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ש”עמדה
י

פרשתנו ה בתחילת  המופיע  “קנא”  פועל 
מגדיר  פסוקים,  בשני  פעמים  ארבע 
בפרשה  פנחס.  של  מעשהו  מהות  את 
הקודמת תואר המעשה ללא פרשנות, ועתה היא 
באה. המילה “קנאה” נותנת מקום למחשבה כאילו 
“אינטואיציה”  מתוך  מידי  באופן  פועל  הקנאי 
וסערת רגשותיו באותו רגע. לא כן הדבר. בסוף 
פרשת “בלק” מתוארת תגובתם של משה וראשי 
בוכים”.  והמה   “  - זמרי  של  למעשהו  ישראל 
לעשות  מה  מהם  שנתעלמה  חכמינו,  אומרים 
במקרה כזה. הם לא נתנו דרור לרצונם האישי, 
ולא נותר להם אלא לבכות. מדרש תנחומא מספר 
ש”היו נושאין ונותנין בדבר” ומכיוון שלא הגיעו 

למסקנה, לא נותר להם אלא להישאר בבכיים.
 פנחס מתואר בפי חז”ל, בגמרא ובמדרשים, כמי 

וכך  להלכה.  בהתאם  אך  קנאותו,  מתוך  שפעל 
ע”א(:  פב  )סנהדרין  פנחס  על  הגמרא  מספרת 
וירא פנחס בן אלעזר, מה ראה? - אמר רב: ראה 
כך  לא  )למשה(:  לו  אמר  הלכה.  ונזכר  מעשה, 
הנכרית  את  הבועל  סיני:  ברדתך מהר  לימדתני 
האיגרת  “קורא  לו:  אמר   - בו!  פוגעין  קנאין 
אז:  ורק  מארמית(  )מתורגם  השליח”  יהיה  הוא 
– ההלכה  בידו”  רמח  ויקח  ויקם מתוך העדה   “
הנותנת מקום לקנאות הינה מסויגת ביותר, ומי 
ועוד,  זאת  לעשות.  לו  מורים  אין  לשאול,  שבא 
הלגיטימיות של הפעולה הזו, אשר  בורכה רבות 
התגונן  לו  כי  עד  מוגבלת,  כה  הינה  בפרשתנו, 

זמרי והרג את פנחס- לא היה נענש.
המושג “שלטון החוק” איננו רק  המצאה “חילונית” 
בת זמננו, גם אנו מצווים עליו באורחות  חיינו. 

על הפרשה פנחס

שבת
זמני ה

דו”ח ועדת לוי שהתפרסם השבוע, הביא 
עמו משב רוח נעים של מקצועיות וצדק 
היסטורי. פרקו הראשון של המסמך מנער 
את האבק מעל הנחת היסוד השוללת את 
קיומו של “כיבוש” בשטחי יהודה ושומרון 
- אשר הייתה נר לרגליהן של ממשלות 
הצצה  מספיקה  שנים.  במשך  ישראל 
חטופה אל עיתוני ישראל באותה תקופה 
הייתה  מושרשת  כמה  עד  להבין  כדי 
את  ליישב  ההיסטורית  הזכות  תחושת 
האזור בכמה שיותר ישראלים. בישעמדה 
השבוע – על הנזקים הרבים שגרמו שונאי 
היסוד  הנחות  באמצעות  ההתיישבות 
להחדיר  שהצליחו  השגויות  המשפטיות 
התיקון  ועל  ההחלטות,  קבלת  לצמתי 
הגדול שעשוי הדו”ח החדש להביא עמו 

לעתיד מדינת ישראל.
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באביב 1973 התכנסו להם שלושת חברי הועדה 
ביהודה  ההתיישבות  סוגיית  לבחינת  הממשלתית 
לשרי  להמליץ  התבקשו  השלושה  ושומרון. 
הביקוש  מול  אל  לפעול  וכיצד  האם  הממשלה 
הגובר מצד אזרחי ישראל לבוא ולהתיישב באופן 
מכבר  זה  ששוחררו  המולדת  בחבלי  עצמאי 
עזה,  שומרון,  ביהודה,   – הימים  ששת  במלחמת 

מזרח ירושלים ורמת הגולן.
שר  דיין,  משה  הביטחון  שר   - הועדה  חברי 
תיק  בלי  והשר  שפירא  שמשון  יעקב  המשפטים 
ישראל גלילי – דנו בעניין בכובד ראש ובסופו של 
היתר  מתן  על  להחליט  לממשלה  המליצו  דבר 
לכל ישראלי באשר הוא לרכוש רכישה פרטית של 
קרקעות בשטחי יהודה ושומרון, נוסף על פעולות 
בחיתוליהן.  אז  שהיו  הממוסדות  ההתיישבות 
“כשנשאלו מקורבי שר הביטחון מדוע הוא מצדד 
מעריב,  בעיתון  אז  נכתב  העסקות”,  בהתרת 
“מדוע לא? מדוע למנוע מיהודים לרכוש  “השיבו: 
נכסים  אדמות בגדה בשעה שמותר להם לקנות 

