
1  יש”ע שלנו 

לפני שנים רבות הייתי עד לוויכוח 
מבתי  שבאו  הסדר  חיילי  שני  ין  ב
מדרש שונים בתכלית, לגבי 'סליחה' 
אותה נוהגים האשכנזים לומר: "אזכרה אלקים 
ואהמיה בראותי כל עיר על תילה בנויה ועיר 

האלקים מושפלת עד שאול תחתיה". 
האחד טען שכיום אי אפשר לומר זאת, הרי 
ברוך ה' ירושלים המאוחדת בנויה לתפארה, 
וזקנות, ילדים  מאות אלפי תושבים, זקנים 
וילדות משחקים ברחובותיה. ירושלים על תילה 
בנויה. ואילו חברו השיב לעומתו שאדרבה, 
פסוקי  וקיום  וההדר  הפאר  הגדול,  השפע 
נבואה מפורשים, רק מעצימים את מה שחסר, 
את זה שעיקר עיר האלקים, מקום מקדשנו 
ותפארתנו, עדיין מושפל עד שאול תחתיה 

ושועלים מהלכים במקום בו הזר הקרב יומת.
בפרשת השבוע אנו מתחילים לעסוק בהקמת 
שכינה.  להשראת  הכלים  בבניית  משכן,  ה
הרמב"ן בהקדמתו המפורסמת לחומש שמות 
כותב שהגלות איננה רק ביטוי לשעבוד לזרים 
ולמקום מגורים פיזי - אם בארצנו המובטחת 
או בארץ לא לנו - אלא ביטוי לחוסר בהשראת 
שכינה ובקשר חי עם ה' כפי שהיה לאבות 
הקדושים: "הגלות איננו נשלם עד יום שובם 
אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו וכשיצאו 
ממצרים אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין 

יחשבו גולים".
סיום גלות מצרים הוא לא מאורע של תחילת 
החומש, אלא מהלך שחורז את כל ספר שמות, 
החל משעבוד מצרים ובניית בני ישראל כעם 

על הפרשה - תרומה

התנערי מעפר קומי
הרב חנניה פולק
רב הישוב אחיה
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השבוע התקיים כנס ירושלים 
ה-13 של קבוצת 'בשבע' בנושא 

"יהדות, מדינה ומודרנה". את 
מושבו הראשון של הכנס, שעסק 

בשאלה "פייסנות או עימות – כיצד 
להתמודד עם איום האסלאם 

הקיצוני?", פתח יו"ר מועצת יש"ע 
וראש מועצה אזורית מטה בנימין 
אבי רואה בנאום לכל באי הכנס. 
השבוע בישעמדה אנחנו מביאים 
את דבריו החשובים על ההסתה 

ברשות הפלסטינית ועל תכניותיה 
של מפלגת העבודה ואת תשובתו 

לשאלה – פייסנות או עימות?
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שהתקיים השבוע.
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מתוך דברים שנשא אבי רואה יו"ר מועצת ישע ומועצה אזורית מטה בנימין 
בכנס ירושלים ה-13 של קבוצת 'בשבע' 

ישעמדה

אנו  קשה.  הנוכחי  הטרור  גל  של  המציאות 
אני  מודה  אומרים  בוקר,  כל  מתעוררים 
ומתפללים שהיום הזה יעבור ללא אירוע רצחני 
או ניסיון לפגוע בישראלים. אנו יודעים שהרקע 
וגוברת  ההולכת  ההסתה  זה  האלו  לפיגועים 
הגורמים  מפי  היוצאת  הפלסטינית,  ברשות 
פחות  לא  הפלסטינית,  הרשות  של  הרשמיים 
שר  התבטא  שבועות  מספר  לפני  יותר.  ולא 
הספורט של הרשות, ג'יבריל רג'וב, בתקשורת 
לפוצץ  כדאי  "שלא  ואמר  שלהם  הרשמית 
ולרצוח  לפגוע  יש  בהחלט  אבל  אוטובוסים 
המסוכנת  האמירה  על  וחיילים".  מתנחלים 
ועדיין  בנימין,  במשטרת  תלונה  הגשתי  הזאת 

אני לא רואה טיפול יסודי בעניין הזה. 
ככל  אומר  אחד  כל  שבו  הזה  המצב  לצערי, 
גורם  הוא  יהודים  כנגד  רוחו  על  העולה 
המשפיע על המחבלים באופן ישיר. הם רואים 
הנוראים  הרצח  מעשי  את  התיכון  במזרח 
זאת  ולמרות  השכנות,  במדינות  אחיהם  של 
בנו.  לפגע  כדי  טרוריסטים  אותם  מתעוררים 
הרב  ידי  על  זו  במה  מעל  כאן  שנאמר  כפי 
צריכים  אנחנו  המדינה,  נשיא  ידי  ועל  הראשי 
ליישב  להמשיך  כדי  באמונתנו  נחושים  להיות 
ולהפריח את ארץ אבותינו שחזרנו אליה אחרי 

שנות אלפיים. 
ההיסטורית  ההנהגה  המדינה  בהקמת 
השעה  גודל  את  להבין  ידעה  לנו  שהייתה 
ולהחליט החלטות שהביאו את מדינת ישראל 
היום,  גם  צריכים  שאנחנו  מה  זה  הלום.  עד 
בשעה הגדולה בה אנו נמצאים, בפרק זמן זה 

