צהוב עולה בשומרון
במוצאי שבת שעברה הגיעו שחקניה הוותיקים של מכבי תל אביב בכדורסל
למשחק ראווה בכפר תפוח לזכרו של מלאכי רוזנפלד הי"ד[ .עמ' אחורי]

שלנו
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 | 501במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ז |  49שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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משה (מושקו) מושקוביץ

מדור
המייסדים

היישוב עפרה עומד כבר זמן רב
בפני בעיה משפטית ומדינית
קשה – בג”צ פסק להחריב  9בתים
במרכז היישוב ,מכיוון שלטענת
בית המשפט הם נבנו על אדמות
פרטיות ,דבר שיכול להוות תקדים
לעוד פינויים .היישוב ,שנבנה
בהחלטת ממשלה מונה כיום
כ 700-משפחות אשר גרות כבר
עשרות שנים בישוב .הסדרה של
עפרה תהיה אבן דרך חשובה
בדרך לנורמליזציה של ישובים
רבים ביו”ש שנמצאים באותו מצב.
השבוע בישעמדה – כולנו מגיעים
למאהל המחאה של עפרה מול
משכן הכנסת.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:01
16:20
16:10

יציאה
17:19
17:20
17:18

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:17
16:18
16:14

יציאה
17:16
17:18
17:21

6

ישראל
שלי

מחזירים את השלטון לידי הציבור

8

מה
קורה

למי העניק מפקד אוגדת
איו"ש את סיכת המ"מ שלו?

על הפרשה  -לך לך

הרב דני איזק

ממשיכים ללכת

ב

ראש ישיבת ההסדר "בית אורות"

פרשתנו אנו נפגשים עם דמותו
המופלאה של אברהם .הציווי
הראשון הוא "לך לך"  -תהא הולך
כל חייך .כל חייך תתקדם ,אל תעמוד
ותדרוך במקום אלא תאיר עוד ועוד את
דרך ה' .לעומתו ,נח כשמו הוא .לא מקדם
את העולם אלא חי את חייו בצדקות
ובתמימות אישית .הוא צדיק פרטי" ,צדיק
פרווה" המחמם את עצמו ושומר על
מעלתו .בתיבה ,נח צריך לעבור תהליך של
התחברות עם העולם .כל המציאות תלויה
בנח והוא חייב לשמור עליה ,ולא רק לדאוג
לעצמו .אולם כשהמבול מסתיים עדיין נח

צריך ציווי "צא מן התיבה"  -צא מקיבעונך.
לעומתו ,אברהם הולך וממשיך ללכת
כל חייו .תהליך ההתקדמות אמור להיות
עמוק ולא שטחי ,על כן אברהם מצטווה
לצאת מארצו וממולדתו ומבית אביו.
טכנית התהליך הוא הפוך :קודם יוצא
אברהם מבית אביו המצומצם .לאחר
מכן מהמולדת ולבסוף מכל הארץ .אולם
מבחינה נפשית-פנימית קל יותר לצאת
רוחנית מהארץ מאשר מהמולדת ,וקל
יותר לצאת מהמולדת מאשר מבית אבא.
אברהם צריך לעבור תהליך עמוק ומתמשך
שיהיה אמיתי ולא טכני ,ועל כן הוא
המשך בעמוד 3

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון ובקעת הירדן
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לאוהבי
לפספס
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ספר חובהספר
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מחיר מבצע לרגל
ש
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המערכת

עפרה מתגייסת

ישעמדה
עפרה הוקמה לפני  41שנים על פי החלטת
ממשלת העבודה באישור שר הביטחון דאז
שמעון פרס ז"ל ,והייתה ליישוב הראשון בגב ההר
מצפון לירושלים לאחר מלחמת ששת הימים .כל
ממשלות ישראל עזרו לפתח ולבנות את עפרה
במשך השנים ,אולם בשל התנהלות שגויה
של המדינה ,נמצא הישוב בימים אלה במצב
לא פשוט .מסתבר כי למרות שהמדינה היא זו
שהחליטה על הקמת היישוב ,היא לא טרחה
להסדיר את הקרקע עליה הוא יושב.
עפרה בנויה בחלקה על אדמות מדינה שהיו
בעבר שייכות למחנה צבאי ירדני ,ובחלקה על
אדמות מוסדרות שאינן אדמות מדינה .בשל
מצב זה התב"ע של הישוב אינה מוסדרת
והיעדר תב"ע מקשה על ההתנהלות היומיומית
של היישוב .כל הבתים בעפרה נבנו במהלך
השנים בהסכמת המדינה ובאישורים מתאימים,
גם במקומות שלא הוסדרו עד הסוף ,אולם כל
רצון להתפתח ,כגון תשתיות כבישים ,חשמל,
מים ,ביוב ,תמרורים .בניית בתי כנסת ,הרחבת
גנים ומעונות ,קבלת תקציבים ועוד ,נתקל
בבירוקרטיה משפטית וקשיים.
החוק הישראלי עדין לא חל במלואו על יהודה
ושומרון ובשל כך נוצרים הרבה עיוותי דין ובעיות
משפטיות .החקיקה באזור מפותלת ומסתמכת
על חוקים וצווים עוד מהתקופה העותמאנית
והירדנית דבר שגורם לאפליה בזכויות בסיסיות
של תושבי יהודה ושומרון על פני שאר תושבי
ארץ ישראל .מדינת ישראל בנתה בתים ,אישרה
תכניות ואנשים גרים ביישובים האלה כבר שנים
רבות ,ופתאום מגלים שהמדינה עשתה טעות ולא
הסדירה את המקום כראוי .במצב כזה המדינה

