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חטא ב אחר  הראשונה  פרשה 
ָתבֹאּו  "ִּכי  א"י:  מוזכרת  המרגלים 
נֵֹתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ מֹוְׁשבֵֹתיֶכם  ֶאל 
הוא  הכרח  הנורא,  החטא  בעקבות  ָלֶכם". 
מה  על  אבל  א"י.  של  ערכה  על  לדבר 
אֹו  עָֹלה  ַלה'  ִאֶּׁשה  "ַוֲעִׂשיֶתם  כאן?  מדובר 
ְּבמֲֹעֵדיֶכם  אֹו  ִבְנָדָבה  אֹו  ֶנֶדר  ְלַפֵּלא  ֶזַבח 
... ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹו ַלה' ִמְנָחה סֶֹלת 
)ט"ו,  ָׁשֶמן".  ַהִהין  ִּבְרִבִעית  ָּבלּול  ִעָּׂשרֹון 
ב'-ד'( - עם כל קרבן, יש להביא גם מנחה. 
אף  אולי  ברור,  אינו  לפרשתנו  ההקשר 

'מאכזב' - מה לזה ולחטא המרגלים? 
לא  גדול.  דבר  מכאן  ולראות  להתבונן  יש 
נסכים.  אף  אלא  להביא,  צריך  מנחה  רק 
הם  הלוא  ושמן,  יין   – נסכים  דגן,   – מנחה 

חייבים  באלה  רק  ויצהר.  תירוש  דגן, 
חלק  לפי  התורה  מן  ומעשרות  תרומות 
ראשי  אלה  שלושה  )ראב"ד(.  מהפוסקים 
ה'ארץ' שבשבעת המינים הם; חטה – דגן, 
גפן – תירוש, זית שמן – יצהר. תמצית של 
כי  מתברר  הארץ.  של  שבחה  של  תמצית 
אי אפשר להשלים קרבן לה', אלא עם דגן, 
א"י. אם חשבו  - שבחה של  ויצהר  תירוש 
המשכן  ע"י  להישאר  אפשר  כי  המרגלים, 
במדבר, וליהנות מזיו השכינה, באה פרשה 
ולא  ליחיד  לא  אפשר,  אי  כי  ואומרת,  זו 
לצבור להתקרב אל ה' באמת, אלא מתוך 

ירושתה של א"י.
בשניה, מצות חלה. גם זו מנחמת ומבשרת, 
הארץ  אל  להיכנס  ישראל  עתידים 
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עבור  מוחות”  “מאגר  מכון  ביצע  הסקר  את 
מהמרכז  לבל  אודי  וד”ר  ביליג  מרים  ד”ר 
ה-22  הכנס  לרגל  אריאל,  האוניברסיטאי 
למחקרי יהודה ושומרון שנערך שלשום. 568 
על  ענו  ביו”ש  מתגוררים  שאינם  ישראלים 

השאלות, ואלה ממצאיו העיקריים:
דעת הקהל ביחס למפעל ההתיישבות היהודית 
באזור יהודה ושומרון הולכת ומשתפרת. ביחס 
חל   ,2009-10-11 בשנים  שנערך  זהה  לסקר 
גידול של 10 אחוזים במספרם של הישראלים 
הקובעים כי אזור זה הוא “חגורת הביטחון של 
במספרם  אחוזים  שבעה  של  וגידול  המדינה”, 
כ”מעשה  ההתיישבות  את  המגדירים  אלו  של 
ציוני אמיתי”. לעומת זאת, ירידה של כמה אחוזים 
נרשמה בקרב אלו הסבורים כי ההתיישבות היא 
הפלסטינים  עם  לסכסוך  המקור  חוקית,  בלתי 

או גורם מרכזי לבזבוז כספי המדינה.
הנוכחי  הסקר  בין  הבולטות  התמורות  אחת 
כל  של  מלא  בסיפוח  התמיכה  היא  לקודמיו, 
שטחי יהודה ושומרון. לעומת 13 אחוזי תמיכה 
כעת  שעברה,  השנה  של  בסקר  זה  ברעיון 
מאזרחי  אחוז  מ-24  פחות  לא  בכך  תומכים 
ישראל, נוסף על 12 אחוזים שתומכים בסיפוח 

