
1  יש”ע שלנו 

אתגר הגדול אינו לעמוד בתחתית ה
ספק  של  צל  אין  כאשר  סיני,  הר 
ובכיוון  החיים  של  במשמעותם 
של  הגדול  המבחן  לתפוס.  צריכים  שהם 
הזו  הגדּולה  של  בהופעה  הוא  הקודש  חיי 
הנשימה  את  לעצור  יכולים  אנו  בחיים. 
גם  אנחנו  פסגות.  באוויר  ולהתמלא  לרגע 
וליהדות,  לתורה  גדול  כבוד  לתת  יכולים 
האם  היא  שנשאלת  הגדולה  השאלה  אבל 
חיי  של  היום  סדר  להיות  יכולה  היהדות 

האדם היחיד, הציבור והאומה.
הפרשה מתחילה ב-ו’ החיבור, כדי ללמדנו 
שאותה מערכת חיים מסובכת, אותן תקלות 

שמרכיבות את החיים הממשיים, אינם סטיה 
מסיני אלא אדרבה: “מה הראשונים מסיני, 

אף אלו מסיני” )רש”י(.
הזו  הסתירה  את  בנפש  להכיל  ייתכן  איך 
שבין הנשגב והמקודש ובין שאלות החיים 
השומרים?  והלכות  הנזיקין  דיני  הקטנות, 
מדוע לא נבין שישנו פער יסודי בין הגודל 
נשאיר  והנשגב  הגדול  שאת  הקוטן.  ובין 
את  ואילו  המדרש  ובתי  הכנסת  לבתי 
החיים עצמם, נותיר בידי אלו המייצגים את 

ההיגיון הבריא שהוא נחלת כל בני האדם?
השאלה אינה תיאורטית, כי היא זו המנהלת 
הסמוי  המאבק  שלנו.  הפוליטיקה  את 
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השבוע החליט ראש הממשלה לא 
לכח  שניתן  המנדט  את  להאריך 
של  מטרתו   .TIPH לאומי  הרב 
הכח במקור, הייתה ליישם ולפקח 
על הסכם חברון, אולם בפועל הכח 
בתושבי  בהתעמרות  בעיקר  עסק 
והפצת  בחברון  היהודי  היישוב 
מדינת  על  חד-צדדיים  שקרים 
‘ישראל  תנועת  עם  יחד  ישראל. 
בחברון  היהודי  היישוב  שלי’, 
וארגונים נוספים פעלנו רבות עבור 
הרחקתו של TIPH מחברון, וכעת 
השבוע  בעמלנו.  פרי  רואים  אנו 
פרויקט  – מסכמים את  בישעמדה 
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ישעמדה

כוח  של  המנדט  את  להאריך  לא  “החלטתי 
נוכחות  המשך  נאפשר  לא   .TIPH המשקיפים 
ראש  צייץ  כך  נגדנו",  הפועל  בינלאומי  כוח  של 
לאחר  בערב,  שני  ביום  נתניהו  בנימין  הממשלה 
של  שנה  כחצי  לה  תמה  ככה  עציון.  בגוש  סיור 
אותו ארגון אנטי-ישראלי אשר  נגד  מאבק קשה 
פעל ללא לאות נגד התושבים הישראלים בחברון 
ושפעיליו הפריעו  וברכושם  פיזית בהם  ואף פגע 

לחיילי צה”ל וכוחות הביטחון בפעילותם בחברון.
את המהלך להפסקת פעילותם ארגנה תושבת 
ישראל  ארץ  שדולת  עם  סטרוק,  אורית  חברון 
שלי’,  ‘ישראל  תנועת  יש”ע,  מועצת  בכנסת, 
בחברון.  היהודי  והיישוב  בליכוד  הלאומי  המטה 
וראש  החוץ  שמשרד  מנת  על  פעלנו  יחד 
של  נוספת  הארכה  על  יחתמו  לא  הממשלה 
המנדט אשר מאפשר ל-TIPH להישאר בחברון. 
אשר  וידאו  סרטון  נחשף  כאשר  החל  המאבק 
המשפטי  היועץ  נראה  בו  בהלם,  אותנו  היכה 
של ארגון TIPH סוטר ומקלל ילד ישראלי תושב 

חברון ביולי האחרון. 
סרטון נוסף שהגיע אלינו, הוצא על ידי המשטרה 
תושב  של  תלונה  לאחר  האבטחה  ממצלמות 
של  הצמיגים  ניקוב  על  בחברון  היהודי  היישוב 
שנראה  מי  כי  השוטרים  מגלים  בתיעוד,  רכבו. 
מתהלך הלוך ושוב סמוך לרכב, הוא נציג ארגון 
TIPH. בסרטון נראה הנציג חולף על פני הרכב 
מספר פעמים ומתכופף שוב ושוב לאזור הצמיג. 
שאלה  סימני  הרבה  הותיר  לא  הזה  התיעוד 
במשטרה, אשר כמה ימים לאחר התקרית היא 
אלא  שתועד,  האיש  את  לחקירה  לזמן  ביקשה 
לא  הודאה  במעין  בתגובה,  הודיעו  שבארגון 

רשמית, שהנציג כבר עזב את הארץ.
בוועדת  האחרון  באוקטובר  שהתקיים  בדיון 
החוץ  ועדת  של  ושומרון  יהודה  לענייני  המשנה 
והביטחון בנושא ארגון TIPH, אמר מפקד מרחב 
שבוע  “אין  כי  חן  מוריס  נצ”מ  במשטרה  חברון 
שבו אין חיכוך שיוזמים משקיפי ארגון TIPH מול 

