כיסופים

כאלף מחנכים ובני נוער השתתפו ביום ה' שעבר במסע כיסופים לגוש קטיף (עמ' אחורי)

שלנו

 | 279במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
שבט תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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יסוד – שהוא מעלה
סיפורי ארץ ישראל

למעלה מ 1,500-משפיענים,
פוליטיקאים ,עיתונאים ומעצבי דעת
קהל ביקרו ביהודה ושומרון מאז
החל לפני כשנתיים מיזם הסיורים
"הגיע הזמן שנכיר" בהובלת מנהלת
ההסברה של מועצת יש"ע .לא מעט
פעמים נשאלנו על מידת ההשפעה של
סיורים אלה ,ועל היכולת שלהם לחולל
שינוי של ממש בתודעה הציבורית.
סיפור מעניין שהתרחש מתחת לפני
השטח בשבועות האחרונים ,עונה
על השאלה הזו באופן חד משמעי.
בישעמדה השבוע  -הצצה מרתקת
להתגלגלותו של סיור אחד פשוט
לכדי מהלך חשוב ועוצמתי במסגרת
מאבקה של מדינת ישראל נגד גורמים
אנטי-ישראליים באירופה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:39
תל אביב 16:54
חיפה 16:43

יציאה
17:53
17:54
17:52

כניסה
16:45
חברון
16:43
שכם
באר שבע 16:54

ĕĔĤĠ

ĦēĠĥĚĘ ĤđĚĥ

ěĐė

יציאה
17:53
17:52
17:55
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אלי כהן
דמויות מופת בעם ישראל

האּפּפענס
וואס ַ
ָ
מה קורה

על הפרשה בשלח
הרב חגי גרוס

דרך ארץ קדמה לתורה

מ

שפט ידוע הוא ושגור בפי כל
כי "דרך ארץ קדמה לתורה" -
כלומר עוד לפני ההקפדה על
לימוד התורה ועל קיום המצוות יש לחנך
לדרך ארץ ,להתנהגות נאותה וליחס הגון
וישר כלפי הזולת.
חז"ל למדו כלל זה מהפסוק בספר
בראשית אשר מתאר כיצד ה' שמר על עץ
החיים לאחר שהאדם אכל מעץ הדעת.
וכך אומר הפסוק" :וַ יְ גָ ֶרׁש ֶאת ָה ָא ָדם
וַ ּיַ ְׁשּכֵ ן ִמ ֶּק ֶדם לְ גַ ן ֵע ֶדן ֶאת ַהּכְ ֻר ִבים וְ ֵאת
לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ֶּפכֶ ת לִ ְׁשמֹר ֶאת ֶּד ֶרְך ֵעץ
ַה ַחּיִ ים" .מאחר והתורה נמשלה לעץ חיים,
על פי הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה
 ,"...למדו חז"ל כי יש דרך שהיא לפני עץ

Ĥďĝ ĘĕĘ

ראש ישיבת אמי"ת כפר גנים ,פ"ת

החיים ,כלומר יש דרך ארץ לפני התורה.
מהי אותה דרך ארץ? כיצד יש לקיימה?
מה נכלל באותו חיוב על התנהגות נאותה?
את זאת חז"ל לא לימדו אותנו .הם כנראה
סמכו על ההיגיון ועל התבונה שלנו כבני
אדם .כולנו אמורים להבין כיצד מתנהלת
חברה ,כיצד יוצרים יחסי חברות ועזרה
הדדית ובקיצור כיצד להיות בני אדם.
לא רבים שמים לב אולם מפרשת השבוע
שלנו ניתן ללמוד מהי אותה דרך ארץ אשר
קדמה לתורה .גם בפרשת בשלח מספרים לנו
חז"ל כי בני ישראל נצטוו על דרך הארץ עוד
לפני שקבלו את התורה .בני ישראל מגיעים
למרה לאחר שלושה ימים ללא מים במדבר
ושם הם מוצאים מקור מים מרים שאותם אי

