קובעים עובדות

השר ישראל כץ וראש מועצת שומרון גרשון מסיקה בקביעת מזוזה בקבר יוסף (עמ' אחורי)

שלנו

 | 286במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
ניסן תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

6

כאפיקים בנגב
סיפורי ארץ ישראל

אם עד כה היו שני גורמים
שחיפשו עימות ומראות של הרס
 השמאל הקיצוני ואנשי התגמחיר ,השבוע הצטרף אליהם
גורם שלישי :בית המשפט העליון,
אשר פרסם את פסק דינו נגד
ההסדר להקמת יישוב הקבע של
מגרון .פסק הדין מרתיח ומעציב,
אך רוחנו לא תישבר :מפעל
ההתיישבות ביהודה ושומרון
לא יאפשר גם לפסק הדין הזה
לעמוד בדרכו להגשמת החלום
הציוני ולהקמת עוד ועוד יישובים
חדשים בארץ ישראל.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:22
תל אביב 18:38
חיפה 18:28

יציאה
19:34
19:36
19:36

כניסה
18:27
חברון
18:27
שכם
באר שבע 18:36

יציאה
19:34
19:34
19:35

8

נתן אלבז
דמויות מופת בעם ישראל

ביקור 10
מה קורה

על הפרשה צו
שבת הגדול
הרב שמואל אליהו

בן חורין

רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית

חכמינו אמרו שקודם שיצאו ישראל ממצרים,
היו צריכים להוכיח את היותם בני חורין
בנפשם .הם היו צריכים למשוך את האליל
המצרי ברחובות מצרים למרות שמשה אומר
כמה מכות קודם לכך כי זה מסובך ביותר:
“הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא
יסקלנו?” .בני ישראל נדרשו לצלות את כל
הכבשים הללו בבת אחת ,אי אפשר להסתתר.
כל מצרים מריחה את ריחו של האליל הצלוי
שבני ישראל עומדים לאכול כבני חורין ,כבני
מלכים ,ולא לשבור בו עצם.
אחד הדברים שהפליאו אותנו ביותר בעת
שביקרנו את יהונתן פולארד לפני כחודש
היה העובדה שהוא “בן חורין בנפשו” .לא
איש שבור ולא איש מרוסק .לא איש מריר
ועצוב ולא איש מתוסכל .אחרי  27שנים

בכלא מצאנו אדם מלא אמונה וביטחון .מלא
אור ושמחה .עליו נאמרּ“ :כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל – ְּבנֵ י
ְמלָ כִ ים ֵהם” (שבת קכח ע”א).
מו”ר הרב אליהו זצ”ל היה אומר שיהונתן
הוא כמו יוסף הצדיק  -כמו יוסף גם הוא
מכין את עצמו ליום שבו הוא יצא מהכלא.
הוא גם לומד תורה וגם מנצל את הכישרון
שנתן לו אלוקים ומשקיע את ראשו במציאת
פתרונות מדעיים שיוכלו לתרום לעצמאותה
של ישראל מבחינה כלכלית.
יהונתן ראה במו”ר אבא הרה”ג מרדכי אליהו
זצ”ל את מורו ורבו .הרב היה מבקר אותו
בכל פעם שהיה מגיע לארצות-הברית,
גם בתקופה שהיה בכלא השמור ביותר
בארצות-הברית וכל ביקור אצלו היה כרוך
בשעות ארוכות של נסיעה ובדיקות קשות
המשך בעמוד 4

גם בחג החירות הקרוב נסייע למשפחות פעמונים
בהוצאות החג על ידי סיוע מיוחד.
עזרו למשפחות רבות לצאת מעבדות לחירות

קמחא דפסחא
1-800-35-10-12

מעבדות לאחריות

w w w.paamonim.org

פעמונים ארגון חסד )ע”ר( 58-039-270-2

אורלוב  77פתח תקווה  49342טל 03-9127100 .פקס03-9127101 .

info@paamonim.org

פעמונים בפייסבוק
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בונים את מגרון

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

פסיקת בית המשפט העליון השבוע נגד
הפתרון המוסכם בעניין היישוב מגרון,
העציבה השבוע רבים שקיוו לראות סוף
סוף את ממשלת ישראל מחליטה רשמית
על הקמתו של יישוב חדש ביהודה ושומרון,
לראשונה זה שנים רבות ,ובהכשר מלא
של הערכאה המשפטית העליונה .אחרי
 13שנות מאבק ,יישוב חדש ומאושר .תרתי
משמע.

