
1  יש”ע שלנו 

ל חומש מחמשת חומשי תורה עוסק כ
הספר  ושם  בתורה,  ייחודית  בקומה 
קוראים  מדוע  ייחודיותו.  על  מורה 
לספר “במדבר” בשם זה? הרי ישראל במדבר 
האחרון  הפסוק  ועד  מצרים  מיציאת  כבר 

שבתורה?
מעבר  הרבה  הוא  שהמדבר  היא,  התשובה 
המדבר  העם.  נמצא  בו  הגיאוגרפי  למיקום 
הוא בעיקר מקום בנפש וברוח. המדבר שאנו 
נוסע  שאתה  היפה  המקום  אינו  בו  עוסקים 
טוב.  בכל  ומלא  מאובזר  שטח  ברכב  אליו 
המדבר שבחומש “במדבר” הוא מקום הציה 
והצלמוות, הקשיים, הטעויות ורגעי החרדה. 
הוא  כי  בו  חיים  שלא  המקום  הוא  המדבר 

עוין לחיים, המדבר הוא המקום שאנו בנפש 
פנימה לא רוצים להיות בו.

מגיע  הוא  למדבר,  להגיע  מתכנן  לא  אדם 
בעל כורחו. הוא מסמל את התאונה, האכזבה 
מסגרות  לבנות  רוצים  אנו  והמצוקה. 
ועוטפות, מבקשים להיות שייכים  שתומכות 
את  להשקיע  חולמים  ולקהילה.  למקום 
ובשגשוג  בצמיחה  שלנו  והכישרון  האנרגיה 
ולפתע פורץ המדבר - בדרך כלל בהפתעה, 

תמיד מבלי שהזמנו אותו.
עסוק  להיות  יכול  אני  במדבר  כשאני 
בתסכולים ובהמתנה ליקיצה מחלום הזוועה, 
אבל ההמתנה לא תיתן מאומה, כי המציאות 
היא  הנכונה  התגובה  וקשוחה.  ריאלית  היא 

על הפרשה - במדבר

המדבר של הנפש
הרב חננאל אתרוג
ראש ישיבת שבי חברון

זמני השבת
זמני השבת

אנחנו  שנה  ל-70  מעל  כבר 
להסכמים  להגיע  מנסים 
שמבוססים על מניעים מדיניים 
הכישלונות  כל  לאומיים.  או 
סיכוי  היום  שאין  מוכיחים 
להגיע לשלום על בסיס זה. יש 
מלאה  זכות  ישראל  למדינת 
בשומרון  ביהודה,  לריבונות 
ובבקעת הירדן. זכות זו מעניקה 
אחריות  עם  יחד  סמכות  לנו 
השבוע  האזור.  לעתיד  לדאוג 
על  עובדים   – בישעמדה 
ומחזקים  חדשים,  אינטרסים 

את האחיזה שלנו כאן.
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ישעמדה

אלברט איינשטיין אמר פעם שההגדרה של 
אי־שפיות היא “לעשות אותו דבר פעם אחר 
פעם ולצפות לתוצאות שונות”. אם נשליך 
באזור  לקדם  הניסיונות  על  זה  ממשפט 
מסוגים  שלום  ותהליכי  מדיניים  תהליכים 
הרבה  לאשפז  נצטרך  אולי  אז  שונים, 

אנשים בתואנה לאי-שפיות.
שהדרך  לנו  שאומרים  שנה  למאה  קרוב 
לפלסטינים  ישראל  בין  לשלום  הנכונה 
ישראלים,  וויתורים  ומתן מדיני  היא במשא 
מארץ  חלקים  להם  לתת  היא  כשהמטרה 
ושומרון.  יהודה  בשטחי  מדינה  או  ישראל 
שהפרו  אלו  היו  הפלסטינים  שיטתי  באופן 
עוד  דם  של  לנהרות  וגרמו  ההסכמים  את 
של  הראשונים  ומימיה  הציונות  מראשית 
מדינת ישראל: משנת 1948 עד שנת 1967 
“כיבוש”  ירדנית ללא  הם חיו תחת שליטה 
ארגון  להקים  מהם  מנע  לא  זה  ישראלי. 
לחסל  שמטרתו  אש”ף  בשם  רצחני  טרור 
ששת  מלחמת  ישראל.  מדינת  את  לגמרי 
מדינות  ששלוש  לאחר  נפתחה  הימים 
אוסלו  הסכמי  להשמידנו.  עלינו  קמו  ערב 
של  קשות  סדר  הפרות  בגלל  הופסקו 
הנשק  הפניית  תוך  הפלסטינית  הרשות 
חיילי  נגד  הפלסטינית  למשטרה  שניתן 
ממשלת  ראשי  בין  הפסגה  מפגשי  צה”ל. 
עם  אולמרט,  ואהוד  ברק  אהוד  ישראל 
 2000 בשנת  הפלסטינית  הרשות  ראשי 
ובשנת 2008, נחלו גם הם כישלון. הם היו 
את  כולל  הכל,  כמעט  להם  לתת  מוכנים 
ירושלים, אך בגלל דרישתם המוגזמת של 
 100,000 מעל  של  מעבר  לאשר  הערבים 
כאילו  ישראל,  מדינת  לתחומי  ערבים 
מדובר ב’פליטים’, למרות היותם דור שלישי 

