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והיה  גויים,  המון  אב  נקרא  אבינו  אברהם 
מקרב את אומות העולם לשמו של הקב"ה. 
כמובא בתחילת הפרשה )י"ב, ח'(: "ויבן שם 
מזבח לד' ויקרא בשם ד' ". ואומר הרמב"ן 
לפני  שם  גדול  בקול  קורא  שהיה  "והנכון 
המזבח את שם ד' ומודיע את אלקותו לבני 
בקול  קורא  שאברהם  רואים  אנו  אדם". 
ויתכן שזו הסיבה  גדול את שם ד' בעולם 
שאברהם דווקא נקרא אב המון כי הוא לא 
ישב בצד או בבית המדרש אלא פרסם את 

שם ד' בעולם. 
מובא בשיר השירים רבה על הפסוק "אחות 
לנו קטנה": "ר' ברכיה פתר קרא באברהם 
אבינו אחות לנו קטנה זה אברהם, שנאמר 

אברהם"  היה  "אחד  ל"ג,כ"ד(  )יחזקאל 
ויירש את הארץ ואיחה את באי עולם לפני 
הקב"ה. בר קפרא אמר: כאדם שהוא מאחה 
את הקרע". אברהם אבינו נקרא אחות ע"י 
הקב"ה, כי המילה אחות היא מלשון איחוי- 
חיבור ואיחוד, אברהם חיבר ואיחד את כל 
לירושת  זוכים  כך  וע"י  לקב"ה  עולם  באי 
הארץ כי אחד היה אברהם ויירש את הארץ. 
בצדקותו  העולם  בצד  היחיד  היה  הוא 
לקב"ה,  אחד  היה  הוא  בקב"ה,  ובאמונתו 

יחיד ומיוחד לקב"ה ולכן יירש את הארץ.
אחות  נקרא  שאברהם  אומר  קפרא  בר 
אברהם  הקרע".  את  מאחה  שהוא  "כאדם 

על הפרשה לך לך

שבת
זמני ה

לוי  דו”ח  להבאת  המערכה  נמשכת 
כינסה  השבוע  הממשלה.  לאישור 
מועצת יש”ע דיון אודות נסיבות עיכוב 
אישורו של הדו”ח, והדרכים לקידומו 
עוד טרם סיום כהונתה של הממשלה 
מנהיגי  השתתפו  בו  בדיון,  הנוכחית. 
יש”ע, ראשי רשויות מרכזיים  מועצת 
מרכזיים  ופעילים  ושומרון  ביהודה 
לפעילות  לצאת  הוחלט  מהאזור, 
למען  נרחבת  וציבורית  פוליטית 
 – השבת  בישעמדה  הדו”ח.  אישור 
לקט מדברי המשתתפים בכנס, וגם: 
לסייע  יכולים  בבית  שם  אתם  כיצד 

בלחיצת כפתור.
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השבוע  שערכה  בכינוס 
בירושלים  יש”ע  מועצת  )ב’( 
רשויות  ראשי  בהשתתפות 
מיהודה  מרכזיים  ופעילים 
נסיבות  על  דיון  נערך  ושומרון 
בממשלה  הדו”ח  אישור  עיכוב 

והדרכים לפעול לקידומו.
אמר  יש”ע,  מועצת  יו”ר  דיין,  דני 
שהממשלה  יום  “כל  כי  בכינוס 
וועדת  דוח  את  מאמצת  לא 
יום  הוא  לוי,  אדמונד  השופט 
שבו הממשלה למעשה מאשרת 
ששון  טליה  דו”ח  את  מחדש 
האישור  שלו.  הנגטיב  שהוא 
מרכיבי  כל  את  לכלול  חייב 

לממשלה  הוגש  המסמך  הדו”ח. 
הנוכחית  והממשלה  הנוכחית 
היא שצריכה לאשר אותו בטרם 

תחדל לכהן”.
המועצה  ראש  אלחייני,  דוד 
וחבר  הירדן  בקעת  האזורית 
“אחרי  כי  אמר  הליכוד  מרכז 
התיישבות,  של  שנים  עשרות 
מוסרי.  צדק  לעשות  הזמן  הגיע 
דו”ח  של  ההמלצות  קבלת  אי 
המונח  עם  כהסכמה  כמוהו  לוי 

השמאלני ‘כיבוש’ “.
המועצה  ראש  בר-חי,  צביקי 
“אנו  אמר:  חברון,  הר  האזורית 
המפלגות  נציגי  לכל  פונים 

בקואליציה:  החברות  הלאומיות 
בזאת תיבחנו. אימוץ הדו”ח הוא 
ויהודי,  מוסרי  ערכי  ציוני  מעשה 

ואנו מצפים שתפעלו כך”. 
המועצה  ראש  רואה,  אבי 
כי  ציין  בנימין,  מטה  האזורית 
למעלה  חיים  ושומרון  “ביהודה 
ישראלים  אזרחים  אלף  מ-360 
הממלאים את חובותיהם למדינה 
אך יש להם גם זכויות. הממשלה 
טענה בעבר שאין לה את הכלים 
נותן לכך  לוי  הראויים לכך, דו”ח 
את המענה. אנו פונים לממשלה 
אזרחיים  חיים  לנו  לאפשר 

מלאים” .

