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“ִמְזַּבח ֲאָדָמה, ַּתֲעֶׂשה-ִּלי, ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת-
עֹֹלֶתיָך ְוֶאת-ְׁשָלֶמיָך, ֶאת-צֹאְנָך ְוֶאת-ְּבָקֶרָך;  
ָאבֹוא  ֶאת-ְׁשִמי,  ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר  ְּבָכל-ַהָּמקֹום 
ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה- ְוִאם-ִמְזַּבח  ּוֵבַרְכִּתיָך.  ֵאֶליָך 

ֵהַנְפָּת  ַחְרְּבָך  ִּכי  ָּגִזית:  ֶאְתֶהן  ֹלא-ִתְבֶנה  ִּלי, 
ָעֶליָה, ַוְּתַחְלֶלָה.” )שמות כ, כ-כא(. 

היכן   - רבות  אלו מעלים תמיהות  פסוקים 
בכלל  היכן  שבמשכן?  הנחושת  מזבח 
כל  האמנם  הכהנים?  נעלמו  לאן  המשכן? 
עליו?  ולהקריב  מזבח  לבנות  יכול  אדם 
הקטע  כל  לזביחה?  כשר  מקום  כל  האם 
מעשה  לפרשות  בניגוד  כעומד  נראה 
אך  כהנים  ותורת  המקדש  עבודת  המשכן, 
די בשאלות אלו למסגרת מצומצמת זו וגם 
אנו נסתפק בבירור קושי אחד והוא מה בין 

מזבח הנחושת למזבח האדמה?

מדרשי ההלכה ובעקבותיהם פרשנים רבים 
רש”י  למשל  ההרמוניזציה.  בשיטת  נקטו 
המסביר בעקבות המכילתא שמזבח אדמה 
אין כוונתו שנבנה מאדמה אלא שיבנה על 
גבי אדמה ולא על גבי עמודים וכיפים, או 

שממלא את חלל מזבח הנחושת באדמה. 
הוא  נכון  שאמנם  שהרגישו  יש  אולם 
של  והכללה  הכלה  דרכי  יש  שלהלכה 
אלו  של  ואף  השונות  התורה  פרשות 
יכול  הפרשן  אולם  חלוקות,  הנראות 
ללכת בדרך שונה, הוא יכול לכרות אוזנו 
יכולתו  כמיטב  ולנסות  הכתוב  פשט  אל 
להבין את כוונתו מתוך עצמו )כל זמן שלא 
למעשה(.  הלכה  ללמוד  כמובן  יתיימר 
“והנה  המפרש  עזרא  האבן  הלך  זו  בדרך 
מאדמה”  עשוי  כמשמעו:   – אדמה  מזבח 

על הפרשה יתרו 
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את  לצפות  הפלסטינים  של  הניסיון 
פני העתיד, בכל הנוגע ליחס המספרי 
מעיד  בישראל,  ליהודים  ערבים  בין 
ורצונותיהם  חלומותיהם  על  בעיקר 
תינוק  מדויקים.  נתונים  על  ולא   -
נולד בגובה 40 סנטימטר, ובכל שנה 
סנטימטר.  בכ-7  גדל  הוא  בממוצע 
אלו  נתונים  לפי  לחזות  ננסה  אם 
את גובהו בגיל 80 נגיע ל-6 מטרים. 
שמאפיינת  החשיבה  צורת  בדיוק  זו 
הדמוגרפיה.  של  הזעם  נביאי  את 
השד  על   – השבת  בישעמדה 
שוב  לאחרונה  שעולה  הדמוגרפי 
שמחזירות  העובדות  ועל  לכותרות, 

אותו לבקבוק.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

שירות המודיעין של ההגנה
זבולון המר46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

דמוגרפיה ודמגוגיה

הנוגע  בכל  העתיד  פני  את  לצפות  הניסיון 
שוב  הציבורי  היום  סדר  על  עולה  לדמוגרפיה 
ושוב כחלק מהוויכוח הפנים ישראלי על הסכסוך 
הישראלי-ערבי. בשנת 1987 פרסם העיתון הגדול 
במדינה כותרת ראשית שהתבססה על מחקרים 
לא  ישראל   2000 ש”בשנת  ואמרה  דמוגרפיים 
עיתון  קראה  לא  הנראה  ככל  המציאות  יהודית”. 
רוב  ישנו עדיין  היום, בשנת 2013,  יום. עד  באותו 
את  סופרים  אם  גם  לירדן  ממערב  מוצק  יהודי 

ערביי הרשות הפלסטינית.

אז היכן הטעות? בזיהוי המגמות ללא התחשבות 
מדיניות  בתכנון  לחיזוי.  ניתנים  שלא  בגורמים 
עתידית נדרש המדינאי להתחשב במספר גורמים. 
חלק מהגורמים הללו הם נתונים קבועים, כדוגמת 
הגיאוגרפיה ומשאבי הטבע, ואילו חלק מהגורמים 
דרסטי  באופן  להשתנות  ועשויים  דינאמיים,  הם 
ביותר  הנזילים  הגורמים  אחד  שונות.  מסיבות 
בהקשר זה הוא הגורם הדמוגרפי שמושפע באופן 
ישיר ממדיניות. לדוגמה, הדמוגרפים לא חזו את 
מהלך   - ה-90  בשנות  מרוסיה  הגדולה  העלייה 

ששינה את כל התחזיות הקודרות.

