ובל

לק

השומרון לובש חג
ביום העצמאות נחנך ברחלים שבשומרון מעיין אייל על שם שלושת החטופים הי"ד

אייר תשע"ז

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

יש”עמדה

4

מדור
ברשת
המייסדים

טובה פליקס חלק ב'

6

ישנה חשיבות רבה לשמחה
ברגעי שיא לאומיים ,אך חשוב
לזכור כי הרגעים הללו אינם
רגעי השגרה .רגעי השגרה חסרי
הריגוש הם הימים בהם אנו
עושים ככל שביכולתנו למען
ארץ ישראל ורגביה ,במטרה
להביא את עם ישראל לרגעים
לאומיים כבירים אף יותר.
השבוע בישעמדה – על הימים
שלאחר החג ולקראת רגעי השיא
הלאומיים הבאים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:42
19:03
18:55

יציאה
20:02
20:05
20:06

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:57
19:01
18:53

יציאה
19:59
20:03
20:03

ישראל
שלי

8

פרקליטות המדינה נרדמה

מה
קורה

משפצים אנדרטות בבקעת הירדן

על הפרשה  -אחרי מות-קדושים

הרב שמואל ששון

בין ישראל לעמים

ראש גרעין הדר חיפה של רשת שעלים

המעיין ברצף הפרשיות אחרי מות-
קדושים לא מבין מדוע התורה חוזרת
לסיפור על מות בני אהרון שהופיע
בפרשת שמיני .עברנו מאז את פרשות,
שמיני ,תזריע ומצורע .ונחזק את
השאלה ,אם התורה אכן חוזרת על
האירוע ,למה התורה מסתירה את פרטי
חטאם של בני אהרון ולא מפרטת על
אירוע כל כך מרכזי?
כדי להשיב לשאלה זו ,אנו צריכים לדעת
מה הנושא המשותף לכל הפרשיות שבין
סיפור נדב ואביהו לתחילת פרשתנו.
בספר “פתח דבריך” מבואר כי התורה

אומרת בפרשת שמיני “להבדיל בין
הטמא ובין הטהור בין החיה הנאכלת,”...
ובפרשת מצורע “ -להורות ביום הטמא
וביום הטהור זאת תורת הצרעת” .יוצא
מכאן שתוקף הפרשות הוא הבדלה בין
טמא לטהור.
נדב ואביהו קדושים היו ,שהרי נמשחו
בשמן הקודש וסגני כהונה היו ,והכתוב
אומר "ויעל משה ואהרון נדב ואביהו
ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלקי
ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר
 ...ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו" .אלא
שנדב ואביהו ,לא השכילו להבדיל בין
המשך בעמוד 3

מועצת יש"ע מצי
הספר "מעינוש" מרכזגה :מדריך למעיינות הכבושים

לעשרות מעיינות...

מסלולי

10.1.17
| צפריר רינת

טיולים שהכשירו המתנחלים

"מה יכול להיות נ
עים וכיפי יותר מטיולים לא
מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של ה תרי מעיינות המייצגים את כל
גדה המערב
ית? מלטבול בבריכה קרירה
ביום קיץ לוהט ולהריח
את פרי הבוסתנים שעה ש
מכל עבר? הספר ה
נופי ארץ אבות עוטפים אותך
חדש
שהו
ציאה"...

מדריך למטייל במעיינות
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מחיר מבצע לרגל
ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה:

www.yeshaclick.co.il
052-5665052
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522

שלנו

בס״ד
ש
ראת נת הי

המערכת

השיא שבימי השגרה

ישעמדה

 / KLUGER ZOLTANלע"מ

מאז שירד עם ישראל לגולה ,לפני יותר מאלפיים
שנה ,התפללו יהודים בכל רחבי העולם לחזור
שׂא נ ֵס
לכאןּ “ .תְקַע ּב ְׁשוֹפ ָר ּג ָדוֹל לְחֵר ּותֵנוּ ,ו ְ ָ
לְקַ ּב ֵץ ּג ָל ֻּיוֹתֵינוּ ,וְקַ ּב ְצ ֵנ ּו מְהֵר ָה יַחַד מֵאַר ְ ּב ַע
ּכ ַנ ְפוֹת הָאָר ֶץ לְאַרְצ ֵנוּ" ,היא אחת מברכות
תפילת שמונה-עשרה אותה אומר יהודי שלוש
פעמים ביום.
ביום בו החליט האו”ם לתת מדינה לעם ישראל,
כל יושבי הארץ היטו אוזן לרדיו כדי לשמוע את
מדינות העולם נותנות את התוקף הבין-לאומי
לשיבה של עם ישראל לארצו .ביום בו הוכרז
על עצמאותה של מדינת היהודים ,לפני 69
שנים ,רקד עם ישראל ברחובות הערים לשמע
הבשורה המשמחת .בזמנו ,זו הייתה השמועה
המרגשת ביותר שיהודי ברחבי העולם היה יכול
לשמוע .ארץ ישראל לעם ישראל.
כל שמחה הייתה גדולה מקודמתה ,ובצדק,
מכיוון שהכל חלק מתהליך גדול בו ישנם מדרגות
חשובות שעלינו לעבור .הכרזת בלפור הייתה
מדרגה אחת ,הכרזת האו”ם בכ”ט בנובמבר
הייתה עוד מדרגה ,הכרזת העצמאות הייתה

