ובל

לק

מועצת יש"ע בכנס בוושינגטון
שרי הממשלה ומשתתפים רבים נוספים הצטרפו לכנס תמיכה בהתיישבות
של מועצת יש"ע בוועידת איפא"ק בוושינגטון[ .עמ' אחורי]

ניסן תשע"ז

 49שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

4

מדור
ברשת
המייסדים

6

בתיה שטרן

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מוציאה בכל שנה את נתוני התחלות
הבנייה וגמר הבנייה בכל הארץ .מדי
שנה אנו רואים מספרים נמוכים
מדי ,אשר אינם תואמים את הצורך
של האוכלוסייה ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .הקפאת הבנייה היא
גזרה חמורה אשר לא מניחה את
הדעת .במקום לעזור לפתור את
משבר הדיור על ידי בניית יחידות
דיור ביהודה ושומרון הקפאת
התכנון והבנייה ממשיכה והמחירים
ממשיכים לעלות .השבוע בישעמדה
– ניתוח הנתונים המלאים של
התחלות וגמר בנייה בשנת .2016

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:18
18:38
18:30

יציאה
19:35
19:88
19:37

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:34
18:36
18:30

יציאה
19:33
19:36
19:37

ישראל
שלי

8

שלהבת פס הי"ד

מה
קורה

צעדת האביב המסורתית של קרני שומרון

על הפרשה  -ויקרא

הרב אהרון אגל טל

להקריב מעצמנו

ע

יו”ר קרן הר חברון

ד פרשת ויקרא עוד איכשהו אנחנו
מסוגלים להבין בשכל רציונלי מה
אומרת לנו התורה .סיפורי ספר
בראשית מלמדים את היסודות התרבותיים
של עם ישראל ,וספר שמות את יצירת
עם ישראל ויציאתו ממצרים ובנין המשכן
כמקום המרכזי של העם היהודי .אבל
פרשת ויקרא לוקחת אותנו אל עולמות
שאין לנו באמת מושג בהם .כיצד הקרבת
קרבנות יוצרת קרבת אלוקים? כיצד אבדן
של חיים מחזק את החיים? זו חידה עבורנו.
התפיסה המערבית שיודעת כל כך טוב
לנהל את החיים עצמם ,אינה חזקה דיה כדי
לתת לאותו קיום מפואר ,משמעות נעלה

ממנו .כלומר  -זה טוב לפתח את המדע,
לשכלל את המסחר ולעשות הרבה כסף,
אבל כל זה שייך לחיזוק הקיום האנושי,
אבל מה בכלל הטעם שבקיום הזה?
המערב התייאש מן הניסיונות הסיזיפיים
לתת משמעות לעולם ולכן הוא יצר תבנית
מוסרית שאינה מבקשת להבחין בין טוב
לרע .כי אם הסיפור הגדול של האנושות
הוא בעצם קיומה ,הרי שאין טעם יותר
להתווכח מי צודק .כולם צודקים ולא
צודקים באותה מידה .זה מאפשר לזמן
מה לנהל מערכת חיים נינוחה למדי .עד
שמתעוררים חלקים גדולים באנושות
ומחייבים אותה באופן אלים להגדיר מה
המשך בעמוד 3

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון ובקעת הירדן
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יש”ע שלנו 1

המערכת

שמחם בבניין שלם

ישעמדה
מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בשבוע שעבר עולה כי בשנת
 2016החלו בנייתן של  52,400דירות חדשות
במדינת ישראל .מהדו"ח עולה כי מתוך אותן
התחלות בנייה 5% ,נמצאים ביישובים הישראליים
ביהודה ושומרון ועולים לכדי  2,620בקירוב.
הלמ"ס מגדיר 'התחלת בנייה' כ"-התחלת
חפירת היסודות של בניין .מועד התחלת הבנייה
של דירה הוא מועד התחלת הבנייה של הבניין
שבו היא ממוקמת".
לפי הדו"חות הקודמים שהוציא הלמ"ס ,בשנת
 2015החלו בנייתן של  1,624דירות ביישובים
היהודיים שביהודה ושומרון ,בשנת  2014החלו
בנייתן של  1,516דירות ובשנת  2013הוחלו
בנייתן של  2,874דירות .בשנת  2008בזמן
ממשלת אולמרט התחילו בנייתן  2,400דירות
ביהודה ושומרון ,בשנת  2000בממשלת ברק
החלו בנייתן של כ 5,000-דירות .בשנים בהם
מכהן נתניהו כראש ממשלה (החל מ ,)2009-יש
ממוצע של כ 1,584-התחלות בנייה בלבד.
עוד נכתב בדו"ח ,כי ישנם  39.6אחוזי גידול
ביהודה ושומרון לעומת השנה שלפניה ,אך לפי
הדו"חות הקודמים (מ 1,624-דירות ל2,620-
דירות) נמצא שהגידול עומד על  61.33אחוזים.
יצוין גם כי מספרי האחוזים הגבוהים יוצרים
מצג שווא בעיני המתבונן ,מכיוון שמדובר בכל
שנה על מספר נומינלי קטן יחסית של התחלות

