
1  יש”ע שלנו 

סוף פרשת שמות נראה כי משה ב
לריבונו  קשות  בטענות  בא  רבנו 
של עולם על ששלח אותו לדבר 
הרעות  למה  ה’  “ויאמר,  פרעה:  עם 
זה שלחתני? מאז באתי  ולמה  לעם הזה 
הזה  לעם  הרע  בשמך  לדבר  פרעה  אל 
הרי  וקשה,  עמך”.  את  הצלת  לא  והצל 
כשהקב”ה הטיל על משה את השליחות 
הוא הכין אותו לכך בפירוש: “ואני אחזק 
את ליבו ולא ישלח את העם...”. הקב”ה 
מודיע למשה שהוא עומד להכביד את לב 
אם  ישלח את העם,  ולא במהרה  פרעה, 

כן, על מה יוצא הקצף של משה?
נראה לתרץ זאת בכך שמשה ידע שתהליך 
הגאולה יהיה מורכב ומלא עיכובים, אך 
גזרותיו  את  יכביד  שפרעה  לו  נאמר  לא 
על העם כתוצאה מדבריו של משה, ולכך 

לא היה מוכן.
כאן נשאלת השאלה, מדוע סובב הקב”ה 
את הדברים כך שהמצב הפך קשה יותר 
בעקבות פנייתו של משה לפרעה? מדוע 
חז”ל  מסבירים  יותר?  לעם  פרעה  הרע 
כי כאשר משה רבנו בא לבני ישראל עם 
בשורת הגאולה - הם האמינו לו, “ויאמן 
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טראמפ  דונלד  ארה”ב  נשיא 
נכנס בימים אלו לבית הלבן יחד 
עם הממשל החדש שלו. בניגוד 
מצפים  אנו  הקודם,  לממשל 
את  לחדש  ישראל  מממשלת 
ובקעת  שומרון  ביהודה  הבניה 
בארץ  אחיזתנו  לחיזוק  הירדן 
לתת  טראמפ  ומממשל  ישראל, 
גב חזק למדיניות זו. בימים בהם 
החלטת  את  זוכרים  עוד  אנו 
בהצבעה  להימנע  ארה”ב 
ומוועידת  הביטחון  במועצת 
חדשה  לרוח  מצפים  אנו  פריז, 
הלבן.  בבית  החדש  מהממשל 
עידן  מה   – בישעמדה  השבוע 

טראמפ יכול להביא איתו.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  שמות

להיות פועלים עם א-ל
הרב ניצן ימין
ראש ישיבת בנ”ע מטה בנימין

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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בשעות אלה, בהן אתם אוחזים עלון זה בידיכם, 
הרבה  ארה”ב.  לנשיא  טראמפ  דונלד  מושבע 
אנשים חיכו לרגע הזה, אשר יותר מאשר שהוא 
מתבטא בכניסתו לתפקיד של טראמפ הוא טומן 
אובמה.  ממשל  תקופת  של  סופה  את  בתוכו 
ומייגע,  ארוך  בחירות  מסע  של  בסופו  ואכן, 
בשערי  טראמפ  ייכנס  הזוי,  גם  שיאמרו  מי  ויש 
המעצמה  את  ויוביל  בוושינגטון  הלבן  הבית 

האמריקאית בארבע השנים הבאות לפחות. 
כפי שראינו בשבועות האחרונים, ההשלכות של 
להיות  יכולות  ישראל  על  האמריקאי  הממשל 
מהצבעה  להימנע  רק  מספיק  משמעותיות.  די 
אחת באו”ם כדי לפגוע בתדמיתה של ישראל. 
של  ונשנות  החוזרות  הצהרותיו  כך,  בשל 
נותנות לחלק  ישראל וממשלתה  טראמפ בעד 
ולהרגיש  בכיסאותיהם  להתרווח  מהישראלים 
די בנוח לגבי מדיניותו של טראמפ כלפי ישראל. 
להתרווח,  סיבה  יש  באמת  כי  נראה  הנייר,  על 
פרו- להיות  אמור  טראמפ  הנתונים  כל  פי  על 
את  להעביר  התחייב  הוא  לחלוטין:  ישראלי 
עם  התחתנה  בתו  לירושלים,  ארה”ב  שגרירות 
חיים  אורח  על  שומרים  והם  התגיירה  יהודי, 
יהודי, האנשים שהוא החליט לשמור קרוב אליו 
הוא  ובנוסף,  יהודיים  הם  אף  החדש  בממשל 
דייוויד  הקרוב  יועצו  את  לכאן  לשלוח  החליט 
שגריר  להיות  כדי  גדול,  ישראל  אוהב  פרידמן, 

ארה”ב בישראל.
של  התבטאויותיו  גם  שסביבו,  מהאנשים  יותר 
ישראל  למען  טרום-הבחירות  עצמו  טראמפ 
לא נשארו בגדר אמירות כלפי חוץ בלבד ויחד 
מגדיר  אשר  עמדה  מסמך  נוסח  פרידמן  עם 
טראמפ  ממשל  של  העתידית  המדיניות  את 
כלפי ישראל. לפני מספר חודשים כתב פרידמן 
כי  פוסט"  ב"ניו-יורק  שהתפרסם  במאמר 
מי  לכל  הברורה  הבחירה  הוא  טראמפ  "דונלד 
שתומך בישראל ... טראמפ יתמוך בישראל אם 
של  החלטה  כל  יכבד  הוא  יתמכו.  הישראלים 
כולם אם הדבר  ישראל, אבל הוא סקפטי כמו 
אפשרי. הוא לא יכפה דבר על ישראל". מה יותר 

