באביב הם ישובו חזרה

אלפים עלו בחול המועד פסח לחורבות חומש וקראו להקמת היישוב מחדש (עמ' אחורי)

שלנו

 | 288במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
ניסן תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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כיצד מכריזין?
סיפורי ארץ ישראל

כביש  90הוא הארוך ביותר בישראל –
מאילת ועד מטולה .כרבע ממנו עובר בשטחי
הבקעה ושם בדיוק ביקשו האנרכיסטים
מארגון  ISMלחסום את התנועה ולהפר
את הסדר ,עד שנתקלו בכוחותיו של
סמח”ט הבקעה ,סא”ל שלום אייזנר .גם הם
יודעים שאם היו מנסים לחסום את הכביש
בחלקיו הלא “מתנחליים” ,היו נשלחות
למקום ניידות עם כמה שוטרים ואלות
והסיפור היה נגמר מיד בכאב ובשקט .אך
בחסימת כביש בשטחי יו”ש לא מטפלים
שוטרים אלא חיילי צה”ל ,שתפקידם
להגן על המדינה מפני האויב ,ולא לשחק
משחקים עם מפגינים .בישעמדה השבוע
– קטעים ממאמרו של העיתונאי אריאל
כהנא מ”מקור ראשון” ,הקורא ,לקראת יובל
לשלטון צה”ל ביו”ש ,להחיל את הריבונות
הישראלית באזור ,כפתרון שורשי לבעיה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:36
תל אביב 18:52
חיפה 18:43

יציאה
19:50
19:52
19:52

כניסה
18:41
חברון
18:41
שכם
באר שבע 18:50

יציאה
19:50
19:50
19:51
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הרב יעקב משה חרל"פ
דמויות מופת בעם ישראל
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 2000חברים בישע שלי
מה קורה

על הפרשה תזריע מצורע
מדד האושר

ל

אחרונה התפרסמו ממצאי סקר,
שכותרתו 'דירוג האושר העולמי'.
מסתבר ,שישראל נמצאת במקום
ה 14-המכובד מבין  155מדינות ,שאזרחיה
מרגישים מאושרים .הנתונים הללו בהחלט
מפתיעים ,בהיותם 'נוחתים' עלינו בתקופה
מתוקשרת היטב של גל מחאות ,הפגנות,
מרירות כלכלית וחוסר שביעות רצון כללי
לכאורה מכל מה שקורה בארצנו.
בפרשתנו ,מבצבצת לה מבין השיטין
תמיהה" :אם דל הוא ואין ידו משגת ולקח
כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו[ "...י"ד
כ"א] .מדוע כופלת התורה חסרון כלכלי -
"דל" ו"אין ידו משגת"? הרי ברור שאדם דל,
הוא אדם במצב כלכלי קשה וממילא אין

הרב משה-צבי וקסלר

ראש ישיבת בני עקיבא קרית הרצוג בני ברק

ידו משגת .הרב ברוך הלוי אפשטיין ,בעל
ה"תוספת ברכה" ,נדרש לנושא ומבאר,
שהמילה "דל" במקורותינו מבטאת מצבים
שונים .יש פעמים שהמילה 'דל' מבטאת
דלות במצב הגוף ,המעיד על חולשה וחולי
כגון "מדוע אתה ככה דל בן המלך" [שמואל
י"ד] וכן בחלום פרעה ַ"ּדּלֹות וְ ָרעֹות ּת ַֹאר
ְמאֹד וְ ַרּקֹות ָּב ָׂשר" .יש פעמים ,שהמילה
'דל' מופיעה במקורותינו כשפלות ונמיכות
קומה ,כפי שענה גדעון למלאך "אלפי הדל
במנשה" וכן "בית שאול הולכים ודלים"
בתיאור מצבו המידרדר של בית שאול .וכמו
כן מצינו במילה 'דל' ביטוי ל'עוני' במצוות,
כפי שמסבירה הגמרא (פסחים דף קי"ח),
על הפסוק בתהילים "דלתי ולי יהושיע":
המשך בעמוד 4
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מכת מדינה

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

אולי באמת כדאי שנלמד מהאירופאים .שוטר דני בפעולה

במקום להמשיך במצעד
האיוולת של מקסמי שווא
מדיניים ,הגיעה השעה לטפל
במציאות כפי שהיא .במקום
להתרפק על שלום שלא יבוא,
מוטל על המבוגר האחראי,
קרי מדינת ישראל ,לעשות מה
שביכולתו לשיפור המציאות.
לאזר ַח.
ויש מה לעשותֵ .

