
1  יש”ע שלנו 

תחילת פרשתנו, אנו לומדים על ב
בעוד  העם.  כהני  של  ייחודיותם 
שלישראל וללוי ניתנת בדרך כלל 
יהודייה  רווקה  כל  עם  להינשא  הרשות 
לכהן  וממזרת,  משפחה  קרובת  שאינה 
וחללה...  זנה  “אשה  עם  להתחתן  אסור 
ואשה גרושה”. בנוסף, לוי וישראל מותרים 
להתקרב ולגעת בכל מת וקבר, אך לכהן 
אליו”,  הקרב  “לשארו  רק  להיטמא  מותר 

לשבעת קרוביו ולמת מצווה. 
מתבקש לשאול במה התייחדו הכוהנים? 
עליהם  שהוטלו  המגבלות  ומדוע 
לחייהם  הקשורים  בנושאים  מתמקדות 

האישיים - נישואין ואבל?
קומת  גבי  על  כי  היא,  לכך  התשובה 
ישראל  לכלל  המשותפת  הקדושה 
שלמדנו בשבת שעברה )“קדשים תהיו”(, 
לכוהנים  כי  לומדים  אנו  בפרשתנו 
מתוקף תפקידם מדרגת קדושה ייחודית 
ממנה  אשר  לאלקיהם”(,  יהיו  )“קדשים 

נגזרות כל ההגבלות המוטלות עליהם.
להיות  האחריות  מוטלת  הכוהנים  על 
הקודש  במלאכת  נאמנים  ציבור  שליחי 
לו. תפקידם  ואף מחוצה  בתוך המקדש, 
הייעודי הוא להוות אנשי קודש האמונים 
על חיבורו של עם ישראל אל עולם הרוח 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:05 19:02 חברון 20:08 18:47 ירושלים
20:09 19:06 שכם 20:10 19:08 תל אביב
20:08 18:58 באר שבע 20:11 19:00 חיפה

זמני השבת

מהמשאבים  אחד  היא  החקלאות 
הירדן  בקעת  של  ביותר  החשובים 
ששוררות  הגבוהות  ובטמפרטורות 
דווקא  חשובה.  מים  טיפת  כל  שם 
גניבות מים של  לקראת הקיץ החלו 
מתוך  מים  ששואבים  האזור  ערביי 
אתר הקידוח והורסים באופן אקטיבי 
הבקעה.  של  הנמוך  האקוויפר  את 
עומדות  הקידוח  מאתר  הגניבות 
של  השנתי  המים  מהספק   20% על 
האזור, כך שכבר בשבועות האחרונים 
ולחקלאים  לתושבים  המים  נגמרו 
של צפון הבקעה. השבוע בישעמדה – 
מה קורה למים של צפון הבקעה ומה 

עושים כדי לפתור את זה.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  אמור

כהונה - תפקיד שהוא ייעוד 
הרב יוגב כהן
ישיבת הר ברכה

המשך בעמוד 3

ברשת

מרחבי העולם להר חברון
ביום העצמאות נחתה בארץ משלחת של נציגים מרחבי העולם כאורחת של מועצה 

אזורית הר חברון. לאחר סיור בהר חברון, אירח אותם ראש המועצה יוחאי דמרי 
במבנה המועצה ]עמ' אחורי[.

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

בס״ד

אייר תשע"ז

שלנו בל
לקראת שנת היו

יו"ר הכנסת בקרני שומרוןלאה זיו-פרג 48
מדור

המייסדים

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..."

10.1.17

מי שעומד על הכבוד שלו - 
העולם מכבד אותו ישראל6

מה שלי
קורה
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המערכת מים גנובים ימתקו? 

ישעמדה

בקעת הירדן התברכה בשטחי חקלאות נרחבים. 
ושהגיע  באזור  ששורר  הכבד  החום  אף  על 
המון  במיוחד,  גבוהות  לטמפרטורות  השבוע 
שם  דווקא  ללבלב  מצליחים  גידולים  של  סוגים 
לאומית.  הבין  בחקלאות  דבר  לשם  והופכים 
התמרים  כמובן  היא  ביותר  הבולטת  הדוגמה 
המתוק  בטעמם  ידועים  אשר  הירדן  בקעת  של 
המיוחדים,  התבלינים  גם  אולם  העולם,  בכל 
המלפפונים, הפרחים ועוד גידולי שדה משווקים 
לכל העולם ומוכרים באיכותם וברמתם הגבוהה.

מספר  הם  הירדן  בקעת  בצפון  המים  מקורות 
בריכות מים וקידוחים של חברת ‘מקורות’. ייעודם 
החקלאות  לשטחי  הוא  אלו  מים  מקורות  של 
התושבים  של  השתייה  ולמי  הבקעה  צפון  של 
הישראלים והערבים באזור. בצפון הבקעה ישנן 
מתופעה  נובעות  אשר  המים  באספקת  בעיות 
האזור  תושבי  של  ניסיונות  שעיקרה  בזויה 
 .C בשטחי  מים  מקורות  על  להשתלט  הערבים 
המים  מגניבות  שנפגעים  הישראלים  היישובים 
האלה הם שדמות מחולה, מחולה, גבעת סלעית, 
משכיות ורותם שסובלים ממחסור במים בעיקר 
בשטחים החקלאיים שפוגעים באיכות הגידולים 

במיוחד בעונה הזאת.
לאחרונה התגלה כי אותם ערבים שעוברים על 
החוק הקימו מערך שלם של גניבת מים מחברת 
לצורך  הישראלים  הבקעה  ומחקלאי  'מקורות' 
השקייתם של אלפי דונם של שטחים חקלאיים 

