"שם הרי גולן ,הושט היד וגע בם"

הר החרמון היפהפה ,כפי שנראה מרכס איתמר בשומרון

שלנו

 | 294במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
סיוון תשע"ב |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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בין וורשה לבני ברק
סיפורי ארץ ישראל

“המעיין בפסיקת בג”ץ להריסת
בתים בגבעת האולפנה יזדעזע.
אילו פסקתי כך בשבתי על כס
השיפוט ,ערכאת הערעור היתה
מבטלת את הפסיקה .אילו
בהריסת ביתו של אדם שאיננו
מתנחל כך היה נפסק ,פרקליטי
האגודה לזכויות האזרח לא היו
חוסכים מאמץ בפנייה לערכאות
כדי למנוע את ההריסה” – השופט
המחוזי בדימוס אורי שטרוזמן
פרסם השבוע מאמר בעיתון
הארץ ,בו הוא קובל על אפלייתם
של המתנחלים בבג”ץ .המאמר
המלא – השבוע בישעמדה.

זמני השבת והחג

המשך בעמוד הבא
כניסה
השבת

יציאת
החג

כניסה
השבת

19:09
ירושלים  20:22 19:04חברון
19:10
תל אביב  20:24 19:21שכם
חיפה  19:26 19:13באר שבע 19:18

הצטרף
שנהניםלמאות לקוחותינו
מה
כנסה בטוחה
ל 20-שנים

יציאה
החג

20:21
20:23
20:22

8

הרב אריה לוין
דמויות מופת בעם ישראל

המתנחלים  -תולעי ספרים
מה קורה

על הפרשה נשא
הרב ברוך אפרתי

רב קהילת 'זית רענן'
וראש ישיבת ההסדר 'שבות ישראל' באפרת

ּולְ זֶ ַבח ַה ְשּׁלָ ִמים ָּב ָקר ְשׁנַ יִם

מ

י מאיתנו אינו מנגן בראשו את
טעמי המקרא למקרא הפסוק
שבכותרת?
רובנו מכירים את פסוקי קרבנות הנשיאים
בטעמיהם בעל פה ,שכן אנו קוראים אותם
 12פעמים ברצף הן בפרשתנו ,הן במהלך
החנוכה.
כבר תמהו הראשונים מדוע היתה צריכה
התורה לפרט את כל קרבנות הנשיאים,
בהיותם זהים לחלוטין האחד למשנהו -כל
הנשיאים הביאו קרבן דומה .הנס בדבר
ברור וגדול -ללא תיאום ,כיוונו כל נשיאי
השבטים לאותם קורבנות בדיוק ,מעין
אמירה אלוקית בדבר אחדות השבטים
ומגמתם כלפי שמיא כאחד.

אולם מדוע פירטה תורה את פרטי כל
הקרבנות? אנו יודעים שחסה תורה על
מילותיה ,ואת הלכות נדה ,שבת ואיסור
והיתר אנו למדים מדיוקי מקרא ומהמידות
שהתורה נדרשת בהן ולא מפסוקים רבים.
לו היו קרבנות הנשיאים דין לדורות ,ניחא.
אך מה לנו ולקרבנות הנשיאים לפרטיהם?
הלא אפילו הלכה אחת לא נלמדת משם.
כידוע ,בגמרא במס' ברכות ובספרי הסוד
האריכו בערכו של הפסוק 'פותח את ידך
ומשביע לכל חי רצון' ,ובעקבות כך ישנם
סידורים בהם מופיעות כוונות מיוחדות
בפסוק ,בעיקר על בקשת הפרנסה מרבש"ע
בעת פריסת הידיים באמירת הפסוק.
בעוד רבים מאיתנו טועים לחשוב שהפסוק
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

