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זמני השבת

היו קשים  השבועיים האחרונים 
רבים  ישובים  לתושבי  במיוחד 
עקב  ובנימין.  השומרון  במרכז 
עומס על התשתיות וחוסר תכנון 
הפסקות  ישנן  ראויות  תשתיות 
מים חוזרות ונשנות בכל האזור. 
ישנים  באזור  המים  הולכת  קווי 
לסביבה  מתאימים  ואינם 
ביהודה  והמתחדשת  הפורחת 
שהטמפרטורות  וככל  ושומרון, 
הזמן  מתקצר  כך  עולות 
השבוע  המים.  הפסקות  בין 
למצב  אחראי  מי   – בישעמדה 

ומהן הפעולות שיש לבצע.
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המשך בעמוד 3

פרטים בעמ׳ 4

הרחוב החדש

הכנסת  בבית  קוראים  אנו  שבת  די 
מטרת  כאשר  מהתורה,  פרשה 
האדם  את  להפגיש  היא  הקריאה 
לספק  רק  ולא  האלוקים,  דבר  עם  מישראל 
מתבצעת  אלינו  ה'  פניית  היסטורי.  ידע 
דרך מצוותיה של התורה, לרבות הסיפורים 
מדבר  מנותקים  שהם  ראשון  במבט  שנדמה 
ה'. על כך אומר הזוהר הקדוש: "רבי שמעון 
אמר: ווי לההוא בר נש דאמר: דהא אורייתא 
אתא לאחזאה ספורין בעלמא, ומלין דהדיוטי" 
באה  שהתורה  שאומר  אדם  לאותו  )אבוי 
הדיוטות(.  ודברי  סתם  סיפורים  להראות 
היא  הסיפורי  הצד  בלימוד  מוצאנו  נקודת 
שהתורה אינה פרוזה או ספר מעשיות, אלא 

דבר ה' המתגלה - בין היתר - דרך העלילה.

בחומש במדבר אנו בבחינת "בלכתך בדרך". 
לסידור  מתארגנים  אנו  בדרך  בהליכתנו 
המחנות  פריסת  אופן  את  קובעים  המסע, 
אבתם  לבית  באתת  דגלו  על  )"איש  בחנייה 
כל  לפני  המחנה  קיפול  דרך  ואת  יחנו"(, 
תחילת תזוזה. בין לבין אנו נבדוק את "מצבת 
כוח האדם" בכדי שלא נפספס אף אחד בדרך 
מסע  של  כדרכו  לצבאתם"(.  אתם  )"תפקדו 
הקושי  תנועה.  כדי  תוך  משברים  יופיעו 
בהליכה רצופה דוחק את האדם לשאול את 
עצמו: "מי אני? לאן מועדות פניי? האם טוב 
מזה?  לי  'יוצא'  מה  הזה?  למסע  לצאת  היה 
'פרסה'!  ולעשות  לעצור  כדאי  בכלל  ואולי 

'נתנה ראש ונשובה מצרימה".
עצם  על  העם  התלונן  המתאוננים  בחטא 
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איך מחליטים להקים עסק? 
גדלתי למשפחה שהתעסקה בתיירות ומלונאות, 
שנה,  כ-20  ולפני  המשפחתי  בעסק  השתלבתי 
את  להקים  החלטתי  מהתחום,  פרשו  כשהוריי 
אלון   - מגורי  למקום  הסמוכה  באפרת  המשרד 
לסוכנויות  לחבור  היה  הראשון  הצעד  שבות. 
נסיעות ותיקות מהאזור וכך בעצם הכל התחיל. 
הראשונה  הנסיעות  סוכנות  היא  תור”  “אפרת 
בכל יהודה ושומרון, והמחשבה הראשונית הייתה 
השנים  במשך  אך  האזור,  לתושבי  מענה  לתת 
הארץ  מכל  מגוון  להיות  הפך  לקוחותינו  קהל 

והעולם ומכל גווני החברה הישראלית.
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
כל צוות העובדים אוהבים להגיע יום יום למשרד, 
שמחה  מלא  שירות  ונותנים  לעבודה  מסורים 
ואהבה ללקוחות. היחס האישי והמקצועי השזור 
בניסיון מצטבר רחב היקף של כל צוות המשרד 
והתאמה אישית לצרכי הלקוח – הצוות כולל את 
הסוכנים הוותיקים תושבי גוש עציון, שהם חלק 

בלתי נפרד מהמשרד.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

משפחתיות,  ובנסיעות  העסקי  בנוסע  התמחות 
עם דגש על הציבור הדתי וצרכיו. לקוחות רבים 
את  שהבינו  יעידו  משבר  בעתות  להם  שסייענו 

יתרונו של הסוכן האנושי על פני האינטרנט.
מעבר לכך, יש לנו מגוון של מוצרים להציע לכל 
המעוניין. תיירות יוצאת הכוללת: טיסות, בתי מלון 
ביטוחים  קרקע,  שירותי  רכב,  השכרת  ודירות, 

לנוסע לחו”ל: ביטוח נסיעה )רפואי ומטען(, ביטוח 
של  למקרה  מזוודות  ביטוח  סיבה,  מכל  ביטול 
בארץ  מלון  בתי  פנים:  תיירות  אובדן.  או  איחור 
לבודדים וקבוצות, שבתות משפחתיות ושבתות 

חתן.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

הלקוחות שיודעים להעריך את השירות וחוזרים 
אלינו שוב ושוב, לא שוכחים לפרגן ולשלוח את 

מכריהם.