הלמ”ס  ידי  על  לאחרונה  שפרסמו  הנתונים 
וזכו   ,2020 בשנת  ערבי  רוב  על  הפלסטיני 
לכותרות ראשיות מאיימות, הם דוגמה לדמגוגיה 
מאשר  יותר  ושאיפות  מאוויים  על  המתבססת 
על נתונים. הדמוגרפים מתייחסים לנתונים הללו 
מחלק  מתעלמים  ולמעשה  לאומית  בתקווה 
על  מאיימת  שלהם  הגדולה  התקווה  מהעובדות. 
היהודים  של  הפיכתם  שכן  הישראלית  החברה 
על  לאיים  עלולה  שלהם  בטריטוריה  למיעוט 

ד”ר  כולו, כפי שהצהיר מפורשות  המפעל הציוני 
חסן אבו ליבדה ראש הלמ”ס הפלסטיני הקודם, 
“לדעתי,   :1997 בשנת  שערך  למפקד  בקשר 
זאת  האינתיפאדה.  מאשר  פחות  לא  חשוב  זה 

האינתיפאדה האזרחית”. 

מדובר  הזה.  למידע  להתייחס  עלינו  כך  ובדיוק 
הישראלית  החברה  את  להפחיד  נוסף  בניסיון 
שהמהלכים  אחרי  דמוגרפי,  בצונאמי  איום  תוך 

הקודמים באו”ם לא צלחו. 

הממשיות,  הדמוגרפיות  העובדות  של  בחינה 
בהפרזה.  לוקות  הללו  ההערכות  כי  מלמדת 
מחקרים ביקורתיים שונים שעסקו בדיווחי הלמ”ס 
כה  אינה  כי הבעיה הדמוגרפית  הפלסטיני קבעו 
היהודי  הרוב  וכי  לחשוב,  שמקובל  כפי  חמורה 

ממערב לירדן מוצק ויציב יותר מכפי שנראה. 

לדוגמה: הלמ”ס הפלסטיני כולל בתוכו גם קבוצות 
מזרח  תושבי  כ-200,000  כדין,  שלא  אוכלוסייה 
ונכללים  ישראל,  לתושבי  הנחשבים  ירושלים, 
במפקד האוכלוסין הישראלי, כ-350,000 אזרחים 
פי  שעל  קבוע  באופן  בחו”ל  השוהים  פלסטינים 

הכללים המקובלים אין למנותם. 

גודל  על  שלהם  המופרזות  ההערכות  גם 
נתוני  על  מסתמכות  הפלסטינית  האוכלוסייה 
ישראלים  מחקרים  מדויקים.  לא  והגירה  ריבוי 
ירידה תלולה בשיעורי הריבוי  ואמריקנים מציגים 
לידות  כשמונה  של  מרמה  הפלסטיני  הטבעי 
נתון  אחת,  נקודה  לידות  לשלוש  ערביה  לאישה 
המתקרב לשיעורי הריבוי היהודי שנמצא במגמת 
עליה ועומד על כשלוש לידות לאישה. גם ההגירה 
המתמדת משטחי יו”ש לחו”ל, מצטברת לכדי חצי 

מיליון נפשות במשך כ-40 שנה.

דווקא  מציגים  הזו,  ההיחלשות  מגמת  לעומת 
מגמה  ושומרון  ביהודה  המתגוררים  הישראלים 
לקבל  זכינו  שעבר  בשבוע  רק  לגמרי.  הפוכה 
ההצבעה  זכות  בעלי  שיעור  כאשר  לכך,  דוגמה 
מהאוכלוסייה   %72 על  עומד  הארצי  בממוצע 
וביהודה ושומרון, לעומת זאת, הוא ניצב על %51 
 18 לגיל  מתחת  הילדים  מספר  כלומר,   – בלבד 
בקרב תושבי יהודה ושומרון היהודים גבוה בצורה 
משמעותית. גם אחוזי ההצבעה היו גבוהים בפער 
ניכר – כ-%80 אחוזי הצבעה ביו”ש לעומת פחות 
ושומרון  יהודה  תושבי  הארצי.  בממוצע  מ-%70 
היהודים מעורבים יותר בהליך הדמוקרטי, מספרם 
הולך וגדל והם עסוקים בהרחבת ופיתוח היישובים 

הקיימים.

אם כן, דווקא החלום הגדול של השמאל הישראלי 
ושל הפלסטינים על הקמתה של מדינה פלסטינית 
לבעיה  לגרום  שעלול  זה  הוא  ושומרון  ביהודה 
דמוגרפית, עם התקבצותן של מאות אלפי נפשות 
נוספות מרחבי הפזורה הפלסטינית, אשר ישנו את 
המאזן הדמוגרפי. התוספת הדמוגרפית המסוכנת 
הזו, עשויה ליצור מצב של פיצוץ אוכלוסין ביהודה 
ושומרון, וזליגת אוכלוסין אל מעבר לקו הירוק תוך 

ערעור הרוב היהודי גם בגבולות 1948.

לסיכומו של דבר: מסתבר שהמפלצת המאיימת 
כך  כל  לא  היא  הדמוגרפית”  “הבעיה  המכונה 
ש”הפתרון”  בלבד  זו  לא  שנדמה,  כמו  חמורה 
לטובת  ושומרון,  יהודה  משטחי  נסיגה   – המוצע 
שימור הרוב היהודי – לא יסייע כלל וכלל הוא פשוט 

רק יחריף את הבעיה באופן חמור ביותר.