ירידה  חלה  זאת,  לעומת  מהשטחים.  חלק 
2-7 אחוזים בכל אחד מרעיונות הנסיגה  של 

במסגרת משא ומתן מדיני.
לשינויים חשובים אלה ישנם הסברים רבים, אך 
נוגע להיכרות  נדמה שאחד הברורים שבהם 
יהודה  שטחי  עם  ישראל  אזרחי  של  האישית 
בשנה  שהצהירו  אחוזים   45 לעומת  ושומרון. 
שעברה כי מעולם לא ביקרו ביהודה ושומרון 
או שאינם זוכרים מתי ביקרו, השנה השיבו כך 
כמה  של  עלייה  מהנשאלים.  אחוזים   32 רק 
של  במספרם  זאת,  לעומת  נרשמה,  אחוזים 
אלו המצהירים כי הם מבקרים באזור בין כמה 
פעמים בחודש לפעם בכל שנה או שנתיים - 
40 אחוז, לעומת 23 אחוז בשנה שעברה, 30 

אחוז בשנה שלפניה ו-24 אחוז בשנת 2009.
כאשר בוחנים יחד את נתוני תדירות הביקורים 
יחד עם העמדות על ההתיישבות והמתיישבים, 
ניכר באופן ברור לחלוטין הקשר בין השניים. 
באזור,  בעצמם  מבקרים  אנשים  שיותר  ככל 
דרך  ולא   – שהיא  כפי  למציאות  נחשפים 
או  הרדיו  מקלטי  והמחשב,  הטלוויזיה  מסכי 
ומתעצמת,  הולכת  האהדה   – העיתונים  דפי 

והתפישה משתנה.

מועצת  את  שהביאה  היא  זו  חשובה  תובנה 
לראשונה  כשנתיים,  לפני  כבר  להקים  יש”ע 
הסיורים  מיזם  את  ההתיישבות,  בתולדות 
“יהודה ושומרון - הגיע הזמן שנכיר”, שאירח עד 
כה מעל 1,600 עיתונאים, פוליטיקאים מהארץ 
ומחו”ל, מעצבי דעת קהל, תלמידי מכינות ועוד. 
במקביל, הוקמה מנהלת ההסברה המוציאה 
ודיבייטים  הסברה  ערבי  סיורים,  לפועל 
וניירות  הסברה  חומרי  מפיצה  לסטודנטים, 
עמדה איכותיים הנשלחים למקבלי ההחלטות 
בישראל, מפיקה ספרונים, חוברות ומפות וכן 
עושה שימוש באתרי אינטרנט, סרטונים וכלים 

חדישים בעולם הניו מדיה.
ביום שני הקרוב תקיים מועצת יש”ע את כנס 
זה,  בכנס   .2012 ותקשורת  להסברה  ישע 
רשויות,  ומנהלי  ראשי  להשתתף  צפויים  בו 
 – הסברה  ואנשי  דוברים  חברות,  מנכ”לי 
עולם  אודות  הרצאות  המשתתפים  ישמעו 
המומחים  מיטב  מפי  והתקשורת  ההסברה 
התקשורת  יועץ  יערי,  אהוד  העיתונאי  ובהם 
ארנון פרלמן, סגן שר החוץ דני איילון ועוד. כי 
גם  לא מספיק לרצות לעשות הסברה, צריך 

לדעת איך.

המשך מעמוד השעריש”עמדה

העיניים נפקחות

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

תל חברון
ן מ ד ל ו ג ה  ע נ

במסגרת  כי  ימצא  המרגלים  בפרשת  המעיין 
סיורם בארץ הגיעו אל העיר חברון. מלבד התיאור 
על דיירי העיר הענקים- "ְוָשׁם ֲאִחיַמן ֵשַׁשׁי ְוַתְלַמי 
ְיִליֵדי ָהֲעָנק", מוסיף הכתוב גם תיארוך- "ְוֶחְברֹון, 
)במדבר  ִמְצָרִים"  צַֹען  ִלְפֵני  ִנְבְנָתה  ָשִׁנים  ֶשַׁבע 
י"ג(. בניית העיר חברון מתוארכת על פי זמן בניית 
העיר צען, שנבנתה שבע שנים לאחריה. צען היא 
הבירה  כעיר  שנבנתה  העתיקה  במצרים  עיר 
הדלתה  מזרח  בצפון  ִהיְקסֹוִסים,  בשם  עם  של 
של הנילוס, במאה השמונה עשרה לפנה"ס. אם 
נוטים לחשוב כי נבנתה חברון גם היא  כן, היינו 
בחפירות  אולם,  כן.  לפני  שנים  שבע  זו,  במאה 

