שדרות מזדהה את גוש עציון

השבוע נפגשה משלחת מהעיר שדרות עם תושבי גוש עציון על מנת להזדהות
עם התושבים שסובלים מגל הטרור[ .עמ' אחורי]
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שלנו

 | 461במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
טבת תשע"ו |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מדור
חדש

יש”עמדה

4

מדור
המייסדים

6

אברהם מינץ

בדומא
הרצח
אירוע
הותיר אחריו שאלות רבות
שהתשובות עליהן עדיין אינן
בנמצא .חשוב לזכור כי דרכנו
היא דרך האמת וערכינו הם
ערכי היהדות שעל ברכיה
גדלנו .ללא קשר לתוצאות
חקירת החשודים ,יש לומר
בקול ברור שכולנו ניצבים
יחד עם מערכת הביטחון
ברצון להביא את האשמים
לדין ,עכשיו או בעתיד .השבוע
בישעמדה – על האחריות של
כולנו גם בימים קשים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:02
16:21
16:10

יציאה
17:22
17:23
17:21

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:18
16:19
16:15

יציאה
17:20
17:21
17:25

סבתא
ברשת

8

מה
קורה

המירוץ למיליון מגיע לשומרון

על הפרשה  -ויחי
הרב נתן אופנר
ראש ישיבת רעותא בישוב כרמל

געגועי ארץ ומקדש

פ

רשתנו החותמת את ספר בראשית,
חותמת תקופה – תקופת האבות,
ומעבירה אותנו אל ספר שמות
– ספר הלידה של עם ישראל .הפרשה
עוסקת בהכנות להסתלקותו של יעקב
ובהסתלקותם של יעקב ויוסף ,בכך נחתם
הספר ובכך נחתמת תקופה .אך הסתלקות
כפולה זו מכינה אותנו לדור הבא ולדורות
הבאים.
לפני שיעקב נפטר הוא מבקש מבנו ,מיוסף,
"אל נא תקברני במצרים" .את הביטוי 'נא'
מפרש אור החיים הקדוש ,לא כפי הבנתנו
הרגילה ,לשון בקשה ,אלא מלשון "איה נא
אלקיכם" – שכוונתו איפה עכשיו אלקיכם.
"אל נא תקברני" – אפילו לפי שעה אל

תקברני ,אין זו בקשה אלא ציווי .אפילו
לרגע אחד יעקב לא מוכן להיות קבור
במצרים .לעומתו ,יוסף מבקש "פקד יפקד
אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה".
יוסף נקבר ממצרים ועולה עם ישראל כולו.
דמות דיוקנו של יוסף דומה ליעקב ,מה
שיעקב בעולמות העליונים ,יוסף מוציא אל
הפועל בעולם שלנו.
יעקב החוזר לארץ ישראל ,מטביע בנו,
באומה כולה לדורי דורות ,את הקשר
המוחלט לארץ ישראל .דמות דיוקנו של
יעקב נגלית אלינו בכל פעם שחושבים אנו
חלילה להשתקע בגלות ותובעת מאתנו
לשוב לארץ .אבינו בארץ וממילא יש חבל
הקושר אותנו תמיד לארץ ישראל – "יעקב
המשך בעמוד 7

המכירה
בעיצומה
בעיצומה

65%%
70
א׳׳
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יו

תשתיות
ת ה ר החלה האכיבכר
י כבהמכירה לוסהח

כרמישילה
כרמי
שילה

קרקע מול
חדמשפחתי
חד
משכרנוף משכר
נוף מול
קרקע
צמודצמוד
משפחתי

החל מ₪1,038,000-
₪
החל מ-

1,038,000

בית חד משפחתי  113מ״ר עם אפשרות
להרחבה על מגרש של חצי דונם

בית חד משפחתי  113מ״ר עם אפשרות
להרחבה על מגרש של חצי דונם

הראל052-5665993 :

כרמי שילה

יוצאים לדרך

הראל052-5665993 :
יש”ע שלנו 1

כ

י

המערכת

בעקבות האירועים האחרונים

ישעמדה
אין צורך להכביר במילים על הרצח שהתרחש
בכפר דומא לפני כחמישה חודשים .קצרה היריעה
מלהכיל את מסכת השמועות אותה כולנו שמענו
בשבועות האחרונים על חקירת השב”כ ועל
ההליך החקירתי אותו עוברים החשודים .כמובן
שבזמן כתיבת שורות אלה איננו יודעים האם
מערכת הביטחון הצליחה להשיג תוצאות כאלה
או אחרות מהחקירה האינטנסיבית אותה עוברים
מספר עצורים ,ואיננו יודעים פרטים מאומתים על
החקירה עצמה.
בכל מקרה שלא יהיה ,את הדבר הבא חשוב
לומר – במידה ואכן החשד אותו מנסים לאמת

מיותר לציין שההתיישבות כולה יחד עם כל אזרחי מדינת ישראל מוקיעים
מעשים או רעיונות הבאים לפגוע במדינת ישראל ,מימין או משמאל.
באותה מידה על כל החברה הישראלית לעמוד מאחורי מערכת הביטחון
בבואה להביא לדין את המתכננים והמבצעים של פעולות אלו או של
פגיעה באזרחים חפים מפשע.
בימים אלה נכון ,מדובר באירוע חמור מאין כמוהו,
אשר מסוכן במידה רבה לחברה הישראלית
ולהתיישבות ביהודה ושומרון .הפרסומים מהעבר
מציגים תמונה של קבוצה קטנה ששמה לה

למטרה לפגוע במדינת ישראל ולקעקע את
יסודותיה .מיותר לציין שההתיישבות כולה יחד
עם כל אזרחי מדינת ישראל מוקיעים מעשים או
רעיונות הבאים לפגוע במדינת ישראל ,מימין או

מדינת ישראל

השירות הלאומי-אזרחי עליכם,
הנסיעה בתחבורה הציבורית עלינו!
בשורה למתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי-אזרחי:
מעכשיו אתם נוסעים חינם בתחבורה הציבורית וברכבת ישראל
רשות השירות הלאומי-אזרחי יחד עם משרד התחבורה ,יזמו ואישרו הטבה מיוחדת
למתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי-אזרחי -
פטור מתשלום דמי נסיעה בתחבורה הציבורית וברכבת ישראל.