מחנה העולים בראש העין .בצילום ,ילדים עולים מתימן חוגגים ט"ו בשבט ראשון במדינת ישראל

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
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מדרגה נוספת ואיחודה של ירושלים והחזרה
ליהודה ,שומרון ובקעת הירדן במלחמת ששת
הימים הייתה גם היא מדרגה חשובה מאין כמוה.
השיבה לחבלי אבות היא איננה עניין של מה
בכך .דורות רבים במשך מאות שנים ציפו וחלמו,
חלקם אף הגשימו .אנו ,שזכינו להיות כאן בימים
הללו ,ורובנו נולדנו לתוך מציאות ברורה בה שוכן
עם ישראל בארצו ,חובה עלינו לזכור כי אנחנו
אחת מחוליות השרשרת הישראלית והיהודית
שהחלה לפני דורות רבים ,ממשיכה בהווה
ובעתיד ,ובלעדיה אף שרשרת לא תהיה שלמה.
השמחה וההודיה בכל אחת מהמדרגות הללו
הייתה מוצדקת ,רגעי שיא שכאלה אסור
שיישכחו ועליהם להיות מונצחים בתולדות
האומה לדורי דורות.
עם זאת ,רגעים אלו מהווים סוף של תקופה,
והתחלה של תקופה חשובה לא פחות .בה בעת
שבה דוד בן גוריון סיים להכריז על עצמאותה
של המדינה ,החלה המדינה להתקיים .נדרשים
היינו לנהל עלייה מקצוות הארץ ,בניה מואצת
והתפתחות ,איחוד העם עם הקמת מוסדות

שלטון מסודרים ,ואף לנצח על הקרבות
העקובים מדם של מלחמת העצמאות .תזכורת
לכך שגם ברגעי שיא לאומיים עלינו לזכור כי ימי
השגרה הם החשובים ביותר.
ישנה קלות רבה באחדות ובחיבוק הלאומי בזמני
משבר ובחגים לאומיים ,אך העבודה האמתית
היא בימי החול .ימי השגרה בהם אנחנו נמצאים
היום ,הימים שאינם מיוחדים ,בהם אנו מרגישים
שנגמרה החגיגה ,הם ימים החשובים באמת.
הם ימי העשייה שבזכותם אנו מגיעים בכל פעם
למטרות שלנו וליעדים שאנו מציבים בפנינו.
אנו עובדים יומם וליל כדי להמשיך בשאיפתה
הציונית של מדינת ישראל לאהבת המולדת
ואדמתה ,של החלוציות ושל ערכי המדינה .גם
בימי שגרה אנו ממשיכים לפעול למען ארץ
ישראל בכל מקום ,למרות אלו הבאים עלינו
לכלותינו .ימי החול ,השקטים וחסרי הריגוש הם
הימים שבהם אנו עושים כל שביכולתנו על מנת
לדאוג לרגעי השיא הלאומיים הבאים .נמשיך
בעוז ובגאון לבנות את ארץ ישראל ברוח ובחומר
כי את המנגינה הזאת חובה עלינו להמשיך.

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

בין ישראל לעמים

המשך מעמוד השער

הקודש לקודש .דווקא מחמת שקדושים
היו סברו להתפרץ אל הקודש פנימה גם
במקום שלא נצטוו .וכבר במעשה המשכן
על הפרוכת נאמר "והבדילה הפרוכת לכם
בין הקדש ובין קדש הקדשים”.
נראה שהתורה לא פירטה את החטא של
נדב ואביהו בכוונה .העיקרון יותר חשוב
מהפרט ,ולכן אין התורה מפרטת ,ומכאן
התורה נותנת לנו עכשיו הדרכה מקפת
שמתייחסת לחיבור של הקדושה במגוון
נושאים :אכילת חיות טהורות ומניעת
אכילת חיות טמאות ,טומאה וטהרת
יולדת ,הרחקה מן העורלה על ידי מצוות
ברית מילה ,טיפול נכון בצרעת וכפרה על
ידי קרב ,ובסוף ההבדלה בין קודש לקודש
הקדשים  -מתי מותר להיכנס אל הקודש

