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לסמל פ הפכה  אדומה,  פרה  רשת 
על  לעמוד  אפשר  שאי  לפרשה 

פשרה.
אחכמה,  אמרתי  בחכמה,  ניסיתי  זה  “‘כל 
כל  על  שלמה:  אמר   - ממני’  רחוקה  והיא 
התורה כולה עמדתי, ועל פרשה זו של פרה 
אדומה, כיוון שהייתי מגיע בה, הייתי דורש 
בה, חוקר בה ושואל בה, אמרתי אחכמה – 

והיא רחוקה ממני “ )מדרש רבה(.
אולם דווקא הקביעה הזו – שלא ניתן להבינה 
- נותנת פתח להבנת מקומה וחשיבותה של 

הפרשה.
ברור ופשוט הוא שפרשת פרה אדומה באה 

לטהר את האדם מטומאת המוות. 
לפרשנים  ההיסטורי,  בפן  הן  נכון  הדבר 

המבארים שפרשה זו נכתבה בשנת הארבעים 
בעקבות  מדבר  מתי  של  מותם  גמר  לאחר 
הברור  ההלכתי  בפן  והן  המרגלים,  חטא 

שזאת דרך הטהרה בישראל.
המוות מטמא. אדם שנפטר הרי הוא טמא, 
כלים  אף  המת  עם  באוהל  הנמצא  כל  וכן 

פתוחים - הכל טמא. 
“יראת  כי  הקודש  באורות  כותב  קוק  הרב 
הבאה  הכללית,  האדם  מחלת  היא  המוות 
והולך  סובב  האדם  עמל  כל  חטא...  בעקב 
הוא להינצל מן המוות, ולא יבוא למטרתו כי 
אם בהגדילו את נשמתו, ממקורה הפנימי”. 

המוות מפחיד את רוב בני האדם. כל אדם 
באשר הוא מרגיש את מחוגי הזמן מתקדמים 
לו  נראים  וממילא הוא מתיירא. כל מעשיו 

שלנו
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המשך בעמוד 3

תעופה,  שדות  שני  ועיירות,  ערים  שבע 
חדשני  הייטק  ופארק  ציבור  מבני  עשרות 
- כל אלה עומדים להבנות בקרוב באישור 
באתרים  ושומרון.  יהודה  באזור  הממשלה 
רבים העבודה כבר בעיצומה, ובנוסף החלה 
את  לחבר  כדי  חדשים  כבישים  סלילת 
הכל יחד, שיהיה קל ופשוט. על מה אנחנו 
מדור  זהו  האם  שואלים?  אתם  מדברים, 
ולא.  לא  התמוז?  באמצע  לפורים  מיוחד 
הכלא מיתי, אך כל זה לא מיועד לישראלים 
בלבד.  לערבים  אם  כי  ביו”ש,  המתגוררים 
ומה עם חצי מיליון הישראלים המתגוררים 
הבניה  מכרזי  מספר  ובכן,  באזור? 
לישראלים עומד מאז הקמת הממשלה על 
אפס. בישעמדה השבת - עיקריו של מסמך 
חדש ומרתק שפרסמה השבוע לראשונה 
יש”ע אודות  מחלקת המחקר של מועצת 

היקף הבנייה הערבית ביו”ש.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

מצפור "שער לגלעד" בקידה
אסתר ארדיטי46פה ושם

דמויות מופת בעם ישראל

על הפרשה חוקת

פחד מוות
הרב צבי ארנון
רב המושב ניר גלים

המחנה הלאומי
שדולת ארץ ישראל הושקה השבוע בכנסת, בהשתתפות נציגי מועצת יש"ע וראשי ההתיישבות. 

בשדולה יהיו חברים 35 ח"כים מרוב סיעות הבית, רבע מהם - שרים בממשלה.

