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יש”עמדה

4

מדור
המייסדים

6

בקעות

השבוע נפתח כנס החורף של
כנסת ישראל והיא שבה לפעול .אנו
מסכימים עם ראש הממשלה ,אשר
אומר כי אזרחי ישראל נמצאים
בתקופה טובה ,אך השמועות על
הליכה לבחירות מדאיגות .הליכה
לבחירות היא דבר מסוכן ,וכעת
כשאנו נמצאים בממשלה ימנית
ולאומית מוטלת עלינו האחריות
לדאוג שהיא תמלא את ימיה .יש
הרבה נושאים חשובים שצריכים
לקדם בכנס החורף הזה והליכה
לבחירות תהיה חסרת אחריות.
השבוע בישעמדה – מה יש לקדם
לפני שהולכים לבחירות.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
17:22
17:41
17:32

יציאה
18:37
18:39
18:38

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:37
17:39
17:34

יציאה
18:35
18:37
18:39

ישראל
שלי

הסקר של שלום עכשיו

8

מה
קורה

דנים בוועדת הפנים על הסדרה

על הפרשה  -לך לך
הרב כתריאל ברנדר
נשיא רשת אור תורה סטון

המצפן של עם ישראל

ה

ציווי האלוקי 'לך לך' מניע את
המסע הקדום ,המסע שמניח את
היסודות לקשר המתמשך בין עם
ישראל וארץ ישראל .עם זאת ,המילים עצמן
ותיאור האירועים מבקשים הבהרה .בעוד
שלפי הפרשה אברהם ושרה הם שמובילים
את המסע ,הרי שרק פסוקים ספורים קודם
אביו של אברהם ,תרח ,הוא שמתחיל את
המסע ומניע אותו .מדוע התורה מייחסת
לאברהם את הובלת החיפוש?
בנוסף ,לכאורה הסיפור מנוסח שלא כסדר.
אפשר היה לצפות שאברהם ושרה יעזבו
קודם כל את בית אביהם ,אחר כך את
קהילתם ,ובסופו של דבר את ארץ לידתם.

יצא לאור

האם לא היה נכון יותר לכתוב" :לך לך
מבית אביך ,ממולדתך ומארצך  ?"...וגם:
שתי המילים הפותחות את הפרשה זקוקות
לפירוש .הניסוח "לך-לך" הוא פואטי
להפליא ,אך מה הכוונה?
מסתבר כי המסע של אברהם ושרה לא היה
רק פיזי ,אלא מסע קיומי .בקריאה לאברהם
ולשרה ללכת אל הארץ המובטחת ,ביקש
הקב"ה מהם לנטוש חיים של שגרה ,לראות
את החיים כמסע ולא רק כנקודה .בדומה
לגלים המתנפצים אל החוף ומעצבים
אותו ,כך גם ההנאות והקשיים שאנו חווים
לאורך מסע החיים מעצבים את אישיותנו.
בדומה לכך ,המילים "לך-לך" הן הזמנה
המשך בעמוד 7

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח

יש”ע שלנו 1

582

שלנו

בס״ד

חונכים את "תל חברון"
במעמד שר החקלאות אורי אריאל ,סגן השר אלי בן דהן ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול
גולדשטיין ,אנשי היישוב היהודי בחברון ומכובדים נוספים נחנך השבוע הגן הלאומי "תל
חברון" בסמוך לשכונת תל רומיידה

מערכת

לא עוצרים את התנופה

ישעמדה
לאחר פגרת הקיץ הארוכה ,שבו השבוע חברי
הכנסת לעבודת הכנסת החשובה .כנס החורף
שנפתח בימים אלה ,יימשך ככל שיימשך ,יעסוק
בחקיקה ,בדיונים בוועדות השונות ,בישיבות
דחופות ובהמשך קידומה של מדינת ישראל
ותושביה למען עתיד טוב יותר .מדינת ישראל
נמצאת בתקופה טובה ,בהובלתה של ממשלה
לאומית ימנית אשר בשלוש וחצי השנים מאז
כינונה עשתה רבות למען עם ישראל וארץ
ישראל .יש עדיין דברים שצריך לקדם ולחוקק
או נושאים בהם נדרש תיקון וכיוונון ,אך אנו
נמצאים כעת ללא ספק בתקופה של פריחה
וצמיחה גדולה.
בנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו
בישיבת המליאה החגיגית לציון פתיחת כנס
החורף ,הוא הדגיש את הנושא ואמר“ :אנו
נמצאים בתחילת העשור השמיני של מדינת
ישראל .ראו מה השגנו בעשור שהסתיים זה
עתה תחת השלטון שלנו .במדינות רבות העשור
האחרון היה עשור אבוד ,אך לא אצלנו .זה היה
עשור מופלא של צמיחה ,התעצמות ,יציבות,
ביטחון ,שגשוג ,בנייה ,פריחה מדינית ,ואתגרים
שהיו ויהיו” .הוא הוסיף כי “הישראלים מסתערים
על הדלפקים בנתב”ג במספרים עצומים.
למעלה מארבעה מיליון ישראלים צפויים לנסוע
לחו”ל .גם מספר התיירים המגיעים בשיא של
כל הזמנים .הישראלים אוהבים לנסוע לחו”ל,
והם גם אוהבים לחזור ארצה  -כי טוב לחיות
בישראל”.
אנו נמצאים בתקופה טובה גם בכל הקשור
ליחסי החוץ של מדינת ישראל .ראש הממשלה
התפאר בקשרים עם המעצמות רוסיה וארה”ב
ואמר“ :הידקנו את יחסינו עם רוסיה .סגן ראש

