ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:52
תל אביב 17:08
16:57
חיפה
16:58
חברון
16:56
שכם
17:07
ב"ש

18:05
18:06
18:05
18:06
18:04
18:07

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 234אדר א' תשע"א |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

בין עגל הזהב לפסל מיכה

סיפורו של מקום
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יש " עמדה
בעוד העולם טוען ללא הרף כי ישראל
מצמיאה את הפלסטינים ,ואינה עומדת
בהסכמים עמה בסוגיית המים ,המציאות
מוכיחה את ההיפך הגמור .בכנס 'שגרירי
ההסברה' שערכה באחרונה מועצת יש"ע,
נחשף כי ישראל מעבירה מדי שנה כ200-
מיליון מטר מעוקב מים ,המגיעים אל 90
אחוז מהכפרים ביהודה ושומרון .ומה עושים
הפלסטינים בכמות המים הנכבדת הזו?
ובעוד הישראלים מצטמצמים בצריכה,
הפלסטינים רק מגבירים את השימוש
במים ,שחציים משרתים את החקלאות
הפלסטינית .כשליש מהתושבים הפלסטינים
אינם מחוברים כלל למונה מים ,והיתר
כמעט שאינם משלמים ,משום שלרשויות
אין עניין לגבות את התשלום ,וכמובן שאת
מס הבצורת שאזרחי ישראל נאלצו לשלם
השנה בשל המחסור בממטרים ,אף אזרח
פלסטיני לא שילם.

שר החינוך גדעון סער יחד עם ראשי מועצות וראשי היישוב היהודי בחברון בביקור במערת המכפלה

הרב חיים סינואני
חיבת הארץ

על הפרשה כי תשא

הרב רמי רחמים ברכיהו  -רב היישוב טלמון

ח

בין אליהו הנביא למשה רבנו

כמים קבעו את פרשת אליהו בהר
הכרמל כהפטרה לפרשת כי תשא.
על פניו נראה כי הקשר בין הפרשה
להפטרה הוא התמודדות של שני מנהיגי
הדור עם החטא החמור של עבודה זרה  -אצל
משה רבנו זה חטא העגל ואילו אליהו הנביא
מתמודד עם האמונה בבעל ובנביאי הבעל.
בשני המקומות נראה כי דרכי הפעולה של
שני המנהיגים דומים הם :משה רבנו נוקט
בטקטיקה של חרון אף וקנאות “וַ ּיִ ַחר ַאף מ ֶֹׁשה
וַ ּיַ ְׁש ֵלְך ִמּיָ ָדיו ֶאת ַהּלֻ חֹת וַ יְ ַׁש ֵּבר א ָֹתם ַּת ַחת ָה ָהר:
וַ ּיִ ַּקח ֶאת ָה ֵעגֶ ל ֲא ֶׁשר ָעׂשּו וַ ּיִ ְׂשרֹף ָּב ֵאׁש וַ ּיִ ְט ַחן ַעד
ֲא ֶׁשר ָּדק וַ ּיִ זֶ ר ַעל ּפְ נֵ י ַה ַּמיִ ם” (שמות לב יט-כ) ,ומיד
ֹאמר ִמי ַלה’ ֵא ָלי”
לאחר מכן קורא משה“ :וַ ּי ֶ
(שם ,כו) .גם אליהו הנביא נוקט בטקטיקה של
“אם יִ ְהיֶ ה ַהּשָׁ נִ ים ָה ֵא ֶּלה ַטל ָּומ ָטר
קנאות וגוזר ִ
ּכִ י ִאם ְלפִ י ְד ָב ִרי” (מלכים א פרק יז ,א) ,וגם הוא זועק:

ַ“עד ָמ ַתי ַא ֶּתם ּפ ְֹס ִחים ַעל ְׁש ֵּתי ַה ְּס ִעּפִ ים ִאם ה’
ָה ֱא ִ
ֹלקים ְלכּו ַא ֲח ָריו” (שם פרק יח ,כא) .עם זאת ,אנו
מוצאים הבדל מהותי בין היחס של משה רבנו
לעם ישראל לבין היחס של אליהו הנביא לעם
ישראל .יחס זה בולט בשיח שבין הקב”ה לבין
שני המנהיגים :כאשר הקב”ה פונה אל משה
רבנו ואומר לו ֶ“לְך ֵרד ּכִ י ִׁש ֵחת ַע ְּמָך ֲא ֶׁשר ֶה ֱע ֵל ָית
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם” (שמות לב ,ז) ,מבקש משה רחמים
על ישראל ומתפלל ואומר“ָ :ל ָמה ה’ יֶ ֱח ֶרה ַאּפְ ָך
ֹאמרּו ִמ ְצ ַריִ םׁ ...שּוב ֵמ ֲחרֹון ַאּפֶ ָך
ְּב ַע ֶּמָךָ ...ל ָּמה י ְ
וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶּמָך...זְ כֹר ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק
ְּוליִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶדיָך” (שם יא-יג) .אולם כאשר הקב”ה
פונה לאליהו הנביא ,אליהו אינו נוהג כמשה,
אלא מלמד חובה על ישראלּ“ :כִ י ָעזְ בּו ְב ִר ְיתָך
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ִמזְ ְּבח ֶֹתיָך ָה ָרסּו וְ ֶאת נְ ִב ֶיאיָך
ָה ְרגּו ֶב ָח ֶרב וָ ִאּוָ ֵתר ֲאנִ י ְל ַב ִּדי וַ יְ ַב ְקׁשּו ֶאת נַ פְ ִׁשי
ְל ַק ְח ָּתּה” (שם פרק יט ,י) .ויש מקום לנסות להבין
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יש"עמדה

ההסכמים השונים עליהם חתמה.
ומה עושים הפלסטינים בכמות המים
הנכבדת הזו? ובכן ,נתוני שנת  2010מלמדים
כי  33אחוזים(!) מהמים פשוט הולכים
לאיבוד .כן  -בישראל עומד אחוז ה'פחת'
על  11אחוז ,וברשות הפלסטינית מאבדים
פי שלושה מים .להם אין כל מניע לתקן את
הדליפות או לתפוס את גנבי המים המצויים
בקרבם לרוב ,משום שהאזרח הפלסטיני
כמעט שאינו משלם על המים (ישראל
אינה מקבלת מהם תשלום ,אלא מקזזת
אותו מתשלומי המכס שאמורה הרשות
הפלסטינית להעביר) .בעוד הישראלים

