ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 18:48
תל אביב 19:04
18:55
חיפה
18:53
חברון
18:53
שכם
19:01
ב"ש

20:03
20:05
20:06
20:03
20:04
20:03

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 195אייר תש"ע |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה

רבי דוד בוזגלו  -חלק ב'

חיבת הארץ

נבי סמואל
סיפורו של מקום

2
4
6

יש " עמדה

בימים אלו נשלמת הקמתו של מיזם
אינטרנטי חדש של המחנה הלאומי
בישראל – אתר "ישראל שלי" .על פי
התיכנון ,האתר יאגד לפעילות אלפי
גולשים בארץ ובעולם שיפיצו תכנים
בעלי אופי ציוני לאומי ,יגיבו בזמן אמת
להתבטאויות מכעיסות נגד מפעל
ההתיישבות ונגד חלקים בחברה
הישראלית ,יצטרפו לפעילויות מחאה
באמצעות האינטרנט ,ויעלו תמונות
וסרטוני הסברה למען מדינת ישראל
וארץ ישראל .אסור לנו להזניח את
המערכה ההסברתית ברשת למען
מפעל ההתיישבות בפרט ולמען
זכותנו על הארץ ולמדינה ריבונית בה
בכלל – מערכה אשר מתנהלת כיום גם
באמצעות מקלדת עכבר ומחשב ביתי.

על הפרשה בהר  -בחוקותי
הרב מישאל רובין  -ר"מ בישיבת שבי חברון ומנהל (בהתנדבות)
סניף "פעמונים"  -קרית ארבע

א

"אם אין אני לי מי לי"

נו עומדים באמצע ימי ספירת העומר.
ידועים דברי הרב צבי יהודה על כך
שתלמידי רבי עקיבא נהרגו במלחמות
של מרד בר כוכבא ,עליו כותב הרמב"ם שרבי
עקיבא ראה בו מלך המשיח והיה נושא כליו
(רמב"ם מלכים יא ג).
בצאתו לקרב נהג בר כוכבא לפנות כלפי
שמיא ולומר" :ריבוניה דעלמא לא תסעוד ולא
תכסוף" כלומר' :ריבון העולמים אל תעזור ואל
תפריע' (ירושלמי תענית ד ס"ח) .ומסביר הרב קוק
שכוונתו היתה לחזק את הרוח הלאומית של עם
ישראל על ידי זה שלא יבטחו על הקב"ה בלבד
אלא ישתדלו בדבר" :היינו שיטת הלאומיות
שאומרים אם אין אני לי מי לי ."...אסור להסתמך
יותר מדי על הקב"ה שיעשה לנו נסים ,דרך
חשיבה כזו מעודדת בטלנות וחוסר עשייה.

» עמוד 2

את חשיבות אחריות
האדם כלפי עצמו אנו
מוצאים גם בפירושו של הרב קוק למסכת
ברכות בעניין שאין לחולה להכריז מיד
על מחלתו כדי שיתפללו עליו" :אחת
מתכונות הנפש היקרות שבאדם היא הנטייה
לעזר עצמי ,כל אחד שנפשו בריאה מכיר
איזה שפלות...מכל טובה שבאה לו לא ע"י
עזרתו העצמית והשתדלותו ...שהאדם צריך
שיחזק את עצמו בכוחו העצמי מבלי השען
על עזרה מאנשים זולתו ,בין בעניינים גשמיים
בין בעניינים רוחניים ,ובזה יהיה תמיד מוכן
להוסיף שלימות בכל ענייניו ."...כל אדם בריא
בנפשו חש סלידה מקבלת עזרה מן הזולת,
זוהי תכונה טבעית טובה ורוממה .לכן על
החולה בראש ובראשונה להתפלל על עצמו
» המשך בעמוד 3

הצטרפו
להצלחה בואו להגשים חלום בירושלים

דירות פנטאוז ודירת גינה

אחרונה בפרוייקט ארמון הנציב

1-700-500-555
www.bemuna.co.il

ירושלים :ארמון הנציב | חומת שמואל | אבן שמואל |
יפו | יקנעם | לוד | פסגת זאב | פרדס חנה | פתח-תקווה

יו"ר מועצת יש"ע דני דיין והעיתונאי יאיר לפיד בתצפית ביישוב עלי במהלך סיור בשומרון ובבנימין

מפיצים ציונות ברשת

יש"עמדה

נט ,מנכ"ל מ
תות החברתיות -
טרנט

את אורח" :התקשורת בעידן
 19:15-20:00הרצ
יני התיישבות ,לשעבר עורך
עני
רועי שרון ,כתב ערוץ
 10לכגון פייסבוק וטוויטר את
חברתיות
ניתן כמובן להיכנס כבר כעת לאתר
יב.
ער הרוצים לפעול ברשת
ההמונים
בכתובת  www.myisrael.org.ilלהתרשם
 NRGיהדות וכתב מ

