כדת וכדין

המועצה הדתית בהר-חברון זכתה השבוע בפרס השר לשירותי דת (עמ' אחורי)

שלנו

 | 329במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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שנתיים לטבח באיתמר
זכרון להולכים

יש”עמדה

הרבה השתנה מאז ביקורו הקודם של
הנשיא אובמה במזרח התיכון בשנת .2009
גם מי שהאמין אז שעוד קיים סיכוי ממשי
להגיע לשלום במחיר של הקמת מדינה
ערבית נוספת בשטחי יהודה ושומרון ,נאלץ
להודות היום – רעיון המדינה הפלסטינית
מת .המשך הטרור והחינוך לשנאה בתוך
הרשות הפלסטינית ,יחד עם הגל הקיצוני
שמסחרר את מדינות ערב ממחישים עד כמה
מסוכן הרעיון .על נציגיה הרשמיים של מדינת
ישראל להדגיש בפני נשיא ארה”ב בביקורו
הקרוב כאן כי המערב חייב לעצור את דרך
המשא ומתן הכפוי ,שהביאה עמה עד כה רק
הקצנה ושפיכות דמים .אובמה חייב לשמוע
את האמת :הציבור הישראלי אינו מעוניין בעוד
הקפאה נסיגות וויתורים – להיפך ,רק בשנה
האחרונה בחרו עוד אלפי ישראלים להקים את
ביתם ביהודה ושומרון.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:50
תל אביב 17:05
חיפה 16:55

יציאה
18:03
18:05
18:03

כניסה
16:56
חברון
16:54
שכם
באר שבע 17:05

יציאה
18:04
18:02
18:05
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רחל המשוררת
דמויות מופת בעם ישראל

יש מיגון!
מה קורה

על הפרשה תרומה
הרב דני איזק

תרומה בכוונה
"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"  -מפרש
רש"י :ויקחו לי – לשמי .כל מעשה המשכן
והמקדש צריך להיות בכוונה טהורה ולשם
שמים .אין זה מובן מדוע המחשבה בנתינת
התרומה משמעותית ,שהרי לכאורה העיקר
הוא שיהיה כסף לבנות את המשכן ומדוע
חשובות הכוונות של הנותן?
מעין זה מצינו גם לגבי קבלת התורה .התורה
כותבת שם" :ויסעו מרפידים ויבואו מדבר
סיני ויחנו במדבר" (יט ,ב) למדנו במכילתא:
"מה ביאתן למדבר סיני על מנת לקבל תורה,
כך נסיעתם מרפידים על דעת לקבל תורה".
שואל הנצי"ב בפרושו "העמק דבר" – מדוע
מדגישה התורה שיצאו מרפידים על דעת
לקבל התורה ,וכי יש הבדל במחשבתם?
והסביר ש"מכאן יש ללמוד שבדבר שבקדושה

ראש ישיבת בית אורות

ככל שהאדם מכין עצמו יותר ככה חלה
הקדושה עליו .כך מצינו אצל ר' חייא,
שהיה צד צביים ופושט את עורם ומעבד את
עורם וכותב עליהם ספרי תורה  -כדי ללמד
תינוקות .לכאורה מהו כל הטורח הזה? אלא
שרצה ר' חייא להגדיל כוח קדושת הספרים
כדי שיהא בכוחן לפעול בלב התינוקות
בהשפעה יתרה".
נמצינו למדים שטהרת הלב והכוונה האמיתית
בעשיית המעשים הן חשובות ומרכזיות
מאוד.
פעמים אנשי המעשה מזלזלים בכוונות
הפנימיות הנראות להם כמיותרות ואפילו
מפריעות למהלך המהיר של הביצוע .אך
האמת הפוכה .אם רוצים שתהא ברכת ה'
על מעשינו אנו צריכים לחבר את המעשים
המשך בעמוד 3
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דרישת שלום

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

משכיות  , %30אובנת  , %20הר גילה ,%20
כרמי צור  , %13עלי זהב  , %11שמעה %10
 ,מתתיהו  , %10רותם  ,%9נוקדים , %9
תקוע .%8.5
ישובים עם הגידול המשמעותי ביותר במספר
הנפשות:
מודיעין עלית  , 2225ביתר עלית ,1351
גבעת זאב  , 393אורנית  ,307מעלה
אדומים  , 287תקוע  ,207עלי  , 166הר
גילה  , 156אלעזר .148
לגידול הזה יש משמעות .הישראלים רוצים מאוד
שלום ,אבל מבינים היטב שנסיגות ,הקפאות
וויתורים לא יביאו אותו .הם גם מבינים כי יהודה
ושומרון הוא פתרון קרוב ונוח למצוקת הדיור

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

חורבת הילאל
נגה ליפקין
השבוע הכנסנו בשמחה את חודש אדר .כידוע ,אין
שמחה אלא ביין ,שנאמר “ויין ישמח לבב אנוש”
(תהלים ק”ד ,עפ”י פסחים קט ע”א)
ארץ יהודה ידועה כמקום אידיאלי לגידול הגפן
כבר בעת העתיקה.
הפעם נבקר באחד המקומות הקדומים בהם
הפיקו יין בגוש עציון :חירבת הילאל (חכלילי).
סיפור מציאת המקום החל לפני כשלוש עשרה
שנה בזכות עבודות הרחבה בכביש הגישה לישוב
בת-עין.
המקום שימש כאחוזה חקלאית יהודית מימי
הורדוס ועד לחורבנו במרד בר כוכבא .מהאחוזה
שרד רק חלק קטן הכולל בתוכו חדרי מגורים
ואחסון ,הנראים בבירור בשטח.

