מה בוער

ישראל תחגוג ביום א' הקרוב את ל"ג בעומר במדורות ענק בכל רחבי הארץ

שלנו

 | 338במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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טנק סורי במבואות דגניה
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

ממשלת ישראל ביקשה השבוע לקדם
את הסכם ‘שמים פתוחים’ שנועד להביא
לירידת מחירים משמעותית בתחום
התעופה .אך כאשר שרים בממשלה
ממשיכים להתבטא בעד הקמת מדינה
פלסטינית ,הם סוגרים במו ידיהם את
המרחב האווירי של ישראל .אם חלום
האימים של מדינה פלסטינית בשטחי
יו”ש ייצא לפועל ,המרחק הזעום בין
“הקו הירוק” לנתב”ג יאפשר למחבלים
להסתפק בפצצת מרגמה מהסוג הכי
פשוט כדי ליירט מטוסים ולחבל באופן
חמור ביותר בביטחון וכלכלת ישראל.
הסכם שמים פתוחים העסקי חייב להיות
מלווה בהחלטה על שמים פתוחים מבחינה
ביטחונית .ממשלת ישראל חייבת לדחות
את רעיון הקמתה של מדינה פלסטינית.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:40
תל אביב 18:56
חיפה 18:47

יציאה
19:54
19:57
19:57

כניסה
18:45
חברון
18:45
שכם
באר שבע 18:54

יציאה
19:54
19:55
19:55

חיים נחמן ביאליק
דמויות מופת בעם ישראל
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כשרות וציונות
מה קורה

על הפרשה אמור
הרב משה פינצ'וק

שלוחי העם או שלוחי הא-ל?

ראש המרכז למורשת ישראל,
רב קמפוס המכללה האקדמית נתניה ומרבני צהר

רשת אמור זרועה תמיהות.
א .הגמרא (גיטין ס’ ע”א) מונה שמונה
פרשיות שנאמרו בהקמת המשכן,
בראש חודש ניסן“ :שמנה פרשיות נאמרו ביום
שהוקם המשכן ...פרשת כהנים ופרשת לוים
ופרשת טמאים ופרשת שילוח טמאים ופרשת
אחרי מות .“ ...מקומן הנכון של אלו הוא
בפרשת שמיני ,הפותחת בהקמת המשכן.
בפועל ,חלק מפרשיות אלו נכתבו בפרשתנו,
בפרשת אמור ,במקום בפרשת שמיני .כך,
למשל ,מסביר רש”י את המושג פרשת
כוהנים כמתייחס לפסוקים מן הפרשה שלנו,
וכך גם מביא הריטב”א בשם ר’ יצחק ביחס
לפרשת טמאים.
מדוע זזו פרשות אלו ממקומן?
ב .השוואה בין פרשת המועדות בפרשתנו

לפרשת המועדות בפרשת פינחס מראה
כי בפרשתנו מתמקדים במצוות היום של
המועדות ,ואילו בפרשת פינחס הדגש
הוא על קרבנות החגים .לכאורה ,פרשת
המועדות שבאמור ,הדנה במצוות היום,
השוות לכל עם ישראל ,מתאימה יותר
לפרשת פנחס .ואילו פרשת המועדות
שבפינחס הדנה בפירוט בקרבנות המועדים
מתאימה לפרשת אמור שבספר תורת
כהנים? מדוע הוחלפו פרשות אלו?
ג .שם הפרשה ,אמור ,נלקח מהפסוק
ֹׁשה
ֹּאמר ה’ ֶאל מ ֶ
הראשון של הפרשהַ “ :וי ֶ
ֱאמֹר ֶאל ַה ּכֹהֲנִ ים” .זוהי בחירה מוזרה,
לאור תוכן הפרשה ,מתאימה יותר המילה
“הכֹהנים” שבפסוק.
מפתח להבנת הפרשה טמון בדברי הספורנו

פ
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שמים סגורים

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

צילוםAF1621 :

חדש של מכון גיאוקרטוגרפיה שנערך עבור
אוניברסיטת אריאל ופורסם השבוע נמצא כי
כ %80-מהציבור סבורים שעל ישראל להחיל
ריבונות ביהודה ובשומרון בתנאים כאלה
או אחרים ,מתוכם יותר משליש מהציבור
סבורים כי ישראל צריכה להחיל את ריבונותה
על כל שטחי יהודה ושומרון .הנוכחות
היהודית והחזרה ההיסטורית של עם ישראל
לארץ ישראל ובפרט להר ,בו התרכזו עיקר
חייהם של העם היהודי לפני הגלות ,היא כבר
עובדה מוגמרת .אף מדינה פלסטינית לא
תוכל להתקיים ביהודה ושומרון.
גם הממשלה יודעת זאת ,אך שרים מסוימים
מתעקשים לדבר על רעיון שתי המדינות
כנתון להסכמה רחבה .אחד מהם הוא שר
האוצר ,יאיר לפיד.
השר לפיד היה עסוק השבוע בתקציב החדש
וברפורמות החשובות שהממשלה מובילה

