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בפנינו ה מציבות  האחרונות  פרשיות 
עליון,  מלאכי  של  דמויות  שתי 
השונים זה מזה, אך משלימים זה את 
מבטאים  אשר  אחים  שני  ויוסף.  יהודה  זה- 
שני כוחות באומה- כח החיים והיצירה וכח  

יוסף מבטא את יסוד החיים. מרגע פגישתנו 
לחולל,  מלעשות,  פוסק  אינו  הוא  עימו 
מוסיף  יוסף  המציאות.  את  להפוך  לייסד, 
יסודות  בה  ומגלה  הקיימת,  למציאות  כח 
ידי המהפכות שהוא  יותר על  חיים עמוקים 
מחולל. חלומותיו על אחיו, התנהלותו בבית 
הסוהר, עמידתו מול פרעה, העצמת מצרים, 
התנכרותו לאחים- כל אלה מראים את כוחו 
עוצמת  בעל  האלוקי,  המהפכן  יוסף  של 
ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו  החיים 'ְבּכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו 

ָבֶּהם ַעִמּים ְיַנַגּח'. יוסף מלא בחיי דרור, ומתוך 
כך מתגלגל למעצמת העולם הקדום.

המלכות.  יסוד  את  מבטא  יהודה  לעומתו, 
מרגע פגישתנו עימו הוא אינו פוסק מלהוביל, 
בזהירות.  המציאות  את  לנווט  להכריע, 
מופיע  אלא  כיוסף,  מהפכן  אינו  יהודה 
אביו.  לבית  הנאמן  ואחראי  שקול  כמנהיג 
ניכרים  יהודה  של  הממלכתיים  המאפיינים 
מאד- האחריות על יוסף הבוכה בבור, ניהול 
ואונן,  ער  מות  לאחר  המשפחתי  המשבר 
לקיחת אחריות על הריונה של תמר, עמידתו 
בפני יעקב לרדת שוב מצרימה לשבור אוכל, 
שליחתו  ויגש,  בפרשת  יוסף  בפני  עמידתו 
הירידה  לקראת  לפניו  להורות  אביו  בידי 
לגלות מצרים. יהודה נאמן לבית אביו ומתוך 
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ישראל  מדינת  אמורה  הקרוב  שני  ביום 
לבית  בנוגע  למסור לבג”ץ את עמדתה 
יעקב  התגורר  בו  הבית   – בחברון  עזרא 
הנוראות  הפרעות  לאחר  גם  עזרא 
בתרפ”ט ותרצ”ו. ערכאה שיפוטית בכירה 
להימסר  צריך  המבנה  כי  קבעה  כבר 
בחברון,  היהודי  היישוב  לידי  חזרה 
המדיני  הדרג  חברי  גם  ממליצים  וכך 
לוי. בישעמדה  וכן דו”ח השופט  והצבאי 
מכתבו  וגם  היסטוריה  קצת   – השבוע 
ראש  אל  דיין  דני  יש”ע  מועצת  יו”ר  של 
הממשלה נתניהו, המזכיר את מחויבותה 
היהודי  היישוב  לפיתוח  הממשלה  של 
בחברון ומדגיש: “פרשת בית עזרא היא 
מקרה מבחן לביצוע מדיניות הממשלה 

הלכה למעשה”.
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המשך בעמוד הבא

מי אני ומה שמי?
החידה לילדים
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

צדק לבית עזרא

יעקב עזרא
בחברון.  שמיני  דור  היה  עזרא  שלום  בן  יעקב 
טעמן של הגבינות שהכין במחלבה הקטנה שלו 
וכך הצליח לפרנס את משפחתו,  יצא למרחוק, 
נעקרה  תרפ”ט  במאורעות  הילדים.   13 בת 
חזרו  זמן  לאחר  אך  מחברון,  היהודית  הקהילה 
חלק מהמשפחות לחברון ובהן גם משפחתו של 
יעקב. 7 שנים אח”כ, במאורעות תרצ”ו שוב פונו 
להתפנות,  עזרא  סירב  הפעם  אך  חברון,  יהודי 
ונותר לבדו בעיר. מדי לילה היה מסתגר בחדר 
היה  ובשבתות  ובריח,  מנעול  מאחורי  המרפאה 

שב אל משפחתו בירושלים.
ערביי  קהילת  אל  עזרא  התקרב  השנים,  עם 
הוא  ברחובותיה.  חופשי  מהלך  שהיה  עד  חברון 
“עד  העיר  את  לעזוב  חבריו  לקריאות  שעה  לא 
מצד  הלאומי  הנרטיב  התחזקות  זעם”.  יעבור 
לקח  עזרא  להיפך,  אותו.  הפחיד  לא  הערבים 
חלק בהלווייתו של ערבי מחברון שנהרג בפעולת 
האצ”ל במלון המלך דוד וגם ערך ביקור תנחומים 

