
1יש”ע שלנו \\

ש”עמדה
י

שמים  בריאת  על  נקרא  בפרשתנו 
וארץ וכל צבאם בידי רבונו של עולם. 
אנו עומדים משתאים ומביטים ביקום 
המביא  מבט  אותנו.  הסובב  האדיר 
בהכרח לענווה, כדברי דוד- "ִּכי-ֶאְרֶאה 
ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך  ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך, 
ִתְזְּכֶרּנּו,  ִּכי  ֱאנֹוׁש  ָמה  ּכֹוָנְנָּתה,  ֲאֶׁשר 
מבחינה  ִתְפְקֶדּנּו?".  ִּכי  ּוֶבן-ָאָדם 
חיצונית )כמותית וכרונולוגית(, האדם 
הוא יצור קטן וטפל לבריאה האלהית 
תמהה  שדוד  כך  כדי  עד  הכללית, 
האנושות  על  משגיח  בכלל  ד'  מדוע 
עמוקה  מבחינה  מאידך,  אך  הקטנה. 

יותר, האדם הוא המושל גדול בבריאה 
כולה- "ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים; ְוָכבֹוד 
ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו,  ְּתַעְּטֵרהּו.  ְוָהָדר 
ָיֶדיָך".  האדם אמנם קטן במובן מסוים, 
אך הוא בעל היכולת לבשם את העולם 

כולו ולהכריעו לטובה.
בראשית  מעשה  שתיאור  מסתבר 
בתורה אינו רק נתון יבש המבשר על 
בעיקר  אלא  ד',  בידי  העולם  בריאת 
כלי חשוב לעבודת ד' מאוזנת - חיזוק 
למשול  האדם  ודחיפת  מחד,  הענווה 
בבריאה החומרית כבעל צלם אלהים 

מאידך.

על הפרשה בראשית

שבת
זמני ה

לנגד  עמדה  האבות  עיר  חברון 
לאורך  ישראל  מנהיגי  של  עיניהם 
אותה,  לחזק  רצו  כולם  הדורות.  כל 
כאלה  והיו  עליה,  לשמור  רצו  כולם 
אף  להם  חשובה  היא  כי  שרמזו 
איך  אז  הבירה.  מירושלים  יותר 
שדווקא  העובדה  את  להסביר  ניתן 
הממשלה הנוכחית מונעת מיהודים 
אחד,  בית  על  חוקית  רכישה  לבצע 
סמוך למערת המכפלה? בישעמדה 
הפשוט עליו  הפתרון  השבוע – על 
שעשוי  לסוגיה,  לוי  דו”ח  ממליץ 
השנייה  נתניהו  לממשלת  לאפשר 
המכובדת  לרשימה  להצטרף 
ובראשם  ובוניה,  חברון  של יקירי 

מנחם אוסישקין ודוד בן גוריון.
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חברון של אוסישקין
הנהגת  של  ישיבה  התכנסה  תר”צ  בניסן  בכ”ו 
ישראל  בארץ  והרבנית  המעשית  ההתיישבות 
קשות  הוכתה  שנה  לפני  שאך  חברון,  למען 
ציון  מחובבי  אוסישקין,  מנחם  תרפ”ט.  בפרעות 
את  הישיבה  משתתפי  בפני  הביע  הידועים, 
תדהמתו כאשר שמע כי חלק נכבד מהכסף אותו 
גייסה “קרן העזרה” לאחר הטבח, נוצל להקמת 

יישובים חדשים במקומות שונים בארץ ישראל.
“הכסף ניתן על ידי עם ישראל בשביל לבנות את 
אחרים,  מפעלים  בשביל  ולא  בלבד,  ההריסות 
ישראל דורש  אפילו אם הם חשובים מאוד. עם 
ישראל  בארץ  היהדות  ההריסות.  הקמת  את 
כולה דורשת את בנין חברון, ובאיזו רשות באים 
הממונים ומשנים מדעת התורמים? עלינו להיכנס 

לחברון בכוחות רעננים וחדשים”.
“מוטב שתאמרו גלוי וישר”, פנה אוסישקין ישירות 
הישוב  את  מבטלים  “אנו  העזרה”,  “קרן  לנציגי 
מפת  מעל  חברון  שם  את  נמחה  אנו  החברוני. 
ארץ ישראל. אך אין כל הגיון לשלוח לשם מספר 
הרוצחים.  בין  ולישבן  משפחות  של  מצומצם 
לנו  אפשר  אי  כי  דעתכם.  את  לשנות  עליכם 
למחות את שם חברון מעל מפת ארץ ישראל. לא 
נוכל לוותר על העיר ההיסטורית הזאת. לכן אמרו 
הטוב  ברצונם  הערכתנו  עם  שיחד  לשולחיכם 

העבודה,  במקומות  הישוב  כוחות  את  להגביר 
מחובתם להקים קודם כל את ההריסות. חברון 

הייתה ונהרסה, ועליכם לבנותה”.