האירועים האלימים בעמונה.
אך אל לאויבי ההתיישבות לפתוח את
השמפניות כל כך מהר.
מפעל ההתיישבות היהודית ברחבי יהודה
ושומרון כולל מאות נקודות התיישבות שהוקמו
במשך שנים של פעילות ציבורית אמיצה ,אך
לא פשוטה .פעמים רבות עמדו יישובים גדולים
כקטנים בפני צמתי הכרעה סבוכים – אך תמיד
יצאה ההתיישבות כשידה על העליונה .כי כאשר

פה ושם
החומה הרחבה
אלונה אורבך

לקראת חג הפסח העומד בפתח ,נבקר באתר
החומה הרחבה הממוקם ברובע היהודי .כדי להגיע
לחומה ,ניכנס אל הרובע ,נחצה את הכיכר המרכזית
כשבית הכנסת ה’חורבה’ לשמאלנו ,ונגיע אל שטח
מגודר ובצידו גן ילדים .האתר התגלה בחפירות של
נחמן אביגד ב .1970-אורך הקטע שהתגלה הוא
 40מטרים ורוחבו שבעה מטרים (!)  .לפי התיארוך
המקובל נבנתה חומה זו בימיו של חזקיהו המלך,
כדי לעמוד במצור סנחריב מלך אשור על ירושלים
המורדת .בספר ישעיה פרק ל”ו מתואר כיצד נשלח
במהלך המצור רבשקה ,שר צבאו של אשור ,אל
החומה ,כדי להחליש את העם .באופן דרמטי
במהלך הלילה ,מכה מלאך ה’ במחנה סנחריב
ומביא לעזיבתו .בדרך נס ירושלים ניצלת.
סיפור זה עוזר לשפוך אור על אחד מפרקיו של

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

הפיוט המפורסם מההגדה “בחצי
הלילה” .בפיוט קיימים רמזים
רבים לאירועים היסטוריים רבי
משמעות ,ביניהם כשלון המצור
האשורי:
נופף ִאּוּוי,
יָ ַעץ ְמ ַח ֵרף לְ ֵ
הוב ְׁש ָּת ְפגָ ָריו ַּבּלַ יְ לָ ה,
ַ
ּומ ָצבו
ּכָ ַרע ֵּבל ַ
ְּב ִאיׁשון לַ יְ לָ ה,
לְ ִאיׁש ֲחמּודות נִ גְ לָ ה ָרז
ֲחזות לַ יְ לָ ה,
ַויְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה.
ה”מחרף” הינו רבשקה הניגש לחומה ,והפגרים
הינם חיילי אשור שספגו את זעמו של מלאך ה’
במהלך הלילה.
חיזוקה של החומה הרחבה וחציבתה של הניקבה
המפורסמת על שמו היו חלק מהערכות כוללת
שערך חזקיהו לקראת בא אשור ,אולם העמידה
הרוחנית מול איומי רבשקה הייתה חשובה לא פחות,

+

+

הפסיקה העציבה רבים ,אך יש מי שדווקא
מרוצה ממנה מאוד .במקום לחזק את
ידיהם של מבקשי הפתרונות בדרכי שלום,
את הציבור המרכזי והרציונאלי הנאמן למדינה
ולערכיה הציוניים ,בחר בג”ץ ללכת יד ביד עם
הכוחות הקיצוניים המחפשים מראות של הרס
ועימות אלים :אנשי תג מחיר המשוועים להוכחה
שמדינת ישראל אינה התגשמות החלום היהודי,
ומהצד השני אנשי השמאל הקיצוני והערבים
שעמם .בג”ץ בהחלטתו העניק זריקת מרץ
לאותם הקיצוניים ,והחזיר היישר אל קדמת
הבימה התקשורתית את הפצע הפתוח של

מגרון פורחת .תושבי תל ציון בברכת האילנות במגרון ,השבוע

מטרת המתיישבים היא הקמתם של עוד
ועוד יישובים חדשים בארץ ישראל ,אין
דבר העומד בפניה.
מועצת יש”ע פעלה מאז ומעולם,
וממשיכה לפעול כאשר עיקרון-על מנחה
את פעילויותיה :שמירה ,ביסוס ,חיזוק
והרחבת מפעל ההתיישבות במרחבי
יהודה ושומרון .וכך גם במקרה דנן.
היישוב מגרון החל את דרכו לפני שנים
רבות כאשר קבוצת חלוצים ראשונה
הגיעה לשטח והתיישבה בקרוואנים,
בעידוד ממשלת ישראל ובטיפוחה .היישוב
פרח וצמח וכיום מתגוררות בו למעלה מ50-
משפחות ציוניות ואמיצות .ההסדר להקמת
מגרון כיישוב קבע בארץ ישראל יתגבר גם הוא
על המכשול שהציב בפניו בג”ץ ,וההתיישבות
ביש”ע תצא מחוזקת גם ממנו.
על אפם וחמתם של כל היריבים ,מגרון יקום
כיישוב קבע פורח בחבל בנימין ,ויהיה אות
ומופת עבור הדורות הבאים של מתיישבי ארץ
ישראל.

