המורה
וחייכה חיוך רחב“ .יפה מאד אדם .הרב
קוק רצה מאד שהיהודים בחו”ל יראו
את צרת אחיהם שבארץ ויעזרו להם
כלכלית .אבל האמת היא שהרב קוק

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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י והקרן קיימת לו
הרב קוק רצה מאד
שהיהודים בחו"ל יראו את
צרת אחיהם שבארץ ויעזרו
להם כלכלית .אבל האמת
היא שהרב קוק התנגד
מאד לפעילותה של קרן
היסוד" .איך זה יכול להיות,
הרי קראת עכשיו בדיוק
שהוא קרא לתרום לה?"
התנגד מאד לפעילותה של קרן היסוד”“ .איך
זה יכול להיות ,הרי קראת עכשיו בדיוק שהוא
קרא לתרום לה?” שאלה דנה“ .עוד שאלה
מצוינת להיום ,דנה .האמת היא ,שכמה אנשים
ִמ’קרן היסוד’ החליפו כמה מילים בכרוז,
ובמקום המילים “ההנהלה הציונית” שכתב
הרב ,כתבו“ :ההנהלה הראשית לקרן היסוד”.
אפילו כותרת הכרוז הייתה “כרוזו של הרב
קוק לטובת קרן היסוד” .הם לא חששו שהרב
קוק ,שנמצא במרחק כמה קילומטרים טובים
מפולין ,ייתקל בנוסח שפרסמו שם ,והיה
להם אינטרס ברור לשרבב את דברי הרב קוק
כתומך בקרן היסוד” ,ענתה המורה“ .נו ,אבל
מה זה משנה אם שינו את המילים” ,המשיכה
דנה לשאול; “הרי אמרת שבמילא הרב קוק לא
יכול היה לדעת מזה ,והכוונה שלהם הייתה
רק לעזור לאחים שלהם בארץ?”“ .כן ,המורה,
אני מתחיל להרגיש לא נעים שאני גר ברחוב
שלי ,”...אמר אדם“ .הירגע ,אדם” ,ענתה המורה.
אין שום בעיה ברחוב שלך .להפך – ל’קרן
היסוד’ היו זכויות רבות ,כמו הצלתם של אלפי
יהודים שנמלטו מציפורני הנאצים ,והקמה
של יותר מ 900-יישובים עירוניים וכפריים.
גם רבנים רבים מרוסיה ופולין פרסמו גם הם
כרוז הקורא לתמוך בקרן הקיימת למען שיפור
המצב הכלכלי בארץ .אבל הרב קוק התנגד
לפעילותה של קרן היסוד ,בשל היותה גוף
הגורם ישירות ובמו ידיו לחילולי שבת ולחינוך
חילוני .הוא נטה לתמוך יותר בפעילותה של
קק”ל ,הלא היא“ – ”...הקרן הקיימת לישראל!”
ענו כולם פה אחד“ .נראה לי שאני צריכה
להעלות לכולכם כמה נקודות מהמבחן
האחרון! איזו הקשבה ,הלוואי שיהיה כך כל
שיעור!” ,אמרה המורה בסיפוק“ .אין סיכוי,
המורה .אנחנו נקשיב רק אם תעלי לכולנו את
הציונים ל 90-ומעלה” ,אמר אדם בחיוך שובב.
“אדם!” נזפה בו המורה ,אך הצלצול קטע את
דבריה“ .טוב ,יום טוב תלמידים .ואדם ,העצה
שלך נראית לי טובה .מי שיזכור את השם של
הרב שהתנגד נחרצות לרב קוק בעקבות הכרוז
המזויף הזה ,יקבל תוספת ציון מיוחדת .היה
זה הרב אלחנן וסרמן ,שהיה מתנגד חריף של
הציונות .בהצלחה ,תלמידים.”...

