רוכבים וזוכרים
תלמידי ישיבת מקור חיים יצאו בשבוע שעבר למסע אופניים מכפר עציון לירושלים
לזכרו של בוגר הישיבה אליאב גלמן הי"ד [עמ' אחורי]
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יש”עמדה

4

בני קצובר חלק שלישי ואחרון

מדור
המייסדים

רוב הדוברים בוועידת ידיעות
אחרונות למאבק בחרם נגד
ישראל שהתקיים השבוע הרגישו
צורך לומר פעם אחר פעם,
בצדק ,כי אין קשר בין תנועת
החרם לבין הסכסוך המדיני
בארץ .מעבר לכך שארגוני
החרם פועלים באותן דרכים בהן
פועלים ארגוני השמאל בישראל,
אנו גם יודעים שמבחינתם אין
הבדל בין יהודה ושומרון לבין
שאר מדינת ישראל .השבוע
בישעמדה – למה חרם על מוצרי
יהודה ושומרון הוא גם חרם על
כל מדינת ישראל.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:20
18:40
18:31

יציאה
19:37
19:39
19:39

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:35
18:38
18:31

יציאה
19:34
19:37
19:38

6

ישראל
שלי

בהצלחה לדני דיין
בתפקיד החדש

8

מה
קורה

יו"ר הכנסת במפגש מרגש

על הפרשה  -שמיני (פרה)
למען תזכרו

ע

ולי הרגלים שהתכנסו מכל כנפות
הארץ לחוג את חג הפסח עם
כל בית ישראל בירושלים קבלו
תזכורת חשובה – לא רק את הבית
יש לטהר מחמץ ,כי גם את הגוף אם נטמא
בטומאת מת .ללא תהליך טהרה באפר
פרה אדומה ,לא יוכלו לעלות ,להיראות
ולהשתחוות לפני ה' בבית הבחירה,
ולהקריב את קרבנות החג .תזכורת זו
הם שמעו בקריאת פרשת פרה אדומה,
השלישית מבין ארבע התזכורות שתיקנו
חז"ל לקרוא בשבתות חודש אדר ,כהכנה
לחודש ניסן וחג הפסח ,כפי שמפרש רש"י
במסכת מגילה" :להזהיר את ישראל ליטהר,

הרב ד"ר יוני גיאת
ראש מסלול הסבות ולימודי המשך מכללת אפרתה

שיעשו פסחיהן בטהרה".
בתקנה זו ,הוכיחו חכמים שהם מכירים את
נפש האדם ,הרגליו ואורחות חייו .סדר היום
העמוס ,הטרדות השונות ,עמל העבודה
ושגרת החיים ,המסבים את תשומת הלב
מפעולות חשובות שיש לעשות ,הביאו
אותם לייצר עבורו מערכת חיצונית של
תזכורות ,במטרה לארגן מחדש את סדר
יומנו באופן הראוי .אין בתקנה זו להעיד
על האדם כמי שאינו יודע להתנהל בכוחות
עצמו ,או כמי שמזלזל בהלכות טומאה
וטהרה ,אלא על היותו נתון בכבלי הזמן
והמקום ,שאינם מאפשרים להספיק את כל
שחפץ .התפקיד שנועד למצוות הציצית -
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו 1

המערכת

זה רק מתחיל ביו”ש

ישעמדה
ביום שני התכנסה בבנייני האומה ועידת ידיעות
אחרונות למאבק בחרם נגד ישראל ובBDS-
העולמי .נושאי הפאנלים בכנס סבבו סביב
הנושאים הבוערים ביותר בכל הנוגע לחרם,
אשר בכל אחד מהם מנסים ארגוני החרם להדיר
את מדינת ישראל משאר העולם  -המדיניים,
הכלכליים ,האקדמאיים והתרבותיים .מאות
משתתפים בהם חברי כנסת ,שרים ,עיתונאים
ואישי ציבור הגיעו כדי לתמוך ברעיון החשוב של
הכנס.
הכנס המרשים כלל דוברים מהארץ ומהעולם
וגם תערוכת קריקטורות מיוחדת שהוכנה עבור
המשתתפים .חוברת הסברה נכתבה עבור
משתתפי האירוע ומאות אנשים הגיעו ליום
שכולו מאבק בארגוני החרם .שמחנו לראות כי
גם עשרות הדוברים בכנס הבינו את המשמעות
של חרם על יהודה ושומרון .רוב המשתתפים
טרחו לציין שוב ושוב כי ארגוני הדה-לגיטימציה
והחרם פועלים בלי קשר לסכסוך המדיני
וללחצים על ישראל להקמת מדינה פלסטינית.
נראה כי הגענו להבנה ברורה של מה היא

