בכל דור היינו צריכים לחבב
הרבה תורת ארץ ישראל.
וביותר אנו צריכים לזה בדורנו
דור הנבילה והתחיה
בן הזמן של האפלה והאורה
היאוש והגבורה.
בשבילו אנו צריכים סם חיים
דוקא מתורת ארץ ישראל.

אורות התורה ,פרק יג ,ב

תמיד חלמת
לעזוב הכול
ולנסוע
לאי בודד?
חשוב שנית...

חדש
בחנויות
הספרים

אדון בלומנטל ,יהודי חביב שמחצית חייו מאחוריו ,נקלע לאי
שומם ומבודד .בלומנטל ,מעין רובינזון קרוזו יהודי ,נאבק על
הישרדותו הגופנית והנפשית ונאלץ לגייס את כל כוחותיו
כדי להשיג מזון ומקלט מפגעי הטבע .ברומן קומי ומרגש זה
משתלבים עלילות גבורה ותושייה לצד מסעות אל מעמקי הנפש.
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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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כניסת חג ,שבת:
י-ם 19:03
ת"א 19:18
חיפה 19:11
חברון 19:10
שכם 19:08
ב"ש 19:18

צאתו:
20:20
20:23
20:24
20:20
20:21
20:20

קציר חיטים בשדות מבוא חורון  -חג שבועות שמח לתושבי יש"ע ולכל בית ישראל

על התקופה שבועות
הרב יעקב שפירא ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית

" ַ ּב

לעלות אל האלוקים
ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ָ ּבא ּו ִמ ְד ַ ּבר ִסינָ י" (שמות יט,
א) ופרש רש"י" :ביום הזה  -שיהיו

דברי תורה חדשים עליך כאילו
היום ניתנו" .והדברים טעונים ביאור :כלפי מה
נאמר שיהיו דברי תורה חדשים עליך ,הרי הפסוק
מדבר על אותו היום שבאו לסיני ,כשעדיין בני
ישראל לא קיבלו את התורה ,ועל אילו דברי
תורה מדובר בפסוק?
"וַ ִ ּי ְסע ּו ֵמ ְר ִפ ִידים וַ ָ ּיבֹא ּו ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י" (שם ב),
ובחז"ל" :למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו
והלא כתוב שברפידים היו חונים ,בידוע שמשם
נסעו ,אלא להקיש יציאתם מרפידים לביאתם
למדבר סיני .מה ביאתם לסיני בתשובה ,אף
יציאתם מרפידים בתשובה" (מכילתא שמות יט).
שהגעתם לסיני
ואף כאן יש לבאר ,היכן נאמר ֲ
היתה בתשובה ,ומכח זה מקישים גם ליציאתם
מרפידים – בתשובה?
ּמשה ָעלָ ה ֶאל
פסוק נוסף בפרשה זו מספר "ו ׁ ֶ
ָה ֱאל ִֹקים וַ ִ ּי ְק ָרא ֵאלָ יו ה' ִמן ָה ָהר לֵ אמֹר" (שם ,ג)

ומבאר המהר"ל בדרוש על התורה :משה רבינו
הוצרך לעלות ,לפעול מצידו ,באתערותא דלתתא,
לעלות אל האלוקים .ולולי עלייתו והכנתו לא היה
זוכה ל"וַ ִ ּי ְק ָרא ֵאלָ יו ה' ִמן ָה ָהר".
יסוד הדברים" ,רפידים"  -אמרו חז"ל :נקרא
המקום רפידים ,שריפו עצמם מדברי תורה .והרי
היה זה קודם מתן תורה ,ואיזו משמעות יש לרפיון
כלפי דבר שאדם לא נצטווה עליו כלל? ומכאן,
כי היות והנקודה הבסיסית בקבלת תורה היא
הדוגמא ממשה רבינו ,ומשה עלה ,כדברי המהר"ל
הנ"ל .שהאדם פועל גם מצידו ,ומבקש להתעלות.
ומשה עלה ,אין הכוונה רק לעליה פיזית במעלה
ההר ,אלא עליה רוחנית והתרוממות נפשית.
וכפי שהגמרא אומרת במס' סנהדרין ,ראוי היה
עזרא שתינתן תורה על ידו ,אלא שהקדימו משה,
שנאמר "ומשה עלה" ובעזרא כתוב "הוא עלה".
עלייתו של עזרא לארץ ישראל היא עליה רוחנית,
והיא מקבילה לעלייתו של משה להר סיני,
המשך בעמוד 2
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חדשות ישע
פרס מוסקוביץ