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ותיירות בנימין
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

פריחה בנחל תקוע
נדב פרנקל

בחודשים האחרונים פוקדים את הארץ גשמי
ברכה רבים .ספר המדבר ,הצחיח במשך רוב
השנה ,מוריק ופורח .השבוע נצא לקניון העליון
של נחל תקוע ונזכה לראות פריחה נאה לצד
שרידי שיטפונות מהשבועות שחלפו.
נחל תקוע ,אשר יובליו מנקזים את אזור בית
לחם ,נשפך לנחל דרגה ליד מצוקי דרגות ,ומשם
ממשיך לים המלח דרך קניון הדרגה .טיולנו
יתמקד בחלקו העליון של הנחל ,ליד הישוב
תקוע .נוכל להתרשם מהפריחה הצבעונית
מסביב :אירוס אחר הצהריים הסגול ,זהבית
השלוחות הצהובה ,לשון הפר הכחול ,פריחה
אדמונית של צבעוני ההרים ועוד .על השביל

נפגוש בשרידי מנזר קדום
אשר שימש את הנזיר
חריטון במאה הרביעית
לספירה .מעברי הנחל ניתן
להבחין בפתחים מרובעים
מסותתים בסלע ,אלו הם
תאי התבודדות לנזירים
הנוצרים.
צבעוני ההרים
המסלול :נקודת ההתחלה
בצומת שבין כביש  356לבין כביש הגישה לתקוע.
ממזרח לצומת יוצא סימון שבילים אדום ,בו נלך.
לבאים ברכב מומלץ מאוד להשאיר את הרכב
בתוך היישוב תקוע ,ולרדת חזרה לנק’ ההתחלה
באופן רגלי או בטרמפ .השביל עובר דרך חורשת
אורנים ומטפס על הגדה הדרומית של נחל
תקוע ,ולאחר כקילומטר וחצי נפגש עם שביל
כחול המגיע מכיוון ההרודיון .אנו נמשיך בשביל

+

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

הכחול צפונה (ישר) ,על
מצוקי הנחל ובינות לשרידי
המנזר .השביל מגיע
לסככה ,ומשם עולה לכיוון
הישוב תקוע ,שם יסתיים
טיולינו .מומלץ להיעזר
במפת סימון שבילים
מספר .8
טיולים קרובים בבית ספר
שדה* :יום שישי ,כ”ב באדר ( )16/3מזרח חבל
לכיש .בהדרכת בנימין טרופר* חגיגת צבעים
ואיריסים במדבר .בהדרכת ד”ר עוז גולן* גבעת
הארבעה ,דרך הקיסר ,תל שוכה .בהדרכת אריה
רוטנברג *אגדות אמיתות וסודות של רחוב
הנביאים .בהדרכת אסתר סעד.
*יום שני ,כ”ה באדר ( )19/3בקעת הירדן ,גילויים
מהסקר הארכיאולוגי .בהדרכת דביר רביב.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133

בינינו ,כמה פעמים נפלתם
בטעות לתוכן לא ראוי?
תופתעו לדעת ,שגם אלו הבטוחים בעצמם ,נפלו יותר מפעם אחת
לתוכן לא ראוי ,בטעות גמורה כמובן .יש כאלו שהדחיקו ובחרו להמשיך
הלאה ולקוות שזה לא יקרה שוב ,ויש כאלו שלקחו אחריות ועברו לרימון.

בינינו ,הרי ברור שזאת הטכנולוגיה הטובה ביותר,
אז למה לחכות?

נסו עכשיו  -חודש בטוח חינם
בינינו ,רק תרוויחו!

1-800-222-234
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
אברהם "יאיר" שטרן


בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il





שדרות נורדאו ,תל אביב .1942 ,בחסות החשכה נפגש אברהם שטרן,
המכונה "יאיר" ,עם אשתו רוני ,הנמצאת בחודש החמישי להריונה .שטרן
מבוקש על ידי הבולשת הבריטית שמציעה  1000לירות תמורת הסגרתו.
זאת תהיה פגישתם האחרונה.



