
1  יש”ע שלנו 

רשת שופטים מעלה על נס את חשיבותה פ
ומרכזיותה של מערכת המשפט, העמידה 
לאור.  והאמת  הצדק  והוצאת  הדין  על 
אלא שבמשפט העברי, קיים מסלול נוסף מלבד 
דינים  לבעלי  לומר  “מצוה  הרמב”ם:  כתב  הדין. 
בתחילה: בדין אתם רוצים או בפשרה? אם רצו 
בפשרה, עושין ביניהן פשרה. וכל בית דין שעושין 
פשרה תמיד הרי זה משובח, ועליו נאמר משפט 

שלום שפטו בשעריכם”. 
צורם.  משהו  לפשרה  בדחיפה  יש  לכאורה, 
הגננת.  של  הטיפול  שיטת  כמו  נראית  הפשרה 
ציפייה  איזו  יש  כביכול,  שולם”.  תעשו  “ילדים 
הוויתור  האמנם  יוותר.  הדין  מבעלי  שאחד 
מייצג את הטוב והצדק התורני פחות? או שמא 
לב,  אולי שמתם  האמת?  של  עיוות  בוויתור  יש 

את  מה  משום  “שכח”  לעיל,  בדבריו  הרמב”ם 
שלום  ומשפט  “אמת  בפסוק:  הראשונה  המילה 

שפטו בשעריכם”.
מהותו של דין היא ההכרעה, גזר דין חד-משמעי 
ונוקב. אלא ששורשו הקשה של הדין נמצא הרבה 
קודם לגזר הדין עצמו. “בתחילה עלה במחשבה 
לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם 
למידת  ושתפה  רחמים  מידת  הקדים  מתקיים, 
שהשלמות  כשם  שלמות.  מייצג  הדין  הדין”. 
גדול  הדין  גם  כך  העולם,  על  גדולה  המוחלטת 
מידת  את  לייצג  אמור  תורה  דין  העולם.  על 
הדין של ה’, האם יש מישהו שיכול להעז לומר 
מסופר  האלוהית?  השלמות  את  משקף  שדינו 
דין  לדון  לסרב  שנהג  חלפתא  בן  יוסי  רבי  על 
תורה ואמר: אני איני יודע דין תורה, אלא היודע 
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זמני השבת

שכונת  בנושא  בג”צ  החלטת 
היא  עציון  שבגוש  האבות  נתיב 
רצועות  משערורייתית.  פחות  לא 
דורש,  ללא  קטנטנות  אדמה 
 17 חלקי  באופן  יושבים  עליהן 
להרוס  כדי  לו  מספיקות  בתים, 
את הבתים ולפנות את המשפחות 
שגרות בתוכם שנים רבות. הצעות 
ההסדרה של המדינה לא משנות 
כלום לבג”צ, אשר פוגע פעם אחר 
פעם בהתיישבות ביהודה ושומרון. 
כך יוצא שחלקות ללא דורש שוות 
של  והילדים  מהמשפחות  יותר 
נתיב האבות. השבוע בישעמדה – 

על הדווקנות של בג”צ.
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עקשנית  היצמדות  שתכליתה  התכונה  דווקנות, 
היא תכונה  ישנו פתרון אחר,  גם כאשר  לעקרון 
זאת,  לעומת  בג”צ,  מהמקרים.  בחלק  טובה 
כדי  האחרונות  בשנים  הזו  בתכונה  משתמש 
ההתיישבות  במפעל  פעם  אחר  פעם  לפגוע 
עציון  שבגוש  האבות  בנתיב  ושומרון.  ביהודה 
יפיפיים,  קבע  בתי  שנים  כ-15  כבר  עומדים 
וילדים  שורשיות  משפחות  גרים  שבחדריהם 
צוות  בדיקת  ושמחים.  שלווים  בחיים  רבים 
בהוראת  שפעלה  האזרחי,  המנהל  של  מקצועי 
בג”צ, גילתה לאחרונה שכל האדמות הן אדמות 
רצועות  שתי  מלבד  בהן,  להישאר  וניתן  מדינה 

דקות באמצע השכונה. 
הרצועות האלה, לעיתים ברוחב של מטר בלבד, 
לבתים  מתחת  ממש  שנמצא  שטח  על  עוברות 
אותן  על  לבעלות  טוענים  הערבים  מאוכלסים. 
רצועות אדמה, אך הם עדיין לא הצליחו להוכיח 
גם  אומרת  כך  חוקית.  בצורה  בעלות  עליהם 
נאור. למרות  נשיאת בית המשפט העליון מרים 
משרד  המשפטים,  משרד  של  מיוחדת  שוועדה 
בצדק,  לבג”צ,  טענו  נוספים  ומומחים  הביטחון 
כי ניתן בנקל להסדיר את השכונה בעיקר מכיוון 
שרוב אדמותיה הן אדמות מדינה, הוחלט בפסק 
בתים   17 חלקית  להרוס  יש  כי  בג”צ  של  הדין 

בנתיב האבות, ולפנות את יושביהם. 
שאינן  אדמות  הן  האלה  האדמות  מכך,  יותר 
שלהן,  והצורה  הקטן  גודלן  מפאת  עיבוד  ברות 
שיוכיח  מי  לפיו  המדינה,  שהעלתה  הפתרון  אך 
בעלות על הקרקע יקבל שטח יותר גדול בסמוך 
או את כספי שווי השטח לא  לשטח שבבעלותו 
התקבל. לפי פסק הדין של בג"צ: "איחוד וחלוקה 
בקרקע  הקנייניות  הזכויות  מערך  את  המשנה 
עשוי לעורר קושי כאשר מדובר בקרקע פרטית 
כאשר  אומר,  הווי  באזור”.  פלסטינית  בבעלות 
קושי  ישנו  פלסטינית  בבעלות  בקרקע  מדובר 
ידי  )על  גדול להחליף אותה בצורה חוקית  יותר 
מאשר  וחלוקה”(  “איחוד  הנקרא  חוקי  מהלך 
ופינוי  יהודים  של  בתים   17 שבהריסת  הקושי 

משפחות.
אם נעמיק, נראה כי ההתנהלות של בג”צ במקרה 
הנוכחי שונה מההתנהלות שלו במקרים אחרים. 
ההתיישבות  כלפי  הדווקנות  עניין  נכנס  כאן 