אצל המשפחה.
הקוממיות,  מלחמת  פרוץ  ערב   ,1947 בשנת 
נאלץ יעקב לעזוב את עירו, חברון. מדינת ישראל 
קמה, אך עיר האבות נותרה מעבר ל”קו הירוק”. 
לשמוע  זכה  עוד  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 

שחברון שוחררה, אך כבר היה על ערש דווי. הוא 
כשדגל  תשכ”ז,  שבועות  בערב  עמיו  אל  נאסף 

ישראל כבר מתנוסס מעל חברון עירו.
בית עזרא

בבעלותו  היה  עזרא  שבית  יודעים  חברון  ערביי 
גם  שנים.  אותן  כל  לאורך  עזרא  יעקב  של 
שחרור  לאחר  הבית  את  שהשכירה  המדינה, 
האמת.  את  ידעה  ערבים,  לסוחרים  חברון 
במהלך האינתיפאדה השנייה נסגרו כל החנויות. 
יהודיות,  משפחות  המבנה  את  מאכלסות  מאז 
לשמחת בנו של יעקב, יוסף עזרא, המחזיק בכל 
נתון  הבית  כי  המאשרים  הרשמיים  המסמכים 

בבעלות משפחתו.
לסלק  קיצוני  שמאל  אנשי  ניסו  שנים  במשך 
כשהם  עזרא,  מבית  היהודיות  המשפחות  את 
יהודי,  נתקלים בעמדה משפטית נחרצת: הבית 
כל  המשפחות.  יגורשו  לא  חוקית,  הבעלות 
שנותר כעת, כדי לחרוץ סופית את גורלו היהודי 
של הבית לחיים ולא למוות, הוא שמדינת ישראל 
ונציגיה, יצהירו ביום שני הקרוב בפני בג”ץ כי הם 
מאשרים שאכן יש לאפשר למשפחות להמשיך 

לגור במקום.
מבחן לראש הממשלה

דני  יש”ע,  מועצת  יו”ר  שיגר  השבוע  בתחילת 

קורא  במכתב  הממשלה.  לראש  מכתב  דיין, 
הערכאה  של  עמדתה  את  לקבל  לנתניהו  דיין 
)ועדת  עזרא  בית  בעניין  שדנה  השיפוטית 
העררים( וקבעה הלכה למעשה כי על הממונה 
להקצות  באיו”ש  הנטוש  הממשלתי  הרכוש  על 
את המקום ליישוב היהודי בחברון תחת להותירו 

נטוש.
לפיתוחו  בראשותך  הממשלה  של  “מחויבותה 
וברורה”, כותב  ידועה  של הישוב היהודי בחברון 
ממשלה  שקיבלה  בהחלטה  “ומעוגנת  דיין, 
קודמת בראשותך: הממשלה תפעל לשמור על 
וביסוסו  ביטחונו  לקיומו,  הנחוצים  התנאים  כל 
של הישוב היהודי בחברון”. דיין מוסיף כי “פרשת 
מדיניות  לביצוע  מבחן  מקרה  היא  עזרא”  “בית 
הממשלה הלכה למעשה והזדמנות לצקת תוכן 

של ממש להחלטה דלעיל”.
מועצת  יו”ר  מדגיש  לבג”צ”,  אחרת  תשובה  “כל 
מאחורי  משמעית  חד  עמידה  “זולת  יש”ע, 
מוצדקת  בלתי  תהיה  העררים,  ועדת-  החלטת 
לפיתוח  התנכלות  משום  בה  יהיה  לחלוטין, 
כאילו  עמדה  והעדפת  בחברון  היהודי  היישוב 
משפטית שהוכתבה בעבר ע”י מאן דהוא שכבר 
סיים את תפקידו על פני עמדתה המנומקת של 

ועדת אדמונד לוי”.

פה ושם+
היישוב היהודי 

בעמק דותן

נתנאל אלינסון
עמק דותן הוא העמק הצפוני ביותר בעמקי השומרון, 
וגם הגדול שבהם.  אורכו של העמק כ 10 קילומטרים 
תל  מצוי  העמק,  של  הדרומי  בצידו   .3 כ  ורוחבו 
ארכיאולוגי גדול, ובו שכנה העיר הקדומה דותן. שטחו 
המיושב של התל מגיע ל כ 100 דונם. המילה "דות" 
שני  משמעותו  ודותיין-  בור,  בעברית-  משמעותה 
בארות  שתי  מצויות  דותן  לתל  מתחת  ואכן  בורות. 
עמוקות, וייתכן שזה מקור שמה של העיר- "עיר שתי 

הבארות".
יוסף, שקראנו  בסיפור מכירת  נזכרת לראשונה  דתן 
שהרחיקו  אחיו  אחר  הולך  יוסף  שעברה.  בשבת 
יז(.  לז,  )בראשית  בדותן"  "וימצאם  דתינה-  משכם 
שם  ועברה  מרעה  שטחי  בדותן  היו  המסופר  פי  על 
נזרק  שיוסף  לאחר  מצרימה.  היורדות  לשיירות  דרך 
לבור בדותן, מגיעה אורחת ישמעלים מגלעד בדרכה 
למצרים, והאחים מוכרים את יוסף לישמעלים. מכאן, 
שעתיד  באירוע  במצריים  לעבד  נמכר  יוסף  מדותן, 
לשנות את ההיסטוריה של עם ישראל.  )בראשית לז(

