מסרבים להתאבד

מאות חברים בתנועת 'ישראל שלי' מפגינים
בת"א נגד נאום אובמה ,השבוע )עמ' אחורי(

שלנו

 | 247במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"א |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש“עמדה
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גדליה בלום מתעסק
המתנחלים

נאומו בן כ 50-הדקות של ראש הממשלה
בנימין נתניהו בפני הקונגרס האמריקני
היה בהחלט מפתיע ומעניין .לא בזכות
הדברים שנשא שם נתניהו – בהם לא
היה כדי לחדש לקהל הישראלי דבר –
אלא דווקא בשל התגובות המחבקות,
האוהדות והחמימות שהפגינו אנשי בית
הנבחרים של ארצות הברית כלפי רבים
מהדברים שנשא ראש הממשלה .אל
מול בלון ההיסטריה שניפח אהוד ברק
בחודשים האחרונים תחת הכותרת
המאיימת "צונאמי מדיני" ,התייצבו ידידיה
האמריקנים של ישראל באופן מרומם
נפש ומחאו כפיים בעמידה ,שוב ושוב,
במשך דקות ארוכות ,לערכיה הלאומיים
והציוניים של מדינת היהודים ,לעקרונותיה
הביטחוניים ולעצמאותה הייחודית .אמרנו
"רבים מהדברים שאמר נתניהו"? אכן.
חלק מהדברים שאמר לא זכו לתגובה
כלל .נחשו מהם?
המשך בעמוד הבא

זמני השבת

כניסה
כניסה יציאה
חברון  20:18 19:06ירושלים 19:01
שכם  20:19 19:07תל אביב 19:17
19:09
ב"ש  20:18 19:14חיפה

יציאה
20:18
20:21
20:22
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שכם ביום אחד
סיפורי ארץ ישראל

שילה בצבע
מה קורה

על הפרשה במדבר
קדושת עמנו וקדושת ארצנו

הרב רצון ערוסי
רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית

ניין מרכזי בפרשה הוא מפקד
העם וסדר חנייתו במדבר .סדר
זה הוא נפלא בתיאורו :במרכז
המחנה ארון ה’ ומסביבו הכהנים וסביב
הכהנים הלויים וסביב הלויים חנו שנים
עשר שבטי ישראל ,כל שבט עם דגל
ייחודי שבטי .שלושה שבטים במזרח:
יהודה ,יששכר וזבולון .בדרום :ראובן,
שמעון וגד .במערב :אפרים ,מנשה
ובנימין .בצפון :דן ,אשר ונפתלי.
לסדר זה משמעות רבה .הוא מבטא את
קדושת (ייחודיות) עמנו ,ואת קדושת
(ייחודיות) ארצנו .סדר זה אינו עניין
לדברי הימים של עמנו במדבר ,אלא
הוא בבואה לתיאור האידיאלי של ישיבת
עמנו בארצו ,כעם קודש בארץ הקודש,

על פי תורת הקודש.
כתב הרמב”ם כי כל עם ישראל ,בסדר
חנייתו במדבר ,הוא בבואה לירושלים
עיר הקודש .מן הכניסה לירושלים עד
להר הבית  -מחנה ישראל על כל שבטיו.
מפתח הר הבית עד פתח העזרה הוא
כמחנה הלויה שהיה מסביב לארון ה’,
ומפתח העזרה ולפנים ,מחנה שכינה,
והוא מקביל לחניית ארון ה’ והכהנים.
אולם מה עם יתר חלקי א”י? והרי רוב
העם פזור בכל חלקי ארץ הקודש? הוסיף
הרמב”ם (בית הבחירה הלכה י”ב):
”ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות”.
יוצא שא”י בכללותה מוקרנת מקדושת
ירושלים .ועשר קדושות הן בא”י ,לפי
סדרן העולה :עיירות המוקפות חומה,

ע

המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו \\1

יש“עמדה

המשך מעמוד השער

א

ם היה הדבר תלוי בבית הנבחרים
האמריקני לבדו ,מדינה פלסטינית
כמו שמבקש הנשיא אובמה להקים,
הייתה קמה אולי באיראן .אפילו לא בירדן.
בכל פעם שהזכיר נתניהו בנאומו את אחד
מעקרונותיה של מדינת ישראל ,והיו כ20-
פעמים כאלה ,קמו כמעט כל חברי הקונגרס
על רגליהם ומחאו כפיים בהתלהבות .אי
אפשר היה שלא לתמוה באיזה פורום בישראל
ואפילו ביהודה ושומרון היו זוכות אמירות
בסיסיות כאלו להתלהבות כה רבה.
הדחיפות של סיכול סוגיית הגרעין האיראני;
בידודו המדיני של ארגון חמאס הקורא
להשמדת היהודים כולם; אחדותה של
ירושלים תחת ריבונות ישראלית; גבולות בני
הגנה למדינת ישראל; פתרון בעיית הפליטים
מחוץ לגבולותיה של מדינת היהודים ,ומעל
לכל הזכות ההיסטורית הבלתי ניתנת לערעור
של עם ישראל לארצו; – כל אחת מעמדות
אלו ,ורבות נוספות ,התקבלו בחיבוק חם ואוהד
מצד הקונגרס.
לאור כל זאת ,ניכר ביותר היה שדווקא
כשהצהיר ראש הממשלה הצהרה ראשונה
מסוגה ,שלא נשמעה מפיו כאן בישראל
מעולם ,על מחויבותו להקמת מדינה
פלסטינית ועל נכונותו לגלות "נדיבות" לגבי

