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יש " עמדה
“אתר מורשת” מערת המכפלה
הוא סיפור מתמשך של אפליה,
ביזיון וחרפה .לאחר גשמי הברכה
השבוע קרס גג הברזנט הישן
מעל האזור שאינו מקורה במערה
והגשם חדר פנימה אל מקום
התפילה ,על ארונות הספרים,
ארון הקודש ,וכל הציוד המצוי
בו .המראה היה קשה ,והרגשת
ההשפלה והביזיון מילאה את הלב:
כך נראים קברי אבות? לאן נוליך
את החרפה? אך במקום להתקין
גג סביר מעל אולם התפילה היהודי
התירו הרשויות לשים ...ברזנט
חדש .מאמרו של איש הישוב
היהודי בחברון נועם ארנון.

על הפרשה תרומה

הרב יהושע מרדכי שמידט  -רב הישוב שבי שומרון וראש ישיבת
ההסדר והגבוהה 'ברכת התורה'

"טוב עין הוא יבורך"

ב

תחילת פרשת השבוע אנו פוגשים
ציווי מיוחד ַ"ּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְקחּו
רּומה ֵמ ֵאת ּכָ ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְּד ֶבּנּו ִלּבֹו
ִלי ְּת ָ
רּומ ִתי" .אנו מוצאים כאן :א .ציווי על
ִּת ְקחּו ֶאת ְּת ָ
נדיבות הלב .ב .הציווי הוא אל בני ישראל מאת
כל איש אשר ידבנו ליבו ,כולם במשמע.
אנו מוצאים ב"מדרש הגדול" בפרשתנו "אמר
רבי שמואל כשבא משה אצל ישראל ואמר
להן :אמר לי הקב"ה "עשו לי מקדש" .אמרו לו
הנשיאים" :אנו משלנו נעשה המשכן" .אמר להם
משה לא צווני הקב"ה דבר אל בני ישראל ויקחו
מאת כל איש ,מיד פרשו הנשיאים".
שואל בעל ה"אבני ברקת" :מדוע רצו
הנשיאים שרק הם יבנו את המקדש ,ומה הייתה
תשובת משה רבינו? אלא שהנשיאים חשבו
שבניין המשכן המקום החשוב ביותר של עם
ישראל המקום שמשפיע ביותר על עם ישראל
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חדש
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חדש

הוא המשכן ,וצריך לבנותו מהאנשים החשובים
ביותר .ואמר ה"אבני ברקת" שמשה רבינו הסביר
להם "יש לצרף את כל האומה כי רק האומה
בכללה יכולה לבנות הדום לרגלי אלוקי ישראל".
גם היום הרבה ארצות במיוחד ערביות אינן
מבינות את הנקודה הזאת .אע"פ ששם העניין
אינו רוחני כמו בעם ישראל.
אם כך ,צריך להבין מה זאת העלמות של
נשיאי ישראל בבניית המשכן שהמדרש אומר
"מיד פירשו הנשיאים" ,מדוע לא השתתפו
בבניין המשכן? מדוע לא מובא במשכן שמשה
רבינו משכנע את הנשיאים לעזור בבניין המשכן,
כמו שהוא הוכיח אותם ע"כ שהם לא רצו שכלל
ישראל ישתתף?
אלא צריך לעניות דעתי לומר ,הייתה חסרה
לנשיאים נקודה חשובה כפי שנראה .מובא
בגמרא במסכת נדרים דף ל"ח ע"א על הפסוק:
» המשך בעמוד 3
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מייק האקבי ,מושל ארקנסו לשעבר ,והמועמד המוביל לנציג הרפובליקנים לתפקיד
הנשיא האמריקני בביקור במכינת 'בני דוד' בעלי במסגרת סיור ביהודה ושומרון.

מורשת או חרפה?
יש"עמדה
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יש"עמדה

המשפילה נגד יהודים בקברי אבותיהם.
התקווה הזאת איזנה מעט את הרגשת
המרירות והתסכול מול האטימות והחידלון
המתמשך.
אך גם הפעם ,מסתבר שאין גבול
לציניות :התברר ,שמה שהולך להחליף
את הברזנט הישן הוא  -ברזנט חדש .לאף
אחד בממשלת ישראל אין אומץ לתת
ליהודים רשות להתקין גג לבית הכנסת
במערת המכפלה .מדוע? איש לא יודע .היו
שניסו לתלות זאת בהתנגדות הערבים; אך

מורשת או חרפה?