מקרים  יש  כאשר  כלל,  בדרך  ביו”ש.  היהודית 
שהם לא מוחלטים, בג”צ מנהל מערכת ערכית 
מרוויחים  מה  לבדוק  מטרתה  אשר  איזונים  של 
הם  כאן  דווקא  מהעניין.  הצדדים  מפסידים  או 
שמפרה  קיצונית  משפטית  בדווקנות  מתגלים 
את כל הערכים והאיזונים שלהם תוך התעלמות 
בוטה מעמדת הדרג המדיני, כמו שנכתב בפסק 
מיוחד  מעמד  אין  המדיני  הדרג  “לבקשת  הדין: 
בהליך השיפוטי. דין המדינה כדין בעלי דין אחרים 
אינם  מדיניים  שיקולים  ככלל,  זו,  במסגרת   ...
ממין העניין". נראה כי לפי בג”צ, הריבון במדינת 

ישראל הוא בית המשפט העליון.
שהציעה  כפי  מאוזן,  למצב  להגיע  במקום 
המדינה, ולהשאיר את הבתים עומדים ואת בעלי 
הקרקע )במידה והם קיימים( עם קרקעות שוות 
בתים  חלקי  להרוס  בג”צ  מעדיף  כסף,  או  ערך 
אותו  בשם  בא  שכביכול  בג”צ,  דווקנות.  בגלל 
ערבי תיאורטי, שלא יודעים מי הוא ועשרות שנים 
לא עיבד את האדמה, מאבד את הערכים שלו. 
הרי ברור לכל שגם במצב שבו יגיעו בעלים אף 
אחד לא יחזור לעבד שם את האדמות. אך בג”צ 
זה  אין  הדין,  לפסק  תכלית  שאין  אף  על  בשלו. 
במקרה  או  ההר.  את  הדין  ייקוב   - אותו  מעניין 
הגיונית  לפשרה  להגיע  במקום  הבית.  את  הזה 
ולא  בעקשנותו  דובק  בג”צ  כולם,  את  שתרצה 

מוכן לזוז מעקרונותיו.
אין פה שום רצון להגיע לצדק, יש פה רק דווקנות 
במקרים  מתרחשת  שלא  מרושעת  משפטית 
במקרה  רק  לפגוע  רצו  הם  פעם  אם  אחרים. 
שמדובר באדמות פרטיות עכשיו הם פוגעים גם 

במקרה שמדובר באדמות שאינן פרטיות. 
בג”צ בהחלטתו אומר כי רצועות אדמה זעירות 
ללא בעלות, שוות יותר ממשפחות וילדים הגרים 
על  שנים  בונים  הבדואים  רבות.  שנים  במקום 
מדינה,  אדמות  ועל  יהודים,  של  פרטיות  אדמות 
ושום דבר לא נעשה בנידון. מסתבר כי לבג”צ יש 
מה  ההתיישבות.  במפעל  לפגוע   – אחת  מטרה 
בתל  מתרחש  היה  דומה  מקרה  אם  קורה  היה 
אז  גם  האם  בצפון?  בישוב  או  בחיפה,  או  אביב, 
בית המשפט היה פוסק להרוס במקום להסדיר 
את השטח? נראה שהחלטת בג”צ במקרה הזה 
שיגיעו  לחכות  או  הקרקע,  את  להסדיר  תהיה 
הבעלים החוקיים שיקבלו פיצוי בשווי הקרקע או 
גובר  והדווקנות  ההרס  כשיצר  חלופית.  בקרקע 
רציונאליות,  על ההיגיון, מתקבלות החלטות לא 

שהופכות את בג”צ להרסני. 
אותן  את  ותראו  האוויר,  תצלום  על  הסתכלו 
בהרסנות  לדבוק  לבג”צ  שגרמו  אדמה  רצועות 

מכוערת, ותבינו את האבסורד בהגלמותו.

המערכת ייקוב הדין את הבית

ישעמדה
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המשך דבר תורה מעמוד השער

מחשבות ייפרע מאותם האנשים. ככה זה, השלמות 
שצריך  אומר  זה  האם  מציאותית.  לא  המוחלטת 
לוותר על השאיפה לשלמות? תמיד להיות פרווה?

“צדק צדק תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרה”. כפי 
ויתר על רצונו לברוא  שאי אפשר לומר שהקב”ה 
את העולם בדין, כך לא נכון לומר שמצוות הפשרה 
היא ויתור. היא פשוט סוג אחר של צדק. בסופו של 

דבר, בעיני ה’ העולם הוא “טוב מאד” ולא פרווה. 
להופעת  אחרת  אופציה  היא  הרחמים  כי  מסתבר 
צורה  באותה  מתנהל  הדיון  בפשרה,  האמת. 
עדויות.  ראיות,  דחיות,  טענות,  יש  בדין.  כמו 
ה’  שבדין  הוא,  הכל  את  שמשנה  היחיד  ההבדל 
את  לשקף  אמור  ודינו  הדיין  את  שמסמיך  הוא 
על  טוב  מתלבש  תמיד  לא  שמים  דין  השמים. 
עם  לפחות  אתה,  מתנגש  הוא  לפעמים  המציאות, 
מחשבותיכם”.  מחשבותיי  לא  “כי  האנושי,  השכל 

הפשרה, שלא כמו הדין, אינה מוכרעת ברוב, אלא 
מיושבת על ידי הסכמה מוחלטת של כל הדיינים. 
בהסכמתם  הדיין  את  מסמיכים  הדין  בעלי  כאן, 
התורה  דין  את  משקפת  המסקנה  לכן  וברצונם, 
 כפי שמבין אותו הדיין ולא כבבואה לדינו של ה’.  
לשכל  תורה  דין  בין  מפשרת  הפשרה  למעשה, 

האנושי, ומשום כך היא באמצע.
גרם  אדם  בו  מקרה  היא  לכך,  מעניינת  דוגמא 
בעקיפין לנזק, כגון עובד שאיחר וגרם להפסד ממון 
אדם,  בדיני  פטור  העובד  תורה  מדין  למעסיקו. 
כלומר פטור מתשלום, וחייב בדיני שמים. במקרה 
לחייבו  כדי  דווקא  לפשר,  הפוסקים  הציעו  כזה, 
בממון ועל ידי כך לפטרו מדין שמים. כך שלעיתים, 
אשר  הוא  המוחלטת,  האמת  על  הוויתור  דווקא 