פתוח

הסיבה האמתית שמניעה את אותם ארגונים
לפעול לחרם על יהודה ושומרון .לפי הקונצנזוס
ששרר השבוע בוועידה ,ניתן לומר כי בעוד
שארגוני החרם מתהדרים בטענות הומניות של
סיוע לפלסטינים ,הם מנסים להשיג דבר שונה
– הם לא רוצים שתהיה פה מדינה יהודית ,הם
רוצים לראות את האזור ללא ישראלים בכלל.
פעילותם של ארגוני החרם נגד מדינת ישראל
כיום ,מזכירה מאוד את אותן הדרכים שבהן
בחרו ארגוני השמאל לפעול נגד ההתיישבות
– בצד המדיני ,הכלכלי ,התרבותי והאקדמי.
ארגוני השמאל פעלו נגדנו בפן המדיני בצורה
קשה ,ניסו בכל כוחם להניע מהלכים מדיניים
על מנת לפגוע בהתיישבות ואף לעקור אותה.
לאחר מכן ,הם החלו בהחרמת ובסימון מפעלים
ביהודה ושומרון כדי לפגוע בהם כלכלית ,הם
עדיין מנסים להפעיל לחץ על אומנים שלא יגיעו
ליהודה ושומרון ולפגוע בנו תרבותית ,כאשר
במקביל הם ניהלו מערכה נגד אוניברסיטת
אריאל כמאבק אקדמי.

דגנית וארז אביצור

הבעלים של “עמית כלים לאירועים” ביקיר
Adganit3@walla.com 058-5055011

בעולם לא עושים הבחנה בין יהודה ושומרון לבין
מדינת ישראל ,ולכן ,התוצאה המרה שמתקבלת
היא שכל ניסיון לפעילות נגד ההתיישבות
הופכת במהרה לפעילות נגד מדינת ישראל
ללא הבדל בין חלקיה השונים של המדינה .קל
לומר היום שסימון המוצרים הוא רק על יהודה
ושומרון ,אך בפועל ,מתחת לקרקע ,ישנה עשייה
בלתי פוסקת על מנת להפוך את מדינת ישראל
למדינה שמוחרמת ומנודה על ידי כל העולם .כל
מי שאומר שלחרם על יהודה ושומרון אין קשר
לשאר המדינה עלול להתעורר יום אחד ולגלות
מדבקות המסמנות מוצרים גם מהנגב ,מהגליל
ובשאר חלקי הארץ.
בשל כך ,תפקיד הממשלה והמדינה הוא לחזק
את ההתיישבות – אם בכלכלה ,ואם בתעשייה,
באקדמיה ובתרבות .עליה לסייע להמשך הבניה
והפיתוח הפיזי והתרבותי בכל חלקי הארץ
ובעיקר ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .דבר זה
יראה לעולם שניסיונות לחרם עלינו לא צולחים
ואנחנו ממשיכים להאמין בצדקת דרכנו .אם
נאמין בזכותנו על הארץ ,אנחנו ננצח.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
הרקע המקצועי של שנינו שונה לחלוטין :ארז
יועץ מס מוסמך עצמאי ומתנדב במד”א ,דגנית
עד לפני כחצי שנה מנהלת מעון ילדים מזה כ20-
שנה .לפני כ 4-שנים כשחגגנו בת מצווה לביתנו
עמית ,החלטנו שאת האירוע נעשה כאן בשומרון
במועדון הישוב והחגיגה תהיה ברמה גבוהה לא
פחות מזאת של אולם אירועים .חשבנו שאם
עורכים אירוע מרגש ומשקיעים כל כך הרבה
בתוכן ,בתקליטן ,בצלם ובאוכל משובח אזי לא
מתאים כל כך להגיש אותו לאורחינו בכלים חד
פעמיים.
לאחר חיפושים רבים ,הבנו שכאן בשומרון לא
נמצא מענה לאירועים יוקרתיים הכוללים כלי
הגשה ואירוח מפורצלן .על מנת לשוות לאירוע
יוקרה והדר במחיר השווה לכל נפש החלטנו
להקים עסק משפחתי להשכרת כלים שייתן
מענה לאירועים ברמה גבוהה לתושבי השומרון
ותרומה ייחודית להגנה על איכות הסביבה.
התחלנו לבנות את העסק בחיפוש ובחירת כלים
בקו עיצובי ייחודי ובאיכות טובה ,החל מהסכו”ם
דרך כלי הגשה ודקורציה יפהפיים ועד מתקן
מיוחד להדלקת נרות שבת .הקמנו מחסן גדול
ומתקנים לשטיפה ולסידור הכלים ואף רכשנו
רכב מסחרי מתאים לאספקה.
היום ,העסק כולל מערכות כלים בשריות
ומערכות כלים חלביות עבור עד  350איש
לרבות מפות ,מפיות ,שולחנות ,כסאות ,וכלים
מעוצבים לשולחנות מזנון.
 2יש”ע שלנו

"רמת השירות שלנו היא גבוהה
והשירות עצמו ניתן מכל הלב"
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
רמת השירות שלנו היא גבוהה והשירות עצמו
ניתן מכל הלב .אין אצלנו פשרות בנושא איכות
הכלים וניקיונם ,הכלים הם בכשרות מהודרת,
כל כלי עובר בקרת איכות לפני אספקתו .הכלים
מגיעים למקום האירוע באריזה אסטטית ועל כל
אריזה יש רישום של סוג המוצר וכמות הפריטים,
זאת ,על מנת להקל על הלקוח ולוודא התאמה
להזמנה.
הכי חשוב  -אין צורך בשטיפת הכלים בסיום
האירוע .הלקוחות מונחים להחזירם מלוכלכים
למארזים ולסיים את האירוע ללא מטלות לא
מתאימות.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
את המוצרים שלנו אנו מתאימים לרצון הלקוח
על פי אופי האירוע ,התפריט והתקציב ,כך
שבסופו של דבר הלקוח מקבל רק את הנדרש
לו ללא הוצאות מיותרות.
אנחנו אוהבת לעצב ,לחדש ולפתח סגנונות
עריכה ייחודיים המתאימים למערכות הכלים