הארכיאולוגיות 
בתל  שנערכו 
חברון, הוא תל 
רומיידה, נמצאו 
ממצאים שונים, 
חומה  כגון 
מדרגות  וגרם 

מעידים  אלה  שער,  מבנה  אל  כנראה  שהוביל 
למאה  התואמת  יותר,  קדומה  התיישבות  על 
סתירה.  זו  לכאורה  לפנה"ס!  וחמש  העשרים 
ולאחר  חרבה  קמה,  העיר  כי  להניח  ניתן  ברם, 
בעולם  המוכרת  תופעה  מחדש-  נבנתה  שנים 
הממצאים  בין  סתירה  אין  כך  אם  הארכיאולוגי. 
ובין  רומיידה  בתל  הקדומה  הברונזה  מתקופת 
הקמתה  תאריך  ציון  צען.  פי  על  העיר  תיארוך 
של חברון בפסוקים בא להדגיש את היותה עיר 

ותיקה וקדומה ומתוך כך חשיבותה וערכה הרב 
עבור המרגלים שבאו לתור את הארץ ובכלל. 

ישר,  לנסוע  יש  המכפלה  ממערת  הגעה:  דרך 
עד  הדסה,  ובית  אבינו  אברהם  שכונת  דרך 
שהכביש מתעקל שמאלה ועולה עלייה תלולה. 
הרכב,  את  לחנות  שמאלה,  לפנות  יש  בסיומה 
מתחתיו  הגדול,  המגורים  מבנה  את  ולהקיף 

נמצאות עתיקות תל רומיידה.

טיולים קרובים בבית הספר שדה כפר עציון
ימים שני- שלישי, כ"ח-כ"ט בסיוון )18-19/6(

קמפוס בגליל העליון - סיור איכות עם אוטובוס 
)יציאה מירושלים(- בהדרכת ניר קינן.

יום חמישי , א' בתמוז )21/6(
 - וסביבותיה  )סבסטיה(  העתיקה  שומרון  אל 

בהדרכת דביר רביב.
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משבועתו.  ה'  בו  יחזור  ולא  )רש"י,רמב"ן(, 
בארץ.  התלויות  המצוות  מכל  בה,  יש  יחוד 
בכולן אין חייבים אלא לאחר כבוש וישיבה, 
 – כשנכנסו  מיד  התחייבו  בחלה  אבל 
מתוך  הוא  החיוב  בכולן  'בבואכם')ספרי(. 
החיבור בין האדם בעבודת אדמתו ובהבאת 
יבולה. בחלה מתגלה ערכה של הארץ, לפני 
זו מגלה את ערכה של הארץ מצד  הכבוש. 
קדושתה העצמית, ולא מצד ישראל היושבים 
בה. קדושת הארץ אינה רק אמצעי לישיבתנו, 
אלא קודם כל מצד שהיא ארץ הבחירה הא-

לקית. 
א"י?  על  תלמד  השלישית  הפרשה  גם  האם 
בצבור שחטאו  או  ביחיד  עוסקת  הלוא  היא 
בע"ז – 'וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות 
האלה'. מה זה קשור לחטא המרגלים? אומר 

הרמב"ן, שפרשה זו עוסקת לא רק בע"ז אלא 
בכופרים בכל התורה כולה, כגון אם יחשבו 
בשוגג  אם  לימיהם.  תקפה  אינה  שהתורה 
עשו יקריבו קרבן, ואם במזיד, תיכרת הנפש 
יכפור  הצבור  כל  אם  ומה  מישראל.  ההיא 
בתורה במזיד? אין, אומר הרמב"ן, אין מזיד 
של כל הצבור, במצב כזה כולם שוגגים, אין 
א"י  ישיבת  על  חכמים  מאמר  שיוכיח.   מי 
בהכרח  מעלה  התורה',  ככל  שקולה  'שהיא 
את המחשבה, שמרד המרגלים היה ככפירה 
בכל התורה כולה. גם אם נחשבו כל הגברים 
לעין  מיד  נענשו  אותם  המסיתים  כמזידים, 
כמה  היתה.  באשמתם  הדור  כל  נפילת  כל, 
את  שהממריד  הארץ,  ישיבת  היא  חמורה 
כל  כנגד  הוא  יוצא  במזיד,  כנגדה  הצבור 

התורה כולה. 

