סיפורו של מקום

"ו

י־תבוֹ א ֶאל ָה ָא ֶרץ ...וְ ָהלַ כְ ָּת
ָהיָ ה ִּכ ָ
ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך
את ֶאל ַהכּ ֵֹהן
לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם .וּבָ ָ
ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם" (דברים כו' ,א'-ב').

היה מיקומו מרוחק מאוד מהעיר .בזמן
משכן שילה היו אסורים ישראל להקריב
קרבנות בכל מקום אחר לבד מן המזבח
שבמשכן .זמן היות המשכן בשילה קרוי
בפי הנביאים 'זמן מנוחה' ,לאמור זמן
מנוחה מן המלחמות אולם עדיין לא 'זמן
נחלה' דהיינו בניית בית המקדש במיקומו
הקבוע ,המסמל את גמר התהוות שבטי
ישראל לעם ישראל.
בשילה המשיך המשכן להתקיים 369
שנים .בשלהי ימי המשכן בשילה מילא
את משרת הכהן הגדול עלי בן יפונה,
מצאצאיו של איתמר בן אהרון הכהן.
עלי הכהן נחשב לאחרון הכהנים במשכן
שילה ,אשר שימש בכהונה וכמנהיג רוחני
כארבעים שנה .בתקופתו היתה מגיעה
חנה ,אשת אלקנה שהיתה עקרה ,מדי
שנה למשכן ,להתפלל לפרי בטן .בתחילה
עלי רואה את חנה מתפללת שיוולד לה
בן ,אך בגלל צורת תפילתה הלא רגילה
יה ָנּעוֹ ת וְ קוֹ לָ ּה לֹא יִ ָּׁש ֵמ ַע" (שמואל
 ְׂ"ש ָפ ֶת ָ
א' ,א' יג') עלי חושב שהיא שיכורה .לאחר
שמתברר לו שטעה הוא מברך אותה
שבקשתה תתמלא ,בלי לדעת מה ביקשה.
בשילה היא נדרה שאם יוולד לה בן היא
תקדיש אותו לעבודת ה' .ואכן ,לאחר
שבנה שנולד לה ,שמואל ,גדל מעט,
הביאה אותו חנה לעלי הכהן ,גדל והתחנך
אצלו שמואל ,ונשאר לשמש בכהונה
כיד ימינו של עלי הכהן .בשילה גם זוכה
שמואל לנבואתו הראשונה שבה מבשר לו
הקב"ה על מותם הצפוי של בני עלי ,חפני
ופנחס.

לאחר הקמת המשכן הוא היווה את
מרכז העניינים של בני ישראל .על פיו
נסעו ועל פיו חנו ,והוא נסע עם בני
ישראל במסעותיהם  110שנים 39 -
במדבר 14 ,בגלגל 57 ,בנוב ובגבעון עד
שחנה חניית קבע בשילה .היה זה ארבע
עשרה שנים לאחר כניסת בני ישראל
לארץ .לאחר תום הלחימה וכיבוש הארץ,
שבמהלכן נדד ארון הברית מחזית
לחזית עם אנשי הצבא מתוך תקוה
שה' יעזור לבני ישדאל לנצח במלחמה,
התאסף כל העם בעיר שילה שבנחלת
אפרים במטרה לבנות משכן קבע לארון
הברית ,ולייחד מקום לעבודת הקרבנות.
המבנה שהוקם היה בית אבנים מחופה
ביריעות ,ובתוכו הונחו ארון ברית ה' וכלי
המקדש .כדי לקדש את המשכן הרכיב
יהושע מחדש את הסנהדרין שכלל
שבעים זקנים וזאת על מנת לעמוד
בכלל ההלכתי הדורש נוכחות סנהדרין
במעמד קידוש מקום להשראת השכינה.
באותו מעמד הושלמה גם חלוקת הארץ
באמצעות גורל בין השבטים שעדיין לא
קיבלו את חלקם בארץ.
קדושת משכן שילה הייתה זהה
לקדושת בית המקדש שבירושלים
ולפיכך הייתה זהות גם בכל ההלכות
שנהגו בהם .לבד מהלכת מקום אכילת
קדשים קלים שבירושלים הותרה
אכילתם רק בין החומות ,ובמשכן שילה
הותרה אכילתם בכל מקום שממנו
ניתן היה לראות את המשכן ואפילו אם

מבט להתיישבות
גבעת הרואה

ג

בעת הרואה הוקמה בשנת
תשס"ג ( )2003כחלק
מתכנית הרחבה של היישוב
הקהילתי "עלי" .ההתיישבות
בגבעה נעשתה לאחר אישורו של
שר הביטחון דאז  -שאול מופז ,אשר
ראה במקום עתודה חיונית לשמירת
רצף טריטוריאלי בין יישובים יהודיים
בגוש עלי  -שילה ,ומכאן החשיבות
הרבה בחיזוק ההתיישבות בה.
הגבעה נמצאת בגובה של 762
מ' מעל לפני הים במרחק חצי שעת
נסיעה מירושלים וחצי שעת נסיעה
מהמרכז ,עם אופי תורני–קהילתי.
מתגוררות בה היום  15משפחות,
ילדים ומספר רווקים .מרבית תושבי
הגבעה בוגרי יחידות קרביות בצה"ל
אשר שירתו במסגרת שירות סדיר
ושירות קבע בתפקידי פיקוד שונים

