פותחים באש

ברחבי הארץ יציינו השבוע את ל"ג בעומר בהדלקת מדורות .בתמונה :מדורת ענק בכפר תפוח ,אשתקד

שלנו

 | 290במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

6

ירושלים מדברת
סיפורי ארץ ישראל

מדי פעם בפעם מתפרסם באחד
מכלי התקשורת וידוי מרגש
שכתב חייל מילואים (פעיל שמאל
קיצוני בדר”כ) ובו עיקרי מסקנותיו
מפעולות הריגול שערך אחר
האויב – ציבור המתיישבים ביהודה
ושומרון .גם השבוע הופיע במדור
הדעות של אתר  Ynetטור שכתב
חייל מילואים לאחר שירותו באזור,
תחת הכותרת “מי באמת סובל
ביהודה ושומרון? לקחי המילואים”.
אך הפעם עם רשמים שונים לגמרי.
יניב בלומנפלד ,בן  25מהמרכז,
בוגר חטיבת הצנחנים ,ביקר ביו”ש
ואת מסקנותיו תוכלו לקרוא במדור
ישעמדה לשבוע זה .שווה הצצה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:46
תל אביב 19:02
חיפה 18:53

יציאה
20:01
20:03
19:04

כניסה
18:51
חברון
18:51
שכם
באר שבע 19:00

הצטרף
שנהניםלמאות לקוחותינו
מה
כנסה בטוחה
ל 20-שנים

יציאה
19:55
20:02
20:01
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הרב יואל משה סלומון
דמויות מופת בעם ישראל

המזרחי במזרח
מה קורה

על הפרשה אמור
החירות ,התורה וארץ ישראל

ב

לב פרשת אמור נמצאת מצוות
ספירת העומר ,המחברת בין חג
החירות לחג מתן תורה .וכל חיותה
של המצווה הינה רק בארץ ישראל ,בעבודת
האדמה ,בנטיעה ובזריעה.
בפירוש דעת זקנים מבעלי התוספות על
הפסוק “ושש שנים תזרע את ארצך ואספת
את תבואתה” מובא המדרש“ :אפילו אין
לו לאדם אלא חורבה אחת בתוך גנו,
חייב לעבדה בכל יום” .ופירשו שם בעלי
התוספות שבארץ ישראל הדברים אמורים.
חג מתן תורה נקרא גם חג הביכורים כי
מיום זה מתחילים להביא לבית המקדש
מביכורי הפירות .כמו ביכורי הפירות שהם
תכלית העמל ,כך אחרי אלפיים שנות

הרב נתן חי

רב הישוב איתמר

תוהו ,בו האנושות תוהה על דרכה ועסוקה
בבנין החומרי ,מגיע זמן בו העולם מתבכר,
מתחילה להיגלות תכלית המציאות ,ישראל
מקבלים את התורה שמעניקה לעולם כיוון
ומשמעות.
רובד נוסף בקשר בין מתן תורה לביכורים
נעוץ בעובדה שמתן תורה נעשה במדבר,
בו אין לנו שום עיסוק אחר מלבד בנין
הרוח והתורה ,מתוך התכנסות פנימית של
כל האומה סביב המשכן .אך הקב”ה מודיע
שיש משימות נוספות :לרשת את הארץ,
להלחם ,אחר כך “ונטעתם את הארץ”
לעסוק בישובה עד להשלמת התהליך בו
מביאים ביכורים למקדש .כך משלימים אנו
את מגמת נתינת התורה בחיי קודש בארץ
המשך בעמוד 3

סאן סיטי החברה הגדולה בישראל למערכות סולאריות ביתיות

יוצאת במבצע מיוחד לתושבי השומרון
 49מערכות במבצע עד חג השבועות

הפעם לא מפספסים! המכסה האחרונה בסבסוד המדינה

משרד  09-788-55-55מכירות יו"ש-נדב גולדשטיין אלון מורה  050-90-90-605בקרו באתרנוwww.sun-city.co.il :
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יש”עמדה

