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“ׁשֹוב כ המלאכים  לבשורת  הקדמה 
ֵבן  ְוִהֵּנה  ַחָּיה  ָּכֵעת  ֵאֶליָך  ָאׁשּוב 
ִאְׁשֶּתָך” בא הציווי על ברית  ְלָׂשָרה 
המילה שעליו קראנו בסוף פרשת לך לך. 
למעשה כבר באותה פרשה נכרתה הברית 
עם התחייבויות שבין שני הצדדים. הקב”ה 
את הארץ  וכן  הזרע,  את  לאברהם  הבטיח 
ְמֻגֶריָך  ֶאֶרץ  ֵאת  ַאֲחֶריָך  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  “ְוָנַתִּתי 
ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם”. מצד שני 
ְּבִריִתי  ֶאת  “ְוַאָּתה  מאברהם  תבע  הקב”ה 
ִתְׁשמֹר ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם.... ִהּמֹול 
ָעְרַלְתֶכם  ְּבַׂשר  ֵאת  ּוְנַמְלֶּתם  ָזָכר.  ָּכל  ָלֶכם 

ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם”. 

כתנאי  נתבעה  המילה  ברית  דווקא  מדוע 
הרמב”ן  הארץ?  ולהבטחת  הזרע  לברכת 
של  טעמה  עם  בעיקר  התמודד  בפירושו 
הקדמת חובת ברית המילה לברכת הזרע. 
הולדת  של  הקדושה  נקבעה  בכך  לדבריו 
נתכנו  לבדו  לו  אשר  השם  “וברוך  יצחק: 
לבא  אברהם  את  וצוה  שהקדים  עלילות 
להיות  שרה,  שתהר  קודם  להמול  בבריתו 

זרעו קדוש”. 
ללמוד  אפשר  המלבי”ם  של  הדברים  מן 
נוסף. המלבי”ם ביאר את כינויה של  כיוון 
השאר  בין  ברית”.  כ”אות  המילה  מצוות 
הסביר: “עתה יפרש איך שהיא אות ברית... 

על הפרשה וירא

שבת
זמני ה

הרשויות  ראשי  של  שבת  שביתת 
ראש  משרד  מול  ושומרון  ביהודה 
פוסקים  בלתי  מפגשים  הממשלה, 
בכירים,  ופוליטיים  מדיניים  גורמים  עם 
ומנהיגי  תושבים  של  מחאה  מכתבי 
ציבור וגם שני סרטונים חדשים ברשת 
– זהו רק חלק מפעילות מועצת יש”ע 
דו”ח  העברת  למען  האחרון  בשבוע 
הממשלה  ראש  “על  בממשלה.  לוי 
זכויות  שוויון  וליצור  הדו”ח  את  לאמץ 
והזדמנויות לתושבים במרחב”, אומרים 
 – השבוע  בישעמדה  הרשויות.  ראשי 
אודות  בתמונות,  מלווה  מפורט,  עדכון 
הפעילות החשובה, וגם תשובה לשאלה 
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מדרגה  עליית  נרשמה  השבוע 
משמעותית במאבקם של תושבי יהודה 
ושומרון למען העברת דו”ח לוי בממשלה. ראשי 
הרשויות ביו”ש פתחו בשביתת שבת מול משרד 
ראש הממשלה כדי להעלות לאישור את הדו”ח 

כבר בשבוע הקרוב.
ובהם  רבים,  פרויקטים  כי  ציינו  הרשויות  ראשי 
אוכלוסייה  ילדים,  גני  לשרת  המיועדים  כאלה 
צרכים  ובעלי  מוגבלים  וקהלים  מוחלשת 
רבות  הגבלות  בשל  מתקדמים  אינם  מיוחדים, 
אותו מבקש  הנובעות מהמצב המשפטי הקיים, 
דו”ח לוי להפסיק בשם זכויות האדם וההגדרות 

המשפטיות ההולמות את המצב הקיים באזור.
מאהל  את  פקדו  רבים  כנסת  וחברי  שרים 
המחאה, לאות הזדהות עם המחאה, בהם השר 
גדעון סער, השר יולי אדלשטיין, השר ישראל כץ, 
הממשלה  לראש  המשנה  לבנת,  לימור  השרה 

השר סילבן שלום והשר גלעד ארדן.

