נקודת (ע)ציון

מאות לומדי הדף היומי בגוש עציון התכנסו בסוף השבוע לסיום הש"ס (עמ' אחורי)
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כיבוש קשקוש

חודש עבר מאז סיימה ועדת לוי את
עבודתה הראויה לשבח והניחה את
המלצותיה על שולחן הממשלה.
חודש עבר ,אך הדו”ח עודנו יושב
וממתין לשרים שיפיקו מתוכו
החלטות מעשיות שייקבעו מחדש
את תפיסתה הוותיקה של ישראל:
ההתיישבות ביהודה ושומרון
היא חוקית ולגיטימית .ברשימת
המשימות לטיפול ,ממתינים לצד
יישום הדו”ח גם אישור הפיכתה
של אריאל לאוניברסיטה וגם ביטול
גירושם של מתיישבים במגרון
מקרקעות שרכשו כחוק .בישעמדה
השבוע – האם המגרש המדיני סובל
מתופעת “היעדר רגל מסיימת”?

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:52
תל אביב 19:08
חיפה 18:59

יציאה
20:05
20:07
19:08

כניסה
18:57
חברון
18:57
שכם
באר שבע 19:06

יציאה
20:05
20:05
20:05
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מי אני ומה שמי?
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גל"צ בהר חברון
מה קורה

על הפרשה עקב
ממה פחד משה רבנו?

ע

הרב שמעון שושן
ראש ישיבת אמי"ת ע"ש רס"ן אלירז פרץ ,פתח תקווה

יון מהיר בפרשה מגלה שני
נושאים מרכזיים בהם עוסק משה
רבנו :הנושא הראשון הוא הכיבוש
הפיזי של ארץ ישראל .משה מרגיע את בני
ישראל מפני החששות המנקרים בליבם:
איך נכבוש את ארץ ישראל? האם נצליח
לעמוד מול עמי כנען הרבים והחזקים?
משה מזכיר את הנסים שכבר ראו בני
ישראל מול פרעה ומול מצרים ומבחינתו
זו רק ההתחלה“ :כן יעשה ה’ אלוקיך לכל
העמים אשר אתה ירא מפניהם” .בהמשך
הוא מתאר את קצב התקדמות שחרור ארץ
הקודש מפני עמי כנען ותרבותם הקלוקלת.
משה מוכן להתחייב עוד בעומדם בעבר
הירדן המזרחי כי “לא יתייצב איש בפניך עד

השמידך אותם” .אכן ,מדובר בעמים חזקים
מאוד“ :שמע ישראל ,אתה עבר היום את
הירדן לבוא לרשת גוים גדולים ועצומים
ממך .ערים גדולות ובצורות בשמים”...
– אבל – “וידעת היום כי ה’ אלוקיך הוא
העובר לפניך אש אוכלה ,הוא ישמידם והוא
יכניעם לפניך.”...
הנושא השני הוא ההתאקלמות הרוחנית
בארץ ישראל .כאן משה רבנו נשמע מהוסס
הרבה יותר ,חושש ,דואג ומזהיר“ :הישמר
לך פן תשכח את ה’ אלוקיך לבלתי שמור
מצותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנכי
מצוך היום ...והיה אם שכוח תשכח את ה’
אלוקיך ...כי אבוד תאבדון” ובחלק השני
של הפרשה משה מזהיר ,ושוב מתרה ושוב
המשך בעמוד 3
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לכבוש את השער

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

פה ושם
נחל נטוף
נתנאל אלינסון

אׁ-ש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּהֹ--לא
“ּכִ י ָה ָא ֶרץֲ ,א ֶׁשר ַא ָּתה ָב ָ
אתם ִמ ָּׁשםֲ :א ֶׁשר
כְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִהואֲ ,א ֶׁשר י ְָצ ֶ
ִּתזְ ַרע ֶאת-זַ ְר ֲעָך ,ו ְִה ְׁש ִק ָית ְב ַרגְ לְ ָך ּכְ גַ ן ַהּי ָָרק.
ָה ָא ֶרץֲ ,א ֶׁשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּתּה ֶא ֶרץ
הּ-מיִם”
ָה ִריםְּ ,וב ָקעֹת; לִ ְמ ַטר ַה ָּׁש ַמיִםִּ ,ת ְׁש ֶּת ָ
(דברים י”א ,י’-י”א)
בפסוקים אלו טמון הבדל מהותי בין מצרים לארץ
ישראל .במצרים ההשקיה מתבססת על מי
הנילוס שעולים ומציפים את השדות החקלאיים
פעמיים בשנה ,ואילו בארץ רוב החקלאות היא
חקלאות “בעל” המתבססת על מי הגשמים,
ומושפעת משנים שחונות וגשומות .למותר לציין
שההבדל המהותי הוא שבארץ ישראל החקלאי
נדרש לשאת עיניו לשמים ולהתפלל למטר -
“ארץ אשר עיני ה’ אלוהיך בה” ,ואילו במצרים,
עם הביטחון הכלכלי מהנהר הארוך בעולם
נולדת התפיסה של “כוחי ועוצם ידי”.
אף על פי כן גם בארץ ישראל יש אזורי חקלאות
שלחין נרחבים ,בעיקר בבקעת הירדן המשופעת
במעיינות ,שאף הכתוב משווה אותה לארץ
מצריםַ “ :ו ִי ָּשּׂא לֹוט ֶאת ֵעינָ יו ַו ַי ְּרא ֶאת כָ ּל כִ ּכַ ּר
ַה ַי ְּר ֵדּן כִ ּי כֻ לָ ּּה ַמ ְש ֶׁקה ...כְ ּגַ ן ה’ כְ ֶּא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם”...