ומתי מותר לקודש הקודשים.
התורה מלמדת אותנו שכדי להבדיל בין
קודש לקודש חייבים לבנות את הבסיס,
והוא הבדלה בין הקודש לחול בין טמא
לטהור .בפרשת קדושים אנו שוב עשויים
להתבלבל ולחשוב שהנה כולם קדושים,
כטענת קורח ,טענה שדומה למעשה
של נדב ואביהו .אלא שהתורה מצווה
“קדושים תהיו” תממשו את הקדושה ,עם
ישראל הוא אומה קדושה ,אבל יוכל להיות
קדוש רק אחרי קיום מצוות מעשיות ,שהן
המבדילות בינו לבין שאר האומות.
מספר הראשון לציון הרב אליהו זצ”ל על
הבבא סאלי זצ”ל שבא אליו עשיר גדול
מצרפת ורצה את ברכתו והציע תרומה
נדיבה ,הבבא סאלי דחה אותו ושלח אותו

לאח שלו .אחיו ,הבבא חאקי ,הדריך אותו
לקיים מצוות נטילת ידיים לפני הארוחה
ושאל את אשתו האם תהיה מוכנה להיות
ערבה לכך .משהסכימה ,החזירו אל הבבא
סאלי וקיבלו .בדרך חזרה לצרפת במטוס
הגישו לו אוכל שאינו כשר ,הבעל רצה
לאכול ,אך אשתו הזכירה לו את ההבטחה
לנטול ידיים והתעקשה איתו חרף תירוציו.
כיוון שנטל ידיים ,כבר התרצה לאכול
אוכל כשר .בליל שבת אשתו ערכה שולחן
יפה וכבר האיש הציע לעשות קידוש .כיוון
שכך כבר לאחר כמה זמן הוכשר המטבח
ולאחר עוד זמן התחיל ללכת לבית כנסת
בשבת .סיפור שנגמר יפה והכל בזכות
הקדושה שבדקדוק וזהירות בנטילת ידיים.

יש שחר אמנה

בית
צמודקרקע

חד משפחתי

כרמי שילה
 20זוגות צעירים כבר רכשו
בית חד משפחתי על כחצי דונם
צמודי קרקע חד משפחתיים
אחרונים ביהודה ושומרון
 10דקות מהקניון החדש באריאל

ישוב דתי לאומי בצמיחה

החל מ -

1,066,000

₪

 50ד׳

 25ד׳

ת״א

כביש 6

 10ד׳

שילה

אריאל

 45ד׳
ירושלים

הראל052-5665993 :
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מדור
המייסדים

סיפורה של טובה פליקס חלק ב׳
אלון מורה

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 :