טוב מזה.
בעבר  שאמר  כפי  המרכזי,  המסר  טמון  כאן 
“עתידנו  בן-גוריון:  דוד  ראש הממשלה הראשון 
יעשו  במה  אלא  הגויים  יאמרו  במה  תלוי  אינו 
לקבל  צריכה  ישראל  ממשלת  היהודים”. 
החלטה על הפסקת המדיניות שהכתיב אובמה 
ברוח  לפעול  ולחזור  אחת”  לבנה  לא  “אף  של 
הציונות כפי שפעלה מאז ומתמיד. אין דבר יותר 
בירושלים  הבנייה  חידוש  מאשר  וציוני  מוצדק 
ובהתיישבות, החלת ריבונות באזור ושמירה על 

האינטרסים של מדינת ישראל. 
כפי שאמר פרידמן בציטוט שהבאנו קודם, וכך 
טראמפ  הנשיא  העמדה,  במסמך  נקבע  גם 
של  להחלטות  מלאה  תמיכה  לתת  מתכוון 
הבטחה  כמובן  כאן  אין  ישראל.  ממשלת 
לתמיכה  מצפים  אנו  אך  לכך,  מוחלטת 
פעם.  אי  כאן  שהייתה  ימנית  הכי  בממשלה 
את  תחזק  מארה”ב  שנושבת  האחרת  הרוח 
כלפי  וגם  פנים,  כלפי  גם  בישראל  הממשלה 
הוא  הישראליים  האינטרסים  שמירת  העולם. 

האמריקאי,  לממשל  גם  אלא  לנו,  רק  לא  טוב 
התיכון  במזרח  חשובה  בת-ברית  מקבל  אשר 
היא  הישראלי  האינטרס  על  אמתית  ושמירה 

החלטה טובה גם לאמריקאים.
עם  יותר  טובים  ליחסים  ובתקווה  כך,  מתוך 
כניסתו  עם  אותו  מברכים  אנו  טראמפ,  ממשל 
ואנשיו  שהוא  מצפים  אנו  החדש.  לתפקיד 
טובים  לימים  ארה”ב  את  לנווט  ידעו  בממשל 
יותר יחד עם דאגה למדינת ישראל ולשמירתה 
מפני כל מי שבא לפגוע בנו. לא בכדי פנו אלינו 
נציגי הממשל החדש וארגונים ציוניים בארה”ב 
והזמינו את נציגי מועצת יש”ע לטקס ההכתרה 
נציגי  ישתתפו  לראשונה  החדש.  הנשיא  של 
מועצת יש”ע - עודד רביבי ראש מועצה מקומית 
ובני  יש”ע  מועצת  של  חו”ל  דסק  וראש  אפרת 
- באירוע  עיריית מעלה אדומים  כשריאל ראש 
ושומרון  יהודה  תושבי  את  וייצגו  זה,  משמעותי 
רצון  מתוך  הארץ.  בכל  ההתיישבות  ותומכי 
בין  היחסים  לשיפור  שלנו  התקווה  את  להביע 
מדינת ישראל וההתיישבות לממשל האמריקאי. 

Make Israel great again 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

המושל האקבי, נציג המפלגה הרפובליקנית, מניח אבן פינה לשכונה במעלה אדומים, לפני שבועיים
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עכשיו כל החלומות מתגשמים!
דירת פנטהאוז ענקית | 182 מ"ר | במרכז היישוב עלי 

שלמה 052-8109575

המשפחה מתרחבת?

מה זאת אומרת?
 הפרויקט כבר מאוכלס ברובו ואנחנו יכולים לעבור בקרוב!

 וואלה לא? קבלו: 

אז תתכוננו, זה כבר יותר קרוב ממה שנדמה לכם

ויש מקום לכולם!

אמא, אבא, אחותי הקרציה, פיפס, אחי החייל.....

יופי שמצאתם בית, אבל מתי האיכלוס??

אנחנו כבר מזמינים את עצמנו אליכם לשבת!

גם אנחנו באים

מה??? אני לא מאמינה!!

אחותי הקרציה:

אבא

אחי החייל
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 1,219,000 בלבדבמחיר  ₪

בני-ישראל”,  את  ה’  פקד  כי  וישמע  העם, 
אך לאחר מכן, ברגע המבחן, בדרך לפרעה, 
אחד  נשמטים  העם  ומנהיגי  העדה  זקני 
אחד, ומשה ואהרן מוצאים את עצמם לבד 
מול פרעה: “ואחר באו משה ואהרן ויאמרו 
לקחו  לא  הציבור  מנהיגי  פרעה...”  אל 
אחריות ונשמטו להם אחד אחד לבתיהם, 

ולכן הרע לעם.
את הדברים האלו שמעתי לפני שנים רבות 
מהרב בנימין הרלינג זצ”ל, שהוסיף ואמר: 
אילולא דמיסתפינא הייתי אומר, שכך גם 
המלחמה,  שלפני  באירופה  בתקופתנו 
ישראל  בעם  הפצירו  והגר”א  הבעש”ט 

לעלות לארץ כי פקד ה’ את עמו, אך רובם 
לא נענו. ייתכן, הוסיף הרב הרלינג ואמר, 
למנהיגים,  שומעים  היו  העדה  זקני  שאם 

אולי הכל היה נראה אחרת, מי יודע.
לעניות דעתי, יש כאן תביעה גדולה מאתנו, 
הזוכים לחיות בדור של אתחלתא דגאולה 
לקחת אחריות מעשית לבניין ארצנו וערי 
ראשית  לתהליך  נאמנים  להיות  אלוקינו, 
להודיע  א-ל  עם  ולפעול  גאולתנו  צמיחת 
בהתיישבות,  המגולה,  הקץ  דברת  את 
עד  החיים,  תחומי  ובכל  בביטחון  בחינוך, 

לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
ואוסיף עוד, שהרמב”ן כתב במבוא לספר 

הגלות  “ספר  אותו  מכנה  הוא  כי  שמות 
אינה  הגאולה  שעת  כי  וכתב  והגאולה” 
רבים,  שחושבים  כמו  ממצרים,  היציאה 
הוא  ברוך  הקדוש  בהתגלות  אינה  היא 
לא  ואפילו  סיני  הר  במעמד  ישראל  לעם 
הייתה  ישראל, אלא כאשר  בכניסה לארץ 
ישראל  בני  בקרב  במשכן  השכינה  שורה 
הרי שאז “נחשבו גאולים”. לכל אחד ואחד 
מאתנו יש יכולת להשפיע על שכינה זאת 
מתוך  יבואו  שאם  שלנו,  המעשים  ידי  על 
עבודת ה’, וכוונה לגאולה שלמה יקרבו את 

הגאולה השלמה.

