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זמני השבת

ישראל  במדינת  נוצר  השנים  ברבות 
משמעותי  חלק  בו  אבסורדי  מצב 
תושבי  על  חל  אינו  החוקים  מספר 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן. מציאות 
הבסיסיות  בזכויות  פוגעת  שכזו 
ומפרה  ושומרון  יהודה  תושבי  של 
ליבה  לב  להיות  שאמור  השוויון  את 
האחרון  בשבוע  הדמוקרטיה.  של 
הצהירה שרת המשפטים איילת שקד 
במושב  הנורמות”  “חוק  קידום  על 
לשנות  שמבקש  הכנסת  של  הקרוב 
חוקי  את  ולהחיל  הקיים  המצב  את 
מדינת ישראל על כל תושביה. השבוע 
במצב  תקין  לא  מה   – בישעמדה 

הנוכחי ועל התקווה שיש באופק.
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כל דרך בה בוחר אדם ללכת, צריך 
גבוהה.  מטרה  לעצמו  להציב  הוא 
מיכולתו.  גבוהה  אפילו  לעיתים, 
מרחב  לעצמו  ליצור  כדי  זאת, 
"הרחב  טווח.  וארוך  גדול,  פעילות 
מי  כי  הכתוב.  מלמדנו  ואמלאהו"   – פיך 
שפותח פה קטן, נותנים לו בפה משהו קטן, 
גדול  פה  שפותח  מי  איך  פיו.  את  הממלא 
ורחב, יש לו עבודה רבה למלא פיו, והקב"ה 

מסייע לו בכך.
ישראל.  בעם  גם  וכך  הפרטי,  האדם  כך 
אנו  אין  שואפים,  הננו  גדולות  שאיפות 
העמים,  ככל  להיות  במועט,  מסתפקים 
להשתלב במרחב וכד'. אנו נושאים עין לעתיד 
גדול יותר. עתיד בו אנו משמשים מרכז עולמי 

לכל דבר, כנבואתו של ישעיה בפרק ב':

מרכז רוחני ודתי לכל האומות: "נכון יהיה הר 
בית ה' בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו 
לאומות:  הדרכה  מרכז  הגויים",  כל  אליו 
"ואמרו: קומו ונעלה ... ויורנו מדרכיו ונלכה 
באורחותיו", מרכז של שפיטת צדק: "ושפט 
ומרכז של  והוכיח לעמים רבים"  בין הגויים 
שלום: "וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם 
למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו 

עוד מלחמה".
המצב הירוד של עם ישראל בימי ישעיה, לא 
ושם  הגדול,  העתיד  אל  להמריא  ממנו  מנע 
לנעוץ את המבט על מגמתו של עם ישראל. 
אולם, כל חזון לאומי גדול, יוצא אל הפועל 
על ידי הנפשות הפועלות. ואם הפרט לא יניף 
בגובה עליון,  וינעץ אותו  את הדגל הפרטי, 
גם האומה לא תוכל להתרומם אל מימושה 

סיכום אירועי פסח ביהודה ושומרון! 8
מה 
קורה

ב

פתיחת אירועי היובל לשחרור יהודה, שומרון ובקעת הירדן בחוה"מ פסח במערת המכפלה

עקיבא לונדון 4
מדור
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משק אורן2
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"בכל פעם אנו שמחים לראות את ההתלהבות של 
המבקרים שנחשפים לראשונה לגידול ארגן בארץ"

החוקים   – הציבור  לכלל  ידוע  שאינו  דבר  יש 
באופן  חלים  אינם  ישראל  בכנסת  החלים 
אוטומטי על תושבי יהודה ושומרון. באופן עקרוני, 
כל החוקים שעוברים בכנסת צריכים אישור של 
אלוף הפיקוד על מנת שהם יחולו גם על שטחי 
וזאת מכיוון שמבחינה משפטית  ושומרון  יהודה 
מדינת  של  מוחזק  כשטח  מוגדר  כולו  האזור 
בין החוקים  יוצר פער משמעותי  ישראל. הדבר 
חלק  כאשר  ישראל,  מדינת  תושבי  על  החלים 
תושבי  מיליון  לחצי  קרוב  על  חלים  מהחוקים 
ישראל  וחלק לא. אזרחי מדינת  ושומרון,  יהודה 
החובות  בכל  שחייבים  ושומרון  ביהודה  שגרים 
האזרחיות של מדינת ישראל, מצביעים לכנסת 

ובסופו של יום לא מנוהלים על ידיה. 
המראות  לעניין,  ביותר  הבולטות  הדוגמאות 
החוקים  הן  שנוצר,  מצב  את  ברורה  בצורה 
בתחום התעסוקה. בעוד שעל פי החוק במדינת 
בשעות  קטינים  העסקת  על  איסור  יש  ישראל 
בית הספר, ביהודה ושומרון אין אף חובה בעניין. 
אותו הדבר לגבי החוק שאוסר על פיטור אישה 
סיפרה  שקד  איילת  השרה  הלידה.  לאחר  מיד 
השבוע בגל"צ על מקרה חמור בו נפגעו זכויות 
עציון,  מגוש  מאישה  פניה  בזמנו  "קיבלנו  נשים, 
שפוטרה מעבודתה מיד לאחר שהיא ילדה. היא 
פנתה למפקח על דיני העבודה כדי שיעניש את 