בין
מחופטבל למתנחל
הש
בדימ’ אורי שטרוזמן

המשך מעמוד השער

מבנים במזרח העיר ,הורה בג”ץ לעותרים לצרף
את כל בעלי המבנים הצפויים להריסה ואף את
הדיירים ,שהרי “הם עלולים להיפגע באופן ממשי
מצו שייצא ,אם ייצא ,מאת בית המשפט” ,כי “הלכה
היא שאין הורסים ביתו של אדם ,אפילו הוא מחבל
שרצח אדם ,בלי שנותנים לו הזדמנות להשמיע
טענותיו” .אז בג”ץ לא הסתפק בהבאת הידיעה
על העתירה לכלל הציבור במזרח ירושלים ,אלא
הורה על צירופם של בעלי המבנים והדיירים
אישית לעתירה .בפסק הדין בעניין מגרון ,הסתפק
בג”ץ במידע על ידיעת תושבי מגרון על הדיון
בעניינם ,ולא דרש את צירופם לדיון.
בפסק הדין בעניין גבעת האולפנה הסתפק
בג”ץ בהודעת המדינה ,מבלי שניתנה הדעת
לטענותיהם האפשריות ,כבדות המשקל ,של
רוכשי הדירות ,החל מחוסר סמכותה של המדינה
להסכים להריסת דירותיהם הפרטיות; המשך
בטיעוניהם על רכישתן של הדירות בתום לב,
שהרי על פי דין ,תום לבם ולא תום לבו של הגזלן
(הקבלן ,המדינה ,התנועה המיישבת) ,הוא הקובע
בסכסוך בינם לבין בעלי הקרקע; וכלה בדין
המקומי הקובע (בניגוד לדין בישראל) שאין חשיבות
למעמד הקרקע (מוסדרת או בלתי מוסדרת) ,כי

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

+

+

פסק הדין בעניין הריסת בתים בגבעת האולפנה,
המשתרע על חמש וחצי שורות ,ניתן בעקבות
הודעת הממשלה כי “בנייה על קרקע פרטית תוסר
בתוך שנה” .בג”ץ ידע שאותם מבנים מאוכלסים
בדיירים ,כי מלכתחילה הורה השופט חנן מלצר
לרשויות לפרט את היחידות הלא מאוכלסות
ולציין ,ככל הידוע להן ,את “מספרם ושמותיהם של
הדיירים המתגוררים או של התופסים כל אחת מן
היחידות המאוישות”.
המידע הזה נדרש בוודאי לצורך צירופם של
כל המחזיקים בדירות כמשיבים לעתירתם של
שלושת העותרים הערבים ,הטוענים לבעלות על
הקרקע .אבל עיון בשמות המשיבים בפסק הדין
המצווה על ההריסה ,מלמד שאיש מהמחזיקים
בדירות לא צורף לדיון .רק המועצה המקומית
וקרית הישיבה היו מלכתחילה בעלי דין.
פסיקת בית המשפט העליון היא תקדים המחייב
בתי משפט אחרים .התנהגות שופטיו היא מורת
דרך לכל הערכאות המשפטיות .לכן ,לא מן
הנמנע שמחר יתבע ראובן את הריסת ביתו של
שמעון ,שנבנה ,לטענתו (של ראובן) ,ללא היתר
בנייה .לדיון יוזמן רק ראש העירייה והוא יאשר
את אמיתות הטענה .השופט יסמוך על ראש
העירייה ויוציא צו הריסה .אילו הוזמן שמעון ,היה
מראה לשופט את ההיתר שקיבל ,שאבד במשרדי
העירייה ,או מעלה טיעון אחר להגנתו .ראש העיר
יצטדק :לא ידעתי .השופט יתגונן :כך נהג בית
המשפט העליון במתיישבי גבעת האולפנה ומגרון,
ויתחסד :שמעון צריך היה לבקש להצטרף לדיון
בתביעת ראובן.
מתברר שכך נוהג בית המשפט העליון במתנחלים,
אבל לא בבני אדם .כאשר הוגשה עתירה לחייב
את עיריית ירושלים לבצע את צווי ההריסה של

"אין לי ספק שההליך המשפטי
הנוכחי פגע בכבוד האדם וב־
זכויות הקניין של בעלי הדירות
בגבעת האולפנה ומגרון .עליהם
לפנות אישית לכל הערכאות
המוסמכות ,בתביעה להכרה בז־
כות קניינם על פי הדין המקומי".

בכל סוג קרקע אם “היה ערך הבניינים והעצים
כשהם עומדים עולה על ערך אותה הקרקע ,ייתנו
את תמורת הקרקע לתובע והיא תישאר בידי בעל
הבניינים והעצים” ,ובהפניה לפסיקה של בית הדין
האירופי לזכויות האדם ( ,)ECHRמאפריל ,2010
הקובעת (בניגוד לפסיקותיו הקודמות) שתרופתם
של תושבי קפריסין הצפונית (הטורקית) ,שברחו
דרומה (לקפריסין היוונית) ,בגין שלילת נכסיהם
בצפון ,היא בתביעת פיצויים מהוועדה המיוחדת
שהוקמה בצפון קפריסין ופועלת בהגינות.
אין לי ספק שההליך המשפטי הנוכחי פגע בכבוד
האדם ובזכויות הקניין של בעלי הדירות בגבעת
האולפנה ומגרון .עליהם לפנות אישית לכל
הערכאות המוסמכות ,בתביעה להכרה בזכות
קניינם על פי הדין המקומי.
על המדינה ,שנטלה על עצמה שלא כדין את
הזכות להסכים להריסת בתיהם ,להודיע לבג”ץ על
טעותה במתן הסכמה להריסת רכוש שאינו שלה,
ולממן את הפעילות המשפטית של פרקליטיהם
(שלא תיעשה על ידי יועציה המשפטיים,
שהתרשלו בכך שלא הפנו את תשומת לב בג”ץ
להכרח בצירופם של בעלי הדירות והדיירים
כבעלי דין) ,ועל האגודה לזכויות האזרח להתייצב
לצדם בהגנה על זכותם להצגת עמדתם בבית
המשפט ,בטרם ייחרץ דינם.
טוב יעשו שופטי בג”ץ ,המעוניינים לפסוק דין צדק,
אם יהרהרו מיוזמתם בפסיקתם ויעשו שימוש
בסמכות הטבועה בכוחם ,ללא המתנה לפניית
המתיישבים ,לביטול פסיקתם ולצירוף כל בעלי
הדירות לדיון בעתירות הטוענים לבעלות על
הקרקעות ,כפי שפסקו בעתירה למימוש צווי
ההריסה במזרח ירושלים .כי אין דין שונה למתנחל
ואין עדיפות למחבל.