או רביעי לדור של 1948, הופסקו הדיונים.
גם בשנים האחרונות, כאשר ישראל רצתה 
הופסקו  ומתן,  המשא  לשולחן  לחזור 
לשחרר  מאזן  אבו  דרישת  לאור  השיחות 
זהות  תעודת  בעלי  רוצחים  מחבלים 
ישראל אף הקפיאה את  ישראלית. מדינת 
עשרה  במשך  ושומרון  ביהודה  הבנייה  כל 
מאזן  ואבו  טוב,  רצון  של  כמחווה  חודשים, 
עדיין אחז בסירובו לשבת ולהגיע להבנות. 
לנסיגה  מראש  ישראלית  התחייבות  בלי 
והכותל  ירושלים  כולל   ,67‘ לקווי  מלאה 
מוכן  היה  לא  הוא  השיבה,  וזכות  המערבי, 

להתחיל במשא ומתן.
הסכם שלום הוא התלכדות של אינטרסים 
משותפים כאשר כל צד מבין שזוהי נקודת 
הזמן הטובה ביותר בה הוא יוכל להשיג את 
ניסו  שנים  במשך  המקסימליים.  רצונותיו 
כולם לעשות שלום בין ישראל לרש”פ על 
בסיס אינטרסים מדיניים או לאומיים. פעם 

אחר פעם זה התפוצץ לנו בפנים.
המסקנה היא אחת - אין היום סיכוי להגיע 
המינימום  הזה.  מהסוג  אינטרסים  לשילוב 

אינו מתקרב  דורשים לקבל  שהפלסטינים 
יכולות  היו  ישראל  שממשלות  למקסימום 
הסוגיה  את  לפתור  מהלך  כל  לכן  לתת. 

הלאומית-מדינית יכשל. שוב ושוב. 
השלום  את  להביא  להצליח  שרוצה  מי 
ולייצר   ”restart“ לעשות  מחויב  לאזור, 
חשיבה אחרת, שכוללת אינטרסים אחרים. 
הפיתוח  את  לשים  היא  הנכונה  הדרך 
העדיפות,  סדרי  בראש  הכלכלי-אזרחי 
ולהעביר את הנושאים המדיניים לתחתית 

הרשימה, אם בכלל.
בסיס  על  פעולה  שיתוף  מרחבי  היום  יש 
חינוך,  כלכלי,  פיתוח  של  אינטרסים 
תחבורה, תיירות, איכות חיים וסביבה נוחה 
במרחב.  האוכלוסיות  שתי  עבור  למגורים 
אינטנסיבית  עבודה  נדרשת  כך  בתוך 
לפיתוח תשתיות כבישים חשמל ומים, דבר 

שלא נעשה כאן כבר הרבה שנים. 
באזור  הישראלית  הנוכחות  היום  כבר 
שתי  אצל  החיים  איכות  להעלאת  מסייעת 
לכך  ביותר  הטובה  הדוגמה  האוכלוסיות. 
היא יחסי העבודה בתעשייה אשר מורידים 

אצל  האבטלה  אחוזי  את  דרסטי  באופן 
להתפרנס  להם  ומאפשרים  האזור  ערביי 
עצמם:  בעד  מדברים  הנתונים  בכבוד. 
האבטלה  אחוזי  עומדים  ושומרון  ביהודה 
אחוזים,   81 על  הערבים  התושבים  אצל 
כאשר ברצועת עזה מדברים על 25 אחוזי 
יכולת  אבטלה. הסיבה המרכזית לכך היא 
ובחקלאות  בתעשייה  שלהם  התעסוקה 
עליונות  לאור  המתאפשרת  הישראלית 

צבאית ומודיעינית של צה”ל במרחב. 
השנים  של  המאתגרת  המשימה  זו 
הקרובות. יצירת איכות חיים יחד עם בטחון 
האזור  את  שירגיע  דבר  לתושבים,  אזרחי 
וירחיק ממנו גורמים קיצוניים. הגלובליזציה 
שטח  תלוי  הוא  הכל  שלא  אותנו  לימדה 
ומדינה, ואיכות חיים עם זכויות הפרט אינם 
גיאוגרפית.  לאומית  בזהות  רק  נמדדים 
בפני  פותחת  היא  תקדים  חסר  באופן 
האדם הפרטי שלל אפשרויות לאיכות חיים 
רואים  כבר  אנחנו  אישית.  ולהתפתחות 

ניצנים לכך יום יום. 
שיצעקו,  מתנגדים  הרבה  לכך  יהיו  נכון, 
שיתקפו ואולי אפילו יפנו לדרך הטרור, אך 
הישן  הדור  של  הקריסה  זעקות  יהיו  אלו 
לכישלון,  המיועדת  בדרך  שוב  שהולך 
אלו שפועלים בדרך של אי-שפיות, על פי 

הגדרתו של איינשטיין.
ישראל  מדינת  של  בזכות  מאמינים  אנחנו 
לריבונות ביהודה, בשומרון ובבקעת הירדן. 
והקשר ההיסטורי שלנו  ילידי האזור  אנחנו 
לכאן הוא חזק יותר מכל נרטיב אחר. זכות 
זו מעניקה לנו סמכות, אך היא מעניקה לנו 
מי  ולכל  האזור  לעתיד  לדאוג  אחריות  גם 
את  להעמיק  היא  כיום  המשימה  כאן.  שחי 
הנוכחות  את  ולחזק  כאן  שלנו  השורשים 
הישראלית – יחד עם חשיבה אחרת שתביא 

עתיד טוב יותר לכל תושבי הארץ והעולם.