דברים שרואים משם

גודלה – דווקא אז – נדם הקונגרס .מחיאת כף
לא נשמעה .איש לא עמד.
הרי דווקא נוכח כל אותן הסיבות שמנה נתניהו
בעצמו בנאומו ,ובהן הסרבנות הפלסטינית
לשלום ,הבחירה שלהם בדרך הטרור והחד
צדדיות ,הצורך בשמירה על האינטרסים
הביטחוניים הקיומיים של מדינת ישראל,
זכויותינו ההיסטורית על הקרקע ועוד  -קשה

בכל פעם שהזכיר נתניהו בנאומו את
אחד מעקרונותיה של מדינת ישראל,
והיו כ 20-פעמים כאלה ,קמו כמעט כל
חברי הקונגרס על רגליהם ומחאו כפיים
בהתלהבות .אי אפשר היה שלא לתמוה
באיזה פורום בישראל ואפילו ביהודה
ושומרון היו זוכות אמירות בסיסיות כאלו
להתלהבות כה רבה.
אפילו לרבים באמריקה להבין מדוע התעקש
נתניהו בכל מאודו להגיע למסקנה הלא
נכונה? כל נורות האזהרה שהדליק אחת אחת
במהלך נאומו חוברות יחדיו לשלט אלקטרוני
ענק ובו המילים :לא למדינה פלסטינית .את זה
חברי הקונגרס הבינו .נתניהו לא.
נאום זה לא היה היחיד שנשא השבוע

ראש הממשלה .בנאומיו השונים והופעותיו
התקשורתיות במהלך ביקורו בארה"ב ,חשף
נתניהו כמה עמדות מסוכנות ביותר :הוא
לא הביע התנגדות נחרצת לנוסחת 'חילופי
שטחים' של אובמה שמשמעותה גירוש
עשרות אלפי ישראלים מבתיהם ,הוא שב ורמז
כי בכוונתו לשמור על נוכחות צבאית זמנית
בלבד בבקעת הירדן – אמירה שמשמעותה
פינוי הבקעה מתושביה היהודים ,והודה כי
בכוונתו "להשאיר התנחלויות מחוץ לשטח
מדינת ישראל" .אלו לא עמדותיהם של חברי
מפלגת הליכוד שבראשה הוא עומד ,אלו
גם לא העמדות בהן מחזיקים מרבית חברי
ממשלת ישראל הנבחרת ,וודאי שאלו לא
עמדותיהם של רוב אזרחי מדינת ישראל.
הנשיא אובמה ביקש השבוע לנצל את השעה
ולהבין כי האירועים האחרונים במדינות ערב
שבמזרח התיכון הם הזדמנות פז ליצור שינוי.
לקבל החלטה.
ובכן ,ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ,הנה
החלטה שהקונגרס האמריקני היה מאשר
כבר היום ,אם רק היה יכול :מדינת ישראל
חייבת להחיל בהקדם את ריבונותה היהודית
על כל היישובים הישראלים ביהודה ושומרון,
ויפה שעה אחת קודם.

המִתְנ ַ ֲחל ִים גדליה בלום
גדליה ) (32בלום ,מנהל יחד עם
אשתו אלישבע ) (28את "דפי כתום".
מתגוררים בעלי שבבנימין.

1

מהם "דפי כתום" ואיך נולד הרעיון?
"לפני כשנה וחצי התחלנו להתמקד
במעשים שנועדו לחזק את היישובים
ולתת שירות בעל ערך מוסף .ראינו
שחסר נכון להיום פתרון פוליטי לאיומים
ולסכנה
המתמשכים
הכלכליים
הפוטנציאלית הנשקפת להתיישבות
ביש"ע .פורטל "דפי כתום" בעצם מקדם
ומשווק את העסקים השותפים לאתר,
הכולל גם עסקים מקהילת מגורשי גוש
קטיף .מטרותינו העיקריות הן צמיחה
וחיזוק כלכלי ,ועצמאות כלכלית ביש"ע
בין היתר באמצעות הגברת חשיפתם של
המוצרים והשירותים מחוץ לאזור המקומי
שבו הם מיוצרים או ניתנים".
מה מאפיין את עולם העסקים
באזור?
"אנשי היישובים שלנו הם אנשים צנועים
וטובים שעובדים קשה לפרנסתם ,בעלי
עסקים עם הרבה רצון טוב הנותנים
שרות אישי וחם .רק שהעסקים האלו

