ש ֶׂדה"
"כִ ּי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָ ּ
מתוך הפרשה

שלנו

 | 352במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אלול תשע"ג |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

6

סופר אורח! ש"י עגנון
סיפורי ארץ ישראל

רשימת היישובים הכלולים
בהחלטת הממשלה השבוע על
אזורי עדיפות לאומית ,עוררה שוב
את הטיעונים על אפליה כביכול
בין השקעת המדינה בתושבי הנגב
והפריפריה לבין השקעתה בתושבי
יהודה ושומרון .טיעונים אלה אין
בהם דבר פרט להשמצות חסרות
בסיס .השמצות המפגינות בורות
בנושא העדיפות הלאומית וכישלון
ביכולת הבנת הנקרא .בישעמדה
השבת – קצת עובדות בתוך ים של
דיסאינפורמציה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:53
תל אביב 19:09
חיפה 19:01

יציאה
20:07
20:09
20:10

כניסה
18:58
חברון
18:59
שכם
באר שבע 19:10

בס"ד

לקראת הימים הנוראים
יתקיימו אי"ה
שיעורים הלכתיים מרכזיים
מפי מו"ר גדול התורה

הגאון הרב דוב ליאור שליט"א

מגדולי פוסקי דורנו

יציאה
20:06
20:07
20:08

מדור!
חדש
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מצדה
מקומות בארץ ישראל

גיל הזהב
מה קורה

על הפרשה שֹ ְׁפ ִטים
הרב יצחק לוי

המכון הישראלי לדמוקרטיה
שר החינוך לשעבר

צדק חברתי

פ

רשת שופטים עוסקת ברובה במצוות
ציבוריות המשרטטות את הסדר
המדיני הראוי לבני ישראל בבואם
לארץ .לאחר שבפרשיות הקודמות שבספר
דברים עסקנו באזהרות והרחקות מעבודה
זרה ,בערך לימוד התורה והנחלת התורה
לדורות הבאים (דברים -ואתחנן) ,שבחי
ארץ ישראל (עקב) ומצוות הקשורות
למקדש (ראה)  ,מגיעים אנו לסדר המדיני
שלנו.
הפרשה פותחת במצוות הקמת מערכת
משפט מתוקנת ומסודרת ,אחריה פרשת
המלך ,פרשת הכוהנים הלויים ופרשת
הנביא .ארבע זרועות השלטון של מדינת

התורה המסדרים את אורחות החיים
הציבוריים והפרטיים.
יש להתבונן בסדר שהתורה מציגה בפנינו
את ארבעת המצוות הנ"ל ,ובעיקר להבין
מדוע התורה הקדימה את מצוות השופטים
והשוטרים ,את כינון הסנהדרין הגדולה
והקטנה ובתי דין בכל שערינו כצעד ראשון
שיש לעשות בבואנו לארץ ישראל ,עוד לפני
הסדר המדיני – המלך ,והרוחני  -הכוהנים
והנביא.
נלמד מזה שהנדבך היסודי שיש להניח
הוא הצדק והמשפט  .ללא צדק ומשפט אי
אפשר לבנות שום מדינה מתוקנת .הצדק
הוא הבסיס לחיינו החברתיים והמדיניים,
המשך בעמוד 3

"בא הודה בא זיווה בא הדרה"
ירושלים – ביום חמישי ט’ אלול ( )15/08בשעה  20:00ב”בית הרב” רח’ הרב קוק .9
תל אביב  -ביום ראשון י”ב אלול ( )18/08בשעה  19:00בישיבת “שירת משה” רח’ טולוז  16יפו.
ירושלים – ביום חמישי ט”ז אלול ( )22/08בשעה  19:15בביכ”נ “בית יצחק” רח’ גבירצמן  5פסגת זאב.
אלעד – ביום חמישי כ”ג אלול ( )29/08בשעה  20:00בביכ”נ “תפארת בחורים” רח’ בן זכאי .11
נתיבות  -ביום שני כ”ז אלול ( )02/09בשעה .20:00
הציבור הרחב מוזמן | לפרטים נוספים – לשכת הרב ליאור 050-5281118
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מעדיפים להשמיץ