איך מממשים את ההטבה ונוסעים חינם?

ניגשים לכל אחת מנקודות השירות של מרכזי "על-הקו" ברחבי הארץ
מציגים תעודת מתנדב/ת בנקודת השירות
מנפיקים כרטיס נסיעה למתנדב/ת
נוסעים חינם וללא הגבלה בכל רחבי הארץ )למעט אילת*(
לכל שאלה ,בעיה או תקלה ניתן לפנות לנקודת השירות הקרובה או לפניות הציבור
ברשות ,בדוא"לrachelbi@pmo.gov.il :
פרטים נוספים ופירוט פריסת נקודות השירות באתר רשות השירות הלאומי-אזרחי:

ncs.gov.il

*נסיעות לאילת -על מתנדבות/ים המשרתות/ים או גרות/ים באילת ,יחול ההסדר הקיים באמצעות
הזמנת נסיעה בטלפון או במרשתת .הכרטיס שיונפק יהיה בתוקף בהתאם לפרטים המופיעים בכרטיס
המתנדב/ת .על מסיימי או מפסיקי שירות לגשת לאחת מנקודות השירות ולהחזיר את הכרטיס
שהונפק .אי החזרת כרטיס בזמן מהווה עבירה פלילית .ההטבה תקפה החל מתאריך כ' טבת ה'תשע"ו
) .(01/01/16הנפקת כרטיס בנקודות השירות החל מתאריך ט"ו טבת ה'תשע"ו ).(27/12/15
 2יש”ע שלנו

משמאל .באותה מידה על כל החברה הישראלית
לעמוד מאחורי מערכת הביטחון בבואה להביא
לדין את המתכננים והמבצעים של פעולות אלו או
של פגיעה באזרחים חפים מפשע.
אנו חיים בעולם מורכב ,כשהיינו ילדים לא היה לנו
נעים לשמוע את זה ,היה בזה מעין התנשאות של
מבוגרים .כיום ,כשאנו מבוגרים ,אנו יודעים שאין
במציאות שחור או לבן ,אלא הכל מורכב ומסובך
הרבה יותר מהנראה לעין .לפעמים ישנו בלבול
בחלק מהציבור שלעיתים מתקשה לדייק את
ההבחנה בין חשיבותה של המדינה ושלוחותיה
לבין הדרוש תיקון בתוך אותה מערכת בעצמה.

דווקא במציאות כזאת יש להעמיד את הערכים
והמוסר של עם ישראל ולהציב לעצמנו קווים
ברורים .גם אם יש לנו ביקורת נדע לומר אותה
באחריות ובמטרה לחזק את מערכת הביטחון,
ומאידך נעמוד באומץ על עמדותינו היהודיות
והמוסריות .אין כאן סתירה כלל וכלל.
הערכים בהם אנו מאמינים ,ערכי התורה ובראשם
“לא תרצח” וערכיו של עם ישראל ,צריכים להיות
נר לרגלנו בתוך החשכה שאנו נמצאים בה כיום.
דווקא היום ,כשהמצב נראה רע ויש חושך מסביבנו,
עלינו לפעול בשיקול דעת ולא לשכוח את הערכים
שלנו .המציאות יכולה להשתנות בכל רגע ולעיתים

אנו עוברים סערות גדולות ונראה כי איננו רואים
את האמת .אלו ימים בהם חשוב לשמור על בסיס
ערכי ואמוני חזק ולא לתת לאף רוח לטלטל אותנו.
דרכנו בהתיישבות בפרט ובארץ ישראל בכלל
היא ארוכה ומורכבת ,ישנם משברים ,ירידות
ועליות .אולם עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
למרות הכל ,אנחנו מאמינים ופועלים כדי שנמשיך
לבנות ולחיות כאן במדינת ישראל ,ראשית צמיחת
גאולתנו .אנו מלאי ביטחון שהאמת תצא לאור
ובסופו של הלילה השמש תאפיל על החושך.

בדרך לבית בלשם

עוצרים ב ...גבעת שמואל!
רגע לפני עליית המחירים ב1.1.2016-

אירוע מכירות מיוחד

יום שישי הבא | כ' טבת | 9:00-12:00 | 1/1/16
קפה הלל קניון הגבעה ,יוני נתניהו  ,29גבעת שמואל

₪
ארוחת בוקר
זוגית מפנקת

חפשו מיד בצאת השבת

היכרות
עם לשם

לשם

פגישה אישית עם
נציג הפרוייקט

הצעה מיוחדת
למשתתפי האירוע בלבד

והבטיחו מקומכם באירוע!

הצטרפו ל 200-המשפחות שהקימו קהילה דתית ,מגוונת וייחודית,
בישוב חדש ויפהפה 24 ,דקות מתל אביב.

