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זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:34
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חברון
16:38
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16:49
ב"ש
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17:49
17:47
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17:50

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 231שבט תשע"א |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה

הרב אברהם אשכנזי  -חלק ב'

חיבת הארץ

הצרעה

סיפורו של מקום

2
4
6

יש " עמדה
חשיפת מסמכי ג'זירה-ליקס ,הגרסה
הערבית לוויקיליקס ,מוכיחים יותר
מכל עד כמה מנהיגים בישראל היו
שבויים בקונספצית תהליך ה"שלום"
והלכו לוויתורים מפליגים כאשר
בצד השני למולם ניצבת עקשנות
פלסטינית שלא מוכנה להתפשר
על פחות מחזרה כמעט מלאה לקווי
 .'67העיתונים דיווחו על כך שבמהלך
השיחות שרטטו על מפית את גבולות
העתיד של מדינת ישראל .בשרטוט
אחד שהועתק למפית הם הביעו
נכונות לעקירת עשרות אלפי ישראלים
מבתיהם ,למסירת חלקי ארץ אבותינו
לאויב ,ולחזור לגבולות אותן כינה שר
החוץ אבא אבן "גבולות אושוויץ" .את
מפת ארץ ישראל הם הפכו למפית.

יו"ר מועצת יש"ע בכנס השגרירים של מנהלת ההסברה יהודה ושומרון ,השבוע בירושלים

ממפה למפית

על הפרשה משפטים
הרב יגאל קמינצקי  -רב גוש קטיף תובב"א

ב

כולנו כאחד יחד

סוף פרשתנו התורה חוזרת לפרשת
מתן תורה ,כנראה כדי להדגיש
שגם המצוות המעשיות והפרטים
הכי קטנים המופיעים בפרשתנו ,ניתנו מסיני
(כמובא ברש"י על הפסוק הראשון :ואלה
המשפטים – ו אלה ,מוסיף על הראשונים מה
הראשונים מסיני אף אלו מסיני).
בפרשת מתן תורה אצלנו אנו מוצאים( :פרק
ֹאמרּו ּכֹל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע:
כד ז) וַ ּי ְ
על כך אומרת הגמ' שבת דף פח' א :אמר
רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה
לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה
לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו
דכתיב ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו
לשמוע בקול דברו ,ברישא עשי (בתחילה
עושים) ,והדר לשמע (ורק אח"כ שומעים).

מהו אותו סוד עילאי שרק מלאכים יודעים אותו?
מסביר המהרש"א במקום :ד"ה מי גילה
לבני רז זה  -דזהו דבר סודי שהמלאך כולו
רוחני ואין לו דעת אחרת כ"א לעשות רצונו
ית' ב"ה והוא מוכן כאלו עשה משא"כ האדם
מחובר בגוף ונפש ...אבל ישראל במתן תורה
נגלה להם סוד זה להיות להם דעת א' להיות
מוכנים לעשות רצון אביהם שבשמים כמ"ש
מי יתן והיה לבבם זה וגו' דהיינו שב' הלבבות
שהם ב' יצרים היו להם דעת אחד כמלאכים
הללו שהם מוכנים לעשות קודם שמיעה.
מתוך ביאור המהרש"א אנו לומדים דבר
פשוט ,שכאשר אנו מצליחים להתאחד
ולהתלכד ,אנחנו מסוגלים להגיע להשגות
והישגים מדהימים שאולי רק מלאכים
מסוגלים להם.

» עמוד 2

» המשך בעמוד 3

בס“ד

סימונה מדימונה עובדת עם שרונה מעמונה שנשואה לרענן מרעננה שלמד עם רחלי מרחלים שגדלה עם רביב מתל אביב שיצאה עם שיראל מגבעת שמואל...

חוק דתיים שלובים .הגיע הזמן להרוויח מזה!
גרופי .אתר הקופונים לקנייה חברתית לציבור הדתי  -מבית גרופ קנה הכל.
גרופי מביא לכם הצעות אטרקטיביות והנחות ענק – ישירות למייל!

להצטרפות וקבלת הצעות היכנסו לאתר  | www.group-e.co.ilאו צלצלו 1-800-317-000

גרופי .המגזר גוזר קופון

קניה חברתית לציבור הדתי

יש"עמדה

ממפה למפית

הדלפת תכני המו"מ בין ישראל לפלסטינים
שהתנהל בחדרי חדרים בימי אולמרט ולבני
שופכים אור על החרב החדה שהונפה אז
מעל ליבה של ארץ ישראל .במשא ומתן
חשאי הסכימה ההנהגה הישראלית כמעט
לכל דרישה של הפלסטינים מבלי כמעט
לקבל דבר .מנהיגים בישראל שרטטו
על מפית את גבולות העתיד של מדינת
ישראל .הם היו מוכנים – נפשית ועקרונית –
לוותר על חלקי ארץ נרחבים ביהודה ושומרון,
לעקור עשרות אלפי ישראלים מבתיהם
כולל בערים וביישובים רבים ,לוותר על
היישוב היהודי בחברון ועל מערת המכפלה
זאת כאשר ישראל לא מקבלת כמעט
כלום ,והפלסטינים לא מוכנים אפילו להכיר
בתמורה במדינה יהודית .בקיומה של מדינה
יהודית ריבונית בארץ ישראל.
בעוד שישראל נדרשת לנסיגה מלאה
כמעט 98% ,משטחי יש"ע ,כולל עקירה
המונית של ישראלים ,הרי שהפלסטינים
כמעט שאינם מוותרים על אף אחת
מדרישותיהם העקרוניות.
ישראל נדרשה לנסיגה חסרת תקדים
ומסוכנת הכוללת פינוי יישובים בהיקף עצום:
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עקירת העיר אריאל המאוכלסת בכ 33,000
תושבים וסטודנטים
עקירה או השארה תחת מדינה פלסטינית
של העיר מעלה אדומים המונה 40,000
תושבים
עקירת כל בקעת הירדן וים המלח ,כל
יישובי מרכז השומרון ,בנימין וגב ההר המונים
כ  120000 -תושבים.
נסיגה ומסירת שכונת הר חומה בירושלים
ועוד.
לאורך כל הדרך התעקשו הפלשתינים על
חזרה מלאה לקווי  .'67משמעות הדבר היא
אחת :ניסיון לשלול את זכותה של ישראל
לקיום בטוח בגבולות בני הגנה ,על ידי
החזרתה למציאות הטריטוריאלית שקדמה
למלחמת ששת הימים .במציאות זו ,של
גבולות שאותם כינה שר החוץ אבא אבן
"גבולות אושוויץ" ,מרכזי התעשייה והמגורים
של ישראל יחזרו להיות אזורי ספר ,הנתונים
לאיומים מתמידים ,כפי שהוכיח הניסיון
בנסיגה מגוש קטיף ורצועת עזה.
אגב ,העובדה שהערבים השבוע בתגובה
לפרסומים התייחסו לעמדות קיצוניות
האמורות כאן כ"ותרנות ובגידה" מוכיחה יותר

