
1יש”ע שלנו \\

בפרשתנו: ביש”עמדה נכבד  מקום  תופסים  כורות 
מחד גיסא "קדש לי כל בכור" - קדושת 
מכת  ומאידך  ישראל,  של  הבכורות 
ומדוע  בבכורות  מיוחד  מה  למצרים,  הבכורות 
קדושת הבכורות היא המצווה הראשונה לאחר 
הפסח, והיא שוכנת כבוד בתוך התפילין שלנו?

שנרמז  כפי  כפולה,  בנחלה  זוכה  בכור  כידוע, 
באותיותיו ב.כ.ר - שלוש אותיות המסמלות את 
ובמאות. הכפילות  ביחידות בעשרות  הכפילות 
ובעיקר  גם  אלא  בנחלה  רק  אינה  הבכור  של 
כפול  תפקיד  לבכור  למלא.  שעליו  בתפקידים 
- הוא החוליה המחברת בין האב לשאר הבנים. 
ללמוד  כדי  לאב  מחובר  להיות  צריך  הבכור 
מורשתו,  את  להמשיך  מסוגל  ולהיות  ממנו 
ולהיות מחובר לשאר הבנים כדי להעביר להם 

דומה  הבכור  האב.  מן  מקבל  שהוא  מה  את 
לכהן המחבר בין עם ישראל לאבינו שבשמים, 
כפי שמספר המדרש על הפסוק "ויעש... לאדם 
ולאשתו כתנות עור וילבשם" )בראשית ג' כ"א( 
גדולה,  כהונה  בגדי  לאדם  הקב"ה  "הלביש   –
שהיה בכורו של עולם, בא נח ומסרן לשם, ושם 
ויצחק  ליצחק,  מסרן  ואברהם  לאברהם,  מסרן 
מסרן לעשו, שהיה בכורו... כשעמד יעקב ולקח 
הבכורה מן עשו אמרה רבקה הואיל שלקח יעקב 
את הבכורה מיד עשו, בדין הוא שילבש הבגדים 
הללו.. נכנס יעקב אצל אביו והריח בו, שנאמר 
וירח את ריח בגדיו ויברכהו" וגו' ". עד כאן לשון 
המדרש. כלומר, אדם הראשון קיבל בגדי כהונה 
מכוח היותו בכורו של עולם ויעקב זכה לבגדים 

אלו ברגע שזכה בבכורה.

על הפרשה בא

זמני השבת

השבוע  הכריזה  בתולדותיה,  לראשונה 
מחלקת ההסברה של מועצת יש"ע על 
הוצאתו לאור של ספרון חדש ויחיד מסוגו 
מרכז  הספרון  ושומרון.  יהודה  אודות 
והמחקרים  הנתונים  מיטב  את  בתוכו 
לכדי  האחרונות,  בשנים  שפורסמו 
תמונת מצב עדכנית על המרחב ועל בני 
האדם החיים בו. על גבי 32 עמודים מלאי 
צבע, תמונות והסברים פשוטים, מתייחס 
הספרון, בין היתר, לקשר ההיסטורי של 
העם היהודי לארץ ישראל וכן להיבטים 
לחשיבות  הבינלאומיים,  המשפטיים 
הביטחונית, לסוגיית המים ואף למצבם 
הרשות  תחת  האזור  ערביי  של  הנוכחי 
הפלסטינית. השבוע ביש"עמדה – דברי 
להשיג  איך  כמובן  וגם  לספרון  המבוא 

אותו.
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תחרות

 
בדף הפייסבוק של

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו

הצלם המאושר יזכה בפרס

התמונה הזוכה לשבוע זה:
צבאים בפאתי עפרה צילם: אלי רווה

התמונה של 
ישראל

כל שבוע תיק!

המשך מעמוד השעריש”עמדה

אלה  בימים  משגרת  שלה,  החדש  הספרון  את 
מועצת יש"ע אל מאות מעצבי דעת קהל ובהם 
בכירים,  מדיניים  גורמים  כנסת,  חברי  שרים, 
אף  הקרובים  בימים  הסברה.  ואנשי  עיתונאים 
מתכוונת המועצה, לראשונה בתולדותיה, לשווק 
תכניו  את  ולפרסם  הספרון  את  הרחב  לציבור 
במטרה  חדישה  בטכנולוגיה  אינטרנט  באתר 

להביא לכל בית בישראל את חזון המועצה.
כאן ביש"עמדה בחרנו להביא לפניכם הקוראים 
ציוני  לכל  כדאי  אותו  לספרון,  המבוא  דברי  את 

אוהב ארץ ישראל להשיג ולהפיץ.

