"להציל את השכונה בכל דרך אפשרית"

שר האוצר שטייניץ והרב חיים דרוקמן השתתפו השבוע בכינוס חירום בשכונת האולפנה בבית אל (עמ' )2

שלנו

 | 291במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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השקט שהחריד
סיפורי ארץ ישראל

בעקבות פסיקת בג”ץ המורה
למדינה להרוס בתוך חודשיים
חמישה בניינים בשכונת האולפנה
בבית-אל ,כינסה השבוע (ג’)
מליאת מועצת יש”ע דיון חירום
בשטח השכונה ,בהשתתפות שר
האוצר ד”ר יובל שטייניץ ,ח”כ יעקב
כץ ,חתן פרס ישראל הרב חיים
דרוקמן ,יו”ר מועצת יש”ע דני דיין,
ראשי מועצות ,ידידי יש”ע ,הנהגת
המתיישבים ותושבי השכונה.
“חובה על הממשלה והכנסת
למצוא את הדרך לשינוי המצב,
כולל שינוי החוק .זה לא עניין של
שמאל וימין ,אלא של היגיון בסיסי
ומוסר” ,אמר השר שטייניץ.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:51
תל אביב 19:07
חיפה 18:59

יציאה
20:07
20:09
19:10

כניסה
18:56
חברון
18:56
שכם
באר שבע 19:04

הצטרף
שנהניםלמאות לקוחותינו
מה
כנסה בטוחה
ל 20-שנים

יציאה
20:06
20:07
20:07
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שמעון בר כוכבא
דמויות מופת בעם ישראל

בקעת ההצלחה
מה קורה

על הפרשה בהר
הרב עדו שטינברגר

מצוות הצדקה – מבט אקטואלי

פ

רשתנו מתארת פתרונות שונים ,שבהם
נוקט אדם מישראל ,שנקלע לקשיים
בפרנסתו .יש אדם שנוקט בדרך
מכירת ביתו,יש שמוכר עצמו לעבד ועוד.
אחת הדרכים היא בקשת סיוע מן הזולת או
לחילופין זיהוי המצוקה ע”י הסובבים אותו
והסכמתו לקבל את עזרתם.
וכך כותבת התורה“ :וכי ימוך אחיך ומטה ידו
עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך”.
מעיר הרש”ר הירש שבכל מקום בתנ”ך
שמוזכר הפועל “מוט” ,המתאר התמוטטות
ונפילה ,הכוונה היא לרגל“ .לעת תמוט רגלם”,
“אל יתן למוט רגלך”“ ,אם אמרתי מטה רגלי”
וכיו”ב .בפסוקנו הפועל “מוט” מתייחס ל”יד”,

מנהל אזור שומרון בארגון פעמונים
וראש המועצה הדתית בקדומים

“ומטה ידו” ,וזו הפעם היחידה בתנ”ך שבה
הפועל “מוט” מתייחס ליד.
ומסביר הרש”ר הירש :כאשר הפועל “מוט”
מיוחס לרגל ,הפסוקים מתארים התמוטטות
קיומית ,דהיינו סכנה לעצם הקיום שהרי
הרגל מסמלת את היכולת הבסיסית של
האדם לעמוד .לכן ,אם היה כתוב בפסוקנו
“ומטה רגלו” כוונת הפסוק הייתה לתאר
אדם שמתחיל לאבד את האמצעים להתפרנס
ולהתקיים .אך כאשר התורה כותבת “ומטה
ידו” ומייחסת את הפועל “מוט” ליד ,כוונת
התורה אחרת.
היד מסמלת את הפעילות שהאדם עושה ,ועל
פי כך נאמר כי התורה מתייחסת בפסוקנו
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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כינוס חירום

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

עין פרת
אלונה אורבך
בהפטרה של פרשתנו מופיע אירוע חשוב
מספר ירמיהו .בפרק ל"ב ירמיהו מקבל
ציווי ,ערב חורבן בית המקדש ,לקנות שדה
מחנמאל בן דודו המתגורר בענתות .מעשה
זה נוגד את תמונת המציאות שירמיהו מתריע
עליה בנבואותיו ,אולם הנימוק האלוקי למעשה
מופיע בפסוק ז'ּ ..." :כִ י לְ ָך ִמ ְׁש ַּפט ַהּגְ ֻאּלָ ה,
לִ ְקנֹות" .למעשה בקניין פרטי זה יש הבטחה
לאומית לחסד ולנחמה .עוד בטרם העיר
נחרבת עוסק ירמיהו בבניינה ,בכך מתקיימת
הברית הנצחית בין ה' לעם ישראל .כפי שנאמר