הדשא של השכן ירוק יותר

גל ההתייקרויות במשק ,שעורר בכנסת
ובתקשורת סערה רבתי ,לא פסח גם על
תעריפי המים שהאמירו בשנה האחרונה
בעשרות אחוזים .המחסור במי גשמים הביא
להגדלת אחוזי המים המותפלים ולהשקעה
גוברת במערכות הולכת מים – מהלכים
עתירי כסף ,שאת תקציביהם נאלצים אזרחי
ישראל לממן מכיסם.
אם לא די בכך ,מחקר חדש במימון
ממשלות שבדיה ושוויץ שהתפרסם השבוע
קבע כי ישראל לא תוכל עוד לספק לעצמה
מים בתוך פחות מעשור.
העובדות האלה מטרידות אך בעיקר
מפתיעות ,נוכח המאמצים לייצר אצל
האזרחים מודעות לחיסכון במים  -מאמצים
שכבר פורסם כי רשמו הצלחה לא מעטה
והביאו לירידה משמעותית בהיקף הבזבוז.
בנוסף ,כמות המים ש'הולכים לאיבוד'
בישראל ,בין היתר בשל דליפות וכן צינורות

ומכשור לא תקינים ,עומדת על  11אחוזים
בלבד – אחד הנתונים הנמוכים ביותר בעולם.
אם כן ,לאן נעלמים המים?
לפרופ' חיים גבירצמן מהאוניברסיטה
העברית ,מיועציה של רשות המים ,הפתרון:
תושבי הרשות הפלסטינית .בעוד העולם
טוען ללא הרף כי ישראל מצמיאה את
הפלסטינים ,ואינה עומדת בהסכמים עמה
בסוגיית המים ,המציאות מוכיחה את
ההיפך הגמור .בכנס 'שגרירי ההסברה'
שערכה באחרונה מועצת יש"ע ,חשף פרופ'
גבירצמן כי אם בתחילת שנות ה ,90-ערב
החתימה על הסכמי אוסלו ,העביר המוביל
הארצי כ 100-מיליון מטר מעוקב לשנה
לכמה מאות כפרים ערבים ביהודה ושומרון,
כעת מקבלים הפלסטינים כ 200-מלמ"ק,
המגיעים אל  90אחוז מכפרי האזור.
מדובר בכמות מים העולה במידה ניכרת
על זו שהתחייבה אליה ישראל במסגרת

מצטמצמים בצריכה ,הפלסטינים רק
מגבירים את השימוש במים ,שחציים
משרתים את החקלאות הפלסטינית.
כשליש מהתושבים הפלסטינים אינם
מחוברים כלל למונה מים ,והיתר כמעט
שאינם משלמים ,משום שלרשויות אין
עניין לגבות את התשלום ,וכמובן שאת
מס הבצורת שאזרחי ישראל נאלצו לשלם
השנה בשל המחסור בממטרים ,אף אזרח
פלסטיני לא שילם.
ישראל מנסה לשדר כלפי העולם
הומאניות ודאגה כנה ,והצד השני מנצל
זאת לרעה ומבזבז את מתנת החינם
שמוענקת לו .לא זו בלבד שמציאות זו
משדרת חולשה כלפי הפלסטינים והעולם,
אלא היא גם מאלצת את אזרחי ישראל
לשלם מכיסם עוד ועוד כדי לאפשר את
המשכה .ישראל מתייבשת וזה בדיוק הזמן
לסגור את הברז הדולף.

•

מבט להתיישבות
שבחים רבים ליקב פסגות שבבנימין

היינות של יקב פסגות שבבנימין זכו לשבחים
רבים בטעימת היינות הגדולה של האתר "שאטו
ואכול" – "הטוב שבטוב  ."2010לטעימה נשלחו
מטעם "יקב פסגות"  3יינות – בתחום היינות
הלבנים –"פסגות ויוניה"  ,בתחום היינות האדומים
– פסגות שיראז  2008ובתחום יינות הקינוח –
"פסגות פרת".
"פסגות שיראז  – "2008זכה לביקורת מעולה
– "ריח מדהים ,מעולה ,הטוב ביותר בקבוצה בה
נטעם" .על ה"פסגות ויוניה" נאמר "יין מהנה מאוד
לשתייה" .ואחרון אחרון חביב "פסגות פרת" –
שממנו המבקרים נהנו במיוחד וציינו כי הוא יכול
לשמש כיין קידוש איכותי .
יקב פסגות הינו יקב בוטיק אשר הוקם לפני
 6שנים ע"י יעקב ונעמה ברג ,היקב מתמקד
בעשייה של יינות איכותיים מן השורה הראשונה,
היקב שוכן על צלע הר במרומי נחלת בנימין
צפונית לירושלים .יקב פסגות החל את דרכו כיקב
גרא'ז וייצר בשנתו הראשונה כ 4000 -בקבוקים.
כיום מייצר היקב כ 80,000 -בקבוקים בשנה,
כשחלק ניכר מן היינות מופנה ליצוא ,בין המדינות
שאליהן מייצא היקב  :ארה"ב ,קנדה ,דרום
אמריקה ,אוסטרליה ,צרפת ואנגליה.
לאחרונה חנך "יקב פסגות" מרכז מבקרים
ישע שלנו 2

יפיפה הצופה לנוף מרהיב – 'נחלת בנימין' .מרכז
המבקרים של היקב צופה אל עבר הרי אדום
שבמזרח ואל ירושלים מדרום.אזור זה היה משופע
בכרמים וביקבים בעת העתיקה ששרידיהם
קיימים עד היום.היינות המשובחים ביותר
מתיישנים במערה עתיקה מימי בית שני הנמצאת
בלב כרמי היקב.
כרמי היין של היקב נטועים על טרסות גיר
עתיקות בגובה  900מטר מעל פני הים בצפון הרי
ירושלים .הגפנים הגדלות בכרם ייחודי זה נטועות
בתוך סלע בו נקדחו חורים עבור כל שתית ושתיל.
שורשי הגפן החודרים אל תוך הסלע כמעט ואינם
מושקים ובכך משפיעים על איכות הענבים הנדירה
ועל המורכבות הייחודית של יינות היקב.
הבציר כולו ידני ומתבצע בשעות הבוקר
המוקדמות והטיפול ביין נעשה בעזרת מכשיר
איכותי מן השורה הראשונה ,תוך שמירה קפדנית
על איכות היין.
קו היינות של יקב פסגות כולל את :פסגות
אדום ,פסגות קברנה סוביניון ,פסגות מרלו ,פסגות
קברנה פראנק ,פסגות פרת ,פסגות קברנה
סוביניון מכרם יחידני ,וויונייה.
את היינות של "יקב פסגות" ניתן להשיג
בחנויות היין ברחבי הארץ.