חברון של בן גוריון
השחרור,  מלחמת  על  גוריון  בן  דוד  סיפר  כך 
חודש   ,1967 בשנת  מעריב  לעיתון  בראיון 
הצעתי  “אני  הימים:  ששת  מלחמת  פרוץ  לפני 
לממשלה בימי ההפוגה, כשהירדנים הפרו אותה 
אותם.  לתקוף  בלטרון,  המים  צינור  את  והרסו 
היתה  ירושלים  רק  לא  לי,  שומעים  אז  היו  לו 
של  האזור  כל  גם  אלא  היום,  במדינה  נכללת 
כך, כשחברון  ועוד”. שנה אחר  רמאללה, חברון 
 100 גוריון תרומה של  כבר משוחררת, שיגר בן 
לירות לישיבת מתנחלי חברון. במכתבו אל הועד 
הציבורי למען הישיבה, כתב שחברון ובאר שבע 
קדמו בהיסטוריה אפילו לירושלים. ארבע שנים 
לאחר דברים אלה, פרסם העיתון “דבר” ציטוט 
ליישוב  לדאוג  “יש  כי  האומר  גוריון,  בן  של  מפיו 
וגדל בחברון שתהא מסוגלת במשך  יהודי גדול 

הזמן להיות חלק ממדינת ישראל”.

חברון של נתניהו
העם,  לה  שהעניק  למנדט  גמור  בניגוד  תשנ”ז,  בשנת 
על  השליטה  את  הראשונה  נתניהו  ממשלת  הפקירה 
חברון לידי הרשות הפלסטינית. נוכחות היהודים בחברון 

הוגבלה ל-3 אחוזים בלבד משטח העיר, באופן שמבודד 
את תושביה ומותיר אותם חשופים לפיגועי טרור.

אך גם כעת, במקום לעודד את ההתיישבות היהודית 
השנייה  נתניהו  ממשלת  נמנעת  האבות,  בעיר 
מלעשות את הנדרש כדי לתמוך בהתיישבות בחברון. 
בשבוע שעבר פורסם כי המינהל האזרחי אינו מוכן 
לרכישת  חברון  למתיישבי  עסקה”  “היתר  להעניק 
בית המכפלה שבעיר העתיקה, “בשל פגמים שנפלו 
בהליך הרכישה”. לכל בר דעת ברור כי החלטה זו אין 
מקורה בעבודה מקצועית שעשו אנשי המינהל, אלא 
במימוש ההוראה שנתן שר הביטחון ברק, בגיבויו של 

נתניהו, שלא לאפשר את הרחבת היישוב היהודי.

הפתרון: דו”ח לוי
על שולחנו של ראש הממשלה נתניהו מונח הפתרון 
לבעיה. הדו”ח המיוחד שחובר ע”י משפטנים מהמעלה 
הראשונה ובראשם שופט העליון בדימוס אדמונד לוי, 
ממליץ בין היתר לבטל את הצורך ב”היתר עסקה” של 
המינהל האזרחי לרכישת מקרקעין ביהודה ושומרון. 
אם מתגלע סכסוך בין צדדים שונים למכירה, קובע 
בכל  כמו  המשפט,  בבית  אותו  לפתור  יש  הדו”ח, 
לוי  השופט  דו”ח  של  אימוצו  אחר.  קרקעות  סכסוך 
יאפשר לראש הממשלה לבצע מהלך ישראלי, ציוני, 
יהודי חשוב ביותר, מבלי לפגוע כלל בהליך המשפטי 
התקין. ומעל הכל – הוא יאפשר לו להתחבר לחברון.

המשך מעמוד השעריש”עמדה

פה ושם+
הרצחני  לוויכוח  מתוודעים  אנו  בפרשתנו 
הראשון בהיסטוריה האנושית, בין רועה הצאן 
לעובד האדמה, המשקף מאבק קדום ומהותי 
מלחמת   - ההיסטוריה  משחר  שראשיתו 

המזרע והישימון.