תל צרעה

(סימון ירוק) ,בסמוך למטע זיתים יש לחנות
ולעלות במדרגות העץ לתל.

אלונה אורבך

טיולים קרובים בבית הספר שדה כפר עציון

השבוע נעפיל לרכס צרעה ונעסוק בפרשת הנזיר
"מ ַּייִן ו ְֵׁשכָ ר יַּזִ ירּ...כָ ל-י ְֵמי נֶ ֶדר נִ זְ רֹוַּ ,ת ַער ֹלא-י ֲַעבֹר
 ִַעל-רֹאׁשֹו" (במדבר ו') .ההפטרה מספרת את
סיפורו של שמשון הגיבור ,השופט-הנזיר שהפליא
את מכותיו בפלשתים .נדרי הנזורה העניקו
לשמשון את כוחו העל-טבעי ומששבר אותם
נחלש ובא עליו סופו .על תל צרעה הצופה לעמק
שורק ,נמצאות שתי מצבות אבן בעלות כיפות
כחולות המיוחסות לשמשון ומנוח אביו ,נראה כי הן
מאוחרות לתקופת השופטים ,ו'הומצאו' במהלך
המאה ה .19-צרעה נזכרת בתנ"ך כיישוב על
הגבול שבין שבט יהודה לשבט דן ,שבט המוצא
של שמשון .סיפוריו של שמשון מתרחשים בין
צרעה ובין אשתאול .אזור זה ,כחלק משפלת

יום רביעי ,ט"ז בסיוון ( :)6/6המנדט הבריטי ועד
להקמת מדינת ישראל -יום עיון בבית ספר שדה
כפר עציון ,בהשתתפות ד"ר רות פלג ,אסתר
הורביץ ,משה מושקוביץ ,משה חרמץ.
יום שישי ,י"ח בסיוון ( :)8/6בדרך גב ההר אל
ירושלים  -טיול לרוכבי אופניים ,בהדרכת גדי
חיימוב.
ֵ"ה ָמּה ָ ּבאּו ְב ֶּא ֶרץ צּוף" (שמואל א ט ,ה) – מסלול
מרתק בסביבת היישוב נווה צוף – טיול למיטיבי
לכת במכוניות פרטיות ,בהדרכת דביר רביב.
אל המנזר התלוי  -מרסבא  -טיול אוטובוס
בשיתוף עם 'ארץ נהדרת' (יציאה מת"א).
נחל רביד ומעיינותיו  -טיול משפחות ברכבים
פרטיים.

צילום :ד"ר אבישי טייכר

יהודה מהווה את הגבול הגיאוגרפי שבין מישור
החוף הפלישתי וההר היהודי ,ובשל כך ,טומן בחובו
סיפורים מסעירים המציגים מפגש בין תרבותי,
ומאבק טריטוריאלי ארוך שנים כדוגמת קרב דוד
וגולית ומרד בר כוכבא.
דרך הגעה :מצומת שמשון נפנה מערבה לכביש
 .44נמשיך עד פנייה ל"דרך הפסלים" .לאחר
הפנייה יש לעקוב אחריי השילוט לתל צרעה