עם כיבושי יהושע, בראשית תקופת ההתנחלות, צפון 

לבנות  לנחלה  ניתן  דותן  עמק  ובכללו  השומרון 
צלפחד משבט מנשה. )יהושע יז( אזור זה מכונה 
בימי הנציבים של שלמה "ארץ חפר" על שם אבי 
המשפחה של בנות צלפחד- חפר בן מנשה. שמו 
של חפר נשתמר בתל אל מוחפר- הנמצא בחלקו 

הצפוני של עמק דותן )מלכים א, ד(.
צבא  ישראל,   מלך  יהורם  של  מלכותו  בתקופת 
חזאל מלך ארם צר על העיר דותן במטרה לתפוס 
את הנביא אלישע. על פי המסופר במקרא, נערו 
של  האדירה  הצבא  מכמות  מבוהל  אלישע  של 
מלך ארם. אלישע פוקח את עיני הנער, ומראה לו 

ש"רבים אשר אתנו מאשר אותם"- צבא ארם מוקף 
לראות.   מצליחים  ונערו  אלישע  שרק  אש,  ברכב 
והצבא  בסנוורים,  הצבא   את  מכה  הנביא  אלישע 

הארמי נכנע למלך ישראל בעיר שומרון. 
יהודית  בספר  קוראים  אנו  שני,  בית  ימי  בראשית 
יהודית,  דותן.  עמק  בסביבות  צפוף  יהודי  יישוב  על 
כורתת את ראשו של  אשה אלמנה מהעיר בתלויה, 
תשועה  מביאה  ובכך  היווני,  הצבא  שר  הולפרנס, 

גדולה לעם ישראל.
היא  האזור  של  הבירה  עיר  שני,  בית  ימי  בשלהי 
זו  עיר  חדרה.  נחל  אפיק  מעל  השוכנת  "נרבתא" 
הגדול,  המרד  במהלך  הרומאים  מול  בקרב  נופלת 
ורצף ההתיישבות העברית באזור נקטע עד למלחמת 

ששת הימים.

וצפון  דותן  עמק   ,1967/6/6 תשכ"ח,  אייר  בכ"ז 
השומרון משוחררים בקרב שריון עז במהלכו נהרגים 
היישובים  וסביבתו  בעמק  נמצאים  כיום  לוחמים.   51
מנשה.  וטל  שקד  חיננית  ריחן,  חרמש,  דותן,  מבוא 
של  שנים  ארוכת  מסורת  ממשיכים  אלה  יישובים 

התיישבות עברית בצפון השומרון.
תצפית לעמק דותן

על  ביותר  היפות  התצפיות  לאחת  ניסע  זה  בסיור 
עמק דותן- בגבעת מעוז צבי הסמוכה ליישוב מבוא 
דותן,  עמק  בתוך  ויפה  קצרה  נסיעה  לאחר  דותן. 
היישוב,  שער  לפני  מעט  דותן.   מבוא  ליישוב  נעלה 
קילומטר  נפנה שמאלה  בדרך עפר טובה, שלאחר 
וחצי תוביל אותנו לגבעת "מעוז צבי". בחווה הציורית, 
כבשים, עיזים ו 6 משפחות, אך בעיקר- נופו הקסום 
של עמק דותן הפרוש למרגלותינו, למלוא רוחב העין.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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כך גם מולך עליו באחריות וביראת שמים.
ניהול  וכח  החיים  מהפכת  כח   - אלה  כוחות 
הלאומיים  חיינו  בשורש  ניצבים  החיים, 
בתקופת  ובייחוד  דהיום,  ישראל  במדינת 

הבחירות לכנסת ישראל.
מדוע  לחנוכה מקשה,  בשיחותיו  השפת אמת 
'ימי הלל והודאה', לכאורה, הלל  חנוכה קרוי 
והודאה הם דברים זהים? על כך הוא עונה שיש 
בחינת הלל ויש בחינת הודאה. הלל- הוא כח 
הוא  הודאה-  יוסף.  בבחינת  המפכים,  החיים 
מתוך  וההנהגה  שמיא,  כלפי  ההתבטלות  כח 
שמחים  אנו  בחנוכה  יהודה.  בחינת  וזהו  כך, 
ומהללים, אך אנו גם זוכרים שהלל אינו הוללות 
השמחה  לשמיא.  והודאה  מכניעה  מגיע  אלא 

מנוהלת מתוך יראה, הלל מתוך הודאה.
יעקב בברכו את בניו, מברך את יהודה- "ִיְׁשַּתֲחוּו 

ְלָך ְּבֵני ָאִביָך", וזה כולל את יוסף הזקוק להנהגת 
מלכות יהודה, וליראת השמים שבה. 