בפסוק ט"ו" :עֹוד י ִָּקנּו ָב ִּתים ו ְָׂשדֹות ּוכְ ָר ִמים,
ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאת" .מיקומה של ענתות ,עיר הולדתו
של הנביא ירמיהו ,אינו וודאי .הכפר הערבי
"ענתא" ,אמנם משמר את השם אך השרידים
בו מעידים על ישוב מאוחר יותר לתקופה
הנידונה ,ואילו אתרים נוספים שמוצעים סביב

+

+

“אני ,חבריי בליכוד
השכונה ,לא למען תושבי
ובוודאי ראש הממשלה
יהודה ושומרון ,אלא למען
נעשה כל מאמץ למען
סדרי ממשל תקינים”.
השכונה במסגרת
לדבריו“ ,זו לא רק גזירה
החוק ,הסמכות
שהציבור לא יעמוד בה,
והצדק” ,אמר השבוע
אלא עוול מוסרי” .דיין
(ג’) שר האוצר ,ד”ר
אמר כי החלטת בג”ץ
יובל שטייניץ ,בכינוס
מאתמול על הריסת
חירום של מליאת
הבתים בשכונה “הייתה
מועצת יש”ע ,שנערך
סטירת לחי פוליטית
בשכונת האולפנה,
מכוונת כלפי הממשלה,
לאור החלטת בג”ץ
בניסיון להראות מי מנצח
להורות על הריסת
בקרב הורדת ידיים” .הוא
בתוך
המבנים
הוסיף כי “בראשון ביולי
חודשיים“ .המצב
נתכנס שוב להרמת
שנוצר מוביל לאבסורד
כוסית וברכת שהחיינו
גדול מבחינה מוסרית,
להודיה ,על שעוד דורות
לא הומני ,לא מוסרי ,לא הגיוני .אחד מילדי השכונה במסיבת העיתונאים
וחובה על הממשלה
יהודים רבים יצמחו ביו”ש
והכנסת למצוא את הדרך לשנות את המצב ,של היגיון בסיסי ומוסר”“ .כמי שכיהן כיו”ר בכלל ,בבית אל בפרט ובאולפנה בפרט
כולל שינוי החוק” .השר התייחס לאפשרות כי הועדה שחקרה את אירועי עמונה ,אני אומר שבפרט”.
בסוף החודשיים תיאלץ המדינה להרוס בכל שחייבים לזכור את מה שהתרחש שם – זו את כינוס החירום חתמה מליאת מועצת
יש”ע בהצהרה הבאה:
זאת את הבניינים והצהיר כי “זה לא הגיוני ,הייתה טרגדיה שאסור שתחזור על עצמה”.
לא הומאני ולא מוסרי שחס וחלילה שכונה הרב חיים דרוקמן ,חתן פרס ישראל וראש מליאת מועצת יש”ע עומדת באופן מוחלט
שלמה ועשרות משפחות עם מאות ילדים ובני מרכז ישיבות בני עקיבא ,קרא באירוע לראש מאחורי תושבי שכונת האולפנה ומאחורי
נוער יפונו מבתיהם” .הוא הוסיף“ :אינני רואה הממשלה “לפעול בעניין שכונת האולפנה היישוב בית אל כולו.
מצב שנפנה שכונה ברמת אביב או בצפון כפי שהוא נוהג בנוגע לדברים החשובים לו אנו תובעים מממשלת ישראל לצקת תוכן
לאמירתו של ראש הממשלה כי הרס הבתים
כפר סבא ,אם יתברר שהיא הוקמה בטעות ושעמם הוא מזדהה”.
על קרקע פרטית .חייבים לשאוף למצב שדין יו”ר מועצת יש”ע ,דני דיין ,אמר כי “על ראש הוא “גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה”,
בית אל כדין כפר סבא ,וכיוון שזה לא המצב הממשלה לעשות שימוש ב 94-המנדטים באמצעות הסדרה בחקיקה את מעמדה
כרגע ,צריך לתקן אותו בחקיקה או בכל דרך העומדים לרשותו להצלת שכונת האולפנה .של השכונה כמו גם את מעמדן של נקודות
אחרת .זה לא עניין של שמאל וימין ,אלא עניין זהו תפקידה של הממשלה ,לא למען תושבי התיישבות נוספות ביו”ש.

