צדק תרבותי

לראשונה :משרד התרבות יתקצב את המוזיאונים הפועלים ביהודה ושומרון (עמ' )2
בתמונה :שבר גלוסקמא מבית ענות עם כתובת "ישראל" מתקופת בית שני,
מוזיאון "ארץ יהודה" בקרית ארבע

שלנו

 | 316במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
כסליו תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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אלבום התמונות של דובה
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

מועצת המוזיאונים החדשה ביהודה
ושומרון ,שעל הקמתה הוכרז השבוע,
תאפשר בפעם הראשונה מאז שחרור
האזור במלחמת ששת הימים ,להעביר
תקציבים לפיתוח והפעלת מוזיאונים
בתחומי המועצות בשומרון ,יהודה,
בקעת הירדן ,בנימין ,גוש עציון והר חברון.
 45שנה חלפו מאז החליטה ממשלת
ישראל ליישב את האזור ביהודים ,אך עד
עכשיו לא מצאה לנכון להעניק למאות
האלפים שהגשימו את החלטתה זו את
הזכות הבסיסית לחיי תרבות בתמיכתה
התקציבית .בישעמדה השבוע – על התיקון
ההיסטורי ,וגם נתון מעניין :מי מבקר יותר
במוזיאון? המתנחלים או הירושלמים?

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:03
תל אביב 16:19
חיפה 16:17

יציאה
17:16
17:18
17:16

כניסה
16:09
חברון
16:07
שכם
באר שבע 16:19

יציאה
17:17
17:16
17:19
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מי אני ומה שמי?
החידה לילדים

מים עד נפש
מה קורה

על הפרשה תולדות
נאמנים לדרך וזוכים בהרחבה

י

צחק אבינו החוזר מגרר הוא
גם עובד אדמה וגם רועה צאן.
בשל כך הוא זקוק למים ,וחופר
מחדש את הבארות אשר חפר אביו.
הפלשתים היו אלה שסתמו את
הבארות שחפר אברהם ,וגם עתה –
אנשי גרר רבים עם יצחק על הבארות,
ואין הוא יכול ליהנות מהבארות שהוא
חפר .אלא שיצחק אבינו נאמן לדרך
– הוא לא נשבר ולא קורס ,כי אם
ממשיך לחפור ,ואכן מגיע בסופו של
דבר אל ההרחבה הגדולה ,וקורא את

הרב יובל שרלו
ראש ישיבת ההסדר פ"ת

שם הבאר “רחובות”.
מדרש תנחומא מרחיב בהרבה
את גבולות פרשת הבארות .בכל
אחת מהבארות הוא רואה את אחד
החומשים...“ :ורבנן אמרי חמש כנגד
חמשה ספרי תורה‘ .ויקרא שם הבאר
עשק’  -כנגד ספר בראשית ,שבו נתעסק
הקב”ה וברא את העולם; ‘ויקרא שמה
שטנה’  -כנגד ספר ואלה שמות על
שם וימררו את חייהם בעבודה קשה;
‘וימצאו שם באר מים חיים’  -כנגד
ספר ויקרא שהוא מלא הלכות רבות;
המשך בעמוד 3
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יש”עמדה

הזכות לתרבות
המשך מעמוד השער

נפתח בנתון מעניין :תושבי יהודה ושומרון אוהבים
ללכת למוזיאונים .במסגרת הסקר החברתי
שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מדי שנה ,השיבו בסקר האחרון (%7.14 )1102
מהמתנחלים “כן” לשאלה“ :ב 21-חודשים
אחרונים ,האם ביקרת במוזיאונים או בתערוכות
אומנות?” .לשם ההשוואה ,מדובר בנתון גבוה
יחסית לאזור הדרום ( ,)%7.72הצפון ()3.53
וירושלים ( ,)%3.93אך נמוך מעט יחסית
למחוזות חיפה ( ,)%8.34המרכז ( )%34ותל אביב
(.)%9.64
מדוע מדובר בנתון מעניין? תודות לעובדה אחת
מיוחדת ,והיא שאזור יהודה ושומרון הוא היחיד
מבין כל אזורי המדינה שהוזכרו למעלה ,שבו
המוזיאונים אינם זוכים כלל לתקצוב ממשלתי.
 54שנה חלפו מאז החליטה ממשלת ישראל
ליישב את אזור יהודה ושומרון ביהודים ,אך
עד עכשיו היא לא מצאה לנכון להעניק למאות
האלפים שהגשימו את החלטתה זו את הזכות
הבסיסית לחיי תרבות בתמיכתה התקציבית.
עד עכשיו.
מועצת המוזיאונים החדשה ביהודה ושומרון,
שעל הקמתה הוכרז השבוע ,תאפשר בפעם
הראשונה מאז שחרור האזור במלחמת ששת
הימים ,להעביר תקציבים לפיתוח והפעלת
מוזיאונים בתחומי המועצות בשומרון ,יהודה,
בקעת הירדן ,בנימין ,גוש עציון והר חברון.