בעת העתיקה, רעיית הצאן היא האויב הנצחי 
של החקלאות. דרי הצאן עלולים לעלות ברגע 
בשעות  ולהשחית  חקלאי  שטח  על  אחד 

ישראל,  בארץ  שלמה.  שנה  של  יבול  ספורות 
לאזורי  והחקלאי  המיושב  האזור  בין  השוכנת 
מתח  הורגש  הצאן,  עדרי  נודדים  בהם  המדבר 
שלטון  היה  לא  בהן  בתקופות  שאת.  ביתר  זה 
עדריהם  עם  המדבר  שוסי  עלו  בארץ,  יציב 
והשמידו את החקלאות. דוגמא  לכך אנו מוצאים 
ָרֵאל  בתקופת גדעון השופט - “ְוָהָיה ִאם-ָזַרע ִישְׂ
ָעָליו...  ְוָעלּו  ּוְבֵני-ֶקֶדם,  ַוֲעָמֵלק  ִמְדָין  ְוָעָלה 
ָהָאֶרץ...  ֶאת-ְיבּול  ִחיתּו  ַויַּשְׁ ֲעֵליֶהם,  ַויֲַּחנּו 
י ֵהם ּוִמְקֵניֶהם  ָרֵאל... כִּ ִישְׂ ִאירּו ִמְחָיה בְּ ְולֹא-ַישְׁ

ַיֲעלּו” )שופטים ו ג(.

העותומאני,  השלטון  של  האחרונות  בשנותיו 
מדבריים  בדואים  כששבטי  זו  תופעה  חזרה 

חקלאות  שטחי  וחיסלו  בהמוניהם  לארץ  פלשו 
רבים בבקעת הירדן ועמק יזרעאל.

כיום עם נטישת המלאכות המסורתיות של רעיית 
הצאן והחקלאות הקדומה, דומה שעוצמתה של 
מלחמה זו פחתה. אף על פי כן, הרוצה  לטעום 
מהמשמעות של מאבק זה, מוזמן לסייר בספר 
מדבר שומרון. כאן הזמן כמו עמד מלכת ועדיין 

ניתן לחוש את עוצמת הקרב הקדמוני.

במה דברים אמורים?
מדבר שומרון הוא רצועה מדברית צרה מאוד בין 
כביש אלון לבקעת הירדן. רוחבה לא עולה על 6 
קילומטרים, ועל כן המפגש בין רועי הצאן לכפרי 
במדבר  וחד.  קרוב  הוא  החקלאיים  הפלאחים 

ולהם  בדואים  שבטי  מספר  שוכנים  שומרון 
צאן רב ועדרי גמלים גדולים. על הקו בין ההר 
שמימיהם  מעיינות  מספר  מצויים  למדבר 
מספקים מים לעדרים - עין רשאש, עין דומא, 
השנים  במהלך  עומיר.  אום  ועין  ג’היר  עין 
אלו  מעיינות  של  המים  בריכות  האחרונות, 
נשברו במכוון מספר רב של פעמים. מסתבר 
הפלאחים  בין  המעיינות  על  קרב  שיש 
מתקרבים  הרועים  הצאן.  רועי  לבין  מהכפרים 
פעמים רבות לשדות החקלאיים, וערביי הכפרים 
שוברים לשבטי הבדואים את בריכות המים על 
ניתן  כך  המזרע.  מאדמות  אותם  להרחיק  מנת 
את  במעט  להרגיש  הספר,  באזורי  קצר  בטיול 
משמעות המאבק בין קין להבל - בין רועי הצאן 

לעובדי האדמה.

שילה  מבוא  לבסיס  - ניסע  רשאש  לעין  סיור 
השוכן בין כוכב השחר למגדלים ונחנה את הרכב 
בכניסה לבסיס. מכאן יוצא שביל רגלי נוח מסומן 
בסימון ירוק. לאחר כ-45 דקות הליכה נגיע לעין 
רשאש - מעיין ציורי מעל קניון עמוק, עם בוסתני 