פרס לציונות
לאישי ציבור
בהתיישבות
בגין הוסיף כי "ראינו כבר לפני  15שנה מה היה
לנו ,כשהיו מי שהתפתו ובעקבות כך חלקי ארץ
הפכו לבסיסי טרור .הגיעה העת לשוב למציאות
בעיניים פקוחות ולהגביר חיל בארץ ציון
וירושלים" .פרופ' ישראל אומן חתן פרס נובל
שנאם באירוע ,אמר כי מקבלי הפרס צועדים
לפנינו בקומה זקופה וכולנו מצדיעים להם.
נעם ארנון ,ממקבלי הפרס ,אמר כי בחברון
לא רגילים לקבל פרסים .הוא הודה לריבונו
של עולם ובירך את בני משפחת מוסקוביץ על
עמידתם לצד אוהבי ובוני הארץ.
רונית שוקר אמרה כי את הפרס מקבל עימה
מלמעלה בעלה יוסי ז"ל שלא זכה לרגע הזה אך
ילדיו ממשיכים את דרכו באהבת הארץ ,העם
והתורה.
סמי בר לב אמר שקבלת הפרס ביום ירושלים
היא מבחינתו סגירת מעגל ,כפי שבגמלא
העתיקה נמצאה מטבע ועליה הכיתוב "לגאולת
ירושלים"# .

פרס מוסקוביץ לציונות הופך למסורת.
ביום ירושלים הוענק הפרס בטקס מרשים
ורב משתתפים בעיר דוד לשלושה זוכים :נעם
ארנון מהיישוב היהודי בחברון ,סמי בר לב,
ראש מועצת קצרין ,ורונית שוקר ,ממקימי
ההתיישבות והחקלאות העברית המתחדשת
בחבל בנימין.
באירוע השתתפו פרופ' ישראל אומן ,חתן פרס
נובל ויועץ ועדת פרס מוסקוביץ ,יו"ר מועצת
יש"ע ,דני דיין ,והשרים פרופ' דניאל הרשקוביץ,
עוזי לנדאו ובני בגין .קרן מוסקוביץ שנוסדה
ע"י ד"ר אירווינג וצ'רנה מוסקוביץ העניקה לכל
אחד מהזוכים את פרס עוז ציון – בסך .50,000$
השר בני בגין התיחס באירוע ללחץ של הממשל
האמריקאי על ממשלת ישראל ואמר כי "בימים
אלה גם ידידים טובים מבקשים מאיתנו לשיר
פזמונים לא לנו שמשמעותם המעשית :הבאת
אויב רחוק לפתוח סניפים בצפון ובדרום .התמרון
הזה מוביל לשום מקום ואסור להתפתות אליו".

"ארץ זבת חלב ודבש"
מוצר חדש לכבוד חג השבועות :חלב עיזים מעורבב עם דבש .לכבוד חג
השבועות השיקו במחלבה בסוסיא שבדרום הר חברון מוצר חדש וייחודי
המבטא כפשוטו את הפסוק" :ארץ זבת חלב ודבש" .בשילוב ראשון מסוגו
מעורבב דבש בחלב העיזים המיוצר מהדיר והמחלבה המשוכללים בסוסיא.
את המוצרים ניתן להשיג בחנויות טבע למוצרים טבעיים בכל רחבי הארץ.