בקצה הדרומי של המבנה מצוי מקווה טהרה
גדול ,אופייני לימי הבית השני .אם נתבונן היטב,
נבחין במחיצה המפרידה בין מסלול העלייה
והירידה במדרגות ,המעידה על הקפדה בטהרה.

+

+

מנתונים שנאספו מהרשויות
וממשרד הפנים על האוכלוסייה
הישראלית לשנת  2012עולה כי
יותר ישראלים בוחרים להקים
את ביתם ביהודה ושומרון360 .
אלף ישראלים מתגוררים באזור,
כאשר אחוזי הגידול הגבוהים
ביותר נרשמים דווקא בישובים
הקהילתיים הקטנים ,כמו משכיות
שבבקעת הירדן ,שמעה שבדרום
הר חברון או תקוע בגוש עציון
 חלקם רחוקים מאוד ממרכזיהאוכלוסייה בירושלים או תל אביב.
קצב הגידול הגבוה ביותר ביו”ש
נרשם בשנת  ,2008כאשר אז הוא
עמד על כ , %5.6-ולאחר מכן ירד
בירידה מתונה עד שנת  2011בה נרשמה ירידה
תלולה של אחוז שלם בעיקר לאור הקפאת
הבניה עליה החליטה ממשלת נתניהו היוצאת.
מגמה זו מתהפכת כעת ,כאשר ממוצע הגידול
מאז  2005עומד נכון להיום על  %5בשנה,
לעומת הממוצע הארצי שעומד על  %1.9בשנה.
נתון מעודד נוסף ,כאמור ,הוא אחוזי הגידול
ביישובים .כמו בשנת  , 2011גם השנה הישובים
עם אחוזי הגידול הגבוהים ביותר הם הישובים
הקהילתיים הקטנים כשחלקם נמצאים במרחק
רב ממרכזי האוכלוסייה .צמיחתם של ישובים
פריפריאליים אלו מעידה על תנופת פיתוח גם
באזורים היותר מרוחקים.
ישובים עם אחוזי הגידול הגבוהים ביותר:

במרכז הארץ ,ולכן מכל בחינה
אפשרית – המשך פיתוח האזור הוא
אינטרס ישראלי ראשון במעלה .את
העמדה הזו בדיוק חייבת ממשלת
ישראל לבטא גם מול העולם,
ובעיקר מול ארצות הברית ,לקראת
ביקורו של הנשיא אובמה באזור.
השבוע שיגר יו”ר מועצת יש”ע
החדש ,אבי רואה ,מכתב אל ראש
הממשלה בנימין נתניהו ,ובו הוא
מבקש שבמסגרת ביקורו החשוב
של אובמה בישראל ,לא ייפקד
מקומה של ההתיישבות ביהודה
ושומרון ממפגשיו של הנשיא עם
נציגי מועצת יש”ע“ .בשנתיים
האחרונות ערכנו מפגשים רבים
עם אנשי ממש ופוליטיקה בעולם” ,כותב רואה,
“ונוכחנו לדעת כי הם קשובים לשמוע את
הדעות של הנהגת ההתיישבות וחלקם אף לא
הכירו את העובדות והנתונים”.
על אובמה לשמוע את העובדות ולהפיק את
לקחי הלחץ האמריקאי לוויתורים ישראלים,
כמו ההקפאה במזרח ירושלים וביו”ש שהקצינה
את עמדות הרשות הפלסטינית וכמובן הסכמי
אוסלו ,הנסיגה מלבנון והגירוש מגוש קטיף.
ביקור אובמה בישראל ,במרץ  ,2013יאפשר
לישראל להציג לנשיא האמריקני את
האינטרסים החשובים לה ,ולשכנע אותו להימנע
משגיאות קריטיות ,שיזיקו לא רק לאזרחיה – כי
אם לעולם כולו.

