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מחברת ז שבה  רציפה  שנייה  פרשה  ו 
על  והזכות  הצדק  עולם  בין  התורה 
מתוארת  הפרשה  בסוף  ישראל.  ארץ 
הדרישה הטבעית  ליצירת עולם של יושר 
ואמת: "ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן ...ֹלא 
ִיְהֶיה ְלָך ְּבֵביְתָך ֵאיָפה ְוֵאיָפה ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה.." 
וכו'. ומדוע? "ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה 
ֲאֶׁשר ה' אלוקיך נֵֹתן ָלְך: ִּכי תֹוֲעַבת ה' אלוקיך 
ָּכל עֵֹׂשה ֵאֶּלה ּכֹל עֵֹׂשה ָעֶול". קודם כל - ה' 
אלוקיך שונא עוול, אך יש גם תוצאה ו"שכרו 
בצידו": לחזק את הזכות שלנו לשבת בארץ 

ישראל.
רעיון זה מצוי גם בפרשת שופטים: "ׁשְֹפִטים 
ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה' אלוקיך 
ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו  ִלְׁשָבֶטיָך  ְלָך  נֵֹתן 

ֶצֶדק". גם כאן מצינו את החיבור לזכות על 
ארץ ישראל: " ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחֶיה 

ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' אלוקיך נֵֹתן ָלְך"
 - וירשת  תחיה  "למען  רש"י:  מדגיש  וכך 
כדאי הוא מינוי הדיינין הכשרים להחיות את 
רש"י  דברי  אדמתן".  על  ולהושיבן  ישראל 
מערכת  בניית   - כאחד  ומיוחדים  תמוהים 
של צדק היא תנאי לירושת הארץ? הכיצד? 
מסביר הרש"ר הירש: "הצדק יהא התכלית 
העליונה של הכלל הלאומי... ואין צדק אלא 
הכלל  ושל  היחיד  של  היחסים  כל  עיצוב 
ההצלחה  ה'...  תורת  של  הדרישות  פי  על 
המדינית התלויה בעשיית משפט וברדיפת 
הארץ  וירושת  ירושה...  כאן  קרויה  צדק 
תלויה ועומדת בכל רגע, והמדינה היהודית 

על הפרשה כי תצא

שבת
זמני ה

מספר  לפני  בבג”ץ  שניתן  מגרון,  פס”ד 
בתי  את  לפנות  יש  כי  וקבע  חודשים 
היישוב על המשפחות המתגוררות בהם, 
נשען כולו על הנחה אחת ויחידה: השטח 
שעליו נבנה היישוב נתון בבעלות פרטית 
ערבית. על נקודת מוצא זו נשענו גם 17 
משפחות ממגרון, כאשר החליטו יחד עם 
חברת אל-ווטאן לרכוש חלקים מהקרקע 
החלקי  קיומו,  המשך  את  לאפשר  כדי 
הנוכחי.  במיקומו  היישוב  של  לפחות, 
תועדה  ואף  כדין  נעשתה  הרכישה 
מותיר מקום לספק כלשהו  באופן שלא 
באמינותה. כל זאת כדי לשנות את המצב 
לפרטית  הקרקע  את  ולהפוך  מיסודו 
הנשען  אמיתי,  ציוני  מהלך  יהודית. 
ב-100% על קביעתו החד משמעית של 

בית המשפט בכבודו ובעצמו.
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האם יש אדם כלשהו שהציג את התנגדותו המשפטית 
לזכותן של המשפחות לממש את הרכישה ולהתגורר 
כיצד  ידעו  לא  עכשיו  בשלום  אפילו  לא.  הקרקע?  על 
הרכישה.  שחוללה  המשפטי  המהפך  עם  להתמודד 
מיכאל  עו”ד  נטש  )ג’(,  השבוע  בבג”ץ  שנערך  בדיון 
טיעון  כל  הקיצוני,  השמאל  ארגוני  את  המייצג  ספרד, 
משפטי הגיוני והחל לדבר אל ליבו האידיאולוגי של בית 
היא  מגרון  מרד,  של  מהלך  נעשה  “במגרון  המשפט... 
סמל להתרסה ואת הסמל הזה יש לשבור ולרסק” - זהו 

כנראה הטיעון החזק ביותר שהצליח ספרד לגייס.
המשפטיים  הטיעונים  את   – ההפתעה  למרבה  אך 