שילה,  עלי,  שומרון,  קרני  אריאל,  קדומים, 
מהישובים  חלק  רק  אלה   – עמנואל  מגדלים, 
מים  הפסקות  האחרונים  בשבועיים  שחוו 
חוזרות ונשנות. עשרות אלפי תושבים משומרון 
ומבנימין נשארו ללא מים דווקא בימים החמים 
הפסקות  מספיק,  לא  זה  אם  לאחרונה.  שהיו 
בימים  השבוע,  בסוף  בעיקר  התרחשו  המים 
שבת,  לקראת  להכנות  נצרכים  המים  בהם 
של  לחסדיהם  נתונים  התושבים  את  והשאירו 
נקודות לחלוקת מים. זו אינה הפעם הראשונה 
בה הדבר קורה, ולפי מצב התשתיות והטיפול 

בהן זו גם כנראה לא תהיה הפעם האחרונה.
מאז  כי  נסביר  המצב,  את  להבין  בשביל 
תחילת הקיץ, עולות הטמפרטורות בכל רחבי 
בשדות  בבתים,  המים  צריכת  גם  ואיתן  הארץ 
החקלאיים ובמבנים הציבוריים. בשל כך, נוצר 
מצב בו כמות המים המוקצבת לכל ישוב קטנה 
מהיקף הצריכה בפועל של הישוב, מה שגורם 
לעודף צריכה והפסקות מים. בעיית המים היא 
בתכנון  שנים  רבת  הזנחה  של  חמורה  תוצאה 
התשתית  ושומרון.  ביהודה  תשתיות  וביצוע 
הקיימת צרה וקצרה ואינה יכולה לטפל כראוי 

בכמות המים שנצרכת על ידי התושבים.
המים  באספקת  המערכתי  הכשל  בשל 
היהודית  האוכלוסייה  רק  לא  ושומרון,  ליהודה 
סובלים  האזור  ערביי  גם  אלא   – סובלת 
המצב  לתיקון  האחריות  מידה.  באותה  ממנה 
ושדרוג התשתיות ביהודה ושומרון נתונה בידי 
בשטחים.  הפעולות  ומתאם  האזרחי  המנהל 

התשתיות  תכנון  על  אחראים  אלה,  גופים 
העתידי באזור לטובת כלל התושבים, ערבים 

וישראלים כאחד. 
האב  תוכנית  את  לקדם  יש  הארוך  בטווח 
מרכז  כל  חיבור  שמטרתה  המים  לתשתיות 
ההתפלה  ולמתקני  הארצי  למוביל  השומרון 
של מרכז הארץ. המהלך הזה מורכב ומקודם 
רבות,  שנים  כבר  הממשלה  במשרדי  ידינו  על 
אולם עדין לא זכה לאישור של משרד הביטחון 
התכנית  אם  גם  לצערנו,  אזרחי.  והמנהל 
תאושר עכשיו, היא איננה צפויה להסתיים עד 

שנת 2020 לפחות.

לכן, בטווח המידי אנו פועלים במספר דרכים 
זמני  באופן  אמנם  המים,  מקורות  להגדלת 
הפתרונות  אלו  במצב  בהתחשב  אך  וחלקי 
שהוצעו  הרבים  הפתרונות  בין  היחידים. 
בשכונות  זמניים  מים  מגדלי  הקמת  נמצאים 
וביישובי מרכז השומרון ובנימין יחד עם תגבור 
אספקת מכליות מים למילוי בריכות החלוקה 
בישובים. פעולות אלה יגדילו את כמות המים 
עוד  ויתנו  הקיץ,  בחודשי  כרגע  המסופקת 
את  להמשיך  כדי  לתושבים  נשימה  מרחב 
חייהם בשלווה. יחד עם זאת, אנו לא מפסיקים 
והפוליטיים  הממשלתיים  הגורמים  על  ללחוץ 
של  לפועל  הוצאה  על  לאות  ללא  ופועלים 

תכנית האב של משרד התשתיות.
 כבר חצי מאה שאנחנו ביהודה ושומרון ובע”ה 
להתחיל  צריך  כן,  על  לעד.  כאן  לחיות  נמשיך 
לחשוב על האזור כולו כחלק אינטגרלי ממדינת 
ישראל.  ממדינת  כחלק  אותו  ולתכנן  ישראל, 
כבישים  חשמל,  מים,  תשתיות  כולל  התכנון 
לאזור  לאפשר  שנוכל  מנת  על  ותעשייה 
להמשיך להתפתח. עלינו להסתכל לא רק על 
התושבים היהודיים של יהודה ושומרון אלא על 
האזור כולו שגרים בו כיום מעל ל-2 מיליון בני 
לפתוח  צריכים  אנחנו  אלה,  כל  בשביל  אדם. 
בתשתיות  ולהשקיע  לתעשייה  האזור  את 
חיים  לחיות  שנוכל  בכדי  המאמצים  מירב  את 

שגרתיים כמו כל תושבי המדינה.