גרם  עוד  למה  נלמד  הרביעית  בפרשה 
המקושש  של  מעשהו  ההוא.  הגדול  הכישלון 
הותרה  שכאילו  מלמד  בפרהסיא)רש"י(, 
הרצועה. מה עוד מחדשת הפרשה? ענשה של 
שבת החמורה השקולה ככל המצוות לא נתפרש 
עדיין. עד כה לא ההין אחד מישראל לעבור עליה 

בעדים ובהתראה, נפילה גוררת נפילה.
סוגרת פרשת ציצית המזכירה גם היא את כל 
המצוות, את הבסיס לתיקון חטא המרגלים. 
'לא  מצווים  ואנחנו  הארץ,  את  תרו  הם 
על  המרמז  שבציצית,  תכלת  פתיל  תתורו'. 
מלך  בני  כי  לנו  יזכיר  המצוות)רמב"ן(,  כל 
לנו  אל  תזכרו'.  'למען  אנחנו  תכלת  לבושי 
לטעות אחרי הכסות החיצונית, את התכלת 
שבקרבנו  א-לקים  נשמת  את  הלבן,  מתוך 

נחפש - 'והייתם קדושים'.

על הפרשה שלח לךלהתחנך לתיקון חטא המרגלים
המשך מעמוד השער

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

מילים מנגינות ושאר רוח

אריאלי וקובי  לוי  ג'קי 
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סיפורי ארץ ישראל
דרמה בחורבה

לחשים “ל נעלם?”  הוא  אן 
החגיגי.  בקהל  עברו  ורחשושים 
אוחזי מוטות החופה החלו לנוע 
באי-נוחות גוברת והולכת. אף אחד לא הבין 
החתן,  יצא  דקות  כעשרים  לפני  קרה:  מה 
ממש רגע לפני התחלת הטכס, ולא חזר. הוא 
מלמל משהו על כך שהוא שכח לעשות משהו 

דחוף ביותר, אבל כמה זמן זה לוקח?
הכלה  מבוישת,  המתינה,  לחופה  מתחת 
בדאגה,  בה  הביטו  משפחתה  בני  הקטנה. 
וחיפשו ללא הרף את החתן הנעלם. כל מה 
זה  הסתלקותו  לפני  לעשות  הספיק  שהוא 
וצעדה  קמה  והיא  הכלה,  פני  את  לכסות 
אל מתחת החופה בנעליה הקטנטנות, והנה 

עכשיו, היא פה לבדה והוא – איננו!
מוזמני החתונה התאספו באותו לילה חורפי 
‘החורבה’  הכנסת  בית  אל  ובששון  בשמחה 
שמחה  זו  היתה  בירושלים.  העתיקה  בעיר 
כפולה ומכופלת, שכן שני המחותנים – אבי 
החתן ואבי הכלה – היו ידידים משכבר הימים, 
ולפני שנים, כשרק נולד לאחד בן, וזמן קצר 
האבות  הועידו  בת,  לשני  נולדה  מכן  לאחר 

את ילדיהם זה לזו.
והלילה, סוף סוף, זכו שתי המשפחות להגשים 
ילדיהן,  בנישואי  ולהתאחד  ההבטחה  את 
לחופה.  מתחת  כנהוג,  לראשונה,  שנפגשו 
שמחה והתרגשות אפפו את הלילה הזה, אך 

לאן נעלם החתן לדקות כה ארוכות?
אילו היה מישהו מבאי החתונה מציץ באותם 
כנסת  לא הרחק מבית  יפו,  אל שער  רגעים 

חומקת  כהה  דמות  רואה  היה  ‘החורבה’, 
זה  היה  הלילה.  תוך  אל  בורחת  בחושך, 
וידיו  בפראות  דפק  לבו  הנעלם.  החתן 
הזיעו. הוא חפן את מעילו בשתי ידיו ורץ 
כנגד הרוח הצולפת. “איזה נבל אני” חשב, 
חף  לאדם  כך  כל  משפיל  דבר  “לעשות 

מפשע, ועוד לבתו של חבר משפחה.
לה!  להינשא  מסוגל  לא  פשוט  אני  אבל 
חשב  פעמים”  אלף  אבא  את  שאלתי  הרי 
הזאת.  הבחורה  נראית  “איך  במרירות, 
ביררתי איתו מה הגובה שלה, והוא ידע יפה 
כמה רציתי אישה גבוהה, וזאת – פצפונת, 
אולי מטר ארבעים!”. הוא החיש את צעדיו, 
דרך  “איזו  במהירות.  המקום  מן  מסתלק 
טיפשית להתחתן”, מלמל לעצמו חרש. אל 
החתונה, כך החליט, לא יחזור בשום אופן.