כך שברגעים הגורליים הוכרע גורל
ירושלים בתפילה וביד ה’.

פסח בבית ספר שדה
כפר עציון:
טיול נודד למבוגרים מיטבי לכת
מגוש עציון לים המלח בתאריכים:
י”ז –י”ח בניסן ()9-10/4
טיול אופניים אל מבצר הדוק-
קרנטל ויריחו בתאריך :כ’ בניסן
()12/4
טיולים בחול המועד -בכל יום יתקיימו עשרות
טיולים לקהל הרחב:
חפש את המטמון בגוש עציון  -בעקבות אירועים
מתולדות עמינו בגוש עציון
אמת הביאר  -טיול רטוב ומהנה במנהרה תת
קרקעית
למתארחים בבית ספר שדה כפר עציון תינתן 25%
הנחה על טיולי המשפחות.
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בן חורין

על הפרשה צו
שבת הגדול

המשך מעמוד השער

ביותר .יהונתן מספר שכאשר שאל את הרב
למה הוא מסכים לנסוע שעות ולעבור בדיקות
ביטחון בשבילו ,השיב לו הרב בשאלה“ :אם
הבן שלי היה יושב בכלא ,לא הייתי עושה כל
מאמץ בשביל לבקר אותו?” .אסתר ויהונתן
מספרים כי כעת הם מסיימים לכתוב ספר
תורה מכספם לזכרו של הרב זצ”ל .כשעל
הפרכת העוטפת את הספר כתוב כי הספר הוא
לזכר אבינו הרה”ג מרדכי אליהו זצ”ל.
יהונתן מצפה שנעשה משהו בשבילו .היו
מספיק הזדמנויות שהממשל האמריקאי היה

צריך את ישראל ,והיו יכולים להתנות את
העזרה בשחרור פולארד .צריך לזכור כי כך
עושה כל מדינה .אין בעולם מרגל שנמצא
כל כך הרבה שנים בכלא .בוודאי לא בארצות
הברית ובוודאי לא בין מדינות ידידות .בוודאי
לא כשישראל ספקה את ההוכחות להרשעתו
של פולארד בידיים וגזרה בכך את גורלו.
פולארד שנבגד על ידי מדינת ישראל לא
מחזיר באותה מטבע .הוא משיב אהבה גדולה
לעם ישראל ומתעניין בכל מה שקורה בארץ.
הקמפיין לשחרורו של שליט צריך להיות

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

המודל לקמפיין למען פולארד .אי אפשר
לסבול את ההתעלמות של ראשי המדינה
מהמחויבות שלהם לשחרורו .אם היה מתאים
וראוי לשחרר אלף מחבלים למען גלעד שליט
בגלל המחויבות ,אין ספק שרמת המחויבות
שלנו לפולארד גדולה לא פחות.
בימים אלה חותמים אלפי ישראלים על
עצומה הקוראת לנשיא פרס להתנות את
קבלת אות החירות מנשיא ארה”ב בחנינת
פולארד .חתמו גם אתם על העצומה.
www.atzuma.co.il/medal

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון
 יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,מוא"זבע"מ
שומרון וגרשון אלינסון הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :א י ן ה מ ע ר כ ת א ח ר א י ת ל ת ו כ ן ה מ ו ד ע ו ת

טיולי
בחול המועד

ěĐė Ĥēĥ :ęđĘĕĢ

,ĐĢđčģ ěĎĤČĘ ĐĘĕĐģĐ ĥČĤĘ đČ ĕČčĎĘ đďĕĎĦ
!ĤČĥĐ ĘėĘ ĎČďĜ đĜēĜČ

”ĦĠģĥĚÃ ĕĤđĕĝ ĦđĤĥĞĚ ďēČĘ đĠĤĔĢĐ :ĦđĎđĒđ ĦđēĠĥĚ ,ĦđĜĎĤđČĚ ĦđĢđčģ
ęĕĘčĕĔĝĠđ Ħđĕđđē ,ęĕĚĕĐďĚ ęĕĤĦČĚ đĜĐĕĦđ ďĞđĚĐ Ęđēč
.ęĕďĝčđĝĚ ęĕĤĕēĚč ,ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ĕčēĤ Ęėč
08-9712348 :ěđĠĘĔĘ đĤĥģĦĐ ęĕĔĤĠĘ
www.mishkefet.org.il ĤĦČĘ đĝĜėĕĐ đČ

info@mishkefet.org.il :ĘĕĕĚ

ģđčĝĕĕĠč đĜĕĘČ đĠĤĔĢĐ
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סיפורי ארץ ישראל

כאפיקים בנגב

יערה וייס

"הנגב באמת יבש
ומנוגב ממים ,ובאמת
קשה להאמין
שיצמח שם משהו.
כך במזמור הזה אנו
מבקשים מה’ ,שגם
אם נתייאש קצת
במהלך הגאולה
ונחשוב שאין תקוה –
יבואו זרמים ,אפיקים
רבים ,בתוך הנגב
הזה ,המצב הקשה
שאנו נתונים בו"

