נפגשו בצומת

קבוצת "אופנועני ישראל" סיירה ביום שישי האחרון בגוש עציון
(עמ' אחורי)

שלנו

 | 343במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תמוז תשע"ג |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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לנטרל את מכונית התופת
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

הביטוי ההיסטורי “גבולות אושוויץ”
של אבא אבן זכה השבוע לקבל
משמעות חדשה וחריפה ,בעקבות
הודעת גרמניה (כן ,גרמניה) על
כוונתה לתמוך בחרם על מוצרים
האם
בהתנחלויות.
שמקורם
המחרימים המתחסדים מבינים את
ההשלכות של חרם מסוג זה ,המדיף
ריח חריף של שנאת יהודים ,דווקא על
האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון?
יש להניח שלא ,הם הרי לא טורחים
לבדוק את העובדות .בישעמדה
השבוע  -על החוצפה הגרמנית,
תוצאותיו האבסורדיות של החרם,
וגם  -איך כל זה קשור לטרור האבנים
הגואה בכבישי יהודה ושומרון?

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:07
תל אביב 19:24
חיפה 19:16

יציאה
20:25
20:28
20:29

כניסה
19:12
חברון
19:13
שכם
באר שבע 19:21

יציאה
20:25
20:26
20:25
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הרב הלל צייטלין
דמויות מופת בעם ישראל

מגדירים צמחים בשומרון
מה קורה

על הפרשה קרח
הרב יובל שרלו

צדק חברתי  -לא רק בחומריות

ה

עיסוק בצדק חברתי מחייב לתת
את הדעת לא רק לנכסיו החומריים
של האדם .לא לחינם אמרו חכמינו
הקדומים כי “טוב שם – משמן טוב” ,לאמור:
לעתים שמו של אדם חשוב לו יותר מכל דבר
אחר .בשל כך ,חלק מהמאבק על הצדק החברתי
מחייב לתת את הדעת לשמירת כבוד האדם,
חירותו ,שמו הטוב ומעמדו ,ויכולתו לקיים חיים
חברתיים ויצירתיים כאחד.
בדיוק בשל כך התורה עוסקת לא רק בנכסיו
החומריים של האדם ,כי אם גם בשמירה על
הדברים החשובים לו מכל .דוגמה לדבר היא
המצווה “לא תלך רכיל בעמך” ,המהווה אבן
פינה לכל הלכות לשון הרע ,האוסרות על האדם
להוציא את שמו הרע של אדם אחר .דוגמה
שניה היא הקביעה ההלכתית “נוח לו לאדם

חבר הנהלת ‘צהר’ וראש ישיבת
ההסדר בפתח תקוה

שיפיל עצמו לתוך כבשן של אש ואל ילבין
פני חברו ברבים” ,המעצימה את החשיבות
העליונה של איסור הלבנת פנים .דברים אלה
אינם נלמדים ממצווה מפורשת ,כי אם מסיפור
מופלא המופיע בספר בראשית פרק לח ,שבו
נמנעה תמר ,כלתו של יהודה בן יעקב ,מלהלבין
את פניו ברבים ,והייתה מוכנה להישרף באש
ולא לעשות כך.
פרשת השבוע שלנו מלמדת על פן נוסף של
הצדק החברתי הנדרש ,והוא ביכולת לקיים
מחלוקת כהלכתה .מחד גיסא ,אנו צריכים
להתרגל לכך כי המילה “מחלוקת” אינה
שייכת למילים המעוררות אסוציאציה שלילית
וביקורתית .המחלוקת היא המנוע העיקרי של
ההתפתחות האנושית ,הנוצרת ממפגש דעות
ועמדות ,ומצמיחה עולם עשיר ומורכב .אחת
המשך בעמוד 3
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אין גבול

