
1  יש”ע שלנו 

האב “ה אומר:  היה  עקיבא(  )ר’  וא 
ובעושר,  ובכח,  בנוי,  לבן  זוכה 
ובמספר  ובשנים,  ובחכמה, 
הדורות לפניו, והוא הקץ, שנאמר קורא הדורות 
אתם  וענו  ועבדום  שנאמר  פי  על  אף  מראש. 
ישובו  רביעי  ודור  ונאמר  שנה,  מאות  ארבע 

הנה” )עדויות ב, ט(.
הוא  בניו,  את  מברך  אבינו  שיעקב  לפני 
זו  ומנשה.  אפרים  את  נכדיו  את  מברך 
ברכת  על  שומעים  שאנו  הראשונה  הפעם 
קשורה  הזה  המעשה  משמעות  לנכד.  סבא 

לתשובות לשתי שאלות:
יעקב- שם  על  נקרא  ישראל  עם  מדוע  א. 

ישראל ולא על שם אברהם או יצחק?
הוא  זקן  שנקרא  האבות  משלושת  היחידי 
מה  הזקן(.  אביכם  השלום  )ויאמר  יעקב 

המשמעות של הכינוי “זקן”. 
ב. למה יעקב נקרא “ישראל סבא”?

הגרי”ד סולובייצ’יק מציע, שעם ישראל כולו 
נקרא על שם יעקב בגלל שהוא היה הראשון 
שיצר קשר בין-דורי בין סבא לנכדים. בדרך 
לדיאלוג  היסודות  את  הניח  הוא  הזאת, 
אותם, שם  חיבק  הוא  בין הדורות.  מתמשך 
את  שמראה  סמלי  כמעשה  ראשם  על  ידיו 
בנים  בני  לנכד.  מהסב  הישירה  הִתמסֹורת 
הרי הם כבנים, ולכן, יעקב הוא הזקן בגלל 
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זמני השבת
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זמני השבת

ביום  יתכנסו  העולם  מנהיגי 
לוועידת  בפריז  הקרוב  ראשון 
הוועידות  בכל  כמו  “שלום”. 
ישבו  הם  שוב  הזה,  מהסוג 
ויחליטו בשבילנו דברים שאינם 
מקובלים על אף אחד מהצדדים. 
קיימת,  שכבר  ההסכם,  טיוטת 
הוועידה  חשיבות  את  מבטלת 
מקום  שם  שאין  מכיוון  מיסודה, 
לקבלת החלטות שונות מהכתוב 
בהסכם. לא ניתן לשונאי ישראל 
להכתיב לנו את המדיניות בעבור 
השבוע  זולים.  אינטרסים  חופן 
משתמש  העולם   – בישעמדה 

בוועידת פריז רק בשביל עצמו.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  ויחי

מסבא לנכד
הרב כרמי הורוביץ 
החוג לתואר שני למחשבת ישראל במכללה ירושלים

מחיר מבצע לרגל 
ההשקה 20 ש"ח בלבד 

לרכישה:

www.yeshaclick.co.il 
052-5665052 

מדריך למטייל במעיינות 
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מועצת יש"ע מציגה: מדריך למעיינות הכבושים  |  צפריר רינת

הספר "מעינוש" מרכז מסלולי טיולים שהכשירו המתנחלים 
לעשרות מעיינות...

"מה יכול להיות נעים וכיפי יותר מטיולים לאתרי מעיינות המייצגים את כל 

מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של הגדה המערבית? מלטבול בבריכה קרירה 

ביום קיץ לוהט ולהריח את פרי הבוסתנים שעה שנופי ארץ אבות עוטפים אותך 

מכל עבר? הספר החדש שהוציאה מועצת יש"ע..."
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יש”ע שלנו  2

ביום ראשון הקרוב תתקיים ועידת פריז. בוועידה 
ישבו  למיניהן,  שלום  ועידות  בשאר  כמו  הזאת, 
שוב מנהיגי מדינות, חנוטים בחליפות מרשימות 
את  נוספת  פעם  ויאמרו  נאורה,  פנים  ובארשת 
ישראל.  בגלל  הכל  יודעים:  כבר  שכולם  מה 
ובכיבוש  רוסיה-אוקראינה,  ביחסי  ידונו  לא  הם 
המתרחש שם, הם לא ידונו על המצב בסוריה 
שם נטבחים אנשים בכל יום ושמאיים במהגריו 
העולמי  האיום  על  לא  ואפילו  אירופה  כל  על 
שמציב דעא”ש, הרי מה שמטריד את העולם זה 

רק דבר אחד – מה יהיה עם היהודים.
לכנס  להגיע  שלא  החליטה  ישראל  מדינת 
לאף  מפריע  לא  זה  עניין  אך  ברורות,  מסיבות 
אחד מבאי הכנס, להיפך, כך לא יוכלו להפריע 
לשם  ישראל.  של  המדיניות  את  לקבוע  להם 
הבנת הסיטואציה, נסביר כי יושבים באותו כנס 
למדינת  וקוראים  העולם  רחבי  מכל  חוץ  שרי 
לנקוט  מובנת,  שאינה  בפטרונות  ישראל, 
במדיניות כזאת או אחרת. הפטרונות הזאת היא 
אם כל חטאת, מכיוון שבנאורותה המדומה היא 
גורמת לכך שהמתווים המוצעים בכנסים מעין 
היסטוריים  טיעונים  על  מסתמכים  אינם  אלו 
לערבים  להחזיר  רצון  על  אלא  ומשפטיים, 
אחרת  סברה  כל  לה.  טוענים  שהם  אדמה 
של  המעושה  המסכנות  מול  תתגמד  שתועלה 

