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זמני השבת

דפי  מעל  פרסמנו  מאז  עברה  שנה 
עלון זה את סיפורו של עמק שילה. 
האחרונות  השנים  עשרים  במהלך 
ניטעו בעמק שילה שבבנימין עשרות 
את  שהפכו  וכרמים  זית  עצי  אלפי 
חקלאית  לאדמה  במקום  האדמה 
פורה ומשגשגת. עקב דרישתם של 
ערבים תושבי הרש"פ בסיוע אירגוני 
"צו  את  לממש  קיצוניים  שמאל 
איסור שימוש מפריע בקרקע" העמק 
עקירה.  בסכנת  רב  זמן  כבר  נתון 
שמתנגד  לוי  אדמונד  דו"ח  למרות 
של  הבטחותיו  ולמרות  זה,  לצו 
הצו,  לביטול  לשעבר  הביטחון  שר 
בתקופה  להינתן  צריכה  התשובה 
חוששים.  והחקלאים  הקרובה 
דורשים:  כולנו   – בישעמדה  השבוע 

חקלאות לא עוקרים. מסדירים.
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 "עוד תטעי כרמים"
כרמי עמק שילה הנמצאים בסכנת עקירה. ]ישעמדה - עמ' 2[

המשך בעמוד 3

8 נשות גוש קטיף במפגש יריקה בפרצוף
מרגש עם נשות עמונה
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קורה

נעם ארנון 4
חלק א' מדור

המייסדים

משנה באבות אומרת: "עשרה ה
נסיונות נתנסה אברהם אבינו 
בכלם,  ועמד  השלום  עליו 
להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו 
עליו השלום". המשנה אינה מפרטת 
בזה  ונחלקו  הנסיונות,  מהם עשרה 
הראשונים. רוב הראשונים, ובהם רש"י 
והרמב"ם, מסכימים שהניסיון העשירי 
יצחק", הניסיון הקשה  "עקידת  היה 
ביותר, וסדר הניסיונות לפי מעלתם 
יונה בביאורו  וקושיים. אולם רבינו 
למסכת אבות כותב שהניסיון האחרון 
העקידה  וניסיון  שרה,  קבורת  הוא 
היה הניסיון התשיעי. לכאורה הדבר 
תמוה, שהרי ניסיון העקידה הוא הקשה 
שבכולם, שעליו אומר הכתוב: "עתה 

ידעתי כי ירא אלקים אתה". ואיך ייתכן 
שהניסיון של רכישת מערת המכפלה 
ניסיון  יעלה על  לצורך קבורת שרה 

העקידה? 
אכן בגמרא בבבא בתרא יש לכאורה 
ראיה לדבריו, שם נאמר: "'ויען השטן 
ויאמר משוט בארץ ומהתהלך  את ה' 
בה'. אמר לפניו: ריבונו של עולם, שטתי 
בכל העולם ולא מצאתי כעבדך אברהם 
שאמרת לו 'קום התהלך בארץ לארכה 
ולרחבה כי לך אתננה', ובשעה שביקש 
לקבור את שרה לא מצא מקום לקוברה 
ולא הרהר אחר מדותיך". מבואר מכאן 
שזה היה הניסיון הקשה ביותר, שהרי 
השטן הזכיר רק ניסיון זה ולא את שאר 
הניסיונות ואפילו לא ניסיון העקידה. 

על הפרשה - חיי שרה

הרב דוד הורדן הניסיון העשירי
רב גרעין קרן קהילות הרצליה

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il | 052-5665052 :לרכישה

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון ובקעת הירדן

והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   49  | תשע"ז  חשוון 



יש”ע שלנו  2

המערכת / נומה עמק, ארץ תפארת. אנו לך משמרת.

ישעמדה

לפני שנה שיתפנו אתכם, הקוראים, בסיפורו 
של עמק שילה וצווי 'שימוש מפריע' שניתנו 
ללא הצדקה לחקלאי האזור. שנה עברה 
ואנחנו חוזרים לאותו מקום. המצב המשפטי 
בו נמצא העמק לא השתנה במהלך השנה, 
את  לתת  המדינה  על  הקרוב  ובחודש 
תשובתה. תשובה שתשפיע באופן משמעותי 
על כל עתיד החקלאות באזור. השבת אנחנו 
מפרסמים שוב את המידע המעודכן להיום, 
בתקווה שלא ייגרע אף רגב מאדמותיה של 

ארץ ישראל. מבטיחים להמשיך לעקוב:
עמק שילה שבבנימין התברך באדמה חקלאית 
מעולה המסוגלת להפיק את כל טוב הארץ. 
בעשרים השנים האחרונות ניטעו על פני 
שטח של כ-1000 דונם רבבות עצי זית וגפנים 
המניבים יין איכותי ושמן זית עטור פרסים. 
הקרקע החקלאית בעמק מושכת אליה צעירים 
רבים המבקשים לבוא ולעבד את האדמה 
בעבודת כפיים ועבודות חקלאיות. השילוב 
המיוחד בין הדור הצעיר לעבודה החקלאית 
מביא להתפתחותה של חקלאות מתקדמת 
והצמחה של דור חדש של ישראלים הבאים 

שחוזרים לעבודת האדמה בארץ ישראל.
בעמק נמצאים משקים חקלאיים גדולים 
שהושקעו בהם מיליוני שקלים ברכישת 
הזכויות בקרקע, בטיפוח האדמה ובעיבודה 
תוך שהם עושים זאת בתום לב ומתוך אהבה 
גדולה לארץ ישראל ולאדמתה. העמק נמצא 
כבר זמן רב תחת לחץ משפטי כבד שבראשו 
עומד, כרגיל, בג"ץ. לאחר דחייה של שנה, 
המצב נותר ללא שינוי מבחינה משפטית. 
תשובת המדינה צריכה להינתן במהלך החודש 
הקרוב וההחלטה של היועמ"ש תכריע את 

עתיד החקלאות היהודית בעמק שילה.