מבוכה  ‘החורבה’  כנסת  בבית  ובינתיים, 
גדולה והולכת. אין ספק כי החתן התחרט 
המומים,  הורים  אחריו  מותיר  לו,  וברח 
כלה   – הכל  ומעל  מאוכזבים,  אורחים 
התחילו  מהמוזמנים  חלק  אומללה. 
 – והכלה  בקול,  התלחשו  אחרים  להתפזר, 
כי  חשה  לחופה,  מתחת  יותר  עוד  התגמדה 
שהלילה  היה  נראה  עליה.  חרב  עולמה  כל 
כאחד  ירושלים,  לילות  בין  לנצח  ייזכר  הזה 
הלילות העגומים והכואבים בהיסטוריה של 

הישוב היהודי בעיר.
בתוך ההמולה עמד לבדו בחור צעיר, חובש 
הוא  פשוטים.  בגדים  ועוטה  מצחייה  כובע 
היה עולה חדש, ולמען האמת הגיע לחתונה, 
אלא  הכלה,  או  החתן  את  שהכיר  מפני  לא 
כדי שיהיה לו מה לאכול לארוחת ערב. “בוא 
אותו  הזמין  ‘החורבה’”  כנסת  לבית  הערב 
הרב, שאמור היה לסדר את הקידושין, “אני 
בטוח שמשפחות החתן והכלה ישמחו לעזור 
לאדם נזקק ביום שמחתם”. רב זה היה מּכרו 

משכבר הימים עוד בחוץ לארץ.
בצוותא  שבת  מדי  ללמוד  שניהם  נהגו  שם 
לארץ  עלה  הרב  זה.  את  זה  מאד  והעריכו 
או  במוקדם  אך  לפניו,  שנים  כמה  ישראל 
הוא  עכשיו  והנה  הוא,  גם  הצטרף  במאוחר 
ירושלמי גאה, אם כי רעב... עכשיו הוא עמד 
קצת נבוך בשל התפתחות האירועים הבלתי 
צפויה. “איזו התנהגות שפלה”, חשב לעצמו, 
מתבונן בכלה המסכנה, שכבר ישבה על כסא 
“התנהגות  ידיה,  בין שתי  וטמנה את ראשה 

כה מכוערת כבר הרבה זמן לא ראיתי.
לקום כך וללכת בלי לומר מילה? אין לו לב 
לאיש הזה?”. הבחור התיישב על כסא, ושכח 
היה  אותו  כל מה שהעסיק  מארוחת הערב. 
הטרגדיה, לה היה עד. “מה יכול היה לגרום 

שוב  מתבונן  בלבו,  תמה  להסתלק?”,  לחתן 
קודם  נפגשו  לא  שהם  משער  “אני  בכלה, 
אבל  שלה,  מהמראה  התאכזב  בטח  והוא 
דווקא בעיני היא נראית נחמדה מאד. אני לא 

מבין איך אנשים מתחתנים בארץ הזאת!”.
לפתע חש נקישה עדינה על כתפו. הוא הסתובב 
לחתונה,  שהזמינו  זה  הרב,  את  ראה  ומולו 
תסכים  “האם  הצידה.  ומושכו  בידו  לו  מסמן 
לשאת הכלה הצעירה לאישה?” שאלו, והצעיר 
המופתע בחן היטב את פניו, לוודא שאינו צוחק 
עליו. פני הרב הביעו רצינות גמורה: “אני מכיר 
ואני חושב שזאת  וגם את הכלה,  אותך היטב 
במיוחד  כמוכם,  אנשים  לשני  פז  הזדמנות 
צמרמורת  מוכנה”.  כבר  כשהחתונה  עכשיו, 

חלפה בגוו של הבחור הצעיר.
הוא הביט בכלה, אחר כך הביט ברב, וחשב 
לעצמו בכנות: “אולי לא סתם זימן אותי האל 
עבורי,  מבחן  זהו  הזה.  בלילה  הזה  למקום 
כדי  כאן,  להיות  נועדתי  אולי  אסכים?  האם 
להפוך את הערב הזה מערב של צער  לערב 
של שמחה, במיוחד בשביל הבחורה הנחמדה 
“אני  בבכי”.  וממררת  שם  שיושבת  הזאת, 
מסכים” אמר לבסוף בנחישות ובהתרגשות, 
והרב פנה בקול אל הקהל שעוד נותר: “האם 