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

עדיפות לאומית – שיקול ביטחוני ולא פוליטי  50אלף מתנחלים נעלמו ממפת
אזורי העדיפות הלאומית נקבעו על ידי ממשלות העדיפות הלאומית
ישראל בעבר ונגזרים מתוך שלל כללים ברורים
ומנוסחים ,שנכתבו בידי אנשי מקצוע ולא על ידי
פוליטיקאים כאלה ואחרים.
מטרותיה של מפת העדיפות הלאומית ,על פי
אותם כללים:
•עידוד פריסת האוכלוסייה במדינת
ישראל והגדלת מספר התושבים באזורי
הפריפריה ובאזורים סמוכי גבול.
•צמצום פערי ההזדמנויות ורמת החיים בין
אזורי העדיפות הלאומית למחוז תל-אביב.
•שמירה וחיזוק החוסן הלאומי-ביטחוני של
מדינת ישראל.

בהתאם להנחיות משרד הביטחון ,ירדו מרשימת
היישובים שבהחלטת הממשלה שלושה יישובים
ביהודה ושומרון :העיר ביתר עילית ,המועצה
המקומית אפרת והישוב קידר.
סה"כ כ 60-אלף איש אשר נשללה מהם
ההגדרה  -תושבי אזור עדיפות לאומית.
במקביל ,הוחלט על צירופם של  10יישובים בהם
מתגוררים כ 10-אלף תושבים.
כפי שניתן לראות ,לצערנו הרב החלטת
הממשלה האחרונה מחסירה כ 50,000-תושבים
ישראלים ביהודה ושומרון מרשימת אזורי
העדיפות הלאומית.

העמדת קרית גת וקרית מלאכי מול
במסגרת זו הוגדרו הכללים המתחשבים ב:
• מדד משולב אזורי אשר מגדיר את אזורי יישובי יו"ש – דמגוגיה זולה

+

הפריפריה
• מרחק מהגבול הבינלאומי אשר מגדיר את
האזורים סמוכי הגבול
• רמת האיום הביטחוני
רמת האיום הביטחוני של ישובי יהודה שומרון ובקעת
הירדן נקבעת על פי קריטריונים ומדדים שונים של
משרד הביטחון ופיקוד המרכז בלבד ואין לה שום
קשר להיבטים מדיניים או פוליטיים .לפיכך ,הוספתם
או הורדתם של ישובים מרשימת אזורי העדיפות
נובעת מהחלטות ושיקולים ביטחוניים בלי קשר
להחלטת הממשלה.
גם בטבלת הישובים שפורסמה בפומבי ניתן לראות
בבירור כי רוב מוחלט של הישובים ביהודה ושומרון
הוכנסו לרשימה תחת הכותרת של האיום הביטחוני.

על פי החלטותיהן של הממשלות הקודמות,
קרית גת וקרית מלאכי לא נכנסו לרשימת אזורי
העדיפות הלאומית .כך גם ישובים נוספים בנגב
ובגליל ,לצערנו הרב .שוב ,מדובר בהחלטה
הנשענת על קריטריונים מקצועיים ,ולא
בהחלטה פוליטית .על כן זוהי לא יותר ולא פחות
מאשר דמגוגיה זולה לטעון שיישובים אלה הוצאו
מהרשימה ,לטובת ההתנחלויות.

יהודה ושומרון – חבל ארץ רחב עם
אזורי פריפריה רבים
מתוך  744יישובים ברשימה 96 ,נמצאים ביהודה
שומרון ובקעת הירדן .כ 130,000-תושבים מתוך
כשני מיליון שנכללים ברשימה בכלל הארץ.

