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צאתו: כניסת השבת: 
17:23 	16:08 י-ם	
17:24 	16:21 ת"א	
17:22 	16:11 חיפה	
17:24 	16:23 חברון	
17:21 	16:11 שכם	
17:22 	16:22 ב"ש	

המשך בעמ' 5

צווה מן המובחר להדליק נר חנוכה מ
בשמן זית זכר לנס פח השמן הקטן 
ממנו הדליקו את מנורת המקדש 
ובפוסקים  בתלמוד  ימים.  שמונה  במשך 
חנוכה.  בנרות  להשתמש  שאין  נקבע 
חנוכה  בנרות  משתמשים  שאין  והמנהג 
לתשמיש כל שהוא ואפילו לתשמיש של 
שאל  הבבלי  שבתלמוד  למרות  קדושה. 
חכמי  בו"?  יש  קדושה  נר  "וכי  שמואל 
בני  נביאים  אינם  שאם  וישראל  האומה 
קודש  הללו  "הנרות  אומרים  הם,  נביאים 
כך  בהם"  להשתמש  רשות  לנו  ואין  הם 
בפינו  והמפורסמת  השגורה  הנוסחה  היא 
מדורות קדומים. וקדושה זאת שואבת את 

עניינה ממנורת המקדש.
להלכה נפסק כי שמן זית של שביעית 
מכיוון  חנוכה.  נרות  בו  להדליק  אסור 
 - לאכלה"  לכם  הארץ  "שבת  שנאמר 
שנת  פירות  לשריפה.  ולא  להפסד  ולא 
ניתנו  הזית  שמן  ובכללם  השמיטה 
איננו  חנוכה  ונר  ולהנאתנו  לאכילתנו 
שהקשו  יש  והנאתנו.  לשימושנו  עומד 
מעניינת:  שאלה  והעלו  זאת  פסיקה  על 
הכל  שכמעט  דבר  הוא  פרסום  כי  ידוע 

הרב איתמר אורבך רב היישוב חשמונאים ור"מ בישיבת 'מרכז הרב'

אור הלב
נהנים ממנו, המפרסם, המתפרסם והקהל 
ויגיע  יתפשט  שהפרסום  שזוכה  המיודע 
פרסום  לפרסם  שניתן  פשוט  לכן  אליו. 
עסקי בשמן זית של שביעית. שכן במושג 
הפרסום ישנה הנאה. גם מצוות נר חנוכה 
תעודתה היא תהודתה "פרסום הנס" ולכן 
מן הראוי היה להתיר שימוש של שמן זית 

של שביעית להדלקת נר חנוכה. 
ידעו גם ידעו חכמינו את סודות הפרסום. 
ואף את כח האש הכירו. וכאשר קידשו את 
החודש קישרו בין ארץ ישראל לכל הגולה 
כמדורת  הגולה  כל  "והיתה  מיידי  באופן 
אש". אם עניין פרסום נס חנוכה היה דיווח 
או אפילו ליצור שימת לב ברמה כזאת או 
היה  אכן  ומיידית,  מהירה  שטחית  אחרת 
וזיקוקין  אש  ומשחקי  מדורה  של  חג  זה 
נר חנוכה בטפח  ואולם מצוות  מרהיבים. 
לא  ב"נר"  החנוכה  מצוות  לפתח.  הסמוך 
במדורה או באבוקה. המצווה בטפח הסמוך 
לפתח מכיוון שעיקר היציאה מחוץ לבית 
חיצוני  רושם  ליצור  איננו  בנר  והפרסום 
ועייף.  מרפרף  שטחי  מבט  למשוך  או 
אלא עניינו לקבוע בכל חדרי הלב ממש, 

מתנות לחנוכה  

טוביה מוצרי המקדש 052-7966636 בקרו באתרנו:

תמונות מיוחדות
עם סממני הקטורת

אבני החושן המקוריות
עם ספר

סגולות האבנים

ועוד מוצרים...

www.tuvia.org.ilwww.tuvia.org.il

במבצעים והנחות!



חדשות ישע

ברכונים 
וזמירונים
לשמחות 
ואירועים

02-9973875 �ברכץ בית אל בהוצאת שילה

www.birkonim.co.il
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יש"ע  מליאת  של  הראשון  כינוסה 

יתקיים  המורחבת  במתכונתה  המתחדשת 

בכינוס  באריאל.  הקרוב  השבוע  בסוף 

הקיימת,  המליאה  נציגי  לצד  ישתתפו 

ושומרון  יהודה  יישובי  מכל  נציגים  גם 

מתהליך  כחלק   - מליאה  כחברי  שיכהנו 

ישע  של  והדמוקרטיזציה  השורות  פתיחת 

המתחדשת.

המטרות  החברים  בפני  יוצגו  בכינוס 

ויתקיימו  המתחדשת,  ישע  של  והיעדים 

המחנה,  אחדות  בנושאים  דיון  קבוצות 

ושינוי  התיישבות,  תנופת  לחידוש  הדרכים 

טהרה,  מקוואות  שרידי  של  ממצאים 

המרד  מטבעות  מסתור,  ומערכות  אבן  כלי 

נוספים  ושרידים  בר–כוכבא,  ומרד  הגדול 

של יישוב יהודי מתקופת בית שני שנתגלו 

שילה  מעמק   - שומרון  מדבר  ספר  באזור 

ועד איתמר ייחשפו ב"כנס הספר והמדבר" 

סיור  במרכז  הרביעית  השנה  זו  המתקיים 

ולימוד סוסיא.

הכנס שייערך ביום שני ב' טבת התשס"ט, 

בסוסיא,   )29.12.08( חנוכה  של  שמיני  נר 

יכלול מספר הרצאות במגוןן רב של תחומים 

ובהן הרצאתו של איתן קליין מאוניברסיטת 

מליאת יש"ע המורחבת יוצאת לדרך
התודעה בחברה הישראלית, ואתגרי הנוער.

ראש  של  אורח  הרצאת  תיערך  כן  כמו 

הפרופסור  ואסטרטגיה  למדיניות  המכון 

עוזי ארד, וייערכו בחירות חדשות להנהלה 

המורחבת.

