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זמני השבת

במחלוקת  השנויה  ההתבטאות 
במוצאי  קוטלר  אושרת  של 
גלים  הכתה  האחרונה  השבת 
בתקשורת וברשתות החברתיות. 
לשמור  חשוב  כי  מאמינים  אנו 
כי  ולומר  העם,  אחדות  על 
כאלה  להתבטאויות  מקום  אין 
שוודאי אינן נכונות. תושבי יהודה 
נפרד  בלתי  חלק  הם  ושומרון 
מהחברה הישראלית והמעורבות 
הציבוריות  חיי  בכל  שלהם 
לכך.  העדות  היא  הישראלית 
השבוע בישעמדה – מעט נתונים 
שגורמים להבנת המעורבות של 

תושבי יו”ש.
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אנו מקדמים בברכה את משפחת אלישיב שזכתה
 גם היא, יחד עם עשרות משפחות איכותיות,

להצטרף לקהילה הדתית החמה של 'חריש על הפארק'
גם אתם רוצים לזכות ולהצטרף אלינו? נותרו דירות אחרונות בשלב א'!

אסף, אורטל, חושן שמחה ויהל דויד,

זכיתם! 
1-700-500-555
www.bemuna.co.il
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רשת המקושש היא פרשה סתומה. 
זהות  את  מגלה  אינה  התורה 
)מהו  פעולתו  אופי  ואת  המקושש 
במסכת  דעות  שלוש   – קישוש? 
ההתרחשות  של  והמשמעות  הרקע  שבת(. 

אינו מפורש.
הקצרה  בפרשה  מוזכר  העצים  קישוש 
פעמיים – בתיאור המעשה ובתיאור הקרבתו 
העדה.  וכל  אהרן  משה,  לפני  האיש  של 
לכאורה,  בו,  ויש  מסורבל  השני  התיאור 
המצאים  אתו  "ויקריבו  ייתור:  או  חיסור 
אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל 
כל העדה". מדוע לא ניתן להסתפק בארבע 
המילים הראשונות? למה יש צורך להוסיף 
אם  ועוד,  עצים".  "מקשש  המילים  את 
המוקרב,  של  פעולתו  תיאור  את  מוסיפים 

האם לא ראוי להוסיף גם את המילים "ביום 
המקורי?  בתיאור  שהופיע  כפי   – השבת" 
פעולתו  שעשה  בכך  הייתה  העבירה  הלא 
בשבת – אם כן מדוע השמיטה התורה פרט 

זה בפסוק השני?
במילים  נתון  האירוע  להבנת  המפתח 
ישראל  בני  "ויהיו  הפרשיה:  את  הפותחות 
יש  במקרא(.  יחידאית  )הופעה  במדבר" 
ובאטמוספרה  התיאור  במשמעות  לשקוע 
המבוכה  עומק  את  להבין  כדי  המדברית 
שפרשת המקושש מטילה לחיק עדת ישראל 
ולמנהיגותה. כפי שמבאר הרמב"ן, פרשיה 
המרגלים  חטא  של  התוצאות  אחת  היא  זו 
ועונשם. הוויית ישראל במדבר אינה תיאור 
של מצב גיאוגרפי בלבד, אלא רמיזה למצב 
נפשי. ישראל, שנגזר עליהם לנוע ארבעים 

שביל מטיילים חדש בגוש עציון8
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מאוחדים ביש"ע
הנהלת העיר בני ברק הגיעה בשבוע שעבר לסיור ביהודה ושומרון, 
שכלל ביקור באתר שילה הקדומה ובעוד מגוון מקומות ]עמ' אחורי[
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ואין ספק  לביים  יודע  יודע לערוך,  "יודע לשיר, 
שמדובר במתנחל שפוי. יש גם כאלה מתברר, 
במוצאי  חתמה  אלו  במילים  ביצהר".  אפילו 
אשרת   10 חדשות  מגישת  האחרונה  השבת 
קוטלר את כתבתו של רועי שרון על הפעילות 
יצהר,  תושב  טובי,  טובי.  עזרי  של  ההסברתית 
וידאו  סרטוני  האחרונים  בחודשים  מצלם 
ישראל  מדינת  של  צידה  את  המסבירים 
בקונפליקט הערבי-ישראלי. הסרטונים מופצים 
לתמיכה  זוכים  ואף  העולם  ובשאר  בישראל 
רחבה ברשת, דבר שמתבטא בתמיכה כספית 
גייס  שטובי  המונים  מימון  של  פרויקטים  בשני 

במלואם. 
אך  ומוערך,  טוב  אדם  ספק  ללא  הוא  טובי 
בדבריה, בחרה קוטלר להכליל ולומר כי בניגוד 
לשאר תושבי יהודה ושומרון, יש מתנחל שהוא 
נווה מדבר שפוי במערב הפרוע. במשפט אחד 
אזרחים  ל-450,000  מעל  קוטלר  הכתימה 
טובים וישרים שמשרתים את המדינה ונאמנים 
לה עד כלות. עם זאת, ולמרות הדברים הקשים 
חשוב  אלה  שבימים  חושבים  אנחנו  שנאמרו, 
אחראיות  אמירות  ועל  מאחד  קו  על  לשמור 

שלא מפלגות את העם. 
מיותר לציין, כי תושבי יהודה ושומרון הם חלק 
מדינת  של  האנושי  מהמרקם  נפרד  בלתי 
הרצליה,  מאנשי  כלל  שונים  לא  והם  ישראל 
זכאות  באחוזי  מחזיקים  הם  אילת.  או  חיפה 
לבגרות מהגבוהים ביותר, הם משרתים בצה”ל 
ההצבעה  ואחוזי  ביותר  הקרביות  ביחידות 

