קול הכבוד

ביוזמת מועצת יש"ע ,השתתפו לראשונה סטודנטים מאוניברסיטת אריאל
בכנס אילת לעיתונות (עמ' אחורי)

שלנו

 | 315במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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גל של אור
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

“מה השתנה מאז ה 4-בנובמבר
 ”?1995שאלה כותרת הפאנל
שפתח את כנס אילת לעיתונות
 ,2012בתחילת השבוע .מי שנכח
באירוע יכול היה לראות שהרבה לא
השתנה .אף ש 17-שנה חלפו להן –
עדיין שולט בתקשורת שיח בוטה,
מכליל ומסית לאלימות כלפי מגזר
שלם ,כמעט כמו ביום שלאחר רצח
ראש הממשלה רבין .בישעמדה
השבוע – תמצית מדבריו החריפים
של יו”ר מועצת יש”ע דני דיין,
שהשתתף בפאנל ,לצד עיתונאים
בכירים ומעצבי דעת קהל.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:07
תל אביב 16:23
חיפה 16:12

יציאה
17:20
17:21
17:19

כניסה
16:13
חברון
16:12
שכם
באר שבע 16:23

יציאה
17:20
17:19
17:22

מי אני ומה שמי?
החידה לילדים
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מפרידים פסולת
מה קורה

על הפרשה חיי שרה
מאז ולתמיד

פ

רשתנו ,פרשת חיי שרה-שבת חברון,
מהווה אבן יסוד בקניין הארץ ,הקניין
הראשון של אבי האומה בארץ ישראל.
עפ"י חלק מהמדרשים והמפרשים קניין מערת
המכפלה ,שלכאורה היה הליך רכישה רגיל של
חלקת קבר עבור קבורתה של שרה ,היה ניסיון
נוסף בין הניסיונות שהתנסה אברהם אבינו
מדרגה אחר מדרגה .ננסה להאיר שתי נקודות
מרכזיות העולות בדברי חז"ל ובסדר האירועים,
בהבנת הניסיון בקניין המערה ,בבחינת "מעשה
אבות סימן לבנים".
הנקודה הראשונה :עפ"י סדר הפרשיות פטירתה
של שרה אמנו אירעה תיכף לאחר ניסיון
העקידה וכדברי המדרש :השטן מספר לשרה
על עקידתו של יצחק ופרחה נשמתה .אברהם

הרב הלל הורוביץ
חברון

אבינו לאחר ניסיון העקידה זכה לעליה רוחנית
של עומק אמונה והתבטלות לה' כפי שהתורה
מעידה עליו "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה"
ובשיא הגובה הרוחני מתבשר אברהם אבינו
על פטירתה של אשתו שרה .נרשה לעצמנו
לרגע לדמיין את אברהם ברגעים אלו :מדרגתו
הרוחנית לאחר העקידה בשמי שמיים ,קדוש
וטהור; נצרף לזה את האבלות הכאב והבכי על
האבידה הגדולה בהסתלקותה של שרה  -הרי
היינו מצפים ברגעים אלו לפתוח את הפרשה
בתיאור רוחני המספר על אברהם שהיה הולך
ומתבודד באוהלו ,שופך שיח תפילה לבורא
עולם ,אומר בבכי קורע לב תהילים ווידויים,
ממשיך בעבודה רוחנית והתדבקות בה' ומקבל
המשך בעמוד 6

יש”ע שלנו \\ 1

של מי הלקח הזה

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

פה ושם
חברון  -עיר החיבור
נתנאל אלינסון

בפרשת חיי שרה אנו נפגשים עם אורה של העיר
חברון .חברון היא בירתו ההיסטורית של אזור דרום
ההר  -נחלת שבט יהודה .מיקומה בעמק פורה,
על פרשת דרכים ,ועל גבול ההר והמדבר הקנו
לה חשיבות יתרה .אולם לא תנאיה הטבעיים הם
אלו שהקנו לה את הודה המיוחד ,אלא האירועים
המשמעותיים בהם נשזרה העיר בקורות ימיו של
עם ישראל .בחברון מתיישבים אברהם ויעקב,
ובה נקברים גם יצחק ושלושת האימהות ,בחברון
מבקרים המרגלים טרם כניסתם לארץ ישראל,
בחברון מתיישב כלב בן יפונה לאחר שמכרית משם
את בני הענק ,ובחברון עולה דוד למלוכה.
השם "חברון" רומז לסגולתו של מקום -חיבור וחברות.
מה משמעותו של אותו חיבור?
ראשית נציין שמיקומה הגיאוגרפי של חברון מורה על
חיבור :בחברון מתחברות שתיים מהדרכים החשובות
ביותר העולות לארץ ישראל מדרום -האחת עולה
מבאר שבע דרך קמר דהרייה ,והשנייה עולה מכיוון
עבר הירדן וערד דרך קמר מעון .שתי הדרכים נפגשות