מאפשר לה להופיע. 
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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

“לא, זה לרחלים!”
במקום  התיישבות  נקודת  להקים  היזמה  על 
נודע לי מראשיתה. אור לכ”א במרחשוון תשנ”ב, 
התקיימה בכיכר מלכי ישראל בתל-אביב הפגנה 
היה  זה  מוכרים”.   לא  “אימא  הכותרת  תחת 
הממשלה  לראש  להעביר  רצה  שהימין  המסר 
יצחק שמיר, שהתעתד לצאת, עוד באותו הלילה, 
בהסעות  הגיעו  רבים  מפגינים  מדריד.  לוועידת 
האוטובוסים  אחד  בהגיע  מהיישובים.  מאורגנות 
שבו  במקום  בדרך,  העיקול  אל  משילה  שיצא 
מן  אש  עליו  נורתה  רחלים,  היישוב  היום  שוכן 
המארב. רחלה דרוק, תושבת שילה ומורה בבית 
הספר, ויצחק רופא, תושב ירושלים ונהג החברה 
בהפגנה  כשעמדנו  נרצחו.  בנימין,  מטה  לפיתוח 
הגיעה אלינו הבשורה על הפיגוע ועל הנפגעים, 
במקום  להקים  הכוונה  על  הכרזה  גם  ושמענו 
הלילה,  באותו  עוד  בתגובה.  התיישבות  נקודת 
משמרת  הקמת  בסביבה  היישובים  נשות  יזמו 

זיכרון במקום לזכר חברתן. 
של  הברקה  היה  “רחלים”  למקום  לקרוא  הרעיון 
הרחלות  שלוש  שם  על   – “רחלים”  עציון.  יהודה 
שנקטפו כולן בחודש מרחשוון: רחלה דרוק שנהרגה 
כאן, רחל וייס, שהיא ושלושת ילדיה הקטנים נשרפו 
שלוש  מחבלים  ידי  על  שהותקף  באוטובוס  למוות 
שנים קודם לכן ליד יריחו, וכמובן על שם רחל אמנו 

שנפטרה בי”א במרחשוון ונקברה על אם הדרך. 
והוא  במיוחד,  קשה  חורף  היה  תשנ”ב  חורף 
היה בעיצומו: רוחות עזות, טמפרטורות נמוכות, 
במקום  הציבו  הנשים  ושלגים.  זלעפות  גשמי 
שולחנות והביאו עמן שקי שינה. בקור המקפיא, 
התכרבלו בשקים וישנו תחת ‘קורת הגג’ שסיפקו 
שר  עם  ומתן  משא  אחרי  השולחנות.  אותם 
הממשלה  ראש  ועם  ארנס  משה  דאז  הביטחון 
יצחק שמיר, הגיעו להסכמה שמשמרת הזיכרון 
לחודש,  הפך  השבוע  ה’שבעה’.  ימי  כל  תימשך 
ובפרק הזמן הזה הובאו למקום אוהלים. תחילה 

הוצבו האוהלים ליד הכביש ממש, אבל בהמשך, 
אל  הועלו  הם  לבטיחות,  הקשורות  מסיבות 
הגבעה שעליה עומדת רחלים כיום. האחד שימש 

את הנשים והאחר - את חיילי הנח”ל.   
אוהל של תורה 

משכן  שימשו  ואוהליו  המקום  הראשון,  בשלב 
מיישובי  נשים  שיזמו  ללימוד  ובעיקר  לפעילות 
בנימין. קבוצות נשים התארגנו, עלו למקום ולמדו 
יחד. אולפנות שונות מהסביבה הגיעו אף הן לימי 
הרב  סמינריון.  ולשבתות  השבוע  במהלך  עיון 
ושימש  שיעורים  העביר  משילה  ברקוביץ’  דב 
וחצי  בשנה  שנשאה  ומי  רחלים.  של  הרב  כעין 
מטעם  רחלים’  ‘מזכירת  בתפקיד  הראשונות 
רחלים  מדרשת  אירועי  כל  על  ניצחה  “אמנה”, 
הצבא,  גורמי  עם  בקשר  עמדה  המרץ,  במלוא 
במועצה  השונות  המחלקות  בין  רגליה  כיתתה 
בתחזוקת  סיוע  לקבל  כדי  שומרון  האזורית 
המקום, דאגה לאספקת אוכל מהישיבה בשילה, 
ההתיישבות  ענייני  כל  את  ניהלה   - ובקיצור 

ברחלים בראשיתה, הייתה אורית רפפורט.  
מעשה אבות סימן לבנים  

מעלה  ליישוב  הגולן  מרמת  עברנו  עת  באותה 
וסיפר  חצרוני  הראל  אלינו  פנה  ואז,  לבונה. 
להתגורר  שמוכנות  משפחות  שמחפשים 
להתיישבות  קבוע  גרעין  שיתגבש  עד  ברחלים 
שם. הוא הציג תכנית שלפיה תגויסנה בין חמש 
ברחלים  לגור  תבואנה  והן  משפחות  לעשר 
משפחות,  שלוש  תעלינה  תחילה  ב’משמרות’: 
הן תשהינה במקום שבועיים, ואז תעלינה שלוש 
עד  לביתן  לשוב  תוכלנה  והראשונות  אחרות, 
קצר  שזמן  העובדה  מלבד  הבאה.  ל’משמרת’ 
תכננו  ולא  לבונה  למעלה  הגענו  כן  לפני  בלבד 
מעבר נוסף, התיאור שגולל לעינינו חצרוני נשמע 
תמוה למדיי, ועם כל זאת נמשכנו לרעיון, שהיה 
בבחינת המשך טבעי לחינוך שקיבלנו: הוריה של 
נמנים עם מקימי עפרה, הוריה של אמּה  צופיה 
היו בין מקימי משואות יצחק שבחבל שפיר, וגם 
פסגות.   - רחוקה  הלא  מההתנחלות  באתי  אני 
בדיוק על זה גדלנו. נענינו אפוא לפנייתו לשמש 

‘ממלאי מקום’ עד לבוא הגרעין. 

