
1  יש”ע שלנו 

בעיצומם של ב נמצאים  אנו  פרשתנו 
עשרת המכות, שהיו שיעור אמונה 
גדול למצרים, לעם ישראל ולעולם 
הראשונה  בפעם  הגיע  משה  כאשר  כולו. 
ממצרים,  ישראל  את  לשחרר  כדי  לפרעה, 
ֲאֶׁשר  ה’  “מי  חריפה:  בתגובה  מגיב  פרעה 
ֶאת- ְוַגם  ה',  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ְּבקֹלֹו,  ֶאְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח". 
אברבנל מדייק שיש לפרעה שלוש טענות: 
שברא  שה’  אמר  מי   - ה’”  “מי  הראשונה, 
כך  שבשל  עליו,  שולט  עדיין  העולם,  את 
עליי לשמוע לו. השנייה, גם אם תוכיח לי 
לי  מניין  ה’.  את  ידעתי  ‘לא   - שולט  שהוא 
הבריאה.  על  מדויקת  פרטית  השגחה  שיש 

מניין  השגחה,  ישנה  אם  גם  והשלישית, 
הרי  במציאות.  ששולט  היחיד  הכוח  שהוא 
מנהיג  אני  עוד  כל  ולכן  כח,  יש  לאדם  גם 
האימפריה האנושית לא אתן לשחרר אתכם.

לפרעה  הקב”ה  עונה  אלו  שאלות  על 
המכות  חלוקת  ידועה  המכות.  בעשרת 
של ר’ יהודה: דצ”ך, עד”ש באח”ב. מסביר 
המכות  קבוצות  שלוש  שדרך  האברבנל 
הללו, רצה הקב”ה ללמד את פרעה ואותנו, 
שלוש קומות של אמונה. בהקבלה לשאלות 

ששואל פרעה.
לפני מכת דם מגיעה הקומה הראשונה: “כֹּה 
ֲאִני ה’” - דעו שיש  ִכּי  ֵתַּדע  ְבּזֹאת  ָאַמר ה’, 
מנהיג לבירה. דרך השליטה על מקור המים 

על הפרשה - בא

עשרת המכות הן שיעור 
באמונה לכולנו

הרב שמואל גרין
ר”מ בישיבה התיכונית שעלבים
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זמני השבת

אנו  בישעמדה  השבוע 
את  בפניכם  להציג  שמחים 
על  ביותר  המעודכנים  הנתונים 
שומרון  ביהודה,  ההתיישבות 
התושבים  מספר  הירדן.  ובקעת 
באוכלוסייה  הגידול  העדכני, 
בשנת 2018 ונתונים דמוגרפיים 
להבין  לכולנו  שיעזרו  רבים 
באוכלוסיית  הנוכחי  המצב  את 
האזור. מהו היישוב הגדול ביותר? 
ביותר?  הגדולות  המועצות  מיהן 
הגידול  את  היה  יישובים  באיזה 
הרב ביותר בשנה האחרונה? – כל 

התשובות בפנים.
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יש”ע שלנו  2

בתחילת  מפרסמים  אנו  השנה  גם  שנה,  כמדי 
ביהודה,  נתוני האוכלוסייה  השנה האזרחית את 
שומרון ובקעת הירדן בשנה החולפת. עם תחילת 
שחרור  אחרי  שנה  ואחת  חמישים   2018 שנת 
חבלי אבות, ההתיישבות הישראלית באזור מונה 
כ-150 יישובים בהם מתגוררים 448,672 תושבים.
השנתי  כי הגידול  עולה  הנתונים  מניתוח 
 3% על  עומד   2018 בשנת  האזור  באוכלוסיית 
ממוצע  נרשם  האחרון  בעשור  כאשר  לשנה, 
גידול שנתי של 4.3% בשנה. יותר מפי 2 מהגידול 
הממוצע במדינת ישראל שעומד בשנת 2018 על 

.2%
2018 )3%( נמוך משנת  הגידול באחוזים בשנת 
2017 )3.4%( והוא הנמוך ביותר מזה כעשור. גם 
הוא   2017 ירד, בשנת  הנפשות  במספר  הגידול 
עמד על 14,299 תושבים לשנה ואילו בשנת 2018 
האחרון  בעשור  תושבים.   12,964 על  עומד  הוא 
לשנה  תושבים  ב-15,043  גדלה  ההתיישבות 
בממוצע. למרות זאת, אנו עדיין שומרים על אחוז 
גידול גבוה יחסית לממוצע הארצי שעומד על 2% 

לשנה.
יש  בה  הקבועה  המגמה  נמשכת  לדת  בזיקה 
 – קבוצה  כל  הקבוצות, כאשר  בין  שוויון  כמעט 
דתיים לאומיים, חרדים וחילוניים – מהווה כשליש 
קטן  יתרון  עם  באזור  הכללית  מהאוכלוסייה 

למגזר הדתי לאומי ולחרדי.
הם  ושומרון  ביהודה  ביותר  הגדולים  היישובים 
ביתר  עילית,  גודל(: מודיעין  )לפי  הערים  כמובן 
עילית, מעלה אדומים ואריאל בהן מתגוררים יחד 
המקומיות  במועצות   .)43%( תושבים   195,771
 )22%( תושבים   95,890 חיים  ושומרון  ביהודה 
השטח  ברוב  הפרוסות  האזוריות  ובמועצות 

מתגוררים 157,008 תושבים )35%(.
היישוב הכי גדול שאינו מועצה או עיר הוא כוכב 
בשומרון,  תקווה  שערי  אחריו  שבבנימין,  יעקב 
שילה  אדומים,  כפר  טלמון,  )אדם(,  בנימין  גבע 

