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פרשיות הפותחות את ספר בראשית יש ל
נופך אגדי מסוים. סיפורים אלו עוסקים 
פני  עולם ששינו את  חובקי  במאורעות 
האנושות, וככאלו הם מושכים את הלב ומגרים 
את השכל. העובדה שהסיפורים מאוד ממוקדי-

טפחיים  מכסה  אך  טפח  מגלה  והתורה  מטרה 
בכל הנוגע למאורעות אלו, רק תורמת לאווירה 
זו. חז”ל ומפרשי התורה ניסו פעמים רבות לשער 
מה בעצם קרה בחלק ה”חסר” שבתורה, באותם 
פרטים החסרים בסיפורים שאותם אנו קוראים, 
רבות  פעמים  למדים  אנו  אלו  ומתוך השלמות 
על כוונת הכתוב, על מוסר השכל מסוים, או על 

דרך וכיוון רוחניים שציוותה לנו התורה.
סיפור דור הפלגה הוא מסוג הסיפורים הללו. 
זהו סיפור בן תשעה פסוקים שעל פניו בא לתת 

והלשונות  העמים  להתפלגות  היסטורי  הסבר 
הסתפקו  המפרשים  אמנם,  המבול.  לאחר 
בשתי נקודות מרכזיות בסיפור זה: )א( מה היה 
חטאם של דור הפלגה? על פניו לא ניכר שום 
עוון במה שעשו, ואדרבה הלוא שררה אחדות 
ואין לך כלי מחזיק ברכה אלא  מלאה ביניהם 
השלום? )ב( מדוע עונשם היה כה קל – הפצתם 
בעולם? על שאלות אלו כבר ניסו לענות חז”ל, 
שאמנם מצד אחד היה חטאם של דור הפלגה 
חטא גדול, חטא של עבודה זרה, של העפלה 
להידמות  מנת  על  שמיים  למרומי  שחצנית 
לאל, לגעת בו, או לעשות עמו מלחמה. אולם, 
מצד שני, כיוון ששררה ביניהם האחדות, ריחם 
אותם  כילה  ולא  הוא  ברוך  הקדוש  עליהם 

בחמתו, אלא הפיצם בעולם בלבד.

על הפרשה נח

שבת
זמני ה

הם  הקרובים  החודשים  שלושת 
בבחינת שעת כושר לביצוע מהלכים 
חשובים להתיישבות ביהודה ושומרון. 
הפיכת אריאל לאוניברסיטה, החזרת 
היהודיים,  לבעליו  המכפלה  בית 
בנייה ביישובים הוותיקים וסיום הליכי 
התכנון ביישובים הצעירים – כל אלה 
נציגי  של  המסור  לטיפולם  מחכים 
ובכנסת.  בממשלה  הלאומי  המחנה 
הממשלה  תעשה  טוב   - הכל  ומעל 
היוצאת אם תותיר את שולחנה ריק, 
סוף  סוף  ותאשר  השעה  את  תנצל 
 – השבוע  בישעמדה  לוי.  דו”ח  את 
מערכת  של  ההזדמנויות  חלון  על 
התשע-עשרה,  לכנסת  הבחירות 

שיצאה השבוע לדרך.
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יתייצב  חודשים  שלושה  בעוד 
את  ויבחר  בקלפיות  ישראל  עם 
המדינה  את  שינהיגו  המפלגות 
יש  זו  בבחירה  הקרובות.  בשנים 
של  דרכה  המשך  על  להשפיע  כדי 
ישראל בתחומים רבים, ובהם כמובן 
גם תחום ההתיישבות. עלינו לשאוף 
הבאה  בכנסת  הימין  שגוש  לכך 
יהיה גדול ככל האפשר, לא רק כדי 
למנוע  כדי  גם  אלא   – טוב  לעשות 
רע: הסתכלות ריאלית על המציאות 
כי  למסקנה  מביאה  הפוליטית, 
הממשלה  שראש  הסיכויים  גדולים 
לקואליציה  לצרף  יבקש  הנבחר 

עלינו  השמאל.  אחת ממפלגות  את  הבאה 
חזקה  תהיה  לא  כזו  שמפלגה  לכך  לדאוג 
הממשלה  ראש  את  להוביל  כדי  מספיק 
בהתיישבות.  הפוגעים  מהלכים  לבצע 
יכול  לשם  או  לפה  אחד  מנדט  לעתים 

לשנות את התמונה כולה.

אך עם כל הכבוד לבחירות, שלושת החודשים 
הקודמים להן – חשובים לא פחות.

