בנתיב הנכון

ראשי מועצת יש"ע מעניקים לשר התחבורה ישראל כץ את אות יקיר ההתיישבות,
נר שלישי של חנוכה

שלנו
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ה' לקח ה' נתן
סיפורי ארץ ישראל

מישהו זוכר את הצונאמי
המדיני שהבטיחו לנו פרשנים
ופוליטיקאים לפני מספר חודשים?
נושא המדינה הפלסטינית אמנם
ירד מכותרות מהדורות החדשות,
אך יש מי שמנצל בחכמה את
השקט התקשורתי בסוגיה
כדי להזכיר לראש הממשלה
נתניהו את האמת ,רגע לפני
שהלחץ המדיני מתחדש :מדינה
פלסטינית היא סכנה קיומית
למדינת ישראל וברית הדמים של
פתח-חמאס מחייבת את ישראל
להכריז ריבונות על היישובים
היהודיים ביו"ש.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:09
תל אביב 16:24
חיפה 16:12

יציאה
17:24
17:26
17:23
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כניסה
16:15
חברון
16:12
שכם
באר שבע 16:25

יציאה
17:25
17:23
17:27
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רחבעם זאבי (גנדי)
דמויות מופת בעם ישראל

מסכמים חנוכה
מה קורה

על הפרשה ויגש
הרב משה הגר-לאו

וכנה אשר נטעה ימינך

ש

מעתי בשם הרב עמיטל זצ"ל
הסבר נפלא להפטרת פרשת
"ויגש"" :וְ ַא ָּתה ֶבן ָא ָדם ַקח לְ ָך
יהּודה וְ לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵעץ ֶא ָחד ּוכְ תֹב ָעלָ יו לִ ָ
(חברו) ֲח ֵב ָריו ּולְ ַקח ֵעץ ֶא ָחד ּוכְ תֹוב ָעלָ יו
יֹוסף ֵעץ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל (חברו)
לְ ֵ
ֲח ֵב ָריו" (יחזקאל ל"ז ,ט"ז).
אומר הרב עמיטל שמדובר פה בפעולת
הרכבה של "כנה" ו"רוכב" .ה"כנה" היא
יוסף וה"רוכב" יהודה.
התכונה הנדרשת מ"כנה" היא יכולת
התחברות והשתרשות טובה ,וכן
התאמה לסוג האדמה בה אמור השתיל
להיקלט .מ"הרוכב" אנו מצפים לפרי
משובח מתאים לאקלים באזור השתילה.

דבר חברון
וירושלים

ראש המכינה הקדם צבאית בית-יתיר

ה"כנה" גם אם היא נותנת פרי ,הוא אינו
משובח ,וה"רוכב" -מפונק ואין לו יכולת
השתרשות ועמידות בפני פגיעות ומחלות
כמו ל"כנה" .החיבור של שניהם מאפשר
עץ חזק ופרי משובח .כש"כנה" מתפרצת
ומנסה לתת פרי ,יש לחתוך אותה,
וכש"הרוכב" מנסה להוציא שורשים יש
למנוע זאת שכן הוא רגיש למחלות .לכן,
כדאי לדאוג שנקודת ההרכבה תהיה מעל
פני האדמה .רק בהרכבה מקבלים עץ חזק,
בריא ומניב פרי משובח.
נקודת ההרכבה והחיבור מתקיימת ברקמה
היוצרת (ב"קמביום" בלעז) הן של ה"כנה"
והן של ה"רוכב" ,במקום בו מתרחשת
התחדשות של תאים.
המשך בעמוד 3

ערב להשקת שני הכרכים החדשים

בסדרת השו“ת ”דבר חברון“
מפי מו“ר גדול התורה
הגאון הרב דוב ליאור שליט“א
יתקיים אי“ה ביום ראשון י“ג טבת ) (08/01בשעה 19:30
בביכ“נ החורבה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
בהשתתפות רבנים ואנשי ציבור