ערביי ישראל.
באופן  להפגין  הצדדים  לשני  קוראים  "אנו 
מחויבות  ומעשים,  מדיניות  באמצעות  עצמאי, 
בטיוטת  נכתב  המדינות”,  שתי  לפתרון  כנה 
זהו  “הארץ”.  ההסכם שפרסם השבוע עיתונאי 
אחד הביטויים הבולטים ביותר לפטרונות עליה 
בשבילנו  ומחליטים  החוץ  שרי  יושבים  דיברנו. 
מה טוב לנו ומה אנו צריכים לעשות, משל היינו 
ילד בן יומו שכושר השיפוט שלו שגוי ואינו יכול 
ואנו  ילדים  איננו  בעצמו.  החלטות  להחליט 
כפי  החלטות  ולקבל  אחריות  לגלות  מסוגלים 
היחידה  המדינה  אנחנו  למעשה,  עינינו,  ראות 
בצורה  החלטות  שמקבלת  התיכון  במזרח 
ידי  על  ולא   – דמוקרטיה   – ביותר  החכמה 

החלטות שרירותיות של מושל זה או אחר.  
"הקהילה  כי  עוד  נכתב  ההסכם  בטיוטת 
ומהפלסטינים  מישראל  מצפה  הבינלאומית 

שתי  לפתרון  מחויבותם  על  מחדש  להצהיר 
שיביאו  צעדים  בדחיפות  ולבצע  המדינות 
בשטח  הנוכחיות  השליליות  המגמות  להיפוך 

ולפתוח במשא ומתן ישיר ומשמעותי".
ידע  חוסר  נבובות.  קלישאות  ממחזרים  ככה 
בענייני ישראל והמזרח התיכון לא גורם לשאר 
להסכם  אותנו  לדחוף  להפסיק  המדינות 
שאף אחד מהצדדים לא מעוניין בו. יותר מכך, 
החזרה הבלתי מבוקרת על אותם ביטויים חסרי 
ו”פתיחה  המדינות”  שתי  “פתרון  כגון  משמעות 
הרשות  על  ביקורת  ללא  ישיר”  ומתן  במשא 

הפלסטינית והעומד בראשה על שאינם מוכנים 
וחסרת  מוטה  היא  שולחן  באותו  אתנו  לשבת 
ישראליים  רבים של מנהיגים  ניסיונות  אחריות. 
לוותר  מוכנים  שהיו  אף  על  השנים,  לאורך 
צעדים  בשלילה.  נענו  ארצנו,  חלקי  על  בטעות 
הגירוש  כמו  לשקט,  חותרים  אשר  חד-צדדיים 
בירי  נענו  השומרון,  וצפון  קטיף  מגוש  הנורא 
במדינת  ויישובים  ערים  לעבר  וטילים  רקטות 

ישראל.

הדבר הנורא באמת, שמגלה ברבים את פרצופן 
כינוס  של מדינות העולם הוא שאין פה באמת 
בטרם  עוד  מנוסח  כבר  ההסכם  הרי  אמיתי, 
חשיבה  ישיבת  באמת  כאן  אין  הכנס.  התקיים 
הבוקר,  אור  עד  בדיונים  שמתבטאת  רצינית 
והסקת  ומנומקים  כבדים  טיעונים  שטיחת 
שני  עם  הטבה  שמטרתם  מזוקקים  מסקנות 
הצדדים – מה שיש כאן זו פארסה בין-לאומית 
ישראל במסווה  נזק למדינת  שמטרתה עשיית 
או  זו  מאדמה  להם  אכפת  לא  אחריות.  של 
הם  הרשות,  ערביי  של  מרגשותיהם  או  אחרת 

רוצים ששמם ייכתב בספר דברי הימים.

החוץ  שרי  כי  גם  נכתב  ההסכם  בטיוטת 
מכירים  לא  שהם  ידגישו  בכנס  המשתתפים 
בשינויים שהתרחשו מאז מלחמת ששת הימים, 
כולל בירושלים, "למעט שינויים שעליהם יסכימו 
להבחין  יש  וכי  ומתן  משא  במסגרת  הצדדים 
ושומרון”.  ביהודה  ההתיישבות  לבין  ישראל  בין 
מהמציאות  והתעלמות  בחו”ל  הראש  טמינת 
היה  כך  לכישלון.  מפתח  היא  בשטח  הקיימת 
בעבר, וכך גם ועידה זו תיזרק לפח האשפה של 
והשיירה  נובחים  הכלבים  כרגיל,  ההיסטוריה. 

עוברת. 

לא ניתן להחלטה זו או אחרת לשנות את הדרך 
בה אנו מאמינים ונאמר בפה מלא – ארץ ישראל 
כל  בו  ליום  מחכים  ואנו  ישראל  לעם  שייכת 

העולם יתנתק משקריו ויכיר בכך.