המשך מעמוד השערלהיות פועלים עם א-ל
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עולים לעלי
קיומן  על  והוכרז  הממשלה  הופלה   1984 באביב 
העבודה  שמפלגת  החשש  בשל  בחירות.  של 
להגדלת  הזמן  נגד  במרוץ  הוחל  לשלטון,  תחזור 
הפעילות  אפשר:  עוד  כל  ההתיישבות  מפעל 
דיור  יחידות  בניית  כללה  והקדחתנית  המואצת 
נוספות ביישובים הקיימים, ובד בבד הקמת יישובים 
חדשים. באותה עת עבדתי ב"אמנה" והייתי אחראי 
ליישובים החדשים. במסגרת תפקידי, הייתי שותף 
למחשבה שבין שכם לרמאללה צריך להקים יישוב 
עירוני שאוכלוסייתו תמנה עשרות אלפי תושבים. 
המחשבה לא נשארה 'באוויר'. היא כללה גם חיפוש 
והרעיון  כזה,  יישוב  להקמת  מתאימה  'משבצת' 
בו  נמצא  שכיום  במקום  להקימו  היה  שהסתמן 
היישוב עלי. אפילו ֵשם ניתן לו אז: "גבעת הלבונה". 
הקמת  היישוב  להקמת  קדמה  לא  החיפזון,  בשל 
אחר  פעולה  דגם  לאמץ  החלטנו  כמקובל.  גרעין 
פלוגות  העובדת:  מההתיישבות  למדנו  עליו  שגם 
'גדודי העבודה'. לפני קום המדינה, כשרצו להקים 
למשימה  לגייס  נהגו  חדשה,  התיישבות  נקודת 
משפחות מבוגרות יחסית, בעלות ניסיון. הללו עזבו 
את בתיהן הנוחים בהתיישבות ובאו למקום החדש 
אותה שנה, הקימו  לשליחות למשך שנה. במשך 
בכל  השתמשו  כך  ולצורך  החדש,  היישוב  את 
שבו  התבסס,  וכשהיישוב  בעבר,  שרכשו  הניסיון 
אותן משפחות לבתיהן, או, לחלופין, התגייסו שוב, 
כדי להקים יישוב נוסף. להקים יישוב ולהשתקע בו 
– הגם שזהו תהליך קשה, הוא טבעי. לנדוד מנקודה 
יישוב כאילו אתה קבלן עבודה –  לנקודה, להקים 
לפעול  צריכים  שהיינו  כיוון  אבל  שבעתיים,  קשה 
הבחירות,  לפני  הכול  להקים  ולהספיק  במהירות 
וגרעין, כאמור, לא היה, ראינו בדגם 'גדודי העבודה' 
פתרון: החלטנו לחפש משפחות שתבואנה ליישוב 
החדש לשנה. החיפושים החלו. פניתי למשפחות 
ראשונה  קבוצה  ובשילה.  השחר  בכוכב  בעפרה, 
של כ-8 משפחות התגבשה. ואז התברר לי שכל 
היה  למשימה,  'לגייסו'  וניסיתי  אליו  שפניתי  מי 
משוכנע ששמע ממני, אף על פי שברור לי שהדבר 
לא יצא מפי, שגם אני הולך לשם. לא נעים לאכזב 
"תראי,  לה:  ואמרתי  לאשתי  פניתי  טובים.  אנשים 
הם חושבים שגם אנחנו מצטרפים...". הצטרפנו גם 
אנו. לשנה. השנה חלפה, אבל הביסוס המיוחל לא 
הגיע. הרגשנו אחריות גדולה לגורל המקום. חשבנו 
נחזור  ואחריה  שנה,  עוד  רק  "נישאר  לעצמנו: 

הביתה, לעפרה". ומאז אנו פה.
כיצד מגייסים משפחות?

ליישוב. במשך השנה  בי"ד באלול תשמ"ד עלינו   
פשוט  היה  לא  וזה  משפחות,  לכאן  למשוך  ניסינו 
ממתינות  כאילו  ריקות,  עמדו  הדיור  יחידות  כלל. 
סבירות  היו  הן  שתבואנה.  המשפחות  לכל  אתנו 
היו  הן  מ"ר.   48 ששטחן  אשקוביות  בהחלט: 
מחוברות לזרם המים, אבל זה היה בערך כל מה 
- גם  ובאין דרך  שהיה כאן. דרך לכאן לא הייתה, 
מתח  לקו  חיבור  היה  לא  ציבורית;  תחבורה  לא 

התקציב  שאת  גנרטור,  ורק  חשמל,  חברת  של 
הציונית", טרטר  קיבלנו מ"ההסתדרות  להפעלתו 
היה  מהמשפחות  לחלק  במשורה.  חשמל  וסיפק 
מעמד.  החזיקו  לא  והן  זו  במציאות  מאוד  קשה 
היחיד  התקציב  היה  הגנרטור  להפעלת  התקציב 
לא  היישוב  לפיתוח  אחרים  תקציבים  שקיבלנו. 
היו. רצינו שעלי תיראה יפה, שתהפוך ל'אטרקציה' 
למטרה  הכסף  את  נוספות.  משפחות  ותמשוך 
החשובה הזאת היה עלינו להשיג בעצמנו. חסכנו 
שעות   8 רק  הגנרטור  את  והפעלנו  בדלק  אפוא 
שגם  הייתה  הזה  הצמצום  משמעות  ביממה. 
חשמליים.  חימום  אמצעי  מפעילים  לא  בחורף 
לאפייה  או  לכביסה  מיועדות  הגנרטור  שעות 
לקראת שבת. בלילה שררה כאן עלטה מוחלטת. 
כיבוי האורות היה חד-משמעי ובלא כל חריגים או 
טובות. את  חיינו כמה שנים  כך  מן הכלל.  יוצאים 
הכסף שחסכנו השקענו בגינון: נטענו עצים ושתלנו 
סביבת  של  מראה  למקום  שישוו  כדי  מדשאות 

מגורים מודרנית ומפתה. 