גג אולם “החצר” במערת המכפלה  -קרס
בשבוע שעבר בעקבות הגשים העזים שירדו
באזור .באולם נמצא בית הכנסת הגדול
והמשמעותי המצוי במתחם המערה ,אשר גגו
הוזנח על ידי הרשויות במשך זמן רב .בישוב
היהודי בחברון קיימו השבוע במקום תפילה
עם מטריות ומחו על ההזנחה שהובילה למצב
זה המהווה חרפה לכבוד וקדושת המקום.
“יש לתקן את המצב באופן יסודי ומיידי
כיאות לכבוד קברי האבות המקודשים לכל
בני התרבות בעולם” אמרו ביישוב היהודי.
בחרנו להביא את מאמרו של דובר היישוב
היהודי בחברון ,נועם ארנון בנושא:
“לפני שנה הופתענו ,כמו רבים בעם
ישראל ,והפעם ,לשם שינוי ,לטובה :ראש
הממשלה הודיע כי מערת המכפלה תיכלל
ברשימת “אתרי המורשת הלאומית” .לכל
יהודי יודע קרוא וכתוב אין בכך כל רבותא:
מערת המכפלה היא היא יסוד ובסיס
הזהות היהודית ,יסוד החיבור לארץ ישראל,
ולמעשה – אתר המורשת היהודית הראשון:
הבניין המרשים הניצב שלם מעל המערה
מימי בית המקדש השני  -מלפני  2000שנה,
נבנה למעשה כבר אז כאתר מורשת יהודי,
האוצר בחובו את יסודות הזיכרון והמורשת
הלאומית ,שורשי האומה ,האבות והאמהות.
אך בהכירנו את מצב המדינה והממשלה
הנוכחית ,הייתה בהכרזה זו בשורה טובה
ומפתיעה ,רמז כלשהוא לכך שבאיזשהו מקום
נסתר ונעלם בהוויה הפוליטית הישראלית
קיים גם קורטוב של זיכרון היסטורי ותחושת
צדק טבעית .אמנם ,למודי ניסיון ,לא ציפינו
לגדולות .לא חשבנו שתתחולל מהפכה ,אך
לפחות ,כך קיווינו ,הממשלה תרשה ליהודים
להתפלל במקום בעל צביון סביר כלשהוא,
במקום מתחת סככת הבד הקרועה המכסה
את אולם בית הכנסת המרכזי והגדול
במערה .זה שנים קיימות תכניות מפורטות
לקירוי חצר זו בגג זכוכית מיוחדת ,מחוזקת
ומחוסמת ,שעברה את כל הבדיקות ועומדת
בכל התקנים ,זכוכית שתעניק הן יופי והדר
למקום והן הגנה למתפללים היהודים מפגעי
מזג אויר ,גשם ,שמש ,רוח ,קור וחום ,ויונים
מעופפות המטילות שאריות שונות על ראשי
היהודים .בתכניות אלו השקענו מאות אלפי
שקלים; בהכנתן השתתפו בעלי מקצוע
מהשורה הראשונה בארץ ובחו”ל .ביצוען לא
יעלה למדינה ולו שקל אחד ,כיון שתורמים
רבים מצפים לאישור ביצוע .לפחות את זה ,כך
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קיווינו ,נוכל לבצע; הרי הממשלה לא תוכל
להמשיך באפליה הזועקת,כאשר ערבים
מתפללים באולמות מרווחים ומפוארים,
ולהם מותר לבצע כל שיפוץ ושיפור שיחפצו,
ויהודים יתפללו באולמות קטנים ודחוקים או
באוהל קרוע בחצר חשופה.
אך בסופו של דבר ,כרגיל  -הפסימיסטים
צדקו :אישור לא ניתן ,ויהודים המשיכו להתפלל
תחת אותו גג ברזנט קרוע .אנשי ציבור רבים,
חכי”ם ושרים ,רבנים ועיתונאים ,כולם ראו את
המצב ,כולם פנו למי שיכלו ,ודבר לא קרה.
לא קרה – עד שקרע :השבוע ,משזכינו סוף
סוף לגשמי ברכה ,החליט גג הברזנט העתיק
לנקוט בצעד עצמאי ולצאת לגמלאות .תחת
גשמי הברכה ,הוא השיב את נשמתו לבוראו.
המתפללים שהגיעו לתפילת שחרית לא
ממש הופתעו לראות את הברזנט קרוע
ומפורר ,הברזלים שהחזיקו אותו במקומו
צנחו כלפי מטה ,והגשם זורם פנימה אל בית
הכנסת ,על ארונות הספרים ,ארון הקודש ,וכל
הציוד המצוי בו .המראה היה קשה ,והרגשת
ההשפלה והביזיון מילאה את הלב :כך נראים
קברי אבות? לאן נוליך את החרפה? אך
בתוך המראה המשפיל ,יש להודות ,פעמה
גם תקווה סמויה :עכשיו כבר לא ניתן יהיה
לדחות שוב את ההחלטה ההגיונית היחידה
והמתבקשת :לתת ליהודים רשות להתקין
גג סביר מעל אולם התפילה היהודי המרכזי
במערת המכפלה .כעת ,סוף סוף ,יהיה ברור
לכולם שאי אפשר יותר להמשיך באפליה

הוברר שאין בכל ממש .את הערבים זה לא
ממש מעניין ,ויתר על כן – גם הם עתידים
ליהנות מהשיפור בעשרת הימים בהם כניסת
יהודים למקום אסורה והם מתפללים בחלק
הזה של המערה .אם כן ,הערבים הם לא
התירוץ ,וגם לא המהנדסים והמתכננים ,כי
הרי כולם העניקו אישור מקצועי לפרויקט.
אז מה באמת? מתחת לפני השטח רוחשת
שמועה שיש גורמים במערכת שלא רוצים
לתת אישור לצעד כלשהוא שעשוי לחזק
את מעמד העם היהודי בעיר האבות .מי
שמכיר את המערכת לא באמת מופתע.
ומנגד ,בצד השני ,יש כאלו שלא ממתינים.
בקרוב ,כך נודע ,מתכננת הרשות הפלסטינית
להכריז על מערת המכפלה וכל האזור
שסביבה ,בו מתנהלת פעילות בניה ערבית
אדירת היקף ,כ”אתר מורשת פלסטינית”
בגיבוי של אונסק”ו  -שכבר הביע את דעתו
המגוחכת לפיה מערת המכפלה וקבר רחל
(שלא לדבר כמובן על הר הבית) הם מסגדים
מוסלמים .אותנו זה אולי מצחיק ,אך זה באמת
מאד לא מצחיק .כשעם ישראל מתנכר
לשורשיו ומקומותיו הקדושים ,אחרים ימלאו
את החלל .להם אין היסוסים ומעצורים ,וגם
לא מחוייבות כלשהיא לאמת.
המצב עוד לא אבוד ,ועוד ניתן לתקן
ולשנות .עוד ניתן ,בחתימה אחת פשוטה,
לאשר ולאפשר לעם היהודי לזקוף את
ראשו בקברי אבותיו ,מבלי להתבזות
ומבלי להירטב.

•

"טוב עין הוא יבורך"

המשך מעמוד השער

יודעים מה טוב לעם ישראל .אי אפשרות לשתף
אחרים בבניין ,מראה על חסרון בטובת עין ,שהוא
אחד מהיסודות של אברהם אבינו אב האומה.
יתרה מכך מובא בגמרא במסכת סוטה דף ל"ח
ע"ב ג' מימרות בשם ריב"ל" :אין כוס של ברכה
לברך אלא לטוב עין שנאמר טוב עין הוא יבורך",
"שאפילו עופות מכירין בצרי עין" ו"כל הנהנה
מצרי עין עובר בלאו" .לכאורה מה עיניינה של
המימרא האחרונה? אלא ,מהמימרות של ריב"ל
מובן שרק אנשים בעלי ראיה טובה יכולים לברך,
לפעול ולעשות ,ואם יש אדם שהוא צר עין ,הוא
אינו יכול להשתתף בבניה של דברים.
כאשר הנשיאים פרשו מבניין המשכן כשהם
ראו שכלל ישראל שייך לבניין המשכן ,יש כאן
חוסר טובת עין ואולי חלילה גם צרות עין ואנו הרי