שלהם בבחירות מרקיעים שחקים. רק ביצהר, 
טובים  אנשים   9 גרים  טובי,  של  מגוריו  מקום 
לאדם  כליה  תרמו  שליחות  תחושת  שמתוך 

שאינם מכירים.
הם  גם  נמצאים  בהתיישבות  התיכונים 
לצה”ל  הגיוס  באחוזי  המצוינות  בטבלאות 
ותיכון  באפרת  יהודה”  “אורות  תיכון  כאשר 
רשמו  אדומים  במעלה  וחלל”  תעופה  “אורט 
בשנה”ל הקודמת גיוס של 100% )!( מהגברים 
גבוהים  גיוס  אחוזי  נרשמו  עוד  התיכון.  בוגרי 
בקרב הבנים גם בישיבת בנ”ע סוסיא )97.1%(, 
 )89.2%( השחר  בכוכב  חינם”  “אהבת  ישיבת 

ובישיבת “חיצים” באיתמר )83.3%(.
במועצות  כללי  באופן  לצה”ל  הגיוס  נתוני 
נכון   – הם  גם  מרשימים  והמקומיות  האזוריות 
לשנת 2015 שתי ערים ביו”ש נמצאות בפסגת 
הטבלה כשאריאל במקום ה-7 ומעלה אדומים 
הגיוני,  באופן  ערים.   65 מתוך  ה-14  במקום 
המועצות ביהודה ושומרון אינן נמצאות בצמרת 
משום  הגיוס,  אחוזי  של  הכללית  הרשימה 
שאחוז גיוס הבנות בהן נמוך בהרבה מהממוצע 
בשירות  משרתות  בהן  הבנות  ומרבית  הארצי 
שניתח   INN אתר  לפי  זאת,  עם  יחד  הלאומי. 
את נתוני שנת 2013, מחוז יהודה ושומרון מוביל 
לשירות  גברים  של  הגיוס  טבלת  את  כמחוז 
קרבי בצה"ל. כ-62% מבני הנוער בהתיישבות 

מתגייסים ליחידות השדה.
המיצוי  אחוז  הוא  בצה"ל  שנבדק  נוסף  נתון 

לקצונה, כלומר שיעור היוצאים לקצונה בקרב 
המועצה  ניצבת  הראשון  במקום  המתגייסים. 
השני  ובמקום   22.2% עם  אפרת,  המקומית 
 19% עם  אורנית  המקומית  המועצה  נמצאת 

מיצוי לקצונה.
ה-20,  בכנסת  לבחירות  ההצבעה  נתוני  לפי 
היישובים בעלי אחוז  גם מתוך רשימת עשרת 
רשימת  בקרב  וגם  ביותר  הגבוה  המצביעים 
הכשרים  הקולות  אחוז  בעלי  היישובים  עשרת 
הגבוה ביותר ישנם שלושה יישובי יו"ש, כאשר 
והשלישי.  השני  במקומות  הם  ורחלים  נגוהות 
באותן רשימות מופיעים גם יישובים המורכבים 
יפה  מענה  שמהווה  נתון  קטיף.  גוש  מעקורי 
לטענות מסוג “פינו אותם ולכן הם לא נאמנים 
באופן  ההצבעות  ממוצע  קודם”.  כמו  למדינה 
בבחירות  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה,  כללי 
 ,79.68% על  ועומד  הוא  גם  גבוה  האחרונות, 
בהפרש ניכר מאחוזי ההצבעה בכלל היישובים 

שאינם בי”ש שעומד על 73.2%.
מסוכנות  כיוון,  מכל  מכלילות,  התבטאויות 
בארץ.  הציבור  של  ולרוח  הישראלית  לחברה 
שעומדים  והאתגרים  הקשיים  כל  אף  על 
אזרחים  הם  ושומרון  יהודה  תושבי  בפניהם, 
נאמנים למדינת ישראל אשר מקיימים את כל 
תמימה  אמונה  מתוך  וחובותיהם  זכויותיהם 
ומבקשים  דורשים  אנחנו  הדרך.  בצדקת 
מכולם, מההנהגה ואנשי התקשורת ועד אחרון 
ידי  הטוקבקיסטים, לא לגרום לפילוג העם על 

אמירות מיותרות אלא להיות הגורם המאחד.

המתנחלים השפויים המערכת

ישעמדה

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

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

איך מחליטים להקים עסק? 
כבר מגיל צעיר הייתה לי אהבה וסקרנות לעולם 
לו  שיש  בעיני,  מדויק  מאוד  עולם  זהו  הוויזואלי. 
יכולת מיוחדת להביע דברים עמוקים. זה מאוד 

משך אותי והחלטתי להפוך את זה למקצוע.
סטודיו ‘כגוונא’ הוא סטודיו קטן ומפתיע, המשלב 
צילום מקצועי יחד עם עיצוב גרפי ברמה גבוהה. 
לנעליים  נכנסת  עסקים,  בעלי  עם  עובדת  אני 
שלהם ויוצרת יחד איתם עולם חדש של נראות 
לקטלוגים,  ועד  והניירת  מהלוגו  החל  לעסק. 
אין  ואריזות.  מדבקות  פרסומים,  אווירה,  צילומי 
מרוצה,  עסק  בעל  מלראות  יותר  גדול  סיפוק 
משקפת  שלו  העסק  של  החדשה  שהנראות 
ללקוחותיו  גם   - הוא  מי  ומדויקת  נכונה  בצורה 
וגם לו עצמו. כל לקוח בשבילי הוא עולם ומלואו. 
כל מיתוג חדש שאני מתחילה הוא חידה בשבילי 

ואני סקרנית לדעת מה ייוולד ממנו. 
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
תחילת דרכי בעולם הצילום הייתה בתור נערה. 
מפה  עבר  הפרסום  אירועים.  בעיקר  צילמתי 
ומעניינות.  מסקרנות  לעבודות  והגעתי  לאוזן 

בהמשך הלכתי ללמוד עיצוב גרפי מתוך מחשבה 
שצילום זה לא מקצוע לאימהות. התחלתי לעבוד 
היה  מהצילום  אבל  גרפי,  בעיצוב  גם  כעצמאית 
עסקים  שני  שניהלתי  יצא  כך  להיפרד,  קשה 
הילדים  המשפחה,  הקמת  עם  במקביל. 
המיוחד  לשילוב  הגעתי  העסק  של  והתבססותו 
עסק  של  נראות  לעסקים.  וצילום  מיתוג  של 
שפה  וגם  מוצרים  או  אווירה  תמונות  גם  כוללת 
עיצובית קבועה: לוגו, צבעים וסגנון. כשהקונספט 
מתוכנן מראש באותו מקום, הצילום הוא ממוקד 
ומכוון מטרה והקו העיצובי הוא עקבי וכך מגיעים 

למוצר מוגמר באיכות גבוהה. 
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

פעמים  הרבה  קטנים.  לעסקים  צילום  חבילת 
ייחודיים  מוצרים  שמייצרים  בעסקים  נתקלתי 
באה  כשכלה  תיעוד.  להם  ואין  “מתכלים”  או 
למעצבת זרים ואין לה תמונות שאפשר לבחור 
מהן, או למאפרת ומסרקת בלי קטלוג, איך היא 
תדע מה לבחור? איך היא תדע אם היא מרוצה 
המעצבת  עם  לעבוד  לה  ושמתאים  מהעבודה 
או המסרקת הזו? צילום מקצועי שיעביר ללקוח 
את החוויה הוא הכרחי ויוכל לעזור מאוד לבעלי 

העסק להתקדם. בשביל זה יצרתי את החבילה 
לפי  תמונות  של  משתנה  כמות  הכוללת  הזו, 
במספר  תקופה  במשך  למימוש  וניתנת  הצורך, 

ימי צילום.
אלו עסקים הכי היית רוצה כלקוחות?

יצירתיות,  עם  ומתחדשים,  שמתקדמים  עסקים 
שמחה  תמיד  אני  גבוהות.  ושאיפות  פתוח  ראש 
להשתתף  עסק,  כבעלת  ניסיוני  את  לחלוק 
לאוויר  בצאתם  העסקים  את  וללוות  בלבטים 

העולם גם הרבה מעבר לצילום ולעיצוב. 

עסק שלנו

יעל גולדשטיין,
הבעלים של “כגוונא” - צילום ומיתוג עסקי במעלה חבר

www.kegavna.co.il 052-5665804

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה, שומרון והבקעה  
www.mati-shay.org.il פתוח
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המשך דבר תורה מעמוד השער המקושש

עוברים  רק  לא  לארץ,  להיכנס  ולא  שנה 
בו. המדבר, שאמור היה  במדבר אלא הווים 
לארץ  ממצרים  בדרך  ארעית  תחנת  להיות 
כנען, סוגר על בני ישראל. נוראותו וצחיחותו 
חודרים לתודעת העם. הרגש הדומיננטי אינו 
למדבר  התוודעות  כולל  הוא  פחד  בהכרח 

הגדול והנורא – היותו ארץ גזירה.
כחוטא  המקושש  את  במדרש  שראו  יש 
אידיאולוגי. אין הוא תאוותן רכושני שמספר 
עצים מדבריים מפתים אותו לעבור על דברי 
השטח  פני  על  מעלה  הוא  במעשיו  תורה. 
תחושות מרירות שרוחשות בקרב רבים מבני 
העדה. בחירתו לחטוא דווקא בקישוש עצים 
אינה סתמית. פעולת הקישוש מופיע בתורה 
את  משקפת  היא  הראשונה  בפעם  פעמיים. 

עומק השפל של עבודת הפרך במצרים: "לא 
תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול 
תכבד   ... תבן  להם  וקששו  ילכו  הם  שלשם 
ישעו  ואל  בה  ויעשו  האנשים  על  העבדה 
מצרים  ארץ  בכל  העם  ויפץ   ... שקר  בדברי 

לקשש קש לתבן".
המקושש, נוגע בעצב המתוח ההוא, שהיווה 
יצאנו   – לומר  כמבקש   - השעבוד  שיא  את 
למעלה  שארך  מייגע  מסע  עברנו  ממצרים, 
משנה – ושבנו לנקודת המוצא. כאן במדבר, 
בעצמאות,  חיים  אנו  אין  פגרינו  בו  שיפלו 
המדבר  עומק  את  אלא  מטרה  חיי  לנו  אין 
כשם  כאן  מקוששים  אנו  תוחלתו.  וחוסר 
הייתה בשבת,  פעולתו  שקוששנו שם. אמנם 
קישוש  של  המעשה  מעצם  היה  הזעזוע  אך 

העצים – מעשה המטיל מבוכה בקרב ישראל. 
אל   - נוגעים  ולא  נוגעים   – אותו  המקריבים 

המנהיגות שתאמר את דברה.
שיממונו  ובזמן,  במרחב  הגדול  המדבר 
הפרשיה.  להבנת  המפתח  הינם  ושיעמומו, 
לפרשת  מקושש  פרשת  בין  הקושרים  חז"ל 
ציצית חושפים את עומק הסוד – זמן הבטלה, 
המרוקן מן המצווה, הוא השעה בה המעבר 
על רצון ה', מוצא מקום לתפוס את ליבו של 

האדם.
אי אפשר שלא להרהר בלקחה של פרשה זו 
על פתחה של החופשה הגדולה בה פותחים 
זו פרשיה הראויה  אולם  אלו,  בימים  צעירנו 

לליבון עצמאי.

מושב ב' 

מושב א' 

14:00   זירת הטוויטר - פאנל:
שמעון ריקלין - ערוץ 20, אסף ליברמן - גלי צה"ל
 מנחה: רוני ארזי - מנכ"ל חברת הדיגיטל "משרוקית"

15:15  פתיחה: חה"כ יואב קיש יו"ר שדולת א"י בכנסת

          מתווים מדיניים אפשריים - פאנל
         קרולין גליק , אליעז כהן  מנחה: שרה העצני-כהן יו"ר תנועת ישראל שלי

16:30  סיום

במלון יהודה ירושלים
- רחוב דרך חיים ע. קוליץ | מרחק 5 דקות מקניון מלחה -

4.7 | יום שני | כ"ח סיוון

ראשי רשויות, דוברים, ראשי ארגונים, 
אנשי תקשורת והסברה.

 גם השנה נארח בכנס המרכזי של יש"ע,  שורה של 
מומחים ואנשי תקשורת שיסייעו לכולנו להיות 
אנשי תקשורת והסברה נאמנים ומקצועיים. 

לפרטים והרשמה

טלפון: 02-6211999
* עלות השתתפות 100 ש"ח

www.yeshaclick.co.il

מועצת יש"ע

ר 
ח

ש
ש 

י

8:30     התכנסות ורישום 

9:00     פתיחה וברכות 
ניר ברקת - ראש העיר ירושלים 

נפתלי בנט – שר החינוך
אבי רואה - ראש מועצה אזורית מטה בנימין, יו"ר מועצת יש"ע 

10:00   ניהול משברים וגיבוש אסטרטגיה תקשורתית
           בעידן הטכנולוגיה והרשתות החברתיות

תת אלוף )מיל'( אבי בניהו - יועץ לאסטרטגיה וניהול משברים, לשעבר דובר 
צה"ל, מפקד גל"צ ויועץ לשרי ביטחון

11:00   הפסקה 

11:15  50 שנה למלחמת ששת הימים - בעקבות סדרת הכתבות בידיעות אחרונות
יועז הנדל ורענן שקד

BDS11:30  תעשיית השקרים וה
בן דרור ימיני

13:00  ארוחת צהרים | הפסקה  
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לסיור  הגיעה  וביטחון  חוץ  ועדת   1979 בשנת 
ובתום  קטן  ישוב  אז  היה  הישוב  שומרון,  בקרני 
חיים  הקרוואנים.  באחד  הוועדה  ביקרה  הסיור 
בר-לב, אשר היה חבר כנסת מטעם המערך והיה 
נחזור  “כשאנחנו  אז:  אמר  הוועדה  מחברי  אחד 
לשלטון, אנחנו נביא לכאן את אותו המנוף שהביא 
אשת  מכאן”.  אתכם  שיפנה  בכדי  לכאן  אתכם 
לצאת  מוכנה  אהיה  לא  “אני  לו:  ענתה  המשפחה 
מהאשקובית”, בתגובה ענה לה בר-לב: “אין דבר, 
הזה  האירוע  איתך”.  יחד  האשקובית  את  נרים 
מתרחש שלושה ימים לאחר שמשה זר קונה את 
ההחלטה  את  מחליט  זר  ההר.  פסגת  על  השטח 
יביאו  אם  שגם  בית  בונה  שאני  “החלטתי  הבאה: 
אותו  להזיז  יצליחו  לא  שבעולם,  המנופים  כל  את 

קילומטר”. 
המיוחל  במבצע  ויוצא  ההחלטה  את  מקבל  זר 
בכל  ומסתובב  מצלמה  לוקח  הוא  ביתו,  לבניית 
כל  ירושלים.  ומזרח  שומרון  יהודה,  של  המרחב 
בית שמוצא חן בעיניו הוא מצלם, אך היה בית אחד 
בשועפט שתפס את עיניו יותר מהשאר. “היו לי כמה 
ונסענו כולנו יחד לאותו הבית, הם  חברים ערבים, 
דיברו בשבילי. החברים הערבים אמרו לבעל הבית 
שהם רוצים לבנות בית כמו הבית שלו, בעל הבית 
נתן לנו את הכתובת של האדריכל שלו וקנינו את 
תכניות הבית”, מספר זר על קורות חייו של ביתו. 
בהמשך, הוא לוקח מהנדס, קבלן בניין משכם ותוך 

שנתיים הבית עומד על תילו.
יחד עם ההבנה שהוא צריך לנסות לקנות קרקעות 
אני  “ראשית,  החלטות:  שתי  מחליט  זר  מערבים, 
עליהם,  עובד  לא  אני  ביושר.  המסחר  את  אעשה 
לא  מוחלט.  ביושר  מזייף.  לא  אותם,  עוקף  לא 
משחק עם אף אחד. מה יקרה כשבעוד כמה שנים 
ניניי ישאל אותי איך קניתי קרקעות, מה אני  צעיר 
צריכה  ישראל  ארץ  רימיתי?  שיקרתי?  להם.  אגיד 
להיקנות ביושר רב. ההחלטה השנייה הייתה ללכת 
בלתי חמוש. אתם רוצים לבדוק אותי - תבדקו אותי. 

לחסל אותי? תחסלו אותי”.
מאשר  למכור  יותר  רצו  שהערבים  חושב  אתה 

שרצית לקנות?
“הסיפור הזה של ערך סנטימנטלי לא מדבר אצלם, 
היו  שלא  קרקעות  אלו  מהקרקעות  גדול  חלק 
נפתחה להם כמדינת  ישראל  בשימוש. כשמדינת 
עבודה הם עזבו את החקלאות ואז ממילא הם עבדו 
מג’ינסאפוט  מערבי  אדמה  קניתי  פעם  אני  בבניין. 
)כפר פלסטיני - ח.ג(, מבחוץ אותו אדם היה קיצוני 
גבוה  בסכום  קרקע  חלקת  ממנו  קניתי  לחלוטין, 
ממה שמישהו אחר היה משלם – הוא רעד משמחה 
כמות  עליו  נפלה  פתאום  אותה.  לי  מכר  כשהוא 
גדולה של כספים. אני ראיתי את ההתרגשות שלו”. 
גם  שהתעניינו  יהודים  להגיע  החלו  מסוים  בשלב 
אחרים  יהודים  היו  “פתאום  קרקעות.  בסחר  הם 
בלי  מערבים  אדמות  לקנות  פשוט  שזה  שחשבו 
ראו  הערבים  לבדוק.  ואיך  לבדוק  מה  ידעו  שהם 
שהם מבולבלים והם מכרו להם סתם קרקעות בלי 
שהיה להם עניין בזה. כשהייתי בא לערבים הם היו 
אומרים לי - למה שנמכור לך? אתה מבין עניין. אלו 

לעומת זאת לא מבינים”.
לקנות  שרצו  ישראלים  לכאן  שמגיעים  “ראיתי 
נוקב  דולר”,  ב-120  דונם  להם  ומכרתי  קרקעות 
זר במחיר האבסורדי ומסביר, “הרעיון היה להכניס 
עניין למכירה. שאדם לא יגור במרכז ויגיד - יהודה 
ושומרון שלנו. אלא שיקנה דונם, יהיה שותף ויהיה 
בעל עניין ויבוא ויגיד יש לי חמישה דונם, אני לא מוכן 
שיתנו את יהודה ושומרון”. התנאי של זר לרכישת 
הקרקע היה שכל האנשים שקונים חלקה מסוימת 
“צריך  חקלאי.  עיבוד  בה  ויעשו  הקרקע  על  יעלו 
לחרוש,  עיזים,  לגדל  לזרוע,  הקרקע,  על  לעלות 
לא  זה  אז  זה  את  עשית  לא  אם  הבעלים.  להיות 
טעות,  הייתה  ,זאת  זר  של  לדבריו  שקנית”.  חשוב 
ולממש  להסתדר  יכלה  לא  הזאת  הקבוצה  מכיוון 
ולקרקע  לי  לעצמם,  בעיה  עשו  “הם  הקרקע.  את 
המוכרים  לקרקע  עלו  הם  לא  אם  כי  שנקנתה, 
התחילו לעלות על הקרקע בעצמם. המשטרה לא 
לי  אותם. אמרו  לגרש  לי  היא אמרה  לצדי,  עמדה 
ללכת לרשום את זה בטאבו, והרישום בטאבו הוא 
איטי ומסורבל, הוא לוקח בין חמש עשרה לעשרים 

וחמש שנים”.
בשנת 1983, לאחר שבעל קרקעות ערבי עמו סחר 
ניסה להתנקש בחייו, הפסיק זר להתעסק בסחר 
קרקעות. כאשר אני שואלת אותו במה הוא עוסק 
אשר  כזו  וקשה,  ארוכה  תשובה  עונה  הוא  כיום, 
מלאכת  חייו.  שבמפעל  הקושי  גודל  את  מבטאת 
 1983  -  1979 בשנים  שנערכה  הקרקעות  קניית 
השמונים  שנות  באמצע  אז  אי  ולהיפך,  תמה,  לא 

הסאגה על בעלות הקרקעות רק החלה. 
של  מיורשים  התבצע  זר  של  הרכישה  תהליך 
רכוש  מס  בספרי  רשומים  שהיו  הקרקע  חלקות 
שהמנדט הבריטי רשם בשנת 1932. כאשר זר קנה 
הקרקע  בעלי  שהיו  מי   1980 בשנת  האדמות  את 
היו היורשים שלו אלו הרשומים בספרי המס. “אני 
איתו  הקרקע,  בחלקת  זכה  מהיורשים  מי  בדקתי 
עשיתי משא ומתן וממנו קניתי”, מתאר זר את השלב 
היה  המקרים,  ברוב  הקרקע.  בקניית  ההתחלתי 
מבקש זר צו ירושה, אך היו מקרים בהם אותו מוכר 
יביא מיד  ירושה כי אם  יכול להביא צו  אמר שאינו 
יבינו שהוא מוכר את הקרקע והרי המכירה צריכה 
מהמוכתר  עדויות  “קיבלתי  בסודיות.  להישמר 
הרישום  בהליך  הקרקע.  חלקת  של  היורש  שהוא 
של קרקע צריך לפרסם את הקניה בעיתון ערבי. 
מיד עם פרסום העיתון התעקשו שאגיד ממי קניתי 
ואני התעקשתי שיגידו מי קנה ולא ממי קניתי. אחרי 
הפרסום בעיתון ישנם 15 ימים להגיש התנגדויות. 
שיגישו  דין  לעורכי  פקסים  שולחים  היו  מיד 
התנגדויות. באותו יום שזה פורסם כבר מי שמכר 

מעולם’,  חתמתי  לא  ‘אני  בהצהרה  ויצא  התנגד 
והמוכר אומר שכל מה שהביא לי זה לא נכון. הם 
מביאים בהתנגדות שלהם צו ירושה שאבא שלהם, 
שהוא הרשום במס רכוש, הוריש את זה ל-50 ו-60 
יורשים והם באים ואומרים לי - לא חתמנו, אבל אם 
התברר שהוועדה תחליט שמכרנו אז הקרקע היא 

בשותפות יחד עם כל אותם יורשים”.
זר  צריך  היה  בו  למצב  הובילו  מקרים  אותם 
הקאדים  מול  השרעי,  דין  בבית  בעצמו  להתמודד 
ומנסה להראות את  הערביים. אם זר היה מתנגד 
את  שמייצגים  הדין  עורכי  אחרת,  בצורה  הדברים 
הוא   – “הקאדי  ומתעצבנים.  קמים  היו  המתנגדים 
נגד  לדבר  מעז  אתה  אללה.  של  הארוכה  היד 
זר,  הסתיים,  לא  הארוך  התהליך  שלנו?”.  הקאדי 
ביקש מהוועדה המשפטית בקשה לרישום ראשון. 
תוכן הבקשה היה כדלהלן: ברגע שמישהו מגיש צו 
ירושה על הקרקע, בית המשפט מזמין את מזכיר 
יוכלו  וכך  הירושה  צו  את  שנתן  השרעי  הדין  בית 
השניים לאמת את צו הירושה. הבקשה נתקבלה, 
בבית  הופיע  לא  מעולם  הדין  בית  מזכיר  אך 
יוצא מכך – הצו נדחה.  המשפט הישראלי. כפועל 
לו שבית  “עירבתי בזה את קמ”ט הדתות, אמרתי 
הדין השרעי זה בית דין דתי וביקשתי ממנו שיביא 
לי אימות של צו הירושה שניתן לבית הדין השרעי. 
הקמ”ט אמר שזה לא בסמכותו והפנה אותי ליועץ 

המשפטי של יהודה ושומרון”.
בשנת 1988, נאמר לזר כי על כל בקשה שיבקש 
ידי  על  שנמדדה  מפה  להוסיף  צריך  הוא  בטאבו 
נכנסו  המחשבים  שנים,  באותן  מוסמך.  מודד 
ורק  אך  מקבלים  שהם  והחליטו  העבודה  לשולחן 
שלו  מהמודד  ביקש  זר  כאשר  דיגיטליות.  מפות 
ליצור מפות ממוחשבות המודד סירב, הימים היו ימי 
אינתיפאדה והסכנה הייתה גדולה. “אמרתי שבכל 
דיון, אם יחליטו שהקרקע תירשם על שמי, אני אביא 
את  לסיים  לי  תנו  ממוחשבות.  המפות  את  להם 
ההליך ואז למדוד. היו צריכים לעשות לי סיכומים, 
עם  הייתי  התיקים.  את  לי  וסגרו  הסכימו  לא  הם 
התיקים בסוף הדיון והם כותבים לי שיש לי חודש 
להביא מפות ממוחשבות ואם לא – אני לא בפנים”.

נבדקו  הקרקעות  בעלות  על  זר  של  המסמכים 
וכדין, “חלק גדול גם עברו  במשך שש שנים כדת 
מכימיקלים  נוטפים  חלקם  עדיין  מז”פ,  בדיקות 
שבדקו אותם. הסכמתי שיביאו לי אותם חזרה רק 
כתבו  הם  תקין,  נמצא  שהמסמך  שיכתבו  בתנאי 
שהמסמך היה אצלם. כל אחד מבין שאם המסמך 
היה אצלם שש שנים והחזירו לי אותו סימן שהוא 
נבדק ונמצא כשר. אם מסמך היה נמצא לא כשר 
היו קורעים לי את הצורה וקורעים לי הנשמה, לא 

מדור
המייסדים

ראיון עם משה זר 
חלק ב׳

// 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

משה זר עם אביו ועם בנו גלעד הי"ד לאחר שנפצע בפעם הראשונה, 2001
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הצטרפו לקהילה דתית, מגוונת וייחודית, בישוב חדש ויפהפה,
24 דקות מתל אביב.

03-6500505

מדורגים
5 חדרים | דירות גן | דופלקס

בית צמוד קרקע
4 חדרים, 121 מ“ר + גינה

החל מ-1,320,000 ₪החל מ-998,000 ₪

מה אפשר לקנות ב-1,320,000 ₪ :

מבוסס על מחירים אמיתיים 
מאתר לוח דירות אונליין

לשם
בית קרקע

 4 חד’ + גינה 
121 מ“ר

תל אביב
דירת 1.5 חדרים 

38 מ“ר

ראשון לציון
דירת 2 חדרים 

57 מ“ר

פתח תקווה
דירת 3 חדרים 

63 מ“ר

מודיעין
אין דירה 

בסכום כזה

היו מרחמים עליי. היו מעמידים אותי לדין על זיופים 
שהיתי  האחרונות  בפעמים  לא.  מה  ועל  ונוכלות 
לכבודי  עמדו  הקצינים  תקווה  פתח  ליח”פ  מגיע 
ואמרו, ‘נכון סבלת אצלנו שש שנים, אבל הרווחת 

כי עברת את הביקורת שלנו’”. 
לאן אותו הליך בירוקרטי מוביל אותך כיום?

“היום אני ממשיך הלאה עם קרקעות שקניתי, כדי 
היא  שלי  והמלחמה  בטאבו  אותם  לרשום  לנסות 
נגד  היהודים.   – עצמנו  נגד  היא  הערבים,  נגד  לא 
פקידות מרושעת, אנטי לאומית ואנטי מוסרית. אני 

אם  בפניהן.  עומד  ואני  האלה  המילים  על  אחראי 

מישהו רוצה להעמיד אותי לדין אני מאוד אשמח, 

אני מוכן להתדיין בכל בית משפט שהוא. אני מדבר 

יועצים משפטיים. בהתחלה  על פקידים קטנוניים, 

לא היו לנו חוקים דרקוניים, אך בכל פעם היו יועצים 

טובת  את  בראש  להם  שהיה  חדשים  משפטיים 

הערבים”.

המשך בשבוע הבא

משה זר יחד עם ביתו הבכורה של גלעד הי"ד במירוץ גלעד
התמונות של מטוס כיבוי האש שפורסמו במדור זה בשבוע שעבר 

צולמו ע"י שלומי בוצר 



יש”ע שלנו  6

יהודה צוקר
האדם הנבון והנכון שעשה למען עם ישראל וארץ 

ישראל. כל הכבוד, יברך ה' בכל מעשי ידיך.

Benny Comemi
בריאות  הכבוד  כל  בסיסי...  אינסטינקט  פייטר, 

ואושר.

יובל גרייפנר
בוגר "מרכז הרב"!

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות155,903 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 19 ביוני

אהבתי · הגב · שתף

1.7K אנשים  אוהבים את זה

85

חגי קליין, גיבור.
נפצע בפיגוע בשרונה, נאבק עם המחבלים ומנע אסון גדול יותר.

''ידעתי שיכול להיות לזה מחיר כבד''- ידע וקפץ על המחבלים 
בידיים חשופות עם כסא בלבד. חגי נפצע קשה בפיגוע והיום 

עומד בפני שחרור מבית החולים.
שתהיה לך בריאות מלאה, רפואה שלמה. עם שלם אומר תודה.

---
ישראל שלי

עושים ציונות
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מה יקרה
כ"ד   / הירדן  בבקעת  הקיץ  פתיחת  הפנינג 

30 ביוני בסיוון 
המסורת  כמיטב  הקיץ  את  פותחת  הירדן  בקעת 
עם הפנינג ענק לכל המשפחה. מתפנחים, עמדות 
מכירה, יריד שבוע הספר והמופע של ביאנקה ואורן 
גרעינית:  למשפחה  כרטיס  עלות  קרקסי".  "הדו 

50₪. דוכני מזון בתשלום. 
לפרטים והרשמה: 02-9941410

3 ביולי להקת עלמא בכפר אלדד / כ"ז בסיוון 
הרכב הפולק היהודי מגיע למופע פתיחת הקיץ במזרח גוש עציון עם להיטים מהאלבום החדש. פתיחת 

דלתות בשעה 20:30. מחיר: 45 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9937999

 11 הזמר יעקב שוואקי באיתמר / ה’ בתמוז 
ביולי

הזמר החסידי יעקב שוואקי מגיע להופעה חד 
יונתן רזאל. ההופעה  פעמית באיתמר יחד עם 
תתקיים ברחבת בית הכנסת המרכזי באיתמר 
קהל  כניסת  מרהיב.  מולטימדיה  מופע  בליווי 

החל מהשעה 19:00. 
לפרטים והרשמה: 03-9066410

שני | 11 ביולי

 עלישלמה 052-8109575
ק ר א פ ה ל  ע

רגע לפני השנה החדשה פרוייקט עלי על הפארק נותן לכם הזדמנות לבית משלכם עם 
תשואה יפה. דירות דופלקס ענקיות במחיר שלא יחזור. הישוב עלי נמצא במרחק 10 דקות 

בלבד מאריאל 50 דקות מתל אביב ומירושלים.

עלי פותחת לך דלת חדשה 
פרויקט עלי על הפארק נותן לכם הזדמנות לבית במחיר שלא יחזור

987,000

אכלוס מיידי!
יחידות ענקיות עד 180 מ"ר

דירות 
אחרונות
בפרוייקט

מ-
ל 

הח

₪

הבית

הפארק

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י
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 nadav@myesha.org.il  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
052-5665052 הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: אברל'ה שיינר שלאגר.נט ,  דוברות מועצת שומרון , מירי צחי,  דוברות חברון
 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

בני ברק בחבלי התנ"ך ביום חמישי האחרון הגיעה 
ומשמעותי  חשוב  לסיור  ברק  בני  עיריית  הנהגת 
מטעם  שיצא  בסיור,  ושומרון.  יהודה  ברחבי 
מועצת יש"ע בשיתוף מועצה אזורית מטה בנימין, 
זייבר, מ"מ  חנוך  הרב  נכחו ראש עיריית בני ברק 
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, גזבר ומנכ"ל 
אדלר מנהלי האגפים בעירייה  אריק  ב"ב  עיריית 
. היום החל  1 אדלר  שילה  ומנכ"ל מועצת יש"ע 
שם  ברקן,  התעשייה  שבאזור  ליפסקי  במפעל 
הוסבר למבקרים על חשיבות התעשייה ביהודה 
ושומרון. בהמשך, הגיעה ההנהגה להר כביר, שם 
שמעו המבקרים מבני קצובר על ההיסטוריה של 
לכל  ישראל  עם  של  החזק  החיבור  ועל  המקום 
אזור יהודה ושומרון. לאחר מכן, הגיעה המשלחת 
במיוחד  שהותאם  מיוחד  לסיור  הקדומה  לשילה 
לאוכלוסייה החרדית. לארוחת הצהריים הצטרף 
יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה וראש עיריית מודיעין 
"אנחנו  רואה:  אבי  גוטרמן.  יעקב  הרב  עילית 
שמחים ומתרגשים לארח אתכם היום. עם ישראל 
בנוי שבטים שבטים ואנו צריכים לעמול יחד לחבר 
למתוח  שנדע  תקווה  אני  השונים.  השבטים  בין 

גשר וליצור חיבור חזק בין בני ברק ובנימין".
הכנסת  יו"ר  סגנית  בחברון  הדיור  מצוקת 
יחד  סיירה השבוע בחברון  בוקר  נאוה  חה"כ 
ארנון,  נעם  בחברון  היהודי  הישוב  ראשי  עם 
אחר  לעקוב  כדי  קרזן  ואורי  סטרוק  אורית 
איתם  והקשיים  בעיר  ההתיישבות  מפעל 
דיברה  בסיור   . 2 המתיישבים  מתמודדים 
ואמרה:  בחברון  הדיור  מצוקת  על  בוקר  חה"כ 
ולו  בחברון  נבנה  לא  האחרונות  השנים  "ב-16 
בלתי  כמעט  היא  קיים  בית  ורכישת  אחד,  בית 
של  האנושי  המגן  הם  המתנחלים  אפשרית. 

תושבי מדינת ישראל כולה וגם הם זכאים לבנות 
מקום  בכל  כמו  בקרבם  צאצאיהם  את  וליישב 
ולהמשך  להם  לסייע  עלינו  לכן  בישראל.  אחר 
על  מברכת  ואני  ביו"ש  ההתיישבות  מפעל 
החלטת הממשלה מהיום להזרים לצורך כך 70 

מיליון ש"ח".
השומרון ביתנו חה"כ עודד פורר ממפלגת ישראל 
. פורר סייר  3 ביתנו הגיע השבוע לסיור בשומרון 
באזור התעשייה ברקן, נפגש עם ראש המועצה 
האזורית שומרון יוסי דגן, עלה על הר כביר וביקר 
ביקב הר ברכה וביקב טורא. דגן ופורר דנו בנושא 
נוספים  ובהבאת עולים  קליטת העלייה בשומרון 
לשומרון  צרפת  עולי  לעליית  מעבר  לשומרון 
המתרחשת בימים אלו. "יש בשומרון מקום לקלוט 
"השומרון  פורר,  חה"כ  אמר  עולים",  הרבה  עוד 
מתאים לקליטה קהילתית לא רק מצרפת אלא 
כי  והבטיח  הוא  עוד  ואוקראינה".  מרוסיה  גם 

"מפלגת ישראל ביתנו מחויבת להתיישבות".
מנהלת  צוות  הגיע  השבוע  חברון  להר  תעשיה 
עבודה  לסיור  הכלכלה  במשרד  התעשייה  אזורי 
במסגרת  זאת  חברון,  הר  האזורית  במועצה 
ראש  מקדם  אותה  האסטרטגית  התוכנית 
שני  הקמת  כוללת  אשר  דמרי  יוחאי  המועצה 
אזורי תעשיה – אחד סמוך לישוב עומרים ואחד 
השבוע  בסיור  אדורה.  תלם  לישובים  סמוך 
את  צרפתי  יגאל  של  בראשותו  המנהלת  בחנה 
פגישות  על  סוכם  וכבר  המיועדים  המקומות 
 . 4 לתכנון  ויצאה  סופי  אישור  לקראת  המשך 
יוחאי דמרי: "לתושבי הר חברון מגיעה איכות חיים 

וסל שירותים כמו בכל מועצה".
מקרית  קהילה  רכזות  עשרות  ביו"ש  מתרכזות 

שמונה ועד אילת החברות בגרעיני 'קרן קהילות' 
התחברו השבוע ליהודה ושומרון ביום הוקרה על 
הרכזות  השנה.  לאורך  האינטנסיבית  עשייתם 
יצאו ליום כיף וריענון כוחות במטה בנימין, במהלכו 
קידה  בישוב  בזכוכית  יצירה  בסדנת  השתתפו 
וישלצקי המלווה  אלישע  הרב  ושמעו שיחה מפי 
את הגרעינים התורניים אודות האתגר הקהילתי 

הציוני בפניו מתמודדים הגרעינים.
היה  שלא  ארוכה  תקופה  כבר  קצוות  מחברים 
גבעת  בין  המטרים  עשרות  את  שיחבר  שביל 
לטובת  הפירים  מנהרת  לבין  באפרת  הדגן 
עם  יחד  עציון,  כפר  שדה  ספר  בית  המטיילים. 
נערים מהמועצה המקומית אפרת, פרצו השבוע 
לשכונה  ההיסטוריים  האתרים  בין  שיחבר  שביל 
בית  אנשי  התלוו  התלמידים  אל   . 5 שבאפרת 
המועצה  אנשי  עם  יחד  עציון  כפר  שדה  ספר 
שיבח  רביבי  עודד  אפרת  מועצת  ראש  באפרת. 
את הנערים מבית הספר "דרך אבות" שבמועצה 
נוספים  ומטיילים  הישוב  מתושבי  רבים  כי  ואמר 

ייהנו מהשביל החדש.
הספר  מבית  ו'  כיתה  תלמידות  כיתה  עולים 
ממ"ד יקיר השתתפו בתוכנית "יוצרים שינוי" של 
עמותת רוח טובה, המאפשרת לתלמידים להביא 
הם  בהם  והחברה  סביבתם  חייהם,  לשיפור 
חיים. לאחרונה, החלו לשלב בבית הספר כיתות 
קטנות לתלמידים לקויי למידה ותלמידות כיתה ו' 
לקחו על עצמן את שילובם בבית הספר. לאחר 
שלב התחקיר, הן קיימו הפנינג בית ספרי בו היו 
תחנות אשר ניסו לדמות ולהסביר את התחושה 
אתר  הבנות  הקימו  במקביל,  למידה.  ליקויי  של 

שמסביר על הפרויקט. 

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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