פה ושם
קטמון
אלונה אורבך

הפעם נבקר באנדרטת קרב סן-סימון,הנמצאת
בלב שכונת קטמון בירושלים .הקרב הקשה,
בו לקחו חלק אישים כמו רפאל איתן ,יצחק
רבין ,דדו ,עוזי נרקיס ועוד ,נערך בשביעי של
פסח .האנדרטה ממוקמת בכר דשא המתאים
לפיקניק .דרכי הגעה :בצומת פת נפנה שמאלה
לרחוב יהודה הנשיא ,וברמזור הראשון נפנה
פעם נוספת שמאלה לרחוב בני בתירא .נחנה
את הרכבים אחרי הכיכר של חוות הנוער הציוני.
כיבוש קטמון כחלק ממבצע יבוסי היה מכריע,

+

+

שלום אייזנר לא צריך היה להיות
בבקעה בשבת ולא רק הוא .חיילי
צה”ל מועסקים כבר יותר מדי שנים
בעבודות שיטור אזרחיות שאינם
אמורים ולא הוכשרו לבצע .חיילינו
התגייסו על מנת להדוף את הקמים
עלינו  -לא כדי להבריח רוכבי
אופניים תמהוניים מסקנדינביה.
בעוד חמש שנים וחודש ,צה”ל ישלים
 )!( 50שנות שליטה צבאית ביהודה
ושומרון .לא משנה אם מסתכלים
על הנתון הזה מימין או משמאל,
מלמעלה או מלמטה  -חמישים שנה
הן פרק זמן מוגזם ,הזוי .איש לא
העלה בדעתו שכך יתגלגלו הדברים.
במקום להמשיך במצעד האיוולת של מקסמי
שווא מדיניים ,הגיעה השעה לטפל במציאות
כפי שהיא .במקום להתרפק על שלום שלא
יבוא ,מוטל על המבוגר האחראי ,קרי מדינת
ישראל ,לעשות מה שביכולתו לשיפור
לאזר ַח.
ֵ
המציאות .ויש מה לעשות.
ישראל חייבת להפסיק את שליטת צה”ל
באוכלוסייה המתגוררת ביהודה ושומרון,
ולהעבירה לשליטה מלאה של הרשויות
האזרחיות .בניגוד לדעה הרווחת ,לא מדובר
במיליוני ערבים שיסתפחו לישראל ,אלא
בחמישים ,מקסימום מאה אלף ,שיקבלו
תעודה כחולה .יתר האוכלוסייה הערבית
נתון מאז הסכמי אוסלו לשליטה אזרחית

של הרשות הפלשתינית ,באזורי
 Aו .B-החיכוכים מתרחשים כולם
בתא השטח המכונה אזור .C
שם ורק שם מנהל הצבא את חיי
האזרחים ,הערבים והיהודים .שם
גם התרחשה התקרית האחרונה.
את המציאות הזו ,ולא משנה מהי
נקודת המבט ,חייבים להפסיק.
כל צבא ,ובוודאי צה”ל ,לא יכול
ולא צריך לשלוט באזרחים במשך
חמישים שנה .די ,פשוט די.
אם יש קברניטים מפוכחים
בישראל ,עליהם להשיק לאלתר
תכנית חומש לאזרוח הדרגתי של
אזור  .Cהצעד אינו קל ,אך הוא הכרחי .אזרוח
כרוך בתוספת  50אלף איש למדינת ישראל,
פריסה מחודשת של הרשויות השונות ובראשן
המשטרה ,ואולי גם מבחני הגירה כמקובל
במדינות המערב .בעיות הביטחון באזור זה,
ככל שהן קיימות ,יטופלו באותם כלים בהם
מתמודדת ישראל כיום עם תאי טרור בשטחה
הריבוני .גם דמוגרפית ,ניתן לעמוד בתוספת
של  50אלף ערבים למרשם האוכלוסין.
האזרוח יחסוך את העוולות הבלתי נמנעות
של ניהול חיי אזרחים בידי חיילים .אם אנו
אוהבים את צה”ל ,כדאי שעד שנת היובל
לשחרור יו”ש נגאל אותו מהמשימה הזו.
מתוך מאמרו של אריאל כהנא במקור ראשון,
יום ג’ האחרון.

