סיפורו של מקום אתרוגים מתנחלים באום

" ּו

אשוֹ ן ּ ְפ ִרי ֵעץ ָה ָדר
לְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ץ–עבֹת וְ ַע ְרבֵ י–נָ ַחל;
ַּכ ּפֹת ְּת ָמ ִרים ,וַ ֲענַ ף ֵע ָ
וּשְׂ ַמ ְח ֶּתם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֵֹקיכֶ ם ׁ ִשבְ ַעת יָ ִמים"
(ויקרא–כ"ג ,מ').
השבת בפרשתנו אנו מצווים ליטול את
ארבעת המינים ,בין יתר מצוות החגים שאנו
מצווים בפרשה זו.
רש"י בפירושו לפסוק כותב "פרי עץ הדר -
הדר באילנו משנה לשנה וזהו האתרוג".
הרמב"ם בספרו מורה נבוכים נותן טעם
לעניין מצוות ארבעת המינים" .ונראה לי
בארבע מינים שבלולב ,שהם שמחה בצאתם
מן המדבר ,אשר היה לא מקום זרע ותאנה וגפן
ורימון ,ומים אין לשתות אל מקום האילנות
נותני פרי והנהרות ולקח לזיכרון( "...מורה
נבוכים ח"ג פרק מ"ג) .הרמב"ם רואה במצוות
ארבעת המינים כעין לקח היסטורי של המעבר
מהמדבר אל ההתנחלות בארץ.
אחד המקומות הראשונים בארץ ישראל
שגידלו אתרוגים בעת החדשה היה בעיירה
אום אל פחם בצפון השומרון.
העיירה אום אל פחם שוכנת בצפון השומרון
בקרבת כביש  65הידוע בפי כל כביש ואדי ערה/
נחל עירון.
פירוש שמו של הכפר הוא  -אם הפחמים,
על שם משלוח ידם של אנשי הכפר בעבודת
ה"פחמות" ,ייצור הפחמים מהעצים שגדלו
בסביבת העיירה .עד היום כשנוסעים בכבישי
צפון השומרון ניתן לראות מפחמות פעילות
בסביבת הכפר יעבד וכן באזור היישוב מבוא
דותן.
ייצור הפחם נעשה ע"י איסוף של ערימת
עצים והבערתם למשך זמן רב ,ותהליך קירור

מהיר שגורם לפחם להפוך לגושים בדומה
לפחמים של המנגל .באותם פחמים היו
מחממים את הבית בחודשי החורף.
במלחמת השחרור הייתה אום אל פחם וכל
האזור בידי כוחות הצבא העיראקים שפלשו
לארץ במלחמתם נגד מדינת ישראל הצעירה.
עם צאת הצבא העיראקי מהארץ עבר האזור
לידי הלגיון הירדני ורק בהסכמי שביתת הנשק
בשנת  1949עבר המקום לידינו.
בשנת  1870גרו בכפר כ– 1800תושבים
ובשנת  1961היו כ– 7000תושבים (כיום מונה
הכפר  44,100תושבים.)...
בדורות קודמים גידלו באום אל פחם
אתרוגים אשר היו ידועים כמשובחים ביותר.
הרב הירושלמי ר' יעקב הלוי ספיר ביקר
במקום בשנת תרי"ג ( )1853וסיפר" :זיכני אדון
עולם יתברך לתור ולסבב בארצנו הנבחרת
במקום אחד נכבד אשר לא שערוהו מודדי
הארץ ולא הביאו בספריהם ,כי לא ראוהו.
היא העיר העליזה אום אל פאחעם ובנותיה,
אשר הלכתי שמה כמה פעמים לחתוך משם
פרי עץ הדר ...כי שם מקום גידולם לרוב...
העיר הגדולה הזאת עומדת בראש הר גבוהה
ותלול ויושביה ישמעאלים תוגרים (סוחרים)
מחמעדים (מוסלמים) כמה אלפי בעלי בתים...
ויהודים אין איש .רק הבאים לסחור שמה ...אין
שמה שוטר ומושל רק שייח' הוא זקן העיר
ובכל רחוב ...ויש בה מעט חנויות סוחרים ,כי
אך לפלאחים ,הם עובדי אדמה יחשבו רובם
ככולם .ובתיהם מלאים מכל טוב ,גם כסף וזהב
ואוכלים למעדנים כי יש להם צאן ובקר לרוב,
עדרים עדרים וסוסים מזוינים מובחרי המין
במו ימצאו .וגמלים וחמורים אין מספר .סביבות

מבט להתיישבות

גדר שבנתה יישוב עפרה

ב

חורף תשל"ה היו פעילי גוש–אמונים
מאוכזבים מחוסר מעש משוטטים בשומרון
ובנימין ,מחפשים מקומות חדשים שניתן
להקים בהם יישובים .אל אחד הסיורים הללו לקח
חנן פורת את רחל ינאית בן–צבי ,אלמנתו של
הנשיא השני יצחק בן–צבי .השניים הגיעו להר בעל
חצור ,שם עסק צה"ל באותם ימים בעבודות בניה
וגידור של מחנה צבאי גדול .מראה העבודות עורר
אצל הגברת בן–צבי זכרונות מהימים בהם היתה
היא חלוצה ,וחבריה הקימו את "גדוד העבודה".
יישובים רבים היו תולדת "גדוד העבודה" בשנות
העשרים והשלושים של המאה העשרים" .מדוע
שלא תקימו פה פלוגת עבודה?" שאלה את חנן
פורת ,משתמשת במונחי "הימים ההם".
חנן פורת ,שהרעיון שבה את ליבו ,נפגש עם
הקבלן הראשי ,שזכה בחוזה של משרד הביטחון
לביצוע עבודות הפיתוח באתר הצבאי שבראש הר
בעל–חצור .הוא הצליח לשכנע את הקבלן להזמין
פלוגת עבודה מאנשי גרעין "אלון–מורה" ,שיבצעו
את עבודות הגידור בבסיס .כעת נקרתה על דרכם
ההזדמנות להתגנב לשומרון "בדלת האחורית",
דרך שותפות בפלוגת–עבודה הבונה את הבסיס
בהר–בעל חצור.
חבר הגרעין יהודה עציון לקח על עצמו את
המשימה ,להקים קבוצה שתעסוק בעבודות גידור
בהר בעל–חצור ותשאף להיאחז באיזור.

