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תיאור ס עם  פותח  במדבר  פר 
נרחב מאוד של המפקד שנעשה 
בעם ישראל ותיאור חנייתם של 
עם ישראל לפרטי פרטים: סדר החנייה, 
החלוקה לדגלים וכו'. נשאלת השאלה 
לנו  לספר  התורה  של  הצורך  מהו   –
לא  נראה  דבר שלכאורה  על  באריכות 

רלוונטי?
פרשת  את  קוראים  אנו  לחינם  לא 
מפרשה  השבועות.  לחג  סמוך  במדבר 
זו ניתן ללמוד על הדרך בה אנחנו כעם 
למתנה  להתייחס  צריכים  וכיחידים 

הרוחנית האדירה שקיבלנו בהר סיני.

את  לראות  יכולים  אנו  הזה  במפקד 
מצד  במקביל:  ההולכים  הכיוונים  שני 
אחד ישנו דגש מאוד גדול על הפרטים: 
"במספר שמות", ישנה חשיבות גדולה 
מאוד לכל יהודי, יש לו את השם שלו 
אשר  שלו,  המיוחדת  המהות  ואת 
ועם  שלו,  ומהשבט  ממשפחתו  נובעת 
כל המטען הזה הוא בא ומשפיע מכוחו 

ומהיכולת שלו על כל האומה.
לכאורה  מביע  "לגלגלתם"  הביטוי 
סופרים  אנו  לפיה  שלילית  קונוטציה 
שסופרים,  כמו  אנשים  של  ראשים 
היא  האמת  אבל  בקר.  ראשי  חלילה, 
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המשך בעמוד 3

באינטרס  לבחור  חייב  הממשלה  ראש 
הברורים  הלחצים  מול  אל  הישראלי. 
נתניהו  חייב  וושינגטון,  של  מכיוונה 
בפיתוח  הישראלי  הצורך  על  לעמוד 
הן  ושומרון,  יהודה  ברחבי  היישובים 
– מהצד  ולא פחות מכך  מהצד המדיני 
לפתרונות  זקוקה  ישראל  הכלכלי. 
ומכרזי   – וזולים  איכותיים  קרובים,  דיור 
נתניהו  של  לאישורו  הממתינים  הבנייה 
של  התחייבויותיו  זאת.  לעשות  יכולים 
ערב  הישראלי,  הבוחרים  לקהל  נתניהו 
הבחירות, וכמובן דפוס ההצבעה הברור 
את  מחייבים  הלאומי,  המחנה  למען 
לפעול  שריה,  כל  על  ישראל  ממשלת 
לכיוון תנופת בניה ביהודה ושומרון, ולא 

חס וחלילה להקפאת מכרזים.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

סבא קדישא
הרב אברהם אלקנה שפירא46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל

על הפרשה במדבר

איש על דגלו
הרב אביתר גרינפלד
ראש הגרעין התורני נווה יעקב-ירושלים

ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו
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מערכת העלון 
מאחלת לכם, הקוראים, 
חג שבועות 

שמח!
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

האינטרס הישראלי

עיתון  דיווח  האחרון  שלישי  ביום 
“הארץ” כי ראש הממשלה נתניהו 
ג’ון  האמריקני,  החוץ  לשר  הבטיח 
ביהודה  הבניה  את  “לרסן”  קרי, 
למשך  ירושלים  ובמזרח  ושומרון 
שבועות ארוכים. זאת כדי לאפשר 
הפלסטינים  את  להחזיר  לקרי 
בגלי  ואכן,  ומתן.  המשא  לשולחן 
לאחר  שעות  כמה  דווח  צה”ל 
“הורה  שנתניהו  הידיעה  פרסום 
להקפיא  אריאל  אורי  השיכון  לשר 
לפרסום  הנוגעים  ההליכים  את 
חדשים  ממשלתיים  מכרזים 
ביו”ש  דיור  יחידות  אלפי  לבניית 

ובמזרח ירושלים”.

על  שמופעלים  בלחצים  ראש  להקל  אפשר  אי 
אובמה  הנשיא  של  ביקורו  ארה”ב.  מצד  נתניהו 
באזור, לפני מספר שבועות, הזמין בוודאי מכבש 
שהנשיא  והעובדה  לחצים,  של  יותר  אף  גדול 
להצדיק  כדי  מדיניים  להישגים  זקוק  האמריקני 
טובה  אינה  היא  גם  בו  המחודשת  הבחירה  את 
לישראל. אך כל היענות לדרישה כזו להקפיא את 
הבנייה בפועל ואפילו את פרסומם של מכרזים 
לבנייה חדשה, יש בה כדי לפגוע בחוסנה המדיני 
מזמין  שרק  חולשה  של  מסר  זהו  ישראל.  של 
בתקופה  דווקא  הממשלה,  על  נוספים  לחצים 
קשה בה נרשמים שוב ושוב ניסיונות מצד ארגוני 
טרור  באמצעות  ישראל  את  להחליש  הטרור 

כואב ומתמשך ולפגוע בחוסנה הביטחוני.

על  מונח  והביטחוני,  המדיני  למישור  מעבר  אך 
חשוב:  פחות  ולא  לגמרי  אחר  נושא  השולחן 

ישראל נמצאת במצוקת בניה חריפה. הישראלים 
בכל המעמדות, ובעיקר במעמד הנמוך, זקוקים 
מקומות  די  אין  מידי.  באופן  דיור  יחידות  לאלפי 
לעבוד  שמבקש  מי  כל  ולכן  בפריפריה,  עבודה 
סביר,  נסיעה  במרחק  ולהתגורר  המרכז  באזור 
פשוט אינו מסוגל לעשות זאת. אישור המכרזים 
החדשים, לבנייה ביהודה ושומרון, הוא כמו זריקה 

רעננה של חמצן לתוך ורידיה של המדינה.
)הנדיר,  בביקורו  זאת.  יודע  הממשלה  ראש 
לצערנו( ביישוב רחלים לפני הבחירות, שב ודיבר 
על  המצלמות,  מול  אל  פעמים,  מספר  נתניהו 
פיתוח  למען  רבות  ותעשה  עושה  ממשלתו  כי 
כי  ההתיישבות. גם במישור המדיני הבין נתניהו 
ההתיישבות.  במפעל  נוספת  לפגיעה  מקום  אין 
היום”,  “ישראל  לעיתון  בראיון  הבטיח  לבוחריו 
מה  לא  “זה  עצמה”.  את  מיצתה  “ההקפאה  כי 

שמעניין את הפלשתינים”, הבהיר. 
“הייתה הקפאה, הם לא ניצלו את 
 – שתסתיים  המתינו  אלא  הזמן 

וביקשו עוד אחת”.

הלחצים  בשל  כעת,  האם 
האמריקנים, יזנח ראש הממשלה 
וישוב  הישראלי  האינטרס  את 
ויפגע בפיתוח הטבעי של יישובי 

יהודה ושומרון?

ביהודה  הבניה  מכרזי  עצירת 
בקנה  עולה  אינה  ושומרון 
ראש  של  הצהרותיו  עם  אחד 
יש  התחייבויות  הממשלה. 
כי  לוודא  והאחריות  לקיים, 
לפתחם  גם  מוטלת  אותן  יקיים  אכן  נתניהו 
הכין  כבר  השיכון  משרד  הממשלה.  שרי  של 
נציגי ההתיישבות  על  וכעת  מכרזים לפרסום 
ואוהביה בכנסת ובממשלה לפעול להוצאתם 

של המכרזים אל אוויר העולם.

עם  כי  היטב  הדגישו  האחרונות  הבחירות 
ישראל מעוניין בממשלה חזקה יותר ולאומית 
ושגשוג  פיתוח  חיזוק,  בנייה,  ממשלת  יותר. 
חולשה  הקפאה,  התקפלות,  ממשלת  ולא 
את  הבליטו  גם  האחרונות  הבחירות  וזגזוג. 
בהמשך  פחות  מעוניינת  שישראל  העובדה 
משא ומתן עקר עם הערבים, ומעוניינת הרבה 
יותר בקידום כלכלי, עשייה חברתית ופתרונות 

מהירים למצוקת הדיור.

צו  זהו  ההתיישבות  ופיתוח  המכרזים  אישור 
השעה, זהו רצון הבוחר.

ל ק נ ר פ ב  ד נ

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

עמק עכור
ל ק נ ר פ ב  ד נ

יחדש  שהקב”ה  הושע  מנבא  השבוע,  בהפטרת 
ֶאת  ָלּה  “ְוָנַתִתּי  ישראל:  עם  ימיו  את  כקדם 
ְכָּרֶמיָה ִמָשּׁם ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִתְּקָוה 
ֲעֹלָתּה  ִוְּכיֹום  ְנעּוֶריָה  ִכּיֵמי  ָשָּׁמּה  ְוָעְנָתה 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים” )הושע ב’, יז’(. 
בחרם  שמעל  עכן  נסקל  בו  המקולל,  המקום 
יריחו, ייהפך לפתח של תקווה לישראל, ולמקום 
בו יכרות הקב”ה עם העם ברית אירוסין מחודשת: 
ְבֶּצֶדק  ִלי  ְוֵאַרְשִׂתּיְך  ִלי ְלעֹוָלם  “ְוֵאַרְשִׂתּיְך 
ִלי  ְוֵאַרְשִׂתּיְך  ּוְבַרֲחִמים.  ּוְבֶחֶסד  ּוְבִמְשָׁפּט 

ֶבֱּאמּוָנה ְוָיַדַעְתּ ֶאת ה’ “ )שם פס’ כא’(. 
היכן נמצא עמק עכור? על פי הפסוקים ביהושע, 
שניסו  יש  יריחו.  באזור  העמק  את  לחפש  יש 
יריחו,  לזהותו באחד מעמקי הנחלים שבסביבות 

נועימה  בואדי 
לעיר,  שמצפון 
אוג  בנחלים  או 
שמדרום  וקלט 
לה. דעה נוספת 
את  מזהה 
בבקעת  העמק 
 , ה י נ ק ר ו ה
  , ” ה ע י ק ו ב ” ה
מערב  שמדרום 

זו  דעה  ולכן,  מיריחו,  גבוהה  הבוקיעה  ליריחו. 
המספר  ביהושע,  הפסוק  לפשט  יותר  מתאימה 
מיריחו  ומשפחתו  עכן  את  העלו  ישראל  אנשי  כי 

לעמק עכור )יהושע ז’ כד’(.

בשנת 1872 יצאו מספר יהודים, אנשי היישוב הישן 
מירושלים, ורכשו קרקעות באזור יריחו, כדי להקים 
להתיישבות  קראו  הם  חקלאית.  מושבה  עליהם 
העתידית פתח תקווה, ביטוי לתקווה כי ניתן להפוך 

ליישוב  מקולל  מקום 
דבר,  של  בסופו  פורח. 
לא  הקרקעות  רכישת 
אך  הפועל,  אל  יצאה 
בשנת 1878 קנו אותם 
אדמות  את  אנשים 
אּו ְמָלָבּס  הערבי  הכפר 
שבמישור החוף, והקימו 
שם את המושבה פתח 
תקווה, “אם המושבות”.

טיולים קרובים בבית ספר שדה 
כפר עציון - שישי, ח’ בסיוון )17/5(:

טיול למיטיבי לכת   – כוסבר בלב הר חברון  עין 
במכוניות פרטיות בהדרכת בנימין טרופר יום  

עם  למבוגרים  טיול   - ומכפלה  ומערת  חברון 
אוטובוס צמוד מת”א בשיתוף עם “ארץ נהדרת”.

משפחות  טיול   - חריטון  ומערת  תקוע  נחל 
ברכבים פרטיים.

+
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לא לחיץ. נתניהו בביקורו ביישוב רחלים, חודש לפני הבחירות
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שגם הראשים של בני ישראל נספרים על 
פי השקלים שהם מביאים למשכן "בקע 
מסתמכת  שלהם  המהות  כל  לגלגלת". 

על החיבור למשכן ולקידוש ה'. 
דגלו  על  "איש  בפרשה  השני  הציווי 
באותות לבית אבותם..." נאמר גם למשה 
בניגוד למפקד שנאמר רק  וגם לאהרון, 
תפקיד  על  לרמז  בא  זה  דבר  למשה. 
היחידים  ובהדרכת  בלימוד  הכוהנים 
וזוהי  ולמצוות,  לתורה  ישראל  בעם 
תכלית המפקד כולו: לסדר את היחידים, 
את המשפחות ואת השבטים סביב אוהל 
מועד. זו צריכה להיות השאיפה של כולם 

- לכוון את כל העשייה ואת כל היחידים 
ולטהרה.  לקדושה  מועד  אוהל  כלפי 
חלקי  כל  את  לכלול  צריכה  זו  שאיפה 
העם, מקטן ועד גדול, כשכולם מתכנסים 
המשכן.  כלפי  המופנים  הדגלים  סביב 
שאיפה זו באה לידי ביטוי גם בדגל עצמו 
שהיה צבוע, על פי המדרש, בצבע האבן 

השייכת לאותו שבט באבני החושן.
זהו ההמשך הישיר של קבלת התורה – 
ההבנה שכל ישראל יש להם חלק בתורת 
לפעול  וצריכים  יכולים  וכולם  ישראל 
בכוחותיהם להוציא אל הפועל את הציווי 

להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

להסתער  צריכים  אנו  שלנו,  במסע 
בצבא  בתורה,  התחומים:  בכל  קדימה 
שמיים  שם  ולקדש  המעשה,  ובחיי 
לנו  אסור  זאת,  עם  יחד  אך,  בעולם. 
ש"לאחרונה  האנשים  את  לשכוח 
את  הרחב,  הציבור  את  יסעו...", 
המרוחקות  השכונות  ואת  הפריפריה 
אתנו  אותם  לקחת   – הגדולות  בערים 
הדגל  את  ולהרים  הזה  הגדול  למסע 
ברווחה  בחינוך,  תחום:  בכל  בגאווה 
שנגיע  עד  שבשמים,  לאבינו  ובקירוב 
מועד  לאוהל  סביב  ונשכון  כולנו 

מאוחדים לשם ה'.

על הפרשה במדבר
המשך מעמוד השער איש על דגלו

  tourshomron@gmail.com  |  03-9066402 :   |      
tourshomron.org.il     -     ,  
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בן למשפחה מיוחסת היה ר’ שלמה אליעזר 
'אלפנדרי. החיד”א אף ייחס את משפחתו עד 
לבני בניו של בצלאל בן אורי משבט יהודה. 
הוא עצמו גדל בתורכיה, שם חי ופעל סבו ר’ 
חיים הזקן. אך למזלו הרע, אביו ר’ יעקב נפטר 
טרם זמנו ולא יישם את הגדולות שניבאו לו. 
כך גדל לו ר’ שלמה אליעזר, ללא אב אך עם 
חשובה  למשפחה  בת  היא  אף  צדקנית,  אם 
קיום  על  והקפדתה  בלמדנותה  שנודעה 
המצוות, עד כדי שבערוב ימיה העלתה עמה 
וספר  חכמים  תלמידי  עשרה  ישראל  לארץ 

תורה כדי שלא תצטרך להתפלל ביחידות.
בחריפותו  התגלה  הצעיר  אליעזר  שלמה 
בהיותו  עוד  ופורסם  נחשף  ושמו  הלמדנית 
להתמנות  בעקשנות  סירב  הוא  צעיר.  אברך 
למרות  המכובדת,  באשי’  ‘חכם  למשרת 
הלחצים שהופעלו עליו. אך ישיבה חשובה ובה 
תלמידי חכמים, הסכים להקים בזכות נדיבותם 

ודחיפתם של עשירי קושטא היהודים.
אליעזר  שלמה  ר’  לו  ישב  רבות  שנים 
בקושטא, למד ולימד תורה. בין היתר הנהיג 
את קהילתו כנגד גזרות שונות ומשונות של 
השליטים התורכים. לא פעם הסתכן בנפשו 
רבות  שנים  אחרי  עקרונותיו.  על  כשנלחם 
אף עבר לדמשק שם שימש ברבנות ביחד עם 
חברו ורעו ר’ יצחק אבולעפיה. שם התחככה 
לה סכין אחת על רעותה לטובת כלל ישראל. 
למרות  אך  שמיים.  שם  השניים  קידשו  שם 
לא  שנה,   90 של  המופלג  לגיל  הגיע  שכבר 
נס לחו של גיבור סיפורנו, שהחליט לפתוח 
דף חדש ומפתיע ולעלות בגילו המתקדם אל 

הארץ הקדושה ולהשתקע בה לתמיד.
הגיע  אליה  חיפה,  בעיר  מתחיל  סיפורנו 
גיבורנו בשנת תרס”ד. הוא ישב לו בה בשקט 
ובחשאי ועסק בתורה. רק אחרי כמה שנים 
של  בואו  על  השמועה  להתגלגל  התחילה 
משהגיעה  המובטחת.  הארץ  אל  הצדיק 
לזמן  העיר  חכמי  מיהרו  לצפת,  השמועה 
העיר  גדולי  ובה  לחיפה  חשובה  משלחת 
וחכמיה כדי לשכנע את מיודענו לשמש בה 

הטבעית  משיכתו  למרות  אך  דין.  בית  כאב 
ומימי  המקובלים  צדיקיה  קברי  על  לצפת 
רבינו  סירב  והצוננים  הקדושים  מקוואותיה 
לו  תהיה  לא   – פשוטה  מסיבה  להצעה 
מכיוון  קהילתו  בני  כלפי  המלאה  הסמכות 
התורכי  השלטון  ידי  על  נחשבה  לא  שצפת 
לכן.  קודם  כיהן  בה  כדמשק  חשובה  כעיר 
אנשי צפת לא ויתרו ועשו מאמצים לאחד את 
הערים עכו צפת וחיפה לרבנות אחת תחתיו 
לקבל  אליעזר  שלמה  ר’  נאות  ומשהצליחו 

את הרבנות. 
שנה אחת, בל”ג בעומר, נפל פחד גדול על 
הכפרים  תושבי  הערבים  מן  צפת,  יהודי 
ההילולא  את  לבטל  רצו  הללו  הסמוכים. 
על  להתנפל  ואיימו  יוחאי  בר  שמעון  לרבי 
השמועה,  לפי  למירון.  העולות  השיירות 
על  להתנפל  בדרכם  הישמעאלים  משעברו 
אליעזר  שלמה  ר’  של  ביתו  ליד  השיירות, 
אש  יצאה  ביתו  שמתוך  ראו  הם  אלפנדרי, 
שלא שרפה שום דבר ופחד גדול נפל עליהם. 
שלמה  ר’  כאשר  הנס  התחזק  עוד  למחרת 
צפת  חכמי  ראשי  אל  אליעזר שלח שליחים 
ומסר הודעה: “עלי ועל צווארי תוכלו לסמוך 
ולקיים את ההילולא בל”ג בעומר כפי שנהגו 

בכל הדורות”. ואכן כך היה. 
שנת  ניסן,  ובחודש  קצר  זמן  אלא  עבר  לא 
תרע”ד, יצאו ר’ שלמה אליעזר וכמה  מבני 
העיר לקדש את הלבנה. לאחר שסיימו, נשא 
עיניו אל השמים, מחא כף אל כף  הרב את 
ונאנח אנחה כבדה. מקורביו נחרדו ושאלוהו 
על מה ולמה נאנח כל כך. תשובתו הייתה: 
גדולה  מלחמה  תפרוץ  שבקרוב  אני  “רואה 
בעולם” ומיד פרץ בבכי נורא. ואכן, לא עברו 
אלא ארבעה חודשים ובחודש אב, בו ממעטים 
בעבים  אירופה  שמי  התקדרו  בשמחה, 
הראשונה  העולם  מלחמת  ופרצה  שחורים 
אירופה.  כל  על  וחורבן  הרס  שהמיטה 
מיליונים רבים נהרגו וביניהם יהודים רבים. 
באותה תקופה היו קצינים ושוטרים תורכים 
הרכובים על סוסים חולפים מדי פעם בעיר 

צפת וסביבותיה ומפחידים את התושבים על 
יפלו עליהם. תורכיה, ששלטה  גזרות שעוד 
בארץ ישראל, נזרקה אל המלחמה ושבושים 
רבים נגרמו באספקת המזון ומצרכים חיוניים 
ה’פשה’,  לצפת  הזדמן  אחד  יום  לתושבים. 
נציב הממשלה התורכית, שהיה כשר צבאי. 
העיר  נכבדי  וכל  סוסו  על  רכוב  הגיע  הוא 
יצאו לקראתו. הוא היה הדור בלבושו, בגדיו 
נקיים ומגוהצים ולראשו כובע שבחזיתו סמל 
שלושה  נראו  כתפו  על  תורכיה.  צבא  של 
עלי תאנה – סמל לדרגות הקצונה הגבוהות 
ביותר. הוא נכנס אל העיר כולו מלא שררה 
נכבדי  חיילים.  שני  אותו  ומלווים  וכבוד 
ושוחחו עמו על מצב  העיר ברכוהו לשלום 
המלחמה ועל בעיות אספקת האוכל לצפת. 
הקהילה  נכבדי  נפרדו  שיחתם  את  כשגמרו 
מהשר ופנו איש אל ביתו. דבר בואו של השר 
נשמע גם בביתו של ר’ שלמה אליעזר והוא 
התפלא  משנפגשו,  פניו.  את  לקבל  מיהר 
השר ממראה פניו של ר’ שלמה והבין מיד כי 
לפניו אדם גדול. הוא אמר: “כבוד הרב, כיוון 
לברכני”.  בטובך  הואל  חשוב,  אדם  שאתה 
מיד  אך  הבקשה,  למשמע  השתומם  הרב 
רום  ירד  כן  על  ענוה,  טעונה  “ברכה  השיב: 
מיהר  אברכהו”.  כך  ואחר  הסוס  מן  מעלתו 
מן  ירד  החשוב,  הרב  כרצון  לעשות  השר 
הסוס, הרכין ראשו בפני רבי שלמה אליעזר 
ה’  שיצליח  מפליגות,  ברכות  ברכו  והלה 
הנתונים  ישראל  עם  על  ושישגיח  דרכו  את 
הרעים.  אויביהם  מיד  להצילם  למשיסה 
ורבי שלמה אליעזר  נפרדו השר  לאחר מכן 
איש איש למקומו. כבודו והדרת פניו של רבי 
שלמה אליעזר אלפנדרי עשו רושם בל ימחה 
על השר הנכבד ובזכותו דאג השר לאספקה 
סדירה של מזון ומים לתושבי צפת הנתונים 

במצוק ובמחסור. 
ר’ שלמה אליעזר אלפנדרי עשה רבות למען 
תושבי העיר צפת באותה תקופה ולא אחת 
התורכי.  לצבא  מגיוס  חכמים  תלמידי  הציל 
בה  לירושלים  עבר  חלה  כאשר  מכן  לאחר 
ושם  חוליו  למרות  התורה  בהרבצת  המשיך 
ישראל  גדולי  כל  עם  מצוינים  קשרים  יצר 
של התקופה. רבים שיחרו לפתחו והתייעצו 
עמו. מעט לפני שנפטר, בבוקר כ”ב לחודש 
אייר תר”צ, עוד היה עטוף בטלית ושני זוגות 
כשהגיע  שמע.  קריאת  לומר  והחל  תפילין 
לתיבת “אמת” רמז שיחלצו לו את התפילין 
האמת,  הוא  העיקר  די  “די,  מפיו:  והפליט 
אינני יכול יותר”. הוא הספיק לברך על כוס 
חלב “שהכל נהיה בדברו”, לגם מעט ונפטר. 

קרוב היה לגיל 110.
אליעזר  שלמה  “ר’  הספר  מתוך  מעובד 
אלפנדרי הסבא קדישא”. בהוצאת “מאור ח”י”, 

ירושלים. 

סיפורי ארץ ישראל
סבא קדישא

אבישי דגן

משעברו הישמעאלים בדרכם להתנפל על 
השיירות, ליד ביתו של ר’ שלמה אליעזר אלפנדרי, 

הם ראו שמתוך ביתו יצאה אש שלא שרפה שום 
דבר ופחד גדול נפל עליהם
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אחוריתמראה
"אני זוכרת שפעם, גילו שיוסף טרומפלדור, שנפל בהגנת תל חי, בעצם 

לא אמר "טוב למות בעד ארצנו". ינקנו את זה עם חלב אמנו. הוא בכלל 
לא ידע עברית, סיפרו. ולכל היותר הרביץ איזו קללה רוסית בריאה. אני 

ממאנת להאמין בכך. ויודעת, או יותר נכון חשה, כי אם לא אמר כך בדיוק 
– הוא חשב זאת. אף אחד לא יצליח לשכנע אותי אחרת. למזלי אני שייכת 

לאלה שמצליחים להתחמם לפעמים גם לאור הזכרונות. סיפורי "כשאנו 
באנו ארצה" מעלים אצלי את הטמפרטורה. אז למה מכבים לי גם אותם? 

כנגד האסונות, הגזרות הכלכליות, הרעות ואי הנוחות, יש לנו לפחות 
סיפורים על כך שפעם היה קשה הרבה יותר. היה רע פי כמה, ובכל זאת 

התגברנו על הביצות, השממה, הקדחת, הבידוד ושאר המכות.
ואם זה קרה בעבר, נתגבר גם בעתיד. אם לא מחר – מחרתיים, אולי בעוד 

שנה-שנתיים. פעם יהיה יותר טוב, ממש כמו שעכשיו ירוק, נוח ובטוח 
ממה שהיה בעבר" )דבורה עומר ז"ל, מעריב 14.2.1984(.

בס"ד

אביתר בורובסקי הי"ד
נרצח בצומת תפוח בשומרון בידי ערבי שפל

והשאיר אחריו אישה וחמישה יתומים

: לתרומות לקר� למע� משפחת בורוב�קי

1 - 8 0 0 - 8 0 - 3 4 0
דר� האתר בטופ� מאובטח

www.mekimi.org.il
 46  � לפי �עי לצרכי מ�  ת  כרו מו ת  מו התרו

לא נשאיר אות� לבד

בורוב�קי משפחת  למע�   1515 קר�  עבור  לציי�  יש  תרומה  בכל 

לא עומדי� מ� הצד - דואגי� לעתיד המשפחה

 הקר� הוקמה בניהול הרב דוד דודקבי�' - רב הישוב יצהר, הרב אליקי� לבנו� - רב המועצה האזורית שומרו�, 
גרשו� מ�יקה ראש המועצה האזורית שומרו� וברק ה� - נציג ועד הישוב

ע.ר. 580529303

ניתן לתרום גם בהעברה בנקאית: בנק מרכנתיל דיסקונט 17, סניף 661 ח-ן 18337 או בנק הדואר ח-ן 8377825

או בשיק לפקודת 'מקימי' לכתובת: רחוב בית הדפוס 7 ירושלים 95483

לפרטים נוספים 058-7803418    בהוראת הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 הרב אברהם אלקנה שפירא
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

נוסף,  בחור  התערב   - תורה"  כוח  יותר  יש  לרב  הרב!  "אבל 
ששמע את השיחה.

"לי יש תורה של אדם זקן, אצלכם זאת תורה טריה!" - השיב 
הרב וחייך חיוך רחב.

 דגן
קוה

ת





"בין  זה  היה  קול בבית המדרש.  - נשמע לפתע  "כבוד הרב!" 
הזמנים" והישיבה היתה ריקה מתמיד.

"כבוד הרב! אפשר לבקש ממך שתברך אותי?" - ביקש הבחור 
מרבו האהוב - הרב אברהם אלקנה שפירא.

"התוכל אתה לברך אותי?" - פנה הרב אל הבחור...
הבחור הנבוך לא מצא מילים להגיב לבקשה המפתיעה...

והרי  התורה?  כח  בגלל  אותך?  שאברך  אתה  רוצה  "מדוע 
העולם,  את  להחזיק  כיום  קשה  וזה  אתמול!  למדת  אתה  גם 

בתקופה זו של שבין הזמנים..."

הרב אברהם אלקנה שפירא נולד בשנת תרע"א בירושלים למשפחה ירושלמית ותיקה, מצאצאי תלמידי הגר"א. בצעירותו למד 
ירושלים, בהם רבו ראש ישיבת  ונחשב אחד מבחירי הישיבה. התקרב מאוד לגדולי  'חברון',  'עץ חיים' ואח"כ בישיבת  בישיבת 
חברון הרמ"מ אפשטיין, הרב איסר זלמן מלצר, הרב צבי פסח פרנק, הרב מצ'יבין, הגרי"ז סולובייצ'יק, הרב הרצוג ועוד, וגם אל 
החזון איש. לאחר שנשא את אחותו של הרב נתן רענן זצ"ל, חתנו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל וראש ישיבת מרכז הרב, הוזמן ללמד 
בישיבה. הוא המשיך בכך ברציפות למעלה משישים שנה, עד לימיו האחרונים. בשנת תשט"ז מונה לדיין בירושלים ואח"כ לאב 
יהודה  בית הדין, ומשנת תשל"ד היה חבר בית הדין הגדול ומועצת הרבנות הראשית. בשנת תשמ"א, לאחר פטירת הרב צבי 

הכהן קוק זצ"ל, מונה לראש ישיבת מרכז הרב, ובשנת תשמ"ג נבחר גם לכהונת הרב הראשי לישראל, 
במקביל לידידו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שנבחר לכהונת הראשון לציון.

מו"ר הגאון הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זי"ע הותיר חלל גדול בפטירתו בשיבה טובה, 
ביום הראשון של חג הסוכות תשס"ח. הוא היה דמות מופת בעולם התורה, חסיד שבכהונה, 

מורם מעם, בעל מידות, שקיים בכל ימיו "והלכת בדרכיו".
ימים אחדים לפני פטירתו חתם הרב, בכוחותיו האחרונים, על כרוז שיצא נגד יוזמות מדיניות שדיברו 

על מסירת חלקים מארץ ישראל. היתה זאת חתימתו האחרונה של הרב. וזו לשון הכרוז:
"בערב יום הכיפורים תשס"ח – אנו קוראים לכל בית ישראל למחות בכל תוקף על הדיבורים והכוונות 

של ראש הממשלה ואנשי ציבור בדבר "מדינה פלסטינית" ונסיגה משטחי הקודש של ארץ ישראל. 
ארץ ישראל שייכת לעם ישראל וניתנה לנו לנחלה על ידי בורא עולם, ואין זכות לראש ממשלה 

ולכל אדם למסור חלקים ואף לא גרגיר מארץ ישראל הקדושה. ארץ ישראל כולה, 
לעם  ורק  אך  ובעתיד  בהווה  ושייכת  בעבר  שייכת  הייתה   – התורה  גבולות  פי  על 

ישראל, ואסור באיסור תורה חמור לוותר על שטח כלשהו מארצנו הקדושה". 
השומרון  וצפון  קטיף  גוש  תושבי  הגיבורים  אחינו  מגירוש  לקח  למדנו  לא  "האם 
שנעקרו מבתיהם? אנו קוראים לציבור למחות נגד דיבורים אלה, ולראש הממשלה 

לחזור בו, ולדאוג לזכויות של עם ישראל בארצו".

* על פי הספר "אמרי שפר" בעריכת בנימין רקובר ויצחק דדון

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרים צחי – מקור ראשון, גרשון אלינסון, מרכז קטיף, היישוב יצהר 
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי
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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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סלינו על כתפינו במסגרת פסטיבל הביכורים שיערך 
במועצה  שאחריו  שישי  וביום  שבועות  חג  באסרו 
האזורית שומרון, ייפתחו אתרים חקלאיים ויקבי בוטיק 
התבואה  לעולם  הצצה  ותתאפשר  הרחב,  לציבור 
והתנובה. מחלבות צאן יערכו סיורים וסדנאות להכרת 
טקס  יתקיים  איתמר  וברכס  הגבינה,  הכנת  תהליך 
בסבסטיה  יופיע  השקיעה  לקראת   . 1 הצאן  גזיזת 
“גם  גרשון מסיקה:  בועז שרעבי. ראש המועצה  הזמר 
מצפים  אנו  העברית  החקלאות  חג  השבועות  בחג 
מציע  שהשומרון  הטוב  מכל  שייהנו  מטיילים  לאלפי 

ויתחברו לשורשים”.
הגדול  להפנינג  נערכים  בבנימין  לק”מ  ליטר  אפס 
הארץ  רחבי  מכל  להגיע  הצפויים  אופניים,  לרוכבי 
לרגל חנוכת שבילי האופניים באזור. בשנה האחרונה 
שבילים  של  ק”מ  ממאה  למעלה  בבנימין  הוכשרו 
אופניים מקצועיים )סינגלים( העוברים בנופים קסומים 
מנוחה  כפינות  הרוכבים  את  המשמשים  מעיינות  ובין 
השכרת  תחנות  נפתחו  השבילים  לצד  והתרעננות. 
יתקיים מיד  ובטלמון. האירוע  - בעלי, בשילה  אופניים 

לאחר חג השבועות ביום שישי ח’ סיון 17/5.
למעלה ממאה מנהלי בתי  מחנכים לאורו של הגוש 
ספר של החינוך הממלכתי דתי ממחוז דרום התכנסו 
וצפון  קטיף  גוש  מורשת  להנצחת  קטיף  במרכז 
השומרון, בכנס שעסק בסוגיות חינוכיות העולות מתוך 
סיפור הגוש. בכנס השתתפו  סגן שר החינוך - ח”כ אבי 
2 וורצמן, תא”ל הרב רפי פרץ - הרב הראשי לצה”ל 

, גד דעי - יו”ר הסתדרות המורים הדתיים, מוכי בטר - 
מנכ”ל מרכז קטיף, הרב יגאל קמינצקי – רב הגוש, יאיר 
שלמה  חוף אשקלון,  - ראש המועצה האזורית  פרג’ון 

ומר  קטיף  מרכז  הציבורית  המועצה  יו”ר   - קוסטינר 
מאיר סבג מחמ”ד מחוז דרום.

מצוינות ערכית פרס חינוך לערכים יוענק בשבוע הבא 
במסגרת כנס “ערכים” לעמותת “תימורה” המפעילה 
“יפתח” ומסגרת לנערות בשם  מסגרת לנערים בשם 
הנקרא  ייחודי  טיפולי  מודל  פיתחה  העמותה  “מחול”. 
המחויבות  את  במרכז  השם  הדינמי”  החינוך  “מודל 
לצמיחה האישית, הערכית והמוסרית של הנער בשעה 
שההישגים הלימודיים ממוקמים במקום השני. כ-90% 
קרביות  ליחידות  לצה”ל  מתגייסים  העמותה  מבוגרי 
ולמעלה  ופיקוד  לקצונה  מגיע  וחלקם  ומובחרות 

מ-95% חוזרים למשפחה ולקהילת המוצא שלהם.
ספרא וסייפא סא”ל יהודה ליבמן, מוותיקי היישוב יצהר 
המרחבית  ההגנה  של  המילואים  גדוד  למפקד  מונה 
בחטיבת שומרון. ליבמן, בן 41, הוא אב לעשרה ילדים, 
שהתקיים  בטקס  יצהר.  ביישוב  תורה  התלמוד  ומנהל 
, רמ”ט אוגדת  3 בנוכחות מח”ט שומרון אל”מ יואב ירום 
איו”ש אל”מ לאון בר מוחא, קצין ההגמ”ר החטיבתי רס”ן 
וקציני מטה החטיבה, דובר על חיזוק  אליצור טרבלסי 
הקשר עם ההתיישבות לאחר הירצחו של תושב יצהר, 

אביתר בורובסקי הי”ד בפיגוע דקירה בצומת תפוח.
המזרח הקרוב ראשי הסתדרות הפועל המזרחי ביקרו 
השבוע במועצה האזורית בנימין, כאורחי ראש המועצה 
ויו”ר מועצת יש”ע, אבי רואה. הסיור אורגן ביוזמתו של 
ח”כ מוטי יוגב, שעד להיבחרו לכנסת שימש כסגן ראש 
אסרף,  תמר  והדריכה  הנחתה  הסיור  את  המועצה. 
דוברת המועצה. לסיור התלוו מזכ”ל הבית היהודי, ניר 
אורבך, יו”ר משהב - אליעזר אבטבי וחברי המזכירות. 
שמח  כי  סיפר  סולימן,  אבי  המזרחי,  הפועל  מזכ”ל 

לראות את ההצלחות הרבות בחבל ארץ בנימין בתחום 
החקלאות, התעשייה, החינוך והבנייה.

לאן הם רצים? באליפות גוש עציון ה-11 בה השתתפו 
, זכה  4 השנה למעלה מ-1,500 רצים ורוכבי אופנים 
 27:59 יאן גרפלד במקצה האקוותלון עם תוצאה של 
ראשונה  הגיעה  שמואל  מגבעת  ויליאן  רננה  דקות. 
של  מרשימה  בתוצאה  נשים  האקוותלון  במקצה 
28:39. מרוץ גולני התקיים אף הוא השבוע בגוש עציון, 
יחד  מהישוב  תלמידים  חלק  לקחו  ובו  אפרת,  בישוב 
עם טירונים מחטיבת גולני. הריצה נחתמה בטקס  בו 
ברך ראש המועצה עודד רביבי את הרצים ואת הקשר 

המבורך שבין הישוב אפרת ותושביו לבין חטיבת גולני.
ישחקו הנערים בימים אלו, החלו עבודות לבניית פארק 
אזורי לילדים עם מוגבלויות בקרני שומרון. כחלק מחזון 
והסביבה  נוער מתנדבים מהישוב  יוכשרו בני  הפארק 
לעבודה עם הילדים ויסייעו לפעילות הפארק בהשגחה 
ובהדרכה. הרצל בן ארי ראש המועצה המקומית קרני 
את  מעייניה  בראש  שמה  “המועצה  כי  אומר  שומרון 
הילדים עם המוגבלויות, וגאה בפרויקטים שלה בתחום 
ובראשם “נופשון שומרון” המעניק מענה לילדים ברמה 

הארצית”.
שנה  כל  חוגגים  עלי  בישוב  לירושלים  הפנים  עם 
שנה  בכל  ומרגשת.  מקורית  בצורה  ירושלים  יום  את 
אחר.  בנושא  ירושלמי  לרחוב  שלמה  שכונה  הופכת 
ספרים   . 5 ירושלמי  לסיפור  הרחוב  הפך  השנה 
בנושא ירושלים הפכו לתחנות חיות עם שחקנים כיבוד 
ואווירה ירושלמית. ביישוב מציינים כי בהפקה לוקחת 
גויסו  סבים  ואפילו  ילדים  הורים,   – חלק  השכונה  כל 

לחזרות, לבניית התחנות, לארגון והפקה. 

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