טועה ומטעה מי שטוען ש"המגזר המתנחלי"
הוא הסיבה למספרן של ההתנחלויות הכלולות
ברשימה .הקריטריונים הרלוונטיים עוסקים
במאפיינים יישוביים ובמיקום גיאוגרפי ,ולכן
מן הסתם שמקומות יישוב מרוחקים ,בהם
מתגוררת אוכלוסייה אידיאולוגית כמו קיבוצים,
מושבים והתנחלויות – יזכו לייצוג גבוה יותר ביחס
לחלקם באוכלוסייה הכללית.
אין חולק על כך שרוב יישובי יש"ע נמצאים
במרחב הפריפריאלי של ישראל .גב ההר ובקעת
הירדן ,למשל ,מצויים במרחק רב ממרכז הארץ,
וסובלים מתשתיות תחבורה ישנות ומשום כך
ראויים בהחלט להיכלל ברשימת אזורי העדיפות
הלאומית.

לסיכום
לתושבי קו העימות והפריפריה יש די צרות גם
כך ,והניסיון לנצל את מצוקתם בכדי לגרוף
הון פוליטי הוא ציני ונלוז .עבור רבים מתושבי
האזורים הללו ,שבהם גם  115יישובים בעוטף
עזה ,המציאות היומיומית כואבת ,בעיקר בגלל
מהלכים מדיניים מוטעים שנבעו מתפיסות עולם
שדגלו בפינוי ישובים וניסיונות חלוקה של הארץ.
על מדינת ישראל להמשיך לפתח את אזורי
הפריפריה במרחב הנגב ,הגליל ,יהודה שומרון
ובקעת הירדן ,ומוטב יהיה כי כל אותם משמיצים,
בפוליטיקה ומחוצה לה ,ישקיעו את זמנם
בחיזוק תושבי אזורי העימות ובפעולות למען
רווחתם האמתית ,במקום לעסוק בליבוי מתחים
מלאכותיים ובשנאת חינם מיותרת כל כך

נדב פרנקל

פה ושם
יד קנדי

שבה המלחמה תופסת פחות מקום.
הגישה היוצרת אנלוגיה ישירה בין האדם
ועץ השדה מוצאת לה מקום של כבוד

בפרשת שופטים מצווה אותנו התורה
להיזהר בכבודם של עצי המאכל ולא
לגדוע אותם ביישובים הנכבשים ע"י בני
ישראל" ,כי האדם עץ השדה" .רש"י מסביר
כי עץ השדה אינו יכול לברוח ולהתגונן
מפני הלוחמים ועל כן פגיעה בו תהיה ניצול
לרעה של חולשתו .האבן עזרא לעומתו
רואה באיסור זה כסוג של הכרת טוב
לעץ ,המספק לבני האדם מזון .אך הפסוק
"כי האדם עץ השדה" מצא לו מקום של
כבוד גם בעולם החשיבה המודרנית,
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בתפיסת העולם הישראלית המודרנית.
דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא בראש
הר עמינדב הסמוך לירושלים ,שם נבנתה
בשנת  1966אנדרטה מרשימה הידועה
בשמה – 'יד קנדי' .האנדרטה הוקמה לזכרו
של הנשיא ה 35-של ארה"ב ,ג'ון קנדי,
שנרצח ע"י מתנקש .האנדרטה ,פרי מוחו
של האדריכל דוד רזניק ,בנויה כצורת גזע
אלון גדוע ומסמלת בעיני רבים את הקשר
שבין חיי האדם לבין חייו של עץ השדה.

