בדרך הנכונה

שר התחבורה חונך את השלב הראשון ב'דרך הבנים' בקרית ארבע ,השבוע

שלנו

יש”עמדה

 | 241במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
ניסן תשע"א |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

ת

2

4

שמואל מושניק מדמיין
המתנחלים

וכנית המתאר של ארבעה
יישובים ביהודה ושומרון
תזכה לחתימת שר
הביטחון – כך פורסם השבוע .על
כך אנו מברכים ,אך מה עם כל שאר
היישובים שהוקמו ע"י הממשלה
וממתינים כבר עשרות שנים לאישור?
ומה על עשרות המאחזים שהוקמו
בעידוד הממשלה ובתמיכתה
וממתינים גם הם לחתימת שר
הביטחון? ומעל כל זה – מתי תגיע אל
קיצה הקפאת הבניה הנמשכת כבר
למעלה משנתיים? אף אישור לבניה
לא ניתן ,אף מכרז אינו מתפרסם
והביקוש רק הולך וגובר .מוחים על
הרעה ,כשם שמברכים על הטובה -
לא מסתנוורים.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:27
תל אביב 18:43
חיפה 18:34

יציאה
19:40
19:42
19:42

כניסה
18:33
חברון
18:32
שכם
באר שבע 18:42

יציאה
19:40
19:41
19:41
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חמין של שבת
סיפורי ארץ ישראל

ירוק מעבר לקו
מה קורה

על הפרשה מצורע
"בעל הרחמים"

ת

הרב יצחק לוי

ראש פרויקט מינהל היישום במכון הישראלי לדמוקרטיה
לשעבר שר החינוך וח"כ מטעם המפד"ל

ורת צרעת הבית " -כי תבואו...
ונתתי נגע צרעת בבית אחוזתכם"
 כמה הסברים לה.רש"י מביא את המדרש המפורסם המסביר
שע"י חיבוט האבנים וניתוץ הבית יתגלו
המטמוניות שהסתירו האמוריים בבתיהם.
מדרש זה בוודאי אינו כפשוטו ,שהרי
מדרש הוא ויש למצוא את הרעיון הטמון
בו .אך ברצוני לעסוק במדרש אחר המובא
בויקרא רבה שאף הוא עוסק בהסבר
הבשורה הכתובה בתחילת נגעי הבתים.
המדרש מביא בשם ר' לוי שהבשורה היא
שאדם המגיע לו עונש של נגע צרעת" ,בעל
הרחמים" – הקב"ה – מביא עליו תחילה את
צרעת הבית .אם שב מסורו  -הנה מה טוב,

ואם עדיין נשאר במריו – תבוא עליו צרעת
הבגד .אם גם לאחר מכן ,נשאר הוא במריו,
באה עליו את צרעת הגוף .מדרש זה מובא
גם בתנחומא בפרשת תזריע בסגנון אחר.
הבשורה היא ,אפוא ,שהקב"ה אינו מעניש
אותנו בבשרנו תחילה ,אלא פוגע ראשית
בבית ובגד ומאפשר לחוטא לחזור בתשובה,
עוד לפני שהוא מגיע לגוף האדם.
ה"אור החיים" הקדוש מקשה :הרי לפי
מדרש "בעל הרחמים" ,סדר הפרשיות
בתורה צריך היה להתחיל בצרעת הבית,
אחריה צרעת הבגד ולאחר מכן צרעת
האדם! אלא שהיות ובני ישראל נצטוו
על ענייני הצרעת במדבר ,מקום שלא היו
שם בתים ,ממילא לא חלו שם דיני צרעת
המשך בעמוד 3

השתא עבדי
לשנה הבאה בני חורין

בחג הקרוב יֵ שבו לשולחן הסדר מאות משפחות שיצאו,
בעזרת פעמונים ,משעבוד כלכלי לחירות ורווחה.
תורמים כעת 'קמחא דפסחא' לפעמונים ומאפשרים למאות משפחות
נוספות להרגיש בשנה הבאה "בני חורין"
סטודיומרקם@חזני

קמחא דפסחא בפעמונים

1-800-35-10-12
www.paamonim.org

מגלים אחריות
פעמונים

ארגון חסד )ע”ר( 58-039-270-2

אורלוב  77פתח תקווה 49342

טל03-9127100 .

פקס03-9127101 .

info@paamonim.org

יש”ע שלנו \\ 1

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

הסיכום בין ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון
ברק השבוע על חתימה המאשרת את תוכניות
המתאר (תב"ע) של ארבעה יישובים  -אשכולות-
סנסנה בדרום הר חברון ,חמדת ורותם בבקעת
הירדן ונופים בשומרון ,היא בהחלט התפתחות
חיובית בכיוון הנכון ,אבל אסור לנו להסתנוור.
כפי שאנו יודעים לתקוף כשמתרחשת התפתחות
שלילית ,אנחנו יודעים גם לברך כשצריך אבל אל
לנו לשכוח שזהו צעד קטן ולא שינוי אסטרטגי
בדרכה של הממשלה הנוכחית .מדובר בארבעה
יישובים בלבד שכולם ,ללא יוצא מן הכלל,
הוקמו בהחלטות רשמיות של ממשלת ישראל
וממתינים כבר שנים ארוכות מדי שתאושר
התב"ע שלהם.
ישנה הרבה יותר מחצי כוס ריקה של יישובים
אחרים ,ובהם איתמר שגם לגבי הקמתם קיימת
החלטת ממשלה מפורשת ,אך טרם אושרה תוכנית
המתאר שלהם ,באופן הפוגע בזכותם למגורים
מאושרים כחוק ובאפשרותם לפיתוח היישוב
מהבחינה האזרחית והביטחונית .נמשיך לפעול
ללא לאות ,עד שיישובים אלו יזכו לאישור מסודר.