פרי ובריכת מים צלולה בתוך נקיק סלע.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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מתחברים לחברון
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שני  זצ"ל  הרב  מבאר  זה,  למבט  כהמשך 
"היהדות  הנכון שלנו לטבע-  ביחס  שלבים 
מלחמה  הנה,  ועד  ממצרים  העבר,  של 
ארוכה היא נגד הטבע בצדו הכעור של טבע 
וטבעו  האנושי הכללי, אפילו טבע האומה 
של כל יחיד. לחמנו בטבע כדי לנצחו כדי 

לרדותו בתוך ביתו, והוא נכנע בפנינו".
בידי  הטבע  הכנעת  הוא  הראשון  השלב 
האדם, כך שרוחו של האדם ומוסרו הם יובילו 
את החומר ולא להיפך. מגמה זו היא מגמת 
היהדות בעולם התיקון - שלטון הנשמה על 
הטבע הגס. מלחמה זו דורשת לפעמים כפיה 

של הטבע, ואף התנזרות מחלקים בו. 

)וההכרחי(.  זהו רק החלק הראשון  אולם 
בו  יותר,  העליון  השלב  מגיע  לאחריו 
לרוח  מפריעים  אינם  והחומר  הטבע 
'אתכפיא',  ב  להיות  רק  נדרשים  ואינם 
אלא הם מתכשרים להיות כלים המאירים 
נשמת  המבטאים  כלים  עצמם,  בפני 
העולמות   "  - שבו  האלהים  וצלם  האדם 
הטבע  עומק  בעצם  ומתבסמים,  הולכים 
תביעה גדולה מתגברת לקדושה ולטהרה, 
בא  אליהו  החיים,  ולזיכוך  נפש  לעדינות 
של  הפנימית  ובנשמתה  שלום  לבשר 
האומה זרם חיים של טבע מתפרץ, והוא 

הולך ומתקרב אל הקודש".

להופיע  מבקש  התחיה  בדור  הטבע 
מוכשרים  אנו  בקדושה.  עוזו,  במלא 
לזה כבר ברמה היסודית לאחר שנות 
להרבות  ועלינו  הארוכה,  הגלות 
כדי  בתורה  ובהעמקה  בהסברה 
הטבעיות  את  להופיע  כיצד  לדעת 
בקדושה ולא רק ללחום בה. הטבעיות 
הישראלית, תאוות החיים וכל חלקיהם 
על  מתדפקים  והנפשיים,  הגופניים 
את  להם  שנתן  ומבקשים  דלתנו 
ובאהבה,  בהארה  בחיים  מקומם 
ובעיקר בקדושה בבחינת "ְוָכבֹוד ְוָהָדר 

ְּתַעְּטֵרהּו".

זרם חיים של טבע מתפרץ

על הפרשה בראשית

המשך מעמוד השער

www.israelim.org.il
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סיפורי ארץ ישראל
הגברת של הטחנה – חלק א’ 

ר’ יוסף שמואל הירשלר כיתת רגליו במעלה 
של  והציוריות  הצרות  מסמטאותיה  אחת 
העיר העתיקה בירושלים. הוא צעד בנחישות, 
שמח וטוב לב אל עבר ביתו של ר’ אברהם 
וינשטיין. דברים טובים שמע הוא על הדסה, 
ומידותיה  יופייה  אברהם.  הרב  של  בתו 
העיר  בסביבות  היו  מוכרים  כבר  הטובות 
 – אידיאלי לבנו אהרן  והוא ראה בה שידוך 
אמנם,  לגדולות.  שיועד  צעיר  חכם  תלמיד 
לעיר  הגיעה  מקרוב  זה  וינשטיין  משפחת 
משרשוב אשר בפולין ואילו הוא ומשפחתו 
היה  השידוך  אך  “ותיקים”,  כבר  היו  כבר 
מושלם. משדפק על הדלת הצנועה נתמלא 
ליבו חשש קל, הדסה – צעירה מאוד הייתה 
ואולי יסרב הרב אברהם לשידוך על רקע זה. 
לרווחה  הדלת  את  אברהם  ר’  משפתח  אך 
העניין  את  ישר  הבין  מולו,  עומד  מי  וראה 
וחיוך רחב ולבבי התפשט על פניו. הוא הכיר 
מאנשיה  כאחד  שמואל  יוסף  ר’  את  מרחוק 
ידע  הוא  ירושלים.  של  והטובים  הישרים 
התורה  למען  לעשות  וכוחו  יכולותיו  על 
בירושלים: הרי זה לא מכבר הקים הוא את 
בראשו.  מהעומדים  והיה  אונגרין’  ‘כולל 
משפחתו - מיוחסת הייתה, משושלת רבנים 
שעלתה  אידיאלים,  בעלת  גם  אך  חשובה, 
לארץ ישראל כבר בשנת 1860. 
היו גם שמועות שאמרו שביתו 
של ר’ יוסף שמואל הוא הבית 
היהודי הקרוב ביותר אל קודש 
לשחד  צריך  והיה  הקודשים, 
את ה’ממונים’ מבין הערבים 