צילום ויקיפדיה

צדק חברתי

על הפרשה שֹ ְׁפ ִטים
המשך מעמוד השער

ועליו יש להניח עוד נדבך ועוד נדבך עד
שנגיע למדרגת עם סגולה ,ממלכת כוהנים
וגוי קדוש.
הרמב"ם בהלכות סנהדרין פרק א' הלכה א'
מתייחס לתפקידם של השופטים והשוטרים:
"שופטים אלו הדיינים הקבועים בבית דין,
ובעלי דינים עומדים בפניהם"  -התפקיד
הראשון הוא לשפוט בין בעלי דין הבאים
לדין .ממשיך הרמב"ם" :שוטרים אלו בעלי
מקל ורצועה והם עומדים לפני הדיינים
המסבבים בשווקים וברחובות ועל החנויות
לתקן השערים והמידות ולתקן כל מעוות
וכל מעשיהם על פי הדיינים"  -תפקיד
נוסף לדיינים  -לסובב בשווקים וברחובות

ובחנויות .הדיינים אינם רק יושבים בלשכתם
ובעלי הדין עומדים בפניהם ,אלא הם יוצאים
מלשכותיהם כדי להקדים רפואה למכה,
למנוע עוולות וקלקולים לפני שמאוחר מדי
ואז לא תהיה ברירה אלא להביאם לבית הדין.
רפואה רוחנית מונעת .אכן ,אם כבר נעשתה
העבירה מביאים אותם לדין ,כדברי הרמב"ם
בהמשך אותה הלכה" :וכל שיראו בו עיוות
דבר מביאים אותו לבית הדין ודנים אותו לפי
רשעו" .כל התפקידים האלו נכללים ב"משפט
צדק".
יש כאן צדק חברתי לא במובן המקובל היום,
אלא במובן רחב יותר ועמוק יותר .בעוד
שהיום מושג זה מבטא בעיקר דאגה כלכלית

וההתעוררות הציבורית סביב הצדק החברתי
סובבת סביב גובה המשכורת ,מחירי הדירות,
עלות החינוך וכדומה ,דברים חשובים בפני
עצמם ,הרי שהצדק החברתי התורני דואג
גם לענייני המידות והרוח .מתקנים שערים,
משקולות ומידות ,זריעת כלאיים וכל דבר
מעוות שהדיינים רואים לנכון לתקן על פי דין
תורה.
הדאגה והערבות לפרט ולכלל אינה כלכלית
בלבד אלא גם ,ובעיקר ,מניעת הידרדרות
מוסרית ורוחנית .הרי לנו צדק חברתי יותר
מקיף ,יותר עמוק במובנו" .השיבה שופטינו
כבראשונה...אז יקרא לך עיר הצדק קריה
נאמנה ...ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה".

ספרה
ה
חדש של
ד
“ר חנה קטן

מבט אמיץ על זוגיות ,משפחה ואנושיות
חדש! מאת ד“ר חנה קטן מחברת רב המכר 'חיי אישה'
סיפורים אישיים בליווי מבט רפואי והלכתי
על הנושאים הרגישים במעגל החיים של הזוג והמשפחה.

ליל הכלולות • חיי אישות • מניעת הריון • שימור פוריות • תרומות והפריה
ניתוח קיסרי • דם טבורי • השתלות • תרומת איברים ועוד נושאים רבים...
מבצעי החודש באתר | www.beitel.co.il :מבצעים מיוחדים ופגומים רק בחנות ההוצאה

שיחת חינם1-801-700-201 :

רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים  | 02-5000783חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  , 6ירושלים 02-6427117
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סיפורי ארץ ישראל
מפני כבודו של יום פטירתה של אמו ,לא יצא
יצחק אותו היום למלאכתו .ומאחר שלא יצא
למלאכתו ,ביקש למלאות את היום בדברים
הראויים .אילו אותו זקן בן-לווייתו בספינה היה דר
בירושלים ,היה יצחק הולך אצלו ועושה עמו כל
היום .עכשיו שיצא מירושלים לא היה יצחק יודע
אצל מי ילך.
נזכר זקני עירו שיושבים לפנים מן החומה
ונתאווה לראותם .ולא שעה זו נתאווה לראותם,
אלא מיום שבא לירושלים נתאווה לראותם ,אלא
שנתבייש לבוא לפניהם כשפאותיו קצוצות וזקנו
מגולח .היום ,כשהתפלל בבית הכנסת וראה
שלא השגיחו בכך ,אף הוא לא השגיח בכך וזימן
עצמו לילך אצלם.
קודם שיצא מביתו ,נטל יצחק את המראה .לא
לגלח את זקנו נתכוון ,אלא אמר יצחק בלבו
'זקנים אלו שאני הולך אצלם ,יש בהם שקידשו
עיניהם בתורה ויכולים להכיר עוונותיו של אדם
בפניו .אראה אם חטאיי ניכרים בפניי' .אפשר
שיצחק האמין בכוחם של אלו ואפשר שלא
האמין ,מכל מקום נסתכל במראה לראות.
ירד יצחק לשער יפו ,ונכנס לפנים מן החומה.
אחר שהקיף כמה בתים וחצרות ,הגיע לסמטה
צרה ועקולה ומסואבת .דומה שסמטה זו אין
מסואבת כמותה .אחר שסובב את כל הסמטה,
הגיע לתוך סמטה מסואבת הימנה .שתיים שלוש
פעמים כבר היה כאן מפני ששמע שר' אלטר
שו"ב (שוחט ובודק) יושב כאן ,אלא כל פעם
היה חוזר ולא נכנס ,מחמת שיצחק יצא מעירו
בחתימת זקן ופאות ונתבייש כשהוא מגולח.
ר' אלטר שו"ב בעל בית חשוב היה בעירו והיה
מעורב עם הבריות והיה מוהל אומן והוא שמל את
יצחק ,ויצחק היה אוהב אותו ,אם מפני הארת פניו
ואם מפני שר' אלטר הכניסו בברית .כשר' אלטר
היה מרקד בשמחת מצווה ,היה יצחק מתכוון
לשמחו והיה מקיש בשתי ידיו כנגדו .אף ר' אלטר
היה מראה חיבתו ליצחק .פעמים הרבה היה
מחליק לו לחייו ואומר "הווה יהודי ואל תהא גוי".
דירתו של ר' אלטר בירושלים לא כדירתו בעירו,
שבעירו היה דר בבית נאה של שלושה חדרים
ובירושלים דר בבית אפל בחדר אחד .זה אחד
משיירי הבתים שבשעת מגיפה היו הישמעאלים
שולחים בהם אש שלא תתפשט המגיפה על
שאר הבתים ,ומיום שחזרו לדור בו לא תיקנוהו.
כשנכנס יצחק לחצרו של ר' אלטר ,נתעסקו
נשים בכיבוס הבגדים ובניהן הקטנים הרחיצו
פניהם בשלוליות שבסדקי הרצפה .עד שהוא
עומד ,הקיפוהו מכל צדדיו ושאלוהו "את מי אתה
מבקש?" וכל אחד דחף את חברו ונדחק לזכות
ראשונה במצוות הכנסת אורחים.
על מיטה רעועה של כרים וכסתות בלויים
ומיושנים ,ישב לו ר' אלטר לפני שולחן של שלושה
רגלים וספר בידו .על השולחן עמד קומקום רעוע
ומפויח וכוס עבה ופרוסות לחם שרוי .העניות
צפצפה מכל הבית עד שחשכו עיניו של יצחק
ונתבהל .באמת לא היה בית זה משונה מכמה
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יום אחד
ש"י עגנון