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה

(בראשית י”ג י’).
בסיורנו השבוע ,נבקר בערוץ נחל שיש בו משני
הנופים החקלאיים  -גם נופה של ארץ ישראל
המתואר בתחילת הפרשה“ֶ -א ֶרץ נַ ֲחלֵ י ָמיִם ֲע ָינֹת
ְּותהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַב ִּב ְּק ָעה ָּוב ָהר “ (דברים ח’ ,ז’) וגם
נוף חקלאות השלחין.
נחל נטוף (ואדי זרקא) הוא מהנחלים הגדולים
של דרום מערב השומרון והוא מיובליו הראשיים
של נחל אילון .הערוץ העמוק מפריד היום בין
הרכס עליו שוכנים היישובים נווה צוף ועטרת ,לבין
הרכס הדרומי עליו שוכן היישוב נחליאל .בנחל
למעלה מ 12-נביעות צלולות שמימיהן נקווים
לבריכות נהדרות בהן ניתן לרחוץ ולהתרענן.
הבריכות אוגרות את מי המעיינות לשם השקיית
חלקות שלחין בהם מגדלים הפלאחים מכפרי
הסביבה דלעת ,מלפפון ,קישוא ובצל .שיטת
ההשקיה כמו לא השתנתה מאות שנים  -מי
הבריכה מוזרמים לתעלות עפר עם סכרי בוץ
קטנים ,שהחקלאי ברצותו מזיזם ברגלו ופותח
את התעלה להשקיית חלקות נוספות .זוהי
משמעות הפסוק “והשקית ברגלך”.
בסביבות הנחל התרחשו סיפורי מקרא רבים
 דבורה הנביאה השופטת את העם באזורזה “בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים” ,שאול
המסתובב כאן בחפשו את האתונות ,ואחד
מגיבורי דוד שייתכן והגיע מאזור זה “ -הדי מנחלי

טיולי איכות ,לכל גיל ,עם “חלקת השדה” מרכז סיור ולימוד אלון מורה 02-9973106 -
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נניח שבאחת ממדינות אירופה התכנסה לה ועדת
מומחים שתפקידה לבחון את סוגיית התחממות
כדור הארץ ולהסיק את מסקנותיה .לאחר
חודשים של עבודה הגישה הועדה לממשלה את
מסקנותיה ובראש המסמך ניצבת הכותרת :יש
התחממות .מתחת לכותרת שורה של המלצות
מעשיות הנגזרות מאותה מסקנה .האם תידרש
הממשלה לאמץ את המסקנה כי יש התחממות?
וודאי שלא .זוהי התשתית העובדתית.
גם הדו”ח שהגישה לממשלת ישראל ועדת
המשפטנים בראשות השופט בדימוס אדמונד
לוי ,אינו מחדש דבר ברמה ההצהרתית .וזה,
בעצם ,מה שיפה בו .אחרי שנים של גישה
משפטית ותקשורתית שרואה בפעילותה
של מדינת ישראל ביהודה ושומרון פעילות
“לוחמתית” בשטח “כבוש” ,מקבע הדו”ח מחדש
את התפיסה הוותיקה של ישראל בשנות הקמת
ההתיישבות היהודית באזור ,ולפיה לישראל
הזכות המוצקה ביותר לתביעת ריבונות ביהודה
ושומרון ,ועל כן זכותה המלאה לפעול בשטח
כפי שהיא פועלת בכל שאר שטחי המדינה ,עפ”י
המוסר והצדק ובאופן ישר והגון.
כך יוצא ,שבניגוד לדו”ח ה”חדשני” של טליה
ששון ,שביקש להתנות כל הקמת יישוב או

