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מדור
המייסדים
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עתניאל חלק ב'

שבוע עבר מאז הבחירות
לרשויות המקומיות בישראל.
ב 21-מתוך  24הרשויות
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
התקיימו בחירות ,בחלק מהן
נבחרו ראשי מועצות חדשים,
ובחלקן ימשיכו בתפקידם
ראשי המועצה המכהנים .אנו
מציגים השבוע את תוצאות
הבחירות המלאות לרשויות
המקומיות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן עם כל הנתונים
והמספרים הסופיים .בהצלחה
לכל הנבחרים והבוחרים!

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:03
16:22
16:12

יציאה
17:20
17:22
17:20

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:19
16:20
16:16

יציאה
17:18
17:19
17:23

 23שנה ו"שום דבר
לא השתנה כאן"

ברשת

8

מה
קורה

שבת חיי שרה שוברת שיאים

על הפרשה  -תולדות
הרב יהושע אודרברג
רב במרכז ברקאי

פרד אדם שכמותך

“ז

בל פרדותיו של יצחק ולא כספו
וזהבו של אבימלך” ,כך אמרו
הפלישתים על יצחק אבינו.
המשפט הזה תמוה  -וכי אדם מעדיף
שיביאו לו קופסא מלאה לכלוך,
אף שאולי שווה הון רב ,מאשר
תיבה עם כסף וזהב ,אף ששווה וודאי
הרבה יותר? שאלה נוספת  -כל הפרשה
מלאה באיזכורו של יצחק אבינו בשמו,
חוץ מפעם אחת שכתוב“ :ויגדל האיש
וילך הלוך וגדל - ”...מי זה האיש המדובר?
ניתן לומר שליצחק יש שתי יתרונות שהוא
מנחיל לבניו  -בהיותו ‘איש’ שגודל ,ובהיותו
בעל ‘זבל פרדות’ .מה כוונת הדברים?

יצא לאור

האדמו”ר מפיאסצ’נה כותב שישנם אנשים
בני שבעים ,שבאמת הם רק בני שלוש
עשרה .הוא מסביר זאת בכך שאדם צריך
להיות עסוק בגדילה ,לזרוע ולקצור עוד
עלייה רוחנית ועוד עלייה מוסרית וכדו’.
אך מי שנשאר במקום ,ואינו מתעלה ,אז
הוא אמנם בגוף בן שבעים ,אך באמת הינו
רק בן שלוש עשרה .אמנם ,יש סוג נוסף
של בני אדם ,שתוחמים את חייהם בגיל
שלוש עשרה שאז נכנסו למצוות ,ובגיל
שבעים שאז תופסים את עצמם ומצטערים
על הרבה שנים שלא נוצלו כראוי להם.
לעומת זאת ,יצחק אבינו היה ‘איש’ ,וכך
הוא גדל .האדמו”ר ממזריעטש מסביר
המשך בעמוד 3

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
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בס״ד

עוד אבנך ונבנית
בשבוע שעבר הונחה אבן פינה ליישוב הקבע של מגרון ,שש שנים לאחר שנעקרו מבתיהם.
באירוע השתתפו שרים ,ח"כים ואישי ציבור נוספים [עמ' אחורי].

מערכת

בוחרים להוביל!

ישעמדה
בשבוע שעבר התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ .גם ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן הלכו התושבים לקלפיות כדי לבחור את מי
שיוביל את המועצה והעיר שלהם בחמש השנים הקרובות ואת חברי המועצה שיעזרו לו בכך .אנו מציגים השבוע את הנתונים המלאים על הבחירות
המקומיות במרחב ,עם התוצאות המלאות והמספרים המדוייקים מתוך אתר משרד הפנים.
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן יצאו להצביע בשבוע שעבר  172,325בוחרים מתוך  242,020בעלי זכות הצבעה ב 21-רשויות מקומיות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן – עיריות ,מועצות אזוריות ומועצות מקומיות .מספרים אלו עולים יחדיו ל 71.6-אחוזי הצבעה ברשויות המקומיות באזור ,בעוד בשאר הארץ
עמדו אחוזי ההצבעה בממוצע על  .59.4%נתון זה מציג מעורבות גדולה של התושבים באזור בעשייה המקומית ,באכפתיות וברצון להיות שותפים לעיצוב
העתיד במרחב.
הרשות המקומית בה אחוז ההצבעה היה הגבוה ביותר היא העיר מודיעין עילית עם  86.18אחוזי הצבעה ,והרשות המקומית עם אחוזי ההצבעה הנמוכים
ביותר היא מעלה אדומים עם  59.02אחוזי הצבעה בלבד .זאת על אף שמספר בעלי זכות ההצבעה בשני הערים כמעט זהה ( 28,667במודיעין עילית
ו 28,605-במעלה אדומים) .נציין ,כי במועצה אזורית מגילות ים-המלח ובמועצה המקומית מעלה אפרים לא התקיימו בחירות מכיוון שהוצגה רשימה אחת
בלבד ,ובמנהלת הישוב היהודי בחברון לא נערכו בחירות כלל.
את התמיכה הגדולה ביותר קיבל ראש מועצה מקומית עמנואל אליהו גפני ,אשר בחרו בו  93.94%מהמצביעים במועצה .לעומתו ,ראש העיר אריאל אלי
שבירו ניצח על חודם של מספר קולות ,כאשר קיבל  40.51%ועבר את אחוז החסימה.
אלו תוצאות הבחירות המלאות:

עיריות
אריאל :ראש העיר המכהן אלי שבירו זכה ב 40.5%-מקולות הבוחרים
וגבר על פבל פולב ( ,)32.1%יוסי חן ( ,)14%אליהו נובוסלסקי ()8.9%
וחיים שמואל סגל (.)4.5%
ביתר עילית :ראש העיר המכהן מאיר רובינשטיין זכה ב73.7%-
מקולות הבוחרים וגבר על שלום אליעזר מנחם מאניש זיידה
( ,)13.3%יוסף אריה חשין ( )8.5%וחיים יהודה לייב גוטליב (.)4.6%
מודיעין עילית :ראש העיר המכהן יעקב גוטרמן זכה ב88.8%-
מקולות הבוחרים וגבר על שמואל בן-ציון אלישוב שקיבל 11.2%
בלבד.
מעלה אדומים :ראש העיר המכהן בני כשריאל היה המועמד היחיד
לרשימה ,אך לפי הנהלים זכה ב 79.3%-מהקולות ‘בעד’ אל מול
 20.73%מקולות ה’נגד’.

מועצות אזוריות
מועצה אזורית בקעת הירדן :ראש המועצה המכהן דוד אלחייני זכה
ב 59.4%-מקולות הבוחרים וגבר על יוגב קרסנטי ( )32.2%ויונתן שוב
(.)8.4%
מועצה אזורית הר חברון :ראש המועצה המכהן יוחאי דמרי זכה
ב 65.6%-מקולות הבוחרים וגבר על שושנה אדר שקיבלה 34.5%
מקולות הבוחרים.
מועצה אזורית מטה בנימין :ראש המועצה הנכנס ישראל גנץ זכה
ב 51.8%-מקולות הבוחרים וגבר על שילה אדלר שקיבל 48.2%
מקולות הבוחרים.
מועצה אזורית שומרון :ראש המועצה המכהן יוסי דגן זכה ב80.8%-
מקולות הבוחרים וגבר על פול גולובנבסקי שקיבל  19.2%מקולות
הבוחרים.
מועצה אזורית גוש עציון :ראש המועצה המכהן שלמה נאמן
( )34.3%ומשה סוויל ( )34.1%ימשיכו לסיבוב שני שיכריע מי מבניהם
יהיה ראש מועצת גוש עציון בחמש השנים הבאות ,זאת לאחר שגברו
על ירון רוזנטל שקיבל  31.6%מקולות הבוחרים.
מועצה אזורית מגילות ים-המלח :ראש המועצה המכהן אריה
כהן ימשיך לקדנציה נוספת לאחר שהיה המועמד היחיד לראשות
המועצה.

מועצות מקומיות


מועצה מקומית אורנית :ראש המועצה הנכנס ניר ברטל זכה ב66.2%-
מקולות הבוחרים וגבר על ראש המועצה המכהן שלומי לנגר ( )32.2%ועל
חלי נועה כדורי (.)1.6%
מועצה מקומית אלפי מנשה :ראש המועצה הנכנס שי רוזנצוויג זכה
ב 41.7%-מקולות הבוחרים וגבר על אורית שגיא ( ,)26%שלומית ארצי
( )20.1%וראש המועצה המכהן שלמה קטן (.)12.3%
מועצה מקומית אלקנה :ראש המועצה המכהן אסף מינצר זכה
ב 87.4%-מקולות הבוחרים וגבר על ראובן חזי שקיבל  12.6%מקולות
הבוחרים.
מועצה מקומית אפרת :ראש המועצה המכהן עודד רביבי זכה ב56.8%-
מקולות הבוחרים וגבר על אברהם מיכאל חדידה שקיבל  43.2%מקולות
הבוחרים.
מועצה מקומית בית אל :ראש המועצה המכהן שי אלון זכה ב84.1%-
מקולות הבוחרים וגבר על יעל בן-ישר שקיבלה  15.9%מקולות הבוחרים.
מועצה מקומית בית אריה :ראש המועצה הנכנס יהודה אליהו אלבוים
זכה ב 56.3%-מקולות הבוחרים וגבר על ראש המועצה המכהן אבי נעים
שקיבל  43.7%מקולות הבוחרים.
מועצה מקומית גבעת זאב :ראש המועצה המכהן יוסי אברהמי זכה
ב 57.8%-מקולות הבוחרים וגבר על ענבל כרמלי ( )37.2%ונחשון זאדא
(.)5.1%
מועצה מקומית הר אדר :ראש המועצה הנכנס חיים מנדל שקד זכה
ב 54.6%-מקולות הבוחרים וגבר על ראש המועצה המכהן חן פיליפוביץ’
שקיבל  45.5%מקולות הבוחרים.
מועצה מקומית עמנואל :ראש המועצה הנכנס אליהו גפני זכה
ב 93.9%-מקולות הבוחרים וגבר על על משה רועי חגיאל שקיבל 6.1%
מקולות הבוחרים.
מועצה מקומית קדומים :ראש המועצה המכהן חננאל דורני זכה ב69.5%-
מקולות הבוחרים וגבר על רואי מסורי שקיבל  30.5%מקולות הבוחרים.
מועצה מקומית קרית ארבע :ראש המועצה הנכנס אליהו ליבמן זכה
ב 52.9%-מקולות הבוחרים וגבר על ראש המועצה המכהן מלאכי לוינגר
( )39.4%ואליעזר יהושע רודריג (.)7.7%
מועצה מקומית קרני שומרון :ראש המועצה המכהן יגאל להב זכה
ב 75.9%-מקולות הבוחרים וגבר על רות שפיצר שקיבלה  24.1%מקולות
הבוחרים.
מועצה מקומית מעלה אפרים :ראש המועצה המכהן שלמה ללוש
ימשיך לקדנציה נוספת לאחר שהיה המועמד היחיד לראשות המועצה.
מנהלת הישוב היהודי בחברון :ימשיך לכהן יו”ר המנהלת אברהם בן
יוסף.