מכל עד כמה אין לנו פרטנר .ההתייחסות
הערבית אל מסמכי אל-ג'זירה כוותרנות
פלשתינית כביכול ,הוא לאמיתו של דבר
הוכחה חותכת לעמדות פלשתיניות בלתי
מתקבלות על הדעת .כאשר אפילו אולמרט
ולבני נאלצו לדחות את דרישות הפלשתינים
להעברת מעלה אדומים לשליטה ערבית,
לעקירת שכונת הר-חומה ,אפרת ,גבעת-זאב,
אריאל ועוד ,הדבר מוכיח שאם זה הפרטנר
שלנו אזי ברור שאין לנו שום פרטנר.
המסקנה העולה מפרשיית הדלפה זו היא
כי העמדה הפלסטינית המתונה ביותר ,זו
המוכתרת כ "הזדמנות היסטורית חד-פעמית",
אינה משלימה עם צרכיה האלמנטאריים
של מדינת ישראל ,ואינה מכירה במסגרת
המשפטית המוכרת לניהול המגעים המדיניים
באזור – או במילים אחרות הגיע הזמן להבין,
שלא משנה כמה ניתן ,ולא משנה כמה נציע
וניסוג – אין לנו עם מי לדבר.
אבל אסור שהפלסטינים יהיו אלה שבסופו
של יום מצילים את גורלה של ההתיישבות.
עלינו להמשיך ולהעמיק במאמצי ההסברה
בדבר החשיבות של חבלי יהודה ושומרון –
בראש ובראשונה מהבחינה הערכית היסטורית
והן מבחינות אחרות כגון אסטרטגיה וביטחון,
כך שרעיונות נסיגה נוספים לעולם לא יונחו
מצדם של מנהיגים ישראלים על שולחן
המשא ומתן .כאשר נושא מסוים מונח על
השולחן הרי שבמידת מה – הצד השני ניצח,
מכיוון שמדובר בנושא ש"אפשר לדבר
עליו" ,אפשר לדון בו .עלינו למצב את חבלי
יהודה ושומרון כנכסי צאן ברזל של האומה
הישראלית ,כדי שלא רק לא תהיה מנהיגות
ישראלית שלא תסכים לדבר בטרמינולוגיה
של עקירה וגירוש ,אלא שגם הפרטנרים
שלנו ,גם האויבים ,השכנים ,וכל אומות העולם
יפנימו היטב:
חבלי ארץ אלו שייכים לעם ישראל
בצדק ובדין ,ועם ישראל שב אליהם ,שב
הביתה ,שלא על מנת לסגת ולהיגלות
מהם שוב לעולם.

•
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המשך מעמוד השער

וזה מה שהתורה מדגישה :ספר שמות פרק
ֹאמרּו ּכֹל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה'
יט :וַ ּיַ ֲענּו ָכל ָה ָעם יַ ְח ָּדו וַ ּי ְ
ֹאמרּו ָּכל
נַ ֲע ֶׂשה( ...ג) ...וַ ּיַ ַען ָּכל ָה ָעם קֹול ֶא ָחד וַ ּי ְ
ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' נַ ֲע ֶׂשה:
אכן בידיעה זו אין חידוש מהפכני .כולנו
יודעים שכוחנו באחדותנו ,אך החידוש הגדול
הוא במימוש של חזון זה.
זה מספר שנים שתנועת מרימים את הדגל
יחד עם ועד מתיישבי גוש קטיף עוסקים
בחיבורים ברמה הארצית כמו עריכת ריקוד
דגלים ביום ירושלים בכמאה ערים ,כנ"ל יום
גוש קטיף וכו' .בשבת האחרונה זכינו לשבת
של חיבורים כשעשרות רבות של רבנים הופיעו
בכשבעים ערים ברחבי הארץ תחת הכותרת
"שבת העם והארץ" ,חיבור מדהים שגילה את

הצימאון והכמיהה לחיבורים אלו .כנ"ל ,השבוע
חל יום גוש קטיף במערכות החינוך שכלמעלה
מחמש מאות! בתי ספר משתתפים בתקופה זו
בפעילות סביב גוש קטיף.
אכן בדרך ישנם קטני אמונה שאינם מאמינים
בחיבורים אלו כמובא שם בגמרא" :ההוא צדוקי
דחזייה לרבא ...אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתו
פומייכו לאודנייכו ברישא איבעיא לכו למשמע
אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו" .אך
הניסיון של המאבק על גוש קטיף מלמד שישנו
ציבור מדהים כשאשר הוא מצליח להתלכד
סביב מטרה מסויימת הוא מסוגל לעשות
מעשים שרק "מלאכים" מסוגלים להם כמו
השרשרת הישראלית ,משאל הליכוד ,ה"כתום",
צעדת יום העצמאות ,בה רכבים עמדו פגוש אל

פגוש מגוש קטיף לאשקלון וכו'.
אם נצליח לעורר את הציבור לעובדה
שביכולתנו לשנות את פני החברה והמדינה
לאור אותם אידיאלים עצומים שלאורם אנו
הולכים ופועלים ,ומכוח זה לפעול במשותף,
אין ספק שבע"ה נעשה ונצליח.

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :מנהלת
ההסברה יהודה ושומרון
פרסום מודעות:

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

www.myesha.org.il

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

������������������������

���������������������

čđĥĕ ęĕĞĔđĜ
Đüùû ĀøüĐĀĀ ý÷ą üċăþ ĄĀąĀ 2,000-ą ûăĉąă
.û"ĈĐđ ČĀĎø üďĎĉć
:ûďûćąû ûčĎø ďü÷ đü÷ďă üć÷ ĄĀăĀþđą ,üý ûćĐø û"ø
.đüøĐĀĀđû đüúüĎćø ĄĀĉąĐć ĄĀĐĀÿċ đüąăû
.ĄĀþďüċü ĄĀĐúþđą ûăĀûĎû ĀĀþ
÷ûđĀĐ÷ďø ĆĀĀúĉ ûąĀĐąû ăø
ĄĀďďüùđą ĆĀĀúĉ ĄĀøĐüđûą 80%-ą ûăĉąă
đüăĀü÷ďĎû Āďđ÷ø
ĄĀăÿøüą ĆĀĀúĉ ĄĀøĐüđûą 18%-Ă
.Ąđąú÷ đ÷ úøĉă üøĐ Đüùû Ā÷ăĎþą 28% Ďďü