נדרש לקבל החלטות אסטרטגיות. 
קוריאה  צפון  גדול.  בכאוס  שרוי  העולם  כיום 
נכשל  אובמה  גרעיני,  בנשק  מתחמשת 
עושה  פוטין  שלו,  הבינלאומית  במדיניות 
וטורקיה  סוריה  במרחב  רוחו  על  העולה  ככל 

והאסלאם משתלט עם אירופה. זו שעת כושר 
נכונות  החלטות  בה  לקבל  ועלינו  היסטורית 
הבית  בעלי  שאנחנו  שמצהירות  ואסטרטגיות 
של המדינה הזאת ושל הארץ הזאת. מי שלא 
ושומרון  ביהודה  הבית  בעל  שהוא  לומר  ידע 
שלא  ומי  בירושלים,  הבית  בעל  גם  יהיה  לא 
יהיה בעל הבית בירושלים לא יהיה בעל הבית 
בגליל ובנגב ואולי גם בלוד, רמלה ובתל אביב. 

את זה צריך לזכור. 
תוכניות  עם  אנשים  עוד  שיש  שומעים  אנו 
שהעבירה  העבודה  מפלגת  דוגמת  אחרות, 
תוכנית ההפרדות  אתמול החלטה לאמץ את 
שואל:  ואני  הרצוג.  חה"כ  של  "החדשנית" 
יישאר  צה"ל  ממי?  הפרדות  ממה?  הפרדות 

מערביי  ניפרד  אנחנו  אבל  ושומרון  ביהודה 
יהודה ושומרון? וכי זו לא המציאות היום? הרי 
ומקומות  וחברון  ג'נין  שכם,  רמאללה,  ערביי 
כפופים  הם   - אלינו  כפופים  לא  כבר  אחרים 

לרשות. ההיפרדות היא רק סיסמא ותו לא. 
דרך  שאין  מלא,  בפה  לומר  חשוב  היום 
אחרת אלא החלת הריבונות על שטחי יהודה 
ושומרון. כדי שכל העולם ידע, ובוודאי הערבים 
שמתגוררים כאן, שלא יסמכו על אלו שנוטעים 
בהם תקוות שווא. מחשבות מסוכנות אלו על 
הגליל,  לערביי  גם  מחלחלות  ושומרון  יהודה 
וכך יוצא שחברי כנסת ישראל הולכים לנחם, 
יותר, משפחות של טרוריסטים  לא פחות ולא 

שרצחו ישראלים ויהודים. 
אומר  אני  עימות',  או  'פייסנות  בשאלה  לכן, 
אלה  עם  ידך.  תנח  אל  מזה  וגם  מזה  גם   -
שמשלימים עם נוכחותנו ודאי שצריך פייסנות, 
ודאי שצריך לתת להם לחיות את חייהם כאן. 
אנחנו נישאר כאן לעולמי עד, ואם הם יחליטו 
נכונות  לאחר  ורק  אך  זה  אז  כאן  להישאר 
כאן  ושלטוננו  נוכחותנו  עם  להשלים  שלהם 
בארץ ישראל. ואם לא - שיחפשו מקום אחר, 
יכולים  שהם  מקומות  מספיק  להם  יש  וכידוע 

להתגורר בהם. 
בנוגע לעימות, אם נאמר בנחישות שזו מדינתו 
סיכוי  שום  להם  שאין  אויבנו  יבינו  אזי  וארצנו, 
היא  זו  תובנה  הפנמת  ומלחמה.  בעימות 
שתמגר את הטרור שמלווה אותנו כידוע כבר 

למעלה ממאה שנה. 
חזק ונתחזק בעד עמנו והרי אלוקינו. בשם ה' 

נעשה ובעזרת ה' נצליח.

מלא,  בפה  לומר  חשוב  היום 
החלת  אלא  אחרת  דרך  שאין 
יהודה  שטחי  על  הריבונות 
ידע,  העולם  שכל  כדי  ושומרון. 
שמתגוררים  הערבים  ובוודאי 
כאן, שלא יסמכו על אלו שנוטעים 
מחשבות  שווא.  תקוות  בהם 
ושומרון  יהודה  מסוכנות אלו על 
הגליל,  לערביי  גם  מחלחלות 
ישראל  כנסת  שחברי  יוצא  וכך 
ולא  פחות  לא  לנחם,  הולכים 
טרוריסטים  של  משפחות  יותר, 

שרצחו ישראלים ויהודים. 



3  יש”ע שלנו 

בית דו משפחתי 
דירה גודל 109 מ"ר

8 דקות מירושלים
5 דקות ממרכז הקניות שער בנימין

עכשיו בכוכב יעקב
החל מ-

1,216,000ש"ח
בלבד

היום אתה לא צריך לחלום על בית עם גינה במרחק נגיעה מירושלים, 
הישוב כוכב יעקב הנמצא במרחק 8 ד' בלבד מירושלים נמצא בתנופת בניה, 

אתם מוזמנים לבוא ולהכיר את הבית שתמיד חלמתם!

 קהילה חמה 
ומגוונת 

כוכב יעקב
פרוייקט הכוכב הבא

8 דקות בלבד מירושלים  8 דקות בלבד מירושלים  

בתים צמודי קרקע
לציבור הדתי לאומי
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+גינה ומרפסתאחרונים 3 בתים 

המשך דבר תורה מעמוד השער

המסוגל לעמוד בעול, דרך היציאה הניסית 
ממצרים וגילויי השכינה הגדולים, דרך מעמד 
מתן תורה שבו פסקה זוהמתנו ונתייחדנו להיות 
עם ה', עם סגולה וממלכת כהנים וגוי קדוש, 
וכלה בבניית המשכן והשראת שכינה קבועה 
בתוכנו ולא רק במאורעות פלאיים חד פעמיים. 
וכפי שממשיך הרמב"ן שם: "וכשבאו אל הר סיני 
ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם 
אז שבו אל מעלות אבותם... ואז נחשבו גאולים".