לה?  אמר  הוא  מה  יודע  ואתה  שלה,  המעסיק 
ושומרון  ביהודה  עלייך.  חל  לא  החוק  'מצטער, 

מותר לפטר אותך גם בחופשת לידה'".
המציאות הזאת אינה קבילה בשום אופן. מציאות 
זו פוגעת מעל לכל ספק בזכויותיהם הבסיסיות 
אותם  ומפלה  ושומרון  יהודה  תושבי  של  ביותר 
ייתכן  לא  במדינה.  אחרים  אזרחים  בפני  לרעה 

שמשלמים  המדינה,  מאזרחי  חלק  בו  מצב 
ובמילואים  בסדיר  בצבא  משרתים  מיסים, 
אינם  הדמוקרטי  ההליך  בכל  חלק  ולוקחים 

אזרחים שווי זכויות בפני החוק. 
“חוק  לכותרות  שוב  עלה  האחרון  בשבוע 
שרת  הזאת  בכנסת  מקדמים  אותו  הנורמות”, 
המשפטים חה”כ איילת שקד וסגן שר הביטחון 
באופן  להחיל  המבקש  דהן,  בן  אלי  הרב  חה”כ 
על  ישראל  מדינת  חוקי  כל  את  רטרו-אקטיבי 
יעודכנו  החוק,  במסגרת  ושומרון.  יהודה  שטחי 
החוקים הרבים ש”התפספסו” עד היום, מסיבות 
מגוונות, והם יחולו בצו אלוף גם על תושבי יהודה 
שאר  על  חלים  הם  בה  צורה  באותה  ושומרון 
אזרחי המדינה. חוק זה הוא חוק שיאפשר לכל 
מקום  של  הבדל  ללא  ישראל,  מדינת  אזרחי 

מגורים, לחיות בשוויון תחת חוקיה של המדינה.
המצב כיום, בו תושבי יהודה ושומרון חיים על פי 
מערכת חוקים שונה משאר תושבי המדינה אינו 
שומרון  יהודה,  תושבי  להתקיים.  להמשיך  יכול 
האזרחית  חובתם  את  נושאים  הירדן  ובקעת 
והדמוקרטית בשמחה ובגאון מתוך אהבת העם 
יינתנו  זכויותיהם  שגם  הוא  הראוי  מן  והארץ, 

בצורה שווה כמו לשאר אזרחי מדינת ישראל. 

כל הזכויות שמורות המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
האוויר  בחיל  כקצינה  מתפקידה  השתחררה  סילבי  כאשר   ,1981 בשנת 
וחיים סיים את לימודי התואר השני במדעי החיים הגענו למושב עם בתנו 
הבכורה הילה במסגרת "בנה קן בבקעת הירדן". מהלך בו תנועת המושבים 
מיינה מתוך מאות זוגות צעירים יוצאי צבא, את המתאימים ביותר לחיזוק 
ילדים  שגידול  אמונה  לנו  הייתה  הירדן.  בבקעת  החקלאית  ההתיישבות 

במושב ועבודת האדמה הם הדברים המתאימים לנו ביותר. 
האדמות  את  לעבד  התחלנו  במושב  הצעירים  החקלאים  יתר  כמו 
ולהתנסות בשלל גידולים כמו אבטיח אדום וצהוב, מלון, גמבה, חציל, כרוב 
סיני, חסה ועוד. כדי לבדוק את התאמתם לתנאי האזור ואת יתרונם יחסית 

לאזורי גידול אחרים בארץ.
מה מייחד את העסק שלכם?

וכן  ובאיכות שמן הארגן הטהור,  ובעולם באמינות  ידוע בארץ  אורן  משק 
הידועים  בגידולים  התמחינו  השנים  במהלך  הלקוח.  עם  האישי  בקשר 
המקומי  לשוק  והמיועדים  הבריאותיות  ובסגולותיהם  המעולה  באיכותם 
וליצוא: ענבי מאכל מתוקים ללא חרצנים, ירוקים מתוקים מזן "ארלי סוויט" 
וענבים אדומים מדהימים בטעמם מזן "פליים סידלס", תאנים ברזילאיות 
שטעמן מתוק ומיוחד ועוד. אך גולת הכותרת במשק הוא מטע עצי ארגן 

שמאגוזיו אנו מפיקים אצלנו בבית הבד את שמן הארגן.
מוצר שהייתם רוצים להמליץ עליו?

שלנו,  במשק  ארגן  שמן  להפקת  הבד  ובית  המבקרים  במרכז  ביקור 
במסגרתו תינתן הצצה לחיי משפחת חקלאים בבקעת הירדן, יינתן הסבר 
על ההתיישבות החקלאית, יתקיים סיור במטעים בליווי הסברים שיאפשרו 

עץ  על  במצגת  נצפה  ובפירות,  בעצים  והטיפול  הגידול  אופן  את  להכיר 
הארגן ועל שמן הארגן הידוע בסגולותיו המיוחדות לבריאות ולטיפוח הגוף 
ולבסוף ניתן יהיה לחוש ולטעום ולרכוש מתוצרת המשק: שמן ארגן, תאנים 

ענבים ותמרים לפי עונות השנה.
לאורך כל השנה ניתן לרכוש אצלנו במשק שמן ארגן 100% טהור הידוע 

ביכולותיו לסייע לחיסון ובריאות הגוף, לאיזון לחץ דם, סכרת וכולסטרול.
מי האישיות שהכי הייתם רוצים כלקוח?