שיחה פנימית המערכת

ישעמדה

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ   הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

 סוכני ביטוח, מבוטחים פרטיים,
 מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח,

 וראשי מועצות, משרדנו מעניק ייצוג בתביעות 
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

בהצלחה רבה
לרבות גביית הכספים בפועל

לתיאום פגישה: עו"ד שמואל גייזלר 073-7051480

הדבר הנורא באמת, שמגלה 
של  פרצופן  את  ברבים 
שאין  הוא  העולם  מדינות 
הרי  אמיתי,  כינוס  באמת  פה 
עוד  מנוסח  כבר  ההסכם 
בטרם התקיים הכנס. אין כאן 
באמת ישיבת חשיבה רצינית 
אור  עד  בדיונים  שמתבטאת 
טיעונים  שטיחת  הבוקר, 
והסקת  ומנומקים  כבדים 
מסקנות מזוקקים שמטרתם 
 – הצדדים  שני  עם  הטבה 
זו פארסה בין- מה שיש כאן 
עשיית  שמטרתה  לאומית 
במסווה  ישראל  למדינת  נזק 
אכפת  לא  אחריות.  של 
אחרת  או  זו  מאדמה  להם 
ערביי  של  מרגשותיהם  או 
ששמם  רוצים  הם  הרשות, 

ייכתב בספר דברי הימים.



3  יש”ע שלנו 

ימים פתוחים 
 
להורים ובנות:
 

יום ה׳, כ״ח בטבת )26.1.17(

יום ה׳, כ׳ בשבט )16.2.17(

בהרשמה מראש

 אם את בוגרת כיתה ח' ויש לך את הכישרון לנווט 
בין לימוד תורה, עבודת אדמה והצלחה בלימודים,

בואי לעשות שליחות משמעותית...

רק באולפנת רגבים תוכלי לשלב
עבודת אדמה עם עבודת ה',

לימודי קודש עם לימודי בגרות מלאים,
צמיחה אישית עם עשייה חלוצית,

יישוב הדעת עם יישוב הארץ,
והכל בתנאי פנימייה מלאים.

מחוברות לאדמה

נוגעות בשמיים

| ulpenatregavimbagolan@gmail.comההרשמה דרך אתר הרישום של חמ״ד | לפרטים: מיכל 073-2697822 

שהוא ידע להתגבר על פער הדורות ולהעביר 
את המסורה ישר לנכדיו. העם נקרא על שמו 
את  שיצר  זה  שהוא  בגלל  כן,  אם  יעקב,  של 
להמשכיות  היסודות  את  והניח  ישראל  כנסת 
קיום  סוד  מתגלה  יעקב  עם  רק  העם.  של 

המסורה והעברתו לדורות.
על  מדברת  פתחנו  שבה  המשנה  תחילת 
הדברים שהאב מוריש לבנו, גם בגשמיות וגם 
ברוחניות. ברם, מה הפירוש של סוף המשנה, 

דהיינו בשנים, ובמספר הדורות והוא הקץ? 
הרב סולובייצ’יק סובר שיש לראות את דבריו 
של רבי עקיבא לאור זמנו של מרד בר כוכבא 
נגד השלטון הרומי. אחרי כישלון המרד הייתה 
סכנה בהמשכיות של הקיום היהודי. איך העם 
שבר  של  בתקופה  להתקיים  להמשיך  יכול 
לאור  המשכיות  מבטיחים  איך  ואסון?  והרג 
עקיבא  רבי  אומר  שראה.  הקשים  המאורעות 

במשנה שסוד הקיום היהודי הוא היכולת של 
הקודמים.  לדורות  ילדיהם  את  לחבר  הורים 
רצף  כמו  הוא  הרב,  מפרש  הדורות,  מספר 
תורה  כשלומדי  דורות,  רצף  כשיש  הדורות. 
היום מתחברים עם לומדי תורה שבעבר, עם 
הוריהם, סביהם וסבי סביהם, זה מבטיח שנגיע 
עם  שלנו  הקשר  המיוחלת.  לגאולה  לקץ, 
הדורות הקודמים - עם האבות, עם התנאים, 
האמוראים ועם גדולי הראשונים והאחרונים - 

מבטיח שנגיע לקץ.
הסבר  סולובייצ’יק  הרב  מסביר  אחר  בהקשר 
משלים. ישנה הנגדה במשנה בין מניין השנים 
הוא  השנים,  מניין  הדורות.  מספר  לבין 
רצף  שנים,  של  הכמותי  הרצף  הוא  אומר, 
השקעה,  בלי  משים,  בלי  האדם  על  שעובר 
איכותי.  זמן  זהו  הדורות  מספר  מאמץ.  בלי 
בהם  שיש  האדם  בחיי  ותקופות  זמנים  ישנם 

דור  אינטנסיבית.  מאוד  ועשייה  יצירתיות 
שנים  של  בכמות  נמדדת  שלא  תקופה  זוהי 
יוצר,  עושה,  כשאדם  ויצירה.  בעשייה  אלא 
דברים  לקדם  יכול  הוא  חוויות,  וחווה  משקי 
בזמן כמותי קצר יחסית. ר’ עקיבא אומר לנו 
שכדי להגיע לקץ אנו זקוקים למספר הדורות. 
בלימוד  רבה  בעוצמה  להשקיע  צריכים  אנו 
התורה, שמקשרת אותנו עם הדורות הקודמים 

ומספקת לנו חוויה של קרבת אלוקים.
אם כן, מספר הדורות הוא הקשר שלנו עם רצף 
הסבא  שבין  הקשר  דוגמת  שעברו,  הדורות 
ביצירתיות  הנלמדת  התורה  עם  יחד  לנכד, 
אינטנסיבית.  ואינטלקטואלית  רוחנית 
המחברת  המסורת  מתוך  וחידוש  יצירתיות 

אותנו עם דורות ראשונים.

