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ילד הזה מבין רק מכות”- אחת “ה
משיטות החינוך הידועות יותר 

היא “שיטת המקל והגזר”
 ]כלומר- פעם מרביצים עם המקל, ופעם 
רבים  חינוך  אנשי  הגזר....[  עם  מרביצים 
טוענים שזו לא שיטה לחינוך, אלא שיטה 
כסיל  מהכות  במבין  גערה  “ֵתחת  לאילוף. 
אומר  המלך  שלמה   - י”ז[  ]משלי  מאה” 
להבנה  שמביא  תוכחה  של  שדיבור  לנו 
מאה  פי  טוב  פועל  הטעות  של  והפנמה 
ממכה שמטרתה חיצונית - לגרום ל”כסיל”, 
זה שמבין רק מכות, לא לחזור על הטעות 
שנית. כמו הכלבים של פבלוב, אחרי הרבה 
פעמים בהן יקבל הכסיל מכה בכל פעם בה 

יטעה, ילמד שלא לחזור על הטעות. אלא 
של  ולא  כלב,  של  ברמה  יישאר  שהדבר 
אדם בעל תבונה. מעבר לכך - ברגע שיסור 

האיום במכה - תשוב הטעות למקומה.
 בילקוט שמעוני על הפרשה ]רמז תשס”ג[ 
אנו מוצאים התייחסות לכך בהקשר של מי 
מריבה - “ודברתם אל הסלע”.  “והכיתם” 
קטן  כשהנער  “ודברתם”.  אלא  נאמר  לא 
בדבור  שהגדיל,  כיון  ומלמדו.  מכהו  רבו 
 - למשה  הקב”ה  אמר  כך  מייסרו.  הוא 
זה קטן, הכית אותו, שנאמר  כשהיה סלע 
“והכית בצור” אבל עכשיו - “ודברתם אל 
הסלע” - שנה עליו פרק אחד והוא מוציא 

מים מן הסלע.

על הפרשה חוקת

שבת
זמני ה

השבוע  נעקרו  משפחות   33
בבית  האולפנה  בשכונת  מבתיהן 
שרשרת  תוצאת   - העקירה  אל. 
טעויות שעשתה המדינה ושעליהן 
נדרשת  כעת  מתחרטת.  היא 
הבנייה  את  להרחיב  הממשלה 
ולוודא שטעויות אלה לא יחזרו על 
עצמן; שהרס בתי יהודים וגירושם 
במחסן  פתרון  עוד  יהיה  לא 
הפתרונות הממשלתי. בישעמדה 
על  התושבים,  כאב  על   – השבוע 
ייאוש  על  הממשלה,  התחייבויות 
על  גם  וכן,  הקיצוני  השמאל 
תנועת  של  ההיסטורית  גישתה 
 – ושומרון  ביהודה  ההתיישבות 

בדרך אל ניצחון המערכה.
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שבוע קשה וכואב עבר על 33 המשפחות שגורשו 
בהוראת  אל,  בבית  האולפנה  בשכונת  מבתיהן 
בג”ץ. 91 ילדים עזבו את ביתם מבלי שלהוריהם 
ארגזים  הררי  הדעת.  את  מניח  הסבר  לכך  היה 
הגירוש  נגד  נחרצים  מסרים  עם  להם  השתלבו 
את  לעצור  היה  וקשה  הבתים,  בקירות  שנחקקו 
בגוש  הגירוש  מימי  והנוראים  המרים  הזיכרונות 
וכיווצו  קטיף ובצפון השומרון, שהציפו את המוח 
את הלב. וכמו בהתנתקות, גם כאן הכאב מתעצם 
יותר נוכח העובדה שזה ממש לא היה חייב  עוד 
כבר  בפרקליטות  ואפילו  בממשלה  כך.  להיות 
מבינים היום, – לצערנו הרב רק בדיעבד, שהפינוי 
של  שגויה  בהבנה  יסודו  מיותר.  פשוט  הוא  הזה 
ושומרון.  ביהודה  והמדינית  המשפטית  המציאות 
הצהרת הממשלה מלפני שנה וחצי על הנכונות 
להרוס כל בית שייבנה על קרקע שאינה ברשות 
השלכותיה  את  בחשבון  הביאה  לא  המדינה, 
הטראגיות על מקרים מיוחדים שבהם הרס איננו 

