ל"ג בעומר ביריחו
ילדי הישוב מבואות יריחו שבבקעת הירדן מתכוננים למדורת ל"ג בעומר
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שלנו

 | 480במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ו |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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6

אביבה דהמן

מדור
המייסדים

האביב כבר כאן והשדות והכרמים
של יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
מלאים בכל טוב הארץ .מדי
שנה מאות זנים של היבול הטוב
ביותר מגיע לשווקים וחנויות
ברחבי העולם ,רק בגלל הטעם
הנפלא שאפשר למצוא רק בארץ
שבורכה על ידי הקב”ה .החקלאות
היא ערך עמוק בקשר שבין
עם ישראל לארצו ,והחקלאים
הם אלה שבידיהם שומרים על
גבולותיה של מדינת ישראל.
השבוע בישעמדה – התפקיד של
החקלאות ביהודה ושומרון.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:58
19:18
18:11

יציאה
20:20
20:22
20:24

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:13
19:16
18:08

יציאה
20:16
20:21
20:20

להיות אשת חיל

ברשת

8

מה
קורה

החתנים של יהודה ושומרון

על הפרשה  -בחוקותי
ועץ השדה יתן פריו

״א

ם בחוקותי תלכו ואת מצוותי
תשמרו ועשיתם אותם ונתתי
גשמיכם בעתם ונתנה הארץ
יבולה ועץ השדה יתן פריו" .רש"י מפרש,
"ועץ השדה  -הן אילני סרק ועתידין לעשות
פירות".
ולכאורה ,אף היום יש לכל עץ פירות
(הבלוט והאצטרובל וכד')?
וכי הברכה היא שהאילנות יהפכו טבעם,
ואילני-סרק יתנו פירות הנאכלים לאדם
כזית ותמר?!
ניתן לומר ,כי הברכה היא שהאנושות
תתעלה ותתפתח ותוכל להפיק תועלת
מכל דבר ,עד שלא יהיה דבר שאינו נותן
פירות ,שלא יהיה סרק .היום פוגשים אנו
אף תופעות טבע שאין אנו רואים כל ברכה

מצטרפים לקהילת
כרמי גת
כי היא סרוגה עליכם בול!

הרב איציק אמיתי
ראש ישיבת 'הר שלום חומש' ,אשתמוע ,הר חברון

בהן ,כמו רעידת אדמה והרי געש אשר רק
מזיקים וכמו ברד שלעתים מזיק וכן תופעות
כמו הרים ,עמקים וסלעים שלא במחצבה,
שאין אנו יודעים איזו ברכה יש בהם.
לעתים ,פוגשים אדם אשר אומרים עליו
שאינו מזיק ואינו מועיל ,וכן דעה ,הלך
רוח והשקפת עולם שנראה שאין בהן שום
תועלת .אך העולם מתקדם וממה שסברו
פעם שאין בו תועלת  -מוצאים ומגלים
ברכה.
הראשון שגילה נפט בשדהו ,ודאי חשב כי
חומר שומני מלכלך ומסריח זה רק מונע
גידול חקלאי בשדה ,אך לימים התברר כי
יש בכך ברכה רבה( ,וכן בחומרים שבים
המלח וכיו"ב) כפי שגילו שמצמח "סירה-
קוצנית" ניתן להפיק תרופות.
המשך בעמוד 3

לס רו גים יש בית חדש
1-700-500-555
www.bemuna.co.il
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המערכת

יפה וגם פורחת

ישעמדה
תקופת האביב ,שמגיעה לשיאה בעת הזו של
השנה ,מביאה יחד אתה מרבדי ענק ירוקים
שמשתלטים על כל חלקה טובה ברחבי הארץ.
ממעוף הציפור ,ניתן לראות את ארץ ישראל
זורחת במלוא פריחתה ומוציאה את מגוון עליה
ופירותיה בצבעים יפיפיים של התחדשות.
אנחנו רואים כי הבטחתו של הקב”ה לעם
ישראל ערב כניסתם לארץ מתקיימת אל מול
עינינו“ :כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה,
ארץ נחלי מים ,עיינות ותהומות יוצאים בבקעה
ובהר .ארץ חיטה ושעורה ,וגפן ותאנה ורימון,
ארץ זית שמן ודבש".
כמתואר בפסוק ,אחד המשאבים החשובים
ביותר ,בהם השתבחה ארץ ישראל ,הוא
החקלאות .נראה שאזור יהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ,מצליח להצמיח חקלאות
מהטובות ביותר בארץ .כרמי הגפנים
שמופקים ליין בעשרות מיקבי יהודה ושומרון
זוכים שנה אחר שנה במקומות הראשונים
בתחרויות בינלאומיות ,התמרים שגדלים
בבקעת הירדן ובמגילות מיוצאים לרחבי
העולם בתפוצות ענק ושמן הזית ,הפטריות
והתבלינים שיוצאים מאדמת יו”ש מגיעים
כמעט לכל בית בישראל ותורמים לכלכת
מדינת ישראל בכל תחומי המשק.
אז קצת נתונים :ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
מעבדים כיום קרוב ל )!( 90,000-דונם של
חקלאות יהודית אשר מתפרסת בכל השטח
הענק .מתוך הדונמים האלה ,כ20,000-