ניתן גם לבקר באתר היקב:
.WWW.PSAGOTWINES.COM

•

בין אליהו הנביא למשה רבנו

המשך מעמוד השער

מדוע משה רבנו לא מתייאש מהחטא החמור
של ישראל ומבקש עליהם רחמים ,ואילו אליהו
מיואש לחלוטין מעם ישראל ,ומבקש למתוח
עליהם את הדין?
כפי שפתחנו את דברנו ,נראה לכאורה כי שני
המנהיגים מתמודדים עם אותה התופעה – חטא
של עבודה זרה ,אולם בהתבוננות פנימית יותר,
על אף שביסוד הדברים החטא הוא דומה ,עדיין
יש הבדל במניעים של החטא בין דורו של משה
לדורו של אליהו.
אצל דור יוצאי מצרים המניע לחטא היה
חיפוש ,רצון להתחבר ,בירור של אידיאל אלוקי
(עיין כוזרי מאמר ראשון) .לכן הקריאה היוצאת
“א ֶּלה
מפיהם של בני דור המדבר על העגל היאֵ :
ֹלקיָך יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֶה ֱעלּוָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם” (שם,
ֱא ֶ
ד) .על דור שמחפש אלוקות ,עומק אידיאלים
ורוחניות  -פונה משה אל הקב”ה ומבקש “ׁשּוב
ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶּמָך” ,שכן גם אם

טועים הם ונכשלים בחטא חמור ,עדיין אפשר
לעשות רבות עם הנטיה הטובה של חיפוש
ורצון להתחבר .לכן כאקט חינוכי משה אומנם
שובר את הלוחות ומעניש את החוטאים ,אולם
אין הוא מאבד תקווה ומבקש מהקב”ה הזדמנות
נוספת לקחת את עם ישראל למקום טוב
ולקרבת אלוקים.
אולם חטאם של בני דורו של אליהו הנביא
מניע אחר לו .דורו של אליהו הוא דור אדיש,
אפשר לעבוד את ה’ אלוקי ישראל וגם לעבוד
את הבעל .הכל לגיטימי .אל תפריע לי אני לא
אפריע לך .לי יש את החיים שלי ואני מצפה
שתכבד אותי ,ולך יש את החיים שלך ואני מכבד
אותך .בדורו של אליהו אין חיפוש ואין רצון
לחיבור ,אלא אדישות למציאות .על השאלה של
ֹלקים ְלכּו ַא ֲח ָריו וְ ִאם ַה ַּב ַעל ְלכּו
אליהו “אם ה’ ָה ֱא ִ
ַא ֲח ָריו” (שם ,כא) היה חוסר תגובה של העם “ :וְ ֹלא
ָענּו ָה ָעם אֹתֹו ָּד ָבר” (שם) .גם אחרי ההתפעלות

הגדולה של ירידת האש מן השמים והקריאה “ה’
הוא האלוקים” ,כל אחד חזר לביתו והמשיך את
חייו .לא נוצרה תנועה של תשובה ,ועם ישראל
לא נהו אחרי אלוקים ולא אחרי אליהו.
אליהו הנביא משתמש בטקטיקה של משה
רבנו ,אולם דורו של אליהו דור אחר הוא ,ולכן
דווקא טקטיקה של קנאות גזירות שמימות,
גערות והורדת אש מן השמים ,על אף שגורמים
להתפעלות גדולה ,אין בכוחם לעורר תהליך
של מהפכה דתית .לכן ,אליהו מיואש ולא רואה
כל תקווה.
סיפור אליהו בהר הכרמל מלמד כי כאשר
נמצאים בדור בה התפיסה הרוחנית היא שלכולם
יש מקום ולגיטימיות ,תרבות של חיה ותן לחיות,
דרכי הפעולה הם לא התפעלות ניסית וגזירות
שמימיות ,אלא קול דממה דקה ,סבלנות ,אמונת
אומן ואהבה גדולה “ -וְ ַא ַחר ָה ַר ַעׁש ֵאׁש ֹלא ָב ֵאׁש
ה’ וְ ַא ַחר ָה ֵאׁש קֹול ְּד ָמ ָמה ַד ָּקה” (שם ,כא).
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב חיים סינואני
משה מאירסדורף

ה

רב חיים סינואני רב מקובל ,מרבני יהדות
תימן .הרב סינואני נולד בט' תשרי תרנ"ח
( )1897בתימן בעיירה סנואן (סמוך לעיר
תעז) .הוא למד תורה אצל אביו ובהמשך בעיירה
ג`בל צבר וקיבל סמיכה לרבנות בגיל  17על ידי הרב
שלמה בן יוסף טביב ולמד עמו קבלה .הוא קיבל
מרבו מסורות בע"פ בתורת האר"י שאינן מועלות
על הכתב .רבו המובה ק נחשב הרב יעיש מוסא
קרין .נודע כעילוי ובקי בייחוד בתורת הקבלה.
בהיותו רב של אחד המחוזות הגדולים בשרעב,
נוהג היה להסתובב בעיירות ובכפרים ללמד
ולפקח על הדיינים והשוחטים .חיבר פיוטים
וספרים .מחמת שבר שסבל ממנו ,לא יכול היה
יותר להסתובב ולפקח על צאן מרעיתו והחליט
בשנת התש"ב לעבור לעיר עדן מתוך מטרה
לעלות משם לארץ ישראל משאת נפשו .רבני
העיר עדן ,הרב סאלם
יעקב מנחם והרב
יחיא אברהם מינו
אותו לחבר בית הדין
בעיר .תוך כדי עבודתו
היה מוכרח לעבור ניתוח שבר שעבר בהצלחה.
בשנת תש"ו הוקם ליד עדן מחנה עולים בשם
"גאולה" בעזרת הג'וינט והסוכנות היהודית
שבארץ ישראל ,הרב סינואני עבר לשם והועמד
בראש העדה וכחבר מועצת הפליטים .מנהלי
המחנה ובראשם ד"ר ביגל בן ברוך והאחות רחל
משאט כיבדו אותו מאוד והוא כונה בפיהם "ענוותן
כהילל" .לאחר שנה פוטר ד"ר ביגל ולאחריו הגיעו
פקידים שניהלו את המחנה והכבידו את ידיהם
על יושבי המחנה .ההתעמרות הייתה גדולה עד
שבחודש תמוז תש"ח את רבני העדה ובכללם את
הרב סינואני .מאורע זה השפיע על הרב מאוד
כשהבין את כוחה והשפעתה לרעה של הפקידות
והשררה בארץ ישראל ומאז נמנע מלקבל על
עצמו תפקיד רבני רשמי
לא עברו ימים רבים ושערי המחנה נפתחו
לעלייה לארץ ישראל .הרב סינואני עלה לארץ
וסירב לכהן כרב לאור ניסיונו המר עם שליחי
המפלגות למיניהם .הרב סינוואני עלה לישראל
בשנת תש"ט ( .)1949הוא היה רב התימנים
במחנה שבו התגוררו באוהלים .החלוקה הייתה
לפי עדות וכל עדה בחרה לה נציג שהיה מקובל
עליה .הוא יצא בהתקפה על חטיפת התינוקות
המזרחים על ידי האשכנזים ולא סלח להם על
כך .התגורר ביהוד שם התפרסם כפועל ישועות
ולימד בביתו תלמידים מכל הארץ.
תלמידו הרב מרדכי שרעבי שלימים היה ראש
המקובלים בירושלים אמר עליו את המשפט