'הזריחה בעלי'
התחלנו בפרסום היישוב. הקשנו על דלתות בתים 
אבל  בית',  'חוגי  וקיימנו  ובירושלים  אביב  בתל 
לקיים  החלטנו  בלבד.  חלקית  הייתה  ההצלחה 
ישראל,  עם  את  לעלי  שיביא  מכונן,  גדול,  אירוע 
כדי  הציבור,  בתודעת  היישוב  שם  את  ויצרוב 
שממנו והלאה, כל מי שישמע את השם 'עלי' לא 
ישאל ולא יתפלא. הוא ידע ויכיר. נעזרנו בשירותיו 
האירוע  את  לפרסם  הציע  והוא  פרסומאי,  של 

המועד  לחול  תוכנן  האירוע  בעלי'.  'הזריחה  בשם 
והוגדר כהנחת אבן הפינה   )1985( סוכות תשמ"ו 
היה  בלבד.  אשקוביות  בו  היו  אז  שעד  ליישוב 
לגיטימציה,  ולקבל  ממלכתיים  להיות  חשוב  לנו 
לוי.  דוד  דאז  השיכון  שר  את  להזמין  רצינו  ולכן 
השר ניאות לבוא ולכבדנו בנוכחותו. ביום האירוע 
הופיע  קרליבך  שלמה  הרב  רבבות.  לעלי  נהרו 
כדרכו,  פורת,  חנן  האמנותית;  מהתכנית  כחלק 
הלהיב בדבריו את ההמונים, ו-6 צנחנים ששכרנו 
ממועדון צניחה כלשהו, צנחו עלינו ממרום. הרגשנו 
התרוממות רוח. האירוע הסתיים, והמוני האורחים 
האירוע,  זאת,  ובכל  לבד...  נשארנו  לדרכם.  נפוצו 
שנים  חשוב.  היה  דיספרופורציוני,  במכוון  שהיה 
רבות אחריו עוד שמעתי אמירות מפי מבוגרים ובני 
נוער: "אני הייתי בזריחה בעלי". האירוע הניב פרי: 

עלי על המפה.
לחיות בצוללת

נראים  הם  הפיזיים  ההיבטים  על  כשחושבים   
קשים מאוד, אבל לדעתי הדבר הקשה ביותר היה 
חיים  פירושם  קטנה,  בקבוצה  החיים  הבדידות: 
אנושי.  בלתי  כמעט  מאוד.  גדול  לחץ'  'סיר  בתוך 
בצבא עושים מיונים קפדניים ליחידות המיוחדות. 
בודקים מי יכול לחיות בצוללת עם צוות קטן... פה, 
חיינו רק 29 משפחות עם כל הבעיות. מי שסבלו 
יותר מכולם היו הנשים. הגברים היו יוצאים לעבוד 

ומתרעננים. הנשים נשארו כאן.
את  שימש  והוא  כאן,  היה  בלבד  אחד  טלפון 
פעמיים  רק   - בלבד  שילה  עד   - אוטובוס  כולנו; 
קיבלנו  עפרה.  היה  באזור  המרכזי  המקום  ביום. 
להסעות  ששימש  טנדר  הציונית"  מ"ההסתדרות 
הבכורה,  בתי  ביניהם  הגדולים,  הילדים  לילדים. 
המשיכו ללמוד בגן בעפרה. את הקניות המשכנו 
לערוך במכולת של עפרה. שלחנו, ברכב ההסעה 
בעל  קניות.  רשימת  ובהם  סלים  הילדים,  של 
הפרות  את  בוחר  היה  תנעמי,  שלמה  המכולת, 
והירקות הטריים והמשובחים שברשותו, שם אותם 

בסלינו, וְמַשְּׁגָרם אלינו באהבה. 
הקשר החברתי היה חשוב מאוד. כולם היו קשורים 
דבר.  לחברו  יחסר  שלא  דאג  אחד  וכל  לזה,  זה 
היינו תלויים איש ברעהו בכל עניין, כולל בסידורים 
נשאר  ומי  נוסע  מי  ביררנו  תמיד  ביותר.  הקטנים 
ועוד כהנה וכהנה. כל זה  לַשָּבת כדי שיהיה מניין 
גרם לנו להיות בלחץ. היינו חייבים להתחשב בכל 

דבר ובכל אחד. 
בשנים  מאוד  הקפדנו  שעליו  הדברים  אחד 
המשותפת.  השלישית  הסעודה  היה  הראשונות 
חברים.  מאספת  יותר  מגבש  אירוע  הייתה  היא 

 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

סיפורו של משה מרחביה חלק ב׳
עפרה - עלי

"אני הייתי בזריחה בעלי". חול המועד סוכות, 1985

באדיבות לוזית אודסר

מדור
המייסדים

// מראיינות: חמדת שני 
ולשם סלע 

עמוד השער של גיליון 92 של ביטאון 
"נקודה" בהשראת צילום מהאירוע, 1985

באדיבות ארכיון עפרה



5  יש”ע שלנו 

זאת  ובכל  נעימה.  אווירה  והייתה  יחד  שרו  כולם 
לאספות  לבוא  המשכתי  הראשונות  בשנתיים 
חברים בעפרה. הרגשתי צורך להשתתף בדיונים 

המעצבים את הבית. 
ועדות קבלה

גדול.  יישוב  בעלי  להקים  היה  הראשוני  הרעיון 
תפיסה  גדול.  היה  לרשותנו  שהיה  השטח  גם 
התיישבותית זו הייתה בבחינת אנטיתזה לוועדות 
הקהילתיים  היישובים  בכל  שפעלו  הקבלה 
מועמד:  כל  ובחנו  מדדו  הללו  בוועדות  הקטנים. 
מתאים? לא מתאים? ישתלב? לא כל כך ישתלב? 
ועדות הקליטה שלנו  יחיה לעצמו?  יתרום לכלל? 
ועדת  היא:  כן   – ֶׁשִּכְשָמּה  החלטנו  אחרת.  עבדו 
משכנו  משפחות:  של  בקליטה  עסקנו  קליטה. 
הקבלה  בוועדות  גבולות.  שום  הצבנו  ולא  אנשים 
ועסקו  הבאים  רוב  את  בשמחה  קיבלו  בעלי 

בקליטה הלכה למעשה. 
יישוב חדש – לא שביל אליו לא דרך...

כשהקימו את היישוב עלי - דרך האספלט הסתיימה 
בשילה. משם הייתה דרך עפר עד ליישוב. הדרך  
שבה נוסעים היום, נסללה בשנים שבאו אחר כך. 
כיוון שלא היה כביש, מובן שהתחבורה הציבורית 
'זעק' מהשטח: צריך  לא הגיעה עד אלינו. הצורך 
כביש! מע"צ, שאמורה הייתה לסלול את הכביש, 
לא ממש ָׂשָשׂה למלא את תפקידה. אנשיה טענו 
אפוא  התחלנו  בתכניותיהם.  כלול  אינו  שהכביש 
ויכין  שיתכנן  כבישים  מתכנן  הזמנו  לבד:  לעבוד 
לבונה.  מעלה  עוקף  כביש  את  שתכלול  תב"ע 
תכנון כביש מצריך כידוע כסף, וקבלת האישורים 
מהוועדות הרשמיות אורכת זמן, אבל עשינו זאת! 
'אגודה  והשיכון, אלא  ולא משרד הבינוי  לא מע"צ 
בידנו  כשהייתה  ובעצמה.  בכבודה  עלי'  שיתופית 
התכנית המאושרת, ביקשנו צו הפקעה על השטח 
הזמן  הגיע  וקיבלנו.   - לעבור  הכביש  מתוכנן  שבו 
לכיוון  להתחיל:  קטע  באיזה  התלבטנו  לבצע. 
הפשוט,  ההיגיון  לפי  לובן.  הכפר  לכיוון  או  שילה 
לכיוון שילה,  נכון היה להתחיל לסלול את הקטע 
משם נוכל להתחבר לכביש הקיים. בחרנו אחרת: 
הקטע  של  הסלילה  במלאכת  להתחיל  החלטנו 
לכביש  ישירות  תתחבר  שעלי  כדי  לובן,  לכיוון 
הראשי )כביש 60(. לא היה לנו כסף. שכרנו קבלן 
דחויים.  בצ'קים  לו  שנשלם  וסיכמנו  עפר  עבודות 
בארץ היה אז מיתון, והקבלן, שרצה את העבודה, 
האמין בנו והסכים לעסקה. העבודות החלו בערך 
בהמחאה  שנכתב  הפירעון  וזמן   ,1990 בינואר 
והדאגה  חולף  הזמן  בספטמבר.  היה  הראשונה 
'לכרסם' - כיצד נשלם? אחרי כשלושה  מתחילה 
הממשלה  נפלה  הסלילה,  תחילת  מאז  חודשים 
וקמה ממשלת ימין צרה. אריק שרון התמנה לשר 
כשמלאו  אפריל-מאי.  בסביבות  והשיכון  הבינוי 
למשרדו,  נכנסנו  השר,  לכהונת  חודשים  שלושה 
והשיכון לקבל  הוזמּנו למשרד הבינוי  ובספטמבר 
אמונה  שצריך  לכך  דוגמה  זו  הראשון.  הצ'ק  את 
בחיים. ראינו התגלות. 'קפצנו למים'. אף אחד לא 
כביש  שצריך  ידענו  אבל  ייבקע,  שהים  לנו  אמר 
והאמנו שאי אפשר להסתפק רק במילים - צריך 

לעשות!  
התנופה הגדולה

השנים  בארבע  התפתחות.  הייתה  העת  כל 
מעשר  ואטית:  הדרגתית  הייתה  היא  הראשונות 

משפחות - צמחנו לעשרים; מעשרים – לשלושים, 
ומחמישים - למאה וחמישים. התקופה הראשונה 
וגם  פיזיים  בקשיים  שהתאפיינה  תקופה  הייתה 
לאחר  הזה.  בלחץ  עמד  אחד  כל  לא  חברתיים. 
הקדם  הישיבתית  המכינה  כאן  הוקמה  שנים   4
גבר,  הגידול  קצב  ובעקבותיה  דוד",  "בני  צבאית 
הגיעה  מספרית  מבחינה  הגדולה  התנופה  אבל 
עם גל העלייה מברית המועצות. משפחות רבות, 
והיה אתגר גדול של  ולא רק עולים, נקלטו בעלי, 
בנייה. מקום שיש בו עשייה גדולה הוא מגנט. הוא 

מושך וסוחף.
אריק הבנאי

שרון  אריק  כיהן   1992-1990 בשנים  כאמור, 
בתפקיד שר הבינוי והשיכון, ואני נמניתי עם עוזריו. 
האמת הייתה שהוא נשא עיניו לתפקיד אחר: שר 
משה  על  הוטל  הנחשק  התפקיד  מילוי  הביטחון. 
הבינוי  משרד  בראש  לעמוד  הוצע  ולשרון  ארנס, 
והשיכון, משרד שפעילותו מאתגרת ומלאת עניין, 
ובבנייה  בכלל,  בו  התעניין  לא  ששרון  עקא  דא 
כצל'ה,  זמביש,   - אנחנו  בפרט.   - בהתנחלויות 
אורי אריאל ואני - סברנו שהכישורים שניחן בהם, 
התפקיד  את  למלא  שעשוי  לאדם  אותו  הופכים 
לחוות  אליו  אפוא  הדרמנו  רבה.  בהצלחה  הזה 
את  מאירים  שאנו  תוך  לשכנעו,  וניסינו  השקמים 
התפקיד באור חדש: הסברנו לו שבתקופה זו, של 
עלייה גדולה מברית המועצות, שר הבינוי והשיכון 
השתכנע.  הוא  הביטחון.  משר  ערוך  לאין  חשוב 
מקומי  נקבע   – מעוזריו  לאחד  שנתמניתי  כיוון 
'בני  כמעט  הפכנו  כולנו  למעשה  אבל  במשרדו, 
בית' אצלו. הישיבות והשיחות עם שרון לא התקיימו 
רק במשרד. רבות מהם 'גלשו' לחווה ונמשכו עד 
השעות הקטנות של הלילה. בתקופה מיוחדת זו, 
עם פתיחת שערי ברית המועצות, החלו לשטוף את 
ישראל גלי עלייה גדולים ותכופים. בתקופת השיא 
הגיעו ארצה בחודש אחד 20,000 עולים, שאותם 
היה על המדינה לקלוט. הקליטה הבסיסית ביותר 
ריקות  שעמדו  הדיור  יחידות  גג.  קורת  מציאת   –
ברחבי הארץ, מספרן לא התקרב למספר העולים 
איננו  שהצורך  הובן  להגיע.  והמשיכו  שהגיעו, 
'לייצרם'. אנחנו זיהינו  'למצוא' פתרונות דיור אלא 
שנוצרה  הפז  בהזדמנות  הגלום  הפוטנציאל  את 
ופנינו לאריק שרון. רצינו לבנות ולקלוט, אבל שרון 
לא רצה לבנות ביש"ע. הוא חשש. מתוך 120,000 
לבנות  זכינו  התקופה,  בכל  שנבנו  דיור  יחידות 

את  וגם  בלבד,  עשירית  יחידות,   12,000 ביש"ע 
העשירית הזאת הצלחנו להשיג לא ממש 'מאהבת 
תנאים:  הציבו  הערים  שראשי  לאחר  רק  מרדכי'. 
לעולים,"  שכונה  אצלנו  לבנות  מוכנים  "אנחנו 
הסבירו, "בתנאי שנקבל תשתיות של מבני ציבור, 
כגון מתנ"ס". למשרדו של שרון לא היו תקציבים 
לכל אלה. הוא דיבר רק על דיור. כל יתר המבנים 
– אליבא דשרון - יכולים לחכות. ראשי הערים 'עשו 
שרירים' ולא הסכימו. והעולים  - ממשיכים להגיע 
בהמוניהם. שרון נקלע למצוקה: במקומות שרצה 
לבנות – לא רצו להיענות לו, ובמקומות שמהם פנו 
אליו והביעו רצון טוב – הוא חשש לבנות. הבּנו שהוא 
הפתרון  את  לו  הצענו  ללחוץ.  והחלטנו  במצוקה, 
בהתיישבות.  קסם  מילת  קרוואנים.  לנו:  המוכר 
יכולים  שהקרוואנים  אריק  את  ללמד  התחלנו 
מענה  שייתן  הפתרון  האידאלי,  הפתרון  להיות 
מאוד.  פחד  הוא  התלבט.  הוא  להרגע'.  'מהרגע 
התקשורת הילכה עליו אימים. השאלה "מה יגידו?" 
הדהדה והפחידה אותו, ולא פחות ממנה הוא חשש 
מפני האפשרות שיואשם בכישלון אם לא ימצא את 
הפתרונות לדיור ובזמן סביר. הפחדים האחרונים 
החלו  והקרוואנים  ניתן,  האישור  לטובתנו.  פעלו 
להגיע. כששרון ראה שבשעה גדולה זו, התקשורת 
ירוק'  'אור  ניתן  כלל,  ביש"ע  בבנייה  עוסקת  אינה 
לה  שציפינו  מזו  פחותה  במידה  כי  אם  לבנייה, 
וששאפנו להשיגה. ועם כל זאת, תרומתו לקידום 
בניית  בספק:  מוטלת  אינה  ההתיישבות  מפעל 
לעזרה  הודות  התאפשרה  רבים  ביישובים  בתים 
ולכן  אז  שהוא מסוכן,  ידענו כבר  שקיבלנו ממנו. 
מצפוננו לא נקף אותנו כשהיה לנו ברור שלא פחות 

משהוא מנצל אותנו, אנחנו מנצלים אותו.

זכיתי להתגשמות חלום
גדול.  להיות חלק קטן ממפעל  אני שמח שזכיתי 
חלומות.  ולהגשים  עצומות  חוויות  לחוות  זכיתי 
שלהם  וליווי  יישובים  הקמת  של  רבות  שנים 
ומשרד  )בעבר(  יש"ע  ומועצת  "אמנה"  במסגרת 
למפעל  אותי  קשרו  היום(  )עד  והשיכון  הבינוי 
ההתיישבות בקשר בל יינתק. אני מקווה ומתפלל 
שהיישובים יצמחו ויתפתחו, ושילדינו, נכדינו ונינינו 

ימשיכו את דרכנו כאן ובכל ארץ ישראל.

משה מרחביה בביתו בעלי בעת עריכת הראיון

צילום: חמדת שני

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

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה
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Reut Soroka
אנשים מדהימים!

Avinoam Bronshtein
יאללה, תשלחו לי צו, אני מתנדב מחר.

קורין סררו
מי אלה יחידת האלפיניסטים?