הכפר אינם וודאיים בשל מרחקם מירושלים.
נפנה אם כן לביקור בשמורת הטבע השוכנת
בצמוד "שמורת עין פרת" ,נוף ילדותו של
ירמיהו .בשמורה נוכל להתרשם מוואדי קלט
על פינות החמד שבו :לשכשך במימיו של "עין
פארה" ,לגלות שרידים לאמת המים שהוליכה
מים ליריחו במהלך התקופות ,ולצפות במנזר
פארן התלוי על צוקי הוואדי .במידה ורוצים
מסלול הליכה של כשעתיים ,ניתן לצאת
בסימון ירוק מהכניסה ליישוב ועד לשמורה.
דרך הגעה :עוברים את מחסום חיזמא לכיוון
מדבר יהודה ,פונים לכיוון הישוב ענתות,
בכניסה ניתן לחנות ולצאת למסלול הירוק,
או להיכנס פנימה על פי השילוט ל"שמורת
הטבע עין פרת" הכניסה בתשלום.

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 בהר

מצוות הצדקה – מבט אקטואלי

המשך מעמוד השער

לאדם שיש לו את האמצעים הכלכליים לקיומו,
אך מאידך חסרים לו האמצעים (הידיים)
למימוש היכולות והאפשרויות שיש בידו כדי
להתפרנס ולהתקיים בעצמאות .ולכן המצווה
היא לסייע לאדם וללמד אותו כיצד יוכל
להתקיים מהאמצעים הכלכליים שיש ברשותו.
את הרעיון הזה מדגים המדרש בתורת כהנים
באופן הבא“ :אל תניחנו לירד  -הא למה זה
דומה? למשוי על גבי חמור ,עודנו במקומו
(אין כאן בעיה “קיומית” אלא צורך בעזרה
לאדם שלא מסתדר עם המשא שעל חמורו),
אחד תופס בו ומעמידו ,נפל לארץ ,חמישה
אין מעמידין אותו” .התורה מצווה עלינו לסייע
לאדם בשלב שבו עדיין יש לו את האמצעים
לכלכל את עצמו ,אלא שהוא מתקשה לנהל את
ענייניו כיאות ,ע”מ שלא יגיע למצב שבו האדם
יהיה חדל אמצעים ואז הקושי להקימו ולסייע

לו רב יותר.
ממשיך המדרש ומדגיש שעזרה באופן הנ”ל
אינה חד פעמית ,כי על פי רוב נדרשת במקרה
זה עזרה מתמשכת לאורך זמן ,מכיוון ונדרשת
הקניית הרגלי חיים נכונים ותהליך של שינוי
התנהלות .ולתהליכים מעין אלו נדרש זמן,
ועד שלא נהיה בטוחים שאכן האדם יודע
לנהל את ענייניו הכלכליים כראוי ,לא תמה
מצוותנו .וכך ממשיך המדרש וכותב“ :ומניין
שאם החזקת אפילו ארבעה וחמישה פעמים,
חזור והחזק? תלמוד לומר והחזקת בו” פירוש:
דאג שיהיה חזק וכל עוד שהוא חוזר ומתמוטט,
עדיין לא התחזק.
ממשיך המדרש ושואל“ :יכול אפילו אתה
מפסידו לתרבות רעה? (של עצלות) תלמוד
לומר ‘עמך’ “ .ומסביר הרש”ר הירש“ :עמך -
בעצמאות של פעילות מפרנסת ,עליך לתמוך

בו כך ,שיהיה עמך גם מבחינה מוסרית” .ואולי
ניתן לתת ביאור לפרושו ,שכוונת הדברים
שצריך לשים לב לאורך הסיוע ,שלא תיווצר
תלות באופן שיפגע בעצמאות של האדם לו
אתה מסייע ,ויוכל האדם לעמוד בכוחו שלו
ועל ידי כך יהיה לא רק בבחינת מקבל אלא גם
בבחינת נותן ,לעצמו ,למשפחתו ולכל החברה
הסובבת אותו ובכך הוא נעשה “עמך” גם
מבחינה מוסרית ,שבה הוא חי בחברה שהוא
אמנם מקבל ממנה אבל גם תורם ונותן לה.
את המצוה החשובה הזו מקיימים אלפי מתנדבי
ארגון פעמונים בכל הארץ .המתנדבים מלוים
ומדריכים את המשפחות שנקלעו לקשיים
כלכליים בעקבות ארגון וניהול לא נכון של
כלכלת ביתם .המלוים מדריכים כיצד לשפר
את המצב בהווה ונותנים כלים לניהול כלכלת
הבית בתבונה לאורך ימים ושנים.
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סיפורי ארץ ישראל

השקט שהחריד

הגזירה לא נתבטלה,
אדרבא ,קיטרוג גדול עמד
על הקהל וביום כ”ד בטבת,
בעת מנחה ,רעשה ארץ
והתמוטטו עמודיה ,אף
שחקים זעו ,וארובות השמים
נפתחו ,ורבים רבים נקברו,
נמעכו ונמחו – לא הייתה
כזאת בעירנו
מיום היווסדה...

