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צחי דיקשטיין מקשר
המתנחלים

מ

חלקת המחקר במנהלת ההסברה
של מועצת יש"ע השיקה השבוע
(ב') פרויקט סרטונים חדש בכיכובו
של השחקן גולן אזולאי ובליווי אנימציה
מתקדמת .מדובר בסרטונים קלילים,
קליטים ואפילו משעשעים ,שאמורים
לעשות לכולנו סדר בראש ולהעניק לצופה
בהם את הכלים להתמודד עם הסוגיות
המדיניות הבוערות ועם הטיעונים הנשמעים
במסגרתן .בין הנושאים שיעלו בסרטונים:
סוגיית הדמוגרפיה ,משאבי המים בארץ
ישראל והאמת על הקו הירוק .הסרטון
הראשון ,שהופץ השבוע ברשת הסרטונים
העולמית  Youtubeובכלי התקשורת,
עוסק בזכותנו המשפטית וההיסטורית על
ארץ ישראל .לרגל ההשקה ,אנו מגישים
השבת לקוראי 'ישע שלנו' את ההסברים
המוצגים בסרטון בגרסתם הכתובה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:05
תל אביב 19:21
חיפה 19:13

יציאה
20:22
20:25
20:27

כניסה
19:10
חברון
19:11
שכם
באר שבע 19:18

יציאה
20:22
20:24
20:23

מסתור בבית הראי"ה
סיפורי ארץ ישראל
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ברוך המבדיל
מה קורה

על הפרשה נשא
זמן מתן תורתנו

מ

דוע תיקנו אנשי כנסת הגדולה
להזכיר בתפילת חג השבועות
את המילים "זמן מתן תורתנו״?
הלא שבועות חל ביום ה 50-לספירת
העומר ,ויום קבלת התורה חל יממה
אחר כך ,ביום ה?51-
מבאר המהרש"א :חג השבועות אינו
מכוון לנתינת התורה בפועל אלא דווקא
ליום אחד קודם לזה ,שהוא יום ההכנה
שלנו לקבלתה .ביום זה טיהרו וקידשו
עצמם ישראל מטומאות מצרים ,ומתוך
כך קיבלו את התורה.
יתירה מכך ,חז"ל אומרים שאחד הדברים
שחידש משה מדעתו והסכימה שכינה
עמו ,הוא שהוסיף יום אחד לימי ההכנה

הרב חיים קליין

רבה של מעלה חבר

של עם ישראל .יוצא אם כן שבעצם
התורה הייתה אמורה כביכול להינתן
באותו יום ונדחתה נתינתה כדי שעם
ישראל יכין עצמו כראוי.
המשנה אומרת" :כל שיראתו קודמת
לחכמתו ,חכמתו מתקיימת"  -זהו היחס
הנכון גם לגבי ההכנה לקבלת התורה
 גישה לתורה מתוך יראת שמים היאהיסוד לקבלת התורה.
אם כן ,זוהי הסיבה לכך שאנשי כנסת
הגדולה מכנים את השלב הזה כ"זמן
מתן תורתנו" .הגמרא אומרת שהשורש
השלילי ,שגרם לנפילת עם ישראל
ובסופו של תהליך לחורבן הבית ,היה
משום "שלא ברכו בתורה תחילה".
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו \\ 1

יש”עמדה

למי שייכים השטחים?
המשך מעמוד השער

אם כן ,מהם גבולותיה של מדינת ישראל?נחזור
לאחור כמאה שנים .עד  1917רוב האזור היה
חלק מהאימפריה הטורקית .בסוף מלחמת העולם
הראשונה ,אחרי שמדינות ההסכמה ניצחו את
טורקיה ,השטח הכבוש עבר לשליטת צרפת
ובריטניה והוחלט ליצור מזרח תיכון חדש ולחלק
את האזור למדינות .הלורד בלפור ,שר החוץ
הבריטי ,החליט לזרוק לעם היהודי 'איזו עצם'
והצהיר כי יש להכיר בזכות ההיסטורית של העם
היהודי על ארץ ישראל (כולל עבר הירדן המזרחי
– ירדן של היום).
ארגון חבר הלאומים העניק ב 1922-תוקף משפטי
להחלטה והיא אושררה שוב על ידי האו"ם לאחר
מלחמת העולם השנייה.
לסיכום ,זוהי התמונה המלאה :מלחמת ששת
הימים ב 1967-הייתה מלחמת מגן חוקית .בשטחי
יהודה ושומרון לא הייתה שום ישות חוקית ולכן
ישראל אינה כובשת והשטח מוגדר משפטית "שנוי
במחלוקת" .החלטת החלוקה מ 1947-מעולם
לא קיבלה תוקף משפטי וזכויותיה של ישראל על
השטח קיבלו הכרה חוקית בינלאומית ולכן ,ממילא,
בניית התנחלויות היא חוקית לחלוטין.
אז מה הפתרון? אין פתרונות קסם ,אבל תמיד
חשוב לזכור שלישראל יש טענות משפטיות
מובהקות לזכותה על יהודה ושומרון .עמדה כזו,
הנשענת על עובדות פשוטות ,יכולה רק לחזק את
נקודת הפתיחה של ישראל בכל משא ומתן עתידי.
את הסרטונים ניתן לראות בערוץ היוטיוב של
מועצת יש"ע:

בכל יום נשמעים בחדשות המושגים "שטחים
כבושים" ו"התנחלויות לא חוקיות" ונדמה שכולנו
מכירים את הסיפור :במלחמת ששת הימים כבשה
ישראל מהפלסטינים את הגדה המערבית ,סירבה
לדרישת האו"ם לנסיגה ובנתה שם התנחלויות בניגוד
לאמנת ז'נבה שאוסרת על התנחלות בשטח כבוש.
האם זו התמונה המדויקת? מה ,כל ממשלות ישראל
מאז ומעולם פשוט צפצפו על החוק הבינלאומי?
ננסה להבין את המצב המשפטי קצת יותר טוב.
נפתח בשאלה פשוטה ועקרונית :ממי כבשה
ישראל את יהודה ושומרון? מהפלסטינים? ודאי
שלא ,הרי ב 1967-לא הייתה קיימת מדינה
פלסטינית .השטח נכבש מירדן במסגרת מלחמת
מגן חוקית אחרי שמצרים ,ירדן וסוריה ניסו
להשמיד את ישראל .ירדן פשוט כבשה את האזור
ב 1948-ואף אחד ,מלבד פקיסטן ובריטניה ,לא
הכיר בזה .אפילו לא מדינות ערב.
אם אין נכבש ,אז גם אין כובש  -ההגדרה המדויקת
של יהודה ושומרון על פי המשפט הבינלאומי היא
כמו בעוד מקומות רבים בהם יש או היו סכסוכים
טריטוריאליים ובתוכם חבל קשמיר ,סהרה
המערבית ,איי פוקלנד וצפון קפריסין  -לא שטחים
כבושים אלא שטחים שנויים במחלוקת.
יטען הטוען :הלא בכ"ט בנובמבר החליט האו"ם
על שתי מדינות בארץ ישראל – יהודית וערבית -
ומדינת ישראל מפירה את ההחלטה הזו! שוב ,לא
נכון :משפטית ,החלטת החלוקה היא בגדר הצעה
שמקבלת תוקף רק אם שני הצדדים מקבלים
אותה .היהודים הסכימו ,אך הערבים פתחו
במלחמה והפסידו ולכן החלטת החלוקה מ1947-
היא הצעה שנדחתה ואין לה כל תוקף משפטי.

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים

צחי דיקשטיין

צחי דיקשטיין ( ,)32יועץ שר החינוך
לענייני ממשלה וכנסת ,מתגורר
בברוכין שבשומרון.
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מה עושה יועץ שר החינוך לממשלה ולכנסת
וכיצד זכית בתפקיד?
"אחרי לימודיי לתואר ראשון במדעי המדינה
ותקשורת ,עבדתי בערוץ  2כתחקירן אקטואליה
ומשם התחברתי אל גדעון סער ,אותו אני מלווה
כבר למעלה מחמש שנים .כיום אני אחראי על
הקשר של השר עם הממשלה והכנסת ,כלומר:
הכנה של 'הצעות מחליטים' בישיבות ממשלה
ובועדות שהשר חבר בהן ,וכן עבודה מול ועדות
הכנסת וחברי הכנסת  .מדובר בתפקיד תובעני
מסביב לשעון שדורש הקרבה מאוד גדולה
ביחס למשפחה ולתחומים אחרים".
לאילו הישגים הקשורים ביהודה ושומרון
אתה שותף?
"הייתי שותף לקידום של ההחלטה על הקמת
המרכז האוניברסיטאי באריאל ,עירבתי את
השר בסוגיית ההגדרה של ברוכין כיישוב ולא

2
2

\\ יש”ע שלנו

www.youtube.com/YeshaCouncil

כמאחז ,ובכלל אני עומד בקשר שוטף מול ראשי
המועצות ביש"ע והם יודעים שיש דלת פתוחה
לכל בעיה".
כמי שנחשף לנתונים – איפה ממוקמת
יש"ע בטבלת המצוינות?
"אנחנו יודעים שהציבור ביש"ע והנוער ביש"ע
הוא איכותי .זה כמובן מתחיל בבית ,זה נוער
שקורא ,שיודע ושרוצה להגיע להישגים וזה גם
בא לידי ביטוי בבחינות המיצ"ב ובציוני הבגרות.
זה גם ממשיך בעשייה שלהם ובתרומה בכל
המישורים  -הן בצבא ואחרי זה בשאר תחומי
החברה ,בגרעינים התורניים וכדומה".
כמי שגדל ברעננה ,מדוע בחרת להקים
בית דווקא בברוכין?
"היה ברור לי שגם מקום המגורים שלי צריך
להיות כזה שאני יכול לתרום ולהשפיע בו,
מתוך קו מנחה של חיי עשייה ושליחות .למרות
שזה דבר כביכול טריוויאלי – אדם בסה"כ ישן
בביתו ,אך גם זו תרומה לא מעטה .הייתי בין
המשפחות הראשונות בברוכין וזכיתי להיות
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ממעצבי היישוב ,שמונה כיום למעלה מ100-
משפחות שמחזקות את גוש ההתיישבות של
מערב השומרון .גם השר סער ביקר כבר כמה
פעמים אצלנו – ביום הולדתי ה ,30-בברית
של בני – בניה ,הקרוי על שמו של בניה ריין
ז"ל ובמלווה מלכה שעשינו בביתנו יחד עם
כל היישוב לרגל הולדת ביתי מילכה לפני
כחודשיים".
מ.פ במילואים ,תחקירן וכעת יועץ בכיר –
מה הלאה?
"הלאה זה להשתלב בעשייה שתורמת
למדינת ישראל איפה שאני אדרש ואני לא
פוסל התקדמות במסלול הפוליטי ,כולל הגעה
לעמדות השפעה בכירות ככל שניתן או כנבחר
או כאיש ביצוע".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"חלק אינטגראלי ממדינת ישראל לכל דבר
ועניין .חבל ארץ משגשג ופורח שיהווה דוגמה
לכלל מדינת ישראל בהישגיו ,ביופיו ובתרומתו".
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זמן מתן תורתנו