03-6500505
יש”ע שלנו 3

מדור
המייסדים

ראיון עם אברהם מינץ

לקראת שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

 //חן גלעד
אברהם מינץ ,85 ,עלה ארצה מפולין בשנת
 1934ואת ילדותו העביר בחיפה ,לימים
הצטרף להגנה והיה שותף בעלייה הגדולה
לביריה בשנת  .1946כחלק מגרעין ו' של
בני עקיבא בשיתוף עם הצבא היה ממקימי
הישוב ביריה ובהמשך נהיה מפקד בנח"ל.
לאחר מלחמת ששת הימים הקים מפעלים
ביהודה ושומרון והיה שותף פעיל בשמונת
ניסיונות העלייה לאלון מורה .בשנים שלאחר
מכן היה מינץ מזכיר הישוב אלון מורה ,ניהל
את מדרשת חלקת השדה וכיהן בתפקידים
ציבוריים רבים .לאברהם וליפה מינץ  3ילדים,
 20נכדים ו 68נינים.
"באחד מניסיונות העלייה ,כשהיינו בסבסטיה,
הצבא רצה לפנות אותנו .באותו זמן היינו בבניין
המפורסם של תחנת הרכבת ואנחנו התבצרנו
בקומה השנייה .הצבא רצה להרוס את הקומה
מלמטה כדי שנצטרך לרדת ואז איכשהו איזה
עיתונאי הצליח להגיע לקומה השנייה ולראיין את
מנחם פליקס .בראיון הוא אמר את המשפט הבא:
'אנחנו אמנם דופקים את הראש בקיר ,אבל בסוף
הקיר יישבר'".
החל משנת  1974השתתף מינץ בשמונת
ניסיונות העלייה לאלון מורה ,אחרי כל ניסיון אסף
הגרעין את עצמו והתכונן לעליה הבאה .אף אחד
לא יכול היה לדעת מה יקרה בסוף התהליך ,אך
אותם אנשים חדורי מטרה חשבו כל פעם על
תוכנית שתביא אותם להתיישב באזור שכם.
"הגרעין קם על מנת לישב את יהודה ושומרון
מפני שהסיסמא הראשית שלהם הייתה ' -הגרעין
להתיישבות באזור שכם' .האמירה של הגרעין
הזה הייתה שמבאר שבע ועד עפולה אין ישוב
יהודי אחד בדרך .ולכן כל הפעולות היו מכוונות
למטרה אחת  -להתיישב באזור שכם".
אברהם מינץ עלה מפולין וכאשר הגיעו ארצה
התגוררה המשפחה בחיפה .בגיל התיכון הצטרף
להגנה והיה שותף באימונים שלהם .כחלק מכך,
עלה לביריה בעליה המפורסמת הגדולה .בנוסף
לכך ,מינץ מתאר תקופה שבה היה מסוכן לנסוע
ברחובות חיפה עקב התפרעויות של ערבים
"בזמן מלחמת השחרור אנחנו ליווינו אוטובוסים
של אנשי המפעלים .אזור התעשייה של חיפה היה
למטה במפרץ והאוטובוסים שהובילו את העובדים
עברו בשכונות ערביות ואנחנו היינו שומרים".
במה עסקת באותו הזמן שהתחילו לדבר על
ההתיישבות?
"לאחר שגרנו תקופה בעין צורים ,עברנו להרצליה
ושם התחלתי לעבוד באזור התעשייה המקומי.
לאחר זמן מה נעשיתי מנהל משמרת במפעל
ומשם עברתי להיות מנהל מנפטות כותנה
(מפעל בו מתבצע תהליך הפרדת סיבי הכותנה
מהגרעינים וניקוי ראשוני – ח.ג .).אחרי מלחמת
ששת הימים התחילו כל מיני פעילויות של
ניסיונות התיישבות .הראשון היה חברון וכשעלו
לחברון הבנו שאנחנו צריכים להיות מעורבים
בנושא הזה של ההתיישבות".
 4יש”ע שלנו

לאחר העלייה לקריית ארבע ביקש מינץ לקבל
שטח באזור התעשייה כדי להקים שם מפעל
ללוחות חשמל "פניתי למשרד המסחר והתעשייה
והממשלה כבר פרסה את חסותה על העסק
הזה .לא הצלחתי לקבל מקום .המשכתי בעבודה
עד שבשלב מסוים בשנת  1971פנו אליי ממחולה
שבבקעת הירדן בבקשה להקים מפעל במקום".
מתי התחלתם לפעול למען הקמתם של ישובים
חדשים?
"לאחר שהקמתי את המפעל גרנו במחולה ,ואז
התחיל העניין של גוש אמונים .בין חברי הגרעין
היה הבן שלנו ,יהודה עציון .בישיבות הם דנו על
העלייה הראשונה  -לאן לעלות .הם רצו לעלות
לאזור חווארה אך הייתה בעיה .הצבא ידע שהם
מתכננים עלייה והוא שם מחסומים מכיוון גוש דן
לכיוון שכם .בגרעין התלבטו איך בכל זאת מגיעים
בלי לעבור את המחסומים .יהודה הציע באותו זמן
לרכז את כל העסק במחולה .כל הגרעין המיועד
ואנשים שרצו להצטרף רוכזו במחולה".
איך הגעתם ללב העלייה לאלון מורה?
"בבית שלנו זה היה חדר המלחמה של הקבוצה
הזו .לא היה כמובן שום אקט פורמלי אז כבר
התחלתי להשתתף ברוב פגישות הגרעין
ובניסיונות החשיבה על איפה לעלות ומה לעשות.
עצם היותי שם הביא אותי להשתתף בעליה לאלון
מורה .מתוך מחולה עשו כמה סיבובים של דרכים
להגיע למקום המיועד .הדרך הזאת ממחולה
לאזור שכם הייתה ממזרח ולכן לא חסמו את
הדרכים .יצאנו ממחולה בשיירה והגענו .פינו
אותנו משם בפעם הראשונה ומאז היו עוד שבעה
ניסיונות".
מה היה שונה בעליה השמינית שהביא את אלון
מורה למקום שהיא היום?
"ראשית כל ,עבדו עליה הרבה מאוד וגייסו אליה
הרבה מאוד אנשים .מכל מיני מקומות הגיעו

