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הרומנטית ב הפילוסופית  תפיסה 
השדה,  רוסו,  של  מדרשו  מבית 
הטבע הבתולי הנו מקום של ערגה, 
מקום בו אדם בורח מחטאי העיר ומנגעי 

חברת בני אנוש. מהי גישת תורתנו? 
השחיטה  את  אוסרת  מות”  “אחרי  פרשת 
ואת אכילת בשר בהמה ללא מתן דמה על 
המזבח )איסור שעם הכניסה לארץ צומצם 
לאיסור  כהנמקה  והחלב(  הדם  לאכילת 
בני  יביאו  אשר  “למען  התורה:  כותבת 
ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני 
השדה והביאום לה’ אל פתח אהל מועד אל 

הכהן וזבחו זבחי שלמים לה’ אותם.”
פסוק זה מעמת בין שני מקומות, בין שני 
עולמות,  השדה לעומת אוהל מועד. אך 

פני  על  באכילה  התורה  מצאה  פסול  מה 
המהדהדים  לקולות  הקשבה  השדה? 
בפרשה תובילנו להבנת תפיסתה העמוקה 
ישראל  מבית  איש  “איש  א.  התורה:  של 
יחשב  דם  למחנה,  מחוץ  ישחט…  אשר 
לאיש הוא דם שפך” ראיית העבריין כרוצח 
שאת  הראשון  הרוצח  אל  אותנו  שולחת 
מעשה הרצח שלו ביצע בשדה “ויאמר קין 
אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין 
על הבל אחיו ויהרגהו” הרצח הארכיטיפי 
של הבל מבוצע בשדה, הרחק מעין רואה 
ושומע לזעקתו. אולם למרות ניסיונו הנלוז 
של קין להתנער ולהתכחש לפשעו, מופיע 
אלוקים ודורש את דמי אחיו. אלוקים רואה 

ומשגיח על בריותיו גם בהיותם בשדה .

על הפרשה 
אחרי מות קדושים

שבת
זמני ה

כמה עובדות שכדאי שתדעו על שכונת 
בניינים   14 האולפנה בבית אל: בשכונה 
השכונה   * בבניין  דירות   6 קומות,   3 בני 
13 שנים ע"י ממשלת ברק  נבנתה לפני 
ממשלת  בימי  הוחלט  הקמתה  ועל 
נתניהו הראשונה * הקרקעות נקנו כחוק 
לבג"ץ  העתירה   * הערבים  מבעליהן 
משנת 2008 טוענת כי חמישה מהבניינים 
)המאכלסים 30 משפחות עם 160 ילדים( 
שנמכרה  פרטית  קרקע  על  יושבים 
ברמאות ע"י בן דודו של הבעלים האמיתי, 
הנושא את אותו שם * במקום לפצות את 
העותר לכשיוכיח טענתו, מדינת ישראל 
כעת,   * הבניינים  את  שתהרוס  הודיעה 
הממשלה פועלת תחת לוח זמנים צפוף 
 – השבוע  בישעמדה   * פתרון  למציאת 
בקריאה  פתאל,  יסכה  השכונה,  תושבת 

לפתרון מידי.
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ליכוד  פעילי  מאות  פקדו  האחרון  ראשון  ביום 
ובראשם חברי כנסת את שכונת האולפנה בבית 
 ,26 אל. אחת הנואמות הייתה יסכה פתאל, בת 
אם לשלושה ילדים המסיימת בימים אלה תואר 
יסכה,  העברית.  באוניברסיטה  בפיזיקה  שני 
הפעילה בעצמה בליכוד, קראה לנציגיה בכנסת 

לפעול להצלת השכונה מהריסה:

"בשכונת האולפנה מתגוררות עשרות משפחות 
של אנשים טובים, ישרים, נאמנים. אנשים רודפי 
בנחת  ילדיהם  את  לגדל  שרוצים  שלום  ואוהבי 
הברורה  בזכותנו  מאמינים  גם  אך  ובשלוה 

והאמתית על ארץ ישראל.

הליכוד  לתנועת  הצטרפתי  שנים  כשמונה  לפני 
כאשר הבנתי שאסור לנו, הציבור הלאומי-אמוני-

של  לידיהם  הזו  הזירה  את  להפקיר  אידיאולוגי, 
קבלני הקולות שנסחפו שמאלה עם רוחות השלום 
מפלגת  בין  הבדל  כל  כי  שנדמה  עד  המדומה 

הליכוד למפלגות השמאל הינו מקרי בהחלט.