בתים שלפנים מן החומה .אלא שאר הבתים
באים לשם אותם שרגילים בכך ,יצחק שלא היה
רגיל בכך נתחלחל.
ר' אלטר לא הגביה עיניו למעלה מספרו .רגיל
היה שנכנסים ויוצאים ולא הרגיש .גנח יצחק
ואמר "ר' אלטר אינו מכירני?" זקף ר' אלטר עיניו
וצמצם ראייתו ואמר "יצחק?" וחזר ואמר "אתה
הוא יצחק?" כאדם שאומר דבר ואין הבטחתו
שלא טעה" .המתן קמעא ואקום ,ואתן לך שלום".
קם ר' אלטר משהו ונתן לו שלום ואחז את ידו
בידו ואמר "יצחק ,כמעט שלא הכרתיך .ראייתי
לקתה קצת ,אבל ברוך השם שיש לי טביעת עין
של קול .שב יצחק ,שב".
הושיב ר' אלטר את יצחק לימינו והתחיל מספר
עמו כל ענייניו.
לאחר שזכה להוציא כל בניו ,חישב ומצא שהגיע
זמנו להחזיר גופו לחיק אמו .עמד ומכר את ביתו
ואת מטלטלי ביתו ונטל עמו כסף מזומן .אף
השוחט החדש שקנה ממנו חזקתו ,נתן לו מה
שנתן .שמח וטוב לב עלה ר' אלטר עם אשתו
לארץ ישראל .שמח שיאכל משלו וטוב לב שלא
יצטרך לבריות .הקיצור ,יכול היה ר' אלטר להוציא
ימיו ושנותיו מתוך הרחבה וליתן ממעותיו לעניים,
אלא ישיבת ארץ ישראל לא ניתנה ליהנות הנאה
פשוטה .כיוון שהריחו שהביא מעות ,מיד באו
גבאי הישיבה תורת חיים ופיתו אותו שיכניס
מעותיו ב'גורלות' .שמח וטוב לב הניח מעותיו בידי
גבאי הישיבה .שמח לסייע ללומדי תורה וטוב
לב ליהנות ולהנהות .אלא שמדת הדין מתוחה
על ירושלים .לא היו ימים קלים עד שנתבזבז כל
הממון ולא נשתייר לו אלא כסותו לעורו.
בתוך הדברים בגד ר' אלטר את בגדו וחיפה
בו על כליו הקרועים .לסוף זקף שתי ידיו כלפי
מעלה כדרכו בזמן שהיה מרקד יחידי בשמחת
מצווה והקיש זו בזו ואמר כך או כך ,מכל מקום
בירושלים אני.
אותה שעה לא הייתה אשתו של ר' אלטר
בבית .וכבר ביקש יצחק לשאול עליה ,אלא
שנתיירא שמא ישמע שלא עמדה ביסורין של
עניות ונפטרה מן העולם .הרגיש ר' אלטר בדבר
ואמר – "כמה עתידה אשתי לשמוח שבאת ,אלא
שתצטער שלא ראתה אותך .לפני שעה הלכה
אצל חיים רפאל סגי נהור .סומא הוא בשתי עיניו
ואינו יכול לילך ד' אמות יחידי .בעירנו בקי היה
בשבילי העיר כעשרה פיקחים ,אבל כאן עדיין
לא למד את הדרכים .אחת לשבוע אשתי הולכת
אצלו לכבס לו את כותנתו .כל העולה לארץ
ישראל מתן שכרו בצדו ,שהרי הוא זוכה ורואה
את המקומות הקדושים ,אבל עלייתו של חיים
רפאל שסומא הוא ואינו יכול לראות כלום ,זוהי
המשך בשבוע הבא
עלייה לשמה".

"

"יצחק ,כמעט
שלא הכרתיך.
ראייתי לקתה
קצת ,אבל
ברוך השם
שיש לי טביעת
עין של קול.
שב יצחק,
שב".

מראה אחורית

ערב ר״ח אלול הוא יום תפילה ותחינה לישראל בכל תפוצות הגולה
ובפרט בארץ ישראל ,ועל אחת כמה וכמה בירושלים .אצל כותל
מערבי המון מתפללים נתפזרו לכל אורך הכותל ,ומתפללים וגויים
בבכי .עוד יותר מתפללים רבים העניים והקבצנים היושבים על
הארץ בכל הרחובות הסמוכים ,עיוורים ופסחים ,חולים ,זקנים ,נשים
וילדים ,ומושכים בבגדי העוברים ושבים ודורשים צדקה .נפתח
גם קבר רחל וגם שם מלאים מתפללים עד אפס מקום וגם שם המון
קבצנים"
הזמנים משתנים ,אלול לא .עיתון "הזמן" ,השבוע לפני  100שנה בדיוק
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ילדים שלנו

מזל טוב!