בבהאמה ובמקומות אחרים?”.
כל כך ברור היה לועדת השלושה באביב 1973 כי 
זכות היסטורית מוקנית ליהודים להתיישב ביהודה 
ושומרון, בכל מקום אשר ימצאו לנכון, כמובן – תוך 

שמירה על חוקי המדינה. 
שככל  ונדמה  רבות,  שנים  להן  עברו  חלפו  מאז 
הלך  רק  ושומרון  ביהודה  ההתיישבות  שמפעל 
ושגשג, כן התפשטה לה תחושת רפיון בעמדותיה 
ישראל בעד אותו שגשוג.  המוצקות של ממשלת 
ממשלתי  כמפעל  בתחילה  היה  שנדמה  מה 
להקמת התנחלויות ברחבי האזור, הפך בהדרגה 
ומתן  משא  ניהול  תוך  המתנחלים,  של  למפעל 
עיקש עם הממשלה, במטרה לקבע את האחיזה 

בכל נקודה ונקודה.
הכריז  בו  הרגע  ספק  ללא  הוא  רפיון  אותו  שיא 
על   ,2005 בשנת  שרון,  לשעבר  הממשלה  ראש 
מינויה של עורכת הדין טליה ששון לבודקת מטעמו 
הצעירים  היישובים  של  מעמדם  חוקיות  לסוגיית 
ההתיישבות,  שונאת  ששון,  ושומרון.  ביהודה 
שכעבור שנים מעטות אף ניסתה להיבחר לכנסת 
ברשימת מפלגת מרצ, חיברה דו”ח רצוף עיוותים 
מפעל  בפיתוח  אנושה  פגיעה  שפגע  ושקרים 
ששון,  דו”ח  האחרונות.  בשנים  ביו”ש  ההתיישבות 
את  לקעקע  הצליח  הקיצוני,  השמאל  בשירות 
ישראלי  כל  כמעט  אחז  בהן  הבסיסיות  התובנות 

במשך תקופה רבת שנים.
אך לא עוד. דו”ח ועדת לוי שפורסם השבוע, מהווה 

בשורה חשובה לעתיד המדינה. עבודתה הרצינית 
של הועדה, בה חברים שופט עליון בדימוס, שופטת 
מחוזית בדימוס ויועץ משפטי בכיר – הניבה מסמך 
הנושא בגאון את ההצהרה עליה מושתת כל מפעל 
“מנקודת מבטו של  ושומרון:  ביהודה  ההתיישבות 
יהודיים  ישובים  המשפט הבינלאומי, הקמתם של 
באזור יהודה ושומרון אינה לוקה באי חוקיות ואין דיני 
ה”כיבוש” חלים בנסיבות ההיסטוריות והמשפטיות 
ביהודה  הישראלית  הנוכחות  של  במינן  המיוחדת 

ושומרון במשך עשרות שנים”.
ולדו”ח  ששון  טליה  לדו”ח  משותף  משהו  יש  “אם 
השופט לוי”, אמר השבוע הפרשן אמנון אברמוביץ’ 
מיושם,  להיות  עתיד  לא  שהשני  “הוא   ,2 בערוץ 
בדיוק כמו הראשון”. אז אמנם זה אותו אברמוביץ’ 
שכתב אך לפני 25 שנה כי “קהלם המצומק של 
המתנחלים הולך ונבלע ברוב הערבי התופח והם 
אלפי  במאות  הגדה  את  ליישב  מהחלום  נואשו 

יהודים”... אך לנו אסור להיות שאננים.
על ממשלת ישראל לא להסתפק בקבלת הדו”ח 
החשובות  מסקנותיו  את  ללמוד  מחובתה  לידיה. 
וליישמן בהקדם בצורה מסודרת ואחראית, מתוך 
ביהודה  ההתיישבות  מפעל  להצלחת  נחישות 

ושומרון בפרט ובארץ ישראל בכלל.