"מזכירין יציאת מצרים בלילות". יציאת מצרים 
היא אירוע מכונן לעם ישראל, מקור כח ועידוד 
בעת צרה וחשכת הגלות. הנביא מגלה לנו שאת 
העידוד הזה נצטרך להמשיך ולשאוב עד סוף 
הגלויות, עד הגאולה השלימה. ככתוב בירמיהו, 
שרק בימות המשיח יצטמצם השימוש בניסי 

יציאת מצרים "הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו 
עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ 
מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה... מכל הארצות 
אשר הדחתים שם", ומשמע שיש קו משותף בין 

הגלויות והגאולות.
כאמור, גלות מצרים הסתיימה בבניית משכן )ועי' 
מלכים א' ו', א' ששנת בנין בית המקדש נמנית 
ליציאת מצרים, ומשמע שזהו הסיום הסופי של 
יציאת מצרים(. גם סיום גלות בית ראשון משלב 
עליה ובניית בית מקדש, כפי שהצהיר כורש: "כל 
ממלכות הארץ נתן לי ה' אלקי השמים והוא פקד 
עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה מי בכם 

מכל עמו... ויעל".
בשתי הגאולות היה גם מעמד של קבלת עול 
מלכות שמים - מתן תורה שקראנו בפרשת יתרו 

ומעמדי התשובה המתוארים בעזרא ונחמיה.

גם הגלות האחרונה, שאנו בשלבי ההתנערות 

מהעפר והקימה ממנה, תסתיים סופית אך ורק 

עם בניית בית המקדש השלישי וחידוש הברית 

עם ה'. 

עלינו להציב את היעדים האלה בצורה בהירה 

 - וכלליים  פרטיים   - כלים  לבנות  וברורה, 

להשראת שכינה,  להתחבר לקב"ה, ומתוך כך 

אי"ה במקום "ועיר האלקים מושפלת עד שאול 

תחתיה", יתקיים בנו "נכון יהיה הר בית ה' בראש 

ההרים ונשא מגבעות, ונהרו אליו כל הגוים... כי 

מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

התנערי מעפר קומי

בית דו משפחתי 
צמוד קרקע גודל 113 מ"ר

8 דקות מירושלים
5 דקות ממרכז הקניות שער בנימין

עכשיו בכוכב יעקב
בית צמוד קרקע 4 חדרים ב-

1,081,000ש"ח
בלבד

היום אתה לא צריך לחלום על בית עם גינה במרחק נגיעה מירושלים, 
הישוב כוכב יעקב הנמצא במרחק 8 ד' בלבד מירושלים נמצא בתנופת בניה, 

אתם מוזמנים לבוא ולהכיר את הבית שתמיד חלמתם!

 • לפרטים אמיר •
054-2048322 

 קהילה חמה 
ומגוונת 

כוכב יעקב
פרוייקט הכוכב הבא

8 דקות בלבד מירושלים  8 דקות בלבד מירושלים  

בתים צמודי קרקע
לציבור הדתי לאומי
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איכלוס
יוני 2016בעז"ה
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מדור
המייסדים

ראיון עם שמוליק בן שאול
מושב פצאל

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

// חן גלעד

בקעת  את  לראשונה  הכיר  שאול  בן  שמוליק 
לשמש  נשלח  כאשר   1968 בשנת  הירדן 
המושבים  תנועת  מטעם  חקלאי  כמדריך 
בהיאחזות הנח”ל ארגמן. בן שאול היה שותף 
חקלאיים  לפתרונות  הדרך  בפריצת  מרכזי 
 1970 בשנת  היום.  עד  שנהוגים  חדשנים 
ושותף  פעיל  היה  פצאל,  מושב  כשהוקם 
החקלאים  הדרכת  בהקמתו,  המושב,  בתכנון 
 -  1975 בשנים  חדשים.  גידולים  והכנסת 
כאשר  הבקעה.  ישובי  וועד  כיו”ר  כיהן   1976
כיהן  הירדן  בקעת  האזורית  המועצה  הוקמה 
החקלאית  הוועדה  רכז  בתפקיד  שמוליק 
זן  שאול  בן  גילה  השנים  במהלך  במועצה. 
 –SBS שמו:  על  נקרא  אשר  ענבים  של  חדש 
שמוליק בן שאול. לאורך כל הדרך פעל ופיתח 
את החקלאות בבקעת הירדן עם רצון לחדש, 
להתקדם ולפרוץ דרך ועל כך קיבל את “אות 

