מעל ל 2,500-נשים השתתפו בט"ו באב בפסטיבל "מחוללות בכרמים" המשחזר את חג
המחולות התנ"כי בשילה הקדומה [עמ' אחורי]
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אסתר פרץ

על הפרשה  -עקב

יש”עמדה
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מדור
המייסדים

6

ישראל
שלי

ברוכים הבאים לארץ!

8

מה
קורה

ממשיכים להקים
כפרי סטודנטים

היתכן שארץ ישראל
תהיה רעה?

זמני השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:28
18:49
18:41

יציאה
19:44
19:47
19:47

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:44
18:47
18:40

יציאה
19:42
19:45
19:46

הרב אביחי קצין
ראש בית המדרש "שערי מדע ומשפט" וראש בית המדרש "ראשית" ברעננה

ספר דברים גדוש בפסוקים המתייחסים
לארץ ישראל .רבים מהם עוסקים בשבחה
של ארץ ישראל .כך מתארת התורה את
ארץ ישראל בפרשה שלנו:
"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא
כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר
תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק.
והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ
הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים.
ארץ אשר ה' אלקיך דרש אתה תמיד עיני ה'
אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".
התורה משווה בין ארץ מצרים ,שמשם
יצאתם ,בה דרך ההשקיה היא על ידי
האדם .הוא ההולך ברגליו ומשקה את
השדות .לעומת זאת ,דרך ההשקיה בארץ
ישראל טבעית ומי הגשם הם המשקים

את השדות.
מה משמעותה של השוואה זו? רש"י סבור
שהתיאור הזה מלמד על יתרונה של ארץ
ישראל" :לא כארץ מצרים הוא  -אלא
טובה הימנה" .ובמה היתרון? "ארץ מצרים
הייתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך
ולהשקותה וצריך אתה לנדד משנתך
ולעמול ,והנמוך שותה ולא הגבוה ,ואתה
מעלה המים מן הנמוך לגבוה .אבל זו -
למטר השמים תשתה מים אתה ישן על
מטתך ,והקב"ה משקה נמוך וגבוה ,גלוי
ושאינו גלוי ,כאחת":
נכדו של רש"י ,הרשב"ם ,מפרש אחרת.
לדעתו מסקנת תיאור דרך ההשקיה היא
המסקנה המפתיעה הבאה" :כי הארץ הזאת
טובה מארץ מצרים לשומרי מצוות ,ורעה
המשך בעמוד 3
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המערכת /

מים לדאוד המלך

ישעמדה
זוהי אינה הפעם הראשונה בה אנו כותבים בבמה
זו על משבר המים החמור שפוקד ישובים רבים
בשומרון ובבנימין ,ביניהם גם ישובים ערביים
רבים .מסתמן כי המשבר עומד כרגע בתהליכי
פתרונות מידיים ,שתוצאותיהם ייראו אי"ה בזמן
הקרוב ,ובתהליכים לטווח הרחוק ,אשר אמורים
להסדיר את נושא תשתיות המים ולהפסיק את
הבעיה שחוזרת על עצמה כל קיץ .יחד עם הבעיה
הקשה לכשעצמה ,מסתבר כי ארגוני שמאל
וארגונים פרו-פלסטיניים מנצלים את חוסר
הידיעה של הציבור בעניין ,ומשתמשים בסוגיית
המים ככלי אשר מטרתו גרימת דה-לגיטימציה
למדינת ישראל והגברת האיבה בין שני הצדדים
כשהתכלית היא אי-נורמליזציה של היחסים.
אבל אנחנו מקדימים את המאוחר .הכל מתחיל
מכך שרוב מאגרי המים נמצאים מתחת לאדמה,
לכן ,הגבולות הבינלאומיים המוכרים שמסומנים
על המפה ,שאמורים באופן תיאורטי להציג את
הרשות ששולטת על המים באותו אזור ,אינם
יכולים לענות על השאלות בנוגע לזכויות על
המים .מכיוון שכך ,רק שיתוף פעולה אזורי בין
כל הגורמים יכול לפתור את הסוגיה .במסגרת
הסכם אוסלו ב' הוקמה וועדת מים משותפת
שתפקידה הוא טיפול בכל הנושאים הקשורים
למים וביוב ביהודה ושומרון .מאותן סיבות ,נושא
המים מופיע גם בהסכם השלום בין ישראל לירדן,
מתוך ההבנה ששיתוף פעולה בין כל הצדדים
יועיל לכולם ויאפשר לכולם לקבל את כמות
המים המספקת לתושביו.
ארגוני השמאל והארגונים הפרו-פלסטיניים
מנסים שוב ושוב להציג נרטיב שקרי ,לפיו ישראל
אינה מכבדת את המשפט הבינלאומי ביחס למים,
בעוד לפי נתוני רשות המים ישראל מספקת
לרשות הפלסטינית כמות מים בהיקף גדול
בהרבה מהכמות אליה התחייבה במסגרת