פנקס שירות
המשך מעמוד השער

מהווה מכשול לשלום ,מוצאים כל מיני תירוצים
שונים ומשונים לטרור הרצחני .לא מספרים
לנו שטבחו ביישוב היהודי בחברון ב,1929-
 38שנים לפני כיבוש יהודה ושומרון ,שבין
שנת  ’49למבצע קדש נרצחו בפעולות טרור
“פלסטיניות” יותר מ 300-יהודים ,אזרחים .אף
אחד לא מספר לנו שאש”ף (הארגון לשחרור
פלסטין) הוקם עוד ב ,’64-שלוש שנים לפני
שיהודה ושומרון נכבשה בפיקודו של הרמטכ”ל
יצחק רבין ז”ל .כל שטח שנמסר לפלסטינים
עד היום שימש ליצירת תשתיות טרור ,והדוגמה
האחרונה ,פינוי גוש קטיף ,ממחישה לנו זאת
בצורה החדה והברורה ביותר.
הפלסטינים אינם שואבים את השנאה שלהם
לישראל בגלל החייל במחסום .זו דעתי ,כמובן.
את השנאה הם קולטים משידורי הטלוויזיה
של הרשות הפלסטינית וחמאס ,בהם היהודים
מושווים לקופים ולחזירים ,לבני מוות .את
השנאה הם שואבים מההסתה במסגדים,

פה ושם
חורבת עתרי
אלונה אורבך

"הּוא ָהיָה ּגִ ּבֹור ,הּוא ָק ָרא לִ ְדרֹור" .נבקר בחורבת
עתרי שבשפלה ,הפותחת צוהר לסיפורו
המרתק של מרד בר כוכבא .במקום נמצאים
שרידים של יישוב יהודי שהתקיים בימי הבית
השני ,עליו מעידים ארבעת מקוואות הטהרה,
מערכות מסתור ומבנה ציבור גדול שייתכן
והיה בית כנסת .ממבנה הציבור ניתן לזחול
במערכת מסתור ששימשה את המורדים,
ובמקווה הסמוך לו נמצאה תגלית מרעישה
מהמרד .בתוך שכבת אפר המעידה על שריפה
נמצאו עצמות אדם ,מטבעות וממצאים נוספים
בני התקופה ,אלה מעידים על הדרמה ואולי על
רגעיהם האחרונים של המורדים .עד לגילויים
של מגילות ומערות מדבר יהודה היה מרד זה
עלום בשל מיעוט מקורות היסטוריים וממצאים.

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

התגליות
מ מ ד ב ר
יחד
יהודה,
עם מערכות
המסתור של
השפלה ,שפכו
אור חדש על
מהלכו ותוצאותיו הקשים של המרד שהתחיל
בשנת  132לספירה ונמשך כשלוש שנים .כך
גם על מנהיגו השנוי במחלוקת – בן כוזיבא
שמסורות שונות קושרות אותו אל החג שנחוג
השבוע -ל"ג בעומר .מסורת מיוחדת מספרת
שתלמידיו של רבי עקיבא ,מתומכי בר כוכבא,
מתו בתקופה זו בשמד הרומאים שבא על
המרד ומשתתפיו ,ולא במגיפה כפי שנהוג
לחשוב .נראה כי המנהג להבעיר מדורה משמר
את הדרך בה העבירו המורדים הודעות בעזרת
משואות שהדליקו על ראשי ההרים ..דרך
הגעה :עוברים את צומת האלה לכיוון דרום

+

+

“בשבוע שעבר חזרתי משירות מילואים בן
חודש ביהודה ושומרון ,השירות הראשון
בשטחים מאז שירות החובה .אין ספק שדברים
נראים אחרת כשאתה בוגר בכמה שנים טובות.
סיטואציות מתבהרות ,מסקנות חדשות צצות.
תשכחו מכל מה שסיפרו לכם :מחסומים,
שליטה ,השפלה ,אפרטהייד? לא אצלנו .אני
פגשתי במציאות אחרת ,ואלו הם רשמיי.
כל אדם רשאי להזדעזע ממשהו אחר בהתאם
לתפישתו ,מוסריותו ,ערכיו והשקפת עולמו .יש
שרואים פשע מוסרי בסיור צבאי שעוצר פלסטיני
לבדיקה ביטחונית ומזדעזעים עד עמקי נשמתם.
אני בחרתי להזדעזע מדברים אחרים.
הזדעזעתי להבין שיש ישראלים שמנהלים
שגרת חיים בצל איום תמידי על חייהם.
הזדעזעתי כשהבנתי שיישוב יהודי חייב להיות
מוקף גדר על מנת שיושביו לא יישחטו .לפתע
הבנתי עד כמה מזעזעת עצם העובדה שאני
שוכב בבוץ במארב ליד יישוב יהודי בערב
החג ,רק כדי למנוע רצח של יהודים על ידי
אוכלוסייה מקומית ,וכמובן שערב החג זה
ממש אחלה של תאריך עבור ארגוני המחבלים
כדי להכניס עוד קצת ליהודים.
הזדעזעתי מכך שאסור ליהודים לטייל בוואדי
שמתחת ליישוב שלהם ,שאסור להם להיכנס
לכפרים שסובבים אותם כי לא ייצאו משם
בחיים ,שתנועתם מוגבלת ,שבשעות מסוימות
אסור לצאת מחוץ ליישוב ,שיש עליהם איום
תמידי של סקילה ,ירי ולינץ’.
במשך שנים משקרים לנו שנוכחותנו שם