קורן מאושר.
בספר 'אתחלתא היא' של הרב יצחק דדון
מראיין הרב דדון את נכדו של הרב סינואני ,ד"ר
גדעון סינווואני שכואב מאוד את העובדה שיש
מביאים בשם סבו אמירות נגד הציונות למרות
שהיה אוהב את ארץ ישראל ומדינת ישראל.
בספר מספר הנכד" :אספר דוגמאות שסבא הנחיל
לנו ,למשל השירות בצבא :פעם אחת באו אליו
תלמידי חכמים וביקשו ממנו שיעשה משהו כדי
שלא יתגייסו לצבא .סבא היה איש מתון ובנחת
רוח בדרך כלל אך היו דברים שהוציאו אותו
משלוותו .אחד מהם השירות בצבא .הוא ראה
בזה ערך קדוש ,וגם לתלמידי חכמים ,והיה גוער
ונוזף בהם איך מלאם ליבם להשתחרר בעת כזאת
של מלחמה מהצבא .וזכורני שבאותו מעמד
אמר להם כי מצוה זו היה מקיים בגופו אם היה
צעיר ויכול לשרת כי זה
מה שהעם צריך עכשיו.
משפטים שהיו שגורים על
פיו בעניין זה היו":הצער
היחיד על שאיני צעיר הוא
בגלל שאיני יכול להתגייס" או "הלוואי ואני הייתי
יכול להתגייס לצבא".
ועוד מוסיף נכדו בעניים היחס לדינת ישראל:
"רוחו הייתה חיובית בעד המדינה .מעולם לא
השמיע ביקורת נגד המדינה ,וביום העצמאות
נהג לשמוח כמנהג העם ,היה הולך לבית הכנסת
ואומר את ההלל יחד עם כולם .ביתנו היה מקושט
דגלים .אפשר לציין שבימי שבתות וחגים היה
נוהג לומר את ה"מי שברך" למדינה ולצבא".
הרב סינוואני חיבר חיבורים וספרים רבים
שחלקם הוצאו לאור על ידי נכדו ,ד"ר סינואני:
נכדו גדעון סנאוני הוציא לאור עד כה חמישה
ספרים מכתבי ידו' .מקום מקדש' ,על התורה,
'עטרת תפארת'' ,עתרות חיים'' ,ארזי הלבנון'
ו'תורת חכם'.
עוד שלשה עשר חיבורים שעדיין נשארו בכתב
יד' :מגיד הרקיע' ,ביאורים ופירושים על הזוהר,
'מתוקים מדבש ונופת צופים' ,ביאורים ופירושים
על תיקוני הזוהר' ,אמרות טהורות' ,על הגמרא,
'גובא דאריותא' ,על הפוסקים' ,קישוטי כלה',
הלכות נישואין ואירוסין' ,קרבן מנחה ,על הלכות
שחיטה ובדיקה 'שו"ת' ,על אבן העזר 'לריח שמניך
טובים' ,על התפילה' ,לקט שכחה ופיאה' ו'בדרך
הפרד"ס' ,על מסכת אבות ,ועוד.
בכ"ז בחודש אדר תשל"ט ( )1979נפטר הרב
חיים סינוואני והוא בן  .81הוא נטמן בבית העלמן
ביהוד ועל קברו נכתב":סניגורם של ישראל".

"סנגורם של ישראל"
הבא" :רבי חיים סנואני הוא גדול הדור בקבלה,
ואין זאת אומרת שאינו גדול הדור בפשט ,ונהירין
לו שבילי דרקיעא כשבילי דארעא".
אחרי מלחמת יום הכיפורים הוא בקש את
שמות החללים ולאחר שהשיגם ,הוא התפלל על
כל אחד ואחד מהם ובכה מעל שמותיהם ושאל
מה נקבל תמורתם .באחד משיריו הוא משבח את
עזיבת הגלות והעלייה לארץ ישראל ואף צופה כי
יום הגאולה קרב ,וכך הוא כותב :
"הנה ה' בא ,בא הדור בלבושו .בחרב נוקמת על
אויב לרטשו .לנקום דמי עמו ישראל קדשו.
חרב לא תרגיעי לשוב אל נדנך .עד אויב תבקיעי
ותרוי צמאונך .כל קצין תפגיעי בלהב שנונך...
ימי עבדות גמרו ,באו ימי חופש .מגלות אנוח
ובציון אנפש .אשר לה קויתי בלב ובנפש...
קרוב יום ה' לבא חם וסוער .לגדע האויב וקרניו
יפורר .זה היום קוינו לו ,קרוב לבא מהר".
בפיוט אחר כתב" :לפתוח דלת לעם בודד נודד.
קול דודי דופק ,על שער עומד .נא דודי תפתח
דלתך כי בא מועד.
קול התור נשמע כיום בארצנו ,לה שאפה נפש
ולב כל ימינו ,מהר נא אלי לתוכה העלנו ,ואז נאמר
זה יום קווינו ראינו".
יחסו למדינת ישראל היה אוהד ,למרות כל
היסורים שהוא עבר עם עלייתו לארץ ולמרות
מורת רוחו על מצב הדת בישראל .משפחתו
מספרת כי הוא נהג לומר הלל לה' בכל שנה ב"יום
העצמאות" ואף היה עורך סעודת מצווה כשהוא
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המדור 'חיבת הארץ' יוצא לחופשה.
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 החדלון מההכרה,"החזרה מכל היתרון שלנו
 אם נדע את גדולתנו אז...'של 'אתה בחרתנו
 ואם נשכח את גדלנו,יודעים אנו את עצמנו
 ועם שישכח את עצמו,אנו שוכחים את עצמנו
"בודאי הוא קטן ושפל
.)'(אורות התחיה ה

ĕĘĥ ĘČĤĥĕ

!ęĕĤčē 20,000 Ę ĐĞĕĎĚ
.ĘČĤĥĕč ĐĘđďĎĐ ĦĕĜđĕĢ - ĦĕĚđČĘĐ ęĕĘĕĞĠĐ ĦĞđĜĦ ČĕĐ ĕĘĥ ĘČĤĥĕ
.ĦđČĢđĦ ęĕČĕčĚđ ĦđĜđĕĢ ęĕĥđĞ đĜČ ,ĦđĜĔģđ ĦđĘđďĎ ĦđĘđĞĠč ,ęđĕ Ęė
,ĐĕģĤđĔ ĦđĤĕĤĎĥ ĘđĚ ĐĘđďĎĐ ĐĜĎĠĐĐ :ĦđĘđĞĠĐ ĦĢģĚ
,"13 ĦĔĕĕĥ đĜĘđė" ęĕĤģĕĔĝ ĦģđĘē ,ěđĕĢ-ğđĜ ĦĜđėĥ ĘĞ ģčČĚĐ
.ĦĕĜđĕĢĐ ĐĕĤđĔĝĕĐĐ ĦĢĠĐđ ęĕďďđč ęĕĘĕĕēĘ Ğđĕĝ
!đĕĥėĞ đĠĤĔĢĐđ ĘĎđĎč "ĕĘĥ ĘČĤĥĕ" đďĕĘģĐ

ĕĘĥ ĘČĤĥĕ ĦēĠĥĚ
w w w. m y i s r a e l . o r g . i l
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה
אריאל פילבר

בין עגל הזהב לפסל מיכה
"ויאמר אליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנותיכם
והביאו אלי ...ויקח מידם וייצר אותו בחרט ויעשהו עגל מסכה"...
בסוף ספר שופטים מתואר סיפור נוסף אשר
מזכיר לנו את מעשה העגל .הסיפור מתחיל
כשאדם בשם מיכיהו (מיכה) גונב מאימו "אלף
ומאה כסף" ,ולאחר שהוא שומע כי היא קיללה
את הגנב ,הוא מחליט להחזיר את הכסף לאימו.
אימו מברכת אותו על המעשה ומקדישה מאתיים
שקלים מתוך הכסף לצריפה של "פסל ומסכה".
מיכה הופך את ביתו לבית אלוקים ומציב שם
את הפסל שתרמה אימו .בהמשך מתואר נער
לוי אשר יוצא מבית לחם ומחפש מקום לגור
בו .הנער צועד על הדרך הראשית באיזור ההר,
דרך האבות ,ובהגיעו לבית מיכה מציע לו מיכה
להיות כהן בביתו בעבור שכר נדיב .עד כאן שלב
האקספוזיציה ,עכשיו מתחיל שלב הסיבוך כאשר
חמשת נציגי שבט דן תרים את הארץ לחפש
לשבטם נחלה כיוון שלא הצליחו לרשת את גויי
הים בנחלתם במישור החוף .במסעם הם מגיעים
לבית מיכה בהר אפרים ו"נעזרים" בכהן שבביתו
לשאול באלוקים האם תצלח דרכם .בהמשך
מגיעים נציגי דן לליש בצפון ומחליטים להתנחל
שם .הם חוזרים דרומה ו"קוראים לכל החבר'ה".
לוחמים משבט דן עולים לרשת את ליש .בדרך
הם עוברים בנחלת יהודה ,צועדים על דרך האבות
ועוברים על יד ביתו של מיכה .חמשת הנציגים
שכבר היו בבית מיכה מספרים לבני שבטם על
הפסל והכהן המצויים במקום .בני דן נכנסים
לביתו של מיכה וגונבים את הפסל והטרפים
שבמקדשו ,ואף משכנעים את הכהן לבוא איתם.
כאשר מיכה מגלה שהוא נשדד הוא רודף אחר
בני דן ,אך לאחר דו שיח קצת עימם הוא מבין
שמוטב לו לוותר וכך לא יפגע .מיכה שב לביתו
ובני דן עולים לליש ,כובשים אותה ומתיישבים בה,
"ויקימו להם בני דן את הפסל ויהונתן בן גרשום
בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני".
היכן התגורר אותו מיכה? על פי הסיפור ודאי
יש לחפש את ביתו של מיכה סמוך או אפילו
על דרך האבות .וכך מספרת הגמרא בסנהדרין:
"מפני מה לא מנו את מיכה עם אותם שאין להם
חלק לעולם הבא? מפני שפיתו מצויה לעוברים
ושבים ...תניא ר' נתן אומר :מגרב לשילה שלושה
מילין והיה עשן של המערכה ועשן של פסלו
של מיכה מעורבין זה בזה .בקשו מלאכי השרת
לדוחפו ,אמר להם הקב"ה הניחו לו ,פיתו מצויה
לעוברין ושבין" ...להשלמת התמונה מציינת
הפסיקתא רבתי (קל"ז ע"ב)" :פסלו של מיכה היה
עומד במערבו ובית המקדש היה עומד בשילה".
יש המזהים את העיר גרב בג'בל אל ער'בה מדרום
למעלה לבונה ,ואולי הכוונה "מגרב לשילה" היא
בכלל "ממערב לשילה" -ג' ו -ע' מתחלפות .שני
הפירושים מובילים אותנו אל אותו איזור הסמוך
לישוב מעלה לבונה ,והנה על יד המעלה בו
מטפס הכביש שנסלל בתוואי הקדום של דרך
האבות ,מצוי חאן מימי התורכים המכונה "חאן
לובן" .נראה כי החאן נבנה על שרידי חאן רומי
ואולי אף חאן קדום יותר .בהתחשב בעובדה כי
סמוך לחאן ישנו מעיין הנובע על הדרך ,אפשרות
סבירה ביותר היא שבמקום זה בנה מיכה את
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ביתו על אם הדרך ואף שימש כאכסניה" ,שנתן
פיתו לעוברים ושבים".
בסמוך לסיפור "פסל מיכה והתנחלות בני דן"
מתואר סיפור "פילגש בגבעה" החותם את ספר
שופטים .סיפור זה כמו קודמו מתחיל באיש לוי
הצועד על דרך האבות בין בית לחם בה מתגורר
אביה של פילגשו -ולשם היא בורחת מפניו ,לבין
הר אפרים בו הוא מתגורר .בנוסף ,גם פרשת
התנחלות בני דן הקשורה בקשר ישיר עם פסלו
של מיכה ,וגם פרשת פילגש בגבעה ,מתחילות
במשפט "ובימים האלה אין מלך בישראל".
מדוע סיפורים אלה חותמים את ספר
שופטים? השאלה מתחדדת כאשר על פי
הנתונים סיפורים אלו התרחשו כנראה בתקופת
ספר יהושוע .התנחלותם של בני דן בליש מוזכרת
בקצרה בספר יהושוע י"ט" :ויעלו בני דן וילחמו
עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב וירשו
אותה וישבו בה" ...ובפילגש בגבעה מתואר פנחס
בן אלעזר הכהן שתחילת כהונתו מוזכרת גם היא
בספר יהושוע .אם כן מדוע נכתבו שני הסיפורים
הללו שלא במקומם?
התשובה כנראה קשורה לפרשה הבאה
הפותחת את ספר שמואל" :ויהי איש אחד מן
הרמתיים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן
ירוחם בן אליהוא בן תוחו בן צוף אפרתי" על פי
ספר דברי הימים א' אלקנה אביו של שמואל היה
כנראה גם הוא איש לוי "בן שמואל בן אלקנה ...בן
קהת בן לוי בן ישראל" (ו' ,י"ח -כ"ג) וצוף האפרתי,
סב סבו של אלקנה ,כנראה שהגיע מאפרת על
יד בית לחם יהודה להתיישב בהר אפרים ועל
כן נקרא האיזור על שמו "ארץ צוף" ,ועיר הרמה
נקראת אף היא -רמתיים צופים.
החוט השוזר את שלושת הסיפורים יחדיו הוא
האיש הלוי המגיע מבית לחם יהודה להתיישב
בהר אפרים .שני הסיפורים הראשונים אשר
משולבים בהם עבודה זרה (פסל מיכה) ,גילוי
עריות ושפיכות דמים (פילגש בגבעה) ,מתרחשים
בתקופה שבה אין מלך בישראל ואיש הישר
בעיניו יעשה ובאפלה שהם יוצרים הם מגדילים
את האור על הסיפור השלישי -הולדת שמואל-
שממנו תבוא פריחה רוחנית ותשואה לישראל .וכך
מפרש הרלב"ג בתחילת ספר שמואל א'..." :והנה
סמך זה הסיפור (אלקנה וחנה בשילה) לשני
הסיפורים הקודמים .כי בכל אחד מהסיפורים
ההם היה מה שהגיע הקלקול בסבת (שבט)
לוי שהיה גר בהר אפריים .כי הנער הלוי היה
גר בבית מיכה שהיה בהר אפרים ,והאיש הלוי
בעל הפילגש ג"כ היה גר בהר אפרים .והסכימו
עוד ששני הסיפורים הם שכבר נסע מבית לחם
יהודה מי שבא על ידו הקלקול .כי הלוי אשר בא
בבית מיכה היה מבית לחם יהודה ,ופילגש הלוי
הייתה מבית לחם יהודה ומשם נסע האיש הלוי
שבאה התקלה על ידו .והנה סמך לזה הסיפור
שהיה איש לוי גר בהר אפרים ויצא ממנו מי
שבאה טובה גדולה על ידו לישראל".
תודה לזאב ח' ארליך על הסיוע בכתיבת המאמר.
לעיון והרחבה :זאב ח' ארליך" ,בעקבות