משמאל סיפקה דווקא מדינת ישראל:
שרים  ועדת  הממשלה  הקימה  חודשים  מספר  לפני 
שתפקידה להכריע בעניינים מיוחדים הקשורים באזור 
הממשלה,  ראש  ניצב  הועדה  בראש  ושומרון.  יהודה 
ולצידו בכירי הדרג המדיני – וועדה זו קבעה לפני מספר 
שבועות, בהחלטת ממשלה רשמית, כי היא מתייצבת 

לצד המשפחות בדרישתן שלא לפגוע בזכותן להתגורר 
המגורים  את  לאשר  נכונה  ואף  שנרכשה,  בקרקע 

בקרקע בהליך מזורז.
הכל טוב ויפה, עד שהגיעו הדברים לידי ניסוח תשובת 
לפנותם  שלא  התושבים  בקשת  על  לבג”ץ  המדינה 
מהקרקע שנרכשה. היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו 
והחליטו  ישראל,  ממשלת  על  מרותם  את  הטילו 
כתבו  לבג”ץ  בתשובתם  מהחלטתה.  להתעלם 
הפרקליטים כי יש לפנות את כל התושבים מכל שטחי 
משום  מדוע?  וזאת  שנרכש.  מהשטח  כולל  היישוב, 
עוברות  שנרכש  לשטח  הגישה  דרכי  שלטענתם, 
באדמות ערביות פרטיות. טענה מגוחכת במקרה הטוב 
יותר. כי האמת היא שישנה  ומרושעת במקרה הסביר 
הפרטי  בשטח  לעבור  מבלי  למקום  להגיע  אפשרות 
האם   – כזו  אפשרות  הייתה  לא  אם  אפילו  אך  הערבי, 
לא מאפשרים לאדם לממש זכותו בקרקע שרכש רק 
לו דרך להגיע אליה? טענות הפרקליטות  משום שאין 

ריקות מתוכן, וקשה שלא לחוש אי נוחות כשהממשלה 
עם  פקידים  ע”י  חריף  כה  באופן  נרמסות  והחלטותיה 
אג’נדה ברורה, שאינה מתיישבת עם רצונם הציוני של 
להפקירו  ולא  בשטח,  ולהתיישב  להמשיך  מגרון  אנשי 

כל עוד יש אפשרות חוקית לעשות זאת.
ארץ  שדולת  ראשי  במגרון  ביקרו  האחרון  שני  ביום 
ישראל בכנסת, חברי הכנסת זאב אלקין ואריה אלדד, 
יו”ר המועצה דני  יחד עם נציגי מועצת יש”ע, בראשות 
לנוכחים  הזכיר  הקואליציה,  כיו”ר  המכהן  אלקין,  דיין. 
כשעוד  דרכה,  בתחילת  מיושביה  פונתה  איתמר  שגם 
נקראה “אלון מורה”, וזמן לא רב אחר כך קמה מחדש 
כאיתמר, לצד יישוב נוסף - אלון מורה, במיקומו הנוכחי. 
כאז כן עתה, אמר אלקין - נממש, גם אם לא עכשיו, את 
וגם  הנוכחי,  במיקומה  במגרון  יהודית  לאחיזה  זכותנו 
המוקמת  החדשה  בשכונה  גם  ובעז”ה  היקב  בשכונת 
מגרון  צדיקי  בזכות   – וכולם  אדם.  היישוב  במזרח 

ולתפארת מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון.

המשך מעמוד השעריש”עמדה

מגרון לעד

"והביאותים אל הר קדשי"
כינוס הכנה לסליחות מתוך כיסופים לבית המקדש 

לעילוי נשמת הרב יצחק וטליה אימס הי"ד

במלאת שנתיים להירצחם בשערי 
חברון של אהובינו הרב יצחק 
וטליה אימס הי״ד, נתכנס לערב 
התעוררות במערת המכפלה 
במוצאי יום מנוחה עם תחילת 
אמירת הסליחות ע״פ מנהג 
אשכנזים, בשיר ובאומר מתוך 
הלב והנשמה מתוך כיסופים 
לבניין ירושלים והמקדש.

בהשתתפות:
 הרב יצחק לוי

הרב שמעון בן ציון
הרב נועם ולדמן 
הרב הלל הורביץ

ילווה את הערב הזמר  ישי קורנספן

הכינוס יתקיים במערת המכפלה 
במוצ״ש ״כי תבוא״ כ״א באלול 

בשעה 22:30. 
תחילת הסליחות בשעה 24:30

המכפלה מערת  מנהלת   | חברון  ארבע  קרית  דתית  מועצה   | המכפלה  מערת  מורשת  קרן   | אימס  משפחת 
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חייבת לרשת את הארץ תמיד מחדש על ידי 
הגשמה מליאה של הצדק".