בתקופה הביזנטית ,הוקמה חווה
על שרידי היישוב .העדות הברורה
לכך היא הגת המרכזית ששמשה
לתעשיית ייצור היין .הגת מרוצפת
בפסיפס וכוללת משטח דריכה
מלבני ומתחתיו בור איסוף.
מכאן נגזר השם החדש למקום,
עפ”י ברכת יעקב ליהודה“ :חכלילי
עיניים מיין ולבן שיניים מחלב”
(בראשית מ”ט/י”ב) ,המתארת את
שפע היין בנחלת יהודה .במקום
פועל יקב חדש שהקימו תושבי
בת עין.
הוראות הגעה :מצומת גוש עציון
נפנה לכיוון הישוב אלון-שבות,
ונחלוף על פניו .בכיכר התנועה נפנה לכיוון הישוב
בת -עין .מיד לאחר השער נעצור ,ובצד ימין נראה
את האתר עם השלט :חירבת חכלילי.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

תרומה בכוונה

על הפרשה תרומה

המשך מעמוד השער

כוחותיו ,וענייני הכלל הוזנחו .האמת היא שיש
צורך לחבור פנימי והרמוני בין הכלל והפרט.
תרומת המשכן נחלקה "לשלוש תרומות,
אחת תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם
האדנים ,ואחת תרומת המזבח בקע לגולגולת
לקופות לקנות מהן קורבנות צבור ,ואחת
תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד" (לשון
רש"י) .שתי תרומות הן לשם בנית המשכן,
ואילו מחצית השקל הנוהגת בכל הדורות היא
לשם עבודת המקדש.
שתי התרומות לבנין המשכן אחת מהן היא
סכום קבוע המוטל על כל אחד בשווה (תרומת
האדנים) ,והשניה כל אחד כפי נדבת לבו .מחצית
השקל גם היא סכום קבוע המוטל על כל אחד.
נמצינו למדים גם ביסוד המשכן ,בשעת בנייתו,
וגם בעבודה הקבועה של הקרבת הקורבנות כל

לשורש הרוחני שלהם.
ההיסטוריה הקצרה של שיבת האומה לארצה
בדורנו ,מוכיחה את דברינו .המפעל הציוני
עומד בפני שוקת שבורה ומחפש את דרכו .רק
החיבור לקדושה ותורה שהם היסוד האמיתי
שהוליך ומוליך את גאולתנו ,יביא להתקדמות
השלמה והמהירה של גאולתנו.
זו אחריות גדולה מאוד על הצבור האמוני,
ונתפלל לה' שנצליח במשימה.
זהו שאומרת התורה ויקחו לי = לשמי תרומה =
התרוממות והתקדשות אמיתיים.
סוגיא בוערת נוספת מתבררת בתרומת המשכן.
אנו מתלבטים ביחס הנכון בין הכלל לפרט.
בעבר האידאליסטים הגדולים דאגו לענייני
הכלל עד כדי בטול עצמיותם .כיום הדברים
התהפכו והדגש הוא על הפרט וממוש עצמי של

עם ישראל צריך להשתתף בשווה .מזה למדים
אנו שהשראת השכינה בעולם תלויה ברוח
האומה ,זהו שנאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם" בתוך עם ישראל.
אמנם יש גם מקום לתרומה אישית ,כי אין
הכלל מבטל את המיוחד הפרטי .לכן הייתה
הנדבה השלישית נדבת כל אחד ואחד ככל אשר
ידבנו לבו .גם בעבודת הקורבנות ,היום פותח
ומסיים בקורבן התמיד הכללי ,אך בתווך יש
מקום לנדרים ונדבות שהיחיד מביא.
אם כן גם בבניית המקדש וגם בעבודתו יש איזון
אמיתי ונכון בין הכלל והפרט .כשיש חיבור
הרמוני ופנימי אזי שורה השכינה בישראל.
הצבור הדתי לאומי חייב להיות חוד החנית
בהארה גדולה של חבור אמיתי של הכלל והפרט,
מתוך כוונה טהורה הקודמת למעשה.
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ĐĜđĚČĐ ĤđČ ĦĘĕĎĚ

ĐĜđĦē ĞĢčĚ

ęĕďĘĕĐđ ĕėđĜČ

ĦĤČđčĚ ĤĦĝČ ĦĘĕĎĚ
ĐĘĕĎĚĐ ĤđČĕč ,ĦĤĕđČĚđ
ĦĕĦĕđđēđ ĐĤĕĐč ĐĤĕĥĞ ĐĠĥč
ĦđĜđĚĦđ ęĕĤđĕČ čđĘĕĥč
ĦđĥēĤĦĐĐ ĦČ ĦđĥĕēĚĚĐ
ĖĘĚĐ ěđĚĤČđ ĐĤĕčĐ ěĥđĥč

ġĕčĘďĜĚ ğĝđĕ ěđĕĢ ĤĕĝČ Ęĥ đĤđĠĕĝ
ęĕĕđėĕĝĐ Ęė ďĎĜė ęĘē ĤĞĜėĥ
ČĘėč ČĘėĜ .ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĦđĘĞĘ
ĥĠĜ Ħđēđė ĝĕĕĎĘ ďĚĘ ĖČ ,ĕĔĕĕčđĝĐ
ĘĞ ĤđĚĥĘđ ęĚđĕģ ĘĞ Ğďĕ ČĘĥ
ěđĕĢĘ ęĕĠđĝĕėĐđ ĐčĐČĐ ĦĘēĎ

,ĎĤđčĒĜĕĎ ģēĢĕ čĤĐ ĦČĚ
ĕģĤĠ ĘĞ ęĕĤĚČĚ ĐĥĘĥ
ęēđė ĦđďđČ ęĕďĚĘĚĐ ęĕĘĕĐĦ
,ĐĜđĚČč ,ĘČĤĥĕ ĕďĘĕ Ęĥ ęđĢĞĐ
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סיפורי ארץ ישראל

מתחפשים ,ולא בפורים

ה

רבה אהבה לא שררה
בין הארגונים – ה’הגנה’,
והלח”י
האצ”ל
שנלחמו בערבים ובבריטים ערב
הקמת המדינה ,ולכן גם לא שרר
תיאום רב ביניהם לגבי מטרות
תקיפותיהם .בעיה נוספת שעמדה
בפני הארגונים הייתה כי לא היה
להם ציוד רב ,ואם כן היה ציוד
כלשהו ,הוא לא היה אמור להיות
בולט .ציוד בולט היה יכול להיות
רב עוצמה ולשרת היטב את הישוב
היהודי .דוגמא לכך הן מרגמות
ותותחים .אך מכיוון שלוחמי הישוב
חששו להילכד על ידי הבריטים
עם ציוד שכזה ,או להיחשד על ידי
הערבים כבאים עם הציוד לבצע
פעולה כנגדם ,נאלצו הלוחמים
להחביא את ציודם על גופם או
במכוניתם ה’מסתערבת’ ולהיטמע
בין הערבים כדי לבצע את המוטל
עליהם .דוגמא מפורסמת לאחד
מהמבצעים הנועזים והמוצלחים
היא מה שאירע ב  ,4.1.48 -כאשר
חוליית חבלה של הלח”י (לוחמי
חירות ישראל) חדרה למרכז
החיים השוקק של יפו הערבית עם
מכונית תופת קטלנית...
רחמים חכמוב ,המכונה ‘ריגולטו’
בפי חבריו ,דיבר היטב בשפה
הערבית ולכן למרות גילו הצעיר – ,17
הוזעק לא פעם על ידי אנשי הלח”י למבצעי
התחפשות שונים בין הערבים של יפו .כאשר
הטלפון צלצל ערב אחד במקום מושבו
בראשון לציון ומהעבר השני של הקו הוא
שמע את אלישע איבזוב ,הוא לא הופתע“ .מה
חדש?” שאל את חברו אחרי שהחליפו מספר
מילות חיבה“ .הפעם זה גדול .גדול מאוד!”
אמר איבזוב“ ,הולכים על קן הצרעות עצמו”.
חכמוב הנרגש פלט מיד“ :איך? מתי? אני
יוצא מיד ,לאן להגיע .”?...איבזוב צחק מהצד
השני :תירגע ,תירגע ...עוד כמה ימים אצלצל
שוב ...אל תשכח להכין את התחפושת.”...
“כמובן” ,אמר חכמוב הצעיר“ ,מחכה לצלצול.
להתראות”.
כעבור כמה ימים נאמר לחכמוב להתחיל
ולתרגל שוב כניסה ויציאה מיפו כשהוא
מחופש לערבי ומצויד בתעודה מזויפת על
שם ‘סאלם אל בחרי’ .בסיורו השני בו היה
צריך כבר לבצע את זממו ,כמעט נתפס ,כאשר
מישהו הכירו כיהודי :הוא נכנס עם משאית
טעונה בחומר נפץ המוסתר בערימת תפוזים.
הוא חלף על פני שלושה מחסומי ביקורת –
של האנגלים באבו כביר ,של הערבים בכניסה
ליפו ושל הכנופיות במרכז יפו .הוא הצליח
להגיע אל היעד – בניין ה’סראיה’ ששכן בליבה
של יפו ובו שכנה ‘הוועדה הלאומית של יפו’
שהייתה ל’מפקדת הכנופיות’ ,בכוונה לפוצץ
את כולו ,אך אז חשדו בו וצעקו ‘האדה אל
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יאהודי’ ,והוא נאלץ להשתחל בין שורת
מכוניות ולהימלט חזרה אל תל אביב.
אך לא הלח”י יתייאש מזיהוי אחד :ב 4.1.48 -
נכנסו יחדיו חכמוב ואיבזוב אל לב הסכנה:
גשם כבד של ינואר ניתך על העיר .המשאית
נסעה לה לאיטה כדי לא לעורר חשד,
עוברת את המחסומים ונכנסת ליפו .זה היה
יום ראשון וכל החנויות היו סגורות ,למעט
חנותו של הספר ,בסמטה שליד ה’סראיה’,
בה התקבץ מספר לקוחות לא קטן .המשאית
עוררה חשד אצל אחד משומרי ה’סראיה’,
שפתח לפתע את דלת המשאית והציץ
פנימה על שני החברים שהשתדלו מאוד
להיראות תמימים“ :מה אתם עושים כאן?”
שאל השומר“ .אנחנו הולכים לראות את אבו
מוחמד” ,ענה חכמוב תשובה מוכנה“ .אבל
אסור להחנות כאן” המשיך השומר“ .אני ניגש
לבית הקפה ומיד חוזר” אמר חכמוב .בינתיים
כל יושבי המספרה יצאו החוצה ,כ 18-איש.
חכמוב מישש תחתיו .מתחת למושב הנהג
הייתה קופסת ההפעלה .היו שם שני מנגנוני
השהייה :אחד של  80שניות והשני של שעה
וחצי .חכמוב הפעיל מיד את המנגנון הקצר,
בהבינו כי לא יוכלו עתה ,אחרי שכבר התעמתו
עם השומר סביב החנייה ,לחנות לשעה וחצי.
השניים יצאו באיטיות מכוונת מהמשאית:
סוגרים את החלונות ,מביטים בנחת לצדדים.
יושבי החנות נרגעו וחזרו פנימה .שני החברים
נעלו את הדלתות ,סופרים בליבם מתוך