המועצה  ראש  ארי,  בן  הרצל 

“אני  שומרון:  קרני  המקומית 

לדור  לדאוג  צריך  רשות  כראש 

הצעיר שהולך וגדל בקרני שומרון 

צעירים  זוגות  מאות  יש”ע.  ובכל 

ואצלנו  בקרוואנים  מתגוררים 

בעשור  יח”ד  כ-50  רק  אישרו 

עם  צדק  עושה  הדו”ח  האחרון. 

תושבינו ויש לאמצו לאלתר”.

המועצה  ראש  דורני,  חננאל 

המקומית קדומים, אמר: “נתניהו 

חוזר ומצהיר כל הזמן את זכותנו 

שהוא  סיבה  כל  אין  הארץ.  על 

בתחילת  הדו”ח.  את  יאמץ  לא 

עשה  הוא  נתניהו  של  הקדנציה 

לכפר  הזמן  הגיע  ההקפאה,  את 

על כך לפני הבחירות. אנו נמשיך 

את  לאשר  מנת  על  לפעול 

הדו”ח” . 

משתתפי הישיבה סיכמו כי “מינוי 

צוות המשפטנים ופרסום הדו”ח 

ההישגים  אחד  את  מהווים, 

המשמעותיים  השלטוניים 

ישראל  ממשלת  כהונת  בשנות 

ה-32. נותר רק לאשר את הדו”ח 

נפעל  ואנו  קצר  הזמן  לאלתר. 

של  אישור  את  לקדם  בדחיפות 

ודורשים  קוראים  אנו  הדו”ח. 

בישיבת  להחלטה  להביא 

אימוץ  את  הקרובה  הממשלה 

הדו”ח והנחיית משרדי הממשלה 

המשתתפים  פיו”.  על  לפעול 

לצאת  נחרצת  החלטה  קיבלו 

לפעילות פוליטית וציבורית למען 

אישור הדו”ח.

ומה אתם יכולים לעשות?

של  האינטרנט  לאתר  כנסו 

הפייסבוק  לדף  או  יש”ע  מועצת 

תמצית  את  קראו  שלי”,  “ישע 

ותשובות  שאלות  ומספר  הדו”ח 

הבנת  על  להקל  כדי  שהכנו 

במסמך.  המרכזיים  הסעיפים 

לאחר שקראתם, אנא הפיצו את 

באמצעות  לחבריכם  הקישור 

ובדואר  החברתיות  הרשתות 

ודאו  במקביל,  האלקטרוני. 

שלי  ישע  לדף  לייק  שעשיתם 

להתעדכן  תוכלו  אתם  שגם  כדי 

המהלכים  באחד  חלק  ולקחת 

של  ביותר  החשובים  המדיניים 

השנים האחרונות. תודה!

המשך מעמוד השעריש”עמדה

הזמן דו"חק
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אבינו לוקח שני חלקי בד, שבאו מבד שהיה 
קודם שלם ורק נקרע. אברהם מאחד ומחבר 
ומחדש את שני חלקי הבד שנקרעו לחיבור 
חדש. איזה בגד נקרע שאברהם צריך לחבר? 

על מה מדובר?
את  ומחבר  מאחד  אברהם  במפרשים  מובא 
כן  נמרוד כשמו  נמרוד.  בימי  הקרע שנקרע 
הוא המריד את באי עולם כנגד הקב"ה,  וקרע 
ביניהם קרע. בא אברהם אבינו ע"ה שנקרא 
ולחבר  לאחות  מלשון  אחות  קפרא  בר  ע"י 
אברהם  נקרא  אברהם  הקרע.  את  ומתקן    -
י"ג  פס'  י"ד  פרק  בפרשתנו  כמובא  העברי 
ואומר  העברי"  לאברהם  ויגד  הפליט  "ויבא 
"ויגד לאברהם  ע"כ המדרש בבראשית רבה 
כולו  העולם  כל  אומר  יהודה  רבי  העברי... 
עובדי  כולם  אחד"  מעבר  והוא  אחד  מעבר 

עבודה זרה ואברהם אבינו אינו דג מת השוחה 
עם הזרם ועושה אף מעשים לא טובים ל"ע, 

אלא פועל לבד בחסד נגד הזרם.
דהיינו   - הנהר"  מעבר  שהוא  אמרי,  "רבנן 
שיושב  משום  העברי?  אברהם  נקרא  מדוע 
"ויאמר  שכתוב  כמו  הנהר  של  השני  בצד 
יהושע אל העם כה אמר ד' בעבר הנהר ישבו 
אבותיכם מעולם.. ואקח את אביכם אברהם 
אברהם  נקרא  אברהם  ז"א  הנהר".  מעבר 
לפרסם  התחיל  שבו  המקום  ע"ש  העברי 
אלוקותו כי זה המהות של אברהם לפרסם 