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים

איך נולדו הכישרון והאהבה לציור?
"למען האמת אינני זוכר ,משום שהייתי רק
בן ארבע כשהתחלתי לצייר .יכול להיות שאדם
נולד עם איזשהו כישרון להסתכל על המציאות
ולדמיין אותה בראשו בצורה המיוחדת לו .כל
השאר זו עבודה קשה על פיתוח היכולות .עד
היום אני לא מרגיש שאני יכול להגדיר את עצמי
מקצוען ,אלא מתפתח מציור לציור .אני עובד גם
כאוצר המוזיאון בחברון וכמדריך טיולים".
מתי ומדוע קיבלת את ההחלטה להתמקד
בציוריך דווקא בנופים?
"למען האמת לא קיבלתי החלטה כזו ,אבל
באופן טבעי נמשכתי למה שאני אוהב .עד גיל 15
התגוררתי ברוסיה ,ואת רוב רובם של הציורים
עשיתי ב 23-השנים האחרונות ,מתוך  40השנים
שאני בארץ .אמנם ציירתי גם 'נוף פנימי' של כמה
בתי כנסת ,אבל בהחלט אני אוהב לצייר נופים
עירוניים ובכלל את נוף ארץ ישראל".

2

בהקשר זה חייבים להזכיר שישנם עוד עשרות
רבות של מקומות יישוב שהוקמו גם הם
ביוזמתה של ממשלת ישראל ,על אדמות מדינה,
וגם את התב"ע שלהם חייבים לאשר .מדובר
באותן נקודות התיישבות המכונות 'מאחזים'.
בניגוד לתחושה שמנסים גורמים שונים להחדיר
בציבור ,כאילו מדובר בגבעות שיושבו בהחלטה

התב"עות שאושרו השבוע מאשרות
חוקית את הבניה הקיימת ,מאפשרות
סלילת כבישים ביישובים ושדרוג של
מוסדות חינוך ,אך יש לדעת  -הן לא
מאפשרות לחדש את הבניה ולאפשר
לחיים הטבעיים ביהודה ושומרון
להתפתח באופן הראוי והנורמאלי.
של חבורה הזויה שביקשה להתנחל במקום על
דעת עצמה ,האמת היא שכל הנקודות האלה
הוקמו על ידי ממשלות ישראל וגם להם צריך
לאשר את התב"ע.

התב"עות שאושרו השבוע מאשרות חוקית
את הבניה הקיימת ,מאפשרות סלילת כבישים
ביישובים ושדרוג של מוסדות חינוך ,אך יש לדעת
 הן לא מאפשרות לחדש את הבניה ולאפשרלחיים הטבעיים ביהודה ושומרון להתפתח באופן
הראוי והנורמאלי.
עם כל הכבוד לאישור התב"עות ,מה
שההתיישבות ביהודה ושומרון זקוקה לו יותר
מכל אלו אישורי בניה למגורים .דרישת מועצת
יש"ע הייתה ונשארה – פרסום מכרזים לבנייה
ואישור תוכניות בנייה .אחרי שנתיים של מחנק,
על הממשלה לשחרר סוף סוף את הלחץ וליישר
את קצב הבנייה באזור עם קצב החיים בו.
כל עוד ממשלת נתניהו משחררת אישורי בניה
במשורה ,או רק כתגובה רגעית לאחר טבח
אכזרי ,הממשלה אינה מקיימת את ייעודה
היהודי והציוני ,אינה מקיימת את התחייבותה
לבוחר ואפילו לא את החלטתה שלה מלפני
שנה וחצי על "השעיה זמנית" בת עשרה
חודשים בלבד.

שמואל מושניק

שמואל מושניק ( ,)55צייר .מתגורר
בבית הדסה בחברון.

1

לא מסתנוורים

3

נסה להמחיש – כיצד משפיעים החיים
בחברון על ההשראה לציוריך?
"אני חי ונושם את נופי חברון  -כרמי זיתים וגושי
בתים למשל ,וניתן בהחלט לראות זאת בציורים.
אני גם מאוד אוהב לצלם ,ומשתמש בתמונות
שצילמתי כדי לצייר .לפעמים גם אירועים
מיוחדים כמו תשליך בתל-רומיידה ליד המעיין,
או מוצאי תשעה באב בקבר עתניאל בן קנז
נחקקים במוחי ,לאחר האירוע אני מצלם את
המקום ובציור אני מוסיף אנשים .מה שחשוב
בתמונה זה לא התיעוד המדויק של האירוע ,אלא
הרגש שהוא מציף".
יש לך קשר עם ציירים אחרים ביהודה
ושומרון? ישנם מספיק כאלה לדעתך?
"יש לי קשר חברי עם הצייר ברוך נחשון אבל
באופן אישי אני לא מאמין בגילדות של ציירים
 במקצוע הזה כל אחד צריך לפתח את הדרךהמיוחדת לו .אני מסכים שצריך לפתח יותר את
המודעות למקצוע הזה ויהודה ושומרון זו סביבה
מאוד מתאימה להתפתחות תרבותית כזו".