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

הקטנה .אלא שהנשק המתוחכם המכוון
אלינו לכאורה באופן ממוקד ,יפגע למעשה
כבר מהרגע הראשון דווקא באוכלוסייה
הפלסטינית ,אשר חלק לא מבוטל מתוכה
נשען על התעשייה היהודית ביהודה ושומרון.
בדו”ח שפרסם מרכז המחקר והמידע של
הכנסת ב ,2007-אותו כבר ציטטנו כאן בעבר,
נקבע כי כבר אז התפרנסו  33,000מערביי
האזור מעבודה ביישובים ואזורי תעשייה
יהודיים באופן ישיר .מלבד זאת ,סביב מקומות
עבודה אלו פורחת תעשייה שלמה של הסעות,
הובלות ,אספקה ,ציוד ושירותים המהווה מעגל
שני של אוכלוסייה רחבה מאוד המתפרנסת
משירותים אלו ,אשר לא היו נחוצים לולא
התעשייה הענפה באזור.
כיום ,שש שנים אחרי פרסום הנתונים ניתן
להניח בוודאות כי מספר המתפרנסים
הפלסטינים מהתעשייה הישראלית ביו”ש גדל
באחוזים ניכרים .ובכלל ,מגמת שיתוף הפעולה

נדב פרנקל

פה ושם

מטר בקציר חיטים
נדב פרנקל

בהפטרת השבוע אנו קוראים על המלכת
שאול בגלגל ,מלכו הראשון של עם ישראל.
הגלגל הוא אחד האתרים החשובים ביותר
לעם ישראל במהלך שנותיו הראשונות
בארץ כנען :זהו מקום החניה הראשון של
עם ישראל לאחר מעבר הירדן בימי יהושע,
כאן מחדשים בני ישראל את ברית המילה
(ומכאן מקור השם גלגל כי “היום גלותי את
חרפת מצרים מעליכם”) ,בגלגל יושב העם
בזמן הכיבוש והמלחמות עם עמי כנען ,וכאן
בגלגל ניצב המשכן הראשון בארץ ישראל
(עפ”י הגמרא בזבחים ,דף קיב).

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

נחזור להפטרה :שמואל מזהיר את העם
ומלכם לבל ימרו את דבר ה’ ,וכאות ומופת
לדבר הוא קורא אל ה’ שייתן “קולות ומטר”
בזמן קציר חיטים .מדוע העם נבהל כל כך
מן האות? האקלים בארץ ישראל ,בשונה
מאזורי אקלים אחרים ,מאופיין בחורף קר
ומרובה במשקעים ,אך בשאר עונות השנה
כמעט ואין כמות גשם משמעותית .היוצא
מן הכלל הוא אפיק ים סוף ,המגיע לישראל
מן הדרום ,ומתרחש בעיקר בעונות
המעבר  -באביב ובסתיו .האפיק מגיע אחת
לכמה שנים ומוריד גשם בעיקר באזורים
המזרחיים של הארץ -בערבה ,באזור ים
המלח ובבקעת הירדן ,שם נמצא הגלגל.
המשנה בתענית (פרק א) מלמדת אותנו

+

+

שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים התראיין
שר החוץ המיתולוגי ,אבא אבן ,לשבועון הגרמני
‘דר שפיגל’ ואמר כי החזרה לגבולות  ’67תביא
לסכנה והעדר ביטחון“ .אינני מגזים באומרי
שיש בה בשבילנו משהו המזכיר את אושוויץ”.
בכך הוליד אבן את המונח המפורסם “גבולות
אושוויץ” המבטא באופן שאינו משתמע לשני
פנים את נחיצותם של גבולות ישראל הנוכחיים
בכדי להבטיח את המשך קיומנו כעם יהודי
בארץ ישראל.
השבוע זכה הביטוי ההיסטורי לקבל משמעות
חדשה ,כאשר גרמניה הודיעה כי בכוונתה
לתמוך במהלך הנרקם באיחוד האירופי לסימון
מוצרים שמקורם בהתנחלויות .לא נעים לומר,
אך דווקא גרמניה צריכה לדעת טוב יותר
מכולן ,לאן יכולה להוביל מדיניות של סימון
על רקע גזעני .האם תדרוש הקנצלרית מרקל
כי התיוג יעשה באמצעות אותו טלאי צהוב ,או
שמא תסתפק בסימון מודרני ונעים יותר לעינו
של האירופאי הממוצע?
מדינות אירופה אומרות לעצמן ולעולם שהחרם
אותו הן מתכננות נובע ממניעים מדיניים
טהורים ומרצון לקדם את השלום ואת זכויות
האדם באזור .אולם העובדה כי הסימון המפלה
נועד לפגוע בבעלי עסקים ממוצא יהודי בלבד,
ולא בערביי יהודה ושומרון ,מסירה את מסווה
הצדק והשוויון וחושפת את האמת המכוערת.
מדובר באפליה על רקע גזעני.
אך גם בהשגת המטרה כושלים יוזמי החרם.
הלא בכוונתם להילחם בתעשייה ובעסקים
ביהודה ושומרון כדי להביא לקריסת הכלכלה
ולזירוז הנסיגה הישראלית לגבולות ישראל