ûøüĐþ ûąĀĐąø üćąĀĉ ĄĀċđüĐ üĀû
.đüøĐĀĀđûü ûĉĀÿć ăĐ
ĊĀÿĎ Đüù ĀøĐĀĀđą úĉü ,ûĂďøø
:đüąüďđă
:üćđøüđĂă þüăĐă ĆđĀć đü÷þąû
,ĊĀÿĎ Đüù ĀøĐĀĀđą úĉü
÷79411 ,Ćüċč ĐĀĂă 450 .ú.đ ,ùüďđ÷ đýüþ
www.gushkatif.co.il :þÿøü÷ąû ďđ÷û āďú
1-800-25-25-35 :āďú Ā÷ďĐ÷ ĈĀÿďĂ đüĉčą÷ø
ĊĀÿĎ Đüù ĀúĀúĀă üþăĐć ûćüďþ÷ă
.ĄĀĉďý đüĀĎĐ
đüĉÿø đĀĎĐø üąĐüû đüĀćąþ Āĉďý ĄüĎąø
úþĀ ĄđĉĀďý ďĐ÷ ,ĄĀćüĐ ĄĀćĀąą ĄĀĉďý
.÷đĀĀďü÷úą ûďüĈ÷ ÷Āûü "ĄĀĀ÷ăĂ" ûüüûą
÷ĄĂĀă÷ ĄĀþăüĐü đüĉÿû ăĉ ĄĀăčćđą üć
.ûĐúþ đĀĎĐ

¬

® ¢
¥

¬




¡
 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אברהם אשכנזי  -חלק ב'

ל

אחר פטירתו של הראשון לציון ח"ד (הרב
דוד חזן) בדרא ראו חכמי ירושלים כי אין יותר
מתאים לכהן כראשון לציון מהרב אברהם
אשכנזי שהיה אהוב וחביב על כולם ,ויחד עם זאת
גדול בתורה ,ועל כן קבעו כי ביום ר"ח ניסן ,יתכנסו כל
חכמי ישראל לבחירת הראשון לציון .וכפי שהיה נהוג
מקדמא דנא ,לבחור את הראשון לציון בישיבת בעלי
בתים שברחוב המידאן בירושלים .וכך נפתח כתב
הסמיכה שחתום על ידי כל גדולי ירושלים:

משה מאירסדורף
וכן קיבל אות כבוד מהממשלה התורכית .יחד עם
הענווה הגדולה של הרב אשכנזי בכל מקום שבו היה
צריך להגן על כבוד התורה ועל ירושלים ותושביה
או שהיה רואה שיש טעות בהלכה או הוראה היה
עומד בפרץ ומגן על פסק דינו.
בין פעולותיו הרבות של הרב אברהם אשכנזי
למען הכלל ראוי וחובה לציין את הצלחתו הגדולה
לקניית השטח בו קבור התנא שמעון הצדיק ,אשר
בפעולה זו עמלו רבים וטובים ומכל מיני סיבות
ועיכובים אף אחד לא הצליח בזה ,והרב אשכנזי
ברוב פיקחותו וקשריו הביא עניין זה לידי גמר,
והמגרש נקנה ונרשם על שם עדת הספרדים

מתקיימת רק בשיירות גדולות לא רק מפחד בלילות
אלא גם מפחד שודדים לעין השמש".
מקום ישימון זה משך את לב החכם באשי הרב
אשכנזי ,ועדות הספרדים והאשכנזים אספו את הכסף
הדרוש לקנית המגרש ,ורשמו את הקרקע על שם
הספרדים והאשכנזים בירושלים .המגרש השתרע
על שטח של עשרים ושמונה אלף אמה מרובעות,
נטועים שמונים אלף עצי זית ושבו לאחוזת עולם
לעדת היהודים בירושלים בסך חמישה עשר אלף
פרנק זהב בערך ,ונמסרו לבעלי האחוזה החדשים
באמצעות ''מג'לס אל אידארה'' (מועצת הפלך) של
עדת הספרדים ועדת האשכנזים.

ראו חכמי
ירושלים כי אין יותר מתאים
לכהן כראשון לציון
מהרב אברהם אשכנזי
"מודים אנחנו הבאים על החתום הודאה גמורה
שלמה וקיימת היות אמת וצדק שקבלנו עלינו קבלה
גמורה שלמה וקיימת והסכמנו בלב שלם ובנפש
חפיצה ודעת נכונה שיתמנה הרב הגאון המפורסם
כמוהר"ר אברהם אשכנזי הי"ו ,לרב ולמורה צדק
ראשון לציון פה עיה"ק ירושלים ת"ו לרעות ביעקב
עמו דבר ומנהיג מי כמוהו מורה יהי רצון בימיו
ובימינו תושיע יהודה וישראל אכי"ר...ואף שיש בדור
זקנים ורנים העי אמנם האמת יסוד הבנין כי כל לגבי
דידן נאה ויאה פאר עיקו"ת ציון היא בית חיינו והא
ודאי כל מודה על האמת יודה ויגיד את כבודו ואת
גודלו ,לנו לעיניים ,מזוקק שבעתיים ,לא יעדי מינן,
על ישראל ועל רבנן ,רבות בשנים בשובה ונחת ,ידו
בצלחת ,כיר"א".
באותו יום לאחר תפילת שחרית בהנץ החמה,
נתכנסו כל החכמים ובחרו פה אחד את הרב
אשכנזי לכהן כראשון לציון וחכם באשי .כפי שהיה
נהוג כמובא בכתבי התקופה ההיא ,היה עולה מיד
הרב נבחר על הבמה ודורש מענייני דיומא ובה
היה מבליט את מך ערכו שאינו ראוי לכל הכבוד
שחולקים לו וכי הוא הקטן שבכולם ,ואח"כ היה
משמיע פלפול בהלכה ומתבל דבריו מענייני דיומא.
אחרי גמר הדרשה היה עולה אחד מזקני החכמים
על הבמה ומלביש את הרב הנבחר אדרת צמר
חדשה שנקנתה מכספי הקהל ,ואחר שהרב מברך
עליה ברכת שהחיינו בקול רם וכל המשתתפים
עונים אחריו אמן ,היו יוצאים כל הציבור ומלווים
את הרב עד ביתו לסעוד עימו סעודת הבוקר.
יום בחירת הראשון לציון היה נחשב יום חג לא
רק לו ולמשפחתו ולכל החכמים ,אלא גם לכל עם
ישראל בכל התפוצות ,ולתושבי ירושלים שמנו אז
כעשרים אלף איש בפרט ,ובייחוד לאחר שהייתה
הממשלה המרכזית בקושטא מכירה בראשון לציון
כ"חכם באשי" על ידי קבלת מאמר המלך הייתה
שולחת לו מדים רשמיים והיא הגלימה הרקומה
בחוטי כסף וזהב ומקשטת את חזהו בעיטורי כבוד.
הרב אשכנזי שנולד ביוון ,ידע לדבר בשפה
זו ואף בשפה התורכית והערבית ,וביחד עם
צניעותו וענוותנותו כבש את לב כל התושבים ,עד
שהפטריארך היווני היה מבאי ביתו הקבועים וקשר
עימו קשרי ידידות וסייע הרבה לרבניו בעניינים
רבים השייכים לכלל .בשנת תר"ל עת ביקר הקיסר
פראנץ יוזף בירושלים ,העניק לרב אשכנזי עיטור
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בירושלים .פעולה נוספת קרתה כאשר הוקם ועד
לרכישת עוד מגרשים סביב למערת שמעון הצדיק.
בועד היו נמצאים ספרדים ואשכנזים בראשות הרב
מהר"ם אוירבך.
וכך מתארים כותבי העיתים את הדבר:
"מגרש זה שהיה סמוך למערת כלבא שבוע בעיר
העתיקה ,היה אחד המגרשים ההיסטוריים שהמון
זכרונות קדומים היו קשורים בו ,ולפי המסורת
הידועה קבור בו התנא שמעון הצדיק ,משיירי
הכנסת הגדולה .חלקת האדמה הזו משתרעת מדרך
המלך עד המקום בו נמצאת חורבה של בית תפילה
עתיק ,הייתה שייכת ליהודים מזמן קדמון ואפילו
הערבים היו מכנים אותה בשם אל יהודייה .יהודי
ירושלים היו באים ביום ל"ג בעומר לחוג בו את חג
שמעון הצדיק .מערת מעון הייתה שייכת אומנם
ליהודים ,אך הערבים בעלי הקרקעות שמסביב לה
היו תמיד מציקים ליהודים המבקרים שם ,ומעלילים
עליהם כל מיני עלילות כוזבות שהם משחיתים את
העצים והתבואות ,והיו גובים גרוש אחד מכל יהודי
שבאו לבקר במערה .כדי להיפטר מכל ההטרדות
האלה ,הציע פחה ירושלים לרב אשכנזי לקנות את
כל המגרש והמערה אשר בו והאילנות אשר עליו,
ואף על פי שנקודה זו הייתה על אם הדרך לישובים
יהודים וערבים ,שימש ישימון זה על מערותיו
ומחבואיו מקלט לשודדי דרכים ששרצו בימים ההם,
ימי שלטון התורכים בארץ ,והנסיעה לערים הייתה