האיש הלוי" ,מתוך "בשדי חמד" תשרי -חשוון,
תשמ"ו( ,כט' /א-ב) עמ' .83-88.
לטיולים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה – .02-9975516

•

תנ"ך זה בטבע שלנו
תוכנית השתלמויות תשע"א עם בית ספר שדה עפרה

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 :פרופ' אהוד נצר.

שמות הילדים הזוכים מופעים באתר
.www.myesha.org.il

ďÂĝč

ęĕĘĐĜĚĐ ĝĜė

ĕĥĕĚēĐ

ÂČĝĠđģĘ ġđēĚ čđĥēĘÃ ĐĤďĝč

(8/3/2011) ČÂĞĥĦ
Äč ĤďČč Äč ,ĕĥĕĘĥ ęđĕ
ĦđčđēĤ - ÂęĕĘđēė ęĕĕĚĥÂ ĕĚĘđČč
ģĕĕďĘ ČĜ
!ěĚĒč ĦđĘĕēĦĚ ĦđČĢĤĐĐ

:ęđĕĐ Ĥďĝ ĘĞ

Ĥģđč Ęĥ ĐĠģ ęĞ ĐĚĥĤĐđ ĦđĝĜėĦĐ
ĦđčđēĤč ĕĚđČĘ ĕĦďĐ ęđĤđĠĐ Ĥ"đĕ ,ěĐė ĕĦĕĚČ ĤĚ À ĐēĕĦĠ ĕĤčď
čĘđď ĘĞĕ ď"đĞ -ĐģĕĔģĤĠĐ ďĞđ ĥčĕĐ ģđēĐĚ - ęĕĥđďĕē - ĐďđčĞ ĕĜĕď
ĦđĞģĥĐ Ħĕč čĔĕĚ ĤÂđĕ ,ģĠĔĝ ĕčĢ ĤĚ - ęĕĜđėĕĝđ ęĕĕđėĕĝ 2011 č ěđĐĐ ģđĥ
ĐĎđĞđ ĐĠģ ĦģĝĠĐ
ęĕĝėĜ ĖĤĞ ĘÂėĜĚ ,đĐĕĘČ ĤđČĜ ĤĚ .ęĕĥđďĕēđ ęĕģđē ,ęĕĝĕĚđ ĐĜđĜĤČ ĕĚđĘĥĦ
ĖđĜĕēĐ Ĥĥ ,ĤĞĝ ěđĞďĎ ėÂē - ĐėĤč ĕĤčď

09:00-09:30
09:30-09:45
09:45-10:45
10:45-11:15
11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-12:15
ÂďĝđĚĘ ĦĒėđĤĚ ĐĕĜģÃ 12:15-13:00
ÂĘėĐ ĐĜģ ĠđĤĎÃ ĘÂėĜĚ - čėđė ěč ĐĕĤđČ ĤĚ ĐēĕĦĠ ĕĤčď £
ÂěĚĞĔÃ ĦĤčē ĘÂėĜĚ À ęĕĕē ęđĘĥ ĤĚ £
ĦĤđĥģĦ ĤĠĕč ,ęĕĕģĝĞ ęĕĦđĤĕĥ ĦčĕĔē ĘĐĜĚ - ĤĠē ĘĕĎ ĤĚ £
ĐĕĎđĘđĜėĔĐđ ĞďĚĐ Ĥĥ ,ġĕčđģĥĤĐ ĘČĕĜď ÄĠđĤĠ čĤĐ ėÂē - ĐėĤč ĕĤčď 13:00-13:15
ĐēĜĚ ĦĘĕĠĦ 13:15-13:45
ĦđčđēĤ ĤĕĞĐ ĥČĤ ,ĘđĘĚ ęĕĚēĤ ĤĚ ĦđėĤč - ęĕĕĤĐĢ ĦēđĤČ
?ĘđĐĕĜĐ ĕđĜĕĥ đČ ĕđĜĕĥĐ ĘđĐĕĜ 13:45-14:15
,ĔĤĕđ ĝčģĞĕ ĕĘē -ĖđĜĕē ĦđďĝđĚ ģđđĕĥđ ĘđĐĕĜĘ ęĕĕĜĥďē ęĕĘďđĚ
ÄĐĤĦĕ ĐĜĕčÅ ĦĕĘÂėĜĚ
ĦđĤĕĐĒ ĦđĕĒēĦ ,ěđĐĐ ģđĥč ĦđČďđ ĕČ ĕČĜĦč ęĕĘĥė - ÂĦđĕĜĚ đČ ĦđĕĜđČÃ 14:15-14:45
ĕ"ĎČĠ ģĜčč ěđĐĐ ģđĥ ęđēĦ ĘĐĜĚ ĒĤ ĕģĕĢ ĤĚ - ĦđĒĞđĜ ĦđĔĘēĐĘ
ĐĎđĞđ ĐĠģ ĦģĝĠĐ 14:45-15:00
ĘčĕđĢ ĕčĢ ĤĚ À "ĦĕĦďĐ ĦđĜđĕĢĐ ĦđĘĞĠĚ" ěđėďĞ 15:00-15:30
?ĕĚđČĘ ĕĦďĐ ĐĜēĚĐ ĦđďēČ đČ ĦđčĘĦĥĐ ,ĦđďģĠĦĐ :ČĥđĜč ĘĜČĠ 15:30-16:30
ĦđčđēĤ ĕĚđČĘ-ĕĦďĐ ęđĤđĠĐ Ĥčđď ,Ĥč ĘČĕĜď ĤĚ ĦĕĕēĜĐč
:ĦđĠĦĦĥĐč
ÂĕďđĐĕĐ ĦĕčĐÃ ,čĘĤđČ ěđĘđčĒ ėÂē £
ęĕĝĜė
ÃĕĚđČĘĐ ďđēĕČĐ“ ,ĘČĕĤČ ĕĤđČ ėÂē £
"đĜĘĥ ĘČĤĥĕ ġĤČÃ ,ĕĤČ ěč ĘČėĕĚ ėÂē £
ĦĕĦďĐ ĦđĜđĕĢĘ