נדב פרנקל

פה ושם
מערת הערביה
נדב פרנקל

בימי ספירת העומר אנו אבלים על מותם של
 24אלף תלמידי ר' עקיבא .על פי מסורות
שונות ,מתו התלמידים במהלך מרד בר
כוכבא ,שרבי עקיבא היה אחד ממנהיגיו.
במהלך "מבצע מדבר יהודה" נתגלו ע"י
יגאל ידין במערת האיגרות שבנחל חבר,
איגרות שנשלחו משמעון בר כוכבא אל
מפקדי המרד .באחת האיגרות מבקש
בר כוכבא אספקה של ארבעת המינים
לצבאותיו" :שמעון ליהודה בר מנשה
לקרית ערביה .שלחתי לך שני חמורים...
כדי שיעמיסו וישלחו למחנה אצלך לולבים
ואתרוגים .ואתה שלח אחרים מאצלך

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

ויביאו לך הדסים וערבות ,והתקן אותם
ושלח אותם למחנה מפני שהצבא רב .היה
שלום" (מתורגם מארמית).
היכן היא אותה קרית ערביה? בשנת
תשכ"ח נמצאה מערה ליד מחנה הפליטים
אל ערוב ,השוכן מדרום לצומת גוש עציון.
באולמה המרכזי נמצאו שברים של
מאות קנקני מזון ,המעידים על היותה
מחסן של חומרי מזון .במערה נמצאו גם
מטבעות וממצאים נוספים מימי מרד
בר כוכבא .אחד מן הממצאים המרגשים
ביותר היה מפתח ארכובה ,מפתח אותו
לקחו המורדים בתקווה כי יום אחד יוכלו
לחזור לבתיהם שנעזבו .המבנה של
המערה ,העשוי מחילות קשות למעבר,
דוחה את האפשרות כי היא שימשה

+

+

שר החוץ של ארצות הברית ,ג’ון קרי,
שביקר לאחרונה בישראל ,מעריך כי
קיים “חלון הזדמנויות של שנתיים”
בו ניתן יהיה להשיג הסדר אשר יכלול
ביסודו הקמת מדינה ערבית לצד
ישראל .בתום תקופה זאת ,עפ”י קרי,
החלון ייסגר והאופציה להקמת המדינה
הפלסטינית כבר לא תהיה על השולחן.
זוהי התקדמות מעניינת .בעוד שבעבר
הורגלנו למצב בו האמריקנים דוחקים
בנו לגשת לשולחן המשא ומתן
ולקבל את התנאים המוקדמים של
הפלסטינים ,היום רוב הלחץ מופעל על
נציגי הרשות  -אמריקה דורשת מהם להגיע
לשולחן המשא ומתן ללא דרישות מקדימות
ואף מאיימת לעצור את הזרמת הכספים
לרשות ,באם יסרבו.
אך קרי שבוי עדיין ,כפי שניתן לראות מדבריו,
בחלומות שווא .מסיבה לא מובנת הוא
מאמין שבמהלך השנתיים הקרובות (באופן
מקרי אלה השנתיים המכריעות של כהונתו
בתפקיד) ,דווקא יכולה להיווצר מציאות בה
הפלסטינים יבואו לשולחן המשא ומתן ויהיו
מוכנים להתפשר על פחות משהציע להם
אהוד ברק בקמפ דייוויד.
אמריקה ,על כל פנים ,מתחילה להבין ,גם אם
לא באופן מספק ,את מה שרוב הישראלים
כבר הבינו מזמן .לא רק בעוד שנתיים ,כי
אם כבר היום ,וכנראה שמעולם לא באמת
ניתן היה להקים מדינה פלסטינית .בסקר

