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אסף קדרון מפסל
המתנחלים

א תקרית ירי ולא טעות
בשיקול הדעת  -בשכם אירע
ביום ראשון האחרון פיגוע ירי
מכוון מטרה .בן יוסף לבנת הי"ד וחבריו
המתפללים היהודים הם חלק מנוף
קבוע באזור קבר יוסף בשנים האחרונות.
צה"ל יודע זאת ,וכך גם מנגנוני הביטחון
הפלסטינים שלחצו על ההדק וטווחו
במכוניותיהם .ההסתמכות המוגזמת
והמסוכנת של מדינת ישראל על כוחות
הביטחון של האויב היא שאפשרה
לרצח להתבצע בקלות בלתי נסבלת.
את הלקח יש ללמוד וליישם מיד -
עלינו לחזור ולשלוט צבאית ואזרחית
בקבר יוסף  -זוהי זכותנו המופיעה
בכל ההסכמים עליהם חתמו ישראל
והפלסטינים בעבר.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:42
תל אביב 18:58
חיפה 18:49

יציאה
19:56
19:59
19:59

כניסה
18:47
חברון
18:47
שכם
באר שבע 18:56

יציאה
19:56
19:57
19:57

טירה של עוצמה
סיפורי ארץ ישראל

על הפרשה קדושים

הרב ד"ר אופיר כהן

"קדושה ומלכות"
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הצפונים בשומרון
מה קורה

ראש הגרעין התורני באשקלון ויועץ לשר המדע

אלה מרכזית איתה אנו
מתמודדים מאז מעמד הר סיני,
בו הכריז הקב"ה "ואתם תהיו לי
ממלכת כהנים וגוי קדוש" ,היא כיצד תיכון
ממלכה שכזו? להיות קדושים זו משימה
לא פשוטה ולפעמים נדמה לנו שהיא
אפשרית רק ליחידי סגולה שעלו למעלות
קדושה ,כפי שמסביר לנו רמח"ל (מסילת
"ּ...ד ֶרְך ְקנִ ּיַ ת זֹאת ַה ִּמ ָּדה הּוא
ישרים כ"ו)ֶ :
יׁשה וְ ָה ִעּיּון ֶה ָעצּום ְּב ִס ְת ֵרי
ַעל יְ ֵדי רֹב ַה ְּפ ִר ָ
ּומ ְצּפּונֵ י ַה ְּב ִר ָיאה
ַה ַה ְׁשּגָ ָחה ָה ֶעלְ יֹונָ ה ַ
ּלֹותיוּ...כְ מֹו
ּות ִה ָ
רֹוממּותֹו יִ ְת ָּב ֵרְך ְ
וִ ִיד ַיעת ְ
ׁשֹוחט
ֶׁש ָהיָ ה ָראּוי לַ ּכ ֵֹהן ֶׁשּיִ ְתּכַ ּוֵ ן ְּבעֹודֹו ֵ
זֹורקֹו ַעד ֶׁשּיִ ְמׁשְֹך
ַהּזֶ ַבח אֹו ְמ ַק ֵּבל ָּדמֹו אֹו ְ
ָּבזֶ ה ַה ְּב ָרכָ ה ִמ ֶּמּנּו יִ ְת ָּב ֵרְך ַה ַחּיִ ים וְ ַה ָּשׁלֹום,

וְ זּולַ ת זֶ ה ִאי ֶ -א ְפ ָׁשר ֶׁשּיַ ִּשיג ַמ ֲעלָ ה זֹו
וְ יִ ָּשׁ ֵאר ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים ָח ְמ ִרי וְ גַ ְׁש ִמי ּכְ כָ ל ְׁש ָאר
ְּבנֵ י ָא ָדם .וְ ִהּנֵ ה ַמה ֶּשׁעֹוזֵ ר לְ ַה ָּשגַ ת ַה ִּמ ָּדה
יׁשה ָה ַר ָּבה,
ּבֹודדּות וְ ַה ְּפ ִר ָ
ַהּזֹאת הּוא ַה ִה ְת ְ
ּכְ ֵדי ֶׁש ְּב ֶה ְע ֵּדר ַה ַּמ ְט ִר ִידים ּתּוכַ ל נַ ְפׁשֹו
ּבֹורא ."...אם כן,
יֹותר ּולְ ִה ָּד ֵבק ַּב ֵ
לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ֵ
לכאורה זו מידה ליחידים ,זו מידה גבוהה
מאד שלא כל אחד יכול לה.
אך אין הדבר מסתדר עם פרשתנו ,בה
נאמר "דבר אל כל עדת בני ישראל"!
ובדרך אחרת מצאנו בפירוש ה"מאור
ושמש" (רבי קלונימוס קלמן הלוי
אפשטיין ,מגדולי החסידות לפני כ200-
שנה) ,שההתבודדות וההרחקה מהחברה
היא דווקא לאדם שלא מסוגל וכדי שלא
המשך בעמוד 3