ההסכמים .אותו שקר גם מאשים את ישראל
בכישלונם של פרויקטים פלסטיניים לפיתוח
תחום המים ברשות ,ביצירת משבר מים בעזה
ובהפליה בין כמות המים המגיעה לישובים
הערבים ביו"ש לבין כמות המים שמגיעים לישובים
היהודיים .לצערנו ,ארגונים האלה פוגעים קשות
בתדמיתה של מדינת ישראל ,במקום לפעול
לשיפור הנגישות של תושבי הרשות הפלסטינית
למים.
הנה מספר טענות שקריות שמגיעות מאותם
ארגונים ,כלפי ההתנהלות של מדינת ישראל
בנושא המים ,והפעם עם האמת כפי שהעובדות
מוכיחות:
השקר" :ישראל מנצלת מאגרי מים של הרשות
הפלסטינית לטובת אספקה להתנחלויות".
האמת :זוהי כמובן טענה שניתן להפריך בקלות.
מכיוון שהסכם המים מאפשר לרשות הפלסטינית
לקדוח בשטחה בארות באופן חופשי ו"מקורות"
יכולה לקדוח רק בהסכמת הרשות בוועדת
המים המשותפת ,רוב בארות המים באזור יהודה
ושומרון הן בבעלות פלסטינית .למעשה ,מתוך
 114.8מיליון מ"ק שסיפקה ישראל בשנת 2015
ליהודה ושומרון 64 ,סופקו לפלסטינים ו50.8-
סופקו לישראלים .בניגוד לטענת אותם ארגונים,
מדינת ישראל מספקת כמות של מים מתוך
מקורותיה גם כדי לספק מים לתושבי הרשות.
השקר" :ישראל מרוויחה המון כסף מהעברת
המים לפלסטינים".
האמת :הטענה הזו לא מסתדרת עם המתמטיקה
הפשוטה ,לפיה המחיר הריאלי לגבייה לפי
הסכם המים הוא  ₪ 3.93למ"ק ,אך "מקורות"
מוכרת את המים במחיר של  ₪ 2.84למ"ק .זאת
אומרת ,ש"מקורות" מוכרת את המים במחירי
הפסד ,וישראל מפסידה  ₪ 1.09על כל קוב מים

שעובר לרשות הפלסטינית .למעשה ,הצרכן
הישראלי משלם מחיר גבוה על המים ומסבסד
את הצרכן הפלסטיני".
השקר" :ישראל לא מעבירה לרשות הפלסטינית
את כמויות המים שהתחייבה להם בהסכם
אוסלו".
האמת :ישראל מעבירה היום לרשות הפלסטינית
 180מיליון קוב מים בשנה ,שזה הרבה יותר מים
ממה שהתחייבה במסגרת הסכמי אוסלו – 145
מיליון קוב בשנה.
השקר" :ישראל מעבירה לפלסטינים מים
מלוכלכים ולא ראויים לשתייה".
האמת :ישראל מעבירה מים איכותיים ביותר
דרך צינורות של מקורות ,אבל עשרות בארות
פיראטיות מעבירות לשטחי הרשות מים גנובים
ומזוהמים .כמות השפכים שמייצרים הפלסטינים
כיום נאמדת בכ 52-מיליון מטר מעוקב לשנה.
מכלל כמות זו ,כ 4-מיליון מטר מעוקב לשנה
בלבד מטופלים במתקנים פלסטינים ,וכ14-
מיליון מטר מעוקב לשנה מטופלים במתקנים
ישראליים .יתר השפכים ,כ 34-מיליון מטר מעוקב
לשנה ,מזהמים את מי התהום ואת הסביבה
הישראלית והפלסטינית.
הנתונים מוכיחים כי ערביי ארץ ישראל זוכים
לאספקת מים מהטובות במזרח התיכון ,וברור
לכל לאחר חמישים שנה בהם עם ישראל חזר
אל חבלי מולדת ,שתשתיות המים שודרגו באזור
באופן משמעותי רק בעזרת מדינת ישראל .את
הנתונים והעובדות האלה כולנו צריכים לדעת
כדי שנוכל להילחם בשקר שמנסים להעליל
עלינו בעולם.
 -חלק מהנתונים במאמר נלקחו מאתר מכוןהמחקר  NGO Monitorומאתר רשות המים --

קדומים  -חלוצת ההתישבות בשומרון
גאה להזמינכם לאירוע:

 40שנה של בניין ועשייה

של רוח ציונית ולאומית בישוב הארץ ובבניינה

המתחדשת
שנה

להתיישבות

בשומרון

שלישי ,כ״ו באב תשע״ו 30.8
שכונת מצפה ישי ,קדומים
בשעה 20:30

מיצג ענק בליווי אומנים אורחים
במעמד:
הרב הראשי לישראל  -הרב דוד לאו שליט”א
שר החקלאות  -חה״כ אורי אריאל
שרת התרבות והספורט  -חה״כ מירי רגב
סגן שר הביטחון  -חה״כ הרב אלי בן דהן
רבנים ,אישי ציבור וידידי ההתיישבות בארץ

חנן בן ארי
אביחי פז גרינוולד
להקת הקצב  -דמנטה

הכניסה חופשית!
לפרטים09-7928665 :
 2יש”ע שלנו

יונתן רזאל

דוד

ד׳אור

נשמח לראותכם

חננאל דורני  -ראש המועצה
וכל בית קדומים

דינר

היתכן שארץ ישראל תהיה רעה?
מכל הארצות ללא שומרים".
ארץ ישראל אינה תמיד טובה .יתירה מזו,
היא עלולה להיות רעה יותר מכל הארצות.
ומדוע? מסביר הרשב"ם כי בארץ מצרים
אין זיקה בין המצב הרוחני לצריכת המים.
לעומת זאת ,בארץ ישראל האדם צריך
להיות ראוי לגשם היורש אליו מן השמים.
ולכן לשומרי מצוותיו טובה הארץ ,אך
לעוברי מצוותיו היא רעה מכל הארצות.
ביטוי ליסוד זה מצאנו בגמרא בכתובות
המתארת מפגש מעניין אחרי חורבן הבית:
"תנו רבנן :מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה
רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים,
והיו תלמידיו מהלכין אחריו .ראה ריבה
(נערה) אחת שהיתה מלקטת שעורים
מבין גללי בהמתן של ערביים" .לאחר
שיחה קצרה איתה מגלה ריב"ז שהנערה
היא בתו של נקדימון בן גוריון ,מעשירי

המשך דבר תורה מעמוד השער

ירושלים .והוא ,רבן יוחנן בן זכאי ,נכח
בחתונתה וזוכר את הסכום העצום שהיה
כתוב בכתובתה.
למראה הנפילה הגדולה הזו ,הוא מפתיע
באמירה הבאה" :בכה רבן יוחנן בן זכאי
ואמר :אשריכם ישראל ,בזמן שעושין
רצונו של מקום  -אין כל אומה ולשון
שולטת בהם ,ובזמן שאין עושין רצונו
של מקום  -מוסרן ביד אומה שפלה,
ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן
של אומה שפלה".
בכיו של רבן יוחנן בן זכאי מובן.
אולם הקביעה המתלווית אינה מובנת:
"אשריכם ישראל"?! על מה? על שמוסרן
בידי בהמן של אומה שפלה?
המהר"ל מפראג הסביר שכאן מצאנו את
אותו עיקרון הייחודיות של עם ישראל
שבא לידי ביטוי הן ברגעי השיא והן

ברגעי השפל .שניהם מבטאים את
העובדה שעם ישראל מיוחד הוא .כך
גם ארץ ישראל .מיוחדת היא למי שראוי,
ורעה מכל הארצות למי שאינו רצוי.
יהיה רצון שנהיה ראויים לברכתה של
ארץ ישראל.

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל*9248 -
לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

כת הכיתה הקטנה
מהפ שנייה  -מתרחבת!
והסייעת ה

גם השנה ,תימשך רפורמת הסייעת השנייה

הוספנו סייעת שנייה בכל גני הילדים הציבוריים
•  3אנשי צוות ילוו את ילדיכם במהלך השנה ויעניקו להם חינוך אישי יותר ואיכותי יותר,
בסביבה חינוכית עשירה יותר.
• תוספת סייעת שנייה תינתן לגני הילדים בגילאי  ,3-4אשר בהם מעל ל 29 -ילדים.

גם השנה ,תימשך רפורמת הכיתה הקטנה

משרד החינוך
מאחל לכם
שנת לימודים
מוצלחת!

הרחבנו השנה את התכנית גם לכיתות ב‘
• במקום  40תלמידים ,הוקטנו הכיתות ל 28 -תלמידים בממוצע,
ברחבי הארץ ,על מנת שילדיכם יזכו לחינוך איכותי יותר ואישי יותר.
• בתוך  3שנים כל כיתות בתי הספר היסודיים יוקטנו.
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סיפורה של אסתר פרץ

צילום :חברת "יעף צילומי אויר" .באדיבות :ארכיון מעלה אדומים.