ממשלת רוסיה היה פה .אני מקיים קשר תדיר
עם נשיא רוסיה פוטין .אני מחשיב מאוד את יחסי
הידידות וההערכה ההדדית בינינו .זה מאפשר
לנו להתמודד עם אתגרים לא פשוטים באזורנו.
זה קשר חשוב לביטחון ישראל  ...ביססנו עוד
יותר את הברית האיתנה עם ארה”ב .את זה
השגנו לא על ידי הרכנת ראש ,ולא על ידי
ויתורים מסוכנים .את זה השגנו תוך עמידה
איתנה על האינטרסים הביטחוניים והמדיניים
שלנו ,ועל חרף חילוקי הדעות שהיו לי עם
הממשל הקודם ,הסכמנו ,הנשיא אובמה ואני,
על תמיכה כלכלית של ארה”ב לישראל בסך 38
מיליארד דולר ואני מאוד מעריך את זה”.
על אף התקופה הטובה ,יש דברים שעוד
צריכים לעשות ולקדם בימים אלה .לצערנו,
התחושה הרווחת במסדרונות הכנסת היא
שהבחירות באופק וככל הנראה כנס החורף
יהיה המושב האחרון של הכנסת העשרים .אנו
מקווים כי אלו דיבורי סרק והבחירות יתקיימו
במועדן בחודש נובמבר  .2019ישנם נושאים
רבים שיש לקדם עוד בכהונתה של קואליציה
לאומית ימנית שכזו .הם חשובים מכדי שיידחו
עד להרכבת הממשלה הבאה ואף אחד לא יודע
כיצד תיראה הכנסת ה 21-ואלו מפלגות ישבו
בקואליציה .כעת ,עלינו לשמר את הקואליציה
הנוכחית בצורה הטובה ביותר.
בזמן שנשאר לנו ,ועם ממשל אמריקאי אוהד
ישראל נדרשת הממשלה לפעול על מנת
לקדם את ההתיישבות הישראלית ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן .ישנם דברים אשר בטווח
הזמן המוקצב שיש לנו ,יכולים לקבוע במידה
רב את אופייה ואת עתידה של מדינת ישראל
בשנים הבאות ועל כן חשוב לעשות זאת כעת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת המליאה לפתיחת כנס החורף של הכנסת ,השבוע
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זה הזמן לקדם מהלכים לאומיים שישאירו
חותם בספרי ההיסטוריה שלנו.
אחד הדברים החשובים שעומדים לפתחנו הוא
החלת הריבונות הישראלית ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן כך שהאזור יהפוך לחלק ריבוני
של מדינת ישראל .עלינו לעשות זאת מכיוון שזו
חובתנו להשוואת זכויות התושבים הישראלים
ביהודה ושומרון עם שאר חלקי הארץ ,ובכדי
לדאוג לחיי התושבים החיים באזור ושעתידים
עוד לגדול ולצמוח.
משימה נוספת ,פשוטה יחסית ,היא הסדרת
ההתיישבות וטיפול בבעיות שנוצרו עם השנים.
לאחר חמישים ואחת שנות התיישבות זה זמן
מתאים לשחרר את כל העיכובים ולאשר את
כל היישובים והתוכניות .אלפי משפחות חיות
תחת אימת הפינוי מכיוון שהמדינה מתעכבת
מלהסדיר את אותם בתים שדרושים הסדרה.
התהליך הזה כבר החל והוא כבר נמצא בקנה
זמן רב ,יש לקדם אותו באופן מידי כדי להשקיט
את נפשם של המשפחות האלה .זהו רק עניין
של רצון.
אנו מקווים כי הממשלה והעומד בראשה ימתינו
ויתנו לכנסת לסיים את ימיה באופן מלא .הליכה
לבחירות היא מהלך מסוכן .אין ביטוח להרכב
הכנסת ה ,21-ואיננו יודעים מיהן המפלגות
אשר יעמדו בראשה .על כן צריך לסיים
בשבועות הקרובים את המהלכים להחלת
ריבונות ולהסדרת ההתיישבות אשר יקדמו
את מדינת ישראל וידאגו להתיישבות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן לעתיד טוב יותר.