משפחת פליקס לפני  25שנה

 //עדי מלט
כשטובה מספרת על התהליכים ,המקומות,
השינויים והאתגרים שעברו עליהם יש לה מין
זיק מיוחד בעיניים ,ניתן לנחש שזהו ערבוב
של געגוע ,אהבה וגאווה מיוחדת במינה .אנחנו
יושבות בסלון ביתם והרב מנחם מקשיב מהצד,
מידי פעם נותן אישור לדבריה או מחזק מידע
חשוב בהיסטוריה .הרב מנחם וטובה פליקס
עברו את גלגוליה של תנועת ההתיישבות “גוש
אמונים” במספר נקודות בדרך עד שהגיעו
לבית שבו הם גרים בשלושים שנה האחרונות
ביישוב אלון מורה.
קדומים
במוצאי חנוכה תשל”ו עברנו כל משפחות
הגרעין למחנה קדום כפי שהובטח לנו
ב”פשרת סבסטיה” .המעבר היה מרגש מאוד.
המוני חברים ,צעירים ומבוגרים ,הגיעו ללוות
אותנו למגורים החדשים במחנה .באותו היום
הגיעו צריפים מפורקים מהיישוב נחלים ובהם
שיכנו אותנו ,קיבלנו צריף בשומרון! יחד עם
ההתרגשות מההכרה בנו ,היו קשיים רבים של
צפיפות וחוסר תנאים למשפחות גדולות ,חדר
אוכל וכן שירותים ומקלחות משותפות לכולם,
אנחנו היינו כבר עם כמה ילדים וזה לא היה
פשוט .אחרי תקופה קצרה הביאו לנו קרוואנים
לקצה הצפוני של המחנה ,ושם עלה והתחזק
מצב הרוח וניתנה לנו קצת יותר פרטיות .כשנה
אחר כך ,כשבגין עלה לשלטון והליכוד ניהל את
המדינה בפעם הראשונה ,ציפינו לשינוי והוא אכן
הגיע  -בגין הגיע להכנסת ספר תורה במחנה
קדום והכריז את האמרה המפורסמת “עוד יהיו
הרבה אלוני מורה” .הרגשנו שסוף סוף נוכל
לממש את החלום ולהגיע קרוב יותר לשכם,
המקום שאליו שאפנו מההתחלה.
4
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קשיים לא צפויים
אך מסתבר שמילים לחוד ומעשים לחוד .פנינו
לממשלה ברצון להקים יישוב חדש ,אך נתקלנו
שוב בסירוב .החלטנו להמשיך להתיישב גם
אם עדיין אין אישורים מהממשלה .בני קצובר
השכן והחבר מהגרעין ומנחם בעלי החליטו
“אנחנו מתחילים ללכת ,ואיפה שיעצרו אותנו
שם נעצור” .יום ההליכה הוחלט ליום שישי,
במחשבה שכך יופחתו הסיכויים שנפונה
בשבת .יוסי בני הגדול ומנחם הצטרפו לחבורת
ההולכים אל היעד הבא ונעצרו ממש בכניסת
שבת על ידי הליקופטרים שלקחו אותם למחנה
תל נוף שם בילו את השבת .הייתה קבוצה
מחברי הגרעין שרצו להישאר ליישב את מחנה
קדום ולשנות את שם המקום לאזרחי ,כך נולד
היישוב החדש “קדומים” ואילו אנחנו ועוד מספר
משפחות המשכנו הלאה אל ההתיישבות הבאה
שחיכתה לנו.
“עד מקום שכם”
“ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון
מורה” .בספר בראשית מסופר לנו שאברהם
אבינו עבר בשכם שנמצאת ליד אלון מורה,
היה לנו ברור שהיישוב שלנו צריך לצפות על
העיר שכם ולהיות קרוב למקום קבורתו של
יוסף הצדיק .בחרנו לעלות ולהתיישב בגבעה
שנמצאת על יד הכפר “רוג’יב” ליד מחנה חורון,
ניסינו כמה פעמים ובכל פעם נתקלנו בגורמי
ביטחון שמנעו מאתנו להגיע .הפעם הרביעית
שניסינו להגיע לרוג’יב הייתה בכסלו תשל”ט
ונתקלנו במחסום צה”ל בצומת ג’ית .בהחלטה
של רגע והבנה שזה הדרך היחידה לפעול
החלטנו להתיישב במקום והודענו בקול כי לא
נזוז מהצומת ,אין לנו שום כוונה להילחם בחיילים
אך אנחנו נשארים עד שיתנו לנו אדמה להתיישב
בה קרוב לשכם .לאחר שנשארנו בצומת
מספר שבועות הובטח לנו מהממשלה אישור
התיישבות בקרבת שכם .חברי המזכירות הציעו

לממשלה שתי נקודות אפשריות להתיישבות,
אחת על הר הברכה – הר גריזים מעל לעיר
שכם מצד דרום ואפשרות שנייה על גבעת רוג’יב
אליה ניסינו להגיע בהתחלה .הממשלה החליטה
על האפשרות השנייה משום שבעלי האדמות
הערביים היו ידועים וכך אפשר יהיה לדבר איתם
אם יפנו לבג”ץ ואכן כך היה בהמשך.
עוברים דירה
אנחנו ניצלנו את אישור העלייה והתארגנו
במהירות להשלמת העברת הציוד ליישוב
החדש .שכרנו הליקופטר שהעביר את כלי
העבודה במקביל לדחפורים שפרצו את הדרך.
בינתיים החשש אומת ואכן הוגש בג”ץ על ידי
הערבים והממשלה הקפיאה את ההתיישבות.
היה שלב בו ניסינו ,חברי הגרעין יחד עם אריק
שרון שהיה שר החקלאות וידיד קרוב לנו ,להשיג
את דורש הקרקע ולקנות ממנו את השטח אך
הדבר לא צלח .הבנו שאין מנוס והתכוננו לפינוי
שיגיע ,בינתיים חיפש אריק שרון בקרבת מקום
שטח שהוא על אדמות מדינה .לאחר חיפוש קצר
נמצא שטח על יד הר כביר ,צפונית למקום שבו
קמנו עכשיו .מיד החלו המשרדים הממשלתיים
בהכשרת המקום למעבר מידי שלנו אליו אך
אנחנו לא הסכמנו אפילו להביט אל עבר מקום
אחר ,עד שהגענו אל מול שכם .קמו עלינו לחצים
מכל הכיוונים שנקיים את החלטת בג”צ ונעבור
למקום אחר ,קיימנו אספות רבות יחד עם הרב
צבי יהודה קוק ,הרב לוינגר ,אריק שרון ואישים
נוספים שבאו להשפיע לכאן ולכאן והדיונים
כמעט גרמו לקרע בין חברי הגרעין .לבסוף ,אחרי
החלטה קשה של אסיפת החברים ,נסענו כולנו
לראות בפעם הראשונה את ביתנו החדש על יד
הר כביר .בט”ו בשבט תש”מ עזבנו את רוג’יב .זה
היה יום קשה מבחינה רגשית לכל חברי הגרעין
ושנים רבות לא חגגנו את יום ההולדת של אלון
מורה מפני שהקמת אלון מורה במקומה הנוכחי
היה כרוך בעזיבת רוג’יב.

אלון מורה  -שכם
כשמעלינו נישא לגובה הר כביר ומולנו הר
גריזים והר עיבל ובניהם נפרסת לה העיר שכם
התחלנו את היישוב החדש שלנו .היה לנו ברור
ששמו של הגרעין ,אלון מורה ,וכמובן בצירוף
שכם יהיה שם היישוב .בהתחלה נבנתה שכונה
אחת של קרוואנים ובהמשך גם אשקוביות,
בגלל המרחק והנסיעה הארוכה ליישוב לא
הצלחנו להתרחב ולגדול עד שלאחר חצי שנה
הגיעו חמש עשרה משפחות חדשות בהובלתו
של חבר הגרעין הרב אברהם רקנטי .מספרים
שהרב רקנטי עבר בין המשפחות ושכנע אותם
לעבור ללמוד בישיבה חדשה שתוקם ביישוב
החדש אלון מורה ,לשמחתנו נענו מספר
משפחות וביניהן משפחת בן ישי ,מליחי ,רומם,
הרב רונצקי והרב יעקב שמעון שהיה למנהל בית
הספר הראשון שלנו ,כולם היו חברי כולל מר”צ
ממבשרת ציון .זו הייתה ממש זריקת מרץ ליישוב
ולאט לאט החלו משפחות לבנות קומה שנייה
על האשקובית הקטנה ,מה שגרם לממשלה
לראות שאנחנו “רציניים” וכך נוספו להן עוד ועוד
שכונות חדשות ,מרפאה ,מקווה ,בית ספר ,גני
ילדים ואפילו ספריה ובריכת שחיה .מגרעין קטן
הכפלנו את כמות המשפחות ביישוב וההרגשה
הייתה בשמיים .עם מגוון התושבים עלו כמובן
גם הרבה שאלות ודיונים בנושאים שונים כמו
הפרדה בין בנים ובנות ובאיזה גיל ,חינוך מיוחד
שלא היה נגיש באזור וכיתות של מספר גילאים
שלמדו יחד .על כל שאלה פנינו אל הרב אברהם
שפירא וקיבלנו את ברכתו והדרכתו .היה לנו
חשוב לאורך כל הדרך שהדגל שלנו יהיה לאור
התורה והכולל היישובי פעל בעוז והנחה את דרך
היישוב ,בכולל לימד גם הרב בנימין הרלינג הי”ד,
שהיה מגיע מקדומים ובזכותו הגיעו משפחות
נוספות להתגורר ביישוב .אחד מתלמידי הישיבה
היה הרב אליקים לבנון שהגיע כדי ללמוד וצמח
מתוך התלמידים להיות רב היישוב ,רב מתוך
“העם” ,רב שמחובר למקום ולאנשים .עם
השנים ,ההתפתחות והצמיחה הגיעו גם ימים
קשים והתמודדויות שלא חלמנו עליהם.

במחנה קדום עם יהודה עציון ,תשל''ז.
“בדמייך חיי”
כאשר סוף סוף תמו המאבקים עם הממסד
הממשלתי על אלון מורה עברנו להתמודדות
במאבק אחר לחלוטין ,קשה הרבה יותר .בכ”א
באייר תשמ”ז נרצח ביישוב הילד רמי חבה ,בן 8
בלבד ,הוא נחטף כשטייל בפאתי היישוב ונרצח
במערה בכניסה ,הרצח הזה טלטל את כולנו.
לאחר שנה ,בחול המועד פסח ,יצאו קבוצת נוער
מהיישוב לטייל בשומרון ,באותו הטיול נתקלו
הנערים בערבים מחבלים ותרצה פורת בת ה15-
נרצחה גם היא .האבל ביישוב היה כבד אך לעולם
לא שקענו בו ,ולאחר כל רצח קמנו מהעפר
והמשכנו לצמוח ולהתפתח כיישוב .ביום שישי,
ה’ בשבט תשנ”ה התארגנו לשבת משפחתית
עם הילדים הנשואים והנכדים הראשונים ,בדרך
מבית אל לאלון מורה ירו על מכונית מחבלים
ארורים ונרצחה ביתנו עפרה ,בת  ,20בחורה
מוכשרת ,מחוברת למשפחה ,למקום שבו גדלה

הרב מנחם וטובה פליקס מחזיקים את נכדתם החדשה השנה

ולשורשים .כשקרה הרצח נקטע ענף מעץ
המשפחה שלנו .העץ ממשיך לצמוח ולהניב
פירות מתוקים אך ישנו ענף אחד גדוע שחסר.
כל כך חסר .חודשיים אחרי הרצח נולדה לנו
נכדה מתוקה שנקראה על שם עפרה ,זה היה
קשה .מיוחד וכואב .בהתחלה לא יכולנו לקרוא
לה עפרה ,הרי עפרה שלנו כבר לא פה ,אך עם
הזמן והחיים ,השמחה והנכדים גברו והמשכנו
בעשיה למען המשפחה ,הקהילה והיישוב.
ההתיישבות באלון מורה הולכת ומתפתחת עם
המון זוגות צעירים חדשים על רכס כביר ,אם
לרגע נביט ונתבונן בשמות הרחובות והמקומות
נראה איך “בדמייך חיי” מתגשם למול עינינו -
מצפה תרצה ,שכונת רמי ,מעיין כפיר ,מצפה בניו
ונווה עפרה.
שליחות זוגית
מנחם ואני יחד במשימת החיים שלנו ,לכל אחד
יש את תחומי האחריות שלו אבל בהתחלה ובסוף
אנחנו יחד .מנחם הוא “שר החוץ” שלנו ,הנציג
בכל הפגישות עם הגרעין ,המזכירות ,השרים
והממשלות השונות שהתחלפו עם השנים .הוא
מציג את עמדתו ונלחם על עקרונותינו .רק לאחר
שנים הבנתי כמה שזה מדהים שחבורת בחורים
צעירים ,בגילאי העשרים לחייהם מגיעים ודופקים
על שולחן הממשלה .יחד איתו אני “שר הפנים”,
מנהלת את הבית ,את הילדים ואת ההתנהלות
השוטפת הביתית ,היישובית ומה שקורה סביבנו.
במשך השנים קרה הרבה שמנחם היה יוצא
למלחמות להגנת ההתיישבות ולעיתים קרה
שבימי שישי ,ממש לפני שבת ,הוא היה מגיע עם
זר פרחים ומתחבא מאחוריו עם חיוך .היה לי ברור
שהמשימה שלקח על עצמו יחד עם החברים מגוש
אמונים זוהי משימת הדור שלנו וזוהי השליחות
שלנו בעולם הזה .הרגשת השליחות מלווה אותנו
לכל מקום .זה באוויר כל הזמן ,גם היום.
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

161,270

ציר הזמן

פרקליטות המדינה נרדמה.
הפיצו ,זה חשוב.
זוכרים את תחקיר 'עובדה' ו'עד כאן'? כנראה שמישהו מנסה לקבור אותו.
*
תזכורת :בתחקיר הוקלטו פעילי שמאל קיצוני והודו שהסגירו למרתפי
העינויים של הרש"פ ערבים שרצו למכור קרקעות ליהודים .הסגרה
לרש"פ משמעותה אחת :עינויים ומוות.
אותם פעילי שמאל מסתובבים חופשי ,למרות שזה פורסם לפני כשנה.
פעילי השמאל הם עזרא נאווי מארגון  Ta'ayushתעאיוש تعايش ונאסר
נוואג'ה מארגון  B'Tselemבצלם .אגב ,ארגון 'בצלם' ממשיך לצפצף על
כולם וממשיך להעסיק את נאסר נוואג'ה בתשלום.
*
הנה מסמך ששוכב אצל פרקליטות המדינה ונחשף לראשונה היום.
הוא מראה שחור על גבי לבן שעזרא נאווי הסגיר אנשים תמימים למרתפי
הרש"פ .עזרא נאווי מסתובב חופשי כשיש מסמך כזה ,הוא עדיין פעיל
ומפעיל אחרים בתעאיוש וארגונים נוספים.
ואיפה פרקליטות המדינה?
*
אנא הפיצו
ישראל שלי
עושים ציונות

6

יש”ע שלנו

עוקב

תמונות

אודות

ישראל

שלי

אוהבים את זה

הודעה
עוד

ישראל שלי
אהבתי ·  26באפריל

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה
 556אנשי 
גדי אדרי
מקווה שיובא לדין באשמת סיוע ותכנון
לרצח ..אם יוכח (פשוט וקל) שהוא ידע איך
זה יגמר
Hezi Fanian
מזעזע ...איפה יפי הנפש של ארגוני זכויות
האדם?
איציק משיח
והוא עדיין מסתובב חופשי