ההתיישבות היהודית במזרחה של ארץ ישראל 
התפתחה בחמשת העשורים האחרונים בקצב 
כולם מכירים את  זאת, לא  וגובר. למרות  הולך 
את  התיירות,  אתרי  את  הפתוחים,  המרחבים 
של  החשיבות  ואת  האנשים  את  ההיסטוריה, 
שנת  מאז  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות  מפעל 
הסברה  פעילות  יש"ע  מועצת  מקיימת   2010
הגיע   – ושומרון  "יהודה  הכותרת  תחת  רחבה, 
לאור  להוציא  גאים  אנו  וכעת  שנכיר"  הזמן 
ובה  תמציתית  אך  מקיפה  חוברת  לראשונה 
חומר מסודר המרכז את המידע הרלוונטי לצורך 

לימוד והעמקה בנושא חשוב זה.

לעיתים קרובות מדי, הדיווחים והתהיות העולים 
גובלים  ההתיישבות  בסוגיית  הציבורי  בשיח 
בנושא,  העמדות  של  הבנה  וחוסר  ידע  בחוסר 
ומסרים  מעובדות  אחת  לא  מושפעים  ואלו 
שאינם מייצגים בהכרח את המתיישבים ברחבי 

יהודה ושומרון.
והסוגיות  האזור  עם  אמצעית  בלתי  היכרות 
שלב  הינה  בו,  מההתיישבות  העולות  השונות 
תוך  לעומקו,  הנושא  בהבנת  ומשמעותי  ראשון 

איחוד השורות והקצוות בעם.
הנתונים  מיטב  את  קיבצנו  החדשה  בחוברת 
והמחקרים על יהודה ושומרון, בחלוקה לשלושה 

תחומים:
יהודה ושומרון – זה שלנו

והקשר  ישראל  עם  במורשת  ושומרון  יהודה 
במשפט  ההיבטים  וכן  ישראל,  בירת  לירושלים 
לארץ  היהודי  העם  בין  הקושרים  הבינלאומי 

ישראל.
יהודה ושומרון – זה חיוני

מההיבט  ישראל  למדינת  האזור  חשיבות 
מתחת  ההר  באקוויפר  המים  וסוגיית  הביטחוני 
של  לקיומה  חיוני  כמשאב  ושומרון  יהודה  להרי 

המדינה.

יהודה ושומרון – זה אפשרי
חייהם החופשיים של ערביי יהודה ושומרון תחת 
הדמוגרפיה  על  ונתונים  הפלסטינית  הרשות 
והילודה היהודית הגדלה והולכת, לעומת הירידה 

בילודה הערבית.
ישראלים  גופים  מנסים  רבות  שנים  במשך 
בסוגיית  שונים  לפתרונות  להביא  ובינלאומיים 
יהודה ושומרון, אולם ניכר כי ניסיונות אלו לכפות 
אי  עקב  בעיקר  צלחו  לא  מלמעלה  פתרונות 

הכרת המציאות בשטח.
סקירת שלושת תחומים אלו יחד, דרך המחקר, 
העובדות והנתונים, לא רק שמחזקת את עמדת 
ישראל  מדינת  של  הבלעדית  לזכותה  הטוענים 
ואת  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה  מרחב  על 
חשיבותו להמשך קיומה, אלא גם מהווה בסיס 
ערכי ועובדתי לפתרונות שונים הנוגעים לבעיית 

ערביי יהודה ושומרון.
ברבים  יופץ  שהמידע  ככל  כי  מאמינים  אנו 
ויפורסם לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות, כך 
יקל להגיע לפתרונות יצירתיים בנוגע לאוכלוסייה 
ותוכשר  ושומרון,  ביהודה  המתגוררת  הערבית 
במרחב  היהודית  ההתיישבות  לשגשוג  הדרך 

היסטורי זה.