ĕĔĤĠ

המשך בעמוד 3

č
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יש”עמדה

כוחו של סיור
המשך מעמוד השער

"האם ניתן למדוד את השפעתם של הסיורים
ביהודה ושומרון על המסיירים?" – שואלים אותנו
רבות" .הרי מה כבר אפשר לשנות בסיור של כמה
שעות?" ,מקשים ומרחיבים" :האיש חוזר הביתה
לשגרה שלו ,וכשנזדקק לו באמת ,הוא כבר יהיה
עמוק בתוך ענייניו – לא חבל על הזמן וההשקעה?"
הסיפור הבא הוא רק דוגמה קטנה למה שמסוגל
סיור אחד לעשות.
ב 23-ביוני  2011ביקר מר מקסים ואנונו ,יו"ר ארגון
בני ברית בצרפת ,ביהודה ושומרון ,כאורח מיזם
הסיורים של מועצת יש"ע – "הגיע הזמן שנכיר".
במהלך הסיור נפגש ואנונו עם דמויות מרתקות
ברחבי האזור ,ביקר באתרי תיירות ומורשת ושמע
אודות המצב העדכני בשטח ,ביחסים שבין ישראל
והפלסטינים .כששב לצרפת ,הציג ואנונו לראשי
קהילתו את המידע אליו נחשף ,שיתף אותם
ברשמיו והדגיש עד כמה חיוני אזור יהודה ושומרון
לעתידה של מדינת ישראל.
חצי שנה אחר כך ,פרסם הפרלמנט הצרפתי דו"ח
שקרי שקבע ,עפ"י נתוני הפלסטינים ,כי ישראל
מנהלת מדיניות אפרטהייד בסוגיית המים ביו"ש.
"על אף שרבים נמנעים מלהשתמש במינוח הזה
בשל רגישות פוליטית ,מדיניותה של ישראל בגדה
המערבית היא בבחינת אפרטהייד חדש" ,נכתב
שם" .חלוקת המים אינה צודקת ולפלסטינים
אין גישה לאקוויפרים ,המתנחלים משתמשים
בכמות רבה יותר של מים מהפלסטינים שחיים
שם ובמקרה של בצורת ,ותוך הפרה של החוק
הבינלאומי ,העדיפות במים ניתנת למתנחלים",
מאשימים מחברי המסמך ומוסיפים" :חומת
ההפרדה שנבנתה בידי ישראל מאפשרת לה
לנתב את זרם המים מערבה ,בעוד צה"ל הורס
בשיטתיות בארות שנכרו בידי הפלסטינים בגדה

מסיירים פה ,משפיעים שם .הדו"ח הצרפתי בעיתון "לה מונד"

המערבית ,מפגיז במכוון את מאגרי המים ברצועת
עזה וחוסם את הפעלתם של מתקני טיהור מים
פלסטינים" .הדו"ח השקרי אומץ בידי ועדת החוץ
בפרלמנט הצרפתי.
מקסים ואנונו ,בשאיפה לפרסם את האמת
אליה נחשף במהלך ביקורו ביהודה ושומרון ,פנה
בדחיפות אל מועצת יש"ע וביקש ממנה לסייע לו
בהכנת המידע הנכון להפצה ציבורית .מחלקת
המחקר של המועצה העבירה לידיו את חומרי
ההסברה שלה ,המבוססים על מאמריו של
ההידרולוג פרופ' חיים גבירצמן מהאוניברסיטה
העברית .נתונים אלו מוכיחים כי ישראל מזרימה
לפלסטינים מזה עשרות שנים יותר מים
משהתחייבה במסגרת ההסכמים עליהם חתמה,
בעוד הפלסטינים לא חוסכים כלל במים ,אינם
מטהרים שפכים (בניגוד לנטען בדו"ח) ומאפשרים

לתושביהם לקדוח ללא הפסקה קידוחים פיראטיים
לצורך גניבת מים ,תוך פגיעה אנושה באקוויפר.
זאת ועוד – בזמן שהישראלים מצטמצמים בצריכה
בשל המחסור במים ,הפלסטינים רק מגבירים את
השימוש בהם ,משום שהאזרח הפלסטיני אינו
משלם על המים (ישראל אינה מקבלת תשלום
עבור המים שהיא מעבירה לרשות ,אלא מקזזת
אותו מתשלומי המכס שהרשות מחויבת להעביר).
כשליש מהתושבים הפלסטינים אינם מחוברים
כלל למונה מים ,וכמובן שאת מס הבצורת שאזרחי
ישראל נאלצו לשלם בשנה שעברה בשל המחסור
בממטרים ,אף אזרח פלסטיני לא שילם.
מר ואנונו תרגם את חומר ההסברה ואת מאמריו
של פרופ' גבירצמן לצרפתית והפיץ את החומר
המתורגם לחברי פרלמנט צרפתים ולכלי
התקשורת במדינתו .במקביל ,שיגרה מועצת יש"ע
את הנתונים למשרדי ממשלה בישראל על מנת
שימסרו אותם לעיתונאים ישראלים וזרים כמענה
לדו"ח השקרי.
התוצאה :נציגים יהודים בכירים פרסמו מסמך
חדש ומקיף בצרפתית על נושא המים ביהודה
ושומרון ודחו במקצועיות את טענות הדו"ח
המגמתי; חברי פרלמנט תקפו את מחבר הדו"ח
בטענה שהוא מייצג את עמדת הפלסטינים בלבד,
והבהירו כי הדו"ח מתעלם לחלוטין מעמדתה של
מדינת ישראל; ואנשי תקשורת בכירים בצרפת
התבטאו נגד הדו"ח ובעד ישראל בשורה של טורים
המציגים את הנתונים של פרופ' גבירצמן.
כך יוצא ,שסיור אחד בן כמה שעות שבמסגרתו
מארחת מועצת יש"ע איש חביב מצרפת ,מאפשר
למדינת ישראל לפעול נכון ובזמן מול עוד שקר
אנטי-ישראלי שמזיק לישראל באירופה.
זהו ,על קצה המזלג ,כוחו של סיור.

