צועדים לגוש קטיף

כ 3500-תלמידים ותלמידות צעדו ביום שני לישוב שלומית כחלק מ"מסע הכיסופים"
לגוש קטיף ביוזמה של מרכז ישיבות בנ"ע בשיתוף פעולה עם מרכז קטיף
להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ורשת החינוך נעם צביה

463

שלנו

 | 463במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
טבת תשע"ו |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

מדור
המייסדים

6

יוחנן בן יעקב

הכאוס השורר בכל ענייני
האכיפה ושמירת החוק במגזר
הערבי ואחוזי הפשיעה הגבוהים
הם תוצאה של חוסר השלטת
ריבונות מצד מדינת ישראל.
הפקרת השטח לידיים חופשיות
ועיגול הפינות בכל הקשור
לשמירת החוק גורם לצעירים
לגדול להבנה שאין חוק במדינת
ישראל ושמדינת ישראל איננה
הגוף שאחראי עליהם .השבוע
בישעמדה – נתונים חדשים
של תנועת ‘רגבים’ ומה אנחנו
מפספסים מחוסר הריבונות של
המדינה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:12
16:31
16:21

יציאה
17:36
17:34
17:32

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:28
16:29
16:25

יציאה
17:30
17:31
17:35

רעידות משנה

ברשת

8

מה
קורה

ועידת העסקים הראשונה באפרת

על הפרשה  -וארא
לשאת בגופנו את הגאולה

ה

פרשה הקודמת מסתיימת בפניית משה
בטענה כלפי הקב”ה “ומאז באתי אל
פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל
לא הצלת את עמך” ,ובתחילת פרשתנו עונה לו
הקב”ה תשובה בשם מיוחד – “וידבר אלקים אל
משה ויאמר אליו אני ה’” ,בשם ‘הוי”ה’ .עד עתה
התנבא משה בשם ‘אלוקים’ ועתה מתגלה בשם
שאפילו לאבות האומה לא התגלה – “וארא אל
אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה’ לא
נודעתי להם”.
מבאר המלבי”ם ,שכל שם מבטא סוג של גילוי
ודרך הנהגה אלוקית ,עד עתה ניבא משה לעם
בשם ‘אלקים’ המבטא השגחה אלוקית נסתרת
בדרך הטבע ,ומורה לו הקב”ה שמעתה יתגלה
בשם ‘הוי”ה’ .שהגאולה תהיה בנסים גלויים,

הרב יצחק נסים
ראש המכינה הקדם צבאית 'אלישע' ,נווה צוף

בשבירת חוקי הטבע ובפתע פתאום עד שיושלמו
כל שלושת היעודים :יציאת מצרים ,מתן תורה
וירושת הארץ.
גאולה זו היא תחילה של מהלך גאולי שעתיד
להתממש בשלימות בגאולה השלישית העתידה.
ולמרות ששם ה’ האמיתי כבר התגלה לנו ובו
גאל הקב”ה את ישראל ממצרים ,הופעת הגאולה
העתידית תהיה שונה לגמרי כפי שמופיע בחז”ל
ובראשונים .כדוגמת דבריו המופלאים של הרד”ק
בתהילים ,לפני כשמונה מאות שנים “ -כי לה’
לבדו התשועה והוא יסובבנה על ידי בני אדם,
כמו שסיבב תשועת גלות בבל על ידי כורש ,וכן
לעתיד יסבב גאולת ישראל על ידי מלכי הגויים
שיעורר את רוחם לשלחם”.
גם הרב קלישר ,לפני כמאתיים שנה ,כתב -
המשך בעמוד 3

אל תפספסו את
ההזדמנות להצטרף לקהילה
הדתית האיכותית בכוכב יאיר
התמונה להמחשה בלבד

לפרטיםwww.shmurat-k.co.il | 055-6646479 :
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המערכת

