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מתוך א נכנסים  אנו  המשפטים  ל 
בסיום  להם  שקדמו  המזבח  הלכות 
פרשת יתרו. כך אמר הכתוב “מזבח 
עולותיך  את  עליו  וזבחת  לי  תעשה  אדמה 
ואת שלמיך בכל המקום אשר אזכיר את שמי 
אבוא אליך וברכתיך ואם מזבח אבנים... ולא 
תעלה במעלות על מזבחי וגו’”. ומיד “ואלה 
תקנה  כי  לפניהם:  תשים  אשר  המשפטים 
וגו’”. ובסוף פרשת משפטים אנו חוזרים אל 
המזבח שנאמר “ויבוא משה ויספר לעם את 
ויבן מזבח  ואת כל המשפטים...  כל דברי ה’ 
זבחים  ויזבחו  עולות  ויעלו  ההר...  תחת 
שלמים לה’ פרים... ויאמרו כל אשר דיבר ה’ 

נעשה ונשמע”. 
וכך גם סודרו הדברים בראש פרשת שופטים 
)דברים טז(: “צדק צדק תרדוף למען תחיה 

וירשת את הארץ... לא תטע לך אשרה כל עץ 
אצל מזבח ה’ אלוקיך אשר תעשה לך”.

מדרש רבה )דב”ר פר’ ה( דרש זאת כך: זהו 
צדקה  עשה  ג(:”  כא  )משלי  הכתוב  שאמר 
היו  לא  הקרבנות  מזבח”  לה’  נבחר  ומשפט 
נוהגות אלא בפני הבית אבל הצדקה והדינים 
נוהגות בפני הבית ושלא בפני הבית”. ושם: 
“אמר לו הקב”ה לדוד: הצדקה והדינין שאתה 

עושה חביבין עלי מבית המקדש”.
לפנינו אם כן שתי מערכות משלימות.

מערכת עבודת ה’ שבמקדש ומערכת עבודת 
ה’ שבמדינה. הכל יוצא מאותה נקודה אבל 
דבר  ממך  יפלא  “כי  שונים.  מימדים  בשני 
ובאת  המקום...  אל  ועלית  וקמת  למשפט... 
יהיה  אשר  השופט  ואל  הלווים  הכהנים  אל 
דבר  את  לך  והגידו  ודרשת  ההם  בימים 

על הפרשה משפטים

שלנו
| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  328
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   45  | תשע"ג  שבט 

המשפט והמזבח

י"ש מה לראות
עמותות התיירות של יש"ע השתתפו ביריד תיירות בינלאומי, השבוע בגני התערוכה )עמ' אחורי(

הרב אבי גיסר
רבה של עפרה

נאמנים באפרת
8מה קורה

שבת
זמני ה

יציאה כניסה יציאה כניסה
17:58 16:50 חברון 17:57 16:44 ירושלים
17:57 16:48 שכם 17:59 16:59 תל אביב
18:00 16:59 באר שבע 17:57 16:48 חיפה

שבת
זמני ה

המשך בעמוד 3

מועצת  כיו”ר  שנים  שש  כמעט  אחרי 
יש”ע, סיים השבוע דני דיין את תפקידו 
רואה,  לאבי  המושכות  את  והעביר 
ראש מועצת מטה בנימין. אחרי שליווה 
ש”י,  במשטרת  מחוז  מפקדי  ארבעה 
שלושה אלופי פיקוד מרכז בצה”ל, שני 
דיין  אחד,  ביטחון  ושר  ממשלה  ראשי 
ואופטימיות  עמוקות  תובנות  עם  עוזב 
מאוד באשר לעתיד מפעל ההתיישבות 
העשייה  את  ושומרון.  ביהודה  הפורח 
למען ההתיישבות בכוונתו לקחת לכיוון 
יש  ההסברה הבינלאומית, שם לדבריו 
עוד הרבה מה לעשות. לכבוד הפרידה 
השבת  בישעמדה  מובאים  דיין,  מדני 
תא  כתבי  עם  במפגש  מדבריו  חלקים 

ההתיישבות, השבוע בבנימין.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

התקווה של תל אביב
הרב משה צבי נריה46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

דני דיין מסכם

נרשמת  רבות,  שנים  מזה  לראשונה 
החברה  של  בהשלמה  משמעותית  ירידה 
מדינה  של  הקמתה  רעיון  עם  הישראלית 
קובע  אני  איך  לירדן.  ממערב  פלסטינית 
“מדד  לכנות  נוהג  שאני  מה  עפ”י  זאת? 
רזי ברקאי”. המדד הזה בוחן כמה פעמים 
אומר ברקאי, כשהוא מראיין דמות מן הימין, 
משפט בסגנון “אבל הרי אנחנו יודעים מה 
השאלה   - הפתרון  דבר  של  בסופו  יהיה 
רק מתי זה יקרה, אז בשביל מה להמשיך 
עברו,  בשנים  אם  התנחלויות?”.  לבנות 
משפט כזה היה נאמר בערך שלוש פעמים 
אותו  זוכר  איני  האחרונה  בשנה  בשבוע, 

