
 

מועצת יש"ע מאחלת לכל בית ישראל פסח כשר ושמח!

גליון 190 | ניסן תש"ע | 42 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש"עמדה

טרור כלכלי
2יש"עמדה

זמני שבת     כניסת השבת   מוצ"שישע שלנו

« המשך בעמוד 5« עמוד 2

קיימה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
החרם  בנושא  מיוחד  דיון  השבוע 
כנגד  הפלשתינית  הרשות  שמנהיגה 
מוצרים  שריפת  הכולל  מיו"ש  סחורה 
ע"י ראש ממשלת הרשות סלאם פיאד 
את  קיבלה  הוועדה  המצלמות.  לעיני 
הצעת היו"ר, ח"כ אופיר אקוניס אשר 
הציג דרישה מהממשלה לפעול מיידית 
כנגד  חד-צדדים  צעדים  של  בשורה 
הפלשתינים ובמקביל לפצות מפעלים 
משרד  מהחרם.  שנפגעו  ותעשיינים 
בראשות  משרדי  בין  צוות  הקים  החוץ 
סגן שר החוץ דני איילון שיגבש הצעות 
לילד  לקרוא  "יש  הבעיה.  לפתרון 
בשמו" - אמר ח"כ אורי אריאל, מיוזמי 

הדיון - "מדובר בטרור כלכלי".
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19:31 18:18 ירושלים
19:33 18:35 תל אביב
19:33 18:25 חיפה
19:31 18:24 חברון
19:31 18:24 שכם
19:32 18:33 ב"ש

האגרות העתיקות
6סיפורו של מקום

הרב שלום משאש - חלק ב'
4חיבת הארץ

יום ח שלושים  כבר  ובא,  קרב  הפסח  ג 
הלכות  את  לומדים  אנו  החג  לפני 
אפיית  הבית,  בנקיון  מתחילים  הפסח, 
המצות בעיצומה. נלמד ונלמד את שאלות ה"מה 

נשתנה" שנשאל בליל הסדר. 
הגמרא מספרת לנו על רב נחמן ששאל את דרו 
)כך שמו( עבדו בליל הסדר: "עבד שאדונו מוציא 
אותו לחירות ונתן לו כסף וזהב, מה צריך העבד 
להודות  "צריך  דרו:  לו  ענה  לאדונו?"  לומר 
לעבדו:  נחמן  רב  ענה  כך".  על  אותו  ולשבח 
"פטרת אותי מהצורך לומר 'מה נשתנה'", ולכן 
היינו"  מ"עבדים  ההגדה  את  נחמן  רב  התחיל 
שאמירת  נחמן,  רב  לימדנו  ע"א(.  קטז  )פסחים 
את  שנחוש  בכדי  נועדה  הסדר  בליל  ההגדה 
הרגשת  את  נחוש  וממילא  העבדות,  הרגשת 
החירות והצורך שלנו להודות להקב"ה עליה. 

פוטר  לא  פולארד  יהונתן  של  גורלו  לצערנו 

"מה  את  מלומר  אותנו 
הזה.  הסדר  בליל  נשתנה" 
לשאול  מאיתנו  דורש  הוא 
מדוע  נשתנה"?  לא  "למה 

סדר  לילות   25 כבר  יושב  פולארד  יהונתן  אחינו 
ידידות?  מדינה  של  כלא  בית  של  נורא  בשעבוד 

למה? אין לנו תשובה!
להבדיל,  שוחררו,  שנים  הרבה  כך  כל  לאחר 
חופשי,  מסתובבים  מרגלים  ופושעים.  רוצחים 
ואילו אחינו היקר, יהונתן, שסייע למדינת ישראל 
ופעל בשליחותה עדיין כלוא בתנאים מחפירים! 
25 לילות סדר שואל יהונתן ומתפלל: "למה לא 
הרי  לחירות,  זוכה  ולא  כלוא  אני  למה  נשתנה? 
פעלתי למען עם ישראל וממשלת ישראל, מדוע 
לי  גומלים  אינם  מדוע  טובה?  כפויי  כאלה  הם 
בשחרורי מהכלא?! מדוע אינם פועלים לשחררני, 
אשתי  אסתר  עם  לשבת  אזכה  אני  שגם  בכדי 

על הפרשה צו - שבת הגדול
הרב גבי קדוש - רב קהילת עצמונה ת"ו - שומריה

למה לא נשתנה?

www.orsegula.com 052-2380674 תכנון וביצוע מיידי. עבודה עברית, היתר עיסקה. לפרטים: נדב 052-6071509, אבי ,EPC חברת

חברת "אור סגולה" קיסריה, נציגיה הבלעדיים בארץ 
, המובילה בתחום  של החברה העולמית 
האנרגיה הסולרית, מציעה לבעלי גגות 500 מטר מרובע 

ומעלה (במשטח אחד) הזדמנות נדירה להרוויח הרבה כסף 
ללא סיכון וללא השקעה. 

ימים אחרונים לפני תום המכסה של המדינה במחירים גבוהים!

המבצע לפונים 
עד פסח - 

פנו אלינו עוד 
היום!

כסף מהגג!בוא לקטוף 



כנגד  הפלשתינית  הרשות  שמנהיגה  החרם 
סחורות מיו"ש, הגיע השבוע לדיון מיוחד בוועדת 
אריאל  אורי  ח"כ  לבקשת  שהתקיים  הכלכלה 
ושדולת ארץ ישראל בכנסת ביוזמת ראש מועצת 
שומרון  האזורית  המועצה  וראש  דיין  דני  יש"ע 
שלושה  מועצתו  בשטח  אשר  מסיקה,  גרשון 
בעלי  גם  בה  והשתתפו  גדולים  תעשיה  אזורי 

מפעלים מאזור התעשייה ברקן שבשומרון.
על אף קיום הדיון בימי הפגרה נרשמה נוכחות 
גדולה באופן חריג. בין השאר השתתפו בדיון יו"ר 
ועדת הכלכלה ח"כ אופיר אקוניס )ליכוד(, ח"כ 
יו"ר הקואליציה  אורי אריאל )האיחוד הלאומי(, 
ח"כ  ש"ס  סיעת  יו"ר  )ליכוד(,  אלקין  זאב  ח"כ 
ח"כ  ביתנו  ישראל  סיעת  יו"ר  מיכאלי,  אברהם 
רוברט אילאטוב, ויו"ר האיחוד הלאומי ח"כ יעקב 

כץ )כצל'ה(.