4

5

ספר מעט על הבית המיוחד שבו אתה
מתגורר.
"הבית שמשפחתנו גרה בו כבר  27שנה הוא
באמת מיוחד .בצידו האסתטי הוא משרה
אווירה מקסימה במיוחד ,עם קשתותיו
וקימוריו היפים .מהצד השני ,מדובר בבית
שבו נרצחה משפחת הרוקח בן ציון גרשון
בפרעות תרפ"ט .סיפור רציחתו של הרוקח
ומשפחתו היה אחד מן הסיפורים שעליו
נתחנכו לוחמים צעירים שהגנו על עם
ישראל".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"בעוד  50שנה ,בעזרת ה' ,יהודה ושומרון יהיו
מרכז הארץ .תל אביב ונתניה במערב הארץ
ועבר הירדן במזרחה .בעוד  50שנה אני לא בטוח
שעוד אסתובב כאן ,אבל הייתי רוצה לראות
אז ספר שמסכם את כל התחזיות של נביאי
הדמוגרפיה וכל חוזי השחורות למיניהם ,כדי
שיאכלו את הכובע".
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"בעל הרחמים"

על הפרשה מצורע
המשך מעמוד השער

וכדומה ,הן לפרט והן לכלל ,הן פעמים
בבחינת צרעת הבית או צרעת הבגד ובהם
מתגלה הרצון של בעל הרחמים שהאדם
ישים אל ליבו תופעות אלו ויתקן את מעשיו
עוד לפני שחלילה תבוא פגיעה קרובה יותר.

הבית ועל כן איחר לכתוב את צרעת הבית
אחרונה .בהמשך מסביר ה"אור החיים" גם
את הסדר שבין האדם לבגד ,עיין שם.
נראה שיש להסביר את מדרש "בעל הרחמים"
לא רק בהקשר לצרעת ,אלא בהקשר הרבה
יותר כללי .אחת ממידותיו של הקב"ה ,כפי
שהוא גילה למשה רבנו במעמד הצור ,בי"ג
המידות ,היא אריכות אפיים .אריכות אפיים
עומדת ביסוד מדרשנו .המדרש מבקש
שנשים לב לקורה בסביבתנו ונראה את
הסימנים שמאותת לנו הקב"ה כאשר נפגעים
בגדינו או בתינו במובן הרחב של ההבנה.
פגיעה רחוקה ,אסון טבע ,נפילה כלכלית
°À²

נגעים .פעמים שהוא מסתפק בהסגרת האיש,
הבית או הבגד ,ופעמים שיש לעשות צעד
קשה יותר כגון הרחקת האדם ,שריפת הבגד
או נתיצת הבית – הכל לפי הראיה של האדם
את סימניו של הקב"ה וחזרתו בתשובה.
גם היום ,הקב"ה בעל הרחמים מציב לנו מראות
באופנים שונים .תפקידנו להתבונן במראות אלו
ולתקן .וכמו שבמראות הצרעת פעמים שהתיקון
קל ופעמים שהתיקון קשה ,אך רצונו של בעל
הרחמים בתיקון ,בהיטהרות ובהסרת הנגע.
הקב"ה ייתן לנו עיניים לראות ,ללמוד את
הלקחים הנכונים מן המראות שהוא מראה לנו
ולתקן את הדרוש תיקון ,למען שמו באהבה.

כל הנגעים בתורה ובחז"ל נקראים "מראות
נגעים" – הכהן רואה את הנגע וקובע את
דינו .הכל תלוי בראיה .הנגעים הם מראות,
המשקפים לאדם את מצבו .פעמים שהקב"ה
– בעל הרחמים – מציב את המראה במרחק
מה מן החוטא ופעמים שהמראה מאוד
קרובה ,בגוף או אף בראש .הכהן מראה
לאדם את נגעיו ע"י פסיקותיו בענייני מראות

²À°

°
Ã
À
¶
¸
»¶¼¸¯Å´ °

¾´Ç

¶
±

³
¯
°
¸
°

°
Á
¸
Ç

É´°¯³

³»Ãº½³ÉÇÁ½°±¶É´»¸ÃÉ´É¸¿´½³³¸»Á
Ã½³´¶²°¯¾À¸¿µ¸µ·¸È¸½¶´¸Á¸°Ç
º¿¯´Ç´»Æ
 
¸´¼¶½¸a¾À¸¿µ¸¸È
¸´¼¶½¸º¿¯´Ç´»Æaa¾À¸¿µ¸¸È

¶¸¸¼¸»¯ÇÈ
´»´ÉÆ³

´ÉÇ´½µÉ
¼¸»¯ÇÈ¸³

¸¿²
¯¸¿²¸°
´´ÉÇ´½µÉ

·´À´½¸ÀÆ½´³¸°
À´½¸À¸¿³È´Á
¸Á¸°Ç¼¸½¸°
½¸É´»ÁÃ È
´¶
¸É´°¯³¶³
¸¼´Ç°
»¸»É´³½¯³´ ²

³

®

º¶Å²»´ ¹¿ ±®¶¸Å ¼¸²»¸» É´»ÁÃ³
  º¶°¸ Ç½¸±  Ç²¶½²Å®´ Ç²Å¶Ã¶ Ç½¶Á
®°²¿²Ç²®±¶»¶®¸º¶»Ç®¶Æ º¶¶½®²

¸À

¾´Ç°¶¸ÇÉ¯°¼´»ÈÉ¯»»¼¸ºÇ²´½¼¸Ç´¸À

¼¸½´°»¯³

¸»¯»Ã³²

¸´¿¾É
²»Ã¿¸È

¯µÃ¸¶¸°
²»´´¿¸Ç±
½¯É¯¶Ç

¸³²´³
´²ÁÀ
°´Å¸ÁaÇ´¿¸Å

´¸

¸´¼¶½¸³ÁÈ°¾À¸¿µ¸¸È
Å¶»Â²Å¿»±¶®²µ»ÈÆ¿ÁÉ±Å³

½¿¸²
¯´¸Ã´Ç± ¸²
¸²¸´²
»º½¼¸·¸³»°

Ç´°¸ÅÈ¸¯´¼¸º¶¼¸¿°Ç²½Á½°
Ç´°¸ÅÈ¸¯´¼¸º¶¼¸¿°Ç²½Á½°

»º
É¸ÈÃ´¶³À¸¿º³a³¯»½³²ÇÃ³a¶´ÉÃÆ¶Å¸¼»´¯ ¼¸Á´Ç¸¯³
¼´¯¸É° ¼¸Ç´¸À³´ ¼¸ºÇ²³

´¼´¯¸É¯»»¼¸¿º´²²¸½Á³»É´ÇÈÃ¯¾É¿É¯»»·»½È¶»Ç´°¸¶¼Á¼¸¿º´²Ç´ºÈ»¾É¸¿ ¾´¶·¸°³ É´¶´º É¶·°¯°