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133

2

\\ יש”ע שלנו

שׁלָ ִמים ָּב ָקר ְשׁנַ יִם
ּולְ זֶ ַבח ַה ְ ּ

המשך מעמוד השער

מדבר על השפע הכלכלי שד' משפיע לאדם,
האמת היא ,שהפסוק מדבר על יסוד עמוק
הרבה יותר -על כך שעצם הרצון שלנו ,הוא
עצמו נובע מהרצון האלוקי בבחינת 'משביע
לכל חי רצון' .וכדברי הרב זצ"ל" -רצונו של
האדם הוא קשור ברצון האלהים ,והוא נובע
מזיו אורו" .כאשר אנו מבינים זאת ,שטבעו
הבריא של רצון ישראל הוא כרצון ד' ,רק אז
שורים על הרצון הבריא גם הברכה הכלכלית
והשפע החומרי ,בבחינת 'עשה רצונו כרצונך
כדי שיעשה רצונך כרצונו' .ואולי זו כוונת
רבש"ע בנס שעשה לנשיאי השבטים ,אשר
הביאו את אותם הקרבנות ,וזו גם כוונת
התורה בהזכרתה את כל פרטי הקרבנות
שוב ושוב .הקרבן הוא הביטוי של הרצון
להתקדש ,לאחד את רצון האדם עם הרצון

על הפרשה נשא

האלוקי ,כהגדרת רמב"ן' -כל קרבן ,לשון
קרבה ואחדות'.
ניתן לטעות ולחשוב שישנו רצון אלוקי
בעולם ,ובצידו את רצונות בני האדם באשר
הם .רצונות מנותקים ,ולעיתים הפוכים .אך
כאן באה התורה להעמיק את ראייתנו ,על
מנת שנבחין שכל רצונות כלל ישראל ,על
שבטיהם השונים ופרטיהם הוא לעשות רצון
אביהם שבשמים ,וגם אם מגיעים ממקומות
שונים ,הרצון הפנימי של האומה הוא אחד-
קרבן של קרבה ואחדות עם הרצון האלוקי.
לפעמים אנו מבולבלים והשמים קודרים
וטרוטות עינינו מלראות זאת ,לפעמים אנו
נכנעים למבט המדיה החיצונית המדגישה
את התאוה על חשבון הרצון ,את המרחק
המדומה בין רצון האדם לרצון ד' ,אך לעולם

זו האמת הפנימית -הרצון הישראלי השורשי
מותאם לרצון האלוקי ,ושואף לבטא אותו
ולהתאחד עימו.
כל עוד שהאדם מתכחש להתאמת הרצונות
שלו ושל בוראו -הוא חי בגלות מעצמו
ובכחש ,ועבד לתאוותיו .אך כאשר הוא מבין
שד' הוא המשביע לכל חי רצון ,שרצון האדם
הבריא הוא לעשות רצון ד' ,מיד הברכה
שורה עליו ,וכדברי הרב בהמשך" -רק כל זמן
שאין האדם מגלה בעצמו את היחש הזה ,אין
מתגלה ברצונו אותה הסגולה האלהית שבו.
אבל כל מה שהאדם משים אל לבו לדעת,
שאין לנו שום רצון אחר כי אם התגלות מאור
הרצון האלהי ,לפי מדת הגילוי הזה מתגלה
כח הסגולה ברצונו להיות פועל ,מהוה,
מחדש וגוזר".

חוק ההסדרה רגע האמת

צעדה

כולנו מצטרפים לתושבי שכונת האולפנה העולים לירושלים

מיום שני י"ד סיון 4.6.12
עד יום רביעי ט"ז סיון 6.6.12

בדרישה לחוקק את חוק ההסדרה
ולתת חופש הצבעה לשרי הממשלה.

יום שני י"ד סיון  11:00יציאה מגבעת האולפנה
לכיוון ירושלים לאורך כביש  60דרך גבעת אסף ומגרון.
יום רביעי ט"ז סיון בין  12:00ל 14:00
בעת העלאת החוק עצרת מרכזית במאהל שביתת הרעב ליד הכנסת.

באים ומחזקים את שובתי הרעב בקרית הממשלה בירושלים

לעדכונים ,פרטים והזמנת הסעות לקבוצות 052-5665052

• וועד שכונת האולפנה • מועצה מקומית בית אל • מועצה אזורית מטה בנימין • מועצת יש"ע •
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סיפורי ארץ ישראל

בין ורשה לבני ברק

 88שנה להקמת המושבה בני ברק

הבה נעשה יחד למען העלייה לארץ ישראל!”