מועצת יש”ע, בשיתוף עם תנועת ישראל 
שלי, הפיקה והפיצה השבוע 2 סרטונים 
המבקשים להביא למודעות ציבורית את חשיבותו 

של מהלך אישור הדו”ח בממשלה.
בסרטון הראשון, אליו אפשר להגיע בגוגל באמצעות 
חיפוש המילים “הממשלה צריכה לאשר”, מוסבר 

רשאית  אינה  ישראל  ממשלת  לפיה  הטענה  כי 
בחירות,  תקופת  בזמן  עקרוניות  החלטות  לקבל 
מינתה  למשל,  כך  המציאות.  עם  מתיישבת  אינה 
בשנת  פרס  שמעון  בראשות  הזמנית  הממשלה 
1995 את הגב’ דורית בייניש לכהונה בבית המשפט 
ניהלה הממשלה בראשות אהוד ברק  העליון; כך 
משא ומתן מתקדם עם הנהגת הרשות הפלסטינית 
בדצמבר 2000; כך החליט אהוד אולמרט כראש 
עמונה  היישוב  בתי  את  להחריב  זמנית  ממשלה 
בפברואר 2006, למסור את חצר סרגיי בירושלים 
משא  ולנהל   2008 באוקטובר  הרוסית  לממשלה 
ומתן עם חמאס בפברואר 2009. את כל המהלכים 
העקרוניים הללו ביצעו ממשלות זמניות, ממשלות 
מעבר, או ממשלות בתקופת בחירות. האם שונה 
מהלך  לבצע  מבקשת  הממשלה  כאשר  הדין 
בציבור  מאוד  רחבה  לתמיכה  הזוכה  ולאומי  ציוני 

הישראלי?
שממשלת  בטענה  היגיון  שיש  נניח  אם  גם  אגב, 
מעבר אינה רשאית לקבל החלטות הרות-גורל - 
האם דו”ח לוי עונה להגדרה הזו? גם כאן התשובה 
שלילית. דו”ח לוי נועד לתקן מצב של עוולה כלפי 
תקנות  תחת  הכורעים  מתיישבים,  אלף   360
כלכלית,  חיים  שגרת  מאפשרות  שאינן  דרקוניות 
שכמעט  בעוד  תקינה.  ומוניציפאלית  חברתית 
מפעילות  נהנים  ושומרון  יהודה  מערביי   %100
הפלסטינית,  הרשות  ממשלת  תחת  עצמאית 
נאלצים מאות אלפי היהודים באזור להתנהל תחת 
בכל  כמעט  לרעה  אותם  המפלה  צבאי  משטר 
תחומי החיים. דו”ח לוי מבקש לשים סוף לאפליה 
הזו ולקבוע עקרונות ראויים שיתקנו את העוול. האם 
ימים אלה,  אסיר שחפותו הייתה מתגלה במהלך 
היה נענה בשלילה לבקשתו לשוב לביתו, בטענה 
שזוהי תקופת בחירות? בוודאי שלא. לאישור דו”ח 
לוי ותיקון העוול אין כל קשר לבחירות, ולכן אישורו 

חייב להתרחש מיד וללא דיחוי נוסף.

ע”י  השבוע  שהופץ  השני  הסרטון 
שלי,  ישראל  ותנועת  יש”ע  מועצת 
הוא סרטון אנימציה בכיכובם של רב החובל 
 – נאמני  הנאמן  ועוזרו  אהוד  חברו  ביבי, 
הנלחמים להגנת ספינתם מפני שודדת-הים 
פתרון  להציע  מנסה  אדמונד  המלח  טליה. 
מהיר ופשוט לבעיה, אך... טוב, לא נגלה את 
חברת  בהפקת  הזה,  הסרטון  את  גם  הכל. 
פשוט  בחיפוש  למצוא  ניתן  “שרוטונים”, 
בגוגל אחר המילים “שומרים על ההתיישבות 

מפיראטים”.

