שמחת ראש חודש

תפילת שחרית בבית הכנסת 'שלום על
ישראל' ביריחו ,השבוע

שלנו
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מנחם בן מוקסם מהנוף
המתנחלים

כ

הונת הממשלה ה ,32-לוותה עד כה
בהקפאה חונקת על ההתיישבות
שעודנה נמשכת ,כאשר אפילו מכרז אחד
לבניה ביהודה ושומרון אינו מאושר .זאת
בעוד כל ממשלות ישראל מאז מלחמת
ששת הימים ובכללן ממשלות פרס ,רבין,
שרון ,ברק ואולמרט  -אישרו אלפי יחידות
דיור במכרזים לבניה ,גם בתקופות קשות
מאוד של משא ומתן ישיר עם הפלסטינים
ולחץ בינלאומי כבד.
כעת ,כך נראה ,שוקל נתניהו להטיל פצצה
נוספת על עם ישראל במחצית כהונתו
השנייה ,בדמותה של פלסטין  -מדינת
טרור בגבולות זמניים .נאומו המתוכנן,
שזכה לכינוי המפוקפק 'בר אילן  '2חייב
להיות נאום שמחזק את הממשלה ומשקף
את קווי היסוד שלה .אסור לו להפוך לנאום
כניעה נוסף ,שרק מחליש את כוחה של
ישראל בעולם.
המשך בעמוד הבא

זמני השבת

כניסה
כניסה יציאה
חברון  18:21 17:14ירושלים 17:08
שכם  18:20 17:13תל אביב 17:24
17:14
ב"ש  18:22 17:23חיפה

יציאה
18:20
18:22
18:21
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שרה גיבורת ניל"י
דמויות מופת בעם ישראל

ברודי מכדרר בגוש עציון
מה קורה

על הפרשה ויקרא
הרב אלישע וישליצקי

"יקריב אותו לרצונו"

ע

יבורה של שנת ה'תשע"א ,מציב את
שבתות ראשית ויקרא במפגש חי עם
חודש אדר שני ,עד ועד בכלל פורים
פרזים ומוקפים ,גם יחד.
אשר על כן ,אי אפשר להתעלם מהבירור
הנוקב של המקראות ותורה שבעל-פה עם
המושג אדם )ויקרא א',ב'( והקשר המיוחד
בינו לבין "יקריב".
אולי בדורנו ,יותר הייתי מדגיש בשטחיות
ואנוכיות את האדם ה'מתקרב' ,זה האומר:
"אבא ,אני רוצה לדעת שאתה אוהב אותי,"...
אבל אדם 'המקריב'?! אדם שאינו חושב על
עצמו?!
לפיכך ,מה גדולה הארתם של חז"ל על
אמירת "הנני" כמאפיינת את גדולי אימותינו

ואבותינו בכל הדורות ,כקובעת את חותם
הנפש" :לשון ענוה ,לשון זריזות" )מדרש
ספרא תחילת ויקרא ,ורש"י בראשית כ"ב
ול"ז(.
ואם אכן העצמיות בטהרתה קשורה במהותה
לנתינה ולהקרבה ,או אז מתברר כיצד
בהמשך מרימה אותנו התורה לגובה נוסף:
" יקריב אותו לרצונו – מלמד שכופין אותו.
יכול על כרחו? תלמוד לומר :לרצונו" )מדרש
ספרא ,ויקרא א',ג'(
אך כיצד תעמוד הנפש בימינו ,בסתירה מעין
זאת ,בין הרצון לכפיה? ומה יהא על החופש?
על העצמיות? והנה בפורים ובהכנות אליו
מוארת הנפש בחידוש של "לך כנוס את כל
היהודים" ובמשלוח מנות ,מורחבים באמת
מושגי האחווה והרעות ומתגלה מבפנים,
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו \\1

יש“עמדה

בנה ,ביבי ,בנה!

המשך מעמוד השער

מזכיר הממשלה ,עו"ד צבי האוזר ,אישר
השבוע כי ראש הממשלה נתניהו מתכוון
לפרוס בקרוב מאוד את משנתו המדינית
המעודכנת ,במה שכבר זכה לכינוי 'נאום בר
אילן  .'2נתניהו ,כך פורסם ,אף מתכוון לזמן
את חברי סיעת הליכוד ,כדי לשמוע מה יש
להם לומר בנושא.
בתחילת השבוע ביקשה מועצת יש"ע לרמוז
לראש הממשלה מהו התוכן שראוי שיימצא
באותו נאום מדיני ,כאשר אלפי חברי מרכז
הליכוד ,חברי כנסת ועיתונאים קיבלו מסרון
שבישר להם כי בתוך דקות יעביר אליהם
ראש הממשלה בטלפון את עיקרי נאום בר
אילן  2המתוכנן .זמן קצר אחר כך ,צלצלו
אלפי הטלפונים הסלולאריים ומהצד השני
נשמע קולו של בנימין נתניהו:
"אזרחי ישראל .אמרתי בשנה שעברה בקול
צלול וברור :אריאל היא בירת השומרון
ואריאל היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל
וממדינת ישראל .נישאר שם בכל הסדר
עתידי כזה או אחר ואנחנו מתכוונים לעזור
לה להתפתח .אנחנו ממשיכים לבנות!" –
הצהרתו של נתניהו נחתמה במחיאות כפיים
סוערות.
כמה שעות לאחר מכן נחשף כי מאחורי
המהלך עומדת מועצת יש"ע ,המבקשת