המוציא לאור:

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

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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מזל טוב,
לתקווה דגן להולדת הבן
בית מועצת יש"ע
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

זהה את

המקום

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

שישים שנה להקמת יחידה 101
השבוע לפני  60שנה הוקמה יחידה האגדית של צהל  .101 -יחידה שחרטה על דגלה מצוינות ,מלחמה
בתחבולות ואומץ לב ,מול פעולות טרור וגניבה של מחבלים ערבים נגד אזרחים ישראליים .מתוך
כתבה שפורסמה בעיתון מעריב בשנת " :1979ערב הקמת יחידת ה 101-היה הצבא בשפל .צה"ל
של ראשית שנות ה 50-היה מסוגל כמעט לכל דבר ,חוץ מאשר למלחמה .היו עשרות מקרים שלא
נרשמו ,של פאשלות באשמת מפקדים .פעם נשאל מפקד פלוגה אחד איך הוא מסביר שהיחידה שלו
חזרה מפעולה בלי לבצע אותה ,והוא ענה :הערבים של היום הם לא הערבים של  .1948זה היה הרקע
להקמת ה."101-

המדינה נלחמת בבניה בלתי חוקית בנגב

אז זהו ,שלא ממש .היא נלחמת בחוות הבודדים של יהודים בנגב .ביום שלישי נהרסה חוות בודדים באזור
חלץ בנגב המערבי .בשנת  2002התקבלה החלטה בוועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל לפיה התיישבות
יחידים היא אמצעי למימוש מדיניות הממשלה לפיתוח הנגב והגליל ולשמירה על קרקעות המדינה.
בשנת  2010אישרה הכנסת את תיקון מס'  4לחוק הרשות לפיתוח הנגב אשר מאפשר להכשיר בדיעבד
חוות בודדים שהוקמו ללא אישור מינהל מקרקעי ישראל ואף מאפשר הקמת חוות חדשות .מדוע מתוך
עשרות אלפי מבנים בלתי חוקיים ,לרוב על אדמות מדינה ,נהרס דווקא מבנה בחווה שנועדה לשמור על
קרקעות הלאום ושקיבלה עידוד על ידי ממשלות שונות? התשובה ברורה .נמשיך לעקוב אחר האפליה
ונפעיל לחץ נגדי להמשך השמירה על אדמות הלאום בנגב ובשאר הארץ.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

ישראל
שלי
עושים צ
יונות

www.myisrael.org.il

יהודה ושומרון

זה שלנו זה חיוני זה אפשרי
כל הנתונים והמחקרים העדכניים
אודות יהודה ושומרון בתוספת סט מפות
הסברה ” -ישראל שלי על המפה“

להזמנות  -מוקד יש“ע052-5665052 :

וספערוןכ השסביורהב+מסטבצ
מפותע
ב  25ש"ח בלבד
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