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

התמונה הזוכה לשבוע זה:
שורשים בפארק רעננה .צילם :דב מרמלשטיין
בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס
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\\ יש”ע שלנו

כל שבוע תיק!

דרך ארץ קדמה לתורה

המשך מעמוד השער

אפשר לשתות .הם צועקים אל ה' וה' מוצא
ּיֹורהּו
פיתרון וכך אומרת התורה" :וַ ּיִ ְצ ַעק ֶאל ה' וַ ֵ
ה' ֵעץ וַ ּיַ ְׁשלֵ ְך ֶאל ַה ַּמיִ ם וַ ּיִ ְמ ְּתקּו ַה ָּמיִ ם ָׁשם ָׂשם
לֹו חֹק ִּומ ְׁש ָּפט וְ ָׁשם נִ ָּסהּו" .נשים לב לסופו של
הפסוק :שם שם לו חוק ומשפט .למה הכוונה?
אומרים לנו חז"ל במדרש" :ראה כמה אוהב
המשפט וחביב לפניו ,ולפי שהמשפט מדה
טובה ויתרה לפני הקב"ה מסרן למשה
קודם לתרי"ג מצות ,והיכן מסרה לו? במרה
קודם לעשרת הדברות ,שנאמר שם שם
לו חוק ומשפט" .כלומר ,עוד לפני קבלת
תרי"ג מצוות ,עוד לפני מתן תורה ,נצטוו
בני ישראל על סדרי משפט תקינים ,על
חוקים חברתיים.

על הפרשה בשלח

הרמב"ן על הפסוק מסביר לנו בפירוט
לאילו חוקים הכוונה" :או שייסרם בחוקי
המדבר ,לסבול הרעב והצמא ,לקרוא בהם
אל ה' ,לא דרך תלונה .ומשפטים ,שיחיו
בהם ,לאהוב איש את רעהו ,ולהתנהג
בעצת הזקנים ,והצנע לכת באוהליהם
בעניין הנשים והילדים ,ושינהגו שלום
עם הבאים במחנה למכור להם דבר."...
כלומר מדובר על החוקים הבסיסים
ביותר  -כיצד לבקש עזרה מהקב"ה בלי
להתלונן או להתחצף  ,כיצד להתנהג
האחד עם השני ,כיצד לחיות בצניעות
בתוך המשפחה ומחוצה לה וכיצד
להתייחס אל האנשים אשר יבואו למכור

להם סחורה במדבר ועוד .דברים אשר לנו
נראים ברורים מאליהם ,אינם ברורים כלל
לעם של עבדים אשר יצא לפני כשבועיים
מבית עבדים.
המסר של התורה הוא ברור" .דרך ארץ קדמה
לתורה" אינו רק משפט יפה .זוהי דרך חיים,
זוהי עצה לחינוך נכון .אסור לחשוב שהדברים
הבסיסיים יבואו מאליהם .יש צורך לחנך את
ילדינו לדבר בנחת ,להתנהג יפה עם הזולת,
להתייחס יפה לכל אדם .כשם שעם ישראל
למד זאת בציוויו של משה ביציאת מצרים,
כך עלינו ההורים מוטלת החובה להתחיל
מן הבסיס ,ובעזרת ה' כאשר נגיע לדרך ארץ
נזכה לקבל גם את התורה.
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סיפורי ארץ ישראל