לעלות אל האלוקים

הן אמנם עדיין לא בגדר האהבה עצמה ,אולם הם
כלולים במה שכתב הרמב"ם "והאיך היא הדרך
לאהבתו ויראתו".
בעומדנו לקראת חג השבועות הבעל"ט ,נטה
את רצונותינו אליו" ,עשה רצונך כרצונו" ביאר
השפת אמת ,לא רק שנבטל רצונותינו אל מול
רצון הבורא ,אלא שכל רצונותינו בכללם יהיו רק
רצונות הבורא .ובזמן שישראל עושים רצונו של
מקום ,הוא פרק הזמן והתקופה שכולנו מייחלים
אליה" .לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך
בתוך מעי" .ככל שהרצונות גדולים ,כך התורה
חיה בתוכנו .והקב"ה יאיר עינינו בתורתו ,כפי
שפירש בספר שערי תשובה (בסוף שו"ע או"ח),
שכל מבטינו יהיו בעיניים תורניות ,עיניים הרואות
את המציאות האמיתית בגובה ובהיקף הנכון ללא
שעבודים למגבלות הזמן והמקום .וישם בלבנו
אהבתו ויראתו אמן# .

המשך מעמוד השער

שהאדם מכין עצמו לקבלת התורה .ברפידים רפו
ידיהם לא מעצם מעשה הלימוד עצמו ,שהרי עדיין
לא נצטוו ,אלא מן ההכנה וההשתוקקות לקבל,
ולרצות בדבר ה' אלינו.
יציאתם מרפידים בתשובה ,היינו ,בשינוי
של תפיסה .מעכשיו אין זה עוד מהלך במדבר,
אלא הליכה לקראת האלוקים ,לקיום ההבטחה
של "תעבדון את האלוקים על ההר הזה" .ובעל
הטורים כותב" :יש שהמדובר הוא על החניה בהר
סיני עוד קודם קבלת התורה .כי הנכונות לשמוע
גם היא בכלל 'תעבדון את האלוקים' ".
זו היתה תשובתם של ישראל בבואם לסיני,
וזו התשובה שליוותה אותם ביציאתם מרפידים.
שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו.
מדובר על הרצון לשמוע ,בהתעניינות ובסקרנות
ובהעלאת הרצונות .גם הם יהיו בעיניך כחדשים.
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יש"עמדה
באחדות לשם שמים
למחלוקת  -מחלוקת הלל ושמאי?
תוספות יום טוב בשם מדרש שמואל
אומר שבמחלוקת הלל ושמאי היו שני
הצדדים שווים ,מטרת שניהם היתה
מכוונת כלפי שמיא ,והגם שהתנצחו
זה עם זה בהלכה ובהשקפה "ואע"פ
שמחלוקתם היתה חריפה ,אלו אוסרין
ואלו מתירין ,אלו פוסלין ואלו מכשירין,
לא נמנעו בית שמאי מלשאת נשים
מבית הלל ,ולא בית הלל מבית שמאי",
ואילו במחלוקת קורח ועדתו אין כאן
שני צדדים שווים ,שהרי משה ואהרון
כוונתם לשם שמים הייתה ,ולא כך
כוונתם של קרח ועדתו.
במחלוקת בית שמאי ובית הלל
 הצדדים נחלקו אלו על אלו ,ואילובמחלוקת קרח ועדתו ,הם נחלקו מתוך
הנהגת משה ואהרון וממילא נחלקו
במובן של התפלגו מעם ישראל.
חג מתן תורה חותם את ימי ספירת
העומר ,ימים שברבים מהם נוהגים
מנהגי אבלות בשל מות תלמידי רבי
עקיבא על שום שלא נהגו כבוד איש
בחברו .עלינו להתעלות מהמדרגה של
"לא נהגו כבוד" לעבר מדרגת "כאיש
אחד בלב אחד".
יתכן וניצבים אנו בפתחם של
מאבקים לא פשוטים .מבית ומחוץ.
על הפסוק "ל ֹא ָתסוּר ִמן ַה ָ ּד ָבר ֲא ׁ ֶשר