צריכה לקחת אחריות ולא להטיל את האשמה על
התושבים .נדרש כאן מהלך שבו מדינת ישראל
צריכה לפתור את הבעיה בדרך שאינה פוגעת
באזרחים .הרי ברור לכל שלא יהרסו עכשיו בתים
שנבנו לפני עשרות שנים ומתגוררים בהם מאות
משפחות .זו מציאות קיימת ועלינו להתמודד
איתה לא על ידי הריסה.
זהו הבסיס שעליו עומד חוק ההסדרה :המדינה
אישרה וקידמה בניית יישובים ותב”עות – ואם
מסתבר שחלה טעות בתכנון או באישורים שנתנו
האחריות היא על הרשויות ועליהם לפתור את
הטעות בכמה פתרונות שכבר הוצעו בעבר ,כגון:
פיצוי בעלי הקרקע ,החכרת השטח למספר שנים
או נתינת זכויות שימוש עד שהמצב המשפטי של
האזור יוסדר .יש פתרונות משפטיים – עלינו לדרוש
מהמשפטנים להעמיד את הכלים הנדרשים
לביצוע מדיניות הממשלה ולעשיית הצדק .ואין מה
לחשוש ,כלים משפטים כמו פיצוי בעל הקרקע
קיימים בחוק ומופעלים לא אחת בתוך שטח
ישראל הקטנה.
מעבר לאי פינויים של תשעת הבתים והסדרה
עתידית של היישוב עפרה ,יש לכך השלכה
רוחבית חשובה הרבה יותר .באותו מצב שבו
נמצאת עפרה נמצאים כיום שטחים רבים
ביהודה ושומרון ,כגון נתיב האבות ועמונה.
הסדרת עפרה ועמונה תיצור שינוי גישה כלפי
ההתיישבות באזור ,ותהיה הישג היסטורי ,עקרוני
ומעשי להתיישבות כולה .היא תסכל את המשך
ההתקפות המשפטיות שצפויות ביישובים אחרים
על ידי ארגוני השמאל ותיצור תקדימים משפטיים
ומעשיים בכל ההתיישבות ביהודה ושומרון.
תושבי היישוב עפרה ועמונה נאבקים בימים אלה
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הדבקת
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בבת
וברי י הכנסת
כוזי
לפרטים :יו ם דתיים
סי בן הדור
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להסדרת היישוב ,כדי למנוע את הרס תשעת
הבתים ולאפשר את המשך מרקם החיים והשגרה
ביישוב ובהתיישבות .השבוע ,החל מיום ראשון,
ימשיכו תושבי עפרה במאבק ויקימו מאהל מחאה
מול משכן הכנסת בדרישה להסדיר את מעמד
היישוב ולהציל את ביתן של משפחות  9הבתים
שבג"ץ הורה להרוס עד לפברואר הקרוב.
זהו מבחן גדול עבור ההתיישבות בכלל והיישוב
עפרה בפרט .אנו משוכנעים כי תושבי עפרה
הם קהילה חזקה ומאוחדת אשר יכולה לעמוד
באתגר הניצב בפנינו ולצאת ממנו מחוזקים .יחד,
נגיע ביום ראשון למאהל המחאה מול הכנסת
ונדרוש חוק וצדק לעפרה.