י יערהסוד – שהוא מעלה
וייס

עיבוד לגלויה של יסוד המעלה מראשית המאה ה 20-מתוך תערוכת קבע במוזיאון חצר היישוב הישן ,תמר הירדני ,ויקיפדיה

"ו

אני אומר לכם שאין ברירה וחייבים
להנהיג פה היתר מכירה ,אם אנחנו
לא רוצים שתבוא על מושבתנו
גזירת כליה"" .כך אתה סבור? ואני מבטיח
לכם כי מי שיעבד את שדו בשנת השמיטה
הוא מורד במלכות שמיים ,גם אם הדבר
ייעשה ע"י גוי".
קולות רמים נשמעו מחצר ביתו של אפרים
פישל סלומון .השנה היא  ,1909שבאה
לאחר שתי שנות בצורת קשות ,והוויכוח
בין החסידים והמתנגדים פילג את המושבה
הצפונית 'יסוד המעלה' לשני חצאים ניצים:
הללו סוברים כדעת הרב קוק המתיר למכור
את האדמה לגוי בשנת השמיטה ,והללו
סוברים כדעת הרידב"ז ,רבה של צפת ,אשר
התנגד בכל תוקף להיתר המכירה.
"ר' פישל" ,קרא אחד ה'מתנגדים'" .אנא אל
תתיר את עיבוד שדותינו בשנה הבאה ,שנת
השמיטה! הלא אחינו ה'חופשיים' שיראו את
הגויים עובדים בחלקותינו ,ואת פירותינו
הנמכרים בשנה הקדושה יחשבו כי נפגמה
אמונתנו! התיתן ידך לכזה חילול ה' נורא?"
"ומה יהיה"? ענה לו אחד החסידים" .כל
פירותינו יירדו לטמיון? וממה נתפרנס?
הלא זה שנתיים הרעב בקרב הארץ."...
קולו הנואש של החקלאי החסיד התערבב
בין קולות המתנגדים אשר הביטו לעברו
במבטים מזלזלים.
"סלחו לי רבותיי" אמר לפתע סלומון" ,אך
המצב הרגיש מחייב אותי להכריע בסוגיה
הקשה .בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה,
ננהג במושבתנו על פי שיטתו של ר' יצחק
אלחנן ספקטור ,המתיר היתר מכירה לגוי
במושבות החדשות שבארצנו" .שקט השתרר
בקהל .הכל הכירו את ר' אפרים-פישל סלומון
כיהודי ירא-שמיים ,אשר מנצל כל דקה
ללימוד תורה ומשניות .ועתה – הצדיק הזה,
אשר קנה את אדמות המושבה הזו במיטב
כספו והשתדל עבורה ללא הרף ,רוצה לעבור
על מצוה כה חשובה זו של שמירת שנת
השמיטה במשך שנה תמימה?
"ר' אפרים ,"...ניסה אחד המתנגדים את כוחו.
"הלא אתה עצמך סיפרת לי כיצד גמלה
בלבך ההחלטה לעלות עם משפחתך לארץ
מליטא ,רק כדי שחמשת בניך לא יימסרו
לצבא .החושש אתה לפרנסתם כעת ואינך
שם ביטחונך בבורא עולם שימציא לך מזונך
כראוי"? "בדיוק" ,המשיך חברו" .וכיצד תשרה
אם כך הברכה באדמתנו? הלא הובטח לנו