"טוב עין הוא יבורך" ,זה משה רבינו שיכל לקבל
את דרכי לימוד התורה לעצמו ולבניו ,ולא ללמד
את כלל ישראל אך זו הייתה גדולתו של משה
רבינו שהוא היה טוב עין ,הוא רצה שכולם יהנו
וידעו את התורה ,לימודה ופילפולא.
צריך להבין את הנקודה הפנימית שנצרכת
שתהיה לעם ישראל שהיא טוב עין ולב טוב .לא
לשמור לעצמך ,אלא להשפיע על כולם .אומרת
הגמרא ביבמות דף ס"ג ע"א על הפסוק שנאמר על
אאע"ה" :ונברכו בו כל גויי הארץ" ,אפילו ספינות
הבאות מגליא (סימן הדף ספינות גליא).
כשמשה רבינו אמר לנשיאים שהקב"ה רוצה
שכולם ישתתפו והם לא הסכימו ,זה מראה על
גאווה ,צרות עין .לאמור רק אנחנו ניתן לבניין
המשכן ,רק אנחנו מבינים איך לבנות ,רק אנחנו

בני אברהם אבינו שרצה לקרב את כולם "ונברכו
בו כל גויי הארץ" ,אבל קודם לכן אנו צריכים
לשתף את כלל ישראל אשר בתוכינו מאת כל
איש אשר ידבנו ליבו" .בכלל ישראל קיימת מידת
טובת עין ונדיבות לב ואליה צריך להתחבר.

•
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.ġĤČč ęĕēĚđĚĐđ ęĕĢĤĚĐ ĕčđĔ ĕĠĚ ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ČĥđĜč ĤĦđĕč ęĕĤčđďĚĐ ęĕČĥđĜĐ ĘĞ ęĕĒėđĤĚ ĐĤčĝĐđ
ĤđčĕĢ ĕĥĕČđ ĐĤčĝĐ ĕĥĜČ ,ęĕĤčđď ,ęĕĤĕėĒĚ ,ęĕĘÂėĜĚ ,ĦđĕđĥĤ ĕĥČĤĘ ĦďĞđĕĚ ĦđĚĘĦĥĐĐ
.ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ Ęĥ ĤĦđĕč ĕĔĜđđĘĤĐđ ĕĘČđĔģČĐ ďĚĞĚč ěėďĞĦĐĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ
:ęĕČčĐ ęĕėĕĤČĦč ęĕĘĥđĤĕ ,8 ĐĎĝĠĐ ,ěĎđ Ħĕč ĐēĤČĐ Ħĕčč ęĕĕģĦĦ ĦđĚĘĦĥĐĐ

8/2/2011 ÄČ ĤďČ 'ď ,ĕĥĕĘĥ ęđĕ

ĦĘĢĐđē đĕďđĔĝ / Ĥēĥ ĥĕ

15:30-16:00
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-19:15

ĐĚĥĤĐđ ĦđĝĜėĦĐ
"ĤčďĘ ĐĚ ĘĞ ěĕČđ ĤčďĘ ĕĚ ęĞ ěĕČ" :ěđĤĥ ĐĥĚ 'ĠđĤĠ
"?ĕĠĤĎđĚď ĘĕĘēď đČ ĦĕĠĤĎđĚď ěĚĒ ĦĢĢĠ" :ĤĎĜĕĔČ ęĤđĕ
"ĦđČĕĢĚ ĘđĚ ĝđĦĕĚ - ĕČģĕĤĚČ ġēĘ ĘđĚ ĘČĤĥĕ Ęĥ ěđĤĚĦĐ čēĤĚ" :ĤĎĜĕĔČ ęĤđĕ

21/2/2011 ÄČ ĤďČ 'Ēĕ ,ĕĜĥ ęđĕ
15:30-16:00
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-18:45
19:00-20:00

ĐĚĥĤĐđ ĦđĝĜėĦĐ
"ĘČĤĥĕ ěđēĔčđ ĐĜĎĐ ĕĤč ĦđĘđčĎ" :ďĘđĎ ĕĤđď Ĥ"ď
"ĕĚđČĘĜĕčĐ ĔĠĥĚč Đčđĥĕĕđ ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ďĚĞĚĐ" :ěĤĐđĜĕČ ĐĕĘĔ 'ĠđĤĠ
"ĥ"đĕč ĦđĞģĤģĐ ĝđĔĔĝ" :ĘČĕĘēĜ ĐĕĜĜē
ĖĥĚĐč đĤĝĚĕ ęĕĔĤĠ - ĥďē ěĕĕĠĚģ

ěĚĢĤĕčĎ ęĕĕē 'ĠđĤĠ - ĕĚďģČ ġĞđĕ

www.myesha.org.il :ĦčđĦėč ĞÂĥĕ ĦĢĞđĚ ĤĦČ ĖĤď ĐĚĥĤĐ
revital@mesimot.com ĘĕĕĚč đČ 052-5666947 ,02-9709353 ,054-2276294 :ěđĠĘĔč ,ĔĔĥĤčĘĐ ĘĔĕđĤ ,ĝĤđģĐ ĦĒėĤĘ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
.ďēČ ĥĎĠĚĘ ēÂĥ 50 ,ęĕĥĎĠĚĐ ĘėĘ ēÂĥ 100 :ĦđĘĞ

ÂĕĘĥ ĘČĤĥĕÃ ğđĦĕĥč Ğ"ĥĕ ĦĢĞđĚ ĐĤčĝĐĐ ĦĘĐĜĚ

 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי אהרן חיים הלוי צימרמן  -חלק א'
משה מאירסדורף