השונות.
לאחרונה ,הוספנו פינה מיוחדת ומעוצבת
הנקראת “פינת שוק” ובו עיצוב מרהיב של פירות
וירקות העונה בכלים דקורטיביים מיוחדים .לכל
מי שרוצה להתרשם ,יש לנו דף בפייסבוק בשם
“עמית כלים לאירועים” בו ניתן לראות מגוון רחב
של תמונות מאירועים שונים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
מבחינתנו ,כל לקוח שרוצה לשמוח בשמחתו
ולערוך אירוע ברמה גבוהה אנו נשמח להיות
לו לשותפים ותומכים באופן מלא .העסק מיועד
וניתן בעיקר לתושבי השומרון אבל סיפקנו כלים
גם בשפלה ובאזורים מרוחקים יותר .היה לנו
העונג לערוך בהתרגשות גדולה חתונה בחוות
יאיר ,כאן על אדמת השומרון ולזכות להשתתף
בבניית בית בישראל .התכבדנו לארח את
שר התיירות מר יריב לוין ואת ראש המועצה
האזורית שומרון מר יוסי דגן .כל שמחה נוספת
של תושבי השומרון מוכיחה שאכן השירות היה
מתבקש.

למען תזכרו

המשך דבר תורה מעמוד השער

" ...וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אתם"
הוא דוגמא מובהקת לכך.
גם המעשה החינוכי כולל תזכורות .בשלבים
הראשונים של חייו לומד האדם מסביבתו
ומהמחנכים שלו כיצד לחיות ,ובהמשך הוא
הולך ומסתדר בכוחות עצמו ,אז התזכורות
הופכות לנחוצות ונוכחות יותר בחייו .ברמה
הבסיסית תפקיד התזכורות הוא כשמן –
להזכיר לאדם את שעלול לשכוח ,אך אם
נעמיק לחקור נבין ,שהן מעוררות את האדם
הרדום לבחור שוב ושוב בין חייו השגרתיים,
לבין האידיאלים עליהם התחנך ושאותם
למד .בעצם ניתן לומר ,שהתזכורות מחיות
מחדש את כוח הבחירה שבאדם – את צלם
אלוקים שבו.
התזכורת של פרשת פרה – להיטהר מטומאת

המת  -מקבלת תפנית בהפטרה שבחרו חז"ל
לקריאה בשבת זו .הנביא יחזקאל אינו עוסק
בטומאה פיזית ,אלא בטומאה רוחנית של
עם ישראל המובילה בסופו של דבר לגלות,
שנובעת מאחיזה בהשקפות עולם קלוקלות
המיוצגות בעבודה זרה .לאור זאת ניתן לומר,
שתזכורת "פרה אדומה" כחוקת התורה,
מחדדת את הצורך בטהרה מוחלטת ללא כל
אפשרות לפרשנות כזו או אחרת .זאת ,אל
מול תפיסה שגויה שיכולה להתפתח אצל
עולי הרגל הבאים לחגוג עם כל בית ישראל
בהר הבית ,ולפיה הקדושה שקיימת במקום
ובכללות עם ישראל יחד ,מאפשרת הנחות
ופרשנות אישית בענייני קדושה וטהרה.
תפיסה שכזו מצינו אצל שני בני אהרון ,נדב
ואביהוא ,בהקריבם אש זרה ביום השמיני

למילואים בחגיגות חנוכת המזבח .אווירת
הקדושה שאחזה בעם ובמקום ,הביאה אותם
לפרשנות אישית שנראתה להם אז ראויה –
תוספת קדושה .מיתתם בשריפה אל מול פני
הקודש ,הוכיחה עד כמה היו זקוקים לתזכורת
של "פרה אדומה" – שתעמוד מולם כתמרור
עצור עליו חקוק" :חוקה חקקתי ,גזירה
גזרתי ,אי אתה רשאי לעבור עליה" .לעיתים,
כשהתפיסות השגויות כל כך מושרשות,
גם תזכורות אנושיות כדוגמת תקנות חז"ל
לא יעזרו ,אז צריך העם תזכורת מעוררת
מהקב"ה – "וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם
אטהר אתכם .ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה
אתן בקרבכם ,והסרותי את לב האבן מבשרכם
וננתי לכם לב בשר".
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המשפחות בלשם