ניתן  מכך,  יותר  אחת.  פעם  אפילו  נאמר 
הפוכות  התבטאויות  של  מבול  ולשמוע  לראות 
מצד אישים בתקשורת ובהם גדעון לוי, יוסי שריד, 
שלום ירושלמי, עופר שלח ועוד - כשכולם מודים 
שההתיישבות ביהודה ושומרון היא בלתי הפיכה. 

המשחק נגמר, וארץ ישראל מנצחת.

אך השינוי הזה, לשמחתי הרבה, מתחיל לחלחל 
גם החוצה. לפני מספר שבועות הופעתי בפורום 
בעולם  ביותר  החשובים  הכינוסים  אחד  סבן, 
המדיני של יחסי ישראל-ארה”ב. שאלתי שם את 
מזכירת המדינה, הילרי קלינטון, מדוע היא שבה 
בר  אינו  התיכון  במזרח  קוו  שהסטטוס  ואומרת 
קוו  הסטטוס  את  לקעקע  במקום  “אולי  קיימא. 
ויביאו  עצמן  את  שמגשימות  נבואות  ולהתנבא 
ההיפך?”,  את  תעשי   - גרועות  יותר  תוצאות  רק 
הסטטוס  את  ולחזק  לתמוך  “צריך  לה.  הצעתי 
קוו!”. הייתי בטוח שאזכה ממנה לנזיפה, אך היא 

להפתעתי הרבה הסכימה שבטווח הקצר, זה אכן 
מה שצריך לעשות. תשובה כנה זו רק חיזקה אצלי 
את התחושה: הגיע הזמן שהעולם ישמע מה יש 
לציבור המתיישבים לומר ומהי האלטרנטיבה שיש 

לו להציע.

מערכת  במבחן  מקבל  כשאתה  במתמטיקה 
שתי  בפניך  עומדות  פתרון,  לה  שאין  משוואות 
אפשרויות: האחת - להגיש למרצה דף חלק ונקי, 
לנסות  או  מאה,  ולקבל  פתרון”  “אין  המילים  ובו 
לנסות  ושוב  למחוק,  להיתקע,  פתרון,  לכפות 
מגיש  עצמך  את  מוצא  שאתה  עד  בכוח,  לפתור 
למרצה דף מלא קשקושים ואיקסים, וסופך כמובן 
לקבל אפס. את המסר הזה אני מנסה בימים אלה 
להעלות בפני כל דיפלומט אמריקני ואירופאי עמו 
אני נפגש. דרך הכפייה לא תצלח לכם, אני מדגיש 
לדוגמה  קחו  ההיפך.  את  בדיוק  תקבלו  בפניהם. 
את הנשיא קלינטון - אחד הנשיאים בעלי הכוונות 

בדרכו  ישראל  אוהב  שיש,  טובות  הכי 
בינואר  לתפקידו  נכנס  קלינטון  הייחודית... 
שקט  היה  התיכון  המזרח  כאשר   ,1993
בינואר  המפתחות  את  החזיר  הוא  ורגוע. 
2001, משאיר מאחוריו כאוס ובלגן מוחלט 
אי  שפשוט  דברים  להשיג  שניסה  משום 

אפשר היה להשיג.

להסדר.  להגיע  יהיה  ואפשר  יום  יבוא 
מקומי,  ולא  אזורי  יהיה  שהוא  מאמין  אני 
פונקציונאלי ולא טריטוריאלי. שינוי המשטר 
הבלתי נמנע בירדן )שהוא, אגב, פחות טוב 
לאפשר  עשוי  הנוכחי(,  מהמצב  לישראל 
פתרון לבעיה הפלסטינית. אך כרגע, נדמה 
אחרת  דרך  שאין  להבין  מתחיל  שהעולם 
מלבד תחזוקה של הסטטוס קוו. צריך גם לדעת 
שמהלכים רבים שממשלת ישראל עושה, נובעים 
הזה  הלחץ  ואת  מחו”ל,  שמגיע  מלחץ  כתוצאה 
הצגת  בעזרת  נתונים,  בעזרת  להפחית,  צריך 
נכונות  מילים  בעזרת  וברורה,  נחרצת  עמדה 
ובקיצור - פעילות מדינית של יש”ע והסברה טובה. 
בשנים  שאת  ביתר  לפעול  בכוונתי  הזה  בתחום 

הקרובות.