דרוש Restart למאה הבאה המערכת

מי שרוצה להצליח להביא את 
השלום לאזור, מחויב לעשות 
חשיבה  ולייצר   "restart"
אינטרסים  שכוללת  אחרת, 
הנכונה  הדרך  אחרים. 
הפיתוח  את  לשים  היא 
סדרי  בראש  הכלכלי-אזרחי 
את  ולהעביר  העדיפות, 
הנושאים המדיניים לתחתית 

הרשימה, אם בכלל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חותם על מסמך ההכרה בריבונות הישראלית ברמת הגולן
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המשך דבר תורה מעמוד השער

לו  שיש  חומש,  הוא  גם  שהמדבר  הידיעה 
תפקיד. שהתורה לא תהא שלמה בלא החומש 
שייכים  להיות  מבקשים  אנו  הזה.  המיוחד 
מבקשת  והתורה  בביתך”,  “בשבתך  לתורה 
שנהיה שייכים גם “בלכתך בדרך”. בלא שחצינו 
את המדבר מוטל סימן שאלה על אמיתות וכנות 
הקשר בשבתנו בביתנו. איננו יודעים כמה זמן 
מהר  ממנו  לצאת  מבקשים  אנו  במדבר,  נהיה 
מתממשת.  הבקשה  תמיד  לא  אך  שניתן  ככל 
כך  מראש  הזמנה  ללא  למדבר  שהגענו  כשם 
השהיה בו עלולה להיות ארוכה מכפי שחשבנו. 
להתקיים  אמור  היה  שבפרשה  המסעות  סדר 
מחורב  יום  עשר  “אחד  מאד:  קצרה  תקופה 
דרך הר שעיר עד קדש ברנע”. בפועל, ה’זמני’ 
ונמשך ארבעים שנה. אנו  נהיה לקבוע  כמעט 

אך  וענבי  תאני  לארץ  לשוב  כבר  מתגעגעים 
כל עוד אנו במדבר, כדאי להכיר בכך שיש לו 
תפקיד חשוב בהעמקת בירור הזהות והשייכות 

לנשמה, לתורה.
ראשית לכל נברר שאנו בוטחים בבורא עולם, 
ביטחון שלא תמיד בא למבחן כשאנו מוקפים 
הוא  שהשי”ת  מאמינים  שאנו  מתוך  בטובה. 
שהוא  מאמינים  אנו  למדבר,  אותנו  שהביא 
גם צייד אותנו בכל הדרוש כדי לצלוח אותו. 
עם  מפגש  איפה  מחייב  המדבר  עם  המפגש 
עצמנו. חשוב מכך - הוא דורש אמון בעצמנו. 
נתבונן היטב באתגרי המדבר וככל שהם ייראו 
שהשי”ת  האמון  על  נלמד  כך  יותר  מסוכנים 
לפנינו  מציב  לא  הקב”ה  כי  כלפינו.  רוחש 

אתגרים שלא נוכל לעמוד בהם.

והתורה מלמדת שכדי לצלוח את המדבר אנו 
הוא  הראשון  יסודות.  בשני  להתמקד  צריכים 
הזהות – “איש על דגלו לאותותם לבית אבותם”, 
להיזכר מי אני באמת ולא מי אני מנסה להיות. 
השני הוא לערוך מפקד, ספירת מלאי, מסדר 
לפני יציאה למסע. להתבונן על עצמנו ולברר 
שם  דווקא  לפעמים,  לנו.  יש  ומה  איתנו  מי 
נלמד מה חשוב ויקר לנו כיוון שכוחנו מוגבל 
על  שצברנו.  כל  את  איתנו  לשאת  נוכל  ולא 
מה נסכים לוותר וממה לא נוכל להיפרד. כבר 
שמעסיקים  שדברים  לגלות  נופתע  בתחילה 
חשובים  לא  מהיום,  גדול  חלק  במשך  אותנו 
שביומיום  שדברים  לדעת  ניווכח  באמת.  לנו 

מוסטים לשוליים מתגלים כליבת החיים. 

בית דו משפחתי 
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       דו משפחתי 122 מ"ר

בלבד1,204,000 ₪
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נגיעה מירושלים, הישוב כוכב השחר הנמצא במרחק 30 דקות בלבד 

מירושלים ונמצא בתנופת בניה ועשיה.

 • לפרטים אמיר •
054-2048322 

 קהילה חמה 
ומגוונת 

30 דקות בלבד מירושלים 
כשקהילה ובית נפגשים 

בית צמוד קרקע בהזדמנות 
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נוף השחר
27 דקות מירושלים

המדבר של הנפש
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C I T Y  O F  T H E  T A B E R N A C L E ן כ ש מ ה ר  י ע

Ancient Shiloh
בית לאירועי תרבות

ִשיֹלה הקדומה
Land of Biblical Heroes

 יום רביעי
 ב’ בסיון תשע”ט

5.6.19
בשעה 20:30

פתיחת שערים בשעה 20:00

 קלידים: ערן קליין 
 כלי הקשה: יוני שרון  

סנטור וסאז': משה שלו

בית לאירועי תרבות
ִשיֹלה הקדומה

לר
 ה
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ור
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 א
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ב: 
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עי

ביני לנדאו
 בהופעה
אקוסטית
מיוחדת

לכבוד צאת 
האלבום החדש מבוע 

 02-5789111 | A-shiloh.co.il | tickchak.co.il/5466:להזמנת כרטיסים

 בהופעה
אקוסטית
מיוחדת

19:30 עצרת מרכזית ברחבת הכותל המערבי

בס"ד

ביום ראשון, כ"ח באייר תשע״ט | 16:00 התכנסות

החברה לשיקום ולפיתוח
 הרובע היהודי בעיר העתיקה 

בירושלים, בע”מ לזכר הרב יהודה חזני זצ"ל מייסד הריקודגליםעירית ירושליםעם כלביא

  

מומלץ לטייל איתו יחד עם
  המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה 30 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il |  02-6211999 :לרכישה

יצא לאור

מדריך המסלולים של 
יהודה שומרון ובקעת הירדן

* כולל דמי משלוח



5  יש”ע שלנו 

מה יקרה
ביני לנדאו בשילה הקדומה / ב’ בסיון 5 ביוני

לנדאו באתר שילה הקדומה.  ביני  והיוצר  המועצה האזורית בנימין מזמינה אתכם להופעה אקוסטית של הזמר 
ההופעה הינה הופעה מיוחדת לכבוד צאת אלבומו החדש של לנדאו – “מבוע”. בשעה 20:30 בבזיליקה שבאתר. 

מחיר: 60 ₪. לפרטים והרשמה: 02-5789111

יהורם גאון ויונתן רזאל בהר חברון / כ”ח באייר 2 ביוני
ירושלים  יום  חוגגת  חברון  הר  האזורית  המועצה 
עם ענקי הזמר יהורם גאון ויונתן רזאל – 2 הופעות 
בכרטיס אחד. המופע יתקיים בשעה 21:00 באמפי 
מיתר. מחיר: 50 ₪. לפרטים והרשמה: 08-6254802

יום ירושלים ביריחו / כ”ח באייר 2 ביוני
סיור בבתי הכנסת ביריחו, שלום על ישראל ונערן, ובתל יריחו. 
יציאה ממושב נעמה )על כביש 90 בבקעת הירדן( ב-9:00 בבוקר 
בליווי צה”ל. סיום משוער בשעה 12:00. מחיר: 70 ₪ לאדם, 35 

₪ לחיילים ולתלמידים. לפרטים והרשמה: 052-3527313

רביעי | 5 ביוני

יום הזיכרון 
סיורים לקבוצות ומוסדות חינוך

יום שני | ה' אייר | 1.5
8:30 -  סיור בעקבות לוחמים בהר הזיתים

11:00 – השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי 
              בחלקת חללי הרובע

11:30 - סבב סיורים נוסף  

הפעילויות ללא עלות | | סבסוד אוטובוסים למוסדות החינוך | האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הביטחון

 www.hazeitim.co.il | *6033 :מידע פרטים והרשמה מראש חובה

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי | ב' באייר | 17.04
20:30 - סיור בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:30 - ערב שירי זיכרון ביד אבשלום

i

ומורשת מזמינים  ירושלים  ומשרד  בירושלים  מועצת בתי העלמין 
את הציבור הרחב, תלמידי בתי -ספר, תיכונים, ישיבות ואולפנות ל: 
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 הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

משה להב 
והטיש הגדול

ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ו ת ב
ערב שירי לוחמים

הרשמה מראש חובה | הסעות מגבעת התחמושת

אוטובוס אגד קו 84 ישיר וממוגן לפסגת הר הזיתים מתחנת הרכבת הקלה, בגבעת התחמושת בימים א-ה לאורך כל שעות היום

מועצת בתי העלמין בירושלים ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים את הציבור לחוויה היסטורית, חינוכית ומרגשת:
עולים לומדים ומסיירים בהר הזיתים 

תוכנית של מפגשים וסיורים עם טובי החוקרים של הר- הזיתים.
נפגש ב"בית -החושן" בפסגת הר הזיתים, להרצאת חוקר עם ארוחת ערב קלה ובריאה,

ונסייר אחר מייסדי האומה, הסיפורים שמאחורי ועוד...

בו
בי

ן ר
רו

ש
ם: 

לו
צי

י"ח באייר
)ל"ג בעומר( 23/5

"שבר קרב אל שבר"
על חורבן בית 

העלמין בתקופת 
השלטון הירדני

עם החוקרת: 
שרה ברנע

כ"ה באייר
30/05

מלחמת העולם 
הראשונה
בראי מצבות
הר- הזיתים

עם החוקרת: 
שרה ברנע

ג' בסיוון
06/06

סלבודקה, חברון 
וירושלים

ישיבת חברון 
המעטירה

עם החוקר: 
ישראל הראל

י' בסיוון
13/6

אלטלנה בירושלים 
מלחמות היהודים 

על הקבורה 
במלחמת העצמאות

עם החוקר: 
יהושע לביא

י"ז בסיוון
20/6

גיבורים וקברנים 
הדרמות של ההר 

במלחמת 
השחרור

עם החוקר: 
יהושע לביא

כ"ד בסיוון
27/06

90 שנה למאורעות 
תרפ"ט

בעקבות חללי המאורעות 
הקבורים בהר 

עם החוקרת: 
שרה ברנע

הפקה:

המחיר כולל הסעה, הרצאה, סיור וארוחת ערב קלה.
מבצע לנרשמים באתר הרישום.

www.hazeitim.co.il | *6033 :)למידע, פרטים והרשמה מראש )חובה
נקודת מפגש בכל יום חמישי בחניון גבעת התחמושת בשעה 16:30 ומשם הסעה להר הזיתים

הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

₪25
בלבד

חמישי תרבות
תכניתבהר הזיתים

לחודשים
אייר-סיוון

בעקבות קוממיות ישראל
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mitnachlot.co.il חני פנש  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

הזה  היום  את  זוכרת  ואני  שנה   28 עברו  כבר 
כאילו זה היה אתמול; יום יפה אחד בתחילתו של 
ואני נמצאת בחדרו הקטן של סבי.  חודש שבט, 
מסביבנו יש עוד אנשים, שעסוקים בכל מה שלא 
חשוב. אין לי מושג על מה הם מדברים וזה גם לא 

אכפת לי. סבי מבקש ממני שאשב לידו.
הרבה  מרגישה  שתמיד  ה-8,  בת  הקטנה  אני 
ולא  פזור  בשיער  האמיתי,  מגילה  בוגרת  יותר 
סבי  של  המיטה  למרגלות  מתיישבת  מסורק, 
מספרת  אני  אותו.  לעודד  ומנסה  והחזק  הגדול 
לו מה עשיתי בבוקר ואלו דברים חדשים למדתי 
על העולם. המבט שלו אומר לי שלא משנה מה 
הוא  עוד.  לשמוע  ישמח  הוא  כרגע,  לו  אספר 
התרופה  בקבוקון  את  לו  להביא  ממני  מבקש 
שהוא תמיד לוקח כשדוקר לו בחזה, ואני מושיטה 
לו את הבקבוקון בתקווה שזה מה שיחזק אותו 
והוא יקום מהמיטה כמו בכל יום אחר. הוא מחייך 
ומדבר אליי ברוך שלא ממש אופייני לו. אני קצת 

מתחילה לחשוש. איפה סבי הקשוח והענייני?
מתלבש,  מהמיטה,  קם  הוא  דקות  כמה  לאחר 

ויוצא עם סבתי לסיבוב בשוק.
יותר לא ראיתי אותו.

לעצמי  שיחזרתי  רבות  ופעמים  עברו,  שנה   28
את היום הזה, ושאלתי את עצמי מה הייתי יכולה 
סבי,  את  להציל  יכול  היה  שאולי  אחרת  לעשות 

שחטף התקף לב באמצע הרחוב.
אם הייתי מתעקשת שינוח עוד קצת, או מסבירה 
שונה  התנהגותו  כמה  עד  שסביבי  למבוגרים 
מבדרך כלל - אולי הייתי מונעת פרידה מהאיש 
גם  כנראה  והיה  הרבה,  כך  כל  עלי  שהשפיע 

היחיד שיכולתי לסמוך עליו בעיניים עצומות.
גדול  כאיש  שנתפש  סבי,  של  תדמיתו  למרות 
ורגזן שנהג לקטר על התנהגותם של סובביו, לא 
זכור לי אף מקרה שהוא כעס עליי או הביע את 
אכזבתו ממעשיי. לאחי הצעיר לעומת זאת היה 
שכל  שובב  טרזן  בו  ראה  סבי  ממני.  מזל  פחות 
על  העולם  את  ולהפוך  להרוס  לשבור,  מטרתו 
פיו. לעיתים חשבתי שסבי מזהה באחי את עצמו 
ומנסה למנוע ממנו לעשות את אותן  בצעירותו, 

הטעויות שהוא עשה בחייו.
בינינו, לרושם שנוצר על אחי בהחלט היה בסיס 
מפחדת  עצמי  את  מצאתי  פעם  לא  מוצדק. 
פעם  בכל  מעשיו.  בעקבות  שיגיעו  מההשלכות 
שהיינו בביתם של סבי וסבתי, והיינו שם הרבה, 

ניסיתי לרסן את אחי ממחשבותיו השובבות.
שכנעתי אותו ללכת לשחק במרפסת ולא לפתוח 
את המגירות שבחדר השינה, אמרתי לו שכדאי 
סבתא  של  שבספריה  הספרים  את  שנקרא 
במקום לנבור בארון השירות הישן. אחד הדברים 
שאחי אהב יותר מכל היה לפרק ולהרכיב מחדש 
דווקא  מדובר  היה  לרוב  ניתן.  שרק  דבר  כל 
בדברים שסבי שמר לעצמו, שהרי רוב הסיכויים 

שאת האהבה לעניין קיבל אחי ממנו.
במשך חודשים רבים אחי שם לו למטרה לפרק 
שהייתה  סבי,  של  החדשה  הגילוח  מכונת  את 
לא  אני  שבאמבטיה.  המגירות  באחת  מונחת 
לראש,  לו  להיכנס  הזה  לרעיון  גרם  מה  יודעת 
במכונת  נוגעים  שאם  יודע  דעת  בר  כל  שהרי 
הגילוח של סבא, התוצאות לא יאחרו להגיע. אחי, 
שמאוד אהב את מכונת הגילוח, חייך חיוך סקרן 

כשהוא מרכיב ומפרק את מכסה המכונה בזמן 
שסבא ישן את שנת הצהריים הקבועה שלו מול 

הטלוויזיה שבסלון.
בדיעבד אני מבינה עד כמה הייתי ילדה מודעת 
ואחראית. זאת שמסדרת את זירת ההתרחשות 
כל  את  לזרוק  שדואגת  זאת  מעשה,  לאחר 
בוויטרינה  מצא  שאחי  הסוכריות  של  העטיפות 

וחיסל בשקט במסדרון.
ידעתי  שתמיד  בגלל  אולי  כעס.  לא  סבא  עליי 
את הגבולות - מה אסור ומה מותר. הוא גם היה 
מחצתי  שבע  כשבגיל  אותי  שפט  שלא  היחיד 
ידו של אחי במשקולת ברזל של אבא שלי  את 
שהייתה מונחת מתחת למיטה ובכך גרמתי נזק 

לאחת מציפורני ידו הקטנה.
אך  לאחי,  שעשיתי  מה  על  הצטערתי  כך  כל 
דבר.  שינה  ממש  לא  זה  שסביבי  למבוגרים 
לכעסם של הוריי על מה שעשיתי לא היו גבולות. 
סבי לעומת זאת, שנקרא לטפל באצבע הפצועה 
חמלה  מלא  במבט  עליי  הסתכל  אחי,  של 
והרגשתי שמישהו סוף סוף רואה את הכאב שלי.
המוות של סבי היה המוות הראשון שחוויתי בחיי. 
הוריי, שגם הפעם לא ידעו מה צריך לעשות ומה 
לגמרי  התעלמו  מקרים,  בכאלה  לילדים  להגיד 
מהאחריות ההורית שלהם והחליטו שלא לשתף 
אולי  יודע,  מי  היחיד.  סבנו  של  בפטירתו  אותנו 

פשוט לא נשים לב שהוא נעלם.
כשהוא  החולים  לבית  הגיע  שלי  שסבא  למרות 
לאחר  ספורות  דקות  כמת  והוגדר  הכרה  ללא 
ולספר  הביתה  לחזור  צורך  הרגישה  אמי  מכן, 
לכולם שהוא רק מאושפז. לא קניתי את גרסתה 
נוכח כל הדמעות שזלגו מעיניה. עם זאת, גם לא 
לא  שהיא  הבנתי  כי  טעותה,  על  אותה  הוכחתי 
זו הפעם הראשונה בחיי בה  זאת.  תוכל לשאת 

הבנתי עד כמה עליי להיות חזקה בשביל כולם.
עם פטירתו של סבי הבנתי שמחנכים גדולים לא 

צריכים לדבר הרבה. הם צריכים להוות דוגמא. 
במצבים רבים בחיי ידעתי בדיוק מה עליי לעשות 
בפנים  אצלי  בנה  שסבי  השדרה  עמוד  בזכות 
להשפיל  ולא  לגנוב  לא  לכך.  לב  ששמתי  מבלי 
אחרים. לא לפחד מהפחד גם כשממש מפחיד. 
לא להפנות גב כשמישהו זקוק לעזרה. לא לבגוד 
את  שמעתי  לא  במוחי  מהקושי.  להתייאש  ולא 
ראיתי  האלה,  הדברים  את  אומר  סבי  של  קולו 
את מבטו ואת גופו הזקוף שמוכן לזנק בכל רגע 

על מנת לעזור, להציל ולתמוך.
ראיתי  שלי.  סבא  על  לחלום  נהגתי  רבות  שנים 
הרגשתי  תמיד  וכשהתעוררתי  בחלומותיי  אותו 
הוא  בו  האחרון  החלום  את  גדולה.  ואהבה  חום 
לא  הוא  ומאז  שנים,  שש  לפני  חלמתי  הופיע, 
ראיתי  ההוא  בחלום  בחלומות.  יותר  אליי  בא 
אותו יושב על הספה אצלנו בסלון מוקף בנינים 
יותר  וצוחק. לא הייתי צריכה  שלו, הילדים שלי, 
מזה על מנת לשחרר אותו לחופשי. החלום עזר 
שמונה  בת  שלילדה  העובדה  עם  להשלים  לי 
כנראה אין כל כך מה לעשות נגד המוות שאורב 
בפתח. הבנתי שלא משנה מה הייתי עושה אז, 
באותו היום, בתחילתו של חודש שבט לפני 28 

שנה - עדיין סבא שלי היה נפטר.
כל שנה, לפני יום האזכרה של סבי, אני מתכננת 
פעם  בכל  אך  מיוחד,  במשהו  היום  את  לציין 

משהו מונע זאת ממני.
אותה  שאציין  מבלי  עברה  האזכרה  השנה  גם 
באופן מיוחד. לכן החלטתי שלכבוד יום הולדתו 
את  אכתוב  אייר,  בכ"ג  שיחול  סבי,  של  ה-105 
הזיכרון שלי ממנו, ו בכך אספר על האיש המיוחד 

שפעם חי בעולם הזה.

לזכרו של חיים הרש בן שנדל וקלמן נודלמן, סבי 
היקר ז"ל.

נפלאות החיים



7  יש”ע שלנו 

שירת המונים בגוש עציון / א’ בסיון 4 ביוני
מתנ”ס גוש עציון מזמין את כולם למופע לכבודה של ירושלים. בניצוחו של יאיר הראל נשיר יחדיו את שירי ירושלים 

בשירת המונים אדירה. בשעה 18:00 באודיטוריום גוש עציון. מחיר: 20 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9937999

סיור במזרח ירושלים עם בי”ס שדה כפר עציון / כ”ח באייר 2 ביוני
ייחודית ברחוב נעמי, סמוך  52 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, ביום ירושלים. נפתח את הסיור שלנו בתצפית 
לקולנוע “יס פלאנט” בשכונת אבו תור ומשם נדלג בין  בתי הערבים והיהודים בשכונה ונראה הכי מקרוב שרק 
אפשר את הפערים הגדולים והגבולות הבלתי נראים בתוך העיר. ניחשף לבנייה, לתשתיות ולסגנון החיים בשכונות 
השונות ונדון בזהות של ערביי מזרח ירושלים, בתוכנית המאה, בביטחון ובהזנחה של העיר המאוחדת. בשעה 16:00 

ברחבת קולנוע “יס פלאנט”. לפרטים והרשמה: 054-2276201
ראשון | 2 ביוני

19:30 עצרת מרכזית ברחבת הכותל המערבי
עם הזמר החסידי העולמי בני פרידמן

במעמד: הרבנים הראשיים, רבנים, שרים, חברי כנסת, ראש העיר ואישי ציבור בליווי תזמורת 'להבה'

בס"ד

שנה לשחרור ירושלים  52
 ביום ראשון, כ"ח באייר תשע״ט, נצעד כולנו 

 ברחובות ירושלים אל רחבת הכותל המערבי בשירה ובריקודים,
ונאחד את ירושלים לנצח

החברה לשיקום ולפיתוח
 הרובע היהודי בעיר העתיקה 

בירושלים, בע”מ
עירית ירושליםעם כלביא

 16:30
הרקדה המונית נפרדת

בנים, מול בית הכנסת הגדול, בליווי להקת ׳שיר חדש׳
בנות, מול ישורון, בליווי להקת ׳לב טהור׳ | ׳פרחי ירושלים׳

 16:00
התכנסות

 בנים רחבת היכל שלמה 
בנות ברחוב בצלאל, ליד גן סאקר

 17:45
ממשיכים לכותל

דרך שערי העיר העתיקה
בליווי תזמורת ישיבת בנ«ע ׳כינור דוד׳

לזכר הרב יהודה חזני זצ"ל מייסד הריקודגלים

ְתֵלנּו׳ - ירושלים אחת כותל אחד ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָכּ ׳ִהֵנּ

מה יקרה



יש”ע שלנו  8

אריאל  אוניברסיטת  מושל פלורידה באריאל 
דה- רון  פלורידה  מושל  את  השבוע  אירחה 

ד”ר  ורעייתו  אדלסון  שלדון  עם  יחד  סנטיז 
ואת חברי המשלחת מפלורידה.  אדלסון  מרים 
הבנות  למזכר  החגיגי  החתימה  במעמד 
האוניברסיטה  לבין  אריאל  אוניברסיטת  בין 
לדה-סנטיז  הוענקה  פלורידה  של  האטלנטית 
. המעמד המרגש  1 תעודת יקיר האוניברסיטה 
נחתם במעמד ראש העיר אלי שבירו, מכובדים, 
תעודת  מהאוניברסיטה.  וסטודנטים  סגל  חברי 
יקיר האוניברסיטה ניתנה למושל קליפורניה על 
ישראל  למדינת  ומחויבותו  מנהיגותו  מסירותו, 
וכן על פועלו לחיזוק הקשרים בין אוניברסיטת 
אריאל לבין מדינת פלורידה. נשיא האוניברסיטה 
תודה  מוקירים  אנו  “היום  דנון:  יהודה  פרופ’ 
אריאל  אוניברסיטת  של  אמת  חבר  ומכבדים 
מזכר  על  החתימה  כולה.  ישראל  מדינת  ושל 
של  האטלנטית  האוניברסיטה  עם  ההבנות 
למען  מוסדות  שני  בין  לחיבור  תביא  פלורידה 

שיתופי פעולה והתקדמות אקדמית עתידית”.
יש”ע  מועצת  יו”ר  נפגשו  ביום שני  היסטורי  חדר 
אלון,  שי  אל  בית  מועצת  ראש  דורני,  חננאל 
ומנכ”ל  ליבמן  שירה  אל  בית  מועצת  מנכ”לית 
יוגב  מוטי  ח”כ  עם  דילמוני  יגאל  יש”ע  מועצת 
וקידום  לפגישה בנושא פיתוח תשתיות מרחביות 
יוגב,  ח”כ  התעקש  הדיון,  בסיום  אל.  בבית  הבניה 
עם  יחד  לבקר  ובא,  הקרב  ירושלים  יום  לקראת 
בו  החדר   - מיוחד  במקום  ההתיישבות  ראשי 
החליטה ממשלת ישראל בראשות לוי אשכול, עם 
ירושלים,  פרוץ מלחמת ששת הימים, על שחרור 
אז  שימש  החדר  הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה, 
כמקלט אליו ירדו חברי הממשלה בעקבות הפגזות 
הסיעות.  לחדרי  בסמוך  נמצא  הוא  ירושלים.  על 
שלטים  בו  והוצבו  החדר  נוקה  שנים  כמה  לפני 
שהתרחש  ההיסטורי  האירוע  על  המסבירים 
בחדר, הכוללים ציטוט מתוך ספר ישעיהו: “שמחו 

מועצת  יו”ר  אוהביה”.  כל  בה  וגילו  ירושלים  את 
יש”ע חננאל דורני אמר: “מרגש להיות כאן, במקום 
ההיסטורי הזה, בשבוע בו אנו מציינים את היום בו 
שוחררו ירושלים וחבלי אבותינו שביהודה ושומרון. 
המכפלה,  ולמערת  לכותל  חזרנו  הזה  מהמקום 
לבית אל ולשומרון, לבקעת הירדן ולגוש עציון. זהו 
הריבונות  החלת  יהיה  הבא  שהמהלך  טבעי  רק 

. 2 באזור” 
בראש  בחרה  כץ  פרס  ועדת  הלכה  פרסי 
ישיבת הר ברכה ומחבר סדרת הספרים “פניני 
הלכה” הרב אליעזר מלמד כאחד הזוכים בפרס 
אשר  ולאישים  למוסדות  התשע”ט  לשנת  כץ 
היהודית  והמחשבה  ההלכה  ליישום  תורמים 
ההסדר  ישיבות  מאיגוד   . 3 המודרניים  בחיים 
נמסר: “אנו מברכים את הרב מלמד על זכייתו 
בפרס ועל ההכרה הציבורית בתרומתו הענפה 
“פניני  ספרי  בימינו.  ההלכה  ללימוד  הרב  של 
הלכה” מפרים את בתי המדרש ביצירה רוחנית 
ידי  על  ואתר  אתר  בכל  ונלמדים  מקורית, 

תלמידים בכל הגילאים”.
יוצרות עצמאות תלמידות אולפנת אמי”ת להב”ה 
היוזמות  בדירוג  הראשון  במקום  זכו  מקדומים 
בתכנית  מוגבלויות  לבעלי  לסיוע  מוצר  לעיצוב 
“עצמאי בשטח” בשיתוף הפיקוח על מגמת העיצוב 
אמדוקס.  חברת  ובלווי  הילד  זכויות  על  והפיקוח 
מגמת  תלמידות  בוז’נה,  ורחל  גרינשטיין  טליה 
ובמסגרתה  בתכנית,  השתתפו  באולפנה,  עיצוב 
פיתחו מוצר ייחודי: אפליקציות  המסייעות לילדים 
חולי CP בתקשורת, תרבות פנאי ועצמאות בשטח, 
המתבססות על פלטפורמת מערכת מיקוד מבט. 
בפני  שלהן  הפיתוח  את  השבוע  הציגו  השתיים 
“הכרישים” - משקיעים ויזמים, ובפני מומחים אנשי 
אמדוקס ועמותת “תעשיידע”, וזכו במקום הראשון 
בדירוג המומחים. בימים אלה עובדות התלמידות 

  . 4 על סיום פיתוח המוצר והנגשתו לציבור 

מעמיקה,  הפלסטינית  הרשות  בשטח  רגבים 
פעילות  את  האירופי,  האיחוד  בעזרת 
ההשתלטות שלה על אדמות בלב גוש עציון בין 
כביש 60 ליישוב נווה דניאל. בשנתיים האחרונות 
אסטרטגית  החולש  זה,  באזור  הרש”פ  הקימה 
כביכול,  עתיק  כפר  ירושלים-חברון,  כביש  על 
שיטת  על  “שושחלה”.  בשם  מכנה  היא  אותו 
תנועת  של  הפעילות  רכז  מספר  העבודה 
“בשנתיים  חמו:  ישי  ושומרון  ביהודה  ‘רגבים’ 
האחרונות פעילים מהעיירה הערבית אל חאדר, 
המקבלים מימון מהרשות הפלסטינית והאיחוד 
שומרות  שתי  של  לשרידים  נכנסו  האירופי, 
עתיקות, אותם מבנים חקלאיים הנפוצים מאוד 
אותם  שיפצו  ירושלים,  ובהרי  הסטף  באזור 
והפכו אותם לבתי מגורים, ומשם הדרך הייתה 
חדשים  רבים,  מבנים  עוד  של  להקמה  קצרה 
לחלוטין”. השלט על המבנים המשופצים, עליו 
כי  מספר   , 5 האירופי  האיחוד  סמל  מתנוסס 
במקום שכן כביכול כפר עתיק בשם שושחלה, 
מציאות  מגלה  האוויר  בתצלומי  שעיון  אלא 
נבנו  האחרונות  בשנתיים  רק  לגמרי:  אחרת 
מעל 15 מבני מגורים, המחוברים לתשתית של 
חשמל סולארי ומיכלי מים בעזרת מימון אירופי. 
עיון בתצלומי אוויר משנת 1967 ובמפה עתיקה 
משנת 1880 גם הוא מעלה כי במקום לא היה 
הממחישה  נוספת  דוגמה  “זוהי  חמו:  ישי  דבר. 
היטב כי אין ואקום בשטח. כאשר מדינת ישראל 
ושומרון,  ביהודה  המקרקעין  את  מסדירה  לא 
ההזדמנות  את  מנצלת  הפלסטינית  הרשות 
כדי להשתלט על השטחים הללו ולספח אותם 

לשליטתה דה פקטו”.

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com
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