מאז ניצחון ישראל במלחמת ששת הימים, 
ועומדת  תלויה  האחרונות  בשנים  ובעיקר 
לטובת  משחק  הזמן  האם   - השאלה 
ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון או 
לרעתה? האמת היא שהזמן משחק לטובת 

מי שמנצל אותו טוב יותר.

אל  המפלגות  חוזרות  בה  הזו,  התקופה 
הבוחרים ומבקשות את תמיכתם, היא חלון 
זו  הזדמנויות של ממש עבור ההתיישבות. 

לפעול  כולו  הלאומי  המחנה  עבור  השעה 
השרים  את  ולעודד  ההתיישבות,  לחיזוק 
כובד  מלוא  את  להטיל  הכנסת  וחברי 
להוביל  כדי  הממשלה,  ראש  על  משקלם 

מהלכים גדולים וחשובים.

לוי.  דו”ח  אישור  הוא  כזה  אחד  מהלך 
לא  מהמורות  ידענו  האחרונות  בשנתיים 
ובגבעת  במגרון  הפינוי  ביניהן  פשוטות, 
התמונה  על  מסתכלים  אם  אך  האולפנה, 
גדולה  התפתחות  לראות  ניתן  הכוללת 
פחות  ולא  בהתיישבות,   ומשמעותית 
בתודעה  לכת  מרחיק  שינוי   – מכך  חשוב 
של  הקמתה  להיתכנות  באשר  הציבורית 

מדינה ערבית בארץ ישראל המערבית. 

הנחת העבודה שעל פיה אנו פועלים, היא 
ביותר של  הוא הישגה החשוב  לוי  דו”ח  כי 
בנימין  בראשות  ה-32  ישראל  ממשלת 

נתניהו בתחום ההתיישבות, ומשום 
של  רצונה  זהו  כי  מאמינים  אנו  כך 
הממשלה לאמץ את הדו”ח ולהורות 
לכל גורם רשמי בישראל לפעול לאור 
כינונה  טרם   עוד  כעת,  עקרונותיו. 
של הכנסת הבאה, יש להעביר את 
כך  הכל  השינוי  את  ולחולל  הדו”ח 
מתבקש בהתייחסותה של המדינה 
ההתיישבות  למפעל  ומוסדותיה 

ביש”ע.

ולהיפך - אי אימוצו של הדו”ח עלול 
הקביעות  של  כדחייה  להתפרש 
לנו,  אין  כאילו  שבו,  וההמלצות 
כביכול, זכות ליישב את הארץ, כאילו 
כאילו  הצעירים,  היישובים  את  לאשר  אין 
צודקות התקנות הדרקוניות המגבילות את 

ההתיישבות.

למהר  ישראל  ממשלת  על  בנוסף, 
המרכז  של  הפיכתו  תהליך  את  ולהשלים 
לאוניברסיטת  אריאל  האוניברסיטאי 
את  לאשר  ישראל;  של  השמינית  המחקר 
דיור  יחידות  אלפי  כמה  עוד  של  בנייתם 
ביישובים העירוניים ברחבי יהודה ושומרון; 
ליישובים  תב”ע  אישור  הליכי  את  לסיים 
ולהחזיר  וזכאיות לכך;  ושכונות המשוועות 

את בית המכפלה לבעליו היהודים.

הגורמים  כל  על  החובה  כן,  אם  מוטלת, 
הלאומיים לנצל את השעה כדי לקדם את 
ענק  צעד  ושומרון  ביהודה  ההתיישבות 
קדימה, גם בתוך מערכת הבחירות וכמובן 

שגם לאחריה.

המשך מעמוד השעריש”עמדה

חלון הזדמנויות
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לא  שבפסוקים  היא  חז”ל  של  בפירושם  הבעיה 
מטרת  בה’.  מרידה  או  זרה  עבודה  חטא  מוזכר 
בניין העיר והמגדל, על פי פסוק ד’, היא “ונעשה 
הרשב”ם  הארץ”.  כל  פני  על  נפוץ  פן  שם  לנו 
מסביר טעם זה באופן אחר המתאים יותר לפשט 
הפסוק, שחטאם היה שהתנגדו לכוונה האלוקית, 
בארץ  וירבו  שיפרו  ביקש  הוא  ברוך  שהקדוש 
כן  ועל  ויחיד,  אחד  מקום  להם  קבעו  הם  ואילו 
עקב  מוקשה,  זה  פירוש  גם  אמנם,  ה’.  הפיצם 
יבצר  לא  “ועתה  ה’:  בפסוק  האלוקית  התגובה 
יזמו לעשות”. כיוון שהחטא כבר  מהם כל אשר 
נעשה, איזה חשש מעלה כאן ההנהגה האלוקית?