2
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\\ יש”ע שלנו

אינם ממצים את הפוטנציאל השיווקי
הטמון בהם .אם תושבים עולים לירושלים
לקנות פיצוחים במקום להתקשר למשווק
המקומי שמגיש מוצרים טעימים ,או
מזמינים להקה לחתונת בנם ממרכז
הארץ במקום להזמין את להקה שמחה
ומקצועית שגרה פה ליד ,אז ירינו לעצמנו
ברגל .נקודה .יש לנו עסקים איכותיים כאן
ועכשיו ,אז למה לשמור אותם בסוד?"
המדינה מעודדת מתנחלים
להיכנס לעולם העסקים?
"לא כל כך ,בלשון המעטה .עסקים
בפריפריה מקבלים המון עזרה ממשלתית
אבל העסקים שלנו לא .בואו לא נשכח
שרק לפני כמה שנים זרקו אותנו
ב"רגישות ונחישות"...אבל אל דאגה ,אנחנו
נצמח ונתחזק ב'רגישות ונחישות' ".
שוק הלקוחות הוא בעיקר מתוך
יהודה ושומרון?
"יש לקוחות שמגיעים מכל הארץ ,אבל
הרוב ,באופן טבעי ,מגיעים מתוך יש"ע.
מתחילת דרכה של 'דפי כתום' הפוקוס
שלנו היה בעיקר על שיווק בתוך היישובים.
במיוחד בתחומי התיירות; צימרים ,יקבים
וכד' וגם בכל מה שקשור למתנות ,יש

3
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לקוחות מכל הארץ".
יש לכם דוגמה למקרה שבו
הצלחתם לעשות שינוי של ממש
לבעל עסק?
"דוגמה טרייה מלפני פסח :מצד אחד
כולם לחוצים לגמור את הניקיון ולא
מצליחים למצוא עזרה ואילו מהצד
השני ,חברת ניקיון מקומית' ,מקצוענים
 ,'200קיבלה מעט מאוד פניות לעבודה.
מיד הוצאנו חשיפה ב'דפי כתום' וקיבלנו
המון תודות מכל הכיוונים .זאת רק
דוגמה קטנה המוכיחה שוב את נחיצות
החזון שלנו :דפי כתום ,לצמיחה כלכלית
ברגישות ונחישות!".

5
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איך אתם רואים את יש"ע בעוד 50
שנה?

"נחלות יהודה ובנימין היו מרכז ארץ ישראל.
כל הבסיס העסקי בארץ היה כאן בשומרון,
מתקופת האבות עד חורבן בית שני .כאן זאת
א"י המרכזית .גם בעתיד ,בעזרת השם ,יהודה
ושומרון יהפכו בחזרה למרכז העסקי של
מדינת ישראל".

קדושת עמנו וקדושת ארצנו

המשך מעמוד השער

ירושלים ,הר הבית ,החיל ,עזרת הנשים,
עזרת ישראל ,עזרת הכהנים ,בין האולם
והמזבח ,ההיכל וקודש הקודשים .בשל
הקיצור ,לא התייחסנו לביטוי ההלכתי
של כל קדושה ,אבל מידרג עשר הקדושות
בארץ הקודש ,הוא למעשה סולם לשלימות
רוחנית ליחיד ולכלל בישראל.
הלב ,המזרים כוחות להתעלות הרוחנית
שיעדה הוא השלימות ,הוא תורת ה’
וכן מלאכי ה’ שהם הכהנים  -המנהיגים
הרוחניים .לב זה הוא קודש הקודשים.
ממנו זורמים כוחות רוחניים לכל חלקי
העם בכל מקום שהם.
אמנם רוב העם ברוב חלקי ארץ הקודש
עסוקים בעיקר בעמל כפיים ,בבניין
וביצירה ,ולכאורה ,רק בחומר .ואינו כן,

על הפרשה במדבר

כי במודל האידיאלי של עמנו ,ירושלים
ויושביה ,מתנהגים לפי כללים הלכתיים
יותר מקודשים ,והם מקרינים קדושה על
כולם.
הכוחות הרוחניים ,מהם גלויים ומובנים,
ומהם בבחינת סתרי תורה .הגלויים:
ייחוד של עמנו – אחדותו .ואחדותו היא
בשל התלכדותו סביב תורת ה’ ומנהיגיו
הרוחניים .התלכדות זו ,יסודה בהכרה
שלכל שבט בישראל יש ייחוד .יש שבט
שבולט בכישוריו המנהיגותיים (יהודה -
מלוכה) ,שבט שבולט בכישוריו התבונתיים
(יששכר – יודעי בינה לעתים) ,שבט
שבולט בכישוריו המסחריים (זבולון),
וכיו”ב.
כל השבטים הם נוחלי נחלות בארץ .והם