עומדים אנו בתקופה של אתחלתא דגאולה

ישע שלנו 4

צילום :אמז

ר

בי אהרן חיים הלוי צימרמן היה רב בולט
בארצות הברית ,בדור שאחרי השואה.
חיבר ספרי הלכה והגות רבים.
הרב צימרמן נולד בשנת  1915לרב יעקב
משה צימרמן אשר כיהן כרב בעיירה קאנאטופ
שבאוקראינה .הרב צימרמן הוא נכדו של הרב
אברהם יצחק צימרמן שכיהן כרבה של הלוסק
ולאחר מכן של קרמנצ'וג.
הרב צימרמן היה אחיינו של הרב ברוך בער
לייבוביץ ראש ישיבת כנסת בית יצחק בקמניץ,
אצלו גם למד תורה והתפרסם כ"העילוי מקמניץ"
עד שהתבטא עליו העילוי מ'וישקי' שגם בדורות
קודמים היה נחשב לעילוי .לאחר מכן למד אצל
הרב משה סולובייצ'יק בנו של ר' חיים מבריסק
בארצות הברית .בגיל  24התמנה הרב לכהן כחבר
בהסתדרות הרבנים של אמריקה והיה לצעיר
הרבנים בהסתדרות.
הרב כיהן במשך שנים רבות כראש ישיבת
בית מדרש לתורה בשיקגו וכן כיהן כראש
ישיבה בניו יורק.
הרב צימרמן חיבר ספרים וחיבורים רבים
ביניהם :אגן הסהר  -ספר על סוגיית קו התאריך,
בנין הלכה ,אגרא לישרים ,הארות חיים ,תורה
לישראל  ,ברכת שמואל ,ישועות יעקב ,ספר
הזהר ,צפנת פענח ,שו"ת הר"ן ,תורת חיים ,דברי
משה ,פלפולא חריפתא ועוד.
בשנת תשל"ג ( )1973עלה הרב צימרמן
לישראל וכיהן בה כראש ישיבת "בית מדרש
לתורה" בירושלים.
בספרו תורה לישראל פורש הרב צימרמן
באריכות ובבהירות את עמדותיו לגבי מדינת
ישראל ,מקימי המדינה ,תקופת הגאולה וכל זאת
בהתבססו על יסודות ההלכה .דעותיו בולטות מאוד
על רקע העובדה שהגיע מרקע חרדי וליטאי.
לגבי תקופת הגאולה כתב" :עומדים אנו
בתקופה של אתחלתא דגאולה .דבר זה יתברר
לכל מי שחדר לתוכה של זו ההלכה זו בתורה
שבכתב ושבעל פה .ברם ,צריך הוא להיות נקי
מנטיות סובייקטיביות ,וממשפטים קדומים של
הנחות שונות שנמסרו במשך הזמן ,כי אין לקבוע
כאן מסורה כמו שכתב הרמב"ם על עניין זה:
"וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך
יהיו עד שיהיו שברים סתומין אצל הנביאים ,גם
החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי
הכרע הפוסקים ,ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים
אלו .ועל כל פנים אין סידוד הווית דברים אלו ולא
דקדוקיהן עיקר בדת .אמנם מי שתוהה ועומד
על דברי התורה שבכתב ושבעל פה במקצוע
זה ייווכח שכל מה ששנו לנו אודות עקבתא
דמשיחא ואתחלתא דגאולה ,מתאים לתקופה זו
בהתאמה חופפת ..הם ז"ל צופים מרחוק בתקופתנו
ומסתכלים בה ,כאילו נמצאים בהווה שלנו ...בדור
זה שאנו חיים בו רואים אנו איך שנתהוו הדברים
בשעה שנתהוו כקביעתו של הרמב"ם ,שיש בו
סימנים מובהקים של עקבתא דמשיחא ואתחלתא

"עכשיו כשמתקיים השלב הראשון
של האתחלתא דגאולה ,באין שעבוד
מלכויות וחזרה מלכות ישראל
לארץ ישראל ,ואין אנו משועבדים
לממשלת זרים ורואים אנו בעינינו
את החסד הגדול וההשגחה הפרטית
בניסים ונפלאות ,מעת זמן הופעת
המדינה היהודית ,איך שכל העולם
כולו מתחשב עם העוז והגבורה
והתפארת שבנצחיות ישראל ,בין
מה שנוגע לביטחון המדינה בצבאה
ומדיניותה ובין מה שנוגע לכבודה
וכבוד ישראל .ראוי שנדע" :ענווה
היא המידה יותר טובה ליחיד אבל
לא לציבור וכלל ישראל.
דגאולה בבת אחת .תחומים מתעקדין וגבולות
נמחקים ,מערבולת חושך ואור ,גדלות וקטנות .הרי
הרים וצללי צללים ,הכל נסקר בסקירה אחת ,בלי
אופי מיוחד וחותם תכנית ניכר .תקופה זו אי אפשר
לעמוד על אופייה בסקירת עין ואי אפשר לתהות
על טיבה אם עובדים במהירות וביעף על גורמה
ומחולליה .אין למדוד את התקופה הזו במידת
ההיסטוריה המקובלת ,ואין להכירה ולעמוד על
הטמון בחובה לעתיד מנפתולי עצמה .כל כולה
זמן חדש היא ,זמן מופלא ומכוסה שכיסה והעלים
עתיק יומין ולאו כל אדם זוכה להיות ראוי להגיע
לחקר המסתורין של תקופתנו וללמוד ממנה את
הלקח לשעה ולדורות את הלקח היחיד לישראל
ולעמים ,כי עטוף מסתורין הוא הזמן הזה ,עמוק
הוא בעינינו ומי ימצאנו".
אל מדינת ישראל התייחס הרב צימרמן כאל
חסד גדול והשגחה פרטית" :עכשיו כשמתקיים
השלב הראשון של האתחלתא דגאולה ,באין
שעבוד מלכויות וחזרה מלכות ישראל לארץ
ישראל ,ואין אנו משועבדים לממשלת זרים ורואים
אנו בעינינו את החסד הגדול וההשגחה הפרטית
בניסים ונפלאות ,מעת זמן הופעת המדינה
היהודית ,איך שכל העולם כולו מתחשב עם העוז

והגבורה והתפארת שבנצחיות ישראל ,בין מה
שנוגע לביטחון המדינה בצבאה ומדיניותה ובין מה
שנוגע לכבודה וכבוד ישראל .ראוי שנדע" :ענווה
היא המידה יותר טובה ליחיד אבל לא לציבור
וכלל ישראל .מצומצמת היא המדינה בכמותה
נגד מדינות העולם של מאות מיליונים יושבים
המתנגדים לקיומה ומתנכלים להכחידה ,אבל
איתן מושבה ,באיכותה וכשם שכדור הארץ אף
שאינו אלא כגרגיר חול נגד כוכבי מעלה ,בכל זאת
אנו בטוחים לפי חוקי הטבע שטבע יוצר הטבע,
כמו שנאמר 'תולה ארץ על בלימה' ,כן בטוח קיום
עם ישראל לפי החוק והתוכנית האלוקית .נוסיף
לזה ביאור במילה אחת' -תולה ארץ -ישראל -על
בלימה' -וכל הכוחות שבעולם לא יזיזו את קיום
המדינה ,ותהליכיותיה הנצחיות".
יחסו לנבחרי הציבור ,אנשי הציבור ומנהיגי
המדינה היה מלא הערכה וכבוד .במקומות רבים
הוא מציין את הכבוד הרב שיש לרכוש להם ועל
אמונתם הפנימית" :אני אומר שסוד ההצטרפות
(בין הדתיים לחילוניים מ.מ) היא ג"כ בין מנהיגי
התורה ומנהיגי המדינה .זה לא כבר שמעתי הערכה
של שר אחד בנואמו על קברו של הרב יעקב הרצוג
ז"ל ,ובתוך דבריו אמר' :הוא היה לסמל האמונה
הגדולה שבחיינו והוא לא היה נהיה לסמל האמונה
הזאת אילולא הוא היד הנושא שלה .ולעיתים
קרובות הנושא בעל זכות יוצרים .בחברתו חשנו
שההיסטוריה היהודית לא רק נמשכת הלא שהיא
מוסיפה להתחולל כי יציאת מצריים לא הסתיימה
וביאת משיח לא דחתה וכי הם משתמשים
בערבוביה כמבחן בלתי פוסק לדור שלנו'.
חשבתי אז בדעתי כמה גדולים הם מנהיגי מדינת
ישראל וכמה חזקה היא אמונתם בערכי התורה,
כלום יש ביד מי שהוא ,מהקיצונים שבקיצונים של
החרדים ,להכחיש העובדה שיש בין שרים וחברי
כנסת גדולי תורה ,הרי מלבד ההצטרפות של בעלי
תורה עם מנהיגי המדינה יש הצטרפות של תורה
בין מנהיגי המדינה עצמה".
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

שגיאות מי יבין מנסתרות נקני.