בזמן מעמד מתן תורה ,בתחתית
הר סיני עומד עם ישראל כשהוא
מאוחד .כאיש אחד  -בלב אחד.
ולא בכדי .הבסיס לקבלת התורה
הוא היותנו מאוחדים.
אחדות היא אינה אחידות ,אך
היא מחייבת שכל פעולותינו יהיו
ביחד  -לשם שמים .בדרך זו עלינו
גם לפעול במאבקים למען מפעל
ההתיישבות החלוצי ביהודה
ושומרון.
חג מתן תורה הוא הזמן לחזור אל
הרגעים ההם ,המופלאים ,הניסיים,
של מתן תורה בתחתית הר סיני .כבר
דקדקו הדרשנים מה היה הנס הגדול
במתן תורה .לכאורה המעמד כולו.
התגלות של הקב"ה לעם שלם ,קול
שופר הולך וחזק ,ברקים ורעמים ,עוף
לא צייץ ,התרפאות חולים מחוליים .אך
נדמה כי בתוך כל המעמד הניסי הזה,
עומד בתחתית ההר היסוד ,הבסיס
להכל  -האחדות .כאיש אחד ,בלב
אחד.
יכול שכשם שפרצופיהם שונים
כך דעותיהן שונות ,וכבר אמרו חז"ל
שבעים פנים לתורה .אך הלב ...הלב
היה מאוחד .לשם שמים .נדמה שקשה
להפריז בחשיבותה של מידת האחדות
בתוך עם ישראל.
אחדות אין פירושה אחידות .ריבוי
דעות הוא טבעי ומבורך ,אך השאלה
תמיד היא מה עומד שם בבסיס,
בתחתית ההר .האם המטרה היא
לשם שמים ,לשם בירור חלקי האמת
ומרכיביה ,לשם התקדמות ,למען עם
ישראל – ביחד? או חלילה מחלוקת
לשם מחלוקת.
נאמר בפרקי אבות "כל מחלוקת
שהיא לשם שמיים ,סופה להתקיים;
ושאינה לשם שמיים ,אין סופה
להתקיים .איזו היא מחלוקת שהיא
לשם שמיים ,זו מחלוקת הלל ושמאי;
ושאינה לשם שמיים ,זו מחלוקת קורח
ועדתו" .כאשר המחלוקת היא במטרה
להגיע אל האמת ולברר את ההלכה ,זו
מחלוקת לשם שמים ,וסופה להתקיים.
אך כאשר הצדדים במחלוקת עוסקים
בה מתוך גאווה והתנצחות לשמה  -זו
מחלוקת שאינה לשם שמים ואין סופה
להתקיים .המפרשים תמהו מדוע
נאמר מחלוקת קרח ועדתו ,ולא הוזכר
הצד השני של המחלקת  -משה ואהרון,
כשם שהוזכרו לפני כן שני הצדדים

ּשמֹאל"
יַ ִגּיד ּו לְ ָך יָ ִמין ו ְ ׂ

(דברים י"ז ,א')

מביא רש"י את דברי הגמרא במסכת
סנהדרין (דף פט) " -אפילו אם אומר לך
על ימין שהוא שמאל" .אנו מקווים כי
הפעם לא יהיה זה ימין שהוא שמאל.
על ממשלת הימין שנבחרה וקיבלה
מנדט לפתח את ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,לחזור לדרך ציונית-ערכית
של חידוש ופיתוח ההתיישבות ,ולא
להמשיך את מדיניות השמאל כנגד
נקודות היאחזות ביו"ש ותושביהן.
במקום לחתום על צווי תיחום
ליישובים ההופכים במשיכת קולמוס
את תושביהם החלוצים המוסרים את
נפשם על בניין הארץ לפורעי חוק,
על הממשלה ,על העומד בראשה ועל
שר הביטחון לחתום לאלתר על צווים
המאשרים את המשך הבנייה והפיתוח
ביישובי יש"ע.
אך גם במאבקים למען ההתיישבות,
עלינו לשוב ולחזור על הראשונות,
ומתוך כך לכלכל את צעדנו ,ולפעול לא
למען מחלוקת או פירוד חלילה ,אלא
מתוך אחדות ולשם שמים# .
3