מתעסקים בחומר אבל עם אמונה ,ערכים
וחזון .ואילו שבט לוי ,הכהנים והלוויים,
אין להם נחלה בארץ ,ה’ הוא נחלתם ,והם
המנהיגים הרוחניים.
דורנו ,דור התקומה ,שם במרכז החיים
את העשייה ואת האדם .והוא דחק לקרן
זווית או טרם התחבר לאמונה ולחזון.
ולכן אידיאלים שהיו לדורנו לפני התקומה
מתרופפים ,ואפילו נעלמים.
אך המודל של תורתנו :שילוב כח המעשה
עם האמונה והערכים ,ושילוב המציאות
עם החזון .כי באין חזון יפרע עם ,ובאין
אמונה תתפורר האומה .זוהי תמצית
קדושת עמנו ,קדושת ארצנו.

יש”ע שלנו \\3

סיפורי ארץ ישראל

ב

כ”ו באייר תשכ”ז ( 5ביוני )1967
פרצה מלחמת ששת הימים.
במהלך המלחמה כבשה ישראל
שטחים נרחבים :סיני ,רצועת עזה ,רמת
הגולן ,יהודה ושומרון ומזרח ירושלים.
אזורים אלו הגדילו את שטחה של מדינת
ישראל פי שלושה.
העיר שכם נכבשה ביום רביעי ,כ”ח באייר
תשכ”ז ,באותו היום בו שוחררו העיר
העתיקה והר הבית.
שכם היא אחת הערים החשובות
והמרכזיות ביותר בארץ ישראל ,וסיפורה
שזור בסיפורו של עם ישראל ,החל מהיום
בו דרכה כף רגלו על הארץ .אברהם
בשכם ,יעקב ויוסף ,מעמד הברכה והקללה
ומלכות ישראל ,הם חלק קטן מהאירועים
החשובים השזורים בתולדות העיר.
בסיומה של מלחמת העצמאות בתש”ח
נותרה שכם בשליטת ירדן ,יחד עם יתר
שטחי יהודה ושומרון .בשכם ובסביבותיה
חסו עשרות אלפי פליטים שנמלטו מן
הערים והכפרים שהפכו לחלק ממדינת
ישראל .בשולי העיר קמו שלושה מחנות
פליטים ,שהמפורסם מביניהם ,מחנה
בלאטה ,נמצא במקום בו שכנה שכם
המקראית .מחנות אלה קמו כמחנות
מגורים ארעיים ,אך עם השנים התקבעו
כחלק ממרקם העיר ,כשהם עדיין נושאים
אופי נחשל וארעי ומתאפיינים בתנאי
מחייה ירודים.

אילוסטרציה

במלחמת ששת הימים ,חטיבת השריון
בפיקודו של אל”מ אורי רום פעלה בחזית
הירדנית הצפונית .חטיבה  45פרצה
לשומרון מצפון ,ותוך יום וחצי של קרבות
קשים ועקובים מדם ,הצליחה החטיבה
למוטט את קו ההגנה הירדני בצפון
לאחר
השומרון.
הקרבות

ועד מתיישבי השומרון מזמין את
הציבור ל’יום שחרור ירושלים
והשומרון’  -צעדה והופעה לזכרו של
בן יוסף לבנת הי”ד שיתקיימו בערב
יום ירושלים במצפה יוסף שעל הר
גריזים הצופה פני קבר יוסף .לפרטים:
0722222160
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שכם ביום אחד

בג’נין ,עמק דותן ועמק עקבה ,החלה
החטיבה להתקדם דרומה דרך טובאס,
לעבר העיר שכם.
באופן טבעי ,שכם הייתה צריכה להיכבש
על ידי הכוחות שבאו ממערב ,אולם
ההתקדמות המהירה בשחרור צפון
השומרון ,הביאה את חטיבת הטנקים
לאזור הכפר טובאס שמצפון לשכם תוך
יומיים מתחילת המלחמה .בלילה של היום
השני למלחמה התקדמה חטיבת הטנקים
ועם שחר הגיעה החטיבה סמוך לעיר שכם.
כוח סיור מיוחד שנשלח לכיוון שכם דיווח
שעד כמה שהוא יכול לברר ,שוררת בשכם
שלווה גמורה ואיש אינו ממתין להתקפה
הישראלית.
המראה שהתגלה לחיילי חטיבת השריון
בכניסה לשכם היה בלתי צפוי לחלוטין:
בעיר שררו שלווה וסדר ,התושבים
הצטופפו משני צידי הכביש כשהם מברכים
את צוותי הטנקים לשלום .הרחוב הראשי
של העיר המה אנשים .גברים ,נשים ,זקנים
וטף צבאו על המדרכות ונופפו בידיהם
במטפחות צבעוניות .צוותי הטנקים
הזדקרו ממדפיהם הפתוחים והשיבו ברכת
שלום וחיוך.
לפתע עלה על אחד הזחל”מים נער ערבי
שהחזיק ברובה .הוא קרא אל החיילים
הרוכבים בו” -אני אתכם-לטבוח את
הציונים”...
”אנחנו ישראלים!” אמר לו חייל דובר
ערבית ,וניסה לפרק את הצעיר מנשקו.
הצעיר נדהם ועמד בפה פעור .משנתפכח,
קפץ מהזחל”ם ,רובהו בידו ,והחל לרוץ
כשלעברו נורו צרורות .במהרה התבררה
הטעות :תושביה הערביים של שכם ערכו
את קבלת הפנים היפה לחיילי הצבא
העיראקי אשר חיכו להופעתו  -הם היו
משוכנעים כי הבאים הם
עיראקים...