מגלים אחריות
לתרומות1-800-35-10-12 :
www.paamonim.org

סטודיומרקם@חזני

תודה

לכל אלפי התורמים שנתנו "מתנות לאביונים"
כך שלא יהיו עוד אביונים בעתיד,
ובחג החירות הוציאו עוד משפחות
מעבדות לחירות.
נמשיך ביחד לפעול מתוך שותפות
פעמונים

ארגון חסד )ע”ר( 58-039-270-2

אורלוב  77פתח תקווה  49342טל 03-9127100 .פקסinfo@paamonim.org 03-9127101 .
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יש”עמדה

ה

לחזור לקבר יוסף
המשך מעמוד השער

שוטרים הפלסטינים המוצבים
במתחם קבר יוסף וסביבתו מכירים
היטב את החבר'ה הצעירים והנועזים,
המבקרים כמעט מדי לילה בקבר ומתפללים,
מבקשים ,לומדים .הם נכנסים בקבוצות
קטנות מאוד ,מבלי למשוך את תשומת לבם
של תושבי שכם הערבים .גם ביום ראשון
האחרון ידעו זאת השוטרים הפלסטינים ,אך
שהפעם בחרו הם לנצל את המידע הזה  -את
העובדה שמדובר בקבוצה שאין בכוחה להגן
על עצמה  -וביצעו ירי על מכוניותיהם של
היהודים ,בדרכם החוצה משכם .צרורות של
אש אל מכוניות ישראליות ,בכוונה מובהקת
לבצע פיגוע ,לרצוח ,ללא שום התגרות
מצידם של היהודים ,ללא שום חשד או חשש
ביטחוני.
כמו באיתמר ,גם הפעם מדובר באותם
מחבלים ערבים שביום אחד נכנסים לבית
משפחה ישראלית ורוצחים חמש נפשות,
וביום אחר יורים על מתפללים ישראלים
במטרה להרוג.
אלו אותם מחבלים ,עם הבדל אחד ברור
וחמור .מעשי הרצח האחרונים ,בוצעו
בעידודה של הרשות הפלסטינית באמצעות
ההסתה המוזרקת ללא הרף למוחם של
הצעירים הערבים ,ויוצרת שנאה רצחנית
למתנחלים בפרט וליהודים בכלל .אך הפעם
לא מדובר בהסתה בלבד ,כי אם בלחיצה של
ממש על ההדק .הרשות הפלסטינית היא

שרצחה את בן יוסף לבנת הי"ד .שוטריה הם
ששלפו את הנשק ,כיוונו וירו ללא כל הבחנה
או הצדקה.
אך גם לנו ,במדינת ישראל ,יש אחריות
לנעשה וגם תיקונים לבצע .בשנים האחרונות
ישנה מגמה מסוכנת ביותר של התמכרות
להסתמכות על מגנוני הביטחון הפלסטינים.
מערכת הביטחון הישראלית סומכת ,מסיבות
שונות ,על האויב שיגן על אזרחי מדינת
ישראל מפני המחבלים .הסתמכות זו כמוה

בן יוסף לבנת הי"ד

אסף קדרון

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
אסף קדרון ( ,)35אמן ,מתגורר באיתמר
שבשומרון.
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איך נולדה אצלך האהבה לאבנים?
"אהבתי לאבנים נולדה יחד עם לידתי
שלי .זיכרון הילדות הראשון שלי הוא מגיל
שלוש (תקופה בה התגוררנו בהרי הגליל)
והוא סלע ענק שהיה מונח שם על הגבעה
מששת ימי בראשית .היינו מגיעים ,שוכבים
עליו ומתמלאים מהעוצמה שלו ומהשקט שלו.
אני חושב שדווקא בדור שלנו כשהמציאות
הפכה לוירטואלית ,נוכחות האבן הפשוטה
במתחמי החיים שלנו יוצרת איזון".
אתה מוצא בשומרון סביבת עבודה
יצירתית מיוחדת?
"אני אישית מקבל את עיקר היצירתיות
מהמאמץ להפוך רעיון רוחני לצורה .אם כי
ודאי שכשאתה יוצר יצירת קבע על אדמה
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\\ יש”ע שלנו

