
1  יש”ע שלנו 

על הפרשה - בהעלותך

משה רבינו והמנורה
הרב מיכאל אהרונוב 
 ראש ישיבת ההסדר והגרעין התורני במעלה אפרים

| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  483
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   49  | תשע"ו  סיוון 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:26 19:22 חברון 20:29 19:07 ירושלים
20:31 19:26 שכם 20:32 19:28 תל אביב
20:30 19:17 באר שבע 20:34 חיפה 19:21

זמני השבת

פרצה  שבועיים  לפני  שבת  בערב 
גלעד  רמת  בשכונת  ענק  שריפת 
במקום  התנאים  שומרון.  שבקרני 
והמוקשים שמסביב גרמו לשריפה 
אף  ולבסוף  ומסוכנת  קשה  להיות 
המצפה  ואת  בתים  מספר  לכלות 
השכונה.  בקצה  שהוקם  החדש 
עצמן  את  מצאו  משפחות  ארבע 
שעות  גג  קורת  וללא  כל  חסרות 
השבת.  כניסת  לפני  ספורות 
השבוע בישעמדה – ראש המועצה 
להב  יגאל  שומרון  קרני  המקומית 
עזרו   - ומבקש  האירוע  על  מספר 
לחזור  נשרף  שביתם  למשפחות 

למסלול חייהם התקין.
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בעניינה  חכמים  מדברי  אנו  מדים 
עניינים  שבשני  המנורה,  של 
בתורה  ונרמזו  רבינו  התקשה משה 
על  רבה  במדרש  כמבואר  “זה”  במילה 
הפסוק “וזה מעשה המנורה” – “אתה מוצא 
שנתקשה משה במעשה המנורה יותר מכל 
באצבע,  הקב”ה  שהראהו  עד  המשכן  כלי 
וכן בירח ‘החדש הזה לכם’”. מוסיף המדרש 
מהקב”ה  מבקש  רבינו  משה  איך  לבאר 
והקב”ה  בדקדוק  שילמדנו עשיית המנורה 
ההר  מן  ברדתו  מיד  רבינו  ומשה  מלמדו, 
שוכח, וכך נעשה שלוש פעמים עד שנצרך 
וזה עשה אותה  משה לעזרתו של בצלאל, 
דבר  הכיצד  תמה  רבינו  משה  ועמד  מיד, 
עשה  פעמים,  הרבה  כך  כל  בו  שהתקשה 

בצלאל מיד?

על מנת להבין קצת את העניין נזכיר גמרא 
מפורסמת שבה מצינו עוד מקרה שבו משה 

רבינו מתקשה:
“בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב”ה 
שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: 
‘רבש”ע, מי מעכב על ידך?’ אמר לו: ‘אדם 
דורות  כמה  בסוף  להיות  שעתיד  יש  אחד 
על  לדרוש  שעתיד  שמו,  יוסף  בן  ועקיבא 
כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות’. אמר 
‘חזור  לו:  לי’, אמר  ‘רבש”ע, הראהו  לפניו: 
לאחוריך’. הלך וישב בסוף שמונה שורות, 
כחו.  תשש  אומרים,  הן  מה  יודע  היה  ולא 
כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: 
למשה  ‘הלכה  להן:  אמר  לך?’  מנין  ‘רבי, 

מסיני’, נתיישבה דעתו”.
מה התיש את כוחו של משה, ומה חזר והניח 
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ביום שישי לפני שבועיים, 15 שנה )פחות שבוע( 
שלוות  הופרה  ז"ל,  זר  גלעד  של  הירצחו  מיום 
גבוהות  ולהבות  סמיך  בעשן  לשבת,  ההכנות 
אשר כיסו את שכונת רמת גלעד בקרני שומרון.
ומהירותם  כיוונם  אשר  העזות,  הרוחות 
פיצוצי  עם  יחד  קצרים,  זמן  בפרקי  השתנו 
כוחות  בפני  הציבו  במקום  המוקשים  עשרות 
כיבוי  מלאכת  והמתנדבים  הביטחון  הכיבוי, 
השריפה,  כיבוי  על  במערכה  ומסוכנת.  קשה 
מטוסי   6 עם  ויחד  כבאיות   12 מעל  השתתפו 
ומהאזור,  מהישוב  מתנדבים  ועשרות  כיבוי 
לאחר  האש  על  להשתלטות  והביאו  סייעו 

מאבק של כ-5 שעות רצופות.
על  התקבלה  לשריפה  הראשונה  בשעה  כבר 
ידי המועצה החלטה לפינוי מידי של התושבים 
וכוחות ההצלה ששהו במקום על מנת למנוע 
את לכידתם בשטח האש. חוסר בדרכי הגישה 
היקשה על פעולת הפינוי אשר הסתיימה בנס 

ללא נפגעים.