ד

ורות רבים חלפו מאז שעתה הגדולה
והיפה של העיר צפת ,אך השפעתה
עוד רבה .בחיי הפרט ובחיי הכלל,
בחיי המעשה ובחיי הרוח ,בעולם הזה ובעולם
הבא וגם בדרך לשם :באנשי המעשה הנצמדים
לחיבורו ההלכתי העצום של ר’ יוסף קארו –
השולחן ערוך – ובאנשי הכוונות הנוהגים על פי
מסורות האר”י ,הלא המה אחרוני המקובלים.
ראש לאחרונים באותו הדור ,היה ר’ סנדר .היה
הציבור נמשך אחריו ואחרי סיפורי עברו מפי
זקני המתפללים ,שהיה בהם להסיר מקצת
מהלוט הנסוך על חייו ועברו .ר’ שמול’קה,
אחד המספרים ,נוהג היה במוצאי שבתות
אחרי הבדלה לספר מסיפורי העבר ,שמעולם
לא תמו.
סימנים מעוררי דאגה – היה ר’ שמול’קה פותח
בסיפורו – נראו ימים רבים לפני הרעש .ואפילו
שנאמר “ומאותות השמים לא תחתו” ,באה
חרדה ללב ,שהרי הכל תלוי במעשי האדם
ודרכיו .והנה ,שמעו ,מה אירע בראש השנה
שקדם לרעש הגדול ,במעמד תקיעת שופר
של ר’ סנדר המקובל .אמנם תקיעת שופר היה
בבחינת מעמד גדול בכל בתי הכנסיות ,בלא
הבדל מיהו בעל התוקע ,ואף על פי כן ,שונה
ומיוחד מעמד זה אצל ר’ סנדר .היה ר’ סנדר
מתעטף בטליתו ,ופותח בפרקים המוקדמים
לתקיעות ,ומיד היה בית הכנסת מתמלא המיית
תפילה ,קולות כל המתפללים מצטרפים לקולו
של ר’ סנדר .אט אט סיימו המתפללים תפילות
מוקדמות ,והמייתם הלכה ושככה עד דממה,
שמתוכה עולה אך קולו העמום של ר’ סנדר,
לבסוף נדם גם קולו .מעולם לא הצלחתי
לדעת ,היה מדגיש ר’ שמול’קה ,מה בדיוק
אירע רגע אחד ,שפתאום עלה זוהר בעיניים
ורטט חלף בחוט השדרה וליכד את כולם כאחד
כחומה בצורה מסביב לר’ סנדר ,לקראת מאבק
השופר עם מלאכי החבלה .הרים ר’ סנדר ראשו
ופתח במזמור “למנצח לבני קורח” ,הנאמר
כידוע שבע פעמים .וכל הקהל מתלווה אליו
בהתלהבות עולה ,כמספר העולה של המזמור,
עד תום שבע פעמים ,וסמוך לכך פסוקי “מן
המיצר” המרגשים ,שראשי התיבות שלהם
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– קר”ע שט”ן ,לפי כוונות האר”י .ומששככו
אחרוני הקולות בפסוקי “מן המיצר” ,דומה היה
שכל המחיצות בין עדת ישראל קדומים לבין
אביהם שבשמים נפלו .כל הרהור זר עליהם לא
יצלח ,כל לב נכון ,כל נפש חפצה ,ושלהבת י-ה
עולה וזוהרת לפניהם .אפשר שכך עמדו בני
ישראל לרגלי ההר ,בטרם יישמע קול האלוקים
מתוך הלהבות.
עתה נשמע קולו הבוטח של ר’ סנדר“ :ברוך
אתה ה’ ...לשמוע קול שופר” ,ורצוף לו קולו
הצלול של החזן“ :ת-קי-עה!” וכל הקהל
עוצמים עיניהם ,מכוונים לבם להיטהר
ולהתקדש ,לגרש כל הרהור רע שעלול לפגום
בקול השופר .הכל מצפים לשמוע קול שופר,
קול אדיר ומחריד ,שיהיה בכוחו לשבור שטן
ושטנו ,לעלות ולהגיע לפני כסא כבודו ,הקדוש
ברוך הוא ,ולהעלות אתו את תפילות בני
ישראל ביום הדין .שלא יהיה בו כל רעד וכל
הפרעה ,שכל תקלה מעידה על גזירות רעות
המרחפות על ישראל .וכבר היו דברים מעולם
– היה מדגיש ר’ שמול’קה – שחלו הפרעות
בתקיעת השופר ,ונתרגשו עלינו צרות רבות,
כמו התנפלות הדרוזים לפני שלוש שנים ,או
השלגים הכבדים לפני חמש שנים ועוד כהנה
רבות ...אולם מעולם לא אירע לנו כזאת – פסק
ר’ שמול’קה – שהיינו עומדים עצומי עיניים,
מחכים לשמוע קול שופר .אף אני מצפה הייתי
בעיניים עצומות – שינה ר’ שמול’קה סיפורו מן
הכלל אל הפרט ,ללמדך שהסיפור אינו מפי
השמועה ,אלא הוא עצמו נוכח באותו מעמד
– מצפה הייתי לקול השופר ,ואין קול שופר
נשמע.
משחלפו רגעים הרבה ,ולא היה עוד ספק
שתקלה גדולה אירעה ,פקחתי את עיני ,ומה
שנתגלה היה קורע-לב ומזעזע :ר’ סנדר
מתאמץ בכל כוחותיו להוציא מן השופר קול
תקיעה ,ואין השופר נענה לו – שופר סתום
ואטום! ר’ סנדר ,ידיו רועדות ,הוסיף להיאבק
עם אותו שטן אלים ועלום ,שדומה מושיט את
ידו הארוכה ,העכורה והשעירה ,לאטום בכפו,
פרסת שעיר ,את השופר .והיו מן הקהל נכונים
להעמיד ,שאמנם ראו יד שעירה מרחפת מעל