המשך מעמוד השעריש”עמדה

לאשר. עכשיו.

השר ישראל כץ בביקורו במאהל המחאה

מתוך הסרטון

שודדת הים טליה ששון. מתוך הסרטון

www.facebook.com/my.yesha
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אם במה שהרושם הזה נראה וגלוי לכל ובו 
יזכרו כל בעלי הברית את הברית אשר כרת 
ה’ עמהם... ואם במה שבזה יתאחדו כל בעלי 
הברית להיות לגוי אחד בארץ ניכרים באות 

ברית כי הם כולם עבדי א-ל אחד”. 
ולהבטחת  הזרע  לברכת  התנאי  זה,  פי  על 
הארץ הוא יצירת אות המייחד את כל הבאים 
הכלי  היא  זו  אחדות  אותם.  ומאחד  בברית 
שבתוכו יכול זרעו של אברהם לזכות ולרשת 

את הארץ. 
נקודה זו הודגשה על ידי מו”ר הרב שג”ר ז”ל 
סביב מאמר מן הירושלמי במסכת פסחים. 
הירושלמי מעמיק בדברי המשנה המדברת 
את  לשחוט  “ההולך  אדם  של  מקרה  על 

פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין 
בבית חמיו”. הדיון שם הוא בעניינו של אדם 
המצוי בדרך ומעוניין לבטל את החמץ שלו, 
המקרים  בשלושת  עניין  מוצא  והירושלמי 
– שחיטת פסח, מילת הבן,  הבאים במשנה 
ברית  חמיו.  בבית  אירוסין  סעודת  ואכילת 
 – חמורות  מצוות  הם  פסח  וקרבן  המילה 
שתי מצוות עשה היחידות שעל ביטולן יש 
אינה  חמיו  בבית  אכילה  ואילו  כרת,  עונש 
אלא עניין של נימוס או שמחה והנהגה יפה. 
על כך אומר הירושלמי: “בוא וראה מה גדול 
הוא השלום, שהוקש לשני דברים שחייבין 
פסחו”.  ושחיטת  בנו  מילת  כרת,  עליהם 
הרב שג”ר ביקש לראות את השלום - במובן 

של אחדות האומה - כתנאי הכרחי לזכייה 
בארץ. הדברים שלו שנאמרו בדרשה סמוך 
לפינויה של ימית בשנת תשמ”ב, נאמרו בצל 
המראות הקשים של יהודים נגררים על ידי 
חיילים ושל אזרחים המגדפים חיילים, ועל 
כך ביקש לזעוק שהמאבק על העם אינו יכול 

להיות נפרד מן המאבק על הארץ. 
הפסוקים  מן  גם  עולים  הדברים  כאמור, 
 – המילה  ברית  את  שהקדימו  עצמם 
 – ישראל  עם  את  ומאחדת  המייחדת 
ְוִהֵּנה  ַחָּיה  ָּכֵעת  ֵאֶליָך  לבשורת ‘ׁשֹוב ָאׁשּוב 
ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך’ עליה אנו קוראים בפרשה, 
ולהבטחת הארץ ההולכת ומתממשת בכל 

ספר בראשית.

