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פרחי בדמשק – חלק ב’
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

בעת כתיבת שורות אלה ,עדיין לא ברור האם
יצליחו הערבים לאשר בעצרת הכללית של
האו”ם החלטה המשדרגת את מעמדה של
הרשות הפלסטינית מ”משקיפה קבועה”
ל”מדינה משקיפה שאינה חברה” .האמת
היא שזה ממש לא משנה .הגיע הזמן
שישראל תפקח את עיניה ותראה שידה
השלוחה לשלום עומדת יתומה ,אל מול
צעדים חד צדדיים חצופים ובלתי פוסקים
מצד הרשות ,שמבקשת לפגוע בישראל
מדינית ,ביטחונית ,התיישבותית ומשפטית.
התשובה היחידה המתקבלת על הדעת:
שורה של צעדים חד צדדיים נגדיים שיפגעו
במעמדה של הרשות ,ויחזקו את ישראל.
בישעמדה השבוע  -על השלכות המהלך
הפלסטיני ,וכמה המלצות לדרג המדיני.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 15:59
תל אביב 16:14
חיפה 16:03

יציאה
17:14
17:15
17:13
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כניסה
16:05
חברון
16:03
שכם
באר שבע 16:15
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יציאה
17:15
17:13
17:16
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מי אני ומה שמי?
החידה לילדים

סאטירה מימין
מה קורה

על הפרשה וישלח
הנאה מעבודה זרה  -פגם באחדות ישראל

ל

אחר פרשית שכם ,מצווה הקב”ה את
את יעקב אבינו ע”ה לקיים את נדרו
שנדר בתחילת פרשת ויצא“ :קום
עלה בית-אל ושב שם ועשה שם מזבח לא-ל
הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך :ויאמר
הסרו את
יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו ִ
אלהי הנכר אשר בתֹככם והטהרו והחליפו
שמֹלתיכם :ונקומה ונעלה בית-אל ואעשה
שם מזבח לא-ל העֹנה אֹתי ביום צרתי ויהי
עמדי בדרך אשר הלכתי :ויתנו אל יעקב את
כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר
באזניהם וַ ּיִ ְטמֹן א ָֹתם יעקב תחת האלה אשר
עם שכם”.
פרשיה זו מעוררת לשאול ,מדוע הסרת

הרב אמוץ הכהן
ראש הכולל לדיינות בבית חגי

אלהי הנכר נמצאת תוך כדי העליה לבית-אל
לצורך עשיית המזבח? וכי אלמלא נצטווה
יעקב אבינו ע”ה לבנות מזבח ,לא היה עליו
להסיר את הע”ז מביתו?
האלשיך הקדוש עומד על השינוי בלשון
שבין פרשת ויצא ופרשתנו .בפרשת ויצא
מציב יעקב אבינו מצבה ,ואילו בפרשתנו
מצווה הקב”ה את יעקב לבנות בבית-אל
מזבח .רק לאחר בניית המזבח והתגלות
הקב”ה ליעקב מציב יעקב אבינו מצבה .מה
משמעות ההבדל הזה?
מצבה היא מצבת אבן אחת ,מזבח עשוי
מאבנים הרבה .בתחילת פרשת ויצא נאמר
“ויקח מאבני המקום וישם מראשֹתיו”,
המשך בעמוד 3
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להשיב אש

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

פעולה ,להסכמה כלשהי .האו”ם ,שבו רוב מוחלט
לאויבי ישראל ,יחבק את הפניית העורף הזו,
והשאלה העומדת כעת על הפרק היא באשר
לתגובתה הנכונה של מדינת ישראל למהלך.
התאריך שבו בחר אבו מאזן למהלך  -כ”ט
בנובמבר  -איננו מקרי ,כמובן .יום זה נחרת
בזיכרון הלאומי היהודי והערבי כיום אישור הצעת
החלוקה באו”ם ,אשר ביקשה למצוא פתרון
מוסכם לחלוקת ארץ ישראל בין יהודי וערביי
האזור .הערבים דחו את ההצעה .היהודים קיבלו
אותה ,למרות שצמצמה ב 70%-את השטח
שהובטח להם להקמת ביתם הלאומי“ .יהודה
המחודשת תתפוס בכבוד את מקומה באומות
המאוחדות כגורם של שלום ,פריחה והתקדמות
בארץ הקדושה ,במזרח הקרוב ובעולם כולו”,
כתב דוד בן גוריון בהודעה שפרסם לרגל החלטת
האו”ם ,בשם הועד הלאומי.
האם הליכתם של הערבים לאו”ם בכ”ט
בנובמבר  2012גם היא צעד של שלום ,פריחה