ראשו של ר’ סנדר .במאמץ על אנושי ,הוציא
ר’ סנדר משופרו המהולל רק יבבות קטועות,
אנחות קורעות לב ,קול ענות חלושה ולא קול
ענות גבורה.
היה ר’ שמול’קה עושה הפסקה גדולה ,שוקע
בזכרונותיו ...ולאחר שלא נותרה כל תקווה
– היה מוסיף ומספר ר’ שמול’קה – רמז בעל
הקורא לר’ הרשיל ,אחד מבעלי השחרית,
שהיה שומר אתו שופר משלו לעת צרה .ואכן,
ר’ הרשיל הוציא את שופרו ,ובלי כל קושי
השמיע את התקיעות כדינן וכתיקונן .כל אותו
יום שוב לא ביקש ר’ סנדר לתקוע בשופר,
אף לא למחרתו ,יום שני של ראש השנה ,ור’
הרשיל ממלא מקומו ותוקע בשופר.
האירוע דנן נתן אותותיו בר’ סנדר .הוא פרש
להתבודדות ,כיוון שראה במה שאירע משום
“הסתרת פנים” ממנו ,ועליו לפשפש במעשיו.
עשה לילות כימים בתפילות ובטבילות ,בצומות
ובצדקה .ובנוסף על כך ,כיוון שקול שופר
שנסתם הוא גם אות ואזהרה לקהל כולו :חס
וחלילה אסון ממשמש ובא – כיוון שכך קיבל
ר’ סנדר על עצמו תענית ארבעים יום ועשה
תיקונים הרבה לפי מסורת האר”י .מאותו טעם
נצטרפו אליו גם יחידים מבין הקהל ,ובימים
מיוחדים ,כגון ערב ראש חודש ,היו נלווים
אליו ,אומרים תהלים ולומדים משניות – היו
עושים אותו יום תענית ותפילה ,לפי תקנות
“יום כיפורים קטן” – שמא “יחוס עם עני ואביון,
אולי ירחם” ויעביר את רוע הגזירה...
נאנח ר’ שמול’קה אנחה גדולה ,ואפילו הכל
יודעים אנחה זו מה טיבה ,היו מצפים לשמוע
את ההמשך - :והרי אתם יודעים ,הגזירה לא
נתבטלה ,אדרבא ,קיטרוג גדול עמד על הקהל
וביום כ”ד בטבת ,בעת מנחה ,רעשה ארץ
והתמוטטו עמודיה ,אף שחקים זעו ,וארובות
השמים נפתחו ,ורבים רבים נקברו ,נמעכו ונמחו
– לא הייתה כזאת בעירנו מיום היווסדה ...הוא,
ר’ סנדר ,ניצל ממוות בנס ,אולם לא היה זה ר’
סנדר כפי שהכל ידעוהו ,אלא רק צילו ,אוד
מוצל מאש! ואכן לא עברה שנה מיום הרעש ור’
סנדר נתבקש בישיבה של מעלה...
עפ”י מרדכי רון ,מעריב 10.10.86