את שם ד' בעולם.
להיות מעבר לנהר ולקרוא בשם ד' זה דבר 
קשה. לעמוד בלחץ אומות העולם זו משימה 
ישראל  בעם  מנהיג  להיות  פשוטה,  שאינה 
זו משימה  ולעמוד בלחצים של חולשה אף 

שאינה פשוטה! מניין הכוחות?
הנ"ל  רבה  השירים  בשיר  המדרש  ממשיך 
שידובר  ביום  לאחותנו  נעשה  "מה  ומקשה 
אברהם  על  נמרוד הרשע  שגזר  ביום   - בה" 
אבינו לירד לכבשן האש, על ששיבר את כל 

פסילי תרח.
עליה  נבנה  היא  חומה  "אם  המדרש:  עונה 
הוא  - אם מעמיד  חומה"  "אם  כסף".  טירת 
דברים כחומה - נבנה עליה טירת כסף. אם 
עומד  כחומה,  דבריו  מקיים  אבינו  אברהם 
כצור איתן היונק מכוח אמונה תורה ומצוות, 
ממילא יכול להחזיק מעמד ולא ישנה דברו.

כאברהם  להתנהג  ללמוד  צריכים  אנו  כך 
בית  כלפי  ובריאים  חזקים  להיות  העברי 
חזקה  אמיתית  אמונה  מתוך  חוץ,  וכלפי 

בצדקת וטוהר דרכינו.

על הפרשה לך לך
המשך מעמוד השער אברהם איחה את הקרע

את  הוכיחה  מוכשרת,  שקד  ”איילת 
עצמה בתפקידי הנהגה רמים ורחבים 
ארגון,  כושר  בעלת  מדיני,  אופי  בעלי 
ניתוח שורשי,  טווח, בעלת  ארוכת  ראייה  בעלת 
ויחד עם זה בעלת יוזמה ודבקות במטרה... בעלת 

מידות ואידיאליסטית.
כבר  חילוני,  כנסת  וחבר  אשה  כנסת  לחבר  באשר 
יש  גם בפעם הקודמת. במיוחד  היו דברים מעולם 
להעריך את המבט האחראי המבוגר, לא להתמקד על 
המפריד באומה אלא במשותף שהוא גדול לעין ערוך”

הרב שלמה אבינר:

צריכה  הדתית  שהציונות  חושב  אני 
לא  היום  שעד  שאנשים  כך  על  לשמוח 
זיהו את עצמם במגזר הדתי לאומי, כמו איילת שקד 
של  האמיתית  היהודית  שהמפלגה  מבינים  וחבריה 
פניהם  את  מקדם  אני  היהודי’.  ’הבית  זה  המדינה 
ונבחר  בוחר  כחלק  אותם  לראות  ורוצה  בברכה 
מחובתנו  והחדשה.  הגדולה  היהודית  במפלגה 
המפלגה  להיות  תהפוך  לאומית  הדתית  שהמפלגה 

היהודית של המדינה”

ראש ישיבת ההסדר בעתניאל, 
הרב בנימין קלמנזון:

מפלגה  היא  "המפד"ל 
של דתיים וחילוניים. 
ביוזמתי  שונתה  המפד"ל  חוקת 
שחברים  באופן  ב-2005  כבר 
שומרי  רק  לא  להיות  יכולים  בה 
שותף  הייתי  ומצוות.  תורה 
מפד"ל,  הלאומי  האיחוד  בסיעת 
הסיעה  חבר  היה  אלדד  ואריה 
רבה,  בברכה  זאת  וראיתי  שלנו, 
כך שהתירוץ של דתיים וחילונים, 
שהיה גם התירוץ של התחיה, הוא 
תרוץ  לא  הוא  מספיק,  תירוץ  לא 

כנה, הוא לא תירוץ אמיתי"

ח"כ זבולון אורלב
(כ”ד אייר, 16.5.12):

נסיונות  ”מול 
בזהות  הפגיעה 
בשנים  עמדה  היהודית 
”ישראל  תנועת  האחרונות 
איילת  של  בראשותה  שלי” 
המונים  תנועת  שקד. 
אמונית,  יהודית,  שורשית, 
ישראל  לארץ  נאמנה 
שהמילים ”והעיקר לא לפחד 
כלל” הולמות את כל מעשיה. 
זכות גדולה היא לנו שאישה 
אמיצה זו באה בין שורותינו. 