כהסתמכות על הנס .אילולא זו ,ספק אם
רצח כמו שאירע ביום שישי האחרון ,יכול
היה לצאת אל הפועל בקלות שכזו .ביטחונם
של אזרחי ישראל צריך להיות מופקד כולו
בידיהם הנאמנות של צבא ההגנה לישראל
ושירות הביטחון הכללי.
קרובת משפחתה של אותה הסתמכות
היא הוותרנות .קבר יוסף הוא אחד מאתרי
המורשת החשובים ביותר של עם ישראל,
אך לא פחות מכך הוא גם שטח בשליטה
ביטחונית ישראלית מלאה .כך היה וכך נשאר.
לפני עשר שנים ,באחד מרגעי השפל הקשים
ביותר של ממשלת ישראל ,תחת כהונתו של
אהוד ברק כראש הממשלה וכשר הביטחון,
הפקירה ישראל את קבר יוסף להמון הערבי
המשתולל.
על צה"ל לחזור כעת לקבר יוסף .לא מדובר
בנבואה רחוקה ,אלא בזכות ברורה ומהותית
שמופיעה בכל הסכם שהפלסטינים התחייבו
לקיים .צה"ל חייב לשוב ולשהות דרך קבע
בקבר יוסף ולאפשר גם נוכחות אזרחית
קבועה בקבר ,כפי שהיה בעבר  -ללימוד,
לתפילה ולכל מה שנדרש .את הוותרנות
צריך להפסיק .לא רק בשטח ,כי אם גם בזירה
המדינית – כששוטרי הרשות הפלסטינית
מבצעים פיגועי טרור נגד יהודים ,אין מקום
לדיבורים על העברת שטחים לשליטת
הרשות וודאי שלא על הקמת מדינה,
שתהפוך עם הקמתה למדינת טרור.

שהקונצנזוס הישראלי טרם הבשיל לראות
בה חלק אינטגראלי מהארץ שלנו ,אתה
משקיע יותר בהמחשת החיבוק בן היצירה
לארץ".
מהו החזון שלך כאמן?
"החזון שלי הוא :חיבור עם ישראל
לשורשיו ,לתורתו ולארצו על ידי יצירת
מונומנטים מאבנים שהיו עדות לאירועים
מכוננים בתולדות האומה".
באילו יצירות שלך אתה גאה במיוחד?
"אני שמח מאוד על כל עבודה שהשם
זימן לי .בין אם מדובר בעבודות פרטיות,
בשדרוג אתרי תיירות תנ"כיים או בעיצוב
כיכרות .אך ודאי אני שמח יותר על פרויקטים
של קדושה כגון ארונות קודש ,עמודי תפילה,
מזבח העולה שנמצא במוזיאון מכון המקדש
בירושלים ועוד .וודאי שהזכות הגדולה ביותר
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שהזדמנה לי היא הקמת המצבה לרב מרדכי
אליהו זצוק"ל".
בשנתיים האחרונות יצא לך לארח אישי
ציבור רבים .נוצר קשר אמיתי?
"כשהם מגיעים לחוות גבעות עולם ,הם
פוגשים עשייה חקלאית ויצירה  -דברים
שתמיד מחממים את הלב וממילא השיחה
נעשית נינוחה .אני אישית רואה בכל אחד
מחברי הכנסת ששוחחתי עמם לא רק את
האדם שעומד מולי ,אלא גם את עשרות
אלפי האנשים ששלחו אותו כנציגם ואני חייב
לציין שלעם הזה יש טעם משובח".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד
 50שנה?
"אני לא נביא ,אבל בכל מקרה על כולנו איש
לפי דרכו לחזק את יהודה ושומרון כי עתידה
הוא עתיד הארץ כולה".
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"קדושה ומלכות"

על הפרשה קדושים

המשך מעמוד השער

להפריע לו בעבודת ה' שלו אבל מדרגת
הקדושה אפשר לקבל רק בתוך הקהל רק
בציבור..." :והאמת הוא שכן צריך האדם
לברוח ליערות ולפרוש עצמו מן המון
עם כדי שינצל מדעות רעות וממעשים
רעים .אך זאת אינו מועיל אלא להינצל מן
הדברים המעכבים עבודת השם יתברך,
אבל להשיג הקדושה העליונה אינו זוכה
עד שידבק עצמו אל אנשי השם עובדי
ה' באמת ולהשתתף עמהם יחד בעבודה
רבה הן בתפלה והן בלימוד התורה...אבל
אם האדם ירצה לפרוש עצמו מן הציבור

ולהתבודד עצמו להתפלל ביחיד או לשום
עיקר עבדות ה' הנעשה בכנסיה יחד ,בלתי
אפשר שישיג הקדושה העליונה ,ולא עוד
אלא יוכל לנטות חלילה מרוב גופי תורה
אם יתבודד עצמו ויפרוש מן הציבור...
וזהו שאיתא במדרש רבה' :קדושים תהיו'
 יכול כמוני? תלמוד לומר 'כי קדוש אני' קדושתי למעלה מקדושתכם .פירושיכול כמוני שהאדם ירצה להתבודד ,להיות
ביחיד ,ויסבור שעל ידי זה ישיג הקדושה
העליונה .תלמוד לומר 'כי קדוש אני' -
קדושתי למעלה מקדושתכם ,שאין זה