זה שלנו. זה חיוני. זה אפשרי

מכירה מוקדמת של הספרון במחיר מיוחד בטלפון 052-5665052
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התמונה הזוכה לשבוע זה:
צבאים בפאתי עפרה צילם: אלי רווה

מתת בכורות
במסכת נדרים מתלבטת הגמרא האם כהנים שלוחי 
העם הם או שלוחי השמים. מתוך הספק נמצאת 
כשליחו  כהן   – בחינות  שתי  בכהנים  שיש  למד 
של הקב"ה המלמד את תורתו וכהן כשליח העם, 

המחובר אליו ומקריב את קורבנותיו.
מוגדר  כהנים  ממלכת  שהוא  כולו  ישראל  עם 
עם  ישראל".  בכורי  "בני   - האומות  של  כבכור 
העולם  את  ללמד  מחויב  בשכינה  הדבק  ישראל 
ישראל  "קרא  המהר"ל  וכדברי  ה'.  ייחוד  כולו 
בנו בכורו... כי הבן הוא כוחו של אב, כך ישראל 
הזה"  בעולם  כוחו של הקב"ה  גילוי  הם התחלת 
ומסביר המשך חוכמה "שבן בכור נוטל פי שניים 
עשו  ישראל  כן  לאב,  אותו  עשה  שהוא  משום 
יתברך לאב להעולם שהם הכירו  כביכול להשם 

השגחתו ויחודו בתבל".
מהמכה  גם  למדים  אנו  הבכורות  חשיבות  על 

העשירית, הכוללת. מכת בכורות אינה רק פגיעה 
הפסקת  רבה  במידה  היא   - המצרים  מן  בחלק 
השושלת. מצרים ללא בכורות היא מצרים אחרת, 
המסורת  את  להמשיך  שעליו  המרכזי  הגורם 

ולחבר בין העבר לעתיד נקטע.
של  עכור  לגל  עדים  אנו  האחרונים  בחודשים 
פירוד מבית היוצר של עשו האירופאי המתבצע 
על ידי אינשי דלא מעלי מתוכנו. שונאינו הבינו, 
כמו המן בשעתו, שרק על ידי פירוד ושנאת חינם 
מאמץ  כל  עושים  הם  כן  ועל  בנו  לפגוע  יוכלו 
התחילו  בסיס.  שום  להן  שאין  מחלוקות  לעורר 
בהפגנות על כביכול "צדק חברתי" לאנשים שלא 
חסר להם כלום ועברו לעורר מחלוקות היכן שרק 
הגיעו  ועכשיו  חרדים,  דתיים,  מתנחלים,  יכלו: 
לאתיופים ומי יודע מה ילד יום. העיקר להתריס, 
להפגין, לעורר מחלוקת ולהחליש אותנו מבפנים. 

טבעית  שכתגובה  טובים  אנשים  בנו  יש  לצערנו 
ומצהירים  הפירוד  להגברת  מובלים  ופשוטה 
הצהרות שונות וככל שצד אחד מסלים את המצב, 
הצד השני מחרה אחריו ומקצין אף הוא. תגובה זו 

היא בדיוק החלום של השונאים שלנו. 
בין  בחיבור  רק  לעסוק  בכורות.  להיות  עלינו 
חלקי העם ובין עם ישראל לאבינו שבשמים. לא 
נפרוש, לא נסתגר, אלא ננשוך שפתיים ונמצא כל 
דרך לעבור את הגל הזה בשלום ובכמה שפחות 
חרפתם  שומעים  בחינת  לפעמים  נהיה  נפגעים. 
להיות  מקום  בכל  להיות  נמשיך  משיבים,  ואינם 
בנין  ציון,  שיבת  של  הגדול  לתהליך  שותפים 
ובכל  דרך  בכל  ונשפיע  הארץ,  וגאולת  המדינה 
המדרש  דברי  בקרוב  בנו  יתקיימו  ובע"ה  תחום 
"למה נקרא ישראל בני בכורי... כך ישראל יורשים 

שני עולמות – העולם הזה והעולם הבא".

על הפרשה בא
המשך מעמוד השער
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אדיסו היה אחוז התרגשות במשך הנסיעה 
המכונית  מחלון  שנשקף  הנוף  גת.  לקרית 
יפה  היה  לא  אך  ייחוד,  וחסר  חדגוני  היה 
ממנו בעיני אדיסו. בעוד דקות אחדות עמד 
שלו  המפרך  במסע  נוסף  שלב  להסתיים 
לארץ ישראל – לאחר שהות במרכז הקליטה 
במרכז החורש, עמד אדיסו להתאחד עם בני 
משפחתו. אך מסעו של אדיסו לא היה רגיל 
כלל וכלל – במסעו היו שזורים מסעותיהם 
ובזכות  אתיופיה  יהודי  מאחיו  רבים  של 
החלום  הגשמת  התאפשרה  ופועלו  עזרתו 

סוף כל סוף.
המתוקות  המילים  רחשו  שפתיו  בין 
והחדשות: "אני יהודי בארץ ישראל". לאורך 
ממנו  נמנעה  והקשות,  הארוכות  תלאותיו 
הזכות לומר את המילים הללו בקומה זקופה 

וכעת הגיע הרגע המיוחל.
השוכן  גיאורגיז,  אבה  בכפר  נולד  אדיסו 
גונדר. מנעוריו, הוא עבד בחקלאות  בחבל 
לצבא  התגייס  שנישא,  ולאחר  אביו  עם 

האתיופי ושירת בו במשך ארבע שנים.
 בתחילת שנות השמונים גמר אומר יחד עם 
ומשם  לסודן  לעבור  משפחתו,  ובני  אשתו 
דבר  של  בסופו  שתוביל  בדרך  להתחיל 
לעלייה לישראל. התוכניות החלומיות נגוזו 
כאשר במעבר הגבול עם סודן, נעצר אדיסו 
ההכחשות  במוסד.  מרגל  שהוא  בחשד 
היו  הסודניים  הבטחון  אנשי   – הועילו  לא 
יהודי  מוסד  סוכן  שלפניהם  משוכנעים 
לאחר  וחשוב.  סודי  מידע  להוציא  שנשלח 

ב"עצת"  לשמוע  החליט  אדיסו  ששוחרר, 
משפחתו  למוסד.  ולהתגייס  השוטרים 
לעומת זאת המשיכה בדרכה לארץ ישראל. 
לסייע  ורתם את מרצו  נותר מאחור  אדיסו 
לאחיו יהודי אתיופיה בנפתולי המסע לארץ 

הקודש. 
אדיסו  על  הוטל  במוסד,  תפקידו  במסגרת 
להעביר כספים ליהודים שהגיעו מאתיופיה 
לעזור  כן,  וכמו  לארץ  לעליה  והמתינו 
 ליהודים לחצות את הגבול מאתיופיה לסודן.
כך פעל במשך חמש שנים, כשהוא נוטל על 
עצמו סכנת חיים עצומה, עד שנעצר על ידי 
משפט  ללא  לכלא  נשלח  הוא  השלטונות. 
במשך  ובבידוד  מאד  קשים  בתנאים  ושהה 
שנה וחודש. הסוהרים מיררו את חייו והוא 
ולילה.  יומם  ואלימים  קשים  עינויים  סבל 
נמנעה ממנו האפשרות להתקלח והוא הגיע 
לחרפת רעב. המזון היחידי שעמד לרשותו 
הסוהרים,  של  והמים  האוכל  שאריות  היה 
ואלמלא הם, לא היה מגיע דבר לפיו והיה, 
כנראה, מאבד גם את חייו. במשך כל אותה 
תקופה המשיך להכחיש שהוא סוכן במוסד 
פן  להודות  חשש  הוא  יהודי.  שאיננו  וטען 
שיהרגו  הניח  מקרה,  ובכל  אחרים  יסגיר 
העדיף  הוא  שיאמר.  למה  קשר  ללא  אותו 
לסכן את חייו שלו ולהציל את חיי עמיתיו. 
כבר  הימים  שבאחד  עד  וגבר  הלך  הייאוש 
אחד  את  תקף  והוא  כוחותיו  לו  עמדו  לא 
חקירת  בעקבות  עליו.  ששמר  הסוהרים 
המעשה, הוקלו תנאיו של אדיסו והותר לו 

לשהות שלא בבידוד. הוא המשיך להסתיר 
לאחר  המוסד.  עם  קשריו  ואת  זהותו  את 
ההחלטה  בליבו  גמלה  וחודש  שנים  שלוש 
מאנשי  להשיג  שהצליח  בכסף  לברוח. 
חברים  שישה  שיכנע  הוא  האדום,  הצלב 
לחבור אליו למעשה הנועז. הוא עקב אחר 
משמרות הסוהרים וגילה את השעות שבהן 
הקפיד אחד הסוהרים פחות מחבריו. בשעות 
יצאו  הלילות,  אחד  של  המוקדמות  הבוקר 
חומות  את  ניפצו  למשימה,  חבריו  אדיסו 
הכלא ונמלטו. החבורה הצליחה לעבור את 
קאוורה. לחבל  ולהגיע  לאתיופיה   הגבול 

משם המשיך אדיסו לגונדר ולאדיס אבבה, 
והתקבל  הישראלית  לשגרירות  הגיע  שם 
אדיסו  יבוא  שכעת  שחשב  מי  רב.  בחום 
והנחלה, טעה חמורות. אדיסו  אל המנוחה 
המשיך לסייע למוסד להעלות יהודים ארצה 
לבוא  הזמן  שהגיע  החליט  ב-1990  ורק 

ולהתאחד עם בני משפחתו.
לו  מחכה  הכביש  בקצה  כאן.  הוא  והנה, 
המשפחה שכה התגעגעה אליו, שויתרה על 
העומד בראש למען טובת העם שכה אהבה. 
וגידים  עור  קרם  עדתו  של  הכללי  החלום 

ועכשיו הגיע תורו.
אדיסו ורבים מחבריו נמנים עם אסירי ציון 
בברית  חבריהם  כמו  אתיופיה.  יהודי  של 
הם  גם  אירופה,  ובמזרח  לשעבר  המועצות 
הגלויות  קיבוץ  הגשמת  למען  רבות  סבלו 
לטובת  שלהם  האישי  החלום  על  וויתרו 

הכלל.

הדרך הארוכה הביתה
שי סנדיקסיפורי  ארץ ישראל

והנה, הוא 
כאן. בקצה 

הכביש 
מחכה לו 

המשפחה שכה 
התגעגעה 

אליו, שויתרה 
על העומד 

בראש למען 
טובת העם 

שכה אהבה. 
החלום הכללי 
של עדתו קרם 

עור וגידים 
ועכשיו הגיע 
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הרב יוסף גרשון הורוויץ זצ"ל

"אילו היו אחינו בני ישראל לומדים ומחזיקים כראוי ב'ציונות הגר"אית' 
ואילו לפחות לא היו מפריעים את העבודה הכבירה להרחבת הישוב – 
הייתה ארץ ישראל כולה כבר מיושבת מאחינו בני ישראל. ואם תקיימו 

את הכתוב "הביטו אל צור חוצבתם" יתקיים גם הכתוב הסמוך אליו 
"כי ניחם ד' ציון".

∞µ≤≠µ∂∂µππ≥ ≠ הראל      

איאיאיתמר

איתמר
המיקום ∞µ דß לתל≠אביב ˇ ∞µ דß לירושלים

היישוב קהילתי דתי הקהילה ∞∑± משפחות

בתי
אמנה

www. amana . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
אמנה

אופציה להרחבה ≠ ≤≤ מ“רחד משפחתי על חצי דונם ≤∞± מ“ר ¥ חדרים
₪ ™µ∂∞¨∞∞∞

±≤Ø±± צמוד למדד תשומות הבניה™
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"אתה חייב לעזור לי! חכמתך ידועה לכל, אפילו לנו, המוסלמים! נסעתי 
אני שומר את כל  גיליתי שהתיבה בה  וכשחזרתי  לעיר לצרכי עסקים 
התיבה   - הבעלות  שטרות  וכל  שלי  הזהב  וכל  שלי,  היקרות  האבנים 
סוחר  בכה  כך   - שלה..."  המפתח  רק  נשאר  ולי  מביתי,  נגנבה  הזאת 

מוסלמי עשיר בפני החכם הגדול - הרב שלום שבזי. 
אחרי כמה שאלות ששאל הרב שבזי את הסוחר על אודות מקום מגוריו, 
משפחתו, שכניו וחבריו, יצאו השניים והחכם היהודי הוביל אותו היישר 
אל בית שכנו וקבע כי שם נמצאת אבדתו. הסוחר פרץ פנימה ובאמת 
מצא שם את התיבה הנעולה. איש מבני הבית לא היה שם באותה עת. 