מועצת יש”ע מודה לראשי הרשויות הפורשים שעמדו בראש המערכת המוניציפלית והיו שותפים להנהגת האזור בשנים האחרונות .אנו
בטוחים כי תמשיכו להשפיע ולקדם את האזור וכלל מדינת ישראל.
נאחל הצלחה גדולה לכל ראשי המועצות הנבחרים ,הוותיקים והחדשים בחמש שנים מלאות עשייה והתפתחות .אנו בטוחים כי הם
יובילו בנחישות ובאהבה את המועצות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן לקראת חזון מיליון התושבים ולהחלת הריבונות הישראלית במרחב.
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פרד אדם שכמותך

המשך דבר תורה מעמוד השער

את המילה ‘איש’ על פי כוונת דוד המלך
בפותחו את ספר תהילים“ :אשרי האיש אשר
לא הלך בעצת רשעים - ”...שבהיותו איש,
בן שלוש עשרה שנה שאז כבר עומד אדם
על דעתו ,כבר אז התחיל להתגבר על קשייו
וניסיונותיו ,ולא רק כאשר זקן ,זהו יצחק
שהיה עולה תמימה שכבר בגיל מצוות עבד
את ה’ ולא חטא.
גדולה נוספת ליצחק זהו ‘זבל פרדותיו’.
הרי הכתוב מתאר במפורש את הצאן הבקר
והמקנה הרב שהיה ליצחק ,אז מדוע נקטו
עבדי אבימלך דווקא במילה ‘פרד’? מסביר
האדמו”ר ש’פרדות’ כאן זה מושג הנלקח מן
המילה ‘פרד  -הפרדה’.
מה שהיה מיוחד אצל יצחק ,זה שגם בדבר

שאמור להיות המפריד מעולם התורה,
קרי  -הבהמיות  -הממון ,מקבל דווקא
משמעות ויוקרה בחיים ,ובזה קינאו עבדי
אבימלך ,וגם אבימלך ושר צבאו בעצמם
יקנאו ביצחק באמרם ...“ :ראה ראינו כי
היה ה’ עמך ,”...ראינו שה’ אצלך גם בנשמה
המכוסה וגם בגוף הגלוי ,ומתוך כך רצו
לכרות עימו ברית.
מה הם ראו? תרגום יונתן בן עוזיאל מבאר
שהם ראו כמה יצחק יודע להתמודד עם
החומר ,בעוד אצלהם הכל מתייבש והולך
לאבדון.
אם כך מובן  -עבדי אבימלך ,ואחר כך
אבימלך ושרו מבינים שיש אפשרות ליצוק
תוכן ומשמעות לכל דבר הקיים בעולם,

וכשזה קורה בפועל אז “ישמח ה’ במעשיו”,
שהקב”ה שמח שברואיו מקדשים את כל מה
שנקרה בפניהם בדרך ,לכן קוראים ל’יצחק’
כך על פי דברי האדמו”ר.
מיצחק ורבקה יוצאים יעקב ועשיו  -יעקב
אמון על האוהל ,אך עשיו על הציד והחומר.
הרב קוק מדגיש את הצורך שיהיה ליעקב
ממידת עשיו החומרי ,אך רק בלבוש
החיצוני שלו (כפי שאכן רבקה מלבישה את
יעקב) .כל אדם מסוגל להיות איש ,וכל איש
מסוגל לגדול ממדרגה למדרגה ,לכפול את
צעדיו בעלייתו הרוחנית ,כיצחק ש”וילך
הלוך וגדל” ,השקיע הרבה עמל ,כדוגמת
“הלוך ילך ובכה” ,בדרך לקדש את “זבל
פרדותיו”.