אלא בהבורא ברוך הוא לבדו שהוא יחיד
ומיוחד ,אבל אם האדם ירצה להמשיך עליו
קדושת הבורא ברוך הוא ,אי אפשר אלא
בהקהל יחד לעבדו שכם אחד כנ"ל".
נמצאנו למדים שכדי להיות קדושים באמת
צריך את הציבור .כדי להקים ממלכה צריך
גוי קדוש .וזו משימתנו בדור של גאולה
 להתחבר לציבור ,לגלות יחד אתו אתקדושת ישראל וקדושת ארץ ישראל ,
ובעז"ה נוכל לחזור למקומות הקדושים
שלנו כמו קבר יוסף אשר מגלם באישיותו
המיוחדת "קדושה ומלכות".
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סיפורי ארץ ישראל

טירה של עוצמה
מאת :אריה ליפו

ליל חורף סגריר .בחסות החשיכה הצליחה כנופיה גדולה של ערבים לחתוך את שתי גדרות התיל ,שהיו מתוחות במרחק
 50מטר מן החומה .הם התגנבו עד החומה ממש וירו על השומרים .אחד השומרים נפצע ,ומיד אחר כך ריכזו הערבים
את כל האש אל הזרקור והצליחו לפוצצו .עלטה השתררה .החברים פתחו בריצה ,לתפוס איש איש את עמדתו ,אך בצד
דרום-מערב לא יכלו להיכנס לעמדה .בחוץ עמדו ערבים וירו פנימה אל תוך אשנבי הירי .כמעט קרב פנים אל פנים.

