עושים עסק

המסגריה בחוות גלעד  -בין אלפי בתי העסק שהשתתפו השבוע ב"יום העסקים הקטנים"
(עמ' אחורי)

שלנו

 | 323במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
טבת תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

4
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בין דמשק לעכו
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

מי הם בני ההתנחלויות? דור העתיד
של מפעל ההתיישבות הגדול והחשוב
בישראל עולה לעתים לכותרות בכל
מיני הקשרים וכינויים ,אך כרגיל רובם
חוטאים לאמת .מדובר בעשרות אלפי
ילדים וילדות ,נערים ונערות ממשפחות
ישראליות שורשיות ,דור שני ושלישי
לבוני ומחדשי ההתיישבות היהודית
בדרך האבות .את רוב שעותיהם הם
מבלים בלימודים קשים ,בהתנדבות
ובעשייה חברתית עניפה ,הרבה מעל
הממוצע הארצי .בישעמדה השבת
 נתונים ,מספרים ועובדות מעניינותעל מערכת החינוך בהתיישבות ועל
החבר'ה הצעירים שבהרי וערי שומרון,
יהודה ובנימין.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:13
תל אביב 16:28
חיפה 16:16

יציאה
17:28
17:30
17:27

כניסה
16:19
חברון
16:17
שכם
באר שבע 16:29

יציאה
17:29
17:27
17:31
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רפאל איתן
דמויות מופת בעם ישראל

אמנה עולה רמה
מה קורה

על הפרשה שמות
תעלומת השעבוד

ב

ימינו ,במדינות בהן שלטון רודני,
מקובל שהשליט ובני משפחתו
יכולים לעשות ככל העולה על
רוחם  -לפגוע ,להחיות או להמית את מי
שיחפצו ואין פוצה פה .בעבר רודנות כזו
הייתה מקובלת מאד .המלך ובניו היו פוגעים
והורגים בנתיני הממלכה ,כרצונם ,ללא דין
וללא משפט.
לכן קשה מאד להבין  -למה כעס פרעה על
"בנו"  -משה  -כשנודע לו שרצח את המצרי,
ואפילו ביקש להורגו על כך? למה שהמלך
יבקש להרוג את בנו בגלל מעשה "פעוט"
ומקובל ,של הריגת נתין מצרי ,שחייו שווים
כקליפת השום ,בעיני המלך?
בפרשתנו נולד עם ישראל .הוא נולד מתוך

הרב משה ביגל
 ,רבה של מיתר

שעבוד ועבדות קשה ,כפי שנאמר לאברהם
בברית בין הבתרים" :ועבדום ועינו אותם
ארבע מאות שנה" (בראשית ט"ו י"ג) .למה
לידת עם ישראל צריכה להיות מתוך שיעבוד
וצרות? שאלת הסבל של עם ישראל ,הציקה
למשה שיצא לראות בסבל אחיו .משה שאל
את עצמו למה עם ישראל סובל ,כדברי
המדרש" :אכן נודע הדבר"  -מלמד שהיה
משה מהרהר מה ראה הקב"ה לשעבד ישראל
יותר מהאומות ,עד שבאו דתן ואבירם שעשו
בו דלטוריא( ,הלשנה) הלכו ואמרו לפרעה
מבזה הוא (משה) על פורפירא שלך ועל עטרה
שלך (משה ,שרצח את המצרי ,מבזה את
כבוד המלך בהתנהגותו) .אמר להם (פרעה)
יערב לו( .המשיכו דתן ואבירם ואמרו) הוא
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו \\ 1

ילד טוב יו"ש

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

פה ושם

שיכורי אפרים וגדעון
השופט
נתנאל אלינסון
ש ּכֹר ֵי אֶפְר ַי ִם וְצ ִיץ נֹב ֵל צְב ִי תִפְאַר ְּתוֹ
"הוֹי ֲעטֶר ֶת ּג ֵאוּת ׁ ִ
שמָנִים הֲל ּומֵי ייִָן" .בהפטרת פרשת
ֹאש ּג ֵיא ׁ ְ
שר ע ַל ר ׁ
ֲאׁ ֶ
שמות מתנבא ישעיהו נבואת זעם על אפרים ,ומדמה
אותם לשיכורים שסטו מן הדרך .ברובד הפשוט
ישעיהו רומז לנהנתנות שפשתה בעיר שומרון
ולמנהיגי העם ששכבו שם שיכורים ,כמו שמתאר
שן ּוסְרֻחִים ע ַל עַרְשׂוֹתָם
עמוס" -הַׁ ּשֹכְב ִים ע ַל מ ִּטוֹת ׁ ֵ
וְאֹכְל ִים ּכ ָר ִים מִ ּצֹאן וַעֲגָל ִים מ ִּתוֹך ְ מַר ְ ּב ֵק ...הַׁ ּשֹתִים
שב ֶר
שח ּו וְלֹא נֶחְל ּו ע ַל ׁ ֵ
שמָנִים יִמְׁ ָ
שית ׁ ְ
ּב ְמִזְרְקֵי ייַןִ וְר ֵאׁ ִ
יוֹסֵף".
אולם מעבר לכך ,רומז הנביא לנוף הכרמים ששלט
בשומרון  -הוא משתמש בנוף הכרמים ששלט
בנחלת אפרים ובשומרון כדי לדמות את השכרות
והסטייה מהדרך שעלולות להיגרם מהיין המשכר.
עד כמה היה נוף הכרמים משמעותי בתרבותם של
תושבי השומרון הקדומים? נבחן את הדבר דרך
תושב נחלת מנשה שבשומרון  -גדעון השופט.