בתחום הכלכלה .בין השינויים בלט
במיוחד הסכם “שמים פתוחים” ,שעמד
בתחילת השבוע בראש הכותרות.
הסכם זה ,כך אומרים יוזמיו ,יפתח את
שוק הטיסות הבינלאומיות לתחרות
וצפוי להביא לירידה משמעותית
במחירים.
האבסורד הוא שאם יתגשם חלומם
של לפיד וקרי אודות מדינה פלסטינית,
מדיניות “שמים פתוחים” לא ממש
תועיל לפתוח את השמים .השתלטותם
של מחבלים ערבים על מערב השומרון
ובנימין ,יציבו את נמל התעופה בלוד,
הנמצא במרחק קילומטרים ספורים מ”הקו
הירוק” ,תחת איומי טרור בלתי פוסקים.
באמצעי לחימה פשוטים כמו פצצות מרגמה
מהסוג הביתי ,יוכלו המחבלים לפגוע
במטוסים הממריאים והנוחתים ולהביא ,חס
ושלום ,למכה קשה לביטחון וכלכלת ישראל.
איש אינו אוהב לקחת על עצמו את תפקיד
נביא הזעם .אך לפני ההתנתקות הזהירו
מנהיגי הימין את הממשלה מפני הטילים על
אשדוד ובאר-שבע ,הזהרות שזכו בעיקר
ללגלוג וזלזול מצד נציגי הממשלה מעל
בימת הכנסת ובכלי התקשורת .הדיבורים
המסוכנים על הקמת מדינה פלסטינית
בשטחי יהודה ושומרון חייבים להיפסק ,ועל
ממשלת ישראל להבהיר לממשל האמריקני
שבין הירדן והים יכולה להתקיים רק מדינה
אחת .מדינת ישראל.

למגורים ולשגרה ,ולכן נראה כי המערה
שמשה ללחימה ברומאים .כך מתאר זאת
ההיסטוריון הרומי קאסיוס-דיו ,בן המאה
השלישית לספירה" :הם (המורדים) לא
העזו לצאת כנגד הרומאים במערכה גלויה
בשדה הקרב ,אלא שתפסו את העמדות
בעלות היתרון במדינה ,וביצרום במחילות
ובחומות ,כדי שיהיו בידיהם מקומות מקלט
בשעת הצורך".
החוקרים משערים כי מערת המסתור
שנתגלתה ליד אל ערוב היא "קרית
הערביה" המופיעה באיגרת מנחל חבר,
והיא שמשה אחד ממרכזי המרד באזור
הר חברון .כיום ,למרבה הצער ,הגישה אל
המערה לא אפשרית מסיבות ביטחוניות.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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שלוחי העם או שלוחי הא-ל?

על הפרשה אמור

המשך מעמוד השער

בתחילת הפרשה“ :וינזרו מקדשי בני ישראל”
– שלא יחשבו שלגודל מעלתם יהיו קדשי
העם כחולין אצלם” .הכוהנים זוכים ליחס
מיוחד ולמעמד שונה משאר העם .בפרשות
תצוה וצו מתוארים הטקסים שמקדישים
ומפרידים את הכוהנים מהעם .במתן תורה
הכוהנים זוכים למעמד מיוחד .בתחילת
פרשת אמור ההגבלות והאיסורים המיוחדים
לכוהנים מדגישים ומרחיבים את הפער
החברתי בינם לבין שאר העם.
כיוון שכך ,עלולים להתפתח בקרב הכוהנים
רגשי עליונות וניכור כלפי העם מצד אחד,
והרגשת קרבה מוגזמת אל הקב”ה מצד שני.
יש חשש שהכוהנים ייתנו פרשנות לא נכונה
למעמדם; הם עלולים לתפוס את עצמם כחטיבה
מנותקת מהעם ,ולראות עצמם כבני אלוקים.
ייתכן שיתחילו לראות את בית המקדש כביתם

שלהם ,כמקום שבו הם בעלי הבית ,ומתוך כך
יזלזלו ויקלו ראש בקדושת קודשי בני ישראל.
פרשת אמור באה להילחם נגד מושג
הקדושה היחסית ,ולבסס את ההבנה כי כל
עם ישראל שייך למערכת חוקית וחברתית
אחת .כדברי הספורנו“ :שלא יחשבו
שלגודל מעלתם יהיו קדשי העם כחולין
אצלם” .מיד אחרי “פרשת כוהנים” הדנה
במעלת הכוהנים ,ובצמוד לה ,מופיעה
“פרשת טמאים” ,המגדירה היטב את
מעמד הכוהנים .על הכוהנים להפנים שהם
אינם בני אלוקים ,בית המקדש אינו ביתם,
וקודשי בני ישראל קדושים להם כפי שהם
קדושים לשאר עם ישראל .הסוגיה בגיטין
רואה את “פרשת כוהנים” ו”פרשת טמאים”
כשתי פרשות נפרדות ,שכן לשתיהן מגמות
סותרות“ :פרשת כוהנים” עוסקת במעלת