יש כאן למישהו טבעת למכירה?”.
כנסת  בבית  רגע  באותו  השתרר  שקט 
‘החורבה’ ופני האנשים שהסתובבו אל הרב 
הביעו תדהמה מוחלטת - טבעת? רחש עבר 
בין כולם, כשגברת מכובדת ניגשה אל הרב 
ובכף ידה טבעת יפה. הרב סימן בידו לבחור 
הפרוטות  כל  את  שהוציא  והנרגש,  הצעיר 
המעטות שהיו בכיסו ושילם לגברת. הכלה, 
במתרחש.  הביטה  מכיסאה,  שהתרוממה 

מבטה פגש במבטו של הבחור הצעיר.
הוא חייך אליה ונופף לה בידו, והיא השיבה לו 
חיוך גדול. החופה והקידושין חודשו, החופה 
הזוג  סביב  התאספו  והמוזמנים  נפרשה, 
ואחריהן  הברכות,  את  הקריא  הרב  הצעיר. 
פנה אל החתן הטרי: “אני רוצה לברך אותך” 
“שתזכה  בחיבה,  ראשו  את  מלטף  לו,  אמר 
לשנים ארוכות וטובות, וזאת בזכות טוב לבך 
ואצילות הנפש שבך, הראויים לשמש מופת 

לכל הקהל הזה”.
גליס,  ישראל  הרב  סיפר  הזה  הסיפור  את 
וסבתו.  סבו  על  בירושלים,  היום  עד  הגר 
היה  וסבא  הקטנטנה  הכלה  היתה  “סבתא 
וסבא  התגשמה,  הרב  ברכת  החדש.  העולה 
וסבתא היו מאוהבים זה בזה כל ימי חייהם. 
סבא זכה לחיים ארוכים מאד – הוא ראה 37 
ונקבר  טובה,  בשיבה  שנפטר  עד  נינים,  בני 

בירושלים”.

תמר הירדני

הוא החיש את צעדיו, מסתלק מן 
המקום במהירות. “איזו דרך טיפשית 
להתחתן”, מלמל לעצמו חרש. 
אל החתונה, כך החליט, 
לא יחזור בשום אופן.
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על אם הדרך רמאללה-שכם שוכן היישוב בית אל. עדיין אין שלט המורה על 
קיומו והאזור כולו במעמד של שטח צבאי, אך מי שחולף על פני הכביש רואה 
את הבתים שזה עתה יצאו מבית היציקה, ומרחוק נדמה כי קוביות פזורות על 

גבעה צחיחה. יש בתים בגודל 54 מ"ר – אלה מוגדרים גדולים, ואילו הקטנים 
בגודל 37 מ"ר. בבתים הללו תמצא אקדמאים רבים שיכלו "להסתדר" ביתר 
קלות, באחת מערי ישראל. ויש כאן מורים, ועובדים מדינה, ובוגרי ישיבות. 

ומה שמאפיין את כל המשפחות – זה עובדת היותן ברוכות ילדים. יחזקאל לוי 
הוא אחד מראשי המשפחות בבית אל. כמותו יתר האבות, בוגרי צבא ובעלי 

השכלה למעלה מבינונית. לכאן הגיע עם משפחתו כדי להיאחז במקום. וכאשר 
נודע לו על מתן הצו בבית המשפט )בעתירה של ערביי האזור נגד הקמת יישוב 

אזרחי בשטח שנתפס בצו צבאי( אמר: "הייתי ערוך מבחינה נפשית לאפשרות 
של מתן הצו. אני מקווה, כי במוקדם או במאוחר, יהיה אפשר להמשיך בפיתוח 

המקום. באנו לכאן כדי להקים יישוב יהודי גדול".
)יוסף צוריאל, מעריב, 22 בספטמבר 1978(

אחוריתמראה
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 נתן שרנסקי
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

15 במרץ 1977, מוסקבה. אנטולי (נתן) שרנסקי, מוביל המאבק 
הק.ג.ב  אנשי  על-ידי  נחטף  הסובייטית,  היהדות  של  הציוני 
ליד פתח דירתו ברחוב גורקי. הוא עובר 16 חודשים בבידוד 
קשים  לחצים  נתן  על  מופעלים  קשות.  ובחקירות  מוחלט 
להודות בפומבי בטעותה של התנועה הציונית. על אף העינויים 
והאיומים של הוצאה להורג, מסרב שרנסקי לחזור בו מאמונתו 
יהודי  להשאר  בוחר  שרנסקי  ישראל.  לארץ  היהודים  בעלית 
חופשי ונאמן לעצמו ולא משתף פעולה עם החוקרים הרוסים.