מאת :נתנאל אלינסון

חיילי צה”ל נכנסו ממזרח ,ולא כצפוי
ממערב ,והתושבים הנדהמים לא העלו
על דעתם שצה”ל הצליח לכבוש את כל
צפון השומרון ולהגיע מן העורף .קולות
הירייה פעלו כמכת חשמל .בן רגע התרוקן
הרחוב ,התושבים הסתגרו בבתיהם והחלה
הצליפה על כוח השריון שנע בעיר .מרגע
שהכירו ערביי שכם בטעותם ,החלו לגלות
התנגדות נמרצת .מ 10:30-ועד 18:30
עסקה החטיבה של אורי רום בחיסול קיני
ההתנגדות.
תחילה חצו הטנקים את העיר והגיעו
למבואותיה המערביים בכדי לחסום את
הטנקים הירדנים שחשו לשכם מסבסטיה.
במקום התפתח קרב שריון מטווחים
קרובים ביותר שבסופו הושמדו הטנקים
הירדנים .במקביל הזרים אורי רום את
מלוא החטיבה בתוספת גדוד חי”ר
לתוך העיר ולרכסי הערים המקיפים את
העיר .ממורדות ההרים גריזים ועיבל
נורתה אש על חיילי החטיבה שהיו בעמדה
נחותה  -בעמק שכם המוקף הרים.
במקביל לקרבות השריון ולקרבות החי”ר
שעברו מבית לבית וטיהרו את קיני
ההתנגדות ,החל אל”מ אורי רום בחיפוש
אחר ראש העירייה כדי לקבל את כניעתו.
לאחר חיפוש בן שעות ארוכות ,נמצא
החאג’ ,ובשעה  18:00נכנעה העיר ועברה
לשליטה ישראלית.
מפקדי החטיבה קיבלו פקודה להימנע
מהרג אזרחים ומהסבת נזק למבנים
אזרחיים ולהלחם רק נגד אלה המתנגדים
באש .מילוי פקודה זו היה כרוך באבדות
ניכרות לחטיבה .בקרב בשכם ,במבואותיה
ובטיהורה נהרגו  14חיילים ולחטיבה היו
למעלה מ  40פצועים.
כעשרים שנה לאחר שחרור שכם במלחמת
ששת הימים ,חודשה הנוכחות היהודית
בעיר ע”י ישיבת ”עוד יוסף חי” שפעלה
בקבר יוסף במשך כ 15-שנה .בשנת
תשס”א ננטש המקום ,ועד היום אין נוכחות
יהודית קבועה בעיר.

”

"בחסדי השם ברוך הוא שהחיינו והגיענו לזמן
שבידינו כל האפשרות לבנות את מדינתנו ולשכללה...
בעצמאותנו במדינתנו חובותינו בינינו לבין מדינתנו הם
גם באותה העת חובותינו בינינו לבין המקום"

”

)האדמו"ר ר' שלמה חיים מסדיגורא(

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 4/11

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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ילדים שלנו

דמויות מופת בעם ישראל
 דוד רזיאל

דוד רזיאל (רוזנסון) נולד למרדכי
ובלומה רוזנסון בעיירה סמרגון
שבאזור וילנה ,כנצר למשפחת רבנים,
ובבית דובר עברית ,ועלה עם הוריו
ואחותו אסתר לארץ ישראל בשנת
 .1914במלחמת העולם הראשונה
הוגלתה משפחתו למצרים על ידי
הטורקים יחד עם כל יהודי הארץ
שהיו נתינים רוסיים ,משם חזרה
לרוסיה ושבה לארץ בשנת .1923
בשנת  ,1928לאחר שסיים את לימודי
התיכון בבית הספר “תחכמוני” שבתל
אביב ,עלה לירושלים ולמד בישיבת
מרכז הרב ,שם הוא היה חברותא
של הרצי”ה קוק .בנוסף לכך למד גם
מדעי היהדות ,מתמטיקה ופילוסופיה
באוניברסיטה העברית.