הרחבת שכונה בהחלטת ממשלה נפרדת מתוך
רצון להרתיע את השרים מלבצע פעולות “לא
חוקיות” ,דו”ח ועדת לוי עושה סדר ,מניח תשתית
חוקית ומצמצם את סדר הפעולות הבירוקרטיות
שעל המדינה לבצע כדי לממש את זכותה
הלגיטימית ליישוב הארץ .הדו”ח גם קובע כי
יישובים שנבנו או הורחבו בעבר הקרוב והרחוק,
בהסכמת הממשלה ולרוב אף בעידודה ,עליהם
לקבל את כל ההיתרים לאישורם ופיתוחם .גם
בסוגיית הקרקעות נדרשת הממשלה לבצע
רישום מסודר ,ולשים סוף למצב המפלה שבו כל
ערבי רשאי להכריז על קרקע כשלו ,מבלי להציג
כל הוכחת בעלות עליה.
ואלו רק חלק מהשלכותיו של הדו”ח החשוב,
ברמה ההצהרתית וברמה המעשית הנגזרת
ממנה.
חודש עבר מאז הוגש הדו”ח .הממשלה טרם
דנה בו ואפילו ועדת השרים לענייני התיישבות
שהוקמה זה לא מכבר טרם הניחה את המסמך
על שולחנה ,לקראת דיון ואימוץ מסקנותיו .כל עוד
זה המצב ,הכוחות הפועלים בסוגיות המשפטיות
מתנהלים כאילו דו”ח לוי מעולם לא נכתב.
לנורת האזהרה הזו מצטרפות עוד שתיים :ועדת
השרים לענייני התיישבות קיבלה באחרונה

החלטה פה אחד לפעול למען תושבי מגרון
שעשו את הבלתי-יאומן ורכשו בעזרת חברת אל-
ווטאן חלק נכבד מקרקעות היישוב – מה שהביא
אותם לבקש מבג”ץ שלא לפנותם מהקרקעות
שנרכשו כחוק .חרף זאת ,פרקליטות המדינה,
שהיא הדרג המקצועי ,פועלת באופן אקטיבי
כדי לא להתייצב לצד התושבים ולמעשה
לחבל בהחלטת ועדת השרים ,שבראשה עומד
לא פחות מאשר הגורם המדיני הבכיר ביותר
בישראל – ראש הממשלה .גם בסוגיית הפיכתו
של המרכז האוניברסיטאי אריאל לאוניברסיטה
מן המניין ישנו עיכוב מעורר סימני שאלה ,כאשר
החלטה חיובית בעניין כבר התקבלה במועצה
להשכלה גבוהה יהודה ושומרון .חתימתו של
אלוף פיקוד המרכז שאמורה לאשר את המלצת
המועצה  -איננה.
“היעדר רגל מסיימת” ,קוראים לזה בכדורגל.
על המגרש ,גם ההתקפה המבריקה והמוצלחת
ביותר תהיה חסרת משמעות אלא אם היא
מסתיימת בהבקעת שער .הקמת ועדת
משפטנים ,החלטה מדינית והמלצה מקצועית
שכולן “נתקעות” בדרכן אל הרשת ,הן סיבה
לדאגה ועל ממשלת ישראל מוטלת החובה
לסיים את מלאכתה.

געש” (שמואל ב’ כ”ג ל’) .ייתכן ונחלי געש זהו
כינוי למימיו הגועשים של נחל נטוף וסביבתו
(והר הגעש שבהר אפרים ,יהושע כ”ד ,מצוי אף
הוא באזור זה).
כיצד מגיעים? מהיישוב נווה צוף נרד לכיוון
נחליאל ,ולאחר כ 7-דקות נסיעה הכביש יתעקל
בחדות ויתחיל לטפס מעלה .בנקודה זו נחנה את
הרכב וניכנס בשביל עפר הפונה ימינה למעיינות
הנחל הפרוסים לאורך קילומטר וחצי .יש לתאם
את הטיול עם הצבא.

ממה פחד משה רבנו?