1978 נפתח משפטו של נתן שרנסקי, כשהוא מלווה  ביולי 
בהפגנות ומחאות של עשרות אלפי יהודים ולא-יהודים בכל 
העולם. כאשר ניתנת לנתן זכות דיבור במשפט הוא מכריז: 
"במשך 2000 שנה עמי היה בגלות, ובכל מקום בו היו, חזרו 
ואמרו היהודים "בשנה הבאה בירושלים". כיום, כשאני עומד 
לפני מאסר ארוך, אני פונה אל עמי ואל אשתי אביטל ואומר: 

"בשנה הבאה בירושלים". 



דגן
ה 

תקו





נתן שרנסקי  בית המשפט הסובייטי מאשים את 
 - ל  ודן אותו  נגד ברית-המועצות,  ובגידה  בריגול 

13 שנות מאסר ועבודות במחנות כפיה. 
בבית הכלא יוצר שרנסקי קשר עם אסירים ציונים 
בלב  יהודיים  חיים  לקיים  מנסים  הם  ויחד  נוספים 
המשטר העוין. שרנסקי לא זוכה לראות את אביו, 
חברו  בנו.  של  כליאתו  תקופת  במהלך  שנפטר 
לנתן  להעביר  מצליח  מנדלביץ'  יוסף  האסיר, 
נוסח של קדיש. תקופות ארוכות העביר שרנסקי 

בשביתות רעב ובהחזקה אכזרית בצינוק.

במשך כל תקופת המאסר של בעלה, פועלת אביטל שרנסקי, שעלתה ארצה יום 
אחרי החתונה, למען שחרורו. היא נפגשת עם נציגים של מדינות רבות, מנהלת 

מאבק עיקש מול המשטר הסובייטי.
ב-11 בפברואר 1986 שוחרר נתן שרנסקי במסגרת עסקה שבה נמסרו לברית 
המועצות חמישה מרגלים תמורת שלושה מרגלים מערביים. הוא נחת באדמת 

ישראל והתקבל בשמחה עצומה על ידי ראשי המדינה ואלפים מאזרחיה.

לאחר שחרורו, המשיך שרנסקי, בתור הנשיא של הפורום הציוני, לפעול למען יהודי 
ברית המועצות, והעלאתם ארצה. במסגרת פעילות זו הוא אירגן הפגנת 

ענק בארצות הברית, בזמן ביקורו של מנהיג ברית המועצות מיכאיל 
גורבצ'וב בוושינגטון. כרבע מליון יהודים השתתפו בהפגנה זו. כשנה 

וחצי לאחר מכן התחיל גל העליה הגדול מברית המועצות.
וכיהן  בעליה",  "ישראל  מפלגת  את  שרנסקי  הקים  בהמשך 
והשיכון.  הבינוי  ושר  הפנים  שר  והמסחר,  התעשייה  כשר 

ב-2005 התפטר מהממשלה על רקע תוכנית ההתנתקות.
כיום מכהן כיו"ר הסוכנות היהודית.



7יש”ע שלנו \\

ו  
לנ

ש
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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: נתן שרנסקי.
שמות הילדים הזוכים: טליה יצהרי מנתניה, 

אלפסי הלל מעין צורים ויהונתן בן-ארי 
מחולון.

הדמותזהה את

www.bemuna.co.il
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הר  ההסדר  ישיבת  לטוב  מקווים 
עציון ציינה בסוף השבוע האחרון 30 
שנה לקרב בסולטן יעקוב, במהלכו 
נשבה תלמיד הישיבה זכריה באומל. 
השתתפו: ראש הישיבה הרב אהרון 
ליכטנשטיין, הרב משה ליכטנשטיין, 
אל”מ במיל’ בנצי גרובר שהשתתף 
של  אמו   1 באומל  ומרים  בקרב 
“חייבים  שאמרה:  הנעדר,  זכריה 
להמשיך  לטוב,  לקוות  להמשיך 
כל  את  להשיב  המאמצים  כל  את 
הנעדרים הביתה בשלום”. בציפייה 

לחזרת בנים לגבולם.
גולן  השחקן  הסברה  מצלמים 
אזולאי הגיע השבוע לאולפני חברת 
צילומי  לצורך  “רוגטקה”  ההפקה 
סרטוני  בסדרת  השלישי  הסרטון 
ההסברה של מועצת יש”ע )תמונת 
השער(. הפעם: סרטון שעושה סוף 
והבניה  התכנון  בסוגיית  סדר  סוף 
אחת  ומפריך  ושומרון,  ביהודה 
חוקיות  לאי  הטענות  את  לאחת 
המשלב  הסרטון,  הפקת  התהליך. 
לקחת  צפויה  מתקדמת,  אנימציה 
אפשר   – בינתיים  שבועות.  מספר 

לצפות בסרטונים הקודמים בערוץ 
היוטיוב של ישע שלי.