חיבת הארץ של
הרב הספרדי הראשון של א"י
הרב יעקב מאיר שליח דרבנן
אצלם .על פי ספרו של א .יערי 'שלוחי ארץ
ישראל' הוא התקין להם כמה תקנות בענייני
דת ועודד את עלייתם לארץ ישראל .השפעתו
על יהודי בוכארה הייתה גדולה גם לאחר שחזר
משליחותו ,ומשהחלו יהודי בוכארה לעלות
לירושלים בהמוניהם משנת תרמ"ט ()1889
ואילך ,היה מעורה באופן התיישבותם בירושלים
ולכן בחרו אותו לאחד משבעת טובי השכונה.
בשנת תרמ"ה ( ,)1885יצא בשליחות
קהל-המקובלים ,למדינות במערב ומשהצליח
בשליחותו זו נשלח שוב על ידי כוללות הספרדים
לאותן מדינות שוב .בשליחות זו גם שהה באלג'יר
שם נתן הסכמתו לספר "פתשגן הכתב" שהוא
תרגום ערבי לספר הנפוץ "מעם לועז" .בחודש
תמוז תרמ"ז ( )1887חזר לירושלים.
בשנת תרמ"ח ( )1888נבחר הרב מאיר לוועד
העדה הספרדית ,והתמנה כחבר בית הדין של
הרב יעקב שאול אלישר ,רבה של ירושלים.
כחבר הוועד הוא סייע בהקמת שכונות ,כגון:
עזרת ישראל ,ימין משה ושכונת הבוכרים.
הרב מאיר פעל לקירוב עדות הספרדים
והאשכנזים ,ואחת מפעולותיו בעניין הייתה
הקמת אגודה בשם "התאחדות" ,המורכבת
מספרדים ואשכנזים ,ובהשתדלותם הוכר הרב
נפתלי הרץ הלוי כרבה של יפו .הרב מאיר אף
סייע להקמת בית החולים "שערי ציון" בעיר
יפו .הרב מאיר גם שם לו למטרה להחיות את
הלשון העברית ולהפיצה .לשם כך הוא ייסד
יחד עם הרב חיים הירשנזון את חברת "שפה

ה

רב יעקב מאיר ,שד"ר ,הראשון לציון
והרב הספרדי הראשון של ארץ ישראל
במסגרת הרבנות הראשית .הרב מאיר
נולד בירושלים בז' באייר תרט"ז ( ,)1856למד
אצל הרב מנחם בכר יצחק ,ובגיל  15החל ללמוד
אצל המקובל רבי אהרון רבנו עזריאל ,זקן
מקובלי "בית אל".
בגיל  16נשא לאישה את רחל למשפחת יצחקי,
ובשנים הראשונות לאחר נישואיו המשיך לעסוק
בתורה .תוך כדי לימודיו החל להימשך לעסקנות.
הרב יעקב מאיר נמנה עם מייסדי חברת "ביקור
חולים" בשנת תרל"ט ( ,)1879אשר ייסדה את
בית החולים 'משגב לדך' בירושלים ,ושימש
כגבאי הראשי של החברה.
בשנת תרמ"ב ( ,)1882שימש כשד"ר
בשליחות כוללות ירושלים לבוכארה .הרב
מאיר היה הראשון מבין שלוחי ירושלים שהגיע
לארץ ההיא .יהודי בוכארה קיבלוהו בכבוד רב
וקראו בשמו לכל ילדיהם שנולדו בימי שהותו
בס"ד

אנו מתכבדים להזמין את הציבור להשתתף במעמד

הכנסת ספר תורה

לע"נ אבינו מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי אברהם אלקנה שפירא

זצ"ל

הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב
שיתקיים בעז”ה

ביום שלישי י’ בסיון התשס”ט

בישיבת מרכז הרב רח’ הרב צבי יהודה  12ירושלים

בהשתתפות רבנים ,ראשי ישיבות ותלמידי הישיבה בעבר ובהווה
סיום כתיבת האותיות 6:00 :בערב בבית מרן זצ”ל ,רח’ סירקיס 6
תהלוכת הס”ת תצא בשעה  7:30בערב להיכל הישיבה

ישיבת מרכז הרב משפחת מרן זצ”ל

מבצעים והנחות

לחג השבועות

בית המקדש

תמונתבית שני דגם 'הולילנד'
תקופת ביופיה ,על בד קנווס
מרהיבה

₪70

בד כולל משלוח

בל

האם אתה מוכן?