עלולים  הגדולים  המהפכנים  לב,  לשים  עלינו 
ליהודה  ישתחוו  לא  אם  העולם  את  להחריב 
כוחות  שמיא.  כלפי  כניעה  מתוך  יגיעו  ולא 
החיים חייבים הנהגה ומגמה של קדושה. סערת 
החיים צריכה כיוון ושליטה, היא צריכה תפילה 
וסיעתא דשמיא. ומאידך, יהודה ללא יוסף אינו 
יכול למשול. המלכות צריכה את כוחות החיים 

שיפכו בה ויעוררו אותה.
המציאות,  את  המובילה  היא  המלכות  כן  על 
והיא צריכה להיות המנהלת של כוחות החיים 
ְיהּוָדה  "ָהְיָתה  כאשר  רק  מיוסף.  הנובעים 

ְלָקְדׁשֹו", אזי "ִיְשָׂרֵאל ַמְמְשׁלֹוָתיו".
ותעצומות  כוחו  כל  ד',  מלאך  היה  יוסף  ואכן, 
חייו נבעו מיראת השם טהורה ולא מרוחות זרות 

וחיי הוללות. יוסף הצדיק רואה בכל תהפוכות 
מאשת  בבורחו  האלוקי,  היסוד  את  החיים 
ֱאֹלִהים  "ִּבְלָעָדי  לפרעה-  ובהטעמתו  פוטיפר, 
ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרעֹה". יוסף אינו מורד במלכות 
חשובות,  שלו  המהפכות  שלב.  בשום  שמים 
של  הגיזרה  מגבולות  לחרוג  מבקשות  אינן  אך 
אשר  יעקב,  בית  הנהגת  של  והיראה,  התורה 
בסתר  נאמן  יוסף  יהודה.  כבית  בעתיד  יתברר 

ליבו ליעקב וליהודה, גם בהיותו במצרים.
בבחירות הקרובות לכנסת, כל אחת ואחד יצביע 
כנטיית ליבו. אך נזכור כולנו שכאשר כוחו של 
יהודה,  של  לכוחו  כפוף  אינו  המהפכן  יוסף 
הדבר יכול לגרום לקלקול גדול מאד. מפלגות 
רבות ישנן, עם כוחות חיים חזקים ביותר בכל 
אחת מהן. הבה נבחר באלו הנאמנות לשמיא 

ואינן מבקשות למרוד בהשם ובממשלתו.

על הפרשה מקץ
המשך מעמוד השער מפלגת יהודה
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סיפורי ארץ ישראל

ר' חיים ומאה עצים
אבישי דגן

חיים אבואלעפיא עבר בסמטאותיה  ר’
החומות.  בין  ירושלים  של  הצרות 
צעיר  כנער  הגיע  איך  נזכר  הוא 
מחברון לירושלים ושמח על התמדתו בתורה 
שהביאה אותו להיות לרב בירושלים. במיוחד 
עיסוקו  שבזמן  כך  על  לקב”ה  הודה  הוא 
ליבו למצב הקשה של העיר  בתורה לא שת 
מלימודו  התפנה  כשקצת  עתה,  אך  ואנשיה. 
צער  את  צער  הוא  גשמיים  עניינים  לטובת 
השכינה על חכמיה של העיר, ענקי הרוח של 
הצרה  עתות  את  לסבול  שצריכים  ירושלים, 
שסביבם – הלחץ, הדחק והרדיפות. בכל רגע, 
לנגוש  בעיר  הישמעאלים  יכלו  חיים,  ר’  ידע 
סתם  או  ברכוש,  במשכון,  בריבית,  באחיו 
כך להתעלל בהם. אך עם כל זאת, ניחם את 
 – חשובה  ספרות  חיברו  העיר  חכמי  עצמו, 
הלכה ופרשנות בכל משפטי התורה. ר’ חיים 
היה בדרכו אל בית המדרש לפגוש את חברו 
הטוב, אהוב נפשו, ר’ חזקיה די סילוה, היה לו 
לבית  חברו. משהגיע  עניין חשוב לשתף את 
המדרש, פנה ישירות אל הפינה המזרחית, שם 
ידע כי ימצא את חברו יושב כפוף מעל ספריו, 
מתחבא מאחורי עמוד השיש הגדול. ר’ חיים 
התקרב אל חברו ושם ידו על כתפו בעדינות. 
עיניו  את  מרים  באיטיות  הסתובב  חזקיה  ר’ 
השוחקות לעברו. הם שמחו זה לקראת זה ור’ 
חזקיה, שהרגיש בגודל השעה, גרר כיסא אל 
עבר חברו וסימן לו לשבת. ר’ חיים התיישב 
הגלות  אל  אני  יוצא  להיפרד.  "באתי  ופתח: 
לגייס כספים עבור קהילת חברון הכורעת   -
ר’ חזקיה שכאב אישית  תחת עול הנוגשים”. 
את הליכתו של חברו, רק הנהן בראשו ואמר: 
נאנח,  האבות...”,  עיר  מאוד.  חשוב  “אכן, 
בדחיפות.  הבית  בדק  לחיזוק  היא  “זקוקה 
מצבנו כאן אמנם לא טוב, אך שם עוד גרוע 
הוא קם  ותחזור בשלום”.  צא לשלום  יותר... 
וחיבק את חברו. ר’ חיים לא הוסיף עוד דבר. 