המצפן של עם ישראל

המשך דבר תורה מעמוד השער

אלוהית לאברהם ושרה ,לא רק כקריאת-כיוון
למקום מסוים ,אלא למודעות פנימית גדולה
יותר :מי הם עצמם ומהם הערכים שיגדירו
אותם בסופו של דבר כפרטים ,כזוג ,כקהילה
וכאומה הראשונה שמאמינה באל אחד.
כל אחד מאיתנו מחויב באותה מידה למשימה
של גילוי עצמי באמצעות הבאת נורמות
ומוסר נאותים ל"נסיעות החיים" שלנו ,כדי
להכיר בכך שבמסע חיינו יש לנו היכולת
למצוא את עצמנו" ,לך ,Go-לך."To You-
באמצעות עיצוב האישיות של אבותינו,
אלוהים מדריך אותנו היכן למצוא את הערכים
האלה במעגלים המקיפים של" :מארצך" -
חיזוק הערכים החיוביים בחברה" ,ממולדתך"
 -טיפוח הערכים שנמצאים במקום הולדתנו

היהודי" ,ומבית אביך"  -לימוד ממורשת
המשפחה שעיצבה אותנו.
בדומה לאברם ולשרי שהפכו במסעם
לאברהם ולשרה ,כך גם למסע החיים יש
הכוח להפוך אותנו לגרסאות טובות יותר
ומעודנות יותר של העצמי האמיתי שלנו.
כשנח יצא מהתיבה ,הוא פשוט הועבר
מנקודה א' לנקודה ב' בלי לעבור שינוי .אצל
קין ואנשי מגדל בבל הסיפור הוא הגלות שהם
יסבלו ,פיזית וקיומית ,אך אין מדובר בשינוי
פנימי .עבור אברהם ושרה ,המסע של "לך-
לך" זו צעדה לחשיפת העצמי האמיתי שלהם.
אך יותר מכך  -התורה מסבירה את ההשפעה
של ההתפתחות המוסרית הזו כיסוד הברכה
לחברה כולה" :ואעשך לגוי גדול ,ואברכך,

ואגדלה שמך  -והיה ברכה" .אנו הופכים
לאומה שלמה יותר כאשר המסע שלנו
כעם מבוסס על הנורמות והמוסר התלויים
במסורת שלנו ומסונכרנים עם הרגישויות
המודרניות כשאפשר.
השנה ,פרשת לך-לך שונה מכל מה שחוויתי
בעבר ,אני אחווה את 'לך-לך' כעולה חדש.
אבל המצווה הזו היא יותר מאשר להיות
אזרח ישראלי .מדובר ביכולת להיות מעורב
בעיצוב החברה הישראלית ,מתוך הכרה כי
ישנן תרבויות רבות בארץ המיוחדת שלנו
שצריך לשלב אותן במסע האישי שלנו .כך
יוכל המסע מעורר ההשראה של האומה
הישראלית להיות אור גדול לגוים וליהודים
ברחבי העולם.

יש שחר

שבת חיי שרה
שבת חברון

אסף קרדש

גם
ות התפשנה כולנו בחברון
הרשמה לארוח

תח ביום
ראשון י"ב מר חשוון 21.10

עם ישראל אוהב את שורשיו
עם ישראל אוהב את חברון
כולנו עולים להזדהות ,לתמוך ,להכיר
ולהיות שותפים במשימה הגדולה של
בניין עיר האבות והאמהות!

שימו לב להסדרי האירוח:

ה מספר
מוקומות
מ גבל

אורחים מגיל  18ומעלה מוזמנים לאירוח הציבורי
(בתשלום ,ההרשמה חובה) :לינה בבתי הספר,
ארוחות מלאות בחדרי האוכל.
ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים
ובחניונים בחברון (אין צורך להרשם).
בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים
או אחראים מוזמנים לפנות למטה האירוח.

במהלך השבת יתקיימו שיעורים,
הרצאות ודיונים

הסעות בתשלום מירושלים,
בניני האומה ,בשעה  . 13:30הרשמה מראש חובה
לאור ניסיון העבר ,כדי למנוע חילול שבת ,אנו
ממליצים ומבקשים מהציבור להקדים
להגיע כבר בשעות הבוקר ולא יאוחר מהשעה 13:30

כ"ד-כ"ה חשוון 2-3/11
בתכנית
תפילות ברוב עם החזן דב הלר וחזנים נוספים ,קבלת שבת בנוסח קרליבך,
עונג שבת ומפגשים עם רבנים ,שרים ,חכי"ם ואישי ציבור ,סיורים באתרי
חברון" ,טיש" ,הרצאות מרתקות ועוד.