שני העמים מנסים לייצר
ביניהם שקט ושלווה ,שגרה
נורמלית של חיי שכנות ,אך
פעילותם של אנשי שמאל
קיצוני בשיתוף פעולה עם
מדינות באירופה ,נועדה רק
לחבל בהישגים הנרקמים

הכלכלי בין יהודים לערבים תופסת תאוצה
בכל מיני מישורים .היום ניתן למצוא בחנויות
הישראליות לא מעט מוצרים המיובאים
מאזורים בשליטת הרשות הפלסטינית,
ומוצרים ישראלים נמכרים גם הם בחנויות
הפלסטיניות.
ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר ,סלאם
פיאד ,שצולם כשהוא שורף מוצרים ישראלים,
אמנם ניסה לחולל שינוי  -אך במבחן התוצאה
השפעתו הייתה זניחה.
שני העמים מנסים לייצר ביניהם שקט ושלווה,
שגרה נורמלית של חיי שכנות ,אך פעילותם
של אנשי שמאל קיצוני בשיתוף פעולה עם
מדינות באירופה ,נועדה רק לחבל בהישגים
הנרקמים.
אותן הדמויות ,אשר מפרסמות מעת לעת
מאמרים המגדירים את טרור האבנים כזכות
לגיטימית ומלבים את השנאה והאלימות
בכבישי יהודה ושומרון ,הן הן הפועלות ביתר
זמנן במלוא המרץ לעידוד מדינות ,חברות,
אנשי תרבות ועוד  -להחרים את ישראל,
ולהתסיס את האוכלוסייה הערבית והיהודית זו
נגד זו .לא שלום הם מבקשים ,כי אם מלחמה.
על ממשלת ישראל לזהות מגמה זו ,לחשוף
אותה בפני העולם ולהגן על גבולותיה מפני
טרור האבנים ,אך לא פחות מכך  -מפני הטרור
הכלכלי.

שכאשר “יצא ניסן ולא ירדו גשמים  -סימן
קללה” .גשם בתקופה זאת של השנה
יכול להיות הרה אסון לתבואה העומדת
להיקצר .הגשם עלול לשבור את שיבולי
החיטה ,ולגרום לתבואה להירקב .מסיבה
זו מתפלל העם אל שמואל בבקשה שיציל
אותם מן הרעב העלול לבוא עליהם .ברכת
ה’ טובה היא לעולם כאשר היא באה בזמנה
וכסדרה ,וכאשר ישראל עושים רצונו של
מקום מתקיים הפסוק“ :ונתתי גשמיכם
בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ
השדה יתן פריו ...ואכלתם לחמכם
לשובע וישבתם לבטח בארצכם”
(ויקרא כ”ו).

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133

2

\\ יש”ע שלנו

צדק חברתי  -לא רק בחומריות
הסכנות הגדולות ביותר לחברה היא החתירה
לשפה אחת ודברים אחדים .להפך ,הן ההלכה
היהודית ,המטפחת את המחלוקת כמאפיין
המובהק של לימוד התורה וההתקדמות הרוחנית,
והן התרבות הדמוקרטית ,העושה כל שביכולתה,
לפחות ברמה ההצהרתית ,כדאי לאפשר שיח
חופשי ועשיר – מלמדים על הפוטנציאל העצום
הטמון במחלוקת.
מאידך גיסא ,המחלוקת היא מסוכנת .אין
צורך להכביר מילים בדבר הסכנה העצומה
למבנה החברתי ,לסולידריות ולרוח המשותפת,
ולאסונות שמחלוקות דרדרו את עולמנו .אין עם
בעולם שמצולק כל כך מהמחלוקות הפנימיות
שהביאו לחורבנות רבים בתוכו .אולם לעתים אין
אנו נותנים את הדעת להיבט אחר של המחלוקת,
והיא הפגיעה החמורה שהמחלוקת מאפשרת