כדי להשיג בית זה.
יוסף שמואל  ר’ 

ד  ע צ

מחותנו  של  להזמנתו  והתיישב  פנימה 
מרוצה  ועוגות.  קפה  הגישה  הדסה  לעתיד. 
הייתה – גם היא כבר השקיפה מרחוק על ר’ 

אהרן הצעיר.
נערכה  והחתונה  העניינים  נסגרו  מהר  חיש 
זמן קצר אח”כ. בית חדש לזוג הצעיר ולזוגות 
משה  ר’  של  בנדיבותו  הועמד  כבר  נוספים 
מונטיפיורי בשכונה החדשה שהוקמה מחוץ 
שם  על  שמה,  טורא’  ‘בתי   – העיר  לחומות 
הנדבן יהודה טורא שהפקיד את הכסף בידי 
השר מונטיפיורי. כיום מוכרת אותה שכונה 
החדשה  השכונה  שאננים’.  ‘משכנות  בשם 
בודדה  הייתה  אך  מבוצרת,  אומנם  הייתה 
מחוץ לחומות העיר העתיקה ששעריה היו 
נשמרים וננעלים על מנעול ובריח עם רדת 

הלילה.
מאושר  היה  הצעיר  הזוג  הסכנה,  למרות 
ועשה  לימודו  על  שקד  כאבותיו,  אהרן,   –
אמיץ,  כאדם  שנודע  מכיוון  כימים.  לילות 
הוא נמנה כאחד מעשרת השומרים שהפקיד 
השר מונטיפיורי על השכונה. אשתו הודעס 
מהכנסות  המשפחה  את  פרנסה  )הדסה( 
ומהברחת  בסמוך  שחכרה  הקמח  טחנת 
מחוץ  הייתה  הטחנה  סדום.  מערבות  מלח 
לשכונה, בחצר גדולה, מוקפת חומה גבוהה 
ושער ברזל סוגר עליה. החצר גבלה בשדה 
סלעים גדול אשר השתרע בין ‘בתי וארשה’ 

לבין ‘שכונת הבוכארים’ במערב ירושלים. 
ר’ אהרן היה נוהג לחזק את ליבה של אשתו 

הצעירה בדברי תורה ולחש לה לא פעם כי 
הקב”ה  בהבטחה שהבטיחן  זכו  במה  “נשים 
בניהן  שמביאות  בכך  האנשים?  מן  יותר 
לקרוא מקרא בבית הכנסת ובשליחת בעליהן 
לבעליהן  ובהמתנה  המדרש  בבית  לשנות 
שישובו ממנו”, כפי שכתוב במסכת ‘ברכות’...

אך הרע מכל עוד עמד לפניהם.
שנת תרל”ג הגיעה )1872-3( והייתה ברוכה 
בגשמים. בורות המים בחצרות הבתים מלאו 
מים  מלקנות  פטורים  היו  ירושלים  ויהודי 
הכפר  יושבי  הערבים,  משכניהם  רב  בכסף 
השילוח.  ממעיין  המים  את  שדלו  סילואן, 
הערבים, כשראו כי פרנסתם נשמטת מידיהם 
לשדוד  היהודים,  בתי  על  לפשוט  החלו 
 31 רביעי,  ליל  בחצות  רכושם.  את  ולגזול 
ובראשם  ערבים,  כמה  פרצו   1872 לדצמבר 
משפחת  לבית  מחברון  עיסא  אבו  השודד 
הירשלר. אהרון פסק מתלמודו וקם לגרש את 
אותם  יזהה  שמא  פחדו  הערבים  השודדים. 
דלק  אהרון  ציון.  הר  לכיוון  לברוח  והחלו 
אך אחד  מכותיו,  בהם  ואף הפליא  אחריהם 
אהרון.  בר’  וירה  אקדח  את  שלף  השודדים 
הקליעים הרבים פגעו בגופו של אהרון שנפל 
מתבוסס בדמו. שעות מעטות אחר כך החזיר 
השאיר  הצעירה  אשתו  את  לבוראו.  נשמתו 

אהרון בהריון. 
‘הודעס’  של  אבלותה  ימי  להם  משחלפו 
ר’  אביה,  שוב  נקרא  אהרון,  בעלה  רצח  על 
חדש.  שידוך  לה  למצוא  וינשטיין  אברהם 
ראב  יהודה   – מיוחסת  ממשפחה  הפעם  גם 
עלה  הדסה,  של  אביה  הבין  כך  סבו,  שמו. 
הרבה  בירושלים  ונפטר   1863 בשנת  ארצה 
מהונגריה.  משפחתו  שאר  שהגיעה  לפני 
האב לאזאר ראב ושני בניו – יהודה ומשה – 
שמואל, ושתי בנותיו – חנה וטויבה, התיישבו 
 – לו  ‘מאה שערים’. סיפרו  בשכונה החדשה 
המיועד  של  אביו  כי  וינשטיין,  אברהם  לר’ 
הרב  של  ביתו  ומבאי  הוא  ירושלים  מיקירי 
רק  היה  בכינויו  ‘יודע’  או  יהודה,  זוננפלד. 
בין תשע עשרה וצעיר מהדסה, אך השידוך 

נחתם ויצא לדרך. 
על פניו, הכול היה צריך ללכת בקלות. יהודה 
שמח בשידוך שיוריד ממנו עול פרנסה ויוכל 
לעסוק ב... משהו: עד מהרה התגלו בקיעים 
בחזותו הלמדנית של יהודה ולמרות שלבוש 
משובצת  משי  חגורת  מבריק,  ‘קפטן’  היה 
התגלה  ‘תוכו’  ‘שטריימל’,  וחבוש  למותניו 
יותר טוב  כרחוק מ’ברו’. קרוביו, שהכירוהו 
הנישואים  כי  האמינו  עוד  הכלה,  ממשפחת 
בוראו,  לעבודת  הצעיר  הפרא  את  ירתמו 
כלתו  ובמיוחד  כולם  התבדו  מהרה  עד  אך 
החדשה – הדסה שעוד חשבה כי חייה יקבלו 

תפנית חיובית הפעם. 
ייקח עוד קצת זמן עד שנוכל לומר כי הכול 

לטובה היה... )המשך בשבוע הבא(.
על פי תחקירם של מר עודד ישראלי ומר יוסף 

גרינבוים.

אבישי דגן

ר’ אהרן היה נוהג לחזק את 
ליבה של אשתו הצעירה 
בדברי תורה ולחש לה 
לא פעם כי “נשים במה 
זכו בהבטחה שהבטיחן 

הקב”ה יותר מן האנשים? 
בכך שמביאות בניהן 

לקרוא מקרא בבית הכנסת 
ובשליחת בעליהן לשנות 
בבית המדרש ובהמתנה 

לבעליהן שישובו ממנו”, כפי 
שכתוב במסכת ‘ברכות’...
אך הרע מכל עוד עמד 

לפניהם.
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אחוריתמראה
"עפ"י רואי השחורות הדמוגרפיים יש היום במדינת ישראל 
המצומצמת 390 אלף ערבים והם עתידים להיות 780 אלף 
בשנת 1982 ושלושה מיליון ו-120 אלף בשנת 2012. אם 
יתברר כי הנתונים אינם מדויקים, או שההווה אינו יכול 

ללמד על העתיד, כי אז יאבד הנימוק הדמוגרפי הרבה מאוד 
מתוקפו". )שמואל שניצר כתב את הדברים במעריב, השבוע לפני 
45 שנה. היום, עם מיליון ושש מאות אלף ערבים ישראלים, כבוד 

הנימוק הדמוגרפי במקומו מונח(.