נזק בלתי הפיך
עבודות  בעת  מהשטח,  עלתה  אשר  התמונה 
ארבע  קשה.  הייתה  סיומה,  עם  ומיד  הכיבוי 
כאשר  רכושן  כל  את  איבדו  צעירות  משפחות 
כל  עם  יחד  כליל,  נשרפו  שלהם  הקרוואנים 
התקשורת  החשמל  הביוב,  המים,  תשתיות 
וביגוד  גג  קורת  ללא  נותרו  המשפחות  ועוד. 

ואנחנו נערכנו לטיפול ראשוני במשפחות. 

של  העתידית  השכונה   - גלעד  רמת 
קרני שומרון

להיות,  מיועדת  גלעד  שרמת  לציין  חשוב 
ביותר  הגדולה  השכונה  דשמיא,  בסייעתא 
מול  המיוחד  מיקומה  כאשר  שומרון  בקרני 
רישום  גמר  עם  יהוו,  והים  החוף  מישור  נוף 
הבנייה  נקודת  את  והסדרתם,  הקרקעות 
קרני  זאת,  מלבד  באזור.  הבאה  המסיבית 
ומעל  פיתוח  בתנופת  כיום  נמצאת  שומרון 
ל-550 בתים חדשים נבנים בשכונות האחרות. 

התמונות הנ"ל צולמו בעת האירוע וממחישות 
הנזק  ואת  בו,  והסכנה  האירוע  עוצמת  את 

הטוטאלי לרכוש ולמשפחות.

איך אפשר לסייע? 
למסלולן  החיים  בהחזרת  עכשיו  עוסקים  אנו 
התקין ובסיוע למשפחות שאיבדו את כל רכושן 
ובמקביל  ורגשי,  כספי  ערך  יקר  ציוד  כולל 
על  אלו  למשפחות  לסייע  ישראל  לעם  פונים 
ולחזור  ביתם  את  מחדש  להקים  שיוכלו  מנת 

לשיגרת החיים המבורכת. 

אסון השריפה ברמת גלעד – קרני שומרון יגאל להב
ראש מועצה מקומית קרני שומרון

ישעמדה

אנו מבקשים מהציבור, לסייע בתרומות למען חיזוק המשפחות בשעה קשה זו.
בנק מזרחי. ח"ן 20-483-293205, ע"ש קרן אחיעזר אחיסמך. נא לציין את שם התורם למשלוח קבלה.
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המשך דבר תורה מעמוד השעראסון השריפה ברמת גלעד – קרני שומרון משה רבינו והמנורה

את דעתו? האם לא הבין מה צורך יש ב”כתרי 
ההלכות  לבין  בינם  הקשר  ומה  אותיות”, 
העמוקות שדרש ר’ עקיבא, ומה אם כן הונח 
בשמו?  הלכה  עקיבא  ר’  שציטט  במה  לו 
ועוד, הרי כבר גילו לנו רבותינו בויקרא רבה 
תוספתות,  תלמוד,  הלכות,  משנה,  שמקרא, 
אגדות ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר 
לפני רבו כולן נאמרו למשה בסיני”. ואם כן, 

ודאי ידע משה כל מה שדרש ר’ עקיבא.
הדורות,  בין  הבחנות  הוא שיש  העניין  אלא, 
בדורות  התורה  נושאי  בין  שונים  סדרים 
שונים  והבנה  לימוד  קליטה  דרכי  השונים, 

מדור לדור. 

תורתו של משה רבינו, תורה בהירה הייתה. 
שאלה  כל  התלבטויות.  ובלי  ספיקות  בלי 
מה  ואשמעה  “עמדו  מיידי  פתרון  מצאה 
צריך  היה  לא  רבינו  משה  לכם”.  ה’  יצווה 
הוא  סברות,  וחילוקי  ניתוח  ופלפול,  יגיעה 
היה רואה. אך משנסתלק משה רבינו, וחושך 
ירד על עולמנו, הרי שצריכים יגיעה ופלפול, 
להבין דבר מתוך דבר, לדרוש כתרי אותיות 
ולתת סימנים לסוגיות התורה על מנת למצוא 
את דרכנו, על מנת לעמוד על אמיתתה של 
של  המישוש  חוש  כדוגמת  היא  והיא  תורה, 
עקיבא  ר’  הכוח העצום של  הוא  זה  העיוור. 
ופלפול  אותיות, מתוך למדנות  כתרי  שדרש 

גדול – בו תש כוחו של משה, שהרי הוא רואה 
ואינו זקוק ליכולות הללו – מצליח ר’ עקיבא 
בסופו של דבר לכוון להלכות שנאמרו למשה 
מסיני. ממילא מתברר שאין כאן כי אם דרכי 
 – אחת  התוצאה  אך  שונים,  ודרישה  לימוד 

שוב נתיישבה דעתו של משה. 
ה’, רומזת  המנורה הטהורה המוצבת בהיכל 
בגמרא  יצחק  ר’  כדברי  תורה,  של  לאורה 
יצפין,   - ושיעשיר  ידרים,   - “הרוצה שיחכים 
וסימניך: שלחן בצפון ומנורה בדרום”. ואורה 
זה הוא האור שתלמידי חכמים בכל הדורות 
מתפלפלים  ולמדים  עמלים  בו,  עוסקים 

ומחדשים.