ותקוע.
השנה היישוב  גם  ביישובים,  הגידול  מבחינת 
עלי זהב )כולל לשם( שבשומרון הוא בעל אחוז 
בשנת  גידול   22.6% עם  ביותר  הגבוה  הגידול 
נמצא  הישובים שצמחו במיוחד  בין שאר   .2018
סלעית   ,)17%( עציון  בגוש  עמוס  מעלה  את 
בבקעת הירדן )16.5%(, בית הערבה שבמגילות 

ים המלח )15.9%( וסנסנה בהר חברון )13.8%(.
נרשם  ביותר  הרב  האזוריות, הגידול  במועצות 
הגידול  שאחוז  חברון,  הר  האזורית  במועצה 
שלה בשנת 2018 עומד על 6%. שאר המועצות 
האזוריות עומדות על אחוזי גידול גבוהות גם הן 
אזורית  מועצה  לנמוך(:  הגבוה  הגידול  )מאחוז 
מגילות ים המלח )5.9%(, מועצה אזורית שומרון 
 ,)4.8%( הירדן  בקעת  אזורית  מועצה   ,)5.5%(

בנימין )2.6%( וגוש עציון )1.2%(.
המועצה המקומית בה נרשם הגידול הרב ביותר 
הגידול  שאחוז  אפרת,  המקומית  היא המועצה 
עומדת  8.7%. אחריה  הוא   2018 בשנת  של 
מועצה מקומית עמנואל )6.5%(, מועצה מקומית 
ומועצה מקומית בית אריה  קרני שומרון )4.4%( 

עופרים )3.5%(.
העיר בה נרשם הגידול הגבוה ביותר היא מודיעין 

עילית )3.9%(, ולאחריה ביתר עילית )3.5%(.

נתון חשוב נוסף הוא ממוצע הגילאים, כאשר 
תושבי יהודה ושומרון צעירים יותר מהממוצע 
המוניציפליות  הבחירות  נתוני  הארצי. לפי 
מתושבי  כ-55%  השנה,  התקיימו  אשר 
גיל  מעל  הם  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה, 
17 כשהממוצע בכל מדינת ישראל עומד על 

73% אזרחים מעל גיל 17.
ובקעת  שומרון  ביהודה,  הגידול  אחוז  אמנם 
הוא  אך  הארצי,  מהממוצע  גבוה  עדיין  הירדן 
יורד באופן קבוע כבר עשור. בשנת 2008 עמד 
הגידול על 5.6% וכעת אנו עומדים על כמחצית. 
המסקנה היא אחת ויחידה, והיא בולטת במיוחד 
על רקע הבחירות הקרבות – בשנים האחרונות 
אין בנייה מספקת ברחבי ההתיישבות. הבנייה 
המאושרת היא מועטה יחסית לשנות ההקפאה 
ובביקוש  הנדרש  הגידול  בקצב  עומדת  ואינה 
חפצים  אשר  ממשיכים,  בנים  לדוגמא  הרב. 
זאת  לעשות  יכולים  אינם  בהתיישבות  לגור 
מכיוון שביישוב של הוריהם אין בתים חדשים. 
אחוז הגידול הנובע מילודה טבעית הולך וגדל 
וקטן  הולך  פנימה  מהגירה  כתוצאה  והגידול 

עקב חוסר ביחידות דיור.

באזור.  התושבים  בכמות  גידול  יש  לשמחתנו 
יחסית  מועטה  הבניה  האחרונות  בשנים  אולם 
שנים  שמונה  במשך  שהייתה  ההקפאה  עקב 

וכיום מאושרות תכניות מצומצמות בלבד. 
הנתונים אשר אנו מפרסמים כאן הם קריאת כיוון 
חסמי  לשחרור  מאמץ  נדרש  הבאה:  לממשלה 
הדרך  זו  הירדן.  ובקעת  שומרון  ביהודה,  הבניה 
ואף  ההתיישבות  את  ולקדם  להמשיך  נוכל  בה 
להגדיל את היצע הדירות ובכך להוריד את מחירי 

הדיור בכל הארץ.
המטרה  למען  העת  כל  לפעול  ממשיכים  אנו 
ביהודה,  ישראלים  תושבים  מיליון   – החשובה 

שומרון ובקעת הירדן בקרוב.

עלייה מתונה 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* 



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

מאין’  ‘יש  והפיכתו  הארץ  חול  על  היאור,   –
“ְוִהְפֵליִתי  הערוב:  לפני  שני,  שלב  לכינים. 
ְלִבְלִתּי  ָעֶליָה,  עֵֹמד  ַעִמּי  ֲאֶשׁר  גֶֹּשׁן  ֶאֶרץ  ֶאת 
בקרב  ה’  ֲאִני  ִכּי  ֵתַּדע  ְלַמַען  ָערֹב,  ָשׁם  ֱהיֹות 
הארץ” - ה’ שולט גם בארץ, והביטוי לכך הוא 
שישנה השגחה מיוחדת על ישראל: כאשר לא 
נפגעו בדבר ובשחין. בערוב מתגלה השגחה 
של  ורכושם  בהמותיהם  על  אפילו  מופלאה 
ישראל. והקומה הנוספת, לפני הברד: “ַבַּפַּעם 
ֵתַּדע  ַבֲּעבּור  ַמֵגּפַֹתי,  ָכּל  ֶאת  שֵֹׁלַח  ֲאִני  ַהזֹּאת 
ִכּי ֵאין ָכּמִֹני ְבָּכל ָהָאֶרץ” - הקב”ה משדד את 
שמעצימות  מכות  ושולח  הטבע,  חוקי  כל 
את הכוח האלוקי העל-טבעי: אש מתלקחת 
בתוך מים, ארבה שמכסה את השמש, חושך 
יכולת להבדיל   - והשיא  שעוצר את העולם, 