מדור
המייסדים

מעלה אדומים

לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

מעלה אדומים כפי שנראתה ממעוף הציפור בשנת  .1976המבנה הגדול שימש כמטבח וחדר האוכל הציבורי

 //ניצן פורת ,שחר גנז
ורעות בריטברד
סיפור מתוך הספר "כדי להגשים חלום –
סיפורי ראשונים על אודות הקמת היישובים
בבנימין" בהוצאת אולפנת עפרה.
עריכה :אחינעם ראבילו.
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צילום :לע"מ .באדיבות :ארכיון מעלה אדומים.

אסתר פרץ ממייסדי מעלה אדומים ותושבת
היישוב כיום .מיוזמות הקמת מערך החינוך המיוחד
במעלה אדומים.
להיות מסודרים מדיי
נישאנו בשנת  1970וכבר מתחילת דרכנו כמשפחה
היינו 'מסודרים' :שלא כמקובל בקרב זוגות צעירים,
הייתה לנו דירה משלנו ,שנינו השלמנו מסלול
לימודים אקדמי ,לי היה תואר ראשון ולאבנר –
שני ,וכל אחד מאתנו עבד במקום עבודה מסודר.
לא נותר לנו אלא לשמוח בחלקנו ,לבנות את
משפחתנו בדירתנו הנעימה בשכונה הירושלמית
"יפה נוף" ולחיות בנעימים .בתאוריה זה נשמע נפלא.
במציאות – זה אכן היה נפלא ,אלא שהמחשבה
על חיים שכל שיידרש מאתנו בהם יהיה 'להתברגן
בירושלים' ערערה קצת את השלווה המצופה.
הרגשתי שאם בפעולות הללו יסתכם כל שנעשה
בחיים ,הרי שנכונים לנו חיים משעממים ,והתחלתי
לחפש רעיונות לאתגרים שיוסיפו להם 'צבע' ועניין.
באשר תלך – אלך ...בהתראה של יום אחד
במוצאי שמחת תורה תשל"ה ,נערך "מבצע
הקפות" ,שבו עלו גרעיני התיישבות לנקודות
ברחבי יהודה ושומרון והחליטו להקים בהן יישובים.
בלילה שלמחרת המבצע ,עלואבנר וארבעה
מחבריו להר הצופים ומשם גלשו מזרחה במורד
ההרים .הלכו והלכו עד שהגיעו למקום שבו שוכנת
היום"גבעת המייסדים".רצה הגורל ודווקא שם
עצרו אותם כוחות צה"ל" .מה אתם עושים? חזרו
מהר למקום שממנו באתם!" אמרו להם .באותו
הרגע גמלה ההחלטה בלב הארבעה" :פה נקים
יישוב!" .בבית ,שאלני אבנר לדעתי להצטרף ליזמה:
"תראי" ,הוא פנה אליי" ,עולה רעיון להקים יישוב
במעלה אדומים" ,ואז עבר לטון של שאלה" ,מה
דעתך?" .תשובתי הייתה תכליתית" :אני מוכנה
לבוא לכל מקום .איני יכולה לבוא לפגישות ולטפל
בתכנונים וכד' ,תגיד לי יום אחד קודם ,ואני אורזת
את הבית ובאה אתך" .להקמת מעלה אדומים
הצטרפו שלושה גרעינים :אחד של צעירי מפא"י

ואחד של צעירי הליכוד ,והגרעין השלישי ,שאליו
הצטרפנו גם אנחנו ,גרעין של "גוש אמונים".
ההרכב הזה יצר חיכוכים ,התגוששויות ומתחים
על רקע 'המאבק על הבכורה' .כיוון שבתקופה זו
הייתי בבית ,מטופלת בשני ילדים קטנים (ושלישי
בדרך) ,לא הייתי מעורבת בהם ,ואני שמחה על כך.
למה ללכת לגור במדבר?
בגרעין של "גוש אמונים" היו עמנו זוג חברים
משכבר :מולי וננה בן-ארי .שמחנו שהם באים
עמנו ,אבל חברים אחרים ,שלא הצטרפו לגרעין,
הסתכלו עלינו במבט שתימהון וחוסר הבנה מוחלט
נשקפו ממנו" .יש להם הכול" ,חשבו בלבם" ,דירה
נחמדה בשכונה מבוססת ,החיים שלהם מסודרים,
איזה שיגעון תקף אותם? מה הטירוף הזה ללכת
לגור במדבר?" .מבחינת ההסתכלות השטחית –
איאפשר לומר שלא צדקו .בכל האזור – מירושלים
ועד יריחו – למעט בסיס צבאי אחד ,לא היה כלום.
התיישבות או מחנה עובדים?
הימים ,ימי ממשלת המערך .בראשה עמד יצחק
רבין ,ועם שריה נמנו חיים בר-לב ,שר המסחר
והתעשייה ,ואברהם עופר ,שר השיכון .אחרי
כמה ניסיונות לקבוע עובדות בשטח ,ניסיונות
שהסתיימו פעם אחר פעם בפינוי ,התקבלה
בממשלה ההחלטה להקים במקום 'מחנה
עובדים' .המושג 'מחנה עובדים' לידתו באזור ים
המלח וסדום .עם הקמת מפעלי ים המלח וגיוס
כוח אדם לעבודה בהם ,התברר שהמרחק בין
המפעלים לבין מקומות מגוריהם של העובדים
גדול מכדי שהעובדים יעשו דרכם מדי יום ביומו
אל המפעל וממנו .בנו אפוא בתים קטנים שישמשו
את העובדים במשך השבוע ,ובסופי השבוע נסעו
העובדים לבתיהם,לשהות בחיק משפחותיהם.
הממשלה החליטה לחקות את הדגם הזה :לבנות
במישור אדומים אזור תעשייה ,וסמוך לו –'מחנה