על הפרשה וירא
המשך מעמוד השער ברית מילה, ברכת הארץ והשלום הפנימי
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סיפורי ארץ ישראל
רב החובל האיטלקי בשרות יהדותו – חלק ב’ 

תקציר החלק הראשון: לאחר שירות מעורר כבוד 
בן עשרות שנים, פרש רב החובל היהודי של הצי 
האיטלקי, אנג’לו לוי ביאנקיני, לקראת סופה של 
הוא  קצר  זמן  לאחר  הראשונה.  העולם  מלחמת 
נקרא שוב אל הדגל הפעם בשרות משרד החוץ 
האיטלקי להיות נציגו ב’ועד הצירים’. ועד זה – 
הצהרת  ביישום  הבריטי  למנדט  לייעץ  תפקידו 
בלפור. לוי ביאנקיני מאושר מהשליחות החדשה 
בצורה  לשלב  יכול  הוא  עכשיו  עליו.  שמוטלת 
מלאה בין נטייתו הציונית הנלהבת כלפי עמו ובין 
בשליחותו  חונך.  עליה  האיטלקית  הלאומנות 
בין  בארץ,  היהודיות  המושבות  בין  עובר  הוא 
אזורי המלחמה שעדיין מתרחשת בשטח ורואה 
את עמו הנאבק להיאחז בארץ אבותיו, מתרשם 
הוא   - מכך  יתרה  האנשים.  את  ומחזק  עמוקות 
מנסה לשכנע את אנשי המושבות שלא להתלהב 
יתר על המידה מן המושיע הבריטי שהצילם מן 
את  לחלוטין  עצמם  על  לקבל  ושלא  התורכים 
המנדט הבריטי. הוא מאמין כי שילוב השליטה 
בארץ ישראל בין ארבע המעצמות – הבריטית, 
הוא שייתן  והאיטלקית  הצרפתית, האמריקאית 

ליהודים את הכוח הרב ביותר בארצם.

• • •

אביב א בתל  המלון  בבית  ישב  נג’לו 
מזמן  לא  הלאה.  לעשות  מה  וחשב 
חזר הוא מסיבוב ארוך בצפונה של 
ליבם של  על  לדבר  הוא  ניסה  ישראל,  ארץ 
כל  את  לשים  להם  כדאי  שלא  התושבים 
הביצים בסל אחד – זה של השליטה הבריטית. 
הוא האמין בכל ליבו כי האומה האיטלקית 
יושבים  מיהודייה  ושרבים  מגיע  הוא  ממנה 
לעזור  יוכלו  בממשל  הגבוהים  בחלונות 
ליהודים בארץ ישראל בשילוב עם הבריטים. 
הוא לא התרשם מהצהרת הכוונות הבריטית 
חזק  שמושך  ויצמן  חיים  את  לתקוף  והחל 
את המושכות לכיוון העצמת הבריטים. הוא 
התנגד לגישתו של ויצמן והאחרון - אף הוא 
הגיע לאחרונה  אף  לאנג’לו  חייב.  נשאר  לא 
ובו הוא אומר דברים  ויצמן  מכתב אותו כתב 
כלפי העם  מסירותו  לגבי   – אנג’לו  חמים על 
כך שהוא  על  רבב  בו  מטיל  גם  אך  היהודי, 
האיטלקים.  הכלכליים  לאינטרסים  נאמן 
אנג’לו הרגיש כי הוא מתחיל להילכד בתוך 
הוא  ואינטרסים שונים.  אינטריגות  סבך של 
לא חיבב את המצב שאליו נקלע. הוא הסתכל 
בנפשו פנימה ולא ראה שום סתירה בעצמו. 
נאמן היה לעמו ורצה את טובתו, אך הרגיש 
כי גורמים שונים מנסים להכשיל אותו. בצר 

לו ישב וכתב מכתב לאשתו: 
“יקירתי, אני לא חושב שימצא חן בעיניך כאן. 
יש פה כמה אנשים אינטליגנטים, אבל יש להם 
הרבה  תיאוריות.  מדי  ויותר  בעיות  מדי  יותר 
כאן, כולל נשים, חושבים שהמשימה היא להציל 
באופן  ישראל  ואת  כללי  באופן  האנושות  את 
אני  וחלומות,  תקווה  מלא  לכאן  באתי  פרטי. 

