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ממשלה חלשה שמכשירה בניה עבריינית של בדואים בנגב ,הורסת בתי יהודים בבנימין.
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יעל וימן צוחקת
המתנחלים

אוזלת ידם של ראש הממשלה נתניהו
ושר הבטחון ברק היא שאפשרה
את הרס שלושת הבתים בתחילת
השבוע במגרון .מדובר בממשלה
חלשה שאין לה האומץ להילחם על
זכותה ההיסטורית והמשפטית לבנות
ביהודה ושומרון ,בעוד שהיא עומדת
חסרת אונים אל מול מכת המדינה
של בניה בלתי חוקית במגזר הבדואי.
הממשלה הזו בנתה מעט ,הקפיאה
הרבה וכעת היא גם הורסת בתי
יהודים .ראש הממשלה נתניהו ,שנפל
עם ממשלתו הראשונה בעקבות
הסכמי וואי ,עושה זאת שוב ופונה אל
הדרך הלא נכונה ,כשגבו אל בוחריו.
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רבה של מגרון
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בי יהודה החסיד כתב צוואה ובה
הדרכות מוסריות מיוחדות .באחת
מהדרכותיו כתובים דברים הנראים
במבט ראשון תמוהים ובלתי מובנים .וכך
הוא כותב' :לא יבנה אדם בית של אבנים...
ואם בנה לא ידור בו ימים רבים כי הוא
או בניו ימותו' .כלומר מי שמחליט לבנות
בית חדש לא יבנהו מאבנים אלא מחומרים
אחרים ואם עושה כן סכנה יש בדבר.
החתם סופר נשאל (שו"ת חת"ס יו"ד
קלח) לפשר הדרכה זו וההיגיון שעומד
מאחוריה .לאחר שמתחבט בדבר הוא
כותב שאולי כוונת רבנו החסיד אינה אלא
"בבונה בית אבנים שלא לצורך ,להרחיב
לו משכנות בחוץ לארץ ולהתייאש מן
גיאת

ללהכתחעלל בטטונחו
ה שק עה ס
לול אר ית ב טו חה
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הגאולה ,בכיוצא באלו הרי בניינו סכנה",
כלומר אם בונה אדם בית קבע בחו"ל
הרי הוא מראה שמעוניין להשתקע שם
ובכך מייאש ליבו מגאולתם של ישראל
שעתידים לשוב לארצם ולהיבנות בה,
באופן כזה בניינו מצביע על חוסר אמונה
בכך שישועתם של ישראל בוא תבוא.
מוסיף וכותב החתם סופר גם לאידך גיסא;
מי שבונה בית אבנים בארץ ישראל הרי
הוא עושה מעשה שיש בו אמונה צרופה.
אם חרף כל הקשיים והאתגרים מוכן
אדם להשקיע מאונו ומהונו ולבנות בית
קבע בארץ ישראל מראה הוא במעשהו
שציפייתו לישועת ה' על ישראל חיה
וממשית בליבו .מביע הוא בכך שתקוותו
המשך בעמוד 3
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המשך מעמוד השער

טעות לעולם חוזר

ביום ראשון האחרון אמורה הייתה ממשלת
ישראל בראשות בנימין נתניהו להצביע
בעד החלטה "לפעול באופן מואץ להסדרת
התיישבות הבדואים בנגב" .במסגרת התוכנית
השערורייתית ,תוביל הממשלה מהלך רחב
של הסדרת תביעות בעלות של בדואים על
הקרקעות בנגב וקידום אוכלוסיית הבדואים
בעלות כוללת של למעלה ממיליארד ורבע
ש"ח .ראשי המגזר הבדואי מתנגדים נחרצות
לתוכנית ,משום שהיא כוללת בתוכה לא רק המשטרה שוב בשירות הצדק השרירותי
גזר עצום אלא גם מקלון קטנטן  -פינוי והקמה
מוסדרת מחדש במימון הממשלה של חלק זעיר
בתי יהודים ביישוב .בתים של משפחות נורמטיביות,
מתוך אלפי המאחזים הבלתי חוקיים ,המכונים ע"י שומרות חוק ,שראשיהן משרתים במילואים כבר שנים
התקשורת 'כפרים בלתי מוכרים' .הממשלה "אמורה רבות .משפחות עם ילדים רכים ,שאיבדו בתוך דקות
הייתה להצביע" ,אמרנו ,משום שבסופו של דבר ספורות את קורת הגג שלהן.
ההצבעה על התוכנית נדחתה" .סיבות טכניות" ,הגדירו את הטרקטורים וכלי ההרס במגרון לא נהגו שוטרים.
זאת בלשכת ראש הממשלה.
ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ברק ,שניהם גם
אך אל דאגה .כמה שעות אחר כך ,מצאו ראש יחד ,הם שאחזו בהגה ,הם שלחצו על הדוושה והם
הממשלה נתניהו ושר הביטחון ברק דרך מקורית שמחצו את הבתים עד כלות .כשממשלה שנבחרה
להחזרת העוצמה והסמכותיות לממשלת ישראל על ידי הרוב בישראל ,עומדת חסרת אונים מול מכת
ה ,32-כאשר את השקט בהרי בנימין פילח באישון ליל המדינה של הבניה הבלתי חוקית במיעוט הבדואי,
קולם הרועש והאימתני של טרקטורים וכלי הריסה מגדירה כ"צונאמי" מהלך פלסטיני חד צדדי חסר
כבדים ,מלווים במאות שוטרים כהי מדים ,שעלו את משמעות במקום למנף אותו לשינוי סדרי הכוחות
כל הדרך אל ההר על מנת להשמיד עד היסוד שלושה באזור ומאבדת את האומץ להילחם על זכותה