מפסידים מן ההפקר

ישעמדה
רבים המאמינים כי אי אכיפת הסדר
השבוע פרסמה תנועת 'רגבים' נתונים על
והחוק במגזר הערבי גורמים לבעיות
הבניה בישוב ערערה ,בו מתגורר המחבל
פנימיות רק אצלם .בעיות שמתרחשות
שביצע את הפיגוע .בדו"ח שהוצג התגלה
בתוך הישובים הערביים כמו פשיעה,
כי מתוך  4,368מבנים בישוב  942 -מהם
תברואה לקויה ,ליקויי בנייה וכדומה ,אינן
הוקמו בניגוד לחוק .יש להדגיש כי על פי
בעיה שלנו .אך חוסר הריבונות של מדינת
תכניות המתאר המפורטות והמאושרות
ישראל ואי אכיפת החוק בערים הערביות
של ערערה ניתן כבר עתה לבנות עוד
בכל הארץ משפיעים גם עלינו .לצערנו,
אלפי מבנים כדת וכדין  -אך ללא אכיפה
הדוגמא הבולטת ביותר הופיעה בשבוע
אין להם סיבה אמתית לעשות כך.
שעבר בדמות פיגוע רצחני בו נהרגו אלון
בקל ושמעון רווימי הי”ד בתל אביב.
אכיפת החוק והריבונות של מדינת ישראל,
נתונים שמביאה תנועת ‘רגבים’ בשנים
בכל שטחה ובדגש על הגליל והנגב ,הינה
האחרונות מראים את אוזלת היד של הישוב ערערה .מבנים בלתי חוקיים בכפר מסומנים באדום .משימה לאומית ממעלה ראשונה .צעירים
מדינת ישראל בכל מה שקשור לאכיפת (תנועת 'רגבים')
הבאים מרקע שכזה ,אשר גדלים בסביבה
החוק במגזר הערבי :מעל ל110,000-
שלרוב אינה שומרת חוק ואף אינם מכירים
בתים נבנו בניגוד לחוק למרות תוכניות
במדינת ישראל כגוף האחראי עליהם,
גבוהה בעשרות אחוזים מחלקו היחסי של המגזר
מתאר מפורטות הקיימות ברוב הישובים,
ורבבות אזרחים אינם משלמים ארנונה ומעלימים בכלל האוכלוסייה ,בעוד שבמקביל נבחרי הציבור הם בעיה קשה שמביאה לאסונות גדולים .מימוש
מיסים .הפשיעה החקלאית גואה וכמות הנשק מסיתים השכם והערב כנגד חיילי צה"ל ומדינת הריבונות במגזר הערבי היא צעד בסיסי בכל
הבלתי חוקי עומדת על מעל ל 25,000-כלי נשק ישראל .באווירה כזו ,המתסיסה עשרות אלפי הקשור לחיים נורמליים ושוויוניים במדינת ישראל
מסוגים שונים המוחזקים אצל ערביי ישראל ללא צעירים שהפשיעה נמצאת במרחב החיים שלהם ,בה אנו חיים .היא תגרום לצעירים לגדול בהבנה
רישיון ומעקב.
הרי שהפיגוע הוא דבר צפוי שהיה ניתן לזהותו שיש מנהיגים לבירה ושמדינת ישראל היא בעלת
באופן כללי ,הפשיעה החמורה במגזר הערבי ממרחק רב.
חוק אחד לכולם.

פתוח

נתי ומנשה לוינגר,

הבעלים של צימרי בוטיק “אתנחתא” בבת עין ב’
052-8109471

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה ,שומרון והבקעה www.mati-shay.org.il

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
לפני כ 17-שנים זכינו ,יחד עם קומץ משפחות,
להקים את המאחז .שנים רבות המאחז התנדנד
על גבול המניין ,אך ברוך ה’ בשנים האחרונות
גדלנו וכיום גרות בישוב למעלה מ 40-משפחות.
במקביל ,עסקתי שנים באומנות ובעיצוב
אירועים ,מתוך זה הגיע אלי הרעיון ליצור מקום
המשלב את אהבותי ואת החשיבות שבהחיאת
המקום .החשיבות שבלהביא אנשים לפיסת
האלוקים הקטנה שלנו ,שיקבלו זרימה של חיים,
ושיהיה להם טוב.
מתוך אהבה לארץ אבות והחיבור לנופים
הקדומים ,הכרנו בצורך האמתי לנופש
ולהתחדשות ,קלטנו שמשהו חדש וטוב קורה
פה .צומח דור עם מודעות ,המחפש לשלב חומר
וקודש ,מנעמי החיים עם עומק ואידיאל .חשבנו
ליצור פינת חמד מפנקת ,שתאפשר לקחת
אתנחתא ,בתוך נוף בראשיתי ,עם מרחבים ועם
פרטיות .בשלב הראשון ,הקמנו את צימר נוף,
לזוגות בלבד .ברוך ה’ ,הגיעו זוגות מכל הארץ
והביקוש היה מעבר למה שחשבנו ,בקיץ האחרון
הקמנו בקתה נוספת ,שניתן להלין בה בנוסף
 2-3ילדים.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
הצימרים יושבים על צלע ההר ,מול בוסתן זיתים
 2יש”ע שלנו

"צומח דור עם מודעות,
המחפש לשלב חומר וקודש"
וטרסות אבן עתיקות ובמרחק הליכה קלה ממעין
עין ליבנה .בצימרים שלנו ישנו שילוב של מרחב
פרטי סביב הצימר וטבע פראי ,כך שמצד אחד
ישנה תחושה של "סוף העולם" ,אך בקפיצה
של  5דקות אתה בתוך הציוויליזציה ,עם מבחר
מסעדות ואטרקציות שונות בגוש עציון.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
מתחילת השנה ישנה ירידה באירוח בגלל המצב
הביטחוני .לכן אנו מציעים לכולם ,דווקא עכשיו,
בואו לחזק ולהתחזק .הכל ירוק אחרי הגשמים,

הפריחה אוטוטו מתחילה וגם יצאנו במבצעי
חורף כדאיים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
בגלגול הקודם של כפר עציון היה כאן בית
מרגוע ,אליו הגיעו מכל רחבי הארץ .הייתי שמחה
לארח את חברי הקיבוץ דאז שמסרו נפשם עבור
גוש עציון ,ארץ ישראל ,ותקומת המדינה .לתת
להם קצת נחת ממה שקורה היום בגוש עציון
וכמובן אומנים ויוצרים שמבינים את הערך של
יצירה והתחדשות.