על הפרשה נשא

המשך מעמוד השער

המהר"ל מבאר שהחיסרון הוא בזה שלא
ניגשו לתורה מתוך יראה .בברכת התורה
אנו מייחסים את התורה לנותנה  -״ברוך
אתה ד' נותן התורה״.
נהגו לקרוא בחג השבועות את מגילת
רות וטעם הדבר המובא בפוסקים  -מפני
שדוד המלך ע"ה נולד ונפטר בשבועות
ומגילת רות היא מגילת ייחוסו.
אפשר לומר גם בהמשך לדברים הנ"ל
שמרות המואביה אנו למדים את ההכנה
הנכונה לקבלת התורה .רות הגיעה לעם
ישראל ממקום מאוד רחוק .התורה מצווה
אותנו "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ד' על
דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם וביין״.

דבר דומה אנו רואים גם בתיאור מתן
תורה בפרשת יתרו .המפרשים נחלקו
באיזה שלב בדיוק הגיע יתרו  -יש אומרים
קודם מתן תורה ויש אומרים אחריו .בכל
מקרה ,התורה מקדימה בסיפורה את
ביאתו כדי ללמדנו את אותה נקודה:
היראה קודמת לחכמה .הקשר ,הצימאון
והדבקות של יתרו קודמים לקבלת
התורה בפועל.
לכן ,כאמור ,חג השבועות "זמן מתן
תורתנו" הוא בעצם זמן הכנתנו ,זמן
יראתנו.
יהי רצון שנזכה לקבל תורה מתוך דבקות
אלוקית ויראת שמים טהורה ,אמן.

ההלכה של "עמוני ולא עמונית ,מואבי
ולא מואבית" מתחדשת מתוך מציאותה
של רות .הכתוב מעיד עליה שבאה לחסות
תחת כנפי השכינה .מה גורם לבת מלכים
לעזוב את כל כבודה ועושרה ולהגיע
להיות מלקטת שבלים עניה בשדה
בית לחם? התשובה היא הכרה פנימית
ושייכות נשמתית .למרות שבפועל נפגשה
עם משפחת אלימלך שהתנתקה במידה
מסויימת ,בכל אופן רות מביטה פנימה:
"עמך עמי ואלוקיך אלוקי" .רות דביקה
בקב"ה ומתוך כך מקבלת עליה עול תורה
ומצוות .אנו נקרא בע"ה בחג את מגילת רות
לפני קריאת התורה כהקדמה לקבלתה.

בנתיבות דרור
מים אל ים
לבנים

בוגרי כיתות ז'  -ח'
הצטרפו אל החלוצים ,הלוחמים
והמטיילים שחצו את הארץ לרחבה,
למסע נודד מהים התיכון ועד לכנרת
העובר בנופיו המרהיבים של הגליל.

מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים
אוניברסיטת בר אילן
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ד"ר יוסף שרביט,
ומכללותtisrevinU gnuoY
mahgirProfessor
אילןB ,kciw
dah
ברC y
erffChadwick,
אוניברסיטתeJ
rosseforBrigham
P
Jeffrey
Young University
המקראי."norbeH gnire
vocsiD" - Biblical
הספרyte
icoSArchaeology
ygoloe
ahcrASociety
lacilbiB
- "Discovering
".
 Ecole Bibliqueהצרפתי-נוצרי,
בית
של
היוצר
Hebronמבית
חברון,
צילומי
בירושלים.
03:41- 03:71 ���� ���:
:��� ���� 17:30 -14:30

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ʬʠʸʹʩ ,52900 ʯʢ ʺʮʸ ,(ʸ"ʲ) ʯʬʩʠ-ʸʡ ʺʨʩʱʸʡʩʰʥʠ
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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

מעיינות נודד 3
מים אל ים

מדרשת אליה מזמינה את בוגרות כיתות ח'  -ט'

למסע נודד מים אל ים
הצטרפו אלינו למסע מים התיכון ועד חופי הכינרת.
נהלך במרחבי הגליל ,בתוך שפעת המים של נחל כזיב,
דרך שומרת מירון ונופיו הקסומים של נחל מירון.
תאריך :ט'  -יב' תמוז  | 11-14/07עלות 630 :ש"ח

 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
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בסיום הכנס יתקיים סיור מודרך
במערת המכפלה.