הוא הסתובב על עקביו ויצא מבית המדרש. 
חדור  חיים  ור’  שבועות  מספר  להם  עברו 

איזמיר  העיר  אל  הגיע  כבר  השליחות 
שבתורכיה, שם ישבה ברווחה קהילה יהודית 
מבוססת, מגולי ספרד שהתקבלו בסבר פנים 
של  שמו  התורכים.  השליטים  ידי  על  יפות 
האורח כבר הגיע אל קהילת איזמיר מעוברים 
שביוון.  בסלוניקי   – בדרך  שפגשוהו  ושבים 
יצאו  איזמיר  של  היהודי  לאזור  משנכנס 
לקראתו גדולי התורה של העיר לקבלו בכבוד 
הראוי לו. ומיד משכוהו אל בית המדרש כדי  
ובפלפולי  הלכתיים  בעניינים  עימו  להתייעץ 
גמרא. משהשביעו רבני איזמיר את תאבונם,  
החמיאו לו בפני הקהילה. לא שהם חשבו כי 
הכירו  כי  אלא  המחמאות,  את  צריך  חיים  ר’ 
את בני קהילתם ורצו לקדם את שליחותו של 
ר’ חיים עבור חברון. עד מהרה אסף ר’ חיים 
את הסכום הנדרש והודה מקרב ליבו לאנשי 

העיר וחכמיה. 
משחזר ר’ חיים מאיזמיר לירושלים, יצא שמו 
בצורה  שליחותו  את  לבצע  יכולות  כבעל 
הטובה ביותר, והוא נקרא שוב על ידי חכמי 
ירושלים - הפעם לקבל עליו את רבנות העיר 
צפת. ר’ חיים הנרגש קיבל על עצמו מיד את 
עצמו  את  ראה  כבר  הוא  השליחות החדשה. 
מקווה  במימי  בוקר  בוקר  טובל   - בדמיונו 
האר”י הצוננים, משתטח על קברי אבות, חוגג 
שכח  שמעון....לרגע  ר’  אצל  ההילולא  את 
קהילת  נמצאת  שבהם  הקשיים  את  חיים  ר’ 
צפת – עת גלות ישמעאל הייתה זאת בגליל. 
משהגיע לצפת פרצו מעיינותיו החוצה והוא 
את  לחזק  ובכך   – בדרשותיו  לעשות  הגדיל 
על  גם  חתם  מצפת  המפוארת.  העיר  יהודי 
קהילות  אל  צעירים  רבנים  של  שילוח  כתבי 
באירופה. משביסס רוחנית את הישוב בצפת, 
העיר  על  לצאת  חיים  ר’  אחד  יום  החליט 
הגלילית השכנה – טבריה, שהייתה אז, שנת 
תצ”ה )1720( בקרוב, חרבה ושוממה. מטרתו 
הייתה להשתטח על קברי צדיקים ולעורר את 
העז  דרכו  הרדומים. משצלחה  האדמה  רגבי 
יותר, עד שיום  חיים לבוא בשערי טבריה  ר’ 

התפללו  ושמשו  חיים  ר’  המקרה:  קרה  אחד 
על קברי צדיקים. ר’ חיים, שבטנו דרשה ממנו 
את מה שמגיע לה, שלח את שמשו לקנות לו 
דבר מה לאכול. משהלך השמש לבדו בדרך 
צרו עליו חבורת נערים ישמעאלים וסקלוהו 
באבנים עד שפוך דם. השמש המסכן שלא ידע 
את השפה הערבית היה אובד עצות והצליח 
איכשהו להיחלץ ולחזור לכיוון רבו. משפגש 
לו את  סיפר  בדרך אדם שידע מעט תורכית 
מה שקרה. אז אמר לו האיש: “דע לך כי הילד 
דאהיר  שמו   – הסוקלים  חבורת  את  המנהיג 
והוא בנו של השייח’ הגדול, אדון הארץ. בוא 
עימי ואראה לך את ביתו, ומיד כשתודיע לו 
אותו  וייסר  יענישהו  הוא  בנו,  לך  עשה  מה 
שעשה  מה  בעיניו  נעים  לא  כי  מוות,  ייסורי 
לבית  והגיע  האיש  בעצת  הלך  השמש  בנו”. 
השייח’, שם סיפר לאדון את מה שקרה עם בנו. 
‘מאה  בנו  לייסר את  וגזר  השייח’ כעס מאוד 
עצים’ )מלקות(. ומיד שלח גם לקרוא לר’ חיים 
שמש  מיהו  ממשרתו  שמע  כי  אבואלעפיא, 
זה ואת מי הוא משמש. משהגיע ר’ חיים אל 
בית השייח’ התפעלו כולם מקומתו, קדושתו 
ר’  את  הושיב  השייח’  לכבודו.  וקמו  והדרו 
חיים לימינו, סיפר לו את כל מה ששמע שקרה 
וכי נשבע להכות את בנו ולא ישנה הכרזתו. 
לטובתו  משחקת  השעה  כי  שראה  חיים  ר’ 
וכי הבן עתיד לרשת את אביו עשה בחוכמה 
ושבועתו,  השייח  דברי  יתקיימו  כי  הגדולה 
אך גם שלא יגיע נזק לבנו – דאהיר. ר’ חיים 
ציווה להביא לו מאה עצים, הוא קשרם יחד 
והניח אותם על גבו של דאהיר. הוא פנה אל 
השייח’ ואמר: “הנה נתקיימה שבועתך ודבריך 
להכותו מאה עצים”. וישמח השייח’ לחכמתו 
ר’ חיים לקיים דבריו מבלי להזיק  הרבה של 
את בנו. כמובן, שגם דאהיר הצעיר שמח מאוד 
על שהוצל, ונפשו נקשרה בנפשו של ר’ חיים 

