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יורם כהן מסביר
המתנחלים

פני חודשיים טבע שר הביטחון אהוד
ברק את המונח המאיים "צונאמי
מדיני" ,ביחס להכרזה הפלסטינית
החד-צדדית על מדינה ,הצפויה בספטמבר,
וביחס לתוצאותיה .השמאל והתקשורת
עטו על המונח החדש ,ויחד פעלו ליצירת
פאניקה ,שעלולה להוביל לטעויות מדיניות
של הממשלה ולוויתורים מיותרים ומסוכנים.
לקראת נאומו המדיני של ראש הממשלה,
המתוכנן לשבוע הבא ,פרסמה מחלקת
המחקר של מנהלת ההסברה במועצת יש"ע
נייר עמדה ,המעניק לכל ישראלי את הכלים
לרוקן מתוכן את בלון ההפחדה של ברק,
להרגיע את הציבור ולחשוף את האמת:
האו"ם כבר הכיר לפני רבע מאה בהכרזה
על מדינה פלסטינית ,אך זו לא יכולה לקום
עפ"י החוק הבינלאומי .מדינת ישראל הייתה
חזקה אז ,ותישאר כזו גם עתה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:52
תל אביב 19:08
חיפה 18:59

יציאה
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20:10
20:11

כניסה
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חברון
18:57
שכם
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20:07
20:08
20:08
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ירושלים של אז
סיפורי ארץ ישראל

עצמאות ביו"ש
מה קורה

על הפרשה בהר
"וחי עמך"

"

הרב עידו שטיינברגר

יו"ר המועצה הדתית קדומים ומנהל מחוז שומרון בארגון פעמונים

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך ,והחזקת
בו גר ותושב וחי עמך"  -פסוק זה,
העומד בבסיס מצוות הצדקה ,מביא
אמירה ברורה מאוד :האחריות להחזקת
האח שלא מסתדר עם העול הכלכלי
מוטלת עלי.
כיצד מיישמים ציווי זה? רש"י מביא את
המדרש המפרש את הפסוק בדרך הבאה:
" 'כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך'  -אל
תניחנו שירד .למה זה דומה? למשוי על
גבי החמור .עודנו במקומו אחד תופש
בו ומעמידו .נפל לארץ  -חמישה אין
מעמידים אותו .ומנין אם החזקת אפילו
ארבעה וחמישה פעמים חזור והחזק?
תלמוד לומר' :והחזקת בו' .יכול אפילו
אתה מפסידו לתרבות רעה? תלמוד לומר

בוגר צבא ,רוצה להשפיע ולשנות?!
מחפש השפעה ערכית לאומית?!
מחפש מקצוע עם שילוב תורני?!

המשך בעמוד 3

קח אחריות! ובוא להיות קצין במשטרה במסלול מיוחד
המשלב שירות משמעותי עם לימוד תורה וליווי הלכתי לאורך כל השרות.

בברכת גדולי רבני הציונות הדתית ,ראשי ישיבות וראשי מכינות
המסלול מיועד לבוגרי צבא מספר המקומות מוגבל
< BI9<0J@9;><0979 J53>B5>JI245=98HD
www.elishapolice.pws.co.il
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אפרת עיצובים

מאמינים
במשטרה

'עמך'' .וחי עמך'  -חייך קודמים לחייו".
המדרש מבאר את התהליך :ראשית,
התמיכה מתחילה לפני הנפילה .הסיוע
הניתן לאדם העומד ליפול ,מועיל פי
כמה מעשרות הידיים המושטות לאחר
הנפילה .גם אם התמיכה והסיוע הראשוני
לא הצליחו ,יש חובה להמשיך" :אפילו
ארבע וחמש פעמים" .אך יחד עם התמיכה
הממושכת מתעורר חשש כבד שהמדרש
מעורר" :יכול אפילו אתה מפסידו לתרבות
רעה"?  -כלומר ,האם הסיוע הוא גם
במחיר שאדם יתרגל לקבל ולפשוט יד ואז
יאבד את אחריותו האישית וייצא לתרבות
רעה? משיב המדרש" :עמך"  -כלומר,
הסיוע לנזקק מותנה בכך שלא ויתר על
אחריותו שלו .משמע ,הדרכת התורה

היציאה לקורס קצינים מותנית במעבר הליך מיון לקצונה המתבצע כשנתיים לאחר הגיוס
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אזעקת שווא

