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ד’, ל ארץ  בפאתי  המדבר  נדודי  אחר 
את  הגבורה  מפי  מפרט  רבנו  משה 
והנה  קדם.  עד  ממערב  גבולותיה 
מתנה התורה את הישארותנו בא”י בשמירת 
והאחד  חיצוני  - האחד  שני תנאים בסיסיים 
לבל  המוחלט  הכיבוש  הוא  הראשון,  פנימי. 
ֶאת  ם  תֶּ “ְוהוַֹרשְׁ  - כנען  ארץ  גויי  את  נשאיר 
ּה” וביאר רש”י - “והורשתם  ם בָּ ְבתֶּ ָהָאֶרץ ִוישַׁ
תוכלו  בה,  וישבתם  ואז  מיושביה  אותה 
להתקיים  תוכלו  לא  לאו  ואם  בה,  להתקיים 
בה”. החלת השלטון הישראלי על הארץ הוא 
הניתן  חיצוני  תנאי  בה,  להישארותנו  תנאי 
הישראלית.  המבצעת  הרשות  ע”י  לקיום 
ר  ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ַתֲחִניפּו ֶאת  “ְולֹא  והתנאי השני- 

מאדם  ממון  כופר  לקיחת  איסור  ּה”,  בָּ ם  ַאתֶּ
פנימי  תנאי  זהו  גלות.  או  למיתה  הנידון 
הישראלית,  החברה  של  לאופיה  הקשור 
כינון מערכת משפט באופן אלוקי של חושן 
המשפט והופעת הצדק והדין האלוקי. התורה 
מטעימה את האיסור לקחת כופר מן הרוצח 
ְוָלָאֶרץ לֹא  ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ,  ם הּוא  י ַהדָּ - “כִּ
ַדם ׁשְֹפכוֹ”.  י ִאם בְּ ּה כִּ ְך בָּ פַּ ר שֻׁ ם ֲאשֶׁ ר ַלדָּ ְיֻכפַּ
דינו  דם,  פלוני  ששפך  עדים  שני  משהעידו 
מבקשת  מדוע  ממון.  כופר  דינו  ואין  מיתה 
התורה להמית את הרוצח ולא רק לכולאו או 
לקונסו? משום שהתורה מבקשת את הצדק, 
את הדין האלוקי, ולא רק את שמירת הסדר 
האזרחי. היא אינה מבקשת לשמור על השקט 
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המשך בעמוד 3

המרוץ המטורף של השבועות האחרונים 
ישראל  בין  ומתן  המשא  לחידוש 
לפלסטינים אין בו שמץ של היגיון. חמש 
המופקרת  הצעתו  חשיפת  לאחר  שנים 
ודחייתה  מאזן,  לאבו  אולמרט  אהוד  של 
על ידי הפלסטינים, לא ברור מדוע יש עוד 
מי שמאמין שהצעה כלשהי שתעלה על 
השולחן תזכה להתקבל ולהביא לשלום 
המיוחל. הדבר היחיד שיביא עמו המשא 
מחבלים  שחרור   – נזק  עוד  הוא  ומתן 
הציבור  בקרב  עמוק  תסכול  ערבים, 
של  נוסף  כישלון  וכמובן  ביו”ש  הערבי 
מדיניות החוץ בממשלו של ברק אובמה. 
ראש מערך יחסי החוץ של מועצת יש”ע, 
הסברה  לשליחות  השבוע  יצא  דיין,  דני 
ואישים  ממשל  לגורמי  והציג  בארה”ב 
בכירים נוספים את הצורך בראייה חדשה 

ומפוכחת של המציאות.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה מטות מסעי

ְוֹלא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ
הרב ברוך אפרתי
רב קהילת זית רענן, שכונת הזית, אפרת

סיפור חיים
ילדי בי"ס שדי חמד במעלה אדומים נפגשו השבוע עם הרב לאו ושמעו את סיפור חייו המרתק 

)עמ' אחורי(

מימין לשמאל
8מה קורה

ש”עמדה
י

"ְוִרַחְמִתּי ֶאת-ֹלא ֻרָחָמה"
פרופ' ישראל אומן46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

רצים אחורה

בארצות  הממשל  משקיע  רבים  מאמצים 
הברית לחידוש המשא ומתן בין ישראל לרשות 
הפלסטינית. שר החוץ האמריקני ג’ון קרי נפגש 
ישראלים  בכירים  עם  האחרונים  בשבועות 
וערבים רבים, ולחץ על הצדדים להגיע לחידוש 

“שיחות השלום”, כפי שהוא מכנה אותן.
האמת היא שהאינטרסים המדיניים והפוליטיים 
יסייעו לקרי להשיג  של ראש הממשלה כנראה 
את מבוקשו. פגישה - כך ניתן להעריך - תתקיים, 
כאשר  יותר  עוד  מהדהד  יהיה  הכישלון  אז  אך 
שבועיים  שבוע,  בעוד  יקרוס,  שוב  ומתן  המשא 

או חודשיים.
המציאות  השיחות?  בקריסת  הביטחון  מהיכן 
הוכיחה זאת בעבר. כלומר, אהוד אולמרט הוכיח 
זאת. אם הצעתו המופקרת של אולמרט כראש 
הממשלה נדחתה על ידי אבו מאזן, אין ספק כי 
כל הצעה אחרת שיביא ראש הממשלה הנוכחי, 
בנימין נתניהו, אין לה שום סיכוי להתקבל בצד 