על  פירוש אחר, המבוסס  להציע  נראה  כן,  על 
ה’.  לפסוק  ספורנו  עובדיה  רבי  של  פרשנותו 
ה’ לעולם  ספורנו מפרש את לשון הירידה של 
לראות את העיר והמגדל באופן הזה: “הנה לשון 
כשאין  יתברך  האל  על  יאמר  לראות  הירידה 

העניין אז ראוי לעונש אלא מפני הקלקול הנמשך 
אליו בסוף העניין, כבן סורר ומורה שאמרו ‘ירדה 
תורה לסוף דעתו’. וכן היה עניין סדום שכתב בו 
‘ארדה נא ואראה’, כי אמנם לא היה רשעם אז 
הזה,  בעולם  לענשם  כדי  האומות  משאר  יותר 
שהיה  העם,  עניי  נגד  האכזריות  בעניין  זולתי 

נמשך ממנו קלקול גמור בסוף...”.
עתה יכולים אנו להבין: התורה לא ביארה מה היה 
חטאם של דור הפלגה, מפני שלא היה חטא לדור 
לעשות,  החלם  “וזה  ה’:  דברי  אלו  אכן,  הפלגה. 
לעשות”.  יזמו  אשר  כל  מהם  יבצר  לא  ועתה 
ממה  חושש  איננו  ברוך  הקדוש  אחרות:  במילים 
להתפתח  שעלול  מה  מפני  אלא  כרגע,  שקורה 
ממה שקורה כרגע. אין שום רע בחיבור ובאחדות 
ירד  הוא  ברוך  שהקדוש  אלא  האדם,  בני  שיצרו 
לסוף דעתם של העוסקים בחיבור זה וראה שרעה 
הוא  ברוך  הקדוש  יורד  בו   – ה’  פסוק  בסופם. 

לראות את המגדל והעיר – הוא הפסוק האמצעי 
בפרשה, והוא הציר שסביבו סובב הסיפור. ארבעת 
תמימה  פעילות  מתארים  הראשונים  הפסוקים 
למראה. ארבעת הפסוקים האחרונים מתארים את 
היא  לכך  ה’. הסיבה  גזירת  פי  על  פיזור האנשים 
הציר של הסיפור: ירידתו של ה’ לסוף דעתם של 

העוסקים במלאכה והבנה כי לא טוב יצא מזה.
למעשה, בניין המגדל היה יכול להביא לכל אחד 
לעונש,  כסיבה  המפרשים  שהציעו  מהחטאים 
דור  את  פיזר  הוא  ברוך  הקדוש  לכולם.  ואף 
הפלגה על מנת שלא יגיעו למצבים אלו. מפני 
פיזר אותם, שכן  ה’ אלא  זה לא העניש אותם 
למעשה דור הפלגה לא חטאו עדיין, וה’ עשה 
שחטאו  קודם  לשונם  את  שבלבל  חסד  עמם 
זו:  פרשה  של  בצידה  החשוב  והלקח  לפניו. 
ה’ את השטף ההיסטורי לכיוון  לעיתים מסית 

מסוים על מנת להציל את האדם מעצמו.

על הפרשה נחעונש ללא חטא?
המשך מעמוד השער
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סיפורי ארץ ישראל
הגברת של הטחנה – חלק ב’ 

תקציר חלק א’: השנה היא 1873. התלמיד החכם 
הצעיר, ר’ אהרון הרשלר, נרצח על ידי שודדים 
ערבים, בקרבת ביתו במשכנות שאננים - השכונה 
רעייתו  עם  מכבר  לא  זה  עבר  אליה  החדשה 
מטופלת  הצעירה,  האלמנה  הדסה.  הצעירה 
מפשילה  הרצח,  לאחר  שנולדה  בתינוקת 
שרווליה לפרנס את ביתה ומפעילה ביתר שאת 
סוחרת  בנוסף,  חכרה.  אשר  הקמח  טחנת  את 
היא במלח המובא מימה של סדום ומגדלת צאן 
בעזרת רועים ערבים.  שידוך חדש מוצע להדסה 
בדמות יהודה ראב. אך זה, למרות יחוסו, מתגלה 
את  יותר  עוד  עלייה  שמקשה  בשק..מה  כחתול 

