ֹלהיָך ֵּב ַרכְ ָך ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ָלְך"
"ּכִ י ה' ֱא ֶ

(מתוך הפרשה)
פותחים את בציר ענבי היין בכרם פרנסיס ,השבוע בבת עין

שלנו

 | 305במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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חתונה משולשת ברחובות
סיפורי ארץ ישראל

שנה לאחר מחאת הדיור הקיצית
שהוציאה מאות אלפי ישראלים
לרחובות ,פרסם השבוע “ידיעות
אחרונות” כתבה על מאות משפחות
חילוניות ,חלקן מצביעות שמאל,
שהחליטו בחודשים האחרונים
לעזוב את בתיהן באזור המרכז
ולזוז מזרחה אל יהודה ושומרון.
“זה לא קשור לפוליטיקה” ,הם
אומרים“ ,המצב הכלכלי והמחירים
המטורפים של הדירות שברו
אותנו” .האם הציבור בישראל מפנים
שפיתוח אזור יהודה ושומרון הוא
הפתרון המתבקש למצוקת הדיור?
בישעמדה השבוע – קטעים נבחרים
מתוך הכתבה ,ומסקנה בצידם.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:45
תל אביב 19:01
חיפה 18:52
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יציאה
19:57
19:59
19:00

כניסה
18:50
חברון
18:50
שכם
באר שבע 19:59

¶È¸Ç

יציאה
19:57
19:57
19:58
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מתנחלים .מה זה?
כיבוש קשקוש

ניסור מסוג אחר
מה קורה

על הפרשה ראה
שכר ועונש האומנם

הרב זאב שרון
ראש המכינה הקדם-צבאית "ארזי הלבנון" ,מעלה אפרים

פ

רשת ראה פותחת בברכה וקללה.
ְ“ר ֵאה ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לִ ְפנֵ יכֶ ם ַהּיֹום ְּב ָרכָ ה
ְּוקלָ לָ הֶ :את ַה ְּב ָרכָ ה ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ְמעּו
ֹלוהיכֶ ם ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמ ַצּוֶ ה
ֶאל ִמ ְצוֹת ה’ ֱא ֵ
ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום :וְ ַה ְּקלָ לָ ה ִאם ֹלא ִת ְׁש ְמעּו ֶאל
ֹלוהיכֶ ם.”...
ִמ ְצוֹת ֱא ֵ
התפיסה הרווחת היא שהפרשה מציגה
לפנינו ונותנת ביטוי ליסוד של השכר
והעונש .כלומר ,מדובר כאן על ההשגחה
הפרטית שהקב”ה משגיח על כל יהודי.
השכר  -שהוא מבטיח למי שיעבוד אותו
בדרך הנכונה והטובה .והעונש  -למי שלא
יעשה כצוויו.
הגישה הזו מולידה לא אחת תרעומת על
הקב”ה ,שמכריח אותנו לעשות את מה

שהוא רוצה ולמעשה לוקח מאיתנו את
הבחירה החופשית .התפיסה הרווחת הזו
של שכר ועונש אינה שלמה .יש כאן יסוד
עמוק וראשוני יותר .יסוד שרק מכיוון שלא
מבררים אותו היטב נולדת שאלה על לקיחת
הבחירה החופשית מהאדם על ידי הקב”ה.
הצצה בפירושו של הרמב”ן בתחילת הפרשה
מעמיד לנו את היסוד העמוק של תפיסת
העולם היהודי“ :כי אני נותן לפניכם דרך
ברכה ודרך קללה ,וטעם ‘לפניכם’ ,שתבררו
לכם מהן מה שתרצו ,ואודיע שתהיה לכם
הברכה כאשר תעשו המצות והקללה אם
לא תקיימו אותן ,וזה כאשר אמר עוד (להלן
ל טו) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת
הטוב ואת המוות ואת הרע וגו’”.
המשך בעמוד 3
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מציאות חדשה