שבחזקת הרשות הפלסטינית. הקידוח המרכזי 
ליד הכפר ברדלה  'מקורות' שנמצא  של חברת 
מפיק בשנה מעל ל-9 מיליון קוב שמחולקים בין 
קידוח  אותו  מתוך  לערבים.  היהודים  התושבים 
נגנבים על ידי ערבים 1.8 מיליון קוב בשנה – 20% 

)!!!( מהספק המים השנתי.
את  לתת  החלו  שנה  מדי  שנגנבים   20% אותם 
הגבוהה  הצריכה  מהרגיל.  מוקדם  אותותיהם 
שכבר  לכך  גרמה  השנה  של  זו  בתקופה 
ולא  במים  מחסור  הורגש  האחרונים  בשבועות 
נותרו מים לחקלאות ולמי השתייה של התושבים 
הגיע  כשבועיים  לפני  רק  והערבים.  הישראלים 
‘מקורות’,  חברת  עם  יחד  והחל,  האזרחי  המנהל 
במיפוי של קווי המים, על מנת לאתר את מיקומי 
הגניבות שמובילות את המים מהקידוח לשטחים 
החקלאיים של הערבים. בשלב זה אותרו רק רבע 
מהגניבות, החיבורים הפיראטים נותקו והקו תוקן. 

בשבוע שעבר נתפסו שני גנבי מים, אחד חקלאי 
ונלקחו  שנעצרו  מהכפר,  מוסך  מנהל  והשני 
בעקבות  מעצר.  להארכת  משטרה  לתחנת 
סדר  בהפרות  ברדלה  הכפר  ערביי  החלו  כך 
במהלך  והתפרעויות.  אבנים  זריקות  שכללו 
אתר  לתוך  גדול  סלע  זרקו  הם  ההתפרעויות 
הקידוח שבתוך הכפר, הרסו את המערכת וגרמו 
לכך  גרם  הדבר  שקלים.  אלפי  עשרות  של  נזק 
שמשעות הצהריים ועד הלילה לא היו מים לכלל 

תושבי האיזור - ערבים ויהודים כאחד.

עיקריות:  שיטות  בשתי  פועלים  העבריינים 
גניבה  היא  פועלים  הם  בה  הראשונה  השיטה 
על ידי שאיבה פיראטית מתוך בריכות המים של 
הקידוח  מאתר  המים  את  גנבו  הם  כך  הבקעה. 

שבסמוך לכפר ברדלה. 
והיא  יותר מתוחכמת  היא מעט  השיטה השנייה 
אקוויפר  הפלסטינית:  הרשות  בתמיכת  נעשית 
המים של בקעת הירדן הוא נורא נמוך ולא צריך 
להשקיע הרבה בשביל להגיע למי התהום, לכן 
קטנות  תעלות  באגרים  עם  חופרים  הגנבים 
מיד  מתחילים  והמים  מטר   4-5 של  בעומק 
לעלות לתוך הבור. כשהמים עולים, הם זורקים 
פנימה צינורות ובאמצעות משאבה הם שואבים 
הרשות  שלהם.  החקלאיים  לשדות  המים  את 
שמתוכן  פח  בריכות  להם  מממנת  הפלסטינית 

הם שואבים את המים לקווי המים.
החפירות האלו משפיעות גם על האקוויפר של 
בקעת הירדן, מכיוון שהוא מרוקן את מי התהום 

שלו, וגם על האקוויפר של כל עמק המעיינות.
עד  שיקום  עוקף  קו  יהיה  כללי  באופן  הפתרון 
ישר  ויגיע  ברדלה  הכפר  את  יעקוף  הקו   .2018
המשך  עם  יחד  הבקעה  צפון  של  לבריכות 
הפעילות למען מציאת כל גניבות המים. כמובן, 
קווי  ‘מקורות’ על  ישנו צורך בבקרה קבועה של 

המים באזור.
אלו  מים  גנבי  נתמכים  האחרונים  בשבועות 
ופרלמנט  כנסת  חברי  של  תמיכה  בהפגנות 
הירדן  לבקעת  שבאים  בעולם,  שונות  ממדינות 

ומתעמתים עם חיילי צה”ל והמנהל האזרחי. 
היא  ישראל  מדינת  של  המים  במקורות  פגיעה 
על  לעמוד  ישראל  מדינת  על  בריבונותה.  פגיעה 
שנית.  יקרו  לא  שכאלו  שגניבות  כדי  המשמר 
ירושלים  ויום  העצמאות  יום  שבין  בימים  דווקא 
על  ישראל  מדינת  של  ריבונותה  כי  לזכור  חשוב 
בפני  תושביה  של  בחסינותם  נמדדת  חלקיה  כל 
והחקלאות הם  מפגעים. פגיעה בתשתיות המים 
פיגועים לכל דבר ועלינו לוודא כי דבר זה לא קורה. 
ולנקוט  בסמכותה  להשתמש  ישראל  מדינת  על 
באופן מידי בהליכי פיקוח ואכיפה כנגד העבודות 

הבלתי חוקיות, תוך השבת המצב לקדמותו. 
החקלאות בבקעת הירדן היא נכס אסטרטגי, ועל 

נכס כזה חובה עלינו לשמור. 