“מחנה הפראיירים”  אפרת במחנה 
השירות  בנטל  שוויון  למען  הנאבק 
בצבא, הגיע בשבוע שעבר לאפרת 
במיל’  סא”ל  המועצה,  ראש   . 2
מובילי  את  אירח  רביבי,  עודד 
המחנה, בועז נול ועידן מילר, ואמר 
למצוא  עליו  בחברה  מגזר  “כל  כי 
את המקום בו הוא יכול לתרום את 
חלקו. אין לנו מדינה אחרת או צבא 
תמיכתם:  את  להביע  הגיעו  אחר”. 
ח”כ דודו רותם מישראל ביתנו והרב 

יובל שרלו.
באפרת:  עוד  גדול  זמר  קטן,  עלה 
הזמר  מגדולי  פריד,  אברהם 
מול  שעבר  בשבוע  הופיע  החסידי, 
5,000 איש באמפיתיאטרון ביישוב. 
כאשר  היה  ההופעה  של  שיאה 
הבמה  על  ושוב  שוב  שר  פריד 
ילדי  עם  יחד  שלי”  קטן  “עלה  את 
להורה  )שחרור  “שלוה”  מועדוניות 
הכנסות  כל   . 3 המוגבל(  ולילד 
בנוסף,  לארגון.  קודש  היו  האירוע 
הוזמנו ליהנות מהמופע גם עשרות 

מתושבי שכונת האולפנה בבית אל, 
שאך באותו יום התבשרו על דחיית 
את  להציל  שנועד  ההסדרה  חוק 

בתיהם.
מנהלת  פונטוביץ’,  טלי  נקלט  לא 
שומרון,  בקרני  המרכזית  הספרייה 
מקיפה  בדיקה  באחרונה  ערכה 
ספרים  השגת  לאפשרות  בנוגע 
הציבוריות.  בספריות  באמהרית 
הבדיקה העלתה כי פשוט אין ספרים 
כאלה. חנה לב, מורה תושבת קרני 
שומרון המלמדת באולפנת להב”ה, 
שמעה מטלי על המחדל והחליטה 
של  בסופו  התקשורת.  את  לערב 
התרבות  מנהל  ראש  הודיע  דבר 
אלקבץ,  שמעון  התרבות,  במשרד 
כי הנושא יטופל באופן יסודי. ועל זה 

נאמר אנחנו: אמן.
שבשומרון  ביקיר  לזכרו  משחקים 
יישובי  פינג-פונג  טורניר  נערך 
בן  הי”ד,  שטיגליץ  גלעד  של  לזכרו 
בפיגוע  עשור  לפני  שנרצח  היישוב 
. האירוע, ביוזמת אלחנן  4 באיתמר 
ודניאל שפירא, התקבל אצל  סבתי 

המשפחה בהתרגשות יתרה.

“חוצות  פסטיבל  היוצרת  ביד 
השבוע  נערך  השמיני  היוצרת” 
בגוש עציון, בהשתתפות נשים מכל 
רחבי הארץ שהציגו את יצירותיהן 
וכשרונותיהן ברבים. דוכני מכירה, 
טיפולים הוליסטיים, תצוגת אופנה 
כולל   - והופעות  שירים  וערב 

זמרות בלוז, רקדניות ומה לא.
עושים כבוד 30 שייח’ים ונכבדים 
בדואים הגיעו באחרונה לשומרון, 
5 האזור  עם  היכרות  לסיור 

שגרתיים  הלא  האורחים   .
יהודים  פועלים  לראות  נדהמו 
במפעלי  זה  לצד  זה  וערבים 
ופגשו  ברקן,  התעשייה  אזור 
בהם  מהאזור,  בולטים  אישים 
שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
כי  להם  שאמר  מסיקה,  גרשון 
מנסה  הפלסטינית  “הרשות 
בשגרת  בשיטתיות  לחבל 
השייח’  המשותפת”.  החיים 
אמר  מרהט  קרינאווי  עאטף 
את  מחזק  הוא  כי  הסיור  לסיכום 
אפשר  “מכאן  וכי  המתיישבים 

לעשות את השלום”. 

מה קורה
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