לשאת בגופנו את הגאולה

המשך דבר תורה מעמוד השער

“גאולת ישראל ,אשר אנו מחכים לה ,אל יחשוב
החושב כי פתאום ירד ה’ יתברך שמו משמים ארץ
לאמור לעמו צאו ,או ישלח משיחו כרגע מן השמים
לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל וכו’ כי אם
מעט מעט תבוא גאולת ישראל” .כלומר ,הגאולה
עתידה לבוא בדרך הטבע ,בהשתדלות ובעשיה
שלנו לאט ובהדרגה.
הרבה הסברים עמוקים ניתנו לסיבת ההבדל בין
ההופעות ,ונזכיר את הסברו המרתק של הרב
דוד טעביל ,בעל הנחלת דוד ,מגדולי תלמידיו
של ר’ חיים מוולוז’ין המשנה לגמרי את התפיסה
המקובלת – “הנה הראנו לדעת כי ההנהגה
ההשגחית בהיותה נסתרת ונעלמת תחת כנפי הטבע
הבאה באמצעות מעשי ידי אנוש היא העולה על
כולנה” .באופן הרגיל ,אנו רואים את מי שנעשה לו
נס כגדול ונעלה ,אך הרב דוד טעביל מוכיח מחז”ל

את ההיפך  -שהקב”ה נדרש לשינוי מערכות הטבע
הרי שזה מראה על דרגה נמוכה יותר .ולכן ,זכה
דוד המלך למעלה העליונה ביותר וביקש מהקב”ה
“ארדוף אויביי ואשיגם” ,דוד המלך ביקש שתתגלה
ההשגחה העליונה דרך איבריו ויהפוך הוא להיות
מרכבה לשכינה גם בגופו .כמשל ,האם הנזקקת
לסייע לתינוק שאינו יודע ללכת אך כשמתחזק הרי
שסומכת עליו ורק שומרת מעל.
וכך ,מסיים ביחס לגאולתנו – “כי כאשר יהיו זכאים
ושלמים במעשיהם אז יהיה ניצחונם על ידי שבט
מושל בתרועת מלחמה ,יען כי יזדככו ויתמרקו
ויתלטשו להיותם מרכבה באבריהם הגשמיים
שתבוא באמצעותם ישועת ה’ וזהו אומרו וקם שבט
מישראל”.
אשרינו שזוכים אנו בגופנו ורוחנו להיות שותפים
בהופעה האדירה של גאולת ישראל.

מדינת ישראל
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מינהל חברה ונוער
האגף לשירות לאומי

שמיניסטיות ,גם השנה השירות הלאומי
מגיע אליכן

"חינוך לאהבת הארץ ,לאחריות לעתיד המדינה ולנכונות לפעול למענה".
)מתוך חזון החמ״ד(

ירידי חשיפה והכוונה לשירות לאומי משמעותי
בעקבות ההצלחה בשנים קודמות ,וכחלק משדרוג תהליך המיון והשיבוץ לשירות הלאומי,
רשות השירות הלאומי-אזרחי בשיתוף עם משרד החינוך ,מקיימים ברחבי הארץ
"כנסי מודעות"  -ירידי חשיפה והכוונה מחוזיים לקראת שירות לאומי משמעותי.
כנס מחוז דרום
כנס מחוז מרכז
כנס מחוז ירושלים
חמדת הדרום
אמנה כפר סבא
רמת רחל
ט"ז שבט ה'תשע"ו )(26.1.16
ג' שבט ה'תשע"ו )(13.1.16
כ"ב טבת ה'תשע"ו )(3.1.16
כנס מחוז התיישבותי
כנס מחוז חיפה
כנס מחוז ת"א
אולפנת צפירה
אולפנת סגולה
אולפנית ישורון פתח תקווה
י"ז שבט ה'תשע"ו )(27.1.16
ט' שבט ה'תשע"ו )(19.1.16
כ"ד טבת ה'תשע"ו )(5.1.16
כנס מחוז צפון
מתנ"ס מגדל העמק
י' שבט ה'תשע"ו )(20.1.16
הכנסים בכל המחוזות יתקיימו אי"ה בין השעות .16:00-9:30

למידע נוסף ● ncs.gov.il :חפשו אותנו :רשות השירות הלאומי-אזרחי

השירות הלאומי-אזרחי :הדרך שלי לתרום לחברה
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מדור
המייסדים