יכבדו את הארוע בהשתתפותם
כבוד הרבנים:
הרה”ג זלמן ברוך מלמד שליט”א
הרה”ג אליעזר ולדמן שליט”א
הרה”ג יעקב יוסף שליט"א
הרה"ג מרדכי שטרנברג שליט"א
הרב אליקים לבנון שליט"א
הרב צבי יהודה בן יעקב שליט"א
הרב פרופ' נחום רקובר שליט"א
הרב יצחק רודריג שליט"א
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נתניהו ,לתשומת לבך

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

"באו"ם יש  192חברות ועל פי הצפוי ,כ180-
מדינות עשויות או עלולות לתמוך במדינה
פלסטינית 5-6 ,מדינות להתנגד ו 5-6-מדינות
יימנעו .לדבר הזה יש משמעות מעשית מאוד
ברורה  -מבחינת המשפט הבינלאומי ישראל
הופכת מכובש לפולש .מה זה אומר? איסור
השתתפות במכרזים באיחוד האירופי ,הגבלת
ייבוא סחורות ומוצרים מישראל (לא רק
מהשטחים) ,וניתוק ישראל מהארגונים הכלכליים
של האו"ם .יש לזה משמעות מדינית-כלכלית.
במצב כזה לפלסטינים עומדות שלל אפשרויות:
הם יכולים לפנות לבית הדין הבינלאומי לבקש
לסלק את ישראל ,להקים שדה תעופה בינלאומי,
להזמין כוחות או"ם להגנתם  -אין סוף אפשרויות.
נתניהו מתכוון לפתוח במסע נסיעות קדחתני
לאירופה ולארה"ב כדי לשכנע אותם לחסום
את האפשרות הזאת .אני רק אומר שנדמה לי
שעדיף שיסע ליו"ש  -זה קרוב  -לשכנע את
המתנחלים :רבותינו ,הגיע זמן קריאת שמע של
שחרית ,הגיע הזמן לחזור הביתה" (פרשן ערוץ ,2
אמנון אברמוביץ ,אפריל )2011
ספטמבר עבר חלף וכך גם אוקטובר ,נובמבר
וכעת דצמבר 2012 .בפתח ,והמתנה הגדולה
ביותר שמעניק העולם לעם היהודי לרגל
"השנה החדשה" ,זו העובדה שהפרשנויות
ההיסטריות שהשמיעו חכמים שונים ומשונים
בכלי התקשורת בישראל ,לא הצליחו לחצות את
האוקיינוס ולהשפיע על מנהיגי המדינות .גם אצל
הפלסטינים לא ממש לקחו ברצינות את מהלך
הפנייה המרגשת לאו"ם ,ובחודשים שחלפו שידרו
מנהיגי הרשות הפלסטינית "עסקים כרגיל":

סורה חושך ,הלאה שחור .אבו מאזן ומשעל בקהיר

ב 27.9-יועץ בכיר של אבו מאזן הכריז על חרם
נגד מוצרים ישראלים
ב 23.10-הודיעה הרשות שתשלם  5000דולר
לכל מחבל ששוחרר בעסקת שליט
ב 5.11-הודיע אבו מאזן שיבנה דירות למחבלים
המשוחררים
ב 21.12-אבו מאזן נפגש עם המחבלת אמנה
מונה ששוחררה בעסקת שליט
ב 22.12-אבו מאזן וחאלד משעל נפגשו והודיעו:
חמאס מצטרף לאש"ף
גם על הציבור בישראל ,למרבה השמחה ,לא
הצליחו פרשנויות ה"צונאמי" להשפיע .בחודשים
האחרונים התמקדה החברה הישראלית במלאכת
התיקון הפנימי ,דוגמת המאבק החברתי והמאבק
לשוויון מגדרי ,ונושא המדינה הפלסטינית ירד לו
ממרכז החדשות בישראל ובעולם.
אך אסור לתת לשקט לתעתע בנו – הלחץ
הבינלאומי על ישראל עוד יתחדש ,במוקדם
או במאוחר ,ולכן טוב עשו שניים מהחברים
בממשלת ישראל ,שהשכילו לנצל את השעה כדי

