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הרב סלמן מוצאפי
העוז והענווה
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את ה מברך  אבינו  שיעקב  ברכה 
האב  ברכת  היא  ומנשה  אפרים 
ַּבּיֹום  "וַיְָבְרכֵם  לדורות:  לבנים 
ֵלאמֹר,  יְִׂשָרֵאל  יְָבֵרְך  ְּבָך  ֵלאמֹור,  הַהּוא, 
וַּיֶָׂשם  וְכְִמנֶַּׁשה;  ְּכֶאְפַריִם  ֱאֹלִקים  יְִׂשְמָך 
מ”ח,  (בראשית,  ְמנֶַּׁשה"  ִלְפנֵי  ֶאת–ֶאְפַריִם, 
אבינו מקדים את אפרים הצעיר  יעקב  כ’) 
("ָאִחיו הַָּקטֹן יִגְַּדל ִמֶּמּנּו") אבל לא לגמרי, 
יוסף כבר העמיד את מנשה מימין ישראל 
וכך הוא נשאר - יעקב הופך את ידיו ושם 

את יד ימינו על אפרים.
חוץ  איש  היה  שמנשה  מפרש  רש"י 
מ"ב,  (רש"י  המלכות  בחצר  ליוסף  שקשור 
כ"ג המליץ בינותם - זה מנשה) לעומת אפרים 
(רש"י מ”ח,  יעקב בתלמוד  רגיל לפני  שהיה 
א’). רש"י ממשיך לבאר שיהושע יצא מזרע 
אוהל  רוחני שלא מש מתוך  איש   - אפרים 
מועד, לעומת גדעון המצביא הגדול מצאצאי 
לדורות  קובע  אבינו  יעקב  כאן  מנשה. 
שיהיה ברור את מי אנו מכבדים באמת, מי 
מביא ברכה גדולה, ומי הראשון לכל דבר. 
ולומד  נצחית שמי שיושב  יש כאן הכרזה 
הוא מקור הברכות כולן וראשון לכל דבר.

גדעון מצביא מושיען של ישראל - משני 
האוהל  מתוך  ימוש  שלא  הנער  ליהושע 
ביאר  וויליג  הרב  התורה.  כוח  את  ומבטא 
יסוד פשוט: כדי להצליח בחיים המודרניים 

למציאות  ולהסתגל  לחדש  תמיד  צריכים 
- צריכים להכיר טקטיקות חדשות  החדשה 
ויכולות מתקדמות בעניינים צבאיים. לעומת 
זאת בחיים הרוחניים הכול הפוך - ככל שאדם 
להתחבר  יותר  יכול  הוא  לעבר  קשור  יותר 
לשנות  רוצה  פחות  שהוא  ככל   - אליו 
שהשם  עוד  וביאר  שייך.  יותר  הוא  ולחדש 
מנשה מסמל את שכחת העבר - "וַּיְִקָרא יֹוֵסף 
ֶאת-ֵׁשם הְַּבכֹור, ְמנֶַּׁשה:  ִּכי נַַּׁשנִי ֱאֹלהִים ֶאת 
מ"א  ָאִבי" (בראשית  ֵּבית  ּכָל  וְֵאת  ֲעָמִלי,  ּכָל 
שכחת  מתוך  ושונים  חדשים  חיים   - נ"א) 
שמבטא  אפרים  השם  לעומת  שהיה  מה  כל 
המשכיות - פריון. "ִּכי הְִפַרנִי ֱאֹלהִים, ְּבֶאֶרץ 
ָענְיִי" (שם שם נ"ב) אמנם אנו רגילים לחשוב 
קדוש  מיושן,  טהור,  כמשהו  רוחניות  על 
וקבוע אך השם אפרים מלמד על משהו אחר: 
משהו  מתחדש,  משהו  ורבה,  שפרה  משהו 
עניי.  בארץ  גם  להפרות  שיכול  משהו  חי, 
רוחניות  על  וחשובה  חדשה  הסתכלות  זוהי 
וכוח התורה באומה - הכוח הזה חייב להיות 

דינאמי ומתחדש.
שאלה:  מובאת  הבושם"  "ערוגות  בספר 
וירבעם,  הרי מאפרים עתידים לצאת אחאב 
ממה  עלמא  ולכולא   - ובניו  יהוא  וממנשה 
הוא  מנשה  ההווה,  לפי  הולכים  אם  נפשך 
יצאו  משניהם  העתיד  לפי  ואם  הבכור, 

רשעים?! ועונה בעל "ערוגות הבושם", מדתו 
של הקב"ה היא להתחשב בפוטנציאל החיובי 
העתידי שיש בכל אחד וזהו יסוד הברכה - 
שהטוב שבך יתברך ויוציא פירותיו. הברכה 
בערב  ויו"ט,  שבת  ליל  בכל  מברכים  שאנו 
יוה"כ ולפי תרגום יונתן גם בן לפני מילתו 
הגדול  הפוטנציאל   - הטמון  שהכוח  זה 
אבל  תפארתו.  במלא  לפועל  וייצא  יתברך 
מדגישים שיש סדר, והסדר הוא אפרים לפני 

מנשה, התורה לפני המעשה.
מובא  כ”ט)  (נשא  תנחומא  במדרש 
של  המחודש  הסדר  עם  הסכים  שהקב"ה 
שמקדימים  בזה  ההסכמה  את  ונתן  יעקב 
הנשיאים.  ובחנוכת  בדגלים  אפרים  את 