4

\\ יש”ע שלנו

במפורש בתורה' :וציויתי את ברכתי לכם
בשנה השישית' וגם לאחר מכן!"
כולם חיכו מתוחים למוצא פיו של ר' אפרים
פישל .ה"מתנגדים" היו בטוחים כי הצליחו
לשכנע בדבריהם את ר' פישל ,אולם אז נשמע
קולו של אחד ה'חסידים' שבקהל:
"דווקא בגלל זה אנו צריכים לנהוג ע"פ היתר
המכירה ,בגלל המצוה החשובה של יישוב
הארץ" ,אמר החסיד" .הזוכרים אתם את
רצונה של החברה היהודית להתיישבות לחסל
את המושבה ב 1900-בשל מצוקה כספית
חמּורה ,וכיצד בזכות ר' פישל הם חזרו בהם
מהחלטה זאת?" הוא המשיך ופנה נרגש לר'
פישל סלומון" :ר' פישל ידידי ומכובדי ,אינני
צריך לספר לך כמה השקעת ב'יסוד המעלה',
בביסוסה ובבניינה .הרי כבר בתרמ"ג ()1883
שילמת עליה  5,000רובל טבין ותקילין
וגרּת פה באהלים וסוכות
למשפחת עּבֹו ִמצפתָ ,
יחד עם עוד שבע משפחות רק כי לא היו לכם
ואחר המשיך" :בתנאים
ֵ
רשיונות בניה."...
לא תנאים השתכנתם  36נפשות בבית אחד
שהופרד ע"י מחיצות רעועות ,וסבלתם מרעב
וממלריה" ."...וכעת אתם חושדים בכשרים
וטוענים כי נחלשה אמונתו חלילה?" ,הזדעק
חסיד אחר" .והרי מי לימד את בניו לקרוא
לפני כל עבודה בשדה את הפרק מתהילים:
"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים?"
ולימדנו ,כי
הלא ר' פישל הוא זה אשר חזר ְ
הרמב"ם החשיב בתוך תרי"ג מצוות את מצוַ ת
נטיעת עצים בארץ-ישראל ,וטען כי היא
טעונה ברכה! אל לכם ,אחים יקרים ,להזניח
מצוה כה חשובה כיישוב והצמחת שדות ארץ
ישראל .עבודה רבה לפנינו ,והמצב מחייב
אותנו לחלל שמיטה אחת על מנת שנשמור
שמיטות הרבה".
ר' פישל נאנח מעט ,ודמעה החלה מבצבצת
ִמזוית עינו .זכר גם זכר הוא את העליה לארץ,
את רכישת האדמה היקרה עם לייב רובין
חברו ,את הרעב והמחלות ,היבולים הדלים
והתנכלויות השלטונות .הוא ידע כי אמת
רבה בדבריהם של המתנגדים ,אולם חש כי
אם יפסוק שהלכה כמותם – תבוא כליה על
היישוב כולו ,ויסוד המעלה שלו  -כאבק פורח
וכחלום יעוף תהא" .אני נשאר בדעתי ,חברים",
אמר ר' פישל ,וכאילו לא האמין שאלו המילים
שיצאו מפיו כעת" .האסיפה תתפזר עכשיו,
ואנו נקוה כי נהגנו כראוי בהסתמכותנו
על היתר המכירה" .האסיפה התפזרה וב-
 ,1910שנת השמיטה המדוברת ,היה סלומון

מראשוני המתיישבים שחרשו בשנת שמיטה
בארץ ישראל.
יסוד המעלה ידעה עליות ומורדות :בקיץ
 1887ביקר בה הברון רוטשילד והתפעל
מיופיה ,ואף הביע רצון לקנות בה אדמות.
כאשר נודע לו כי התיישבות יהודית קיימת שם
כבר ארבע שנים ,נענה ברצון לעזור ליישוב
במצוקתו הכלכלית ע"י תשלום חובות ובזירוז
בניית הבתים בה .בהמלצתו המקורית של
אגרונום מטעם הברון ,הוחל גם בגידול ורדים
לתעשיית בשמים ,ובנטיעת עצי-תות לגידול
טוואי המשי .במאי  1890התקיים טקס הנחת
אבן פינה לבתי היישוב ואת הצריפים הקטנים
שהיו שם קודם לכן החליפו כעת בתים גדולים
עם גגות רעפים.
סכנה גדולה נשקפה ליישוב ב :1900-פגעים
חקלאיים וחוסר כדאיות לרכישת מוצרי
התעשייה הביאו לשפל חריף במצבה של
המושבה ,ובעיקר ברפת-החלב הגדולה
והמבטיחה ,שהייתה אמורה לשווק את
תצרוכתה לכל הגליל" .מהר ,ר' פישל"! קרא
רובין בעודו דופק נמרצות על דלת ביתו
של פישל סלומון ידידו הטוב" .מה קרה"?
קם ר' פישל ופתח את הדלת במהירות.
"יק"א ,החברה היהודית להתיישבות,
ממליצה לסגור את המושבה בשל התצרוכת
החקלאית הירודה ,ולאן נלך עכשיו"? שאל
בנואשות רובין" .מה?" זעק פישל" ,לא
יקום ולא יהיה! את המושבה הזאת הקמנו
בעשר אצבעותינו ,ולא ייתכן להמיט עליה
חורבן רק בשל ייאוש זמני מהמצב" .ר'
פישל אמר – ועשה ,ובזכות עמידתו בראש
משלחת המתיישבים החליטה יק"א להשאיר
את המושבה על כנה ולממן את השירותים
הנצרכים במושבה מקופתה.
מכת הארבה ,התנכלויות הטורקים ומלחמת
השחרור – כל אלו העיבו על שלוותה של
המושבה הגלילית היפה ,ובמאורעות תרפ"ט
אף נאלצו אנשיה לעבור למושבה "איילת
השחר" הסמוכה ,כשהבדואים המקומיים
מנצלים את המצב לטובתם ועורכים בה שוד
וביזה רחבים.
אולם אנשי יסוד המעלה לא אמרו נואש,
ודרשו להמשיך ולהשתקע במושבה ,כצוואתו
של פישל מייסדה .חלומם התגשם ,וכיום
גרות בה עדיין משפחות רבות בנות דור רביעי
וחמישי למייסדים ,ומהוות דוגמא חיה ליסוד
– שהוא מעלה גדולה ,אות ומופת לכל יישוב
יהודי בארץ.
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מאי  ,1961ארגנטינה .כאמל אמין ת'אבת ,איש עסקים 