הרב אשכנזי היה התומך העיקרי בקנייה זו,
משם שרצה להקים ישוב במקום ,ולקוראו על שמו
של שמעון הצדיק .הוא וחברי הועד שעל ידו הקימו
שלושה בתים על המגרש ,אומנם בלי שכלולים
מיוחדים אך לעומת הצפיפות שהייתה אז בעיר
העתיקה ,הדבר נחשב להישג והרחבה .בבתים אלו
הושיבו כעשרים משפחות מאנשי ירושלים ועל
ידי כך נתקעה יתד לעמדה חדשה במסע הכיבוש
הנועז של הישוב על פני סביבות ירושלים .ואף על
פי שהנקודה לא זזה מנקודת הקיפאון ,בכל זאת לא
לריק עמלו החלוצים הראשונים כי יוזמה זו גרמה
להקמת השכונה התימנית "נחלת שמעון" שממולה
והיא גרמה לבניית השכונה החדשה "נחלת יצחק".
הרב אברהם אשכנזי היה חולני בעל ייסורים
ומכאובים ופעמים רבות היה צמוד למיטתו .ואף על
כל זאת היה מתמיד גדול ובכח זכרונו העצום היה
כותב פסקי דין מבלי לעיין בספר כמו שכתב במספר
פעמים" :הנה כל דכתוב מריש ועד כאן רשום בזכרוני
תיכף שראיתי השאלה המוצגת לפני ואחר היותי
מוטל על ערש דווי ואין בי כוח לחפש אחר ספרים
וללבן העניין היטב".
רב אברהם אשכנזי הייתה סמכות רבה בקרב
פוסקי הדור ויעידו על כך ההסכמות שביקשו
ממנו מכל רחבי תבל ,ספרדים ואשכנזים .הוא ענה
לשאלות רבות שנשלחו אליו כשהייתה מחלוקת בין
פוסקים או דיינים והכריע בסוגיות סבוכות ביותר.
הרב אברהם אשכנזי עלה בסערה השמיימה
ביום ט' בשבט תר"מ  -בטרם הגיע לשנתו השבעים.
הסתלקותו השרתה אבל כבד בכל ארץ ישראל
ובכל העולם .הוא נטמן בהר הזיתים בהלוויה רבת
משתתפים ועל מצבתו נכתב" :וי לארעא דישראל
דחסרא גברא רבא תצדיק אבד לדורו ,אוי כי ירד אש
מן השמיים ,נפלה עטרת ראשנו ,אין לנו תמורתו,
מושיע ורב ,אוי מה היה לנו ותחשך ארץ אבד
חסיד ,אשכול הכופר שקדן בתרה ,הגאון המפורסם
הראשון לציון מלך רב ,אוי לו לדור שאבד אבינו
רועינו הרב הדגול משיירי הכנסת הגדולה."...

•

זכרתי ימים מקדם משנת תרס"ה שזכיתי בחסדי העליון יתברך
שמו ,לעלות על אדמת הקודש ביפו .שחרתי בראשונה את פני
רבינו הגאב"ד (הרב קוק) זצוק"ל ,קבלני בסבר פנים יפות כדרכו
בקודש לכל אחד ,שוחחנו בדברי תורה .אחרי תפילת מנחה
גדולה יצא רבינו ,כדרכו בקודש ,לשוח בשדה ולצמצם מחשבותיו,
ואני התלויתי אתו .בדרך קטפתי איזה עשב או פרח ,והזדעזע
רבינו ואמר לי בנחת כי הוא נזהר מאד לבלתי קטוף בלי תועלת
עשב או פרח שיכול לגדול או לצמוח ,כי אין עשב מלמטה שאין
לו מזל מלמעלה ואומר לו גדל .כל ציץ עשב אומר דבר ,כל אבן
לוחשת איזה סוד ,כל הבריאה אומרת שירה.
(הרב אריה לוין ,לחי ראי ,ירושלים תשכ"א ,עמ' ט"ו-ט"ז)

מבט להתיישבות

כפרי סטודנטים ביהודה ושומרון

תרומה חברתית שלא תסולא בפז".
סגנית השר גמליאל" :הקמת כפרי הסטודנטים הינה נדבך נוסף
בתוכנית האסטרטגית לקידום צעירים במדינת ישראל .אנו מציעים פתרון
כולל שיאפשר שילוב לימודים עם תעסוקה ומעורבות קהילתית .בנוסף
אנו מביאים אוכלוסיה איכותית ויצרנית לבקעה .רק באמצעות 1מתן סיוע
לצעירים ומציאת פתרונות דיור ,תעסוקה והשכלה נוכל להפוך את אוכלוסית
הצעירים במדינה לנכס" .רוצו להירשם!
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חרי יישובים ,מאחזים ,נקודות התיישבות ,בנייה כפרית,
ויישובים עירוניים ,קבלו את צורת המגורים הבאה ביש"ע:
כפרי סטודנטים.
על פי התוכנית  -אותה יזמה סגנית השר גילה גמליאל המופקדת על
קידום צעירים סטודנטים ונשים במשרד ראש הממשלה  -יוקמו  2כפרי
סטודנטים – ביישובים גיתית ומכורה בהם יאוכלסו בשלב הראשוני כ – 80
סטודנטים.
היישובים נמצאים מרחק של  20דקות נסיעה מהמרכז האוניברסיטאי
באריאל ויהיו הסעות בין היישובים למרכז.
גמליאל חיברה למיזם את יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות גבי
קדוש וראשי רשויות מיש"ע ובהם ראש המועצה האזורית בקעת הירדן
דוד אלחייני ,ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה ,וראש המועצה
האזורית מטה בנימין ואבי רואה שברכו על המהלך.
הסטודנטים שיגורו בכפרים אלו יזכו למלגת שכר לימוד מלאה בשנה
הראשונה (במסגרת חוק שנת לימודים חינם לחיילים משוחררים בנגב ,גליל
וביו"ש שיזמה סגנית השר) ,למלגת פר"ח כפולה ,ויוכלו לעבוד בעבודה
מועדפת בחקלאות בתחומי המועצה.
הסטודנטים יתנו כ 6-שעות פר"ח שבועיות במסגרת עבודה קהילתית
באיזור ובנוסף יוכלו לממש את זכותם לעבודה מועדפת בחקלאות במסגרת
 4שעות עבודה בשבוע.
משרדה של סגנית השר יתקצב את שיפוץ המבנים ,הקמת הכפר
וההסעות .יש לציין כי היוזמה פותרת  3בעיות :היא מביאה אוכלוסיה צעירה
וידיים עובדות לבקעה ,היא דואגת למגורים נוספים לסטודנטים שלומדים
באריאל (בכל שנה חסרות כ 400-מיטות) והיא מספקת פתרון כולל
לסטודנטים  -לימודים ,תעסוקה ומגורים.
בתגובה ליוזמה אמר ראש המועצה האיזורית בקעת הירדן דוד אלחייני:


"היוזמה של סגנית השר גילה גמליאל תתרום לבקעת הירדן ,
לנוער 
ולצעירים



■






 





 
■

מומלץ!
חוויה ערכית
מ
רג
ש
ת
ס






רט ( 60 - (:דקות



■






 

המחיר 50 :ש“ח )כולל משלוח(
כל ההכנסות קודש לקרן ההנצחה
ע“ש אלירז פרץ הי“ד ֵ -עלי
להזמנות פרטיים ומוסדות:

■IPM$IPMGSMP

ועד מקומי עלי
 5ישע שלנו

סיפורו של מקום

הצרעה

רועי סימון

לא מה שחשבתם...

"ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה
את החוי את הכנעני ואת החתי לפניך"

ב

(שמות כ"ג ,כ"ח)

אמצע פרשת משפטים העוסקת
ברובה ברצף המצוות הראשון
שמקבל עם ישראל במדבר מופיעה
לפתע הצרעה כמסייעת במאבק מול עממי
הארץ המובטחת .מצוין לנו שהצרעה תישלח
להיות ה"מודיע" לעמים היושבים בארץ כנען.
ע"פ רש"י מדובר במין שרץ העוף שהטיל
ארס בעיניהם של יושבי הארץ .הצרעה ,כך
מפורש ,לא עברה את הירדן .גם יהושע מודע
להבטחה זו מפרשתנו( ,יהושע כד:יב" :ואשלח
לפניכם את הצרעה ותגרש אותם מפניכם")
שהצרעה תוביל את כניסת בני ישראל לארץ
ולמעשה ה' יקיים מעשה ניסי בכך שישלח
נחיל צרעות אל יושבי כנען למושבותיהם או
מחנם וכך יסלקם כדוגמת פעולת "ריכוך" לפני
הגעת עם ישראל לארצו .פירוש נוסף לפעולת
הצרעה הינו מציאת שרידי האויב שהתחבאו
במקומות סתר אליהם קשה לאדם להגיע.
עוד מופיעה בחז"ל שצרעה אחת לא עברה
את הירדן ,עמדה על שפת הירדן ממזרח
וממקומה זרקה ארסה בכנענים .צרעה נוספת
עברה בימי יהושע את הירדן ותמכה בכיבוש
הארץ.
הצרעה במקרא ובפרשנים השונים
מאופיינת בכמה צורות הן כמחלה (מלשון
צרעת) והן כבעל חיים בעל תכונות ויכולות
מסתוריות ,ארסיות ואף ממיתות .עקיצתה
ופועלה מפחידים את האדם והיא מצטיירת
כמעין שליח הלוחם לפני העם ,כך אנו מוצאים
בפרושים המגוונים על תפקידה של הצרעה
בעת כיבוש הארץ.
אף בתרבויות שכנות כמו היוונים,
המצרים והפרסים ייחסו לצרעה
תכונות של רוע ,לא צריך להרחיק
לעת העתיקה בכדי להבין שגם
בימינו הצרעה בפרט והחרקים
בכלל מסמלים יצורים הזורעים
פחד ובעלי תכונות מאיימות.
המזרחית
הצרעה
מאופיינת
(הדבור)
דווקא במספר תכונות
חיוביות ויעילות לדוגמה:
החברתית
התנהגות
וקבוצתית מאוחדת
 ,בטיפול
ודאגה
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הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה

משותפת בצאצאים ,מחלוקת חלוקת עבודה
שוויונית בין המלכה לפועלות.
תכונות אלה מזכירות חיים בקיבוץ או
בארגון הדואג לכל צרכי השותפים לקבוצה
בצורה תומכת ואחראית ,דרך חיים כזו מהווה
יתרון בעולם החי אשר בו קשיים רבים במיוחד
לחלש והקטן כמו החרק.
קיבוץ המקשר בין צורת חיים כזו לבין
עולם החרקים הינו קיבוץ ייחודי בעמק בית
שאן – שדה אליהו אשר עוסק בחקר החרקים
ובשימושים שונים ומתוחכמים לשימוש
חקלאים בארץ ובעולם .במהלך השנים פיתחו
במפעל ייחודי בשדה אליהו התמתחות בייצור
חרקים הנלחמים במזיקים טבעיים בעזרת
חרקים מועילים לשדה ולגידולי החממות.
הפתרונות שפותחו
במפעל הייחודי מתמקדים בחרקים בעלי
יכולת השמדת מזיקים אשר מפוזרים בשדות
או בחממות וכך דוחקים את המזיק הטבעי
לאותו גידול ובאמצעות כך עולה התפוקה
החקלאית ובעיקר נשמרת המערכת הטבעית
מפני הכנסת חומרים "חיצוניים" ולא טבעיים.
ההדברה הביולוגית הינה תחום מקצועי
אשר בו האדם מעצים ומחזק את המערכת
הטבעית בצורה שתשפיע על גידולי השדה
ללא התערבות חומרים כימיים אשר להם
השלכות הרסניות לקרקע ,לבעלי חיים ,למוצר
ולבית הגידול.
ניתן לקשר את ההדברה הביולוגית
להבטחה הניסית בפעולת הצרעה בכניסת בני
ישראל לארץ המופיעה בפרשתנו באמצעות
הענקת תדמית חיובית לעולם החרקים
אשר מצויר אצלנו באור שלילי .תכונות
השותפות ,השוויון והדאגה לצאצאים
של הצרעה והשמירה על המערכות
הטבעיות בשטחים הפתוחים
יכולות להוות דוגמא לתכונות
אותן דווקא נבקש להעביר
אנו לדורות הבאים.

•

תנ"ך זה בטבע שלנו

תוכנית השתלמויות תשע"א עם בית ספר שדה עפרה
בשבילי ארץ התנ"ך  2 -סיורים בהדרכת חיליק אברג'יל:

מסורות וסיפורים בבקעת יריחו

ל' שבט  ,4.2.11שעות.6:30-14:00 :

נקודת מפגש :ירושלים (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים).
יריחו" ,עיר הבירה" של הבקעה דרכה עברו ובה חנו רבים
מהנכנסים לארץ בתקופות הקדומות המשיכה להוות מרכז
ומוקד משיכה לרבים לאורך ההיסטוריה ,למורדים ,נזירים
ומתיישבים שמתחפשים את הריחוק מהעיר .במהלך הסיור
נבקר באתרים הבאים תצפית סנט גורג' ,בית חוגלה ,והלידו.

ובקעת הירדן
שומרון
לסיורים בבנימין
שאול"
"על זמן

9975516-02
שדה
בית ז'ספר
6:30-14:00
עפרהשעות:
,11.2.11
אדר א'

נקודת מפגש :ירושלים (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים).
נלמד על הקשר המיוחד בין שמואל הנביא לבין בן טיפוחיו,
המלך שאול ,המלך הראשון של ישראל .נתחיל בנבי סמואל,
מקום בו לפי המסורת חיי ונקבר שמואל ,נמשיך לתל אל פול
הגבעה הצופה לעבר הרי בית אל וירושלים בה בנה שאול את
ארמונו .משם נמשיך לעבר קובור בני ישראל ,אשר בו לפי חלק
מהחוקרים נקברה רחל אימנו ונסיים בתל שילה בה התחיל
שמואל את דרכו כנביא.

בעקבות הנודדים

י"ב אדר ב'  ,18.3.11שעות.6:30-14:30 :
בהדרכת ד"ר אדיב גל

נקודת מפגש :אזור כפר אדומים (נקודה מדויקת תימסר
לנרשמים).
בסיור ייחודי באזור ספר המדבר נלמד כיצד מתבצעת נדידת
הציפורים? איך צופים בציפורים? וכיצד יכולות הציפורים להשפיע
על חיי האדם? נבין את ייחודיותה של ארץ ישראל כארץ מעבר
בין יבשות במהלך נדידת הציפורים פעמיים בשנה.
במהלך הסיור נרד מאלון לעין מבוע ,נערוך תצפיות ממצפה
יריחו ,השומרוני הטוב ונסיים באזור קיבוץ אלמוג.

פסח – שומרונים

כ"ה ניסן  ,29.4.11שעות7:00-15:00 :
בהדרכת זאב ח .ארליך (ז'אבו).

נקודת מפגש :אזור אריאל (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים).
הכרת השומרונים ,מוצאם ואמונתם .ביום זה נעסוק באתרים
בהר גריזים ומקומו בהיסטוריה .נסייר בתצפיות מרכזיות בהר
גריזים ,בקריית לוזה – שכונת השומרונים ,אתר הזבח השומרוני
והאתר הארכיאולוגי במקום .נלמד על מנהגים ,ריחות וצבעים
ייחודיים בחג הסוכות השומרוני.

בעקבות תוכנית אלון

כ"ג ניסן  ,27.5.11שעות.7:00-15:00 :
בהדרכת ארז קמה ויהודית בדש.

נקודת מפגש :אזור עפרה (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים)
לאורך ציר אלון מצויים אתרים רבים אשר מהווים נקודות
היסטוריות חשובות .מעיינות ,מערות ,דרכים עתיקות ומורשת
קרב בכל עיקול הם אבני הדרך לאורך דרך אלון .נתחיל את היום
במצפה דני ,משם ניסע לאורך כביש אלון לעין סמיה ,מצפה אלון
ונסיים אנדרטת המערה.

בעקבות "מבצע שמואל"

ט"ו סיוון  ,17.6.11שעות.7:00-15:00 :
בהדרכת ד"ר יוסי שפנייר

נקודת מפגש :ירושלים (נקודה מדויקת תימסר לנרשמים)
בעקבות סיפורם המרתק של היישובים עטרות ונווה יעקב אשר
היו חלק מראשית ההתיישבות בצפון ירושלים .נעלה על נס את
זיכרון ההתיישבות מצפון לירושלים עד תש"ח .במהלך הסיור
נגיע לנבי סמואל (מקום נפילתם של השישה עשר בסמוך
לעטרות) ,בית הקברות של המושב עטרות ,גן הגבורה (בפסגת
זאב) וחדר ההנצחה בגבעת התחמושת.

לפרטים נוספים :בית ספר שדה עפרה –
ofra@spni.org.il 029975516
יש לך עניין במשימה חינוכית ערכית ובעלת
משמעות?! מחפש/ת שירות מאתגר ?
אם כן מקומך איתנו! בית ספר שדה עפרה
עוסק בחינוך לידיעת ואהבת הארץ באזורי
בנימין ,שומרון ,בקעת הירדן וירושלים.
בואי ,ואולי תוכלי גם את להרוויח שרות עם
משמעות ,שנה של סיפוק ולמידה של חבל
ארץ לא נודעת.
לפרטים נוספים :בית ספר שדה עפרה.