יקיר החקלאות בבקעת הירדן”.
לזוג שמוליק ופסיה בן שאול שני ילדים ושישה 

נכדים.
 ,1944 בנובמבר  בכ”ט  נולד  שאול  בן  שמוליק 
הוריו עלו בעליה השלישית לארץ ישראל והגיעו 
לתל יוסף בעמק חרוד ומשם עברו לכפר ויתקין. 
כששאלו  מהבית,  השגתי  החקלאי  הרקע  “את 
אותי איפה למדתי אמרתי ‘בפקולטה של הזקן’ - 
אצל האבא”. לאחר לימודיו בבית הספר החקלאי 
בכפר הירוק התגייס לצבא, שם שירת בחטיבת 
הצנחנים. עם סיום שירותו הצבאי החל בלימודי 
במהלך  כאשר  רופין,  במכללת  חקלאות  מיכון 
לימודיו פרצה מלחמת ששת הימים. האופוריה 
באזור  אך  בעיצומה,  הייתה  המלחמה  שלאחר 
פנייה  קיבל  שאול  בן  שקט.  שרר  לא  הבקעה 
חקלאית  להדרכה  לצאת  המושבים  מתנועת 
התלבטות  לאחר  בארגמן.  הנח”ל  בהיאחזות 
לטובת  לימודיו  את  לעזוב  ההחלטה  את  קיבל 

הפרחת השממה בבקעת הירדן. 
“ליוויתי את ההקמה של היאחזות הנח”ל ארגמן 
הייתי  ואני  חיילים  היו  כולם   ,1968 מנובמבר 
ארבעה  בעצם  היו  בארגמן  היחידי.  האזרח 
המושבים,  תנועת  של  גרעינים  שני   - גרעינים 
גרעין אחד של הקיבוץ המאוחד והיו גם חבר’ה 
של  ההכשרה  את  הגולן.  לרמת  שהלכו  דתיים 
הייתה  ההתחלה  בבקעה.  עשו  הם  ההיאחזות 
 100 מעל  הייתה  ההיאחזות  באוהלים,  כמובן 
מה   - בחקלאות  לעסוק  באמת  התחלנו  איש. 
לגדל, איך לגדל, נתקלנו בכל מיני בעיות שהיה 

צריך לפתור אותן”.
בשנים שהיה בארגמן ליווה בן שאול את הגרעין 
בכל הנדרש, “קניתי להם מזרונים, סדינים וכלי 
מטבח וכל מה שהיה צריך לעשות - עשיתי”. בד 
הגרעין  החל  האנשים,  למען  העשייה  עם  בבד 

לפתח את החקלאות המקומית.
של  בחקלאות  התחלנו  בארגמן  אז  “כבר 
לגדל  התחלנו  אדמה.  תפוחי  פלפל,  חצילים, 

אחר  אזור  מכל  שונה  אזור  על  מדובר  וללמוד. 
הדברים  את  להעתיק  ניסינו  חקלאית.  מבחינת 
שמלווה  החקלאות  משרד  שאן.  בבית  שעושים 
את ההדרכה הגיעו לעזור, אך אנחנו נתקלנו פה 
בהרבה בעיות. המטרה הייתה שהבקעה תהיה 
אסם החקלאות של אירופה - עגבניות, חצילים 
לנו  שהיו  הקשיים  לייצוא.  היה  התכנון  ופלפל. 
הביאו אותנו לפתרונות מקוריים שעובדים היום 

בכל הארץ”.
מתוך ארגמן יצאו הגרעינים להקים את היישובים 
חצבה בערבה וגבעת יואב בגולן. מלכתחילה הם 
ישובים חדשים  ולהקים  מיועדים לצאת  היו  לא 
נרקמה  הזמן  עם  אך  ארגמן.  מלבד  בבקעה 
פצאל.  החדש  הישוב  הקמת  על  המחשבה 
אלוף הפיקוד דאז, רחבעם )גנדי( זאבי ז”ל, רצה 
וחבריו  שאול  בן  אך  ההר,  על  יהיו  שהישובים 
בבקעה  הישובים  הקמת  על  דווקא  התעקשו 
במקום  ששורר  הכבד  החום  אף  על  עצמה. 
בקיץ, ומדובר על מקרים שהטמפרטורה יכולה 
להגיע ל-50 מעלות, הם ראו חשיבות רבה בכך 
יד שטחי החקלאות,  יהיו על  שהמגורים שלהם 

להיות קרובים לאדמה.
“בספטמבר 1970 התחלנו להכין את השטחים 
התגוררנו  בינתיים  כיום.  יושבת  שפצאל  היכן 
האוגדה  היום  יושבת  שבו  במקום  זמני,  בישוב 
)מושב  מושבוץ  שם  הקמנו  אפרים  מעלה  של 

וקיבוץ - ח.ג(.
לקראת  במושבוץ  ההתארגנות  הייתה  איך 

הקמת הישוב החדש?
“עד שהגענו למושב עיבדנו את האדמות ביחד, 
תורניות  אוכל,  חדר  גם  לנו  היה  קיבוץ,  כמו 
לכל  השטחים  את  חילקנו  האחרונה  ובשנה 
אחד. תוך כדי חיפוש מתיישבים חדשים שיבואו 
למקום, אני וכמה מהחברים הראשונים התחלנו 
להכין את השטחים. לישוב הזמני עלינו בדצמבר 
פצאל.  של  בשטחים  לטפל  התחלנו   ,1970
ביום שעלינו לישוב הזמני כבר התחלנו לקטוף 
רק  לשווק.  התחלנו  כבר  חלקם  ואת  חצילים 
ב-1974 עברנו הנה. הפיקוד דרש מאתנו שיהיו 
עשרים גברים ועשר נשים בישוב הזמני, לא היו, 
אז גייסנו כל מיני אנשים זמניים וככה הכרתי את 

פסיה”.