מערכות  בכל  פעיל  חלק  נטלתי  אלו  בשנים 
היותי  על  גאה  והייתי  בליכוד  שנערכו  הבחירות 
את  שכחה  שלא  דמוקרטית  ממפלגה  חלק 
המחויבות  וביניהם  נוסדה,  עליהם  הערכים 
והמחויבות  ישראל  ארץ  חלקי  בכל  להתיישבות 

לשמירה על זהותה היהודית והדמוקרטית. 

לפני הבחירות האחרונות הציגה מפלגת הליכוד 
ועל דעת  יו"ש  מדיניות של המשך בניה בשטחי 

זה נבחרה להיות מפלגת השלטון בישראל. 

לפני מספר חודשים הופתעתי לגלות שבג"ץ 
פסק להרוס את ביתי בשכונת האולפנה בבית 
אל כתשובה לעתירה מחרחרת ריב של ארגון 
השמאל הסהרורי יש דין, שבבחירות הוכח כי 

הוא מייצג אחוזים בודדים מעם ישראל.

המדינה,  שעמדת  לגלות  הופתעתי  יותר  עוד 
המיוצגת בבג"ץ על ידי הפרקליטות היא שארגון 
השמאל הקיקיוני "יש דין" צודק, ולכן יש להרוס 
שכונות ומאחזים מבוססים שיושבים על אדמות 
שהן לכאורה פרטיות, וכל זאת בלי לבדוק את 
לבדוק  ובלי  לאשורן  המשפטיות  העובדות 
חלופות למעשה דרמטי כמו הרס. מציאות כזו, 
שבה נגזר דינו של אדם לחומרא בלא שנתנה 
לו הזכות להציג את טענותיו ובלא שנערך ברור 

מעמיק בכדי להגיע אל הצדק שומט את הקרקע 
תחת מדינת ישראל כמדינת חוק וסדר.

לעתיד  ביותר  הרסני  זה  פסק  כי  לציין  למותר 
מי  וכל  כולה  המדינה  ולעתיד  ההתיישבות 
שההתיישבות קרובה לליבו חייב להזדעק נגדו.

לא יתכן שהפקידות המשפטית, שלא נבחרה 
את  תקבע  דמוקרטיות  בבחירות  פעם  אף 
המדיניות של ממשלת ישראל בנושאים שהם 
ניצחונו  פוליטיים בעיקרם. אנחנו פעלנו למען 
של הליכוד בבחירות, ואנחנו דורשים שמדיניות 
ידי  על  ולא  חבריה,  ידי  על  תיקבע  הממשלה 

משפטנים צרי עין ומחוסרי אידיאולוגיה.

עם  בקשר  היינו  האחרונה  התקופה  במהלך 
מאוד  והייתי  מהליכוד,  רבים  ושרים  ח"כים 
בכנסת  שלנו  שהמייצגים  לראות  מעודדת 
רובם ככולם הם אנשים טובים, אנשים שבאו 
ולמען  הכלל  למען  כל  קודם  ולעבוד  לפעול 
הערכים שבשמם נבחרו, ואנחנו פה קוראים 
להם להמשיך בדרך זו עד לביטולה המוחלט 
של הגזירה, כאן ובשאר המקומות העומדים 

על הפרק.

בתום  שפעלו  חוק,  שומרי  כאזרחים  זכותנו, 
ללא  בשלווה  חיינו  שגרת  את  להמשיך  לב, 
סיוטים מפני שוטרים שדופקים באישון לילה, 
בכביש,  שנוסע  צבאי  רכב  מכל  פחד  ללא 

וללא חוסר הוודאות המאיים.

דורשים פתרון עכשיו!".

המשך מעמוד השעריש”עמדה

שכונה במצוקה

שומרי  כאזרחים  זכותנו, 
לב,  בתום  שפעלו  חוק, 
חיינו  שגרת  את  להמשיך 
מפני  סיוטים  ללא  בשלווה 
באישון  שדופקים  שוטרים 
רכב  מכל  פחד  ללא  לילה, 
וללא  בכביש,  שנוסע  צבאי 

חוסר הוודאות המאיים.

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

משואות יצחק
ך ב ר ו א ה  נ ו ל א

במוצאי יום העצמאות נבקר במשואות יצחק, 
משפחתי  לפיקניק  המתאים  מורשת  אתר 
עציון  כפר  בכיכר  הגעה:  דרך  הטבע.  בחיק 
נפנה לכיוון הישוב בת-עין. לאחר נסיעה של 
כ150 מטר, נפנה ימינה בשביל עפר המוביל 
קיבוץ  צל.  ופינות  שולחנות  בה  לחורשה 
בשנת- חברון  הרי  על  הוקם  יצחק  משואות 
גרעין  עציון.  גוש  ישובי  מארבעת  שני   ,1945
משואות יצחק הורכב מעולים מצ'כוסלובקיה 
הצטרפו  אליהם  עקיבא,  בני  חברי  והונגריה 
בלזן  ברגן  במחנה  שהתארגן  חברים  גרעין 
ועלה לארץ עם סיום המלחמה. לקיבוץ ניתן 
ועל  הגולה,  יהדות  לזיכרון  "משואה"  השם 
מנת לאותת לניצולים להחזיק מעמד ולעלות 