מועצת  יו”ר  בתפקיד  שנים  שש  כמעט  כיהנתי 
לשנה- רק  הגעתי  שמלכתחילה  למרות  יש”ע, 
מועצת  את  מחדש  ולהקים  לעזור  כדי  שנתיים 
יש”ע שלאחר הגירוש. נהניתי מכל רגע. איני יורד 
מהארץ ולא עוזב את השומרון, ואפילו את מועצת 
ומזכירות,  הנהלה  חבר  אשאר   - עוזב  איני  יש”ע 
ואהיה לעזר למחליפי בתפקיד, אבי רואה, שלו אני 

מאחל הצלחה בתפקיד.
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נפרד, אבל נשאר קרוב. דיין
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המשפט )דברים טז( “. בית המקדש הוא מרכז 
מקום  הוא  המערכות.  שתי  של  ה’  עבודת 
עבודת הקרבנות על גבי המזבח ומקום חיבור 
ישיבת  מקום  והוא  האש  ע”י  וארץ  שמיים 
הסנהדרין וחכמי התורה וכל “המשפטים אשר 
בלשכת  היושבת  הסנהדרין  לפניהם”.  תשים 
מקום  היא  בחול  וחציה  בקודש  חציה  הגזית 
כתוב  וכן  וארץ.  שמים  בין  המשפטי  החיבור 
בפרשתנו )שמות כב’ ח’(: “על כל דבר פשע על 
שור על חמור... עד הא-להים יבא דבר שניהם. 
לרעהו”.  שנים  ישלם  א-להים  ירשיעון  אשר 
נצב בעדת א-ל בקרב  “א-להים  והוא שכתוב 

א-להים ישפוט”.
כל תורת המשפטים, דיני הממונות, התביעות 
הקנין  חיי  הסואנים,  החיים  של  והדינים 
והחברותיים,  העסקיים  החיים  והמסחר, 

כל  ועובדים,  שכירות  שכנים,  ודיני  הבנקאות 
הקורבנות  כעבודת  בשמיים  חשובים  אלה 
בביהמ”ק  רק  הקורבנות  ממנה.  למעלה  ועוד 
רק  הקורבנות  העולם,  בכל  והמשפטים 
שעה,  ובכל  עת  בכל  והמשפטים  הבית  בזמן 
בעוה”ז  והמשפטים  בעוה”ז  “הקרבנות 

ובעוה”ב” )דב”ר שם(.
כל זה קשור בדרך היותר מהותית דווקא לארץ 
ישראל וקדושתה. הארץ היא מקום העבודה- 

עבודת ה’ השלימה של המשפט והמזבח.
מרן הראי”ה בספר האורות סידר את הדברים 
שבראש  ישראל”  “ארץ  פרקי  של  ז’  בפסקה 
הספר. הציפיה הגדולה לראות את התפתחות 
ישראל  בארץ  הישראלית  הפנימית  העוצמה 
שכל  האמצעי  העמוד  “המשפט-  ב:  תלויה 
הטרקלין עליו נשען, משל למטרונה ההולכת 

ואמצעיתה  משפטים  מכאן,  מכאן  ושיפוליה 
פרשות  שתי  בין  ניתן  תורה  )מתן  תורה  של 
בני  משפט  החיים,  מהות  הם  הם  המשפט(- 

ישראל”.
עבודתנו  את  לכוון  שעלינו  למדים  נמצאנו 
הרבה  עוסקים  אנו  יותר.  מדויקת  בצורה 
בתורת המקדש ובציפייה אינטנסיבית לבניינו 
ולעבודתו. אבל על פי כל מה שכתבנו נראים 
הדברים שתחום המשפטים הוא קודם לתחום 
הכרחי  ומצע  תשתית  מהווה  והוא  המקדש 
העצומים,  המשאבים  את  נפנה  הבה  לבניינו. 
משפט  תחיית  לתחום  והגשמיים,  הרוחניים 
הנדרש במערכת  כל  ולתיקון  בארצנו  התורה 

המשפטית הישראלית.
כי הדברים האלה “הם הם מהות החיים” והם 

יסוד קיום האומה וקדושתה.