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

פה ושם
נחל נטוף
נתנאל אלינסון

עם הכניסה לארץ נצטווה עם ישראל לערוך
את טקס הברכה והקללה בהר גריזים ועיבל.
בפסוקים מצוין מיקומם המדויק של ההרים" :אחרי
דרך מבוא השמש"  -הביטוי "אחור" משמעותו
במקרא  -מערבה (שכן בשפת המקרא "קדמה"
הוא מזרח ,ולכן ,כשאתה עומד עם הפנים מזרחה
מימינך נמצא הדרום המכונה בהתאם "תימן"
מלשון ימין .משמאלך נמצא הצפון ,וכינויו במקרא
ובערבית בת ימינו הוא "שמאל" .וכך ,מאחוריך-
נמצא המערב) .דרך מבוא השמש היא הדרך
העולה באפיקו של נחל תרצה מבקעת הירדן להר
שומרון .ואכן ,גריזים ועיבל נמצאים מערבית לדרך
זו" .אצל אלוני מורה" -אלון מורה הקדומה ,שכנה
בסמוך לעיר שכם ,בין גריזים ועיבל ,כפי שכתוב
מפורשות " ַו ַי ֲּעבֹר ַא ְב ָרם ָב ָּא ֶרץ ַעד ְמקֹום ְשׁכֶ ם ַעד
ֵאלֹון מ ֶֹורה" (בראשית יב ו) .אולם ,הביטוי הגיאוגרפי
התמוה ביותר הוא שגריזים ועיבל סמוכים לגלגל.
גלגל המפורסמת המוזכרת בספר יהושע ,המקום
בו ישבו ישראל בעת כיבוש הארץ ,סמוכה ליריחו
שבבקעת הירדן .האם גריזים ועיבל נמצאים
בבקעת הירדן??
מפתיע לראות ,שיש דעה בחז"ל שאכן גריזים

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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הגלגל!”.
איך מגיעים? על מנת להגיע לגלגל הסמוכה
לשכם ,יש להגיע לאנדרטה של מאיר ליקסנברג
הי”ד ,הנמצאת על הכביש בין איתמר לאלון מורה.
מהאנדרטה יוצא שביל עפר שהולך מערבה על
הרכס עד ל”חרבת אבן נצר” -גלגל המקראית.
ההליכה במסלול בתיאום עם הצבא בלבד.

ועיבל נמצאים בבקעת הירדן" -רבי אליעזר
אומר ...שתי גבשושיות עשו וקראו זה הר גריזים
וזה הר עיבל" (מסכת סוטה פרק ז' הלכה ג).
כלומר ,לפי רבי אליעזר ,עם ישראל עשה שתי
גבשושיות גדולות בסמוך לנהר הירדן ,לאחת קרא
גריזים ולשנייה עיבל ,ושם ערך את מעמד הברכה
והקללה .מעניין לציין שגם מפת מידבא ,המפה
הקדומה ביותר שיש לנו על ארץ ישראל,
מציינת את שתי הדעות ,ומציירת את
גריזים ועיבל גם בסמוך לעיר שכם ,וגם
ď"ĝč
בסמוך ליריחו ולגלגל שבבקעת הירדן!
ועדיין ,לפי הדעה בחז"ל שגריזים ועיבל ""ĐĤďĐ Čč ĐđđĕĒ Čč ĐďđĐ Čč
אלו ההרים המפורסמים שנמצאים מעל
לעיר שכם ,היכן הגלגל? שכם שוכנת ęĕČĤđĜĐ ęĕĚĕĐ ĦČĤģĘ
בעמק רחב .מזרחית לעיר שכם ,על ęĕĕĒėĤĚ ęĕĕĦėĘĐ ęĕĤđĞĕĥ Đ"ĕČ đĚĕĕģĦĕ
פסגת ההר הקרובה ביותר לשכם ,נמצאת ĐĤđĦĐ ĘđďĎ Ĥ"đĚ ĕĠĚ
חורבה בשם "חרבת אבן נצר" אשר בה
נמצאו שרידים מתקופת ההתנחלות .עיון
במפת הסקר הבריטית ( )p.e.fמגלה כי đĜĤđď ĕģĝđĠ ĕĘđďĎĚ
שם נוסף יש לחורבה זו“ -ח’רבת גוליגיל”.
.17 ĤčĕĘĐđĚ 'ēĤ "ĐĤđĦĐ ĦđĤđČ" ĕĜēđĤĐ ĒėĤĚč 17:45 ĐĞĥč (21/08) ĘđĘČ 'Ď ĕĥĕĘĥ ęđĕ À ęĕ Ħčč
.9 ģđģ čĤĐ 'ēĤ ģđģ čĤĐ Ħĕčč 20:00 ĐĞĥč (23/08) ĘđĘČ 'Đ ĕĥĕĚē ęđĕ À ęĕĘĥđĤĕč
ייתכן ששם זה משמר את שמו הקדום
.ĕďĤĠĝĐ Ĝ"ėĕčč 20:00 ĐĞĥč (26/08) ĘđĘČ 'ē ěđĥČĤ ęđĕ À ġĠē ĕĜčČč
.ęĕĕđĘĕčĐ 'ēĤ "ěđĤđĥĕ" ĕĒėĤĚĐ Ĝ"ėĕčč 19:45 ĐĞĥč (27/08) ĘđĘČ 'Ĕ ĕĜĥ ęđĕ À ĐĤďĎč
של המקום -גלגל ,וזוהי גלגל נוספת
.19 ěđĕĘĔčČ 'ēĤ "đĐĕĘČ Ęđģ" Ĝ"ėĕčč 19:40 ĐĞĥč (02/09) ĘđĘČ đ"Ĕ ěđĥČĤ ęđĕ - ďĞĘČč
לגלגל המפורסמת שבבקעת הירדן .אכן,
(09/09) ĘđĘČ č"ė ěđĥČĤ ęđĕ À Ğčĥ ĤČčč
1 ĤĚĥ ĕĚĞĜ 'ēĤ "ĘĎĕ ęĐĤčČ" Ĝ"ėĕčč 20:00 ĐĞĥč (13/09) ĘđĘČ đ"ė ĕĥĕĚē ęđĕ À ĘČđĚĥ ĦĞčĎč
כשאתה עומד בגלגל זו ,ומולך נפרשים
.9 ģđģ čĤĐ 'ēĤ ģđģ čĤĐ Ħĕčč 20:00 ĐĞĥč (20/09) ĕĤĥĦ 'ď ĕĥĕĚē ęđĕ À ęĕĘĥđĤĕč
במלוא הדרם -גריזים ,עיבל והעיר שכם,
אתה מבין את הציון הגיאוגרפי “מול
ěĚĒđĚ čēĤĐ ĤđčĕĢĐ

טיולי איכות ,לכל גיל ,עם “חלקת השדה” מרכז סיור ולימוד אלון מורה02-9973106 :
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המחאה החברתית הגדולה של הקיץ שעבר,
העלתה עמה התלבטות מעניינת :האם לנצל את
ההזדמנות כדי לקרוא לציבור הישראלי הכורע
תחת הנטל הכלכלי למצוא את מקומו באחד
ממאות יישובי יהודה ושומרון? האם להבהיר
למעמד הביניים איזו איכות חיים גבוהה ממתינה לו
בטבורה של המדינה ,וברמות הוצאה הרבה יותר
נמוכות? הכרענו שלא לעשות זאת .האמנו שהנטל
הגובר יוליד תהליך טבעי של מציאת פתרונות
יצירתיים ובהם גם המעבר לאזור יהודה ושומרון.
עברה שנה והגלגלים מתחילים לנוע .השבוע
פורסמה במוסף “ ”24של ידיעות אחרונות כתבה
ראשית תחת הכותרת “המתנחלים החדשים”.
כותרת המשנה דיווחה על “תופעה :מאות
משפחות חילוניות עברו בשנה האחרונה להתגורר
ביהודה ושומרון .כי מי חושב על אידיאולוגיה כשאי
אפשר לקנות דירה בגוש דן”.
אמנם הכתב הכלכלי של ידיעות אחרונות,
עופר פטרסבורג ,החתום על הכתבה ,מציין בה
שלל נתונים שגויים לחלוטין ,כמו “הקלות מס”
ו”הטבות” למתנחלים (אין דבר כזה) ו”הוצאות
חינוך נמוכות משמעותית” בשטחים (הפך
המציאות) ,אבל על כך אין להתפלא – פטרסבורג
היה חתום בעבר על כתבות לא מעטות שהציגו

את ההתנחלויות כנטל כלכלי על המדינה
ואת השכונות החדשות ביפו ,ברמלה ובעכו
כ”השתלטות גזענית של חרדים ודתיים”.
הסיפור עצמו חזק מכותבו“ .ספק אם לפתרון
הזה פיללו ראשי המחאה החברתית כשיצאו
להפגין על יוקר הדיור בישראל” ,כותב פטרסבורג.
“אבל מחירי הנדל”ן הבלתי אפשריים והפשרת
הקרקעות מעבר לקו הירוק יצרו בשנה האחרונה
מגמה חדשה ומפתיעה :מאות משפחות חילוניות
שעברו ליהודה ושומרון ...והכל – חמש דקות
מכפר סבא ,שהם או ראש העין”.
בכתבה מצויין כי חלק גדול מהמשפחות מצביע
למפלגות שמאל ומרכז .רויטל אקרמן ()38
ועומר טייני ( )43ושלושת ילדיהם ,מגדירים את
עצמם “שמאלנים” ,אך עפ”י הכתבה הדבר
לא מנע מהם לעבור לפני כשנה ,בעיצומה של
המחאה החברתית ,מגבעתיים לאלפי מנשה.
“המצב הכלכלי שבר אותנו .חיינו בדירת שלושה
חדרים ישנה ,והרגשתי שזה לא מספיק עבור
הילדים .היום אנחנו גרים בשכירות בדירת גן של
חמישה חדרים עם חצר ומרפסת .כשחושבים
על הילדים זה לא שמאל ולא ימין אלא עתיד
הילדים .הם מקבלים כאן חיי קהילה וחברה
מפותחים מבמרכז”.

