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זכות אימהות
אותנו,  מלמד  בראשית  בספר  מדוקדק  עיון 
שבכל פעם שהגיעה שעת הכרעה גורלית בחיי 
האומה, הופיעו האימהות והטו את הכף לטובת 

עם ישראל העתידי. 
כאשר נבחן את הרגעים האלה נגלה, כי התורה 
המשמשת  מקומות,  בכמה  זהה  מילה  שתלה 

כחוליה מקשרת. המילה הזאת היא "ָאנִֹכי".
המילה הזאת לא נבחרה במקרה. היא מייצגת 
ה"אני"  את  כלומר  הפנימית,  המהות  את 
העמוק ביותר. לכל אדם יש שליחות ייחודית 
אחת  כל  בעולם.  אחר  אדם  לשום  שאין 
מהאימהות הרגישה שהגיעה השעה שלמענה 

היא קיימת.

שרה אמרה - "ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך" )בראשית 
טז, ה(; רבקה אמרה - "ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי" 
)בראשית כה, כב(; רחל אמרה – "ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם 
"ִּכי   - א(; לאה אמרה  ל,  )בראשית  ָאנִֹכי"  ֵמָתה  ַאִין 

ָׁשַמע ה' ִּכי ְׂשנּוָאה ָאנִֹכי" )בראשית כט, לג(
סוד רבקה

בשעה  עוצמתה  במלוא  מופיעה  רבקה 
רגע,  זהו  הישראלית.  האומה  בחיי  גורלית 
הברכה  את  להפסיד  יעקב  עומד  שבו 

לדורותיו לטובת עשיו. 
בצורה  מלפעול  נמנעת  אינה  רבקה 
במקום  בנה  יעקב  את  המציבה  מסוכנת, 
זהות  להציג  צריך  הוא  בו  אפשרי,  בלתי 
שהיא  לבנה  מודיעה  אפילו  היא  בדויה. 

על הפרשה ויצא 
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פה ושם
המנהרה הסודית ב"לוז"

נתנאל אלינסון
ֲאֶׁשר- ֶאת-ָהֶאֶבן  ַוִּיַּקח  ַּבּבֶֹקר,  ַיֲעקֹב  “ַוַּיְׁשֵּכם 
ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו, ַוָּיֶׂשם אָֹתּה, ַמֵּצָבה; ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן, 
ַההּוא,  ַהָּמקֹום   - ֶאת-ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ַעל-רֹאָׁשּה. 
ָלִראׁשָֹנה”  ֵׁשם-ָהִעיר,  לּוז  ְואּוָלם  ֵּבית-ֵאל; 

)בראשית כח(.

העיר בית אל שוכנת סמוך לקו פרשת המים הארצי 
בראש שדרת ההר. לעיר זיקה עשירה לקורותיו של 
בונה  יעקב  מזבח,  בה  מקים  אברהם  העברי-  העם 
בה מצבה, העיר נכבשת בימי יהושע על ידי בני יוסף 
בן  ירבעם  לבנימין,  אפרים  בין  גבול  לעיר  והופכת 
והופך אותה לעיר פולחן מרכזית  נבט משקם אותה 
אליה  חוזרים  ציון  שיבת  ובימי  ישראל,  בממלכת 

הגולים מיהודה.
מקובל  הארכיאולוגי  והממצא  השם  שימור  סמך  על 
לזהות את העיר הקדומה בכפר הערבי ביתין, הסמוך 
בראשית  נחפרו  העיר  שרידי  המתחדשת.  אל  לבית 

המאה שעברה אך כיום רוב השרידים קבורים תחת 
בתי הכפר.