המשך מעמוד השערמסבא לנכד
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תמה התמימות
במלחמת יום הכיפורים כבר הייתי חייל מילואים. 
שאי  הבנתי  אישי:  שינוי  לעבור  התחלתי  אז 
בידי הפוליטיקאים  אפשר להפקיר את המדינה 
את  לקחת  האזרחים,  ושעלינו,  הממשלה,  ובידי 
גורלנו בידינו ולעשות מעשה. נושא ההתיישבות 
זר למי שלמד, כמוני, במוסדות החינוך  לא היה 
כחלק  כשהחלו,  המלחמה,  אחרי  הדתי-לאומי. 
ניסיונות  מהגולן,  הנסיגה  למניעת  מהפעולות 
הייתי  כבר  הגולן,  שברמת  בקשת  ההתיישבות 
לי  וכשנודע  אביב,  תל  באוניברסיטת  סטודנט 
עליהם, שקלתי לעזוב את הלימודים ולהצטרף. 
דבר  של  בסופו  הגיעו  לא  הללו  המחשבות 
המחאה  בהפגנות  השתתפתי  מעשה.  לכלל 
של חיילי המילואים שהשתחררו לאחר תקופת 
בצו  גויסו  שירות ארוכה של כחצי שנה, שאליה 
אי  תועלת,  כל  בהן  שאין  הבנתי  מהרה  עד   .8
השקט שאחז בי סירב להרפות. באותה תקופה 
את  שהניפה  אמונים"  "גוש  קבוצת  התארגנה 
הדגל הציוני ונתנה כיוון מעשי למחאה. החלטתי 

להצטרף. 
שומר בעפרה

העבודה  קבוצת  על  שמעתי  פעילותי  במסגרת 
בעל  בהר  לעבודה  מירושלים  יום-יום  המגיעה 
ל'טיול'  יצאתי  תשל"ה  העצמאות  ביום  חצור. 
בהר בעל חצור להתרשם מקרוב. לאחר ארבעה 
ימים, בט' באייר, באמצע כינוס פעילים שהתקיים 
בביתה של דניאלה וייס, צלצל הטלפון. המתקשר 
היה לא אחר מאשר חנן פורת. בקול נרגש בישר 
הבסיס  סביב  הגדר  מקימי  שקבוצת  לדניאלה 
הביטחון  משר  אישור  קיבלה  חצור  בעל  שבהר 
יברוד  לעין  ירדני הסמוך  להישאר במחנה צבאי 
השמירה  והיה.  קם  עפרה  היישוב  לילה.  ללינת 
שנדרשה ביישוב הצעיר, התבצעה על ידי חברי 
אליהם,  שחברו  מתנדבים  ידי  ועל  הקבוצה 
שרובם באו מירושלים. החלטתי להצטרף, אבל 
ארגנתי   – אישית  בהתנדבות  הסתפקתי  לא 
הצטרפנו  ויחד  ברק,  מבני  מתנדבים  קבוצת 

למשימה. 
ממתנדב למזכיר פנים

רווק  כמתנדב  לסייע  רק  שהגעתי  פי  על  אף 
ולא תכננתי את העתיד, די מהר הטילו עליי את 
תפקיד  את   – מכן  ולאחר  הקניות',  'רכז  תפקיד 
'רכז המשק', תפקידים שהועתקו ממודל הקיבוץ 
כיהן  ולרשטיין  שפינחס  בתקופה  השיתופי. 
פנים',  כ'מזכיר  כיהנתי   - חוץ'  'מזכיר  בתפקיד 
והייתי אחראי לבנייה ולפיתוח בעפרה. תקופה זו 

נמשכה כשלוש או ארבע שנים.
קיבוץ או מושב?

אידאולוגיה,  מתוך  לא  כקיבוץ,  התחיל  היישוב 
אלא מכורח הנסיבות: תנאים להקמת מטבחים 
התנהל  הכול  הדברים  ומטבע  היו,  לא  פרטיים 
במשותף, כולל מטבח וחדר אוכל משותף. וכמו 
שקורה במצבי שיתוף וחיכוך - צצו בעיות. אנשים 
שונים זה מזה וקשה להגיע לשוויון מוחלט: אחד 

מעורר  זה  ולפעמים  פחות,   - ואחד  יותר,  נותן 
התנאים  נוצרו  לאט-לאט  מתיחות.  או  כעס 
איש-איש  עברו  הקיבוץ'  ו'חברי  המתאימים, 

למקומו ולחייו הפרטיים.
ההתיישבותי,  הממסד  של  בהכרה  לזכות  רצינו 
אותנו':   לאכול  'איך  ידע  לא  שהממסד  עקא  דא 
קהילתי',  'יישוב  שהקמנו  המהות  את  הגדרנו 
אבל הגדרה כעין זו לא הייתה כלולה ב'לקסיקון' 
שלהם. הם ידעו מה זה קיבוץ ומה זה מושב. זה 
היה ברור ומקובל, אבל על 'יישוב קהילתי' טרם 

שמעו. זה היה מודל חדש. 
המיישבות.  מהתנועות  לגיטימיות  לקבל  רצינו 
לפגישה  זימון  )בפרוטקציה(  לקבל  הצלחנו 
שבה  גבתי'  'ועדת   - להתיישבות  שרים  בוועדת 
)באותה  ההתיישבות  תנועות  נציגי  כל  ישבו 
השרים  מוועדות  לאחת  זו  ועדה  נחשבה  עת 
החשובות ביותר בממשלה(. פינחס ולרשטיין ואני 
נסענו לשם וזכינו למנה גדושה של לעג. הסברנו 
החברתי  במובן  שיתופית'  'אגודה  שאנחנו  להם 
פרׂשנו  לדבר.  לנו  אפשרו  הכלכלי.  במובן  ולא 
שלנו.  והאידאולוגי  החברתי  המצע  את  לפניהם 
לספק:  מקום  הותירו  לא  הגיחוכים  כשסיימנו, 
המפגש לא הניב מאומה. הרגשנו שקשה לסמוך 