הסרט
ש בפתח...
בית המקד כל נושא המקדש -
סרט מפורט על

50

בד כולל משלוח

 ₪בל

ועוד מוצרים...

ט ו בי ה

טוביה מוצרי המקדש 052-7966636
בקרו באתרנוwww.tuvia.org.il :

מ ו צ ר י המקדש

www.tuvia.org.il
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חובה בכל בית יהודי:

גדולי ישראל

שלימים הפך לאקדמיה ללשון העברית.
לאחר פטירת הרב אלישר ,התמנה הרב מאיר
בכ' באלול תרס"ו ( )1906לרבה של ירושלים.
מינוי זה עורר התנגדות של חוגים מסוימים
בעיר ,אשר האשימוהו בנטייה לציונות.
מתנגדים אלו שלחו מכתבים אל החכם באשי
אשר בקושטא ,במגמה למנוע את אישור מינויו.
הרב מאיר העדיף למנוע את המחלוקת ,והתפטר
מיוזמתו מן התפקיד# .
המשך אי"ה בשבוע הבא

במסגרת הרבנות הראשית
וראשל"צ חלק א'
ברורה" ,אליה הצטרפו מאוחר יותר אליעזר בן
יהודה וחבריו .חברה זו הסתובבה בבתי הספר,
ב"חדרים" ובישיבות ,לימדה עברית ועודדה
את לימוד השפה .הרב מאיר גם היה חבר
בהרכב הראשון של ועד הלשון העברית ,הגוף

בס"ד

ברכבים
פרטיים!

שומרון

בנימין

אנשי צרדה  -סיפורם של ירבעם
בן נבט ויוסי בן יועזר

מעיינות ותצפיות במערב בנימין
יום שישי  12.6.09כ' סיוון

יום שישי  5.6.09י"ג סיוון

עם בית ספר שדה עפרה
מערב בנימין הינו אזור גיאוגרפי ייחודי ובו
מעיינות חבויים ,תצפיות מרהיבות ,דרכים
עתיקות והיסטוריה עשירה
נקודת מפגש :צומת שילת מאחורי תחנת הדלק
יציאה ,8:30 :חזרה .13:30 :סיור רכוב.

עם מדרשת "חלקת השדה"
טיול למיטיבי לכת מהיישוב פדואל לחירבת
בנת בר (צרדה) בנוף פראי עוצר נשימה,
נסיים ב"פרסה" של נחל שילה.
נקודת מפגש :המחסום באורנית ,יציאה8:30 :
הגעה ברכבים פרטים ,הקפצה בסוף המסלול

הר חברון

גוש עציון

טיול מצפים בספר מדבר יהודה

אל מערת חריטון

עם בית ספר שדה כפר–עציון
טיול בעקבות נזירים ונביאים בנחל תקוע,
נופים מדברים מרהיבים וזחילה במערה
הארוכה בארץ! אופיו המיוחד של ספר
המדבר ,על תחילתה של תנועת הנזירות
בארץ ועל הנביא עמוס מתקוע .נסיים באחד
מפלאי הטבע הגדולים בארצנו  -זחילה
במערת חריטון  -המערה הארוכה בארץ.
נקודת מפגש :בית ספר שדה "כפר עציון"
שעת מפגש 9:00 :שעת סיום13:30 :
יש להצטייד בכובע ,מים ,נעליים ופנס