כל שדה שנחרש וכל עץ
שנשתל מציבים עובדה בפני מי
שמנסים לערער על הימצאותנו
בכל שטחי ארץ ישראל כי
הארץ היא שלנו ולעולם לא
נעזבנה .החקלאים בכל שטחי
ארץ ישראל ,ובעיקר ביו”ש,
הם הקושרים את עם ישראל
לארצו ,מכיוון שהקשר העמוק
עם האדמה בחרישה ,בזריעה
ובהשקיה הוא המקיים את
המהות האמתית של עם ישראל
בארץ ישראל
דונם של חקלאות נמצאים במרחב ההר,
ועוד כ 70,000-דונם שטחי חקלאות נמצאים
בבקעת הירדן .זית ,גפן ,תמר ,פרחים ,ירקות
אורגניים ,חלב עיזים ,גבינות אורגניות ועוד
רבים גדלים וצומחים בחממות ,בכרמים
ובשדות של שטחי יהודה ושומרון 60% .מיצוא
התמרים בארץ מגיע מבקעת הירדן ,ו40%-
מיצוא התבלינים .מאות אלפי בקבוקי יין איכותי
מיוצרים מידי שנה ביקבי הבוטיק בגב ההר
וחלקם מיוצא לחו”ל.

וכל זה לא בכדי ,נתוני האקלים ,הקרקע,
הטמפרטורה ,הגובה ומשטר הרוחות באזורים
שונים במרחב ,הינם אופטימאליים לגידולים
שונים של חקלאות .גובה ההר והקור הפוקד
אותו במשך השנה מתאים במיוחד לגידול
כרמי ענבים שמפיקים את היינות מהטובים
בעולם ,היובש והחום בבקעת הירדן מצמיח לנו
תמר טעים ועסיסי במיוחד שנחטף בתאווה על
ידי שווקי העולם.
מיותר לציין ,כי החקלאות היא מעבר לצורך
הפשוט ברווח כלכלי או במקום תעסוקתי.
החקלאות ,כערך ,היא שמירה בפועל על
אדמת מדינת ישראל וההתעסקות בה היא
חלוציות במלוא מובן המילה .החקלאים ,אנשי
האדמה האהובים ,הם אלה המגדירים במעשה
ידיהם היומיומי את מושג אהבת הארץ .כל
שדה שנחרש וכל עץ שנשתל מציבים עובדה
בפני מי שמנסים לערער על הימצאותנו בכל
שטחי ארץ ישראל כי הארץ היא שלנו ולעולם
לא נעזבנה .החקלאים בכל שטחי ארץ ישראל,
ובעיקר ביו”ש ,הם הקושרים את עם ישראל
לארצו ,מכיוון שהקשר העמוק עם האדמה
בחרישה ,בזריעה ובהשקיה הוא המקיים את
המהות האמתית של עם ישראל בארץ ישראל.
“אם חקלאות כאן מולדת כאן” ,כתב משה
סמילנסקי מראשוני החקלאים בארץ וממקימי
התאחדות האיכרים .האמת הזאת נכונה גם
לימינו.

כרמים מלבלבים ביהודה ושומרון
 2יש”ע שלנו

ועץ השדה יתן פריו

המשך דבר תורה מעמוד השער

באגדות חז"ל מובא סיפור על דוד המלך
שמגלה את הברכה הטמונה ביצור חי  -פעם
אחת היה דוד מלך ישראל יושב בגנו ולפתע
ראה צירעה אוכלת עכביש .אמר דוד לפני
הקב''ה :רבונו של עולם ,מה הנאה יש באלו
שבראת בעולמך? צירעה מפסדת דבש (אין
בה דבש) ואין בה הנאה .עכביש אורג כל
השנה ואין לבוש .אמר הקב''ה :דוד ,מלעיג
אתה על בריותי? תבוא שעה ותצטרך להן.
כשנחבא דוד במערה מפני שאול המלך ,שלח
הקב''ה עכביש וארג על פי המערה וסגר
אותה .בא שאול וראה את פי המערה ארוג
בכורי עכביש .אמר :ודאי לא נכנס לכאן אדם,
שאם היה נכנס היה קורע את האריג (את

כורי העכביש הארוגים) לקרעים ,והלך לו
שאול ולא נכנס לשם .כשיצא דוד וראה את
העכביש ,נישקֹו ואמר לו :ברוך בוראך וברוך
אתה.
הברכה היא שימצאו ברכה מכל עץ ושיח,
מכל תופעת טבע ,מכל אדם ומכל תנועה,
מפלגה והלך רוח.
"כן נתייסד טבע הארץ בתחילת הבריאה
שלא יהיה בה שום פסול ורק החטא גרם
ההשתנות ,ולעתיד כשיתוקן החטא לגמרי
תסתלק הקללה ויהיה כל עץ עושה פרי"
(ארץ יהודה).
"ויראוך כל המעשים  ...ויעשו כולם אגודה
אחת לעשות רצונך בלבב שלם  ...וידע כל

פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה
יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי
ישראל מלך( "...מתוך תפילת רה"ש).

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

אחרונים
ם
 6בתי לוס מידי
איכ

יש שחר אמנה

בית צמוד קרקע
חד משפחתי

על כחצי דונם במחיר שלא יחזור

 896,000ש"ח בלבד
 50דקות

 50דקות

 10דקות

תל אביב

ירושלים

אריאל

אתם מוזמנים להצטרף ליצהר  -הישוב הכי רענן בשומרון
במרחק של  10דקות בלבד מאריאל ו 50-דקות מירושלים נמצא הישוב
יצהר ,שפותח בימים אלה את שעריו למשפחות חדשות .אם אתם מחפשים
לגור בקהילה מקסימה המתאימה למשפחה שלכם ,אתם מוזמנים לבוא
ולגור בבית צמוד קרקע חד משפחתי על כחצי דונם בישוב עם נוף ההרים
הקסום של הרי השומרון ,אווירה מיוחדת ובמיקום קרוב ונגיש להכול.