וכיום חלקם לומדים במוסדות 'בני
דוד' ,בישיבה ,באקדמיה או עוסקים
במקצועות שונים .בגבעה התקבצה
קהילה חמה ומיוחדת השמה דגש
על הרוח ,שומרת על הפרט ומחזקת
את הכלל .בגבעה הטובלת רגליה
במעיינות וצופה עד לחרמון התגבשה
קהילה תוססת ,פעילה ותומכת
המזמינה אתכם ליטול חלק בחוויה
ולהצטרף למשפחת גבעת הרואה.
תושבי גבעת הרואה ,הממשיכים את
חלומם של ראשוני המתיישבים באזור,
מזמינים אתכם להיות שותפים לחזון
ולזכות בחיים מלאי אידיאל ואיכות.
בגבעה מספר קרוואנים מורחבים
המתאימים לאכלוס משפחות עם
ילדים# .
לפרטים :פניני בן אלי
052-5665766
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שילה ,מעלה לבונה  -ע"ש הלבונה ,אחד
מסממני הקטורת שגדל באיזור ,גבעת
הראה  -על שם שמואל שנקרא גם
"הרואה" ,וכן על כך שהיה ניתן לראות
ממנה את משכן שילה ,וכן היישוב
עלי  -על שם עלי הכהן ,שחוגג השבוע
חצי יובל להקמתו .זכינו להתגשמות
החזון וכיום מתגוררות בעלי כ–700
משפחות  -כשלושת אלפים תושבים
 מכל גווני החברה הישראלית ,דתייםוחילונים ,ותיקים ועולים חדשים ,הנהנים
ממוסדות חינוך ושירותים קהילתיים
לתפארת .היישוב התפרסם לא מעט גם
בזכות המכינה הקדם–צבאית הראשונה,
'בני–דוד' ,שהוקמה בעלי ,ותרמה
בעיצוב אופיו של היישוב .מלבד הגבעה
המרכזית ליישוב מספר שכונות בגבעות
עלי  -ובהן :נוף הרים ,פלגי מים ,שכונת
הראה ,ושכונת היובל  -שהוקמה בשנת
 1998לרגל שנת היובל למדינת ישראל.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
לאחת מתשע השכונות ביישוב ולבחור
את הקהילה המתאימה לכם.
לפרטים052-4201411 :
חגיגות החצי יובל ליישוב עלי
יתקיימו השבוע ביום רביעי ,כ' אלול
התשס"ט ( ,)9.9.09באמפידשא
המרכזי ביישוב בהשתתפות אישי
ציבור ,ראשוני ומקימי היישוב ,תושבי
עלי לדורותיהם ,ובהנחייתו של ג'קי
לוי .מזל טוב! #

לאחר שבמלחמה באבן העזר של
ישראל נגד פלשתים מתו שני בני עלי
ונשבה ארון הקודש ,מת עלי הכהן לאחר
שהוא שומע את הבשורות הקשות" :וַ ַ ּי ַען

ֹאמר ,נָ ס יִ שְׂ ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ְפלִ ׁ ְש ִּתים ,וְ גַ ם
ַה ְמבַ ּ ֵׂשר וַ ּי ֶ
ַמ ֵ ּג ָפה גְ דוֹ לָ הָ ,היְ ָתה בָ ָעם; וְ גַ ם ׁ ְשנֵ י בָ נֶ ָ
יך ֵמתוּ,
ָח ְפנִ י ו ִּפינְ ָחס ,וַ ֲארוֹ ן ָה ֱאל ִֹקים נִ לְ ָק ָחה .וַ יְ ִהי
ְּכ ַהזְ ִּכירוֹ ֶאת ֲארוֹ ן ָה ֱאל ִֹקים ,וַ ִ ּי ּפֹל ֵמ ַעל ַה ִּכ ֵּסא
ֲאח ַֹר ִ ּנית ְ ּב ַעד יַ ד ַה ּׁ ַש ַער וַ ִּת ּׁ ָשבֵ ר ַמ ְפ ַר ְק ּתוֹ וַ ָ ּימֹת
ִּכי זָ ֵקן ָה ִא ׁיש וְ כָ בֵ ד; וְ הוּא ׁ ָש ַפט ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה" (שמואל א' ,ד' י"ז  -י"ח) .מותו
של עלי מסמל את חורבן משכן שילה,
כפי שמובא במספר מקורות" :תניא

כשמת עלי הכהן חרבה שילה" (זבחים קי"ח
ע"ב) וכן במגילת תענית" :בעשרה באייר

מת עלי הכהן ושני בניו ונשבה ארון הברית"
(מגילת תענית בתרא ד') .ככל הנראה לאחר
שנשבה ארון הקודש עלו הפלשתים
שילה והחריבו את המשכן ואת היישוב
המקראי במקום.
בתל שילה ,למרגלות היישוב שילה
שבבנימין ,נחשפו שרידים רבים מתקופות
קדומות .בשל העובדה שהיה ניתן לאכול
קדשים קלים בכל מקום שממנו היה ניתן
לראות את משכן שילה ,נתגלו שרידים
וחרסים גם בגבעות שסביב תל–שילה.
על גבעות אלו הוקמו לאחר שחרור חבלי
יהודה ושומרון ,יישובים ששימרו בשמם
את הזיקה לאיזור ולמשכן שילה  -ובהם

הישוב עלי שמח להזמינכם לחגוג
חצי יובל של התיישבות ,צמיחה וחיי עשיה

האירוע המרכזי בסימן

ֵע ִלי  -ארץ דרך אנשים
בהנחיית ג‘קי לוי

יתקיים ביום רביעי כ‘ אלול9.9.09 ,
באמפידשא המרכזי בישובנו,
בהשתתפות אישי ציבור ,ראשוני
ומקימי הישוב ותושבי עלי לדורותיהם

 19:30התכנסות
 20:00תחילת המופע
נשמח בבואכם ,ועד מקומי עלי והתושבים.
לפרטים02-9943333 :
&§µ¸£
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ב"ה

יום האזכרה

הממלכתי לציון

 80שנה
לפרעות

תרפ"ט
בחברון

יום שני י"ח אלול תשס"ט 7 ,בספט' 2009
החל משעה  10.00יתקיים

טקס האזכרה הממלכתי
לפרעות תרפ"ט יתקיים אי"ה
בבית העלמין העתיק בחברון
בשעה 17.00

כנס חברון

ניצולי פרעות תרפ"ט ובני משפחותיהם ,ובני משפחות
יוצאות הקהילה היהודית בחברון ,מתבקשים לעדכן את
פרטיהם ברשימה המעודכנת של יוצאי קהילת חברון.
בני המשפחות וכל מי שיכול להוסיף מידע בנושא מתבקש
להתקשר למדרשת חברון ,טל' 054-6234535 ,02-9961311

בחסות המרכז למאבק באנטישמיות ,אוסלו ,נורבגיה

בין המרצים:

ד"ר מרדכי קידר ,מר דוד בדין
ד"ר דוד בוקעי ,ד"ר עידו נתניהו
סא"ל (מיל ).מאיר אינדור
מר ארז אוריאלי ,מר יוסף עזרא