עובדים' ,שכשמו – כן ייעודו :לעובדים בלבד .על
התיישבות של משפחות – הממשלה סירבה לשמוע.
לשמחתנו ,באה לעזרתנו רחל ינאית בן-צבי ,שאם
כי הייתה מפא"יניקית ,תמכה מאוד בהתיישבות
במעלה אדומים .בקשריה ,הצליחה לשכנע את
הממשלה לשנות את החלטתה ולאפשר למשפחות
צעירות לבוא ולגור באשקוביות שנועדו לכתחילה
לעובדי התעשייה.
בנר שישי של חנוכה תשל"ו ,משהסתיימו עבודות
הבנייה והאשקוביות ניצבו על מקומן ,עברנו 23 -
משפחותו 6-רווקים -לגור במקום ,ובחגיגיות רבה,
הדלקנו בערב הראשון לשהותנו במקום – נר שביעי
של חנוכה :על גגו של מקלט העמדנו  8פחיות
גדולות 7 -פחיות שימשו 'נרות'ופחית נוספת
–'שמש' ,דחסנו לתוכןבדים טבולים בדלק ,הצתנו
גפרור וקירבנו ,ולפתע – "ויהי אור!".
החשמל והמים וזוג המגפיים
מים וחשמל ,צרכים בסיסיים למדיי ,אספקתם לא
הייתה תמיד שוטפת.האשקוביות חוברו לגנרטור
והוא סיפקלנו אתהחשמל ,והמים – בדרך כלל
זרמו בברזים .בדרך כלל – לא תמיד .הפסקות
מים היו בבחינת חזון נפרץ למדיי .אלה  -סיפקו
'סוג של חוויות' ,כמו למשל לנסוע לירושלים,
בעזרתה המבורכת של השכנהננה בן-אריולגשת
למכבסה ברמת אשכול כדי למסור את הכביסה
המלוכלכת ,או לשים פעמינו לבית סבא-סבתא
שבשכונת רחביה כדי לקלח את הילדים .בראותה
אותנו בפתח ביתה ,ובמיוחד את הילדים שנראו
כמו חיילים שמרחו על עצמם צבעי הסוואה
בצאתם לשטח ,הזדעזעה סבתא רבקה קשות.
וכשיצאנו נקיים ורעננים ,היא הייתה שותפה
מלאה לשמחתנו.
אשקוביות הוצבו במקום ,אבל השטח שביניהן –
נותר כשהיה .בחורף ברוך הגשמים ,הפך הכול

אסתר פרץ ושוש שפלטר על רקע האשקוביות והנוף המדברי בשבוע הראשון לעלייה לקרקע

סיפור מתוך הספר "כדי להגשים חלום – סיפורי ראשונים על אודות הקמת היישובים בבנימין"
בהוצאת אולפנת עפרה .עריכה :אחינעם ראבילו.
© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה

למדמנה של בוץ .חציית היישוב מקצהו האחד
לקצהו האחר – מרחק של כ 30-מטרים ,הייתה
מבצע לכל דבר ועניין .ובאחד הלילות ,הגעתי
לביתה של חברתי ,לרגלי האחת מגף ולרגלי
האחרת – גרב מבוצבץ .בן זוגו של המגף שעל
רגלי ,טבע אי שם בדרך בבוץ הטובעני.
תרופת הרגעה ושמה שבת
היינו צעירים ,וכדרכם של צעירים ראינו דברים
ב'שחור-לבן' .הראייה הזאת ,האופיינית לצעירים,
יצרה כר פורה לדיונים ארוכים בישיבות שנמשכו
עד השעות הקטנות של הלילה .ברבות מהישיבות
סערו הרוחות ,וגם עצמת הקולות עלתה לא אחת
בלהט הוויכוח .ויכוחים שפרצו ,התקשינו להפסיקם:
זה אומר כך וזה אומר כך ,וההוא עונה מה שעונה,
וכמעט שאין לדבר סוף .כמעט .כי ברגע שנכנסה
שבת – פסק הסער הגדול .רוגע ושלווה ירדו על
המקום ועל אנשיו .מתנת השבת .השלווה אפפה