תחילתה של היוזמה בחוק פרטי אותו קידם
בשנים האחרונות יו”ר הועדה לביקורת המדינה,
ח”כ אורי אריאל .המאמצים נשאו פרי והחוק
אושר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת .במהלך
ההכנות להעברת החוק בקריאה שניה ושלישית,
החליטה שרת התרבות ,לימור לבנת ,לקדם את
היוזמה באופן ישיר ,וללא צורך בחקיקה.
בעקבות כך ,פעל משרד הביטחון להעברת
חתימה על צו אלוף שיחיל את החוק הישראלי
באופן מיוחד על המוזיאונים ,ולאחר קבלת
ההסכמה הכריזה השרה על הקמת מועצת
המוזיאונים ביהודה ושומרון שתאפשר סוף כל
סוף להעביר את התקציבים הדרושים.
לדברי השרה“ ,הקמת המועצה מסמנת את
הקץ לעיוות משפטי שנמשך שנים רבות וגרם
לאפליית המוזיאונים ביהודה ושומרון .מדינת
ישראל מחויבת להעניק לתושבי יהודה ושומרון
את אותם שירותים ,כולל בתחום התרבות,
כפי שהיא מעניקה לתושבים בכל מקום אחר
בישראל .משכך ראוי לתת לכלל המוזיאונים
ביו”ש הזדמנות לקבל תמיכה כפי שמקבלים כלל
המוזיאונים הנמצאים בתחומי מדינת ישראל”.
בראש מועצת המוזיאונים יעמוד הד”ר שמשון
שושני ,מנכ”ל משרד החינוך לשעבר ויכהנו
בה אנשי אקדמיה מתחום התרבות ,הספורט
והחינוך מכל רחבי הארץ ומכל גווני העשייה
התרבותית בישראל.

חבר הכנסת אורי אריאל בירך את השרה על
המהלך והוסיף“ :אני שמח שפעילותי המאומצת
במהלך העשור האחרון גרמה למשרד הביטחון
להתעשת ולהבין שהתרבות שייכת לכלל אזרחי
ישראל שזכאים לתקצוב שווה .ברצוני לברך את
השרה לימור לבנת שלאחר חתימת הצו קיבלה
לידיה את המשך הפעילות והשלימה את הקמת
המועצה ותקצוב המוזיאונים”.
אכן ,תיקון היסטורי .לא רק כלכלי ,אלא גם מוסרי
ואנושי .ביהודה ושומרון פועלת שורה ארוכה של
מוסדות תרבות ומוזיאונים ,שעד עכשיו נאלצו
להסתמך על רצונם הטוב של יזמים פרטיים
וגופים ציבוריים ,אך הופלו לרעה לעומת מוסדות
זהים ב”ישראל הקטנה”.
בשנים האחרונות ישנה פריחה אדירה ומתעצמת
של אומנות ,יצירה ותרבות ביש”ע מכל התחומים
ולכל סוגי התושבים – דתיים וחילוניים ,צברים
ועולים ,צעירים וותיקים .היכלי תרבות נפתחו
באריאל וקרית ארבע ,מוזיאונים ואתרי טבע
חדשים נפתחים מדי שנה ,וזאת במקביל
לפעילותן השגרתית של המועצות ברחבי יו”ש
המפעילות ספריות ,קורסים ,הצגות והקרנות
סרטי קולנוע ,אירועי ספורט ועוד .אל כל אלו
יוכלו להצטרף כעת מוזיאונים חדשים שישמשו
בית חם לאמנים ,יוצרים ,אוספי אמנות ועתיקות,
היסטוריונים ומדענים.
לחיי התרבות שבדרך!

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!

כל שנה שומעים סיפורים על כריתת עצי זית לערבים .מתי תפסיקו עם זה כבר?