ברוכה תהיי בבואך"

הרב תא”ל
אביחי רונצקי:

”הגיע הזמן שנפתח 
לרווחה את השטיבל 
ונהפוך  שלנו  והחמים  הקטן 
גדול...  כנסת  לבית  אותו 
על  דיבר  זצ”ל  קוק  הרב  מרן 
התהליך של ”כבוד הדת” ואחר 
המעט  מן  הדת”.  ”חיבת  כך 
עונה  שקד  איילת  שראיתי 
”כבוד  זצ”ל   מרן  של  להגדרה 
שותפות  רק  אינה  זו  הדת”. 
גורל, אלא שותפות יעוד שתלך 

ותגבר. בל נחמיץ השעה”

ראש ישיבת הגולן,
הרב אמנון שוגרמן:

2012   
 

  
 2012  

2

שהתירוץ של דתיים וחילוניםשהתירוץ של דתיים וחילונים, 
שהיה גם התירוץ של התחיה, הוא שהיה גם התירוץ של התחיה, הוא 
תרוץ  תרוץ לא  תרוץ לא  תרוץ לא  לא 

”כבוד ”כבוד ”כבוד  זצ”ל   מרן  של  זצ”ל  להגדרה  מרן  של  להגדרה 
שותפות  רק  אינה  זו  שותפות .  רק  אינה  זו  שותפות .  רק  אינה  זו  שותפות .  רק  אינה  זו  שותפות .  רק  אינה  זו  הדת”. 
גורל, אלא גורל, אלא שותפות יעודשותפות יעודשותפות יעוד שתלך  שתלך  שתלך 

ותגבר. ותגבר. בל נחמיץ השעהבל נחמיץ השעהבל נחמיץ השעהבל נחמיץ השעהבל נחמיץ השעהבל נחמיץ השעה”

2012
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סיפורי ארץ ישראל
רב החובל האיטלקי בשרות יהדותו – חלק א’ 

פשו של רב החובל אנג'לו לוי ביאנקיני נ
בגלל  ולא  עליו,  שקטה  הייתה  לא 
מדי  חשוף  הוא  אליה  הרבה  הסכנה 
בשרות  הרם  תפקידו  במסגרת  ביומו  יום 
הצי המלכותי האיטלקי. לאחרונה אף הביא 
להישגים  פיקד,  עליה  אוניית המלחמה,  את 
יפים מול חופי גליפולי, כחלק מקרבות הים 
היה  הוא  הראשונה.  העולם  מלחמת  של 
אדם חזק, גבוה, מרשים בהופעתו שהקרינה 
אך  אותו,  העריצו  הכול  ונינוחות.  סמכות 
הצלחה  עוד  אחרי  הערב  באותו  כאמור, 
מלחמתית, כשישב ספון בתאו וניסה לכתוב 
את יומן המלחמה של אותו היום, צצו פתאום 
מחשבות געגועים על ביתו ומשפחתו אי שם 
ומיד  הגורל  רצה  איך  נזכר  הוא  באיטליה. 
שנחגגה  שלו  המצווה  בר  את  שסיים  אחרי 
איטלקית  למשפחה  המתאימים  והדר  בהוד 
יהודית מכובדת כמו שלו, הוא נשלח כשאר 
צבאית  לקריירה  לוי  משפחת  של  הגברים 
ובמקרה שלו - לאקדמיה המלכותית לימאות 
ילדות  בין  אז  נקרעה  נפשו  בליוורנו.  אשר 
היהודי  לחינוך  הכללי  החינוך  בין  לבגרות, 
לבין  פרטיות  בין  אז,  עד  ספג  אותו  החם 
לאומנות איטלקית אליה חונך על ידי אביו. 
הדם החם שזרם בעורקיו המתבגרים הכריע 
אל הארצות   - אל המרחבים  כמהה  נפשו   -
החופים  אל  הפראיות,  התרבויות  החדשות, 
שנים...  וחמש  עשרים  עברו  מאז  היפים... 

חשב בליבו ונאנח.
במעט  הזדקן  הוא  תסס,  פחות  כבר  דמו 
לפני  יצא  אליה  מהשליחות  עייף  והרגיש 
האיטלקי.  הקולוניאליזם  בשם  רב  כה  זמן 
כבר מזה זמן החלו להתגלות בקיעים בחזון 
הזה – ההצלחה כבר לא האירה פנים כבעבר 
באירופה.  לעלות  החלו  חדשים  וכוחות 
ואיתה  לדעוך  החלה  האיטלקית  האימפריה 
בטרם  מותו  גם  לעצמו.  חשב  הלאומנות, 
פתאום  אנג'לו  עליו...  הקל  לא  בנו  של  עת 
הבין משהו והזדקף בכיסאו, מחשבה מהירה 
שנים  כבר  ריק  מרגיש  הוא  בו–  הבהיקה 
רבות והסיבה לכך פתאום הבין – נמצאת בו, 
במעיינות היהודיים הגנוזים-מדי שלו, שלא 
והחליט  בליבו  התרגש  הוא  מענה.  קיבלו 
הוא  והמוכר.  הישן  הזה,  על הרגש  להתענג 
מה  לעשות.  אפשר  מה  בראשו  והפך  הפך 

תהיה המשימה הבאה שלו.