המשך מעמוד השער

מזהיר .הוא מזכיר להם בפרוט רב את מה
שאף אחד מבין השומעים לא שכח :תוצאות
חטא העגל ,קברות התאווה וחטא המרגלים.
משה רבנו מדגיש שוב ושוב כי לכבוש את
הארץ ברמה הפיזית – זהו החלק הקל יותר
לביצוע ,בעזרת השם .האתגר הגדול הוא
איך כובשים את הלב ואת רצונותיו ,איך
משליטים את הרוח על התאוות ואיך לא
מגיעים למצב של“ :פן תאכל ושבעת ובתים
טובים תבנה וישבת ...וכל אשר לך ירבה .ורם
לבבך ושכחת את ה’ אלוקיך .”...כאן משה
כבר אינו יכול להבטיח כלום ,שהרי מסור
הדבר בידיהם של בני ישראל .משה מבהיר כי
הישארותם של בני ישראל בארץ אינה תלויה
בכוחם הצבאי כי אם בכוחם הרוחני וביכולתם
למלא את ייעודם בעולם כמציבי אלטרנטיבה
מוסרית גבוהה לתרבות האלילית המושחתת

על הפרשה עקב

והאכזרית שהייתה נחלתם של עמי כנען.
ייעודו של עם ישראל ,לפיכך“ :אור לגויים”,
במובן הכי פשוט והכי טבעי.
גם בימינו אנו ,הייעוד הזה רלוונטי מתמיד.
בעמדנו מול הזאבים המקיפים אותנו ,מול
אכזריותם האחד כלפי השני ומול רצונם
התמידי להשמידנו ולעקור אותנו מאדמתנו
 הייעוד הזה יש בו נחמה ,עידוד וזריקת מרץלהתחזק בשמירת התורה וקיום המצוות .אם
נשמור את המצוות  -אין לנו ממה לחשוש.
זכינו ובימים אלו הוחלט לקרוא את הישיבה
שלנו על שם רב סרן אלירז פרץ הי”ד
ששילב באישיותו את שני הקווים שהתווה
משה בפרשתנו :הביטחון העצום בצור
ישראל שיעזרנו לנצח בקרב הפיזי ,וההכרה
התמידית כי הדלק האמיתי של צה”ל נמצא
בלימוד התורה ובשמירתה .מרים פרץ

תבדלח”ט ,אמו של אלירז ,סיפרה כי בלילה
שלפני ההיתקלות שבה נפל ,כשהוא עייף
ויגע מפעילות מבצעית בעזה ,הגיע באישון
לילה לביתו של הרב יקי וייס במכינה ביתד
וביקש ממנו“ :רבי ,ללמוד תורה אני רוצה”.
הרב יקי הסתכל עליו ואמר  -אתה עייף .לך
לישון .אבל אלירז בשלו ,רוצה ללמוד .ערב
פסח היה והרב יקי הציע “נלמד הלכות פסח”
ואלירז בשלו“ :רבי ,בהלכות פסח אין לי
צורך .מבקש אני ללמוד את ספר בראשית –
מדוע נברא העולם ומדוע נברא האדם? מהי
שליחותו בעולם?” וכך ישבו להם השניים
עוסקים בסוגיות שברומו של עולם ,ולמחרת
נפל אלירז בקרב.
אלירז משמש דוגמא ומופת לכולנו בחיבור
הטבעי של תורה וארץ ישראל ,מבלי להתנצל,
תוך שמירת החירות האמיתית.

,ĘđĘČč 'Ď ,ĕĥĕĘĥ ęđĕč
đĦĕĕĘĞĘ ęđĕ
Ęĥ ęĕĚđĤĚ ĕĒĜĎĘ

Đ"ĕČĤĐ ěĤĚ
Ę"ĢĒ ģđģ

,đĜĕĜđĚĐč ĐĘĞĜ
đĤđČĘ ęĕėĘđĐĐđ đĕďĕĚĘĦ
,ĘČĤĥĕ ęĞ ěĞĚĘ ĐĘĕĠĦ ĦČĥĘ
đĦĤđĦđ đĢĤČ
ĥđďģĐ đĜđĕĢ ďĕ ĘĞ

ęĕĦĕĒĐ ĤĐč
ĦĕčĐ ĤĐ ĘđĚ ĘČ
הסעות לקבוצות מאורגנות מכל רחבי הארץ
אוטובוסים יצאו בין השעות  14:00 � 8:00מבנייני האומה וגבעת התחמושת

לפרטים 054�4265905

באותו יום יתקיימו סיורים בהר הזיתים לציוניהם של גדולי ישראל
וסיורים בעיר העתיקה בעקבות מרן הרב קוק זצ"ל
לפרטים והרשמהwww.g-elul.siyurim.org :

?CJ:KGC6
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סיפורי ארץ ישראל

מ

א “בישיענני במרחבי-ה”
דגן

בשעת ארוחת הערב הוא
הופיע בחדר האוכל –
יהודי לבוש קפוטה שחורה
וארוכה ,ולראשו תרבוש
אדום .התרגלתי לראות
בכך את יהודי צפת .אולם
במרחביה לא ציפיתי
לראות צפתי במשק