במדור 'חיבת הארץ' בשבוע שעבר על הרב
אשכנזי שפעל לרכישת חלקת קברו של שמעון
הצדיק נפלה טעות גרפית כאשר למדור צורפה
תמונה לא נכונה.
כבר למעלה מ  230 -גליונות שאנו פועלים מדי
שבוע לבחינה מדוקדקת על המתפרסם בעלוננו
בבחינת קוצו של יו"ד.
בעקבות שגגה זו ופניית מאות מתקנים למדנו על
עוצמתו של המדור ותפוצתו הרבה.
מדור חיבת הארץ הפך לעוגן מרכזי בעלון 'ישע
שלנו' ובסדר היום של עלוני השבת ואף בשולחן
השבת בבתים רבים.
אנו מתנצלים על הטעות ומודים לעשרות אלפי
הקוראים מדי שבוע ,אשר אף שולחים תגובות
ותיקונים והצעות לכתיבה.

"ארץ ישראל יש לה הסגולות החיות העליונות,
יש בכחה להפך את התכן היותר רע והיותר
מקולקל לטובה ולברכה”.
(עולת ראיה א' עמ' מ)

מבט להתיישבות

ס

רטים של תלמידי מגמת תקשורת
באולפנת להב"ה בקדומים וישיבת
נווה שמואל באפרת זכו בפרסים
בשלב הגמר של תחרות היצירה הצעירה
בחינוך הדתי תשע"א שהתקיים בסינמטק
של ירושלים זכו בפרסים שני סרטים מיוחדים
– שניהם פרי עמלם של תלמידים ממוסדות
חינוך ביהודה ושומרון.
הסרט "על שם סופו" שהופק על ידי
תלמידי מגמת הקולנוע בישיבה התיכונית
"נווה שמואל" באפרת קיבל את פרס העריכה
לסרט .הסרט "כבלים מודרניים" שהופק על
ידי תלמידות אולפנת להב"ה בקדומים קיבל
את פרס הגולשים של ערוץ .7
עלילת הסרט "על שם סופו" מבוססת על
סיפור אמיתי ,ומתארת את סיפורו של נער
שאביו נפטר ומשפחתו שקעה לעוני .הנער
נסחף אחרי דודו לחיים של פשע .הוא מתדרדר

חיים בסרט

עד שהוא עומד לדין על ביצוע שוד מזוין .הקשר
של הנער עם הנשדד שבו ירה ופצע שולח
אותו לדרך ארוכה של תשובה .את הסרט ביים
יוחאי סמט ,צילם וערך אלון ברנד ,כשלצידו
בתפקיד עורך המשנה איינאו דמקה ,והפיק
חגי עמנואל.
עלילת הסרט "כבלים מודרניים" מתארת
את סיפורה של נערה מתבגרת החיה
במציאות המודרנית ,מבלה את מרבית זמנה
מול המחשב בפייסבוק ,מול הטלפון הסלולרי
ושאר טכנולוגיות .הבחור שהיא מאוהבת בו
דרך הפייסבוק ,ואותו מעולם לא פגשה ,נפרד
ממנה .היא מנסה לחפש אותו שוב ולדבר על
כך עם מישהו ולא מוצאת מענה .היא חשה
כלואה בתוך הטכנולוגיה המתקדמת בלי
יכולת אמיתית להתנתק ממנה ולתקשר באופן
בלתי אמצעי .במהלך הסרט חווה הנערה
קשיי תקשורת רבים עם משפחתה ומצב של

ניכור .היא עוברת מהפך שמעורר בה שאלות
קיומיות.
במהלך העבודה על הסרט ,התלמידות יצרו
שפה קולנועית המתאימה לעלילת הסרט.
יש לציין כי אולפנת להב"ה היתה החלוצה
בתחום מגמות הקולנוע בחינוך הממלכתי דתי.
את הסרט ביימה רעות כהן ,צילמה לירון חזי,
הפיקה אורטל המבורגר וערכה גילת עקיבא.
שני הסרטים המצטיינים הוקרנו בסינמטקים
של ירושלים ותל אביב ובפסטיבל הרצל הזהב
בהרצליה בחודש האחרון.
מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי
ועלית הנוער במשרד החינוך ד"ר יחיאל שילה
שיבח את ההישגים שהושגו בזכות הנהלות
המוסדות המפוארים ,צוות המורים והמורות
לקולנוע ,וכמובן – תלמידי ותלמידות שתי
המגמות ,ואיחל לתלמידים ולתלמידות הצלחה
רבה בהמשך דרכם.

•

לאור ההצלחה¨ בתי אמנה ממשיכה בבניה בשומרון ומזמינה אתכם לסימפוניה של איכות חיים°

רבבה
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הבית∫ קוטג‘ טורי¨
 ¥חדרים¨ ∂ πמ“ר בנוי
המחיר∫ ∞∞∞¨₪∑¥µ

לשרותכם
משרד מכירות
בפתח תקוה

נשארו
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אחרונים

הבית∫ חד משפחתי
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isaacnadlan@gmail.com
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 5ישע שלנו

סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה
יהודית בדש

מאבוקות בראשי ההרים
אל תוך לבבות בוערים
לראש חודש אדר א'

ה

ישע שלנו 6

תוכנית השתלמויות תשע"א עם בית ספר שדה עפרה

בשבילי ארץ התנ"ך " -על זמן שאול"
ז' אדר א'  ,11.2.11שעות.6:30-14:00 :
בהדרכת חיליק אברג'יל