יש שרואים פשע מוסרי בסיור
צבאי שעוצר פלסטיני לבדיקה
ביטחונית ומזדעזעים עד עמקי
נשמתם .אני בחרתי להזדעזע
מדברים אחרים.הזדעזעתי
להבין שיש ישראלים
שמנהלים שגרת חיים בצל
איום תמידי על חייהם.

בבתי הספר ,מתמונות השהידים שמקשטות
כל קיר וכיכר ברחבי הערים ביהודה ושומרון.
הם שואבים את המוטיבציה לשנוא מגיבורי
התרבות הפלסטינית ,מרואן ברגותי ,ורב-
המרצחים יאסר ערפאת .הם מקבלים השראה
ממחבלים שנקראו על שמם כיכרות ואצטדיוני
כדורגל ,שנים של הסתה ודה-הומניזציה
לישראל עושים את שלהם.
לצערי ,הבנתי שהמשוואה ברורה ופשוטה:
ללא נוכחותנו שם ,נהיה עדים לטבח המוני
של יהודים בידי ערבים ,כך שפרעות תרפ”ט
ייראו לנו כמשחק ילדים .אין ספק שחיילי
צה”ל עומדים במצבים מורכבים ומסובכים
בזמן השירות בשטחים .אני וחבריי ,שנקראנו
לשרת בשטחים ,לא הגענו כדי לראות דם
חלילה ,להשפיל או לרמוס את כבודם של
הפלסטינים .ההיפך הוא הנכון .כולנו חונכנו
על ערכי הציונות ,הסובלנות והכמיהה לשלום,
ללא הבדל בין ימין ושמאל.
גם אם נעזוב לרגע בצד את הוויכוח הפוליטי,
אני מרגיש גאה לשרת ביהודה ושומרון ,גאה
שבזכותי ובזכות חבריי למילואים ,תושבים
חגגו את ליל הסדר בבטחה מבלי שירצחו
אותם ,גאה שבמחסום מנעתי מסכינאי או
חגורת נפץ לעבור לתוך תחומי הקו הירוק ,גאה
שמנעתי בנוכחותי זריקת סלעים על מכוניות
של יהודים .גאה שביצעתי את המשימות הללו
ומנעתי רצח ופגיעה בחיי אדם”.
יניב בלומנפלד ,בן  25מאזור המרכז ,בוגר
צנחנים.

ופונים ימינה לכיוון חורבת מדרס .עוקבים אחר
השילוט ל"חירבת עתרי" ומחנים את הרכב
מתחת לתל.

טיולים קרובים בבית הספר שדה כפר עציון
יום רביעי ,י"ז באייר ( :)9/5ירושלים  -היציאה
מהחומות  -סיור איכות עם אוטובוס (יציאה
מירושלים) ,בהדרכת אריה רוטנברג.
יום חמישי ,י"ח באייר ( :)10/5טיול ירח בתל
צפית  -טיולי משפחות ברכבים פרטיים.
יום שישי ,י"ט באייר ( :)11/5בעקבות בר כוכבא
בשבילים חדשים בגוש עציון  -טיול לרוכבי
אופניים ,בהדרכת גדי חיימוב .צומח חוף הים
במישור החוף הדרומי  -טיול לחובבי בוטניקה
ברכבים פרטיים ,בהדרכת ד"ר עוז גולן .לב
השומרון  -מרחב ארץ שכם  -טיול אוטובוס
בשיתוף עם "ארץ נהדרת" (יציאה מת"א).
מעיינות ובוסתנים בוואדי פוכין  -טיולי משפחות
ברכבים פרטיים.