אלפי אנשים שנהרו לעלות .זה היה מאוד מאורגן
היו שיירות מנתניה ,עפולה וכל מיני מקומות .ובכל
מקום היו מחסומים והם עקפו אותם .בנוסף,
באותו זמן היה אירוע מדיני גדול – האו"ם הכריז
שהציונות היא גזענות .ואז הממשלה הרגישה
מאוד לא טוב עם זה שהיא צריכה לפנות ושם
התחיל המשא ומתן ביננו לבין הממשלה".
למה הוביל המשא ומתן?
"בהתייעצויות האלה סוכם שהגרעין המקורי של
אלון מורה יוכל לעבור להתיישבות בקדומים
 'מחנה קדום'  -מחנה צבאי של המשטרההצבאית .הייתה מחלוקת גדולה אם לוותר או
לא לוותר .היה וויכוח שמקורו בעלייה הראשונה
למחנה חורון ששמה היה הרב צבי יהודה וגם שם
ניסו לנהל אתנו משא ומתן והייתה אפילו נטייה
לקבל את ההצעה .אבל הרב צבי יהודה התנגד
בכל תוקף ואמר 'פה זה ארץ ישראל ושם זה
ארץ ישראל אז מה ההבדל?' והוא נאבק אישית
בחיילים שרצו לפרק את הגדר שעשינו והוא
בעצמו נאחז בגדר שלא יפרקו אותה".
לאחר שגרעין אלון מורה התיישב בקדומים
התחילו דיונים על כך שזה לא בדיוק אזור
שכם .בעקבות כך החליטו במזכירות
של הגרעין לצאת להתיישב באזור שכם.
"יצאנו בשיירה מקדומים ונעצרנו על ידי הצבא
באיזור ג'ית .החלטנו להתיישב שם כמה ימים.
באו אלינו בהצעה שנחזור לקדומים ותוך שלושה
חודשים ימצאו לנו שטח באיזור שכם".
המדינה אמרה אז שמבחינה משפטית במקום
שהאדמה לא מוסדרת היא אינה יכולה להפקיע
אותה כי אין לה ממי .וכך היא שלחה את מינץ
והגרעין כמחנה צבאי לגור באזור רוג'ב  -אדמה
פרטית שהיא הפקיעה בשביל הצבא .לימים אמר
בגין "כשתגיע שעתי לעמוד בפני בית דין של מעלה
וישאלוני מהו המעשה הטוב שעשית שבגללו אתה

ראוי להיכנס לגן עדן  -אשיב :אלון מורה".
איך משם הגעתם לאלון מורה?
"לאחר כמה זמן פנו תושבים של הכפר רוג'ב
לבג"ץ וטענו שאין להתיישבות הזאת שום
משמעות צבאית .היה עורך דין ערבי ישראל
והוא גייס את חיים בר-לב שהיה רמטכ"ל להעיד
שאין למקום שום משמעות לביטחון ישראל .ואז
באחת הפעמים עורך הדין טען ואמר במשפט –
'אם הם באמת היו רוצים לתפוס את זה מבחינה
צבאית היו תופסים את הר כביר ולא את המקום
הזה' .שם לאריק שרון נפל האסימון והוא באמת
החליט שהולכים להר כביר".

איך אתם ראיתם את עתיד ההתיישבות?
"השאיפה שלנו הייתה שההתיישבות תתפרס על
כל יהודה ושומרון ותהיה לה השפעה גדולה על
העתיד ,זאת הייתה המגמה באופן ציבורי .המחשבה
הייתה כמה שיותר לפתח את הישובים הקיימים וגם
לפתח ישובים חדשים .אחד הדברים שאמרנו ביננו
זה כשיבואו לגור באלון מורה בגלל התנאים ,הרווחה
והדברים הפשוטים שבן אדם רוצה בחייו אז אנחנו נגיד
שהגענו למטרתנו ,כי לעשות ישובים של אידאליסטים
זה לא חוכמה .כשיגיעו האנשים שלא באו מהבחינה
האידיאלית לאזורים האלה אלא הם באו מפני
שהתנאים טובים ונוחים זה מראה שהצלחנו".
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דווקא עכשיו

בבנימין

מוזמנים לחופשה זוגית מפנקת במחירים אטרקטיביים כאן ,אצלנו...
נופש באחיה

צימר עלי

יחידת אירוח גדולה ומאובזרת
למשפחות ולקבוצות.
 15מיטות ואפשרות למזרונים.
מרחבים ,שקט ומסלולי טיולים.

יחידת אירוח יפיפייה ומאובזרת,
אינטימית ומפנקת.
מתאימה לזוג או זוג .2+היחידה
נגישה לנכים  -ללא מדרגות.

אחיה

₪ 400 

 ₪80לאדם נוסף מגיל שנתיים

 | ₪ 350 סופ”ש₪ 450 :

עפרה

במקום הכי גבוה בעפרה ,יחידת
נופש יפהפייה לזוגות ומשפחות.
 ₪ 500 כולל א .בוקר

סופ”ש₪ 650 :

לילה שני בהנחה משמעותית!

חיה-אילה רבינוביץ 055-6605623

שירה052-5665324 :

יואב052-8744976 :

ארץ בראשית

שירת המדבר

צימר דולב

צימר רומנטי ,בין ירושלים לים
המלח .רוגע ,שלווה ומנוחה מול
הנוף של הרי מדבר יהודה .ניתן
להזמין טיפולים ופעילויות בחווה.
 ₪ 500 כולל א .בוקר

סוויטות רומנטיות ומפנקות.
מתאים לזוגות ומשפחות.
סיור מודרך בשעות הערב.
[סנפלינג בתוספת תשלום].
 2 | ₪450 לילות ₪800
סופ”ש 2 | ₪ 580 :לילות ₪980

שני צימרים ,מפנקים ומאובזרים
בין העצים בתוך חורשה וממוקמים
במרחק הליכה קצר מבית הכנסת,
מהמכולת ומהבריכה.

02-9974477

גאולית052-3003598 :

עמי054-3030319 :

נהרה במדבר

צימר סוף הדרך

נופי הירדן

יחידה מרווחת ויוקרתית עם
ג’קוזי זוגי מפנק .מתאימה לזוגות
ולמשפחות .חצר מרווחת ופינת
ישיבה רגועה על הנוף.
 2 | ₪ 600 לילות ₪ 1100
סופ”ש 2 | ₪ 750 :לילות ₪ 1400

זוג צימרים (זוגי ומשפחתי)
יפהפיים המשקיפים לנוף
פסטורלי באווירה כפרית ושקטה.
[ ₪ 400 לילה שלישי ב]50%

דרך אלון

סופ”ש₪ 500 :

נופי פרת

מצפה יריחו

דולב

סופ”ש₪ 500 :

דולב

 | ₪ 390 סופ”ש₪ 520 :

מצפה יריחו
סוויטה על הגג עם נוף פנורמי
מדהים .חדר גדול וג’קוזי וכל מה
שצריך לחופשה בשבת ובימי חול.
מיקום מעולה .מול בית הכנסת.

 אמצ”ש/סופ”ש₪ 500 :

052-6366623 | 052-68419016

0506563436 | 050-2403750

נוף כנען

נופש בקידה

שלווה במצפה

יחידות משפחתיות וזוגיות בנוף
מדהים מעל נחל פרת .ביחידות
מטבחון מאובזר ,אינטרנט,
טלוויזיה ועוד.
 | ₪ 450 שבת וחופשות₪ 550 :

חבילת פינוק מושלמת .צימרים
מפנקים מול נוף עוצר נשימה,
אפשרות לארוחת בוקר מושקעת
ועשירה וסדנת יצירה בזכוכית.
 | ₪ 400 סופ”ש₪ 500 :

054-4622258

מענית052-3767091 :

פנינה050-8454780 :

שפת המדבר

בקתה בכרם

צימר ייחודי ומרווח .בחצר הצימר
ברכת מעיין מחוממת ופרגולה
על הנוף המדברי .מיועד לזוגות
ומשפחות (עד  8איש)
 | ₪ 599 סופ”ש₪ 699 :

צימר טל
במדבר יהודה

בלב כרמי שילה צימר מפנק
לנופש מושלם.
צימר בוטיק לזוגות/משפחות
 | ₪ 550 סופ”ש₪ 650 :
לילה שני ב₪ 400-

צופיה052-9706947 :

נופי פרת

נופי פרת

קמפינג

עלי

נוף עפרה

קידה

אש קודש

מצפה יריחו

סוויטה זוגית מדהימה במצפה
יריחו .ג’קוזי זוגי מפנק ,מפרסת
נוף למדבר המשרה שלווה ורוגע.

 | ₪ 580 סופ”ש₪ 680 :
לילה שני ב 50%-הנחה

כפר אדומים

מול נוף פתוח לצפון מדבר יהודה.
שתי יחידות אירוח גדולות ומאובזרות.
מתאים לזוגות ולמשפחות.
 | ₪ 400 סופ”ש₪ 500 :

054-5224496 | 054-5922545
שלום054-2377633 :
052-3114913
המחירים בתוקף עד  | 1.4.16המחיר לזוג בחדר | האחריות על בעלי הצימר לרבות רישוי ,ביטוחים וכיוצ”ב | ט.ל.ח
ענבלים נווה ארז

לינת שטח מפנקת ויחס אישי עם נוף ושקט של ספר המדבר.
בסיס יציאה נהדר לאטרקציות רבות בסביבה.
 | ₪ 200 אוהל מרכזי לקבוצה (עד  30איש) ₪ 750

נועם050-4324446 :