"בראשונה היו משיאין משואות .משקלקלו הכותים,
התקינו שיהו שלוחין יוצאין( ":מסכת ראש השנה ,ב,ב).
משואות  -אותות האש ,הועלו
בראשי הרים גבוהים ,אשר קיים
ביניהם קשר עין .מהירות הקשר
חייבה קיומן של תחנות מעטות ,שמרחק רב
ביניהן ,אך שקשר העין ביניהם טוב ,ושאור
המשואות שיועלו בראשיהן ילך למרחוק.
על משואות ראש חודש הידועות מתקופת
בית שני נכתב רבות .אף מעל דפי עלון זה
דנו לא אחת על המשואות מנקודת מבט
גיאוגרפית-היסטורית .הפעם נבקש להכיר
את השימוש במשואות.
המילה "משואה" בהקשר של מדורת
אש ידוע ומקובל כיום .בירמיהו מופיע
קֹוע
רּוׁש ִַלם ִּוב ְת ַ
"ה ִעזּו ְּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן ִמ ֶּק ֶרב יְ ָ
ָ
לּ-בית ַה ֶּכ ֶרם ְׂשאּו ַמ ְׂש ֵאת
ׁשֹופר וְ ַע ֵ
ִּת ְקעּו ָ
ִּכי ָר ָעה נִ ְׁש ְק ָפה ִמ ָּצפֹון וְ ֶׁש ֶבר ּגָ דֹול" (ו,א).
נראה בפשט שהביטוי "משאת" מתייחס
להבערת אש אך יש גם פרשנים הנוטים
לפרש זאת כדגל או נס הדורשים נשיאה.
בכל אופן ,אנו רואים במקרים רבים אחרים
כי הביטוי "נשא" פירושו הדלקה ושריפה.
משחר ימיו של עם ישראל ,בימי
הנדודים במדבר ,שימשה האש כאמצעי
תאורה ואיתות ,לשם שמירת הקשר בין
יֹומם
יהם ָ
השבטים ,שנאמר" :וַ ה' ה ֵֹלְך ִל ְפנֵ ֶ
ְּב ַעּמּוד ָענָ ןַ ,לנְ ח ָֹתם ַה ֶּד ֶרְך ,וְ ַליְ ָלה ְּב ַעּמּוד ֵאׁש,
יֹומם וָ ָליְ ָלה" (שמות
ם-ל ֶל ֶכתָ ,
ְל ָה ִאיר ָל ֶה ָ
י"ג,כ"א) .רועי הצאן ,ששוטטו עם מקניהם
במדבריות ,וסביר להניח כי בשעת חירום
הזעיקו את בני שבטם באמצעות השאת
משואות .כאשר בני ישראל התנחלו בארץ
כנען כשבטים ,הם המשיכו לנקוט בשיטת
השאת משואות בראשי ההרים .אזעקת
שבטים למלחמה באויביהם ,כינוס העם
משני עברי הירדן והקשר היעיל בין שני חבלי
ארץ רחוקים זה מזה ,הושגו באמצעות
משואות ואיתות .דוגמא מפורסמת לכך אנו
מוצאים בתעודות לכיש .לכיש היתה העיר
הגדולה בממלכת יהודה ושניה בחשיבותה
בממלכה .בשנת  701לפנה"ס ערך סנחריב
מלך אשור מסע כיבושים ביהודה במהלכו
הוא החריב את ערי השפלה כליל .עדויות
לימיה האחרונים של לכיש אנו מוצאים
בשברי חרסים":אל משואות לכיש נחנו
ׁשֹמרים בכל האֹתֹת אשר נתן אדֹני כי לא
נראה את עזקה" על־פי הארכיאולוג יגאל
ידין הכוונה בביטוי "אל משואות לכיש" הוא
"על" משואות לכיש :כלומר משמר העיר
מדווח כי המשואות בעזקה ,העיר הסמוכה

תנ"ך זה בטבע שלנו

 כבו ,וכי נבוכדנצר מלך בבל כבר כבש אתהעיר .הגיאולוג (וכיום השר) ד"ר בני בגין
חולק על הפרשנות הזו וטוען שהחרס
מתעד דיווח שגרתי בו מדווח הכותב כי הם
צופים למשואות לכיש כדי לקבל הודעות
מהפיקוד הגבוה ,שכן הם אינם יכולים
לראות את האיתותים הנשלחים ממשואות
עזקה ,שנמצאת בנקודה נמוכה יותר .כך
או כך ,נראה על פי עדות זו כי המשואות
שימשו להעברת מסרים בזמן הלחימה מול
האשורים .עדויות נוספות לשימוש בלהבת
אש או עשן ניתן לראות בעת כיבוש העי
בספר יהושע" :וְ ִכי ָע ָלהֲ ,ע ַׁשן ָה ִעיר וַ ּיָ ֻׁשבּו
ת-אנְ ֵׁשי ָה ָעי" (ח,כא) .עשן העולה
וַ ּיַ ּכּו ֶא ַ
מן העיר הוא סימן לעם להסתובב לעבר
אנשי העי ולהכות בם .עקרון דומה מופיע
גם במלחמה נגד שבט בנימין לאחר אירוע
פלגש בגבעה ":וְ ַה ַּמ ְׂש ֵאת ֵה ֵח ָּלה ַל ֲעלֹות ִמן-
ָה ִעיר ַ -עּמּוד ָע ָׁשן" (שופטים כ,מ) משאת
פירושה משואה.
בימי שלום של שלהי בית שני ,שימשו
המשואות את בית הדין בירושלים להודיע
על ראש חודש .מעבר לתפקידם ההלכתי
היה למשואות תפקיד לאומי המתייחס
לקשר עם התפוצות .קביעת המועדים
בלוח העברי וכל הקשור לקידוש החודש
ועיבור השנה ,בוצעו רק בארץ ישראל על-
ידי בית הדין בירושלים .אותות המשואות
שהגיעו מידי חודש חסר לגולה היוו סימן
ועדות כי בארץ-ישראל מתקיים מרכז
רוחני שהינו לב העם היהודי ,ושיש לו
מעמד של מנהיגות בקרב תפוצות ישראל.
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מי יתן
ולזכר אותן האבוקות בראשי ההרים –
נדליק את הלבבות באור גדול של עשייה
ופעולה וכפי שהאבוקות נראו מראש ההר
אחד למשנהו – נזכה לראות כל אחד את
אורו של האחר והאחר את אורו של חברו
וכן הלאה עד לבניין בית המקדש מתוך
אהבת חינם.

מקורות להרחבה:

 .1ישראל רוזנסון ,משואות ראש חודש
בימי בית שני-עיון במקורות ובהלכה,
מתוך :קרן הסרטבה ומזרח השומרון
בהוצאת ביס"ש מעלה אפרים.
 .2יהודה דגן ,אימי מצור וחורבן ,לכיש
בימי ממלכת יהודה ,מתוך :נתיבות
השפלה והרי יהודה .עורך איל דודסון.