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

על הפרשה אמור
החירות ,התורה וארץ ישראל

המשך מעמוד השער

ישראל ודווקא בעיסוק החקלאי ,כי “בארץ
ישראל העבודה בקרקע גופה מצוה משום
ישוב ארץ ישראל להוציא פירותיה הקדושים
ועל זה ציוותה התורה ואספת דגנך” (חת”ס
סוכה לו .).כן נזכר במגילת רות (ג,ב) “ובועז
זורה גורן השעורים הלילה” למרות שבועז
היה שופט ומנהיג ועשיר גדול עם הרבה
פועלים ומשרתים ,בכל זאת התאמץ ללכת
בעצמו לעבוד את עבודת הגורן כדי לקיים
בעצמו את מצוות ישוב הארץ ולא ע”י פועל
או שליח.
החיבור בין התורה והארץ נזכר בגמרא
במסכת בבא בתרא שרבי אמי כתב ארבע
מאות ספרי תורה וכן נטע ארבע מאות

כרמים ,ללמד כי בנין התורה והארץ שלובים,
ובשניהם התאמץ רבי אמי במו ידיו ולא על
ידי שליח (נושא אלומותיו קיט) .כך נקשר
ענין מתן תורה ותכלית הגשמתה באומה
החיה חיים של תורה ע”י תלמידי חכמים ועל
ידי בני האומה הקובעים עיתים לתורה ומכח
התורה והעשיה החקלאית אנו זוכים להביא
את פירות הארץ הקדושה לבית המקדש.
כך כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל
תורה .לאחר כ”ו דורות הציץ הקב”ה בעולמו
לידע מה עשה ,מצא מלא מים במים (כלומר
שהעולם לא התקדם מבחינה מוסרית ומצבו
כמו בתחילת הבריאה שהיה מכוסה במים
לפני שנראתה היבשה) .דור אנוש מים במים,

100%

דור המבול מים במים ,דור הפלגה מים במים.
הביא קצצים לקוצצו ,שנאמר ‘ה’ למבול ישב’
(כלומר  -על פי מצב העולם לפני מתן תורה
היה ראוי לדון אותו כמו דור המבול).
ראה בו שושנה אחת של ורד ,אלו ישראל
בשעה שאמרו נעשה ונשמע .נטלה והריחה,
ושבה נפשו עליו .אמר הקב”ה :בשביל
שושנה זו ינצל הפרדס ,בזכות תורה וישראל
ינצל העולם”.
ימי הספירה מייצגים את עבודת האדם
ועבודת העולם לעלות מספירה לספירה,
ממידה למידה ,בחיבור ארץ ותורה ויהי רצון
שבזכות ספירת העומר יושפע שפע רב בכל
העולמות.

אינטרנט
בטוח

50
%
הנחה
לחודשיים
הראשונים

אינטרנט רימון מעמידה לרשותכם את הטכנולוגיה
הכי טובה בעולם כדי שתוכלו להיות רגועים ולגלוש
בבטחון מלא וליהנות מחווית גלישה באינטרנט.

להצטרפות לאינטרנט הבטוח בשבילך:
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סיפורי ארץ ישראל

"ירושלים מדברת"