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 

בריכות המים אליהן מוציאים הגנבים את המים
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 השכונה החדשה
נוף השחר בכוכב השחר

בית צמוד קרקע 
דו משפחתי 122 מ"ר  במחיר שלא יחזור

₪1,098,000
* מדד 2/17

 לפרטים אמיר 054-2048322 
נוף השחר

27 דקות מירושלים
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מחפשים בית צמוד קרקע קרוב לירושלים
במחיר אטרקטיבי בקהילה דתית לאומית תורנית

הצטרפו למשפחות שכבר רכשו בית צמוד קרקע בסטנדרט בניה איכותי המשתלב בנוף קסום, רק 27 דקות מירושלים, 
בשכונת נוף השחר בכוכב השחר ביישוב שיש בו הכל! זוגות צעירים לצד זוגות מבוגרים עם אווירה משפחתית, 

פעוטונים, גנים, בית ספר יסודי, בית כנסת, מקווה, צרכנייה, מרפאה, מרפאת שיניים, ישיבה תיכונית, ישיבה גבוהה, 
משחקיה, ספריה, תנועת הנוער "עזרא", מגרשי ספורט, אולם שמחות ועוד, בואו והצטרפו אלינו!

והמוסר. בל נשכח כי הכהן היה קובע את 
טיב הנגעים שהתגלו בקירות הבית ובעור 
האדם, וגם היה פודה את בכורות ישראל. 
לכן, שבט לוי לא קיבל נחלה המצריכה את 
הוא  “ה’  כי   - בחקלאות  להתעסק  בעליה 

נחלתו”.
‘יום  בתום  הסתיים  לא  הכוהנים  תפקיד 
עבודה’, אלא מהווה את ייעודם. גם בחייהם 
הקודש  נושאי  היו  הכוהנים  הפרטיים, 
בישראל. לגביהם, השאלות האישיות - עם 
מי להתחתן ולמי להיטמא - נבחנות לאור 
ערכי הקודש אותם הם מייצגים כלפי העם.
ציון  נקודות  שלוש  על  להצביע  ניתן 
משמעותיות במעגל החיים האנושי: לידה, 
שאינה  הלידה  לעומת  ומוות.  נישואין 
משפחה  הקמת  הנולד,  ברצון  תלויה 

והתמודדות עם המוות הן בבחירת האדם. 
את  ומדריכה  מצביעה  התורה  עליהן 
הכוהנים כיצד - כנציגי הקודש בעם - הם 

צריכים להתנהל.
ולהוליד  משפחה  להקים  מי  עם  הבחירה 
אחד  לכל  קריטית  היא  הבא  הדור  את 
גם במישור הלאומי.  במישור האישי, כמו 
להינשא  לכהן כשרות  אסורות  אותן אשר 
להקים  ויכולות  מישראל,  אחד  לכל 
חלילה  אינן  שהן  כיוון  מפוארת  משפחה 
פסולות בעצם מהותן. אולם, לגבי הכוהנים 
הן אסורות כי אינן מתאימות לחיי השלמות 
מייצג  תפקידו  מתוקף  שהכהן  והטוהר 

בהקמת משפחתו. 
הוא  המוות  עם  המפגש  רבות  דתות  אצל 
בקרב  הדת  זרעי  את  לזרוע  הזדמנות 

דומע  הלב  בהם  ברגעים  דווקא  ההמון. 
את  להדגיש  הדת  כהני  ינסו  נשבר,  והלב 
עליון,  כוח  חוסר האונים של האדם כלפי 
רבים  אלילים  בתי  לכן,  חייו.  אפסות  ואת 

נבנו דווקא בסמוך לקברים.
חדוות  את  מבטאים  הכוהנים  בישראל, 
באדם  הקיימים  והטוב  היופי  את  החיים, 
ובעולם. ככל שהאדם דבק בבוראו על ידי 
בחיי  הוא  דבק   - טובים  ומעשים  מצוות 
בה’  הדבקים  “ואתם  שנאמר:  כפי  הנצח! 
אלקיכם חיים כולכם היום” )דברים ד, ד(. 
ולא  עצמם,  בחיים  מתעסקים  הכוהנים 
כך שהרחקתם מטומאת  בחידלון המיתה. 
המת אמורה להשריש בעם כי אור קדושת 

החיים גוברת על חשכת המוות.

המשך מעמוד השער כהונה - תפקיד שהוא ייעוד



יש”ע שלנו  4

 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

סיפורה של לאה זיו-פרג 
הר ברכה

מדור
המייסדים

// עדי מלט

שבשומרון  ברכה  בהר  זיו-פרג  משפחת  בבית 
תלויות תמונות משפחתיות רבות מחתונות הילדים 
מבעדן  ניבטות  מחייכות  פנים  השנים,  לאורך 
ובחיבוק האחים מתגלה אחדות משפחתית אמיצה. 
ומסביבה  לאה,  האם,  עומדת  תמונה  כל  במרכז 
בעלי  פרג  משפחת  ילדי  מהם  מי  הילדים,  חבורת 
השיער הכהה ומי מהם ילדי משפחת זיו הבהירים, 
וכולם ילדיה. הסיפור של הר ברכה נחשף יחד עם 
לא  אשר  היישוב,  ממייסדי  פרג,  יעקב  של  סיפורו 
זכה לראות בתפארתו. את הסיפור רוקמת אלמנתו 

