בילוי נעים!

מוקדי התיירות ביו"ש נערכים לקראת המוני המבקרים העתידים להגיע לאזור בשבועות
האחרונים של הקיץ( .בתמונה :האומגה הארוכה בארץ בחוות האיילים שבגוש עציון)

שלנו

 | 257במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אב תשע"א |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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יש”עמדה

סיגלית ברייר יוצרת
המתנחלים

האמת היא שזה לא כל כך משנה מי
הרים את המחאה בתל אביב .זה גם
לא כל כך משנה ,כרגע ,האם הוא
עשה את זה למען עם ישראל או חס
וחלילה כדי לפגוע בו .מה שמשנה
הוא שהמחאה הקוראת ל'צדק
חברתי' היא אמיתית וגדולה מיוזמיה
– היא מצביעה על מצוקה שפושה לא
רק בתושבי גוש דן ,אלא בכל תושבי
מדינת ישראל ,ובהם גם מאות אלפי
התושבים ביהודה ושומרון .מחירי
הדיור ,כמו גם מחירי מוצרי היסוד
הבסיסיים ביותר ,מקשים על החיים
בישראל – ואת זה כולנו רוצים לשנות.
את זה הממשלה חייבת לשנות ,כי רק
בכוחה לעשות זאת .עכשיו זה רשמי:
העם בהחלט צמא לצדק חברתי.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:51
תל אביב 19:07
חיפה 18:58

יציאה
20:03
20:06
20:06

כניסה
18:56
חברון
18:56
שכם
באר שבע 19:05

mffª
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יציאה
20:03
20:04
20:04
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לזכר ר' אלעזר
סיפורי ארץ ישראל

עד הבית
מה קורה

על הפרשה ואתחנן
שבת נחמו
ִמי י ֲַעלֶ ה ְב ַהר ד'?

ב

פרשת מסעי ,עמדה האומה בהרי עבר
הירדן ושמעה את הציווי האלוקי-
יׁש ְב ֶּתם ָּבּה".
הֹור ְׁש ֶּתם ֶאת ָה ָא ֶרץ וִ ַ
"וְ ַ
אחיזתנו בארץ תלויה בהכנעת והורשת
הגויים החיים כאן ,כביאור רש"י" -והורשתם
אותה מיושביה ,ואז תוכלו להתקיים בה ,ואם
לאו ,לא תוכלו להתקיים בה".
והיום ,אלפי שנים לאחר אותו המעמד ,אנו
יושבים בארץ ישראל במדינה ריבונית יהודית,
מדינה בעלת פריחה כלכלית ,ריבוי תורה
בישיבות ,פריחה תרבותית ,ושמחת חיים.
הורשנו את הארץ ויישבנו בה .אולם על אף
כל האור והטוב שיש לנו במדינה ,עדיין לא
זכינו לרשת כראוי את ֶ'ק ֶרב ָה ָא ֶרץ' ,את יהודה
ושומרון ,ובראש כל המקומות -את הר הבית.

הרב ברוך אפרתי

רב קהילת 'זית רענן'
וראש ישיבת ההסדר 'שבות ישראל' באפרת

הגדרת הירושה של הארץ היא כדברי רמב"ן-
"שלא נעזבנה ביד האומות או לשממה...
ונצטוינו לבוא בארץ ולכבוש המדינות
ולהושיב בה שבטינו" .כוונת הרמב"ן ברורה
שיש להחיל שלטון ממלכתי של ישראל בארץ
ולמנוע שממון או מלכות אחרת שם .הווי
אומר -כיבוש הארץ קשור לשלטון הממסדי
בעיקר ולא רק למגורים פרטיים .לצערנו אנו
יודעים שלעת עתה גבולות המדינה אינם
כוללים את יהודה ושומרון מבחינת החלת
החוק הישראלי ,והדבר עלול להביא לקיום
מדינה אחרת שם חלילה.
כיצד נוכל להתחזק ביישוב הארץ כהגדרת
רמב"ן? כיצד נוכל להחיל את החוק הישראלי
על יהודה ושומרון כציווי התורה?
המשך בעמוד 3
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יש”ע שלנו \\ 1

יש”עמדה

מצוקה של כולם
המשך מעמוד השער

טוענים שההתנחלויות "עולות"
למדינה הון עתק ,אך בסכום
האסטרונומי והשקרי כוללים,
בחוצפה רבתי ,גם את הוצאות
גדר ההפרדה (שאמורה להגן
דווקא על השטח שממערב
לקו הירוק) ,את תקציב הקרן
למורשת הכותל (שאינה קשורה
כלל ליהודה ושומרון) ולא
תאמינו -גם את הוצאות גירוש
היהודים מגוש קטיף.