שנמצאת
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שנים

מחפשות רב

להגשת מועמדות לתפקיד רב יישובי בלשם
ולפרטים נוספים:
ravleshem@gmail.com

הצטרפו לקהילה דתית ,מגוונת וייחודית ,בישוב חדש
ויפהפה 24 ,דקות מתל אביב.
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 //חן גלעד
לאחר שהחליטו לעלות לאלון מורה לפני אישור
הממשלה ,קיבלו חברי גרעין אלון מורה ברכה
מהרב צבי יהודה קוק .משם החלה דרכם על עבר
הרי השומרון“ .כל מה שהיה עד אז היה מבוא לדבר
האמיתי” ,אומר קצובר.
בלילה שלפני העלייה הראשונה נאספו יחד חברי
הגרעין בבית הוריו של יהודה עציון ,שנידב את
ביתם לצורך כך ,במטרה לעלות למחרת למקום
בו סיכמו עם אריאל שרון.
“אנחנו עבדנו יומם ולילה עם הכנה עצמית .אנחנו
מכינים הכל .אם ייתנו לנו להישאר אנחנו יכולים
להמשיך להתגורר בשטח .הבאנו אתנו גנרטור,
מים ואפילו מגלשה” .אך לאחר כל ההכנות ,באותו
ערב צלצל הטלפון ועל הקו היה הרב צבי יהודה
אשר ביקש לדחות את העלייה ב 24-שעות.
“קיבלנו חלק מההצעה של הרב לוינגר והודענו
לממשלה מראש שאנחנו עולים .כתבנו להם
מכתב שבו נאמר ‘אם אתם לא ממלאים את
חובתכם אל נא תפריעו לנו להתיישב בשומרון’.
הודענו להם את התאריך אך לא את המקום .היינו
קצת בהלם מכך שהרב מבקש מאתנו לדחות
את העלייה ,מכיוון שאם תדחה העלייה ייתכן
והממשלה תעלה עלינו .מדובר על ארגון של כמה
חודשים שכלל אספות ,כנסים ותרומות .ומאיפה
נשיג עוד תרומות לדבר כזה שכל העולם נגדו”.
באותו שבוע שבו החליטו חברי הגרעין לעלות על
הקרקע ,חלה תפנית מפתיעה במדינה  -יצחק
רבין התחיל לכהן כראש הממשלה ושמעון פרס
כשר הביטחון ,זאת לאחר התפטרותם של משה
דיין וגולדה מאיר בעקבות וועדת אגרנט.
מה שהתברר בדיעבד הוא שחנן פורת הלך לרב
וסיפר לו על העלייה ,אך הרב כבר ידע עליה .חנן
מוסיף ואומר לרב שתהיה התנגשות עם החיילים
וצריך למנוע אותה .הרב צבי יהודה מבקש שיביאו
אליו את שר הביטחון שמעון פרס כדי שינסה
למנוע את ההתנגשות ,אך פרס אומר שיוכל
להגיע רק למחרת .לכן ,הרב מבקש לדחות את
הפעולה ב 24-שעות.
למחרת ,מגיע פרס לפגישה .הרב מקדם אותו
בשירה ומספר לו שגרעין אלון מורה עולה לקרקע
ופרס אומר לו שהוא יודע ותומך בעניין .הרב
מבקש מפרס שייתן אישור אך הוא נלחץ ומסביר
שזה לא תלוי בו .בצעד אמיץ ,הרב אומר לשר
הביטחון שאם לא יאשרו את העלייה הוא עולה גם
כן עם הגרעין לקרקע.
איך התרחשה העלייה הראשונה?
“למחרת עלינו לשטח ,שכם סגורה ומסוגרת.
בדרך עברנו מתחת לבניין הממשל הצבאי,
מתחת לחלונות .הגענו לאתר שקבענו עם שרון,
פרקנו את כל הציוד .ששה עשר אוהלים וכמובן
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חוגגים את הסכם סבסטיה