הרב  את  מציין  השני  שמה  בעוד  ארצה, 
הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  הרב  דאז,  הראשי 
 . באירופה  יהודים  של  להצלתם  מאבקו  על 
ואף  הקבוצה החלה לעבד את אדמות ההר, 
עין  המקומי,  המעיין  את  והכשירה  ניקתה 
הוטל  העצמאות  מלחמת  פרוץ  עם  חוביילה. 
מצור על ארבעת היישובים בהר חברון. בנוסף 
הדרך  על  הגוש  הגן  היישובים  על  להגנה 
היווה  ובכך  וירושלים,  חברון  שבין  הראשית 

ג'  בתאריך  העיר.  על  במאבק  דרומית  חזית 
באייר תש"ח פרץ הקרב האחרון בגוש עציון. 
ביום השני לקרב נפל כפר עציון בקרב נורא, 
הכרזת  תוך  באייר,  ה'  ההיסטורי  ובתאריך 
בניהם  הנותרים,  הגוש  מגני  הובלו  המדינה, 
משואות  קיבוץ  השבי.  אל  משואות,  אנשי 
יצחק הוקם מחדש לאחר המלחמה במועצה 

אזורית שפיר ליד אשקלון. 

עציון:  כפר  שדה  ספר  בית  בהדרכת  טיולים 
העתיקה  יפו   :)30/4( באייר  ח'  שני,  יום 
אוטובוס  עם  איכות  סיור   – והמתחדשת 
)יציאה מירושלים( בהדרכת מדרשת יפו * יום 
סיור  לילה-  ספארי   :)3/5( באייר  י"א  חמישי, 
בנושא צפרות למתחילים בהדרכת ערן בנקר 
)4/5(: זבח הפסח של  י"ב באייר  יום שישי,   *
 – עלומות במדבר תקוע  פינות   * השומרונים 
טיול למיטיבי לכת במכוניות פרטיות בהדרכת 

בנימין טרופר.
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לשעירים  זבחיהם  את  עוד  יזבחו  “ולא  ב. 
אשר הם זונים אחריהם”. המילה “שעירים” 
יוצרת זיקה לדמות מקראית אחרת – לעשיו 
יותר  מובהק  נציג  אין  ואכן  שעיר.  הוא 
“ויהי  עליו מעיד הכתוב:  ל”ׂשדיות” מעשיו 
איש  ויעקב  איש שדה  ציד  יודע  איש  עשיו 
חיות  מציד  הניזון  עשיו  אהלים”  יושב  תם 
והאימפולסיביות  הפיזי  הכוח  איש  השדה, 
החייתית, עשיו החי על חרבו הוא אכן “איש 

שדה” אולטימטיבי.  
את  להבין  יכולים  אנו  אלו  הקשרים  מתוך 
אכן  מהשדה.  התורה  של  העמוק  חששה 

מלא  מקום  הנו  הראשוני  הטבע  השדה, 
בחיוניות עוצמה ויופי אולם יש להציב לצידו 
תמרור אזהרה. בשדה רחוק מאין רואה עלול 
מעול  חופשי  מופקרת,  חרות  לחוש  האדם 
לסגת  האדם  עלול  בשדה  וערכים.  מוסר 
חושים  בשיכרון  ולהתמסר  הברברי  לטבעו 
ליצריו הגסים. בשדה עלול הוא לשכוח את 
צלם הא-ל שבקרבו,  להפוך לחית השדה, 
לחית טרף ואף למטה מזה )כל מי שקרא את 
נוראה  מציאות  המתאר  זבוב”  “בעל  הספר 
הציביליזציה  בני  נערים  מדרדרים  אליה  זו 
הדבר,  את  מבין  בודד  לאי  שנקלעים  שעה 

לצערנו, ההיסטוריה האנושית כתבה פרקים 
ציינו  שעבר  בשבוע  ורק  מאלה  נוראים 
התורה  וגבורה(  לשואה  הזיכרון  יום  את 
מסרבת להתמסר לרומנטיות הנאיבית והיא 
המבקשת  מפוכחת  ראייה  תמיד  מעדיפה 
להתמודד עם הסכנות האורבות לבן אנוש. 
התורה דורשת להביא את השדה אל האוהל, 
ליטול את אותה תאוות בשרים ולהעלותה 
אל  השדה  יחובר  כאשר  ורק  ה’.  מזבח  על 
יינק האדם ממנו  וראוי  נכון  הקודש באופן 
את כל טובו וברכתו כי יהיה זה ל”שדה אשר 

ברכו האלוקים”.