שלווה בלב השומרון

isaacnadlan@gmail.comטל‘: 03-9303494, 050-5326929 איזק נדל“ן, שיווק, נכסים. רח‘ חובבי ציון 36, פ“ת

בואו לגור בשומרון וליהנות מאיכות חיים, שלווה ובנייה איכותית

היישוב:
תורני לאומי 

הקהילה:
240 משפחות

4 חדרים, 96 מ“ר בנוי הבית: קוטג‘ טורירבבה
המחיר:

₪780,000

אבני 
חפץ

היישוב: תורני לאומי 
הקהילה: 300 משפחות

על שטח של כ-300 מ“ר4 חדרים, 103 מ“ר הבית: דו משפחתי,
המחיר: ₪825,000

היישוב:
תורני לאומי 

הקהילה:
220 משפחות

פדואל
+ מרפסת שמש גדולה מעטפת 80 מ“רהבית: 4 חדרים, 112 מ“ר + 

המחיר: 
 ₪1,200,000

מחיר מבצע!!!
₪1,160,000

היישוב:
דתי לאומי 
הקהילה:

150 משפחות

עינב
4 חדרים, 105 מ“ר בנוי הבית: חד משפחתי

המחיר: ₪774,000

בית 
אחרון

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



6\\ יש”ע שלנו 

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

מה למדנו?
חלפה  שנה 
שחרורו  מאז 
של גלעד שליט 
 1000 תמורת 
חברי  מחבלים. 
ישראל  תנועת 
אל  פנו  שלי, 

הממשלה  ראש 
חדשים  כללים  לקבוע  ממנו  ודרשו  שלו  הפייסבוק  דף  באמצעות 
שמאיימים  כפי  חיילים  עוד  ייחטפו  וחלילה  חס  אם  עתידית,  לעסקה 
בממשלה,  העסקה  אישור  על  ההחלטה  עם  כי  נזכיר  הטרור.  ארגוני 
ידי  על  ישראל  של  סחיטה  למנוע  כדי  חדשים  כללים  לקבוע  הוחלט 

ארגוני הטרור.

ומצילים  נהנים 
חיים

"אקסטרים  קבוצת 
טיולי   - הרים" 
ואופנועים  טרקטרונים 
ביהודה שומרון - ערכה 
סיור הכנה לקראת טיול 
בגבעות  הסוכות  חג 

ככל  בגדר.  נלכדה  השמאלית  שרגלו  בצבי  נתקלה  כשלפתע  שילה, 
הנראה, תוך כדי זינוק מעליה נתפסה הרגל והוא לא הצליח להשתחרר. 
אחרי מבצע הצלה רגיש, העניקו המסיירים לצבי המותש מים וסייעו לו 
לקום חזרה על רגליו. רגע אחר כך כבר קיפץ על הגבעות, עם צליעה 

קלה. סרטון המתעד את החילוץ – בדף הפייסבוק שלנו.

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!

ברחבי יהודה שומרון קיימים כ -150 ישובים שהוקמו בשנים שונות על פי החלטות של כל ממשלות ישראל מימין ומשמאל.
הישובים הראשונים הוקמו מיד לאחר מלחמת ששת הימים, כגון כפר עציון שהוקם מחדש בשנת 1967 על שרידי הקיבוץ שהיה קיים שם לפני שנחרב

ע ל ידי הירדנים בשנת 1948 , 19 שנה לפני כן. כך למשל הישוב עופרה הוקם בשנת 1975 , העיר אריאל הוקמה ב -1978 , אלון מורה הוקם ב -1980 , הישוב 
נגוהות הוקם ב -1982 והעיר ביתר עילית הוקמה בשנת 1988 .

מתי הוקמו היישובים?
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ילדים יקרים,
בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה, 

שפתרונה: שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס 

 ita@myesha.org.il :02-6516662 או למייל
ותוכלו לזכות בפרסים!

שמי?אני
ומה מי

   +          +    
         וש           ת

א

www.halel4U.co.il 054-9393030
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את  ניצלו  מטיילים  אלפי  מאות  חג!  איזה 
התיירות  באתרי  לבקר  כדי  סוכות  חופש 
גוש  בשומרון,  ושומרון.  יהודה  ברחבי 
ביקרו לא פחות מ-160 אלף  ובנימין  עציון 
במעיינות,  המשפחות  עם  שבילו  מטיילים, 
התנ”ך  אתרי  הפיקניק,  אתרי  היקבים, 
המבקרים  שיא  כאשר  הנוף,  ותצפיות 
גריזים  בהר  הקדומה,  בשילה  נרשם 
ובפסטיבל הבציר ביקבי גוש עציון. במגרון 
השואבה  בית  שמחת  נערכה  תחתית 
. בחברון מדווחים  1 וחנוכת היישוב החדש 
באירועי  משתתפים  אלפי  עשרות  על 
בעיר,  היהודי  ביישוב  המסורתיים  סוכות 
אתר  את  אלפים  פקדו  חברון  הר  ובדרום 
סוסיא וקבעו שיא חדש של למעלה מאלף 
מטיילים בנחל גוברין הסמוך לתלם אדורה 
סיורים  המארגנת  משקפת,  עמותת   . 2
על  מדווחת  והבקעה  שומרון  ליהודה, 
מכל  מלאים  אוטובוסים  מ-100  למעלה 
מבקרים  אלפי  עמם  שהביאו  הארץ  רחבי 