פה ושם

מדוע לא כבש יהושע את
שכם?
נתנאל אלינסון
בפרשתנו ,חוזר יעקב לעיר שכם לאחר  22שנות
גלות בחרן .לאחר קניית “חלקת השדה” בעיר ,הורגים
שמעון ולוי את כל אנשי שכם בעקבות אונס דינה
אחותם.
למעלה מ 250-שנה אחר כך ,נכבשת ארץ כנען על
ידי בני ישראל ויהושע בן נון .ברשימה מפורטת של
הערים שכבש יהושע ,לא מוזכרת העיר שכם! שאלה
מעניינת היא מדוע לא הוזכרה שכם במסורות כיבוש
הארץ בספר יהושע? ואם שכם לא נכבשה ,כיצד מגיע
לשם כל עם ישראל באין מפריע במעמד הברכה
והקללה?
ובכן ,למעשה שכם כן נכבשה .אולם מאות שנים לפני
כניסת יהושע :שמעון ולוי הורגים את כל אנשי שכם,
ותופסים לא רק את העיר עצמה ,אלא גם חלקים
נרחבים מ”ארץ שכם” -כינויו של אזור השומרון
באותה תקופה .האם כיבוש זה החזיק עד ימי יהושע?
נבחן את קורותיה של העיר בתקופה שבין הכיבוש

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה

של שמעון ולוי לכיבושי יהושע :שנים ספורות
לאחר כיבוש שכם ,מגיעים בני יעקב לרעות את
צאנם בשכם .לא סתם הם מגיעים לשכם -הם
באים לתפוס “חזקה” על השטח שכבשו .מספר
דברי הימים (פרק ז) עולה שגם בתקופת השעבוד
במצרים (!) עולים בני יוסף לערים בשומרון,
רועים בהן את צאנם ואף מייסדים ערים חדשות.
הדברים נשמעים מפתיעים מאוד ,אך כך ניתן
ליישב מסורות רבות שמספרות לנו על כך שבני
יוסף לא השתעבדו במצריים ואף היו עולים בצורה
חופשית לארץ ישראל! וכך כתב רבי יהודה החסיד-
“אבי היה מוכיח מדברי הימים ,שכל זמן שהיו ישראל
במצרים היו לפעמים הולכים לארץ ישראל על קרקע
יעקב אבינו ,והיו בונים שם כרכים .ואני סבור ,שדווקא
זרע יוסף היו עושין ,ולהן היה רשות מפרעה ,כי מחמת
כבוד יוסף פרעה נהג בהם כבוד לתקן ולחזק את
ירושתן ,והיו מושיבין בהם דיורים ופורעים מס”...
(פירושי התורה לר”י החסיד ,בפירושו לשמות א ,ז).
על פי מדרשי חז”ל עולה שהיו קשרי חיתון ונישואין בין
תושבי שכם למשפחת יעקב המתגבשת.
חיזוק מרתק לטענה זו מגיע דווקא ממכתבי אל
עמראנה  -ממכתבים אלו עולה חשיבותה של העיר
שכם כעיר השולטת על כל ההר המרכזי של ארץ

+

+

רק לפני שנה ניסה יו”ר הרשות ,אבו מאזן,
להעביר באו”ם החלטה על שדרוגה של הרשות,
אך נכשל תודות לוטו שהציבה ארצות הברית
במועצת הביטחון .בניגוד להליך הקודם המחייב
את אישור מועצת הביטחון ,הפעם התהליך שונה
– בכדי להתקבל כ”מדינה משקיפה לא חברה”
די לרשות הפלסטינית לזכות בתמיכת רוב
רגיל מבין  193המדינות החברות באו”ם .על פי
הצהרות אבו מאזן ,למעלה מ 130-מדינות כבר
הודיעו על כוונתן לתמוך במהלך ,ועל כן נראה
שהצלחתו מובטחת.
מהי משמעותו של שדרוג המעמד? כמדינה
משקיפה שאינה חברה ,תהיה לרשות
הפלסטינית גישה נוחה יותר לחלק ממוסדות
האו”ם .משלחת הרשות תהיה רשאית להשתתף
באופן פעיל בדיוני העצרת הכללית ,והיא תוכל
להתקדם בניסיון לקבל מעמד בגופי או”ם
נוספים ,כמו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג,
שהוא אחד היעדים באמצעותם שואפת הרשות
לפעול נגד ישראל .אם מעמדם ישודרג ,יוכלו
נציגי הרשות לחתום על אמנת רומא ולהצטרף
למדינות החברות בבית הדין .במצב כזה,
מתכננים הערבים לפעול משפטית בכדי לאתגר
את מדיניות ישראל ביהודה ושומרון ולתבוע את
קציני צה”ל בהווה ובעבר בגין “פשעי מלחמה”.
במהלך זה ,מפנים שכנינו בפעם המי-יודע-
כמה את עורפם לכל סיכוי למשא ומתן ,לשיתוף

