וְ ִה ְר ַח ְב ִּתי ֶאתּ-גְ ֻב ֶלָך (שמות ל"ד ,כ"ד)

מבט משכונת מעוז צבי במבוא דותן אל עבר עמק דותן ונחל חדרה

שלנו

 | 331במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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שושנה שושנה חלק א'
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

אחרי כישלונו הגדול של “הצונאמי
המדיני” מבית מדרשו של אהוד ברק,
מתגייס השמאל לקמפיין הפחדה חדש
ולא מתוחכם במיוחד :אינתיפאדה
שלישית .טובי המומחים והפרשנים
שולפים מהבוידעם את חליפות האיומים
ומודיעים שאם מדינת ישראל לא
תודיע מיד ,כאן ועכשיו ,שאבו מאזן הוא
פרטנר ,שחייבים לעשות שלום עכשיו
ושההתנחלויות צריכות להיעקר – תקום
אינתיפאדה שלישית על ישראל ,וחמור
מכך – הפעם הממשל בארה”ב יעמוד
מנגד .הכותרת שונה ,אך את המטרה
אפשר לזהות מקילומטרים :השמאל
הקיצוני מבקש לייצר פאניקה שתגרור
את הממשלה החדשה ,תהא אשר תהא,
לטעויות מדיניות וויתורים מסוכנים.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:01
תל אביב 17:17
חיפה 17:06

יציאה
18:14
18:15
18:14

כניסה
17:07
חברון
17:06
שכם
באר שבע 17:16

יציאה
18:09
18:13
18:15
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רון נחמן
דמויות מופת בעם ישראל

מתעדים וזוכים!
מה קורה

על הפרשה כי תשא
לעשות את השבת

ה

שבת כבר הופיעה מספר פעמים
בחומש שמות :המן במדבר ובעשרת
הדברות .אמנם בפסוקים שלפנינו
מספר חידושים :עונש על מחלל השבת:
יוּמת”;
אכה ְּביוֹם ַה ַּׁש ָּבת מוֹת ָ
ׂה ְמ ָל ָ
“כל ָהעֹ ֶש
ָּ
השבת היא אות מיוחדת בין ה’ לעם ישראל:
ׂ ָר ֵאל אוֹת ִהוא ְלע ָֹלם ִּכי
וּבין ְּבנֵי ִי ְש
“בינִ י ֵ
ֵּ
וְאת ָה ָא ֶרץ
ׂה ה’ ֶאת ַה ָּׁש ַמיִם ֶ
ָמים ָע ָש
ֵׁש ֶׁשת י ִ
ָפׁש “ ,וכך אנו אומרים
יעי ָׁש ַבת ַו ּי ִּנ ַ
וּב ּיוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ַ
בתפילת העמידה של שחרית לאחר אמירת
הפסוקים מפרשתנו“ :וְ לֹא נְ ַת ּתוֹ ה’ ֱאל ֵֹקינוּ
ֲרצוֹת ,וְ לֹא ִהנְ ַח ְל ּתוֹ ַמ ְל ֵּכנוּ ְלעו ְֹב ֵדי
ְלגוֹיֵי ָהא ָ
ֲר ִליםִּ ,כי
ִש ְּכנוּ ע ֵ
נוּחתוֹ לֹא י ְׁ
ילים ,וְ גַם ִּב ְמ ָ
ְפ ִס ִ
ֶרע ַי ֲעקֹב
ֲבהְ ,לז ַ
ׂ ָר ֵאל ַע ְּמ ָך נְ ַת ּתוֹ ְּב ַאה ָ
ְל ִי ְש
ֲשר ָּבם ָּב ָח ְר ָּת”; השבת מוצמדת למלאכת
א ֶׁ
המשכן ,ומכאן גדרי מלאכות שבת.