פה ושם
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

כאן בונים

ברחבי יהודה ושומרון פועלים 
הרשות  עם  יחד  שונים  גופים 
הפלסטינית לביצוע פרויקטים 
היקף  רחבי  תשתיתיים 
ראש  שהגה  התוכנית  תחת 
לא  עד  הפלסטיני  הממשלה 
ב-2009.  פיאד  סלאם  מזמן, 
המדינה  כי  קובעת  התכנית 
הפלסטינית שתקום תשתרע 
ושומרון  יהודה  שטחי  כל  על 
כולל   ,’67 גבולות  בסיס  על 
מזרח ירושלים. בכדי להצליח 

במרץ  הרשות  פועלת  בכך, 
 B לשטחי  השטח  של  החלוקה  את  לטשטש 
A ו C, ולקבוע עובדות בשטח בכל המקומות 
שבשליטה   C שטחי  על  מיוחד  דגש  עם   -
ישראלית מלאה. כל המסייר בשטח יבחין מיד 
בפעילות ערה המעידה כי התוכנית המדוברת 

כבר עברה לשלב הביצוע.

ממצאי המחקר שערכנו מראים כי כמעט בכל 
גדול  ישנו פרויקט  ושומרון  יהודה  אזור ברחבי 
ישראל.  שבשליטת  שטחים  על  המשתלט 
הנהגת הרשות פועלת לקביעת עובדות בשטח, 
דה-פאקטו  להכרה  להביא  שעשוי  באופן 
בקיומה של ישות פלסטינית בגבולות 67’. חלק 
מהפרויקטים ממומנים על ידי ממשלות זרות, 

בעיקר גרמניה.

ניתוח המשמעויות האסטרטגיות של הפעילות 
בשטח מעלה כי הרשות פועלת על בסיס מספר 
פלסטיני,  אורבאני  רצף  אסטרטגיים:  יעדים 
צירים  תפיסת  היהודית,  ההתיישבות  בידוד 
אסטרטגיים ושליטה על משאבי טבע ותשתיות.

ניתן  האזרחי  למינהל  שהוגשו  הבקשות  בין 
רוואבי,  לבניה:  המיועדות  ערים  חמש  למצוא 
“אור  בשם  תיירותית  עיר  ריחן,  אבו  נועיימה, 
הירח” על שפת ים המלח, ועיר נוספת בסמוך 
שתי  דיור,  יחידות   8,000 עם  מכמש  למעלה 
עיירות, פארק הייטק ובית חולים. עוד בתכנית: 
שני שדות תעופה בעטרות ובבקעה, מערכת 
ותחנוק  הערים  בין  שתחבר  מהירים  כבישים 
את ההתיישבות, והנחת סיב אופטי לתעבורת 

נתונים בין ירדן לרמאללה.

חוקי,  לא  באופן  בחלקן  מתבצעות  הפעולות 
תוך  בינלאומיים,  תכנון  לכללי  בניגוד  לעיתים 
עם  וההסכמים  הישראלי  מהחוק  התעלמות 
מדינת ישראל. התכנית של הפלסטינים בנוגע 
אישורים  דרישת  היא  אלו  בניה  להתחלות 

רטרואקטיביים כ”צעדים בוני אמון”.

הרשות  לאמון,  מאתנו  מצפים  הם  בעוד  אך 
עצמה מפרה כל הסכם או הבנה קודמת אליה 
ישראל הגיעה עימה. הסכם הביניים משנת 95’ 
קובע כי “אף לא אחד מהצדדים ייזום או יעשה 

הגדה  מעמד  לשינוי  צעד  כל 
מערבית לפני השלמת המשא 

ומתן על מעמד הקבע”.

התעקשות  כך,  על  נוסף 
התקפלות  על  הרשות 
 ,’67 לגבולות  ישראלית 
יחד  הגנה,  ברי  אינם  אשר 
מחויבותה  על  ההצהרה  עם 
חזרה  לקליטתם  לדאגה 
השיבה”,  “זכות  בעלי  של 
במדינה  לקליטתם  לא  אך 
הפלסטינית העתידית, מעלות 
ועל יחסה  תהיות רבות על מטרתה הסופית 

לקיומה ובטחונה של ישראל.

סכנה  המהווים  אלו  חמורים  מעשים  מול 
ישראל  ממשלת  מפגינה  ממשית,  ביטחונית 
התעלמות או הסכמה שבשתיקה. חמור מכך 
הממשלה  ביו”ש  הישראלית  להתיישבות   -
הבניה,  מכרזי  כל  של  קידומם  את  הקפיאה 
בעיקר בגושי ההתיישבות , גם כאלו שהובטח 
ראש  ידי  על  פעמים  כמה  כבר  אישורם 

הממשלה.