ביולי 2008 החל הסיפור כשבעקבות תלונה 
שהוגשה על ידי פלסטינאים ואירגון השמאל 
הקיצוני רבנים שומרי משפט, חתם ראש 
המנהל האזרחי על "צו איסור שימוש מפריע 
בקרקע" ביחס לחלקות האלו בעמק שילה, 
והורה שלא להמשיך לעבד את הקרקע. "צו 
איסור שימוש מפריע בקרקע" קובע כי המנהל 
האזרחי רשאי להוציא אדם או גוף מן הקרקע 
מכיוון שיש לו חשש סביר שהגוף עושה שימוש 
בקרקע שאינה שלו, ובתוך כך הוא פוגע רק 
בישראלים. כדי להוציא צו שכזה, אין על 
המתלונן הערבי להוכיח מי בעל הקרקע, אלא 
רק להטיל ספק בבעלותו של "המפריע" על 
הקרקע. לאחר שהוצא הצו, לצד "המפריע" 
ישנם רק 15 ימים בהם הוא יכול להוכיח את 
בעלותו על הקרקע, ואם לא – יסולק ממנה. 
דו"ח ועדת השופט אדמונד לוי ז"ל, שהתפרסם 
בשנת 2012, הגדיר צו זה כ"דרקוני ושיטת 
משפט מתוקנת אסור לה שתשלים עם קיומו" 

ממספר סיבות:
1. ההליך בו מתנהל הצו הוא הליך מנהלי ולא 
שיפוטי – בכל מקום, מלבד יו"ש, שני אנשים 
אשר מתנהל ביניהם סכסוך קרקעות נדרשים 
להוכיח בעלות על הקרקע בפני רשות שיפוטית 

ולא מנהלית. מילות הדו"ח לא משאירות 
מקום לספק: "לרוב, סכסוכי קרקע מובאים 
בשיטות משפט מתוקנות להכרעתו של בית 
משפט, אולם באזור יהודה ושומרון המצב 
שונה. בשנים האחרונות נדרשים המתיישבים 
הישראלים להציג ראיות להוכחת חזקתם 
כדין בפני רשות מנהלית )ולא שיפוטית(, אשר 
מכריעה בשאלת הבעלות על הקרקע ואף 

נוקטת אמצעים להפסקת החזקה".

2. קיימת אפליה בפועל של אזרחי ישראל 
- הדבר חמור כפליים כאשר מבינים מהי 
הראיה שעל המערער להביא על מנת לערער 
את הזכות בקרקע. ערבי תושבי הרש"פ יכול 
להביא ראיה מכל סוג שהוא, גם קלושה ביותר 
שהייתה נדחית בכל ערכאה משפטית, וראיה 
זו מספיקה בשביל לחייב את בעל הקרקע 
וחזקה  מוחלטת  ראיה  להביא  הישראלי 
לבעלותו על הקרקע. כלומר, גם אם הערבי 
אינו יכול להוכיח בעלות על הקרקע, הוא עדיין 
יכול לערער בכך על נוכחותו של הישראלי 
בקרקע, ולהעביר את חובת ההוכחה אליו, ולא 
- יפונה. ברירת המחדל היא לרעת הישראלי.

3. אין כאן "הפרעה" כפי שמנסים לצייר 
אותה – בנוסף, הצו תמוה כאשר אנו מבינים 
שבדרך כלל ערעור כזה מוגש רק אחרי עיבוד 
של הקרקע במשך מספר שנים. מה שמראה 
שהעיבוד החקלאי כלל אינו מפריע לסדר 
הציבורי. במילות הדו"ח: "הדיבר 'שימוש 
מפריע' עצמו הנו בעייתי, באשר לא ברור כיצד, 
לדוגמה, עיבוד חקלאי של קרקע שאינה קרקע 
מדינה ואין לה דורש... מעורר חשש להפרה 
של הסדר הציבורי... מדובר בהחזקה בקרקע 
שנמשכת זמן ניכר, לעתים מספר שנים, ואתה 
תוהה כיצד אותו סיכון נטען להפרה של הסדר 

הציבורי לא התממש עד כה".

4. קיימת כאן התערבות משפטית חריגה - 
בכל מקום סכסוכי קרקעות הם עניין לתחום 
המשפט הפרטי, כסכסוך על בעלות קרקע, 
ולא לתחום המדינה נגד אדם בודד. במילות 
הדו"ח: "סכסוכי קרקעות הם מתחום המשפט 
הפרטי, ואל להן לרשויות להתערב בהם, 
במיוחד כאשר הנחת היסוד על פיה הן פועלות 
היא שהמשתמש בקרקע עושה זאת שלא 

כדין, עד שיוכח אחרת."