פ

לוגות פלוגות של חברים ומגויסים מעתה .יומיים אחר כך יצאה השיירה מבית
עברו במשך יום י"ט תרצ"ז אלפא אל נקודת הישוב החדשה בעמק
תמוז את עמק יזרעאל כשפניהם בית שאן – טירת צבי .כמאה איש בשבע
מועדות לבית אלפא ,שם התארגנו לקראת משאיות ושמונה מכוניות קטנות ,מלווים
העלייה לקרקע .ישוב חומה ומגדל חדש בשומרים מזוינים .בראש השיירה החלוץ,
עומד לפרוח ,אך הפעם זהו קיבוץ דתי .טרקטור ומחרשה ,ואחריהם יתר כלי הרכב.
החברים הסתדרו בעבודות שונות :התאמת מיד כשהגיעו  -יצאו הטרקטור והמחרשה
הלוחות בשביל קירות המגן ,הכנת חוטי לעבודה .הנוטרים תפסו עמדות אבטחה
ברזל קצוצים ,מחסומי קוצים ,שקי בשטח .העולים לקרקע מצאו בית וחצר
חצץ ועוד .חבורת העובדים גדלה מרגע מוקפת חומת טיט .מצאו זוהמה ,חלאה ,זבל
לרגע .כ 40-איש באו משדה יעקב ,כפר ופרעושים ללא שיעור .חלק מהעולים פנו
חסידים ,כפר יעב"ץ ,כפר פינס וכפר לטהר את החצר ואת חדרי הבית מערמות
עטא .מכל קבוצות הפועל המזרחי ,כל הבוץ והרפש ,ואחרים ניגשו לבצר את חומת
עובדי האדמה הדתיים בארץ שלחו את הטיט הרעועה ולהפכה לקיר מגן מפני
נציגיהם" .הפועל המזרחי גלל את חרפת כדורים .כשגמרו למלא בחצץ את דפנות
העקרות מעל היהדות הדתית בבנין העץ הכפולות  -נשמו לרווחה .עכשיו אף
המולדת" ,נכתב בעיתוני הימים ההם" .לא כדור אויב לא יחדור למחנה! נחפזו להקים
היה צל של חציצה בגלל הבדל של שייכות עמדות הגנה ,חפרו תעלות קשר וסביב
ארגונית  -אנשי הקיבוץ והמושב מכל החצר סודרה גדר כפולה של חוטי ברזל
הזרמים ,מעמק הירדן ומעמק יזרעאל ובית דוקרים .על גג הבית הגבוה הותקן מקום
שאן ,ותיקי השומר ושליחי אגודת השומרים לזרקור וסודר מנוע לחשמל .באותו הזמן
התגייסו יחד לעזרת שליחי הפועל המזרחי התחילו בחריש הגבולות ולמחרת  -יצאו
מכל פינותיהם בארץ להקים את הישוב לחרוש בכל השטח...
העובד החדש...אשר ייקרא טירת צבי על טירת צבי הלכה והתפתחה ,אך כנופיות
שמו של הרב צבי הירש קאלישר ,מראשי הסביבה לא אחרו לנסות לעקור את השתיל
חיבת ציון ומייסדיה וממבשרי התנועה הצעיר .וכך תיאר את הדברים חבר הקיבוץ,
הציונית"  -בישרו הכותרות.
אפרים יעיר:
עם ערב ,הסתיימו ההכנות האחרונות העימות הראשון נערך בליל כ"ח אדר א'
וחצר המשק בבית אלפא הפכה לבית תרצ"ח ( - )28.2.1938שנה וחצי לאחר
כנסת ענק .החברים התכנסו לתפילת עלייתה של טירת צבי על הקרקע .ליל חורף
מעריב בהתרגשות ניכרת .לאחר התפילה סגריר .בחסות החשיכה הצליחה כנופיה
צלצל הפעמון והכל הלכו
גדולה של ערבים לחתוך
למסיבה חגיגית ,אליה
את שתי גדרות התיל ,שהיו
הוזמנו מטעם קיבוץ בית
מתוחות במרחק  50מטר מן
אלפא ,בחדר האוכל הגדול
החומה .הם התגנבו עד החומה
ששולחנותיו מלאים מכל
ממש וירו על השומרים .אחד
טוב העמק .בתום דבריהם,
השומרים נפצע ,ומיד אחר כך
מסרו בעלי האכסניה לקבוצה
ריכזו הערבים את כל האש
הצעירה מפתח והסבירו כי
אל הזרקור והצליחו לפוצצו.
בכך הם מעבירים את מפתח
עלטה השתררה .החברים
הבקעה מבית אלפא ,ששמרה
פתחו בריצה ,לתפוס איש
עליו עד כה ,לפיקדון בידי
איש את עמדתו ,אך בצד
הרב קאלישר
טירת-צבי ,שתשמור עליו
דרום-מערב לא יכלו להיכנס
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לעמדה .בחוץ עמדו ערבים וירו פנימה אל
תוך אשנבי הירי .כמעט קרב פנים אל פנים.
בחירוף נפש ,הצליחו חברינו לגלגל כמה
רימוני יד החוצה ,דרך אותם אשנבי ירייה.
הרימונים התפוצצו בחוץ ,ועשו שמות
בתוקף .גם החברים האחרים ירו לעבר
התוקפים ופגעו יפה .שמענו זעקות אימים
וכעבור שעה נאלצו הערבים לסגת ,בסחבם
איתם פצועים והרוגים .כל אותו לילה,
איש מאיתנו לא עצם עין .למחרת נוכחנו
לדעת ,כי לא נפקד ממנו איש  -פרט לשומר
הפצוע .התכנסנו בחדר האוכל לתפילה
והמבוגר שבנו עלה לתורה ובירך ברכת
"הגומל" בשם כולנו ,וענינו אחריו "אמן".
בזמן האירוע ,שהתה בטירת צבי תינוקת
אחת ויחידה :רותי אור .אמה  -חנק'ה -
שמרה עליה בצריף .כל שאר הילדים ,שהיו
ברודגס עם אמותיהם וחיכו לאישור לבוא
לטירה ,נאלצו לחכות לימים שקטים יותר...
טירת צבי התפרסמה בכל הישוב ,ובייחוד
בין החלוצים הדתיים ,כישוב אמיץ היודע
לעמוד בהצלחה מול האויב .הרב משה
צבי נריה זצ"ל כתב אז את השיר המפורסם
לרותי התינוקת:

נומי ,נומי ,רותי  -תי
מתנפלים על טירתי,
כדורים מזמזמים,
נומי רותי  -נומי נים.
קיבוץ טירת צבי קם והיה לאחד הקיבוצים
הפורחים בעמק הסמוך לקיבוץ שדה אליהו
שהוקם על שמו של רבי אליהו גוטמאכר,
ידידו לחזון של הרב קאלישר .לימים ,ספר
התורה אשר שימש את הרב קאלישר במניין
המתפללים שהתקיים בביתו ועבר בירושה
לצאצאיו ,בני משפחת פורדר ,נתרם לקיבוץ
טירת צבי" .זהו המקום אליו שייך הספר",
הסבירה יונה פורדר ,אלמנתו של אביגדור
פורדר (פורת) ,נינו של הרב צבי הירש.
מספרים שבי"ג בכסלו תשמ"ט ,תרמה
יונה את הספר לאנשי טירת צבי ,ולמחרת
בשעות הצהריים הובהלה לבית החולים
והלכה לעולמה...