משפחות תשעת הבתים שעומדים לפני פינוי בעפרה
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ממשיכים ללכת

המשך מעמוד השער

בא בהדרגה בבניין של קומה אחר קומה.
אנחנו כצאצאי אברהם חייבים ללכת בדרכו.
אסור לנו להתקבע בעבר ובהווה אלא להמשיך
ולהתקדם .אנחנו צריכים להקשיב הקשבה
ישרה ועמוקה לתהליכים שאנחנו כעם
וכיחידים עוברים ,ובהם להיות פועלים עם א-ל.
אמנם סכנה גדולה טמונה בדרך זו .אפשר
לטעות ולשגות בדמיונות ולחדש דברים שלא
רק שלא יקדמו אותנו ,אלא עוד ירחיקו אותנו
מדרך האמת .כדי שלא לטעות צריך לפעול
מתוך גדלות אמיתית בתורה עם יראת שמים
שלימה.
אברהם נצטווה פעם נוספת בלך לך" .קח
נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק
ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה".
שוב תובע הקב"ה מאברהם שימשיך וילך

ולא יעצור .אולם כאן דורש הקב"ה מאברהם
את ביטול כוחות החיים הסובייקטיביים
ואת ביטול המחשבות האישיות והעלתם
אל מקורם האלוקי ,אל הדיבור והמחשבה
האלוקית .יש כאן קומה חדשה המבארת לנו
את הדרך האמיתית שבה אפשר להתקדם
באמת ולא לטעות מהדרך האלוקית ימין או
שמאל .על כן סיום פרשת העקידה הוא "כי
עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה".
ההבדל בין נח לאברהם מתבטא בהבדל בין
אברהם למלכיצדק מלך שלם ,שלפי חז"ל
הוא שם בן נח .על מלכיצדק נאמר "והוא כהן
לא-ל עליון" .כשהוא מברך את אברהם נאמר
"ברוך אברהם לא-ל עליון קונה שמים וארץ".
אברהם לעומתו אומר "הרימותי ידי אל ה' א-ל
עליון קונה שמים וארץ".

מלכיצדק בנו של נח הולך בדרכו הנוחה של
אביו .הוא חי את חייו האישיים ולא פורץ את
גבולותיהם .על כן הוא כהן לא-ל עליון .אינו
מחובר למציאות הארצית וממילא אינו פועל
ומקדם את העולם .מלכיצדק יודע שאברהם
מחובר לא-ל עליון קונה שמים וארץ .הוא
פורץ את מחסומי החומריות הארצית ומשפיע
שם את האור האלוקי .אברהם מוסיף שכדי
לפעול צריך להתחבר אל ה' (= שם הויה),
המקור של הכל והמהווה את הכל בכל רגע.
מתוך החיבור לה' א-ל עליון אפשר לחדש
ולהתקדם התקדמות אמיתית.
כל אחד מאיתנו במקומו ואנחנו כציבור אמוני
חייבים ללכת קדימה בעוצמה ובגבורה ,מתוך
יראת שמים גדולה המחייבת אותנו לה' א-ל
עליון .ובעזרת ה' נעשה ונצליח.

שבוע המחאה

 9הבתים  -עפרה
אנו בני משפחות  9הבתים המתגוררים מזה שמונה שנים בבתי קבע בעפרה  -יישוב שהוקם כחוק
על ידי ממשלת ישראל לפני  41שנים ,עומדים בפני גזירת חורבן ,גרוש והריסה.
בג"ץ קבע שבתינו יהרסו בעוד  3חודשים .אנו קורבנות ההפקרות הממשלתית והמשפטית שלא
מסדירה כנדרש ועל פי החוק את זכויות היהודים ואת מעמדם ביהודה ושומרון.

הצטרפו אלינו למאהל המחאה מול הכנסת
החל מיום ראשון י"ב בחשוון 13.11.16

בולמרייסהם
את הה

עפרה דורשת חוק וצדק
בתי
אמנה

עפרה דורשת

תנועת
ההתיישבות

מועצת יש"ע

אמנה

בתי
אמנה

לפרטים050-5807378 :
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מדור
המייסדים