האתר החדש של מועצת יש"ע עלה לאוויר!
כל מה שקורה בהתיישבות
מחקרים ,מידע ,סרטונים ,מפות ועוד

www.myesha.org.il
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(המשך משבוע שעבר)
קודם כל "עתניאלית"
לאחר שבשבוע שעבר לאה-ליליאן (בוקובזה)
דמרי ייצגה את הדור הראשון של המשפחה
בעתניאל ,ויוחאי דמרי ייצג את הדור השני של
המשפחה את הדור השלישי של המשפחה
מייצגת השבוע רעות דמרי-גז ( ,)25הנשואה
לספיר מזה שנתיים .לזוג תינוקת בת שמונה
חודשים ,זהרה ,שהיא הדור הרביעי של משפחת
דמרי בעתניאל.
גם הזוגיות של רעות ,כְ ּשל הוריה ,החלה בגבעות
של עתניאל ,אך בעתניאל שונה לחלוטין.
היישוב כיום מבוסס ,חזק ,וכולל מוסדות שבהם
מתחנכים ילדי היישוב במשך עשרים שנה ,ללא
צורך לצאת מהיישוב.
"בן זוגי ספיר הוא תלמיד של הרב בני קלמנזון
והרב רא"ם הכהן [ראשי ישיבת ההסדר
בעתניאל] .ההחלטה לקבוע כאן את ביתנו נבעה
מרצון לחיות את חיינו תחת הנהגתו וחסותו של
הרב רא"ם ,שאנחנו רואים בהן משהו מופלא
וזכות גדולה .יש כאן מקום לכולם ,סובלנות רבה
וראיית האחר ,ואלה ערכים שחשוב לנו לגדול
לתוכם ולגדל בתוכם את הדור הבא .קהילת
עתניאל היא קהילה מדהימה שחוסנה מתגלה
לא רק בתקופות משבר .יש כאן הכלה .אפשר

צילום :אמיתי סלומון

מדור
המייסדים

משפחת דמרי חלק ב'
עתניאל

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 :

ישיבת עתניאל בשקיעה

תפורים לעתניאל בחוט ומחט ,ולהוציא אותנו
מפה זה פשוט לקרוע אותנו .אנחנו נדמם'.
התחברתי מאוד לאמירה הזו .אני כאן וזה המקום
שלי .פה גדלנו ופה נישאר".
מה עשו לכם האירועים של השנתיים
האחרונות?
"השנתיים האחרונות גרמה לנו ,כקהילה,
להתמודד עם שאלות אמוניות גדולות .הפחד קיים
ואין לי מה לדבר עליו .הרי זה ברור ,מפחיד לנסוע
בכבישים האלה ,אבל ראינו שאף אחד לא מוגן

פורצים דרך ליישוב עתניאל בראשיתו
לבחור להיות חלק מהקהילה או לבחור לא
להיות ,וזה דבר שמאוד מתאים לנו – מצד אחד
אנחנו חלק מקהילה ,ומצד שני יש לנו פרטיות".
רעות עוסקת אף היא בצורכי ציבור – היא רכזת
הקהילה של היישוב ופעילה בוועדת הקליטה.
"אני טיפוס פעיל שאוהב לעשות דברים עד הסוף.
מתוך אהבה וחיבור למקום בחרתי להיות חלק
מהקהילה ומכל מה שהיא דורשת".
האם המגורים שלך בעתניאל הם דבר מובן
מאליו?
"פעמים רבות בחיי שואלים אותי מי אני או מה
אני .אני מרגישה שאני קודם כול 'עתניאלית' .זה
המקום שלי ,הבית .גם אחיי שבחרו לא לחיות פה,
כל אחד וסיבותיו שלו ,מרגישים שכאן זה באמת
בית .עם זאת ,כמובן שיש לא מעט התמודדויות.
אחרי שדפנה מאיר נרצחה סיפרה אחת הבנות
הממשיכות שגרות כאן ,שגם אצלם קרה אסון
במשפחה ,ששאלו אותה לא מעט 'למה אתם
ממשיכים לגור כאן?!' היא ענתה להם' :אנחנו
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Generated by CamScanner
גדולים
מאתנו .כולנו נתונים לחסדי שמיים
יותר ִ
בכל יום .היישוב ,וההר כולו ,ספג אסונות כבדים
השנה .משפחת ליטמן ואשר חסנו ,דפנה מאיר,
עכשיו משפחת מרק .חווינו גם אסונות אחרים
ביישוב ,לצערנו ,אך עם ישראל עובר גם תקופות
לא פשוטות .יש שאלות והן מהדהדות .אנחנו
מבינים שאנחנו חלק ממהלך ,חלק מגאולה ,שבו
הקב"ה לוקח את כל השחקנים הראשיים אליו.
הוא פשוט נותן לנו להיפרד מהם בכבוד".
לאה ,האם את חושבת שהדור הצעיר
אידיאליסט כפי שאתם הייתם כשהגעתם לגור
כאן?
"היום אנשים מפונקים יותר ,מחפשים נוחות
ואיכות חיים .אין אידיאלים כפי שהיו בעבר .אנשים
רוצים לחסוך כסף וזו אחת הסיבות המרכזיות
למעבר ,שיקול שבכלל לא העסיק אותנו .מבחינת
קשיי הביטחון – אנשים תרמו ,ועודם תורמים
מאוד ,לביטחון האזור .אין ספק שצריך פה ממד
של מסירות נפש ,ושהכבישים מסוכנים .אבל