בין בכור למי שאינו. כל זה על מנת שנלמד 
“וידעת   – האמונה  יסוד  את  מצרים  מיציאת 
היום, והשבות אל לבבך, כי ה’ הוא האלוקים 
עוד  אין  מתחת,  הארץ  ועל  ממעל,  בשמים 

מלבדו”.
עם  היכן   - חשוב  דבר  חסרים  אנו  עדיין  אך 
ישראל בכל הסיפור? עם ישראל יושב מהצד 
עדיין  אך  בשמחה(,  או  )בבהלה  ומתבונן 
עולים  אנו  בפרשתנו  ולכן  פאסיבי.  נשאר 
הגאולה  את  להביא  שכדי  ומבינים  קומה, 
בה  שותפים  ולהיות  חלק,  בה  לקחת  עלינו 

ככל יכולתינו.
“ ַוִיְּקָרא מֶֹשׁה ְלָכל ִזְקֵני ִיְשָׂרֵאל ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם 
ְוַשֲׁחטּו  ְלִמְשְׁפּחֵֹתיֶכם  צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו  ִמְשׁכּו 
ַהָפַּסח ... ּוְטַבְלֶתּם ַבָּדּם ֲאֶשׁר ַבַּסּף ... ְוַאֶתּם ֹלא 

ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶפַּתח ֵבּיתֹו ַעד בֶֹּקר”. עם ישראל 
למען  עצמי,  ולסיכון  נפש,  למסירות  נדרש 
הגאולה.  בהבאת  כהשתתפות  ה’,  רצון  קיום 
בפעם  והופך  זאת,  עושה  אכן  ישראל  ועם 
הראשונה מפאסיבי לאקטיבי, ועל זה משבח 
ַוֵיְּלכּו ַוַיֲּעׂשּו ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל  אותם כ”כ הפסוק: “ 

ַכֲּאֶשׁר ִצָוּה ה' ... ֵכּן ָעׂשּו”.
כי על ידי זה מתגלה יסוד חשוב נוסף בקומת 
האמונה - שהקב”ה מתגלה גם דרכינו. “ַוְיִהי 
ִיְשָׂרֵאל  ְבֵּני  ֶאת  ה’  הֹוִציא  ַהֶזּה  ַהּיֹום  ְבֶּעֶצם 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאָֹתם”- צבא ה’. וכאז כן 
היום, עלינו להיות מלאים באמונה ושותפים 

בגאולה.

 עשרת המכות הן שיעור באמונה לכולנו

חניה ומחסן לכל דירה | 20 דקות ממודיעין  דירות עם מרפסות וגינות גדולות 
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יש״ע
זה כאן

ד"ר תמר אלרם, תושבת היישוב אלון שבבנימין, 
הצופים  הר  הדסה  החולים  בית  מנהלת  היא 

בירושלים. המשך משבוע שעבר. 
האיטי שינתה את חיי

בלתי  אחד  בסיפור  לבחור  מתמר  מבקשת  אני 
נשכח מהקריירה הרפואית, והיא נזכרת בתפקיד 
נרשמתי  שנים  כמה  “לפני  שמילאה.  התנדבותי 
לאחר  בינלאומית.  חילוץ  ביחידת  רופאה  להיות 
רעידת האדמה בהאיטי ב-2010 יצאה משלחת 
שבועות.  שלושה  שם  הייתי  והצטרפתי.  חילוץ 
היינו במחנה אוהלים מאולתר באזור מוכה אסון, 
היו שם עשרות אלפי אנשים שאיבדו את בתיהם. 
עשינו כל מה שהיה צריך שם. יותר מכל זכור לי 
שלה  ובתינוק  באמא  טיפלתי  שבו  אחד  מקרה 
שרק נולד. דיברתי עם האמא והיא הייתה נראית 
התינוק  את  להניק  איך  לה  הסברתי  בסדר,  לי 
ואיך לטפל בו. ולא יודעת למה, הייתה לי תחושה 
לגבי התינוק. כשקמתי ללכת  פנימית לא טובה 
האמא ביקשה שאתן שם לתינוק שלה וסירבתי. 
התינוק  שאם  מהצוות  איתי  שהיה  למי  אמרתי 
התינוק  בבוקר  שם.  לו  אתן  הלילה,  את  ישרוד 

נפטר. זה היה בשבילי ממש שיעור בענווה.
לפעמים  מרגיש  אתה  הרפואי  החינוך  “במסגרת 
אולי קצת כמו סוג של ‘כל יכול’. אני חושבת שזה 
רגשות  ולהכחיש  להדחיק  מסוגלים  שנהיה  כדי 
קשים להתמודדות שעולים לנו במצבי לחץ. מול 
לבין  טעות  לעשות  בין  נסבלת  הבלתי  הקלות 
להציל חיי אדם. כדי להדחיק מחשבות כאלו אנחנו 
חייבים להאמין בכוחנו. לפעמים האמונה העצמית 
הזו יכולה להוביל לכדי יוהרה, אבל היא לא אמורה 
להוביל  חייבת  היא  שלי  בתפיסה  לשם.  להוביל 
היכולות  על  תודה  חווה  שאני  להבין  ענווה.  לכדי 
שניתנו לי והובילו אותי לתפקידים בהם אני עוסקת. 
מזל  ובת  משמעותית  חשה  אני  בהם  תפקידים 
שאני יכולה לסייע בדברים גדולים. הטיפול בתינוק 
בהאיטי היה אירוע משמעותי עבורי ולימד אותי על 

אוזלת ידינו כבני אנוש. זה היה רגע משנה חיים”.
תפיסת המוות נשחקת?