סיפורו של משה (מושקו)
מושקוביץ

משה (מושקו) מושקוביץ נולד בברטיסלבה בשנת
 1925ועלה ארצה בשנת  ,1935כשהיה בן .10
הוא למד במחזור ד' בבית הספר החקלאי במקווה
ישראל (בסקטור הדתי) ,היה מאנשי הגרעין שהקים
את משואות יצחק בגוש עציון ,שליח 'הפועל
המזרחי' למחנות העקורים בקפריסין ,שימש יועץ
לשר הפנים חיים משה שפירא וגם לשר ד"ר יוסף
בורג ,הקים את היישוב אלון שבות ואת העיר אפרת,
כיהן במשך  27שנה כראש המועצה האזורית שפיר,
מכהן כיום כיו"ר הנהלת היכל שלמה בירושלים
וכיו"ר ארגונים ועמותות רבות .בין לבין הוא תמיד
היה ונותר חבר משק משואות יצחק וחוגג בימים
אלו  70שנה להקמתו .למרות גילו מושקו אינו
מפסיק לעבוד ,להתרוצץ ולקדם את ענייני הציבור,
ואינו מפסיק לחלום לרגע.
הפגישה עימו מתקיימת במשרדו הצנוע בהיכל
שלמה בירושלים ,שעל קירותיו תלויות תמונותיהם
של השר חיים משה שפירא ז"ל ושל הרבנים יהודה
עמיטל ואהרן ליכטנשטיין זצ"ל .שולחנו הריק של
מושקו מעיד על כך שהאיש אינו משאיר שום דבר
למחר ,כל רגע מנוצל להשלמת עוד משימה .דרך
פנקס שחור וקטן מנוהלים ענייניו הרבים .הטלפון
אינו חדל לצלצל .מושקו ממשיך לפעול בכל הכוח
למען מדינת ישראל ,בדיוק כפי שעשה כל חייו.
בימים אלה ,בשיתוף תכנוני עם חברת הבנייה בנייני
בר אמנה ,עמל מושקו על הקמת היישוב גבעות,
היושב על אדמות מדינה בשטח של יותר מ1,000-
דונם .מלבד חיזוק ההתיישבות בגוש עציון כמובן,
הכוונה בהקמת הישוב היא להקים רצף עירוני
שיקשר בין גוש עציון ליישוב נווה מיכאל (רגלית),
ולחבר את גבעות לביתר עילית .בכך ,ניתן יהיה
להבטיח עוד דרך לירושלים.
מהו ההבדל בבנייה בין קום המדינה להיום?
"חלק מהבעיה הכללית שאנו נמצאים בה היום
היא הפקידות; הפקידים משתלטים על המדינה",
אומר מושקו .נוסף על כך ,הוא טוען" ,יש בעיה של
משפטיזציה ,שבה היועצים המשפטים במשרדי
הממשלה קובעים מה לעשות ומה לא לעשות".
שתי הבעיות שהוא מציין לצערו ,שלובות זו בזו.
"יש קבוצת אנשים שרוצים להיות חקלאים בנגב,
אבל רשות מקרקעי ישראל לא נותנת להם את

האפשרות ואת השטח לעשות זאת .השתלטות
הפקידים והמשפטיזציה מחבלים בכל תהליך
קבלת ההחלטות .היום קשה יותר להקים יישובים
גם במקומות שאין בהם בעיה פוליטית ,למשל
בנגב ובגליל .הממשלה רוצה להקים אך אין היא
מסוגלת להקים בגלל המשפטיזציה והמערכת
שהיא עצמה יצרה.
"בזמנו הנוגעים בדבר יכלו להזיז דברים .הפקידות
היום אינה מעוניינת לעשות דבר .אם היא יכולה
להפריע – היא מפריעה .אם זה רשות מקרקעי
ישראל ,אם זה המנהל האזרחי – הפקידות היא
שתוקעת את הגלגלים .זו כבר לא שאלה של
יו"ש אלא שאלה כלל-ארצית" .ניכר כי המצב
הזה מתסכל במיוחד איש כמושקו שרגיל כל חייו
בעיקר לעשות.
בוא נחזור רגע לימים שבהם היה אפשר לבנות
יישובים חדשים .כיצד החל הרעיון לבנות את
אפרת כעיר? הרי תפיסת התיישבות הייתה לבנות
הרבה יישובים קטנים.
"כאשר הצעתי להקים את העיר אפרת ,שידרו
כלפיי יגאל אלון ,משה דיין ואחרים מסר של
'בוא נראה אותך' .בפגישה עם ראש הממשלה
לוי אשכול בנוגע לשוב ולהקים את כפר עציון
הוא אמר את האמרה המפורסמת ' -קינדערלך,
תעלו' .לאחר מכן באתי אליו שוב וביקשתי להקים
יישובים חדשים ולא קיבוצים; אמרתי לו שאם
רוצים ליישב שוב את גוש עציון זה צריך להיות
מהיר ועם מספר יהודים ניכר .גוש עציון נפל כי לא
היו שם די יהודים ,ואם רוצים לחזור ,צריך לעשות
זאת במספרים גדולים.
"הואיל והתנועה הקיבוצית לא הייתה מסוגלת
לגייס המונים ,הצעתי צורת התיישבות של מרכז