על המדינה 
כאן ראוי לציין שהוגה רעיון ה'יישוב הקהילתי' היה 
משותף  )שהיה  התכנון  באגף  שעבד  גדור,  עוזי 
הקהילתי'  'היישוב  הביטחון(.  ולמשרד  לצה"ל 
על פי חזונו, ששורטט גם הלכה למעשה כמודל 
חברתי  שיתוף  על  מבוסס  יהיה  ומובנה,  כתוב 
בלבד. השיתוף הכלכלי המאפיין את הקיבוצים 
והמושבים, איננו כלול בו. הוא חיפש 'למכור' את 
ה'סחורה' שלו. הרגשנו שהמודל שלו מתאים לנו 

כמו כפפה ליד. 'קנינו.’
מתנדבים מוזרים

הייתה  שמחוני  שוורדה  בתקופה  אחת,  פעם 
אלינו.  הממוענת  דואר  גלוית  הגיעה  המזכירה, 
היה קשה לפענוח. הכותב פנה אלינו  היד  כתב 
על  ביישוב.  ולהתנדב  להגיע   - רשמית  בבקשה 
ראינו  הגלויה,  של  האחורי  בצדה  הכתובת  פי 
עכו  תדמיתה,  מבחינת  מעכו.  נשלחה  שהיא 
הייתה מדורגת אז במקום לא גבוה במיוחד, ואם 
נוסיף לעובדה זו את הידיעה שבעבר היה בה בית 
התחושות  את  יסביר  הדבר  נפש,  לחולי  חולים 
יד בלתי  שהגלויה עוררה בנו: השילוב של כתב 
חששות.  בלבנו  העלה  מעכו  כתובת  עם  קריא 
ובכל זאת שלחנו לפונה תשובה חיובית. הודענו 
היה לא  יכול לבוא. הבחור הזה מעכו,  לו שהוא 
הוא  חגי סגל. המסר של הסיפור  אחר מאשר... 
ימצאו  מוזרים  מיני  כל  שמא  שחששנו  שאפילו 
כל  לבחון  הקפדנו  זאת  בכל  לעפרה,  דרכם 

הייתה  תחילתה,  למן  הכול,  ובסך  לגופו.  מקרה 
רחב.  אנושי  מנעד  של  לקליטה  פתוחה  עפרה 

פתיחות זו הייתה יתרונה הגדול וסוד הצלחתה.
חתונה ברחוב הראשי

של  הראשי  ברחוב  תשל"ח  בתמוז  בז'  נישאנו 
הטרקטור,  על  הוסענו  החופה  לאחר  עפרה. 
נערכה  והסעודה  העובדת,  ההתיישבות  כמנהג 
של  ממבניה  לאחד  הפך  שלימים  במבנה 
שולחנות  הבאנו  צורים  עין  מקיבוץ  המדרשה. 
וספסלים. קייטרינג - הגיע מבני ברק, והשמחה 
הייתה רבה. לא היינו הראשונים. עשו זאת לפנינו. 
באוטובוסים  לחתונתנו  הגיעו  רבים  אורחים 
שנסעו דרך לטרון, כביש 443, ביתונייה, רמאללה. 
לאחר החתונה נודע לי שנהג אחד האוטובוסים 

טעה בדרכו ולפתע מצא את עצמו עם נוסעיו ב 
ונוסעיו  האוטובוס  שטעה.  הבין  אז  ורק  זית  ביר 
בביר  שהערבים  לאחר  באיחור,  לחתונה  הגיעו 

זית כיוונו אותם והסבירו להם את הדרך.
'מבצע 500'

באזור  שכנו  שמפעליה  "מבט",  מחברת 
התעשייה ארז, הבאנו לכאן בקיץ תשל"ו שישה 
שם  ועל  כקוביות,  נראו  המבנים  בנויים.  מבנים 
ברבות  אשקוביות.  שמם:  להם  ניתן   – צורתם 
נוח  כמבנה  שהתגלו  האשקוביות,  הפכו  הימים 
בהתיישבות,  לנפוצות  משפחות,  למגורי  מאוד 
אבל אז, כשהבאנו אותן – טרם הכירו אותן באזור. 
לירות  אלף   500 במחירן:  נקבה  "מבט"  חברת 
ישראליות. תקציבים ותמיכות, כזכור, לא קיבלנו; 
כסף משלנו – לא היה לנו; קיבוץ תרומות – לא 
נראה לנו ֵראלי )מי יתרום?(. מה עושים? החלטנו 
שנפנה לאנשים ונגייס 'מלווה בנייה'. ושם הענקנו 
הדפסנו   .'500 'מבצע  שיזמנו:  הגיוס  לפעולת 
1000 כרטיסי הלוואה. ערכו הנקוב של כל אחד 
שיעמיד  מי  כל  ישראליות.  לירות   500 מהם: 
כרטיס  יקבל   – הנקוב  בסך  הלוואה  לרשותנו 
הלוואה, ובבוא יום הפירעון – נחזיר לו את כספו. 
למלווים  פנינו  להחזיר.  התקשינו   – היום  ובבוא 
 – והיו  לבקשתנו,  שנעתרו  היו  ארכה.  וביקשנו 
בחזרה,  הכסף  את  דרשו  לא  הזמן  חלוף  שעם 
האשקוביות  שש  למענק.  הפכה  וההלוואה 
הוצבו אחר כבוד על משטחי הבטון של המחנה 
של  האולפנה  תחום  בתוך  גמור,  הלא  הירדני 
היום. מתברר שלמצוקה יש גם צדדים חיוביים: 
כספית  תמיכה  לנו  הייתה  שלא  העובדה 
מהמוסדות הרשמיים, אילצה אותנו לחפש סיוע 