על אף שינוי השם לבית אל, שמה המקורי של העיר- 
שהוא  וייתכן  השופטים,  בתקופת  גם  ידוע  היה  “לוז” 
“ג’ילזון”  הפליטים  מחנה  בשם  אנו  ימינו  עד  נשמר 
הסמוך לבית אל. השם לוז הוא שמו של עץ השקד 

)וכך גם בערבית עד היום(.
בספר שופטים מתואר כיבוש העיר בידי בני יוסף, וביו 

היתר מסופר שם:
לְפָנִים  הָעִיר  ם  …וְֵשׁ אֵל  ית  בֵּ הֵם  ם  ַּ ג יֹוסֵף  בֵית  ֲַּעלּו  ַי “ו
ַֹיּאמְרּו לוֹ הַרְאֵנּו  מְרִים אִישׁ יֹוצֵא מִן הָעִיר ו ִּרְאּו הַשֹּׁ ַי לּוז.  ו
אֶת  ַּרְאֵם  ַי חָסֶד... ו ךָ  עִמְּ וְעָשִׂינּו  הָעִיר  מְבֹוא  אֶת  נָא 
ל  ַּּכּו אֶת הָעִיר לְפִי חָרֶב וְאֶת הָאִישׁ וְאֶת כָּ ַי מְבֹוא הָעִיר ו

חּו” )א ,כב-כו( לֵּ חְּתוֹ ִשׁ פַּ מְִשׁ
מהו מבוא העיר אותו מחפשים בני יוסף? אם זהו שער 
העיר מדוע הם צריכים איש שיראה להם אותו? חז”ל 

התמודדו עם השאלה והציעו פירוש מעניין-
על  עומד  היה  לוז  אומר:  פנחס  ר’  בשם  אלעזר  ר’ 
פתחה של מערה, והיה הלוז חלול, והיו נכנסים דרך 
הלוז למערה ודרך המערה לעיר, דכתיב: “הראנו נא 

את מבוא העיר”

)ילקוט שמעוני שופטים א’ (
כלומר, לעיר היתה כניסה נוספת, סודית, אליה נכנסו 
דרך מנהרה שפתחה היה מוסתר תחת עץ שקד. דרך 

מנהרה זו פרצו בני יוסף לעיר.
לכאורה זהו מדרש אגדי, אולם לאחרונה חשף ז’אבו 
ארליך )זאב ח’ ארליך( ממצא מרתק השופך אור על 
בסמוך  כי  מצא  ז’אבו  חז”ל.  של  המסתורי  פירושם 
עם  עתיקה  מים  מערכת  ישנה  הקדומה  אל  לבית 
המקורי  תפקידה  מטרים.  באורך 103  חצובה  נקבה 
של נקבה זו היה לאפשר גישה נסתרת מתוך חומות 
)עין ביתין(. על בסיס  העיר למי המעיין שמחוץ לעיר 
חומות העיר. חז”ל  ניתן להתגנב לתוך  היה  זו  נקבה 
ככל הנראה הכירו נקבה זו ועל בסיסה פירשו שמבוא 
העיר הוא המנהרה שהייתה ידועה בתקופתם. מחילה 
חצרות  מתוך  היא  אליה  והגישה  היום  עד  קיימת  זו 

הבתים של הכפר ביתין.
סיור לבית אל - על מנת לצפות על בית אל וסביבתה 
שכונת  שמראש  הפנורמי  למצפור  לעלות  מומלץ 
פסגת יעקב )ערטיס( בבית אל המתחדשת. מהמצפור 
תצפית לעבר הכפר ביתין, הרי גופנא ואתרים רבים 

נוספים בהר אפרים ובנימין.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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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

נה      ב צה   
+          + 

www.otniel.org.il
w w w. a m a n a . c o . i l
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אפשרית,  תוצאה  כל  עצמה  על  מקבלת 
את  שואבת  היא  מנין  חלילה.  קללה  כולל 

הכוח הנפשי לעשות זאת? 
עוד בהיותה בהריון, שמעה בבית מדרשו של שם 

את דבר ה' המכוון אליה.
"ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה, ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנְך ... ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר" 