בכל פעם אנו שמחים לראות את ההתלהבות של המבקרים שנחשפים 
יוצאי  של  מהתגובות  במיוחד  נהנים  ואנו  בארץ,  ארגן  לגידול  לראשונה 
מרוקו אשר מכירים היטב את שמן הארגן ותכונותיו ושעד הביקור אצלנו 

האמינו שרק באזור אגדיר גדלים עצי ארגן.

עסק שלנו

סילבי וחיים אורן 
הבעלים של משק אורן בנתיב הגדוד

 www.arganoil.co.il 054-2326116

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

פתוח

קבילה  אינה  הזאת  המציאות 
פוגעת  זו  מציאות  אופן.  בשום 
בזכויותיהם  ספק  לכל  מעל 
תושבי  של  ביותר  הבסיסיות 
אותם  ומפלה  ושומרון  יהודה 
אחרים  אזרחים  בפני  לרעה 
ייתכן מצב בו חלק  במדינה. לא 
שמשלמים  המדינה,  מאזרחי 
בסדיר  בצבא  משרתים  מיסים, 
בכל  חלק  ולוקחים  ובמילואים 
ההליך הדמוקרטי אינם אזרחים 

שווי זכויות בפני החוק
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המשך דבר תורה מעמוד השער קדושים תהיו

העצמי, ומילוי שאיפותיה העולמיות.
קדושים תהיו! לא פחות מכך! זו הוראתה של 

התורה.
הרמח"ל, בספרו מסילת ישרים, מעביר אותנו 
בקו עולה, משך עשרים ושישה פרקים. לאחר 
מגיעים  אנו  השלבים,  בסולם  הדרגתי  טיפוס 
התורה,  והנה,  הקדושה.  פרק  האחרון:  לפרק 
את  עלינו  מטילה  מספקת,  הכנה  בלא  כאילו 
הציווי: קדושים תהיו! אכן, זו דרכה של תורה: 
לשאוף אל רף גבוה גבוה, כדי שתהא המטרה 
ברורה לעינינו, גם בשלבים ההתחלתיים בדרך.

להיות  מאליה:  מתבקשת  העולה,  השאלה 
נתקרב,  כיצד  רוחנית.  משימה  זוהי  קדושים 
התורה  הנכספת?  המטרה  אל  בדרך,  נתחיל 
בנושאים  זהירות  ברורה:  דרך  לפנינו  פורשת 
שבין אדם לחברו: לא תעשוק, לא תגזול, לא 
כמוך.  לרעך  ואהבת  תשנא,  לא  רכיל,  תלך 

זהירות בסוגיות שבינו לבינה: ניאוף ועוד ועוד. 
לא  אם  לרגלינו:  נר  להיות  חייבים  אלה,  כל 
נשמור על צניעות בכל אורחות חיינו, צניעות 
בין  במשכורות, צניעות בלבוש הולם, צניעות 

אשר  יציב  בסיס  לבנות  נוכל  לא  הנוער,  בני 
ממנו נתקדם אל העתיד. העתיד, דורש מאתנו 
אורח חיים של קדושה, ומשם נעפיל להיות גם 

אור לגויים.

במלאת 13 שנים להרצחו של בננו

ר' גדעון ליכטרמן הי"ד 
נקיים התיחדות עם זכרו ביום חמישי כז' ניסן ]5.5.16[

במקום הפיגוע ]"דרך - גדעון"[ ליד קידה, בשעה 6 אחה"צ.
מוקירי זכרו יכבדוהו בנוכחותם.

תשומת לבכם!
עליה לקברו בשער "ברוש", בחיפה, תהיה אי"ה ביום ג', ב' אייר בשעה 6 בערב.

      "מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד".
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כרמל  הישוב  ממקימי  לונדון,  עקיבא  ד”ר 
וממקימי ישובי דרום הר חברון. בשנים שלאחר 
הר  הישוב עבד כמנהל החברה לפיתוח  הקמת 
חברון וניהל את החברה לפיתוח העיר העתיקה 
אגרונומיה  כרכז  לונדון  משמש  כיום  סוסיא. 
עקיבא  לזוג  לישראל.  הראשית  הרבנות  מטעם 

ושרה לונדון יש תשעה ילדים.
“איפה שאתם רוצים להקים ישוב אני אעזור לכם, 
רק דבר אחד תדעו – בדרום הר חברון לא תהיה 
וחבריו  לעקיבא  נאמר  כך  יהודית”.  התיישבות 

כשרצו להתיישב בהר חברון. 
וחבריו  לונדון  עקיבא  התאספו   1980 בשנת 
לעשות  והחליטו  הצבאי  שירותם  סיום  לקראת 
הלכו  לצוות  מחבריהם  חלק  משמעותי.  מעשה 
החבורה  אותה  אך  ללמוד,  הלכו  חלקם  לעבוד, 
להתיישבות.  שיועד  גרעין  להקמת  התאספה 
המשפט שנכתב בתחילת הראיון נשמע באוזניהם 
של חברי הגרעין מגדעון ויתקון, מי שהיה אז מנהל 
מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית. עם גדעון 