החיים.
נכנסה  והדסה  זה  היה  חול  של  יום  סתם 
של  הליכה  מרחק  ביתה,  אל  מהטחנה  לרגע 
לראות  היא  ציפתה  לא  מועטות.  דקות  כמה 
מישהו בבית, ידעה היא כי בעלה אמור להיות 
הייתה  התינוקת  ואילו  החומות  בין  בישיבתו 
נחירות  היא  שמעה  פתאום  שכנתה.  אצל 
את  זיהתה  היא  השינה.  חדר  מכיוון  חזקות 
קולו של בעלה, האברך הצעיר יהודה. הדסה 
התקרבה לחדר וראתה את בעלה ישן לו שינה 
עמוקה. היא ניסתה להעירו, אך הנסיך לבית 
ראב רק הסתובב לצד השני. היא ניערה אותו 
שהוא  כך  על  כעס,  תחושת  מלאת  בחוזקה, 
מפר את ההסכם הלא כתוב ביניהם – הדסה 
מפרנסת ואילו הוא עוסק בתורה בשביל ביתו 

ובשביל עמו. 
של  החזקים  מהניעורים  התעורר  יהודה 
אשתו, פקח עין עצלה אחת, התבונן בהדסה 
הייתה  הנבגדת  הדסה  אדיר.  פיהוק  ופלט 
מפיה,  הגה  להוציא  הצליחה  ולא  בהלם 
היא  רצתה  עליו.  מלצעוק  עצמה  את  עצרה 
לישון  אמור  לא  אתה  בוגד,  “חוצפן,  לומר 
פה עכשיו באמצע היום” במקום זאת אמרה 
בקול רפה: “יהודה מה קרה לך? אתה חולה? 
האם למדת כל הלילה? מנסה לשווא ללמד 
אט  אט  הזדקף  יהודה  עליהם...  עליו,  זכות 
נעמד,  להתנצל  ומבלי  המשותפת  במיטתם 
ידיו  את  נטל  הכיור,  אל  באיטיות  הלך 
בחופזה ומבלי לדבר, לבש את בגדיו ויצא מן 
הבית, משאיר את דלת הבית פתוחה. הדסה 
ההמומה, התמוטטה על המיטה, חופנת את 
ראשה בידיה, מחשבות רבות וסותרות החלו 
מהם  וכפורקן  בראשה,  ולהתנגש  להתערפל 
החלה לגעות בבכי מר. משנרגעה מעט החלה 
עלו  פתאום  בראשה.  מחשבותיה  את  לסדר 
זה  הביתה  הביא  שבעלה  הספרים  בראשה 
כרס בשפה  עבי  היו אלה ספרים  לא מכבר. 
הגרמנית שאותם שאל ממושבת הטמפלרים. 
הערב,  כל  מעיין  יהודה  היה  אלה  בספרים 
ממעט לדבר עימה על יומו בישיבה וממעט 
לשאול על יומה של הדסה בעבודתה. הדסה 
אזרה אומץ וקמה מהמיטה נחושה. מחליטה 
לרדת לעומק העניין אחת ולתמיד. נגבה היא 
את דמעותיה וחשה מהר אל בין החומות – אל 
דלתו  סף  על  משהגיעה  בעלה.  של  הישיבה 
מעט  עצמה  את  סידרה  הישיבה,  ראש  של 
ודפקה בדלת. ראש הישיבה הנכבד הכיר את 
הדסה ומיד נפלו פניו כמתבייש, מזמין אותה 
בידו להיכנס. לא היתה היא צריכה לומר דבר, 

הרב הבין את הכול. החל לספר לה על הבחור 
יהודה: “חבל.. חבל.. פתח בצער. דווקא יכול 
היה  לא  אל  גדול  חכם  תלמיד  להיות  היה 
וענייני  הגרמנית  התרבות  ספרי  עם  מתחיל 
יצא  לא  כי  הבינה  שכבר  הדסה  השדים...”. 
האחרונה  היא  למה  בפניו  תתלונן  אם  כלום 
לדעת את כל זה, רק ביקשה לדעת עוד. והרב 
המשיך: “הכל התחיל כשיהודה החליט להתל 
אותו  בתלמודו  לעיין  עליו  שלחצו  בחבריו 
אל  חבריו  את  משך  אחד  לילה  לזנוח.  החל 
טחנת הקמח שלכם, מבעוד מועד הוא פיזר 
את אבק הקמח וסימן בו עקבות משולשים של 
רגלי עופות גדולים, שנדמו לחבריו באווירה 
כרגלי   - החשוכה  הקמח  בטחנת  לילה  של 
שדים רחמנא ליצלן. יהודה התפאר שבכוחו 