יקיר.
כל האפשרויות
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כחניך  בירושלים.  גדל   ,1937 יליד  זר,  משה 
‘מתנחלים’  בגרעין  היה  עקיבא  בני  בתנועת 
ולאחר מכן התגייס לנחל המוצנח. במלחמת 
סיני השתתף בקרב ‘המיתלה’. בשנים -1979

1983 עסק זר בסחר קרקעות ביהודה ושומרון 
ותחום גאולת הקרקעות הפך למפעל חייו עד 

היום. לזוג זר שמונה ילדים.
ביום שני האחרון, אסרו חג שבועות, עלה משה 
זה  שומרון.  שבקרני  הי”ד  גלעד  בנו  לקבר  זר 
בנו  גלעד,  לפני חמש עשרה שנה.  בדיוק  קרה 
בכורו, נורה ממארב מחבלים בצומת ליד הכפר 

ג’ית.
“חודש לפני פסח, הוא נפצע מירי מחבלים. הוא 
לעבודה  וחזר  פצוע  עדיין  כשהוא  ממיטתו  קם 
יום אחר   72 עם כל הצוות שהיה תחת פיקודו. 

כך הוא נרצח”. 
כאשר  לצפון,  בדרך  זר  משה  היה  הרצח  ביום 
מיד  הוא  קשה  פצוע  על  ברדיו  שמע  הוא 
של  ביטחון  קצין  היה  “גלעד  לגלעד.  התקשר 
המועצה האזורית שומרון. בדרך כלל הוא תמיד 
היה מתקשר אחרי שקרה אירוע”. הוא הסתובב 
חזרה ונסע לכיוון השומרון, עשרים דקות לאחר 
מכן הוא מקבל הודעה שגלעד הוא זה שנפצע. 
הוא נוסע לאיתמר, שם נמצאת הגר, אשתו של 
גלעד. בדרך, בכפר חווארה, לאחר צומת תפוח, 
הוא מגלה שיש פנצ’ר ברכב, הוא עוצר להחליף 
לכיוון  אותו  לקחת  מציע  שעובר  ורכב  גלגל 
איתמר. קצת לפני ההגעה לאיתמר הוא מקבל 

את ההודעה: גלעד נרצח.
ורציתי  יום  באותו  אותו  שנקבור  “ידעתי 
הממשלה  ראש  מלשכת  תצא  שההלוויה 
אריאל  היה  דאז  הממשלה  ראש  בירושלים. 
שרון. זאת הייתה תקופה שכל יום רצחו אנשים. 
רצינו לומר לאריאל שרון - תגמור את הסיפור 
יודע איך אני אתן לך עצות.  הזה, אם אתה לא 

קח כבישים, תעשה שטח מת שכשנכנס אליו בן 
יורים בו בלי לשאול מי הוא, תתחיל   - אדם חי 
ההלוויה  יצאה  משם   ,3 לבה”ד  הגענו  לעבוד. 
לכיוון קרני שומרון, ופתאום התחילו מכפר כליל 
לירות על השיירה של ההלוויה. צבא יכול לעבוד 
ינקוף  לא  חייל  מקבל,  שהוא  הפקודות  פי  על 
אצבע לפי מה שהוא חושב שצריך לעשות, כולנו 

התחבאנו”. 
מי שנשלחה מטעם ראש הממשלה דאז לאותה 
הלוויה, הייתה ציפי לבני. במהלך ההלוויה ניגשה 
ענת, אחת מבנותיו של זר ללבני ושאלה אותה 
שאלות נוקבות. כיצד תיתכן מציאות קשה כזו, 
יום בדרכים. בתגובה,  שבה אנשים נהרגים כל 
באמצע  והלכה  חפציה  את  לבני  ציפי  לקחה 

ההלוויה. 
גלעד  של  וחברים  וייס  דניאלה  הרצח,  ביום 
הקימו מאחז קטן באותו מקום שבו נרצח גלעד. 
אותו.  לפנות  הוראה  קיבל  הצבא  במקביל, 
שרוצים  ידיעה  והגיעה  שבעה  ישבנו  “אנחנו 
‘מי   - לפנות. הלכתי לשם, דיברתי עם המח”ט 
אתה שתגיע לפנות?’, אמרתי להם ללכת מיד. 
לאחר מכן, שר הביטחון דאז בנימין בן אליעזר 
להקים  החלטנו  ככה  המאחז.  את  ופירק  הלך 
שאני  בקרקעות  גלעד  שם  על  חקלאית  חווה 