מ

תפללי “שטיבל החסידים של
סקרנביץ” מרחוב נליבק  43בורשה,
רשמו דף בהיסטוריה של תולדות
ההתיישבות היהודית המתחדשת בארץ
ישראל .הכל החל ביום ראשון חורפי אחד
בשנת תרפ”א ,לאחר התפילה בשטיבל.
קבוצת מתפללים ישבה יחד ושוחחה על
הצהרת בלפור ומינויו של הנציב הבריטי
העליון בארץ ישראל“ .הגיעה השעה לפעול”,
אמר אחד החברים“ .הבה נעשה יחד למען
העלייה לארץ ישראל!”
כמה פגישות ,מחשבות והתלבטויות ולבסוף
התכנסו החברים בביתו של ר’ משה ברוך
וגמן והחליטו על הקמת אגודה בשם “קרן
ארץ ישראל – בית החסידים בסקרנביץ,
נלבקי  – 43ורשה” .ר’ יצחק גרשטנקורן נבחר
לראשות הוועד ,ר’ וגמן למזכירו ור’ חיים
ויינברג לגזבר.
החבורה ,חדורת שליחות ,החלה בניהול מסע
שכנוע“ ,תעמולה ציונית” ,בשטיבל .תוך זמן
קצר החלו חסידי בית הכנסת להצטרף ליוזמה,
כאשר כל מתפלל מפקיד סכום כסף ל”בנק
דיסקונט” בנלבקי שבורשה .אולם ככל שגברה
התעמולה ורבו המצטרפים ,כן נתעוררו עוד
ויכוחים ממושכים בבית החסידים על הציונות,
מוביליה והסכנות האורבות לעולים אל ארץ
ישראל .העימותים בין הצדדים הביאו בסופו
של דבר לעזיבתם של חברי האגודה את בית
הכנסת והחברים נאלצו להעתיק את מקומם
אל משרדי “אגודת ישראל” ברחוב גרניצ’קה
 .9במשך שנה הצליחו החברים לאסוף סכום
של  1,000לירות שטרלינג ,סכום כסף מכובד
ביותר באותם ימים.
השנה היא תרפ”ב ומשלחת ראשונה של הוועד
– שלושה חברים בראשות ר’ יצחק ,יוצאת
לארץ ישראל על מנת לחפש קרקע לרכישה,
עליה יוקם יישוב יהודי חדש .בערב חג הפסח
תרפ”ב ,משגר ר’ יצחק מברק לביתו של מזכיר
הוועד ,ר’ משה ברוך ובו הוא מודיע על מציאת
קרקע .במברק מתבקש המזכיר לזמן את
החברים כדי להחליט על אישור הרכישה .ר’
יצחק אמנם מדגיש כי שני החברים המתלווים
אליו מתנגדים לקניית הקרקע ,אך המזכיר
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הנמרץ ר’ משה ברוך מחליט שלא לכנס את
הוועד לישיבה .הוא סוגר את חנותו וניגש
בזריזות אל משרד הדואר כדי לשגר מברק חוזר
דחוף לר’ יצחק ,ובו שתי מלים בלבד“ :לקנות.
מיד” .ואכן ,ר’ יצחק גרשטנקורן קנה את 1044
הדונמים הראשונים מעומאר אל-ביטאר ,ערבי
נוצרי שונא ישראל ,שכיהן באותם ימים כראש
עיריית יפו .הקרקע – אדמת “חירייה אבן
איברק” ,על שם האתר היהודי בני ברק ,בו
התגורר התנא ר’ עקיבא – נרכשה באמצעות
חברת “גאולה בע”מ” ,ומחירה הכולל הגיע
ל 10,000-לירות שטרלינג ,סכום שכמובן לא
עמד לרשות הוועד בורשה.
במהלך חול המועד פסח כינס המזכיר
וגמן את חברי הוועד והעמידם על עובדה
מוגמרת של רכישת הקרקע ,ודרש לגשת מיד
לרכישת חברים נוספים .תוך שבועות מעטים
הגיע מספר החברים ל ,300-שרכשו כל
אחד מדונם ועד עשרה דונם .הסכום נאסף,
הרכישה נסגרה.
במשך שנתיים נעשו בורשה הכנות לעליה,
ובחודש סיוון תרפ”ד הגיעה לארץ ישראל
הקבוצה הראשונה שמנתה כ 15-ראשי בתי
אב (חלקם עם משפחותיהם וחלקם בגפם).
בראש הקבוצה הראשונה עמדו ר’ יצחק
גרשטנקורן והרב אריה מרדכי רבינוביץ’,
רבה הראשון של בני ברק .הקבוצה התיישבה
תחילה בבית המלון של ר’ יונה מרגוליס,
עד שהוקמו הצריפים הראשונים על אדמות
הכורכר של בני ברק .חודש לאחר בואן ,כבר
עלו המשפחות הראשונות על הגבעה הידועה
כיום כ”גבעת רוקח” .הצריפים נבנו תחילה
בסמוך זה לזה ,כיוון שהאדמות טרם חולקו
ולצרכי ביטחון – כידוע ,בני ברק הייתה מוקפת
כפרים ערביים ומאהלי בדואים לרוב .את המים
נאלצו המתיישבים לשאת במשך חודשים רבים
על גבי חמורים ,מן הבאר של הכפר ג’מוסין
(צפון תל אביב כיום) .רובם של המתנחלים היו
יהודים דתיים מבתי חסידים ועיסוקם בגולה
היה במסחר .את העבר הותירו העולים מאחור
וכבר בימים הראשונים להתיישבותם על
הקרקע הצחיחה ,החלו בעבודת כפיים .ראשי
המשפחות יצאו לעבוד כפועלים פשוטים