אבואלעפיא מכאן ולעולם...
‘חכמי  וייס  שרגא  של  ספרו  מתוך  מעובד 

הספרדים בארץ הקודש’. 

“דע לך כי הילד המנהיג את חבורת הסוקלים – שמו דאהיר והוא בנו 
של השייח’ הגדול, אדון הארץ. בוא עימי ואראה לך את ביתו, 
ומיד כשתודיע לו מה עשה לך בנו, הוא יענישהו וייסר אותו ייסורי מוות, 
כי לא נעים בעיניו מה שעשה בנו”
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אחוריתמראה
"לזכר הימים האלה, ימי החנוכה, מתחדש לב כל יהודי 

ורגשות נרדמים מתעוררים בקרבו. זיכרונות נשכחים קמים 
לתחיה, זיכרונות נוער, עז וחפש. בימי הזיכרון לעברנו 

המזהיר, אחים, תנו לבכם לעתידנו. באלה הימים, שכל לב 
עברי מתמלא גאון לאומי, זכרו את מוסד הגאולה: הקרן 

הקיימת לישראל השואפת להכשיר לאומתנו את גאולתה בארץ 
המכבים! זכרו את הקרן הקיימת! הלשכה הראשית של הקרן 

הקיימת". )מודעה בעיתון האור, כ"ט בכסלו תרע"ג. מרגש גם 
אחרי 100 שנה בדיוק(

קהילה צופנת עתיד

הכנס השנתי השלישי
לרכזי קהילה ביהודה ושומרון

יום רביעי ו' בטבת 19.12.12 
במלון רמת רחל בקיבוץ רמת רחל

בין השעות 8:45-15:30
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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!

אז מה הפתרון שלכם? “הלנצח תאכל חרב”?
אכן זוהי שאלה קשה ומורכבת ולאף צד אין תשובה ברורה. משנת 1967 מנסים להגיע לפתרון מוסכם בעזרת טובי המומחים בעולם, ראשי ממשלות, 

נשיאים, יועצים אסטרטגיים ובכירים מאירופה וארה”ב, ללא הצלחה. מאז הסכמי אוסלו ולאור האינתיפאדות הערביות התרבו הניסיונות להגיע להסדר אך 
למרות רצון ישראלי עז לסיים את הסכסוך במו”מ, הם לא צלחו. כל ניסיון לתת לערבים שטח הוביל אותנו למתקפת טרור ואלימות. מצב זה מצריך חשיבה 

חדשה בעיקר לאור השינויים והזעזועים בעולם הערבי ומול מצבם של ערביי יהודה ושומרון. המצב היום הוא שערביי יהודה ושומרון מנהלים את חייהם 
בצורה דמוקרטית עם בחירות וניהול אזרחי עצמאי, לצד מהלכים לשיפור נוחות חייהם, תוך שמירה על אינטרסים ישראלים התיישבותיים וביטחוניים 

במרחב זה. מצב זה יכול להוות סטטוס קוו לתקופה ארוכה. פתרונות מהירים לא יביאו את השלום. השלום יבוא עם השקט ועם הפריחה הכלכלית.

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

האיחוד מזועזע
מדינות האיחוד האירופי דנו השבוע בגינוי ישראל, תוך זעזוע מהבנייה בהתנחלויות ובאזור E1 – מבשרת 
אדומים. תנועת ישראל שלי וחבריה שואלים את עצמם - ממה האיחוד האירופי לא מזועזע? והתשובה: 
במערכת  האנטישמית  מההסתה  ישראל;  של  להשמדתה  האחרון  שבת  ביום  החמאס  ראשי  מקריאות 
החינוך ברשות הפלשתינית ובכלי התקשורת הרשמיים של הרשות; מירי טילים על אזרחים כבר 12 שנה; 
אירופה  ומדינות  הרשות  חתומה  עליו  הסכם  כל  שנוגדת  באו"ם,  מאזן  אבו  של  החד-צדדית  מההכרזה 

"ערבות" לקיומו. המסקנה: לא צריך להזדעזע מכל שטות שהאיחוד האירופי מזועזע ממנה.
 