פה עיר

מקדש-מלך תיתן

קולה

היישוב העברי הצנוע
והלא טכנולוגי במיוחד של
שנות השלושים במאה הקודמת
סער עם הקמתה של  - PBSפלשתיין
ברודקאסט סרוויס  -תחנת הרדיו הראשונה
בפלשתינה ,היא ארץ ישראל .באותן השנים
נתפס הרדיו כמבשר מהפכה טכנולוגית
חסרת תקדים שתחבר את ישראל לעולם,
ולא פחות מכך ,תחבר את העולם לישראל.
התחנה החדשה הוקמה בתוך משרד הדואר
המנדטורי .השלטון הבריטי האמין כי הרדיו
יוכל להביא מידע לחקלאי פלשתינה ויקדם
את ישראל המנדטורית ,כפי שקידם קולוניות
בריטיות אחרות (כמו הודו) .הסיבה האמיתית
היתה התחרות מול תחנות הרדיו האיטלקיות
ששידרו תעמולה פשיסטית ורדיו ברלין ששידר
תעמולה נאצית ונקלטו בישראל .במילים
אחרות :הבריטים החליטו להקים רדיו שישדר
את התעמולה שלהם .הוחלט כי היא תשדר
חמש שעות ביום ,בשלוש שפות לפי הסדר
הבא :אנגלית ,כי זו בכל זאת שפת השלטון,
ערבית כי זו שפת הרוב ועברית כי בשלב הזה
כבר היו פה כידוע לא מעט יהודים .כדי ליצור
מראית עין של כלי תקשורת עצמאי הוקמה
ועדה מפקחת ,שכללה נציגים של השלטון
הבריטי ,של הוועד העליון של התנועה הציונית
ושל ראשי הציבור הערבי.בחנות גדולה למוצרי
חשמל ברחוב יפו בירושלים ,עמד לו מקלט רדיו
גדול .משעות אחר הצהריים של ה 30-במארס
 1936התאספו עוד ועוד אנשים בחנות והמתינו
לפתיחת השידורים של התחנה החדשה .אחרי
חודשים ארוכים של היערכות נחנכו השידורים
בטקס רב רושם בנוכחותו של הנציב העליון
הבריטי ,הגנרל ארתור ווקופ ,שהרים בעצמו
את השלטר .הליין-אפ של השידור הראשון
נשמע מבטיח למדי אפילו ממרחק השנים -
השחקנית האגדית חנה רובינא ,החזן ויטוריו
ויינברג ששר תהילים לצלילי פסנתרו של
אריה זקס והזמרת ברכה צפירה בשיר “למדבר
שאנו” .בארץ היה אז מספר מצומצם בלבד של
מקלטים ואנשים התאספו באולמות בתשלום
כדי להאזין לשידורים.
לקראת יום השידורים הראשון ,פרסם המשורר
והסופר אביגדור המאירי שיר להכשרת לבבות
שהסתיים במלים “פה עיר האלקים קוראת מתוך
הערפל /פה עיר מקדש-מלך תיתן קולה /פה
ירושלים מדברת!” העיתונים ליבו את הדריכות,
הסבירו איך למצוא את התדר על הסקאלה וציינו
כי תושמע בו שריקה ממושכת ,שתיפסק “עשרה
רגעים לפני שיפתח הנציב העליון את השידור”.
השידור,כאמור ,יצא מהאולפן בירושלים,
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אבל את ההשקה החגיגית ערכו על גבעה
ברמאללה ,במקום שבו הוצב המשדר .מנהל
הדואר קולונל הדסון היה האיש הראשון ליד
המיקרופון,”This is Jerusalem Calling“ .
פתח הדסון ואמר ,ואז אמר המתרגם לעברית
יצחק עבאדי “הלו הלו ,ירושלים מדברת”.
אחר כך נאם הנציב העליון והודיע כי שירות
השידור בפלשתינה לא יעסוק בפוליטיקה ,אך
כבר באותו שידור נרשמה “תקלה פוליטית”
ראשונה כאשר המתרגם מר יצחק עבאדי
תירגם את Palestine Broadcasting Service
ל”תחנת השידור של פלשתינה ארץ-ישראל”
ועורר סערה רבתי.
למחרת עם בוקר טילפן אל משרדי הרדיו
בבניין פאלאס אמין ביי עבדול האדי ,נציג
הוועד הערבי העליון .הערבים מוחים ,אמר,
על שהמתורגמן הרשמי וקרייני התחנה
בעברית אמרו “תחנת השידור של פלשתינה
ארץ-ישראל” .גם העיתון “א-דיפאע” היפואי
רגז ושאל איך ייתכן שברדיו הרשמי נשמעה,
לצד שפת השלטון ושפת הרוב“ ,לשון זרה
שהפוליטיקה נתנה לה מקום בארץ ערבית
טהורה” .חברי מועצת הרדיו התכנסו ,קבעו
שצמד המלים “ארץ ישראל” לא יישמע עוד.
לימים שונה שם התחנה ל”קול ירושלים” ובכך
נפתרה המחלוקת סביב שם התחנה.
אך מאז ובמשך  12שנה ,עד לסוף תקופת
המנדט ,לא הושמע בשידור שוב הביטוי “ארץ
ישראל” .כשהיה צורך לומר “ארץ ישראל”,
החליפו אותו ב”הארץ”“ ,בארץ” או “לארץ” .גם
התזמורת הפילהרמונית הארץ ישראלית יצרה
בעיה בשמה .מעת לעת שודרו הקונצרטים
שלה בשידור חי מאולם אדיסון בירושלים .מה
עושים? איך מודיעים? גם לכך נמצא פתרון:
“התזמורת העברית”...
בשנים הראשונות שידרה התחנה הצעירה חמש
שעות ביום .שעה באנגלית ,שעה בערבית ,שעה
בעברית ,שעת מוזיקה ערבית ושעת מוזיקה
עברית וקלאסית  .השעה העברית כללה פרק
בתנ”ך ,שיחה או הרצאה ופינת נוער פעם
בשבוע .בהמשך התווספו תכניות לחקלאים
ערבים ותוכנית לעקרות בית יהודיות.
גם ימים סוערים ידעה התחנה – ביום פרסומו של
הספר הלבן ב 1939-הוטמנה באולפן השידור