הרב יחיאל צור
רב קיבוץ בית רימון

מיוחדות נוספת נמצאת בכינוי“ :שבת
שבתון” .מה היה חסר בכינוי שבת ,שחיזקו
אותו על ידי המילה שבתון? רש”י עונה
שתי תשובות“ :שבת שבתון  -מנוחת מרגוע
ולא מנוחת עראי :שבת שבתון  -לכך כפלו
הכתוב לומר שאסור בכל מלאכה ,אפילו
אוכל נפש ,וכן יום הכפורים שנאמר בו
(ויקרא כג לב) שבת שבתון הוא לכם ,אסור
בכל מלאכה ,אבל יום טוב לא נאמר בו
כי אם ביום הראשון שבתון וביום השמיני
שבתון (שם) אסורים בכל מלאכת עבודה,
ומותרים במלאכת אוכל נפש”.
אנו ננסה לעמוד על הבדל נוסף .בדרך כלל
השורש ע.ש.ה .מופיע ביחס לשבת בהיבט
ית
ָׂ
וְע ִש
ָמים ַּת ֲעבֹד ָ
“ש ֶׁשת י ִ
השלילי .למשלֵׁ :
יך
יעי ַׁש ָּבת ַלה’ ֱאל ֶֹק ָ
אכ ֶּת ָך :וְיוֹם ַה ְּׁש ִב ִ
ָּכל ְמ ַל ְ
המשך בעמוד 3

מעוניינים למכור דגלי ישראל?
דגלים לרכב במחירים הזולים ביותר
לפרטים :אלחנן 0545-900645

יש”ע שלנו \\ 1

הם מ-פ-ח-י-ד-י-ם

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

האמיתי מפני גל של אלימות מצד ערבים כלפי
חיילים ואזרחים ישראלים?
על כך כתב השבוע מי שכיהן כיו”ר חוג
הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי ,ד”ר רון בריימן,
בעיתון ‘ישראל היום’“ :התגובה הישראלית
צריכה להיות מרתיעה ולא מתרפסת ,תקיפה
ולא רכרוכית .הצבתה של ציפי לבני בראש צוות

נדב פרנקל

פה ושם
חורבת קייאפה
צורי בוטוש

“ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום
עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה
משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים
לא ידענו מה היה לו”.
בנ”י היו זקוקים למורה דרך במובן הפשוט ,אך
בעיקר במובן הערכי – מנהיג אשר יידע לשפוט
ולכוון דרכם.
בסיפורים רבים בתנ”ך מתגלה הצורך של בני
ישראל בהכוונה מלמעלה ,ע”י האורים והתומים.
בסיפור פסל מיכה ,בקרב מכמש – שאול המלך
שואל בה’ ,אביתר הכהן שנמלט מרצח הכהנים
בנוב לוקח עמו אפוד ,ודוד המלך לפני יציאה
למלחמה שואל בה’.
אחד המקומות המזוהים עם דוד ומלחמותיו הינו
עמק האלה ,בו דוד ניצח את גולית הפלישתי.

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

מצפון לעמק
ישנה גבעה
בשם המזוהה
בשמה הערבי
“ ח ו ר ב ת
קייאפה”.
השרידים
הארכיאולוגים
המתוארכים
לתקופת דוד
המלך מספרים אודות עיר גדולה ומבוצרת
שהתקיימה במקום .בין הממצאים הארכיאולוגיים
הרבים שנמצאו במקום ,נמצאו גם שתי תיבות,
אחת מאבן ואחת מחרס ,המעוטרות בסגנון
הדומה בצורתו לחזית ביהמ”ק .ההשערה היא -
כי תיבות אלו ,שימשו מעין “ארון קודש” לאורים
ותומים ובשעת מלחמה היו לוקחים אותן לשדה
הקרב ,לשאול בה’.
בעונה זו ,הגבעה מעוטרת בפרחים רבים בשלל

+

+

המילים “אינתיפאדה שלישית” לא נולדו היום.
הן מסתובבות למעשה מעל דפי העיתונות כבר
למעלה מעשור .עוד בשנים שקדמו לגירוש
מגוש קטיף הזהיר אהוד ברק (בתוארו אז – “ראש
הממשלה לשעבר”) מפני אינתיפאדה שלישית.
רק לפני שנה ומחצית רעשה וגעשה הארץ ,או
יותר נכון רעש וגעש “הארץ” ,אודות הצונאמי
המדיני ממנו הזהיר ברק .הוא סיפר לכולם
שאבו-מאזן יכריז על הקמת מדינה פלסטינית
והעולם יכיר בכך ,ואח”כ ישראל תיחשב כפולשת
זרה ותושבי יו”ש יוגדרו כעבריינים .את התסריט
האיום הזה ,כך הזהירו ברק וחבריו ,חייבים
למנוע באמצעות הכרזה מקדימה על מדינה
פלסטינית.
הציבור בישראל ,למרבה השמחה ,לא נכנע
ללחץ .החברה הישראלית בחרה להניע
מהלך של תיקון חברתי פנימי ,ונושא המדינה
הפלסטינית ירד לו ממרכז החדשות בישראל
ובעולם .גם הבחירות האחרונות עסקו במידה
רבה בענייניה הפנימיים של ישראל ,ותוצאות
הבחירות ודאי מעידות על כך.
אם כן ,ברור שאל מול האיומים הבאים מצד
הפלסטינים ,בעזרתם האדיבה של אנשי השמאל
הקיצוני ,על ישראל להציג עמדה זקופה ונחושה
– להוסיף ולהרחיב את מפעל ההתיישבות
הישראלית ביהודה ושומרון ולהודיע על חזרה
ברורה מתמיכה ברעיון המדינה הפלסטינית.
ובכל זאת ,מה נכון יהיה לעשות אל מול החשש