בחודש אלול תשל"ד החלה קבוצת הצעירים
את עבודתה בגידור המחנה הצבאי בהר בעל
חצור .כעשרה בחורים עשו דרכם יום יום מירושלים
להר בעל–חצור ,עבדו בפטישים ובטוריות ,קירטעו
עם ג'יפ ישן בשלג ,ובערב שבו לביתם בירושלים.
מזכירות גוש–אמונים ,מודעת לחשש שהיוזמה
כולה תדעך ,חיברה בין השניים לבין אנשי גרעין
שילה .בחג החנוכה תשל"ה יצאו חברי גרעין שילה
לטיול באיזור בנימין .במהלך סיורם עברו על פני
מבני המחנה הירדני הנטוש בעין–יברוד .המחנה
לא היה מושלם .הקמתו החלה בתחילת שנת
 1967עבור חיל התותחנים הירדני ,אך נקטעה
עם שיחרור יהודה ושומרון על–ידי צה"ל במלחמת
ששת הימים .פנחס ולרשטיין הצביע על בתיו
העזובים של המחנה  -שבעה בתים בסך–הכל -
ואמר לחבריו" :רבותי ,הכירו את ביתכם החדש".
עוד כחמישה חודשים נאלצו להמתין ,עד
שה"היכרות" הזאת יצאה לפועל.
בערב יום העצמאות תשל"ה ,אפריל ,1975
החליטו חברי "פלוגת העבודה" ,שהשעה כשרה
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אל פחם...

אלישע מלאכי

אבותינו רבנינו וגאונינו מדור לדור לברך אך על
אתרוגי אום אלפחם ,כי הגנים האלה נשארו
לנו במסורה קדומה מדור לדור כי המה פרי
הארץ לגאון ולתפארת ...המראה הנעימה
הלזה הייתה לנו לפתח תקווה ולעד נאמן ,כי
הארץ הנשמה הלזו תחכה בכיליון עיניים אל
בניה מארץ מרחקים ואך בנטותם ידיים אליה
תרום קרנה ותלבש הוד והדר" .מודעה מאותה
התקופה ,משנת תרנ"ה ( )1895שפירסם סוחר
ירושלמי מכריזה על "אתרוגים יפים ומהודרים
מבלי כל חשש הרכבה מיפו וכן מהכפרים אום
אלפחם" ,ובשנת תרנ"ח ( )1898התפרסמה
כתבה עיתונאית שנשלחה מירושלים המספרת
על גידול האתרוגים " -ומלבד אתרוגי יפו הנה
רבו גם אתרוגי אום אלפחם".
כיום זכינו וראינו בעלייתם לקרקע של
כשישה יישובים יהודיים בסמיכות לאום אל–
פחם והם מי עמי ,שקד ,חיננית ,ריחן ,טל מנשה,
מבוא–דותן וחרמש .יישובים אלו נמצאים בחלק
הצפוני של שטח המועצה האזורית שומרון,
מונים כיום ביחד כ– 500משפחות בקירוב ,ואף
קולטים משפחות נוספות בימים אלו .שנזכה
לבנות ולהיבנות# .
לסיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

העיר עמקים גדולים ,מעינותיהם ,שדותיהם
גנותיהם ,פרדסיהם ומרעיהם הרחק מהעיר...
ומשלושת עבריה ...יסובבו יערים גדולים
שבארץ ישראל (  -ומכאן מקצוע הפחמות.
ש.ר ...).ויש מקומות ביער שהולכים בתוכם
כמה שעות תחת מכסה האילנות באופל יהלוך
ושודדי יום תחת צילם יחבאו".
בשנת תרל"ח ( )1878ביקר במקום ר' משה
יואל סלומון ,איש רב פעלים אשר נודע כמייסד
העיר פתח–תקווה ומספר שכונות מהשכונות
הראשונות של ירושלים .הרב סלומון בא
למקום לבדוק את כשרות האתרוגים וכך הוא
מספר "הכפר הוא גדול .ולו בתים רבים וחנויות
ובעלי מלאכות .רוב יושבי הכפר המה איכרים,
אולם גם תגרים וסוחרים מישמעאלים ונוצרים
אשר ישכנו בו ...אמרנו אל לבבינו כי רב טוב
תצמח לעדה ה' אשר יזכו להיאחז באדמת
קדשינו ,דשן ושמן יהיה חלקם .ואנחנו קמנו
ונרד במורד ההר אל עין המים ואל הגנות"
ממשיך הרב סלומון ומספר "ולא לחינם בחרו

דרושים מתנדבים לחפירות
ארכיאולוגיות בעקבות העיר
ההיסטורית העי בין התאריכים:
5.6.09 - 1.6.09 ,28.5.09 - 25.5.09
לפרטים :בית ספר שדה עפרה
ofra@spni.org.il ,02-9975516

לטעמכם ,כי אחרת הוא יתפרץ ולא תוכלו לעצור
זאת" .פרס היסס" :כיצד אוכל להבטיח שהסדר
הזה לא יתפרש על ידיכם ,בקול תרועה גדולה,
כניצחון על הממשלה?" "אני מתחייב שאנחנו
נעשה את זה בפרופיל הנמוך ביותר"  -התחייב
פורת .פרס השתכנע .באותו ערב קיבלו את
תשובת המושל הצבאי של רמאללה :המתנחלים
יכולים להישאר במקום .צה"ל לא יעזור להם -
ולא יפריע .במחנה עין–יברוד היו שבעה בתים לא
גמורים ,שחסרו בהם דלתות ,חלונות ושירותים.
את פתחי החלונות סגרו ביריעות ניילון ,ואת פתחי
הדלתות בשמיכות .מקלחות בנו בעצמם" .לו רק
היינו מחכים עוד קצת עם מלחמת ששת הימים" -
"התלוננה" חברת הגרעין שפרה בלס באזני חבריה
 "היינו זוכים עכשיו לתנאי מגורים מושלמים".בלילה הראשון במקום נרשמה על מבנה חנות
הירקות של היום ,המבנה הראשון ששימש ללינה
ולמגורים כתובת בזו הלשון" :מחנה עבודה בעל
חצור" .כשראה חנן פורת את הכתובת ,התרעם :מה
פתאום קוראים יישוב על שם עבודת אלילים?
פורת חיפש שם עברי .מבין היישובים הערביים
באיזור שזוהו עם ערים מקראיות ,היה הכפר
טייבה ,המזוהה עם עפרה המקראית ,הקרוב ביותר
לנקודת ההתיישבות החדשה .היישוב הצעיר קיבל
את הצעת חנן פורת לקרוא למקום "עפרה" ,וזה
שמו בישראל עד היום הזה.
עפרה שבחבל בנימין היה היישוב הראשון
שהקים גוש–אמונים ביהודה ושומרון ,והיישוב
היהודי הראשון שהוקם אחרי מלחמת ששת–
הימים באיזור בנימין ,מצפון לירושלים .עפרה גם
היתה היישוב הראשון שקם במודל שייקרא לימים
"יישוב קהילתי"# .