עם דוד ופולה בן-גוריון בחנוכת בית הספר האזורי במועצה אזורית שפיר.1956 ,
4

יש”ע שלנו

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

אזורי ,מה שלאחר מכן נקרא יישוב קהילתי .בנוסף
על כך ,באתי בהצעה לממשלה לתת לאנשים את
המגרש ושהם יבנו עליו את הבית ,מה שקרוי היום
שיטת 'בנה ביתך' .על בסיס זה הוקם היישוב אלון
שבות בגוש עציון .אנשים באו למרות שלא היו שם
מקורות פרנסה .אבל הקרבה לירושלים ,ישיבת
הר עציון והזיכרון ההיסטורי של הגוש משכו לשם
משפחות רבות אף שלא יצא פרסום על זה כלל.
בזמנו אגב ,התגוררו באלון שבות  70משפחות,
היום כבר מתגוררות בישוב 700
משפחות .עם ההצלחה של אלון שבות בא
התיאבון .באנו לממשלה ואמרנו שאנחנו רוצים
להקים עיר בגוש עציון .חלק מהשרים לא העזו
להגיד 'לא' בגלל ההצלחה של אלון שבות ,והחלו
שאלות בנוגע למיקום העיר".
למה דווקא עיר? הרי התפיסה הייתה של עוד
דונם ועוד עז ...
"אני מפא"יניק בתפיסה .אני בעד עוד דונם ועוד
עז .יש פסוק בספר יהושע" :כָ ּל ָמקֹום ֲא ֶשׁר ִת ְּדרְֹך
כַ ּף ַרגְ לְ כֶ ם ּבֹו לָ כֶ ם ַנְת ִתּיו" ,ואני מוסיף את המילה
'רק' .רק מקום שנתיישב בו ונישאר בו יהיה לנו.
הממשלה לא תכננה שאפרת תהיה עיר; כשהצגתי
את תכניתי לא האמינו לי שיהיו באפרת 5,000
משפחות .לא האמינו לי – אך אפשרו לי לעשות
זאת .הייתי אז יועצו של שר הפנים ד"ר בורג .לפני
כן הייתי יועצו של השר שפירא ,ושניהם עזרו לי
מאוד עם קידום הבנייה בגוש עציון.
"על פי החוק של יו"ש היה מותר להקים רשות
מקומית גם ללא תושבים ,וכך הייתי ראש מועצה
ממונה עוד לפני בוא התושבים .החברה לפיתוח
הרי יהודה והמועצה המקומית יכלו לפעול יחד ,ולכן
היה אפשר לקדם את הדברים .בסופו של דבר באו
משפחות ללא פרסומות ,והעיר הייתה להצלחה כי
האמינו בזה וראו שהגוש מתפתח".
איפה היית כשנפל הגוש?
"הגוש נפל במאי  .1948חברים רבים נהרגו
והאחרים נפלו בשבי ,הנשים והילדים פונו עוד
לפני כן לירושלים .באותה תקופה הייתי בקפריסין
ושימשתי שליח של תנועת בני עקיבא ו'הפועל
המזרחי' במחנות העקורים ,וכך ניצלתי .במחנות
העקורים בקפריסין היו עשרות אלפי יהודים ,אודים
מוצלים מאש שהמתינו להגיע לארץ ישראל .ב14-
במאי שמעתי ברדיו ביום שישי אחר הצהריים
שכפר עציון נפל .לא ידעתי מי חי ומי לא".
מדוע לא שבתם אל משואות יצחק הישנה לאחר
מלחמת ששת הימים?
"בנינו בשפלה משק לתפארת וחשבנו שחשוב
להישאר היכן שאנחנו .בעת שתכננתי מחדש את גוש
עציון ,ראיתי את השטח של משואות יצחק כמקום
טופוגרפי גרוע ,ולכן הקמנו את היישוב המרכזי אלון
שבות ,שהוא התשובה למשואות יצחק ההיסטורית.
היא ההנצחה של משואות יצחק הישנה".

מה יש דווקא בגוש עציון שמושך אותך כל כך
במשך השנים?
"שנתיים וחצי חייתי שם .אני מאמין שהמולדת
האמתית של העם היהודי היא באזור הרי גוש עציון,
בין עיר הנצח ירושלים לעיר האבות חברון .פה
התהלך אברהם אבינו ,פה רעה דוד המלך את צאנו
ופה פעלו הנביא עמוס והמכבים .בסלעים האלה
של גוש עציון יש כוח מגנטי שמושך אותי להקים
יישובים דווקא כאן ,במקום קשה כל כך שמצריך
אהבה מיוחדת ונחישות.
"ההתיישבות היהודית בגוש עציון בנויה על
שלושה רגלים :האידאולוגיה ,תעשיית החינוך
והתיירות ,ובעניין התיירות עוד יש מה לקדם

ולפתח .פניתי לשר התחבורה הנוכחי בבקשה
לקדם את כביש גוש עציון–ים המלח כדי
שהמלונות יהיו בגוש ומשם ייסעו לרחוץ בים
המלח .התכנית הזו עדיין לא אושרה ,אך אנו
מקווים שלא ירחק היום שהיא תוגשם".
האם לדעתך יש להקים היום יישובים חדשים או
שיש לעבות יישובים קיימים?
"צריך להקים יישובים חדשים רק במקומות
מסוימים ,ואת כל שאר היישובים – לעבות .כתפיסה
התיישבותית שיטת המאחזים אינה נכונה ,כי אין
שם סיכוי להקים יישוב .אני בעד להקים מאחז
במקום שיש לו סיכוי להפוך ליישוב ,אבל לא סתם
כמה בתים באזור שאין סיכוי להביא לשם מספר

יהודים ניכר".
מהי הפינה האהובה עליך ביותר בגוש עציון?
"העץ הבודד הוא כמובן המקום הסמלי של החזרה
לגוש ,והמערה של משואות יצחק היא המקום
האהוב עליי .זו גם המערה ששהינו בה כאשר עלינו
על הקרקע ,ובקרב האחרון שימשה המערה בית
חולים שדה .בכל פעם שאני מגיע למערה אני נזכר
ומתרגש מחדש".
מה עוד לא השגת ואתה רוצה להספיק?
"אני רוצה לחזק את גוש עציון ,להביא וליישב
 100,000יהודים בין ירושלים לחברון ומקווה שנכדיי
וניניי ימשיכו ללכת בדרך הישר".

ריבונות על ארץ ישראל!
שבת
יש שחר

עם ישראל ריבון בארצו!
במהלך השבת יתקיימו שיעורים ,הרצאות ודיונים
התכנית בשיתוף תנועת נשים בירוק

כ“ד-כ”ה חשון תשע“ז |  26 - 25בנוב' 2016
בתוכנית
תפילות ברב עם החזן דב הלר וחזנים נוספים,
קבלת שבת בנוסח קרליבך
עונג שבת ומפגשים עם רבנים ,שרים ,חכי"ם ,ואישי ציבור
סיורים באתרי חברון.
"טיש" והרצאות מרתקות לנוער ומבוגרים
קריאת פרשת "חיי שרה" במערת המכפלה

בשבת חיי שרה מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים,
כולל אולם יצחק! תכנית מפורטת תחולק לכל האורחים
בנקודות ההתכנסות

שימו לב להסדרי האירוח:

אסף קרדש

לפני יובל שנים זכינו לרגע היסטורי:
שחרור ירושלים ,שחרור חברון עיר האבות ,ושחרור לב ארץ ישראל.
כעת הזמן לסיים את הויכוח ,ולהכריז ברורות:
נותרו חדרי אירוח אחרונים למשפחות ולמבוגרים -
הקדימו להזמין!
אורחים מגיל  19ומעלה מוזמנים לאירוח הציבורי
(בתשלום ,ההרשמה חובה) :לינה בבתי הספר,
ארוחות מלאות בחדרי האוכל.
ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים
ובחניונים בחברון (אין צורך להירשם).
בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים
או אחראים | מוזמנים לפנות למטה האירוח.

לפרטים והזמנות

החל מיום ראשון יב’ חשוון13/11 ,
( 16:00עד  09:30משעה)

מטה האירוח
 02 - 9965333שלוחה 3

להרשמה און ליין

www.2hebron.co.il
הציבור מתבקש לשמור ולהקפיד
על קדושת השבת והצניעות במלואן!

הסעות בתשלום מירושלים ,בניני האומה ,בשעה  ,13:30הרשמה חובה
קו  160אגד מתוגבר (ללא הרשמה) יוצא ביום שישי מבניני האומה בשעות 14:00 - 9:30
לאור נסיון העבר ,כדי למנוע חילול שבת ,אנו ממליצים ומבקשים מהציבור להקדים
להגיע לחברון כבר בשעות הבוקר .ברוכים הבאים!

למידע ולהרשמה און לייןwww.2hebron.co.il :
הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים  -חברון
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

158,209

ישראל

שלי

ציר הזמן

אודות

ישראל שלי
אהבתי ·  3בנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

1,264

ם אוהבים את זה
 K 1.5אנשי 

אל תתנו לבית המשפט העליון לשטוף לכם את המוח .החוק
שמנסה לקדם איילת שקד רק יחזיר את השלטון לידי הציבור.
איך? חפשו בגוגל" :איך ממנים שופטים בישראל".
הפיצו את האמת!

תמונות

לפני שבוע התעוררו משפחת גרונר מיצהר בשעה  4:00בבוקר וגילו
שביתם עולה באש .בחסדי ה' ,ההורים ושלשת ילדיהם הקטנים
הצליחו לברוח מתוך הלהבות ללא פגע אך הנזק מן השריפה גדול
מאד.
המשפחה נשארה ללא חפצים בסיסיים וללא קורת גג .יחד נעזור
למשפחת גרונר  -כל תרומה תצטרף לעוד תרומות רבות ,ואנו
מקווים להצליח בעזרתכם לאסוף את הסכום הנדרש על מנת לסייע
למשפחה הצעירה להתחיל לשקם את חייה במהירות האפשרית.
תורמים כעת דרך עמותת 'מקימי'  -ציינו לקרן "השריפה ביצהר".
חייגו  1800-800-340 -או באתר .www.mekimi.org.il
לפרטים ,ויצירת קשר :חייגו .058-7203183
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עוד