מתיישבי חברון והמשטרה”.
שהכח  והבנו  לעומק  העניין  את  לבדוק  התחלנו 
הזה, על אף שמטרותיו הם פיקוח על יישום הסכם 
של  דיבתם  את  בלהוציא  בשגרה  עסוק  חברון, 
תושבי היישוב היהודי בחברון ומדינת ישראל רעה. 
היישוב  בתושבי  מתעמרים  שהם  רק  שלא  גילינו 
שהם  החודשיים  שהדוחות  אלא  בחברון,  היהודי 
ומפלים  הוגנים  אינם  עליהם  לממונים  מוציאים 
שיטתי.  באופן  הישראלים  התושבים  את  לרעה 
כשהוא  צוטט  הארגון  שנציג  דיווח  הארץ  עיתון 
בחברון”.  אתני  טיהור  עושה  “ישראל  אומר  אומר 
 2010 בינואר  ב’מעריב’  שהתפרסמה  בכתבה 
אומר סגן שר החוץ דני איילון לעיתונאי בן כספית: 
על  מדווחים  הם  שלהם.  מהמנדט  חורגים  “הם 
התנכלויות לפלסטינים, ולא מטפלים בהתנכלויות 
הפוכות”. גורם ביטחוני המצוי בסוד העניינים אמר 
למעריב: “גם העובדה שהכח הזה מרבה להתלונן 
רבים  לנציגים  תשתית  ומשמש  צה”ל,  חיילי  נגד 
בהגשת  המתמקדים  בינלאומיים  ארגונים  של 
תפקיד  משחקת  וצה”ל,  ישראל  נגד  תלונות 

במחשבה הישראלית להפסיק את המנדט”.
חייל  דחף   TIPH מארגון  משקיף   2011 ביוני 
סמוך  במחסום  לעבור  לו  לאפשר  שסירב 
הגיע  השבת  במהלך  בעיר.  יהודית  לשכונה 
אל מחסום גבעת האבות שבחברון רכב של 
ובו משקיף של הארגון שביקש   TIPH ארגון 
חייל  הוצב  במקום  המחסום.  את  לעבור 
בפני  לפתוח  סירב  אשר  גבעתי  מחטיבת 
לאחר  החשמלי.  המחסום  את  המשקיף 
והחל  מרכבו  ירד  המשקיף  מילולי,  עימות 
החל  ואז  לארץ,  שנפל  החייל,  את  לדחוף 

עימות פיזי בין השניים.
של  שבועיים  מלפני  מיוחד  מדו”ח  למעשה, 
משטרת מחוז ש”י שהגיש השר לבטחון פנים 
כי אמנם הדו”חות  עולה  בנושא,  גלעד ארדן 
TIPH אמורים לתעד הפרות של הסכם  של 

בדו”חות  ההתייחסות  עיקר  בפועל,  חברון. 
התנהגות  המתנחלים,  פעילות  ל:  היא  הנ”ל 
המשקיפים,  כלפי  צה”ל  של  ראויה  לא 
הגבלות, עיכובים ובידוקים. האחרונים, כמובן, 

מתייחסים לערביי חברון בפרט.
הסלוגן  תחת  שנה  כחצי  פעלנו  כך  בשל 
שהארגון  ידיעה  מתוך   ,”TIPH את  “להעיף 
בכלל  ישראל  למדינת  אדיר  נזק  גורם  הזה 
הודעתו  עם  כעת,  בפרט.  חברון  ולתושבי 
של ראש הממשלה על סיום המנדט, אפשר 
חשובה  בשורה  זו  המשימה.  סיום  על  לברך 
נגד  שפעל  הזה,  שהארגון  ישראל  למדינת 
יותר  יהיה  לא   - רבות  שנים  ישראל  מדינת 

חלק מהנוף באזור. 

תם זמנו של הכח הזמני המערכת

ראש הממשלה בנימין נתניהו, נוטע עץ בשכונת נתיב האבות בגוש עציון, השבוע



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

העומד בסודן של המחלוקות הפוליטיות הוא 
‘דת’  היא  שאלת הזהות שלנו. האם היהדות 
להתקיים  לה  ולאפשר  כבוד  לה  לתת  שיש 
בין ארבעה קירות, או שהיא דרך חיים הפונה 

לקיומו של מימד חיים שונה.
בין טובים  כלומר, אנחנו לא צופים במאבק 
לרעים, אלא בוויכוח על שאלת חיים יסודית 
– האם הטוב שאנחנו שואפים אליו הוא מה 
שאנשים טובים יגדירו כ’טוב’, או שישנו טוב 
והוא המגדיר את הטוב  נעלה מדעת האדם 

עבורנו.
בהמשך הפרשה מובא הפסוק: “ְוַאְנֵׁשי קֶֹדׁש 
תֹאֵכלּו...”.  ֹלא  ְטֵרָפה  ֶדה  ַּבּׂשָ ּוָבָׂשר  ִלי  ִּתְהיּון 
להיות  הציווי  בין  קשר  שום  אין  לכאורה 
על  הלא  לטרפות?  היחס  ובין  קודש  אנשי 

כל מצוה יכלה התורה להקדים – ‘תהיו אנשי 
קודש ותניחו תפילין’ וכך הלאה. מה המיוחד 

במצווה הזו?
- מה  נוספת  הנצי”ב מוולוז’ין מעלה שאלה 
הטעם שהוראת טרפות נאמרת כאן בהקשר 
נטרפה  אם  בין  הבדל  אין  הרי  שדה?  של 
הבהמה בשדה או בבית? והוא עונה על כך 
שהיינו עלולים לחשוב שאיסורי טרפה נאמרו 
בגלל שיקולים בריאותיים גרידא, אבל אין זה 
נכון. משום שגם בהמה שנטרפה על ידי זאב 
בשדות הפתוחים, ובוודאי שאם ישחטו אותה 
זאת  בכל  למאכל,  ראוי  בשרה  יהיה  כעת, 
אסרה לנו אותה התורה. ואומר הנצי”ב: “דלא 
משום שתהיו נפש נקיה הזהרתי, אלא משום 

שתהיו אנשי קודש מופרש לדעת עליון”.