הכוהנים וייחודם ,ואילו “פרשת טמאים”
מטרתה להעמיד את הכוהנים במקומם.
לכן פרשיות אלו נותקו ממקומן הטבעי בפרשת
שמיני ,העוסקת ביום הקמת המשכן .יום הקמת
המשכן הוא יום הקדשת הכוהנים .מעמד המדגיש
את מעלתם וייחודם .אין זה הזמן להעביר בו גם
את המסר ההפוך .מכאן לשם הפרשה“ :אמור”
זו מילה חסרת משמעות והעדפתה על פני
המילה “הכוהנים” בולט ומעביר מסר דומה.
כך יש להבין גם את מיקומה כאן של פרשת
המועדות .אל להם לכוהנים לחשוב כי המועדים
הם ימי חג שלהם; משמעותם של החגים
משותפת לכל עם ישראל ,ולכן מדגישה פרשת
המועדות כאן דווקא את המרכיבים המשותפים
לכל עם ישראל ,וההתייחסות לקרבנות החגים
שולית .כדברי הרמב”ן“ :אין לכהנים עסק בענין
המועדות יותר מאשר לישראל בהם”.
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טנק סורי במבואות דגניה

סיפורי ארץ ישראל

מ

אבישי דגן

וצאי שבת .15.4.48 ,הפלישה
העשן והאש פנימה .שלום
הסורית החלה ,כפי שרבים ידעו
מנסה בינתיים שוב – וזורק
שיקרה מיד עם הכרזת המדינה.
בקבוק נוסף לחלק הטנק
אורות רבים של כלי רכב נצפו גולשים
הקרוב אליו .הבקבוק פוגע
מרמת הגולן אל עמק הירדן ,ואיתם המוני
בשרשרת ונדלק .בקבוקים
קניי ארטילריה ,ורגלים .מול הכוחות
נוספים נזרקים מכיוונים
הרבים ,כשבאחריותם גזרה ענקית  -עומד
שונים ,ופגז מטול מסוג
גדוד אחד עלוב בנשק ותחמושת  .היו
‘פיא”ט’ חודר את צריח
אלו  400לוחמי ‘גולני מגדוד  .2הסורים
הטנק .הטנק מתכסה באש
חודרים לארץ ,עוברים בקלות את העיירה
ענקית ,אנשי צוותו קופצים
צמח ומגניה הדלים והנה הם עומדים
ונהרגים
נורים
ממנו,
בשערי מסדה ושער הגולן .הקיבוצים
במקום .הטנק מושבת!
האלו נכבשים ותושביהם נוטשים.
הטנק שמאחוריו מזהה
עתה שתי ה’דגניות’ הופכות ליישובי
את שקרה לחברו
הח
בורה
ה
כמעט מיואשת הגיעה אל
הקו הראשון...
ונסוג אחורה .בינתיים
עם בוקר ה 20.5-החלה ההתקפה .ידין בוכה ממש ...בוכה על כל יצירתם
טנק נוסף חטף פגז
חמישה טנקים סורים בעזרתם של שעומדת להיהרס .ידין כאב איתם את
מרגמה ועלה באש
משוריינים קלים וארטילריה כבדה
ועוד משוריין החל
כאבם .הוא העריץ אותם ולא ישיב
אותה לא הכירו מגני דגניה ובתוספת
לעלות לפתע באש.
להם.
חשב
וחשב
ובסוף אמר“ :בקבוקי
מאות חיילים החלו במתקפה
הנרגשים
המגנים
משולבת מולוטוב”“ .מה???” זעק אברהם האפט
על דגניה .מולם עומדים  70איש ,חברי
מגודל הצלחתם צצו
משק ומגויסים נוספים .להגנת היישוב ממייסדי דגניה“ .בקבוקי מולוטוב!?”.
עמדותיהם
מתוך
ידין לא נלחץ וענה“ :כן .כבר היו
עומדות שתי גדרות שאולי היו יכולות
והחלו להמטיר אש
קשה על החילים
לעצור את החיילים הרגלים ,אך לא מקרים בהיסטוריה שבקבוקי מולוטוב
יכלו לעמוד מול הטנקים הכבדים.
הסורים הרגליים ,שנסו
שברו התקפות”
מיקוש בין הגדרות ,אף הוא לא היה
לכל עבר .באותו הזמן,
בנמצא .הילדים ורוב הנשים פונו זה
פגזי הנאפוליונצ’יקים
מכבר .הטנקים נעו קדימה בקלות ,רומסים
החלו ליפול על הכוחות
בדרכם את הגדר החיצונית ,ממשיכים
הסוריים ,גורמים לבהלה
להתקדם לגדר הפנימית ,אש רובים לא
רבה ולהשמדת עוד חלק
עוזרת ,נשק נגד טנקים בקושי נמצא .הטנק
מהכוחות .הכוחות הנסוגים
הראשון פורץ את הגדר הפנימית והוא כמעט
ניסו להתארגן מחדש והפעם
בתוך הקיבוץ...