יכול להוות פתרון אפשרי.
עלינו לכאוב את ההווה, להביט אל העתיד ולוודא, 
ראשית לכל, שהטעות הזו לא תחזור על עצמה 
השרים  ועדת  הקמת  אחת.  פעם  עוד  לא  אפילו 
לענייני התיישבות, בראשות ראש הממשלה, נועדה 
למנוע מתקלות מהסוג הזה לחזור על עצמן. על 
הממשלה, על ועדת השרים, ועל כל גורם מוסמך 
החלטה  שכל  לכך  לדאוג  ישראל  מדינת  מטעם 
הקשורה בחוקיות הבנייה ביהודה ושומרון, ובפרט 
כזו הנוגעת למענה לעתירות המוגשות לבג”ץ על 

מדיניות  מתוך  תיעשה  קיצוני,  שמאל  ארגוני  ידי 
הרואה במפעל ההתיישבות נכס לאומי שיש להגן 
יהודים”  בתי  “הרס  הניתן.  ככל  אותו  ולחזק  עליו 
מחוץ  אל  גורף  באופן  להוציא  שיש  פתרון  הוא 
בסוגיית  המבצעת  הרשות  של  הפתרונות  לסל 

ההתיישבות בארץ ישראל.
מהלך הפינוי של חמשת בנייני שכונת האולפנה 
מפעל  של  כהפסד  אופן  בשום  שיתפרש  אסור 
הוקם  זה  מפעל  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות 
כל  של  המלאה  ובתמיכתן  נפש  במסירות 
ממשלות ישראל לדורותיהן, ועל כן מדינת ישראל 
שגורמים  בשעה  אותו  ולחזק  להמשיך  מחויבת 

מבית ומחוץ מנסים לחבל בו. 
שקיימו  הממשלה  עם  ומתן  המשא  במסגרת 
והמקומית  הרבנית  וההנהגה  השכונה  תושבי 
ביש”ע,  ההתיישבות  הנהגת  בתמיכת  אל  בבית 
את  לחזק  משמעית  החד  הדרישה  הועלתה 
היישוב  ואת  בכלל  ושומרון  ביהודה  ההתיישבות 
בית אל בפרט – וכך אכן הבטיח ראש הממשלה, 
עשרה  אל  בבית  ייבנו   – שיפונה  בית  כל  על  כי 
ממשלת  כי  לוודא  עלינו  חובה  חדשים.  בתים 
ישראל תעמוד בדיבורה זה, ותיישם אותו מוקדם 

ככל האפשר.
שלומות,  מוריה  כתבה  ימים  מספר  לפני  רק 
כי  עכשיו,  שלום  כמזכ”לית  בעבר  שכיהנה  מי 
“כשהפתרון שמציע ראש הממשלה לפינוי חמישה 
המיועד  השטח  בלב  הבנייה  הרחבת  הוא  בתים 
הפסיד  המשפטי  המאבק  פלשתינית,  למדינה 

באחרונה  שנשמעים  הללו  הייאוש  קולות  בגדול”. 
ההוכחות  אחת  הם  הקיצוני,  השמאל  אנשי  מפי 
החשובות ביותר להצלחתו של מפעל ההתיישבות 

ב-45 שנות קיומו.
נמחה דמעה על גירושן של 33 המשפחות, נכעס 
עצמו,  על  יחזור  לא  כי  ונדרוש  הנורא  העוול  על 
ולאחר כל אלה נזכור היטב את האמת הצרופה: 
ואחיזתנו  וגדל  הולך  מספרנו  וגובר,  הולך  כוחנו 

בארץ הולכת ומתעצמת.
מי שמבין את העובדה הזו יכול להבין מדוע אמר 
השבוע יו”ר מועצת יש”ע, דני דיין, כי “הגיע הזמן 
לשים קץ להשמצות נגד מי שדוגל בקו הפרגמטי, 
כדי  דיה  חזקה  ביו”ש  שההתיישבות  שמאמין 
צעדים  כמה  ואז  אחורה  צעד  לפעמים  ללכת 
קדימה. עלינו להתעורר ולהבין שהדרך של “ארץ 
עלולה  הגבעה”  על  בעימותים  נקנית  ישראל 

להוביל אותנו לאבדון”.
את הדברים אמר דיין בערב התמיכה של תנועת 
האלימות  בעקבות  )זמביש(,  חבר  בזאב  אמנה 
נדיר,  בנאום  זמביש,  מבית.  כלפיו  שהופנתה 
אמר באירוע כי “כי כך קיבלנו ונטלנו על עצמנו - 
אנחנו בונים את ארץ ישראל יחד עם עם-ישראל 
ישראל  מדינת  היא  ישראל  עם  של  והנציגות 
ולא  יחד  בונים,  אנחנו  ואיתה  ישראל  וממשלת 
כנגד. בדרך הזו אנו נמשיך ככל יכולתנו, במאמץ, 
בעורמה,  גם  לפעמים  במחשבה,  גם  במסירות, 
והפנצ’רים  לעלות  נמשיך  הדרך  באותה  אבל 

בגלגלים לא יעצרו אותנו במעלה ההר”.