המשך מעמוד השער

בעניינים הנוגעים לצדק החברתי .פגיעה זו
יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות :בתהליכי
הדרה והשתקה ,ומניעת הנגישות ההוגנת
המאפשרת לכל אדם להביע את דעתו בצורה
חופשית; בתהליכי הכפשה וזלזול ,הגובים מחיר
יקר מהצדדים היותר חלשים או היותר הוגנים;
בהצגת עמדות הצד השני בצורה מניפולטיבית,
כדי שיהיה נוח לתקוף אותן ,ובכך לעקור את
הזכות היסודית של התייחסות לכל אדם באשר
הוא אדם; בגלישת המחלוקת מהפן העקרוני אל
הפן האישי ,ובכך הופכת המחלוקת לכלי דיכוי
עוצמתי ,וזאת כאשר הופכת העמדה השנייה ללא
לגיטימית ,ועוד ועוד.
פרשת השבוע שלנו העוסקת במקומות האפלים
של המחלוקת ,מלמדת כיצד טיעון שיש בו אמת
(דברי קורח לא היו משוללים מן היסוד) עשוי

על הפרשה קרח
להפוך להתקפה ושיסוי ,ליצנות וציניות ,חיבור לא
ענייני של כל המתנגדים כדי להפיל את משה רבנו
וסילוף הסיפור ההיסטורי .פרשת קורח מהווה
דוגמה מופלאה לאן מחלוקת יכולה להתדרדר.
בד בבד ,נכון יהיה להתייחס גם לשיקולי הצדק
בעולמה של מחלוקת ,ולהקפיד על הדרכים
ההוגנות לניהולה ,גם כדי למצות ממנה את הפרי
הבשל שלה ,וגם כדי לא להפוך אותה לפגיעה
חמורה בצדק החברתי .התייחסות מכבדת
וראויה כלפי השני ,זהירות בהצגת עמדותיו שלו,
הימנעות ממניפולציה ,בריחה מן השקר ,שמירה
על אי-גלישה לפסים אישיים ,התייחסות לעמדה
ולא למניעים הנסתרים התיאורטיים שלו וכדו’ –
כל אלה מטפחים את הצדק החברתי בהיבטים
של כבוד האדם ,ומאפשרים להתברך מחברה רב
גוונית שיש בה תרבות של מחלוקת.
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לנדגןטרל את מכונית התופת
אבישי
סיפורי ארץ ישראל

ה

ודעה חשובה הגיעה אל מטה
ה’הגנה’ בחיפה“ :הערבים בעיר
מכינים מכונית תופת שתופעל על
יד היציאה מאחד מבתי הקולנוע .היא תופעל
בין שתי הצגות ,כשקהל שיא נמצא במקום.
זמן היעד :מוצאי שבת  .”27.1.48מטה ה’הגנה’
היה כמרקחה .הזמן שנותר היה קצר ,הפיגוע
ההמוני המתוכנן הדיר שינה מעיניהם של ראשי
ה’הגנה’ .אך מה לעשות? ברגע שהמכונית
תצא לדרכה עמוסה בחומר הנפץ ייגרם נזק
נורא ,גם אם היא לא תגיע ליעדה ליד בתי
הקולנוע .ידיעה נוספת הגיעה אחרי מספר
ימים :את המכונית מכינים במוסך ‘אבו שעם’
בעיר .חיש מהר נתקבלה ההחלטה לנטרל את
המכונית בנקודת המוצא שלה – במוסך עצמו.
השיטה –שני ‘מסתערבים’ ,יהודים המחופשים
לערבים ,יחדירו מכונית תופת שתפוצץ את
מכונית התופת שבמוסך .המשימה הוטלה על
שני דוברי ערבית רהוטה המכירים את חיפה
הערבית ואת מנהגי הערבים – יעקב כהן,
המכונה “יעקובה” ויצחק שושן המכונה “אבו
סחק” .המידע על כך כי המכונית מותקנת
במוסך ‘אבו שעם’ נמסר ליעקובה שהוזעק
מתל אביב ואחרי שחבר ל’אבו סחק” יצאו
לסיור מקדים בעיר התחתית הערבית ולרחוב
עירק שם נמצא המוסך .משהתקרבו למוסך,
ראו מכונית צבועה כאמבולנס בריטי עם
צלב אדום .כיסוי מושלם .השניים לא היו כל
כך חושדים ,אלא אם כן באותו הזמן ממש
הגיע למקום המפקד הערבי של חיפה ,מוקף
ב’שבאב’ (נוער) ואתו שומרי הראש שלו .אכן
פמליה נכבדת המעלה חשד סביר מאוד ,שאכן
מתרחש משהו חריג .שני ה’מסתערבים’ עשו
עוד סיבוב תמים אחד במכונית ,רשמו מה
שרשמו והמשיכו לחיפה היהודית ,שם דיווחו
על מה שראו .ביחד עם דני אגמון ,המתאם
מטעם הפלמ”ח תוכננה הפעולה המתוחכמת:
להכניס בשבת בבוקר מכונית ,לתיקון כביכול,