המלחמה החלה לדעוך ואנג'לו הועבר, עפ"י 
לתפקידי  המלכותי  הצי  למשרדי  בקשתו, 
במשרדו.  הטלפון  צלצל  אחד  יום  תכנון. 
בו  שהתעורר  החזון  את  שכח  שלא  אנג<לו 
יום אחד לפני כשנה מול חופי גליפולי, הרים 
את השפופרת – מהצד השני היה זה משרד 
החוץ  למשרד  מה   - תמה  אנ<גלו  החוץ. 
ולו? הוא הרי איש צבא... הקול מהצד השני 
ברומא  החוץ  משרד  אל  להגיע  אותו  הזמין 
אכזבות  כבר  שחווה  אנ<גלו  למחרת.  כבר 
בתוכו  קטן  קול  אך  ציפיות,  הנמיך  בחייו 
רוצים...למה  הם  מה  מעניין  לנקר...  התחיל 
דווקא אני... יש סדר חדש באירופה ובמזרח 
נופלת...  העותומאנית  האימפריה  התיכון... 

בריטניה משתלטת על ארץ ישראל...
שנתו נדדה בכל אותו הלילה. הוא הרגיש כי 
נרדם  הוא  לקרות.  עומד  וטוב  חדש  משהו 
כשעה  והתעורר  העיר  שהשחר  לפני  קצת 
הלך  קל  ובצעד  מאשתו  נפרד  נרגש,  אח"כ 
שעה  כעבור  משם  משיצא  החוץ.  למשרד 
קלה הרגיש קליל ומאושר. הוא הסכים מיד 
לארץ  שליחות    – עליו  שהוטלה  למשימה 
הצירים'  ל'ועד  יהודי  איטלקי  כנציג  ישראל 
איך  הבריטי  לשלטון  לייעץ  היה  שתפקידו 

ליישם את הצהרת בלפור.
ברגע אחד התעורר בו הרגש הציוני. פתאום 
נהג  אותם  התהלים  פרקי  יחד  להם  חברו 
לקרוא כאשר היה במסעותיו הימיים מסביב 
לעולם ביחד עם הספר 'תל-אביב', או בשמו 
הידוע יותר 'מדינת היהודים' של ד"ר הרצל, 
שנפל לידיו יום אחד ובו הגה ופנטז ביחד עם 
מחברו על עתיד טוב יותר לעם היהודי. הוא 
נזכר ביהודים אותם פגש במסעותיו בעולם 
להתחבר  מתחילים  וגורלם  גורלו  איך  וחש 

למקום אחד - ארץ ישראל.
לא עבר הרבה זמן ואנג'לו הגיע לארץ ישראל. 
משפגש נציג איטלקי נוסף בארץ ישראל שח 
עמי  במלחמת  בצד  לעמוד  יכולתי  "לא  לו: 
לבית לאומי בארץ ישראל. כל מה שעשיתי 
מאז ועד עתה, וכל מה שאעשה עד יום מותי, 

הוא עדות למסירותי לרעיון הציוני". 
זמן  לאחר  פשוט.  כך  כל  היה  הכל  לא  אך 
הקשיים  את  לראות  ידידנו  התחיל  מה 
אך  רבים,  בקשיים  נתקל  הוא  בשליחותו. 
במשימתו.  התחזק  ורק  נפלה  לא  רוחו 
הכלכליים  לאינטרסים   – הכפולה  נאמנותו 

לא  בלפור'  'הצהרת  וליישום  איטליה  של 
הביאה להתנגשות, להיפך – הוא סבר כי לא 
צריך לתת לבריטים את כל השליטה בארץ 
ישראל ויש לתת למדינות נוספות להתערב. 
הוא חשש ובצדק מהגמוניה בריטית במרחב, 