המשך מעמוד השעריש”עמדה
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הארץ  כיבוש  מתחיל  השבוע  בפרשת 
בפועל, כשמשה רבנו כובש את כל חבל 
הארץ שמנחל ארנון ועד הר חרמון. לימים 
זו תהיה נחלתם של שבטי  ראובן גד וחצי 
ַנַחל  ְשַׂפת  ַעל  ֲאֶשׁר  "ֵמֲעֹרֵער  המנשה- 
)דברים  ֶחְרמֹון"  הּוא  ִשׂיֹאן  ַהר  ְוַעד  ַאְרֹנן 
אדיר  איתן,  נחל  הוא  ארנון,  נחל  מח(.  ד, 
מימדים, הפורץ מהרי מואב מול עין גדי, 
בצידו המזרחי של ים המלח. החרמון הוא 

גבולה הצפוני של מדינת ישראל דהיום.
הארנון  בין  האדיר  המרחק  אף  על  אף 
ניתן  יש מקום אחד בארץ ממנו  לחרמון, 
לראות את שניהם- מצפה קידה שבמזרח 
 - לחרמון  הארנון  בין  בתווך,  השומרון. 
אבותינו  נחלת  כל  את  מהמצפה  רואים 

בהרי הגלעד: הר נבו, ערבות מואב, נחל 
ומצפה  מחניים  אזור  סוכות,  עמק  יבוק, 
עמון  רבת  מגדלי  נראים  כן  כמו  גלעד. 
והרכס עליו שוכנת העיר א-סלט. מצפון 
וג'בל  עג'לון  רכס  את  לזהות  ניתן  ליבוק 
אם דרג', אשר יש המזהים בו את גרופינא 
השאת  מתחנות  כאחת  ששימשה 
המשואות בראשי חודשים ואת וואדי יבס 

- יבש גלעד המקראית.
מדבר  הדרו  במלוא  פרוש  למרגלותינו 
תפקד  השומרון  מזרח  אזור  שומרון. 

הרי  בין  המקשרת  כחוליה  שנים  במשך 
ימי  בסוף  שומרון.  הר  לשדרת  הגלעד 
הירדן  עבר  שבטי  זה  באזור  בנו  יהושע, 
מזבח שנועד להזכיר לעם ישראל שהם 
בית  בתקופת  ממנו,  נפרד  בלתי  חלק 
השומרון  שבמזרח  הסרטבה  רכס  שני, 
הודעות  בהעברת  חשובה  תחנה  היה 
החזק  הקשר  אולם  הירדן.  עברי  משני 
היה קשר הדם- במזרח השומרון  ביותר 
גדולה,  נחלה  שקיבל  מנשה,  שבט  ישב 
המשתרעת בשומרון ובגלעד- משני עברי 
ובכך נשמר עבר הירדן המזרחי  הירדן!  

מחובר בנשמתו, לארץ כנען.
צפונה  פונים  למצפה?  מגיעים  כיצד 
בצומת 'חוות ישוב הדעת' וממשיכים על 
פי השילוט ל"הר קידה", עד לגבעה גבוהה 
נחנה  צבאי.  בסיס  ושרידי  אנטנה  שבה 
את הרכב בחנייה ונרד למצפה שבמזרח 
הגבעה. מהתצפית ניתן להמשיך במסלול 

הליכה קצר ויפה עד היישוב קידה.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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צורך  אין  שהפעם  למשה  אומר  הקב”ה 
יקר”  ה”כלי  בעל  בהדברות.  אלא  במכות, 
מבאר שמכיוון שסלעים אינם עוברים שינוי 
תודעתי עם תהליך ההתבגרות שלהם - “וכי 
סלע זה עיני בשר לו? והלא קטן וגדול שם 
הוא הכל חדא ואיך דימה אותו לנער” - מובן 
את  ללמד  רוצה  המדרש  פי  על  שהקב”ה 
משה רבנו דרך הסלע שעם ישראל התבגר 
במקומה  שגערה  “מבין”,  של  לשלב  והגיע 
תחדור לליבו ותועיל יותר מן המכות -  “שנה 
עליו פרק אחד והוא מוציא מים מן הסלע” 
ישראל  לארץ  להיכנס  אמור  ישראל  עם   -
יותר,  טבעית  להיות  הופכת  ההנהגה  ובה 
הקשר הישיר והניסי עם הקב”ה שהורגלו בו 
ייפסק, שוב לא תהיה תגובה ישירה משמים 