המשך מעמוד השעריש”עמדה

בחזרה לעתיד

פה ושם+
ארץ בנימין

על  ישראל  עם  אבל  בהם  המיצרים  בין  ימי 
אל  הפעם  אותנו  מביאים  ירושלים,  של  חורבנה 
ומורדים  מלכים  נביאים,  בעקבות  בנימין,  חבל 
שעלו אל ירושלים בימי תפארתה. סיורנו מתחיל 
שנים  מאות  במשך  ששימשה  הקדומה  בשילה 
חנה  נשאה  בו  במקום  גדול.  יהודי  רוחני  כמרכז 
את תפילתה החרישית לבן, פועל מרכז מבקרים 
החושף מעט מהמציאות שעברה על האזור, בין 
היתר באמצעות פסיפסים עתיקים. משם נמשיך 
אל מצפה אחיה, המספק הצצה מרתקת לארץ 
הולדתו של שמעון בר גיורא, מנהיג המרד הגדול. 
בתצפית הארטיס בבית אל, מרחק לא רב משם, 
לטיהור  בדרך  החשמונאים  קרבות  התנהלו 
בהר  הטיול  את  לחתום  מומלץ  משם  המקדש. 
בנימין  ארץ  לעבר  תצפית  עם  הנביא,  שמואל 
ומעלה בית חורון, יחד עם חיזיון אור קולי מרשים.

ביום  יתקיים  אלה  באתרים  ביקור  הכולל  טיול 
משקפת.  עמותת  ע"י   17.7.2012 הקרוב,  ג' 

להרשמה: 08-9712348.

+
בשיתוף
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סערת  בין  ההתלבטות  הנכון.  החוק  על  כמובן, 
הנפש לעומת החוק, מתעוררת כבר בתחילת דרכו 

של משה, עשרות שנים קודם. 
כך קראנו: שמות פרק ב )יא( ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל 
מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי 
ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו:)יב( ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין 
ִאיׁש ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול: לכאורה פשוט 
הצעות  מציע  חז”ל,  בעקבות  רש”י  אולם  וצודק. 
בעברו,  הקשורות  כאלה  המצרי,  הריגת  לצידוק 
וגם הקשורות בעתידו, ואין די בסערה העוברת על 
משה בראותו את המצרי המכה. קיים אפילו מדרש 
מעשה  על  משה  עם  חשבון  בא  שהקב”ה  האומר 
ללמוד  כדי  אלא  התורה,  סיפורי  נכתבו  לא  זה. 
הארץ   בכיבוש  מצווים  אנו  התקופות.  בכל  מהם 
אותנו  מביאה  הזו  האלוקית   המשימה  ויישובה. 
לעיתים למצבים של סערת הנפש התובעת פעולות 

נחרצות. אולם גם כאן, ההלכה קודמת לכל.

במקומות  היו  הראשונים  ההתנחלות  ניסיונות 
רכבת.  ותחנת  משטרה  מבני  צבא,  מחנות  כמו 
זצ”ל  קוק  יהודה  צבי  שהרב  היא  לכך  הסיבה 
פרטית.  ערבית  אדמה  בשום  לגעת  שאין  הורה 
לעומת זאת חיווה את דעתו שאין בארץ “אדמות 
ישראל  ארץ  מאדמות  אדמה  כל  ואכן  ערביות”. 
עומדת לרשותה של ממשלת ישראל לצורך יישוב 
היהודים בה. אולם, אדמה פרטית ערבית נשארת 
כזו על פי ההלכה, אם לא נקנתה או הופקעה בצו 
בעת  עליה.  חלים  הגוי  גזל  חוקי  ואז  ממשלתי, 
זצ”ל מגדולי  מלחמת השחרור נשאל הרב פרנק 
פוסקי הדור, אם מותר לקחת לצורך מרור - חסה 
השיב  הוא  נטושים.  ערבים  בכפרים  שנשארה 
הפרטית  הבעלות  את  מפקיע  הצבאי  שהכיבוש 
רשאי  מצידו  זה  הכובש.  לרשות  אותה  ומעביר 
למסור אותה על פי שיקול דעתו. כך ניתן לנמק את 
יישוב היהודים על אדמות כפרים ערבים שננטשו 

ממשלת  לרשות  עברו  הן  השחרור.  במלחמת 
ישראל, והיא שהחליטה על הפקעתן לשם יישוב 
יהודים עליהן. הכיבוש הירדני של יו”ש לא הוכר 
צורך  אין  הלכתית,  מבחינה  אך  העולם,  ידי  על 
בכך. על כן אדמות שחילק המלך חוסיין שייכות 
ממשלת  תחליט  כן  אם  אלא  שקיבלום,  לאלה 

ישראל אחרת.
על כן, העקשנות להרוס את בתי האולפנה במקום 
ועוול.  גדולה  רשעות  היא  הבעלים,  את  לפצות 
חקיקת חוק ההסדרה, אגב, יכולה לדעתי לענות 

גם לדרישות החוק, וגם לדרישות ההלכה.
ומכאן, האם מותר לחבל ברכוש ערבי כתגובה על 
עוול ממשלתי? האם מותר לגדף להאשים אשמות 
שווא, לקטרג ולהכפיש מתוך “סערת נפש”? האם 
פעולה  על  כמחאה  מכונית  צמיגי  לנקב  מותר 
בהלכה  הגדורה  קנאות  למישהו?  נראית  שאינה 

אנו מבקשים, כמו זו של פנחס.