הכניסה חפשית

סיורים מודרכים באתרי חברון

החל משעה  11.00בהדרכת מדרשת חברון טל' 054-6234535 ,02-9961311

פרטים והסעות לאירוע:

052-3144447 ,02-9961311
חברון | הועדה המוניציפלית חברון
ֿ
מרכז ההסברה | המועצה המקומית קרית ארבע -
מחדשי היישוב היהודי בחברון | מדרשת חברון | המועצה הדתית קרית ארבע-חברון
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שילה ברכץ בית אל 02-9973875

במעמד:
יו"ר הכנסת מר ראובן (רובי) ריבלין
שר ההסברה והתפוצות מר יולי אדלשטיין
שופט ביהמ"ש העליון מר אליקים רובינשטיין
ניצולי הפרעות ,רבנים ,חכי"ם ואישי ציבור
מנחה :אבי רט

בנושא" :הטרור הערבי
והמדיני  -שרשיו ,תומכיו,
ואיך מנצחים אותו"

גליון  | 162אלול תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י–ם 18:24
ת"א 18:39
חיפה 18:31
חברון 18:38
שכם 18:30
ב"ש 18:41

צאתו:
19:35
19:37
19:37
19:36
19:35
19:36

היישוב עלי חוגג חצי יובל להקמתו

על הפרשה כי-תבוא
הרב אברהם שילר רב היישוב עלי

ח

חודש אלול מן התורה

ודש אלול מן התורה מנין? שנאמר
ֹאמר ד' ֶאל מ ׁ ֶֹשה
(שמות ל"ד ,א')" :וַ ּי ֶ
אשֹנִ ים
ּ ְפ ָסל לְ ָך ׁ ְשנֵ י לֻ חֹת ֲאבָ נִ ים ָּכ ִר ׁ
וְ כָ ַתבְ ִּתי ַעל ַה ֻּלחֹת ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ַעל
ַה ֻּלחֹת ָה ִר ׁ
אשֹנִ ים ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ַ ּב ְר ָּת ...וַ יְ ִהי ׁ ָשם ִעם
ד' ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם וְ ַא ְר ָ ּב ִעים לַ יְ לָ ה לֶ ֶחם לֹא ָאכַ ל
ו ַּמיִ ם לֹא ׁ ָש ָתה וַ ִ ּיכְ ּתֹב ַעל ַה ֻּלחֹת ֵאת דִּ בְ ֵרי
ַה ְ ּב ִרית ֲעשֶׂ ֶרת ַהדְּ בָ ִרים" .חודש של כתיבת
לוחות .לוחות שניים .חודש של כתיבת תורה.
חודש של לימוד תורה.
חודש אלול מן התורה מנין? שנאמר (דברים
אשֹנִ ים
י' ,י')" :וְ ָאנֹכִ י ָע ַמ ְד ִּתי בָ ָהר ַּכ ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ

השנה,

אבכנחיוס הביתה
ך רחב!

ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם וְ ַא ְר ָ ּב ִעים לָ יְ לָ ה וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ד' ֵאלַ י ַ ּגם
ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ִהוא לֹא ָאבָ ה ד' ַה ׁ ְש ִח ֶית ָך" .חודש של
תפילה .חודש של כפרה .חודש של סליחה.
בחומש שמות ,בין שבירת הלוחות לפיסול
המצרים ובחודש אב
הלוחות השניים ,בבין ֵ
ימיו של משה רבנו מוקדשים לכפרה( .שמות
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ָה ָעם
ל"ב ,ל')" :וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ֳח ָרת וַ ּי ֶ
אתם ֲח ָט ָאה גְ דֹלָ ה וְ ַע ָּתה ֶא ֱעלֶ ה ֶאל
ַא ֶּתם ֲח ָט ֶ
אתכֶ ם" .לאחר מכן
ד' אוּלַ י ֲאכַ ּ ְפ ָרה ְ ּב ַעד ַח ַּט ְ
בחודש אלול ימיו של משה רבנו מוקדשים
לתורה.
בחומש דברים ,ימי חודש אלול מוקדשים
לתורה ולכפרה .עמדו ישראל בסיני ושמעו
מפי הגבורה מה ששמעו ומיד אחר כך עלה
משה להר סיני ושהה שם מ' יום .מ' יום של
לימוד תורה מפיו של הקב"ה .כמו שנאמר
(דברים ה' ,כ"ז)" :וְ ַא ָּתה ּפֹה ֲעמֹד ִע ָּמ ִדי וַ ֲא ַד ְ ּב ָרה
ֵאלֶ ָ
יך ֵאת ָּכל ַה ִּמ ְצוָ ה וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֲא ׁ ֶשר
ְּתלַ ְּמ ֵדם" .מ' יום של לימוד .לימוד של תחילת
התורה ,של מעשי הבריאה והאבות ,של מצווה
חוקים ומשפטים ,של כל מה שהיה נצרך לעת
ההיא .שאר התורה תינתן באהל מועד ,תורת
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ארבעת המינים

ירושלים  -באב”ד 050-8649988
ישירות מהמגדלים אזור הדרום  -עומר 052-3634045
לסיטונאים בלבד
בני ברק 050-9000044
לרכישת דוכנים בשוק המרכזי
דרושים סוכנים
בבני ברק 054-2327199
www.Atrog.co.il

חדשות ישע
ראשי יש"ע לברק:

"הסר את ההקפאת
מעל יישובי יש"ע"

באירוע לרגל שלושים שנות התנחלות
בבנימין שהתקיים בלטרון העניק ראש
מועצת מטה בנימין ,אבי רואה תעודות
הוקרה לפנחס ולרשטיין  -מייסד המועצה
ומי שעמד בראשה עד אשתקד ולמזכ"ל
אמנה ,זאב חבר – זמביש ,על פועלם
במשך שנים רבות למען בניין ההתיישבות
ביש"ע בכלל ובבנימין בפרט .תעודה
מיוחדת הוענקה גם לצה"ל על דאגתו
לביטחונם של התושבים.
צילום :אבניאל עטרת