....ęđĘĥĘ ęėĦČĢ
ĤĚĕĢč ĥÂĠđĝ ĘĤĎđĕ ęĕĠĦĦĥĚĐ Ęė ěĕč

đĜĦđČ đĥĠē
ģđčĝĕĕĠč

03-9185588 :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

kenes@besheva.co.il

:Ħđĝēč
:ğđĦĕĥč

2011 ġĤĚ ĤđĒēĚĘ ęĕģĝĞ ĘĐĜĚč MBA ĦĕĜėĦĘ Ĭ1000 Ėĝ ĘĞ Ħĕďđēĕĕ ĐĎĘĚ ğĦĦĥĚ ĘėĘ ę-ĕ ĕĚďģČ ĒėĤĚ ÄĤďĜĘ ěđėĚÅ Ħđĝēč

זהה את ה

דמות

חדשותיש"ע
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בהודעה משלימה של המדינה לעתירת רגבים נגד המשך
פעילותה של מחצבה  – 809מחצבה ערבית פיראטית ליד תקוע
שבגוש עציון  -נמסר כי לאחר מספר פשיטות שערכו על המקום
פקחי המנהל האזרחי אשר החרימו כלים הנדסיים רבים הפעילות
נשאה פרי" :פעולות האכיפה שבוצעו הביאו להפסקה כמעט
מוחלטת של החציבה הבלתי מורשית באזור זה" .פקחי קרקעות
של רגבים ושל המועצה האזורית גוש עציון שירדו לשטח אישרו
את המידע ופועלים כדי לעקוב אחר המשך הפעילות במקום כדי
לשמר את ההישג.
תנועת רגבים עתרה לפני מספר חודשים כנגד מחצבה ,809
מחצבת אבן פיראטית הפועלת בגוש עציון סמוך ליישוב תקוע.
המחצבה המנוהלת על-ידי משפחת פשע ערבית חלשה על שטח
של למעלה מ 1000-דונם ,והמשיכה לחצוב ולהתפשט באדמות
מדינה בניגוד לחוק ,ללא היתר ,תוך גרימת מפגעי אבק ורעש
ליישובים הסמוכים .פניות חוזרות ונשנות להפסקת העבודה
במחצבה לא הביאו להפסקת העבודה במקום ,ורגבים ,הפועלת
לשמירה על אדמות הלאום ולשמירת איכות הסביבה ,עתרה
לבג"צ בדרישה להורות למדינה להפסיק את העבודות באתר.
בתשובתה לבג"צ אישרה המדינה כי המחצבה אכן פועלת
שלא כדין ,ולכן יש לנקוט בהליכי פיקוח ואכיפה נגד מפעילי
המחצבה אך טענה כי בשל היעדר משאבים ,בשל סדרי עדיפויות
ובשל אילוצים ביטחוניים ,היא מתקשה לאכוף את החוק.
שופטי בג"ץ קבעו כי אין חולק שהחציבה מתבצעת שלא כדין,
והמדינה אינה יכולה להתעלם מהצורך לאכוף את הדין במקום.
בהתאם לכך הורו שופטי בג"צ לפרקליטות להודיע בתוך ארבעה
חודשים בתשובה משלימה כיצד היא מתכוונת לפעול.
בהודעה משלימה שניתנה בסוף השבוע מסרה המדינה כי
יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי ביצעה מספר פשיטות
בחודשים האחרונים במקום ,ובמהלכן הוחרמו כלים הנדסיים
כבדים :שופלים ,גנרטורים ,מסורי אבן ,קומפרסורים ,פטישי
אוויר ,מסילות ברזל ,כלי עבודה שונים ,ומיכל נגרר שהכיל כ –
 300ליטרים של סולר.
בעקבות הפעילות נכתב בהודעת המדינה" :פעולות האכיפה
שבוצעו הביאו להפסקה כמעט מוחלטת של החציבה הבלתי
מורשית שבאזור זה".
ברגבים אמרו כי "מזה ארבע שנים שרגבים פונה שוב ושוב
לגורמי האכיפה אשר עומדים מנגד ולא עושים דבר לעצירת
ההשתלטות על אדמות המדינה במחצבה פיראטית ומסוכנת
הגורמת נזקים קשים לסביבה ,וכן נזקי אבק ורעש ליישובים
הסמוכים לה .רק לאחר שרגבים עתרה לבית המשפט החלו פקחי
המינהל האזרחי לפקוד את המקום ,ואף החרימו כלי עבודה רבים.
אנו שמחים שבעקבות פעילות רגבים נעצרה החציבה הפיראטית
באתר .עם זאת פקחי הקרקעות של רגבים ושל המועצה האזורית
גוש עציון ימשיכו לעקוב אחר המשך הפעילות במקום כדי להביא
לסגירה מוחלטת של המחצבה ,להשבת המצב במקום לקדמתו
והעמדת העבריינים לדין".

•
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שר החינוך
גדעון סער" :על
הממשלה לאשר
מיידית תוכניות
שיווק ביישובים
העירוניים
ביהודה ושומרון"

שר החינוך גדעון
סער הגיע השבוע לבקר
באפרת ובקרית ארבע
ויצא בביקורת חריפה
כנגד מדיניות הממשלה
המונעת בנייה בישובים
העירוניים ביו"ש" :זה
אבסורד שלא מבוצעים
שיווקי קרקע בישובים העירוניים אפרת,
אריאל ,מעלה אדומים וביתר עלית בו בזמן
שקיימת בניה בישובים הכפריים ביהודה
ושומרון" – אמר שר החינוך באפרת.
בימינו!
מתקיימת
מתן האישורים
גםבמיידי את
לאפשר
פרעה סער קרא
בהצלחה
במגיפה
אפרת" נלחמת
לבניה ,לאחר ששמע מראש המועצה המקומית
עודד רביבי כי באפרת ממתינים מזה כ 8-שנים
www.efrat.org.ilשמשרד
 02-6536212של כ 1000-יחידות דיור
ותפים לאישור שיווקם
השיכון סיים את עבודות הפיתוח עבורם והמדינה
השקיעה בהם עשרות מיליוני שקלים אולם עד
היום מסרבת הממשלה לאשר שיווקם.
שר החינוך המשיך לביקור בקרית ארבע
ובמערת המכפלה בחברון בליווי סגנו מנחם
אליעזר מוזס ,ראש מועצת קרית ארבע חברון
מלאכי לוינגר וראשי הישוב היהודי בחברון מנחם
לבני ,אורית סטרוק ונועם ארנון .בכניסה למערת
המכפלה פגש סער קבוצת בני נוער יהודים
בימינו!
במקוםגם
מתקיימת
פרעה
לשמוע
והופתעו
באו לבקר
גזרתאשר
מאנגליה
נו!
בהצלחה
על במגיפה
נלחמת
המקום -עבור
חשיבותו של
"אפרת"קצר
הדרכה והסבר
ה-
העם היהודי בכל הדורות מפיו של שר החינוך של
מדינת ישראל .סער נכנס למערת המכפלה וביקר
02-6536212
באולם היו
כנסת מרכזי
שותפיםמשמש כבית
החצר אשר
www.efrat.org.ilשגג האולם
במקום ונחשף לנזק שנגרם לאחר
קרס לפני מספר שבועות בעקבות הגשים העזים