הפלסטיני.
וכאשר זה יקרה, יהיה רע יותר לכולם – לישראל, 
תידרש  ישראל  הברית.  ולארצות  לפלסטינים 
מחבלים,  שחרור  כמו  חסרות-תוחלת  למחוות 
יעצימו את תחושת  מנהיגי הרשות הפלסטינית 
וארצות  ושומרון  יהודה  ערביי  בקרב  האכזבה 
להביא  בניסיונה  הפסד  תקצור  שוב  הברית 
והוא  ייכשל,  בין הצדדים. כשג’ון קרי  להסכמות 
ייכשל, הדברים יירשמו היטב במוסקבה, בטהרן, 
ארה”ב  של  חולשתה  ובקראקס.  יאנג  בפיונג 

תזיק לה לא פחות מאשר לצדדי הסכסוך.
מערך  ראש  השבוע  השמיע  הללו  הדברים  את 
יחסי החוץ של מועצת יש”ע, דני דיין, בשליחות 

שליחותו  במסגרת  בארה”ב.  שערך  הסברה 
ביקר דיין גם במוסדות שבעבר סירבו לארח את 
בממשל  בכירים  עם  ונפגש  ההתיישבות,  נציגי 
ודיפלומטים  עיתונאים  פוליטיקאים,  האמריקאי, 
שומעיו  בפני  הציג  דיין  ערבים.  גם  בהם  רבים, 
ונתן סקירה מדינית  את המצב ביהודה ושומרון 
מזווית שונה מהקיבעון המחשבתי המקובל בכל 

הנוגע לפתרון הסכסוך באזור.
לעמדת  שמאפשר  לשינוי  גורם  מה  אז 
צרור  בקול  לראשונה  להישמע  ההתיישבות 
שנה,   20 אחרי  הגבוהים?  בחלונות  גם  וברור 
שבהן דוהר העולם באוטוסטרדה שמובילה רק 
מתחילים   – פלסטינית  מדינה   – אחד  לפתרון 
ולמצוא  כיוון  לשנות  הזמן  שהגיע  להבין  רבים 
לומר שבמצב הנוכחי  פתרונות חדשים. אפשר 
וג’ון  לא באוטוסטרדה אלא בצומת,  אנחנו כבר 
להמשיך  שמתעקשים  המעטים  בין  הוא  קרי 
בצומת ישר, במקום לחפש את הדרכים החדשות 
והיצירתיות. מועצת יש”ע, כנציגתם של 360 אלף 

ושומרון, הופכת במצב הזה  ביהודה  מתיישבים 
לשחקן מרכזי שיש לו הרבה מה לומר בנושא, 

והעולם בהחלט מבקש לשמוע.
אז מהו הפתרון? קודם כל לקחת נשימה ולפעול 
לאט ובזהירות. מדיניות האוטוסטרדה או בשמה 
אך  זמנה  עבר  אמנם  אוסלו”,  “תהליך  השני 
שעברה  שנה  כל  על   – בטל  לא  עדיין  קורבנה 
מאז אוסלו, נצטרך כנראה שנה כדי לגמול את 
 – אז  ועד  יצר.  שאוסלו  מהאשליות  הפלסטינים 
ייחודיים שישמרו  ולחפש פתרונות  יש להמשיך 
על ביטחונה וצביונה של מדינת ישראל, אך לא 
כיהודים,  ערבים  ושומרון,  יהודה  מתושבי  ימנעו 
לחיות בשלווה ובשלום אמיתיים זה לצד זה. 

משתתפים באבלם של
הרב שבתי סבתו שליט"א, הרב חיים 

סבתו שליט"א, ד"ר מרדכי סבתו, 
ואהרון סבתו

בפטירת אביהם

רבי דוד 
סבתו ז"ל

ההלוויה התקיימה במוצש"ק פנחס
ת.נ.צ.ב.ה

מועצה מקומית בית-אל מועצת יש"ע  

ל ק נ ר פ ב  ד נ
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בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

תל ביתר
נדב פרנקל

שלא  אבותינו  על  נגזר  באב  בתשעה 
בראשונה  הבית  וחרב  לארץ,  יכנסו 
ובשנייה , ונלכדה ביתר  ונחרשה העיר 
)תענית  בשמחה.  ממעטין  אב,  משנכנס 

פרק ד' משנה ו'(.
חרבה  לספירה   135 שנת  של  באב  בתשעה 
מנהיג  כוסבא,  בר  שמעון  של  בירתו  ביתר, 
שנים  שלוש  לאחר  הרומאים.  כנגד  המרד 
אל  הרומאיים  הלגיונות  הגיעו  קרבות,  של 
מעוז המרד, והצליחו להכניע את העיר לאחר 
היסטוריון  אוזביוס,  משנה.  למעלה  של  מצור 
כי:  מספר  לספירה,  הרביעית  המאה  בן  נוצרי 

"לאחר שגברה המלחמה, בשנה ה-18 לשלטון 
אדריאנוס, ניתנה ביתר במצור. הייתה זו עיירה 
משארך  לירושלים.  סמוכה  מאוד,  בצורה 
ברעב  ונספו  המורדים  הלכו  מבחוץ,  המצור 

ובצמא."
ביתר מזוהה כיום בח'רבת אל -יהוד, הנמצאת 
סמוך לכפר הערבי בתיר, מעל לנחל רפאים. 
המוקפת  מבודדת,  שלוחה  על  יושב  התל 
משלושה עברים בגאיות עמוקים, ולכן כנראה 
שמסביב  באזור  המרד.  כמעוז  לשמש  נבחר 
רומאיים  מחנות  למספר  שרידים  נמצאו  לתל 
נמצאו  עצמו  בתל  למצור.  ששימשו  ודייק, 
כנראה  שנבנתה  ביצורים  לחומת  שרידים 
בחיפזון, תוך כדי הקרבות והמצור. נמצאו גם 
והן את  הן את התוקפים  אבני קלע, ששימשו 

המגינים.