לכל דבר שיעשה העם. בהנהגה כזו כאשר 
יום  באותו  הקב”ה  יתגלה  לא  יחטא  העם 
על  מיידי  עונש  וייתן  מועד  אוהל  על  בענן 
יצטרכו  כאן  למוטב.  העם  את  להשיב  מנת 
הנביאים,  השופטים,  ולאחריהם  הזקנים, 
הרוחניים  המנהיגים   - והחכמים  המלכים, 
בפיהם  העם  את  להוכיח   - הדורות  כל  של 
משה,  שעשה  כפי  יוכלו,  לא  הם  בגערה. 
את  ותבלע  פיה  את  הארץ  שתפצה  לבקש 
כל הרשעים. במציאות כזו, בה העם מורגל 
לשיטת המקל והגזר, ברגע שייעלם המקל - 
הכסיל ישוב לאיוולתו - בדיוק כפי שהוכיח 
הספיקה,  לא  אחת  פעם  הרי  למשה.  הסלע 

היה צריך להכותו פעמיים..
ניתן להבין  פי דברי המדרש הללו  אולי על 

לא  שמשה  היא  הקב”ה  של  תגובתו  מדוע 
יכניס את עם ישראל לארץ. אין כאן עונש - 
ולא  במבין  לגעור  שעדיף  למדנו  הרגע  הרי 
להעניש - משה ואהרון ודאי “מבינים” הם... 
יש כאן תוצאה - מכיוון שמשה לא הבין את 
השינוי בגישה שחייב לבוא לקראת הכניסה 
ינהיג  הוא  היא שלא  התוצאה  ממילא  לא”י, 
דור  של  להנהגה  שייך  הוא  בארץ.  אותם 
מקרים  הקב”ה.  עם  ישיר  קשר  של  המדבר, 
מכות  שייתן  מי  אין  התבגר,  העם  ותגובות. 
בדיבורים.  צורך  יש  טעות,  שתיעשה  ברגע 
ואכן משה בספר דברים נותן נאום בן חודש 
תוכחה שהיא  לארץ,  הכניסה  לקראת  ימים, 
הארוכה  לדרך  צידה  למבין,  גערה  בבחינת 

של עם ישראל בארצו.

הוכחה חותכת
על הפרשה חוקת

המשך מעמוד השער

200
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עומק ודרגת ניקיון המים

נ"צ ומפת הגעה מפורטת

דרגת קושי ומרחק המעיין ממקום החניה

עונה מומלצת לטיול

עוד טיפה - רקע היסטורי ומידע מעניין על הסביבה

כאן פורח

במרחק נגיעה – מעיינות נוספים בסביבה
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סיפורי ארץ ישראל
רעש בירושלים

אל: הוד מעלתו הפקיד המנהל את 
הממשלה בירושלים

מאת: ג’ורג’, מלך וקיסר בריטניה
ההרס  על  לשמוע  מאוד  “הצטערתי 
לאחרונה  שנגרמו  החיים  ואובדן 
ובעבר  בפלשתינה  האדמה  ברעידת 
הירדן. נא העבר את מלוא אהדתי לכל 

אלה שסבלו”.

אל: הוד מלכותו
של  מקומו  ממלא  ג’.ס.סימס,  מאת: 

הנציב העליון הבריטי בארץ ישראל
הוד  של  החסד  רבת  האהדה  “הודעת 
ותוערך  ברבים  כאן  פורסמה  מלכותו 
אני  שבשמם  הנפגעים  ידי  על  מאוד 
מעביר בהוקרה והכנעה את תודתנו”.

חלופת מסרים זו, מלפני 85 שנה, התרחשה 
אז  שפקדה  החזקה  האדמה  רעידת  לאחר 
את ארץ ישראל ואת עבר הירדן. הרעש פגע 
הנציב,  מקום  ממלא  של  בביתו  אף  קשות 

סימס, בעצמו. 
בין  ורשמיות,  יפות  מילים  לאותן  מעבר  אך 
הוד מעלתו להוד מלכותו, היה צורך אמיתי 
אי  מלכותית  מאהדה  מעשים.  בעשיית  גם 
אפשר היה לשקם בתים, לבנות מחדש מבני 
בתי  וכמובן  וערביים  ממשלתיים  ציבור 
כסף,  היהודים.  עבור  מדרש  ובתי  כנסיות 
לצערם הרב של יושבי ארץ ישראל, ממשלת 

לונדון לא העבירה. 
והקים  מותניו  לשנס  נאלץ  הבריטי  סימס 
בארץ  הרעש  לנפגעי  סיוע  “קרן  מיוזמתו 
מקומיות  ועדות  הקימה  הקרן  ישראל”. 