ראשי מועצת יש"ע נפגשו השבוע עם שר
הביטחון אהוד ברק בלשכתו בקריה בתל־
אביב .במרכז הפגישה עמד נושא הקפאת
הבנייה והגזירות נגד ההתיישבות ,והאיום על
השכונות המכונות 'מאחזים'.
בפגישה השתתפו יו"ר מועצת יש"ע ,דני
דיין ,מנכ"ל מועצת יש"ע ,פנחס ולרשטיין,
מזכ"ל אמנה ,זאב חבר (זמביש) ,ראש עירית
מעלה אדומים בני כשריאל ,ראש המועצה
האזורית מטה בנימין אבי רואה ,וראש
המועצה המקומית קרני שומרון הרצל בן ארי.
מנהיגי המתיישבים שבו על דרישתם החד־
משמעית להסיר לאלתר את טבעת החנק
וגזירות ההקפאה על הבנייה בהתיישבות
ביהודה ושומרון" .כשאנו מדברים על בנייה
 לא מדובר על גני ילדים מוסדות חינוךומוסדות ציבור ,אלא על בניית יחידות דיור
למגורים ,לזוגות צעירים ,ולרבים המבקשים
לבוא ולהצטרף למפעל ההתיישבות"  -אמר
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין .בני כשריאל,
אבי רואה והרצל בן ארי תיארו את המצוקות
הנגרמות להתיישבות בשל ההקפאה ,ובראשן
גירוש שקט של זוגות צעירים שנולדו ביש"ע
ורוצים להקים את ביתם בחבל הארץ שבו גדלו,
ופגיעה בזכויות היסוד של המתיישבים באזור.
זאב חבר (זמביש) אמר לשר כי מדובר באחת
הממשלות הקשות ביותר להתיישבות ,יותר
אפילו ממשלת רבין שהקפיאה את הבנייה
הממשלתית ביש"ע ,אך לא את הבנייה

הפרטית ,כפי שעושה ממשלת נתניהו .חבר
גם קבל על מדיניות תשובות המדינה לבג"צים
שמגישים ארגוני השמאל הקיצוני כנגד בנייה
ביישובים ,בין ביישובים ותיקים ומבוססים
ובין בשכונות חדשות ,שבהן במקום לבקש
לדחות את העתירה ,הפרקליטות מתחייבת
להרוס את הבתים .מנכ"ל מועצת יש"ע פנחס
ולרשטיין אמר לברק כי בסוגיית המאחזים
ניתן להגיע לפתרונות כוללים בהידברות ,כפי
שהושגו סיכומים בעבר .אך כל עוד קיימת
הקפאה סביב היישובים ביהודה ושומרון לא
תתקיים הידברות בנושא המאחזים .ראשי
מועצת יש"ע אמרו לברק כי הדיבורים על
עקירת מאחזים דומים למשחקים מיותרים
באש שעלולים להצית תבערה .ברק האזין
לדברים ולמצוקות כתוצאה מההקפאה
שאותן העלו מנהיגי המתנחלים בפגישה,
ואמר כי הוא מבין את הצורך לקיים חיים
סדירים ביישובי יש"ע ,צורך אותו הוא מעלה
גם בפגישותיו עם גורמי חוץ# .

פתיחת שנה"ל תש"ע

צפיפות בכיתות וחוסר מבנים במוסדות חינוך ביש"ע
הקמת ממשלת נתניהו .השר לנדאו אמר
"בחרתי להופיע בשומרון ,משום ששם יותר
ממקומות אחרים רוח החלוציות והמחויבות
שולטת" .השר ציין כי בשומרון ישנה אפליה
והתנכלות מכוונת ושיטתית של מדינת ישראל
ומערכת הביטחון" .יש צפיפות בכיתות
אין הקצאת מבנים ,נראה שיש מאמצים
להקשות על החיים בשומרון .מדינה מתוקנת
ומתורבתת שדואגת לזכויות אדם לא יכולה
לקבל את ההקפאות האלו" .הוסיף# .

שר התשתיות ,ד"ר עוזי לנדאו ,פתח את
שנת הלימודים במועצה האזורית שומרון בבית
הספר היסודי הממלכתי־דתי ביישוב יקיר יחד
עם ראש המועצה האזורית גרשון מסיקה.
מסיקה פרש בפני השר לנדאו את הנתונים
על גדילת מערכת החינוך בשומרון  -בשישה
אחוזים ,פי  5מהממוצע הארצי  -ופירט לשר
את התנכלויות משרד הביטחון למערכת
החינוך בשומרון ,כחלק ממדיניות ה"הקפאה"
של אהוד אולמרט ,אשר לא השתנתה מאז

חברון

עצרת הזיכרון הממלכתית  80שנה לפרעות תרפ"ט
החל מהשעה  10.00יתקיים "כנס חברון"
בנושא "הטרור הערבי והמדיני :שורשיו,
תומכיו ואיך מנצחים אותו" .בין המרצים :ד"ר
מרדכי קידר ,מר דוד בדין ,ד"ר דוד בוקעי,
סא"ל (מיל ).מאיר אינדור ,מר ארז אוריאלי,
מר יוסף עזרא ,ועוד .הכניסה חופשית .כמו כן
יתקיימו במהלך היום סיורים מודרכים באתרי
חברון# .
לפרטים052-3144447 ,02-9961311 :

במלאת  80שנה לפרעות תרפ"ט תתקיים
עצרת זיכרון ממלכתית לנרצחי הפרעות הי"ד.
האירוע יתקיים אי"ה ביום שני ,י"ח אלול
תשס"ט 7 ,בספטמבר ,בשעה  ,17.00בבית
העלמין העתיק בחברון ,במעמד :יו"ר הכנסת
רובי ריבלין ,שר ההסברה יולי אדלשטייין,
שופט ביהמ"ש העליון אליקים רובינשטיין,
ניצולי הפרעות ,רבנים ,ח"כים ועוד ,ובהנחייתו
של אבי רט.
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יש"עמדה

שר החינוך החדש ,גדעון סער ,החל
בחודשים האחרונים לפעול בכיוון.
חוקים והנחיות חוקקו ונתקנו ,ובהם
החובה על כל תלמיד לבקר בירושלים,
הוצאת המושג 'נכבה' מספרי הלימוד
במגזר הערבי ,הכנסת מקצוע 'מורשת
ותרבות ישראל' לתכנית הלימודים
שבה ילמדו על לוח השנה העברי,
ההמנון והדגל ,מרכזיות ירושלים,
ועוד.