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון
לחימה בגבורה עם הגב לקיר,
בשל מיקומה הגיאוגרפי הגבוה,
התקבלה הכרעה כי יש לסגת
ובשל היותה חיץ בין שכונות
מהמנזר תוך השארת הפצועים
מקור חיים היהודית בדרום
הקשים ל"משימת מצדה".
לשכונת רחביה וטלביה .מנזר
יצחק רבין ,מפקד החטיבה
סן סימון השוכן עד היום בקצה
דאז ,הורה להחזיק מעמד מפני
השכונה אל מול האנדרטה ,היה
שהתבוסה הערבית קרבה .ואכן,
למטרה העיקרית של כוחות
המערך הערבי הלך התפורר עד
הפלמ"ח שניסו לתפוס אותו
לסיומו של הקרב .כוח התגבורת
בליל ה 25 -באפריל  ,1948אך
נסוגו משראו כי התחמושות אוזלת והאש כבדה שנשלח מהמפקדה הצליח להחיש עזרה
מידי .בליל ה 29-באפריל יצאו הכוחות בשנית לנצורים ,והחליף אותם לאחר  18שעות לחימה
אל המנזר .בקרב קשה הצליחו הלוחמים רצופות ו 21-הרוגים .על נוער הפלמ"ח ,אמר בני
לתפוס את המנזר ,אלא שאז כותרו וספגו מרשק ,פוליטרוק הפלמ"ח כי "ברגע האחרון
התקפות חוזרות ונשנות .לאחר שעות רבות של השתמש בנשק היקר ביותר שהיה לו -החיים."...

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

מדד האושר

על הפרשה תזריע מצורע
המשך מעמוד השער

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא:
ריבונו של עולם ,אף על פי שדלה אני במצוות
 לך אני ,ולי נאה להושיע".נמצאנו למדים ,שדלות כלכלית אינה מעידה
על מצבו הרוחני ועל אושרו האישי של האדם,
שיכול להיות בן של מלך ולהרגיש חולה
ומושפל ,יכול להיות חזק פיזית אך נחות
רגשית .לפי זה מובן ,מדוע התורה הדגישה,
שמדובר באדם דל כלכלית בלבד ולכן יכול
להתכפר בקרבן שערכו הכלכלי פחות.
נמצאים אנו יום אחד בלבד אחרי ציון
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ושבוע לפני
יום העצמאות השישים וארבעה למדינת
ישראל .שני תאריכים אלו יכולים לתת לנו

פרופורציות למדד האושר האמיתי .כשאנו
שואלים ,היכן היה עם ישראל באותם ימים,
עד כמה מושפל ונרמס על ידי אומות העולם,
מנודה ומאוס ,נודד ממקום למקום ודל בכל
המובנים שנזכרו לעיל "ובכל זאת שמך לא
שכחנו" .בתוך האירוע הטראגי והקשה ביותר
בהיסטוריה של עמנו ,שמענו עדויות רבות
מניצולי שואה ,שבעמדם על פסי הרכבת
באשוויץ-בירקנאו ,שמעו מקרוביהם ברגע
הפרידה הקשה את הקריאה המרטיטה "אל
תשכחו שאתם יהודים" .אמר לי ניצול שואה
מהונגריה" :לקחו לי את ההורים והמשפחה,
לקחו לי הסבים והסבתות ,גזלו לנו את הרכוש,
גזלו לנו את היכולת לקיים מצוות כראוי ,אך

את האמונה והאושר שאני יהודי לא הצליחו
לגזול ממני וכשראיתי אותם נתמלא לבי אושר
ושמחה שאני יהודי עם אמונה גדולה".
ישנן לכאורה די סיבות לא להיות מאושרים,
אך כיהודים מאמינים בני מאמינים חשוב
שנזכור בכל יום את היכולת שלנו לחיות
חיים עצמאיים בארץ ישראל וזאת אחרי
תקופת הסתר כל כך גדולה והנה זכינו
ב"ה לאור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו
לראות את האורות הגדולים ונכריז בקול
גדול בהלל והודיה "הקב"ה אנחנו אוהבים
אותך" ומאושרים לחיות בפלטין של המלך,
אושר שיציב אותנו במדד האושר האמיתי
במקום הראשון.