ערבים  בריטים,  ממשל  פקידי  כשבראשן 
ויהודים, ביניהם גם בירושלים. ממחקר קצר 
של הועדה נראה היה כי בעיר ירושלים נשארו 
מהבתים  וכרבע  דירה  בלא  משפחות  מאות 
בכפרים זקוקים לבניין מחדש. הועדה החלה 
לנסות ולגייס כסף, מה שהסתבר כלא פשוט 
שונים  נדבנים  אל  פנתה  היא  וכלל.  כלל 
עשירים  מוסלמים  ואל  הנוצרית  באירופה 
רוב  נענו. את  ולא  בארצות ערב, אך כמעט 
והערבים  היהודים  הרעש  לנפגעי  העזרה 
ההיסטוריון  היהודי.  המיעוט  דווקא  גייס 
והגיאגרף ד”ר אברהם יעקב ברוור כתב אז: 
היו  הניזוקים  לעזרת  חשו  אשר  “הראשונים 
היהודים ובייחוד בני תל אביב, אף כי העיר 
הייתה מדוכאה מן המשבר הקשה אשר שרר 
בה כשנתיים. כנהוג בתפוצות ישראל במקרי 
בעירה באחת הערים השכנות, אפו בתל אביב 
לחם מיוחד ושלחוהו באוטומובילים לשכם, 
גם  התנדבו  עבריים  פועלים  ולוד.  רמלה 
לעזור לאומללים בעבודה, בעזרה וכדומה... 
גם פתח תקווה שלחה כמות גדולה של לחם 
לשכם ועיר יזרעאל )עפולה( הדלה והצעירה 

תמכה בסוכר, בתה ובקפה...”.
בישוב  ורק  אך  כמעט  הכה  הגדול  הנזק 
חלף  ניסי  ובאורח  הבריטי,  ובממשל  הערבי 
מצבה  כך  שגם  היהודית  הקהילה  מעל 
הערביות  בשכונותיה  טוב.  היה  לא  הכלכלי 
של ירושלים נהרגו  כחמישה עשר בני אדם 
ובסה”כ בארץ ישראל כולה קיפחו את חייהם 
192 בני אדם, נוסף על כ-750 פצועים. מכל 
הנהרגים לא היה אף יהודי ורק אישה אחת 
גם  פחד.  נתקפה  כי  הרעש  בעקבות  נעדרה 
בין הפצועים היו יהודים מעטים. עיקר הנזק 

בירושלים  לבניינים  היה  היהודית  לקהילה 
נפגעו קשה בית  ובסביבתה: בעיר העתיקה 
הכנסת “תפארת ישראל”, שהתברר כי לא רק 
כיפתו “עמדה בנס” אלא גם יסודותיו. כמו כן 
נפגעו כמה מבנים בחצר ה”חורבה”, לרבות 
בניין “עץ חיים” וכן ישיבת “חיי עולם”. נזקים 
ולמבנה  הנוצריים  לאתרים  נגרמו  כבדים 

האוניברסיטה העברית. 
הרעש עצמו, החמור ביותר שפקד את ארץ 
קטן  היה   ,)1837( תקצ”ז  שנת  מאז  ישראל 
והכה  צפת  את  כליל  שהרס  מזה  בעוצמתו 
של  לבניינה  “תרם”  גם  אך  בטבריה,  קשות 
ירושלים, עקב המעבר הגדול מהגליל אליה. 
ליותר  ההרוגים  מספר  הגיע  הרעש  באותו 

מ-3,000. 
תקצ”ז,  משנת  חמור  נזק  לאותו  בהשוואה 
היהודית,  בתודעה  היטב  צרוב  היה  שעוד 
שאחרי  השבת  את  הראשית  הרבנות  קבעה 
הגדיל  אשר  “על  הודאה,  של  לשבת  הרעש 
כדי  תוך  הרעש”,  מסכנת  והצילנו  עמנו  ד’ 
השתתפות באבל “האבדות אשר נאבדו והמון 
אמירת  על  ופסקה  נפצעו”,  אשר  הפצועים 
כללית.  “הגומל”  ברכת  ועל  בברכה  “הלל” 
“הנהלת ועד לקהילת האשכנזים” סברה קצת 
אחרת: “עפ”י בקשת חברים מעדתנו, שאלנו 
חוות  שליט”א  הגאונים  הרבנים  דעת  את 
מאת  שנתפרסם  ההודאה,  סדר  על  דעתם 
להודיע  מתכבדים  והננו  הרבנות...  משרד 
לכל החרדים לדבר ד’, שהם מסכימים, שאלה 
אשר לא היו נוכחים בסדר ההודאה שנערכה 
ביום ד’ בערב במאה שערים, ואלה אשר עפ”י 
ונשמת בפסוקי  סיבה לא אמרו הלל הגדול 
שבכדי  אלא  זאת.  לעשות  עליהם  דזמרה, 
שגם  ראוי  לבטלה,  בברכה  להיכשל  שלא 
יציעו תחילה את  אלה שהיו בסכנת מפולת 
חכמים  התלמידי  אחד  לפני  המאורע  פרטי 
עפ”י  לברך  יכול  הוא  אם  לדעת  המובהקים 
דין תורה. וד’ יגדור פרצות עמו וארצו ואין 

פרץ ואין צווחה ברחובותינו.”
תהא הברכה המתוקנת אשר תהא, מכל מקום 
היהודי  לישוב  נעשה  גדול  נס  כי  ספק  אין 
בארץ ישראל בשנת תר פ”ז – עת הכה שוב 

רעש אדמה את ארץ ישראל.
שאפתה  “הגרפיקאית  הספר  מתוך  מעובד 
עוגיות מרציפן: מאה סיפורים ירושלמים” מאת 

דב גנחובסקי. 

אבישי דגן

הנזק הגדול הכה כמעט אך ורק 
בישוב הערבי ובממשל הבריטי, 
ובאורח ניסי חלף מעל הקהילה 

היהודית. בשכונותיה הערביות 
של ירושלים נהרגו כחמישה עשר 

בני אדם ובסה”כ בארץ ישראל 
כולה קיפחו את חייהם 192 בני 
אדם, נוסף על כ-750 פצועים. 
מכל הנהרגים לא היה אף יהודי 

ורק אישה אחת נעדרה בעקבות 
הרעש כי נתקפה פחד
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"תלמיד שהלך לישיבה נשדד סמוך לחדרה. זלמן מלמד, 
בן 16, תלמיד ישיבת כפר הרואה שליד חדרה נשדד בליל 

שלשום קרוב לחצות בדרך העולה מהכביש הראשי חיפה-תל 
אביב לבית הישיבה. 5 אלמונים שמראיהם דומה לערבים, 

לבושי חאקי ומזויינים בסטנים עצרו את הצעיר ושדדו את 
חפציו בשווי 130 ל"י ו-4 וחצי לירות במזומן. הם הסתלקו 

בחשכת הליל".
)העיתון "חרות" 18.8.1953(

אחוריתמראה
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 הרב מרדכי אליהו
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

דגן
ה 

תקו




ישראל  רבי  של  דלתו  על  נתיבות.  השישים,  שנות  אמצע 
אבוחצירה, הבבא סאלי, נשמעות דפיקות. אשת הרב פותחת 
את הדלת ומגלה כי האורחים, שהגיעו פתאום, הם הרב מרדכי 
אין  כי  להם  מודיעה  היא  בצער  צביה.  הרבנית  ואשתו  אליהו 
אפשרות להכנס אל הרב. לפתע קורא לה רבי ישראל ומבקש 

להכניסם, ומוסיף שכבר כמה ימים הוא מחכה לחכם מרדכי. 
כשנכנס הרב אליהו אל חדרו של הבבא סאלי, פורצת אשתו 
לא  בעלה  כי  אליהו  לרבנית  ומספרת  בבכי  ישראל  רבי  של 
והוא  ישראל  עם  על  חמורה  גזרה  יש  וכי  שבוע  כבר  אוכל 
אליהו  לרב  שתגיד  מהרבנית  מבקשת  היא  לבטלה.  כדי  צם 

שישכנע את הבבא סאלי לאכול.

בפנים  מהחדר  השניים  כשיוצאים 
לאשתו:  סאלי  הבבא  אומר  מאירות, 
הגזרה!  התבטלה  סעודה,  "תעשי 
אנחנו נאכל ביחד עם האורחים שלנו". 
שירות  עם  גדולה  סעודה  נערכה  מיד 
מבקשת   19:30 בשעה  ותשבחות. 
כדי  לדרך  לצאת  אליהו  הרבנית 
להספיק את האוטובוס האחרון שיוצא 
מרמלה לירושלים בשעה 23:00. הבבא 
סאלי מבקש מהרב שיגיד לרבנית שלא 

תדאג, שהם יגיעו לירושלים בזמן.

בסופו של דבר מגיעים הרב ואשתו לרמלה בשעה 23:30 - חצי שעה אחרי שיוצא האוטובוס האחרון לירושלים. בתדהמה הם מגלים כי 
האוטובוס, עם כל נוסעיו, עודנו עומד בתחנה. הרב אליהו מגלה כי כבר חצי שעה נהג האוטובוס לא מצליח להתניע אותו. הרב ואשתו עולים 

ומבקשים מהנהג לנסות שוב להתניע. לתדהמתם של כל הנוכחים הפעם הוא מצליח.

 - הנביא?"  אליהו  "אתה 
שואל הנהג בחשד.

עונה  מרדכי",  אליהו  אני  "לא, 
הרב, והאוטובוס יוצא לדרך.*

הרב מרדכי אליהו נולד בעיר העתיקה בירושלים בשנת תרפ"ט (1929), 
לרב סלמן אליהו ולמזל לבית צדקה, בת למשפחת רבנים מבגדאד. אביו 
עלה מבגדאד, לפי צוואת רבו הבן איש חי, והיה רב ומקובל. את הכשרתו 
בקבוצת  השתתף  השחרור  במלחמת  ישיבות.  במספר  קיבל  התורנית 

צעירים שסייעו לכוחות המגן של הרובע היהודי בהקמת ביצורים.
בראשית שנת התש"ך (1960) התמנה לדיין בבית הדין 

הרבני בבאר שבע ואחרי כארבע שנים עבר לבית 
הדין בירושלים. אחרי שלוש  שנים התמנה לדיין 
נבחר   1983 בשנת  הגדול.  הרבני  הדין  בבית 
לישראל  הראשי  והרב  לציון  הראשון  לתפקיד 

אחר  שליט"א.  יוסף  עובדיה  הרב  של  במקומו 
אליהו  הרב  נודע  ראשי,  כרב  כהונתו  סיום 
כמנהיג הרוחני של חלק גדול מן הציבור הדתי 
לאומי, היה מקובל ונחשב ל'עושה נסים'. הרב 

קיבל קהל וחילק ברכות ועצות למבקשים. 
תש"ע,  בסיוון  בכ"ה  נפטר  אליהו  הרב 
אנשים  אלף  מאה  מעל   .2010 ביוני   7
בהר  נטמן  הוא  בהלווייתו.  השתתפו 

המנוחות בירושלים.

* על פי הספר "אביהם של ישראל, חלק ראשון", מאת בנו של הרב, הרב שמואל אליהו.

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

 Jbiauerui תמונות: מרים צחי, אלעד טהורי, ששון תירם, ערוץ 7, גרשון אלינסון ו
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
ת ו ע ד ו מ ה ן  כ ו ת ל ת  י א ר ח א ת  כ ר ע מ ה ן  י א
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יל שלום ילדים יקרים!

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 

לפקס 02-6516662.
ita@myesha.org.il :או למייל

בהצלחה רבה!

פתרון החידה הקודמת: הרב מרדכי אליהו.
שמות הילדים הזוכים: דניאל זילביגר מבני ברק, 

ינון אליאס מיבנה ויהונתן שמש מכפר סבא.
הדמותזהה את

www.bemuna.co.il

25
052-5665052 
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אמנה  תנועת  ובנפש  בלב  חבר, 
תמיכה  עצרת  השבוע  כינסה 
חבר  זאב  התנועה,  במזכ”ל 
)זמביש(, תחת הכותרת “בעד ארץ 
לאחר  זאת  אלימות”.  נגד  ישראל, 
כלפיו  שאירעו  אלימות  התנכלויות 
אנשי  השתתפו  באירוע  באחרונה. 
אמנה, הנהגת יש”ע, ראשי מועצות 
קובי  דורני,  חננאל  נאמו:  ועוד. 
פוגל,  חיים  מדן,  יעקב  הרב  אלירז, 
שרה אליאש, יגאל כהן אורגד, הרב 
בן  יעל  דיין,  דני  וישליצקי,  אלישע 
1 יעקב, הרב דניאל שילה וזמביש 

, שנאם באופן נדיר, לא לפני שאמר 
בבדיחות: “התחלתי לחשוב שכדאי 
לשמוע  כדי  הצמיגים  את  שיחתכו 

את כל ההספדים האלה...”.
האיש  ארי,  בן  מוש  בגוש  מוש 
השבוע  בסוף  הופיע  והראסטות, 

לשמיניסטים  הצדעה  באירוע 
בחרו  הזמר  את  עציון.  גוש  תושבי 
שערך  בסקר  בעצמם,  התלמידים 
המתנ”ס המועצתי. גם שר החינוך, 
בגוש  השבוע  ביקר  סער,  גדעון 
חדש  למתחם  פינה  אבן  והניח 
, שבו  2 בבית הספר אח”י בתקוע 
וחילוניים.  דתיים  תלמידים   300
והכריז  ההזדמנות  את  ניצל  השר 
גני  תריסר  בניית  אישר  משרדו  כי 
ילדים חדשים בגוש. השתתפו: ראש 
המועצה דוידי פרל, סגנו משה סויל, 
פיוטרקובסקי,  נסים  תקוע  ועד  יו”ר 
ויו”ר  רגב  רותי  הספר  בית  מנהלת 

ועד ההורים אסף מליחי. 
התאחדות  הנהלת  בונה  ביקור 
מחוז  של  והבונים  הקבלנים 
לסיור  השבוע  הגיעה  ירושלים 
נבחנו  בסיור  אפרת.  בישוב 

האופציות להשתתפותם של קבלני 
הגדולים  הבניה  במיזמי  ירושלים 
אפרת  בישוב  להיות  שצפויים 
הנמצא במרחק של 10 ק”מ בלבד 
עודד  המועצה,  ראש  מירושלים. 
“בעוד  כי   3 לאורחיו  אמר  רביבי, 
הולך  בירושלים  הבניה  פוטנציאל 
שעוסק  מי  לכל  ברור  ומצטמצם, 
שהפתרון  ירושלים  באזור  בנדל”ן 
האמיתי למצוקת הבניה נמצא כאן 

באפרת ובגוש עציון”.
יש שיכר לפעולתך יקב שילה זכה 
זהב  מדליות  בשתי  שעבר  בשבוע 
“אשכול  היוקרתית  היין  בתחרות 
. באירוע היוקרתי, שנערך  4 הזהב” 
במלון דן פנורמה בתל אביב, התחרו 
בישראל.  מהטובים  יקבים   63
באירוע זכה גם יקב טורא מרחלים 

שבשומרון במדליית זהב וכסף. 

ארבע  בקרית  לשואל  יובל 
“מפגש  באחרונה  התקיים 
תלמידי  של  ה-50  השו”ת” 
‘חברון-ברקאי’  התורה  תלמוד 
דב  הרב  העיר,  רב  עם  שבעיר 
שנערך  מפגש,  בכל  ליאור. 
וחצי,  חודש  מדי  האחרון  בעשור 
הרב  את  התלמידים  שואלים 
בנושאים  הלכתיות  שאלות 
החליטו  ה-50  ובמפגש  שונים 
את  המרכז  ספר  לרב  להעניק 
בית  רב  בעריכת   , 5 השאלות 
כיבדו  עמרני.  יצחק  הרב  הספר 
בן  שלמה  הרב  המעמד:  את 
ראש  גת,  קרית  העיר  רב  חמו 
ארבע  קרית  המקומית  המועצה 
המועצה  ראש  לוינגר,  מלאכי 
הדתית יוסף דיין, אבי שושן מנהל 
מחלקת החינוך ובכירים נוספים.

מה קורה
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U ציון
התרבות  ומשרד  הממשלה  ראש  משרד 
יצאו באחרונה עם תחרות סרטונים בנושא 
ומתחרים  הועלו  סרטונים  המוני  ציונות. 
שקלים,  אלפי  עשרות  בגובה  הפרסים,  על 
ישראל  חברי  שהכינו  כאלה  גם  וביניהם 
רשימת  נמצאת  שלנו  הפייסבוק  בדף  שלי. 
כמובן  ואתם  החברים,  שהכינו  הסרטונים 
מוזמנים להצביע. מהרו – ההצבעה נגמרת 

ביום שלישי הקרוב!
 לגזור ולשמור

בקיץ האחרון תנועת ישראל שלי עמדה כמעט לבדה מול התקשורת 
הישראלית, כאשר כל טענה למעורבות של גורמים אנרכיסטים בהנהגת 
המחאה החברתית, נענו בזלזול והושתקו. השנה מתברר כי אכן כך הם 
הדברים. עיתונאי אמיץ אחד, דני ספקטור מ'ידיעות אחרונות', פרסם 

ראשון  בגוף  עדות  שלו  בפייסבוק 
האחרון.  מוצ"ש  של  מההתפרעויות 
הנה קטע קצר: "אני רואה כל כך הרבה 
שטויות נכתבות כאן ופשוט מתקשה 
לשתוק... המפגינים לא חיפשו אתמול 
את ההפגנה הלגיטימית – הם חיפשו 
דם. את הדם של עצמם, כדי שיהיה 
מה לצלם. ראיתי מפגינים שמקללים 
כי הם עמדו  רק  ויורקים על שוטרים 
רק  מולם, ראיתי מפגין שהכה שוטר 
בחזרה  אותו  יהדוף  שהשוטר  כדי 
ולהתלונן  לתקשורת  לרוץ  יוכל  והוא 
הייתה  לא  זו  על אלימות משטרתית. 
מחאה  הייתה  לא  פוליטית,  מחאה 

חברתית אלא מחאה אנרכיסטית".