כיום, העלייה לתל בעייתית מבחינה ביטחונית, 

אך ניתן להשקיף על התל וסביבותיו מכיוון רכס 

אורה: בצומת אורה שבירושלים נפנה שמאלה, 

לכיוון המושבים אורה ועמינדב. לאחר שנעבור 

את המושב אורה נמשיך בנסיעה של כשלושה 

קילומטר. בסיום העלייה, נפנה שמאלה לדרך 

של  נסיעה  לאחר  כחול.  שבילים  בסימון  עפר 

עפר  לשביל  שמאלה  נפנה  מטר  כמאתיים 

נוסף, עד שנגיע לתצפית.

בעודנו צופים אל הנוף הנפלא של נחל רפאים 

נוכל לדמיין את הקרב  שהתחולל  וסביבותיו, 

במקום, שחתם את הניסיון האחרון לעצמאות 

יהודית עד לימינו אנו.

+
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דני דיין במפגש עם בכירי המפלגה הרפובליקנית בארה"ב, 
השבוע
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הציבורי, אלא להביע את הצדק האלוקי בעולם 
הרוצח.  את  ישראל  שכינת  ממחנה  המקיא 
לעשות צדק לשמו, עבור הופעת הצדק הנצחי 

עצמו ולא לתועלת אחרת. 
מערכת  והקמת  הירושה  אלו,  תנאים  שני 
של  חוסנה  את  יחד  בונים  תורנית,  משפט 
מדינתנו - קומת השלטון המדיני וקומת הזהות 
הישראלית האלוקית. שתי קומות אלו נדרשות 
ביתר שאת גם בימינו במדינת ישראל. מערכת 
המשפט  ממערכת  שונה  התורנית  המשפט 
עומדת  הנוכחית  המערכת  דהיום.  האזרחית 
על יסוד החוק האזרחי, הנקבע בידי רוב בבית 
האזרחי  החוק  של  התווך  עמוד  המחוקקים. 
שהעם  הערכים  וביטוי  הסדר,  שמירת  הוא 
חיצוני  )דבר  כרגע  לו  חשובים  שהם  החליט 
המשתנה מעת לעת, ולעיתים באופן קוטבי כפי 
שקרה באירופה בשנות השלושים ערב מלחמת 

המשפטית  המערכת  זאת,  לעומת  העולם(. 
התורנית עומדת על יסודות אלוקיים הנעוצים 
ותת הכרתה, שאינם משתנים  בנשמת האומה 
לפי  אלא  העם  של  החיצוני  הרוח  מצב  לפי 
של  הדין  ובבתי  בסיני,  האלוקית  ההתגלות 
הדיינים הכשרים לדון. היא אינה מבקשת רק 
שקט וסדר אלא לעיתים את ההיפך - את הפרת 
שיכריע  מזעזע  עונש  וגרימת  והשקט,  הסדר 
את הרשע. מערכת המשפט היא תעודת הזהות 
צדק  של  כוהנים  ממלכת   - שלנו  הלאומית 
אלוקי, או מדינת כל אזרחיה של שמירת הסדר 

האזרחי.
הצלחת ירושת הארץ אינה תלויה רק בשאלת 
זהותה  בשאלת  בעיקר  אלא  עליה,  הריבונות 
היא  זו  מדינה  האם  הישראלית.  המדינה  של 
האם  בחיצוניותה?  ודתית  ביסודה  אזרחית 
בלבד?  ההמון  מהסכמת  כוחה  שואבת  היא 

או  ושלום?  בטחון  הוא  מטרתה  עיקר  האם 
השואבת  ישראל  מלכות  של  מדינה  שהיא 
כוחה מהשראת השכינה בבתי הדין ובהתגלות 
עומדים  התורניים  שערכיה  מדינה  האלוקית, 

בשורש ישותה?
הגיע זמננו להרים דגלנו, שאינו לאומי בעצם 
המחיה  קודש  שכולו  דגל  אלא  במקרה,  ודתי 
מבקשים  איננו  כולן.  המערכות  את  בשורשיו 
את שלמות הארץ וחיזוק הכלכלה בשל דחפים 
אזרחיים ככל עם ולשון, איננו מבקשים מדינה 
זהותנו  סמלית.  דתיות  עם  רגילה  אזרחית 
שונה, היא זהות אלוקית, המבקשת להופיע את 
הרצון האלוקי ע”י המשפט הישראלי במציאות 
הארצית, ורק מכח זה אנו נדחפים להלחם על 
הארץ,  את  נחניף  בל  אותה.   ולשכלל  ארצנו 
הבה ניזהר שלא להיהפך למדינת כל אזרחיה - 

‘מדינת היהודים’, במקום ‘מדינה יהודית’. 