הסכנות  על  לעמוד  חייבת  ישראל  ממשלת 
הפלסטינית,  הרשות  מצד  עליה  המאיימות 
להורות על בחינה מחדש של כל הפרויקטים 
את  לאשר  וכמובן  ומדיני,  ביטחוני  בהיבט 
ביו”ש  הישראלית  בהתיישבות  הבניה  מכרזי 

ללא דיחוי. 

המסמך המלא אודות מיזמי הבנייה הערביים 
ברחבי יו”ש – באתר מועצת יש”ע: 

  www.myesha.org.il

נגוהות
w w w. a m a n a . c o . i l
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חשיבות.  חסרי  וממילא  וזמניים  כחולפים 
המוות מפחיד במיוחד במציאות ימינו כשכל 
קשות,  מחלות  על  וקוראים  שומעים  הזמן 

תאונות, מלחמות, על מעשי רציחה ועוד. 
כיוון שהמוות מפחיד, מנסה האדם לנעוץ את 
ידיו ולהיאחז בקרקע המציאות החומרית ובכך 
זהו מאבק חסר  להימנע מתחושת הארעיות. 
נאחז  יותר  שהוא  ככל  שלהפך,  כיוון  תקווה, 
בעולם החומרי הוא יותר מפחד מהמוות, יש 
לו יותר מה להפסיד כשיחדל להתקיים בעולם 

הזה. 
ממחלת  “להנצל  שהדרך  קוק  הרב  מבאר 
נשמתו.  הגדלת  דרך  היא  הכללית”   האדם 
של  מתמשך  בתהליך  האדם  עוסק  כאשר 
זמנו  את  משקיע  הוא  כאשר  נשמתו,  הגדלת 
ומרצו ב”מניות” הנכונות, אין חשש שיום אחד 

הוא יופתע כיצד הכל נגמר ולא יחשוב לרגע 
שכל מניותיו ירדו לטמיון. 

הברור  זהו  הנשמה  מהגדלת  משמעותי  חלק 
אל  האדם  של  ומקומו  מעמדו  בדבר  הנוקב 
של  סופיות  באין  ההכרה  האלוקות.  פני  מול 
הבורא אל מול הארעיות של האדם. ההכרה 
אל  וגדר  גבול  לה  שאין  האלוקית  בחכמה 
מול המוגבלות של החכמה האנושית. כל אלו 

“מייצבים” את האדם במקומו הראוי לו. 
כאשר בא אדם במגע עם המוות הוא נטמא. 
אותו  האוחז  לבלבול  ביטוי  היא  הטומאה 
בעקבות המפגש הנורא והקשה. הטומאה היא 
ביטוי ל”שקר” של המוות )הרב קוק שם( בבית 
הקברות יש לו לאדם שאלות רבות: מדוע זה 

קרה? כ”כ צעיר? הרי מעשיו טובים! וכו’  
הקב”ה  לנו  עוזר  אדומה  פרה  פרשיית  דרך 

- לך  להיחלץ מהבלבול הזה, מהטומאה הזו 
מעורבבים  מים  מעט  עליך  יזה  הוא  לכהן, 
באפר של פרה אדומה... כשם ששם אינך מבין 
מאומה, כך גם פעמים רבות שלא תוכל להבין 
של  הקברות,  בית  של  הקשות  הקושיות  את 

המפגש עם המוות. 
פרשת פרה אדומה נועדה, בשעות הקשות של 
המפגש עם המוות, להציב את האדם במקומו 
הראוי לו. מתוך ראיית הפער האין סופי בינו 
ובין אלוקים. מתוך ההבנה שהחכמה האלוקית 

לא תמיד ניתנת להבנה.
ורק אז, כאשר מבין הוא שאינו יכול להבין, רק 
אז כשמכיר במגבלות שכלו, רק אז יכול הוא 
המוות.  של  והבלבול  מהטומאה  להשתחרר 
ובאין לו יראה מהמוות יכול הוא לעסוק ביתר 

שאת בהגדלת נשמתו. 