להזכיר לראש הממשלה את הצהרותיו
בעת ביקורו בעיר אריאל בשנה שעברה.
מדובר בחלק מקמפיין כולל ,תחת הכותרת
'בנה ביבי ,בנה!' ,שנועד להבהיר לנתניהו
כי הקואליציה שבראשותו ועם ישראל כולו
תומכים בחידוש הבניה בערי יהודה ושומרון
לאלתר .זאת במענה לדברים שאמר ראש
הממשלה בישיבת סיעתו בשבוע שעבר
ראש הממשלה נתניהו סיפר בשבוע שעבר בישיבת סיעת
הליכוד שקשה לו לבנות באריאל ,מעלה אדומים ובשאר
ערי יהודה ושומרון ,כי הוא מרגיש שהעולם לוחץ עליו.

אדוני ראש הממשלה ,אל תרגיש מבודד.
בכירי הליכוד מחזקים אותך :

בנֵה ביבי,
בנֵה!
המשנה לראש הממשלה
השר משה )בוגי( יעלון:

"אי אפשר להקפיא את הבנייה בערי
יו"ש".

שר האוצר יובל שטייניץ:

"ההקפאה חלפה .הגיע הזמן לחזור
לבנות ולהיבנות".

המשנה לראש הממשלה
השר סילבן שלום:

"הגיע הזמן לחדש את הבנייה ביו"ש
באופן מעשי!"

שר ההסברה והתפוצות
יולי אדלשטיין:

"לא ייתכן שדווקא ממשלת הליכוד לא
בונה בגושי ההתיישבות".

שר התחבורה ישראל כץ:

"יש לחדש את הבנייה בערי יו"ש
באופן מיידי".

שרת התרבות והספורט
לימור לבנת:

"הממשלה הזו מחויבת להמשך הבנייה
ביו"ש ,ויש לחדשה לאלתר".

שר החינוך גדעון סער:

"חייבים לחדש את הבנייה ביהודה
ושומרון".

השר להגנת הסביבה
גלעד ארדן:

"אני קורא להפסיק לעכב את מכרזי
השיווק ביו"ש ולשחררם לשיווק".

הליכוד קבע:

לא בונים פחות מאולמרט ,משרון ומברק.
המטה ה אומי ב יכוד

ולפיהם אין באפשרותה של ישראל לחדש
את הבניה ביו"ש בשל הלחץ המופעל עליה
מגורמים בינלאומיים.
במסגרת הקמפיין החדש נתלו השבוע
גם שלטי חוצות סביב קריית הממשלה
בירושלים ופורסמו מודעות בעיתונים ובהן
ציטוטים משרים וח"כים בכירים ובהם משה
יעלון ,סילבן שלום ,גדעון סער ,ישראל כץ,
יובל שטייניץ ,לימור לבנת ,גלעד ארדן ויולי
אדלשטיין הקוראים לחדש מיד את הבניה
בערי יהודה ושומרון .נזכיר כי אף ראש
ממשלה מאז מלחמת ששת הימים לא
הקפיא לחלוטין מכרזים חדשים בערי יהודה
ושומרון .פרס ,רבין ,אולמרט ,שרון וברק –
כולם בנו .רק נתניהו מקפיא.
אנחנו עומדים בימים אלה במחצית ימיה
של הממשלה ה .32-ראש הממשלה חייב
להקשיב לרחשי הציבור ולהבין שאין ולא
יהיה לו מנדט לבצע מהלכים מדיניים
מסוכנים ,שעלולים להקים בסמוך אלינו
את פלסטין – מדינת הטרור ,בין אם בגבולות
קבע ובין אם בגבולות זמניים .נאום בר אילן
 2חייב לפיכך לכלול הצהרות ברורות בעד
חידוש הבניה ,בעד פיתוח ההתיישבות ונגד
המשך הויתורים שרק מחלישים את כוחה
של ישראל בעולם.
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מנחם בן

מנחם בן ) (62עיתונאי ,משורר ומבקר
ספרות .מתגורר בשנה האחרונה
בנופים שבשומרון.