מזה שנים רבות ,זועק הימין
הישראלי שהגיע הזמן
שהחברה בישראל תעשה
פסק זמן ותנסה להתעניין
קצת פחות בעמים אחרים
ובמה מקשקש חמאס או
מזמזם פתח ,ובמקום זאת
תתעסק בעצמה ובמה
שעובר עליה מבחינה
כלכלית ,מבחינה חברתית
ומבחינה יהודית .בימים
האחרונים ,תודות למחאה
אלה דברי הבל כמובן .אך עם
הציבורית הגוברת בנושא
זאת ולמרות הכול יש לזכור כי
הדיור ,רוח זו מתחילה לנשב
אלה דברי הבל שאינם באים
גם בחלונות השמאל וכותבי
מאמרים המזוהים עם יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ויו"ר התאחדות הסטודנטים איציק שמולי בשד' רוטשילד בת"א ,השבוע מתוך שדרת האוהלים ברחוב
רוטשילד בתל אביב .הם באים
השמאל קוראים סוף סוף לזנוח את "מלחמת עכשיו' וחבריהם ,ומציינים שוב ושוב שעלות
הכיבוש" ולהפנות את הזרקור למלחמה על הנסיעה בתחבורה ציבורית נמוכה יחסית מרחוב שוקן ומקרב ארגוני השמאל הקיצוני
ביהודה ושומרון ,אך אינם חשים צורך לציין המבקשים "לתפוס טרמפ" על המחאה .ואת
הבית ,כפשוטו.
בהגינות שהדבר נובע מהוראת הצבא לא לנסוע ההבחנה הזו חייבים לעשות .ומי שיכול ,ראוי
אך עדיין ,לצד אותם כותבי מאמרים ,ישנו מי בטרמפים ובשל בקשת המדינה לחסוך הוצאות שיגיע למאהל המחאה בתל אביב ,כדי להדגיש
שטורח ומנסה בכל כוחו לנצל גם את המחאה עתק במיגון של כל המכוניות הפרטיות ביהודה ולהבהיר :תושבי יהודה ושומרון מהווים חלק
הזו ,השזורה בכל סוגי האוכלוסייה ,זו שאינה ושומרון .הם גם טוענים ,לדוגמא ,שהמרכז אינטגראלי מהחברה הישראלית ,והמצוקה הזו
עוצרת בקו הירוק ,למטרותיו הזדוניות נגד מפעל האוניברסיטאי באריאל נהנה מהטבת 'שכר היא גם שלהם.
ההתנחלויות .דברי השנאה וההסתה שמושמעים
לימוד חינם בשנה הראשונה' ,אך לא טורחים ייתכן שנוצרת כאן שעת חסד ,שאותה יש לנצל
בימים האחרונים נגד תושבי יהודה ושומרון
להדגיש שמדובר בהטבה לתלמידים ולא לטובת העם כולו  -הממשלה הנוכחית בראשות
כאילו מדובר בחבורת נהנתנים הזוכים להטבות
דווקא למתיישבים וכמובן מתעלמים מהעובדה הצוות הכלכלי בנימין נתניהו-יובל שטייניץ,
מפליגות מהמדינה ומתגוררים ב"מדינת רווחה
שבאריאל לומדים ,למשל ,יותר סטודנטים עשתה רבות בפן החברתי עוד לפני שקמה לה
משלהם" ,הם שקריים ומכוערים.
יוצאי אתיופיה מאשר באוניברסיטת תל אביב ,מחאת הדיור .מה שמוכיח שהמפתח נתון בידי
אנשי שמאל ,במסווה של פרשנים ועיתונאים באוניברסיטה העברית ,במרכז הבינתחומי הממשלה ולה היכולת לפתור את הבעיות .ויפה
בכירים ,מאמצים דו"חות שקריים של 'שלום ובאוניברסיטת חיפה – כולם יחד! ומעל לכל  -שעה אחת קודם.

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
סיגלית ברייר ( ,)42קרמיקאית וקדרית ,מתגוררת
בשני שבדרום הר חברון.

1

החיבה לעולם היצירה באה מהבית?
"אפשר להגיד שגם מהבית וגם עם השנים.
אבא שלי עובד בנגרות ועושה דברים מקסימים
מעץ וגם אמא שלי עובדת יפה עם כל החומרים.
בנערותי למדתי בתיכון לאמנויות בירושלים
ותמיד עסקתי באומנות ואני גם כל הזמן לומדת
וממשיכה ללמוד ,ועם הלימודים מתפתחת גם
האהבה".