הנציב העליון
הודיע כי
שירות השידור
בפלשתינה
לא יעסוק
בפוליטיקה,
אך כבר
באותו שידור
נרשמה
“תקלה
פוליטית” ראשונה
כאשר המתרגם מר
יצחק עבאדי תירגם
את Palestine
Broadcasting

 Serviceל”תחנת
השידור של פלשתינה
ארץ-ישראל” ועורר
סערה רבתי.
פצצה ככל הנראה ע”י ארגון האצ”ל שביקש
לפגוע בנציב העליון שהיה אמור להגיע כדי
לדבר על מדיניות הספר הלבן .אלא שמשום
שאחד משחקני התסכיתים לילדים היה חולה
(כאמור ,מדובר היה בשידור חי) שונה לוח
השידורים ובמקום התסכיתים שודרו שירים
כבקשתך .לצורך כך הוחלפו אולפני השידור
ושניים מעובדי התחנה מצאו את מותם בפיצוץ.
לאחר שהבריטים עזבו את הארץ ,אימצה
ממשלת ישראל הצעירה את קול ירושלים,
כפי שאימצה לא מעט מוסדות בריטיים
אחרים .היא הפכה לתחנת השידור הישראלית
הרשמית וזכתה לשמה של תחנת ההגנה  -קול
ישראל.

משתתפת בצערו של ראש הממשלה
על פטירת אביו

פרופ' בן ציון
נתניהו ז"ל

איש ארץ ישראל השלמה,
ציוני של ציון ,אשר היה מקור
השראה לרבים בנאמנותו
לדרך הציונות הלאומית.

מ ר א ה א ח ו רי ת
סקר בק
ב4.1968-רב סטודנטים ב
תל
אב
יב
ש
הת
פרסם
 1.בעיתון מעריב ד
סיפוח "השטחים המשוחררים" .יווח על  61%בעד
סטודנטים הלומדים משפטים ,רבסקר השתתפו 317
החברה ועוד 42% .מהמשתתפיםאיית חשבון ,מדעי
הם בעד סיפוח כל השטחים לא בסקר הצהירו כי
הצהירו כי הם תומכים בסיפוחלתר 19% .נוספים
 37%בחרו בהצהרה "אני בעד חלק מהשטחים.
ובטוחים" ורק  2%תמכו בנסיגה גבולות מוסכמים
מידית מהשטח.

הטיימליין הישראלי
לרגל יום הולדתה ה64-
של מדינת ישראל ,השיקה
ישראל שלי דף פייסבוק
חדש בשם "ציר הזמן
הישראלי" .בדף עשרות
ערכים ובהם אירועים
משמעותיים בתולדות עם
ישראל ,כמו הבטחת הארץ,
בתי המקדש ,מרד בר
כוכבא ,שיבת ציון ,הקונגרס
הציוני הראשון ,בלפור,
ההגנה ועוד 84 .אלף חברי התנועה מציעים בימים אלה עשרות
ערכים נוספים לדף  -מהקמת המדינה ועד היום .יו"ר ישראל שלי,
איילת שקד" :אני קוראת לציבור להצטרף ולבנות את ההיסטוריה
שלנו ביחד .פסיפס ההיסטוריה של העם שלנו ,נגיש עכשיו לכולם
בפייסבוק".