“התגובה הישראלית צריכה להיות
מרתיעה ולא מתרפסת ,תקיפה
ולא רכרוכית .הצבתה של ציפי
לבני בראש צוות המשא ומתן
היא מסר בכיוון ההפוך ועלולה
ללבות תובענות ל”מחוות” כלפי
התוקפן מרמאללה .ביקורו של
אובמה בשלב מוקדם כל כך של
כהונתו השנייה ולחצים צפויים
מכיוונו ,בטרם התייצבה ממשלתה
החדשה של ישראל ובטרם
הפיק הנשיא האמריקני לקחים
ממסעו הכושל באזור בראשית
כהונתו הראשונה ,עלולים אף הם
להקשיח את תביעותיו של מכחיש
השואה ה”חלש”

המשא ומתן היא מסר בכיוון ההפוך ועלולה ללבות
תובענות ל”מחוות” כלפי התוקפן מרמאללה.
ביקורו של אובמה בשלב מוקדם כל כך של
כהונתו השנייה ולחצים צפויים מכיוונו ,בטרם
התייצבה ממשלתה החדשה של ישראל ובטרם
הפיק הנשיא האמריקני לקחים ממסעו הכושל
באזור בראשית כהונתו הראשונה ,עלולים אף
הם להקשיח את תביעותיו של מכחיש השואה
ה”חלש” (אבו מאזן) .כוחו בחולשתו.
העובדה שלא חולף יום בשבוע האחרון ללא
ראיונות עם נציגי האויב בערוצים השונים של
התקשורת הישראלית ,כולל ה”ממלכתית” ,היא
תמוהה ,בלשון המעטה .האם יעלה על הדעת
שאולפני ה־ BBCהיו מארחים ומראיינים
גורמים בממשלתה של גרמניה הנאצית
ומאפשרים להם לפנות לאזרחי בריטניה מעל
לראשה של הממשלה בלונדון ולאיים עליהם
ב”אינתיפאדה”?!
בהקשר זה לא מיותר להזכיר גם פן אחר
בהתנהגותו של עדר התקשורת :האכזבה מכך
שסרטים אנטי־ישראליים לא זכו בפרס האוסקר.
התקשורת הישראלית אמנם מתיימרת לייצג את
דעת הקהל ,אבל ראוי לפחות להטיל ספק בכך.
יש להניח שרבים מאוד מאזרחי ישראל הרגישו
הקלה כאשר נחסך מהם הפסטיבל התקשורתי
סביב זכייתם של סרטים “ישראליים” בפרס”.

צבעים ,ביניהם –
כלניות,
רקפות,
שקדיות וסחלבים.
בשבילים
ההליכה
המוריקים והשילוב
של האתר המיוחד,
נוף מופלא והפריחה
במלוא
שמופיעה
תקפה לקראת תחילתו
של האביב הינה חוויה
ייחודית שאסור לפספס!
איך מגיעים :מצומת האלה נפנה צפונה לכיוון
בית שמש .לאחר כקילומטר של נסיעה נראה
סימון של שביל ישראל מצד ימין של הכביש.
נפנה ימינה ונחנה את הרכב בצד הכביש.
נצעד בשביל ישראל לכיוון מזרח ,ולאחר
כ 300-מטר של צעידה נפנה ימינה (דרומה),
בשביל ג’יפים ללא סימון .לאחר כקילומטר
של הליכה נבחין משמאלנו בחומות החורבה.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