בני קצובר יחד עם אריאל שרון בעלייה הראשונה לאלון מורה
פרקנו גם את המגלשה ומסביב שמנו גדר .אחרי “העלייה השנייה לסבסטיה הביאה לגל אדיר
כמה זמן מגיע אריאל שרון ,תוך כדי שהוא מוריד שנמשך שישה ימים .מתחילים להגיע אלינו
מהדלת השנייה את הרב צבי יהודה .הרב מברך מברקים שכתוב בהם ‘הכנו לכם סניפים בראשון
את ברכת ‘מציב גבול אלמנה’ בשם ומלכות ,ושרון לציון ,בירושלים’ .וכך אנחנו מבינים שצריך תנועה
והרב נוטעים יחד עץ במקום .שעה לאחר מכן גדולה יותר ואנו מקימים את גוש אמונים .העלייה
מגיע הצבא .אחרי שעתיים הגיע אלוף הפיקוד הבאה היא כבר על השם של גוש אמונים .בנוסף
יונה אפרת ושאל אותנו מה אנחנו עושים ,אמרנו לכך ,לראשונה העולם שומע שהיהודים תובעים
לו שזו זכותם של יהודים לשבת בכל מקום להתיישב בשומרון .אני וחבריי עומדים מול
בארץ ישראל ,הוא אמר שהוא מסכים ,רק שאם מיקרופונים מכל העולם .תהודה אדירה”.
הוא יקבל פקודה הוא יפנה אותנו .אחר שעה באותה עלייה גם ניתנה ההוראה לא להיאבק.
הוא מקבל פקודה לפנות .הוא מעדיף קודם כל ולכן ,מוטה גור מצליח להתגבר על העולים די
להתעמת עם הגדרות – אנחנו מחזיקים את בקלות למרות ההמונים .בעלייה השלישית ,מבצע
הגדרות וגם הרב מחזיק .שנה לפני שחנן פורת ההקפות במוצאי שמחת תורה ,עולים יחד שני
נפטר הוא סיפר שהרב לא רק החזיק את הגדר ,גושים  -גרעין אחד לנבי צלאח וגרעין אחד ליריחו
אלא שהגדר דקרה אותו וירד לו דם והוא לא ומגיעים אלפים.
הרגיש .החיילים מנסים ולא מצליחים ואז אפרת “פרס נלחץ ומגייס מילואים ,חצינו את הקו הירוק
וכל סנטימטר חיילים .באופן אישי אני זוכר שגררו
נותן פקודה להפסקת אש”.
הפסקת האש נגמרת וניתנת פקודה לגרור אותם .אותי ,תלשו לי את חגורת האקדח והאקדח נפל.
החבר’ה החזיקו אחד בשני לאורך שעה ארוכה של האקדח לא נמצא ואמרו לי לחפש לבד .אני
מאמצים והחיילים לא הצליחו .אלוף הפיקוד מציע מתייאש ואנחנו מחליטים ללכת ליעד .אי אפשר
לחברי הגרעין הצעת פשרה  -לישון לילה במחנה ללכת על הכביש כי יש מלא חיילים וככה הלכנו,
אשתי ואני ,דרך הוואדי בלילה .הגענו בבוקר
צבאי ויום למחרת להיפגש עם ראש הממשלה.
“אנחנו נוטים להיענות להצעה ,אך בכל זאת ומצאנו עוד כמה עשרות שהצליחו לברוח”.
החלטנו לשאול את הרב .במקום לענות שואל מה הרגשתם באותה נקודה?
אותנו הרב ‘האם משהו פסול במקום הזה?’“ ,חיכינו למהדורת החדשות שיספרו על הכישלון
ואנחנו עונים לו ששום דבר לא פסול במקום שלנו .פתאום מודיעים שגוש אמונים עלה על
הזה .והרב אומר ‘אם שום דבר לא פסול במקום הקרקע עם שש עשרה התנחלויות .אנחנו
הזה ,אז ההצעה שלהם פסולה ובשום פנים אסור מנסים לברר מה הולך ומתברר שרוב הצעירים
לקבל אותה’ .פסיקה זו מאלצת אותנו להיכנס היו צעירים נחושים .התקשורת ידעה שאנחנו
למערכה .מתחיל הלילה וברור לנו שזה הסוף .מתכננים להעלות יותר מנקודה אחת על הקרקע
הם מתקרבים אלינו .הרב לוקח את המעיל ואומר אך הם לא ידעו כמה ,הרבה צעירים הלכו ונאחזו
‘תירו בי .תוציאו את מכונות הירייה .על ארץ ישראל בכל מיני גבעות .הצבא ראה את זה ולא ידע מה
יש למסור את הנפש’ .ראשוני החיילים מגיעים היה התכנון שלנו וחשב שזה מה שרצינו .אנחנו
אלינו ומתחילים לגרור אותנו .בינתיים ,אריאל שרון למדנו שיעור חדש שתמיד כישלון הוא יותר
עובר וקורא לחיילים לסרב פקודה” .חברי הגרעין הצלחה מהצלחה .זה משדרג את גוש אמונים
לחלוטין”.
נלקחים לתחנת המשטרה במגרש הרוסים.
לאחר כמה ימים שרון עושה להם עוד סדרת את האקדח שנאבד לו אז ,מוצא קצובר בשנת
סיורים ולוקח אותם לנקודה מערבית משכם  1993בעזרת טלפון ממשטרת רמאללה בו נאמר
“זאת העיר שומרון הקדומה” ,אומר שרון בנקודה “מצאנו את האקדח שלך ,בוא לקחת” ,ועד היום
מסוימת בשטח ושם הוא מכיר להם את תחנת האקדח ברשותו.
הרכבת בסבסטיה .העבודה לקראת העלייה “כדי לשמר את תודעת המאבק אנחנו עולים
השנייה היא סיזיפית וקשה ,מחוגי בית בכל הארץ עוד ארבע פעמים רק הגרעין .לכל עלייה סיפור
וגיוס משאבים לבסוף הם מצליחים לעלות עם בפני עצמו .לאחר מכן אנחנו מתגייסים כאזרחים
עובדי צה”ל וזאת כדי להתיישב בשומרון .באנו
אלפיים איש לסבסטיה.
למחנה  21בצומת בית ליד ואמרנו להם שאנחנו
במה הייתה שונה העלייה השנייה מקודמתה?