מוות  דומה  לא  כי  “זה שונה ממקרה אחד לאחר, 
ילד  לבין  עולם,  של  דרכו  שזו  קשיש,  אדם  של 
שונה”,  היא  ההתמודדות  צורת  מסרטן.  שנפטר 
מסבירה אלרם. “תפיסת המוות מתחדדת לנו בד 
בבד עם ההתבגרות שלנו. לימודי הרפואה הם עוד 
בטוחה  אני  אז  שלנו,  ההתבגרות  מתקופת  חלק 
שלימודי רפואה וחשיפה אל המוות הם חלק מאפיון 
תפיסת המוות אצל רופא. למרות זאת אנחנו עדיין 
רוצים  לא  ואנחנו  כאלה  לאירועים  מתחסנים  לא 
להיות מחוסנים. אנחנו לומדים לפתח יכולת מידור 

והפרדה.
אלרם,  מחייכת  להבדיל”,  לי,  מזכיר  “זה 
שאלתי  לידה  בחדר  שלי  ההתמחות  “שבמסגרת 
רופא ותיק מתי אפסיק לבכות מלידות. הוא ענה לי 

שכשאפסיק - אעזוב את המקצוע”.
בפתחה של תנופה

עבורה.  משמעותית  הייתה  החולפת  השנה 
שינויים  הובלתי  בתפקיד  אני  בה  השנה  “במהלך 
וגם  הארגונית  התרבות  בתחום  משמעותיים 
עובדת  “אני  אלרם.  מסבירה  העבודה”,  בתהליכי 
וייס  יורם  פרופסור  עם  מלא  פעולה  בשיתוף 

את  מקדמים  אנחנו  כרם.  עין  הדסה  את  שמנהל 
רוצה  אני  קמפוסים.  שני  עם  אחד  כגוף  הדסה 
בית  בקידום  ומובילה  פעילה  שותפה  להיות 
החולים הר הצופים ולהביא אותו למקום אליו הוא 

צריך ללכת”.
הוא,  כן  כשמו  הצופים,  בהר  הוותיק  הקמפוס 
היפה,  הבירה  נוף  על  וצופה  ההר  מעל  מתנשא 
שאולי מרומם מעט את רוח השוהים בו. מחלונות 
בית החולים ניתן לראות את ירושלים לרוחבה בכל 

שעות היום והלילה.
עצמו  את  ישלש  הקמפוס  הקרובות  “בשנים 
מבחינת הרחבת השירותים שלו”, אומרת אלרם, 
ניתן  ההר,  על  פה  כשעומדים  לקרות.  חייב  “זה 
 - מסביב  התושבים  כמות  את  כיוון  מכל  לראות 
אם זה גוש אדומים, בנימין, מרכז העיר ועוד”, היא 

מפרטת.
חולים- בית  הוא  הצופים  הר  שהדסה  ספק  “אין 
בפתח  נמצאים  אנחנו  בנימין.  תושבי  של  הבית 
של עידן חדש עכשיו כשירושלים רבתי גדלה, וזה 
כולל את אזור בנימין כמובן. השינוי מתחיל בחדרי 
עכשיו  ממש  חונכים  שאנחנו  החדשים  הלידה 
מדהימה  בשורה  הם  הללו  הלידה  חדרי  בחנוכה. 
הדסה  של  ששמה  בטוחים  אנחנו  בנימין.  לנשות 
והשירותיות,  המקצועיות  בתחום  לפניה  הולך 
הלידה  חווית  את  להעניק  זה  נותר  שעוד  מה  אז 
הנעימה והכיפית ביותר. עד כה התשתיות באמת 
לא התחרו עם בתי החולים האחרים, אך בקרוב 
מהירה  גישה  גם  תהיה  הרמה.  את  נשווה  מאד 
החדרים  הלידה,  חדרי  לאזור  ישר  מהכביש 
בכל  ומקלחת  שירותים  יש  ואסתטיים,  מרווחים 
חדר, ובחלק מהחדרים אמבטיה פינתית גדולה. יש 
מרפסות אישיות סגורות והרבה אור יום ירושלמי”.

בבית  ייפתח  כחודש  “בעוד  נעצרת.  לא  אלרם 
החולים מרכז צנתור חדש. מדובר בצעד מציל חיים 
עבור אנשים שבית החולים קרוב למקום מגוריהם, 
כי במהלך התקף לב כל דקה היא קריטית. בשנת 
הוא  והכיוון  הילדים  מיון  מחלקת  תשופץ   2019
בית  לילדים.  ידידותית  שיותר  כמה  אווירה  ליצור 
את  משמעותית  להרחיב  גם  מתכונן  החולים 
בימים  טראומה.  בפצועי  והטיפול  הקליטה  יכולות 
חדש  שיקום  מבנה  בניית  בתהליך  מתחילים  אלו 
וזוהי בשורה של ממש  שייפתח תוך שלוש שנים, 

לתושבי ירושלים רבתי.
“אין ספק שכיף גדול לנהל את המוסד הזה דווקא 
עכשיו בפתח של תנופה ופיתוח”, היא מודה. “כל 
התכניות מגיעות משולחנו של פרופסור רוטשטיין, 
שהוא שותף מלא לדרך הזו, ויש לי הזכות הגדולה 
לעבוד איתו”, מציינת אלרם, ומוסיפה עוד בשורה 