להתגבר על השדים השורצים בטחנה ועורכים 
עלינו,  לא  וביניהם,   – בלילות  הילולות  בה 
שדות  גם  שם  היו  לדבריו,  וחבריו.  סמאל 
בקול  וצועקות  סוסים  על  רוכבות  חצופות 
להתגורר  עבר  כי  עוד,  סיפר  הוא  גדול...”. 
כביכול  ביטחוניות  מסיבות  הקמח  בטחנת 
ותפקידו לצאת לדהרה עם סוסו סביב חומות 
“ניסינו  הרב.  נאנח  "אחח...”  העתיקה.  העיר 
הכול, אפילו כמה מכות הגונות שהכניסו לו 
כך,  אחר  עזרו.  לא  מה’כולל’  בחורים  מספר 
שהשמועה  משכילים  חבורת  עם  הלך  עוד 
אמרה כי הם מה’בונים החופשיים’ ימח שמם, 
דתנו”.  חומות  את  ולהרוס  לקעקע  המנסים 
הרב המשיך עוד, אך הדסה כבר לא שמעה 
אותו, ראשה קדח – מה לעשות הלאה. היא 

חזרה לביתה הופכת במחשבתה איך לנהוג.
בטנו  עקב  לביתו,  יהודה  משהגיע  בערב, 
המקרקרת, חיכו לו בני משפחתה של הדסה 
“שייגעץ!   – למרחוק  נשמעות  וצעקותיהם 
טריפע! משומד! צריך להלקותך בפומבי בחצר 
לאלמנה  שעשית  מה  על  ולבזותך  ‘החורבה’ 
המסכנה”. הדסה עמדה בצד, דמעות בעיניה, 
אך היא לא באה לעזרתו. דרשו הם ממנו לתת 
גט מיד. הגט אכן ניתן, אך, לצערה הרב, הדסה 
על  מנחם-שלמה,  ומשנולד  הרה,  היתה  כבר 
יהודה כבר  ראב,  יהודה  שם סבו הצדיק של 

עקר למושבה החדשה פתח תקווה.
שמיים  יראת  מתוך  בנה  את  גידלה  הדסה 
גדולה ושכרה לו מלמדים שילמדוהו תורה. 
הללו שיבחו את הילד וייעדו אותו לגדולות. 
הנער,  משגדל  נחמה.  לרגע  מצאה  הדסה 
של  והלוהט  התוסס  דמו  את  בעורקיו  גילה 
אביו ולמרות שכבר היה לו שידוך ראוי החל 
יש  נפשו.  כאוות  ולעשות  בשדות  לשוטט 
שראו אותו אף מסתובב חופשי בין מסגדי הר 
הבית. אנשים התלוננו בפני הדסה והיא מתוך 
ייאוש החליטה לשלוח אותו אל פתח תקווה 
- אולי לאביו תהיה שליטה עליו, כמובן אחרי 
שמיים  ויראי  נכבדים  אנשים  עם  שתיאמה 

מהמושבה כי ישגיחו על חינוכו של הילד. 
קרה,  מכול  ממנו  שחששה  מה  מהרה,  עד 
של  פאותיו  כי  לירושלים  שמועות  והגיעו 
ורועה  יחף  מסתובב  שהוא  קוצצו,  הילד 
ובצר  תשובה  חיפשה  הכאובה  הדסה  בקר. 
תקווה  לפתח  לבדה  לצאת  החליטה  לה 
ובאמתחתה תחבולה: היא התחפשה לרועה 
ערבייה וירדה אל באר המים ליד הכפר עיג’ה, 
הסמוך לפתח תקווה. ימים אחדים ישבה שם 
וחיכתה לבנה. משהגיע הנער אל הבאר עם 
הבקר גילתה את עצמה בפניו, הנער הולבש 
במהירות בבגדי נערה ערבייה שהוכנו מבעוד 

מועד, והשניים עלו לירושלים מחופשים. 
לא ידוע מה בדיוק אמרה הדסה לבנה ואיך 
שכנעה אותו לחזור, אולי הייתה זאת מסירות 
היה  לעמוד  יכול  לא  שבנה  שלה,  הנפש 
בפניה, או אולי קול פנימי עמוק שקרא לנער 
לשוב לכור מחצבתו. על כל מקרה הנער שב 
וגדל בתורה עד שנהיה לראש ישיבה. חלקה 
של הדסה בעולם הבא היה עתה מובטח על 
ידי בנה – ר’ מנחם, אשר תורתו כבר הלכה 

לפניו בכל קצות העיר.