זה לא רק ספורט
פ ע ו ל ה
בינלאומית של
חברי ישראל שלי
הניבה תוצאות:
האתר הרשמי
של אולימפיאדת
לונדון ,2012
אירוע הספורט
ה ג ד ו ל
והמשמעותי
בעולם ,פרסם
את פרטי מדינת ישראל ללא עיר בירה ,כאשר ירושלים מופיעה כעיר
הבירה של "פלסטין" .חברי ישראל שלי פנו בזעם למארגני האירוע
והם עדכנו את ירושלים תחת ישראל .נכון לכתיבת שורות אלה,
נמחקו כל ערי הבירה מהאתר ...הכל בשביל לא לכתוב את האמת:
ירושלים בירת ישראל לנצח.
¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á

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

המוציא לאור:

¸´¿´É

www.myisrael.org.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662תמונות :מרים צחי ,גרשון אלינסון ומוא"ז שומרון 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

www.myesha.org.il
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרב יואל משה סלומון


בשיתוף

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

 .1878ארץ ישראל .הרב יואל משה סלומון ,יהושע שטמפפר 

תקוה דגן

ודוד מאיר גוטמן עומדים לקראת השלמת קניה של אדמת
מלבס .לפני ביצוע העסקה הם מחליטים לשאול בעצתו
של רופא מפורסם – ד"ר מרקיזי מיפו .הרופא נענה ומגיע
למקום ,סוקר את השטח הביצתי ומכריז" :עמדתי שם כל
הזמן והבטתי מעלה בחפשי אחר ציפורים עפות אך לשווא,
ותראו מה יש כאן ,גרגירי תולעים וכל מיני רמשים שהם
מאכל ערב לעוף השמים .אם עוף השמים לא מתקרב
למקום הזה ,בשביל מה אנחנו צריכים את זה?".
למרות הכל ,שלושת הרוכשים מתאוששים מהלם תגובתו
של הרופא ומחליטים לרכוש את האדמה.


השטח שנקנה מתפצל למאה חלקות ונמכר ליהודים שרוצים לעסוק בחקלאות .כך מתחיל סיפורה של פתח תקווה ,שהייתה למושבה
היהודית הראשונה אשר הוקמה בארץ .פתח תקוה זכתה לכינוי "אם המושבות" וכיום היא העיר החמישית באוכלוסייתה בישראל.
הרב יואל משה סלומון נולד בירושלים .משפחתו הייתה מוותיקי היישוב בשנת  1838בירושלים .בילדותו קיבל
חינוך תורני ולאחר מכן המשיך את לימודיו בישיבה בליטא .בנוסף ללימודיו בישיבה למד גם את מקצוע הדפוס,
ועם שובו לארץ בשנת  ,1863הקים בית דפוס עברי בירושלים ,שם נדפס כתב העת "הלבנון" ,שהרב יואל סלומון
היה לעורכו.
הרב יצא נחרצות נגד תלותם של יהודי ירושלים בכספי החלוקה ,והטיף להתיישבות חקלאית בא"י על בסיס כלכלי
ויצרני .דעות אלה היו לא מקובלות בעיני הרבנים ראשי הכוללים ,שהכריזו חרם על כתבי העת שלו.
הרב סלומון היה מן הבולטים בין "פורצי החומות" וחלוץ המתיישבים מחוץ לחומות העיר העתיקה .ב1869 -
ייסד עם חבריו את שכונת "נחלת שבעה" ואף הקים שם את ביתו .ב 1874 -היה בין מייסדי שכונת "מאה שערים"
בירושלים .לאחר מכן חדל הרב להוציא את עתונו והתמסר כולו להקמת מושבות חקלאיות.
בערוב ימיו שב יואל סלומון לירושלים ,שם נפטר  -בן  73היה במותו.

תיקי יהודה ושומרון חוזרים!

פרטים בקרוב...
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שלום ילדים יקרים!

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת *

*רמז :הוא קרא לדרור

זהה את

הדמות

פתרון החידה הקודמת :הרב יואל משה סלומון.
שמות הילדים הזוכים :מוריה בו יאיר יוסף
מפתח תקווה ועדי ספיר יוספזון מרחובות.