התקשרו עכשיו  -הראל

052-5665993

* צמוד למדד  | 4/16ט.ל.ח ההדמיות להמחשה בלבד
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ראיון עם אביבה דהמן
מדור
המייסדים

מצפה שלם

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 :

 //חן גלעד
ממקימי הקיבוץ מצפה שלם ,משמשת היום
רכזת ועדת קליטה של הקיבוץ .נשואה למוצי
(מרדכי) דהמן ולהם ארבעה ילדים.
ב 22-בספטמבר  ,1971הוקמה היאחזות הנח”ל
מצפה שלם סמוך לחוף ים המלח ,בתחום מועצה
אזורית מגילות .עשרה חודשים לפני כן היא
הוקמה כנקודה חקלאית באמצע השטח ,כאשר
מי שאייש את המקום בתחילת דרכו היו הגרעינים
“נגבה” ו”גלבוע” .בטקס העלייה לקרקע נאמו
אישים רבים וביניהם סגן מנכ”ל משרד השיכון,
מפקד הנח”ל ואלוף פיקוד מרכז דאז – רחבעם
זאבי .במהלך הטקס הסביר גנדי את השם
המיוחד שניתן למקום“ :את המקום המקסים הזה
קראנו בשמו של ד”ר נתן שלם – מורה ומורה דרך
במדבר ,חוקר ומשוטט ,מדען ומספר אגדות .הוא
שהביאנו בסודו של המדבר הזה ,הוא שגילה לנו
צפונותיו .הוא שפילס נתיבות לסיירים יהודיים,
וגילה לנו נופי המורדים והנביאים ששוטטו כאן.
לדמותו וזכרו הצבנו לו יד זיכרון במקום הזה”.
הדרך למצפה שלם רצופה בנופים יפיפיים ,ים
המלח המשתרע ממזרח ומדבר יהודה ממערב
ואת שני פלאי הטבע הללו חוצה כביש  90אשר
מתעקל בתפר הקטן שבין השניים .למי שמגיע
מצפון מחכה מחסום דרגות מספר קילומטרים
לפני קיבוץ מצפה שלם.
“מי ששומר על הקיבוץ אלו חיילי אבט”ש ,כל
הישובים באזור הם כאלה .הרבה אנשים לא
יודעים שאנחנו מעבר לקו הירוק  -אפילו חברי
כנסת ושרים ,אנשים שהייתי מצפה מהם .הם
מגיעים לפה והם בהלם מהעובדה שאנחנו מעבר
לקו הירוק” .מספרת דהמן על הקיבוץ.
דהמן ,במקור מרמת השרון ,הצטרפה לתנועת
ה’מתנחל הצעיר’ כאשר הייתה בכיתה י”א.
במקביל הצטרף לתנועה מי שלימים יהיה בעלה
– מרדכי (מוצי) אשר שימש כראש מועצת מגילות
ב 22-השנים האחרונות.
“היינו גרעין של המתנחל הצעיר ,תנועה א-פוליטית
שארגנה חבר’ה בכיתות י”א-י”ב להתיישבות .היו
מדריכים מגרעינים קודמים שעברו בבתי הספר
ונתנו להם אפשרות להיכנס לכיתות ולהרצות על
התנועה ומטרותיה .המטרה הייתה לאסוף חבר’ה
שהעניין ניראה להם מתאים”.
השנה הייתה  ,1975הקן של התנועה היה בתל
אביב ושם התגבש הגרעין שמנה כ 50-צעירים.
“לאחר שגיבשנו את הגרעין ,נתנו לנו מספר
ישובים ומתוכם היינו צריכים לבחור אחד בו נרצה
להתיישב .הישובים היו  -מלכיה ,גלגל ,ייטב ,נערן
ומצפה שלם .עברנו בכל הישובים ,בהתחלה
החלטנו שאנחנו הולכים למלכיה  -אהבנו את
המקום מאוד .בשלב מסוים כמה אנשים ,וביניהם
מוצי שהיה מאוד מורעל ,הצליח להפיל את
ההחלטה ללכת למלכיה”.
מה גרם להם לרצות לשנות את אותה החלטה?
“הייתה להם את ההבנה שיותר חשוב להקים
קיבוץ חדש במקום שכוח אל מאשר ללכת לישוב
מבוסס יותר”.
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טקס האזרוח של מצפה שלם1980 ,
השנה הייתה  ,1977הם היו נערים ונערות לפני
גיוס לנח”ל .מכיוון שהיו גרעין ראשון לקיבוץ צעיר
הבנות עשו של”ת (שירות ללא תשלום – ח.ג)
ארוך של תשעה חודשים בקיבוץ ארז .הבנים שהו
בקיבוץ ארז כחצי שנה ולאחר מכן הלכו לעשות
טירונות“ .היינו גרעין חזק ,קראו לנו גרעין צאל
ובקיבוץ ארז ניסו לשכנע אותנו להישאר שם .זה
היה ברור שאחרי שכבר עברנו את המהפך לעבור
יעד אנחנו לא נישאר שם” .לאחר הטירונות בנות
הגרעין עברו למטולה ומיד לאחר מכן המשיכו
למצפה שלם ובמקביל הבנים המשיכו במסלול
הצבאי .ב 1980-היה הגרעין במצוקי דרגות ואז
הקיבוץ אוזרח.
למה החלטתם להעביר את הקיבוץ ממצוקי
דרגות למקומו הנוכחי?
“ראשית ,זו הייתה החלטת ממשלה .אני חושבת
שזו הייתה החלטה נכונה בסך הכל כי שמה לא
ניתן היה להתפתח .תנובה הייתה משאירה לנו
את הדברים למטה וכך גם הדואר .זו עלייה חדה
של חמישה קילומטרים והיינו עולים ויורדים ברגל
וכמובן לא היה פלאפונים .הבנים היו חוזרים
מהצבא אחרי אימונים ועולים ברגל”.
המגורים במצוקי דרגות היו עד לחודש ינואר
בשנת “ .1981עברנו לכאן ,התאקלמנו במקום
החדש ובחודש מאי  -מוצי ואני התחתנו” .החתונה
של הזוג דהמן הייתה החתונה הראשונה שנערכה
בתחומי קיבוץ מצפה שלם“ .לא היה דשא לא היה
כלום ,אחת מאורחות החתונה הייתה שדרנית
ברדיו ולמחרת היא סיפרה על החוויה החיובית
למאזינים .בדיוק השבוע חגגנו  36שנות נישואים”.
מי תמך בכם בתחילת הדרך?
“מכיוון שאנחנו קיבוץ ,הרוב נעשה דרך התק”מ
(תנועה קיבוצית מאוחדת  -ח.ג) ,כשהקימו את
הקיבוץ הם היו המלווים העיקריים שלנו  -תנועה
שמקבלת תמיכה מהממשלה .רבין מאוד תמך
בנו ,את זה אני יודעת מתוך כך שמוצי היה ראש
המועצה ואני יודעת שהם היו בקשרים טובים.
שרון היה מגיע לבקר וגם פרס עד היום מגיע
לבקר”.
איך התגברתם על הקשיים שבדרך?
“אני חושבת שהאידיאלים העפילו על כל הקשיים
שבדרך .עזבתי תנאים מצוינים ,אבל הרגשתי
שלרמת השרון אני לא חוזרת אחרי הצבא .יש