על הפרשה פנחסלאור קנאותו של פנחס
המשך מעמוד השער

www.beitel.co.il | 1-801-700-201
מחלקת מוסדות וקבוצות: משה - 052-3003779 | חנויות ההוצאה: רח’ בית הדפוס 6 , י-ם 02-6427117
רח’ מלכי ישראל 6, י-ם 02-5000783 | מרכז קניות שער בנימין ליד מאפיית שיפון 02-9979980
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סיפורי ארץ ישראל
המקדש הקטן של תל אביב

הכנסת "ב ית 
על  ייבנה 
של  שטח 
מרובעים.  מטרים   1,725
הכנסת  בית  אולם  מלבד 
בנייה  מתוכננת  הגדול, 
תפילה  בתי  שני  עוד  של 
לספרדים  אחד  הצד:  מן 
בשביל  לאשכנזים  ואחד 
ארבעה  וגם  החול  ימי 
בשביל  אחד   - חדרים 
החזן,  בשביל  השני  הרב, 

השלישי בשביל השמש והרביעי ישמש כארכיון 
של בית הכנסת. שנקין הציע פרוגראמה של בית 
מקצה  ילך  שמעו  אשר  לתלפיות  בנוי  הכנסת 
תבל עד קצהו – "מקדש מעט". אשר יסיר מאתנו 
תושבי  כי  עולם  באי  לכל  ויוכיח  פה'  'עיקשות 
גויים גמורים, כי בנו  תל אביב אינם חס ושלום 

מקדש לאלו-הים". 
את הדיווח הזה כתב ועד 'הפועל הצעיר' זמן 
קצר לאחר שנמסרה לו 'פרוגראמה לבנין בית 
הכנסת בתל-אביב', שהוכנה בגרמנית על ידי 
אך  לוי.  ויוסף  מיכל  רייכרד  הארכיטקטים 
הבניין  של  הגאה  לעמידתו  עד  מכאן  הדרך 

המודרני הייתה ארוכה...
תחרות  לדרך:  יצאה  התחרות   ,1914 ינואר 
בארץ  היהודים  האדריכלים  לכל  פתוחה 
ישראל, עם פרס כספי נכבד לזוכים. המשימה: 
אביב.  תל-  של  המרכזי  הכנסת  בית  הקמת 
וחמישים  במאה  אז  הוערכה  הבנייה  עלות 
אלף פרנק. מספר מקומות הישיבה - בין שש 
מאות לשמונה מאות. מיכל, מנהל המחלקה 
שוחרר  הארצישראלי,  במשרד  האדריכלית 
ממשרתו כדי שיוכל להשתתף במכרז – הוא 

הרי היה הראשון לתכנן...
ימים לאחר הזכייה,  נעים אחד, מספר  בוקר 
שעבד  גרמני  ארכיטקט  מיכל,  ריכרד  ישבו 
לוי,  יוסף  ועמיתו   1913 מינואר  במחלקה 
במחלקה  במשרדם  ערים  ומתכנן  מהנדס 
יוכל  בקרוב  מרוצה:  היה  מיכל  האדריכלית. 
הלח  במשרד  הישיבה  לשטח.  לצאת  שוב 
כבר  עצמותיו  עונג:  לו  גרמה  לא  והטחוב 
כאבו אך ראשו נמלא דמיונות על הפרויקט 
החדש שזה עתה נפל לידיו כפרי בשל – תכנון 
בית הכנסת הראשי של תל אביב. הוא ראה 
מוקף  שרטט,  אותן  מפות  מחזיק  עצמו  את 
מהעוסקים  ועוד  רבנים  עסקנים,  בקבלנים, 
ומסביר  בידיו  מנופף  והוא  החשוב  בנושא 
אותו  ומראה  חזונו  את  מרובה  בהתלהבות 
רוחו את עצמו  בעיני  כך ראה  במפות. אחר 
הקפה  מבתי  באחד  סיפוק  מלא  יושב 
בעבודה  ומסתכל  אביב  תל  של  הראשונים 

המתבצעת. אותה הוא עצמו הגה ותכנן.
הקודרת  המציאות  חדרה  מהרה  עד  אך 
הגיע  בהול  מברק  מיכל.  של  דמיונותיו  אל 
מירושלים: מלחמת העולם הראשונה פרצה 
לצבא  מגויס  המהולל  האדריכל  והוא, 
הגרמני. פניו של רייכרד מיכל נפלו. מעכשיו 