)בראשית כה, כג(
היא שנתנה לה את הכח הנפשי  הידיעה הזאת, 
כביכול,  ומורא.  פחד  ללא  מבחן  בשעת  לעמוד 
זמן,  לאורך  הזה  הסוד  על  שמרי  לה,  אומר  ה' 
זוהי  אותו.  להפעיל  תצטרכי  שבה  השעה  עד 
זהו  שלך.  מהותית  והכי  פנימית  הכי  השליחות 

ה"ָאנִֹכי" שאת מבקשת.
שליחות רחל

רחל מתפרצת. "ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי". 
אל  רחל  מגיעה  לכן,  קודם  שנים  עשרה  אחת 
הבאר עם הצאן אשר לאביה, עומדת ומשתאה. 

אבן  וגוללת  ניגשת  לה,  מוכרת  שאינה  דמות 
כבדה מאד שגם שלושה רועי צאן אינם יכולים 
לה. הדמות ממשיכה ומשקה לבדה את כל הצאן 
אשר לה. המעשה הזה מזכיר את אחות אביה - 
רחל  אליעזר.  לגמליו של  זאת  רבקה, שעשתה 
חשה, שגורלה יהיה קשור ביעקב. כעבור אחת 
- אתה  ותובעת  עשרה שנים פונה רחל ליעקב 
יכול.  אתה  היום  גם  יאומן,  הלא  את  אז  עשית 

"ָהָבה ִּלי ָבִנים".
הפנימית  האמיתית,  שליחותה  כי  יודעת  רחל 
ממשיכו  שיהיה  הבן  את  ללדת  היא  והעמוקה 
את  שיוביל  הבן  יהיה  יוסף  יעקב.  של  הרוחני 
גזרת "ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם" )בראשית 
ישראל  עם  בנין  של  היסוד  יהיה  הוא  יג(.  טו, 
במצרים. לכן, היא מדגישה את המילים "ְוִאם ַאִין 
ֵמָתה ָאנִֹכי". אם יוסף לא יָולד, אז בשביל מה אני 

כאן בעולם? 

ענוות לאה
רוב בניינו ורוב מניינו של עם ישראל בא מלאה. 
נוכל לתאר לעצמנו את תחושתה הקשה בשעה 
שאביה לבן כפה עליה את התרמית, בה הופיעה 
בדמות רחל בתום שבע שנות עבודה מפרכות של 
יעקב, המצפה דווקא לאחותה. את מה שעבר על 
לאה, נוכל לחוש בשמות שקראה לבניה בזה אחר 

זה, ובמיוחד הבן שמעון. 
"… ַוּתֹאֶמר ִּכי ָׁשַמע ה' ִּכי ְׂשנּוָאה ָאנִֹכי ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת 

ֶזה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון" )בראשית כט, לג(.
לאה לקחה על עצמה את כל שנות הסבל הנפשי של 
לה  שיהיה  ובלבד  ובענווה,  בהכנעה  ודיחוי  ריחוק 
חלק ביצירתו ובבניינו של זרע אברהם יצחק ויעקב.

במשך שנות חייו, עובר כל אדם בצמתים מרכזיים, 
המשפיעים על מהלך חייו. גם עם ישראל בראשית 
שזכינו  אשרינו  כאלה.  רגעים  חווה  היווצרותו, 

באותם רגעים לאימהות גדולות כאלה.

על הפרשה ויצא       
המשך מעמוד השער שליחות אישית

ddanon@knesset.gov.il
www.dannydanon.com

www.facebook.com/danny.danon
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סיפורי ארץ ישראל

פרחי בדמשק – חלק א’
אבישי דגן

הוא לא חיכה לתשובה, סב על עקביו, 
משאיר את החבורה דוממת וכאובה, 
וצעד במהרה חזרה בשביל הגישה 

המפואר לבית, ממנו זה עתה הגיע. הוא 
לא ידע מה יעשה עתה, הוא התפלל 

שהקב”ה יראה לו את דרכו.