קניתי”.
בין קרני שומרון לקדומים קשה  לנוסע בכביש 
לפספס את ביתם של משפחת זר, בית די בולט 
שיש  קטנה  במשבצת  הוקם  הבית  במרחב. 
הצפונית  הפסגה  על  דונם   15  - ההר  על  לזר 
ועוד 90 דונם על הקרן הדרומית. אל מול הבית 
עד  בם.  וגע  היד  רק הושט  דן,  גוש  לו  משתרע 
היה  הבית  כיום  עומד  עליו  בשטח   ,1967 שנת 
ירדני אשר חלש על כל השטח הנשקף.  מוצב 
יש שמכנים את זר יהושע חנקין של השומרון - 

גואל קרקעות בארץ בקודש. 
לפני שהחל לקנות קרקעות ביהודה ושומרון, היה 
הארץ,  בכל  עבד  אשר  מצליח  חשמל  קבלן  זר 

דווקא ילדיו הם אלו אשר הביאו אותו לשומרון.

ולילה.  יומם  “הייתי קבלן חשמל, עבדתי קשה, 
והייתי עסוק  יפיפה עם קומת קרקע  בית  בנינו 
ילדיי  שלושת  הופיעו  אחד  בהיר  יום  בעבודה. 
ושומרון.  יהודה  על  דיבור  שיש  ואמרו  הגדולים 
להם  אמרתי  אני  בנחלים,  גרנו  אנחנו  בינתיים, 
את  לטובתם  גייסו  במקביל,  הם  זמן.  לי  שאין 
בקרני  שבת  להתארח  החלטנו  שלהם.  אמא 
שומרון, זה היה חנוכה והכל היה גשום, היו פה 
כביש  היה  לא  נפש.   8,000 היום  משפחות,   20
אחד,  חדר  קיבלנו  בוץ.  היה  הכל  שביל,  ולא 
ישנו שם אבא ואמא ושמונת ילדינו. ריצפנו את 
קשה,  הייתה  שהשבת  וכמה  במזרונים  החדר 

התאהבנו במקום”.
מתי חשבת לראשונה להתחיל לגאול קרקעות?

ראש  היה  אשכול  כאשר  שנה,   55 “לפני 
הממשלה, הוא הגיע לחנוכת בית הכנסת במושב 
ישב  ישראל  שעם  ‘בשביל  אמר:  הוא  שם  איתן. 
בארצו צריך שלושה דברים – אדמה, אדם ומים. 
אדמה – תסתכלו כמה אדמה יש לכם פה, תקימו 
עוד מאה ישובים. מים - אני אביא לכם מים. אדם 
זה אתם – אתם אשר קיבלתם תפקיד ליישב את 
ארץ ישראל’. שהגעתי לכאן והחלטתי שאני רוצה 
לקנות מערבים, ידעתי דבר אחד - שאת הנושא 
המוסרית  הדרך  לממש.  מנסה  אני  אדמה  של 
לבוא  היא  ביותר  והאמתית  האנושית  ביותר, 
לערבי שיושב פה כמה שנים ויש לו קרקע, ולהגיד 
לו אני מוכן לקנות והוא, מוכן למכור. המטרה שלי 
היא להביא לכאן את עם ישראל. לשלטון יש בעיה 
אחת – לא יודעים לעשות סידור אוכלוסין, כל עם 

ישראל בין גדרה לחדרה”. 
לפנות  ידעת  כיצד  הקנייה,  תהליך  נעשה  איך 

לערבים כדי לקנות קרקע?
יודעים מה המחיר בשוק, פונים לערבי,  “אנחנו 
כמה  לו  יש   – מהתרגשות  לרעוד  מתחיל  והוא 
דונם, הכל סלעים וטרשים, בא בן אדם שמוכן 
המקום.  על  ימכור  הערבי  חמש,  פי  לו  לתת 
רוצה  אני   – אחד  דבר  ידעתי  לכאן  כשבאתי 
מערבים.  אדמה  ולקנות  לעצמי  בית  לבנות 

מדור
המייסדים

ראיון עם משה זר 
חלק א׳

// חן גלעד

לרגל שנת החמישים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל

זר יחד עם מכריו הערבים בעת ישיבתו בכלא בעקבות פעילות במחתרת היהודית, 1985
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את  מכיר  אני  שנה,   80 לפני  בירושלים  נולדתי 
איתם.  לדבר  יודע  אני  השפה,  את  המנטליות, 
אני  באזור  כאן  קרקעות  קונה  אני  שאם  ידעתי 
אוכל לגרום לכך שעל קרקעות שקניתי יתחילו 

לבנות ישובים”. 
על אחד מהשטחים הראשונים שקנה יושב היום 
הישוב עמנואל. זר החל לקנות קרקעות ב-1979 
וחצי  “שלוש   .1983 בשנת  הפרויקט  עם  וסיים 
שנים עבדתי ימים ולילות כדי לקנות קרקעות. 
התחילו  אז  ראשונה  אינתיפאדה  כשהתחילה 
לרצוח את מי שמכר קרקעות. לרצוח זה מילה 
איומות  רציחות  להם  היו  שקרה.  למה  אנמית 
הערבית  לאוכלוסייה  מקורב  שהיה  זר,  מאוד”. 
מספר כי באותן שנים היו נעלמים רבים מאלו 