:"נראים לנו סימני גאולה ונשמע לאזנינו קול קורא לגאולה האומר
אולם יש כאלה שרואים ואינם יודעים...התנערי מעפר בתולת בת ציון
 ומתוך כך אומרים לפרוק, שומעים ואינם יודעים מה שומעים,מה רואים
אבל אנו שלומי אמוני ישראל הננו קרואים למראה...עול מלכות שמים
"...אילת השחר שבקעה אורה להאיר את נפשנו

“

)(הראשל"צ הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל
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Ĭ

ĦĕĦďĐ ĐĥĕČĘ ěĕĒĎĚĐ

ęĕĠđĦč
ĦđĘđēĚčđ

ĘĞ ĦĤĠĝĚ ĕĠĝđĕ ĤĚĦ
ĕėĕĚ čĤĐ ĐĘĞč ďĢĘ ĦđēĕĘĥĐ

ילדים שלנו

ישראל
בעםישראל
מופתבעם
דמויותמופת
דמויות

בשיתוף בשיתוף

בשנת  1892יצא לגרמניה 
ללימודים אקדמיים .בשנת 1898
עבר לפריבור שבשווייץ ,שם קיבל
תואר דוקטור בכימיה .בשנת
 1901נתמנה מרצה לכימיה
באוניברסיטת ג‘נבה ולימים היה
שם למרצה בכיר.
בשנת  1904התחתן עם ורה לבית
קצמן ,סטודנטית לרפואה .באותה
שנה הגר הזוג לבריטניה ,שם
קיבל ויצמן תואר פרופסור לכימיה
באוניברסיטת מנצ‘סטר .ימיו
הגדולים של וייצמן היו בתקופת
מלחמת העולם הראשונה  -ככימאי
סייע למאמץ המלחמתי הבריטי
 הוא פיתח תהליך חדש וחשובליצורו של אציטון ,תרכובת כימית
המשמשת בייצור חומרי נפץ.

בעזרת קשריו עם מדינאים ועיתונאים בריטים והודות לתרומתו למאמץ המלחמתי של בריטניה,
הפך וייצמן לגורם בעל השפעה .הוא עסק בפעילות דיפלומטית ענפה שמטרתה הייתה להפנות
את תשומת לבם של אנשי שלטון הבריטים לענין המדינה היהודית .כך פגש לראשונה ,ב ,1906-את
הלורד ארתור ג‘יימס בלפור ,והרצה לו על עיקרי הציונות .ויצמן התנגד בחריפות לתוכנית אוגנדה
שהעלה הרצל .בקונגרס הציוני השמיני ,בשנת  1907בהאג ,יצא בקריאה ל“ציונות סינתטית“ שתמזג
את העבודה הפוליטית עם ההתיישבות המעשית בארץ ישראל .באותה שנה ביקר לראשונה בארץ
ישראל .מאמציו הוכתרו בהצלחה וב  2 -בנובמבר  1917פרסמה בריטניה את הצהרת בלפור.



חיים )עזריאל( ויצמן נולד בעיירה
מוטול שברוסיה הלבנה ,בתחום
המושב היהודי של האימפריה
הרוסית .הוא היה השלישי מבין
 15ילדיהם של הזוג רחל ועזר
ויצמן .בילדותו קיבל חינוך יהודי
מסורתי .בנעוריו עבר ללמוד
בפינסק ,שם בלט בלימודי
הכימיה והמדעים.
עוד בנעוריו ,ברוסיה ,ניכרו בו
נטיותיו הציוניות והוא היה פעיל
בתנועה הציונית מראשיתה.
מהקונגרס הציוני השני ואילך
היה מהדמויות הבולטות של
התנועה הציונית.

www.myisrael.org.il

תקוה דגן



  חיים ויצמן
ויצמן
חיים
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ב 1949-נבחר לכהן כנשיאהּ הראשון של
מדינת ישראל ,והושבע לתפקיד ב17-
בפברואר .מכיוון שכהונת הנשיא הייתה
מוצמדת בשעתו לכהונת הכנסת ,הוא
התמודד שוב על התפקיד לאחר השבעת
הכנסת השנייה ,ונבחר לקדנציה נוספת
ב 19-בנובמבר  1951ללא מתחרים.
חיים ויצמן נפטר ב9-
בנובמבר  ,1952כ“א
בחשוון ה‘תשי“ג ,ונטמן,
על פי בקשתו ,בגן ביתו
שברחובות ,במתחם
מכון ויצמן למדע הקרוי
על שמו .מצבתו עוצבה
בפשטות ,על פי דגם המצבות
לחיילים הבריטים הנעדרים.
אחיינו ,עזר ויצמן ,היה נשיאהּ
השביעי של המדינה.

פש

הגרעין החברתי בדוקרירותתביאאליהקבמתח ישראל
ח
משפחותהמתאימות למגורים בסביבה חילונית
6

\\ יש”ע שלנו

במקום • :גן ממלכתי דתי • כיתות תורניות
בבית הספר היסודי • אתגר חינוכי-חברתי
• מחירי דיור אטרקטיביים • גישה מהירה
לחיפה -רק  10דקות נסיעה

גרעין חברתי
ע“ש הרב אליהו הכהן זצ“ל

לפרטים :איציק 050-6512222

שלום ילדים יקרים!
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון לפקס
.02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת *

*רמז :משורר ופילוסוף יהודי.