מועצת יש"ע מאחלת ברכת הצלחה לחברי 

העוסקים  לכל  ומודה  החדשים,  המליאה 

היישובים  למזכירי  ובראשם  במלאכה 

לנושא,  הירתמותם  על  המזכירויות  ולחברי 

לקיום בחירות  דופן,  היוצאת  ועל ההיענות 

למליאה ולשליחת נציג יישובי כחבר מליאת 

ישע המתחדשת. #

גילויים בכנס הספר והמדבר ה–4
בר אילן שיחשוף ממצאים המעידים על יישוב 

יהודי בפלך עקרבה, אזור ספר מדבר שומרון 

מימי בית שני, הרצאתו של ד"ר צביקה פלג 

לארץ  שהובאו  האגבה  שתיליי  על  מסוסיא 

מדרום אמריקה בתחילת שנות ה–50 ונשתלו 

חומרי  מהם  להפיק  רצון  מתוך  הנגב  באזור 

גלם לחבלים באופן מסחרי, ודורון שר אבי 

יום  היום  חיי  על  גילויים  שיציג  מסוסיא 

ושמות  כינויים  פי  על  ונבטים  יהודים  של 

בתעודות שנתגלו במצוקי מדבר יהודה.  

סוסיא  שדה  ספר  בית  והרשמה:  לפרטים 

# .www.susya.org.il ,02-9963424
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נחנך  בשומרון  הגדול  השעשועים  פארק 

למעלה  של  בעלות  תפוח,  בכפר  לאחרונה 

מחצי מיליון שקלים. את התקציב לפרויקט 

גייסה מזכירות היישוב באמצעות סיוע נדיב 

של צ'רנה וארווין מוסקוביץ וכן מסיוע כספי 

של המועצה האזורית שומרון.

לבניית  כי  מספרים  היישוב  במזכירות 

הפארק בגודלו הנוכחי היו מספר שיקולים: 

ביישוב  בזכות  שנולדו  ב"ה  הילדים  כמות 

בשנים  שנקלטו  הרבים  הצעירים  הזוגות 

האחרונות. שיקול נוסף היה הרצון לנצל את 

תתקיים  חנוכה,  את  שסוגרים  לפני  רגע 

יריחו  מבואות  ביישוב  מקורית  פעילות 

שבדרום בקעת הירדן: "בוצנוכה" - הפנינג 

בוץ מטורף לכל המשפחה שיחמם לכם את 

החורף...

בטבת  ב'  שני,  היום  יתקיים  האירוע 

שלל  עם   29.12.08 חנוכה(,  של  שמיני  )נר 

בבוץ,  בניה  השתלמות  ובהן:  פעילויות 

סדנת רעיית עיזים, סדנאות יצירה לחנוכה, 

לימונים  קטיף  לקטנטנים,  בוץ  אמבטיית 

בבגדים  לבוא  כדאי  ועוד.  הצגות,  עצמי, 

נוחים וניתנים ללכלוך!

עלות: ₪15 ליחיד, ₪50 למשפחה.

במקום תפעל מסעדה חלבית כשרה. 

לפרטים: נאוה 052-5655962,

ענבר 052-5312360. #

ערב נשים מרגש  לרפואת הרה"ג מרדכי 

אליהו שליט"א יתקיים ביום שני, ב' בטבת 

ברחוב  וגן  בית  באכסניית  חנוכה",  "זאת 

הפיסגה 8 בירושלים, בשעה 19:15 בערב.

מאיר   - רהב  סיוון  העיתונאית  בתכנית: 

ירון-דיין  נעה  את  מראיינת   )2 )ערוץ 

דברי  )"אושפיזין"(,  רנד  ומיכל  )"מקימי"( 

ברכה מאת הרב שמואל אליהו, שירת נשים, 

וסעודת "אמנים" ברוב עם לרפואת הרב ולכל 

דוד  רבי  המקובל  הגאון  לישועה.  הזקוקה 

בצרי שליט"א ובנו יברכו את הקהל.   הצטרפו 

אלינו וביחד אי"ה נקרע את גזר הדין. 

לפרטים: 052-2392398

# .www.ezratnashim.co.il :או באתר

פארק 
שעשועים ענק 
נחנך בכפר תפוח

העובדה שהיישוב יושב בנקודה אסטרטגית 

משיכה  נקודות  בו  ולייצר  השומרון  במרכז 

כל  את  מזמינים  "אנחנו  האזור.  לתושבי 

בנימין  מהשומרון  וילדיהם  האזור  תושבי 

"ליהנות  היישוב,  במזכירות  אמרו  ואריאל" 

מהמגלשות הגבוהות, מהמתקנים הייחודיים 

ומשולחנות הפיקניק".

הקבלן האחראי על הפארק שלום מוצפי, 

הפארק  את  הקים  פיברן,  חברת  ממנהלי 

במסירות רבה ולבסוף אף הוסיף על חשבונו 

מספר מתקנים שלא חישב מלכתחילה. #

הפנינג בוץ 
במבואות יריחו

ערב נשים
לרפואת הרב 
מרדכי אליהו

Joseph   kauffman

   
050-7344422 ,09-7941048 :

www.josephkauffman.com
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בימים אלו אנו ניצבים בפני 

שיאו של תהליך 'המהפכה 

הדמוקרטית בהנהגת יש"ע'. 

בסוף השבוע הקרוב, תתכנס 

מליאת יש"ע המורחבת בה יכהנו 

נציגים מכל היישובים וקהילות 

המגורשים לצד חברי המליאה 

הנוכחית עליה נמנים אישי 

ציבור, רבנים, פעילים, מחנכים, 

וראשי הרשויות ביש"ע. לאחר 

השלמתו של התהליך הדמוקרטי 

מליאת יש"ע המורחבת תהווה 

את הנציגות האותנטית של כלל 

ההתיישבות ביהודה ושומרון. 

קשה להפריז בחשיבותו של המהלך 

הדמוקרטי במליאת יש"ע המתחדשת 

- רעיונית, ערכית, והיסטורית. מדובר 

הכוחות,  לאיחוד  החשוב  במהלך 

נוכח האתגרים העומדים לפני מדינת 

הלאומי  הציבור  ובפני  בכלל  ישראל 

סבורים  אנו  בפרט.  יש"ע  ומתיישבי 

כי זהו צו השעה, לרענן את השורות, 

לאחד את הכוחות, לטכס עצה, לשנס 

רעיון  למען הגשמת  ולפעול  מותניים 

ארץ ישראל השלמה. לאחר השלמתו 

מליאת  הדמוקרטי  התהליך  של 

יש"ע המורחבת תהווה את הנציגות 

ההתיישבות  כלל  של  האותנטית 

ביהודה ושומרון. המליאה המורחבת 

תפעל לחיזוק, ביסוס, פיתוח ושמירה 

לשינוי  ביש"ע,  ההתיישבות  על 

התודעה בחברה הישראלית, והגדלת 

והעמקת התמיכה הציבורית במפעל 

ההתיישבות ובחשיבותו. 