אבישי דגן

עד מהרה, מה שחששה 
ממנו מכול קרה, והגיעו 
שמועות לירושלים כי 

פאותיו של הילד קוצצו, 
שהוא מסתובב יחף ורועה 

בקר. הדסה הכאובה חיפשה 
תשובה ובצר לה החליטה 
לצאת לבדה לפתח תקווה 

ובאמתחתה תחבולה
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אורלב
אורלב לראשות המפד�ל-הבית היהודי

בהצטיינות
אורלב

אורלב לראשות המפד�ל-הבית היהודי
העבירה  המקומית  הרשות   - בעמנואל  לממ“ד  מבנה  תרון 
בו  ראויים  הבלתי  מהמבנים  חב“ד  ממ“ד  הספר  בית  את 
חינוך  במבני  בעיות  יעקב   בית  ביה“ס  למבנה  שכן,  הוא 
החינוך  משרד  ונציגי  העיר  ראש  בנוכחות   – באלעד  הממ“ד  החינוך  של 

במשפחה
בחקיקה

בציונות הדתית

בחינוך

בציונות הדתית

אורלב
אורלב לראשות המפד�ל-הבית היהודי

העבירה  המקומית  הרשות   - בעמנואל  לממ“ד  מבנה  תרון 
בו  ראויים  הבלתי  מהמבנים  חב“ד  ממ“ד  הספר  בית  את 
חינוך  במבני  בעיות  יעקב   בית  ביה“ס  למבנה  שכן,  הוא 
החינוך  משרד  ונציגי  העיר  ראש  בנוכחות   – באלעד  הממ“ד  החינוך  של 

במשפחה
בחקיקה

בציונות הדתית

בחינוךבחינוך

אורלב
אורלב לראשות המפד�ל-הבית היהודי

העבירה  המקומית  הרשות   - בעמנואל  לממ“ד  מבנה  תרון 
בו  ראויים  הבלתי  מהמבנים  חב“ד  ממ“ד  הספר  בית  את 
חינוך  במבני  בעיות  יעקב   בית  ביה“ס  למבנה  שכן,  הוא 
החינוך  משרד  ונציגי  העיר  ראש  בנוכחות   – באלעד  הממ“ד  החינוך  של 

במשפחה
בחקיקה

בציונות הדתית

בחינוך

בחקיקה

בערכים

ידידי, מתפקדי המפדל - הבית היהודי,
שלום וברכה 

שהובילוני  הנסיבות  את  בקצרה  ולתאר  אישית  פניה  אליכם  לפנות  לנכון  מצאתי 
להחלטה להתמודד על הנהגת המפדל-הבית היהודי.

האמת הפשוטה היא שאת כל חיי הבוגרים בחרתי להקדיש לענייני הציבור. החל 
מהיותי מפקד צעיר של מעוז בתעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים, בה הוענק לי עיטור 
יסדתי את מדרשית עמליה  , עבור בשנים בהן  ומסירות  לב, תושייה  המופת על אומץ 
ב- 13 השנים האחרונות בהן אני מכהן כחבר  וכלה  בירושלים בימי שיא תפארתה, 

כנסת ומחוקק מצטיין, בשירות המפדל. 
מפעליה,  הדתית,  הציונות  עומדת  חיי  במרכז  כי  לומר  מצדי  מופרז  זה  יהיה  לא 
ארגוניה, מוסדותיה ואנשיה כמו גם הישגנו ותרומתנו האדירה לעם, למדינה ולארץ. 

לכך הקדשתי יחד עם משפחתי את כל חיי הבוגרים.
הציונות  של  טובתה  את  אלא  לבקש,  השנים  במשך  באתי  האישית  טובתי  את  לא 
לאחרים.  וויתרתי  הדתית  הציונות  את  להוביל  נדחפתי  לא  זאת  מסיבה  הדתית. 