לאט חודר למציאות אשר אינה נוחה. האירועים 
אני  מחרתיים  ויותר.  יותר  חמורים  נעשים  כאן 
נוסע למצרים לראות את גנרל אלנבי ולהזהירו 
לאנשים  העתיד  יהיה  מה  העתיד.  מסכנות 
המסכנים האלו? כל כך מלאים באשליות וקלים 
טוב,  דבר  שום  לדמיין  יכול  לא  אני  להתלהב, 

הרבה סבל להרבה שנים”.
אג’לו סיים את מכתבו, נאנח אנחה עמוקה, 
הכניסו למעטפה וחתם אותה. הוא היה מעט 
החליט  הוא  מפוכח:    - זאת  ועם  מאוכזב 
התפטרות  מכתב   – נוסף  מכתב  לכתוב 

מתפקידו ב’ועד הצירים’. 
זמן קצר אחרי כן עשה את דרכו חזרה לרומא. 
ויכולת  הרחבה  הנפש  בעל  מיודענו,  אך 
כשהגיע  מיד  שמריו.  על  נח  לא  העשייה, 
עם  פגישה  לקבוע  ניסה  האיטלקית  לבירה 
ויצמן. אחרי זמן מה הם נפגשו בפאתיה של 
ורסיי’  ‘ועידת  היא  בפריז  השלום’  ‘ועידת 
שהסכמיה המפורסמים היוו את סיכומה של 
התקופה הקשה ביותר שידעה אירופה עד אז 
ולוי  ויצמן  אך  הראשונה.  העולם  מלחמת   –
האינטרסים  קידום  על  רק  חשבו  ביאנקיני 
בפוליטיקה  שנוצר  החלל  מתוך  היהודיים 
מאושש  לאיטליה  חזר  אנג’לו  העולמית. 
קהילתו  בקרב  שאת  ביתר  לפעול  והחל 
וממשלתו. הוא אף המשיך בנסיעותיו ופקד 
אחרי  במחנותיהם.  ישראל  ארץ  פליטי  את 

כי  אנג’לו  הרגיש   עצמו  את  המריץ  שקצת 
 1919 ובפברואר  ישראל  לארץ  לחזור  עליו 
עגן שוב בארץ. הגעתו הייתה בתזמון מושלם 
כדי להשפיע את כוחו: פתאום הגיע השמועה 
לאוזנו על תהלוכה מסורתית אותה עומדים 
לעשות הערבים בנבי מוסא. הוא חשש מאוד 
בצורה  להתפרץ  עלולה  שכזו  שתהלוכה 
חש  הוא  בירושלים.  היהודים  כלפי  אלימה 
לקרוא לאסיפה את הנוגעים בדבר הביטחון 
לגרום  הרב  שכנועו  בכוח  והצליח  באזור 
למושל הצבאי של ירושלים לתגבר את כוחות 
להיהפך למרחץ  ולא לתת לתהלוכה  הצבא 
מיכולתו  מעודד  בכך.  הצליח  ואכן  דמים, 
להשפיע שוב יצא מארץ ישראל והפליג על 
ספינת קרב איטלקית בין נמלי הים התיכון, 
באזור.  שונים  מנהיגים  עם  קשרים  יוצר 
בהפתעה.  אנג’לו  את  תפסו  תר”פ  פרעות 
חש  שקרה  ממה  נשמתו  עמקי  עד  מזועזע 
חברו  על  להשפיע  כדי  רימו  סן  לועידת 
משכבר הימים ונשיא איטליה דאז, פרנצ’סקו 
ניטי, להגיע לפיתרון בארץ ישראל. נבואותיו 
הקשות על שלטונה הלא יציב של בריטניה 
אמר  אנג’לו  להתממש.  החלו  ישראל  בארץ 
אני!  גם  “אתם פטריוטים?  בלהט:  היתר  בין 
יהודי,  כל  ליהודים:  בארץ  רוצה  אני  ולכן 
שמרגיש חופשי בארצו יחיה שם, אבל ברגע 
של מצוקה ידע כי יש מקום שבו היהודים הם 