מהשדה לאוהל מועד

על הפרשה אחרי מות קדושים

המשך מעמוד השער

w w w. a m a n a . c o . i l

שמשפחה צריכהכל מה

בואו לבקר!
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סיפורי ארץ ישראל
אהרונסון מגלה את העומר

בשנת  הגיע  נודע,  בוטנאי  קוטשי,  תיאודור 
לאסוף  כדי  לחרמון  עד  מאוסטריה   1855
במגירה  הניח  העשבים  שקית  את  עשבים. 
במרתפי המוזיאון של וינה, אותו ניהל. השקית 

הזו עוד תעשה היסטוריה.
המדע  בשמי  הזהירו  ה-20,  המאה  בראשית 
הבוטני הבין לאומי שלושה גרמנים: המומחה 
הגדול פרידריך קרניקה, בר הסמכא המפורסם 
יהודי(.  )ממוצא  אשרסון  ופאול  שוויינפורט, 
אחד האתגרים הגדולים שלקחו על עצמם – 

למצוא את “אם החיטה” – סוג החיטה המקורי, 
שממנו התפתחו זנים שונים ברחבי העולם.

המקצועית  בחברותם  מתחיל  סיפורנו 
וד”ר  והאישית של האגרונום אהרן אהרונסון 
זליג סוסקין. כשיצא סוסקין את הארץ לברלין 
חברו  את  לבקר  הגיע  כשאהרונסון  ב-1901, 
פרופסור  בפני  סוסקין  אותו  הציג  בברלין, 
אוטו ורבורג, גאון המדע היהודי, שעמד בראש 
המכון הבוטני הממלכתי בעיר. הצעיר בן ה-26 
המכובד  הפרופסור  את  הקסים  יעקב  מזכרון 
ברלין  של  הבוטני  המנגנון  לפני  הציגו  וזה 

שבראשו עמדו אשרסון, שווינפורט וקרניקה.
קרניקה  אותו  מצא  ב-1881,  כי  נספר  כאן 
בחרמון,  קוטשי  שאסף  הצמחים  חבילת  את 
ובתוכה שבולת בודדת שאין עליה כל פתק. 
קרניקה שיער שגם שיבולת נדירה זו נאספה 
באותו מקום עצמו. 18 שנים אחר כך הצהיר 
החיטה  של  טיפוס  אב  שזהו  מאוד  ייתכן  כי 

התרבותית - אם החיטה.
כך,  אחר  שנים  שכשלוש  כן  אם  פלא,  לא 
ב-1902, כשנפגש קרניקה בחברת שווינפורט 
ואשרסון עם אהרן המבקר בברלין אמרו לו כל 
השלושה – אתה גר בארץ הזו ואנו מאמינים 
שהחיטה הזו מוצאה משם. מדוע שלא תגש 

לחרמון ותחפש אחריה?
אהרן שמע ושתק. הוא התקשה להאמין כי אכן 
מאדמת פלשתינה מוצאה של אותה שבולת 
חידתית של קוטשי-קרניקה. יתר על כן, ידע 
האמריקאי  הכירורג  הפרופסור  כי  אהרנסון 
היה  הבוטניקה,  הוא  שלו  שהתחביב  פוסט, 
החרמון  לסביבות  בשנה  שנה  מדי  יוצא 
את  גילה שם  לא  ואעפ”כ   – ומחפש  והלבנון 
הצמח של קוטשי. ובכן, בכל זאת קיבל אהרן 
עקרונית את הצעת השלישיה המדעית מברלין 
ופרופסור ורבורג מימן את המשלחת, משלחת 

של איש אחד.
בשנת 1903 יצא אהרן לחיפוש אך לשווא. שנה 
ב-1905  גם  חרס.  והעלה  שוב,  יצא  כך  אחר 

נכשלים מאמציו לאיתור אם החיטה.
 ,1906 ביוני   18 בסיון תרס”ו,  כ”ה  שני,  ביום 
יצא אהרן כדרכו, כשהוא רכוב על סוס, ועוזרו 
על  אחריו  מדדה  חאג’,  אל  תאופיק  הערבי, 
המוסלמי  הרובע  דרך  חוזרים  החברים  פרד. 
אל  ופונים  כנען  הר  אל  ממשיכים  צפת,  של 

מעיינות ראש פינה. “בכרם של ראש פינה”, 
כתב ביומנו, “אני מגלה נומוליטים )מאובנים( 

וטריטיקום )השם המדעי של סוג 
חיטת הבר(”.