הכיר  כבר  הוא  לבקעה,  שאול  בן  הגיע  כאשר 
הרבה מאנשי הצבא ששהו במקום. “אריק רגב 
מאוד  טוב  אותו  הכרתי  אני  שלי,  הסמח”ט  היה 
כי הייתי במחלקת מודיעין. באותה תקופה כבר 
השתחררתי, אבל בששת הימים עשיתי מילואים 
הכרתי  לבקעה  פה  כשבאתי  החטיבה.  עם 
אחרי  וחצי  שנה  פה.  שהיו  הצבא  אנשי  כל  את 
השירות הסדיר התחלתי לעבוד בישוב. היה לי 
קשר טוב מאוד, ובכלל, הקשר בין ההתיישבות 
לצבא לאורך כל הדרך הוא מצוין - הייתה הבנה 

מוחלטת בין השניים”.
איך הייתה התחושה לגור באותם שנים בבקעה 

- כל תקופת “ארץ המרדפים”?
“בארגמן קיבלנו פעם הפגזה מהירדנים, זה היה 
שהיה  ידעו  הם  אולי  מחזורים.  חילוף  של  ביום 
שם מספר כפול של אנשים, אבל עברנו את זה 
בשלום. בנוסף, בגלל שהיה מיקושים ומרדפים 
עד  לצאת  אפשרות  הייתה  לא  תקופה  באותה 
עליו.  לנסוע  אסור  היה  הכביש,  את  בדקו  שלא 
לרדת  יכולנו  לא  הזמני  בישוב  למעלה  כשהיינו 
עד שלא בדקו את הכביש וגם בקיץ היינו יוצאים 

יותר מאוחר לעבודה”.
איך הרגשתם בשנים שדיברו על מסירת שטחי 

הבקעה?
“אני זוכר טוב מאוד את התקופה שבה דובר על 
בקעת הירדן ואנחנו נאבקנו על זה, לא רק כי זה 
הבית אלא כי אני מאמין באמונה שלמה שבקעת 
הירדן היא החגורה - היא החיץ בין דאע”ש אלינו 
כאן  יהיו  לא  אם  אדירה.  היא  שלה  החשיבות 
את  נותנים  הישובים   – ביטחון  יהיה  לא  ישובים 

סם החיים פה”.
סוג ההתיישבות בבקעת  היית מגדיר את  איך 

הירדן?
חקלאית,  התיישבות  היא  פה  “ההתיישבות 
חקלאות.  לעשות  כדי  באו  הנה  שבאו  אנשים 
כשהתחלנו והגיעה משפחה חדשה שלא מגיעה 
משפחה  אליה  מצרפים  היו  חקלאי,  מרקע 
וותיקה שתעזור לה להיקלט. יש פה אנשים מכל 

קצוות הקשת הפוליטית - כלל עם ישראל”.
איך ההרגשה להיות חקלאי בבקעת הירדן?

“היו שנים קשות, גם מבחינת הצלחה חקלאית 
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איך מחליטים להקים עסק? 
שבו  במתחם  שמתארחים  שאנשים  רבות  שנים 
אני מתגוררת אומרים לי "את חייבת להשכיר את 
המקום כדי שייהנו ממנו עוד אנשים". אז באמת, 
לפני שנתיים, כשקצת התפניתי מעיסוקים אחרים, 
המשפחה  מבני  וחלק  משפחתי  סטטוס  שיניתי 
ענק  פתאום  להיות  התחיל  והמקום  מהקן  פרחו 
ניתן  שאולי  המחשבה  למוחי  התגנבה  מידי, 
אירוח  למטרות  לעת  מעת  המקום  את  להשכיר 
ונופש. התחלתי מהשכרת אחת הווילות שברשותי 
שכל  אלא  לזוגות,  במיוחד  מפנקת  אירוח  כווילת 
יכול  לא  שהוא  כך  על  התלונן  כאן  שהתארח  זוג 
להביא גם את הילדים או את המשפחה מורחבת.

להביא  גדול  מאוד  רצון  שיש  לדעת  כשנוכחתי 
וילה  הכשרתי  מורחבות,  ומשפחות  ילדים  לכאן 
נוספת שבבעלותי כווילה לאירוח משפחות. כיום, 
ואנו מארחים  שמו של המקום עובר מפה לאוזן, 
מסיבות  משפחתיים,  כיף  ימי  גדולות,  משפחות 

רווקות, ליל כלולות, השתלמויות בוטיק ועוד.
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
שלם  נופש  מתחם  בעצם  הוא  שלנו  המקום 
וילת אירוח  וילת אירוח מפוארת לזוגות,  שיש בו: 
ענקית  שחיה  בריכת  איש,   15 עד  למשפחות 
ספורט,  מגרש  לכלור(,  )בניגוד  במלח  המנוקה 
הדברים  כל  וג'קוזי.  משודרגת  ברביקיו  עמדת 
עם  מטופחת  ענק  בגינת  טובלים  האלה  הטובים 
ומאוד  סגור  המתחם  כל  ומנוחה.  ישיבה  פינות 

פרטיות.  על  לשמור  שרוצות  למשפחות  מתאים 
ככל הידוע לי, מעטים מתחמים שכאלה במדינת 

ישראל ובשומרון הוא כנראה היחיד מסוגו.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

אנחנו  בבריכה,  לטבול  כשאפשר  בקיץ,  במיוחד 
של  מורחבות  למשפחות  המתחם  את  משכירים 
ההשכרה  במסגרת  שעות.  ל-6  אנשים   35-40
הנופשים מקבלים את הבריכה, מגרש הספורט, 
הראשונה  והקומה  הברביקיו  עמדת  עם  הגינה 
של וילת המשפחות הצמודה לבריכה ובה מטבח 
מצוייד, פינת אוכל, סלון ושירותים. יש לנו משפחות 

אומר  וזה  השלישית  בפעם  כבר  יחזרו  שהקיץ 

הכל.