חיילים נמלטים – ביזיון לממשלה
בפעם השנייה בתוך שבוע חיילי צה"ל תועדו כשהם נמלטים מפני זורקי אבנים – פעם אחת בחברון ופעם 
שנייה בשומרון. בתקרית האחרונה נפצעו שלושה חיילים "קל", הפלשתינים חגגו ועוד תיעדו את המקרה 
בוידאו. אסור לשכוח שגם אבן יכולה להרוג. את אשר ויונתן פלמר ז"ל רצחו עם אבן. חברי ישראל שלי פנו 
השבוע לדובר צה"ל, תא"ל יואב )פולי( מרדכי, בדף הפייסבוק שלו ודרשו ממנו הסבר מדוע חיילי צה"ל 
מול אבנים,  כוח ההרתעה לצה"ל חשובה  ולא הטרוריסטים. השבת  לברוח  צריכים הם אלה שצריכים 

בדיוק כמו שהיא חשובה מול טילים.
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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

	 	 נו	 	 	 	 פה	

מ    +          +

דו משפחתי¨ ∞µ± מ¢ר
₪  ±¨±∞π¨∞∞∞

הבניה בעיצומה¨
∏Ø±≥ איכלוס

∞µ≤≠¥∑∂∑±∑± ≠ משווק∫ ארז
w w w. a m a n a . c o . i l

 ±µ
דקות

±∞
∞≥דקות

דקות

בואו לבנות קהילה צעירה ותוססת¨ בבית דו משפחתי ענק וצמוד קרקע בלב שמורת טבע¨ 
  Æבישוב נופים המתפתח¨ ישוב עירוני¨ מעורב¨ תהנו מרמת חיים גבוהה¨ מסביבה מטופחת ומשכנים מקסימים
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חדשה  אולפנה  אל  בית  את  תאיר 
בני  ישיבות  למרכז  מצטרפת 
)תורה,  תאי”ר  אולפנת  עקיבא: 
אל. האולפנה  בבית  ויצירה(  אמונה 
מועצת  בשיתוף  קמה  החדשה 
בית אל ומועצת בנימין ולומדת בה 
כ-80 תלמידות. באולפנה מתכוונים 
בגרות  תעודת  לתלמידות  להעניק 
הרגילה,  זו  על  נוסף  חברתית, 
חברתית,  ומעורבות  פעילות  בגין 
האולפנה  את  ואזרחית.  קהילתית 
מנהלת טובה אליה. בתמונה: אלחנן 
גלט מנכ”ל מרכז ישיבות בני עקיבא 
 – ובנימין  אל  בית  מועצות  וראשי 

. 1 משה רוזנבוים ואבי רואה 

נערכה  בירושלים  זהב  של  יין 
היינות  תחרות  שעבר  בשבוע 
בהשתתפות   ,2012 ווינו”  “טרה 
 40% העולם,  רחבי  מכל  יינות   600
ישראלים.  יקבים  תוצרת  מתוכם 
שבשומרון,  מרחלים  “טורא”  יקב 
סעדון,  בן  וארז  ורד  של  בניהולם 
יקבי  גם  זהב.  מדליות  שתי  קטף 
גוש עציון, בניהולם של תמר ושרגא 
רוזנברג, זכו בשתי מדליות זהב על 
2 מהיינות בסדרת “האלון הבודד”. 
הגוש  של  היחיד  ההישג  לא  זהו 
התרבות  שרת  פרס  זה:  לשבוע 
עציון  גוש  יוענק למועצת  והספורט 
התרבות.  בתחום  הישגיה  על 
יוענק  ש”ח  אלף   75 בגובה  הפרס, 
בטקס  פרל  דוידי  המועצה  לראש 

חגיגי שייערך בקרוב.

הטלוויזיה  מגיש  עולמי  ביקור 
סטיקלבק  אריק  הבכיר  האמריקני 
סייר  ועוד(   FOX,CNN  ,BBC(
השבוע בשומרון. את סטיקלבק ליוו 
גרשון מסיקה  ראש מועצת שומרון 
. העיתונאי נחשף  2 ואנשי המועצה 
מדינת  של  הצרות”  ל”מותניים 
ליפסקי  במפעל  ביקר  ישראל, 
וערבים  יהודים  פועלים  המעסיק 
ובמרכז האוניברסיטאי אריאל, שם 
הייחודי  החלקיקים  במאיץ  חזה 
אמר  הביקור  בסיום  שבמקום. 
חשבתי  לא  פעם  “אף  סטיקלבק: 
שאהיה במקום כמו השומרון וכמעט 
הזלתי דמעה כשהייתי צריך לעזוב. 
השומרון הוא חלק ממדינת ישראל – 
מדינה ריבונית שזכותה לבנות היכן 

שהיא רוצה”.