על הפרשה מטות מסעי
המשך מעמוד השער ְוֹלא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ

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

klitamdani@gmail.com

למען מפוני גוש קטיף
וצפון השומרון
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המשימה:

להחזיר אותם
למעגל העבודה
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וסלים  אלי  הבדווים  והאחים  היא 1913  השנה 
בפאתי  לאוהלם  מחוץ  כהרגלם  ישבו  אטאוני, 
העיר הערבית באר שבע. הם החזיקו את כוסות 
הקפה השחור החזק והמהביל בידיהם, לגמו מהן 
ושיחקו במחרוזות ה’מסבחה’ שלהם, כפי שנהגו 
אבותיהם מימים ימימה. מדי פעם החליפו מילה 
או שתיים, אך ההחלטה כבר נפלה - הם עמדו 
לעשות מעשה, ולמכור חלק קטן מאדמותיהם 
דונמים  מאביהם  ירשו  הם  ל-’יאהוד’.  הרבות 
רבים של אדמה בנגב והם לא ראו בעיי למכור 
ליהודים ‘המוזרים האלה’, מעט אדמת זיבורית, 
שאומנם יש בה מקור מים טוב, אך כמה קשה 
להוציא שם משהו מהאדמה. בעוד הם יושבים 
מרחוק  לפתע  הנדירה,  מהבריזה  נהנים  בנחת, 
התקרב  הענן  עולה.  אבק  בענן  מבחינים  הם 
אליהם במהירות, ומשהיה כבר ממש קרוב, קמו 
ויצאו מעט כדי לקדם  שני האחים על רגליהם 
עד  להתקדם  המשיך  האבק  ענן  האורחים.  את 
ידם.  על  ממש  חזקה  בלמים  בחריקת  שנעצר 
משהתפזר, ראו השניים ג’יפ ובו ארבעה גברים. 
הג’יפ,  מן  ובנחישות  בזריזות  קפצו  הארבעה 
מיהרו ללחוץ ידיים עם האחים אטאוני ונכנסו 
ואחריו האוכל.  לאוהל. חיש מהר הוגש הקפה 
למה  בנימוס  סירבו  שבהם  המסורת  שומרי 
‘קדימה  מהקפה.  מעט  לגמו  ורק  להם  שהוגש 
הסתכלו  האחים  הגברים.  אחד  אמר  לעסק’ 
אחד  מה.  דבר  לשני  אחד  מלמלו  זה,  על  זה 
עם  משם  וחזר  האוהל  לירכתי  הלך  קם,  מהם 

חבילה  מאמתחתו  הוציא  הגבר  מסמכים.  כמה 
מול  אותם  למנות  והחל  שטרות  של  גדולה 
חבורת  על  מאמינים  כלא  שהסתכלו  הבדווים, 
הוגשו  המסמכים  מולם.  שעומדת  הפראיירים 
לחבורה, שהסתכלה בהם בסיפוק. זהו, העסקה 
גמורה - בידי המשרד הארץ ישראלי יש כרגע 
צפונית  ג’ממה,  באדמות  דונם  של 5621  שטח 
מערבית לבאר שבע ולמעשה, אדמות אלו היו 
את  אספה  החבורה  לעזה.  מאוד  קרובות  כבר 
הייתה.  כלא  ונעלמה  לג’יפ  נכנסה  המסמכים 
האחים הבדווים חזרו לענייניהם, מפטירים אחד 

לשני מעין ‘ברוך שפטרנו’ בערבית.
משחזרה החבורה השמחה ליפו ובידיה המסמכים 
שמאפשרים את הקמת היישוב היהודי הראשון 
בנגב, החלו מיד להתקשר עם הקונים והעולים 
את  לסדר  גם  כמו  הקרקע,  על  הפוטנציאלים 
עניין האריסים הערבים שישבו על הקרקע וניסו 
לעבד אותה. כדי להתגבר על המכשול השני היה 
צריך להפעיל קצת קשרים ולתת קצת ‘בקשיש’ 
)שוחד(, אך על המכשול הראשון התגברו מיד 
ומכרו את השטח תמורת 200 אלף רובל לאגודת 
החלוצים  שחבריה  ממוסקבה,  ישראל’  ‘שארית 
ולהקים  לקרקע  ומיד  תכף  לעלות  מוכנים  היו 

מושב חקלאי שייקרא ‘רוחמה’. 
לא עבר זמן רב והתוכנית התחילה לרקום עור 
וגידים: נשלח כוח חלוץ ראשון אל האזור הצחיח 
כדי להקים טחנה ולקנות מים מהבדווים. אחר 
כך נשלמו ההכנות ויצאה משלחת גדולה יותר 
בראשותו של צבי הירשפלד, מי שיהיה למנהל 
מחיי  במיוחד  שהוזעק  היישוב,  של  הראשון 
לציון.  ראשון  ה’ותיקה’  בעיר  היחסיים  הנוחות 
המשלחת החלה לחקור את הבדווים שבסביבה 
על טיב הקרקע והמים. הבדווים התלוננו רבות 
על כמויות המים הזעומות שיורדות באזור. כמו 
כן המשלחת נבהלה מעט מפראיות האזור ומכך 
יותר  ואף  הסביבה,  בכל  אחד  קבע  ישוב  שאין 
לרפואה  אחד  עץ  וחיפש  צבי התאמץ   - מכך 
בכל האזור, אך כל מה שראה היה אוהלי בדווים 
שחורים, ונק’ שחורות ובהירות של עזים וגמלים 