כניסה מיוחדת למערת עתניאל בן קנז.

מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים ,כולל אולם יצחק!

השנה תותר כניסת רכבים וקראוונים לחברון
עד יום חמישי בלילה.
שירות הסעות חינם מחניון הרכבים הפרטיים
בקרית ארבע למערת המכפלה וליישוב היהודי
בחברון ביום שישי מ 9:00-15:00מומלץ להקדים
ברוכים הבאים!

להרשמה בקלות (חובה) www.2hebron.co.il
בין השעות  9:00-17:00מטה אירוח  02 - 9965333שלוחה 3
היישוב היהודי בחברון | חב"ד חברון | מנהלת מערת המכפלה |
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הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים  -חברון
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צילום Nivzu -

מדור
המייסדים

בקעות

חלק ב׳

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 :

היישוב בקעות

מראיין :אבינדב ויתקון
פגישה עם ותיקי בקעות בבקעת הירדן ,היא
פגישה עם ותיקים אמיתיים .בשנת  '71הגיע
הגרעין הראשון לנקודה העולה לכיוון גב
ההר .מתיישבים שונים הגיעו לבקעות ,וכולם
התמודדו עם אתגרי החקלאות והחיים הקשים
והצנועים ,וכפי שזה נשמע ,ברוח מרוממת
מיוחד .כרמלה סלע לא מפסיקה לצחוק
כשהיא מספרת על ימיה הראשונים בבקעות;
גרשון וגאולה שני פשוט מתגעגעים לימים
הצעירים ההם; רפי אבידן מסכם את הימים
בבקעות בעיניים צבאיות-משהו .הם חיו את
רוב חייהם בבקעות ,וסיפורם ,כמו בישובים
רבים אחרים ,הוא סיפורם של אנשים צעירים
שבאו להגשים חלום.
המשך משבוע שעבר:
כרמלה סלע עבדה במשטרה ,ואילו בעלה גיורא
נבחר לימים ליו"ר הוועדה החקלאית במועצה
ולאחר מכן למנכ"ל מועצת הפירות" .לא
היה חקלאי שלא אהב אותו" ,אומרת כרמלה
ומספרת שילדים היו אהבתו הגדולה" .הוא זכה
לראות  2בנים  2 ,בנות ו 8-נכדים .הוא נפטר
לפני  12שנים ,בתוך חודש .לא הספקתי אפילו
להיפרד .איך אמרה הרופאה' :נכנס אלי גבר עם
ג'ינס וחולצה שחורה ופתאום הוא נעלם'".
"אסור היה לנו העסיק ערבים ,אז אני ואשתי
(גרושתי כיום) קטפנו אבטיחים וכרוביות לבדנו,
וזו היתה חוויה מאוד יפה" ,נזכר רפי אבידן" .אמת,
היה קשה בטירוף ,ובסופו של דבר אנשים התחילו
להעסיק ערבים למרות האיסור .הסוכנות היהודית
ראתה שכך ,והתחילה לעשות ביקורות פתע
במשקים ,לראות מי מעסיק ערבים .יום אחד היתה
ביקורת ,ומישהו הכניס בבהלה את הפועלים שלו
למחסן בשטח ,ושכח להוציא אותם".
רפי אבידן עסק בחקלאות עד שנת  ,'78כאשר
התבקש להתגייס ולחתום קבע לשנה כקצין
אג"מ של הבקעה" .כשיצאתי לשרת בקבע
הייתי צריך לתת כתב ביטחון לאגודה השיתופית
שאני אחזור למשק .אמנם חזרתי ,אבל לא
לחקלאות" .למיטב ידיעתי ,הייתי חבר אגודה
ראשון שיצא לעבוד מחוץ בבקעה .יצאתי לנהל
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מתנ"ס בירושלים ב ,'83-ועד הפנסיה נשארתי
לעבוד בחברה למתנ"סים" .זיכרון טוב של רפי
מהשנים הראשונות ,הוא היחס המיוחד לו זכו
המתיישבים" .נחשבנו חלוצים אמתיים ,ואם
הלכתי לקנות נעליים ובעל החנות ראה על הצ'ק
את הכתובת בבקעת הירדן ,הייתי מקבל הנחה
משמעותית .אז כן ,החיים היו קשים ושילמנו
מחיר על זה ,אבל לחיות בבקעה בשנות ה'70-
וה '80-הייתה חלוציות אמתית".
שכנים שכנים
היחסים עם הערבים היו טובים בדרך כלל
ותוססים ,כרמלה סלע שופעת אנקדוטות
וזיכרונות מהיחסים עם הבדווים המועטים שחיו
מסביב ,ועם ערביי טמון וגב ההר" .היתה תחנת
דלק של ערבים בין חמרה לגשר אדם ,וכל יישובי
הבקעה היו ממלאים שם דלק" ,מספרת כרמלה
בצחוק מתגלגל" .יום אחד נכנסתי עם בעלי
לתדלק ,והאבא הזקן של בעל תחנת הדלק ראה
אותי ,ושאל את גיורא - :בת כמה היא?
 .23 'טוב ,היה לך מספיק .קח  30גמלים וחלאס!'אחר כך כשהייתי מתעצבנת בעלי היה אומר לי,
'וואי ,חבל שלא נתתי אותך לערבי ההוא' ".
"בהתחלה היינו כמו משפחה ,אומר גרשון שני.
"הם היו ישנים פה ,וכשהלכתי לחתונה של
פועל שלי בטמון ,נשארתי לישון שם בלילה .היה
פה בדווי אחד יפה כזה  -אבו אל ואחיד ,שהיה
מקבל מאתנו את שאריות הפרחים עבור הצאן
שלו .היום יש שם כבר עיר שלמה במקום של
המאהל שלו ,אבל אז הוא חי שם לבדו ,על איזה
גל אבנים .לא היו לו ילדים ,והוא רצה להוריש לי
 60,000דינר כשהוא ימות ,אבל כמובן שסירבתי".
"רישיון נהיגה – בשכם ,רופא שיניים – בשכם,
בנק לאומי – בשכם" ,פורטת כרמלה" ,והשוטרים
הערבים שעבדו איתנו בגשר אדם היו מזמינים
אותנו לימי הולדת וכדומה ומבקרים אצלנו"
"הייתי מסתובבת בשכם בפעילות בר מצווה,
לחפש כתבי חידה" ,מספרת גאולה" .והילדים
היו מתרוצצים בלי שמירה ,ומתרחצים במים של
כפר עין בידן".
"נהגנו לבקר את אחד הבדווים השכנים לאכול
אצלנו מקלובה ,ולחזור עם פח של גבינת צאן