עשיר ומצליח ממשפחה סורית גולה ,רוכש את אמון
הקהילה הסורית-לבנונית בבואנוס איירס .הוא לומד
את מנהיגיה ומצטייד במכתבי המלצה ,שעתידים
לסייע לו לחדור למוקדי השלטון בדמשק .הוא נוסע
לשם כסורי גולה ,המבקר במולדתו לראשונה .איש
סביבו אינו מעלה בדעתו שכאמל אמין ת'אבת הוא
למעשה אליהו )אלי( כהן ,יהודי יליד מצרים ,שבחר
לחדור אל עומק האויב לטובת מסירת מידע בטחוני
חשוב למדינת ישראל.
בדמשק מנצל כהן את הידע הרב שיש לו במנהגי
הערבים ,משתמש בפיקחותו ליצירת קשרים עם אנשי
הבטחון הסורים ומתערה במערכת הצבאית .הדירה
ששוכר צופה אל משרדי המטכ"ל הסורי .את מכשירי
המורס שלו הוא מסתיר בנברשת.

כהן מצליח להעביר מידע רב אודות ביצורי הצבא הסורי בגבול ישראל,
אספקת מטוסים ,טנקים ונשק מברית המועצות לסוריה ,תוכניות
הטיית מקורות הירדן ועדכונים על המתרחש בישיבות הממשלה
בדמשק .את המידע שאוסף ,הוא מעביר לישראל במשדר אלחוטי.



תקוה דגן

ינואר  .1965בעוד הסורים מורים על דממת אלחוט ,אלי
כהן 
משדר טלגרמה לישראל וחושף את עצמו .אנשי בטחון סורים

פורצים לדירתו ולוכדים אותו בשעת מעשה .לאחר עינויים קשים
בחקירה ,הוא מודה שהוא סוכן ביון ישראלי .במשך  4שבועות
רצופים נחקר אלי כהן תוך עינויים אכזריים ביותר .לבסוף נערך
משפט בדלתיים סגורות וכהן נידון למוות בתלייה .מדינת ישראל
פונה למנהיגים בעולם על מנת שיתערבו לטובתו ויקלו בעונשו,
אך הסורים מתעקשים להוציאו להורג "למען יראו וייראו".
ביום  18.5.65נתלה אלי כהן בכיכר נרג'ה מול המון צוהל.

אלי כהן נולד באלכסנדריה שבמצרים .אביו ,שאול ,הגיע למצרים בהיותו בן שבע ,מחאלב שבסוריה .בשנת 1944
הצטרף אלי כהן לתנועה הציונית .ב 1957-עלה לישראל והתגורר בבת ים .הוא התפרנס כמתרגם עיתונות ערבית
באמ"ן ולאחר מכן בהנהלת חשבונות ב"משביר המרכזי" .בשנת  1959נשא לאשה את נדיה ,לזוג נולדו שלושה
ילדים .בישראל ובעולם זכור אלי כהן כאחד מגדולי המרגלים של ישראל .לוי אשכול ,ראש ממשלת ישראל בעת
מלחמת ששת הימים ,אמר כי "מעשיו של אלי כהן חסכו למדינת ישראל חטיבות רבות של חיילים ,והמידע שהביא
לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא יסולא מפז ,והביא לניצחון הגדול".
אלי כהן נקבר בדמשק ,ועד עצם היום הזה ,לאחר ארבעים ושש שנה ,מסרבים הסורים להתיר את העלאת
עצמותיו לקבורה בישראל.