1

איך קמים יום אחד ומחליטים לעבור
להתגורר בשומרון?
"אהבת ארץ ישראל זה לא דבר שקמים
איתו בוקר אחד .זה מתמשך שנים
ארוכות .תמיד אהבתי את ההתנחלויות,
פעם אפילו שקלנו לעבור לימית לפני
שפונתה ולאריאל כשרק קמה ,אך זה
לא יצא לפועל .הפעם זה הסתדר ומאוד
מוצא חן בעיניי הטוהר של ההתנחלויות
והמגורים פה התאימו לנו מהרבה בחינות
נוספות .חשוב לי להיות דווקא במקום
שמאיימים לפנות אותו חס וחלילה ,כי
אני כמובן נגד פינוי כל בית שהוא ביהודה
ושומרון".
אתה מוצא קווי דמיון בין נופים לבין
כרמיאל ,עיר מגוריך הקודמת?
"חלק גדול מהחיים שלי מתנהל מהבית
ומכיוון שיש לנו בית נפלא בן שבעה
חדרים שדומה בסיסית לבית בכרמיאל,
המציאות שלי נמשכת כרגיל .בכרמיאל
היינו בתוך נוף מאוד יפה וכך גם נופים,
שצופה אל תל אביב והים .אני ,אגב,

2
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\\ יש”ע שלנו

נוהג לומר לאנשים שהם לא מבינים
כמה זה קרוב ושאם לא אנחנו נגור כאן,
הפלסטינים ירו מגג הבית שלי אל שטח
מרכז המדינה".
כחובב תנ"ך מושבע ,אתה מרגיש
את הקשר בין ספר הספרים לבין
השומרון?
"ברור .זה כל היופי  -פה ושם אפשר
לראות כאן איש רוכב על חמור  -זה נוף
תנ"כי .מי שלא רואה את זה ,לא יכול
להבין כשהוא קורא על בלעם שרוכב על
אתונו .בכלל ,הנוף הפיזי של ישראל הוא
אחד הדברים שהכי מקסימים אותי".
אזור מגוריך מהווה השראה עבור
הכתיבה הספרותית שלך?
"אני אמנם כבר לא כותב ספרות כבר 25
שנה ,אבל מה שמעורר אותי לכתיבה זו
המציאות וזה היופי של המציאות .רק
בשבוע שעבר פרסמתי מאמר די ארוך
שמתייחס לאירועים בחוות גלעד ושם
כתבתי בין היתר שאסור להרוס בתי
מתנחלים ושבמקרים של בניה על קרקע
פלסטינית ,צריך לכל היותר לפצות את
בעל הקרקע".

3
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מה דעתך על אמנים שמחרימים
את ההתיישבות?
"מדובר בחרם מטומטם שנובע מבורות
עמוקה .אנשים פשוט פוחדים כי הם
לא יודעים איפה זה וחושבים שזה יותר
מסוכן מתל אביב .אני תמיד אומר  -הרי
כל מחבל שהתפוצץ בכל בית קפה,
הפך את תל אביב לחשופה יותר מכל
התנחלות .האנשים האלה גם לא מכירים
את ההיסטוריה .אבל לדעתי כל מה שקרה
סביב החרם פעל לטובת ההתנחלויות -
המחרימים הפסידו בקרב והיכל התרבות
באריאל פורח והתחיל בתנופה בזכותם".
איך אתה רואה את יש"ע בעוד 50
שנה?
"אני באופן כללי בעד "ופרצת ימה וקדמה
צפונה ונגבה" .אני בעד התרחבות .אני
מזהה איום מתפתח וזה חמור ביותר ,אבל
אני מקווה שארץ ישראל פשוט תפרח
ותשגשג .חשוב לי להגיד שלדעתי כדאי
היה לפתוח את שערי הארץ לכל אוהבי
ישראל ,גם אלו שאינם יהודים ,כדי לחזק
את עם ישראל וכך לא נצטרך בשום מצב
לוותר על חלקי מולדת".

6

המשך מעמוד השער

מעומק הסוד הנשמתי הישראלי ,כי המחיצות
המלאכותיות בין דעות ,גוונים ,מחנות ,עדות
ואזורים ,אינן אלא פרי באושים של דמיונות
ומשקעים .אך כאשר באה נקודת האמת
האלוקית ,מאירה ומעירה את הנשמה ,גם
שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים )הראי"ה
קוק(.
ואדרבה ,רואים בפורים כל אחד את מעלת
חברו ולא את חסרונו )עפ"י ר' אלימלך
מליז'ענסק( וזוהי שמחה של מצווה בחיבור
עם הציבור ,ולא חלילה "שמחת כרסו" )רמב"ם
הלכות יום טוב ו' י"ז-י"ח( שהיא קשורה לכלא
האגואיסטי החונק את הנפש )הרב סולובייצ'יק
'בסוד היחיד והיחד' .(345-347
הנה כי כן ,המפגש בין ויקרא לאדר מצמיח את