‘אנשי  היות  של  המשמעות  כן  אם  מה  אז 
קודש’, כאשר אנחנו ‘מופרשים לדעת עליון’ 
דעה  אותה  את  להבין  ממשית  יכולת  מבלי 
לקדושה  יש  משמעות  איזו  אותה.  ולייצג 

שאינה מובנת בשכל האנושי?
מופרש  אתה  שכאשר  היא  התשובה  אולי 
מה  למול  בענווה  עומד  אתה  עליון,  לדעת 
שנשגב ממך. הר סיני עבורך אינו רק שורה 
מעניינת בהיסטוריה, אלא מימד חיים עילאי 
מה  בכל  משמעות  בעל  והוא  לעולם  שפרץ 
הכניעה  במקום  דוקא  לכן  ממנו.  שנמשך 
אחר  חיים  מימד  נפתח  העליון,  הרצון  אל 
שהתורה קוראת לו ‘קדושה’. זהו גם המאבק 
על  המשפחה,  על  כיום:  המתחולל  האדיר 

ארץ ישראל ועל הצניעות בצבא.

מה פתאום להיות קדושים?

חניה ומחסן לכל דירה | 20 דקות ממודיעין  דירות עם מרפסות וגינות גדולות 
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מאת: קרני אלדד
מדינה,  מכת  הוא  עתיקות  של  יומיומי  שוד 
אך פוגע בייחוד באתרים שביהודה, שומרון 
השודדים  של  הניסיון  הירדן.  ובקעת 
לאומניות  מסיבות  כאן,  עברנו  את  למחוק 
מהגופים  להתעלמות  זוכה  כלכליות,  או 
אדם  בכוח  חמור  ומחסור  כך,  על  האמונים 
של מטה הארכיאולוגיה של המנהל האזרחי 

מונע אכיפת החוק באזור. 
הסביבה האנושית אינה מורכבת רק מאיכות 
המים או האוויר. לפי הגדרת אונסק"ו לאיכות 
סביבת חיים, המדד מתייחס גם לנופי תרבות 
או נופי מורשת תרבות. כלומר איכות החיים 
מהסביבה  גם  מושפעת  האדם  בני  של 
ולכן  אותם  שמקיפה  ההיסטורית-תרבותית 
הגיוני וברור מדוע יש לשומרם. לצד הגיון זה, 
כל  להם  חשוב  לא  זה  שנושא  אנשים  ישנם 

כך והם נמצאים במעין "תרבות השכחה". 
את  ששינה  אירוע  קרה   2014 באוקטובר 
עוזי   - בארץ  העתיקות  שוד  על  התפיסה 
רשות  של  השוד  ביחידת  מפקח  רוטשטיין, 
מגילות,  חילוץ  ביחידת  ומתנדב  העתיקות 
מצלמה  עם  היחידה  לאימון  חבריו  עם  יוצא 
ליד  מסתובבים  הם  ממנה.  שקיבל  חדשה 
מצוק  על  שממוקמת  הגולגולות  מערת 
בנחל צאלים. במערה נמצאו שבעה שלדים 
כוכבא.  בר  לימי  שמתוארכים  אדם  בני  של 
החדשה,  במצלמתו  הזום  בדיקת  כדי  תוך 
דמויות  המערה  בתוך  לגלות  נדהם  הוא 
שהמערה  מכיוון  מאוד  מופתע  עוזי  נעות. 
אליו  להגיע  מאוד  שקשה  במקום  נמצאת 
וחייבים להיעזר בציוד סנפלינג ובלוגיסטיקה 
מבינים  וחבריו  הוא  מאוד  מהר  מורכבת. 
השודדים.  את  עוצרים  והם  בשוד  שמדובר 
בעקבות המקרה הזה, מדינת ישראל הבינה 
העתיקות  שודדי   - הראשון  דברים:  שלושה 
ואיך  איפה  בדיוק  יודעים  אינם חובבנים. הם 
לממצאים  להגיע  כדי  לחפש  להם  כדאי 
הרווחיים ביותר. השני - אין מיפוי מספק של 
מערות במדבר יהודה. השלישי - אנו במרוץ 
מול שודדי העתיקות מי יגיע ראשון לממצאים 
שודדי  שכאשר  להדגיש  חשוב  החשובים. 
חופרים  לא  הם  לאתר,  נכנסים  עתיקות 
ארכיאולוג  כמו  ומתועדת  מסודרת  בצורה 
כל  האתר.  כל  את  משמידים  הם  מוסמך, 
ממצא שאינו רווחי בעיניהם - מושלך, גם אם 
להיות  עשויה  זה  לממצא  מחקרית  מבחינה 
חשיבות עליונה. לאחר שוד כזה, האתר נפגע 
משאירים  והשודדים  הפיכה  בלתי  בצורה 

אחריהם רק ערימות שפך מאובקות.
בימים אלו מקיימת המדינה סקר חירום לאומי 
את  להציל  כדי  יהודה  מדבר  מערות  בכל 
הדרומית  בגדה  עצר  הסקר  אך  שנותר,  מה 
כאילו  הירוק.  בקו  כלומר  ערוגות,  נחל  של 
הסתתר,  לא  כוכבא  בר  הירוק  לקו  שמעבר 
כללי,  ובאופן  מצודות,  בנו  לא  החשמונאים 

היהודית  ההיסטוריה  גם  עצרה  הירוק  בקו 
בארץ ישראל. ההחלטה הפוליטית הזו מראה 
נגמרים  והתרבות שלנו  נופי המורשת  כאילו 
ה"חורף  מתחיל  והלאה  וממנו  הירוק,  בקו 
ומורשת.  תרבות  היסטוריה,  אין  בו  ערבי" 
כאשר רשויות החוק לא מגינות על העתיקות 