שעשינו איאפשר היה למנוע הופעתם של רגעים
קשים .החיים הציבו לפנינו אתגרים מורכבים,
ובזה נתברכנו .לעשיית דברים מיוחדים יש ערך
רב .חשוב לכל אדם לא להסתפק בשגרה של
חיים פשוטים .בהתגברות על קשיים ובהתמודדות
עם מצבים מאתגרים האדם נותן ,אבל לא פחות
מכך – הוא מקבל .הקשיים לא נבעו רק מאתגרי
הבנייה ומהקשיים הפיזיים .חלקם קשורים היו לפן
החברתי :ככל שקבוצה קטנה יותר ,רמת החיכוך
בין חבריה גבוהה :חיים יחד ,רואים כמעט כל מה
שקורה אצל כולם וכמובן כולם רואים מה קורה
אצלך .עם זאת ,אחרי שהרגעים הללו ,קשים
ככל שיהיו ,חולפים ,התחושה הקשה שליוותה
אותם מתפוגגת ומפנה מקום לתחושה טובה.
הרוך ממלא את החלל שהתפנה ואינו מותיר
מקום לזיכרונות הקשים ,ואז נדמה לך שבעצם
הכול היה טוב.

את כולם לאורך השבת כולה ,מערב עד ערב.
ובהגיע שעת צאת הכוכבים ,והמלכה עלתה
ופרשה מאתנו – מיד ,כאילו ניתן אות מדויק לכך,
פרצו הסערות מחדש ,והרגיעה נעלמה כלא הייתה.
עירוני או כפרי
התכנית המקורית הייתה לבנות יישוב עירוני,
ועל דעת זה באו האנשים שבאו .החיים ביישוב
בעל אופי קהילתי היו אמורים להיות כעין שלב
מעבר ,אלא שבשלב מסוים ,אחרי שכבר חיינו יחד
כקהילה ,היו חברים ששינו דעתם ,והציעו שבמקום
לבנות יישוב עירוני כמתוכנן ,נבנה יישוב קהילתי.
הוויכוח בין ה'עירונים' ל'כפריים' היה סוער וגלש
גם למריבות .לבסוף פנו ה'כפריים' והקימו את
כפר אדומים ,וה'עירונים' נשארו כאן.
הכול טוב
תכונה בולטת של הזיכרון היא היותו סלקטיבי.
לרוב אנחנו זוכרים את הדברים הטובים .בדרך

יקיר.

כל האפשרויות
הטובות למשפחה
יש שחר אמנה

בית ענק | דו משפחתי
 202מ"ר

בית | דו משפחתי
 154מ"ר

בית פרטי | חד משפחתי
 121מ"ר

*צמוד למדד  | 7/16ט.ל.ח

החל מ₪1,367,000-
אתם מוזמנים לבוא לגור בבית משלכם במרכז הארץ בקהילה חמה
ומחבקת 20 ,דקות בלבד ממרכזי התעסוקה.

בית גדול במרכז
בית צמוד קרקע ענק

קהילה נעימה ומאושרת
 350משפחות הנהנות
מפעילות ענפה

ישוב גדול
כל דבר שתצטרכו נמצא
בקרבת מקום

תעסוקה קרובה
פארק אפק ומרכזי
היי טק נוספים

www.yakir1.co.il

איזק נדל"ן שיווק נכסים  - 050-5382852אתי | 03-9303494
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

157,688

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי
אהבתי ·  17באוגוסט

311

אהבתי · הגב · שתף
 1.6Kאנשים אוהבים את זה

"ארץ ציון וירושלים"
אי אפשר לא להתרגש.
 233עולים חדשים מצפון אמריקה,
 75מהם "עולים לצה"ל".
מדהים ומעצים .ברוכים הבאים הביתה.
--ישראל שלי
עושים ציונות

Israela Neistein
מרגש לקרוא ולראות את האהבה הגדולה שיש
בצעירים ובצעירות לעלות לישראל ולהתגייס ולשרת
את המדינה .כל הכבוד .שאלוהים ישמור עליכם
Nitza Mordo
מרגש עד דמעות.
שרה מורד טבק
מחמם את הלב כל הכבוד
כן יירבו כמוהם

בס״ד

קדמא
יזמות בנייה נדל״ן

התקבל
היתר!
פרויקט חדש ביישוב "לשם"

 42יחידות דיור בלבד במפרט ייחודי

הכולל מערכת בית חכם

דו משפחתי דופלקס גן פנטהאוז גג
 5חדרים
 5חדרים
 6חדרים

הרחוב החדש
 6יש”ע שלנו

לפרטים1-700-552201 :
חפשו ב-

׳קדמא בלשם׳

מה יקרה
יעקב שוואקי מופיע בבית אל  /ד' באלול  7בספטמבר

המועצה המקומית בית אל מזמינה אתכם להופעה חד פעמית של ענק הזמר החסידי יעקב שוואקי .החל
מהשעה  17:30יתקיים במקום יריד דוכנים ענק .המופע יחל בשעה  20:00במתחם המופעים של בית אל.
לפרטים.02-9706600 :
ציון גולן מופיע בקרית נטפים  /כ"ח באב  1בספטמבר

המופע הייחודי של הזמר המפורסם מגיע לשומרון ,במופע ישיר גולן ממיטב שיריו וממיטב להיטי המוזיקה
התימנית לדורותיה .בשעה  20:30התכנסות וכיבוד קל במגרש של קריית נטפים ,בשעה  21:00ברכות
ותחילת המופע .הכניסה חופשית .לפרטים.03-9066410 :

יום חמישי | כ"ח באב

סוגרים את הקיץ בעתניאל  /כ"ד באב  28באוגוסט

הפנינג ענק יתקיים ברחבת בית הכנסת של הישוב עתניאל שבהר חברון ,לרגל סיום החופש הגדול .שוק
איכרים ,סדנא אקולוגית ,משחקי חשיבה ,קירטיפול ,אומגה ,חץ וקשת ועוד .בשעה  16:30מופע מרכזי לילדים
ובשעה  19:30שירה בציבור עם להקת עתניאל .הכניסה חופשית.

מבני ציבור ליישובי הקבע
של מפוני גוש קטיף

משרד החקלאות
ופיתוח הספר

ממשלת ישראל מודיעה בזאת על החלטתה לתקצב
הקמת מבני ציבור ביישובי הקבע של מפוני גוש קטיף
לאור הצורך שעלה מן השטח ולאחר מיפוי הצרכים ,הוביל משרד
החקלאות בראשות השר אורי אריאל ,ובשיתוף שר האוצר ,שר הבינוי
והשיכון ושרים נוספים ,החלטת ממשלה בהיקף תקציבי של כ43-
מליון ש"ח ,אשר מסיימת את בניית מבני הציבור ביישובי המפונים,
והיישובים החדשים במזרח לכיש.
ראשי הקהילות מתבקשים להתעדכן באמצעות אגף ההתיישבות
ברשות לתכנון של משרד החקלאות ,על פרטי ההחלטה ותנאיה
והיקף הסיוע להקמת והשלמת מבני ציבור ויישובי הקבע.
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מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
מקדמים את האזור סגן השר חה"כ איוב
קרא ערך בתחילת השבוע ישיבת עבודה
במשרדי מועצת יש"ע יחד עם דסק חו"ל של
מועצת יש"ע .בפגישה השתתפו ראש דסק
חו"ל במועצת יש"ע עודד רביבי ,מנכ"ל מועצת
יש"ע שילה אדלר ,סמנכ"ל הסברה במועצת
יש"ע יגאל דילמוני ,מנהל פעילות חו"ל אלי
פיאפש ,מנהל תקשורת חו"ל אבי היימן ,וכן
אנשי לשכתו של סגן השר  . 1לקרא הוצגה
פעילות ההסברה של מועצת יש"ע בעולם וסגן
השר פירט את פעולות המשרד לשיתוף פעולה
אזורי .הפתעה מעניינת הייתה למשתתפי
המפגש כאשר תוך כדי פגישה קיבל סגן השר
הודעה משמחת על שחרור ישראלי שהיה עצור
במצרים ושהוא ניהל את המשא ומתן לשחרורו
בהצלחה .בסיום המפגש אמר סגן השר איוב
קרא" :אני אפעל יחד עם ראשי מועצת יש"ע
ביוזמה ליצירת הידברות אזורית בתחומים של
פתרון מים ,בריאות ואיכות סביבה ,וכן שיתוף
של ראשי המועצות באזורי תעשיה משותפים
באזורים שונים בגיבוי ההנהגה המקומית
בכפרים ובערים".
החקלאי הראשי שר החקלאות חה"כ אורי
אריאל סייר ביום שני בבקעת הירדן יחד עם
ראש המועצה האזורית דוד אלחייני .השניים
סיירו בישובים השונים ,פגשו את הנהלות
הישוב והחקלאים ושמעו מהם על אתגריהם . 2
השר אורי אריאל אמר :״בקעת הירדן מיוחדת
ומרשימה בכל קנה מידה .כשר בממשלה
אמשיך לחזק ולהעצים את החקלאות בכל
הארץ וכמובן שגם בבקעת הירדן שהיא סמל של
התיישבות ,חקלאות וציונות״ .ראש המועצה דוד
אלחייני ":ביקורו של השר אריאל בבקעת הירדן