שמכרו לו את האדמות.
מאותן השנים בהן קנה זר את הקרקעות, הוא 
עובר מסע עיקש. הליך בירוקרטי קשה ומסורבל 
מונע ממנו להיות בעל הקרקעות. מתחת לביתו 
דונם   600 הוא רוצה להקים שכונה ענקית על 
דיור. את רמת  יחידות  כ-1000  ולבנות במקום 
דיור  יחידות  גלעד, הוא מתכנן להרחיב ל-210 

כאשר היום נמצאות במקום 12 משפחות.
“שתי הגבעות כאן צריכות להיות מלאות בבתים, 
הן אושרו על ידי כל הגורמים המקצועיים, הגיעו 
פונים  אנחנו  עכשיו  שם.  ונעצרו  הביטחון  לשר 
מכתב  ערכתי  אני  החדש.  הביטחון  שר  לכבוד 
יעוץ משפטי של שני משפטנים כדי  ואני צריך 
אני  ואז  משפטי  נוסח  על  זה  את  ילבישו  שהם 
לכבוד  הממשלה,  ראש  לכבוד  לשלוח  רוצה 
המשפטי  והיועץ  המשפטים  שר  הביטחון,  שר 

לממשלה. ניראה איזה תשובה אני אקבל”. 
התוכנית לפיתוח רמת גלעד עברה דרך ארוכה 
שפגש  הראשון  הביטחון  שר  היווסדה.  מיום 
אותה היה שאול מופז, הוא סירב לחתום ואמר 
ראש  של  לפתחו  לבוא  צריכה  התוכנית  כי 
לו  קורא  “הייתי  שרון.  אריאל  דאז  הממשלה 
לו  קורא  אני  היום,  נפשי.  אהוב  מפקדי  פעם: 
המנוח,  הממשלה  ראש  על  זר  מספר  אחרת”. 

אשר בימים קודמים היה לחברו הטוב.
של  התייחסותם  אופן  את  ומספר  ממשיך  זר 
שרי הביטחון השונים לתוכנית. “אחר כך הגיע 
שאתו  ברק  לאהוד  עבר  זה  ממנו  פרץ,  עמיר 
אליו  פניתי  אני  אישית.  הכרות  לי  הייתה  לא 
ודיברתי  אותו  פגשתי  קצינים,  קורס  בסיום 
ניגש  הוא  התיישבות.  לענייני  שלו  העוזר  עם 
‘אני מתחייב שאחתום לך’.  אליי ואמר לי כך – 
שבועיים לאחר מכן סיים את תפקידו ולא חתם 
לי. שיתבייש לו. את שר הביטחון הקודם משה 
ווינברג.  יעלון פגשתי באזכרה של אל”מ דרור 
המפגש נערך לפני שהוא נהיה לשר הביטחון. 
באתי ואמרתי לו – משה אתה הולך להיות שר 
‘אני מקווה שאהיה שר  לי:  והוא אמר  הביטחון 
זאת  הזאת,  התוכנית  את  מכיר  אני  הביטחון, 
התוכנית הראשונה שאני אחתום עליה. היועץ 
המשפטי שלו לא הרשה לו לחתום עליה, הוא 
סוחב את התוכנית כבר יותר משנה. הוא החזיר 
אותה לוועדה לרישום ראשון וביקש מהם לתת 

תשובה תוך שבועיים כי הוא רוצה לחתום”.
כבר  אורכים  האלה  השבועיים  זר,  של  לדבריו 
החליטו  וחצי  שבוע  לפני  כאשר  וחצי,  שנה 
יותר  לספטמבר.  בנושא  הדיון  את  לדחות 
יכול  לא  “אני  בדיון.  משלושים שנה התיק הזה 
פתחה  והממשלה  מחדש  הנושא  את  לפתוח 
אותו כדי לסגור את זה תוך שבועיים. החלקות 
סגרו  בדיונים.  שנה  משלושים  יותר  הם  האלה 
יכול לפתוח אותם  ואני לא  אותם, מחקו אותם 

מחדש. אתם לא מתביישים?”.
באזכרה שנערכה השבוע לזכר בנו גלעד, דיבר 
זר בשני מישורים שונים. האחד, השגיות - דברים 
מפוארת,  משפחה  הקים  גלעד.  השיג  אותם 
חמשת בנותיו התחתנו ויש לו כבר שלושה עשר 
נכדים. מנגד, זר מספר על אותם מכתבים שהוא 
במכתב,  הביטחון.  ושר  לרה”מ  לשלוח  מתכנן 
יתחייבו  בשטח  בבנייה  שיזכו  שיזמים  זר  כתב 
שאם יגיע מישהו שיציג מסמך משפטי שהאדמה 

הזאת שייכת לו יינתנו לו פיצויים. 