פרחי מ משפחת  על  שמע  לא  י 
המיוחסת מדמשק? עד היום עומד 
ארמונם העתיק בינות  למבני ארבעת 
בתי הכנסת שיהדות דמשק הייתה מתפארת 
בהם. אמנם, המבנים ידעו ימים טובים יותר 
והעזובה נראית בכל מקום, אך גודל המבנה, 
וציורי קירותיו מעידים  חוזקו, פיתוחי אבניו 

על תפארתה של המשפחה. 
זו, שלראשיה  אגדות רבות נקשרו למשפחה 
היו קשרים מצוינים בשלטון והם דאגו לשאת 
על  היהודית  הקהילה  של  חייה  טורח  את 
יהודי  עם  המשפחה  של  קשריה  כתפיהם. 
ארץ ישראל ותמיכתם בישוב הישן גם כן היוו 
נדבך חשוב בעוצמתה של תורה בארץ ישראל 

ובקשר בין הגלות לבין הארץ הקדושה. 
החשוב  הקשר  את  ימחיש  שלפנינו  הסיפור 
המקובלים  ישיבת  לבין  פרחי  משפחת  בין 

‘בית אל’ שבירושלים:
נכדו של הרש”ש, היה  הרב אברהם שרעבי, 
מודאג לאחרונה. הוא הסתובב כה וכה בבית 
לעשות.  מה  בדעתו  וחכך  אל’  ‘בית  המדרש 
ייאלצו  במהרה  יימצא  לא  ואם  אזל!  הכסף 
המספר המצומצם של תלמידי החכמים של 
כל  החשוב  תלמודם  את  להפסיק  הישיבה 
“לא  ברחוב.  פרנסתם  את  לחפש  ולצאת  כך 
“שתפסיק    – לעצמו  חשב  הדעת”  על  יעלה 
להתנגן נגינת הלימוד הקדוש בבית המדרש 
עבר  אל  פנה  הוא  “ל’.  א  ‘בית  למקובלים 
ונשא  המדרש  בית  בכותל  מוסתרת  פינה 
תפילה אל השמיים. לא עבר זמן רב ובצעד 
לישיבה  הכניסה  מדרגות  על  לו  טיפס  קל 
וירא  פשוט  איש  החנווני,  היהודי  יעקב,   -
לישיבה.  בצמוד  לה  שכנה  שחנותו  שמיים, 
הרב אברהם, שראה מהחלון את שכנו, בעל 
העסק, נבהל מעט וחשב לעצמו – “הנה בא 
בכל  לו?”.  ומאין אשלם  חובו  את  לגבות  זה 
זאת ירד הוא במדרגות הישיבה ובחיוך רחב 
במעטפה  בידו  נופף  יעקב  שכנו.  את  קידם 
רחבה וליבו שמח בקרבו: “רב אברהם”, הוא 
אמר, “לא תאמין מה זה עתה הגיע אלי מידי 
שליח - המחאה גדולה בשבילי מידי ר’ פרחי 
במה  קלט  לא  שעדיין  אברהם  ר’  מדמשק”. 
מדובר ענה: “יפה מאוד. ומה לישיבתי ולזה?” 
“ר’  בלחישה:  כמעט  המשיך  החנווני  יעקב 
אברהם. אינך קולט? תמו צרותיכם! ההמחאה 
בחנות  הוצאותיכם  כל  לכיסוי   – בשבילכם 
שלי. אתם חופשיים לקנות כאוות נפשכם”. ר’ 
אברהם חיבק את החנווני בחום והודה לו. הוא 
שמח בעיקר שהחכמים שבישיבה לא יצטרכו 
ואילך  מכאן  ביתם.  בפרנסת  עצמם  להטריד 
דאג החנווני לכל מחסורם ואף שלח לביתם 