מה יקרה
כנס מחקרי בקעת הירדן ה 2-בבקעת הירדן  /י”א באיר  7במאי

מו”פ בקעת הירדן ומועצה אזורית בקעת הירדן מזמינים אתכם לכנס מחקרי בקעת הירדן שנפתח בפעם השנייה
בהיכל התרבות במתנ”ס .הכנס מביא אליו חוקרים אקדמיים רבים שידברו לאורך היום על הבקעה במספר זוויות
שונות .בסוף הכנס יתקיים סיור לח’רבת מחרוק בהדרכת אחיה כהן-תבור .דמי השתתפות בכנס ובסיור .₪ 40 :לפרטים
והרשמה02-9941410 :
״מה יקרה אם אמות מחר בבוקר״ בעפרה  /י"ב באייר  8במאי

סיפור חייה של דפנה מאיר הי"ד ,בערב מיוחד בהשתתפות
בעלה של דפנה  -נתן מאיר ויפעת ארליך שכתבה את
הספר .בערב נקרא מן הספר ונחשף לתהליכים שמאחורי
הכתיבה .בשעה  20:30במבנה הרב תכליתי .מחיר₪ 20 :
בכניסה .הרשמה ופרטים באתר עפרה.

ה א י ר ו ע

אליפות אפרת – גוש עציון  /ט"ז באייר  12במאי

האירוע הגדול של השנה יוצא לדרך – האליפות
השנייה של אפרת-גוש עציון בסימן  50שנה לשחרור
גוש עציון .מסלולים באורכים שונים 21.1 :ק”מ10 ,
ק”מ 5 ,ק”מ ומסלול משפחות ועמותות .פרטים
באתר alifut-efrat-gush.sportweb.co.il

שני |  8במאי

ה מ ר כ ז י
HEBRON

חברון
היישוב היהודי

יובל שנים לשחרור חברון

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

יובל
לשחרור

חברון
יהודה
ושומרון

יום שחרור חברון
חמישי כ"ט באייר 25.5

 - 18:30קבלת פנים וטקס חלוקת מדליית היובל
לראשוני וותיקי ההתיישבות (למוזמנים בלבד)
פתיחת שערים 19:00

 20:00חוגגים יובל האירוע המרכזי
בהשתתפות רבנים ,שרים ,ח״כים ואישי ציבור
מיצג מולטימדיה מרהיב על קירות מערת המכפלה

חברון

חוויה של נופים,
הסטוריה ואנשים

במשך כל היום יערכו סיורים מודרכים
ללא תשלום באתרי היישוב
הרשמה מראש חובה2hebron.co.il :

מופע כפול ,חגיגי למרגלות מערת המכפלה

רמי קלינשטיין עמיר בניון

כרטיסים

במכירה מוקדמת

25

₪

כרטיסים טיקצ׳אק

2hebron.co.il
מספר המקומות מוגבל!

נא לבוא בלבוש חם • האירוע מאובטח ע״י כוחות הבטחון

למידע והסעות מכל רחבי הארץ02-9965333 :
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מה קורה?
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משפצים בגאווה במסגרת פרויקט ייחודי
בו נוטלים חלק תלמידי בית הספר התיכוני
בבקעת הירדן הוחלט על שיפוץ וחידוש
אנדרטאות במרחב בקעת הירדן .השנה
נבחרה האנדרטה של גדוד  601של הנדסה
קרבית ,הממוקמת על גבעה ,מזרחית למושב
גיתית .לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל תשע"ז הושלם השיפוץ ,אשר כלל את
חידוש אותיות שמם של הנופלים החקוקים
על אבן מקומית שהושחתו בעבר ,גינון
וטיפוח של הצמחים במקום ,חידוש החורשה
למרגלות האנדרטה וצביעה של האנדרטה
המתנשאת לגובה רב ומורכבת מחלקי
זחל"ם פגוע .על לוחות הבטון שמוקמו על
הגבעה ציירו התלמידים את סמל גדוד אסף
של ההנדסה הקרבית  . 1ראש המועצה
האזורית בקעת הירדן דויד אלחייני ציין כי הוא
גאה בתלמידים ורואה בכך פעילות ערכית,
חשובה וייחודית למקום ,ואמר "זוהי תרומה
לקהילה בה אנו חיים והמעט שניתן לעשות
כדי להנציח ולכבד את זכרם של הנופלים
בבקעת הירדן ובמערכות ישראל".
ראשונים להציל למועצה האזורית הר
חברון אושר לאחרונה תקן של פרמדיק וכן
אמבולנס טיפול נמרץ שהחלו לפעול השבוע
 . 2בהר חברון נמצאים בכוננות מידי יום
שלושה אמבולנסים שמפוזרים בהתאם
לפריסת היישובים .צוותי הרפואה שמאיישים
את האמבולנסים מורכבים מחובשים ומגישי
עזרה ראשונה מקצועיים ,אך ללא הכשרה
וסמכויות נרחבות ובהתאם לכך גם הציוד
שברשותם .מאחר והאזור מרוחק ממרכזי