ĦđČĚĢĞĐ ęđĕ ĦČĤģĘ
,ĐčđĔĘ đĜĕĘĞ ČčĐ
ĕčĥđĦĘ ĐēđĘĥ
ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ
!ēĚĥ ĦđČĚĢĞ Ďē ĦėĤč

ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĘĞĠĚĥ ěđĢĤ ĕĐĕ
čđĥē ĖčďĜ ĦđđĐĘđ ēĦĠĦĐĘ ĖĕĥĚĕ
đĢĤČč ĘČĤĥĕ ęĞ ĦĚđģĦč

ĐėĤčč

Ğ"ĥĕ ĦĢĞđĚ Ĥ"đĕ
ěĕĕď ĕĜď
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סיפורי ארץ ישראל

כיצד מכריזין?

“עליך להכין תוך  24שעות את האולם הגדול של המוזיאון בתל אביב לשם עריכת טקס הכרזת המדינה” .עוד בטרם
התאושש ואליש מתדהמתו קלטה אזנו שתי מלים“ :סודי בהחלט” – ושני מבשרי המבצע המפתיע יצאו את החדר.

ס

מוך לצהרי יום חמישי ,ד’ באייר
תש”ח ,נכנס אוטו ואליש ,סוכן
פרסום וגרפיקאי תל-אביבי ,למשרדו
ברחוב נחלת בנימין .על שולחנו מצא פתק:
בוא מיד אל שרף בסוכנות.
ואליש ,טרוט עיניים אחרי לילה ללא שינה,
לא נלהב מהזמנה דחופה וסתומה זו .כל חפצו
היה מעט מנוחה .עשרת הימים האחרונים
עברו עליו בעבודה קדחתנית בהכנת סדרת
בולים חדשים ,תשעה במספר ,נושאי הכתובת
“דאר עברי” .לפני שעה קלה הוצגו הבולים
החדשים במסיבת עיתונאים ,וואליש שבילה
את הלילה יחד עם אברהם אילון (המדפיס
הממשלתי) ,בהשלמת הדפסת הבולים ,ביקש
רק להציץ במשרדו וללכת הביתה לישון.
אולם הפתק הקצר גזר אחרת ומקץ רגעים
אחדים עלה ואליש במדרגות בנין הסוכנות
והופנה אל חדר בקומה ב’ .בהיכנסו ,נתקבל
באנחת “סוף סוף!” קצרת-רוח ושני הנוכחים
בחדר ,זאב שרף (לימים שר האוצר) ושלמה
קדר (איש השירות הדיפלומטי) אמרו לו
בקיצור נמרץ“ :עליך להכין תוך  24שעות את
האולם הגדול של המוזיאון בתל אביב לשם
עריכת טקס הכרזת המדינה” .עוד בטרם
התאושש ואליש מתדהמתו קלטה אזנו שתי
מלים“ :סודי בהחלט” – ושני מבשרי המבצע
המפתיע יצאו את החדר.
בלי לאבד אף רגע אחד אץ ואליש אל
המוזיאון ובקיבתו חש ריקנות מוזרה מתוך
התרגשות בלתי שכיחה .אכן ,אוטו ואליש
סוכן פרסום וצייר ,היה נרגש! הגבר בן ה,42-
יליד צ’כוסלובקיה ,טיפל בקונגרסים הציוניים
האחרונים בסידורים טכניים ואמנותיים,
בהכנת וקישוט האולם וכו’ ,ובשבועות
האחרונים הכין את אולם קרן הקיימת בתל
אביב למקום ישיבות מועצת העם ויצאו לו
מוניטין כ”הופך אולמות” מובהק ,אך מעודו
לא הועמד במשימה נכבדה מעין זו שיש
לבצע ביממה אחת.
במוזיאון בתל אביב כבר ידעו המנהלים כי
יש להעמיד את האולם לרשות ואליש – ולא
לשאול שאלות .הכותל המרכזי של האולם
הגדול היה מכוסה תמונות ענק בלתי מתאימות
בהחלט למאורע .כן היה הכרח להקים דוכן
ולתכנן העמדת כל כיסא כדי לנצל ביעילות
מקסימאלית את המקום הצר .לפי הוראות
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שרף וקדר ,התקשר ואליש עם ד”ר ריבקינד,
איש קרן היסוד ,הממונה על ההזמנות לטקס.
בידי ריבקינד היתה רשימת מוזמנים ארוכה
וואליש נאלץ לנהל מאבק קצר ועז “לקצר את
הרשימה ככל האפשר” .בקרן היסוד ביצע איש
הפרסום פעולה פיננסית דחופה ולווה מאה
לירות להוצאות משוערות של “מבצע מוזיאון”
(סך כל ההוצאות –  150לירות) .מכאן – אל
מחסני “המשביר המרכזי” לקנות עץ ובד...
ארבע שעות לאחר השיחה הקצרה בבנין
הסוכנות הפך אולם המוזיאון להיות לבית
מלאכה ,שעובדיו נתונים בתחרות מורטת
עצבים עם מחוגי השעון הנעים קדימה
במהירות בלתי רגילה .איש תפאורה שימוביץ
ועוזרו עסקו בכיסוי התמונות ,נגד ישראל
דימנט ועוזרו טרחו בהקמת הדוכן .בינתיים
קנה ואליש מספר מנורות חזקות ,לקח שטיח
גדול בהשאלה בבית מספר שטמף בת”א.
ב-ד’ באייר עוד לא התחילה מלחמה רשמית
בארץ ישראל ,לא הוטלו פצצות מן האויר,
אבל מתוך שיקול “מי יודע מה יתרחש” כוסו
חלונות האולם בד שחור .פסל עירום שניצב
בכניסה כוסה גם הוא.
לפנות ערב נקרא “הופך האולמות” עוד פעם
אל שרף ונאמר לו להיות מוכן לכתוב את
הצהרת הקמת המדינה .משמע ,להכין קלף
ודיו שחור.
חיפוש קלף בתל אביב משול לנסיון למצוא
מחט בערימת שחת .ברם ,עמד לו לואליש
המזל – והקלף נמצא ,אלא שנתעוררה שאלה:
מה טיבו? הראוי הוא לייעודו? ואליש אץ אל
בית המהנדסים .בשל השעה המאוחרת נמצא
שם רק עובד אחד .ואליש ביקש ממנו לעשות
“טסט” של הקלף ,אך מסיבות מובנות לא
יכול היה לגלות פרטים על בקשתו המוזרה.
לא ייפלא ,אפוא ,כי איש בית המהנדסים חשב
כי בעל הקלף מטורף קצת – וואליש ויתר על
הטסט שם ,ועשה אותו במשרדו :ניסה את
הקלף במים ובאש ונשתכנע כי “זה בסדר”.
העבודה באולם המוזיאון ארכה כל הלילה
ונסתיימה ביום ו’ בצהריים .בינתיים שאל
ואליש את תמונת הרצל מקרן היסוד ,פקד
לתקן את המסגרת ,השיג שני דגלים לאומיים
ומסרם לכביסת בזק.
במשך כל יום ו’ ישבה ועדה של מינהלת העם
באולם הקרן הקיימת ועיבדה את נוסח הכרזת