האינטרנט בהפצת מסרים ,חומרי
ל ה י ר ש ם
מהפעילות,
לקבלת עדכונים
בסרטונים,מקום
הסברה,יוגש ב
קל
שית – הרשמה מראש חובה  כיבודב ת מ ו נ ו ת ,
שוטפים ,וכן
ים
תפ
שת
למ ת
קות פ ו
ול ת
יח ש
ום  ערכות הפעלהב ה
את
להוריד
וחת ערב בתשל
בדיונים
פעילה
סרגל הכלים
הציבורים בפורומים
של "ישראל
בדיווח
השונים,
אשר
שלי"
צ י ם� צ י ו נ ו ת� ב ר ש ת
מפי
w w w. m y i s r a e l . o r
פעילותmאנטי-
 l.orעל
מאפשר לכם
yisrae
g.il
באתר g.il
במחאה
ציונית,
אמת
בזמן
התבטאויות
נגד
לקבל דיווח על
ההתיישבות,
כנגד
מקוממות
פעילות אפשרית ברשת .כמו כן בסרגל
ישנה אפשרות – באמצעות כפתור "אימייל
אדום" לדווח למערכת "ישראל שלי" על
אמירה מקוממת ששמעתם באחד מכלי
התקשורת ,על התרחשות שאתם עדים
לה ויש לתת לה מענה בזמן אמת ,להציע
בעשור האחרון אנו ערים לשינוי החל
בהפעלת לחץ ציבורי ופוליטי על מקבלי
רעיונות לפעילויות ועוד.
באמצעי השיח בדעת הקהל ,בעולם
ההחלטות ,ובדרכים רבות נוספות אשר
יחד עם הירתמותכם נוכל להפיץ את
בכלל ובציבור הישראלי בפרט .לכל אחד
מתאפשרות כיום באמצעות הקשת
רוח הציבור הלאומי התומך בערכי הציונות,
ניתנת במה וזכות דיבור שבה הוא יכול
דאבל-קליק על העכבר...
ולהביא בכך את דברו של עשרות אם לא
להשפיע ולשנות דברים המתרחשים
בפרויקט הזה כל אחד הוא שגריר .כל
מאות אלפים בישראל ,שקולם לא נשמע
בשיח הציבורי .שינוי מבורך זה מתרחש
אחד יכול להפיץ ציונות ברשת .כל אחד
מספיק כיום בשיח הציבורי הכללי ובככר
בזכות האינטרנט.
יכול להביא ולהוסיף לשיח הציבורי וכך
השוק העכשווית – היא רשת האינטרנט.
כמעט
כיום
נמצא
אשר
הזה,
בזכות הכלי
לקבע את חשיבותו של מפעל ההתיישבות
זהו צעד חשוב מאוד לטובת הצלחת
אלפי
למאות
להגיע
יכולים
אנו
בכל בית אב,
בפרט ואת עמדות המחנה הלאומי בכלל
מאבק ההסברה כנגד הנחשול האנטי
אמצעי
ולעקוף
מזה,
למעלה
אנשים ואף
בתודעת הציבור בישראל .כך נוכל לעמוד
ציוני המתחולל כנגדנו ,ובהצלחת
מלתת
נמנעים
אשר
עויינים
תקשורת
איתנים בפרץ הדעות הפוסט-ציוניות,
הפרוייקט לגייס כמות גדולה של אנשים,
אובייקטיבית
הפחות
לכל
או
אוהדת
במה
ובסחף המבקש לעקור יהודים מאמונתם,
ובכך להביא את המסרים של ציונות,
ההתיישבות.
ולמפעל
הלאומי
למחנה
מערכי היסוד שלהם ,ומאדמתם .כל
של אהבת הארץ ,של פטריוטיות ,של
בעולם האינטרנט ניתן כיום להעביר
שנדרש מכם – הוא מחשב מקלדת וחיבור
חלוציות ורוח התנדבות – לכל בית
מסרים ,להקים קבוצות פעולה ,להניע
בסיסי לאינטרנט...
במדינת ישראל ,ואף לאנשים רבים
לפעולות ועוד .מדובר בכלי אפקטיבי ורב
מעבר לים – בכל רחבי העולם.
הפרויקט יצליח רק בעזרת האנשים
עוצמה ,אשר חובה עלינו לרתום אותו
בשטח .לשם כך ,המיזם יוצג לראשונה
המוציא לאור:
למעננו.
ביום ראשון ,ג' סיון התש"ע (,)16.5.10
עורך :ישי הולנדר
צילום השער :דובר יש"ע
יחד
יש"ע
מועצת
יוצאת
כך
לשם
בכנס "ציונות ברשת" בו נסביר על המיזם
פרסום מודעות:
מיזם
חדש:
במיזם
נוספים
ארגונים
עם
והפעילות המתוכננת יחד עם אנשי
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצת
שלי"
"ישראל
האינטרנט
הפצה:
תקשורת ומומחים לאינטרנט ורשתות
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
ציונות ברשת .במסגרת הפרוייקט הוקם
חברתיות .מומלץ להגיע .הכניסה ללא
עיצוב גרפי :תקוה דגן
אתר אינטרנט חדש ,מעין בלוג ,תחת
תשלום אך בהרשמה מראש על מנת
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :
הכתובת.www.myisrael.org.il :
שנוכל להערך למספר המשתתפים -
 www.myesha.org.ilאין המערכת אחראית לתוכן המודעות
רשתות
מספר
שיחבר באמצעות
בטל' .02-6211999
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"אם אין אני לי מי לי" – המשך מעמוד השער