לעשות את השבת

על הפרשה כי תשא
המשך מעמוד השער

אכה” (שמות פרק כ) .כאן
ׂה ָכל ְמ ָל ָ
לֹא ַת ֲע ֶש
אנו מוצאים בפעם היחידה את השורש הזה
ׂוֹת ֶאת ַה ַּׁש ָּבת ְלדֹר ָֹתם
“ל ֲעש
באופן חיוביַ :
ְּב ִרית עו ָֹלם” .כמובן ,עולה כאן השאלה של
האבן עזרא“ :והשביתה איננה מעשה”.
האבן עזרא מציע תשובה :כאן מדובר בהכנות
לשבת“ :שיעשה קודם השבת כל מה שהוא
צריך כדי שישבות כמו המאכל ,ולא יכנס
ביום הששי בדרך” .כמובן שצודק האבן עזרא
שיש להתכונן לשבת ,ולדאוג שלא יהיה צורך
לחללה ,אולם האם הצו הזה הולם את המשך
“לדֹר ָֹתם ְּב ִרית עו ָֹלם”?
הפסוקְ :
ננסה ללכת בכיוון נוסף .למעשה מצוות
השבת מופיעה כאן מיד לאחר סיום מצוות

הקמת המשכן ,ואכן חז”ל עסקו הרבה בלימוד
מסמיכות זאת :לימוד מלאכות שבת ממלאכת
המשכן; לימוד העיקרון של “מלאכת מחשבת
אסרה תורה” ,עיקרון שלקוח מן המשכן;
הקמת המשכן אינה דוחה שבת ,וכדבר רש”י:
“אך את שבתתי תשמרו  -אף על פי שתהיו
רדופין וזריזין בזריזות מלאכה שבת אל
תדחה מפניה .כל אכין ורקין מיעוטין ,למעט
שבת ממלאכת המשכן”.
עם ישראל ממהר להקים את המשכן ,משכן
העדות ,משכן שיעיד שהשכינה שורה
בישראל ,וכאן אומרים לו :עצור .השבת היא
אות חשוב כל כך שדוחה אף את מלאכת
המשכן .אולם לאדם קשה להתייחס בחשיבות

לעצירה פסיבית יותר מאשר לעשיה חיובית.
התורה מציבה ,אל מול כל אותן פעמים
שנאמר בציווי המשכן“ :ועשית” – גם השבת
ׁש ָּבת
ׂוֹת ֶאת ַה ַּ
“ל ֲעש
בשביתה שבה יש עשיהַ :
ְלדֹר ָֹתם ְּב ִרית עו ָֹלם” .השביתה ממלאכה
בשבת מאפשרת לאדם להתפנות ולהקים את
משכן הלב ,ובכך הוא כורת ברית עולם עם
הקב”ה .אולי לכך התכוון המדרש (מכילתא
דרבי ישמעאל כי תשא  -מס’ דשבתא
פרשה א) ,שגם הוא עוסק בבעיה הלשונית
איתה פתחנו“ :רבי אלעזר בן פרטא אומר,
כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת,
שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות
את השבת”.
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סיפורי ארץ ישראל

י

שנם שירים מפורסמים ,אותם רבים
מאיתנו מכירים ,אך לא תמיד אנו יודעים
מהו מקורם ומדוע ועל מה נכתבו .אחד
כזה הוא השיר “שושנה” ששורה מפורסמת
ממנו היא זו“ :שושנה ,שושנה ,שושנה ,ירח
נישא אל ענן .יבואו אלייך שושנה ,בים עוד
יפליג קפיטן ”...שיר מפורסם זה ,אותו כתב
חיים חפר ,לא עוסק בבחורה בשם שושנה,
אלא בספינת ההעפלה “שבתאי לוז’ינסקי”
שהצליחה לחדור את מצור המנדט הבריטי
ולהגיע אל חופי הארץ כשעל סיפונה 820
מעפילים.
הסיפור שלנו מתחיל באיטליה אליה יצא
מנחם גורן ,איש המוסד לעליה ב’ (בלתי
לגאלית) ,כדי לארגן כ 150-בני נוער ,בנים
ובנות שגויסו ל’הגנה’ ולהעלותם לארץ על
סיפונה של ספינה קטנטנה בשם ‘אלברטינה’.
ביום י”א באדר תש”ז נערך מסדר לרגל ‘יום
ההגנה’ ,בנוכחות יגאל אלון ,שבו בני הנוער
נשבעו אמונים ל’הגנה’ .לצד הספינה הקטנה,
בחוף האיטלקי שלא היה ידוע לבלשים
הבריטים ,עגנה הספינה ‘שבתאי לוז’ינסקי’,
כשעל סיפונה  670איש .הטקס הסתיים ושתי
הספינות יצאו לדרך ,זו לצד זו .הן שטו לאורך
החוף הצפוני של הים התיכון לכיוון מערב –
אל ארץ ישראל.
שרה קאופמן הרגישה לא טוב .היא שכבה על
דרגש קטן בבטנה של ‘שבתאי לוז’ינסקי’ חצי
מעולפת מרוב חום ,סירחון ותשישות .לצידה
שכבה לאה אחותה .כדי להתעודד הוציאה
מכיסה את התמונה ,הסתכלה בה ומיששה
באצבעותיה החלושות את תווי הפנים ,כאילו
היו כאן לידה .היא בדקה כי לאה עדיין ישנה
ומלמלה אל התמונה“ :אבא יקר ,לא זכית
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שושנה ,שושנה חלק א'
אבישי דגן