'מן הגורן ומן היקב', להיות יצירתיים ויוזמים. 
עבודה מקומית

היה  ימים  באותם  רבה  חשיבות  לו  שייחסנו  עניין 
לא  כולו.  היום  במשך  בעפרה  התושבים  נוכחות 

 לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
 אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
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רצינו שהיישוב יהיה חי ושוקק רק בלילות, ויהפוך 
הפוליטיים  מתנגדינו  גם  בימים.  רפאים'  ל'עיר 
אינה  שעשייתנו  להוכיח  כדי  פגמים  בנו  שחיפשו 
לקבלת  אותנו  הניעו   - ממש  של  התיישבות 
ההחלטה שקיבלנו אז: להעדיף משפחות שלפחות 
ההחלטה  בבסיס  במקום.  עובד  הזוג  מבני  אחד 
לכולם,  התאים  לא  היישום  אבל  נכון,  רעיון  עמד 
והיו משפחות שבשל קביעה זו, לא הגיעו ליישוב. 
גם ישראל הראל, שהצטרף מאוחר יותר, הקים את 
משרדי "מועצת יש"ע" וייסד את עיתון "נקודה" כאן 
אני  מאוד.  חיובית  הייתה  האווירה  בירושלים.  ולא 

חושב שההחלטה שקיבלנו אז הייתה נכונה.

הי דרומה לסיני
עם ההכרזה על הנסיגה מחצי האי סיני, בעקבות 
החתימה על חוזה השלום עם מצרים, הצטרפנו, 
לקבוצה  מעפרה,  נוספות  ומשפחות  אנחנו 
הנסיגה  לעצירת  "התנועה  מטעם  שהתגבשה 
מסיני". אורי אליצור התמנה להיות המנכ"ל של 
התנועה. הקבוצה הראשונה שהתארגנה זמן מה 
הפנויים  בבתים  והתיישבה  לימית  ירדה  לפנינו, 
בעיר. אנו, הקבוצה השנייה, הצטרפנו למשפחות 
נוספות  ולמשפחות  מעפרה  וגרנית  רסיס-טל 
ממקומות אחרים. הגענו לתלמי יוסף, שהיה אז 
יישוב חדש בחבל ימית. ישבה בו אז קבוצת עולים 

המקום  את  לנטוש  שעמדו  אפריקה,  מדרום 
שאליו הגיעו זמן קצר קודם לכן. חלקם אף לא 
נכנסו לבתים כדי לחסוך מעצמם את הטראומה 
הנטישה  תכנית  מהם.  ביציאה  להם  שתיגרם 
החיים  הבדואים  שמא  חשש  עוררה  שלהם 
ישתלטו על היישוב. כדי למנוע מהחשש  באזור 
המועצה  עם  בתיאום  עברנו,   - להתממש  הזה 
שהותנו  שננטשו.  בבתים  להתגורר  האזורית, 
המאבק  כזכור,  חודשים.   8 ארכה  יוסף  בתלמי 
על ההתיישבות בסיני לא צלח, ועם זאת, למדנו 
הרבה. זו הייתה ההקדמה הכואבת לגירוש שיגיע 

ברבות השנים – הגירוש מגוש קטיף.
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המטה יום פקודה מ ש ר ה ו ת  ו ב ד נ ת ה ל
0 5 2 - 3 1 9 1 9 0 2

www.ofra1.co.ilעפרה דורשת

בשישה בפברואר, י' בשבט, בולדוזרים יעלו על עפרה ויבואו להרוס תשעה בתים בלב היישוב.
בחרנו בך כדי לחזק את ההתיישבות ולא כדי להחריב אותה!

עפרה לא תהיה לבד, אוהבי ישראל וההתיישבות בכל מקום 
יעמדו איתה מול הבולדוזרים.

מועצת יש"ע

עפרה דורשת חוק וצדק

ימים

נותרו
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שמוליק שופ
הזה.  החשוב  הסרטון  על  חברים  ויקר  כבוד 

שיתפתי!

אילנה אזרזר
על  מוותרת  הייתי  בונים,  אנחנו  את  קונה  אני 

הם רוצחים.

Liam Akiva
לתרגם לאנגלית ולהפיץ בכל הרש

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות 159,201 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 9 בינואר

אהבתי · הגב · שתף

K 1.8 אנשים  אוהבים את זה

890

הם רוצחים - אנחנו בונים
**הפיצו**

==
ואנחנו לא  בשנים האחרונות שברנו את המשוואה. הם רוצחים 

בונים. לא ביהודה ושומרון, לא בירושלים עיר הבירה שלנו.
התשובה הביטחונית לפיגוע אתמול היא אכיפה, ענישה ומניעה.

התשובה הציונית לפיגוע היא בנייה, בנייה ועוד בנייה.
כי אין שום דרך לעצור את המפעל הציוני.