לתפוס אחיזה בשטח .בט' באייר תשל"ה21 ,
באפריל  ,1975בשעה חמש אחה"צ ,במקום לחזור
לירושלים כמדי יום ביומו ,נכנסו אנשי הגרעין,
 20בחורים ושלוש בחורות ,לבתי מחנה עין–יברוד
הסמוך ,והשתכנו במקום .שעת הכניסה לא היתה
מקרית .באותן דקות ממש ישב חנן פורת לפגישה
מתוכננת עם שר הביטחון שמעון פרס .כשהגיע
מושל רמאללה למקום וביקש מהחבורה לעזוב
את המקום השיבו לו" :אנא ,בקש אישור מהממונים
עליך .אם הם יחליטו שעלינו להתפנות  -נתפנה,
וכך יימנע עימות".
המושל הנבוך העביר את השאלה לאלוף
פיקוד המרכז יונה אפרת ,וזה  -אחרי שנתן תחילה
תשובה שלילית לבקשת הדחייה  -פנה לשמעון
פרס .חנן פורת ,שלמרבה ההפתעה "בדיוק" היה
בלשכת שר הביטחון ,ביקש מפרס" :אתם מנסים
לדכא את הרצון לעלות להתיישבות פעם ,פעמיים
שלוש .בסופו של דבר לא תצליחו .אי אפשר
לכלוא אותנו לחלוטין .תנו לעניין הזה איזשהו
אפיק ,איזשהו מוצא .תנו לו צורה מתונה כלשהי

מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן
"כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספרית נצרים
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אש האהבה הטבעית לאומה
ולתחיתה ,ההולכת ומתגדלת בארץ
ישראל ועל-ידי ארץ ישראל ,תתלקח
בגאון עוזה יחד עם אש ד' ,אש
הקודש ,של כל טוהר האמונה בעוצם
חסנה וגבורתה...
אורות עמ' עה

מ .אב לשלושה ילדים המגדל אותם בכוחות עצמו ,אמם של
הילדים אשר עברה סבל רב בחייה וכיום חולה ולא יכולה לטפל
בילדים .בעקבות כך דואג הוא לבדו לחסרונם של שלושת
ילדיו…
לפני תקופה התגלה אצל מ .גידול קשה ברגלו וצריך לעבור
ניתוח לכריתת רגלו ...ומצבו הכלכלי והבריאותי הולך ומדרדר
מיום ליום .ובגלל החובות שרובצים עליו מטיפוליו ומטיפולי אשתו
אין לו במה להאכיל את ילדיו או לקנות להם בגדים – בשבת
אוכלים הילדים רק לחם וחומוס ולפעמים אף לבית הספר הולכים
הילדים עם תיק ריק -ללא סנדוויץ' .בביתו מחסור גדול ואף את
החשמל והמים רוצים לסגור לו בעקבות חובות מצטברים של
תקופה ארוכה.
הצילו את מ .ואת משפחתו ,ועזרו לו לעמוד על רגליו ולפרנס את
משפחתו בכבוד אחר כל הסבל שעבר בחייו.

לארגון יש אישור על פי סעיף 46
לפקודת מס הכנסה
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על פי דברי הרבנים ניתן לתרום
מכספי מעשר

גליון  | 145אייר תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 18:49
ת"א 19:04
חיפה 18:57
חברון 19:03
שכם 18:54
ב"ש 19:05

צאתו:
20:04
20:07
20:08
20:05
20:05
20:05

חוגגים  30להקמת מועצה אזורית שומרון  -השר משה יעלון וראשי ההתיישבות  באירוע בצפון השומרון

על פרשת השבוע אמור
הרב מרדכי גרינברג  -ראש ישיבת כרם ביבנה

ּ
"כ

העומר וזכות הארץ

י ָתבֹא ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם
אתם ֶאת
ו ְּק ַצ ְר ֶּתם ֶאת ְק ִצ ָיר ּה וַ ֲהבֵ ֶ
אשית ְק ִצ ְירכֶ ם ֶאל ַהכּ ֵֹהן"
ע ֶֹמר ֵר ׁ ִ
(ויקרא כג ,י) .ודרשו חז"ל" :ומאיזה זכות זכו
ישראל לירש את הארץ? הוי אומר בזכות מצות
העומר ,דכתיב גביה' ,כי תבואו' וכו'" (ויקרא רבה
כח ,ד) .ועוד אמרו שם" :לעולם אל תהי מצות
העומר קלה בעיניך ,שעל-ידי מצות העומר
זכה אברהם לירש את ארץ כנען .ההוא דכתיב
(בראשית יז ,ח) 'וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך וּלְ זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ
יך' ,על מנת
– 'וְ ַא ָּתה ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ִת ׁ ְשמֹר' (שם ,ט) .ואיזה? זה
מצות העומר".
אנו לא נעסוק במסגרת זו ביחס שבין מצות
העומר לברית המילה ,אף שהמדרש דורש את
הכתוב "וְ ַא ָּתה ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ִת ׁ ְשמֹר" – שנאמר על
המילה – על מצות העומר ,אלא נעסוק ביחס
שבין מצות העומר לזכות הכניסה לארץ .יצוין
שבכל המצוות התלויות בארץ לא נזכרה זכות
הירושה ,אלא במצות העומר בלבד .הכניסה
לארץ עלולה לגרום להחלשת האמונה בה',
ולהעמדת האדם במרכז העשייה; לפיכך הזהירה
התורה אזהרות רבות לפני הכניסה לארץ.