חינוך לערכים
בראיון לעיתון 'הארץ' אמר סער כי
"החברה שלנו כמהה לשיח שיתבסס
על ערכים ,וזאת בניגוד למה שחושבים
כמה ציניקנים ,התלמידים יוצאים את
מערכת החינוך בלי לדעת מי היה
הרצל ומה זה 'שמע ישראל' .אנחנו
חייבים לשנות זאת".
אנו מקווים כי שר החינוך יצליח
בתוכניתו ואכן יביא לשינוי של ממש
במערכת החינוך ,ולהטמעת ערכים
ציוניים יהודיים בקרב תלמידי ישראל.
לאכול אבטיח על חוף ימה של תל-
אביב זה אולי נחמד ונעים אבל ודאי
שאי אפשר לבסס כך את האתוס
הציוני ואת אחיזתנו בארץ.
רק כאשר תלמידי ישראל יכירו
את הכותל המערבי ושכונות
ירושלים מקרוב הם יבינו את
המשמעות ההיסטורית המוסרית
והערכית למקומות אלו ,וממילא גם
למה אסור לוותר עליהם ,רק כאשר
תלמידי ישראל ילמדו על שומרון
ויהודה ,על חברון ,ועל משכן שילה –
לא רק בהקשרים פוליטיים וחדשותיים
דרך עדשת מצלמת הטלויזיה או דרך
המערכון בתוכנית הסאטירה ,אלא
במשמעות של ארץ אבותינו ,של
המקומות שבהם התרחשו סיפורי
התנ"ך שעליהם גדלנו ,על הסיפור
שלנו ,של עם ישראל ,ויכירו  -אם
דרך ספרי הלימוד והשיעורים בכיתה,
ואם דרך הרגליים בטיולים ,סיורים,
ומסעות ,את ארץ ישראל וירחיבו את
ידיעותיהם בהיסטוריה של עם ישראל
ובמורשתו ,נוכל לגדל כאן דור עתיד,
בריא בנפשו ,שיוכל לעמוד על דעתו,
להיות נכון לאתגרים הניצבים בפניו,
ולהמשיך את המפעל והחזון שנוצר
כאן בשישים ואחת השנים האחרונות
 -תקומת מדינת ישראל# .

השבוע נפתחה שנת הלימודים
ברחבי מדינת ישראל .כמיליון
תלמידים וחצי השכימו בבוקר,
העמיס את הילקוט על הגב ,ויצאו
לבתי הספר השונים .אצל חלקם
– בפעם הראשונה  -בהתרגשות.
מן הסתם יש גם כאלה שקצת
שהביעו קצת פחות התלהבות
לחזור לספסל הלימודים .כך או כך
פתיחת שנת הלימודים היא זמן
טוב ביותר לחשבון נפש ,לבדיקה
מדוקדקת – מה בדיוק תפקידה
של מערכת החינוך ,לאן אנחנו
מחנכים ,לאן אנו רוצים להוביל
את דור העתיד שלנו.
נראה שבראש ובראשונה אם נרצה
להצמיח כאן דור עתיד של אזרחים
ישראלים ,מוסריים ,ערכיים ,המחוברים
לעצמם ,לעמם ,ולמורשתם ,עלינו
להשקיע כבר כעת בחינוכם .אבל לא
מדובר על להגיע לכיתה בבוקר ולצאת
ממנה בצהריים ,אלא על התוכן .מה
התלמיד מקבל בזמן שהותו במוסדות
החינוך ,אילו ערכים הוא סופג ,כיצד
הוא נבנה.
קיים היום צורך דחוף  -מעבר להרבה
משימות אחרות  -להחזיר למערכת
החינוך ערכים ציוניים ויהודיים ,ועל
ברכיהם לחנך את תלמידי ישראל.
בממשלות הקודמות היו מי שרצו
לקעקע את הזיקה הזו ,שבין עם
למורשתו ,בין אזרחים למדינתם,
מטעמים פוליטיים .היה ברור
למי שישב אז בצמרת המערכת
החינוכית ,שאם תחנך עם דגש על
ערכים ,על חיבור ,על ציונות ,על
ערכיות ,גם תגבר הזיקה לערכים
כגון ארץ ישראל ,ויהיו לכך גם
השלכות פוליטיות.
אם בכיתה יפנימו התלמידים את
המציאות הפשוטה והאמיתית ,שארץ
אבותינו היא קודם כל שילה וחברון,
בית לחם ובית-אל ,לפני תל-אביב
רמת גן והרצליה ,אזי עבור מי שקורא
להתנתק או לסגת מחבלי ארץ כאלו
ואחרים ,יהיה קשה הרבה יותר לשווק
את רעיונותיו בציבור הישראלי בכלל,
ובקרב הדור הצעיר – בפרט.
לפני זמן לא רב התחלפה הממשלה.
גוש השמאל כמעט והתרסק בבחירות,
ואילו המחנה הלאומי חיזק את כוחו.
הבוחר אמר את דברו – בעד חיזוק
הערכים הלאומיים ,בעד חידוש פיתוח
ההתיישבות ביהודה ושומרון ,ונגד
נסיגות וערכים פוסט-מודרניים ואנטי
ישראלים.

מועצת יש"ע מאחלת לתלמידים
ביהודה שומרון ובכל מרחבי ארצנו
שנת לימודים פוריה!

השנה,

אבכנחיוס הביתה
ך רחב!
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נריה
נוף
אחוזת
לוד
אחוזת נוף נריה לוד
ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל
ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל

מאין עוד
איןחירי
עוםד
מכא
ה
חילרים
הלכדציאלבוהר
הלדציתיבו!!ר
תי!!

לוד,
לוד,

הגרעין
התורני הגדול
הגרעין
מוסדות
בישראל,הגדול
התורני
תורניים
חינוך
בישראל ,מוסדות
בשילוב
איכותיים
תורניים
חינוך
מגורים קרוב
עם
בשילוב
איכותיים
מקום .חיי
קרוב
לכלמגורים
עם
תוססים,
קהילה
מקום .חיי
לכל
איכותי,
קהילהתורני
ציבור
תוססים,
חברתי
איכותי,
אתגרתורני
ציבור
ולאומי.חברתי
אתגר
ולאומי.