חייו עומדים להשתנות. אך לא אלמן ישראל: 
בינתיים נודע על התחרות לארכיטקט היהודי 
אלכסנדר ברוולד שחי ועבד אז בברלין. הוא 
פנו  לא  איך  והתפלא  בארץ  מוכר  היה  כבר 
אליו קודם. הוא הרי זה שתכנן את הטכניון 
הוא  בחיפה.  שניהם  הריאלי,  הספר  ובית 
ציפה שקשרי העבודה שלו עם ארתור רופין 
בנוגע לתכנון מבנים בארץ כגון תכנון לקיבוץ 
לרבנים  מכללה  התימנים,  לבתי  מרחביה, 
ובית  בירושלים  למורים  סמינר  בירושלים, 
לזכותו.  יעמדו  אביב  בתל  'תחכמוני'  הספר 
בעצמו  ראה  הוא  עבודתו.  את  אהב  הוא 
אירופאית  קדמה  שמשלב  ייחודי  אדריכל 
בתנאי  תוך התחשבות  מקומית,  מסורת  עם 
האקלים של האזור, והתאכזב במעט כאשר 
נודע על המכרז והתחרות באיחור. אך רוחו 
לא נפלה והוא ראה בכך קריאה משמים. אמנם 
דתי הוא כבר לא היה, כמו רבים מבני דורו, 
אך מסורת אבותיו עוד פעמה בליבו – הלא 
אין זה מקרה שהוא היושב בברלין הרחוקה 
חשובה  אך  באיחור,  אמנם  משימה,  קיבל 
מאין כמוה לתכנן בית כנסת ראשי בעיר תל 
אביב. הוא מיהר לארוז את מטלטליו, שמח 

וחדור שליחות. 
לבסס  ברוולד  החל  ארצה  בדרכו  עוד 
במחשבתו את התוכנית שהציע זה לא מכבר. 
המיוחדת  הכיפה  על  דעתו  את  נתן  בעיקר 
הסגנון  על  התבסס  שתכנונה  המבנה  של 
ומקורו  לגרמניה  אירופה  ממזרח  שהגיע 
בהודו,  ששלטה  האסלאמי  בסגנון  בבנייה 

תחת  ובספרד  בפרס 
ומערב  מזרח  האסלאם. 
ואף  במחשבותיו  נפגשו 
יותר  אותו  שהאשימו 
הרעיון  את  כי  מאוחר 
ממסגד  לקח  לכיפה 
הסלע רחמנא לצלן, לא 
הלוא  כי  רוחו,  נפלה 
גם  דומה  הזו  הכיפה 
הכנסת  בית  של  לזו 
ו'תפארת  'החורבה' 

ישראל' שבירושלים.
עם הגיעו לארץ שינס מותניו והחל בעבודה. 
הנחת אבן הפינה הראשונה בתרע"ד על ידי 
ברוב  ונחוגה  מרכזי  אירוע  הייתה  קוק  הרב 
בית  וועד  לצוץ  החלו  מימון  בעיות  אך  עם. 
הכנסת עסק בחיפוש מקורות מימון להמשך 

הבנייה.
מלחמת העולם הראשונה עצרה את העבודות, 
ברוולד חזר לברלין... אך סיומה של המלחמה 
אביב  תל  את  הפך  בריטי,  לשלטון  והמעבר 
הלוי  יהודה  ברחוב  המגרש  מרכזית.  לעיר 
מוקף  כבר  היה  היתומה  הפינה  אבן  ועליו 
קטן  העיר  לאבות  פתאום  ונראה  בניינים 
מדי ולא ראוי לבית הכנסת. הוחלט למוכרו 
ברחוב  יותר  גדול  מגרש  במקומו  ולרכוש 
'חברה חדשה' )כיום רחוב אלנבי( פינת אחד 
ומסודר  גדול  כנסת  בית  של  חסרונו  העם. 
המבוססת  מחודשת  ותוכנית  הורגש,  בעיר 
צנועה  יותר  הרבה  אך  ברוולד,  של  זו  על 
פינה, הפעם  ממנה הוגשה. שוב הונחה אבן 
במגרש החדש, בהשתתפות המון עם ומנהיגי 
העיר ביום ט' בחשוון תרפ"ב. על הבימה היו 
של  ותמונתו  הכנסת  בית  תוכניות  תלויות 
הרצל, אך בעיית המימון שוב עלתה והבניין 