מפעל  של  עתידו  עומד  הפרק  על 

לברר  ועלינו  ביש"ע,  ההתיישבות 

שלנו,  היעדים  הם  מה  לעצמנו, 

האיומים  מהם  שלנו,  המטרות  מהן 

הרובצים לפתחנו, ובאילו דרכים עלינו 

ונצליח  להם,  שנוכל  מנת  על  לנקוט 

לפרוץ קדימה, להוביל את העם ולחבר 

הציוניים  מהמפעלים  אחד  עם  אותו 

ישראל  במדינת  ביותר  והחשובים 

בסוף  המליאה  כינוס  הזאת.  בעת 

יהיה שיאו של תהליך שהחל  השבוע 

נבטה  כאשר  הגירוש,  לאחר  מעט 

מעמיק  בשינוי  צורך  שיש  ההכרה 

ההחלטות  קבלת  החשיבה,  באופן 

ודרכי הנהגת הציבור הלאומי התומך 

במפעל ההתיישבות. אנו מלאי תקווה 

מורכב  שהוא  הזה,  שהמהלך  ואמונה 

וקשה, אכן יישא פירות ויביא לאיחוד 

השורות ולזריקת מרץ וכוחות חדשים 

בטוחים  ביש"ע. אנו  הציבור  בהנהגת 

המליאה  מחברי  שתורכב  שההנהגה 

על כל נציגי היישובים, ראשי הרשויות, 

את  תהווה  הציבור,  ואישי  הרבנים 

שדרת ההנהגה המרכזית הלגיטימית 

של כלל ציבור המתיישבים ביש"ע.

המהפכה הדמוקרטית

יש"ע המתחדשת תורכב משלושה 

מעגלי קבלת החלטות: 

המתחדשת  יש"ע  מליאת  מליאה: 

אישי  חברים,  כ–60  היום  עד  מנתה 

על–ידי  שנבחרו  מומלצים  ציבור 

תהליך  את  שהחל  מיוחד  היגוי  צוות 

בהנהגת  הדמוקרטית  המהפכה 

ואנשי  רבנים  החברים:  בין  יש"ע. 

ציבור )תקשורת,  וקהילה, אנשי  חינוך 

ועיירות  התיישבות  בטחון,  אקדמיה, 

מטות  ואנשי  פעילים  צעירים,  פיתוח( 

ראש  כל  הציבור  לאנשי  בנוסף  ערים. 

משמש  במספר(   24( ביש"ע  רשות 

כחבר מליאה מתוקף תפקידו. כעת עם 

השלמת התהליך הדמוקרטי כל יישוב, 

רשות מקומית וקהילת מגורשים יהיו 

בנוסף  למליאה.  נציג  לשלוח  זכאים 

עוד  תבחר  המורחבת  המליאה  לכך 

כ–15 אנשי ציבור הגרים מחוץ ליש"ע. 

על פי התכנון המליאה תתכנס מספר 

חשובים  ובמקרים  בשנה,  פעמים 

ודחופים בהם יצטרכו להכריע הכרעות 

המליאה  ומשמעותיות.  עקרוניות 

מורחבת  ההנהלה  את  מתוכה  תבחר 

ע"פ  יש"ע  מועצת  יו"ר  את  תבחר  וכן 

המלצת ההנהלה, אשר תמליץ על אחד 

מחבריה לשמש בתפקיד.

יש"ע  הנהלת  מורחבת:  הנהלה 

המתחדשת תמנה 25 איש, מתוכם 7 

ראשי רשויות )4 אזוריות, 2 מקומיות 

 9 ציבור:  אנשי  ו–18  אמנה(  ונציג 

ימשיכו  אשר  הקיימת  ההנהלה  חברי 

נוספים  ו–9  תקופה  חצי  עוד  לכהן 

הקרוב.  המליאה  בכינוס  יבחרו  אשר 

אחת  תתכנס  המורחבת  ההנהלה 

מופקדת  ותהיה  שבועות,  לשישה 

וקבלת  העבודה,  תוכנית  אישור  על 

החלטות בנושאי הפעילות השוטפים. 

תבחר  המורחבת  ההנהלה  כן,  כמו 

מתוכה את חברי המזכירות.

מתוכה  תמנה  ההנהלה  מזכירות: 

מספר נציגים אשר יכהנו בתפקיד לצד 

האזוריות,  המועצות  מראשי  שלושה 

המקומיות  המועצות  ראשי  נציג 

אחת  תתכנס  אמנה. המזכירות  ונציג 

אחראית  ותהיה  שבועיים,   - לשבוע 

על התפעול השוטף ויישום המדיניות 

על  אחראית  המזכירות  וההחלטות. 

עדכון שוטף )ברמה חודשית לפחות( 

של כל חברי המליאה.

תמליץ  ההנהלה  יושב–ראש: 

לכהן  מחבריה  אחד  על  למליאה 

יכנס  המינוי  המתחדשת.  יש"ע  כיו"ר 

לתוקפו לאחר שיאושר המליאה.

מסמך עקרונות  יש"ע המתחדשת

מליאת יש"ע המתחדשת בישיבתה 

 )3.7.08( ה'תשס"ח  בסיוון  ל'  מיום 

של  העקרונות  מסמך  את  אישרה 

יסוד  מסמך  זהו  המתחדשת,  יש"ע 

המהווה את התשתית האידיאולוגית 

ומחייב  יש"ע  מליאת  של  והמעשית 

ע"י  לשינוי  ניתן  המסמך  חבריה.  את 

%60 מחברי המליאה. כל חבר במליאת 

חברותו  בעצם  המתחדשת  יש"ע 

מקבל על עצמו את עקרונותיו. מסמך 

להורידו  וניתן  פורסם,  העקרונות 

יש"ע  מועצת  של  האינטרנט  מאתר 

# www.myesha.org.il :בכתובת
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Joseph   kauffman

   
050-7344422 ,09-7941048 :

www.josephkauffman.com

-  
ì  139

:   

   * .     1.1.09-    *
. .   .    * .    