הגביע שלהם מחלקת הספורט במתנ"ס
בנימין מסכמת חודשיים אינטנסיביים של ליגות
הבוגרים בקטרגל ובכדורסל ,בהשתתפות
מאות שחקנים מ 20 -יישובים מכל רחבי בנימין.
בגמר ליגת הקטרגל זכתה נבחרת כפר אדומים
 1לאחר ניצחון  5-1על נבחרת מצפה יריחו.
בליגת הכדורסל זכתה באליפות בפעם השיניה
ברציפות נבחרת עלי ,לאחר ניצחון  53-40על
נבחרת חשמונאים .גביעים ומדליות לקבוצות
הזוכות ניתנו ע"י ישראל גנץ ,סיו"ר מועצה אזורית
מטה בנימין ועמית קדמון מנהל המתנ"ס.
גיל הזהב אריה גלזר  , 2תושב הישוב אפרת
שבגוש עציון זכה ב 4-מדליות במכבייה ה19-
במסגרת תחרויות השחייה לגילאי  .75-79מקצי
השחייה בהם זכה גלזר -זהב ב 200-מ' חופשי,
שתי מדליות כסף במקצי  50ו 100-מטרים
ומדליית ארד ב 400-מ' חופשי .אריה מספר
שמאז המכבייה ה 18 -לפני  4שנים ,התאמן
 1,200פעמים ושחה מרחק כולל של  1,500ק
"מ ,שזה כמו המרחק בין יוהנסבורג לקייפ-טאון...
זיכרון קדושים בטקס האזכרה לציון  8שנים
לקבורתם בשנית של קדושי גוש קטיף בהר
הזיתים  3השתתפו ח"כ ראובן ריבלין, ,ח"כ
אורית סטרוק ,סגן שר החוץ זאב אלקין ,יו”ר
ועד הישובים אליעזר אורבך ושלמה יוליס נציג
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המשפחות .בין הרבנים :הרב אלישע וישליצקי
וכן הרב יוסף אלנקווה שהיה רב המועצה הדתית
בגוש קטיף ,שהדגיש על הסבל הקשה של
מתיישבי גוש קטיף בעת הגירוש ולאחריו ולצערנו
עד עצם היום הזה.
קום עלה בית אל כ 45-בני נוער מהיישוב בית
אל יצאו באחרונה לסוף שבוע של התנדבות
וחסד בעמותת על"ה ,מעון לילדים עם צרכים
מיוחדים בירושלים  . 4הנערים נרתמו כולם לימי
התרמות בבירה וגייסו כספים באמצעותם ערכו
לילדים פעילויות חווייתיות במשך השבת וביניהן:
הכנת כדורי שוקולד ,פינת ליטוף חיות וקבלת
שבת מוזיקלית .בצהרי השבת יצאו בני הנוער
יחד עם הילדים לטיול מרענן וחתמו את השבת
בסעודה שלישית מרוממת.
לאורכה ולרוחבה  50בנות השרות הלאומי
המשרתות בקורס מדריכות הטיולים "תו תקן"
של איגוד המדרשות ליהדות וללימודי ארץ
ישראל ,סיירו השבוע ביו"ש  . 5בסיור שמעו
הבנות סקירה על ההתיישבות במערב השומרון
בישוב ברוכין בביתו של מנכ"ל האיגוד צחי
דיקשטיין .הסיור הלימודי שהובילו מדרשות
השומרון וחלקת השדה התקיים במסגרת מעבר
הבנות מסוסיא שבהר חברון לחלקו הצפוני של
הקורס במדרשת הגולן.

מעיין עמשא
מעיין רב בריכות הנביעה מתנקזת למקווה
מסודר בתוך מבנה בעומק מטר וחצי.
משם המים זורמים לבריכת שכשוך בצורת
במבה בעומק  40ס"מ ובהמשך זורמים
המים לעוד בריכה בצורת לב בעומק 50
ס"מ .מקום מדהים.
דרכי הגעה:
מצומת תפוח נוסעים צפונה לכיוון שכם כ 7
קילומטר עד כיכר ענק  -צומת משכית .פונים
שמאלה לכיוון הר ברכה .אחרי כקילומטר
ואחרי עיקול גדול מבחינים משמאל בשביל
עפר משופע .עוצרים את הרכב .מכאן אפשר
להבחן במבנה המשמש למקווה ,ובשלט
"מעיין עמשא" המעיין קרוי על שמו של עמשא
משולמי שנהרג במלחמת לבנון השנייה.
מהמקווה יורדים למטה כ  20מטר ומגיעים
לבריכה השנייה .מתקדמים עוד כ 50מטר
ומגיעים לבריכה השלישית.

חפשו בגוגל "ארץ המעיינות"