5. הצו הזה פוליטי לחלוטין - ועדת לוי מבהירה 
כי לדעתם מאחורי הצו עומדים כוונות לא 
משפטיות אלא פוליטיות: "הוגי הצו שמו 
לעצמם מטרה למנוע מההתיישבות הישראלית 
ביהודה ושומרון להרחיב את גבולה... אין 
ספק כי מטרת הצו הייתה לסכל כמעט כליל 
את האפשרות שמתיישבים ישראלים יעלו 

טענות הגנה". 
בגלל כל הסיבות האלה, החליט שר הביטחון 
לשעבר בוגי יעלון )כשנכנס לתפקידו במרץ 
2013( לפעול ליישום החלטות דו"ח אדמונד 
לוי בכלל ולביטולו של "צו איסור שימוש מפריע 

בקרקע" בפרט. אך למרות זאת הצווים שניתנו 
קודם לכן לא בוטלו והדיונים לגביהם נמשכו 
בוועדת העררים הצבאית. חשוב לציין כי שר 
הביטחון הקודם וגם זה הנוכחי ממעטים 
להשתמש בצו מתוך הבנה שהוא אכן דרקוני, 
כפי שהגדיר דו"ח לוי. השר הנוכחי דורש 
הפעלת שיקול דעת מאוד משמעותי שכולל 
בדיקת זיקה אמתית לשטח ובירור מדוע 
המתלוננים הערבים לא פונים לבית משפט 
לבירור הטענות ובוחרים לגשת ישירות למנהל 

האזרחי לטובת הפעלת הצו.

2013 קבעה ועדת העררים כי  בדצמבר 
אמנם הערבים לא הצליחו להוכיח זכות 
כלשהי בקרקע, או בלשונם של השופטים: 
"לא הוכח כי המשיב )הערבי שטוען לבעלות 
על הקרקע( הוא הבעלים של מקרקעין כל 
שהם בעמק שילה", אך בהתאם להוראות 
הצו היא המליצה לראש המנהל האזרחי 
לעקור את המטעים. לגבי אחד מן המשקים 
החליטה וועדת העררים להמליץ שלא לעקור 
ולקבל את הערר. בספטמבר האחרון הוגשה 
לבג"ץ עתירה על ידי אירגון רבנים שומרי 
משפט הדורשת משר הביטחון לעקור את 
המטעים כולם בהתאם לצו. בית המשפט 

ממתין לתשובת המדינה בנושא. 
אז כדי למנוע נזק אדיר לחקלאים ולמפעל 
ההתיישבות כולו, יש לממש את המלצת דו"ח 
אדמונד לוי ואת הבטחת שר הביטחון, ולהביא 
לביטולו המידי של צו "שימוש מפריע". לאור 
העובדה שהמתלוננים הערבים לא הצליחו 
בכלל להוכיח זכויות בקרקע, מן הראוי להימנע 

מפגיעה במשקים היהודיים המשגשגים.
אם יוכיחו הערבים את זכויותיהם בקרקע 
ניתן לפצות אותם כלכלית ו/או קרקעית, בלא 
לעקור את המטעים המניבים של החקלאים 
היהודים. ניתן להסדיר את הנושא בדרכים 
משפטיות ובפיצוי כספי או קרקעי, בלי צורך 
לעקור עשרות אלפי עצי פרי ולקחת את 

עבודתם של אנשי האדמה.
המוכנות לבצע עוול וודאי כדי למנוע עוול 
בספק - זה לא צדק. מדובר במעל ל-125,000 
גפנים ועצי זית שנשתלו וטופחו בידי חקלאים 
ציונים שקנו קרקעות בתום לב במטרה לחדש 
את החקלאות היהודית והציונית בעמק שילה. 
כספים רבים הושקעו בחלקות האלו והצווים 
גורמים להפסדים גדולים בגלל גזר דין שנקבע 
בלי שהוכחה שום בעלות אחרת על הקרקע.

אין ספק שבג"ץ עמק שילה איננו עניין פרטי 
של סכסוך קרקעות, יש כאן מאבק לאומי 
של הרשות הפלסטינית נגד מדינת ישראל 
בשאלת הבעלות על הקרקע. ההחלטה לעקור 
את החקלאות מבלי שהתקיים משפט הוגן 
של הוכחת בעלות תהיה ניצחון של הרשות 
הפלסטינית וארגוני השמאל. אסור לתת 

לזה יד. 

הצטרפו אלינו בקריאה - 
חקלאות לא עוקרים. מסדירים.



3  יש”ע שלנו 

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* 

עוקרים חקלאות

בימים אלה עלולה להתקבל החלטה לעקור למעלה 
מ-125,000 גפנים ועצי זית שניטעו במהלך 20 השנים 

האחרונות בעמק שילה. עצים אלה הפכו למשק חקלאי 
משגשג המניב יין איכותי ושמן זית עטור פרסים המייצגים 

את מדינת ישראל בארץ ובעולם.

בשל בירוקרטיה משפטית המונעת מחקלאים יהודים 
זכויות בקרקע, קיימת סכנת עקירה מידית של למעלה 

מ-125,000 גפנים ועצי זית.