הישוב היהודי

מועצה מקומית קרית ארבע


התכנסות ורישום החל מ9:30-

 

יש”ע שלנו \\ 3

סיפורי ארץ ישראל

ב

כ"ח באייר מלאו לא רק  44שנים
לשחרור ירושלים ,כי אם גם  107שנים
לעלייתו ארצה של הרב אברהם יצחק
הכהן קוק ,רבה הראשי האשכנזי הראשון של
ארץ ישראל .מראשית דרכו ,התייחד הראי"ה
בכוח האמונה ובאהבה עזה לאדם ,לישראל
ולארץ ישראל .מידות אלו ,יחד עם שליטתו
הפנומנלית בכל תחומי הידע התורני ויכולת
הביטוי שניחן בה ,עשו אותו לדמות מרכזית
גדולה בעם ישראל .אחד הביטויים לכך הוא
הסיכון שנטל על עצמו ושיכול היה לפגוע
במעמדו וביחס השלטונות הבריטיים אליו,

מסתור בבית הראי"ה

מאת :הסופר בן ציון יהושע-רז

בראשית שנות השלושים
של המאה העשרים נודע
למשפחתו באפגניסטן כי הבן
האובד רפאל יהושע חי וקיים.
הוא קיבל הודעה כי משפחתו
רוצה לעלות לארץ .ברור היה
לאבי כי אין סיכוי לאמו חנה
לאחיותיו יוכבד ורחל ולאחיו
נוריאל רז ומשפחותיהם לקבל
סרטיפיקט ועל כן הסדיר להם
אבי אשרת תייר ,שאפשרה
להם לשהות בארץ שישה

בית הרב קוק בתקופתו

"כטוב ליבם של הבריטים במשקה ,כשלא יכלו להבחין בין תכלת ללבן ,קבוצה
אחרת משכה את המשפחה מן הדלת האחורית ובמהירות הבזק נעלמו מן
האוטובוס .התיירים לא ידעו על התוכנית דבר וחצי דבר ולאן פניהם מועדות".
כשנתן בביתו מקלט לשוהים יהודיים לא
חוקיים שעמדו להיות מגורשים חזרה לארצות
המוצא שלהם .פתיחת שערי ביתו לשוהים
בלתי חוקיים ,תוך סיכון רב לפגיעה בו ,בבני
ביתו ובמקורביו ,רק מוכיחה בעליל על היותו
אוהב ישראל ללא הבדל עדה או מוצא .בכל
הזדמנות הוא התריע נגד הגזירות על העלייה
וההתיישבות ,קרא לעלייה לארץ ישראל ועודד
את רוח היישוב בתקופות קשות ביותר.
מעשה שהיה כך היה:
אבי ,מולא רפאל יהושע-רז ,היה מעולי
אפגניסטן הראשונים ,שהגיע כילד מאפגניסטן
לארץ ישראל בשנת  .1898הוא נשא גם את
שמו של אביו מולא יהושע-רז ,שהיה רוכל
נודד בכפרים המוסלמים שסבבו את העיר
הראת .חורף אחד ,בהותירו את רעייתו
בהיריון ,יצא סבי מולא יהושע-רז רכוב על
חמורו אל הכפרים המושלגים .שודדי דרכים
בזזו את כל רכושו וגם את בגדיו החמים נטלו
ממנו .רוצחיו קשרו אותו ערום לעץ והוא
קפא למוות תחת מעטה השלג הכבד .רפאל
יהושע-רז נולד יתום .אמו התפרנסה מכביסת
בגדי עשירים על גדת הארי רּוד ,הנהר הזורם
ליד העיר הראת .בהיותו כבן שלוש-עשרה,
מבלי להודיע לאיש ,הצטרף יום אחד לשיירת
גמלים ובמסע שארך חודשים ,שכלל הליכה
רגלית לאורך מאות קילומטרים ברגל ,הוא
הגיע לירושלים ממש באותה שנה שבה ביקר
הקיסר וילהלם השני ובעקבותיו בנימין זאב
הרצל .הוא נמנה על הצופים שמחאו כפיים
לקיסר .כל אותה עת ,סבתי חנה הייתה בטוחה
שהילד היתום מאב מצא את מותו.
אבי נקלט היטב בירושלים ובגיל צעיר יחסית
הוא היה ממורי הדרך הראשונים בארץ שהובילו
שיירות של סוסים ופרדות אל טבריה ומירון
ושאר ערי קודש .בשאר ימות השנה ניהל את
חנותו בשכונת הבוכרים בירושלים .מהר מאוד
הוא התאזרח בירושלים ונשא לאישה את בכורה-
יוכבד ,בתו של מולא מתתיה חנוכה ,יליד מרב
שבטורקמניה ,ואימה הספרדייה בת למשפחת
אלקלעי ,מהמשפחות הספרדיות הוותיקות
בירושלים .מולא רפאל נודע בירושלים הן
כמורה דרך והן כמספר הסיפורים של השכונה.
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\\ יש”ע שלנו