צילום :משה מילנר לע"מ .עיבוד תמונה :שרי דיין ודב כריש,
באדיבות עיתון מקור ראשון

מדור
המייסדים

ראיון עם בני קצובר

חלק ג'

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

רוצים להיות אזרחים עובדי צה”ל ואנחנו רוצים
לעבוד ליד שכם .עשינו את זה אולי חודש .ואז
עשינו הסבה ונשארנו בתחנת הרכבת עד לפעם
השמינית .חלק כבר התייאשו מגוש אמונים מכיוון
שכל פעם הניסיונות נתקלים בסירובים ,אך כמו
שאמר חברי מנחם פליקס  -אנחנו יודעים שאנחנו
דופקים את הראש בקיר אבל הראש שלנו יותר
חזר והקיר יישבר”.
בעלייה השמינית נופל דבר במערכה הבינלאומית
ובאו”ם מתקבלת החלטה שהתנועה הציונית היא
תנועה גזענית ,דבר שהביא לזעם מאוד גדול
ולשטף של פטריוטיות“ .אווירה של משבר ,אנחנו
מחליטים שהפעם נאחז בכל כוחנו ומקבלים
החלטה לעלות  -זוהי התשובה לכך שהם אומרים

לנו שאנו תנועה גזענית .הפעם לא נתחמק ,נעלה
ברגל .נראה שיעצרו הרבה אנשים וככה אנחנו
יוצאים לדרך .ולא עוצרים אותנו ,לא מנסים ,הם
הבינו שאי אפשר”.
“אנחנו משוכנעים שהפעם זה ילך ובשלב מסוים
אומרים לנו שפרס מגיע לתחנה .הוא מתקבל
בשירה וריקודים ,נכנס ואומר לנו ‘נשלחתי על ידי
הממשלה ועליכם לעזוב מיד את השטח’ .אנחנו
המומים .היינו בטוחים שהפעם נותנים לנו .הציבור
שורק בוז וקריאות ‘עוצו עצה ותופר’ .פרס שומע
את זה ותוך דקה הוא רץ להליקופטר .לא חולפות
כמה שעות ואנחנו מתבקשים להמשיך את
הפגישה עם פרס בלשכתו בתל אביב .בפגישה
פרס אומר לנו‘ ,נתחיל במחנה צבאי ,אני אקבע

איזה מחנה’ .עמדנו על כך שתינתן תעסוקה.
אנחנו דורשים שיהיה דיון על עליה לכלל
הגרעינים .אנחנו אומרים לעצמנו שצריך להציג
את זה כניצחון .נופל דבר ופרס מודיע לנו שהוא
בחר במחנה קדום”.
הראיון תם אך הסיפור אינו נגמר .בשנים שלאחר
העלייה לקדומים בני קצובר אינו נח לרגע וממשיך
להתקדם לעבר היעד הבא .לאחר הקמת הישוב
קדומים פנה אל עבר הקמת הישוב אלון מורה .בדרך
הם עוברים עוד ירידות אך כמו שראינו בכל סיפורו
של קצובר יחד עם הירידות מגיעות גם העליות.
כיום תוכלו לפגוש אותו מעביר סיורים והרצאות
על סיפורו אשר סופר כאן ,אך כמובן שלא בזה
תמה המשימה והיד עוד נטויה.

פחות
מ
מ
י
ל
י
ו
ן
₪

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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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

152,490

ציר הזמן

אודות

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

בס"ד

מוהל מנוסה בצפון השומרון

מי שלא רצה אותו בברזיל  -יקבל אותו בניו יורק.
ברכות לדני דיין לרגל המינוי החדש לקונסול הכללי של ישראל
בניו יורק.
מומחה בתחום.
מנשה
תושב טל
שלמה חזות
שתעשה עבודה
מוהלבטוחים
הצלחה,
הרבה
מאחלת לך
בס"ד 'ישראל שלי'
הברית מתבצעת בסטנדרטים רפואיים והלכתיים גבוהים,
מצוינת.
במקצועיות,מהארץ.
אנחנו נמשיך לתת גב חזק
בזהירות ובמהירות.

מוהל מנוסה בצפון השומרון

בס"ד

שלמה חזות הינו בעל הבנת רזי האנטומיה
מומחה בתחום.
שלמוהל
מנשה
שלמה חזות תושב טל
המילה.
והפיזיולוגיה
הברית מתבצעת בסטנדרטים רפואיים והלכתיים גבוהים,
ובמהירות.
בזהירות
במקצועיות,
הילודים שנימולו
תמידי אחרי
במעקב
שלמה חזות נמצא
על ידו והוא זמין  24שעות ביממה.
בתחום.
רזימומחה
מוהל
מנשה
שלמה
האנטומיה
הבנת
טלבעל
תושבהינו
חזותחזות
שלמה
גבוהים,
והלכתיים
רפואיים
בסטנדרטים
מתבצעת
הברית
המילה.
של
והפיזיולוגיה
ובנימה אישית ,ברצוני לאחל לכם  -המון מזל טוב!
ובמהירות.
בזהירות
במקצועיות,
הרבה שלווה ,נחת ,בריאות ואושר בלתי פוסק.
שלמה חזות נמצא במעקב תמידי אחרי הילודים שנימולו
האנטומיה
בעל24הבנת
שלמה
שעותרזיביממה.
הינוזמין
חזותוהוא
על ידו
והפיזיולוגיה של המילה.
ובנימה אישית ,ברצוני לאחל לכם  -המון מזל טוב!
שנימולו
הילודים
במעקב
פוסק.
אחרי בלתי
תמידיואושר
בריאות
נמצא נחת,
חזותשלווה,
שלמההרבה
על ידו והוא זמין  24שעות ביממה.