פתרון החידה הקודמת :חיים ויצמן

זהה את

שמות הילדים הזוכים:
שניידר נאוה ,בני ברק,
משפחת שלוש ,ראשון לציון,
משפחת מיץ ,פתח תקוה.

הדמות

מבצע
לשני בתים
חודש ימים בלבד
ל

טרף
להצטרף
אנו מזמינים אתכם
ית
אלינו¨ לקהילה איכותית
ברת
תוססת ומגוונת המחוברת
לתורה ולארץÆ
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בית כנסת • מקוואות • גנים • פעוטון
צהרון • תלמוד תורה • מועדונית
סניף בנ“ע • מכולת • מרפאה
ספריה • מכינה קדם צבאית
חוות סוסים • משק חקלאי מפותח
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היישוב
דתי קהילתי
הקהילה
∞∏ משפחות
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הבית
בתים חד משפחתיים
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

פסח ביהודה ושומרון מעל  130ישראל כץ אמר למשתתפים תתנחלו ותסעדו כבכל ערי צפונים בשומרון אחרי מאות
אלף מבקרים טיילו במהלך חג כי זוהי תשובתה של ישראל וישובי הארץ ,גם ברחבי השומרון עיתונאים ומשפיענים שביקרו
הפסח תשע"א באתרי התיירות לאנשי השמאל שקראו במהלך חגגו השבוע (ג') אלפים את חג ביהודה ושומרון במסגרת
והמורשת ברחבי יהודה ושומרון .החג להקמת מדינה פלסטינית .המימונה .החגיגה המרכזית מיזמי הסיורים שמפעילות
המטיילים פקדו בין היתר את מארגני האירוע ,אשי הורביץ התקיימה בישוב יקיר ,בביתו מועצת יש"ע והמועצות
ההרים העוטים פריחה מרהיבה ,ושיראל בלייכר ,שיבחו את חברת של רב הישוב הרב אהרן כהן ,האזוריות ,יזם בשבוע שעבר
בימינו! את הנחלים ואת המעיינות ,וכן אגד ומשרד התחבורה על הסיוע בהשתתפות למעלה מאלף ועד מתיישבי שומרון ביקור
ה-
תושבים ובמעמד ראש המועצה מסוג חדש :קבוצת תושבים
את מרכזי המבקרים ובהם סוסיא בהצלחת האירוע.
בימינו!
גם
מתקיימת
פרעה
גזרת
לשומרון
גרשון מסיקה
בהצלחה  -מצפון ת"א תינו
שומרוןנלחמת
 1www.efrat.oושילה הקדומה  . 2הצלחה קורבן פסח אלפי אורחים ותיירים האזורית "אפרת"
הגיעהקות
במגיפה אחד יחד עם בכ
4
ארי
מרשימה במיוחד רשם מערך מהארץ ומחו"ל השתתפו בערב וח"כ מיכאל בן
הגרעין התורני
כל
.
חבריל יום
ל
גזרת פרעה מתקיימת גם
www.efrat.org.ilא זוכים
ציל יותר!
זכה
האורחים
בימינו! ממאות
ההסעות החדש לחברון :מעל
ביקרו בין
לברכה בעיר.
המטייליםלחיים
היו שותפים 02-6536212
הפסח' של
"אפרת"'זבח
פסח בטקס
בהצלחה -
נלחמת במגיפה
גזרת פרעה מתקיימת גם בימינו!
החג
במהלך
ביקרו
איש
50,000
בהצלחה -העדה השומרונית בהר אישית מהרב כהן וכמובן השאר בפדואל ובאיתמר
"אפרת" נלחמת במגיפה בני
בעיר האבות (תמונת השער).
 02-6536212למופלטה בדבש .מסיקה אמר ונפגשו עם דמויות מרכזיות
המסורתי ,שנערך
בטקסשותפים
גריזים .היו
02-6536212
להשתתףשותפים
היו
 3www.efrat.org.ilלחוגגים" :חג המימונה הוא באזור .אריאל בן סלומון 5
במופע
המבקרים זכו
www.efrat.org.ilבהשתתפות מאות השומרונים
ענק עם הזמרים אודי דוידי ,חיים  ,תושבי גב ההר וחולון ,שחטו כוהני חג האמונה .בימים שלפני  ,סטודנט תושב רמת אביב,
ישראל ויהודה סעדו ,שזכה לבקר העדה את הקרבן וצלו אותו על פי יציאת מצרים הכל היה נראה אמר בעיצומו של הסיור:
ת
בפעם הראשונה בחייו במערת המסורת השומרונית .השתתפו :שחור והעולם כולו היה נגד "זו פעם ראשונה שיצאתי
המכפלה .באירוע השתתפו גם ראש אגף התקשוב בצה"ל האלוף עם ישראל ,אך בכוח האמונה מהבועה התל-אביבית .בלי
ראש האגודה בחברון מנחם לבני ,עמי שפרן ,יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,העם יצא ממצרים והגענו לארץ לראות את המקום ,קשה
דובר הישוב היהודי בחברון נעם מפקד מרחב שומרון במשטרה ישראל .כך גם היום ,חג האמונה להבין את ההבדל .יותר מסוכן
ארנון וראש מועצת קרית ארבע נצ"מ קובי שבתאי ומפקד אוגדת נותן ליהודי את הכוח לעמוד גם באמצע תל אביב מאשר
בשומרון".
בזמנים קשים".
מלאכי לוינגר.
 www.efrat.org.ilשר התחבורה איו"ש ,תא"ל ניצן אלון.
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150
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5ב1כלתינוקות
לא זו יום
כים לחיים

זוכרים בתמונות

פעילות ”אפרת“

אותותיה השואה בעולם
להפצת תמונות
חברי ישראל שלי נקראו השבוע לסייע
נותנת
כולו .החברים התבקשו לגשת למאגר התמונות העצום של יד ושם ,לבחור
ולהפיץנותנת
פעילות ”אפרת“
שלגולשים לתמונות הנרצחים,
שיותר
אותותיהלחשוף כמה
אותה כדי
תמונה
ירידה
בשיעור
ההפלותכל משפחותיהם,
שנרצחו יחד עם
לקראת יום השואה .עבור רבים מהיהודים
)עפ“י דו“ח משרד
ירידה של
הבריאות( שמותיהם אינם
לפעמים אפילו
ההפלותהיחיד שנותר מהם.
בשיעורהן הזכר
אלה
תמונות
עדיין קיימת...
המגיפה
דו“ח משרד
שמשמאל ,בה נראים
התמונה
אךאת
הבריאות( מנהלי העמוד
למשל בחרו
)עפ“יכך
ידועים.
בכל יום
קיימת...
יהודיםהמגיפה
אך
מרוכזים ליד סניף הדואר
לפחות ארבעה פעוטות,
עדייןובהם
מקרקוב,
תינוקות
יום כ-
בכל
והשמדה .כ-
תינוקות
150גירוש
לקראת
המקומי

!!19%

לא זוכים לחיים

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á

!!19%

150

לא זוכים לחיים

www.myisrael.org.il

פעילות ”אפרת“ נותנת אותותיה

!!19%
ירידה של
בשיעור ההפלות
אך המגיפה עדיין קיימת...

בכל יום כ 150-תינוקות
לא זוכים לחיים

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

המוציא לאור:

www.myesha.org.il
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ירידה של !!19%
בשיעור ההפלות
)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(

)עפ“י דו“ח משרד הבריאות(

בשפות
ישראל
תרומה ל“אפרת“ מצילה חיים.
שלימצילה חיים.
ל“אפרת“
תרומה
ל“אפרת“ כיום למעלה
ישראל שלי המונה
תנועת
ונשנות,
חוזרות
בקשות
לאור
מזו?
טובה
השקעה
היש
מ41,000-השקעה טובה מזו?
היש
תרומה
תינוקות כבר
חברים,אלפי
עשרות
ניצלונוספות :דרושים מתנדבים לנהל עמוד פייסבוק בשפה
לשפות
מתרחבת
זרהאלפי תינוקות כבר ניצלו
עשרות
מחפשיםחיים.
יותר!וצרפתית) .מצילה
רוסית ,להציל
בעזרתך נוכל
מזו?בעלי 'כישורי פייסבוק' עם
גולשים
ספרדית
(למשל:
אנו השקעה טובה
היש
בעזרתך נוכל להציל יותר!
לישראל ונכונות להשקיע.
אהבה
הרבה
פנוי,
זמן
זרה,
בשפה
טובה
התבטאות
יכולת
02-6536212
עשרות אלפי תינוקות כבר ניצלו
02-6536212
www.efrat.org.il
יותר! כאלה ,מוזמנים לפנות
פייסבוק
לסייע בהקמת
מתנדבים שמעוניינים
וניהולנוכלדפילהציל
בעזרתך
www.efrat.org.il
לכתובת ayelet.myisrael@gmail.com :להתרשמות ניתן להסתכל בעמוד
הפייסבוק של ישראל שלי באנגלית02-6536212 :
.www.facebook.com/israelonline
www.efrat.org.il
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

פעילות ”אפרת“
נותנת אותותיה

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 ויהב חייקין
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