שרה גאון
הגיע הזמן שהממשלה תמשול ותחוקק .ובית
המשפט ישפוט
Hadas Shavit

צריך לשנות לגמרי את אופן בחירת השופטים
כך שהרשות המבצעת תבחר את השופטים
באישורה של הרשות המחוקקת כמו ביתר
מדינות המערב
David Chesterman

סרטון מצוין

מתגייסים למען המשפחה הצעירה מיצהר שביתה נשרף

יש”ע שלנו

עוקב

הודעה

מה יקרה
בעקבות “מבצע שומרון” בקרני שומרון  /כ”ג בחשוון 24
בנובמבר

חטיבת אפרים ומרכז סיור ולימוד שומרון מזמינים
אתכם לצעדה לילית מקרני שומרון לצופים בעקבות
“פעולת קלקיליה – מבצע שומרון” לציון  60שנה לפעולת
התגמול .הצעדה בהשתתפות ותיקי הצנחנים ,לוחמים
ותושבים .התכנסות בשעה  19:00בקרני שומרון.
הכניסה חופשית .להרשמהmidshomron.org.il :

מאהל מחאה למען עפרה מול הכנסת  /י”ב
בחשוון  13בנובמבר

החל מיום ראשון תושבי עפרה מקימים
מאהל מחאה אל מול הכנסת במטרה
לבלום את הריסת  9הבתים ולהסדיר
את מעמדו החוקי של הישוב.
פרטים בעמוד הפייסבוק “עפרה
דורשת”.

יום ראשון | 13.11

יש שחר אמנה

הזדמנות מיוחדת
לבית צמוד קרקע

כרמי שילה חד משפחתי  113מ״ר עם אפשרות
להרחבה על מגרש חצי דונם מול נוף כרמים

החל מ₪1,064,000-

צמוד מדד  ,7.16ט.ל.ח

שילה ,ישוב קהילתי המונה מעל ל 350-משפחות.
הישוב שילה משמש כמרכז של ישובי הסביבה,
בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד
מפרט טכני עשיר במיוחד.
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

יזמות בגוש חה"כ יואל חסון הגיע השבוע לביקור
בגוש עציון ולמפגש עם בעלי עסקים ויזמים
ב"האב עציון" – חלל מיוחד ליזמים ובעלי עסקים
תושבי הגוש  . 1חה"כ חסון ,אשר מכהן גם כיו"ר
השדולה לקידום קהילת הסטרטאפ בישראל,
הגיע כדי לראות מקרוב את תנופת הפיתוח של
העסקים בגוש עציון ,לתת טיפים ליזמים ואמר
כי ההצלחה של העסקים בגוש היא התשובה
האמתית ל .BDS-הוא הוסיף ואמר" :גוש עציון
הנמצא בקונצנזוס ,ימשיך להיות תמיד חלק
ממדינת ישראל והוא מוכיח שאפשר ליצור
שיתופי פעולה בין יהודים לערבים ולפתח חברה
תורמת ודינמית" .מ"מ ראש המועצה האזורית
גוש עציון משה סוויל הודה לו על הביקור
ואמר" :הביקור מוכיח שאם שמים לרגע אחד
את הוויכוח בין ימין לשמאל בצד ,מוצאים את
המשותף ,ואת העקרונות של תרומה ויצירה
המשותפים לכולם".
ציון לשבח כמעט שנה חלפה מאז הגיע מחבל
לעמדת בידוק ליד בית הדסה ביישוב היהודי
בחברון וביצע פיגוע דקירה בו נפצעו חייל ואזרח
שהיו במקום .האזרח ,יצחק סטרוק ,הפגין תושייה
רבה כאשר הבחין במתרחש ,חתר למגע עם
המחבל ,זאת על אף שנדקר ברגלו ,ונאבק עימו
עד שנוטרל .השבוע העניק מפקד אוגדת איו"ש,
תא"ל ליאור כרמלי מכתב הערכה לסטרוק על
אומץ ליבו ותושייתו במאבק אל מול האויב 2
 .בנוסף למכתב הוענקה לסטרוק סיכת המ"מ
של מפקד האוגדה" :הסיכה מגלמת בתוכה את
כל הערכים שאנחנו מצפים מחיילים ,מפקדים
ובוודאי קצינים בצה"ל .ערכים כגון רעות ,לקיחת
אחריות ,דוגמא אישית ואומץ לב לנוכח האויב.
את כל אלו מצאתי בדרך בה פעלת בפיגוע",
נכתב במכתב.