“זו מבואה של גן עדן עבורנו” ,מספר אייל ברקן
( )49שעבר מרמת השרון לבית אריה עם רעייתו
ושלושת ילדיהם“ .גדלתי ברמת אפעל ,כך שלא
היה לי אף פעם שום קשר להתנחלויות .אני גר
היום על ההרים ,יש לי בריזה ,אני רואה את הים,
ואין פה את הגועל נפש של מרכז הארץ .אין לי
פקקים ,ויש לי המון אופציות להגיע לכל מקום
מרכזי בארץ”.
גילי כהן ושרית גבאי ,בני  ,36רצו להמשיך לגור
בתל אביב“ ,אבל שכר הדירה קרע אותנו .כמה
אפשר להמשיך לשלם אלפי שקלים על שלושה
חדרים ישנים? מצאתי חווה בעופרים בחצי חינם.
זה לא קשור לפוליטיקה של ימין ושמאל ,אלא
לפוליטיקה של התעוררות חברתית”.
מעל הכתבה ,המתפרסת על פני ארבעה
עמודים ,בחרו העורכים להביא ציטוט מתאים
מאת קרל מרקס ופרידריך אנגלס ,הגורסים כי
“לא התודעה קובעת את החיים ,כי אם החיים
את התודעה”.
אם ב 45-השנים האחרונות עסקה ההתיישבות
ביש”ע בדיבור אל התודעה ,הגיע הזמן לצרף גם
את החיים עצמם כגורם מכריע לטובת הרחבת
מפעל ההתיישבות הגדול והחשוב במדינה.
לתשומת לבך ,ממשלת ישראל.

Č"ĔĕĘĥ ĤđČĕĘ čđď čĤĐ ěđČĎĐ

050-5281118 ĤđČĕĘ čĤĐ ĦėĥĘ À ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

שכר ועונש האומנם

המשך מעמוד השער

על שאלת גבולות הגזרה של הבחירה חופשית
“ׁש ַעל
השיבה כבר המשנה במסכת אבותֶ :
נֹוצר ,וְ ַעל ּכָ ְר ֲחָך ַא ָּתה נֹולָ ד ,וְ ַעל
ּכָ ְר ֲחָך ַא ָּתה ָ
ּכָ ְר ֲחָך ַא ָּתה ַחי ,וְ ַעל כָ ְר ֲחָך ַא ָּתה ֵמת ,וְ ַעל ּכָ ְר ֲחָך
ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ֵּתן ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י
ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא” (אבות ד’ כב’).
כשם שיש למציאות חוקים בכל מישורי
הטבע  -פיסיקה ,כימיה ,פיזיולוגיה וכד’,
והאדם חייב ללמוד את סדר פעולתם כדי
לפעול נכון ,ואינו יכול לעשות ככל העולה
על רוחו בתחומים אלה ,כך קבעה התורה
שיש גם חוקים בעולם הרוח ,הנפש והנשמה.
חוקים שגם מדע הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה
מנסה להגדירם ,להבין את דרך פעולתם
וללמוד לפעול על פיהם .מי שמתכחש לחוקי
המציאות ,יסבול מבעיות בריאות ונפש.

על הפרשה ראה

מה שאומר לנו הרמב”ן הוא ,שבפרשה מוצגת
לנו למעשה אופן הפעולה של המציאות.
בדיוק כמו שעל כל חפיסת סיגריות מוצגת
לנו המציאות בצורה היותר ברורה“ :אזהרה:
העישון הורג!”
במדינה למשל יש חוק גיוס חובה .אין
בחירה חופשית בנושא .אבל יש שלוש
דרכים אפשריות לקיים את המצווה הזו.
אחת – מה לעשות ,אין ברירה ,נעשה מה
שצריך ונגמור עם זה .השנייה – אף אחד לא
יחייב אותי לעשות מה שאני לא רוצה .אף
אחד לא יחליט בשבילי .אף אחד לא ייקח
לי את הבחירה חופשית  -אני לא מתגייס.
והשלישית – יש כאן חיוב .לא שואלים אותי.
אבל אני יכול ללמוד את סיבת העניין ,להבין
את עומק חשיבותו ,ומתוך כך להתמלא חשק