י לא שמע על הדמות המופלאה של
ר’ נוח ממרחביה? או יותר נכון השכן
של מרחביה .הוא האיש שמצא תיקון
לנפשו בעבודת האדמה ונלחם יחד עם חבריו
החלוצים החילוניים של הקואופרציה בארבה
ששטף את הארץ בקיץ  .1914לראשונה
שמעתי על דמותו עוד בגולה ,כאשר קראתי
רשימה בעיתון “היינט” .זכיתי אומנם לחינוך
ציוני בבית הוריי ,אך את הדחיפה הגדולה
לעלייתי ארצה קיבלתי בעקבות אותה רשימה
עיתונאית שהתגלגלה אליי במקרה ,ומכאן
חיי כבר לא היו אותם חיים.
הייתי אז בן  15וגמרתי אומר להצטרף
לקואופרציה במרחביה שבעמק יזרעאל.
אך מפאת גילי הצעיר שוכנעתי על ידי
המבוגרים כי עדיף שקודם אלך ללמוד בבית
הספר הריאלי שבחיפה ואח”כ אצא לעבודה.
רצה הגורל ,והזדמנתי אל מרחביה לפני תום
לימודיי .הימים היו ימי ארבה בארץ .אין לתאר
את שמחתי ,כאשר נודע לי שתלמידי שלוש
כיתות בית הספר עומדים לצאת למרחביה
כדי לעזור לה במלחמתה בארבה .זה היה היום
המאושר בחיי .הופיעו שלוש עגלות רתומות
לסוסים ערבים יפים ,מרופדות בשקים מלאים

עבודתנו הייתה לעבור מעץ לעץ ולנער
ממנו את הזחל שטיפס עליו וכרסם את עליו
הירוקים והרכים .לכאורה הייתה זו עבודה
קלה ומתאימה לתלמידים כמוני .לארוחת ערב
שוב נפגשנו באותו חדר אוכל .בערב הכרתי
אחד מחברי המשק ,שפניו היו שזופים ביותר.
התברר לי ,שהיה זה הרכז הראשי במלחמה
בארבה ,ושמו גרשון .הופעתו עשתה עליי
רושם גדול .בעיני היה גרשון טיפוס אידיאלי.
מלא מרץ ,אמיץ ,מוכן להילחם עם השכנים

שחת .הסתדרנו עליהן כחמישים תלמיד –
ואנו נוסעים למרחביה .תחנתנו הראשונה
הייתה בחרושת הגויים .הייתה זו בשבילנו
ממש חוויה .מעל הגבעה היפה נחשף העמק
לעיני בפעם הראשונה .אמנם ראיתי כמה
וכמה פעמים מראש הכרמל את העמק הגדול
והיפה ,עם התבור והחרמון הקטן .ואי שם,
אמרו לי ,לרגלי החרמון הקטן שוכנות מרחביה
והקואופרציה .תמיד הייתי בולש בעיני ומחפש,
ונדמה לי שאמנם רואה אני ...כן ,אני רואה את
הקואופרציה ...הייתי בטוח שראיתי ...אולם
התברר ,שלא ראיתי .הייתי מתנחם כי יבוא יום
ואלך אליה ואראה אותה .והנה היום אנו בדרך
אליה ,חשים לעזרתה.
לעת צהריים נכנסנו לחצר סגורה .מסביב
בניינים יפים ,אסמים וממגורות .הרושם היה
גדול .רצנו ראשית כל לרפתות ולאורוות,
ואחר ארוחה בחדר האוכל התפזרנו לעבודה.

הערבים העוינים את הנקודה העברית היחידה
באותה סביבה .נוסף לזה היה רוכב מצוין,
כפי שהספקתי לראות בעוברו בבוקר בשטח
בו עבדנו לרגלי הר החרמון הקטן .את הכול
הייתי מוכן לעשות ,אם רק ירשני לרכוב פעם
אחת על סוסתו האצילה .גרשון העלה מכיסו
קופסת גפרורים רגילה ,ומתוכה הוציא זחל
ארבה שצבעו שחור“ .זהו האיום החדש ,ההולך
ומתקרב אלינו מצד דרום מערב” הסביר לנו
בקול בוטח – “ועליכם להיות מוכנים למחרת
הבוקר מיד לפני עלות השמש ,כדי לפתוח
בדרך חדשה של מלחמה בזחל” .יום יום
פתחנו בשיטות שונות במלחמה בזחל הזה,
שגדל לעינינו ,מן הבוקר עד הערב שינה את
צבעו משחור לצהוב ,ומצהוב לאדום .השיטה
האחת הייתה להניסו לתוך תעלה חפורה ליד
שדה התבואה .ולא לתת לו לעלות מתוך
התעלה .בשקים בידינו היינו מנגבים את שולי
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התעלה ומורידים לתוכה את הזחלים .שיטה
אחרת הייתה לאסוף אותו על גבי סדין לבן,
אשר חור גדול פתוח באמצעיתו ,ותפור לשק.
לכשהיינו מרימים את הסדין ,נפל הארבה לתוך
השק ,ולבסוף קשרו את פי השק במשיכה.
אנו שמחנו למראה השקים המלאים זחל,
שהצלחנו לאסוף .אולם בערוב היום התברר,
כי הצליח הזחל לאכול את השק ולפרוץ
מתוכו .שיטות לחימה שונות ומשונות נקטנו.
ל”שיא” הצלחה הגענו כשנקראנו להציל את
הירקות :תעלה רחבה מסביב לשדה הירקות
היה עלינו למלא מים מלוא עומקה ,ולטבע
בה את הארבה .התכנית הייתה גאונית ,ונדמה
לי ,שאני רואה עוד היום את גרשון וחבריו
עומדים עלינו ומנצחים על המבצע בכל
הרצינות .בצהרים ראיתי שניצחנו ...אולם
עם ערוב היום נראה כי מתגבר האויב .הזחל
אומנם מילא את התעלות עד שנעשתה דייסה
סמיכה ,ואז הצליח לעבור על פני הפגרים
של חבריו ,ולחדור אל שדה הכרוב .ניתנה
פקודה לעקור את הירקות ,את כל הגינה! איני
יודע מה היו ההפסדים שנגרמו לקואופרציה,
על ידי מה שאכל הארבה ,ומה שאכלנו אנו
והחרבנו ...היו גם הסתננויות חרישיות של
הארבה לתוך המטבח והשתלטותו על קדירות
ארוחת הצהריים שלנו ועוד..
ומה עם ר’ נוח ,אתם שואלים? לא שכחתי
אותו .אותו הערב הייתה לי חוויה מיוחדת
כשפגשתיו :בשעת ארוחת הערב הוא הופיע
בחדר האוכל – יהודי לבוש קפוטה שחורה
וארוכה ,ולראשו תרבוש אדום .התרגלתי
לראות בכך את יהודי צפת .אולם במרחביה
לא ציפיתי לראות צפתי במשק .מהר התברר
לי כי ר’ נוח זאברסקי הוא ,אותו ר’ נוח
שהכרתי לפרטי פרטיו מתוך העיתון היומי
בוארשה “דער היינט”“ .ר’ נוח” ,אמרתי,
“דרישת שלום לך מוארשה” .עיניו נצצו,
מטבעו היה דברן :מהר סיפר לי את סיפורו
ואת מצב משקו .אף לקחני אתו להראות לי
את הגבול בינו לבין הקואופרציה“ .כאן” ,אמר
לי“ ,בעמק הזה שלפניך ,אני עומד לחפור
באר מים .באר ,כמו אלו שהיו לנו ברוסיה.
הקואופרציה יש לה בריכה גדולה ומים ואנו,
מביאים את המים מעפולה .זאת היא חורבת
עפולה” – הצביע בידו לצד מערב“ .שם יש
מים ,ומדוע לא יהיו מים גם כאן .הא? מה
דעתך?” איש מיוחד היה נוח וחוץ מכישרון
עבודת האדמה ,היה הוא מומחה לזמרה.
בגולה עזר ליד חזן מפורסם אחד ובאמתחתו
גם חיבורי לחנים משל עצמו לתפילות .נוהג
היה לבוא בערבים לקואופרציה ולהנעים
זמירותיו באוזני החברים .ואם הלחנים היו
מוכרים לחברים ,נצטרפו למקהלה ,והוא
מנצח עליהם .את הארבה לא באמת ניצחנו,
הוא בסוף נעלם מעצמו יום אחד ...משאיר את
הקואופרציה בלא תנובת עמל כפייה הרב .אך
הזיכרונות תמיד יהיו ,איך קיץ אחד זכיתי
לעזור במלחמה בארבה ולפגוש את ר’ נוח
ושאר אגדות העמק.
מעובד מתוך “ספר מרחביה הקואופרציה”,
זיכרונותיו של ב .צ .צפריר.

מראה אחורית

שאלה :אחרי חמש שנים ,האם אתה עדיין בעד החזרת כל
השטחים תמורת שלום?
תשובה" :בתנאי שהצד השני יהיה מוכן לשלום אמת .אני מסופק
היום אם הערבים מוכנים לשלום אמת .כעת אנו מתיישבים
בשטחים ועושים שם דברים חשובים ...יש להבחין בין החזרת
מדבר שומם לבין שטחים מיושבים .משהו השתנה בשטחים משך
חמש השנים (שמאז מלחמת ששת הימים) .דבר אחד הוא להחזיר
מדבר ודבר אחר הוא להחזיר שטחים מיושבים על ידי יהודים".
(דוד בן גוריון במענה לשאלת כתב "דבר" ,השבוע לפני  40שנה בדיוק)
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קוראים יקרים,
סטיגמות ,כמו קריקטורות ,הן בדרך כלל מוגזמות.
חיברנו בין השתיים והפקנו לראשונה סדרת איורים,
פרי עטו של שלומי צ’רקה ,המציגה בעזרת הסברים
פשוטים הנחות יסוד מוטעות בנוגע להתיישבות
ולציבור המתיישבים ביהודה ושומרון.
בכל שבוע נפרסם כאן ,ביש"ע שלנו ,קריקטורה חדשה.
תהנו!

מה זה יש"ע?

יש”ע הן ראשי תיבות – יהודה ,שומרון ,בקעת הירדן וחבל עזה  -האזורים ששוחררו על ידי צה”ל במלחמת ששת הימים בשנת .1967
הקו הירוק היה קו הפסקת האש בשנת  1949בין ישראל לירדן ושטחים אלו היו מעבר לקו הירוק עד שנת .1967
יהודה ושומרון הם רכס הררי גבוה ,הנמצא כ 15-ק”מ מתל אביב ואזור המרכז .ההר ,מעפולה שבצפון ועד באר שבע ,מגיע לגובה של כמעט
 1100מטר מעל פני הים .זהו רכס הרים קרוב מאוד וגבוה מאוד ששולט בתצפית על מרכז הארץ.
מנכ"לית חזקה וברוכה
מנכ"לית משרד החינוך ,דלית שטאובר ,החליטה השבוע לקבל את המלצות הדרג
המקצועי במשרד ולפטר את המפקח על לימודי אזרחות ,אדר כהן ,לאחר ששינה
פרוטוקולים ואישר ספר לימוד מגמתי ושגוי עובדתית – כדי לקדם אג'נדה פוסט ציונית.
חברי ישראל שלי מחזקים את הגב' שטאובר ואת שר החינוך גדעון סער על עמידתם על
הערכים הציוניים במערכת החינוך של ישראל!
¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á

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

משפחת הר מל� ישיבת חומש המתחדשת

 6שני� לפעילות ישיבת חומש המתחדשת בחומש

מזמיני� את ציבור אוהבי התורה הע� והאר� ומוקירי זכרו של שולי הי"ד

לערב התעוררות ולימוד
לקראת חודש אלול

לציו�  9שני� לרציחתו של הקדוש שלו� )שולי( הר מל� הי"ד
ולרגל פתיחת זמ� אלול בישיבת חומש המתחדשת
יו� חמישי כ"ח אב תשע"ב בבית הכנ�ת המרכזי בשבי שומרו�
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www.myisrael.org.il

השיבנו ה' אליך ונשובה
 19:30התכנ�ות וכיבוד קל חדש ימינו כקדם

 20:00חנוכת חדר הלימוד לזכרו של שולי הי"ד בבית הכנ�ת
 20:15תפילת ערבית

הרב יהושע שמידט שליט"א
 21:00הרב מיכי יו�פי שליט"א

רב הישוב וראש ישיבת ברכת התורה

 21:30התוועדות בליווי מנגני� ע�

הרב יהושע שפירא

עזרת נשי� פתוחה

שליט"א ראש ישיבת הה�דר ברמת ג�

ה�עה בשעה  17:45מבנייני האומה בירושלי� בהרשמה מראש בטלפו�052-8693314 :
העלייה לקבר ביו� א' ,א' אלול ,בשעה  17:45בבית העלמי� בכוכב השחר
ה�עה בשעה  16:45מבניני האומה
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בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה,
שפתרונה :שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס
 02-6516662או למיילita@myesha.org.il :
ותוכלו לזכות בפרסים!

ילדים שלנו
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ילדים יקרים,

צה  +פ +

אל תגיד
לא ידעתי°

הקריה הדתית≠לאומית החדשה בעיר חריש

הצטרפו לבניית הקהילה הדתית
העירונית המתוכננת¨ הראשונה בישראל
 tחדש °תכנון קהילתי built-in
 tמאות יחידות דיור בנות  µ ¨¥ו≠∂ חדרים
 tבתים ודירות באיכות הבניה הגבוהה ביותר
 tמוסדות חינוך¨ מבני ציבור ופארקים מובנים
 tחצי שעה ממרכז הארץ סמוך לכביש ∂
 tאפשרויות תעסוקה רבות באזור
 tמיסודו של הגרעין התורני בחריש¨ היוזם
ומלווה את הקריה החדשה