העצמאות .שעות חלפו – והניסוח לא נסתיים.
בשעה האחרונה לפני טקס ההכרזה עוד ישבה
הועדה בקומה העליונה של המוזיאון .ואליש
התהלך עם הקלף ומבטו צמוד לשעון .ברגע
האחרון ממש ,בשעת האפס ,נשלם ניסוח
ההכרזה ,כתוב במכונת כתיבה .לא נותר זמן
אלא להדביק דף נייר אל הקלף וצירי מועצת
העם חתמו ישר על הקלף ,בעוד משה שרתוק
(שרת) מחזיק בקלף“ .דבר” כתב בגיליון יום
ראשון שאח”כ“ :שרתוק אוחז בקצה המגילה
של קלף כיהודי אדוק שאוחז בגוילים בשעה
של קריאת התורה .הוא אינו משמיט לרגע את
הקלף מידו כמשרת העם”...
הטקס של הכרזת המדינה ,שעבר באווירה
חגיגית ,ארך פחות משעה .בעולם נכח רק
צלם אחד שהנציח את מהלך המאורע ,צילם
כל ציר וציר .מלבד נציגי העיתונות העברית
נכחו כתבי חוץ אחדים ,נציג “ניו יורק טיימס”
עיתונאי ותיק ונוקשה לא יהודי – בכה...
למאות המוזמנים לטקס נמסרו שתי הזמנות
בו ביום לפני הצהרים .שליחים מיוחדים מסרו
את ההזמנות אישית .בהזמנה אחת סופר על
עצם הענין ,באחרת – השעה והמקום.
עם תום הטקס נטל שלמה קדר את הקלף ,נושא
החתימות ,שאליו היה מודבק נוסח ההכרזה,
ונסע אל בנק “א .פ .ק ”.ברחוב הרצל .המסמך
הוטמן בכספת הבנק .בשבועות הבאים,
גדושי מאורעות המלחמה ,הוחל בטיפול
סופי בהכרזה .דרוש היה סופר סת”ם שיכתוב
את נוסח ההכרזה על קלף .הרבנות הראשית
המליצה על סופר סת”ם ,הלה ניגש למלאכה
אך הנסיון לא עלה יפה ובסופו של דבר
ביצע ואליש ועוזרו רודי סידנר את העבודה
העדינה .צריך היה להחליט על הכתב והכתיב,
מספר תורה עתיק נבחרה אות ספרדית ברוכה
בשתי מעלות :נאה ונוחה לקריאה .ההדגשות
נעשו באות גדולה בראשית כל פסקה .כל
הפעולה ותפירת שלושת חלקי המגילה ארכה
שבועות .לא היתה חותמת מדינה ושני סופרי
סת”ם עשו חותמת ממגן דוד.
בהפוגה הראשונה נשלם הכל .ואליש נתן
להכין מכסה עץ ומסר את מגילת העצמאות
לידי זאב שרף ,שמונה למזכיר ממשלת
ישראל הראשונה.
פורסם ע”י פנחס יורמן בעיתון “דבר” ,ערב יום
העצמאות ה 5-למדינת ישראל .ב’ באייר תשי”ג.