"יאיר" שוהה בדירת מסתור ברחוב מזרחי  ,2השייכת
לאיש לח"י משה סבוראי .משם הוא מנהל את הארגון
ובמקביל ממשיך בכתיבת שיריו.
 12בפברואר  .1942אברהם שטרן חושד שמביטים בו דרך 
התריסים .מלא דאגה הוא חוזר לשולחנו ומתחיל לעבוד על שיר
חדש .לפתע נשמעת דפיקה בדלת .שטרן מתחבא בתוך ארון
בגדים ובעלת הבית ,טובה סבוראי ,סוגרת את דלת הארון .קצין
בריטי ושני בלשים מתחילים לערוך חיפוש בבית ובמהרה מגלים
את המסמכים והשירים של שטרן .אחד הבלשים ניגש לארון
ומוצא בו את האדם המבוקש ביותר בארץ ישראל  -את "יאיר".
הוא מכוון אליו את אקדחו אך טובה קופצת אליו ומסתירה את
"יאיר" בגופה" :לא לירות ,לא לירות או שתירה בי" .טובה מובלת
אל ניידת המשטרה וכעבור זמן קצר מגיע לדירה המפקח ג'פרי
מורטון ,קצין הבולשת הבריטית .הוא מוביל את שטרן הכבול אל
החלון ויורה בו שלוש יריות.
בעיתוני הערב מופיע דיווח כי מפקד הלח"י ,אברהם "יאיר" שטרן
נורה למוות בעת שהתנגד למעצר.

אברהם שטרן נולד בפולין בשנת  1907לרופא השיניים מרדכי שטרן ולמיילדת לאה שטרן .כבר בנערותו ניכרו בו
כשרונות אמנותיים רבים :ציור ,משחק ,כתיבה ואף דקלום שירה בשפת המקור .עלה לארץ בשנת  ,1925למד
באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי הרוח ,וסיים לימודיו בהצטיינות.
שטרן השתתף בהגנת ירושלים ב"מאורעות-הדמים" ) (1929ודגל בתגובה אקטיבית על התקפות הערבים .החל
משנת  1931נמנה עם מפקדיה הבכירים של "ההגנה הלאומית" .נמנה עם מייסדי ומעצבי האידיאולוגיה של "ארגון
צבאי לאומי" ,אצ"ל .ויצא בשליחותו לפולין .ב 1940-פרש ממנו ויסד את ארגון הלח"י  -לוחמי חירות ישראל ,לאחר
שסירב להפסיק את המאבק בבריטים ,כהחלטת זאב ז'בוטינסקי ומפקדי האצ"ל.
כשידע שהבריטים מחפשים אותו ושימיו ספורים ,כתב לאשתו אגרת קצרה" :לא יכולתי ולא רציתי ללכת בדרך
אחרת מזו שהלכתי בה .אינני מתחרט אף לרגע קט ,ולעולם לא אצטער על כך".
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6

\\ יש”ע שלנו



4






ילדים שלנו

!שלום ילדים יקרים

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
.02-6516662 לפקס
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה
. אברהם "יאיר" שטרן:פתרון החידה הקודמת
, יוחנן קליין מירושלים:שמות הילדים הזוכים
.מתן וינברג מפדואל ונעם אלטמן מירושלים

הדמות

ĐďđĦ

ęĐĕďĕĚĘĦđ ěĜčĤ ęĕĠĘČĐ ĘėĘ
đĜčĤ Ęĥ đĜđĕĢ ĦČ đďģĠĥ
Ę"ĢĒ ģđģ ěĐėĐ ĐďđĐĕ ĕčĢ čĤĐ
đĦĤĕĔĠĘ ĐĜĥ ęĕĥđĘĥ ĦČĘĚč
đĞĕĕĝđ đĘĞĠĥ ęĕĜđĎĤČĘ
ĕďĐĕĐ ĦĕčĐ | ĕĚđČĘĐ ďđēĕČĐ | ČčĕģĞ ĕĜč Ħđčĕĥĕ ĒėĤĚ
ĦđĤđČ ĦĞđĜĦ | Ğ"ĥĕ ĦĢĞđĚ | ČĕčĘė ęĞ
ĘČĕĤČ | ČĤĒĞ | ČčĕģĞ ĕĜč | ĦđĕĚĚđģ
ĘČĕĤČ ěĐėĐ ĐďđĐĕ ĕĤđČ ė"ēĘ
ĔĘĎ ěĜēĘČđ ĕģĝĜĕĚđĘĝ ěĝĕĜ ,ĘčĕčĢ ĕčĢĘ
ęĐĕďĕ ĐĥĞĚč ĐėĤč 'Đ ēĘĥĕ