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס 02-6516662
או למייל .ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :ברל כצנלסון.

שמות הילדים הזוכים :טליה לפיד ,אלון מורה  נועם לזרוביץ ,בית אל.

חדשות יש"ע

זהה את ה

דמות
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מסבירים  -גם ברוסית

מועצת יש"ע קיימה בסוף השבוע
האחרון סיור מיוחד בשומרון ובנימין
לכ 20-בלוגרים דוברי רוסית .אל
הסיור התלווה צוות צילום של תחנת
הטלוויזיה  NTVשהיא השלישית
בגודלה ברוסיה ומשדרת לעשרות
מיליוני צופים.
תרבות הבלוגים ברוסיה הולכת
ומשגשגת בשנים האחרונות .אחד
האתרים המובילים ,Livejournal ,מנהל
מאות אלפי בלוגים בשפה הרוסית,
בהם גם הבלוג הרשמי של נשיא רוסיה,
דימיטרי מדוודב .הבלוגרים הישראלים
ידועים כפופולאריים מאוד בקרב דוברי
השפה בארץ ובחו"ל ,ובתכנים שלהם
צופים מדי יום בין מאות לאלפי גולשים.
את הסיור הדריך סמנכ"ל מועצת
יש"ע ,יגאל דילמוני ,העומד מאחורי
תוכנית הסיורים 'הגיע הזמן שנכיר',
במסגרתה מבקרות ביהודה ושומרון
קבוצות עיתונאים ,פוליטיקאים ומעצבי
דעת קהל נוספים .הסיור ,אליו התלווה
גם דובר מועצת יש"ע החדש ,רוני ארזי,
התחיל ביישוב ברקן ,שאת הקמתו יזמה
קבוצת עולים מברית המועצות והמשיך
אל אזור התעשייה ברקן ,שם פגשו
הבלוגרים ,למרבה הפתעתם ,במציאות
התעסוקתית המיוחדת במקום המשלבת
בין אלפי עובדים ישראלים ופלשתינים.
בהמשך ביקרה הקבוצה בעלי ופגשה
את דוברת המועצה האזורית בנימין
תמר אסרף ,את יו"ר הוועד המקומי קובי
אלירז וכן את סבטלנה ,אחת התושבות,
שתיארה בשפה הרוסית את סגנון החיים
ביישוב המעורב .אחר כך ביקרו באתר תל
שילה ,החושף מעט ממה שהייתה פעם
בירת ישראל התנ"כית .אחת מחברות
הקבוצה סיפרה בהתרגשות כי כשעלתה
לארץ התגוררה זמן מה בשילה ,בתקופה
שבה אזור תל-שילה היה שומם ומסוכן
ליהודים ,וכעת ליבה פועם כשהיא חוזה
במקום המתפתח.
חברי הקבוצה נפגשו גם עם נפתלי
בנט ,מנכ"ל מועצת יש"ע ,אשר סיפר
על ביקורו השבוע בארה"ב ופגישותיו
שם עם גורמים שונים המבקשים ללמוד

על עמדותיהם של המתיישבים בסוגיות
המדיניות שעל הפרק .בנט פירט באוזני
הבלוגרים את הדילמות והסכנות
העומדות לפתחה של ממשלת ישראל,
ואת האתגרים עמם מתמודדת מועצת
יש"ע.
לאחר הביקור בתל-שילה ,דילגה
הקבוצה אל מרכז המבקרים נחלת בנימין
בפסגות ,שם טעמה יין משובח ושמעה
הסברים על פעילות היקב המקומי
מהמנכ"ל יעקב ברג ,יליד רוסיה בעצמו.
ראש המועצה האזורית בנימין ,אבי
רואה ,בירך את הבלוגרים על הסיור וציין
כי בתחום המועצה מתגוררים לא מעט
עולים מברית המועצות ובהם גם ח"כ
פאינה קירשנבאום מישראל ביתנו .הסיור
נחתם בביקור במרכז האוניברסיטאי
באריאל .הקבוצה פגשה את דיקן
הפקולטה למדעי הטבע ,הפרופ' מיכאל
זיניגרד ,גם הוא יליד רוסיה ,שריתק
את המבקרים בדבריו (בשפה הרוסית,
כמובן) על פעילות המוסד האקדמי ועל
תרומתה של העלייה מברית המועצות
להתפתחות המדע בישראל.
בסיום הסיור הביעו המשתתפים
התפעלות מההתפתחות הגדולה של
ההתיישבות ביהודה ושומרון ומאופי
התושבים שהוגדרו על ידם כמלח הארץ.
אחת המשתתפות הביעה פליאה על כך
שפעילות הסברה כזאת מתבצעת על
ידי מועצת יש"ע ולא על ידי ממשלת
ישראל .חלקם אף ביקשו לחזור ולסייר
באתרים נוספים ביהודה ושומרון.

•

עתירה דחופה לבג"ץ :לאטום
מסגד בשומרון

תנועת 'רגבים' הפועלת נגד בניה
בלתי חוקית עתרה השבוע לבג"ץ כנגד
המשך עבודות במסגד בכפר בורין
שבשומרון ,אשר נבנה באופן בלתי חוקי
ובית המשפט הוציא נגדו בעבר צו ארעי
להפסקת עבודות .בתנועה דורשים
מבית המשפט להורות על הריסת
המבנה או לכל הפחות לפעול לאיטומו
המיידי – כפי שנעשה במקרה זהה,
בבית כנסת ביישוב אלמתן בשומרון.
בהודעה דחופה שהגישו היועץ

המשפטי של רגבים ,עו"ד עמיר פישר,
ורכז יהודה ושומרון בעמותה ,עובד ארד,
מביאים השניים את הצהרת המדינה
בפני בית המשפט כי" :במקום בו מופר
צו שיפוטי האוסר על המשך הבנייה
עמדת המדינה היא שמימוש צו הריסה
עולה לראש סדרי העדיפויות של גורמי
האכיפה".
נגד הבנייה הבלתי חוקית של המסגד
בכפר בורין הוצאו צווי ארעי להפסקה
מיידית של העבודות ,אך הצו הופר
בשיטתיות פעם אחר פעם ,עבודות
הבנייה נמשכו במקום ,תוך עצימת עין
של הרשויות ,וכן ללא תגובה לפניית
רגבים בנושא.
"המשך ביצוע העבודות מבוצע גם
לאחר שבית המשפט ביקש את תגובת
מועצת בורין להפרה הקודמת ,דבר
המעיד ,שוב ,על זלזול מוחלט וגורף
בצווים המוצאים ע"י המשיבים וכן בצו
שהוצא על ידי בית המשפט" – נכתב
בעתירה.
רגבים מביאה את מקרה בית הכנסת
באל-מתן וקובעת כי "בעניין אל-
מתן הודיעה המדינה כי היות ומדובר
במבנה תפילה הרי שניתן להסתפק
בשלב ראשוני באטימת בית הכנסת.
המדינה אכן פעלה בנחרצות לאיטום
בית הכנסת ,ובית הכנסת נאטם ועומד
אטום ומסוגר בימים אלה ממש".
בתנועה מבקשים מבית המשפט
להוציא צווי ביניים כנגד המדינה וכנגד
מועצת בורין ולהורות על דיון דחוף
ומיידי שבו יינתן צו על תנאי להריסת
המבנה הבלתי חוקי – או לכל הפחות
את איטומו המיידי.
ברגבים אמרו" :לא ייתכן שכאשר
מדובר בבית כנסת שנבנה על אדמות
מדינה ,ומתגלעות בעיות קטנות
ונקודתיות בג"ץ מתערב ,מורה על
הריסת בית כנסת ומקבל כפשרה את
איטומו ,ואילו כאשר מדובר במסגד,
ובבנייה פרועה המצפצפת פעם אחר
פעם על צווים של בג"ץ – בית המשפט
לא ינהג באופן שיוויוני ויורה על אכיפה
דומה – דהיינו איטומו המיידי של המסגד
בבורין".
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חדשותיש"ע

נתונים שאושרו לפרסום לפני זמן לא
רב ,המפריכים אחת לאחת כל טענה
פלשתינית נגד מדיניותה של ישראל
בסוגיית המים .כך למשל הוכח כי בניגוד
לשנת  ,1967אז נהנו הפלשתינים רק מ65-
מיליון קוב מים לשנה ,בשנת  2010עומדת
התפוקה על כ 200-מיליון קוב מים לשנה,
כש 96%-מבתי הפלשתינים ביו"ש מחוברים
למערכת המים הישראלית .הפלשתינים
מצידם אינם משלמים למדינה עבור מים
אלה וכמובן שלא חויבו לשלם את מס
הבצורת .הם גם אינם מתקנים תקלות
בצנרת המים והביוב ,ומוסיפים לתקוף את
ישראל בטענה שהיא מפלה אותם לרעה,
חרף העובדה כי היא עמדה בכל הסכם עליו
חתמה בעניין ,ופועלת בהתאם להמלצות
הבינלאומיות המחמירות ביותר.
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,העניק למרצים
תמונה ובה מפת תבליט של ארץ ישראל,
שהוציאה מועצת יש"ע בשיתוף תנועת
'ישראל שלי' ,שמטרתה להמחיש כיצד
שטחי יו"ש חולשים על מרכז מדינת ישראל
ומגנים על ירושלים משלושה כיוונים.
ימי העיון הבאים במסגרת קורס
שגרירי ההסברה ייערכו בתאריכים  8ו21-
בפברואר .הרשמה דרך אתר מועצת יש"ע
בכתובת  www.myesha.org.ilאו אצל
רכזת הקורס רויטל הלברשטט בטלפונים
 054-2276294 052-5666947או במייל
.revital@mesimot.com

שגרירים של
הסברה

שגרירי
קורס
ההסברה של מפעל
ההתיישבות ביו"ש יצא
לדרך .עשרות אישי
ציבור ,אנשי הסברה,
ראשי רשויות ודוברים
השתתפו ביום העיון
הפותח של הקורס,
שנערך השבוע (ב')
בבית ההארחה בית וגן
בירושלים .משתתפי
צפויים
הקורס
במהלכו
להיחשף
לכל העובדות המנצחות על מפעל
ההתיישבות ביו"ש ,מפי טובי המרצים
והמומחים בארץ.
ביום העיון הראשון שמעו המשתתפים
את הפרופ' ישראל אומן ,חתן פרס נובל,
שהציג את העובדות הבסיסיות ביותר על
הנוכחות היהודית בארץ ישראל וקבע כי
עלינו לשכנע קודם כל את עצמנו באשר
לשייכותנו לארץ ולא לבסס את יישובנו כאן
על סוגיות הביטחון וההכרה הבינלאומית.
איתמר מרכוס מארגון 'מבט לתקשורת
הפלשתינית' הציג שורה של תיעודים
מצולמים להסתה המתנהלת בתקשורת
הערבית נגד ישראל .בין היתר מוצגים שם
הישראלים כמסכנים את כל העולם ,ושטחי
ישראל כולה מוגדרים שם כשטחי פלשתין.
כמו כן צוין כי הרשות הפלשתינית מעניקה
גביעי ניצחון בתחום הספורט ומקימה
מחנות קיץ על שמם של ארכי-מחבלים.
מרכוס הוסיף וחשף בפני משתתפי
הקורס כי בימים האחרונים הקים ארגונו

אתר בעברית ,המצטרף לאתרים הקיימים
באנגלית ובצרפתית ,ומציג עדכונים אחרונים
אודות הנעשה בתקשורת הפלשתינית.
כתובת האתר.www.palwatch.org.il :
המשך בעמוד 7
חיים
הפרופ'
גבירצמן מהמכון
למדעי כדור הארץ
לאחרונה נשלחו לידידי גוש קטיף שקיות זרעים .במקום זרעי חמניות הושמו בשקית בטעות
זרעים ממינים שונים ,אשר זריעתם יחד מהווה "כלאיים" והיא אסורה מדאורייתא.
באוניברסיטה
אנו מתנצלים על הטעות ושולחים אליכם שקית חדשה.
העברית בירושלים
ועד מתיישבי גוש קטיף.
בהרצאתו
הציג
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זהירות מאיסור כלאיים!

בוחרי� יריד הלימודי�
עתיד! ומו�דות ההשכלה
הגבוהה

חהזמישי
ה!

יו� חמישי כ"ט בשבט

חינ�! בכני�ה ליריד מ�פר הכרטי�י� מוגבל
כרטי�י� �
* כר

15:00-22:00
*
 21:00מופע �יו� :יאיר אורב�

בנייני האומה בירושלי�

מכירות
ל
שחיל�וציוד עשרות
טיולי� דוכני�!

פרסום והפקה∫
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אפילו
יאיר
אורב�!

3.2.11

בשיתו�

כול�
באי�!

כני�ה
חינ�!

חמש דקות מהתחנה המרכזית!

בח�ות

מלגות

ועוד!

בח�ות
ĕĦďĐ ĤđčĕĢĘ ĦĕĦĤčē ĐĕĜģ