בני חורין ללא תנאי – בארץ ציון!”.
אנג’לו לוי ביאנקיני חדור השליחות המשיך 
מנסה  התיכון  במזרח  הרבים  במסעותיו 
להשפיע על גורמים שונים לטובת עמו כמו 
באזור.  האיטלקיים  האינטרסים  לטובת  גם 
שבין  בגבול  הצפון  לאזור  הגיע  היתר  בין 
הצרפתי  לזה  הבריטי  המנדט  שליטת  אזור 
על  בדווים  בהתנפלות  מותו  את  מצא  שם 
ובאי  צרפתיים  קצינים  שהובילה  רכבת 
לעבר  דמשק  בין  המקומיים  הערבים  כוחם 
הירדן. יש הטוענים כי המניע לרצח היה שוד 
ומולם כאלו שטענו כי מדובר ברצח פוליטי 
בהזמנה. כך או כך איבד העם היהודי בנסיבות 
מצערות אלו את אחד מבניו המסורים ביותר.  
של  ומחליפו  ביאנקיני  לוי  אנג’לו  של  חברו 
דוד מונטגיו  דר’  ב’ועד הצירים’,  וייצמן  דר’ 
חבר  מעולם  לאיש  היה  “לא  לו:  ספד  אידר 
לסניורה  נחמה  מלות  בפינו  אין  נאמן.  יותר 
ביאנקיני ולילדים. לאיטליה אבד פקיד צבא 
גיבור, ליהודים אבד בן מסור ונאמן, והעולם 
להסתפק  עליו  כי  בדלדולו  יותר  מרגיש 
ליהנות  יכול  היה  אשר  תחת  אלו  בזכרונות 
מרוח נבואתו היצרנית שהתגלתה במרצו של 
המפקד ביאנקיני”. רחוב על שמו נמצא בין 
הרחובות הלל ושמאי בירושלים בקרבת ‘בית 

הכנסת כמנהג בני רומה’. 

מתוך מחקרם של עודד ישראלי וצמרת רבקה 
אביבי.

אבישי דגן

חמורים  נעשים  כאן  האירועים 
נוסע  אני  ויותר. מחרתיים  יותר 
למצרים לראות את גנרל אלנבי 
מה  העתיד.  מסכנות  ולהזהירו 
יהיה העתיד לאנשים המסכנים 
האלו? כל כך מלאים באשליות 
יכול  לא  אני  להתלהב,  וקלים 
הרבה  טוב,  דבר  שום  לדמיין 

סבל להרבה שנים”
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אחוריתמראה
הרוב המכריע של הציבור, כולל רבים במחנה השמאל, דוחה 

פתרון הכרוך בהקמת מדינה פלשתינית. הרוב המכריע של 
הציבור, כולל רבים במחנה הימין, דוחה פתרון הכרוך בסיפוח 
כל השטחים על אוכלוסייתם הערבית, וכמעט כל יהודי בארץ 

מסכים שירושלים איננה נושא למיקוח. מי שאינם מוכנים 
להתפשר, אלא מלבים יצרים ויוצרים משברים ודואגים לקיום 

מתחים בציבור ומאכילים את כלי התקשורת במלחמות-
סרק, הם הפוליטיקאים. הם מנצלים את כלי התקשורת כדי 
לזכות בפרסומת וכלי התקשורת משחקים לידם, כי מלחמות 

הפוליטיקאים הן חומר הגלם, שממנו עשויות החדשות".
)יוסף )טומי( לפיד ז"ל, מעריב 15.4.1987 – לתשומת לבו של 

הקורא יאיר לפיד(
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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