ג'וזף קאופמן - המותג המוביל להלבשת חורף,

 בשיתוף עם עלון יש"ע שלנו
מחלקים מעילים מעודפי ייבוא וסוג ב' לנזקקים ביש"ע

ita@myesha.org.il | 02-6516662 'לבקשת פליזים פקס



סיפורו של מקום

עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
דוד וילדר

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 9973875–02

per la@myesha.org. i l

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 – 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

 3438 ימים בכלא!
נתפלל כולנו לשחרור

יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:

www.pollardnow.org
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וְַעל "ע הַֻפְּרָקן  וְַעל  הַּנִִסּים  ל 
הְַתּׁשּועֹות  וְַעל  הַּגְבּורֹות 
הַנֶָּחמֹות  וְַעל  ְִּפָלאֹות  הַנ וְַעל 
הַּזֶה.  ַבּּזְַמן  הָהֵם  ַבּיִָּמים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעִׂשיָת 
ַחְׁשמֹונִָאי  ּגָדֹול  ֹּכהֵן  יֹוָחנָן  ֶבן  ַמִּתְתיָהו  ִּביֵמי 
ַעְמָּך  יָוָן הְָרָׁשָעה ַעל  ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות  ּוָבנָיו 

יְִׂשָרֵאל…".
סיפורי גבורת המכבים הינם חלק בלתי 

נפרד מנופי ארץ בנימין. ישנן כמה נקודות 

בית  מעלה  גופנא,  הרי  כמו  חשובות 

חראמיה  וואדי  המכבים,  קברות  חורון, 

אשר  לבונה  ומעלה  השודדים  נחל   -

מאפשרות לנו לדמיין את שהתחולל כאן 

בתקופת מרד החשמונאים. למה דווקא 

מבהיר  השטח  של  קצר  ניתוח  בבנימין? 

את היתרונות הצפונים בו לצבא מחתרת 

ואת  יהודה המכבי  זה של  כמו  ונייד  קל 

וכבד  גדול  מאורגן  צבא  עבור  מגרעותיו 

זה  ניתוח  הסלווקי.  הצבא  כמו  תנועה 

ובניו  ידי מתתיהו  כנראה כבר על  נערך, 

גופנא.  אשר ברחו ממודיעים לאזור הרי 

"נמלט  כי:  מציין  החשמונאים  ספר 

יהודה... אל נפת גופנא". 

תנאי  של  היתרון  מלבד  כי  ייתכן 

אל  לברוח  ובניו  מתתיהו  בחרו  השטח, 

שהיה  הכוהנים  ריכוז  בשל  גופנא  נפת 

בה. האוכלוסייה באזור הרי גופנא הייתה 

משפחות  הגדול  ובחלקה  יהודית  רובה 

גבורת המכבים בבנימין
הראשונים  היו  הכוהנים  בני   - כהונה 

להצטרף אל מתתיהו במרד על קדושת 

לכך  עדויות  מספר  נמצאו  המקדש. 

שבאזור באמת היתה פריסה גדולה של 

משפחות כוהנים: משפחות מבני בלגה, 

כהנים ממשמרת ידעיה, משפחת כהנים 

צרידה",  איש  יועזר  בן  "יוסי   - מצרידה 

ו"יקים איש צרורות" )אולי צרדה, מזוהה 

כהן  שהיה  פדואל(  ליד  בר  בנת  בחרבת 

הרי  למעוז  לחדור  רב  קושי  ישנו  גדול. 

נשלטות  הגישה  ודרכי  מאחר  גופנא, 

ונוחות לחסימה. גם אם מצליחים גייסות 

רבה  עדיין  גופנא,  להרי  לחדור  סדירים 

נוח  שטח  זהו  שכן  לפניהם,  המלאכה 

לניהול לוחמה זעירה: רבים בו המערות 

והנקיקים ומפסגותיו יש תצפית מצוינת 

וגם  לירושלים  העולות  הדרכים  כל  על 

קיימת אפשרות גישה מהירה לעברן.

יהודה  שניהל  הראשון  הקרב  סיפור 

אנטיוכוס  של  הסורי–סלווקי  הצבא  נגד 

השטח  ביתרונות  שימוש  על  מצביע 

מגופנא  יצא  יהודה  בבנימין.  הייחודי 

אפולוניוס  לקראת  לרמאללה(  )סמוך 

שבא מהשומרון - והקרב ביניהם התנהל 

על מקום  להצביע  לגופנא. קשה  מצפון 

דעות  שתי  ישנן  אך  המדויק  הקרב 

עיקריות: ואדי חראמיה, נחל השודדים, 

נחל מחורץ ונשלט ע"י הרכסים שבצידיו. 



מבט להתיישבות

רועי סימון
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לפני ל ערב  בדיוק,  שנה   15 פני 

חנוכה,  של  ראשון  נר  הדלקת 

זמן קצר לאחר חתימת הסכמי 

ארבע  לקרית  בכניסה  נרצחו  אוסלו, 

לזכרם  לפיד.  ושלום  מרדכי  ובנו:  אב 

בקרני  ספר  בית  הוקם  השניים  של 

שנה  ומדי  "לפידים".  הנקרא  שומרון 

מקיימים בו ערב זיכרון, לזכרם של שני 

הקדושים שעל–שמם נקרא בית הספר. 

האב, מרדכי לפיד הי"ד, היה אסיר ציון, 

היהודית בברית  מראשוני ההתעוררות 

המועצות, ולימים מחלוצי ההתיישבות 

ל–15  ואב  ארבע,  ובקרית  מורה  באלון 

ילדים. הבן, שלום לפיד הי"ד, גאון בן 18, 

סיים את בחינות הבגרות בגיל 16, היה 

להתגייס  ועמד  פוניבז',  ישיבת  תלמיד 

כולה.  הארץ  את  זעזע  הרצח  לצה"ל. 

מתנחלים  יחדיו  בכו  האדירה  בהלוויה 

עלייה  פעילי  ברק,  מבני  חרדים  לצד 

מברה"מ ליד עובדי התעשייה הצבאית, 

שם עבד מרדכי, ורבים רבים אחרים.

רביעי שעבר, התרגשו תלמידי  ביום 

באזכרה  כאשר  והוריהם,  הספר  בית 

ניצבו  בביה"ס,  שנערכה  השנתית 

שש  בני  הצעירים,  לפיד  ושלום  מרדכי 

ב"לפידים" מדליקים 
לפידים כל השנה 

הנקראים  לפיד,  מאיר  של  בניו  ושבע, 

על שם סבם ודודם שנרצחו, ומתגוררים 

בקרית ארבע. מרדכי הקטן אמר דברים 

דבקות  של  דברים  ודודו,  סבו  לזכר 

בארץ ישראל. נגני תזמורת בית הספר, 

ג', הקסימו  בהם כנרים בכיתות א' עד 

בית  מנהלת  הבאים.  כל  את  בנגינתם 

 15 לפני  שירזי, שבחרה  הספר, מלכה 

"לפידים"-  בשם  לביה"ס  לקרוא  שנה 

שבה והדגישה בפני ההורים והתלמידים 

כמה חשוב לקיים את האמור במגילת 

רות: "להקים שם המת על נחלתו!"

ביה"ס "לפידים" שומר על קשר איתן 

עם ההתיישבות כולה, ולא רק בטיולים: 

התיכונית  הישיבה  בנייני  בחנוכת  גם 

הביטחון  שר  במעמד  ארבע,  בקרית 

תזמורת  התייצבה  מופז,  שאול  דאז, 

וניגנה  שומרון  מקרני  "לפידים"  ביה"ס 

בקרית  והתושבים  הביטחון  שר  בפני 

ארבע.