בניגוד לדברי שר התמ"ת בנימין בן אליעזר 
הוצג  חרם,  על  רשמית  החלטה  אין  לפיהם 
הרשות  שרי  בחתימת  רשמי  מסמך  בדיון 
לתושבי  ועונשים  החרם  על  הפלשתינית 

הרשות המפירים אותו.
ישראל  ארץ  שדולת  ויו"ר  הקואליציה  יו"ר 
ח"כ זאב אלקין )ליכוד( אמר כי ברור שהרשות 
תושביה  טובת  את  מחפשת  לא  הפלשתינית 
משרדי  מנציגי  נתונים  לקבל  יש  ופרנסתם. 
מההסכמים  נהנית  הרשות  במה  הממשלה 
לדרוש  צריכה  הועדה  ישראל.  עם  הכלכליים 
צעדי תגובה מהירים מול הרשות. כמו-כן קרא 

אלקין לפצות מפעלים בצד הישראלי שנפגעו.
אמר  הלאומי(  )האיחוד  אריאל  אורי  ח"כ 
בטרור  מדובר   – בשמו  לילד  לקרוא  "יש  בדיון: 
לנקוט  לממשלה  קורא  אני  פחות.  לא  כלכלי, 
בצעדים תקיפים מול התגרות זו כפי שפועלים 
כנגד שאר סוגי הטרור המופנים כלפינו, ובמקביל 

לעודד ביתר שאת רכישת מוצרים כחול-לבן".
יהודה כהן מנכ"ל מפעל "ליפסקי" הציג 
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ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÈ Ú·¯‡ ˙È¯˜· ˜Ú ÌÈ·Î¯ ÔÂÈÁ ≠ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ·Î¯ ÌÚ ÚÈ‚‰Ï Ô˙È
 ∫ÔÂÏ˜˘‡  ̌‰ÓÂ‡‰ ÈÈÈ·Ó ¯·‚Â˙Ó „‚‡ Ï  ̆±∂∞ Â  ̃È˘ÈÓÁ ÌÂÈ Æ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Á˙‰Ó ¯·‚Â˙Ó „‚‡ Ï  ̆±∂∞ Â  ̃ÈÚÈ·  ̄ÌÂÈ ∫ÌÈÏ˘Â¯È ∫ÌÈ‡·‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó Â‡ˆÈÈ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ÌÂÏ˘˙· ˙ÂÚÒ‰
 ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰Á˙ ∫Ú·˘ ¯‡· ˇ ®∞µ¥≠∂∂π∑≥π∑ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞≠±±∫∞∞ ¨®„·Ï· È˘ÈÓÁ ÌÂÈ© ˜·Â„ „ÈÏ ‡·È˜Ú È·¯ ßÁ¯ ∫˜¯· È· ˇ ®∞µ≤≠∏∏≥¥∑¥∏ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰Á˙
 „ÈÏ ∫ÌÈ ˙· ˇ ®∞µ∞≠∏ππ∑∂∂≥ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ∫˘Ó˘ ˙È· ˇ ®∞µ∑≠≥±∞∏≥∂π ¨∞µ≤≠∑∂∂≤∑∏∞ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ∫¯˙È· ˇ ®∞µ∞≠π¥∞∞∂±¥ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ¨‰˘„Á ˙ÈÊÎ¯Ó ‰Á˙ ∫„Â„˘‡ ˇ ®∞µ¥≠∂∂π∑≥π∑ ‰·ÂÁ
‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© π∫∞∞ ¨·¯ÂÁ ÊÎ¯Ó ∫‰ÙÈÁ  ̌®∞µ¥≠µ¥∂∑¥±µ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ∫‰¯„Á  ̌®∞µ≤≠≤π∞π∏¥∏ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ∏∫∞∞ ¨‰ˆÚÂÓ‰ ˙·Á  ̄∫Ï‡ÂÓ  ̆˙Ú·‚  ̌®∞µ≤≠∏∞≤∞∞∑± ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ¨‰·ˆÓ‰
 ÌÈÁ‡‰©  ∑∫∞∞  ‡È·‰  Ï‡˜ÊÁÈ  ¢ÎÈ·  ∫‰·È  ˇ  ®∞µ¥≠¥∑¥∂∂µ≥  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ∫‰È¯·Ë  ˇ  ®∞µ∞≠∂∂±∑≥∂∂  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  π∫∞∞  ¨‡˙‡ ˙È¯˜  ˇ  ®∞¥≠∏∑≥µ¥¥∏  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  π∫∞∞  ¨˙ÂÈ¯˜  ˇ  ®∞¥≠∏≥¥¥≤∞≤
 ‰Ó˘¯‰©  ˙ÂÁ˙‰ ÔÈ·  ¯Â·ÚÈ  ±±∫∞∞  È¯Á‡ ¨±±∫∞∞  ¨ÌÁÓ ˙È·  ∫„¢·Á ¯ÙÎ  ˇ  ®∞µ¥≠≤±∑¥≤≥∑  ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰©  ±∞∫∞∞  ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰Á˙ ∫‡·Ò ¯ÙÎ  ˇ  ®∞∏≠π¥≥∏≤µ∏  ¨∞µ≤≠≥πµ±≤∞µ  ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰ ≠  ÈÓÂÏ˘
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰  ˙·Á¯  ∫‰Â˜˙ Á˙Ù  ∞π≠∑π≤∏∂±∏  ∫Ï‡ÂÓÚ  ˇ  ®∞µ≤≠∏±π≥≤≥∞  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  π∫∞∞  ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Á˙‰ „ÈÏ  ¨¯˜ÒÈÙ  ßÁ¯  ∫‰È˙  ˇ  ®∞µ≤≠∑∏≤∑∑∑∞  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ∫„ÂÏ  ˇ  ®∞µ≤≠∏±π≥≤≥∞  ‰·ÂÁ
 ±∞∫∞∞  „¢·Á  ˙ÒÎ‰  ˙È·  ∫ÈÎ‡ÏÓ  ˙È¯˜  ˇ  ®∞µ∞≠∏∑≥∞π∂±  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ˙ÈÊÎ¯Ó‰  ‰Á˙  ∫˙‚  ˙È¯˜  ˇ  ®∞µ¥≠¥∑¥∂∂µ≥  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  π∫∞∞  „¢·Á  ˙È¯˜  ∫˙Ùˆ  ˇ  ±∞∫∞∞≠±±∫∞∞  ®„·Ï·  È˘ÈÓÁ  ÌÂÈ©
 ®∞µ¥≠µ∏¥π∏∏∞  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ±∞∫∞∞  ¨·˜ÚÈ  ˙ÈÙ  Ïˆ¯‰  ∫˙Â·ÂÁ¯  ˇ  ®∞µ∞≠∏∂±≥±¥∂  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ±∞∫∞∞  ¨‰˘È‰  ˙ÈÊÎ¯Ó‰  ‰Á˙  ∫ÔÂÈˆÏ  ÔÂ˘‡¯  ˇ  ®∞µ∞≠≤µ≥∂∑±∏  ¨∞∏≠∏µ∏µ¥∏≥  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©
®∞µ≤≠∏∞≤∞∞∑±  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ±∞∫∞∞  ¨˙Â·¯˙‰  ÏÎÈ‰  ˙·Á¯  ∫·È·‡  Ï˙  ˇ  ®∞µ¥≠≤±±¥ππ∞  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ±∞∫∞∞  ¨ÌÈ·Ï  „È  ∫‰Ú¯  ˇ  ®∞µ≤≠∑∏≤∑∑∑∞  ‰·ÂÁ  ‰Ó˘¯‰©  ±∞∫∞∞  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰  ˙·Á¯  ∫‰ÏÓ¯  ˇ