בפרדסו של הגביר יהודה לייב גולדברג ,שהיה
בסביבת רמת גן של היום .אט אט החלו להקים
את בתיהם ומשקי עזר לידם.
כדי להעניק מעמד חוקי למתיישבים ,הוקמה
אגודה לעזרה הדדית בע”מ ,בשם “בית ונחלה”.
אגודה זו היא אשר הקימה מאוחר יותר את
מוסדות הציבור הראשונים וקדחה את הבאר
הראשונה ,שבה נמצאו לאחר כמה אכזבות
מים חיים בכמות גדולה ובמידת מליחות
מועטת ביותר .התושבים אף הקימו לעצמם
רפת ובשנת תרפ”ה בנו בית אבן בן קומתיים,
בו רוכזו הפרות ומשק החלב .במושבה הוקם
גם בנק של ממש בשם “בנק לחקלאות ותעשיה
בע”מ” .כן הוקם בימיה הראשונים של המושבה
בית חרושת לאריגה בשם “ברקאי” .הוא לא
החזיק מעמד שנים רבות ובמקומו הועמד בית
החרושת “דובק”.
בשנת תרפ”ז ,שלוש שנים לאחר העלייה
לקרקע ,ישבו על אדמת בני ברק כמה
עשרות משפחות ,רובן משטיבל החסידים
של סקרנביץ’ .לרגל חגיגות ה 3-שנים ,החליט
הקונסול הפולני בארץ ישראל לערוך ביקור
רשמי אצל “נתיניו” .לכבודו נערכה קבלת פנים
חגיגית ומייסד המושבה ,ר’ יצחק גרשטנקורן,
חברי הוועד והתושבים וילדיהם ,יצאו להקביל
פניו .הקונסול ,מר טיטוס ,ביקר ברחוב הראשי,
רחוב ר’ עקיבא ,והתרשם מהתושבים ,שבגולה
היו סוחרים מצליחים ואילו כאן הפכו עובדי
אדמה ובעלי פרדסים ומשקי עזר ,העובדים
עבודת כפיים ושמחים בחלקם .הקונסול
התעניין במה חסרונם ואז הצביעו בני המקום
לעבר הבניין הציבורי היחיד – צריף עץ דל
ששימש כבית הכנסת המושבי.
למחרת ,בצהרי היום ,נראתה בבני ברק שיירה
של  15גמלים הנושאים על גבם שלושים חביות
מלט גדולות מתוצרת פולין .הערביים שהוליכו
את השיירה התייצבו לפני ראשי הוועד והודיעו
כי הביאו את חביות המלט כמתנתו של הקונסול
הפולני .לשמחתם של התושבים לא היה גבול.
מיד ניגשו למלאכת בניין בית הכנסת המרכזי,
ובט”ו באב של אותה השנה ירו את אבן הפינה.
כעבור  45יום ,בערב ראש השנה תשפ”ח ,עמד
בית הכנסת המרכזי החדש על תילו.

צילום~Ori :

“הגיעה השעה לפעול,

מראה אחורית

"האם זו השכונה היחידה בארץ שהוקמה ללא תכנון? האם
גם כלפי שיכונים אחרים מסוג זה נוהגים כך? והרי קיימות
עובדות שבעלי הבתים קיבלו הלוואות להקמתם ממוסדות
רשמיים ,דבר המכחיש את ההאשמות שזו הייתה פעולת
"חאפ" .העומדים בראש מתרפסים ומראים תקיפות יתר
כלפי האדם הקטן .עליו ,על גבו רוצים להוכיח כי "אנשים
חזקים הם" .אם באמת הייתה כאן הפקרות ,הייתה לא מצד
המשתכנים .האם חיים אנו בזמנים כאלה שאפשר להרוס
שכונה שלמה ולהשליך לרחוב  200נפשות?".

(עיתוני ישראל יוצאים להגנת שכונת הצריפים בדרום תל אביב ,אוקטובר )1949
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרב אריה לוין
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תקוה דגן


ירושלים ,תקופת המנדט הבריטי .צעיר ירושלמי
בשם י .אגסי ,לוחם המחתרות ,נתפס על ידי החיילים
הבריטים ונידון למוות.