חודשים בלבד תמורת פיקדון והתחייבותו של
אבי שבתום שישה חודשים יחזרו ה"תיירים"
לארץ המוצא .אבי שילם לשלטונות דמי פיקדון
בסכום נכבד וחתם על התחייבות והמשפחה
קיבלה אשרת תייר ,יצאה מאפגניסטן ,עברה
מערבה את כל איראן ומבגדד נסעה באוטובוס
שהגיע לירושלים עד לרחוב הרב קוק בימינו,
שם הייתה תחנת ההסעה לבגדד .במעלה
הרחוב ,לא הרחק מבית חולים של דוקטור טיכו
התגורר הרב אי"ה קוק ,רבה הראשי האשכנזי
של ארץ ישראל .דמות נערצת שזכתה לכבוד
גם מצד הבריטים.

רפאל יהושע רז בצעירותו ולעת זקנתו

ששת החודשים שבהם שהיו ה"תיירים"
בירושלים היו חודשים מלאי שמחה ודאגה
כאחד .היה ברור שבתום שישה חודשים על
אבי להביא את משפחתו לרחוב הרב קוק,
להפקיד את יקיריו בידי המשטרה המנדטורית
ולקבל אישור שהנוסעים עד אחרון שבהם עלו
לאוטובוס בדרכם חזרה לבגדאד .מלכתחילה
לא התכוון אבי להפקיד את משפחתו בידי
הבריטים כדי לסלקם מן הארץ .הוא הקדים ובא
בדברים עם אנשי ההגנה בירושלים ,שאמרו
לו חד וחלק כי עליו להביא את המשפחה ביום
המיועד ולהפקידם בידי הבריטים כדי שיעלו
לאוטובוס הנוסע חזרה לבגדאד ולא לשכוח
לקבל שובר אישור שהמשפחה בשלמותה
עלתה על האוטובוס ...רק נס יכול היה להציל
את המשפחה האומללה שלא הפסיקה לבכות.
כל כוונתם הייתה לחיות בארץ והגזירה
שנחתה על ראשם הייתה כואבת במיוחד.
ביום המיועד הם הועלו לאוטובוס ברחוב הרב

קוק ואבי קיבל אישור על הפקדת המשפחה
בידי השלטונות והוא הסתלק מיד מן המקום.
לפתע הגיחה חבורת אנשי "הגנה" עמוסים
בדברי מתיקה ומשקאות אלכוהוליים .הם
ביקשו מן השומרים לחגוג כביכול את הפרידה
מה"תיירים" .הם השקו את השוטרים הבריטיים
בבקבוקי ויסקי והציעו להם כיבוד חגיגי.
כטוב ליבם של הבריטים במשקה ,כשלא יכלו
להבחין בין תכלת ללבן ,קבוצה אחרת משכה
את המשפחה מן הדלת האחורית ובמהירות
הבזק נעלמו מן האוטובוס .ה"תיירים" לא
ידעו על התוכנית דבר וחצי דבר ולאן פניהם
מועדות .רק כעבור זמן הבינו כי מצאו מקלט
בביתו של הרב קוק .המארחים הנדיבים ,הלא
הם חברי ההגנה בירושלים ,נעלמו לפתע
מן העין והשוטרים גילו את מעשה המרמה
ופתחו במסע חיפושים נמרץ.
משפחת הרב שהתגוררה סמוך לבית חולים
לחולי עיניים של דוקטור טיכו ,כיום אחת מן
המסעדות היוקרתיות של ירושלים ,נטלה על
עצמה סיכון שיכול היה לפגוע ברב ובמעמדו.
הם זכו לקורת גג ולמזון ולמילות עידוד
ונחמה .המשטרה הבריטית לא העלתה על
דעתה כי ממש מעל ראשיהם של השוטרים
מסתתרת המשפחה .אף איש משטרה לא
העלה על דעתו לפגוע בפרטיותו של הרב
קוק שמעמדו ביישוב היה מורם.
משטרת ירושלים פתחה במסע חיפושים נמרץ
בכל רחבי ירושלים .הם הגיעו קודם כל אל
אבי ואסרו אותו ב"קישלה" בעיר העתיקה .כל
טענותיו שהוא קיבל אישור הפקדה כדת וכדין
היו לשווא .העיתון "דואר היום" יצא בכותרת
שבה קבל על העוול שנגרם לאבי ,שהרי הוא
כאזרח נאמן הפקיד את משפחתו כחוק ומדוע
נשלח למעצר .הלחץ הציבורי נשא פרי ואבי
שוחרר כעבור זמן לא רב.
החיפושים של הבריטים נכשלו .משפחת
הרב קוק אירחה את ה"תיירים" כמה ימים עד
שנרגעו הרוחות .באחד הלילות הגיעו אנשי
ההגנה והעבירו את ה"תיירים" לאם המושבות
פתח תקווה ,שם הקימו את ביתם והקימו
דורות חדשים על אדמת ארץ ישראל.
מתוך :כתב העת אימגו