הגיעו מים עד נפש המערכת

ישעמדה

עסק שלנו

עפרה עשור,
הבעלים של אפרת תור במרכז המסחרי אפרת

www.efratour.co.il 02-9934422

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

במספר  פועלים  אנו  המידי  בטווח 
אמנם  המים,  מקורות  להגדלת  דרכים 
באופן זמני וחלקי אך בהתחשב במצב 
אלו הפתרונות היחידים. בין הפתרונות 
הרבים שהוצעו נמצאים הקמת מגדלי 
מרכז  וביישובי  בשכונות  זמניים  מים 
השומרון ובנימין יחד עם תגבור אספקת 
החלוקה  בריכות  למילוי  מים  מכליות 
בישובים. פעולות אלה יגדילו את כמות 
הקיץ,  בחודשי  כרגע  המסופקת  המים 
כדי  לתושבים  נשימה  מרחב  עוד  ויתנו 

להמשיך את חייהם בשלווה.
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המשך דבר תורה מעמוד השער מהלך אמוני לסיבוכי המדבר

המסע, ובקברות התאווה ביקש האספסוף לתת 
דרור לתאווה החומרית שאותה מינו להנהיג את 
דרכי האדם. גם דיבורם של מרים ואהרון "על 
למדרגתם.  חטא  מהווה  הכשית"  האשה  אדות 
הצבת  מבלי  החברתית  בסביבה  התעניינות 
כלשון  המוגדרת  סטייה  היא  אף  גזרה,  גבולות 
בתכלית  מרידה  מהווה  המרגלים  חטא  הרע. 
ממצרים:  היציאה  לפני  עוד  שהוגדרה  המסע 
נוצר  בפרשתנו  הארץ...".  אל  אתכם  "והבאתי 
משבר אמון בהנהגה, לאחר שקורח ועדתו יצאו 
נגד בחירת האלוקים בהנהגת משה ואהרון, ובכך 
ערערו על קיום המדרגות השונות בעם ישראל.

קטליזטור  אלא  אינם  המשברים  עמוק,  באופן 
שייסורי  כשם  בעם.  חדשה  קומה  להופעת 
נלווה  חלק  הם  המשבר  על  היושבת  האישה 

בעולם,  חדשים  חיים  הולדת  לקראת  מההכנה 
מבררים  עוברת  שהאומה  המשברים  כך 
לא  אחרת  שבדרך  באמונה  יסודות  ומלבנים 
שירותו  במהלך  פוגש  חייל  כל  להתברר.  יכלו 
הצבאי את המשפט הבא: "הוראות אלו נכתבו 
כי  לחדד  המפקדים  מבקשים  בכך,  בדם". 
כי  שהתברר  לאחר  נקבעו  הללו  הפקודות 
בהעדרן נפגעו חיילים. באופן דומה, בירורם של 
יסודות אמוניים במהלך הסיבוכים במדבר גבה 
מחיר כבד בנפילת רבבות חללים מישראל, וגם 

הם "נכתבו בדם".
אין ברירה, חלק מההתבגרות של האומה הוא 
בבדיקת הגבולות ושבירת המוסכמות. השרשת 
מצריכה  קדוש"  וגוי  כהנים  "ממלכת  החזון 
בירור פנימי והשתייכות עצמית לתעודת העם 

כך  וכנה,  אמתי  הוא  שהליבון  ככל  והעולם. 
רבה  העולם'  'תיקון  משא  את  לשאת  הנכונות 

יותר. 

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

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

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

הצטרפו לקהילה דתית, מגוונת וייחודית, בישוב חדש ויפהפה,
24 דקות מתל אביב.

03-6500505

מדורגים
5 חדרים | דירות גן | דופלקס

בית צמוד קרקע
4 חדרים, 121 מ“ר + גינה

החל מ-1,320,000 ₪החל מ-998,000 ₪

דגם סביון היוקרתי הגיע ללשם.

נראה אתכם נשארים 
בגבעת שמואל.

סביון
₪ 1,400,000
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זר,  משה  עם  הריאיון  של  הקודמים  החלקים  בשני 
עליו  שעברו  הקשים  בתהליכים  בעיקר  התעסקנו 
אופטימיות  גם  מצאנו  לכך,  במקביל  יום.  היום  בחיי 
את  להמשיך  זר  של  ברצונו  מתבטאת  אשר  גדולה, 
המפעל הזה על אף כל הקשיים שבדרך, בלי לוותר 
השאיפה  להיגאל.  שיכולה  אדמה  פיסת  אף  על 
יהודה  את  וליישב  לבנות  היא  כאמור,  העיקרית, 
ושומרון כלל הניתן. זר, הוא פורץ דרך בתחומו. אחד 
שהחליט ללכת כנגד כל הסיכויים, וללא פחד לגאול 

את אדמות השומרון בדרכו שלו. 
לך  יתנו  אולי  זה  שעל  סיכוי  יש  קרקע,  לך  יש  “אם 
מתוסבך,  קשה,  הליך  הוא  הבניה  הליך  לבנות. 
מסורבל, ההחלטות הן לא החלטות ענייניות. כשנגיע 
לבנייה זה כבר סיפור בפני עצמו, אבל בשביל לבנות 
הונחלה  בזר  שנטועה  הארץ  אהבת  קרקע”.  צריך 
ממשיכים  ונכדיו  ילדיו  לילדיו,  גם  ברורה  בצורה 
נאמנה את דרכו. “זכיתי שגם ילדיי הלכו בדרך שלי. 
אז הקמנו את חוות גלעד על קרקעות שקניתי, הקימו 
את רמת גלעד על קרקעות שקניתי ואחד מבניי הקים 
חברת בנייה שבונה בכמה מקומות ללא כוונת רווח 
– לבנות שכונות בישובים. הם למעשה ממשיכים את 
הדרך של קניית קרקעות. יש קרקעות, צריך לרשום 
אותן, לתכנן אותן צריך לבנות עליהן. לא בית אחד ולא 