יש  הבר,  חיטת 
תופעה  היא  לציין, 
ספונטאנית,  מיוחדת, 
זיבורית, המתגלה בנקיקי הסלע,  באדמה 

חרבה, ללא דשן, ללא זבל, ללא השקיה. עם 
הפרופסור  אל  אהרנסון  ניגש  שמצא  החיטה 
סמכא  ובת  מומחית  מברלין,  שומאן  אליזבט 
כי  דעתה  את  שחיוותה  בדגנים,  עולמית 
הפחות אחת  לכל  היא  אהרן,  שגילה  החיטה 
הראשונות  הקדומות  הפרימיטיביות  הצורות 

של החיטה, הנקראת “אם החיטה”.
אך אהרנסון לא מיהר לתקוע בחצוצרות. רק 
ד”ר  לידידו,  שלח  התגלית  לאחר  כחודשיים 
זליג סוסקין, העתקים מפרטי התגלית וביקשו 
ולאדונים  ורבורג  לפרופסור  כך  על  להודיע 
ד”ר  כתב  וכה  ואשרסון.  שווינפורט  קרניקה, 

סוסקין לאהרונסון, ב-22 לאוגוסט 1906:
“כתבתי לשווינפורט במוצאי שבת וזרקתי את 
בבוקר  לתיבה. מסתבר שביום ראשון  המכתב 
הגיע אליו מכתבי. באותו יום ב-5 אחר הצהריים 
ארבע  מדרגות  על  הזה  הנפלא  הזקן  מטפס 
הקומות שלי ו...אינו מוצא אותי בבית. למחרת 
פוגשני  והוא  אליו  סר  אני  בבוקר  וחצי  ב-9 
במלים דלהלן: אני כבר בן 70... אשרי, שעל אף 

גילי, זכיתי לראות בעיני את התגלית הזאת!”
אהרונסון  את  פרסמה  הבר  חיטת  תגלית 
ע”י  הוזמן  הוא  וב-1909  המדעי,  בעולם 
מחלקת החקלאות של הממשלה האמריקנית 
החקלאות,  מחלקת  הברית.  בארצות  לבקר 
הכל  שונות,  חברות  מדעיים,  מועדונים 
הצעיר,  היהודי  בפני  דלתותיהם  פותחים 
החושף לפניהם אופק חדש. אהרנסון מקסים 
אותם בפשטותו, בעוזו, בהשגתו החובקת את 
היקום כולו. ומספר הוא להם על “ארץ זבת 
חלב ודבש”, על מסתורי אדמתה ויושביה ועל 

שיבת ציון...
בקליפורניה הוצע לאהרנסון לעמוד בראש 
קתדרה באוניברסיטת בארקלי, אך הוא דחה 
את ההצעה בנמקו כי כמו החיטה שגילה, כן 
מסוגל גם הוא לצמוח ולנשום רק באדמת 

ארץ ישראל.
לאחר שנים של ניסויים, הצליחו 
זן חדש של אותה  מומחים לגדל 
אהרנסון,  שמצא  מיוחדת  חיטה 
וקראו לה בשם “העומר”. חיטה זו לא נמצאה 
טובה כמותה בכל העולם. ראשה היה שחור 
כלשד השמן.  אותה, טעמה  וכאשר מקלפים 
החיטה הניבה 1431 ק”ג שיבולים לכל 4 דונם, 
במקום 300 הק”ג שהיו מקובלים בשטח בגודל 
לחיטה  קילוף  מכונות  המציאו  חברות  זה. 
שהסירו את ראשה השחור, והפסולת גם היא 
הניבה רווחים שכן היא טובה למאכל בהמה 
בחקלאות  נרחב  מקום  תפס  העומר  ועוף. 
האמריקנית וחברה מיוחדת בשם “חברת דגני 
הבוקר הלאומית של העומר” זכתה במונופול 
למכירת קמח חיטת העומר. סמנכ”ל החברה, 
נ.ס.מקיי, אמר כי “ארץ ישראל אינה רק מולדת 
של עם הסגולה אלא גם של החיטה הטבעית 
ותוצרתה ויש לשער כי הצלחת מצרים בגידול 
לכשרונו  הודות  הייתה  השבע  בשנות  חיטה 
הגדול של יוסף בן יעקב שהצליח להביא את 

חיטת העומר מארץ ישראל לארץ גושן...”.
מלחמת העולם הראשונה קטעה את ההצלחה 
הקריירה  את  וגם  העומר,  של  המסחררת 
מוביל.  כאגרונום  אהרנסון  של  המשגשגת 
לאחר המלחמה בחר אהרן להשקיע את מירב 
זמנו במאמצים הדיפלומטיים להגדלת היישוב 
היהודי בארץ ישראל. באחד ממסעותיו, בדרכו 