מה שיפגע ביהודים בסופו של דבר.
בפנסיון  אנג'לו  שהה   1918 בקיץ  אחד  יום 
פתאום  אביב.  בתל  מוסקוביץ  גברת  של 
של  צבאותיו   – שמועה  ובפיו  שליח  הגיע 
אלנבי כבשו את אזור עפולה. אנג'לו וחבריו 
מיהרו לשאול מה המצב במושבות העבריות 
המנותקות ומשלא קיבלו תשובה מיהרו אל 
משרדו של מנהל המחלקה הפוליטית הגנרל 
קלייטון לקבלת היתר נסיעה לאזורי הקרבות. 
שימצאו  היהודים  של  לגורלם  חשש  הוא 
עצמם בין שני הכוחות - בריטים והתורכים. 
הם לא נענו ובלי היתר יצאו לדרך. משהגיעו 
הבריטי  הכוח  ממפקד  נתבקשו  לשכם 
להיכנס אל המושבות העבריות ולהרגיע את 
היתר  בין  התושבים.  של  הסוערות  הרוחות 
הגיעו גם לזיכרון יעקב שם הרגיש אנג'לו את 
הבלבול, והחליט לשאת נאום על המאורעות 
'הצהרת  וגורל  אלה  בימים  אותם  הקורים 
איכרי המושבה  לו  לשיטתו. משענו  בלפור' 
כי הם מעדיפים שלטון בריטי בכל רחבי ארץ 
ישראל התאכזב, אך רוחו לא נפלה והמשיך 
לחדרה,  משהגיע  אחרות.  מושבות  לעבר 
כשהם מתפלאים  התושבים  סביבו  התאספו 
בעל השפם  הזה  היהודי המעניין  על מראה 
אמרו  אלו  משגם  העיטורים.  מלאי  והמדים 
לו כי רוצים הם בשלטון אנגלי עליהם, ניסה 
לשכנעם כי אין זה כדאי שישימו מבטחם רק 
על האנגלים. הוא אמר להם כי "את השליטה, 
את המנדט על ארץ ישראל יש למסור לארבע 
המעצמות הגדולות – אנגליה, צרפת, ארה"ב 
ירצה  אחד  "אם  כי  נימק  הוא  ואיטליה". 
לבגוד בנו, נוכל להטות יתר העמים לצידנו". 
מהגישה  להתאכזב  מיודענו  החל  הזמן  עם 
כבעלת  בריטניה  את  לתת  בישוב  הרווחת 
החסות עליו, וספקות החלו לעלות בו בקשר 
אך  בנאמנות,  תפקידו  את  למלא  ליכולתו 
יוותר כל כך  לוי ביאנקיני  לא אחד כאנג'לו 

מהר...
המשך בשבוע הבא.

וצמרת  ישראלי  עודד  של  תחקירם  מתוך 
רבקה אביבי.

אבישי דגן

שנתו נדדה בכל אותו הלילה. הוא הרגיש כי 
משהו חדש וטוב עומד לקרות. הוא נרדם קצת 

לפני שהשחר העיר והתעורר כשעה אח"כ נרגש, 
נפרד מאשתו ובצעד קל הלך למשרד החוץ
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אחוריתמראה
"ההצעה להקים עיר חדשה במעלה האדומים בדרך לים 

המלח לא עברה בדיקה קלימטולוגית, גאוגרפית או אחרת 
שיש לערוך לפני קבלת החלטה על הקמת עיר" – אמר ראש 
עיריית ירושלים טדי קולק, בעיתון העיתונאים שהתקיים 
בבית העם בבירה. קולק הוסיף שלפני הקמת עיר חדשה 

בסביבת ירושלים יש להשלים את יישובה של הבירה.
אז מסתבר שהבדיקה הקלימטולוגית הייתה קצת מיותרת הפעם, 

לא? )עיתון "דבר", השבוע לפני 50 שנה בדיוק(
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myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

צועדים למען דרום ת"א
ביום ראשון 28/10 בשעה 18:00 נצעד יחד 
אותם  ונחזק  אביב  תל  דרום  תושבי  עם 
תצא  הצעדה  המסתננים.  מול  במאבק 
הממשלה.  קרית  אל  התקווה  משכונת 
הצטרפו אלינו להזכיר לנבחרי הציבור את 
הצורך להמשיך ולטפל בבעיית המסתננים 
המסתננים  עם  לא  היא  שלנו  הבעיה   -
מחפש  רק  שרובם  עבודה  מהגרי  עצמם, 
אלא  מערבית,  במדינה  יותר  טוב  עתיד 

עם נבחרי הציבור ועם בית המשפט שמשתהים בפתרון והופכים את חיי 
האזרחים בשכונות לבלתי נסבלים. פרטים נוספים בפייסבוק.

עצות ישראל שלי לסטודנט
הלימודים  שנת  פתיחת  לרגל 
שלי  בישראל  פרסמנו  האקדמית, 
המתחיל:  לסטודנט  עצות  כמה 
ואת  עצמכם  את  הכירו  הירגעו, 
לכם,  המתאימים  הלימוד  הרגלי 
את  הכירו  בקבוצות,  לימדו 
האדמיניסטרטיבית,  המזכירות 

בררו מראש כל מידע לפני שתירשמו לקורס, בואו לשעות הקבלה של 
המרצים, תכננו נכון את הזמן ו... למרות שזה לא ממש משרת את ישראל 

 שלי – התנתקו מהפייסבוק כשאתם לומדים! בהצלחה
ישראל שלי עושים ציונות גם באקדמיה.