ה
פצת עלוני
ש
ב
ת
ב
כ
ל
הארץ
שלי
חי הציב
מ
בי
ור שלכם
ת

הדבקת
מודעות
בבת
וברי י הכנסת
כוזי
לפרטים :יו ם דתיים
סי בן הדור

8518
052-890 ishon.co.il
akorr
yossib@m
בנייה ביישוב יקיר שבשומרון
עפרה ,השבוע
2

יש”ע שלנו

בנייה ביהודה ושומרון ,וההפרשים בין שנה לשנה
הם קטנים ,אך משפיעים על האחוזים באופן
דרמטי .לצערנו הקפאת הבנייה והתכנון בשנים
האחרונות הפכו כל שינוי מזערי בכמות ,לעליה
גבוהה באחוזים.
כדי להדגיש את הפער ,נראה כי בעיר תל אביב
לבדה החלו בבנייתן של  2,530דירות בשנה
החולפת ,מספר קרוב מאוד למספר הדירות
שהוחל בנייתן בכל (!) יהודה ושומרון ,ששטחם
מהווה כרבע משטחה של מדינת ישראל.
לפי בדיקת הדו"חות בשנים האחרונות עולה
באופן חד משמעי ובצורה עקבית כי מחוז יהודה
ושומרון הוא בעל האחוז הקטן ביותר במספר
התחלות הבנייה מבין המחוזות במדינת ישראל
( .)5%דהיינו ,המחוז היחיד בו ישנו המספר
הקטן ביותר של התחלות בנייה מדי שנה .לשם
השוואה ,במחוז הצפון מדובר בשנה החולפת על
 ,16.6%בשנת  2015על  20.2%ובשנת  2017על
.20.7%
בעניין גמר בנייה (הגדרת הלמ"ס" :השלמת
הבנייה של בניין או תחילת השימוש במחצית
שטחו לפחות  ...גמר בנייה של דירה הוא גמר
הבנייה של הבניין שבו היא ממוקמת ,)”...בשנת
 2016נגמרו בנייתן של כ 45,400-דירות ,מתוכן
 3.9בישובים הישראליים של יהודה ושומרון
שעולים לכדי  1,770דירות שבנייתן נגמרה.
בשנת  2016נמצא גידול שלילי באחוז הדירות

שנגמרה בנייתן ביהודה ושומרון והוא עומד על
 .3.9%דהיינו ,השנה נגמרה בנייתן של 270דירות פחות מבשנה שעברה.
ביהודה ושומרון עמד קצב גידול האוכלוסייה
בשנת  2016על  – 3.9%פי  2וחצי מהממוצע
הארצי במדינת ישראל .קצב גידול האוכלוסייה
הגבוה מביע את רצונם של תושבי יהודה ,שומרון
ובקעת הירדן להמשיך לגור באזור ולגדל את
ילדיהם בבתים הראויים לכך.
על פי נתונים שנאספים בימים אלו ,פוטנציאל
הבניה ביהודה ושומרון עומד על כחצי מיליון
יחידות דיור חדשות שיכולות להיבנות בעשורים
הקרובים .כמות זו תגדיל את היצע הדירות
בארץ ,ובעיקר באזורים הסמוכים למרכז הארץ
ולירושלים ,ותוריד את מחירי הדירות באזורים
המבוקשים.
למרות זאת ,בשטח אנו עדיין רואים הקפאת
תכנון ובנייה ,ומעט שיווקים של פרויקטי דיור
חדשים באזור.
האזור בעל הביקוש הרב ביותר לבנייה נענה
בהקפאה ובבלימה של הרצון שלו .הקפאה זו
אסור שתימשך ,על הממשלה לכבד את עמדת
בוחריה ולהודיע על חידוש תנופת הבניה .עלינו
להמשיך לבנות עוד ועוד בארץ ישראל .בנייה
בארץ ישראל היא הציונות של ימינו ואנו נעשה
ככל שביכולתנו להמשיך אותה.

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

להקריב מעצמנו

המשך מעמוד השער

היא רוצה מעצמה והאם יש משהו שהוא
גדול מעצם הרצון להיות קיים.
מדינת ישראל קמה על שני יסודות חזקים
מאוד שחייבו מסירות נפש והקרבה.
היסוד הראשון הוא היסוד הרוחני ,העלייה
הראשונה לארץ החלה עם תלמידי הגר"א
ותלמידי הבעל שם טוב .הם ראו למרחקים
ארוכים מאוד ולא דמיינו את מה שאנחנו
זוכים לראות בעינינו  -את הפריחה והעוצמה
הכלכלית והצבאית של ישראל .הם לימדו
אותנו את הכוח להקריב .להקריב את החיים
כי יש משהו נעלה מהם .כי יש קרבת אלוהים
בארץ הזו והיא נוכחת כפי המידה שאנחנו
מפנים לה מקום.
היסוד השני הוא היסוד הגשמי  -הנכונות
להקרבה עבור הקיום .היחיד מוסר את
חייו עבור הרבים ,עבור קיומה של האומה

בארץ .בכל יום זכרון אנחנו עוצרים את
מהלך החיים ,עומדים בדומיה ומבינים את
מה שרעשי הרקע בהם אנו חיים ,לא נותנים
לנו לשמוע  -שיש כנראה בעצם הקיום שלנו
בארץ ,ממד כה גדול עד שהיו כאלו שהיו
מוכנים למסור את חייהם עבורו .שהקרבן
עבור עם ישראל מכיל בתוכו סוג אחר של
קרבת אלוהים.
ובעצם זה יסוד הקרבנות  -ההתקרבות לה'
מחייבת את הקרבן ,את ההכרה שיש מה
שנעלה מן המסגרות האנושיות הרגילות וזהו
התדר שעובר מדור לדור ,מסבא לנכד  -יש
בנו מה שגדול מן החיים.
חמישים שנים שאנחנו נתונים בוויכוחים
מרים על ארץ ישראל ,וכאנשים מאמינים
ברור לנו שהסיטואציה ה"בלתי-אפשרית"
הזו ,לא מתרחשת במקרה .כי באמת שאלת