בירור החופש של הרצון והחפץ היותר מקוריים
בתוככי העצמיות ולא מאפשר לי להישאר
אטום ,נעול ומשועבד לשכבת הנפש החיצונית
שלי )'אור החיים' ויקרא י"ח א'-ה' ומלבי"ם א'
ג'(.
ואת בשורת הפתיחות האמיתית של הנפש אל
ההקרבה והאכפתיות כלפי הזולת והציבור
– נושא עם ישראל לדורותיו בעוז ובענווה
כמו שנאמר "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"
)ישעיהו מ"ג  -הפטרת ויקרא( .זוהי תהילת ה'
באמת – לגאול את החיים הפרטיים והכלליים
ולהאירם באור אמיתי.
ואולי גם אפשר להציע למרחבי יש"ע ,גוש
קטיף והגולן ,לגרעינים התורניים ,לפעילים
ולמתנדבים בכל מרחבי הארץ לחבור יחד

בפעולות לקראת ובתוך פורים שתהיה בהן
תנועה עממית של שחרור אמיתי מפאסיביות,
מקטרוגים ,ממחלוקות שלא לשם שמים,
מעצבות ומייאוש ,מתדמיות וממיתוגים,
מדמיונות ומשקעים ונביא יחד גאולה לעולם
ע"י שנאמר 'דבר בשם אומרו' ,כפי שמעיד ר'
אליעזר בר חנינא על גודל העוז והענווה של
אסתר המלכה ומרדכי היהודי אשר בנו שניהם
את בית ישראל לנצח על מלאכת בית ה' ,לגבור
על עמלק ומתוך מבט של מלכות וציבוריות
הקריבו בכל לבבם ומאודם את הנפש למען
גאולת ישראל ובנין בית המקדש וכשם שהיה
"בימים ההם" בעזרת צור ישראל וגואלו ,כן
יהיה "בזמן הזה".

דר

"יקריב אותו לרצונו"

על הפרשה ויקרא
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עם הרבנים :הרב אלי סדן שליט”א
והרב יהושע שפירא שליט”א
פרשת אחרי-מות ,י”ב ניסן ()16/4

במלון לאונרדו נגב
לפרטים02-9410101 ,052-6071500 :
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סיפורי ארץ ישראל

ב

ין סלעים ועץ חרוב  /שם אשב לי
שוב ושוב  /אתבונן בשלל צבעי
הבריאה  /אאזין אל הצמחים
ההומים בתפילה  /ותפילתי שלי אצרף
 /אל יוצר כל ,וכך אבקש  /זכני להודות
לך על כל רגע בחיי  /וכמו צמח לזמר לך
ה' עד בלי די.
יום ראשון ,ז' באדר ה'תשס"ז .החברים
של ארז קבלו הודעת ס.מ.ס ובה כתוב:
"לא מוצאים את ארז ,נא להתפלל."...
ארז לבנון אמור היה לצאת יחד עם חברו
משה לחזק ולשמח עוד נפשות במרכז
'שיר חדש' בתל אביב – כדרכם ,ארז היה
מנגן ,שר ומספר סיפורי צדיקים ומשה
מלמד דברי עידוד וחיזוק ממשנתו של
רבי נתן.
משה -חברו הטוב ,המתין לארז כדי
לצאת לדרך לתל אביב ,אך ארז לא
חזר מן השדה .אותו יום ,לאחר שטיהר
עצמו בטבילה במימי המעין הצונן של
עין חובלה בבת עין ,הלך ארז 'להתבודד'
בכלות הנפש ולהכין את רוחו לקראת

ניגון ארץ ישראל

הכניסה אל העיר הסואנת במטרה להביא
לתושביה מניחוח ריח גן העדן שבשדות
בת עין.

יש גם נשמות מיוחדות שארץ ישראל
לחשה באוזניהן את סודה ,את הניגון של
ארץ ישראל.

אין דרכו של ארז לאחר .יודע היה את
גודל חשיבות הנסיעה אל אחיו המצפים
לבואו בתל אביב .הרי כל חייו התמסר
הוא לכך ...משה התחיל לדאוג והתקשר
לאחראי הביטחון ויחד יצאו לחפש את
ארז ,אל תוך הערפל הסמיך בחושך אל
פיסת גן העדן של ארז ,ליד ביתו בגיא
שליד המעין.

כזה היה ארז .לא לפני הרבה שנים הגיע
לבת עין מחיפה ,שם גדל רחוק מעולמה
של תורה.