הם קבעו פגישה שלהפתעתם נחלה אכזבה.
“גדעון ויתקון היה אחראי על ההתיישבות מרחובות 
עד שארם א-שייח. בסיני הייתה ממש התיישבות – 
ערים וישובים. אחרי כמה חודשים הוא קיבל אותנו 
ממש  אנחנו,  מי  לו  והסברנו  באנו  אצלו.  לפגישה 
חזון שלם. הוא שאל קצת שאלות ואז עצר אותנו 
אך  רציניים,  חבר’ה  לו  נראים  שאנחנו  לנו  ואמר 
יהודים בדרום  יקומו ישובים  עמד על דעתו שלא 
קשה  חברון  הר  שדרום  הסביר  הוא  חברון.  הר 
אין  כבישים,  בה  שאין  מכיוון  אדם  למגורי  מאוד 
מים, אין שום תשתיות ואין אדמות חקלאיות. יצאנו 
מהפגישה בפחי נפש - היה מאכזב מאוד. אמרנו 
לעצמנו שאם נסגרה דלת אחת כנראה שתפתח 

אחרת”.
הגרעין  את  ליישב  רוצים  שאתם  החלטתם  למה 

דווקא בדרום הר חברון?
פנינו  גרעין  להקים  הראשונית  ההחלטה  “לאחר 
לפועל המזרחי ואז לאמנה. מי שעמדו אז בראש 
אמנה היו אורי אליצור ואורי אריאל. נפגשנו איתם, 
פתחנו מפות והסתכלנו על כל החלק בין ירושלים 
לקו באר שבע - ערד. מה שראינו לפנינו זה שפרט 

ב-1968,  לקרקע  שעלתה  ארבע-חברון  לקריית 
ריק  היה  האזור  יתר  כל  שבות,  ואלון  עציון  כפר 

לגמרי מהתיישבות יהודית”.
ידעתם שזה המצב?

למשל  אני  חברון.  הר  בדרום  המון  טיילנו  “כן, 
בחפירות  השתתפתי   1972  -  1969 השנים  בן 
של בית הכנסת העתיק של סוסיא, שאותן חפר 

שמריה גוטמן, כך שהכרתי את המקום לפני כן”.
דרכים  שתי  היו  ימים  באותם  ישוב  להקים  כדי 
היהודית  הסוכנות  דרך  הראשונה  מרכזיות: 
הקמת   – הצבא  באמצעות  הייתה  והשנייה 
היאחזות נח”ל במקום שלימים יהפוך להיות ישוב 

קבע אזרחי.
“פנינו בבקשה לפגישה עם סגן שר הביטחון דאז – 
מרדכי ציפורי. הוא הזמין אותנו ביום שישי בצהרים 
למפגש. אפילו לא ידענו אם נספיק להגיע הביתה 
לשבת אבל ידענו שזה שווה לנו. סיפרנו לו את כל 
הסיפור, מי אנחנו, היכן אנחנו רוצים להתיישב ומה 
החזון שלנו. הוא עצר אותנו ואמר ‘תדעו לכם שזה 
רעיון שלי’. אם אתם מסכימים שזה רעיון שלי אני 
אעזור לכם. לא הבנו את פשר הדברים, אמרנו לו 

שאנחנו מסכימים, לחצנו ידיים ויצאנו מהמקום”.
מה קרה לאחר אותה פגישה?

“עברו שלושה חודשים, ואני נוסע בכביש מקריית 
ואני רואה שם פג’ו טנדר עם  ארבע לכיוון כרמל 
כובעים  עם  ישראלים  חבר’ה  שני  צהוב.  מספר 
מה  ‘תגידו,  אותם  שואל  ואני  כאלה  אוסטרלים 
אתם עושים פה?’, והם אומרים לי ‘אנחנו לא ממש 
יודעים’. ניסיתי בכל זאת להבין ושאלתי שוב. הם 
וסיפרו  מודדים מטעם משרד הביטחון  ענו שהם 

שביקשו מהם למדוד שתי גבעות באזור”.
כבר  המודדים  את  שראיתי  אחרי  חודשים  “כמה 
ראיתי טרקטורים ששיטחו את הגבעות. על שתי 

הגבעות הקימו שתי היאחזויות - כרמל ומעון”.
ובנות  בנים  יחד כשלושים  נאספו  זה  כשראו את 
להגשים  מנת  על  דאגות,  נטולי  צבא,  משוחררי 
לונדון שימש כחבר במזכירות  את החזון החדש. 
הגרעין, שאז נקרא גרעין זיף, אבל השטח המיועד 
טרם התקבל ובמקומם מי שישב על הגבעות היו 

חיילי הנח”ל. 
גרעין,  ממש  היינו  כבר  תקופה  באותה  “אנחנו 
אני  בערד.  דירות  שכרנו  לאיבוד  נלך  שלא  וכדי 
בתוך  שם  התנהלנו  תקופה.  באותה  התחתנתי 

ביום  ערד.  בתל  חקלאות  שטחי  קיבלנו  ישוב, 
ובערב היינו עירונים”. בערד ערכו  היינו חקלאיים 
לקום:  שהולך  לישוב  בנוגע  ישיבות  הגרעין  חברי 
בהמשך.  להיות  הולך  ומה  הישוב  אופי  פרנסה, 
יוכלו לקבל את  בציפייה דרוכה הם חיכו ליום בו 
מפתח הכניסה ולהתיישב. שמונה חודשים לאחר 
שהוקמה ההיאחזות, ב-10 בספטמבר שנת 1981, 

חל טקס האזרוח של היאחזות כרמל.
מה זכור לך מטקס האזרוח?