הניסיונות אחרים לגמרי מהתקופה שבה אנחנו
התחלנו .הגענו עם חזון וחלום .אם בעבר מה
שעמד לנגד עינינו היה לבנות וליישב ,להפריח את
השממה ,היום הם כלל לא הדילמות והשיקולים
העומדים לפני זוגות צעירים".
יוחאי מסכים עם ִאמו במובן מסוים" :אני מניח
שהדור הקודם ,שחי פה לפני  40שנה בחלוציות
ובציונות והיה מוכן לגור ללא תנאים ,הוא באמת
דור שונה .אך זה מתחבר למשל הקלאסי של דור
המדבר לעומת דור הכניסה לארץ .דור המדבר
כובש ומקים ,פורץ גבולות ומכשולים ומיישר את
השטח .הדור הבא ,לעומת זאת ,הוא דור שצריך
לדעת לבנות ,אך גם לחזק ולתחזק את הקיים.
כך העולם בנוי .לגיטימי בעיניי שרוב האנשים
שמגיעים היום מחפשים איכות חיים ,וזה דבר
נפלא שעתניאל עונה על ההגדרה הזו .זה נובע
מכך שיש ביישוב חינוך מצוין ,קהילה מחבקת
וחזקה ,נופים ,שקט ופסטורליות שאי אפשר
למצוא במקום אחר .עם זאת ,אין ספק שגם היום
יש אתגרים לא פשוטים והם האתגרים שהדור
הצעיר מתמודד ִאתם".
רעות ,מה את משיבה לה?
"סבתא צודקת .הקשיים שלנו מתגמדים לעומת
הקשיים שהם עברו .עם זאת ,אני רואה שגם אני
מקריבה לא מעט לטובת המגורים כאן .במהלך
תקופת הלימודים שלנו נסענו בטרמפים שעתיים
לכל כיוון במשך שנתיים ויותר .אבל כידוע,
ַה ְקרבה היא גם דבר מקרב .ככל שאתה נותן
מעצמך יותר – אתה גם מתקרב".
את מדמיינת את ִבתך זהרה בונה את ביתה
בעתניאל?
"האמת היא שזה מאוד רחוק כרגע ,היא קטנה
מדי בשביל דמיונות כה רחוקים .אבל כמובן שזה
מאוד ישמח אותי אם היא תבחר בכך".
יוחאי ,אתה חושב שעד אז יקצו לה שטח לבניית
בתי קבע נוספים?
"נכון שיש אתגר בנייה ביישובים ,אך זה בדיוק
אחד הפרמטרים שהופכים את העניין לחשּוב
ולבעל ערך .כל רגב אדמה כאן נחרש מתוך אתגר
ומתוך הבנת המשמעות של הדבר .כשמכניסים
מסמר לקיר גבס הוא אמנם נכנס בקלות ,אך הוא
גם נופל בקלות .ההתיישבות בהר חברון היא כמו
קדיחה בקיר בטון .מי שנטוע כאן – נטוע לעד".

ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

168,190

ישראל

שלי

עוקב

ציר הזמן

ישראל שלי
אהבתי ·  3בנובמבר

אהבתי · הגב · שתף
ם אוהבים את זה
 658אנשי 

זה מה שנקרא ,תמונה אחת שווה אלף מילים.
הערב בכיכר רבין.

110

אודות

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

Orhan Kabribov Gavrilov
אין פילוג והסתה ...יש שלטון עם דעות
מסוימות שיש כאלה שכואב להם
רותי ואלי לייזר סיברובר

כשיד ימין אומרת כולנו אחים ,ויד שמאל
מתעקשת על הסתה ופלגנות
Erez Madar

אורן חזן היה אז בן 15

קרדיט צילום :מעריב אונליין
Rakefet Ulloa
אחחח ...האירוניה והצביעות
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ברשת