“א

בא ,מה זה ‘אפיקים בנגב’ ששרנו
עכשיו?” ,שאל נדב הקטן את
אביו שעה שעמדו כולם לברך
ברכת המזון“ .תכף אסביר לך נדב ,אבל קודם
נברך ברכת המזון”“ .לא ,אבא ,תסביר לי עכשיו
בבקשה” ,ביקש נדב ולא הרפה“ :גם העיר
שלנו ,באר-שבע ,היא גם בנגב ,נכון אבא?”.
“נכון נדב .אבל אם תחכה בסבלנות עד אחרי
הברכה ,גם אסביר לך מה פירוש המילים הללו
וגם אספר לך סיפור מעניין שקשור אליהן,
ולזמן הזה של פסח” ,אמר אבא“ .טוב ,אבא!”
 התרצה נדב לבסוף ופצח בברכה המקוצרתשלו“ :אכלנו ושבענו ,האוכל היה טעים ,עכשיו
נברך כולנו ונודה לאלוקים .ברוך אתה ה’.”...
משפחת אהרוני סיימה זה עתה את ארוחת-
הערב המאולתרת שלהם ,כמה ימים לפני חג
הפסח ,ומר אהרוני מיהר לקיים את הבטחתו:
“בוא ,נדב ,שב על ברכיי ,ואסביר לך מה פירוש
המילים ששאלת עליהן .אז ‘אפיקים בנגב’ זה”...
– “אני יודע מה הקשר לפסח ,אבא! ‘אפיקים’ זה
כמו ‘אפיקומן’ ,נכון?” .מר אהרוני חייך חיוך
רחב ונאלץ לגדוע מעט את שמחת בנו“ :אתה
בעל דמיון מפותח ,בני יקירי ,אך ‘אפיקומן’
היא בכלל מילה בארמית שפירושה להוציא,
ו’אפיקים’ היא מילה בעברית שפירושה -
נתיבים של נחלים שזורמים בהם מים”“ .נו,
אבל מה הקשר לנגב ,הרי אין פה כמעט מים?”,
הצטרף עכשיו ישי הגדול לשיחתם של בני-
משפחתו“ .שאלה מצוינת ,ישי .הנגב באמת
יבש ומנוגב ממים ,ובאמת קשה להאמין שיצמח
שם משהו .כך במזמור הזה אנו מבקשים מה’,
שגם אם נתייאש קצת במהלך הגאולה ונחשוב
שאין תקוה – יבואו זרמים ,אפיקים רבים ,בתוך
הנגב הזה ,המצב הקשה שאנו נתונים בו”“ .כן,
עדיף שיהיו פה מים מאשר קסאמים” ,העיר ישי
במרירות“ ,נמאס לי לרוץ כמו מטורף באמצע
הלילה ,תאמינו לי שאני מעדיף פה שלג”“ .די
ישי ,אל תדאג” ,ניסע להרגיע אותו נדב הקטן,
“בסוף באמת יהיו פה אפיקים ,ואפיקומנים.
אבל מה הקשר לפסח ,אבא?” ,שאל כעת נדב.
“פשוט נזכרתי בפרעות שהתחוללו ביהודי
מזרח אירופה ,ברוסיה ואוקראינה לפני
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כ 130-שנה” ,אמר אבא“ .אה ,עכשיו הבנתי”!,
קרא נדב“ ,פרעות זה כמו פרעה! מה ,עד
כאן הוא הגיע הרשע הזה?” .אבא וישי פרצו
בצחוק ,ואבא ניסה להסביר ,מנסה לכבוש
את צחוקו“ :פרעות זה אלימות ונזק רב ,נדב
היקר ,והלוואי שזה היה מצחיק .הפרעות
התחילו בפסח אבל לא פרעה עשה אותן,
אלא אנשים שלא אהבו את היהודים באזור
רוסיה ואוקראינה”“ .אבל רוסיה היא לא בנגב,
אבא” ,תמה ישי“ ,וחוץ מעֹולה חדש שהגיע
אלינו לכיתה ִמשם – אין שום קשר בין רוסיה
לנגב”“ .אתה צודק” ,אמר אבא“ ,אבל לפרעות
שדיברתי עליהם קראו ‘סופות בנגב’ ,שם
שנלקח מתוך נבואה של הנביא ישעיה .במשך
יותר ִמשנה התעללו הגויים ביהודים ,שדדו
ובזזו אותם ,ולא הרשו להם לגור בכפרים,
אלא רק במושבות יהודיות”“ .נו ,אז ה’ נתן
להם מכות כמו למצרים?” ,הקשה נדב שוב.
“לא ,אבל לאחר הפרעות נכתבה חוברת על
ידי יהודי בשם פינסקר ,והיא נועדה לעורר
את היהודים העשירים שגרו במערב אירופה,
שחשבו להידמות לגויים ולהיות שווים אליהם.
פינסקר טען שאין טעם בכך ,וקרא ליהודים
להקים בית לאומי בארץ ישראל”.
“חוברת ,יופי ,גם אני יכול להוציא חוברת .אני
במקומם לא הייתי מסתכל בכלל על החוברת
הזו” ,טען ישי בזלזול“ .אל תזלזל ,ישי” ,ענה
לו אבא“ .אל תשכח שבימים אלו הדפוס לא
היה נפוץ כמו היום .וחוץ מזה ,היהודים היו
אומללים לאחר ה’סופות’ – הפרעות האלו
שפקדו אותם”“ .אז מה היית עושה במקומם,
ישי?” ,שאל נדב בהתרסה“ .אני במקומם...
אני במקומם הייתי מקים איזו תנועת-מרד
נגד הגויים המעצבנים האלו” ,ענה ישי ונטל
לידו במהירות את חרב הצעצוע של נדב.
“אני סנצ’ו-פנצ’ו הכל-יכול ,באתי להציל
את יהודי רוסיה מידי הגויים הבוזזים .עוד
מעט ואפגע בכל מי שיעז להתקרב אליי!”.
נדב התקרב לישי כרוצה לנסותו ,אך אבא
הפריד ביניהם“ :ילדים ,הירגעו! וְ ישי – איך
ידעת שהם התאמנו בסיף?”“ .מי התאמן?”,
קרא ישי בהפתעה“ .האגודה ,אגודת קדימה,