האחיזה שלנו בארץ קשורה באופן שבו אנחנו
מבקשים להגדיר את עצמנו כעם .כי אם
אנחנו כאן רק כדי שיפסיקו להרוג בנו ,אפשר
אולי לבנות בניינים רבי קומות ולהתרכז
בעניינים קלים יותר ,אבל אם יש ייעוד לעם
הזה ואם יש לו באמת "תקשורת" עם בורא
עולם ואם יש נוכחות אלוהית בקרבנו ,אזי
התפיסה של הארץ מקבלת משמעות אחרת
לחלוטין ,שמצדיקה גם קרבנות אם חלילה
נדרשים ובוודאי למסירות נפש ומאמץ.
ברגע שבו אנחנו מסכימים שיש מגמה
אלוהית לחיים הלאומיים שלנו ,אז נוצר
החיבור לעולם של ספר ויקרא ואז אנחנו
מצליחים גם להתחיל להבין את סוד הפלא
של העם הזה שהוא לא רק "אומת סטרטאפ",
אלא קודם כל "גוי קדוש".

בס״ד

HEBRON

חברון
היישוב היהודי

יובל שנים לשחרור חברון

50 Years to the liberation of Hebron
اﻟﺬﻛﺮى اﳋﻤﺴﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳋﻠﻴﻞ

ב פ ס ח ח וג גים

בחברון
עליה המונית ותפילת חג בימים רביעי וחמישי ט״ז-י״ז ניסן 12-13.4

חמישי ב׳ דחוה״מ י״ז ניסן  14:00 •13.4שמחת חג עם
גדול הזמר המזרחי חסידי

ישי ריבו

חיים ישראל
עקיבא תורג׳מן

ישי בן צבי

ביני לנדאו

מנדי ג׳רופי
עקיבא מרגליות

שלמה ברונר
בליווי תזמורת מורחבת

שידור חי

hebron.org.il

כל המידע באתר

חברון

חוויה של

נופים,
היסטוריה
ואנשים
מרכז מבקרים ומייצג רב חושי
בית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג

מוקד הזמנת הסעות ארצי www.2hebron.co.il | 029965333

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים רביעי חמישי

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

חמישי
5:50

לךְ
ְבּנֵ ֶבל ָעׂשֹור ֲא ַז ְמ ָּרה ָ ּ

ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה
עם הרב שמואל אליהו
לפני התיבה יעבור הרב אייל יעקובוביץ

הפעלות לילדים

הפעלות לילדים

חוויה של טיול

טיולים מודרכים ללא תשלום

מחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון

הסעות מירושלים ללא צורך בהרשמה
אוטובוסים ישירים משעה  9:00-16:00יציאה מחניון בניני האומה התחתון ישיר
למערת המכפלה במחיר  ₪ 19בלבד (הלוך ושוב) ,בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19

₪

בלבד!

להשכרת דוכנים צרו קשר 052-3191902 :יצחק

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון
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סיפורה של בתיה שטרן
מדור
המייסדים

יצהר

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 :