להגשים את החלום הגדול שלך ...נשארת לקראתם – היא הרגישה כי האחדות חשובה
באירופה המדממת .הגרמנים לקחו אותך מהכול.
מאיתנו ...אנחנו נגיע ,לאה ואני ,לאן רצית .הספינה החלה להתקרב לחופי הארץ.
החלום שלך עוד יתגשם .אתה תראה!” היא המעפילים לא הורשו לעלות על הסיפון.
המשיכה למשש את ה’קמע’ שלה ,שואבת החום והצפיפות לצד סירחון נוראי היקשו
כוח ועידוד מהסתכלות בעיניו החכמות ,מאוד על האנשים .כאילו כדי להכעיס,
החלה סערה לטלטל את הספינה מצד לצד
בפניו הרכים עטורי הזקן של אביה האהוב.
הספינה נעצרה לפתע ושרה שמעה תכונה כאילו הייתה קליפה ,אנשים נמחצו זה על
רבה מעליה על הסיפון :פקודות מהירות זה .שרה הוציאה בפעם המי יודע כמה את
נזרקו לאוויר וטפיפות רגליים רצות נשמעו תמונת אביה ומיששה אותה ,שואבת ממנה
היטב על לוחות העץ שמעליה .הפקודה תקווה .אחרי מספר שעות קשות מנשוא,
הייתה להחזיר את הספינה ‘אלברטינה’ נרגע הים והספינה פנתה שוב מערבה,
לנמל האיטלקי ,לא לפני שמורידים ממנה מתרחקת כביכול מחופי הארץ ,כדי לחבור
את הצעירים ומעבירים אותם לסיפונה של אל נתיבי הסחר הבינלאומיים שבין מיצרי
‘שבתאי לוז’ינסקי’ .שרה נבהלה מהידיעה הדרדנלים של טורקיה לבין תעלת סואץ.
כי עוד כמאה וחמישים מעפילים יצטרכו בדרך זו רצו ראשי האוניה להידמות לאוניית
להיות על הספינה שלהם שהייתה גם ככה סחר תמימה .מששטו זמן מספיק בנתיב
כבר צפופה מאוד :על סיפונה היו ביתנים ,הסחר ועם חושך נתקבלה החלטה לחתוך
שירותים ,מקלחות והמון אדם התגודד שם במהירות ובשיא הכוח אל הארץ ולהנחית את
מנסה לנשום אוויר צח ולמתוח את איבריו המעפילים בחוף ניצנים .וכך היה – השמועה
אחרי השהות הממושכת בבטן הספינה .החלה לרדת אל בטן האוניה ,המעפילים
התעודדו ,המתח עלה .האוניה העלתה את
מנחם גורן שידע את המסלול של הספינה
מהירותה וחתרה במרץ אל עבר החוף .רב
ואת מיקומה חישב ומצא כי עוד מעט הם
החובל ,דוד מימון ,קיבל פקודה להעלות
יכנסו לתחום סיורי התצפית של הבריטים
את האוניה על שרטון ממול חוף ניצנים והוא
וכדי שלא יחשדו בהם הציע לרב החובל של
העביר את ההודעה למטה ,אל בטן האוניה,
האוניה ,דוד מימון ,לפרק את המתקנים שעל
כדי להכין את המעפילים שיחזיקו חזק אחד