התחדשות מתוך האש לפני כשבועיים הוצתה
האנדרטה אשר הוקמה לזכרם של יואב דורון
ויהודה בן יוסף הי"ד שממוקמת במצפה זי"ו
שבסמוך למעלה חבר על ידי פורעים ערבים.
האנדרטה שופצה וחודשה ,ובשבוע שעבר אף
ניטע במקום עץ חדש אך במעלה חבר החליטו
שאי אפשר להתעלם מהאירוע הקשה הזה.
בהודעה רשמית מטעם הישוב הם התחייבו
להמשיך לחזק את המקום עם בניית קבע
והמשך התפתחות הישוב מעלה חבר והגזרה
 . 3תנופת הפיתוח נמצאת בעיצומה כאשר רק
לאחרונה ,הצטרפו לישוב  3משפחות נוספות
במסגרת הפרויקט החדש המשווק בימים אלה
על ידי חברת הבנייה בנייני בר אמנה.
בנימין שייך לצעירים ביום חמישי שעבר התקיים
אירוע פתיחת מרכז הצעירים של מועצה אזורית
מטה בנימין הפונה לכלל הצעירים מגיל 18
ומעלה ויהווה מוקד לפעילות וסדנאות .בחנוכת
המרכז בכפר אדומים ,נהנו הצעירים מבירה
איכותית ,אווירה טובה והופעה מלאת שמחה
וריקודים של להקת התקווה  . 4 6יו"ר מועצה
אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע אבי רואה
אמר בפתיחת הערב" :אתם דור ההמשך של
ההתיישבות מבחינתנו ואנחנו מעבירים לכם
את השרביט כדי להמשיך לנהל ,לארגן ,לפתח,
לא רק כאן בחבל בנימין ,אלא להציג את רוח
ולייצג את רוח בנימין בכל רחבי מדינת ישראל.
בגליל ,בנגב ,וגם ביהודה ושומרון" .שי מימון
מנהל המרכז ממתנ"ס בנימין" :השמיים הם
הגבול ,אנחנו פותחים את הדלת לכולם .לאירוע
הפתיחה הגיעו המון אנשים וצעירים שהראו
שיש המון כוח לצעירי בנימין ,וככל שנהיה יותר
ביחד ונתמיד בפעילות המשותפת ,הכוח לשנות
יגדל וההשפעה והמשמעות שתהיה למרכז
צעירים תגדל".

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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השומרון צהוב שחקני מכבי תל אביב הוותיקים עלו
במוצאי השבת האחרונה על הפרקט בכפר תפוח
שבשומרון למשחק ראווה מול אליצור שומרון לזכרו
של מלאכי רוזנפלד הי"ד  . 5רוזנפלד ,אשר נרצח
בפיגוע ירי ביוני  ,2015היה בדרכו הביתה ממשחק
כדורסל בליגות בנימין .לאחר הרצח ,החליטה
מחלקת הספורט במועצה האזורית שומרון להנציח
את זכרו וקראה לליגות השומרון על שמו .במוצאי
שבת ,יום לאחר יום הולדתו ה ,27-קיימה המועצה
האזורית שומרון משחק ראווה לזכרו ,זאת כחלק
משיתוף פעולה עם מועדון הכדורסל של מכבי תל
אביב .המשחק הסתיים בתיקו מותח  .56:56אליעזר
רוזנפלד אביו של מלאכי התרגש מאוד מהמחווה
ואמר" :מלאכי נרצח בדרך חזרה ממשחק כדורסל
וזה רק הופך את המחווה הזו ליותר מרגשת
מבחינתנו .וזה שאגודת הספורט מכבי תל אביב
ומועצה אזורית שומרון לקחו לליבם את הסיפור
שלנו זה מאוד מרגש ומחמם את הלב".
בית ספר לציונות בשבוע שעבר יצאו מאות
תלמידות אולפנת בנ"ע כפר פינס למסע מיוחד
בן מספר ימים בגוש עציון ,בליווי מדריכי בי"ס
שדה כפר עציון .את המסע החלו הבנות כשהן
צועדות בעקבות לוחמי הל"ה ,ועסקו בסיפור
הגבורה של הקרב האחרון .בהמשך המסע ,פגשו
הבנות את רבה של כפר עציון הרב אלישיב קנוהל
ושמעו ממנו את סיפורו האישי .הבנות החליטו גם
להתחבר לרגבי האדמה של גוש עציון ופרצו שביל
הליכה מיוחד בסמוך לכפר עציון .את המסע חתמו
הבנות בביקור ותפילה בקבר רחל ,שם פגשו את
הרבנית בר-חן שסיפרה על ההתיישבות והישיבה
בקבר רחל ועל העוצמות המיוחדות של המקום.
מנהל בי"ס שדה כפר עציון ירון רוזנטל" :כל
קבוצה שמגיעה לכאן נוגעת במורשת המפוארת.
אני בטוח שכל אחת מהבנות חזרה הביתה עם
מטען חדש של מורשת גוש עציון בכלל וכפר
עציון בפרט ,שיאפשר את העברת המקל הלאה
לדורות הבאים".

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,יהודה שפירא ,דו״צ הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