“הנחל עשה טקס מאוד יפה. אריאל שרון, ששימש 
וגם רפול. דבר  אז כשר החקלאות, הגיע למקום 
מול  הראשונות  כשבשורות  היה  מעניין  מאוד 
להבין  ניסיתי  שמורות.  שורות   4  -  3 היו  הבימה 
גרעין, אך מסתבר  זה בשבילנו, בתור חברי  אולי 
שזה לא היה בשבילנו וגם לא בשביל אנשי צבא. 
הגיעו  ערבים.  רק  זה  שם  שיושב  שמי  מסתבר 
יטא,  האיזור:  מכל  הכפרים  נכבדי  כ-120  לטקס 

סמוע, בני נעים, תרקומיא.
לאורך כל הטקס הדבר היחיד שעניין אותי הייתה 
לי  היה  החבורה  בתוך  הגיעו.  הם  למה  השאלה 
של  המוכתר  היה  והוא  איסמעיל  לו  שקראו  ידיד 
עם  חגיגיות  גלביות  עם  הגיעו  הנכבדים  כל  יטא. 
זהב וכל אחד בא גם עם שברייה - חרב באורך של 
בדיקה  אמצעי  ושום  מגנומטר  שאין  כמובן  מטר. 
כשנגמר  חשובים.  אישים  מסתובבים  ובמקום 
הטקס הלכתי לאיסמעיל ושאלתי אותו למה הם 
הגיעו לטקס. הוא היה אדם מבוגר והוא סיפר לי 
האנגלים,  את  הטורקים,  את  פה  ראיתי  ‘אני  כך: 
את הירדנים ועכשיו אני רואה אתכם. אתם העם 
מהם  אחד  אף  פה.  ששולט  רואה  שאני  הרביעי 
עודף,  סרח  היינו  בכלל.  הזה  באזור  התעניין  לא 
אף אחד לא התייחס אלינו. ואני אומר לך ככה - 
אתם באים לפה ואתם יושבים על אדמות מדינה 
– אם יביאו לכם כביש גם לנו יביאו, אם יביאו לכם 

חשמל ומים גם לנו יביאו’, וכך באמת היה”.
במה עסקת לאחר שעברתם לגור בכרמל?

הר  לפיתוח  החברה  את  ניהלתי  הראשון  “בשלב 
חברון ולאחר מכן עברתי לפיתוח העיר העתיקה 
כלום.  שם  היה  לא  הכנסת  לבית  פרט  סוסיא, 
והמרכז  את כל הדרך שהובילה מהציר המזרחי 

מבקרים וככלל כל החפירות והשבילים שהיו”.
באותם זמנים הם עבדו על סלילת כבישים, בניית 
מבנים חדשים וכמובן הקמת ישובים ככל הניתן. 

מדור
המייסדים

ראיון עם עקיבא לונדון
הר חברון 

// 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

טרקטורים מכשירים את הקרקע לקראת מעבר הישוב בית יתיר ממחנה יתיר למשטרת לוציפר
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כרמל הוקם כמושב שיתופי והשטחים החקלאיים 
הוקמו  הזמן  עם  וסמוע.  יטא  לכפרים  מעבר  היו 
זרם  תשתיות, המכליות הוחלפו בברזים, חשמל 
בבתים ורק טלפון לא היה. “אם היינו רוצים לדבר 
כדי  ארבע  לקריית  לנסוע  צריכים  היינו  בטלפון 

רשימה  לו  עושים  היו  נוסע  שהיה  מי  להתקשר. 
שהוא  מה  ורשם  מספר  נתן  אחד  כל   – מכולם 
נוצרות  היו  ולפעמים  למשפחה  שימסרו  רוצה 
מסוים  זוג  של  הורים  פתאום  לדוגמה,  טעויות. 
הגיעו לשבת בהפתעה. אחרי כמה זמן בזק כבר 

הגיעו והתקינו לנו טלפון”.
בהן כרמל עמדה על הקרקע  לאחר כמה שנים 
כישוב מן המניין, החליטו הזוג לונדון להעביר את 

מגוריהם לישוב השכן סוסיא.
כיום, המועצה האזורית הר חברון מונה 17 ישובים 
מתגוררות  בכרמל  ההר.  כל  פני  על  שפרוסים 
כ-90 משפחות ובסוסיא כ-180 - 190 משפחות. 
כי  יודעים  אנו  האחרונה  השנה  של  הנתונים  לפי 
ב-4.3%  גדלה  חברון  בהר  היהודית  האוכלוסייה 

בשנה, נתון מדהים בפני עצמו. 
מה היעד הבא?