מראה אחורית

 פורסמה במעריב ידיעה תחת הכותרת,1986  ינואר,בטבת תשמ"ו
.""שופט אוסר לפרסם כי 'יעץ' להרוג ערבי בעל קרקע בשומרון
 "אצל: נאמר כך, שפרסם הכתב ברוך (לימים בוקי) נאה,בידיעה
השופט ראובן ג'יג'י בפתח תקוה מתבררת תביעת תושב גבעתיים
ששילם בעד קרקע בשומרון ולא קיבל אותה משום שאחד משני האחים
 כבדיחה, השופט העיר.הערבים בעלי הקרקע מסרב למכור אותה
 כשנתבקש." "אפשר להרוג את הערבי הזה ואז אין מי שמתנגד,לדבריו
 הוציא צו האוסר על כל,אתמול על ידי עיתונאים להבהיר את דבריו
 מערכת מעריב.פרסום מתוך תיק בית המשפט או מה שנאמר סביבו
מפרסמת את הסיפור למרות הצו הזה בהיותה סבורה כי אין הוא חוקי
."ומשום העניין הציבורי בפרסום הדברים

סיור
ליום ירושלים
ĤĕėĜĥ ĐėēĚ ĘČĤĥĕ ġĤČ

20.5.12 ěđĥČĤ ęđĕ
Ę"Ē ĦĤđĠ ěĜē Ęĥ đĦđĚď ĦđčģĞč
ěđĕĢĞ ĥđĎ ĕĚĕģĚĚđ ęĕĘĥđĤĕ ĕĤĤēĥĚĚ
ĦđĤđČ Ħĕč ĦĥĤďĚ ęĞ ğđĦĕĥč

,ěđĕĢĞ ĥđĎđ ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĦĠđĚĐ ĕĤĦČč Ĥđĕĝ (

ĦđĕĠĢĦ ,ĕďđēĕĕ ĕĘđģ-ĤđČ ěđĕĒĕē Ęĥ ĐĤđėč ĦĜĤģĐč ĐĕĕĠĢ
ĐĤĕĥđ ĕĎĕĎē ĝģĔ ,ĕčĤĞĚĐ ĘĦđėč Ĥđģĕč ,ĦđčĕĐĤĚ ğđĜ
...ďđĞđ ęĕĘĥđĤĕ ĕĤĕĥ čĔĕĚĚ ĤđčĕĢč
ğĦĦĥĚĘ Ĭ 50 :ĦđĘĞĐ (
ĐĕĜĦĜ ,ĐĜĜĞĤ ,ěĕĞĕďđĚ ,čĕčČ ĘĦ ,ĐđģĦ ēĦĠ :ĐČĕĢĕ 'ģĜ (
ĘČđĚĥ ĦĞčĎđ
8:30 :ĐČĕĢĕ ĦĞĥ (
.ĦđēđĜ ĐėĕĘĐ ĕĘĞĜ :ĥĤďĜ ďđĕĢ (
(ĥĕČ 40 ęđĚĕĜĕĚ Ęĥ ĐĢđčģ ěĎĤČĚĐ ĘėĘ ěĦĜĕĕ ĐČĜ ĕĥ)

ġĤČĐ ĕčēĤ ĘėĚ ĐČĕĢĕ - ĦđĜĎĤđČĚ ĦđĢđčģĘ

ęĕĘđĘĝĚč ęĕĕđĜĕĥ đĜėĦĕĕ ,ęėčĘ ĦĚđĥĦĘ
:ĦĠģĥĚ ĤĦČĘ đĝĜėĕĐ đČ đĤĥģĦĐ ĐĚĥĤĐĘđ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

08-9712348

www.mishkefet.org.il
ģđčĝĕĕĠč đĜĕĘČ đĠĤĔĢĐ

5 \\ יש”ע שלנו

ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
שמעון בר כוכבא


בשיתוף
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תקוה דגן

 129לספירה .ארץ ישראל נתונה תחת שלטון רומי .בית 
המקדש חרב כבר  60שנה ,ועם ישראל מצפה ומקוה
לבנותו מחדש במהרה .הקיסר הרומי אדריאנוס מגיע
לארץ ישראל .הוא מכריז על תוכניתו החדשה :ירושלים
החרבה תהפוך לעיר אלילית ויוקמו בה מקדשים לאלים
רומים .בנוסף ,נאסר על היהודים לקיים את מצוות
ברית המילה ,כחלק מהנסיון להנחיל את התרבות
ההלניסטית בעם ישראל.
היהודים מתחילים להתכונן למרד .בראשם עומד
שמעון בן כוסבה ,המכונה שמעון בר כוכבא .בר כוכבא
מצליח לקבץ סביבו עשרות אלפי לוחמים .מנהיגיו
הרוחניים של בר כוכבא הם רבי עקיבא ורבי שמעון בר
יוחאי וצבאו של שמעון בר כוכבא הוא צבא דתי.
במסגרת ההכנות יוצרים היהודים מערכות מסתור -
חללים תת קרקעיים חצובים בסלע ,המקושרים זה
לזה במעברים נמוכים וצרים.