עמד בנוי למחצה עוד שנים מספר. 
ברוולד  שבגרמניה,  בברלין  שוב  ובינתיים, 
איתות  שוב  ופתאום  במשרדו  יושב  העסוק 
מארץ הקודש – מכתב ובו צילומים של מבנה 
בית הכנסת בנוי למחצה ותוכניות שאותן לא 
הכיר של המבנה מגיעים אליו. הוא מיד ניגש 
לעבודה והכניס שינויים מרחיקי לכת במבנה 
כולל הורדת הכיפה המפורסמת, אך הצעתו 
להוריד את הכיפה לא מתקבלת. הוא מחליט 
היתר  ובין  בחיפה  משתקע  לארץ,  להגיע 
מחליט להגיש תוכנית שלישית, אך אכזבתו 
רק  נלקחים  לבסוף  כאשר  היא  רבה  מה 
ומיושמים  צורניים מתוכניותיו  שינויים  כמה 

במבנה.
הרבה,  מהשקעתו  מאוד  מאוכזב  ברוולד, 
את  אך  הכנסת,  לבית  עוד  נכנס  לא  מעולם 
מעורבותו הרבה בתכנון אי אפשר יהיה לקחת, 
וגלגוליו  שינוייו  כל  על  המפואר  והמבנה 
שעבר מאז שתוכניותיו נהגו לראשונה עומד 

בתפארתו עד היום. 
הצליחו  שהרי  מרוצים,  הם  אביב?  תל  ובני 
"מקדש  ובנו  המורכבת  במשימתם  לבסוף 

לאלו-הים", כפי שחשקה נפשם.

אבישי דגן

שנקין הציע פרוגראמה 
של בית הכנסת בנוי 

לתלפיות אשר שמעו ילך 
 – מקצה תבל עד קצהו
"מקדש מעט". אשר 

יסיר מאתנו 'עיקשות פה' 
ויוכיח לכל באי עולם כי 
תושבי תל אביב אינם 

חס ושלום גויים גמורים, 
כי בנו מקדש לאלו-הים"
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"ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ יצחק שמיר מאמין שממשלו 
של הנשיא רייגן אינו רואה בהתנחלויות בגדה המערבית פעולה 
בלתי חוקית. בראיון לתכנית מול פני האומה ברשת הטלוויזיה 

סי.בי.אס, אמר שמיר כי "אנו רוצים שהאוכלוסיה שלנו תשב בכל 
חלקי ארץ ישראל". לשאלת המראיינת הדגיש שהוא אינו רואה 

בשטחי הגדה המערבית שטחים כבושים. "אבל בעיני ארצות 
הברית אלה הם שטחים כבושים", אמרה המראייינת. "אם כך, 

זוהי שגיאה", אמר שמיר".
)מעריב 29.9.1986(

אחוריתמראה

שלווה בלב השומרון

isaacnadlan@gmail.comטל‘: 03-9303494, 050-5326929 איזק נדל“ן, שיווק, נכסים. רח‘ חובבי ציון 36, פ“ת

בואו לגור בשומרון וליהנות מאיכות חיים, שלווה ובנייה איכותית

w w w. a m a n a . c o . i l

5 חדרים, 144 מ“ר בנוי הבית: וילה משפחתית
המחיר: ₪1,254,000

4 חדרים, 96 מ“ר בנוי הבית: קוטג‘ טורי
המחיר: ₪781,000

4 חדרים, 105 מ“ר בנוי הבית: דו משפחתי
המחיר: ₪975,000

היישוב:
תורני לאומי 

הקהילה:
240 משפחות

רבבה

4 חדרים, 105 מ“ר בנוי הבית: חד משפחתי
המחיר: ₪755,000

היישוב:
דתי לאומי 
הקהילה:

150 משפחות

עינב

היישוב:
תורני לאומי 

הקהילה:
220 משפחות

פדואל
+ מרפסת שמש גדולה מעטפת 80 מ“רהבית: 4 חדרים, 112 מ“ר + 

המחיר הרגיל: 
 ₪1.190,000

מחיר מבצע!!!
₪1.100,000

25
052-5665052 
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 ד"ר מרדכי עליאש
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 



דיונים  ומקיימת  לארץ  מגיעה  הכותל"  "ועדת   .1930 ביוני   19
בירושלים. מטרת הוועדה - למצוא נוסחה נוחה ביותר לבריטים 
כדי לקיים בשלווה את החיים היהודיים והערביים סביב המקום 
בזמן  שמתעוררות  דתיות  שאלות  המערבי.  הכותל   - הקדוש 
הרב  קוק,  הרב  ביניהם  הרבנים,  ועדת  בפני  מובאות  הדיונים 
ד"ר  הדין  עורך  הוא  הפעילות  מרכז  מאיר.  יעקב  והרב  זוננפלד 
מרדכי עליאש, שמנצח על כל חקירות העדים ועומד על המשמר 
של  הגדולה  האמונה  גם  אך  היהודית,  הטרגדיה  הפוגות.  ללא 
על  ונוקבים  מתמשכים  בדיונים  בועדה  עולות  היהודים,  דורות 
גורל הכותל הקדוש. העדים היהודים עולים לדוכן בזה אחר זה 
ומעיניהם  לכותל,  הקשורים  האישיים,  סיפוריהם  את  ומספרים 
ב"כותל  מדובר  שהרי  דמעות,  לעתים  זולגות  הועדה  חברי  של 

הדמעות".