עם בית ספר שדה סוסיא
נצא לסיור במצפי ספר המדבר ,נתחיל
בנבי יקין שם לפי המסורת המוסלמית
נפרדו אברהם ולוט ,משם נמשיך למצפה
אביגיל לתצפית על תל מעון מקום מפגשם
של דוד ואביגיל .נבקר בעיר העברית
הקדומה סוסיא ,ולסיום נטעם קצת מיער
יתיר  -היער הנטוע הגדול ביותר במדינה.
שעת מפגש 8:00 :נקודת מפגש :צומת שוקת
(אפשרות לנק' איסוף בדרך בתיאום מראש).
שעת סיום משוערת13:30 :
מבוגר ,30 :ילד ,20 :משפחה.100 :

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

יום שישי  19.6.09כ"ז סיוון

יום שישי  26.6.09ד' תמוז

לפרטים והרשמה 02-6211999

www.myesha.org.il • www.jstory.co.il
פרטים על סיורים נוספים יפורסמו בהמשך (נא לעקוב אחרי הפרסומים)
לכל רכב משתתף יינתן דגל "יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי"
דמי השתתפות 50 :לרכב (אלא אם כן מצוין אחרת) | מותנה במספר נרשמים
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סיפורו של מקום הר הצופים חלק ב'

ע

ם פרוץ מלחמת העצמאות לא
נעלמה מידיעתם של ערביי
ירושלים חשיבותו הטופוגרפית
של הר הצופים ועם פרוץ מעשי האיבה
בעיר בדצמבר  1947התנכלו ערביי
שייח' ג'ראח לתחבורה שעלתה להר דרך
השכונה ,כיוון שמשם הייתה הדרך ממעבר
מנדלבאום ומירושלים העברית להר.
האירוע הקשה ביותר שאירע בדרך
להר היה ללא ספק ההתקפה ב–13
באפריל  1948על שיירת הדסה ,המכונה
שיירת הע"ח ,בה נהרגו  78מנוסעי
השיירה ביניהם אנשי הגנה ,רופאים
ואחיות שהיו בדרכם לבית החולים .בין
ההרוגים היה ד"ר חיים ויסקי ,מנהל
הדסה .זהו אחד האירועים הקשים
במלחמת העצמאות בירושלים .מאותו
יום למעשה נותק הר הצופים והפך
למובלעת.
עם פלישות צבאות ערב ב– 15במאי
 1948היה ברור כי הלגיון יתקוף את

ההר ,אך לא היתה יותר מהתקפה אחת
ממשית על ההר ,שהתחוללה ב– 17במאי
 1948ונהדפה מייד עם ניסיון הפריצה
של המשוריינים הירדניים .לאחר ניסיון
זה הפנה הלגיון את מאמצי הלחימה
בכיוון העיר העתיקה ,לטרון ולא בהר
הצופים .כאשר נכנסה ההפוגה הראשונה
במלחמת העצמאות לתוקפה הגיע
זמנם של שוחרי האוניברסיטה וארגון
הדסה בארה"ב ללחוץ על ממשלתם
בדבר פירוז הר הצופים .הם פנו לצלב
האדום ולוועדת הקונסולים בירושלים,
אשר לחצו על הירדנים שנאלצו להסכים
להצעה של פירוז ההר בגלל כוחותיו
המוגבלים של הלגיון .וכך ב– 7ביולי 1948
חתמו על ההסכם דוד שאלתיאל ,מח"ט
עציוני מהצד הישראלי ,הבריגאדיר
לאש  -מפקד בלגיון הירדני מטעם
ירדן והקונסול רנה נוויל והקולונול
ברינסון סגנו של ברנדוט מטעם האו"ם.
ההסכם הזה חודש עם תום הקרבות

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8585

ימים בכלא!