הרמב"ם כלל את "הלכות ספר תורה" 

בתוך "ספר אהבה"... מי שלמד בביה"ס 

שלא  חזקה  שומרון  בקרני  "לפידים" 

של  המיוחדים  הלימוד  פרקי  את  ישכח 

מורשת ההתיישבות, ואת האהבה! #

יהודה  זה, הטמין  יש הסבורים שבוואדי 

הבוטח  אפולוניוס,  של  לצבאו  מארב 

גם  מוכרת  הררי  במיצר  לחימה  בעצמו. 

בית  - קרב  יהודה  מהקרב החמישי של 

זכריה. לצערנו לפני קרוב ל–7 שנים ראינו 

לכוחות  לעשות  מסוגל  יחיד  מחבל  מה 

 - מקום  באותו  בהרבה  ממנו  עדיפים 

ואדי חראמיה.

במעלה– נערך  שהקרב  הסבורים  יש 

לבונה - קילומטרים אחדים צפונה משם. 

העמק  מן  המטפס  תלול,  מעלה  זהו 

א–שרקיה  לבאן  לכפר  הסמוך  שמצפון, 

לכיוון הכפר סנג'ל. ייתכן כי, במעלה זה, 

הטמין יהודה את המארב לצבאו המטפס 

בכבדות של אפולוניוס. נציין כי התקפה 

סרון  לצבא  גם  יהודה  ערך  המארב  מן 

זה  בקרב  גם  חורון.  בית   - השני  בקרב 

- בית חורון - אנו מוצאים קווים דומים 

בהתנהלות הקרב שמתכנן יהודה, מעלה 

קשה, צבא גדול ואיטי מול צבא קטן קל 

ויעיל כמו של יהודה המכבי.

הגבורה  סיפורי  שזורים  בנימין  בארץ 

כולה,  ההיסטוריה  לאורך  פינה  בכל 

סיפור גבורת המכבים בבנימין הינו אבן 

דרך משמעותית בחבל ארץ זה. #

מידע:  דף  מתוך  נלקח  הכתוב  מהחומר  חלק 

מ"קברות המכבים" אל נפת יהודה - זאב ח. ארליך.

להזמנת סיורים וטיולים בבנימין, 

שומרון, ובקעת הירדן

בית ספר שדה עפרה 02-9975516



של גדולי ישראל חיבת הארץ

ברכונים 
וזמירונים
לשמחות 
ואירועים

02-9973875 �ברכץ בית אל בהוצאת שילה

www.birkonim.co.il
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בי צבי אלימלך שפירא מדינוב, נולד ר

בשנת תקמ"ג )1783( ביאוורניק אשר 

לנגזם,  פסח  רבי  לאביו,  בגליציה 

אלימלך  רבי  של  אחותם  איטה,  ולאמו, 

מליז'נסק ורבי זושא מאניפולי. לפני לידתו 

מספר  להוריו  נולדו  אלימלך  צבי  רבי  של 

לנסות  מנת  על  בילדותם.  שנפטרו  ילדים, 

העתידי,  הרך  של  מותו  את  גם  למנוע 

"הנועם   - מאחיה  ברכה  לבקש  אמו  הלכה 

אלימלך". רבי אלימלך אמר לה שיוולד לה 

נבהלה  האם  אלימלך.  לו  ושתקרא  זכר  בן 

הרך  שיוולד  שעד  מהדברים  שהבינה  כיוון 

ועל  מליז'נסק  אלימלך  ר'  העולם  מן  ייפטר 

אלימלך.  צבי  לו  קראה  הפעוט  כשנולד  כן 

היית קוראת  "אם  הנועם אלימלך:  אמר לה 

את  לו  להעביר  יכול  הייתי  אלימלך  לו 

יכול  אני  ועכשיו  הקדושה  כל  ואת  הכוחות 

להעביר לו רק חצי...". מסופר כי כילד למד 

בשקידה ובהתמדה ובבוא העת גויס לצבא. 

הצבאי  המחנה  אל  הובל  בה  העגלה  כאשר 

יחד עם מגויסים אחרים חלפה על פני גשר 

היא החלה להתדרדר ונפלה עם כל הנוסעים 

שניצל  היחיד  היה  אלימלך  צבי  ר'  לנהר. 

וכאשר שב לביתו החליף את שם משפחתו 

ייתפס  שלא  מנת  על  לשפירא  מלנגזם 

לשירות הצבאי.

החוזה  מתלמידי  היה  אלימלך  צבי  הרב 

מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ואחריהם 

ור'  מקוז'ניץ  הופשטיין  ישראל  ר'  המגיד 

)מחבר  מאפטא  העשל  יהושע  אברהם 

ה"אוהב ישראל"(. קשרים קרובים היו לו גם 

עם תלמידי בית–מדרשו של החוזה מלובלין 

צבי  ור'  מרופשיץ  צבי  נפתלי  ר'  ובראשם 

רבים  חיבורים  חיבר  הוא  מזידיצ'וב.  הירש 

אך הבולט שבהם הוא פירושו על לוח השנה, 

'הבני יששכר' שקנה  והמועדים,  על החגים 

מהות  על  החסידים.  חוגי  כל  בקרב  אחיזה 

שם הספר ישנו סיפור הקשור לימי החנוכה 

"תוספות  חש  הוא  כי  עצמו  על  העיד  בהם 

אחת  פעם  להפליא".  עד  יתירה  קדושת 

בדרכו לבית החוזה מלובלין התעורר לפתע 

הוא  שבט  מאיזה  מחצבתו  ממקור  להתבונן 

"כהגיע  לבין עצמו מדוע תמיד  בינו  והרהר 

ימי החנוכה אני מרגיש תוספת רגש נעימות 

מפני  שזה  יתכן  לא  הרי  להפליא  עד  קודש 

אינני  שהרי  החשמונאים,  מצאצאי  שאני 

מיוחדת  הרגשה  אותו  לי  מנין  כן  ואם  כהן, 

הרב צבי אלימלך שפירא מדינוב - הבני יששכר
"בעת	שאתם	תושבים	בארץ	הקדושה"

אצל  בהיותו  כי  והחליט  בחנוכה"  ונפלאה 

ברוח  והוא  כך  על  ישאלוהו  הקדוש  החוזה 

קודשו בודאי ישיב לו תשובה נכונה. כשבא 

לו  אמר  ששאלו  לפני  עוד  החוזה,  לבית 

משבט  הוא  מחצבתך  שמקור  "דע  החוזה: 