»±Ç²´È½´È²¶É´ÁÀ³¹ÇÁ½¼ºÉ´ÈÇ

¯´·´Ç¸È¸ ¼¸»È´Ç¸° ³½´¯³ ¸¿¸¸¿°½  ³ÁÈ½ ¼¸Ç¸È¸ ¼¸À´°
»½²±¯´ ³Ç´°¶É³ ²ÇÈ½ É´À¶° ²°»° Ï   Ç¸¶½° ³»Ãº½³ ÉÇÁ

Å¸¿´ÇaÁ¸Å´°

Ç½µ³»´²±
¸²¸À¶¸¶Çµ½³

¿»¯¿É
¸»¯ÇÈ

´ÃÈ¸É
¼´¯¸¸¼ »»¯ É
¸ Ç ´ È » ¸ ¼  ¸ È ¸ Ç
É¶°´Ç³ ´¯±²

»³»Ãº½³ÉÇÁ½»¼¸¸·ÇÃ³¼¸°ºÇ³¸¿´¸¿¶½±Ç²´È½É´ÁÀ³¹ÇÁ½¼¸ÇÆ°½³É´ÈÇ»²´½Á¸Á°Ç¯É¸ÇÆ°Æ¿Á¼¸°ºÇ¾´¸¿¶¼¸¸·ÇÃ¼¸°ºÇ¼ÁÁ¸±³»¾É¸¿ÄÇ¯³¸°¶Ç»º½É´ÁÀ³´¼¸·ÇÃ

¸¼»½ÁÇÉ³½ºÃ»³

Ç¯° ³°´¶³½ÈÇ³²°»°¸¿È¼´¸°Æ°´²²¸»¯°¸ÆÁ¸°Ç¶ÇÆÇ°¸¿° ³°´¶³½ÈÇ³É¸µºÇ½³¿¶É¾´»ÆÈ¯¼¸¯°³É´½´Æ½³½´¯Å¸¸¼¸À´°´·´¯°¼´»ÈÉ°É´ÁÀ³
³°Å½³²¸»¼¸É° ³°´¶³½ÈÇ³È½ÈÉ¸° ³°´¶³½ÈÇ³ÇÉ¸° ³°´¶³½ÈÇ³³È²¶É¸µºÇ½³¿¶É²´²È¯ ³°´¶³½ÈÇ³É¸µºÇ½³¿¶ÉÁ°È
 ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³Ç²¶ ³°´¶³½ÈÇ³¯É¯É¸ÇÆ ³°´¶³½ÈÇ³É´¸ÇÆ ³°´¶³½ÈÇ³³ÅÁ´½³É°¶Ç»¯´½ÈÉÁ°± ³°´¶³½ÈÇ³
¶¸É¸µºÇ½³¿¶É¯°ÀÇÃº ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³°´¶³½ÈÇ³¸½´»È¼¸¶¯³¯¸°¿³»¯Æµ¶¸¿º¸°³¿°¸¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯° ³°´¶³½ÈÇ³³¸Ç°· °Ç´¶µºÇ½³Ã
 ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³ÁÀ³³³°´¶³½ÈÇ³É¸»ÁÉÇÅ¿ ³°´¶³½ÈÇ³²´» ³°´¶³½ÈÇ³É´¿¶É³¾¸°Ç´°Á¸¸Ç¶¯¼¶¿½É¸°²°¶ÇÃº ³°´¶³½ÈÇ³
¿³½ÈÇ³ ²°»° ¸¿È ¼´¸°  ³¸¸Ç¸Á³ É°¶Ç ³´ÆÉ ¶ÉÃ   ¾±Ç¯½³ É´¸Ç¶¯° ³ÁÀ³³ ³°´¶ ³½ÈÇ³ ³»´ÃÁ   ³°´¶ ³½ÈÇ³  É¸µºÇ½³ ³¿¶É³ ²¸» ÇÆÀ¿¸Ã ¶Ç ³¸¿É
¶´³°´¶ ³½ÈÇ³  ²°¶ ÉÀ¿º³ É¸° ¸º¯»½ É¸ÇÆ    ³°´¶ ³½ÈÇ³ É¸µºÇ½³ ³¿¶É É± É¸ÇÆ   ¾±Ç¯½³ É´¸Ç¶¯° ³ÁÀ³³ ³°´¶ ³½ÈÇ³  ²°¶ É¸ÇÆ ÉÃÅ   ³°
     ³°´¶ ³½ÈÇ³  ¼¸¿°» ²¸ ³¿¿ÁÇ   ³°´¶ ³½ÈÇ³  °ÆÁ¸ É¿¸Ã »ÅÇ³ É´°´¶Ç   ³°´¶ ³½ÈÇ³  ³¿È¸³ É¸µºÇ½³ ³¿¶É ¾´¸Å» ¾´È¯Ç
³°´¶³½ÈÇ³É´°ÇÉ³»º¸³É°¶Ç°¸°¯»É