לאה בביתה שבלב הר הברכה.
עם  התחתנתי   1982 בשנת  המרחבים!  אל 
אני  משמעותי.  במקום  יחד  לגור  וחיפשנו  יעקב 
גר  ויעקב  ארבע  בקרית  לאומי  בשירות  הייתי 
שכבר  כך  שבחברון,  הדסה  בבית  זו  בתקופה 
היינו מחוברים להתיישבות. בתחילה גרנו בקרית 
מעון  ליישוב  עברנו  חדשים  כמה  ולאחר  ארבע 
בהר חברון, שהיה אז בתחילת דרכו. במעון היינו 
במשך  שם  וגרנו  משפחות  חמש  עוד  עם  יחד 
שש שנים, אך למרות האהבה שלנו להרי חברון 
היה לנו קשה עם כך שהיישוב עצמו היה מושב 
משק  נבנה  שבו  גדול  שטח  על  חלמנו  שיתופי. 
ליד ביתנו. היו שם אנשים טובים, אבל זה לא מה 
שחיפשנו כמשפחה צעירה והתחלנו לחשוב על 
שאם  החליט  יעקב  הזה  בשלב  נוספים.  כיוונים 
יוכל להגשים  כבר עוברים, אז נעבור למקום בו 

את חלומו להיות חקלאי ורועה צאן. 
חבר ששמע שזה מה שאנחנו  קדימה לשומרון 
 1988 בקיץ  לשומרון.  אותנו  הפנה  מחפשים 
היום  בצהרי  ביישוב.  קליטה  לשבת  הגענו 
התהלכנו, יעקב ואני, על ההר וידענו יחד בליבנו 
לאחר  לנו.  קראו  המרחבים  הביתה,  שהגענו 
שמנה  ליישוב  מקומנו  את  העתקנו  כבר  חודש 
באותה עת שש עשרה משפחות צעירות שחלקן 
הגיעו  רובן  בגרעין הראשוני שהתפרק, אבל  היו 
טוב שמחפש אנשים  יישוב  על  כמונו משמועות 
של  הפרוצדורות  כל  את  שהכרנו  מכיוון  טובים. 
והתחברנו  לעניינים  ישר  נכנסנו  יישוב  הקמת 

לקהילה ולצרכים שיש לענות עליהם. 
כשהרב מלמד הגיעה הוא הביא איתו  עוד קומה 
רוח חדשה ליישוב ובנינו קומה נוספת בהתפתחות. 
היישוב עוד היה קטן, ולכל דבר היה צריך לצאת. 

גרשון  של  ההסעה  מגיעה  הייתה  בוקר  בכל 
והוא היה  מסיקה, לימים ראש המועצה האזורית, 
לוקח את הילדים לגנים שהיו ביישוב יצהר הסמוך 
ואת ילדי בית הספר לאלון מורה. אנו הנשים היינו 
נשארות בבית עד שבשלב מסוים הבנו שיש צורך 
בתוספת לפרנסה ואולי גם כי השתגענו להיות כל 
נפתחה  שם  מגדלים,  ליישוב  נסענו  בבית.  היום 

מתפרה לייצור בגדי ים ואנו עבדנו שם.
את  פיתחנו  הנשים  שאנו  בזמן  ועבודה  תורה 
עבדו  הגברים  והאווירה,  הילודה  מבחינת  היישוב 
בעבודות שונות עם כיוון ברור - שילוב של תורה 
ועבודה, גם לומדים תורה ועוסקים בה וגם עובדים 
בעבודת כפיים ומתחברים לארץ. ליעקב היה ברור 
שיחד עם עבודתו כסופר סת”ם הוא עובד גם את 
הארץ,  את  נירש  אם  שרק  האמין  הוא  הקרקע, 
לשתי  נגיע  האדמה  את  ונעבוד  עצים  בה  ניטע 
המטרות - יישוב הארץ והוצאת הערבים מהאזור. 
כך הוא קיבל את תפקיד “שומר הקרקעות” מטעם 
ויחד  זר הי”ד  המועצה, הוא היה שותף של גלעד 
עם סיירו באזור ובדקו אם ערבים משתלטים על 
אדמות מדינה והיכן ניתן להכשיר קרקעות לפיתוח 

יישוב וחקלאות עברית. 
לאחר  תשמ”ט,  טבת  בחודש  פה!  נשארת  אני 
חמישה חודשים של השקעה אינטנסיבית בפיתוח 
היישוב עברנו את ועדת הקליטה הסופית שנתנה 
לנו את האישור לגור במקום ולהשתקע בו. באותו 
הבית  בניין  לקראת  והתרגשנו  יחד  חגגנו  בוקר 
בצהרי  הברכה.  הר  על  להקים  וחלמנו  שתכננו 
הקרקעות  כשומר  לעבודתו  נסע  יעקב  היום 
הקטנים.  ילדינו  שלושת  עם  בבית  נשארתי  ואני 
הכריזה  במערכת  הכל  הכריזו  תקופה  באותה 
היישובית ולפתע שמענו הודעה כי על כל הגברים 
נמצא  שיעקב  ידעתי  היישוב.  במועדון  להתכנס 
בשטח והחששות החלו לטפס בגרוני, השתדלתי 
להירגע בשביל הילדים ולאחר כמה דקות יצאתי 
כשהתקרבתי,  יעקב.  עם  מה  לברר  כדי  למועדון 
הרגשתי את מבטי התושבים נעוצים בי והיה לי לא 
נעים, אז חזרתי. בדרכי הביתה עברתי בבית הרב 
והרבנית מלמד, הרבנית דיברה בטלפון וכשראתה 
אותי הפסיקה לדבר. ברגע זה רצתי חזרה לביתי 
והן  מחכה  אני  למה  ידעתי  הילדים.  עם  וחיכיתי 
כמה  עמדו  בדלת  בדלת.  הדפיקות  הגיעו,  אכן 