לנסות לתקוף את דגניה ב’,
נחזור כמה ימים אחורה ,ל :16.4-בפני בן
אך שם כבר רוחם נחלשה -
גוריון מתייצבת משלחת של ותיקי עמק
אפילו לא חשבו להתקרב אל
הירדן .הם מבכים בפניו על מצבם“ :הסורים
הגדרות עם הטנקים וניסו
כבר פלשו וכבשו חלק מהישובים .הקרב
את כוחם מרחוק .גם כאן
בצמח היה קשה ורבים נפגעו .אין לנו בן גוריו .אז מצא ידין פשרה“ :התותחים הפציצו ה’נאפוליונצ’יקים’ מרחוק עוזרים
מספיק לוחמים .אין לנו מספיק תחמושת .יועברו תחילה לעמק הירדן לעזרת הדגניות למגנים אפילו בלי שידעו כי ידין סידר להם
הגרוע מכל יכול לקרות .בן גוריון ענה :ואח”כ יועברו לירושלים” .בן גוריון הסכים .לבסוף תגבורת רצינית.
“אומר לכם את האמת :אין לי! אם אתם ואכן התותחים הועברו לרכס ‘פוריה’ שמעל ההתקפה הסורית המשולבת נבלמה.
רוצים תלכו אל ידין .אולי יש לו משהו לתת .הכינרת ולאחר הדרכה קצרה לצוותי הסורים הופתעו ופתחו במנוסה ויותר
החבורה הכמעט מיואשת הגיעה אל ידין ההפעלה כאשר אין לתותחים אמצעי כיוון לא שבו לתקוף את ה’דגניות’ .השילוב
בוכה ממש ...בוכה על כל יצירתם שעומדת הם היו מוכנים פחות או יותר להפעלה.
של נחישות ,בקבוקי ‘מולוטוב’ קטלניים
להיהרס .ידין כאב איתם את כאבם .הוא ובינתיים בדגניה ,ההתקפה הסורית :הטנק מיצור ביתי וסיוע ארטילרי בדמות תותחי
העריץ אותם ולא ישיב להם .חשב וחשב הראשון המשיך להתקדם והנה שלום ה’נאפוליון’ הכריע את הלחימה כאן .הקרב
ובסוף אמר“ :בקבוקי מולוטוב”“ .מה???” הוכבאום ,ממגני דגניה זוחל לעבר הטנק .הזה כחלק משאר המערכה על עמק הירדן
זעק אברהם האפט ממייסדי דגניה“ .בקבוקי הוא נכנס לאחת מתעלות הקשר ,מתרומם היווה נדבך חשוב בעמידה היהודית בגליל
מולוטוב!?” .ידין לא נלחץ וענה“ :כן .כבר ומזהה את מיקום הטנק .הוא מחליט ומנע מהסורים לכבוש את הגליל ולהגיע אף
היו מקרים בהיסטוריה שבקבוקי מולוטוב להתקדם עוד ,בידו בקבוק ה’מולוטוב’ .עד חיפה .כתוצאה מהקרבות הללו נוצרו
שברו התקפות” .המשלחת יצאה מיואשת .הוא מתרומם שוב וזורק בכל הכוח .הוא מיתוסים על “מי עצר ואיך את הטנק של
אך ,מה שהמשלחת לא הייתה מודעת לו ,פוגע בחלק האחורי של הטנק .הבקבוק דגניה” .העניין אף נחקר על ידי היסטוריונים
הוא כי ידין ניהל באותו הזמן מו”מ קשוח מתפוצץ ולהבה אוחזת בירכתי הטנק .שלום של צה”ל שניסו למצוא את הפשרה בין
ביותר עם בן גוריון על העברת תותחים ,מסתכל מהופנט במחזה ,שוכח מהכדורים הטוענים על ‘הורדת’ הטנק ואיך – בקבוק
שכונו ‘נפוליונצ’יקים’ ,מגזרת ירושלים ששורקים מסביבו ומהדי ההתפוצצויות ‘מולוטוב’ או מטול פיא”ט .אפילו בול מיוחד
אליה היו מיועדים אל גזרת עמק הירדן .בן העזות .הוא לרגע מאוכזב ,מצפה שהלהבה הונפק לכבוד יום העצמאות הרביעי של
גוריון עמד על שלו“ :אני חושש מאוד לגורל תהיה גדולה יותר .אך הפגיעה שלו קטלנית מדינת ישראל ובו מתנוסס הטנק הפגוע על
ירושלים”“ .ואני חושש גם לירושלים וגם יותר ממה שחשב .הוא פגע בכונס האוויר רקע דגניה.
לדגניה ומגניה” .ענה ידין“ .המצב בירושלים של הטנק – המקום דרכו נכנס אוויר לתוך מעובד מתוך ספרו של דודו דיין ‘עושים
אינו חמור כמו המצב בעמק הירדן” התעקש הטנק ולמנועו .כונס האוויר שואף את מדינה’.
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מראה אחורית