טוב ששאלתם .ובכן ,רוב מוחלט של תושבי יהודה ושומרון הם אזרחים שומרי חוק המכבדים את שכניהם הערבים .וכך במהלך תקופת המסיק נמסקים
בשקט וללא הפרעה ברחבי יש”ע מעל לשני מיליון עצי זית ,רובם של ערבים .לעיתים פוגע מיעוט קיצוני ופלילי בעצי זית של ערבים ,ולעתים אלה
סכסוכים פנימיים בין הערבים על קרקעות.אגב ,גם עצי זית בבעלות יהודית סובלים מפגיעות מצד ערבים במהלך העונה .עלילות שקר ופרובוקציות
של ארגוני שמאל מבקשות להטעות את הציבור ולגרום לו לחשוב כאילו אירועים כאלו מתרחשים כאן יום יום -דבר שאינו מתקרב למציאות .ברבים
מהישובים ביש”ע מתבצע מסיק של תושבים ערביים אפילו בתוך הישובים ,בין הבתים ובתוך השכונות ,ללא הפרעה כלל.
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\\ יש”ע שלנו

על הפרשה תולדות
נאמנים לדרך וזוכים בהרחבה

המשך מעמוד השער

‘ויקרא אותה שבעה’ כנגד ספר וידבר
שהוא משלים שבעה ספרי תורה...
‘ויקרא שמה רחובות’ כנגד משנה תורה
על שם כי ירחיב כי עתה הרחיב ה’ לנו
ופרינו בארץ”.
מה מבקש המדרש ללמדנו ? פרשת
הבארות לא ללמד על עצמה יצאה אלא
ללמד על הכלל כולו יצאה .אנו חופרים
בארות רבים .לא מיד אנו מוצאים
מים; לא זו בלבד ,אלא שפעמים
בארות שחפרו אבותינו – סותמים
גם כשאנו מוצאים
אנשים אחרים;

מים – פעמים רבות המים שמצאנו הם
עילה למריבה ,והם חלק מהבעיה ולא
מהפיתרון; אלא שתנועת נצח אינה
נשברת ,כי אם ממשיכה וחופרת .מי
שנאמן לדרכו ,והולך בה ,ואינו נשבר
ואינו מתרפה ,זוכה להרחיב בארץ
ולגרום הנאה לעולם כולו – “ונברכו בך
כל משפחות האדמה”.
יפה עשתה אפוא תנועת בני עקיבא
שחרתה על דגל שבת הארגון השנה
את העיקרון של “נאמנים לדרך” .אף
אנו חופרים בארות רבים ,ומבקשים

להשקות את עצמנו ואת הסובב אותנו
במים חיים; אף אנו נתקלים בבעיות
אין ספור ,ורבים המתייאשים ומכבים
את חזונם; אולם אנו ממשיכים לחפור,
וזוכים ורואים בהרחבה שמרחיב לנו ד’,
בהצמחת דור בריא ורענן החי חיי תורה
ועבודה ,נאמן לאלוקיו ,לעמו ולארצו,
ומביא ברכה לעולם .יצחק אבינו מהווה
לכולנו מורה דרך במשימות הרבות
המוטלות עלינו בשעה הזו ,ואנו נלך
בדרכו ,ובעזרת ד’ נרווה את העולם כולו
במים חיים מהבארות שאנו חופרים.
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אלבום התמונות של דובה