đĦĤėĒČ ęđĕĥ ęĕĕĠĢĚđ ęĕđđģĚ đĜČ
ĦĕĦďĐ ĦđĜđĕĢĐ Ęė đč ęđĕ ĦđĕĐĘ ĖđĠĐĘ ĖĕĥĚĕ
ĦĘČđĎĐ ĐĤđĦĐ ĖĤď ,đėĤď čĕčĝ ĦďēČĦĚ
Ĥĕĝĕ đĚĞ ĦĠĤēđ ēĢĜĘ ĦđđĚĐ ĞĘčĥ ģďĢ ĘČđĎ ĦČĕč ďĞ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
עושים טוב בזמנים קשים ,פורחים
להם גם מיזמים יפים ,וכך השבוע:
“משקפת” אירחה ביום ה’ את תושבי
הדרום לסיור חווייתי בחבל יתיר
ובמערת המכפלה .המכינה הקדם
צבאית בית יתיר אירחה את ילדי
באר שבע והעניקה להם סיור סוסים
(תמונת השער) וביקור ברפת ,וכן
פעילויות ספורט ויצירה .גם מועצת
גוש עציון אירחה  50ילדים מהמועצה
האזורית שפיר ליום חווייתי שכלל
פעילות ספורט ,בריכה ,סרט ,סיורים
ועוד .כל הכבוד!
משלוח”כ מתי בפעם האחרונה
קיבלתם משלוח מנות מח”כ מכהן?
ותיקי קריית ארבע זכו בשבוע שעבר
למחווה שכזו ,כשסגנית השר לענייני
אזרחים וותיקים ,ח”כ לאה נס ,חילקה
יחד עם ראש המועצה מלאכי לוינגר
וחניכי תנועות הנוער משלוחי מנות
במרכז יום לזקן ביישוב .נס ביקרה
גם במערת המכפלה ,וזכתה לברכות
מפי ראש המועצה על פעילותה.
זה שעולה בפיקוד המרכז הוחלף
השבוע האלוף היוצא אבי מזרחי
באלוף חדש :ניצן אלון ,שכיהן עד לא
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מכבר כמפקד אוגדת יהודה ושומרון.
באירוע החילופין השתתפו ראשי
מועצת יש”ע ,ראשי היישובים ועוד.
מחליפו של אלון בתפקיד האוגדונר,
תא”ל חגי מרדכי  , 1הפתיע בסוף
השבוע שעבר כשהשתתף בכניסה
מיוחדת לקבר יהושע בן נון בכפל
חארס שבשומרון ,שם נערכה קריאת
מגילת אסתר מרגשת במיוחד .עוד
השתתפו :ראש המועצה גרשון
מסיקה ,רב היישוב רבבה הרב
אוריאל גנזל ומפקד חטיבת אפרים
אל”מ רן כהנא.
אלופי השח באלקנה התקיימה
בשבוע שעבר האליפות המסורתית
של יהודה ושומרון בשחמט . 2
ואלה הזוכים ,מבין  105המשתתפים
בקטגוריות השונות :אורי נורדמן
מפסגות ,דוד עמיצור מבית אל,
זאב גרשגורן מסוסיא ,הרב אברהם
שילר מעלי וגיא רוזן מגבעתיים.
בטקס הסיום בירכו צדוק זהוראי
ראש מועצת אלקנה ,מנחם וידהורן
יו”ר מרכז אליצור ואלמוג בורשטיין
מנכ”ל האיגוד הישראלי לשחמט.
והכל כמובן בהפקת מועדון אלקנה

בניהולו של עמיחי גזבר ,בשיתוף דוד
באום מנהל המתנ”ס.
לא בצחוק עמותת “משקפת”
חשפה השבוע את הפרזנטור החדש
של סיורי התיירות שהיא מארגנת:
השחקן והקומיקאי זאב רווח!
במסגרת צילומי הקמפיין החדש,
תפס רווח עוברים ושבים  3ברוח
ובדק מה הם באמת יודעים על אתרי
מלחמת המכבים ,מערת המכפלה,
בר כוכבא ועוד“ .אני מקווה שבעקבות
הקמפיין אנשים יטיילו יותר בארץ
ויתחברו אליה דרך סיפורי המקורות
שלנו” ,אמר רווח.
מרחיבים דעת קמפוס הנשים של
מכללת הרצוג במגדל עוז חנך
בתחילת השבוע מבנה כיתות חדש
לסטודנטיות לתואר שני .ד”ר הרב
יהושע רייס אומר כי לצד המבנה
החדש ,תסתיים בקרוב הכנת מעון
לתינוקות שיאפשר לאמהות ללמוד
בשקט ובריכוז.
לסקור ולסקר למעלה מ50-
עיתונאים ,חברי אגודת העיתונאים
תל אביב ,סיירו השבוע ברחבי גוש
עציון כאורחי מיזם “הגיע הזמן שנכיר”

בואו לעימות!

ביום ראשון הקרוב 18.3 ,בשעה
 17:30באוניברסיטת בר אילן בנין
 507יתקיים עימות בין יו"ר ישראל ¸»¯ÇÈ
¸»È
שלי ,איילת שקד לבין מזכ"ל שלום É´¿´¸Å¼¸È´Á
עכשיו ,יריב אופנהיימר .את
העימות מארגן תא לביא גלעד
באוניברסיטה .הכניסה חופשית!
בואו ,יהיה מעניין...

הצטרפו לישראל שלי www.myisrael.org.il -

או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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של מנהלת ההסברה במועצת יש”ע.
בין העיתונאים :אשת הטלוויזיה
והעסקים גליה אלבין וכן יוסי ג’קסון
(ג’קסי) מקבוצת ידיעות אחרונות,
עזרא שקד ממקימי הטלוויזיה
הישראלית ,יצחק הילדסהיימר
ממקור ראשון וליאורה עיני חברת
הנהלת אגודת העיתונאים ומועצת
העיתונות .נפגשו עמם :ראש המועצה
דוידי פרל  , 4דובר המועצה אדם
צחי ,ראש מועצת אפרת עודד רביבי,
הרבנית מלכה פיוטרקובסקי מתקוע,
יגאל דילמוני ממועצת יש”ע ועוד.
העיתונאית הותיקה ורדה צ’צ’יק,
תושבת תל אביב ,סיכמה ואמרה:
“בכל פעם שאני מגיעה לאזור הזה,
אני מרגישה יותר קשר אליו .זה
לא הופך אותי לימנית יותר ,אבל זו
בהחלט חוויה ישראלית”.
דיו ,לבנימין! ביום ו’ האחרון התקיים
טיול יוצא דופן בבנימין .עשרות רוכבי
סוסים מכל רחבי הארץ טיילו בין נופי
האזור כשהם רכובים על סוסים ... 5
משה רונצקי ,מנהל מחלקת התיירות
במועצת בנימין אומר כי כבר בחודש
הקרוב יתקיימו טיולי סוסים נוספים.

בינינו,
אתם באמת יודעים איפה
הילד שלכם גולש?

www.myisrael.org.il

מי מכיר את ג'יי סטריט?
ישראל
שלי הפיצה
השבוע
סרטון חדש
על ארגון
ג'יי סטריט,
ל א ח ר
שהפיץ שקר כאילו צה"ל הפציץ  12אזרחים
תמימים .במקביל קראו חברי ישראל שלי ליו"ר
הכנסת ,ראובן ריבלין ,להודיע כי הוא אוסר על
כניסתם של אנשי הארגון לתחומי הכנסת כל
עוד הם אינם מפרסמים התנצלות על שקר זה.
צפו עכשיו בסרטון – חפשו בגוגל "מכירים את ג'יי
סטריט".
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ל"מוקד קרני שומרון"

רק באינטרנט רימון מסוגלים להעניק לילדכם
גלישה בטוחה באמת ,אז למה לחכות?

מוקד ביטחוני-מוניציפאלי
בלב ההתיישבות בשומרון
דרושות

בנות שירות לאומי
אפשרות לשילוב מדרשה באלוני שילה

מתנה למקדימות -
מימון מלא למדרשת שילוב!!

לפרטים:
שמוליק057-7455131 :
רחלי )רכזת(050-6594230 :

נסו עכשיו  -חודש בטוח חינם
בינינו ,רק תרוויחו!

1-800-222-234