ספר פסול

מנכ"לית משרד החינוך ,דלית
שטאובר ,חשפה השבוע כי
הנחתה להפסיק בתיכונים
את השימוש בספר האזרחות
"יוצאים לדרך אזרחית".
זאת לאחר שבבדיקה נמצא
שהספר מבטא טיעונים חמורים
ביותר במסע הדה לגיטימציה
המתנהל נגד ישראל בעולם ,הן
במישור זכותה להגנה עצמית והן במישור מהותה היהודית
והדמוקרטית .בשנה האחרונה פנו חברי ישראל שלי שוב
ושוב לשר החינוך בדרישה לפסול את הספר ,ואנו מברכים
על החלטת השר ומשרדו.

מתכוננים ,שלא נדע

תנועת ישראל שלי פרסמה השבוע
בקשה לחברים להכין עצמם לשעת
חירום ,עפ"י הנחיות פיקוד העורף.
אין לנו כמובן שום כוונה להבהיל,
אך בישראל תמיד ישנו סיכוי
כלשהו ואפילו קטן להתלקחות.
לעתים בשעת חירום קשה להשיג
חלק מהמצרכים הנדרשים ולכן
עכשיו ,בשעת רגיעה ,זהו הזמן .ההכנות
רלוונטיות לכל תושבי ישראל ,לא רק בצפון
ובדרום ,אלא גם באזור המרכז .איך מתכוננים? באתר פיקוד
העורף נמצאות כל ההנחיות בצורה ברורה ובשפות שונות.
שלא נצטרך!
¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרב יעקב משה חרל"פ


 .1913ארץ ישראל .משלחת של רבנים יוצאת אל מסע ראשון
במושבות השומרון ,הגליל התחתון והעליון .ראש המשלחת ויוזמה
הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק שנתן את דעתו לקירוב לבבות
בין היישוב הישן לבין היישוב החקלאי החדש .שלשה מחברי
המשלחת  -הראי“ה קוק ,הרב יוסף חיים זוננפלד והרב יעקב משה
חרל“פ  -יוצאים לרכיבה להכרת דרכי הארץ .בהתקרבם לעכו
מחזיר ר‘ יעקב משה את פרדו ואומר” :הואיל ומכאן ואילך לא נגאלו
אדמות אלה ע“י עולי בבל ,הנני נמנע מלהמשיך בנסיעתי“.

בשיתוף

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



הרב קוק ,נרגש ממעשה 
זה של תלמידו ,נושק על
מצחו” :אשריך שאינך
פורש אף לשעה קלה
מאדמת הקודש“.
בפעם אחרת התקרבו
לבית שאן ושוב סירב
הרב חרל“פ להכנס
לתוך העיר ,שלא נכבשה
גם היא בידי עולי בבל.
בעקבות כך מחליטים
חברי המשלחת להפליג
חזרה אל יפו מנמל
חיפה ולא מנמל עכו.