סיפורי ארץ ישראל

ד

ובה שטרן מראה לי את אלבומי
התמונות שלה .אנחנו יושבים יחדיו
בסלון ביתה החמים והנעים .החורף
כבר נותן את אותותיו בכל הכוח  -ממטיר
גשמי ברכה על הבית הקטן וסביבתו .אך
הרוחות והגשמים העזים לא מפריעים את
מנוחתה של דובה .היא כבר עברה הרבה מאוד
בחייה מכדי להתרגש ממזג אויר כזה או אחר.
אנחנו יושבים קרובים ,היא ,בלבושה הנקי
והפשוט עם שיער השיבה המלא ,מעלעלת
באלבום באיטיות ,מצביעה פה ,מראה שם.
אין באלבום הזה תמונות ילדים צוחקים או
תינוקות חבוקים בידיי אמותיהם ,גם לא אבות
גאים המניפים את בניהם ובנותיהם אל על.
לא ,האלבום מלא תמונות בתי כנסת ,אולמי
הרצאות וספרי תפילה .ויש גם תמונות הכנסת
ספר תורה של ריקודים ודילוגים במעגלים
צפופים סביב חופה .למראה השאלה על פניי,
דובה בחוכמתה כבר מבינה ואומרת“ :אין לי
אף אחד ...לא בעל ,לא אחות ,לא ילד ,לא נכד.
יש לי את האל” .היא אומרת וניצוץ בעיניה עם
חיוך כנה שלא מש מעל פניה .ספרי לי עוד על
עצמך אני מבקש.
דובה צוחקת קלות .נראה כי היא כבר מורגלת
בכך ,בתור בעלת סיפור יוצא דופן כל כך.
“נולדתי בוורשה שבפולין .אבא היה דתי אדוק
מאוד .אבל לא היה לנו לחם וחיינו במרתף.
הוריי באו לוורשה מ’שטעטל’ קטן סמוך כדי
לחפש פרנסה .הלכתי לבית הספר לבנות ‘בית
יעקב’ .ב 1939-פרצה המלחמה .נתפסתי יום
אחד הולכת ברחוב ,ולאחר מכן שוחררתי על
ידי הדיביזיה התשיעית” .היא מחסירה את כל
הסיפור ,אני אומר לעצמי ,אולי זה מה ששמר
עלייה במצב רוח מרומם כל השנים עד היום,
כשהיא מסרבת לדבר על כל הרע שקרה
באמצע .חיכיתי לעוד .המילים הללו – מלחמה,
‘גטו וורשה’ – כולן מילים היסטוריות טעונות
מאוד .המילים האלו מפתות אותי לשאול עוד
בכיוון הזה“ .בת כמה היית” .אני שואל“ .הייתי
נערה צעירה ,אולי בת  12או  .13היינו שישה
ילדים :משה שלמד בברונביץ ,קלמן ,יענקל,
דוד ,רבקל’ה ואני – דובל’ה .הייתי רעבה.
הייתי הולכת לחפש לחם עם אחי .תמיד הייתי
על המשמר ,סוקרת את האזור בחיפוש אחרי
סימני סכנה – ידעתי שאם יגלו ילדה יהודיה
קילומטר מן העיר ,יירו בה .יום אחד כשסיירתי
באזור הכפר ,ראיתי איש נע בזהירות .הוא
השתמש במקל הליכה כדי לחוש את מה
שסביבו ,היה ברור שהוא עיוור .כשהתקרב
שמעתי אותו ממלמל חרישית ,שמי שילווה
אותו יקבל משהו לאכול .הצעתי לו ליווי והוא
שמח .הלכנו לצריף קטן והוא נקש על הדלת.
איכרה פולנייה פתחה את הדלת והאיש
העיוור החל לשיר איזה שיר נוצרי .מששמעה
אותו ,הכניסה אותנו האישה פנימה ונתנה
לנו קצת מרק .ככה בילינו כמה שבועות,
הסתובבנו וקיבצנו נדבות ,עד שפתאום
נעלם האיש העיוור .נשארתי לבד והמשכתי
בשיטוטיי אחר אוכל ומחסה .בעודי נודדת
בשדות גיליתי בונקר תת קרקעי שבו הסתתרו
יהודים והם צירפו אותי אליהם .כל יום היינו
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יוצאים לאסוף קצת אוכל וחוזרים לבונקר,
עד שיום אחד תפסו אותנו חיילי אס אס .אז
נשלחתי עם האחרים לעבודות כפייה במפעל
תחמושת .מאוחר יותר נשלחתי ללייפציג
שבגרמניה להמשיך באותו סוג של עבודה,
שם מצאה אותי סופה של המלחמה .ב1948-
הגעתי לארץ באונייה”“ .ומה לגבי משפחתך?”
שאלתי .כנראה שמתו בטרבלינקה ,או גוועו
ברעב בגטו ,לעולם לא אדע”...
דובה התחתנה ,כבר הבנתי ממנה בהמשך,
עם טוביה ב .1957-היא השתדלה מאוד
להניח מאחוריה את מאורעות השואה ורצתה
לבנות דור חדש של יהודים“ .אולם הקב”ה
רצה אחרת” ,היא מוסיפה .אך חדוות החיים
שניתנו לה בחזרה לא משה ממנה ,למרות
הצער באי היכולת להביא ילדים והיא פיזרה
אושר ושמחה בכל מקום אליו הלכה.
“היה לי תחביב מעניין” .היא ממשיכה“ .כל
שבוע הייתי קונה כרטיס לוטו .המספר שהייתי
משתמשת בו היה קבוע – תאריך החתונה שלי
–  .1,5,1957בעלי היה צוחק עליי .מכל מיליוני
האנשים דווקא את תזכי? היה אומר לי .אך

כל שבוע הייתי קונה
כרטיס לוטו .המספר
שהייתי משתמשת בו
היה קבוע – תאריך
החתונה שלי –
 .1,5,1957בעלי היה
צוחק עליי .מכל
מיליוני האנשים
דווקא את תזכי?
היה אומר לי .אך אני
אמרתי שעוד אזכה
יום אחד .ואכן כך היה

אבישי דגן
אני אמרתי שעוד אזכה יום אחד .ואכן כך היה
– הלכתי ברחוב אלנבי בתל אביב בצעד קליל
ופיזמתי לי שיר .לפתע פגשתי את הרבנית
מונד .היא שואלת אותי למה אני שרה .אמרתי
לה כי זה היום שלי לזכות בלוטו .הרבנית,
שהייתה אישה צדקת וטובת לב ,לא רצתה
לאכזב אותי בדעתה לגבי הגרלות .ואמרה כי
תשתתף עימי בכרטיס .שמחתי מאוד ואמרתי
לה שהיא תבחר את הכרטיס .היא התעקשה –
‘לא .זה היום שלך’ .קניתי את הכרטיס והלכתי
לדרכי”.
באותו השבוע ,כך סיפרה לי דובה ,היא זכתה
בחמישים אלף דולר – סכום עתק באותם
ימים של סוף שנות השישים .מבלי להסס
יצאה דובה בצעד קל אל שותפתה – הרבנית
מונד כשברצונה לתת לה את מחצית הסכום.
הרבנית לא רצתה לקחת את הכסף .אך דובה
התעקשה“ .אנחנו שותפות” ,אמרה לה.
“הרבנית הסכימה לבסוף ואת הכסף השקיע
טוביה בנדל”ן ואני הפסקתי לקנות כרטיסי
לוטו”.
נעצרה פתאום דובה משטף הסיפור וקולה
התעצב לרגע קט“ :ואז טוביה נפטר ושוב
הייתי לבדי .אך אתה מכיר אותי כבר” ,קרצה
לי בעינה“ .רוחי לא נפלה יותר מדי .חדוות
החיים שהייתה לי תמיד עמדה לי .גם עתה.
מכרתי את הנכס שהשקיע בו בעלי וקניתי בו
שני בתי כנסת!” .נאלמתי דום .דבר כזה עוד
לא שמעתי .לקנות בית כנסת? ועוד שניים?
דובה צחקקה כנערה לתמיהתי ,ואמרה“ :כן,
תאמין או לא  -אחד לבעלי ואחד לי”.
היום אם תעברו דרך הקשתות העתיקות
והסמטאות הנפתלות של שכונת מאה
שערים בירושלים ,תגיעו למבנה קטן וצנוע.
‘השטיבל של טוביה’ כתוב על השלט התלוי
מעל הכניסה .ובעיר אשדוד ניצב לו בית
כנסת נוסף ושמו ‘בית פייגה דובה’ .כל אחד
מהם הוא עדות שקטה לאישה שפעם חיפשה
לחם להזין בו את הגוף וכעת היא מחפשת
מזון לנשמתה .ודובה עצמה? אותה אפשר
למצוא בקפיטריה של בית חולים או של מעון
הורים ,מאכילה פציינט בודד ,מחייכת לאישה
קשישה ,מפזרת אור וחיוכים“ .יש לי רק את
הקב”ה” ,ממשיכה היא לומר .וכמובן יש גם
האלבומים מלאים בתצלומי בתי הכנסת
שבנתה – שמחתה הגדולה ביותר.
מעובד מתוך סיפורו של מיריש קיסנר.

מראה אחורית

"הועידה הארצית ה 11-של ארגון בני עקיבא ננעלה אמש,
בקריאה אל הנוער היהודי בארץ ובתפוצה להתנחל ברחבי
המדינה .בישיבת הנעילה נאם שר הדתות ד"ר זרח ורהפטיג,
שדיבר על זכות עם ישראל על ארץ ישראל והטעים כי זכות
היסטורית זאת אינה ניתנת לחלוקה בין רמלה לבין חברון .שר
הדתות ציין כי מאז מלחמת ששת הימים חזר עם ישראל לתקופת
בראשית ,ובתקופה כזאת מתעוררות לעתים מחדש בעיות זכותו
של העם לארץ ,אולם "בני עקיבא" היא תנועה שאין לה ספקות
והיסוסים לגבי זכות זו ולגבי חובת ההתיישבות בכל מקום
בארץ" (על ועידת בני עקיבא הראשונה לאחר מלחמת ששת
הימים ,מעריב .)26.4.1970
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מה קורה ּפ ִל ִט

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
מאהל ההידברות של נוער אפרת הממשלה לסייע בהסדרת מגוריהם
אירח השבוע את השר לביטחון וביצירת תשתיות מתאימות”.
הפנים ,יצחק אהרונוביץ’ לביקור בהר ברכה אירחו את השר להגנת
מיוחד .השר שמע מבני ובנות הנוער הסביבה ,גלעד ארדן .השר נועד
על פעילותם המרובה נגד נגע עם קבוצת תושבים פעילי ליכוד
האלכוהול בקרב צעירי היישוב ,ואף ועם ראש הישיבה ורב היישוב ,הרב
צירף את חתימתו יחד עם בכירי אליעזר מלמד .השניים שוחחו על
המשטרה וראש מועצת אפרת ,הנושאים העומדים על סדר היום,
סא”ל במיל’ עודד רביבי ,לאמנה ובראשם אישור דו”ח השופט אדמונד
הקוראת למלחמת חורמה בתופעה ,לוי בממשלה .במטה ארדן אומרים
לקידום חוקים שיאכפו את העניין ,כי השר הביע בפני הרב את רצונו
לראות בממשלה הבאה שר ביטחון
סיירות הורים ועוד.
יו”ר הכנסת ,ראובן ריבלין ,ביקר נציג האיחוד הלאומי ומוסיפים כי
לראשונה בחוות גלעד שבשומרון .הרב בירך את השר ואיחל לו הצלחה
זאת במסגרת סיור שערך באזור ,בבחירות הקרובות.
יחד עם ראש המועצה גרשון מסיקה אבן פינה הונחה בשבוע שעבר למרכז
ועוזריו יוסי דגן ובועז העצני .ריבלין המבקרים החדש בעיר העברית
פגש בחווה את גואל הקרקעות משה הקדומה סוסיא ,במעמד המשנה
זר ואת בנו איתי מייסד החווה ,ושמע לראש הממשלה ,השר סילבן שלום.
מהם על המצוקות עמם מתמודדים “חייבים להכפיל ולשלש את כמות
תושבי המקום .יו”ר הכנסת השיב המתיישבים בהר חברון ,משום שהם
כי “בכל מקום שיהודים יושבים על מהווים את חומת המגן של באר
אדמות שנרכשו בכסף מלא ,על שבע וערד ומונעים רצף פלשתיני
ליזום ולא רק להגיב
ביום חמישי האחרון יצאו
מאות מחברי ישראל שלי
להפגנה מול בית ראש
בירושלים,
הממשלה
בקריאה להנחות את
צה"ל ליזום פעולות קשות
נגד הטרור היוצא מעזה.
במקביל החליטה תנועת
ישראל שלי לצבוע ב"צבע
אדום" את סמל התנועה ,כדי להביע הזדהות עם מצבם הבלתי נסבל
של תושבי הדרום.

מאיים מעזה דרך הנגב אל חברון”,
אמר השר .ראש מועצת הר חברון,
צביקי בר חי ,הודה לשר על הסיוע
להקמת המרכז ,שמעניק המשרד
לפיתוח הנגב והגליל בראשותו.
מועצת יש”ע התכנסה השבוע
בקדומים לדיון היערכות לקראת
ההכרזה החד-צדדית של הרשות
הפלסטינית באו”ם .בישיבה השתתף
גם שר האוצר ,ד”ר יובל שטייניץ,
שאמר כי “מדובר בתוקפנות מדינית,
שאם תמשיך יש לפעול עד לקריסה
של הרשות .אני גם לא פוסל צעדי
החלת ריבונות באזורים שונים ביו”ש”,
הדגיש השר .יו”ר מועצת יש”ע דני דיין,
ראש המועצה המארחת חננאל דורני
ויתר ראשי הרשויות העניקו לשר את
תעודת “אות יקיר ההתיישבות”.
יו”ר הקואליציה ,ח”כ זאב אלקין,
התארח בשבת האחרונה בבית
משפחת קצובר בקרית ארבע-
חברון ,והשתתף באירועי שבת חיי
שרה .במוצאי השבת נועד אלקין עם