 23שנה

ו"שום דבר לא השתנה כאן"
קופה האחרונה אני משתדלת להיות כמה
שפחות ברשתות החברתיות ,גיליתי שזה
עושה לי טוב .העולם נראה כמו מקום הרבה
יותר נחמד בלעדיהן ,לפחות בלי חלק מהן ,מה
גם שרמת המתח שלי ירדה ויש לי קצת יותר
זמן לעצמי ולסובבים אותי .אבל מידי פעם
אני עושה איזו גיחה קצרה פנימה ומתעדכנת
במה שקורה ,ובעיקר על מה רבים עכשיו .ככה
הגעתי לנאום של נכדתו של רבין .מתגובות
החברים שלי משמאל ומימין הבנתי שאני
חייבת לשמוע אותו בעצמי  -אז שמעתי.
כמו רוב האנשים שאני מכירה גם אני לא
אהבתי אותו ,לא את התוכן ובוודאי לא את
התזמון .איכשהו תמיד ביום הזיכרון לראש
ממשלתנו שנרצח מצליחים תמיד להטיף
נגד הסתה ולהסית באותה נשימה ,לדבר
על הצורך באיחוי השסע תוך כדי העמקתו.
"עשרים ושלוש שנים חלפו ושום דבר לא
השתנה" ,אמרה נעה רוטמן נכדתו של רבין,
ואני נתקעתי שם ,שום דבר לא השתנה?
בחודשים האחרונים קיימנו מספר מפגשים
עם אנשי מרכז רבין ,אנחנו אצלם ,הם אצלנו,
ושוב אנחנו אצלם .מנסים יחד ,עקב בצד
אגודל ,לשנות משהו .החיבור הזה לא קל לאף
אחד מהצדדים ,הפצעים עדיין פתוחים ,וכל
נגיעה בפצע ,בעיקר עם האצבע המאשימה
שתמיד מונפת אחד כלפי השני ,כואבת מאוד.
אבל אנחנו נפגשים כי ברור לנו שמשהו חייב
להשתנות .במפגש האחרון שהתקיים ממש
שבוע לפני יום הרצח ,נשמעו כבר קולות
חדשים ,שאלות שלא היינו מוכנים להישאל
מתחילות לקבל קשב ,ובצדם הבנה עמוקה
שמאז הרצח גדלים כאן בארץ ילדים שלא
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נושאים על גבם את הצלקות שלנו ,ההורים.
ילדים שלא עסוקים בלהאשים או בלהיות
נאשמים ,ילדים שרצח רבין ובן גוריון בהכרזת
המדינה מבחינתם זה בערך מאותה תקופה,
אי שם בהיסטוריה הרחוקה .ילדים שאין להם
מושג ,לא מפצעים מדממים ולצערנו גם לא
מאוד הרבה דברים .ההיסטוריה אצלם היא
איזה משהו מעורפל על גבי ציר זמן לא ברור,
והסכנה הכי גדולה עבורם היא הבורות.
כל כך הרבה השתנה כאן ,והילדים האלו
שינהיגו את המדינה ,גדלים כל כך אחרת
מאתנו .הטכנולוגיה מקפיצה כל דור קדימה
במהירות האור ,והם כבר מדברים וחושבים
בשפה שאנחנו לא מבינים .הם גם לא
מתווכחים כמונו כי הם לא כאובים כמונו .נכון,
ישנם דברים שלא משתנים ,ובזה נעה צודקת,
הם רק לא התחילו לפני  23שנים ,הם קיימים
מאז בריאת האדם ,ואנחנו דור אחרי דור
צריכים ללמוד לתקן אותם .אם מביטים לילדים
שלנו בעיניים ,אם מביטים גם מעבר ,לנכדים
שלנו ,אלו שעוד לא נולדו ,יש לנו ביחד מחויבות
גדולה .האצבע המאשימה לא תועיל כאן ,אנחנו
צריכים להפסיק להפנות אותה אחד כלפי
השני ולהתחיל לשלב ידיים .יש לנו משימה,
ללמד אותם את ההיסטוריה – ביחד.
ההורים של שירה בנקי ז"ל יזמו פרויקט מדהים,
פרויקט שעוסק בניהול מחלוקות .הם ,בניגוד
לנעה ,מבינים שהרבה מאוד השתנה כאן ושיש
כאן משימה משותפת .במקום להטיף מוסר או
להאשים הם בנו גשר ,בו לוקחים אחריות על
עתיד המדינה הזו .מרכז רבין ומרכז מורשת
גוש קטיף  -שני פצעים מדממים בלב שני
המחנות  -פתחו דלת והכניסו את האויב הכי

מר שלהם ,באומץ רב ,פנימה .בהדרכות
משותפות ,בלי לטשטש עמדות ,בלי להתחנף,
בלי להסתיר ,הם מספרים יחד סיפור מורכב
של שתי תפישות עולם ,של שתי חוויות שונות
לחלוטין של אותו האירוע .בכך הם מעמידים
את בני הנוער אל מול העובדה שהמציאות
מורכבת ונדרשים כלים רבים כדי להבין אותה,
זה לא סטטוס וגמרנו ,זה לא שחור לבן ,זה עם
אחד מפולג ,מחולק ,שצריך ללמוד יחד ,כשכל
צד מושך למקום אחר ואי אפשר להתחמק
מזה; לא להתעלם וגם לא להאשים ,אלו שתי
האפשרויות הקלות ,הדרך השלישית היא הכי
קשה ,אבל היא היחידה שנוכל ללכת בה אם
נרצה להמשיך כאן יחד בבית המשותף שבנינו
לנו בעמל רב.
זכינו להציץ רגע אל תוך הפרויקט הזה
בהדרכה משותפת שכזו ,והבנו שמשהו
קורה שם בחיבור הזה .כשצריך לספר לדור
העתיד את ההיסטוריה המשותפת ,חייבים
לצאת מהפינה המבוצרת ,ולצד האשמות -
שחלקן מאוד נכונות  -צריך גם לעבור בדק
בית פנימי ,איפה אנחנו טעינו ,איפה לא היינו
קשובים ,איפה הגזמנו ,איפה הסתנו נגד ,איפה
אנחנו עדיין מסיתים .כל כך הרבה השתנה
כאן ,כל כך הרבה משתנה ,כל הזמן ,ולנו יש
הרבה עבודה .המאבק המשותף בחוסר הידע
והעניין ,בבחירה האוטומטית בשחור או בלבן,
בהתבצרות במחנות דור אחרי דור  -כל אלו
מחייבים אותנו לרדת מדוכן המאשימים,
ובמקום לנופף באצבע המאשימה ,בטון נוזף
ובהטפה חסודה ,יש להושיט את כל היד
ולהתחיל להירתם למשימה.