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה

המפגש הראשון שלנו עם גדעון ,כמה סמלי ,מתרחש
בגת" -ו ּיַָבֹא מַלְאַך ְ ה' ,ו ּיַׁ ֵשֶב ּתַחַת הָאֵל ָה אֲׁשֶר ּבְעָפְר ָה,
אֲׁשֶר ל ְיוֹאָׁשֲ ,אב ִי הָע ֶזְר ִי; ו ְגִד ְעוֹן ּב ְנוֹ ,חֹב ֵט ח ִּטִים
ּב ַגּ ַת ,לְהָנִיס ,מ ִּפְנֵי מִד ְיָן" .אמנם עת קציר כעת ,אך
חביטת החיטים בגרנות הסמוכות לעמקים ,צפויה
מידי וקרובה למקומות אליהם יכולים המדיינים
להגיע ולבזוז את הדגן .הגתות לעומתן היו קטנות,
ולרוב היו סמוכות לכרמים ,נחבאות בינות לטרסות
החקלאיות .בהמשך הסיפור ,לאחר הניצחון המזהיר
על המדיינים אנו שוב נפגשים תיאור מעניין של נוף
הכרמים השומרוני .אנשי אפרים כועסים על גדעון
שלא קרא להם לקרב ואף מאיימים לשרוף את ביתו
באש .גדעון בחכמתו מפייס אותם בניב המפורסם "
הֲלוֹא טוֹב עֹל ְלוֹת אֶפְר ַי ִם מִבְצ ִיר ֲאב ִיע ֶז ֶר" (שופטים
ח' ב') .עללות הם הענבים הרעים שלא נקטפו ,בציר
הוא כינוי לאשכולות הגדולים והטובים .גדעון מחמיא
להם שאפילו הגדול ביותר משבט מנשה טוב פחות
מהקטן שבשבט אפרים .מעבר להוכחה נוספת של
ענוותנותו של גדעון שכבר העיד על עצמו "הִנּ ֵה אַל ְּפ ִי
ה ַּד ַל ּבִמְנׁ ַּשֶה ,וְאָנֹכ ִי ה ַּצָע ִיר ּבְב ֵית אָב ִי" ,יש לנו כאן
תיאור ייחודי של ביטוי עממי שצמח מתוך ההכרות
הקרובה עם הווי הכרמים המקומי.
במהלך הקרב של גדעון ,אנו מתוודעים לשמו המעניין

+

+

ביהודה ושומרון מתגוררים כ 350-אלף ישראלים.
למעלה מ 180-אלף מתוכם הם ילדים ובני
נוער עד גיל  ,19מחציתם בנים ומחציתם בנות.
ילדים אלה מתחנכים בכ 1,300-מוסדות חינוך
ממלכתיים ,ממלכתיים דתיים ופרטיים  -גנים ,בתי
ספר ,תלמודי תורה ,תיכונים ,ישיבות ואולפנות
הפזורים על פני עשרות יישובים ,מועצות וערים.
בחלק מכלי התקשורת אוהבים מפעם לפעם
לתייג את בני ההתנחלויות בצבע מסוים ,כחלק
ממגמה מבדלת ומפלגת .בבחינת היוצא מן הכלל
שמעיד על הכלל ,על לא עוול בכפו .אך לא רק
התלמידים זוכים ליחס הזה  -גם מוסדות החינוך
בעצמם מותקפים לא אחת ,על בסיס הטענה
שלפיה ההשקעה הציבורית בתחום החינוך ביו"ש
עולה על זו שבאזורים אחרים בישראל .האמת,
כמובן ,הפוכה :ההשקעה ביו"ש קטנה באופן
משמעותי ,אך התקציב גדול יחסית כיוון שהוא
כולל גם את סבסוד הנסיעה בתחבורה ציבורית
– סבסוד שנובע מרצון הצבא להקטין מטעמי
ביטחון את השימוש ברכבים פרטיים בכבישי
יו"ש .אך בעוד תקציב החינוך ביו"ש נמוך יחסית,
מוסדות החינוך באזור זוכים לתפוסה מלאה
לחלוטין ,וזאת בניגוד לתפוסה חלקית מאוד
במקומות אחרים בארץ.
מערכת החינוך ביהודה ושומרון מצליחה להניב
גם הכרה ארצית בפועלה .רק בשנה שעברה
זכתה המועצה האזורית שומרון בפרס החינוך
הארצי ,ובמהלך השנים האחרונות זכו בתי ספר
רבים ברחבי האזור בפרסי חינוך מחוזיים וארציים

מטעם משרד החינוך ,על השתלבות בקהילה,
קליטת עלייה ,מצוינות ערכית והובלת תכניות
לימוד חדשניות .כבר ציינו במדור זה לא אחת
את העובדה שביהודה ושומרון נמדד שיעור גבוה
במיוחד של מבוגרים הבוחרים במקצוע ההוראה
–  23.4%לעומת ממוצע ארצי של  .12.6%החינוך
חשוב למתנחלים.
לא רק בחינוך הפורמאלי מצטיינים ילדי ונערי
ההתיישבות ביהודה ושומרון .המועצות האזוריות
והיישובים תומכים ביוזמות רבות שנועדו לטפח
את שכבת הגיל הזו ולגדל דורות של אזרחים
נאמנים ותורמים .מבין פרויקטים אלו ניתן למנות
קורס הכנה לצה"ל המתקיים באריאל מדי
שנה ,מפעלי התנדבות שמקיימת עיריית מעלה
אדומים ,תכנית 'מובחרי השומרון' המעניקה כלים
להתמודדות עם גיל ההתבגרות ותכנית מלגות
מיוחדת שנועדה לעודד הפקת סרטים ויצירות
אמנות ביישובי הר חברון .במקביל פועלים בכל
רחבי האזור פרויקטים חברתיים כמו 'לב בנימין'
שנועד לסייע לילדים בעלי מוגבלויות' ,קייטנת
אילן' לילדים הסובלים משיתוק מוחי ופיגור או
'נופשון שומרון' שמחבר בין תלמידי ישיבת קרני
שומרון לילדים מוגבלים ומאפשר להורי הילדים
לנוח מהטיפול היומיומי הקשה.
גם בבתיהם זוכים צעירי יהודה ושומרון לחינוך
נכון לערכים .עפ"י הסקר החברתי האחרון ()2011
שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לא
פחות מ 97.5%-מתושבי יהודה ושומרון הצהירו כי
הם מרוצים מהתנהלות התא המשפחתי שלהם