הרב אריה לוין שמע על המקרה והלך אל הנציב העליון ,כדי להתחנן על נפשו של אותו צעיר.שומרי הסף בארמון סירבו לתת
לו להכנס אל הארמון ,דחפו וגירשו אותו .הבר אריה לא היה מוכן לוותר :הוא חיכה על אם הדרך ,וכשהתקרב רכבו של הנציב,
השתטח רב אריה מלוא קומתו לרוחב הכביש כשהוא מתפלש בעפר .ברגע האחרון בלמה מכוניתו של הנציב בקול חריקה.


"מה לך ,רבי?"  -שאל בבהלה הנציב העליון .רב אריה סיפר
את אשר אירע לו ואת כל פרשתו של הצעיר ,שעמד בפני
הוצאה להורג .הוא דיבר אל ליבו של הנציב וביקש רחמים
על הבחור המסכן.
כעבור ימים אחדים הודיע הנציב העליון לרב אריה לוין על
מתן חנינה לי .אגסי*.

הרב אריה לוין נולד ביום ו' בניסן תרמ"ה ) (1885ברוסיה הלבנה כבן
זקונים לאביו ר' בנימין ביינוש ולאימו עטיל .כבר כשהיה צעיר מאוד עזב
ר' אריה את ביתו ונסע ללמוד תורה .לאחר תלאות רבות עלה ר' אריה
לארץ ישראל בחודש אדר שנת תרס"ה ) .(1905הוא קבע את מקום
מושבו בירושלים ,והחל ללמוד בישיבת "תורת חיים" .בשנת תרס"ט
) (1909הוסמך לרבנות ע"י הגאונים :רבי חיים ברלין ,רבי שמואל סלנט
והרב אברהם יצחק הכהן קוק שנפשם נקשרה זה בזה.
בנוסף לעבודתו כרב וכמשגיח רוחני בישיבה ,עמל בהשכנת שלום
בית ,בביקור חולים )כולל המצורעים ,למרות הסכנה שהייתה כרוכה
בכך( ,בניחום אבלים ובגמילות חסדים )למרות עוניו ומחסורו( .שמו
של הרב לוין יצא למרחוק ,בעיקר בזכות פעילותו
האדירה למען לוחמי ולוחמות אצ"ל ולח"י
שנכלאו או שנידונו למוות .בדבקות רבה
טיפל גם באסירים הפליליים היהודים.
הוא ביקר בבתי-הסוהר בשבתות ובימי
חול ,בימי החורף ובימי הקיץ ,התפלל
עם האסירים ,ולמד איתם תורה ,ניחם
ועידד .בשל כך ,זכה ר' אריה
לכינוייו "אבי האסירים"
ו"הצדיק הירושלמי".
רב אריה לוין נפטר בט'
בניסן ה'תשכ"ט ).(1969

* על פי הספר "צדיק יסוד עולם" מאת שמחה רז.
המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרים צחי ואישי חזני – סטודיו מרקם
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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!
פתרון החידה הקודמת :הרב אריה לוין.

זהה את

הדמות

שמות הילדים הזוכים :אבישג אדלר
מנהריה ,מאיר שטראוס מירושלים
ואהרון אפרים מכפר חסידים.

משרד המדע
והטכנולוגיה

Ministry of Science
& Technology

מדינת ישראל

State Of Israel

כולנו מצדיעים
למתנדבי השירות
האזרחי-לאומי
טקס ההוקרה השלישי

יום חמישי ,כ“ד סיוון התשע“ב ,14.6.2012 ,בשעה 12:30
בבית החייל ,רח‘ ויצמן פינת פנקס ,תל-אביב
במעמד:
שר המדע והטכנולוגיה והממונה על השא“ל ,הרב פרופ‘ דניאל הרשקוביץ
המשנה לראש-הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל ,ח“כ סילבן שלום
יו“ר המועצה הציבורית למנהלת השירות האזרחי-לאומי ,אלוף )מיל‘( דוד עברי
מנכ“ל מנהלת השירות האזרחי-לאומי ,שר-שלום ג‘רבי
ראשי עמותות השירות האזרחי-לאומי
מנחה :סיון רהב-מאיר
הופעת אורח :עידן עמדי
הכניסה בהזמנות בלבד ,לקבלת הזמנותeinatb@most.gov.il :