•

נקודת מפגש :ירושלים (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים).
נלמד על הקשר המיוחד בין שמואל הנביא לבין בן טיפוחיו,
המלך שאול ,המלך הראשון של ישראל .נתחיל בנבי סמואל,
מקום בו לפי המסורת חיי ונקבר שמואל ,נמשיך לתל אל פול
הגבעה הצופה לעבר הרי בית אל וירושלים בה בנה שאול את
ארמונו .משם נמשיך לעבר קובור בני ישראל ,אשר בו לפי חלק
מהחוקרים נקברה רחל אימנו ונסיים בתל שילה בה התחיל
שמואל את דרכו כנביא.

בעקבות הנודדים

י"ב אדר ב'  ,18.3.11שעות.6:30-14:30 :
בהדרכת ד"ר אדיב גל

נקודת מפגש :אזור כפר אדומים (נקודה מדויקת תימסר
לנרשמים).
בסיור ייחודי באזור ספר המדבר נלמד כיצד מתבצעת נדידת
הציפורים? איך צופים בציפורים? וכיצד יכולות הציפורים להשפיע
על חיי האדם? נבין את ייחודיותה של ארץ ישראל כארץ מעבר
בין יבשות במהלך נדידת הציפורים פעמיים בשנה.
במהלך הסיור נרד מאלון לעין מבוע ,נערוך תצפיות ממצפה
יריחו ,השומרוני הטוב ונסיים באזור קיבוץ אלמוג.

פסח – שומרונים

כ"ה ניסן  ,29.4.11שעות7:00-15:00 :
בהדרכת זאב ח .ארליך (ז'אבו).

נקודת מפגש :אזור אריאל (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים).
הכרת השומרונים ,מוצאם ואמונתם .ביום זה נעסוק באתרים
בהר גריזים ומקומו בהיסטוריה .נסייר בתצפיות מרכזיות בהר
גריזים ,בקריית לוזה – שכונת השומרונים ,אתר הזבח השומרוני
והאתר הארכיאולוגי במקום .נלמד על מנהגים ,ריחות וצבעים
ייחודיים בחג הסוכות השומרוני.

בעקבות תוכנית אלון

כ"ג ניסן  ,27.5.11שעות.7:00-15:00 :
בהדרכת ארז קמה ויהודית בדש.

נקודת מפגש :אזור עפרה (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים)
לאורך ציר אלון מצויים אתרים רבים אשר מהווים נקודות
היסטוריות חשובות .מעיינות ,מערות ,דרכים עתיקות ומורשת
קרב בכל עיקול הם אבני הדרך לאורך דרך אלון .נתחיל את היום
במצפה דני ,משם ניסע לאורך כביש אלון לעין סמיה ,מצפה אלון
ונסיים אנדרטת המערה.

בעקבות "מבצע שמואל"

ט"ו סיוון  ,17.6.11שעות.7:00-15:00 :
בהדרכת ד"ר יוסי שפנייר

נקודת מפגש :ירושלים (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים)
בעקבות סיפורם המרתק של היישובים עטרות ונווה יעקב אשר
היו חלק מראשית ההתיישבות בצפון ירושלים .נעלה על נס את
זיכרון ההתיישבות מצפון לירושלים עד תש"ח .במהלך הסיור
נגיע לנבי סמואל (מקום נפילתם של השישה עשר בסמוך
לעטרות) ,בית הקברות של המושב עטרות ,גן הגבורה (בפסגת
זאב) וחדר ההנצחה בגבעת התחמושת.

לפרטים נוספים :בית ספר שדה עפרה –
ofra@spni.org.il 029975516

יש לך עניין במשימה חינוכית ערכית
ובעלת משמעות?!
מחפש/ת שירות מאתגר ?
אם כן מקומך איתנו! בית ספר שדה
עפרה עוסק בחינוך לידיעת ואהבת
הארץ באזורי בנימין ,שומרון ,בקעת
הירדן וירושלים .בואי ,ואולי תוכלי
גם את להרוויח שרות עם משמעות,
שנה של סיפוק ולמידה של חבל ארץ
לא נודעת.
לפרטים נוספים :בית ספר שדה עפרה.

ילדים שלנו
!שלום ילדים יקרים

זהה את ה

דמות
!čđĤģč
'Č ĤďČ ěđĕĘĕĎ
čđĔ Ęė ČĘĚ

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
02-6516662 לפקס
.ita@myesha.org.il או למייל
!בהצלחה רבה
. רפאל איתן:פתרון החידה הקודמת

.www.myesha.org.il

שמות הילדים הזוכים מופעים באתר
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חדשותיש"ע

האקבי זה כאן

מייק האקבי ,מושל
ארקנסו לשעבר ,אשר על
פי סקרים אחרונים הוא
המועמד המוביל בקרב
הרפובליקנים לתפקיד
הנשיא האמריקני הבא
ביקר השבוע ביהודה
ושומרון כאורח מועצת
יש"ע.
במהלך ביקורו אמר
האקבי כי ניצחונה של
ישראל במלחמת ששת
הימים שהביא לשליטתה
המחודשת ביהודה ושומרון

כמאתיים מתומכיו שבאו יחד עמו מארה"ב.
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ומנכ"ל מועצת יש"ע
נפתלי בנט העניקו לו תבליט של ירושלים וכן
כד ובו פסוקים מספר ירמיהו המבשרים על
גאולת ציון .דני דיין הודה למושל על ביקורו,
"שלא רק מראה על רצון ללמוד את העובדות,
אלא גם מלמד על הזדהות נחושה עם מפעל
ההתיישבות ביו"ש" .דיין הוסיף כי תושבי יש"ע,
ללא יוצא מן הכלל ,מקווים לראות את המושל
האקבי בבית הלבן.
האקבי ,המגיש בשלוש השנים האחרונות
תוכנית טלוויזיה פופולארית ברשת 'פוקס' ,סיכם
את הסיור ואמר כי הגיע לארץ ,בפעם ה,15-
כדי להביא עמו מסר לארה"ב" .חשוב לי שיידעו
שבניגוד לסיסמאות כמו 'שתי מדינות לשני
עמים' או 'מפת הדרכים' ,ישנה מציאות בשטח
ובני אדם שחיים כבר שנים רבות בחבל ארץ
מיוחד זה וזהו ביתם הנצחי".