משהו מאוד חומרני בתרבות הזאת ,כל אחד
מסתכל על השני .זה לא דברים שעניינו אותי.
אני לא מתביישת להגיד שבאנו מתוך אידאלים.
מתוך שליחות .היום זה כבר לא ממש קיים.
עובדה שתנועת ‘המתנחל הצעיר’ שינו את שמם
ל’מתיישב הצעיר’ בגלל הקונוטציה”.
לאורך כל התקופה היו מגיעים לקיבוץ גרעיני
נח”ל .כמעט כל שנה הגיע גרעין ומכל גרעין
נשארו קצת ,זו הייתה הדרך בזמנו להזרים אנשים
לקיבוצים.
“לאורך השנים היה מרכז וועדת קליטה והיו
מביאים משפחות אבל בעיקר גרעיני נח”ל זו
הייתה הדרך העיקרית להביא לכאן מתיישבים
חדשים .כיום ,הנח”ל לא מביאים אנשים
להתיישבות .לאורך השנים הגיעו משפחות דרך
עבודה  -משפחות עם אנשים שעובדים במפעל
אהבה או בבתי ילדים וחלקן נשארו ,גננות ,מורות”.
מה המציאות כיום ,מבחינת מתיישבים חדשים
שבאים לגור במצפה שלם?
“אנחנו היום מאוד רוצים לקבל אנשים ,להצעיר את
האוכלוסייה .אנשים שבאים לפה מאוד מתלהבים
אבל הם יכולים באותה מידה לגור צפונה מכאן.
כשמגיעה משפחה ומנסה להתרשם ,הם יעדיפו
ללכת למקומות שיתנו להם זמן נסיעה קצר יותר.
במקביל ,מי שמכיר יודע מהי איכות האנשים,
האווירה שיש לנו פה .נבנתה פה לא מזמן שכונה
קהילתית של אנשים ומשפחות צעירות שהחליטו
להשקיע פה ולבנות כאן את ביתם”.
כיום מונה הקיבוץ כ 200-אנשים ,מתוכם 40
חברים וכל השאר שכירים או תושבים ,תחומי
התעסוקה הם מגוונים – הרבה מתושבי הקיבוץ
עובדים במפעל של אהבה .לאלו המעדיפים
לעבוד בחקלאות ,ישנו מטע התמרים של הקיבוץ.
“יש לנו כאן יתרון של מזג האוויר שעוזר ליבול
החקלאי .פעם היו לנו גידולי שדה והיום הם
מוחכרים למושב נעמ”ה .בהתחלה ,הייתה הרבה
עבודה חקלאית – בגידולי השדה היה עגבניות,
חצילים ,מלונים ועוד .מעט אנשים ממשיכים
לעבוד היום בתמרים ,לרוע מזלנו החקלאות היום
במקום לא מי יודע מה”.
מרגישים במרחק הגיאוגרפי במהלך היום יום?
“אני תמיד אומרת שהמרחק הוא בראש ולא
בכביש .לעומת זאת ,יש פה אנשים מהקיבוץ

אביבה ומוצי בצעירותם במצפה שלם
שעובדים במפעל ונוסעים פעמיים-שלוש לתל
אביב בשבוע וזה לא תמיד פשוט להם .מישהו
אמר לי פעם את המשפט הבא‘ ,בגלל שאתם