מרדכי עליאש נולד בעיר אומן שבאוקראינה בשנת 1892. התחנך בישיבות ורכש את השכלתו המשפטית בבית ספר 
למשפטים בירוסלאבל ובאוניברסיטאות ברלין ואוקספורד. עליאש עלה ארצה בשנת 1919 ועד לשנת 1920 שימש 

כמזכיר הכללי של ועד הצירים בראשותו של מנחם אוסישקין.
היה  הבריטי.  המנדט  בתקופת  ישראל  בארץ  הדין  עורכי  מבכירי  להיות  והפך  בירושלים  התגורר  אליעש  מרדכי 

יושב ראש הסתדרות עורכי הדין. כציוני נלהב, הרבה עליאש להעניק שירות משפטי למוסדות היישוב, שימש כיועץ 
משפטי של הועד הלאומי ופרקליטם של רבים מחברי ארגון "ההגנה".  ד"ר עליאש, שהיה דתי, היה ממייסדי בית 

הכנסת המרכזי ישורון בירושלים.
ד"ר עליאש נפטר בשנת 1950, בעודו מכהן כציר ישראל בלונדון, ונקבר בירושלים. לאחר מלחמת ששת 

הימים הועתק קברו להר הזיתים, לצד קברי משפחתו. היה נשוי לפרידה עד מותה בשנת 1938, ואב 
לבן ובת.

דגן
ה 

תקו





ד"ר  של  אמיצה  נגדית  חקירה  גם  נעשית  היהודית  מהעדות  חוץ 
לדוכן  עולה  כנגד עדות הערבים. באחת החקירות האלה  עליאש 
אחד העדים הערבים וטוען כי הרחבה שלפני הכותל המערבי היא 
חלק מן ה"וואקף" שנוצר בימי צלח א-דין. חש ד"ר עליאש להעמיד 
דין  ואילו צלח-א  ב-1330  נוצר  ה"וואקף"  דיוקם:  על  את הדברים 

עצמו קרא עוד בשנת 1190 ליהודים לבוא ולהתיישב בירושלים.

לידי  הצדדים  את  להביא  מצליחה  לא  הועדה  דבר  של  בסופו 
פשרה וקובעת חד צדדית סטטוס-קוו בו הרחבה נשארת בידי 
הוואקף אך ליהודים מותר להתפלל בלא כסאות, מחיצות וללא 

תקיעת שופר.
כמובן, שעל תקיעת השופר לו ויתרו היהודים ואף נאסרו בגלל 

שעברו על איסור זה.

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

תמונות: שחר כהן, מאיר ברכיה מוא"ז שומרון, אג"ש יצהר ודוד שנקבון
 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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עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 

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

בהצלחה רבה!

פתרון החידה הקודמת: ד"ר מרדכי עליאש.
שמות הילדים הזוכים: משפ' חייקין מירושלים 

ואיתן אבני משומריה.
הדמותזהה את
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הקליטה,  שרת  לבקר  סופה 
בשבוע  פגשה  לנדבר,  סופה 
המתגוררים  עולים  קבוצת  שעבר 
הליך  על  מהם  ושמעה  עציון  בגוש 
שביקרה  השרה,  באזור.  הקליטה 
באזור בפעם הראשונה, נועדה עם 
ראש המועצה דוידי פרל, ואמר לו כי 
בכוונתה להמשיך ולחזק את האזור 
בכדי שימשיך לשגשג ולקלוט עליה. 
עובדות   300 באזור  סיירו  במקביל, 
הארץ,  מרחבי  מציון  עזר  עמותת 

. 1 ביוזמת פרויקט משקפת 
הביטחון  רכזי  ולראות  לירות 
השתתפו  בנימין  מטה  יישובי  של 
בנושא  השתלמות  ביום  באחרונה 
ערוץ  מכתב  שמעו  הם  תקשורת. 
המתנחלים  על   2 שרון  רועי   10

ומנציגי סוכנות תצפית  בתקשורת, 
על  א”י  למען  המשפטי  והפורום 
ניצול ההימצאות של רכזי הביטחון 
מצולמים.  חומרים  לקידום  בשטח 
גם  השבוע  ערכה  דומה  אירוע 
מועצת גוש עציון, ביוזמת עוזר ראש 