מלוחה ...לאחר אחד הביקורים האלה ,אישפזו
שני חברים מהמושב אחרי שחטפו ברוציליוזיס
מהחלב הלא מפוסטר של הבדווי ...אחד מהם
היה מאושפז חודש! איך צחקנו."...
"היחסים עם הערבים בסביבה היו טובים ,אבל
יום אחד הלכתי למכלאה של הסוסה שלי ,ואני
רואה שהיא איננה!" ,מספר רפי אבידן" .אשתי
לשעבר עלתה על הטרקטור ונסעה לכפר ערבי
ליד טמון .היא חזרה אחרי כמה זמן על הטרקטור
כשאחריה ערבי שמחזיק בסוסה .אז כן ,הערבים
היו תמימים יחסית להיום ,אבל אנחנו גם היינו
תמימים ,וככה נרצח לנו חבר המושב ,אבי אושר
ז"ל .הפועל שלו שעבד אצלו הרבה שנים ,פשוט
לקח מצ'טה של תמרים ורצח אותו" .רפי ,שחזר
לצבא לזמן מה ,אסף לא מעט חוויות ביטחוניות
מהבקעה" .ב '78-נהלנו מרדף אחרי החוליה
שבצעה את הפיגוע בבית הדסה בחברון",
הוא מספר" ,מרדף מטורף שנמשך  3שבועות.
מסתבר שערבי מכפר ליד ארגמן הבריח בכנף
של המשאית שלו נשק עבור החוליה בחברון.
היה לו אישור מעבר כי הוא היה מוביל עבור
ארגמן תוצרת חקלאית ,והוא ניצל את זה .אירוע
נוסף מאותו הזמן היה חדירה של  8מחבלים
מירדן .הם הקימו מחסום אבנים על הכביש ,
ובדיוק עבר שם רכב צבאי של הנח"ל .החיילים
השיבו אש והרגו שניים מהמחבלים ,והתפתח
מרדף בתוך שדה החצילים של משואה .השיחים
היו מאוד גבוהים ,ולבסוף השישה חוסלו בחלקת
החצילים של רמיי כפיר .התמונה שזכורה לי ,היא
כיצד נשות משואה עמדו בכביש וחילקו לכוחות
צה"ל תה חם".
מתוקף תפקידו הותקן טלפון בביתו של רפי ,דבר
שהיה בגדר סנסציה" .היו שני קווי טלפון פרטיים
בבקעה" ,אומר אבי" ,אחד מהם היה שלי .וכמובן
שכולם במושב באו להתקשר והעבירו הודעות
דרכי" .בעקבות הסכם קמפ דייויד עם מצרים,
מצא עצמו רפי אבידן במשימה בלתי שגרתית.
"בצבא חשבו שירדן הבאה בתור ותיכף ניסוג
מהבקעה" ,מסביר רפי" ,וקיבלתי הוראה לעשות
מיפוי של האנדרטאות בבקעה כהכנה לנסיגה.
בסופו של דבר זה היה יופי של שיעור להכרת
ג'בלאות המולדת".

מתוך :בקעת הירדן 50 -שנות התיישבות חלק ב' ,
באדיבות מועצה אזורית בקעת הירדן

"שבועות היה החג שלנו" .היו לוקחים את הילדים,
מלבישים אותם לבן ,ומקשטים אותם בפירות –
להראות שהם הביכורים שלנו"" .ולי היו כנפיים",
מוסיפה גאולה הגננת" ,ו'עפתי' מאחוריהם
ושרתי כל מיני שירים".

רגעים בלתי נשכחים
"היתה במושב מכולת שלא למטרות רווח",
מספרת גאולה שני" ,והיה צריך להזמין באופן
קבוע .לנו היתה הזמנה של חלב אחד מדי פעם.
יום אחד נסענו לזמן מה ,וכשחזרנו מצאנו את
המקרר מלא שקיות חלב".
"בשנים הראשונות לא היו במושב רכבים פרטיים
בכלל" ,מספרת כרמלה סלע" ,יום אחד עבדו פה
במושב חבר'ה חקלאים ממושבי בית שאן .היה
חום מטורף ולא היה פה עץ לצל ...במקרה בעלי
היה בבית ,ושני חבר'ה דופקים בדלת ומבקשים
מים קרים .הוא אמר להם 'בואו ,הבית לרשותכם.
יש מיזוג ,עופות במקרר ,תכינו לכם מה שאתם
רוצים' .בקיצור התפתחה חברות 'חבל על הזמן'.
יום אחד הם הזמינו אותנו אליהם למושב ,וקלטו
שאין לנו רכב .אז הם קנו לנו סוסיתא ,ואמרו
לגיורא' :תשלם בתשלומים כל פעם שיהיה לך'...
מה לא עשינו עם הסוסיתא הזו! כל מי שהיה
צריך רכב היה לוקח אותה לנסיעה" .אבל חברי
המושב לא רק השאילו את הסוסיתא ,אלא גם
טיפחו אותה כאחת משלהם" :אחד היה משקיע
בהחלפת צמיגים ,האחר החליף מגבים ..איך
השכנים טיפחו אותה! זה היה רכב ציבורי .עד
אילת נסענו איתה ,ונתקענו בחזור".
זיכרון נוסף מאחד מוותיקי בקעות ,שלום כספי
ז"ל שהיה ,כך אומרת כרמלה ,גדול השובבים
שהכירה אי פעם" .כשהגעתי לישוב שלום כספי
קיבל את פני" ,היא מספרת" ,ובכיס שלו היו
'ג'עלה' של תימנים .הוא כיבד אותי בג'עלה ואמר,
'קחי זה בריא' .מה שלא ידעתי זה שהם מצופים
בסחוג ...הכנסתי לפה והדמעות קפצו לי ...הוא
מת מצחוק! הוא היה אגדה ,כל הזמן צוחק
ו'עושה שיגועים' ".
גרשון שני נזכר כיצד היה מביא פעם בשבוע
מתל-אביב גלגל סרט להקרנה" .הבעיה שלא
היה קשר בין התמונה לקולות" ,הוא צוחק.
גם הפן הביטחוני לא הוזנח " .יום אחד נכנסה
דמות חשודה למושב" ,מספרת גאולה" ,אבל
הרבש"ץ היה יחף ,אז הוא צעק לו 'בא הנה,
שאתפוס אותך' .האמת שבלי רובה אפשר
להסתדר" ,היא מוסיפה" ,אבל לא בלי תקווה.
והיתה לנו תקווה".
כרמלה מתרפקת על חגיגות הביכורים:

צילום  -לע''מ

ארוחה ראשונה במושב -הגרעין התימני 1971

פסוקו של יום
"הילדים לא גרים פה ,ורוצים שנבוא לגור לידם",
אומר גרשון שני" ,אבל אנחנו קשורים לכל אבן
פה .איך אפשר לעזוב?".
"אחרי שבעלי נפטר היה לי משבר קשה",
מספרת כרמלה סלע" ,ניסיתי מקומות אחרים,
אבל אני לא מסוגלת .אני לא עוזבת את הבקעה".
"בראייה לאחור יש נוסטלגיה" ,אומר רפי אבידן.
"היינו צעירים ותמימים .אבל גם בראיה קדימה
יש שמחה .המושב מתפתח ,קלטנו כבר 15
משפחות של בנים ,וקולטים עוד .אני חושב
שבנינו יופי של מקום".

מסדרים את המלפפונים בבקעות
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

167,495

ישראל

שלי

ציר הזמן

ישראל שלי

ם אוהבים את זה
 488אנשי 

לא בדיוק הצליח להם ,ל שלום עכשיו.
אפילו בטוויטר ):
חברון .מאז ולתמיד.

אודות

תמונות

אוהבים את זה

עוד

Mimi Hadad
חברון עיר האבות ברור ששם ורק שם

אהבתי ·  6ביוני

אהבתי · הגב · שתף
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עוקב

הודעה

7
Shaked Rosenblat

חברון זה נשמה

גיא שבייב
מאז ולתמיד ,חברון!

המופע “עבריות” בקרית ארבע  /י”ג בחשוון  22באוקטובר

מה יקרה

רות בנאי ,בסיפור אישי על מסעה ליהדות וההיכרות עם אביתר בעלה ,עולה על הבמה לצד רחלי מושקוביץ בהצגתה
המרגשת “עבריה” ,המביאה את קולותיהן של נשים עבריות מיוחדות ומלאות כח מרגעים שונים בהיסטוריה .המופע יתקיים
בהיכל התרבות בשעה  .20:30מחיר .₪ 30 :לפרטים ורכישה02-9961666 :

מרוץ הלילה של גוש עציון  /ט”ז בחשוון 25
באוקטובר

המרוץ המסורתי השנתי לזכר אייל יפרח ,גיל-עד שער
ונפתלי פרנקל הי”ד יתקיים גם השנה ברחבי המועצה
האזורית גוש עציון זו הפעם הרביעית .המרויתקיים בשלושה
מקצים 2 :ק”מ 5 ,ק”מ ומקצה תיכונים .בשעה  16:00תחל
חלוקת הערכות ממתחם הספורט במתנ”ס גוש עציון ,משם
גם יוזנקו המרוצים .הרשמה ופרטים באתר:
gushnight2018.sportweb.co.il

ערב מחווה לנתן אלתרמן באפרת  /י”ג בחשוון 22
באוקטובר

ערב מחווה לנתן אלתרמן עם נתן סלור ומוריה קור ,הדור
השני של אבשלום קור והדור הרביעי של נתן אלתרמן,
בערב מוסיקלי של עברית ,קדומה ועכשווית :מדברים על
שירי משפחה ,מספרים סיפורים אישיים ולוקחים אתכם
למסע היסטורי אישי ולאומי ,שירגש ויפתיע .בשעה 20:30
בספריה ציבורית אפרת .מחיר.₪ 25 :
לפרטים והרשמה02-9932936 :

שני |  22באוקטובר

חדש!

 25ש״ח
״ח דמי

5+ש

משלוח

יוצאים לטייל
עם מסלוליוש
לאור הביקוש הרב ל'מעיינוש' – מדריך למטייל במעיינות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן,
מוציאה מועצת יש"ע ,יחד עם תנועת 'אמנה' ובית ספר שדה עפרה,
ספר חדש – 'מסלוליוש' – מדריך מסלולים באזור.
לאחר חודשים רבים של הכנה ודקדוק אנו עומדים בימים אלה לקראת הדפסת המהדורה הראשונה
של המדריך .מדריך זה ,יחד עם ׳מעינוש׳  -מדריך המעיינות ,הם כלי בידיו של המטייל בדרכו לחקור
את פינות החמד באזור מרהיב זה.
מומלץ לצאת לטייל איתם יחד עם המדריך החשוב ביותר של האזור – התנ"ך.

רכישת שני מדריכי הטיולים זמינה כעת באתר

www.yeshaclick.co.il
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

נלחמים להסדרה ועדת הפנים בראשות
ח״כ יואב קיש קיימה השבוע דיון המשך
בנושא הסדרת היישובים הצעירים 1
 .בפתיחת הדיון סקר ראש צוות ההסדרה
פנחס ולרשטיין את פעילות הצוות וציין שהם
עובדים על החלטה להסדרה של שכונות
ויישובים צעירים .ראש המינהל האזרחי
תא"ל אחוות בן חור הציג על פעילות המינהל
האזרחי בנושא ,ולאור הדברים שאמר
קיבלה הוועדה החלטה לדרוש מהממשלה
לממש את ההחלטה להסדרה .יו"ר הוועדה
ח״כ יואב קיש סיכם ואמר" :אני מברך על
פעולותיה של ממשלת ישראל בראשות
נתניהו לקראת הסדרה של ההתיישבות
הצעירה ,אך הדברים מתקדמים לאט מדי
ויש ליישם את החלטת הקבינט ולהסיר כל
מכשול בדרך לשם" .מ"מ מנכ''ל מועצת
יש''ע יגאל דילמוני אמר :״מאחורי כל
הדיונים האלה יושבים אלפי משפחות ובתים
שנוצרות להם בעיות אישיות קשות מזה שהן
לא יכולות להרחיב או למכור את הבית .צריך
לזרז את התהליכים האלה ,מכיוון שדווקא אי
הסדרה תגרום לעבריינות גדולה יותר .ניתן
להסדיר מיידית אלפי מבנים ולמנוע סבל של
תושבים".
יומולדת לעתניאל בשבת שעברה חגג
היישוב עתניאל של תנועת ההתיישבות
‘אמנה’  35שנה להיווסדו .את החגיגות ציינו
ביישוב בשבת קהילתית מלאה בפעילויות
ובאירועים מיוחדים .במשך השבת למדו
אנשי היישוב ,מצעיר ועד בוגר ,על שלבי
ההקמה של היישוב ,על התהליכים שהיישוב

עבר מאז ועד היום ,על אירועים שהיישוב
חווה כקהילה ,על עליות וירידות ובעיקר
על הצמיחה של היישוב ועל התפתחותו
במובנים רבים :על הבנייה ביישוב ,משפחות
חדשות שנקלטות כל הזמן ,על הנוער הפעיל
שאינו נח לרגע ובכלל על היישוב התוסס
ומלא החיים .לסיום החגיגות נערך במוצאי
השבת טקס מלווה מלכה מיוחד במינו
בליווי הרכב של בחורים מישיבת ההסדר
בעתניאל ,שהגישו ניגונים ,סיפורים ודברי
התחזקות .באירוע נערכה גם תחרות עוגת
 35שנה ליישוב המושקעת והמקורית ביותר
.2
חוגים ונהנים מבנה ביישוב אדורה שעמד
שומם שנים רבות עבר שיפוץ יסודי והוסב
לאחרונה למרכז חוגים יישובי חדש מושקע
ומזמין  . 3המבנה מכיל שלושה אולמות
סטודיו לריקוד ,לקרמיקה ואולם כללי .שיפוץ
המבנה נעשה על ידי היישוב ובעזרתם
האדיבה של משפחת סלייפר ג’ודי וארנולד
דרך קרן הצלה ללא גבולות .ראש המועצה
האזורית הר חברון יוחאי דמרי בירך את
תושבי היישוב“ :היישוב אדורה מתפתח
וממשיך את התנופה של האזור כולו ,איכות
החיים הוא מרכיב חשוב ששמנו לטפל בו,
קצב הקליטה המוגבר בהר חברון מעיד יותר
מכל כי הדור הצעיר מחפש קהילה איכותית
לצד איכות חיים .תודה לכל השותפים
בהמשך הצמיחה והשגשוג של הר חברון”.
אלופי בנימין השבוע התקיים במועצה
האזורית בנימין טקס חלוקת תעודות
הערכה לספורטאים בינלאומיים שהגיעו

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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להישגים מרשימים בקנה מידה עולמי .בין
המשתתפים :אבישי אליהו בן  15תושב
עפרה ,מתעמל בקפיצה לגובה וקפיצה
לרוחק שזכה במדליית ארד באולימפיאדת
הילדים הבינלאומית .ילדי משפחת גורדון
משילה ,אשר זכו יחד באליפות העולם
באגרוף תאילנדי – כיבדי גורדון ,בן 18
ספורטאי מצטיין בצה”ל זכה באליפות
אירופה ,רוח השם גורדון זכה במקום
השלישי באליפות העולם באגרוף תאילנדי
ואהבת השם גורדון אשר זכתה גם היא.
עוד השתתפה אדווה כהן מגבעון החדשה,
אלופת ישראל בריצות ארוכות ומייצגת
את ישראל באליפות אירופה  . 4ראש
המועצה אבי רואה אמר“ :בבנימין יש בני
נוער רבים שמצטיינים בתחומים רבים כמו
מוזיקה ,אומנות וכמובן גם בספורט .אנחנו
במועצה נשמח לקדם ולסייע לספורטאים
המקצוענים”.
מי שחלם גבעתי ביישוב יצהר שבשומרון
התקיים השבוע טקס לרגל סיום התעסוקה
המבצעית של גדס”ר גבעתי באזור .בטקס
השתתפו מח”ט שומרון אל”מ שגיב דהן ,קצין
הגמ”ר שומרון רס”ן שלומי כהן ,מג”ד גדס”ר
גבעתי ,ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן
וכמאה חיילי הגדוד .באירוע ,שהתקיים סמוך
למוצב שביישוב יצהר ,נשאו דברים מח”ט
שומרון ,שציין לשבח את הגדוד ,שלראשונה
הציב יעדים ייחודיים בגזרה  -יעדים שהוסיפו
רבות לביטחון התושבים ,וכן המג”ד שהוסיף:
“החיילים הצליחו לסכל אירועי טרור
בהצלחה” . 5
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