איש  עוד  אני  ובסדר,  בן שמונים,  גבר  “לוקחים 
מה  על  עצמי  בתוך  להתבשל  לי  נותנים  חזק. 
ולמה? היו מחליטים לפני שנה, בעוד שנה וחצי 
יקרבו אותנו  210 בתים  היו עומדים פה בתים. 
לקרני שומרון, זאת תהיה השכונה היפה ביותר 
וקטגור  סנגור  יש  פרויקט  לכל  התיכון.  במזרח 
- מה שעושה הסנגור זה למצוא דברים טובים 
הציבור.  בפני  אותם  ולשטוח  שלו,  לצד  שיש 
את  מביא   – ההיפך  אומר  הקטגור?  עושה  מה 
הדברים הרעים. מה אנחנו - עם ישראל? אנחנו 
הקטגורים של עצמנו. אני טוען טענה מוסרית-
משפטית אמתית – אם יבוא ערבי ויוכיח שהוא 
הבעלים, יקבעו שעל כל דונם הוא מקבל כמה 
מה  את  לו  ייתנו  דונמים.  כפול  דולרים  אלפי 

שמגיע לו בכבוד גדול”.
המשך בשבוע הבא

משה זר בעסקת קרקעות, 1980

רמת גלעת בשריפה שהתחוללה לפני שבועיים
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שומעת  יומיים.  לפני  מגרון,  מעל  ערב  שעת 
הרצאה על אינסטגרם - מה, למה, מה עושים 
עם. "המצלמה לא משקרת" – תשכחו מזה. 
של  וים  סמוי  פרסום  פילטרים,  בימוי,  עם 
מרהיבות  תמונות  יוצרים  עזר,  אפליקציות 

שבינן לבין המציאות לא תמיד יש קשר.
חשבון האינסטגרם שלי מינימליסטי ושגרתי 
שקיעות,  הרבה  אוכל,  קצת  ילדים,  טיפה    –
המון פרחים, מקומות מומלצים. "את מבינה", 
אמרתי לחברה שבאה אתי, "בשבילי זו פיסה 
מקום  מהמציאות.  מפלט  אסקפיזם.  של 
שום  צורכת  לא  אני  פאן.  עיצוב,  יופי,  שכולו 
חדשות דרך זה, ואין פוליטיקה. הרבה פעמים 
בנייד  רואה  שאני  האחרונה  האפליקציה  זו 
לפני שאני נרדמת, בשביל לנקות את הראש 

מכל הרעשים". 
שלוש התמונות האחרונות שלי באינסטגרם? 

מתחם שרונה.
תיירת,  של  נלהבות. תמונות  תמונות שלוות, 

משבוע שעבר.
כשהתחילו להגיע הידיעות על הפיגוע הנוראי 
אמש, היה מאוד מוחשי וברור איפה זה קרה, 

איך נראית הסביבה. קרוב לעין וקרוב ללב.
ב"מחנה שלי" נרשם זעזוע, ופה ושם הייתה 
באמת  לא  ומאוד   – גרוע  והכי  אדישות,  גם 

במחנה שלי – שמחה לאיד. תגובות קיצוניות, 
מרושעות, לועגות. מתחרות באלה המגיעות 

מחברון, שכם ועזה.
נווה  ליד  ירי  פיגוע  היו  השבוע  יותר  מוקדם 
והנס  המזל  שלמרבה  חווארה,  ובכביש  צוף 
שלא  שמי  מקומות  נפגעים.  ללא  הסתיימו 
אפילו  מגיע  לא  בכלל.  מכיר  לא  באזורם  גר 

כתייר. ספק אם שמעתם שקרה בכלל.
כל אחד מאתנו חי בבועה משלו. והרי למעט 
אפשר  האנשים  רוב  עם  דופן,  יוצאי  כמה 
אם  גם  לכאוב,  אפשר  להבין,  אפשר  לדבר, 
בשביל  אבל  פוליטית.  בעין  עין  רואים  לא 
צריך  מהבועה.  טיפונת  לצאת  חייבים  זה 
ברזולוציה,  לרדת  פילטרים,  לקלף  לפעמים 
דו- ולגמרי  כל כך בסיסי.  זה   – אבל להכיר  

כיווני.
בימים  לעסוק  אפשר  היה  שבאמת  והלוואי 
לבנות  שמלות  טנא,  עם  בילדים  רק  אלו 

ועוגות גבינה.

תמונות משרונה

mitnachlot.co.il רחלי סגל  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

ב"מחנה שלי" נרשם זעזוע, ופה 
והכי  אדישות,  גם  הייתה  ושם 
גרוע – ומאוד לא באמת במחנה 
תגובות  לאיד.  שמחה   – שלי 
לועגות.  מרושעות,  קיצוניות, 
המגיעות  באלה  מתחרות 

מחברון, שכם ועזה.