לבדו ורק אם החולי לא עובר עליו לפרסם שגם
אחרים יתפללו עליו .כאשר האדם פונה לעזרה
כמפלט אחרון ,זו פניה ראויה שאף מחזקת את
החברה שדואגת לאלו שזקוקים לעזרתה.
יסוד זה מופיע בפרשת השבוע בעניין
מצוות הצדקה" :וְ כִ י-יָ מּוְך ָא ִחיָך ָּומ ָטה יָ דֹו ִע ָּמְך
תֹוׁשב וָ ַחי ִע ָּמְך" (כה לה) .רש"י על
וְ ֶה ֱחזַ ְק ָּת ּבֹו ּגֵ ר וְ ָ
הפסוק מביא את המדרש'" :וכי ימוך אחיך
ומטה ידו עמך'  -אל תניחנו שירד .למה זה
דומה ,למשוי על גבי החמור .עודנו במקומו
אחד תופש בו ומעמידו ,נפל לארץ ,חמשה
אין מעמידים אותו .ומנין אם החזקת אפילו
ארבעה וחמשה פעמים חזור והחזק?
תלמוד לומר' :והחזקת בו' .יכול אפילו
אתה מפסידו לתרבות רעה? תלמוד לומר
'עמך'' .וחי עמך'  -חייך קודמים לחייו".
מהמדרש עולה שהתמיכה הטובה ביותר

היא קודם הנפילה .הסיוע הניתן לאדם
העומד ליפול מועיל פי כמה מעשרות
הידיים המושטות לאחר הנפילה .יחד עם
התמיכה הממושכת מתעורר חשש כבד:
"יכול אפילו אתה מפסידו לתרבות רעה"?
כלומר ,האם הסיוע צריך להינתן אפילו אם
זה יגרום לו לאבד את אחריותו האישית,
לצאת לתרבות רעה ,תרבות של פשיטת
יד כרונית? משיב המדרש" :עמך" כלומר
הסיוע לנזקק מותנה בכך שהוא לא ויתר
על אחריותו לעצמו .משמע שהדרכתה של
תורה היא לעזור ולסייע כמה שאפשר אך
מבלי לוותר על רגש האחריות של הנזקק.
את החובה שיש על כל אדם להתנהג בצורה
אחראית מביא הרמב"ם בהלכות מתנות עניים
פ"י הלכה י"ח" :לעולם ידחוק אדם עצמו
ויתגלגל בצער ואל יצטרך לבריות ואל ישליך

עצמו על הציבור ,וכן ציוו חכמים ואמרו עשה
שבתך חול ואל תצטרך לבריות ."...כלומר,
חובה על כל אדם להתנהל בכספו מתוך אחריות
מרובה ,על מנת שלא יגיע חלילה וחס למצב
של הזדקקות לעזרה כלכלית.
מתוך שליחות גדולה ארגון פעמונים
מגלה אחריות חברתית ומרים את דגל
האחריות האישית בניהול הכלכלי של משקי
הבית .הפעילות נעשית הן במתן מענה אישי
ומקצועי למשפחות והן במתן כלים והדרכה
לכלל הציבור.
פרשת בהר-בחוקותי נקבעה כ"שבת
פעמונים" ובמהלכה שליחי פעמונים יעברו
בבתי הכנסת ברחבי הארץ וידברו על חשיבות
הציווי 'והחזקת בו' שזו המעלה העליונה של
מצוות צדקה.
מוקד פניות פעמונים.02-9975577 :
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב דוד בוזגלו – חלק ב'
משה מאירסדורף

מדּו
ּוב ְׁש ָע ַריִ ְך ָע ְ
רּוׁש ַליִ ם ִ
"וְ ַעל ָה ַריִ ְך יְ ָ
ׁשּוליִ ם"
הֹורי ַ
רֹוריִ ְך ְט ֵ
ַר ְג ַליִ ם ַר ְג ֵלי ְּד ַ

ע

ם עלייתו ארצה בשנת  ,1965מצא הרב
דוד בוזגלו קהילה שחוותה משבר
קליטה קשה ואיבדה מביטחונה
התרבותי-חברתי .ר' דוד בוזגלו נרתם למלאכה
ונדד בין הקהילות השונות בעיירות הפיתוח
והשכונות ,והצליח לגרום לרבים להתחזק
במסורותיהם המוסיקליות ולתחושה של
המשכיות בין התרבות הקהילתית בארץ המוצא
לבין התרבות המתהווה בארץ .כן שימש דמות
מרכזית בעיגון מחדש של הערכים התרבותיים
הקהילתיים דוגמת שירת הבקשות ,ששבה
לפרוח בהשראתו .בארץ איבד רבי דוד את מאור
עיניו בהיותו בן  ,46ומאז הגביל עצמו לקהילת
יהודי מרוקו ,והגביל את אומנותו לבית הכנסת.
תפילתו נשאה איכויות שהשאירו רושם בלתי
נשכח על כל מי ששמע אותה .מספרים שבחגי
ישראל נהגו הערבים להסתופף סביב בית-
הכנסת להאזין לה.
בארץ ישראל כתב את שיריו המשמעותיים
ביותר שרובם הוקדשו לשבחי ארץ ישראל .אחד
משיריו הארוכים והחשובים ביותר הוא השיר
"אך בך מולדתי" ,שיר שהוא דו-שיח בינו ובין
המולדת ,אותו כתב עם הגיעו לארץ .הוא כתב גם
כעשרים שירים סביב מלחמת ששת הימים.
מתוך השיר:

"אְך ָּבְך ,מֹולַ ְד ִּתיָ / ,ע ַמ ְד ִּתי – /
ַ
ָחיְ ָתה נַ ְפ ִׁשי ִּבגְ לָ לֵ ְך.
ִמ ֵּבית ּכְ לָ ִאים ּ /ונְ כָ ִאים / ,קֹרָ א לִ י
ְדרֹור ְּבנִ ְמלֵ ְך,
ָמדֹור לְ ִׁשכְ נִ י  /כִ רְ צֹונִ י  /נִ ַּתן לִ י
ַת ַחת ִצּלֵ ְך;
ּתֹוׁשב ּתֹוְך רִ ְב ִצי / ,זֹו ַארְ ִציַ / ,על
ָ
לֹוח ִצי ַ /על ּפֹורְ ִצי/
ַאף ֲ
חֹומ ִסי ַ /א ְׁשלִ יְך נַ ֲעלִ י ,וְ ַהגְ רִ ים
וְ ְ
ִסיר רַ ֲח ִצי
זָ ר ֹלא יְ ַט ַּמא גְ בּולֵ ְך; ּ /כָ ל עֻ ַּמת
ֶׁש ָּבא – ּכֵ ן יֵ לֵ ְך;
ּגֹואלֵ ְךִ / ,מּכַ ף ּגֹוזְ לֵ ְך
ּכִ י ָמלַ ְך ַעל ּכֹל ֲ
 /הּוא יַ ִּצילֵ ְך  /וְ כִ ֵסא כָ בֹוד יַ נְ ִחילֵ ְך".
פיוט נוסף ,אשר נראה כיום אקטואלי מתמיד
הוא השיר "אורו בת ציון" אותו חיבר רבי דוד
בוזגלו לאחר שחרור ירושלים:
ישע שלנו 4

"אֹורּו ַּבת ִצּיֹון ֵעינַ יִ ְך יֹום ּבֹו ְׁש ְמ ֵׁשְך
ָע ְל ָתה,
חֹוב ֵלנּו,
ׁשּולי ָּפארּור נֶ ֶה ְפכּוְּ ,פנֵ י ְ
ְּוכ ֵ
ּתֹוח ֶלת ָצרִ ים חֹונַ יִ ְך ,נִ ְכזְ ָבה וְ ָכ ְל ָתה,
ֶ
יֹוב ֵלנּו.
ּכֹל עֻ ַּמת ֶׁש ָּבאּו ָה ְלכּוִ ,מּקֹול ְ
נָ סֹוגּו ָאחֹור עֹויְ נַ ִּיְךּ ,וגְ בּורָ ָתם נַ ְׁש ָתה,
נֹוׂש ֵאי ִדגְ ֵלנּו,
נּוח ָתם ִה ְדרִ יכּוְ ,
ֶאת ְמ ָ
רּוׁש ַליִ ם
וְ ַעל ָהרַ יִ ְך ,יְ ָ
מדּו רַ גְ ַליִ ם,
ִּוב ְׁש ָערַ יִ ְך ָע ְ
ׁשּוליִ ם,
רַ גְ ֵלי ְּדרֹורַ יִ ְךְ ,טהֹורֵ י ַ
יּוקם ַעל ִׁש ְלטֹונֵ ְךָ ,לנֶ ַצח ַעל ַהר מֹר,
ַ
ּוסּגָ נֵ ְך ,יָ רִ יעּו ִׁשיר ִמזְ מֹור,
ּכ ַֹהנֵ ְך ְ
ּדּוכנֵ ְךָ ,ה ַה ֵּלל ָאז נִ גְ מֹור,
ַעל ַּכּנֵ ְךָ ,
ׂשֹוטנַ יִ ְךִּ ,ת ָּמ ֵלא וְ רָ וְ ָתה,
ַחרְ ֵּבְך ִמ ְד ֵמי ְ
ּגֹוא ֵלנּו".
יֹוׁש ֵבי ֵּת ֵבל יַ ְמ ִליכּו ,צּור ֲ
ּכֹל ְ
למרות שיריו הרבים לא ראה עצמו
ר' דוד כמשורר ,ומעולם לא הסכים
לכנס או לפרסם את שיריו בכתב ,וגם לא
חתם שמו עליהם באקרוסטיכון .כך גם
נהג ,למרבה הצער ,בביצועיו הקוליים,
כאשר סירב להתיר הקלטה של קולו.
פעולתו החינוכית והמוסיקלית התפרשה על
פני חמישים שנה במרוקו ובישראל והצליחה
ללכד סביבו ,הודות לדמותו המיוחדת ,ביצועיו
האמנותיים ושירתו ,חוגים מסורתיים רחבים
בקהילה ,שראו במסורת הפיוטים ובביצועיו
של הפייטן חלק מעצב ומהותי מן התרבות
הקהילתית החדשה.
באישיותו של רבי דוד בוזגלו התגלה
גם פאן נוסף ,אשר היה ידוע רק למקורבים
אליו ,והוא חוש ההומור והשנינות
שלו .רבי דוד בוזגלו ,גדול פייטני
מרוקו ,עינג את שומעיו לא רק בשירים
הנפלאים שחיבר ובשירתו הוירטואוזית,
אלא גם בלשונו החדה ובשנינותו.
עשרות אם לא מאות אמרות מיוחסות לו.
אמרות אלו פעמים ציניות ופעמים מלאות
חמלה .רבי דוד ידע לצחוק על כל מצב .סופר
עליו לדוגמא כי פעם ,אחרי שנטל ידיים,
הגישו לרבי דוד בוזגלו מגבת ששימשה כבר