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
יעל וימן ( ,)38מנחת סדנאות צחוק ומנהלת ארגון
"תהילה" לאירועים לציבור הדתי ,מתגוררת ברבבה
שבשומרון
איך זה שמורה לאמנויות עוזבת הכל ומצטרפת
לעולם הבידור?
"מילדות עסקתי בעולם הבמה – כתבתי ,הצגתי
וביימתי .בגיל הנעורים התאהבתי גם באומנות
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ההיסטורית והמשפטית לבנות ללא חשש
ביהודה ושומרון ,החלש – כלומר האזרח שומר
החוק ,הנאמן והציוני ,הוא שמועלה כקרבן על
מזבח אותו חוסר אונים.
תיאוריות קונספירטיביות רבות נשמעו בימים
שלאחר ההרס במגרון – אולי מדובר בניסיון
להרשים את האמריקנים כדי שימשיכו להיות
חברים שלנו ,אולי זהו ניסיון להסיט את תשומת
הלב מהמחאה החברתית ועוד .אך אין זה באמת
משנה .אין צורך בחיפוש מאולץ אחר דוגמאות
להוכחת אוזלת ידם של ראש הממשלה ושר
הביטחון – שהרי מדובר בממשלה שבנתה הכי
פחות והקפיאה הכי הרבה את הבניה ביהודה ושומרון
מאז מלחמת ששת הימים ואך טבעי שכעת היא
כובשת גם את התואר המפוקפק – הממשלה שהרסה
הכי הרבה בתים יהודיים ביהודה ושומרון.
ממשלתו הראשונה של בנימין נתניהו הוקמה בקיץ
תשנ"ו .שנתיים וכמה חודשים אח"כ חתם נתניהו
על הסכמי וואי ,בניגוד גמור לעמדת מצביעיו וחבריו
לממשלה .בהמשך נאלץ נתניהו לחדול מביצוע סעיפי
ההסכם ,בלחץ שריו ,אך היה זה כבר מאוחר מדי
וממשלתו קרסה.
את ממשלתו השנייה הקים נתניהו בחודש ניסן
תשס"ט .מאז עברו שנתיים וכמה חודשים .טל"ח?

יעל וימן
הפלסטית ,מוזיקה וצחוק היו שמי השני ...כך שלא
הייתי מגדירה את עצמי כמורה לאומנויות שעזבה הכל
והצטרפה לעולם הבידור אלא מורה שחזרה לעולם
הבידור .לפני שחשבתי לעסוק בהנחיית והפעלת
בת-מצוות פנתה אליי חברה אחרי שנים שלא היינו
בקשר ,שאעשה בת-מצווה לחברתה .בדיעבד ראיתי
זאת כרמז משמיים להמשך עיסוקי".

2

עם איזו שיטה תרפיסטית את מזהה את עצמך?
"יוגה צחוק! בעידן המודרני מגפת המאה היא
הדיכאון  -כל אחד והמטען שלו .מצאתי ששיטת היוגה
צחוק ( )laugh therapyשייסד ד"ר מאדן קטריה
עובדת להפליא .ד"ר קטריה חקר וגילה שצחוק מעלה
את רמת האנדורפינים והסירטונין בדם ,האחראים
המשך בעמוד 5
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ותפילותיו לקיבוץ גלויות ולחזרת השכינה
לציון אינם רק כ'צפצוף הזרזיר' בעלמא
אלא זוהי האמת הגדולה של חייו.
למדנו בפרשת השבוע שמחנה ישראל הוא
מקום בו שורה השכינה' .כי ה' אלוקיך
מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך
לפניך' .כשבונים יישוב בארץ ישראל
מקימים בכך את השכינה מעפרה .זהו עומק
המשמעות של שיבת ציון והקמת המדינה,
וזוהי המהות של מה שעשתה המדינה
כשהקימה את היישוב מגרון לפני כעשור.
את המעשה הזה המשיכו וימשיכו מתיישבי
מגרון ויהודה ושומרון בכל הנחישות
והאמונה.
השבוע נהרסו שלושה בתים ביישוב.
בהחלטה אומללה של ממשלת ישראל
הוחרבו בתים אשר נבנו בעמל גדול