חיילים יחד עם חיה שכנר העובדת הסוציאלית של 
המועצה והרבנית מלמד. אני זוכרת שמיד שאלתי 
ליעקב  חיכה  שערבי  לי  סיפרו  הם  קרה?”.  “מה 
עד  סלע  עם  בו  הכה  ושם  עבד  הוא  שבו  בשדה 
שנפל. לאחר מכן, המחבל לקח את נשקו של יעקב 
והחל לירות לעבר ג’יפ סיור שעלה אל היישוב. חייל 
אחד נהרג מהירי וחייל שני נפצע והרג את המחבל. 
כיתת  חברי  במהירות  הגיעו  היריות  כשנשמעו 
הכוננות ביישוב ובראשם הרב ניצן ימין שזיהה את 
המחבל.  בידי  יעקב  של  המוכרת  הנשק  רצועת 
בשלב זה החלו לחפש את יעקב ומצאו אותו בתוך 
יעקב”  “סנה  גבעת  היום  ששוכנת  איפה  השדה, 
על שמו. הקהילה הייתה העוגן שלנו בתקופה הזו. 
הרב מלמד לקח את בני הבכור יאיר, סיפר לו מה 
בחורה  הייתי  לעזור.  התגייסו  כולן  והשכנות  קרה 
צעירה בת 26 עם שלושה ילדים קטנים ובתחילת 
הריון רביעי. עם כל הקושי והבקשות של המשפחה 
שנגור לידם בדרום היה לי ברור שאני נשארת פה.

והקושי  החושך  הבלבול,  כל  בתוך  מלכות  הרוגי 
שנפל עלינו היו כמה רגעי אור שנתנו לנו אלומה 
לעקוב אחריה באפלה. היה זה הרב זלמן מלמד 
שהגיע לנחם אותנו וכאשר שאלתי אותו “למה?!” 
הוא ענה לי תשובה שעד היום אני הולכת איתה: 
הוא ענה כי יש הרוגי מלכות שעניינם הוא לא עניין 
אחר  מישהו  או  שלי  יעקב  שדווקא  לא  זה  פרטי, 
נהרג, זה קידוש הארץ גם בחיים ולצערנו לעיתים 
גם במוות. החיבוק והתמיכה שקיבלנו עודד אותנו 
להמשיך להגשים את חלומו וחזונו של יעקב. מיד 
לאחר הרצח הגיעו ליישוב קבלנים והחלה תנופת 
וגם  פרטיים  בתים  של  שכונה  גם  עצומה,  בנייה 
עכשיו  שעד  רבים  זוגות  להשכרה.  חדשים  בתים 
התלבטו החלו להתחזק והחליטו לקבוע את ביתם 
ביישוב, מה שגם למספר המשפחות להכפיל את 
בתור  בשבילנו  גם  ומעצים  מרגש  היה  זה  עצמו. 

משפחה פרטית וגם בשביל היישוב כולו. 
ביישוב  ליעקב  שערכנו  באזכרה  הבריות  אהבת 
חברי  הגיעו  לפטירתו,  יום  שלושים  במלאת 
כנסת וגם ראש הממשלה יצחק שמיר, תוך כדי 
האזכרה קמו חבורת צעירים וצעקו לעברו “בוגד” 
הרגשתי  אישי  באופן  אני  נמרצות.  קללות  ועוד 
לא  באוויר.  מתיחות  והייתה  מהמצב  נעים  לא 
היה לי עניין במלחמות והיה ברור שזו לא הייתה 

יעקב הי״ד ולאה פרג בחצר ביתם ביישוב מעון

נטיעות במקום הרצח ב׳סנה יעקב׳
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ורודף  שלום  “אוהב  היה  הוא  יעקב,  של  דרכו 
שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה”. לאחר 
תושבים  מספר  של  ופציעתם  נוספים  פיגועים 
הוקם גמ”ח של שכפ”צים וכל מי שנסע היה לוקח 
ושוב  מפחידה  הייתה  בכבישים  הנסיעה  לדרך. 
היו תושבים שחשבו לעזוב, האווירה הייתה קשה. 
חוגי  עשינו  ליישוב,  חיזוק  במסע  לצאת  החלטנו 
מתעניינות  משפחות  אצל  דן  בגוש  בערים  בית 

ופעלנו רבות לחיזוק הקהילה והקליטה. 
כשנה  מטה”  של  ובישיבה  מעלה  של  “בישיבה 
וחצי לאחר הרצח החלטתי לעבור עם ילדיי ליישוב 
קדומים הקרוב. במעבר היו שני רבדים של קושי, 

ילדים קטנים  גם פרטי שלי כאלמנה עם ארבעה 
עלינו.  למעמסה  היה  וזה  ביישוב  כללי  קושי  וגם 
והחלטתי  לעזוב  חשב  הרב  בה  תקופה  הייתה 
לקחת “הפסקה” מהיישוב. חודשיים אחרי שעזבתי 
הכרתי את דוד זיו שעבד בחקלאות באזור, התחתנו 
וגרנו יחד בקדומים. יום אחד צלצל הטלפון ומעברו 
השני היה הרב מלמד, שביקש שנחזור להר ברכה, 
ודוד  אני מחוברת למקום  לי עד כמה  הוא הזכיר 

הלך איתי בשמחה בדרך העולה חזרה אל ההר. 
מתפתח,  הזמן  כל  שלנו  היישוב  ההר  על  ברכה 
נהדר  אישי  לי תחביב  יש  יש התקדמות.  יום  בכל 
אחריו  ולעקוב  ביישוב  חדש  מבנה  לכל  להגיע   -

של  השאיפה  הקטנים.  לגימורים  ועד  מהיסודות 
השמיים  ואפילו  עצומה  היא  להתפתחות  היישוב 
והשמחה  לגובה  בניינים  בונים  הגבול.  לא  הם 
שיעקב  מרגישה  אני  שחקים.  מרקיעת  בעוצמה 
וביישוב שהולכים  וגאה במשפחה  בנו  הי”ד צופה 

בדרכו ומגשימים את חלומו.
בימים אלה עובדת משפחת פרג על פרויקט מימון 
ההמונים “להכיר את אבא”, שמטרתו הוצאת סרט 
לציבור הרחב,  וגם  הי”ד,  יעקב  לילדיו של  שיעזור 
להכיר את דמותו. אתם מוזמנים לעזור להם. חפשו 

בגוגל: “להכיר את אבא".