מחפשת להתחבר לכוחות שבך לקראת הלידה?
סדנא להכנה נפשית ורוחנית תאפשר לך להתחבר לעובר ולעצמך בשמחה והרפיה,
באמצעות לימוד (כולל שיטת ימימה),תרגילי הרפיה ,דמיון מודרך ,תנועה ויצירה.
הכלים והמודעות שתרכשי בסדנא יאפשרו לך להגיע ללידה ממקום מוכן יותר ,עם יכולות רבות יותר.
כלים אלו ילוו אותך כמתנה שימושית בהתמודדויות הוריות ובכלל בחיים .מוזמנת להשקיע בעצמך ובמשפחתך.

 ערב של חוויה  לוד :כ"ט תשרי .ירושלים :ג' חשוון.
לפרטים :נעה .050-6045000
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!שלום ילדים יקרים

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

. אלי כהן:פתרון החידה הקודמת
, אמונה באס מקרית מלאכי:שמות הילדים הזוכים
.דניאל זילביגר מבני ברק ואוריאל טנג'י מאשקלון
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זהה את

đĚđĤė ĕďđĚĞ 1

,ĐĚĕĜĠ ěĕĒĎĚĘ ĐĜĥ ĦČĘĚč
.ģĜĠĚđ ĤĕĥĞ ,čēĤđĚđ ĕĎĕĎē ěđĕĘĕĎ ĖďđčėĘ đĜČĢđĐ
ĖĘĥ ĦđĜĚďĒĐĐ đĒ
ĐĚĕĜĠ ĦđĕđĜĚ ĦēĠĥĚĘ ğĤĔĢĐĘ
ĦđčĦđėĐ ěĕč

ěđĤĕ ĐĞđĜ | ČĜĐė ĖđĤč Ĥ"ď | ěĔģ ĐĜē Ĥ"ď | ĕēĤĒĚ ĐĚĕĚĕ ĦĕĜčĤĐ
ĤĕČĚ ĐđđĕĒ ĦĕĜčĤĐ | ġĘĒ ĘĞĕ | ĘđČĥ Ĥč ĞďĕĘČ | ĐĕĤĒĞ ĦđĤ | ĤĜĝĘĎ ĕĤĥ
ěđĤđď ĐĥĚ ĒĤČ čĤĐ | ěđĤĐČ ĕďĞ | đĐĕĘČ ĐčđĔ ĦĕĜčĤĐ | ĤĠĥ ĐĕĘĔ | ĤĕČĚ Đĕē

ěĘđėĘ ęđģĚ .ĐĚĕĜĠ

02-6646001 :ĦđĠĤĔĢĐĘ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
צועדים קדימה כאלף מתלמידי
מוסדות בני עקיבא בארץ צעדו
בסוף השבוע שעבר במסע ראשון
וייחודי בעקבות מורשת גוש קטיף:
"מסע כיסופים" .התלמידים
נפגשו תחילה עם דמויות מגוש
קטיף ויישובי הדרום ,ואז יצאו
לדרך בשמורת נחל הבשור ,עד
לפארק אשכול שם נערך אירוע
מרכזי בהשתתפות הרב חיים
דרוקמן (בתמונת השער) ,הרב
בני נכטיילר ,הרב קובי בורנשטיין
ואישי ציבור נוספים .לקינוח:
הרקדה עד לתפילת ותיקין לאור
השמש.
האּפּפענס אבישי פרי,
וואס ַ
ָ
כתב השבועון החרדי "שעה
טובה" ,ביקר ביו"ש במסגרת
מיזם הסיורים של מועצת יש"ע
– "הגיע הזמן שנכיר" .פרי ,ועמו
הצלם אבי מן ,לוו בידי סמנכ"ל
המועצה יגאל דילמוני ,וביקרו,

בין היתר ,ביקב פסגות ,במגרון
 , 1באלון מורה ובעלי .בכתבה
שפרסם בעקבות הסיור המיוחד,
חתם פרי במלים" :יהודה ושומרון
הוא הסיפור של כל יהודי .כן ,גם
החרדי .ממליץ לכולם לנסות
ולהיווכח" .אתם באים?
הפועל הפועל מזכ"ל הפועל
המזרחי אבי סולימן וחברי
המזכירות אליעזר אבטבי ,בנצי
ארביב ,איציק דעי ,בלה עדני ,אבי
בטיטו ,אפרים רצאבי ומשה אחיאל
סיירו השבוע באתר הקראווילות
בניצן  . 2הם ביקרו במוזיאון גוש
קטיף ,סיירו בבתי הקבע ובתי
הכנסת שבבניה וחזו גם בחממות
המתפתחות .המזכ"ל סולימן
הודיע כי הפועל המזרחי יסייע
בהקמת מוסדות חינוך באזור,
יעניק מלגות לסטודנטים תושבי
ניצן ויעניק ציוד קודש לבתי
הכנסת.