לסיורים מודרכים, טיולי מים ועוד.
השתתפו  בשדמה  יישובים   45 חוגגת 
לוותיקת  הצדעה  באירוע  איש  כ-600 
שהייתה  ויניארסקי,  אינה  ההתיישבות 

בארץ  ישובים   45 של  להקמתם  שותפה 
באירוע,  האחרונות.  השנים  ב-35  ישראל 
בירוק”,  “נשים  תנועת  ביוזמת  שנערך 
יולי  אביגדור ליברמן, השר  השתתפו השר 
ראש  )זמביש(,  חבר  זאב   , 3 אדלשטיין 
כהן,  גאולה  פרל,  דוידי  עציון  גוש  מועצת 
הרב ירון דוראני, הרב זאב סולטנוביץ ועוד. 
לדברי המארגנים, הצהירו השרים ליברמן 
במחנה  היהודית  הנוכחות  כי  ואדלשטיין 
 ,2006 צה”ל בשנת  ידי  על  שדמה שננטש 

תשוב ותכונן בתוך זמן קצר.
נערים  עשרות  מתחברות  ויפו  אלקנה 
ונערות ביקרו ביפו העתיקה במסגרת סיור 
“בשביל  מדרשת  מאנשי  ולמדו  סליחות, 
הרוח” על הקשר שבין המציאות החיצונית 
באזור לבין התהליכים הפנימיים שבנפשם. 
יונה  של  בעקבותיו  הלכו  אף  המסיירים 
הים,  לב  אל  יפו  מנמל  לשיט  ויצאו  הנביא 
ומשם,  הגלים  לקול  בשקט  הקשיבו  שם 
סליחות  לאמירת  פנו  רגשית,  טעונים 
בבית הכנסת שבו שימש החיד”א כשד”ר. 
במתנ”ס אלקנה מברכים את רכזת הנוער 

החדשה, שני לוי, שארגנה את הסיור.
לקרני  ה-35  חגיגות  לרגל  ל”ה!  טוב  מזל 

עם  יחד  המועצה  תושבי  התכנסו  שומרון, 
בן  הרצל  המועצה  וראש  הלוי  יצחק  הרב 
המשתתפים  מיוחד.  הצדעה  לאירוע  ארי 
ובהצגה  היישוב  תולדות  על  בסרטון  צפו 
של נוער קרני שומרון, אותה ליוותה להקת 
. יוספה ג’ורג’י, מתושבות  4 הנוער המקומית 
זוכים  “אנו  ואמרה:  דברים  נשאה  היישוב, 
להיות שותפים למעשה ציוני גדול, אנו בונים 
המופע  נערך  הערב  בהמשך  בא”י!”.  ישוב 

“מהודו להשם” של רוני וחגי רוסנק.
ביקורי  רצף  נמשך  האדמו”רים  מצעד 
חודש  בשכם:  יוסף  בקבר  האדמו”רים 
האדמו”ר  של  ההיסטורי  ביקורו  לאחר 
במתחם  שעבר  בשבוע  ביקר  מויז’ניץ, 
. כאלפיים איש  5 הקבר האדמו”ר מספינקא 
אבטחה  תחת  בכניסתו,  האדמו”ר  את  ליוו 
צה”לית מלאה. בביקור השתתפו, בין היתר, 
דודקביץ’,  דוד  הרב  לבנון,  אליקים  הרב 
גרשון  שומרון  מועצת  ראש  לאו,  דוד  הרב 
הקבר  בחצר  ומקובלים.  רבנים  מסיקה, 
הוגשו  בה  גדולה,  סוכה  למבקרים  חיכתה 
שתיה ועוגות לציבור המתפללים. האדמו”ר 
איחל בחיוך לראש המועצה מסיקה שיכהן 

בעתיד הקרוב גם כראש מועצת שכם...

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: דו"צ, יעקב דולב – מועדון אקסטרים הרים,  שלומי שלמוני, 

מאיר ברכיה – מוא"ז שומרון הפקה:  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :לתגובות

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