אגודת סטודנטים יהודים שמטרתה הייתה
להילחם באנטישמיות ובהתבוללות ,בחתונות
של יהודים עם גויים” ,ענה אבא“ .מה? למה
הם צריכים בכלל להישאר שם? אני במקומם
הייתי עולה מיד לארץ” ,אמר נדב ודחף
לתוך התיק שלידו כמה בגדים ,להמחיש
את כוונותיו“ .לא ,יותר חשוב להישאר שם
ולהשפיע על היהודים שנשארו בחוץ לארץ”,
אמר ישי“ .אתם ממש כמו הרצל ובירנבוים!”,
אמר אבא“ .הרצל ומי”? שאל נדב“ .הרצל
ובירנבוים ,נתן בירנבוים ,מי שטבע את מושג
ה’ציונות’ .הרצל טען שיש למצוא ליהודים
מדינה ִמשלהם ,ואילו בירנבוים טען שיש
להשקיע בתרבות היהודים במזרח אירופה
ובשפתם – שפת היידיש ,כדי לטפח את
הלאומיות היהודית”“ .איזו טענה מוזרה,
לטפח את שפת היידיש במקום לעלות לארץ
ישראל” ,אמר ישי“ .אבל כשחושבים על זה,
אני הוא בעצם בירנבוים ,והרצל הוא כמו נדב,
שרוצה לעלות לארץ”“ .אז – מה תעשה עם
הרעיון הנהדר שלך ,אדון בירנבוים הנכבד?”,
שאל אותו אבא“ .א ...אני לא יודע בדיוק” ,ענה
ישי בהססנות“ .אני רק חושב לעצמי מחשבה
קצת מצחיקה” ,וחייך במבוכה“ .נוַ ,ס ֵּפר ,בני,
הצחוק יפה לבריאות” ,אמר אבא“ .טוב ,אז
רק נראה לי ש ..אם אנשים היו מדברים יידיש
כל היום ,הם כבר מזמן היו חוזרים בתשובה”.
“מאיפה הנבואות האלו היום?” ,שאל אבא,
“מישעיהו?”“ .לְ מה אתה מתכוון?” ,שאל
ישי“ .היידיש” ,אמר אבא“ ,היא זו שהחזירה
את בירנבוים בתשובה .בימי מלחמת העולם
הראשונה הפך ר’ נתן בירנבוים לבעל תשובה,
וב 1917-הוא פרסם קול קורא אל הציבור
החרדי ,בו הוא כותב להם שדי להם לחשוב
רק על עצמם ,וכי עליהם לעשות מעשים על
מנת להיחלץ מהמצב הקשה אליו נקלעו”“ .גם
אנחנו חושבים לפעמים רק על עצמנו” ,העיר
לפתע נדב“ .נכון” ,הסכים איתו אבא“ .ישי ,מה
דעתך להזמין את החבר החדש בכיתתך לליל
הסדר הקרוב אצלנו?” ,שאל אבא“ .בתנאי
שיֵ רד כאן שלג” ,אמר ישי בחיוך ורץ להתקשר
בשמחה לחברו.

כל שבוע תיק!