בשיתוף

שלי
עושים
ישראלציונות
www.myisrael.org.il

בעקבות מאורעות תרפ”ט ( )1929הזדעזע רזיאל
והחליט להצטרף לארגון ההגנה בירושלים .לאחר
זמן קצר סיים קורס מפקדים .ב 1936-יצאו לאור
בהוצאת הספרייה המרכזית של ברית חיילי
החזית היהודית ספר “האקדח” מאת ד.ראש (היו
אלה דוד רזיאל ואברהם שטרן) ,וכן הספר “תרגילי
הסדר המכונס והמרווח” מאת י.גוש-חלב (דוד
רזיאל) .הספר הראשון שימש באצ”ל ובמחתרות
במשך שנים אחרי הוצאתו ,בהיותו ראשון מסוגו
בעברית .ב 1937-הגיעו לידי הסכם המאחד את
האצ”ל עם ההגנה אך רזיאל נשאר באצ”ל עם
רוויזיוניסטים ואנשי בית”ר .במחתרת ראו בו רבים
סמל של מופת והקרבה עצמית .נישא לשושנה.

בשנת  1938מינה זאב ז’בוטינסקי את דוד רזיאל להיות מפקד האצ”ל ,וכך 

היה למפקדה הרביעי .תחת פיקודו ,החל מיולי  ,1938בוצעו מספר רב של
פעולות נגד ערבים ברחבי הארץ וזאת כתגובה להירצחם של יהודים רבים
שנפלו באותן שנים במאורעות .כך למשל ,בירושלים בוצעו מספר רב של
פעולות ירי וחבלה ,ובהם התקפת אוטובוס ערבי בפצצה ברחוב יפו ,ופיצוץ
מוקש בשוק הירקות בעיר העתיקה בירושלים .מעשים אלו הביאו לידי קיטוב
ביישוב היהודי בארץ .ראשי המוסדות הלאומיים גינו אותם בלשון חריפה
ואנשי מחנה הפועלים החליטו החלטות אופרטיביות כדי להחליש את
האצ”ל ולבודדם מהיישוב היהודי .בינואר  1939יצא מהארץ בזהות בדויה.
במאי  1939נעצר דוד רזיאל בידי הבריטים ,אך רזיאל הצליח להימלט .ב19-
במאי עלה בידי הבריטים לאוסרו שנית ורזיאל נכלא בכלא עכו .באוקטובר
 1939שוחרר עם חברי מפקדת אצ”ל נוספים בערבותו של פנחס רוטנברג.
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בשנת  ,1941לאחר שפרץ בעיראק מרד
אנטי בריטי ,נענה רזיאל לבקשת הבריטים
לשגר יחידת קומנדו לחבל במתקני זיקוק
הנפט ליד בגדד ,שהיו חיוניים לצבא הגרמני.
רזיאל אף החליט ,למגינת לבם של חבריו,
לעמוד בראשה של היחידה .הכח יצא
לפעולת האצ”ל בעיראק ב 17-במאי 1941
משדה התעופה הצבאי בתל נוף ונחת
בשדה התעופה בחבניה שבעירק .בהגיעם
שונתה התוכנית והם קיבלו משימת מודיעין
לקראת כיבוש העיר פלוג’ה .בפעולה זו
נהרג רזיאל ב 20-במאי ביחד עם קצין בריטי
מלווה ,מהפצצה ישירה של מטוס גרמני,
והוא בן  .30יעקב מרידור ,סגנו ,שב אל
הארץ ועמד בראש הארגון במקומו.

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 :דוד רזיאל
שמות הילדים הזוכים:
שמעון שואעי ,גבעתיים.
משפחת גולדשמידט ,ירושלים.

זהה את

הדמות

אחי
את
אנכי מבקש

17:00
ה
צעדה מהישוב ברכה
למצפה יוסף
וקבר
השומרון
קברר
ון ווקב
מרון
תצפית לעבר ארץ השומר
יוסף בהדרכת מדריכים מקצועיים

לזכר
בן יוסף )בניו( לבנת הי“ד
נו ָּרא ִ ּד ְׁשכֶ ם ָ ּדלִ יק ְ ּבלִ ִ ּבי

18:30
הופעות ודברי ברכה

איננוו
ף איננ
יוסף
בןן יווס
ב

ירושלים והשומרון ,אנו מודים לה' ונאחזים בחבלי המולדת.
ל
ביום שחרור

ביום שלישי אור לכ“ח אייר ) 31במאי (2011

עולים ל'מצפה יוסף' במרומי הר גריזים בקריאה:

דין קבר יוסף כדין מערת המכפלה!
אנו תובעים כניסה חופשית לקברו של יוסף למתפללים וללומדי התורה ובאחריות מלאה של צה"ל.
בהשתתפות האמנים:

שולי רנד יהודה כ“ץ אריאל זילבר האחים אריאל יובל סלע

20:00
תפילה חגיגית
לערב 'יום ירושלים'
21:00 - 22:00
המשך הופעות וסיום
חניה מסודרת לרכבים פרטיים בצומת בה“ד 3
שאטלים לתחילת הצעדה ובסיום
מומלץ להצטייד בלבוש חם
האירוע באבטחת צה“ל

מוקד פרטים והרשמה  24שעות ביממה
ועד מתיישבי השומרון 072-2222160

מדרשית נעם

65

בית יוצר למנהיגות ומצוינות

משרד החינוך

כבר

ועם הפנים קדימה

חדש במדרשיה!