°³ °¯Ç
 °É¸¼»¸²³½Å°³
 ¾³½¯Ç±
ÇÀ°¯É¶¿³½Çºµ¸É
 ¾³½¯Ç±
 È¿¸ °»°² ³ÇÈ½³
 ³ÇÈ½³ ¶´°³
   ¶´°³

³ÆÃ³

É¸¿Ç´ÉÉ´°ÇÉ»Â±¯³
½¹´¿¸¶³²ÇÈ

³ÃÆ³

¸ÁÈ³»Ãº½³ÉÇÁ½É»³¿½a¾´Ç°¶°¸²´³¸³°´È¸¸³¸È²¶½a+HEURQ)XQG
¼¸»È´Ç¸µ´¶½É¸¿Ç´ÉÉ´°ÇÉ»³Æ»¶½³a¾´Ç°¶Á°Ç¯É¸ÇÆÉ¸½´Æ½³ÅÁ´½¥a¾´Ç°¶¼¸¶Ç´¯ÉÀ¿º³a¾´Ç°¶ÉÈÇ²½a¾´Ç°¶É¸»Ã¸Å¸¿´½³²Á´¾´Ç°¶Á°Ç¯É¸ÇÆÉ¸É²³³ÅÁ´½³

יש”ע שלנו \\ 3

¼¸»ÉÇ°´ÉÉ´Ç¿¸É½¶´µ¸Ç´È

סיפורי ארץ ישראל

אפילו סיר

חמין של שבת
של חמין יכול להגן על ילדי ישראל

חכמינו אמרו על הפסוק "כי חיות הנה"
(שמות א',י"ט)  -אלו נשות ישראל שנראות
עדינות ואצילות ,אבל בשעת מבחן  -הן
כמו חיות ,כמו לביאות .האמא לא איבדה
את עשתונותיה .לקחה את סיר החמין
וזרקה אותו בפניהם של שני המחבלים.

ז

ה קרה בישוב נצרים בצפון רצועת עזה ,טרם הגירוש מגוש קטיף.
ביום השבת הצליחו שני מחבלים פלסטינים לחדור לתוך הישוב
ומיד חיפשו להשמיד ,להרוג ולאבד .טף ונשים הם הטרף החביב
על הרוצחים הארורים וכשהם ראו שני ילדים חוזרים מתפילה בבית
הכנסת ,מיד רצו לעברם לשסף את גרונם בסכין .הם חשבו שאם הם
ישתמשו בנשק קר ,שאינו מרעיש ואינו חושף אותם ,יוכלו לפעול זמן
רב בלי שירגשו בהם.
הילדים החכמים ,שראו את הרוצחים רצים לקראתם ,רצו לכיוון הבית
שלהם וצעקו "מחבלים" .הגברים עוד לא חזרו מבית הכנסת ובבית
הייתה רק אמם .היא ראתה את ילדיה רצים לביתה ובעקבותיהם שני
מרצחים ארורים .חכמנו אמרו על הפסוק "כי חיות הנה" (שמות
א',י"ט)  -אלו נשות ישראל שנראות עדינות ואצילות ,אבל בשעת
מבחן  -הן כמו חיות ,כמו לביאות .האמא לא איבדה את עשתונותיה.
לקחה את סיר החמין וזרקה אותו בפניהם של שני המחבלים.
בכל התדריכים שהמחבלים עברו לפני צאתם לפיגוע – איש לא הזכיר
כיצד מתגוננים בפני כלי נשק שכזה .השניים איבדו את עשתונותיהם
וברחו משם כל עוד רוחם בם לחפש מסתור מהנשק הקטלני...
בינתיים ,שמעו אנשים נוספים את הקריאה "מחבלים" ,ומערכת האזעקה
של הישוב החלה לצפור ולהזהיר את בני המקום מפניהם .לפתע זיהה
אחד התושבים את המחבלים וביצע ירי לעברם – אחד מהם נפצע ברגלו.
כעת אפסו הסיכויים למצוא מקום מסתור ,חשבו לעצמם המחבלים...
יהודים רחמנים בני רחמנים הם .אחד מתושבי נצרים ראה שני אנשים
גם אני
חבר ב-

בורחים בבהלה
ואחד מהם פצוע ,והוא לתומו חשב
שאלה פועלים שבורחים מהמחבלים ,בעוד
למעשה מדובר היה במחבלים עצמם המבקשים להימלט
מהחיילים והתושבים המבקשים להורגם או לתופסם" .אתה
תאילנדי?" ,שאל בעל הבית .המחבל הפצוע והמבוהל הנהן בראשו.
מיד הוא הכניסם לביתו ,לחדר הממוגן .שם הם התחבאו יחד עם כל
בני משפחתו.
כשהקב"ה רוצה – אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם ,בביתו,
עם כל משפחתו  -הוא ינצל .המחבלים ,שנכנסו לתוך חדר הביטחון של
תושב נצרים עם בני ביתו – יכולים היו לטבוח את יושבי חדר הביטחון
בקלי קלות ואיש לא היה יודע על כך במשך שעות ארוכות ,אבל הם היו
כל כך המומים מסיר החמין שנזרק עליהם – עד שכנראה שהם לא חשבו
כלל על האפשרות הזו.
כמה דקות חלפו ,והיהודי שאירח את המחבלים בביתו שומע כי מחפשים
את המחבלים ממש בסמוך אליו ,קוראים להם ברמקולים לצאת ולא
מצליחים לאתר אותם .באותו רגע הבין כי הוא למעשה מארח בביתו
את ...המחבלים .ללא היסוס תפס האיש את השניים ,גרש אותם
מביתו ומסר אותם אל קבוצת החיילים שסיירה בסמוך ,ואלה
השלימו את פעולתו של סיר החמין.
(על פי הספר 'על הניסים' בהוצאת ספריית נצרים).