תקוה דגן

בדרך בין חיפה ליפו ,בהיותם בספינה קטנה ,סוער לפתע הים 
והספינה מטלטלת בין הגלים הזועפים ונראה כי היא עומדת
להשבר .חברי המשלחת המודאגים יושבים ואומרים פרקי תהילים,
והנה קם הרב קוק ויוצא בריקוד נלהב ,תוך שהספינה מתנדנדת
מצד לצד .משרואה זאת הרב חרל“פ ,קם אף הוא ממקומו ,אוחז
באבנתו של הרב קוק ויחד הם רוקדים ”שלוחי מצווה אינם ניזוקין!“.
הרב קוק נותן את עיניו בים הזועף ,פורש את ידיו כנגד הגלים
הקוצפים ,כרוצה להדפם אל המעמקים ,ושר ברגש רב.

כעבור מספר רגעים נח הים מזעפו .נוסעי הספינה סובבים את הרב קוק כשעיניהם מפיקות תמיהה והערצה” :איך עלה בידך להשקיט את
הים הסוער?“ .משיב להם הרב קוק” :עמדה לנו זכותו של רבי יעקב משה ,שלא יצא מעולם מארץ הקודש לאוויר ארץ העמים!“*
הרב יעקב משה חרל“פ נולד בירושלים בכ“ט בשבט .אביו היה דיין בבית הדין של המהרי“ל דיסקין ,ושימש
ברבנות עם ר‘ שמואל סלנט .לאחר חתונתו ,היה נוהג הרב יעקב משה לקום ממיטתו בחצות וללמוד
ברצף עד תפילת ערבית .היה חוזר אחרי ערבית ,הולך לישון וקם בחצות ,וחוזר חלילה .הוא המשיך לנהוג
בדרכי רבו ,הרב צבי מיכל שפירא ,בסיגופים ותעניות עד שחלה בסביבות גיל  .20הרופאים המליצו לו
לעבור ליפו .בחג השבועות הוא שמע את הרב קוק קורא את ה“אקדמות“ ,ונפשו נדבקה בנפשו של הרב
קוק .הרב חרל“פ היה אז בן  .21מאז שפגש את הרב קוק הפסיק הרב חרל“פ את התעניות.
בגיל  26התמנה לרבה של שערי חסד ,שכונה בירושלים ששם היו כל גדולי ירושלים .אמו ,ששמעה על כך
שהתמנה לרב ,נאנחה ואמרה שהעדיפה שלא ייבחר כדי שיישאר צדיק נסתר .לאחר פטירת הראי“ה
קוק החליף אותו בראשות ישיבת מרכז הרב .היו שייחסו לרב חרל“פ רוח הקודש.
הרב יעקב משה נפטר ביום ז‘ בכסלו תשי“ב ונטמן בבית הקברות סנהדריה בירושלים .הוא
השאיר אחריו כתבים רבים ,כשהמפורסם מביניהם הוא ”מי מרום“ .בנוסף הוציא הרב חרל“פ
ספר הנקרא ”מעייני הישועה“ העוסק בגאולת ישראל.
*סיפור זה ורבים אחרים רואים בימים אלה אור בספר חדש ” -שירת הי“ם“  -על דמותו של הרב חרל“פ מאת נינו יאיר חרל“פ מבית אל .לרכישה052-7444327 :

תיקי יהודה ושומרון חוזרים!

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

זהה את

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :הרב יעקב משה חרל"פ.

הדמות
עם ישראל חי

בשקר

ĦĕĦĤđĥģĦĐ ĐĞđčĐ ĦČ ġĢđĠĚĥ đĕďĤ - ĘČĤĥĕ ĕĘĎ

ישראל הבוקר
כל יום בין 7:00-8:00

קווה שפרן

עצם העניין
כל יום בין 8:00-10:00

קלמן ליבסקינד

לא סותם ת‘פה
כל יום בין 10:00-12:00

אראל סג”ל

   