מכאן מוכיח המדרש את הכוח הגדול של 
חכמים שהם אלו הקובעים את המציאות. 
"מנשה"  טבעי  הוא שבאופן  העניין  עומק 
שלו  והכוח  נצרך  שלו  הכוח  הרי   - קודם 
ישראל  תפקיד  האומה.  לקיום  בסיסי  הוא 
הסדר  את  לשנות  זה  ישראל"  יברך  "בך 
הזה, וזהו כוחן וחיובן של חכמים להקדים 

את אפרים לפני מנשה.
 - השתבשו  החיים  בשדרות,  כידוע 
אנשים מפוחדים ומבולבלים ונראה שבאמת 
אין כיוון ואין תקווה. דווקא בזמן הזה אנו 
ויוביל  יקום  התורה  שכוח  לפעול  חייבים 
לתחיית הקודש לפריון ולדינאמיות רוחנית 
- אפרים לפני מנשה ומכח זה גם תפקידו 

של מנשה יהיה משמעותי יותר. £

המשך מעמ' השער

            מצווה לטעום             מצווה לטעום 
            בפה מלא מתענוג             בפה מלא מתענוג 

מתיקות זיו הקדושה הרעננה מתיקות זיו הקדושה הרעננה 
של ארץ ישראל. של ארץ ישראל. למען תשבעו 

וינקתם משוד תנחומיה, למען תמוצו 
והתענגתם מזיו כבודה. 

(הראי"ה קוק, אורות, קע"א) נולד ה זצוק"ל  מוצאפי  סלמן  רב 
כ"ז  בתאריך  שבבבל  בבגדד 
בילדותו  עוד   (1900) תר"ס.  שבט 
התבלט בשקדנותו ובחכמתו. עד גיל 9 זכה 
להתברך מדי ליל שבת מפי הרב הגאון הבן 
איש חי זי"ע, ובעת הלוויתו קיבל על עצמו 
להתחזק וללמוד תורה בהתמדה. בבחרותו 
פתיה  יהודה  רבי  המקובל  מהרב  למד 
זצוק"ל, ולמד בעיון מבלי ליהנות כהוא זה 
מכתרה של תורה. בהיותו בן שבע עשרה 
בחשאי  פתיה  הרב  עמו  ללמוד  החל  שנה 

את חכמת הסוד. 
בהיותו בן עשרים, חלה אביו, הרב ציון 
ועול פרנסת המשפחה החל  מאיר מוצאפי, 
לשמש  החל  סלמן  הרב  כתפיו.  על  לרבוץ 
מנחם  לגביר  כמזכיר  ביום  שעות  כמה 
וזכה לקדש שם שמים מול השרים  דניאל, 
ביושר  התנהג  שתמיד  בכך  המוסלמים 
בפניו.  שעמדו  בניסיונות  ועמד  וצדקות, 
נציגי  לביתו  הגיעו  שכאשר  עליו  סופר 
להם  הסביר  הוא  בשבת  רמי–דרג  שלטון 
להתפנות  יוכל  לא  שמים  ירא  שכיהודי 
מנוחה  יום  שהוא  השבת,  צאת  עד  אליהם 
אותו נתן השם לעמו, וזכה לקדש שם שמים 
מצוות  שאת  לדעת  נוכחו  ארץ  כשנכבדי 
השם מקיימים היהודים בכל מחיר, והסכימו 

לדחות את העסקה עד לצאת השבת. 
חלומו של הרב סלמן היה לעלות לארץ 
ישראל  ולהתעמק בספר הכוונות לרש"ש 
(שאותו כתב המקובל רבי שלום שרעבי). 
מוצאפי  הרב  עלה   (1935) תרצ"ה  בשנת 
שנים,  וחמש  שלושים  בן  כשהוא  לארץ 
הרש"ש,  סידור  ללימוד  שנתיים  ועמל 
ישן אלא שעתיים בלילה. לאחר  בהם לא 
מכן קבע רבנו ישיבה על יד מצבת קבורת 
וייחודים  תפילות  וכמה  ע"ה  אמנו  רחל 
בשורות  את  לילה בשמעם  מדי  שם  עשו 
אף  על  הזעם.  בשנות  הזוועה מאירופה 
הלימוד  פסקו  לא  הבריטים,  התנכלויות 

והתפילות בישיבה יומם ולילה. 
בימי המאורעות, תחת שלטון הבריטים, 
כשהישוב חי תחת טרור מתמיד ובין עוצר 
בלווית  מוצאפי  הרב  יצא  למשנהו,  אחד 
תלמידו מביתו לבית הכנסת מבלי שיבחין 
כי הוטל עוצר בעיר. לפתע הגיחה לעברם 
מכונית משמר בריטית. הבריטים עצרו אותם 
ולאחר חקירה הובילום אל מחנה שנלר. פה 
מצא רבי סלמן למעלה משלוש מאות יהודים 
באפס  ויושבים  אחת  במכלאה  כלואים 
יושבים  הנכם  'כיצד  זעק,  'היתכן',  מעשה. 
ולא עושים מאומה, זו הזדמנות פז לעשות 
והוא  בפינה  כולם  את  ארגן  מיד  משהו'. 
שעות,  שלש  ובמשך  צבור  כשליח  שימש 
באמירת  והחל  כבושין  דברי  בפניהם  נשא 
עם  לשלום  ותפלות  חצות  תיקון  סליחות, 
ישראל. הקצינים הבריטים תמהו על המחזה 
המתפלל  המחנה  יושבי  קהל  של  המוזר 
יחד בשאגה ובוכה אל אביו שבשמים. מיד 
אותו  לשחרר  מהרו  התפלה  את  כשסיים 

'איננו  לו:  ניכר מהעצורים ואמרו  עם חלק 
רוצים בך כאן פעם נוספת'. כששב אל ביתו 
על  לא  'השמעת,  המודאגת:  לרבנית  אמר 

חנם עצרוני היום מהשמים במחנה שנלר'.    
 הרב סלמן התייגע מאד לקיים גם מצוות 
(והכל  ועוד  כהונה  מתנות  כמו  נדירות 
בנסיעות  הרבה  הוא  ובעמל).  בצניעות 
לקברי צדיקים בעת צרה ועורר זכות אבות 
על עם הקודש. על כל צרת הפרט או צרת 
הכלל, כינס רבנו עצרות בהן עורר לתשובה 
ההצלה  למען  ובכה  וצם  שומעיו,  את 
ידו  על  נעשה  המצוות  קיום  והישועה. 
בדקדוק ובפרישות, בהתלהבות ובשמחה.  

רבות  זצ"ל  מוצאפי  הרב  פעל  כאמור, 
למען כלל ישראל. באחת מפעולותיו חיבר 
שלימותה  על  לשמירה  מיוחדת  תפילה 
חלקה:  את  כאן  נביא  ישראל.  ארץ  של 
הַּזֶה  הַּיֹום  ָּבאִתי  הִנֵה  עֹוָלם.  ֶשל  "ִרּבֹונֹו 
ַעְמָך  ְּכָללּות  ְּבַעד  ְלָפנֶיָך  ְּתִחּנָה  ְלהִַּפיל 
וְהְַּפזּוִרים  הַֹּקֶדש.  ְּבֶאֶרץ  ְִּמָצִאים  הַנ יְִׂשָרֵאל 
ְמִחיָּלה  ִמְמָך  ּוְלַבֵּקש  הָָאֶרץ.  ַּכנְפֹות  ְּבַאְרַּבע 
ָעוִינּו  ֶׁשָחָטאנּו  ַמה  ָּכל  ַעל  וְכַָּפָרה  ּוְסִליָחה 
ֲחָסֶדיָך  ֹרב  ַעל  נְִׁשַענְִּתי  ִּכי  ְלָפנֶיָך  ּוָפַשענּו 
טּוִבי  ָּכל  ַאֲעִביר  ֲאנִי  וַיאֶמר  ֶׁשנֱֶאַמר:  ְּכמֹו 
וְַחּנִתי  ְלָפנֶיָך  ה'  ְּבֵׁשם  וְָקָראִתי  ָּפנֶיָך  ַעל 
ֲאָרֵחם.  ֲאֶׁשר  ֶאת  וְִריַחְמִּתי  ָאֹחן  ֲאֶׁשר  ֶאת 
ַעיִן  ִלְראֹות  ָכִינּו  ז ִּכי  נֲַערֹוג,  ְלָך  ֶשַבח  ּוָמה 
נֶגֶד  ָלנּו  ְַחְלָת  ֶשהִנ ְִפָלאֹות  וְנ נִִּסים  ְּבַעיִן 
וְָלֶרֶשת  ְלהְַּׁשִמיֵדנּו  זְָממּו  ֲאֶשר  אֹויְֵבנּו 
נּו  הֹוַשְעָתּ ְּבטּוְבָך  וְַאָּתה  ֲאבֹוֵתינּו.  נֲַחַלת 
ִמירּוָשַליִם  ִמּגְבּוֵלינּו.  אֹוָתם  ַלהֲדֹוף 
ָעֶליהָ  נּו  ִאֵמּ ָרֵחל  ּוִמַּמֶּצֶבת  ָקְדֶשָך  ִעיר 
ְּבֶחְברֹון  ֲאֶשר  כְֵּפָלה  הַַמּ ּוִמְּמָעַרת  הַָּׁשלֹום, 
הַָּקבּור  הַָׁשלֹום  ָעָליו  הַַּצִּדיק  יֹוֵסף  ּוִמְּמָעַרת 
וֵמהַּגֹוַלן.  ַמֲעָרָבה  הַיְַּרֶּדן  ּוִמן  ִּבְשכֶם, 
ִלּגְזֹול  ּוְמַבְקִׁשים  זִֵדים  ָעֵלינּו  ָקמּו  וְַעָתּה 
ְמִאָּתנּו ָּכל הְַמקֹומֹות הְַּקדֹוִׁשים הַָּללּו וֲַחָלִקים 
וְַתֲחּבּולֹות  ִאּיּוִמים  יְֵדי  ַעל  הַּקֹוֶדׁש  ֵמֶאֶרץ 
וְַתכְִסיֵסי ִמְלָחָמה. וְֵעינֶנּו ְלָך ְּתלּויֹות ֶׁשְּתָחּנֵנּו 
וְִתְסּתֹום ִּפיֹות ָּכל הְַמַקְטֵרגִים וְהָָצִרים ָעֵלינּו 
ֵבין ִמְלַמְעָלה ּוֵבין ִמְלָמָטה. וְַקּיֵים ָּבנּו ִמְקָרא 
וְכָל  יְִצַלח  ֹלא  ָעַליְִך  יּוַצר  ְּכִלי  ָּכל  ֶׁשָּכתּוב: 
ֹזאת  ַּתְרִׁשיִעי  ַלִּמְׁשָּפט  ִאָּתְך  ָּתקּום  ָלׁשֹון 

י נְֻאם ה'..." נֲַחַלת ַעְבֵדי ה' וְִצְדָקָתם ֵמִאִתּ
 32 לפני  תשל"ה,  בטבת  י"ז  בתאריך 
לגנזי  סלמן  הרב  של  נשמתו  עלתה  שנה, 
מעשי  התגלו  מותו  לאחר  רק  מרומים. 
בכל  וניסה  עשה  אותם  רבים  ויראה  חסד 
מוצאפי  ציון  בן  הרב  בנו,  להצניע.  כוחו 
צדיק"  של  "עולמו  בספר  פרסם  שליט"א 
לדורות  נר  ישמשו  למען  ממפעליו  קצת 
פתח  ופותח  בדרכיו,  שיתבוננו  הבאים 
נדיר להתבוננות בחיי הצדיקים המקובלים 
הספרדים בדורות שלפנינו, מעבר לחומות 
מעשיהם  את  תמיד  שאפפו  השתיקה 

והסתירו דרכיהם. £
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052-8903906
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שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת ננסה יחד 

איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו

הקטנטונת והיפה. כל 
שבוע נציג בפינה חידות 

הקשורות לארצנו וכמובן 
שהפותרים נכונה יזכו 

בפרסים נאים. באהבה 
רבה,     צוות העלון ‰„

ÓÚ
¢˘
È

שהביא  התהליך  של  תחילתו  יום  בטבת  עשרה  חל  השבוע 
בסופו של דבר לחורבן בית המקדש. האם החורבן נמצא מספיק 
בתודעה שלנו? מה נוכל לעשות כדי לחבר את עצמנו ואת עם 

ישראל לשאיפה אל הקודש?

ÂÏ˘ Ú לדוא"ל È̆
 ÔÂÏÚ‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È

 È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ¯·Î
Ï¢‡Â„Ï pdf ∫ËÓ¯ÂÙ·

∫Ï ‰˘˜· ÂÁÏ˘
m@myesha.org.il 

ילדים יקרים, בשבועות הקרובים נציג לכם חידה בהמשכים. 
בכל שבוע נציג חלק מתמונה של מקום ביש"ע ובכל שבוע 

יתווסף עוד חלק אשר ישלים את התמונה כולה. 
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*�המחירים�צמודים�למדד

�702,000ש"ח

רבבה
דתי�תורני

�150משפחות

חד�משפחתי
�109מ"ר�בנוי�+
�63מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�845,000ש"ח

פדואל
דתי�תורני

�160משפחות

חד�משפחתי
�128מ"ר�בנוי�+
�89מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�683,000ש"ח

יקיר
דתי�קהילתי

�220משפחות

חד�משפחתי
�108מ"ר�בנוי�+
�76מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�682,000ש"ח

קרני�שומרון
עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית

�1300משפחות

דו�משפחתי�צומח��100
עד��165מ"ר

היישוב:

הקהילה:

הבית:

קרית�נטפים
דתי�קהילתי

�100משפחות

חד�משפחתי
�111מ"ר�בנוי�+
�73מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�710,000ש"ח

בתי�אמנה,�חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות,�מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית,�סביבת�מגורים�מעולה,�מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור.�בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם.�טלפנו�אלינו�לאמנה.
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Æ˙Ú„Ï ÌÈ·ÈÈÁ Â‡ Â„È˜Ù˙ ˙‡

 ÌÈ„·¯Ó  ÌÂÈÎ  ·Î¯ÂÓ‰  Ï‡¯˘È  ÌÚ

 ÚÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ˘‡ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒÂ

 ÈÙÏ „Á‡ ÏÎ Æ‰Â˘ ÔÂ‚Ò· ÂÈ¯·„ ˙‡

 Ï‡  ¯·„Ï  ˘È  ÆÂ˙Ó¯Â  Â˙Ù˘  ¨Â˙ÏÎ˘‰

 Â˙Â‡ ÌÓÂ¯Ï Ë‡Ï Ë‡ÏÂ Â˙Ù˘· ÌÚ‰

 ÆÌÚÎ  ÂÏ˘  ·‚˘‰  Ï‡È„È‡‰  ¯·Ú  Ï‡

 ÌÈÙ˙Â˘  ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈˆÂ¯  ÂÁ‡  Ì‡

 ‰ÊÎ  ‡ÏÂ  È˙ÈÓ‡  ˘„˜Ó  ˙È·  ˙ÈÈ··

 ÌÚ  ÏÎ  ˙‡  „Á‡È˘  ¨Ì„Â˜Ó  Â¯ÈÈˆ˘

 ˙ÂÂ˜˙‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÈÂ  ÂÎÂ˙· Ï‡¯˘È

 ¨ıÓ‡˙‰Ï ÂÈÏÚ ≠ ÌÂÈÎ Â· ÌÈÏÂ˙ Â‡˘

 ≠  ÌÂ˜Ó  ÏÎ·  ÚÈÓ˘‰ÏÂ  ıÈÙ‰Ï  ¨¯·„Ï

 ÆÂÏ‡ ÌÈ¯·„Ï ‡Óˆ ÌÚ‰ ÈÎ

ÌÈÂ·ÒÈ ‰˘Ó

כעשרת�אלפים�תושבי�היישובים�באזור�גוש�

עם� יחד� נילי-נעלה,� ובאזור� דולב-טלמונים�

עשרות�אלפי�פלשתינאים�באזור,�נותקו�בשבוע�

הסיבה:� שעות.� �48 למשך� שתייה� ממי� שעבר�

ספר-חרבתא-דולב� קרית� המים� בקו� פיצוץ�

לכפר� להיכנס� "מקורות"� חברת� של� וסירובה�

חרבתא�לתיקון�התקלה�מטעמים�ביטחוניים.�

לבעיה�זו�הוצע�פתרון�כבר�לפני�מספר�שנים.

אז�המליצו�בנציבות�המים�להקים�בריכת�אגירה�

האזור� תושבי� את� שתשרת� בטלמון,� אזורית�

תושבי� של� הטוב� ברצונם� התלות� את� ותפסיק�

שר� אולם� בכפרם.� עובר� החיוני� שהקו� חרבתא,�

ארוכים� חודשים� זה� מסרב� פרץ� עמיר� הביטחון�

∫˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰ÈÏÙ‡‰ ¯ÈÁÓ

 ÌÈÙÏ‡ ˙¯˘Ú ∫ÌÈÂÓÏË ≠ ·ÏÂ„ ˘Â‚
˙ÂÚ˘ ¥∏ Í˘Ó· ‰ÈÈ˙˘ ÈÓÓ Â˜˙Â ÌÈ·˘Â˙

המים� בריכת� להקמת� התוכנית� על� לחתום�

האישור� כי� חשש� פרץ� פוליטיים.� מטעמים�

אך� יהודים,� בתי� לבניית� ינוצל� אגירה� לבריכת�

גם�כאשר�הוצגה�בפניו�תוכנית�נקודתית�לבריכה�

בלבד,�סירב�השר�לחתום.

הפסקות� כמה� אירעו� האחרונים� בחודשים�

מאוד� גדלה� באזור�שאוכלוסייתו� המים� באספקת�

היא� האחרונה� המים� והפסקת� האחרונות,� בשנים�

האזורית� המועצה� מביניהם.� והחמורה� הארוכה�

וסיפקה� הקשה� המים� במצוקת� סייעה� בנימין�

מיכליות�עם�מי�שתייה.�במזכירות�טלמון�המליצו�

שירדו� המרובים� הגשמים� במי� להיעזר� לתושבים�

באותם�ימים,�ולאגור�אותם�כחלופה�למי�הברז.�£

 ¯Â„ÏÙÓÂ¯Ë ÛÒÂÈ

 ∫®±π≤∞≠±∏∏∞©

 ÂÈÈÁ˘ ¨ıÂÏÁÂ ÌÁÂÏ

 ÏÓÒÏ ÂÈ‰ Â˙ÂÓÂ

∫‰„‚‡ÏÂ

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘·

 Î¢·˘‰ ˘‡¯

 ∫ÔÈ˜ÒÈ„ Ï·ÂÈ

 ˙Â˜˙˙‰‰¢

 Ì„Â˜ ‡È‰

 ˘È Æ‰¯È˜Ú Ï˘ ÍÏ‰Ó ÏÎ

 Ï˘ ‰Ò·ÎÓ Ï‡¯˘È ˙È„Ó·

 ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ„ÁÙÓ ÆÌÈÏÈÓ

∫ÔÈ˜ÒÈ„ Ï·ÂÈ ≠ ˙ÂÁÎÙ˙‰

 ÆÌÈÏÈÓ Ï˘ ‰Ò·ÎÓ Ï‡¯˘È· ˘È¢
¢‰¯È˜Ú ‰Ù ‰˙È‰ Ï·‡ ¨ÈÂÈÙ ‰ÊÏ ÌÈ‡¯Â˜

 ‰¯È˜Ú Ï˘ ‰Ê‰ ÁÂÓ·

 ÌÈ‡¯Â˜ ¨ÈÂÈÙ ‰ÊÏ ÌÈ‡¯Â˜Â

 ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ ÈÈÓ ÏÎ ‰ÊÏ

£ Æ¢‰¯È˜Ú ‰Ù ‰˙È‰ Ï·‡

 ÌÚ ‰ÁÈ˘· ¯Ó‡˘ ÌÈ¯·„ ÍÂ˙Ó

 ÈÏÚ· ˙È‡·ˆ–Ì„˜‰ ‰ÈÎÓ‰ È„ÈÓÏ˙

∂Æ≤Æ∞∂ ¨Â¢Ò˘˙ Ë·˘ ßÁ

פוליטיים� עיכובים� של� וחצי� שנה� לאחר�

קבע� שכונת� בניית� אושרה� בירוקרטית,� וסחבת�

בצפון� משכיות� ביישוב� הים� שירת� למגורשי�

משירת� שנעקרו� משפחות� כ–�20 הירדן.� בקעת�

הים�ומיישובים�נוספים�בגוש�קטיף�ממתינות�זה�

שנה�וחצי�בדיור�זמני,�בציפייה�לאישורו�של�שר�

הביטחון�להקים�במשכיות�שכונת�בתי�מגורים,�

כפי�שאישר�בזמנו�ראש�הממשלה�אריאל�שרון.

גורמים�אנטי–ישראלים�במחלקת�המדינה�של�

הפלשתינית� ברשות� האירופי,� באיחוד� ארה"ב,�

את� גינו� בישראל� הקיצוני� השמאל� ובארגוני�

האישור�ואמרו�כי�מדובר�בהתגרות�ובהפרה�של�

ההתחייבות�של�ישראל�במפת�הדרכים.�

השמאל� בידי� הדברים� הצגת� אופן� למרות�

בהקמת� מדובר� אין� והפלשתינים,� הישראלי�

ותיק� ביישוב� שכונה� בבנית� אלא� חדש,� יישוב�

ולאחר� נח"ל� היאחזות� בעבר� שהיה� ומאושר,�

חוקי� ומעמד� יישוב� סמל� קיבל� אוזרח,� מכן�

במשכיות� מתגוררות� כיום� הממשלה,� במשרדי�

�3משפחות�ועשרות�תלמידי�מכינה�קדם–צבאית�

"שדמות� ההסדר� ישיבת� של� שלוחה� המשמשת�

 È¯Â˜ÚÏ Ú·˜‰ ˙ÂÎ˘ ˙ÈÈ· ‰¯˘Â‡
˙ÂÈÎ˘Ó· ÌÈ‰ ˙¯È˘

בניגוד�פרסומים�בתקשורת,�משכיות�נוסדה�כהיאחזות�נח"ל�שאוזרחה�כחוק�לפני�

שנים�רבות.�ההחלטה�על�הקמת�היישוב�התקבלה�בממשלה�כבר�לפני�עשרים�וחמש�שנה

במקום� ליישב� ההצעה� מחולה.� בשדמות� נריה"�

משירת� ואידיאליסטיות� צעירות� משפחות� �30

להתיישבות� החטיבה� ביוזמת� הגיעה� הים�

אישר� משנה� למעלה� לפני� היהודית.� בסוכנות�

היועץ�המשפטי�לממשלה�כי�אין�צורך�בהחלטת�

שהחלטת� כיוון� במשכיות,� הבניה� לגבי� ממשלה�

אישור� טעונה� אינה� הממשלה�משנות�השמונים�

נוסף.

הקבע� למגורי� לעלות� המיועדים� התושבים�

זמניים� במבנים� כיום� מתגוררים� במשכיות�

נדודים� מסכת� לאחר� חמדת,� הסמוך� ביישוב�

למלון� הועברו� הגירוש� לאחר� שעברו,� ארוכה�

לאחר� בקדומים,� לשבועיים� משם� שבע,� בבאר�

שבות,� לאלון� חודשיים� למשך� שוב� פונו� מכן�

בפונדק� נוספים� חודשים� מספר� שהו� כך� ואחר�

הדרכים�ברוש�הבקעה.�

לקבלת� רבות� פעלו� אשר� יש"ע� במועצת�

האישור�בירכו�על�החלטת�פרץ,�אך�אמרו�כי�הם�

שירת� אנשי� של� התלאות� ייתמו� שבכך� מקווים�

הים�ובניית�שכונת�הקבע�תצא�לדרך�ללא�דיחוי�

נוסף.�£

זהה את המקום

 Ô‰ÈÎ ÔÂ˘‡¯‰ ¯ËÒ·ÏÈÒ ¯ÂÈÙÈÙ‡‰

 ÆÌÈ  ̆±∑∞∞–Î ÈÙÏ ‡ÓÂ  ̄Ï  ̆ÛÂ˘È·Î

 ¯·Óˆ„·  ≥±  ÍÈ¯‡˙·  È¯˜Ó‰  Â˙ÂÓ

 ˙‡  ÍÙ‰˘Î  ¢Áˆ  ÈÈÁ¢  ÂÏ  ˜ÈÚ‰

 ÌÂÈÏ  ˙È¯ˆÂ‰  ‰˘·  ÔÂ¯Á‡‰  ÌÂÈ‰

 ˙„˜ÂÈ‰ Â˙‡˘ Ì‚ ÆÂÓ˘ ÏÚ ÈÂ¯˜‰

 ˙‡ ÂÒÒÈ· Ì˙Â‡ Â˙ÙÈ„¯Â ÌÈ„Â‰ÈÏ

 ‚‰ ÂÈ˙Â˘¯„· ÆÈ¯ˆÂ‰ ÌÏÂÚ· Â¯ÎÊ

 ÔÂ˘‡¯‰  ÈÓ˘ÈË‡‰¢  ≠  ¯ËÒ·ÏÈÒ

 ˙‡  ˙ÂÏ˙Ï  ≠  ¢È·¯ÚÓ‰  ÌÏÂÚ·

 ÆÌÈ„Â‰È·  ¯Â‡‰  ÌÏÂÚ‰  ˙Â¯ˆ  ÏÎ

 ˙Â‡Ò¯‚·  ¯ÊÂÁ˘  ÌÈÂÓ‰Ï  ÌÂÈÙÂ‡

ÆÌÂÈ‰ „ÚÂ Ê‡Ó ˙ÂÂ˘

 ÚÂ·˘‰  ÌÈ·¯  Â‚‚Á  Ï‡¯˘È·

 Ï˘  Â¯ÎÊÏÂ  ÂÓ˘  ÏÚ  ¢‰˘‰  ˘‡¯¢

 ÂÏÁÈ‡  ˙¯Â˘˜˙‰  ÈÏÎ  Æ¯¯Âˆ  Â˙Â‡

 ‰˘¢  ˙Î¯·  ÌÈÈÊ‡ÓÏÂ  ÌÈÙÂˆÏ

 ÏÚ  Â¯·È„  ˙ÂÓÂÒ¯Ù·  ¨¢‰·ÂË

 ¨¢‰˘„Á‰ ‰˘‰¢ ˙‡¯˜Ï ÌÈÚˆ·Ó

 ÛÂÒ¢  ˙Â¯ÈÎÓ  ÏÚ  ÂÊÈ¯Î‰  ÌÈ¯ÁÂÒ‰

 Ì‰ÈÈ·  Â¯Á˙‰  ÌÈÂ˙ÈÚ‰Â  ¢‰˘

 ÌÈ¯„Â‰Ó  ¢‰˘  ÌÂÎÈÒ¢  ÈÙÒÂÓ  ÏÚ

 ¨ÌÈÈ˘  Â‡  ¯Â„  ÈÙÏ  ÆÌÈÁÙÂÓÂ

 ˘‡¯  ÏÁ  È˙Ó  „ÏÈ  Ï‡Â˘  ˙ÈÈ‰  Ì‡

 Ë·Ï˙ÓÂ Ì‚Ó‚Ó ‰È‰Â ÔÎ˙ÈÈ ‰˘‰

 ¯Â„·  ÆÔÒÈ  ß‡–Ï  È¯˘˙  ß‡  ÔÈ·  ËÚÓ

 ÂÏ·Ï·˙‰  ÌÈ·ÂËÂ  ÌÈ·¯  Ïˆ‡  ¨‰Ê‰

 ÚˆÓ‡·  ÏÁ  ‰˘‰  ˘‡¯Â  ˙Â¯ˆÂÈ‰

Æ‰˘‰

 ‰˘‰  ÁÂÏ·  ˙Â¯ÙÒ‰  ˙ÙÏÁ‰

 Â˙Â‡  ¯·˜  Â·˘  ÌÂÈ·  ≠  È¯ˆÂ‰

 ÈÙÏ  Â·˘  ÌÂÈ·Â  ¨Ú˘¯  ¯ÂÈÙÈÙ‡

 ˘È‡‰ Â˙Â‡ ÏÂÓÈ ˙È¯ˆÂ‰ ˙¯ÂÒÓ‰

 Æ˙·Ë· ‰¯˘Ú ÌÂˆ· ‰˘‰ ÏÁ ≠ Â¢˘È

 ÏÚ ¯ÂˆÓ‰ ˙ÏÈÁ  ̇ÌÂÈ ¨˙·Ë· ‰¯˘Ú

 ˜·‡ÓÏ Ì‚ ÔÂ¯ÎÈÊ ÌÂÈ ‡Â‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯È

 Í˘Ó· Ï‡¯˘È ÌÚ Â· ÔÂ˙˘ ÈÁÂ¯‰

 Â¯˘˜˘  ˙ÂÚ¯Â‡Ó‰  „Á‡  ∫˙Â¯Â„‰

 ‰¯Â˙‰ ÌÂ‚¯˙ ‡Â‰ ˙·Ë· ‰¯˘Ú·

 ÆÌÈ˜Ê‰  ÌÈÚ·˘  È„È·  ˙ÈÂÂÈÏ

 ˙ÂÎÊ·  ªÁÓ˘Ó  Ú¯Â‡Ó  ¨‰¯Â‡ÎÏ

 ˙ÂÈ‰Ï  Ï‡¯˘È  ÌÚ  ÏÎÂÈ  ÌÂ‚¯˙‰

 ˙ÂÓÂ‡· ‰¯Â˙ ıÈÙ‰ÏÂ ¢ÌÈÈÂ‚Ï ¯Â‡¢

 ·˙Î ˙ÈÚ˙ ˙ÏÈ‚Ó· ÌÏÂ‡ ¨ÌÏÂÚ‰

 ÌÈÚ·˘‰  ÌÂ‚¯˙  ˙ÓÏ˘‰  ÌÚ  ÈÎ

 Æ¢ÌÈÓÈ  ‰˘ÂÏ˘ ÌÏÂÚÏ  Í˘ÂÁ‰ ‡·¢

 ÌÂ‚¯˙‰˘  ÔÚËÈ˘  ÈÓ  ‰È‰È  Ì‡  Ì‚

 ÈÏ‡Ò¯·ÈÂ‡‰  ¯ÒÓ‰  ˙ˆÙ‰Ï  ÚÈÈÒ

 ≠ È˘Â‡‰ ÔÈÓ‰ È· ÏÎÏ Í¢˙‰ Ï˘

 ‰¯Â˙‰  ∫˙ÈÚ˙·  ‰˘Ó‰  ‰¯È‰·Ó

 ¨˘„Â˜‰  ÔÂ˘Ï·  Ï‡¯˘ÈÏ  ‰˙È

 ÔÂ˘ÏÓ ‰¯Â˙‰ ˙‡ „È¯Â‰ ÌÂ‚¯˙‰Â

 ÔÂÂÈ  ˙Ù˘  Ï‡  ¯Â˜Ó‰Ó  ˘„Â˜‰

 ˙‡  ¯È·Ú‰ÏÂ  ËÂÏ˜Ï  ‰ÏÂÎÈ  ‰È‡˘

 ‰„È¯È  ÆÏ‡¯˘È  ˙¯Â˙  ·ÁÂ¯Â  ˜ÓÂÚ

 ÔÂÈˆÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÏ‚˙‰ Ï˘ ÂÊ

 ˙ÏÁ˙‰  ÏÚ  Ï·‡Ï  ÛÒÂ·  ¯Úˆ·

 ‰¯˘Ú·  ÌÈÓˆ  Â‡  ÂÈÏÚ  ¯ÂˆÓ‰

 ‰ÎÂÁ‰ ‚ÁÏ Í˘Ó‰ ‰ÂÂ‰ÓÂ ¨˙·Ë·

 ÂÈÈˆ Â·Â ¯·Ú˘ ÚÂ·˘· Â‚‚Á Â˙Â‡

 ÏÚ  ˙È„Â‰È‰  ÁÂ¯‰  ÔÂÁˆÈ  ˙‡

Æ‰˘Ë˘ËÏ ÌÈ˘˜·Ó‰

 ¨¢ÌÈÓÚ‰ ÏÎÎ ÌÚ¢ ˙ÂÈ‰Ï ÔÂˆ¯‰ 

 ÍÙ‰  ¨˙ÂÂ¯Á‡‰  ÌÈ˘·  ¯·‚˘

 ÔÈÈˆÏ  ÌÈ¯ÁÂ·‰  ÌÈ·¯  ˙ÏÁ  ˙ÂÈ‰Ï

Æ¯·Óˆ„· ≥±–· ‰˘‰ ˘‡¯ ˙‡

 ‰„ÓÁ  ı¯‡Ï  Û¯ÂÚ‰  ˙ÈÈÙ‰

 ˙È„Â‰È‰  ˙Â‰ÊÏ  Û¯ÂÚ‰  ˙ÈÈÙ‰Â

 Æ‡Â‰  „Á  Ì¯Â˜Ó  ≠  Ï‡¯˘È  ˙¯Â˙ÏÂ

 ˙ÈÁÂ¯  ‰Î¯ÚÓ·  ÌÈ‡ˆÓ  Â‡

 ¯˘˜‰  ¨ÔÎ‡  ÆÂÈ˘¯Â˘  ˜ÓÂÚ  ÏÚ

 ˜ÂÁ¯  ‡Â‰  ÌÈÙÚÏ  ÌÈ˘¯Â˘‰  ÔÈ·

 ˜˙Â  ‡Ï  ÏÈ˙Ù‰  Í‡  ¨Ï˙ÂÙÓÂ

 ÍÂÈÁ ¨˙Â·¯˙ Ï˘ ÌÈÙÚ ˘È ÆÈ¯Ó‚Ï

 ı¯‡Ï  ¯˘˜  Ï˘  ÌÈÙÚ  ˘ÈÂ  ¨È‡ÙÂ

 Ì‚ ÂÏ‡ ≠ ˙„ÏÂÓ‰ ˙ÂÓÈÚÙÏ ¯Â·ÈÁÂ

 ‰˜ÈÈ‰ ˙ÓˆÂÚ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈ˜Â˜Ê ÂÏ‡

ÆÌ‰È˘¯Â˘Ó

 ˘ÂË˘ËÂ  ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰  ÈÏ‚„  ÏÂÓ

 Ô„ÈÚ·  ÌÚÏ  ÌÚ  ÔÈ·  ˙ÂÏÂ·‚‰

 ∫ÒÂÒÈ‰ ‡ÏÏ ¯Ó‡ ≠ È¯„ÂÓ–ËÒÂÙ‰

 ¯·ÂÚ ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ °ÌÈ¯Á‡ ÂÁ‡ ¨ÔÎ

 ÌÈÓÓÒ‰  ˙ÓÏÚ‰  Ï˘  ÍÈÏ‰˙

 ˙Ï˘‰  ¨Í¯„  Ô„·Â‡  ¨ÌÈÈÓÂ‡Ï‰

 ÏÚ  Ì‚  ‰ÏÈÏÁ  ÌÈÓÈÈ‡Ó‰  Æ˙Â‰Ê

 ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ Â‡ Í‡ ÆÔÂÈˆ· ·˘ÂÈ‰ ÌÚ‰

 ¨ÌÈÏ‚ÂÒÓ  Â‡  Æ¢‰¯Â˙  ‡ˆ˙  ÔÂÈˆÓ¢

 ÈÂ˜ÈÁÏ  Ï„ÂÓ  ˙ÂÈ‰Ï  ¨‰ˆ¯  ˜¯  Ì‡

 ÈÏ·ÂÏ‚‰  ¯ÙÎ‰  ˙ÂÓÂ‡  Ô˙Â‡  ÏÎÏ

 Æ˙Ó„Â˜‰  Ì˙Â‰Ê  ˙‡  ˙ÂÏÈ˘Ó‰

 ÌÈÏ‚ÂÒÓ  Â‡  ‰Ê‰  Ô„ÈÚ·  ‡˜ÂÂ„

 ˙‡È˘  Ï˘  ˘„Á  ÍÈÏ‰˙  ÏÈ·Â‰Ï

 ÌÈÓÚ  È¯Á‡  ‰ˆÈ¯  ÌÂ˜Ó·  „ÈÙÏ‰

£ Æ‰ˆ¯ ˜¯ Ì‡ ÆÌÈ¯Á‡

 ¨‰˘„Á ‰˘
ø‰˘‰ ÚˆÓ‡·

 ‰˘¯ÁÓ‰ ˘Â¯Á˙ Â· ÌÂ˜Ó·¢

 ¨ÔÂ¯Á‡‰ ÌÏ˙‰ ˙‡ ˙È„Â‰È‰

 ¢ÂÏÂ·‚ ¯Â·ÚÈ Ì˘