וגדול  תימן  ביהדות  ביותר  הנערץ  הרב  הוא  אלשבזי  משתא  חלפון  בן  אביגד  בן  יוסף  בן  שלם 
 (1619) נולד בשנת שע"ט  "משורר הגאולה".  גם  כונה  זו,  משורריה. כמעצבה העיקרי של שירה 
בכפר נג'ד אלוליד הסמוך לתעז, בירת תימן הדרומית. גם אביו היה תלמיד חכם ומשורר. מצבו 

הכלכלי של ר' שלם לא שפר עליו, וכל ימיו חי חיי עוני ומחסור.
שירתו הושפעה מתורת הקבלה ולרבים משיריו יש גוון מסתורי וסמלי. מרבית שירי הרב שבזי הם 
חידות  ומיעוטם שירי  והקב"ה,  ישראל  בעיקר שירי קודש המבטאים את הקשר הנצחי שבין עם 

בתורה לידידיו הרבנים, ושירי פולמוס ושעשוע. בכולם חבויים רמזים או מוסר השכל. 
הוא  המוסלמים.  התימנים  אצל  וגם  היהודים  אצל  גם  נתקדש  תעיז,  בעיר  שבזי,  הרב  של  קברו 
"אבא שלום שבזי".  ובפיהם הוא מכונה בתואר  יהודי תימן  ביותר על  האישיות הרבנית הנערצת 
דמותו נתפסת בעיניהם כדמות מופלאה של איש מופת בעל השגות על אנושיות ומחולל ניסים, 

ורבים הם הסיפורים על מופתיו וישועותיו.



דגן
ה 
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הבחין  וגם  הגנבה  את  מצא  לא  הביתה,  הגנב  כשחזר 
בשמחתו של הסוחר והבין כי הוא האיש שלקח את התיבה 
שגנב. הוא לא וויתר אלא פנה אל המלך בטענה כי לו שייכת 
המלך  המלך.  לפני  ושכנו  הסוחר  התייצבו  היקרה.  התיבה 
שאל: "האם בידי אחד מכם המפתח לתיבה?". הוציא הסוחר 
את המפתח מכיסו ונופף בו. מיד התקומם שכנו וטען: "שכני 
הנקלה גנב ממני את התיבה ואת המפתח גם יחד!". ביקש 
ידע  לא  הגנב  התיבה.  תכולת  את  לתאר  מהשכנים  המלך 
וזהב לרוב".  "יש בה כסף  והשיב:  מה בדיוק מכילה התיבה, 
לעומתו, הסוחר ירד לפרטים הקטנים ביותר. מיד הבין המלך 

של מי התיבה וגזר על הגנב המעליל עונש מאסר. 

במדרש  מסופר  שבזי:  שלום  הרב  על  הזה  במעשה  מוצאים  אנו  גדול  לימוד   - המסורת  פי  על 
לו הקב"ה:  כי משה רבנו רצה שהמשנה תהיה גם-כן חלק מהתורה שבכתב. אמר  תנחומא 
אם תיכתב, יתרגמוה אומות העולם ויאמרו על התורה כי שלהם היא. לפיכך כתוב נא רק את 

המקרא, ואילו את פירושה למד לישראל על-פה. 
הטובות  ולאבנים  לזהב   - שבעל-פה  התורה  ואילו  הנעולה  לתיבה  משולה  שבכתב  התורה 
החבויים בה, ואין מי שיכיר את תכולת התיבה אלא רק עם ישראל, בניו של הקב"ה, שבאהבה 

גדולה מכירים היטב כל אבן טובה, כל מרגלית וכל שטר המצויים ב'תיבת האוצר'. 
וכך ידעו הכול כי התורה של ישראל היא.   