שניים”, אומר זר.
גאולת  את  המסמלת  המשמעותיות  הדמויות  אחת 
ימיו אמר חנקין  הקרקעות היא יהושע חנקין. בערוב 
לי  נתגלה  ומעלה,  שנה  שישים  “לפני  המשפט  את 
ייעודי מטעם ההשגחה העליונה: גאולת הארץ לעמנו 
ליבי  את  נתתי  זה,  בייעודי  דבקתי  מאוד  לה.  הכמה 
בגדולות  הלכתי  נרחבים.  שוממים  שטחים  לגאולת 
באופן  מסמל  זה,  משפט  הסתפקתי”.  לא  ובמועט 

מובהק את דרכו של זר. 
למכור  בשביל  לא  הקרקעות,  על  נלחם  אני  “היום 
רוצה  אני  כי  אלא  עשיר.  ולהיות  להרוויח  קרקעות, 

לממש אותן - השאיפה היא שיתחילו לדלל את גוש 
רוצה  מישהו  ואם  חיי  מפעל  זה  תפילתי,  זאת  דן. 

לשבור אותי לא מעניין אותי”.
על חלק מקרקעותיו של זר יש כיום דין ודברים ושר 
אך  הבעלות,  בעל  הוא  שזר  לחתום  צריך  הביטחון 
זר מבהיר: “אני מוכן להסיר את טענת הבעלות שלי 
מוכן  אני  הקרקעות.  את  תאשר  שהמדינה  בתנאי 
לוותר כי אם יקומו פה ישובים על קרקעות שקניתי, 
יהיה כתוב בהיסטוריה  אני השגתי את מה שרציתי. 
שקמו ישובים, מבחינתי, זה הרבה יותר מאשר ‘משה 
מולטי  ואהיה  מאוד  כיף  לי  יהיה  אז  עשיר’.  נהיה  זר 

מיליארדר - אז מה?”.
בשבעה של גלעד בנו, הגיע אריאל שרון לנחם. שרון 
וזר היו חברים טובים, או כמו שהיטיב לתאר זאת זר 
“הייתי קורא לו מפקדי אהוב נפשי”, לאחר ההתנתקות 
דעותיו של זר לגבי שרון השתנו מן הקצה אל הקצה. 
“על חייו של אריאל שרון נכתב ספר של 600 עמודים. 
בספר כתוב בדיוק מי הוא היה - אדם בלי חוק, בלי 
סדר, אין אצלו שום דבר. איש חזק שעושה מה שהוא 
רוצה. הוא בשנייה הפך הכל. נתן חבית דבש וטפטף 

לתוכה רעל”.
לפני זמן לא רב, עשו סרט על שרון והגיעו לזר לראיין 
“וידאתי איתם בכתב שהם  אותו על יחסיו עם שרון. 
וחצי  דיברתי במשך שלוש  לי את הקלטת,  שולחים 
הבכורה,  להקרנת  כבוד  של  הזמנה  קיבלתי  שעות. 
לא  שאמרתי  ממה  אחד  שמשפט  זה  שגיליתי  מה 

נמצא בסרט. אמרתי להם הכל”.
זר, מי שהיה חבר המחתרת היהודית של שנות ה-80, 
מתייחס לתופעת תג המחיר שקיימת היום אצל חלק 

מנערי הגבעות. כל נערי הגבעות מכירים את משה זר, 
רובם ככולם מכנים אותו “סבא”. כאחד שאוהב, תומך 
ועוזר בכל מה שצריך, הכינוי, בהחלט מתאים לדמות.

מה הדבר שהיית רוצה להגיד לנוער היום?
נגד  דברים  עושים  שלנו  נוער  שבני  לפעמים  “יש 
מה  כאלה.  דברים  מיני  כל  הצבא,  נגד  או  הערבים 
הם חושבים? שעם התג מחיר הזה הם עושים מבצע 
הפינויים?  של  ההריסות  את  יבטלו  שהם  אדיר? 
זה  מתגובתנו.  הגמור  ההיפך  בדיוק  הן  אלו  פעולות 
לא לירות לעצמנו ברגליים, זה לירות לעצמנו במרכז 
הראש. מה עשית? שרפת מכונית של ערבים הערבי 
לו. אלא  יקבל פיצוי לא כמו המכונית ששרפת  הזה 

יותר טובה. שרפת לו חנות? הוא יגיד תודה רבה”.
זר מתייחס לתג המחיר הראוי לדעתו ביחס למרחב, 
והריסה, אלא מדובר בתג מחיר  לא מדובר בחבלה 
של הפרחת השממה ובנייה: “הקמתי את חוות גלעד, 
היום חוות גלעד זו תשובה ציונית ונכונה. זה תג מחיר 

אמיתי - תג מחיר מועיל”.
ומתבטא  דומא  לפרשת  זר  מתייחס  לכך,  בנוסף 
אותם  שתפסו  שאלה  מאמין  לא  “אני  החקיר,  נגד 
דברים  על  להוסיף  לו  חשוב  אבל  בדומא”.  שרפו 
“נניח שמישהו חס  ביקורת על פעילויות כאלו,  אלו 
וחלילה שרף את דומא, מה זה מקדם אותנו? איזה 

בונוס זה נותן לנו?”.
לפני כחודש ראיינו את זר על מאיר אטינגר, לדבריו: 
“אני אוהב אותו וכואב לי על כל דקה שהוא במעצר. 
אבל שהוא וחבריו הקיצוניים יניחו בלוק על בלוק ויבנו 
בית. תבחרו גבעה שהיא שייכת לא יודע למי ותקימו 

ישובים קטנטנים - זה תג מחיר. לא לדבר”.

מדור
המייסדים

ראיון עם משה זר 
חלק ג׳

// חן גלעד

לרגל 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

משה זר עם בנו איתי שמנהל את חוות גלעד

לפרטים: 054-4269393

פרויקט חדש ביישוב "לשם"
42 יחידות דיור בלבד במפרט ייחודי

ועכשיו במחירי השקה

הרחוב החדש

יזמות    בנייה    נדל״ן
קדמא

בס״ד
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איך היית ממליץ להם לפעול בשלב ראשון?
“ צריך לתרגם את אהבת ארץ ישראל למעשים, ואם 
בטלים.  דברים  זה  הכל  אז  למעשים  מתרגמים  לא 
אין לכם כוח להקים לבד? תצטרפו לקיימים. תקימו 
שמשוועים  לקבלנים  תצטרפו  בנייה,  של  קומנדו 
לקבוצה  מצטרף  אתה  סתתים.  שיהיו  לפועלים. 
כזאת, בונה בית או שכונה - זה תג המחיר המוצלח 
וקשקשן  מפטפטן  עצמך  את  הפכת  בעולם.  ביותר 
לאיש מעשה. יש כאלה שיש להם תכניות ברדיו שהם 
קשקשנים וברברנים שמאחוריהם אין בית אחד שהם 
כוחות?  לכם  יש  חזקים?  אתם  ושומרון.  ביהודה  בנו 
יאללה, תתחילו להקים בתים וניראה אתכם. אתם לא 

יכולים? שבו בצד ותשתקו”.
התהליך שעבר זר, מהיום הראשון בו החל לעסוק 
בסחר קרקעות עד היום, הוא תהליך עוצמתי ועמוק. 

מפעל חייו של זר אינו מתבטא בדיבורים, אלא רק 
עליהם  המרכזיים  הדברים  אחד  זהו  במעשים. 
מדבר זר ואותם הוא רוצה להעביר הלאה, ההבדל 
בין דיבור למעשה. הוא מבטא זאת דרך סיפור על 
אדם שהיה חבר קרוב שלו, ושלפיו היה סמל ומופת 
לאיש עשייה, אחד שלא הלך אחרי האמירות אלא 

בעיקר אחר המעשים.
אלי  לו  שקראו  האזרחי  במנהל  מדידות  קצין  “היה 
כחודש  לפני  נפטר  הוא  לבני,  ציפי  של  האח  לבני, 
וחצי. הוא היה מודד ואני הכרתי אותו עוד לפני שהיה 
בתל  ביתר  במצודת  משרד  לו  היה  מדידות.  קמ”ט 
אביב. אני הכרתי אותו אישית, כי הוא נתן לי חוות דעת 
של מודד. הוא היה קמ”ט המדידות הראשון שקיבל 
עבודה והוא לא הלך לישון עד שסיים לעבוד. יומיים 
לאחר ההלוויה מישהו סיפר לי שהוא היה חי בכפר 

חנניה, אחרי בנימינה. מכיוון שהייתי קשור אליו נפשית 
נסעתי לנחם אבלים, רציתי לדבר עם האלמנה. אני 
ולידה כבוד  יושבת  ורואה את ציפי לבני  מגיע לשם, 
באה  הסתובבה.  האלמנה  בנט.  נפתלי  החינוך  שר 
כמה  להגיד  בא  שאני  אמרתי  גם,  וישבה  שלו  הבת 
הכרתי  שאותו  לבני  שרה  בן  אלי  של  לכבודו  מילים 
אותו  לבקר  בא  הוא  ארוכה. פעמיים  אישית תקופה 
צריך  ‘לא  כך:  לי  אמר  הוא  אותי.  זוכרת  ציפי  בביתי, 
לדבר הרבה - צריך לעבוד’. אלי עליו השלום זה מה 
ידע, לא צריך לדבר הרבה צריך לעבוד. הוא  שהוא 
היה דוגמא, סמל לפקיד שעובד קדימה, וזה נכון לגבי 
כל דבר ועניין. לא צריך לדבר הרבה צריך לעבוד. גם 
לאלה שמסכימים אתנו וגם לאלה שלא: לא לדבר - 

צריך לעבוד”. 
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אני רוצה לדבר רגע על מחמאות. עניין שולי 
אולי, אבל לדעתי מעט אנדר-רייטד.

מחמאות  יש   – משמעית  חד  זאת  אומר 
שם,  מילה  פה,  משפט  בחיים.  אותי  שקידמו 
חלק  ולקחו  בתודעה  עמוק  אצלי  נחקקו 

בעיצוב בדמות שלי. דוגמאות? בבקשה.
כשהייתי בכיתה ו' נבחנתי במבחן בתנ"ך. אני 
זוכרת שהיה קשה. הגעתי ללא אוויר לנשימה 
וללא זמן מיותר לשאלה האחרונה: "נניח ואת 
עיתונאית, מה היית שואלת את שאול שחזר 
על  לחשוב  זמן  לי  היה  לא  מהמלחמה?". 
עניתי  הלימוד.  לחומר  שקשור  יצירתי  משהו 
לסיום  לי  שנשארו  בשניות  שיכולתי  מה  את 
מהלחימה  מאוד  עייף  היה  "שאול   – הבחינה 
ויתרתי  עיתונאיות.  לשאלות  פנוי  היה  ולא 
שלא  כמובן  לנוח".  פרש  והוא  הריאיון  על  לו 
ציפיתי לקבל ניקוד על התשובה המתחמקת 
הניקוד  את  לי  נתנה  מצדה,  המורה,  הזאת. 
מחשבה  חדות  "איזו  הוסיפה:  ואף  המלא 

ורעיון מקורי! יישר כוח!".
המחמאה הזכורה הבאה הגיעה אלי בצורת 
ספר. כשהייתי בשירות הלאומי הייתה מורה 
שליוויתי את הכיתה שלה. בסוף אותה שנה 
מבחינתי,  שלא-הייתה-מי-יודע-מה-מזהירה 
נתנה לי אותה מורה ספר על מנהיגות בעם 
זה   – לה  האופייני  בשקט  לי  ואמרה  ישראל 
היום  עד  לעתיד.  מנהיגה  בתור  בשבילך 
לא  וממש  במיוחד,  עלי  אהוב  הזה  הספר 
בגלל התכנים, אלא בזכות ההרגשה הטובה 
שמתפשטת לי בגוף בכל פעם שאני נזכרת 

באותה מורה ובאמונה המוחלטת שלה בי.
גבעת  באתר  הדרכתי  מכן  לאחר  שנה 

ההדרכות  אחת  של  בסיומה  התחמושת. 
ניגשה אלי אשה מבוגרת לשוחח איתי ואמרה 
עמידה  למדתי  איפה  לדעת  חייבת  שהיא  לי 
מול קהל. נבוכתי. לא ידעתי בכלל שלומדים 
את זה. וכך, בגיל 19, גיליתי לראשונה בזכות 
אותה אשה נחמדה שניחנתי ביכולת לעמוד 

מול קהל.
וכך, אני יכולה לציין בפניכם עוד תחנות דרך 
פה  לי  האירו  כולן  חיי.  במהלך  משמעותיות 
נקודה ושם נקודה, ואני מאמינה שכמעט את 
כולן אני זוכרת. כולן נוספו אל בניין האישיות 
דברים  מבפנים  מאירות  הן  כאשר  שלי 
שלעתים ידעתי על קיומם, ולעתים אפילו לא 

שיערתי.
צעירה  עיתונאית  על  מישהי  פעם  לי  סיפרה 
פאנל  להנחות  שנתבקשה  דרכה  בתחילת 
פוליטי בעיר מגוריה. כמובן שהייתה זו בקשה 
עלתה  המדוברת  והבחורה  מסוגה,  ראשונה 
של  דקות  עשר  לאחר  ורעדה.  בחיל  לבמה 
פתק  הכנסת  מחברות  אחת  דחפה  הפאנל 
לידה של אותה מנחה. היא פתחה את הפתק 
בחשש ובסקרנות, וקראה את השורה הבאה: 
"את פשוט נהדרת! תמשיכי כך!". קל לתאר 
של  לליבה  בודדת  שורה  אותה  עשתה  מה 
המשיכה  ביטחון  ובאיזה  הצעירה  הבחורה 

בתפקידה.
אני מאמינה שיש אנשים שמודעים לחוזקות 
שבהם, ויש אנשים שפחות. אבל אני בטוחה 
שאין אף אחד )!( ששלם עם עצמו עד כדי כך 
שמחמאה על הדרך לא תבנה בו משהו חיובי 

ולו לאותו היום.
את  מבפנים  חיפשתי  כאשר  השנה,  דווקא 

נזכרתי  בעולם,  לפעול  שלי  האישי  המקום 
לפתוח  כדי  המחמאות.  באותן  ושוב  שוב 
את  "במה  עצמי:  את  לשאול  עלי  היה  עסק 
טובה? במה את הכי טובה?" ואז החלו לזרום 
וגם כאלה  יותר  הישנים  אלי הזכרונות, אלה 
אי  לי  שהחמיא  מי  לחלוטין.  וטריים  חדשים 
פעם על הכתיבה יכול לפרגן לעצמו שכנראה 
הוא נטל חלק בהחלטה לפנות לכיוון זה. מי 
יכול  קבוצה,  מול  עמידה  על  אותי  ששיבח 
בזכותו  שאולי  השכם  על  לעצמו  לטפוח 
בתחומים  ומרצה  סדנאות  מעבירה  אני 

שמעניינים אותי.
והתקשר  שלי  כתבה  שקיבל  העיתון  עורך 
דברים  שקראו  אנשים  בשבחה,  לדבר 
לפגוש  או  לכתוב  או  לטלפן  וטרחו  שכתבתי 
אותי ברחוב – תודה. באמת תודה. סייעתם לי 
להמשיך במה שאני אוהבת ולגלות את עצמי 

עוד קצת ועוד קצת.
חלקו  מחמאות.  של  בערכן  תמעיטו  אל 
לרכזת  לגננת,  יכולים.  שאתם  מי  לכל  אותן 
הקהילה, לחברה ולבת משפחה. יכול להיות 
להיות  יגדלו  מישהי  או  מישהו  שבזכותכם 

משהו טוב יותר. משהו מועצם יותר.
ההיפך,  את  גם  להוסיף  חייבת  אני  ולסיום, 
ולצערי כמובן גם זה מניסיון: אם מילה טובה 
חד  להרוס.  יכולה  רעה  מילה  לבנות,  יכולה 
משמעית. מילה רעה יכולה להרוס בניין שלם. 
מילה רעה יכולה לזרוע הרס היכן שיכול היה 
צד  באיזה  תמיד  תחשבו  זרוע.  שדה  להיות 

אתם בוחרים.

קצת מחמאות 
אם אפשר

mitnachlot.co.il מוריה תעסן מיכאלי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

אל תמעיטו בערכן של 
מחמאות. חלקו אותן לכל 
מי שאתם יכולים. לגננת, 
לרכזת הקהילה, לחברה 

ולבת משפחה. יכול להיות 
שבזכותכם מישהו או מישהי 
יגדלו להיות משהו טוב יותר. 

משהו מועצם יותר.
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יום שני 
הקרוב

מושב א' 

מושב ב' 

14:00   זירת הטוויטר - פאנל:
חגי סגל - מקור ראשון, אסף ליברמן - גלי צה"ל, 

ג'ודי ניר מוזס שלום - רשת ב', שמעון ריקלין - ערוץ 20
מנחה: רוני ארזי - מנכ"ל חברת הדיגיטל "משרוקית"

15:15  פתיחה: חה"כ יואב קיש יו"ר שדולת א"י בכנסת

          מתווים מדיניים אפשריים להתמודדות עם הסכסוך
          פאנל בעקבות סדרת הכתבות במקור ראשון:

         קרולין גליק, אליעז כהן, חה"כ יואב קיש, חה"כ בצלאל סמוטריץ
         מנחה: שרה העצני-כהן יו"ר תנועת ישראל שלי

16:30  סיום

מלון יהודה בירושלים
 רחוב דרך חיים ע. קוליץ | מרחק 5 דקות מקניון מלחה

 - חנייה פתוחה ליד המלון - 

4.7 | יום שני | כ"ח בסיוון

ראשי רשויות, דוברים, ראשי 
ארגונים, אנשי תקשורת והסברה.

 גם השנה נארח בכנס המרכזי 
של יש"ע,  שורה של מומחים 
ואנשי תקשורת שיסייעו 
לכולנו להיות אנשי תקשורת 
והסברה נאמנים ומקצועיים. 

לפרטים והרשמה

טלפון: 02-6211999
* עלות השתתפות 100 ש"ח

www.yeshaclick.co.il

מועצת יש"ע

08:30  התכנסות ורישום                                        מנחה: יהודה שפירא - דובר מועצה אזורית גוש עציון

09:00  פתיחה וברכות 
חה"כ נפתלי בנט – שר החינוך

ניר ברקת - ראש העיר ירושלים 
אבי רואה - ראש מועצה אזורית מטה בנימין, יו"ר מועצת יש"ע 

שילה אדלר - מנכ"ל מועצת יש"ע

10:00   ניהול משברים וגיבוש אסטרטגיה תקשורתית
           בעידן הטכנולוגיה והרשתות החברתיות

תת אלוף )מיל'( אבי בניהו - יועץ לאסטרטגיה וניהול משברים, 
לשעבר דובר צה"ל, מפקד גל"צ ויועץ לשרי ביטחון

10:45   התקשורת החרדית 2016: סקירה קצרה
יעקב ביכלר - יועץ אסטרטגי 

11:00   הפסקה 

11:15  50 שנה למלחמת ששת הימים - בעקבות סדרת הכתבות בידיעות אחרונות:
יועז הנדל ורענן שקד

BDS-12:15  תעשיית השקרים וה
בן דרור ימיני

13:00  ארוחת צהרים | הפסקה  
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 nadav@myesha.org.il  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
052-5665052 הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: אבי רובין, גרשון אליסון, מירי צחי, נדב מלכה, תקשורת נכונה, דוברות הר חברון 
 perla@myesha.org.il :הפקה: יש 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

ישראל  ארץ  שדולת  ראשי  עניינים  מקדמים 
יואב  וחה"כ  סמוטריץ'  בצלאל  חה"כ  בכנסת, 
הנהלת  עם  יחד  בכנסת  השבוע  נפגשו  קיש, 
. במפגש השתתפו כ-15 ראשי  1 מועצת יש"ע 
על  עדכון  נמסר  להם  ושומרון,  מיהודה  רשויות 
פעילות השדולה למען חיזוק ההתיישבות. ראשי 
הענפה  פעילותם  על  הכנסת  לחברי  הודו  יש"ע 
פעילה  לשדולה  "זכינו  ואמר:  הוסיף  רואה  ואבי 
ההתיישבות  את  לקדם  שמסייעת  ותומכת 
ועובדת גם על תכניות  ומגוונים  בתחומים רבים 
ארוכות טווח לחיזוק מרחב יהודה שומרון ובקעת 
הירדן". בהמשך הישיבה, נפגשו ראשי הרשויות 
יריב  חה”כ  התיירות  שר  עם  גם  יש”ע  במועצת 
לוין, עם חה”כ דודי אמסלם ועם נציג יש”ע בליכוד 

חה”כ יהודה גליק.
האנרגיה  שר  התארח  השבוע  ראשון  ביקור 
בבנימין.  לביקור  שטייניץ  יובל  חה"כ  והתשתיות 
בעפרה  נערך  הביקור  של  הראשון  חלקו 
בעמק  לביקור  הוקדש  השני  וחלקו  ובעמונה, 
שילה והתייחסות למצוקת המים הקשה שפקדה 
את יישובי בנימין ושומרון. השר שטייניץ הינו השר 
והוא  האחרונה,  בשנה  בעמונה  שביקר  הראשון 
הצהיר מעל חורבות הבתים ההרוסים כי אין שום 
הגיון בפינוי וכי אסור להרוס את עמונה. הביקור 
ויו"ר  בנימין  מטה  מועצת  ראש  בלווית  נערך 
ישראל  המועצה  סיו“ר  רואה,  אבי  יש"ע  מועצת 
גנץ ופעילי ליכוד, כאשר בחלקו השני ביקר השר 
בשילה  שהוצב  המים  בעוקב  קידה,  בתצפית 
ונפגש עם שמונה חקלאים מהמרחב. השר חיזק 
ועל  בתושבים  התחשבותם  על  החקלאים  את 
שבבתי  כדי  המים  צריכת  את  לצמצם  נכונותם 

התושבים לא יהיה מחסור.

משלחת  הצלחת  בעקבות  באהבה  מרוסיה 
התקיימה  שעבר,  בחודש  לרוסיה  יש"ע  מועצת 
יש"ע  מועצת  נציגי  של  נוספת  פגישה  השבוע 
ביקב   )REK( רוסיה  יהודי  קונגרס  נציגי  עם 
 REK יו"ר  נכחו  בפגישה   . 2 שבבנימין  פסגות 
יו"ר  בוקשיצקיה,  אנה   REK מנכ"לית  קנר,  יורי 
אזורית  מועצה  ראש  רואה,  אבי  יש"ע  מועצת 
יש"ע  מועצת  מנכ"ל  אלחייני,  דוד  הירדן  בקעת 
חשיבות  על  דובר  בפגישה  ועוד.  אדלר  שילה 
מאבק  וניהול  להתיישבות  רוסיה  יהודי  חיבור 
משותף בניסיונות החרם. יורי קנר הציג רעיון של 
שמטרתה  תוכנית  עומדת  שבמרכזו  הקונגרס, 
עמידה למען ההתיישבות. סוכם על המשך קשר 
וקידום כמה תכניות משותפות של מועצת יש"ע 

עם קונגרס יהודי רוסיה.
גוש  יישובי  מכל  נוער  בני  כ-700  בפתח  הקיץ 
צומת  שליד  היקב  למתחם  התאספו  עציון 
הגוש, לאירוע פתיחת הקיץ. את המתחם הפכה 
מועצת הנוער לאזור עמוס בפעילויות של לחימה 
ואתגר, שכלל זירת קרב לייזר, פיינטבול, אומגות, 
 . 3 סימולציות לחימה ועוד שלל עמדות הפעלה 
על האוכל ניצח השף של מסעדת היקב, שהכין 
לאחר  אישיות.  פלאפל  מנות  הנוער  בני  למאות 
הנוער  בני  מאות  הצטופפו  פעילות,  של  שעות 
ומרגש  מלא  ממופע  ליהנות  כדי  אחת  לרחבה 
הנוער  יצא  הערב,  בסיום  חביב.  עידן  הזמר  של 
ילבשו  אותה  ‘גושניק’,  הכיתוב  עליה  חולצה  עם 
לו.  ומחוצה  עציון  בגוש  הקיץ  פעילויות  במהלך 
מצביעים  הנוער  בני  השנה  שגם  שמחים  “אנו 
ברגליים ומגיעים”, מסכם בסיפוק יהודה רוטנברג 
מאגף הנוער, “יריית הפתיחה, שהחלה ברגל ימין, 
הצלחה  להיות  עומד  הזה  שהקיץ  לנו  מבשרת 

גדולה, בעזרת השם”.

ביום  ביקר  גליק  יהודה  חה"כ  העץ  פרי  בורא 
ראשון ב"חוות האפרסמון" שעל יד קיבוץ אלמוג 
האפרסמון"  "חוות  מגילות.  האזורית  שבמועצה 
הוקמה על ידי היזם והחקלאי גיא ארליך, במטרה 
 . 4 המקראי  האפרסמון  שיח  את  מחדש  לגדל 
ארליך ציין בפני חבר הכנסת את הקשיים שהוא 
מדינת  על  החרם  ארגוני  פעילות  לאור  חווה 
ישראל. חבר הכנסת גליק: "יש כאן דוגמא ליזם 
ארץ  באדמת  שורש  לנטוע  שמבקש  וחקלאי 
כחבר  מחובתי  כקדם.  ימינו  ולהשיב  ישראל 
כנסת וכנציג מחוז יהודה ושומרון בליכוד לסייע 
הבלתי  החרמות  בגלל  נפגעה  שפעילותם  למי 

מוצדקות על מדינת ישראל".
הסתיים  האחרון  בשבוע  בקורס  מזכירים 
של  ישובים  למזכירי  השנתי  הקורס  בהצלחה 
תנועת אמנה. הקורס מנוהל על ידי חברת אמנה 
משתלמים  שנה  ומידי  הפנים,  משרד  בשיתוף 
עיון  ימי  ב-14  ישובים  ומזכירות  כ-25 מזכירי  בו 
המשתתפים  המזכירים  לדברי   . 5 שבועיים 
והחלפת  לשיתוף  מביאים  המפגשים  בקורס, 
המקצוע  מאנשי  לימוד  עם  יחד  ביניהם,  המידע 
)זמביש(,  חבר  זאב  אמנה  מנכ"ל  ובראשם 
לכל  ובהיענות  בשיחה  הקורס  את  שמלווה 
הישובים  לפיתוח  רבות  ובקשה, תורמים  שאלה 

תוך הפריה הדדית.
ואימונים  מוצלחת  עונה  לאחר  הגמר  משחק 
הספר  בתי  קבוצות  כל  השבוע  נפגשו  מפרכים 
גביע  לכדורגל בהר חברון על למשחק הגמר של 
הר חברון בכדורגל. בחוגי הכדורגל משחקים ילדים 
מגן חובה עד כיתה ח' לצד נבחרת בוגרים המקיימת 
שחקנים  שותפים  בה  האזורית  בליגה  משחקים 
מהר חברון, קריית ארבע וגוש עציון. במשחק ניצחה 

קבוצת יתיר את סוסיא וזכתה בגביע.

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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