ִּ
ֹאמר ִ ּבלְ בָ בְ ָך ַר ִ ּבים ַה ּגוֹ יִ ם ָה ֵא ֶּלה ִמ ֶּמ ִ ּני
"כי ת ַ
ישם .לֹא ִת ָירא ֵמ ֶהם ,זָ כֹר ִּתזְ כּ ֹר
ֵאיכָ ה אוּכַ ל לְ הוֹ ִר ׁ ָ
ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך לְ ַפ ְרעֹה וּלְ כָ ל ִמ ְצ ָריִ ם
וכו'".
"כי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ִּ
יך ְ ּב ִק ְר ֶ ּב ָך ֵא-ל ָ ּגדוֹ ל וְ נוֹ ָרא ...וְ נָ ַתן
ַמלְ כֵ ֶיהם ְ ּביָ ֶד ָך ...לֹא יִ ְתיַ ֵצּ ב ִא ׁיש ְ ּב ָפנֶ ָ
יך" (דברים
ז ,יז-כד)" .וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר הוֹ לִ יכֲ ָך ה'
ֱאל ֶֹק ָ
יך זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ...וַ יְ ַע ְ ּנ ָך וַ ַ ּי ְר ִעבֶ ָך וַ ַ ּי ֲאכִ לְ ָך
ֶאת ַה ָּמן ...לְ ַמ ַען הוֹ ִד ֲיע ָך ִּכי לֹא ַעל ַה ֶּל ֶחם לְ בַ דּ וֹ
יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם" (שם ח ,ב-ג).
"כי ה' ֱאל ֶֹק ָ
ִּ
יך ְמבִ ֲיא ָך ֶאל ֶא ֶרץ טוֹ בָ הֶ ,א ֶרץ נַ ֲחלֵ י
ָמיִ ם וכו' וְ ָאכַ לְ ָּת וְ שָׂ בָ ְע ָּת וּבֵ ַרכְ ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ...
ִה ּׁ ָש ֶמר לְ ָך ּ ֶפן ִּת ׁ ְש ַּכח ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך לְ בִ לְ ִּתי ׁ ְשמֹר
"פן
ִמ ְצוֹ ָתיו ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָטיו וְ ֻח ּק ָֹתיו( "...שם שם ,ז-יא)ֶ ּ .
ּתֹאכַ ל וְ שָׂ בָ ְע ָּת וּבָ ִּתים טֹבִ ים ִּתבְ נֶ ה וְ יָ ׁ ָשבְ ּת ...וְ ָרם
לְ בָ בֶ ָך וְ ׁ ָשכַ ְח ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ...וְ ָא ַמ ְר ָּת ִ ּבלְ בָ בֶ ָך
כּ ִֹחי וְ ע ֶֹצם יָ ִדי ָעשָׂ ה לִ י ֶאת ַה ַחיִ ל ַה ֶ ּזה .וְ זָ כַ ְר ָּת
ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ִּכי הוּא ַה ּנ ֵֹתן לְ ָך כּ ַֹח לַ ֲעשׂ וֹ ת ָחיִ ל"
(שם שם יב-יח) .וביאר הר"ן בדרשותיו ,שלא
נאמר שה' עושה לך את החיל ,אלא את החיל
אנו עושים ,רק שהוא נותן לנו כח לעשות חיל
המשך בעמ' 7

DJ Pelly

מומחה למוסיקה יהודית
להזמנת אירועים∫ dj@prnisa.co.il ∞µ≤≠∂∞µ±µµµ

חדשות ישע
עשרות אלפים באירועי יום העצמאות ביש"ע
להאמין בזכות מדינת ישראל להתקיים .זו העת
להתפקח מאשליית 'שטחים תמורת שלום'
ולהחזיר את הביטחון לעצמנו .מספיק עם חוסר
הסימטריה שהערבים יכולים להסתובב בכל
מקום בארץ וליהודים יש מקומות שאסור להם
להסתובב בהם .יהודי יכול לחיות בכל מקום
בארץ ישראל".
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין פנה לשר
יעלון ,ואמר" :העצמאות שלנו תהיה להוכיח
שההכרעות מתקבלות על ידי הבוחר הישראלי
והממשלה החדשה ולא ע"י הבית הלבן .מבחינה
זו ההתיישבות מציבה בפני הממשלה את האתגר
להוכיח כי אכן ישראל עצמאית וריבונית ,לא רק
להלכה כי אם למעשה".
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה
התייחס למספר המטיילים והמבקרים הרב
בשומרון ביום העצמאות ואמר" :עם ישראל
הצביע ברגליים ואמר את האמירה הברורה :לא
להתקפלות ,כן לציונות ולתנופת התיישבות
בארץ ישראל" .בני קצובר ,יו"ר ועד מתיישבי
השומרון אמר בטקס" :בשנים האחרונות הוכח
כי ויתור על ערכים מוביל מיד גם להרעה
ביטחונית .יש לחדש את תנופת ההתיישבות
ביהודה ושומרון".
אירועי יום העצמאות בשומרון אורגנו ע"י
מועצה אזורית שומרון ,מתנ"ס שומרון ,מועצת
יש"ע ,ועד מתיישבי השומרון ,אמנה ובשיתוף
צה"ל# .

עשרות אלפי בני אדם השתתפו ביום
העצמאות באירועים השונים ברחבי יהודה
ושומרון .הפארקים ואתרי הטיול והבילוי
התמלאו עד אפס מקום במטיילים.
מטיילים רבים הגיעו לגוש עציון וביקרו
בהרודיון ,באמת הביאר ובשלל אתרי התיירות
והאטרקציות שבאיזור .כמות אדירה של
מטיילים הציפה את יער יתיר שבדרום הר חברון,
ועומס מיוחד הורגש באתר הארכיאולוגי סוסיא
במבקרים רבים שבאו ביום העצמאות לחבר בין
עבר הווה ועתיד .בבנימין נמלא יער אום-צפא
במשפחות ובמבקרים שהגיעו לאירוע המרכזי
של המועצה האזורית מטה בנימין שחגגה 30
להקמתה.
במועצה האזורית שומרון ,שאף היא ציינה
לצד יום העצמאות ה־ 61למדינת ישראל גם 30
שנה להקמת המועצה ,התקיימו שני אירועים
מרכזיים  -בצפון השומרון ובנחל קנה .האירוע
באזור נחל קנה נפתח בצעדה לאורך הנחל
מקרני שומרון ליקיר בשילוב הדרכות ושחקני
רחוב לאורך הנחל .בצפון השומרון צעדו אלפים
ממבוא דותן עד מחסום ריחן ,במקביל להפנינג
ענק שנערך סמוך ליישוב טל מנשה .בעצרת
המרכזית השתתפו המשנה לראש הממשלה
השר משה (בוגי) יעלון וראשי ההתיישבות.
השר יעלון ,אמר בטקס" :אשליית חלוקת
הארץ התנפצה .יש ללמוד את הלקח מהניסיון
של אוסלו ,שלא הביא מישהו בצד השני

מארץ התנ"ך לפסגת חידון התנ"ך

חתן התנ"ך העולמי ספיר מלכא מכוכב יעקב וסגנו אורי לוביש מבית יתיר

וניכר בו שהוא מצטער בשביל חברו על ההחמצה
ופניו הקרינו צער.
ראש המועצה האזורית מטה בנימין ,אבי רואה,
בירך את חתן התנ"ך העולמי ואמר" :החיבור
להתיישבות ולעשייה נובע כולו מהתנ"ך ואך
טבעי וסמלי הדבר ששני תושבי ההתיישבות וארץ
התנ"ך גילו את הבקיאות הרבה ביותר וידע וקשר
עמוק לספר הספרים".
ראש המועצה האזורית הר חברון ,צביקי
בר־חי ,בירך אף הוא את הזוכים ואמר" :אורי
הוא תלמיד ישיבה לחינוך סביבתי בהר חברון
המקשרת בין התנ"ך והמקורות לבין הארץ
ונופיה .אין ספק ששני הזוכים מחוברים היטב
הן לתנ"ך והן לארץ ישראל"# .

שניים מתושבי יש"ע הגיעו למקומות
הראשונים בחידון התנ"ך העולמי לנוער שנערך
ביום העצמאות :ספיר מלכא מכוכב יעקב
שבמטה בנימין ותלמיד בישיבה לצעירים שליד
מרכז הרב בירושלים ,זכה בתואר חתן התנ"ך
העולמי .סגנו שזכה כחודש וחצי קודם בתואר
חתן התנ"ך הארצי ,הוא אורי לוביש ,תושב בית
יתיר שבהר חברון ותלמיד ישיבת בני עקיבא
לחינוך סביבתי בסוסיא.
מלכא ולוביש הפגינו במהלך החידון ידע רב
ושמרו על שוויון בנקודות לכל אורכו .בשלב
הסיום נערך ביניהם 'שובר שוויון' בו גבר מלכא
על לוביש לאחר שאלה אחת בו הודה אורי כי
איננו יודע את התשובה .מלכא הוכיח אצילות
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עשור לסנסנה ולאלוני שילה
זכיתם ,להיות שותפים להקמת סנסנה כעוד
חוליה בשרשרת המפוארת של ההתיישבות
בין חברון ובאר שבע מימי האבות ,כלב
בן יפונה  ,דוד המלך ,בית שני ועד העת
החדשה".
במוצאי יום העצמאות היו אלה תושבי
אלוני שילה הסמוכה לקרני שומרון שציינו
עשור להקמת השכונה .במקום התקיים
אירוע חגיגי בהשתתפות מקימי השכונה,
התושבים ,בני משפחותיהם ,ראשי
ההתיישבות באיזור ובהם יו"ר מועצת יש"ע
דני דיין שבירך את התושבים .בהמשך הערב
הוקרן סרט מיוחד שהופק לערב זה המספר
את סיפור הקמת המקום והתקיימה הופעה
של הזמר אודי דוידי # .

בערב יום העצמאות חגגו תושבי סנסנה
שבדרום הר חברון עשר שנים לעלייתם
לקרקע בערב יום העצמאות תשנ"ט .תוכנית
הערב כללה תפילה חגיגית ,מערכונים,
הופעות ילדים והרקדה עם הלהקה המקומית
של היישוב.
ראש המועצה האזורית הר חברון ,צביקי
בר חי אמר בטקס" :ההתיישבות הייתה
אחת מאבני היסוד לחידוש האחיזה והחזרה
לחיים מלאים של עם עצמאי בארצו .וכך
אנו מכירים את ההיסטוריה הקצרה של
 120השנים האחרונות :הקמת המושבות,
חומה ומגדל ,אחת עשרה הנקודות בנגב,
התיישבות בנגב ובגליל ,והקמת היישובים
בגולן ,בבקעה ביהודה ושומרון .זכינו -

ישראל חוגגת ירושלים
תוך מתן מקום גדל והולך לציבור הערכי לעצב
את פני העיר ,תרבותה ורוחה.
ב"מרימים את הדגל" מזמינים את הציבור
ביש"ע לקחת חלק באירועים ולתת כתף וסיוע
בערים ולעזור לגרעינים התורניים שם להניע את
התהליכים .הצטרפותם של יישובים או בני נוער
מהיישובים לתוך האירוע העירוני נותנת כוח רב
לפעילים ,מאפשרת להם להרים את האירועים
בעוצמה ובהצלחה ,ויוצרת חיבור חשוב של
היישובים אל הערים והמרכז# .
לפרטים ולהצטרפות" :מרימים את הדגל"
www.hadegel.org.il  052-5665008
merimimdegel@gmail.com

בתנועת 'מרימים את הדגל' משלימים בימים
אלו את ההכנות לקראת אירועי יום ירושלים
שייערכו השנה בלמעלה מ– 50ערים ברחבי
הארץ ,וקוראים לציבור ביש"ע להיות שותפים
למהלך הגברת תודעת ירושלים בכל חלקי הארץ.
בתנועה אומרים כי להבדיל מהשנים
הקודמות ,בהן היה נדמה כי אירועי יום ירושלים
היו לנחלתם של הציבור הדתי–לאומי בלבד,
הרי שהשנה לראשונה ,חשים בפריצת דרך
משמעותית בתחום עם הירתמותם של עיריות
רבות להרמת האירועים ולשותפות ממסדית
פעילה ,דבר המעיד על התפתחות משמעותית
ברצון ובמודעות להרמת אירועים ערכיים בערים,
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יש"עמדה

לפי הנראה כרגע גורמים שונים
בממשל בוושינגטון ,ובהם גם יהודים
האוחזים בדעות שמאל קיצוני ,עושים
הכל כדי ליצור עימות בין הצדדים.
עימות כזה ,הם יודעים ,ייצור לחץ
על ראש הממשלה בדעת הקהל
הישראלית המכבדת ומעריכה את
האמריקנים ,בייחוד כאשר מדובר
בראש ממשלה בתחילת הקדנציה ,וכך
הם יוכלו לכפות מהלכים מדיניים כאלה
ואחרים – בניגוד לרצון העם בישראל.
את הבעירה הזו מלבה גם התקשורת
בישראל אשר מעצימה כל אי הסכמה
וחילוקי דעות לכדי משבר ועימות,
כדי לייצר כותרות פרובוקטיביות – הן
מטעמים מסחריים ,כדי למכור עוד
עיתונים ,והן מטעמים פוליטיים ,כדי
שלמרות שהבוחר הישראלי בחר בדרך
אחת ,בסופו של דבר מנהיגיו ילכו
בדרך אחרת.

על דמוקרטיה
בעוד זמן לא רב ימריא ראש
הממשלה בנימין נתניהו לוושינגטון
לפגישה ראשונה עם הממשל
האמריקני ועם העומד בראשו ,ברק
אובאמה .ארצות הברית מתיימרת
להיות הדמוקרטיה הגדולה בעולם.
היא חרתה על דגלה ערכים כחופש,
שיוויון ,ודמוקרטיה .אך מה יהיה
כאשר בצורה דמוקרטית עם בוחר
את מנהיגיו על פי עמדותיהם ,הגם
שאינם עולות בקנה אחד עם דעתו
של הממשל בארה"ב? האם גם אז
תכובד הדמוקרטיה?
דמוקרטיה פירושה  -שלטון העם.
הדרך הטובה ביותר שיש לנו כיום להבין
את רצון העם היא באמצעות בחירות
או במשאל עם .הבחירות האחרונות
נערכו כשברקע מהלכים מדיניים
כושלים כמו הנסיגה מחבל עזה ,ועידת
אנאפוליס ,דיבורים על ירידה מרמת
הגולן ,ואפילו תזכורת כואבת לתוצאות
הבריחה מלבנון באמצעות חטיפת
 2חיילים ומלחמה כואבת בצפון.
הבחירות האחרונות נסובו על הדרך.
הדרך שבה עם ישראל רוצה להמשיך
לפסוע .תוצאות הבחירות האחרונות
העידו באופן מובהק כי העם אמר את
דברו – גוש הימין התחזק מאוד ,בעוד
גוש השמאל כמעט ונעלם .העם הכריע
בעד ההתיישבות ונגד דרך הנסיגות
הכושלת.
אנו מקווים ומצפים שהממשלה
הבאה תהיה קשובה לרחשי העם
ותביא את רצון הבוחר והכרעתו בקלפי
לכדי מימוש ולתוצאות בשטח.
האם ברק אובאמה ,ישכיל להבין
זאת? האם הוא ידע לכבד זאת? אנו
מקווים.

מועצת יש"ע מחזקת את ראש
הממשלה בנימין נתניהו לקראת
נסיעתו ,ומאחלת לו שישכיל לדעת
ולעמוד במכבש הלחצים המופעל
עליו ועל ממשלתו מצד גורמים
כאלו ואחרים .אנו מלאי תקווה
שראש הממשלה ידע לשמור על
נכסיה האסטרטגים של מדינת
ישראל וידע להציג דרך שיש בה
שמירה על חוסננו הלאומי ,אך אין
בה לא עקירת יישובים ולא נסיגות.
את המשפט "דברים שרואים מכאן
 לא רואים משם" אמרו בעבר עלראשי ממשלות שהבטיחו דבר אחד
לבוחר ,וכאשר התיישבו על כס ראש
הממשלה פעלו בדרך אחרת .אנו
מקווים שלא יהיה ניתן לומר זאת על
ממשלת ישראל הנוכחית ועל העומדים
בראשה .לצערנו כיום את הדברים
שרואים מכאן ,מיש"ע ,את מגדלי
עזריאלי ,את ערי המרכז ,את העיר
העתיקה בירושלים ,ואתרים נוספים
שיהיו בטווח הטילים אם תוקם מדינה
פלשתינית בשטחי יהודה ושומרון ,לא
רואים משם ,מהחדר הסגלגל בבית
הלבן בשדרות פנסילבניה.
אנו מקווים שבמהלך הפגישות
המדיניות ידעו ראש הממשלה
ונציגיו לעמוד על המשמר ,ולהסביר
את המציאות הפשוטה :שהקמת
מדינת טרור נוספת שתיפול
בתוך שעות בידי חמאס ,לצד
שליטת חמאס בחבל עזה ,ונוכחות
חיזבאללה בגבול הצפון עלולה
להיות איום אסטרטגי לקיומה של
מדינת ישראל .לדמוקרטיה זכות
להגן על עצמה .דווקא נשיא ארצות
הברית צריך להבין זאת# .

להפיק ספר ...זה לא סיפור ,עבורנו זה לא סיפור .אנחנו נעשה זאת עבורך.
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עם הספר
הכרך האחרון

סדרת עם הספר
 ₪35בלבד לכרך

 ספרות המוסר
 מחזור לראש השנה
 מחזור ליום הכיפורים
 מורה נבוכים
 ש"י עגנון
 תורת החסידות
 אמונה בזמן משבר
 ר' נחמן מברסלב
 שולחן ערוך  -אורח חיים
 סידור תפילה
 הספרים החיצוניים

 תנ"ך
 ששה סדרי משנה
 חיים נחמן ביאליק
 תלמוד בבלי  -מסכת ברכות
 הזוהר  -אגדות ומעשים
 ספר הכוזרי
 הרמב"ם  -כתבים נבחרים
 הגדה של פסח
 בנימין זאב הרצל
 ציונות  -מבחר כתבים
 תורת הסוד הקדומה
שירים
מבחר
 לאה גולדברג -
 האחרים  -ברוך שפינוזה ושלמה מימון
סיפורים
מבחר
 שלום עליכם -
 מסורת בעידן המודרני
להזמנות טלפוניות03-7683333 :

 5/5/09לאור:
 2:47:21המוציא

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

_shelanu.indd 1

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
צילום תמונת השער:
קובי חי שירותי צילום
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

8564

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אברהם חיים גאגין
תדע שאני כונסם לארץ ישראל חלק ב'

ה

רב אברהם חיים גאגין הנהיג את קהילת
ירושלים ביד רמה כחכם באשי וכראשון
לציון .במקביל לפסקי ההלכה והיותו
מורה הוראה ואב בית דין ,שימש גם כראש
ישיבת המקובלים 'בית אל' בעיר העתיקה.
בימיו של הרב חיים אברהם גאגין היו
השומרונים שישבו בשכם בסכנת כליה .היה
זה לאחר שאברהים פחה המצרי קיבל את
השליטה על סוריה ועל ארץ ישראל בשנים
 .1840 - 1831חכמי הדת המוסלמים טענו
שלשומרונים אין דת והם לא מאמינים בספרים
הכתובים ברוח הקודש ובהם תורת משה ,ספר
תהילים ,הנביאים והקוראן .החכמים אמרו שרק
לכת ,המאמינה לפחות באחד מהספרים האלה,
יש להתייחס בסובלנות .השומרונים טענו כי הם
מאמינים לחמישה חומשי תורת משה .אולם
המוסלמים שלא ידעו את לשון הקודש ולא
את כתב היד השומרוני ,לא קיבלו את דבריהם.
הסכנה לשומרונים בשכם לא הייתה מדומה שכן
בדמשק ,במאה ה– ,17קרה אירוע דומה וחברי
העדה נרצחו ,הנותרים המירו דתם ורק בודדים
נמלטו .הפעם הייתה סכנה כי העדה השומרונית
תמחה מעל פני האדמה.
ָ
על התקופה הקשה לשומרונים ,כותב ד"ר
א .לוי ,מזכירו של משה מונטיפיורי שביקר
בשכם בחודש אב שנת תקצ"ח " :1831נחשבו
לו השומרונים לעובדי אלילים ,אשר לא אבה

לתת להם ניר בארצו .ותהי להם עת צרה אשר
כמוה לא נהייתה ,כי ידעו כי נכון המַוֳת מידו".
השומרונים פנו בבקשה לעזרה אל הרב הראשי
של יהודי ירושלים ,הרב אברהם חיים גאגין אשר
נחלץ לעזרתם ונתן להם תעודה בכתב המאשרת:
כי העם השומרוני הוא ענף מבני ישראל המודה
באמיתות התורה .בכך ,באמצעות תעודה
זו ,הציל הרב גאגין את השומרונים שבשכם
מהגורל שמצא את בני עדתם ,באותו תקופה,
בדמשק.
הרב גאגין חיבר את ספר 'מנחה טהורה' על
מסכת מנחות ,שהודפס בסלוניקי ב–,1935
וכן את ספרו המפורסם 'חיים מירושלים' ובו
דרשות שונות שאותן נשא הרב גאגין בירושלים,
על ברית מילה ,על שבת זכור ,שבת כלה ,ועוד,
ובהן פירושים והתבוננות מקורית על פרשיות
התורה ,על המועדים ,ועל סוגיות בש"ס.
בדרשה לקראת פורים מסביר הרב גאגין
בכלים הלכתיים את כוונתו של המן הרשע ,ואת
הקשר שבין ארץ ישראל לעם ישראל:
"ובה יובן הני קראי דהמן ישנו עם א' מפוזר
ומפורד בין העמים וגו' .וראוי לדעת מאי כוונתו
בכולי האי ליצנות ונראה לפרשו חוץ מדרכינו בב'
פנים האופן האחד מה שראיתי בס' מערכי לב...
שפירש מארז"ל 'ידוע תדע  -ידוע שאני מפזרם
תדע שאני כונסם' .דלכאורה מאמר זה סתום
וחתם דמה עניין פיזור וכינוס? והוא מפרשא

בוגר צבא ,ישיבה ומכינה יקר,
שלום לך!
הלימודים יתקיימו במכללה האקדמית
כנרת בעמק הירדן.
המגורים בדירות של הישיבה התיכונית
בבית שאן | בתוכנית :בית מדרש חי
המשולב בעשייה קהילתית | בין מלמדי
בית המדרש הרב אלישע וישלצקי
והרב איתן צוקר.

הנך מוזמן להצטרף
לחבורת צעירים שתלמד

לתואר מהנדס
בתחום
הנדסת מערכות מידע,
חשמל ואלקטרוניקה

(לווי תורני וחינוכי ע"י הצוות של הישיבה)
 הלימוד מוכר כנקודות זכות לתואר ראשון
 מילגת לימודים בסך  36,000ש"ח
 מגורים  הסעדה חלקית
 הסעות מחיספין לצמח וחזרה
 כתמורה יעבדו הלומדים בפנימיה של
הישיבה התיכונית בהיקף של  6שעות
שבועיות בקידום תלמידים בתחומים שונים
 יוענקו מלגות גם ללימודי ארץ ישראל עפ"י
הקריטרונים של המכללה

ולתואר ראשון

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

בתחומים נוספים

1-800-20-90-20
הרב אלירז מזרחי 054-5240975
הרב מאיר (מירו) דיין 052-8308322
זיו אופיר 050-5656291

www.kinneret.ac.il

ישיבת בני עקיבא

בית שאן
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כל הארצות לע' אומות ,וארץ ישראל לחלק עמו
ונחלתו  -אלו ישראל' .ואם כן ,כשגזר הקב"ה
להיות ישראל בגלות פזורים בין האומות אם
כך יזכו בהם השרים שבאו בתוך ארצם כיוון
שנתפזרו בין האומות מי הקב"ה והווה ליה כדין
פירות מפוזרות דהרי אלו שלו ,אך זה אינו דכיוון
דהקב"ה המפזרם אינם בדרך נפילה ,כי אם בדרך
הינוח ,ועתיד לכונסם ,אין מי שיוכל לזכות בהם,
וזהו כוונת רז"ל 'ידוע שאני מפזרם בגלות בין
אומות העולם' ,ושמא תאמר חס וחלילה יזכו
בהם העמים בדין? תדע שאני כונסם בדין דלאו
בדרך נפילה הם אלא בדרך הינוח".
הרב אברהם חיים גאגין השיב את נשמתו
הקדושה לבוראה בכ' באייר ה'תר"ח ()1848
ונטמן בבית העלמין בהר הזיתים בחלקת
המג'ארים .בנו ,ר' שלום משה חי (השמ"ח)
גאגין ,המשיך את דרכו של אביו .אף הוא עמד
לימים בראשות ישיבת 'בית אל' והיה לאחד
ממעבירי הקבלה ,והוציא חלק מכתבי אביו
לאור לאחר פטירתו# .