ילדים שלנו  
בשיתוף

 הרב שלום שבזי
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 
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הדמותזהה את

נו  
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ם 
די

יל 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:  הרב שלום שבזי.
שמות הילדים הזוכים: טל מרקס הישוב מדולב 

ונריה בן סבו מעפולה.
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dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

מה קורה
שנת ישרים ישיבת ההסדר בעתניאל חגגה השבוע 
של  החדש  הפנימיות  לבניין  הפינה  אבן  הנחת  את 
נאמן,  יעקב  המשפטים  שר  השתתפו:   . 1 הישיבה 
רא"ם  הרב  הישיבה  ראשי  סער,  גדעון  החינוך  שר 
הכהן והרב בנימין קלמנזון, מנכ"ל הישיבה יצחק כהן, 
חברון  הר  מועצת  ראש  דיין,  דני  יש"ע  מועצת  יו"ר 
צביקי בר חי, מו"ל מקור ראשון שלמה בן צבי, חה"כ 
וידידי  תלמידים  רבנים,  סלומיאנסקי,  ניסן  לשעבר 
הישיבה. מאז הקמת הישיבה לפני 25 שנה, התגוררו 
בעלות  החדש  המבנה  זמניים.  במבנים  התלמידים 
וייתן  אגפים  לשלושה  יחולק  ש"ח  מיליון  כ-17  של 

מענה ל-300 הבחורים הלומדים כיום בישיבה.
בפרס  שעבר  בשבוע  הזוכים   14 בין  ספרותי  כבוד 
ומשוררים  לסופרים  התרבות  משרד  של  היצירה 
ילידת  שפי,  הר  סיוון  גם  הייתה  העברית,  בשפה 
ביישוב.  הדגן  שכונת  ותושבת  עציון  שבגוש  אפרת 
הפרס, בשווי 65 אלף ש"ח לכל זוכה, הוענק ע"י שרת 
התרבות והספורט לימור לבנת בטקס חגיגי שנערך 
בעבר  זכתה  נשואה+3,  סיוון,  גן.  רמת  בתיאטרון 
בפרס הרי הרשון של האוניברסיטה העברית, פרס 

אקו"ם ופרס שרת החינוך לשנת 2004.
סילבן  המשנה לראש הממשלה, השר  דיבר שלום 
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עורך: רוני ארזי  פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 הפצה:  מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן תמונות: ששון 
perla@myesha.org.il :תירם, מירי צחי, ניק קוליוחין וסוכנות תצפית הפקה:   בע"מ לתגובות

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

w w w . m y e s h a . o r g . i l
המוציא לאור:

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

זכינו!!!
פרס ביקורת התקשורת ע"ש אברמוביץ לשנת 2012 – תשע"ב 
יוענק השנה לאיילת שקד, יו"ר תנועת ישראל שלי, על תרומתה 
האגודה  השבוע  הודיעה  כך   – בישראל  התקשורת  לביקורת 
דולר,   5,000 בגובה  היוקרתי,  בפרס  לדעת.  הציבור  לזכות 
זכו בעבר שורה של עיתונאים מוערכים ובהם מתי גולן, אמנון 
דנקנר, בן דרור ימיני, יעקב אחימאיר ועמוס רגב. איילת שקד, 
יו"ר תנועת ישראל שלי, המונה כיום למעלה מ-75 אלף חברים, 
אמרה בעקבות הזכייה כי "הפרס שייך לכל אותם עשרות אלפי 
ישראל  מדינת  למען  יום  כל  שפועלים  שלי  בישראל  חברים 

ציונית, למען תקשורת מאוזנת, למען חיזוק חיילי צה"ל ונגד שנאת המיעוט, בין אם זה מתנחל, חרדי או 
ערבי". שקד הודיעה על כוונתה לאפשר ל-75 אלף חברי התנועה להחליט בהצבעה על השימוש הראוי 
בפרס. "נפתלי בנט ואני הקמנו את התנועה לפני שנתיים כדי שתהיה לבית פעיל לכל אותם ישראלים 
שמבקשים לקחת חלק בעשייה הציונית. לא העלנו על דעתנו עד כמה עוצמתית, משמעותית ומרגשת 

עצמו  ורואה  לו  שאכפת  מי  לכל  כעת  קוראת  אני  הפעילות.  תהיה 
ישראלי ציוני – לעשות ציונות יחד איתנו ולהצטרף כבר היום לישראל 

שלי בפייסבוק ובאתר שלנו", אמרה שקד.