את הסחורה. כך היה 
החנווני   – חודש  מדי 
הרב  אל  פונה  היה 
את  ומסדר  אברהם 
החודש,  חשבונות 
מכתב  לידיו  מוסר 
פרחי,  הגביר  לשם 
כדי לפרוע את הסכום 
החודש  בעד  הכללי 
היה  החנווני  ההוא. 
שולח את המכתב אל 
ומיד  בדמשק  הגביר 
שולח  הגביר  היה 
הדרוש  הסכום  את 

לחנווני.
מספר  להם  עברו  כך 

החודשים  שבאחד  עד  בנחת...  חודשים 
ואיתו  להגיע  פרחי  הגביר  של  מכתבו  איחר 
כי  בליבו  חשב  יעקב  המיוחלת.  ההמחאה 
מקרה הוא, והמשיך כהרגלו לספק את צרכי 
הישיבה לעוד חודש. לחודש הבא שוב סידרו 
הרב אברהם ויעקב את החשבון... ושוב – אין 
תגובה מדמשק. החנווני, שחשש להטריד את 
כהרגלו,  להמשיך  ניסה  במעשה  אברהם  ר’ 
אברהם  ר’  הרגיש  כבר  השלישי  בחודש  אך 
בחוכמתו כי פני ידידו אינם כתמול שלשום. 
מוטרד  נראה  אתה  יעקב?  ר’  קרה,  “מה 
לאחרונה”. ר’ יעקב לא יכול היה עוד להסתיר 
ריקה,  כמעט  כבר  “חנותי  וענה:  דאגתו  את 
שלושה  זה  חדשה.  סחורה  אין  אברהם.  ר’ 
חודשים שלא התקבל הכסף מר’ פרחי”, הוא 
ר’  המקובל  על  קלות  נשען  מר,  בבכי  פרץ 
אברהם שרעבי. ר’ אברהם חיבק את החנווני 
חיבוק אבהי ואמר: “אל תדאג ר’ יעקב” ומיד 
נעמד על רגליו, מקים את החנווני איתו -  “לך 
יוצאים  מיד  אנחנו  הנסיעה.  צרכי  את  תכין 
 – מיד  יעקב המופתע התעשת  ר’  לדמשק!”. 

ויצא בריצה מהישיבה.
לדמשק  דרכה  את  עשתה  ימים  מספר  אחרי 
אברהם שרעבי,  ר’  בראשה   – קטנה  משלחת 
יחד עם מספר  ויעקב החנווני  לצידו- שמשו 
עליהן.  החבורה  ציוד  עם  מצומצם  בהמות 
היה זה אור ליום שישי ואחרי הליכה מאומצת 
הגיעו בערב שבת קודש אל דמשק – ישירות 
בדלת  משדפקו  פרחי.  הגביר  של  ביתו  אל 
בני  של  הנפול  פרצופם  את  לראות  נדהמו 
ראשון  התאושש  אברהם  ר’  המשפחה. 
ושאל: “קרה משהו? היכן האדון פרחי?” בנו 
בבית  גדולה,  בצרה  “הוא  ענה:  הגביר  של 
האסורים, השם יעזרנו. עלילה גדולה העלילו 
ולקחו  הממשלה.  פקיד  ה’וואלי’,  אצל  עליו 