ורצון לעשות אותו .עד כדי כך שאפילו אם
לא היו מצווים אותי הייתי מתנדב .האפשרות
הראשונה מולידה חיילים בינוניים ומטה שלא
לוקחים יוזמה ושאי אפשר לסמוך עליהם
במאת האחוזים .הסוג השני יוצר עריקים,
והסוג השלישי מייצר את החיילים הטובים
והנאמנים מכולם.
לכן מזכיר הרמב”ן את הפסוקים“ְ :ר ֵאה
נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ יָך ַהּיֹום ֶאת ַה ַחּיִ ים וְ ֶאת ַהּטֹוב וְ ֶאת
ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ָה ָרעַ ....ה ַחּיִ ים וְ ַה ָּמוֶ ת נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ יָך
ַה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה ָּוב ַח ְר ָּת ַּב ַחּיִ ים לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶ ה
ַא ָּתה וְ זַ ְר ֶעָך” .גם כאן פותחת התורה במילה
ראה .התרעה ובקשה לאדם שיסתכל ויבחן
את חוקי המציאות ומתוך שיבין אותם ,יבחר
בבחירה חופשית גמורה בטוב ולא ברע בחיים
ולא במוות.

,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

אחבישיתדגןונה משולשת ברחובות

כשמגיעה ציפורה לרחובות יורדת היא מן הסוס ,ומיד מתייצב לידה החתן המיועד,
אלכסנדר זייד שמו ,שלימים ייהפך לאגדה המהלכת של עמק יזרעאל .זייד הנרגש,
לוחש על אזנה את סודו“ :יום החופה כבר נקבע למזל טוב ,אך לא רק אנו נעמוד
שם .יחד איתנו יעמדו אותו ערב תחת החופה עוד שניים מחבריי בארגון השומר,
בשעה טובה ומוצלחת”“ .שלוש חתונות בערב אחד?” תמהה ציפורה...

ה

ימים ימי העלייה השנייה .ציפורה ,בת
“ירושלים דליטא” ,כפי שנקראה וילנה
בפי היהודים הרבים שגדשו אותה,
מתייצבת יום אחד לפני ועד “השומר” בחדרה
ומבקשת לעבור אל השומרים שבמושבה
רחובות .הסיבה – לכאורה  -רצונה לנהל את
משק הבית של אנשי “השומר” שם .הועד
מתפלא :הלא את עושה חייל כאן ,בחדרה
– מנקה ,מבשלת ומכבסת ,מטפלת בחולי
הקדחת ,מאכילה את המבריאים ,ולמה לך
לנסוע לשם? “את נחוצה כאן” ,הועד קובע,
“שם אין שום קדחת וביצות” .אך ציפורה
בשלה – רצונה לנסוע ואין להוסיף עוד .אך
סומק קל עולה בלחייה .ראש הועד ,המבחין
בשינוי הקל ,שואל בקול רך יותר“ :האם
ליבך קודח?” .ציפורה שהאדום האדום כבר
מתפשט על כל פניה עם אמירתו זו ,מהנהנת
במבוכה ...ראש הועד מקשה“ :נו ,נו ..והבחור
יודע על מחלת ליבך?” אז זוקפת ציפורה את
ראשה ואומרת“ :כבר קבענו את יום החופה”.
באחת משתנות פניהם הרציניות של אנשי
הועד ועוברות לחיוך רחב .ראש הועד
מוסיף“ :מזל טוב לך ולחתן ,אך את החתונה
נערוך אנו ולא אתם” .ציפורה מסכימה בלית
ברירה ומבקשת“ :רק הניחו לי לעבור לשם”.
אנשי הועד מתלחשים ביניהם ופוסקים:
“בעוד שבוע ירכב אחד מחברינו לרחובות
ואת תוכלי להצטרף אליו” .וכך היה.
כשמגיעה ציפורה לרחובות יורדת היא מן
הסוס ,ומיד מתייצב לידה החתן המיועד,
אלכסנדר זייד שמו ,שלימים ייהפך לאגדה
המהלכת של עמק יזרעאל .זייד הנרגש,
לוחש על אזנה את סודו“ :יום החופה כבר
נקבע למזל טוב ,אך לא רק אנו נעמוד שם.
יחד איתנו יעמדו אותו ערב תחת החופה עוד
שניים מחבריי בארגון השומר ,בשעה טובה
ומוצלחת”“ .שלוש חתונות בערב אחד?”
תמהה ציפורה“ .זוג אחר זוג יעלו” עונה
החתן המאושר“ .אכן תהיה שמחה במעוננו”,
היא משיבה מחייכת.
אלכסנדר ,שכבר התחיל שמו לצאת
למרחקים על אומץ ליבו ומידותיו הטובות,
הוסיף לשמור בלילות ,אך בשעות אחרי
הצהריים ,לאחר שנח ,אכל והתאושש,