על הפרשה חוקת
המשך מעמוד השער פחד מוות
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חדש בהוצאת ישיבת עטרת ירושלים:

לפרטים והזמנות:
ateret.ym@gmail.com  |  02-6284101

בס“ד

תשע"ג,  לרבנות  בחירות  של  בימים 
עניינה מהות  בדבר  יסודיות  שאלות  עולות 

של הרבנות ותפקידיה. 
חוברת זו  מציגה את השקפתם של מרן הרב ורבנו 

הרצי"ה בימיה הראשונים של הקמת הרבנות. 
הרבנו˙  הס˙דרו˙  על  לה˙בונן  "אסור 
כעל פ˜ידו˙ רגילהֈ בזה נגרום ה˙רועעו˙ 

"ֈמעמדם ˘ל רבני כל העולם

ל ק נ ר פ ב  ד נ

+
פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

מצפור "שער לגלעד" 
בקידה

נתנאל אלינסון
בפועל,  הארץ  כיבוש  מתחיל  השבוע   בפרשת 
שמנחל  הארץ  חבל  כל  את  כובש  רבנו  כשמשה 
של  נחלתם  תהיה  זו  לימים  חרמון.  הר  ועד  ארנון 
ַעל  ֲאֶשׁר  "ֵמֲערֵֹער  וחצי המנשה-   גד  שבטי  ראובן 
ְשַׂפת ַנַחל ַאְרנֹן ְוַעד ַהר ִשׂיאֹן הּוא ֶחְרמֹון" )דברים ד, 
מח(. נחל ארנון, הוא נחל איתן, אדיר מימדים, הפורץ 
מהרי מואב מול עין גדי, בצידו המזרחי של ים המלח. 
החרמון הוא גבולה הצפוני של מדינת ישראל דהיום.

יש  לחרמון,  הארנון  בין  האדיר  המרחק  אף  על  אף 

שניהם-  את  לראות  ניתן  ממנו  בארץ  אחד  מקום 
הארנון  בין  בתווך,  השומרון.  שבמזרח  קידה  מצפה 
אבותינו  נחלת  כל  את  מהמצפה  רואים   - לחרמון 
בהרי הגלעד: הר נבו, ערבות מואב, נחל יבוק, עמק 
נראים  כן  כמו  גלעד.  ומצפה  מחניים  אזור  סוכות, 
מגדלי רבת עמון והרכס עליו שוכנת העיר א-סלט. 
אם  וג'בל  עג'לון  רכס  את  לזהות  ניתן  ליבוק  מצפון 
ששימשה  גרופינא  את  בו  המזהים  יש  אשר  דרג', 
חודשים  בראשי  המשואות  השאת  מתחנות  כאחת 

ואת וואדי יבס- יבש גלעד המקראית.
שומרון.  מדבר  הדרו  במלוא  פרוש  למרגלותינו 
כחוליה  שנים  במשך  תפקד  השומרון  מזרח  אזור 
המקשרת בין הרי הגלעד לשדרת הר שומרון. בסוף 
מזבח  הירדן  עבר  שבטי  זה  באזור  בנו  יהושע,  ימי 

שנועד להזכיר לעם ישראל שהם חלק בלתי נפרד 
שבמזרח  הסרטבה  רכס  שני,  בית  בתקופת  ממנו, 
השומרון היה תחנה חשובה בהעברת הודעות משני 
קשר  היה  ביותר  החזק  הקשר  אולם  הירדן.  עברי 
שקיבל  מנשה,  שבט  ישב  השומרון  במזרח  הדם- 
משני  ובגלעד-  בשומרון  המשתרעת  גדולה,  נחלה 
עברי הירדן!  ובכך נשמר עבר הירדן המזרחי מחובר 

בנשמתו, לארץ כנען.
'חוות  בצומת  צפונה  פונים  למצפה?   מגיעים  כיצד 
ישוב הדעת'  וממשיכים על פי השילוט ל"הר קידה", 
עד לגבעה גבוהה שבה אנטנה  ושרידי בסיס צבאי. 
שבמזרח  למצפה  ונרד  בחנייה  הרכב  את  נחנה 
הליכה  במסלול  להמשיך  ניתן  מהתצפית  הגבעה. 