יותר רחוקים זה מהווה סוג של מסננת של איכות
של אנשים  -מגיעים מעט אבל הטובים ביותר
והאיכותיים’ .חשבתי הרבה על המשפט הזה ואני
חושבת שיש עניין בכך שאורח לרגע רואה הכל”.
במהלך השנים עבדה דהמן בענפים שונים
במשק – בתחילה הייתה בחקלאות ולאחר מכן
בכל מה שהקיבוץ הצטרך .כיום היא עובדת
בוועדת הקליטה של הישוב .לאורך כל הדרך
הייתה לימינו של בעלה ,אשר שימש ראש
המועצה במשך  22שנים.
על בעלה היא מספרת ש”הוא היה ראש מועצה,
מרכז משק וגזבר .הוא היה תמיד בחוץ ולכן אני
העדפתי להשאר כאן .הוא בן אדם מאוד כריזמטי.
איש מאוד מוביל .פני האזור שונו לטובה הרבה

בזכותו – זה היה הבייבי שלו  -היה לו מאוד חשוב
לפתח את הסביבה .לפה הגענו מתוך אידאלים:
להקים ,לשפר ולפתח את המקום ולגרום לכך
שהמקום הזה יהיה כמו שהוא היום”.
כשמסתכלים היום על מצפה שלם ,אי אפשר
להתעלם מהדשא והעצים הירוקים הניבטים מכל
פינה ,השממה הופרחה לחלוטין“ .כשמסתכלים
סביב ,יש סיפוק אבל מבחינת הרצון להביא עוד
אנשים אנחנו קצת מדשדשים .אני מאמינה שזה
יקרה .אנחנו נמצא את הדרך” ,אומרת דהמן.
מה תגידי למי שחושב להגיע לכאן?
“אין מילים לתאר את המקום ,רק העיניים יכולות
להכיל .אני לא יכולה לתאר ,אני לא יכולה לספר.
צריכים לבוא ולראות”.

לירושלים
מצדיעים
בסימן אחדות ישראל
מתנדבי שנת השירות והמכינות הקדם-צבאיות
מצדיעים לירושלים
לרגל סיום שנת פעילותם וגיוסם לצה"ל
ומקיימים סיור לילה ברחבי העיר

הציבור מוזמן להצטרף לצעדה הרגלית
שמוביל שר החינוך ,נפתלי בנט
הצעדה תצא מגבעת התחמושת ותסתיים בכותל המערבי
תחנות הדרכה יתקיימו לאורך ציר ההליכה
התכנסות בחצות וחצי ()24:30
בלילה שבין יום חמישי ,כ”ה באייר ,תשע”ו,2.6.16 ,
לבין יום שישי ,כ”ו באייר ,תשע”ו3.6.16 ,
ברחבת החניה בכניסה לגבעת התחמושת.
סיום משוער בשעה  04:00ברחבת הכותל.

בואו בשמחה!
הגעה ועזיבה באופן עצמאי | מומלץ להצטייד בנעלי הליכה ,מים ,מזון קל וביגוד חם.
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ברשת
ופתאום ראיתי אותם מולי – את החיילים הצעירים
שסועדים אתנו סעודות השבת .החיילים שלא
ישנים בלילה כי הם שומרים על הגבול .וראיתי
גם את אלו שאינם .אלו שהשאירו מאחור אישה
אהובה וילדים מתוקים .אישה שהתרגלה כמוני
להיות לבד אבל גם ידעה שהוא עוד יגיע ואז הוא
יפנק ,יחבק ,ילטף .היא ידעה ששווה להתאמץ כל
השבוע כי הוא יגיע בסופו ויחזור להיות שלה ,והיא
תהיה מספר אחת לכמה שעות מתוקות ...אבל
הכל התנפץ לה פתאום והוא כבר לא יחזור בכלל.

השנה ביום הזיכרון זה היה אחרת.
פתאום זה היכה בי ,פתאום זה קרוב יותר.
האיש שלצדי כבר  14שנה חזר לצבא והתגייס
לקבע לפני כחצי שנה .פתאום אנחנו מוצאים את
עצמנו מבלים בבסיסים צבאיים ,אוכלים ארוחות
שבת עם חיילים וקצינים ומשפחותיהם .מכירים
את המשפחות הנוספות שמגיעות לשבתות
לצבא על מנת להיות עם היקר להם .מכירים
פתאום את המציאות הצבאית – לטוב ולרע.
ההקפצות באמצע הלילה ,חוסר היכולת לתכנן
כי בכל רגע נתון הכל יכול להשתנות .פתאום
מציאות חיינו השתנתה.
לפני הגיוס אמרתי לעצמי שקטן עלי! כמה לילות
בשבוע לישון לבד ,בקטנה! יש לי ב"ה שתי עלמות
צעירות בבית שעוזרות לי מאוד ונותנות גיבוי – אני
אסתדר .אבל לא הבנתי לגמרי את המשמעות
של להיות "אשת קבע" .את המשמעות שלעבור
מלהיות מספר אחת בסדר העדיפויות שלו
למספר שתיים .כי מספר אחד החדש שלו זה
צה"ל .זה טובת החיילים .זה טובת ביטחון ישראל.
זה טובת המדינה.
חשבתי לתומי שאם הוא לא לוחם אז תפקידו
פחות חשוב וכך הוא יכול להיות יותר בבית ,אבל
מהר מאוד הבנתי שזה לא המצב .שתפקידו
חשוב עד מאוד ונוכחותו בגזרה נחוצה .פתאום
הבנתי שצה"ל זו מערכת ענקית של כל כך הרבה
תפקידים – ורובם ככולם חשובים ביותר .כל חייל
הוא חשוב ונחוץ ,ואם אחד מהם לא עושה את
תפקידו כמו שצריך ,זה יכול לפגוע בתפקוד של
כל המערכת .פתאום הבנתי שאני מספר שתיים
כי מספר אחת זה כולנו .שתרמתי את האיש
הפרטי שלי לטובת הכלל .שהאבא הפרטי של
ילדיי הוא עכשיו לא רק שלהם.
ברגע שהפנמתי את המסר הזה ,הגישה
השתנתה .התלות בו נעלמה ,כי פתאום יש הבנה
שעלי להסתדר לבד כי החצי עסוק במשהו
הרבה יותר גדול ממני .פתאום הבנתי למה
נכנסתי וקיבלתי את זה באהבה .למדנו ליהנות
מהשבתות והחגים בבסיס עם החיילים .למדנו
ליהנות מהימים הספורים של אבא בבית .למדנו
לנצל את סופי השבוע על מנת לטעון ולהיטען,
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להיות
אשת חיל

לשאוב כוחות לעוד שבוע של לבד .אני התרגלתי
לישון לבד ,לטפל בבעיות האינסטלציה ,להוציא
את הזבל ,להעמיס את האוטו ,לבדוק שמן ומים
במנוע של הרכב ,למלא אוויר בגלגלים ,לקחת
את הרכב לטיפול במוסך ועוד המון דברים שהוא
היה מטפל בהם.
למדתי להתענג על הכוס קפה שהוא מכין לי
בימים שהוא בא הביתה .למדתי ליהנות מהימים
הספורים בשבוע שהוא מתפקד כאבא ואני
מרשה לעצמי בימים אלו להוריד הילוך ולקרוס
לתוך המיטה .וגם הילדים התרגלו .התרגלו לקחת
אחריות ,לעזור יותר בבית ,להכין לפעמים קפה
לאמא כשהיא מאוד עייפה ,לשמור על האחים
קטנים .הם התרגלו להיות אוזן קשבת לאמא
כשהיא צריכה ולהיות שותפים במשימה החשובה.
הם למדו היטב להסתדר בבסיס הצבאי ומחכים
לשוקו בשקית ודני שוקולד ווניל בלתי מוגבל .הם
למדו להעמיס את המזוודות לאוטו ולפרוק אותם
כשחוזרים .הם למדו להזכיר לי לנעול את הדלת
בלילה כי זה תמיד היה תפקיד של אבא .הם הבינו
שהם גם חלק ממשהו הרבה יותר גדול ומורכב
מהמשפחה הגרעינית הקטנה שלנו .למדנו גם
לוותר ולהתפשר כי אין מה לעשות ,ככה זה בצבא.
התרגלנו לחיים החדשים שלנו ואז הגיע יום
הזיכרון ויום העצמאות .בהתחלה הכל היה כרגיל.
הטקס בערב ,הסיפורים ,התמונות ,הפרצופים.
ואז ,בצהרי היום – כבר ממש קרוב למעבר הבלתי
אפשרי מיום הזיכרון ליום העצמאות  -הוא הופיע.
על מדים .מדי הא' היפים והייצוגיים – ומשהו בי
התכווץ פתאום .הדחקתי לכמה שעות .נהניתי
מהטקס בערב ,מהזיקוקים ,מהחגיגות .ובבוקר
קמתי לחגיגות וראיתי פתאום שעל דלת חדר
השינה ,החדר הפרטי והאינטימי שלנו ,תלויים
המדים היפים והייצוגיים .הכלל מתערבב עם
הפרט ,האיש שלי הוא אחד מהם .הוא פוקד את
הקברים של החיילים שאינם .הוא מייצג את הכלל.

הוא לא יגיע פתאום לאיזה אפטר קצרצר או לסוף
שבוע .הוא לא יכין לה קפה או ייתן לה כמה שעות
מנוחה מהאחריות הכבדה של לגדל לבד ילדים.
הוא גם לא יתקשר בשעות הזויות בין דיון לתקציר.
והיא לא תוכל לשתף אותו במה קורה עם הילדים
או להתייעץ איתו על משהו חשוב בעבודה .היא
לא תוכל לשלוח לו תמונות חמודות בווטסאפ או
לדווח לו מה אמר המוסכניק .והיא כבר לא תכבס
מדים וגרביים אפורים בכל הגוונים .הם לא ייסעו
עוד לבסיס לבלות זמן איכות יחד ,לסעוד עם
החיילים ולישון בחדרים המיושנים .הוא כבר לא
ייכנס הביתה עם החיוך הרחב ויזרוק את הקטן
באוויר .והם כבר לא יתרגשו מהצעדים של אבא
מתקרבים לדלת .הם לא ישלחו לו את החומר
למבחן בווטסאפ כדי שהוא יוכל ללמוד איתם
בטלפון קצת ,בין דיון לתקציר .הם כבר לא ישאלו
אותה כל יום "אמא ,היום אבא יחזור?"
וכמו בכל שנה ,היום הזה עובר .כל אחד חוזר
לענייניו ,לשגרתו ,למרוץ חייו .רק המשפחות
השכולות נשארות עמוק בתוך השכול והזיכרון.
ואנחנו ,משפחות אנשי הקבע ,חוזרים לשגרה
הקצת לא נורמלית שלנו .שגרה של הקפצות,
של דיונים ,של מפגשים בסופי שבוע בלבד.
שגרה של שבתות בבסיסים ,של תרגילים ושל
אימונים .שגרה של "אבא יחזור בעוד כמה ימים",
של הישרדות ושל שליחות .שגרה של גרביים
אפורים בכל הגוונים הממלאים את גיגית הכביסה,
של גופיות ירוקות ומדים גדולים התופסים את כל
המכונה .שגרה של גאווה בכל פעם שהוא יוצא
מהבית ותקווה ותפילה .שגרה של אנחת רווחה
כששומעים את צעדיו מתקרבים לבית רגע לפני
שהוא פותח את הדלת עם חיוך רחב ומרים את
הקטן באוויר.
והתחושות הקשות נעלמות או מתחבאות ,עד שהן
יצוצו בפעם הבאה.

מה יקרה
הופעה של אביתר בנאי בבית
אריה  /ג’ בסיוון  9ביוני

המועצה המקומית בית אריה
גאה לארח אצלה את ההופעה
של הזמר אביתר בנאי במתנ”ס
בית אריה .מחיר כרטיס.₪ 50 :
לפרטים08-9297878 :

פסטיבל דודבנים בגוש עציון  /כ”ו באייר  3ביוני

פסטיבל הדובדבנים של גוש עציון חוזר גם השנה ובו קטיף
דובדבנים עצמי ,סדנאות יצירה ,מתנפחים ,יריד אמנים ,טעימות
ממעדני השף והרבה הרבה שמח .חדש השנה – הופעה של יהורם
גאון ביום חמישי ( )2.6ערב הפסטיבל ,כאשר ביום הפסטיבל עצמו
יתקיימו כל פעילויות הקטיף בין השעות .14:30 – 10:00
לרכישת כרטיסים ולפרטים02-9933863 :

אסף אשתר ליום ירושלים בקרני שומרון  /כ”ח אייר  5ביוני

מופע מיוחד לרגל יום ירושלים ,בו משלב אשתר את מיטב הסיפורים שמאחורי שירי ירושלים המוכרים
והאהובים .ערב סוחף ומבדר של שירה בצוותא וחידונים מוזיקליים.
לרכישת כרטיסים ופרטים09-7920201 :

חמישי |  9ביוני

שבוע ההצדעה למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי
ימים א׳-ה׳  ,כ“א-כ“ה באייר התשע“ו29.5-2.6.16 ,
בין אירועי שבוע ההצדעה:

יום א‘ ,כ“א אייר )(29.5

כנס העצמה בנושא:
השירות הלאומי-אזרחי
במגזר החרדי
הרצאות העשרה
כלים להמשך.
גבעת וושינגטון

יום ב‘ ,כ“ב אייר )(30.5

כנס גופים מפעילים במגזר
המיעוטים
’שירות משמעותי במציאות
פרגמטית‘.
מודל הפעלה.
מלון חוף התמרים-רימונים ,עכו

יום ג‘ ,כ“ג אייר )(31.5

יום עיון מקצועי:
’אני ההשקעה הכי טובה שלך‘
שירות לאומי לאוכלוסיות מודרות -
אתמול היום ומחר.
ממצאי מחקר כלכלי  -עלות תועלת
משירות אוכלוסיות מיוחדות.
רמת אפעל

יום ד‘ ,כ“ד אייר )(1.6

הכשרת רכזות השירות הלאומי
בתחום הרווחה
תכניות המשך לאחר השירות
קבוצות דיון.
גבעת וושינגטון

יום ה' ,כ"ה אייר )(2.6

 10:00יריד תעסוקה ולימודים למתנדבים
 13:00אירוע הצדעה ענק
הענקת תעודות למצטיינים.
בהשתתפות:
ח“כ אורי אריאל ,שר החקלאות והממונה על
השירות הלאומי-אזרחי.
מר שר-שלום ג‘רבי ,מנכ“ל רשות השירות
הלאומי-אזרחי.
ח“כים ,מנכ“לי הגופים המוכרים בשירות
הלאומי ואישי ציבור.
הופעת אומן אורח :חנן בן-ארי
מנחה :עופר חדד
בנייני האומה ,ירושלים

לפרטים נוספים | ncs.gov.il :להרשמהsherutleumi@ncs.gov.il :

השירות הלאומי-אזרחי :הדרך שלי לתרום לחברה
חפשו אותנו :רשות השירות הלאומי-אזרחי
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לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
עומדים על שלנו ועדת התכנון העליונה של
המנהל האזרחי ,דנה ביום שני בהתנגדות
שהגישו תנועת רגבים והמועצה המקומית
בית אל לתכנית של הרשות הפלשתינית
להקים קומפלקס ממשל ענק במרחק קצר
מבתי היישוב וממתחם אוגדת איו"ש וחטיבת
בנימין  . 1התכנית ,שהגישה הרשות הפלשתינית
לפני מספר חודשים למנהל האזרחי ,מבקשת
להקים מבנה ענק רב קומתי בשטח כולל של
 10,000מ"ר ,בתוך תחומי שטח  Cובמרחק
של  350מטרים בלבד מבתי הישוב בית אל
ומבסיס האוגדה .עו"ד בועז ארזי שהגיש
את ההתנגדות בשם תנועת רגבים ומועצת
בית אל הציג את ההיבטים הטכניים של
ההתנגדות ,וקבע כי התכנית להקמת הבסיס
הפלשתיני הינה חלק מתוך מגמה אסטרטגית
ברורה ושיטתית שהרשות הפלשתינית
מקדמת בשנים האחרונות ,במטרה להשתלט
על שטחים בשליטה ישראלית ולקבוע עובדות
בלתי הפיכות בשטח .קב"ט המועצה יהודה
דנה אמר כי שוחח עם מח"ט בנימין ,אל"מ
ישראל שומר ,שלא היה מודע לקיומו של הדיון
בוועדה ,וכי הוא מתנגד נחרצות לתכנית .עוד
ציין קב"ט המועצה כי שוחח עם קצין הגמ"ר
של אוגדת איו"ש ,סא"ל מקי סיבוני שאמר
כי ללא בחינה מחודשת של מפקד האוגדה
הנוכחי ,תא"ל ליאור כרמלי ,אין לאשר את
הפרויקט.
הבקעה מתכנסת ביום ראשון נערך בשדמות
מחולה כנס מחקרי בקעת הירדן ה ,1-בנוכחות
למעלה מ 150-משתתפים  . 2בפתח הכנס
בירך את הנוכחים ראש המועצה דויד אלחייני,
שסיפר על הנעשה בבקעת הירדן בימים אלו.

הכנס ,שאורגן לראשונה וזכה להצלחה רבה,
הורכב משלושה מושבים ומסיור בהדרכת
הארכיאולוג אחיה כהן-תבור ,במהלכו ביקרו
בתל אל חמה וסביבותיו ,ובתל סוכות .בין
המרצים היו חוקרים וותיקים וצעירים ,כמו גם
אנשי בקעת הירדן ,ומארגניו מאמינים כי יהפוך
למסורת שנתית.
ברמה עולמית חתן התנ"ך העולמי אלקנה
פרידמן ,הגיע לביקור אצל ראש מועצת
בית אל שי אלון ,שביקש לברך את תלמיד
הישיבה התיכונית 'בני צבי' שבבית אל . 3
ראש המועצה אמר" :ההשקעה של מוסדות
החינוך בבית אל אשר מחנכים למצוינות בכל
תחומי העשייה ,ניכרת בהצלחות של תלמידיה
ואלקנה הוא הדובדבן שבקצפת ,שהגיע לשיא
עולמי  -חתן תנ"ך .בסופו של דבר ,זכייתו
היא הצלחה של ישיבת 'בני צבי' ושל הציונות
הדתית כולה”.
מתוק כמו דובדבן במועצה האזורית הר
חברון החליטו לנצל את התנובה הייחודית
שהתברכו בה ובמבצע בזק שלחו בשבוע
החולף מעל ל 600-מארזי דובדבן ממטעי
ההר לעמיתים מכל רחבי הארץ  -ממשרדי
ממשלה עד עסקים וגופים ציבוריים איתם
הם בקשר לאורך השנה ,כשהמטרה היא
להביע תודה והערכה לעמיתים ושותפים
לדרך .ראש מועצת הר חברון יוחאי דמרי:
"מטעי הדובדבן המשובחים הגדלים באדמות
הר חברון מסייעים לנו להוקיר תודה באופן
ייחודי לשותפינו בבניין הארץ ולא פחות חשוב
גם לעשות הסברה מעולה לארץ הנותנת
פירותיה בעין יפה".

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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משחק ילדים קבוצת כדורגל הבנות של
הפועל אפרת-קטמון נפגשה בשבוע שעבר
בגמר גביע המדינה לכדורגל נערות עם
קבוצת בנות סכנין .המשחק ,שנערך בקיבוץ
שפיים ,היה ברמה גבוהה מאוד והבנות מאפרת
הצליחו לחזור מפיגור פעמיים .לאחר תיקו,
בתום הזמן החוקי ,הצליחו הבנות להכריע את
המשחק בבעיטות פנדלים ולקחו את הגביע
לאפרת  . 4ראש המועצה עודד רביבי התייחס
לניצחון והזמין את שחקניות סכנין לבירת גוש
עציון" :בנות אלה הן דוגמא כיצד שתי קבוצות
יכולות לשחק אחת עם השנייה ללא אלימות
וגזענות .כולי תקווה כי מבוגרים ילמדו שיעור
חשוב זה דווקא מבנות אלה ונזכה לראות את
בנות סכנין באות לשחק באפרת".
משנה סדורה חידון המשנה המחוזי נערך
ביום ראשון בקדומים בהשתתפות מאות
תלמידים  . 5החידון מתקיים מדי שנה ביוזמת
האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.
השתתפו ונשאו דברי ברכה :רב הישוב הרב
צבי פרבשטיין ,ראש מועצת קדומים חננאל
דורני ,מנהל האגף לתרבות תורנית הרב
איתיאל בר לוי ועוד .הנבחנים הגיעו מבתי
הספר הממ"ד והכללי והשתתפו טרם החידון
בסיור לימודי באתרים היסטוריים בקדומים.
בסופו של החידון הוכתרו המנצחים בבתי
הספר הממ"ד ,עם נוכחות ניכרת לבתי ספר
ביו"ש .במקום ראשון  -ישי הבר מבי"ס מעלה
אדומים ,ובמקום שני  -דביר אלשייך מבי"ס
בית אל ,נכדו של מפכ"ל המשטרה.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il
 052-5665052הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :עירא דיין ,דוברות הר חברון ,תנועת רגבים ,מירי צחי ,משה רונצקי ,מתנ"ס בקעת הירדן
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