הוא ביטוי לעניין הרב הקיים בבקעה ,בקהילה
החיה בה ,בתוצרתה החקלאית ובחלוציות.
בקעת הירדן היא סיפור הצלחה ישראלי וכך
תיוותר לעד .אני מודה לשר אריאל על נכונותו
להירתם למגוון האתגרים העומדים לפתחנו".
אקדמיה חלוצית בימים אלו הולכות ונשלמות
העבודות להקמת כפר הסטודנטים של עמותת
קדמה שבקיבוץ אלמוג במועצה האזורית
מגילות-ים המלח .לאחר ציפייה ארוכה ,הגיעו
השבוע אל הקיבוץ האשקוביות שבהן יגורו
הסטודנטים ,ומנופי ענק כבר החלו להציב
אותן במקומן  . 3הכפר הוקם על ידי מועצה
אזורית מגילות ים המלח ,החטיבה להתיישבות,
תנועת אמנה ועמותת קדמה ויתחיל את פעילותו
באוקטובר הקרוב .במקום תהיה קבוצה של
כ 30-סטודנטים ,בנים ובנות ,דתיים וחילונים
שיגורו יחדיו בקיבוץ ,יתנדבו בתחומי החינוך,
הקהילה והרווחה ויחשפו לאזור ולפוטנציאל
הטמון בו .עם הרחבת פעילות קדמה בשנה
הקרובה הודיעה הנהלת העמותה כי נותרו
עוד מספר מקומות בכפר באלמוג לסטודנטים
הלומדים בירושלים.
רק מה שאת אוהבת כמדי שנה ,כ 2,500-נשים
הגיעו בערב ט"ו באב לפסטיבל "מחוללות
בכרמים" באתר שילה הקדומה ורקדו יחדיו
בין נופי הכרמים והשרידים של עיר המשכן
הקדומה .הפסטיבל מתקיים ,זו השנה השמינית,
במטרה לשחזר את חג המחולות התנ"כי ולהוות
בית ובמה לעולם המחול היהודי רוחני ההולך
וצומח .גם השנה נהנו משתתפות הפסטיבל
מתוכנית עשירה ואיכותית הכוללת סדנאות
מחול בכל הסגנונות ,מופעי מחול של הרכבים
מקצועיים וכן מיצירות של יוצרים חדשים ולסיום

– מופע ענק של גלי עטרי .המופע של עטרי
עלה לכותרות בשבועות האחרונים בשל לחץ
מגורמי שמאל שביקשו ממנה לבטל את המופע
שהתקיים ביהודה ושומרון .הזמרת ,שענתה
לכולם כי תגיע להופיע בשילה ,החליטה לסיים
את ההופעה בשיר "אין לי ארץ אחרת" שלא
היה חלק מההופעה המתוכננת . 4
ברגבי אדמתה לראשונה בתולדותיה קיימה
תנועת בני עקיבא את מחנה הקיץ של שבט
הרא"ה בגוש עציון .המחנה ,שהתפרש על פני
ארבעה ימים ,החל בגבעת הדגן בצפון אפרת
והמשיך צפונה לעבר ירושלים לאחר לינה
במשואות יצחק הישנה  . 5המחנה התקיים
במסגרת שיתוף פעולה בין בית ספר שדה כפר
עציון לבין תנועת בני עקיבא ,לאחר ששני הגופים
החליטו להתחיל מסורת של מסע שבט הרא"ה
מגוש עציון לירושלים .את המחנה ליוו מדריכי
בית ספר שדה כפר עציון שהאירו לחניכים את
קדמוניות גוש עציון .ירון רוזנטל ,מנהל בית
ספר שדה כפר עציון" :לאחר החורף הקשה
שפקד אותנו כאן ,הגעתם של אלפי חניכים של
בני עקיבא מהווה תנופה משמעותית לתיירות
ולטיולים בגוש עציון".
שדרוג לפינה בשבוע שעבר יצאו עובדי מועצת
בית אל ,יחד עם בני נוער מהישוב ליום התנדבות
בפינת החי בישוב "חוות אפרים" ,על שם
אפרים צור הי"ד .ביום ההתנדבות שיפצו
העובדים והנוער את פינת החי ,שידרגו את
מתקן המים ועיטרו אותו בפסיפס ,בנו והוסיפו
סולמות משחק לכלובי התוכים ועוד .שיתוף
הפעולה בין העובדים המבוגרים לבני הנוער
היה מוצלח ,ופינת החי שודרגה לטובת כל
ילדי הישוב והאורחים.
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