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

יהודה  אהובים עלי במיוחד הלקוחות שלי מאזור 

ושומרון, כי הם שמחים מאוד שסוף סוף יש להם 

ושוב  שוב  חוזרים  הם  "שווה".  משהו  לבית  קרוב 

כאלה  לקוחות  לשרת  כיף  ומפרגנים.  ממליצים 

ואני מאושרת שיצרתי כאן משהו שמצליח לשמח 

כל כך הרבה ילדים ומבוגרים.

מירי לוי,
הבעלים של מתחם האירוח והנופש "בראש ההר" בנופים

MIRI1308@GMAIL.COM 053-7349542

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

"אני מאושרת שיצרתי כאן משהו שמצליח 
לשמח כל כך הרבה ילדים ומבוגרים"

עסק שלנו

פתוח

בהתחלה  התוצרת,  של  השיווק  מבחינת  וגם 
ייצוא השוק העיקרי שלנו היה אנגליה. אבל הם 
כבר לא קונים מאתנו. האנגלים מחרימים - חד 
נכנסים  לא  הירדן  בקעת  של  הענבים  וחלק. 

להגיד  מה  יודע  לא  אני  פלפל.  לא  גם  אליהם, 
בתמרים. כי כשחסר אז קונים”.

אז לאיזה מדינות משווקים במקום לאירופה?
“השוק שלנו החל להתמקד ברוסיה, בכל מזרח 
אירופה. מעט מאוד הולך לשוק האירופאי בגלל 
על  בנינו  אנחנו  העיקרי,  השוק  היו  הם  החרם. 
השוק הזה כל השנים. בהתחלה לא כולם עשו 
חרם, זה התחיל לפני 5-6 שנים ולאט לאט זה 

התפתח יותר ויותר”.
הולכת  שלנו  מהתוצרת  הרבה  לכך,  “בנוסף 
לישראל, תושבי מדינת ישראל לא תמיד יודעים 
אחרים.  לאזורים  הירדן  בקעת  בין  ההבדל  את 
הרבה  הירדן  בקעת  מהי  אנשים  כששואלים 
שיגידו בית שאן, אנשים לא מכירים. יש את אלה 
את  מבינים  והם  לירושלים  מהצפון  שנוסעים 
המשמעות. כשאתה אומר למישהו בקעת הירדן 

הוא חושב שזה מעבר להרי החושך”.
גדולה  תחלופה  הייתה  לא  השנים  לאורך 
ויש מעל  יש קליטה של בנים  כיום  במושב, אך 
100 משפחות. הבניה התקציבית הייתה של 80 

בתים והיום מי שרוצה בונה לו בית”.

שנה   45 פצאל  תושבי  ציינו  האחרון  בחנוכה 
שמוליק,  של  אשתו  דברי  לפי  הישוב.  להקמת 
הישובים  אחד  היא  “פצאל  שאול  בן  פסיה 
האיכותיים בבקעת הירדן - החומר האנושי הוא 
מאוד טוב. הרבה מאוד צעירים שבאים לפצאל, 

יש פה קליטה וזה עשה שינוי”.

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות151,316 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 8 לפברואר

אהבתי · הגב · שתף

7,230 אנשים  אוהבים את זה.

4,855

מכתב פתוח מיוסי צור, אב שכול, לרזי ברקאי וערד ניר. 
אנא הפיצו. 

==
 20 בן  קאווסמה  מחמוד  ידי  על  בוצע  בחיפה   37 אוטובוס  פיגוע 
במכתב  פנאט.  מוסלמי   , סטודנט  חמאס,  בחוליית  חבר  מחברון. 
שהשאיר אחריו הסביר כי הוא עושה את הפיגוע לכבודם וגבורתם 

של השהידים של 11 לספטמבר בארצות הברית.
בפיגוע הזה נהרג הבן שלי אסף, תלמיד כיתה י"א , כמעט בן 17. אסף 
שלו  מן  הדיסק  עם  באוטובוס  ישב  הביתה,  ספר  מבית  בדרך  היה 

והקשיב למוזיקה שלו.
שבבים  רק  הראשונות,  שעות  מה-24  כלום  כמעט  זוכר  לא  אני 
וניצוצות של מקומות ושל אירועים שהובילו אותי אליהם כמו רובוט. 

הייתי בהלם כי הבן שלי נהרג.
שבו  המקום  למנהגי  גמור  בניגוד  זאת,  לעומת  המחבל  של  האמא 
ולהתאבל,  שחורים  ללבוש  משפחתה  לבקשת  סירבה  חברון,  גרה, 
היא הודיעה לכולם כי תחגוג את מותו של בנה ה"גיבור" שלושה ימים, 
ממתקים  לכולם  מחלקת  האבלים  בסוכת  אורחיה  את  קיבלה  וכך 

וסוכריות.
זו אמא ששונאת את הבן שלי יותר ממה שהיא אוהבת את הבן שלה. 