4

\\ יש”ע שלנו

החל להכין יחד עם זוגתו את ביתם הצנוע,
או יותר נכון  -את סוכתם המפוארת :במו
ידיהם קצצו ענפים בחורשת האקליפטוס
שבין המושבה רחובות ובין כרמי הענבים
והשקדים .הוסיפו הם אורווה לסוסה ,מזווה
למזונות וגולת הכותרת – עליית גג פתוחה
לרוחות המצננות את חום הקיץ .כמו כן
הוסיפו מספר ענפי אקליפטוס ריחניים
שיצלו על החדרים .הנאתם הגדולה ביותר
מארמונם ,כך חשבו ,תהיה בלילה ,עת דרך
חרכי העלייה יצפו יחדיו בירח ובכוכבים...
אך צריך היה לחזור למציאות – וההכנות היו
בעיצומן – אנשי רחובות הנרגשים מהמצווה
שנקרתה בדרכם מכינים היו סעודת מלכים
הכוללת כבשים ,תרנגולות צלויות ,מאפי
לחם ועוגות .יקב ראשון לציון הסמוך אף
נידב חבית יין גדולה מאחד הבצירים הטובים.
תושבי נס ציונה השכנה הביאו מלוא הטנא
פרות נאים .המושבה כולה כבר כמעט הייתה
מוכנה לחתונה המשולשת ,שטרם נראתה
כמוה וחבריה חשו אל הכניסה למושבה כדי
לתלות כרזות מאירות עיניים המברכות את
הבאים בשעריה .יהודים ואף ערבים החלו
להתקבץ אל המושבה מכל עבר ,אף ילדי
בית הספר שבתו מלימודם ובאו לעזור,
קרשים הונחו על חביות בחורשה ,כשולחנות
לעת מצא ולידם הוסבו פחים ותיבות
בגדלים שונים ככיסאות וספסלים .פנסי נייר
צבעוניים נתלו על ענפי העצים והשרו אוירה
קסומה.
עם שקיעת החמה ,בעוד הכלות מתכוננות
לערב הגדול שלהן ,פתאום רעש המולה,
קולות שירה ותרועה .מיהרו הכלות ללבוש
את שמלותיהן וירדו מהר מסוכותיהן .המחזה
היה מרהיב – עשרות בחורות לבושות בגדי
לבן ,מקושטות בפרחים מתקרבות אליהן,
בידיהן מתנות שונות וסרטים צבעוניים
מתנופפים מכל צדדיהן .והנה הן כבר מקיפות
את הכלות במחול ושיר מאחלות להן איחולים
טובים ומלוות אותן אל עבר החופה שם כבר
מחכים החתנים .אך ראו איזה פלא ,מראה
שטרם נראה בארץ ישראל – החופה ,קשורה
היא בארבעת צדדיה אל רוביהם המוחזקים
ניצבים של ארבעה רוכבים היושבים על
סוסותיהם הגבוהות! והנה הרב מקדש ,זוג
יורד וזוג עולה ובין לבין זמרה ונגינה ,שירה
ומחולות ,ואף מספר יריות באוויר כמנהג
הערבים ,רחמנא לצלן...
ופתאום בתוך כל השמחה ,רץ מגיע וקורא

בקול :ערבים מתנפלים על המושבה חדרה
והשומרים נקראים לעזרה ,לעלות על
סוסותיהם ולחוש כחץ מקשת אל המושבה
שבצרה .החתנים והמחותנים ,שניהם אנשי
“השומר” ,ממהרים לפשוט את בגדי החג,
נוטלים את נשקיהם ויוצאים בדהרה מהירה
צפונה .האורחים ההמומים והכלות הנבוכות
מנפנפים לשלום מאחלים “דרך צלחה ,שובו
בשלום במהרה”..
משעברו כתשעה חודשים ,עברו ציפורה
ואלכסנדר לגור בתל עדשים .מצב הבתים
היה בכי רע והגשם נכנס בחוצפתו הרבה
דרך החלונות והגג הדולף ,בקושי מצאו
הם פינה יבשה לשים בה את מיטת היולדת.
רופא לא היה בכל האזור ונשות השומרים
שימשו כמיילדות .החדר היה קר מאוד ונתלו
שקים ושמיכות על החלונות להגן מהרוחות
הצורבות .לאור מנורת נפט קטנה התענתה
היולדת הצעירה שעות רבות ולבסוף עם
דמדומי בוקר הגיח לעולם הרך הנולד,
שיקרא “גיורא” על שם שמעון בר גיורא
שארגון “השומר” נשא את שמו בהיווסדו.
אחרי זמן מה הצטרפה תינוקת חדשה
למשפחה ושמה – כוכבת על שם כוכב השחר
שתמיד עודד את השומר הנאמן אלכסנדר
זייד ורמז לו שהנה מסתיימת משמרת הלילה
בשלום והוא יכול לחזור לביתו הנעים ,בו
מחכים לו יקיריו.
מעובד מתוך “שומר בישראל – אגדת אלכסנדר
זייד” מאת א .שמאלי.