לנגב ידיים רבות ועל כן הייתה כבר לחה
ביותר .קרא רבי דוד" :במקום לתת לי מגבת
שאנגב בה את ידיי ,נתתם לי מגבת שמתנגבת
בי!" ,או פעם ,בשבועות ,התארח רבי דוד אצל
אחד מידידיו .כשהגיעה שעת הארוחה ,אמר
לו ידידו" :סלח לי ,רבי דוד ,אבל אשתי הכינה
ארה (פולים) .ענה לו רבי
ּבס ָ
לארוחה רק ָ
דוד" :אוכל עם כבודו את ארוחתי שכן כתוב
ארה' " (על פי הפסוק בתהילים
ּבס ָ
'עמו אנכי ָ
צ"א" :עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו").
סיפר עליו ר' דוד שושן ז"ל שכשהגיע רבי דוד
בוזגלו לארץ ,אמר לו ידיד מעדות אשכנז:
"אתם המרוקאים מרבים כל כך בקדישים:
קדיש על ישראל ,קדיש יתום ,קדיש יהא
שלמה ,קדיש אחרי דברי תורה ,קדיש אחרי
לימוד .אתה לא חושב שאתם מגזימים?!"
ענה לו רבי דוד":דבריך כמוהם כדברי תורה,
חזק וברוך! רבי חנניה בן עקשיא אומר."...
תלמידו רבי מאיר עמר סיפר כי באחת
מהשבתות של שירת הבקשות בראשותו של
רבי דוד בוזגלו ,השתתף גם הזמר המפורסם
רבי שלמה אמזאלג הלא הוא סמי אל-
מוגרבי .כשהגיע תור הנאומים ,קם סמי אל-
מוגרבי ונאם נאום חוצב להבות על הזכויות
של רבי דוד בוזגלו .בשלב מסוים של נאומו
אמר" :אתם צריכים לשמור על רבי דוד בוזגלו
מכלל משמר ולתמוך בו בכל כוחכם כי אם ילך
לעולמו " ...כאן הפסיק אותו רבי דוד בקריאת
ביניים" :כבודו ראשון ,כבודו ראשון!."...
עוד בחייו הפכה דמותו לאגדה בקרב יהודי
מרוקו ,ועם מותו של רבי דוד בוזגלו בכ"ד
באב תשל"ה ( ,)1975אחז רגש של יתמות
בחובבי הפיוט ,אך תלמידיו ואוהדיו המשיכו
את דרכו והם עוסקים עד היום בהפצת
ובהנחלת מסורת הפיוט של יהודי מרוקו
ברחבי הארץ.
בין תלמידיו ומקורביו ניתן למצוא את
הפייטנים רבי מאיר עמר ,רבי חיים לוק ,ר'
חנניה ואזנה ,ר' שמעון תורז'מן ,ר' יצחק
פדידה ,ר' נסים שושן ז"ל ,משה בן חמו
ז"ל את ר' אלי בן חמו ז"ל ,ממייסדי המרכז
לפיוט ושירה באשדוד ,ואת סמי אל-מוגרבי,
המנצח הראשון של התזמורת האנדלוסית
והמנהל הפדגוגי הראשון של המרכז לפיוט
ושירה שהלך לעולמו בשנת .2008
את יצירותיו של הרב דוד בוזגלו כינס רבי
מאיר עטיה בספר "שיר דודים".
(נכתב בסיוע אתר "הזמנה לפיוט" וכתב העת של
יהדות מרוקו "ברית" בעריכת אשר כנפו).

•

"הטוב יוצא לפעלו דוקא כשהוא מרוכז בנקודת
, שבצורת מקום היא עיר ד' שמה,אורה
."ירושלים עיר הקודש
) פרשת העקדה,(עולת ראיה
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה
אלישע מלאכי