הסיפון ולצחצח אותו ,כך שלא יראה כאילו
בשני ובדפנות האוניה .החוף החל אט אט
האוניה משמשת להובלת בני אדם .תוך
להסתמן באופק ,כולם נדרכו .דוד מימון החל
לילה הסתערו מתנדבים מקרב אנשי הספינה להוריד את מהירות האוניה ,החוף כבר נראה
והחלו למרק אותה ,חלקים מחשידים נזרקו בבירור .לפתע נשמע רעש נורא של חריקה
לים ,הדפנות מורקו ועם שחר ירדו כולם אל שכאילו הגיע מתוך בטן האוניה .טלטול חזק
בטן האוניה .שרה קאופמן וחבריה שגם ככה הדף את כולם אחד על השני :ראשים נחבטו,
היו דחוסים למטה ,נאלצו לקבל עוד  150ידיים ורגליים התעופפו מצד לצד ,צעקות
צעירים וצעירות ,אך היא השתדלה לשמוח
נשמעו .האוניה הועלתה על השרטון
כשחרטומה ניצב לחוף .פקודות החלו
שושנה ,שושנה ,שושנה
להישמע מסביב“ :קדימה ...להתכונן
ירח נישא אל ענן,
לירידה...הגענו אל החוף ”...החושך
שושנה
כמוהו אלייך,
היה מוחלט .שרה תפסה את אחותה
בים עוד יפליג קפיטן.
לאה שבכתה מרוב לחץ והתרגשות.
היה ים סוער ,התורן חרק,
היא לחשה לה כמה מילות עידוד.
חרטום הספינה כמעט ונשחק,
הן לקחו בידיהן את מיטלטליהן
אך יוסקה על כל העניין התגבר
המועטים והחלו לעלות ביחד עם
וזמר עליז כה זימר:
שאר המעפילים על הסיפון“ .מהר
שושנה...
שושנה ,שושנה,
ובשקט” נשמעו הפקודות .המעפילים
כוסית,
עוד
הרים
דן
עשרה"
ב"שלוש
הנרגשים ניסו למלא אחר הפקודות.
ולפתע הגיחו ספינות המשחית:
רצינות דרוכה שררה בין כל האנשים.
אך דני אמר" :מעלש ,נסתדר"
שרה התמלאה מרץ ,ביטחון ושמחה.
וזמר עליז כה זימר:
היה מאוד קר והסערה המשיכה
שושנה ,שושנה ,שושנה...
לטלטל את האונייה .פתאום נשמע
היתה זאת פיגורה מאוד עלובה
קול‘ :מי שרוצה להמשיך לקפריסין
עת שמוליק הגוץ לקפריסין הובא,
יכול להישאר על האונייה .מי שרוצה
אך גם עת ישב אחרי הגדר -
לרדת – צריך לקפוץ למים’ .שרה
הוא זמר עליז כה זימר:
ואחותה לא ידעו לשחות ,אך בטח
שושנה ,שושנה ,שושנה...
ובטח שהן לא רצו להגיע לקפריסין.
מסע הימים הגיע לסוף,
סירות עם ג'מעה ,אורות מן החוף.
הרצון להגיע למולדת היה חזק מפחד
ואז אל שושנה כל איש הסתער
הטביעה.
וזמר עליז כה זימר:
המשך בע”ה בשבוע הבא...
שושנה ,שושנה ,שושנה...
הסיפור מעובד מתוך ספרו של דודו דיין
‘עושים מדינה’ ובאדיבותו הרבה.