מבעד לערפל הסמיך ראו הם זיו עמום,
התקרבו ונחרדו לגלות :ארז ,מוטל בלא
רוח חיים ופניו מחייכות...
ארז הי"ד נטמן בכפר עציון כמאה
מטרים מהמקום בו נרצח על ידי מחבל
בן עוולה ,בחיקה של אדמת ארץ ישראל.
פנים רבות לה ,לארץ ישראל .יש
הנלחמים עליה ויש החולמים עליה ,יש
שבנו אותה ויש שנטעו בה אילנות ,אך

פנים רבות לה ,לארץ ישראל .יש הנלחמים עליה ויש החולמים
עליה ,יש שבנו אותה ויש שנטעו בה אילנות .אך יש גם נשמות
מיוחדות שהארץ לחשה באוזניהן את סודה ,את הניגון שלה.
כזה היה ארז.
אילוסטרציה

מאת :אריה ליפו

דרכם של רוב האנשים ,כשמגיעים הם
אל השלווה שלהם ,אינם רוצים לאבדה.
אך ארז ,גם כשהיה בגן העדן שלו ,לא
היה מסתפק בכך .זכר תמיד מהיכן הגיע
ואיפה עבר בדרך להקמת ביתו ברגבי
יהודה ושומרון .לוקח היה מלא חופניים
שמחה וניגונים מקדושתה של ארץ
ישראל ונוסע למקומות הכי רחוקים
והכי נמוכים ,להביא לשם את אורה.
פעמים ברחובות תל אביב ,פעמים
במדרחוב בירושלים .פעמים נוסע
לשמח לבבות שבורים בבתי חולים
ובבתי הסוהר ופעמים היה הולך לשידור
השבועי שלו ברדיו.
אך מעל לכל זאת ,היה ארז מקדש בכל
שנה את הנסיעה להודו.
במשך כחמש שנים היה נוסע לחודש
לבית היהודי בלה-בלדק .היה יושב עם
אחיו על המחצלת ,מנגן ,נותן לחברים
לטעום מזמרת הארץ  -הפירות שהיה
מלקט מבוסתן העצים שליד ביתו
ומלחניה וסיפוריה ,מתאים לכל אחד
ניגון הקולע אל עומק ליבו.
לשבעה הגיעו חברים רבים ,שארז נגע
בעומק ליבם בביקוריו התכופים בהודו
הרחוקה .אחד מהם סיפר שכשהיה
בהודו היה שבור ומדוכא לגמרי ,לאחר
שנודע לו ששניים מחבריו הטובים
נהרגו בלבנון .ארז ,שראה את כאבו של
הבחור ,קרא לו ואמר :האויבים שלנו,
בזה שהם פגעו בנו עדיין לא ניצחו
אותנו ,אך אם הם מצליחים לגרום
לנו לחיות בדיכאון – בזה ניצחונם.
חבריך נהרגו על קידוש ה' ואם רוצה
אתה לשמח אותם שם למעלה ,התאמץ
להיות גם פה בשמחה.

במוצאי השבת הזו ,ז' באדר ב',
תיערך בבת-עין אזכרה במלאת
ארבע שנים לרצח.
פ ר ט י ם ב א ת ר :

erezlevanon.022.co.il
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”

"והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ,ויאמר להם:
הטוב לכם כי תשבו חוץ ,גולים מעל שולחן אביכם,
ומה יערב לכם החיים בעולם? ועל זה עתידין ליתן
את הדין כל אדוני הארץ ,גדולי ישראל ,ומהם יבקש ה'
עלבון הבית העלוב .כי יש תקווה ,ושבו בנים לגבולם!"

”

)רבי חיים בן עטר זצ"ל' ,אור החיים' ויקרא כ"ה(
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המגזין לאישה הדתית

בגיליון הקרוב

 132עמודים!
עשיר ,חוויתי ,עמוק
אלידע בר שאול

על אסתר של תש"ח

הרבנית ימימה מזרחי
על משפחה בשמחה

רות עזריה

בשיחה אישית עם תמר יוספי

תמר צרור

על תמרוקי הנשים

רבקי גולדפינגר

על נזקי הנפצים ושלום ילדינו

וגם :בעלבוסטא

יעל זלץ בעצות ארגוניות
לקראת הפסח

ל

אור הביקוש

המ
במנצע נמשך!
וי שנתי
)12
גליונות( רק

22

₪

ב לחודש
מקום  28ש"ח

עוד בגיליון הקרוב
עילית איתם על התניות עם ילדים ,מתכון מדהים לאוזני המן ,שרי גלסנר על
עיצוב פנים ,חוג הורים ,שופינג ,יצירה לילדים ועוד ועוד
והמדורים הקבועים :הרבנית ימימה מזרחי ,הרב ארז משה דורון ,אופנה,
הרבנית צביה אליהו ,אלטרנטבעי ,על המשקל ,בריאות ,זוגיות ,פוריות,
עסק נשי ,לקראת לידה ,רווקות ועוד

לכולן
מקום
ימה.
נ
פ
02-6646001

להצטרפות:

בשבילך

יריד

יריד באווירה אחרת

| 054-7533083
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ילדים שלנו

בעםישראל
מופתבעם
דמויותמופת
דמויות
ישראל

בשיתוף בשיתוף


אהרנסון
שרהשרה

אהרונסון



www.myisrael.org.il

 ..1916מלחמת העולם הראשונה מגיעה אל
המזרח התיכון  -שער הכניסה לאפריקה ולאסיה.
תורכיה וגרמניה נאבקות בניסיונותיהן של
בריטניה וצרפת להשתלט על האזור .המלחמה
פוגעת קשות במצבו הכלכלי של היישוב היהודי
בארץ ישראל ,שנשען עד כה על התרומות
המשמעותיות שזרמו מאירופה ומארצות
הברית .בתגובה למצב הקשה מחליטה קבוצה
של  30יהודים להקים את ארגון ניל”י (נצח
ישראל לא ישקר) ,שעוסק בעיקר בריגול לטובת
הצבא הבריטי ובגיוס כספים מחו”ל עבור יהודי
ארץ ישראל .הקבוצה ,בראשות אהרן אהרנסון,
הכינה בין היתר דו”חות מודיעיניים אודות המצב
בארץ ישראל והעבירה אותם בסיוע אוניות שהיו
מבקרות בחופי ארץ ישראל.

בשנת  1917הצטרפה אחותו של אהרן ,שרה אהרנסון ,לניהול פעילותה של ניל”י .כמה חודשים לאחר מכן תפסו העות’מאנים יונת דואר ששלחה
אהרנסון עם מסר מוצפן עבור הכוחות הבריטים .הם חשדו בקיומה של רשת ריגול יהודית ותפסו רבים מחברי ניל”י ,בהם גם שרה אהרנסון.

בערב סוכות תרע”ח (אוקטובר  )1917תפסו השלטונות הטורקים את שרה
אהרנסון וחברים אחרים של ניל”י .במשך כמה ימים הם עינו את אהרנסון,
בניסיון להוציא ממנה את סודות הארגון ,אך היא עמדה בשתיקתה .זמן קצר
לפני הוצאתה להורג ,ביקשה שרה להתקלח בביתה ,שם ניסתה לשים קץ
לחייה בירייה .שלושה ימים לאחר מכן נפטרה.

שרה אהרנסון ,המכונה ‘שרה
גיבורת ניל”י’ ,הייתה
ביתם של אפרים-
פישל ומלכה,
ממייסדי זיכרון
יעקב .לאחר
מותה הטראגי
נקברה בבית
העלמין במושבה
מיוחדת.
בחלקה
על מצבתה מופיע
שמה הפרטי ,שרה,
ללא תיאור נוסף .ביתה
הפך למוזיאון המספר את
תולדות משפחתה ואת
תולדות ניל”י.

במלאת  8שנים לעליית

יהודה בן יוסף ז"ל
בסערה השמימה
יתקיים ערב עיון לזכרו בנושא:

"מצוות מחיית עמלק"
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תקוה דגן







שלי
עושים
ישראלציונות

ביום ב' ח' אדר ב' ) 14.3למניינם(
בשעה 19:00
נתכנס קרוביו וחבריו
בבית הכנסת אחדות ישראל
רחוב יפו  71ירושלים
תפילת ערבית
וכיבוד קל בסוף הערב

שלום ילדים יקרים!

ילדים שלנו

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון לפקס
.02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :שרה אהרנסון
שמות הילדים הזוכים:
משפחת גיטלר ,פרדס חנה.
יהודה שמחה ולדמן ,עכו.

זהה את

הדמות

מחרימים את המחרימים
מליאת הכנסת אישרה השבוע )ב'( את 'חוק החרם' של ח"כ זאב אלקין מהליכוד ,בקריאה
ראשונה ,ברוב של  32ח"כים נגד  .12ח"כ אלקין ביקש להודות לחברי 'ישראל שלי' על
תרומתם לקידום המאבק למען העברת החוק  -מאות חברים טלפנו ביום ההצבעה
לחברי הכנסת של הקואליציה ודחקו בהם להצביע בעד החוק .מדובר בחוק שנועד
להפסיק את המצב שבו ישראלים קוראים לעולם להחרים את ישראל ולא נענשים על כך.

כל הכבוד לבאזקוקס
חברי ישראל שלי התבקשו השבוע לכתוב בדף הפייסבוק של להקת 'באזקוקס'
)'חבר'ה צעירים' בסלנג בריטי( בעד הביקור המתוכנן שלה בארץ בשבוע הבא .זאת
לאחר שפעילי שמאל קיצוני מישראל מילאו את הדף בקריאות לחרם על ישראל.
החברים נענו לאתגר ופעלו לחזק את האמנים הבינלאומיים שהודפים לחצים אנטי-
ישראליים ומגיעים בכל זאת לארץ.