מתפללים לשחרור יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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טל שנצר

היא :כיצד להתחבר בדרך המהירה
ביותר אל המובלעת בהר הצופים? גדודי
הצנחנים פורצים את הגבול בצפון העיר
ולאחר קרבות קשים בגבעת התחמושת
ובשכונת שייח' ג'ראח מצליחים להגיע
אל ההר ובכך לשחרר את המובלעת
שבמשך  19שנה היתה מנותקת מן
העיר .בהגיעם אל ההר הצנחנים
משלימים את כיתור העיר העתיקה מכל
הכיוונים .מח"ט הצנחנים דאז מוטה גור,
מחפש מקום המשקיף אל הר הבית כדי
לתת משם את פקודת הפריצה לעיר
העתיקה .הוא קורא אליו את מפקדי
הכוחות ובעומדו באוגוסטה ויקטוריה,
במרכז הרכס אומר" :אנחנו יושבים על
הרכס שצופה על העיר העתיקה ...העיר
העתיקה של ירושלים שמאז תקופות
רבות אנו חולמים עליה ושואפים אליה...
הטנקים של איתן מתקדמים משמאל
וייכנסו לשער האריות ...מסדר סיום
יהיה על הרחבה למעלה"...
אותו הר ממנו צפו ר' עקיבא וחכמים
על השועל היוצא מקודש הקודשים,
זכה שלאחר כ– 2000שנה תינתן עליו
הפקודה לשחרור העיר העתיקה של
ירושלים! נזכה ונעמוד כולנו על הר זה
ונחזה בבניין ירושלים והמקדש כפי
שחזה ר' עקיבא#. .
לסיורים בבנימין ,שומרון ,בקעת הירדן ובירושלים
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

בעיר באפריל  .1949המובלעת של
הר הצופים היתה מרוחקת כ– 2ק"מ
מהגבול הישראלי ,ובהסכם הוחלט
שאותה כמות של אנשים שהיתה על
ההר ביום חתימת ההסכם  85 -שוטרים
ו– 35אזרחים  -תשאר בהר עד הודעה
חדשה .עוד הוחלט כי אחת לשבועיים
תעלה להר שיירה שתביא מצרכים
בסיסיים לאנשים שעל ההר ותחליף את
המשמרות( .הירדנים "הקפידו" כל כך
על הסטאטוס קוו של ההסכם ,שבמשך
 19שנה עלו אותן משאיות אל ההר ולא
הוחלפו) .כמובן שהיה אסור להעלות
נשק להר .במשך  19שנה אירוע התקפת
שיירת הדסה היווה טראומה לאומית
ולכן חימשו וביצרו את ההר באופן סודי
ולא חוקי ,בצורה שיהיה מאוד קשה
לכובשו.
ב– 5ביוני  1967פרצה מלחמת ששת
הימים .כשפיקוד מרכז מבין שירדן
תצטרף למלחמה ,המחשבה הראשונה

בוגר צבא ,ישיבה ומכינה יקר,
שלום לך!
הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית
כנרת בעמק הירדן .המגורים בדירות של
הישיבה התיכונית בבית שאן | בתוכנית:
בית מדרש חי המשולב בעשייה קהילתית
| בין מלמדי בית המדרש הרב אלישע
וישלצקי והרב איתן צוקר.

הנך מוזמן להצטרף
לחבורת צעירים שתלמד

לתואר מהנדס

(ליווי תורני וחינוכי ע"י הצוות של הישיבה)
 הלימוד מוכר כנקודות זכות לתואר ראשון
 מילגת לימודים בסך  36,000ש"ח
 מגורים  הסעדה חלקית
 הסעות מבית שאן לצמח וחזרה
 כתמורה יעבדו הלומדים בפעילות ערב
של הישיבה התיכונית בהיקף של  6שעות
שבועיות בקידום תלמידים בתחומים שונים
 יוענקו מלגות גם ללימודי ארץ ישראל עפ"י
הקריטרונים של המכללה

בתחום
הנדסת מערכות מידע,
חשמל ואלקטרוניקה

ולתואר ראשון
בתחומים נוספים

שילה ברכץ בית אל

1-800-20-90-20
הרב אלירז מזרחי 054-5240975
הרב מאיר (מירו) דיין 052-8308322
זיו אופיר 050-5656291

www.kinneret.ac.il

ישיבת
בני עקיבא

בית שאן
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