מראה אחורית

"כוונתם הבסיסית של הערבים היא להילחם במדינת
ישראל ולהורידה מהפרק .לא נוכל להגן על המדינה
בלי יהודה ושומרון ובלי רמת הגולן .יישובים ביהודה
ושומרון אינם התנחלות אלא התיישבות .עם ישראל
עולה על אדמתו וכל יישוב כזה העולה בספר תורם
לבטחון".
רא"ל רפאל איתן ז"ל בנאום כניסתו לתפקיד הרמטכ"ל ,מאי 1978
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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!

מתנחלים .מה זה?

המונח התנחלות משמעותו אחיזה בקרקע וקניין אדמה .בראשית הציונות לפני כמאה שנה שימש המונח התנחלות
לתיאור כל פעולות ההתיישבות בארץ ישראל.היום מכנים את תושבי יש”ע (ע”ע) בפי התקשורת והעם במונח “מתנחלים”.

·§ª
¢¬·®¢

ככה ייעשה?
השבוע נדהמנו לשמוע כי רשת ג' מסרבת לשלם מונית למלחין נחום (נחצ'ה) היימן ,שעבר
לאחרונה מפתח תקווה לבית אריה .ההחלטה הביאה את היימן להודיע על הפסקת שידוריו
בתחנה .חברי ישראל שלי הציפו את דף הפייסבוק של רשת ג' בקריאה לבטל את ההחלטה
שנובעת מיחס מזלזל של רשות השידור הציבורית שלנו לאחד מסמלי המוסיקה הישראלית,
חתן פרס ישראל .את המנגינה הלא תרבותית הזו חייבים להפסיקª§· .

¢¬·®¢

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á

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

¸´¿´É

www.myisrael.org.il

מתחברים לרב ולתורתו

במקביל לעליית ההמונים לקברו של הרב קוק זצ"ל בג' אלול ,יתקיימו בע"ה שיעורים
ברחבה הצמודה לקברו של הרב בנושא' :הכרח ומשמעות לימוד אמונה'

10:00
11:00

הרב מרדכי גרינברג שליט"א
ראש ישיבת כרם ביבנה
הרב ראם הכהן שליט"א
ראש ישיבת עתניאל ורב היישוב

12:00
13:00

הרב דני איזק שליט"א
ראש ישיבת בית אורות
הרב חן חלמיש שליט"א
ראש כולל חורב

·§ª
¢¬·®¢

השיעורים מאורגנים על ידי ארגון בשביל הנשמה לפרטים נוספיםemunadaf@gmail.com :
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ילדים שלנו

,ילדים יקרים
,בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה
. שם של אחד מיישובי יש"ע:שפתרונה
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס
ita@myesha.org.il : או למייל02-6516662
!ותוכלו לזכות בפרסים

י
מ
ו
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י
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ש
?מי

		 שר ל+  ס+ כה
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ġ
ĥÃĜđĠĢ

ĐĚĥĜĘ

ĐģĕĝđĚ ĎĜĕĜĠĐ

ěđĕĜĞčĠđĐĤĕčĚĞ

!!ĐČĘĚ Đ

:ĦĕĜėđĦč
ĦđėĤč
ĦđĕĚđģĚ ĦđģĐĘ Ęĥ ĦđĞĠđĐ
ěđĤĚđĥ ĒÂČđĚ ĦĘĐģĚ ĤĐĐ ĥČĤĚ

23.8 ĘđĘČč ÄĐ ,ĕĥĕĚē ęđĕ
ĦđĤđČ ĕĘĘĔ ĤĠĝĐ Ħĕč ĦčēĤč 20:30 ĐĞĥč
ĐĥĜĚ ĘĔ čđĥĕĕĐ ďĕĘ

- ěđĤĚđĥ ĝÂĜĦĚ ĤĦČ ĖĤď ĐĚĥĤĐĐ
mat-shomron.com
03-9066410 - ěđĤĚđĥ ĝÂĜĦĚ :ęĕĔĤĠĘ
ĐĘĕĐģĐ ĦđĒėĤ ĖĤď đČ
ēÂĥ 50 :ĝĕĔĤė ĦđĘĞ