ומהקשרים שבין בני המשפחה – האחוז הגבוה
ביותר מבין אזורי הארץ .נתון זה מתיישב עם
העובדה שאחוזי הגירושין ביו"ש נמוכים במיוחד
( )3.8%לעומת הממוצע הארצי (.)7.6%
הנוער ביהודה ושומרון גדל לערכים ,גדל לאהבת
העם והארץ ומכבד את מורשתו ואת המסורת
התנ"כית שבסביבתה הוא חי .כולם כבר יודעים,
למשל ,שנתוני הגיוס ליחידות קרביות בקרב
הנוער ביו"ש הם הגבוהים ביותר בארץ (61%
לעומת  36%בגוש דן ,למשל).
וככל שהאהבה גוברת ,כן גובר התסכול .כי אם
הנוער של שנות ה 70-שאהב את הארץ מאוד,
עסק בהקמת יישובים חדשים ,עם מסלולי הגשמה
ברורים  -כיום ,כשמוטלות כל כך הרבה מגבלות
על ההתיישבות היהודית באזורים ששוחררו
במלחמת ששת הימים ,כשממשלות מתעקשות
שלא לחתום על מסמכי אישור ליישובים קיימים
מחשש לתגובות נזעמות באירופה ,התסכול גדל
והולך .גם הצעירים של שנת  2013רוצים לעסוק
בבניין הארץ ,רוצים לטעום מטעמה של הרחבת
ההתיישבות בארץ ישראל.
אנשי החינוך יודעים זאת היטב ומנתבים ,כאמור,
את אותה אש יוקדת לעשייה חברתית ,לבנייה
ערכית .אך זה לא פוטר אותנו ,המבוגרים ,לפעול
להגשמת חלומם של בני הנוער שלנו ,ולדאוג לכך
שממשלות ישראל הבאות ידעו להניף מחדש
את דגל הבנייה ולאפשר לכוחות העצומים של
הדורות הבאים לצאת אל הפועל גם בבנייתם של
יישובים חדשים בארץ ישראל.

של עוזרו האישי" -ו ּיֵַר ֶד הוּא ּופֻר ָה נַעֲרוֹ ,א ֶל-קְצ ֵה
הַ ֲחמֻׁשִים אֲׁשֶר ּב ַּמַחֲנ ֶה" .שמו של נער גדעון הוא פורה.
השם פורה הוא שם של אחד מזני הגפן המשובחים.
עיון מדוקדק יותר יגלה שהשם פורה מתייחס ככל
הנראה לזן הגפן המיוחד שגדל בשומרון ,כך עולה
מברכת יעקב ליוסף " ּב ֵן ּפֹר ָת יוֹסֵף ּב ֵן ּפֹר ָת ֲעל ֵי ע ָיןִ
" (בראשית מ"ט כ"ב)  -על פי התרגומים ה"פורת"
הוא כינוי לגפן אליה נמשל יוסף .לעומת ה"פורה"
השומרונית ,הזן שגדל ביהודה נקרא ככל הנראה
"שורק" שכן זן זה מוזכר אך ורק בהקשרים של
נחלת יהודה  -בברכת יעקב ליהודה "אֹסְר ִי ל ַּג ֶפ ֶן ע ִירוֹ
שֹרֵקָה ּב ְנִי ֲאתֹנוֹ "(בראשית מ"ט י"א) בסיפור שמשון
וְל ַ ּ ׂ
שֹר ֵק" (שופטים ט"ז ד')
שה ּב ְנַחַל ׂ
ביהודה "ו ּיַ ֶאֱהַב א ִׁ ּ ָ
ובנבואת ירמיהו על יהודה "וְאָנֹכ ִי נְטַע ְּתִיך ְ שׂוֹר ֵקּ ,כ ֻּלֹה
זֶר ַע אֱמֶת; וְא ֵיך ְ נֶה ְּפַכ ְּתְ ל ִי ,ס ּור ֵי הַגּ ֶפ ֶן נָכְר ִּי ָה( ".ירמיהו
ב' כ"א).
אם כן נוף הכרמים תפס חלק נכבד באישיותם של
גדעון ושל בני מנשה תושבי השומרון הקדומים -
בעיסוקם ,בשפתם ובשמותיהם.
סיור לעירו של גדעון השופט  -עפרה עירו של גדעון
מזוהה כיום בחורבת עופר הסמוכה להר ברכה .ניתן
להגיע אליה עם רכב בכביש מפות העולה מכביש
קדומים  -יצהר ,לרכס הסלע שמצפון לכביש.