רפואה ,ראו במועצה חשיבות להעמיד איש
רפואה שיגיע לאירוע ויהיה בעל סמכות
רפואית רחבה .לרשותו יעמוד מכשור רפואי
מתקדם כדי שיוכל להעניק את הטיפול
המציל חיים במקום האירוע ובמשך הנסיעה
הארוכה עד לבית החולים .ראש המועצה
יוחאי דימרי" :לאחר כשנה בה פעלנו לקדם
את הנושא ,אנו שמחים שהצלחנו להביא
שירות מקצועי וטוב יותר המגיע לתושבינו
ובעזרת ה' שנשתמש באמבולנס החדש
ובצוות המשודרג רק בלידות".
זוכרים באיתמר מיצג מיוחד ומרגש הוקם
בישוב איתמר ,לזכר בני הישוב שנפלו באירועי
הטרור ובהגנה על המולדת .במיצג בבית העם
שבישוב ,נבנו חדרים וחללים שחורים ובכל
אחד מהם מוצגים סיפורי הנופלים בצורה
בלתי אמצעית .בבניית המיצג השתתפו
אמנים תושבי איתמר ובני המשפחות
השכולות .בין המיצגים יפגשו המבקרים
בחפצים אישיים של הנופלים ,ציורי קלסטרון
פני הנופלים וציורים קורעי לב שציירו ילדיו
של גלעד זר הי"ד לאחר הירצחו לפני כ15-
שנה .עוד במיצג ,מכתב זעקה שנכתב על ידי
סגן מתן זגרון הי"ד לחברו מאיר ליקסנברג
הי"ד שנרצח בדרכו מאלון מורה לאיתמר .סגן
מתן הי"ד נהרג שנה לאחר מכן בהסתערות
על מחבל מתאבד .מיצגים מרגשים במיוחד
הם מיצג שברי הזכוכיות של האמנים עופר
הד ואסף קידרון.
צה"ל חונה בקרנ"ש משעות הבוקר
המוקדמות של יום העצמאות הוקם בקרני
שומרון חניון צה"ל וכוחות הביטחון הגדול

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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ביותר ביהודה ושומרון .אלפי משתתפים
הגיעו מכל רחבי הארץ ומיישובי השומרון
לחגוג עם חיילי חטיבת אפרים את יום חגה
של המדינה  . 4מתחם נוסף הוקם עבור
משפחות החיילים וזאת בכדי שיוכלו להיות
בחג עם בניהם ובנותיהם המשרתים באזור.
מפקד האוגדה ,תא"ל ליאור כרמלי ,וסגנו
הגיעו לחגוג עם המח"ט אל"מ רועי שטרית
וראש המועצה יגאל להב ביום שכולו מוקדש
למדינת ישראל ולצבא ההגנה לישראל.
לאמן את הקרייה ביום חמישי שעבר התקיים
באצטדיון המרכזי של קרית ארבע-חברון
אימון טקטי של צוות הכוננות של הקריה.
לכבוד אירועי יום העצמאות צוות הכוננות
קיים אימון פתוח לקהל ,בו הודגמו תרגילי
לחימה תוך שימוש באפקטים שונים ואמצעים
טכנולוגיים מתקדמים  . 5האימון ,בהדרכת
אהוד דריבן כלל אפקטים פירוטכניים
המדמים אירועי אמת .במהלך התרגיל
הדגימו כיתת הכוננות תקיפת מחבל מתאבד,
פירוק מטענים והתמודדות עם זירות שונות.
בחלק מן התרחישים שולבו נערים שדימו
אזרחים בזירה .התרגיל המקצועי שיקף את
הרמה הגבוהה של מערך הביטחון האזרחי
של קרית ארבע וחשף גם לעיני הציבור את
היכולות המרשימות .מערך הביטחון של קרית
ארבע חברון הוא חלק אינטגראלי ומשמעותי
בשמירת מרקם החיים.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,נתן מאיר ,הלל מאיר/תצפית ,דוברות מועצה אזורית הר חברון ,רועי
חדי ,מ״מ קרני שומרון הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