שלי
עושים
ישראלציונות
www.myisrael.org.il

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

יהודה ושומרון הנדל"ן החם
מוכר  /קונה  /משכיר  /שוכר דירה ביהודה ושומרון?

מבצע לפרסום נדל“ן ביש“ע,
כאן בעלון ישע שלנו!
לפרטים:

052-8903906

bst444@gmail.com
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מה קורה

4

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מרגש ומתסכל יו"ר מועצת יש"ע,
דני דיין ,הצטרף השבוע )ב'( אל
תלמידי ישיבת ההסדר מעלה
אפרים בראשות הרב ברוך גנות
וישיבת ההסדר בית אורות בראשות
הרב דני איזק ,לביקור בבית הכנסת
'שלום על ישראל' ביריחו ,תחת
ליווי של צה"ל .המתפללים קיימו
בבית הכנסת תפילות שחרית
ומוסף של ראש חודש ,בליווי כלי
נגינה ובהתרגשות ניכרת  . 1דיין
אמר לאחר הביקור" :זו התרגשות
גדולה מאוד יחד עם תסכול גדול.
התרגשות על ההתחברות למקורות
ולארץ ישראל דרך המורשת,
ותסכול על שאנחנו צריכים להיכנס
בליווי צבאי ועל השוטרים והדגל
שנמצאים כאן ,ושאינם שלנו.
אנחנו באים לכאן פעם ועוד פעם
כדי להראות שאנחנו לא שכחנו או
ויתרנו על המקום .נחזור להתפלל,
ונתפלל לחזור".
שרי המורשת השרים גלעד ארדן
ויוסי פלד וסגן השר איוב קרא
ביקרו בליל יום שלישי בקבר יוסף
שבשכם  . 2כאלפיים מתפללים,
נכנסו למתחם הקבר תחת אבטחה
של צה"ל ,לרגל ראש חודש אדר
ובהם גם ראש המועצה האזורית
שומרון גרשון מסיקה ,יו"ר ועד
מתיישבי שומרון בני קצובר ורבה
של אלון מורה הרב אליקים לבנון,
שעתיד להתמנות השבוע לרבה
של המועצה האזורית .השר גלעד
ארדן אמר כי הוא מתפלל לחזרה
מלאה לקבר יוסף ,שהוא אחד
המקומות שנקנו ע"י עם ישראל
בכסף מלא" .עלינו להפיק לקחים
מהעבר ,בהם החולשה שגילינו
שהובילה אותנו לאובדן מקומות
שהם שורש קיומו של העם היהודי",
אמר ארדן .השר יוסי פלד הוסיף
כי "הביקור בקבר יוסף הוא מעשה
חשוב מאוד .במסכת קידושין כתוב
שבכל מה שהאדם עושה הוא צריך

לראות את העולם שחציו זכאי וחציו
חייב ,אני מקווה שהמעשה החשוב
הזה של הביקור כאן יטה את הכף
לטובה" .זהו ביקור שני תוך חודש
של שרים במתחם ,מאז נפתח
מחדש לאחר שיפוצו.
גבסו בגוש עציון מאות בני נוער
מרחבי גוש עציון וכן חיילים
מהחטיבה המרחבית השתתפו
השבוע במופע של הזמר שי
גבסו ולהקתו  3במופע 'קראוון'
שנערך באולם הספורט של
מתנ"ס הגוש .גבסו תרם את כל
הכנסות המופע להנגשת האולם
לנכים ולאוכלוסיות אחרות בעלות
צרכים מיוחדים .במועצה אומרים
כי המופע הינו הקדמה לאירוע
ה'סטריט-בול' שייערך בעוד כמה
שבועות במתנ"ס ,בהשתתפות
כוכבי עבר של הכדורסל הישראלי
ובהם דורון ג'מצ'י ,טל ברודי ,מיקי
ברקוביץ' ואולסי פרי .ראש מועצת
גוש עציון ,שאול גולדשטיין ,אומר כי
המועצה מרימה על נס את הטיפול
בילדים ומבוגרים בעלי צרכים
מיוחדים ומטרת האירועים לחשוף
את צרכיהם של הנכים ולהעיר
את המודעות של כל אחד מאיתנו
לנושא חשוב זה.
חקירה עכשיו ועד מתיישבי
השומרון ערך ביום א' הפגנה מול
משרד ראש הממשלה בירושלים,
בעת ישיבת הממשלה השבועית.
בהפגנה הונפו כרזות ענק 4
במחאה על אירועי חוות גלעד
בשבוע שעבר ,במהלכם עשו
שוטרים שימוש בכלי נשק נגד
מתיישבים שביקשו למחות על
הריסת בתים במקום .במיצג נראים
ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון
ברק חמושים בנשק לצד תמונה של
שוטר המפנה נשק לעבר תושבת
חוות גלעד .בהמשך השבוע שלח
הועד אל ראש מינהל האבטחה
במשרד ראש הממשלה כדור