טיולי איכות ,לכל גיל ,עם “חלקת השדה” מרכז סיור ולימוד אלון מורה 02-9973106 -
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תעלומת השעבוד

המשך מעמוד השער

מסייע לשונאים (משה עוזר לעבדים העבריים
בזה שמסית אותם שלא להלשין ושלא לשתף
פעולה עם המלך) מיד בקש (פרעה) להרגו
(ילקוט שמעוני רמז קס"ז).
על פי דברי המדרש ,יוצא ,שכצפוי בעיית
ההריגה של המצרי ,אינה מפריעה לפרעה,
שהתיר לבנו לעשות בנתיניו ככל העולה על
רוחו .זו ההלשנה של דתן ואבירם שמשה
מסית את העבדים נגד המלך ,היא שגמרה
לפרעה לרצות להמית את משה .משה מבין
שמכת ההלשנות היא שגרמה להתארכות
הסבל של העם .העובדה שדתן ואבירם היו
מסוגלים להלשין לפרעה מבלי שהוקעו ע"י
העם מוכיחה שכל העם נגוע בנגע זה.
התורה אוסרת להעביד ,בשבת ,את העבדים

על הפרשה שמות

הכנענים ,כמו שכתוב "למען ינוח שורך
וחמורך וינפש בן אמתך והגר" (שמות כ"ג
י"ב) .אחת הסיבות לאיסור זה ,היא החשש של
התורה שבני ישראל ירכשו הרבה עבדים ,כדי
שיהיה מי שיעבוד בשבילם בשבתות ,במקום
הישראלים .עבדים אלו ,שיחיו בתוכנו ,יהיו
מלשינים לשלטונות הנוכרים נגד אדוניהם
(ע"פ משך חכמה לשמות כ"ג י"ב).
רבן גמליאל הוסיף לתפילת העמידה ברכה
נוספת בגלל שהתרבו המינים שהיו מצירים
לישראל מאד (ברכות כ"ח ב') והוסיף לברכה
גם תפילה לאובדן המלשינים .אכן בשנות
הגלות ,הארוכות והקשות ,למד עמנו את
הלקח שלא להלשין ,לשלטונות הנוכרים ,גם
כאשר יהודים עברו על החוק.

דווקא בימינו ,לאחר שזכינו ,בחסד ה' עלינו,
לתקומת מדינת ישראל ,לקח זה נשכח
לפעמים ויש בינינו כאלה שמדליפים לאויב
או למדינות זרות סודות מדינה כדי להכפישנו,
או כדי להשפיע על הקורה במדינה .או מקרים
של יהודים המאפשרים ,בדרך זו או אחרת,
לגורמים מחוץ למדינה להתערב ולהשפיע על
מדיניות ממשלתנו.
עלינו להוקיע תופעות מסוכנות אלו ולא
לאפשר לחטא ההלשנה להיות חלק מחיינו.
אם צריך לבקר ולתקן עיוותים בחברה שלנו,
ניתן וצריך לעשות זאת ,בדרכים המקובלות,
בתוך החברה שלנו פנימה ולא להלשין
לשליטים ממדינות אחרות על הקורה
בארצנו ובעמנו.
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סיפורי ארץ ישראל

אבין דמשק לעכו
בישי דגן

ר’ חיים נפרד ממשפחתו שחששה
מאוד לגורלו .הם והוא ידעו כי
להצעה של ג’זאר שנלחשה על
אוזנו אי אפשר יהיה לסרב :מעשיו
הידועים לשמצה של ג’זאר ברחבי
ממלכתו כבר היו ידועים – ואפילו
כבר נראו במרכז דמשק כמה
מסכנים שאיבדו איברים וכל זאת
בביקורו הקצר של הפחה.
ג'זאר פחה גוזר דין נתינו; חיים פרחי (בגלימה אדומה) עם העין החבושה

ה

שנה היא  1775ומושל הגליל דאהר
אל עומר מת .אחרי מותו מתמנה
ג’זאר פחה למושל עכו .ג’זאר היה
עבד משוחרר ,בוסני לשעבר ,אך זה לא הפריע
לו להיות איש חרוץ שהצליח לכונן שוב את
מחוז סוריה ולחבר אליו את הערים צפת,
טבריה ובירות ויותר מאוחר אף את יפו ,עזה
ונצרת .את העיר עכו עשה לבירתו וכאן אנו
נפגשים גם עם גיבור סיפורנו  -ר’ חיים פרחי,
ממשפחת פרחי המפורסמת של דמשק.
לא היה זה יום רגיל עבור תושבי דמשק ,עת
הגיע לביקור המושל החדש – ג’זאר פחה .הוא
התקבל אחר כבוד המהול בחשש המיוחס
לשליטים חדשים שהציבור עוד לא יודע מה
יהיו גזרותיהם .החשש עוד היה יותר גדול כאשר
השכילו להבין כי משמעות שמו של ג’זאר הוא
‘הטבח’ ...הנתינים ,כולל אלו היהודים כמו
משפחת פרחי המקורבת לשלטון ,לא ידעו
עדיין איזה מאכלים מתכנן ג’זאר זה להכין
ומי יהיו המצרכים שלו ...ובכל זאת מסיבות
נערכו ואצולת דמשק הכוללת גם יהודים
מיוחסים כמו משפחת פרחי ,התערבבה בין
אנשי המשלחת של ג’זאר .בין מאכל למשקה
נעמד ר’ חיים פרחי בקומה זקופה וללא חשש
בירך את המושל החדש שיצליח במלאכתו.
הוא כלל בברכה הארוכה פסוקי תורה וחרוזים
כדרך יהדות ארם צובא מה שהרשים מאוד את
הפחה החדש .יותר מכך התרשם ג’זאר כי ר’
חיים לא התחנף מרוב פחד או ניסה לעשות
רושם כלשהו על הפחה וכעבד לשעבר העריך
מאוד תכונה זו של אומץ .פניו המאירות של ר’
חיים נעמו לו עד כי ניגש אליו בסוף הדברים,
לחץ את ידו ולחש משהו על אוזנו .הקהל
עצר את נשימתו – מי יודע מה אמר השליט
החדש והאם אהב את מה ששמע מפי ר’ חיים
פרחי .אך ,משראו הקהל כי ר’ חיים מחייך וקד
קידה קלה אל עבר פטרונו – נשמו לרווחה
 הוא כבר ייצג את דמשק ויהודיה נאמנהבפני השליט .חלפו עברו להם ימי ההיכרות
הראשונים וג’זאר ומשלחתו ביקשו לחזור
לעכו ואתם – ר’ חיים פרחי ,בתפקידו החדש –
יועצו הראשי של המושל ג’זאר .ר’ חיים נפרד
ממשפחתו שחששה מאוד לגורלו .הם והוא
ידעו כי להצעה של ג’זאר שנלחשה על אוזנו
אי אפשר יהיה לסרב :מעשיו הידועים לשמצה
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של ג’זאר ברחבי ממלכתו כבר היו ידועים –
ואפילו כבר נראו במרכז דמשק כמה מסכנים
שאיבדו איברים וכל זאת בביקורו הקצר של
הפחה .השמועה אמרה כי הוא לא חס גם על
משרתיו ויועציו הקרובים ביותר...
ר’ חיים ניסה להרגיע את משפחתו ואמר:
“לחששכם יש רגליים מוצקות על הקרקע .ואף
אני חושש מאוד לגורלי .אך אין ברירה .עדיף
אחד מאיתנו בסכנה אפשרית מאשר כולנו
בסכנה מיידית עקב סירובי להתמנות כיועץ”.
משפחתו הנהנה בשתיקה והוא נפרד מכל אחד
ואחד בחיבוק שקט ומלא משמעות .בדרכו אל
עכו ,רכוב על סוס שהוענק לו ,חשב גם על
הטוב שיוכל לעשות למען תושבי המחוז ומיד
כשהגיעו אל עכו פצח בתמיכת שליטו בתכנון
וביצוע של בנייני פאר ,תעלות מים ,בריכות
אגירה ומגדלי פיקוח וכל זאת בעיקר בעכו,
עיר הממשל ,אך גם ביתר המחוז .שמו של ר’
פרחי אף יצא אל מחוץ לאזור עת ביקרה בארץ
הרוזנת ליידי הסטר מאנגליה וכך היא כתבה
אז“ :ראיתי את מועלם חיים פרחי היהודי מידי
יום ביומו ,ובחדר הפחה היו נוכחים ראשי
העיר ,מופתי ,יועצי הפחה ,מלומדים אחרים...
מעולם לא נפקד מקומו של מועלם חיים
בתוכם .האיש הנפלא הזה אשר היה נוכח בכל
מקום ואשר מנהיג הכל.”...
אחר מספר שנים לא רב ,בו עבדו היטב ביחד
המושל ויועצו היהודי ,פקד רעש אדיר את
האזור שהחריב את העיר צפת ,וג’זאר היה
מעוניין לשקם את ההריסות על ידי המתיישבים
היהודים של העיר ,ולכך היה צריך במיוחד את
יועצו שישפיע על היהודים לשקם את העיר
ובתמורה יתבצר יישובם ומעמדם בגליל .ר’
חיים פנה אל האוכלוסייה החסידית שתעלה
לצפת ותשקם את הריסותיה וכך היה.
אך למרות שירותו הנאמן של ר’ פרחי את
ג’זאר ,כמעט הגרוע מכל קרה ...יום בהיר אחד
קם המושל על צד שמאל וקרא אליו את יועצו.
הוא אמר לו :חיים! נפש עדינה לך ,ואתה יפה
תואר ויפה מראה ,וכשבאים אורחים אלי,
מכבדים הם אותך ולא אותי .כל אחד אומר:
מה מאושר הפחה שיש על ידו איש כזה! ועתה
בשביל זה חשבתי רגע לפטרך ממשרתך .אבל
אהבתי הגדולה אליך תמנעני מעשות כזאת,
אך תחת זה החלטתי לנקר אחת מעיניך ,ולזאת

לא תוכל גם אתה להתנגד! ואז ברוב הפתעה,
בלי יכולת כלשהי להתנגד ,הובא סכין לידיו
של הפחה והוא עשה את מה שאמר .פרחי
המסכן קיבל את הדין הכואב ובלית ברירה
המשיך במלאכתו כשהוא מנסה בכובעו
להסתיר את עינו המנוקרת .משהרגיש הפחה
האכזר ב’תרמית’ אמר“ :אני רואה כי מראך
יפה כבראשונה ,לכן אין דרך אחרת בפניי אלא
לקצץ את חוטמך ”...וכך עשה.
ר’ חיים פרחי כאב מאוד את מעשהו של
הפחה  -פיזית ורגשית ,אך עם זאת הוא הלך
והתעשר בזכות תפקידו אצל ג’זאר הפחה .היה
לו בית גדול מידות שסביבו התרכזה הקהילה
היהודית של עכו .הוא קיבל אף התואר
‘מועלם’ שפירושו אדון ומורה ,אך כל זאת
לא כיפר על ההרגשה הרעה שהייתה לו עקב
מה שעשה לו אדונו .הוא התפלל ליום שבו
היהודים יוכלו להיות ‘מועלמים’ בזכות עצמם
ולא לצפות לחסדי המושל שאולי יבואו ואולי
לא .למרות הכול ,היה איזשהו סימן שכמעט
ובישר שינוי למעמדם של היהודים בסביבה,
בדמות פלישת גורם חדש מדרום ...אך על כך
בפעם הבאה.
מעובד מתוך ספרו של שרגא וייס‘ ,חכמי
הספרדים בארץ הקודש’.

אבלה על פטירתו של כ"ק

האדמו"ר
מסאדיגורה
זצ"ל

מצאצאי המגיד ממעזריטש,
שהיה מקשור בכל נימי
נפשו לארץ הקודש.
ידיד אמת של ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,פעל רבות לחיזוקה ועמד
בראש המערכת למען שלימות הארץ.

בבניין הארץ ננוחם

מראה אחורית

"ככל שנתעבה מעטה הלילה ,כן אי אפשר היה שלא לחשוב על קומץ בני
הנוער שהתנחלו בשטחים הגובלים עם שונאים שוחרי נקם וצמאי דם.
אי הנוער שיצטרף בהמוניהם לשורות המתנחלים הצעירים? האם לא היו
מיטיבים ראשי התנועה למען א"י השלימה אילו היו שולחים ,בלי קולי
קולות ,את בניהם ונכדיהם להצטרף במאותיהם ובאלפיהם אל עשרות
הבודדים והנועזים ובמשנה-כוח ליישב שממות ארץ ולייצב גבולותיה?"

(חמדה קנטור קוראת מעל דפי העיתון דבר להתגייסות המונית לנוער הגבעות של
רמת הגולן )26.4.1968
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :העמותה למורשת משה שרת ,גרשון אלינסון ,מרים צחי – מקור ראשון,
בע"מ
מוקי שוורץ ואלה קובלנץ הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עו˘ים ב‚„ול
מˆביעים ב‚„ול!
כי י˘ „ברים ˘ר˜ מפל‚˙ ˘לטון
חז˜ ‰ו‚„ול ‰יכול ‰לע˘ו˙.

ממשלת הליכוד ישראל ביתנו אישרה הקמת האוניברסיטה
הראשונה ביהודה ושומרון מול כל הלחצים מבית וחוץ.

˙נו לנו ‡˙ ‰כוח ל‰מ˘יך ‡˙ ‰ע˘יי!‰
„˙י ל‡ומי מˆביע
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
רפאל איתן
 .1948בראשית מלחמת העצמאות
נמצאה שכונת קטמון בירושלים בקו-
החזית ,אנשי כנופיות ערביות פעלו בה
ומתוכה ,הטרידו את שכונת מקור-חיים
בדרום ואת שכונת קריית-שמואל בצפון.
ב 5.1.48פוצצה חוליה של אנשי הגנה
את מפקדת הכנופיות ,ששכנה במלון
סמירמיס .במבצע 'יבוסי' נקבע האזור
הדרומי של העיר כאזור המשימות של
הגדוד הרביעי ,בו שרת רפאל איתן .כיבוש
קטמון היה חיוני לשם הבטחת הקשר
עם השכונות היהודיות בדרום העיר,
שהותקפו מתוך קטמון והיו מנותקות
מחלקי העיר היהודיים.
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כיבוש השטח בוצע ,אולם הבעיה העיקרית היתה ההגנה
עליו ,אל מול נסיונותיהם הבלתי פוסקים של הערבים
לשוב ולכבוש אותו ,תוך תקיפות חוזרות ונשנות.
באחת מתקיפות הנגד ,נפגע רפול מכדור של צלף ערבי.
למרות הפציעה הקשה רפול לא נכנע והמשיך לירות דרך
חלונות המנזר ,כשהוא נתמך ע"י פצועים אחרים בעמדת
ירי מאולתרת.
בשורת צליפות מדויקות הצליח רפול להבריח את המוני
הערבים שעמדו להשתלט על חבורת הלוחמים הנצורים
והמותשים .הקרב היה עקוב מדם .רבים נהרגו ,ואלה שהיו
מסוגלים ללכת ולא נפצעו ,עסקו בחרוף נפש בהגנה על
הפצועים ,בשלב מסויים עלתה הצעה לפוצץ את המקום
עם הפצועים שבו ,כדי שלא יפלו בשבי ...לבסוף כח נוסף
של הפלמ"ח הגיע לתגבור ,הערבים נסו והניצחון הושג.
על פעולה זו קיבל רפול את צל"ש הרמטכ"ל.
רסיסים מאותה פציעה נשארו בראשו למשך תשע-
עשרה שנה.

רפאל איתן נולד בעמק יזרעאל בשנת  .1929בגיל  16הצטרף לשורות הפלמ"ח ונשלח למשימות מבצעיות ,בהן ליווי שיירות
לירושלים הנצורה .במלחמת העצמאות לחם בגדוד הרביעי של חטיבת "הראל"  -גדוד "הפורצים" .ב 1954 -יצא לשירות
מילואים כמ"פ בצנחנים .ב‘פעולת כנרת‘ ב ,1955נפצע בהסתערות יחיד על מוצב סורי .באותה שנה ב‘פעולת כונטילה‘
זכה בעיטור העוז אחרי שהסתער על יעד מבוצר .לאחר מכן החליט סופית להישאר בצבא הקבע .במבצע "קדש" צנח
בראש גדוד הצנחנים ,שעליו פיקד ,במתלה שבעומק סיני .ב 1964 -התמנה למפקד חטיבת הצנחנים .החטיבה ביצעה
את מרבית פעולות התגמול שקדמו למלחמת ששת הימים .במלחמת יום הכיפורים היה רפול מפקד אוגדה ,שנטלה
חלק עיקרי בבלימת המתקפה הסורית .בסיום המלחמה הועלה לדרגת אלוף וב 1974התמנה לאלוף פיקוד הצפון .רפול
תרם רבות לשיקום צה"ל ולהחזרת האמון בו .סגר את גבול הצפון בפני מחבלים בפעילות התקפתית והגנתית כאחד.
ב  1978 -התמנה לרמטכ"ל .בשנות כהונתו של רפול התכונן צה"ל לקראת מלחמה אפשרית והפציץ ביוני 1981
את הכור העיראקי .כרמטכ"ל הוביל את צה"ל במלחמת שלום הגליל .עם השיגי המלחמה נמנים הרחקת
המחבלים מגבולה הצפוני של ישראל ,פגיעה צבאית ומדינית קשה בארגוני המחבלים ופריצת דרך מדינית
עם לבנון שביטויה העיקרי היה הסכם מדיני-ביטחוני בין שתי המדינות .עם שחרורו מהצבא ב ,1983פנה
לפעילות פוליטית ונבחר כחבר כנסת .נפטר בשנת .2004

שורשים של נתינה  -למען ניצולי השואה בישראל

צה"ל יחקור ההסתה נגד קציניו

בארץ חיים עשרות אלפי ניצולי שואה (רק בירושלים חיים כ21-
אלף) .הם מבוגרים וחלקם עריריים ובמצב גופני וכלכלי לא קל.
כדי לסייע להם הוקם לאחרונה ארגון "שורשים של נתינה" .בואו
להתנדב ולעזור לעשרות אלפי ניצולי השואה החיים בקרבנו.
הארגון מפעיל מאגר מתנדבים בפריסה ארצית .כל אחד תורם
בהתאם ליכולתו  -בניקיון ,צביעה או שיפוץ של בית ניצול
השואה ,בבישול או ביציאה לטיול והכי חשוב בשיחה והקשבה.
הארגון מתבסס על מתנדבים בלבד וישמח לכל עזרה אפשרית.
הפיצו והתנדבו.

לפני כשבועיים פרסמנו על ההסתה כנגד מפקדים מחטיבת
כפיר ובהם סא"ל שי בן ישי (שביון) .המסיתים השמיצו את
מפקדי ולוחמי צה"ל והאשימו אותם ברצח ,לא פחות .בעקבות
הלחץ של חברי ישראל שלי הוסר הקמפיין מרשת הפייסבוק.
וכעת ,לאחר שמאות פעילים פנו אליו בדרישה לפתיחה בחקירה
 ,פנה הפרקליט הצבאי הראשי לפרקליטות המדינה בדרישה
לחקירה למציאת המסיתים .אנו משוכנעים כי בחקירה מהירה
יימצאו האשמים .פרטים נוספים ייחשפו בקרוב עם התקדמות
החקירה.

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

¸»¯ÇÈ
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www.myisrael.org.il
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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

זהה את

הדמות

ęĕĥđĞ
ĦđĞĜĠđĕĝĢĜė

ęĕĘĕ ĥĕ
ĕĘĥ ĘČĤ
2013

?ĦĥĤč ĦđĜđĕĢ ęĕĥđĞ ?ĦđĕĦĤčēĐ ĦđĦĥĤč ęĕĘĕĞĠ
?ĦĕĘČĤĥĕ ĐĤčĝĐĘ ęĕĠĦđĥ

9.1.2ĒÂė0,ĕĞ1ĕčĤ3ęđĕ ?ĕĦĚ

9/1/2013 ,ĦčĔ

ęĕĠđĜ ęĘđČ ,čĕčČ ĘĦ ĘČĤĥĕ ġĤČ ěđČĕĒđĚ ?ĐĠĕČ
Ęģ ďđčĕėđ ĐĚĥĤĐ ,ĦđĝĜėĦĐ 17:30
ĕĘĥ ĘČĤĥĕ ĕĥČĤ - ěĐė ĕĜĢĞĐ ĐĤĥđ ĕģĝĜĕĔđģ Ĥēĥ - ĐēĕĦĠĘ ęĕĤčď ĐĚė 18:30
,ĦđĜđĤēČ ĦđĞĕďĕ ,ĘďĜĐ ĒĞđĕ ĤÂď - ĐĤčĝĐ ĘĞ ęĕĤčďĚ 19:00

ĕĚđČĘĐ ĐĤčĝĐĐ ĐĔĚ ĥČĤ ĤčĞĥĘ

ęĕĜđĥ ęĕČĥđĜč ęĕĘđĎĞ ĦđĜēĘđĥč ĐēĜđĚ ēđĦĠ ěđĕď – ęėĦČ ĞđĚĥĘ ęĕĢđĤ 19:45
ęĕĘđĎĞĐ ĦđĜēĘđĥĐĚ ĦđĕĤģĕĞ ĦđďđģĜ ęđėĕĝ - ĐĤĒē ęĕĝĜėĦĚ 20:15
ęđĕĝ 20:45

?ĦĞďĕĐ

ĐĜđĚ ĕĘĥ ĘČĤĥĕ ĦĞđĜĦ
ģđčĝĕĕĠč ęĕĤčē 94,000 ĘĞĚ
ĐĜĥĐ Ęė ĖĥĚč ęĕĘĞđĠĥ
ĦĕďđĐĕĐ ĐĜĕďĚĐ ĘĞ ĐĤĕĚĥĘ
!ęĕĕĚđČĘ ęĕėĤĞđ ĦđĜđĕĢ ĘĞđ
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?ČđčĘ ĦĔĘēĐ

www.myisrael.org.il :đĜĘĥ ĤĦČĐ ĖĤď ĐĚĥĤĐ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