לומר דברי אמת בקול נחוש וברור שטוב שנשמע
כעת ,מעט ומאוחר ,משלא יישמע כלל.
הראשון הוא שר החינוך ,גדעון סער.
במהלך סיור שערך בשומרון ובבנימין לפני
כשבועיים ,אמר השר ש"הקמת מדינה פלסטינית
תהיה מהלך רב סכנות לישראל ומקפצה
להמשך הסכסוך מעמדות משופרות לערבים".
לדבריו" ,ישראל היום קרובה למצב שהיא מוקפת
בבסיסי טרור .אסור להגיע למצב שגוש דן יהיה
מאוים על ידי שומרון ,יהודה ובנימין .לא נסכן
את ביטחון ישראל על בסיס תפיסות מופשטות,
אשליות ומשאלות לב לא מציאותיות".
השני הוא שר התחבורה והבטיחות בדרכים,
ישראל כץ.
בשבוע שעבר העניקו ראשי המועצות ביהודה
ושומרון את אות יקיר ההתיישבות לשר כץ.
באירוע לכבודו בקרני שומרון ,אמר השר" :אבו
מאזן מחבק קרוב קרוב את חאלד משעל ואני
אומר חד משמעית :אם הדבר יקרה ויקימו
ממשלת רצח בע"מ ,מדינת ישראל חייבת באותו
רגע לנתק כל מגע מהישות הזאת ולהחיל את
הריבונות והחוק הישראלי על כל ההתיישבות
היהודית ביהודה ושומרון".
לפני שנתיים וחצי בדיוק נשא ראש הממשלה
נתניהו נאום באוניברסיטת בר אילן ובו הצהיר
על נכונותו להקים מדינה פלסטינית .טוב יעשה
נתניהו אם יתפנה כעת ,כשהלחץ המדיני בנסיגה,
להאזין לשריו הבכירים ,להפנים את תובנותיהם,
להכריז באומץ על פקיעת תוקפה של ההתחייבות
המיותרת וחסרת התכלית שהעניק ,ולהודיע:
מדינה פלסטינית לא תקום.

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

התמונה הזוכה לשבוע זה:

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס
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\\ יש”ע שלנו

אלון מורה (ושכם ברקע) צלם :מתניה שניידר

וכנה אשר נטעה ימינך

המשך מעמוד השער

על הפרשה ויגש

להשפיע וגם לקבל .העץ הזה הוא אנחנו.
כולנו ,מי יותר מי פחות ,היינו חלק מה"כנה",
בשלב הבניין החומרי ,ולכולנו חלק ב"רוכב",
בבניין הרוחני המשותף .ולהצלחת ההרכבה
צריך לגשת אל הנוער ,לחנכו לחיפוש האמת,
לסבלנות וסובלנות בתהליך מעשה ההרכבה.
בביאור נפלא זה של הרב עמיטל ,נהגתי
להסביר על פי הידע המקצועי המוגבל שלי
בעבר .לאחרונה שוחחתי עם מגדל ענפים
מקצועי ממושב לכיש בשם נחצ'ה והוא חידש
שיש השפעה של ה"כנה" גם על איכות הפרי,
תאריך ההבשלה וצפיפות הפרי .ולזה כנראה
מכוונת הגמרא כשאומרת "ענבי הגפן בענבי
הגפן דבר נאה ומתקבל" (פסחים מ"ט ע"א)
גם נאה" -רוכב" ,וגם מתקבל" -כנה" .וה-כ'

בדורנו יש כוחות מעשיים חזקים וכוחות רוחניים
איכותיים .היכולת לחבר ביניהם וליצור עץ אחד,
נמצאת אך ורק במקום בו התאים מתחדשים.
הנוער הוא ה"רקמה היוצרת" ,הרקמה בה יש
התחדשות של תאים ,בה ניתן לחבר את חלקי
האומה השונים כל כך באופיים.
במפגש בצבא מתפתח כור היתוך שהוא
הדבק החברתי של החברה הישראלית
המגוונת .מה שיכול לעשות שירות צבאי
משותף ,מה שנקרא "היינו יחד תחת אותה
אלונקה" או "אכלנו מאותו המסטינג" ,קשה
להשיג בשלבים אחרים בחיים.
למרות שיש מאבק סמוי בין ה"כנה" ל"רוכב"
ולעיתים הוא צף בדמות ויכוח על אופיו של
צה"ל ,תרבותו וזהותו היהודית ,כאן המקום