על  התיישב  ההמום  החנווני  כספנו”.  כל  את 
פרחי  בית  של  המפוארות  הכניסה  מדרגות 
כי  שראה  אברהם  ר’  בידיו.  ראשו  את  ותפס 
כולם נושאים את עיניהם אליו שוב לקח את 
הפיקוד לידיו והורה: “ר’ יעקב, אתה תישאר 
משפחת  שמשי.  ועם  פרחי  משפחת  עם  כאן 
ליהודי  יכולתכם  ככל  בבקשה  דאגו  פרחי! 
היקר הזה. עשינו מסע ארוך וקשה כדי להגיע 
אליכם במהרה. שעה קשה היא זו. אנא התפללו 
שדרכי תצלח”. הוא לא חיכה לתשובה, סב על 
וכאובה,  עקביו, משאיר את החבורה דוממת 
המפואר  הגישה  בשביל  חזרה  במהרה  וצעד 
מה  ידע  לא  הוא  הגיע.  זה עתה  ממנו  לבית, 
יעשה עתה, הוא התפלל שהקב”ה יראה לו את 
דרכו. הוא נכנס לסמטה המובילה אל השוק 
שם נתקל בהמוני העם העושים את קניותיהם. 
בטנו רעבה, הוא עייף מאוד מהדרך, אך הרגיש 
את גודל השעה ואת האחריות שמונחת עליו: 
לחלץ כל כך הרבה אנשים מהצרה – ובראש 
ובראשונה את הגביר ר’ פרחי ואת משפחתו, 
אחריהם את החנווני הצדיק וכמובן את חכמי 
והטהורים שאין להם שום  ישיבתו הקדושים 
מושג על מה ולמה נסע לדמשק הרחוקה. הוא 
חכך בדעתו לאן יפנה. ובאין כל רעיון בראשו, 
ארמון  עבר  אל  בנחישות  רגליו  אותו  נשאו 
הממשל. הוא לא ידע בדיוק מה הוא עושה אך 
הליכתו הנמרצת חיזקה אותו עוד יותר. הוא 
“הנני  וצודק. הוא אמר לעצמו:  הרגיש נחוש 
לאחשוורוש,  בדרכה  המלכה  כאסתר  עכשיו 
כמשה ואהרון בדרכם אל פרעה. עליי לעשות 

את המוטל עליי!”
המשך בשבוע הבא

מבוסס על ספרו של שרגא וייס ‘חכמי הספרדים 
בארץ הקודש’.
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אחוריתמראה
"השבוע הייתי בהתנחלות בית אל ושם אמר לי המזכיר, המכונה 

כצל'ה, כי בישוב שלהם יש הנחיות ברורות לחברים לא לדבר עם 
עיתונאים. בעבר היה מוכן לספר משהו על עצמו. בעבר היה קצין קרבי 

ביחידת סיור בדרום, נפצע קשה במלחמת יום הכיפורים ועתה הוא 
תלמיד ישיבה בבית אל. בבניין הישיבה הנבנה והולך בבית אל אמר לי 

הרב שהוא אוסר על תלמידיו לדבר עם עיתונאים משני טעמים: הטעם 
הראשון הוא שעכשיו הם לומדים תורה וראיון עיתונאי אינו שווה ביטול 
תורה. הטעם השני הוא השיגרתי שאנו שומעים: ממילא עיתונאים עושים 
בדברים שהם שומעים כחפצם. לעזור אינם יכולים ולהזיק – כוחם גדול. 

תסתכל מסביב, אמר הרב, טוב מראה עיניים. תתבונן. בונים את ארץ 
ישראל וזהו" )דני רובינשטיין, דבר, 14.12.79(.



6\\ יש”ע שלנו 

מוקד הסיוע
עשרות טלפנים וטלפניות מאישיים מזה שבוע את 
המוקד הטלפוני הרב-קווי שמספרו 02-6211999 
ובאתר האינטרנט www.levdarom.com. במוקד ניתן 
לקבל סיוע בנושאים הבאים: אירוח בישובים, ארוחות, 
ביקורים, סיוע לקבוצות ובודדים, עידוד וחיזוק לחיילים, 
איסוף צעצועים לילדים וכל בקשה לקבלת עזרה נענית 
בשמחה. כמו כן ניתן להירשם לאירוח משפחות, לקבל 
הכוונה לאן לנסוע כדי לחזק את תושבי הדרום וכן 
להרים תרומה בציוד או בכסף. במוקד התקבלו עד כה 
אלפים רבים של פניות שהובילו לאירוח מאות משפחות 
מהדרום, ארגון עשרות ימי כיף וחוויה לקבוצות מהדרום, 
טיפול בעשרות מקרי סיוע רפואיים ועוד.

הפגנת תמיכה בצה”ל
תנועת ישראל שלי, מועצת יש”ע, תנועת 
אם תרצו וחברי המטה המשותף הרימו 

יחד ביום חמישי שעבר הפגנה בת 
מאות משתתפים, מרביתם סטודנטים, 
מכל רחבי הארץ לחיזוק צה”ל ותושבי 

הדרום. בהפגנה, שנערכה מול בית 
ראש הממשלה, הוצגו גם שרידי רקטות 

שהובאו מהדרום. 
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המצב הבלתי נסבל בדרומה של המדינה, גיבש יחד 14 
ארגונים, עמותות ומועצות למטה משותף לסיוע לתושבים 

באזורים המופגזים.
משקפת, מרימים את הדגל, מפעלות הציונות הדתית, 

האיחוד הלאומי והבית היהודי , ועד מתיישבי גוש קטיף, בני 
עקיבא, תנועת אורות, ישראל שלי, קרן קהילות, מוא”ז גוש 
עציון, מוא”ז הר חברון, מוא”ז בנימין ומועצת יש”ע – כולם 

יחד למען הדרום, באהבה!

לב דרום – מוקד סיוע 
ואירוח לתושבי הדרום
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תפילת רבים בכותל המערבי
אלפי יהודים פקדו ביום ראשון האחרון את הכותל המערבי לתפילת רבים מיוחדת למען 

שלומם של חיילי צה”ל ואזרחי הדרום, ולהצלחת ישראל במלחמתה בטרור. הרב הראשי 
לישראל, הראשון לציון, הרב שלמה משה עמאר, ואנשי לשכתו, יחד עם המטה המשותף, רב 

הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ’ ויו”ר האיחוד הלאומי ח”כ אורי אריאל – 
עמלו רבות כדי להביא להשתתפותם של מוסדות חינוך רבים באירוע, ואכן נרשמה נוכחות 

מרשימה ברחבת הכותל.

איסוף צעצועים
המטה המשותף החליט לאסוף 
באופן מרוכז צעצועים, ספרים 
וחומרי יצירה עבור ילדי הדרום 
שנמצאים במקלטים. נקודות איסוף 
מרכזיות הוקמו בירושלים, ואזרחים 
רבים מרחבי הארץ אף שלחו 
מיוזמתם חבילות אל המוקד.

מזרונים למקלטים
בעקבות פניות רבות למטה על חוסר 

במזרונים הוחלט לצאת במבצע מזרונים 
למקלטים - אנשים רבים מכל רחבי הארץ 
תרמו סכומי כסף נכבדים ומאות רבות של 
מזרונים נקנו וחולקו ברחבי הדרום. עלות 

מזרן 100 ₪ - ניתן לתרום בטלפון
052-5665052 או באמצעות המוקד.
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המטה המשותף
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ראשון  מרקחת  בית  ראשונה  עזרה 
בשבוע  נחנך  בנימין  תושבי  עבור 
שער  המסחרי  במרכז  שעבר 
השתתפו  החגיגי  באירוע  בנימין. 
בני   - המרקחת  בית  הקמת  יוזמי 
האזור  תושבי  בן-דוד,  משפחת 
הכנסת  חבר  אלבז,  ראובן  הרב  וכן 
המועצה  וראש  שנלר  עתניאל 
1 האזורית מטה בנימין, אבי רואה 

, שבירך את היזמים ואמר כי הקמת 
בית המרקחת היא אחת הדוגמאות 
שמעלים  היוזמות  לשלל  היפות 
שטחי  רחבי  בכל  בנימין,  תושבי 

המועצה.

הקדומה  שילה  באתר  לשבח  ציון 
תל  "יקיר  אות  השבוע  הוענק 
על   , 2 פיניאן  ציון  לח"כ  שילה" 
את  האתר.  פיתוח  למען  פעילותו 
ראש  לפיניאן  העניק  התעודה 
אבי  המועצה האזורית מטה בנימין 
פעילי  גם  השתתפו  באירוע  רואה. 