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות 159,344

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 16 בינואר

אהבתי · הגב · שתף

K 2.3 אנשים  אוהבים את זה

74

כן, זה בארץ שלנו. 
ד"ש מיחידת האלפיניסטים בחרמון. 

)צילום: ניר גת(.

Yariv Azulay
שמאומנים  קומנדו  של  עילית  יחידה  זו 
אחת  קיצוניים.  וקור  שלג  בתנאי  ללחימה 

היחידות הכי מובחרות שיש בצה"ל
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מה יקרה

ערב שירי יאיר רוזנבלום בגוש עציון / א’ בשבט 28 בינואר
כחלק מאירועי “הם היו שם כשכתבו את השירים”, הערב 

הראשון מוקדש ליאיר רוזנבלום במיטב משירי הלהקות 
הצבאיות באירוח מקהלת גוש עציון ובהשתתפות בוגרי 

הלהקות הצבאיות שישחזרו את העיבודים המקוריים של 
השירים. בשעה 20:30 במתנ”ס גוש עציון. מחיר כרטיס 35 ₪. 

פרטים והרשמה באתר מתנ”ס גוש עציון.

האירוע השנתי לוותיקים בקהילה במעלה אדומים / כ"ה בטבת 23 בינואר
מועצות מטה בנימין ובית אל מזמינות אתכם למופע "דיוקן אמי" – אריאל הורוביץ בשיריו ובשירי אמו נעמי שמר, שיתקיים 

במסגרת האירוע השנתי בסימן יובל להתיישבות ביהודה ושומרון. לפני המופע תתקיים הרצאה של ד”ר יועז הנדל. האירוע 
vatikimbakehila@gmail.com :יחל בשעה 18:00 בהיכל התרבות ויכלול ארוחת ערב קלה. לפרטים

מוצ"ש | 28 בינואר

בית מדרש של יום ראשון בחגלה / ב’ בשבט 29 בינואר
בין השעות 17:00 ל-20:00, יתקיים יום עיון 

באווירה ארץ ישראלית: הרב ד"ר אברהם בלס 
ידבר על מחשבת התלמוד הירושלמי והרב ד"ר 

חגי בן ארצי ילמד את ספר אורות של הרב אברהם 
יצחק הכהן קוק זצ"ל. 

לפרטים והרשמה: 052-8699300

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il | 072-259-2293 :לרכישה
*עלות משלוח 5 ש"ח 

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il | 072-259-2293 :לרכישה
*עלות משלוח 5 ש"ח 

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il | 072-259-2293 :לרכישה
*עלות משלוח 5 ש"ח 

02-6211999
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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:  נחום עסיס, אלחנן פרומר, מירי צחי, יח"צ בית ספר שדה כפר עציון, ניר גת
perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

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

שבת  בערב  יגיעו  ההתיישבות  נציגי  נשבע  אני 
דונלד  הנבחר  האמריקאי  הנשיא  להשבעת 
דסק  הקרוב.  בשבוע  לתפקידו  שייכנס  טראמפ 
ראש  של  בראשותו  יש"ע,  מועצת  של  החו"ל 
ההזמנה  את  קיבל  רביבי  עודד  אפרת  מועצת 
לטקס ההשבעה יחד עם בקשות מגורמים רבים 
יש"ע  מועצת  נציגי  כי  והוחלט  ובארה"ב  בישראל 
לטקס  יגיעו  רביבי,  מלבד  החשוב.  לטקס  יגיעו 
עיריית  ראש  גם  יש"ע  מועצת  מטעם  ההשבעה 
תהווה  זו  נסיעה  כשריאל.  בני  אדומים  מעלה 
עם  והיכרויות  חשובות  פגישות  לעוד  פורה  כר 
גורמים שונים למען יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
זו  "הזמנה  אדלר:  שילה  יש"ע  מועצת  מנכ"ל 
מעבירה מסר משמעותי לעולם על חשיבותה של 
ואנו  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות 

שמחים על ההזמנה".
עלה  פריז  לוועידת  במקביל  עכשיו  ריבונות 
עיריית  יש״ע,  מועצת  של  הקמפיין  שוב  השבוע 
להחלת  הקורא  רגבים  ותנועת  אדומים  מעלה 
הקמפיין,  אדומים.  במעלה  הישראלית  הריבונות 
הסלוגן  עם  ממשיך  בבוקר  שני  ביום  שעלה 
״ממשיכים בדרכם - הגיע זמן ריבונות״ ומציג את 
ראשי המדינה לדורותיהם שלא חששו מהצהרות 
ובמעשים  בנאומים  ויצאו  האו"ם,  של  והחלטות 
נגד החלטות אלו. את הקמפיין, שחלק ממנו ניתן 
לראות על שער העלון שלנו, מוביל נשיא המדינה 
הרצוג  חיים   - האופוזיציה  יו״ר  של  ואביו  לשעבר 
הראשון  הממשלה  ראש  גם  מופיע  לצדו  כאשר 
שאמר  בגין  מנחם  הממשלה  וראש  גוריון  בן  דוד 
שום  בעינינו  לה  אין  הביטחון  מועצת  "החלטת 
תוקף מוסרי, ולא יהיה לה גם שום תוקף מעשי". 
ביום  הכנסת  במליאת  שנערך  בדיון  כך,  בתוך 
יואב  שלישי הודיעו ראשי השדולה חברי הכנסת 
הקרוב,  ראשון  ביום  כי  סמוטריץ'  ובצלאל  קיש 
מיד לאחר ההשבעה של הנשיא טראמפ יעלו את 
לדיון  אדומים  מעלה  על  הריבונות  להחל  החוק 

בועדת שרים לחקיקה. 