0

שירדו באזור .בעקבות זאת פתחו לאחרונה תושבי
המקום במחאה נגד הממשלה שהזניחה את
הטיפול במערת המכפלה בניגוד למה שהובטח
באופן אישי על ידי ראש הממשלה בעת ההחלטה
לכלול את מערת המכפלה לתכנית המורשת
הלאומית .השר התייחס לנושא ואמר כי "המצב
במערת המכפלה בלתי נסבל" .עוד הוסיף השר כי
יפעל באופן אישי מול כל הגורמים בממשלה ומול
שר הביטחון על מנת לתקן את הליקויים ולאפשר
במקום קיום תנאים רהוטים לאחד מאתרי
המורשת המקודשים ביותר ביהדות .לאחר מכן,
השר קרא יחד עם מלוויו פרקי תהילים באולם
המצוי תחת כיפת שמיים.
במהלך הביקור הכריז סער על השקת תוכנית
"נעלה לחברון" במסגרתו משרד החינוך יפעיל
תוכנית של ביקורי תלמידים לחברון ומערת
המכפלה .כבר בשנת הלימודים הקרובה יתחיל
פיילוט של ביקורים בחברון .התוכנית תפעל
במקביל לתוכנית "נעלה לירושלים" שמפעיל
משרד החינוך ,ובמסגרתה ,יממן משרד החינוך
את הסעות התלמידים ואת תכנית ההדרכה
במערת המכפלה ובחברון.

5ב1כלתינוקות
לא זו יום
כים לחיים

גזרת פרעה
מתקיימת גם בימינו!

"אפרת"
נלחמת במגיפה בהצלחה -

0
היו שותפים 02-6536212
www.efrat.org.il
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השר סער ציין כי "בתקופת כהונתו כמזכיר
הממשלה בממשלתו של אריאל שרון זכורה לו
אמירתו של שרון כי מדינת ישראל צריכה לדאוג
לכך שכל תלמיד ,חייל ושגריר יבקר במערת
המכפלה ויכיר את השורשים שמהם הכל התחיל,
וכך אכן נעשה" .ראש המועצה מלאכי לוינגר אמר
לסער כי" :מדובר בהחלטה היסטורית שתאפשר
למאות אלפי תלמידים להיחשף בפעם הראשונה
לעיר האבות ולמורשת היהודית העתיקה הגלומה
בה" .ראש מועצת קרית ארבע-חברון הודה לשר
על תרומתו לקידום מערכת החינוך המקומית וציין
שהשר מעורב באופן אישי בהתפתחות החינוכית
במקום ומסייע באופן נמרץ לקידום ופיתוח
מוסדות החינוך בקרית ארבע חברון.

מאות מחברי הקבוצה התקשרו למשרדי ערוץ
 ,23סימסו לפוליטיקאים ודרשו את התנצלותה
של גבאי .הקבוצה אף שלחה מכתב לשר החינוך
גדעון סער" .באזור שמעבר לקו הירוק מתגוררים
כחצי מיליון ישראלים .לא יעלה על הדעת שמגישת
אקטואליה תגדיר את אדמות המדינה עליהן נבנו
בתיהם של כעשרה אחוזים מאוכלוסיית מדינת
ישראל – 'אדמת פלסטין'" .הטלוויזיה החינוכית
הישראלית ,כידוע לך ,פועלת תחת משרדך
וממומנת מכספי אזרחי מדינת ישראל .נניח
כי מגישה אחרת היתה נוקטת במסגרת ראיון
בעמדה חיובית כלפי רעיון הטרנספר בפלסטינים
– האם גם אז הדברים היו זוכים להתעלמות
מוחלטת מצד ההנהלה והממונים על הטלוויזיה
החינוכית?" ,כתבו לשר החינוך".
המאמצים נשאו פרי .לאחר מספר ימים גבאי
התנצלה בשידור ואמרה כי "למען הסר ספק,
בדיון שעסק בטיולים בשטחי יהודה ושומרון,
נעשה ניסיון לברר בדיוק היכן מתקיימים הטיולים.
במהלך בירור זה נעשה שימוש שגוי במונח
פלסטין כאשר הכוונה היתה לשטחים שבשליטת
הרשות הפלסטינית בלבד .מצער לראות שבדיון
הציבורי שהתפתח הוחלפה שגיאה בעמדה .יש
לציין כי הטעות תוקנה כבר למחרת התוכנית
באתר האינטרנט של הטלוויזיה החינוכית .הדברים
נאמרו לצורך הדיון ואין בהם כדי לבטא עמדה כזו
או אחרת .אין לי אלא להצטער אם מישהו נפגע
מהם".
מהטלוויזיה החינוכית נמסר כי" :המונח שהיה
צריך להשתמש בו הוא שטחי הרשות הפלסטינית
ולא פלסטין .מעבר לכך ,הסברה של העיתונאית
גל גבאי מדבר בעד עצמו".
קבוצת 'ישראל שלי' הפועלת למען הסברה
פרו-ישראלית ,ציונות ואהבת הארץ הגיעה בשבוע
האחרון ל  20,000חברים והפכה לקבוצת הפעילות
הגדולה בישראל.
הזמינו את חבריכם להצטרף לפעילות ,כי
הכמות מביאה לאיכות כאן.
כתובת הפייסבוק:

www.facebook.com/MyIsrael
כתובת האתר.www.myisrael.org.il :

•

הישג לתנועת רגבים:
נסגרה המחצבה הפיראטית
הגדולה ביותר ביהודה ושומרון

•

בעקבות פעילות חברי קבוצת
'ישראל שלי':
השדרנית גל גבאי שכינתה את
שטחי יו"ש "פלסטין" התנצלה
על התבטאותה.
מגישת הטלויזיה גל גבאי הביעה השבוע
בשידור התנצלות על אשר במהלך ראיון כינתה
את שטחי יהודה ושומרון כ'פלסטין'.
גבאי ראיינה בתוכנית "עושים סדר" המשודרת
בערוץ השני ובערוץ חינוכית  23מטיילים מיש"ע
ובמהלכו כאשר ביקשה לדעת היכן באילו אזורים
הם מטיילים – ענו לה המרואיינים שמדובר בח־
בלי יהודה ושומרון  -גם בשטחי  Cוגבאי ענתה:
"כלומר בפלסטין" .גבאי אף חזרה על כך מספר
פעמים במהלך הראיון .חברי 'ישראל שלי' החליטו
למחות על הדברים.
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