גם אני
חבר ב-

חג הפסח בפתח  --זהו הזמן להתחדשות בבית

עובדת עם כל מרחב וכל תקציב
פתרונות עיצוב פשוטים ,מהירים וזולים
 0545-743-630סוויטקה )תושבת עלי(
www.heder21.com
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גם אני
חבר ב-

"גאולה העתידה תהיה אי"ה על פי דרך הטבע ,וזה 'ולקחתי'...שאקח
ואקנה אתכם להקדושה שלי' ,והבאתי אתכם אל הארץ' היא ארץ
ישראל ,שיש בה כל העשר קדושות...כי אף על פי שהגאולה תהיה על
פי דרך הטבע ,עם כל זה יתעלו ישראל לקדושה גדולה...ונזכה שיקויים
בקרוב הבטחה זו"

“

('מגן אברהם' לרבי אברהם מטריסק ,פרשת וארא דף ד')

תרמו לפרויקט קמחא דפסחא
שהקים אביהם של ישראל
הרב מרדכי אליהו זצ“ל
כי את דרכו של רבנו
חייבים להמשיך°
בליוויו האישי של הרב¨ אלפי משפחות נזקקות קבלו מדי חודש ניסן
ארגזי מזון¨ כסף לקניית בגדים לחג ותלושי קניהÆ
גם השנה מחכות המשפחות לסיוע Æבזכותכם הן יהנו מחג חירות שמחÆ

טלפנו ותרמו ≠ זו הדרך שלכם להנצחת זכרו ותורתו של רבנו
וזכות מרן תעמוד לכם ולמשפחתכם°
התורמים יתברכו אישית על ציון הרבÆ
תרמו סל מזון
למשפחה
וקבלו ספר מספרי
הרב לבחירתכם°

תרמו ≥ סלי מזון
למשפחה וקבלו
יין ברכה לשמירה
ולהצלחה מהראשל“צ
Ę“đēčđ ġĤČč ęĕĜĕĕďđ ęĕĜčĤ ĦĤĥėĐĘ ĐđčĎ ĥĤďĚ Ħĕč
ĕč - ęĕĜčĤĘ ĐČĤđĐ ĕėĤď

לפרטים ולהצטרפות לדרך∫

≥∑≠≤∑≠±∏∞∞≠ππ
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ילדים שלנו

דמויות מופת בעם ישראל

בשיתוף

 הרב צבי יהודה הכהן קוק

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

הרב צבי יהודה הכהן קוק ,בנו יחידו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,נולד בליל הסדר תרנ“א ) (1891בעיירה זוימל במחוז קובנא
שבליטא ,שם שימש אביו ברבנות .מעט אחרי גיל בר מצווה עלה עם משפחתו לארץ ישראל ,לשם הוזמן אביו הראי“ה ,לכהן כרב של
יפו והמושבות .יום עלייתם לארץ ,היה ”כ“ח אייר“ ,שהוגדר על ידי הרב צבי יהודה בתואר” :היום הגדול“.
בילדותו למד גמרא אצל הרב ראובן גוטפריד
ידידיה ,אצל ר‘ משה זיידל ור‘ בנימין מנשה לוין ,אך
עיקר תלמודו בא לו מאביו .בשנת התרס“ו )(1906
עבר לירושלים כדי ללמוד בישיבת ”תורת חיים“
בעיר העתיקה.
והרב
קוק,
הראי“ה
נפטר
)(1935
תרצ“ה
בג‘ אלול

צבי יהודה החל בהוצאה לאור של כתבי אביו .כחמש
עשרה שנים הסתגר הרב צבי יהודה עם הכתבים,
העמיק בהם והוציא חלקים נרחבים מהם לאור
עולם .היו אלו שנים של בנייה והתעמקות פנימית,
שאחר כך הובילו את הפריצה הגדולה החוצה,
להאיר את אורו ברבים .כאשר קמה מדינת ישראל,
הרב צבי יהודה ראה בה את ראשית התגשמות
חזון הנביאים ,ואתחלתא דגאולה.



בתשי“ב  -נפטר הרי“מ חרל“פ ששימש כראש ישיבת מרכז
הרב ,אחר פטירת מרן הראי“ה .הרב צבי יהודה נתמנה לראש
הישיבה ,וכיהן בתפקיד זה כשלושים שנה .במהלך שנים אלו,
גידל דור שלם של תלמידים ברוח משנתו של אביו ,הראי“ה,
שהתחנכו על שילוב לימוד התורה והיבנות פנימית מתוך תורת
ארץ ישראל ,יחד עם מעורבות בחיי המדינה ,בראייה כי היא
יסוד כיסא ה‘ בעולם וראשית צמיחת גאולתנו.
בהנהגתו הפכה הישיבה למרכז תוסס ,שמשך אליו צעירים
רבים ,וספסלי בית המדרש הלכו ונתרבו .מלבד תלמידיו
הישירים ,פקדו את ביתו ברחוב עובדיה בירושלים ,אנשים
רבים מהארץ ומחוץ לארץ שראו בו את רבם.

לאחר מלחמת ששת הימים פעל רבות ליישוב הארץ ,על פי עקרון ארץ
ישראל השלמה .הוא הכריז בעל פה וכן בגילויי דעת ובמכתבים ששלח
לראשי המדינה ,כי הנוסחה ”שטחים תמורת שלום“ אסורה על פי התורה
וכי יש להתנחל בכל רחבי ארץ ישראל .וכך הצמיחה ישיבת ”מרכז הרב“
את מנהיגי תנועת ”גוש אמונים“ ,כשהרב צבי יהודה משמש לה מנהיג
רוחני .הרב דחף את תלמידיו להקמת יישובים ביהודה ושומרון ,ואף
השתתף בעלייה של אחד מהם .כשהוחלט לפנות את גרעין ”אלון מורה“
 ,השתתף הרב צבי יהודה בניסיון למנוע את הפינוי .מסופר שהרב פתח
את מעילו אל מול החיילים וקרא לעברם מספר פעמים ”קחו מכונת
ירייה ותהרגו אותי“” ,כמו שלא תוכלו להכריח אותי לאכול חזיר כך לא
תפנו אותי מכאן“ .לאחר שפונו כל שאר האנשים ניגש אלוף הפיקוד יונה
אפרת ,אחז בידו של הרב צבי יהודה והוא הלך עמו אל האוטובוס.