ממשלת ישראל יכולה למנוע את עקירת החקלאות 
העברית בעמק שילה ולהסדיר את החקלאות ברחבי 

יהודה שומרון ובקעת הירדן.

מסדירים
את 125,000 הגפנים 

הנטועים בעמק.

לא

מועצת יש"ע

המשך דבר תורה מעמוד השער הניסיון העשירי

והשאלה היא מדוע באמת ניסיון קבורת 
שרה גדול מניסיון העקידה?

תרוץ אחד אפשר לראות במדרש בילקוט 
 - אברהם'  רץ  הבקר  "'ואל  שמעוני: 
ונכנס למערת המכפלה,  ברח מלפניו 
ונכנס אחריו שם וראה שם אדם ועזרו 
ונרות דולקים עליהם  וישנים  שוכבים 
ניחוח, לפיכך  וריח טוב עליהם כריח 
יבוס  חמד מערת המכפלה. אמר לבני 
לקנות מהם בממכר זהב ובכתב עולם 
לאחוזת קבר ולא קבלו עליהם. התחיל 
כורע ומשתחווה להם, שנאמר 'וישתחו 
אברהם לפני עם הארץ'. אמרו לו כרות 
עמנו ברית ושבועה שאין זרעך יורש את 
עיר יבוסי ואנו מוכרין לך. כרת עמהם 
יבוס,  אנשי  עשו  מה  ושבועה.  ברית 
עשו להם צלמי נחושת והעמידו אותם 
ברחוב העיר וכתבו עליהם ברית שבועת 

ישראל לארץ כתיב  וכשבאו  אברהם, 
ודוד  וגו''  ירושלים  יושב  'ואת היבוסי 
המלך רצה להכניס ולא הניחוהו שנאמר 
וכי  יבוס לא תבא הנה'.  'ויאמרו אנשי 
מה היה כחן של אנשי יבוס לומר לדוד 
לא תבא, והיו ישראל כחול הים - אלא 

מכוח השבועה".
יוצא ע"פ המדרש הזה שאברהם היה צריך 
לוותר באופן זמני על יבוס, היא ירושלים, 
על מנת לקבל את מערת המכפלה, ולפי 
ניסיון גדול ועצום.  זה  זה ברור שהיה 
אך ניתן לומר הסבר פשוט יותר, שהרי 
העקידה  ניסיון  לאחר  אבינו  אברהם 
הגיע למדרגה רוחנית גבוהה מאד, עד 
שהקב"ה מעיד עליו: "עתה ידעתי כי ירא 
אלקים אתה", דווקא משום כך היה קשה 
לו לאברהם לרדת ממדריגה רוחנית זו 
ולהתעסק עם עניינים ארציים של משא 

ומתן על מערת המכפלה, שכבר הובטחה 
לו. כאן היה ניסיון גדול לאברהם. 

ולכן אומר רבינו יונה שדווקא בניסיון 
קבורת שרה, שבא לאחר ניסיון העקידה, 
נגלית גדולתו האמתית של אברהם אבינו.

לע"נ שי תובל ז"ל מייסד קרן קהילות
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מדור
המייסדים

נעם ארנון באולם יצחק במערת המכפלה

נעם ארנון נולד בשנת 1954 בתל אביב וגדל 
במושב "שדה ורבורג" שבשרון, למד בישיבת 
נחלים ולאחר מכן בישיבת ההסדר בקריית 
ארבע ובמרכז הרב. את שירותו הצבאי החל 
ארנון בנח"ל ולאחר מכן שירת בחיל השריון; 
במלחמת יום כיפור לחם בחזית המצרית 
והסורית כתותחן טנק. בעל תואר ראשון 
בגיאוגרפיה ותואר שני בהיסטוריה של ארץ 
ישראל מהאוניברסיטה העברית. לאחרונה החל 
בלימודי תואר שלישי במחלקה ללימודי א"י 
באוניברסיטת בר אילן. ארנון נמנה על מקימי 
"מדרשת חברון" ומוזיאון היישוב היהודי בחברון 
והיה אחראי על חשיפת בית הכנסת אברהם 
אבינו בחברון. במקביל להדרכה וניהול מדרשת 
חברון היה דובר "גוש אמונים" ולאחר מכן דובר 
היישוב היהודי בחברון, תפקיד אותו הוא ממלא 
למעלה מ-20 שנה. נעם נשוי לציפי, והם גרים 

ב"בית הדסה" בחברון.

בתור נער שגדל בשדה ורבורג שבשרון – איך 
הגעת לחברון? מה משך אותך אליה?