מרכז מידע ארצי1-800-34-54-54 :
| www.gobinyamin.org.il

תיירות חבל בנימין
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ברשת
כשיצאה סבתא שלי חיה מאושוויץ (חיה הוא שמה) ,היא
שקלה  23קילו .קצת פחות מהבת הקטנה שלי היום.
שלד אדם כמו מהתמונות של יד ושם .רזה .קטנה עם
מבט מבועת בעיניים ומספר על הזרוע.
אצלנו במשפחה מכירים את המספר הזה ממש טוב.
כל כך טוב עד שיום אחד כשצעקתי מהחצר לבן שלי
שהיה בבית מה קוד הנעילה לשרשרת האופניים ,הוא
ענה  .76693אלו חמש ספרות ידועות .קוד למציאות
שטבועה בנו.
סבתא נולדה בשנה שבה פרצה מלחמת העולם
הראשונה ,ב ,1914-בעיירה קטנה בגליציה בשם
נרולה .הוריה עברו איתה לבלגיה ,והיא למדה לתפור
פרוות למעילים .מלחמת העולם השנייה פרצה כשחיה
הייתה בת  ,25ובלגיה נכבשה שנה לאחר מכן .את
בעלה הראשון ,שהיה גם הוא בעסקי הפרוות ,פגשה
בתחילת המלחמה .אחרי חתונתם הם מצאו מסתור
בבית משפחה מקומית.
בשנת  ,1941תוך כדי המלחמה ,ילדה חיה את בתה
הבכורה מלכה .כמה חודשים לאחר מכן נתפס בעלה,
והתבקש לסייע לצבא הנאצי בתפירת אפודות .הוא
סירב ,ונלקח למחנה ההשמדה .חיה נותרה עם בתה
בדירת המסתור ששכנה מעל בית קפה ,אך לא לזמן
רב .באמצע סעודת ראש השנה הנוצרי השתכר אחד
מהסועדים בבית הקפה וגילה לסובבים כי יש יהודיה
בקומה למעלה .בעל הבית נבהל ,וגירש אותם באמצע
הלילה .סבתא מצאה מסתור בעיירה אחרת ,בתנאים
קשים מאוד ,עד שהלשינו עליהן .חיה נעצרה ומלכה
הקטנה נשלחה למוסד שבו גידלו תינוקות למטרות
תעמולה .סבתא שלי נלקחה לאושוויץ.
כשנולד לסבתא הנין הראשון ,אמרה בלחש :״מנגלה,
ניצחתי אותך .יש לי נין בארץ הקודש״.
לפני שנה וחצי חגגנו לסבתא יום הולדת מאה .התמונה
שצילמנו בכינוס המשפחתי ממסגרת מארג של פנים
צעירות ומבוגרות ,עגלות ילדים ומנשאי גב .התמונה
צולמה במוצאי השבת שארגנו לכבודה ,כך שכולם
לבשו לבן וכולם מחייכים .את התצלום תלה אבא על
קיר חדר העבודה שלו ,כשהמשפט על מנגלה כתוב
בתחתית התמונה.
על השנתיים בהן הייתה סבתא באושוויץ אינני יודע
הרבה .שמעתי רסיסי מילים וצלילי שמועות על
דברים נוראים ואיומים .כאלו שקשה להעלות על
דל שפתיים .סיפורים שהופכים מאמינים לכופרים
גמורים .שנתיים שצריכות היו להפוך אותה לאדם מר
ושבור .אך סבתא שלי הייתה אדם אוהב ומפנק .שמח
ובעל עין טובה .דומה שהרוע לא הותיר בה את חותמו,
והמספר החקוק על ידה לא צרב את נשמתה .רק מידי
פעם הציצה אליי המלחמה דרך עיניה של סבתא .כך
היה כשהגעתי יום אחד עם מדים לביתה .ניגשה אליי
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סבתא
בהתרגשות ,חיבקה אותי ונישקה  -את המדים שלי .ואז
לפתע ראיתי אותה עומדת .מעליה עומד קצין עם מדי
זית וצלב קרס על זרועו .הבנתי שלא יכלה לקוות אפילו
שיום אחד נכדה יהיה תמונת המראה ההפוכה76693 .
הכחיל אליי כמספר אישי המספר מזרועה.
ז׳ה סווי טר׳ה פייר דה טוואה  -אני מאוד גאה בך.
צרפתית במבטא פולני .האם חלמה אז על נכדים שהם
מפקדי גדודים בצבא ההגנה לישראל? האם דמיינה
נערות קלועות צמה ששרות בסעודה שלישית בעיניים
בורקות על רקע שקיעה בהרי יהודה?
כשאבא שלי מתפלל כחזן בבית הכנסת את תפילת
יזכור לנרצחי השואה ,הוא לא מסוגל להגיד את המילים
״שהלכו כצאן לטבח״.
בימים האחרונים של המלחמה יצאו הנאצים עם
האסירים לצעדות המוות .היה זה מסע ממחנות
ההשמדה על מנת להתרחק מצבאות בנות הברית.
מסע בן עשרות קילומטרים ביום ,שבו צעדו אנשי
המחנות ערומים למחצה ,בשלג ,חולים ומטורפים
מרעב .חיה הקטנה סחבה ועודדה את שתי חברותיה
החולות במסע הנורא .כושלת בעצמה ,אך כפי שציינו
חברותיה אחרי המלחמה ,בעלת כוחות בלתי מוסברים.
יום אחד ,תוך כדי צעידה ,החליטה לעשות מעשה .היא
דחפה את חברותיה לבור מושלג בצד הדרך ונשכבה
עליהן .הטור המשיך לצעוד .והן ניצלו.
במקביל לבריחתה של סבתא ,ימים ספורים לפני
שנשלחו הילדים במוסד הגרמני להשמדה ,פשטה
המחתרת הבלגית על המוסד ושחררה את הילדים.
מלכה ביניהם.
כשהייתה בחיים ראינו רק את צעדיה הקטנים מטופפים
בדירתה הקטנה והנקייה עד כדי שיגעון .רק אחרי
שמתה חשנו את כוחם של פסיעותיה.
סבתא ,שאושפזה בבית החולים למשך שבעה
חודשים ,חזרה לבלגיה ,לבית שאותו עזבה .שם גילתה
לתדהמתה כי אחותה שניצלה הצליחה לאסוף את
בתה מלכה מאנשי המחתרת ,והאם ובתה התאחדו.
אחרי שנה הכירו לחיה את מרדכי ואך ,סבי .אף הוא
שכל את בת זוגתו במלחמה .הוא נותר עם בן אחד ורצה
להקים בית חדש .סבא וסבתא שהתחתנו בשנת 1946
חיכו שנתיים לילד .הרופאים שבדקו אותה אמרו לה
שאפסו סיכוייה ללדת עקב הנזקים הגופניים שחוותה
באושוויץ .אך למרבה הפלא ,שנתיים לאחר מכן הרתה
סבתי וילדה את אבי .שלום .סבא וסבתא שלי עבדו