 //עדי מלט

למה לחכות בתור?
גרנו בגוש קטיף וחיפשנו מקום קרוב יותר
למשפחה ולהורים שגרו במרכז הארץ .בתור
זוג צעיר ,היה חשוב לנו לגור במקום שקט עם
מרחבים לילדים ,היה לנו ברור שהכיוון הוא
השומרון שבאותה תקופה הלך והתפתח .פנינו היו
אל עבר היישוב קדומים ,שהיה אז יישוב מבוקש
לזוגות צעירים כמונו .הגענו לקדומים ונכנסנו
לרשימת המתנה לפני קבלה ליישוב ,לא ידענו
שמרשימה ליישוב אחד נגיע להקמת יישוב אחר.
הייתה זו שנת  ,1984והתקופה הייתה תקופת
בחירות לכנסת והמפלגות מימין רצו להוכיח
את יכולתם להקים יישובים חדשים ביש”ע .אנשי
אמנה התקשרו לכל רשימת ההמתנה והציעו לנו
להקים יישוב משלנו ,יישוב חדש‘ .ההתיישבות
החדשה תהיה במקום אסטרטגי’ ,כך הבטיחו,
ואכן קיימו .יצהר נישאת על גובה עצום וחולשת
על שטח ונוף לכל הכיוונים .באותו השבוע הייתה
הפגישה הראשונה של גרעין יצהר ,הפגישה
העשירית הייתה כבר טקס האזרוח של היישוב.
היאחזות נח”ל
לאחר שנשיא ארה"ב רונלד רייגן הכריז ביולי
 1983כי יותר לא יקומו יישובים חדשים ביהודה
ושומרון ,התארגנו חיילי חטיבת הנח"ל להקים
למחרת היום היאחזות נח"ל חדשה בשומרון.
על הר טרשים קירח ישבה לה ההיאחזות ואנחנו
החלפנו אותם בהתיישבות אזרחית צעירה .בי"ח
בתמוז תשמ"ד ( )1984התקיים הטקס המרגש.
הגיעו הרבה מתושבי היישובים הקרובים ,מפקדי
חטיבת הנח"ל ,הורים נרגשים ואפילו המוכתרים
של הכפרים סביבנו .החתימה על מגילת היישוב
וטקס העברת הדגל מידי חיילי הנח"ל אלינו היו
אותות מרגשים להעברת האחריות על ההר ועל
מה שיקרה בו .יום לאחר מכן כבר העמסנו את
המשאית והתחלנו את דרכנו ליישוב החדש.
לקראת סוף העליות המתפתלות הנהג הכריז
שהרכב כבר לא סוחב ,ואנחנו בשלנו  -דוחפים
ומשכנעים אותו שאנחנו כבר קרובים .החיילים תלו
שלט בסיבוב האחרון "עוד מאמץ אחד קטן" ,והנה
הגענו .הבתים החדשים שהובטחו מאמנה עוד לא
הגיעו ,אז פרקנו את חפצינו בחדרון קטן של בתי
הנח"ל ויצאנו לראות את הסביבה .הנוף המשגע,
האוויר הצלול והאווירה המרגשת נתנו לנו השראה
ואמרתי ליוסי בעלי "רואה? פה יהיה המטבח ,פה
הסלון ופה המרפסת" .הרעיון של בית בלב יישוב
פורח היה דמיוני ,מי היה מאמין שיהפוך למציאות.
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אני עולה בעליות המתפתלות ליישוב יצהר שבלב
השומרון ,רוחות עזות ורוחניות מיוחדת משמשים
בערבוביה במקום המיוחד הזה ,אשר מראשיתו
הרים דגל של חלוציות חסידית ייחודית .במרכז
היישוב גרים בתיה ויוסי שטרן ,בתיה האישה
והאגדה אשר הייתה ממקימיה הראשונים של
יצהר שוזרת לנו את סיפורה של ההתיישבות.

מגילת העצמאות שלנו ,כולנו חתומים לחיזוק יצהר וההתישבות

סוגרים שבת
אחרי חודש שגרנו בבתי הנח”ל הגיעו
האשקוביות ,הבתים הראשונים של היישוב .יחד
עם השכונה החדשה הגיעו עוד מספר משפחות
וביניהן משפחת דודקביץ’ ,הרב והרבנית .אך
תוספת זו ליישוב עדיין הייתה דלה והיינו מעט
משפחות ,מה שגרם לחישובים מורכבים ,כמו מי
נשאר בשבת ביישוב ומי נוסע .במשך חמש שנים
היינו צריכים להודיע באמצע השבוע מי נוסע
כדי שיהיה מניין והיישוב לא יישאר שומם .הכי
משעשע היה בחגים ,הרי כולנו היינו זוגות צעירים
ובמקום לנסוע להורים הזמנו אותם ועוד אורחים
אלינו ליצהר .משפחת לסר מאלון מורה הגיעו
לתמוך ביישוב ועזרו לנו להקים ועדות ,להחליט
החלטות יישוביות ולסדר את הנהגת היישוב.
הם היו בעלי הניסיון מהיישוב השכן ,אלון מורה.
מכיוון שהעלייה ליישוב הייתה בחודשי הקיץ,
החורף הגיע והפתיע במלוא עוזו .בחג סוכות
הראשון הסוכה שלנו עפה ואיתה כל מה שהיה
בתוכה .עד היום אנחנו צוחקים שהבגדים שלנו
עפו ממתלה הכביסה לכפר הסמוך .מי יודע ,אולי
נשות הכפר לובשות את הבגדים שלנו?
סדרנית הרכב שפרה
עניין מרכזי שהיה לנו בראשית היישוב היה
הרכב היישובי שנסע  24שעות ביממה ,הסעות