"החוויה המכוננת הזכורה לי כילד היא מלחמת 
ששת הימים. השבועות שלפני המלחמה זכורים 
לי כתקופה של פחד, חשש ואי וודאות. היינו 
מוקפים במדינות גדולות ועוינות מכל הכיוונים– 
מצרים, סוריה וירדן–פרט למערב, לכיוון הים. 
מנהיגי ערב הודיעו שהם מתכוונים "לזרוק 
את היהודים לים". המושב בו גרתי היה קרוב 
לגבול הירדני. המבוגרים היו יוצאים לשמור 
בלילות בפרדסים סביב המושב )עם רובה צ'כי(. 
לקראת המלחמה נוכחו לדעת שבמושב אין 
מקלטים, הפתרון היה חפירת בור בחצר )קראו 
לו "שוחה"( אותו כיסו בפחים ובשקי חול. כך 
היינו אומרים להיות מוגנים מהפצצות )ואכן, 
מטוס ירדני הפציץ בכפר סבא והיו נפגעים(. 
כשפרצה המלחמה ישבנו בחושך בחשש 
כבד. למחרת החלו שמועות שצה"ל )כנראה( 
מנצח. אנחנו לא רצינו להאמין, השמועות 
נראו דמיוניות. ואחרי עוד יום הגיעה הידיעה 
המדהימה – "הר הבית בידינו"! אי אפשר לתאר 
את התפרצות השמחה. אנשים במושב )שאינו 
דתי( יצאו לרחובות והחלו לרקוד. למחרת 
שמענו על שחרור חברון, ולאחר מכן – על 
שחרור כל יהודה ושומרון, הגולן וסיני. המציאות 
עלתה על כל דמיון. הניצחון היה בלתי נתפס. 

היינו כחולמים.

"מיד אחרי המלחמה נסעתי עם הורי לביקור 
המכפלה.  ובמערת  רחל  בקבר  בכותל, 
ההתרגשות הייתה עצומה. הרגשתי קשר 

עמוק למקום, אך לא יכולתי לממשו בגיל כה 
צעיר.אחרי סיום הלימודים בישיבת נחלים 
)אותה אני זוכר לטובה( בחרתי את דרכי – 
לישיבת ההסדר 'ניר' בקרית ארבע בראשות 
הרב אליעזר ולדמן )בחברון באותה תקופה 
נאסרה התיישבות יהודית(. עבורי קריית ארבע 
אז הייתה גן עדן אנושי, חלוצי ורוחני. אחרי שנה 
פרצה מלחמת יום הכיפורים. התקופה הייתה 
קשה. כמה מחבריי לא חזרו. אחרי המלחמה 
החלה תקופת פעילות בכל הרבדים במדינה, 
וגם בחברון. כאן החל השינוי הגדול בעיר חברון".

ספר קצת על הקשיים שהיו בתחילת הקמת 
היישוב היהודי בחברון

"ההתיישבות בחברון התחדשה בסדר הפסח 
תשכ"ח, בפעולתו החלוצית ובהנהגתו של הרב 
משה לוינגר זצ"ל. בשלב הראשון הממשלה 
לא אישרה התיישבות בלב העיר חברון, ובנתה 
את קרית ארבע. זה היה צעד חשוב ופריצת 
דרך משמעותית, אך העוול בלב חברון המשיך 
לזעוק, וחורבן קהילת חברון בפרעות תרפ"ט 
טרם תוקן. האתרים היהודיים העתיקים נשארו 
חרבים ושוממים; בית הכנסת אברהם אבינו היה 
גל חורבות ואשפה ודיר בהמות. בית העלמין 
העתיק – הרוס וחרב. בית הדסה – ריק ונטוש, 
ועוד. שלב זה הגיע לאחר כחמש שנים, בעקבות 
אירוע טרגי ומצמרר. חמישה חודשים לאחר 
לידתו, נפטר בשנתו אברהם ידידיה נחשון, 
בנם התינוק של ברוך ושרה נחשון, מראשוני 
מתנחלי חברון, תושבי קרית ארבע. שרה נחשון 
החליטה לקבור את בנה בבית העלמין היהודי 
העתיק של חברון, אך הממשלה אסרה כל 
נוכחות והתיישבות יהודית בחברון וגם קבורת 
יהודים בבית העלמין. שרה נחשון לא נכנעה. 
בשעת לילה היא החלה לצעוד לעבר המחסום, 
כשתינוקה המת בידיה, ותושבי הקריה, כולל 
אנו – תלמידי הישיבה, מאחוריה. החיילים לא 
היו מסוגלים לעצור אותה, ובסופו של דבר, גם 
שר הביטחון, שמעון פרס אישר את הקבורה. 
התינוק אברהם ידידיה נחשון ז"ל היה ראשון 
הנקברים בבית העלמין העתיק,  ובעצם ראשון 

היהודים שחזר ללב עיר האבות".

זכית לחשוף את בית כנסת אברהם אבינו. 
איך זה התרחש? 

"לאחר קבורת אברהם ידידיה נחשון ז"ל 
החל השמירה על בית העלמין. פרופ' בן ציון 
טבגר ז"ל, מתמטיקאי עולה מבריה"מ, ביקש 
להתמנות לשומר במקום. לאחר שעות העבודה 
הוא החל לנקות את האשפה מדיר הבהמות 

שהתמקם על שרידי בית הכנסת אברהם 
אבינו. היינו כמה צעירים שהתנדבו לעזור 
לו. החלה תקופת מאבקים ומעצרים על 
הזכות לנקות את בית הכנסת מאשפה וזבל 
הבהמות. בעקבות פגישה בין פעילי המקום 
והרב לוינגר עם שר הביטחון דאזשמעון פרס, 
ובאישורו של ראש הממשלה – יצחק רבין, ניתן 
האישור לעבודות ניקיון וחשיפת בית הכנסת. 
התבקשתי לרכז ולנהל את החפירות, ולאחר 
מספר חודשים של עבודה מאומצת נחשפו 
שרידי בית הכנסת, קירות ועמודים. התחלנו 
לבוא להתפלל בין החורבות, אך לעיתים 
קרובות התפילות הסתיימו במעצרים בשל 
"הפרת צו שטח צבאי סגור". ב-1977 נבחר 
מנחם בגין לראשות הממשלה. הציפיות היו 
גבוהות, וכך גם האכזבה. ב-1979 נכנסה 
קבוצת אימהות אמיצות וילדים לבית הדסה 
הנטוש. לאחר תקופת סבל וקשיים, ולאחר שני 
פיגועי טרור ו-7 קרבנות בנפש, ניתן סוף סוף 
ההיתר ליהודים להתיישב בלב העיר ב-1980. 