בבלגיה קשה מאוד כדי לפרנס את עצמם ולחסוך כסף
לעתידם ולעתיד ילדיהם .סבא מרדכי הקים עם בנו
הראשון בית מלאכה וייצר במומחיות תיקי עור .ושר.
כל זמן העבודה היה קול הבריטון שלו מטפס מהחנות
במעלה המדרגות ומסתלסל באוויר עד שהגיע לחדרו
של אבא שלי .סבתא ,לעומת זאת ,הייתה שותקת.
שתיקה עדינה ועקשנית.
כך שעל עולמו של אבא שלי הגנו חומות של שתיקות
ושירים ביידיש .מאז ,אצלנו במשפחה כולם שרים.
בקולות .ילדים והורים .אחים ואחיות.
באיזשהו מקום טבועה בנו הכמיהה לשיר הרמוניה.
החיים והשירים צמחו מגזע אחד מפותל והשתרגו
לעשרות קולות וענפים.
בשנת 67׳ ,עם פרוץ מלחמת ששת הימים ,שימש סבי
כסגן מנהל המגבית היהודית בבלגיה .יום אחד שאלה
אותו המנהלת :מדוע תרמת כך וכך אלפי פרנקים
למדינת ישראל .יש סיבה לסכום? גימטריה של משהו?
או תרומה לזכר נפטר? השיב סבא בפשטות ,לא .זה כל
מה שיש לי בחיסכון .כשסבתא חיה שאלה למה תרם
את כל הכסף ,הרי לא נותר להם פרנק אחד של חיסכון,
ענה סבא :אם אין מדינה ,בשביל מה לנו חיים? סבא
וסבתא ואך עלו לארץ ולילדיהם מלכה ושלום בשנת
 ,1974מעט אחרי מלחמת יום הכיפורים .ברית המילה
הראשונה שחוו בארץ הייתה שלי .גולן חיים.
ילד ישראלי רגיל .בן ונכד לסיפור לא רגיל.
לפני חודש הלכה סבתא חיה לעולמה .בבית העלמין
שכבה על האלונקה עטופה בטלית ,אישה קטנה ורזה
בת מאה ואחת וחצי .סביבה עמדו שני ילדיה .מלכה
ושלום .למלכה  12ילדים ,ולאבי  .11בסך הכל  23נכדים.
אחד על כל קילוגרם.
כמאתיים נכדים וצאצאים ,כמוני .וכולם שרו לה .אשת
חייל מי ימצא ...עוז והדר לבושה.

געגועי ארץ ומקדש

המשך דבר תורה מעמוד השער

חבל נחלתו" .אך לעתים מתרחקים אנו כל
כך מתודעת ארץ ישראל .לעתים חשים אנו
מצד אחד כמיהה גדולה ,כיסופים גדולים,
אך אין לנו כלים להגיע למדרגה הזו  -בא
יוסף הנקבר במצרים ,במקום בו אנו נמצאים,
ומעורר בליבנו את הכיסופים הגדולים
לשוב בבחינת "והעליתם את עצמותי מזה".
יוסף הקבור במצרים גורם לנו להטות אוזן
ולהקשיב לקול הקורא "פקוד פקדתי".
כך הוא ביחס לארץ ישראל ,וכך הוא ביחס
למצבים רבים בנפש – השאיפה העליונה
קיימת ומביעה את קשר החיים לגודל ,אך
הכלים להניע את החיים כדי שיוכלו לבוא

אל המדרגה המתאימה ,לשאת את השאיפה
העליונה ,הם הגעגועים והכיסופים .וכך
כותב הכוזרי (סוף מאמר ה') כי כשייכספו
עם ישראל לארץ ישראל ולירושלים תכלית
הכוסף ,אז ייגאלו" ,כי ירושלים אמנם תבנה
כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד
שיחוננו אבניה ועפרה" .כדי לבנות את ארץ
ישראל ,כדי לבנות את ירושלים ובפרט כדי
לבנות את בית המקדש ,אנו צריכים להתמלא
כיסופים ,כל אחד מאתנו ,להתמלא ולמלא
כיסופים את כל עם ישראל .כיסופים עד
הקצה האחרון ,עד שכל חיינו יהיו מלאי
כיסופים ,אז ורק אז נוכל לעלות אל הר הבית.

הכיסופים אינם של אדם יחיד או של קבוצה
אלא של העם כולו .האיסור ההלכתי לעלות
למקום המקדש ,אותו איששו רוב גדולי
ישראל בדור האחרון ,מטה את מרכז הכובד
שלנו אל הכיסופים ,אל החינוך ,אל העמקת
התודעה של חשיבות המקדש; אל אחיזה
בדמות דיוקנו של יעקב מחד ואל הבנייה
של הנפש מאידך  -הנפש הפרטית והנפש
הלאומית – התמלאות בגעגוע כל כך גדול,
עד שיפקוד אלקים אותנו ונזכה לבניין שלם,
שלם בכל כוחות החיים ,שלם באחדות כל עם
ישראל והתכווננותו אל מול קודש הקודשים
לא רק בלב ,אלא בכל מלא החיים.

זה לא
חלום
קריית נטפים
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25ד‘ פתח תקווה

הורדת ה
מע

כביש 6

בית חד משפחתי צמוד קרקע

בית בנוי  124מ"ר  94 +מעטפת

₪ 1,382,000

שכונת ההרחבה החדשה בישוב הדתי קריית נטפים מחכה רק לכם .השכונה
נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור זוגות צעירים ,במחיר הגיוני.
היו חלק מקהילת היישוב המונה  140משפחות.