משפחת מדרשית נעם שמחה להזמינכם עם רעיותיכם
לערב הצדעה לבוגרי המדרשיה לדורותיה.
האירוע יתקיים ברצות ה’ ביום חמישי ,אסרו חג שבועות ()9.6.11
בשעה  18:30באמפיפארק רעננה

בתוכנית:

מופע מולטימדיה בהפקת
הופעות מיוחדות בשילוב
התכנסות
חברים רבני ,בוגרי ותלמידי הישיבה  .אופיר שטיינבאום ויאיר פלד
ומפגש
(מ”ד) .מנחים :אבי מסלו
מנהל מוזיקלי :מנשה לב-רן
(י”ד) וידידיה מאיר

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

www.myesha.org.il

דוכני מזון
בתשלום
במתחם האירוע

הכניסה חופשית! חניה חינם

* לימודים
לתואר B.A
בתעשייה וניהול
בשיתוף
האוני’ הפתוחה
*מגמת רפואה

חשוב ביותר! הואילו נא לאשר השתתפותכם בהקדם
לדוא”ל –midrashia65@gmail.com
או באתר הישיבה www.midrashiatnoam.co.il
או בטל’  09-7420006שלוחה  113לשירה 110 ,למרים.

אזורים
לישיבה
נפרדת

עורך :רוני ארזי | פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון -יוסי
 052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונת שער מירי צחי ,יגאל דילמוני ,מוא"ז שומרון ורחלי עמית
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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מה קורה

2

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

בנימין באמריקה ואמריקה בבנימין
בזמן שבנימין נתניהו נאם השבוע
)ג'( בפני הקונגרס האמריקני ,כיסו
עשרות ציירי גרפיטי מפורסמים
מארה"ב ,את מוסדות החינוך
בשילה בצבעים שמחים . 1
הקבוצה ,בהנהגת אמן הגרפיטי
קרג דרשוביץ )אחיין של המשפטן
אלן דרשוביץ( מארה"ב ,מביעה
את תמיכתה בישראל באמצעות
הציורים ובשנה האחרונה ביקרה
בשדרות ,אשקלון וכעת ביהודה
ושומרון – חברון ,גוש עציון ובנימין.
ראש מועצת בנימין ,אבי רואה ,בירך
את הקבוצה על הגעתה והודה לה
על פעילותה למען ישראל.
ו של דבר ...שרים מסיירים השר להגנת
הסביבה גלעד ארדן ושר התחבורה
ישראל כץ ביקרו השבוע )ג'( באזור
גוש עציון ודרום הר חברון .במהלך
ביקורו בחברון אמר ארדן כי "אין
יהודית
כמדינה
שנכללים בגושי
קיומנומקומות
תכריע את הבדל בין

ילודה

התיישבות לבין שאר יישובי יהודה
ושומרון" .באפרת "העיר הירוקה",
אמר למארחו עודד רביבי כי
על המתיישבים לשאת את דגל
המהפכה הירוקה וכי היהדות
מטפחת בעצמה את ערכי השמירה
על הטבע והסביבה .בדרום הר
חברון ביקרו השרים יחד עם ראש
המועצה צביקי בר חי באתר סוסיא
 . 2השר כץ הודיע כי יקצה 25
מיליון שקלים לשיפור התחבורה
באזור והוסיף" :אני רואה בישובי
מועצת הר חברון חלק חשוב ובלתי
נפרד ממדינת ישראל".
שלום לאש בגבעת זאב נחנכה
השבוע תחנת כיבוי אש חדשה,
שתספק שירותי חילוץ ,כיבוי
אש ורפואת חירום לתושבי אזור
עוטף ירושלים  3באירוע החנוכה
השתתפו ראש מועצת גבעת זאב
יוסי אברהמי ,ראש עיריית מעלה
אדומים בני כשריאל ,ראש עיריית

לאגודת "אפרת" משיגה יעד זה
הצלנו,לא מוכנה להתאבד
ישראל
ת אלפי תינוקות כבר
02-5454500
לראשונה מזה שנים ,נערכה השבוע בת"א הפגנה
יותר!
www.efrat.org.il
זרתך נוכל להצילציונית לאומית בהשתתפות מאות מחברי תנועת