כשעם ישראל שרוי בגלות הוא איננו חי חיי 
בגלות  הימצאותנו  ואמיתיים.  מלאים  תורה 
"ד'  מתוך  רק  זה  וגם  הישרדותית  רק  הינה 

אמות של הלכה".
"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" אינה 
בפן  רק  ישראל  לארץ  שנחזור  לב  משאלת 
הפיזי, אלא שנזכה לחבר את תורת החיים שלנו 

אל כל מערכות וחלקי החיים של האומה.
האומה.  של  "הפנים"  היא  המשפט  מערכת 
מערכת המשפט יכולה להוות דוגמא אישית 
יכולה גם  וחסד, אך  יושר, ערכים  של אמת, 
להסתאב, להתעקם ולאפשר חיים המפרידים 

בין התורה של בית המדרש לחיים עצמם.
התורה  ערכי  על  שתושתת  משפט  מערכת 

אותה  ותהפוך  קדימה  החברה  את  תצעיד 
כשהתורה  וצודקת.  מוסרית  חברה  להיות 
אדם  שבין  היחסים  גם  אזי  במרכז  נמצאת 
למדינתו  ואף  לריבונו  אדם  בין  וגם  לחברו 

מקבלים מימד אמיתי ושלם יותר.
איננה  היא  ישראל.  ארץ  של  מהותה  גם  זו 
עוד פיסת אדמה. היא ארץ הדורשת מאיתנו 
להיות מוסריים, ערכיים ונאמנים לאמיתה של 
תורה. כשעם ישראל חוטא, הארץ הזו מקיאה 
ישנם  שכזו  בהתנהגות  כמונו  שהרי  אותנו, 
לאותה  מייחלת  ישראל  ארץ  רבים.  עמים 
במנהיגות.  מתחילה  שיסודה  גדולה  אמת 
רק מנהיגות של אמת, רק מנהיגות של יושר 
ונאמנות לאותה תורת חיים גדולה ואמיתית 

תוכל להעביר מסר אל כל שכבות העם.
כך מסביר רש"י את הסיבה לסמיכות בין "לא 

יהיה לך בכיסך" לבין פרשת עמלק: "זכור את 
אשר עשה לך - אם שקרת במדות ובמשקלות 

הוי דואג מגרוי האויב..."
מהמנהיגות  דרישה  היא  הזו  הדרישה 
וממערכת המשפט, אך יש לה השלכה מיידית 
יושרו ומוסריותו של הפרט, וזה משפיע  על 

באופן ישיר על החיבור לארצנו הקדושה.
הדברים מקבלים משנה תוקף בימי התשובה 

של אלול.
ומערכת  בכלל  שהמנהיגות  מייחלים  אנו 
של  הדגל  את  בגאון  ירימו  בפרט  המשפט 
גם  בנו  שתתקיים  ונזכה  תרדוף"  צדק  "צדק 
כבראשנה  שפטיך  "ואשיבה  ישעיה:  נבואת 
ויעציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק 
"למען  התורה:  הבטחת  וגם  נאמנה"  קריה 

תחיה וירשת את הארץ".

צדק, ארץ ישראל ותשובה
על הפרשה כי תצא

המשך מעמוד השער
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סיפורי ארץ ישראל
מרי בין הגלים

ירושלים,  יליד  הראל,  יוסי   .1946 שלהי 
בביתו  נמצא  ויצמן,  חיים  פרופ'  של  שלישו 
שלימים  מי  עם  לאנגליה  לנסיעתו  ומתכונן 
ישראל.  מדינת  של  הראשון  הנשיא  יהיה 
צלצול טלפון מנער אותו מהרהוריו ומשנה 
את תוכניותיו בן רגע: על הקו אליהו גולומב, 
"בשמי  ה"הגנה".  של  רשמי  הבלתי  המפקד 
ובשם שאול אביגור, מפקד ה"מוסד לעלייה 
ממך  מבקש  אני  ב'(  )עליה  לגאלית"  בלתי 
אניית  על  הפיקוד  את  עצמך  על  לקחת 
"צורך  מסכים.  הראל  גדולה".  מעפילים 
השעה" הוא אומר לעצמו, למרות שניסיונו 
סירות  בכמה  מסתכם  ספינות  בהשטת 