אם מעמדם ישודרג ,יוכלו נציגי הרשות
לחתום על אמנת רומא ולהצטרף
למדינות החברות בבית הדין .במצב כזה,
מתכננים הערבים לפעול משפטית בכדי
לאתגר את מדיניות ישראל ביהודה ושו־
מרון ולתבוע את קציני צה”ל בהווה ובע־
בר בגין “פשעי מלחמה”.

והתקדמות? ודאי שלא .זהו צעד של שנאה
ורצון לפגוע במדינת היהודים ובעיקר בירושלים
וביהודה ושומרון בכל דרך אפשרית  -מדינית,
ביטחונית ,התיישבותית ומשפטית.
אל מול צעד קיצוני זה ,על ממשלת ישראל להגיב
בחכמה ובמהירות :כבר בישיבתם הקרובה על
השרים להחליט על מספר צעדי תגובה שיבהירו
לרשות הפלסטינית ולעולם שמדינת ישראל לא
תעבור לסדר היום על פניה שכזו.
ראשית ,ישראל צריכה להכריז כי היא רואה
בפעולה זו הפרה של הסכמי אוסלו וביטולם.
במקביל ,עליה לקבל החלטה על אימוץ דו”ח
השופט אדמונד לוי .ישראל גם תהיה חייבת
למנוע כל פעילות של הרשות הפלסטינית
והמדינות התורמות בשטחי  ,Cולפתוח בהליך
מדורג לסיפוח אזורי ההתיישבות ביהודה
ושומרון .לבסוף ,יש לשלול את כל גינוני הכבוד
ותעודות ה VIP-מראשי הרשות הפלסטינית,
שהרי לא ייתכן שאותה מדינה שנגדה פועלים
מנהיגי הרשות ,תכיר בהם כאנשים בעלי מעמד
מיוחד.
אמנם כוחנו הצבאי אין שני לו באזור ,ובוודאי שאין
הרשות הפלסטינית יכולה לו .אך במגרש המדיני
נדמה שכל התותחים נדמו .זו השעה לנקוט
בצעדים חריפים אך הכרחיים אלה ולהשיב
לישראל את כוח ההרתעה שלה ,ובעיקר את
אמינותה ,בעיני הערבים ובעיני העולם כולו..

ישראל ,ועל עצמתו המדינית והצבאית של לבאיה
מלך שכם ועל אי תלותו במצרים ,בניגוד לשאר מלכי
ארץ כנען.
במכתבים אלו מוזכרים פעמים רבות ה”עפיר’ו”-
שמזוהים על ידי רבים עם העברים שפולשים לכנען
ממזרח ,ערב כיבושי יהושע .כעת שימו לב למכתב
המרתק הבא -מלך ירושלים מתלונן על לבאיה מלך
שכם ושואל“ :הנעשה גם אנו כמו לבאיה אשר נתן
את ארץ שכם לע’פרו?” (מכתב א”ע  ,289אשר נשלח
מעבד-ח’בה מלך ירושלים אל אמנחתפ ג’) .כלומר-
מלך שכם מואשם בשיתוף פעולה עם העברים! כך
אולי ניתן להסביר את אי כיבושה של שכם בכניסה
לארץ .פשוט מאוד  -תושבי שכם היו קרובים רחוקים
של בני ישראל ,ואף שיתפו איתם פעולה...