37 לקדומים קדומים חגגה השבוע 
ההתיישבות  לחידוש  שנה   37
היהודית בשומרון. בחגיגה המרכזית 
השתתפו מאות תושבים ובהם ראש 
היישוב  ורב  דורני  חננאל  המועצה 
שנה  כמדי  פרבשטיין.  צבי  הרב 
והפעם  קדומים”  “יקיר  אות  הוענק 
יערי שבעשור האחרון מגיע  לנחום 
סיפורים  להקריא  קבע  באופן 
למפעילות   ; 3 “שחף”  גן  לילדי 
אל  “מלב  שניה  יד  הבגדים  חנות 
גד, אירנה  דבורה  טביב,  יעל   – לב” 
פרידלנדר ואהובה לייזרסון; ליודפת 
“חנות בהזדמנות”  – מנהלת  שילת 
 – וילינגר  ולזלמי  שניה  יד  לחפצים 
להתנדב  שמרבה  קדומים  מצעירי 

בפרוייקטים קהילתיים.

מערת  שנה,  כמדי  מדליקה  מערה 
החנוכה  בימי  אירחה  המכפלה 
בהשתתפות  חגיגית  נרות  הדלקת 
הרב  ובהם:  ציבור,  ואישי  רבנים 
הרב  ולדמן,  נועם  הרב  ליאור,  דב 
המועצה  ראש  בנו  לוינגר,  משה 
לוינגר, מפקד מרחב חברון  מלאכי 
רחמים,  יצחק  נצ”מ  במשטרה 
ספדה,  שחר  סא”ל  חברון  סמח”ט 
ותלמידי ישיבת ניר. בשבת זו, שבת 
שחרית  תפילת  מתוכננת  חנוכה, 
שמואל  החזן  של  בניצוחו  מיוחדת 

קרישר ובנו חנוך.

מ-1500  למעלה  מרוצים   יצאו 
אל”מ  ע”ש  במרוץ  השתתפו  רצים 
דרור וינברג המאורגן ע”י ישיבת בני 
4 עקיבא סוסיא ומועצת הר חברון 

צביקי  המועצה  ראש  הרצים:  בין   .
ובראשם  לוחמים  מאות  חי,  בר 
מח”ט יהודה אל”מ אבי בלוט, מאות 
תיכוניות  וישיבות  מכינות  תלמידי 
רחבי  מכל  דרור  של  זכרו  ומוקירי 
ליחידות  הראשון  במקום  הארץ. 
יחידת  השנה  זכתה  הצה”ליות 
מרוץ  נערך  אל  בבית  גם  דובדבן. 
תושבים  מאות  בהשתתפות  שנתי 
בנימין  מח”ט  השתתפו:  וחיילים. 
בית  פינטו, ראש מועצת  יוסי  אל”מ 
אל משה רוזנבוים, ד”ר חגי בן ארצי, 
שפר  אורי  התרבות  משרד  ואנשי 

ושי שטרית.

חנוכה  החורף  לעבר  משקיפים 
עשרות  במשקפת:  גלגלים  על 
פרויקט  משקפת,  של  אוטובוסים 
ההיכרות הלאומי, פשטו על בקעת 
בעקבות  בנימין  ואזורי  הירדן 
החנוכה.  ימי  במהלך  המכבים 
אביב,  מתל  אזרחים  המטיילים, 
רחבי  כל  הרצליה  אשדוד,  נתניה, 
הראשון  הביקור  להם  שזה  הארץ 
באתרים  טיילו  ושומרון,  ביהודה 
המקומות  על  ולמדו  ההיסטוריים 
שהיוו נקודות יהדות באזור, אז והיום. 
ולאחר החג – משקפת מזמינה את 
ספונטני  שטפונות”  ל”טיול  הציבור 
משקפת  חפשו  להרשמה  ומרתק. 
בפייסבוק או שלחו דוא”ל לכתובת 

.info@mishkefet.org.il
ראשי ומנהלי מוסדות  רבנים בדרך 
הרב  בראשות  עקיבא,  בני  ישיבות 
חג  לכבוד  יצאו  דרוקמן,  חיים 
 . 5 האבות  בדרכי  למסע  המכבים 
הרבנים והמנהלים ביקרו בתל שבע, 
תל ערד, נבי יקין, תל חברון ומערת 
המכפלה, ונפגשו לשיחה עם מח”ט 
השני  ביומו  בלוט.  אבי  אל”מ  יהודה, 
רחל,  לקבר  הגיעו  הם  המסע  של 
ביתין  בורג’  תצפית מארמון הנציב, 
המיוחד  המסע  את  דמיא.  וגשר 
ארליך,  )ז’אבו(  חנוך  זאב  הדריך 
בית  ממקימי  ישראל,  ארץ  חוקר 

ספר שדה עפרה.

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

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרים אמיתי, מרים 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