כך קם היישוב היהודי בחברון".

מה היה היחס של המדינה כלפיכם?
"כפי שסיפרתי, היחסים עם הממשלה היו 
ונשארו מורכבים. ברור שכל מפעל ההתנחלות 
בחברון מבוסס על הכרה במדינתישראל 
ומשמעותה המרכזית בתהליך הגאולה, כך 
הורה הרב צבי יהודה זצ"ל וכך פעל תמיד 
תלמידו הרב לוינגר זצ"ל. אך הממשלה הערימה 

ראיון עם נעם ארנון  חלק א'
היישוב היהודי בחברון

בפתח בית הכנסת אברהם אבינו לאחר חשיפתו

 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



5  יש”ע שלנו 

בהתמדה קשיים רבים על ההתיישבות בחברון, 
שלא הסתיימו עד ימים אלו. ממשלת המערך 
בסוף שנות ה-70, ביוזמת השר יגאל אלון ז"ל, 
החליטה על הקמת קרית ארבע, אך מנעה 
התיישבות בלב חברון. כאמור, שמעון פרס 
ויצחק רבין התירו את חשיפת בית הכנסת 
אברהם אבינו, אך מנעו תפילות בו. מנחם בגין 
ניסה למנוע את התבססות הנשים החלוצות 
בבית הדסה במטרה להביאן לייאוש ועזיבת 
המקום, והסכים לבסוף להתיישבות רק אחרי 
פיגועי טרור. מאז ועד היום בניה יהודית בלב 
חברון נאסרת כמעט לחלוטין, וליהודים הותר 
הבניה במעט מאד בתים. גם קניה ורכישת 
בתים נתקלות בקשיים פוליטיים כבדים ביותר. 
למרות כל הקשיים, ב"ה היישוב הולך ונבנה, 
ואנו מצפים להגדלתו בעתיד. כל ראשי המדינה, 
החל מנשיא המדינה, ראש הממשלה, השרים 
וחכי"ם, מביעים בהתמדה דברי תמיכה וחיזוק, 

אך בשטח ההתקדמות איטית ביותר. עם 
זאת, יש נקודות אור חשובות, כמו חידוש 
החפירות בתל חברון והכנות לשדרוגו כאתר 
לאומי, היתר תכנון בנייני מגורים ועוד. ברוך 
ה', באחותנו הגדולה - קרית ארבע - התמונה 
ורודה יותר, והקריה צועדת במהירות לקראת 

רבבת תושבים כ"י".

מדוע הקמתם את מדרשת חברון.
איך הגעת לתחום הזה? 

מדרשת חברון קמה בקרית ארבע עוד 
לפני התחלת ההתיישבות בחברון, והיא 
בין הגורמים שתמכו ועודדו את התהליך. 
יעדיה של המדרשה הם לקיים סיורים, 
טיולים, סמינרים ופעילות חינוכית להכרת 
והעמקת הידע והזיקה למורשת ישראל 
וארץ ישראל. ההתחלה הייתה צנועה מאוד: 
היינו קומץ אנשי צוות שעשו הכל. התחלנו 
בסיורים במרחב חברון עם קבוצות תלמידים 

ובתי ספר, המשכנו בסמינרים והשתלמויות 
מורים והתרחבנו לעוד מגוון פעולות חינוכיות 
ומחקריות. מבחינתי זה היה המשך טבעי 
לפעילותי כמדריך הנוער בקרית ארבע כ"קומונר 
חבריה ב' בבני עקיבא" בשנותיה הראשונות של 
הקריה. בשנים ההן עשינו עם הנוער דברים 
יוצאי דופן: לדוגמה, טיול במרכז שכם ובכפרי 
השומרוןבאוטובוסים ערבים, ועוד. כמובן, הנוער 
הגיע גם להתנחלות בסבסטיה בחנוכה תשל"ו. 
כיום המדרשה פועלת במסגרת "אשכולות", 
וכמובן, בסטנדרטים מקצועיים ולפי כל ההנחיות 
והתקנות. היא מדריכה במגוון אזורים בארץ, עם 
צוות גדול של מדריכים, וב"ה זוכה לשבחים. עם 
זאת, היעד המרכזי היה ונותר – חיבור יהודים 
למורשת, לשורשים ולזהות היהודית, הנובעת 

מהאבות והאימהות בחברון. 