ההרים
עלתרגסמב
המרד.יעפ
פורץראב ותול
ג'תתצ"ב,דקש ץ
,132י הדוהי ןב
בשנתלילו םו
לע ה
להודיע
כדי תבחרה
גדולותלימה
מדורותםלשה ןו
מדליקיםתירבעל
הגבוהיםמו הקיתע
,תינרדו
כוכבא
ברה ןולימ"
לקרב.של
לצאתרבעה ןו
יששיה תי
כי הנ
המורדיםחהו
ללוחמיםרכ ".השד
ןושאר ך
את
לאטךותמ
לאטשיש
וכובשיםרופ ה
באומץ01רבתנשב םס
וחייליו נלחמים 91.
הארץ .היהודים מרחיקים את הרומאים מהארץ
ושמעון בר כוכבא מוכתר לנשיא ישראל .מוטבעים
מטבעות עבריים – סמל לעצמאות מדינית .האימפריה
הרומית הרחבה לא ידעה לפני כן כשלון מסוג זה.

ההצלחה לא אורכת זמן רב .אחרי שלוש וחצי שנות עצמאות יהודית בארץ ישראל
נשלחים לגיונות רומיים וחילות עזר רבים מסוריה ,ממצרים ומאירופה ,ובהדרגה
הם מצליחים להביס את צבאו של בר כוכבא ,עד לתבוסתו הסופית בקיץ .135
התוצאות של מרד בר כוכבא עגומות ביותר :אף שהרומאים ספגו אבדות ,הם
מדכאים את המרד באכזריות ,גוזרים גזירות שמד על היהודים ומוציאים להורג
את החכמים שעברו על גזירות אלה " -הרוגי המלכות" .היישוב ביהודה נחרב
לגמרי ,ושארית ההנהגה עוברת מירושלים לגליל.
ירושלים הפכה לעיר רומית – איליאא קאפיטולינה – ועל חורבות בית המקדש
נבנה מקדש לאל הרומי יופיטר .עם זאת ,ממשיכים היהודים לשבת בארץ ישראל
עוד מאות שנים עד ליציאה לגלות.

קרקע להשקעה במיקום הטוב בישראל,

פוטנציאל לתשואה גבוהה ביותר!
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לפרטים נוספים:

052-3969231

שלום ילדים יקרים!

ילדים שלנו

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת *

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!
*רמז :ר' ישראל בן אליעזר גוטמן

זהה את

הדמות

פיגוע אקדמי
זוכרים שסיפרנו לפני
שבועיים על הזלזול
שהפגינו סטודנטים ערבים
בצפירת יום השואה? ובכן
לסיפור הזה יש חלק ב'.
באוניברסיטת תל אביב
סטודנטים
התארגנו
לשרשרת אירועים לציון יום
הנכבה (האסון שבהקמת
מדינת ישראל ,כהגדרת
האויב) .בעקבות פניות
רבות שהגיעו להנהלת
האוניברסיטה ,שהתכוונה
לאשר את קיום האירועים ,הוחלט לדון מחדש באישור – אך
עדיין לא ברור אם האירועים בוטלו סופית .לעדכונים כנסו
לדף הפייסבוק שלנו.

פתרון החידה הקודמת :שמעון בר כוכבא.
שמות הילדים הזוכים :הודיה לוין מירושלים
והלל לאה לוזון מעופרה.

לזכר אביהוא
הצטרפו למצעד דגלים לזכר
רס"ן אביהוא יעקב ,מפקד
בשייטת  13ובגולני שנהרג
לפני עשור בשכם .אביהוא,
לוחם מצטיין ,נפל בקרב עם
מחבלים בשכם ,בהם גם
המחבל שהיה אחראי על
הכנת מטען הנפץ שהופעל
בפיגוע במלון פארק בנתניה.
הפעולה הצליחה ,אך
המחבלים הספיקו לפגוע
באביהוא ובמג"ד סא"ל אופק בוכריס (היום מח"ט גולני) שנפצע
קשה וכן בחייל נוסף שנפצע קל .על הצטיינותו במבצע חומת מגן
הוענק לו צל"ש .מצעד הדגלים לזכרו של אביהוא יתקיים ביום שני
הקרוב ,כ"ב באייר  ,14.5.2012באזור כפר חסידים .פרטים נוספים
בדף הפייסבוק שלנו.
¸»¯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  052-8903906הפצה :מקור
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי" ,סרט
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662למזכרת" ,ערוץ  ,7לשכת השר שלום וניר קמינסקי הפקה:
בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