נההצלחה
המהצ
שלכחת!ה
כ
נ מ ש ת!

1-700-500-555
1-700-500-555

www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il
www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il

סיפור...
לנו
אבא,ספר
סיפור...
לנו
אבא,ספרסיפורי תשובה?
רוצים עוד
רוצים עוד סיפורי תשובה?
ראש יהודי זאת התשובה!
ראש יהודי זאת התשובה!
תורמים לראש יהודי
התשובה הציונית
מהפכת
ומחזקים את
לראש יהודי
תורמים
הציונית
התשובה
מהפכת
ומחזקים את
תשובה • עוד קורס שליחים • עוד
עוד סיפורי
סניפים
סיפוריעוד
עוד • עוד
שליחים
עודקורס
גרעינים •עוד
עוד
הפצות •
סמינרים •
תשובה •
פעילים
הפצות •• עוד
עוד יהודית
תודעה
עוד • עוד
חברותות
עוד
עוד סניפים
גרעינים •
סמינרים •
ועוד
תשובה
תודעהמרכזי
עוד • עוד
הסברה
עוד חומר
עוד •פעילים
יהודית •
חברותות •
עוד חומר הסברה • עוד מרכזי תשובה • ועוד

לתרומות052-5665005 ,02-6791122 :
מעשר.
לפקודה .ניתן לתרום מכספי
לתרומות:לעניין תרומות לפי סעיף 46
לעמותה זיכוי מס
052-5665005
,02-6791122
לעמותה זיכוי מס לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודה .ניתן לתרום מכספי מעשר.
ניתן לתרום  24שעות גם באתר המאובטחWWW.ROSHY.ORG :
ניתן לתרום  24שעות גם באתר המאובטחWWW.ROSHY.ORG :
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:
ארכיון עלי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8683

ימים בכלא!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אליהו לאפיאן מבעלי המוסר בארץ ישראל חלק א'

ר

צילום :אריה בן שמן

בי אליהו לאפיאן ,מגדולי בעלי המוסר
בדור האחרון ,נולד בעיירה גרייבא,
שבפלך לומז'ה בליטא בשנת תרל"ו
( .)1876בגיל עשר הגרו הוריו לאמריקה
אך כבר בתור ילד חשש הרב אליהו להגיע
לאמריקה ,שהייתה שוממה מלימוד תורה,
וסרב להצטרף להוריו .הוא נשאר לבדו
בישיבת לומז'ה ,ועל אף שבתחילה סרב אביו
לתמוך בו ,עמד על דעתו ולא נשבר ,למרות
הדוחק הנורא בו למד .לאחר לומז'ה המשיך
ר' אליהו לקלם ,לבית מדרשו של "הסבא
מקלם" ,שם קנה את דרכו המיוחדת על־פי
שיטת המוסר .כחניך שיטת "קלם" היה ידוע
כבעל סדר קפדני ושליטה עצמית חזקה.
לאחר נישואיו יסד ר' אליהו ישיבה בקלם,
שם התחיל להרביץ תורה ומוסר .במסגרת
מסעותיו לאסוף כסף לישיבה ,הגיע גם
ללונדון ,שם נתבקש להישאר בישיבת "עץ
חיים" במקום .בשנת תש"י ( )1950עלה ר'
אליהו לארץ הקודש .בתחילה הגיע לירושלים,
ולאחר שדרש באחד מבתי הכנסת ,הותירו
דבריו רושם עז ,שבעקבותיו התרכז סביבו
חוג לומדים קבוע אשר בהנהגתו ובהדרכתו
סדרו יום "עשירי יהיה קודש" (כל עשרה
ימים) ב"בית המוסר".
מסופר עליו שכשעלה רבי אליהו לאפיאן
לארץ ישראל ,עורר הדבר שמחה רבה אצל
ראשי הישיבות ,וטבעי הדבר שרבים מהם
פנו אליו וביקשו אותו לבוא ולהשמיע שיחות
מוסר בפני תלמידיהם ,אבל רבי אליהו דחה
את כולם ,באומרו" :באתי לארץ ישראל
על–מנת לעסוק רק עם עצמי ,ולא כדי
להתמסר לאחרים" .משגברו עליו הלחצים
עד מאוד ולא הירפו ממנו ,נסע לבני ברק
ונכנס אל החזון איש זי"ע ,ובגמר השיחה
בירך אותו החזון איש" :עוד ינובון בשיבה
דשנים ורעננים יהיו להגיד!" נתרצה רבי
אליהו ובאחת משיחות המוסר הראשונות
שהשמיע מאז נעתר לבקשת החזו"א ,סיפר
משל באדם שתעה ביער עבות ולא מצא את
הדרך לצאת ממנו ,והנה לאחר שעברו עליו
כמה ימים בסבך הזה גילה לפתע אדם עומד
לפניו ,וכמובן שמח מאד על כך ,ומיד שאל
אותו :היודע אתה איזה דרך מוצא מן היער
הסבוך הזה? השיב האיש :כמוני כמוך תועה
אני ביער מזה זמן רב אבל יתרון אחד יש לי
עליך ,שאני יכול לומר לך היכן לא ללכת...
וסיים רבי אליהו ואמר" :וכי אני יכול לומר
מוסר? כלום תיקנתי את דרכי באון שאדע
איך יוצאים מסבך היער? מי אני ומה אני,
אבל זאת כן אוכל לומר :מכיוון שזקן אני
וכבר עברתי כברת דרך גדולה בסבך היער של
העוה"ז ,ולכן אוכל לומר היכן לא ללכת!"
סיפורים רבים מסופרים אודות הדבקות
ויראת ה' שליוו אותו בכל צעדיו בבחינת
נאה דורש ונאה מקיים .מסופר עליו כי באחד
הבקרים ,נכנס תלמידו של רבי אליהו לאפיאן,
לחדרו להגיש לרבו פת שחרית .כאשר נכנס
לחדר ,ראה התלמיד שרבי אליהו עייף ביותר.
מדוע הרב כל כך עייף?  -שאל התלמיד.