בהקדים שכל אדם  -מצא פירות מפוזרות הרי
אלו שלו ,ופסקו הטור והשו"ע שאם הם דרך
הנחה לא יגע בהם ,ואם הם דרך נפילה  -הרי
אלו שלו .וידוע שחילק הקב"ה בדור הפלגה 70
אומות ל 70שרים וישראל לקחו לו לגורלו הכי
אמרינו בספרי' :יצב גבולות עמים  -חלק הקב"ה

העומר וזכות הארץ
המשך מעמוד השער

זאת ,שהרי כך נאמר בו" :לְ ַמ ַען הוֹ ִד ֲיע ָך ִּכי לֹא
ַעל ַה ֶּל ֶחם לְ בַ דּ וֹ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדםִּ ,כי ַעל ָּכל מוֹ ָצא ִפי
ה' יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם" (דברים ח ,ג) ,ובארץ ישראל מצות
העומר מזכירה זאת .ועל כן מדגיש המקרא
בכניסה לארץ" :וַ ּיֹאכְ ל ּו ֵמ ֲעבוּר ָה ָא ֶרץ ִמ ָּמ ֳח ַרת
ַה ּ ֶפ ַסח ַמצּ וֹ ת וְ ָקלוּי ...וַ ִ ּי ׁ ְשבּ ֹת ַה ָּמן ִמ ָּמ ֳח ָרת
ְ ּב ָאכְ לָ ם ֵמ ֲעבוּר ָה ָא ֶרץ וְ לֹא ָהיָ ה עוֹ ד לִ בְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ָמן" (יהושע ה ,יא-יב) .וכתב שם רש"י'" :ממחרת
הפסח' – יום הנפת העומר ,שהקריבו עומר
תחלה" ,ומיד כשהקריבו העומר פסק המן .שכן
המודה בעומר ,שוב אינו צריך למן.
השקיעה בתאוותנות ,צבירת עושר ורדיפה
אחר נהנתנות ,היא ההפך של הזכירה הזאת,
ובאלו אנו מפקיעים את זכותנו מן הארץ.
ברם בזכות מצות העומר זכינו לירושת הארץ,
ובזכות הזיכרון המתמיד בהשגחה האלקית
ובנתינת הכוח לעשות חיל ,אנו מתמידים
לישב בארץ# .

(הדרוש העשירי) .ברם כיצד נזכור ,שה' אלוקינו
הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל? על ידי קרבן
העומר ,קרבן המבטא את ההודאה וההכרה
על הליווי המתמיד של ריבונו של עולם לעם
ישראל בכל צעדיהם .וכך אמרו חז"ל'" :והבאתם
את עמר ראשית קצירכם אל הכהן'...א"ר ינאי:
בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרא אחת של
בשר מן השוק ,כמה יגיעות הוא ידע ,כמה צער
הוא מצטער ,עד שבישלה .והבריות ישנין על
מטותיהן ,והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים
ומגדל צמחים ומדשן את הפירות ,ואין נותנים
לו אלא שכר העומר" (ויקרא רבה כח ,א).
הכיבוש של ארץ־ישראל והבעלות על הארץ
עלולים להשכיח מאתנו את העומד מאחורי כל
המהלכים שגרמו לניצחון .אמנם אנו משתמשים
בכוחנו לכיבוש הארץ ולשליטה עליה ,אך
לעולם צריך לזכור מי נותן לנו את הכוח לעשות
את החיל הזה .בהיותנו במדבר היה המן מזכיר
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חדש! הקמת גרעין של רא
והחזון שלנו -הצבת מנהיגות

ש יהודי בקרית ביאליק

של תורת חיים הרואה בבית המדרש
את בית היוצר לנשמת האומה...

״...רק עוד פינת סתר
שוממה וקטנה נשארה בבית
המדרש ותתכס בצל...״
)מתוך שירו של ביאליק ״לבדי״(

בואו להיות שותפים
בהקמת גרעין חדש
בחסות
בקיץ הקרוב בע״ה.

דרושות גם
בנות שרות
לאומי!!

איציק 052-6071500
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ילדים שלנו
זהה את המקום
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
את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות
הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.
פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
פיתרון החידה מהשבוע שעבר :הרב גורן זצ"ל תולה דגל על מערת המכפלה בשיחרור חברון ,כ"ט
באייר תשכ"ח .על הרגעים הללו סיפר לימים הרב גורן בראיון לד"ר יוסף שרביט"  :רציתי ,עד מאוד,
לתלות דגל על מערת המכפלה .הגעתי לחברון בסביבות  06:00בבוקר .הדבר נמשך עד קרוב ל 08:00
ועוד לא התפללתי ורציתי להתפלל בתוך המערה .סבלנותי החלה לפקוע .פתאום מצאנו ברזל שעמו
נסינו להפיל את השערים .לא צלח הדבר בידנו .לבסוף שמענו טרטור של טנק .היה זה הטנק הישראלי
הראשון .היה להם מוט ברזל ,עמו פתחנו לבסוף את השערים .כמו כן לקחתי מהטנק דגל ישראל .הדגל
הזה ,שרצו לתלות על העירייה של חברון ,בקשתי לתלות על מערת המכפלה .דגל זה לקחו הטנקיסטים
מן ה"קישלה" קרוב לשער יפו ,בירושלים .אישה יהודיה שגרה בשכונה סמוכה ,הכינה את הדגל הזה
עבור מגדל דוד .דגל זה הובא לחברון  .עליתי על הצריח של הטנק "שרמן" ותליתי את הדגל" (הראיון
המלא מופיע באתר מערת המכפלה בכתובת .(www.machpela.com
שמות הילדים הזוכים מהגיליון הקודם:
אברהם ביננפלד מרחובות ,יניב שפיר מבית שמש ,נעם גלר מחיספין
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