נודה לה' על שזכינו ברוב רחמיו וחסדיו לראות את הניצנים הראשונים של
האתחלתא דגאולה ,עם הקמתה של מדינת ישראל .תורת ישראל ,חוקותיה
ומשפטיה שניתנו לנו בסיני ,הם שעמדו לנו בגלותנו והם שיעמדו לנו
לקיים את מדינתנו והתמדתה ,ומחובתנו על כן לשמור עליהם ביתר שאת
בהליכות חיינו בארצנו הקדושה"

“

(קבוצת רבנים ובהם הרב שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל)

את דרכו של רבנו
מרן הראשל¢צ
הרב מרדכי אליהו זצ¢ל

חייבים להמשיך°
ברכישת אות
בספר התורה
שיוכנס לבית
הכנסת של מרן
הראשל“צ

בהחזקת מוסדות
”דרכי הוראה“
שהקים מרן
ובהוצאת ספרי
מרן לאור

בהצטרפות
למבצע הלימוד
מיליון משניות
לעילוי נשמת הרב

יום השנה לפטירת הרב יחול בכ“ה סיוןÆ
ניתן להעביר שמות לתפילה על ציון מרן

טלפנו¨ השתתפו והנציחו את זיכרו ותורתו

וקבלו במתנה מספרי מרן לפי בחירתם בתרומה מ≠ ≤ µש“ח לחודש לשנה
ק

עשרה מספרי הרב
לבחירתכם

בקבוק יין
שבירך עליו הרב ≠
לסגולה ולהצלחה

בתרומת ∞∞ ₪ ±למשךך שנה

בתרומת ∞∏₪ ±
למשך שנה

Ę“đēčđ ġĤČč ęĕĜĕĕďđ ęĕĜčĤ ĦĤĥėĐĘ ĐđčĎ ĥĤďĚ Ħĕč - ęĕĜčĤĘ ĐČĤđĐ ĕėĤď

לפרטים ולהצטרפות לדרך∫
למוסד אישור לתרומות לפי סעיף ∂¥

≥∑≠≤∑≠±∏∞∞≠ππ

רח‘ הרב ריינס ∑ ¨±ת“ד  ¨≥¥±∂πירושלים ≥∞π±≥¥
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
נעמי שמר




נעמי שמר נולדה בקבוצת כנרת ב 13-ביולי  ,1930להורים שהיו ממייסדי
הקבוצה ,רבקה ומאיר ספיר .בעידודה של אמה החלה לנגן בפסנתר
בגיל שש .כשבגרה ,למדה באקדמיה למוזיקה בתל אביב ובירושלים.
כששבה לאחר לימודיה לקבוצה ,לימדה את ילדי המושבה ריתמיקה.
בשנת  1953התגייסה לצה“ל ושירתה בפיקוד הנח“ל ולאחר
שחרורה כתבה יחד עם המלחין יוחנן זראי שירים למחזה ”חמש-
חמש“ .ב 1954-נישאה לשחקן גדעון שמר וב 1957-נולדה בתם,
ללי .בהמשך הקריירה המוזיקלית שלה כתבה שירים עבור להקת
”בצל ירוק“ ,וכן שירים עבור הלהקות הצבאיות של הימים ההם,
עבור ”צמד הדודאים“ ,ו“שלישיית גשר הירקון“ .ב 1960-זכה שירה
”הופה היי“ לפרס ראשון בפסטיבל בינלאומי בעיר פזארו שבאיטליה.
בתחילת שנות ה 60-נפרדו נעמי וגדעון והיא נסעה עם בתם לצרפת.
עם שובה ארצה נישאה למרדכי הורוביץ ,עורך דין ,סופר ומשורר.

אחד מרגעי השיא בקריירה המוזיקלית של שמר היה בשנת ,1967
כאשר כתבה את השיר ”ירושלים של זהב“ .השיר נולד כאשר החליט
טדי קולק ,ראש עיריית ירושלים ,להזמין שיר מיוחד על ירושלים לכבוד
פסטיבל הזמר שנערך אותה שנה בבנייני האומה .השיר זכה להצלחה
רבתי בפסטיבל ,וזכורה שירת הקהל ברטט את השיר .לביצוע השיר
נבחרה זמרת צעירה ואלמונית בשם שולי נתן ,ששמר בחרה בה ,בעצת
בתה הללי ,משום שקולה הצלול מצא חן בעיניה.
שלושה שבועות לאחר הופעת הבכורה של השיר בפסטיבל ,פרצה
מלחמת ששת הימים ,שבעקבותיה אוחדה ירושלים בשלטון ישראל,
שמר הוסיפה לשיר בית חדש בו הנגידה את המצב לפני ואחרי
המלחמה .לעומת ”איכה יבשו בורות המים“ ו“ואין פוקד את הר הבית“
הכריז הבית החדש ”חזרנו אל בורות המים“ ו“שופר קורא בהר
שבין המלחמות
הבית“ .בחודשים שאחרי המלחמה ובשנים
שהיו אף שקראו
קנה לו השיר שם והפך למעין המנון-משנה,
להפכו להמנון הלאומי החדש.