מוהל מנוסה בצפון השומרון

מוהל מומחה בתחום

טוב!
המון מזל
ובנימה אישית ,ברצוני לאחל לכם -
052-6071473
פלאפון:
טלפון04-6350007 :
פוסק.
בלתי
ואושר
הרבה שלווה ,נחת ,בריאות
hazut12@gmail.com
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מוהל מומחה בתחום
פלאפון052-6071473 :
טלפון04-6350007 :
hazut12@gmail.com

ישראל

שלי

ישראל שלי
אהבתי ·  28במרץ

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 1Kאנשי 
עדי אבישי משה

מזל טוב ובהצלחה .ברהיטות הדיבור ,בעדינות,
בחוכמה ,באלגנטיות ובנחישות בהן ניחנת
והצלחת להוביל רבים  -עלה והצלח והמשך
להוביל את אהבת ארץ ישראל! גאים בך!
חיים וסמדר איטח
כל הכבוד ,בהצלחה .האיש שהכי מגיע לו .כבוד
גדול!
Avigdor Potaznik
אדם איכותי .חזק ואמץ והמון הצלחה.

Kelly Levy

ליאל !Take that

מירוץ השומרון ה 5-בחוות גלעד  /כ”ט באדר
ב’  8באפריל

לרצי השומרון ,אוהבי הספורט והשומרון ,המרוץ
השנתי לזכרו של גלעד זר הי"ד יתקיים גם השנה.
במירוץ יערכו מקצים תחרותיים למרחקים של
 5ו 10-ק"מ כאשר כל הריצה על ציר גלעד לצד
נופי השומרון עוצרי הנשימה .ההשתתפות מותנת
בהרשמה מראש באתר .לכל משתתף תוענק
חולצה מנדפת זיעה ותיק אימון מקצועי .לפרטים
והרשמהwww.realtiming.co.il/site/559 :

מה יקרה

אליפות אפרת – גוש עציון  /כ”ט באדר ב’ 8
באפריל

המועצה אזורית גוש עציון והמועצה המקומית
אפרת החליטו השנה לשתף פעולה ולחבר את
אליפות גוש עציון יחד עם אליפות אפרת לאירוע
גדול ומלא בספורט .במסגרת האליפות יתקיימו
המקצים הבאים :חצי מרתון  21.1ק"מ ,ריצה 10
ק"מ ,ריצה  5ק"מ ,מרוץ משפחתי למען ילדי "שלוה"
 2ק"מ ואקוואתלון – שכולל  400מטר שחייה ו 5-ק"מ
ריצה .לפרטיםmatnasetzion.com :

צעדת האביב בנחל קנה  /כ"ו באדר ב'  5באפריל

פ

שישי  8באפריל

ופ

צעדת האביב המסורתית בנחל קנה יוצאת לדרך וקרני שומרון מזמינים את כלל תושבי האזור להצטרף
לילדי בתי הספר ולצעוד יחד בנחל רווי הגשמים ליהנות ביחד מכיף משפחתי ומפריחה משגשגת .במהלך
ו
חווייתיות ,תחנות פעילות של רשות הטבע ,מוסיקה ,אומנות וספורט,
הצעדה ייהנו המשתתפים מהפעלות
הפתעות ועוד .בשעה .8:00

פ
התחדשות
ופ

פ

ו

ו

ופ

מופע אחדות נשי

בחמישי
הקרוב

ענק

הכרטיסים
אוזלים

 3שעות של חוויה רוחנית סוחפת ומרגשת בערב חודש החירות עם

שרית חדד דין-דין אביב
יובל דיין רוחמה בן יוסף
רחלי פרנקל

היכל פייס ארנה

ירושלים

על התחדשות וצמיחה
מנחה:

סיוון רהב מאיר
ערב ראש חודש ניסן בסימן ״בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל״
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כרטיסים במכירה מוקדמת החל מ-

בימות
*w 6226
w w. b i m o t . c o . i l
₪

רכישת כרטיסים בקלות באתר האירוע

www.aviv1.co.il

מידע נוסף www.aviv1.co.il 052-5802156 :מ ו פ ע מ ל א | מ ס פ ר ה מ ק ו מ ו ת מ ו ג ב ל
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מה קורה?
2
3

1
4
5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
מסע אל האמת ארגון StandwithUs
האמריקאי התומך בישראל ארגן השבוע
לראשונה סדרת הרצאות באוניברסיטאות
בארה"ב ,כמו גם לקהילות יהודיות ,לשני מרצים
שונים :ארז צדוק ,איש עסקים ישראלי תושב
אלקנה ,מנהל קרנות בשוק ההון שמקים בימים
אלו קרן שתשקיע בחברות שפעילות ביהודה
ושומרון ,ובאסם עיד ,פעיל זכויות אדם מיריחו.
עיד ,שנעצר בעבר על ידי ערפאת ושוחרר
בהתערבות אמריקאית ,אומר את מה שרבים
בשטחי הרשות רוצים לומר אבל לא מעזים,
שהחרם על ישראל פוגע קודם כל בערבים.
ארז צדוק  1משלב את הסיור עם נסיעה
עסקית שמטרתה גיוס משקיעים לקרן שתשקיע
במפעלים ובתעשייה ביהודה ושומרון ומאבק
בארגוני החרם ובדה-לגיטימציה של ישראל
בעולם" .חייבים להבין שארגונים כמו הBDS-
אינם נגד הנוכחות של ישראלים ביו"ש ,אלא נגד
הנוכחות של ישראלים בישראל ,נקודה .אנחנו
מציגים את היתרונות של התעשייה ביהודה
ושומרון וזוכים לתמיכה הבנה ואהדה רבה",
אומר צדוק.
מתקדמים במעברים בוועדת המשנה לענייני
יהודה ושומרון של וועדת חוץ וביטחון ,התקיים
השבוע דיון על המעברים והמחסומים בכניסות
לתחומי יהודה ושומרון ולירושלים .את הדיון יזם
יו"ר הוועדה חה"כ מוטי יוגב והשתתפו בו נציגים
מהמטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה,
נציגי מערכת הביטחון וצה"ל ,משרד התחבורה,
האוצר ונציגי ההתיישבות .מטרת הועדה,