!!ğĕėčđ ĐēĚĥč đČđč
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

ברוכין הנמצאים  13שנה לאחר שהוקם ע”י
ממשלת ישראל ,זכה השבוע היישוב ברוכין 1
להתקדם צעד נוסף ומשמעותי אל הסדרת
מעמדו החוקי .העיתונאי חופי עמוס מ”גלי ישראל”
חשף כי אלוף פיקוד המרכז ,ניצן אלון ,חתם על צו
ההסדרה ,בהתאם להבטחת רה”מ בנימין נתניהו
מלפני חמישה חודשים כי יפעל למען אישור
היישובים ברוכין ,רחלים וסנסנה .אמנון רוזנברג,
מזכיר ברוכין ,בירך על החתימה ואמר כי הוא
יסייע לקידום תכניות הפיתוח של היישוב ואישור
זכויותיו המוניציפאליות.
ותיקי ההתנחלויות אחרי עשרות שנים של
התיישבות ביו”ש ,הגיעה שעתם של המתנחלים
בני גיל הזהב לאיכות חיים :בשבוע שעבר נחתם
בגוש עציון חוזה להקמת דיור מוגן לאזרחים
ותיקים .באזור הגוש מתגוררים כמה מאות מהם,
ובמועצה האזורית מתכוונים להקים עבורם מבנה
רחב בשטח אלון שבות ,שישולב במתחם מסחרי
שיכלול בנקים ,מרכולים ,בתי אופנה ,מסעדות
ועוד .בתמונה :ראש המועצה ,דוידי פרל ,ומנכ”ל
החברה לפיתוח הגוש ,אלי בן שימול ,עם היזמים
עזריאל אייזנברג ואבי כהנא . 2
אינתיפאדת הגירוש מי אשם בטרור הגובר מצד
בדואים בגבולה ישראל-מצרים? אם שואלים
את הפרשן הבכיר אהוד יערי  , 3התשובה היא:
הגירוש מגוש קטיף .בראיון לרזי ברקאי בגלי צה”ל

אמר השבוע יערי“ :אנחנו יכולים לשקר את עצמנו
אלף פעם למה זה קרה .הבדואים עצמם אומרים
שזה קרה בגלל ההתנתקות ב .2005-כדור האש
התגלגל מעזה למצרים באמצעות תעשיית
ההברחות והמנהרות ,והשפעה אידיאולוגית
זרמה מחמאס אל השבטים בסיני .ומי שרוצה
להתווכח איתי ,אהלן וסאהלן”.
ניסור מסוג אחר חוגי איפור ,בישול ומחשבים
יש כמעט בכל יישוב .ומה עם חוג נגרות? באפרת
הפעילה עמותת “ואהבת” יחד עם מטה הנוער
של היישוב חוג נגרות  , 4במסגרתו בנו  50בני
נוער רהיטים מעץ ,ובהם שולחנות ,ספסלים,
כורסאות ואדניות .את חלקם הם אף מכרו
לאנשים פרטיים וגופים .ראש המועצה ,עודד
רביבי ,בירך על היוזמה והוסיף כי “חודשי הקיץ
מזמנים לבני הנוער אפשרויות להתפתח ולגדול
בתחומים מאתגרים ומספקים שלרוב אין להם
זמן אליהם במהלך שנת הלימודים”.
לפנק ולפנק בקרני שומרון שמים דגש על
סיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,גם בקיץ45 :
חניכים בני  7עד  21לוו על ידי  100מדריכים ונהנו
מפעילויות קיץ מיוחדות  5בהתאמה למצבם,
בקייטנת איל”ן שהתארחה ביישוב .מיד עם סיומה
של הקייטנה ,החלה קייטנה נוספת“ :נופשון
שומרון” ,שבמסגרתה נהנו הילדים מרכיבה על
סוסים ,מופע בלונים ועוד .ראש המועצה ,הרצל
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www.bemuna.co.il
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המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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בן ארי ,אמר כי “בקרני שומרון הלב פתוח לרווחה
למען הילדים ואנו גאים בנוער הנפלא שלנו
שמחבקם ומאמצם”.
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :גרשון אלינסון
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