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

תמונות: ישראל מידד, איתן הימן, נסים זאב
 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

+
פה ושם

הר חצור - 
מקום ההבטחה

נתנאל אלינסון
ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָפֶּרד לֹוט ֵמִעּמֹו ָשׂא 
ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָמּקֹום ֲאֶשׁר ַאָתּה ָשׁם ָצפָֹנה 
ָוֶנְגָבּה ָוֵקְדָמה ָוָיָמּה. טו ִכּי ֶאת ָכּל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר 

ַאָתּה רֶֹאה ְלָך ֶאְתֶּנָנּה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם...
מהיכן ניתנה הבטחה המפורסמת לאברהם "כי 
את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה"? על 
ניתן  שממנו  מאוד  גבוה  מקום  לחפש  יש  פניו 
לראות מרחבי ארץ רחוקים. אברהם חונה בין בית 
אל ובין העי, בסמוך לשיא הגובה של שדרת ההר. 
כחמישה קילומטרים צפונה מבית אל מתנשאת 
הר   - בשומרון  ביותר  הגבוה  ההר  של  פיסגתו 
הים.  פני  מעל  מטרים   1,016 של  בגובה  חצור, 
צורתו של ההר במתית למדי, ומפסגתו נשקף נוף 
עוצר נשימה. בצפון ניתן לראות מכאן את החרמון 
והרי מירון, במערב- את מישור החוף והים התיכון, 
במזרח את בקעת הירדן, הרי הגלעד והרי מואב, 
ובדרום - את הרי חברון עד חלחול, מדבר יהודה 
"לדמיין"  צריכים  היינו  שאם  ספק  אין  וההרודיון. 
המפורסמת  ההבטחה  ניתנה  ממנו  המקום  את 

שבהר  להשערה  חיזוק  אותו.  מתארים  היינו  כך 
חצור צפה אברהם על מרחבי ארץ הירושה אנו 
אחת  קומראן.  נחל   - צפוי  לא  ממקור  מקבלים 
ממאות המגילות שנמצאו בקומראן, היא מגילה 
מתוארים  זו  במגילה  בראשית.  לספר  חיצונית 
כאלה  תוספות  עם  בראשית  ספר  סיפורי 
ואחרות. אחת התוספות היא שההבטחה נאמרת 
בת  מסורת  כלומר   - החצור"  ב"רמת  לאברהם 
למעלה מ-2,000 שנה מזהה את הר בעל חצור 
לנתונים  יפה  שמתאים  מה  ההבטחה,  כמקום 

הטופוגרפיים של ההר.
גובהו  חצור.  להר  עלה  אברהם  רק  לא  אולם 
לבין ארץ  בין השומרון  ומיקומו  הרב של ההר 
יהודה, הפכו את ההר למוקד מלחמות שליטה 

רוצח  חצור  בעל  בהר  התקופות.  כל  לאורך 
קרב  מתרחש  בהר חצור  אמנון,  את  אבשלום 
עקוב מדם בין אביה מלך יהודה לירבעם מלך 
האחרון  הקרב  מתרחש  חצור  בהר  ישראל, 
של יהודה המכבי בו הוא מוצא את מותו ובהר 
חצור מתייצב קו ההגנה בין הטורקים לבריטים 

במלחמת העולם הראשונה.
מחמת גובהו הרב של ההר, היו בו בעת העתיקה 
התוספת  ומכאן  ה"בעל"  לעבודת  פולחן  מעשי 
הערבי  שמו  חצור".  בעל  "הר  לשמו  המקראית 
המקראי  שמו  את  משמר  עצור,  ג'בל  ההר  של 
של ההר "הר חצור", ללא תוספת עבודת הבעל. 
חצור,  הר  ההר  של  שמו  קריאת  על  בהקפדה 
נבואתו  את  מקיימים  אנו  ה"בעל",  תוספת  ללא 
של הושע - "והסירותי את-שמות הבעלים מפיה; 

ולא-ייזכרו עוד בשמם" )הושע ב' י"ט(.
סיור להר חצור-  מהיישוב עמונה הסמוך לעפרה 
נצא בסימון שבילים ירוק המטפס לפסגת ההר. 
בדרך הטרשית נפגוש עשרות שומרות נטושות, 
שהמשיכה  הגפן  לחקלאות  שנה   400 בן  שריד 
)בדומה  בשומרון  הגבוהים  במקומות  להתקיים 
של  ההבטחה  למקום  בהליכה  חברון(.  להר 
הציווי  את  רגלינו  במו  מקיימים  אנו  אברהם, 
ָבָּאֶרץ  ִהְתַהֵלְּך  קּום  ההבטחה-  בסוף  שנאמר 

ְלָאְרָכּּה ּוְלָרְחָבּּה ִכּי ְלָך ֶאְתֶּנָנּה!

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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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

לב       פתל     פ ק

+         +    

הבית שתמיד רציתם

 Æביישוב התורני≠לאומי נריה גרות ∞±≥ משפחות והוא נמצא בתנופת בניה Æדקות ממודיעין וקרית ספר¨ שוכן היישוב שתמיד רציתם לגור בו ±µ≠בלב הארץ¨ ∏≤ דקות מירושלים ומת“א ו
ביישוב מגוון שירותים לכל הגילאים∫ בתי כנסת לכל העדות ˇ מעון ˇ ∂ גני ילדים ˇ משחקיה ˇ תלמוד תורה ˇ אולפנה ˇ מקוואות ˇ מגרשי ספורט ועוד

מחכים לכם בנריה...