שניקדו את הצהוב המשמים.
החבורה כמעט והתייאשה, אך צבי היה הראשון 
לעומק.  האזור  את  ללמוד  והחליט  להתעשת 
הוא הורה על שינה במקום בלילה הקרוב. עם 

לו  היו  בחקירתו.  והמשיך  נחוש  צבי  קם  בוקר 
כמה השגות על האזור שבו נחפרה הבאר ועל 
היתה  מלמעלה  ההוראה  אך  בכלל,  התנאים 
יש להוציא את הטוב ביותר  - אין מקום אחר, 
ניגש לעבודה: מיד הורה  מהמקום הקיים. צבי 
להקים סוכה בשביל הפועלים ובשביל הסוסים 
והחפצים, על סידור באר המים והכשרת שטח 
לנטיעת עצי סרק שיבחנו את טיב הקרקע. הוא 
לבדיקת  צוות  ומינה  תעלות  הקמת  על  הורה 
השטח שמחוץ לשטח יישובם - כדי לדעת היכן 
התיישבות  נקודות  להוסיף  בעתיד  כדאי  יהיה 
חדשות. צבי עשה עוד תכניות, מינה סגן ויצא 
כמו  בירוקרטיים,  עניינים  להסדיר  כדי  ליפו 
מכשירים  וקניית  המשק  צרכי  לספק את  גם 
צבי  הקשה.  בעבודה  שיעזרו  שונים  חקלאיים 
הסתיו.  לתחילת  שובו  את  ותכנן  ביפו  התעכב 
עם הגשמים הראשונים, אמרה השמועה אמרה 
כי הם הגיעו אף לנגב. צבי היה נרגש לחזור אל 
עם  עגלה  ותבן,  שעורים  כשבאמתחתו  ג’ממה, 

שלושה סוסים וצרכי המשק. 
הוא החל בנסיעתו והגשמים התחזקו. הנסיעה 
הזמן   לו  היה  שבהם  ימים  חמישה  ארכה 
מתמלאת  שלהם  הבאר  את  רוחו  לחזות בעיני 
על  אל  ראשיהם  מרימים  אנשיו  ואת  במים 
קריר  רוח  משב  למעט  נותנים  בפלא,  לחזות 
הקשה שלהם  הראשון  הקיץ  אחרי  אותם  לצנן 
לראות  נורא  התרגש  למושב,  במושב. משהגיע 
כי הסדרת הבאר שלהם התקדמה מאוד. ראש 
יום  גם  ועבר, כמוהו  השנה הראשון בנגב חלף 
הכיפורים, וכשהגיע סוכות, חג חקלאי במהותו 
התורה  חיבורה של  על  גדולה  פרצה שמחה   -
בחזרה עם ארץ הקודש: החקלאים בדיוק אספו 
את דגניהם וקטניותיהם, הבציר הסתיים, קטיף 
והזיתים שבשפלה אף  נשלם  הוא  השקדים אף 
הם נמסקו. הארץ נתנה את יבולה, אומנם עדיין 
לא ב’רוחמה’, אך הצלחות כבר היו, מה שרומם 
את רוחם של צבי וחבורתו. והנה החבורה של 
רוחמה רוצה לבנות סוכה, אך אין למצוא שום 
סכך, בטח שלא ירוק בכל המרחב השומם. צבי 
כמעט והתייאש, אך החליט לבסוף שיעשו את 
ויעשו מהם  כולם את שקיהם  יכבסו   – המיטב 

סכך.
המוזר,  הסכך  את  לתלות  מנסים  אנשיו  בעוד 
קטנה  במשלחת  מרחוק  צבי  הבחין  לפתע 
צבי  ראה  משהתקרבה,  אליהם.  המתקרבת 
להפתעתו הרבה את החכם נסים אלקיים מעזה, 
חמור  על  רכוב  עזה,  יהודי  של  העדה  ראש 
לסוך  ירוקים  ענפים  חבילת  קשורה  ומאחוריו 
בהם את הסוכה ולפניו כד מים! הרב בירך את 
צבי וחבורתו בחמימות והוציא מתוך הכד, איזה 
פלא, לולב קריר, עטוף בהדסים וערבות והוסיף 
שנסתמו  אחרי  מרשים.  אתרוג  ובה  קופסא  גם 
הרב:  אמר  תדהמה,  מרוב  הפעורים  הפיות 

“ילדים לא שכחתים”.
ומתוך  והדר  בפאר  נחגג   הסוכות  חג  אותו 
הורה  בריקוד  החוגגים  רקדו  עצומה  שמחה 

סוחף מסביב לסוכה.
ננטש  ‘רוחמה’ עבר עוד תלאות רבות.  היישוב 
תרפ”ט.  ובפרעות  הראשונה  העולם  במלחמת 
ה’שומר  ב 1946 כקיבוץ של  לבסוף עלה שוב 
הצעיר’ בשער הנגב, שם הוא קיים עד היום. 

סיפורי ארץ ישראל

"ְוִרַחְמִתּי ֶאת-ֹלא ֻרָחָמה"
אבישי דגן

אותו חג הסוכות 
נחגג בפאר 
והדר ומתוך 
שמחה עצומה 
רקדו החוגגים 
בריקוד הורה

סוחף מסביב 
לסוכה
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אחוריתמראה
"אכן נודע הדבר – לא הפולנים מציתים אש בבתי היהודים הנדחים 

בכפרים ושורפים את הנפשות עם הרכוש, כי אם אנחנו בעצמנו 
מציתים את האש ושורפים את עצמנו למען נוכל להעליל על נקיים. 

