
1  יש”ע שלנו 

6

פרשתנו מצינו את אחד מהמקורות ב
המרכזיים בסוגיית מצוות ישוב ארץ 
ישראל שהובאו בדברי הראשונים, 
הוא מדרש הלכה בספרי המביא את סיפורם 
של "רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר 
שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן 
בתירה ללמוד ממנו תורה...". לכאורה, 
הואיל ובתקופה של חורבן עסקינן ונתמעטו 
הלומדים והמלמדים בארץ ישראל, עמדה 
ההלכה הידועה כנגד עיניהם של אותם 
גדולים יושבי ואוהבי ארץ ישראל כדברי 
הרמב"ם: "אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה 
לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה...". ואם 
כן, מותר לילך לר' יהודה שנמצא בבבל 

ללמוד תורה מפיו, אם כן עומדים אנו 
ומשתוממים על הסיפא של הספרי שמספר 
באותו מעשה שכאשר "הגיעו לציידן וזכרו 
את ארץ ישראל ... זלגו דמעותיהם וקרעו 
בגדיהם וקראו את המקרא 'וירשתם אותה 
וישבתם בה ושמרת לעשות את כל החוקים 
האלה ואת המשפטים', אמרו ישיבת ארץ 
ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, 
חזרו ובאו להם לארץ ישראל". מה סברו 
בתחילה? ומה התברר להם בסוף? הרי 

ההיתר הנזכר שייך בכל מצב.
יסוד הדברים תלוי בהבנה מהי המשמעות 
של מצווה השקולה כנגד כל המצוות? 
הרמב"ם הנ"ל ממשיך וכותב על פי דברי 

על הפרשה - ראה

שקולה ישיבת ארץ ישראל 
כנגד כל המצוות שבתורה 

הרב מיכאל אהרונוב 
רב גרעין 'קרן קהילות' מעלה אפרים
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יציאה כניסה יציאה כניסה
19:33 18:35 חברון 19:35 18:20 ירושלים
19:36 18:38 שכם 19:38 18:40 תל אביב
19:37     18:31 באר שבע 19:37 חיפה 18:32

זמני השבת

הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
את  לשבח  לציין  חשוב  הקרובה, 
הנוער של יהודה ושומרון. ערכיות, 
נשיאה באחריות, השגיות ומצוינות 
מהתארים  קטן  חלק  רק  הם 
המתאימים לתאר בהם את הנוער, 
50 שנה על ברכי  אשר צומח כבר 
אהבת האדם והארץ בחבלי התנ"ך. 
משרד  השבוע  שפרסם  הנתונים 
החינוך, המציגים את אחוזי הזכאות 
והשירות  הגיוס  אחוזי  לבגרות, 
את  משקפים  רק  ועוד,  הלאומי 
הרבה  יודעים  כבר  שאנחנו  מה 
זמן – הנוער ביהודה ושומרון מצוין. 
השבוע בישעמדה – הנוער של יו"ש 

מוכיח את עצמו.
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המערכת / תחל שנת לימודים וברכותיה

ישעמדה

שנת הלימודים נפתחה השבוע כסדרה גם 
ביהודה ושומרון. עשרות אלפי תלמידים ובני 
נוער חזרו לבתי הספר ולגנים יחד עם כל הנוער 
של מדינת ישראל, אחרי קיץ גדוש בחוויות רבות, 
אשר ודאי העשירו אותו רבות. בקיץ הנוכחי הנוער 
ידע גם מורדות רבות, פיגועים קשים שהתרחשו 
ברחבי הארץ העיבו על שמחת החופש הגדול 
ועל תכניותיהם של רבים מבני הנוער. מורדות 
אלה לא החלישו אותם אלא חיזקו ואף גיבשו 
את הנוער בכל רחבי יו"ש, בני הנוער יצאו למפגני 
ראווה מול בית ראש הממשלה בדרישה לשקט 
בטחוני, נוער עתניאל הקים מאהל הזדהות וחוסן 
בכניסה לישוב, לאחר הפיגוע הנורא בו נהרג הרב 
מיכאל מרק הי"ד, נוער הר חברון וקרית ארבע 
צעדו לאורך כביש 60 במחאה על הרצח, נוער 
מכל רחבי יו"ש הקימו מאהל מחאה מול בית ראש 
הממשלה, נוער אבני חפץ יזם  קייטנה יחד עם 
עמותת "עת לעשות" למען משפחות של ילדים 

עם צרכים מיוחדים ועוד.

כל זאת לא בכדי, הנוער הרב ביהודה ושומרון 
הוא מהטובים ביותר בארץ, ותעיד על כך רשימת 
בתי הספר הערכיים שפרסם לאחרונה משרד 
החינוך. בין בתי הספר הערכיים ביותר בשנת 
תשע"ו הופיעו, בין השאר, אולפנת צביה מעלה 
אדומים, ישיבת בני עקיבא אורות יהודה באפרת, 
אולפנת אורות עציון בראש צורים, תיכון אזורי ירדן 
שבמעלה אפרים, ישיבת בני חיל שבקדומים 
ועוד רבים. בתי הספר נמדדו על היבטים שונים 
בעשייה החינוכית וכוללים למשל שילוב ילדי 
חינוך מיוחד, קליטת עולים חדשים, מניעת נשירה, 

טוהר הבחינות, שיעור גיוס לשירות צבאי או אזרחי 
וזכאות לתעודת בגרות. 

52% מתוך כלל האוכלוסייה ביהודה ושומרון הם 
צעירים בני פחות מגיל 18, מה שהופך את הנוער 
ביו"ש לתחום עתיר אחריות ובעל חשיבות רבה 
לעתיד ההתיישבות. השבוע פורסמה "התמונה 
החינוכית" – פרסום של משרד החינוך הכולל את 
נתוני הזכאות לבגרות לשנת תשע"ה כשלצדם 
פרמטרים נוספים המשקפים ערכיות ומעורבות 
חברתית ברשויות המקומיות. המועצות האזוריות, 
המועצות המקומיות והעיריות ביהודה ושומרון 
משקיעות בנוער את מירב משאביהן, והתוצאות 

המשתקפות מהנתונים מעידות על כך.

אחוזי הגיוס לשירות צבאי בקרב בוגרי כיתות י"ב 
ביהודה ושומרון הוא מהגבוהים ביותר: המועצה 
המקומית קדומים עם 96% גיוס, במועצה המקומית 
קרני שומרון ישנם 91% גיוס, במועצה המקומית 
קרית ארבע, באריאל ובמעלה אדומים ישנם 
97% גיוס, במועצה האזורית הר חברון ישנם 91% 
גיוס וכן האלה. במועצה המקומית מעלה אפרים 
מחזיקים כבר 3 שנים ברצף ב-100 אחוזי גיוס 
לשירות צבאי גם מבני הישוב וגם מבנות הישוב.

שיעורי ההתנדבות לשירות לאומי או אזרחי מבין 
בנות ההתיישבות הוא גם בין הגבוהים: במועצה 
המקומית קרית ארבע ישנם 95% התנדבות, 
במועצות המקומית אלקנה ובית ישנם 87% 
התנדבות בכל אחת, במועצה האזורית מטה 
בנימין 84%, במועצה האזורית שומרון ישנם 83% 

התנדבות, וכן הלאה.

גם אחוזי הזכאות לבגרות מרקיעים שחקים, 
במיוחד על פני הממוצע הארצי שעומד בשנה"ל 
תשע"ה על 66.1%. ברוב המועצות המקומיות 
הנתונים מראים על יותר מ-80% זכאות לבגרות 
בשנה"ל תשע"ה, כאשר המקום הראשון נתון 
למועצה המקומית קדומים עם 93% זכאות 
לבגרות, ומחזיקה במקום הרביעי בארץ מתוך 

עשרות רשויות מקומיות. 

כאמור, הנתונים האלה כלל לא מפתיעים. הנוער 
של יהודה ושומרון הוא נוער ערכי ומסור, אשר 
גדל על אהבת האדם והארץ בחבלי התנ"ך, 
וההישגים שלו הם הגאווה גם למורים ולמנהלים, 

אשר על ידיהם מתחנך הנוער.

בימים אלו בהם אנו מציינים את שנת החמישים 
לשיבת עם ישראל לנחלת אבותיו ולחבלי התנ"ך, 
אנו רואים חשיבות יתרה בלימוד בבתי הספר על 
ההתיישבות ביהודה ושומרון ועל מלחמת ששת 
הימים כחלק מתוכנית הלימוד. בשנה זו אנו גם 
מציינים 100 שנה להצהרת בלפור, שנותנת תוקף 
בינלאומי-משפטי לזכותנו על הארץ. שני ציוני 
הדרך הללו יחד מחזקים באופן מובהק את החלק 
שלנו בשרשרת הדורות הארוכה, ועל תלמידינו 

היקרים להוסיף וללמוד על כך.

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ו, ברצוננו 
לברך את תלמידי יהודה, שומרון ובקעת הירדן 
בפרט, ואת תלמידי כל הארץ בכלל בברכת 
עלו והצליחו. מי ייתן והשנה הזאת תהיה שנה 

מוצלחת לכולכם!
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המשך דבר תורה מעמוד השער שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה 

רשב"י במסכת בבא בתרא "אף על פי שמותר 
לצאת אינה מידת חסידות, שהרי מחלון וכליון 
שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו 
ונתחייבו כלייה למקום". והעניין המחודש 
בדבריו הוא שאף שמן הדין יש היתר לצאת 
בשעת רעב או כיו"ב, אין זו מידת חסידות 
ונענשים עליה. ותמוה ממתי נענשים על 
מידת חסידות? בהבנה הרווחת, מידת חסידות 
איננה חיוב, זו רק תוספת והידור, ולא היא. 
כל אחד מישראל מצווה על מידת חסידות, 
וכדברי הרמב"ן "אם כך הוא מה ההבדל 
בין דין גמור למידת חסידות?" ההבדל הוא 
בשיעור, במידה, במינון. בחיוב של עיקר 
הדין, אין הבדל בין אדם גדול לאדם רגיל, 
תחלופת הזמנים וענייני המקומות, אבל 
במידת חסידות הכל לפי מה שהוא אדם 

לפי מעלתו וחשיבותו, לפי הזמן והמקום. ועד 
כדי כך חשובה מידת החסידות עד שנאמר 
בגמרא "אשר יעשון - זו לפנים משורת הדין. 
דאמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא על 
שדנו בה דין תורה ... שהעמידו דיניהם על 
דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין". אם 
כן, במצוות ישוב ארץ ישראל, יש בה פנים 
כפולות, עיקר הדין שאין לצאת הימנה לעולם 
– בימים כתיקנם – ומידת חסידות שלא לצאת 
אף בימים של רעב וקשיי קיום. ובזה מצווים 
גדולי ישראל כמחלון וכליון להשתדל בה 
יותר משאר אדם, ולפי שהזניחו זאת נענשו. 
ממילא מתבררת לנו השאלה בה פתחנו - גם 
במצווה חשובה כישוב ארץ ישראל, עדיין 
ההיתר של תלמוד תורה בחוץ לארץ – ומפי 
גדול הדור – עומד, וסברו שאפשר לנהוג כך 

לכתחילה. אלא שמיד שנתחדש להם על פי 
הפסוק בפרשתנו שמצוות ישוב ארץ ישראל 
היא מהמצוות השקולות כנגד כל התורה 
כולה ומן הראוי להשתדל ולקיימה גם מתוך 
מסירות נפש וחסידות גדולה, עד מקום שידם 

מגעת, על כן חזרו ושבו למקומם.

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* 

הרב קוק
זצ"ל

ם י ת י ז ה ר  ה ל ם  י ל ו ע

חובהמוגבל ⋅ הרשמה מספר המקומות חופשיתהכניסה

ביום שלישי, ג' באלול
יום עלייתו לגנזי מרומים

של מרן
אברהם יצחק
הכהן קוק זצ"ל

נעלה,
תלמידיו וההולכים לאורו לשאת 
תפילה למען עם ישראל, ארצו 

ותורתו על יד ציונו הקדוש

בהר הזיתים
אל מול הר הבית

אוטובוסים יצאו מבנייני האומה בכל שעה
בין השעות 8:00 - 14:00
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לפטירת מרן הרב אברהם יצחק 81
הכהן קוק זצ״ל

באהֹל לימוד ענק אל מול ציונו בהר הזיתים
לאורו של רואה הדורות מרן הראי"ה קוק זצ"ל

יום חמישי אור ל־ו' באלול )8.9(
22:30

הרב הלל הורוביץ מנכ"ל מועצת בתי 
העלמין ירושלים

פתיחה

דברי ברכהעו”ד עודד פלוס מנכ”ל משרד הדתות22:45

23:00
הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א 

הרב הראשי לישראל
כוח פסיקתו של הרב זצ"ל

23:20
הרה"ג אריה שטרן שליט"א                 

רבה הראשי של ירושלים
ירושלים אורו של עולם

23:40
הרה"ג יעקב שפירא שליט"א               

ראש ישיבת מרכז הרב
נביא לדורות

קמעא קמעאהרב אלישע וישלצקי שליט"א ירושלים00:00

00:20
הרב אברהם וסרמן שליט"א                    

רב בית הכנסת גבורת מרדכי גבעתיים
דגל ירושלים - חי וקיים!

00:40
הרב בן ציון קוק שליט"א                     

ראש בית ההוראה הכללי ירושלים
יחס הרב למתנגדיו

1:00
ועדות מרכזית התו

עם הרב יהושע שפירא שליט"א ראש ישיבת רמת גן                              
בניגון דבקות עם חיליק פרנק ואביתר בנאי

ראו באורי שזורחהרב חגי לונדין שליט"א ישיבת שדרות2:30

הרב יהודה מלמד שליט"א ישיבת רמת גן        סיפורים מבית הרב2:50

הרצאה מיוחדת זכות אבות3:10 ד""ר גרשון בר כוכבא                             

80 שנות חזוןהרב אורי שרקי שליט"א מכון מאיר4:30

5:00
אמירת סליחות עם הרב אוריאל סעייד   

ראש הגרעין בקרית אונו 
 בשילוב ניגוני הרב קרליבך

כיבוד קל ושתיה חמה | מומלץ לבוש חם | הסעות מסובסדות למוסדות קבוצות וסניפים 052-5802156 
הסעות מבניני האומה כל שעה עגולה החל מהשעה 22:00 | האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון
ישראל גדולי  בעקבות  הזיתים  הר  ברחבי  סיורים  להזמין  ניתן   21:00 מהשעה  החל 

 www.haravkook.co.il למידע והרשמה
מוקד מידע 052-3191902
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מדור
המייסדים

 לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
 אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל

הצריפים של גרעין יריחו בתחנת הביניים במישור אדומים. בצד שמאל האשקוביות בגבעת המייסדים, 1977
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סיפור מתוך הספר "כדי להגשים חלום – 
סיפורי ראשונים על אודות הקמת היישובים 

בבנימין" בהוצאת אולפנת עפרה. 
עריכה: אחינעם ראבילו. 

על הרעיון להקים יישוב יהודי ביריחו שמעתי 
לראשונה מפי הרב כהנא. עד אז, מלבד 
ניסיון ההתיישבות בחברון, הקימו, או ניסו 
להקים, התנחלויות במקומות מבודדים, 
יישובים ערביים לא נכללו  על הגבעות. 
בתכניות הללו. הרב כהנא חשב שהערים 
הערביות, כמו שכם ויריחו, צריכות אף הן 
ויש  לשמש יעדים לפעילות ההתנחלות, 
לגייס מאמצים וכוחות ולנסות להתיישב בהן. 
דעותיו לא נשארו 'באוויר'. היו מי ששמעו 
אותן והשתכנעו. אנחנו. התארגנו אפוא, אני 
וחברים מתנועת "כך", ותכננו להקים ביריחו 
ישיבה. אפילו שם הענקנו לה בדמיוננו: 'אדרת 
אליהו'. בשם הזה ראינו סמל לתפקידנו: 
כשם שאליהו עלה בסערה השמימה והשאיר 
את אדרתו לאלישע, ממשיכו, כך ראינו 
עצמנו מתגייסים להיות מחדשי-ממשיכי 
ההתיישבות היהודית ביריחו. היעד שסיַמּנו 
לעצמנו היה בית הכנסת העתיק "שלום על 
ישראל". אספנו מפה ומשם מיטות ומזרנים; 

ספרים, כיסאות ושולחנות ליקטו אחרים 
וניסינו. פעם. ועוד פעם, אך כל  בשבילנו. 

ניסיונותינו הסתיימו בפינוי. 

יישוב זמני 
לאחר זמן מה, הקים "גוש אמונים" את 'גרעין 
יריחו'. התאחדנו, שתי הקבוצות, והחלטנו לנסות 
להתיישב ביריחו בכוחות מחודשים. בשפך של 
ואדי קלט שבאזור העיר יריחו, על פני שטח 
שגודלו כ-700 דונם, השתרעו אדמות מדינה. 
לאחר ה'מהפך' התגבשה בממשלה הסכמה, 
אמנם חלקית, לאפשר הקמת יישוב על האדמות 
הללו. בשלהי חודש אלול תשל"ז, עלינו למקום 
בהרכב רחב, בתגבורת ניכרת של כוחות ובתקווה 
חדשה בלב. התברר שבכל אלה לא היה די, שכן 
ב'חלונות הגבוהים' העניינים היו מורכבים יותר 
משחשבנו. עזר ויצמן, שכיהן אז בתפקיד שר 
הביטחון, התנגד בתוקף לצעדנו, והפינוי-גירוש 
לא איחר לבוא. חלק מאתנו הועברו למחנה 
חנן, בסיס צבאי ליד יריחו, וחלקנו מצא את 
עצמו מובל למגרש הרוסים. לאחר זמן קצר, 
כששחררו אותנו, גמלה בלבנו החלטה: "הפעם 
איננו חוזרים הביתה!". הגענו למישור אדומים, 
יישוב שכבר היה קיים כשנתיים והפכנו להיות 
'הבן המאומץ שלו'. התיישבנו באוהלים ובמבנה 
שקיבלנו מקיבוץ חפץ חיים. לקראת חג הסוכות, 
הסבנו את המבנה לסוכה. הספקנו לשבת בה 
ביום הראשון של החג, ובהגיע חול המועד פנה 
אלינו אורי בר-און, עוזרו של אריק שרון, שר 

החקלאות דאז, והציע לנו להתיישב ב"טיבק 
ריש", מקום שגרעין מעלה אדומים הקהילתי 
כבר עמל על תכנית הבנייה שלו ואפילו הסכמה 
ממשלתית להתיישבות כבר הושגה. "תעלו 

ותתרשמו", הוא הציע. 
עלינו והתרשמנו: מדבר. עצים – אין. מים – אין. 
ומה יש? שממה! ומה יהא על חלומנו להתיישב 
בתוך יריחו, העיר ההסטורית, שנחלי מים, עיינות 
ותהומות, יוצאים בבקעה שסביבה? נדרשנו לקבל 
החלטה מהירה. מהיום למחר. היו שאמרו: "או 
יריחו או שחוזרים הביתה", וכנגדם עמדו אחרים 
ואמרו: "בואו ונקים את מה שאפשר. מוטב הזמני 
מלא כלום. נקים ונמתין. ברגע שתיתן הממשלה 
את האישור לגור ביריחו – מיד נקום ונעבור". אלה 
בכֹה ואלה בכֹה ולכלל תמימות דעים לא הגיעו. 
הסכימו אפוא... שלא להסכים. וכל אלה שבחרו 
בפתרון הזמני – מאז ועד היום, זה כ-40 שנה, 
יושבים ב"טיבק ריש", צופים על יריחו ממרחקים....

הפילוג שהצמיח ורד
להקמת הגרעין הראשוני חברו משפחות אחדות 
וכ-30 בחורים ובחורות, חלקם דתיים, חלקם 
חילונים, ובלב כולם השאיפה – להקים יישוב 
משותף. אלא ששאיפה לחוד ומציאות לחוד. למן 
הימים הראשונים אי אפשר היה שלא להבחין 
במתח בין הקבוצות. ה'גדוילים', הרב לוינגר וחנן 
פורת, לא חסכו מאמצים. חדשים לבקרים – באו 
אלינו לביקורים, ניסו בין הקבוצות לגשר ואת 
ההדורים ליישר. אמנם המאמצים הרבים את 
הפרי המיוחל לא הניבו, ובכל זאת, תועלת הביאו: 
עצמת הדציבלים שאפיינה את ישיבות החברים, 
ירדה במידה ניכרת, אבל תוכנן לא השתנה, 
והצעד היה בלתי נמנע: ב-1980 הפך הפילוג 
לעובדה, ואם כי תוצאתו הייתה שהדתיים נשארו 
כאן והחילונים עברו והקימו, סמוך ליריחו ממש, 
את היישוב "ורד יריחו", חשוב להבהיר שבבסיס 
המתח שהביא לפילוג, לא עמד הנושא הדתי. 
רוב החילונים היו אנשי כפיים, שחלמו על עיבוד 
אדמה ועל שטחי חקלאות מוריקים, ולעומתם, 
רובנו, חברי הקבוצה הדתיים, היינו עירונים, 
חלקנו בוגרי ישיבות, ובחלומותינו לא כיכבו 
שתילים, מעדרים ומערכות השקיה. רובנו 

סיפורה של משה ניימן 
מצפה יריחו

// מראיינות: מעין אורנבך, 
יפעת קצבורג והילה בר

בונים בית כנסת בכוחות משותפים.
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5  יש”ע שלנו 

עבדנו במקצועות חופשיים, הוראה ואחרים. המודל 
של יישוב קהילתי מצא חן בעינינו. פנינו אפוא, 
קבוצה-קבוצה לדרכה ולהגשמת חלומותיה. ב"ורד 
יריחו", נשתלו דקלים ועצי פרי לרוב, ואצלנו – קם 
יישוב קהילתי שהצבע הירוק לא נעדר ממנו, אם 
כי אפיין אותו פחות משאפיין את היישוב השכן. 
הפיצול לא הותיר משקעים מרים בלב איש. 
נשארנו חברים טובים, ועד היום נשמרים הקשרים 

החמים בין תושבי שני היישובים.

מערכת הקשרים עם הסביבה
תחבורה ציבורית מסודרת לא הייתה בחודשים 
הראשונים ולרבים מאתנו לא היו מכוניות משלהם. 
ובכל זאת, לצאת מהיישוב – לעתים צריך. מה 
עושים? מהיישוב צעדנו ברגל עד הכביש הראשי, 
ושם עצרנו מונית ערבית או עלינו על אוטובוס 
ערבי, והמשכנו דרכנו לירושלים בנסיעה. והדרך 
אל הכביש ארוכה היא ורבה. בחורף, עת פקדו 
אותנו שיטפונות, בוססנו בבוץ עד הברכיים, ובקיץ 
עשינו דרכנו בשביל, חשופים לקרניה היוקדות של 
השמש הקופחת על ראשינו. התחבורה הערבית 
שהסתייענו בשירותיה מהכביש אל העיר, נתפסה 
כפתרון ראוי ובטוח. יחסם של הנוסעים הערבים 
אלינו היה יחס מכבד. קרה לא פעם שעלינו 
לאוטובוס מלא נוסעים, והנה קם אחד הצעירים 
שבחבורה ופינה לאחת הנשים ה'מתנחלות' 
מקום לשבת. בהעדר כפרים ערביים בסביבה, 
לא חווינו בעיות ביטחון, אבל בעיות אחרות – חווינו 
גם חווינו. כבר בימים הראשונים, הבחנו שאפיק 
הפרנסה שהבדואים שגרו בסביבה התמקצעו 
בו, היה... גזל. השארנו כביסה תלויה על החבל 
לייבוש? מצאנו את החבלים 'פנויים'; כיסא או 
שולחן עמדו בחוץ? בדרך פלאית, נוצקו כוחות 
ברגליהם והוליכו אותם ליעד לא ידוע; אופניים? 
גלגליהם נשאום ולא נודע לאן. החלטנו שעלינו 
ללמד אותם לקח. נבהיר להם, כבר מההתחלה: 
אתנו – להתעסק? לא כדאי! לא נדרשו שיעורים 
רבים. שיעור או שניים – והמסר נקלט: "מהיהודים, 
המשוגעים האלה, מוטב שנשמור מרחק". אכן, 

מוטב.

"יש מי שגר בצריף ..."
כשהגענו - לא היה פה כלום! לא מים ולא חשמל, 
רק אבנים, ומתחת לכל אבן – עקרב או נחש! 
בלילות הראשונים ישנו בחוץ. פרשנו על האדמה 
הסלעית שקי שינה, נכנסנו, הצטנפנו ונרדמנו. 
לעתים, לא הרבה אחר שנפלה עלינו תנומה, 
התעוררנו באחת וזינקנו 'כנשוכי נחש', וליתר 
דיוק כעקוצי עקרב. הללו חדרו לתוך שקי השינה 
ועקצו ללא רחם, כאילו מביעים את מחאתם על 
ה'פלישה' שלנו לאזור המחיה שלהם וטוענים 
כנגדנו: "לנו זכות הראשונים. היינו פה קודם. 
נראה אתכם מסתדרים אתנו". תחילה הקמנו 
בשטח כמה אוהלים צבאיים שסיפק לנו "גוש 
אמונים", ולאחר ימים אחדים נוספו לצדם גם 
עשרה קרוואנים ניידים שהצלחנו לשכור. למשה 
וינגרטן, אחד מחברי הגרעין, היה רכב המצויד 
בוו גרירה. משה נסע לתל אביב, רתם קרוואן 
לרכבו ועשה דרכו אל היישוב המוקם. שוב נסע 
לתל אביב, רתם קרוואן – וחזר. מניין פעמים נסע 
ושב עד שכל הקרוואנים הגיעו בשלום אל היעד. 
להגיע – הצליחו. לעמוד איתן על מקומם – התקשו. 

התמונה שנחרתה בזיכרון תושבי הקרוואנים הללו, 
יותר משהיא מזכירה קרוואן, היא מזכירה דווקא... 
נדנדה. הקרוואנים שמצאנו וברוב התלהבות 
הבאנו, לא יּוצרו כקרוואנים להעמדה בשטח 
למגורים, אלא כקראוונים המיועדים לטיולים 
ולנסיעות. במרכזם נקבע ציר שאליו חוברו 
גלגלים. קרוואן כזה אמור להתחבר לכלי רכב של 
המטיילים השוהים תחת כיפת השמים פרקי זמן 
ממושכים. כשהבאנו אותם, לא נתנו את הדעת 
על הצורך שלהם בתמיכה. העמדנו אותם. וזהו. 
הקרוואנים התנדנדו מצד אל צד. הלכת לקצה 
הימני – כל הקרוואן נטה ימינה. לשמאל – נטה 
שמאלה. בתרגום לשפת המעשה: לשתות בהם 

קפה? משימה בלתי אפשרית.
אזור המגורים התאפיין בגיוון. מלבד האוהלים 
והקרוואנים קנינו והוספנו עשרה 'ברטונים' עשויים 
פח. ייעודם המקורי היה לשמש מחסנים, אבל 
אצלנו הם זכו ל'שדרוג' מעמד: הסבנו אותם 
למבני מגורים. הפעם למדנו מהניסיון. הבנו שכדי 
להעמיד מבנים בשטח, צריך משטח ישר שישמש 
בסיס. לעזרנו באו הקיבוצניקים והמושבניקים 
אנשי "חוג עין ורד", מלאים רצון טוב וחדורים רוח 
התנדבות. בכוחות משותפים יצקנו את משטחי 
הבטון ל'ברטונים' וגם הקמנו את הצריפים שישמשו 
חדר האוכל ובית כנסת. הם הבינו בבנייה, ומלבד 
זאת מורגלים בעבודת כפיים. בהקמת מצפה 
יריחו בשממה שסבבה אותנו, יש לזקוף לעמלם 

לא מעט זכויות. 
בחורף היו ימים קשים. בפחונים אין בידוד. מובן 
שבהתחלה לא חוברנו לרשת החשמל. הסתפקנו 
בחשמל מגנרטור ששכרנו. היינו צריכים לחשב 
עבור מה אנו זקוקים לו ביותר בכל עת ולכבות 
מכשירים אחרים. כושר אספקת החשמל שלו היה 
מוגבל, תנורים חשמליים לא באו בחשבון, והלילות 
היו קרים מאוד. הפכנו לאנשים יצירתיים. אלתרנו. 
מדודי מים ישנים עשויים פח בנינו תנורים שיספקו 
חום בעזרת הבערת עצים, וציפינו לעונה הבאה. 
עם בוא הקיץ הַבּנו עד כמה העמדת בתים מפח 
במקום כזה היא מעשה שהחכמה ממנו והלאה. 
לא שיערנו עד כמה חם יהיה פה בקיץ. הפח להט. 
להיכנס לבתים ביום – אין כל אפשרות. נגיעה 
בקיר – פירושה: כוויה. ברדת הלילה היינו מתיזים 
מים על הפח, הרוח שנשבה קיררה אותו מעט ורק 

אז העזנו להיכנס. 

כיצד מרקדין...
אכן, היו ימים קשים. היה עלינו לשמור בלילה ולעבוד 

קשה ביום. בנינו בעצמנו את 
הצריפים, את הבתים ואת 
התשתיות, אבל הייתה חוויה 

של ראשוניות. 
מיום  חודשים  ארבעה  כ
עלייתנו על הקרקע, קיבלנו 
ממשרד השיכון 48 אשקוביות! 
באותו בוקר הייתי במקרה 
בירושלים, ופתאום, ברחוב 
ירמיהו, ראיתי שיירה של 
משאיות עמוסות אשקוביות, 
ועל חלקן כתובת שרוססה 
בספריי אדום: 'מצפה יריחו'. 
הכביש  באמצע  עמדתי  נ
והתחלתי לרקוד מרוב שמחה. 
הנהג צפר שוב ושוב וכמעט דרס אותי. "תזוז, 
תזוז", הוא צעק. וכשהגיע ליישוב סיפר לכל מי 
שהיה מוכן להקשיב: "עוד לא קרה לי דבר כזה, 
אני מוביל אשקוביות ברחבי הארץ ואני במעלה, 
ליד שורש, ופתאום מישהו רוקד לפניי, נכנסתי 
לעיר, ועוד בחור עוצר אותי באמצע הכביש בריקוד 
סוער, ופה אתם עושים לי הכנסת ספר תורה...". 
הבנתי שלא הייתי המשוגע הראשון. הבחור במחלף 
שורש היה ברוך מרזל, שהשתייך לגרעין יריחו 

לפני הפרק הנוכחי שלו בחברון.
לא רק האשקוביות זכו שנַרֵּקד לפניהן. בחלוף 
כחצי שנה מאז הקמת היישוב, נקבעה כאן תחנת 
אוטובוס של קו 43. כל בשורתה בשלב הזה הייתה 
אוטובוס אחד בשעה 7:00 בבוקר ואוטובוס שני 
ב-17:00, ובכל זאת רקדנו ופיזזנו סביבה, כאילו 

לא תחנה הייתה, אלא המשיח בכבודו ובעצמו.

לבנות בית בישראל
כאמור, הגעתי ליישוב בראשיתו לאחר שירותי 
הצבאי, כרווק. ב-1981 נשאתי לאישה את מלכה 
והבאתיה לכאן. בשנת 1982 החלה בניית בתי 
הקבע ומאז היישוב גדל, וכבר איננו מכירים את 
כל התושבים. בונים פה בית ספר, בונים עוד 
גנים, ועוד בתים. הגידול המבורך משמח מאוד, 
ועם כל זאת לחוויית הראשוניות אין תחליף. עד 
היום, קורה לא פעם שאני מנסה להדביק את 
אשתי בהתלהבותי: "בואי נעזוב," אני אומר לה, 
"בואי נלך להקים יישוב חדש". החוויה העצומה 

השאירה בפי 'טעם של עוד'.

חבל על דאבדין ולא משתכחין....
הדבר שאני מצטער עליו יותר מכול הוא חוסר 
המודעות לחשיבות שיש לשימור אתרים מהתקופה 
הראשונית. חבל מאוד שאין ביישוב מרכז מבקרים 
ושלא שימרנו את הצריף של בית הכנסת ושל חדר 
האוכל. רוב האנשים אינם רואים בשימור משימה 
חשובה. הדברים הישנים - נזרקים. גם אצלנו 
ביישוב, אין כמעט מקום שאפשר להצביע עליו 
ולומר: "הנה. המבנה הזה היה כאן אז, כשהכול 
התחיל". אין לנו מה להראות לילדינו ולדור הבא, 
וכמובן גם לא לתיירים ולמבקרים. אין פה אפילו 'יד 
לראשונים', אנדרטה, שלט או תמונה שמזכירים 
את הראשונים שהיו, ושחלקם הלכו לעולמם. 
אולי יבוא יום שיוקם כאן חדר זיכרון והמבקרים 
יוכלו לצפות בו בחיזיון אור-קולי ולטעום קורטוב 

מהמעשה החלוצי שנעשה כאן, נקווה.

סיפור מתוך הספר "כדי להגשים חלום – סיפורי ראשונים על אודות הקמת היישובים בבנימין" 
 בהוצאת אולפנת עפרה. עריכה: אחינעם ראבילו.

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה
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משה ניימן ויואל בוקשפן עורכים את שולחן ליל הסדר הראשון 
במצפה יריחו, 1978
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mitnachlot.co.il מוריה תעסן מיכאלי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

החופש. אוהו החופש. כמה דברים כבר נכתבו 
עליו. כמה דברים עוד עומדים להיכתב. ועדיין, בכל 
פעם הוא פוגש אותי מחדש ומפתיע אותי בנקודות 
חשופות שטרם נגעתי בהן. והנה, אחת מרכזית.

אני צריכה להתאמץ כדי להיות טובה.
ואני אסביר: במשך רוב חיי הצעירים לא נהגתי 
להתאמץ. זה היה משהו שדרש ממני מאמץ 
)כפי שאתם יכולים לנחש לבד( אז פשוט ויתרתי 
מראש. את הלימודים העברתי בנחת ובקלילות 
והיכן שנדרש ממני מאמץ כלשהו, כמו חמש 
יחידות מתמטיקה, שכנעתי את עצמי שזה לא 
מתאים לי וקטפתי בשמחה את הציון הגבוה 

בארבע יחידות.
לראשונה בחיי נאלצתי להתמודד עם קושי חיצוני 
בימי באוניברסיטה. שם גיליתי שכדי להצליח יש 
להתמיד, יש להשקיע. שלפעמים צריך להישאר 
ערה עד שעות מאוחרות ולפעמים הכללים 
שלי לגבי חיים נוחים וטובים פשוט לא עומדים 

במבחן המציאות. והגילוי הזה כאב. 
פעם ראשונה של ציון מתחת לשמונים. 
פעם ראשונה שלא ספגתי שבחים אלא 

התעלמות סטנדרטית.
אז התחלתי להשקיע, ולעבוד. ותמיד 
תמיד היה לי בחיים את הצד הקל 
שבו הצלחתי בלי להתאמץ, ואת הצד 
שדרש ממני יותר. ולמדתי לא לוותר, 
ולא ללכת דווקא להיכן שקל גם אם 
לפעמים זה מפתה יותר. ועברתי כך 
את תקופת הדייטים, וצלחתי כך תואר 
ראשון ולאחר מכן תואר שני. תמיד עם 
האיזון העדין – אני בוחרת בזה משום 
שזה קל לי יותר או משום שזה נכון 
לי? עד היכן להתאמץ? והכי חשוב 

-  כיצד, כיצד מתאמצים כל יום גם בלי לראות 
תוצאות מידיות?

קחו את עניין התעסוקה לדוגמא – דווקא בשנים 
שבהן עניין הפרנסה היה תחביב עבורי, לא מהותי 
הכל הגיע ללא כל מאמץ. בכל פעם שהתלבטתי 
אולי למצוא עבודה, או שמא שבוע הבא תיגמר 
תקופת העסקתי ולאן אפנה, למחרת קיבלתי 
טלפון שסידר לי בדיוק את מה שרציתי בסכום 
נאה ולצד אנשים נהדרים. דווקא כשזה נעשה 
עניין משמעותי יותר, דווקא כשעבודה הייתה צורך 
קיומי הן פיזית והן נפשית, דווקא שם זה התעכב. 
ולא הסתייע מלמעלה בצורה בה קל לי לראות. 
והשנים האלה הן עמומות מבחינת תעסוקה 
ולעיתים אני רוצה לקחת את בת העשרים שהייתי, 
לטלטל אותה ולהגיד לה – תגידי תודה שזה היה 
לך כל כך קל. תגידי תודה. אז הנה, גם בזה אני 

מתאמצת. מתאמצת מאוד ודורשת ממני יותר 
עוד פעם ועוד פעם.

אבל נחזור לעניין החופש. אודה על האמת – 
אני צריכה להתאמץ כדי להיות אמא טובה. 
אני צריכה להתאמץ כדי לשמח את ילדיי, כדי 
להיות עם נחת רוח בשעות הערות שלהם. אני 
צריכה להתאמץ כדי לזכור את עניין חוברות 
החופש וצריכה להתאמץ מאוד מאוד כדי לרכוש 
עבורם מלא חומרי גלם מוזרים שאמורים להפוך 
לשלטים לחדר, מסגרות לא שימושיות או ציורים 

שנזרקים לפח.
אני צריכה להתאמץ גם כדי לארח חברים שלהם. 
ללוות לשירותים ילד שאינו שלי, לנחם בכי חסר 
היגיון שלא שייך אלי גנטית או לדבר בסבלנות 
למי שהרגע העליב את בני. אני צריכה להתאמץ 
גם כדי לקחת אותם לחברים – לשלוח עשרות 
הודעות לחברותיי, לגלות שזה לא בבית, וזו 
בספרייה, זו נסעה לסבתא שלה וזה אצל חבר 

אחר, ואז לקחת את כל הפמליה בחום כבד או 
לחלופין לעטוף שלושה ילדים במעילים וכובעים 
כדי ללוות אחד לחבר ממנו יחזור עוד עשרים 

דקות כשיימאס לו.
ולנהל בית? אוהו כמה שאני צריכה להתאמץ. 
רק לאחרונה, אחרי שבע שנות נישואין, הבנתי 
מה הסיפוק של חלק מהאנשים שאני מכירה 
לשטוף רצפה. הבנתי, זה לא אומר שהרגשתי 
את זה. אני אוהבת כשנקי, אני אוהבת כשמסודר. 
אני לא אוהבת להתאמץ לעשות את זה. אני גם 
לא ממש טובה בזה. תנו לי בית מבולגן ואחרי 
שעה עבודה הוא ייראה קצת פחות. תנו לבן 
זוג שלי בית מבולגן כפליים וחצי מהזמן, והבית 
פשוט נראה טוב. אז אני צריכה להתאמץ בשביל 
הכביסות ובשביל הכלים ובשביל לבשל כל יום 
ארוחת צהריים טובה ומזינה. באמת שאני צריכה 

להתאמץ, ואני עושה את זה.
אפשר לקרוא חדשות לבקרים כל מני פוסטים 
של 'קשה לך אז תוותרי לעצמך', 'תשאירי את 
הכלים, תאכילי בחד פעמי ותקנו אוכל מוכן 
לשבת'. ואני מוכנה לקבל את זה, אבל בעירבון 
מוגבל בהחלט. אני יכולה לוותר לעצמי, כל עוד 
זה עדיין בבקרה היכן אני הולכת לשם כי זה קל 
והיכן זה נכון. האם זה באמת נכון שהילדים שלי 
יאכלו לסירוגין סנפרוסט ופיצה מוכנה או שיותר 
נכון לחשב את הזמנים כך שהילדים שלי יאכלו 
דברים הגיוניים. או לדוגמא האם זה נכון עבורנו 
לאכול המון בחד פעמי או שאנחנו רוצים לחסוך 
כלכלית ואקולוגית. לכל אחד השיקולים שלו, 

לכל אחת השיקולים שלה.
אני בעד הטרנד שהופך את כולנו לנורמאליות. 
בעד להציף את הקשיים ולדבר עליהם ובעד לומר 
בעצמי – אני צריכה להתאמץ. לפעמים מאוד. 
וחשוב להגיד את זה, כדי שגם כשתבואו אלי 
הביתה ותראו עוגיות שכמעט תמיד יש 
בבית, וארוחת ערב מושקעת ושלושה 
ילדים מטופחים )מי יותר שומר על זה 
ומי פחות( תדעו שהתאמצתי על זה, 
ששום דבר לא בא בקלות. אבל תדעו 
גם שבחרתי במאמץ הזה. שבמערך 
השיקולים שלי במה להשקיע ועל מה 
לוותר החלטתי להשקיע במה שאתם 
רואים ולוותר על דברים שלי אישית 

שווים פחות מהמאמץ.
אם לדוגמא אני לא אוהבת לקחת 
את הילדים לבריכה, לא ארגיש אמא 
מזניחה בגלל זה, כי אני יודעת שאני 
נותנת להם מספיק במקומות אחרים. 
אם לעטוף ספרים לכיתה א' זה מטלה 
שנואה עוד מאז אני הייתי בכיתה א', אני אתגבר. 
כי זו חובתי כאמא )או נניח אני אבקש מסבתא 

של הילד, אבל העיקרון ברור(.
אני לא באה להטיף. אני שונאת הטפות. אני באמת 
סבורה שלכל משפחה מערך השיקולים שלה 
ולכל אשה יש ים של מחשבות סביב כל דבר 
שהיא מוותרת וייסורי מצפון תמידיים ומאמץ בלתי 
נדלה. אני כן רוצה לומר משהו פשוט – לוותר 
לעצמנו זה לא דבר נכון. לבחור מה כן ומה לא, 
זו המטרה. יש כאלה שיש דברים שבאים להם 
בקלות יותר, אבל בטוח גם אותם אנשים צריכים 
להתאמץ במקום אחר. כל גן של שושנים שנראה 
מרחוק מתגלה מקרוב עם גנן שמזיע שם מאמץ 
וים של קוצים בין לבין שמזכירים לנו ששום דבר 
לא מושלם. תבחרנה היכן להתאמץ, תאהבנה 

את עצמכן גם היכן שלא.

קצת עלי 
וקצת על 
מאמץ
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מה יקרה
7 בספטמבר אריאל זילבר באפרת / ד' באלול 

הזמר הוותיק אריאל זילבר במופע יחד עם להקה ישיר שירים מהאלבום החדש לצד שירים מהאלבומים 
הוותיקים, כל זאת במסגרת פרויקט "בימות פיס" של מפעל הפיס. ההופעה תתקיים במתנ"ס אפרת בשעה 

20:30. מחיר: 30 ₪. לפרטים: 02-9932936

20 בספטמבר יונתן רזאל בטלמון / י"ז באלול 
הזמר והיוצר המוערך יונתן רזאל במופע בדרך לאלבום שלישי בליווי שלושה נגנים, כאשר המופע נע על ציר 
שבין מוזיקה קלאסית, ג'אז, אתנית, חסידית וישראלית שעליהם גדל רזאל. בדשא המרכזי בטלמון בשעה 20:30. 

8 בספטמבר ערב הוקרה למתנדבי בקעת הירדן / ה' באלול 
המועצה האזורית בקעת הירדן מזמינה את כל המתנדבים לערב הוקרה מיוחד למתנדבים, בהשתתפות 
ראש המועצה ומנהלי המחלקות. בתכנית: ארוחת ערב, תודות ומופע של ראובן ארז. לפרטים: 02-9941410

יום רביעי | ד' אלול

הבית

הפארק

הקהילה

 עלי
ק ר א פ ה ל  ע

הזדמנות  לכם  נותן  הפארק  על  עלי  פרוייקט  החדשה  השנה  לפני  גע  ר
יחזור. שלא  במחיר  ענקיות  דופלקס  דירות  יפה.  תשואה  עם  משלכם  בית  ל
הישוב עלי נמצא במרחק 10 דקות בלבד מאריאל 50 דקות מתל אביב ומירושלים.

עלי פותחת לך דלת חדשה 
פרויקט עלי על הפארק נותן לכם הזדמנות לבית במחיר שלא יחזור

1,000,200

אכלוס מיידי!
יחידות ענקיות עד 180 מ"ר
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מפגש קדומים לרגל ציון 40 שנה לחידוש 
ההתיישבות היהודית בשומרון, ציינה מועצה 
מקומית קדומים, באירוע מכובד ורב משתתפים 
ביום שלישי האחרון את שנת ה–40 לפריצת 
הדרך לחידוש ההתיישבות היהודית בשומרון 
והקמת הישוב היהודי הראשון - קדומים. 
האירוע ההיסטורי החל בשעות אחר הצהריים, 
ב"מפגש רעים" מרגש ביותר של גרעין אלון 
מורה וותיקי ההתיישבות וצאצאיהם, שהגיעו 
מכל רחבי הארץ ל"גבעת הראשונים" בשכונת 
קדומים - דרום. את באי המפגש קיבל ובירך 
ראש מועצת קדומים חננאל דורני מעל במת 
בגין: "אני מברך אתכם מעל במה זו, בשם כל 
תושבי קדומים וההתיישבות כולה ומצדיע לכם 
חלוצי ההתיישבות. הנכם מהווים סמל ומופת 
לראשוניות, חלוציות ולציונות, אתם עליתם 
אל ההר הדלקתם נר קטן שהפך לאבוקת 
אור גדולה. אין ספק כי בזכותכם ההתיישבות 
היום חזקה ותשאר לנצח". לאחר מכן, בשיא 
הערב, התקיים מופע מרהיב של אור, צליל וצבע 
בשילוב מיצג לייזר על ההרים סביב קדומים, 
יחד עם הופעתם של חנן בן ארי, דוד ד'אור 
ויונתן רזאל לעיני קהל ענק של כ-6,000 צופים. 
באירוע השתתפו השרים נפתלי בנט, מירי רגב, 

אורי אריאל, וכן חברי כנסת ואישי ציבור     . 
סוגרים את הקיץ השבוע התקיים בעתניאל 
הפנינג סוף קיץ בו השתתפו למעלה מ-600 
הורים וילדים מהר חברון ומיישובים סמוכים, 
ואף אוטובוס של משפחות שהגיעו מהעיר 
ירוחם     . המשתתפים נהנו ממגוון מתחמי 
פעילויות - פארק אתגרים, מתנפחים על המים, 
מתנפחים יבשים, סדנה אקולוגית תחנת ויצירה 
מהטבע, אוהל בדואי והכנת פיתות מהחיטה 
אל הלחם. האירוע הופק בחסות קרן קיימת 
לישראל ומועצה אזורית הר חברון והתקיים 

בעתניאל במטרה להפוך את המקום למוקד 
של שמחה וחיים, בסוף היום התקיימה סדנת 
'מיומנה' והופעה של להקת 'המשובצים' - הרכב 

משותף של נוער עתניאל.
נחתו ישר ללימודים ארבעים ושמונה תלמידים 
ותלמידות שעלו לאחרונה מחו"ל לאפרת שבגוש 
עציון פתחו השבוע את שנת הלימודים תשע"ז. 
לכולם זוהי הפעם הראשונה בה הם נתקלים 
במערכת החינוך הישראלית. על מנת להקל על 
ההסתגלות, הגיעו כל ילדי העולים למשרדו 
של ראש המועצה עודד רביבי ושמעו ממנו 
על העיר אפרת, על בתי הספר וגני הילדים, 
יצאו לסיור בפארקים השונים באפרת וצפו 
בסרטונים שהוכנו במיוחד עבורם על ידי 
נוער אפרת     . רביבי אמר בסוף המפגש: 
"בכל שנה יש מספר רב של תלמידי עולים 
שנכנסים למערכת החינוך של אפרת, הם 
מתקבלים על ידי חבריהם וצוותי הלימודים 

בסבר פנים יפות וזוכים לנחיתה רכה".
ניגוני רבבה מעל 6,000 משתתפים הגיעו 
בסוף השבוע שעבר לישוב רבבה שבשומרון 
ליהנות מפסטיבל הכליזמרים הבינלאומי 
הראשון בשומרון שהופק על ידי ועד הישוב 
רבבה יחד עם מיכאל גייר ומתנ"ס שומרון. 
באירוע לקחו חלק אמנים מכל העולם, ביניהם: 
רביעיית ז'יטן בלנד מגרמניה     , אמן כלי 
ההקשה הבינלאומי בוריס סיחון מקנדה, 
האקורדיוניסט הבינלאומי אמיל אייבינדר, 
שלמה גרוניך, הכנר הבינלאומי מירל רזניק, 
חיליק פרנק, חנן בר סלע, ואחרים. ראש 
המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר באירוע: 
"זוהי חגיגה והגשמת חלום של דורות על גבי 
דורות. לבנות את לב הארץ, ולהיות עדים 
להתפתחות הזו ולמסיבת התרבות הענקית 

הזו. אין ספק שזכינו".

ציוניוני הדרך לאחר שלוש שנים של תכנון 
וחצי שנה של אישורים במשרדים השונים, יצא 
השבוע לדרך פרויקט סימון השבילים של בי"ס 
שדה עפרה בשיתוף פעולה עם תיירות בנימין, 
מדרשת שומרון ותיירות שומרון     . הפרויקט 
מתוכנן לשלושה שבועות של סימון שבילים 
חדשים, כאשר בבנימין יתווספו בערך 110 
קילומטר של שבילים, בשומרון יתווספו 20-30 
קילומטר ובבקעת הירדן 15 קילומטר חדשים. 
השבוע התחיל הסימון בבנימין, בשבוע הקרוב 
תחל הקבוצה לסמן שבילים בשומרון ובבקעת 
הירדן ובשבוע שלאחר מכן ימשיכו לסמן בבנימין. 
בעתיד מתעתד בי"ס שדה עפרה לסמן גם 40 
קילומטר באזור טלמון, במרחב נווה צוף, אריאל 
ועוד. אריאל פילבר, רכז הדרכה בבי"ס שדה 
עפרה: "מדובר בתכנית של הרחבה של שבילים 
בכל רחבי ההתיישבות, במיוחד בבנימין ובשומרון. 
אנחנו מקווים מאוד שהפרויקט הזה גם יחדש 
למי שכבר הגיע לכאן את היכולת לטייל במרחב, 
וגם יפתח את זה לקהלים אחרים. כל התהליך 
הזה נועד כדי לפתוח את המרחב לתיירות 
מסודרת". ניתן להתעדכן בבי"ס שדה עפרה 

על תוואי הסימונים החדשים.
חוזרים ללימודים בימים אלו משלימה המועצה 
האזורית גוש עציון את שיפוצם והכנתם של מוסדות 
החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים. במסגרת 
ההכנות, העמידה המועצה בשיתוף משרד החינוך 
יותר מ-20 כיתות חדשות, הוחלפו רצפות במבנים 
הישנים, נצבעו הכיתות, נרכש ציוד ובסך הכל 
הושקעו מיליוני שקלים בשיפוץ בתי הספר, הגנים 
והמעונות. ראש המועצה דוידי פרל הודה לשר 
החינוך חה"כ נפתלי בנט על הסיוע לאורך כל 
השנה והוסיף כי: "מערכת החינוך בגוש עציון 
תמשיך להוביל בשילוב ובחינוך לערכים ולמצוינות 

ואיחל שנת לימודים פורייה לכל התלמידים".
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