אבישי דגן

מתח עצום את השניות הנוקפות.
...33...32...31הם מתחו את הברזנט
שכיסה את המשאית...47...46...45 :
והחלו להתרחק בהליכה איטית
מאוד .58...57...56...55 :הם עשו
את פעמיהם לכיוון בית הקפה:
 .70...69...68עוד עשר שניות!
חכמוב הסתכל בעיניו של איבזוב
שהנהן אליו .הגשם התגבר ואז:
כאדם אחד ,פתחו בריצה שנראתה
טבעית בגלל הגשם ,וכשהם
חולפים על פני בית הקפה ולא
נכנסים אליו הגבירו את הריצה...
בכיס של חכמוב ישבו להם בנחת
כמה רימוני רסס ובגלל הריצה,
נקרע הכיס והרימונים התגלגלו
ארצה .איש לא ראה זאת והשניים
הרימו את הרימונים ועטפום
בכאפייה .הם הגבירו עוד את
מהירות הריצה- 80..79..78 :
שקט מדהים השתרר לפתע .הם
הסתכלו אחד על השני בתימהון
כמו מתוך הילוך איטי ,ואז – פיצוץ
אדיר מחריד את האזור.
השניים חצו במהירות את רחוב
קינג ג’ורג’ מנסים לא לעורר
חשד .מסביבם הם שומעים
יריות .מכוניות נעצרו לרוחב
הכביש ,אולי כדי לחסום נתיב
בריחה אפשרי ברכב .הם נעצרו
והסתכלו אחורה ביחד עם עוד מספר ערבים
שעמדו שם .עשן עלה מאזור ה’סראיה’.
“בטח היהודים הכניסו פצצה” אמר חכמוב
בערבית ,בקול רם .לפתע מישהו לפת את
אלישע איבזוב ,מצמיד סכין לגרונו ”:אינתה
יאהודי!” (אתה יהודי!) .חכמוב מיהר לכיוונו
ואמר“ :מה אתה עושה .אם הוא יהודי אז גם
אני יהודי”“ .מאיפה אתה מכיר אותו?” שאל
הערבי“ .הוא עובד אצל אחי בלוד” ,ענה
חכמוב במהירות .הערבי הסיר את הסכין ,אך
חברו החל לחפש על גופו של איבזוב .חיש
מהר הוא מצא אקדח .אחד הערבים חטף
את האקדח וברח .חכמוב לא נירתע ולמבטו
הספקן של הערבי אמר“ :אם היינו יהודים
היינו עומדים לידכם?” .הערבי חשב ואמר:
“מה אתם עומדים .תרדפו אחריו!” .איבזוב
וחכמוב שמעו לעצה והחלו במרדף מדומה
אחר הגנב .משנעלמו מעיניה של החבורה,
שינו את יעדם וחזרו באיגוף רחב לכיוון
תל-אביב .מדי פעם הסתכלו לאחוריהם
וראו את תימרות העשן מכיוון יפו .הפעולה
הצליחה...
למחרת ,פתחו השניים את העיתון ונדהמו
לגלות 70 :ערבים נהרגו בעקבות הפיצוץ
וביניהם רבים ממנהיגי הכנופיות .עשרות
רבות נפצעו .המכה לערבים הייתה אנושה
והשפעתה נמשכה הרבה זמן.
מעובד מתוך ספרו של דודו דיין ‘עושים מדינה’
ובאדיבותו הרבה.