כך מבטיחים עיתונים פולניים בכל כבד ראש ולא בחלק הפיליטוני 
או ההיתולי כי אם בחלק הפובליציסטי. המערכת מבטיחה כי שלחה 

שליחים מיוחדים אל מקומות השרפה, שחקרו ודרשו ובאו והשיבו דבר, 
כי אין שום ספק שהיהודים בעצמם הציתו אש בבתיהם ושרפו גם את 

עצמם רק בכדי להוציא שם רע על פולנים נקיים. כל קוראי העיתונים 
ההם מאמינים כי כן הדבר באמת והם חורקים שיניים ומקללים את 

היהודים הרשעים. עד היכן כוחה של שנאה!"
דיווח בעיתון "המצפה", היום לפני 100 שנה בדיוק. כידוע, שיא כוחה 

של השנאה הגיע רק 40 שנה מאוחר יותר
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 פרופ' ישראל אומן
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 





הכירו את ראובן ושמעון. השניים מוכנסים לחדר קטן ובו מזוודה עם מאה אלף דולר. אבל יש תנאי: הם יקבלו את הכסף רק אם יגיעו להסכמה 
מוקדמת על חלוקה צודקת של הסכום הנכבד. ראובן הרציונליסט פונה לשמעון עם ההצעה המתבקשת: "בוא נחלוק בכסף שווה בשווה, כל 

אחד ייקח 50 אלף דולר ונלך הביתה". 

אומן   ישראל  פרופסור  של  מאמרו  בתוך  מופיע  הזה  המשל 
"פרדוקס הסחטן". פרופ' אומן משוכנע שישראל מנהלת את 
היא  הנסחט.  ראובן  כמו  הערבים  מדינות  מול  ומתן  המשא 
מחדר  תצא  תוותר,  לא  שאם  הנחה  מתוך  להיכנע,  נאלצת 
המשא ומתן בלי לקבל דבר. היא לא מסוגלת לדחות הצעות, 

גם אם הן מנוגדות לאינטרס שלה.
תחום   - המשחקים"  "תורת  מתוך  לקוח  הסחטן"  "פרדוקס 
חברות  אדם,  בני  בין  תחרות  של  במצבים  העוסק  במתמטיקה 
ומדינות. ב"משחקים" האלה כל אחד מהשחקנים (אנשים פרטיים, 
חברות ואפילו מדינות) רוצה לנצח. על הישיגיו החשובים בתחום זה 
זכה פרופסור אומן בפרס נובל לכלכלה בשנת 2005. לדברי וועדת 
בפרס,  איתו  יחד  שזכה  ושלינג,  אומן  של  המחקרים  נובל,   פרס 
מסבירים מדוע מדינות וחברות מסוימות מצליחות יותר מאחרות 

בניהול משאבים (כספים, נכסים וכוחות העומדים לרשותן). 

דגן
ה 

תקו

פרופסור ישראל אומן נולד בפרנקפורט שבגרמניה ב-8 ביוני 1930. כשהיה ישראל בן שמונה (כחודשיים לפני ליל הבדולח) הצליחה 
משפחתו  להימלט מגרמניה הנאצית ולהגר לניו-יורק שבארה"ב.

יורק  ניו  ואחר כך למד לתואר ראשון במתמטיקה בסיטי קולג' של  ישראל למד בישיבה תיכונית במנהטן, 
ולתואר שני ותואר דוקטור במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT). ב-1955 עבר לאוניברסיטת פרינסטון, 

שם חקר את תורת המשחקים, שהייתה תחום מחקר חדש באותה העת.
בשנת 1956 בעיצומו של מבצע קדש עלה פרופ' אומן לישראל והתיישב בירושלים. הוא הצטרף לחוקרי 
המתמטיקה באוניברסיטה העברית והמשיך לעבוד שם עד שפרש לגימלאות. בשנת 1994 זכה אומן בפרס 
ישראל בחקר הכלכלה. אומן, שהינו איש דתי, כתב מאמרים אחדים המדגימים שימוש בשיטות מתמטיות להסבר 
נושאים מסובכים שבתלמוד. את המחקר החשוב בתחום הזה כתב אומן לזכר בנו, שלמה, שנפל במלחמת 
שלום הגליל. אשתו אסתר נפטרה ב-1998. בשנת 2005 נשא אומן לאישה את בתיה כהן, אחותה הגדולה 

של אסתר. כיום מתגורר אומן בירושלים, הוא אב לחמישה ילדים , שמונה עשר נכדים ושני נינים.
המרכז  של  האקדמית  איכותו  את  שבחנה  הבדיקה  ועדת  חבר  היה   2005 משנת  החל 
הנדרשים  הקריטריונים  בכל  עומד  באריאל  המרכז  כי  וקבעה  אריאל  האוניברסיטאי 

להפוך לאוניברסיטה.

שמעון מפתיע ומסרב. הוא תובע 
90 אלף דולר לפחות, אחרת הוא 
הנדהם  ראובן  עסקה.  עושה  לא 
שמעון  אך  לבו,  על  לדבר  מנסה 
עומד על שלו. ראובן הכעוס מבין 
שהדרך היחידה לצאת עם משהו 
של  לסחטנות  להיכנע  היא  ביד 
דולר,   10,000 לוקח  הוא  שמעון. 
רפה  יד  לחיצת  לשמעון  מעניק 
מושפל.  במבט  מהחדר  ויוצא 
שמעון לוקח את המזוודה ומחייך 

כל הדרך אל הבנק. 