לצערי כל הכוכבים החדשים נכשלו. 
השנים חלפו ורכשתי ניסיון פוליטי רב יחד עם אחריות ציבורית ויכולת להוביל מהלכים 
לאומיים מרכזיים. לניסיון יש יתרון ולמדתי שאין חכם כבעל ניסיון. שנותיי בכנסת 
הביאוני  במהלכן,  שהובלתי  החיים  תחומי  בכל  הענפה  הציבורית  ופעילותי  ובממשלה 
ביכולתי להנהיג ולבנות לציונות הדתית עוצמה פוליטית מיומנת,  למסקנה שיש 
מנוסה ובעלת קשרים טובים במוקדי הכוח של הקואליציה הבאה. כל שבנינו וכל 
שעוד נבנה, על פי החזון הגדול של משנת תורה ועבודה, תלוי בפעולה פוליטית מחושבת, 
כיוון  הפוליטי.  המעשה  מורכב  שמהם  ובמגבלות  במנופים  המכירה  מנוסה  אחראית, 
שאני חש בשל, מוכן ומתאים למשימת המנהיגות הציונות הדתית החלטתי להתמודד 

על ראשותה ולבקש את תמיכתכם בי. 
שלכם,

אחוריתמראה
"מסעדה יהודית ראשונה נפתחה אתמול סמוך למערת המכפלה 

בידי ארבעה ממתנחלי חברון. הממשל הצבאי העניק את 
הרשיון לפתיחת המסעדה הכשרה לב.הנמן, מ.פליקס, י.גנירם 

וב.קסובר, לאחר שדחה את בקשת מתנחלי חברון להעניק להם 
רשיון כזה כגוף. לארבעת המתנחלים הורשה להחזיק מסעדה 

ושתי חנויות: גלריה וחנות למכירת מתנות ומזכרות. המסעדה 
נפתחה בבניין שליד מערת המכפלה, ותיקרא בשם "מסעדת 

קרית ארבע". בשבוע הבא תיפתח חנות המזכרות, ובעוד כמה 
שבועות הגלריה". )עיתון דבר, 12.11.1969(
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גל"צ למען החיילים
אלפים מחברי תנועת ישראל שלי ואם תרצו 
על  צה"ל  גלי  מפקד  דקל  לירון  השבוע  פנו 
יזהר  הזמר  של  השתתפותו  את  לנוע  מנת 
קוטנר.  יואב  של  המוסיקה  בתוכנית  אשדות 
זאת בטענה כי שיר הנושא באלבומו של יזהר 
חיילי  את  משמיץ  הרגל"  של  "עניין  אשדות  

צה"ל. בעקבות הלחץ, החליט דקל להורות שלא להשמיע עוד את 
השיר המדובר בתחנה הצבאית.

מתערבים בבחירות
באופן  נפתחה  הבחירות  ומערכת  השבוע  פוזרה  ה-18  הכנסת 

חברי  לכם,  קוראים  אנחנו  רשמי. 
מעורבים:  להיות  שלי,  ישראל 
קיראו את מצעי המפלגות, עיקבו 
והמועמדים  המפלגות  אחר 
הצביעו!   - חשוב  והכי  השונים 
תנועה  היא  שלי"  "ישראל  תנועת 
א-מפלגתית.  פרלמנטרית  חוץ 
לא נמליץ לכם למי להצביע. אבל 
המפלגות,  אחרי  נעקוב  בהחלט 
בנושאים  עמדותיהן  את  נציג 
ונפעל  התנועה  לערכי  הקשורים 

להעלאת אחוז ההצבעה.

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!

 נראים עם כיפה סרוגה,
מתנחלים תמיד

 לאומיים גרים בהתנחלות?
כל הדתיים

מתנחלים תמיד נראים עם כיפה סרוגה,כל הדתיים לאומיים גרים בהתנחלות?

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: לע"מ, חגי גלס, ועד מתיישבי שומרון, והמשתמש "צילמתי" בויקיפדיה 
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ 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 lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי

לאורך השנים התקבעה התחושה כי המתנחלים והכיפות הסרוגות הם אותם אנשים. העובדות הן אחרות. רק 1/3 מתושבי יהודה ושומרון הם 
דתיים לאומיים חובשי כיפות סרוגות. רוב המתנחלים הם או חרדים )1/3( או חילונים )1/3(.

ברחבי יהודה ושומרון נמצאות הערים הגדולות אריאל ומעלה אדומים ובהן כ-60,000 תושבים, רובם חילוניים, וכן הערים החרדיות מודיעין עלית 
וביתר עילית ובהן כ-90,000 תושבים.
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8\\ יש”ע שלנו 

יו"ש View בקרוב מאוד תוכלו לטייל ביהודה ושומרון גם באמצעות 
מסייר  גוגל,  של  הרחוב  צילומי  מיזם  וויו,  סטריט  גוגל  המחשב: 
בשבועות האחרונים גם בהתנחלויות. הוא הספיק להגיע אל השומרון 
בשבוע  ואורנית.  תקווה  שערי  אריאל,  אלקנה,  את  היתר  בין  ולצלם 
 . 1 ארבע-חברון  בקרית  גם  המיוחדים  הצילום  רכבי  נצפו  שעבר 
מלאכי לוינגר, ראש המועצה המקומית אומר כי “זוהי הוכחה לחיזוק 

הלגיטימציה הבינלאומית ליישובים ביהודה ושומרון”.