קבלת המלכה
שולחן ערוך ופרחים בכד
הבית שוב לובש בגדי חג
ריחות טובים של מטעמים
סירים מסודרים כמו חיילים
המלכה שוב מגיעה
בסוף כל שבוע היא מגיעה
היא מביאה שלווה וקדושה
והפסק בין פרשה לפרשה
סדר וניקיון בכל פינה

ועל השולחן מפה לבנה
צלצול בדלת הכניסה
הקטנים עולים ראשונים
שלום ילדים מתוקים
נשיקה וחיבוק חוטפים
אחריהם עולים היותר גדולים
אחד עם עוגה השני עם סלים
ולבסןף ההורים עולים
ידיים עמוסות-תינוקת בחיק אימה
ועל קולבים בגדי שבת המלכה
מה שלומכם אבא אמא?
רואים שהייתה עבודה רבה!
יש חדשות מאלי בצבא?
אמא ,תוכלי לגהץ את חולצות הילדים
בינתיים אתחיל לרחוץ את הקטנים
חדרי אמבטיה חזרו לעבודה
הרצפה לניקיון שוב זקוקה
מזגו כוסות חתכו עוגה
הזיזו קצת את המפה
הזמן דוחק

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

www.myesha.org.il

השעון מתקתק
הגיע הזמן של עשרתן ערבתן הדליקו את הנר
ההילוך עובר למהיר יותר
אמא יש לך מטפחת לבנה?
בואי אסדר לך את הצעיף מאחורה
עוד קצת איפור ,שרשרת מתאימה
המלכה בפתח היא כבר מופיעה
אמא ובת מדליקות
אור ושמחה הן מוסיפות
שלווה אחרת מופיעה
שלווה שהיא מתנה
שלווה ששמה-קדושה
שיר שכתבה טלי בן ישי לבתה רותי פוגל
הי”ד .השיר נכתב לקראת יום השנה לרצח
שיחול ביום ראשון הקרוב ז’ אדר (.)17.2
מתוך הספר “אורות של שבת” ,שייצא לאור
בשבועות הקרובים.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מאיר ברכיה ,מוא"ז שומרון
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
רחל המשוררת
 .1909רחל ושושנה בלובשטיין ,שהגיעו ארצה בדרכן לאיטליה
כדי ללמוד שם אמנות ופילוסופיה ,בוחרות להשאר בארץ
ולהשתלב בבניתה ,לאחר שנחשפו לרעיון הציוני כאן .הן
שוכרות חדר בבית יוקרתי הממוקם ב"גבעת המליונרים"
ברחובות ,רוכשות פסנתר ומקבלות את פניה של אחותן
הנוספת  -בת שבע .שלוש האחיות מתחילות ללמוד עברית
ולאט לאט סופגות את ההווי של ארץ ישראל דאז.

¸´¿´É

www.myisrael.org.il





בשיתוף

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á

רחל מתחילה להתעניין בבני העליה השניה ,היא בוחרת לפנות
אל עולם החקלאות ולהתמסר לעבודת האדמה .בשנת 1911
עוברת רחל ל"חוות העלמות"  -חוות ההכשרה החקלאית
שהקימה חנה מייזל .רחל עובדת בחווה ,שנמצאת על שפת
הכנרת ,נהנית מהשקט של המים ומהנופים הגליליים,
המספרים את סיפורי התנ"ך .את החוויות הקסומות היא
מתארת בשיריה הרבים.



תקוה דגן



חנה מייזל מבקשת מרחל לצעוד צעד נוסף במסירותה למען ארץ ישראל  -לנסוע
לטולוז שבצרפת ולעבור שם השתלמות בחקלאות .כל חבריה מפצירים בה לא לעזוב
את הארץ ,אך האגרונום אהרון דוד גורדון ,שמלווה אותה לאורך התהליך שהיא עוברת
בארץ ,משכנע אותה כי עליה לנסוע ולממש את עצמה דרך הלימודים החשובים.
בטולוז היא פוגשת בחור יהודי בשם מיכאל ,איתו היא מתכננת לחזור ארצה לאחר
הלימודים .לפתע פורצת מלחמת העולם הראשונה .רחל נאלצת להשאר באירופה
ונוסעת אל מולדתה  -רוסיה .שם היא נדבקת במחלת השחפת.
בשנת  1919רחל חוזרת ארצה .היא מגיעה אל קבוצת דגניה ,אך לאחר התקף שחפת
וקביעה כי מחלתה מדבקת ,רחל מתבקשת לעזוב את הקיבוץ .רחל לא זוכה לפרידה
מצד חבריה ,מה שפוגע מאוד ברגשותיה .היא שוכרת דירה בתל אביב ,שם היא גרה
לבדה ,חולה ומלאת געגועים לכנרת האהובה .היא ממשיכה בכתיבת שירים ,ואת ימיה
האחרונים מעבירה בבית מרפא לחולי שחפת בגדרה.
רחל הולכת לעולמה ב 16-באפריל  ,1931בהיותה בת  ,41ללא כל איש עמה ,בבית
החולים הדסה בתל אביב .היא נקברת ,כפי שביקשה ,בבית הקברות כנרת .על
מצבתה חקוקות המילים מתוך שירה "מנגד" :פרוש כפים ,ראה מנגד  /שמה אין בא /
איש ונבו לו  /על ארץ רבה.

רחל )רעיה( בלובשטיין נולדה בעיר
סרטוב שבאימפריה הרוסית .רחל
היא אחת המשוררות הבולטות
בשירה העברית הקלאסית .עיקר
שיריה פורסמו בעיתון "דבר".
הם הצטיינו בפשטות הבעתם
ובלשונם הקולעת.