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם
כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס

התמונה הזוכה לשבוע זה:
נוף ממצפה אלון מורה .צילם :אלעד אוחנה

בס“ד

"מפעלות הציונות הדתית"
בשיתוף תנועת "אורות-חסד" שהוקמה ע"י חנן פורת ז"ל

התאחדו השנה למבצע
”קמחא דפסחא“
במסגרתו יארזו ויחולקו אלפי מנות
למשפחות בכל רחבי הארץ.
שווי החבילה כ 250 -ש"ח!

אנא תרמו עוד היום!

תנועת אורות 02-5379777
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
נתן אלבז


בשיתוף

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



בוקר ה 11-בפברואר  ,1954בסיס הדרכה
של צה"ל .אחד החיילים שהתנדבו לפרק
מנגנונים של רימוני יד הוא נתן אלבז בן ה .21 -
לפתע נשמעת נקישה :ניצרת אחד הרימונים,
שהיה בידיו של נתן אלבז ,משתחררת.




אלבז יודע שבעוד ארבע שניות הרימון שבידו יתפוצץ .הוא צועק "רימון!" ,ויוצא מן האוהל
מתוך כוונה להשליך את הרימון .לתדהמתו הוא מבחין מכל עבר בקבוצות חיילים .אלבז
פורץ במרוצה .הוא רץ כרדוף שדים אל התעלה שבקצה המחנה .אולי כדי להטיל את
הרימון לתעלה ולהציל את חייו ,ואולי כבר עכשיו הוא יודע שהוא מקריב את חייו ואת
עתידו כדי להציל את חייהם של האחרים.



נתן אלבז לא מספיק להגיע אל התעלה .ממש על סף המחפורת תמו ארבע השניות .לא היה לו פנאי לערוך חישובי זמן .אלה
שעקבו אחריו בחרדה ראו אותו נעצר ,מקרב את היד שהחזיקה ברימון לחזהו ומשתטח על האדמה כשגופו מכסה את הרימון.
כאשר מתהפזר העשן ,מגלים חבריו ,שנתן אלבז נהרג במקום.
נתן אלבז היה בן למשפחה מרובת ילדים מן העיירה צפרו
אשר במרוקו .אביו העני ,מסעוד ,עסק במסחר זעיר ובעתות
מצוקה לא מאס בעבודה שחורה
כדי להביא לחם למשפחתו .מגיל
צעיר ידע נתן אלבז שביתו אינו
במרוקו .התפרצויות אנטישמיות
והסתה נגד היהודים רק חיזקו את
החלטתו לעלות לארץ-ישראל .בגיל
 17התנדב ל"הגנה" היהודית
ושנה אחרי כן ,למרות
התנגדות הוריו יצא
בדרכו לישראל8 .
שניםלאחרנפילתו,
עלתה משפחתו
לישראל.

ָּכל ִדּ ְכ ִפין ֵי ֵיתי ְו ֵייכוֹ ל
פותחים את הלב ונותנים קמחא דפסחא ל'משביע'
ארגון עזרה למשפחות ביש"ע

ארגון "משביע" ,ארגון עזרה למשפחות ביש"ע וירושלים ,פועל למעלה מעשור ,בשיתוף עם רבני הישובים
ולשכות הרווחה .לקראת הפסח ,ארגון משביע מחלק מאות מנות בכל אזור יהודה ושומרון למשפחות
שמתקשות לעמוד בהוצאות הפסח ,כדי שיוכלו לקיים סדר כהלכתו.

היה גם אתה שותף! 1-800-20-44-88
התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46
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שלום ילדים יקרים!

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

זהה את

שמות הילדים הזוכים :נריה בן סבו מעפולה
ונתנאל אביחי מעמסי מאלעד.

הדמות
נפרדים מגיבור

ישראל שלי נפרדה השבוע בהצדעה מגיבור
ישראל ,בן ציון לייטנר ,שהלך לעולמו בגיל .85
באוקטובר  1948חיסל לייטנר בעצמו חוליית
חיילים סודאנים במעשה גבורה נועז .הבונקר
שבו ישבו החיילים שלט על הדרך הראשית אל
דרום הארץ ומרכזה וניטרולו פרץ את הדרך
לכיבוש האזור ולהצלחת צה"ל במלחמתו
הראשונה ,מלחמת העצמאות .על מעשה
גבורה זה הוענק ללייטנר עיטור הגבורה -
הגבוה מבין העיטורים שמוענקים ללוחמי צה"ל .יהי זכרו ברוך.