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה

בסמוך לחברון .כלומר -חברון הייתה העיר ההררית
הראשונה שהבאים מדרום הארץ הגיעו אליה בכל
דרך .מיקומה של חברון בין אזור החקלאות ההררית
לאזור המרעה המדברי אף הוא מקנה לה חיבור
מיוחד בין שני אזורים שונים ,וכבר רמז על חיבור זה
יעקב בברכתו ליהודה שחברון עתידה ליפול בחלקו.
אך ענייני החיבור בחברון נרמזים גם בקורות העיר.
המדרש אומר "ולמה נקרא שמה חברון? שהתחברו בה
איתני עולם" (מאור האפלה ק"ו) .ארבעה זוגות קבורים
בחברון -אדם וחווה ,אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב
ולאה .חיבור כפול הוא זה -בין איש לאשתו ובין הזוגות
כולם .או במילותיו הקולעות של הרש"ר הירש" :שם
המקום שעל פיו נקראת המערה היה מכפלה .שם זה
רומז על מבנה זוגי שאין כמוהו יפה לקבורת הזוגות...
ערך קשרי המשפחה הקושרים את האשה ללב
בעלה ואת ההורים ללב בניהם ,ערך זה היה מעתה
לקשר בל ינתק עם אדמת ארץ ישראל ...אולי על שם
זה נקרא אחר כך שם המקום חברון ,משורש חבר
המורה על הרעות וקרבת הלבבות."....
אך חיבורים נוספים יש בה -המדרש מספר שאדם
הראשון רצה להיקבר בחברון מפני ששם הריח את
ריח גן העדן ממנו גורש .משמע -בחברון חיבור בין
שמים וארץ .ואכן ,בחברון ישבו לפנים "הנפילים" בני

+

+

יועץ התקשורת שלום קיטל ,העיתונאים חיים יבין
וחגי סגל ,יו”ר מועצת יש”ע דני דיין ,ראש עיריית
חיפה יונה יהב ,ח”כ אחמד טיבי ופרופ’ עקיבא כהן
מהמכללה האקדמית יזרעאל התכנסו יחד לפאנל
בנושא “ 4בנובמבר – מה השתנה?” שפתח את
כנס אילת לעיתונות .2012
מנחה הפאנל ,העיתונאי עודד בן עמי ,שאל את
המשתתפים האם ניכוס הרצח למחנה השמאל
מקשה על החיבור המתבקש בין כל חלקי העם
נגד אלימות .על כך השיב יו”ר מועצת יש”ע ,דני
דיין ,כי “השמאל עשה דבר הרבה יותר חמור-
באמצעות ההסתה נגד הימין ,בעקבות רצח
רבין ,הוא ניסה ועדיין מנסה למנוע מהימין לצאת
למאבקים ציבוריים”.
“היום בבוקר” ,סיפר דיין“ ,קראתי במאקו את
הפתיח לראיון עם נועה רוטמן ,נכדתו של רבין ז”ל,
בו היא אומרת כי ההפגנה בכיכר ציון בירושלים
שנערכה חודש לפני הרצח זכורה גם היא כאחד
מרגעי השפל של המדינה ,שבכירי הפוליטיקאים
מימין עומדים מול המון הקורא מוות לרבין .אני
רוצה לומר בצורה ברורה לחלוטין :הייתי בהפגנה
בכיכר ציון ואני גאה על כך כי היא הייתה לגיטימית,
דמוקרטית ונכונה נגד סכנה קיומית למדינת
ישראל ,שאכן גרמה למותם של  1,000ישראלים
חפים מפשע .הניסיון שנעשה עכשיו הוא לרפות
את ידינו בגלל קבוצת מטורפים קטנטנה כדי שלא
נוכל לצאת למאבקים ציבוריים”.

דיין התייחס לעובדה כי על הבמה יושב ח”כ אחמד
טיבי ,אשר מעז לדבר על ההסתה בימין ,בעוד
בנאומיו בערבית הוא מהלל שאהידים .הוא ציטט
את דבריו של טיבי באחת מהופעותיו הציבוריות
שדלפו לרשת“ :ברכות לאלפי שאהידים במולדת
ובניכר וברכות לשאהידים שלנו ושלכם בתוך
הקו הירוק  -אלה שהכובש רצה שיכנו אותם
טרוריסטים ואנו אומרים כי אין דבר נעלה יותר
מאלה שמתו למען המולדת”“ .זו חוצפה” ,זעם דיין
וזכה למחיאות כפיים רמות מהקהל.
יו”ר מועצת יש”ע העלה תהיה בפני הקהל ,אנשי
העיתונות“ :שואלים האם הימין למד את הלקח
מרצח רבין ,אך אני שואל  -האם התקשורת למדה
את הלקח? במדינת ישראל נערכו תחקירים על
הנסיעות של נתניהו ,על הקוליפורמים בחומוס,
על מה לא נעשה תחקיר במדינת ישראל ...יש
נושא שזועק  17שנה לתחקיר  -סוכן שב”כ שפעל
במשך לפחות חמש שנים והיה אחראי לרוב
הפרובוקציות שנמצאות תחת הכותרת “הסתה”.
באותה תקופה הייתי יו”ר סניף ת”א של תנועת
התחיה ואח”כ מזכירה הכללי .אגלה לכם סוד -
רביב חדר גם לתנועת התחיה .האיש ריגל עבור
השב”כ גם במפלגה הזו .אני שואל איך זה יכול
להיות שהעיתונות עד היום  17שנה לא עשתה
תחקיר אמיתי ומעמיק על השערורייה הזאת
שהכפישה את הימין שבגללה אתם מדברים על
הסתת הימין”.

ראש עיריית חיפה ,יונה יהב ,הגיב לדברים ואמר
“מדוע הימין לא יעשה תחקיר ויחקור לעומק איך
הוא מוליד עשבים שוטים כמו יגאל עמיר וכמו
תושבי איתמר” .דבריו החמורים והחצופים של יהב
נענו מיד ובזעם על ידי דיין “ :האם הרב רונצקי הוא
פושע? האם היית אי פעם באיתמר? האם הכרת
את אודי פוגל הי”ד? תתבייש ,אתה מוציא דיבה”.
יהב סירב להתנצל ואף חזר ואמר“ :תושבי איתמר
הם נוער הגבעות .תג מחיר יצא מאיתמר”.
למחרת פרסם ראש עיריית חיפה את הדברים
הבאים”* :איני חוזר בי מעמדתי כי מן המאחזים סביב
הישוב איתמר יצא נוער הגבעות ,וכי בישובים אלה
נולדה האווירה שהובילה לאירועי תג-מחיר .עם זאת,
אין בדברי כדי להכתים את כל תושבי איתמר או את
ציבור המתיישבים ,המיצגים גם רעיונות מבורכים של
ציונות ,חוסן ואמונה .כשם שאני מברך על הערכים
המובילים את צעירי ההתנחלויות לאייש את שרשרת
הפיקוד בצה”ל ,כך אני מגנה כל פעילות קיצונית
ואלימה המבקשת לקעקע סיכוי לחיים משותפים
עם שכננו .הופתעתי מהסערה ומהרגשות שעורר
השיח בכנס באילת ,אך הדבר חיזק את עמדתי
ודרישתי מגורמים בימין ,לדיון פנימי נוקב בסוגיות
אלה .בתוך כך ,אני מתנצל אם מי מהציבור מצא את
עצמו נפגע מהדברים ,שלא לצורך” .ביישוב איתמר
שוקלים להגיש נגד יהב תביעת דיבה.
האם משהו השתנה ב 17-השנים שחלפו מאז
רצח רבין? נו ,תגידו אתם.

הענק -ששי אחימן ותלמי (שופטים א) .על פי ספר
בראשית מקורם של ענקים אלו גם הוא בין חיבור,
פסול אמנם ,בין שמים וארץ" -הַנּ ְפִל ִים הָי ּו בָאָר ֶץ,
ּב ַּיָמִים הָהֵם ,ו ְג ַם א ַ ֲחר ֵי-כ ֵן אֲׁשֶר יָבֹא ּו ּב ְנֵי הָאֱלֹהִים א ֶל-
ּב ְנוֹת הָאָד ָם ,ויְָל ְד ּו לָהֶם :ה ֵּמָה הַגּ ִּבֹר ִים אֲׁשֶר מֵעוֹל ָם,
א ַנׁ ְשֵי הׁ ַּשֵם( ".בראשית ו ,ד).
אם כן ,חברון ,עיר המחברת ומקשרת -בין הר למדבר,
בין שמים וארץ ,בין איש לאשתו ובין אבות לבניהם
ולבני בניהם עד ימינו אנו.
סיור לחברון -כל ביקור בחברון כולל כמובן ביקור
במבנה של מערת המכפלה ובהשתטחות על קברי
אבות .מעבר לזה מומלץ לסייר גם בשכונת אברהם
אבינו ,תל רומיידה ,בית כנסת אברהם אבינו ,מוזיאון
חברון בבית הדסה ותל חברון.

טיולי איכות ,לכל גיל ,עם “חלקת השדה” מרכז סיור ולימוד אלון מורה 02-9973106 -
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\\ יש”ע שלנו

מאז ולתמיד

המשך מעמוד השער

עליו את הדין .ומה יהא על הקבורה? בשביל זה
יש את אליעזר עבדו הנאמן  -לא ראוי לאיש קדוש
"להתבזות" במשא ומתן והתעסקות בעניינים
שאינם שייכים לקדש העליון .אבל לא כך מתארת
לנו התורה את הנהגתו של אברהם אבינו .אברהם
דווקא מתוך הימצאותו בגובה הרוחני העליון
מבין שיש כאן ניסיון ביחסו לקניין אדמה בארץ
ישראל .כך הוא מלמד אותנו שקניין אדמה בא"י
הוא המשך ישיר לעליה בקדש לאחר העקידה.
ההתעסקות וההתאמצות האישית שלו בגופו
ולא ע"י שליח לקניין המערה ,מגלה לנו את ערך
הקדש והקדושה בקניין הארץ .ידוע הסיפור
שסיפר הרב נריה זצ"ל על מרן הרב קוק זצ"ל
שכשהוזמן לטעת עץ במושבה מגדיאל (הוד
השרון של היום) ,הניח בצד את המעדר ובשתי
ידיו הקדושות ללא הפסק וחציצה חפר את
הגומה ונטע את העץ ,ללמדנו כאברהם אבינו את
גודל הקדושה וההתדבקות בה' בקניין ונטיעה
באדמת הארץ.

על הפרשה חיי שרה
הנקודה השנייה בניסיון קניין המערה מתבארת
עפ"י המדרש הקדום בפרקי דר' אליעזר פרק לו' :
בשעה שבאו לבקר את אברהם שלשת המלאכים
מספרת התורה "ואל הבקר רץ אברהם"  -בן הבקר
ברח לפניו ונכנס למערת המכפלה ואברהם נכנס
אחריו ומצא שם אדם וחוה ישנים ונרות דולקים
עליהם ומריח ריח ניחוח .אברהם מגלה ליד ביתו
את מקום קבורתם של אדם וחוה  -פתח גן עדן -
ולפיכך מחליט לקנות את המערה לאחוזת קבר.
כשמתה עליו שרה בא לפני בני חת וביקש מהם
לקנות את המערה .התנו איתו שיוכל לקנות את
המערה רק אם יוותר על הזכות של בניו לכבוש
את ירושלים וכלשון המדרש" :התחיל כורע
ומשתחווה להם שנאמר :וישתחו אברהם לפני
עם הארץ .אמרו לו :אנו יודעים שהקב"ה עתיד
ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האל ,כרות עמנו
שבועה שאין ישראל יורשין את עיר יבוס כי אם
ברצונם של בני יבוס" .אברהם אבינו עומד בניסיון
עצום  -מחד הוא יודע את מעלת הקבורה במערת

המכפלה ומאידך רק כעת הוא חוזר מהר המוריה
ויודע את קדושת המקום בו בניו עתידין להקריב
קרבנות ,בית המקדש ,והוא צריך להכריע בין
השניים .אברהם כידוע מחליט לקנות את המערה
וכורת ברית ושבועה עם היבוסים .בהחלטה זו,
אומרים חז"ל ,התעכבה הכניסה לירושלים 800
שנה עד שפקעה השבועה בימי דוד המלך שקונה
את עיר יבוס מידי ארונה היבוסי ב 50-שקלים
(שמוא"ב כ"ד).
אברהם אבינו עומד בניסיון ומבחין בין חיבור
לשורשים לבין דאגה לבניין העתיד ומכריע
שאין עתיד בלא עבר  -אי אפשר לבנות את
המקדש ולהקריב קרבנות בלא חיבור לשורשים
הגנוזים בחברון .נמצאנו למדים מאברהם
אבינו כי השורשים של בניין הארץ וירושלים
גנוזים בחברון ו"מעשה אבות סימן בנים" .הן
ביחס הקודש לקניין אדמה ובניין הארץ והן
בחשיבות החיבור לשורשים והיסודות הגנוזים
בעיר האבות חברון.

נפתלי בנט:
"איילת שקד היא לוחמת יהודית-ציונית
אמיצה .חסרת פשרות .היא עמדה לצדנו
ברגעים הקשים ביותר שלנו ,במאבק
נגד הגירוש מגוש קטיף ונגד החרמות
על יהודה ושומרון .היא ניצבת בראש
המערכה להגנה על קציני צה"ל כנגד
תביעות בינלאומיות ,ודואגת כבר שנים
לתושבי השכונות בדרום תל אביב.
איילת תביא אלינו קהלים חדשים
שמעולם לא חלמו להצביע מפד"ל:
תושבי השכונות ,מושבניקים וקיבוצניקים,
ואת הציבור המסורתי העצום בישראל.
אנו חייבים אישה אמיצה ,קשובה וערכית
כמו איילת שקד כנציגה שלנו בכנסת" .
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גל של אור

סיפורי ארץ ישראל

אבישי דגן

ב

רוניה שפר יוצאת מפגישה בבית
החולים ‘הדסה’ בירושלים .ידידתה
אומרת לה לפתע – “בואי ,אני רוצה
שתכירי מישהו” .הן פונות יחדיו אל עבר
המחלקה הכירורגית ונכנסות לחדר קטן .בחדר
זה שוכב לו גל אור .גל מברך את ברוניה והם
מתחילים לשוחח .גל ,כך מתחוור לברוניה ,זה
לא מכבר נפצע בהתפוצצות נוראית .הימים
הם ימי לחימה קשים בעזה וגל ,מפקד פלוגה
בגולני ,הוביל את פלוגתו למשימתה .ברוניה
מבקשת לשמוע את סדר השתלשלות הדברים.
גל מתחיל בתיכון ומשם על גיוסו לצה”ל –
קורס מכ”ים ,החלטתו ללכת לקורס קצינים.
אחר כך עשה תארים בהיסטוריה של המזרח
התיכון והיסטוריה צבאית ,כשסיים נקרא
חזרה לצבא והפך למפקד פלוגה בחטיבת
גולני .הוא מספר כי איתגרו אותו מאוד – נתנו
לו פלוגה לא מאורגנת ,לא מאומנת דיה.
הצבא כבר היה מוכן לפרק את הפלוגה .אך
גל אמר“ :תנו לי אותם” .הוא אהב אותם ולימד
אותם כל מה שידע בצבאיות ובערכים .הוא
קרא להם “החיילים שלי” .הוא התייחס אליהם
כאל ילדיו הפרטיים.
פחות מעשרה חודשים מאז קיבל את הפלוגה,
כבר צעד איתם בתוך עזה .הם הרגישו חזקים,
בטוחים בעצמם ,ראשיהם נוגעים בשמיים,
נישאים בגל הפטריוטיות שסוף סוף זרם
בעורקי העם אחרי כל ההבלגה שהייתה כל
השנים על ירי טילים אל עבר האזור הישראלי
הגובל בעזה .אך ,לצערם הרב ,רק עברו
מספר שעות בודדות מאז חצו את הגבול –
וכבר שלושה מהם נפגעו בקרב ,ביניהם אחד
מחבריו הטובים ביותר .הוא אומר לברוניה
כי התחושה המרוממת התחלפה מהר מדי
בתחושות קשות ,עת ראו אחד את השני
פצועים קשה – בירכיים ,בגפיים .פתאום הם
קלטו כי הם במלחמה .עיניו מביטות בברוניה
 פקוחות לרווחה .הוא משתתק ,כאילו רואהעכשיו בעיני רוחו את מה שחווה לפני מספר
ימים בודדים .הוא שם את ראשו על הכרית
ועוצם את עיניו .ברוניה בוחנת את פצעיו
עתה – היא רואה מעל גבה אחת פצע עמוק
ההולך ומחלים .השרירים בצד השמאלי של
הרגל רפויים לגמרי ,צלקת ארוכה לאורך
הירך עד הקרסול – כתוצאה מניתוח .זרוע
חבושה מן הכתף ועד לאצבעות .זרוע שנייה
– נתונה בגבס ,רק כמה אצבעות מבצבצות
בסוף הגבס .גל פוקח את עיניו ,הוא מחייך
קלות ומפטיר “היי” אל עבר ברוניה .ברוניה
מחייכת חזרה ,מנסה שלא יראו את הרחמים
על פנייה .הוא ממשיך לספר – “זזנו כפלוגה
מאחורי דחפור ‘די  ,’9מצאנו תעלות והרסנו
אותן ,ניסינו לזהות מארבים ובין דמדומים
תפסנו מחסה בבניין בן שלוש קומות ,הצבנו
שמירה ושכבנו לישון לראשונה מזה זמן רב.
אני שכבתי ליד יוסי ששכב ליד ניתאי .אמרתי
ליוסי שכדאי שנישאר קרוב ,ביחד .הרגעתי
אותו .ראיתי כי עפעפיו נעצמו ...ואז פתאום
פיצוץ אדיר .הפיצוץ העיף את יוסי ממני,
אחרי כעשר שניות פיצוץ שני מעיף את יוסי
לצד השני של החדר .ואז אחרי כמה שניות
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התחושה המרוממת התחלפה מהר מדי
בתחושות קשות ,עת ראו אחד את השני
פצועים קשה – בירכיים ,בגפיים.
פתאום הם קלטו כי הם במלחמה
של הלם – צעקות ,רעש ,אבק ,דם מסביב...
ניסיתי לבדוק מה הנזק של גופי ,אני רואה
כי אינני יכול לעמוד .אני קולט כי נפגעתי
קשה” .ברוניה מקשיבה דומם לסיפור .אחרי
השתהות קלה גל ממשיך ומספר כי לפתע
הרגיש ידיים אוחזות בו ,מישהו מתעסק
ברגליו מנסה לעצור את הדם .הוא מורם
ונישא למטה ,מושם על גגו של טנק ביחד
עם פצועים אחרים .מכאן רק זוכר במעורפל
מסוק מתרומם באוויר והוא בתוכו ,נלקח
לכאן ,לבית חולים ‘הדסה’.
משהתעורר בבית החולים ,אחרי הניתוח ,הוא
ניסה לדבר ,אך בגלל הצינורות שתקועים
בגרונו הוא לא מצליח ובשפתיו הוא לוחש
לאשתו את המילים“ :החיילים שלי” .בהתחלה
לא הבינו מה הוא אומר .קרובי משפחתו ניסו
לומר לו על עצמו .אך הוא בשלו – “החיילים
שלי” התעקש .אז מסתבר לו לאט לאט כי יוסי
וניתאי נהרגו ,עוד חמישה עשר חיילים נפצעו.
“ילדים...ילדים ”...הוא לוחש בכאב.
כשרק יצאתי מן הניתוח ,מספר גל לברוניה,
עוד לא ידעתי כי הטרגדיה האיומה שאותה
חוויתי איננה מאש האויב ,אלא כתוצאה
מירי כוחותינו על כוחותינו .לקח עוד יום
עד שסיפרו לי על כך .החלטתי שאני רוצה
להגיע אל אותו החייל שקיבל את הפקודה
לירות ולומר לו כי איננו אשם ,רציתי להצילו
מרגשות האשם שהוא עלול לחוות .ברוניה
מתקרבת אליו ,הוא מזכיר לה כי שמיעתו עוד
לא חזרה אליו ,הוא ממשיך לדבר אל ברוניה
כשעיניו מביטות ישירות אל עיניה.
ליאור ,אשתו של גל ,נכנסת אל החדר .ברוניה
מציגה את עצמה .הם נישאו לפני מספר
חודשים בודדים .ברוניה מביטה בשניהם -
רואה את האור אצל ליאור וגל אור .יש תקווה,
היא חושבת לעצמה.
שני רופאים נכנסים אל החדר ,הם מספרים
לגל על כוונתם להוריד את מינון התרופות
לשיכוך כאבים ,ברוניה זזה הצידה כדי

לתת להם קצת פרטיות ,אך אז נכנסים יוסף
ומרדכי ,חייליו של גל ,שהיו באירוע ולא
ניזוקו .הם מספרים על התגייסותם להציל את
הפצועים בזמן האירוע – הם היו בבית הסמוך
וכששמעו את הפיצוץ הראשון ורצו אל הבית
שנפגע .הם רצו מחייל פצוע אחד אל חברו,
ניסו לתת מנות חיים ,להנשים ,לעצור שטפי
דם ,להכין פצועים לפינוי .גל ,הם מספרים,
שאל מי נפגע ,ויוסף לא רצה לספר לו על יוסי
וניתאי .ברוניה ממשיכה בשיחתה עם יוסף
ומרדכי ,מנסה היא מתוך תפקידה בבריאות
הנפש לדבר על תפקודם מאז האירוע ,על
איך נראים לילותיהם ...הם טוענים כי הם
לא צריכים פסיכולוגים “ -אנחנו חיילים
מאומנים .אנחנו בסדר” .ברוניה חוששת.
דואגת היא לנשמותיהם ולבותיהם הפצועים.
ברוניה צריכה ללכת לביתה ,מבטיחה היא
לשוב למחרת...
עם בוקר מופיעה היא שוב בבית החולים,
בדרכה לראות שוב את גל .מיד כשיוצאת היא
מן המעלית היא פוגשת את עליזה ,אמו של
גל .עליזה מספרת כי היה עכשיו לגל ביקור
קשה – הוריו של ניתאי ,חברו של גל ,שלא
שרד את האירוע .ברוניה דופקת חרישית
בדלת ונכנסת .גל מסמן לה להתיישב לידו.
הוא לא מישיר מבט .הוא פותח ואומר בקול
מקוטע“ :הוריו של ניתאי היו כאן ...התקשרתי
קודם להורים של יוסי .אמו רצתה לדעת
מה היה איתו ברגעיו האחרונים .מה המילים
האחרונות שהוא אמר” .גל עומד לבכות.
וברוניה שותקת וכי מה תגיד ...חושבת היא
על אימו של גל ,כמה בת מזל היא מרגישה
עכשיו שבנה ניצל  -רק לפני כמה ימים עמדה
פתח ביתה מבוהלת למראה חייל ,שאמר אחרי
שתיקה שדמתה לנצח לבסוף כי בנה גל “רק”
פצוע ועומד לעבור ניתוח ארוך .היא התפללה
ארוכות שגל יצא מהניתוח בשלום...
מעובד מתוך סיפורה של ברוניה שפר

מראה אחורית

"היורש עצר ממדינת ענגלאנד פרינץ פאן וואלע ,בנסעו עתה למסעיו בארצות המזרח דרך ירושלים ,נתן כבוד ויקר לאבותינו הקדושים,
לבקר קבריהם ולחונן מנוחתם כבוד במערת המכפלה .הוא האיש השני ממדינת בריטניא אשר ניתן לו הרישיון לדרוך על אדמת קדש
הזאת ,כי לפניו ,גם השר הנכבד סיר משה מונטיפיורי ,אוהב ישראל ומגנו ,גם חפצו הצליח לבוא אל הקדש פנימה .ויהי ביום העשירי
אחרי בוא הפרינץ ירושלימה ,ויאמר כי חפץ הוא לקבל בהיכלו כבוד ,את פני הרב וראשי אלופי עדת ישראל ,וכשמעם לקח הרב אתו
אחוזת אנשים נכבדים ,ויבואו לקדם פני הפרינץ והרב עוטה מעיל כבוד ,וגם הראה להפרינץ אות כבוד אשר לו מאת הסולטאן ,וכי
הפקיד אותו להיות חכם באשי בירושלים ויקבלם הפרינץ באהבה ורצון ויבקש מאת הרב לשאת רנה ותפילה בעד אמו מלכת בריטניא.
וישא הרב כפיו השמימה וישפוך שיחו בלשון עבר ,ויחל פני ה' בעד המלכה וויקטאריא כי תאריך ימים על ממלכתה ותשב על כסאה
במנוחה ושלום ,כאשר הניח ה' להמלך שלמה מכל אויביו מסביב .וככלותו להתפלל ויענו כל העם :אמן .ויצו הפרינץ להעתיק לו את
התפלה ותיטב מאד בעיניו ,ונפשו התעוררה לנוסח תפלת אל מלא אחרים שהתפלל הרב בעד נשמת אחי הפרינץ אשר זה מקרוב הלך
לעולמו .משם הלך הפרינץ בלוויית הרב אל בית הכנסת ,אשר כיום התקדש חג שתו עדיה עליה בכל פנה ועבר ,ונרות למרבה הפיצו
קרני אור מסביב ,וישובו ויתפללו גם פה שנית בעד שלום הנסיך ,ושלום אחיו הפרינץ אלפרעד ובעד שלום כל משפחת הוד מלכותם.
שם ביקש הנסיך לראות את ספר התורה ,וכאשר הראו אותה לו ,ויתבנן עליה בחרדת קדש ,משם הלך בלוית הרב אל שני בתי כנסיות
האחרים ,ויבקר גם את בית החפשית אשר הקים שמה האדון ראטהשילד ,ובכל משך העת ההיא לקח הנסיך דברים עם הרב בשפת
אטליא ויברכו זה את זה וישב איש איש לביתו שמחים וטובי לב" (עיתון הצפירה 15 ,במאי .)1862
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קוראים יקרים,
סטיגמות ,כמו קריקטורות ,הן בדרך כלל מוגזמות.
חיברנו בין השתיים והפקנו לראשונה סדרת איורים ,פרי עטו
של שלומי צ’רקה ,המציגה בעזרת הסברים פשוטים הנחות
יסוד מוטעות בנוגע להתיישבות
ולציבור המתיישבים ביהודה ושומרון.
בכל שבוע נפרסם כאן ,ביש"ע שלנו ,קריקטורה חדשה .תהנו!

מדוע לא תסכימו שיפנו אתכם עם כל הקרוואנים ושיבואו שלום ושקט למדינה?

כפי שראינו ,ביהודה ושומרון ישובים גדולים ומבוססים עם בתי קבע רבים ,כולל בתי קומות ,מרכזים מסחריים ,קניונים ,מוסדות חינוך ואוניברסיטה עם
כ - 12,000סטודנטים .לכן אין מדובר רק בקרוואנים.
אולם למרות זאת ממשלת ישראל בעבר ניהלה מו”מ הכולל הצעה לפינוי של ישובים ביהודה ושומרון .מו”מ זה לא צלח עקב חוסר רצון של הערבים לקבל
את מה שהוצע ולוותר על חזרת פליטים למרכז הארץ .התיאוריה של פינוי ישובים תמורת שלום נוסתה כבר בשנת  2005בתוכנית ההתנתקות שם פונו
כ -8,000תושבי גוש קטיף ועוד ארבעה ישובים בצפון השומרון על מנת שהערבים יוכלו להקים מדינה ושיבוא סוף סוף שקט על אזור הדרום .לצערנו
המציאות היא הפוכה .החמאס השתלט על השטח ,וכל אזור הדרום מבאר שבע ועד אשדוד הפך לאזור מופצץ ברקטות .מהלך כזה ביהודה ושומרון יהיה
הרה אסון לאזור תל אביב והמרכז הקרוב כל כך.
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בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה,
שפתרונה :שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס
 02-6516662או למיילita@myesha.org.il :
ותוכלו לזכות בפרסים!

ילדים שלנו

מי ומה

ילדים יקרים,

    +      +
גז

וף
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מפרידים פסולת  700משפחות
אלון שבות נפרדו בשבוע שעבר
מהצפרדע המסורתית ששימשה
לפינוי פסולתם לטובת שלושה זרמים
כחלק מהמהלך הלאומי להפרדה
במקור  . 1מדובר ברשות הראשונה
שתחזיק שלושה זרמים (פסולת
רטובה ,יבשה ואריזות) ובכך ,תהיה
הראשונה בישראל שתיישם את חוק
האריזות .ראש מועצת גוש עציון ,דוידי
פרל אומר כי בחודשים הקרובים
צפויים כלל היישובים ברחבי הגוש
להצטרף למבצע הירוק.
בשביל הבריאות המועצה המקומית
קריית ארבע חברון ציינה את יום
הספורט העממי הבינלאומי בצעידה
משותפת של תושבי הקריה בכל
הגילאים  , 2במטרה לעודד פעילות
גופנית כחלק מאורח חיים פעיל
ולעידוד תרבות הספורט בישראל .בין
המשתתפים הוגרלו פרסים .מלאכי
לוינגר ,ראש מועצת קרית ארבע
חברון“ :הפעילות התקיימה במסגרת
קידום הפעילות הגופנית ובדגש על

ספורט עממי .מטרתנו היא להגביר
את המודעות לספורט שיוביל לשיפור
באיכות החיים של כולנו”.
קולטים עלייה ביום שישי האחרון
התאספו המשפחות החדשות
שנקלטו ביישובי הר חברון במהלך
השנה האחרונה ,למפגש היכרות עם
ראש המועצה צביקי בר חי ומנהלי
המחלקות השונות .במהלך האירוע
נהנו המשפחות מארוחת בוקר
עשירה ומשחקני תיאטרון פלייבק
 3שביצעו קטעי משחק המדמים
את הווי היומיום בהר .לאחרונה
הכריזה המועצה על “תכנית רבבה”
להגדלת הקליטה בישובים.
תמיכה מיניסטריאלית ראשי
הרשויות ביהודה ושומרון פקדו ביום
א’ האחרון את הרחבה מול משרד
ראש הממשלה בדרישה מרה”מ
והשרים לאשר את דו”ח לוי עוד
לפני הבחירות .השתתפו דני דיין יו”ר
מועצת יש”ע ,דוד אלחייני – בקעת
הירדן ,צביקי בר חי – הר חברון ,מלאכי
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לוינגר – קרית ארבע חברון ,אבי רואה
– מטה בנימין ,דוידי פרל – גוש עציון,
חננאל דורני – קדומים והרצל בן ארי
 קרני שומרון .את הבכירים ביקרוהשרים יובל שטייניץ ואלי ישי 4
שחיזקו את הדרישה והודיעו כי ידברו
על כך עם רה”מ.
לומדים תנ”ך בקרנ”ש בקרני שומרון
חנכו השבוע את התוכנית “קהילה
לומדת תנ”ך”  -מסגרת לימוד
חווייתית ומעמיקה בספר הספרים.
התוכנית נפתחה במפגש לימודי
ראשון עם אביחי קלרמן ולאחריו
הרב אלחנן סמט .במסגרת “קהילה
לומדת תנ”ך” ,מתקיים גם חידון
תנ”ך למבוגרים במטרה לעודד את
ההכרות עם ספר הספרים בקרב
הציבור הרחב .המיזם לזכרו של
החייל גלעד סרי ע”ה שנהרג במהלך
שירותו בצה”ל.
שיהיה לבריאות! מרכז רפואי חדש
של מכבי שירותי בריאות נחנך
ביום שני באפרת  . 5בטקס חנוכת

המרכז ,הגדול ביותר בגוש עציון
והמשרת את כל תושביו ,השתתפו
מנהלת הסניף החדש ענת סבח,
ראש מועצת אפרת עודד רביבי,
חבר מועצת הרבנות הרב שמעון
גולן ,מנכ”ל מכבי רן סער ,יו”ר מכבי
פרופ’ משה רווח ,וראש מחוז ירושלים
והשפלה במכבי ,דורון תומר.
קול אחר בכנס העיתונות שנערך
השבוע באילת ,השתתפה לראשונה
גם משלחת של סטודנטים
לתקשורת מאוניברסיטת אריאל
(תמונת השער) .בראש המשלחת,
שמנתה  14משתתפים ומשתתפות,
עמדה דוברת אגודת הסטודנטים
שיראל ויינברג שרעבי ,תושבת עלי.
סמנכ”ל מועצת יש”ע ,יגאל דילמוני,
מציין כי המועצה יזמה את המהלך
ואף השתתפה במימון עלותה של
המשלחת ,במטרה להכיר בין הדור
הבא של העיתונות בישראל ,לבין
אנשי התקשורת הבכירים ומערכות
התקשורת החזקות בארץ.
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