של ה"כנה" צריכה להיות מספיק גדולה כדי
להכיל את ה"רוכב".
ועל כך אנו מתפללים "אנא כנה עורי נא
התעוררי נא התייצבי נא חלי נא" (תפילת
ר"ה) .ושנזכה להרכבה מוצלחת "ועשיתי
אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך
אחד יהיה לכולם( "...יחזקאל ל"ז) "ולא יחצו
לשתי ממלכות  -אפרים לא יקנא את יהודה
ויהודה לא יצר את אפרים" (ישעיה ,י"ב ,י"ג)
"כי האדם עץ השדה" (דברים כ' י"ט)" ,ואתם
קרויים אדם" (בבא מציעא קי"ד ע"ב ע"פ
יחזקאל ל"ד ,ל"א)" ,כי כימי העץ ימי עמי"
(ישעיה ס"ה ,כ"ב).
יהיו הדברים לע"נ הרב יהושע הגר-לאו ז"ל,
אביו של הרב ,שנפטר השבוע והוא בן .92

*בכפוף לתנאי המבצע

אתה מחוייב למשפחה שלך,
לערכים שלך ,לחינוך ילדיך
אתה לא מחויב לאף אחד אחר!

מצטרפים עכשיו לחודש נסיון חינם!
אינטרנט רימון ,ספק האינטרנט היחיד והגדול בישראל המאפשר לך חווית
גלישה פתוחה ובטוחה .מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ונהנים מחודש
נסיון חינם ללא התחייבות .כי באינטרנט מחוייבים לטובת המשפחה.

פשוט וקל לעבור לרימון:

1-800-222-234
יש”ע שלנו \\ 3

שיה' לקח ה' נתן

סיפורי ארץ ישראל

1

ה

וא השקיף מחלון משרדו על המוני
הקונים שגדשו את בית הכלבו מייסיס
עד אפס מקום .המראה היה אופייני
ביותר לאותה עונה ובישר את בואה של
תקופת החגים בניו יורק ,ועימה מגיפת הקניות
הבלתי-נמנעת .אך מבטו של נתן שטראוס לא
הביע שביעות רצון אלא טרדה רבה .הוא הביט
בשעונו מדי כמה רגעים והעיף מבט אל הדלת.
זמן הפגישה טרם הגיע ולמען האמת השניים
שעימם עמד להיפגש לא איחרו רשמית ,אך הוא
המתין לפגישה הזו זמן רב .הוא חיכה במתח
לשמוע מה שלום מפעליו השונים בארץ ישראל.
המוזמנים לפגישה לא היו עובדיו הישירים אלא
מגייסי תרומות אך זה היה יתרונם מבחינתו :הוא
רצה לשמוע סקירה אובייקטיבית האם השקעתו
נושאת פרי" .מר שטראוס" ,נקשה המזכירה על
דלתו" .האורחים שלך כאן .להכניס אותם?".
ליבו של שטראוס פעם בחוזקה" :כמובן ,להיכנס
בבקשה".
איתמר בן-אב"י ועובד בן עמי נכנסו למשרד
המהודר והסגירו מיד תחושת אי-נוחות.
החליפות המושכרות שלבשו לצורך הפגישה
היו גדולות למידותיהם ושיוו להם מראה מגושם
שדווקא הלם את התנהלותם מול הנדבנים
האמריקנים שאת מעונותיהם פקדו בשבועות
האחרונים .ראשי ההסתדרות "בני בנימין" עשו
את הדרך הארוכה לאמריקה כדי לגייס כספים
למושבה החדשה שביקשו להקים בשרון .עד
כה הצליחו לגייס תרומות נאות ,אך הם שמו
את יהבם על מר נתן שטראוס שנודע בחיבתו
הרבה לארץ ישראל ובמפעליו המגוונים בתחומי
הבריאות והחקלאות .הם לא תיארו לעצמם שבן
שיחם נרגש מהפגישה לא פחות מהם.
נימוסין,
לאחר כמה מילות
ניגש שטראוס לעניין:
"אני יודע לשם מה
באתם ואני יכול
לכם
להבטיח
שאעזור ,אך לפני
שנדון בכך,
אבקש לדעת
כמה דברים",
אמר בקול
חמור סבר.
השניים נדרכו.
"מה קורה עם
מכון הפסטור?"
הישיר אליהם
מבט.
שהיה
עובד
מעודכן בפרטים,
חייך בהקלה:
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סנדיק

3

2
"הכל כשורה ,מר שטראוס .תהליך הפיסטור
נכנס בהדרגה ובבטחה למודעות ,ותושבי הארץ
נהנים בזכותך מחלב בריא"" .גם בית המרפא
שאדוני מקים בירושלים נמצא בשלבי בנייה
מתקדמים ,כך שמעתי" ,הצטרף איתמר.
"בזכות התרומות הרבות שלך ,מר שטראוס,
מיישבי הארץ זוכים לחיים בריאים ומועילים
יותר" ,אמר עובד" .אי אפשר לתאר במילים כמה
הידע שלך מטיב את חיינו" .הנדבן האמריקני
חייך בסיפוק .איתמר ניצל את ההזדמנות" :באנו
אליך ,אדוני ,כי אנו יודעים כמה הארץ חשובה
לך וכמה יקר בעיניך עתידה .אנחנו רוצים להקים
מושבה באזור השרון וזקוקים לעזרתך .אך הפעם
אנו לא מסתפקים בתרומה".
"סליחה?" הביט שטראוס בשניים בתדהמה.
"אנחנו רוצים שתהיה במושבה גם הכרת תודה
למי שסייע בהקמתה ,ולכן אנו צריכים את
הסכמתך"" .הסכמתי למה?" "אם תואיל לתרום
לנו ,ברצוננו לקרוא למושבה על שמך"" .חשבנו
על השם נתניה .הפירוש בעברית הוא" ."...אני
יודע" אמר שטראוס בהתרגשות" .אלוקים נתן".
"כך אנו מוקירים את תרומתך שיחד עם חסדי
שמיים תאפשר לנו להקים יישוב חדש בארץ
ולהמשיך את דרכם של שבטי ישראל" ,אמר
עובד.
שטראוס לא הצליח להכיל את התרגשותו ופנה
אל החלון .הוא ראה את הקונים ונזכר באדם
שהיה חסר לו כל כך – אחיו האהוב איזידור.
הוא הסיר את משקפיו ופנה אל אורחיו" .אינכם
יודעים כמה השם שבחרתם נוגע לליבי" ,אמר
להם" .לא רק מפני שאתם קוראים יישוב בארץ
הקודש על שמי ,אלא בגלל שכל
השבחים שמניתם קודם על עזרתי
להתיישבות הם באמת בזכות
הנס שזכיתי לו ממרומים .אך
הנס הזה בא במחיר
כואב ויקר" .עובד
ואיתמר הביטו איש
ברעהו בהשתאות
ולא הבינו על מה
האיש מדבר.
נתן ראה
את פניהם
המבולבלות
והמשיך:
"כשבאתי
לבקר בארץ
ב ,1 9 1 2 -
עם
באתי
 5אחי ,איזידור
ואשתו.

אפשר לומר שאני הייתי הציוני הנלהב מבין
שנינו ,ולמרות שגם איזידור תרם רבות ליישוב,
אני הייתי הרוח החיה מאחוריו .באותו ביקור,
התלהבותי מפלשתינה רק הלכה וגברה ,הכל
הקסים אותי .החלוציות ,המסירות ,ההמשכיות
של דרך האבות ,הכל ריתק אותי ולכן הארכתי
את הביקור .אחי וגיסתי המשיכו במסעם חזרה
הביתה .הם הגיעו ללונדון וקנו שם כרטיסי
אוניה לכולנו .הם דחקו בי שאזדרז לבוא כדי
שלא אאחר את הנסיעה ,אך אני רציתי להישאר
ולהכיר עוד מהארץ המופלאה שלכם"" .שלנו",
תיקן אותו עובד" .שלנו" ,חייך שטראוס" .מסתבר
שהארכת הביקור הצילה את חיי .האוניה שבה
נסעו אחי ואשתו טבעה .אולי שמעתם אודותיה
– קראו לה הטיטניק ,האונייה הבלתי מנוצחת.
כשהגיעה הידיעה על האסון ,הבנתי מיד שיש
לי שליחות בעולם ועלי להצדיק את הנס שעשה
לי אלוקים .יכולתי לנוח על זרי הדפנה – ראיתם
בעצמכם כשנכנסתם שהכלבו שלנו מצליח לא
רע .אבל זו לא האימפריה האמיתית בחיי .מאז
אותו ביקור לפני שש-עשרה שנה ,ארץ ישראל
היא המיזם החשוב ביותר שלי ,היא סיבת חיי,
במלוא מובן המילה".
עובד ואיתמר לא ידעו מה לומר" .אתם מבינים,
רבותי ,השם שבחרתם מתאים להפליא – כל
הנתינה שעליה דיברתם היא פרעון חוב שלי
ונובעת מהנס שאירע לי ,נס שנכרך באסון ופקח
את עיני לראות מה חשוב באמת" .שטראוס
הוציא מהמגירה את פנקס ההמחאות וכתב
בהינף יד סכום נכבד לפקודת המייסדים .עובד
ואיתמר הודו לו מקרב לב והרגישו שהאיש נתן
להם הרבה יותר מסכום כסף .הם חשו שהכל
מתחבר ופועל לטובת המושבה החדשה שלהם
שנועדה למלא תפקיד ביישוב הארץ אך גם
במסע חייו של יהודי אמריקני בשם נתן שטראוס
– אדם שהשפיע רבות בארצות הברית ובעיקר
בתחום פסטור החלב וההלבשה אך עיקר מפעלו
שכן הרחק מהמולת הקניות של חג המולד.
המקום ששכן בליבו של שטראוס יותר מכל היה
רחוק ממנו מעבר הר וים אך שם היתה שליחותו
וחובתו כלפי בוראו .כעת זכתה אותה שליחות
בשם של יישוב חדש בארץ ישראל ,שם שינציח
לדורות את תרומתו של נתן שטראוס לארץ
ישראל ואת תרומתה של ארץ ישראל לנתן
שטראוס עצמו.
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מבט מבית ספר ביאליק לכיוון דרום מזרח
של הכפר ,שנות ה30-
חפירת הבאר הראשונה1929 ,
הבנין הראשון בנתניה - 1932 ,בית ''הנוטע''
ביצות ''ברכאת ראמדאן'' "נחל פולג"
יום הנישואין ה  ,50 -נתן ולינה שטראוס

4

"גם אם אינני חושב את התנועה הציונית לגאולת ישראל ,בכל זאת
אחשבנה לאתחלתא דגאולה והאסיפה הבאזלית לשופר גדול אשר
תקע לחירותנו".

“

(הרב אלכסנדר משה לפידות מרוסיין זצ"ל)
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מופת
דמויות
רחבעם זאבי (גנדי)
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"משפחת זאבי? שמענו יריית
אקדח מהבית שלכם .אתם יודעים
שאסור לכם להחזיק אקדח!
אנחנו נערוך עכשיו חיפוש בבית
ואם נמצא פה את האקדח  -אתם
תשלמו על כך מחיר כבד"  -אמרו
החיילים הבריטים למינה זאבי,
בעלת הבית .האקדח ששמעו
החיילים הבריטים היה שייך
לפסח בר אדון ,איש "ההגנה"
שבא להגן על התושבים היהודים
מפני הפורעים הערבים .בר אדון
התארח בבית משפחת זאבי
במסגרת המשימה שהוטלה עליו.