קצת יותר קלה

הישג לחברי ישראל שלי :לפני מספר
שבועות פנו מאות מחברי ישראל שלי
לחברת סיטיפס המפעילה את הרכבת
הקלה בירושלים ודרשו ממנה לעצור את
מדיניות הדו"חות שלה ,שבגללה קיבלו
המוני אזרחים תמימים שפשוט לא הסתדרו
עם מערכת התשלום ברכבת  -קנסות ענק של מאות שקלים .אחת המשפחות
שקיבלו קנס של למעלה מאלף ש"ח חזרה אלינו וסיפרה שהפניות אכן עזרו,
ובסיטיפס הוחלט פשוט לבטל אלפי דו"חות  -זה לא
אומר שהמצב טוב ,אבל זה בהחלט מעודד )-:
¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á

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

¸´¿´É

www.myisrael.org.il

¸É°
¯½¿³

¼¸Æ¸ÉÁ¼¸É¸µ¸½Çº¾¸°
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הפעם לא

מפספסים!







      



energysolar2012@yahoo.com
eitan@golansolar.co.il  
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מה קורה

בסופו של דבר ...השקעה נצ
dover@yesha.co.ilחית
לדיווחים ותמונות:
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מן האור

שיחת השבוע

הילודה

בסופו של דבר...