הסברה  כל  קודם  יעדים:  כמה  הוא  הבא  “היעד 
הפוליטית,  הקשת  קצוות  מכל  אנשים  להביא   -
את  להם  ולהראות  ועיתונאים  השפעה  אנשי 
המקום. כמובן, לעבות את הישובים ולהגיע למסה 
קריטית בישובים - מינימום 250 משפחות בישוב. 
מפה אין דרך חזרה. המדינה היום מאוד מקשה 
ישוב  כל  שבו  למצב  להגיע  צריכים  ואנחנו  עלינו 
גדל בצורה מאסיבית ככל הניתן וככל שהישובים 
יהיו יותר מפותחים כך יימשכו עוד אנשים. כמובן 
שהקהילות עצמם יעבדו כמו שצריך ויתמכו אחד 

בשני ואם נוכל להקים עוד ישובים מה טוב”.

ליו"ר תנועת ישראל שלי 

שרה העצני-כהן, 
ברכות לרגל זכייתך בפרס "רוח ציון" ליזמות צעירה 

במפעל פרס מוסקוביץ' יחד עם יהודה הראל, קרוליין גליק, 
הרב בני אלון וגילי כהן.

המשיכי הלאה בפעילותך החשובה 
למען חיזוק הציונות ומדינת ישראל.
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אז זהו, שלא יפה ולא תואר.
כן, זו האמת, אין לי תואר.

תואר  עושים  כולם  שבהן  בשנים  כי  לי?  אין  למה 
יהדות,  למדתי  אחרים.  דברים  לעשות  בחרתי 
מודה  אני  היום  ועד  חיי,  את  שינה  שכמובן  מה 
ללמוד  התחלתי  כך  אחר  שעשיתי.  הבחירה  על 
עיצוב קרמי בבצלאל, באמצע הסמסטר הראשון 
ההגשות  על  לחלום  שהתחלתי  וביום  התחתנתי, 
לוורידים.  לי  נכנסה  לי הבנתי שבצלאל  שמחכות 
סוף  לקראת  להשתעבד.  לי  התאים  לא  ווואלה, 
היתה  וזו  בהיריון,  שאני  לגלות  שמחתי  הסמסטר 
די  במשך  מאז,  ולעזוב.  לקום  טובה  הכי  הסיבה 

הרבה שנים, עשיתי תואר בלגדל את הילדים.
הרגשתי שאני רוצה להיות איתם. מהיכרות עמוקה 
להתפשר  מסוגלת  לא  שאני  ידעתי  עצמי  עם 
פרפקציוניזם  של  הקטלני  והשילוב  כלום,  על 
ופאטאליזם השאיר אותי בבית הרבה מאוד שנים. 
יש לי מלא חברות שעשו את זה, גם ילדו וגם למדו 
והצליח להן בענק, ילדים מקסימים ותואר מושלם, 
אבל אני ידעתי שאני לא כזו. לא זורמת, לא קלילה 

ולא יודעת להבריז.
שלא תבינו לא נכון, אני לא מתחרטת לרגע. בשש 
ואני  לבית,  מחוץ  עובדת  אני  האחרונות  שנים 
עומדת  הייתי  לא  נכונה.  בחירה  שעשיתי  מבינה 
היו  שהילדים  למרות  לעבוד,  כשהתחלתי  בזה. 
בין  נקרעת  ממש  שאני  הרגשתי  גדולים  די  כבר 
לעצמי  הבטחתי  חמישי  יום  כל  לעבודה.  הבית 
שנתיים  לי  לקח  מתפטרת.  אני  ראשון  שביום 
להתאזן, להרגיש שהצלחתי לנשום בתוך הטרוף 
הזה, וכשהתחלתי להירגע ולהרים את הראש וגם 
חריגה.  אני  כמה  עד  הבנתי   - מסביב  להסתכל 
שניים,  אפילו  תואר,  היה  מסביבי  לכולם  כמעט 
הקידום  יכולת  וגם  שלהם  והדירוג  המשכורת 
שלהם - היו ועדיין הרבה מעבר לשלי. כשהעזתי 
מחכה  מה  להבין  לנסות  גם  שנתיים  עוד  כעבור 
שלא  לא  הרבה.  שלא  הבנתי  קידום,  מבחינת  לי 
ממש  זה  אבל  ישמחו,  מאוד  אותי,  לקדם  ישמחו 

בלתי אפשרי כשעובדים בלי תואר.
מידי פעם זכיתי לקבל גם שיחות טלפון מעניינות 
חברת  שאקבל,  דמיינתי  שלא  הצעות  עם 

שהשיחה  ולמרות  פה,  משרה  שם,  דירקטוריון 
נפתחה ב"שמענו עלייך דברים מצוינים", או "קיבלנו 
לה  הסתיימה  מאוד  מהר  טובות",  ממש  המלצות 

השיחה ב"טוב, חבל, אבל בלי תואר זה לא ילך".
לפני בערך חודש זומנתי לפגישה שכזו. על הפרק 
ומה  עליי  לשמוע  ביקשו  מעניינות.  הצעות  כמה 
אני עושה. גם הם קיבלו המלצות חמות. סיפרתי 
על עצמי והשיחה הייתה ממש טובה, עד שהגענו 
איתי  שנפגשה  הבחורה  של  פניה  התואר.  לנושא 
מאה  איזה  לה  שיש  לציין  מיותר  בתדהמה.  הוכו 
תארים. הרגשתי איך בשנייה אחת כל מה שהיא 