מי מסוגל להבין? מי מסוגל להסביר?
ואז אחרי מקרים רבים, רבים מידי שאנחנו מכירים דוגמת המקרה 
בין  שמשווה  ברקאי  רזי  כמו  תקשורת  אנשי  רואה  אני  שלי  האישי 
אמהות שכולות ישראליות לאמהות פלסטיניות או ערד ניר שמצייץ 
"אמא היא אמא היא אמא", אני לא מבין מאיפה יש להם את החוצפה 
והתעוזה לומר דברים שראשית אינם נכונים ושנית פוגעים בכל כך 
הרבה משפחות שכולות שסבלו גם את מותם של ילדיהן וגם נאלצו 
לסבול את הכאב בלראות את אותן אמהות פלסטיניות שחגגו את 

מות ילדיהן.
הוא  רוצחים  משפחות  רוצחים,  תומכי  רוצחים,  להאניש  ניסיון  כל 

ניסיון נואל שמחליש את המאבק בטרור. 
הנרצחים  של  הזווית  את  תביא  אם  התקשורת  תעשה  יפה 
מאשר  הרצח,  אחרי  חייהם  ואת  כאבם  את  תראה  ומשפחותיהם, 
ואת  אותם  ולהצדיק  ולנסות  הרוצחים  עמדת  את  ולהביא  לנסות 

מניעיהם.
האם ההזדהות של רזי ברקאי וערד ניר עם הנרטיב הפלסטיני גדולה 

כל כך עד שהם התנתקו מכל רגש קולקטיבי ישראלי? 

Kamila Michman 
השמאל איבד גבולות מזמן, ולכן אין שום בעיה 
שיתמודדו איתו בכלים קשים כמו צנזורה וכו'. 

שימשיכו לבכות על הדמוקרטיה האבודה, 
הציבור השפוי בישראל מקיא אותם ואת 

האמירות הבזויות שלהם.

Miriam Tshouva 
ליוסי צור היקר, אין מילים לומר כדי לנחם על 

אובדן בינך .  הדמעות ממש בקצה רק מלראות 
את הע י ניים המחייכות שלו בתמונה . הרבה כוח 

בהתמודדות, אין לי מילים . 

 פנינה עמיאור
השמאל הקיצוני איבד כיוון ודרך. לשמחתנו הם 
הולכים ומתמעטים, הרוב השפוי בארץ מתפקח .
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מה יקרה

14 בפברואר מופע משיריו של שלום חנוך בגוש עציון / ה’ באדר א’ 
מרכז ווליום גוש עציון מעלה מופע חורף מיוחד משיריו של שלום חנוך בעיבודים מקוריים. פתיחת דלתות: 18:30. 

עלות כרטיס: ביום המופע 30 ₪, בקניה מראש 20 ₪. לפרטים: 054-5247997

שלישי 16 בפברואר

 

 
 w w w . k y a c h a d . c o . i l02-6280030

  

₪

 18,000
₪ 150,000

 ₪ 6,000,000

18,000

10
64

 
02-6280030

השנתיים

 פשוט
הצטרפו

א’  באדר  ט’   / אריה  בבית  המדיטק  תיאטרון  של  צגה  ה
18 בפברואר

בית אריה מאחרים בשבוע הבא הצגה קסומה מבית תיאטרון 
המדיטק, בעקבות ספרה המרתק של לאה גולדברג “איה 
פלוטו”. ההצגה תתקיים בשעה 17:30 במתנ”ס. עלות לילד 

15 ₪, הורה מלווה חינם. 

16 בפברואר שוק קח תן באורנית / ז’ באדר א’ 
פורים מתקרב לאיטו, והמועצה המקומית אורנית 
ביחד עם הגמ”ח מזמינים אתכם לשוק מיוחד בו 
תוכלו לתת תחפושות פורים ישנות ואף לרכוש 

חדשות בעלות סמלית מהגמ”ח. 
לפרטים: 03-9360465
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ראשי מועצת יש"ע וראשי  נלחמים בהסתה 
הרשויות חברי ועדת הביטחון של המועצה, קיימו 
השבוע פגישת עבודה עם שר הביטחון חה"כ 
. בפגישה  1 משה )בוגי( יעלון בלשכתו בכנסת 
דנו הנוכחים בסוגיות הביטחון בהתיישבות נוכח 
גל הטרור הפלסטיני, כמו גם במצב בישובים 
ובקרב התושבים. יו"ר וועדת בטחון וראש מועצת 
קדומים חננאל דורני, הציג בפני שר הביטחון 
את המלצות וועדת הביטחון של יש"ע בסוגיות 
הביטחון  מרכיבי  חיזוק  בהמשך  קשורות  ה
בישובים וקרא לו לפעול בתקיפות נגד מסיתים. 
במהלך הפגישה הציג יושב ראש מועצת יש"ע, 
אבי רואה, חומרי הסתה ברשות הפלסטינית נגד 
מדינת ישראל, המעודדים רצח יהודים, והדגיש 
את הצורך בתשובה ציונית התיישבותית הולמת 
נוכח אירועי הטרור בחודשים האחרונים. רואה 
אמר: "אנו רואים בהסתה המניע העיקרי לגל 
הטרור הנוכחי, אפשר וצריך לפעול לעצירתה, יחד 
עם המשך פיתוח ההתיישבות כתשובה ציונית 
אמתית". בסיכום הדיון אמר שר הביטחון יעלון 
לנוכחים: "אנו מתמודדים עם ההסתה נגדנו, בין 
היתר במערכה מדינית, דיפלומטית ותקשורתית, 
טיפול בתחנות השידור המסיתות ופעילות נוספת. 
לצד שיפור ושידרוג מרכיבי הביטחון ביישובים, 
אנו נוקטים בפעילות מבצעית רחבה ללכידת 
מבוקשים ופעילים של ארגוני הטרור, ומפעילים 
צעדים שונים, הכוללים בין היתר הריסת בתים 
וטיפול בסביבה הקרובה של המחבלים. אנו 
נמצאים במאבק לא פשוט וארוך שנים, שיוכרע 
על ידי קיר הברזל, ולא בהפרחת סיסמאות, בזבנג 
וגמרנו או באירוע אחד. בסופו של דבר אנחנו 

ננצח את גל הטרור הזה". 