ראיון עם יוחנן בן יעקב

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
יוחנן בן יעקב ,70 ,נולד בכפר עציון ,כאשר היה
בן שלוש נפל הגוש לידי הלגיון הירדני שם
נפלו אביו ודודו .לאחר מכן ,עברה המשפחה
לירושלים .את שירותו הצבאי העביר בנח”ל
בקיבוץ סעד ונמנה עם הגרעין שהקים את
קיבוץ עלומים .לאחר מלחמת ששת הימים
היה בן יעקב מהאישים המרכזיים אשר פעלו
למען הקמתו המחודשת של קיבוץ כפר עציון.
בין השנים  1987 - 1982שימש כמזכ”ל בני
עקיבא ,במקביל תיפקד כיו”ר מועצת תנועות
הנוער עד שנת  .1990באותה שנה מונה על
ידי זבולון המר לאחראי הרשות לקליטת עלייה.
בשנת  1995יצא בן יעקב לשליחות בברה”מ
ובשנת  1996חזר לתפקיד ראש מטה חפציב”ה
בו שימש עד יציאתו לגמלאות ב.2012-
כיום ,עובד בן יעקב על דוקטורט אשר עוסק
בתנועות הנוער בפולין ומדריך משלחות לפולין.
לזוג יוחנן וחנה בן יעקב יש שישה ילדים
“אני לא זוכר מהילדות שלי כלום ,יצאתי מכפר
עציון כאשר הייתי בן שלוש .אבל אין ספק
שהתחושות האלה הן תוצאה של מה שחינכו
אותנו .הייתה במקום חבורה של יהודים פשוטים,
שעשו את מלאכתם נאמנה .אחרי אותו הקרב
על גוש עציון ,האבות של כולנו נהרגו והם לקחו
את תפקיד האבות והם עשו כל שניתן כדי שנגדל
ונדע שיש לנו לאן לחזור ,יש לנו בית לחזור אליו
וזה עבד .לי היה ברור שאני חוזר”.
במהלך מלחמת ששת הימים שירת בן יעקב
כחייל מילואים באזור רצועת עזה ,את השירות
הסדיר סיים שנתיים קודם לכן .ביום השלישי
למלחמה שמעו בן יעקב וחבריו את השידור על
הצנחנים אשר הגיעו לכותל ואת התרחשויות
המלחמה .בסוף השידור ,אליו האזינו החיילים
דרך הטרנזיסטור המקומי ,דיווח הקריין כי כוחות
צה”ל שיחררו את גוש עציון והם בדרכם לחברון.
מה היה הדבר הראשון שעשית ברגע ששמעת
את אותה הבשורה?
“הלכתי למפקד שלי ואמרתי לו “חיים אני
נוסע הביתה” .הוא בתגובה אמר לי  -יש עכשיו
מלחמה ,אתה לא זז .למחרת ניגשתי אליו שוב
ואמרתי לו “חיים ,אני צריך לחזור הביתה” .הוא
החזיק אותי במקום עד מוצאי שבת ,אז כבר
התברר שהמלחמה הסתיימה .ואז באתי אליו
ואמרתי לו “עכשיו באמת אין שום סיבה שאני לא
אחזור הביתה  -זה הבית שלי!” ,הוא אמר לי שאני
יכול לנסוע אבל אצטרך לחזור בלילה .לא לקחתי
איתי שום דבר  -לא מפה ,לא ספר ,כי בן אדם
נוסע הביתה לא צריך כלום”.
ברגע שקיבל את האישור המיוחל ,לקח טרמפים
לכיוון גוש עציון “זה היה צ’יק צ’ק כל הסיפור .אני
זוכר שהגעתי עד למחנה הצבאי והסתובבתי פה
יום שלם .מצאתי את כל מה שחיפשתי  -אמנם
המנזר שחיפשתי לא היה אבל את האלון הבודד
ואת כל השאר מצאתי”.
פגשת במקום עוד אנשים?
“באופן מאוד מקרי הגיע לכאן אוטובוס של
 4יש”ע שלנו

עיתונאים ישראלים ,אבל לא רציתי להתראיין.
רציתי להיות עם עצמי .כך נסעתי איתם לחברון,
למערת המכפלה ובסוף עוד עברנו דרך קבר
רחל .הרגשתי שחזרתי הביתה”.
הביטוי ‘לחזור הביתה’ חוזר פעמים רבות
בשיחתנו ,מהרגע הראשון בו ראה בן יעקב את
המצב הנוכחי הוא הבין שצריך לעשות מעשה
 על כתפו ועל כתפי חבריו מוטלת המשימהלהביא להקמתו המחודשת של קיבוץ כפר עציון
– לשוב אל אותה אדמה אשר נעזבה ערב הכרזת
עצמאות.
מתי התחלתם לחשוב יחד כקבוצה על חזרה
לכפר עציון?
“הגעתי לקיבוץ עלומים ואמרתי  -זה עניין של זמן
עד שאני חוזר הביתה .ביום השלושים למלחמת
ששת הימים הייתה אזכרה לבן כפר עציון שנהרג
בגבעת התחמושת ,כמעט כל בני כפר עציון באו
לאזכרה .כולנו היינו כמו משפחה ושם התחלנו
לארגן את העלייה חזרה הביתה .ככה קמה וועדה
שתטפל בחזרה לכפר עציון ,מי שריכז את זה
היה חנן פורת והיו עוד כמה חבר’ה אשר התחילו
במסע לזירוז התהליך”.
לאחר כמה זמן נפגשו שוב כל בני כפר עציון
לשבת בעין צורים .בשבת הזאת היו למעשה שני
דיונים גדולים  -דיון אחד נגע לאופי הישוב שיוקם.
“אני הייתי מהקבוצה שאמרה  -צריך להקים
קיבוץ .ההורים שלנו הקימו קיבוץ וזה היה משהו
אידאולוגי מאוד עמוק .במקביל ,הייתה הצעה
שנקים ישוב ,אבל באותו הזמן לא ידענו מזה.
בסופו של דבר הרוב החליטו שרוצים קיבוץ”.
הדיון השני עסק בשאלת היתכנות עלייה לשטח
ללא אישורים מהממשלה .התנהל וויכוח מאוד
קשה.
“חנן (פורת  -ח.ג) אמר  -בואו נעלה וניראה אם