˙ÂÚÒ‰‰ Í¯ÚÓ ¯·‚Â˙È ‰¢ÊÚ· ¯·Ú‰ ÈÁ˜Ï ¯Â‡Ï Æ‚Á‰ ˙¯ˆÚ ÌÂ˙· ÔÂ¯·ÁÓ ˙Â‡ˆÂÈ ˙ÂÚÒ‰‰

 ˜ÁˆÈ ÌÏÂ‡ ÏÏÂÎ ¨ÌÈ„Â‰ÈÏ ‰ÏÂÎ ‰ÁÂ˙Ù ‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ ¨Ó¢‰ÂÁ ß·≠ß‡ ¨È˘ÈÓÁÂ ÈÚÈ·¯ ÈÓÈ·

°ÂÓÈÚ ‚Â‚ÁÏ Â‡Â· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·Á¯· Ú·¯‡ ˙È¯˜· ‚ÈÙ‰ °˘„Á
ÆÆÆ„ÂÚÂ ÁÒÙÏ ¯˘Î ÔÂÊÓÂ ÌÈ˙Â¯È˘ ˘ ¢‰„Â‰È ı¯‡ ˙Â˜È˙Ú¢ ÔÂ‡ÈÊÂÓ ˘ ÌÈÓ‡ „È¯È ˘ °ÌÈÁ ÌÈ„ÏÈÏ ÌÈÁÙ˙Ó ÌÈ˜Á˘Ó ˘

‰„Â‰È ı¯‡· ÌÈÈ„ÂÁÈ ÌÈÏÂÏÒÓ
ÔÂ¯·Á ˙˘¯„Ó ˙Î¯„‰· ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎÏ

Èˆ¯‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó· ÌÈË¯Ù
 ˙È˘ÙÂÁ ‰ÒÈÎ‰ ˇ ‰‡ÏÓ ‰„¯Ù‰
ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ ˙ÁË·‡·Â ÌÂ‡È˙· ÌÈ¯ÂÈÒ‰Â ÌÈÎ¯„‰ ¨ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÎ
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3 ישע שלנו

מצגת על שריפת המוצרים בידי הרשות וסיפר 
הרשות  את  משחדות  פלשתיניות  חברות  כי 
המפעלים  תוצרת  את  וישרפו  שיחרימו  כדי 
לקוח  לי  "יש  שלהם.  המתחרים  הישראליים 
שיושב בכלא כי קנה סחורה מיהודים" – סיפר 

כהן. 
יו"ר מועצת יש"ע, דני דיין, התייחס למצגת 
בו כיכבה תמונתו של סלאם פיאד שורף סחורות 
ישראליות בכפר סלפית שליד אריאל, וכינה אותו 
"המצית מסלפית". דיין סיפר כי בארצות הברית 
קיים חוק כנגד חרם על ישראל ושותפות בחרם 
בחובה  הנושאת  פלילית  עבירה  מהווה  זה 
עונש כספי גבוה ועד 5 שנות מאסר. עוד הוסיף 
דיין כי ארגוני שמאל קיצוני מפרסמים רשימות 
רעיונות  ונותנים  ביו"ש  ישראלים  מפעלים  של 

לפלשתינים.
אמר  מסיקה  גרשון  שומרון  מועצת  ראש 
של  או  מפעל  של  פרטית  בעיה  לא  "זו  בדיון: 
של  הלאומי  בכבודה  פגיעה  זו  אלא  מועצה 
תראה  ישראל  מדינת  אם  ישראל.  מדינת 

אם  והטרור,  החרם  את  יחזק  הדבר  חולשה 
תתקפל  הרשות  ומיד  עוצמה  תראה  היא 
ערבית  סחורה  הכנסת  לבטל  יש  בה.  ותחזור 
במקביל, למנוע אישורי מעבר במחסומים ללא 
בידוק לסוחרים תושבי הרשות ולשקול להכריז 
המפעלים  על  מע"מ  ללא  חופשי  סחר  אזור 
הישראלים שנפגעים מהטרור הכלכלי שמכריזה 

הרשות הפלשתינית כנגד ישראל".
ראש עיריית מעלה אדומים בני כשריאל שטח 
לתעשיינים  הנוצרות  הבעיות  את  הועדה  בפני 
זו  תהיה  שהממשלה  ודרש  אדומים  במישור 
חברי  המישורים.  בכל  המאבק  את  שתוביל 
משרדי  נציגי  דברי  את  בדיון  תקפו  הכנסת 
כי הממשלה אינה עושה  וטענו  והתמ"ת  החוץ 
די ואיננה נוקטת בצעדים משמעותיים לעצירת 

התופעה.
של  הצעתו  לשון  את  קיבלו  הועדה  חברי 
דורשת  "הועדה  אקוניס:  אופיר  ח"כ  היו"ר, 
להחרמת  המדיניות  נגד  לפעול  מהממשלה 
סחורה ישראלית מיו"ש. מדיניות זו של הרשות 

באם  ההסכמים.  לכל  מנוגדת  הפלשתינית 
הרשות לא תפסיק את מדיניותה החד צדדית 
צדדיים  חד  בצעדים  לנקוט  הממשלה  על 
נגדיים כנגד הרשות. מיד בתחילת מושב הקיץ 
תתקיים ישיבת מעקב של הועדה. עוד קוראת 

הועדה לפצות מפעלים שנפגעו מהחרם".
קיימה  הכנסת  של  הכלכלה  שוועדת  ובזמן 
הישראלי של  במרכז  נפתח  בנושא,  מיוחד  דיון 
ה-OU יריד מוצרים לפסח תוצרת יש"ע על מנת 

לחזק ולתמוך בעסקים ובתושבי האזור.
היריד אשר כלל יצירות יודאיקה, מוצרי טיפוח 
ומגוון רחב של מוצרים בסיסיים כשרים לפסח: 
מצות, ייות, שמן זית, עוגות כשרות לפסח, מוצרי 
בישול ועוד התקיים שבוע לפני החג ובמסגרתו, 
המבקרים יכלו לרכוש מוצרים איכותיים ומגוונים 

- שכולם מתוצרת יישובי יהודה ושומרון. 
לחזק  לרצון  מעבר  כי  הסבירו   OU  - ב 
בא  היריד  ושומרון,  ביהודה  העסקים  את 
ברשות  יש"ע  תוצרת  מוצרים  החרמת  כנגד 

הפלשתינית ובמקומות מסוימים בעולם.•
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

ישע שלנו 4

משה מאירסדורף

וענה ה בתקיפות  יצא  משאש  שלום  רב 
במספר פעמים רב כי אין לוותר על אף 

שעל מאדמת ארץ ישראל. 
הרב  של  תורה'  'דעת  לספרו  הסכמה  במכתב 
הרב   )1980( תש"מ  בשנת  כתב  וולפא  דב  שלום 
משאש: " שלום רב! קיבלתי את ספרו היקר: "דעת-
התורה", דברים היוצאים מן הלב, בראיות עצומות 
מן הש"ס והפוסקים וזוהי דעת תורה באמת שלא 
להחזיר אף כברת ארץ. מקומות שהגיעו לנו בדם 
ונפש החיילים הצעירים מבני ישראל, אשר מסרו 
דבר  בשאט-נפש,  זה  נחזיר  ואיך  זה  על  נפשם 
שעתיד, חס וחלילה, להעמיד כל הארץ ויושביה 
בסכנה עצומה, ואחריות גדולה נושאים על כתפם 
עצומה  ראיה  הביא  ויפה  להחזיר  החושבים  אלו 
לגבול  באו  דאם  והשולחן-ערוך,  מהרמב"ם 
הארץ  לכבוש   נוח  שיהא  שאפשר  באופן  הסמוך 
צריך לצאת למלחמה  על עסקי תבן,  באו  גם אם 
ובטענות  בכח  שבאים  באופן  וכל-שכן  כנגדם, 
דבר,  שום  להם  לתת  אין  דוודאי  שלהם,  שהיא 
וכל-שכן בזה יהודה ושומרון שהם בטבור הארץ 
להרחיק  ראוי  דוודאי  הארץ,  ממרכז  גדול  וחלק 
וכל-שכן שלא להעלות אף בחלום  זה מן הדעת, 
להסכים להחזיר מירושלים והכותל, שום דבר, בין 
בעתיקה, בין בחדשה והיא עיר שחוברה לה יחדיו, 
ויישר חיליה לאורייתא, שהפיץ  וזהו דעת-תורה 
את זה ברבים, נקווה שיכנסו דבריו בלב השומעים, 

ויעמדו על דעת- התורה, אמן".
מה  "מפני  הרב:  מסביר  השמ"ש'  'וחם  בספרו 
שומע  כשהוא  הרשע  מעשיו  אבינו  יעקב  פחד 
היא:  הרב  ותשובת  עמו?"  לוחמים  איש  ש-400 
"מצות כיבוד אב ואם. מה שנמנע מלקיים בהיותו 
בבית לבן, עשרים שנה". והסיבה השנייה: "לעשו 
היתה  שלא   )!( ארץ-ישראל  ישוב  מצות  היתה 
יעקב כשפוגש  ולכן  ליעקב אבינו תקופה ארוכה. 
את עשיו פונה אליו במילים מבהילות, שהם ספק 
חנופה, לכאורה, ספק שקר עד כדי כך שיעקב אומר 

לעשיו: 'על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים'".
ומסביר הרב משאש: "היות האדם שוכן בארץ-
ישראל הופכת אותו להיות מושגח ומונהג ישירות 
מול ריבונו של עולם, ללא מתווכים וללא אמצעים 
וכך גם ביחס בין הבורא לנברא – הפניה והתפילה 