יום ב‘, י“ט אייר (15.5)
כנס גופים מפעילים במגזר המיעוטים

הרצאות בנושא: 
יציאה מאזורי הנוחות להצלחה

התנדבות ככלי לשינוי ולהגברת מוטיבציה 
בקרב החברה הערבית והדרוזית

חוף התמרים, עכו

יום ג‘ כ‘ אייר (16.5)
יריד תעסוקה ולימודים לאוכלוסיות מיוחדות

מגוון דוכנים לרישום ומידע על מוסדות 
השכלה ומעסיקים

11B גני התערוכה, תל-אביב, ביתן

יום ד‘, כ“א אייר (17.5)
יום עיון לרכזים ולגופים מעפילים מהמגזר 

החרדי
פוטנציאל וחסמי תעסוקה במגזר החרדי

המגזר החרדי- מגמות וכיוונים
בית הארחה בית וגן, ירושלים

יום ה‘, כ“ב אייר (18.5)
אירוע הכשרת רכזות וגופים מפעילים

הרצאות העשרה בנושא זכויות
חשיפה לתכניות המשך לנוער מנותק ולנערות 

במצוקה
המרכז הלאומי שלווה, ירושלים

האירוע במעמד:
נשיא המדינה - מר ראובן (רובי) ריבלין

שר החקלאות והממונה על השירות הלאומי-אזרחי - ח"כ אורי אריאל
מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי - שר-שלום ג'רבי 
ח"כים, יו״רי ומנכ"לי הגופים המוכרים בשירות הלאומי ואישי ציבור

טקס מצטייני השירות הלאומי-אזרחי במשכן נשיא המדינה, הינו חלק מאירועי שבוע ההצדעה
למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי, ביניהם:

טקס מצטייני
השירות הלאומי-אזרחי
במשכן נשיא המדינה

יתקיים אי"ה לראשונה ביום ראשון, י"ח אייר ה'תשע"ז (14/05/17)

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה 
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות162,116 

הודעהעוקבאהבתי

Navit Moshe
הגיע הזמן!

Alon Goldberg
ולראש  ישראל  לממשלת  הכבוד  כל 

הממשלה.

Matie Emmett
זאת הדרך! חזק ואמץ!

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 3 במאי

אהבתי · הגב · שתף

1.7 אנשים  אוהבים את זה
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מי שעומד על הכבוד הלאומי שלו - העולם מכבד אותו. 
שימו לב לכותרת הזאת, היא כמעט חמקה מעינינו. 

של  הביטחון  במועצת  ישראל  נגד  הצביעו  וסנגל  אוקראינה  זילנד,  ניו 
ביטלה  שגרירים,  החזירה  היא  שתקה,  לא  ישראל   .2016 בסוף  האו"ם, 

הסכמים כלכליים וביטלה ביקורים של מנהיגים. 
שאנחנו  מדיני,  בבידוד  שנהיה  איימו  ופוליטיקאים  מומחים  כלמיני 
מחסלים את היחסים עם הידידות שלנו בעולם, שאנחנו מתנהגים כמו 

רוטווילר - ושזה יעלה לנו ביוקר. 
והנה התוצאה לפניכם <<

נגדנו אז, הצביעה בעדנו אתמול באונסק"ו. ראש  אוקראינה שהצביעה 
הממשלה שלה יגיע לביקור בישראל. 

ניו זילנד שהצביעה נגדנו אז, ביקשה היום לחדש את היחסים. 
ככה, פשוט, כי כשאתה מכבד את עצמך ולא נותן שירמסו אותך, אז גם 

העולם מכבד אותך. 
כל הכבוד לממשלת ישראל, כל הכבוד לראש הממשלה. 

ישראל שלי 
עושים ציונות
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מה יקרה

שבת לציון 40 שנים לייסוד בית אל / כ”ד באייר 
20 במאי

בשבת הבאה, פרשת בהר-בחוקותי, תתקיים שבת 
מיוחדת לציון 40 שנים לייסוד היישוב בית אל. הרב 

הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א ישתתף 
כאורח הכבוד והתפילות תהיינה בהשתתפות 

החזנים ישראל פרנס, הרב אליהו אוזן ושמעון אילוז 
בשירה אנדלוסית. לפרטים: 02-9706600

סיורים בסימן יובל לששת הימים / כ”ג וכ”ה באייר 19 ו-21 במאי
מרכז קטיף ומרכז סיור ולימוד שומרון מזמינים אתכם לשני 

סיורים מיוחדים באתרי הקרבות של ששת הימים. בכ”ה באייר 
יתקיים סיור בהדרכת ד”ר חגי בן ארצי בעקבות סיפור שחרור 

חבל עזה במלחמת ששת הימים וההתיישבות אחרי המלחמה, 
בכ”ג באייר יתקיים סיור בהדרכת יאיר אלמקייס בעקבות קרב 