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

תמונות: מלכה סימן טוב ומיקי לנגנטל 
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי
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לא משחררים מחבלים
בתקופה האחרונה מתגברות השמועות על שחרור אסירים כתנאי מוקדם לפתיחת משא ומתן 

עם הרשות הפלשתינית. מדובר במכבסת מילים המסתירה מציאות חמורה.
מיהם אותם אסירים? מחבלים. רוצחים עם הרבה דם על הידיים. רחל שנספתה עם שלושת 
ילדיה מבקבוק תבערה, חיים ודוד שנרצחו בדם קר והתעללו בגופתם, הפרופסור שטרן שנרצח 
בדקירות סכין ורבים אחרים. אותם חפים מפשע שנרצחו רק בגלל היותם יהודים בארץ ישראל. 
הם נרצחו על ידי רוצחים שפלים אותם דורשת הרשות הפלשתינית, בגיבוי אמריקאי, לשחרר. 

הזמן לא מרפא את הפצעים. אסור לתת להם להשתחרר.

ממשלת ישראל- אל תחריבו!
הישוב עמונה, שהוקם לפני 18 שנה, נמצא כרגע בסכנת הרס מיידית. בימים אלה מתקבלת הכרעת 
הממשלה אם פניה להסדרת הישוב או חלילה להחרבתו. חשוב לומר- הפעם ניתן לפתור את העניין, 
ממשלת ישראל יכולה לקבל הכרעה שתמנע קרע נוראי ושתמנע חורבן ישוב. אז מה כל הסיפור 
פה? סרטון ויראלי חדש שהפיקו תושבי הישוב בשיתוף רוגטקה מקפל בתוכו את סיפורו של עמונה, 
גם כאשר אפשר  וגירוש תושבים  בית המשפט להריסת מבנים  ואת הדפוס החוזר של פסיקות 
לפתור את המחלוקת בקלות. אנחנו נגד הרס ונגד גירוש אנשים. יהודים או ערבים. תמיד אפשר 
למצוא פתרון שמכבד את התושבים כבני אדם. בייחוד במקרה הנוכחי. חפשו את הסרטון ביוטיוב: 
www.facebook.com/MyIsrael :עמונה - זה כל הסיפור", או בדף הפייסבוק של ישראל שלי"
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לפני  זכה  אלקנה  הישוב  לימין  משמאל 
“אדם  עמותת  מטעם  המיחזור  באות  כשבוע 
טבע ודין”, הנתמכת ע”י ארגון השמאל הקיצוני 
תאגיד  מנכ”לית  לישראל.  החדשה  הקרן 
אלקנה  זכיית  על  הכריזה  רונן  נחמה  אל”ה 
במקום ה-2 בארץ בקטגורית המחזוריות עם 
כ-42,000 מיכלים שנאספו ב-2012. בתחרות 
כל  ונמדדו  והערים  המועצות  כל  השתתפו 
חלוקת  בטקס  הארץ.  רחבי  בכל  המחזוריות 
הפרס  את  קיבלו  בחולון  במדיטק  האותות 
בשם המועצה אריק גרניט ראש וועדת איכות 

. 1 הסביבה וגזבר הישוב ישראל קמר 

ויו”ר  בנימין  מועצת  ראש  המזבח  בעקבות 
מועצת יש”ע אבי רואה סייר ביום שלישי השבוע 
חברי  המועצה,  הנהלת  עם  יחד  עיבל  בהר 
במועצת  וארכיאולוגים  מדריכים  המליאה, 
המשלחת  סיירה  שעות  במשך  בנימין.  מטה 
בהר בהדרכתם של חוקר המזבח פרופ’ אדם 

זרטל ובני קצובר יו”ר ועד מתיישבי שומרון.

בשבת  חנכה  משקפת  עמותת  אחים  שבת 
האחרונה את שיתוף הפעולה החדש שלה עם 
חברת “שדות תיירות”, במסגרתו היא מארגנת 
בהשתתפות  הרחב,  לציבור  תוכן  שבתות 
שישי  יום  טיול  ובשילוב  ציבור  ואישי  מרצים 
שהתקיימה  החגיגית  בשבת  הארץ.  ברחבי 
משקפת  כינסה  בירושלים,  לאונרדו  במלון 
מהבית  הממשלה  שרי  את  אחד  גג  תחת 
היהודי אורי אריאל ואורי אורבך, את העיתונאי 

. 2 חגי סגל וראשי ישובים ביהודה ושומרון 

הספר  בבית  ד’  כתה  תלמידי  לדור  מדור 
נפגשו  אדומים  במעלה  חמד  שדי  אמי”ת 
הרב  אביב,  תל  של  הראשי  רבה  עם  השבוע 
הילדים,  השער(.  )תמונת  לאו  מאיר  ישראל 
התפעלו  השנה,  במהלך  הרב  אודות  שלמדו 
מסיפורו של לוליק הילד ניצול השואה שהפך 
זאת  והביעו  ישראל  מדינת  של  הראשי  לרב 
המכתבים  בעקבות  לו.  ששלחו  במכתבים 
בלשכתו  לביקור  התלמידים  את  הרב  הזמין 

רייניץ  שוש  הספר,  בית  מנהלת  אביב.  בתל 
התלמידים  עבור  המחיש  “הרב  כי  סיפרה 
הניסי  המעבר  את  ביותר  הברורה  בצורה 

משואה לתקומה”.