המדינה תעיף אותנו מכאן .ואני טענתי ,שלכבוד
ההורים שלנו שנהרגו בכפר עציון בפרט ובקרבות
בכלל ,מדינת ישראל חייבת לתת לנו אישור .אם
נבוא כמו גנבים בלילה  -אין לזה תקנה .אנחנו
רוצים אישור ממשלה”.
איך הממשלה הסכימה בסופו של דבר?
“לחצו על לוי אשכול מפה ומשם והוא הבין .הייתה
איתו פגישה ובה השתתפו כל מיני פוליטיקאים
ואשכול שאל ‘קינדרלך ,מה אתם רוצים?’ .זה
היה כמה ימים לפני ראש השנה ואמרנו לו  -אתה
תתפלל בבית שלך ואנחנו נתפלל בבית שלנו.
הוא חשב שיבואו כמה ילדים ,יראו שיש פה חושך
וילכו ולכן לא היה אכפת לו .זאת הייתה התחושה
שלו”.
בפועל ,יממה לאחר דבריו של אשכול אורגנה
העלייה .העלייה עצמה התחלקה לשני חלקים:
בחלק הראשון הגיעו המוני אנשים ,לפי דיווחי
התקשורת היו במקום  10,000איש .אך בחלק
השני ,בערב ,כבר לא היה מניין .משם אט אט החל
הקיבוץ להתפתח ולהתגבש .בהמשך גם הוקם
במקום בית ספר שדה ,מי שפעל רבות להקמתו
היה יהושע כהן.
לאחר שהדריך מספר שנים בבית ספר שדה,
נשלח בן יעקב בשנת  1970מטעם הקיבוץ
לשמש כמנהל מחלקת הדרכה בבני עקיבא.
משם התקדם בתפקידים שונים במסגרת
תנועות הנוער  -שימש כעורך עלון זרעים ,מזכ”ל
התנועה ובמקביל שימש כיו”ר תנועות הנוער.
במסגרת התפקיד בבני עקיבא בשנת 1974
כאשר היה ראש מחלקת הדרכה ,החליט בן יעקב
להוציא את מסע הפסח באותה שנה לשומרון.
“המזכ”ל מאוד לא אהב את זה ובבני עקיבא כולם
הרימו גבה ואמרו שהשתגעתי ,אמנם ביהודה
כבר טיילנו אבל בשומרון זה היה אחרת .החלטתי
שהמסע יהיה בעקבות בירות ישראל בשומרון -

סבסטיה ,שכם ,תרצה ושילה .לא הייתה ברירה
 לקחתי את הרכב הרעוע שלי וחיפשנו מסלוליםומאמרים בידיעת הארץ”.
 450ילדים מובלים על ידי ארבעה מדריכים
בהרי השומרון .הטיול החל בסבסטיה ,באותו
החניון המוכר שלימים הפך לסמל חידוש מפעל
ההתיישבות בשומרון.
“הלכנו מסבסטיה עד שכם דרך הר גריזים
ובלילה ירדנו לשכם והצבא איבטח אותנו .הצבא

היה מאושר  -סוף סוף מישהו מסתובב פה .הגענו
עד למחנה חורון ושם על הגדר היה החניון שלנו.
מתברר שההתנחלות הראשונה הייתה שם ולא
במקרה  -שם היה החניון של בני עקיבא  -וזה
מה שזכרו“ .אנחנו היינו בדיוק שבע שנים אחרי
מלחמת ששת הימים .ובסיום המסע הגענו
לשילה ושם קראתי לחניכים את מה שאמר
יהושע לעם ישראל בשילה שבע שנים אחרי
כיבוש הארץ ‘עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת
את הארץ אשר נתן לכם ה’ אלוקי אבותיכם’ .יותר

מזה לא הייתי צריך להגיד כלום” .זה מה שאמר
יהושע וזה מה שאמר בן יעקב לחניכים.
לאחר שנים בבני עקיבא ,יצא בן יעקב לשליחות
ציונית בברית המעוצות לשעבר ,על מנת לפעול
בקרב הקהילות היהודיות .במשך עשרות שנים
הוא ממשיך לפעול בתחום קליטת העליה והקמת
מסגרות מתאימות לנוער עולה ולמבוגרים,
וממשיך להתגורר בכפר עציון ,הקיבוץ בו הוא
נולד.