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

מזמן לא התרחשה כאן היסטריה כמו זו
שיש לקראת ההכרזה על מדינה פלסטינית
בספטמבר .הטיעון ,בגדול ,הולך כך :אבו-
מאזן יכריז על הקמת מדינה פלסטינית
בגבולות  ;1967מרבית אומות העולם
יכירו במדינה זו; התמיכה במדינה תעלה
להצבעה בעצרת הכללית של האו"ם ,שם
תזכה לרוב עצום וזה יהיה ה'כ"ט בנובמבר'
של הפלסטינים; מאותו רגע ,מדינת ישראל
תיחשב 'פולשת בלתי חוקית' בכותל
המערבי ,בבקעת הירדן ,בשומרון ,ביהודה
ובים המלח; כ 660-אלף הישראלים
המתגוררים שם ייחשבו עבריינים .תסריט
איום זה ,לשיטת אנשי הצונאמי ,יכול
להימנע רק אם ראש הממשלה יזדרז ויעניק
מדינה לממשלת פתח-חמאס (שהיא ,אגב,
היחידה בעולם שגינתה את חיסולו של
אוסמה בן לאדן ע"י ארה"ב).
זהו הטיעון .וזו האמת :כבר היינו בסרט הזה
ולא קרה כלום .ב 15-בנובמבר  1988הכריז
יאסר ערפאת על הקמת מדינה פלסטינית.
חודש אחר כך קיבלה העצרת הכללית של
האו"ם החלטה המכירה בהכרזה זו ,ברוב
מוחץ של  104מדינות לעומת שתיים בלבד
שהתנגדו (ישראל וארה"ב) .אבל מדינה
פלסטינית לא באמת קמה ,והשמים ממש
לא נפלו .איך יכול להיות? על פי המשפט
הבינלאומי הכרזות ,הכרות והצבעות
בעצרת האו"ם אינן מקימות מדינה .נדרש

שלטון אפקטיבי ובלעדי בשטח מוגדר
כדי להקים מדינה ,ואת זה פשוט אין
לפלסטינים.

גם ישראל לא קמה מכוח
החלטת כ"ט בנובמבר
ואפילו לא מכוח הכרזת
הניצחון
העצמאות.
במלחמת העצמאות
והשליטה האפקטיבית
והבלעדית של מדינת
ישראל בשטחיה הם
שהקימו את המדינה,
עפ"י החוק הבינלאומי.
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אומרים שיש ריבוי יקבים ובתי בד ביו"ש.
לאילו עוד כיוונים היית ממליץ ללכת?
"היזמים ,האנשים עם החלומות ,הם כבר ייצרו
את הכיוונים .כל השאר צריכים רק לעודד.
כשהקמתי את היקב לא קיבלתי סיוע ממישהו
וכל מה שהיה חסר זה עידוד של התוצרת .הרי
אני לא מוסד תיירותי ,אלא מוסד עסקי וכשבאות
אליי קבוצות אני רוצה לאפשר להן לטעום מהיין
וכל מה שצריך זה מישהו שיכסה את ההוצאה".
השתתפת בתוכנית הטלוויזיה 'האח
הגדול' .יחסי ציבור ליהודה ושומרון?
"לא מזמן ביקרו אצלי החברים מהתוכנית,
רבים מהם בפעם הראשונה באזור .היה להם
ממש כיף .גם הסברתי להם שבבנימין יורים
הרבה פחות מאשר ביפו ,אלא שכאן כל כדור
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איך הגענו למצב הזה? גורמים בשמאל
רוצים להביא את ראש הממשלה נתניהו
לרוץ לויתורים ולשם כך הם יוצרים
היסטריה .העולם קולט שאנחנו היסטריים
ומנצל זאת כדי ליצור מנופי לחץ על
ישראל.

גם ישראל לא קמה מכוח החלטת
כ"ט בנובמבר ואפילו לא מכוח הכרזת
העצמאות .הניצחון במלחמת העצמאות
והשליטה האפקטיבית והבלעדית של
מדינת ישראל בשטחיה הם שהקימו את
המדינה ,עפ"י החוק הבינלאומי.

מה עושים? קודם כל נרגעים .אם באירופה
יבינו שאנחנו לא בלחץ ,ינוטרלו המנופים.
על שר הביטחון להשרות ביטחון ולא
היסטריה .במקביל ,עלינו ליצור מנופי לחץ
נגדיים ולהתחיל בהכנות להחלת החוק
הישראלי על יהודה ושומרון ,ובשלב זה
לכל הפחות על שטחי  Cשבהם  100אחוז
מהיהודים ביהודה ושומרון ,ורק כמה אלפי
ערבים :בקעת הירדן ,ים המלח ,גוש נתב"ג
ויתר האזורים יהפכו לשטח ריבוני במדינת
ישראל וכך העולם יבין שלא רק הפלסטינים
יודעים לפעול חד-צדדית.

אז מה צפוי בספטמבר? אפשרות אחת היא
שבדומה ל ,1988-הפלסטינים יכריזו שוב
על מדינה ,מספר רב של מדינות יכירו בה
שוב ,והעצרת הכללית של האו"ם תצביע

הפלסטינים פתחו נגדנו במלחמה מדינית.
אסור להסתפק בתוצאת תיקו .צריך לנצח בה.
מדינת ישראל צלחה בשלום אתגרים גדולים
לאין ערוך .נעבור גם את זה בשלום.

יורם כהן

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
יורם כהן ( ,)49מנכ"ל יקב 'תניא',
מתגורר בעפרה שבבנימין.