ביהודה ושומרון, הן מועלות בתפקידן. 
חברים  מספר  ידי  על  הוקמה   ,2016 בשנת 
)ביניהם גם מבית ספר שדה כפר עציון( אגודה 
שוד  למנוע  שנועדה  התנדבותית  אזרחית 
עתיקות ביהודה ושומרון, בשם "שומרים על 
הנצח". האגודה התחילה את דרכה בתיעוד 
אך  מתנדבים,  בעזרת  שוד  מקרי  על  ודיווח 
הכישלונות  בפרסום  מתמצה  פעילותה  רוב 
של הרשויות בטיפול בדיווחים אלו. האגודה 
במקרי  הטיפול  חוסר  שבעקבות  מצאה 
השוד, הפגיעה בעתיקות הגיעה להיקף חסר 
תקדים. אחד ממתנדבי הפורום סיפר, שפגש 
ובשיחה  עתיקות,  שודד  עציון  גוש  במזרח 
גלאי  ניסה להסתיר את  איתו הוא אפילו לא 
שלא  בטוח  שהוא  משום  שבידו,  המתכות 
מתבצעות  הגניבות  לעיתים  דבר.  לו  יקרה 
הנדסיים  כלים  עם  יום,  לאור  בושה,  ללא 

כבדים, טרקטורים ומשאיות.
לא נכון לומר שהרשויות לא מטפלות במקרי 
ארכיאולוגיה"  מטה  ב"קצין  בכלל.  השוד 
לעצור  כדי  הרבה  עושים  האזרחי  שבמנהל 
שבניגוד  העובדה  לאור  אך  התופעה,  את 
מוצב  שם  הירוק,  הקו  של  השני  בצד  למצב 
ביהודה  אתרים,   2000 על  עתיקות  פקח 
 - ושומרון הפקח אחראי על 10,000 אתרים 
זאת  התופעה.  את  לעצור  בכדי  בכך  די  אין 
מערכת  אין  ושומרון  ביהודה  לפקח  ועוד: 
הוליד הפקרות,  זה  תומכת לפעולותיו. מצב 

כשאתרים רבים נהרסים ונשדדים. 
היא  מהמצב  הנגזרת  נוספת  תופעה 
אתרי  הירוק:  הקו  את  עוברת  זו  שהפקרות 
חם  בית  מהווים  ושומרון  ביהודה  העתיקות 
את  עוברים  הם  לפעמים  משם  לשודדים, 
הגדר לאזור העתיקות בחבל לכיש או לדרום 

מדבר יהודה. 
עציון  כפר  שדה  ספר  בבית  כך,  בעקבות 
סקר  וביצוע  תכנון  על  אלו  בימים  עמלים 
צור  מכרמי  עציון,  גוש  ברחבי  ארכיאולוגי 
במערב  גבעות  ומאזור  ירושלים,  עד  בדרום 
היא  הסקר  מטרת  שבמזרח.  להרודיון  ועד 
להוציא ספר שיציג את הממצאים העדכניים 
ילמד  הסקר  באזורנו.  העתיקות  על  ביותר 
יציג  הדורות,  במהלך  חברון  בהר  החיים  על 
אתרים מעניינים ואולי אף יצליח להגיע לפני 
ההיסטוריה  אל  ההרסניים  העתיקות  שודדי 
החבויה מתחתינו. את הסקר יבצעו צוות בית 
ספר שדה כפר עציון ומתנדבים. בקרוב יופץ 
שמעוניין  אדם  וכל  הסקר  פרטי  על  הסבר 

להציל את העתיקות מוזמן להתנדב ולעזור.

סביבה ללא איכות - כרונולוגיה של שוד עתיקות ידוע מראש
מתוך הרצאה שנשא משה גוטמן בכנס למען איכות הסביבה ביו"ש, באוניברסיטת אריאל, ולרגל מבצע "שוד ושבר"

שדה כפר עציון
שומרים על הנצח ובית ספר 

צילום: 
שדה כפר עציון

שומרים על הנצח ובית ספר 
צילום: 

שדה כפר עציון
שומרים על הנצח ובית ספר 

צילום: 
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שוד העתיקות בישראל כתופעה נרחבת נולד בשנות החמישים, במערות 
הסתובבו  אשר  בדואים  המלח.  לים  הנושק  ההעתקים  במצוק  קומראן, 
במערות חיפשו כבשים באחת המערות, וזרקו פנימה אבן לגירוש השדים. 
האבן נחתה בקול ריסוק מוזר, וכשנכנסו פנימה למערה מצאו כדים ובהם 
מוצגות  אשר  המפורסמות,  המלח  ים  מגילות  הן  אלו  עתיקות,  מגילות 

במוזיאון ישראל בירושלים, והמועצה האזורית מגילות קרויה על שמן.
דווקא  אינם  הרבים  הממצאים  כי  הוא,  דיו  ידוע  שאינו  מעניין  פרט 
המגילות המוכרות המוצגות בהיכל הספר, אלא מאות עותקים של ספר 
ויקרא, הוא ספר 'תורת כהנים'. הסברה אומרת כי עותקים אלו היו 'ספרי 
ההוראות' של הכהנים בבית המקדש, והארכיון כולו הוברח מירושלים 
היבש, מפני סכנת  קומראן, באקלים המדברי  והוטמן במערות  במכוון 
למשלחות  הוביל  זה  ממצא  והמקדש.  ירושלים  על  שריחפה  החורבן 
כתבים  למצוא  בכדי  באתר  לחפור  שהחלו  העולם  מכל  חוקרים 
החוקרים  להקדמת  במרוץ  החלו  טוב,  כי  שראו  והבדואים  נוספים, 
ומכרו את ממצאיהם בעבור בצע כסף. במארס 1952 מתרחש אירוע 
ארכיאולוגיים  ממצאים  אלפי  של  גורלם  על  דרמטיות  השלכות  בעל 
בארץ ובעולם: לירושלים המזרחית תחת ממשלת ירדן מגיע ג'ון מרקו 
אלגרו, ארכיאולוג שהשתלב במשלחת הבינלאומית שהחלה את חקר 
המגילות. אלגרו מוצא בפתחו של כוך במערה מספר 3 מגילה ייחודית, 
נחושת,  מגילת  היא   - קלף  על  שנכתבו  קומראן  מגילות  מכל  ובשונה 
ירוקה לגמרי, עליה מוטבע כתב עברי קדום. אלגרו יוזם את העברתה 
מדהימה:  תמונה  עולה   1956 בשנת  נפתחת  היא  וכאשר  למנצ'סטר, 
במגילה יש רשימה של כשישים אתרים, בהם מתוארים במדויק מיקומם 
כסף  זהב,  ככרות  של  טון  מאה  מעל  לחלוטין:  דמיוניים  אוצרות  של 

ומתכות יקרות, וכן כלים שונים. 
הפרדוקס הוא שלמרות התיאור המדויק, אין שום מקום שלגביו קיים 
זיהוי ודאי וברור. החוקרים נחלקו האם מדובר בתיאור ריאלי של אוצרות, 
או באגדה בלבד. אך בעוד החוקרים מתפלפלים בסוגיה, הדמיון שלהב 
את שודדי העתיקות ובני שבט ראשידיה השוכן בצפון מדבר יהודה יצאו 

לשטח, חופרים על ימין ועל שמאל בכל מערה שנקרית בדרכם. 
מדינת ישראל מבינה שהגבול בינה לבין ממלכת ירדן אינו מהווה מעצור 
בפני השודדים, וצה"ל יוצא במבצע הצלה וכך מתחיל חקר שיטתי של 
חירום  סקר  נערך  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  יהודה.  מדבר  מערות 
ראשוני בצפון מדבר יהודה וברחבי יהודה ושומרון, ממנו עולים ממצאים 
כוכבא,  בר  מרד  המסתור,  מערות  לגבי  הידע  את  המעשירים  רבים 
ואפילו שמו הפרטי של בר כוכבא - שמעון - שלא היה ידוע מן התלמוד 

הבבלי והמקורות הקדומים - עולה מהפפירוסים הנמצאים במערות. 
בשנים הבאות, עקב הזנחה מצד ממשלת ישראל מחד, ומאידך פעילות 
בצפון  השוד  ממשיך  בינלאומיים,  גורמים  במימון  הרש"פ  של  אקטיבית 
מדבר יהודה ואף מתרחב. מה שהחל כשוד למען בצע כסף הופך לשוד 
בכלים הנדסיים כבדים, הכוללים מחיקת אתרים שלמים. הרש"פ מצידה, 
לשוד  זיכיונות  למכירת  ומעבר  ישראל,  מדינת  שיצרה  לוואקום  נכנסה 
אתרים, מבצעת גם פעילות של מחיקת סימון שבילים ישראלים וסימון 
נראטיב אחר בשטח: לא שבילים  פלסטיני אלטרנטיבי שמטרתו קיבוע 
בהתאם לתוואי הטבעי וההיסטורי, אלא שבילים המקשרים בין האתרים 
הנוצריים בלבד, המנזרים ואתרי ההתבודדות של הנזירים הביזנטיים. כך, 

משתנה המרחב במדבר, מידי יום. תרבות השכחה, כבר אמרנו. 
מדיניות  לשינוי  קוראת  הנצח"  על  "שומרים  אגודת  עושים?  מה  אז 
ממשלתית, ובונה תכנית אב שתכלול חזרה לחפירות במימון ממשלתי, 
צוות  הקמת  עבריינים,  על  הענישה  החמרת  האכיפה,  יחידות  תגבור 
גם העיניים האזרחיות חשובות כאן  בין-משרדי למיגור תופעת השוד. 
מאוד. נתקלתם בפעילות שוד או בחפירה חשודה בטיול בשטח? דווחו 
למשטרה, לקמ"ט ארכיאולוגיה, למוקד המועצה האזורית או לבתי ספר 
שדה באזור. הממצאים יגיעו אלינו ואנו נעקוב אחרי הטיפול בהם. יחד, 

נשמור על הנצח.

מתוך ירחון 'גושפנקה' של המועצה האזורית גוש עציון

ההיסטוריה של שוד העתיקות בישראל / משה גוטמן, "שומרים על הנצח"

שומרים על הנצח
צילום: 

אריאל ארליך

מתנדבי שומרים על הנצח בתיעוד שוד עתיקות 
במצודת הורקניה

שודדי עתיקות בשעת פעולה במצוקי קומראן
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זוכרים את התקופה הזאת, אחרי שסיימתם את 
הצבא או השירות והראש מלא בהתלבטויות של 
'ישר להמשיך ללמוד או קודם לטייל'? ו'אם לטייל, 
אז לאיפה?' ו'לכמה זמן?' אז אחי הקטן אבינעם, 
גילה שכל  בדיוק בזמן הזה של אחרי השחרור, 
הסימנים המוזרים שהופיעו לו – הנפילות משום 
לו,  להישמע  מוכנה  שלא  הימנית  היד  מקום, 
הרגל שלא מצליחה פתאום לזוז – כל אלה הם 
סימפטומים של ALS. כל המחשבות על דרום-

צריכים  ואנחנו  הוא  ועכשיו  התפיידו.  אמריקה 
להבין מה עושים.

וחקר  שבדק  החלק  לשניים,  נחלקה  המשפחה 
והחלק שעצם עיניים. אני הייתי עם החלק השני. 
שהאבחנה  לי  להודיע  התקשרה  שלי  כשאמא 
סופית, ישר קפץ לי לראש סטיבן הוקינג והקול 
לקרוא,  רציתי  לא  אבל  שלו.  המוזר  הרובוטי 
נחרדתי.  שידעתי  מהמעט  כי  לדעת,  רציתי  לא 

ואבינעם כל כך צעיר. רק בן 23.
הייתי  בדיוק  כי  להתעלם,  בהתחלה  קל  לי  היה 
א',  שנה  של  א'  סמסטר  של  מבחנים  בתקופת 
והראש  בחומר  טבעתי  חננה,  סטודנטית  ובתור 
קצר  לזמן  הצליח  זה  אבל  עמוס.  היה  שלי 
במהירות.  הידרדר  אבינעם  של  המצב  כי  מאד, 
להיות  הפכה  הקלנועית  ספורים  חודשים  תוך 
והידיים שלנו הפכו להיות הידיים  הרגליים שלו, 
ללכת  לאכול,  להתלבש,  לו  לעזור  כדי  שלו 

לשירותים, להתקלח, יו ניים איט.
המשפט הראשון שיצא לי לקרוא על ALS וגרם 
לי לסגור את הפלאפון מיד, הוא משפט שמלווה 
אותי מאז כל הזמן. בהתחלה לא הייתי מסוגלת 
בקלות:  ממני  יוצא  הוא  ועכשיו  אותו  לקרוא 
בממוצע, 3 - 5 שנים מרגע הופעת הסימפטומים 
מזה,  יותר  ואפילו  ככה.  פשוט  מגיע.  הסוף 
בזמן  שלמים  נשארים  הקוגניטיביים  התפקודים 
כלומר,  מתנוון.  המוח  בגזע  נוירון  אחר  שנוירון 
התנועות   – שלנו  בסיסיים  הכי  התפקודים  כל 
והנשימה – לאט לאט מושמדים, והמוח יידע מתי 

שתגיע הנשימה האחרונה.
לא  הלב  נתפסת,  לא  הזאת  שהאכזריות  מרוב 
מדברת  אני  בתוכי  עמוק  אבל  להאמין.  מסכים 
איתך, אני מאמינה שלמרות כל הייסורים הקשים 
שנופלים עלינו, איפשהו יש גם רחמים. אם הסבל 

אינסופי, אז גם החסד אמור להיות כזה.
במקרה  פגשה  שלי  אמא  הסחרור.  החל  ואז 
של  למחקר  אותה  קישרה  שאיכשהו  מישהי 
תרופה ניסיונית בבוסטון. עד אז הציעו לאמא שלי 
ביקורת,  קבוצות  שכללו  בארץ  ניסויים  מיני  כל 
שזה אומר שלא בטוח שאבינעם באמת יקבל את 
הטיפול או התרופה הניסיוניים. ובבוסטון המחקר 
היה כל כך בתחילתו, בשלב שבו לוקחים מדגם 
וכולם  נבדקים,   100 של  העולם  מכל  מייצג 
הסיכוי  מה  החדש.  הפעיל  החומר  את  מקבלים 
פעמית  חד  הזדמנות  תוליד  מקרית  שפגישה 
כזאת? החסד התחיל לזרום, אבל עדיין לא ידענו 

עד כמה.
החליטו  מהצבא  חברים  לבוסטון  הטיסה  לפני 
שהחלום של אבינעם על דרום-אמריקה יתגשם 
ויהי מה. הם גייסו את הכסף ונסעו אתו, קבוצה 
החיוך  את  לראות  בברזיל.  לחודש  מאד,  גדולה 
של אבינעם שהוא שולח מהטיול עם כל הקשיים 
שהוא חווה, זה מה שנותן את הכוח להמשיך. חד 

וחלק.
בין  נעו  הזאת  התקופה  בכל  שלי  הרגשות 
יכול להיות שזה סתם ומי  'תירגעי  אופוריה לבין 
אני  אחד  רגע  בגלים.  בכלל'.  יעזור  שזה  אמר 
אחרי  ורגע  מזה  שנצא  להיות  שיכול  מאמינה 
שאולי אני סתם חיה בסרט. אני חושבת שדווקא 
התקוות הקטנות האלה הן הכי קשות, כי אף לא 
אחד יכול להבטיח בוודאות משהו. אבל עם הזמן 
שעובר מגלים שההידרדרות של אבינעם מאטה. 
פלא. ובזכות התרופה הזאת המצב של אבינעם 
שמאפשרת  בצורה  יחסית  שמור  להיות  מצליח 

טיפולים נוספים.
שנה אחרי בוסטון, שוב בדרך לא דרך, אבינעם 
בתאי  טיפול  כך,  ממש  עתידני,  לטיפול  מתקבל 
מרבים  מוציאים,  בדרום-קוריאה.  עצמיים  גזע 
בגזע  בחזרה  משתילים  ואז  אותם  ומשבחים 
התפקיד  את  עצמם  על  שייקחו  בתקווה  המוח 
של הנוירונים שהתנוונו. הטיפול עצמו ארוך מאד 
וכולל שלוש טיסות, הוא מכאיב וקשה לאבינעם 
לא  הוא  אבינעם  מוותר.  לא  הוא  אבל  מאד 
מהאלה שמוותרים, אם זה לא ברור... וגם אנחנו 

לא מוותרים עליו.
שנה וחודשיים עברו מאז עד להיום והמצב של 

אבינעם נשאר יציב. הלב, שהתכונן לגרוע מכל, 
מתחיל להאמין שוב. שאולי. שיכול להיות. ובגלל 
שהמדדים של אבינעם נשארו יציבים, החוקרים 
לסשן  לחזור  לאבינעם  קראו  מדרום-קוריאה 
חשוכת- שהמחלה  להיות  יכול  נוסף.  טיפולים 

המרפא בדרך להגדרה חדשה?
מתאים  כך  כל  זה  זה,  על  חושבת  וכשאני 
לפרוץ  אחרים.  בשביל  חלוץ  להיות  לאבינעם 
לא  אחד  שאף  במחלה  לטיפול  חדשנית  דרך 
מרשה  אני  והיום  לריפוי.  ניתנת  שהיא  חשב 
יישאר  שאבינעם  סייגים  בלי  להאמין  לעצמי 
הנצרך  שהכסף  ליבי  בכל  מאמינה  אני  איתנו. 
לטיפולים יגוייס. שהחיים של הבן שלי ושלי ושל 
אבינעם.  עם  בחיים  מלאים  יהיו  משפחתי  כל 
ויש דרך, כסף  פשוט כי מגיע לו. ואם יש טיפול, 
כל  לנו  מוכיחים  ואנשים  בעיה.  להוות  צריך  לא 
אינסופיים  חסד  וכמה  אהבה  כמה  מחדש  פעם 

יש בהם ובעולם.

הלב מתחיל שוב להאמין

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* 



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה
הצגה “שלום עולמים” בקרית ארבע / ד’ באדר א’ 9 בפברואר

סאטירה קומית על פי מחזה של ש”י עגנון מאת תאטרון אספקלריא. אדם אחד, שמצוקת הרעב הביאה אותו לבקש 
את עזרת מנהיגי הציבור, נדחה מפניהם משום שעסוקים היו במריבותיהם הפנימיות. בחוסר אונים, הלך ועשה 

מעשה חוני והתפלל על הגשמים. בשעה 20:15 בהיכל התרבות. מחיר: 40 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9961666

 9 א’  ד’ באדר   / גוש עציון  ערב הוקרה למתנדבי 
בפברואר

ערב הוקרה מיוחד למתנדבים מגוש עציון לזכרו 
דברי  בתכנית:  ז”ל.  מועלם  משה  סא”ל  של 
פתיחה מאת ראש המועצה, מח”ט עציון אל”מ 
דוד שפירא, נציגת המתנדבים שרה ספראי, ח”כ 
הכניסה  רנד.  שולי  של  והופעה  רפאלי  מועלם 

למתנדבים חופשית. לפרטים: 02-9937999

צעדה בעקבות ראשוני ים המלח / י’ באדר א’ 15 בפברואר
המלח  ים  מגילות  אזורית  מועצה  של  השלישית  הצעדה 
בעקבות ראשוני ים המלח תצא מנקודת ההזנקה וההתכנסות, 
בסמוך לכביש הגישה לחופי צפון ים המלח. הצעדה תתקיים 
בשלושה מסלולים שונים: מסלול המלח, המיועד למשפחות 
ואורכו 3 ק”מ, מסלול האשלג, המיועד לתלמידי בי”ס ואורכו 
ומבוגרים  לנוער  המומלץ  המנזרים  ארץ  ומסלול  ק”מ  כ-4 

ואורכו כ-6 ק”מ. לפרטים והרשמה: 02-9945020
מוצ״ש | 9 בפברואר

ממשיכים בדהירה!

ציונות לא חייבת 
להיות בשחור לבן.

שלב ג׳

בימים אלה מתפתחת קהילה חדשה ומגוונת בכרם רעים 25 ק״מ ממודיעין. 
 בית צמוד קרקעבתים צמודי קרקע במחירים אטרקטיבים, הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.

₪ 1,135,000

מדד 12.18
מוד 

צ www. k e r e im . c o . i l 052-566-5993 )הראל( • 
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*כולל אגרת מבנה ציבור

 ּכרם ֵרעים.קהילה חדשה.בית חדש.    

דו משפחתי
114 מ"ר  דגם שרדונה
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נתניהו בגוש עציון ראש הממשלה בנימין נתניהו 
נתיב  נפגש עם תושבי  עציון,  בגוש  ביקר השבוע 
עוז  חניכות המדרשה במגדל  האבות, שוחח עם 
וביקר באלון הבודד. בפגישה שקיים עם משפחות 
נוי לאחר  נתיב האבות בבית הזמני של משפחת 
שביתם נהרס, עלתה הבקשה לסיים את התכנון 
. יו”ר  1 והאישורים לבניית שכונת הקבע במקום 
מועצת יש”ע חננאל דורני הציג לראש הממשלה 
שלוש בקשות: הסדרת ההתיישבות, הסרת חסמי 
הבנייה ביישובים והחלת הריבונות. “זו הדרך של 
מדינת ישראל להגיד לכל העולם – יהודה ושומרון 
הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לעולמי עד”, 
אמר דורני. לאחר מכן, נטע ראש הממשלה נתניהו 
עץ בשכונת ׳נתיב האבות׳ עם דורני, ראש מועצת 
חבר  זאב  אמנה  מזכ”ל  נאמן,  שלמה  עציון  גוש 
ואמר:  האבות’  ‘נתיב  שכונת  נציגי  ועם  )זמביש( 
מלא  הזה  הזית  ועץ  משמעות  מלא  הזה  ״הדגל 
משמעות. הם רוצים לעקור אותנו מכאן - הם לא 
יעקרו. אנחנו ניטע עוד ועוד. היד עוד נטויה והעץ 
נטוע”. בסיום הביקור הגיע ראש הממשלה נתניהו 
בעץ הבודד, שם ציין כי: “האלון הבודד בגוש עציון 
ישראל,  בארץ  הגאולה  ההתיישבות,  את  מסמל 
שולח  עמוקים,  שורשיו  ישראל.  ארץ  של  בליבה 
ענפים לשמיים, זה עם ישראל, אף אחד לא יעקור 

אותנו מכאן. העץ הזה – לנצח”. 
יולי בבית אל יו’’ר הכנסת ח”כ יולי יואל אדלשטיין 
בית  המקומית  המועצה  במרחב  השבוע  סייר 
מנכ’’ל  ומ’’מ  אלון  שי  המועצה  ראש  עם  יחד  אל 
בצומת  החל  הסיור  דילמוני.  יגאל  יש’’ע  מועצת 
גבעת אסף, במקום הפיגוע בו נהרגו שני חיילים, 
שם ביקש יו’’ר הכנסת לומר פרק תהילים לעילוי 
. לאחר מכן, המשיך הסיור למתחם בו  2 נשמתם 
מתוכננים לקום 300 יחידות הדיור החדשות בבית 
אל. שי אלון ויגאל דילמוני סקרו בפני יו’’ר הכנסת 
והציגו בפניו את פוטנציאל  את הפרויקט המתוכנן 
יח’’ד   350 כולל  אל,  בית  של  הממשי  הגידול 

שמיועדות לקום על מבנה החטמ’’ר הסמוך וכן את 
החשיבה על התכנון העתידי של כלל ההתיישבות 
יואל  יולי  הכנסת  יו”ר  תושבים.  למיליון  והחזון 
בניית  על  פה  שניהלנו  “המאבק  אמר:  אדלשטיין 
לא  הוא  אל  בבית  החדשות  הדיור  יחידות   350
מאבק נגד מישהו, להפך. הוא מאבק בעד. מאבק 
המועצה  ראש  ישראל”.  בארץ  יישוב  בניית  בעד 
המקומית בית אל שי אלון אמר: “אחד מהנושאים 
העברת  היא  אל  בבית  כיום  ביותר  החשובים 
החטמ”ר ופינוי עתודת בנייה ביישוב. חשוב לומר 
כי יש כבר מיקום שהצבא רוצה להעביר אליו את 
את  ולבצע  לתכנן  נדרש  וכעת  החטמ”ר,  מבנה 

העברתו”.
ארדן עם  גלעד  השבוע נפגש השר  מרחיב  ארדן 
ראש המועצה האזורית בקעת הירדן דוד אלחייני 
מנת  על  דילמוני  יגאל  יש”ע  מועצת  מנכ”ל  ומ”מ 
המשרד  של  המשותף  הפרוייקט  את  לסכם 
ומועצה  יש”ע  מועצת  עם  אסטרטגיים  לעניינים 
מוצרים  על  בחרם  במאבק  הירדן  בקעת  אזורית 
. לאור  3 ועסקים מיהודה, שומרון ובקעת הירדן 
הצלחת המיזם סוכם על המשכתו והרחבתו של 
גאה  “אני  ארדן:  השר   ..2019 לשנת  גם  המיזם 
מאד בשיתוף הפעולה שיזמתי על מנת להיאבק 
בארגוני החרם והדה-לגיטימציה נגד ישראל. אני 
את  לחשוף  כדי  אותו  ולהרחיב  להמשיך  מתכוון 
האמת  את  לעולם  להציג   ,BDS-ה של  השקרים 
והחקלאים  העסקים  על  ולהגן  ההתיישבות  על 
הירדן  בקעת  מועצת  ראש  ושומרון”.  ביהודה 
חשוב  אך  חשוב,  הוא  “הפרויקט  אלחייני:  דוד 
משרדי  בין  עוברים  אנחנו   2007 שמשנת  לציין 
הממשלה ואתה השר היחיד שהסיר את הכפפה 
התוצר  על  חרם  פה  שיש  להודות  מוכן  והיה 
לתודעה  על  שהנושא  מאז  ושומרון.  יהודה  של 
אנחנו  בחרם.  נלחמים  רבים  ארגונים  הציבורית 
שמחים שסוף סוף מישהו לקח את הנושא הזה 

והעלה אותו על סדר היום”.

במוזיאון  שהתקיים  באירוע  גבולות  ללא  פרס 
ושגרירים  שרים,  המדינה,  נשיא  בנוכחות  ישראל 
גבולות”  ללא  “הצלה  ארגון  קיבל  כולו  מהעולם 
את פרס השנה מהאגודה לפיתוח בינלאומי - סיד 
ישראל, לאחר שנבחר מתוך עשרות ארגונים. יו”ר 
פעילות  על  בפרס  וזכה  נבחר  לוי  אריה  הארגון 
18 שנה.  ישראל כבר  גבולות בשם מדינת  חוצה 
ריבלין,  ראובן  המדינה  נשיא  ידי  על  ניתן  הפרס 
ביותר  למשפיעים  סיד  וארגון  ניוז  וואלה!  אתר 

 . 4 בקידמה ותיקון העולם בשם מדינת ישראל 
השבוע  שהתקיימה  בפגישה  מחשמלת  פגישה 
בין ראשי מועצת יש”ע לבין חברת החשמל, הוצגה 
 – תכנית אב למשק החשמל לשלושה טווחי זמן 
מטרת   .2040 שנת   – הארוך  ולטווח  בינוני  מיידי, 
התכנית היא לדאוג לעתיד ייצור ואספקת החשמל 
וההולכה שלו לאזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן 
המפתחת  לאוכלוסייה  מענה  שתיתן  בצורה 
ירוקה.  אנרגיה  לייצור  הקצאות  כולל  והתעשייה, 
הרשויות  לראשי  הוצגו  האב,  מתכנית  כחלק 
במרחב  שונים  באזורים  משנה  לתחנות  תכניות 
ותכנית לקווי הולכה עיליים. ראשי הרשויות הציגו 
העלו  וכן  העתידיות  הדרישות  ואת  הצרכים  את 
את הבעיות באספקה, והפסקות החשמל באזור. 
יחד עם זאת, ראשי הרשויות שיבחו את העבודה 
הצוותים  עם  הפעולה  שיתוף  ואת  המחוזות  מול 
החשמל  חברת  יו”ר  השתתפו:  בפגישה  בשטח. 
דורני  חננאל  יש”ע  מועצת  יו”ר  טל,  רון  יפתח 
ים  מגילות  אורנית,  עציון,  מגוש  הרשויות  וראשי 
המלח, מטה בנימין, אריאל, אפרת, קרית ארבי-
עמנואל  זאב,  גבעת  חברון,  מהר  ונציגים  חברון 
זו  תוכנית  כי  נמסר  יש”ע  ממועצת   . 5 ואלקנה 
לאזור,  החשמל  והולכת  בייצור  מהפכה  תהווה 
דבר שיגביר את פיתוח המרחב לקראת הגשמת 

חזון מיליון תושבים ישראלים ביהודה ושומרון. 
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