החל מ

∞∞∞¨∞¥µ

₪

©מחיר משוער לזכאים®

לדירת ≥ חדרים

עם אופציית הרחבה ל≠  µחדרים

רוצים לדעת יותר øכנסו והרשמו∫

∞∑≤≠≤µ≤µ≠∑∑≤ ˇ www.nofharish.co.il
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בכפוף לתוצאות המכרז של משרד הבינוי והשיכון¨ למחירי הקבלנים ולזכייתנו במכרז בע“הÆ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

שטים ,לא שותים נוער היישוב אפרת
חצה ביום שלישי האחרון את הכנרת בעזרת
רפסודות ,בסימן המאבק במגפת האלכוהול
בקרב הצעירים  . 1ראש מועצת אפרת ,עודד
רביבי ,אמר על האירוע ,שנערך תחת הכותרת
“קח משוט ולא ‘שוט’ “ כי “ביצירת פעילות חיובית
וערכית עם עבודת צוות ,עמידה בלחצים וסיפוק
מעמידה ביעדים ובתחרותיות ,הטוב שנמצא
בכל בני הנוער זוכה למימוש הראוי”.
סדר נשים בבית הכנסת המרכזי באלון שבות
נערך בסוף השבוע האחרון מעמד חגיגי לרגל
סיום הש”ס ביישובי מועצת גוש עציון (תמונת
השער) .כיבדו בנוכחותם :הרב יובל שרלו ,הרב
בנימין מליצקי ,הרב ברוך גיגי והרב גדעון פרל.
בתוכנית :סעודת מצווה ופאנל בהנחיית הרב
יצחק ברנד ובהשתתפות ד”ר יעל ציגלר ,נציגת
שיעור נשים יומי המסיים לראשונה מחזור לימוד
ש”ס – אחת משלוש קבוצות בלבד ברחבי הארץ.
מבזק מוסיקלי קרוב ל 5,000-איש נהנו בשבוע
שעבר מהופעתם של אודי דוידי ושלומי שבת
בבאר גנים  , 2לרגל ט”ו באב וכהמשך למסורת
“חגיגות הזמר בקטיף” .בירושלים חגג העיתון
“בשבע” עשור בהופעה של גדול הזמר החסידי
אברהם פריד יחד עם רמי קליינשטיין .בקרני
שומרון הופיע דיוויד ברוזה  3עם התזמורת
האנדלוסית אשקלון ובחברון ציינו עשור לרצח
אלעזר לייבוביץ’ הי”ד במופע “לילה בהרי חברון”
בהשתתפות אליעזר בוצר ,ביני לנדאו וסיני תור.
זוכרים את הטבח ברחבי הארץ נערכו
בשבוע שעבר אירועי זיכרון במלאת  83שנים
לפרעות תרפ”ט .מדרשת חברון ערכה לכמאה

משתתפים סיור באתרי הפרעות ובהם חולדה
הישנה  , 4המושבה באר טוביה ואתר מגדל עדר
הישנה בגוש עציון .לאחר מכן נערך טקס אזכרה
בבית העלמין היהודי בחברון ,בנוכחות הרב משה
לוינגר ,הרב יוסי לייכטר ,הרב ציון אלמליח והרב
הלל הורביץ.
תפילת ותיקין טל
מנשה ,הצפוני מבין
יישובי השומרון ,חגג
בשבוע שעבר הנחת
אבן פינה לבית הכנסת
המרכזי ביישוב .האירוע
נערך בסימן שבע שנים
לגירוש מצפון השומרון,
ומנגד  30שנה לחידוש
היישוב היהודי באזור
ĞĢ čđĥĕ
Čĕĝđĝ ěĕč ,Ĥĕ
ו 20-שנה להקמת טל
מנשה .ביישוב מסבירים
כי ביהכנ”ס הנוכחי ,הבנוי
משלדי בתי הכנסת
של היישובים גנים
וכדים שפונו במסגרת
ההתנתקות ,צר מלהכיל
את בני היישוב המתרחב.
הבית של כל החיילים
מסע הקיץ של גל”צ
הגיע השבוע אל סוסיא
שבדרום הר חברון .חרף
מחאה קולנית מצד אנשי
שמאל קיצוני ,החליט
מפקד התחנה ירון דקל

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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לשדר כמתוכנן את התוכנית .במסגרת השידור,
ראיין עידן קוולר תושבים שהציגו את פניה
היפות של ההתיישבות באזור .ראש המועצה,
צביקי בר חי 5 ,שיבח את דקל “שלא נכנע
ללחץ גורמים אנרכיסטים שביקשו לתפוס
טרמפ על גבה של התחנה הצבאית”.
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050-4443042 :ęĕĔĤĠĘ

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :יובל נפש ויהודה והב
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