מנהגי שאני קם לפני עלות השחר  -ענה הרב.
מדוע הרב קם כל כך מוקדם?  -שאל התלמיד
 והלא התפילה בישיבה מתחילה בשעה שבעבבוקר? "כתוב בגמרא"  -אמר רב  -שכאשר
יתייצב האדם לפני בית דין של מעלה ,ישאלו
אותו :האם קיימת תורה ומצוות? כל אדם
יענה שבוודאי קיים .מיד יביאו לפניו את
השולחן ערוך ,ויתחילו לשאול ,סעיף אחרי
סעיף :האם סעיף זה קיימת? ודין זה קיימת?
"בסעיף הראשון בשו"ע"  -סיים הרב -
"נאמר" :יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת
בוראו ,שיהא הוא מעורר השחר"… אין אני
רוצה שכבר בסעיף הראשון אהיה בוש ונכלם
על שאין אני מקיימו… משום כך נוהג אני
לקום קודם עלות השחר!" ועוד מסופר הרב
אליהו כי מעולם לא ייסר את בניו או אחרים
תיכף כשראה אותם בקלקלתם ,כי חשש
שמא יוכיחם מתוך כעס .הוא היה מחכה עד
שיהיה בטוח כי אין בלבו על החוטא שום כעס
ורוגז ,ורק אז היה מוכיח ומייסר .פעם קרה
שאחד מילדיו של הגר"א לאפיאן עשה עוולה
גדולה .המתין רבי אליהו שבועיים ימים עד
שהרגיש בעצמו שלא נשאר בלבו אפילו שמץ
של כעס ,ורק אז ייסר אותו.
על הפסוק "אחת שאלתי מאת ה' אותה
אבקש  -שבתי בבית ה' כל ימי חיי" כתב
בספרו 'לב אליהו'" :ועל־ידי זה יתקיים
בנו 'וטהר לבנו לעבדך באמת ,כי אתה א־
להים אמת ודברך אמת' ,ויהי רצון מלפני
אבינו שבשמים ,שנזכה להבין מהו עיקר
החיים ,ולא נחליפנו ,שנחזיק את העיקר
לעיקר ואת הטפל לטפל ,ויקוים בנו מקרא
שכתוב 'ואתם הדבקים בה' א־להיכם חיים
כולכם היום' ,ויעזרנו ה' יתברך בזכות התורה
ובזכות מסירות נפשנו עליה ,שנעבור את
הניסיונות של חבלי משיח בטוב ,ואף כי כבר
היו לנו חבלי משיח הרבה מאד ,יותר משישה
מיליונים יהודים החסירו מכלל ישראל -
בכל מיני מיתות משונות ,קשות ואכזריות,
ועינויים קשים ומרים ,אבל אנו עדיין מוקפים
סביב עם שונאים בנפש ,וזקוקים לרחמי
שמים ,יעזרנו ה' יתברך שנתחזק באמונה
וביטחון"# .
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השנה,

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

אבכנחיוס הביתה
ך רחב!

www.birkonim.co.il

02-9973875

תיקון טעות :בשבוע שעבר פורסם בטעות במדור 'חיבת הארץ' כי הרב צדוק הכהן מלובלין שלח
אגרת ברכה לרב קוק עם התמנותו לרבה של יפו .שולח הברכה היה הרב צדוק הכהן ,רבה הראשי
של צרפת מראשי חיבת ציון.

שנה חדשה -
ספרים חדשים
סיפורו האישי של הפילוסוף
היהודי הנודע שלמה מימון -
בקולו שלו ,בשנינות ובכנות גדולה

חייו של מימון נעים בין הקומי לטרגי ,מנישואיו לבתה של
אישה מרשעת בהיותו נער בן אחת–עשרה ,דרך הנדודים
בחוסר כול ועד התקבלותו בברלין אצל הגדולים שבהוגי
הנאורות ,מנדלסון וקאנט.
מימון ידע עברית ואף כתב בה אך ספרו זה נכתב ויצא לאור
לראשונה בגרמנית .במהדורה זו מובא התרגום של
י"ל ברוך במלואו ,בתוספת קטעים מתוך
מסה של ברדיצ'בסקי על הספר ופתח
דבר מקורי מאת יורם קניוק.

להזמנות  24שעות ,03-7683333 :המשלוח חינם
www.ybook.co.il
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מבט לספר
משפט נעילה

המירוץ להצלת בתי הכנסת
של גוש קטיף
עו"ד גלעד קורינאלדי

ל

פני כארבע שנים ,בקיץ
תשס"ה ( ,)2005התחוללה
בישראל סערה ציבורית חריפה
בעקבות ההחלטה והוצאה לפועל
של 'תוכנית ההתנתקות' מחבל עזה,
שהיתה כרוכה בהרס יישובי גוש קטיף
וצפון השומרון ובגירוש של אלפי
מתיישבים מבתיהם .כאקורד סיום
צורם לתוכנית ,קיבלה הממשלה
החלטה חסרת תקדים להרוס גם
את בתי הכנסת  -מרכזי הקהילות
ונשמתן  -ולהופכם לאבק ואפר
באמצעות חיילי צה"ל ודחפוריו.
גורל בתי הכנסת ,שהיו במשך
עשרות שנים סמל דתי ,חברתי ואנושי
של מפעל החיים ביישובי הגוש ,מיקד
את תשומת הלב התקשורתית,
הציבורית והפוליטית ,גם לאחר
שגורלם של היישובים עצמם נחרץ זה
מכבר.
מי שעמד כנגד ההחלטה היה
עורך הדין גלעד קורינאלדי פרקליט
נמרץ ובעל תושייה תוך שהוא סוחף
אחריו אנשי רוח ,אישי ציבור ,רבנים
ודיפלומטים ומצליח לחולל תפנית
מדהימה ברגע האחרון ממש .הדרמה
הציבורית בישראל הפכה עד מהרה

לפרשה בינלאומית שבין תחנותיה
העיקריות היו קריית הוותיקן ,הבית
הלבן ,מסדרונות האו"ם ,משרד ראש
הממשלה ,אולמות בית המשפט
העליון ,פרקליטות המדינה ,מועצת
הרבנות הראשית ועוד.
בימים אלו ראה אור הספר,
"משפט נעילה" ,בהוצאת דביר
בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד,
שבו מגולל קורינאלדי את הדרמה
המשפטית והפוליטית של מאבק
עיקש וחריף בן חודש ימים ,נגד מירוץ
השעון ונגד כל הסיכויים ,למניעת
הריסתם של בתי כנסת  -לראשונה
בהיסטוריה היהודית  -בידי יהודים.
הספר מספק הצצה נדירה
הקלעים
מאחורי
להתרחשויות
במשרדי ממשלה ,חצרות רבנים,
לשכות שופטים ,משפיעי ומעצבי
מדיניות בארץ ובחו"ל וכן נחשפים
בו עשרות גילויים ומסמכים שטרם
פורסמו# .