שוב עבור המדינה ברוב גדול .הכרזה זו
תהיה ,כאמור ,סמלית .לא נעים ,לא נורא.
אפשרות נוספת היא שתחת לחץ בינלאומי
הפלסטינים יחזרו בהם מהכוונה להכריז
על מדינה .כך או כך ,לא מדובר בצונאמי.

עושה רעש .אין מה לדבר ,ברגע שאתה חושף
את החיים האלה ,של משפחה וילדים וחינוך
לסובלנות ,יש משמעות ל 40-אחוזי רייטינג".
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החיים אחרי התוכנית חזרו למסלולם?
"כן ,אבל לא בכל המובנים .זו חוויה
מטלטלת .אם אתה מספיק מודע לעצמך,
אתה יכול לצמוח לרמות שבחיים לא היית
יכול להגיע אליהן .במובן הרגיל ,היקב עובד
ביתר שאת וברור שהרבה יותר אנשים
מודעים לו כעת".
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אמרת פעם שאינך מתנחל למרות
שאתה גר בעפרה ואינך דתי למרות
שאתה שומר מצוות .אז מה אתה?
"אני יורם ,בלי להכניס אותי לשום מסגרת או
הגדרה .היום אני יכול להיות כאן ומחר במקום
אחר .אני גר בעפרה ומכבד את הערבים ,ואני
שומר מצוות ,אך לא באופן המוגדר היום כדתי".
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בבית משפחת כהן ממנגלים ביום
העצמאות?

"אנחנו עושים מנגל מסוג אחר .משהו הרבה
יותר משודרג .יגאל ,חברי לתוכנית האח
הגדול ,התארח אצלנו והוא אומר לי' :אתה
יודע לפנק ,אין דברים כאלה' .וזה אדם בתל
אביב ,שבהחלט יודע פינוק מה הוא' .לאכול
בשר ולשתות יין זה רק אצלך .אצלנו זה
זיוף' ,הוא אומר".
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איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד
 50שנה?
"האמת היא שאין לי תשובה .אני לא יודע
מה יהיה בעוד חמש שנים ואפילו לא מחר
בבוקר .אני חי את הרגע ואצלי כל בוקר
זה נס ,לקום לצד אשתי והילדים .ואם חס
וחלילה יהיה עצוב בעתיד ,בשביל זה יש את
המחר ,שיהיה טוב יותר".

"וחי עמך"

על הפרשה בהר

המשך מעמוד השער

היא לעזור ולסייע כמה שאפשר אך מבלי
לוותר על אחריותו של הנזקק .דברים אלו
תואמים את דברי ה'כלי יקר' על הפסוק
בספר שמות כ"ג,ה'..." :עזב תעזב עמו" .ואלו
דבריו" :ומכאן תשובה על מקצת עניים בני
עמנו המטילים את עצמם על הציבור ואינן
רוצים לעשות בשום מלאכה ,אף אם בידם
לעשות באיזו מלאכה או איזו דבר אחר אשר
בו יכולין להביא שבר רעבון ביתם ,וקוראים
תיגר אם אין נותנים להם די מחסורם ,כי
דבר זה לא צווה ה' כי אם עזוב תעזוב עמו
הקם תקים עמו כי העני יעשה כל אשר ימצא
בכוחו לעשות ואם בכל זה לא תשיג ידו ,אז
חייב כל איש מישראל לסעדו ולחזקו וליתן
לו די מחסורו ."...הכלי יקר מדגיש אפוא את

הצורך של לקיחת אחריות של העני כתנאי
ראשוני לקבלת עזרה וסיוע מהחברה.
בנוסף ,ניתן לדרוש ולומר שיחד עם הציווי
לסייע לאח הדל ,הציווי הזה הוא גם ציווי
לאדם עצמו ,זאת על פי סופו של המדרש:
"וחי עמך" " -חייך קודמים לחייו" .כלומר,
יש חובה בראש ובראשונה על האדם לדאוג
לעצמו  .כשם שיש חובה לנזקק לגלות
אחריות אישית לאחר שהפך לנזקק ,כך
החובה על האדם ,לפני הכול ,מתוך גילוי
אחריות ,לא להגיע למציאות של נזקקות
ונפילה על כתפי החברה.
את החובה שיש על כל אדם להתנהג מבחינה
כלכלית בצורה אחראית ,מביא הרמב"ם הלכה
למעשה בהלכות מתנות עניים פ"י הלכה י"ח:

17-20 đĜĘĥ Ğĥĕ

"לעולם ידחוק אדם עצמו ויתגלגל בצער ואל
יצטרך לבריות ואל ישליך עצמו על הציבור,
וכן ציוו חכמים ואמרו עשה שבתך חול ואל
תצטרך לבריות ."...הדברים היוצאים מתוך
דברי הרמב"ם הם החובה לכל אדם להתנהל
בכספו מתוך אחריות מרובה ,על מנת שלא
יגיע למציאות של הזדקקות לעזרה כלכלית.
עקרון זה נכון לכל אדם ולכל משפחה בכל
מצב כלכלי.
מתוך שליחות גדולה ,ארגון פעמונים מגלה
אחריות חברתית ומרים את דגל האחריות
האישית בניהול הכלכלי של משקי הבית.
הפעילות נעשית הן במתן מענה אישי
ומקצועי למשפחות והן במתן כלים והדרכה
לכלל הציבור.
Israel’s Story in Ma
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סיפורי ארץ ישראל

ירושלים של אז

מאת :אריאל קופלד

"ת ִהילִ ַ
ׁשל נַ ּגָ ר
ׁשל לָ ֵמד-וַ וְ נִ יק ְּכמֹו ַרב זּונְ ֵדל ַה ַּצ ִּדיק ֶ
ימזיְ יגֵ ער" וְ ֶ
ׁשלֹום ְ
ׁשל ַרב ָ
רּוׁשלַ יִ ם ֶ
זֹאת יְ ָ
ׁש ַ
יקס" (דן אלמגור).
ימלִ ְ
"ּפּור ְ
לֹוח ִ
ּומ ְ
"ּפּורים ָאלֵ יגְ ָרה" ִ
ׁשל ִ
מּואל-לֵ יְ ֶזר ֶ
ׁש ֵ
ָּב ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה ,הוא ְ

ב

שירו הידוע של דן אלמגור' ,ירושלים
של אז' ,מופיעות דמויות ירושלמיות
נודעות .אחת הדמויות היא דמותו
של "נגר בעיר העתיקה הוא שמואל לייזר".
מי היה שמואלייזר הנגר?
שמואל אליעזר זילברמן נולד בפינסק
שברוסיה בשנת תרי"א ( .)1851בצעירותו
עלה ארצה והתיישב בירושלים .הוא נשא
לאישה את דינה אזולאי ,מצאצאיו של
החיד"א .שמואל אליעזר ,יהודי עליז ורחב-
גרם ,סירב להתפרנס מכספי החלוקה,
ולפרנסתו עסק בנגרות ,ואף לימד יתומים
ירושלמיים מלאכה זו.

חיבה יתירה הייתה לו לשמואל אליעזר
למצוות נדירות ומיוחדות ,כמו פדיון פטר
חמור:
"מזמן לזמן היה קונה אתון מבכירה ללדת,
וכשנולד חמור בכור פטר רחמה ,היה מסדר
חגיגית את הפדיון ,מקשט את העייר הרך
בתכשיטי אשתו ובנות ביתו ,מזמין רבנים
ויראים ,ואת הכהן ,לפדות ממנו את פטר
החמור .לאחר קיום מצווה זו היה מוכר את
האתון על העייר שלה ,ומחכה שתזדמן לו
אתון חדשה לשוב ולקיים בה מצווה זו".
(דרך שופט בירושלים ,גד פרומקין)
שמואל אליעזר לא הסתפק בהכנת רהיטים

משהתגברה הסכנה ביום השלישי לפרעות ,י"ח בניסן ,ירה חברו
של שמואל אליעזר ששהה בביתו כל אותה העת והיה חמוש
באקדח ,כדי להניס את הפורעים .אולם הללו ניצלו זאת והעלילו
בפני החיילים ההודים (של הצבא הבריטי) כי היהודים ניסו להורגם.
בשנת תרמ"ו ( )1886קנה 'חזקה' על חצר
בת שבעה חדרים ושני בורות מים במרכז
הרובע המוסלמי .בחצרו הוא יישב מספר
משפחות ,ובאחד החדרים הקים בית כנסת
מיוחד  -בית כנסת ל'בעלי מלאכה' .בית
הכנסת היה מותאם לצרכיהם המיוחדים
של המתפללים  -תפילת שחרית התקיימה
בשעה מוקדמת ,ובין מנחה לערבית היה
שמואל אליעזר מוסר שיעור בשולחן-ערוך
או בפרשת השבוע .בשבתות ,לאחר התפילה
היה עורך קידוש מיוחד ,ובמוצאי שבתות
הייתה נערכת סעודת 'מלוה מלכה' חגיגית,
בשירה ובריקודים אל תוך הלילה.
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חדישים לשכונות החדשות שמחוץ לחומות.
הוא חבר ליחיאל צבי צימרינסקי ,ויחד
הקימו את אגודת 'יגיע כפים להרים קרן
המלאכה בירושלים' ,שקיבלה את חסות
האדר"ת  -הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים,
רבה של ירושלים .האגודה קבעה לעצמה
כמוטו את הפסוק" :יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך" ,ופעלה לחזק את תוצרת
האומנים הירושלמיים בתחרותם כנגד אומני
חוץ לארץ ,והתנגדה לכל מיני סוגי שנוררות
באירופה ובאמריקה לטובת האומנים.
בשנים מאוחרות יותר הרחיב שמואל אליעזר
את בית מלאכתו ,העבירו מביתו לחנות בשוק

ברובע הנוצרי ,ומכר בו גם עתיקות של כסף
ונחושת ,אבנים טובות ,אלמוגים וכדומה.
סופו של שמואל אליעזר היה טראגי .בט"ז
ניסן תר"פ ( ,)4.4.1920זרמו לירושלים מאות
ערבים מחברון ומכפרי הסביבה לתהלוכת
נבי-מוסא המסורתית .ברחבת שער יפו ערכו
הערבים הפגנה גדולה ,שלוותה בקריאות
נאצה ושטנה כנגד היהודים ,משם ,בקריאות
"איטבח אל יהוד" ,המשיכו בתהלוכה לעבר
הר הבית ,ומשם המשיכו לעבר בתי היהודים
שברובע המוסלמי .באותה עת שהה שמואל
אליעזר בחנותו שברובע הנוצרי .כששמע
את הצעקות מיהר לסגור את חנותו ,אולם
הפורעים הקדימוהו ,הם התנפלו על
חנותו ,הכוהו ופצעוהו ,שדדו את חנותו
ובזזוה .בערב ,מששככה המהומה ברחוב,
עזב שמואל אליעזר את חנותו ושב לביתו
הסמוך .בתשובה להפצרותיהן המרובות של
בני משפחתו ,שיעזוב את העיר העתיקה עד
יעבור זעם ,ענה שאיננו מוכן להפקיר את
בית הכנסת .במשך כל יום המחרת ,י"ז בניסן,
ספגה חצרו של שמואל אליעזר מטחי אבנים
מאת הפורעים .משהתגברה הסכנה ביום
השלישי לפרעות ,י"ח בניסן ,ירה חברו של
שמואל אליעזר ששהה בביתו כל אותה העת
והיה חמוש באקדח ,כדי להניס את הפורעים.
אולם הללו ניצלו זאת והעלילו בפני החיילים
ההודים (של הצבא הבריטי) כי היהודים ניסו
להורגם .בתגובה ,פרץ המשמר ההודי את
חצרו של שמואל אליעזר ,וירה בו ובחברו.
אחריהם נכנסו הפורעים הערבים ובזזו את
כל הרכוש שהיה בבית.
וכך תואר המאורע ב'ספר התעודות' של הועד
הלאומי ..." :מתוך בית יהודי ,שהיה במצור
יומיים ,נורתה ירייה ,בה אמרו הנצורים
להפנות תשומת לב משמר צבאי אל מצבם.
מיד התפרץ אל הבית משמר של הודים .הם
רצחו ביריות את בעל האקדח ...ואגב גם את
בעל הבית ...שמואל אליעזר זילברמן ,בן ,60
לעיני אשתו וילדיו (לפי מה שאני זוכר ,פיקד
על ההודים קצין אנגלי והוא שצווה אותם
לרצוח את שני היהודים - .הסופר אהרן
ראובני) .את בנו אסרו ,כל המשפחה הוצאה
מן הבית ,וניתן לערבים לשדוד את הבית
ההוא ועוד חמישה בתי יהודים סמוכים ,וגם
את בית הכנסת".

בחול המועד פסח האחרון מלאו  91שנה
להירצחו של ר' שמואל אליעזר זילברמן
הנגר בפרעות תר"פ .לסיורים בעיר העתיקה
(בהם נעבור גם ליד הבית ובית הכנסת של
'שמואלייזר הנגר') ניתן לפנות אל :רחובות
העיר ימלאו (ע"ר) .072-2555616
.www.jerusalem-old-city.org

“

"דורנו זכה להיות האחרון לשעבוד ,והראשון לאתחלתא דגאולה,
במדינתנו העתיקה-החדשה ההולכת ומחדשת ימיה כקדם .שיזכנו מי
שעשה נסים לאבותינו ,שנראה מהרה בגאולה השלמה."...

(הרב רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל)
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פרופ' ישראל רוזנסון ,ראש המכללה האקדמית אפרתה:
על עץ מעצי חברון – עצו של אבי האומה.
יורם אלמכיאס וניבה בן שחר ,מדרשת חברון:
מסעות וטיולי הנוער לחברון עד תש“ח

 14:30 - 13:00הפסקת צהריים:

סיור במוזיאון העתיקות ’ארץ יהודה‘ בהדרכת מר דוד גולדמן ,מנהל המוזיאון.
פרופ‘ ג‘פרי צ‘דוויק” :תגליות ארכיאולוגיות בתל חברון”  -הרצאת וידאו באדיבות
Biblical Archaeology Society
”Professor Jeffrey Chadwick, Brigham Young University: “Discovering Hebron

 17:30 - 14:30מושב שני:

דברי פתיחה:
מר חנניה היזמי ,קמ"ט ארכיאולוגיה יו"ש.

