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את טיש”עמדה הנושאים  דרשנים,  של  בעם 
דרשותיהם בפרשת השבוע, לייחד את 

דיבורם לראש הפרשה.
הפעם נחרוג מן המקובל ונפתח דווקא בסופה: 
מואב מעבר  ויחנו בערבות  ישראל  בני  "ויסעו 
לירדן ירחו" )במדבר כ"ב, א'(. מבחינתנו, בכך 
חלוקת  מבחינת  אך  חוקת.  פרשת  מסתיימת 
הגויים לפרקים, להבדיל, הפסוק האחרון הנ"ל 

הוא דווקא הפסוק הראשון בפרק כ"ב.
הבא:"וירא  הפסוק  מובן:  הגויים  של  ה"היגיון" 
לאירועים  מתייחס  )כ"ב,ב'(  צפור..."  בן  בלק 
ועוג.  סיחון  למלחמת  דהיינו  לו,   שקדמו 
קרן  את  גיסא  מחד  העלתה  הזאת  המלחמה 
גרמה  גם  זמנית,  ובו  ישראל,  עם  של  הגבורה 
רמת  ולהעלאת  העולם  אומות  בקרב  לחרדה 
את  לקבל  לגויים,  להם,  קשה  אצלן.  הכוננות 

מאליו.  המובן  כדבר  לארצו,  ישראל  שיבת 
פצעיו  את  מלקק  אותו  לראות  מעדיפים  הם 

ולנחמו.
בן  בלעם  של  הגינויים  שרשרת  כן,  על  אשר 
צפור,  בן  בלק  של  לצביעות  מצטרפת  בעור 
מאיימת  ישראל  שכביכול,  פנים,  מעמיד  אשר 
לגייס  הוא  מנסה  כך  ולשם  באזור  השלום  על 

את דעת הקהל בעולם.
ואולם, לתורה שלנו ישנה השקפת עולם אחרת 
מלחמות  היו  ועוג  סיחון  מלחמות  לחלוטין:  
הכתובים:  וכעדות  ברירה"  "אין  מלחמות  מגן! 
"ויאסף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל 
המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל" )כ"א,כ"ו(. 
מלך  בעוג,  וכן  במלחמה!  שפתח  זה  היה  הוא 
לקראתם,  הבשן  מלך  עוג  "ויצא  נאמר:  הבשן, 

הוא וכל עמו למלחמה – אדרעי" )כ"א,ל"ג(.

על הפרשה חוקת

חתונת השומרון
סיפורי ארץ ישראל
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זמני השבת

עצרו השערורייתי השבוע של מ
הרב דב ליאור, איחד באופן לא 
רגיל את הציונות הדתית למען 
כבודה של תורה. גם החולקים הלכתית 
ורעיונית על הכתוב בספר שזכה לברכתו 
של הרב ליאור, מסכימים פה אחד כי דעה 
תורנית היא בשום אופן לא עילה למעצרו 
של תלמיד חכם, קטן כגדול. אך לא רק 
גם  עלבונה.  את  השבוע  תובעת  התורה 
מעצרו  עם  נחבלו  הדמוקרטיה  יסודות 
התקדימית  הפגיעה  בשל  הרב,  של 
והקשה בחופש הביטוי, תוך אפליה לרעה 
של מנהיג ציבור מצד אידיאולוגי מסוים. 
פרקליטות  את  הופך  זה  חמור  מעשה 
המדינה, האמונה על ביצור שלטון החוק 
הנשלט  משחית  לכלי  התקין,  והמנהל 
עם  קבוצה  בידי  דמוקרטי  בלתי  באופן 

אג'נדה מקולקלת. 
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של  הלגיטימיות  בדבר  ספק  "אין 
)פרופ'  בשטחים"  המזוינת  ההתנגדות 

זאב שטרנהל על הערבים(.

שיפעלו  מדיניים.  להישגים  נועד  "הטרור 
)ח"כ לשעבר  ונגד מתנחלים"  נגד הצבא 

מאיר פעיל על הערבים(.

"הדרך המדויקת ביותר לתאר אותה היום: 
על  גורדון  ניב  )פרופ'  אפרטהייד"  מדינת 

ישראל(.

דמוקרטיות"  בבחירות  נבחר  היטלר  "גם 
הממשלה  ראש  על  זך  נתן  )המשורר 

נתניהו(.

לשבור  לעזור  לבוא  לעולם  קורא  "אני 
אייל  )ד"ר  המפרקת"  את  האלה  לנבלות 

ניר על חוגגי יום ירושלים(.