בשנותיו האחרונות ,חלה הרב צבי יהודה ,ועבר ניתוחים
קשים ,אך למרות זאת המשיך במנהיגותו ובהעברת
שיעורים והפצת תורתו של אביו הראי“ה להתמודדות עם
הקשיים והמורכבות בין עולם התורה ועולם המעשה בתורת
ארץ ישראל.
הרב נפטר בחג הפורים ,י“ד באדר ה‘תשמ“ב ) (1982ונטמן
לצד אביו בבית הקברות בהר הזיתים.
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1800-400-456
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שלום ילדים יקרים!

זהה את

ילדים שלנו

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון לפקס
.02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

החידה הקודמת :הרב צבי יהודה הכהן קוק
פתרון
לפרטים וקליטה :גיל054-2200840 -
שמות הילדים הזוכים:
מרכז מידע אמנה 1-800-260-240 :
יעקב רבני 15/20 ,אשדוד,
חגי יואלי ,טל מנשה,
ערן אליהו ,שדרות.

הדמות

הבית-
חד משפחתי 4 ,חדרים,
 98מ“ר על חצי דונם

הישוב -תורני קהילתי
הקהילה 65 -משפחות
הרצון  -לצמוח

מעון
זה יותר מבית

המחיר*&583,000 :
*צמוד למדד תשומות הבניה 2/11

המיקום-הר חברון
 30ד‘ מב“ש
 40דק‘ מי-ם

סטודיו טליה0528908660-

מזמינים אתכם
לבנות את ביתכם יחד איתנו
בקהילה שהיא משפחה

www.ma-on.co.il
קליטה :רחלי 0528903676 -

www.amana.co.il

לפרטים :גיל 054-2200840 -מרכז מידע אמנה 1-800-260-240 :
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

קשר ישיר שר התחבורה ,ישראל בשכם ,לרגל ראש חודש ניסן .רב גול ,אהוד בצר ועוד .בסיום נערך בשפכים הפועלים בארץ ,נמצאים
כץ ,חנך השבוע את חלקה הראשון פיקוד מרכז ,סא"ל הרב יואב אוקנין טקס זיכרון בחורשת האנדרטה בכוכב השחר ובמעלה מכמש
של האוטוסטראדה 'דרך הבנים' קרא פרקי תהילים ,ואביו של סגן – יד לנופלים ,ונחשפה האנדרטה שבבנימין ומפיקים ממי הביוב מים
שתחבר בין קרית ארבע למערת דניאל מנדל ,ד"ר דוד ,אמר קדיש החדשה  . 3עוד השתתפו :השר טובים להשקיה.
המכפלה" .אין כוח בעולם שיכול  . 2עוד השתתפו :ראש המועצה מתן וילנאי ,האלוף במיל' עוזי דיין ,אוסקר חינוכי תחרות ה'קולנוער'
באפרת
השבוע
להקפיא את הקשר בין עם ישראל האזורית שומרון גרשון מסיקה וח"כ מפקד חיל האוויר לשעבר הרצל התקיימה
לאבותיו" ,אמר השר .המרא דאתרא ,אורי אריאל ,שהזכיר את שמות בודינגר וראש המועצה האזורית בהשתתפות כ 700-בני נוער
בימינו! הרב דב ליאור  , 1אמר לשר כי החיילים שנהרגו בפעילות בטחון בקעת הירדן זאביק דרורי.
מעשרות בתי ספר ברחבי הארץ.
ה-
"להיסטוריה נכנס לא מי שמקפיא בשכם והוסיף כי "בזכות חיילי צה"ל ירוק מעבר לקו עשרות ראשי מתוך  100סרטים קצרים שנשלחו
שבונה,
מי
אלא
להתיישבות
ומפריע
בכל
להיות
זוכים
אנו
וקורבנותיו,
בימינו!
מתקיימת
פרעה
גזרת
תי ירון שיין ,זכו
מפיק האירוע
גם אל
רשויות ונציגי תאגידי מים וחברות
הראשוניםנוקו
בהצלחה -
השבוענלחמת
www.efrat.oמפתח ומחזק את אחיזתנו בארץ ארץ ישראל וגם כאן ,במקום החשוב השתתפו "אפרת"
סרטת על אם
במגיפהבנושא
בכינוס
במקומותא בכל יו
ם
ל
לשעבר ,סרט על
ישראל" .עוד השתתפו :בכירי הזה" .גזרת פרעה מתקיימת גם בימינו! תקני איכות הקולחין בישראל ,פונדקאית
 www.efrat.org.ilזוכי
ציל יותר!
חרדיתם לחיי
"אפרת" נלחמת במגיפה בהצלחה  -שנערךהיו שותפים
משרד התחבורה והחברה הלאומית
וקליפ יצירתי על םהמלחמה
02-6536212מטה גזענות
במועצה האזורית
חוזרים אל המרדף בסוף השבוע
גזרת פרעה מתקיימת גם בימינו!
נלחמת דיין,
"אפרת" דני
לדרכים ,יו"ר מועצת יש"ע
במגיפה בהצלחה-
האחרון השתתפו מאות בני אדם בנימין .במהלך הכנס למדו בסמים .בתגובה להחלטת כמה
ראש המועצה המקומית קרית ארבע
 02-6536212המשתתפים בעזרתו של עו"ד צבי מתלמידי בית הספר תלמה ילין
במלאת  42שנים
באירוע
זיכרון שותפים
היו
02-6536212
שותפים
היו
ביהודה
מועצות
מלאכי לוינגר ,ראשי
www.efrat.org.il
נפלו לוינסון את משמעות מסקנות ועדת בגבעתיים (שהגיע למקום השלישי)
www.efrat.org.ilלאסון מרדף המערה ,שבו
ושומרון ,ראשי ערים ומאות תושבים שלושה קציני צה"ל ,סמוך למעלה ענבר שאומצו ע"י הממשלה לפני להחרים את האירוע ,אמר ראש
ומבקרים מכל רחבי הארץ.
אפרים .באירוע ,אותו יזמו מדרשת שש שנים .ראש המועצה האזורית המועצה המקומית אפרת עודד
ת
קדיש על הבנים קבר יוסף מוסיף חלקת השדה אלון מורה ובי"ס שדה מטה בנימין ,אבי רואה  , 4הסביר רביבי  5כי "מאות בני נוער ממגוון
ומארח אירועים מרגשים במיוחד :עפרה בשיתוף תנועת 'ישראל שלי' ,לאורחיו כי המועצה חשה מחויבות רקעים ואזורים בארץ ,הם התשובה
משפחת ביטון שאיבדה את בנה שיחזרו מפקדי ומשפחות הנופלים גדולה לאיכות הסביבה ולנושא לחרמות ולפילוגים" .במסגרת
אורי בלבנון ומשפחת מנדל שבנה באתר את שאירע יחד עם לוחמי השבת מי הקולחין .יצויין כי שניים הפסטיבל התקיימו סדנאות שונות,
דניאל נהרג בשכם השתתפו השבוע אותה תקופה ,ובהם שמעון (קצ'ה) מחמשת המתקנים הטכנולוגיים בהן סדנת משחק מול מצלמה עם
בכניסה מיוחדת לקברו של יוסף כהנר ,יחיעם מרט ,אמיר אלדן ,עמוס המתקדמים ביותר בתחום הטיפול השחקן נבו קמחי.
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פעילות ”אפרת“
נותנת אותותיה
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תמונה שווה אלף מילים ,וסרטון (טוב) שווה אלף תמונות .חזית המאבק של מדינת פעילות ”אפרת“ נותנת אותותיה
אותותיה
היאנותנת
”אפרת“
סרטונים .תנועת ישראל שלי הכריזה
באינטרנט,
פעילותהיום
ישראל
המרכזי:של
וכלי הנשקירידה
יילחם בחשבונות יוטיוב ירידה של
בשיעורבמהירות,
השבוע על הקמת 'קומנדו יו-טיוב' שיפיק סרטונים
ההפלות
)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(
ירידה של
שלנו ולהפצתם בעולם .בשיעור ההפלות
אנטי-ישראליים ואנטי-צה"ליים וכן יפעל לחשיפת הסרטים
בשיעור ההפלות
)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(
אך המגיפה עדיין קיימת...
)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(