עו"ד אביבה נאמן ,מחברת הספר 'חברון שלנו' ,תל אביב:
גילויו מחדש של ספר קהילת חב"ד מחברון.
מר אריה קליין ,חברון:
"במערת שדה המכפלה"  -לתולדותיה של ספקולציה ארכיאולוגית וסירוס מקראות.
פרופ' משה שרון ,האוניברסיטה העברית ירושלים :חברון במקורות מוסלמיים.
מר עמנואל אייזנברג ,רשות העתיקות :החפירות הארכיאולוגיות בתל חברון.
ד"ר גרשון בר כוכבא ,המכללה האקדמית אפרתה ומר נעם ארנון ,היישוב היהודי
בחברון :כניסות יהודים למערת המכפלה לאורך הדורות.
דמי השתתפות בכנס –  ₪ 50לאדם | ארוחת צהרים בתשלום ובהרשמה מראש.
הסעות :מירושלים  ,₪ 30 -מת“א – .₪ 50

להרשמה :מדרשת חברון

02-9605215
midrasha@mhebron.org
מתנ“ס
ק .ארבע

חברון













בסיום הכנס יתקיים סיור מודרך
במערת המכפלה.

הישוב היהודי

מועצה מקומית קרית ארבע


התכנסות ורישום החל מ9:30-
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דמויות מופת בעם ישראל

 מנחם בגין

בשיתוף
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מנחם בגין נולד בבריסק )ברסט-ליטובסק( ב .1913-בילדותו ספג בבית הוריו חינוך יהודי וציוני.
במהלך מלחמת העולם הראשונה נאלצה משפחתו להימלט מבריסק אליה שבה בתום המלחמה.
בילדותו היה בגין חניך בתנועת “השומר הצעיר“ ,וב 1929-הצטרף לתנועת הנוער בית“ר ,שהוקמה
והונהגה על-ידי זאב ז‘בוטינסקי .
בשנת  1935סיים את לימודיו באוניברסיטה בוורשה והוסמך למשפטים .ב 1937-נתמנה לנציב
בית“ר בצ‘כוסלובקיה ,וב 1939-מינה אותו ז‘בוטינסקי לנציב בית“ר בפולין ,ארגון שמנה כ70,000-
בני נוער ועסק בהכשרתם למשימות הגנה ,ובעלייה בלתי לגלית לארץ-ישראל .ב 1940-נעצר בגין
על-ידי המשטרה החשאית הסובייטית בחשד לפעילות ציונית  -בורגנית ואנטי מהפכנית ונשפט
לשמונה שנות מאסר במחנה עבודה בסיביר.



מנחם בגין שימש כמפקדו של ארגון האצ“ל משנת  1943עד לפירוקו ב.1948-

בפברואר  1944הכריז האצ“ל על מרד בשלטון הבריטי בארץ ישראל בניגוד 

תקוה דגן

לעמדת הנהגת המוסדות הלאומיים ,והחל בשורה של פעולות צבאיות נגדו
שנמשכו עד סוף  1947במהלך שנים אלו הנהיג בגין את פעולות האצ“ל ,ובכללן
הפריצה לכלא עכו ,שחרור עצירי המחתרות ,ופיצוץ מלון המלך דוד בירושלים.
שישה שבועות לאחר קום המדינה ,הורה בן גוריון לצה“ל להטביע את האנייה
אלטלנה ,שנשאה על סיפונה  800לוחמי אצ“ל ונשק רב לארגון .מנחם בגין עלה
על סיפונה של האנייה בכפר ויתקין לאחר שניתן לה האולטימטום להסכים למסור
את כל נשקה לממשלה בתוך  10דקות .הוא נשאר על הסיפון גם כשהופגזה מול
חופי תל אביב והחלה לעלות בלהבות .לוחמי אצ“ל ששהו על ”אלטלנה“ העידו
שבגין הורה שלא להשיב אש ,מחשש למלחמת אזרחים .כאשר החלו להגיע
סירות חילוץ מן החוף בגין החל לפקד על הצלת הפצועים והורדתם מהאניה .רק
לאחר שהורד הפצוע האחרון ,הוא הסכים להתפנות מהסיפון.

בשנותיו האחרונות לא יצא בגין מביתו בירושלים ,פרט
לאזכרה השנתית לרעייתו עליזה .לאחרונה סיפרה
חה“כ לשעבר גאולה כהן כי בגין הביע בפניה ובפני
השר נאמן חרטה על פינוי חבל סיני וימית ואף הוסיפה
כי הסתגרותו המפורסמת בימיו האחרונים בביתו ,באה
בעקבות אותה חרטה על המהלך.
בד‘ באדר ב‘ ה‘תשנ“ב ,נפטר מנחם בגין בגיל .78
עשרות אלפים ליווהו בדרכו האחרונה .על פי בקשתו
נקבר בגין בבית הקברות בהר הזיתים ,ליד רעייתו,
סמוך לקברם של עולי הגרדום ,ולא בחלקת גדולי
האומה שבהר הרצל .לפי בקשתו ,הלוויתו לא הייתה
ממלכתית .על קברו שרו את המנון האצ“ל ,שיר ביתר.

עם הקמת המדינה ב ,1948-הקים בגין את
תנועת ”החרות“ ,ועמד בראשה בבחירות
לכנסת ובפעילותה האופוזיציונית בכנסת בשנים
 .1965-1949ב 17-במאי  1977נערכו הבחירות
לכנסת התשיעית ,שבהן ניצח בגין ,וכן מפלגת ימין,
לראשונה בתולדות המדינה ,במה שכונה ”המהפך“.
וב ,1979-לאחר מו“מ ממושך ,חתם בוושינגטון על
הסכם השלום עם מצרים .בדצמבר  1978קיבל,
בצוותא עם סאדאת ,את פרס נובל לשלום .ב,1980-
הורה על הפצצת הכור הגרעיני בעיראק.

הפרוייקט אינו של בתי אמנה

שבי שומרון
בו
ור ב
לגור
דאי לגו
וכדאיי
ישוב שכיף וכד
אם גם לכם חשוב ≠ חינוך¨ קהילה
והגשמה ציונית¨ בואו להיות חלק מאיתנו°

לאחר הצלחת מכירת הבתים בשלב א‘
החלה מכירת הבתים בשלב ב‘∫
בית פרטי בגודל ∂ ±±מ“ר

רק ∞∞∞¨∞∏µ

מגרשים לבניה פרטית כולל פיתוח ואגרות

 ₪עד מפתח

כניסה רק ∞∞∞¨∂π

₪

לפרטים נוספים ותיאום ביקור∫
שלמה זימן∫ ≤ • ∞µ≤≠≥µµ∂∑µמזכירות הישוב∫ ≤∑≤∞≥≥∏≠∞π
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!שלום ילדים יקרים
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון לפקס
.02-6516662
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה

 מנחם בגין:פתרון החידה הקודמת

זהה את

שמות הילדים הזוכים יופיעו באתר

הדמות

.www.myesha.org.il
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

שכול מתמשך ברחבי יהודה ושומרון תפילה מיוחדת לשלום החיילים ,אחרי שחרור הגוש .חרף מצבו בבניין החוג לתקשורת של המרכז
נערכו השבוע טקסי יום הזיכרון ושרו יחד את שירת התקווה .בסוף הבריאותי ,הלהיב הרב פורת את האוניברסיטאי אריאל צפה אמיר
לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות הטרור .הטקס חילקו  550הילדים חבילות שי השומעים ,ובהם גם ראש המועצה בפרויקט חדש ומיוחד של מצלמות
בטקס שערכה המועצה האזורית מיוחדות לחיילים ויצאו בצעדה מלווה האזורית גוש עציון ,שאול גולדשטיין .ועריכה טלוויזיונית באולפן רדיו ,רעיון
הגיעוגם
מתקיימת
פרעה
גזרת
היישוב
בנימין במבנה יד לבנים (המשטרה בשירים וריקודים ברחבי
מבקשו כעת ליישם גם
בימינו! אותו הוא
הזמר-והמלחין
אורחים נוספים
תי
נ
ק
ו
בהצלחה
במגיפה
נלחמת
"אפרת"
ת
ומניפים
הבריטית) שעל דרך האבות ,נרשמה כשהם לבושים כחול לבן
של יוקול ישראל .המפגש
חנן יובל סייר בשבוע שעבר בשומרון ברשתבב'
כ
ל
ם
התרגשות מיוחדת שכן נוסף על דגלי ישראל.
ל
גילתכיעםםאתרי התנ"ך בשומרון
של
ובבנימין  . 4הסיור התחיל בתצפית א ז
בימינו!
גזרת פרעה מתקיימת גם
ובבנימיןו הוליד לח
אצלויים
www.efrat.org.il
02-6536212
שותפים
היו
נלחמתחבר
הציבור ,בהם
יוזמה חדשה
מאותו
הכפר -בערב יום הזיכרון נערך לתל אביב ומישור החוף מהיישוב
התושבים ומנהיגי"אפרת"
בהצלחה
במגיפה
עה מתקיימת גם בימינו!
הכנסת
בהצלחה -אורי אריאל ,לקח בטקס בכפר עציון ערב מיוחד ,בהשתתפות ברקן ,דרך קפה ועוגה ב'צריף של " -פסוקו של מקום" :גילת ציין כי
חמת במגיפה
חלק גם חיים פוגל  . 1אביו של אודי אחד מראשי תנועת השומר הצעיר תמרי' ובהמשך ביקור בהר כביר .יקדם יוזמה במסגרת שידורי הערוץ
שותפים
נרצח
היוחודשיים
 02-6536212הי"ד שאך לפני
פוגל
02-6536212אורי פינקרפלד ,שהיה חנן יובל ,שהגיע לביקור בעקבות הראשון ייחתמו בכל יום בפינה שבה
תפים
לשעבר,
www.efrat.org.il
www.efrat.org
באיתמר יחד עם רעייתו רותי ושלושה ממקימי גוש עציון בשנות ה .40-הסיור שערך לפני כחודש חברו ,יוקראו פסוקי תנ"ך העוסקים באתרים
מילדיו.
בכפר עציון מציינים כי עד תש"ח היו הזמר החסידי אברהם פריד ,התרשם על רקע צילומים מאותם מקומות.
חייל בגן חיילי צה"ל המשרתים הקיבוצניקים של כפר עציון ורבדים מאוד מהחוויה שעבר" :היה שווה "בכל הארץ פזורים אתרי תנ"ך רבים,
ביישובי יהודה ושומרון זכו גם השנה בשותפות מלאה במלחמה לשחרור כל קילומטר להגיע לכאן .באתי כדי וגם ביהודה ושומרון ,וקריאת פסוקים
לחיבור חמוד ומיוחד עם ילדי הגנים ,ארץ ישראל .עוד השתתפו בערב :לראות ,להכיר ולהידבר .שלושת על רקע הצילומים מהאתרים תחבר
בטקסי יום העצמאות שנערכו משה מושקוביץ ,ד"ר צבי צמרת והרב המטרות הושגו מעל ומעבר" ,ציין את הצופים לערכים ולמורשת של
בתחילת השבוע .בטקס של המועצה יעקב מדן .יממה לפני כן ,ביוזמת יובל .בסיור נוסף שנערך באחרונה עם ישראל" ,אמר .הסיורים נערכים
המקומית בית-אל  , 2שעל ניהולו המועצה הדתית בכפר עציון ,נערך השתתף אמיר גילת ,יו"ר רשות במסגרת פרויקט הסיורים "יהודה
אמונה חנה הופבאור ,רכזת הגיל שיעור מיוחד עם הרב חנן פורת  , 3השידור  . 5הסיור הודרך על ידי ושומרון  -הגיע הזמן שנכיר" ,של
הרך במועצה ,התפללו הילדים מילדי הכפר המקורי ששבו לגבולם יגאל דילמוני ,סמנכ"ל מועצת יש"ע .מנהלת ההסברה במועצת יש"ע.
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אותותיהלמדינת ישראל ,רשמה תנועת ישראל שלי הישג
העצמאות ה63-
סמוך ליום
נותנת
התנועה ממשיכה
”אפרת“ נותנת אותותיה
נוסף 50,000 :חברים רשומים בדף הפייסבוק של התנועה.פעילות
מתאפשר לנו לבצע עוד פעולות חשובות למען עם ישראל .רק
לגדול,
ירידהוכךשל
העולם,
והפצנו סרטוני הסברה משמעותיים
הכנו
האחרונים
בחודשיים
ברחבי של
ירידה
בשיעור ההפלות
הבריאות(הסכנה שבארגון האנטי-ישראלי ג'יי סטריט ,ערכנו
ציבורית את
למודעות
הבאנו
משרד
)עפ“י דו“ח
בשיעור ההפלות
בממשלה וביצענו עוד סידרה של פעולות
ראיונות בשידור חי עם שרים
חשובותמשרד הבריאות(
)עפ“י דו“ח
אך המגיפה עדיין קיימת...
לחיזוק אוהבי המדינה והארץ .היעד הבא 60 :אלף חברים! אך המגיפה עדיין קיימת...

!!19%

!!19%

בכל –יום
נשכח
לא
אחרון
נצר
בכל יום כ 150-תינוקות
150
כ-
למעלה
תינוקותהזיכרון לחללי צה"ל את קבריהם של
ישראל שלי פקדה ביום
משפחת
זוכים לחיים
לא
ממאה מחללי 'נצר אחרון'  -צעירים ששרדו את השואה לבדם ואיבדו את כל
לא זוכים לחיים

ל“אפרת“ מצילה חיים.
תרומה
ללא שהותירו
משפחתם ,עלו לארץ ,נלחמו במלחמת העצמאות – ונהרגו
השקעה טובה מזו?
היש
ל“אפרת“
תרומה
פרח ,מכתב ואבן על קבריהם של החללים .כך
ושריד .החברים הניחו
משפחה
ויהודהתינוקות כבר ניצלו
פרידמןאלפי
עשרות
(בתמונה) פקד את קבריהם של משה
מצילה אמינוב
למשל החבר יואב
חיים.

שמואל
בת"א ,ובטקס שקיימה ישיבת גבעת
טובהיצחק
השקעה נחלת
הישבבית העלמין
כץ
מזו?
נוכל להציל יותר!
בעזרתך

'נצר אחרון' שמקום קבורתם לא נודע.
שלושה
אלפיהוזכרו
בהר-אדר,
חלליניצלו
כבר
תינוקות
עשרות

בעזרתך נוכל להציל יותר!

02-6536212
www.efrat.org.il

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

02-6536212
המוציא לאור:

www.efrat.org.il
www.myesha.org.il
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

8

\\ יש”ע שלנו

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור
ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מירי צחי ,משה
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
רונסקי וערוץ  2הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