השירות
האזרחי-לאומי
הדרך שלי לתרום לחברה!
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מעבר לפינה ביישוב באר גנים הונחה השבוע אבן
פינה לבית הכנסת של קהילת מפוני גן אור . 1
השתתפו :הרב יעקב אריאל ,ראש מנהלת תנופה הרב
אופיר כהן ,ראש מנהל מקרקעי ישראל בנצי ליברמן,
השר לשעבר הרב יצחק לוי ,ח”כ זבולון אורלב ,סגן
נשיא מכון לנדר ניסן סלומיאנסקי ,ראש המועצה
האזורית חוף אשקלון יאיר פרג’ון ,סמנכ”לית מנהלת
תנופה קטי שגיא ורבים מתושבי גן אור וגוש קטיף.
קוראים אל הדגל סקר הספריות של משרד
התרבות העלה כי שיאני הקריאה בישראל הם
תושבי גוש עציון ( 81%מהתושבים משאילים
ספרים) וקרית ארבע ( .)75%במקום השלישי –
נחל שורק ( ,)67%ואחריו מעלה אדומים ,הגולן
ואפרת עם יותר מ 63%-משאילי ספרים .במקומות
האחרונים נמצאים תושבי באר שבע ותל אביב.
ניצחון אוטומטי תלמדי ישיבת מערב השומרון
באלקנה זכו במקום השני בגמר האליפות
הארצית לרובוטיקה ,שנערך בשבוע שעבר
בהשתתפות כ 500-ילדים מ 115-בתי ספר
ברחבי הארץ ובנוכחות שר התחבורה ישראל
כץ ,נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא ועוד .במקום
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הרביעי זכה צוות מבית חינוך ממ”ד אלקנה.
בתמונה :הזוכים המאושרים במקום השני –
אליאב כהן ,יאיר דלר ,מלאכי ויניצקי ומתן יהושע
יחד עם מנהל מתנ”ס אלקנה דוד באום . 2
תורת חיים ביישוב אדורה שבדרום הר חברון הוכנס
השבוע (ג’) ספר תורה לזכרו של אריק בקר הי”ד
שנרצח בפיגוע ביישוב לפני עשר שנים .את ספר
התורה הכניסו הוריו של בקר .לאחר האירוע עבר
היישוב שנים קשות בהן הצטמצם מספר תושביו
מ 90-לכ ,25-אך בשנים האחרונות עובר היישוב
מהפך וכעת מתגוררות בו למעלה מ 70-משפחות,
ותנופת הקליטה נמשכת.
זורקים עלינו! עקב יידוי אבנים חוזר ונשנה
בכביש המוביל ליישוב תקוע ,יצאו בשבוע שעבר
תושבי תקוע צעדה לתוך הכפר הערבי הסמוך,
במחאה על הפקרת הציר ע”י כוחות הביטחון
“ . 3לא ניתן שחייהם של התושבים יהיו הפקר.
אם הצבא לא יאבטח את הצעיר ,נאבטח אותו
בעצמנו” ,אמרו התושבים.
נותנים גז למעלה מ 1,500-אזרחים מכל רחבי
הארץ השתתפו באסרו חג שבועות בחגיגת
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חקלאות עברית ב”נקודה הכפרית איתמר”
שבשומרון .המטיילים השתתפו בגזיזת הצאן 4
ושמעו הסברים אודות מצוות ראשית הגז .בנוסף,
השתתפו בסדנת צמר ,דשו חיטה ,טחנו קמח ואפו
פיתות וכן טעמו מכל טוב פירותיה של הארץ.
ליקוי חמה במועצת אפרת נלחמים בסירוב
הממשלה לקדם התקנת מערכות סולאריות
בבתים ביהודה ושומרון .ראש המועצה עודד רביבי
פנה באחרונה לשר האנרגיה עוזי לנדאו ולשר
להגנת הסביבה גלעד ארדן בבקשה לפרסם
מודעות לעידוד השימוש בגגות סולאריים ,כפי
שנעשה בשאר האזורים ברחבי המדינה .במקביל,
מקדמת המועצה קבוצת רכישה לקולטנים
סולאריים עבור תושבי יו”ש בלבד.
מחווה לחווה בחוות גלעד שבשומרון חגגו השבוע
עשור להקמת היישוב .באירוע החגיגי ,שכלל בין
היתר מוסיקה ,ריקודים וזיקוקים השתתפו משה
ויעל זר ,הוריו של גלעד זר הי”ד שעל שמו הוקמה
החווה ,וכן חיים פוגל מתנועת ההתיישבות אמנה
 , 5ראש המועצה גרשון מסיקה ,רב המועצה הרב
אליקים לבנון וח”כ מיכאל בן ארי.
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היכנסו לבית החדש שלכם¨ פתחו חלון ותתמכרו לנופים Æנופים¨ יישוב עירוני¨ מעורב¨ מזמין
אתכם ליהנות מרמת חיים גבוהה¨ מסביבה מטופחת ומשכנים מקסימים¨ בבית פרטי ענק
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