קצר ויפה עד היישוב קידה.

+
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אחוריתמראה
"מושב חדש שיאוכלס בעולים חדשים מארה"ב, יוקם 

בקרוב בגוש עציון. שמו טרם נקבע והוא מכונה בינתיים 
"עציון ג". ייחודו של המושב החדש, שיפעל כקואופרטיב 
של המתיישבים, הוא בכך שתושביו לא יתפרנסו מחקלאות 
אלא מתעשייה ומשירותים. חמש המשפחות הראשונות של 

המתיישבים כבר הגיעו ארצה והן מתגוררות בינתיים 
באלון שבות, בגוש עציון".

)מעריב מדווח השבוע לפני 40 שנה בדיוק על הקמתו 
של היישוב החדש עציון ג', שלימים ייקרא... אלעזר. מזל 

טוב!(.

The Me’arat Hamachpela Heritage Fund
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 אסתר ארדיטי
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

על מעשה גבורה זה, זכתה ארדיטי בעיטור המופת, ומאז ועד היום 
היא החיילת היחידה שזכתה בעיטור זה. 

הפסיקה  הימים,  ששת  מלחמת  פרוץ  עם  הסיפור:  סוף  זה  אין  אך 
אסתר את לימודיה וחזרה להתנדב במד"א. ביום בו נעו הצנחנים לכיוון 
העיר העתיקה היתה ארדיטי בתורנות. כשעברו המשוריינים ברחובות 
בית  את  "לשחרר  "לאן?"  החיילים:  אחד  את  אסתר  שאלה  ירושלים 
הילדים  את  סידרה  הביתה,  היא  חזרה  מיד  לה.  השיב   - המקדש!" 
אל  כשהגיעה  החיילים.  אל  האמבולנס  עם  והצטרפה  בטוח  במקום 
היא  רפואי.  צוות  ואנשי  חיילים   - פצועים  המון  מצאה  הירדני  הגבול 
לכינוי  זכתה  מאז  בשטח.  בפצועים  וטיפלה  הלילה  כל  שם  נשארה 

"מלאך הצנחנים".

מתחילה  לפתע  בחצור.  החיל  בבסיס  לילה.   .1954 בנובמבר   29
סופה עם ברד וגשם כבד. 2 מטוסי מוסקיטו של חיל האויר מקבלים 
גורמת  בחשמל  פתאומית  תקלה  מיד.  הבסיס  אל  לחזור  פקודה 
לתוך  מתרסק  המטוסים  ואחד  הנחיתה  במסלול  מוחלט  לחושך 

שדה חרוש סמוך לשדה התעופה.
סיימה  לכן  קודם  ששבוע  צעירה,  חיילת  יושבת  הפיקוח  במגדל 
קורס חובשים בחיל האויר. אסתר בת ה-17 ממהרת אל האמבולנס 
ומתחילה להתקדם אל מקום ההתרסקות.  החונה בקרבת מקום 
מכונת היריה של המטוס אחוזת אש ויורה לכל הכוונים. איש לא מעז 
ורק אסתר, ששומעת זעקה לעזרה  להתקרב אל המטוס הבוער, 
מתוך הלהבות, יורדת מהאמבולנס ורצה אל תוך התופת, מתעלמת 

מצעקות של חיילים אחרים שקוראים לה לעצור. 

ממשקלה  מכפול  יותר  (שמשקלו  הפצוע  הנווט  את  מאתרת  היא 
בטוח  מקום  אל  האש  מתוך  אותו  וגוררת  הצעירה)  החובשת  של 
בתעלה סמוכה. הנווט, שלמה הרצמן, עודנו בהכרה מלאה, ומספר 
לה שהטייס - יעקב שלמון - בתוך המטוס  ופצוע קשה. היא חוזרת 
בריצה למטוס הבוער ומוצאת את שלמון מחוסר הכרה ועדיין קשור 
לכסאו. כשהיא מתכופפת כדי לשחרר אותו, עובר כדור ליד מצחה 
יעקב. למרות זאת מחלצת ארדיטי את הטייס  וחודר אל ראשו של 
ממושבו, ומצליחה לגלגל אותו לתעלה הבטוחה, בה שכב הנווט. כמה 

שניות לאחר מכן מגיעה האש למכלי הדלק, והמטוס מתפוצץ.
חייו של הטייס ניצלים והנווט נפטר לאחר 10 ימים בבית החולים.




דגן
ה 

תקו

אסתר ארדיטי נולדה ב-1937 בסופיה בירת בולגריה. במלחמת העולם השנייה גורשה משפחתה לאיטליה. אמה נהרגה 
במהלך המלחמה כאשר משאית של חיילים גרמנים פגעה בה בעודה רוכבת על אופניה. אחיה נפטר ממחלה לפני שמלאה 
לו שנה. לאחר המלחמה השתקמה בהדרכת אריה אבישר במחנה בפירנצה. למדה בבית ספר איטלקי. בשנת 1953 (בגיל 
16) סיימה את לימודי בית הספר התיכון, והחליטה לעלות לישראל, למרות התנגדותו של אביה. היא עלתה עם אחיה 
במסגרת גרעין עלייה (קבוצת עולים), ונקלטה בקיבוץ עמיר שבגליל. אחרי זמן קצר התפרקה קבוצת הצעירים שהרכיבה 

את הגרעין, ואחיה של ארדיטי חזר לאיטליה. היא נסעה לתל אביב, והחליטה להתגייס לצה"ל. היא הוצבה בחיל האוויר 
ונשלחה לקורס חובשים, אותו סיימה בהצלחה ב-22 בנובמבר 1954. לאחר שסיימה את שירותה הצבאי, למדה בבית הספר 

ירושלים. משנת 1967 עבדה  לאחיות שבבית החולים כרמל בחיפה. היא עבדה כאחות וכנהגת אמבולנס במד"א 
כמדריכת טיולים. בשנת 1975 קיבלה אות התנדבות מיוחד מנשיא המדינה אפרים קציר. בהמשך עבדה במשרד 

התיירות כמדריכת תיירים (בעיקר תיירים מאיטליה). בשנים האחרונות לחייה הביעה התנגדות נחרצת לחלוקה 
אפשרית של העיר ירושלים. ארדיטי נפטרה ב-20 בפברואר 2003, בגיל 66, בעת ביקור קרובים באיטליה.



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

תמונות: מרים צחי – מקור ראשון, פאני אלימלך, גרשון אלינסון וועד 
מתיישבי השומרון  הפקה:  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי
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זהה אתהדמות
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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!

 

      

events@binyamin.co.il
052-7710220   | 02-9979333 

   www.n-binyamin.co.il
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המועצה  תושבות  נשים  כ-1,500  נשית  עוצמה 
האזורית שומרון, חילוניות ודתיות, חיילות ואזרחיות 
השתתפו השבוע בערב נשים “יוצאות מהקופסא” 
את  לממש  נשים  לעודד  במטרה  תקווה,  בשערי 
יכולתן להתפתח בפן האישי והעסקי. באירוע הופיע 
1 שהקדיש את השיר “אין עוד  הזמר שלומי שבת 
מלבדו” לאמה של אדל ביטון שמאושפזת בעקבות 
בה  המכונית  לעבר  שייודו  מאבנים  קשה  פגיעה 
נסעה. במקום הוצבו למעלה מחמישים דוכנים של 
והתקיימה  היצירה  תחומי  מכל  מהשומרון  יוצרות 

הרצאה של ארגון “מט”י יו”ש”.
שנה  שבעים  לרגל  חגיגי  אירוע  בקרקע  נאחזים 
לעליית קיבוץ כפר עציון לקרקע התקיים השבוע 
בירושלים. במהלך הערב נערכו שני מושבים אודות 
כפר עציון עד מלחמת העצמאות ולאחריה ומושב 
שנגע לזיכרון הבניין והרוח. בין המשתתפים: ראש 
מועצת גוש עציון דוידי פרל, מזכ”ל הקיבוץ הדתי 
נחמיה רפל, ראש הקתדרה ללימודי קק”ל פרופ’ 
יוסי כץ, מנכ”ל יד יצחק בן צבי יעקב יניב, ד”ר יאיר 
של  שירה  מופע  נערך  לסיום  כץ.  יוסי  ופרופ’  פז 

חיים ויצחק לווינוביץ “מניגוני כפר עציון”.
בית קבע באתר הקרוואנים שבשכונת גבעת הדגן, 
)ג’(  השבוע  נערך  אפרת,  של  הצפונית  השכונה 
טקס הנחת אבן הפינה למבנה הקבע של ישיבת 
“שיח יצחק” השוכנת במקום מאז שנת 1999. בין 

2 המאות שהשתתפו: ראש המועצה עודד רביבי 
משה מושקוביץ  יו”ר הישיבה  שולי מועלם,  , ח”כ 
וראש הישיבה הרב יאיר דרייפוס. בטקס נכחו גם 
זצ”ל,  ברויאר  יצחק  ד”ר  הרב  של  משפחתו  בני 

אשר על שמו נקראת הישיבה.

בדוכני  לבקר  תספיקו  עוד  אם  בכתום  ספרים 
לכם  ממליץ  קטיף  מרכז  העברי,  הספר  שבוע 
קטיף  גוש  של  סיפורו  את  המתארים  ספרים  על 
דברי   – קטיף  תורת  היהודית:  מהמורשת  כחלק 
תורה מאת רבני גוש קטיף, קיץ כתום- רומן מאת 
הסופרת אסתר שטרייט-וורצל, חול בגרביים- סרט 
מוזיקלי מאת אריאלה סביר. כתום המאבק- ספרו 
של אליישיב רייכנר. כשהשמים פגשו את הארץ- 
ושירים  הגיגים  קטוף-  וחלום  אהרוני,  שרה  מאת 

של נוער גוש קטיף הכואב, כותב ומתגעגע.

השבוע  פרסם  דופן  יוצא  באורח  לים  מעבר 
של  דעה  מאמר   3 הבריטי  “הגרדיאן”  העיתון 
חבר הנהלת מועצת יש”ע, דני דיין, בשבח מפעל 
ההתיישבות ביהודה ושומרון. במאמרו הנושא את 
‘התנחלויות’  מכנים  שאתם  “היישובים  הכותרת: 
עומדים על קרקע מוסרית איתנה”, תקף דיין את 
אשטון,  קתרין  האירופי,  האיחוד  של  החוץ  שרת 
המאמר  ההתיישבות.  למפעל  העוין  יחסה  בשל 
כלל  בדרך  הנחשב  בעיתון  בולט  במקום  פורסם 
לביקורתי מאד כלפי ישראל וכן באתר האינטרנט 

הפופולרי שלו, ועורר הדים רבים.

שר החינוך הרב שי פירון הפתיע את  בגלל הרוח 
לסדנא  שהגיעו  מיכאל  מעגן  קיבוץ  מכינת  חניכי 
של  הרוח”  “משיב  עציון  לגוש  ימים  מספר  של 
OU ישראל. השר הדגיש את חשיבות הקשר בין 
ישראל:   OU מנכ”ל  ברמן  אבי  לדתיים.  חילוניים 
“שמחנו על תמיכתו של השר. מקווים שהמכינות 
כחלק  ושומרון  יהודה  אזור  את  ויפקדו  ימשיכו 

מפרויקט “משיב הרוח”.

השומרון  מתיישבי  ועד  של  פעילים  הארץ  טּוב 
“נשים  של  ההפגנה  משתתפי  את  השבוע  הפתיעו 
פירות  יינות,  “הכיבוש”.  נגד  מר”צ  ונוער  בשחור” 
 4 יבשים ומוצרי חלב אורגניים מתוצרת השומרון 
חיכו למפגינים הסקרנים. “פעילי השמאל הצטופפו 
בסמוך לשולחן שהקימו פעילי הוועד והתלהבו מהיין 
האיכותי”, מציין שגיא קייזלר, מנכ”ל ועד המתיישבים. 
כשהבינו שמדובר במוצרים מהשומרון, הם עזבו את 

המקום ושבו להפגנה בכיכר ממול. 

הבינלאומית  הזית  שמן  בתחרות  טוב  שמן 
הבד  מבית  הזית  שמן  זכה   TERRA-OLIVO
ביותר  הטוב  הזית  שמן  בתואר  אחיה”  “משק 
בירושלים  השנה  שנערכה  לתחרות,  בישראל. 
העולם.  מרחבי  שונות  דוגמאות   489 סה”כ  נשלחו 
שמני הזית נשלחו מ-21 מדינות שונות, ביניהן ספרד, 
השמנים  ומרוקו.  יוון  ארה”ב,  ארגנטינה,   איטליה, 
שהשתתפו מייצגים מעל 80 אזורי גידול שמני זית 
בעולם והתחרות שנחשבת למדד העיקרי לאיכות 
 שמן זית ומפוקחת על ידי ארגון שמן הזית העולמי.
דרוש מנהיג השבוע התכנסו בקרני שומרון תלמידי 
בתי הספר במועצה המקומית לחגוג את סיומו של 
לימוד שארך שנה בנושא מנהיגות. הלימוד שהובילה 
 5 הרכזת הפדגוגית עליזה ליפסקר סוכם בחידון 
בנוכחות  בישוב  המחודש  הפיס  באולם  שהתקיים 
רוטנברג-  יואב  בחידון:   זכו  רבים.  ואורחים  הורים 
מ”משואה”,  שרעבי-  נעה  “ברקאי”,  הספר  מבית 
אופק אלחיאני מבית הספר “רימו”ן”, ונבו דובב מבית 
הספר “לפידים”. ראש המועצה הרצל בן ארי ויאיר 

ושדי מנהל מחלקת החינוך נשאו ברכות.

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

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

יום המילואים בכנסת
את  הכנסת  ציינה  שלישי  ביום 
יום ההוקרה למערך המילואים 

שומ המילואים  "נשות  ־בסימן 
דיוני  במהלך  הבית".  על  רות 

הצ הועלו  השונות  ־הוועידות 
לא  להקל  במטרה  שונות  עות 
למילואים  היוצא  רק על החייל 
אלא גם על משפחתו השותפה 
זה  נושא  רבה.  במידה  למהלך 

־חשוב ביותר ואנו נעקוב ונדאג שהדברים ייושמו. לא פשוט להשאיר מש
פחה ועבודה ולצאת באמצע החיים לאימון ופעילות מבצעית. אבל קשה 
הרבה יותר להיות זאת שנשארת בבית כשכל העומס מוטל על הכתפיים. 
חברי 'ישראל שלי' מצדיעים באהבה לחיילי וחיילות המילואים, לבני הזוג 
שמשרתים את המדינה לא פחות, להורים, לילדים ולמעסיקים - בלעדיכם 

כל זה לא היה אפשרי.

שומרים על "שומרי הסף"
סדרה  אלה  בימים  מקרין  הראשון  הערוץ 
המבוססת על הסרט "שומרי הסף". לאחר 

דיון מאוזן, שנו ־כל פרק מתקיים באולפן 
תן ביטוי למגוון הדעות. הדבר לא מצא חן 
בעיני דרור מורה, יוצר הסרט. כנראה שהוא 
בעד חופש ביטוי, אבל רק מצד אחד. מורה 
והתעקש  והמאוזן  הענייני  לדיון  התנגד 
החד- הסיפור  רק  יהיה  שיוצג  שהסיפור 

לבמה  שזכה  מורה,  בסרט.  המוצג  צדדי 
חסרת תקדים בערוץ הראשון, תקף ללא הרף: הפאנל "מגמתי", ההחלטה 
היא "הוראה פוליטית", ועדיף לצופי הערוץ הראשון לזפזפ מיד ל"אח הגדול". 
נו באמת. תפקידנו להראות לערוץ הראשון שהעם תומך באיזון ובדיון ענייני.  
חברי 'ישראל שלי' חיזקו בדף הפייסבוק של רשות השידור את הנהלת הרשות 
שעומדת בלחץ וביקורת מאסיביים מצד שמאל, תוך השתלחות חריפה מצדו 

של דרור מורה.