גברת זאבי לא איבדה את עשתונותיה לנוכח איומי החיילים הבריטים
והחביאה את האקדח מתחת לכריתו של רחבעם בן השלוש.

מחשש שיימצא האקדח ,מינה צבטה את לחיו של 

תקוה דגן

בנה והפעוט פורץ בבכי מר .החיילים עורכים חיפוש
בבית אך נרתעים מלחפש בכריתו של הילד הצורח.
האקדח לא נמצא.
השנה היתה  - 1929ימי הפרעות האלימות של
הערבים נגד היהודים בארץ ישראל  -פרעות תרפ"ט.
הילד שבזכותו לא נמצא האקדח הוא רחבעם זאבי,
שלימים נודע בכינוי "גנדי" .היתה זאת תחילת מאבקו
החשוב למען ארץ ישראל והעם היושב בציון.

רחבעם זאבי נולד בירושלים בשנת  .1926בשנת  1944הצטרף לפלמ"ח ,לחם במלחמת
העצמאות ובשנת  1964קיבל דרגת אלוף .לימים היה ליועצו של ראש הממשלה לענייני
טרור ,ובהמשך ליועץ רה"מ לענייני מודיעין .בשנת  1985החל לתת פומבי להשקפתו לעניין
הצורך לעודד טרנספר מרצון של ערביי יהודה ,שומרון ורצועת-עזה.
בשנת  1988הקים את מפלגת מולדת .בינואר  1992פרש מהממשלה בשל החלטתו
של יצחק שמיר להשתתף בוועידת מדריד לשלום במזרח התיכון .זאבי היה מהמתנגדים
החריפים ביותר להסכמי אוסלו.
שר התיירות וחבר הכנסת ,אלוף )מיל'( רחבעם )גנדי( זאבי ,איש ארץ-ישראל השלמה ,נרצח
על-ידי שלושה מתנקשים פלסטינים בבוקר יום רביעי ,ל' בתשרי התשס"ב 17 ,באוקטובר
 .2001יום לפני הירצחו הגיש את התפטרותו מהממשלה ,יחד עם שר התשתיות אביגדור
ליברמן ,על רקע החלטת ראש הממשלה להוציא את כוחות צה"ל מעמדות שתפסו בחברון.
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דיוקן משוער

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

זהה את

פתרון החידה הקודמת :רחבעם זאבי (גנדי).

הדמות

שמות הילדים הזוכים יתפרסמו באתר האינטרנט
של מועצת יש"ע.
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

מחבקים את צה"ל שבועיים לאחר העימותים
בחטיבת אפרים ,נערך בבסיס אירוע מתקן:
מפקד החטיבה ,אל"מ רן כהנא הדליק נרות
חנוכה יחד עם מנהיגים בהתיישבות ,ובהם:
ראש מועצת שומרון גרשון מסיקה ,ראש
מועצת בנימין אבי רואה וראש מועצת עמנואל
עזרא גרשי .במקביל ערכו תושבי איתמר
צעדת לפידים עם חיילי חטיבת שומרון ,וגם
ילדי נווה צוף חילקו סופגניות  1לשוטרים
וחיילים המאבטחים את היישוב בכל יום שישי
מזה שנתיים ,מול הפלסטינים והאנרכיסטים
המפגינים בכפר נבי סלאח הסמוך.
מדהים במדים מפקד מרחב חברון במשטרה,
נצ"מ יצחק רחמים ,הדליק השבוע נרות חנוכה
במערת המכפלה  . 2המשתתפים הרבים,
בהם אנשי היישוב היהודי בעיר – נעם ארנון
והלל הורביץ – הופתעו לשמוע דברים מיוחדים
שאמר הקצין הבכיר ,כנראה בהשראת אור
החנוכיה" :יש לי משאלה שמשטרת ישראל
מרחב חברון ,יחד עם הצבא והשב"כ וכל