בנימין נתניהו:
”אנו מקדשים את החיים“

הילודה

בגלל כסף
לא מפסיקים חיים

שתכריע את
ראשונים בחינוך בטקס חגיגי שהתקיים השבוע גאים להציג פסטיבל “קולנוער” שהתקיים בשבוע האיחוד היא
במפלגות הבית היהודי
היהודי חברים
היא שתכריע את
יהודית
הלאומי כמדינה
קיומנוגדעון סער את שעבר באפרת ,ארח שורה של יוצרים מהמסך והאיחוד קיומנו
השבוע למען
התאחדו
החינוך
העניק שר
בירושלים,
"אפרת"
לאגודת
תרומה
יהודית
כמדינה
דפסחא”השקעה
של נצחית
יעד זה
מקדשים קידום מבצע משיגה
אורות
“קמחא
”אפרת“אסתי זקהיים
צוברי ,השחקנית
דורון
הבמאי
הגדול:
שומרון.
האזורית
למועצה
הארצי
החינוך
באגודת
פרסתרומה לאגודת "אפרת" משיגה יעד זה
השרהצלנו,
הדתית .כבר
הציונות תינוקות
עשרות אלפי
דניאל
אמם חסד ומפעלות
בתחרות
כברקפון.
ערבית” ,שי
“עבודה
השתתפו באירוע :מנכ”לית משרד החינוך דלית ויוצר הסדרה
במעי
תינוקות
חיי
עשרותיו”ראלפי
יותר!
להציל
אורי נוכל
בעזרתך
אורלב
זבולון
אריאל,
הסרט “בין חושך לאור” של נויה הרשקוביץ והח”כים
הצלנו ,סרטי המגמה
כבר שמוליק
תינוקותהאזוריות
מרכז המועצות
שטאובר,
היו שו
זכהתפים!
www.efrat.org.il
02-5454500
יצחק
האריזה בבארות
www.efrat.org.ilאורבך הגיעו לבית
02-5454500בתחרות הסרטונים ואורי
יותר!אגף הוכוולד ,ראשית כובשי ועדי כהן.
להציל ומנהל
גרשון מסיקה
ריפמן ,ראש
המועצהנוכל
בעזרתך
החינוך בשומרון יוחאי דמרי  . 1השר סער זכה “שקיעה אחרונה” של זמטו עלמיהו ,זהבה  , 4וסייעו לפעילות האריזה .ניתן עדיין לתרום
www.efrat.org.il 02-5454500
סמיה ובפרס חביב בטלפון .02-5379777
והודיה גדול
אסמרההשבוע
איחל כי “השומרון ימשיך להיות מעצמת חינוך גססה ,אנגווץ’ שיחת
בשבתוסער הקהל זכה “למרות הכל” של בנות אולפנת אוריה.
השתתף
במדינת ישראל” .בהמשך השבוע
מסין לעציון כמאה מבני כת המקויה ביקרו
שבת
בהנחת אבן פינה לגן ילדים חדש בקדומים ,יחד כאן בונים! לאחר עשור של הקפאה ,בקרני בשבוע שעבר לראשונה בגוש עציון .מדובר
עם ראש המועצה חננאל דורני וביקר במוסדות שומרון חנכו בשעה טובה שכונה חדשה – “נווה בקבוצה שהגיעה לישראל לרגל  60שנה לכינון
דבר...
בסופו של
ביישוב.
החינוך
מעוז דניאל” – הצפויה לאכלס  50יחידות דיור היחסים הדיפלומטיים בין ישראל ליפן .הקבוצה
השוטר הטוב משטרת עציון אירחה השבוע  160חדשות .בטקס הנחת אבן הפינה לשכונה סיירה באתרים מרכזיים בגוש ,ובהם האלון
מילדי תלמוד תורה אזורי גוש עציון שביישוב בת החדשה השתתפו ראש המועצה הרצל בן ארי ,הבודד ,שם שרו “למען אחיי” ונשאו תפילה
כמדינה
שתכריעבגין 3
יהודית  . 5ראש המועצה ,דוידי
את שאמר
ההתיישבות
קיומנו לשלום
היאדיין והשר בני
עין .הילדים פגשו את אנשי כוחות המשטרה ,יו”ר מועצת יש”ע דני
כמדינה
קיומנו
יא שתכריע
הש
המיוחדיםתאודות
האורחים
בפני
הרצה
פרל,
מדינת
לתפארת
היא
ושומרון
יהודית  . 2כי “הבניה ביהודה
הסביבה באזור
ואיכות
אתהכיבוי
ההצלה,
קע
זה
יעד
משיגה
"אפרת"
לאגודת
תרומה
ה
נ
צ
חי
זההאירוע הסביר ישראל” וכי הוא “שמח שדירות היוקרה בקרני הקשר התנכ”י בין עם ישראל לגוש עציון ,והביע
יעדאת
משיגהשיזם
אילן זזון,
מנהל המוסד,
"אפרת"
לאגודת
רומה
אלפי תינוקות כבר הצלנו,
עשרות
תקווה כי הקשר עם המקויה רק יוסיף ויתחזק.
ישדרגו את ההתיישבות”.
שומרון
העת
כל
מוזכרים
ביטחון
ואנשי
“שוטרים
כי
הצלנו,
כבר
תינוקות
אלפי
עשרות
02-5454500
בעזרתך נוכל להציל יותר!
www.efrat.org.il
ביו”ש ולכן הרגשנו צורך לחזק
שלילייםיותר!
בהיבטיםלהציל
בעזרתך נוכל
www.efrat.org.il
את החיבור החיובי לכוחות” .באירוע השתתפו
ש יהודי
ישע
ראש המועצה וראשי הצבא והמשטרה באזור וכן
השקעה נצחית
 30מנגני תזמורת המשטרה.
במכללת הרצוג  -גוש עציון
קובעים מציאות  11שנים לאחר שריפת קבר
ללמוד ע� הטובי� ביותר.
יוסף ,נקבעה בשבוע שעבר מחדש המזוזה
בפתח מבנה הקבר (תמונת השער) .את המזוזה
תכנית לימוד לתואר ראשון B.ed.
קבעו יחד שר התחבורה ישראל כץ וראש
בחוגים ¤ :לימודי ארץ ישראל
 ¤תורה שבעל-פה
המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה ,בתפילה
 ¤מחשבת ישראל
חגיגית בהשתתפות אלפים ובהם גם הרב הצבאי
 ¤חינוך מיוחד
הראשי ,תא”ל הרב רפי פרץ .השר כץ אמר
בסופו של דבר...
 ¤תנ”ך
ש
נה ר
א
באירוע כי “הגיע הזמן שנחזור לקבר יוסף על
ש
 ¤ספרות
ונה
חינם
מנת שימשיכו את דרכו גם בלימוד וגם במימוש
 ¤לשון
*English ¤
ריבונותנו במקום הזה”.
 ¤היסטוריה*
שלום,
איש
תמר
,10
חדשות
ביקור  10מגישת
היא שתכריע
סיירה בדרום הר חברון ונפגשה עם ראשי
את קיומנו כמדינה יהודית
לימודים חינם לסטודנטים
ההתיישבות ועם תושבי האזור .במערת המכפלה
בתוכניות מצטיינים לתואר ראשון
דית
היא שוחחה עם נועם ארנון ,בבניין המועצה
מלגת לימודים לסטודנטים
החדש במיתרים היא פגשה את צביקי בר חי ואת
לנו,
בחוגים מועדפים של משרד החינוך
המנכ”ל אפרים היבש .במצפה אביגיל היא נועדה
עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
לפרטים והרשמה:
עם אלישע מידן ,בבית חגי היא שמעה על מיזם
בעזרתך נוכל להציל יותר!
נשים :תהילה  | 02-9937318גברים :שירה 02-9937312
לשיקום נערים ממשפחות מצוקה וביישוב כרמל
היא התרשמה ממפעל הקוסמטיקה הטבעית
“עשבי קדם”.
מכללת הרצוג  -גוש עציון
www.efrat.org.il
ליד ישיבת הר עציון

בסופו של דבר...

הילודה

הילודה

02-5454500

תואר ראשון B.ed.

סטודיו שביעי

*כפוף לקבלת הסכמה ממל”ג יו”ש

בסופו של דבר...

הילודה

ה

היא שתכריע את קיומנו כמדינה יהודית

אגודת ”אפרת“ www.efrat.org.il
הארץ

8

\\ יש”ע שלנו

ל
ו בוגרי
שירות ל צבא
אומי

הילודה
תרומה לאגודת "אפרת"
משיגה יעד זה

02-5454500