בואו והצטרפו לחיים היפים בקריית נטפים.

1800-260-240
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צמוד מדד 9.15

קריית
נטפים
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בית עם גינה במרכז הארץ
במחיר שגם אתם יכולים

קריית נטפים
ויש לך בית במרכז

המשווק :איזק שיווק ונדל"ן | 03-9303494 :אתי 050-5382852
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לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
אקדמאים בשמעה שר החקלאות
ח"כ אורי אריאל הגיע בשבוע שעבר
לביקור בישוב שמעה שבדרום הר
חברון בו יושלם בקרוב בניית כפר
סטודנטים של עמותת קדמה .השר,
יחד עם ראש המועצה יוחאי דמרי,
מנהל כפר הסטודנטים בני בולאק,
סמנכ"ל העמותה אודי יפרח ונציג
'אמנה' יהודה גרמן נטעו במקום עץ
זית  . 1הכפר בשמעה הוא חלק
מרשת כפרי סטודנטים ביהודה
ושומרון עם כ 200-סטודנטים
וש"שינים שמלבד הלימודים עוסקים
בפעילות התנדבותית חברתית
וחקלאית.
כמו כן ,השבוע ביקר חבר הכנסת
מייקל אורן מסיעת 'כולנו' במועצה
אזורית הר חברון יחד עם ראש
המועצה יוחאי דמרי  . 2את
הביקור פתח אורן בכפר הנוער
הפועל ביישוב בית חג"י ומהווה בית
לעשרות נערים מרחבי הארץ ,ביקב
יתיר ובמפעל מקומי אשר מייצא
לשוק האירופי.
דוקטורט ביין ביום שני התקיים סיור
של ראשי מועצת יש"ע וראשי הרשויות
ביקב המחקרי שבאוניברסיטת אריאל
בשומרון  . 3היקב ,הוקם בשנת 2011
ע"י ד"ר שיבי דרורי ,הוא חלק מהמו"פ

האזורי שומרון ,יהודה ובקעת הירדן
המנוהל על ידי פרופ' מרים ביליג,
ועוסק בייצור יינות בהיקפים קטנים
מסחריים .מטרתו לבחון את הגידולים
של זני השדה ואת איכות היין שניתן
להפיק בהתאמה לכל גידול .בסיור
עברו המשתתפים בין המתקנים
השונים של היקב המחקרי וראו את
הטכנולוגיה החדשה בה משתמש
היקב כדי להוציא את היין בצורה
המובחרת ביותר .בסוף הסיור טעמו
ראשי מועצת יש"ע מהיין האיכותי
המיוצר ביקב.
משדרות לגוש עציון משלחת
מעיריית שדרות בראשות ראש
העיר ,אלון דוידי הגיעה ביום ראשון
לחזק את תושבי הגוש ,הסובלים
מגל הטרור .במסגרת הביקור ,צפו
חברי המשלחת במופע אור-קולי,
המספר את סיפור ההתיישבות בגוש
עציון .לאחר מכן התקיימה שיחה
עם מנהלת אולפנת 'אוריה' ,יונת
למברגר ,שדיברה על המחויבות של
עם ישראל להמשיך את האחדות
המופלאה ,אשר הייתה ניכרת בימי
'צוק איתן' ,כמרכיב חשוב לחוסנה
של ישראל .דוידי פרל ,ראש המועצה
האזורית גוש עציון ,הודה לראש
עיריית שדרות על הביקור וציין כי

ברוך דיין האמת
משפחת בית-אל יחד עם כל בית ישראל
משתתפת באבלו של מרא דאתרא

הרב שלמה אבינר שליט"א בפטירת אימו

דבורה לנגנאור ז"ל
תושבי בית אל

שי אלון

חברי מליאת
ראש מועצת בית-אל

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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"ההתנהלות המופתית של עיריית
שדרות מול האיומים מהווה עבורנו
סמל ודוגמה להנהגה וחוסן".
המירוץ לשומרון כ 200-חיילי
מילואים של חטמ"ר שומרון
במשחק
השבוע
השתתפו
המשימות האינטראקטיבי 'המירוץ
לשומרון' בהובלת מרכז סיור
ולימוד שומרון הפועל במסגרת
פורום 'אשכולות' ,תיירות שומרון
וצה"ל .המירוץ לשומרון הינו משחק
משימות אינטראקטיבי המדמה
את הריאליטי הפופולארי 'המירוץ
למיליון' .גלית ירו ,אחת המדריכות,
הסבירה כי "מטרת כל חוליה במירוץ
היא לעבור בין המשימות השונות
ולהצליח לבצע אותם בזמן הקצר

ביותר וכמובן להגיע לנקודת הסיום
ראשונה" .במירוץ הראשון השבוע
התקיימו עשרות משימות במיקומים
שונים בשומרון ,בין היתר במעיינות,
חוות חקלאית ,תצפית וישובים
באזור גב ההר בשומרון . 4
משחק ילדים השבוע התקיים בישוב
חרשה שבבנימין ,המציין בימים אלה
 17שנים להיווסדו ,טקס חנוכת
גן שעשועים חדש .את המתקנים
החדשים שבגן תרמו משפחת
זייפמן מטורונטו לזכר אמם ,שרה
ז"ל .בטקס השתתפו רב הישוב,
הרב יאיר רמר ,חברי המזכירות
וכמובן ילדי הישוב ששיחקו בחדווה
במתקנים החדשים . 5

הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :גרשון אלינסון ,מרכז שומרון ,דוברות מוא"ז חברון
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