)(10.5.2012

ÉÆ³» ÇÃ
¼¸»È¯¾¿¶´Ç»¸È´¸¶¶´Å¸¿°

°
º»³Ç´º°Ç¸È
´°
²
¸
³
´¿
É
¾
²Ç¯»´Ã 14:00³ÁÈ°
»·¸°

054-5684066
052-7139021

052-8071882

08-6613772

052-3477701

02-6255456
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
מסיבה טרנס-אטלנטית מפגש פרופ’ הרב יצחק קראוס .מנהל
מיוחד ומרגש התקיים בשבוע קמפוס הנשים ,ד”ר הרב יהושע
שעבר בין תלמידי כיתה ה’ של בית רייס ,אמר כי “בניית בית לילדים
הספר הממלכתי “בית חינוך רמון” וילדות בתוך בניין של חינוך
בישוב שערי תקוה לבין בני כיתתם המכשיר את דור המחנכות
המקבילה בבית הספר לעברית של ילדי ישראל ,מהווה ביטוי
של קהילת “תפארת ישראל” עמוק להמשך תהליך הבנייה
בלוס אנג’לס בארה”ב .המפגש ,וההתפתחות של עם ישראל
שכלל מסיבה משותפת לרגל בארצו”.
יום העצמאות ,התקיים לא באופן ביקור ג’נטלמני ראש המועצה
פיזי אלא באמצעות מסך  ... 1האזורית שומרון ,גרשון מסיקה,
התלמידים משני עברי הצג שרו התארח לפני ימים אחדים
יחד שירי ארץ ישראל ובירכו אלו בכינוס רשמי בבית הלורדים
את אלו לרגל יום הולדתה של האנגלי בלונדון – כנציג ראשון
של ההתיישבות במקום המכובד.
מדינת היהודים.
גודלות ומגדלות קמפוס הנשים במהלך הכינוס נועד מסיקה עם
של מכללת הרצוג בגוש עציון חברי פרלמנט  , 3פרופסורים,
חנך מעון ילדים חדש ,שיאפשר מנהיגים ומעצבי דעת קהל
לתלמידות האימהות ללמוד מיבשות שונות .דברים שנשא
ולהתפתח לצד גידול הילדים .בזכות ההתיישבות ביהודה
את המזוזות במעון ,שנבנה ושומרון ,זכו למחיאות כפיים
בהשקעה של עשרות אלפי ותמיכה מבני שיחו ,שרבים מהם
שקלים ,קבעו ראש המועצה כבר הביעו את רצונם להגיע
דוידי פרל  2וראש המכללה ,לסיור באזור ולהכיר בעיניים.

מתמחים בביטוחי
בתים ומערכות
סולאריות בתנאים
ייחודיים לתושבי יש"ע

חינוך אינטראקטיבי “ 13כיתות
חכמות” הותקנו בימים האחרונים
בבתי הספר בקרני שומרון .בכיתות
ציוד כמו מקרן ,לוח אינטראקטיבי,
רמקולים ,מחשב נייד ואינטרנט,
כשבמהלך השנה עברו כ 40-מורים
השתלמות להוראה מתוקשבת
בכיתות אלה .את המיזם חנך ביישוב
המדען הראשי של משרד החינוך,
פרופ’ זכריה מדר  , 4יחד עם
מפקחת משרד החינוך כוכבה ברק,
ראש המועצה הרצל בן ארי ומנהל
מחלקת החינוך במועצה יאיר ושדי.

אינטרנט בטוח

המזרחי במזרח חברי מזכירות
הסתדרות הפועל המזרחי וראשי
וועדי העובדים בראשות המזכ”ל,
אבי סולימן ,סיירו בשבוע שעבר
באזור השומרון  . 5הם ביקרו באלון
מורה ,בחוות גבעות עולם ,באיתמר,
בהר-ברכה וברחלים ,כשהם זוכים
לשמוע על האזור מפי בני קצובר
ובועז העצני .במהלך הסיור הצטרפו
גם ח”כ זבולון אורלב וראש המועצה
גרשון מסיקה שהדגישו את חשיבות
הקשר בין הסתדרות הפועל המזרחי
לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון.

50%
הנחה
על חודשיים ראשונים

האינטרנט הבטוח בעולם:

1-800-222-234

בעל מערכת סולארית ,אל תישאר חשוף!

אייל שרותי
ביטוח 072-2200720
שדמות מחולה
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