תנו לצה"ל להרתיע

הפיגוע הרצחני השבוע בצומת תפוח הוציא מאות מפגינים אל צמתי יו"ש ,בקריאה להחזיר
את כח ההרתעה לצה"ל ולשים סוף לטרור השקט

שלנו

 | 339במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

4

6

רבי שניאור זלמן מלאדי
דמויות מופת בעם ישראל

גשם של יהודים
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

הפיגוע בצומת תפוח בו נרצח השבוע
אביתר בורובסקי הי”ד על ידי מחבל,
אסיר משוחרר ,הוא תוצאה ישירה
של ההסתה הבלתי-פוסקת ברשות
הפלסטינית .גם היחס הסלחני מצד
מדינת ישראל לפיגועי זריקות האבנים
תרם לא מעט ,יחד עם המוכנות ל’מחוות’
ושחרור מחבלים .בדף פייסבוק רשמי
של תנועת הפתח פורסמו ,עוד בטרם
כיסתה האדמה את אביתר הי”ד,
תמונותיהם של הנרצח ורוצחו הארור
ותחתיהם כיתוב ובו מילות שבח למחבל
וברכת סלאם עליכום .השבת בישעמדה
– על מנגנון ההסתה המשומן של הרשות
הפלסטינית ,שממחיש עד כמה עמוקה
ונרחבת התמיכה הציבורית ברחוב
הערבי במעשי רצח כלפי יהודים.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:45
תל אביב 19:01
חיפה 18:53

יציאה
20:00
20:02
20:03

כניסה
18:50
חברון
18:50
שכם
באר שבע 18:59

יציאה
20:00
20:01
20:00
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אנדרדוס באלקנה
מה קורה

על הפרשה בהר בחוקותי
הרב עדו שטינברגר

להחזיק באח שמך
“וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך ,והחזקת
בו ,גר ותושב ,וחי עמך” (ויקרא כה ,לה)
 .התורה מתארת בפנינו מציאות בה אנו
רואים אדם מישראל הולך ונופל ,הולך
ודועך מסיבות כלכליות ,ומצוה אותנו
להחזיק בו בטרם ייפול לגמרי .אולם
להדגשת חיוב והחזקת את המט ליפול,
לכאורה יכלה התורה להסתפק בציווי,
וכי ימוך אחיך והחזקת בו ,ודיו ,והנה
אנו רואים שהתורה שוזרת מילים נוספות
לתוך הציווי “והחזקת בו” .התורה מביאה
פעמיים את המילה “עמך” “ -ומטה ידו
עמך” וכן “וחי עמך” .ועוד יש להבין את
משמעות המילים וחי עמך ,מה עניינה של
החיות עם המט ליפול?

ראש המועצה הדתית בקדומים
ומנהל אזור השומרון בארגון פעמונים

נבאר את הפסוק בדרכו של בעל השפת
אמת .וכך כותב השפת אמת“ :וממשמע
שנאמר והחזקת בו ,שיש בכח איש להחזיק
ביד חבירו שמטה ידו וחי עמך ,כי הנקודה
חיות יכול להתפשט עד אין שיעור” .כוונת
דבריו לומר ,שכשאתה רואה אדם מישראל
במשבר ,בקושי ,תדע שהקב”ה נתן בידך
את הכח להחזיק בו .את הכח ששייך לאותו
יהודי  ,נתן ה’ בך ,שתתן לו את כוחותיו
שלו .אין זו מקריות שאתה פגשת באותו
יהודי הנמצא במשבר ובקושי .היפוכו של
דבר ,הקב”ה הפגיש אתכם מכיוון והכוחות
השייכים לאותו יהודי שנפל ומך ,נמצאים
בקרבך ,ואתה מצווה להעביר אליו את
הכוחות שלו הטמונים בך .וזו כוונת הפסוק
המשך בעמוד 3
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יש”ע שלנו \\ 1

הסתה מדממת

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

לוי ,כיסה את ראשיהם ורצח אותם בירי.
מגמת האדרת הרוצחים אינה תופעה צדדית
ברשות הפלסטינית .רחובות ראשיים וכיכרות
מרכזיים נקראים על שמות מחבלים שמתו
תוך כדי רצח יהודים .אירועי הוקרה למשפחות
הרוצחים מתקיימים כדבר שבשגרה .אך
כבוד והנאות רוחניות אינם הדבר היחיד לו
זוכים הרוצחים הפלסטינים .ביצוע פיגוע נגד
ישראלים מהווה גם ערובה להשגת מעמד
כלכלי גבוה .בבדיקה שערך מכון “מבט
לתקשורת הפלסטינית” עולה כי בעוד ששכר
המינימום ברשות הפלסטינית עומד על 1,450
ש”ח ,והשכר המשולם לעובדי ציבור הינו 2,882
ש”ח ,רוצח המרצה עונש  29שנה כדוגמת

נדב פרנקל

פה ושם
נדב פרנקל

הגדוד ,רגום ,פרץ קדימה,
דם ועשן כולו
ובאו אמא אחר אמא
בקהל השכולות
נושך שפתיו ולא בלי יגע,
הוסיף הגדוד ללחום
עד שסוף סוף הונף הדגל
מעל בית הנכות
(מאיר אריאל /ירושלים של ברזל)

אור ליום שלישי ,כז’ באייר תשכ”ז,6/6/67 ,
פרצו גדודי הצנחנים של חטיבת המילואים 55
את ה”קו העירוני” הירושלמי לכיוון מזרח העיר.
מטרתם הייתה לחבור להר הצופים ,מובלעת
ישראלית שישבה בלב השטח הירדני .יעדם של
שני גדודים מהחטיבה ,גדוד  71וגדוד  ,66היה

כיבוש מוזיאון רוקפלר.
המוזיאון ,השוכן מול הפינה
הצפון מזרחית של חומת
העיר העתיקה ,הוקם
בשנות ה 30-ע”י שלטונות
המנדט ,והיה למוזיאון
הראשון
לארכיאולוגיה
בארץ .המוזיאון אצר בתוכו
ארכיאולוגיים
ממצאים
רבים שנתגלו בארץ ישראל,
ובין השאר היו שמורים בו חרסי לכיש וקטעים
ממגילות מדבר יהודה.
בשעות הבוקר ,לאחר קרבות עקובים מדם בדרך
שכם ,ב”סמטת המוות” ובמושבה האמריקאית,
הצליחו לוחמי הצנחנים לטהר את המוזיאון.
תוך כדי הקרבות ,טיפס אחד הלוחמים לצריח
המוזיאון ,הוריד את הדגל הירדני ,והחליפו בדגל
ישראל .לאחר כיבוש המוזיאון הגיע למקום מוטה
גור ,מפקד החטיבה ,ושם נודע לו על האבדות

RubenCoralyn

מוזיאון רוקפלר

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

+

+

אולם הכנסים המפואר היה מלא עד אפס
מקום .מאות הצופים בקהל השתאו נוכח
השם בו נקב מנחה הטקס ונעמדו על רגליהם
לאות כבוד .קול תשואות רמות ומחיאות כפיים
סוערות השתלבו במוסיקה החגיגית שהתנגנה
והוסיפו למעמד המכובד התרגשות יתרה .אל
הבמה נכנסה אישה בשנות ה 70-לחייה ישובה
על כיסא גלגלים .שרת התרבות המתינה תחת
הזרקור ובידיה תעודת הוקרה אותה העניקה
לאם הגאה בעבור פועלו המבורך של בנה.
פועלו של בנה ,על פי תיאור האם“ :הוא לא היה
איתי ארבעה ימים .הוא חי במערה .אחרי שהוא
ביצע את הפעולה הוא חזר אליי הביתה .הוא
הביא את נשקו ובא אליי .הוא אמר לי“ :אמא,
יריתי בשניים”“ .מי השניים הללו” ,שאלתי,
“ערבים?”“ .לא ,אמא” ,הוא ענה“ ,יהודים”.
השבח לאללה ריבון העולמים ,המורל שלו
גבוה 29 ...שנים הוא מחנך דורות של אסירים,
אנשים הולכים ונכנסים אצלו .השבח לאללה,
המוניטין שלו בשמיים ,אני גאה בבן שלי .אני
זקופה כמו עץ ששותלים באדמה והוא צומח
לשמיים .השבח לאללה ,אני גאה .הלוואי והיו לי
עוד  10בנים כמוהו .אני לא מתחרטת”.
האירוע המדובר התקיים לפני חודש בלבד
ושודר בטלוויזיה הפלסטינית .האישה
שזכתה בכבוד ובתעודה מאת שרת התרבות
הפלסטינית היא אמו של הרוצח המתועב עיסא
עבד-רבו שיושב בכלא הישראלי  29שנה בעוון
רצח כפול .ב 1984/10/22-כפת באיומי נשק
את שני הסטודנטים הישראלים רויטל סרי ורון

עבד-רבו זכאי למשכורת חודשית של 10,000
שקלים המשולמת על ידי הרשות.
מעבר לדאגה למחבלי העבר ,מוסדות הרשות
אינם חוסכים במאמצים ל”עיצוב” פני דור
העתיד .תכניות טלוויזיה ותוכניות לימודים
מחנכות את הנוער לראות במחבלים מודל
להערכה וחיקוי .השירים ששרים הילדים בבית
הספר ובפריים טיים הטלוויזיוני מייחלים לסוף
הציונות ולחורבן מדינת ישראל“ .אנו קוראים
למלחמה אשר תכתוש את העושק ותוציא
את נפש הציוני” -דקלם ילד בן  10בתוכנית
ששודרה בחודש מרץ האחרון בטלוויזיה
הפלסטינית.
נער ערבי צעיר אשר נחשף לשטיפת המוח
שאינה משתמעת לשני פנים באופן יומיומי
לא יטעה להבין את המסר הגלוי המועבר לו
ולחבריו בכל דרך אפשרית .נער זה יצטרף
בנקל לרוצחים מובילי טרור זריקות האבנים
ההולך ומתגבר לנוכח חוסר התגובה הראויה
מצד כוחות הביטחון .ערביי יו”ש מקבלים כעת
מסר כפול .מחד רוח גבית לטרור ממוסדות
הרשות הפלסטינית ,ומאידך חוסר בהרתעה
מהצד הישראלי אשר סביר להניח כי היה מביא
אותם לוותר על הרעיון.
על ממשלת ישראל לפעול בשני המישורים:
לדרוש מהרשות הפלסטינית לחדול לאלתר
ממפעל העידוד לטרור ולצרף גם את מדינות
המערב לדרישה חד משמעית זו ,ובמקביל
לגלות אפס סבלנות וסלחנות כלפי מבצעי
הפיגועים ,מכל הסוגים.

הקשות שספגו גדודי
החטיבה בלחימה
לאורך הלילה.
המבנה היה עדיין
תחת אש צלפים של
הצבא הירדני ,בזמן
שמוטה גור קיבל
הנחיות מפיקוד מרכז
בראשות עוזי נרקיס:
“בכוונתי לכתר את
העיר העתיקה וליצור מצב לכניעתה .לחלופין
ייתן הכיתור קרש קפיצה לכיבוש העיר”.

טיולים לרגל יום ירושלים בבית
ספר שדה כפר עציון:

בעקבות הצנחנים משחררי ירושלים  -סיור
איכות ברכבים פרטיים בהדרכת נדב פרנקל
“מה אשיר ולא שר הלוי?”  -בעקבות שירי
יצחק שליו בעיר העתיקה -טיולי איכות ברכבים
פרטיים בהדרכת בנימין טרופר.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

להחזיק באח שמך

על הפרשה בהר בחוקותי

המשך מעמוד השער

“וחי עמך” החיות שבו ,אותה חיות שחסרה
לו ,נמצאת עמך ,אצלך.
אבל יש להבין מדוע מנהיג ה’ כך את
עולמו? מדוע ה’ לא נותן באופן ישיר ובלתי
אמצעי ,לכל אדם את כל כוחותיו הנצרכים
לו? מדוע מחסיר ה’ מהאדם את הכוחות
הנדרשים לו ,ונותנם לאדם אחר ,ומצווה את
האדם להחזיר את כוחות החיות לאדם לו
הם שייכים? מסביר השפת אמת“ :והקדוש
ברוך הוא וברוך שמו ,משפיע בכל יום לכלל
הבריאה כל ההצטרכות שלהם ,הן בנפש והן
בגוף ,ועל זה מברכים “הזן את העולם כולו”
( ,אלא שלא נותן הקב”ה את כל ההצטרכות
לאדם הזקוק להם ,אלא מפזרם בין אנשים
אחרים ,והסיבה ,מפני ש)רק שהמקבלים
צריכין להתאחד ולתת זה לזה באחדות

אחד” .פירוש לפירושו  -אילו כל אדם היה
מקבל את כל כוחותיו מהקב”ה באופן ישיר,
לא היה רואה צורך להתחבר לאדם אחר.
העולם היה מלא באוסף של יחידים ,אולם
רצונו של ה’ באחדות הנבראים ,ומוסיף
השפת אמת“ :שעל ידי התאחדות ישרה
עליהם ברכה”.
ואולי ניתן להוסיף ולומר שאם אדם,
מיוזמתו ,הולך ומשמח אנשים שנמצאים
בעצבות ,מעודד אנשים הנתונים המשבר,
מדריך ,מנחה ,מלמד אנשים כיצד להיחלץ
ולפתור את בעיותיהם ,אומר הקב”ה ,הנה
לנו שליח נאמן .שליח באמצעותו אני מעביר
את כוחות החיים לאנשים להם אותם כוחות
שייכים .ממילא אדם כזה יהיה חמוש תמיד
בשמחת חיים ,בחכמה ובדעת ,מלא בכוחות

חיוניים ויהיה שליחו הנאמן של הקב”ה
להעביר כוחות חיים אלו לבעליהן.
הבנה זו מעוררת באותם שליחים נאמנים
את מידת הענווה .אין המסייע טוב יותר
מחברו לו הוא נותן את העזרה .אין
המסייע נותן מעצמו ולא כלום ,אלא הוא
משיב אבידה לבעליה ,הוא מחזיר את
כוחות החיים והחכמה שניתנו לו כפיקדון,
לבעליהם.
תחושת שליחות זו מלווה את מתנדבי
ארגון פעמונים המסייעים לאלפי משפחות ,
שנקלעו לקשיים כלכליים ,לנהל את כלכלת
ביתם בתבונה ,ומתוך כך נבנה בעז”ה חברה
בעלת חוסן רב יותר ,ונגביר את האחדות
והאחווה ביננו ,וממילא תשרה הברכה בכל
מעשה ידינו.

בס"ד

ריקודגלים
משרד החינוך

עירית ירושלים

הקרן למורשת הכותל

עם כלביא

לזכר הרב יהודה חזני זצ"ל

יום ירושלים ה46-

בסימן  30שנה לפטירת הרב צבי יהודה הכהן

קוק זצ"ל

יום רביעי כ"ח באייר תשע"ג 8/5
נעלה כולנו לירושלים ביום חגה ונשמח בשמחתה
בדגלים ,בשירה ובריקודים
בכ"ח אייר תשכ"ז  -זכה הרצי"ה יחד עם
הרב דוד כהן )'הנזיר'( להיות האזרחים הראשונים
בכותל המערבי ששוחרר ,ושם הכריז:

"ידעו כל ישראל
וכל באי עולם,
שבפקודת ה' בורא עולם
חזרנו הביתה.
חזרנו אל נחלת אבותינו,
ולא נזוז מכאן!"

16:00
17:15

התכנסות בנים :ברחבת היכל שלמה  /בנות :ברחוב בצלאל ליד גן סאקר

הרקדה המונית במרכז העיר בנים :מול היכל שלמה ,בליווי 'קומי אורי'
בנות :מול ביה"כ ישורון ,בליווי אודי דוידי

 18:30הליכה לכותל דרך שערי העיר העתיקה

בשעה  20:00עצרת מרכזית ברחבת הכותל המערבי
במעמד :רב הכותל והמקומות הקדושים -הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א,
שר השיכון והבינוי  -מר אורי אריאל ,שר החינוך  -הרב שי פירון ,סגן ראש עיריית ירושלים  -מר דוד הדרי
רבנים ,חברי כנסת ,ואישי ציבור
הרקדה בליווי:

תזמורת 'להבה' חיים דוד סרצ'יק חזקי סופר פרחי ירושלים

האירוע יתקיים בהפרדה מלאה ,נא לשמור על קדושת המעמד .הארוע מאושר ומאובטח ע"י משטרת ישראל וכוחות הבטחון

לפרטים052-4295164 / 052-8903906 :

יש”ע שלנו \\ 3

סיפורי ארץ ישראל

ה

יה זה בראשית שנת תר”א ()1840
כאשר הממשלה התורכית החליטה
להעלות את עיר הקודש ירושלים
למעלת עיר מחוז  -סנג’ק  -ולהושיב בה
מושל “מותצארף” או פחה בדרגת מושל
פלך ,אשר בתוקף מינויו היה מושל על יושבי
ירושלים והערים אשר סביבותיה.
עם התעלותה של ירושלים במצבה
המוניציפאלי והמדיני ,ניתנה הזכות ליהודי
ירושלים כעדה וקהילה מאורגנת ,להכרת
ראשה ומנהיגה ה”ראשון לציון” ,ראש רבני
ארץ ישראל ,כ’חכם באשי’ ,רב ראשי שמוכר
ומאושר על ידי הממשלה המרכזית בקושטא.
הראשון בחכמי ירושלים שהתמנה למשרה
הנ”ל היה ה’ראשון לציון’ ,החכם ,הרב חיים
אברהם גאגין ,שנשא עכשיו את התואר ‘חכם
באשי’ .סמכויותיו היו לדון ולהורות בעוז
השלטון ,וכל פסקיו ודבריו יהיו להם מעתה
כוח גם בבתי הדין של הממשלה התורכית.
המינוי נשא אתו גם כל מיני גינוני מלכות
כמו מקל מפואר עם גולת שן מיוחדת ועל
מעונו הדל שמרו עשרה אנשי צבא ...כל
זה הביא שמחה גדולה ליהודים בירושלים
שהפכו ממיעוט נרדף לתושבים שווי זכויות,
המוגנים על ידי מאמר המלך וחוק השלטון.
כנציגים רשמיים היו ה”ראשונים לציון”
עומדים בפרץ לבני עמם בעת פורענות
וגזרות רעות ,ומתוקף תפקידם פנו לעיתים
אל הממשלה המרכזית בקושטא בתלונות
נגד הממשל המקומי ,כשזה לא הטה אוזן
לקהילה היהודית.
התואר ‘ראשון לציון’ נגזר עוד לפני התואר
‘חכם באשי’ ומקורו לפני כשלוש מאות שנה.
המקור הוא מפסוק בספר ישעיהו ,פרק מ”א:
“ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר
אתן” ,תוספת שם כבוד זה מגיעה עד הרב
המג”ן הוא רבי משה גאלאנטי .לפי עדות
נכדו ,הרב משה חגיז ,הסכים הרב משה
גאלאנטי עם חכמי דורו שלא יהיה תואר
“רב” ו”מרי דאתרי” בירושלים .למרות שרבי
משה גלנטי היה ראש לחכמי הדור ההוא
שמילאו אז את רחובותיה של ירושלים ,לא
רצה להתנשא מעליהם ולא רצה להתעטר
בתואר הזה .כיוון שהרב המג”ן לא נקרא
רב אלא “ראשון לציון” ,הסכימו הרבנים
הספרדים שכיהנו אחריו ,שלא יעז עוד איש
להיקרא “רב” לעדה ,רק “ראשון לציון”.
אחד הסיפורים על רבי משה גאלאנטי הוא זה
שלפנינו :הייתה זו תקופה של רעב גדול בכל
ארץ ישראל .השמים לא נתנו מטר והארץ,
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אגבישישדגןם של יהודים

משנתחזקו הדפיקות ,התעורר
כמו מתוך חלום וניגש אל
הדלת .בפתח עמד שליח
הפחה“ ,הפחה מוסר כי אם
בעוד שלושה ימים לא יהיה
גשם בארץ ,יגורשו כל היהודים
היושבים בעיר ירושלים ,יען כי
רק בגללם באה על הארץ כל
הרעה הגדולה הזאת ,בגלל
רוב חטאותיהם”
כמובן ,לא נתנה את יבולה .המים החלו
לאזול אף בבארות ושוועת תושבי הארץ,
מוסלמים ויהודים אחד ,עלתה השמימה,
אך טרם נענתה .התושבים היהודים המשיכו
וקראו לבכי ולמספד ,לצום וללבישת שק.
רבים התקהלו בבתי הכנסיות והתפילות,
חלקם הלכו להשתטח על ציון קבר דוד
המלך ושאר צדיקים שבירושלים כמו גם על
קברי מקובלי צפת וחכמי טבריה .אך תפלתם
עדיין לא נתקבלה וגשם – אין.
ר’ משה גלנטי ישב בביתו והתענה כמו כולם
ויותר .פתאום נשמעה דפיקה בדלת .הוא
כמעט ולא שמע את הדפיקה מפאת חולשת
הצום ומתוך הריכוז הגדול שלו בלימודו.
משנתחזקו הדפיקות ,התעורר כמו מתוך
חלום וניגש אל הדלת .בפתח עמד שליח
הפחה ,זאת זיהה מיד לפי בגדיו הרשמיים.
“הפחה מוסר כי אם בעוד שלושה ימים
לא יהיה גשם בארץ ,יגורשו כל היהודים
היושבים בעיר ירושלים ,יען כי רק בגללם
באה על הארץ כל הרעה הגדולה הזאת,
בגלל רוב חטאותיהם” .השליח אמר את
דבריו הרשמיים של הפחה הסתובב על
עקבו ברשמיות ,משאיר את הרב גלנטי
המום .לאחר זמן מה בו ישב הרב גאלאנטי
עם עצמו חושב איך ומה לבשר לקהילה,
אץ רץ וציווה לאסוף במהירות את אנשי
קהילתו .משנקבצו כל היהודים ,נכנס הרב
גלנטי ,מנסה להסתיר מהם את דאגתו .אחרי
שקם הקהל לכבודו נתיישב הרב והציג את
דבריי הפחה כפשוטם .התגובה הקשה לא
איחרה לבוא ,רבים נחרדו וחלקם פרצו בכי
נורא על מר גורלם .משנתעשתו ,הכריז הרב
על צום בן שלושה ימים והתכנסות רבתי
בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות לתפילה
וזעקה גדולה .ביום השלישי ,אחרי שדבר

לא השתנה ,קרא הרב לכל היהודים אשר
בירושלים ובנותיה ללכת עמו ולהשתטח על
קבר שמעון הצדיק ששם תעשינה הנפלאות
לנגד עיניהם .הוא אף ציווה את אחיו כי ייקחו
עמהם עטיפות ונעלים“ :כאשר נשוב – גשם
חזק יהיה על פני הארץ” .כך אמר .התפלאו
הקהל על דבריו ,אך עשו כרצונו .כאשר
עברו דרך שער היהודים ,ראה את השיירה
שוטר העיר והנה הם עטופים בגדי חורף
ונעליים גבוהות! החל השוטר להתקרב על
מנת לשאול על מה ולמה לבושים הם ככה,
והקהל הרב – אחוז פחד .השיבו לו נציגי
היהודים את דבר רבם .מה רב היה כעסו של
השוטר ,שחשב כי הרב המג”ן לועג לפחה על
ידי מעשהו .מיד ניגש אל הרב והיכהו חזק
על לחיו .שקט מוחלט השתרר ,כולם הביטו
המומים ,מעבירים מבטם מרבם לשוטר
וחוזר חלילה .הרב התעשת ופשוט החל
ללכת ,מתרחק מן השוטר ,בדרכו המקורית
אל קבר שמעון הצדיק .החבורה יצאה אחרי
הרב ,משאירה את השוטר הכועס לנפשו,
בודד ומבולבל .משהגיעו כולם אל הקבר,
השתטחו והתפללו בהתלהבות אדירה
בראשות רבם .לא עבר הרבה זמן ורוחות
עזות החלו לנשוב ,העצים נעו ברוח וטפטוף
קל החל .השמים החלו להתכסות בעבים
והטפטוף הפך למטר .החבורה הפסיקה
לרגע כדי להציץ מסביבה ,אך הרב גאלאנטי
עודדם להמשיך ביתר עוז .גם הגשם גבר.
הם כבר היו רטובים עד לשד עצמותם ,אך
רבם לא קם .לאחר שעה ארוכה ,היטיבו
את השמיכות והעטיפות על כתפיהם ושבו
הביתה בשיר וקול תודה.
עת הגיעו חזרה אל השער בו פגשו את
השוטר ,ראוהו רטוב ומתפלא ,מתחבא
מאחורי עמוד אבן גדול .כשראה את החבורה
והרב בראשם יצא ממחבואו ,השתטח לרגלי
הרב וביקש את סליחתו על האיוולת שגרם
לו קודם .הרב משה גאלאנטי הרימו ונשאו
על זרועותיו.
שלושה ימים ושלושה לילות לא פסק הגשם.
הישמעאלים ראו כי רק בזכות היהודים ירד
הגשם על הארץ וכיבדו את היהודים על כך
שתפלתם מתקבלת יותר .השוטר המכה,
הגיע למחרת הבוקר וביקש את הרב משה
גאלאנטי לקבלו תחת כנפי היהדות...
מעובד מתוך ספרו של שרגא וייס‘ ,חכמי
הספרדים בארץ ישראל’.

מראה אחורית

 על."מטה לקיום 'יום ירושלים' בארץ ובתפוצות יוקם בקרוב
כך הוחלט בעקבות החלטת ועדת התרבות בעיריית ירושלים
לקבל את הצעת החברה לחקר המקרא והחברה היהודית לתנ"ך
 'יום.'ולקיים כל שנה ביום כ"ה באלול את 'יום ירושלים
, בתלמוד,ירושלים' יוקדש ללימוד הנושא ירושלים בתנ"ך
במקורות היהדות השונים ובהיסטוריה העולמית ויהיה יום
-של אירועים תרבותיים בארץ ונושא לפעילות לאומית ובין
 כחצי שנה לפני,15.11.1966 ," ("דבר."לאומית בחו"ל
.)מלחמת ששת הימים שבה שוחררה ירושלים

ď"ĝč

ęĕ ÿĘĺŅĤ
Ā øĕ ěĞÿ Ěÿ øĘŅ ,Đĺþ ēù Čþ ČŞ ěŖňĢü ěĞÿ Ěÿ øĘ
,ńģĀ ďø Ģü ń ÿĎāōėÿ ČĢý ýĕ-ďĞÿ ,ĔŖģĺø Čþ ČŞ
(č"ĝ đĐĕĞĥĕ) ĤĞĀ čø üĕ ďĕŐü ÿĘ øŊ ńĦĀ ĞŅĺĕ
Ā
üđ

ęđĘĥĐđ ģďĢĐ ,ĒđĞĐ ĤĕĞ Ęĥ ĐēđėĚ
ęĕĘĥđĤĕ ĦČ ęĕĎĎđē
ĦđĕĎĕĎē ĦđĤĢĞđ ęĕĘĎď ĕďđģĕĤč

,ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ĐčĕĘ ,ęĕĘĥđĤĕĘ đĜĘđė ĤčēĦĜ
.đĜĦēĚĥ ĥČĤ ĘĞ ĐĦđČ ĐĘĞĜđ ,đĜĦĘđČĎ ĦēĕĚĢ ĦĕĥČĤ
ęėĦĕčĘ čđĤģĐ ĞđĤĕČĘ đĠĤĔĢĐ
(ĦĕģĘē ĐĚĕĥĤ)

| 052-7040105 ěĤĞ ĐďđĐĕ ĤđČ | 052-4069944 ĤĕĠĝ ęĕģĠđČ
ĐĤĕĥ ĦĘĕČ | 050-6428877 ĕĝđĕ ĤđĒČ | 052-6415552 ĦĕĤĥ ČčĕģĞ ĤđČ
ěđĘģĥČ | 052-8990452 ĕĦđĤ ďđďĥČ | ĘČĕĤČ | 050-6932020 ĕĥ ďĞĘČ | 052-810909
| 050-6388326 ĤĚĦĕČ ěČĥ Ħĕč | 052-8903439 ĦĕĤĕĚ Ğčĥ ĤČč | 054-2398395 ďĞĘČ
ģĘČ ĕĘēĤ čČĒ ĦĞčĎ | 050-9002754 Ĥĕĥ ęĕ Ħč | 052-8367060 ĐĦĕĜē ģĤč ĕĜč | ĥĚĥ Ħĕč
ěĕĜģĞđ ĝďĐ ĐĜđĚĕď | 052-3664459 ĐĕčČ ĐĤďĎ | 052-3003366 ĦĕĚđĘĥ ĘČđĚĥ ĦĞčĎ | 052-3114717
| 054-9982729 ĕĝđĤĝ ĤĚĦ ĐĤďē | 052-2433675 ĘČĜĦĜ ĐĕĘĢĤĐ | 052-4317117 ğĝĕĘČ ěĕĞĚ ĐĜđĚĕď | 052-6070019
054-4734058 ĕĤĢčĚ ĘČĢčģ ę-ĕ | ĘĚĤėĐ ĦĤĕĔ | ĐĕĤčĔ | 054-6346152 ěđĚđĘĝ ĘČĕĤČ ĦĕĘĕĘĎĐ ĤđĢē | 052-8119522 ĕĚđĘĥ ěđĘđē
ĘČĕĚĤė | Ččĝ ĤĠė | 052-8109725 ĕďĞ ęēđĤĕ | đĠĕ | 052-4317389 ĕĠĝ ďđĐĕ | 050-3666636 ĦĜĕĤ ĐĜčĕ | 052-8348124 čďĜ čģĞĕ ĐđĜ ę-ĕ |
052-4234339 ĤĚĦ ĦđĘĞĚ | 052-8881461 ĦĕĜđĤ ęĕĤĠČ ĐĘĞĚ | ęĕĚđďČ ĐĘĞĚ | ěĕĞĕďđĚ | ģĚĞĐ ĘďĎĚ | ĐĠĕē ęđĘĥ ĤĥčĚ | ďđĘ | 052-3003197 ĐĕĘĔ
| 054-9492110 ĐĜđč ĤĚĦ ĦđčĕĦĜ | 054-5760308 ĕĜČĕĝ ĘēĤ ĦĕĘĕĞ ĦĤĢĜ | 054-2568799 ĦĜĤ ěĢĕĜ | 052-8969503 ĕĘĔ ĐĕĤĐĜ | 052-7204579 ěĤģ ěđĚĤ ĐĠĢĚ |
ĕČĜĕ ĘČĎĕ čĤĐ ďĤĞ | 050-5676420 ěĐė ĘČĜĦĜ ĐĘđĠĞ | 052-5458288 ĕēĕĚĞ ġĚđČ ěĕĞĤĎ - đėĞ | 052-3003237 ĐĕĤČ ęđĤď-ĐĕĜĦĜ | 052-5139065 ĝđĚĞ ĘČĠĤ ĐĕĜĦĜ
050-2798700 ěđĔĕĝ ĦĕďĤđ ěĕĤĢģ | 052-3662864 Ĥĕčď ĐĕďđĐ ĐĚĕďģ | 04-6924646 ĕčđĔ ĦĠĢ | 050-2393202 ĤđĒĚ ěĦĚ ĐđđģĦ ēĦĠ | 050-8731842
| 052-6798772 ĕĜĤđĦ ěĕĞĤĎ ,ĤĕĚĜ ďđď ęĕ ĦĕĕĤģ | 0524-710782 ĐĜĜĤ ĕėČĘĚ ĦĕĕĤģ | 050-4433527 ĘėĕĚ ĦĎ ĦĕĕĤģ | 052-3662757 ĤĚĦ đĜđČ ĦĕĕĤģ |
052-8635425 ěĐė ģĕĘđĚĥ ĦđčđēĤ | 03-9511963 ĦĕĚđĘĥ ěđĕĢĘ ěđĥČĤ | 052-5665992 ĘĕĎĕčČ ěĕĞĐ ĥČĤ | 054-5956657 ģģē ĐĘĕĐĦ ĐĜđĚĥ ĦĕĕĤģ
ĐĜĜĞĤ | 054-6474350 ĐĤĕĠđČ ěđĤĥĐ ĦĚĤ | 054-3217103 ĕĤĒđĞ ĘĔ ěĎ ĦĚĤ | 052-8696607 ďđď ěč ĐĞđĜ čĕčČ ĦĚĤ | 052-8510526 ęĕģĕĘČ ĐĘĚĤ |
052-7710605 ĐĕďđČ čĕčČ ĘĦ | 057-7251712 ĦĕĜĎď ĐđđģĦ ĕĤĞĥ |052-2837236 ěĚďĕĤĠ ğĝČ ęĐđĥ | 052-8985210 ĕčđĤ ĦđĤďĥ | 050-2393202 ĤđĒĚ ěĦĚ

:ęĕĔĤĠĘđ ĦđĠĤĔĢĐĘ
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052-3003870 ĘĎďĐ ĦČ ęĕĚĕĤĚ

ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
רבי שניאור זלמן מלאדי
כ"ד בתשרי ,תקל"ט .רוסיה הלבנה .חיילי הצאר עוצרים את
רבי שניאור זלמן מלאדי  -האדמו"ר הזקן  -ומובילים אותו אל
המבצר הפטרופבלי שבפטרבורג .האישום :איסוף כסף לטובת
הטורקים השולטים בארץ ישראל ,במטרה להפיל את הממשל
הרוסי .גזר הדין :האדמו"ר הזקן נידון למוות כמורד במלכות.
הרקע למעשה :לאחר התמנותו הרשמית של האדמו"ר הזקן
לנשיא חסידות חב"ד ופירסום שיטתו החדשה בעבודת השם ,נתקל
הוא בהתנגדויות רבות ,מצד אחד המתנגדים ומצד שני המשכילים.
האישום הוא הלשנה שקרית של מתנגדי החסידות ,כאשר המטרה
האמיתית לאסיפת הכספים היא חיזוק החסידים שבארץ ישראל.
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פעם נכנס לתאו של האדמו"ר הזקן שר הז'נדרמים לחקירה ודרישה.
רואה השר את הצדיק כי איום הוא ,וכולו שקוע בהרהוריו ,ומבין ,כי איש
נעלה לפניו .והשר  -גדול בחכמה  -מבקש לשאול שאלה" :אמור נא לי
פירוש הפסוק" :ויקרא ה' אל האדם ויאמר לו איכה" .וכי הקב"ה לא ידע,
איה הוא האדם?"
אומר לו האדמו"ר" :פירוש הפסוק הוא ,שבכל זמן קורא ה' לכל אדם
ואומר לו" :איכה"? איה אתה בעולם? הנה לאדם נקצבו ימים ושנים ,שבכל
יום ובכל שנה יעשה הטוב עם ה' ועם אנשים .על כן התבונן :איה אתה
בעולמך? כמה שנים עברו עליך ומה עשית באותן השנים? הרי חיית,
למשל ,כך וכך שנים  -מה עשית בשנותיך? האם היטבת למישהו?."...
השר מתפעל מאד ,טופח לו בידו על כתפו ואומר" :בראבו"! )יישר כוחך!(
ולאחר שרואה ממנו אחר כך עוד כמה חכמות נפלאות בעניינים שונים,
הפליג השר לפני הצאר על האדמו"ר שהוא חכם גדול ואיש אלוקי
ושלפי דעתו רק עלילות שוא טפלו עליו המלשינים.



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

www.myesha.org.il
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תקוה דגן

רבי שניאור זלמן ברוכוביץ' מלאדי  -האדמו"ר הזקן  -מכונה
גם בעל התניא והשולחן ערוך הרב .מייסדה של שיטת חסידות
חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת אדמו"רי חב"ד ,חיבר את ספר
התניא ,ספר היסוד של חסידות חב"ד וכתב שולחן ערוך הרב.
הוא נולד בי"ח באלול שנת תק"ה ,בדיוק כפי שהבטיח הבעל שם
טוב להוריו שנה קודם לכן ,וכבר בגיל בר מצווה
בשנת תקי"ח הוכתר בתארים גאון ורב תנא.
בשנת תקל"ו נסע ר' מנחם מנדל
מוויטבסק יחד עם שלוש מאות איש לארץ
ישראל .האדמו"ר הזקן התלבט רבות
האם להצטרף לנסיעה ,ולבסוף הסכים
להשאר ברוסיה הלבנה וליטול על
עצמו את שרביט מנהיגות עדת
החסידים.
הסתלק ביום כ"ד בטבת
ה'תקע"ג.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרים צחי – מקור ראשון ,גרשון אלינסון ,זאב רוטקף ,דו"צ,
דוברות יצהר הפקה:
בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מעגל החיים ‘שבת הכוון’ לקראת השירות הצבאי,
נערכה לחניכי מעגלים ,תלמידי כיתה י”ב מתיכון
יגאל אלון ביהוד ,ביישוב רבבה בשומרון . 1
במהלכה ,נפגשו התלמידים עם דמויות מן היישוב,
עברו סדנאות ושמעו שיחות לקראת שירותם
הצבאי בדבר החשיבות בתרומה משמעותית
למדינה .לחלק מהחניכים היה זה מפגש ראשון
עם ההתיישבות בשומרון ,והם הביעו עניין רב
באופי החיים הקהילתיים ובסיפורים ששמעו על
חיבור השומרון לעולם המקרא.
אדמה לוהטת בתחרות הסרטים הקצרים
“דוקויו”ש” זכה במקום הראשון הסרט התיעודי
“אדמה” בבימויה של חן קליין מביה”ס לתקשורת
באוניברסיטת אריאל ,ובעריכת שושי פרידמן
מהמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל .הסרט
עוקב אחר החקלאים מהשומרון  -ארז בן סעדון,
אהרון ג’אן וברק מלט ,ומספר על אהבתם
לאדמה .בחבר השופטים כיהנו הבימאית מנורה
חזני ,אמנון לורד מ“מקור ראשון“ ובעז נכטשטרן
מאתר כיפה.
ציוניוני הדרך קבוצת מתנדבים ובראשם יו”ר
האגודה למען החייל ,אביגדור קהלני משתתפת
בפרויקט טיולים לנכי צה”ל ברכבי שטח
ברחבי הארץ .השבוע הגיעה הקבוצה לשומרון
 2וביקרה בין היתר בסבסטיה ובהר גריזים
בתצפית על שכם וקבר יוסף .לאחר מכן נפגשו
המטיילים עם ראש ישיבת איתמר הרב אביחי
רונצקי במשכן אהוד ,ושמעו ממנו דברי הסבר
על האזור.

צעדים ראשונים לראשונה מזה שנים ,קבוצת
מטיילים יצאה בשבוע שעבר לטיול בשטח A
בהר חברון בתוואי שטח הררי וקשה .הסיור יצא
במסגרת השנה העשירית לטיולי הר חברון בארגון
מרכז סיור ולימוד סוסיא וזאב שפירא מבית יתיר.
רחלי שרפר מבית הספר לסיור ולימוד סוסיא ציינה
כי “המטיילים שמחו על ההזדמנות לטייל באזור
שביומיום לא ניתן להגיע אליו ללא תיאום וללא
ליווי ביטחוני .אנחנו מזמינים את כל מי שמעוניין
להצטרף אלינו ולהכיר את הארץ דרך הרגליים”.
עולים מדרגה ביום ו’ האחרון נערך טקס חנוכת
המצפור הגבוה ביותר ביש”ע ,בגובה של 1000
מטר מעל פני הים  . 3המקום שנבנה בסיוע הקרן
הקיימת לישראל ישמש נקודת הסברה למבקרים
הרבים הפוקדים את גוש עציון .המצפור משקיף
ב 360-מעלות לעבר גוש דן ,ים המלח ,ירושלים,
והרי חברון .ראש מועצת גוש עציון ,דוידי פרל
ציין כי “מיקום התצפית בנקודה אסטרטגית זו
מאפשר להעלות מדרגה בהסברה על חשיבות
ההתיישבות בבחינת ‘טוב מראה עיניים’ “.
גרעין תורני  -בירושלים בפרשת במדבר ,בשבת
הבאה ,יערוך הגרעין התורני בשכונת נווה יעקב
בירושלים שבת היכרות עם משפחות הגרעין
ופועלו .משפחות הגרעין הקימו אותו לפני כשנתיים
באמצעות רשת ‘שעלי תורה’ ,וכיום חברות בו כ20-
משפחות  . 4הרב אביתר גרינפלד ,ראש הגרעין,
מציין כי ביום ירושלים הקרוב יערוך הגרעין סעודה
חגיגית לרגל יום איחודה של ירושלים בהשתתפות
דיירי “בית השבעה” ,בהם יוצאי המחתרות.

חותמו של צדיק “הילולה חופשית” לזכרו של
הרב מנחם פרומן התקיימה בל”ג בעומר ביישוב
תקוע שבגוש עציון ,במהלכה חגגו כאלפיים איש
 דתיים וחילונים ,צעירים ומבוגרים מכל רחביהארץ .באירוע שנערך זה השנה השנייה ביוזמת
משפחת פרומן ומועצת גוש עציון הופיעו האמנים
ברי סחרוף וארז לב ארי.
נוי מצווה בשבוע שעבר הוכנסו אל מערת
המכפלה ארבעה ארונות קודש חדשים ומפוארים
אשר החליפו את קודמיהם  . 5הארונות תוכננו
על ידי האדריכל אהרון אויסטכר ,ונבנו בנגריית
‘אמש’ שבבעלות משה כהן .יוסי דיין ,ראש המועצה
הדתית בקרית ארבע חברון“ :ארונות הקודש
החדשים מוסיפים את ההוד וההדר הראויים
למקום ,והם מעידים על חיזוק המורשת והחיוניות
הטמונה במקום זה”.
אנדרדוס באלקנה חבורת הקומיקאים הדתיים
המוכשרים אנדרדוס תופיע בישוב אלקנה ביום
חמישי ,כ”ט באייר 9 ,במאי בשעה  20:30באולם
הפיס של אלקנה .לפרטים ורכישת כרטיסים.com :
 baumda@gmailאו .03-9151215
והרקדה בבית-אל באותו ערב ,תיערך תפילה
לנשים ולנערות בשעה  17:45בבית אל .הערב
יפתח בסיור קצר באתר “חלום יעקב” ובאמירת
תפילת הבנים לערב ר”ח סיון שחיבר השל”ה
הקדוש .בהמשך התכנית שיחה מרתקת מפי בת
שבע כלאב ולאחר מכן הרקדה קצבית – “תפילה
בתנועה” .הרשמה במשרדי המועצה.

חיילי וחיילות המילואים  -תודה!

השבוע בל"ג בעומר ציינו את יום ההוקרה השנתי לחיילי המילואים .זהו הזמן להוקיר תודה לכם  -לסטודנט
שמפסיד את כל מועדי הא' ,לאבא שמפספס את בקיעת השן הראשונה של ילדו ,לטייס שמתייצב בכל שבוע
לטיסה ,למג"ד שנמצא בצבא יותר מאשר בעבודה ולחפ"ש שבאזרחות הוא מנכ"ל ובמילואים טוחן שמירות.
תודה גם לבנות הזוג ,אלה שמחזיקות את כל הבית על כתפיהן עם תמיכה ואהבה ללא סוף .המדינה הזו
קיימת בזכות אותם אנשים שמקום המדינה ועד היום התייצבו ,לחמו ולעתים אף קיפחו את חייהם .אתם
ראויים ליותר מיום הוקרה אחד בשנה.

נצרת  -מדינה בתוך מדינה

אנחנו חייבים להתעורר ,לפני שגורלם של הנוצרים ובעקבותיהם מיעוטים אחרים כמו הדרוזים
והצ'רקסים ייחרץ .בשבוע שעבר נרצח ביריות סאמר רפידיא ,בעל חנות .המקרה הזה מצטרף לשרשרת
אירועי שריפות חנויות המתרחשות לאחרונה ברחבי העיר .המשותף לכולן  -בעלי החנויות הם נוצרים.
העדה הנוצרית מאויימת על ידי גורמים בתנועה האיסלמית .מדינת ישראל במקום לקרב את אנשי
העדה למדינה ,עומדת מן הצד .בתקופה הקרובה במסגרת סדרת הסיורים "ישראל שלי בשטח  -סיורים
להכרת החברה הישראלית" נקיים גם סיור בנצרת .עיר שהיא מדינה בתוך מדינה.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il
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