2

איך הסביבה הכפרית שבה אתם גרים
משפיעה על העבודות שלך?
"בשקט ,במרחב ,בנוף ,באווירה ובכל ביחד .אני
עושה מה שאני אוהבת ,איפה שאני אוהבת,
וזה מאוד חשוב .יש אמנים שמשיקולי פרנסה
עושים מה שהציבור אוהב ,ולא מה שהם
אוהבים .אני לשמחתי עושה ומוכרת את מה
שאני אוהבת .כך למשל הכלניות שאני עושה

2

\\ יש”ע שלנו

סיגלית ברייר
הן בהשראת אחד החורפים האחרונים שהיו
לנו כאן ,ירוק חזק עם פריחת הכלנית – זה היה
פשוט מדהים".

להיכנס לאתר".www.tzadsheni.co.il :

5

איך מפתחים את המוצר? יש מאחורי זה
שיטה?
"בהחלט .יש עבודת מחקר מאחורי העבודות
וכשאני מתחילה ללמוד משהו ,אני נכנסת
לעומק המחקר .להגיע למוצר כמו שאני רוצה
זו עבודה שלוקחת זמן – גם הכלניות עברו
תהליך .בהתחלה הן נראו אחרת לגמרי והיום
אני יכולה להגיד שהן בעיני מוצר מושלם".

ההיענות ללימודי קרמיקה וקדרות בדרום
הר חברון מספקת אותך?
"היו לי השנה  16תלמידות מבוגרות והיה ממש
כיף ונחמד ואני ממשיכה את זה .אני מלמדת
קדרות ,פיסול ,טכניקות עיצוב ,ופיתוח חשיבה
אומנותית מותאמת לכל תלמיד .נכון להיום אני
כאן ואוהבת את המקום הזה והאנשים נחמדים.
לא הייתי מחליפה כרגע בשום מקום אחר.
נחמד מדי פעם לצאת לבקר בתל אביב ,אבל
לחיות שם"...

היכן ניתן לראות עבודות שלך?
"העבודות שלי מוצגות במוזיאון ארץ
ישראל ובחנויות שאיתן אני עובדת כמו 'לעלא'
בנמל תל אביב ו'שולחן ערוך' בירושלים .אבל
בעיקר אצלי בסטודיו ,כאן בשני .השבוע הגיעו
אליי מירושלים ובדרך קבע מגיעים לכאן
מיישובי ההר ומבאר שבע .אפשר כמובן גם

איך את רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"אנחנו גם חקלאים ,דרך אגב ,אז אני רואה
שמבחינת החקלאות אנחנו הולכים ומתפתחים.
בעוד  50שנה אני עדיין רואה את עצמי גרה כאן
בהר המקסים ,בתקווה שהסטודיו הקטן הזה
יתפתח גם למשהו יותר גדול ,אבל לא ענק".

3
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6

ִמי י ֲַעלֶ ה ְב ַהר ד'?

המשך מעמוד השער

במבט ראשון -ע"י מחאה ,מאבק והצעת
אלטרנטיבה שלטונית .אולם על אף שאלה
צעדים פוליטיים וציבוריים חשובים מאד ,הם
אינם מספיקים לכשעצמם בראייתה של תורה.
התורה ,לעומת הפוליטיקה ,מביטה תמיד
על הערך הפנימי של המציאות ולא רק על
המציאות עצמה .המבט הפנימי יכול לחולל את
השינוי האמיתי במהלך הציוני בימינו ,כדברי
הרב באורות התחיה" -אופיה של הגאולה הבאה
לפנינו הוא בתוכיותה של כנסת ישראל".
וכך ניכר גם בפרשתנו ,פרשת ואתחנן .לאחר
שמשה רבנו מסמיך את יהושע להנחיל את
הארץ לישראל ,מיד מגיע התנאי להצלחת
ּומ ְׁש ָּפ ִטים...לַ ֲעׂשֹות ּכֵ ן ְּב ֶק ֶרב
"ח ִּקים ִ
הירושהֻ -
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ָּב ִאים ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה".

על הפרשה ואתחנן
שבת נחמו

על הכיבוש עצמו נצטווינו עוד בפרשת
מסעי .ועתה בפרשת ואתחנן מגיע התנאי
היסודי והפנימי להצלחתו.
כיבוש הארץ אינו תלוי רק בכיבוש עצמו
ובהורשת האויב כהסבר רש"י וכדברי
הרמב"ן ,וכציווי התורה בפרשת מסעי .עיקר
ירושת הארץ תלוי בתוכן האידיאלי שאנו
יוצקים לתוככי החברה הישראלית .מי אנו?
מהם ערכינו? מהי מערכת המשפט שלנו?
מהם ערכי הצדק והיושר של החברה?
שאלות אלו הן הבסיס האמיתי לכיבוש
הארץ .על ערכים אלה התנה הכתוב את
כניסתנו לארץ ,עליהם גלינו פעמיים מארצנו,
ועליהם הורגנו כל היום .ובערכים אלה גם
נשוב ליהודה ושומרון בימינו כראוי.

נקראים אנו ,ודווקא אנו ,מיישבי הארץ,
לחיזוק המערכת הערכית במדינה .אל לנו
לשים כל יהבנו רק בפתרונות פוליטיים
ובהכרעות חיצוניות (החשובות לכשעצמן),
אלא בעיקר בבניין הרוח והתרבות הערכית
במדינה .לא רק במאבקים חברתיים נקודתיים
כי אם בשינוי מן השורש של תפיסת המוסר
של החברה ,למוסר אלוקי וישר.
חברה עמוקה יותר ,יהודית יותר ,ערכית
יותר ,הוגנת יותר ,היא חברה שבה השכינה
שורה ,חברה היכולה לבסס מלכות בהרי ד'
'בק ֶרב ָה ָא ֶרץ'.
ולקום במקום קודשוֶ ,
ּומי יָ קּום ִב ְּמקֹום ָק ְדׁשֹו?
"מי יַ ֲעלֶ ה ְב ַהר ד' ִ
ִ
שׁוְ א נַ ְפ ִשׁי
נְ ִקי כַ ַפּיִ ם ַּובר לֵ ָבב ֲא ֶשׁר ֹלא נָ ָשׂא לַ ָ ּ
וְ ֹלא נִ ְש ַׁבּע לְ ִמ ְר ָמה".

יש מסלולים .יש משקפות .יש אתרים.
יש תצפיות .יש מדריכים .יש ארוחות.

בואו נביא קבוצות!

טיולי ”משקפת” ,פרויקט הדגל החדש של הסיורים ביהודה ושומרון ,יצא לדרך.
עיזרו לנו ליצור קשר עם קבוצות מטיילים פוטנציאלים ,ותוכלו לקבל ארוחה זוגית מפנקת.
ליצירת קשר עם רכז ”משקפת” באזור מגוריכם פנו אלינו במייל:
 info@mishkefet.org.ilאו בטל08-9712348 .

ארץ ישראל מחכה שנכיר
הצטרפו אלינו בפייסבוק

ˆ ˆ www.mishkefet.org.il
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הבבא אלעזר

סיפורי ארץ ישראל

ט סיפורים על ר' אלע
ז
ר
א
ב
ו
ח
לק
צ
י
ר
א
 סיפור חיים 

אחד מחסידי רבי אלעזר היה נוהג ,כשנולד
לו בן ,להתייעץ עמו איך לקרוא לתינוק
בברית המילה .פעם אחת כשאשתו עמדה
ללדת ,נכנס האיש להתייעץ עם הרב שהשיב
לו" :קרא לו חיים" .כשסיפר לאשתו מה
הכריע הרב ,השיבה אשתו" :אני לא אוהבת
את השם הזה בשום פנים ואופן .שאל את
הרב  -אולי ניתן לילד שלנו שם אחר?".
בעלה שב לביתו של הרב וסיפר לו על אשר
אירע" :לא רציתי להתווכח עם אשתי מפאת
שלום בית .מה עלי לעשות?" רבי אלעזר
השיב" :שאשתך תקרא לו איך שהיא רוצה.
בסופו של דבר יקראו לו חיים" .הזוג לא
הבין את פשר התשובה .כעבור ימים ספורים
נולד הילד בבית החולים ונוצר סיבוך בלידה.
האם והילד אושפזו למספר ימים ובשל כך
נדחתה הברית .בסופו של דבר ,בעודם בבית
החולים ,הגיע מוהל לערוך את טקס ברית
המילה בנוכחות בני המשפחה" .ויקרא שמו
בישראל" :אופיר" " ,קרא המוהל .לאחר סיום
טקס הברית ,הובא התינוק אופיר לרעיית
החסיד ,אך פניה הלבינו כשלג ובבהלה
עצומה זעקה" :זה כלל לא הילד שלי!" .רק
כעבור דקות התבררה הטעות :זמן קצר
קודם לברית של אופיר ,ערך המוהל ברית
אחרת באותו בית חולים ,ובטעות הוחלפו
התינוקות .כך יצא שבנם של בני הזוג כבר
נימול בנוכחות משפחתו של התינוק אופיר
והשם שהוענק לו ,כמובן " -חיים" – ילד זה
מתגורר כיום בבאר שבע ,ומשפחתו הייתה
מקורבת לחצרו של רבי אלעזר.