א

נו בימים המציינים את יום העצמאות
ומלחמת השחרור ,יום ירושלים
ומלחמת ששת הימים .התורה
מצווה אותנו ביציאה לקרב לקיים מעמד משוח
מלחמה .לשחרר את מי ש"נטע כרם ולא חיללו",
ש"בנה בית חדש ולא חנכו" ,מי "שארס אשה
ולא לקחה" וכמובן הירא ורך הלבב.
אחת הפעמים היחידות שבו אנו יודעים
שנעשה מעמד כהן משוח מלחמה הייתה על ידי
יהודה המכבי ,לפני יציאתו לקרב כנגד המצביא
היווני גורגיאס .יהודה אוסף את לוחמיו במצפה
ומעמיד את העם בטקס "כהן משוח מלחמה".
כאן ,יהודה המכבי יודע שאיש לא ילך לביתו
לאחר הנאום ,מטרתו היא לחזק את הלוחמים
באומרו פסוקים מהתורה וכך הוא מעלה להם
את המורל.
המחנה בו ישבו החשמונאים לפני היציאה
לקרב נמצא ב"מצפה" .רוב החוקרים מזהים
את המצפה עם נבי סמואל 8 ,ק"מ מצפון
מערב לירושלים .החוקרים התומכים בהצעה
זו מסתמכים בעיקר על טעם הציון "מנגד
לירושלים" (חשמונאים ג' ,ו') .מקום זה הולם את
נבי סמואל ,וגם השם "המצפה" נאה למקום
נישא זה .נבי סמואל חולש על הסביבה שלו
מכל צדדיו ,וגובהו כ  900מטרים.
וכך כתוב בעל ספר חשמונאים א' ":הם
התאספו ויבואו למצפה מול ירושלים ,כי מצפה
לפנים מקום תפילה לישראל...ויקראו בקול גדול
לאמר מה נעשה לאלה ולאן נביא אותם ובית
מקדשך היה למרמס ולטומאה ,וכהניך באבל
ובשפל והנה הגויים נאספו עלינו להשמידנו."...
מספר פעמים במקרא מסופר על
ההתכנסות במצפה לפני מלחמה  -במלחמת
פילגש בגבעה (שופטים פרק כ') ולפני המלחמה
נגד פלשתים (שמואל א' ז').
וכך כתוב במשנה "על הרביעית הוא אומר
מי שענה לשמואל במצפה הוא יענה אתכם
וישמע קול צעקתכם היום זה ,ברוך אתה ד'
שומע צעקה" (משנה תענית פרק ב' ד').
בעקבות עובדת היות נבי סמואל נקודת משלט
השולטת על דרכי הגישה אל ההר ,רבות היו בה
המלחמות .כאשר מצווה ה' על יהושע לכבוש את
הארץ ,שמעו יושבי גבעון על כוונת ישראל לצאת
למלחמה ,הם הלכו לגלגל בכדי לכרות ברית עם
ישראל .אחת הסיבות שיושבי גבעון פחדו זה
בגלל שהם התגוררו ממש מתחת להר הגבוה,
נבי סמואל ,שחולש על אזור מגורם ,וידעו שהם
אלו שיכבשו ראשונים ע"י ישראל .לאחר שעלו
הנשיאים על התרמית שעשו הגבעונים לישראל,
הם נענשו והיו לחוטבי עצים ושואבי מים .לאחר
מכן נלחמו ישראל בחמשת המלכים.יהושע

"כי מצפה לפנים
מקום תפילה
לישראל"...

ו צ ב א ו
עולים כל
הלילה מהגלגל
לעבר בני בריתם,
הגבעונים ,אשר
מתגוררים מתחת
ומגיעים
למצפה,
"פתאום" בעת זריחת
השמש ,כאשר חמשת
המלכים וצבאם מסונוורים
ומוכים מתדהמה ,וצבא
יהושע רודף אותם ומההר
הגבוה הם יוצאים לעבר "מעלה
בית –חורון"" :שמש בגבעון דום
וירח בעמק איילון".
במלחמת העולם הראשונה
התחולל קרב גדול על פסגת נבי
סמואל בין צבאות הבריטים והתורכים.
אחר ניצחונם של הבריטים נפתחה
לפניהם הדרך אל ירושלים .כאות
הוקרה ,קבלו החיילים שלחמו בנבי
סמואל ,סמל בצורת מפתח ,המסמל את
השער כניסה לירושלים .את המפתח שמו
הלוחמים על הכומתות.
במלחמת העצמאות ,ישבו בנבי סמואל
כנופיות ערביות שהפגיזו מההר את הדרך
העולה לירושלים וירושלים עצמה .בעקבות
קשיי הלחימה הוחלט לצאת "למבצע יבוסי".
מטרת המבצע הייתה לכבוש את האזור
הצפוני של ירושלים ,ע"מ ליצור רצף בין
ירושלים לבין היישובים המבודדים עטרות ונווה
יעקב מצפון לעיר" .שעת ה ש'" נקבעה לחצות
בליל ה - 23.4.48 -ליל הסדר תש"ח .כוח אחד
בפיקודו של חיים פוזזנקי (פוזה) היה ממונה
על כיבוש הכפר .הכוח של פוזה החל לתקוף
אך נתקל במטח אש כבד .בבוקר הוחלט
לסגת .תוצאות הלחימה היו קשות ביותר44 ,
לוחמים נהרגו ,ביניהם מפקד הכוח ,פוזה.
במלחמת ששת הימים הוטלה פקודה
לכיבוש נבי סמואל על אורי בן-ארי ,מח"ט 10
של השריון .אורי בן ארי היה באותו קרב קשה
בתש"ח ותיאר את ההתרגשות והפחד
באותו הזמן .לבסוף נכבש המקום ללא
קרב ,כאשר התושבים הערבים נסוגו,
התאריך היה כז' אייר תשכ"ז .מעניין
כי לפי המסורת יום פטירתו של שמואל
הנביא שקברו נמצא בפסגת ההר היה
בערבו של אותו היום – כ"ח באייר...
לסיורים בבנימין שומרון ובקעת
הירדן בית ספר שדה עפרה
.02-9975515

•

האם ידעת את סגולת המקדש???

 12אבני החושן מהווים סגולה מיוחדת :ועכשיו ערכת אבני החושן
אודם – סגולה ללידה קלה.
במגוון צבעים במבצע מיוחד:
פטדה – סגולה לאהבה ועוד.
 , ₪ 50במקום  ,₪ 120כולל משלוח,

לפרטים :טוביה מוצרי המקדש ברקת  -לחלומות טובים ,כולל חוברת הסבר על סגולות
האבנים ומקורן.
 www.tuvia.org.il 052-7966636משמרת מהמזיקים...
ישע שלנו