www.myesha.org.il
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מברזיל לקרנ”ש ביקרו ביום שני
האחרון בקרני שומרון .החברים
סיירו בשכונת רמת גלעד ,שם
ניטעו בט”ו בשבט האחרון 73
עצים ,תרומת קהילתם .הם
קיבלו תעודות הוקרה מידי
ראש המועצה ,הרצל בן ארי 1
 ,שאמר להם“ :אתם מסייעים
להגשים את החלום של עם
ישראל לדורותיו” .בהמשך ערכו
תצפית על האזור ושוחחו עם
מיכל שוהם ,תושבת רמת גלעד,
שסיפרה על הקמת המקום
לזכר אחיה גלעד זר הי”ד.
בגרות בהתנדבות עיריית
אריאל ומתנ”ס העיר הקימו
באחרונה יחידה מיוחדת של בני
נוער ,המוכשרת לחילוץ והצלה
במקרה של מצב חירום .המיזם
מופעל במסגרת תכנית של
משרד החינוך ,המציעה יחידת
בגרות בתחום ההתנדבות ,נוסף
על תחומי הבגרות הרגילים.
בני הנוער ,בכיתות י’ עד י”ב,
עוברים הכשרה מיוחדת פעם
בשבוע  2במטרה לשלב אותם
בסיוע לאגף הביטחון בשעת
חירום .את המיזם הציגו אלי
נובוסלסקי ,מנהל אגף הביטחון
בעירייה ושלומי עמר ,מנהל
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\\ יש”ע שלנו

תחום נוער ומנהיגות במתנ”ס.
בקעת ההצלחה בבקעת
הירדן נערך השבוע (א’) כנס
רב משתתפים תחת הכותרת
“הבקעה  -סיפור הצלחה
ישראלי” .השר סילבן שלום
קיבל את “אות יקיר הבקעה”
מראש המועצה ,דוד אלחייני
 , 3ואמר כי “הבקעה היא
חלק בלתי נפרד ממדינת
ישראל ונצחית בריבונותנו מאז
ולתמיד” .במהלך הכנס נחשפו
תכניות פיתוח עתידיות ליישובי
הבקעה וכן מיזמים לקידום
התיירות והחקלאות באזור.
בין הנתונים שהוצגו :לא פחות
מ 40-אחוזים משיעור הייצוא
החקלאי הארצי בישראל,
מקורם בבקעת הירדן.
רץ לעליון למעלה מאלף רצים
ורוכבי אופניים השתתפו בסוף
השבוע האחרון באליפות גוש
עציון ה 10-ע”ש זאב סגל 4
 .הזיעו :שופט בית המשפט
העליון נועם סולברג המתגורר
בגוש ,ראש המועצה האזורית
גוש עציון דוידי פרל ,ראש
מועצת אפרת עודד רביבי,
מנכ”ל מתנס הגוש מני כץ וכן
ילדי שלווה ,ילדים בעלי צרכים

מיוחדים ,שהיו אורחי הכבוד
של האליפות .הזוכה במקום
הראשון במקצה הטריאתלון
הוא יונתן פרנק .מזל טוב!
מבקר ומבקר השר יוסי פלד,
שפורש מתפקידו המיניסטריאלי
לטובת תפקיד חדש כיו”ר
קצא”א ,סייר לפני מספר ימים
בשומרון  . 5השר נפגש עם
ראש המועצה האזורית ,גרשון
מסיקה ,וביקר בנופי נחמיה
ובאיתמר ,שם התארח בבית
המדרש “משכן אהוד” של
הישיבה הגבוהה בראשות הרב
אביחי רונצקי ,ונשא דברים בפני
התלמידים .במהלך הסיור הביע
השר תרעומת על הקפאת
הבנייה בפועל ,בעוד המו”מ עם
הערבים תקוע“ :זו טעות טקטית

אינטרנט בטוח
האינטרנט הבטוח בעולם:

1-800-222-234

לעסוק בכלל באיפה לא בונים,
כשאין משא ומתן בכלל”.
אביתר בנאי במתנ"ס אלקנה
ביום חמישי הקרוב ,כ"ה באייר
 ,17.5יופיע אביתר בנאי לכבוד
יום שחרור ירושלים ,יש"ע
והגולן ,באולם הפיס באלקנה.
כניסת קהל ב ,20:30תחילת
מופע ב 21:00-בדיוק .כרטיס
במכירה מוקדמת בעלות של 60
ש"ח בלבד ניתן להשיג עד יום
לפני המופע בחנויות באלקנה
או באוניברסיטת בר אילן אצל
דפנה  054-2111510או במרכז
האוניברסיטאי באריאל אצל
רחלי  .054-2265054בערב
המופע יעלה כרטיס  70ש"ח.
לפרטים נוספים:
.baumda@gmail.com

50%
הנחה
על חודשיים ראשונים