חודש אלול מן התורה
חייבת להיות נלמדת מצד התשובה .מצד
התיקון .תורה של אתערותא דלתתא של ּ ְפ ָסל
לְ ָך מצד משה ,ואחריה אתערותא דלעילא
וְ כָ ַתבְ ִּתי ֶאת ַהדְּ בָ ִרים מצד ד' .תורה של אני
לדודי ודודי לי .תורה של שובו אלי ואשובה
אליכם .לעולם בחודש אלול ממשיכים לקרוא
בהפטרות ז' דנחמתא .ממשיכים את מהלך
הנחמה של גאולת ישראל ,של שיבת ציון.
ואנו עומדים בימים של גאולה ,בימים
של התחדשות של תורה ,בימים של תיקון
ותשובה ומתפללים :מלוך על כל העולם כולו
בכבודך# .

המשך מעמוד השער

כהנים וסעיפיה ,שאר התורה תינתן במדבר,
שאר התורה תינתן בערבות מואב .אם כן מה
למד משה במ' יום של חודש אלול.
תורה של מ' יום ראשונים היא תורה עליונה,
תורה של לוחות שלמים ,של נס .המשך של
קולות וברקים ,המשך של שמיעת כל ישראל
מפי הגבורה .תורה של חודש אלול היא תורה
של תיקון ,תורה שאחרי שבירה ,שאחרי
משבר .המשך של דממה ,של ִא ׁיש ַאל יֵ ָרא
ְ ּבכָ ל ָה ָהר .תורה שחייבת להיות מלווה בתפילה
בתיקון וכפרה .התורה הא־להית העליונה הזו

כל הגוונים...

להקת
לבחורי
ישיבות וסטודנטים

חיים סיטון

052-8693543

www.meshivim.com

ה400

₪

נחה!
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התשובה מרימה את האדם
למעלה מכל השפליות
הנמצאות בעולם,
ועם זה איננו נעשה זר אל העולם,
אלא הוא מרומם עמו את העולם
ואת החיים
אורות התשובה י"ב

השנה,
ֹלאינ אעבור
ט
ר
נ
ט
ר
י
מון
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ילדים שלנו זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת
והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו וכמובן
באהבה רבה ,צוות העלון
שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.

פיתרון החידה מהשבוע שעבר :בית כנסת העתיק בנערן .בית הכנסת ממוקם
כ– 5ק"מ צפונית ליריחו ,ומיקומו על הגדה המזרחית של ואדי מכוך .הוא נתגלה
לראשונה בשנת  ,1918במהלך מלחמת העולם הראשונה ,כאשר כוחותיו של גנרל
אלנבי ששהו במקום ספגו הפגזה ארטילרית מהכוחות הטורקים אשר חשפה את
עתיקות בית הכנסת והישוב .למרות החשיפה ,רק בשנת  1921נערכה במקום
חפירה ארכיאולוגית לא מעמיקה אשר חשפה לראשונה את רצפת הפסיפס ולפיה
תוארך בית הכנסת לתקופה הביזנטית ,בתחילת המאה ה– .6העיר נערן מוזכרת
פעמיים בתנ"ך ,לראשונה בספר יהושע פרק ט"ז פסוק ז´שבו נאמר" :וירד מינוחה עטרות ונערתה",
ובפעם השנייה בספר דברי הימים א´ פרק ז´ פסוק כ"ח בו נאמר "ולמזרח נערן" .בעקבות החשיפה
נלקחו חלקים מהפסיפס ,הכוללים כתובות הקדשה בארמית וציור של ארון הקודש ומנורת קנים,אשר
מוצגים כיום במוזיאון רוקפלר .רצפת הפסיפס נשתמרה ועדין ניתן לראותה בשלמותה .הפסיפס כולל
גלגל מזלות ובצמוד אליו אבן מסד שככל הנראה שימשה כבסיס להנחת ארון הקודש.
הילדים הזוכים בפתרון החידה :מוריה גודינגר מקרני שומרון ,שירית סעדון מאשקלון ורוני ושיראל שוורץ
ממשואות יצחק .את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות
הפקס'  .6516662–02נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .פתרון
החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.

אבני החושן
המקוריות

באריזה יפה ומהודרת
עם ספרון מיוחד
על מחקר
וסגולות האבנים,
ועוד מוצרים...

טוביה מוצרי המקדש
    

052-7966636 • www.tuvia.org.il
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www.tuvia.org.il

“אמר רבי אלעזר :לעולם יסדיר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל“
לעיתים אין אנו מתמצאים
בין שבילי הסידור וקשה להבחין
בין רשות לחובה ,בין מוקדם למאוחר
ובין עיקר לטפל.
בזה עיקר ייחודו של מחזור זה:
קטעי התפילה השונים מוארים ברקע
רלוונטי אשר נוגע בשלושה היבטים:
הלכתי ,פרשני והיסטורי.
רקע זה מלווה את המתפלל לאורך
התפילה ,מציין ומסביר את הצדדים
השונים הנוגעים לאותו פרק.

אורי
וישעי

רכישת בודדים02-9973875 :
רכישה מרוכזת052-8308444 :

מחזורים נוסח ספרד
לראש השנה וליוה“כ

₪₪119
הסט:
כרך אחד65 :

*

חדש :נוסח ספרדי  -ע“מ
מחזור לראש השנה
מחיר מיוחד לקראת החגים:

₪65

*

* דמי משלוח ואריזה₪12 :
הוצאה לאור :שילה ברכץ בית אל מבית מדרשה של ישיבת ההסדר קרני שומרון
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