על הפרשה משפטים
המשך מעמוד השער המשפט והמזבח

 

      

events@binyamin.co.il
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סיפורי ארץ ישראל
התקווה של תל אביב

אבישי דגן

של ש מזרחה  בדרום  התקווה  כונת 
בזכות  היום  מפורסמת  אביב  תל 
השוק שלה וקבוצת הכדורגל שלה 
- ‘בני יהודה’. ה’שכונה’ כפי שהיא מכונה על 
של  ממכלול  חלק  היא  הקבוצה  אוהדי  ידי 
אזורי מגורים שנקרא גם ‘כפר שלם’. תקווה 
אז  שנות השמונים,  עד  הייתה שם  לא  רבה 
שיקום השכונות של ממשלת  פרויקט  הגיע 
בגין וניסה לחדש את מראה השכונה כמו גם 
לתת מענה חינוכי וחברתי עבור הנוער של 
השכונה. אך לא רבים יודעים את ההיסטוריה 

שהיה  הקשה  והמאבק  השכונה  של 
לה עם ערביי האזור עוד לפני פרוץ 

לנו  מלחמת השחרור. קשה 
רבות  אך  היום,  זאת  להבין 

תל  של  משכונותיה 
מוקפות  היו  אביב 

המון ערבי עוין, 
דוגמא לכך היא 
שיח’  שכונת 
שנמחקה  מונס 
המפה  מעל 

אביב  רמת  כי 
היום  של  היוקרתית 

הוקמה  פשוט 
חורבותיה  על 
שערביי  אחרי 

ה  נ ו כ ש ה
נפשם  על  ברחו 

המלחמה.  בזמן 
תל  אוניברסיטת 

אביב  שברמת  אביב 
נחשבת, אם כך, ל’התנחלות’ 

היושבת על שטחי ערבים... אותו 
‘סלמה’  הכפר  עם  גם  היה  הדבר 

התקווה  לשכונת  ממזרח  שישב 
ותושביו הציקו לתושבי השכונה. 

הסיפור שלנו נפתח בליל ה-8.12.47, תשעה 
ימים לאחר החלטת החלוקה על ארץ ישראל 
לחלק ערבי וחלק יהודי, והנה ערביי ‘סלמה’, 
על  לעלות  מנסים  בתחילה,  נראה  היה  כך 
שכונת התקווה ולכבוש אותה: עזרא צפדיה 
בגבעה  שישבה  בעמדה  הוצב  ה’הגנה’  איש 
יעקב’.  ‘בית  ונקראה  ל’תקווה’  ממזרח 
ידי  על  מאוכלס  באזור  שהייתה  זו  עמדה 
ל  ‘סלמה’  הכפר  בין  חוצץ  היוותה  יהודים 
תצפת  הוא  רגוע,  היה  עזרא  ה’תקווה’.  'בין 
לתוך החושך מלטף את הרובה שלו למקרה 
והאחרון יצטרך לעזור לו. זה היה לילה ועזרא 
סבר בטעות כמו רבים לפניו כי הערבים לא 
מתוח,  היה  השקט  בלילה.  לתקוף  נוהגים 
אל  במחשבותיו  פעם  מדי  הפליג  עזרא  אך 
חג  את  קצר  זמן  בעוד  שתחוג  משפחתו 
החנוכה. לפתע שמע עזרא יריות. הפעם אלו 
לא היו יריות בודדות, טפטופים לא מזיקים 
שצצו מדי פעם, אלא ירי כבד. עזרא הסתכל 
המוני   – ונבהל  העמדה  של  לחריץ  מבעד 

הפרדס  לעצי  בינות  ומדלגים  רצים  ערבים 
רעש  גם  היה  השכונה.  לכיוון  יורים  כשהם 
כבד יותר של מקלעים, אש מלפידים האירה 
את החושך מכל עבר. עזרא חשש, הלפידים 
שמועות  הגיעו  כבר  רע.  סימן  עוד  היוו 
בתי  את  לשרוף  הערבים  של  ניסיונות  על 
היהודים על תכולתם... הוא שמע את ההמון 
עולות  פעם  כשמדי  בחושך  אליו  מתקרב 

אל  ‘ארד  ללערב’. קריאות  ערב, 
שידע  עזרא 
ידע  ערבית 
הפרוש  כי 
‘אדמת  הוא: 

 – הערבים 
עזרא  לערבים’. 
נוצר את  ישב שקט ומתוח בעמדה הקטנה, 
האש ומחכה שיתקרבו. היה זה ערב חנוכה, 
כאמור, ועזרא שאב עידוד מסיפורי הגבורה 
על מעטים מול רבים ועל חוזקה של אמונה. 
הוא לא זלזל בכוחם של הערבים שמספרם, 
כשלושת  היה  יותר,  מאוחר  יותר  גילה  כך 
מרוחקים  ממקומות  הגיעו  ורבים  אלפים! 
מקום  כאן  היה  לא  האזור.  את  לתקוף  כדי 
ראשו  את  עזרא  עטף  הקור  בגלל  להיסוס. 
כהטעיה  שהסתבר  מה  ערבית,  בכאפייה 
אליה.  התכוון  לא  שכלל  למרות  מוצלחת 
עם  ראשו  את  המתקרבים  הערבים  משראו 
הכפייה מציץ לעברם חשבו כי הוא משלהם 
מחכים  ערב’...  אל  ‘ארד  לעברו  ושאגו 
עזרא  מצד  הגיעה  ומשהתשובה  לתשובה. 
החכם: ‘ללערב’ בתוספת ‘תעל להון’, כלומר 
יותר שהוא  ‘בוא הנה’, הם היו בטוחים עוד 
את  עזרא  הוציא  אז  עוד,  והתקרבו  משלהם 

גופו מהעמדה מחזיק רימון רסס קטלני  כל 
הרימון  המתקרבת.  החבורה  אל  והשליכו 
החבורה.  של  רובה  את  קוטל  התפוצץ 
לירות  המשיך  מהתכסיס,  מעודד  עזרא, 
אחרי  לעמדה.  חבריו  את  מלהיב  עבר  לכל 
התחמושת  כי  לב  שמו  דקות,  כמספר  עוד 
מתחילה לאזול, אז רץ עזרא תחת מטר אש 
כבד אל השכונה כדי להביא עוד תחמושת. 
מה שמח הוא לגלות ארגז רימונים מבריקים 
ורץ  שיכל  כמה  אסף  הוא  לו.  רק  המחכה 
נמשכה  ההתקפה  העמדה.  אל  חזרה  שפוף 
והנה שוב מתקרבים לעמדה ערבים חמושים 
נזרקה  הסיסמא  אש.  ולפידי  ברובים  היטב 
אל  ‘ארד  עזרא:  ידי  על  הפעם  לאוויר,  שוב 
‘ללערב’.  לבוא  אחרה  לא  ערב’...התשובה 
רימון  לכיוונה  נזרק  התשובה  משנשמעה 
קטלני נוסף מבית היוצר של מיודענו 
המתוחכם. התוצאה הייתה דומה. 
אותו  ושוב  שוב  עזרא  עשה  וכך 
רימונים  כשישים  אולי  הערב, 
אך,  שיטה.  באותה  זרק  הוא 
לערבים גם היו הצלחות 
עת  הערב,  באותו 
הגיעו  הטעייה  בתרגיל 
מצפון  השכונה  לקצה 
בידם  כשלפידיהם 
את  לשרוף  והחלו 
מאנשי  חלק  הבתים. 
לנוס  החלו  השכונה 
מפקירים  נפשם,  על 
את רכושם לאש. הבריחה של 
והערבים  התעצמה  השכונה  אנשי 
המגנים  למרכזה.  להתקדם  החלו 
נלחמו בחירוף נפש, אך הם היו דלים 
בתחמושת. הרבה קורבנות היו לערבים, 
כשעתיים  אחרי  המשיכה.  ההתקפה  אך 
פתאום שרר שקט, ושני הצדדים ניסו לתהות 
על מצבם. הסתבר כי כאלפיים חמש מאות 
מתושבי השכונה ברחו, אך לעומתם הסתבר 
שהצליחו  אצ”ל  אנשי  מצד  תגבורת  באה  כי 
לעקוף את מחסומי הבריטים והגיעו בדרך לא 
דרך אל השכונה, כולל חציית ואדי מוסררה, 
נמשכה  הלחימה  היום.  של  איילון  נחל  הוא 
כאשר עזרא מצליח במעלליו ושורד למרות 
משעלה  מנותקת.  כמעט  הייתה  שעמדתו 
משאירים  כשהם  הערבים  נסוגו  הבוקר 
פצועים!  וכאלף  הרוגים  כמאתיים  אחריהם 
מתושבי  הרוגים  שני  ‘רק’  נספרו  מצדנו 
שלהם.  הצריף  מהצתת  כתוצאה  השכונה 
ומאות  נשרפו  נוספים  צריפים  כשלושים 
נשארו חסרי בית. ההתקפה הזו של הערבים 
הוכיחה שוב את אוזלת ידם של הבריטים וכי 
של  נקודתיים  במאורעות  יותר  מדובר  לא 
ערבים, אלא בהתארגנות מסודרת ובמלחמה 
אמיתית על הארץ  - על כל הארץ, כולל אזור 

תל אביב...
מעובד מתוך ספרו של דודו דיין, ‘עושים מדינה’.

היה זה ערב חנוכה, כאמור, 
ועזרא שאב עידוד מסיפורי 

הגבורה על מעטים מול רבים 
ועל חוזקה של אמונה. 

הוא לא זלזל בכוחם של 
הערבים שמספרם, כך גילה 

יותר מאוחר יותר, 
היה כשלושת אלפים!
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אחוריתמראה
"עלינו להביא בחשבון כי ייתכן שהיום המקווה יתמהמה לבוא. ולכן 

אל לנו להיקלע למצב שבו תקצר נשימתנו, נילחץ וניאלץ לקבל 
תנאי שלום שאינם לרוחנו. עלינו להגביר את הקצב ולהרחיב את 

מפת ההתנחלות בשטחים. התנחלות כפרית ועירונית, בניה ממלכתית 
והשקעות הון פרטי. לא חסרות לנו היום לבני העשייה: יש לנו 

צעירים וצעירות רבים הרוצים לצאת להתיישבות בשטחים. עוצמתנו 
הצבאית סוככת על מפעלנו ומעניקה לו בטחון יותר מאי פעם בעבר. 
אל נגזור על התנחלותנו גבולות סרק ואל נהלך על עצמנו אימים של 
"גחלים לוחשות". אם אמנם אורבות סכנות למפעלנו – מוטה שנעיז 

בעשייה מאשר שנסתכן באי-עשייה". 
)משה דיין, שר הביטחון. השבוע לפני 40 שנה בדיוק, בעיתון "דבר"(.

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

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

העורך מתנצל בפני ישראל שלי
שעבר,  בשבוע  לפירסומנו  בהמשך 
שלי"  "ישראל  חברי  מאות  פנו 
לעורך ה"סאנדיי טיימס" במחאה על 
הקריקטורה האנטישמית שפורסמה 
הוצג  בה  הבינלאומי,  השואה  ביום 
חומה  בונה  נתניהו  הממשלה  ראש 
בדמם של פלסטינים. העורך, מרטין 
איוונס, הביע את התנצלותו במכתב 
התנועה  לחברי  במיוחד  ששלח 
היה  "הפרסום  כי  לו  ברור  כי  ואמר 
בלתי   – והתזמון  מצערת  טעות 
וממושך  ארוך  מאבק  זהו  נסלח". 
והעם  המדינה  תדמית  על  המתנהל 
ימשיכו  שלי  ישראל  חברי  היהודי. 
ומחוצה  בישראל  בהמוניהם  לפעול 
הגורמים  מול  ולשכנע  להסביר  לה, 

שנרתמים  הרבים  החברים  לכל  רבה  תודה  האנטי-ישראליים. 
לפעולות פעם אחר פעם - אין כמוכם! בזכותכם ננצח.

היו שותפים בממשלה 
החדשה

הנשיא  הטיל  השבוע 
מלאכת  את  פרס 
על  הממשלה  הרכבת 
המו"מ  נתניהו.  בנימין 
בעיצומו  הקואליציוני 
תוקם  הקרובים  ובימים 
אנחנו  חדשה.  ממשלה 
את  לגבש  מתכוונים 

הנושאים החשובים לחברי "ישראל שלי" ולהעביר אותם לחברי 
הממשלה החדשה. החלנו בגיבוש נושאים ופרסמנו שניים מהם 
אמיתי  אכיפה  מנגנון  ובניית  למולדתם  המסתננים  החזרת   -
בנגב. עכשיו תורכם. מה הנושאים החשובים לכם? במה הייתם 
הפייסבוק  בדף  לנו  כתבו  תעסוק?  החדשה  שהממשלה  רוצים 
מה הנושאים החשובים שצריכים להיות בטיפולה של הממשלה 
החדשה. בימים הקרובים נמשיך לפרסם את הנושאים החשובים 
התוכנית  את  החדשים  לשרים  נעביר  הממשלה  תוקם  וכאשר 

שתגובש על-ידי חברי ישראל שלי. היו שותפים והשפיעו.
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 הרב משה צבי נריה
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

התלמידים חוזרים לכיתות מאוכזבים ובתחושת הפסד. כעבור שעה קלה, 
הם מקבלים הודעה שהרב נריה קורא להם לשיחה. הרב  ניגש ישר לעניין. 
"אמרו לי שחלק מהחברים מאוכזבים", אומר, "ציפיתם לנצחון? אך הרי 
הוא אורח שלנו, ולאורח מדברים יפה!" הבחורים לא מאמינים למשמע 
בויכוח,  אך  תה,  כוס  לו  תן  אורח,  הוא  אם  לעניין?  הקשר  מה  אוזניהם: 

תנצח! הרב נריה ממשיך: "הרי ניתן היה לענות לו בפשטות…" 
כיצד  התלמידים  בפני  ומציג  קובנר,  אבא  טענות  כל  על  הרב  חוזר  ואז 
היה ניתן לענות בחריפות רבה על כל  שאלה ושאלה. הבינו התלמידים 
לכל  ונפלאות  נהדרות  תשובות  היו  לרב  אכן  לעצמם,  שתיארו  שכפי 
אחת מטענותיו של אבא קובנר, אך מפני חשיבות מצוות הכנסת אורחים 
ביטל אותן, והעדיף להעניק לאורח את הזכות לשאת דברים בפני קהל 

התלמידים, מבלי לעמוד למבחן. כך הייתה דרכו.*

1976. ישיבת בני עקיבא בכפר הרא"ה. אחד הבחורים מציע לארגן סימפוזיון בין ראש הישיבה, הרב משה צבי נריה,  לבין אבא קובנר , הוגה דעות ממחנה 
השמאל, שגר באחד הקיבוצים בסביבה - איש עם עבר מפואר כלוחם בשורות הפרטיזנים.

דגן
וה 

תק





הרב משה צבי נריה נולד בכ"א בשבט תרע"ג, בלודז' שבפולין לרב פתחיה מנקין ולרחל. עלה לארץ ישראל בשנת ה'תר"ץ 
(1930) בעקבות בקשה מטעם ישיבת "מרכז הרב" בירושלים. מיד כשהגיע נקשר לרב אברהם יצחק הכהן קוק, ולבנו, 
הרב צבי יהודה. נמנה עם ראשי תנועת הנוער הדתי בני עקיבא ושימש מנהיגה הרוחני של התנועה שנים רבות. באחד 
מסמינריוני המדריכים בשנת תרצ"ט ,החליט הרב נריה שאין אפשרות למנוע את הסחף של הנוער הדתי אל עבר החילוניות 
ללא מוסד חינוכי "משלנו". וכך מוסד הרעיון , והוקמה מתוך קשיים, ישיבת בנ"ע "כפר הרא"ה" שהתחילה מישיבה קטנה עם 

13  תלמידים והלכה ושגשגה והייתה לאם הישיבות הציוניות.
הרב נריה נפטר בגיל 82, בי"ט בכסלו ה'תשנ"ו (12 בדצמבר 1995).



הבמה  על  נרגשים.  קצת  האוכל,  בחדר  מתכנסים  התלמידים  כל 
המאולתרת, יושבים הרב נריה ואבא קובנר. הבחורים מצפים בכליון עיניים 
לראות את רבם הנערץ "מנצח" בדיון את יריבו. הקהל יושב במתח ומוכן 
קובנר מדבר בבהירות  "שלהם". הסימפוזיון מתחיל. אבא  לנציג  להריע 
הרב  של  לתורו  מחכים  כולם  עמדותיו.  את  היטב  ומנמק  ובהתלהבות 
נריה מגיב באיפוק  כולם, הרב  והנה, לתדהמת  כגמולו.  לו  נריה, שישיב 
לדברי קובנר - הוא מחייך, מדבר בשקט ובמתינות, מבלי לגלות חריפות 
ועוקצנות, שהיו מסייעים "לנצח" את הקרב. הוא מתייחס לנושאים, אך רק 

בצורה כללית, עקרונית, מבלי לצאת להתקפה לה מצפה הקהל.

*על פי סיפורו של הרב יונה גודמן באתר "בני עקיבא עולמית".
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שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!

 | www.beitel.co.il 
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רח’ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783 | חנות ההוצאה: רח’ בית הדפוס 6 , ירושלים 02-6427117 
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אטרקציו"ש אלפי מבקרים פקדו את דוכני התיירות של יש”ע ביריד התיירות 
המבקרים  התערוכה.  בגני  השבוע  שהתקיים   IMTM 2013 הבינלאומי 
יין מיקבי הבוטיק,  , משקפים בתלת מימד, טעימות  נהנו מהדגמת מיצגים 
מוצרי בריאות, מפות תיירות וחומרי פרסום על האתרים והאטרקציות במגוון 
האתרים. כבר יותר מ-15 שנה משתתפות עמותות התיירות של יש”ע ביריד, 
כשהשנה הצטרפה לראשונה גם קרית-ארבע חברון, בהובלת ראש המועצה 
. נצפו: יו”ר מועצת יש”ע הנכנס אבי רואה, סמנכ”ל מועצת  1 מלאכי לוינגר 
יש”ע יגאל דילמוני, משה רונסקי מבנימין, נתי ישראלי משומרון ושרוליק גנוד 

מהר-חברון.

ובנים”.  “אבות  למפעל  מצווה”  “בר  השבוע  ציינו  אל  בבית  תורה  של  בית 
ביישוב אומרים כי כבר 13 שנה ברציפות, מתכנסים מדי שבת כ-300 ילדים 
נוער ללימוד בן שעה עם אביהם, בכל מזג אוויר. בחגיגת בר המצווה  ובני 
השתתפו רבני היישוב, הרב זלמן מלמד והרב שלמה אבינר, ראש המועצה 
משה רוזנבוים, מנהל המפעל בבית אל הרב ישי שטמפפר, מנהל מחלקת 
הדת במועצה ר’ דוד נזרי ונציגי ארגונים המעודדים לימוד אבות ובנים ברחבי 

. 2 הארץ 

שר-שלום  האזרחי-לאומי,  השירות  מנהלת  מנכ”ל  במתנדבות  ביטחון 
ג’רבי, ביקר בשבוע שעבר במועצה המקומית אפרת. זמן קצר לפני הביקור, 
ניסיון  סיכלה אחת ממתנדבות השירות הלאומי במוקד הביטחוני באפרת, 
למתנדבות  והודה  השירות  במקומות  סייר  ג’רבי  היישוב.  לתחומי  חדירה 
עודד  המועצה  ראש  הובילו  הביקור  את  המסורה.  עבודתן  על  אישי  באופן 

רביבי ומנכ”ל המועצה יהודה שוויגר.

פארק הל”ה - בקרוב לרגל 65 שנה לנפילת 35 הלוחמים שביקשו להסיר את 
המצור על גוש עציון, החליטה המועצה האזורית בגוש להקים פארק תיירותי 
לזכרם, בשיתוף הקק”ל. “פארק הל”ה” יכלול חניוני לילה ויום, אזור טיולים, 
לכפר  עד  הלוחמים  בדרך  אופניים  שביל  וכן  תצפית  נקודות  נוער,  מחנות 
עציון. ראש המועצה, דוידי פרל, מציין כי “הפארק יחבר תיירים רבים מהארץ 

ומהעולם למורשת הישראלית”.

כבודה של אכסניה לקראת יום השנה ה-2 לרצח בני משפחת פוגל, הכריזה 
הישיבה הגבוהה באיתמר על כוונתה להניח ביום הזיכרון אבן פינה לפנימיות 
יהיו בית של  “הפנימיות  כי  גולדברגר, אומר  אריה  חדשות. מנכ”ל הישיבה, 
קבע עבור בני הישיבה ולומדי התורה ובית עבור נשמותיהם של בני משפחת 
פוגל היקרים”. בישיבה מזמינים את הציבור לתרום ולסייע להקמת הפנימיות 

ולהנצחת שמם של הנרצחים.

אם הבנים בבית הכנסת בשכונת נתיב האבות שביישוב אלעזר בגוש עציון 
הי”ד,  ואלירז פרץ  אוריאל  חגגו השבוע הכנסת ס”ת שנכתב לע”נ האחים 
פריז  תושב  יהודי  ע”י  ונתרם  נכתב  הספר  המולדת.  על  בהגנה  שנפלו 
ששמע את סיפורה המרגש של מרים פרץ, אם הבנים. באירוע המרגש נכחו 
למעלה מאלף רבנים, מפקדים, חיילים, תלמידים ותושבים. בין המשתתפים: 
הרב  הרב חיים אירם,  הרב שאול דוד בוצ’קו,  הרב רפי פרץ,  הרבצ”ר תא”ל 

אלמוז,  מוטי  תא”ל  האזרחי  המנהל  ראש  מידן,  יעקב  הרב  טולידאנו,  יוסף 
3 וקצין ההגמ”ר של האוגדה סא”ל  מפקד אוגדת איו”ש תא”ל חגי מרדכי 

מרדכי )מכי( סיבוני.

חתמו  אפרת  המקומית  המועצה  עובדי  ממאה  למעלה  באפרת  נאמנים 
מאמין”  ה”אני  עקרונות  את  הכוללת  לציבור”,  השירות  “אמנת  על  השבוע 
באמנה  שלום.  דודי  ד”ר  הארגוני  היועץ  בעזרת  שנוסחו  כפי  המועצה,  של 
ולספק  גבוהות,  ושירות  מקצועיות  רמת  על  לשמירה  העובדים  מתחייבים 
לתושבים מענה אמין והוגן. ראש המועצה, עודד רביבי, חתם גם הוא ואמר כי 

. 4 הוא רואה בכך תעודת כבוד למועצה ועובדיה 

“בני  ומכינת  אריאל  אוניברסיטת  בין  מיוחד  פעולה  שיתוף  להוביל  ללמוד 
5 הוליד תכנית לימודים ייחודית לשינוי פני החברה הישראלית,  דוד” בעלי 
בשילוב תואר אקדמי. התכנית – “חי רועי” – תאפשר החל מהשנה הבאה 
)תשע”ד( לבוגרי צבא בעלי רקע תורני להמשיך ולבנות את עצמם לקראת 
ללימודיהם  במקביל  ישראל,  בעם  ואידיאליסטיים  ציבוריים  תפקידים 

האקדמיים באוניברסיטה לתואר ראשון.
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