על הפרשה כי תצא

ובמסירות נפש מופלאה .במעשה זה,
נכנעה הממשלה ללחצים ולאינטריגות של
פרקליטות המדינה ובג"ץ וזרעה חורבן
בתוך יישוב שהיא עצמה בנתה והקימה.
מי שמחריב בתי יהודים בארץ ישראל פוגע
אנושות במשפחות יקרות ובקהילה נפלאה
המסורה לעמה ולארצה .הוא מתכחש
למעשה הבניין שהוא עצמו החל בו ונותן
בכך כוח לאויבי ישראל המבקשים לראות
במפלתנו .מעבר לכך ,במעשה זה הוא
מחלל את קדושת המקום וממעט בכבוד
השכינה השורה בו .הצער והכאב על חורבן
הבתים במגרון הוא צערם של ישראל וצערה
של השכינה .אנו בוכים ובשמיים בוכים יחד
איתנו.
יהי רצון ובחודש הרחמים והסליחות נזכה
לשוב בתשובה שלמה ,וה' הטוב יפדה את

ישראל מכל עוונותיו ,ועם ישראל החי
והבריא ישוב ויבנה את הנהרסות ,ומהרה
"אנִ י ה'
יתקיימו בנו דברי הנביא יחזקאל ֲ
ָּבנִ ִיתי ַהּנֶ ֱה ָרסֹות נָ ַט ְע ִּתי ַהּנְ ַׁש ָּמה ֲאנִ י ה' ִּד ַּב ְר ִּתי
וְ ָע ִׂש ִיתי" (יחזקאל לו לו).

בימים אלה ממשיך היישוב מגרון להיאבק
על עצם קיומו ,לאחר פסיקת בג"ץ להריסת
היישוב עד חודש מרץ  .2012ראש המועצה
האזורית מטה בנימין אבי רואה ,רב היישוב
הרב איתי הלוי ,ומזכירות מגרון ,קוראים
לכל אוהבי ארץ ישראל ותומכי ההתיישבות
– להטות כתף ולסייע כספית לשיקום
המשפחות ,לחיזוק מגרון ולהמשך חיזוק
ההתיישבות .לתרומות :חסדי גדעון חשבון
 22780בנק אוצר החייל סניף אריאל .343
טלפון.054-5210002/6 :
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סיפורי ארץ ישראל

ב

שנת ה'תרכ"ט ,בהיותו בן  ,36עשר
שנים בלבד לאחר שנפטר אביו ,עלה
רבנו יוסף חיים ,ה"בן איש חי" ,לארץ
ישראל לזמן מה .דרך המדבר הלך ,באורחות
לא סלולות .קודם נסיעה זו הצטלם
לראשונה וככל הנראה גם
בפעם האחרונה.
כשהגיע לארץ ,ראשית
עלה לירושלים עיר
הקודש שם נועד עם
חכמי ישיבת בית-
אל .לאחר מכן
המשיך לחברון
להשתטח על
קברי האבות
את
ולפגוש
נפשו
ידיד
אליהו
רבנו
מני .בהמשך
אף נסע צפונה
על
להשתטח
קברות הצדיקים,
בהם קבר בניהו
בן יהוידע ,וביום ל"ג
לעומר אף הגיע למירון.
מספרים ,כי את הדרך אל
ארץ הקודש ,עשה הבן איש
חי זיע”א עם שיירת גמלים
מכובדת ,כשבראש השיירה
היה מוסלמי שידע היטב את
הדרך .שיירת הגמלים עשתה
את דרכה בדרך לא דרך ,בלב
מדבר שומם וצחיח .בהגיע
ערב שבת ,עצר הבן איש חי
את גמלו ,והחל פורק את
מטענו ממנו ,כמתכונן לשבות במקום ,וכך עשו
גם מלוויו .ראש השיירה הסתכל כנדהם על
מעשה הבן איש חי ומלוויו ,והחל טוען כנגדם
שזו סכנה של ממש לעצור במקום זה  -המסוכן
ומוכן לפורענות וכי זה הוא קן לשודדים
ורוצחים בדואים .אך וודאי שדבריו נפלו על
אוזניהם האטומות של הבן איש חי ומלוויו,
שלא חשבו על אפשרות המשכת השיירה תוך
חילול קדושת השבת .ראה ראש השיירה כי כך
רוחו של הרב ,ועל כן נכנע לדבריו והקים אף
הוא ,יחד עם חבריו ,מאהל במרחק של כמה
מאות מטרים ,כשהם אחוזים פחד.
קולות תפילות השבת מילאו את החלל
השומם של המדבר .גם הקידוש של הבן איש
חי והזמירות שבאו בתוך הסעודה מילאו את
המדבר באווירה קדושה של שבת .לאחר
ששכבו חברי השיירה היהודים לישון ,הבחינו
חברי השיירה המוסלמים ,שהסתתרו מחוץ
לאוהלם ,בקבוצת שודדים-מרצחים העושים
את צעדיהם חרש אל אוהלם של היהודים.
חברי השיירה כבר היו בטוחים כי הנה זה
סופם המר של חבריהם היהודים לשיירה.
באותה העת ישב הבן איש חי ולמד את לימוד
ליל השבת הקבוע לו ,לאור נר דולק ,באוהל
שהפך לאוהלה של תורה .כשהציצו השודדים
אל תוך האוהל וראו את מאור פניו המיוחד
של הבן איש חי בעת שיושב ועוסק בתורה
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הבן איש חי בארץ ישראל

בדבקות ,אחז אותם פחד גדול ומיהרו לנוס כל
עוד נפשם בם ,וכל זאת לעיניהם המשתאות
של חברי השיירה המוסלמים .משנסתלקו
מהמקום ,רץ ראש השיירה אל אוהלו של הבן
איש חי ,נפל למרגלותיו ונישק שולי
גלימתו.
כאשר הגיע הבן איש חי
לירושלים ,פנה אל
המקובלים
ישיבת
בית-אל ,ושם פגש
בראש הישיבה
הרב ידידיה אבו-
אל-עאפייה
זיע"א ,שהיה
תלמיד נכדו של
הרש"ש זיע"א,
וכונה בפי כל
בשם 'היר"א'.
דיברו השניים
בסודות עמוקים,
והיר"א אף הראה
לו ספר 'עץ חיים'
עתיק שהיה בו כתב
יד של הרב החיד"א
זיע"א .לאחר מכן נפרד
הבן איש חי מעל פניו כדי
ללכת לחברון .אך מיד אחר
שהלך הבן איש חי ,אמר היר"א
לבניו כי קרבו ימיו להפטר מזה
העולם ועל כן שילכו ויחזירו
את הבן איש חי ,כי רוצה הוא
למסור לו איזה דבר ,קודם
פטירתו .הלכו הבנים ,אך כל מה
שהשתדלו למצוא את הבן איש
חי ולהחזירו  -לא הצליחו ,כי אז
היתה הדרך רחוקה.
ומספרים ,כי בעת אשר שב הבן איש חי לחפש
אחר היר"א ,מצא כבר את בניו יושבים שבעה
על פטירת אביהם .וכששמע כי רצה למסור לו
משהו – הצטער הרבה על הדבר וחשב אולי
רצה שיוציא עבורו איזה חיבור ,וניסה שיחפשו
על כתביו בעניין ,אך לא הצליח ,כי בניו היו
שקועים באבל עמוק ולא מצאו פנאי לזה,
והצטער הרבה שלא יכול היה לעשות רצונו
של הצדיק.
בין הביקורים שעשה הבן איש חי זיע"א

בארץ ,הלך גם אצל קבר רשב"י במירון,
ושמע ששרים שם את השיר 'בר יוחאי
נמשחת אשריך' של חכם רבי שמעון לביא.
מלוויו ראוהו מתעכב ועומד שם מהורהר
מאוד .אחרי זמן התעורר משרעפיו והתחיל
לשיר כבבכורה עולמית את שירו שחיבר זה
עתה ' -ואמרתם כה לחי' .הוא חיברו לפי
אל"ף בי"ת ולא לפי אותיות שמו ,כי לא רצה
לפרסם עצמו .שיר זה התפרסם בתוך כל
קהילות ישראל באשר הם ,ונפוץ בכל העולם
כולו ,עד לכדי שיש רבים החושבים מרוב
פרסומו כי מקורו מעתיק עתיקין ,ולא יודעים
שהבן איש חי הוא שחיברו.
בבואו של הבן איש חי זיע"א לחברון ,רצה
לעלות אל קברות אבותינו במערת המכפלה.
כשהגיע ,נאמר לו שהשלטונות הערביים לא
מרשים ליהודים לעלות ,אלא שבע מדרגות
בלבד .מששמע זאת ,ביקש מהשייח' שלהם
שיתחשב בו ,כי הוא בא מבגדאד וכי הוא
רק מבקש לעלות למעלה ,אך אותו רשע לא
רצה לתת לו לעלות .פנה אליו הבן איש חי
בחכמתו העצומה וקרא בפניו את הפסוק:
"כי השוחד יעור עיני חכמים ,ויסלף דברי
צדיקים" .ואמר את הפסוק בעברית אבל
את המלים 'חכמים' ו'צדיקים' אמר בערבית.
מששמע השייח' מילים אלו נשתחד ונתעוור
ונתן לו לעלות ולהיכנס.
ומספרים כי כשחזר הבן איש חי זיע"א
ממסעו בארץ הקודש ,הביא עמו משם
אבן קטנה ,ואת אבן זו קבעו בקיר הקרוב
לכניסה המרכזית של בית הכנסת הגדול ,בו
היה דורש בכל שבת .על האבן היו חרוטות
המילים 'אבן מארץ ישראל' ,וכל העוברים על
המקום בהיכנסם לבית הכנסת ,היו נוגעים בה
ומנשקים את אצבעותיהם .הבן איש חי הביא
עמו גם שקים אחדים של עפר קדוש מארצנו
הקדושה ,אותו זרה על פני קרקע הכניסה
של בית הכנסת שלא הייתה מרוצפת ,כדי
שכל הנכנס בשערי בית הכנסת יזכה לדרוך
באדמת ארץ ישראל .כל זאת נעשה כמנהג
העתיק המיוחס לפסוק "כי רצו עבדיך את
אבניה ואת עפרה יחוננו".
זכותו של הבן איש חי תגן עלינו ועל כל
ישראל ,אמן.
מעובד מתוך "סיפורים מהחיים – קיצור שבחי
הבן איש חי" בהוצאת קרן הפצת הרי"ח הטוב.

בית מועצת יש"ע משתתף באבלה של משפחת משה רוזנבוים,
ראש המועצה המקומית בית אל,

על פטירתה של האם ,הרעיה

הגב' חנה רוזנבוים ז"ל
מחלוצות ההתיישבות בבית-אל
בבנין הארץ תנוחמו

המתנחלים

המשך מעמוד 2

לחיזוק המערכת החיסונית ,מפחיתים סטרס (תעוקה)
ותורמים לתחושה טובה  -סוג של 'היי' טבעי .גם כל
תנועה אירובית ובכלל זה גם ריקוד לסוגיו ,תורמים
למצב רוח טוב ותחושה טובה".
מהו ההבדל בין שמחה לצחוק?
"השמחה היא דרגה הרבה יותר גבוה ,אמיתית
ופנימית מצחוק .הצחוק הוא דבר חיצוני ,לעיתים אף
טכני ,שניתן להעלותו על הפנים ולהורידו כבמתג,
אך השמחה היא תחושה מתמשכת המציפה אותנו
למשמע בשורה טובה ,הצלחה ,סוף מסלול ,סיפוק
וכו' .עם זאת ,הצחוק הינו קרוב משפחה של השמחה
ותורם רבות לשמחה ולאחר שצוחקים צחוק לבבי,
עם או בלי סיבה ,ישנה תחושת הקלה ,אנחת רווחה
ושמחה במידה כזו או אחרת".
הרקדה וסדנת דרמה עוזרת לנערה להפוך
לבת-מצווה?
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"אחת הדרכים להיות בשמחה היא ע"י ריקוד (ע"ע
ר' נחמן)  -השמחה היא ברגליים ומי שרוקד שמח
ומשמח באותה הזדמנות גם את עצמו .יש כל
מיני אטרקציות לאירועי בת -מצווה ,אבל שמחה
אמיתית של מצווה היא בדיבוק חברות ,בריקוד
ובמוזיקה איכותית שעליהם אפשר להוסיף עוד
מגוון הפעלות ואטרקציות ,להיכנס לעולם המצוות
בריקודי שמחה כמו שמלווים חתן וכלה לעולמם
החדש .הדרמה היא רק אחת האפשרויות לגיוון
והמחשה המומלצת גם בבת -מצווה".
המתנחלים יודעים לעשות שמייח?
"השמחה איננה שייכת כמובן למיקום גיאוגרפי,
אך הייתי שותפה לשמחות בבקעת הירדן ויו"ש וכן
בישראל הקטנה וכשאנשים באים לאירוע משמח
הם תמיד באים בשמחה ,ב"ה .יש עדות יותר
תוססות ,עולים חדשים וותיקים מדרום אפריקה,
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ארה"ב וצרפת שיודעים לעשות שמייח בגדול וגם
הישראלים בסה"כ אוהבים להשתולל בגבול הטעם
הטוב ולרקוד במגוון רב של סגנונות :חסידי ,תימני,
מרוקאי ,אירי וגם סוגי המוזיקה הפחות מוכרים:
פרסי ,בוכרי ועוד".
איך את רואה את יהודה ושומרון בעוד  50שנה?
"היישוב רבבה בו אני גרה למעלה מעשור
שילש ושכלל את עצמו בשנים האחרונות .ללא ספק
מתקיים בנו הפסוק "ככל שיענו אותו כן ירבה וכן
יפרוץ" .בעז"ה יפרצו עוד כבישים ,יקומו עוד הרבה
יישובים ,תעשיה ,חקלאות ,תיירות וכו' .ללא ספק ההון
האנושי בולט מאוד ביו"ש ותורם ביותר לחוסנה של
המדינה .כולי תקווה שכבר בקרוב ולא בעוד  50שנה
הימין הפסיבי בישראל ירים ראשו ויזעק על העוולה
שעשו ועושים למתיישבים (מגרון) וידעו להוקיר
ולתרום להתיישבות החשובה כ"כ ביש"ע כולה".
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ĐďđĦ

ěĜčĤđ ěĜĤĚ ęĞ ďēĕ ęĕčĤĐ ęĕĘđĞĐ ĕĠĘČ
čĘĐ ģĚđĞĚ ĐďđĦ ęĕēĘđĥ
ęĕĤĒđĞĐđ ęĕĞĕĕĝĚĐ ĘėĘ
ĦĕĜđĚĐĐ ĐĕĕĘĞĐ ěđĎĤČĘ
ĘđĘČč 'Ďč Ę"ĢĒ ģđģ Đ"ĕČĤĐ ěĤĚ ěđĕĢĘ
ĕďđĐĕĐ ĦĕčĐđ ĕĚđČĘĐ ďđēĕČĐ ĦđĞĕĝĘ
đ"ĕĐ ĘČĕĤČ ĕĤđČ ė"ē ĦĕĜđĚĐĐ ĐĕĕĘĞĐ ęĒđĕĘđ
ĦĠģĥĚĘ ČĕčĘė ęĞ ĦĦđĚĞĘ ĦđĘĞĠĚ ěđĎĤČĘ Ğ"ĥĕ ĦĢĞđĚĘ
đČĘĚĕ ĤĕĞĐ ĦđčđēĤ ĦĦđĚĞĘ ĦđĕĚĚđģĘ ĘČĕĤČĘ ČĤĒĞĘ ČčĕģĞ ĕĜčĘ
ĐĚđČĐ čĘ ĦĕčĐ ĤĐ ĦĦđĚĞĘ ěĔģ ęĘđĞ ĦėĤĞĚĘ

ĘČĤĥĕ ĘĘėĘ ďđĚĞĦ ĦđĤđďĐ ĐČđĤ Ę"ĢĒ čĤĐ ěĤĚ ĦđėĒĥ ĐĘĕĠĦč
ĔĤĠĘđ ĘĘėĘ ĐĚĘĥ ĐĘđČĎĘ đĤđČĘ ęĕėĘđĐĐ ĘėĘđ
ĐėĒĜ ĐČčĐ ĐĜĥč ĘđĘČč 'Ďč 'Đ ĦĤĒĞčđ
ĦĕčĐ ĤĐ ĥČĤč ĝĝđĜĦĚ đĜĥďģĚ Ħĕčč ĦđĒēĘ

צילום :שלומי פרקש
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נחמה ליבוביץ' נולדה בריגה
שבלטביה בשנת  ,1905שנתיים
לאחר אחיה ,ישעיהו ליבוביץ,
לפריידה ומרדכי קלמן ליבוביץ
שהיה סוחר עשיר והיה בעל
השפעה רבה מאוד על חייה.
בזכות אישיותו ,היה גם אחד
ממלמדיה הבולטים בילדותה .הוא
היה ציוני ודיבר עם ילדיו בעברית.
למדה מפי מורים פרטיים עברית
ותנ"ך ,עוד בטרם החלה ללמוד
בבית הספר .ב  ,1919 -בעקבות
המהפכה הבולשביקית ,עברה
המשפחה לברלין ,שם סיימה בית
ספר תיכון ממשלתי .את השכלתה
האקדמית רכשה באוניברסיטאות
היידלברג ,מרבורג וברלין – בהן
למדה פילולוגיה גרמנית ואנגלית,
חינוך ומקרא.

בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á

בהיותה סטודנטית החלה ללמד עברית ותנ"ך בבתי הספר של קהילת "עדת ישראל" בברלין .היא
הובילה את מהפכת "הוראת עברית בעברית" ואף פרסמה את מאמריה הראשונים בתחום הזה.
ב 1930-קיבלה נחמה תואר דוקטור מאוניברסיטת מרבורג ,לאחר שכתבה עבודה על "שיטת
התרגום של תרגומי התנ"ך ליידיש מהמאות ה 15-וה."16-
באמצע שנות העשרים לחייה נישאה נחמה לדודה המלומד ,ר' ליפמן )ידידיה( ליבוביץ ,ויחד עמו עלתה
לארץ-ישראל ב .1930-מרגע בואה לארץ התמסרה להוראה ,היא מצאה עבודה כמורה בסמינר
המזרחי למורות בירושלים ,והדריכה מורים וסמינריסטים בעבודה מעשית בבתי ספר יסודיים .בשנותיה
הראשונות בסמינר לימדה ספרות ,מקרא והיסטוריה של עם ישראל אך כעבור שנים אחדות התרכזה
בהוראת מתודיקה ,ובהוראת תנ"ך .בשנת  1938החלה לעסוק בהוראת מבוגרים .המפגש עם לומדים
מבוגרים הביא את נחמה למסקנה שגם הלומד המבוגר זקוק להדרכה והכוונה בלימודו ולכן קבעה לה
כמטרה לסייע ככל שביכולתה לכל מי שחשקה נפשו להעמיק וללמוד את פרשת השבוע ביסודיות.
בשנת  1942החלה במנהגה המפורסם להפיץ דפי סטנסיל של שאלות על
פרשת השבוע  .אופיינית השאלה "מה היה קשה לרש"י?" שבה ניסתה לרדת
למניעיו של הפרשן .את התשובות שלחו אליה והיא החזירה אותן עם הערות
ותיקונים .ה"דפים" הללו הפכו להיות "סמל מסחרי" שלה ,ואנשים רבים
בציבור הרחב התוודעו לנושאי פרשת השבוע הודות להם .משנת תשי"ד
ואילך פירסמה נחמה את ה'עיונים' שכללו ,מלבד השאלות ,ציטוטים מפרשנים
והתייחסות אליהם .ה"דפים" וה"עיונים" תורגמו לשפות רבות והגיעו לקהילות
יהודיות רבות בכל העולם ,עד שבמשך הזמן קובצו ה"עיונים" בצורת חמישה
ספרים המקבילים לחמשת חומשי תורה על פי נושאי פרשת השבוע.
במהלך השנים לימדה נחמה במוסדות חינוכיים נוספים ,ביניהם מוסדות
תורניים ,כמו "כולל מרץ" ו"מכללת הרצוג" ,שבחלקם היתה האישה הראשונה
בסגל המורים .מלבד משרותיה הרשמיות נתנה נחמה במשך שנים אחדות
שיעור שבועי בשידורי הרדיו של "קול ישראל" ,השתתפה בפרשנות של פרקי
היום בתנ"ך ברדיו ,וכן הרבתה ללמד בקיבוצים ,בישובים בכל קצווי הארץ,
בצבא ,בקהילות שונות ובביתה בירושלים.
נחמה ליבוביץ נפטרה בירושלים ביום ה' בניסן התשנ"ז 12 ,באפריל  .1997לפי
בקשתה לא נחקקו על מצבתה תארים ותיאורים זולת המילה "מורה".
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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 :נחמה ליבוביץ'
שמות הילדים הזוכים :שולב תהילה מפתח-תקווה,
משפחת גיטלר מפרדס חנה כרכור.
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מה קורה
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

www.myisrael.org.il

צעדות מגן ישראליות מול צעדות הפלסטינים
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ערב תפילה סליחות
וניגונים במקום המשכן בשִי¿ה הקדומה
יום חמישי כ“ג באלול תשע“א ©®≤≤ÆπÆ±±

∞∞∫∑ ±¥∫∞∞≠±סיורים מודרכים בשִי¿ה הקדומה
©לקבוצות בתאום מראש®
תפילת נשים במקום המשכן
∞≥∫∑±
שיחה מפי
∞≥∫∏±

הרבנית
ימימה

מזרחי

ומעמד ¢תפילת חנה ¢משותפת

]לאה שבת
]טל בריל

במופע משותף של שירי נשמה
במשכן שילה הניחה חנה את היסוד להלכות
תפילה Æערב ראש השנה החדשה נעלה כולנו¨
נשים ונערות¨ להתפלל עם חנה במשכן
שילה¨ במעמד מרגש של תפילה והתעוררותÆ

הכניסה חופשית
יש להצטייד בלבוש חם

תוכנית מיוחדת לאולפנות ומדרשות
לתיאום ∞µ¥≠¥≤∂µπ∞µ
הסעות בתשלום ובהרשמה מראש
מירושלים בנייני האומה ∞∞∫∂±

לפרטים ∞≤≠ππ¥¥∞±π

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

המוציא לאור:

חניון רכבים פרטיים
ומערך תחבורה
מיוחד במקום

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

www.myesha.org.il
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-
 6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,גרשון אלינסון וחורחה נובמינסקי
הפקה:
בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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יו"ר ישראל שלי ,איילת שקד" :זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה ,בה נדרשת
שותפות פעילה של הציבור הישראלי במערכה מדינית .נצעד ונגן יחד על
ישראל ועל חיילינו מפני הפרובוקציה הפלסטינית".
לקראת ההצבעה באו"ם בסוף החודש ,מתארגנות קבוצות של פלסטינים
למלחמת תעמולה חריפה נגד מדינת ישראל ,במטרה לפגוע במעמדה
הבינלאומי .הנשק העיקרי של אותן קבוצות יהיה ,ככל הנראה ,צעדות
אזרחיות "בלתי אלימות" לעבר ירושלים וערי ישראל בתוך הקו הירוק
ומחוצה לו .זאת ,במטרה לייצר תמונות פרובוקטיביות של "ערבים הרוצים
בשלום" מול "קלגסי צה"ל" ,ולהפיצן בכל העולם.
ראשי 'ישראל שלי' החליטו לנקוט יוזמה מול מהלך זה ,והודיעו על
גיוס המוני של אזרחים ישראלים מכל רחבי הארץ למיזם 'צעדות מגן'
ישראליות .במסגרת מהלך זה ,יצעדו קבוצות אזרחים ישראליות מול כל
צעדה פלסטינית ,באופן בלתי אלים .התנועה בוחנת בשלב זה סל פעולות
אפשריות ,כגון צעדת פרחים ,מפגני שלום ועוד.
משתתפי המיזם ,שמצטרפים אליו באמצעות טופס הרשמה באתר
ישראל שלי ,יוזנקו בעת הצורך באמצעות סמס או דואר אלקטרוני.
יו"ר ישראל שלי ,איילת שקד ,אומרת כי ”זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה,
בה נדרשת מעורבות ושותפות פעילה של הציבור הישראלי במערכה
מדינית ,כשהפעם הקרב
הוא הסברתי-תעמולתי.
לא נעמוד מהצד ונביט
בפלסטינים כשהם
עושים שימוש מעוות
בתקשורת העולמית
ככלי ניגוח בחוסנה של
ישראל .נצעד ונגן יחד
על ישראל ועל חיילינו".
להצטרפות חפשו
בגוגל צעדות המגן.
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'ישראל שלי' יוזמת:
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מתכנסים ביריחו בבית חגלה
ייערך ביום חמישי הקרוב החל
מהשעה  17:00ערב עיון תחת השם
"כנס יריחו" ,בהשתתפות ח"כ אורי
אריאל ,חגי בן ארצי ,יואל אליצור,
הרב אראל יעוז-קסט והלל וייס.
בראש טוב בשעה טובה נחנכה
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הצלצול בשביל הח"כ עם פתיחת
שנת הלימודים ביקרו חברי שדולת
ארץ ישראל בכנסת בבתי הספר
ברחבי יש"ע .ראשי השדולה ח"כ זאב
אלקין וח"כ אריה אלדד ביקרו בתקוע
ובכפר אדומים (בהתאמה) ,ח"כ אופיר
אקוניס באלקנה ,ח"כ זבולון אורלב
במגרון ,השר יוסי פלד בבקעת הירדן
ובמעלה אפרים וח"כ גילה גמליאל
במעלה אדומים .במקביל ,ביקר יו"ר
הכנסת ראובן ריבלין ביישוב איתמר

 1ואמר כי "איתמר איננה מכשול
לשלום ,והוא ייכון אם הפלסטינים
ירצו בשלום אמת".
נחמה ותפילה הרב הראשי
הספרדי ,הרב שלמה עמר ,ביקר
בסוף השבוע שעבר בקרית ארבע
והגיע לניחום אבלים בבית הרב דב
ליאור  , 2שישב שבעה על אחיו
אריה לינבנד (בדי) ז"ל .לאחר מכן
המשיך הרב עמר למערת המכפלה
שם התפלל תפילת מנחה.

שכונה חדשה ביישוב ראש צורים
שבגוש עציון .למסיבת חנוכת
השכונה  , 3המונה למעלה מ30-
יחידות דיור ,הגיעו מאות תושבים
וכן ראש המועצה שאול גולדשטיין,
סגנו יאיר וולף ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי
נחמיה רפל ועוד.

משרד הדתות
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המרכז למחקר ולפיתוח ערש ההתיישבות בארץ ישראל

ěĕĚĕĜč ĐĔĚ ĦĕĤđĒČ ĐĢĞđĚ

החטיבה להתיישבות
ההסתדרות הציונית העולמית

קצין מטה
ארכיאולוגיה
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