שטרן  ושבח  אנגלסמן  נתן  הליכוד 
)2(. במהלך הטקס נשמעה אזעקה 
שמחבלים  לאחר  האזור,  ברחבי 
לכיוון  טווח  ארוכות  רקטות  ירו 

ירושלים. 

שבת בית אל בית אל חוגגת השבת 
לקרקע.  לעלייתה  שנים   35 )ויצא( 
ביום שישי ישתתפו בני הנוער בבית 
הסביבה,  בהרי  אופניים  בטיולי  אל 
התושבים  ייהנו  השבת  ובמהלך 
מתפילות חגיגיות, יחד עם החזנים 
דוד ויינבך ודב הלר, שילוו במקהלת 
אילן  הרב  “טריולה”.  החזנים 
וימסור  ביישוב  יתארח  אלפונטה 
שיחות, ובמוצאי השבת – הדובדבן 
היידשפיל  תיאטרון   – שבקצפת 
“קרליבך  את  ויציג  אל  לבית  יעלה 

חי” בהופעה חיה לכל המשפחה.

קו נתניה-שכם עשרות רבני קהילות 
וכוללים  ישיבות  וראשי  ושכונות 
שעבר  בשבוע  הגיעו  מנתניה 

אבטחה  תחת  יוסף,  בקבר  לביקור 
צה”לית. יחד עמם נכנסו אל הקבר 
האדמו”ר משומרי אמונים והרב  גם 
אל  פרץ.  רפי  הרב  הראשי  הצבאי 
למעלה  הצטרפו  הרבנים  קבוצת 
חרדים  דתיים,  איש,  מאלפיים 
על  להתפלל  שביקשו  ומסורתיים 
פני  את  הצדיק.  יוסף  של  קברו 
המועצה  ראש  קיבלו  האורחים 
גרשון מסיקה ורב  האזורית שומרון 
. 3 היישוב יצהר הרב דוד דודקביץ 

לאזרחים  השר  סגנית  בגיל  חיים 
וותיקים, ד”ר לאה נס, ביקרה השבוע 
והציגה  שומרון  האזורית  במועצה 
לשיפור  בגיל”  “חיים  תכניתה  את 
הוותיקים  האזרחים  חיי  איכות 
בשומרון. במסגרת התוכנית, ישפצו 
בבתיהם  הוותיקים  האזרחים  ויבנו 
יחידות לקליטת מתיישבים צעירים 
ראש  השתתפו  בביקור  חדשים. 
, קבוצת  4 גרשון מסיקה  המועצה 

וצוותה  וותיקים מהשומרון  אזרחים 
המקצועי של סגנית השר. הגב’ נס 
אמרה למארחיה כי בחרה בשומרון 
להיות ממובילי התוכנית, כדי לחזק 
ביהודה  ישיבתנו  ואת  המקום  את 

ושומרון.

אביגדור  החוץ,  שר  ביתנו  אריאל 
מילר  אלכס  וח”כ  ליברמן 
במרכז  שעבר  בשבוע  ביקרו 
מלווי  בין  באריאל.  האוניברסיטאי 
נשיא   - דנון  יהודה  פרופ’  הביקור: 
המרכז האוניברסיטאי, נגיד המרכז 
יש”ע  מועצת  ויו”ר  אורגד  כהן  יגאל 
הוועד  כחבר  המשמש  דיין  דני 
לפעילותו  נחשף  השר   . 5 המנהל 
המרכז  של  הענפה  האקדמית 
והופיע בפני הסטודנטים. בהתייחסו 
כי  ליברמן  לסוגייה האיראנית אמר 
“לא צריך לבלבל את המוח. יש לתת 
להחליט  ההחלטות  מקבלי  לדרג 

ולא לנהל  רב-שיח בעניין”.

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

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

תמונות: מאיר ברכיה – מוא"ז שומרון
 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 lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי