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

האלון הבודד, גוש עציון
ל ק נ ר פ ב  ד נ

"ועוד  ישעיהו:  נבואת  את  קוראים  אנו  בהפטרה 
וכאלון  כאלה  לבער  והייתה  ושבה  עשיריה  בה 
מצבתה"  קודש  זרע  בם  מצבת  בשלכת  אשר 

)ישעיה ו/י"ג(.

ואלה  לאלון  ישראל  עם  את  מדמה  הנביא 
ישראל.  הרי  של  הטבעי  החורש  צמחיית   -
הגזע  בשלכת,  ייפלו  והענפים  שהעלים  אע"פ 
)ה"מצבת"( יישאר איתן והעם עוד יחזור לארצו. 

השבוע נבקר עץ שמסמל יותר מכול את הגלות 
בגוש  הבודד  האלון   - לגאולה  הכמיהה  ואת 

עציון.
הערבים  בפי  נקרא  המצוי,  האלון  ממין  העץ, 

"בלוטת ירזה" וגילו מוערך בכ-700 שנה. 
נבנו  הקודמת  המאה  של  הארבעים  בשנות 

סביב לעץ ארבעת יישובי גוש עציון: כפר עציון, 
במלחמת  ורבדים.  צורים  עין  יצחק,  משואות 
לפריקת  כמקום  האלון  אזור  שימש  השחרור 

שיירות האספקה מירושלים. 
לאחר חורבן יישובי גוש עציון בד' באייר תש"ח נותר 
של  מההרס  הבודדים  השרידים  מן  אחד  האלון 

חיילי הלגיון הערבי. במשך תשע 
עשרה השנים שלאחר המלחמה 
משטח  הגוש  פליטי  עליו  צפו 
להם  שימש  והוא  ישראל  מדינת 

כסמל של כמיהה וגעגועים. 
לאחר שחרור האזור במלחמת 
ששת הימים שבו בני גוש עציון 
הישובים  את  והקימו  לביתם 
בשנת  צורים.  וראש  עציון  כפר 
הישוב  העץ  ליד  הוקם  תש"ל 
אלון-שבות המונה כיום למעלה 

מ-700 משפחות. 

הוראות הגעה: ניסע בכביש המנהרות מירושלים 
ימינה  נפנה  עציון  גוש  בצומת  עציון.  גוש  לכיוון 
לכיוון  ימינה  שוב  נפנה  וחצי  כקילומטר  ולאחר 
תנועה  למעגל  נגיע  עציון.  גוש  מקומית  מועצה 
ומיד לאחריו נראה מצד שמאל  בו נמשיך ישר, 

את האלון. 
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עשוי  משמעו:  אבנים  שמזבח  כפי  )ממש 
מוכיח  לשונית  השוואה  סמך  על  מאבנים(. 
ישיר  באופן  מתכתבת  זו  שפרשה  הראב”ע 
עם שתי פרשות נוספות, עם המזבח שנבנה 
למרגלות הר סיני ועם המזבח שנבנה על הר 
עיבל )ע”ש בהוכחותיו( מזבחות אלו שונים 
ממזבח הנחושת שעמד בחצר המשכן ועל כן 
אין כלל צורך לנסות וליצור ביניהם סינתזה. 
מפירושו עולה שיש להבדיל בין עבודת ה’ 
התמידית שבמשכן לבין אותם מזבחות ברית 
שנבנו באופן עראי למרגלות הר סיני או בהר 
די  מחוור  לא  עדיין  מפירושו  אולם  עיבל. 
הצורך למה התורה העדיפה באירועים אלו 

את מזבח האדמה על מזבח הנחושת? 
צעד  שבו  בכיוון  לצעוד  להוסיף  יש  כן  ועל 
הראב”ע, טענתנו היא שאין כאן רק שני סוגי 

שתי  אלא  הארעי  לעומת  הקבוע  מזבחות: 
במישרין  הנובעת  האחת  שלמות.  תפיסות 
ממעמד הר סיני ומתן לוחות הברית והשניה 
הנובעת מגילוי שכינה של אוהל מועד, “גילוי 
מעט  נבאר  אותו.  נכנה  המקדשי”,  השכינה 

את  התפיסה הראשונה שבפרשתנו.
ורב  בגילוי אדיר  ה’  במעמד הר סיני הופיע 
היא  אליו  העם  שתגובת  למאוד  עד  עוצמה 
ָנמּות,  ָלָּמה  “ְוַעָּתה,  תחושת הכנעה ואפסות 
יְֹסִפים  ִאם  ַהּזֹאת;  ַהְּגדָֹלה  ָהֵאׁש  תֹאְכֵלנּו,  ִּכי 
ֲאַנְחנּו, ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ה’ ֱא-ֹלֵהינּו עֹוד ָוָמְתנּו” 
)דברים ד, כא(  ואכן זו הייתה כוונת המעמד 
כפי שאישר זאת הקב”ה במילים: “ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה 
ָּכל  ֶאת  ְוִלְׁשמֹר  אִֹתי  ְלִיְרָאה  ָלֶהם,  ֶזה  ְלָבָבם 
ְוִלְבֵניֶהם  ָלֶהם  ִייַטב  ְלַמַען  ַהָּיִמים,  ָּכל  ִמְצוֹ ַתי 
ְלעָֹלם” )שם, כד(. ומתוך כך נבין את העדפת 

את  מסותתת,  הבלתי  האבן  או  האדמה 
פני  על  הבורא  יציר  העדפת החומר הטבעי 
החומר המלאכותי, על פני המתכת המייצגת 
את הישגי הציוויליזציה האנושית. על האדם 
עצמו  לצמצם  בוראו  את  לעבוד  המבקש 
ויצירת כפיו, עליו לבטל כל הישגיו בעומדו 
השבת  במצוות  ניכר  דומה  היבט  ה’.  לפני 
הנובעת במישרים מ-י’ דברות סיני, האוסרת 
מצווה  האדם  אנושית.  מלאכה  כל  היא  גם 
מששת  ופעולותיו  הישגיו  ולדחות  לדחוק 
ימי המעשה - שבת היום לה’! ובעמדנו בפני 
המעמדיים,  ההבדלים  נעלמים  גאונו  הדר 
נעלמים הבדלי המקום נעלמים היכלי אנוש 
“ְׁשַפל  בוראו  לפני  האדם  עומד  פאר.  וכלי 
רּוַח,  ְׁשַפל ֶּבֶרְך ְוקֹוָמה” וכל תקוותו – מזבח 

אדמה.

על הפרשה יתרו
המשך מעמוד השער האדמה הטובה
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סיפורי ארץ ישראל
שירות המודיעין של ההגנה

אבישי דגן

חרי הפתעת מלחמת יום הכיפורים א
של  משמעותו  היום  לנו  ברור  די 
לצה”ל  נכון.  ופענוח  טוב  מודיעין 
ובזכות  עבר  מחדלי  בעקבות   - היום  של 
מוכשרים  ואנשים  מתקדמת  טכנולוגיה 
בעולם.  ביותר  מהמתקדמים  מודיעין   -
המודיעין של היום מספק נתונים בזמן אמת 
מהאוויר מהים ומהיבשה, כמו גם רשת של 
שונות  במדינות  שנמצאים  ‘מוסד’  סוכני 
וראשיהם  טרור  ארגוני  על  נתונים  ואוספים 
הרבה  ישראל.  מדינת  כנגד  שיוצא  מי  וכל 
כתרים נקשרו לראשו של המודיעין הישראלי 
והמציאות לעתים עולה על הדמיון. הסיפור 
של  היווצרותו  התחלת  את  יתאר  שלפנינו 
רוח  אך  דלים,  היו  כשהאמצעים  המודיעין, 

השליחות הייתה עצומה. 
סיפורנו מתרחש בזמן שלטון המנדט הבריטי 
את  מועד  מבעוד  לחשוף  הייתה  והמטרה 
כוונותיהם של הבריטים לגבי היישוב היהודי, 
וזאת על ידי ‘סחיבת’ מסמכים, חשיפת מפות 
ותיקים. על ידי כך קיוו אנשי הש”י - שירות 
יכולת  את  לחזק  ה’הגנה’,  של  הידיעות 
על  במאבק  ולסייע  הישוב  של  העמידה 
השיטות  שבדרך.  המדינה  תשתית  הקמת 
היו רבות ומגוונות – כתבניות, פקידים ושאר 
מועסקים בשירות המנגנון הבריטי סיפקו את 
המידע כמו גם פקידים בריטים אוהדי יהודים 

או ערבים ובריטים אחרים תאווי בצע.  
אחת הדוגמאות הטובות למבצע שכזה היה 
שרות  מאנשי  פיק,  פינחס  ‘קלשון’:  מבצע 
הידיעות, הרגיש את המתח באוויר - הבריטים 
כבר החלו להסיג כוחות מהארץ והם עמדו 
לפנות את האזור שנקרא ‘בווינגראד’ )מגרש 
הרוסים וכיכר צה”ל של היום( – אזור ביטחון 
שירושלים  מכיוון  ירושלים.  במרכז  בריטי 
עמדה להפוך לאזור פיקוח בינלאומי ומאחר 
כלל  בדרך  נתונה  הייתה  הבריטים  שאהדת 
למודיעין  עליונה  הייתה חשיבות   – לערבים 
טוב, שבזכותו נשתלט אנחנו על אזורים אלו. 
‘שלו’  פיק הרים את הטלפון וצלצל לבריטי 
ביניהם.  יהודיה שקישרה  ידידה  לו  שהייתה 
דוחים  “הם  פיק.  שאל  אצלנו?”  חדש  “מה 
“טוענים  הבריטי.  ענה  ושוב”.  שוב  אותי 
חושש  אני  שאלות.  מדי  יותר  שואל  שאני 
איתכם.  שלי  הקשרים  על  יודעים  שאנשים 
את  הבריטי  הביע  אותי”,  יאסרו  עוד  הם 
חשב  הוא  לרגע.  נפלו  פיק  של  פניו  חששו. 
גם  אך  עוד,  להתאמץ  הבריטי  את  לשכנע 
היה  וחבל  אמת  ידיד  היה  הוא  עליו.  ריחם 
ליהודים.  עזרתו  בגלל  יינזק  הבריטי  כי  לו 
מקרה.  בכל  לך  רבה  “תודה  התעשת:  הוא 
זכותך תעמוד לך תמיד, על הניסיון לפחות, 
לעזור לעם היהודי. שלום ולהתראות”. הוא 
הלוך  ללכת  והתחיל  קם  השיחה,  את  ניתק 
וחזור בחדר הצר, חוכך בדעתו מה לעשות 
רצה  לא  ופיק  ללחוץ  התחיל  הזמן  עתה. 
אפילו להעלות בדעתו מה יקרה אם הערבים 
האסטרטגי  ה’בווינגראד’  אזור  על  ישתלטו 

היה  הקו  ועל  שעות  כמה  עברו  לא  כך.  כל 
לא  רומני,  היה  כי  נודע  שלימים  אלמוני 
יהודי, שהיגר לארץ בעקבות אהבתו לצעירה 
בשכונת  גר  הרומני  לארץ.  שעלתה  יהודיה 
קטמון שהייתה ערבית בינתיים, אך הערבים 
והסתתר  ברח  והוא  מרגל  הוא  כי  בו  חשדו 
ירושלים  שבין  ב’תפר’  נמצא  שהיה  במשרד 
העברית לערבית, ברחוב ‘הנסיכה מרי’, כיום 
ל’בווינגראד’.  שבסמוך  המלכה’,  ‘שלומציון 
פיק הרים את השפופרת ומהצד השני במבטא 
“אני...  הרומני:  אמר  קלוקלת  ועברית  כבד 
אין כלום לחיות, לא אוכל... רחוב נסיכה מרי. 
מסוכן מאוד... רוצה כסף על אינפורמציה”. 
פיק, למוד האכזבות, לא התרגש: “בוא ניפגש 
ליד המחסום שבין שני חלקי העיר. “אוקי”. 
ענה הרומני. משהגיע לפגישה, ראה פיק כי 
יהיה קשה לסמוך על הרומני. הוא היה נראה 
בספקנות.  אליו  התייחס  הוא  למדי.  נואש 
מיד:  ירה  הרומני  בשבילי?”  לך  יש  מה  “כן, 
מה  אין  כסף.  צריך   .15/5/48 “הפינוי..שבת 
פיק,  אמר  זאת”  לבדוק  צריך  “אני  אוכל..” 
“להתראות  בחשדנות.  מסביבו  והסתכל 
הוא  בפיק.  המום  הסתכל  הרומני  בינתיים”. 
ציפה כבר לקבל כסף עבור המידע. אך פיק 
הקטו  לחדרו  חזר  הוא  מיהר.  לא  הרוח  קר 
והסודי וחיכה לצלצול נוסף מה’מודיע’ שלו. 

למחרת שוב צלצול טלפון, הרומני על הקו: 
“הפינוי בוטל...אח”כ עוד טלפון אני מצלצל 
בשביל  שטרלינג  כסף..250  צריך  להודיע. 
לתת בריטי אחד.” פיק, שכבר בדק קודם לכן 
עם בנימין ג’יבלי, לימים ראש אמ”ן בצה”ל, 
‘שלהם’,  לרומני  לתת  יהיה  אפשר  כמה 
ג’יבלי  של  המתגלגל  הצחוק  לפי  ידע  כבר 
ובטח  ובטח  גדול,  סכום  כזה  לש”י  אין  כי 
כשהתמורה על הסכום איננה בטוחה, לבסוף 
בבוקרו  ליש”ט.   25 רק  לתת  ג’יבלי  הסכים 
של ה 13/5 שוב צלצל הטלפון ועל הקו שוב 
הרבה  פוחד  אבל  פינוי.  סופי.  “זה  הרומני: 
כאן  מהר  בוא  )צלפים(.  סנייפרס  יש  אני. 
אני”. פיק, שכבר הרגיש כי הפעם זה רציני, 
עדכן את צלפי ה’הגנה’ שהוא מסתובב באזור 
המסוכן כדי שלא יירו בו ובמודיע שלו ומיהר 
תחנת  ליד  זרים  כשני  נעמדו  הם  לפגישה. 
אוטובוס אחת. הרומני דיבר במהירות: “זהו. 
בבוקר.   6 שעה   14/5 פינוי.  מחר.  זה  בטוח 
לכיוון קלנדיה. צפון. אין אח”כ יותר בריטים 
בירושלים.” פיק היה נרעש, הוא שילם לרומני 
מהאזור,  להסתלק  ומיהר  היה  שיכול  מה 
בראשו.  הפריטים  את  משנן  ונרעש  נרגש 
לכתבנית  הכתיב  ה’הגנה’  למשרדי  כשהגיע 
במהירות את הפרטים וביקש להעביר אותם 
במהירות למי שצריך. למחרת בבוקר, באותו 
הרגע שבו אסף הטנדר הבריטי את אחרוני 
אזור  על  ‘ההגנה’  הסתערה  שלו,  הזקיפים 
הביטחון ‘בווינגראד’ כחלק ממבצע ‘קלשון’, 
אותם  נוספים  ביטחון  אזורי  על  גם  כמו 
הבריטים הקימו בירושלים. אותו ‘בווינגראד’ 
היה נקרא כך בלעג על ידי היהודים כעיוות 
וכרמיזה  בווין  הבריטי  החוץ  שר  של  שמו 

ל’סטאלינגראד’ של הרוסים.
מעובד מתוך ספרו של דודו דיין, ‘עושים 

מדינה’.

מטה המשטרה הבריטית, בבניין מימין, שכן באזור הביטחון המוגן על ידי גדרות תיל ו"שיני דרקון". בתמונה 
נראה רחוב שלומציון המלכה, בעבר רחוב הנסיכה מרי, 1948

הוא ניתק את השיחה, קם והתחיל ללכת 
הלוך וחזור בחדר הצר, חוכך בדעתו מה 
לעשות עתה. הזמן התחיל ללחוץ ופיק לא 
רצה אפילו להעלות בדעתו מה יקרה אם 
ה’בווינגראד’  אזור  על  ישתלטו  הערבים 
האסטרטגי כל כך. לא עברו כמה שעות 
ועל הקו היה אלמוני שלימים נודע כי היה 
בעקבות  לארץ  שהיגר  יהודי,  לא  רומני, 

אהבתו לצעירה יהודיה שעלתה לארץ.
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אחוריתמראה
הנני מתכבד בזה להודיע להקהל הארצי-ישראלי הנכבד כי המלון 

הידוע בשם "ביללה ויסטה" עבר לידי. המלון מסודר ממחלקות 
שונות: במחלקה א' יש מקום גם לנסיכים ורוזנים, במחלקה ב' 

לעשירים, וג'- לבינונים. הסדרים טובים ומצוינים כמו בבתי המלון 
היותר גדולים באירופה. המחיר לפי הדרישה והיכלת של האורח. 

השרות מצוינה בטיבה ובדיקנותה. המאכלים מבריאים ונקיים והאויר 
זך ונעים והכל לפי חקי הבריאות. יש עולם גדול מיוחד לחתונות 

ולאספות פומביות במחירים נמוכים. אקוה שכל אלה אשר יתאכסנו 
אצלי יפיקו רצון על צד היותר טוב. בכבוד, אברהם הירץ ליפשיץ 

)מודעה לבית המלון "יפה נוף" ביפו, היום לפני 100 שנה בדיוק(.

w w w. a m a n a . c o . i l

myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

שואה בינלאומית
טיימס  בסאנדיי  לקריקטורה  ותדהמה  בזעזוע  השבוע  נחשפנו 
הבריטי, המציגה את ראש הממשלה נתניהו בונה חומה על גופותיהם 

בדמם  ומשתמש  פלסטינים  של 
השואה  ביום  הלבנים.  להדבקת 
לפרסם  העיתון  בחר  הבינלאומי 
קריקטורה אנטישמית שכזאת. חברי 
מחאה,  לפעולת  יצאו  שלי  ישראל 
בדרישה  העיתון  לעורך  בפניות 
להסרה מידית ובפניה לקריקטוריסט 
בינתיים  להתנצלות.  בדרישה  עצמו 
הביע  מרדוק,  רופרט  העיתון,  בעל 
הפרסום,  על  עמוקה  התנצלות 
מזכיר  בעיתון  שהאיור  הוסיף  ואף 
מרדוק  הנאצים.  של  התעמולה  את 
נציגים  עם  התנצלות  פגישת  אירגן 
מהקהילה היהודית. אנחנו ממשיכים 
לעקוב אחרי המקרה המדאיג והעצוב 
ונחושים למנוע הישנות מקרים דומים 

בעתיד.

ממשלת המעבר מבצעת מחטף
ממשלת ישראל אישרה השבוע במחטף את המתווה לחלוקת 
והיום,  בנושא  החלטה  קיבלו  לא  שנים   4 לבדואים.  קרקעות 
כשהממשלה היא ממשלת מעבר, מאשרים מתווה שישפיע על 
הנגב באופן בלתי הפיך. הבענו את מחאתנו בפני ראש הממשלה 
תיק  לקבל  הממתינים  השרים,  של  הציני  והניצול  המחטף  על 
"הודעה"  לשרים  שלחנו  פה.  פוצים  לא  ולכן  הבאה  בממשלה 
מאות  על  להם  המודה  הבדואית  הפזורה  תושב  מפי  מוקלטת 
אלפי הדונמים שחולקו ללא דיון. גם אם ההחלטה נכונה וגם אם 
לא, אסור שהיא תתקבל באופן שכזה. כללי המנהל התקין נדחקו 

על  הצידה. 
ה  ל ש מ מ ה
ד  י פ ק ה ל
מנהל  על 
תקין ולנהל 
אמיתי  דיון 
י  נ י י נ ע ו
ם  י א ש ו נ ב
גורל  הרי 

כאלו.
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 זבולון המר
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

נכנס  ה-10  בן  זבולון  בחיפה.  הדר  שכונת   .1946
פשוט  פועל  זבולון,  של  אביו  בעיניו.  ודמעות  הביתה 
סיבת  את  לו  לספר  בבנו  דוחק  בעיר,  בבית-חרושת 
הבכי. לאחר שכנועים זבולון הצעיר מתרצה, ומספר 
לכיתה  שהגיע  כך  על  בו  נזפה  שוב  שהמורה  לאביו 
לרכוש.  לתלמידים  הורתה  אותו  הלימוד  ספר  ללא 
לבו של האב העני נחמץ בקרבו והוא הבטיח לזבולון 
שבקרוב ירכשו עבורו את ספר הלימוד ויהי מה. לימים 
זה  מקרה  החינוך,  לשר  ומונה  הצעיר  זבולון  כשבגר 
הניע אותו לפעול להקלות כלכליות על הוריהם של 
תלמידי ישראל. הוא יזם את המפעל להשאלת ספרי 
ופעל  בעיקר,  ולנזקקים  האוכלוסייה  לכלל  לימוד 

לביטול הדרגתי של תשלומי ההורים עבור חינוך... 





בראש  עמד  אח“כ  הבגרות,  בחינות  אגרת  ביטל  תחילה 
המאבק לשיפור מעמד המורים ושכרם. זבולון המר אף דאג 
יהדות המזרח;  מורשת  תולדות  להכניס לספרי הלימוד את 
מתן  וטיפח  האמין  קהילתיים;  בתי-ספר  של  תנועה  הקים 
אוטונומיה חינוכית לבתי-ספר; יזם הקמת רשת של מוסדות 
את  והניח  חבר-העמים  במדינות  יהודיים  ותרבות  חינוך 
הינחה  הורים);  ללא  עולה  (נוער  נעל"ה  לפרוייקט  היסודות 
ההורים  ארגון  עם  הפעולה  שיתוף  את  לקדם  משרדו  את 
הארצי ועם מועצת התלמידים הארצית; עודד את בתי הספר 
והקהילה  החברה  למען  אישי  באופן  להירתם  והתלמידים 

באמצעות פרוייקט ה"מחויבות האישית".
בין פעולותיו האחרונות ניתן למנות את הנהגת יום חינוך ארוך 
(שהחל ב- 1 בינואר 1998) קידום האבחון והטיפול בתלמידים 

לקויי למידה וסיוע לתלמידים שהוריהם מובטלים.

זבולון המר נולד ב1936 בחיפה. בבגרותו היה חבר ההנהלה הארצית של בני-עקיבא ושימש קומונר בסניפים רבים 
שלה. בצה"ל שירת במסגרת הנח"ל.  המר היה בוגר אוניברסיטת בר-אילן ביהדות ובתנ"ך, הוא קיבל תואר 

ובארצות-הברית.  לאחר מלחמת ששת הימים פעל  אוניברסיטאות בישראל  דוקטור לשם כבוד בכמה 
זבולון המר להפיכת המפד"ל ממפלגה שעיקר עיסוקה בענייני דת לתנועה שבמוקד עניינה נושאי ביטחון 
"גוש- תנועת  של  ובפעילותה  בהקמתה  בפועל  תמך   1974 בשנת  ארץ-ישראל.  שלמות  על  והשמירה 
אמונים".  בשנים 1977-1984 כיהן זבולון המר בתפקיד שר החינוך והתרבות. בתפקידו זה הנהיג חינוך 
חינם בבתי-הספר התיכוניים ובגני הטרום-חובה ופעל לקידום מעמדו של המורה. כמו כן הנהיג תוכנית 
לימודים בנושא שואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה, הנלמדת בבתי-הספר בכיתות י'. הוא פעל 

להעמקת לימודי היהדות בבתי-הספר החילוניים והקים ועדה עליונה לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי.   
1990–1992 חזר לכהן בתפקיד שר  ובשנים  לענייני דתות,  1986–1990כיהן המר בתפקיד השר  בשנים  

החינוך והתרבות. בשנת 1986 התפטר ד"ר יוסף בורג מהנהגת המפד"ל וזבולון המר נבחר לתפקיד מזכ"ל 
המפלגה. בעקבות ירידת כוחה של המפד"ל בבחירות לכנסת ה-11 (בשנת 1984) פעל המר למיתון עמדותיה 

האוכלוסייה  בקרב  החילוני  והמגזר  הדתי  המגזר  בין  גשרים  והקמת  שפלורליזם  בטענה  המדיניות 
היהודית חשובים משאלת ארץ-ישראל השלמה ויישובה. 

בשנת 1996 שב זבולון המר לכהן בתפקיד שר החינוך והתרבות. משנת 1997 כיהן גם בתפקיד שר 
הדתות וסגן ראש הממשלה. בתפקידים אלה כיהן עד מותו בשנת 1998. 
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שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!
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לא מח”כים הח”כים החדשים לא מבזבזים דקה 
יוצאים אל השטח. השבוע נצפו מסיירים  וכבר 
יאיר  המיועדים  הכנסת  חברי  השומרון  באזור 
)הבית  כלפא  וזבולון  ביתנו(  )הליכוד  שמיר 
היהודי(. שמיר ביקר באוניברסיטת אריאל ונטע 
והנגיד  דנון  יהודה  נשיא המוסד פרופ’  יחד עם 
יגאל כהן אורגד עץ בחורשה הסמוכה למתחם 
ילדי  נטע עצים עם  זבולון כלפא   . 1 המעונות 
עם  יחד  בברקן,  החדש  הממלכתי  הספר  בית 
ממלא  מסיקה,  גרשון  שומרון  מועצת  ראש 
במועצה  החינוך  אגף  ומנהל  דגן  יוסי  מקומו 
יוחאי דמרי. כמו כן, ביקר כלפא באריאל, איתמר 

ואלון מורה.

שומרים על יוסף כ-2,500 אזרחים נכנסו בשבוע 
מראחוב,  האדמו”ר  בהם  יוסף,  לקבר  שעבר 
קבוצה  עם  יחד  רוזנבוים,  מאיר  יחיאל  ר’ 
תהלים,  מזמורי  קריאת  לאחר   . 2 מחסידיו 
כולנו  “שנזכה  המשתתפים  את  האדמו”ר  ברך 
דשמיא  סיעתא  ושתהיה  יתברך  ה’  את  לעבוד 
עליו  יוסף  הצדק  קבר  שמירת  על  לעמלים 
רחבת  כי  לראות  נדהמו  המבקרים  השלום”. 
מזוהמת  הייתה  הקדוש  הציון  למבנה  הכניסה 
את  להעלות  ערבים  של  מניסיונות  ומפויחת 

המקום באש.

ספר  בתי  מ-700  למעלה  לזיכרון  מחנכים 
יציינו  וחילוניים,  דתיים  ויסודיים,  תיכוניים 
במערכת  קטיף  גוש  יום  את  הקרובים  בימים 
לכ”ב  שנקבע  זה,  יום  השער(.  )תמונת  החינוך 
גוש  יישוב  ראשון  עלה  שבו  התאריך   – בשבט 
הספר  לבתי  לאפשר  נועד   – לקרקע  קטיף 
להנחיל לתלמידים את פרק ההתיישבות בגוש 
ובצפון השומרון ולהעצים את סיפורו של הגוש 

התלמידים  של  החינוכי  בתהליך  שילובו  תוך 
בנושאים כמו אמונה, מדינה, ציונות והתיישבות. 
תערוכות  תחרות  תתקיים  לראשונה,  השנה, 
למקום  שיגיע  הספר  ובית  קטיף,  גוש  בנושא 

הראשון יזכה במערכת הקרנה.

וילדים,  נערים  אלפים  כששת  נטועה  תנועה 
חניכי מחוז שרון-שומרון של תנועת בני עקיבא, 
הקדומה  בשילה  עצים  בשבט  ט”ו  לרגל  נטעו 
. החניכים המשיכו מהאתר העתיק  3 שבבנימין 
במסלולי הליכה לכיוון היישוב עלי. אלפי חניכים 
נטעו  עקיבא,  בני  של  ירושלים  ממחוז  אחרים, 
זכו  ואף  את עצי ט”ו בשבט שלהם בגוש עציון 

להופעה של אהרן רזאל באתר ההרודיון.

לואדי  הסמוך  מג”ב  בבסיס  לאדמה  מתחברים 
בשיתוף  ייחודיות  נטיעות  השבוע  נערכו  קלט 
פעולה מיוחד בין הקק”ל , מג”ב, עולים חדשים 
מקצועות  הלומדים  רמלה  אמי”ת  ותלמידי 
. נחי אייל, חבר  4 חשמל, לקראת גיוסם לצה”ל 
הפרוייקט,  יוזמי  בין  שהיה  הקק”ל,  דירקטוריון 
בירך על החיבור המיוחד על רקע אהבת הארץ 
תושקה  החדשה  החורשה  להפריחה.  והרצון 
טיהור  ממתקן  מטוהרים,  ממים  שפכים  ע”י 

השפכים של הבסיס.

קיים  עציון  כפר  שדה  ספר  בית  בדו”צ  לוחמים 
שיירת  לוחמי  של  לזכרם  עיון  ערב  השבוע 
ובטוהר  לחימה  במוסר  שעסק  בערב,  הל”ה. 
ובהם  איש  מ-350  למעלה  השתתפו  הנשק, 
גרשון הכהן ומפקד המשטרה הצבאית  האלוף 
גוש  ההסדר  ישיבת  ראש  אוחנה.  מאיר  תא”ל 
הרב יעקב מדן, התייחס באירוע לשאלה  עציון, 
“צריך  צה”ל.  דובר  ביחידת  לשרת  צריכים  מי 

חיילים  שם  לשבץ  ולא  לדו”צ  לוחמים  להכניס 
הרב  אמר  אחר”,  דבר  לשום  מתאימים  שלא 
והוסיף: “בכירים בצה”ל הודו באזני שהתקשורת 

הצליחה להביא לפריצת אינתיפאדה נוספת”.

רב-ש”ץ בקרני שומרון נערך בט”ו בשבט שלב 
למבוגרים.  האזורי  התנ”ך  חידון  של  הגמר 
באירוע, שנערך בחסות תו”ם גלעד לזכרו של 
החייל גלעד סרי ע”ה, השתתפו 12 מתמודדים 
שומרון.  וקרני  קדומים  צופים,  יקיר,  מאיתמר, 
במקום הראשון זכה יאיר עטרי, רבש”ץ היישוב 

. השתתפו: רבה של קרנ”ש הרב יצחק  5 יקיר 
ארי, המנחה מר  בן  הרצל  הלוי, ראש המועצה 
ובני  בדימוס(  העולמי  התנ”ך  )חתן  פנחס  נריה 
משפחת סרי. בצוות השופטים כיהנו פרופ’ הרב 
יצחק קראוס, ראש מועצת קדומים חננאל דורני 
החידון  של  הראשון  התנ”ך  חתן  וקשי  ותומר 

האזורי.

אחוזי  את  מובילה  אל  בית  החיילים  של  הבית 
אגף  מנתוני  עולה  כך   – בישראל  לקרבי  הגיוס 
שנולדו  הגברים  כלל  מתוך  בצה”ל.  אדם  כוח 
בשנת 1991, המתגוררים ביישוב, 86% התגייסו 
אפרת  נמצאת  השלישי  במקום  קרבי.  לשירות 
הר  מועצת  החמישי  ובמקום  אחוז   80.4 עם 
חברון עם 78.4 אחוז התגייסות ליחידות השדה. 
מתגייסים  ארבעה  מכל  אחד  כי  פורסם  עוד 
ביישוב אפרת ממשיכים לקורס קצינים ולשירות 
קבע. ראש מועצת בית אל, משה רוזנבוים, בירך 
את המתגייסים ואמר כי “בני הנוער של בית אל 

מייצגים את הישראלי הציוני, הנאמן והיפה”.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: גור דותן, מרכז קטיף, מאיר ברכיה – מוא"ז שומרון, שחר כהן, 
מאיר זמן  הפקה:  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:
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