שומעים שזה ישראלי
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

חוזרים לחומש רבבות מבקרים פקדו
במהלך חול המועד פסח את אתרי התיירות
ברחבי יו”ש .אחד האירועים המרכזיים
באזור היה עלייה המונית לחורבות היישוב
חומש שתושביו גורשו במסגרת תכנית
ההתנתקות לפני שבע שנים .שרים ,חברי
כנסת ופוליטיקאים  1נאמו והקהל זכה גם
להופעה מלאה של גולן אזולאי וכן טוביה
ופולקע מערוץ מאיר .יו”ר מועצת יש”ע,
דני דיין ,אמר באירוע כי על רה”מ והשרים
“לתקן את המעוות ולא רק להביע צער על
ההתנתקות .עליהם להחליט לקראת יום
העצמאות על הקמתה מחדש של חומש”.
יום הזיכרון באירוע “שירים לזכרם” שייערך
ברחבת הכנסת בערב יום הזיכרון ,ביום
שלישי הקרוב החל מהשעה  ,20:00צפויים
להשתתף אלפי בני משפחות שכולות
ואזרחים .באירוע יונצח ,בין היתר ,רס”ן
גד מרשה  2יליד אתיופיה שגדל בקרית
ארבע ונהיה לקצין הגששים היהודי הראשון
בצה”ל .בשנת  2000נהרג גד מפיצוץ מטען
חבלה במחסום כיסופים .אמנים שונים
יופיעו בטקס ויוקראו קטעים ע”י יו”ר הכנסת
ראובן ריבלין ,שר הביטחון אהוד ברק ,סגן
הרמטכ”ל יאיר נווה ,המפכ”ל יוחנן דנינו ,שר
הרווחה משה כחלון ונציגים נוספים .האירוע
יועבר בשידור ישיר בערוץ הכנסת ובערוץ
הראשון ,ברשת ג’ ,בגלי צה”ל ובאתר וואלה.
הצעירים מתחברים מיזם חדש מחבר בין
בני נוער ביש”ע ובגרעינים התורניים בערי
ישראל .בתחילת השבוע נערך המפגש

הראשון בין נערי ראש העין ופדואל .בהמשך
צפויים להיפגש בני הנוער של אשקלון
וכרמי צור ,הגרעין התורני במעלה אדומים
והיישוב כוכב השחר ,נערי קדומים ויפו
ועוד .באירוע החנוכה השבוע השתתפו הרב
אלישע וישליצקי ,שי תובל מקרן קהילות,
צבי צביבל ,ניר אורבך ,בניה פרידמן ,מנהל
החמ”ד ד”ר הרב אברהם ליפשיץ  3ועוד.
תרבחו ותסעדו במוצאי השבת האחרונה
נערכו חגיגות המימונה בכל רחבי הארץ,
כשהחגיגה המרכזית של הפדרציה
העולמית של יהודי מרוקו – נערכה ברחבת
היובל באריאל .כמיטב המסורת ,נערך
אירוע באווירה אותנטית ,בהשתתפות
ראש העיר רון נחמן ,שאול מייזליש ,ליאור
אלמליח ועוד .באו לטעום מהמופלטות:
שר התחבורה ישראל כץ  , 4השר לאיכות
הסביבה גלעד ארדן ,חברי כנסת ויו”ר
הפדרציה סם בן שטרית .מימונה נערכה גם
ביקיר ,בהשתתפות רב היישוב הרב אהרן
כהן ,מח”ט אפרים אל”מ רן כהנא וראש
המועצה גרשון מסיקה.
דפי כתום עם תום חג הפסח ולקראת
הקיץ המתקרב ,מזמין אתר “דפי כתום” את
ציבור תושבי יהודה ושומרון לפרסם מוצרים
ושירותים באתר האינטרנט המשרת כבר
אלפי עסקים ובעלי עסקים ברחבי האזור.
כנסו עכשיו לדפי כתום www.dkatom.
co.il
ישע שלי! דף הפייסבוק הרשמי של מועצת
יש”ע – ישע שלי – הולך וצובר חברים

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

www.myesha.org.il

8

\\ יש”ע שלנו

חדשים .השבוע גדל הדף ל 2,000-חברים
 5שמקבלים מדי יום סרטונים ,תמונות
ומידע שחשוב לכולנו אודות המתרחש
ביהודה ושומרון .הדף משמש במה לדעות
ורעיונות של החברים ,ומהווה צינור להפצת
חומרים שלעתים אינם מתפרסמים בכלי
התקשורת .רוצים להתעדכן ולעדכן? היכנסו
לפייסבוק וחפשו את “ישע שלי”.

למועצת יש"ע

דרושים/ות עובדים/ות
לעבודה בשעות הערב בירושלים

בטלמרקטינג
שכר בסיס +
בונוסים

לפרטים :יפעת 050-6229012

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ
תמונות :מרים צחי 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