מבנה כלאיים: ְצִריפֶֹהל
וסוער,  כמה שנים קודם לכן, בלילה אחד גשום 
הגיע לרחלים נחמיה בן-יהודה. ראה מה שראה 
ו – נחרד. כיוון שהיה איש מעשה, התחיל לעשות. 
התקשר לזמביש, מזכ”ל “אמנה” ולאורי אריאל, 
יודעים  “אתם  להם:  ואמר  יש”ע  מועצת  מזכ”ל 
איפה אני עכשו? ברחלים! המקום שומם. אוהלים 
להיראות  למקום  לתת  אפשר  אי  לנפול!  מטים 
כך!”. תוצאות הנזיפה הזאת החלו ניכרות בשטח. 
לוחות עץ הוגנבו לרחלים והחלו לדפן בהם את 

האוהלים מבפנים. 
למקום  כשהגענו  היחיד.  השדרוג  היה  לא  זה 
חבורת  הגבעה  על  פגשנו  להתרשמות, 
“החברה  שיפוצניקים שנשלחה לרחלים מטעם 
לפיתוח מטה בנימין”. לאחר שהצליחו, בחשאיות 
מלאה, להחדיר ליישוב את החומרים הדרושים, 
עמלו הבחורים על שיפוץ האוהלים: בדי האוהל 
הוסרו, והעץ צופה )מבחוץ( בפוליאוריטן מוקצף. 
בקצף פערו פתחים והתקינו בהם חלונות קטנים 
בדיוק  היה  לא  המוגמר  המוצר  קרוואנים.  של 
אוהל ולא בדיוק צריף. הייתה לו צורה של אוהל, 
עץ  כאמור,  היה,  ממנו  עשוי  שהיה  החומר  אבל 
בפגעי  לעמוד  יוכל  למען  מוקצף,  חומר  עטוי 
להוסיף,  לי  חשוב  מוסגר  במאמר  האוויר.  מזג 
שנועדו  האלה,  המאולתרים  המבנים  שלעומת 
לתושבי רחלים, לחיילים היו קרוואנים מסודרים. 
דאגה  נח”ל,  כהיאחזות  הוגדר  שהמקום  כיוון 

הסוכנות להציב בו קרוואנים לחיילי ההיאחזות.
“בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך”

לרחלים.  הגעתנו  מעת  חלפו  חודשים  שבעה 
על  היחידה  המשפחה  ואנו  הגיע,  אלול  חודש 
ההר. כך לא בונים יישוב. הייאוש שהחל לכרסם 
גורלית  לילית  בשיחה  לעזוב.  לנו  קרא  בלבנו 
דיברנו בינינו - אשתי ואני – והחלטנו: “מחר אנו 
מודיעים על עזיבה”. לא ידענו שבאותו לילה קיבל 
לרחלים.  להצטרף  הפוכה:  החלטה  אחר  זוג 
כשבאנו  בנדט.  שבתי  של  משפחתו  הייתה  זו 
להודיע על החלטתנו לנתי ישראלי, מזכיר רחלים 
בשמחה:  ובישר  פנינו  את  קידם  הוא  החדש, 
“רחלים עומדת להכפיל את עצמה! יש משפחה 

סיפורו של כותי בן דוד
רחלים

// מראיינות: איילה בן-דוד 
ומעיין משה

באדיבות כותי בן דוד

כותי, צופיה, טל ואילה בן דוד בכניסה לצִריפהל ברחלים



5  יש”ע שלנו 

חדשה ליישוב!” לרגע עמדנו נדהמים, אך ברגע 
יורדת  שלאחריו הבנו שנינו שהחלטתנו הלילית 

לעת עתה מעל סדר היום.
ברחלים,  מביקוריו  באחד  הבירורים,  בשלב  עוד 
היישוב?”   אופי  “מה  בשאלה:  שבתי  אליי  פנה 
לו  השבתי  היחידה,  המשפחה  שהיינו  מאחר 
הוספתי,  אך  היישוב,”  של  האופי  “אני  בטבעיות: 
“אם תצטרף – האופי של היישוב יהיה אתה ואני”. 

ומאותו הבוקר - כך אכן היה. 
מבצע “סוכה לנצח”

מסגר,  שהיה  בנדט,  אברהם  תשנ”ח,  בסוכות 
תרם לרחלים שלושה מבנים גדולים מברזל. דא 
עקא שלהכניס אותם ליישוב בדרך קונבנציונלית 
לטכס  צריכים  היינו  אפשרות.  כל  הייתה  לא   –
יצירתי. הפעם בא לעזרתנו  עצה ולמצוא פתרון 
לתחנת  כבוד  אחר  הובלו  המבנים  הסוכות.  חג 
לחלקים  אותם  פירקנו  שם  בעלי.  לילית  ביניים 
תמרים  כפות  במאות  ליפפנו  ואותם  קטנים, 
הירדן.  בעמק  הקיבוצים  אחד  אנשי  לנו  שתרמו 
העמסנו את המטען המוסווה על משאית ענקית 
מאומצת,  עבודה  של  לילה  אחרי  ליישוב.  ועלינו 
לרווחה.  נשמנו  ואנו  הסוכה,  הרכבת  הושלמה 
בהגיע החג הופיע המח”ט לביקור במקום. אירחנו 
אותו כמובן בסוכה. הגשנו כיבוד, נתי ניגן בחליל, 
וכולנו היינו שמחים וטובי לב. בסיום הביקור אמר 
“אתם  לנו המח”ט את המשפט שממנו חששנו: 
כל  את  לפרק  תצטרכו  סוכות  שאחרי  יודעים 
הופעל  החג  בחלוף  הזאת...”.  הקונסטרוקציה 
נאלצנו  אכן  חודש  וכעבור  כביר,  לחץ  עלינו 
לפרק את הסוכה, אך לא לנצח. הגיע הקיץ. נתי, 
מזכירנו, וענבל ויינר, בת עפרה, החליטו להינשא. 
גן האירועים שנבחר לאירוע היה לא אחר מאשר 
‘מבצע  של  באמתלה  רחלים.   - שלנו  הגבעה 
חתונה’ העלינו לרחלים משאיות של חצץ, שנועד 
שבו  האורחים  תמה.  החתונה  השטח.  ליישור 
לבתיהם, ואילו החצץ נותר כאן.  כעת הגיע תורה 
מחדש  אותה  הקמנו  לנצח.  לעמוד  הסוכה  של 

כדי שתשמש לבניית בית. 
אנשים טובים באמצע הדרך

מי בפתח?  – דפיקה בדלת. פתחנו.  הימים  באחד 
“בדרך  בחיוך,  הודיע  לבקר,”  באתי  “שלום,  גנדי. 
מטבריה, קפצתי לראות מה שלומכם”. ובאחד מימי 