1

אריאל רון נחמן ,ראש המועצה
האזורית שומרון גרשון מסיקה וכן
השר לפיתוח אזורי ,המשנה לראש
הממשלה סילבן שלום שזכה
לכבוד רב :הוחלט לקרוא לתחנה
על שמו.
חופרים בהסטוריה יום עיון
ארכיאולוגי נערך בתחילת השבוע
במתנ"ס גוש עציון .האירוע נערך
לזכר פרופ' אהוד נצר שנפטר
לאחר שנפצע במהלך חפירה
באתר ההרודיון לפני פחות משנה.
במרצים :יוסף שלמה נצר  -בנו של
אהוד ,ד"ר אייל בן אליהו ,ד"ר גיא
שטיבל ,פרופ' דניאל שוורץ ,רועי
פורת והרב יעקב מדן.
ל"ג בתפוח מאות מתושבי השומרון
ואורחיהם השתתפו במוצ"ש
האחרון בהדלקת מדורת ענק של
ל"ג בעומר בישוב תפוח  4באת
ישע
האירוע יזמו אנשי חב"ד בישוב
בראשות מאיר הדר ,בסיוע ועד

הישוב תפוח והמועצה האזורית
שומרון .בהדלקה ובבשר "על האש"
התכבדו גם חיילי גדוד שקד של
חטיבת 'גבעתי' ,המשרתים באזור
וכן רבה של תפוח ,הרב שמעון
הכהן רוזנצוייג וראש המועצה
האזורית ,גרשון מסיקה.
רצים לזכרו גם השנה השתתפו
רבים במרוץ הלפיד לזכרו של
לוחם השייטת יוחנן הילברג ז"ל
שנהרג באסון השייטת ,לפני 14
שנים  5במרוץ שנערך השבוע
)א'( ,השתתפו חבריו של יוחנן
ליחידה ,אנשי גוש קטיף ,מכינות
קדם צבאיות ,בני המשפחה ועוד.
המסלול עבר בסמוך לבית הקברות
בניצן שם נטמן יוחנן בשנית עם
עקירת יישובי גוש קטיף .בטקס
הענקת התעודות לרצים השתתף
הרבצ"ר ,לשעבר ראש המכינה
בעצמונה ,תא"ל הרב רפי פרץ.

לשבועות
קופונים
בסופרפון

'ישראל שלי' .בזמן נאום הנשיא אובמה בארה"ב
ובעקבות הצהרתו כי על ישראל לחזור לגבולות ,1967
נעמדו המפגינים מול שגרירות ארה"ב בת"א כשסביב
צווארם חבל תליה ,וברגע אחד העיפו יחד את החבל
אל השמים וצעקו" :ישראל לא מוכנה להתאבד!".
NOKIA 1280
בתנועה מדגישים כי מדובר ב'יוזמת פייסבוק' שצמחה בסופו של דבר ...רדיו,
סלקום  /אורנג’
רמקול
מחיר שוק
להפגנה של מאות אזרחים מבאר שבע ,תל אביב,
אשקלון וחיפה .איילת שקד ,מראשי "ישראל שלי" 350
מחיר קופון
ציינה כי "הדרישה ההזויה וחסרת התקדים של הנשיא
האמריקאי להעניק לחמאס מדינה ,כמוה כלדרוש
חדש
מהישראלים להתאבד .יש בינינו המוכנים לויתורים,
NOKIA 6230
יש כאלה שלא ,להתאבד אף אחד לא יהיה מוכן"
מצלמה,
סלקום  /אורנג’
ב
לוט
וס,

בסופר-פון קונים ,מוכרים ,משדרגים ומתקנים
את כל סוגי המכשירים
לכל הרשתות
ללא התחייבות וללא דמי מנוי.

בוע
של דבר...

ילודה

שתכריע את קיומנו כמדינה יהודית

מה לאגודת "אפרת" משיגה יעד זה

לפי תינוקות כבר הצלנו ,בעזרתך נוכל להציל יותר!

www.efrat.org.il 02-545450

199

NOKIA 3100
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

500

מחיר קופון

199

הילודה
מחיר שוק

600

כרטיס
זיכרון ,נגן

מחיר קופון

NOKIA 6111
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

500

מצלמה,
בלוטוס,
נגן

מחיר קופון

היא
שתכריע299
את299
יהודית
קיומנו כמדינה

חדש

NOKIA 6288
סלקום  /אורנג’  /פלאפון
מחיר שוק

NOKIA 2690
לאגודת "אפרת"
תרומה
מחיר שוק
משיגה יעד זה
800
500
מחיר קופון
מחיר קופון
סלקום  /אורנג’

מצלמה,
בלוטוס,
כרטיס
זיכרון ,נגן

דור 3
מצלמה,
בלוטוס,
כרטיס
זיכרון ,נגן

399הצלנו,
אלפי תינוקות כבר
עשרות399
בעזרתך נוכל להציל יותר!
סופרפון פתוח רצוף  19:00 - 9:00יום ו’ 13:00 - 9:00
חדש

שלי
עושים
ישראלציונות
www.myisrael.org.il
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\\ יש”ע שלנו

02-5454500

רח’ ישעיהו  ,10ירושלים02-5000229 ,

www.efrat.org.il

תאיר נרי

בסופו של דבר...

הילודה
היא שתכריע
את קיומנו כמדינה יהודית

תרומה לאגודת "אפרת"
משיגה יעד זה
עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
בעזרתך נוכל להציל יותר!

02-5454500
www.efrat.org.il