6

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :בית הכנסת העתיק בסוסיא .שמות הילדים הזוכים:
טליה גרשום ,מעלה אפרים  בנימין קוג'ינסקי ,ירושלים  טליה אבן-דנאן ,אלון שבות
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 19:15–18:30מפיצים ציונות ברשת מיזם "ישראל שלי"
 17:00התכנסות
 17:15-17:30דברי פתיחה נפתלי בנט ,מנכ"ל מועצת יש"ע הצגת תכלית.
 19:15-20:00הרצאת אורח" :התקשורת בעידן החדש" -
 17:30-18:15אינטרנט בעידן הרשתות החברתיות -
רועי שרון ,כתב ערוץ  10לענייני התיישבות ,לשעבר עורך
צביקה אבנרי ,מומחה לשיווק באינטרנט
 NRGיהדות וכתב מעריב.
 18:15-18:30הפסקה
האירוע יועבר בשידור חי באתר

בשיתוף:

הכניסה חופשית – הרשמה מראש חובה  כיבוד קל יוגש במקום
ניתן להזמין ארוחת ערב בתשלום  ערכות הפעלה יחולקו למשתתפים

לפרטים והרשמה  02-6211999באתר myisrael.org.il
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 7ישע שלנו

חדשותיש"ע

לפיד בהתיישבות

העיתונאי והמגיש יאיר
לפיד סייר השבוע ביהודה
ושומרון כאורח מועצת
יש"ע בשיתוף המועצות
האזוריות שומרון ובנימין.
הסיור החל בכוס קפה
במסעדת "הצריף של
תמרי" בחוות יאיר שעל
יד היישוב נופים ,שם פגש
לפיד את ראש המועצה
האזורית שומרון גרשון
מסיקה .משם המשיך
לפיד מלווה ביוסי דגן
יועץ ראש המועצה ומנהל
האסטרטגית
היחידה
במועצת שומרון לאזור התעשייה ברקן .בחוות
גבעות עולם התכבד מגיש הטלויזיה בטעימות
של גבינות ויוגורטים אורגניים ,וביישוב אלון מורה,
במרומי הר כביר ,נפגש לפיד עם בני קצובר יו"ר
ועד מתיישבי השומרון.
לפיד המשיך לשכונת היובל ביישוב עלי
שבבנימין ,שם שמע סקירה על השכונה
העומדת בפני איום בג"ץ ,על היישוב ועל האזור
הצופה אל תל שילה ,המקום בו עמד משכן
שילה .הוא נועד לארוחת צהריים בבית הנמצא
בסכנת הריסה בעקבות הסוגיה המשפטית יחד
עם יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,מנכ"ל המועצה
נפתלי בנט ,יו"ר הועד המקומי עלי קובי אלירז,
ועם תושבות השכונה.
לפיד המשיך ליישוב קידה ,יחד עם תושב
המקום יאיר הירש ,מנכ"ל בית הבד "משק
אחיה" ,קיים שם תצפית מרהיבה לעבר בקעת
הירדן ,ופגש את ראש המועצה האזורית מטה
בנימין אבי רואה .הסיור התקיים במסגרת
פרוייקט סיורים ביהודה ושומרון המתקיים
במועצת יש"ע יחד עם המועצה האזורית שומרון
והמועצה האזורית מטה בנימין.

•

 50למציאת מגילות בר כוכבא -
בגוש עציון והר חברון

מאות אוהבי טבע וארכיאולוגיה הגיעו בל"ג
בעומר ליום עיון וסיור שארגן המרכז לסיור
וללימוד סוסיא בשיתוף מכללת הרצוג ,לציון
 50שנה למציאת מגילות בר כוכבא.
היום החל בשעות הבוקר במתנ"ס גוש
עציון בהרצאות של מיטב החוקרים העוסקים
בתקופת מרד בר כוכבא .ראשון הדוברים היה
ד"ר בעז זיסו מאוניברסיטת בר אילן שנתן
סקירה מנקודת מבט ארכיאולוגית על מערות
המפלט בהן נמצאו המגילות .אחריו ,עסק ראש
ישיבת הר עציון -הרב יעקב מדן ,בשאלה "האם
היה מרד בר כוכבא מחויב המציאות?" .מר יוסף
אבירם בן ה 94--אשר היה מנהל מבצע חיפוש
המגילות ב - 1960-סיפר למשתתפים את
ישע שלנו 8

זיכרונותיו מאותם ימים בהם הקים יחד עם יגאל
ידין משלחת החיפושים ,ועל ההתרגשות הרבה
כאשר נמצאו המגילות.
בסיומו של החלק הראשון ,העיוני ,של היום
יצאו המשתתפים בעשרות רכבי שטח אל מדבר
יהודה לתצפית אל המערות ממצוקי נחל חבר
ונחל משמר .אחר הצהריים הגיעו כולם אל שטח
הכינוס לשם הגיע במסוק אלוף פיקוד מרכז אבי
מזרחי מלווה בראש מועצת הר חברון צביקי בר
חי .האלוף מזרחי דיבר בפני המשתתפים וסיפר
בהתרגשות על מרד בר כוכבא ועל הקשר
העמוק בינו לבין הקמת צה"ל שהוא המשכו
הישיר של צבאו של בר כוכבא .בנוסף ציין האלוף
כי ההישג החשוב ביותר שלנו כעם הוא מדינת
ישראל ועלינו לשמור עליה .האלוף סיים בפסוק
'ה עוז לעמו ייתן ה יברך את עמו בשלום' .הטקס
הסתיים בשירת התקווה.

•

הרכבת תכנס מיד לתחנת ברוכין
מערב...