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

הנאה מעבודה זרה  -פגם באחדות ישראל
ולאחר מכן נאמר “ויקח את האבן אשר שם
מראשֹתיו” ,שכל שנים עשר האבנים ששם
יעקב אבינו מראשותיו נעשו אבן אחת לרמוז
ליעקב אבינו על אחדות וצדקת בניו .לכן
הציב יעקב את אותה האבן כמצבה לרמוז
על אחדות ישראל .כאן ,כאשר נצטווה יעקב
אבינו לבנות מזבח העשוי מאבנים הרבה,
חשש יעקב אבינו שיש דבר המביא לפגם
באחדות ישראל .הרהר יעקב בלבו מה עשוי
לפגום באחדות ישראל ,ואמר שאין זה כי אם
הפגם של אלהי הנכר שלקחו משלל שכם,
שהם אסורים בהנאה.
בבואו לבית-אל ,כיון שהוצרך להסיר את אלהי
הנכר לא ידע יעקב אם יש אחדות שלימה
בבניו ,ולכן בנה מזבח .רק לאחר ההתגלות
שבה ברכו הקב”ה בלשון “ולזרעך אחריך אתן

המשך מעמוד השער

על הפרשה וישלח

את הארץ” ,ידע יעקב שבניו נחשבים לאחדים
וצדיקים ,שהרי הם נקראים “זרעך אחריך”
ומיוחסים כולם אחריו ,וחזר והציב מצבה.
הרמב”ן שואל שאלה נוספת :מדוע יעקב
אבינו קבר את הע”ז שלקח משלל שכם ,הרי
דין עבודה זרה ומשמשיה שמפרר וזורה לרוח
או מטיל לים ,ולא בקבורה .ועונה הרמב”ן,
שאלהי הנכר משלל שכם היו מותרים בהנאה,
שכן בטרם לקחו בני יעקב את הע”ז הם כפו
את תושבי שכם הנוכרים לבטל אותה“ .אבל
יעקב צוה להסיר אותה לטהרת הקדש שיהיו
ראויים לעבוד את השם ולהקריב לפניו קרבן
כאשר צוה להם בטבילה וחלוף הבגדים ,והיה
די להם בקבורה ,ולכן טמן אותם תחת האלה
במקום שלא יעבד בו ולא יזרע”.
ביאר לנו הרמב”ן שהסרת אלהי הנכר לא

נעשתה כאן למטרת ביעור עבודה זרה ,אלא
לטהרת הקודש.
אם נשלים את דברי האלשיך הקדוש ע”פ
מהלכו של הרמב”ן נוכל להוסיף שאף
בהנאה מע”ז שבטלה יש יכולת לפגוע
באחדות ישראל .יעקב אבינו ,שחשש
מפגיעה כזו ,צווה לבער כאן את העבודה
זרה המותרת בהנאה.
בעל העקידה (שער כז) כותב שבכלל אזהרתו
של יעקב אבינו נכלל “שיזהרו מהתכונות
הרעות אשר המה אלהי הנכר אשר בקרבם.
ועל דרך (שבת ק’’ה) ‘לא יהיה בך אל זר’ -
זה יצר הרע .ושלא יורגלו בהם רק שיטהרו
מהם” .ודאי שגם בכוחן של המידות הרעות
לפגוע באחדות ישראל ,ויזכנו הקב”ה ליטהר
מהן ,ולעבדו לב אחד בטהרת הקדש.
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אפבישירדגןחי בדמשק – חלק ב’
סיפורי ארץ ישראל
תקציר חלק א’ :משפחת פרחי המיוחסת
והעשירה מדמשק תומכת גשמית בישיבת
המקובלים ‘בית אל’ מירושלים ומאפשרת לה
לקנות את צרכיה וצרכי אברכיה החשובים
במכולת של יעקב הנמצאת בסמוך לישיבה.
עד שיום אחד הכסף מפסיק להגיע...יעקב
החנווני ממשיך לספק את צרכיהם בתקווה
שההמחאה המיוחלת בוא תבוא .אך הסחורה
בחנותו הולכת ואוזלת .משנשבר ומתוודה
יעקב בפני ר’ אברהם על הצרה שתקפה את
שניהם ,מתעשת ר’ אברהם ומורה לשמשו
וליעקב להתארגן לנסיעה מהירה לדמשק.
המשלחת מגיעה אל בית המידות של משפחת
פרחי ונדהמת לגלות כי אבי המשפחה נאסר
על ידי ה’וואלי’ ,פקיד הממשלה מתוקף איזו
עלילה מופרכת ,והוא נתון תחת סורג ובריח
מזה כמה חודשים .ר’ אברהם משאיר את
משלחתו הקטנה אצל משפחת פרחי ויוצא
לבדו אל בית ה’וואלי’.
בי אברהם צעד בנחישות אל עבר
ארמון הממשל שם יושב לו ה’וואלי’
של דמשק .הוא הרגיש את כל כובד
משקל האחריות על כתפיו – לחלץ מהצרה
כל כך הרבה יהודים טהורים שקשורים אחד
בשני בסבך הכספים של משפחת פרחי .הוא
ראה בדמיונו את משה מול פרעה ואת אסתר
מול אחשוורוש מה שחיזק אותו עוד יותר.
משנכנס ר’ אברהם לבית ה’וואלי’ ,נפלה על
האחרון יראה גדולה למראהו הקדוש של ר’
אברהם שהתווסף אליו גם מבט תוכחה חריף.
ה’וואלי’ קם במהירות מעל כסאו וקיבל את ר’
אברהם ביראת כבוד“ :מה אדוני מבקש מאת
עבדו?” שאל .ר’ אברהם ענה“ :אחת שאלתי
מאתך ,המורם ,עשות רצוני :להוציא בזה הרגע
את הגביר פרחי ולהשיבו בשלום יחד עם כל
רכושו לבית ארמונו ,כי הוא נאמן בכל צעדיו,
ורק שקר ענו המעללים .ואם לא תעשה דברי,
מרה תהיה אחריתך”.
פחד גדול נפל על ה’וואלי’ והוא ענה במהירות:
“כל אשר תפקוד עלי כרגע – יהיה .הגביר יצא
מהמאסר” .ר’ אברהם ניצל את ההזדמנות
ודרש כי היציאה תהיה ממש עכשיו בעוד
הוא מחכה לגביר .משראה ה’וואלי’ כי ר’
אברהם עומד ומחכה ,ניגש באופן אישי אל
אזור האסורים במרתפי הארמון ושלף משם
באופן אישי את הגביר פרחי .פקידי הממשל
לו עוד ניסו
הכפופים

ר
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להניא אותו מלעשות כן ,ולא הבינו מדוע הפך
ה’וואלי’ דעתו פתאום .לא שיערו הם בנפשם
את חרדתו של אדונם ממראהו הקדוש של
היהודי .משיצא הגביר פרחי מכוך האסורים,
מצמץ חזק בעיניו בניסיון להתרגל לאור החזק
שאותו לא ראה מזה כמה חודשים ומשזיהה
את ר’ אברהם בן הרש”ש לא האמין למראה
עיניו ונפל על צווארו בשמחה ובבכי .השניים
יצאו מבית ה’וואלי’ מודים לקב”ה על הנס
והחלו ללכת אל עבר ביתו של הגביר .אחרי
מספר דקות של הליכה שקטה ,פנה הגביר לר’
אברהם ושאל“ :למה אדוני הרב טרח לצאת
מעיר הקודש לבוא עד הלום? ,להטריד עצמו
מעבודתו הקשה?” אז ענה ר’ אברהם“ :אין זו
טרחה ,אלא שמחה להצילך ,איש החסד ,אשר
על ידך תחיה ותתפרנס עדת חכמי ירושלים,
וגם כי החנווני לא נשאר לו לכלכלת הרבנים”.
משהגיעו בצעד קל אל בית הגביר ,אחרי
החלפת נשיקות וחיבוקים בין כולם ,כולל יעקב
החנווני המאושר ,שילם הגביר מיד לחנווני את
הסכום המגיע לו לשלושת החודשים שחלפו
וגם הקדים לו סכום לשלושת החודשים
העתידים .אותה השבת בילו כולם בשמחה
אדירה ובהודיה גדולה על הנס שנעשה להם.
לאחר השבת בראות החנווני כי בידו סכום
גדול של כסף רצה לקנות מצרכים בעיר
דמשק ולהובילם לירושלים שם יוכל למוכרם
ולהרוויח .בלכתו אל השוק כדי למצוא גמלים
שיישאו את הסחורה גילה כי בעלי הגמלים
אינם ששים להשכיר את גמליהם מפאת הדרך
המסוכנת שמלאה שודדים וליסטים .משהפציר
בהם החנווני הסכימו בתנאי שהוא יהיה ערב
גם על הגמלים אם יקרה משהו בדרך .יעקב
החנווני הלך מיד להתייעץ עם ר’ אברהם
ולבקש ממנו כי יערב רוחנית לשיירה מתוקף
זכויותיו הרבות .ר’ אברהם נענה והשיירה
יצאה אחר כבוד בחזרה לירושלים.
וכפי שבוודאי צריך לקרות ,לא כל כך מהר
באים הדברים על מקומם בשלום :השיירה
הייתה כבר רחוקה מהעיר ,השמש בקשה

מהצעקה התעוררו מובילי הגמלים
והחלו לרוץ לכאן ולשם כשהם תופסים
בראשם ומבכים את מר גורלם

לשקוע ,והם נטו ללון אי שם .אז פתאום,
באמצע הלילה עת כולם ישנים שומע החנווני
יעקב רחש מבין לשיחים ,משמרים את ראשו,
הוא רואה את הגמלים עומדים ומובלים בחבל
חרש אל עבר החשכה .חשב הוא כי הוא חולם
ומיהר לנער את שמשו של הרב .משקם השמש
ואישר את מה שראו עיניו של החנווני ,צעקו
שניהם צעקה גדולה ,אך הליסטים והסחורה
שעל הגמלים כבר נעלמו בחשכה .מהצעקה
התעוררו מובילי הגמלים והחלו לרוץ לכאן
ולשם כשהם תופסים בראשם ומבכים את מר
גורלם .החנווני המותש פנה אל עבר אוהלו
של ר’ אברהם כדי למצוא תשובה ,אז בדיוק
יצא ר’ אברהם עם ספר קודש ביד אחת ונר
דולק בידו השנייה .ר’ אברהם שהיה שקוע
בלימודו לא שמע כלום ,עד שבאו צעקותיהם
הרמות של הנשדדים וניערו אותו .הרב היה
רגוע בצורה כמעט מרגיזה בעיני מובילי
הגמלים .הוא אסף את כולם סביבו והודיע:
“בבוקר הכול ישוב אליכם בשלום .אל
תדאגו במאומה .חזרו לישון” .ברגע אחד
נרגע החנווני – בעל ניסיון היה עם יכולותיו
המיוחדות של ר’ אברהם .הישמעאלים ,בעלי
הגמלים ,המשיכו ליילל עד הבוקר ,מה שלא
הפריע את שינתם של השמש ושל החנווני
וגם לא את המשך לימודו של הרב.
משהגיע הבוקר ,רצו בעלי הגמלים לחזור
לדמשק ,אך הרב עיכבם עד שיסיים את
תפילתו .משסיים ,ציווה אותם להקים גדר
אבנים עגולה ששם יוכלו לרכז את הגמלים.
בעלי הגמלים לא האמינו לבקשתו ,אך
מתוך יראה או ייאוש בנו את הגדר לבקשתו.
משסיימו לבנות את הגדר נעמד הרב על יד
הפרצה ייחד ייחודים גדולים ואמר שמות
קדושים .ובעודו שקוע בכך ,הרימו כולם את
עיניהם והנה – גמלים באים עם סחורות על
גבם ...מה רבה הייתה השמחה של כל הנוכחים
באותה עת ובמהלך הדרך שנשארה להם עד
עיר הקודש ירושלים...
מבוסס על ספרו של שרגא וייס ‘חכמי הספרדים
בארץ הקודש’.

מראה אחורית

"פקידים בכירים במשרד החוץ האיטלקי שמעו מראש אש"ף ,יאסר
ערפאת ,כי ארגונו לא יכיר בשום פנים ואופן במדינת ישראל
ואם הקמת מדינה פלשתינית כרוכה בהכרה במדינת ישראל,
אש"ף יעדיף לא להקים מדינה פלשתינית .בשיחת הבהרה אמר
ערפאת ,שאין פירושה של עמדה זו שמדינה פלשתינית תילחם מיד
להשמדת ישראל וכי דבר זה ייעשה בשלבים משום שמדינת ישראל
חזקה .בשלב הראשון נתקיף את ירדן ,שהיא חלשה יותר והיא חלק
מהמדינה הפלשתינית ,לפי השקפת אש"ף ,אמר ערפאת לאנשי-
שיחו האיטלקיים" (דבר .12.3.1981 ,גם  31שנה אחרי ,כדאי
לזכור טוב טוב את תכנית העבודה ,שלא נתבלבל).
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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 בכלל לגור שם?

התשובה היא פשוטה :כי זה שלנו .גם מדינת ישראל שלפני  1967הייתה מדינה קטנה עם מעט יהודים בלב מזרח תיכון עם מדינות גדולות והרבה ערבים
מוסלמים .גם בעבר הותקפה מדינת ישראל פעמים רבות וסבלה אבדות בגלל קיומה במרחב זה .למרות זאת לא חששו יהודים והמשיכו לעלות לארץ
להקים את בתיהם כאן ולפתח את הכלכלה באזור .למרות כל הקשיים הפכה מדינת ישראל למעצמת הייטק ,טכנולוגיה ,חקלאות מתקדמת ,חברה
במועדון החלל היוקרתי ,ובעלת  10זכיות בפרס נובל .אנו מאמינים בזכותנו ההיסטורית על מרחב יהודה ושומרון ורואים אותו כחלק בלתי נפרד ממדינת
ישראל .האתגרים המוצבים בפני מדינת ישראל בכלל ובפני ההתיישבות ביש"ע בפרט הם דומים ,ובעזרת אמונתנו בצדקת הדרך וזכותנו הלאומית נצליח
להתפתח לטובת עתיד מדינת ישראל .האמת ,זה נשמע לי מאוד מסוכן.

 10שנים לקרב הסמטה
"קרב הסמטה" הוא קרב שמגלם בתוכו גבורה וטרגדיה .קרב שמגלם בתוכו את ערכי רוח צה"ל בצורה הכי
טהורה שלהם  -רעות ,אחריות ,חתירה למגע ודוגמא אישית .בקרב נפלו  12לוחמים  -שוטרי מג"ב ,חיילי
צה"ל ולוחמי כיתת הכוננות של קריית ארבע .בקרב נפל גם אל"מ דרור וינברג ,מח"ט חברון ,הקצין הבכיר
ביותר שנהרג באינתיפאדה השנייה .אל"מ דרור וינברג היה מהקצינים המבטיחים בצה"ל .הוא גויס לסיירת
מטכ"ל ,פיקד על יחידת מגלן ,שירת כמח"ט חברון ובהמשך אמור היה להתמנות למח"ט הצנחנים .אשרי
העם שאלה מפקדיו.
באנגלית זה נשמע הרבה פחות טוב
קשה לעבוד במחלקת התרגום בעיתון הארץ באנגלית :השבוע פרץ ערבי לביתה של תושבת שדי אברהם
שבחבל אשכול ,וניסה לדקור אותה אולם היא נאבקה בו וגרמה לו להימלט .כוח צה"ל דלק אחריו וביצע
בו נוהל מעצר חשוד ,בסופו נאלץ לירות בו למוות .כמו שאר העיתונים ,גם עיתון 'הארץ' דיווח על האירוע
וכתב" :חשד לפיגוע :פלסטיני פרץ לבית באשכול ודקר אשה" .במהדורת האנגלית של הארץ ,הופיעה
הכותרת " ,"Soldiers shoot, kill Arab teen after Gaza-area home invasion and assaultובתרגום :חיילים ירו והרגו נער ערבי
לאחר פריצה ותקיפה בבית באזור עזה .חברי ישראל שלי פנו לדף הפייסבוק של עיתון הארץ ומחו על עיוות העובדות.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il
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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,

+

			 נ ץ
				 ד
פ

יש”ע שלנו \\ 7

1

2

3
4

5

מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

עלו בית אל היישוב בית אל חגג
בשבת שעברה  35שנה להקמתו
מחדש .יו”ר הקואליציה ,זאב
אלקין ,שבת ביישוב ונפגש עם
התושבים ולאחר השבת רגע
לפני המופע “קרליבך חי” ,עלה
שר החינוך ,גדעון סער  1לברך
את ראש המועצה ,משה רוזנבוים,
ואת תושבי בית אל בעוד שנים
רבות של צמיחה ושגשוג ,והבטיח
לפעול להגשמת היעדים שהועלו
על-ידי ראש המועצה בדבריו:
חיזוק ההתיישבות והסרת החסמים
המשפטיים ,אימוץ דו”ח לוי ,הרחבת
סיורי תלמידים לאתרי מורשת כמו
בית אל ושילה וחיזוק ערכי התורה
במערכות החינוך הכלליות.
הסתדרו לביקור ראשי הסתדרות
הפועל המזרחי ,נציגי העובדים
וראשי הועד הפועל התארחו
השבוע במכון צומת שבגוש עציון
במסגרת סיורי שנת ה 90-שנה
להקמת ההסתדרות .הרב ישראל
רוזן ,ראש המכון ,ערך להם סיור
היכרות עם החידושים בתחום
הפתרונות ההלכ-טכניים  . 2אח”כ
ביקרו בכפר עציון ופגשו את ראש
המועצה דוידי פרל ,סגנו משה סוויל

ונחמיה רפל מזכ”ל הקיבוץ הדתי
ולבסוף הגיעו לתפילה בקבר רחל.
השתתפו :מזכ”ל ההסתדרות אבי
סולימן וכן אליעזר אבטבי ,אביגדור
קולה ,איציק דעי ,אסתר גולדברג,
משה אשוול ,אברהם בטיטו ועוד.
גוש קטיף בחקירה מרכז קטיף
להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון
השומרון  , 3מציע לסטודנטים
להגיש מועמדות למלגות מחקר
בנושא תפקיד המנהיגות הרבנית
בגוש קטיף .מלגה אחת בגובה
 ₪ 13,000תוענק לעבודת דוקטורט
ושתי מלגות מחקר יוענקו לעבודות
מוסמך לתואר שני או למאמרים
אקדמאיים בסכום של עד 6,000
 .₪מוכי בטר ,מנכ”ל מרכז קטיף:
“יצירה אקדמית בנושא הגוש
תורמת לשימור הזיכרון וההמשכיות
של התושבים גם בתקופה שלאחר
העקירה” .את ההצעות יש להכין
ולשלוח עפ”י ה”קול קורא” שבאתר
מרכז קטיף ,עד לר”ח טבת.
סאטירה מימין תחנת הרדיו “גלי
ישראל” העלתה השבוע תכנית
סאטירה חדשה ,בהשתתפותם
של צמד המוכשרים מתן צור
מ”אנדרדוס” ונועם יעקבסון

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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מ”לאטמה” .התכנית“ ,משחק
בזוויות
עוסקת
הכיסאות”,
משעשעות של ההתרחשויות
האקטואליות ,לצד מערכונים בטוב
טעם .ניתן להאזין לגלי ישראל
בתדרים  106.5ו ,94-שניהם ב,FM-
או באתר האינטרנט “סרוגים”.
בונים על החינוך  1בימים אלו
נחנכים ברחבי גוש עציון ארבעה
גנים חדשים ומעון אחד ביישובים
הר גילה ואלעזר ,הצפויים לאכלס
כ 160-ילדים .זאת לצד בניית 12
כיתות לימוד בתקוע ,בניית מועדון
פיס לנוער בקדר ,ואפילו בנייה
של בית ספר חדש על “הגבעה
הצהובה” שיכיל  24כיתות .ראש
מועצת גוש עציון ,דוידי פרל 4
“ :אנו מאמינים כי עלינו מוטלת
החובה לאפשר לכלל ילדי ותלמידי
גוש עציון לקבל חינוך ברמה הטובה
ביותר ובתנאים האופטימליים לכך.
משפחות מכל רחבי הארץ מוזמנות
להצטרף ולהנחיל לילדיהן חינוך
איכותי ברמה גבוה”.
בונים על החינוך  2במעלה חבר
הונחה השבוע אבן פינה לקריית
חינוך חדשה ,במעמד ניסן
סלומינסקי ,הלל הורוביץ ,רבנים

ואישי ציבור  . 5במהלך האירוע
קרא ראש מועצת הר חברון,
צביקי בר חי ,לראשי הבית היהודי
והאיחוד הלאומי ,נפתלי בנט ואורי
אריאל ,להתאחד לקראת הבחירות
לכנסת“ .זו העת שראשי הבית
היהודי והאיחוד הלאומי ידחקו
הצידה נושאים שהם לגיטימיים
לדיון אך הם קטנים מול ההזדמנות
והשעה הגדולה המבשרת הקמת
כח ציוני דתי למען ההתיישבות
ולמען מדינת ישראל כמדינה
יהודית” ,אמר בר חי.
שבת דותן בשבת הבאה ,פרשת
וישב ,יקיים היישוב מבוא דותן
שבת אירוח לרגל פרשיית מכירת
יוסף המוזכרת בפרשה .במסגרת
השבת יתארח בישוב הרב אביחי
רונצקי ,ראש הישיבה הגבוהה
באיתמר .אנשי היישוב מדגישים כי
דווקא במקום בו התבצעה מכירת
יוסף ע”י אחיו ,מבקש היום מבוא
דותן כיישוב קהילתי מעורב ,לאחות
את הקרע ולבנות יחד את ארץ
ישראל ,בנופם הקסום של הרי צפון
השומרון .להשתתפות בשבת ניתן
לפנות לעדיאל  054-8003672או
לצופיה .054-7879155

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :דו"צ ,מנדי אריאלי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