י י ש " ע לכבוד פורים
מ כי ר ת
ר
צ
ו
מ
בירושלים
לכבוד פורים--מכירת מוצרי יש"ע בירושלים במרכז הישראלי רח' קרן
היסוד  22פינת מנדלה ביום ב' ח' באדר  -18בפבואר מ 10בבוקר עד
 3אחה"צ
 <foryesha@walla.com> 052-233-0081-----אפשר להזמין ב

ח' קרן היסוד  22פינת מנדלה
ר
במרכז הישראלי ר ,מ  10 -בבוקר עד  3אחה"צ
ביום ב' ח' באדר 18 ,בפבוא
 foryesha@walla.comאפשר להזמין ב 052-233-0081 -
6

\\ יש”ע שלנו

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

čģĕč ęĕĞđĤĕČ
ĦđėĕČ Ŭ ĐĤģđĕ Ŭ ĐĚĕĥĜ ĤĢđĞ ğđĜ

ęĕĘĥđĤĕĚ Ħđģď 10 ģĤ
events@binyamin.co.il

052-7710220 ěĐė ĞčĥĕĘČ | 02-9979333 ĘĔ
www.n-binyamin.co.il
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
המועצה הידידותית המועצה הדתית בהר-חברון
זכתה השבוע בפרס השר לשירותי דת .מבין כלל
המועצות הדתיות ברחבי הארץ ,בחרה וועדת
הפרס להעניק להר-חברון את מירב הנקודות
בגין מנהל תקין ,גיוס משאבים ויוזמות ייחודיות.
יו”ר המועצה הדתית הר-חברון ,גלעד מתאנה
 , 1אומר כי “עובדי המועצות הדתיות מייצגים
את תורת ישראל ולכן הקשבה ,יושרה וטיפול עד
לפרטי הפרטים בכל לקוחות שירותי הדת אינם
מותרות ,אלא צורך חיוני לחיבורו של עם ישראל
לתורתו ולמדינתו”.
ראו את הקולות המרכז הקהילתי בקרני שומרון
אירח בשבוע שעבר כנס מקהלות ייחודי שכולו
שירת נשים מרוממת “ -קולות שלובים ממיטב
הישובים”  . 2שבע מקהלות מלוד ,אזור ירושלים,
בית-אל וקרני שומרון השתתפו בכנס וביצעו
ממיטב הרפרטואר שלהן ,בליווי הפסנתרנית
רינת קיסר .ראש המועצה ,הרצל בן ארי ,בירך את
המשתתפות והצופות ואמר כי “הכנס המיוחד הזה
תורם לקידום החזון של קרני שומרון -לגדול לעיר
ולהרגיש בכפר  -לחוש את הקהילתיות אך להביא
ולקבץ את המיטב לקרני שומרון”.
האריה שבחבורה ח”כ אריה דרעי מש”ס סייר
לראשונה מאז הבחירות ברחבי השומרון וביקר
באיתמר ,באלון-מורה וברחלים .במהלך הסיור
נפגש דרעי עם ראש המועצה גרשון מסיקה ואנשי
המועצה ,וכן עם בני קצובר  3והרב אליקים
לבנון .דרעי אמר למארחיו כי “החוק הראשון
שיש להעביר במדינת ישראל הוא שכל ילד יהודי

במדינת ישראל ,יעשה את טיול בר המצווה שלו על
חשבון המדינה – בשומרון .שיראה איפה אבותינו
גדלו .תל אביב ובת-ים אלה מקומות שסיפחנו
לעצמנו ,אבל המדינה היהודית זה פה”.
לומדים את הארץ תלמידי ישיבת השומרון קטפו
גם השנה ,זו הפעם השלישית ברציפות ,את הפרס
הראשון בתחרות מצטייני המגמות ללימודי א”י
בתיכונים .התלמידים עדיאל רוזנבאום ואלישיב
מולד ,זכו בפרס על עבודתם בנושא הסזון .בפרס
השני זכתה מוריה כהן מאולפנת מעלה לבונה ,על
עבודתה בנושא היחס ליוצאי עדות המזרח .בטקס
חלוקת הפרסים השתתפו פלמח זאבי כנציג הקרן
להנצחת אביו השר רחבעם זאבי ,מנכ”לית משרד
החינוך דלית שטאובר ויו”ר המזכירות הפדגוגית
עופרה מייזלס.
מחנכים להצלחה פרס החינוך הדתי הארצי
מטעם משרד החינוך לשנת תשע”ג הוענק השנה
לביה”ס ממ”ד בנות בבית-אל בניהולה של הגב’
שלומית פרל .בבית הספר לומדות כ 650-בנות
והוא מעסיק כ 70-עובדי חינוך ומנהלה .בית הספר
זכה בפרס היוקרתי על הצטיינותו במיצוי יכולות
התלמידות ,מצוינות וקהילתיות ,לצד טיפוח ערכים
ויראת שמים .ראש המועצה ,משה רוזנבוים 4
 ,מציין בסיפוק כי לפני שלוש שנים זכה ביה”ס
המקביל לבנים בפרס דומה .יישר כח לעוסקים
במלאכת החינוך!
כל עתר ועתר בימים אלו יוצא לדרך הגיליון השישי
של כתב העת “עתר”  – 5כתב עת צעיר לפרוזה