אדם  כשרואים  ולכן  הבורא  מול  ישירות  היא 
בארץ-ישראל כרואים פני אלוקים. מה מפליאים 
הם דברי רבותינו זיכרונם לברכה, ומה גדול הוא 
שבחה של ארץ-ישראל, עומדים לפנינו ב' )=שני( 
שבאבות,שיכול  בחיר  תם,  איש  יעקב  אנשים, 
שנה  עשרים  גרתי,  לבן  עם  בתמימותו,  להתפאר 
ותרי"ג  זר,  במקום  מקום,  של  אף  בחרון  בחרן, 
מצוות שמר, וכנגדו עומד עשיו הרשע, שעיר שמו, 
שמעמיד שערותיו של אדם, והצדיק מפחד מעשיו 
ובאר:  הרב  הוסיף  ארץ-ישראל".  בזכות  ואנשיו 
"וחוץ מסיבה פרטית זו שפחד יעקב, פן לא השלים 
חובתו עם ה' כראוי, חשש גם מזכויותיו של עשיו... 
מצות ישוב ארץ-ישראל, שכל אותם השנים ישב 
עשיו בארץ ישראל, והוא )=יעקב( יצא ממנה, וכבר 
ידע יעקב אבינו עליו השלום בערך ארץ-ישראל 
משעה שיצא ממנה, ואמר: "מה נורא המקום הזה 

אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים". 
הרב משאש נהג לתבל את דרשותיו בהומור. 
במצרים  שהפירמידות  התבטא  השאר  בין  כך 
עבודתם  על  כתשלום  ישראל,  לעם  שייכות 
במצרים, מה עוד שעקב העובדה שרעיון בנייתם 
צריכים  המצרים  הצדיק,  יוסף   - יהודי  של  היה 

לשלם תמלוגים מתיירות. 
המפורסמות.  מן  הייתה  שלו  הענווה  מידת 
כשהיו מעירים על דברי הרב משאש, לא רק שלא 
היה מעורר איזו טינה ושנאה על המעירים, אלא 
אהבתו  על  אהבה  מוסיף  והיה  תודה,  אסיר  היה 
לאותם המעירים. והיה אומר שבזכות המעירים, 
הוא  ויותר.  יותר  פסקיו  את  להבהיר  הוא  זוכה 
היה רגיל לומר שאדם שאינו מסכים עם הדברים 
שלו, מוזמן לכתוב לו ולנמק את דבריו, ואם ימצא 
מהפסק  הוא  יחזור  בהלכה,  טעות  אצלו  שנפלה 
חמש  אפילו  מלענות  התעייף  ולא  חשש.  ללא 
ושש פעמים, בחילופי מכתבים, על אותו עניין ועם 
ארוכים  במכתבים  המתגבר,  כמעיין  אדם,  אותו 
צעיר  אברך  היה  כשהשואל  גם  ומפולפלים, 
תוך  ראש  בכובד  להערות  מתייחס  והיה  לימים, 
שהוא מעיין בכל שורה ושורה ומנסה להבין את 
דעת המעיר לעומקה, מדוע הגיע להבין כדבריו, 
ורק אחר כך היה מחשב עם מי האמת.  הוא לא 
פחד מלחזור בו כשהיה צריך, באמרו כי כך היא 

ליישב  דן  מכתבים  ועשרות  תורה,  של  דרכה 
ולחזק את מה שכתב בספריו ובמאמריו שראו את 
הדפוס, ואף בסוף ימיו שעברו קרוב לשבעים שנה 
מזמן שכתבם, עדיין היו הדברים ברורים לו והיה 
מפלפל בהם בין בכתב ובין בעל פה, כך למעשה 

התחבר ספרו - 'שמש ומגן'.•
המשך אי"ה בשבוע הבא

הרב שלום משאש – חלק ב' 

"כשרואים אדם 
בארץ-ישראל 
כרואים פני אלוקים"

באמת  תורה  דעת  "וזוהי 
כברת  אף  להחזיר  שלא 
שהגיעו  מקומות  ארץ. 
החיילים  ונפש  בדם  לנו 
ישראל,  מבני   הצעירים 
זה  על  נפשם  מסרו  אשר 
ואיך נחזיר זה בשאט-נפש, 
וחלילה,  חס  שעתיד,  דבר 
ויושביה  כל הארץ  להעמיד 
וכל- עצומה...  בסכנה 

בכח  שבאים  באופן  שכן 
שלהם,  שהארץ  ובטענות 
שום  להם  לתת  אין  דוודאי 
יהודה  בזה  וכל-שכן  דבר, 
ושומרון שהם בטבור הארץ 
הארץ,  ממרכז  גדול  וחלק 
זה  להרחיק  ראוי  דוודאי 
שלא  וכל-שכן  הדעת,  מן 
להעלות אף בחלום להסכים 
והכותל,  מירושלים  להחזיר 
בין  בעתיקה,  בין  דבר,  שום 
שחוברה  עיר  והיא  בחדשה 
לה יחדיו, וזהו דעת-תורה".
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5 ישע שלנו

שתחי' בליל הסדר ולשאול 'מה נשתנה'?" 
אווירת  את  לקלקל  "למה  השואל:  ישאל  אם 
בסוגיה  ולהיזכר  הסדר  בליל  השמחה  החג 
נהג  שכך  לו  נענה  פולארד?",  ששמה  הכאובה 
בשבח".  ומסיים  בגנות  "מתחיל  ההגדה:  בעל  גם 
להראות  חייבים  אנו  שבו  זה  חגיגי  בלילה  למה 
צריכים  ממצרים,  יצאנו  אנחנו  כאילו  עצמנו  את 
הדברים  ידועים  אלא  ב"גנות"?  ולפתוח  להזכיר 
"הא    – במצרים  השעבוד  את  מסמלת  שהמצה 
דמצרים"  בארעא  אבהתנא  אכלו  די  עניא  לחמא 
מצרים(,  בארץ  אבותינו  שאכלו  עוני  לחם  )זה 
והשחרור  החירות  את  המצה  מסמלת  שני  ומצד 
שלא  שום  על  מה?  שום  על  זו  "מצה   – ממצרים 
הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ". בעל ההגדה 
ליל  של  מטרתו  כל  מאוד:  חשוב  עיקרון  מלמדנו 
הסדר שנחווה את יציאתנו ממצרים. בכדי לחיות 
חווית  את  לכך  להקדים  צריך  מצרים,  יציאת  את 