שישי, ישבנו בשיעור של ‘כולל יום שישי’. והנה דמות 
אלון.  בני  הרב  שם?  הולך  מי  החלון.  ליד  חולפת 
שאלנו,  אלינו?”  הרב  את  הביא  מה  הרב,  “שלום, 
והוא: “קפצתי לראות מה שלומכם ומה קורה כאן”. 
את  להוסיף  שלא  אפשר  אי  הזהב  לרשימת 
ליוו  שכזכור,  דורון,  בנו  ואת  בן-יהודה  נחמיה 
עוד משלב האוהלים. הם אהבו את  את רחלים 
כמו  היה  נחמיה  אותם.  אהבנו  ואנחנו  רחלים, 
תינוק  נולד  אם  וכמו במשפחה,  כולנו.  אבא של 
ברחלים - נחמיה בא לאחל מזל טוב ובידיו מתנה 

לרך הנולד.
ידענו – לנחמיה אפשר לפנות. תמיד. והוא יעשה 
היישוב?  ובשמחה. צריך הובלה אל  הכול ברצון 
בראשית  נחמיה.  היישוב?  בתוך  לנחמיה.  טלפון 
שהתגורר  אדם  קשר  עמנו  יצר  תשס”ב,  שנת 
מבנה  לנו  לתרום  שרוצים  וסיפר  תקווה  בשערי 
של בית כנסת. שמחה גדולה, אלא שהיא מהולה 
בדאגה: כיצד נפרק, נעמיס, נוביל ונקים מחדש? 
המבנה  את  פירק  נחמיה.  לעזרנו  בא  ומיד 
עגלה,  על  חלק  כל  הציב  חלקים,  לארבעה 
להביאן  תקווה.  בשערי  עומדות   – העגלות  וכל 
אנשיו  נחמיה את  גייס  אז  אישור.  אין   – לרחלים 
חלקי  הועלו  אחד,  ובלילה  שלו,  המשאיות  וצי 
בית הכנסת לרחלים. נחמיה לא חשב שזה ‘סוף 
פסוק’. הוא הלחים וריתך, ולא חדל עד אשר בית 
הכנסת עמד מוכן לקלוט את קהל המתפללים. 

העובדות בשטח יוצרות מציאות
לנו  חשוב  והיה  למעשה,  רחלים  תושבי  היינו 
שבתי  שכיהן  בשנה  להלכה.  גם  כאלה  להיות 
שצריך  החליט  הוא  רחלים,  כמזכיר  בנדט 
לטפל בהסדרת היישוב. שבתי ליקט כל מסמך 
שמשתמע ממנו שהמדינה רואה ברחלים יישוב 
)גם אם אינה מודה בזה(: משרד הביטחון אישר 
יישוב.  נחשב  שהמקום  סימן  רבש”ץ?  של  ‘תקן’ 
המסמך נשמר. משרד השיכון אישר בניית בתים 
המסמך  יישוב.  שזה  סימן  והעמיד משכנתאות? 
הניבה חוברת של  נשמר. מלאכת האיסוף שלו 
 – כזאת  רצינית  חוברת  עם  מסמכים.  כ-40-30 
בראשה,  וזמביש  “אמנה”  לדרך.  לצאת  אפשר 
הקלעים,  שמאחורי  ובפעילות  גלויה  בפעילות 
ישראל  ארץ  אוהבי  כנסת  חברי  של  ובעזרתם 
וביניהם הרב חנן פורת וחברי הכנסת של סיעת 
הצבעתם  את  שהתנו  אלון,  ובני  גנדי  מולדת 
להעברת תקציב הממשלה לשנת 1998 באזרוח 
הזה.  היעד  אל  התקדמנו  רחלים,  ההיאחזות 
מרכז  פיקוד  אלוף  חתם   )2013( תשע”ג  בשנת 

ניצן אלון על הכרה ברחלים כיישוב עצמאי. 

אהבה שאינה תלויה בדבר
 )2012( תשע”ב  בשנת  עברנו  שונות,  מסיבות 
בגופנו  אמנם  בעפרה.  ביתנו  וקבענו  מרחלים 
ליישוב  יקר  מקום  שמור  בלבנו,  אבל  שם,  איננו 
סיפוק  חשים  אנו  שנים.   16 במשך  ביתנו  שהיה 
ושמחה על תרומתנו למקום וממשיכים לשמוח 
החמים  הקשרים  על  רחלים.  של  הישג  בכל 
כשמגיעות  ויתרנו.  לא  שם,  הרבים  חברינו  עם 
לידיעתנו חדשות כגון: “הממשלה הכירה ביישוב”, 
“אישרו בנייה”, אנו משגרים מיד איחולים וברכות 
מכל הלב. אנחנו מרגישים שותפים. כשחיינו שם, 
מילאנו, מטבע הדברים, תפקידים מרכזיים. עם 
לתת  כולם.  את  לשתף  השתדלנו  תמיד  זאת, 
ראינו  לא  מעולם  נבנה”.  יחד  ש”כולנו  הרגשה 
את היישוב כנכס שהוא רק שלנו. היינו ראשונים, 
שיש  לחוש  לנו  גרמה  לא  הזאת  העובדה  אבל 
לנו זכויות יתר. ואם נרענן את זיכרוננו... למעשה 
“לשמור  וכדי  “למלא מקום”  כדי  באנו לשם רק 
על המקום עד שיבוא הגרעין”. ואין חולק על כך 

שהגרעין אכן בא.

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

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה

ודנאומו של רון נחמן בהכרזה על הקמת היישוב רחלים והצבת הגל-עד
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תמונת מצב רחלים - כסלו תשנ"ט
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Dror Lev
הרב  של  באורו  התחנך  הנזיר,  הרב  של  הבן 
קוק שהיום, ג' אלול, הוא יום עליתו לישיבה של 

מעלה.

Meny Shapira
ברוך דיין האמת. זכורני בתור דמות צדיק וענו, 
במרכז  ירושלים  ביום  דברים  שנה  כל  נשא 

הרב.

יערית זילכה
אדם מיוחד במינו. חסרים עוד אנשים כאלה. 

עצוב.

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות 157,750 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 5 בספטמבר

אהבתי · הגב · שתף

K 1.1 אנשים  אוהבים את זה

103

לפני מספר שעות הלך לעולמו הרב שאר יישוב הכהן, ציוני אמיתי 
ששילב בין כל גווני החברה.