לידידנו היקר, הפעיל המסור למען חברון וארץ ישראל
אהרן טורא ולכל המשפחה,

תנחומינו העמוקים בפטירת אמכם היקרה ז"ל
בבניין הארץ תנוחמו בהוקרה ובאהבה,  היישוב היהודי בחברון

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם
רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד
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מה יקרה
ט”ז   / תפוח  בכפר  “בשינוי”  קומי  מופע 

22 ביוני בסיוון 
חוצה  למופע  אתכם  מזמין  שומרון  מתנ”ס 
מגזרים של צמד הקומיקאים נעם יעקובסון וגדי 
ויסברט. מופע סאטירי, מצחיק וחכם על הציבור 
הדתי בכל גווניו עם מערכונים ושירים מקוריים. 
יחיד, 60 ₪ לזוג. בשעה  מחיר: 40 ₪ לכרטיס 

20:00 באולם "אורנית". 
לפרטים: 054-5711863

22 ביוני יריד שבוע הספר בהר חברון / ט”ז בסיוון 
הפנינג מהספרים לכל המשפחה ברחבת המועצה. דוכני מכירת ספרים, פינות יצירה, איפור פנים, בלוני 

צורות, משחקי ענק, מגנט למזכרת ועוד. בין השעות 16:00 – 19:30.

סיור לעוז וגאו"ן ולמגדל עוז / י”ד בסיוון 20 ביוני
כחלק מסדרת “מטיילים ליד הבית” של גוש עציון, 
כהן לשני אתרים  מיוחד בהדרכת רבקה  סיור  יצא 
וגאו"ן נפגש עם מנהל  מיוחדים באזור. בגבעת עוז 
המקום  של  המיוחד  סיפור  את  ונשמע  השמורה 
הבנות  של  המיוחדת  במדרשה  נבקר  עוז  ובמגדל 
של  באופי  להישאר  שהחליט  הקיבוץ  על  ונשמע 
פעם. יציאה בשעה 15:00 מאלון שבות. מחיר: 60 ₪. 

לפרטים והרשמה: 02-9937999

רביעי | 22 ביוני

הצטרפו לקהילה דתית, מגוונת וייחודית, בישוב חדש ויפהפה,
24 דקות מתל אביב.

03-6500505

הוא לומד גמרא

את לומדת גמרא

מדורגים
5 חדרים | דירות גן | דופלקס

בית צמוד קרקע
4 חדרים, 121 מ“ר + גינה

החל מ-1,320,000 ₪החל מ-998,000 ₪

לקנות בית זו החלטה רצינית. 
עדיף שאת תקבלי אותה.
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 nadav@myesha.org.il  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
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תמונות: אסנת לדרר, דוברות גוש עציון, מועצה מקומית קרית ארבע חברון, Netaga, ויקיפדיה, 
מועצה מקומית קרני שומרון, יח״צ

 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  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 l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

והספורט  התרבות  שרת  ביו”ש  וספורט  תרבות 
במועצות  שלישי  ביום  ביקרה  רגב  מירי  חה”כ 
האזוריות גוש עציון והר חברון. ראש מועצת גוש 
סוויל  משה  המועצה  ראש  וסגן  פרל  דוידי  עציון 
ליוו את השרה ואת הצוות המקצועי הבכיר של 
המשרד בביקורה בגוש. במהלך הסיור השרה 
התרשמה מהפעילות הענפה בתחום התרבות 
את  המשיכה  השרה  עציון.  בגוש  והספורט 
לזכר  שהוקמה  וגאו"ן  עוז  בשמורת  הסיור 
מטר  נדיה  את  פגשה  שם  הנערים  שלושת 
ויהודית קצובר שהודו לה על הובלת הרעיון של 
הצורך בהחלת הריבונות על כל שטחי יהודה 
השרה  סיימה  עציון  בגוש  הסיור  את  ושמרון. 
מקומיים.  אמנים  עם  תקוע  ביישוב  במפגש 
על  לשרה  הודה  פרל  דוידי  המועצה  ראש 
עכשיו  להתחיל  שצריך  הקביעה  ועל  הביקור 

 . 1 את החלת הריבונות בגוש עציון 
עתניאל  בישוב  השרה  ביקרה  היום  בהמשך 
ששכל  מאיר  נתן  את  פגשה  שם  חברון  שבהר 
מניסיונה  והציעה  בפיגוע  הי"ד  דפנה  אשתו  את 
כדוברת לשעבר כשסיפר על תכניותיה של ביתו 
היום  בסיום  בצה"ל.  הדוברות  למערך  להתגייס 
פינה  אבן  הנחת  בטקס  רגב  השרה  השתתפה 

לאולם ספורט ותרבות אזורי חדש במועצה. 
בני  מאות  לירושלים  ארבע  מקרית  מתגלגלים 
נוער השתתפו ב"מסע האופנים" שהתקיים ביום 
שני לזכרו של סמ״ר יצחק בואניש הי״ד אשר נפל 
החל  המסע  בחברון.  המתפללים  בציר  בקרב 
מתחנת הדלק בשכונת רמת ממרא, עבר בקרית 
ארבע חברון, המשיך דרך כביש 60 בדרך האבות 