חשבה עליי או לגביי נגמר.
יודעת  אני  לעזאזל,  קשה.  בתחושה  משם  יצאתי 
מה אני שווה, אני יודעת כמה יכולות, כוחות, כישרון 
ורצון טוב יש לי, אני יודעת מה אני מסוגלת לעשות. 
אבל בלי התואר אני פשוט לא שווה כלום. סליחה 
תארים  שני  עם  אנשים  יש  אבל  השחצנות,  על 
מסוגלת.  שאני  ממה  חצי  לעשות  מסוגלים  שלא 
של  המוכרות  התחושות  איך  הרגשתי  מאד  מהר 
ובאמת  עוצמה,  מקבלות  כלום"  שווה  לא  "אני 
באותו רגע הרגשתי כזו. ואז בדרכי חזרה הביתה 
התקשר אחד הילדים, רגש אדיר של אהבה הציף 
שיבוא  בטוחה  מתחרטת.  לא  שאני  והבנתי  אותי, 
למרות  בו,  לנפנף  שאוכל  תואר  כבר  ואעשה  יום 
שסביר להניח שעד שזה יקרה אף אחד כבר לא 
ממש יתעניין בי, כי מה לעשות, במציאות האכזרית 
הזו של שוק העבודה יש גיל מסוים שבו אתה כבר 
נחשב ענתיקה, או אם להגיד את זה בעדינות, יש 

חבר'ה צעירים הרבה יותר מוכשרים.
העצמיים  הרחמים  שלב  את  שעברתי  אחרי 
לא  זה  אבל  שלי  היא  הבעיה  שאמנם  החלטתי 
לפי  נמדדים  שאנחנו  העובדה  אצלי.  מתחיל 
חלק  היא  שלנו  היכולות  לפי  ולא  שלנו  התארים 
מה  על  ולא  הקנקן  על  שמסתכלת  ממערכת 

שלנו  הגדולות  החולשות  אחת  זו  בתוכו.  שיש 
לא  ובטח  האקדמיה  נגד  יוצאת  לא  אני  כתרבות. 
שלא  בטוחה  ואני  ולהתפתח,  ללמוד  הרצון  נגד 
הייתי רוצה להיבדק על ידי רופא שלא למד רפואה 
אני  הבית,  את  לי  יבנה  תואר  ללא  שמהנדס  ולא 
רק מקווה שנדע לתת גם מקום לאלו שאין להם 
תואר, מכל מיני סיבות, אבל יש להם את הכישורים 

והיכולות.
היא  אותי  שליוותה  החזקות  התחושות  אחת 
להעסיק  הסכים  שכן  אחד  מקום  שיש  העובדה 
אותי למרות שאין לי תואר, ועל האמון הגדול הזה 
אני בהחלט מודה ומאד מאד מעריכה. יודעת היום 

עד כמה זה בכלל לא ברור מאליו.
לפני כמה שבועות קראתי הספד שכתב העיתונאי 
שעלתה  פשוטה  אשה  שלו,  אמא  על  אידר  דרור 
מאירן ובעמל רב גידלה את ילדיה. הדברים שכתב 
על אמו ריגשו אותי מאד. התחושה הכי משמעותית 
שליוותה אותי הייתה שיש כאן אמת גדולה. עם כל 
את  לממש  ולהתפתח,  להתקדם  שלי  השאיפה 
היכולות שטמונות בי, לעשות ולתרום, בסוף הדבר 
ילדיי,  חמשת  יהיה  בחיי  שאעשה  משמעותי  הכי 
שהשקעתי  והמסירות,  האהבה  והמחשבה,  הזמן 
המשפחות  להיות,  יצמחו  שהם  האנשים  בהם. 
זו השליחות הכי גדולה שלי בעולם.  יקימו,  שב"ה 
יודעת שזה אולי ירגיז את חלקכן, ובטח אקבל לא 
מעט ביקורות על מה שנכתב כאן, אבל אני יודעת 
בוודאות פנימית כזו מוחלטת שזה הדבר האמיתי.

כמובן, יש שלב בחיים לכל דבר, ויש גם אופי שונה 
לכל אחת, וישנן נשים שטוב להן לעבוד ובמקביל 
מאד  הזו  הידיעה  עבורי  נהדרות.  אמהות  גם  הן 
מחזקת, אז אין לי תואר ואולי לא אוכל להתקדם 
מקצועית, וגם המשכורת שלי לא תהיה כנראה כל 
כך גבוהה, אבל עשיתי את מה שהאמנתי בו, ואני 

לא מצטערת. 

יפת תואר

mitnachlot.co.il תמר אסרף  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה
 8 בניסן  ל’   / הירדן  בבקעת  לוחמים  שירי  ערב 

במאי
האזורית  המועצה  הקרוב,  הזיכרון  יום  לקראת 
בקעת הירדן מזמינה אתכם לערב לירי מרגש של 
שירי לוחמים עם הזמרת סי היימן. בערב יושרו שירי 
בשעה  וזיכרון.  מלחמות  שירי  היפה,  ישראל  ארץ 
הכניסה  המתנ”ס.  של  התרבות  בהיכל   21:00

חופשית. לפרטים: 02-9941410.

10 במאי שרים וזוכרים בהר חברון / ב’ באייר 
בערב יום הזיכרון אתם מוזמנים להגיע להר חברון ולהשתתף בתוכנית המיוחדת ליום הזיכרון. הערב יחל 
עם “בדרכן” – סרטים בעקבות נשים מהר חברון, וימשיך בשירים אל תוך הלילה בליווי נגינה והקרנת מילות 

השירים. בשעה 21:15 בבניין המועצה במיתרים.

 / טקס אזכרה לחללי גוש עציון בכפר עציון 
10 במאי ב’ באייר 

בגוש עציון זוכרים את חללי גוש עציון ומזמינים 
עדויות  עם  ושיחה  בטקס  להשתתף  אתכם 
בסופו  עציון.  כפר  קיבוץ  של  האירועים  באולם 
לוחמים עם להקת  ייערך ערב שירי  של הערב 

'הכפר'. בשעה 20:15. הכניסה חופשית. 

שלישי 10 במאי

50 10

1/16

893,000
10 50 50

052-5665993
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יש”ע שלנו  8

 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: פני אלימלך, אוריה הלר, Bangin, מאיר ברכיה, מרכז קטיף, תיירות גוש 

עציון, דוברות מועצת שומרון, אסנת לדרר תיירות חבל יתיר, יונתן שמיר הפקה: יש 
 perla@myesha.org.il :שחר הפקות  בע"מ לתגובות

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

סיכום מצולם של אירועי חול המועד פסח 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן

בטוח שנהניתם

לקראת חג הפסח קראו בתיירות 
חבל יתיר לצאת מהמסך ולהשתתף 
בפסטיבל שירת האביב בחבל יתיר 

בו השתתפו למעלה מרבבת מטיילים 
בימי חול המועד.

בקרני שומרון פקדו כ-800 מבקרים 
מידי יום את שמורת נחל קנה, 

הנחשבת השמורה לאחת השמורות 
היפות ביותר באזור המרכז והשומרון.

בשומרון מסכמים בסיפוק רב את 
אירועי החג בשומרון. עשרות אלפי 
בני אדם טיילו בשומרון במהלך חג 

הפסח, והתנועה הערה ביותר נרשמה 
בפסטיבל המרפסת של המדינה 

בפדואל, ובגן הלאומי סבסטיה אליו 
הגיעו מטיילים רבים למרות השרב.

עשרות אלפים טיילו במהלך חול המועד 
פסח באתרי התיירות הרבים בגוש עציון. 
מעיינות הגוש שקקו מים, מתחמי הפעילויות 
ברחבי הגוש הציעו טיולים והפעלות לכל 
הגילאים, ומכל פארק היתמר עשן המנגלים 
במתחמי הפיקניקים. 

באירוע ענק ברחבת מערת המכפלה ציינו בחוה"מ את פתיחת שנת היובל 
למלחמת ששת הימים ולשחרור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. האירוע 
התקיים בהשתפות הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, ראש מרכז ישיבות 
בני עקיבא הרב חיים דרוקמן, השרה איילת שקד, השר אורי אריאל, 
סגן השר איוב קרא, סגן השר הרב אלי בן דהן, וחברי הכנסת בצלאל 
סמוטריץ, שולי מועלם, אורן חזן, ניסן סלומיאנסקי, מוטי יוגב, הרב מנחם 
פליקס מראשוני המתיישבים, גואל הקרקעות משה זר, יו"ר מועצת יש"ע 
אבי רואה, ראש מועצת קרני שומרון יגאל להב ועוד.

בפסטיבל ‘בשביל הבקעה’ בבקעת הירדן נהנו אלפי המטיילים מסיורים באזור, 
פגישות עם חקלאים, שלל דוכני יצירה, מכירה ומזון, פארק אתגרים, מופעי סטנדאפ 

ושירה בציבור.

הר חברון

קרני שומרון

שומרון

חברון

בקעת הירדן

בנימין

גוש עציון

קדומים

מרכז קטיף

למעלה מ-60 אלף מטיילים פקדו בימי 
חול המועד את נופי התנ”ך שבחבל בנימין. 
כמות המבקרים בשביל המעיינות עלתה 
על כל הציפיות, אתר שילה הקדומה היה 
עמוס מבקרים ובכלל, בחבל בנימין היו 
שפע מטיילים.

קדומים עלתה על מפת התיירות הארצית 
בחול המועד פסח עם פארק הצנירים 

המיוחד שהוקם ביוזמת המועצה, צעדת 
האמונה לזכר הנרצחים הי"ד והמשחקייה 

שנפתחה לאחרונה במועצה.

חגיגת חוה"מ פסח במרכז קטיף שבניצן 
כללה פסטיבל חול, אותו פקדו מאות 

מבקרים, כאשר התקיימה לראשונה פעילות 
"בונים את גוש קטיף" המשחזרת את ישובי 

גוש קטיף באמצעות בנייה מלגו.