ואולי  עשרות  מתוך  קטן  לקט  רק  זהו 
בשנים  כאן  שנאמרו  התבטאויות  מאות 
צבא  נגד  ישראל,  מדינת  נגד  האחרונות, 
ההגנה לישראל, נגד היהודים, נגד הימין, 
מישהו  האם  ראוי.  ציוני  מעשה  כל  נגד 
נוסע  עצמו  את  מצא  מסיתים  מאותם 
ברחובה של עיר לתומו, זמן מועט או רב 
ולפתע  שלו,  הבלע  דברי  פרסום  לאחר 
כאחרון  ומובהל  המשטרה  ע"י  מותקף 
ולא.  לא  במשטרה?  לחקירה  הפושעים 
דבריהם של כל הנ"ל, כולל אלו המסיתים 
לרצח יהודים, מעוגנים לתפיסת מערכת 
הדמוקרטית  בזכות  בישראל  המשפט 

לחופש ביטוי.
המלצה  בכתב  מדובר  כאשר  כן  לא 

מישהו  נגד  אחת  מילה  כולל  שאינו  קצר 
הלכתיות  בסוגיות  שדן  לספר  משהו,  או 
)וכידוע, אין מגוון ומבוזר כעולם ההלכה(. 
במקרה הזה ודאי שמדובר בסכנה ברורה 
ומיידית ולכן יזומן הרב לחקירה מיד, ואם 
מעשה  המשטרה  בו  תעשה   – יבוא  לא 
ומסוכן  עבריין מן השורה במבצע הירואי 

להשתלטות על הפושע הנמלט.
שננקטת  ואיפה  האיפה  נטעה,  בל 
במשטרת  מקורה  אין  ההסתה  בסוגיית 
 – אותה  המפעיל  בגוף  אם  כי  ישראל, 

קיים  בפרקליטות  המדינה.  פרקליטות 
לפרקליט  המשנה  של  בראשותו  גוף 
מדיניות  המפעיל  ניצן  שי  עו״ד  המדינה 
אכיפה דרקונית ושערורייתית, מונעת ע״י 
אג׳נדה פוליטית ומיועדת רק למגזר אחד 

בחברה הישראלית. 
הדברים החריפים שנכתבים כאן יש להם 
על מה לסמוך. החשש מפני פוליטיזציה 
של מערכת המשפט והחוק מבוסס היטב 
התקדמה  יובל  רבע  במשך  עובדות:  על 
שמכהנת  אישה  המדינה  בפרקליטות 
בכירה  כחברה  האחרונה  בתקופה 
הייתה  ואף  הקיצוני  השמאל  בתנועות 
מועמדת ברשימת מר״צ לכנסת. עורכת 
הדין טליה ששון שימשה בעבר לתפקידים 
בכירים במיוחד במערכת המשפטית של 
עשתה  שאף  אומרים  ויש  ישראל  מדינת 
שימוש במערכת לטובת קידום האג'נדה 
שבו  כזה  מצב  האם  שלה.  הפוליטית 
עריצות  של  למעוז  הופכת  הפרקליטות 
משפטית לא יכול לחזור על עצמו ולהפיל 
את המדינה כולה שוב בפח? ודאי שיכול 

ומחובתנו לעצור זאת.
פרקליטות המדינה אינה מעל לחוק ואת 
צריך לחקור. במפגן  היה  לא  ליאור  הרב 
לגווניה  הדתית  הציונות  נדיר,  אחדות 
הרב  של  ביזיונו  על  בחריפות  מוחה 
שר  להפסיק.  שחייבת  ההתעמרות  ועל 
את  נקה  נאמן,  יעקב  פרופ׳  המשפטים, 
מסדרונות משרדך מן ההתנהלות הבלתי 
שי  עו״ד  של  צוותו  שמנהיג  דמוקרטית 

ניצן.

לעצור את הביזיון
המשך מעמוד השעריש”עמדה

להנות מהאוויר הצלול ונוף ההרים המדהים
 Æולהמשיך לעבוד בכל מקום שתבחר

בשילה תהנו מבית צמוד קרקע¨ מקהילה דתית מגוונת¨ 
ממשפחות צעירות וצעירות ברוחם¨

Æממגוון מוסדות חינוך ומשפע שירותים קהילתיים
ÆÆÆאתם מוזמנים לקפוץ לביקור ולהתאהב
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ואיפה  האיפה  נטעה,  בל 
ההסתה  בסוגיית  שננקטת 
במשטרת  מקורה  אין 
בגוף  אם  כי  ישראל, 
המפעיל אותה – פרקליטות 
בפרקליטות  המדינה. 
של  בראשותו  גוף  קיים 
המשנה לפרקליט המדינה 
המפעיל  ניצן  שי  עו״ד 
דרקונית  אכיפה  מדיניות 
ע״י  מונעת  ושערורייתית, 
ומיועדת  פוליטית  אג׳נדה 
בחברה  אחד  למגזר  רק 

הישראלית. 
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בתחבולות עשה מלחמה!
ובמצב של מלחמת "אין ברירה" משתמשים בני 
חרב  לפי  ישראל  "ויכהו  התותחים:  בכל  ישראל 
והוא  בסיחון  כך  כ"ד(.  )כ"א,  ארצו"  את  ויירש 
הדבר בעוג: "ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו, עד 
)כ"א,  ארצו"  את  ויירשו  שריד,  לו  השאיר  בלתי 
פלסטיק  תחמושת  לא  גומי,  כדורי  לא  ל"ה(. 
וייתכן מאד, כי האומות הביעו  ולא כדורי צבע. 
בזמנן זעזוע עמוק ומורת רוח קשה מן המעשה 
"הכלבים  אבל,  ישראל.  בני  של  הזה  ה"מחוצף" 
"ויסעו בני ישראל   - – והשיירה עוברת"  נובחים 
ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו". כך ראוי 