השעבוד. רק עבד יכול להעריך מה היא 
חירות, רק אדם שהיה שרוי בחושך יודע 
עני  אדם  רק  אור,  של  כוחו  את  להעריך 
יודע להעריך עושר, רק עם שהיה בגלות 
מתחילים  אנו  גאולה.  להעריך  יודע 
את  להפוך  הזה  בלילה  ובכוחנו  בגנות 

הגנות עצמה לשבח, אנו מספרים על השעבוד 
הסדר.  ליל  של  כוחו  זה  לחירות.  אותו  והופכים 
כך  ומתוך  פולארד  של  שעבודו  את  נזכיר  אנו 
סגולות  עם  הפסח  זמן  לשחרורו.  בע"ה  נזכה 
החירות שבו, הוא הזמן המתאים לפעול ולהתפלל 
אסור  המצווה!  את  להחמיץ  לנו  אסור  לשחרורו, 

לנו לפסוח על יהונתן פולארד! 
"הגדת החירות"  בימים אלו החלה הפצתה של 
בה  ששולבו  פסח  הגדת  אור,  לאחרונה  שראתה 
ישראל  מרבני  שנכתבו  תורה  ודברי  הסבר  דברי 
להגדה  הקשורים  פולארד  יהונתן  של  בעניינו 

ולחירות. כל מי 
את  שכואב 
של  שעבודו 
יהונתן פולארד, 
שרוצה  מי  כל 
של  בחירותו 
נקרא  יהונתן, 
בית  שבכל  נשאף  כולנו  זו!  הגדה  להפיץ  לפעול 
נוכל  לא  השולחן,  על  זו  הגדה  תונח  בישראל 
להתעלם! לא נוכל להרגיש בני חורין כאשר אחינו 

עדיין בכלא בסכנת חיים!
כולנו נשאיר מקום פנוי בלב ובשולחן להגדת 
בעז"ה.  חירותו  למען  ונתפלל  נפעל  החירות. 
השתא עבדי, לשנה הזו יהונתן בן מלכה הי"ו בן 

חורין!!!•
להזמנת הגדות ולפרטים:

hagada770@gmail.com www.freepollard.net

למה לא נשתנה? – המשך מעמוד השער
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עולים לרגל לשילה
עיר המשכן הקדומה
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עשה ברבי אליעזר ורבי יהושע "מ
ורבי  עזריה  בן  אלעזר  ורבי 
עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין 
כל  מצרים  ביציאת  מספרים  והיו  ברק  בבני 
אותו הלילה עד שבאו תלמידהם ואמרו להם 

רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית". 
מקובל במחקר שסיפור זה התרחש 

וחמשת  כוכבא  בר  מרד  בזמן 
אשר  בו  המוזכרים  החכמים 

היו ממנהגי המרד התחבאו 
יחד עם תלמידיהם מפני 

הלגיונות הרומאים.
שנה   50 לפני 
של  המפלט  במערות 
נמצאו  יהודה  מדבר 
שרידיהם של לוחמי בר 

כוכבא וכך אמר יגאל ידין 
על מציאותיו במערות .

שולחן  ליד  "ישבתי 
והסתכלתי  בירושלים  עבודתי 

שבידי. הפאפירוסים  בצרור  ברעדה 
וכולם  עצמו,  בפני  מקופל  מהם  אחד  כל 
בחוט.אורך  יחדיו  וקשורים  צרורים  כאחד 
זה  ושברירי  יבש  בצרור  פזיז  טיפול  רוח! 
התעודות  את  ולהשחית  לפוררו  עלול 
עיני  הבחינו  הצרור  שבתוך  אלא  היקרות. 
במה שנראה לי כארבע לוחיות עץ נושאות 
אותיות של דיו בכתב העברי... בזהירות רבה 
ולא  לצרור,  מחוץ  אל  מהן  שתיים  חילצתי 

האמנתי למראה עיני...
זכיתי לספר עליהן  כעבור מספר שבועות 
המדינה  נשיא  של  בביתו  קרואים  קהל  לפני 
המסך  על  ובהקריני  צבי,  בן  יצחק  המנוח 
קראתי  לוחיות,  ארבע  אותן  של  שקופית 
'שמעון   - הראשונה  השורה  את  בהתרגשות 
הנשיא,  כבוד  ישראל'.  על  הנסי  כוסבא  בר 
יש לי הכבוד להודיעך, כי גילינו חמישה עשר 
מכתבים שכתב, או הכתיב הנשיא האחרון של 

ישראל לפני 1800 שנה" )ידין, ספר בר כוכבא(.
מהתגליות  אחת  את  ידין  יגאל  הציג  כך 
המדינה  קום  מאז  שנמצאו  ביותר  החשובות 
בביתו של נשיא המדינה המנוח יצחק בן צבי. 

התברר   )1959( תשכ"ט  שנת  במהלך 
במדבר  נשדדות  רבות  שמערות  לחוקרים 
דוד  יקר ערך מוצא מהן.  וחומר  יהודה 
בן גוריון שהיה אז ראש ממשלת 
הביע  הבטחון  ושר  ישראל 
דאגה מהעובדה שהמערות 
מעבר  ועדויות  נשדדות 
נעלמות  היהודי  העם 
ראש  החוקרים.  מפני 
על  פקד  הממשלה 
בתקופתו  הרמטכ"ל 
לסקוב  חיים  רא"ל 
השמירה  את  להגביר 
מערות  באזור  הצבאית 
הרמטכ"ל  יהודה.  מדבר 
סבר שמעבר להגנה על השטח 
לצאת  והציע  להתקפה  לעבור  יש 
ולחפור את המערות ובכך להקדים את שודדי 
קצר  זמן  כעבור  אושרה  התוכנית  העתיקות. 
בידי דוד בן גוריון. בניסן תש"ך יצאו משלחות 
החפירה אל מדבר יהודה. האזור הדרומי של 
מדבר יהודה חולק בין ארבע משלחות חפירה 
אביגד,  נחמן  אהרוני,  יוחנן  עמדו  שבראשם 

פסח בר אדון ויגאל ידין.
אשר  חבר,  נחל  אזור  את  קיבל  ידין  יגאל 
נחשב עם הסיכויים הנמוכים ביותר למציאת 
דבר משמעותי בשל החפירות שנערכו במקום 
בהרבה  כמו  אך  יותר.  מוקדם  שנים  מספר 
ובחלקה של  סיפורי מתח הבלתי צפוי קורה 
הייחודיים  הממצאים  עלו  ידין  יגאל  משלחת 
במערות  גילו  משלחתו  ואנשי  ידין  ביותר. 
בגדים, אריגים, כלי ברונזה, גולגלות ותכשיטים 
מימי בר כוכבא )שנת 132-135 לספירה(, אך 
פרקי  הכתוב;  החומר  הייתה  הכותרת  גולת 

סיפורו של מקום
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מרכז סיור ולימוד

נדב אברהמוב 

"והיא שעמדה 
לאבותינו ולנו. 
שלא אחד בלבד 
עמד עלינו 
לכלותינו אלא  
שבכל דור ודור 
עומדים עלינו 
לכלותינו והקדוש 
ברוך הוא 
מצילנו מידם"
)מתוך ההגדה(

מערת האגרות

מטבע סלע בר כוכבאי



תנ"ך כתובים על פפירוסים ואגרות ששלח בר 
צבאו. האגרות  ומפקדי  למנהיגי המרד  כוכבא 
ביותר  אמצעית   – והבלתי  האישית  העדות  הן 
ליחסיו של בר כוכבא עם פיקודיו. מתוך האגרות 
ניתן ללמוד רבות על תקופת המרד; על שמירת 
והחגים, על הבעיות אשר עמדו בפני  המצוות 
בר כוכבא, על האנשים אשר סבבו אותו והנהיגו 

את המרד ועוד.
במהלך החפירות במערת האגרות ומערת 
האימה אשר במצוקי נחל חבר נמצא ארכיון 
שבעבר  צוער  היישוב  בת  של  מאוד  חשוב 
בעזרת  שמעון.  בת  בבתא  המזרחי,  הירדן 
רבות  החוקרים  למדו  זה  ייחודי  ממצא 
מהצד  כוכבא  לבר  שקדמה  התקופה  על 

המשפטי, ההיסטורי, הגיאוגרפי והלשוני.
שמכתבי  העובדה  ומרגשת  סמלית  כמה 

בר כוכבא – "הרמטכ"ל האחרון" של הריבונות 
לגלות  ישראל  עם  צאת  לפני  הישראלית 
ארוכה, נמצאו 1825 שנים מאוחר יותר על ידי 
הרמטכ"ל בפועל של מלחמת העצמאות של 

המדינה היהודית החדשה – יגאל ידין.
גם ידין הרגיש את משק כנפי ההיסטוריה 
בעצם חפירותיו וכתב: "ברדתנו מדי יום ביומו 
על פני המדרגה המסוכנת מן המחנות שלנו 
למערות... ובהיתקלנו בשרידיהם הטראגיים 
כי  נוכחנו,   – ונלכדו  נצורים  שהיו  אלה  של 
רגשותינו היו מיזוג של תדהמה ויראת כבוד 
לחיות  –שזכינו  שאנו  על  בגאוה,  מהולים 
גולה  לאחר  המתחדשת  ישראל,  במדינת 
אף  זכינו   – שנה  מאות  ושמונה  אלף  של 

בתגליות אלה.
שהקימם  באוהלים,  מתגוררים  אנו  הנה 

דרך  יום  יום  ועוברים  לישראל  הגנה  צבא 
על  מוות  שהביא  רומאי,  מחנה  הריסות 
דבר  נותר  לא  כיצד  עדים,  ואנו   – אבותינו 
של ממש מאותם רומאים ואילו צאצאיהם 
של הנצורים שבים לגלות מה שהניחו להם 

אבותיהם ולהחיות את מורשתם".•

ביום ראשון – יח' אייר התש"ע )2/5/2010(, 
ל"ג בעומר, יקיימו מרכז סיור ולימוד סוסיא 
וסיור בשטח  יום עיון  ומכללת יעקב הרצוג 
בר  אגרות  לגילוי  שנה   50 לציון  המערות 
ורישום:  לפרטים  יהודה.  במדבר  כוכבא 

מרכז סיור ולימוד סוסיא – 02-9963424. 
טיול   – פסח  בחוה"מ  נוספות  פעילויות 
נחל  יזרח,  נחל  קינה,  נחל  זיף,  למעיינות 
המשפחה  לכל  פעילות  יתיר,  יער  רום, 

באתר סוסיא.
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 בימים רביעי וחמישי

בצפון השומרון

ובאלון מורה

לפרטים נוספים על טיולים בשומרון:
        02-997313409-8841359/623
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נגוהות: נחנך 
בית הכנסת 

בשכונת הבוסתן
הגיעו  אנשים  מאות 
האחרון  שני  ביום 
עם  יחד  להשתתף 
ושכונת  נהוגות  תושבי 
הבוסתן בשמחת חנוכת 
החדש  הכנסת  בית 
בשכונה - "משכן יוסף".

"משכן  הכנסת  בית 
שמם  על  נקרא  יוסף" 
טוב  יום  יוסף  שניים:  של 
דוידוביץ ז"ל - אביו של נתן 
בן דוד, ממייסדי השכונה, 
ויוסי שוק הי"ד, תושב בית 

חגי שנרצח לפני ארבע שנים בדרך לביתו.
החוגגים ליוו את ספרי התורה מבית הכנסת 
הכנסת  בבית  הקבע,  למשכן  הקטנטן  הזמני 
נופיו  נשקפים  ויפים מהם  רבים  חלונות  שובצו 

המיוחדים של האזור כולו.
ראש מועצת הר חברון צביקי בר חי בירך את 
התושבים ואמר כי: "בתקופה של הקפאה אנו 

חוגגים בניה והתחדשות".
שגית שוק, אלמנתו של יוסי הי"ד, רגשה 
את הנוכחים בדבריה החמים ואמרה כי אין 
מתאים ממקום כזה להנצחתו של יוסי. נתן 
בן דוד ציין את הקשר החם שהיה לאביו עם 
הישוב ואת הצעד הגדול שחגיגה זו מהווה 

עבור הישוב.
המשתתפים שמעו דברים מפי ראש ישיבת 
עותניאל, הרב רא"ם הכהן, ומי הרב עוזי שרבף, 
שעסקו במשמעות העמוקה של קביעת מקום 

קבע לבית כנסת.