רב היישוב ,הרב דב ליאור ,ושוחח
עמו בעניין חיזוק ההתיישבות .הרב
ליאור ברך את אלקין וקרא לאחדות
כל הכוחות הלאומיים בליכוד למען
שלמותה של ארץ ישראל .הרב
הדגיש כי עליהם להתעלות מעל
השיקולים השונים ,ולפעול באחדות
מלאה למען שלמותה של ארץ
ישראל.
שר החינוך ,גדעון סער ,ביקר בשבוע
שעבר בישיבת “נתיבות יוסף”
שבמצפה יריחו .השר נפגש עם ראש
הישיבה ,הרב שבתי סבתו ועם תושבי
המקום ודיבר בבית המדרש בפני
תלמידי הישיבה .הרב סבתו הציג
לשר את פרויקט התלמוד הדיגיטלי,
ושמע ממנו כי יבחן דרכים לקידום
הפרויקט באמצעות משרדו .הרב
שיבח את השר על פועלו ,העניק
לו שני ספרים פרי עטו של אחיו,
הרב חיים סבתו ,וברך אותו בברכת
הצלחה רבה.

ובינתיים בנגב
על "תג המחיר" של הבדואים
בנגב שמעתם השבוע בתקשורת?
ודאי שלא .הנה הסיפור :משטרת
ישראל ביצעה פעילות נגד בניה
בלתי חוקית באחד הכפרים
בנגב .כעבור דקות אחדות החלו
התפרעויות בכפר שהתפשטו
לכל האזור -צמיגים בוערים ניתקו את יישובי הסביבה מכל גישה במשך
שעות ,והמתפרעים אף העלו באש את המתבנים של קיבוץ רביבים
וחיבלו בצינורות ההשקיה הראשיים של הקיבוץ .נזק של מאות אלפי
שקלים .אפילו לא מבזק.

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

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il

6

\\ יש”ע שלנו

י
נ
ש
א מי?

ה

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

מי ומה

ילדים יקרים,

    +      +
מ
½¶¼¸ÈÃ
³»¸³Æ

ת

ÉÁ´¿É
É´°È¸¸É³³

¯½¿³

³½¶³¿·Æ
´½$É¸É¶ÃÈ

¼¸Å´Ç
»Æ»¶É´¸³
»¼´ÇÉ
»$Á¸ÃÈ³

¸¿²³ÃÅ½°
½¶¼º»¼¸º

½Ç°²½³ÇÃÀ»Á¼´ÀÆ¼´Æ
¿´¶´Ç³°Ç³´¶´ÉÃÂ
»ÉÇÈ¯»É´¿Ã»¯¿¼¸·ÇÃ



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

יש”ע שלנו \\ 7

1

2

3
4

5

מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

אחז בקרני היועץ המשפטי של
משרד הביטחון ,עו”ד אחז בן ארי,
ביקר בשבוע שעבר בקרני שומרון.
בן ארי סייר יחד עם ראש המועצה
הרצל בן ארי  , 1מנכ”ל המועצה
אריק זורגר ,ונציגים נוספים
מהמועצה ושמע מהם על הקשיים
סביב סוגיית התכנון והבניה באזור.
היועץ המשפטי הודה באזני מארחיו
כי זו הפעם הראשונה שבה מוצגים
לו הדברים כך מהשטח ,והבטיח
לפעול בעניין ולהשתדל לסייע ככל
יכולתו.
גאות תרבותית ליטל אלקלעי ,בת
 36ואם לשבעה מהיישוב נריה
שבבנימין הוכרזה השבוע כזוכת
תחרות הסיפורים הקצרים “אגדתא”
של אתר  Ynetומכללת הרצוג – גוש
עציון .הסיפור שכתבה“ ,גאות” ,יזכה
אותה בפרס בסך  .₪ 2,500במקום
השני זכה הסיפור “שניצל ופירה”
של נעם פלג ובמקום השלישי “סוד
הצמצום” של פנינה דפן .הסיפורים
כולם שואבים השראה מעולם התוכן
היהודי .בצוות השופטים :אמיר
גוטפרוינד ,סביון ליברכט ,מירה קדר
וד”ר עדן הכהן.