==
http://bit.ly/2j95Rlw >--- לינק לסרטון ביו-טיוב

http://bit.ly/2c6H2q3 >--- תרמו למאבק למען הציונות
==

אנא הפיצו
ישראל שלי

עושים ציונות

הסרטון הופק בסיוע מועצה אזורית מטה בנימין

Shlomo Blass Rogatka :הפקה
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מה יקרה

חוגגים 3 לקפה בשלייקס / כ’ בטבת 18 בינואר
קפה בשלייקס חוגגים עונה שלישית של פעילות 

עשירה ומגוונת ואתם מוזמנים לערב שירה בציבור 
עם גבי ברלין. 18:00 התכנסות וכיבוד קל, 19:00 

תחילת ערב שירה. באולם מתנ”ס גוש עציון, 
מחיר: 30 ₪. לפרטים: 02-9937999

עדן הראל ועודד מנשה בבית חג”י / כ’ בטבת 18 בינואר
הרצאה מרתקת ומשעשעת על הזוגיות המתוקשרת של עדן 

הראל ועודד מנשה ההצלחה, החיפוש, ההתקרבות לדת, 
הסביבה המופתעת והתמודדות היומיומית. שעה של סיפורי חיים 

משעשעים מרגשים ובעיקר מעוררי מחשבה. באולם קול רינה 
kehila@bhaghy.com :בשעה 20:30. 30 ₪ לאדם. לפרטים

רביעי | 18 בינואר

נוף השחר
27 דקות מירושלים

הצטרפו למשפחות שכבר רכשו בית צמוד קרקע בסטנדרט בניה איכותי 
המשתלב בנוף קסום | רק 27 דקות מירושלים בשכונת נוף השחר בכוכב השחר 

בקהילה דתית לאומית צומחת  

27ויש לכם בית         דקות מירושלים

 לפרטים אמיר 054-2048322 
צמוד מדד 11.16

דו משפחתי | 122 מ"ר | 4 חד'

₪1,095,000

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

ירושלים מעלה
אדומים

אריאל
נוף 

השחר

נוף השחר
27 דקות מירושלים

 4
אחרוניםבתים 
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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, תקוה דגן 

תמונות:  dr. avishai teicher,  דוברות קריתארבע חברון, אסתר אלוש דוברת מ.א 
שומרון הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות: perla@myesha.org.il  |  אין 

המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

שקד ביקרה  איילת  שרת המשפטים  דין וחשבון 
במטרה  שלישי  ביום  וחברון  ארבע  בקריית 
ומדיניות  משפטיות  סוגיות  על  מקרוב  לעמוד 
העומד  ליישוב  לסייע  אפשרויות  ולבדוק  בחברון 
ביקרה  השרה  קשים.  ובאתגרים  בהתמודדות 
היהודים  באדמות  המכפלה,  במערת  היתר  בין 
בבית  אבינו,  אברהם  בשכונת  הסיטונאי,  בשוק 
משפטיות  סוגיות  נבחנו  בסיור  ועוד.  ולאה,  רחל 
שאינן  בחברון,  היהודית  להתיישבות  הקשורות 
מקבלות מענה כבר זמן רב. שקד אמרה כי "דווקא 
בימים שבהם העולם בוחר לגנות את ישראל על 
הבנייה, אני בוחרת לבוא ולחזק את היישוב היהודי 
בחברון. לא ייתכן שהבניה בחברון תקועה כל כך 
שרת  הוסיפה  המכפלה  במערת  שנים".  הרבה 
המשפטים ואמרה: "מהמקום הזה, אני רוצה לומר 
- החל מעוד עשרה ימים נגמרים התירוצים. צריך 
יהודה  ואת  ירושלים  את  לפתח  ולבנות.  לבנות 

ושומרון. כי זהו ביתנו. זוהי זכותנו".
מהפכת התחבורה הציבורית  נוסעים חופשי 1# 
פועל  מהשבוע  לדרך.  יצאה  חברון  הר  ביישובי 
מערך תחבורה ציבורית חדש, ביישובי הר חברון, 
חדישים,  אוטובוסים  הפעלת  השאר  בין  שכולל 
הנוסעים,  לצרכי  המותאמים  משודרגים  קווים 
בכל  הנסיעה  ובתדירויות  במסלולים  שיפור 
באזור  החדש,  הקווים  מערך  ועוד.  האשכול  קווי 
"אגד  חברת  ידי  על  לראשונה  יופעל  חברון  הר 
התחבורה.  משרד  של  במכרז  שזכתה  תעבורה" 
ידי  על  ולוותה  כשנתיים  ארכה  התכנית  בניית 
חברון  הר  אזורית  מועצה  התחבורה,  משרד 
אב  תכנית  וצוות  האזרחי,  המנהל  ובשיתוף 
כשישים  התכנית  עלות  ירושלים,  לתחבורה 
. ראש  1 מיליון ש"ח שהגיעו ממשרד התחבורה 
עבורנו,  עצומה  מהפכה  "זו  דמרי:  יוחאי  המועצה 
אדיר  צמיחה  מנוע  תהווה  ה'  שבעזרת  מהפכה 
קידם  שאישר  כץ  ישראל  לשר  מודה  אני  לאזור. 

ומימן את התכנית החדשה". 