מראה אחורית

"ההישג הטמון בכיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל
הוא בכך שהוכיח כי לא רק גבולות בין יהודים וערבים
הם בעלי חשיבות אלא גם יחסים בין שני העמים .איני
מצפה שישראל תוותר אפילו על אינטש אחד עד שלא יובטח
בטחונה באמצעות הסדר שלם ומורכב .איני מצפה לשום
שינוי חד צדדי במצב ,בפרט לא מישראל".
(דברים שאמר לעיתון מעריב השבוע לפני  40שנה בדיוק
מר יו מקינטוש פוט ,המכונה לורד קאראדון ,אבי החלטת
האו"ם שקראה לישראל לסגת משטחי יהודה ושומרון ,רמת
הגולן ,רצועת עזה וסיני מיד לאחר מלחמת ששת הימים).
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
רון נחמן
בשלהי  ,1967לאחר מלחמת ששת הימים יצא
שר הביטחון דאז  -משה דיין בקריאה גורפת
ליישוּב הארץ ,בעקבות הקריאה החלה קבוצה
של ארבעה חברים  -כולם עובדי התעשייה
הצבאית  -לגבש רעיון להקמת יישוב בשומרון.
בראש הקבוצה עמד צעיר נמרץ בשם רון נחמן.
הארבעה הצליחו לגייס במהרה קבוצה נוספת
של כמאתיים משפחות ושמה של הקבוצה
נקבע כ"גרעין תל אביב" ,מטרתה  -הקמת יישוב
עירוני גדול שישמש מרכז עירוני ,תעסוקתי
ותרבותי ,להתיישבות היהודית בשומרון .צורת
ההתיישבות המוכרת בישראל עד אז הייתה
בעיקרה חקלאית או עירונית ,והרעיון של "יישוב
עירוני" לא-חקלאי היה חדש יחסית.
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במשך ארבע שנים פעלו רון נחמן וחברו יוסף בר-אילן לטובת
הקמת היישוב .נדרשו פגישות לא מעטות שבהן ניסו השניים
לשכנע את שמעון פרס  -שהיה אז חבר בכיר בועדת השרים
לענייני התיישבות  -לאשר את רכישת הקרקעות לצורך
ההתיישבות.
לבסוף ,ב 1977-קיבלה ועדת השרים לענייני התיישבות את
ההחלטה לרכוש את הקרקעות .לאחר ההחלטה מיהרו רון
נחמן וחבריו לפעול להרחבת “גרעין תל אביב” ,ועוד לפני
העלייה לקרקע כבר מנה הגרעין  1,300משפחות (כ6,000-
איש).
בינואר  1978הודיעה הממשלה על הקמת יישוב בשם "חרס"
על ידי הגרעין .שבעה חודשים לאחר מכן ,באוגוסט ,1978
עלו לקרקע  40המשפחות הראשונות מהגרעין והתיישבו
באשקוביות .בדצמבר  1978ניתן ליישוב שמו הנוכחי  -אריאל.
רון נחמן מונה מיד ליו”ר המועצה הראשון של היישוב.

רון נחמן נולד בשנת  1942לאב ששימש כסגן ראש מועצת נס-ציונה ,ואם שהייתה בת למייסדי
נס-ציונה .בעל תואר ראשון במדעי המדינה ותואר ראשון במשפטים .היה עובד בכיר בתעשיה
הצבאית עד שב 1978התמנה ליו"ר המועצה הראשון של אריאל ,שהיה ממקימיה.
בשנת  1979העביר את שרביט ראשות המועצה ליעקב פייטלסון וכיהן כסגנו ,במקביל להיותו
סמנכ"ל רשות השידור .ב 1985-נבחר שוב ליו"ר המועצה ומאז עמד בראשות היישוב עד
לפטירתו .ב 1992נבחר לכנסת ה 13-מטעם הליכוד והיה חבר בוועדת הכספים ובוועדת חוק
ומשפט .לקראת הבחירות לכנסת ה 14-הוצב במקום ה 34-ברשימת הליכוד לכנסת ולאחר
התפטרותם של אהוד אולמרט ופיני בדש לאור היבחרם לראשי רשויות ,נדרש נחמן לבחור בין
כהונה בכנסת להמשך כהונתו בראשות מועצת אריאל ובחר להמשיך כראש מועצה.
כיהן תקופה ממושכת בוועדה המתאמת ,שאחראית לקשר עם גורמי חוץ קרובים של המרכז
האוניברסיטאי אריאל .כיהן גם כיו”ר מועצת הנפט בישראל .רון נחמן נפטר ב 18-בינואר 2013
לאחר מאבק ממושך בסרטן המעי-הגס ,בו לקה בשנת  .2009הוא נקבר באריאל והותיר אחריו
את רעייתו דורית ,ארבע בנות ונכדים .לאחר פטירתו הוכרז על זכייתו בפרס-ישראל בתחום
מפעל חיים – בגין תרומה מיוחדת לחברה .יהי זכרו ברוך.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :שלמה לוינגר ,חומש תחילה
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