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות

שלום, ביקר השבוע במגרון. השר סייר במקום ונפגש 
. "אנחנו צריכים למצוא להם עכשיו  2 עם התושבים 
את הפתרון הראוי. אנחנו רוצים שכאשר ייבנה יישוב 
הקבע, נוכל להפעיל את המקום הזה כמקום אזרחי", 
אמר שלום. ליוו את השר: ח"כ יעקב כץ, ח"כ דני דנון, 
יוגב, ראש  מוטי  אבי רואה, סגנו  ראש מועצת בנימין 
מועצת קדומים חננאל דורני, ראש מועצת בית אריה 

אבי נעים ופנחס ולרשטיין.
חגגה  "תצפית"  הידיעות  סוכנות  בתמונה  חזק 
חגיגי  השבוע שנתיים של פעילות מוצלחת באירוע 
ב"קפה קפה" בירושלים. מנהל הסוכנות, אמוץ אייל, 
השיק באירוע אפליקציה חדשה המאפשרת לשלוח 
סוכנות  לדסק  מהשטח  היישר  וידיעות  תמונות 
הידיעות. אהוד אמיתון, רכז הצלמים בסוכנות, קיבל 
שי על פועלו. השתתפו: הצלמת מירי צחי, העיתונאים 
רועי שרון, הודיה כריש חזוני, אפרת וייס, מוריה לפיד 
וטל פרנקל,  צחי כהן  יוחאי עופר,  עקיבא נוביק,  קור, 
לוז  חני  ארזי,  ורוני  דילמוני  יגאל  יש"ע  מועצת  אנשי 
דפנה אשרי  עופר ענבר מ"ירוק עכשיו",  מ"תדמית", 
קליין,  שמוליק  הציבור  יחסי  איש  "עובדה",  מבי"ס 
וכמובן  דובר סיעת האיחוד הלאומי  בן שמעון  אריק 
נחי אייל  אנשי הפורום המשפטי למען א"י ובראשם 

3 - אביו של אמוץ, חתן השמחה.
ראה וגם הראה ה"אבא" של דנידין הרואה ואינו נראה 
נפטר בשבוע  גפני,  שרגא  וההיסטוריון  , הסופר   4
שעבר בגיל 85. שימו לב למה שכתב למדור "קוראים 
המעניין  "בראיון   :1969 בשנת  מעריב  של  כותבים" 
מר  סיפר  יבין,  וחיים  גורי  חיים  וויזל,  אלי  הופיעו  בו 
וויזל על השאלה שהציג לו סטודנט ערבי בארה"ב:  
"נולדתי בעכו לפני 20 שנה. מה יש לך לומר לי?". מר 
וויזל הודה, שלא היתה שום תשובה בפיו. התשובה 
לערבי היא: "גם עמי הישראלי נולד בארץ, לא לפני 
עשרות או מאות שנים בלבד, אלא עוד לפני ארבעת 
אלפים שנה, ושלוש פעמים גורש והוגלה מארצו )גם 
על ידי המוסלמים( והיה לעם של פליטים. עד היום 
פזורים בעולם תריסר מיליוני מבניו כפליטים בפועל 
ברוח  וכפליטים  האיסלם(  ובארצות  המזרחי  )בגוש 
)בארצות המערב(. מה יש לך אתה לומר לי – אתה 
שקמת עלינו להשמיד אותנו בשובנו לארצנו, והפכת 
שאנו  שווא,  פחד  שפחדת  משום  רק  ממנה  לפליט 
נעשה לך מה שחשבת לעשות לנו, לאחר שהבסנו 
לו מר  ושותפיך"? מדוע לא השיב  ואת דומיך  אותך 
זו? תשובתם של הערבים על  וויזל תשובה פשוטה 
לארץ  לשוב  מותר  המוסלמי  לפליט  רק  ידועה:  כך 
אבותיו. לפליט יהודי אסור ודינו מוות. שרגא גפני, תל 

אביב". יהי זכרו ברוך.
ותיקים,  אזרחים  לענייני  השר  סגנית  ותק  מענק 
הוקרה  תעודות  שעבר  בשבוע  העניקה  נס,  לאה 
לארבעה אזרחים ותיקים מיישובי השומרון שהצטיינו 
, ברנדה  5 בהתנדבותם למען הזולת: הרב יוסי פורת 
קשת  ששי  האמן  אורים.  וצבי  ארי  בן  חנה  גליקסון, 
הופיע, ואת הברכות נשאו סגנית השר נס וכן ראש 

המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה.