עמק דותן ושחרור צפון השומרון. מחיר: 100 ₪ לסיור. 
לפרטים והרשמה: 077-4324101

שישי | 19 במאי

הרצאה מוזיקלית לרגל יובל ליו”ש באריאל / כ”א באייר 16 במאי
המועצה הדתית אריאל מזמינה אתכם להרצאה מוזיקלית וויזואלית לכבוד יובל שנים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון 

ובקעת הירדן תחת הכותרת “חלום ארץ ישראל השלמה בזמר העברי”. את ההרצאה יעביר ד”ר יוסף פריאל והיא 
תתקיים בשעה 20:30 באשכול פיס. מחיר: 25 ₪. לפרטים והזמנות: 03-9366088

י ז כ ר מ ה ע  ו ר י א ה

יום שחרור חברון 

מיצג מולטימדיה מרהיב על קירות מערת המכפלה
בהשתתפות רבנים, שרים, ח״כים ואישי ציבור

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

לשחרור
חברון

יהודה
ושומרון

יובל

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

H
EBRON

נא לבוא בלבוש חם • האירוע מאובטח ע״י כוחות הבטחון
למידע והסעות מכל רחבי הארץ: 02-9965333
הפקה בפועל אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

עמיר בניוןרמי קלינשטיין
מופע כפול, חגיגי למרגלות מערת המכפלה

25.5 חמישי כ"ט באייר 

כרטיסים טיקצ׳אק

מספר המקומות מוגבל!
2hebron.co.il

25
כרטיסים
במכירה מוקדמת

₪
הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים - חברון 

20:00
פתיחת שערים 19:00

חוגגים יובל האירוע המרכזי
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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: יאיר אלמקייס, מאיר אליפור, מירי צחי, רן דהן, מטה הנוער אפרת, יואל טוביאנה 
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

אחרי שהוביל את טקס  שבת עם יו”ר הכנסת 
ראש  יושב  הגיע  העצמאות,  ביום  המשואות 
בשבת  להתארח  אדלשטיין  יולי  חה"כ  הכנסת 
בקרני שומרון. ביום שישי ערך יו"ר הכנסת סיור 
1 והדגיש  ביישוב עם ראש המועצה יגאל להב 
הארץ  רחבי  בכל  הבנייה  של  החשיבות  את 
היובל  חגיגות  "לקראת  ושומרון:  ביהודה  ובפרט 
למלחמת ששת הימים ולחזרה של העם היהודי 
אל ערש מולדתו, יש לעודד ולתמוך בהתרחבות 
חה"כ  קיים  השבת  במהלך  ההתיישבות". 
כנסת  בבתי  התושבים  עם  שיחות  אדלשטיין 
במועצה. לנוכח התחושה הציבורית הקשה של 
הדגיש  בישראל,  השונים  הציבורים  בין  קיטוב 
אדלשטיין בדבריו את ההכרח למצוא את המכנה 
המשותף ואמר כי דווקא בתקופת ספירת העומר 
עקיבא  רבי  תלמידי  על  חז"ל  מדברי  ללמוד  יש 
שוחח  אדלשטיין  חה"כ  הדדי.  בכבוד  ולהרבות 
בני  תנועת  עם  ונפגש  ביישוב  הנוער  בני  עם 
סיפורו  את  איתם  חלק  יחדיו,  והצופים  עקיבא 
על  דיבר  המועצות,  בברית  ציון  כאסיר  האישי 
ועל חשיבות העמידה על ערכי  הזהות היהודית 
"אני  ודמוקרטית:  יהודית  מדינת ישראל כמדינה 
חיים בזמן של התגשמות נבואות, מה שהיה רק 
הוא  היום  דור  לפני שנות  בגדר חלום רחוק רק 
של  היקר  הנוער  עליכם,  הפשוטה.  המציאות 
מדינת ישראל, האחריות להמשיך הלאה ולקדם 
עבר  אל  ישראל  ומדינת  היהודי  העם  את  עוד 

הפסגות הבאות".
נחתה  העצמאות  ביום  חברון  הר  שגרירות 
ושניים  עשרים  של  בינלאומית  משלחת  בארץ 
שונות  מדינות  עשרה  משתיים  קהילות  מנהיגי 
ותקשורת  זרים  טלוויזיה  ערוצי  בשלושה  מלווה 
של  כאורחת  לארץ  הגיעה  המשלחת  מקומית. 
המועצה האזורית הר חברון, שם החליטו לנקוט 
ביוזמה הסברתית ובאמצעות איש עסקים חובק 
לשגריר  מינתה  שהמועצה  מאיטליה  עולם 
ההסברה  על  להשפיע  מבקשים  הם  מטעמה 
ביקרו  הסיור  במהלך  באירופה.  הקהל  ודעת 
בסוסיא,  המלאכים,  שלושת  במצפה  המנהיגים 
. הסיור  2 בעשבי קדם, במערת המכפלה ועוד 

הר  האזורית  במועצה  ערב  בארוחת  הסתיים 
הרבה  התרגשותם  את  הביעו  הם  בה  חברון 
חברון  להר  להביא  לסייע  ונכונותם  שראו,  ממה 
אלפי תיירים יחד עם היותם שגרירים במדינתם 
ראש  שלנו.  הסיפור  את  לקהילותיהם  לספר 
דמרי: "מדובר במהלך אסטרטגי  יוחאי  המועצה 
חשוב  וחלק  המועצה  מבחינת  מאוד  משמעותי 
ביכולת  האסטרטגית,  התוכנית  ביישום  ודרמטי 
שלנו להיפתח לעולם ולקהילות נוספות ולשווק 
מלחמה  ולהשיב  שלנו  הייחודיות  את  החוצה 
אירופאים  גורמים  של  והחרמות  להכפשות 

