
1  יש”ע שלנו 

רשתנו, פרשת תזריע, עוסקת רובה פ
ככולה בנגע הצרעת. הרמב”ם, בסוף 
הלכות טומאת צרעת, כותב: “הצרעת 
... אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה 
בישראל, כדי להזהירן מלשון הרע. שהמספר 
חזר  אם  ביתו.  קירות  משתנות   - הרע  לשון 
בו - ייטהר הבית, אם עמד ברשעו עד שניתץ 
הבית - משתנין כלי העור שבביתו שהוא יושב 
ושוכב עליהן. אם חזר בו - ייטהרו, ואם עמד 
ברשעו עד שישרפו - משתנין הבגדים שעליו. 
עד  ברשעו  עמד  ואם  ייטהרו,   - בו  חזר  אם 
שישרפו - משתנה עורו ויצטרע, ויהיה מובדל 
בשיחת  יתעסק  שלא  עד  לבדו,  ומפורסם 

הרשעים, שהוא הליצנות ולשון הרע”.

אחד מנגעי העור שמפורטים בפרשתנו, הוא 
צרעת הראש. “וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע 
לבן אדמדם - צרעת פורחת היא בקרחתו או 
בגבחתו”. יש לשים לב לסדר בו בחרה התורה 
- בתחילה הנגע בקרחת, כלומר בחלק האחורי 
של הראש, ולאחר מכן גבחת, החלק הקדמי. 
ונפרדים  שונים  סוגים  בשני  מדובר  להלכה, 
של צרעת, שאינם מצטרפים לשיעור טומאה.

בביאור סדר הדברים בצרעת הראש, מחדש 
“ויש להסביר טעם בזה,  הנצי”ב יסוד חשוב. 
דמבואר להלן דנגעי הראש אות הוא על חטא 
בזה.  אופנים  יש שני  והנה,  דעות משובשות. 
שנית,  פילוסופית.  בחקירה  שמשובש  חדא, 
שאינו חוקר ואינו מאמין. וידוע, ד'דעת' הוא 
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זמני השבת

הבחירות  יום  לפני  ספורים  ימים 
של  והתחושה  ה-21,  לכנסת 
המחנה הלאומי היא של שאננות. 
לגרום  יכולה  הזאת  השאננות 
שמאל  ממשלת  של  לעלייתה 
תרחישים  של  שורה  ואיתה 
הפתרון  להתיישבות.  מסוכנים 
ולהצביע.  לצאת  הוא  היחיד 
בשל  לאופוריה  להיכנס  לנו  אסור 
הימין  לגוש  שמעניקים  הסקרים 
סיכויים סבירים להקמת ממשלה. 
כדי  שביכולתנו  כל  לעשות  עלינו 
לקלפי  להגיע  מהבתים,  לצאת 
השבוע  לאומית.  במפלגה  ולבחור 
לאדישות  נותנים  לא   – בישעמדה 

לנצח. יוצאים להצביע. 
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הגרוטראלי לא עוצר 
מסע הגרוטראלי הכשר התקיים בשבוע שעבר ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. המסע החל 

בהר חברון, עבר דרך מדבר יהודה, גוש עציון, אפרת ויריחו והסתיים באתר חלום יעקב בבית אל. 
בתמונה: חוצים את מדבר יהודה במזרח גוש עציון, באופק ים המלח. צילום: הלל מאיר.
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ישעמדה

אנחנו נמצאים מספר ימים לפני מערכת בחירות 
שכמוה לא נראתה הרבה זמן. לכאורה, נראה כי 
המאבק הושלם, מפלגות שמאל כמו “העבודה” 
בסקרים  הרשימות  בתחתית  נמצאות  ו”מרצ” 
למפלגת  קטן.  חד-ספרתי  מנדטים  מספר  עם 
בעיני  מצטיירת  אשר  לבן”,  “כחול  הרמט”כלים 
נותר  ולא  כמעט  מתונה,  מרכז  כמפלגת  רבים 
סיכוי להרכיב קואליציה במצב הנוכחי, וגוש הימין 
מקבל כמעט בכל סקר שנערך אפשרות להקמת 
קואליציה. אמנם הקואליציה שתוקם בצורה כזו 
להקים  כדי  מספיקה  היא  אך  קטן,  ברוב  תהיה 
ממשלה לאומית לא רעה בכלל יחד עם מפלגות 

החרדים. 
של  תחושה  שיוצרים  האלה,  הסקרים  בעקבות 
ניצחון לגוש הימין, נכנסים לתמונות שני תרחישים 
הראשון  התרחיש  את  בשני.  אחד  שתלויים 
 – השמאל  ממפלגות  כלל  בדרך  מכירים  אנחנו 
שאננות שגורמת לאחוזי הצבעה נמוכים יחסית. 
הצביעו  בסקרים  המספרים   2015 בבחירות 
מה  בבחירות,  הימין  על  גובר  שהשמאל  כך  על 
שגרם לשאננות בקרב מצביעי “המחנה הציוני”. 
אצלם  נמצאות  שהבחירות  הייתה  התחושה 
ולהצביע.  לקלפיות  לצאת  סיבה  אין  לכן,  בכיס, 
קריאתו של ראש הממשלה נתניהו ביום הבחירות 
סקרים  עם  יחד  “הליכוד”,  למפלגת  להצביע 
שככל הנראה הראו תוצאות שאינן מדויקות דיין, 
הצליחו לגרום לניצחון הימין בפער גדול ולהקמת 

ממשלה לאומית שהחזיקה כמעט 4 שנים.
השמאל  של  מחלתו  איננה  היא  שאננות  אגב, 
הישראלי בלבד. רבים מייחסים את ההפסד של 
לפני  ארה”ב  לנשיאות  בבחירות  קלינטון  הילרי 
כשנתיים וחצי לאותו גורם. גם שם, כל הסקרים 

הדמוקרטית,  למועמדת  ברור  ניצחון  הראו 
כמעט אף אחד בתקשורת האמריקאית לא העז 
טראמפ  שדונלד  ה”הזוי”  התרחיש  את  להעלות 
הדמוקרטים  ארה”ב.  של  ה-45  הנשיא  יהיה 
נשארו בבית ביום הבחירות וכל השאר היסטוריה. 
להיות  חלילה  שיכול  במצב  נמצאים  אנחנו  היום 
להיות  עשוי  הימין  של  השאננות  תרחיש  הפוך. 
ממשלה  כאן  שתקום  שרוצה  מי  עבור  אסון 
לאומית. כן, הפעם זהו לא קמפיין גוועלד בסגנון 
“הערבים נוהרים לקלפיות”, אלא תרחיש אמיתי 
הקרובות.  בבחירות  לפתחנו  להגיע  שעלול 
ודאי  באופן  אצלנו  נמצא  שהניצחון  שחושב  מי 
ובעקבות כך לא יצא להצביע – הופך במו ידיו את 
הקערה על פיה. כפי שאומר הסלוגן המוכר: “מי 

שמצביע - משפיע”. 
ימין  מפלגות  מופרך.  אינו  השני  התרחיש  גם 
קטנות לא יעברו את אחוז החסימה שהוא שיעור 
היום  ועומד  לכנסת  לכניסה  המינימלי  הקולות  
יכולים  כך  הכשרים.  הקולות  מסך   %3.25 על 
לרדת לטמיון כמה מנדטים של מצביעי ימין, דבר 

שיחליש את גוש הימין.   
בתקשורת  ראיונות  שמענו  האחרונים  בשבועות 
על כך שבמידה ותקום ממשלת מרכז-שמאל הם 
יפעלו ‘לחזק את הגושים’. גם בראיונות לתקשורת 
שיישובים  לכך  מתכחשים  אינם  מרכז  אנשי 
ומתן  למשא  נתונים  לגושים  מחוץ  שנמצאים 
עתידי. אין דבר שמעלה חשש לעתיד ההתיישבות 
יותר ממילים אלו. המשמעות המעשית לאמירה 
בלב  יישובים  עשרות  של  הקפאה  היא  כזאת 
חברון  הר  הירדן,  בקעת  ההר,  גב   – התנ”ך  ארץ 
שטוען  מי   – לטעות  לנו  אסור  עציון.  גוש  ומזרח 
שישובים ‘מחוץ לגושים’ נתונים למשא ומתן, אינו 

פלסטינית  מדינה  בעד  אלא  בהתיישבות  תומך 
ועצירת פיתוח ברוב שטחי יהודה, שומרון ובקעת 
הירדן. אמירות אלו מסוכנות לעתיד, בעיקר לאור 

התוכנית שעומד להציג נשיא ארה”ב טראמפ. 
וביישובי  בערים  ההצבעה  אחוזי  עקבי  באופן 
לערי  ביחס  משמעותית  נמוכים  הפריפריה 
ממצה  לא  הלאומי  המחנה  כך  ומתוך  המרכז 
הניצחון  שלמרות  דהיינו,  האלקטורלי.  כוחו  את 
את  ממצה  לא  שלנו  הכח  פוטנציאל  הימין,  של 
עצמו. אם מצביעי הימין היו יוצאים להצביע באותו 
שיעור כמו מצביעי השמאל, מספר המנדטים של 
שהוא  ממה  בהרבה  גדול  היה  הלאומי  המחנה 

היה בכנסת ה-20. 
בבחירות 2015 ביהודה שומרון ובקעת הירדן בעלי 
אחוז  זהו  מהאוכלוסייה.   %52 היו  הבחירה  זכות 
נמוך יחסית לכל המדינה בה בעלי זכות הבחירה 
עומד על %71. נתון זה מציג כי האוכלוסייה באזור 
היא צעירה יותר ויש יותר ילדים. אולם הוא מחייב 
אותנו לדאוג שכולם יגיעו להצביע. אסור שבעלי 
יבואו  לא  ושומרון  יהודה  תושבי  בחירה,  זכות 
לדאוג  יכול  אחד  כל  חשוב,  הוא  קול  כל  לקלפי. 

לעתיד ההתיישבות ומדינת ישראל. 
ביום  לקום  עלינו  זאת.  לעשות  יכולים  אנחנו 
לאחת  ולהצביע  לקלפיות  ללכת  הבחירות, 
לשאננות  תתנו  אל  הלאומיות.  מהמפלגות 
הטעויות  על  לחזור  לנו  אסור  אותנו.  להרדים 

של השמאל. 
ביום שלישי הקרוב, יום הבחירות, כולם באים 
חבר  כל  לקלפי  להביא  ומתאמצים  להצביע, 
אחוזי   %100 בחירה.  זכות  בעל  משפחה  ובן 

הצבעה בהתיישבות.

כל קול קובע מערכת
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המשך דבר תורה מעמוד השער

במוח  היא  שכלית  וחקירה   ... הראש  באחורי 
מלפנים”. שני סוגי הצרעת, הם ביטוי לשני סוגים 
שונים של שיבושים באמונה. הצרעת שבקרחת, 
באחורי הראש, מבטאת שיבוש באמונה, הנובע 
שבגבחת,  הצרעת  העמקה.  וחוסר  משטחיות 
בקדמת הראש, מבטאת שיבוש באמונה הנובע 

מחקירה שגויה.
ממשיך הנצי”ב: “והשיבוש באמונה) - שטחיות 
וחוסר העמקה( מצוי, וגרוע יותר, משיבוש הבא 
מחקירה מעצמו ... ואע"ג דשיבוש באמונה בלי 
דעת, גרוע מאפיקורס מצד השכל, מכל מקום 
מצד  האפיקורס  גרוע  מסוים(   - אחד)  בצד 
השכל, שהוא ממשיך) - מושך(, לגסות דעתו, 

את אחרים, הרבה יותר מאפיקורס בלי דעת”.
משטחיות  הבאה  הכפירה  מסויימת,  מבחינה 
כלל  מורגל  אינו  האדם  שהרי  יותר,  קשה 
להגיע  יוכל  לא  לעולם  שטחי  אדם  בחשיבה. 
גיסא,  מאידך  אך  ומדוייקת.  אמיתית  לאמונה 
הכפירה הבאה מחקירה מעוותת קשה ומסוכנת 
יותר, כיוון שהיא עלולה לפתות אחרים ליפול 
סוגי  שני  בין  התורה  מפרידה  לכן,  ברשתה. 

צרעת הראש.
של  שונים  סוגים  בשני  נאבקים  אנו  היום,  גם 
הקרחת,  צרעת  מול  אחד,  מאבק  קלקולים. 
החומרנות הטיפשית, הרדידות שאינה מאפשרת 
התשובה  פעולתו.  את  לפעול  הבריא  להגיון 

לצרעת הקרחת היא הלמידה וההעמקה בבית 
מאבק  מהשטחיות.  אותנו  שתחלץ  המדרש 
החוכמה  מול  המאבק  הוא  יותר,  הרבה  קשה 
מודרני  תחליף  להציע  החפצה  זו  המעוותת, 
לצרעת  המודרני  הלבוש  ה’.  ולדבר  לתורה 
הרפורמית  התפיסה  היא  הגבחת,  צרעת  זו, 
תורתנו  את  לשנות  הזוממת  והקונסרבטיבית, 
הנראה  זול  תחליף  לציבור  ולמכור  הקדושה, 
חיצונית כחוכמה וכעומק, אך באמת הוא חיקוי 
התשובה  עולם.  של  מריבונו  מנותק  עלוב, 
לצרעת הגבחת היא הנאמנות המוחלטת לדברי 
של  האלוקי  למקור  החיבור  ולמסורה,  חז”ל 

תורתנו הקדושה.

סוד צרעת הראש - “בראשו נגעו” 

חניה ומחסן לכל דירה | 20 דקות ממודיעין  דירות עם מרפסות וגינות גדולות 
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בהשתתפות ראש הממשלה והנהגת הימין
בכיכר פריז בירושלים

שוחרי ההתיישבות ודמותה היהודית של המדינה. זו העת להתגייס למערכה. 
וחלק ממפלגות  מוביל בסקרים  גנץ  ישראל בסכנת השתלטות השמאל.  ארץ 
הימין מתנדנדות סביב אחוז החסימה. אסור לסמוך על הנס. אם לא נתגייס כולנו 

למען מפלגות המחנה הלאומי, השמאל ינצח וארץ ישראל תהיה בסכנה. 

יום ראשון הקרוב!
ב׳ בניסן | 7.4 | בשעה 19:00
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הסעות לקבוצות: 055-9124900

ת  ר צ ע
ם י נ ו המ

בהשתתפות ראש הממשלה והנהגת הימין
בכיכר פריז בירושלים

שוחרי ההתיישבות ודמותה היהודית של המדינה. זו העת להתגייס למערכה. 
וחלק ממפלגות  מוביל בסקרים  גנץ  ישראל בסכנת השתלטות השמאל.  ארץ 
הימין מתנדנדות סביב אחוז החסימה. אסור לסמוך על הנס. אם לא נתגייס כולנו 

למען מפלגות המחנה הלאומי, השמאל ינצח וארץ ישראל תהיה בסכנה. 

יום ראשון הקרוב!
ב׳ בניסן | 7.4 | בשעה 19:00

שומרים על ארץ ישראלמצילים את גוש הימין

כן לארץ ישראל, כן למחנה הלאומי  
מוגש מטעם תנועת הליכוד

5382*לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ: 
הסעות לקבוצות: 055-9124900



5  יש”ע שלנו 

ת  ר צ ע
ם י נ ו המ

בהשתתפות ראש הממשלה והנהגת הימין
בכיכר פריז בירושלים

שוחרי ההתיישבות ודמותה היהודית של המדינה. זו העת להתגייס למערכה. 
וחלק ממפלגות  מוביל בסקרים  גנץ  ישראל בסכנת השתלטות השמאל.  ארץ 
הימין מתנדנדות סביב אחוז החסימה. אסור לסמוך על הנס. אם לא נתגייס כולנו 

למען מפלגות המחנה הלאומי, השמאל ינצח וארץ ישראל תהיה בסכנה. 

יום ראשון הקרוב!
ב׳ בניסן | 7.4 | בשעה 19:00

שומרים על ארץ ישראלמצילים את גוש הימין

כן לארץ ישראל, כן למחנה הלאומי  
מוגש מטעם תנועת הליכוד

5382*לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ: 
הסעות לקבוצות: 055-9124900

ת  ר צ ע
ם י נ ו המ

בהשתתפות ראש הממשלה והנהגת הימין
בכיכר פריז בירושלים

שוחרי ההתיישבות ודמותה היהודית של המדינה. זו העת להתגייס למערכה. 
וחלק ממפלגות  מוביל בסקרים  גנץ  ישראל בסכנת השתלטות השמאל.  ארץ 
הימין מתנדנדות סביב אחוז החסימה. אסור לסמוך על הנס. אם לא נתגייס כולנו 

למען מפלגות המחנה הלאומי, השמאל ינצח וארץ ישראל תהיה בסכנה. 

יום ראשון הקרוב!
ב׳ בניסן | 7.4 | בשעה 19:00

שומרים על ארץ ישראלמצילים את גוש הימין

כן לארץ ישראל, כן למחנה הלאומי  
מוגש מטעם תנועת הליכוד

5382*לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ: 
הסעות לקבוצות: 055-9124900

ת  ר צ ע
ם י נ ו המ

בהשתתפות ראש הממשלה והנהגת הימין
בכיכר פריז בירושלים

שוחרי ההתיישבות ודמותה היהודית של המדינה. זו העת להתגייס למערכה. 
וחלק ממפלגות  מוביל בסקרים  גנץ  ישראל בסכנת השתלטות השמאל.  ארץ 
הימין מתנדנדות סביב אחוז החסימה. אסור לסמוך על הנס. אם לא נתגייס כולנו 

למען מפלגות המחנה הלאומי, השמאל ינצח וארץ ישראל תהיה בסכנה. 

יום ראשון הקרוב!
ב׳ בניסן | 7.4 | בשעה 19:00

שומרים על ארץ ישראלמצילים את גוש הימין

כן לארץ ישראל, כן למחנה הלאומי  
מוגש מטעם תנועת הליכוד

5382*לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ: 
הסעות לקבוצות: 055-9124900



יש”ע שלנו  6

mitnachlot.co.il עינת אלטמן  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

כמו כל אמא, גם אני רציתי לחשוב שהכל בסדר 
אבל  צרות?  לעצמו  מחפש  מי  שלי.  הילדה  עם 
שנה  בגיל  לצלוע  פתאום  התחילה  כששקד 
וחצי, לאחר שההליכה שלה היתה כבר מספיק 
לא  שלי  ההורית  באינטואיציה  משהו  מבוססת, 
היה רגוע, גם כשרופא הילדים טען שממש, אבל 
ממש הכל בסדר ושיכול להיות שהיא פשוט קצת 
מפונקת )"אתם מרימים אותה הרבה על הידיים 
והרגל שלה נרדמת..."(. חזרנו הביתה בתחושה 
מעורבת של בלבול, חוסר אונים ובעיקר אי שקט. 
האם יכול להיות שהכל מסתכם בפינוק יתר של 
כן, שקד כבר בת שנה  ואם  בת הזקונים שלנו? 
וחצי. מה השתנה פתאום? הספקות מקננים בנו 

ולא נותנים מנוח.
מחריפה.  והצליעה  שבועות  מספר  חולפים 
בשלב הזה הכיוון נראה ברור - מתחילים בירור 
מלאה.  בהרדמה   MRI בדיקת  כולל  אורתופדי, 
המחשבה על הרדמה של ילדה שעוד לא מלאו 
לה שנתיים  - קשה מאוד, ושעות ההמתנה בצום 
הכל   - מגיעות  התוצאות  פחות.  לא  מורכבות 
תקין. אנחנו חסרי אונים מול מגוון רופאים שלא 
בינתיים,  שקד.  של  הבעיה  מה  מבינים  לגמרי 
מדדי  רואים  להחמיר  שממשיכה  הצליעה  לצד 
עם  בהתייעצות  הדם.  בבדיקות  חריפים  דלקת 
לראומטולוג  מופנים  אנו  מומחית  ילדים  רופאת 
ילדים בכיר, שמאבחן מיד - דלקת מפרקים של 
והמחלות  לעובדה שהיות  נחשפים  אנו  הילדות. 
הראומטולוגיות נדירות יחסית בקרב ילדים נוצר 
הילדים  רופאי  בקרב  גם  מסוים  בלבול  לעיתים 
מה שגורם לכך שבפועל האבחון הראשוני לוקח 

זמן רב.
של  לתסמינים  שגם  וכנראה  שם,  יש  איש  לכל 
שקד. דלקת מפרקים. צמד מילים שמלוות אותנו 
כבר כמעט שלוש שנים. המפגש הראשוני שלנו 
עם המחלה היה מרוחק: "שלום, לא נעים להכיר, 
נטפל ומיד ניפרד". לקח זמן עד שהבנו שדלקת 
ללוות  שעתידה  עיקשת,  מחלה  היא  המפרקים 
שצריך  שהפנמנו  ועד  הקרובות,  בשנים  אותנו 
לשנות גישה. אנחנו חיים עם דלקת המפרקים, 
מטפלים בה אך לא משלים את עצמנו שטיפול 
יתר  את  כמו  במהירות  אותה  ימגר  תרופתי 

מחלות החורף שתוקפות את ילדינו הרכים.
הקשיים  שאחד  ומבינים  למלחמה  נערכים  אנו 
שהרופאים מתמודדים איתו הוא בעצם העובדה 
וייקח זמן  שאין רק סוג אחד של טיפול למחלה 
עד שתימצא התרופה המדויקת, הנכונה לגופה 

של שקד.
של  טיפולים  בשלושה  מתחילים  לדרך!  יוצאים 
של  פולשני  טיפול  מלאה,  בהרדמה  הזרקות 
של  ניסיונות  שני  אולטרסאונד,  תחת  הזרקה 
מטרוטקסט  הזרקת  אלטרנטיביים,  טיפולים 
שבועית במרפאה – ושום דבר לא עוזר. הילדה 
נבדקת,  נדקרת, מורדמת,  וחצי  שלנו כבר שנה 

הרפואי  הצוות  באנשי  אדירים  בכוחות  נאבקת 
שרוצים בטובתה אך מסבים לה כאב פעם אחר 
פעם. דלקת המפרקים של שקד עקשנית מאוד 
ואנחנו מתחילים בהכנות לטיפול ביולוגי חדשני. 
הקיימת  במורכבות  לנו  די  לא  כאילו  במקביל, 
שאופיינית  מסוכנת  עיניים  דלקת  מתפרצת 

לדלקת המפרקים. ממש מבצע מחלות 1+1.
יכולים  לא  שהחיים  מפנימה  אני  הזה  בשלב 
בעיניים  מביטה  אני  הרגיל.  במסלולם  להמשיך 
צריכה  שלי  הילדה  ומבינה.  שקד  של  הטובות 
האהובה  הניהול  משרת  את  עוזבת  אני  אותי. 
לטיפול  זמני  את  ומקדישה  שלי,  והתובענית 
הנלוות  בבירוקרטיה  ולעיסוק  בשקד,  הרפואי 

לגידול ילדה החולה במחלה כרונית.
שקד בת 3, חולה כבר כמחצית מחייה. בינתיים 
צברה פיגור התפתחותי מוטורי, מוגבלת בהליכה 

למרחקים שילד בגילה רץ בקלילות.
ברור  לכולם  למשימה.  מגויסת  כולה  המשפחה 
שהחופשות המשפחתיות שלנו שהיו מאופיינות 
יצטרכו  לכת  למיטיבי  ארוכים  רגליים  בטיולים 
להשתנות כיון ששקד לא מסוגלת ללכת הרבה 
מקבלים  הגדולים  אחיה  ארבעת  זמן.  ולאורך 
והמשאבים  הרבה  הלב  תשומת  את  באהבה 
גם  בה  לטיפול  המופנים  האדירים  הכלכליים 
כשזה לא תמיד פשוט. ואני מרגישה שהם נותנים 

לנו הרבה כוחות בדרך הארוכה.
החולים  קופת  ידי  על  מאושר  הביולוגי  הטיפול 
השבועית  הזריקה  לצד  לקבל  מתחילה  ושקד 
במרפאה גם זריקה של התרופה הביולוגית אחת 
לשבועיים בבית. לשמחתנו, הטיפול משפיע ואנו 
שקד  של  בתפקוד  משמעותית  הטבה  רואים 
ומוסיפים לסל הטיפולים גם טיפולי פיזיותרפיה 
במצב  השיפור  על  השמחה  לצד  קבועים. 
הנעימויות  אי  שלמרות  ההבנה  בנו  מחלחלת 
הטיפולים  שגרת  את  המלווים  הרבים  והקשיים 
בזמן  אותה  לתחום  כרגע  ניתן  לא  והזריקות, 
ולדעת מתי תסתיים ונכון לעכשיו, לטובת מצבה 
חלק  היא  זו  טיפולים  שגרת  שקד,  של  הרפואי 
 .4 הולדת  יום  כחודש  לפני  חגגה  שקד  מאיתנו. 
חברותית,  חיים,  שמחת  מלאת  מקסימה,  ילדה 
ועודנו  עברנו  ואנחנו?  ומנצחת!  חזקה  פעילה, 
ילד  להעריך  צריך  כמה  לחיים.  שיעור  עוברים 
מתגלים  כוחות  כמה  בבריאות,  וגדל  שנולד 
בילדים שלנו ברגעים קשים, וכמה חשוב לשים 

את המשפחה מעל הכל, ולא רק כסיסמא.
אינני מתחרטת לרגע על המחיר האישי והמקצועי 
ששילמתי. אני שלמה עם הדרך ושמחה בילדה 

קטנה  ציפור  היתה  רק  אילו  שלי.  המופלאה 
שיכלה ללחוש לי בתחילת הדרך שהדרך תהיה 
לה,  מסוגלים  שאנחנו  אפשרית,  אבל  ארוכה 
שנגדל ונתעצם ממנה, וכן, גם שאצל רוב הילדים 
לאחר  חיים  והם  הילדות  בגילי  עוברת  המחלה 

מכן חיים טובים ומלאים.
הטור  את  יקרא  אחד,  אם  גם  שמישהו,  והלוואי 
הזה וירגיש שיש לו כתובת, שיש שותפים למסע 

ושיש תקווה גדולה שהכל יהיה בסדר.
רופאת   – גרינברג  עדינה  לד"ר  הגדולה  תודתנו 
 – ברקון  לפרופ'  שלנו,  המסורה  הילדים 
שקד,  את  שמלווה  הבכיר  הילדים  רמאוטולוג 
הפיזיותרפי,  והליווי  התמיכה  על  פרי  לרותי 
לרחל אוחיון- האחות המופלאה בקופ"ח לאומית 
לליבה  השביל  את  למצוא  שמצליחה  בטלמון 
בטיטו  ולזוהר  הקשים,  ברגעים  גם  שקד  של 
הבירוקרטיים  העניינים  בכל  הרבה  העזרה  על 

השוטפים במרפאה.
"יום  העולם  ברחבי  צויין   ,18/3/19 שני,  ביום 
גיל  של  ראומטולוגיות  למחלות  המודעות 

הילדות".
את  להעלות  במטרה  נקבע  זה  מיוחד  יום 
המודעות בקרב ההורים, ואת רמת הידע הרפואי 
בקרב אנשי הרפואה, כך שרופאי הילדים הבאים 
אותם  להפנות  ידעו  הילדים  עם  ראשוני  במגע 
טיפול  ולהתחיל  ראומטולוגים  ילדים  לרופאי 

מתאים ויעיל במהירות האפשרית.

זה קורה 
גם לילדים
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מה יקרה
תפילה וסיור ביריחו / ז’ בניסן 12 באפריל

מוזמנים להצטרף לעמותת “תרבות ומורשת יריחו” לתפילת שחרית בבית הכנסת “שלום על ישראל” ולסיור בתל 
יוצאים מירושלים בשעה 6:00 וממושב נעמה בבקעת הירדן  ובית הכנסת נערן. אוטובוסים  יריחו, מעיין אלישע 

ב-6:50. מחיר: 50 ₪. לפרטים והרשמה: 052-8699300

 11 בניסן  ו’   / מכמש  במעלה  ה-10  בנימין  מרוץ 
באפריל

השבוע יתקיים מרוץ בנימין ה-10 לזכר אדית רואה, 
המרוץ  מכמש.  במעלה  ז”ל  סעדון  בן  ויעל  הדס 
ו-5   10 של  במקצים  יתקיים  תחרותיים  למרחקים 
ק”מ. המרוץ הוא מרוץ שקיעה ויתקיים בשעות הערב. 

www.realtiming.co.il :לפרטים והרשמה

הפרויקט של רביבו בחוף נווה מדבר / ו’ בניסן 11 באפריל
אתכם  מזמינה  המלח  ים  מגילות  האזורית  המועצה 
סיפורים  דודי”  “לכה   – רביבו  של  הפרויקט  למופע 
ושירה מבית אבא. המופע מתקיים במסגרת פרויקט 
של  השבת”  עם  וחברתי  תרבותי  מפגש  “יוצרים 
המועצה. בשעה 21:00 בחוף נווה מדבר. מחיר: 50 ₪. 

לפרטים והרשמה: 02-9945020
שישי | 12 באפריל

  

יוצאים לטייל 
עם מסלוליוש

לאור הביקוש הרב ל'מעיינוש' – מדריך למטייל במעיינות יהודה, שומרון ובקעת הירדן, 
מוציאה מועצת יש"ע, יחד עם תנועת 'אמנה' ובית ספר שדה עפרה,

ספר חדש – 'מסלוליוש' – מדריך מסלולים באזור. 

לאחר חודשים רבים של הכנה ודקדוק אנו עומדים בימים אלה לקראת הדפסת המהדורה הראשונה 
של המדריך. מדריך זה, יחד עם ׳מעינוש׳ - מדריך המעיינות, הם כלי בידיו של המטייל בדרכו לחקור 

את פינות החמד באזור מרהיב זה. 
מומלץ לצאת לטייל איתם יחד עם המדריך החשוב ביותר של האזור – התנ"ך. 

רכישת שני מדריכי הטיולים זמינה כעת באתר

www.yeshaclick.co.il

+ 5 ש״ח דמי משלוח25 ש״חחדש!
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מועצת  של  החוץ  קשרי  אגף  ראש  לים  מעבר 
יש”ע וראש מועצת אפרת עודד רביבי, היה בשבוע 
ההתיישבות  של  הראשון  הרשמי  לנציג  שעבר 
שהתקיים   AIPAC בכינוס  חלק  שלוקח 
בוושינגטון. לאחר הכינוס המשיך רביבי במשימות 
אנשי  עם  פנים”  אל  “פנים  במפגשים  ההסברה, 
היהודיות  הקהילות  אנשי  ועם  יורק  בניו  מפתח 
כי  עולמו  תפיסת  את  איתם  חלק  רביבי  בעיר. 
“ההתיישבות היא לא הבעיה אלא הפתרון, אנחנו 
קידמנו ביהודה ושומרון את התעסוקה, התחבורה 
ולמצוא  לקופסא  מחוץ  לחשוב  צריך  והתברואה. 
אינטרסים משותפים כדי לחיות זה לצד זה”. בין 
שאר הפגישות, התארח רביבי יחד עם אלי פיאפש 
דני דיין שמשמש  יו”ר מועצת יש”ע לשעבר  אצל 

 . 1 כיום כקונסול ישראל בניו יורק.
מירי  והספורט,  התרבות  שרת  ילדים  משחק 
רגב חנכה בשבוע שעבר יחד עם ראש המועצה 
מגרשי  שני  דמרי,  יוחאי  חברון  הר  האזורית 
חדשים  קהילתיים  כדורגל  מגרשי   - “שחב”ק” 
. המגרשים  2 ביישובים כרמל ותלם שבהר חברון 
סינטטי  דשא  מגרשי  שבעה  מתוך  שניים  הם 
וזאת  גבוה  בסטנדרט  המועצה  ברחבי  שנבנו 
הודות למהפכת תשתיות הספורט שהובילה רגב 
ביהודה ושומרון במהלך ארבע השנים האחרונות. 
השרה רגב אמרה בטקס חנוכת המגרשים כי: “זו 
שנים  לאורך  ושומרון.  ביהודה  אמיתית  מהפכה 
ושומרון לא קיבלה תקציבים, לא למתקני  יהודה 
ספורט ולא לאירועי תרבות. אנחנו נמשיך לבנות 
ולפתח את יהודה ושומרון, למען עם ישראל, תורת 
דמרי   יוחאי  ישראל”. ראש המועצה  וארץ  ישראל 
“חנוכת מגרשי הסחבק בהר חברון מעלה  אמר: 
בטוח  ואני  החיים  באיכות  קומה  המועצה  את 

שהתושבים ייהנו מהם הנאה רבה”.
כתב  של  החדש  הגיליון  עכשיו  ריבונות 
מכון  ידי  על  שנערך  סקר  מציג  ‘ריבונות’  העת 
 73 של  רוב  כי  עולה  ממנו  ‘גיאוקרטוגרפיה’, 
אחוזים מתנגד או מתנגד נחרצות לרעיון המדינה 
שכלל  הסקר,  הארץ.  וחלוקת  הפלסטינית 
של  העדפותיהם  את  גם  בחן  נשאלים,   500

מתנגדי חלוקת הארץ לשתי המדינות. התוצאות 
המדינה  ממתנגדי  אחוזים  לפיו 85  נתון  חושפות 
ריבונות  של  בפתרון  מעוניינים  הפלסטינית 
כן,  כמו  ושומרון.  יהודה  על  מדורגת  או  מלאה 
ישנה התקדמות משמעותית בגיבוש מיזם הדגל 
הארצית  המתאר  תכנית  הריבונות,  תנועת  של 
הראשונה הכוללת את יהודה ושומרון כחלק בלתי 
הריבונות,  תנועת  ראשי  ישראל.  ממדינת  נפרד 
מתווה  בתכנית  רואות  מטר,  ונדיה  קצובר  יהודית 
תכנית  לעיבוד  בישראל  ההנהגה  עבור  ראשוני 
כבר  הריבונות  חזון  להגשמת  מעשית  מדינית 

בקדנציה הקרובה.
מסע  התקיים  שעבר  בשבוע  בשבילים  נוסעים 
הגרוטראלי המסורתי ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
הגרוטראלי הינו מסע שטח מיוחד, אשר מתבסס 
ומטרתו  שטח  רכבי  שאינם  ישנות  מכוניות  על 
להנגיש את טיולי השטח גם לאנשים שאינם בעלי 
רכבי שטח. במסע השתתפו 60 משתתפים ב-25 
התקיים  והוא  הארץ,  רחבי  מכל  שהגיעו  רכב  כלי 
בסיוע מועצת יש”ע ובעיקר לאחר עבודה מאומצת 
הגמ”ר  קצין  וקנין,  שלמה  יש”ע  מועצת  קב”ט  של 
אליצור  ורס”ן  שטרית  שמעון  סא”ל  מרכז  פיקוד 
בין  עבר,  ימים,  שלושה  שנמשך  המסע  טרבלסי. 
עציון  גוש  יהודה,  מדבר  חברון,  הר  בדרום  היתר, 
המשתתפים  התארחו  האירוע,  במהלך  ויריחו. 
ללינת לילה ביישובים כרמל בהר חברון ובאפרת. 
האירוע הסתיים באתר חלום יעקב בבית אל, שם 
קיבל את פניהם של המשתתפים ראש המועצה שי 
אלון אשר שמח לראותם והסביר להם על האזור 

. 3 והמקום המיוחד 
השמש  וימי  המתמשך  החורף  השחום  האירוס 
מוגברת  לפריחה  השנה  הביאו  בהפוגות,  שהיו 
של האירוס השחום, אשר צובע את ספר המדבר 
הפריחה  רקע  על  אותו.  ומחייה  סגול  בצבע 
הצבעונית יזמו בשבוע שעבר מדריכי בית הספר 
 . 4 ב’  בתקוע  פריחה  פסטיבל  עציון  כפר  שדה 
במהלך הפסטיבל הובילו המדריכים סיור מעגלי 
בשביל האירוס השחום ולקראת צהריים התקיים 
יחזקאל.  זיו  של  מוסיקלי  מופע  המרכזי  בדשא 

מנהל בית ספר שדה כפר עציון ירון רוזנטל אמר 
שצובעת  המדהימה  “הפריחה  הפסטיבל:  על 
מושכת  אחר  מעולם  ציור  הם  כאילו  ההרים  את 
מטיילים רבים. בחרנו לחבר אותם נכון אל הטבע 

באמצעות העיניים, הרגליים ומוסיקה מתאימה”.
מתנדבי “שומרים על הנצח” גילו  יום  שוד לאור 
מערת קבורה יהודית מתקופת בית שני שנחשפה 
במהלך עבודות עפר באזור יריחו. מערת הקבורה 
הינה מערה מתקופת בית שני, וניתן לשער כי היא 
חלק ממתחם הקבורה של ארמונות החשמונאים 
. המערה נחשפה לאחרונה בשל עבודות עפר  5
טרקטור,  באמצעות  מהאזור  ערבים  שביצעו 
לצורך עבודות חקלאיות. מטיילים שהגיעו למקום 
נבזזה  המערה  כי  בזעזוע  גילו  השבוע,  בסוף 
למטיילים,  ערבים  של  עדויות  פי  על  לחלוטין. 
ארונות הקבורה שהיו בו נעלמו מהמקום, ועצמות 
אדם שבורות מתגוללות בעפר הטרי. שוד עתיקות 
ביהודה  מתרחשת  ארכאולוגיים  נכסים  והריסת 
ושומרון באופן כמעט קבוע. הפעם, מערת קבורה 
נמחקה מעל פני האדמה בעבודות חציבה בלתי 
לקמ”ט  ונשנות  חוזרות  פניות  למרות  חוקיות, 
עתיקות במנהל האזרחי. מנהל הפעילות בתנועת 
זיק אומר כי: “אובדן של נכסי מורשת  יכין  רגבים 
וארכיאולוגיה, והמחדל המתמשך בכל הסוגיה הם 
ביזיון בלתי נתפס. הממשלה חייבת לאשר למנהל 
ולהציב  אדם  וכח  תקנים  עוד  להקצות  האזרחי 
ולענישה  העתיקות  לשמירת  ראויים  סטנדרטים 

קשה כלפי השודדים”.

 ________________לדיווחים ותמונות:
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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: הלל מאיר, עודד רביבי, אלי סבתי, נעם בדין, ידידיה ניימן, יוסי זליגר, מורשת 
Lishka@myesha.org.il  :ותרבות יריחו הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

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

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* 