שיתוף  יהיה  שבעתיד  מצפים  “אנחנו   - חשובה 
הרפואי  המרכז  לבין  החולים  בית  בין  פעולה 
המועצה  ראש  בנימין.  בשער  להיפתח  שעתיד 
הנכנס ישראל גנץ פנה אליי בעבר בנושא וממש 
לפני מספר ימים שלחתי לו הודעה שאנחנו מצפים 

לשיתוף הפעולה הזה”.
אנחנו מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל

החולים,  רווחת  קידום  על  שוקדים  הצופים  בהר 
בבתי  כמו  להתמודד,  אחת  לא  נאלצים  ובמקביל 
חולים אחרים בארץ, עם תופעות כמו אלימות נגד 
לאלימות  סובלנות  אפס  לנו  “יש  הרפואי.  הצוות 
היא  אם  בין  אלימות,  של  סוג  כל  צוות.  אנשי  נגד 
מילולית ובין אם היא פיזית”, קובעת אלרם. “נכון, 
צריך לזכור שמי שמגיע לקבל טיפול רפואי נמצא 
תחת לחץ, פחד ואי וודאות. כל זה מובן, אבל עדיין 
מקובלת  לא  היא  באלימות  להשתמש  הבחירה 
בשום פנים ואופן. אנחנו עושים כל שעולה בידינו 
כשבכל  הזו.  התופעה  את  ולמגר  למנוע  מנת  על 
לצוותים  מלאה  הגנה  נותנים  אנחנו  קורה,  זאת 
אחרי  רגשי  או  פיזי  טיפול  לתת  זה  אם  בין  שלנו. 
כל  את  ממצים  גם  אנחנו  הזה.  מהסוג  אירועים 
הכלים מול התוקפים. לפני מספר חודשים היה פה 
אירוע אלים, גבר ואביו תקפו פיזית רופא שטיפל 
בהם. למזלנו הוא התעשת מהר מאד והזעיק צוות 
ידי לחצן מצוקה, התוקפים נעצרו  של ביטחון על 
הגיע  רופא  אותו  אגב,  אישום.  כתבי  נגדם  והוגשו 
כרופא  שהוא  ואמר  כרגיל  לעבודה  למחרת  יום 

בהדסה ממשיך לטפל”.
מורכבות  מרגישים  האם  תמר  את  שואלת  אני 
בית  שערי  את  שפוקד  הדמוגרפי  למגוון  ביחס 
ירושלים,  תושבי  ערבים  יהודים,   – החולים 

פלשתינים ואחרים.
הם  בפרט,  הצופים  הר  והדסה  בכלל  “ירושלים 
עונה.  היא  ישראל”,  מדינת  של  מיקרו-קוסמוס 
אין  לפוליטיקה,  מקום  אין  החולים  בבית  “כאן 
מקום לעדתיות. מבחינתי אני מנהלת בית חולים 
עם  גם  הסדרים  לנו  יש  הבדל.  ללא  העמים  לכל 
בסוף  הפלשתינית.  מהרשות  שמגיעים  מטופלים 
אנחנו רופאים. אני מרגישה שפה זה כמו מובלעת 

של דו קיום, או תלת קיום”.
בטיפול  כשמדובר  להכלה  מורכבת  הסיטואציה 
שגם  טרור  אירועי  של  מצבים  “היו  במחבלים. 
זו  פה.  טיפול  לקבל  הגיעו  הנפגע  וגם  המפגע 

המציאות במדינת ישראל”.
ליד  פיגוע  ניסיון  היה  שבועות  כשלושה  לפני 
תחנת הדלק של כפר אדומים הסמוכה למקום 
פונתה  שנוטרלה  המפגעת  אלרם,  של  מגוריה 
זמן  “באותו  הצופים.  הר  בהדסה  המיון  לחדר 

מעל פסגת הר הצופים
חלק ב׳ 

ד"ר אלרם בבית החולים

דוברות הדסה
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ניסיון  על  ההודעה  את  החולים.  בבית  הייתי 
הפיגוע קיבלתי ממזכירות היישוב שלי. התחלתי 
או  לילדים  קרה  משהו  שאולי  ולדאוג  לחשוב 
“ותוך כדי  למישהו שאני מכירה”, נזכרת אלרם, 
שהביאו  לי  ומודיעים  מהמיון  אליי  מתקשרים 
לכאן את המפגעת. המקרה הזה מסכם את כל 
החיים שלנו במדינת ישראל, בבנימין, בירושלים. 
לנשום  של  רגע  היה  זה  מבחינתי.  שיא  היה  זה 
עמוק, ולזכור מה התפקיד שלי פה. זה היה מאד 

מאתגר בשבילי מבחינה רגשית”.
לבחור לאן להתקדם

אלון  “היישוב  אומרת:  היא  בבנימין  החיים  על 
מאד  יישוב  הוא  ובעיניי  מעורב,  יישוב  הוא 
וחוסר  ליברליות  בפתיחות,  דגלתי  תמיד  מיוחד. 
נרטיבים  הרבה  שיש  שאומר  בהיבט  שיפוטיות, 
אף  אצל  נמצא  אינו  המוחלט  והצדק  בעולם 
אחד מהצדדים”, מסבירה אלרם. “התפיסה שלי 