בשנת  1983זכתה נעמי שמר בפרס ישראל ובשנת 2001
קיבלה תואר ד“ר של כבוד שאותו העניקה לה אוניברסיטת
תל-אביב .כמו כן ,הוענק לה תואר דוקטור לשם כבוד
מאוניברסיטה העברית בירושלים וממכון ויצמן .נעמי שמר
כיהנה כיושבת-ראש אקו“ם ונבחרה כחברה לאקדמיה
ללשון העברית .נעמי שמר נפטרה בז‘ בתמוז תשס“ד26 ,
ביוני  2004ממחלת הסרטן .שמר נטמנה בבית הקברות
של כנרת ,הסמוך לקבוצת כנרת שבה נולדה ,לצד
הוריה .בנוסף לבעלה ושני ילדיה הותירה  4נכדים.
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תקוה דגן

באמצע שנות ה 70-החלה להזדהות עם אנשי ”גוש אמונים“.
בשיר ”הכריש“ ,שנכתב ב 1975-כשיר סאטירי המתנגד
לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים ומסירת סיני,
מתארת שמר מפגש בין כריש לבין סרדין .הסרדין רוצה
לכרות עמו שלום בכל מחיר ,אולם הכריש מתעלם .בסופו
של דבר ,מכריז הסרדין )”דיפלומט מזהיר“( כי ”תמורת
שלום גדול-גדול ,אני מוכן לתת הכול “.והכריש מחסל אותו:
”אמר שלום  -חשף שיניו  -והסרדין טרוף טורף“.

בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á

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

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :נעמי שמר

זהה את

הדמות

”חצי שעה מהעבודה בגוש דן

ואנחנו בעולם אחר¨
עם נוף¨ שלווה ואווירהÆ
הגענו הביתה“Æ

שמות הילדים הזוכים :איתן אבני ,מצפה רמון,
איתן וארז מונהייט ,פתח תקוה,
מוריה כהן ,נהריה,
שני והדר נדב ,רחובות.

המחיר∫ רק ∞∞∞¨₪ ∂π¥

משפחת מרבל∫
אביעד¨ ∏≤¨ מנהל לקוחות בחברת השקעות
רויטל¨ ∑≤¨ מפתחת בחברת היי≠טק
הורים לשחר¨ בת שנתיים

תפוח¨ יישוב קהילתי דתי בתנופת קליטה
היישוב∫ כפר ת
ה ו
המיקום∫  ≥µµדק
המ
דק‘ מתל אביב¨ ∂ דק‘ מאריאל
הקהילה∫ ∞∞≤ מ
משפחות מאושרות
הבית∫ חד משפ
משפחתי  ¥חדרים¨ ≥∞ ±מ“ר על כחצי דונם קרקע

≥ ˇ ∞µ≤≠µ∂∂µππמרכז מידע אמנה ∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
הראלל ≥ππ
רטים∫ הרא
לפרטים∫
לפר

המחיר צמוד למדד תשומות הבניה תאריך ¥Ø±±

תפוח

חצי שעה ואתה בבית°
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

איש אמונים פרס מוסקוביץ' לציונות
לשנת תשע"א הוענק השבוע לחלוץ
ההתיישבות היהודית ביו"ש הרב חנן
פורת  , 1וכן לראש המוסד לשעבר
מאיר דגן וליהושע פס מייסד ארגון
נפש בנפש .מייסדת הפרס ,צ'רנה
מוסקוביץ' נאמה לראשונה בפומבי
ואמרה כי "בתקופה כזו של חוסר
ודאות ,הדבר האחרון שאנו צריכים
לעשות זה להקים מדינה ערבית
נוספת בכל צורה שהיא" .הרב
פורת נשא דברי תודה וסיפר על
חזרתו המרגשת לכפר עציון לאחר
מלחמת ששת הימים .באירוע
הופיע הזמר מאיר בנאי והשתתפו
בו אנשי ציבור רבים וחברי כנסת.
כבשו את האקדמיה מנהלת
ההסברה של מועצת יש"ע
בשיתוף עם תא הסטודנטים 'לביא'
באוניברסיטה העברית בירושלים,
ארגנה השבוע (ב') כינוס ראשון
מסוגו בנושא המעמד המשפטי
של יהודה ושומרון ,תחת הכותרת
"השטחים הכבושים – האמנם?".
עשרות הסטודנטים שהגיעו
לאירוע ,זכו לשמוע הרצאה מעניינת

מפי ד"ר מאיר רוזן ,לשעבר שגריר
ישראל בארה"ב ובצרפת והיועץ
המשפטי של משרד החוץ ומפי
דני דיין ,יו"ר מועצת יש"ע .כמו כן,
צפו המשתתפים בסרטון ההסברה
החדש בכיכובו של גולן אזולאי (ר'
עמוד  .)2הילה לוקסנבורג ממנהלת
ההסברה של מועצת יש"ע מציינת
כי "במהלך השנה הבאה יתקיימו
כינוסים נוספים ברחבי הקמפוסים
השונים ובנוסף ,סיורי ההסברה
שנערכו עד כה לעיתונאים,
משפיענים ומעצבי דעת קהל,
ייפתחו גם הם לציבור הסטודנטים".
יש חרם? אין חרם! היכל התרבות
ה(כבר לא כל כך)חדש באריאל
אירח השבוע על בימתו את
ההצגה 'הבדלה' ,שנכתבה למרבה
האירוניה על ידי המחזאי שמואל
הספרי ,שהיה ממובילי החרם על
ההיכל .ההצגה עלתה פעמיים
בהשתתפות צוות השחקנים המלא
והמקורי של תיאטרון הקאמרי,
שכלל את השחקנים דן שפירא וגיל
פרנק  2והשחקניות גילת אנקורי,
ענת וקסמן וליאת הר לב.