בשבוע הבא – חלק ב' הכולל את סיפורו של 
נעם ארנון על הירידה לעומק מערת המכפלה

הראל: 052-5665993
ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

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

צמוד מדד 7.16, ט.ל.ח

שילה, ישוב קהילתי המונה מעל ל-350 משפחות.
הסביבה,  ישובי  של  כמרכז  משמש  שילה  הישוב 

בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד

70%מפרט טכני עשיר במיוחד.
משלב א׳
נמכר

הבניה החלה!
החל מ-1,064,000 ₪

המכירה
בעיצומה

הזדמנות מיוחדת
לבית צמוד קרקע
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שולמית גנון
חייבים לנהוג בהם ביד קשה!!!!

Roni Man
לעצור אותו מיד

Yakir Oliver
זו יריקה בפרצוף של כולנו!

נרקיס יעקבי
ולמה לא מטפלים ברשע הזה?

רוני חדאד
עד מתי יעלוזו הרשעים?

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות 158,399  

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 21 בנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

966 אנשים  אוהבים את זה

225

שתפו: פעיל ארגון השמאל הקיצוני תעאיוש יורק בפניה של 
חיילת, וחבריו מפריעים לחיילי צה"ל במילוי תפקידם ביום 

שישי האחרון.

המצב שבו פעילי תעאיוש מגיעים באופן קבוע להתעמת עם 
חיילי צה"ל חייב להפסק. אנו דורשים הוצאת צווי הרחקה 

מאזורי החיכוך לכל פעילי תעאיוש.

רוב התקשורת מתעלמת, בשביל זה אנחנו כאן.
שתפו שתפו שתפו!

ישראל שלי עושים ציונות  
צילום: עד כאן
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מאזורי החיכוך לכל פעילי תעאיוש.

רוב התקשורת מתעלמת, בשביל זה אנחנו כאן.
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תודה!
ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי ַּתֲאֵמן
ַרִבי ִיְצָחק, ְמִגָלה ַדף ו, ַעמּוד ב'

הורי ותלמידי החמ"ד מודים לכם - אלפי המורים, המנהלים 
והמפקחים בחמ"ד על חינוך ערכי ומצוין שהוביל את ילדינו להישג 

היסטורי במבחני המיצ"ב השנתיים בכל תחומי הדעת!

תורה   ציונות   חינוך למצוינות

שנות חינוך

www.inn.co.il
עיתון לציבור הדתיגילוידעת

העמותה לקידו� החינו� הממלכתי דתי בישראל (ע"ר)

29 בנובמבר הצגה "ארבעים לשם שינוי" בעלי / כ"ח בחשוון 
מיכל פרץ מחשבת מסלול מחדש ומזמינה אתכן להצטרף לחגיגה בהצגת יחיד לנשים. למי שבשבילה 40 

הוא רחוק רחוק, או זיכרון מתוק, למי שממש שם, ולכל מי שאוהבת לצחוק. בשעה 20:30.  
35 ₪ בהזמנה מראש, 45 ₪ בקופות. להזמנות כרטיסים: 072-2657870

28 בנובמבר למה רק כבשים בגוש עציון / כ"ז בחשוון 
תיאטרון "אורנה פורת" מביא לגוש עציון הצגה צבעונית ומלאת הומור לגילאי גן  - כיתה ד' המלמדת אותנו לתת 
מקום לאחר, "לספור" גם אותו. ולהיות נאמנים לעצמנו כשאנו בוחרים חברים.  בשעה 17:00 במתנ"ס גוש עציון. 

לפרטים והרשמה: 02-9937999

7 בדצמבר ניגון של אמונה עם הזוג רוזנפלד / ז' בכסלו 
אל מול האי ודאות וגזרת ההרס והפינוי, צוות קהילה מזמין לשיח וניגון עוצמתי ומרגש על אמונה והתמודדות 
30 ₪ בקופה.   | 20 ₪ בהרשמה מראש  20:30 במבנה הרב תכליתי.  ושרה רוזנפלד. בשעה  עם אליעזר 

www.ofra.org.il :לפרטים והרשמה

יום שלישי | 29 בנובמבר
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בסוף השבוע שעבר הגיעו  מכתב הגנה 
פעילי ארגון השמאל הקיצוני "תאעיוש" 
לשטח אש שנמצא ליד היישוב מחולה 
שבבקעת הירדן. פעילי השמאל ביקשו 
להפריע לחיילי צה"ל ולהפגין נגד פינוי 
הבדואים שנמצאים שם  על אף שהשטח 
שבו הוקם שטח האש נמצא על אדמות 
מדינה. הפעילים האנרכיסטים התעמתו 
וקיללו את החיילים ואף ירקו בפניה של 
חיילת. בעקבות האירוע, שלח ראש מועצה 
אזורית בקעת הירדן דויד אלחייני מכתב 
בו הוא  אביגדור ליברמן  לשר הביטחון 
דורש כי יוציא צווי הרחקה לפעילי הארגון 
בשל הפרעתם לחיילי צה"ל בבקעה. "ביום 
חמישי שעבר הגיעו פעילי ארגון 'תאעיוש' 
לאזור בקעת הירדן בסמוך לישוב מחולה, 
הפגינו יחד עם פלסטינים והפריעו לחיילי 
צה"ל", כתב אלחייני. "מתיישבי בקעת הירדן 
נהגו באחריות ובאיפוק לנוכח הבריונות 
והאלימות של חברי ארגון 'תעאיוש'. בפעם 
הבאה לא נשב בצד, נגן על חיילי וחיילות 

צה"ל".