לקדם את התכנון והביצוע של כלל המעברים
לטובת שיפור המעבר בהם לכלל האוכלוסיות.
יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה אמר בדיון שחלק
מהמעברים מהווים בעיה קשה לתושבי יהודה
ושומרון ,קשה אף יותר מהבעיות הביטחוניות.
מנהל רשות המעברים במשרד הביטחון
תא"ל במיל' כמיל אבו רוקון דיווח בוועדה כי
יש תכניות לשדרוג המעברים אך הדבר תלוי
בתקציב .הוודעה תמשיך לפעול לקידום הטיפול
במעברים.
פגישה ממלכתית יו״ר הכנסת חה"כ
יולי אדלשטיין נפגש השבוע בלשכתו עם
הקומיקאית רוזאן בר  . 2אדלשטיין אמר לגב׳ בר
כי היא ״משמיעה קול חשוב נגד החרמת ישראל
וה .BDS -שמחתי לארח אותה ואת אמה היום
בלשכתי ולשמוע מהן על ביקורן ברחבי ירושלים.
התרגשנו יחד מביקורן בכותל וסיפרתי להן על
הפתק הראשון שהטמנתי בו ביום עלייתי ארצה,
ובו תקווה כי יהודים רבים יזכו לכך ,ממש כמותן.
הענקתי לה יין מיקב גבעות בבנימין והודיתי
לה שוב על עמידתה לצד האמת היהודית
והישראלית״.
נסיעה לזכרם כ 300-תלמידי ישיבת מקור חיים
בגוש עציון קיימו בשבוע שעבר מסע אופניים
לזכר בוגר הישיבה אליאב גלמן הי"ד במלאת
שלושים לנפילתו  . 3אליאב גלמן ,גיל-עד שער
ונפתלי פרנקל הי"ד ,למדו כולם במקור חיים
ונפלו בגוש עציון .התלמידים בחרו לציין את יום
השלושים לנפילתו של אליאב במסע אופנים
שיצא מכפר עציון ,דרך תחנת האוטובוס ממנה

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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נחטפו הנערים ,משם לצומת גוש עציון בה
נפל אליאב ,דרך מקומה המיועד של הישיבה
בסמוך לנווה דניאל .ראש המועצה האזורית
גוש עציון דוידי פרל ,ברך את התלמידים שבחרו
לאחוז בכידון הנכון" :אנחנו מקדשים את החיים
וממשיכים לחיות ולפסוע בנתיב האבות ובכל
שבילי הגוש .הקרבנות אותם שילמנו במערכה
על הגוש מהווים עבורנו סמל לחובתנו להיאחז
באדמה עליה הם נפלו".
תרמו לחגיגות בשבוע שעבר התקיים הפנינג
פורים ענק במצפה יריחו ,אותו יזמו תלמידי כיתות
י"א ושכלל אירוח של כ 150-ילדים יתומים מאזור
ירושלים שנהנו מיום שלם מלא בחוויות .ההפנינג
נפתח בהרקדה מקפיצה ומרגשת של הזמר
איציק אורלב ,לאחר מכן הילדים נהנו משלל
מתקנים מתנפחים ותחנות משחק לפורים עם
דוכני מזון ללא הגבלה ועמדת פרסים לילדים
והופעה של קוסם  . 4בסיום ההופעה עלו ובירכו
את הילדים שר הרווחה חה"כ חיים כץ וראש
ישיבת נתיבות יוסף הרב שבתאי סבתו.
יקיר מתרחבת השבוע התקיים הפנינג ענק
לכבוד חנוכת השכונה החדשה בישוב יקיר,
שנבנתה על ידי חברת 'בתי אמנה' ,וכן טקס
חנוכת גן שעשועים חדש על שם השר לשעבר
אורי אורבך ז"ל' ,מתקן החלומות' .ההפנינג
כלל שלל אטרקציות :מתקנים מתנפחים,
טרמפולינת אקסטרים ,ג'ימבורי לגיל הרך ,שעת
סיפור לילדים ודוכני מזון  . 5בטקס נכחו מזכ"ל
אמנה זאב (זמביש) חבר ,ראש המועצה האזורית
שומרון יוסי דגן וחברת הכנסת שולי מועלם.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il
 052-5665052הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :שלומי שלמוני ,מירי צחי ,ישי דמארי ,דוברות גוש עציון ,נדב מלכה ,תמר אסרף,
 ,Frene Hassan StandwithUsדוברות הכנסת הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