מצרפת לבריטניה, התרסק מטוסו והוא נהרג.
החיטה,  אם  הבר,  חיטת  לתגלית  ה-50  בשנת 
בירושלים  העברית  האוניברסיטה  החליטה 
לקרוא לגנים הבוטאניים בתחום בניינה החדש 
דמביץ  לואיס  אהרנסון.  אהרן  של  שמו  על 
הברית,  בארצות  עליון  שופט  שהיה  ברנדייס, 
היהודי”.  האידיאליזם  “פרי  שהיה  עליו  אמר 
הגדרה זו מכלילה בתוכה את כל הקוים המגוונים 
של אישיותו של אהרונסון, אחד מראשוני אנשי 

המדע החקלאי בישראל החדשה.
היום  דואר  בעיתון  מיכלין  מיכל  חיים  ר’  עפ”י 

1922, ואורי קיסרי בעיתון מעריב 1956.

ארץ ישראל אינה רק מולדת של עם הסגולה 
אלא גם של החיטה הטבעית ותוצרתה ויש לשער כי 
הצלחת מצרים בגידול חיטה בשנות השבע הייתה הודות 
לכשרונו הגדול של יוסף בן יעקב שהצליח להביא את 
חיטת העומר מארץ ישראל לארץ גושן...
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מראה אחוריתמראה אחורית

השבוע לפני 29 שנה, 22.4.1983, כתב אמנון אברמוביץ' במעריב כך: 

"הקמת שכם עילית )הר ברכה( מסעירה את הרוחות 

יש  הבא  בנתון  אולי  אבל  בכנסת,  השבוע  ומועלית 

עולות להתנחל על  12 משפחות  כדי להרגיע משהו: 

הר ברכה. והן באות מהמקומות הבאים: קדומים - 3, 

יקיר - 3, אלון מורה - 3, חומש - 1, אריאל - 1, ואחת 

בלבד מעבר לקו הירוק". וחותם אברמוביץ' בפניה 

למפלגת האופוזיציה: "המערך, בשביל זה צריך היה 

לכנס את הכנסת בפגרתה?"

היום גרות בהר ברכה כ-290 משפחות. כן ירבו!

13:00-23:00
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 אביגדור קהלני
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

רוב הכוחות הישראלים שם נמנים עם גדוד 77 (עׂז) של 
הטנקים  קהלני.  אביגדור  סא"ל  של  בפיקודו   ,7 חטיבה 
ניצבים במורדות הר חרמונית. הסורים מנסים בהתמדה 
עיקשת לעלות לשטחנו דרך העמק הארוך והצר, אך כל 
החיילים  מיידית.  ומושמד  מטווח   - שמתגלה  סורי  טנק 
לאורך  פוסקת  בלתי  עירנות  על  לשמור  נאלצים  שלנו 

הקרב, שנמשך 4 ימים ו-3 לילות.


דגן

ה 
תקו

6 באוקטובר 1973, יום כיפור. בשעה 14:00 תוקפים כוחות מצרים בחצי 
האי סיני וצבא סוריה ברמת הגולן. המתקפות הקשות מגיעות במפתיע 

ותופסות את מדינת ישראל לא מוכנה.
סוריה. שתי  ובין  ישראל  בין  בגבול  נמצאים  ביותר  כוחות צה"ל מעטים 
חטיבות שריון סדירות איישו את מרחב רמת הגולן: חטיבה 188 וחטיבה 
7. לרשות שתי חטיבות אלה עמדו בסה"כ 177 טנקים. יחסי הכוחות בין 
ישראל לבין 6 הדיביזיות הסוריות הוא כמעט ל-1:7. לסורים - כ-1500 
כוחות  44 שלנו.  ומרגמות, מול  ל-460 תותחים  טנקים מזוודים, בנוסף 
סורים פורצים לתוך רמת הגולן בשתי נקודות מרכזיות - במרכז ובצפון. 
בגיזרה המרכזית, מול חושניה, מצליחים הסורים לפלוש בקלות יחסית, 

אך בגזרה הצפונית, בעמק הבכא, נתקלים הסורים בהתנגדות נחושה.

אביגדור קהלני נולד בשנת 1944 בנס ציונה למשה ושרה, שעלו בילדותם 
ושירת כלוחם בגדוד  1962 התגייס קהלני לחיל השריון  מצנעא. בשנת 
82 של חטיבה 7. במלחמת ששת הימים נפצע קשה וסבל מכוויות בכ-

סיים   .7 חטיבה  למפקד  קהלני  התמנה   1975 בסוף  גופו.  משטח   60%
את שירותו הצבאי בדרגת תת-אלוף בשנת 1989. ב-1995 היה ממקימי 

תנועת "הדרך השלישית", שעיקר מצעה היה התנגדות לנסיגה מרמת 
הגולן, שבאותה תקופה עמדה על הפרק על רקע המשא-ומתן עם 
סוריה, והשארת גושי התנחלויות עיקריים. בשנת 1996 נכנסה הסיעה 

לקואליציה בראשות בנימין נתניהו עם קהלני בתפקיד השר לביטחון 
פנים. החל מנובמבר 2007 משמש כיו"ר האגודה למען החייל.

בשלב מסוים יורדים הטנקים הישראלים מן 
בראון  לצומת  אחורה,  ומתקפלים  העמדות 
כשהם  ותיחמוש.  תידלוק  לצורך  שבגבם, 
ניצלו את המצב  כי הסורים  - מגלים  שבים 
והספיקו לעלות אל קווי הגובה של הרמפות 
הישראליות, כך שהם לא נשלטים עוד על ידי 
קני התותחים שלנו. לפתע מתייצב המג"ד, 
קהלני, חשוף בצריח שלו, וקורא לכל מפקדי 
שהוא  תוך  קו,  איתו  ליישר  שלו  הטנקים 
דרך  וציונות  עידוד  דברי  באוזניהם  משמיע 
שלו  לנהג  הוראה  נותן  הוא  הקשר.  רשת 
הרמפות,  אל  קדימה  הטנק  את  להדהיר 

וסוחף בעקבותיו את המט"קים האחרים. 

הטנקיסטים מסכלים את הפלישה הסורית 
שטח  עומק  אל  מזרחה,  לנוע  ומתחילים 
 60%  - כ  נכבשים  ימים  כ-10  תוך  האויב. 
כוחותינו  כאשר  הגולן.  רמת  של  משטחה 
מגיעים עד מרחק של כ - 40 ק"מ מדמשק, 

נאותה ישראל להסכים לשביתת נשק.
אלמלא נעצרו בקרב זה, היו הסורים חודרים 
מערבה וכל הגולן היה נופל בידיהם ומשם 

הדרך קצרה לגליל ולחיפה.



תיקי יהודה ושומרון חוזרים!
פרטים בקרוב...
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הדמותזהה את

ו  
לנ

ש
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: אביגדור קהלני.

morophir@
walla.co.il

052-6475999
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שנה,  כמדי  עצמאות  חוגגים 
המועצות  ראשי  השבוע  נפגשו 
הבכיר  הסגל  עם  ושומרון  ביהודה 
כוסית  להרמת  המרכז  פיקוד  של 
אלוף  העצמאות.  יום  לקראת 
אלון, העניק לצמרת  ניצן  הפיקוד, 
הפיקוד, לראשי המשטרה והשב”כ 
ביהודה ושומרון ולראשי המועצות 
התנ”ך”  “שירת  אוסף   – חג  מתנת 
ובו שירים המבוססים על המקורות. 
את דבר ההתיישבות נשא על בימת 
המקומית  המועצה  ראש  האירוע 
רביבי  עודד  במיל’  סא”ל  אפרת, 
על  הביטחון  לכוחות  שהודה   , 1
פעילותם היומיומית להגנת מדינת 
“אל  בברכת  אותם  ובירך  ישראל 

תירא עבדי יעקב”.
נפגשו  באלקנה  הבני”ש  חלוצי 
החי”ר  פלוגת  בוגרי  כ-70  השבוע 
ההסדר,  מסלול  של  הראשונה 
2 שנה   30 אחרי  לראשונה 

תלמידי   1982 אפריל  גיוס  עד   .
הישיבות השתלבו בחטיבת השריון 
המחזור  בוגר  לוז,  מכבי  בלבד. 
בזכות  כי  הסביר  המפגש,  ומיוזמי 
לגדוד  הפלוגה  של  הצטרפותה 
שקד, הוקמה חטיבת גבעתי. “כבר 
הבני”שים  פלוגת  שנה  באותה 
שברה שיא צה”לי בבוחן בר-אור”. 
הבוגרים  הופתעו  הערב  במהלך 
ירד  לא  מהפלוגה  איש  כי  לגלות 
שירת  המוחלט  הרוב  וכי  מהארץ, 
מונה  כיום,  מלא.  מילואים  שירות 
ל-5,000  קרוב  ההסדר  מסלול 

תלמידים.
חגיגי  בטקס  הגובה  על  הורדוס 
חדש  מודל  השבוע  בתחילת  נחנך 
של מצבת קבר הורדוס בגן הלאומי 
המודל,   . 3 עציון  שבגוש  הרודיון 
עפ”י  נבנה  מטרים,  ארבעה  בגובה 
ז”ל,  נצר  אהוד  פרופ’  של  שרטוטיו 
במקום  הקבר  מצבת  את  שחשף 

במהלך  וחצי  כשנה  לפני  ונפטר 
בטקס  בהרודיון.  חפירה  עבודת 
להגנת  השר  השתתפו  החנוכה 
הכנסת  חברי  ארדן,  גלעד  הסביבה 
ראש  שנלר,  ועתניאל  אלקין  זאב 
המועצה האזורית דוידי פרל, מנכ”ל 
רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין 
הממשלתית  החברה  ומנכ”ל 

לתיירות שי וינר.
עשרת  בין  הנוער  את  מחזקים 
השבוע  שקיבלו  הרשויות  ראשי 
את אות יקיר תנועות הנוער היו גם 
נחמן  רון  ושומרון:  מיהודה  שניים 
ראש עיריית אריאל ומשה רוזנבוים 
אל  בית  המקומית  המועצה  ראש 
, שאומר כי “המשימה שלנו היא  4
בתנועות  ולתמוך  להדריך  לסייע, 
ביטוי  מאפשרות  אשר  הנוער, 
באירוע  ובמעשה”.  בדיבור  עצמי 
הענקת האות, שנערך בקרית גת, 
סער,  גדעון  החינוך,  שר  השתתפו 

ראשי  וכן  הנוער  תנועת  ומזכ”לי 
מנכ”ל  דולברג  שלמה  רשויות, 
שמוליק  המקומי,  השלטון  מרכז 
האזוריות,  המועצות  מנכ”ל  ריפמן 

ועוד.
לתצפית  עכשיו  מצטרפים 
 5 תצפית  הידיעות  סוכנות 
“סיירת  את  השבוע  השיקה 
לגיוס  במיזם  המדובר  תצפית”. 
יחידות  בוגרי  צלמים  עשרות 
קרביות, המצוידים במצלמות וידאו 
וסטילס, שנועדו לצלם בזמן אמת 
ושומרון.  יהודה  ברחבי  עימותים 
יכול  אירוע  המתעד  אחד  “צלם 
לתת מענה לזיוף, עריכה מגמתית 
אומר  מעוותת”,  צילום  זווית  או 
נכון  אייל.  אמוץ  הסוכנות,  ראש 
ל-100  מעל  תצפית  מונה  להיום, 
לפעילות  הרשמה  מתנדבים. 
או  הסוכנות  אתר  באמצעות 

בפייסבוק.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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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: גרשון אלינסון, חגית ללום ומוקי שוורץ הפקה:  בע"מ
 perla@myesha.org.il :לתגובות

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lדעות המו כן  לתו ת  ת אחראי מערכ ן ה י א

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

מבזים את השואה
הסטודנטים  כל  לא  האחרון  השואה  ביום 
עם  התייחדו  והעברית  חיפה  באוניברסיטאות 
צפירת  בזמן  השואה.  נרצחי  מיליון  ששת  זכר 
הזיכרון הסתובבו סטודנטים ערבים ושרו בקול, 
בין  וקפצו  הנייד  בטלפון  מוסיקה  שמו  חלקם 

העומדים. סטודנטים המומים שהתלוננו על המעשים הנוראים הללו, נענו 
בתגובות מתחמקות ומלמולים על חופש הביטוי. יש גבול. זלזול פומבי ביום 
השואה חייב להיתקל בתגובה חריפה ביותר. חברי ישראל שלי פנו לנשיאי 
נרשמה  שבתקשורת  לציין  מיותר  מידי.  טיפול  ודרשו  האוניברסיטאות 

שתיקה כמעט מוחלטת.
 

עוול עיתונאי
הישראלית  התקשורת  של  השפל  מרגעי  אחד 
שידר  הלר  אור  כשהכתב  שעבר,  בשבוע  נרשם 
אייזנר,  שלום  סא"ל  שאמר  קטעים   10 בערוץ 
בנה,  את  ששכלה  ריין,  חגית  עם  אישית  בשיחה 
רס"ן בניה ריין ז"ל, במלחמת לבנון השנייה. צוות 

צילום של הערוץ שבא אל ביתה של ריין להקליט דברי שבח שלה על 
לקבל  מבלי  הקליט  האחרונים,  בימים  הוכפש  ששמו  הבכיר,  הקצין 
הסכמה מפורשת לכך, דברים שאמר אייזנר בשיחת טלפון עם ריין ובהם 
הפרשה,  על  מקיף  תחקיר  הכינה  שלי  ישראל  הרמטכ"ל.  על  ביקורת 

אותו ניתן לקרוא באתר ישראל שלי.