נוסעים חופשי 2# בשבוע שעבר התקיימה חנוכת 
החברה  במתחם  תעבורה"  "אגד  של  המשרדים 
של  בהשתתפותו  ארבע-חברון  קריית  הכלכלית 
במהלך   . 2 כץ  ישראל  והתחבורה  המודיעין  שר 
במערת  וסיור  לתפילה  כץ  השר  הגיע  הביקור 
הרפורמה  השקת  התקיימה  מכן  ולאחר  המכפלה 
בתחבורה הציבורית וחנוכת משרדי "אגד תעבורה" 
בעיר. השר ברך על המהלך ואמר: "אברהם אבינו 
היה איש של חזון ואנחנו מגיעים לכאן להגשים את 
חזונו ומובילים מהפכה בתחבורה ובתשתיות בעיר 
מצטרפת  הציבורית  בתחבורה  הרפורמה  האבות. 
ארבע- בקרית  מובילים  שאנחנו  רבים  לפרויקטים 

חברון בפרט וביהודה ושומרון ככלל". ראש המועצה 
לו על מאמציו  והודה  לוינגר ברך את השר  מלאכי 
הרבים להסדרת מערך התחבורה הציבורית באזור.

יוצאים לשטח הקמפיין להחלת הריבונות במעלה 
רגבים  ותנועת  יש"ע  מועצת  שמובילים  אדומים 
יחד עם שדולת ארץ ישראל בכנסת צובר תאוצה 
גם  נוער בהם  בני  רגעי ההכרעה. עשרות  לקראת 
מרכזיות  לנקודות  השבוע  יצאו  היהודי  הבית  נוער 
בירושלים תחת הכותרת ״מעלה אדומים ישראלית״ 
הריבונות  מגילת  על  ושבים  עוברים  והחתימו 
הדורשת להחיל את הריבונות הישראלית על העיר 
. על מגילת הריבונות חתמו כבר אלפי בני אדם  3

דרך אתר ייעודי ובראשם שרים וחברי כנסת. נוער 
הקרובים  בשבועות  ויצאו  ימשיכו  היהודי  הבית 
בפעילות  הארץ  ברחבי  מרכזיים  צמתי  לעשרות 
הסברה בנושא החלת הריבונות על מעלה אדומים. 
אסף ג'ייסון, בן 16 מגוש עציון, שריכז את הפעילות 
לא  כנוער  "אנחנו  אמר:  להחתים  לשטח  ויצא 
מסוגלים שלא לקחת חלק בפעילות הזאת. דווקא 
עכשיו כשכל העולם מפקפק בריבונותנו על יהודה 
גם  וברורה  אמתית  אמירה  להציג  חייבים  ושומרון 
מאתנו, הדור הצעיר. ריבונות היא התשובה היחידה 
בהמוניו  מתגייס  הנוער  ולכן  האו"ם  להחלטת 

למשימה חשובה זו".

סייר  אתגר  חיים  והכתב  המגיש  אמיתי  אתגר 
נעים  "שומרון  מפרויקט  כחלק  בשומרון  השבוע 
. אתגר  4 להכיר" של המועצה האזורית שומרון 
יוסי  שומרון  האזורית  המועצה  ראש  עם  נפגש 
דגן בברקן, טעם יין ביקב "טורא" עטור הפרסים, 
והגיע  ברקן  תעשייה  באזור  במפעלים  ביקר 
לתצפית שלושת הימים על רכס איתמר. אתגר 
הגיע לשומרון שבועיים לאחר שכתב את הטור 
התגובות  מבול  את  מתאר  הוא  בו  המפורסם 
מצד  מימין  החיבוק  את   - להתמודד  נאלץ  עמו 
אחד והתמיהה עד ביטויים של אלימות מילולית 
הסיור  על  אתגר  המליץ  הסיור  משמאל. בסיום 
חלק.  ראינו  מספיק,  ראינו  "לא  ואמר:  בחמימות 
היה מאוד מעניין, גם מאוד מלמד, וראינו שיש פה 
הרבה מה להציע מעבר למה שאנחנו מכירים או 
וזה לא הוגן שאני  מעבר למה שחלקנו מכירים, 
ממליץ, כי ראיתי את הדברים הכי שווים פה אבל 

זה הרבה יותר ממומלץ”.
"מתחברים  תוכנית  חברי  המונים  תקשורת 
בשומרון,  אריאל  באוניברסיטת  בקמפוס" 
המשלב צעירים בעלי צרכים מיוחדים בהשכלה 
התקשורת  סדנת  את  השבוע  חתמו  גבוהה, 
חדשות  באולפני  בביקור  להם,  שהועברה 
הכירו  הסיור  במהלך   . 5 אילן  בנווה   2 ערוץ 
למדו  מקרוב,  האולפן  את  התוכנית  משתתפי 
על השיטות בהן חברת החדשות משתמשת על 
אחד.  באולפן  שונות  תכניות  תשע  לצלם  מנת 
המצלמות.  מול  תוכן  הגשת  פיילוט  ערכו  ואף 
עמי,  בן  עודד  עם  המשתתפים  נפגשו  בסיור 
העניקו  הסיור,  בתום  ולדמן.  ואייל  מיטלמן  בן 
קשמן  ואבי  ארבל אלוני  החניכים למנהלי הסיור 
קבוצתית  תמונה   - שי  החדשות  חברת  ולצוות 
ממוסגרת עם חתימותיהם. את סדנת התקשורת 
כפר  חברי  ניהלו  בקמפוס",  "מתחברים  לחניכי 
הסטודנטים אריאל - טל רוט ואושריאל בן עמרם.

מה קורה?

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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