המועצה גד כהנא.
הארכיאולוגי  האתר  ישן  חדש 
שעבר  בשבוע  נפתח  גריזים  בהר 
עם  שנסגר  לאחר  שנה   12 מחדש 
פרוץ האינתיפאדה השניה. במעמד 
השתתפו  מחדש  האתר  חנוכת 
ארדן  גלעד  הסביבה  להגנת  השר 
רשות  מנכ”ל  השער(,  )תמונת 
גולדשטיין,  שאול  והגנים  הטבע 
גרשון  האזורית  המועצה  ראש 
מסיקה, ראש המנהל האזרחי תא”ל 

מוטי אלמוז והכהן הגדול של העדה 
בשכונה  המתגוררת  השומרונית, 

הסמוכה לאתר.
אשל  במלון  ומחשבים  מורים 
השבוע  נערך  באריאל  השומרון 
אירוע הוקרה מיוחד לאנשי החינוך 
במעמד  האירוע,  במהלך  בשומרון. 
מפעל  ויו”ר  סער  גדעון  החינוך  שר 
, חולקו לכלל מורי  3 הפיס עוזי דיין 
המועצה מחשבים ניידים. באו לברך 
גרשון  המועצה  ראש  ולהתברך: 
יוחאי  החינוך  אגף  מנהל  מסיקה, 
דמרי, אנשי משרד החינוך ועוד. על 
הצד המוסיקלי הופקדו הזמר קובי 

אוז ומקהלת ילדי בית הספר יקיר, 
סוף סוף בוגרי כיתה ח’ של תלמוד 
סיום  לרגל  חנכו  ביצהר  התורה 

שנת הלימודים מעיין שכבה ונקבת 
ונחשפו  ששוחזרו  קדומה,  מים 
שנים  לאחר  ליישוב,  סמוך  ידם  על 
במעמד   . 4 הזנחה  של  ארוכות 
הרב  היישוב  רב  השתתפו  החנוכה 
יהודה  דוד דודקביץ’ ומנהל המוסד 
ליבמן. הוראות הגעה: להחנות את 
בדרך  הקמח  לטחנת  סמוך  הרכב 
בשביל  ולרדת  שלהבתיה  לגבעת 

העפר מערבה.
תנועת  מוכשרת  מנהיגות 
מעלה  ומפע”ם  אמנה  ההתיישבות 
קורס  באחרונה  חתמו  אדומים 
הכשרה למזכירי היישובים, שנמשך 
חודשים. הקורס הכשיר  שלושה 
המאתגרת  לעבודה  המזכירים  את 
כלכלית,  בראיה  הישוב  ניהול  של 
וחברתית.  מנהיגותית  משפטית, 
קיבלו  הקורס  סיום  תעודת  את 
מידי   5 המוכשרים  המזכירים 
חבר  זאב  אמנה,  תנועת  מזכ”ל 

)זמביש(.
דביר  שבט  חניכי  הארץ  קצ’ה 
נפגשו  אלקנה  עקיבא  בני  בסניף 
לוחם  עם  האחרון  השבוע  בסוף 
כהנר  שמעון  ה-101,  יחידת 
את  ממנו  ושמעו  קצ’ה  המכונה 
סיפור חייו המרתק, החל מילדותו 
ברשפון, דרך שירותו ביחידה ועד 
בקר  גידול   – אלה  בימים  לפועלו 
השיחה  לאחר  הגלבוע.  הרי  על 
המתנ”ס  למנהל  קצ’ה  אמר 
המקומי, דוד באום, כי “רואים מיד 
חינוך  מקבל  באלקנה  שהנוער 

מעולה”. קצת נחת רוח...

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

ברח לו הפרס
נשיא המדינה, שמעון פרס, אמר השבוע בעת אזכרה לחוזה המדינה בנימין זאב 
הרצל כי "ההתנחלויות מסכנות את הרוב היהודי בארץ ישראל". חברי ישראל שלי 
הגיבו לדברים חמורים אלה בדף הפייסבוק של הנשיא וגינו את דבריו, המבקשים 
ליצור פלגנות בעם. יש לתמוה מדוע בחר פרס לומר את הדברים דווקא על קברו 
של מי שהאמין בהתיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל כנגד כל הסיכויים, מול כל 

קטני האמונה ומרפי הידיים.
שירות לכולנו

ישראל שלי לא נשארה אדישה מול הקריאות לשוויון בנטל, ופרסמה השבוע 
לידי  הוגש  המסמך  בסוגיה.  עמדתה  את  מפרטת  היא  שבו  עקרונות  מסמך 
השרים שמינה רה"מ לדון בסוגיה. אין לנו ספק שקולנו, המבטא עמדה שקולה 
ואחראית, נקיה משיקולים זרים, יישמע וייתן את הטון במסגרת עבודת השרים. 
אם אכן תצא תכנית כזו אל הפועל, יהיה זה רגע היסטורי בתולדות המדינה. 

ניתן לקרוא את המסמך באתר ישראל שלי.