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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\\ יש”ע שלנו

1
מנלה ואוריאל זהבי ואיחל להם
הצלחה בהמשך דרכם .בתחרות
השתתפו  92תלמידים ,בהם צפו
עשרות אורחים וביניהם משפחתו
של סרן עפר ברמן ז"ל ,נווט בחיל
האוויר שנפל בעת שירותו הצבאי.
ערב זיכרון
בבית הכנסת 'אחדות ישראל'
שבירושלים ייערך ביום שני הקרוב
ערב עיון בנושא 'מצוות מחיית
עמלק' ,לזכרו של יהודה בן יוסף
שנהרג בתקרית של טעות בזיהוי
בגבעת האנטנה הסמוכה למעלה
חבר שמדרום לחברון ,לפני שמונה
שנים .יהודה בן יוסף ,בן  22ממעלה
אדומים וסג"מ יואב דורון בן 23
מירושלים ,זוהו בטעות כמחבלים
ע"י תצפית של צה"ל .מאז נהרג
פועל גמ"ח הלוואות לעילוי נשמתו
של יהודה והודפסו ספרי קודש
לזכרו.

פלסטיק שנורה בחוות גלעד ,כדי
שיוכל נתניהו להתרשם מהסכנות
עמן התמודדו המתיישבים.
להיט תיירותי נמשכת הנהירה
של ישראלים תושבי המרכז אל
חברון עיר הקודש .מאות הגיעו
השבוע לסיור בעיר ,בהובלת
האלוף במילואים עוזי דיין  5ורו"ח
חיים יואבי רבינוביץ' .במהלך הסיור
שמעו המטיילים את עוזי דיין ,את
דובר היישוב היהודי בחברון נעם
ארנון ,ואת בת שבע ויינברג-הופרט,
אימו של דרור ויינברג הי"ד ,מפקד
חטיבת חברון שנהרג בקרב עם
מחבלים בסמטת הגבורה לפני
תשע שנים .בת שבע סיפרה
למבקרים על דרכו המיוחדת
של דרור ותפיסתו הביטחונית
ששינתה את המצב בעיר ובאזור.
מאות השומעים הגיבו בהתרגשות
והזדהות .מארגני הסיורים אומרים
כי הביקוש עולה
בקביעות ,בעיקר מצד
חוגים בציבור הישראלי
שבעבר טרם זכו לחוויה
זו.
אלופי השחמט בתחרות
השחמט השנתית ה30-
בסופר-פון קונים ,מוכרים ,משדרגים ומתקנים
את כל סוגי המכשירים
של המינהל לחינוך
לכל הרשתות
התיישבותי ,פנימייתי
ללא התחייבות וללא דמי מנוי.
ועלית הנוער במשרד
NOKIA 6230
NOKIA 1616
כולל רדיו
מצלמה,
שהתקיימה
החינוך
סלקום  /אורנג’
ופנס
בלוטוס
כרטיס
מחיר שוק
מחיר שוק
לפני מספר ימים בעמק
זיכרון ,נגן
450
חפר ,זכתה הישיבה 400
מחיר קופון
מחיר קופון
התיכונית 'שומרון' בקרני
חדש
חדש
שומרון כסגנית האלופה
 NOKIA 2690מצלמהSONY ERIKSON J108 ,
כסגנית
הכללית,
מצלמה,
סלקום  /אורנג’
סלקום  /אורנג’/פלאפון
בלוטוס,
בלוטוס
בתחרות
האלופה
כרטיס
שוק
מחיר
שוק
מחיר
כרטיס
זיכרון ,נגן
זיכרון ,נגן
לחטיבות ביניים ובמקום 700
700
מחיר קופון
מחיר קופון
בתחרות
הרביעי
העליונות.
לחטיבות
חדש
חדש
ראש המינהל ,ד"ר יחיאל
NOKIA 6555
 NOKIA 5228מצל
חדשמה,
מ
צל
שילה ,בירך את הזוכים:
מה,
בלו
סלקום  /אורנג’  /פלאפון
סלקום  /אורנג’  /פלאפון
טוס
בלוט
כרטיס
זיככררון,טיסוס ,מחיר שוק
מחיר שוק
זיכרון ,נגן
אליה יגודה ,יעקב סוקול,
נגן
טאצ’
1000
אלעזר מייזל ,בנימין 750

עריכה :רוני ארזי ,ישי הולנדר | פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה:
מקור ראשון -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונת שער מרים צחי ועד מתיישבי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
שומרון וגרשון אלינסון הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפורים
קופונים
בסופרפון

249

299

499

499

מחיר קופון

599

סופרפון

מחיר קופון

חדש

799

חדש

פתוח רצוף  19:00 - 9:00יום ו’ 13:00 - 9:00

רח’ ישעיהו  ,10ירושלים02-5000229 ,