מת 	 	 	 	 	 	 דל	

ס				+									+

 בעל עיטור המופת במלחמת יום הכיפורים  מייסד מדרשיית עמליה  
מנכ“ל משרד הדתות  מנכ“ל משרד החינוך והתרבות  חבר כנסת ויו"ר ועדת החינוך 
ויו"ר הוועדה לזכויות הילד   ויו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה  חבר כנסת   חבר כנסת 
 חבר כנסת ויו"ר הועדה לביקורת המדינה  שר הרווחה  אביר "איכות 
השלטון" 2008  אות הפרלמנטר המצטיין מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה    ח"כ 
 המצטיין מטעם המועצה לשלום הילד  ח"כ מצטיין בחקיקה ציונית מטעם המכון לאסטרטגיה ציונית

 הח"כ המצטיין בכנסות ה- 15, ה- 17 וה-18 (הנוכחית)

אורלב, מנהיג אחראי ומנוסה.
הדתית-לאומית זהותנו  את  לטשטש  לא   כדי 
ולא תמחק  כדי שהציונות הדתית לא תפורק 
ישגשגו המפדל  של  החינוך  שמפעלי  כדי   
יתרחבו והישיבות  התורה  שמוסדות   כדי 
 כדי שתשלומי חינוך ילדינו יצומצמו באופן ניכר 
 כדי שההתיישבות היהודית בארץ ישראל תפרח
 כדי שהניסיון, האחריות והבגרות ינצחו!

אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל
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שבגוש  גילה  בהר  ראשון  טוהר 
טהרה  מקווה  השבוע  נחנך  עציון 
הקמת  לאחר  שנה   44 ראשון, 
מתגוררים  במקום   . 1 היישוב 
תוך  וחילוניים,  דתיים  זה  לצד  זה 
המאפשרות  וסובלנות  התחשבות 
החגיגי  באירוע  משותפים.  חיים 
היישוב,  השתתפו עשרות מתושבי 
וכן הרב בניהו שמואלי ראש ישיבת 
המקובלים נהר שלום, הרב מתניה 
דניאל  נווה  היישובים  רב  שחר  בן 
יעקב  והר גילה, השר לשירותי דת 
דוידי  מרגי וראש מועצת גוש עציון 
ה-17  המקווה  זהו  כי  שציין  פרל 
של  להקמתם  תקווה  והביע  בגוש 

רבים נוספים בקרוב.

בנימין  במועצת  כושר  שעת 
על  האחרונים  בחודשים  עמלים 
אופניים  שבילי  של  הכשרתם 
ברחבי האזור, והתוצאות ממהרות 
מ”תיירות  רונצקי  משה  להגיע: 
בנימין” מדווח כי מאז חג הסוכות, 
מגיעות בכל יום שישי קבוצות של 

אחת  לשבילים.  רוכבים  עשרות 
שסיירו  רוכבים  כ-20  של  מהן, 
סובב  בשביל  כשבועיים  לפני 
הסריטה  אף  שילה-עלי,  מעיינות 
ליוטיוב  אותו  והעלתה  הסיור  את 
הרוכבים  אחד  של  בעריכתו   , 2
רוזיליו מחשמונאים. חפשו  עמי   –

בגוגל: סינגל סובב עלי ושילה.

בחברון  בחברון  שרה  חיי 
בשבת  אלפים  לקליטת  נערכים 
הבחירות  בסימן  שרה.  השנה,  חיי 
להוות  חברון  צפויה  הקרובות, 
הציבור  של  מרכזית  מפגש  נקודת 
על  נוסף  לגווניו.  והלאומי  הדתי 
הסעודות  המיוחדות,  התפילות 
והסיורים, יתקיימו השנה גם דיונים 
אידיאולוגיים  בנושאים  ורבי-שיח 
רבנים,  ישתתפו  בהם  ואקטואליים, 
וכן חברי כנסת  ראשי ההתיישבות, 
בחברון  הבאה.  לכנסת  ומועמדים 
מקום  להזמין  מומלץ  כי  מדגישים 