!!19%

!!19%

!!19%

מי מוזמן? כל מי שרוצה להשפיע על ההסברה בעולם ,ויש לו ידע בנושא יוטיוב –
אך המגיפה עדיין קיימת...
לקובי:
מוטיבציה
ובעיקר ,בעל
לפנותיום
רבה .המעוניינים יכוליםבכל
קיימת...
המגיפה עדיין
אך
תינוקות
בכל יום כ-
בכל יום כ 150-תינוקות
 .koby.myisrael@gmail.comכ-
תינוקות

לא זוכים לחיים

150

לא זוכים לחיים

תרומה ל“אפרת“ מצילה חיים.
היש השקעה טובה מזו?
תרומה ל“אפרת“
כבר ניצלו
תינוקות
השבוע שיר חדש לזכר בני משפחת פוגל הי"ד ,שנרצחו
הקליט
אלפי בניון
עשרותעמיר
הזמר

שיר לזכרם

150

מצילה חיים.
בעזרתך נוכל להציל יותר!
קלוגהפט כתב את
השקעהמשה
והפזמונאי
טובה מזו?
באיתמר לפני כחודש .יועץ התקשורתהיש
02-6536212
ה 12-ששרדה
בת
פוגל
לתמר
מוקדש
'התנערי'
השיר
המילים ובניון הלחין ושר.
עשרות אלפי תינוקות כבר ניצלו
www.efrat.org.il
יותר!יחד עם ילדי
להציללרצח
נוכל 30יום
במלאת
בפומבי לראשונה
את הפיגוע והוא יבוצע
בעזרתך
02-6536212פוגל ,בן ה,)11-
מקהלת תלמוד התורה באיתמר (שאיבדו בטבח את חברם יואב
בניון.
בניצוחו של מיכאל גייר .להאזנה חפשו בגוגל :התנערי עמיר
www.efrat.org.il

לא זוכים לחיים

תרומה ל“אפרת“ מצילה חיים.
היש השקעה טובה מזו?
עשרות אלפי תינוקות כבר ניצלו

בעזרתך נוכל להציל יותר!

02-6536212
www.efrat.org.il

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

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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\\ יש”ע שלנו

פעילות ”אפרת“
נותנת אותותיה

ירידה של !!19%
בשיעור ההפלות
)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(

אך המגיפה עדיין קיימת...

בכל יום
כ 150-תינוקות
לא זוכים לחיים
תרומה ל“אפרת“ מצילה חיים.
היש השקעה טובה מזו?
עשרות אלפי תינוקות כבר ניצלו

בעזרתך נוכל להציל יותר!

02-6536212
www.efrat.org.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור
ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,רבקה קובלסקי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
ומוא"ז שומרון הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