•

0

במזרח התיכון – על מדינת ישראל ,זאת בעקבות
הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים .התהליכים
שאנו עדים להם היום במדינות שונות כמו לבנון,
מצרים וטוניס ,מעידים כי מדובר באמירות ללא
בסיס .חוסר היציבות האזורית סביבנו מוכיח שוב
כי על מדינת ישראל לדאוג לביטחונה ולהסדרי
ביטחון איתנים ויציבים ,על מנת שבכל עת ובכל
מצב נוכל להבטיח את בטחון אזרחי ישראל".

•

לתת מכל הלב

חברי סניף בני עקיבא באפרת ,המפעילים
מזה מספר שנים קייטנות ופעילויות שונות
לילדי ביה"ס לחינוך מיוחד "סדנת שילוב"
שבראש צורים יקיימו בשבת הבאה "שבת
שילוב" שבה יתארחו ילדי הסדנא לשבת
שלמה ביישוב.
הפעילות עם הילדים המיוחדים והמקסימים
משמעותית לילדים ולחונכים כאחד:
כולם לומדים לקבל את האחר והשונה
ולהתייחס לנשמה המקסימה שבתוכנו פנימה.
בשבת הבאה ,פרשת תצווה ,יארח הסניף את
הילדים המקסימים לשבת שלמה באפרת.
פעילות זו של שבת סדנא אצלנו באפרת
משמעותית אף מעבר לכך היות והיא משלבת
גם את ילדי הסניף הצעירים יותר ,כל שבט
בהתאם ליכולתו ,בארגון השבת ובפעילויות
במהלך השבת עצמה.
בשבת זו אנו משלבים את המשפחות
והתושבים באפרת ,אך בעיקר מחנכים את
הדור הבא לתרום ולתת מזמנם ומנשמתם
למען הקהילה ולמען החברה בישראל.
השבת נערכת כמובן על בסיס ההתנדבות
וטוב הלב של אנשים טובים ובסניף ישמחו לסיוע
ולתרומות לקיום השבת – שעיקר ההוצאה
הכספית בה היא הזמנת הקייטרינג לסעודת
שבת בצהריים שתתקיים ברוב עם בסניף יחד
עם ילדי הסדנא ,חברי חבריא ב' ובוגרי הסניף
השותפים בפעילות חשובה זו .לתרומות וסיוע
לשבת 'שילוב'  -דני .052-3664667

הממשלה והשר 15
לראש
המשנה
בהצלחה -
במגיפה
"אפרת" נלחמת
לפיתוחלתינוקות
ב
כ
השר
אזורי,
פעולה
ולשיתוף
והגליל
הנגב
י
נפגש ום
סילבן שלום ,סייר השבוע בגוש לא
עציון ,זוכ
ועםים לחיים
www.efrat.org.il
02-6536212
גולדשטיין
המועצה שאול
היו שותפים עם ראש

בגוש עציון
שלום
גזרת פרעה השר
בימינו!
סילבןגם
מתקיימת

גזרת פרעה מתקיימת גם בימינו!

"אפרת" נלחמת במגיפה בהצלחה-
האזור.
ולפתח את
להמשיך
02-6536212
שותפים
הינו בגדר נס ,ועליה היו
www.efrat.org.il
שאפילו לא
"מדוע שישראל תיתן שטחים למי
מקבל את זכותה להתקיים? על ישראל לבנות
שכונות חדשות בכל רחבי הארץ" ,קבע" .בניגוד
לשורשיות של עם ישראל בארץ ישראל ,כל
נושא הזהות הפלסטינית כביכול הוא חדש לאור
העובדה שעד לא מזמן ירדן הייתה מולדתם".
את הסיור פתח האקבי באריאל ,שם ביקר
במרכז האוניברסיטאי ובהיכל התרבות החדש.
על מדרגות ההיכל הביע את התנגדותו הנחרצת
לחרם האומנים ואמר כי "היכל תרבות הוא דבר
בריא ונצרך .אני בטוח שההיכל יסתדר ללא
האומנים המחרימים ,אבל לא בטוח שהם יוכלו
להסתדר בלעדיו" .בהמשך הגיע אל מפעל
הפלסטיק 'ליפסקי' בברקן ,המעסיק עובדים
ישראלים ופלסטינים יחדיו .האקבי שוחח עם
העובדים והתרשם משיתוף הפעולה יוצא
הדופן.
במכינה הקדם צבאית 'בני דוד' שבעלי פגש
המושל את ראש המכינה ,הרב אלי סדן ,וביקר
בחדר הנופלים שהוקם לזכר בוגריה שנפלו
בשירותם בצה"ל .בנאום מרגש שנשא בפני
מאתיים מתלמידי המכינה ,אמר ללוחמים
הפוטנציאליים" :באתי להצדיע לכם על אומץ
ליבכם ועל נכונותכם להקריב למען עמכם
www.efrat.org.ilשעליה
ולמען האל" .הוא ציין כי ברשותו חולצה
הכיתוב" :אל דאגה ,ארה"ב .ישראל מאחורייך"
וזכה לתשואות רמות בקרב קהל התלמידים.
הסיור המיוחד נחתם במרכז המבקרים
בנימין  -יקב פסגות ,בנאום שנשא האקבי בפני

גזרת פרעה
מתקיימת גם בימינו!

"אפרת"

נלחמת במגיפה בהצלחה -

ראש מועצת אפרת עודד רביבי ואף השתתף
בטקס סיום הש"ס בישיבת מקור חיים.
במהלך הסיור ביקר השר בסניף המקומי של
רשת "רמי לוי" קיים תצפית על אזור בת עין,
ביקר בסדנא בראש צורים ,והשתתף בטקס
סיום ש"ס בישיבת "מקור חיים" בכפר עציון.
שלום המשיך למועצה המקומית אפרת,
אשר בה ביקר במוקד הביטחוני ובמוקד החירום
המוקדים
גםלשני
מתקיימתסיוע
משרדו יעביר
ואמר כי
הרפואי
בימינו!
פרעה
גזרת
כל -הבדל
ללא
הסביבה
תושבי
את
המשרתים
"אפרת" נלחמת במגיפה בהצלחה
בין יהודים לערבים .ראש מועצת אפרת עודד
רביבי הציג בפני השר שלום את מצוקת הבנייה
יחידות דיור.
הממשלה של מאות
היושל
וההקפאה
02-6536212
שותפים
שלום כי "במשך
סילבן
השר
אמר
הסיור
במהלך www.efrat.org.il
שנים הטילו את האחריות על חוסר היציבות
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גזרת פרעה
מתקיימת גם בימינו!

"אפרת"
נלחמת במגיפה בהצלחה -
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