תקוה דגן

הדמות

זהה את

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

עד דלא ידעו כ 1000-איש השתתפו לקראת
פורים בעדלאידע המסורתית בקרית ארבע חברון
 . 1בני נוער ,בני גיל הזהב ,ילדים ,מבוגרים וגופים
קהילתיים ,כולם התכנסו לצעוד יחד בעדלאידע
בסימן של קהילה .ראש המועצה המקומית מלאכי
לוינגר שהשתתף באירוע ,אמר כי“ :חג פורים הוא
ההזדמנות שלנו לחגוג יחד – כקהילה .כמיטב
המסורת ,רחובות קרית ארבע חברון התמלאו
בשמחה ותושבים מחופשים צצו בכל פינות
העיר”.
בית שלישי בעמנואל שבשומרון נערכים בימים
אלה לטקס חנוכתו של פרויקט המגורים “נופי
עמנואל” ובו עשרות יחידות דיור חדשות שמרביתם
אוכלסו כבר במהלך השנה האחרונה .הרב משה
זינגר ,מנהל ‘קרן ידיד עמנואל’ המובילה את
הבנייה במקום ,מספר כי “המבנים אוכלסו בתוך
זמן קצר כשמאחורינו מעודד ומחזק האדמו”ר
מסלונים” .ראש מועצת עמנואל ,הרב עזרא גרשי
( 2בתמונה עם יו”ר מועצת יש”ע לשעבר דני דיין)
מוסיף כי “כעת אנחנו עומדים לפני בניית הבניין
השלישי המסמל עבורנו גאולה”.

מיגון לשמחה עשרות אנשים נשים וטף ממגורשי
חומש ושא-נור הצטרפו לתלמידי ישיבת חומש
המתחדשת ,השוהים במקום בקביעות ,לקריאת
מגילת אסתר – זו הפעם החמישית ברציפות . 3
לאחר קריאת המגילה ברוב עם ,המשיכו במקום
ריקודי פורים עד השעות הקטנות של הלילה .ראש
ישיבת חומש הרב אלישמע כהן אמר לחוגגים כי
“כוחם המיוחד של ימי הפורים הוא ‘נהפוך הוא’ .גם
מציאות שנראית עכשיו כצרה גדולה וגזרה נוראה
ניתן להפוך אותה ולתקנה באמצעות התמדה
ואמונה”.
משקפת מקצועית “משקפת” מזמינה את הציבור
לסדנת צילום נוף בהדרכת מנהל המכללה
לצילום בקרית אונו ,מבכירי הצלמים בארץ,
שחר כהן .הסדנא תתקיים ביום שישי 8/3 ,ותקנה
למשתתפיה ידע והבנה בצילום טבע ,תוך יישום
טכניקות ייחודיות .מסלול הסדנא יחל בפדואל
בתצפית ייחודית ומרהיבה מחדרה שבצפון ועד
אשדוד שבדרום מ”-המרפסת של המדינה”.
המשתתפים ירכשו טכניקות חדשות לצילום כל
המגוון והיופי שבמקום.

מתעדים וזוכים תחרות הסרטים הדוקומנטריים
“דוקויו”ש”  4של האתר ‘כיפה’ בשיתוף וועדי
המתיישבים בשומרון ובנימין ,הגיעה לשלב דירוג
הגולשים ,שבסיומו יכריעו השופטים מי יהיו הזוכים.
בחבר השופטים יכהנו מנורה חזני  -יוצרת סרטים
ובימאית ,אמנון לורד  -עורך במקור ראשון שהיה
בעברו גם מבקר קולנוע ברשת ידיעות תקשורת,
ובועז נכטשטרן מאתר כיפה .מטרת התחרות,
לדברי היוזמים ,לעודד יצירת סרטים שיראו את
הפנים האמיתיות של ההתיישבות ביו”ש.
מחיל אל חיל סיפור מעורר השראה :שרון כהן ,בן
 39ואב לתשעה ,זכה להצטיינות יתרה על הישגיו
הלימודיים במחלקה להנדסאי חשמל במרכז
לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון  . 5שרון ,הגר
ביישוב שבות רחל ,ושעסק עד לפני כשנה בתחום
החינוך ,מספר כי החליט לקחת פסק זמן מתחום
זה ,ולרכוש מקצוע טכנולוגי“ .להפתעתי ,הלימודים
פתחו בפני רצון גדול להחכים ,ולכן נרשמתי גם
ללימודי מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה
המשרה עלי תחושה של בית ומשפחה”.
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