בשמחת החנוכה השתתפו גם בוניו של בית 
הכנסת שנבנה על טהרת העבודה העברית.

משפחות  וקולטת  מתרחבת  הבוסתן  שכונת 
לפרטים:  שונים.  בגדלים  במבנים  חדשות 

רעות - 054-7775235, 02-9605188.•

חול המועד פסח: צעדת 
האמונה בקדומים

כבכל שנה תתקיים בחול המועד פסח צעדת 
האמונה מקרני שומרון לקדומים בדרכם ולזכרם 
של יקירי קדומים רפי והלנה הלוי, רעות פלדמן 
יתקיים  האירוע  הי"ד.  זולדן  ועידו  לסקר  שקד 
ביום שישי יח' ניסן, ג' חוה"מ )2/4/10(. תחילת 
שומרון  לקרני  בכניסה   09:45 בשעה  הצעדה 
ומשם על כביש 55 עד לכניסה לקדומים, שם 
הסעות  הסיום.  עצרת  הצעדה  בתום  תתקיים 
הצעדה  ובחזרה.  שומרון  לקרני  מקדומים 
האירוע  ומבוגרים.  משפחות  לנוער,  מיועדת 
 - תרבות  מחלקת  לפרטים  ומאובטח.  מתואם 

מועצה מקומית קדומים: 09-7922781.•

מטיילים בשביל יהודה ושומרון  
למבוגרים מטיבי לכת 

מדרשת הגולן חספין, בית ספר שדה כפר 
עציון ומרכז סיור ולימוד סוסיא יוצאים בסדרת 
יהודה  שביל  לאורך  וייחודית  חדשה  טיולים 
מוציאים  ההדרכה  גופי  שלושת  ושומרון. 
בשביל  למבוגרים  מסעות  השנה  במהלך 
ישראל ובשביל הגולן. לאחר חג הפסח יתחיל 

טיול ייחודי לאורך שבילי יהודה ושומרון. 
מסלול שביל יהודה ושומרון טרם סומן באופן 
יוצאים לחרוש  מלא בשטח, אך הנחשונים כבר 

מפגשים  בשישה  הפסח.  לאחר  מיד  יו"ש  את 
הקבוצה  תחצה  ימים(    12 )סה"כ  יומיים  בני 
לפסגות  חברון  הר  דרום  הרי  שבין  השטח  את 
בנופים  המטיילים  יעברו  בהליכה  השומרון. 
יחודיים, שרידי ישובים עתיקים, דרכים ומצודות 
קדומות, מעיינות ותצפיות מרהיבות וכמובן דרך 
יתקיימו  הטיולים  ביו"ש.  החדשה  ההתיישבות 
אחת לחודש בימי רביעי וחמישי, מחודש ניסן ועד 
ראש השנה התש"ע. את הקבוצה ידריכו מדריכים 
יהודה  משעולי  את  המכירים  ומנוסים  בכירים 

ושומרון היטב. להצטרפות: 02-9963424.•
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ביום ההילולא נעלה ונבוא למקום מנוחתו כבוד
בשומרון (מול אריאל) בתמנת חרס
לעורר רחמים ולהתפלל אצל ציוני 

 זתע“א
אשר עמדו בנאמנותם לה‘ יתברך ולארץ חמדתו בקריאתם:

ייתקימו כניסות מצומת אריאל כל הלילה
החל מ-22:30 בערב ועד 4:30 לפנות בוקר
מידי כל שעה עגולה אמירת תפילת ”עלינו לשבח“ ברוב עם.

054-7684258
shechem1@gmail.com

ניתן להגיע עד צומת אריאל ברכבים פרטיים. 
מיוחדים.  הסעות  ברכבי  או  רגלית  הכניסה 

הזוהר שנים ימים" יהושע בן נון את ספר הרגלים לומדים על קבר אחר הפסח עם עולי מירושלים תובב"א הולכין "תלמידי החכמים 

הזוהר שנים ימים" יהושע בן נון את ספר הרגלים לומדים על קבר אחר הפסח עם עולי מירושלים תובב"א הולכין "תלמידי החכמים 

מקומות מוסדרים לתפילת נשים

עורך: ישי הולנדרהמוציא לאור:
צילום השער: תמר אסרף, 
מועצה אזורית מטה בנימין 

תמונה בחדשות: 
רעות צימרמן

פרסום מודעות: 
שיראל בלייכר 052-8903906

הפצה: 
מקור ראשון - דוד 052-8708519

עיצוב גרפי: תקוה דגן
הפקה: יש שחר הפקות בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l

בעלי
בית בשכונת נוף הרים

140 מ“ר
5 חדרי שינה
ונוף מדהים

לפרטים: 
יגאל 052-7966600

למכירה/ השכרה

מרגלית בבנימין
העיתונאי והפרשן דן מרגלית הגיע השבוע לסיור 
מרגלית  יש"ע.  מועצת  כאורח  ושומרון  ביהודה 
ביקר בשכונת היובל בעלי, ביקב 'גבעות' של שיבי 
דרורי בגבעת הראל, באתר תל-שילה, ובתצפית 
מהיישוב קידה לעבר בקעת הירדן. את הסיור ליוו 
מנכ"ל מועצת יש"ע, נפתלי בנט, וראש מועצת 
מפרוייקט  כחלק  )בתמונה(  רואה  אבי  בנימין, 
סיורי אח"מים, קובעי מדיניות ומעצבי דעת קהל 

בהתיישבות, אותו מובילה מועצת יש"ע.•