שלצערנו מזיקות מאוד לאזור".
עושים עסקים כמאה בעלי עסקים מגוש עציון 
האזורית  העסקית  לוועידת  שלישי  ביום  הגיעו 
גוש  אזורית  ומועצה  של מועצה מקומית אפרת 
מעוף,  עם  בשיתוף  עציון  גוש  במתנ"ס  עציון 
קטנים  לעסקים  הסוכנות  של  השטח  מערך 
. באי הכנס נהנו  3 ובינוניים של משרד הכלכלה 
ממגוון הרצאות מקצועיות בנושאי שיווק, מיתוג, 
ותמחור, כאשר לאחר מכן נערכו במקום דיונים 
קטנים  עסקים  מתמודדים  איתם  האתגרים  על 
ובינוניים. "בגוש עציון יש תנופת פיתוח מדהימה" 
ירושלים.  מעוף  סניף  מנהל  וינטר,  נצר  אומר 
"אנחנו מרגישים את זה לפי כמות הפונים אלינו 
עסקים  להקמת  עצום  ביקוש  יש  עסקי.  לייעוץ 
להם  לסייע  שמחים  ואנו  שונים  מתחומים 
בשיווק, הקמת אתר למסחר מקוון, ליווי בתכנון 
העסק ועוד". ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן 
וראש מועצת אפרת עודד רביבי בירכו את בעלי 
בוועידה  להשתתף  שהגיעו  הרבים  העסקים 
המסחר  את  ולקדם  לסייע  להמשיך  והבטיחו 

והתעשייה באזור.
בשיתוף פעולה של יחידת  מבצע ניקוי חופים 
ומועצה  האזרחי  במנהל  והגנים  הטבע  שמורות 
יום  לאחר  יצאו  המלח,  ים  מגילות  אזורית 
"מלח  מכינת  וחניכי  היחידה  פקחי  העצמאות 
הסמוכים  חופים  של  ניקיון  למבצע  הארץ" 
החג  במהלך   . 4 קדם  ונחל  דרגות  למצוקי 
לחוף  הסמוכה  צוקים  עיינות  בשמורת  ביקרו 

המועצה  ראש  מטיילים.  כ-3,000  השאנטי 
את  לארח  "שמחנו  כהן:  אריה  מגילות  האזורית 
המועצה  במרחב  החג  במהלך  המטיילים  אלפי 
הטבע.  ובשמורות  הטיול  במסלולי  המלח,  ובים 
את  מבטא  החג  שלאחר  ביום  הניקיון  פרויקט 
החיבור העמוק והמחויבות של התושבים ביישובי 

מגילות למרחב ולערכי שמירת הטבע".
עסקים  אנשי  עשרות  לבנימין  מגרמניה 
האזורית  במועצה  ראשון  ביום  ביקרו  מגרמניה 
שמטרתו  בישראל  מביקור  כחלק  בנימין  מטה 
בנעשה  והתעניינות  מקומיים  בעסקים  השקעה 
ביהודה ושומרון. הסיור התחיל במתחם הקניות 
שם  בנימין"  "שער  התעשייה  באזור  לוי'  'רמי 
רמאללה  תושב  עובד  עם  המשלחת  נפגשה 
יחד.  העבודה  על  להם  שסיפרו  ישראלי  ועובד 
לאחר מכן המשיכה הקבוצה ליקב פסגות, שם 
על  שסיפר  ברג  יעקב  היקב  מנכ"ל  עם  נפגשו 
המשיכו  משם  לקרקע.  שלו  החיבור  ועל  היקב 
גיא  של  לסעודתא"  "אסדר  החדשה  למסעדה 
קטיה  נצר בגבעת הראל שם הם נפגשו גם עם 
ודוברת  עלי  תושבת  חדשה  עולה  אפלבוים, 
גרמנית שסיפרה להם על החיים בבנימין. דוברת 
דסק חו"ל של מועצת מטה בנימין אליענה פסנטין 
בשיתופי  התעניינו  המשלחת  "חברי  כי  סיפרה 
שיח  ונוצר  באזורנו  הקיימים  הרבים  הפעולה 
האנושי  מהנוף  בעיקר  המומים  היו  הם  מרתק. 
ומהכנסת  מהפתיחות  בנימין,  ברחבי  הקיים 

האורחים הלבבית".
רוח נעורים מטה הנוער של המועצה המקומית 
מנהיגות"  "שבת  שעברה  בשבת  ערך  אפרת 
ביום   . 5 המועצה  מרחבי  ועשייה  נוער  לצוותי 
שישי יצאו הצוותים לפעילות טבע מנהיגותית ליד 
נחל דוד, שבה הם התחלקו לקבוצות וכל קבוצה 
שמייצג  דבר  מהטבע  חומרים  בעזרת  בנתה 
שלא  קבוצות  השבת  במשך  מנהיגות.  לדעתם 
ולמדו האחת  הכירו אחת את השנייה, התגבשו 
על השנייה. מנהלת מטה הנוער אושרית בן הרוש 
סיפרה כי "השבת נתנה להם 'זמן עצירה' חשוב 
כדי לנשום עמוק ולחשוב על כל מה שהם עשו 
עד עכשיו, ופשוט להיות גאים במה שהם עושים".

מה קורה?
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