"בשכונת גאולה הגובלת עם שכונת מאה שערים ,הדליקו
אמש בחורי ישיבת סאטמר מדורה באמצע הכביש.
הנוכחים השגיחו כי כמה מבחורי הישיבה הטילו לתוך
האש דגלי האומה.
חייל אחד קפץ ובחירוף נפש הוציא אחד הדגלים
החרוכים .תיגרת ידיים פרצה במקום והאברכים ספגו
מכות נמרצות".
(דת ומדינה .מעריב ,ל"ג בעומר ,תשכ"ח).
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
חיים נחמן ביאליק


בשיתוף
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¸»È
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¸´¿´É
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חיים נחמן ביאליק נולד בכפר ראדי ליד ז'יטומיר )וולוניה( .כאשר הוא היה בן שש הוריו עברו לז'יטומיר בחיפוש אחר
פרנסה ואביו היה למוזג בסלון בפאתי העיר .זמן קצר לאחר מכן ,ב ,1880-מת אביו והאלמנה חסרת הכל
שלחה את בנה לסבו שהיה מלא כוונות טובות .בהתחלה חונך חיים נחמן על ידי מלמדים ב"חדר" ולאחר
מכן בישיבת וולז'ין ,שם הוא הצטרף לאגודת סטודנטים אורתודוכסית ציונית סודית בשם "נצח ישראל ".
מטרתה הייתה לשלב לאומיות והשכלה יהודית עם קשר חזק למסורת .ב  1891 -עבר ביאליק לאודסה,
מרכז התרבות היהודית החדשה בדרום רוסיה .ב ,1893-לאחר מותם של אחיו וסבו ביאליק נישא למניה
אורבוך .עלה לארץ ב 1924-והתגורר בתל-אביב ,שם הוא עבד עד סוף ימיו .הוא נפטר בוינה לשם הוא
נסע על מנת לקבל טיפול רפואי.
ביאליק היה גדול המשוררים העברים בזמן המודרני ,כותב מסות ,מחבר סיפורים ,מתרגם ועורך שהשפיע
רבות על התרבות היהודית המודרנית .הקריירה הספרותית של ביאליק היתה נקודת מפנה בספרות העברית
המודרנית .לביאליק הייתה שליטה מלאה בשפה העברית והיכולת לנצל באופן מוחלט את כל האפשרויות
שלה .רבים משיריו הולחנו ועדיין מאוד פופולריים במיוחד שירי הילדים שלו .ביאליק שהיה מלומד ביהדות ערך
יחד עם יהושוע חנה רבינצקי את ספר האגדה ) (1908-1911שעד היום נלמד בבתי הספר בישראל.




המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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תקוה דגן

ביאליק לא ראה בשירתו ,ובשירה בכלל ,עיקר שהכול טפל לו,
אלא תבע מאיש הרוח מעורבות ציבורית ,ושימש דוגמה אישית
בפעילותו התרבותית הענפה :לצד כתיבת שירים ,סיפורים
ומאמרים עסק ביאליק בכינוס אוצרות הרוח והתרבות של עם
ישראל לדורותיו ,ועסק בעריכה ובתרגום לעברית.
כשהיה ביאליק מאושפז אחרי ניתוח שעבר ,הגיע לבקרו בבית
החולים משה אונגרפלד .הוא הביע בפני ביאליק את דאגתו מכך
שהמשורר מרבה לעסוק בפעילות ציבורית על חשבון עבודתו
הספרותית .הוא אמר לו" :עוסק אתה בענייני מדע ,שגם אחרים
היו יכולים לעסוק בהם כמוך .ואולם אין אדם שיוכל למלא את
מקומך בשירה!".
השתומם ביאליק" :מה? שמא תאמר שספר ה"אגדה" המוצא על ידי
אינו חשוב יותר משירי?! ומה יהא אם אכתוב עוד שישים שירים? איני
גורס אמנות לשם אמנות .גם השירה היא רק אצמעי לתכלית".