 רווח כפול 

היה זה ערב פסח .אחד מבעלי מאפיות
המצות טרח והכין כמות גדולה של מצות
לחג הפסח בכשרות מהודרת ובשווי של
שני מיליון שקלים .כשהגיע זמן השיווק,
הופתע בעל המאפייה לראות ברחובה של
עיר מודעות גדולות הטוענות כי הוא זייף
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את כשרותו וכי אין המצות כשרות .הוא
חשד שמדובר במעשה של מתחריו ,אך לא
ידע מה לעשות .בעל המאפיה רץ לביתו של
ראש מערכת הכשרות המשגיחה על פעילות
המפעל ,וביקש ממנו להוציא מכתב המבהיר
שהמצות אכן בכשרותו .לפני שפרסם את
המודעה בחוצות העיר ,פנה בעל המאפייה
לרבי אלעזר ,סיפר לו את הסיפור ואף הראה
בפניו את מכתב ההבהרה .רבי אלעזר לקח
את המכתב ,קרע אותו לגזרים והשליך לפח.
בעל המאפייה היה המום" .כתוב על פתק
את המילים הבאות ,":הבהיר לו רבי אלעזר.
" 'אני ארוויח השנה פי שניים יותר מבשנה
שעברה' .גם אם אתה לא מאמין בזה תכתוב
כדי שתוכל להאמין בכך" .בעל המאפייה
רשם את דברי הרב כלשונם ,הורה לעצור
את פרסום מודעות ההבהרה וקיווה לטוב.
רק לאחר החג ,כשבדק את הכנסות המאפייה
התברר כי בשנה שלפני כן הרוויח  140אלף
שקלים ובשנת "המשבר" הרוויח בדיוק פי
שניים.

 מצלמה נסתרת 

אחד מבניו של מקורבי הרב זכה לבן בכור.
באותם ימים שהו הרב וסבו של הרך הנולד
בחו"ל .כשהתקשר הבן לבשר לאביו על
הולדת בנו שאל" :האם הרב ואתה תספיקו
להגיע לברית?" האב השיב כי לצערו ,לפי
לוח הזמנים נראה שלא יגיעו .הבן התאכזב,
אך ידע כי הרבה אין לו מה לעשות .לאחר
שחזר רבי אלעזר יחד עם אביו של האברך
לארץ ,נכנס אליו האב הטרי כדי לקבל ממנו
ברכה עבורו ועבור התינוק .באותו מפגש
הבטיח לו רבי אלעזר כי באופן נדיר ,בכוונתו
להשתתף בפדיון הבן שיערוך האברך בביתו.
וכך היה .כשהגיע יום הפדיון ,הגיע רבי אלעזר
לביתו של האב הטרי .האב ידע כי לר' אלעזר
רגישות מיוחדת לצילום דמותו במצלמות
ועל כן שאל את הרב טרם טקס הפדיון" :האם
אפשר לצלם את האירוע במצלמה הביתית?

התמונות יישארו במסגרת המשפחה" .ר'
אלעזר השיב בחיוב ובמהלך הפדיון צילם בן
המשפחה במצלמה הביתית את המתרחש,
ובנוסף לו צילמו שניים נוספים במצלמה
ובמכשיר טלפון סלולארי .לאחר האירוע,
כך מספרים ,המכשיר הסלולארי אבד ,אחת
המצלמות נהרסה ובשנייה נשרפו התמונות.

 בעל אמונה 

עורכת דין בכירה ,אחת מעשרת עורכי הדין
הבכירים בישראל ,לא זכתה במשך שנים
ארוכות לפרי בטן .כשנפקדה סוף סוף ,פנתה
לבית החולים כדי לעבור בדיקות מקיפות
ובהן התגלה כי לעובר מום חמור מאד.
האישה הייתה נסערת וסיפרה למזכירתה
במשרד על המקרה .האחרונה המליצה
לה לפנות אל רבי אלעזר ,אך משום שהרב
לא נהג לקבל נשים ,הוסיפה" :יש לך שתי
אפשרויות – לכתוב מכתב או לשלוח את
בעלך לשאול בשמך" .בעלה של עורכת הדין,
אף הוא עו"ד במקצועו ,לא האמין בכל דבר
הקשור לדת ופסל את הרעיון על הסף .אשתו
פרצה בבכי" .אתה לא צריך להאמין לדברי
הרב" ,אמרה לו "אני רק רוצה שמי שיביא
את תשובתו ,יהיה כלי ראשון שאני סומכת
עליו ולא שליח שיעוות את דבריו" ,הסבירה.
בעלה התרצה והגיע לביתו של הרב עם
מכתב שכתבה אשתו .במשך דקות ארוכות
קרא הרב את המכתב ,ואז אמר לבעל" :הילד
יהיה בריא ושלם .בשום פנים ואופן שאשתך
לא תעשה הפלה" .בעלה ,שהתקשה לקבל
את ההנחיה ,העיז ושאל" :אם הוא ייצא עם
מום ,הרב יהיה זה שיגדל אותו?" השיב הרב:
"כל הנוכחים בחדר עדים לכך  -אם יהיה לו
מום  -אגדל אותו" .לאחר מספר חודשים
נולד הילד בריא ושלם ובעקבות כך כתבה
האישה לרב כי היא ובעלה קיבלו על עצמם
לשמור על טהרת המשפחה.
מעובד מתוך לקט סיפורים שפורסמו באתר
"בחדרי חרדים" לאחר מותו של הרב.

"כי הקבוץ הוא אתחלתא דגאולה...ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה
הן באנשים פחותי ערך ,הן בבינוניים ,הן בישרים בלבותם ,קרוב לודאי
שנתנוצץ רוח הגאולה".

“

הרב ישראל יהושע טרונק זצ"ל
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
אליעזר בן יהודה


במסגרת פעילותו בארץ שקד בן יהודה יום ולילה על הרחבת המילון השלם
לעברית עתיקה ומודרנית" ,מילון הלשון העברית הישנה והחדשה" .כרך
ראשון מתוך שישה פורסם בשנת .1910

בן-יהודה ייסד את עיתון "הצבי" כדי להראות את האפשרות לעשות שימוש יומיומי
מודרני בעברית וכדי להפיץ את רעיונותיו בציבור .בעיתון זה הופיעו מאמרים
לאומיים ,שביקשו ,בין השאר ,להחיות את הגבורה הישראלית של ימי התנ"ך.
אנשי היישוב הישן התנגדו בחריפות לרעיונותיו .בן יהודה כתב גם את המחזה
"החשמונאים" ,אחד המחזות העבריים הראשונים שהוצגו בארץ ישראל.
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תקוה דגן



אליעזר בן יהודה )במקור אליעזר יצחק פרלמן( נולד
בשנת  1858בלוז'קי שבליטה ,שם הוא גדל בבית
חרדי-חסידי .בן  5נתייתם מאביו ונשלח על ידי אמו
ללמוד בישיבה .במהלך לימוד משותף עם רבו גילה
ספר דקדוק של השפה העברית ונשבה בקסמי לימוד
הלשון .אליעזר נחשף גם לספרות הכללית ובפרט
לתרגומים לעברית שיצרו סופרי ההשכלה.
בגיל  17הוא התוודע לרעיון התחייה של עם ישראל
בארץ ישראל והוא החליט להקדיש עצמו למטרה זו.
הוא שינה את שמו לבן יהודה
והחל בפעילות פוליטית.
בשנת  1879פרסם מאמר
פוליטי ראשון" ,שאלה נכבדה",
בו טען שתקומת עם ישראל
תהיה בארץ ישראל ובשפה
העברית ,משום שאין לאום
ללא שפה משותפת.
בשנת  1881עלה
לארץ .כאן הוא למד
בבית מדרש למורים
"כל ישראל חברים".

בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á

בשנת  1891מתה אשתו דבורה ממחלת השחפת,
והשאירה אחריה חמישה ילדים קטנים .שלושה
מהילדים מתו תוך מספר חודשים ממחלת
הדיפטריה .אחותה הצעירה של דבורה ,חמדה
)פולה-ביילה לשעבר( ,שהייתה עיתונאית וסופרת
בזכות עצמה ,הציעה את עזרתה בגידול ילדיו
הקטנים ,ובשנת  1892נישאה לבן-יהודה ,שזכה
ממנה לסיוע גדול בפועלו.
בן-יהודה קיים קשרים הדוקים עם הרב קוק ,רבה של
ארץ-ישראל ,וכן עם הרב יעקב אורנשטיין מישיבת
'אהל ישראל' .לא אחת פנה אל הרבנים ,כדי להיוועץ
בהם בפירושי מלים מן המשנה ,התלמוד והמדרשים.
בנו בן-ציון )איתמר בן אב"י( היה "הילד העברי הראשון"
– משום שבביתו שמע את הלשון העברית משמשת
בשפת היום יום ,עד שהפכה להיות לו לשפת אם.
בנוסף ,כתב ספרי לימוד בעברית ולימד בבית ספר
חביב .בשנת  1890נוסד "ועד הלשון העברית" ביוזמת
בן-יהודה יחד עם דוד ילין ,כשבן-יהודה עומד בראשו.
כשאליעזר בן-יהודה חידש את השפה העברית ,הוא
לא עשה בחינת יש מאין .התנ"ך שימר במשך דורות
את שפת האבות ,ספרות תורנית נרחבת במשך
הדורות ,ובן-יהודה צריך היה לשלוף את השפה
מהכלי שבו היא נשתמרה ולהביאה שנית לחיים.
מספר המלים שחידש בן-יהודה אינו עולה על .300
אליעזר בן-יהודה נפטר בתרפ"ג ) ,(1922ונקבר
בבית הקברות בהר הזיתים.

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

זהה את

הדמות

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :אליעזר בן יהודה
שמות הילדים הזוכים :איתמר סויסה מנתניה,
חנה לילנטל ממושב נווה ,נויה ניסינובית מתקוע,
נאווה שניידר מבני ברק.

,ĘđĘČč 'Ď ,ĕĥĕĥ ęđĕč
Ęĥ ęĕĚđĤĚ ĕĒĜĎĘ đĦĕĕĘĞĘ ęđĕ

Ę"ĢĒ ģđģ Đ"ĕČĤĐ ěĤĚ

הסעות לקבוצות מאורגנות מכל רחבי הארץ

אוטובוסים יצאו בין השעות  14:00 � 8:00מבנייני האומה וגבעת התחמושת

לפרטים 054�4265905
CJ:
C
CJ:KG
?J KGC6
?KGC6
C

allaboutJerusalem.com ,ďĘĠ ěđĤ ĐčĢĚĐ ęđĘĕĢ

ęĕĦĕĒĐ ĤĐč
ĦĕčĐ ĤĐ ĘđĚ ĘČ

| הסטודיו של נרי |

đĤđČĘ ęĕėĘđĐĐđ đĕďĕĚĘĦ ,đĜĕĜđĚĐč ĐĘĞĜ
đĦĤđĦđ đĢĤČ ,ĘČĤĥĕ ęĞ ěĞĚĘ ĐĘĕĠĦ ĦČĥĘ
ĥđďģĐ đĜđĕĢ ďĕ ĘĞ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

על אלה אני בוכיה  350מפעילי
בני עקיבא במחוז יהודה התכנסו
בתחילת השבוע ביד בנימין לערב
'מחורבן לצמיחה'  , 1בהשתתפות
ראש המועצה האזורית שורק אלי
אסקוזידו ,סגן ראש המועצה האזורית
שומרון אהוד סטודניה ,רכז המחוז
מוישי קירשנר ורבקה נמיר ,ממגורשי
הגוש .במקביל ,הגיעו השבוע עשרות
פעילי ארגון 'חומש תחילה' ומשפחות
מגורשי חומש ושא-נור לקריאת
מגילת איכה וקינות בליל תשעה באב
על חורבות חומש שבצפון השומרון
 . 2לאחר מכן המשיכו חלק
מהפעילים והמגורשים אל חורבות
שא-נור ,שם התפללו ליד מבנה בית
הכנסת אשר כוסה בערימת חול
ענקית בזמן הגירוש ,כדי לשמרו.
אלקנה על הגובה במלאת שלוש
שנים למותו של מאמן הכדורסל

רלף קליין ז"ל ,נערך ביום ראשון
האחרון טקס אזכרה בהשתתפות
קבוצת הכדורסל "הילדים של
רלף" מאלקנה .מאמן הקבוצה,
ליאור אלעד ,סיפר לנוכחים כי הוא
משתדל לגדל את החבר'ה הצעירים
בדרך הציונית בה הלך קליין.
כוכבי העבר מיקי ברקוביץ' ומוטי
ארואסטי שהשתתפו באירוע ,ביקשו
להצטלם עם השחקנים הצעירים
 3וציינו את מידת הערכתם למיזם
המקורי .עוד באלקנה :ביוזמת ארגון
"השומר החדש" ובשיתוף המתנ"ס
המקומי ,יצאו  20בוגרי ובוגרות
שביעית לשקם גדר מרעה השייכת
לחוואי אשי דל ממושב גבעת נילי
שבצפון ,לאחר שהושחתה ונפרצה.
תוך שני ימי עבודה קשים ביותר,
הצליחו החבר'ה לשקם כמחצית
מאורך הגדר (חמישה ק"מ!)

זה הזמן להתחבר ניידת השידור
של תחנת הרדיו "גלי ישראל" 4
תטייל בשבועות הקרובים מדי
יום בישובי יהודה ושומרון .מנהלת
התוכניות ,מוריה שטרן-שלום,
מספרת כי עד ר"ח אלול תגיע
הניידת ליישובים השונים עם
פרסים למאזינים שיחולקו בשידור
חי במסגרת התוכנית 'עד הבית'
עם אייל וולקוביץ' וכן חומרי פרסום
של התחנה כמו חולצות וסטיקרים,
"במטרה לחבר את הרדיו לשטח
ואת המאזינים לרדיו" ,כדבריה.
רוצים לדעת איפה תהיה הניידת
היום? פשוט האזינו.
קנה את לבנו מחפשים מקום
יפה להעביר בו טיול עם טבע,
ארכיאולוגיה ,גיאולוגיה ותנ"ך?
נחל קנה שבשומרון הוא בהחלט
המקום בשבילכם .לצידי מעיינות

להציל את הרפתנים

ישראל שלי נתרמת להציל את רפתני ישראל ואת משק החלב הישראלי:
בשנים האחרונות עלו מחירי מוצרי החלב עוד ועוד ,ואפשרו לחברות
הגדולות לשלשל לכיסן הון עתק .זאת בעוד הרפתנים ,אנשי הציונות
המעשית המטפלים בפרות ובחלב במסירות יום יום ,בקיץ ובחורף,
המשיכו לקבל כל העת רק חלק קטן מהרווח .לפני מס' חודשים נחקק
"חוק החלב" שנועד להסדיר את הנושא ,אך כעת מבקשת הממשלה
לבטל אותו ולפתוח את השוק לייבוא אבקת חלב מחו"ל ,בעקבות
מחאת הקוטג' .כן ,במקום להעמיד את החברות הגדולות במקומן,
פוגעים פגיעה אנושה בהתיישבות החקלאית בארץ ישראל .חברי ישראל שלי פועלים בימים אלה לשכנע את שרי
הליכוד להתנגד לכוונה לבטל את החוק ולהציל את הרפתנים .הצטרפו עכשיו גם אתם לישראל שלי!
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

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

www.myesha.org.il
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www.finish1982.co.il
pini@finish1982.co.il
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\\ יש”ע שלנו

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה:
מקור ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי
בע"מ
ו'חומש תחילה' הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :א 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

הנחל  5ניתן לראות בעלי חיים
רבים ,ובהם צבי ,חזירי בר ,שועל
וציפורים דורסות .תוואי המסלול
נוח ומתאים למשפחות .בכל יום
שישי – יוצאים טיולים מאורגנים
לרחבי השומרון .פרטים בטלפון:
 02-9973106או 09-8841359
חגיגת קיץ במעלה אדומים
באולם 'אמפי העין' במעלה
אדומים יופיעו ביום חמישי הקרוב
הזמר מידד טסה והשחקן נתי
רביץ ,באירוע מיוחד המותאם
לציבור הדתי והחרדי .במהלך
הערב ,שהכניסה אליו חופשית,
ייערך סיום מסכת תענית .צפויים
להשתתף :השר אלי ישי ,ראש
העיר בני כשריאל ורבני העיר הרב
מרדכי נגארי והרב יהושע כץ.
פריד – גם ברבבה הזמר החסידי
אברהם פריד יגיע בעוד כשבועיים
(כ"ט באב) ליישוב רבבה
שבשומרון להופעה ,אך לא רק שם
צפוי פריד להופיע :הקיץ צפויות לו
הופעות בעפולה ,בחיפה ,בבאר
שבע והמופע המרכזי בספורטק
ברחובות ,שם יארח את דוד
ד'אור ואת מנדי ג'רופי בליווי
אמנים נוספים ,מקהלה ,אפקטים
ופירוטכניקה .במשרד יחסי
הציבור זליגר-שומרון מציינים
כי בימים אלה מוציא פריד דיסק
חדש ,המכיל טקסטים מקוריים
עליהם עבד פריד עם אמנים
ישראלים בהם עמיר בניון ,קובי
אוז ואריאל זילבר.

לכבד.
להנציח.
להקדיש.
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