בשנים  שמקדם  מהתכנית  כתוצאה  קליטה  יש 
הפערים  לתיקון  יוגב  מוטי  חה"כ  האחרונות 
שומרון  ביהודה,  שקיימים  האדירים  הסלולריים 
ובקעת הירדן, הוצבו לאחרונה תורן ואנטנה באחד 
הקליטה  חוסר  לתופעת  המרכזיים  המקומות 
. לאחר עבודה של חברת  1 באזור - ואדי חרמייה 
p.h.i )פרטנר והוט מובייל( החל מהשבוע משדר 
ויש קליטה סלולרית לבעלי קווים  התורן שהוקם 
חברות  גם  יצטרפו  הקרוב  בזמן  אלו.  בחברות 
נוספות, מה שאמור להביא קליטה לכל הרשתות 
במסגרת  יוגב  מקדם  התכנית  את  זה.  במקום 
בה  וביטחון  חוץ  ועדת  של  ליו"ש  המשנה  וועדת 
שותף גם קב"ט מועצת יש"ע שלמה ועקנין. חה"כ 
שסייעו  הגורמים  לכל  מודה  הוא  כי  אמר  יוגב 
וכי  ביו"ש,  סלולרית  לקליטה  התכנית  לקידום 
"ישנם עוד עשרות אתרים שיש בהם פערים. בלי 
נדר ובעזרת ה', לא נרפה במאמץ לכיסוי הפערים 

בקליטה הסלולרית ביהודה ושומרון".
איכות  בנושא  כנס  ומקיימת  מבטיחה  סביבה 
הסביבה ביהודה ושומרון התקיים לראשונה בסוף 
ביוזמה  אביב  תל  באוניברסיטת  שעבר  השבוע 
וארגונים  עציון  כפר  שדה  ספר  בית  של  וארגון 
המחדלים  הוצגו  בכנס,  נוספים.  סביבתיים 
האקולוגיים והסביבתיים הקיימים ביהודה ושומרון 
ופאנלים  הרצאות  ונערכו  בתושבים,  הפוגעים 
הכנס   . 2 אותם  לפתור  ניתן  כיצד  מקצועיים 
של  הראשון  החלק  מושבים:  לשלושה  התחלק 
הקיימים  הסביבתיים  במחדלים  עסק  הכנס 
השני  והחלק  נבחרים  מקרים  והציג  בשטח 
בשטח  הקיימים  המשפטיים  בהיבטים  התמקד 
הכנס  מארגני  המורכבת.  המציאות  את  שיוצרים 
אנשי  יחדיו  להביא  הייתה  הכנס  מטרת  כי  אמרו 
משותף  לדיון  ואקדמיה  משפט  הנהגה,  סביבה, 
שהמחיש  מקיף  דו"ח  הוצג  בכנס  הנוכחי.  במצב 
בשטח  הסביבתיים  המפגעים  את  באמצעות 

ושנאסף על ידי תנועת רגבים. 

חגיגה צבעונית של ריקודים, אוכל  הנצו הרימונים 
הסטודנטים  בכפר  נרשמה  טובה  מוסיקה  והרבה 
מטה  האזורית  שבמועצה  רימונים  ביישוב  קדמה 
בנימין. ביום שישי שעבר, בטרם נכנסה השבת, ערכו 
ושמחה  המונית  רחוב  מסיבת  הסטודנטים  בכפר 
התכנית  והסביבה.  היישוב  תושבי  לכלל  במיוחד 
האמנותית שכללה ריקודים, חישוקים, אוכל ומוסיקה 
מקפיצה חיברה בין התושבים והסטודנטים וגיבשה 
. תושבי  3 את כולם יחד באווירה שמחה ומחויכת 
הישוב הודו לסטודנטים ולמארגנים ואמרו: "אין ספק 
חגיגיות,  של  טובה  אווירה  לכולם  יצרה  שהמסיבה 
ברחבי  פה  להדהד  שימשיך  גדול  אחד  וכיף  טבע 

היישוב לעוד הרבה זמן".
בטקס חגיגי בשבוע שעבר הוכנס  באיבי הנחל 
גוש  שבמזרח  הנחל  איבי  ליישוב  תורה  ספר 
נחל  מעל  ממש  הממוקם  היישוב   . 4 עציון 
ערוגות, צופה אל מדבר יהודה וים המלח ונמצא 
מרשימה.  פיתוח  בתנופת  האחרונה  בתקופה 
חגיגות הכנסת ספר התורה החלו בחוות ערוגות 
כתיבת  מעמד  התקיים  שם  ליישוב,  הסמוכה 
המשיכו  מכן  לאחר  ומיד  האחרונות,  האותיות 
והתושבים,  היישוב  ילדי  של  בתהלוכה  החגיגות 
קצר  זמן  לפני  רק  ושירה.  ריקודים  מוזיקה,  עם 
לבנייה  מגרשים  חמישים  מעל  ביישוב  שווקו 
לקראת  נמצאת  התב"ע  הכנת  על  והעבודה 
סיום. גם הקהילה שבישוב מתבססת ומתפתחת 
החלה  "עוז"  הנוער  תנועת  שודרגה,  הספרייה   -
פעילות ביישוב ופעילות ועדת התרבות מתקיימות 

כמעט מידי שבוע.
גבעה מגובשת היישוב גבעת הרואה שואף לבנות 
מגיבוש  כחלק  לכן,  וחמה,  מתפתחת  קהילה 
המלווה  מנוסה  ארגונית  יועצת  ובהנחיית  היישוב 
פעילויות  שלל  היישוב  לתושבי  נערכו  קהילות, 
שכלל  חוויתי  בערב  השתתפו  הגברים  חורף: 
, נשות הגבעה  5 טיול ריינג'רים לילי בגוש שילה 
השתתפו בסדנת קרמיקה בסטודיו של שבותיה, 
במיוחד.  יצירתי  איכות  מזמן  ונהנו  כלים  צבעו 
מצפה  היישוב  אמנה,  ההתיישבות  תנועת  בסיוע 
בימים אלה לקליטת משפחות חדשות שיהיו חלק 

מקהילה אידיאליסטית ומשפחתית.

מה קורה?

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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