מספרים על ביאליק כי הדירה בה היה גר בתל אביב,
היתה צנועה וקטנה .החדר ,אותו קבע לו לפינת עבודה,
היה אפל וצוהר קטן היה קבוע בו .מעט אור יום היה
נכנס דרכו ,אך למרות זאת זה היה החדר בו נכתבו
שירי הזהר של ביאליק .וכך הוא עצמו העיד" :בחדר
אפל זה ,עברני זכר השמש הרחוקה במתיקות כזו,
שלא ידעתי מעולם .ומי יודע? אולי דווקא אפלולית זו
שבחדר ,מלאתני געגועים על הזוהר והכשירתני לשיר
על השמש בכלות-נפש כזו."...
על אף הפשטות של דירתו ,היתה היא מקום בו חוגגים
את חג שמחת תורה בתל אביב  -אלפי אנשים היו
נוהרים אל ביתו ביום זה .כל הרחבה שלפני ביתו היתה
מלאה באנשים שבאו להראות את חיבתם והערצתם
למשורר .ביאליק היה נואם לפני הנאספים ,שר שירים
ורוקד עם החלוצים .החגיגות הללו היו מזכירות את
החגיגות בחצרות חסידים.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :גרשון אלינסון ,פרס מוסקוביץ ,מרים צחי – מקור ראשון
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ילדים שלנו

!שלום ילדים יקרים

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
.02-6516662 לפקס
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה

זהה את

הדמות
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ĦĕčĐ ĥĤďĚ

.ĞđčĥĐ ĦđĕĥĤĠč ĕĦēĠĥĚ ěđĕĞ
ěēĘđĥ čĕčĝ ĦĕĦēĠĥĚ Đĕđđē
ĐďĎČ ĕĥĤďĚ ĦđĞĢĚČč ĦčĥĐ
ęĕčĦđĜĚĐ ĐĜđđėĐ ĦđĘČĥđ
ĦĕĦēĠĥĚĐ ĦĤđĥģĦĘ

D59D29

ĦđčČ čĘ

ĦđčČ ĦĘēĜ

ĘĞ ČđčĚ ęĞ ĦđčČ ĕģĤĠĘ ĤđČĕč
ĐďđĐĕ ĦČĚ .ęĦĠđģĦđ ęĕČĜĦĐ
.ĘČĤĐ

ĦČĚ ĦđčČ ĕģĤĠĘ ĤđČĕč
ĘÂĢĒ ěĕģĜĚ ĐĕēĦĠ čĤĐ ěđČĎĐ

D59D29

D59D29
27/4/13 ďĞ ĞĢčĚĐ .ēđĘĥĚ ĕĚď ęĕĘĘđė ęĜĕČ ęĕĤĕēĚĐ*

~   | www.beitel.co.il~ 

1-801-700-201 :ęĜĕē Ħēĕĥ
02-6427117 ęĕĘĥđĤĕ , 6 ĝđĠďĐ Ħĕč ÅēĤ :ĐČĢđĐĐ ĦđĜē | 02-5000783 ęĕĘĥđĤĕ ,6 ĘČĤĥĕ ĕėĘĚ ÅēĤ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

אחרי מות הכהן הגדול של העדה השומרונית,
אהרן בן אב חיסדא ,הלך לעולמו בגיל 1 87
 .ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה
הביע צער רב על מותו“ :זו אבדה קשה לעדה
השומרונית ולמדינת ישראל .הכהן הגדול המנוח
היה ידיד של עם ישראל וחבר של ההתיישבות
היהודית בשומרון” .פטירתו הפתאומית של
הכהן הגדול השומרוני התרחשה חמישה ימים
לפני טקס זבח הפסח השומרוני ,שנערך ביום ג’
האחרון.
גזרה בטוחה תת-ניצב קובי כהן ,ממלא מקום
מפקד מחוז ש”י במשטרה ,הגיע השבוע לביקור
בישוב אפרת שבגוש עציון .במהלך הביקור סייר
תנ”צ כהן עם ראש המועצה עודד רביבי בשכונות
השונות בישוב  , 2ודן עימו בסוגיות ביטחוניות
שונות .הסיור המשיך גם למרכז החירום הרפואי
באפרת ולמוקד הביטחוני של הישוב .במהלך
הסיור במוקד הועלה נושא שיתוף הפעולה בין
המוקד למשטרה בסוגיות ביטחוניות ומניעת
אירועים פליליים.
נערכים במערך השבוע התקיים כנס מערך

החירום בקרני שומרון ולקחו בו חלק כ80-
מתנדבים ועובדי מועצה האחראים על תפעול
המערך בעתות חירום ובזמן שגרה  . 3הכנס
נפתח בהרצאה של הגברת דורית בן חמו בנושא
מצבים רגשיים והתמודדות סביב אירועי חירום.
ראש המועצה הרצל בן ארי הודה למשתתפים
על הרצינות וההשקעה בתרגיל שארך כשלוש
שעות ואמר כי הוא ״מאחל שנתרגל עוד ועוד
ולעולם לא נצטרך ליישם״.
בעוז קדימה פרס “עוז ציון” ע”ש מוסקוביץ’
לציונות לשנת תשע”ג  2013יינתן השנה ל:
יגאל כהן-אורגד – נגיד אוניברסיטת אריאל , 4
הרב משה לוינגר – מייסד גוש אמונים וד”ר צבי
צמרת לשעבר מנכ”ל יד בן צבי ויו”ר המזכירות
הפדגוגית במשרד החינוך .בפרס “רוח ציון”
ליזמות צעירה ,שניתן השנה לראשונה ,יזכו:
אמוץ אייל – מנכ”ל סוכנות הידיעות “תצפית”
ומיכל ברקאי – מייסדת מכינת עלמה .פרס
של  $100,000יחולק בין הזוכים בטקס שיערך
בירושלים ביום חמישי כ”ט באייר .9/5
כשרות וציונות ארגון  OUישראל יצא השבוע

במבצע מיוחד על מנת לחזק את חיילי צה”ל
המוצבים ביהודה ושומרון  . 5במסגרת המבצע
חולקו כ 100-מגשי פיצה ומאות מנות פלאפל
לחיילים בבסיס כרמי צור ,בסיס גליס בחברון,
בתל רומיידא בחברון ובמוצב של חיילי נצח
יהודה בשומרון .המבצע מתווסף לפרוייקט
“משיב הרוח”  -סדנאות חינוך והעשרה לחיילי
צה”ל במטרה להטמיע את ערכי הארץ והאומה
והשבת הרוח היפה של ערכי הציונות.
האוניברסיטה – פתוחה! יריד התעסוקה השנתי
של אוניברסיטת אריאל יתקיים ביום שני
הקרוב  29/4/13החל מהשעה  9:00בקמפוס
האוניברסיטה .אוניברסיטת אריאל רואה עצמה
כחלק מהמרחב של יהודה ושומרון ומחויבת
לתרום לו ומזמינה את כל התושבים ליריד .ביריד
ישתתפו מגוון חברות ובהן :אלתא ,טבע ,רשת
בי”ח אסותא ,מקורות ,בנק הפועלים ,בנק לאומי,
התעשייה האווירית ,הסוכנות היהודית ,מקורות,
וצה”ל .מומלץ להביא קורות חיים.

בזיון

השיטה  -רוצחים ,חוטפים ,משתחררים ,מפרים ,נעצרים ,שובתים רעב ואז משתחררים .סאמר עיסאווי,
מחבל שנידון ל 26-שנות מאסר ושוחרר בעסקת שליט נעצר לאחר שהפר את תנאי שחרורו ופתח
בשביתת רעב .השבוע התבשרנו כי בגלל שביתת הרעב הוא ישוחרר .אין גבול לאבסורד .מחבל
שובת רעב ומדינת ישראל מתקפלת ונותנת עוד פרס לטרור .צפו לגל של שביתות רעב בבתי הכלא
הישראלים .מסתבר שזה משתלם" .אני אמות מסופק .לא אסכים שיגרשו אותי מאדמתי וממולדתי .לא
אסכים שישפטו אותי אותם שופטים ע״פ החלטתם ושלטונם השרירותי" .כך כתב עיסאווי בפייסבוק
לפני שבועיים .זהו זה ,במדינת ישראל מותר לרצוח ,במידה ואתה מחבל פלסטיני כמובן .חייבים לעצור
את החגיגה הזאת .מחבלים מקומם בכלא ואין לשחררם.

ישראל שלי בשטח

תנועת ישראל שלי פותחת בסדרת סיורים להכרת החברה הישראלית .בתקופה
הקרובה יבקרו חברי ישראל שלי במוקדים מרכזיים ברחבי המדינה המשפיעים על
החברה הישראלית.
המטרה היא לאפשר לחברי התנועה להכיר מקרוב את הסוגיות שמשפיעות על חיינו.
הסיור הראשון יתקיים ביום חמישי  13/5/9בשעה  18:30בדרום תל-אביב .בסיור זה
נפגוש את תושבי דרום תל-אביב ונראה מקרוב את ריכוזי המסתננים וכיצד השתנו פני
העיר העברית הראשונה .חברי ישראל שלי מכל רחבי הארץ מוזמנים לקחת חלק בסיור,
ובמיוחד חברים תושבי המקום שיוכלו לשתף את שאר החברים בחוויותיהם ממקור
ראשון .שמרו את התאריך  -ההרשמה תיפתח בקרוב.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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www.myisrael.org.il
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