דו משפחתי¨ ±±± מ“ר¨

¥ חדרים ´ µ∏ מ“ר מעטפת

דו משפחתי¨ ∑±± מ“ר¨

¥ חדרים

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

www.halel4U.co.il 054-9393030
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תעודה של כבוד לשר החינוך 
שומרון,  בקרני  חגיגי  בטקס 
החינוך  שר  השבוע  קיבל 
אות  תעודת  את  סער  גדעון 
תרומתו  על  ההתיישבות,  יקיר 
ביו”ש  החינוך  מוסדות  לפיתוח 
ישראל  ילדי  לחיבור  ופעילותו 
כלשון  ולמסורת,  לערכים 
העניקו  האות  את  התעודה. 
דני  יש”ע,  מועצת  יו”ר  לשר 
דיין, הרצל בן ארי ראש מועצת 
קרני שומרון וחננאל דורני ראש 
ציין  דיין   . 1 קדומים  מועצת 
הוכיח  הוא  כי  לסער  בברכתו 
ושומרון  ליהודה  נאמנותו  את 
מערכת  של  הציוניים  ולערכיה 
הנרגש  השר  בישראל.  החינוך 
כי  שנשא  התודה  בדברי  אמר 
עניינם  רק  איננה  “ההתיישבות 
של המתיישבים אלא עניינו של 

עם ישראל כולו”.

השר  מתקדמת  אקדמיה 
במרכז  גם  השבוע  ביקר  סער 
ל  א י ר א י  א ט י ס ר ב י נ ו א ה
האוצר,  בשר  מלווה  כשהוא 
השניים  שטייניץ.  יובל  ד”ר 
הרובוטיקה  במעבדות  ביקרו 
ונחשפו  המרכז  של  והביולוגיה 
לפיתוחים ומחקרים מתקדמים, 
בטקס  השתתפו  מכן  ולאחר 
הלימודים  שנת  פתיחת 
אמר  שטייניץ  השר  האקדמית. 
2 כי “היום הזה הוא  לתלמידים 
יום חג. היום נכנסתם ללימודים 
במרכז האוניברסיטאי באריאל 
תצאו  אתם  השנה  ובסוף 
מאוניברסיטת  הקיץ  לחופשת 
רשמית  אוניברסיטה   – אריאל 

של מדינת ישראל”.
כלי  עשרות  ומזדהים  נוסעים 
הלאום  בדגלי  מעוטרים  רכב 
השתתפו בסוף השבוע בדרום 

מחאה  במפגן  חברון  הר 
האזור,  חקלאי  עם  והזדהות 
האחרונים  בשבועות  הנמצאים 
תחת מקפה קשה מצד ארגוני 
השמאל הקיצוני והאנרכיסטים 
שנערך  האירוע,  במסגרת   . 3
בירוק,  נשים  תנועת  ביוזמת 
ח”כ  את  המשתתפים  פגשו 
אליעזר  הרב  את  אלדד,  אריה 
אלטשולר ואת תושבי היישובים 

בסביבה.
המציאות  גרסת   – חטופים 
“מאהל  השבוע  הוקם  באפרת 
נוער  לבני  הפונה  הידברות” 
נושאים  היום  סדר  על  ומעלה 
התארח  במאהל  אקטואליים. 
קרב  נווט   , 4 לויטוב  עמוס 
בחיל האוויר שנפל בשבי המצרי 
במהלך מלחמת ההתשה ושוחרר 
בשבי  שנים  ארבע  כמעט  לאחר 
במסגרת עסקת חילופים. לויטוב 

החוויות  על  הנוער  לבני  סיפר 
ועל  הביתה  השיבה  על  מהשבי, 
ההסתגלות הקשה לחיי החופש.

חדש  מיזם  ברשת  מתנחלות 
ומרענן ברשת: בלוג חדש בשם 
“מתנחלות ברשת” משתף את 
גולשי האינטרנט במחשבותיהן 
 . 5 צעירות  נשים  חמש  של 
החמש – תמר אסרף מעלי, רחלי 
סגל ומאירה דולב מטלמון, הילה 
לוקסנבורג מכפר אדומים ומירי 
מנווה  במקור  מעוז-עובדיה, 
ירושלים.  תושבת  וכיום  צוף 
לציבור  מציגות  הבנות  יחד, 
החיים  של  אחרת  זווית  הרחב 
שמחברת  ושומרון,  ביהודה 
ישראל  נשות  כל  את  מאליה 
או  מפרידים  קווים  ללא  יחדיו, 
שווה  מיותרים.  סטריאוטיפים 

צפיה בהחלט. כנסו ל:
www.mitnachlot.com

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