מגיעים  בחודש  פעמיים  לפחות   1 בתקשורת  זה  על  תשמעו  לא 
לקבלת  הסמוכים,  הכפרים  תושבי  ערבים  צוף  נווה  הישוב  לשערי 
נווה צוף  עזרה ראשונה. בתחילת השבוע נקראו צוותי הרפואה של 
מהתחשמלות.  כתוצאה  קשה  שנפגע  שש  בן  ערבי  בילד  לטפל 
, שם  2 משפחתו הביאה אותו עם כוויות קשות בידיים לשערי הישוב 
טיפול ראשוני, שלאחריו הוא  והילד קיבל  חברו אליהם אמבולנסים 

פונה לבית החולים תל השומר.

לא תשמעו על זה בתקשורת 2 עד עכשיו ידענו שזה קורה, עכשיו 
גם יש הוכחות: מתנדבים של ועד מתיישבי השומרון תיעדו השבוע 
ערבים ופעיל שמאל קיצוני זר, במהלך כריתת עצי זית וענפים סמוך 
. עוד טרם הספיקו הכורתים לטעון בתקשורת  3 ליישוב אלון מורה 
למקום  ביטחון  אנשי  הוזעקו   – המתנחלים  של  בעבודה  שמדובר 
ששמו סוף להצגה. שר ההסברה, יולי אדלשטיין, אמר כי הוא “שמח 
שסוף סוף, בעקבות יוזמה ברוכה של המתיישבים ביו”ש, נחשף היום 

פרצופם האמיתי של הפלסטינים והשמאל הקיצוני”. 

מאמינים בהתיישבות מיזם חדש קורא ליישובי יש”ע לקיים שיעור יומי 
. המיזם, של ארגון “בשביל הנשמה”, שואף להרחיב  4 קצר באמונה 
היסודיים. בשנה הראשונה, שהחלה  לומדי ספרי האמונה  את קהל 
מסילת  לרמב”ם,  פרקים  שמונה  הספרים  יילמדו  תורה,  בשמחת 
מבקשים  המיזם  מארגני  קוק.  הרב  וספרי  המהר”ל  הכוזרי,  ישרים, 
מכל נציג שמעוניין לארגן ביישובו חבורת לומדי אמונה, לפנות אליהם 

emunadaf@gmail.com באממצעות דוא”ל לכתובת

תנופת הבניה ביהודה ושומרון נמשכת, גם בישובים  פה גרים בכיף 
מרוחקים. השבוע חגגו בתנועת אמנה את השלמת מכירתן של כל 
הדירות שהוצעו למכירה בשלושה פרויקטים בפריפריה: בכפר תפוח, 
בטנא עומרים ובתלם  בשלושת הישובים תחל אמנה בבניית יחידות 
דיור נוספות. באמנה משוכנעים שתנופת הבניה תימשך ושהתנועה 
תמשיך ותבנה בתים בארץ ישראל, גם באזורים שלא נמצאים חמש 

דקות נסיעה מגוש דן.

מתחום  רוסים  עיתונאים  של  מיוחדת  משלחת  יו”ש  על  הרוסים 
התיירות התארחה השבוע באזורים השונים ברחבי יהודה ושומרון -          
. מטרת הביקור היא להכיר את הפוטנציאל  5 יום באזור אחר  כל 
התיירותי ולעודד את מאות אלפי התיירים הרוסים שמגיעים ארצה 
ידי  על  אורגן  הסיור  ביו”ש.  התיירות  באתרי  גם  לבקר  שנה  בכל 
עמותת “נקודת מפגש” ומועצת יש”ע, בשיתוף המועצות האזוריות, 
מנכלי’’ת  אנטופולסקי,  אניה  ההסברה.  ומשרד  התיירות  משרד 
תיירות  עיתונאי  בה  ראשונה  הפעם  “זו  כי  אומרת  מפגש”  “נקודת 
ושומרון  ביהודה  מבקרים  חשובים  תקשורת  ומכלי  כזאת  ברמה 

והתגובות מאוד חיוביות”.

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