מרכיבי הביטחון ,יחד עם ההתיישבות ,הרבנים
וראשי היישובים ,שה' יאיר את דרכנו בכל ימות
השנה לתת בטחון אישי ואיכות חיים לתושבים,
ושנתעסק רק בפרויקטים שיעצימו את אחדות
עם ישראל ,את שלמות הארץ ואת החזון של
לשרת במקום כזה קדוש; כשהמטרה העליונה
שלנו שלא רק יהודי התפוצות יבואו לבקר
במערת המכפלה ,אלא תושבי מדינת ישראל
כולם יגיעו בהמוניהם לבקר במקום הקדוש
הזה .אנחנו מזדהים הזדהות מלאה עם חשיבות
המקום ,וזה היסוד של מדינת ישראל".
משפחה שכזאת ברכות לאפרים ושושנה בלוט
 3מהיישוב נווה צוף על זכייתם בפרס בגין
לאות הוקרה במעשה מיוחד למען עם ישראל
ומולדתו ,לשנת תשע"ב .כל שבעת בניה של
המשפחה שירתו שירות מלא וביחידות עילית
של צה"ל ,מתוכם שישה בתפקידי קצונה.
הפרס הוענק השנה גם לעמותת השומר החדש
ולרנ"ג פסקל אברהמי ז"ל שנפל לפני ארבעה
חודשים במתקפת הטרור סמוך לאילת.

יו"ר הכנסת אורחים שכונת האולפנה בבית
אל חגגה השבוע את נרו האחרון של החג
יחד עם אורח רם-מעלה :יו"ר הכנסת ,ראובן
ריבלין .היו"ר ביקר אצל משפחת שמשי 4
המתגוררת בשכונה ובישיבה הגבוהה בבית
אל .בין מלוויו :ח"כ יעקב כץ ,יו"ר מועצת
יש"ע דני דיין ,ראש המועצה האזורית מטה
בנימין אבי רואה וראש מועצת בית אל משה
רוזנבוים .ריבלין אמר למארחיו" :על הממשלה
למצוא את הדרך החוקית והמשפטית להסדיר
את מעמד השכונה שהריסתה לא מתקבלת
על הדעת המוסרית של בן אנוש".
נותנים ומקבלים לפני עשור ,במהלך
האינתיפאדה השנייה ,נרצחו ד"ר שמואל
גיליס וצחי ששון ע"י מחבלים ערבים .מאז,
מפעילות האלמנות רותי גיליס ואוסי ששון
"פינה חמה" למען חיילי צה"ל בצומת גוש
עציון .השבוע נערך בפינה טקס זיכרון מרגש,
בהשתתפות מפקד חטיבת עציון אל"מ יניב
אלאלוף ,חיילי החטיבה  , 5בני משפחה,
חברים ותושבים.

שמן זית זך?
המועצה האזורית בנימין העלתה השבוע לרשת
האינטרנט סרטון חדש ומשעשע אודות סוד שמן
הזית של הגדה המערבית ,תחת הכותרת "נס פך
השמן וצלחת החומוס" .רוצים לגלות מה התהליך
שעובר השמן מהזית על העץ ועד לצלחת
בחומוסיה? חפשו בגוגל "וצלחת החומוס".

זועבי  -לדין
חברי ישראל שלי פנו השבוע לראש הממשלה ולאנשי
לשכתו בדרישה להעמיד לדין את ח"כ חנין זועבי
או לחילופין לפטר את היועץ המשפטי לממשלה
שהחליט לסגור את התיק נגדה ,למרות שישנן
תמונות המוכיחות כי היא פעלה נגד ישראל על סיפון
ספינת המרמרה – ספינת הטרור הטורקית .לפרטים
כנסו לאתר ישראל שלי.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

המוציא לאור:

www.myesha.org.il

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

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :סוכנות תצפית,
ישראל היום ,מרים כהן ,ישראל ווינדי ומרים צחי הפקה:
בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
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