שם  בירושלים,  הנציב  ארמון  בטיילת  והסתיים 
נערך טקס סיום, ו"על האש" לכל הרוכבים. ראש 
המועצה מלאכי לוינגר: ״החיוכים במהלך הדרך, 
המאמץ וחדוות הנעורים של הנוער הנפלא שלנו 
עם  של  העמוק  ולקשר  לחיבור  הערובה  הם 

. 2 ישראל לכל מרחבי ארצו״ 
התקיימה  תורה  מתן  חג  בערב   1# תורה  מתן 
מבית  התורני  הגרעין  של  תורה  ספר  הכנסת 
אפרים.  במעלה  ההסדר  לישיבת  קהילות'  'קרן 
מנחם  הרב  הישוב  רב  במעמד  התקיים  האירוע 
מיכאל  הרב  התורני  הגרעין  ראש  גליצנשטיין, 
וראש   3 וישליצקי  אלישע  הרב  אהרונוב, 
התורני  הגרעין  מנכ"ל  ללוש.  שלמה  המועצה 
באירוע:  אמר  מרום  מי  עמיחי  אפרים  במעלה 
התורה  איך  מחדש  פעם  כל  להיווכח  "מדהים 
דתיים  התושבים,  כל  את  שמחבר  הדבק  היא 

כחילונים".
עשרות אנשים השתתפו בשבוע  מתן תורה 2# 
לישיבה שבי  תורה  באירוע הכנסת ספר  שעבר 
את  שרד  אשר  שנה  מאה  בן  הספר,  שומרון. 
יחד  יוסף,  יעקב  ידי  על  נקנה  בפולין,  השואה 
בשנת  מאנטוורפן,  הארץ  ואוהבי  משפחתו  עם 
לארץ  הספר  הועבר  האחרונה  ובשנה  תשנ"א 
וכעת נתרם לישיבה. תורם הספר, סיפר באירוע 
כי חיפש לתרום את הספר למקום שבו ישתמשו 
מספר  שתהנו  מקווה  "אני  קבוע.  באופן  בספר 
רבות"  שנים  עוד  בו  ושתשתמשו  הזה  התורה 
אמר התורם. באירוע נכחו גם נשיא הישיבה הרב 
דגן  יוסי  שומרון  אזורית  מועצה  ראש  ליאור,  דב 

ומנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר מולי יסלזון.

התקיים  סוסיא  בישוב  התנ”ך  בעקבות  חידון 
התנ"ך  בחידון  האחרון  השלב  שעבר  בשבוע 
לילדי הר חברון. כ-100 ילדים התמודדו בשלבים 
השונים לקראת השלב הפומבי אליו עלו 19 בנים 
החידון  את   . 4 במועצה  ישובים  מ-12  ובנות 
בעברו.  הארצי  התנ"ך  חתן  פנחס,  נריה  הנחה 
מהילדים  כ-40  יצאו  החידון,  משלבי  כחלק 
חברון  בהר  טיול  ליום  הגמר  לקדם  שהעפילו 
זיף, המקום בו הסתתר  לראות בשטח את נחל 
המלך.  שאול  מפני  בברחו  המלכתו  בטרם  דוד 
ראש המועצה יוחאי דמרי: "זו השנה השנייה בה 
מתקיים חידון תנ"ך לילדי הר חברון. מטרתנו היא 
להעצים את לימוד התנ"ך שהוא ערש תרבותנו 
בתנ"ך  יעמיקו  שילדנו  נרצה  הילדים,  בקרב 

ויאהבו ללמוד בו".
השבוע  בסוף  הגיעו  צועדים  מאות  לעבר  מסע 
שאורגן  אתיופיה,  יהודי  בעקבות  למסע  שעבר 
על ידי בית ספר שדה כפר עציון וארגון אלומה. 
בסמוך  החל  הקילומטרים  עשרות  בין  המסע 
שלושה  ונמשך  בירושלים  הסתיים  שמש,  לבית 
רבים  מטיילים,  מאות  הגיעו  למסע   . 5 ימים 
גם  שנהנו  האתיופית  העדה  בני  היו  מבניהם 
מהופעה של שלמה גרוניך. מנהל בית ספר שדה 
כפר עציון ירון רוזנטל, מיוזמי המסע: "המטיילים 
צעדו לאורך עשרות קילומטרים, ישנו תחת כיפת 
של  להרצאות  והאזינו  לילה  במחנות  השמיים 
מבוגרי העדה. קשיי הקליטה של חלקים נרחבים 
עם  הכרות  מחוסר  נובע  האתיופית  מהעדה 
סיפורם  את  לשמוע  הזכות  לנו  הייתה  סיפורם, 

ולהכיר את מנהגי העדה".

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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