יששכר. ומה שאתה מרגיש בחנוכה תוספת 

בבית  אז  שהיית  מפני  הוא  יתירה,  קדושה 

דינם של החשמונאים". בין חיבוריו הנוספים 

'דרך פקודיך' - על מצוות  ניתן למנות את: 

מהרצ"א'  'חידושי  דכלה',  'אגרא  התורה, 

כנגד   - גנים'  'מעין  חנוכה,  הלכות  על   -

ההשכלה והמשכילים, 'מגיד תעלומה' - על 

מגילה,  מסכת  על   - דודאים'  'ריח  ברכות, 

אגרות   - שפירין'  'אגרות  בחבורה',  'פסח 

משלו ומשל צאצאיו, ועוד. הרצ"א כתב את 

עם  שיחה  כדי  תוך  גם  הרף,  ללא  חידושיו 

שישי  ביום  וגם  ובקשותיו  ענייניו  על  אדם 

עד סמוך לכניסת השבת, כשהרבנית הייתה 

ניגשת אליו לאחר שהדליקה נרות ומודיעה 

לו שקיבלה את השבת.

 יכולתו לקבל חסידים, לשמוע מבוקשם 

ולענות להם תוך כדי כתיבת חידושי תורה, 

מוחות'.  'שני  לו  יש  כאילו  שמועה  הולידו 

אצלו  הייתה  אחת  פעם  כי  עליו  סופר 

דבריה  את  שמע  והרצ"א  בבקשות  אשה 

במקביל  לה  והשיב  בפנקסו  חידושים  כתב 

אמרה  לפניו  כשהלכה  ועצתו.  דעתו  חוות 

טוב,  רבי  הוא  זה  "רבי  בשוק:  לחברותיה 

הוא  ממנו  ומבקשים  לו  שאומרים  מה  שכל 

כותב לזיכרון בפנקסו".

לחנה  נישא  שפירא  אלימלך  צבי  רבי 

מציטש.  מינדל  שמואל  ר'  של  בתו  מינדל 

היה  )שם  דינוב  של  ברבנותן  שימש  הוא 

האליטש,  סטריז'וב,  רוביטש,  פועלו(  מרכז 

מהונגריה.  חלק  הייתה  שאז  ומונקאטש 

ונלחם  הקבלה  תורת  להפצת  רבות  פעל 

בתקופתו  כבר  המשכילים.  נגד  בחריפות 

של  תשוקתו  את  אלימלך  צבי  רבי  זיהה 

דורו ללמוד תורת הנסתר ורזי התורה ואמר 

לכל  התשובה  זוהי  כי  גנים',  'מעין  בחיבורו 

התורות החיצוניות שמושכות את לב הנוער: 

גדולי  היו מקילין  "ואומר אני הלוואי שלא 

היו  והלוואי  הק',  החכמה  בלימוד  הדור 

בחכמה  לעסוק  לתלמידים  דרך  מלמדים 

ראש  הרמת  שום  היה  לא  בודאי  אזי  הלזו, 

לחכמות החיצוניות והיו כל החכמות נדחים 

כמו שנדחה החושך מפני האור; אך  מפני´ 
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כמו המזוזה שממול הנר, את האמונה של 
מאודך".  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  "בכל 
ולא בשביל מאודך. פרסום הנס של חנוכה 
לבצר  נועד  אלא  פרסומי  שיווקי  איננו 
הישראלית.  האמונה  את  ולהשלים  לחזק 
לכן ההשוואה של נר חנוכה לפרסום עסקי 
איננה מעיסוקו של נר חנוכה. כמו מנורת 
אינם  ונרותיה  בהיכל  הניצבת  המקדש 
באים משמן של שביעית, ועניינם להאיר 
לכל באי עולם בהארה שלמה ופנימית, כך 

נרות החנוכה.
מסקרים  חיה  לא  משפחת החשמונאים 
נפשה  מסירות  תעצומות  שאבה  ולא 
מלהגי שפה ודלות דעת. מתתיהו בנותיו 
עמם  בקרב  אף  מעטים  שהם  ידעו  ובניו 
שהיה  בזמנו  הראשון  העברי  כמו  אולם 
בבדידות מזהירה, כמו משה רבינו בזמנו 
ומפנק  רחב  עממי  מגיבוי  נהנה  שלא 

שייכים  שהם  בזמנם  החשמונאים  ידעו 
נס  לבם.  בכל  אותה  וממשיכים  לאמת 
בכל  חותמו  את  קבע  החשמונאים  מרד 
עורק  ספק  ללא  והיה  פנימה.  בלבב  עוד 
מזין שפרנס את השאיפה לעצמאות בכל 
האנגלית  באימפריה  למרד  עד  הדורות 
ששלטה בארץ ישראל לפני כשישים שנה. 
שהאמת  האומר  דגל  הניפו  החשמונאים 
במלוא  העומד  מהשקר  גדולה  בחולשתה 
הוא  האמת  של  ושכוחה  עוצמתו.  תוקף 

בגודלה ולא ברייטינג שלה. 
החשמונאים  שיצרו  התקווה  פתח 
בקושי  הוא  כאשר  גם  להאיר  ממשיך 
וקשות  איומות  רוחות  כאשר  גם  מנצנץ, 
מאיימות לכבותו. נוסיף ונאיר מכח הארת 
החדש  והאור  הלב  חדרי  כל  את  החנוכה 
ישיג מחשכי זרות מקרבנו. ואור הלבבות 
יאיר אורו לכל החיים תחת עין השמש. #

שגם  גרמו  שבעוונותינו 

הדור  מצדיקי  וכמה  כמה 

החכמה  דלתי  את  סגרו 

בפני פרחי הכהונה, ואמרו 

שיהיו  עד  ילמדו  שלא 

בעלי מדרגה ורוה"ק, הנה 

ערומים  נשארנו  זה  עבור 

בעוונותינו  ונתגבר  הקדושה  החכמה  מן 

הרבים חשיכות החכמות החיצוניות הכסיל 

בחושך הולך, ובב"י: ויאמר אלקים יהי אור 

ויאר לנו".

בזמן כהונתו במונקאטש אסר על פיטום 

עורר  ולכן  חיים,  בעלי  צער  משום  אווזים 

ונאלץ  העיר  פרנסי  של  חמתם  את  עליו 

נהג  לדינוב.  ולחזור  מונקאטש  את  לעזוב 

לחתום על מכתביו בחתימה "האוהב הנאמן 

לכל ישראל, דורש טוב לעמו".