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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חני כהן זדה

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת
אני משתתפת בתערוכת אמנות מיוחדת .התערוכה
הזאת מיוחדת ,כיוון שיש בה שיתוף פעולה בין
שתי תפיסות עולם הופכיות .את תוכן התערוכה
מביאות אמניות דתיות וימניות ברובן .את הבית,
מביאה הגלריה לאמנות בקיבוץ בארי .לפני עשר
שנים אנחנו יצאנו להפגין בכל דרך כדי לעצור את
ההתנתקות .לפני עשר שנים תושבי הקיבוץ יצאו
להפגין בעדה .האם החיבור הזה אפשרי?
פגישתנו הראשונה התקיימה בירושלים .אנחנו,
אמניות בנות המגזר הדתי החברות בעמותת
‘סטודיו משלך’ עם שתי יוזמות המפגש ,ציפי
מזרחי  -מנהלת העמותה ,ורעיה ברוקנטל  -אמנית
בכירה מלווה; ואוצרות הגלריה ,זיוה ילין וסופי
ברזון-מאקי .אנחנו היינו זהירות וקצת מבולבלות.
רצינו למצוא חן אך רצינו גם לזעוק .זיוה וסופי לא
הבינו מה הבעיה .זה שדה אמנותי ,נכון? אז כאן
המקום לצעוק בנות ,תגידו כל מה שיש לכן לומר!
זה חומר הגלם של האמנות הטובה! ולנו קשה
לצעוק ,אנחנו פשוט פוחדות שמישהו ישמע .מישהו
ישמע ויעקם פרצוף .מישהו ישמע וידביק עלינו
בדבק-בלתי-הפיך תווית של “ימנית קיצונית” וזהו,
הלכה הקריירה האמנותית .מצד שני ,בשביל מה
לעשות אמנות אם לא כדי לתקשר דרכה? אמן,
במהותו ,הוא מי שלוקח סיכונים ומשלם מחירים.
זה חלק מהגדרת המילה “אמן” .בלי לקיחת סיכון,
בלי להסכים לעשות טעויות ,אמנות לא יכולה
להתפתח ,להתקיים .נקרענו לכאן ולכאן ולבסוף
הכרענו .אנחנו גם שליחות ציבור .אנחנו כואבות את
אותו הכאב וכמהות לאותה גאולה .ויש מולנו שתי
אוצרות קשובות ,סקרניות ומעודדות אותנו שלא
לפחד ,להגיד! במפגשנו השני זיוה וסופי אירחו
אותנו בקיבוץ .הגענו לגלריה .נפגשנו עם ותיק
הקיבוץ ושמענו ממנו שיחה היסטורית ,במוזיאון
הקיבוץ .ספגנו את אווירת הימים ההם ,החלוציות,
ההקרבה ,קשיי היומיום לעומת הצמיחה המופלאה
והפורחת שנגלתה לעינינו בסיור .הבנו שרב הדמיון
על השוני בינינו .ממפגשים אלה חזרתי מהורהרת
לחלל היצירה הפרטי שלי .פתחתי את הדלת
האטומה שסגרתי לפני עשור והנחתי לקולות
ורגשות העבר לנשוב בליבי בסערה .הקשבתי.
נאלמתי .חוויתי וטולטלתי.
בזמן ההתנתקות גרתי בהתנחלות טלמון שבמטה
בנימין .הייתי עם תינוק קטן ,אחרי לידה ,ובעלי וילדיי
הגדולים נסעו לגוש קטיף ולכפר מימון .חוויתי את
ההתנתקות מביתי הבטוח והמוגן אך לא הרגשתי
מוגנת כלל .חשתי הזדהות גדולה עם המפונים
כיוון שגם ביתי ממוקם מעבר לקו הירוק ,באזור
שאין הסכמה לגביו בחברה הישראלית .כשהגיעו
תמונות מהפינוי ראיתי בעיני רוחי את משפחתי
באותה סיטואציה .כשהמפונים סרבו לעזוב ופונו
בכוח הרגשתי את הכוח מופנה כלפיי .כשנאלצו
לארוז בחופזה את תכולת ביתם במכולות עברתי
על תכולת ביתי ותהיתי מה הייתי אורזת .ואיך.
הרגשתי שעברתי את ההתנתקות על בשרי
למרות שלא הייתי שם פיזית .הכנתי שתי עבודות
לתערוכה ,המדברות על שתי גישות שונות
לחוויית ההתנתקות .בעבודה אחת “ -אבן מאוסה”
 ציירתי בלוק בניין שבור ,שחווה הריסה ,והואמתעתד לשמש לבניין הבית החדש .בעבודה
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רעידות

משנה

הזאת התחברתי לרצון לצמוח
מתוך משבר ,גם אם המשבר
קשה וכואב מאוד .התכתבתי
עם הפסוק מתהילים “אבן מאסו
הבונים היתה לראש פינה”.
בעבודה השנייה התייחסתי
לחוויית הפינוי כתחושה של כפייה
חסרת רחמים .ההכרח לפנות את
הבית בכוח ,לארוז חפצים בדם-לבך ולהשאיר את
הבית האהוב ריק ושבור מאחור .קראתי לעבודה
״פינוי״ .פינוי ,אותה מילה נקיה שהחליפה את
המילה ״גירוש״ .המפונים הרגישו מגורשים .אני
הרגשתי מגורשת .ולכן המילה ״פינוי״ התקשרה לי
אסוציאטיבית עם פינוי זבל ,סילוק של משהו מאוס
מהבית .ציירתי בית חלול על חוף ים ולידו שקית זבל
כתומה ,מלאה בחפצי בית ,שממנה דולף זרזיף של
טיפות דם .הרגשתי שזו עבודה קשה שנותנת אגרוף
בבטן ,ואפילו היה לי “לא נעים” לצייר אותה .אך
הפינוי היה מקרה קיצוני שדורש מענה קיצוני ,והיה
לי חשוב להיות כנה ונאמנה לתחושותיי .לקראת
התערוכה שוחחתי עם חברותיי על תחושותיהן
שלהן .יוליה ארונסון סיפרה לי שחשה “כמו חייזרית”.
בזמן ההתנתקות הייתה סטודנטית .בעוד היא חווה
כאב ועוול בגלל הפינוי היו חבריה אדישים ואפילו
עוינים .לא הבינו בכלל מה היא רוצה ,ועל מה היא
מדברת“ .איזה עוול? כולה עוזבים בית .משלמים
להם כסף טוב” .היא חשה כאילו היא וחבריה חיים
בשני עולמות שונים .רננה שלמון ,לעומתה ,הגיעה
לגוש קטיף בתקופה שלפני ההתנתקות ,כדי לעזור

למתיישבים במאבקם .תפקידה היה להיות אחראית
על ארגון ‘סעודת הודיה’ עם ביטול צו הגירוש ...רננה
עזבה את הגוש בתסכול שבוע לפני ביצוע הפינוי.
היא לא יכלה לשאת את האמונה והתמימות של
התושבים .מבחינתה ,הם עוצמים עיניים למתרחש
ולא מחוברים למציאות .לרננה הפריע גם קיומם של
‘ועדות קבלה’ בישובים .היא חשה שבעטיים נותרו
הישובים קטנים ,אליטיסטיים ומעוטי אוכלוסין .רננה
האמינה שזה מה שגרם לתחושת ה”אחר” בקרב
שאר תושבי מדינת ישראל ,והקל על ביצוע פקודת
הגירוש .חברותיי העלו נקודות נוספות ,רעידות
נוספות ,שרק הבהירו לי כמה עמוק ורחב המשבר.
כמה עוד יש לדבר ,לאוורר ,לספר .וכמה שגויה היא
השתיקה וההתאפקות .הטראומה עוד קיימת ,עוד
מרעידה אותנו ומבקשת שנתייחס .ולכן התערוכה
הזאת כל כך חשובה .היא שיח של כאב ,בזירה
של הקשבה .כאמנית שמשתתפת בתערוכה ,אני
מתרגשת מהחיבור בינינו לבין גלריית בארי .אני
מרגישה שמ’הצד השני’ נפתח לב שרוצה להקשיב
לכאבי ,והקשב הזה נותן לי מקום .גם פיזי ,בשטח
הגלריה ,אך גם רוחני – בלב ובנשמה.

מה יקרה
משה להב והטיש הגדול לקראת ט”ו בשבט באפרת  /כ”ח בטבת  9בנובמבר

ערב חגיגי במיוחד יתקיים במוצאי שבת במתנ”ס אפרת יחד עם הטיש הגדול של משה להב שיארח את
קובי אריאלי וג’קי לוי מסביב לשולחנות עגולים המלאים בפירות ויין.
מחיר כרטיס בערב המופע .₪ 50 :לפרטים02-9932936 :

צעדת הל"ה בגוש עציון  /ד' בשבט  14בינואר

אחרי  68שנים ,גם השנה יצעדו בגוש עציון ,כמיטב
המסורת ,בנתיב הל”ה בצעדה לילית ,לזכרה של
המחלקה שבאה לסייע ללחימה ולהגנה בגוש עציון
ונפלה כולה בדרך .בשעה  23:30יציאה מישוב נתיב
הל”ה ,בשעה  4:30טקס סיום מרגש .אורך המסלול – 9
ק”מ .ההגעה בהרשמה מראש 02-9309134

ערב זמר עם אפרת רז בבית אל  /ו’
בשבט  16בינואר

המועצה המקומית בית אל מזמינים
אתכם לערב זמר מיוחד עם הזמרת
אפרת רז .בשעה  20:30באולם
התרבות בישוב.
לפרטים02-9700500 :

יום חמישי  14בינואר
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דירת  5חדרים מרווחת
מחסן | חניה | מרפסת עם נוף מדהים!