במוסך .אותה מכונית ,שתהיה עמוסה בחומר
נפץ ,תתפוצץ ליד מכונית התופת שכבר תהיה
מוכנה עד אז בחומר הנפץ ובא לציון גואל.
התוכנית הייתה מעולה ,חוץ מבעיה אחת
קטנה – אבו סחק לא יודע לנהוג! ואין מישהו
אחר שיכול לנהוג במכונית המילוט ברחובות
הערביים לאחר שהמכונית השנייה תיכנס
ל”תיקון” .כבר הגיע יום שישי שלפני הפעולה
ואבו סחק עדיין לא יודע לנהוג .יעקובה אמר:
“אל דאגה .עד מחר אני אלמד אותו לנהוג.
אתם תסדרו את כל השאר – למצוא מכונית
מתאימה ,להטעין אותה בחומר הנפץ ,להכין
מרעום השהייה .בבוקר השבת למד יעקובה
איך להפעיל את המנגנונים ובינתיים גויסו
שתי מכוניות זהות .אבו סחק ניגש ללמוד את
הנהיגה :חיפה הייתה מלאה במחסומים שונים
לאורכה ולרוחבה – את המחסום היהודי עברו,
אך משעברו במחסום הערבי ,נבדקה מכוניתם
היטב ,למרות שהם נראו כערבים לכל דבר .הם
נכנסו ויצאו ושוב עברו במחסום .הם נשאלו
מדוע הם עוברים שוב ושוב .יעקובה אמר
שהוא מלמד את חברו לנהוג ,מה שהיה אמת.
השניים עברו גם ליד המוסך ,עד שכבר כולם
התרגלו לראות את הזוג המוזר שלומד לנהוג.
משהגיע הזמן והמכונית הטעונה בחומר
הנפץ הייתה מוכנה ,עלה עליה יעקובה ,נסע
מעט והתנגש בקיר ,שבר את הפנס ועיקם את
הכנף – סיבה טובה כדי להיכנס למוסך .כולם
היו במתח וחששו מהפעולה ,אך יעקובה
וחברו היו רגועים .יעקובה התיישב במכונית
הממולכדת ואבו סחק ישב במכונית השנייה,
שתשמש למילוט .זהו! הנה זה מתחיל :הם
ירדו לאיטם במורד התלול ,עברו מחסום
אחד ושני .משהגיעו לשלישי ,עמד שם שוטר
במדים שלא הכיר אותם .מסתבר שהוחלפה
משמרת ,והשוטר סימן להם לעצור .יעקובה
לא התבלבל והתחיל לצעוק עליו“ :מי שם
אותך פה ,מה אתה עושה פה? איפה השומר

כולם היו במתח וחששו מהפעולה ,אך "יעקובה"
וחברו היו רגועים .יעקובה התיישב במכונית
הממולכדת ואבו סחק ישב במכונית השנייה,
שתשמש למילוט .זהו! הנה זה מתחיל...
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הקודם?” .השוטר התבלבל ואמר כי השומר
הקודם הלך לאכול .יעקובה ניצל את הפרצה
בערנות של השומר והוסיף תוך כדי שהוא
מצביע על המכונית של אבו סחק שמאחוריו:
“שים לב .גם הוא איתי .תן לו לעבור”.
וכך עברו שניהם .הם התקרבו אל המוסך.
כמסוכם ,אבו סחק חיכה בחוץ ויעקובה
נכנס למוסך עם המכונית ה’מקולקלת’ וחנה
צמוד לאמבולנס ,מצדו השמאלי .הוא לא
הספיק לרדת והתקבצו סביבו שלושה ארבעה
בחורים ,לבושים יפה ,שאינם מכונאים וצעקו
עליו :הרחק את המכונית שלך מפה .הוא ניסה
לדבר ,אך הם לא הניחו לו .לא הייתה ברירה
ויעקובה הניע שוב ,נסע לאחור והחנה שוב
קצת יותר רחוק מהאמבולנס ,מצדו הימני,
וכיבה מיד את המנוע .הוא התעודד מכך
שהאמבולנס כל כך ‘שמור’ ומכך כי 100
הק”ג של חומר הנפץ במכוניתו יעשו את
העבודה גם מרחוק .בינתיים יצא יעקובה מן
האוטו והתחיל לספר כל מיני מעשיות על
כך שהחבר שלו ‘סחב’ את האוטו מאבא שלו,
עשה תאונה ועכשיו חייבים לתקן מהר ,לפני
שהאבא ידע .הוא שאל מיד אם יש להם פנס
דומה לזה שנשבר .לבסוף אחד מהם אמר:
“אנחנו יכולים לתקן ,רק תיקח את האוטו
מכאן ותחזור עוד שעה” .יעקובה ,בראותו כי
התוכנית עלולה לרדת לטמיון ,ניסה למשוך
את הזמן ,אך חבורת הערבים הלכה ונעשתה
נגרזת“ .מי אתה?” שאלו אותו בכעס בעודם
מקיפים את המכונית .יעקובה נלחץ ורצה
להפעיל את המטען על עצמו והסובבים אותו,
אך לא הצליח .הוא התחיל לצעוק עליהם:
“איזה מן בני אדם אתם?! מה אתם רוצים
ממני? אי אפשר כבר לתקן את האוטו? לפחות
תגידו איפה יש מוסך קרוב!” בתנועה דרמטית
פתח יעקובה את הדלתות והכריז“ :מה קרה
לכם? אתם חושדים בי במשהו? הנה חפשו!!!”
הוא ידע כי אם יזיזו את המושבים האחוריים
כדי לבדוק  -יתרחש פיצוץ :עוד תחכום של
יוחאי החבלן שהתקין את המכונית .בעוד
הבחורים שם בהלם ,חושבים מה לעשות ,סגר
את כל ארבע הדלתות ,נכנס למכונית ושבר,
באין רואים ,מבחנת זכוכית המכילה חומצה
שאמורה להפעיל את מנגנון הפיצוץ .הוא יצא
מהאוטו ובהברקה של רגע אמר“ :רגע אחד.
כוס של מים אפשר לקבל פה?” .הם הראו לו
את הכיוון בו נמצא הברז ,אך במקום ללכת
לשם ,יצא יעקובה אט אט מהמוסך .הוא ידע
כי יש שבע דקות עד הפיצוץ ...אבו סחק חיכה
במכונית המונעת ,אך ישב ליד הנהג .יעקובה
נכנס למכונית ובברכיים רועדות החל לנסוע.
תוך כדי נסיעה טפח לחברו על הרגל ואמר:
‘אנחנו כבר אחרי זה’ .הם נסעו עוד קצת
ופתאום שמעו מאחוריהם פיצוץ אדיר...
הסיפור מעובד מתוך ספרו של דודו דיין ‘עושים
מדינה’.

מראה אחורית

"הידיעות בדבר אפשרות של הטלת חרם על היצוא מהגדה
ומהרצועה למזרח הירדן עוררו מבוכה בין תושבי השטחים
ובמיוחד בין החקלאים והסוחרים .התוצרת החקלאית
מהגדה המייצאת מדי שנה בכמויות גדולות והולכות,
מתחרה בהצלחה בתוצרת החקלאית של שאר מדינות ערב
בכל השווקים הערביים .המתחרים במדינות ערב אינם
מעלים כמובן נימוקים כלכליים בנסיונם לזכות בתחרות.
האשמותיהם כלפי היצוא מהגדה ומהרצועה הן פוליטיות.
אומרים שלתוצרת זו מתגנבת הרבה סחורה ישראלית"...
(חרם על סחורה ערבית מיהודה ושומרון – גם זה היה כאן.
"דבר".)24.6.1971 ,
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרב הלל צייטלין

בשיתוף
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הרב הלל צייטלין נולד בשנת תרל"א בעיירה קורמי,
בתחום המושב הרוסי .כבר בהיותו צעיר נחשב לעילוי
וכולם צפו לו עתיד מזהיר בחסידות חב"ד ,אליה
השתייך .הוא היה אחד מצאצאיו של ר' יוסף" ,דער
אלטער חזן" מקורמא ,שהיה מן החסידים הנלהבים
הראשונים של אדמו"ר הזקן.
בגיל  15התייתם הלל מאביו ונאלץ לעזוב את עיירת
נעוריו בחיפושיו אחר פרנסה ,והחל לשמש כמורה
לעברית .יציאתו מהישיבה הפגישה אותו עם המציאות
היהודית של התקופה .צייטלין החל ללגום בשקידה
ובשקיקה ספרות מגוונת :פילוסופים יהודים ,רומנים
משל סופרי דורו ,ספרי ביקורת המקרא ,וכן פילוסופיה
קלאסית ,מזרחית )בודהיזם( ומודרנית  -שפינוזה,
הרטמן ,שופנהאואר וניטשה.

מפגשו של צייטלין עם ספרות
זו הביא אותו לספקות קשים
באמונה ולהפסקת שמירת
המצוות .צייטלין כתב בכמה
עיתונים וכתבי עת עבריים .בד
בבד הוא נטל חלק בפעולותיה
של התנועה הציונית ואף שימש
כנציג בקונגרס הציוני החמישי.
בשנת  1907עבר צייטלין
להתגורר בוורשה ,שם הפך
לדמות בולטת בקרב היהודים.
מספרים כי היה מהלך ברחובות
העיר מוקף במעריצים.
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תקוה דגן



לאחר הפוגרומים הגדולים של שנת  ,1905הלך צייטלין
ונטש את דרך הכפירה והספקנות והחל לחזור אל האמונה
והמצוות .בערב ראש השנה תש"ג בגטו וורשה יצא לקראת
מרצחיו הנאצים כשהוא עטוף בטלית ועטור בתפילין ,ובידו
ספר הזוהר הקדוש ,וכך נרצח .כל משפחתו הקרובה של
צייטלין נרצחה אף היא בשואה ,ורק בנו ,אהרן ,שרד.

הרב הלל צייטלין היה פובליציסט ,שעסק ללא לאות בסבך בעיותיה הקיומיות של יהדות ולא היה נושא בענייני
הפוליטיקה ,החברה והכלכלה היהודית שהיה זר לו .בו בעת היה הוא פילוסוף ,הוגה דעות ,משורר ובקיא בתורת
הסוד .הוא פרסם מאות רשימות ,מאמרים מחקריים ,מסות הגותיות ,פרקי שירה ופרוזה וספרים שעסקו במגוון עצום
של תחומים בעולם הרוח היהודי .מפורסמים הם חיבוריו על הטוב והרע בישראל ובעמים ,על הרמב"ם ,על מדעי
הדת ,על קדמות המסתורין בישראל ,על האר"י ,הבעש"ט ,בעל התניא ,הראי"ה קוק ורבי נחמן מברסלב.
בימים איומים של פרעות קישינב הלכה והתגבשה אצל צייטלין השקפת עולם משיחית שזיהתה את
דרמות המאה העשרים עם פעמי משיח .תפיסה זו הלכה והתבססה אצלו במהלך מלחמת העולם
הראשונה .בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים המשיך צייטלין לפעול ללא לאות למען
גאולתו הרוחנית של העם היהודי וזעק באופן מתמיד כי היהודים חיים על הר געש העומד להתפרץ
באפוקליפסה נוראית .צייטלין ביקר בארץ ישראל פעם אחת בשנת  ,1925ישב אצל הראי"ה קוק
בירושלים וביקר במושבותיהם של החלוצים בשרון.
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ
תמונות :גרשון אלינסון הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

זהה את

הדמות

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

* הלוחמת היחידה שזכתה לעיטור המופת
מקום המדינה ועד היום
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

צומת סואן קבוצת “אופנועני ישראל” הגיעה
בשבוע שעבר לגוש עציון ולמרכז המבקרים של
מכון צומת באלון שבות .הרוכבים הצטלמו על
אחד האופנועים עם ראש המכון ,הרב ישראל רוזן
(תמונת השער) ,שאמר“ :שמחנו לביקור .זו קבוצה
מיוחדת שמקפידה לערוך את טיוליה בימי שישי ולא
בשבתות” .במסגרת הביקור ,רכבה הקבוצה בכל
רחבי הגוש ,ערכה תצפית במצפור החדש בנווה
דניאל ועצרה גם באלון הבודד ,סמלה של המועצה.
תומך לחימה שמונים חיילים מפיקוד העורף
העוברים סדרת חינוך כחלק מהכשרתם ביחידת
חילוץ והצלה ,לנים בימים אלה באפרת כאורחי
המועצה המקומית .משה יהושע ,אחד החיילים
המתגורר באפרת ,פנה למועצה בבקשה לארח
את חבריו לקורס בישוב על מנת שיוכלו להגיע
להכשרות הקורס בזמן .המועצה הסכימה בשמחה
וארגנה לחיילים כולם מקומות לינה במבנים ברחבי
הישוב ,בהם גם נערכה חלק מההכשרה . 1
חוצות היוצרת במסגרת הפנינג הנשים העשירי
בגוש עציון בניצוחה של רכזת התרבות סימה גל,
התכנסו לא פחות מ 40-אמניות על הבמה ,ונתנו
מכל הלב ערב מרשים ומהנה .פתחו את המופע
נשות תיאטרון “קדמא” מהיישוב פני-קדם יחד עם

הזמרת רוחמה בן יוסף .באירוע הופיעו זמרות שונות
מהגוש בהן חני נטורה  , 2קבוצת מחול מודרני,
להקת סטפס ,תיאטרון פלייבק ,ונשים המנגנות על
מגוון רחב של כלים אתנים ומערביים – כולן תושבות
גוש עציון.
שיחקו אותה שחקני נבחרת ישראל בכדורסל
נכים הגיעו השבוע לקרני שומרון ,לאירוע המרכזי
של “שבוע הנגישות” שהתקיים בישוב ,ושיחקו
מול קבוצות הנוער המקומיות  . 3מלבד טיפים
בכדורסל ,למדו בני הנוער כיצד מתגברים על
מכשולים וקשיים בעזרת נחישות ומוטיבציה .ראש
המועצה ,הרצל בן ארי אמר כי הוא “שמח על קיום
השבוע הזה להעלאת המודעות בישוב לנושא
הנגישות וחשיבותה” .במסגרת הפעילות למען
קידום הנגישות מוקמים בישוב בימים אלו פארק
נגיש ,פנימיות מותאמות וכיתות מונגשות בבתי
הספר.
פרחה הגפן יקב טורא מרחלים שבשומרון זכה
בארבע(!) מדליות בתחרות אשכול הזהב שנערכה
השבוע  . 4בקטגוריית בלנד מעל  ₪ 100זכה
ה Mountain peak-במדליית זהב .בקטגוריית
מרלו מעל  ₪ 100זכה טורא מרלו במדליית כסף.
בקטגוריית שירז מעל  ₪ 100זכה טורא שירז


~

במדליית כסף .בקטגוריית זנים אדומים נוספים
זכה הפינו נואר במדליית ארד .אבי בן עמי מנהל
התחרות“ :הישג מרשים ליקב טורא ,יקב הבוטיק
שזכה במדליות הרבות ביותר בתחרות”.
החוקר הצעיר  350ילדי גנים בשערי תקווה הפיקו
מגדיר צמחים וחרקים סביבתי ראשון מסוגו אותו
כתבו יחד  . 5זאת בסיום פרויקט איכות סביבה
מקורי שהוציא את ילדי הגן לחקור את הסביבה,
ביוזמתן של שלווה נווה מאיגוד ערים לאיכות
הסביבה שומרון ,ורות אברהם ממחלקת החינוך
במועצה האזורית .במסגרת הפרויקט יצאו הילדים
לזהות צמחים ובעלי חיים המאפיינים את הסביבה,
חקרו אותם ולבסוף הגיש כל גן את סיכום המחקר
שלו ויחד נוצר המגדיר הייחודי.

דרושים שליחים
 #רעננה  #נתניה
 #פתח תקווה
דן 0525-05-28-28

מיילb0528908518@gmail.com :

#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב

#

חלוקה בסופי שבוע בלבד

ěđĥČĤ ĤđģĚ

¸É°
¯½¿³




   
88 ~ 4
 >47
 

 40
~ 30



½µºÇ
½¸Á²
³¿½¯ w w w . a m a n a . c o . i l

8

\\ יש”ע שלנו



 


שיש בה הכל

~054-2048322