יששכר'  ב'בני  שבט  לחודש  בחיבור 

שיש  מיוחדת  תפילה  אלימלך  צבי  ר'  כתב 

הצלחת  על  ביקש  בה  בשבט  בט"ו  לאומרה 

עץ האתרוג של אותה שנה וכן על שאר עצי 

הפרי: "ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי 

אבותינו, שתברך כל אילנות האתרוג להוציא 

פרותיהם בעתם ויוציאו אתרוגים טובים יפים 

ומהודרים ונקיים מכל מום. ולא יעלה בהם 

כל חזזית, ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום 

חסרון, ואפילו עקיצת קוץ, ויהיו מצויים לנו 

לקיים  שהם  מקום  בכל  אחינו  ישראל  ולכל 

הסוכות  בחג  הלולב  עם  נטילה  מצוות  בהם 

ויהי  ולשלום...  טובים  לחיים  עלינו  שיבוא 

אבותינו  ואלוקי  אלוקינו  ה'  מלפניך  רצון 

ויוציאו פרותיהם  מיני האילנות  כל  שתברך 

הגפנים  את  ותברך  וטובים,  שמנים  בריבוי 

כדי  וטובים,  שמנים  הרבה  ענבים  שיוציאו 

לכל  לרוב  מצוי  מהם  היוצא  היין  שיהיה 

עמך ישראל לקיים בו מצוות קידוש ומצוות 

הבדלה בשבתות וימים טובים...".

ִתָּמכֵר  ֹלא  "וְהָָאֶרץ  הפסוק  על  בפירושו 

וְתֹוָׁשִבים  גִֵרים  ִּכי  הָָאֶרץ  ִלי  ִּכי  ִלְצִמֻתת 
)ויקרא כ"ה, כ"ג( מבהיר רבי צבי  ִעָּמִדי"  ַאֶּתם 

'אגרת  בחיבורו  שפירא  אלימלך 

ישראל  לארץ  היחס  את  כלה' 

לקשר  כעירבון  שמשמש  כמקום 

הנצחי של עם ישראל עם הקב"ה: 

"יש להתבונן במקרא קודש הלזה, 

הגם דבא לתת לאו על חזרת שדות 

טעם  לן  למה  זה  כל  עם  ביובל, 

למצוה כי לי הארץ, וגם טעם אחר טעם כי 

תמכר  לא  שהארץ  וכו'....  ותושבים  גרים 

אלי  נוגע  הדבר  כי  הארץ,  לי  כי  לצמיתות 

שמשכני רק בתוכה, כי גרים ותושבים אתם 

תושבים  שאתם  הן  גרים  שאתם  הן  עמדי, 

בארץ  תושבים  שאתם  בעת  עמדי,  הוא 

ובעת  בתוכה,  תושב  אני  כן  גם  הקדושה 

שכינתו  כביכול  נכריה  בארץ  גרים  שאתם 

גם כן בגלות עמכם, ואם כן שכן הוא בודאי 

גבוה  צורך  כי  לצמיתות,  תמכר  לא  הארץ 

הוא. ונראה לי פשוטו )של הפסוק "שהארץ 

לא תמכר לצמיתות"( היא הבטחה לישראל 

כי  תקותינו  אבדה  ח"ו  יאמרו  לא  בגלות, 

עברו עידן ועדנים והארץ הנשמה הלזו ביד 

תדעו  בהבטחה  שאמר  וזהו  רצונו.  עוברי 

עמי בני ישראל והארץ לא תמכר לצמיתות 

היינו לחלוטין, כי לי כל הארץ ואיך אעזבה 

על  דואגים  שאתם  ומה  רצוני,  עוברי  ביד 

גרים  כי  לבכם  תשימו  אל  הזמן,  אריכות 

לעבד  דיו  כביכול,  עמדי  אתם  ותושבים 

כרבו כשתהיה שלי הרי היא שלכם,  להיות 

בה,  תושב  שאני  בזמן  כביכול  לומר  רצונו 

אתם גם כן תושבים וכביכול בזמן שאני גר, 

גם אתם גרים, על כן קבלו נא מאהבה ותצפו 

לישועה, כי דיו לעבד להיות כרבו".

בדינוב  נפטר  שפירא  אלימלך  צבי  הרב 

בי"ח טבת תר"א )11 בינואר 1841( בגיל 58, 

בנים:  ושלושה  בנות  שלוש  אחריו  והשאיר 

מקומו  את  שמילא  דוד,  רבי  שמואל,  רבי 

כרבה של  אלעזר, שכיהן  ורבי  בדינוב,  כרב 

לרבנים  נהפכו  מצאצאיו  רבים  לאנצוט. 

על  נקראו  אף  חלקם  חשובים,  ואדמו"רים 

שמו - צבי אלימלך. #

אור הלב המשך מעמ' השער
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ושומרון מ יהודה  ההסברה  ינהלת 
קיימה בשבוע שעבר כנס ראשון 
נוער  בני  מאות  בהשתתפות  מסוגו, 
"שגרירים  להיות  כיצד  ללמוד  שבאו 
פעילה  בצורה  ולהשתתף  צעירים", 
"יהודה   - המרהיב  ההסברה  במסע 
בין  יהודי".  כל  של  הסיפור  ושומרון 
אריאל,  נתנאל  גם  היה  המשתתפים 
בית אל. לאחר הכנס הוא שלח  תושב 

אלינו את הדברים הבאים:
בירושלים  התקיים  ראשון,  ביום  "השבוע, 

מינהלת  של  צעירים"  שגרירים  "כנס 

ההסברה החדשה - "יהודה ושומרון הסיפור 

חששות  עם  לכינוס  הגעתי  יהודי".  כל  של 

עם  ואפילו  המהלך  לסיכויי  בקשר  כלליים 

לציבור  שאופיינית  כזאת  פסימיות,  קצת 

בשיחות  גם  האחרונות.  בשנים  הדתי 

שקיימתי עם כמה מחבריי, חשבנו שהכינוס 

לא יהיה מוצלח במיוחד אבל אמרנו לעצמנו: 

"ניתן להם הזדמנות".

בסופו של דבר, הכנס הצליח מעבר לכל 

הציפיות, עם למעלה מ–300 משתתפים. 

הדוברים השתדלו כמיטב יכולתם להעביר 

לנו מה הכוונה שעומדת מאחורי המשפט 

אפשר  איך  יהודי",  כל  של  "הסיפור 

להעביר את המסר הלאה לציבור הרחב, 

ולגרום להם לאהוד יותר את ההתיישבות, 

להעביר  כיצד  העיקר,  זה  ואולי  ובנוסף, 

את המסר בצורה נכונה - כי היום הרי לא 

מספיק להעביר את המסר, אלא צריך גם 

לוודא שהצד השני מבין אותו כפי שרצינו.

דור–שב,  איתן  הקמפיין,  של  האסטרטג 

הסביר מה עמד מאחורי בחירת הפרסומת 

הנוכחית והסיסמה - "הסיפור של כל יהודי" 

חריפים  בגינויים  יצא  השמאל  כל  ומדוע 

ביותר נגד המהלך )מה שמוכיח שהוא נכון(. 

הסביר  הלוי  אריאל  דיבייט,  חברת  מנכ"ל 

מנת  על  לדבר  כיצד  זה,  את  לעשות  איך 

שיקשיבו, ולשכנע. הרב אבינר דיבר על מה 

אנחנו בכלל רוצים לומר - שהארץ הזו שלנו 

והיא  זכות,  היא  מצווה,  היא  שלנו,  היא  כי 

יקיר  ההסברה,  מנהלת  ראש  לנו.  חיונית 

שגב, דיבר על כך שאסור לבוא אל אנשים 

בגישה אליטיסטית )"אני שווה יותר ממך"(. 

הנוכחים,  את  ריתקו  הדוברים  ספק,  אין 

ותעיד על כך שכל שיחה נמשכה שעה וחצי 

ברציפות. האם אני יכול עכשיו ללכת ולייצג 

את עם ישראל באו"ם? האם אני יכול לנאום 

ולהיות משכנע כמו ביבי? לא. אבל קיבלתי 

בכנס כלים מעשיים כדי לשפר את יכולות 

מהתקפות,  להתגונן  כיצד  שלי,  השכנוע 

וכיצד לפתוח אנשים לכיווני חשיבה חדשים. 

וכך ממילא אני יכול להסביר את עצמי טוב 

יותר, לטובת העם והארץ.

למגוון  מנוף  יהווה  שהכנס  מקווה  אני 

חשוב  ייזום.  ההסברה  שמטה  פעילויות 

ויגיעו  יתעוררו  נוספים  שאנשים  מאוד 

במטרה  זאת  כל  שיהיו,  נוספים  לכנסים 

ללמוד את "הסיפור של כל יהודי" ולגרום 

לו לחלחל לשאר עם ישראל, ולגרום בעז"ה 

לעוד אנשים "לזוז ימינה". אם נצטרך ח"ו, 

ננהל  הקדושה  ארצנו  על  המאבק  את 

כדי  ובמאחזים, אבל  ביישובים  בתקיפות, 

להקדים תרופה למכה, כדי למנוע מראש 

יהודים, צריך להתחיל  גירוש  רעיונות של 

לפעול כבר היום.

וכדי  מצווה  זו  ישראל  בארץ  לחיות 

שנוכל לקיימה כראוי, אנחנו חייבים לעקר 

כולו.  ישראל  מעם  רעות  רוחות  ולעקור 

זאת.  לעשות  כיצד   - לימוד  דורש  והדבר 

והלוואי  ההסברה,  למטה  גדול  כח  יישר 

המהלך  בעצם  שהוא  שלכם,  שהמהלך 

של כולנו, יצליח". #

להדביק סטיקר  על כמה שיותר רכבים

מזמינים סטיקרים להדבקה על רכבים בלבד 

את הסטיקרים יש להדביק )לא לחלק( על כמה שיותר רכבים 
באישור של בעל הרכב כמובן, מחתימים את בעל הרכב או 

מצרפים תמונה ושולחים בפקס או בדוא"ל.
יש לצרף אישור הורים. 

למדביקים מעל 30 הדבקות - תיק צד מתנה!
למדביקים מעל 60 מדבקות תיק גב מתנה!

בין כל המדביקים יוגרלו 5 מעילי פליז יוקרתיים
של חברת ג'וזף קופמן,

ושלושת המדביקים הגדולים ביותר יזכו בפליז ללא הגרלה!

בעיצומה!המתמידהמדביק תחרות 

m@myesha.org.il פקס' 02-6516662 | דוא"ל

המשימה:

מה עושים:

איך עושים:

במה זוכים?

התחרות תמשך עד לתאריך כ"ב בטבת



ילדים שלנו

את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב, באמצעות דוא"ל: ita@myesha.org.il או באמצעות 
02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.  הפקס' 

 www.myesha.org.il פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו 

הקטנטונת והיפה. מדי פעם, אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו 
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה, צוות העלון

זהה את המקום
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...על כן בעת ההיא,
בעת המהומה והמבוכה, אשר סדרי החיים 

היוונים נתפשטו בארץ ישראל למכבי, 
ונשאר רק ברק האמונה הפנימית השוכנת 

עמוק בלב הישראלי, היה האות בדוגמת 
פך שמן קטן המונח בחותמו של כהן גדול 

שאותו לא יטמאו זרים..."
) מאמרי הראי"ה(

12

הסבל  את  ראינו  קטיף  מגוש  המצמרר  לגרוש  עדים  היינו  כולנו 
חיי קהילה  בית חם,  בעיניהם של המשפחות שמותירות אחריהם 

משגשגים וחלקת אלוקים "גוש קטיף".
גם  ילדים.  כמה  עם  שלווה  משפחה  שם.  היתה  אחת  משפחה 
משפחה זו גורשה עם יתר אחיה וידידיה ונדדה עד לאתר הקרוילות 
ולהתחיל  שנקלעה  למצב  להתאקלם  בקושי  הצליחה  שם  בניצן- 

מחדש לבנות את ביתה השבור ואת חייה.
המשפחה  אב  אחרת-  צרה  המשפחה  על  נוספה  הגירוש  ואחר 
מצבו  שבעקות  בדיאליזה  מטופל  והוא  כליות"  ספיקת  ב"אי  חלה 

שהתדרדר הוא זקוק בדחיפות להשתלת כליה.
 10 5 עד  בין  כרוכה בהמתנה ארוכה של  וההמתנה בארץ  ומאחר 
שנים שמצבו של האב לא מאפשר לחכות זמן כה רב, ולכן על פי 
המלצת הרופאים הוחלט לשלוח את האב לניתוח השתלה בחו"ל 
בעלות כוללת של יותר מ-150.000 דולר! שאין למשפחה מנין לגייס 

סכום זה!
וילדיה-  המשפחה  אם  בשם  נרגשת  בפניה  אליכם  אנו  פונים  לכן 
פתחו את ליבכם ועזרו לאב לעבור את ההשתלה ולחזור ולתפקד 
כראוי להעמיד משפחה על רגליה. שתוכל המשפחה להשלים את 

בנייתה שהחלה אחר הגירוש.

ילדי תשב“ר יתפללו עבור 
התורמים למקרה זה- 

במערת המכפלה- מקום 
קבורת אבותינו הקדושים, 

לברכה והצלחה.