משוטים ומפרשיות בנחל הירקון.
זמן קצר אחר כך יוצא הראל ליוון בחשאיות, 
יחידי, באניית משא קטנה. באמתחתו מזוודה 
לאיש  קטנה"  "מנחה   – זהב  מטבעות  עם 
אניות   – התמורה  פנדליס.  היווני  המאפייה 
בנוסף,  ב'.  לעליה  ושירותים בשביל המוסד 
מלאות  קופסאות  שתי  עימו  הוא  לוקח 
שוטרי  מיני  לכל  "בקשיש"   – זהב  מטבעות 

גבולות ושומרי נמלים למיניהם.
המוסד  מרכז  אחר:  ובמקום  הזמן  באותו 
את  ביוגוסלביה  לאנשיו  שולח  ב'  לעליה 
של  התפוסה  בעלת  העברי",  "המרי  האוניה 
2700 טונות כדי להכשירה להפלגה. המטרה 
– הכשרת האונייה כדי שתוכל לשאת ארבעת 
אלפים נפש – מחציתם ילדים, זקנים ונשים 
אוניה  המוסד  אנשי  מכשירים  בנוסף  הרות. 
"אבא  שתקרא  טונות,   600 בת  יותר,  קטנה 
ברדיצ'ב" על שם הצנחן, במטרה להפגישה 
עם ה"מרי העברי" במרחק של יום או יומיים 
את  ממנה  להעביר  הארץ,  מחופי  הפלגה 

הנוסעים ל'מרי' ולהעמיס עליה עוד יותר...
מושהים  האוניות,  את  להכשיר  הצורך  בשל 
המעפילים שהגיעו מרומניה והונגריה במחנות 
חזרו  מכבר  לא  זה  פליטים,  אותם  פליטים. 
לבתיהם אחרי שנות המלחמה הנוראות ומצאום 
הרוסים ושדודים. רבים מבני משפחתם נעלמו 
או נהרגו והם עצובים וגלמודים... הראל, "צבר" 
מחוספס השונה מאוד מאותם פליטים, מציץ לו 
לתומו לתוך מזוודה של אחד הפליטים ומגלה 
פרוסות  כמה  בגדים,  קרעי   – נוראית  עליבות 
לחם, צילומי משפחה רבים של אנשים שאינם 
דרכו  את  שיאירו  פמוטים,  זוג  גם  אך  עוד... 

החדשה של הפליט אל ארץ ישראל.

בידיו  החזיק  רוזנבאום,  אייזיק'ל  הנער 
בחוזקה מזוודה דומה לזו שראה הראל. הוא 
"המרי  האוניה  עבר  אל  בדעתו,  נחרץ  צעד, 
לדלות ששרתה  בניגוד  לבושו,  אך  העברי". 
הוא  לבש   – מפואר  יחסית  היה  במזוודתו, 
קפטן מבריק וכובע במצב טוב ולצדי לחייו 
פאות מסולסלות מפוארות.  להן  השתלשלו 
ייחוס  בעלת  חסידית  למשפחה  הוא  נצר 
"נאדבורנה"  חסידות  בין  מוצלח  שידוך   -
עשרה  ארבע  בן  אייזיק'ל,  ל"קרעטשניף". 
מהירה  להתבגרות  עצמו  את  בלבד, הכשיר 
זאת  עשה  הוא  החדשה.  לדרך  לצאת  כדי 
מתוך מרד נעורים כלפי הוריו וסביו, שאסרו 
לא  אייזק'ל  אך  לארץ.  העלייה  את  עליו 
את  גיבש  ורק  משפחתו  מהתנגדות  נשבר 
האמת  ברגע  לעמוד  כדי  יותר  חזק  אופיו 
מול הבריטים. מטרתו לא הייתה "לקומם את 
מלכות ישראל" ואף לא "לחסל את הגלות", 
שכמעט וחיסלה את כל משפחתו, כל רצונו 
קיום  מתוך  הקודש  אדמת  על  לחיות  הוא 
הוא  פוסע  ומצוות. ברגעים אלה, עת  תורה 
כמה  כיצד  נזכר  לאונייה,  העלייה  כבש  על 
אביו,  בכה  השנה,  בראש  לכן,  קודם  ימים 
האדמו"ר חיים מרדכי, כאשר קרא מן התורה 
את הפסוק "אלוקים יראה לו השה לעולה - 
בני". אחר כך משעלה אף אביו לארץ סיפר 
כי ראה והרגיש את הגזרה וניסה לבטלה אך 

אין תבונה ואין עצה כנגד רצונו למעלה.
יוצאת  האוניה   .1946 נובמבר  יוגוסלביה, 
שמונה  אלפים  שלושת   – הסיפון  על  לדרך. 
מאות וארבעים ושבעה איש, המספר הגדול 
ביותר של מעפילים על אוניה אחת, עד עתה. 
אייזיק'ל מתהלך לו על הסיפון כשמזג האוויר 
מסוגים  רבים  יהודים  ופוגש  זאת  מאפשר 
ישראל,  פועלי  מאגודת  דתיים   – שונים 
אנשי בית"ר, חברי "הנוער הציוני" ו"השומר 
ממחנות  כמוהו  פליטים  כולם  הצעיר", 
גטאות  לוחמי  יתומים,  בתי  ילדי  העקורים, 
– עולם שלם של סבל וטרגדיות הוא פוגש. 
מרגיש הוא כי כולם אחיו. המעפילים בראשות 
לארגן  מתחילים  ב'  לעליה  המוסד  אנשי 
להיאבק  ויאלצו  במקרה  התנגדות  קבוצות 
בחיילי הצי הבריטי. אייזיק'ל מיודענו עדיין 
לא נוקט עמדה מה יעשה אם יתקל בבריטים. 
אך בינתיים נכונו להם צרות אחרות – סערות 
לקתה  אישה  לאחוריהם.  אותם  החזירו  בים 

בדלקת התוספתן והורדה באי הקרוב, אך גם 
נולד תינוק ראשון באוניה. אחרי מספר ימים 
ברדיצ'ב",  "אבא   – הקטנה  האוניה  נתקלת 
במוקשי ים ומתרסקת. נוסעיה שלא נפגעים 
החל  ככה  שגם  העברי"  "המרי  על  מועלים 
להצטמצם מלאי המזון שלה כמו גם המקום 
אותותיה  את  לתת  מתחילה  הצפיפות  בה. 
שהיה  ממה  נוח  פחות  הרבה  כבר  המצב   –
שייתקלו  האפשרות  לאור  המסע.  בהתחלת 
המלאכה  ובעלי  המהנדסים  באנגלים, 
שברשותם  הגלם  מחומרי  מכינים  שבאוניה 
פח  מקופסאות  פצצות  אופנסיבי:  נשק 
פרימיטיביים,  מוקשים  פחם,  ממולאות 
תהיה  לא  אם   – מסומרות  ואלות  מקלות 
ברירה. האוניה מחולקת לחמש גזרות. בכל 
והרופאים  ארעי  חולים  בית  מוקם  גזרה 
קבוצה  כל   – מחולקים  שבספינה  והאחיות 
נערכת  שבגזרתה.  החולים  לבית  אחראית 
המעפילים,  פרטיה.  לכל  התנגדות  תוכנית 
שואבים  להילחם.  בכוחם  מאמינים  ברובם 
מוכנים  הארץ  שבחופי  מהידיעה  עידוד  הם 
רואה  אייזיק'ל  לעזרתם.  לבוא  אנשים  אלפי 
ולא  המעפילים  בקרב  הרבה  התכונה  את 
יודע אנה לפנות: האם לעזור ממש ולהצטרף 
בלחימה  הוא  מבין  ומה  הקבוצות?  לאחת 
להמשיך  הוא  מחליט  לבסוף  בבריטים? 
– ללמוד  יודע הכי טוב  ולדבוק במה שהוא 

ולהתפלל בדבקות למען הצלחת המשימה.
קרב  מטוס  לקפריסין.  סמוך  מגיעה  האוניה 
לזהות  לשאול  ומתקשר  אליה  מוזנק  בריטי 
הנוסעים. כתשובה מונף דגל המדינה 'פנמה'. 
אור  פתאום,  פתע  ובלילה,  עוזב.  המטוס 
את  חושף  הכיוונים  מכל  מסנוור  זרקורים 
אותם.  גילו  הבריטים  הסיפון.  על  ההמונים 
סמוך לאוניה פתאום רואה אייזיק'ל שטה לה 
משחתת ה"צי המלכותי", מבקשת היא שיתלוו 
ואייזיק'ל  המעפילים  בקפריסין.  לנמל  אליה 
לפלשתינה,  "אנו   – אחד  פה  עונים  בתוכם 
מתחילה  "התקווה,  שירת  ישראל".  לארץ 
לבקוע מכל עבר ולאחריה "שיר המעפילים" 
הספיק  כבר  אייזיק'ל  הפרטיזנים".  "שיר  ו 
משחתות  שלוש  בדרך.  השירים  את  ללמוד 

נוספות מתחילות להתקרב אל ה"מרי". 
המשך יבוא...

הסיפור באדיבותו הרבה של מר עודד ישראלי 
)‘מצבות מדברות’(.

אבישי דגן

האוניה יוצאת לדרך. על הסיפון– 
שלושת אלפים שמונה מאות 
וארבעים ושבעה איש, המספר 
הגדול ביותר של מעפילים על 
אוניה אחת, עד עתה.
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אחוריתמראה
היכל מימי אברהם אבינו – ליד שכם | רבת עמון

קבוצת ארכיאולוגים אמריקאיים, המנהלת חפירות בירדן, חשפה שרידיו של 
היכל בן 4,000 שנה אשר בו – כך סבורים החוקרים – עבד אברהם אבינו 

את אלוהיו. החפירות בוצעו בסביבת שכם העתיקה והתנהלו כשבעה שבועות 
ובמהלכן נתגלה שביל המוביל אל ההיכל וכן מזבח אבנים גדול. היכל זה 

נהרס, כנראה, על ידי אבימלך, כפי שמסופר בספר שופטים. ההיכל עמד, כנראה, 
במרכזו של ארמון מפואר גדול, בלבה של שכם העתיקה. מתחת לרצפת הארמון 

נתגלה קבר ובו עצמותיו של ילד קטן. צורת כריית הקבר מעידה על השפעת 
התרבות המצרית העתיקה על תושבי ארץ ישראל בתקופת האבות.

העיתון דבר, השבוע לפני 50 שנה בדיוק. בימים שבהם חוקרים אמריקנים חפרו 
אתרים יהודיים ב"ירדן".
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∞∞∫∏±≠∞∞∫¥± סיורים מודרכים בִשי¿ה הקדֹומה
בליווי קטעי נגינה ©לקבוצות בתיאום מראש®

∞∞∫∞≥≠∞∞∫∏± תפילת נשים במקום המשכן

∞∞∫±≥≠∞∞∫∞≥ שיחה מפי

תפילת נשים מרוממת ומרגשת
ערב סליחות וניגונים
במקום המשכן בִשי¿ה הקדֹומה
®±≤Æπ© יום רביעי כ“ה באלול תשע“ב
ערב   Æתפילה להלכות  היסוד  את  חנה  הניחה  ִשי¿ה  במשכן 
ראש השנה החדשה נעלה כולנו¨ נשים ונערות¨ להתפלל עם 
Æוהתעוררות תפילה  של  מרגש  במעמד  ִשי¿ה¨  במשכן  חנה 

שמואל א‘ א‘
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בס“ד

החטיבה להתיישבות
ההסתדרות הציונית העולמית

קצין מטה
ארכיאולוגיה משרד הדתות

הרבנית ימימה מזרחי
ומעמד ”תפילת חנה“ משותפת

≤±∫∞∞≠≤≤∫≥∞

התוועדות חסידית עם

אהרן ואפרת רזאל

CENTER FOR THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EARLY JEWISH SETTLEMENT IN ERETZ ISRAEL
המרכז למחקר ולפיתוח ערש ההתיישבות בארץ ישראל

יש להצטייד בלבוש חם

הכניסה חופשית
 •∞µ≤≠µ∂∂∂π¥∑ תוכנית מיוחדת לאולפנות ומדרשות
חניון רכבים פרטיים ומערך תחבורה מיוחד במקום• 

לפרטים ומידע∫ ִשי¿ה הקדֹומה
www.telshilo.org.il

02-9944019

הסעות לקבוצות ובודדים ≠ ’משקפת‘
∞∏≠π∑±≤≥¥∏ ®בתשלום ובהרשמה מראש©

חפשו
אותנו ב≠

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

תמונות: גרשון אלינסון, מאיר ברכיה – מועצה אזורית שומרון ומרים צחי - מקור ראשון
 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 lת 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

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

בר אילן עם אריאל
אריאל  שהפיכת  חשבתם 
כבר  לאוניברסיטה 
שוב.  חשבו  לדרך?  יצאה 
בישראל  האוניברסיטאות 
המהלך.  נגד  לבג"ץ  עתרו 
ביניהן גם, למרבה ההפתעה, 
אילן  בר  אוניברסיטת 
שהקימה את מכללת אריאל 

אחרי  רק  שלה.  כשלוחה 
מאבק של תנועת ישראל שלי וגורמים נוספים למען שינוי ההחלטה, 
הצטרפותו  את  מושך  שהוא  והודיע  בו  חזר  האוניברסיטה  נשיא 

לעתירה. נמשיך לפעול נגד העתירה כולה!
 

בריאות חולה
שאסור  טענו  בהתחלה 
המסתננים  את  להחזיר 
המצב  כי  למולדתם 
מאפשר.  לא  הביטחוני 
שדרום  לאחר  כעת, 
עצמאות,  קיבלה  סודאן 
"זכויות  ארגוני  טוענים 
של  המצב  כי  אדם" 
מערכת הבריאות בארצם 

לא מאפשר להחזיר את המסתננים. מה התירוץ הבא? ש אין מספיק 
מזגנים בדרום סודאן? אפשר וצריך לשלוח את המסתננים לארצם עם 

ציוד רפואי מתאים, אך אסור להיכנע לתירוצים שפוגעים בישראל.
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ילדים יקרים,
בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה, 

שפתרונה: שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס 

 ita@myesha.org.il :02-6516662 או למייל
ותוכלו לזכות בפרסים!

שמי?אני
ומה מי

   +         +    
ד      צ תל  ית   

מוקד צו השנה
אם אתם מעוניינים להתנדב להשלים מניין בצה"ל בראש השנה פנו למוקד 'צו השנה',
המוקד נותן מענה לפונים מצה"ל ולפונים מכלל הציבור ובתוכו תלמידי ישיבות 

ההסדר והישיבות הגבוהות.

המוקד מבצע התאמה ותיאום בין הצרכים מצה"ל לבין הפונים. כמו כן, 
דואג לאישורי כניסה לבסיסים ולמוצבים ולקליטה ולאירוח נאות של הפונים 

באמצעות הרבנות הצבאית.

אנו קוראים לכם לבוא וליטול חלק במהלך ולחזק את חיילי צה"ל בראש השנה 
הבעל"ט.

להשלים מניין בראש השנה

 tzavhashana@gmail.com :'לפרטים והרשמה: כתובת מוקד 'צו השנה
שראל שפייר- 050-6231172 ; נדב מלכה- 054-4265905

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

היישוב:
תורני לאומי 

הקהילה:
240 משפחות

4 חדרים, 96 מ“ר בנוי הבית: קוטג‘ טורירבבה
המחיר:

₪785,000

אבני 
חפץ

היישוב: תורני לאומי 
הקהילה: 300 משפחות

על שטח של כ-300 מ“ר4 חדרים, 103 מ“ר הבית: דו משפחתי,
המחיר: ₪815,000

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

היישוב:
דתי לאומי 
הקהילה:

150 משפחות

עינב
4 חדרים, 105 מ“ר בנוי הבית: חד משפחתי

המחיר: ₪759,000

בית 
אחרון
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מועצת  של  ההסברה  מנהלת  יו"ש  על  בונים 
החדש  הסרטון  את  השבוע  השיקה  יש”ע 
שלה, בכיכובו של הזמר והשחקן גולן אזולאי 
ובשילוב אנימציה מתקדמת – “יהודה ושומרון 
. זהו סרטון שלישי  1 – אפשר לבנות על זה” 
בסדרת סרטוני הסברה, כשהקודמים לו זכו 
סדרה  בסרטון  ביוטיוב.  צפיות  אלפי  למאות 
הליכי  אודות  להבנה  פשוטים  נתונים  של 
חדשות  עובדות  וגם  ביו”ש  והבנייה  התכנון 
לצפיה  חוקיים”.  הבלתי  “המאחזים  אודות 

חפשו בגוגל: אפשר לבנות על זה.
הרב  מויז’ניץ,  האדמו”ר  הראשונים   חסידים 
בחייו  לראשונה  השבוע  ביקר  הגר,  ישראל 
הציון  מבנה  בפתח  מזוזה  וקבע  יוסף  בקבר 
. את האדמו”ר ליוו רבנים, נכבדים וחסידים.  2
אליקים  הרב  השומרון  רב  קיבלו  פניהם  את 
לבנון, רב היישוב יצהר הרב דוד דודקביץ’, בני 
קצובר וראש המועצה גרשון מסיקה. מקורבו 
של האדמו”ר, סגן שר החינוך ח”כ הרב מנחם 
במקום  לבקר  זכה  כי  לנוכחים  סיפר  מוזס, 
חיים”,  ה”אמרי  בעל  האדמו”ר,  של  סבו  עם 

מיד לאחר שחרורו במלחמת ששת הימים.
נפתחה  באפרת  הלימודים  שנת  בא  ביבי 
הממשלה  ראש  של  חגיגי  בביקור  השנה 
סער  גדעון  החינוך  ושר   3 נתניהו  בנימין 
קיבלו  פניהם  את  ביישוב.  החינוך  במוסדות 

אלף ילדים והורים, ששמעו מרה”מ כי “אפרת 
תשגשג  והיא  הגדולה,  מירושלים  חלק  היא 
מכן  לאחר  שנערכה  בפגישה  ותתרחב”. 
ראש  ועם  אלקין  זאב  הקואליציה  יו”ר  עם 
מועצת אפרת עודד רביבי, ראש מועצת קרית 
מלאכי לוינגר וראש מועצת גוש עציון  ארבע 
גדר  בניית  המשך  על  פרל  קבל  פרל,  דוידי 
שיפגע  באופן  עציון,  גוש  באזור  ההפרדה 
יבחן  כי  נתניהו השיב  במרקם החיים באזור. 

את הסוגיה מחדש.
הולכים בתלם היישוב תלם שבהר חברון חגג 
ביישוב  לקרקע.  לעלייתו  שנה   30 השבוע 
דתיות  מחציתן  משפחות,  כ-35  מתגוררות 
חיים  ליצירת  במגמה  חילוניות,  ומחציתן 
שיתופיים. בחגיגה המרכזית השתתפו תושבי 
האזורית,  המועצה  ראש  וכן  והאזור  היישוב 
צביקי בר חי, וחבר הכנסת דני דנון שאמר כי 
את  ומסמלת  להתיישבות  מופת  היא  “תלם 

רוח הציונות שעוברת מדור לדור”.
משנה מקום לקראת שנת פעילותו העשירית, 
עוז”  “יסדת  התורה  תלמוד  השבוע  עבר 
הספר  בית  בשטח  חדש  למבנה  בקדומים 
ראש  חנך  החודש  בתחילת  בנים.  נחשון 
וקבע  המקום  את  דורני,  חננאל  המועצה, 
גלעד-מנחם  מנהל  המוסד  את   . 4 מזוזה 
ברלין, תושב קדומים ובנו של אמן הכלייזמר 

ילדים בכיתות   120 בו  ולומדים  מוסא ברלין, 
א’-ח’ מיישובי הסביבה: ברכה, עמנואל, שבי 

שומרון, חוות גלעד, עינב, יקיר וקרני שומרון.
אלול ביו”ש בימי התפילה, הסליחות והרחמים,  
לאומי”  היכרות  פרויקט   – “משקפת  תערוך 
סיורי סליחות בשני מסלולים: האחד מתחיל 
עציון,  וגוש  רחל  קבר  דרך  ועובר  בירושלים, 
והשני פותח באתרים היסטוריים בהר חברון. 
מרגשת  בתפילה  המסלולים  שני  של  שיאם 
מנכ”ל  כהן  בני  בחברון.  המכפלה  במערת 
הצליחה  האחרונה  בשנה  כי  מציין  משקפת 
מטיילים  אלפי  עשרות  להביא  משקפת 
08- נוספים:  ולפרטים  ביקור  לתיאום  ליו”ש. 

9712348
לאדריכלות  סטודנטים  בית  שיעורי 
אקולוגי  מבנה  הקימו  אריאל  באוניברסיטת 
גז  באמצעות  המופעל  מ”ר   25 בן  ייחודי 
אלא  חשמל,  צורך  איננו  המבנה   . 5 מימן 
הוא  ובכך  מלוחים(  )אפילו  במים  משתמש 
מחסה  בתי  של  מהירה  הקמה  מאפשר 
לדיירים באזורים מוכי אסון. המרצה ומתכנן 
מציין  אבשלומוב  מתתיהו  האדריכל  המבנה, 
כי לפני עשרות שנים הופסק השימוש במימן 
בעקבות אסון הצפלין בגרמניה, אך לאחרונה 
בטוח  שימוש  שמאפשרת  טכנולוגיה  אותרה 

בגז הנפיץ.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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