שיעור לחיים  70שמינסטים
מרחבי השומרון השתתפו השבוע
ביום הכנה לקראת הצבא והחיים
העצמאיים .במסגרת היום
המיוחד ,שנערך ביוזמת מחלקת
הנוער במתנ"ס שומרון וישיבת
השומרון ,קיימו הצעירים דיונים
ערים  , 3שמעו הרצאות מפי הרב
יהושע שפירא ,הרב יעקב מייטליס
ורס"ן במיל' נפתלי בנט ,ואפילו
חילצו קצת עצמות בסדנת כושר
קרבי.
זכר לנופלים באפרת ציינו השבוע
 64שנים לנפילת שיירת הל"ה
בדרכה להצלת גוש עציון הנצור.
השתתפו :ראש מועצת אפרת,
עודד רביבי ,וכן יוסי רון שאיבד את
הוריו בקרב על הגוש ויונתן צברי
שאחיו דוד נהרג גם הוא בקרב.
באירוע הוקראו משניות לעילוי
נשמת הנופלים והוקרן סרט
אודות סיפורה של השיירה.

גינות בשומרון בקרני שומרון נחנך
בשבוע שעבר "גן הגת" לזכרו של
עופר עמיר ז"ל ,תושב המועצה
שנפטר לאחר מחלה .בגן ,הממוקם
בגינות שומרון ,נגישות מלאה לנכים
וכן פינות ישיבה ,שבילים ,פינות
האכלת ציפורים ועוד .אמו של עופר,
שרה עמיר ,אמרה באירוע כי "הקמת
גן בו יישמעו קולות ילדים משחקים,
הינה הדרך המתאימה להנצחתו".
ראש המועצה ,הרצל בן ארי 4
הוסיף כי "חידוש פינות נוי ביישוב
הינו חלק ממימוש חזון היישוב".
ֵשיכר לימוד יקב טורא שברחלים
אירח לאחרונה כינוס רווי אלכוהול :כל
בעלי היקבים שבבנימין ובשומרון הציגו
את תוצרתם מהבציר האחרון 5
בערב ,אותו הנחה מנכ"ל היקב ארז בן
סעדון ,עמדו העמיתים זה על תוצרתו
של זה .בסופו של הערב הסכימו כולם
כי הבציר האחרון היה מוצלח במיוחד,
הן בכמות והן באיכות .לחיים!

זוועה רשמית
כמעט שנה לאחר הטבח המזעזע של חמשת בני משפחת פוגל באיתמר – פורסם השבוע סרטון זוועה ובו משבחת הטלוויזיה הרשמית
של הרשות הפלסטינית את מבצעי הטבח .בסרטון ,אותו מפיץ ארגון "מבט לתקשורת הפלסטינית" העוקב אחר השידורים בכלי התקשורת
ברשות ,משוחחת מגישת התכנית עם אמו ודודתו של אחד הרוצחים ,ומאפשרת לה להלל אותו ואת חבריו הרוצחים .בתגובה פנו
חברי ישראל שלי לדפי הפייסבוק של שגרירויות בריטניה וארצות הברית ,בדרישה להפיץ את הסרטון ולעצור מיד כל תמיכה ברשות
הפלסטינית ,כל עוד ההסתה האיומה נמשכת.

מצדיעים לאורן!
אורן אלמוג הוא חייל מדהים שנשבע בשבוע שעבר אמונים לצה"ל .לפני תשע שנים הוא נפצע בפיגוע במסעדת מקסים בחיפה ואיבד
שם את ראייתו ואת משפחתו – אביו ,אחיו ,סבו ,סבתו ובן דודו .לאורך השנים הוא סירב לקבל יחס מיוחד – למד בבי"ס רגיל ,השתתף
בתחרויות ,למד קורס עזרה ראשונה וכעת הוא השלים טירונות והתגייס לתפקיד מסווג בצה"ל שאותו הוא כ"כ אוהב .דווקא בימים שבהם
מדברים בלי הפסקה על נתוני שיא של השתמטות – קרן אור שכזו בדמותו של אורן עושה טוב על הלב .איזה בחור .כולנו צריכים לשאוב
השראה ודוגמא מאורן אלמוג .בהצדעה!
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
הפקה:

בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