יש שחר אמנה

בישוב טלמון

בפרוייקט נופי טלמון |  15ד' ממודיעין
מגוון דירות
נוספות
בפרוייקט

נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש
נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל אחד יכול.
אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה חמה בישוב טלמון שיש בו הכול.
 50ד’

 15ד’

תל אביב

מודיעין

 45ד’

טלמון

ירושלים

לפרטים :צורי 052-3833889
www.nofeytalmon.co.il
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
חה”כ קיש בעפרה ביום ראשון סייר יו"ר
שדולת ארץ ישראל חה"כ יואב קיש בישוב
עפרה שבבנימין .במהלך הסיור עבר חה"כ
קיש יחד עם סגן ראש מועצת בנימין ישראל
גנץ ,רב הישוב הרב אבי גיסר וראשי הישוב
בגלעד לזכר הנופלים בכניסה לישוב
ובשכונת "תשעת הבתים"  . 1כמו כן,
במסגרת הביקור נערך סיור במעון היום
השיקומי "לב בנימין" ובשכונת הבתים בשטח
המחנה הירדני לשעבר .חה"כ קיש התייחס
לפיגוע בתל אביב בשבוע שעבר ואמר כי
"הפיגוע בתל אביב הזכיר לנו ,שהטרור אינו
מבחין בין תל אביב לעפרה  -קידום וניהול
אורח חיים תקין בהתיישבות ביו"ש הוא מטרה
ראשונה במעלה בדיוק כמו בתל אביב".
מתעסקים בעסקים ביום שני התקיימה ,זו
הפעם הראשונה ,ועידת העסקים אפרת
 גוש עציון .הוועידה היא יוזמה משותפתשל המועצה האזורית גוש עציון והמועצה
המקומית אפרת ,ובמסגרתה שמעו יותר
ממאה היזמים ובעלי העסקים טיפים רבים
הקשורים בניהול נכון של העסק .משתתפי
ועידת העסקים אף קיבלו את ההזדמנות
להציג את עצמם ואת העסק שלהם ונהנו
מיצירת קשרי עבודה חדשים וקידום יוזמות

משותפות וחדשות  . 2בוועידה נכחו ראש
המועצה האזורית גוש עציון דוידי פרל וראש
המועצה המקומית אפרת עודד רביבי.
נסיעה טובה בעקבות שבוע של הפגנות
ועצרות יומיומיות במקום בו אירע הפיגוע
שגרם לפציעתם של בני הזוג ניר ליד אבני
חפץ ,נפגשו ראש מועצה אזורית שומרון יוסי
דגן וראשי הישוב אבני חפץ עם גורמים בכירים
בצה"ל הממונים על האיזור  . 3התושבים פנו
בדרישה לגורמי הצבא להחזיר את הביטחון
לכבישים ולחסום את כביש הגישה לאבני
חפץ לתנועת פלסטינים ,זאת כשבוע לאחר
הודעת הצבא כי יפתח את הכביש לתנועת
פלסטינים .בסופה של הפגישה הגיעו ראש
מועצת שומרון ,תושבי הישובים וגורמי הצבא
להסכמה כי המעבר על הכביש יתאפשר אך
ורק לתושבי שני הכפרים הסמוכים בכפוף
לבידוק.
נשטפים בזרם גשמי הברכה הרבים שירדו
בסוף השבוע שעבר הביאו כ 350-מטיילים
לסיור שיטפונות במדבר שאורגן על ידי
בית הספר שדה כפר עציון " . 4היה שטף
מים אדיר ,הגיעו לטיול מאות אנשים מכל
הארץ ,חלקם אנשים מבוגרים מאוד שזו
הפעם המי יודע כמה שלהם בטיול שיטפונות

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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במדבר יהודה והיו גם ילדים קטנים שחזו
בפלא בפעם הראשונה" ,אמר השבוע מנהל
בית הספר שדה ירון רוזנטל שגם הבטיח
שבמהלך החורף יצאו עוד טיולי שיטפונות
כאלו.
איחוד נשי לאחר יותר מעשר שנים מאז
הגירוש מגוש קטיף נפגשו בסוף השבוע
האחרון כ 200-מנשות גוש קטיף  . 5המפגש
המיוחד התקיים לציון  10שנים להקמת
מרכז כיסופים  -מרכז לצמיחה רוחנית
שהוקם לאחר החורבן הגדול .הנשים האזינו
לדבריו של רבה של גוש קטיף הרב יגאל
קמינצקי כאשר לאחר מכן נהנו ממופעי
שירה ,ריקודים והצגה של תיאטרון 'מיידלע'.
עפרה בכושר ביום שני התקיים טקס קבלת
הפרס הארצי בחינוך הגופני .לאחר דיונים
רבים וסיורים של משרד החינוך בכל רחבי
הארץ הוענק הפרס לצוות המורות לחינוך
גופני באולפנת עפרה שבמטה בנימין ולצוות
המנהלים .הפרס ניתן על פיתוח תחום החינוך
הגופני באולפנה תוך הקפדה על מקצועיות,
ערכיות ,תרומה ושותפות בקהילה ,הישגיות
ומצוינות וחינוך לאורח חיים פעיל ובריא.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :בנימין אשתה,
מאיר אליפור ,ציקו ,הלל לדרמן ,נתי לוינגר ,דוברות גוש עציון ,מועצה אזורית שומרון ,יהושוע מנשה
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