קטנים-גדולים בסופ”ש האחרון ערך בנק הפועלים
מבצע תמיכה בעסקים קטנים ,במסגרתו נקרא
הציבור לרכוש מהם מוצרים ושירותים שונים‘ .מעריב’
חשף השבוע שבין העסקים שהומלצו ע”י הבנק – גם
כאלה הממוקמים ביישובים הצעירים ברחבי יו”ש ,כמו
צימרים בקידה ,מסגרייה בחוות גלעד (תמונת השער),
יקב בגבעת הראל ושניצלייה בעדי עד .ארגוני שמאל
שהתלוננו לבנק הפועלים ,נענו כי “כל העסקים הקטנים
בישראל מוזמנים להצטרף ליום העסקים הקטנים”.
בלי עין הרע שר הדתות ,יעקב מרגי ,ביקר השבוע
בגוש עציון והשתתף באירוע חתימת הסכם בין
מועצת אפרת למועצת גוש עציון ,המסדיר את ניהולו
של בית העלמין האזורי .על ההסכם חתמו ראשי
המועצות עודד רביבי ודוידי פרל ,וכן ראשי המועצות
הדתיות של שתי המועצות  -הרב רפי אוסטרוף מגוש
עציון ובוב לנג מאפרת  . 1בעקבות החתימה ייבנה
בית הספדים מקורה בשטח בית העלמין ויפותחו
שטחים חדשים לקבורה.
ישיבה בתנופה שבע שנים וחצי לאחר פינויה מגוש
קטיף ,הונחה השבוע באשדוד אבן פינה לישיבת
ההסדר בני עקיבא נווה דקלים .זהו משכנה השלישי
של הישיבה ,שנוסדה במקור בעיר ימית שבסיני.
באירוע החגיגי השתתפו יו”ר הכנסת ראובן ריבלין ,יו”ר
הבית היהודי נפתלי בנט ,יו”ר מרכז ישיבות בני עקיבא

הרב חיים דרוקמן ,ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי
וראש מנהלת תנופה הרב אופיר כהן לו הוענקה תעודת
הוקרה על פעילותו המבורכת למען בניין הישיבה.
תרבות קדם שרת התרבות והספורט ,לימור לבנת,
העניקה השבוע לראש מועצת קדומים חננאל דורני
את פרס התרבות והספורט ,כאות הערכה על פעילות
המועצה בתחומים אלה  . 2גם מועצת גוש עציון זכתה
בפרס ,בקטגוריית המועצות האזוריות .בחבר השופטים:
אורלי פרומן מנכ”לית משרד התרבות והספורט ,השחקן
זאב רווח ,איש התקשורת מולי שפירא והסופרת גלילה
רון פדר .למועצות הזוכות הוענק פרס כספי בגובה
עשרות אלפי שקלים ,לרווחת תושביהן.
ח”י פרסים  18מתוך  23רשויות יהודה ושומרון זכו
השבוע בפרס ניהול התקציב התקין .את הפרס
העניקו שר האוצר יובל שטייניץ ושר הפנים אלי ישי.
גרשון מסיקה ,ראש מועצת שומרון  3הזוכה בפרס
זו השנה החמישית ברציפות ,אמר כי “ההתיישבות
פורחת לא רק בבניה ובפיתוח ,אלא בראש ובראשונה
בחברה טובה ובריאה ובניהול כספי וארגוני מצוין” .יצוין
כי השבוע החל מסיקה קדנציה שניה כראש מועצה,
לאחר שנבחר פה אחד ללא מתמודדים כנגדו.
עולים להר המועצה האזורית הר חברון קיימה השבוע
אירוע לסיכום שנת  2012בקליטת תושבים חדשים
ביישובי ההר .באירוע הוצגו נתוני הצמיחה והקליטה,

מהם עולה כי בשנה האזרחית החולפת נמכרו בהר
חברון  113בתים 163 .בתים נוספים נבנים בימים אלה
ובתכנון לקראת בנייה נמצאים עוד  379בתים חדשים.
ראש המועצה ,צביקי בר חי ,העניק תעודות ופרסים
כספיים לשני היישובים המצטיינים בקליטה  -טנא-
עומרים ותלם.
אמנה פורצת גבולות לראשונה בתולדותיה ,תבנה
תנועת ‘אמנה’  32יחידות דיור ב..קצרין שברמת הגולן!
 4באמנה מבהירים כי מדובר בפרויקט לציבור הרחב,
הדתי והחילוני ,מכל רחבי הארץ .תחילתו של החיבור
יוצא הדופן בפניה של ראש עיריית קצרין סמי ברלב
ויהודה הראל תושב מרום גולן אל מזכ”ל אמנה ,זאב
חבר (זמביש) ,בבקשה להירתם לחיזוק ההתיישבות
בגולן .בדיון שכינס זמביש באמנה ,הוחלט לצאת לדרך
החדשה ולפרוץ גבולות חדשים .בהצלחה!
המוביל הארצי במעלה לבונה שבבנימין חנכו השבוע
מתקן אגנים ירוקים ראשון מסוגו בארץ ,לטיפול בשפכים
סניטריים  . 5המתקן כולל בריכות טבעיות לסינון מים,
ללא שימוש באנרגיה .התוצאה :מים באיכות גבוהה
מאוד ,הקרובים למי שתיה – שישרתו את מערכות הגינון
והחקלאות במעלה לבונה .טקס החנוכה נערך במעמד
שר התשתיות ,האנרגיה והמים עוזי לנדאו ובכירים
נוספים מתחום משק המים .במועצת בנימין צופים כי
המקום יהפוך בקרוב למוקד משיכה תיירותי.

יום מכירות

בית
פתוח
רבבה

היישוב :תורני לאומי
הקהילה 270 :משפחות
הבית :קוטג‘ טורי,
 4חדרים 96 ,מ“ר בנוי

₪802,000

¸É°
¯½¿³
ביוםלרוכשים
רו
המכי ת

מזמתנה
גנים! *

ז‘ בשבט )(18.1.13

12:00 - 9:00

בשבט )(25.1.13
י“ד

פדואל

12:00 - 9:00

יישוב :תורני לאומי
ההקהילה 270 :משפחות

חדרים 112 ,מ“ר
הבית 80 4 :מ“ +מרפסת שמש גדולה
 +מעטפת

₪1,154,000

* עד שווי של  .₪ 10,000כיבוד קל יוגש לבאים.

איזק נדל“ן ,שיווק ,נכסים .רח‘ חובבי ציון  ,36פ“תטל‘050-5326929 ,050-5382852 :
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isaacnadlan@gmail.com
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