באפרת נוהגים נכון בישוב אפרת
שבגוש עציון נלחמים בתאונות
הדרכים בכל החזיתות .בתחילת
השבוע התחילו פקחים לחלק
קנסות לנהגים פורעי חוק ,ובסוף
השבוע הוזמנו התושבים להפנינג
חוויתי להגברת המודעות לתאונות
דרכים .במסגרת ההפנינג נהנו
התושבים מהדמיה של מכונית
מתהפכת  , 2המחשה של
משמרות הזהירות והצורך להישמע
להן ,סימולאטור נהיגה בשכרות,
נסיעה בקלנועיות ועוד.
שדמה חוצה גבולות עשרות
מנציגי המרכז היהודי אמריקאי
למען ישראל ( )AFSIבראשות
הלן פרידמן ,הגיעו לביקור בבסיס
שדמה שבגוש עציון  . 3זאת
במסגרת מאבקה של תנועת
“נשים בירוק” לחזרת ההתיישבות
היהודית למקום .המבקרים הודיעו
כי יפעלו ליצירת גב אמריקאי
חזק לפעולה זו .הביקור הסתיים
במעמד נטיעת עצים במקום ,על
ידי האורחים הנכבדים ,שהמשיכו
משם אל חברון ,בה התארחו לרגל
שבת חיי שרה.

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

www.myesha.org.il
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מתנדבים תחת אש ארגון הסיוע
“פעמונים” פתח לפני כשבועיים
סדנת הכשרת מתנדבים חדשה
בדרום ,חרף המצב הביטחוני
המאיים .טלי לרנר ,מנהלת
ההכשרה ומתנדבת בפעמונים
אומרת כי “בעוד כולם מדברים
על הנזק הביטחוני של המשפחות
בדרום ,מתמודדות המשפחות
גם עם השלכות כלכליות קשות.
עשרות המתנדבים שבאים
להשתלמות על אף הסכנה
והמתיחות הביטחונית מעידים על
ייחודיות המתנדבים ועל הערבות
ההדדית של תושבי הדרום שלא
נכנעים למצב”.
מקדומים את פניהם נציגי חבריא ב’
של סניף בני-עקיבא קדומים הגיעו
בשבוע שעבר אל שדה התעופה
בן גוריון כדי לקבל את פניהם
של היידי וסול בורוביץ’ היהודים
וילדיהם ,שהחליטו לעלות לארץ
מאוסטרליה  . 4בני משפחת
בורוביץ’ התרגשו עד דמעות
מקבלת הפנים החמה ובני הנוער
של קדומים ,כך מספרים ,התרגשו
אף יותר.

סתיו עם משקפת ביו”ש מטיילים
גם בסתיו :עמותת משקפת תקיים
בימי שישי בשבועות הקרובים טיולי
סתיו מרהיבים ביהודה ושומרון.
המבקרים מתחילים את הטיול בנחל
פרת ,ממשיכים בסיפורים ושירים אל
אתרים היסטוריים ואמות מים עתיקות
ומשם ממשיכים אל מרכז המבקרים
נחלת בנימין שם מחכים להם יינות
משובחים ומטעמים .לפרטים נוספים
ניתן לפנות לאתר משקפת ,לדף
הפייסבוק של משקפת או לטלפון
.08-9712348
מים עד נפש אחד המקומות
הקדושים לעם היהודי – מערת
המכפלה בחברון  -הוצף בשבוע
שעבר בעקבות הגשמים המרובים
 . 5גובה המים הגיע עד ל 30-ס”מ
באולם החצר שבמערה ,מה שמנע
ממתפללים ומבקרים להיכנס
למקום .מזה שנים שראשי מנהלת
המערה מנסים להוביל להשלמת
איטום המבנה ,אך נתקלים בקשיים
בירוקרטיים .ראש המועצה הדתית
בקרית ארבע חברון ,יוסי דיין ,אומר כי
“זוהי סיטואציה מבזה ועל השלטונות
להתערב ולדאוג לפתרון בנושא”.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :עקיבא ביגמן ,מרים צחי – מקור ראשון ,אלי שטיין וששון תירם
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