המוציא לאור:
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w. m y e s h a . o r g . i l

כיף מיוחד עשרות פעילי חבריא
ב' של בני עקיבא באפרת וחברי
פרויקט 'סדנת השילוב' בראש
צורים יצאו השבוע ליום כיף בחוף
הכנרת יחד עם נערים ממסגרות
החינוך המיוחד החוסים יחדיו בדיור
מוגן ,במטרה לפתח חיי עצמאות
 . 3יממה לפני כן השתתפו בנות
הפרויקט באירוע 'נשים צולחות
את הכנרת' שארגנה ויויאן גלזר,
אמו של אחד מילדי הקבוצה ,כדי
לגייס כספים להרחבת וקידום
פיתוח תוכניות הדיור המוגן .שרה
אדלר ,קומונרית סניף אפרת
מציינת כי הייתה זו חוויה מיוחדת
לכל המשתתפים.
השיא שביסוד מספר שיא של
למעלה מ 3,000-מתפללים
ובהם רבנים ומקובלים פקדו
השבוע את קבר יוסף ,לרגל
ספירת "היסוד שביסוד" בספית
העומר ,המיוחסת לצדיק .בין
המשתתפים :הרב אליעזר ברלנד
 , 4הרב מרדכי גרוס ,הרב רפאל
אדרי ,הרב יעקב דויטש ,הרב
רפאל פנחסי ,משה פייגלין שהגיע

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור
ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,מוא"ז
בע"מ לתגובות:
שומרון ויששכר רואס הפקה:
 perla@myesha.org.ilא י ן ה מ ע ר כ ת א ח ר א י ת ל ת ו כ ן ה מ ו ד ע ו ת

עם בנו דוד שנפצע קשה לפני
שנה בתאונת דרכים והתאושש
בנס ,הזמר החסידי דדי גראוכר
וראש המועצה האזורית שומרון
גרשון מסיקה ,שאמר כי על
הממשלה לחדש את ההתיישבות
ואת השהייה היהודית בקבר יוסף.
עת קציר לקראת חג שבועות
יתקיים ביום ראשון הקרוב מעמד
'קציר חיטים' בחוות 'ראשית
הארץ' בבית -אל .צפויים להגיע:
הרב שמואל אליהו ,הרב יהודה
עמיחי והרב זלמן מלמד .במסגרת
האירוע תתקיים סדנה משעת
הקציר ועד האפיה ,באמצעות
כלים קדומים ובהם מחרשה,
מזרה ,מגלים ,אבני רחיים ,כברה
וטבון .הכניסה בתשלום.
שימור קרקע ביישוב היהודי
בחברון הניחו בשבוע שעבר אבן
פינה למרכז המבקרים החדש
בנחלת רומנו ,מקום משכנה של
ישיבת שבי חברון בעיר .במרכז
הנחלה שני בתים מפוארים מלפני
כ 140-שנה ,אותם מבקש הפרויקט
לשמר .במעמד הנחת אבן הפינה
 5השתתפו השר סילבן שלום,
נציגי קרן התרומות של משפחת
המיליארדר האמריקני יצחק
רעננערט ופרנסי חברון.

ישראל שלי – בכל עיר ועיר

בעקבות פניות רבות של חברים ,הוחלט השבוע לפתוח קבוצות 'ישראל שלי' מקומיות בכל רחבי הארץ .הקבוצות המקומיות יקיימו פעולות
רלבנטיות לאזור שלהן ,למשל :הפגנות ,חוגי בית ,קיום חגיגות מקומיות ,ארגון עסקים מקומיים עם דגלים ועוד שלל רעיונות לאור עקרונות
התנועה .בינתיים נפתחו קבוצות ברעננה ,בטבריה ,בחיפה ובגבעת שמואל .כל מי שרוצה להציע את עצמו לפתיחת דף 'ישראל שלי' לעיר
שלו – שיצור קשר במיילayelet.myisrael@gmail.com :

תרבות ישראלית

בתחילת השבוע גילתה שרת התרבות והספורט לימור לבנת נחישות לאומית ,כשיצאה בפתיחת פסטיבל הקולנוע בדרום נגד הסרט
'עדות' ,אשר מציג את צה"ל ואת מדינת ישראל באור שלילי ביותר (כרגיל בקולנוע הישראלי .)..מאות מחברי 'ישראל שלי' נכנסו לדף
הפייסבוק של השרה וחיזקו אותה על עמידתה האמיצה .בתגובה הודתה לבנת לחברים וכתבה" :זה בהחלט מחמם את הלב להיווכח שיש
כה רבים שכואב להם כאשר יש ניסיון להציג תמונה מעוותת ומסולפת של מדינת ישראל וצה"ל .תודה גדולה גם לכל החברים מ'ישראל
שלי' שמיהרו להתייצב לצדי".
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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