חברה  בתוך  ילד  מחנכת  אני  שכאשר  אומרת 
על  עובד  הוא  אז  שלנו,  ביישוב  כמו  מעורבת, 
הזהות שלו מגיל מאד צעיר. הוא לא נחשף לכל 

מיני ‘הפתעות’ בגיל בוגר מדי כמו בצבא.
אני מאמינה שצריך לחשוף ילדים לתרבות ולחיים 
ביכולת  מאמינה  מאד  ואני  ממני,  השונה  של 
הבחירה של בן אדם. אם למשל אני רואה את אחד 
כיפה, אני שואלת אותו אם הוא  הילדים שלי בלי 
בחר לא לשים כיפה או שהוא שכח. כי אם הוא בחר 
אז זה בסדר, אבל אם הוא שכח אז אני מזכירה לו. 
אני לא חושבת שהחיים צריכים להתגלגל, אנחנו 

צריכים לבחור לאן החיים שלנו יתקדמו.
הבחירות  את  גם  משקפת  הזאת  “הנקודה 

שקיבלתי בחיי המקצועיים”.
קראתי שאמרת לא מזמן: “בית חולים הוא מקום 

רומנטי בעיניי” – תסבירי?
“בית חולים הוא מקום מסעיר. עוצמת הרגשות 

שהמקום הזה מייצר - חיים ומוות, ומתח ועוצמות 
אנשים  עם  המפגשים  אישיים.  בין  ויחסים 

במקומות הכי חשופים”.
שבחייה  והרגועים  המסעירים  הרגעים,  שלל  את 
בספר  מנציחה  שאלרם  מתברר  העמוסים, 

השירים שהיא מבקשת להוציא לאור.
מתי יש לך זמן לכתוב שירים?

מגיע  זה  ילדה.  שאני  מאז  שירה  כותבת  “אני 
פנויה  כשאני  לי  שמגיעים  השראה  רגעי  בעקבות 
להם. אני צריכה שלוות נפש לשם כך, אז בתקופות 
שירים  ספר  בתיק  לי  יש  זמן.  פחות  לי  יש  האלו 
שאני מאד רוצה לפרסם אבל עוד לא הצלחתי. אני 
זוגיות,  הורות,  אימהות,  נשיים,  עניינים  על  כותבת 
התמודדויות וחוויות. השירים שלי הם מאד קצרים, 
מעין ‘והמבין יבין’ כזה. הצטרפתי גם לחבורת זמר 
חדשה של גוש אדומים בחסות המועצה, אז צפו 

להופעות ברחבי בנימין”.

מתוך העיתון "ארץ בנימין" בהוצאת מועצה אזורית מטה בנימין

מי אמר שאי אפשר לגדל ג׳ירפה בגינה?

במעלה לבונה 
תוכלו להיות 

מי שאתם!

מיליון ביהודה ושומרון

הצטרפו גם אתם למעלה לבונה, יישוב קהילתי דתי ותיק המאפשר לכם 
ליהנות מפרטיות ומזמין אתכם להצטרף ל'ביחד'. אצלנו תוכלו ליזום 
פרויקטים משמעותיים, או סתם לשבת מול נוף עוצר נשימה ולנוח.

office@shorashim-nadlan.co.il
www.amana.co.il | משווק: 03-3723064

| בתי אמנה - מעלה לבונה 
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות168,495  

הודעהעוקבאהבתי

Moti Sela
חוק זה צחוק! לצערנו רשויות החוק בישראל 

יודעות להיות "גיבורים" רק מול יהודים

Ohad Adi
רק מעיר שהבעיה היא גם וגם. בגץ בוודאי 

תורם את חלקו

Riki Israel
צודקים!

Ayelet Ariel
ביזיון

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 3 בינואר

אהבתי · הגב · שתף

496 אנשים  אוהבים את זה

83

חוק זה חוק? 
למעלה: חאן אל אחמר. עדיין עומד, דגלי אש"ף מונפים בגאווה. 

למטה: עמונה, היום בלילה. פונתה ונהרסה.
*

בג"ץ הוא לא הבעיה במקרה הזה. ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו - 
הבעיה אצלך. אפס אחוז משילות, מאה אחוז אנרכיה. 

*
ישראל שלי

TPS/עמונה: הודיה סעדיה ,tps צילום: סוכנות הצילום
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מה יקרה
15 בינואר כנס בטיחות בדרכים בקרית נטפים / ט’ בשבט 

נורמות ותרבות לחינוך מקיף להגדלת האחריות  כי הגיע הזמן להעלאת המודעות לשינוי  כנס בטיחות בדרכים בשומרון 
האישית והמנהיגותית להיות שותפים פעילים במאבק בתאונות הדרכים, להעמקת המחויבות של כולם לבטיחות ולסובלנות 

בדרכי הישוב ומחוצה לו. בשעה 18:30 במועדון הישוב קריית נטפים. לפרטים והרשמה חפשו “כנס בטיחות שומרון” בגוגל.

“הישראלי הנודד” במיתרים / י’ בשבט 16 בינואר
מקוריים,  מסע  ושירי  נדודים  סיפורי  גדוש  תרמיל  עם 
אילנד  שגיא  המוסיקאים  עם  יחד  שפוני,  אלעד  השחקן 
וערן אדרי, עוקבים בקריצה אחר הרפתקאותיו של הנווד 
הישראלי בעולם ונותנים ביטוי אמנותי מרגש ומלא הומור 
לתופעת “הישראלי הנודד”. בשעה 20:00 בבניין המועצה 

במיתרים. מחיר: 20 ₪. 
https://tic.li/9O8D2vO  :לפרטים ורכישה

14 בינואר “סימני דרך” באריאל / ח’ בשבט 
סיפור חייה של נעמי שמר, הוא סיפורה של הארץ הזאת. 
צמתים  בארבעה  נעמי  את  פוגשים  אנחנו  חדש  במחזמר 
האישי  עתידה  על  להילחם  נדרשת  היא  בהם  בחייה, 
והלחינה  שכתבה  שירים  משובץ  המחזמר  והמקצועי. 
ומשרטט לראשונה דמותה של שמר לא כמיתוס לאומי אלא 
כפי שהייתה באמת. בשעה 20:30 בהיכל התרבות באריאל. 

לפרטים ורכישה: 03-9083333
שני | 14 בינואר

055-243-6698*הסעות מגבעת התחמושת בין 18:00-18:45  לבירורים: 

חפשו בגוגל: ט"ו בשבט ישראלי בהר הזיתיםרישום חובה באתר טיקצ'אק

סדר ט"ו

שולחנות כיבוד עם מיטב פירות ארצנו

ליווי מוזיקלי מרגשסדר מרכזי וחוויתי
אביחי פז 

גרינוולד
ו ת ר ו מ ז ת ו

 עו"ד עודד פלוס
 מנכ"ל המשרד
לשירותי דת

 מר רן ישי
 מנכ"ל משרד

ירושלים ומורשת

 הרב הלל הורוביץ
מנכ"ל מועצת בתי העלמין 

היהודיים בירושלים

הפקה: 

מלון שבע 
הקשתות 
יום ראשון

ליל ט"ו בשבט 

20.1.19
בשעה 19:00

- ת ו פ ת ת ש ה ב -

מועצת בתי העלמין , ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים:

ב ר ה ת  י י ח נ ה  ב

דודי פוטש

חדש! קו אוטובוס אגד 84 ישיר ומהיר להר הזיתים מתחנת הרכבת הקלה 
בגבעת התחמושת << בימים א-ה בין השעות 08:30 עד 18:00 כל 45 דק'

בשבט
עלות

₪ 20 
בלבד

הזיתים להר  עולים 

ארץ ישראלי
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קיצוץ  לפני כחודש פורסם על  הקיצוץ מבוטל 
מתוכנן של כ-20 אחוז במרכיבי הביטחון ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן. הנושא עלה בישיבת ראשי 
הביטחון  ושר  הממשלה  ראש  עם  יש”ע  מועצת 
לפני כשבועיים, ובסיוע סגן שר הביטחון ח”כ אלי 
דיכטר  אבי  ח”כ  ובטחון  חוץ  ועדת  ויו”ר  דהן  בן 
יוגב הקיצוץ בוטל.  מוטי  ועדת המשנה ח”כ  ויו”ר 
ההודעה על כך ניתנה בישיבת ועדת חוץ וביטחון 
. יו”ר הוועדה ח’’כ דיכטר אמר: “בהמשך  1 השבוע 
לסיור בבנימין ולאחר הפגישה עם ראשי הרשויות 
ביהודה ושומרון, היה ברור לי שאין מקום לקיצוץ 
ביטחונם  ושומרון.  ביהודה  הביטחון  במרכיבי 
לי  ושומרון חשוב  ביהודה  ישראלים  של תושבים 
בדיוק כמו ביטחונם של ישראלים בירושלים, תל 
טלפון  קיבלתי  “אמש,  יוגב:  ח’’כ  ואשקלון”.  אביב 
למצב  ער  שהיה  הביטחון  ושר  רה”מ  מלשכת 
והבטיח לי שיהיו תשובות טובות לוועדה. אני שמח 
לבשר שאכן כך קרה”. מ”מ מנכ”ל מועצת יש”ע 
“העלנו  ואמר:  השותפים  את  ברך  דילמוני  יגאל 
את הנושא בישיבה של ראש הממשלה עם ראשי 
וכן בדיון של ועדת חו’’ב שהתקיים  מועצת יש”ע 
בעפרה לפני מספר שבועות, ואנו שמחים לראות 
כי הנושא אכן קודם. על רקע הפיגועים בשבועות 
על  שניתן  ככל  לעשות  קוראים  אנו  האחרונים 
ולא  ליישובינו  הביטחוני  המענה  את  לחזק  מנת 
את  להגדיל  אלא  הקיצוץ  בביטול  רק  להסתפק 

התקציב המתוכנן”.
הגיעו  נוער  בני   4,200 העוטף  את  מחבקים 
השבוע לאזור עוטף עזה כדי לחבק את תושבי 
מרכז  ביוזמת  כיסופים’  ‘מסע  במסגרת  הדרום 
הסברים  הנוער  בני  קיבלו  היום  במהלך  קטיף. 
חיי הקהילה היחודיים,  גוש קטיף, על  יישובי  על 
צעדו  מכן,  לאחר  ועוד.  המשגשגת  החקלאות 
דברים  נשא  שם  “שלומית”,  הצומח  היישוב  אל 
יו”ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הרב חיים 
חבלי  לכל  בכיסופים  “אנחנו  שאמר:  דרוקמן 
לצפון  קטיף.  לגוש  נשוב  כי  קטיף  לגוש  הארץ, 

השומרון כי נשוב לצפון השומרון. בשביל גאולה 
של  הופעות  התקיימו  בשלומית  לפעול”.  צריך 
הניגון  ולהקת  תורג’מן  ועקיבא  יוסף  בן  רוחמה 
קטיף  מרכז  מנהל  רוזנפלד.  אליעזר  עם  שבלב 
מוכי בטר ציין כי “בימים שבהם מנסים להפחיד 
את תושבי העוטף בבלוני נפץ ואיומים, אנחנו לא 
מפחדים ומתייצבים לצידם. במסע אנחנו נוגעים 
בעשייה,  בצמיחה,  מביטים  אבל  בהתנתקות 

. 2 אמונה ואהבת לארץ ישראל ולעם ישראל” 
מכל  מדרשות  ראשי  במדרשה  לומדות 
אמי”ת  באולפנת  השבוע  התכנסו  הארץ  רחבי 
תורה  לימוד  שכולו  לערב  בקדומים,  להבה 
בו  הכנס,  את  המדרשות.  עולם  עם  והכרות 
רבנית  פתחה  תלמידות,  כמאתיים  חלק  לקחו 
כי  אמרה  אשר  שעיה,  בן  שלומית  האולפנה 
“פריחת עולם התורה הנשי הוא חלק מתהליכי 
ידי  על  המדרשות  עולם  הצגת  לאחר  הגאולה”. 
אראלי,  יעל  ד”ר  הרבנית  המדרשות  פורום  יו”ר 
קצרים  שיעורים  של  בסבב  התלמידות  עברו 
שהועברו על ידי רבנים ורבניות ממדרשות שונות. 
התלמידות הוזמנו לסייר בין דוכנים שהוקמו על 
השונות  המדרשות  של  בוגרות  תלמידות  ידי 

. 3 ולשמוע מהן על אופייה של כל מדרשה 
מאומצת  עבודה  של  שנתיים  לאחר  ירוק  אור 
בנימין  מטה  האזורית  המועצה  של  ומורכבת 
בגבעת  הרמזורים  התחבורה,  משרד  עם  יחד 
אסף מתחילים לעבוד כבר בימים אלו, ויקלו על 
לפני  כזכור,   . 4 בנימין  מזרח  באזור  הפקקים 
אדם  ליישוב  סמוך  אדם  מפרידן  נפתח  כחודש 
שמקל על העומס באופן משמעותי ביותר וכבר 
בצומת.  שהייתה  הפקקים  בעיית  את  משכיח 
גנץ  ישראל  ראש המועצה האזורית מטה בנימין 
פריחה,  של  זמן  זהו  שבט  חודש  “ראש  אמר: 
אנחנו רואים את הפקקים מתחילים להשתחרר. 
בגבעת אסף הרמזורים מתחילים לעבוד. בעזרת 
ה’ היעד הבא זה כבישי מערב בנימין, עד שנפתור 

את בעיית הפקקים כולה”.

חוקי  בלתי  בדואי  מאחז  תושבי  נכנעים  לא 
הירדן, שהוצאו  ליישוב משכיות בבקעת  הסמוך 
כנגדו צווי הריסה, מבצעים השתלטות חקלאית 
המרכזי  לכביש  צמוד  בטאבו  מדינה  שטחי  על 

5 באזור, שצו צבאי אף אוסר את הכניסה אליהן 
. תושבי המאחז הבדואי הבלתי חוקי החלו לעבד 
מנסים  ובכך  טרקטורים,  באמצעות  עצום  שטח 
לשנות  קשה  יהיה  אותן  בשטח,  עובדות  לקבוע 
מנת  על  לפעול  החלו  רגבים  בתנועת  בעתיד. 
לעצור את ההשתלטות הלא חוקית. רכז יהודה 
דיני  פי  “על  חמו:  ישי  רגבים  בתנועת  ושומרון 
של  ממושך  עיבוד  ושומרון,  ביהודה  המקרקעין 
קרקע מאפשר לטעון על זיקת בעלות לאדמה. 
באדמות  שמדובר  למרות  הזה,  במקרה  גם 
מדינה הרשומות בטאבו, במידה והחוק לא ייאכף 
בשלב מוקדם על ידי המנהל האזרחי, הדבר צפוי 
לגרום לפתיחת מאבק משפטי מתיש, שבמקרים 

רבים המדינה פשוט מרימה ידיים”. 
הגיעו  איש  מאלף  למעלה  התל  את  מצילים 
בשבוע שעבר לחפירות ההצלה בתל בית שמש, 
שם התקיים יום הפנינג וסיורים ביוזמת בית ספר 
במקום  הראשים  והחופרים  עציון  כפר  שדה 
זאת  בנימוביץ’,  שלמה  ופרופ’  לדרמן  צבי  ד”ר 
על  הצפוי  העתיקות  הרס  את  למנוע  במטרה 
רקע הרחבת כביש 38. כ-3,000 איש כבר חתמו 
לקראת  חלופות.  למצוא  הקוראת  עצומה  על 
יום ההפנינג ערכו הארכיאולוגים סדנא למדרכי 
המבקרים  את  שקיבלו  עציון  כפר  שדה  ביה”ס 
מנהל  השונות.  בנקודות  אותם  והדריכו  הרבים 
בית ספר שדה כפר עציון ירון רוזנטל קרא לציבור 
מספיק  חזק  גוף  לצערי  “אין  ולמחות:  להתאגד 
שנלחם למען שימור אתרים ארכיאולוגים, זה לא 
וזה לא פחות חשוב. רק  כמו שמירה על הטבע 
יתאגד מאחורי הקריאה לשמור על  אם הציבור 

התל נצליח”.

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?

2

4
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nadav@myesha.org.il 052-5665052 עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: אפרים זיק, כרמי יוגב, מרכז קטיף, תנועת רגבים, דוברות בנימין, יעקב סער/לע"מ, 
חוי כהן, דוברות אבי דיכטר הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 

לתגובות:  Lishka@myesha.org.il  •  אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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