של יוצרים דתיים ,שצמח בעידוד מכללת הרצוג-
גוש עציון ,בעריכתם של בני הזוג המשוררים סיוון
ואבישר הר-שפי .הגיליון הקרוב יעסוק ב”חסד ודין”,
שהם לדברי סיוון “שתי תנועות שבאות לידי ביטוי
בעולם בצורות שונות .רצינו לראות את הפעילות
שלהם בתוך הספרות והשירה .אחרי שקיבלנו את
החומרים גילנו כמה היחסים ביו השנים מורכבים”.
עושים כבוד מכללת אורות ישראל תקיים בקרוב
( 5במרץ) ערב הוקרה לד”ר יצחק ספיר ,מרצה
ותיק במכללה לרגל הופעת אסופת מאמרים
לכבוד פרישתו לגמלאות “ -מנחת ספיר” .בערב
ההוקרה ,אותו ינחה ד”ר אייל דודסון וילווה בנגינה
אביב גוזלן ,ישתתפו ויישאו דברים נשיא המכללה,
פרופ’ הרב נריה גוטל ,עורך הספר ד”ר יוסי שפנייר,
נציג המשפחה אורי ספיר ונציגת הבוגרות ,נעמה
אריאל .בנוסף ,יכלול הערב הרצאה של ד”ר
אריה מורגנשטרן ,כשד”ר ספיר עצמו ישיב כנגד
המברכים.
י"ש מיגון מועצת יש"ע וחבר הכנסת אורי אריאל
סיכלו השבוע מהלך לביטול תקציבי המיגון לכלי
הרכב ביו"ש – תקציבים הנותנים מענה לאיומים
הביטחוניים הקיימים לעתים בכבישי יו"ש מזה
 25שנה .לאחר שבתחילת השבוע דווח כי משרדי
הביטחון והאוצר אינם מעבירים את התקציבים
הדרושים ,פנו אנשי המועצה וחבר הכנסת אריאל
לנציגי המשרדים ,והצליחו להביא להסכמה לפיה
יעביר כל אחד מהמשרדים את התקציב הנדרש
באופן מידי.

סדר יום ציוני-לאומי

בשבוע שעבר ביקשנו מחברי ישראל שלי לשלוח את הצעותיהם עבור סדר יומה של הממשלה
החדשה .הרשימה מוסיפה להתרחב ולהתמלא בנושאים לסדר יום ציוני-לאומי אותו אנו מקוים
שהממשלה תאמץ ,ועושים כל שביכולתנו שכך יהיה .נושא מס'  3שפרסמנו ,למשל ,הוא
"רבנות ראשית לכולם" .חילונים רבים חושבים כי הרבנות לא משפיעה על חייהם ולכן הנעשה
ברבנות לא מעסיק אותם .זו טעות .הרבנות משפיעה על כל היהודים במדינת ישראל .נישואין,
גירושין ,גיורים ,כשרות ,פטירה וקבורה  -הכל בידי הרבנות .התדמית של הרבנות היא של מוסד
שלא דואג לכלל הציבור .המצב הזה צריך להשתנות .ולכן על הממשלה החדשה לפעול לכך
שהרבנים הראשיים יובילו את הרבנות לטובת כלל הציבור ולא לטובת סקטור כזה או אחר
נושא נוסף שבו ביקשנו לטפל הוא נושא ההסברה הישראלית בעולם .זה לא סוד שמבחינה
הסברתית ישראל חלשה  .הסיבה העיקרית היא העדר קיומו של גוף חזק שמרכז את ההסברה.
הגופים המטפלים כיום בהסברה הינם דובר צה"ל ,משרד ההסברה ומתנדבים בעלי יוזמות
פרטיות ,אך בפועל כוחם קטן .ככה לא ניתן לשנות תודעה בעולם .חייבים שינוי אמיתי בהסברה
הישראלית .חייבים להבין כי המעמד החלש של ישראל הוא לא גזירה משמיים  -ניתן לשנות אותו אם יבוצע שינוי תפיסתי אמיתי .על הממשלה
החדשה להקים רשות לאומית להסברה בעולם  -גוף חזק בעל תקצוב מתאים שירכז את כל פעילות ההסברה .גוף שיפעל באמצעי התקשורת
הקיימים ,יצא לשטח ברחבי העולם ,יפיק סרטי תדמית ויוביל את המערך מול דובר צה"ל וארגונים השונים הקיימים היום.
הצטרפו אלינו בפייסבוק כדי לראות את שאר הנושאים ולהציע את שלכם.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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www.myisrael.org.il
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