לבתי הספר באלון מורה ,הגנים (עד שנפתחו
ביישוב על ידי הגננת פנינה סבן) ,המעון בהר
ברכה ,קניות ,מרפאה ,מקווה לנשים ,הכל עבר
דרך סדרנית הרכב .בתפקיד זה שימשה שפרה
ריינוס שעמדה על המשמר ופיקדה על כל
הנסיעות הלוך חזור ביד רמה ובצורה מדהימה.
שפרה קיבלה טלפנים בכל שעות היממה על
ילד חולה ,חלב שנגמר ,סבתא שרוצה לבקר,
כמה נשים שטובלות באותו היום  -זה היה
המקור לסדרנית ולא סדרן  -ואת כולם הייתה
מסדרת לפי שעות וימים ,נשים שרצו לזרז לידה
ישבו במושב האחורי בסובארו היישובית ורוב
הסיכויים שזה הועיל בדרך לחדר לידה .חברות
בין המשפחות הצעירות שתלויות אחת בשנייה,
פיזית ונפשית ,והידיעה שאנחנו כולנו “תקועים”
על ההר הזה חיזקה בנו קשר מיוחד ,אחווה
הדדית והבנה של התנהלות החיים ,גם ביום יום
וכמובן ברגעי משבר ושמחה.
הפסקת חשמל
בתפקידי כמזכירה הראשונה של היישוב,
ניהלתי את המשרד ואת כל השירותים לחברי
היישוב ועם היתרונות שבעבודה קרובה לבית
היו גם חסרונות .בכל יום כולם נסעו לעבודתם
מחוץ ליישוב ואני נשארתי עם החיילים .לעיתים
רבות קרה שקפץ החשמל לזמן קצר ,אך פעם
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פעמים רבות ולא היה פחד כלל .חוץ מהקשר
הטכני ,נוצר בשנים הראשונות קשר מיוחד
בעקבות טקס ההכתרה של הרב דודקביץ’
לרב היישוב .זוהי נקודת ציון משמעותית
ליישוב שלנו ,כל היישוב פה אחד הצביע
להכתרתו של הרב דודי ,כולם הרגישו שהרב
נותן מענה לרצונם הרוחני וההלכתי ,יש
אצלנו שאומרים “מועצה רוחנית יצהר” ,הרב
דודי דודקביץ’ הביא עמו את העצמת הקשר
ליוסף הצדיק שקבור בשכם והיישוב יצהר
החל להיות נושא הדגל בעניין בקבר יוסף .גם
לאחר היציאה של צה”ל משכם ,ישיבת “עוד
יוסף חי” עברה לשכון אצלנו ביישוב ,בשנים
האחרונות מתארגנת פעם בחודש כניסה
לתפילה בקבר יוסף ומשפחות רבות מיצהר
מגיעות להשתטח על קבר יוסף הצדיק.
פיגועים אז בונים
בשנת תשנ”ח נרצחו ביצהר שני בחורי
יוסי ובתיה שטרן בחזית הבית בשכונת האשקוביות הראשונה
הישיבה ,שלמה ליבמן והראל בן נון הי”ד,
זו הייתה טלטלה יישובית .הישיבה הייתה
אחת קרה שהייתה הפסקת חשמל לזמן ארוך הטלפון הציבורי
חלק בלתי נפרד מתושבי היישוב ,הקשר היה
מהרגיל ,חששתי שמא מכשירי החשמל של כל היה לנו מקום התאספות קבוע ,ליד הטלפון
יומיומי ומשמעותי .שני הבחורים היו באמצע
היישוב יתקלקלו וקראתי במכשיר הביפר שאני הציבורי ,שם כולם היו מתעדכנים .ביום שישי
צריכה עזרה בעניין החשמל ביישוב יצהר ,אחרי כולם עומדים בתור לטלפון להספיק לומר שבת סיור לשמירה והגנת היישוב ונרצחו תוך מילוי
כמה שניות קיבלתי עשרות הצעות לעזרה מכל שלום לסבא וסבתא ובימי החול להתקשר לקבוע תפקידם .הרגשנו כולנו איך הרצח שלהם זועק
אנשי הביטחון בשומרון כולו ,מכיוון שהביפר היה תור במרפאה ,לבדוק מה עם הרכב במוסך ומחייב אותנו לפעול ,לקום ולהתחזק כיישוב.
מחובר לרשת של “ביטחון שומרון” .היה מחזק ולחברה או לאמא לשיחת נפש .כולם יחד בתור באותו השבוע הוקמו מספר נקודות חדשות
לדעת שיש מי שיעזור בעת צרה .לחיי השגרה לטלפון ,נשים ,גברים וילדים .יום אחד בעלי נסע סביב יצהר .אני זוכרת איך יוסי ,בעלי ,שהיה
ביישוב השתמשנו בחשמל מגנרטור וכאשר למילואים ויצאתי בחצות הליל כדי להתקשר בכיתת הכוננות ,קפץ מיד מהבית כשקיבל את
היה עומס לא היה חשמל בבתים ,אז בשיתוף אליו ולזכות לכמה דקות של שיחה .בחוץ נשבו הדיווח על הירי ואיך אמר כשחזר “אנחנו חייבים
רוחות חזקות של חורף וכך מצאתי את עצמי
פעולה יישובי בנינו לוח עם שעות לכביסה ,יוצאת באמצע הלילה ,רק אני בחוץ עם כמה לקום .חייבים” .גבעת שלהב”ת נקראה על שמם
שעות לבוילר ושעות רק לתאורה .ממזכירה כלבים משוטטים וערפל סמיך ,כולי תקווה שלא של שלמה והראל ,והיום מתגוררים בשכונה זו
הפכתי לשומרת ,חיילת ,טכנאית וסדרנית וכל יתחיל לרדת גשם כדי לקיים שיחת טלפון .היום למעלה מ 20-משפחות והאזור רק הולך וגדל
מה שצריך לחיזוק היישוב.
אנחנו צוחקים ,אבל אז זו הייתה דרך התקשורת בבנייה ,בילדים ,בחקלאות מקומית ובעסקים
השק”ם הגיע
היחידה עם העולם שמחוץ ליצהר .החיבור פרטיים מצליחים .שני עניינים מרכזיים התחדדו
של
המשאית
מגיעה
הייתה
ימים
כל כמה
השק”ם וכל ילדי היישוב היו מתקבצים נרגשים החברתי דרך הטלפון הציבורי .החיילים שהיו לנו בתקופה זו ,הרעיון כי ליישוב שלנו אין גדר,
סביבה לראות האם יש במבה ,שוקולד או כל איתנו פה בתחילת היישוב התחברו לתושבים אנחנו לא מתחבאים מאחורי שום דבר ויודעים
דבר מתיקה שירשו להם לקנות .בין הילדים ושמרו על קשר במהלך השנים ,לפני זמן לא רב להגן על עצמנו בכבוד .ועניין העבודה העברית
הם הגיעו לבקר ולראות את התפתחות המקום.
הייתה מן תחרות שמטרתה הייתה להגיע כמה ביום של חיבור היישוב לבזק עשינו מסיבה גדולה שהיה משמעותי מיומו הראשון של היישוב ורק
שיותר מהר לחלון המשרד ולהודיע ברמקול על ותיעדנו את הרגע המרגש ,אני עוד שומרת את התחזק .לעבודה עברית אין תחליף.
בוא השק”ם .בדרך כלל ילדי משפחת ריינוס היו התמונה שמתעדת את טכנאי בזק מחברים את בניית יישוב היא בניית עצמנו
המנצחים בתחרות וכל תושבי היישוב שמעו את הכבל האחרון של החשמל .הרגשנו שסוף סוף כשהנכד הראשון שלי נולד הבנתי שלהקים
ההכרזה והיו באים לעשות קניות .אומנם לא היה אנחנו מחוברים לציוויליזציה ,לא חייבים לעמוד יישוב זה לא רק ההיסטוריה שלנו ,זה דרך חיים.
מבחר עצום ,אך היה כל מה שמשפחה צעירה בתור לטלפון הציבורי ואפשר לקיים שיחות כל התהליך שעברנו בהקמת היישוב בעצם
צריכה .תמיד הייתי ממהרת להגיע למשאית כדי פרטיות בנחת.
הקים אותנו ,בנה אותנו ואת המשפחה שלנו.
הקודש!
שלא ייגמר החלב או הלחם .יום אחד הזמנתי שכם ,עיר
הילדים גדלו עצמאיים ,חסונים ,מחוברים לאזור
מיקסר חדש דרך השק”ם וכשהילדים הכריזו הולכים לקניות ,סידורים ותיקונים בעיר הגדולה
שהגיע יצאתי יחד עם כל תושבי היישוב אל שכם .יצאנו באוטובוס שהיה מגיע לממשל ולשורשים ,בריאים יותר .כל שביל שנסלל ,בית
המשאית לקחת את החבילה החדשה שלי ,אני הצבאי בלב העיר ומשם היינו הולכים לשוק שנבנה ,גבעה חדשה שהוקמה או ילד שנולד
ממש זוכרת איך כל העיניים נפערו בהתרגשות ולרחוב הראשי ,כשתפרנו את הפרוכת לבית ביישוב העצים אותנו .אני מאמינה שהבאנו עוד
סביב המיקסר החדש שהיה הראשון ביישוב ,הכנסת הזמנו במיוחד את הבדים והמוטות אור ,עוד תורה שקיימת בארץ הקודש וכל צעד,
ממש התקדמות הטכנולוגיה.
מחנות בשכם ,הערבים המקומיים עזרו לנו קושי והצלחה שהיו בדרך היו משמעותיים.
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ם אוהבים את זה
 K 1.4אנשי 
Yanir Pinker
מצמרר .זוכר ששירתתי בחברון ובדרך
לאחת העמדות יש אנדרטה לזכרה של
עגלה עם להבה יוצאת ממנה.
זהר ושדי
לעולם לא אשכח את שמה של תינוקת זו,
זוכר את האירוע הקשה ביותר הזה.
גליה ועקנין
אי אפשר לשכוח .שלהבת ,אורך יאיר לעד.

Barooch Rubin
אני זוכר את הפיגוע כאילו זה היה אתמול.

זה קרה בדיוק לפני  16שנים.
אחר הצהריים של ה 26-במרץ  .2001שלהבת פס בת השנה יוצאת עם
הוריה מביתם בשכונת אברהם אבינו בחברון לבקר את סבתא .בפתח
ביתה ,כשהיא ישובה בטיולון ,צלף בה מחבל כדור שפילח את ראשה
ורצח אותה במקום.
שלהבת הייתה אמורה להיות היום נערה שמחה בת  17שמעלה תמונות
לאינסטוש ,קובעת לצאת עם חברות לפיצה ומתכננת איפה תעשה את
השירות הלאומי (אולי דווקא צבא?)
אבל שלהבת תישאר לנצח בת שנה.
כן ,זה קרה מזמן .אבל לנו אסור לשכוח .כי שלהבת הייתה בקלות יכולה
להיות הילדה שלנו .היא גרה בחברון ,הקו הקדמי של כולנו ,אבל לו רק
יכול היה מחמוד עמרו המחבל הנתעב ,הוא היה יורה בחפץ לב כדור
בראשו של כל אחד מילדינו .זו האמת המרה וכדאי לזכור אותה.
זה מה שכתבו עליו השופטים בגזר הדין:
"די היה בכדור אחד ,שנורה מרובה צלפים ,כדי לגדוע את חייה של
תינוקת ,שלהבת פס ,שהייתה עד לאותו אירוע עלומת שם ,שחייתה את
חייה ככל הילדים ,עד שבטרם ירד ערב על יום בהיר והרכה שבעגלת
ילדים נפגעה ברקתה ,חשך עולמה ,כבה אורה והשלהבת שהייתה עדיין
קטנה ובחיתוליה ,נידונה באחת למוות על ידי רוצח שפל שמתוך כוונה
בכוונת צלפים לחץ על ההדק״.
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יכול להיות שפעם יהיה שלום בינינו לבין הפלסטינים .זה לא יוכל לקרות
כל עוד קיימים בצד השני אנשים שמסוגלים ללחוץ על ההדק ולירות
לעבר עגלת תינוק.
ואנשים כאלה ,יש רק בצד הפלסטיני.
==
(תודה לאריאל שנבל על מילים שחודרות אל הלב).
היא יכולה היתה להסתובב ברחובות חברון ,עיר הולדתה ,צופה בסיורים
של שוברים שתיקה ,מסתכלת איך הם מוכרים מציאות שקרית לכל
העולם וממשיכה הלאה בדרכה ,בעלבון ובצביטה בלב.
היום הם עוברים שם ,ליד האנדרטה שלה ,ולא טורחים לציין אותה אפילו
במילה .לא מציינים רצח בכוונה תחילה של תינוקת בת פחות משנה.
==
שלהבת פס ז"ל.
יהי זכרה ברוך
==
ישראל שלי
עושים ציונות

מה יקרה
יום כניסת בני ישראל לארץ במשק ארבל  /ט' בניסן  5באפריל

כחלק מסדרת ההרצאות של מרכז המבקרים בקעת הירדן תחת הכותרת "לדעת את בקעת הירדן" הפעם הרצאתו
של ד"ר חגי בן ארצי על התאריך המיוחד י' בניסן ,שבו עברו בני ישראל את הירדן .מחיר כניסה .₪ 25 :בשעה .20:00
פרטים והרשמה מראש בטלפון.055-6641541 :

הרבנית ימימה מזרחי בקרית ארבע חברון  /ו' בניסן 2
באפריל

לקראת חג הפסח המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס
קרית ארבע חברון מזמינה אתכן לערב של צמיחה ,שמחה
והתחדשות עם הרבנית ימימה מזרחי והזמרת חדוה
לוי ולהקתה במופע מרומם ושמח .בשעה  20:15בהיכל
התרבות .מחיר .₪ 25 :פרטים והזמנות באתר המתנ"ס.

הצגת הילדים מפתח הלב באפרת  /ח' בניסן 4
באפריל

מחזה המשלב ערכים והומור על פי אגדות שלמה
המלך .במהלך משפט אצל שלמה המלך מתגלהמה
רב כוחם של עזרה ,נתינה ,צדקה ,אמונה ותפילה.
במתנ"ס אפרת בשעה  .10:30הכניסה חופשית .יש
להזמין כרטיסים מראש דרך האתר.

יום רביעי |  5באפריל

.
ש.א.ג

(ולול)

בע"מ

ופיתוח

בניה

ש.א.ג

(ולול)

בניה ופיתוח בע"מ

יש שחר אמנה  /צמוד למדד 2.17

איכות של שכונה

מוסקט
בענב

פרויקט
השנה
בציבור הדתי
לאומי

בתים צמודי קרקע חד ודו משפחתי

הצטרפו לשכונת מוסקט הנבנית בימים אלה במרכז היישוב ענב מול נוף עוצר נשימה .השכונה צמודה
לבתי הכנסת ,למעונות ,לגנים ולפארק השעשועים היישובי .שכונת מוסקט בענב נבנית בסטנדרט בניה
גבוהה ואיכותי.

הכי קרוב שיש...

 30ד׳ מכפר סבא

 35ד׳ מנתניה

החל מ997,000 -
www.goeinav.co.il

 20ד׳ מכביש 6

₪

03-9303494
| 050-5382852
איזק נדלן  -שיווק נכסים חובבי ציון  36פתח תקוה
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מה קורה?
1
3