בהקדם.
מתושבי  מאות  מכאן?  נזוז  לא 

פקק  נגד  השבוע  הפגינו  בנימין 
התנועה הקבוע המשתרך מדי יום 
במחסום חיזמא בכניסה לירושלים 
אלף  כ-150  מאלץ  המחסום   . 3
להמתין  וערבים,  יהודים  תושבים, 
לעיר  בכניסה  ארוכות  שעות 
הדרך  למשל  כך  ממנה.  וביציאה 
בין חיזמא לאדם שנמשכת בדרך 
בשעות  יכולה   - שעה  כרבע  כלל 
של  כשעתיים  להימשך  השיא 
ראש  רואה,  אבי  בפקק.  המתנה 
נפגש  בנימין,  האזורית  המועצה 
פעמים  האחרונים  בחודשים 
ובכירים  ביטחון  גורמי  עם  רבות 
טמון  הפתרון  ולדבריו  בממשלה, 
לשינוי  שיביאו  תכניות  באישור 

המציאות התעבורתית באזור.

הארצי  המרכז  בטופ  אריאל 
חנך  באריאל  מנהיגות  לפיתוח 
בשם  חדש  אירועים  אוהל  השבוע 
בטקס  נפתח  האירוע  טופ”.  “ביג 
אריאל  קרן  יו”ר  ע”י  מזוזה  קביעת 
הדתית  המועצה  וממונה  לפיתוח 

בעיר, אלי ארביב. השתתפו בו ראש 
העירייה רון נחמן, מנכ”לית העירייה 
הקרן  מנכ”ל  גולן,  חנה  לשעבר 
משלחת  וכן  צימרמן  אבי  לפיתוח 
לחזק  שבאה  מארה”ב  ידידים 
ונהנתה  המיוחד,  הפרויקט  את 
האקסטרים  מפעילויות  הדרך  על 

. 4 במרכז לפיתוח מנהיגות 

חדשה  תוכנית  חיובי  חיזוק 
לשילוב מתנדבים חרדים בשירות 
הושקה  הגבול  במשמר  האזרחי 
השבוע. בטקס ההשקה השתתפו 
מנכ”ל מנהלת השירות שר-שלום 
ג’רבי ומפקד מג”ב ניצב יורם הלוי 
ישולבו  המסלול  במסגרת   . 5
בפעילות  חרדים  צעירים  עשרות 
של  התפר  בקו  הגבול  משמר 
שמש.  בית  באזור  ירושלים 
היהודי”  “הקול  אתר  לשאלת 
שי  רפ”ק  מג”ב,  דובר  הבהיר 
חכימי, כי המתנדבים החדשים לא 
יידרשו לצאת לפעילויות הכוללות 

פינוי יהודים מבתיהם..

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

ומועמד  התורניים  הגרעינים  רשת   - תורה"  "שעלי  יו"ר  נסימי,  רחמים  הרב 
המפדל-הבית  לראשות  באורלב  תומך  ה-19,  לכנסת  היהודי  הבית  לרשימת 

היהודי

ח"כ זבולון אורלב, המועמד לראשות המפדל - הבית היהודי, והרב רחמים נסימי, המתמודד ברשימה, 
החליטו להביע את הערכתם ההדדית באמצעות תמיכה פומבית האחד בשני.

הרב נסימי הביע את הערכתו הרבה לפעולותיו של אורלב, כנציג הציבור הנאמן למען הגרעינים התורניים 
וקרא לכל מי שאהבת התורה, העם והארץ חשובים לו לתמוך באורלב.

הגרעינים  בפרויקט  נסימי  הרב  של  האדירה  להצלחתו  הרבה  הערכתו  את  הביע  מצידו  אורלב  ח"כ 
התורניים בו רואים השניים את פניה היפות של הציונות הדתית וקורא לתמיכה ברב נסימי למקום 

ראוי ברשימת המפדל-הבית היהודי לכנסת

אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל

�רק האחדות תרחיב את מעגלי המצביעים�

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 
תמונות: רענן כהן, אברהם פריד, יוסי בן חמו ומרים צחי – מקור ראשון

 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