מסיימים שנה בטבעיות ילדי הישוב בית אל 
הגיעו בליווי הוריהם ליום “חוויה בטבע” בחוות 
הגנים   ילדי  פעילות  את  סיכמו  בו  אפרים, 
 . 3 החיים  ובעלי  טבע  בנושא  השנה  במהלך 
באירוע שהתקיים בשיתוף פעולה בין המועצה 
המקומית בית אל והמשרד לאיכות הסביבה, 
הוצגו תערוכות שנעשו על ידי הגנים והתקיימו 
יצירת  כבשים,  גז  מעניינות:  פעילויות  מגוון 
קינון,  תיבות  לציפורים, הכנת  מתקני האכלה 
סיור לימודי בטבע, טחינת גרגירי חיטה, רכיבת 

חמורים, סדנת תופים ועוד.

חצי עבודה בעוד פחות משבועיים יציינו אנשי 
גוש קטיף שמונה שנים לעקירתם מביתם, אך 
החדש.  בביתם  זאת  יעשו  מהם  כמחצית  רק 
מנהלת תנופה, האחראית למציאת פתרון לכל 
מתיישב, נסגרה השבוע, והטיפול במפונים יעבור 
לרשויות המקומיות בהן הם מתגוררים ולמשרד 
הבינוי והשיכון בראשות השר אורי אריאל. “מבחן 
ועד  יו”ר  אליעזר אורבך,  התוצאה קובע”, אומר 
המדינה  הזה  “ובמבחן  קטיף.  גוש  מתיישבי 
כשלה. כך גם קבעה ועדת החקירה הממלכתית 

שחקרה את טיפול המדינה במפונים”.

אריאל במרכז חבר הכנסת מרדכי יוגב ביקר 
עם  ונפגש  אריאל  השומרון  בבירת  השבוע 
בניית מבני  סוף את  סוף  נצרים שהחל  גרעין 
בהמשך  הגירוש.  מאז  לראשונה  שלו,  הקבע 
הנשיא  עם  נפגש  לאוניברסיטה,  יוגב  הגיע 
פרופ’ יהודה דנון, והיו”ר יגאל כהן אורגד, וחנך 
עבודות  יום  את  שבירו  אלי  העיר  ראש  עם 
העפר הראשון לפיתוח אזור תעשיית היי-טק 
. “עם  4 חדש לאוניברסיטה, לאריאל ולסביבה 
ללמוד  בהמוניו  ומגיע  ברגליו  מצביע  ישראל 
באוניברסיטה באריאל. כל עוד תעמוד אריאל 

– תעמוד תל אביב” סיכם יוגב.

“איילות”  הסטודנטיות  כפר  ברמה  לימודים 
בשומרון החל בשבועות האחרונים את תהליך 

שהוקם  בכפר  השני.  למחזור  הבנות  גיוס 

שנה  לפני  שומרון  האזורית  המועצה  בחסות 

קבוצה  יגורו  לאיתמר,  הסמוכה   777 בגבעה 

של 12 בנות. הן יתנדבו בהיקף של שש שעות 

אידאלי  הכפר  הגבעות.  רכס  בכל  שבועיות 

מיועד  אך  באלקנה,  או  באריאל  לסטודנטיות 

050- לפרטים:  סטודנטית.  שאינה  למי  גם 

9790499 )תירא-אל(.

אורחים נוספים הגיעו ההנהלה הבכירה של 
בנק מרכנתיל הגיעה בשבוע שעבר לגוש עציון 

במטרה לבחון אפשרות של הקמת סניף של 

עצומה  חשיבות  רואים  “אנו   . 5 באזור  הבנק 

לקחת חלק במוסדות של הציבור הדתי לאומי 

אמר  במגזר”  הפעילות  היקף  את  ולהגדיל 

מנכ”ל הבנק, אורי ברוך. ביקור נוסף בגוש קיימו 

השבוע עשרות מעובדי רשת מורשת של קול 

שמידט.  אבי  התחנה  מנהל  ובראשם  ישראל 

אנשי הרדיו הגיעו למרכז המבקרים של מכון 

ישראל  הרב  עציון, שם פגשו את  בגוש  צומת 

טכנולוגיים  חידושים  בפניהם  שהציג  רוזן 

בתחום ההלכה.

בעוז קדימה ישיבת השומרון וישיבת הליכות 
עולם בקרני שומרון מצטרפות לרשת ישיבות 

בני עקיבא. לאחר בדיקה מקיפה ומשא ומתן 

חוזה  נחתם  רבים,  שבועות  במשך  שהתנהל 

בין הישיבות וראשי המועצות באזור לבין מרכז 

התחדשה  האחרונות  בשנתיים  בנ”ע.  ישיבות 

וכיום עומדים בראש  ישיבת השומרון  הנהלת 

ראש  מייטליס,  יעקב  הרב  הישיבה  מוסדות 

מוסדות ישיבות השומרון, הרב ניר שקורי מנהל 

ישיבת הליכות  אייל הראל ראש  הרב  התיכון, 

עולם, ונעמה טובולסקי, מנכ”לית הישיבה.

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