4

וושינגטון עם ההתיישבות מאות ממשתתפי
הוועידה השנתית של הארגון הפרו-ישראלי
איפא"ק הצטרפו למועצת יש"ע לחגיגת היובל
לששת הימים ולחזרה לחבלי אבות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן .מועצת יש"ע ,שדסק
החו"ל שלה הוזמן לכנס איפא"ק ,ראתה לנכון
לציין את האירוע המיוחד יחד עם יהדות ארה"ב
וקיימה כנס גדול שהביא אליו תומכי ישראל
מכל רחבי ארה"ב .שר הבינוי והשיכון יואב גלנט,
השר צחי הנגבי ,סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי,
סגן שר הביטחון אלי בן דהן וקונסול ישראל בניו
יורק דני דיין הצטרפו ל 350-המשתתפים בכנס,
שכלל יין מיקבי יהודה ושומרון ,תמרים מבקעת
הירדן ומוצרים נוספים מיהודה ,שומרון ובקעת
הירדן ,ושהתקיים באולם יוקרתי בוושינגטון . 1
שר הבינוי והשיכון יואב גלנט אמר בכנס" :עבורנו
יהודה ושומרון היא ישראל .אין שום סיכוי שישראל
תוכל להתקיים ללא עמק הירדן וללא שליטה
בהרי השומרון הגבוהים .בנוסף ,לא ניתן לשמור
על חוזקה של ירושלים מבלי גבעת זאב ,מעלה
אדומים ,גוש עציון ומקומות נוספים".
נשוב לכל יישוב השבוע קיים מרכז קטיף אירוע
מרכזי במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב לציון
 50שנה למלחמת ששת הימים ושחרור רצועת
עזה .הכנס ,שהתקיים בשיתוף המכון למחקרי
בטחון לאומי  ,INSSעסק באתגרים הביטחוניים
והמדיניים שמציבה לפתחנו רצועת עזה,
ההתיישבות במקום בראי היסטורי ואקטואלי.
הדוברים בכנס התייחסו בהרחבה גם לתהליך בו
עזה ,שהייתה ראשונה להתיישבות ,הפכה להיות
ראשונה לנסיגות .מנהל מרכז קטיף מוכי בטר:
"שיתוף הפעולה בין מרכז קטיף למכון למחקרי
ביטחון לאומי ומוזיאון א"י נובע מתוך אחריות
לאומית לנהל שיח קשוב ,מכבד בין חלקים שונים
בחברה הישראלית .זאת מתוך אמונה שהמחבר
ביננו גדול לאין שיעור על המפריד ביננו" . 2
המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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תקלה במערכת המבקרים והמתפללים
הרבים המגיעים למערת המכפלה נתקלים
לאחרונה בתופעה חדשה ובולטת :מבנה
בידוק חדיש שהוצב בחודשים האחרונים
בכניסה למערה ,וכולל מערכת מורכבת
של שערים חשמליים ,מגנומטרים ,גדרות
וקרוסלה ליציאה .במערכת המפוארת
הושקעו סכומים ותקציבים גדולים ,אך בניגוד
למראה החיצוני המפואר ,בדיקת פרטי
המערכת מגלה כי היא עלולה להציב קשיים
ניכרים בפני היהודים הנכנסים למערה.
מדידת השערים הצרים והמרחקים בין
השערים החשמליים מראה כי רוחב הכניסה
הצרה הוא פחות מ 50-ס"מ ,שער צר ברוחב
שכזה מקשה על חלק מהאנשים ,ובעיקר על
אנשים בעלי מוגבלויות הנעזרים בקביים או
בהליכון .תושבי חברון והמתפללים הקבועים
במערת המכפלה הגיבו בכאב על הקמת
מערכת הבידוק החדשה'' .המערכת אמנם
מפוארת ומושקעת" ,אמר דובר היישוב היהודי
בחברון נעם ארנון" ,אך זו השקעה מיותרת,
ויתר על כן :הכניסות הצרות ועודף המתקנים
האלקטרוניים יציבו קושי משמעותי בפני
המוני המבקרים היהודים במערת המכפלה -
שמספרם מגיע בחגים לעשרות אלפים ביום
 הן בכניסה והן ביציאה".בנימין מעשירה כנס הנהגות בנימין
התקיים בשבוע שעבר וכלל יומיים של תוכן
והעשרה מקצועית שירעננו את החשיבה
ויעניקו כוחות חדשים .במהלך הכנס שמעו
הנוכחים הרצאות שונות על פיתוח הישובים
ואסטרטגיות חדשות ,סיירו במפעלי ים המלח
והכירו את המועצה האזורית תמר .בשיאו של
הכנס התקיים מיזם 'שולחנות עגולים' של
למידה וחשיבה משותפת  . 3בין המשתתפים
שהגיעו לברך היו שר התשתיות יובל שטייניץ,

רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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זאב זמביש חבר ,יובל אברמוביץ' ,מרצים
ואישים נוספים .את הכנס פתח יו"ר מועצת
יש"ע וראש מועצת בנימין אבי רואה" :כנס
הנהגות ישובים הוא פריצת דרך משמעותית.
להעצים את הוועדים ואת הנהגות הישובים.
יש לזה ערך נוסף שאי אפשר למדוד אותו
בכסף ,העצמת הישובים וההנהגות מכוונת
לרוח ולמוטיבציה שיש לאנשים".
צועדים באביב ביום שישי האחרון התקיימה
צעדת האביב המסורתית בקרני שומרון
בסימן חיבור ילדי היישוב לטבע  . 4הצעדה
התקיימה כמידי שנה בשמורת הטבע
נחל קנה בשיתוף כלל מוסדות החינוך
ביישוב ויחידת שומרון של רשות שמורות
הטבע בהובלתו של מוטי שפי ואנשי צוותו.
בצעדה השתתפו מעל ל 2,200-תלמידים
ומשפחות אשר נהנו מתחנות ,דוכני הפעלה
רבים ועמדות הסבר על החי והצומח
בשמורה .ראש המועצה יגאל להב ומנכ"ל
המועצה מאיר ארונוביץ' צעדו יחד עם כלל
המשתתפים שנהנו מנוף עוצר נשימה.
פינה חמה בלב השבוע נערך טקס הנצחה
בפינה החמה לחיילים בבית אל  . 5הפינה
החמה נקראה על שם אריק קרוגליאק הי"ד,
בן בית אל ,שנרצח במכינה הקדם צבאית
בעצמונה בשנת  .2002אביו של אריק,
יענקל'ה ,הוא דמות מוכרת בקרב החיילים
המשרתים באזור ,כאדם המשמש כ'אבא'
של החיילים ,דואג להם לצ'ופרים ולעזרה
בצרכים נוספים .בטקס נכחו הוריו של אריק,
יענקל'ה ומרים קרוגליאק ,חיילים ומפקדים
מהבסיס ,ראש מועצת בית אל שי אלון ,נוער
בית אל ,המתחזק את פעילות הפינה החמה,
חברי מליאת בית אל ותושבים.
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תמונות :מירי צחי ,יאיר ליברמן ,יוסי זליגר ,מתנ"ס בנימין ,יגאל להב
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