גל התיירות בימים אלו מתקיים יריד התיירות 
הבינלאומי IMTM בגני התערוכה בו משתתפים 
גופי תיירות מהארץ והעולם. בין מתחמי התיירות 
ניתן למצוא גם את מתחמי התיירות של חבל 
יתיר, גוש עציון, בנימין, שומרון ומרכז קטיף. 
ביקר במתחם  לוין  יריב  שר התיירות חה"כ 
תיירות שומרון והזמין את עם ישראל ליהנות 
מהאטרקציות שיש לשומרון להציע ואמר: "אני 
מאמין מאוד בפוטנציאל התיירותי של השומרון. 
ביקרתי הרבה פעמים בשומרון, זה אולי חבל 
הארץ הכי יפה שתוכלו למצוא והכי מפתיע. 
מקום שהוא לא רק גדול מבחינת שטח אלא 
יש בו כל כך הרבה דברים מדהימים. ואני באמת 
מאמין שמי שיבוא ויבקר לא רק שלא יתאכזב 
אלא יפתח לעצמו אופק חדש להרבה מאוד 
טיולים מהנים". בתשובה לשאלה מה המקום 
האהוב עליו בשומרון מבחינה תיירותית ענה שר 
התיירות: "הנוף הכי יפה נמצא מהר ברכה את 

זה אי אפשר לקחת".
צדיק בא לעיר 1# הרב הראשי לישראל הרב דוד 
לאו ביקר בשבוע שעבר בישוב מעלה חבר שבהר 
חברון. מאות תושבי הישוב, יחד עם תלמידי הישיבות 
. הרב סיפר על  2 התיכונית, באו לקבל את פניו 
הביקור הראשון שלו בסבסטיה יחד עם אביו ויחד 
עם הרב שלמה קרליבך, אז עברו את כל המחסומים 
בדרך לאחר שסיפרו שהם בדרכם לחתונה. שהגיעו, 
סיפרו לנוכחים שזוהי החתונה של עם ישראל עם 
ארץ ישראל וכעת הוא שמח לראות בהר חברון את 
פירות החתונה מתרבים ומשתבחים. הרב איחל 
לתושבים שזה יהיה הביקור האחרון שמצריך אותו 
להגיע עם רכב מוגן ירי על פי ההנחיות ולהבא יוכל 
לבקר ברכבו הפרטי כמו כל התושבים שנוסעים 

כל הזמן ברכבם בכבישי יהודה ושומרון. 

צדיק בא לעיר 2# בשילה הקדומה זכו ביום 
שלישי לביקור מרגש של הראשון לציון והרב 
הראשי לישראל הרב יצחק יוסף. מלווה בנתן 
נתנזון ובראש מועצת יש"ע ומטה בנימין אבי רואה 
, ביקר הרב במוזיאון דברי ימי שילה שבמגדל  3
הרואה והתרגש מאוד מהממצאים המוצגים בו 
המלמדים על היותה של שילה בירת ישראל 
הקדומה במשך 369 שנה ומקום התיישבות 
יהודית במשך אלפי שנים. בתצפית על מקום 
המשכן באתר אמר הרב: "צריך לחבר למקום את 
הנוער, התלמידים והחיילים. כאן צמחנו לעם".

בגוש  ביקרו  ראשון  ביום  עמוקים  ורשים  ש
עציון חה"כ שרן השכל מהליכוד וחה"כ מנואל 
טרכטנברג מהמחנה הציוני, והביעו זעזוע עמוק 
משריפת בית הכנסת על שם שלושת הנערים 
החטופים בגבעת שורק, בסמוך לכרמי צור. ראש 
מועצה אזורית גוש עציון דוידי פרל העניק לחברי 
הכנסת שי מרגש – ייחור, חלק שהופרד מעץ 
האלון הבודד, הסמל של גוש עציון למטרת ריבוי, 
והסביר: "שורשיו העמוקים של עץ האלון חודרים 
על אדמת ההר, נוגעים בלבבות של נופלים, של 
חולמים ושל בונים. כל אחד שנרתם ומסייע לגוש, 
נוגע באדמת ההר, חודר אל הלבבות והופך להיות 

. 4 חלק מהגשמת החלום של גוש עציון" 
חניכי מכינת 'שחר',  גן עדן בצפון השומרון 
שהוקמה בתחילת השנה מחדש בישוב מבוא 
דותן, החליטו להקים גן לזכרם של שלושה נערים 
מהישוב שנהרגו בתאונת דרכים קטלנית לפני 
. בגן הירוק, שבימים אלה עומלים  5 5 שנים 
חניכי המכינה על הקמתו, יהיה מקום לפיקניק 
בפינת החמד "גן עדן" הכוללת ספסלים, פינת 
מנגל ומדורה, בריכת דגים, ובעיקר - נוף מרגיע 

וקסום של הרי צפון השומרון. 

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?
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 nadav@myesha.org.il  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
052-5665052 הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: גור דותן, שילה הקדומה, דוברות מוע"א גוש עציון, צילום מסך
 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות


