
1  יש”ע שלנו 

ומני כי אם יש מילה שרבים מבני דורנו 
משתמשים בה כקריטריון לאהבתם או 
הרי  כלשהו  יהודי  תוכן  עם  הזדהותם 
היום  עד  התחברתי'.  'לא  או  'התחברתי'  היא 
איש לא הגדיר מהם אותם מאפיינים מדויקים 
דומה  אך  'אי-התחברות',  או  'התחברות'  של 
שזהו כוחו של המושג 'התחברות' - הוא מובן 
מאליו. הוא לא מובן בהכרח לשומע, שהרי הוא 
נובע ממעמקי האישיות של האומר, אך האומר 
מבין בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו את מהות 
ההתחברות. ההתחברות מבטאת נקודת שייכות 
פנימית שאי אפשר ולכן גם אין צורך לנמקה. 
פעמים  היא  ב'התחברות'  ההתנהלות שמקורה 
רבות חופשית. היום כן, מחר לא. שחרית – כן, 

מנחה – לא. לאחד אני מתחבר לשני לא. 

פרשות המשכן - תרומה, תצווה, ויקהל ופקודי 
הפרשות  אחר.  דתי  מודל  בפנינו  מציבות   -
של  בנפשו  לא  האנושית.  בנפש  עוסקות  לא 
של  הקודש  ברגשי  לא  בבגדיו,  אלא  הכהן, 
שעליו,  הקודש  בלבושי  אלא  הגדול  הכהן 
במבנה  אלא  המקריב  של  נפשו  בהמיית  לא 
המדוקדק של המזבח. לא במהותו של האור 
החשיכה  את  להאיר  כדי  מחפשים  אנו  אותו 
שבחיינו, אלא במבנה המדוקדק של המנורה.  
הנפש  מעומקי  התורה  התעלמה  האם 
הכוונה,  עולם  לא.  היא  התשובה  האנושית? 
והתשובה, החטא והחרטה, התקווה, החיפוש 
שחז"ל  אלה  כל  משמעות,  אחר  הנואש 
מתארים אותם בעומק וברגישות עצומה קיים 
ונוכח. כל המעיין בספרי הנביאים, וחווה את 

על הפרשה - תצוה

המתמטיזציה של הרוח
הרב רפי פוירשטין
יו"ר עמית ארגון רבני צהר
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זמני השבת

בשבוע  שהתקיים  התיירות  יריד 
אביב,  בתל  התערוכה  בגני  שעבר 
הראה מגמות של עלייה עצומה ביזמי 
תיירות ביהודה, שומרון והבקעה ואת 
הרצון העז של התיירנים למשוך עוד 
בכל  הטרור  אירועי  מטיילים.  ועוד 
הארץ הגדילו גם את החשש מנסיעה 
בכבישי יהודה ושומרון והביאו לירידה 
התיירות  מעסקי  בהכנסות  ניכרת 
על  להתגבר  יהיה  ניתן  האיזור.  בכל 
החינוכיים,  המוסדות  אם  זה  משבר 
פורמליים,  והבלתי  הפורמליים 
יגבירו את טיולי התלמידים והחניכים 
את  יחנכו  גם  ובכך  ושומרון  ליהודה 
השבוע  איתנה.  לעמידה  תלמידיהם 
החינוך  חשיבות  על   – בישעמדה 

לתיירות ביהודה ושומרון
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חינוך לתיירות המערכת

ישעמדה

הגדילו  הארץ  רחבי  בכל  הנוכחיים  הטרור  אירועי 
את החשש מנסיעה בכבישי יהודה ושומרון, ומספר 
המטיילים לאזור הלך ופחת. חשש זה גובה מחיר 
פה  שקבעו  והתיירות  העסקים  אנשי  אצל  כבד 
ובתי  לאזור  להגיע  ממעטים  מטיילים  מקומם.  את 
ספר, מרכזי חינוך ותנועות נוער צמצמו את הגעת 

התלמידים והחניכים למסעות וטיולים שנתיים. 
באופן פרדוקסאלי, דווקא התיירות הנכנסת מחו"ל 
ונוצרים  יהודים מכל העולם  נשארה כפי שהייתה. 
נופי  את  לראות  להגיע  ממשיכים  ישראל  אוהבי 
ההולכת  הישראלית  ההתיישבות  ואת  הבראשית 

וצומחת בארץ התנ"ך. 
הבינלאומי  התיירות  יריד  התקיים  שעבר  בשבוע 
IMTM בגני התערוכה בתל אביב, בו השתתפו גופי 
תיירות מהארץ והעולם. בין מתחמי התיירות הרבים 
ניתן היה למצוא גם את מתחמי התיירות של חבל 
אנשי  ומרכז קטיף.  בנימין, שומרון  עציון,  גוש  יתיר, 
התיירות הבולטים ביותר מהאזור באו לשווק לקהל 
הרחב את היופי המרהיב שיש בחבלי הארץ האלה, 
המבקרים  של  נגמרות  הבלתי  האפשרויות  ואת 
אתרים  מנהלי  מסעדות,  צימרים,  יקבים,  בהם. 
ומורי  התיירות  לסוכני  להראות  באו  ואטרקציות 

הדרך מהארץ והעולם את כל טוב הארץ.
שתי  את  ברור  באופן  הראה  היריד  זאת,  עם  יחד 
המגמות הכי בולטות כיום בתיירות ביהודה ושומרון. 
האחרונות  השנים  בשבע  רואים  אנו  אחד  מצד 
צמיחה ענקית בכל מה שקשור לתיירות ולעסקים 
ביהודה ושומרון. המשאבים והאנרגיות שהמועצות 
ביזמים  מתבטאות  נותנות  והאזוריות  המקומיות 
בפנינות  אותו  ומעשירים  לאיזור  שבאים  רבים 
תיירות - החל ממרכזי מבקרים ענקיים של יקבים 
ירוקות  ועד לפינות חמד  ובתי קפה  דרך מסעדות 
וצימרים בכל המרחב. בשומרון, לדוגמא, היה ניתן 
לספור על יד אחת את יזמי התיירות שהיו פעילים 

לפני עשור, אך כיום ישנה פריחה בלתי פוסקת.
מן הצד השני, בעקבות הירידה הגדולה שגרם גל 
הטרור בכל הארץ, היריד התמקד גם בניסיון למשוך 
ושומרון.  ביהודה  לבקר  חדשות  וקבוצות  אנשים 
חבלי הארץ המופלאים האלה שחובקים אליהם נוף 
מדהים, יחד עם מורשת והיסטוריה, מרחבים בהם 
מורה הדרך העיקרי הוא התנ"ך, מתמודדים באומץ 
מול ביטולים ומיעוט מבקרים. עסקים שמתמקדים 
הצלחה  סיכויי  כל  חסרי  נותרים  בתיירות  בעיקר 

בזמנים כאלה. 

בטיולים  דווקא  נרשמת  ביותר  מאסיבית  ירידה 
תנועות  ובמסעות  חינוך  מוסדות  של  שנתיים 
לאזור.  תלמידיהם  את  לשלוח  שחוששים  הנוער 
מנהלי  את  לחזק  יש  שכזו,  קשה  בתקופה  דווקא 
בתי הספר, המורים, ראשי תנועות הנוער וההורים 
הקסומים  באתרים  לבקר  לבוא  לכולם  ולקרוא 
ביהודה ושומרון, לחוות את ארץ התנ"ך, להתרשם 
מאתרי  וליהנות  ישראל  עם  של  המפואר  מהעבר 

הלינה והאטרקציות.
שילוב מסלולים ביהודה ושומרון בתוכנית הטיולים 
רק  לא  הוא  הנוער,  ותנועות  החינוך  מוסדות  של 
בחשיבות הגלויה של חיזוק התיירות. טיול במרחב 
על  בזכותנו  איתנה  לעמידה  ילדנו  את  מחנך  זה 
הארץ ובשייכות של ארץ ישראל לעם ישראל כפי 
ובנותינו  בנינו  את  מחנך  ולנו,  לאבותינו  שהובטח 
לחוסן לאומי ואמונה בצדקת הדרך אל מול הבאים 

עלינו לכלותנו. 
מנהלי  בקרב  שתשמע  ראוי  זו  חשובה  קריאה 
מוסדות החינוך, ראשי תנועות הנוער וארגונים לא 
פורמליים, ויחד עם מארגני התיירות ידאגו להגביר 
את קצב הטיולים לאזור ויחד נחזק את ההתיישבות 

ואת בני הנוער. 

איך מחליטים להקים עסק? 
הקב"ה  שלי  בחיים  ההחלטות  רוב  את  בגדול 
הרבה  נובעת  עסק  להקים  ההחלטה  מחליט. 
 .ADHD שנקרא  מה  אנרגיות.  מעודף  פעמים 
כתלמידה, הדבר לא שירת אותי - אך לחיים זוהי 
המשך  הייתה  העסק  הקמת  מושלמת.  מתנה 
להיותי רתמיקאית. חיפשתי משהו שיוציא ממני 
לעסוק  ההחלטה  אבל  והאמנות  היצירה  את 
תקופה  שהופעתי  לאחר  באה  נשים  במופעי 
בתיאטרון ילדים ונשברתי מהנסיעות המאוחרות 
על חשבון הילדים. לעולם תיאטרון הנשים הגעתי 
אירוסין  או  חינה  בכל  אשר  המשפחה  בזכות 
דבר  של  בסופו  קטע".  "לעשות  ממני  ביקשו 
"לעוף  והתחלתי  מופע  לכדי  הצטברו  הקטעים 
על זה". מהר מאוד התברר שישנו צימאון אדיר 
למופעי סטנד-אפ לנשים והדבר רץ מפה לאוזן 
והיום ב"ה יש כבר שישה מופעים והשביעי בדרך. 
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים? 
ראשית כל זה סטנד-אפ נשי – העניין לכשעצמו הוא 
ייחודי ולצערנו אין מספיק סטנדאפיסטיות במגזר 
ובכלל. בנוסף, המופעים שלי אינם מופעי סטנד-

אפ במובן הרגיל, יש בהם סיטואציות ממשיות והם 
כה,  עד  עליהם  דיברו  שלא  בנושאים  גם  עוסקים 
נושאים שפחדו לגעת בהם כל השנים. כיום יש 6 
מופעים שונים, חלקם כוללים מופעי פלייבק יחיד 
בטכניקה שאני פיתחתי, ואין בכל הארץ סטנדאפ 

פלייבק יחיד. אני גאה להיות הראשונה. 

רק  בא  לא  המופע   - עצמו  הסטנד-אפ  בעניין 
להצחיק, הוא בא בעיקר להעצים. לשחרר. להיות 
לדוגמא,  על.  ויורד  רומס  ולא  ומצמיח  אמיתי 
בהכרח  בסטנד-אפ  כי  בזוגיות,  עוסקת  לא  אני 
ואני  הגברים(  על  זה  )ובד"כ  מישהו  על  יורדים 
ומה  לבעלה,  הביתה  תגיע  שאשה  מעוניינת  לא 
שבעלה  זה  המח  של  האחורי  בתא  לה  שיושב 
הגרביים  את  משאיר  או  הספה  על  נרדם  נוחר, 
זרוקים במסדרון. אני רוצה שהיא תחזור הביתה 
ורצון  ושמחה  כוחות  מלאת  לבעלה,  בשמחה 

לשתף אותו במה שחוותה במופע. 
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

העוסק  ולתמיד"  אחת  "אשה  שלי,  הדגל  מופע 
צאתה  יום  ועד  לעולם  בואה  מיום  האישה  בחיי 
ממנו. המופע עובר דרך כל תחנות הזמן, יש קטע 
ומעצים  מכבד  מאוד  ממקום  מקווה,  על  ניכר 

שמחולל שינוי בחוויית הטבילה של הנשים שצפו 
במופע )כך בכל אופן הן מעידות(.

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
הלקוחות שלי כפי שהן היום, באות עם לב פתוח, 
חוששות  לא  לשמוע,  באות  מחסומים,  ללא 
אוהבת  הכי  אני  מצחוק.  ולבכות  בקול  לצחוק 
את אלה שיושבות בשורה הראשונה, בדרך כלל 
לכל  שמהדהד  מתגלגל  צחוק  עם  מהן  אחת 
שלא  אלה  הן  עלי  האהובות  הצופות  האולם. 
הודעות  לשלוח  מופע,  אחרי  לשתף  חוששות 
אני  אז  להן.  לי במייל מה המופע עושה  ולכתוב 
לדרך.  לקחו  באמת  שם.  היו  באמת  שהן  יודעת 
בתפילה שלי לפני כל מופע אני תמיד מבקשת 
שכל מה שיעלה לבמה, כל מילה שאומר, תיגע 

לכל אישה במקום הכי מדויק אצלה.

עסק שלנו

צופיה לקס
סטנדאפיסטית מפסגות

www.tsofialax.com 052-5665344

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

פתוח

"חיפשתי משהו שיוציא ממני 
את היצירה והאמנות"
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ירושלים
 30 דק'

עלי \ שילה
10 דק'

אריאל
15 דק'

ראש העין 
וכביש 6
30 דק'

במעלה לבונה

מזגן 3.5 כ"ס מתנה 

לרוכשים עד

פורים התשע"ו
)23.3.16( 

הלוואה עד 100,000 

ש"ח בתנאים טובים 

לסיוע גיוס הון עצמי

מעלה לבונה בגוש עלי-שילה:
הזדמנות חיים חד פעמית.

מעלה לבונה בגוש עלי-שילה:
הזדמנות חיים חד פעמית

בס"ד

החל מ-748,000 ₪ 
דירות 113 מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה + אפשרות להרחבה 

צמוד
פוקחים את העיניים!

עולים ל קרקע!
בואו לפרויקט נופי דן, שכונה חדשה עם הפנים לדור הצעיר, בישוב 
מעלה לבונה הפותח את שעריו בימים האלה למשפחות חדשות. 

דירות צמודות קרקע במחיר הכי שפוי באיזור אריאל.

פותח  אלה  ובימים  בנייה  לתנופת  מתעורר  לבונה  מעלה  הישוב 
יוצא  הייחודי של אמנה  את שעריו למשפחות חדשות. הפרויקט 
לדרך, ההיתרים בנמצא, הבנייה החלה ואתם יכולים להבטיח לכם 
ועוטפת  חמה  בקהילה  קרקע,  צמוד  איכותי  בית  ולמשפחתכם 

בישוב צומח עם נוף מרהיב לנחל שילה וגוש דן.
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היכנסו לאתר שלנו, 
חפשו בגוגל 

"טובה הארץ"

התקשרו עכשיו!
אילן – 050-8915499
tovahaaretzp@gmail.com 

המשך דבר תורה מעמוד השער

פיתולי נפשם של דוד ושאול, שלמה ורחבעם, 
אחדי  המתחקה  כל  האנושית.  הרוח  וגיבורי 
דברי הנביאים, רואה את פנייתם אל תוך נפשו 

של היחיד והעם. 
צריכות  הללו,  הנפשיות  האנרגיות  כל  אבל 
להיות מתועלות במסלול רוחני מסתורי דרך 
במקדש.  ולעתיד  שבמשכן  הממסר  תחנת 
ותחנות מסר כידוע יש להן חוקיות מדוקדקת 
רק  קיימת  איננה  שחוקיות  מסתבר  ביותר. 
גם  קיימת  חוקיות  הפיזי-מתמטי.  בעולם 
בעולם הרוח: "לא כל הרוצה ליטול את השם 

יבוא ויטול".
גדולה  שמחה  אין  לאלוקים,  מתחברים  כשאנו 
אין  טובה,  אחת  תפילה  מתפללים  כשאנו  מזו. 
את  פוגשים  אנו  מזו.  גדולה  מליאות  תחושת 
אלוקים עמוק בתוכנו. אנו חשים שחיינו הפכו 
הקיום  בטעם  חשים  אנחנו  למשמעותיים. 

שלנו, הקב"ה אוהב אותנו. אך לעיתים תחושת 
אטומים  חשים  אנו  נעלמת.  הזו  'החיבור' 
ומנוכרים. רעיונות גדולים פתאום לא מצליחים 
המעיק,  יום  ביום  שבויים  אנו  אלינו.  לחדור 
להקשיב  יכולת  בלי  למשימה,  ממשימה  נעים 
מתרוקנים  אנחנו  שלנו.  הפנימיים  לקולות 
וזועקים לאותו חיבוק פנימי. או אז, אנו נזקקים 
או  ה'מתחברים'  לתחושת  שמעבר  לאלוקים 
'לא מתחברים'. לאלוקים שיודע למשוך אותנו 
מהאטימות  אותנו  להפקיע  שיודע  למעלה. 

שהשתלטה עלינו.
אלינו  המתגלה  אלוקים  את  מחפשים  אנו  אז 
שמעל  אלוקים  מתמטי.  הכאילו  החוק  דרך 
למצבי הרוח שלנו, אלוקים שמעבר לתחושת 
מעל  שהוא  ואלוקים  שלנו  הספציפית  הצורך 
לאלוקים  שלנו.  האישי  ההתחברות  לסגנון 
המשכן,  של  לאלוקים  והדורש.  המצווה 

המוחלטת  הנצחית,  מהותו  את  לנו  שמשקף 
דרך  היא  אליו  שהדרך  אלוקים  יכולה.  והכל 
שסטייה  שביל  על,  אל  המתפתל  צר  שביל 
ממנו מובילה לתהום ממנה צנחו אל מותם נדב 
ואביהוא, אנשי בית שמש שהזינו את עיניהם 

בארון הברית עם שובו מהפלישתים.
מתאים  שאיננו  אלוקים  הלא-מתחבר,  אלוקים 
את עצמו אל הגבולות הצרים של אישיותנו, נותן 
לנו את הסעד והמשמעות לה אנו זקוקים כבסיס 
איתן לקיומנו. נותן לנו את האמונה במשמעות 
ערכה  לעיתים  ברגשותינו.  תלויה  בלתי  שהיא 
'התחברות',  נטולת  מנחה  תפילת  של  הנפשי 
יותר בשל המפגש עם האלוקים שמעל  גדולה 
ומדוע  לנו.  מזמנת  היא  אותו  הצר,  עולמינו 
נקרא שמו 'מקום'? - "משום שהוא מקומו של 
עולם ואין העולם מקומו".                                                                                                                                         

המתמטיזציה של הרוח
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באדר  בי"א  לראשונה  הכירו  אור  ורותי  נעם 
אשר יחול היום או מחר, תלוי מתי אתם קוראים 
את העלון. זה קרה בדיוק לפני 50 שנה בעלייה 
בית"ר.  תנועת  במסגרת  חי  לתל  השנתית 
אותם  הביאה  אשר  התנועה,  לערכי  נאמנות 
אפריקה,  בדרום  שנים  שלוש  של  לשליחות 
הישוב  ממייסדי  להיות  אור  הזוג  את  הובילה 

ברקן. לזוג שלושה ילדים ותשעה נכדים.

נעם אור נולד בתל אביב, דור שמיני בארץ ונצר 
למשפחתו של יואל משה סלומון. בנערותו, היה 
באדר,  י"א  ביום  הידועה.  בית"ר  בתנועת  חניך 
של  לקברו  התנועה  חברי  עולים  בו  היום  אותו 
אשר  רותי,  את  פגש  חי  בתל  טרומפלדור  יוסף 
הייתה חברת התנועה וגרה באותה עת בנתניה. 
השניים שוחחו כל הדרך עד שהגיעו לאנדרטה 
ואט  התפתחה  ההיכרות  השואג,  האריה  של 
אט הפכה לחברות. שלוש שנים לאחר המפגש 
חוגגים  אלו  בימים  וממש  השניים,  נישאו  ההוא 

בני הזוג 50 שנה להיכרותם. 
שניהם גדלו על ברכיהם של ערכי תנועת בית"ר, 
וכמובן  השלמה  ישראל  ארץ  לירדן,  גדות  "שתי 
ז'בוטינסקי   - הממים  חמשת  עניין  את  גם  שיש 
חמישה  לאזרחיה  לספק  צריכה  שמדינה  אמר 
ומלמד",  מלבוש  מרפא,  מזון,  מעון,   – דברים 

אומר נועם.
לאחר נישואיהם, בין השנים 1976 - 1979 יצאו 
מטעם  אפריקה  בדרום  לשליחות  אור  הזוג 
תנועת בית"ר, רותי עבדה בקונסוליה ונועם עבד 

בתנועה.
אבל  וטובה,  יפה  תקופה  הייתה  "זאת  רותי: 
לראות  קשה  שהיה  דברים  שם  היו  ספק,  ללא 
של  היחס  שם.  הפוליטית  ההתנהלות  מבחינת 
לפה  מגיע  אתה  כך  אחר  לשחורים.  הלבנים 
ואומרים לך שיש פה אפרטהייד. ההשוואה היא 

בלתי נתפסת".
ביוקנעם  התגוררו  מהשליחות  שחזרו  לאחר 
והחלו לחפש מקום אחר לגור בו, מקום שיצליחו 
החלו  הם  הציונים.  ערכיהם  את  בו  להגשים 
לבדוק מספר מקומות וביניהם את העיר אריאל.

נועם: "באותו זמן שאנחנו התחלנו לחפש מקום 
עולי  של  מעורב  גרעין  התכנס  בו,  להתיישב 
חדש  ישוב  להקים  שרצה  וצברים  העמים  חבר 
בשומרון. הם התיישבו בתחילה בישוב אלקנה, 
אשר  עד  הזה,  למקום  עצמם  את  להרגיל  כדי 
עשו  הם  הישוב.  להקמת  מתאים  שטח  יקבלו 
כל מיני פעולות, עלו על גבעה איפה שכיום יושב 

הישוב נופים".
לקראת הבחירות של 1981 פחדו שיהיה מהפך 
הם  ולכן  מהשלטון.  ירד  והימין  הפוך,  פוליטי 
צריכים  והיו  הקרקע  על  לעלות  אישור  קיבלו 
לבחור תנועה מיישבת. הם היו חילונים ולא רצו 
ללכת עם תנועת אמנה, וכך הגיעו למשקי חירות 
היחידה  החילונית  התנועה  הייתה  זו  בית"ר. 
שיישבה באותם שנים מעבר לקו הירוק. באותם 
הירדן  בבקעת  וארגמן  גיתית  הישובים  שנים 

ושקד בצפון השומרון כבר היו קיימים.

בית"ר  חירות  משקי  שתנועת  העובדה  מתוקף 
לקרוא  החליטו  הם  המיישבת,  התנועה  הייתה 
אחימאיר,  אבא  שם  על  אבא"  "בית  לישוב 
ממנהיגיה הרוחניים של התנועה הרוויזיוניסטית. 
ברקן  היה  הגרעין  של  המקורי  השם  אך 
היו  בתחילה  השם.  את  לשמר  רצו  והראשונים 
שהשם  סוכם  לבסוף  אך  בעניין  חיכוכים  קצת 
יעקב  הגיע  כשנתיים  לפני  ברקן.  יהיה  החדש 
אחימאיר בנו של אבא אחימאיר לברקן, לציון 30 
והחליטו שהשכונה החדשה בישוב  שנה לישוב 

תקרא על שם אבא אחימאיר. 
מקום  לחפש  הזוג  כשהחל  ימים,  באותם 
התיכון  של  בוגרים  כנס  התקיים  בו,  להתיישב 
בו למד נועם. בכנס פגש נעם את מוקה כהן, מי 
שהיה מנכ"ל משקי חירות בית"ר דאז, והוא סיפר 

לו על הישוב החדש שמוקם בשומרון. 
איך נראו ימיו הראשונים של הישוב ברקן?

שהישוב  הראשונים  בימים  חשש  "היה  רותי: 
עלה. עלינו לקרקע בחודש יוני, ממש כמה ימים 
אותנו  ויורידו  שיבואו  פחד  והיה  הבחירות,  לפני 
מכן,  לאחר  בשלטון.  מהפך  שיהיה  במקרה 
גרנו פה קבוצה קטנה, וישר פתחנו פה קייטנה 
והכל  החמים  הקיץ  ימי  בדיוק  היו  אלו  לילדים, 

עשינו ביחד בשיתופיות גדולה. והיה כיף מאוד".
ולכן  וודאות  אי  בו  היה  הראשוני  "השלב  נועם: 
קבעו עובדות בשטח. כמובן שהכל עלה באופן 
התרחשו  והדברים  מחטף  היה  לא  זה  רשמי, 
יחד עם הממשלה. במקביל לעשייה שלנו, קרן 
קיימת לישראל התחילה לפתח את השטח, היה 
קבלן שבנה את האשקוביות הראשונות ולקראת 
הראשונות  המשפחות  התחילו  השנה  ראש 
לישוב  שהוקצה  התקציב  לפתע,  אך   - להיכנס 
שלנו נגמר, הביאו את האשקוביות והלכו. בלית 
ברירה התחלנו לפרוס צינורות מים ולחבר את 
הראשונה  בשבת  לבד.  לצנרת  האשקוביות 
מיקיר.  באו  מאלקנה,  באו  הקרקע  על  שעלינו 
רצה  אפילו  אחד   - מהכפרים  ערבים  גם  ובאו 

לקנות את רות בתמורה לגמלים וכבשים".
ובאמת, הגרעין הראשוני של ברקן פעל ביעילות 
לתושבים  יספק  שהישוב  מנת  על  ובנחישות 
בספטמבר  ב-1  שצריך.  מה  כל  את  המקומיים 
כך  אחר  הרבה  ולא  וגן,  מעון  במקום  היה  כבר 
האנשים  בישוב.  יסודי  ספר  בית  הוקם  כבר 
התגייסו באופן טוטאלי למען פיתוח הישוב מכל 

זווית אפשרית. 

הייתה  בשומרון  הראשונה  "הבריכה  נועם: 
נעשו  שלא  פעולות  כאן  נעשו  בברקן,  אצלנו 
בשום מקום אחר. הייתה שמועה שמפרקים את 
הבריכה של מלון דניאל, ואנחנו החלטנו לקנות 
אותה ב-2,500 לירות. היו פה כמה חבר'ה יזמים 
ועם התגייסות עצומה  שהיו להם את הקשרים 
הצלחנו לשנורר חברת הובלה - זה היה מבצע 
גדול מאוד, "מבצע בריכה". הביאו את הבריכה 
יום  באותו  בדיוק  היה  זה  מקרי  ובאופן  בלילה, 
הגיעו  הטנקים  הגליל.  שלום  מלחמת  שפרצה 
ובינתיים  צפונה  לנסוע  כדי  לפה  מהבקעה 
המשאית עם חלקי הבריכה השונים נסעו בכיוון 

ההפוך – היה צריך לפרק רמזורים בדרך". 
רותי: "עשינו את הכל במו ידינו ובמו כספנו, כולם 
פה עבדו קשה. אנחנו לא חיכינו שיעשו בשבילנו 

- אנחנו פשוט עשינו".
שהכניסה  יודע  לברקן  הדרך  את  שמכיר  מי 
בהתחלה  אך  התעשייה,  אזור  דרך  היא  לישוב 
כביש  שכן,  השני.  מהצד  הייתה  לישוב  הכניסה 
ובידיא.  מסחה  קאסם,  כפר  דרך  עבר  הישן   5
בשלב מסוים החלו לבנות את הכביש החדש אך 
בתחילת  לימים,  באמצע.  הבנייה  את  עצר  רבין 

האינתיפאדה השנייה, השתנו הדברים.
נועם: "במהלך האינתיפאדה השנייה, הציר היה 
עד  יומיים.  במשך  בישוב  נצורים  והיינו  חסום 
שהגיעו טרקטורים ופילסו את הדרך לכיוון כביש 
5 החדש רכבים לא יכלו להגיע מהכביש הישן. 
מי שהכיר את הכפר מסחה ידע ששם היה כל 
שבת את יריד הרהיטים הגדול במדינה, היה לנו 

פה קשרים טובים של מסחר וחברות".
אפשר  אי  אור,  הזוג  של  לביתם  נכנסים  כאשר 
להם  שמונחות  הספרים  מכמויות  להתעלם 
יצירות  במגוון  המקושט  ומהבית  המדפים  על 
אומנות. הזוג אור הם זוג צבעוני עם תחומי עניין 
מרתקים במיוחד, שניהם מתרגמים יחד ספרים. 
קצת  ממש  היה  יחד  שתרגמו  הראשון  הספר 

אחרי העלייה לישוב. 
לשכת  כמנהלת  עבדה  רות  השנים  במהלך 
מול  השוטפת  הפעילות  ניהול   - מועצות  ראשי 
ראש המועצה. "אלו היו שנים של הרבה עשייה 
ועבודה. הן היו שנים משמעותיות מאוד עבורי". 
כיום היא עובדת כנהגת אוטובוס בחברה לפיתוח 
השומרון. בתחילה הגיעה על תקן מחליפה ואילו 
היום היא כבר חלק מהמקום. תוך כדי כך היא 
הספרים.  ובתרגום  אומנות  ביצירה,  מתעסקת 

מדור
המייסדים

ראיון עם נעם ורותי אור 
ברקן

// חן גלעד

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

נעם ורותי אור
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נועם בשנים הראשונות היה מזכיר הישוב, לאחר 
שלימים  קיוסק  פתח  הוא  הבריכה,  שהוקמה 
התפתח לכדי קייטרינג. "כל האנשים מהשומרון 
היו באים, היינו עושים בריתות בקבר יוסף בימים 
הוא  גם  עוסק  כיום  להגיע".  אפשר  היה  שעוד 

בתרגום ספרים. 
התעשייה.  אזור  נמצא  ברקן  לישוב  בצמוד 
יותר בסגנון של  יהיו  מלכתחילה רצו שהמפעלים 
הייטק, כיום יש מפעלי צביעה ומתכת, מפעל אחווה 
ועוד. לדבריו של נועם מרגישים את החרמות, שני 
עקב  המתחם  את  לאחרונה  עזבו  גדולים  גופים 

החרמות שהיו נגדם ועברו למקום אחר.
בית"ר,  הנוער  תנועת  פועלת  ברקן  בישוב  כיום, 
אשר  חי  תל  חודש  את  החודש  מציינת  אשר 
זאב  של  הערכים  שיקוף  ידי  על  בתנועה  מצוין 
בשבת  יצא  אדר  י"א  השנה  אמנם  ז'בוטינסקי. 
אבל כבר בקרוב יעלו החבר'ה הצעירים לתל חי 

במקום בו החלו הזוג אור את סיפורם.
גדות  שתי  רעיון  לדעתכם  היום  עומד  איפה 

לירדן?
להגיד  אפשר  אי  רלוונטי,  לא  זה  "כיום  רותי: 
ילדינו  את  חינכנו  אבל  זה.  על  להילחם  שנצא 

להאמין שזה ארץ ישראל ושבהחלטה הראשונה 
נתנו  המנדט  את  לנו  שנתנו  הלאומים  חבר  של 
את ארץ ישראל על שתי גדותיה. האמונה שזה 

שלנו צריכה להיות קיימת".
אוהבי  לנוצרים  הסברים  נועם  מעביר  לבין  בין 
סיור  עושים  הם  ויחד  לברקן  שמגיעים  ישראל 
לתצפית. "אני מספר להם שאחד מאבות אבותיי 
היה היהודי הראשון שנרצח פה בישראל מעצם 
הי"ד,  צורף  זלמן  שלמה  אברהם   - יהודי  היותו 
סבא של יואל משה סלומון. ואנחנו כאן, ממשיכים 

את דרכי אבותינו. זוהי אדמת אבותינו".
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mitnachlot.co.il מוריה תעסן מיכאלי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

בחודש האחרון נפרדנו, אישי ואני, משלושה מהורי 
שכנים  השווינו  לשבעה,  שבעה  בין  שוטטנו  הורינו. 
בו  לחנות  ביותר  הנוח  המקום  מהו  ומצאנו  וחוויות 
בהר המנוחות. עכשיו, מיד בתום השבעה האחרונה 
לי  יצא  למעלה?(  שם  אותי  )שומעים  הקרוב  לזמן 
אם  בחלקנו.  שנפלה  הזכות  מיוחדת  מה  לחשוב 
ילדינו איבדו  דור אחד קדימה, הרי ששלושת  אלך 
וסבתות  סבים  שלושה  בודדים  שבועות  במספר 
'גדולים' שהמכנה המשותף היחיד ביניהם זה אותם 

שלושה צאצאים עצמם.
ראשון הלך לעולמו סבא משה, אבא של אמא של 
למשפחה  בארץ  חמישי  דור  היה  משה  סבא  מתן. 
בירושלים.  העתיקה  בעיר  דורות  שקועה  שהייתה 
כנראה  אך  רחוק,  בערפל  אפוף  המשפחה  מקור 
מזכירים  הדורות  סיפורי  ספרד.  מגורשי  עד  מגיע 
שעזבה  משה,  סבא  של  אמו  של  משפחתה  את 
העולם  מלחמת  של  הגדול  ברעב  ירושלים  את 
הראשונה ובדומה לאברהם וליעקב נדדה למצרים 
לאחר שסב המשפחה נפטר מזקנה ומרעב. לאחר 
משה  וסבא  העתיקה,  ולעיר  לארץ  שבו  המלחמה 

היה כבר דור חמישי לירושלמים ילידי הארץ.
מספר ימים לאחר תום ימי השבעה על סבא משה, 
עלתה  זהבה  סבתא  זוהרה-זהבה.  סבתי,  נפטרה 
ממרוקו לאחר קום המדינה, עם אם עיוורת ותעוזה 
קשה להבנה, וכאן נישאה לסבא ניסים היקר שעלה 
שלה  בסיפור  לפניה.  שנים  כמה  ממרוקו  הוא  אף 
שזורים תולדות יהודי מרוקו יחד עם יחס קשה לנשים 
בכלל ולגרושות בפרט, ועם אומץ ויכולת לקחת את 

החיים בשתי ידיים ולהצמיח מהם פירות נפלאים.
שאמי  בסבלנות  המתין  אבי,  של  אביו  צבי,  סבא 
לעולמו  והלך  אמה,  על  השבעה  מן  הביתה  תשוב 
סבא  של  קורותיו  יתרו.  פרשת  קודש  שבת  בערב 
צבי הן קורות יהודי אירופה. משפחה יהודית אמידה 
בלב כפר שרובו גויי, חילופי שלטון קשים בין רומנים 
להונגרים, ואז המלחמה הקשה וסיומה של יהדות 
הונגריה בכמה משלוחים רצופים בחג השבועות של 
שנת 1944. סבא צבי עבר את זוועות השואה ולאחר 
הוא  הקומוניסטים.  של  ידיהם  מנחת  סבל  גם  מכן 
הצליח לעלות לארץ רק בשנת 1951 ולאחר שירות 
והמשובבת,  היפה  סבתי  אחר  חיזר  מסור  צבאי 

והקים איתה משפחה לתפארת.
הורי-הורי-הוריהם  ועל  ילדיי,  על  חושבת  וכשאני 
קצרה  כה  בתקופה  דעת  בלי  כמעט  הם  שאיבדו 
האחרון,  בזמן  מתפטרים  אנשים  הרבה  )"אמא, 
דור  מאבדים  שאנחנו  זה  על  חושבת  אני  נכון?"(, 
דור  ייאמן.  בלתי  כמעט  שהוא  סיפור  של  שלם 
וגאולה בתמהיל בלתי אפשרי.  גלות  בו  שמעורבב 
גבורה  של  אומץ,  של  אובדן,  של  כאב,  של  דור 
אנשים  מספר  היהודי.  העם  המשכיות  של  ובעיקר 
שבאמת גרו בארבע קצוות תבל, וכל מה שמקשר 
העתיד  וכן  יהודים,  היותם  עובדת  הוא  ביניהם 
הכמעט בלתי נתפס שיום אחד הם יהיו סבים גאים 
ירושלמי,  לספרדי  מה  הרי  משותפים.  לצאצאים 
מגשי  שסחבה  ממרוקו  ולסבתי  מסור,  דואר  פקיד 
גומי לפרנסתה שלה ושל אמה? מה לניצול שואה 
ממשפחה שלווה מכפר קטן בטרנסילבניה ולצאצא 

למגורשי ספרד?
יש משהו מעניין בדור שלנו. אין לנו כמעט ירושות. 
יקרים  נדיר למצוא בבתים של חברים כלי כסף 

שעברו  עליהם  שמסופר  נדירים  ממצאים  או 
הרי  כזה  פריט  בנמצא  יש  אם  דורות.  מדורי 
סבינו  כל  והתפעלות.  השתאות  מעורר  שהוא 
וסבתותינו השאירו את עברם מאחור. חלקם עלו 
עם בני משפחה מועטים או רבים וחלקם ללא בני 
מעפר  מדינה  כאן  הקימו  חלקם  כלל.  משפחה 
וחלקם חירפו את נפשם באניות מעפילים.  וחול 
לא נותרו דברים רבים מדורות עברו שיכלו להגיע 
או להישמר כאן בארץ הקשה שגבתה מחירים לא 

קלים רק לפני שבעים שנה.
בידי קופסת כסף שהייתה  יכולה לאחוז  אני  והנה, 
אותו  את  לעשות  היה  יכול  לא  אבי  לסבי.  שייכת 
עלה  הוא  וגם  לו,  היה  אחד  שסבא  כיוון  הדבר 
כמעט  לגדול  זכיתי  אני  אבל  ארצה.  רכושו  ללא 
וסבתות שחלקם  שלושים שנה עם ארבעה סבים 
שילדיי  זכיתי  אני  ניניהם.  את  באהבה  טיפחו  עוד 
יאגרו בתוכם מגוון גנים כמעט בלתי נתפס שכולל 
בתוכו עיראקים, תימנים, רומנים, הונגרים, מרוקאים 
וותיקים. צבעי הדמקה שלהם מוכיחים  וירושלמים 
את סיפור הדורות שהוביל אותם להיוולד דווקא כאן, 
במדינה יהודית חזקה לשושלת מפוארת ורבת רבת 

תלאות.
אז איך נפרדים מדור? שלושה סבים וסבתות נוספים 
הכניסה  על  וצופים  המנוחות  בהר  עכשיו  נטמנים 
לירושלים. שלושה מייצגים נדירים של דור שהולך 
ואובד, וטומן בחובו סיפורים שיסופרו לדורות. והנה, 
וחייבים  כאן, ממשיכים את הסיפור באהבה  אנחנו 
ואיננו עוד. חייבים  חייבים להוקיר תודה למי שהיה 
להשמיע את קולם. חייבים לבנות את הקומה הבאה 

בסיפור העם היהודי.
נהוג לקרוא את פרק ק"ז  יום העצמאות,  בתפילת 
ואז  חסדו",  לעולם  כי  כי-טוב  לה'  "הודו  בתהלים: 
להחל ולפרט את כל הטוב הזה: "...ומארצות קבצם 
ממזרח וממערב מצפון ומים. תעו במדבר בישימון 
דוד  כי  נדמה  ולפעמים  מצאו"  לא  מושב  עיר  דרך 

הזה  הדור  את  וחזה  ישב  רבה  כי  בחכמתו  המלך 
והצליח  יום,  בכל  ממנו  נפרדים  שאנו  זה  בדיוק, 
להקיף את כל הייסורים שאחזו בהם: "יושבי חושך 
מגיעה  כמובן  ואז  וברזל..."  עני  אסירי  וצלמוות 
"כי שיבר דלתות  זו שאני דור שלישי לה:  הגאולה, 
מעוני  אביון  וישגב  וירפאם...  דברו  נחושת...ישלח 
משפחות  אותן  אנו  והנה,  משפחות".  כצאת  וישם 
כל  את  לאסוף  כצאן.  אותן  לשים  בחר  שהקב"ה 
הפליטים מאניות ים או מכבלי ברזל, ולהפוך אותם 
למשפחה אחת. ולנו נותר המסר מהפסוק האחרון 

במזמור: "מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ה'".
להתבונן  לי  נותר  הזה,  הקשה  החודש  מכל  אז 
ולראות את החסדים העצומים של הקב"ה שקיבץ 
אותנו  והביא  תבל  קצוות  מכל  משפחתנו  את 
לגאולה כאן בארץ ישראל. סבא משה, סבא זכריה, 
סבתא שושנה, סבא ניסים, סבתא זהבה וסבא צבי, 
אנחנו נבחר לראות את דרכי ה' כפי שאתם בחרתם 
לראות, ולשמור את סיפורכם. כך אני נפרדת מהדור 

שלכם ומבטיחה שבלב אני לא נפרדת לעולם.

איך נפרדים 
מדור?

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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מה יקרה

25 בפברואר הצגה של תיאטרון רוממות בגוש עציון / ט"ז באדר א' 
תיאטרון רוממות מציג מחזמר מקורי וססגוני על סיפורים של בנות צלופחד, לנשים בלבד. סיפור של אמונה, 
עם  באנגלית  המופע  הגוש.  נשות  כישרונות  מיטב  עם  ליהנות  בואו  עקרונות.  על  ועמידה  כמיהה  אחווה, 

www.raiseyourspirits.org :כתוביות. כרטיסים

 27 הופעה של יהודה פוליקר באריאל / י"ח באדר א' 
בפברואר

יוונים-בלקניים-ים  ומקצבים  צלילים  ושופע  תוסס  מופע 
תיכוניים לצד להיטי רוק, המשלב בין גיטרות לבוזוקי ובין 
רוקנרול למוסיקה יוונית-ים תיכונית. במופע מבצע פוליקר 
אלו.  ימים  ועד  "בנזין"  בלהקת  מתקופתו  החל  להיטים 

בשעה 21:00 בהיכל התרבות. לפרטים: 03-9083333

 26 א'  באדר  י"ז   / מכורה  במושב  הבקעה  צעדת 
בפברואר

בשבילי  לצעדה  ויוצאים  המסורת  את  ממשיכים 
יצא החל משעה  בקעת הירדן. המסלול המעגלי 
לאורך  ויתפתל  מכורה  ממושב  ל9:30  ועד   8:00
7 ק"מ של נופיה היפיפיים של הבקעה. המסלול 
מתאים למשפחות וילדים. לפרטים: 02-9941410

מוצ"ש 27 בפברואר
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שיחת חינם: 1-801-700-201
 0 2 - 6 427117 ם  י של ו ר י  ,6 ס  ו הדפ ת  י ב  ‘ ח ר  : ה א צ ו ה ה ת  ו נ ח

מבצעי החודש באתר: www.beitel.co.il  מכירות לחנויות: איציק 052-3003779

סדרת ספרים זו זכתה בפרס משרד החינוך

- האם  ובנות  רעיות, אמהות   – אינן מפורסמות כאחרות  אך  נשים המופיעות בתנ"ך  סדרת הספרים מציגה 
אתם מכירים את אחלי בת ששן, בכל בת אברהם, בנות שלום הלוחש, אשת און בן פלת, אמתלאי, צרועה, 
חז"ל  בדברי  פועלן.  ואת  אותן  שנכיר  הוא  טוב  מעשיהן,  או  שמן  את  להזכיר  בחר  התנ"ך  אם  נחושתא?... 
והמפרשים נמצאים פרטים המשלימים את אלה החסרים במקרא עצמו, אולם לעיתים התנ"ך עצמו מספר לנו 

פרטי פרטים על מעשי נשים שונות. "כדי ללמד באי עולם לדורותיהם".

בסדרה 4 כרכים.

מבצע! 239 ₪  316 ₪
לכל הסדרה

נשים נסתרות בתנך
מרים סמואל

חדש!



יש”ע שלנו  8

יריב  שר התיירות חה"כ  התנ”ך  בארץ  ביקור 
לוין סייר השבוע בחבל בנימין באתרי התיירות 
והטבע בארץ גיבורי התנ"ך. השר ואנשי מקצוע 
בראשית,  בארץ  גמלים  על  רכבו  ממשרדו 
אדומים  בכפר  הכנענית  במסעדה  סעדו 
קבוצת  עם  יחד  הקדומה  בשילה  במיצג  וצפו 
תיירים קוריאנים. בסוף הסיור נפגש השר עם 
הרשויות  וראשי  רואה  אבי  יש"ע  מועצת  יו"ר 
מקדומים,  דורני  חננאל  ממגילות,  כהן  אריה 
מאלקנה,  מינצר  אסף  עציון,  מגוש  פרל  דוידי 
מנהל  קרקובסקי,  אלון  חברון  הר  מטה  ראש 
ונציגי  ישראלי  נתי  חברון  הר  תיירות  עמותת 
בדרך  התיירות  פיתוח  בנושא  לדיון  התיירנים 
האבות מבאר שבע ועד מגידו, על פי תוכנית 
. השר  1 אב שהוגשה לו על ידי מועצת יש"ע 
לוין התרשם ואמר: "הופתענו מהיקף העשייה 
הגדולים  ומהנתונים  בבנימין  בתחום התיירות 
של התיירות הנכנסת והמשרד יסייע להמשך 
לפיתוח  נפעל  באזור,  התיירותי  הפיתוח 
האבות  דרך  סביב  ושומרון  ביהודה  תיירותי 
ואתרי התנ"ך". השר הפתיע את המשתתפים 
פעילות  תוכנית  מכין  התיירות  שמשרד  ואמר 
הימים  לששת  היובל  שנת  סביב  תיירותית 

שתתחיל בקיץ הקרוב.
בישוב  נערך  שעבר  בשבוע  צדק  עושים 
אזורי  דין  בית  של  הקמה  כנס  שבשומרון  ענב 
לממונות. בית הדין יפעל ליד כולל הדיינות 'כרמי 
אליהו. את הכנס  אוריאל  הרב  משפט' בראשות 

רצון  הרב   , 2 ליאור  דב  הרב  בנוכחותם  כבדו 
הכולל.  את  ייסד  אשר  ברונר  בניהו  והרב  ערוסי 
הדין  בית  עקרונות  על  הרבנים  עמדו  בדבריהם 
לדיינים  מעשיות  עצות  כולל  התורה  פי  על 
הרב אליקים  החדשים. עוד ברכו - רב המועצה 
הערב  את  חתם  דגן.  יוסי  המועצה  וראש  לבנון 

בדברי תודה - רב הישוב הרב ניר רוזנברג.
ושומרון  יהודה  מתושבי  רבים  בגאווה  לרוץ 
החברים בקבוצות ריצה, יצאו לריצה מיוחדת בדרך 
האבות בשבוע שעבר. בין המשתתפים בריצה היה 
גם תומר דיטור שנדקר כמה ימים לפני כן ליד נווה 
דניאל, שהצטרף אל הרצים וחלף על פני המקום 
. ראש המועצה האזורית גוש  3 בו אירעה הדקירה 
עציון דוידי פרל, שרץ יחד עם המשתתפים אמר כי: 
"אנו מודים על הנס, על כך שתומר רץ כאן ביחד 
איתנו. למרות הניסיון להכניס אותנו מאחורי גדרות 
עם  ביחד  וממשיכים  לטרור  נכנעים  לא  אנחנו   -

תומר בחיי השגרה שלנו".
ידי  על  נרשמה  רבה  היענות  בגוש  מטיילים 
לטיולים  שעבר  בשבוע  שהגיעו  מטיילים  מאות 
כפר  שדה  ספר  בית  ידי  על  שאורגנו  ולסיורים 
את  ששטפו  האחרונים  האירועים  לאור  עציון. 
הגוש החליטו בבית הספר לקיים סדרת טיולים 
רוזנטל  ירון  . מנהל בית ספר גוש עציון  4 בגוש 
אמר כי "לשמחתנו הגיעו מאות מטיילים, חלקם 
לטיולי  הגיעו  וחלקם  האופניים  לטיולי  הגיעו 
הליכה בשטח שארגנו. עם ישראל לא נטש את 
גוש עציון בעבר ולא ינטוש את גוש עציון בעתיד".

היום  הגיעו  יהודים  עשרות  גלויות  קיבוץ 
בקיץ  למקום  לעלייה  להיערך  בכדי  לשומרון 
רחבי  מכל  הגיעו  העתידיים  העולים  הקרוב. 
בשל  השאר  בין  זאת  מפריז,  ובעיקר  צרפת 
האנטישמיות הגוברת בצרפת. העולים התקבלו 
בשירה וריקודים על ידי ילדי בית הספר בפדואל 
ראש  עם  שוחחו  וכן  ישראל,  בדגלי  שנופפו 
המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. בין השאר הם 
עולים שהגיעו  וילדים  עולים מצרפת  נפגשו עם 
לפני כחצי שנה מצרפת לשומרון נכנסו לכיתות 
ונפגשו עם מנהל בית הספר בו ילמדו ילדיהם. דגן 
אמר לעולים במפגש: "אנחנו מעריכים אתכם על 
הנכונות לעשות את המעשה הציוני הגדול הזה, 
ובוודאי  לארץ  ולעלות  ומדינה  שפה  בית,  לעזוב 
לשומרון. המעשה שאתם עושים הוא מעשה לא 

פשוט ועל כך מגיעה לכם כל ההערכה".
במוצאי השבת שעברה התקיים  שרים וצוחקים 
ומצחיק,  שמח  ערב  חברון  שבהר  יתיר  במושב 
בישוב  הופיע  הגדול  והטיש  להב  משה  כאשר 
ליותר משעתיים  וקובי אריאלי  ג'קי לוי  ואירח את 
5 הומור  והרבה  מעשיות  שירים,  של  מענגות 

יחד  נהנו  המועצה  מרחבי  תושבים  כ-250   .
הערב,  בפתח  יתיר.  הישוב  באולם  מההופעה 
רכזת קהילת בית יתיר חילקה לאמנים יין מתנובת 
ההר, והודתה להם שהגיעו לישוב. בתגובה אמר 
קובי אריאלי בהומור כי "אנחנו מאוד מאוד שמחים 
להיות פה. בואו נפסיק עם הדיבור הזה כאילו כל 
כך רחוק כאן. אתם מאוד קרובים ל... ישוב כרמל".
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