מדרשת  בארגון  ומתחזקים  מחזקים 
וועד מתיישבי גוש קטיף הגיעו  כיסופים 
ביום שני האחרון כ-100 נשים שגורשו מגוש 
קטיף לעמונה, שם נפגשו עם נשות המקום. 
במהלך המפגש סיירו נשות גוש קטיף 
בבית הכנסת בעמונה והביאו למשפחות 
המתגוררות שם שתילים ועציצים כסימן 
. במכתב  להעמקת השורשים במקום   
שהשאירו לתושבי המקום כתבו הנשים 
"כוח העמידה שלכן הוא תופעה מיוחדת 
אשר עם ישראל לדורותיו היה גאה בה. 

עם ישראל מסר את נפשו למען המולדת 
במשך כל שנות קיומו, יש לכם כוח לעמוד 
בניסיונות שהקב"ה מעמיד מנסה אתכם".

נייעס בנימין בשבוע שעבר הגיעו לראשונה 
חברי מערכת האתר החרדי המצליח "בחדרי 
חרדים" לסיור בבנימין     . הסיור החל ביקב 
פסגות, שם שמעו העיתונאים את סיפורו 
יעקב ברג ואף זכו  של היקב מהמנכ"ל 
לטעימות מהיינות המשובחים ולארוחת 
בוקר דשנה. במרכזו של הסיור עמד הביקור 
ביישוב עפרה, בכדי שהעיתונאים יתוודעו 
מקרוב לנושא הריסת הבתים ולהסדרתם 
ביהודה ושומרון. אנשי התקשורת החרדים 
נפגשו עם מזכיר היישוב סמי קרסנטי ועם 
המשפחות אשר ביתן מיועד להריסה ושמעו 
סקירה רחבה על מעמד הבתים בעפרה 
ובעמונה בפרט ועל עתיד ההתיישבות 
בבנימין בכלל. בהמשך היום נהנו העיתונאים 
מטיול טרקטורונים בהרי בנימין ומסיור 
יו"ר  באתר שילה הקדומה וממפגש עם 
מועצת יש"ע ומועצה אזורית בנימין אבי 
חברי מערכת האתר צייצו, כתבו  רואה. 
והביעו התפעלות רבה לאורך כל הסיור 

מהנעשה בבנימין. 

רוק אנד חול סולן להקת קולדפליי, כריס 
מרטין, ביקר אתמול במועצה האזורית 
מגילות ים-המלח במטרה לאתר שטח 
למופע בקיץ הקרוב. מרטין שהגיע ישירות 
מהופעות במזרח הרחוק, נחת עם מסוקו 
באזור בית הערבה ונפגש עם אנשי המועצה. 
הוא התרגש מאוד מנופי צפון ים המלח 
ומן האפשרות לקיים מופע מול ירושלים 

כשברקע קיבוץ בית הערבה והעיר יריחו. 
ראש המועצה אריה כהן ליווה את מרטין 

לאורך הביקור    . 

חברון מתארגנת לקראת שבת "חיי שרה" 
בה יעלו מבקרים רבים לביקור בתל חברון, 
נערכו במקום עבודות ניקיון על ידי צוות 
קמ"ט ארכיאולוגיה לרווחת העולים לשבת 
. האתר הארכאולוגי תל חברון  חברון    
אוצר את תולדותיה של העיר הקדומה, 
ימי הבית השני.  ועד  מתקופת האבות 
יהודיים,  בחפירות נחשפו בעבר בתים 
ועוד. במשך הזמן  מקוואות מרשימים 
העתיקות נחשפו לפגעי הזמן ולערמות 
אשפה של ערביי הסביבה, וכעת עבר 

המקום ניקיון ושיקום. 

מגלים עולם חדש השבוע הגיעו למועדונית 
עמותת "לב בנימין" שבעפרה חיילי חטמ"ר 
בנימין להתנדבות של יום עם ילדי המועדונית     

העולם  על  קצר  הסבר  שמעו  החיילים 
של החינוך המיוחד ולאחר מכן התפצלו 
להתנדבות בקבוצות השונות במועדונית. 
בסיום היום התכנסו כולם לשיח מסכם 
והחניכים הזמינו כל חייל בשמו לקבל תעודת 
מתנדב של לב בנימין וחיילי החטמ"ר הצהירו 
שיגיעו שוב להתנדב במועדונית. מנכ"לית לב 
בנימין שלומית קהן ציינה כי "לרוב החיילים 
שבאו זו הייתה חשיפה ראשונה לאוכלוסיות 
מיוחדות. הקסם של חניכי לב בנימין שפותחים 
את הלב ומקבלים כל אחד בחיוך כאילו היה 
כאן תמיד. גורם לשבירה של מחסומים 
ולהזדמנות להינות מחוויה משותפת של 
פעילות וספורט, בצורה טבעית וזורמת".

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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 nadav@myesha.org.il 052-5665052  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, אסף קרדש

תמונות: מרים פייגא בונימוביץ, יהודה שפירא, נעם ארנון, טובי שריד, מ.א מגילות, דוברות 
היישוב היהודי בחברון

 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
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מועצת הישובים היהודים 
ביהודה שומרון וחבל עזה