==
הרב שאר יישוב גדל בירושלים. לפני קום המדינה היה לוחם בהגנה 
ובאצ"ל, ובמלחמת השחרור אף נלקח בשבי במהלך קרבות ההגנה 

על ירושלים. בצה"ל שירת שנים רבות, והגיע עד לדרגת סא"ל. עד 
השנים האחרונות כיהן הרב שאר יישוב ברבה הראשי של חיפה, 

והצליח לגשר בין קצוותיה השונים של החברה המגוונת שם.
==

בימים כאלו, שבהם מנסים להפריד ביננו באמצעות מחלוקות, נזכור 
את הרב שאר יישוב הכהן שהגשים בדמותו את האחדות שבעם 

ישראל, והצליח לשלב בין הקצוות השונים בעם.

יש”ע שלנו  6

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

הוזמנתי השבוע להשתתף בערב בנושא הקרב 
על הבית. העיתוי המוצלח שבין המיצרים גרם לי 
להגיד מיד כן. במרכז הערב - הסרט "המתנחלים", 
ולפניו שיח קצר של שמאל ימין. גלעד שר ואני, 
שני שותפים וותיקים למפגשים שכאלו. העובדה 
שגלעד שם נוסכת בי ביטחון, לא קל להגיע 
ללב תל אביב, למעוז השמאל, ולדבר מול קהל 
הבית של גלעד, ודפיקות הלב שלי שלא פסקו 
הוכיחו שזה ממש הלחיץ אותי. ברגעים כאלו אני 
תמיד מתמלאת הערכה לכל אותם אנשי שמאל 
שמגיעים לכאן לסיורים או לכנסים כאלו ואחרים. 
אין ספק שאין הבדל בין הקהל הימני לשמאלני, 
שניהם יודעים לגרום לעומדים בפניהם לחוש 
תחת מתקפה. בכל קהל שכזה תמיד יהיה את 
אותו מיעוט קולני שיידע לצעוק, להתווכח ובעיקר 

לא להקשיב.
גלעד פתח במגילת העצמאות והנס הגדול הזה 
שקרוי מדינת ישראל. הוא דיבר על החובה ועל 
איך צריך ונכון לשמור על הבית הזה. אני ציוני, 
פתח ואמר, ומדינת ישראל יקרה וחשובה לי מכל. 
שלמות העם, אמר גלעד, חשובה לי יותר משלמות 
הארץ, ולכן הגיעה העת לקחת אחריות ולהתחיל 
לפעול למען עתידה ושלומה של המדינה. לכן 
"אנחנו" הכנו תכניות ומפות כיצד נקים חומה 
בינינו לבין הפלשתינים. הפקנו לקחים מתוכנית 
ההתנקות, ובאהבה רבה, מתוך התחשבות גדולה, 
נפנה 100,000 תושבים מבתיהם, כי כמו שאמרנו, 

שלמות העם חשובה משלמות הארץ.
גלעד סיים בזכרון שני הבתים שכבר חרבו כאן 
בעבר, ובגודל האחריות הלאומית שרובצת על 

כתפינו בהגנה על הבית השלישי.
חשבתי לעצמי שהוא כמעט "גנב" לי את כל 
מה שתכננתי להגיד, אבל אז הבנתי עד כמה 
הערב הזה הוא זעיר אנפין של מה שקורה כאן 
במדינה, ועד כמה ה"כמעט" הזה שמפריד בינינו 

הוא כה מהותי.
כשעליתי לדבר, אמרתי לגלעד וגם לקהל 
שהפרקטיקה של איך להגן על הבית היא קודם 
כל נגזרת של חזון. גלעד ואני מייצגים שתי תפישות 
מרכזיות שמנהלות ביניהן מאבק על אופייה של 

המדינה. הציונות החילונית והציונית הדתית\
מסורתית מובילות ומובלות מחזון שונה. נקודה 
מרכזית משותפת לשתיהן – חייבים מדינה לעם 
היהודי! אך האם יהיה זה מקלט בטוח? או שתהיה 
זו נחלת אבות וארץ מובטחת? שתי נקודות מוצא 

שונות שמכילות בתוכן הבדלים כל כך גדולים.
גלעד דיבר על המשיחיים ההזויים שמובילים את 
המדינה לאסון. הוא דיבר בחשש רב על אירועים 
ותהליכים שקורים בימים אלו שמהווים סכנה 
איומה למדינה. הוא דיבר על הקצנה, ואני טענתי 
שזה בירור. בירור עמוק ונוקב שתוהה בין היתר 
מי זה ה"אנחנו" הזה שהוא מדבר עליו ושצריך 
לקחת את העניינים לידיים?! אמרתי לגלעד 
שיהודים הם משיחיים, אלפי שנים הם מחכים 
למשיח, ושחבריו מאמיני דת השלום משיחיים 
לא פחות, "ואף על פי שיתמהמה" הם ממשיכים 

לזמר "נחכה לו"...
במסגרת השמירה על הבית, נקודת המוצא – 
החזון - מתעלמת משאלות חשובות ומהותיות 
כשמתחילים לשרטט את הפרקטיקה של איך 

שומרים.
מי קבע, שאלתי, שפינוי עם מחבלי המולדת שלו 
יציב את שלמות העם מעל שלמות הארץ? הרי 
אם לארץ ישראל יש תפקיד משמעותי בשלמות 

העם, זה יגרום בדיוק להפך.
האם עקירתם של 100,000 אנשים מבתיהם 
לא תרסק את הבית מבפנים? ואיך בכלל עושים 
את זה? מפות ושרטוטים זה נחמד, אבל אנשים 
זה לא משוואות מדויקות. האם קורת גג חדשה 
תגרום להם להרגיש בית? עם 8000 מגורשים 
המדינה לא ידעה איך להתמודד, אז איך אתה 
מעז לדבר על מאה אלף? מה יקרה אם יצמחו 

כאן דורות של עקורים?
איך זה ישפיע ביטחונית על המדינה? כשצה"ל לא 
ישלוט כאן, איך אתה יכול להבטיח שקט ושלום? 
מקסימום אפשר לנבא איזה חלום משיחי, אבל 
גם לקחת על זה אחריות? זה ממש הזיה על 

גבול השקר.
כיצד מהלך כזה משפיע לאומית על העם שלנו? 

האם עקירה מחבלי מולדת מזרחיים לקו הירוק, 
גם מערערת על השורשים מערבית לקו?

ועוד הרבה מאוד שאלות שלא רק שאין להן 
תשובות, הן אפילו לא נשאלות. אמנם באולם 
בתל אביב חזון אחד מאוד מקובל והשני הזוי 
ומסוכן, אבל אני טענתי ששניהם יחד מהווים 

את ה"אנחנו" הזה.
אין ספק ששני הבתים הקודמים חרבו בגלל 
שנאת חינם, את הבית הנוכחי אנחנו נציל בעזרת 
אהבה גדולה שלעיתים כל כך קשה לנו לתת. 
אנחנו מבוצרים עמוק בשוחות שחפרנו לנו, 
בטוחים שהצדק כולו אתנו, ובעיקר אין לנו סבלנות 
להקשיב. אני לא חושבת שזה בגלל שאנחנו חיים 
כאן במתח גדול עם עצבים חשופים ובתחושה 
עזה ובהחלט נכונה שכל מהלך או מערכה הם 

הרי גורל.
שמחתי שהסכמתי להגיע למרות ש"המתנחלים" 
עשה לי רע מאוד, והחזיר אותי הביתה עצבנית 
וכועסת. הוא עשוי כל כך טוב שהוא חודר בקלות 
רבה מתחת לעור ובלי לשים לב אתה קונה אותו 
כאמת. ובכן, הוא ממש רחוק ממנה, הוא חלקי 
ביותר ובעיקר מוטה בחכמה רבה לכיוון מאוד ברור. 
אלו שחיים על גב ההר הם הזויים משיחיים, בעוד 
שאלו שצולמו כשמאחורי גבם ספריות עמוסות 

ספרי חוק, אקדמיה וצדק - הם אנשי השמאל.
אמרתי להם שהסרט הזה לא מוסיף סבלנות 
ואהבה, הוא לא פוגע במתנחלים, הוא פוגע 
ביכולת שלנו לקיים שיח, הוא פוגע ב"אנחנו", כי 
הוא בדיוק מקבע את הסטיגמות הישנות שאין 
עם מי לדבר. בשיח שהסרט מציג יש בצד אחד 
היגיון בריא ואחריות לאומית ממסדית וממלכתית, 
ומנגד חבורה הזויה, משיחית, שגוררת את המדינה 

בכוח למאבק מדמם ולאבדון.
ולמרות כל זאת, עדיין קיים כל כך הרבה 
מהמשותף. אחריות לאומית הייתה גם הכותרת 
שלי, מגילת העצמאות היא גם חלק ממהותי, 
והגנה על המדינה הזו היא גם חובתי. ולכן ברור 
לי שלמרות המורכבות והקושי, אם רק נרצה 

נצליח לשמור על הבית הזה.

הקרב על 
הבית

 ההתיישבות קוראת לכם לדגל!
אנו מעוניינים להביא עשר משפחות חדשות לישוב עתניאל עד ראש 

השנה הקרוב, במטרה לומר בקול חד וברור לקהילתנו ולעם כולו - 
ההתיישבות לא נכנעת ולא תיפול. אם אתם משפחה שרוצה להיות חלק 

 משמעותי ביותר מהאמירה ומההבנה הזו - זה הזמן להצטרף!
יחד נעשה הכל על מנת לסייע למשפחות להיקלט ולהתאקלם באופן 

הטוב ביותר מבחינה קהילתית וטכנית. 
ליצירת קשר: שמואל - 052-2090330
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מה יקרה
20 בספטמבר אברהם פריד מגיע לעתניאל / י”ז באלול 

גדול הזמר החסידי ממשיך את סיבוב ההופעות בארץ ומגיע להר חברון למופע סליחות מרגש. המופע, 
בניהולו המוזיקלי של יובל סטופל, ייערך תחת כיפת השמיים ביישוב. מחיר לתושבי חוץ: 75 ₪. 

www.hrhevron.co.il :המופע יחל בשעה 20:30. לפרטים

היימן  נחום  של  לזכרו  שירה  ערב 
17 בספטמבר ברותם / י”ד באלול 

ערב מרגש לזכרו של נחצ’ה היימן, אחד 
העברי  הזמר  של  הגדולים  המלחינים 
בשעה  האחרון.  בחודש  לעולמו  שהלך 

21:00. הכניסה חופשית. 
לפרטים: 02-9941410

שלמה גרוניך בוואדי חרמיה / ט”ו באלול 18 בספטמבר
הצהובה'  'הצוללת  אנסמבל  בין  מיוחד  פעולה  שיתוף 
מקוריות  יצירות  המבצע  סטנדרטי,  לא  ג'אז  הרכב   -
לבין  שונים  מוסיקליים   ובעיבודים  מגוונים  במקצבים 
והפוריים  החשובים  המוסיקאים  אחד  גרוניך  שלמה 
שפועלים בישראל. בבית יד לבנים “ואדי חרמיה” בשעה 

20:30. מחיר: 20 ₪. 
יום שלישי | 20 בספטמבר

7  יש”ע שלנו 

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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בחר  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  שנה  פותחים 
במועצה  החדשה  הלימודים  שנת  את  לפתוח 
יוחאי  המועצה  בראש  מלווה  חברון.  הר  האזורית 
ביישובים  הספר  בבתי  ליברמן  הסתובב  דמרי 
מילדי  כ-1,200  לומדים  שם  ועתניאל,  סוסיא 
המועצה, ונכנס לכיתות א' לשוחח עם התלמידים 
. בהר חברון נפתחו השנה עשר כיתות  1 החדשים 
א' חדשות ונרשם גידול של כ-12% אחוז במספר 
את  שהחל  ליברמן  שעברה.  משנה  התלמידים 
תפקידו כשר ביטחון לפני חודשים ספורים התייחס 
לכך ואמר לתלמידי כיתה א': "גם אני מתחיל כיתה 
א' השנה, רק במקום אחר". בהמשך הביקור נפגש 
שר הביטחון עם יו"ר איגוד המכינות הקדם צבאיות 
כי  השר  אמר  המכינה  צוות  עם  בשיחה  הגר,  הרב 
"מטרת צה"ל כפי שקבע בן גוריון - הגנה וכור היתוך 
היה ונשאר ואין מקום לרב תרבותיות, מי שרוצה יש 

אותה בבלגיה ובצרפת".
במועצה המקומית אפרת אירחו  מנהיגות באפרת 
 . 2 השבוע את חה"כ אלעזר שטרן שהגיע ליישוב 
במהלך המפגש סייר חבר הכנסת שטרן עם ראש 
הבנייה  תוכניות  את  וראה  רביבי  עודד  המועצה 
ואת  הביטחוני  המוקד  את  אפרת,  של  העתידיות 
תפיסת הביטחון של אפרת שאיננה מוקפת בגדר 
הרצאה  שטרן  חה"כ  העביר  השאר  בין  ביטחון. 
רביבי  ויזמות.  לתלמידי ישיבת שמואל על מנהיגות 
אפשר  שטרן,  חה"כ  עם  להסכים  אפשר  כי  אמר 
לחלוק עליו, אך אי אפשר לקחת ממנו את השיעור 
ההחלטות  חייו,  אורח  חייו,  "מסלול  במנהיגות. 
במנהיגות  שיעור  הינן  שעשה  והבחירות  שקיבל 
שחשוב שמנהיגי העתיד ישמעו ויפנימו - ממני תראו 

וכן תעשו!".

לא נחים מפקד פיקוד המרכז אלוף רוני נומה קיים 
השבוע מפגש עם ראשי מועצת יש״ע בהשתתפות 
מלאכי  כשריאל,  בני  רואה,  אבי  המועצות:  ראשי 
לוינגר, עודד רביבי, יגאל להב, שי אלון, אסף מינצר, 
אריה כהן, חננאל דורני, דוד אלחיאני, חן פיליפוביץ', 
. במפגש הוצגה הערכת  3 דוידי פרל ויעקב גוטרמן 
ולקראת  האחרונה  לתקופה  הביטחונית  המצב 
נקודות  העלו  הרשויות  ראשי  הקרבים.  החגים 
בנושאים שונים, בעיקר סביב סוגיות אזרחיות שונות, 
כגון: תחבורה ופקקים באזור אל ערוב, תכנון והקמת 
פלסטינית  בניה  ושומרון,  ליהודה  גז  הולכת  קווי 
נוספים  ובאזורים  הירדן  בקעת  במרחב  חוקית  לא 
ועוד. יו״ר מועצת ישע אבי רואה בירך את הצבא על 
פעולותיו לשמירה על ביטחון התושבים ועל העבודה 
חיים  המאפשרת  והמפקדים  החיילים  כל  של 
העשייה  שכל  ספק  ״אין  יום.  היום  במשך  אזרחיים 
ההתיישבותית שלנו מקבלת גיבוי של הפיקוד ושל 
צה״ל. בעת הזאת אנו רואים את המשימה המרכזית 
פיתוח  והיא  הפיקוד,  באחריות  שחלקה  שלנו, 
תשתיות  אסטרטגיות של האזור כגון גז, מים, חשמל 
שגרים  התושבים  לכל  לדאוג  תפקידנו  ותחבורה. 
צה״ל  כי  הדגיש  האלוף  רואה.  אמר  הזה.״  באזור 
ימשיך לפעול במטרה לשמור על ביטחון התושבים, 

ולשפר את איכות חייהם.
לקוחות  בהם  אנשים,  עשרות  הבציר  חגיגות 
וותיקים של יקב גבעות, הצטרפו ביום שישי האחרון 
ליום בציר בחלקת הקברנה סובניון הסמוכה ליקב. 
שבסופו  ידני  בבציר  האורחים  עסקו  היום  במהלך 
הודגמה קליטת ענבים על ידי צוות היקב והתחלת 
תהליך הפיכת הענבים ליין. לאירוע הגיעו גם מפקד 
בנימין  מח"ט  כרמלי,  ליאור  תא"ל  איו"ש  אוגדת 
שילה  יש"ע  מועצת  ומנכ"ל  גז  יובל  אל"מ  החדש 

מבחן  המשתתפים  ערכו  היום  בסיום   . 4 אדלר 
השרדונה  יינות  ממגוון  עיוורת,  בצורה  יין  טעימות 

התוססים כעת בחביות היקב, ודירוג היין.
לנשיאות  הבחירות  רקע  על  בשומרון  אמריקה 
בישראל  הרפובליקנית  המפלגה  פתחה  ארה"ב, 
 . 5 מטה בחירות חמישי – הפעם מעבר לקו הירוק 
המטה ממוקם ביישוב קרני שומרון, כאשר במהלך 
השונים.  השומרון  יישובי  בין  המטה  ינדוד  החודש 
במקביל, מתכוונים במפלגה להתחיל בשבוע הבא 
במאמץ מרוכז מול הבוחרים הצעירים בישראל, בעלי 
אזרחות אמריקנית, ולקרוא להם להתגייס ל"שירות 
שיוכלו  כדי  הקרובים  בימים  ולהירשם  מילואים" 
להצביע בבחירות. "הפעם ההצבעה היא באמצעות 
מסבירים  מהבית"  לצאת  צריך  ולא  האינטרנט, 
במפלגה. במפלגה החליטו להקים את המטה בשל 
כאשר  ושומרון,  ביהודה  בוחרים  של  הגבוה  הריכוז 
בציונות  מושקע  המפלגה  מתקציב  משמעותי  חלק 

הדתית ובמתיישבים ביהודה ושומרון. 
לפעול  החל  שעבר  בשבוע  הדרכים  בטיחות 
הנמצא  המסוכן,  הצומת  אלעזר.  בצומת  הרמזור 
שלושה  האחרונות  בשנתיים  נהרגו   ,60 כביש  על 
מתושבי גוש עציון בתאונות דרכים. מאמץ משותף 
של המועצה יחד עם תושבי אלעזר, הצליח להניע 
עד  התחבורה  משרד  את  ולרתום  הגלגל  את 
לביצוע הרמזור על ידי נתיבי ישראל. ראש המועצה 
רבים  מאמצים  עושה  "המועצה  אמר:  פרל  דוידי 
עבודה  בשנת  ורק  בדרכים  הבטיחות  להגברת 
רמזור  הוקם  עציון,  גוש  בצומת  שיפורים  נעשו  זו 
בצומת אלעזר, מתבצעות עבודת להקמת רמזור 
להקמת  עבודות  יחלו  ובקרוב  דניאל  נווה  בצומת 

כיכרות בסמוך לאלון שבות וכפר עציון".
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