לסיים את פרשת המלחמות.
למצבים  הגענו  היקרה,  במדינתנו  והיום, 
אבסורדיים עד כדי כך, שאנחנו מתקשים להבין 
את המוסריות שברצוננו לחיות כאן בארץ הזאת 
מחיה  תנאי  בה  לקיים  חיים שלווים,  בה  ולקיים 

בסיסיים.
עצוב  היה  אלמלא  אשר  מפורסם,  סיפור  ישנו 

ואמיתי כל כך, הייתי מגדירו כבדיחה מוצלחת.
צרפתי  אנגלי,  תיירים:  שלושה  על  מספרים 
הגיחו  כשלפתע  בג'ונגל,  טיילו  אשר  וישראלי, 
שופתים  הקניבלים  ותפסום.  קניבלים  לעברם 
המנה  הכנת  את  ומתכננים  האש  על  ענק  סיר 
העיקרית, שתכלול הפעם אנגלי, צרפתי וישראלי 
בקלחת אחת, והנה, פונה האנגלי אל ראש השבט: 
"מיסטר קניבל, האם אני רשאי להעיר, כי על פי 
המשאלה  הבעת  לנו  מגיעה  הבינלאומי  החוק 
והאנגלי  בחיוב  נענה  השבט  ראש  האחרונה?". 
מבקש לראות בפעם האחרונה את תמונתה של 
נכון  אני  "כעת  אליזבט.  המלכה  מלכותה,  הוד 
למות לכבוד הוד מלכותה", הצהיר האנגלי. אזי 
פונה הצרפתי בבקשה משלו: "מיסיה קניבל, אני 
צרפתים  שרוח  צרפתי  יין  כוסית  ללגום  מבקש 
ואף  הבקשה  נתמלאה  הפעם  גם  הימנו".  נוחה 
כשהגיע  הקרוב.  סופו  לקראת  התכונן  הצרפתי 
לו  השבט...לירוק  מראש  ביקש  הישראלי,  תור 

לפתע,  רב.  ובהידור  ברצון  נענה  הלה  בפרצוף! 
ניתר הישראלי ממקומו, הפך את הסיר עם המים 
הרותחים על ראש השבט ועל חבר מרעיו, שיחרר 
חוטפיו  חיסל את  והצרפתי,  האנגלי  עמיתיו  את 

והשלושה נמלטו מהמקום בגאון.
תמהו חבריו של הישראלי לשבי והקשו: אם אתה 
כה  עד  "להתבשל"  לנו  נתת  מדוע  לכך,  מסוגל 
בפניך?  כך  לירוק  השבט  לראש  אפשרת  ומדוע 
חייך הישראלי והסביר: לקח לי זמן עד שפענחתי 

כיצד אוכל להצדיק מוסרית את מעשיי...
בעיני  חן  שמציאת  נבין  מתי  לקח?  נלמד  מתי 
אומות העולם תושג רק כשפשוט נפסיק לנשום?

הזמיר  עת  בארץ  נראו  "הניצנים  הפסוק:  על 
ט"ו  בפרק  רבתי  בפסיקתא  חכמים  אמרו  הגיע" 
של  זמנם  הגיע  שתזמר;  ערלה  של  זמנה  "הגיע 
זמנה של מלכות הרשע  הגיע  שיישברו;  רשעים 
שתעקר מן העולם; הגיע זמנה של מלכות שמים 

שתתגלה". הגיע הזמן.

על הפרשה חוקת
המשך מעמוד השער
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השומרון ש אדמת  עמדה  שנים  ש 
לבוא  המצפה  בחופתה,  ככלה 
שיגאלנה  לאישה,  שישאנה  חתנה 
שנים  שש  תשל"ג,  אביב  בסוף  מבדידותה. 
שוחררו  שבה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
שטחים נרחבים מארץ ישראל, ובהם גם שטחי 
השומרון, פנה יוסף ארציאל אל רעייתו דבורה 
ושאל: "האם תהיי מוכנה להתיישב ליד שכם? 
ובנימין  השומרון  הימים  ששת  מלחמת  מאז 
בידינו, אך יישובים לא מוקמים בהם". דבורה 

השיבה בחיוב.
להתיישבות  הגרעין  לקבוצת  הצטרף  יוסף 
בין  שכללה  ארבע  מקרית  קבוצה  שכם,  ליד 
היתר את הרב מנחם פליקס, בני קצובר, חנן 
פורת והרב יוסי פורת. החברים נפגשו עם שרי 
ורבים  הימים,  אותם  של  "המערך"  ממשלת 
מהם הביעו את אהדתם לרעיון, אך הפנו את 
החבורה אל הקודקוד העליון – ראש הממשלה, 
בעקביות  סירבה  וזו,  מאיר,  גולדה  הגברת 

להיפגש עם מזכירות הגרעין.
ביום הכיפורים של השנה הבאה, תשל"ד, פרצה 
המלחמה בחזית המצרית והסורית. אנשי הגרעין 
כי  ארציאל, שבחכמתו  יוסף  הקרב.  אל  גויסו 
רבה ראה את השעה הקשה בגבולות המדינה 
ממקום  ליהודים  והצלה  לרווח  כהזדמנות 
אחר, כלומר מהשומרון, אמר לרעייתו דבורה 
שביקשה לסייע, שהתרומה הכי גדולה שתוכל 
לתת תהיה פגישה עם ראש הממשלה בנושא 
תשובה  "חשובה  השומרון.  לקרקע  העלייה 
ברורה ממנה כדי לתכנן את המשך הפעילות 
לקידום הגרעין", הסביר לרעייתו, "ואפילו אם 

תהיה זו תשובה שלילית".
יוסף חזר אל החזית, ודבורה אשת החיל החלה 
לתכנן כיצד תוכל להיפגש בדחיפות עם ראש 
מטרת  מהי  שתגלה  ברגע  הרי   - הממשלה 

הפגישה – תסרב כהרגלה. 
או אז, ברוך השם, עלה רעיון בליבה של דבורה 

וכך כתבה:

 בעזרת ה' 
לכבוד ראש הממשלה הגב' גולדה מאיר, 

 שלום וברכה.
 בתקוותי שמכתבי ימצאך בבריאות.

 יש לנו רעיון שיכול לרומם את רוח העם.

 )מרכז הדף נשאר ריק(

 הרעיון טהור כלובן נייר זה.
בכבוד רב,

דבורה ארציאל
בשם קבוצת נשים שבעליהן מגויסים.

המהלך הצליח. כמה ימים לאחר מכן, טלפנה 
ראש  של  האישית  מזכירתה  דבורה  אל 
ניסתה  טבעי,  באופן  המזכירה,  הממשלה. 
להבין מהו אותו רעיון טהור, אך דבורה שבה 
של  באוזניה  רק  העניין  את  לפרט  והתעקשה 

הגב' מאיר.
כעבור מספר ימים, אל משרד ראש הממשלה 
צעדו להן דבורה ארציאל ושתיים מחברותיה – 

מרים לפיד ודבורה )עזריה( רוזמן.
על כוס קפה, בשיחה נינוחה ובאווירה נעימה, 
מצב  אודות  הממשלה  לראש  דבורה  סיפרה 
המלחמה  בעקבות  ישראל  בעם  הירוד  הרוח 
הקשה, והוסיפה כי עלה בדעתה רעיון לרומם 
את רוח העם – הקמת יישוב ישראלי חדש ליד 

שכם.
כמה  חשבה  לחלוטין.  הופתעה  מאיר  הגב' 
המתאים,  הזמן  לא  "זהו  אמרה:  ואחר  שניות 
נרתעה  לא  ארציאל  מדי".  קשה  תקופה  זוהי 
ארצה  שכשהגיעה  הממשלה  לראש  והזכירה 
קשה  היה  אז  גם  מארה"ב,  העשרים  בשנות 
יישובים  להם  קמו  זאת  ובכל  ישראל,  בארץ 
חדשים ברחבי הארץ. גולדה צחקה, אך עמדה 
על כך שהזמן אינו מתאים להקמת יישוב חדש. 
"אולי תסכימי להעלים עין מהקמת בית ספר 
שדה באזור שכם?", הציעה דבורה. אך גם לכך 

השיבה הגב' מאיר בשלילה.
פגישה זו, שהתנהלה כאמור בידידות ובנימוס, 
הבהירה לאנשי הגרעין שהממשלה לא מתכוונת 
לקרקע  ומסודרת  ממוסדת  עלייה  לאפשר 
השומרון. השלב הבא, אם כן, היה התארגנות 

לעליה לשטח ללא אישור ממשלתי.
וכך היה. לאחר שפונו המתיישבים הראשונים 
קוק  יהודה  צבי  הרב  רבם,  עם  יחד  בשומרון, 
שוב  וניסו  נואש  אמרו  לא  חורון,  ממחנה 
להתיישב, הפעם בתחנת הרכבת הישנה, סמוך 

לעיר הישראלית העתיקה סבסטיה.
ושמות מבצעי העליה? מבצע הקפות, מבצע 
ציונות  מבצע  עקשנות,  מבצע  נפש,  מסירות 
מעשית, מבצע התמדה ומסירות ועוד. שמות 
את  מטיחים  שאנו  יודעים  "אנו  עוצמה.  של 
סופו  והקיר  מברזל  ראשנו  אך  בקיר,  ראשנו 
באותם  פליקס  הרב  אמר   - וייפול"  שיזדעזע 

הימים. 
שבעה ניסיונות עליה לקרקע, בעקשנות, ובכל 
מרחבי  יהודים  של  יותר  גדולה  קבוצה  פעם 
הארץ. לעיתים רק לסבסטיה ולעיתים במקביל 
לנקודות שונות כמו שילה, מצפה יריחו ומעלה 
גוש  אנשי  של  זו  התעקשות  כידוע,  אדומים. 
אמונים, סללה את הדרך להקמתן של נקודות 
בדרך  שכם  סובב  מאזור  רבות,  התיישבות 

האבות אל רחבי יהודה ושומרון.
באחת מאותן עליות חוזרות ונשנות אל קרקע 
במיוחד  מרגשת  גם שמחה  נרשמה  השומרון, 
החדשה.  בעת  בשומרון  הראשונה  החתונה   -
בהפקה פלאית עם אהלים ומטבח שדה, בו גם 
הכלה נרתמה להכנת המטעמים, הוזמנו הכל 
לחתונת בני הזוג מיכל ואברהם שטוב )לימים 
שבות(. החופה נערכה על אחת הגבעות באזור 
מבניו של  אחד  היה  הקידושין  כשהרב מסדר 
ר' אריה לוין, ומאז זכתה אותה גבעה להיקרא 

"גבעת החתונה".
החתונה  בשומרון.  הראשונה  החתונה 

המחודשת של עם ישראל עם השומרון.

חתונת השומרוןסיפורי ארץ ישראל
מאת: הרב אריה ליפו

בדרך לכאן פגשתי איש מאוד מוזר 
 שהלך כמו סהרורי מלמל לעצמו בשקט ואמר:
על משכבי בלילות אני שומע קול פעמון גדול מצלצל
 ארץ ישראל שייכת לעם ישראל
איש מוזר, אמרתי, תתבייש! סיסמה כה ישנה 
הרי אתה מחוץ לתחום ומחוץ לקו ובעיקר מחוץ לאופנה
אבל האיש המוזר לא ענה לי 
הוא לא ענה
ואז ראיתי מסביב את העשרות ואת המאות ואת האלפים
 אנשים כל-כך מוזרים, אנשים כל-כך יפים
ואז, מיושנת ללא תקנה וסנטימנטלית ללא רחם
אמרתי: אנשים מוזרים, לו יהי חלקי עמכם.
)נעמי שמר ז"ל על העליה לסבסטיה(
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הרב יוסף כהנמן זצ"ל

"זכה הדור לשפע כביר של ניסים גלויים ומופלאים כל כך... זוהי, אפוא, הכנה גדולה - 
מעין חזרה כללית, לקראת הגאולה השלימה. הבה, אחים יקרים, נתכונן לקראתה!"

ומנכ"ל  מייסד   ,)36( אלפסי  גלעד 
שבות  באלון  מתגורר  תאיר,  תיאטרון 

שבגוש עציון.

תסכים עם האמירה שבזמן שהימין התיישב 1 
ביש"ע, השמאל התיישב בהבימה והקאמרי?

"כפרפראזה זה בסדר. הבעיה היא כמובן הרבה 
מעבר לכך כי היום יש הרבה אלטרנטיבות ברמת 
התיאטרון, כמו תיאטרון החאן, באר שבע, חיפה 
והרצליה, אבל משום מה אף אחת מהן היא לא 
אנשים  גם  פוליטית.  אידיאולוגית  אלטרנטיבה 
יגידו  לא  פעם  אף  אחרת,  אמירה  עם  שבאים 
'אני אחר', אלא  תמיד נשארים במיינסטרים של 

השמאל".

שהותאם 2  ידוע  מחזה   - יותר  מצליח  מה 
לקהל דתי או מחזה חדש ברוח יהודית?

"האמת היא שאף פעם לא לקחנו טקסטים שהם 
וצנועים. זה  מהמיינסטרים ועשינו אותם כשרים 
זה.  את  מחפש  לא  בכלל  ואני  שלנו  העניין  לא 
יוצר  היותי  בעצם  מוכרחת  כמובן  היא  התצורה 
אני  כל  קודם  אבל  הלכה,  של  לעולם  שמחויב 
מחפש את רמת התוכן היהודי. זה לא אומר שאין 
נגיעות של טקסטים ממקורות חיצוניים כמו ספר 
של הרב סבתו, אבל הטקסט עצמו צריך להביא 

תוכן יהודי".

שתף אותנו ברגע שיא שעשה לך טוב?3 

"פעם הופענו בפני תלמידים בעיירה בצפון 
שמשלבת  בגרות'  'מבחן  בשם  שלנו  הצגה  עם 
סצנות  שם  יש  הקהל.  בשיתוף  אלתור  קטעי 
ואחד  לילדים,  הורים  בין  סיטואציות  שמדמות 
התלמידים שהתנדב לעלות לבמה שיחק ועשה 
בא  ההצגה  אחרי  נהדר.  והיה  תפקידים  חילופי 
אלינו המורה של אותו תלמיד ומספר לנו שמדובר 
בבחור שאיבד את אביו ושמאז שהתייתם הוא לא 
מדבר בכיתה. כשאתה עושה משהו אמיתי, אתה 

נוגע במקומות האנושיים הכי לא צפויים".

אתה עוסק הרבה בפעילות לקירוב התרבות 4 
היהודית גם לקהל לא דתי. ספר על כך.

"אני מאמין שעולם התרבות הישראלי לא התחיל 
לפני 130 שנה אלא לפני 3,000 שנה. אני רוצה 
את  יש  לאנגלים  שאם  יבינו  והקאמרי  שהבימה 
את  יש  לנו  מולייר,  את  ולצרפתים  שייקספיר 
חז"ל, את התנ"ך, את הסיפורים החסידיים וכמובן 
גם את י.ל פרץ וש"י עגנון וכו'. אני לא רואה את 
עצמי כאחד הגופים שעסוקים ב'קירוב רחוקים', 
אלא עוסק במכנה משותף תרבותי רחב מאוד. 
במסגרת 'מרכז תאיר' אני עוסק גם בפעילות עם 
עולים חדשים בשיתוף משרד הקליטה להעצמת 

הזהות היהודית והציונית של העולים".

ואחרי כל זה אתה חוזר הביתה, לאלון שבות, 5 
אל החממה. יש דיסוננס כלשהו, לא?

ביצירה  שלו.  הבחירות  את  עושה  אחד  "כל 
לא  אתגרים  בפני  עומד  אתה  התיאטרונית 
שמבחינתם  מקצוע  אנשי  עם  ועובד  פשוטים 
והרובע  אחרת  במדינה  זה  שמואל  גבעת 
בהחלט  אתה  אחר.  כוכב  על  זה  ההרודיאני 
צריך גם מקום שהוא החממה שלך, שאתה יכול 
להוריד  שיעור,  לשמוע  להתחזק,  בו,  להירגע 
שלי  שהילדים  ומאמין  מקווה  רק  אני  לחץ. 
יותר  רחב  באופן  שלי  העבודה  בזכות  ייחשפו 

לציבור הישראלי".

איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד 50 6 
שנה?

"במנותק מהשאלה הפוליטית, אני מאוד מוטרד 
'מדינת  את  להאשים  קל  ההתבדלות.  ממגמת 
תל אביב', אבל ליהודה ושומרון יש חלק לא קטן 
בזה, ומבחינה תרבותית אני לא צופה טובות לאף 
אחד מהצדדים. אסור לנו להצדיק את התדמית 
שמנסים ב'ארץ נהדרת' למשל להדביק לתושבי 
הלגיטימיים,  הכלים  בכל  להשתמש  צריך  יו"ש. 
מהבידול,  מאוד  להתרחק  כדי  התיאטרון,  ובהם 
כמו  יישארו  ושומרון  יהודה  50 שנה  כדי שבעוד 

שהם היום".

גלעד אלפסיהִמְתַנֲחִלים

קול ששון וקול שמחה 
אוירה מיוחדת וגן ארועים 
לכם  מצפים  מרהיב 

במערת המכפלה.

לכל  לרשותכם  עומדים  אנו 
הסידורים הנדרשים קייטרינג, 
אלינו  פנו  ועיצוב.  הסעות 
! ה ח מ ש ב ו  נ ע י ת ו

052-4295568
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ילדים שלנו  
בשיתוף

www.myisrael.org.il חנה סנש

דמויות מופת בעם ישראל 
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”איני זוכרת אם סיפרתי כבר שאני ציונית. אני מרגישה עכשיו שיהודייה אנוכי בכל מאודי... אני מתגאה 
ביהדותי ומטרתי לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה... היום יום הולדתי, בת שמונה עשרה אני. 
רעיון אחד מעסיק אותי בלי לחדול - ארץ ישראל. מקום אחד יש בעולם שלשם איננו נפלטים, אף לא 

מהגרים, אלא באים הביתה - ארץ ישראל“.
מתוך יומנה של חנה סנש,  17 ביולי 1939. 

ביולי  ב-17  נולדה  סנש  חנה 
1921 בבודפשט שבהונגריה 
אביה,  משכילים.  למשפחת 
עיתונאי,  היה  סנש,  בילא 
ומחבר מחזות- ילדים  סופר 

הוא  וקומדיות.  תיאטרון 
שש.  בת  כשהייתה  נפטר 
נבחרה  הספר   בבית 
אך  הספרותית,  למועצה 
נמנע ממנה מימוש הבחירה 
היא  אנטישמיות.  מסיבות 
נעשתה ציונית נלהבת לנוכח 

האנטישמיות בהונגריה.
לארץ- עלתה   1939 בשנת 
בבית  שנתיים  למדה  ישראל, 
הספר החקלאי לבנות של חנה 
מייזל-שוחט בנהלל, והצטרפה 
את  שהקימו  צעירים  לקבוצת 
קיבוץ שדות ים. בתקופה זו אף 
של  חיים  קריית  בקן  הדריכה 

הנוער העובד והלומד.
לצבא  התנדבה  ב-1943 
לקבוצת  והצטרפה  הבריטי, 
על  לצנוח  שנועדו  צנחנים 
במסגרת  אירופה,  אדמת 

המאבק בגרמניה הנאצית.