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

מה יקרה
גלי עטרי לתושבי בנימין  /ד’ בכסלו  12בנובמבר

מפעל הפיס ומועצה אזורית מטה בנימין מזמינים את כולם למופע של הזמרת גלי עטרי .המופע יתקיים בתיאטרון ירושלים,
בשעה  .19:30מחיר .₪ 30 :לפרטים ורכישה*6565 :

סיור חלמוניות ביער יתיר  /ח’ בכסלו  16בנובמבר

ביום שישי יצאו סיורים רגליים וטיולי אופניים ביער יתיר
שיכללו :צפייה בפריחת החלמונית ,סיור בשביל המתקנים
החקלאיים וביקור בחורבת ענים הסמוכה .הסיורים פתוחים
חינם לקהל הרחב ,בליווי מדריך וניתן לשכור אופני הרים
ואופניים חשמליים במקום או ברישום מראש מגיל .6
הסיורים יצאו בשעות  10:00ו.12:00-
לפרטים והרשמה1599-57-57-58 :

יום ההליכה באריאל  /ח’ בכסלו  16בנובמבר

עיריית אריאל וגוונים אריאל מזמינים אתכם
לאירוע במסגרת יום ההליכה העולמי08:30 .
מפגש והתארגנות באמפיתאטרון 09:00 ,יציאה
לדרך .הצעידה לאורך הפארקים הירוקים של
אריאל וכוללים פעילויות ואטרקציות בדרך .בסיום
הצעידה יתקיימו אימונים פרטיים וקבוצתיים.
לפרטים והרשמה03-9083389 :

שישי |  16בנובמבר

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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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

ביטול המנדט סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי
סיירה בשבוע שעבר ביישוב היהודי בחברון יחד
עם ראש מנהלת חברון אברהם בן יוסף ,ראש
המטה הלאומי בליכוד נתן אנגלסמן ,מנכ”ל
הישוב היהודי בחברון אורי קרזן ,דובר הישוב
היהודי בחברון נעם ארנון ,שרה העצני-כהן יו”ר
ישראל שלי ,מ”מ מנכל מועצת יש”ע יגאל דילמוני
וחברת מנהלת חברון אורית סטרוק  . 1במפגש,
העלו בפניה הנוכחים טענות כנגד ארגון TIPH
שפועל באופן חד צדדי נגד האוכלוסייה היהודית
ובעד האוכלוסייה הערבית .הם הוסיפו ואמרו כי
ישנם חיכוכים בין כוחות הארגון לכוחות הבטחון
הישראליים על בסיס קבוע .חוטובלי אמרה כי
“המדינה מחדשת ל TIPH-את המנדט מדי חצי
שנה ואנשיו ,שנמצאים בשטח כדי לשמור על
הסדר ,חוטאים לתפקידם כאשר הם מייצגים רק
את הצד הפלסטיני ופוגעים באזרחים היהודיים.
פניתי לראש הממשלה והמלצתי שלא לחדש
את המנדט שלהם בחברון” .יגאל דילמוני“ :כפי
ששמענו השבוע ממפקד משטרת חברון ,ארגון
 TIPHמפריע לעבודת המשטרה וכוחות הביטחון
בחברון .כל הכבוד לסגנית השר ציפי חוטובלי
שנרתמה לנושא ופנתה לראש הממשלה בבקשה
להפסיק את פעילות הארגון בחברון .אנחנו
קוראים לחברי הממשלה להעיף את .”TIPH
לבנות ולהיבנות שש שנים לאחר שנעקרו תושבי
מגרון מהיישוב המקורי בו גרו  13שנים ,התקיים
בשבוע שעבר טקס הנחת אבן פינה ליישוב
הקבע ,בסמוך ל’גבעת היקב’ .באירוע השתתפו
השר יריב לוין ,השר אורי אריאל ,השר יואב גלנט,
השר זאב אלקין ,יו”ר הכנסת ח”כ יולי אדלשטיין,
ח”כ מוטי יוגב וח”כ בצלאל סמוטריץ ,יו”ר מועצת
יש”ע חננאל דורני ,ראש המועצה היוצא אבי
רואה וראש המועצה הנכנס ישראל גנץ יחד עם
עשרות משפחות מהיישוב .לפני כשנה ,לאחר
שנים של מאבק ,אושרה התב”ע של היישוב,
ולאחר שעבודות הפיתוח במקום הסתיימו ,יחלו
התושבים בבניין בתי הקבע שלהם .ראש המועצה
האזורית מטה בנימין הנכנס ישראל גנץ אמר:

“אנחנו היום ביום מרגש מאוד .היישוב מגרון ,אחרי
שנעקר מאדמתו ,חוזר ונבנה פה באדמות בנימין.
זה בהחלט פתח לכל ההתיישבות בבנימין .יהיו
פה עוד עשרות משפחות ,יישובים חדשים ,איזורי
תעשייה ,היכלי תרבות ועוד .אנחנו בדרך לשם!”.
שבת בעיר האבות שיא של כל הזמנים 40,000 -
איש השתתפו בשבת שעברה בשבת “חיי שרה”
המסורתית בחברון ,ביניהם :שלוחי חב”ד מכל
העולם ,השר זאב אלקין ,השרה גילה גמליאל,
סגן השר הרב אלי בן דהן ,יו”ר הכנסת ח”כ יולי
אדלשטיין ,ח”כ מוטי יוגב ,ח”כ מיכאל מלכיאלי,
ח”כ עליזה לביא ,רבנים ,אישים ידועים ואורחים
מיוחדים מהארץ ומחו”ל  . 2גם השנה הוקם
אוהל חב”ד חברון ענק ומפואר שבו סעדו אלפי
האורחים שלוש סעודות שבת מפוארות .מנכ”ל
הישוב היהודי בחברון אורי קרזן אמר“ :אני נרגש,
זהו יום חג מיוחד לחברון ולעם ישראל בכל העולם
כולו .בעתיד הלא רחוק ,נארח בע”ה אורחים
בבניינים החדשים הצפויים להיבנות ברובע
חזקיהו .אנו מאחלים לאלפי האורחים והתושבים
שבת של שלום ושמחה” 50 .מחניכי ומדריכי
תנועת הנוער בית”ר התארחו גם הם בחברון
והשתתפו בסיור שהוביל ראש ההנהגה הארצית
של בית”ר ,אלירן גפסו שכלל גם ביקור במערת
המכפלה ,פאנל בנושא זהות יהודית  -ישראלית
בהשתתפות מנכ״ל אם תרצו מתן פלג.
מנהיגות באריאל השבוע התקיים ערב הפתיחה
ל”תוכנית למנהיגות ציבורית” של ארגון חזון לאומי
באוניברסיטת אריאל  . 3התוכנית מעודדת
צעירים למעורבות ציבורית ומקדמת הנהגה
לאומית צעירה .מדובר בעיר הרביעית בארץ בה
נפתחת התכנית של “חזון לאומי” ,אחרי ירושלים,
תל אביב וחיפה והיא תרוכז בעיר על ידי אלעד
הומינר .בערב הפתיחה שמעו המשתתפים את
יו”ר “חזון לאומי” אריאל קלנר שדיבר על מלחמת
הרעיונות וצדקתה המוסרית של הלאומיות .את
ההרצאה הראשונה בתכנית העביר ארז תדמור,
על מוקדי הכוח בישראל ובחברה האזרחית .קלנר
סיכם“ :נהוג לחשוב כי המאבק הרעיוני במדינה

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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נסוב סביב סוגיות ביטחון והתיישבות .אך יותר
מהכל ,המאבק הרעיוני מתחולל דווקא בכלכלה,
האקדמיה ,התרבות המשפט .בכדי להשפיע צריך
עוצמה”.
מכים שורשים בוועדה בכנסת בראשות ח”כ
מוטי יוגב הוצג השבוע דו”ח חדש של תנועת
רגבים ,שחושף כי באמצעות פעילות חקלאית
רחבת היקף מבצעת הרשות הפלשתינית במימון
אירופי השתלטות אסטרטגית על שטחים ביו”ש.
הפעילות נעשית על פי תוכנית מוסדרת ,בעיקר
בשטחי  ,Cהנתונים לשליטה מלאה של ישראל,
כדי לקבוע בשטח עובדות שיקבעו את האזורים
כפלסטיניים .על פי הממצאים ,הפעילות נעשית
בשלוש דרכים .הראשונה :פריצת דרכים וסלילת
כבישים חקלאיים באורך מצטבר של מאות
קילומטרים ,כדי לאפשר גישה לאדמות דווקא
בנקודות אסטרטגיות ובכללן בקעת הירדן ,גוש
עציון ,אזור אריאל והשומרון ,הר חברון ,מזרח
בנימין ועוד .עיתוי פרסום הדו”ח בולט ,על רקע
הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני
כשבועיים בלבד ,לדחות את פינויו של הכפר
הבדואי חאן אל אחמר ,חרף אישור בית המשפט
העליון לפנותו ולהרוס אותו .הכפר שוכן בשטח
 .Cמחברי הדו”ח תוקפים את תגובת הממשלה
ל”השתלטות” הפלסטינית המתוארת בו ,ומכנים
אותה “רפה מאוד עד לא מורגשת” .הדו”ח המלא
מופיע באתר של תנועת רגבים . 4
באהבה ובאמונה השבוע התקיימה במועצה
המקומית אפרת הרצאה מיוחדת של העיתונאית
סיוון רהב מאיר  . 5רהב מאיר הגיעה על רקע
טקס הסרת הלוט מעל ארון קודש חדש שנחנך
בישיבת בני עקיבא אורות יהודה בתרומתם של
משפחת מושיץ לזכרו של יהונתן אשר מושיץ ז”ל.
במהלך הרצאתה התייחסה לנושאים אקטואליים
ולאתגרים וההתמודדויות שלה כעיתונאית דתיה
בתקשורת הישראלית .ראש הישיבה הרב אליהו
אידלברג הודה לתורמים וסיכם שההתמודדות
של סיוון מציגה את התשובה כי מי שרוצה לחיות
דתיים וערכיים יחד יכול לעשות כן.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,אמיתי סלומון ,דובר צה"ל ,תמר הירדני ,מג״ב חברון
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות • Lishka@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