שר התחבורה ישראל כץ (ליכוד),
הנחשב למקורבו של ראש הממשלה בנימין
נתניהו ,ביקר השבוע בשומרון ודן עם ראשי
ההתיישבות באיזור בקידום תוכניות התחבורה
לאיזור השומרון ובנושא הקפאת בניה ביהודה
ושומרון.
במהלך הסיור ביקר השר בישובים רבים
בשומרון ,ביניהם הר ברכה ,שכונת השומרונים,
איתמר ,גבעות איתמא כולל חוות "גבעות
עולם" ,ברוכין וברקן.
בישוב תפוח חנכו שר התחבורה כץ וראש
מועצת שומרון מסיקה את כביש הגישה לישוב.
בטקס חנוכת הכביש שיבח ראש המועצה
מסיקה את פועלו של השר כץ למען התחבורה
ביהודה ושומרון וקרא לשר לפעול לחידוש
תנופת הבניה ביהודה ושומרון.
בתגובה הצהיר השר כץ בנאומו":בעוד ארבעה
חודשים תחודש הבניה ביהודה ושומרון במלוא
התנופה .לעולם לא יעקרו יותר ישובים ממקומם
 לא ישובים יהודיים ולא ישובים ערביים ,תושביהשומרון ישארו במקומם לנצח נצחים".
במהלך הביקור בישוב ברוכין פנה ראש
מועצת שומרון ,גרשון מסיקה ,לשר כ"ץ ,וביקש
ממנו שיפעל אצל ראש הממשלה נתניהו
לחתימה על תכניות המתאר של ברוכין ורחלים
על מנת ששני ישובים אלו ,הקיימים כבר שנים
רבות ,יופסקו להיות מוגדרים כמאחזים.
במהלך הסיור הצהיר השר כץ כי הוא מתכנן
להקים רשת מסילות ברזל לרכבת ביהודה
ושומרון .לדבריו ,הרכבת תוקם בסיוע גורמים
בינלאומיים ועתידה לחבר את ג'נין לרכבת
העמק ,וכן לרכבת בירושלים.
"המטרה היא שינוע של נוסעים וסחורות
לכל היעדים בשביל השלום" ,אמר כץ" .יש
מקום להידברות  -יהודים היו ויהיו פה לנצח
נצחים" ,הוסיף.

•

מגוש עציון לקנדה

שאול גולדשטיין ראש מועצת גוש עציון
ביקר השבוע באוטווה בירת קנדה .במסגרת
הביקור נועד גולדשטיין עם בכירים בממשל
הקנדי ,שרים בממשלה וחברי פרלמנט.

בשיחותיו הדגיש ראש מועצת גוש עציון
את שייכות עם ישראל לחבלי יהודה ושומרון
וכן חיזק את המאבק למען שמירת שלמות
ירושלים .במסגרת הביקור אף זכה לביקור רשמי
אצל ראש עיריית אוטווה ,בירת קנדה ,והתקבל
לפי כל כללי הטקס הנהוגים .גולדשטיין סיפר
כי" :ראש ממשלת קנדה מוביל קו ניצי כלפי
הטרור וקו אוהד מאד כלפי ישראל .לעומת
זאת משיחות שהיו לי עם מנהיגי סטודנטים
באוניברסיטאות הראשיות עולה כי האנטישמיות
בקמפוסים מחריפה".
ראש מועצת גוש עציון הבטיח לסייע בהקמת
מרכז אינפורמציה אליו יוכלו סטודנטים לפנות
ולקבל תשובות ומידע .ביקורו של ראש המועצה
בקנדה הסתיים בנאומים בפני חברי הפדרציה
וחברי קהילה יהודיים.

•

כל הארץ דגלים דגלים

בעקבות בקשת ח"כ אורי אריאל ייתלו דגלי
ישראל לאורך ציר  60בין בית-אל לירושלים –
ובין ירושלים לחברון עד לאחר יום ירושלים.
בדרכים נוספות המובילות לירושלים יושארו
הדגלים שנתלו לרגל יום העצמאות עד לאחר
חגיגות שיחרור ירושלים.
אריאל פנה אל אלכס ויזניצר ,יו"ר החברה
הלאומית לדרכים ,וביקש לתלות דגלי ישראל
בציר  ,60המקשר בין בית אל לחברון ועובר דרך
ירושלים .הבקשה נענתה בחיוב ,ובימים הקרובים
יתלו הדגלים לכל אורך כביש זה ,העובר ברובו
בתחומי יו"ש.
בנוסף הסכימה מע"צ לדחות את הורדת דגלי
המדינה ,שנתלו לפני יום העצמאות בדרכים
המובילות לירושלים ,עד לאחר יום ירושלים
שיחול בכ"ח אייר ( ,)12.05.10ואף לתגבר
בדגלים נוספים את הדרכים הללו אשר עוברות
ביהודה ושומרון ובהן כביש  ,443 ,1וירושלים-
מעלה אדומים.

•

יש עבודה.
משגיחים/ות לבחינות

העבודה ביישובים :עופרה ,בית אל,
מעלה לבונה ,חרשה ,חשמונאים,
מתתיהו ,מבוא חורון
 12 ¤שנות לימוד
 ¤עברית רהוטה
 ¤מתאים גם לאימהות,
סטודנטים/ות ודורשי/ות
עבודה זמנית

השירות אינו כרוך בתשלום
טל02-6300500 :
פקס02-6259181 :
למשרות נוספות:

www.manpower.co.il