וחבריה  צנחו חנה סנש   1944 ב-15 במרץ 
שם  ההונגרי,  הגבול  ליד  בקרואטיה, 
ביוני  מקומית.  פרטיזנים  לקבוצת  הצטרפו 
1944 חצתה את הגבול להונגריה ונתפסה 
לכלא  נשלחה  היא  הונגרים.  חיילים  ידי  על 

בבודפשט, שם נחקרה בעינויים.
ובגידה  ריגול  באשמת  לדין  הועמדה  סנש 
עוד  אך  בהונגריה),  נולדה  (שהרי  במולדת 
קודם שהסתיים משפטה היא הוצאה להורג, 
ב-7 בנובמבר 1944 (כ“א בחשוון ה‘תש“ה), 

בהיותה בת 23.

שיריה של חנה סנש התגלו רק לאחר 
”אשרי  הם  הנודעים  השירים  מותה. 
המוכר  לקיסריה“,  ו“הליכה  הגפרור“ 
ייגמר  יותר במילותיו ”א-לי, א-לי, שלא 
לעולם“. כמו כן, התגלה השיר שכתבה 
”למות   - בכלא  הימצאותה  במהלך 
ידעה  האם  ספקות  שהעלה  צעירה“, 
שהיא תוצא להורג או האם קיוותה כך 

כדי שלא תוכל לספר דבר לגרמנים.
דמותה של סנש משמשת מופת, היא 
הפכה לסמל בהקרבתה למען המדינה 

ובעמידתה האמיצה בעינויי השבי.
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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!

פתרון החידה הקודמת:  חנה סנש
שמות הילדים הזוכים: אביה  שולב, פתח-תקווה, 

עילי דודקביץ, חשמונאים.
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8\\ יש”ע שלנו 

יש קליטה וועדת הקליטה של הכנסת 
באריאל   השבוע  בתחילת  התכנסה 
חדשים  עולים  בקליטת  ודנה   , 1
הועדה  יו"ר  ושומרון.  יהודה  ליישובי 
דני דנון ציין כי הקפאת הבניה בפועל 
חדשה  עליה  קליטת  מונעת  ביו"ש 
לאזור. יו"ר מועצת יש"ע, דני דיין, קרא 
היהודית  לסוכנות  לאפשר  לממשלה 
ושומרון  יהודה  יישובי  את  גם  לשווק 
עוד  מפעילותה.  אינטגרלי  כחלק 
השתתפו: יו"ר הקואליציה זאב אלקין, 
ראש  נחמן,  רון  אריאל  עיריית  ראש 
אלחיאני,  דוד  הירדן  בקעת  מועצת 
זהוראי,  צדוק  אלקנה  מועצת  ראש 
רוזנבוים,  משה  אל  בית  מועצת  ראש 
הקליטה,  משרד  נציגי  קליטה,  רכזי 

המשטרה וארגון 'נפש בנפש'.
בועידת הנשיא שנערכה  ממש אנטי 
יו"ר  תקף  בירושלים,  שעבר  בשבוע 
בחריפות   2 דיין   דני  יש"ע  מועצת 
והאשים  סטריט  ג'יי  ארגון  את  רבה 
בפאנל  באנטי-ישראליות.  אותו 
השתתף  בו  בעולם'  'ישראל  בנושא 
עמי,  בן  ג'רמי  סטריט,  ג'יי  מייסד  גם 

שעושה  מהפעולות  כמה  דיין  פירט 
הכותרת  תחת  ישראל,  נגד  הארגון 
המטעה "שדולה פרו ישראלית". ״מתי 
בעד  פשוט  מעשה  עשית  לאחרונה 
״אם  עמי.  בן  את  דיין  שאל  ישראל?" 
הוא הולך כמו ברווז, שוחה כמו ברווז 
ומגעגע כמו ברווז אז זהו ברווז והברווז 
הזה ממש, אבל ממש אנטי ישראלי״, 

חתם דיין את דבריו.
יעקב בבית אל בית אל אירחה השבוע 
 . 3 את השר לשירותי דת, יעקב מרגי 
של  מחדש  בחנוכתו  השתתף  השר 
מקווה נשים ביישוב, יחד עם רב היישוב 
המועצה  וראש  מלמד  זלמן  הרב 
בתלמוד  גם  השר  רוזנבוים.  משה 
"שא  ובמצפור  השמים'  'שער  תורה 
מומחשת  בו  ההר  בפסגת  עיניך"  נא 
הקרבה לשפלת תל אביב, המדגישה 
את הנחיצות האסטרטגית של ישיבת 
כ-250  אל:  בבית  עוד  במקום.  יהודים 
הורים, ילדים וחונכים השתתפו השבוע 
המודעות  להגברת  מיוחד  באירוע 
מיוחדים,  צרכים  עם  לאוכלוסיות 

שארגנו בני הנוער ביישוב.

לאשר  החל  צה"ל  השבועות  חג 
חד- כניסות  האחרונים  בימים 
שבועיות בימי חמישי לבית הכנסת 
עתה  עד  ביריחו.  ישראל  על  שלום 
בחודש,  פעם  הכנסת  בבית  ביקרו 
המתפללים  משלחות  ומארגני 
לפעם  התדירות  להגברת  מקווים 
האחרונה  בכניסה  בעז"ה.  ביום, 
 4 חי  אל  דניאל  הרב  הצטרף 
היא  יריחו  שלדבריו  מקובל,  רב 
המהפכה  של  ההתחלה  נקודת 
מי  ישראלית.  הארץ  התורנית 
יום חמישי  כל   – שמעוניין להצטרף 
אוטובוס  יוצא  בבוקר  לשש  ברבע 
ביריחו.  שחרית  לתפילת  מירושלים 
נדרשת הרשמה מראש אצל ארנה 

.052-8699300
פעמיים כי טוב 2 חגיגות מומלצות 
השבוע ושתיהן ביום שלישי בשעות 
 30 יחגגו  חברון  הר  בדרום  הערב: 
באזור  ההתיישבות  לחידוש  שנה 
האזורי  במרכז  ענק  בהפנינג   5
חלבי  מזון  יריד  הכולל  'מיתרים' 
ומופע מרכזי בהשתתפות התושבים 

ואלי  יעלון  משה  השרים  ובמעמד 
ישי, אלוף פיקוד המרכז אבי מזרחי, 
באותה  ועוד.  יש"ע  מועצת  ראשי 
השעה תחגוג רמת גלעד שבשומרון 
מתנפחים,  יהיו  להקמתה.  עשור 
אוהלי  תיאטרון,  לילדים,  הפעלות 
הפעלה ועוד ובשעה 20:00 תתקיים 

עצרת הודיה. הכניסה חופשית.

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

עורך: רוני ארזי  פרסום מודעות:  שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה:  מקור ראשון - יוסי 052-6070999 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרים צחי, חן קדם וישראל מידד   בע"מ 
perla@myesha.org.il :לתגובות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
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

מחזקים את הפיקוח על גל"צ
ועדת הכלכלה של הכנסת התכנסה השבוע לדון בנושא שידור החסויות בגלי 
צה"ל. בעקבות המחאה הציבורית נגד חוסר האיזון בתחנה, שכללה גם כמה 
פעולות תקשורתיות שעשתה תנועת 'ישראל שלי', התייחסה הועדה גם לדרישה 
לאזן את אופי התחנה ולהחזיר את גל"צ ללוחמים. הועדה החליטה להאריך 

המאפשרת  השעה  הוראת  את 
אך  חסויות,  לשדר  לגל"צ 
הוסיפה כי בתוך חודש יוצג ע"י 
פיקוח  מנגנון  ראשי  חינוך  קצין 
צה"ל,  גלי  שידורי  על  אפקטיבי 
התחנות.  ביתר  שקיים  כפי 
ישראל  תנועת  הוזמנה  בנוסף, 
חוק  בהגדרת  להשתתף  שלי 
האיזונים  מערכת  את  שיסדיר 
הבטיחו  שלי'  ב'ישראל  בגל"צ. 
להמשיך במאבק הנחוש, בסיוע 
הציבור  זכות  בארגון  החברים 
לדעת, ארגון תדמי"ת ולאטמה. 
האחרונים  בסרטונים  לצפיה 
בנושא  שלי  ישראל  מבית 
שלי  ישראל  לערוץ  כנסו  גל"צ 

.Youtube-ב

חוק החרם בדרך לאישור סופי
מדינת  של  הציוני-לאומי-יהודי  צביונה  על  למאבק  השבוע  נרשם  הישג 
ישראל. הצעת החוק המבקשת לאסור על ישראלים לפעול למען חרם 
על ישראל, עברה בועדת החוקה לקראת אישור סופי של מליאת הכנסת. 
חברי 'ישראל שלי' ברכו את מובילי החוק, הח"כים זאב אלקין, יריב לוין 

הישגם.  על  איציק,  ודליה 
את  יחיל  החדש  החוק 
אזרח  כל  על  הנזיקין  חוק 
חרם  למען  שיפעל  ישראלי 
אותו  ויחייב  ישראל  על 
על  המדינה  את  לפצות 
בעקבות  לה  שייגרם  הנזק 
חברות  כן,  כמו  חרם.  אותו 
לא  ישראל  את  המחרימות 
במכרזים  להשתת  יוכלו 
אלו  )כמו  ממשלתיים 
שחתמו עם הפלסטינים על 
מוצרים  להחרמת  הסכם 
להשתתפותן  כתנאי  מיו"ש 
הערבית  העיר  בבניית 

רוואבי(.

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

www.myisrael.org.il

לפרטים:
054-2335629

אושרי

למבצע בפריסה ארצית

דרושים
רכזים תושבי ערים
גדולים ישובים  או 

למשרה
חלקית

או מלאה

מועצת יש"ע אבלה
על פטירתו של 

איש העמק וההר
אהוביה טבנקין ז"ל

אוהב ארץ ישראל על כל 
חלקיה בכל נפשו, לוחם 

מתמיד למענה,
ומי שתרם בגופו וברוחו למען 

יישוב השומרון 
מאז העליות הראשונות 

לסבסטיה ועד עצם היום הזה.
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