
1  יש”ע שלנו 

שעמדו י המרגלים  שני  וכלב,  הושע 
השניים  והעם,  המרגלים  שאר  כנגד 
הקריאה  את  לדורות  שהנחילו 
כלב  מאוד’.  מאוד  הארץ  ‘טובה  הנצחית 
למערת  הקדושים,  האבות  לקברי  הלך 
שיינצל  להתפלל  כדי  המכפלה שבחברון 
מהשפעת המרגלים, ואילו יהושע לא עשה 
זאת, משה שינה את שמו מהושע ליהושע, 

כתפילה שה’ יושיעו מעצת המרגלים. 
בספר שמירת הלשון מבואר ההבדל שבין 
לא  כלב  של  דעתו  לכלב.  יהושע  הנהגת 
הייתה ידועה למרגלים, הוא לא גילה להם 
שהוא נאמן למשה ושימש למעשה כ”גיס 

חמישי” עד לרגע המכריע שבו יוכל להסות 
היה  יהושע  לעומתו,  ולהשפיע.  את העם 
“שרוף”, הוא היה ידוע שכתלמידו הנאמן 

של משה שילחם בעצת המרגלים. 
להנהגת  הנהגה.  בכל  וחסרון  יתרון  יש 
המרגלים,  בעצת  בגלוי  שנלחם  יהושע, 
חשש  כמעט  שאין  מכיוון  גדול  יתרון  יש 
רשעים,  בעצת  וילך  בעמדותיו  שיסחף 
עצמו  את  מחדד  הזמן  כל  הוא  שהרי 
ומתנגד  נלחם  הוא  הזמן  כל  בוויכוח, 
ההתנגדות  בגלל  ומאידך  למעשיהם, 
הגלויה יש חשש שיתנכלו ליהושע ויפגעו 
מכיוון   - הפוך  בדיוק  זה  כלב  אצל  בו. 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:26 19:21 חברון 20:29 19:06 ירושלים
20:30 19:25 שכם 20:32 19:27 תל אביב
20:29 19:17 באר שבע 20:33 19:20 חיפה

זמני השבת

הפנים  ועדת  התכנסה  שעבר  בשבוע 
יובל  לציון  יום  במסגרת  מיוחד  לדיון 
ולחידוש  הימים  ששת  למלחמת 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות 
הירדן בכנסת. בוועדה הצגנו בפני חברי 
את  הראשונה  בפעם  והאורחים  הוועדה 
התכנית החדשה לפתרון מצוקת הדיור – 
“גוש דן החדש”. התכנית, שגובשה במשך 
זמן רב, מתבססת על שטחים בהם ניתן 
לבנות באזור מערב השומרון, אשר בגלל 
קרבתם למקומות עבודה ומחירם הנמוך 
לגור  שרוצה  למי  פתרון  להוות  יוכלו 
באזור ולהוריד את המחירים בכל גוש דן. 
השבוע בישעמדה – פרטי תכנית “גוש דן 

החדש” כפי שהועלו בוועדת הפנים.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  שלח לך

דרכי ההתמודדות של המרגלים
הרב חנניה פולק
רב היישוב אחיה

המשך בעמוד 3

נוטעים לזכרם
במלאת שלוש שנים להירצחם, נטע בשבוע שעבר השר אורי אריאל עץ לזכר שלושת 

הנערים הי"ד בגבעת עוז וגאו"ן שבגוש עציון. ]עמ' אחורי[

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

ברשת

אבן פינה לשכונה חדשה משה שחרור וצבי אורים
בכפר עציון 48

מה 
קורה

מדור
המייסדים

ניקי היילי הגיעה לארץ ישראל6
שלי
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ישעמדה

במרחק  לגור  יכולים  שאתם  לעצמכם  תארו 
באזור  שלכם  העבודה  ממקום  קצרה  נסיעה 
שתשלמו  שהמחיר  לעצמכם  תארו  דן,  גוש 
שעולה  למחיר  דומה  דירה  שם  לקנות  כדי 
זאת  עם  ויחד  המרוחקת  בפריפריה  דירה 
נשמע  יישוב.  של  טובה  חיים  מאיכות  ליהנות 
מופרך? כבר לא. בשבוע שעבר הצגנו בוועדת 
מהיום  כחלק  שהתכנסה  הכנסת  של  הפנים 
הימים  ששת  למלחמת  יובל  לציון  המיוחד 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות  ולחידוש 
הירדן מסמך מיוחד שעונה על מצוקת הדיור. 
דן  “גוש  את  לבנות  להתחיל  מציע  המסמך 
פוטנציאל  עם  ענק  שטח  משולש   – החדש” 
בנייה אדיר ברכסי מערב השומרון שמשתרע 
בדרום  עילית  מודיעין  בצפון,  מנשה  אלפי  בין 

ואריאל ממזרח.
נתחיל בנתון בסיסי: אוכלוסיית מדינת ישראל 
אנו  כיום  כאשר  ליניארי,  באופן  מתרחבת 
עומדים על כ-8.5 מיליון אזרחים והיעד בשנת 
הוא  התחזיות,  לפי  שנים(,   48 עוד  )רק   2065
התחשיב  אחד  מצד  תושבים.  מיליון  כ-20 
הזה משמח מאוד, אך מהצד השני הוא מציג 
במרכז  האוכלוסייה  צפיפות   – גדולה  בעיה 
הארץ, ובוודאי באזור גוש דן תגדל באופן חסר 
תל  באזור  האוכלוסייה  צפיפות  כיום  תקדים. 
הגבוהה   – לקמ”ר  תושבים   7,958 היא  אביב 
עד  לדעת  ואין   –  OECD-ה במדינות  ביותר 

כמה היא תחמיר בעתיד. 
הדיור,  מחירי  שגם  אלא  בלבד,  זאת  לא 
כיום  הרב.  הביקוש  בעקבות  יעלו  בהתאם, 
בממוצע  עולה  דן  גוש  באזור  חדרים   4 דירת 
ניתן  כי  מאמינים  אנחנו  ש”ח.  מיליון  כ-1.8 

להוריד את המחירים בצורה דרסטית.
איך? הפתרון המתבקש, כמובן, הוא בנייה. לא 
מקומות  עוד  תיצור  בנייה  דבר.  שום  המצאנו 
אך  באזור.  הדיור  מחירי  את  ותוריד  מגורים 
לגור  רוצים  רבים  שאנשים  מראה  המציאות 
בגוש  והבילוי  העבודה  למקומות  בקרבה 
מגורים  במקום  מוגבל  יום  של  שבסופו  דן, 
והמחירים בו מאמירים מדי שנה. גם אם נבנה 
את  למלא  נצליח  לא  כיום  הקיים  האזור  בכל 

ימשיכו  הארץ  במרכז  הדירות  ומחירי  החסר 
לעלות.

התכנונית  החשיבה  מרכזית,  בעיה  ישנה  אך 
לדרום.  מצפון  מסתכלת  ישראל  מדינת  של 
נבנה  אז  אין מקום במרכז הארץ  דהיינו, אם 
יותר  לגור  אנשים  נמשוך  בגדרה,  או  בחדרה 
רחוק מהמרכז אבל בתנאים יותר טובים. הם 
הדיור  במחירי  הוזלה  מס,  הטבות  מציעים 
ועוד הקלות במטרה למשוך אנשים מהמרכז 
לצפון הארץ או לדרומה. התפיסה הזאת היא 
כמעט עיוורת, היא מסתכלת למעלה ולמטה 
ונמנעת מלהסתכל ימינה, לכיוון מזרח, אל הרי 

השומרון שנמצאים במרחק נגיעה מגוש דן.
משרד  עם  יחד  עבדנו  שעליו  הפרויקט, 
אדריכלים במשך זמן רב, מתעלם מהתפיסה 
הזאת. הוא לוקח את המרחב שנמצא בהמשך 
ומדרום  מצפון  ומושך  אריאל,  עד   5 כביש 

לקחנו  השומרון.  במערב  שטח  עם  משולש 
יחד עם האדריכלים את אותו משולש ובדקנו 
לאחר  הזה.  במרחב  יש  דיור  פוטנציאל  כמה 
ורציני,  עמוק  ותכנון  סימון  שטחים,  חישוב 
אפשרי  שבלתי  מקומות  הורדת  גם  שכלל 
לבנות בהם, כמו: שטחי A ו-B, שטחים בהם 
ומרכזי תעשייה, שמורות  יישובים  בנויים  כבר 
טבע ושטחים שלא ניתן לבנות בהם מבחינה 
דמוגרפית או תשתיתית הגענו למספר מדהים 

– 63,000 יחידות דיור.
יחידות  אותן  את  למכור  יעלה  כמה  חישבנו 
ואנחנו מעריכים שיחידת דיור בעלת 4 חדרים 
תעלה בממוצע 1.2 מיליון ש”ח. מעבר למחירן 
הנמוך של יחידות הדיור עצמן במרחב החדש, 
הוא.  גם  ירד  “הישן”  דן  בגוש  הדירות  מחיר 
ויש  ביקוש  אותו  עם  נשארים  שאנחנו  מכיוון 

יותר היצע, בהכרח ירד גם המחיר.
 5,000 של  בקצב  בנייה  המרכזי,  הרעיון  לפי 
יחידות דיור לשנה, במשך 12 שנה יניב הספק 
מערב  אזור  את  תיישב  אשר  לתכנית  ראוי 
את  משמעותית  תוריד  בעיקר  אך  השומרון 
צפיפות האוכלוסין באזור המרכז ותפחית את 

מחירי הדיור.

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 

פותרים את משבר הדיור המערכת

הדיון בוועדת הפנים בראשות חה"כ דוד אמסלם בשבוע שעבר

חישבנו כמה יעלה למכור 
ואנחנו  יחידות  אותן  את 
דיור  שיחידת  מעריכים 
תעלה  חדרים   4 בעלת 
ש"ח.  מיליון   1.2 בממוצע 
הנמוך  למחירן  מעבר 
עצמן  הדיור  יחידות  של 
מחיר  החדש,  במרחב 
"הישן"  דן  בגוש  הדירות 
ירד גם הוא. מכיוון שאנחנו 
נשארים עם אותו ביקוש 
בהכרח  היצע,  יותר  ויש 

ירד גם המחיר
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₪ 1,071,000
הראל: 052-5665993 ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

החל מ - 

   בית 
 צמודקרקע 
   חד משפחתי

כרמי שילה
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 20 זוגות צעירים כבר רכשו
 בית חד משפחתי על כחצי דונם 

 צמודי קרקע חד משפחתיים
 אחרונים ביהודה ושומרון

 10 דקות מהקניון החדש באריאל
 ישוב דתי לאומי בצמיחה

שילה

50

צמוד מדד 4.17

שהוא לא עוסק בגלוי בחידוד עמדות מול 
פיזית,  שיפגע  חשש  אין  אמנם  המרגלים 
אך יש חשש גדול מאוד שלאט לאט ימשך 
יהושע  על  התפלל  משה  אחריהם.  בדעתו 
שינצל מעצת המרגלים שתכננו לפגוע בו, 
ואילו  אך לא היה צורך להתפלל על כלב. 
שיהיה  להתפלל  העולם  לאבות  הלך  כלב 
להיות  להיסחף,  שלא  כדי  חזק  מספיק 
והם  אחד  מעבר  העולם  כל   - כאבותינו 
מעבר השני, בלי להתבלבל. יש שתי דרכי 
התמודדות עם ההשפעות השליליות הרבות 
את  המבליט  יש  שמסביבנו.  התרבות  של 
עמדותיו בצורה גלויה וברורה ונלחם עליהן 
אחד  כל  בשקט.  ומשפיע  המתמודד  ויש 
צריך לדעת ולבחור את ההנהגה המתאימה 
לו בכל זמן, מתי נכון לנהוג כיהושע ומתי 

אותם  ולהבליע  מסרים  לרכך  מתי  ככלב, 
בנעימות ומתי לנהוג בתקיפות ובעוז למען 
ה’ – “ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים 

עליו בעבודת ה’ יתברך”.
דרך  בכל  הגישות.  לשתי  שווה  צד  יש  אך 
יעילים,  להיות  לפעול,  חייבים  נבחר,  שבה 
חושים  בקהות  להיות  אסור  להתמודד. 
אסור  אחרים,  אחרי  להיסחף  שמאפשרת 
שמניפים  מאנשים  לרעה  מושפעים  להיות 
את דגל המרידה בה’ יתברך. אסור לעמוד 
במקום. בסוף הפרשה יש את מצוות ציצית, 
תפקידנו  את  לנו  להזכיר  שתפקידו  הבגד 
בעולם - לעשות את רצון ה’ ומצוותיו. יש 
זה: “משל לאחד מושלך  מדרש מעניין על 
החבל  את  הקברניט  הושיט  המים,  לתוך 
ואל תניחהו,  זה בידך  ואמר לו תפוס חבל 

שאם תניחהו אין לך חיים”. אנחנו חיים בדור 
שחלקו נסחף אחרי אמונות כוזבות ותרבות 
זרה, דור מקצתו גאה במרידה שלו בה’, דור 
את  הופך  אתגרים  עם  להתמודד  שבמקום 
שכזה  סוחף  בים  לאידיאל.  שלו  החולשות 
צריך לדעת שאסור לעמוד במקום, חייבים 
להילחם וחייבים להתפלל על קברי אבות, 
לאבותינו  הקודמים,  לדורות  להתחבר 
הקדושים, להתחבר לאנשי אמונה וקדושה 
ה’,  רצון  לעשיית  להתמסר  עמנו.  שחיים 
לדעת שזה חבל ההצלה שחייבים להחזיק 
בחיים  שנישאר  ניסחף,  שלא  כדי  חזק  בו 
בבחינת “ואתם הדבקים בה’ אלקיכם חיים 

כלכם היום”. 
יהי רצון שנשכיל תמיד לעשות נחת רוח לה’ 

וכל מעשינו יהיו לשם שמים!

המשך מעמוד השער דרכי ההתמודדות של המרגלים
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 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 שחרור וצבי אורים 
יקיר

מדור
המייסדים

אנו  ומייסדים,  שכנים  שני  של  משולב  בראיון 
יקיר בלב  מבינים אט אט את סיפורו של היישוב 
בצורה  שמייצגים  והאנשים  הפנים  השומרון, 
של  יפיפייה  ברקמה  היישוב.  את  ביותר  הטובה 
ייסודה,  בעת  בשומרון  חדש  שהיה  אנושי,  מגוון 
המון  עם  יחד  שהגיעו  ומבוגרים  צעירים  ושכולל 

אידיאלים מגוש דן.
צבי אורים - הוגה הרעיון, היוזם והמשקיע, המזכיר 
הראשוני  הגרעין  מהקמת  השנים  לאורך  בפועל 
ועד לייסוד היישוב יקיר בתפארתו הנוכחית, ומשה 
שהגיעה  ומשוחררת  צעירה  רוח  עם   - שיחרור 
הישר מלב תל אביב העיר הגדולה אל יישוב צעיר 

בלב השומרון.

קרני שומרון ד’ צבי אורים
לכבוד: מועצה אזורית קדומים

הנידון: אישור ממשלה להקמת קרני שומרון ד’ על 
ידי גרעין “הרמתה”.

 תאריך: 1980

אלי  הגיע  שנים  ושבע  שלושים  לפני  אורים:  צבי 
ידי אורי בר-און שהיה עוזרו של שר  מכתב זה על 
החקלאות אריאל שרון לענייני התיישבות. הממשלה 
החליטה על הקמת קרני שומרון ד’, הייתה זו תקופה 
חיפשנו  ואנו  חדשים  יישובים  הרבה  הוקמו  בה 
וחיפשנו אך לא מצאנו יישוב שיהיה מדויק לחלומות 
חדש  יישוב  להקים  לא  למה  אז  אפשר,  אם  שלנו. 
משלנו? כך התחלנו לפרסם מודעות בעיתונות על 
הקמת יישוב דתי חדש שיהיה קרוב לגוש דן ויהווה 
שהיו  השומרון  הרי  בין  השונים.  האזורים  בין  קשר 
אז כמעט ריקים מהתיישבות יהודית למישור החוף 
להקמה  האישורים  ימים  באותם  אביב.  תל  והעיר 
היו כרוכים בתהליכים ארוכים של דיונים בממשלה 
וכדי לזרז עניינים נתנו לנו להיקרא כשכונת המשך 
שומרון  קרני  השם  את  קיבלנו  וכך  שומרון  לקרני 
ד’ וגרעין שהגיע לעמנואל של היום נקרא אז קרני 
שאזור  משום  “הרמתה”  קראנו  לגרעין  ג’,  שומרון 
זה היה מיוחס לאלקנה שהגיעה מהרמה כמסופר 

בספר שופטים. 
תיבת הדואר שלנו בבני ברק הייתה המשרד של 
ואליה  לעיתונות  הפרסומות  יצאו  ממנה  הגרעין 
הגיעו המכתבים עם הקריאות הנרגשות של רבים 
וטובים שרצו להצטרף לגרעין ההתיישבותי החדש. 
שמורים אצלנו עשרות מכתבים ממשפחות שרצו 
שנים?  למה  השנים.  לאורך  התייאשו  אך  להגיע 
מכיוון שלקח לנו שלוש שנים מרגע ההכרזה על 
והגענו  ועד שעלינו לקרקע. קיבלנו שטח  הגרעין 
בשירים וריקודים להנחת אבן הפינה. היה זה טקס 
אותה  והטמנו  הייסוד  מגילת  את  קראתי  מרגש. 
לנו  התברר  מכן  לאחר  אבל  המקום,  באדמת 
שאנחנו לא יכולים להמשיך את ההתיישבות שם 
)היום באזור קריית נטפים( ונותנים לנו שטח אחר.

זמן  לאחר  שיחרור:  משה  אפרים”  לי  יקיר  “הבן 
ולה  היום  עד  יושבים  אנו  בה  הנחלה  את  קיבלנו 
שבט  נחלת  גבול  על  אנחנו  “יקיר”.  השם  נקבע 

“הבן  ירמיהו  בספר  בפסוק  נאמר  שעליו  אפרים 
מרכזי  חלק  הייתה  השמירה  אפרים”.  לי  יקיר 
חברי  של  מהכינוסים  ובאחד  לגרעין  בקבלה 
מזמנם  תורמים  החברים  כל  כי  הוחלט  הגרעין 
לשמירות באדמות היישוב. היו אלה שמירות לילה 
מקיף  קנה  נחל  שמורת  שומם,  בשטח  ארוכות 
הנחלה.  על  שומרים  לבדנו  ואנו  עבר  מכל  אותנו 
וותיק  לחבר  לגרעין  מועמד  הצטרף  פעם  בכל 
הצרכים  ואת  ההוואי  את  הכירו  המועמדים  וכך 
את  עודדו  אלו  שמירות  לעיתים  המקום.  של 
ולעיתים  עמנו,  מקומם  את  לקבוע  המועמדים 
הייתה זו הפעם האחרונה בה ראינו את המשפחה. 
נוספות לאורך שלוש השנים  היו הרבה פעילויות 
שקדמו לעלייה: אורגנו טיולים משותפים, שבתות 
עיון וכמובן ישיבות ארוכות לתוך הלילה עם דיונים 
על אופי היישוב שלנו. הקושי העיקרי בתקופה הזו 
נעלה  באמת  מתי  ידענו  לא  הוודאות.  חוסר  היה 
לקרקע, לא ידענו איפה הקרקע ובעיקר לא ידענו 

מה זה אומר להקים יישוב חדש. 
ניטעה  תשמ"א  בשבט  בט"ו  משה:  הארץ?!  לב 
ייסוד  את  שסימלה  ראשונה  ברושים  שדרת 
קטנות.  אשקוביות  חמישים  הונחו  לידה  היישוב, 
 11 עלו  אדר,  חודש  בראש  מכן,  לאחר  שבועיים 
המשפחות הראשונות על הקרקע ולטקס הייסוד 
מהכפרים  המוכתרים  שכנינו  גם  כמובן  הגיעו 
סביב שהתרגשו יחד איתנו מהקמת היישוב והגיעו 
הראשונות.  השנים  בכל  יישובית  שמחה  לכל 
אנחנו חיכינו עוד שלושה חודשים שטובה אשתי 
תסיים את לימודי האחיות והצטרפנו בהתרגשות 
לשכונה החדשה. אומנם בכל הפרסומות לגרעין 
"רק עשרים קילומטר מפתח תקווה",  היה רשום 
אך הדרך הייתה דרך ארוכה שהיא קצרה. בכדי 
כיפל  הכפר  אל  להיכנס  עליך  היה  ליקיר  להגיע 
שם  איסתיא.  דיר  אל  עפר  בדרכי  ומשם,  חארת’ 
הייתי מתפתל בין בתי הכפר, עד שיצאת אל שביל 
עיזים קטן שנכבש והוכשר לנסיעה. אוטובוס יחיד 
עבר פעמיים ביום, בבוקר ובערב, והגיע עד לצומת 
המרכזית על כביש חוצה שומרון, שם היינו מחכים 
גוטמן, עם הרכב  עד שיגיע איש התחזוקה, חיים 
יציאה  כל  בשמחה.  הביתה  חזרנו  וכולנו  היישובי 
מוקדמת.  והערכות  תכנון  דרשה  ליישוב  וכניסה 
השומרון  את  מיישבים  שאנו  החזקה  ההרגשה 
הייתה מלווה בגאוות יחידה, ועל אף הקשיים נוספו 

משפחות חדשות והיישוב החל לצמוח ולגדול.
ביקור בית משה: בחורף הראשון בשומרון עוד לא 
הבנו מה זה באמת חורף, רוב התושבים הגיעו מאזור 

גוש דן והקור היה שונה ממה שידענו עד כה. מצאנו 
אצל  האחד  לבקר  והתחלנו  לבעיה  יישובי  פיתרון 
השני, כשנעלי בית בידינו על מנת שיוכלו להשאיר 
ילכלכו את  ולא  בחוץ  את הנעליים, מלאות הבוץ, 
לשוב  רצינו  כאשר  הייתה  הבעיה  השכנים.  בתי 
המשוטטים,  הכלבים  אחרי  לרדוף  נאלצנו  לביתנו 
בכדי לחלץ מפיהם את הנעליים שהושארו מחוץ 
בין  שבילים  אפילו  כאן  היו  שנתיים,  כעבור  לדלת. 
הבתים ולא היה עוד צורך לחפש את הנעליים אצל 
הייתה  הגורל  ושותפות  הקיבוץ  הרגשת  הכלבים. 
וגם כשהיו חילוקי דעות התכנסנו  הגורם המאחד 

וקיבלנו את ההחלטות באהבה.
הזורם  החיים  שטף  מלבד  צבי:  זמר  ועוד  זמר 
משפחתו  עם  אחד  כל  בהם  הקהילתיים,  בחיים 
ועבודתו, היה חשוב לנו ליצור מסגרות תרבותיות 
נוספות לתושבים באזור והקמנו את ערבי הזמר. 
היו אלו ערבים נהדרים בהם היינו מתכנסים בכל 
מדפיסים  הקרובה,  בסביבה  אחר  ביישוב  חודש 
היפה.  ישראל  ארץ  משירי  יחד  ושרים  זמירונים 
שסיפר  אורח  כותב  או  מלחין  הזמנו  אף  לעיתים 
הירש  נורית  עם  ערב  במיוחד  לי  זכור  שיריו.  על 
שהגיעה אלינו, ליישוב הצעיר, והנחתה ערב שירה 
שהייתה  והשותפות  ההתנדבות  רוח  מרומם. 
כך  הללו,  הערבים  את  היא  אף  הובילה  חזקה, 
שלפני ואחרי כל אירוע היו מתקבצות נשות היישוב 
מטעמים  מיני  מכינות  האולם,  את  ומקשטות 
לכיבוד וכך האירועים היישובים היו מושלמים בכל 

פעם מחדש. 
הכנסת  בית  עמד  בתחילה  משה:  הכנסת  בית 
עבר  מאז  אך  האשקוביות,  בשכונת  היישובי 
מקומות שונים ברחבי היישוב, בכל פעם במבנה 
מעט יותר גדול מקודמו. לאורך כל הדרך המוטיב 
האחדות  היה  הכנסת  בית  בעניין  אותנו  שהנחה 
ומקומות  מניינים  מספר  בין  לפלג  לא  בתפילה, 
למצוא  שיותר,  כמה  לאחד  אלא  שונים  תפילה 
את המשותף בין כל חברי היישוב. ואכן כשהחלו 
היה  הוא  שלנו,  הגדול  הכנסת  בית  את  לבנות 
ואף  מכספה  תרמה  משפחה  כל  שלנו,  לחלוטין 
והמשפחה.  החברים  את  בפנקסים  התרימה 
כשמלוא הסכום הושלם ונכנסנו בראש השנה של 
זו הרגשה  2000 לבניין בית הכנסת, הייתה  שנת 
של הגשמת החזון, הגשמת החלום והנבואות על 
בניין השומרון וההתיישבות. בבניין אחד מתכנסים 
כל תושבי היישוב בשבתות ובחגים, גם עם השוני 
והמגוון האנושי האחדות היא זו שמרקיעה שחקים.
חינוך רבותי חינוך משה: נושא החינוך ביישוב היה 

צבי אורים מעיין במסמכים הישנים של הישוב

עדי מלט
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המעון  ביותר.  הראשוניים  מהשלבים  כבר  קריטי 
לקרקע.  עלה  שהיישוב  לאחר  כחודשיים  הוקם 
המנהלת הראשונה, נחמה שועלי, עם הרבה מרץ 
הוא  שהיום  מה  את  להקים  החלה  ואידיאולוגיה, 
בהתחלה,  היו  קשיים  הרבה  מאליו.  מובן  כמעט 
לא היה ציוד לתינוקות, המקום היה בסיסי ביותר 
העיקרית  והבעיה  מוזנחת  גינה  קטן,  מטבח  עם 
עזרה  הייתה  אך  במטפלות,  רציני  מחסור  הייתה 
בין  מעון  תורנות  על  הוחלט  לעזור.  נכונות  והמון 
התושבים וכולם נרתמו וכך נסעו התינוקות מיישוב 
שנסעו  הספר  בית  ילדי  עם  יחד  יום  בכל  ליישוב 
לקדומים ועם ילדי הגן שנסעו לאלקנה. עם הזמן, 
החל הדבר להכביד על ההורים והחלטנו לעשות 
ובית ספר ביקיר.  גני הילדים  ולהקים את  מעשה 
לבסוף  אך  וכלל,  כלל  פשוט  תהליך  היה  לא  זה 
בית  של  שלוחה  להקמת  זמני  אישור  התקבל 

הספר בקדומים. חמש שנים לאחר הקמת היישוב, 
החלו הילדים את לימודיהם בקדומים, אך לאחר 
החגים עברו אל בית הספר ביישוב שלנו, שאותו 

ניהלה בהצלחה רבה המנהלת זהבה שקיף.

יום ההולדת  צבי: בערב  והחזון בהגשמה  החלום 
השלושים ליישוב נשאלתי על ידי הצעירים מהיישוב 
“האם החזון הושלם?”. עניתי להם שאם היו שואלים 
אותי לפני שלושים שנה, איך אני רואה את הישוב 
בעוד שלושים שנה לא הייתי מעלה בדעתי שהישוב 
יגיע למימדים כאלה ובהצלחה כזאת. עצם העובדה 
שאנחנו יישוב שיש בו בנים ובנות רבים הממשיכים 
עצומה  הצלחה  כאן  שיש  מוכיח  זה  בישוב,  לגור 

שרק ממשיכה לגדול במשך השנים.
משה: גדלנו בסניף בני עקיבא בשכונת יד אליהו 
בתל אביב ועם כל ההרגל שלנו לחיי העיר הנוחים 

גדלנו  איברינו.  ברמ”ח  השומרון  אנשי  אנחנו 
מינקות על ערכי ההגשמה, חזון, לאומיות, ציונות 
רק  אלו  היו  הזמן  כל  ההתיישבות,  על  וסיפורים 
ורואה  ביתי  מחלון  מביט  אני  כאשר  היום  מילים. 
את שמורת נחל קנה ונוף השומרון הקדום יחד עם 
הבנייה המתחדשת אני מבין שאנחנו חלק מגלגל 
גדול של האידיאלים שצמחנו עליהם. כל טרקטור 
שמתחדשת  שכונה  וכל  שנבנה  בית  כל  שחופר, 
זה ממש הגשמת הנבואות על תחיית עם ישראל 
בארץ ישראל. היום היישוב יקיר הולך וצומח, עד 
לא מזמן ביתנו היה בשכונת הקצה ועכשיו החלו 
האנושי  המגוון  סביבנו,  גם  חדשה  שכונה  לבנות 
שומר על הייחודיות באופי המקום, רוב התושבים 
עובדים באזור גוש דן וחוזרים בערב לאוויר ההרים 

הצלול ביקיר.

עולים להר הזיתים
מועצת בתי העלמין ומשרד ירושלים ומרשת מזמינים
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אברהם פריד

חפשו בגוגל: פריד בהר הזיתים
www.hazeitim.co.il

בפסגת הר הזיתים
5-6.7י״א - י״ב בתמוז

19:00 פתיחת שערים | 20:00 מופע מרכזי
הסעות מחניון גבעת התחמושת

לכבוד הילולת אור החיים הקדושבמופע מיוחד לכבודה של ירושלים

חיים ישראל ישי ריבו
אברהם פריד מארח את אברהם פריד מארח את 

ניהול מוסיקלי: יובל סטופל

לכבוד שנת היובל לשחרורה של ירושלים

יומיים של הופעות

חמישי יב׳ בתמוז 6.7רביעי יא׳ בתמוז 5.7

משפחתי 300 ₪רגיל 80 ₪
)עד 5 נפשות(

כרטיסים
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות162,745  

הודעהעוקבאהבתי

Matan Hajbi
איילת שקד של האו"ם

הרצל גל
כן ירבו

מרי אביטן
 - הכותל  ומנהרות  דוד  בעיר  חובה  סיורים 

ארכיאולוגיה מתקופת התנ״ך.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 8 ביוני

אהבתי · הגב · שתף

988 אנשים  אוהבים את זה

63

ברוכה הבאה לישראל ניקי היילי!
במוסד  ישראל  על  ההגנה  וחלוצת  באו"ם  ארה"ב  שגרירת  היילי,  ניקי 

הצבוע הזה, הגיעה לביקור בן 3 ימים בישראל. 
*

"ההתנהלות מול ישראל מגוחכת, יש שריף חדש בעיר".
ברוכה הבאה ותודה על הכל. 

*
ישראל שלי

עושים ציונות



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

הצגת הילדים “שבת הזהב” באפרת / כ”ה בסיוון 19 ביוני
תיאטרון אורנה פורת מציג את סיפורו של יוסף הצנוע אשר 

עובד קשה לפרנסתו אך לא שוכח לעזור לאחרים, בניגוד 
לשכנו העשיר והקמצן. השכן חולם שכל כספו נלקח ועובר 

ליוסף. השכן, שנבהל מהחלום, ממהר להחליף את כל כספו 
במטיל זהב, והשאר יסופר על הבמה. בשעה 17:00 בספרייה 
הציבורית אפרת, מחיר: 20 ₪. פרטים והזמנות: 02-9932936

סוף שנה במרכז ווליום גוש עציון / כ”ד בסיוון 
18 ביוני

מרכז ווליום גוש עציון במופע סוף שנה מיוחד 
– הרכבי ווליום בשירים מקוריים ובעיבודים 

חדשניים לשירים מוכרים. תחילת מופע 
בשעה 20:00 במתנ”ס גוש עציון, מחיר: 30 ₪. 

matnasetzion.com :חמישי | 22 ביונילפרטים והזמנות

הסרט “רוח אחרת” בקריית ארבע / כ”ח בסיוון 22 ביוני
מנורה חזני יצאה למסע עם אביה, בני קצובר. בסרט הוא מפגיש אותה עם חבריו ויחד הם מספרים לה כיצד 

הצליחו לחולל את מהפכת ההתיישבות ביהודה ושומרון. בסיום הסרט נקיים שיח עם יוצרת הסרט מנורה חזני, 
www.mk4.org.il :מר בני קצובר והרבנית מרים לוינגר. בשעה 19:30 במתנ”ס, מחיר: 35 ₪. לפרטים והזמנה

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 

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

ישע שלנו /  8110593 / 

בתערוכה מוצגות תעודות נדירות המהוות עדות ראשונה מסוגה
על חייהם של גולי יהודה בבבל ועל קהילה יהודית משגשגת בגולה

לאורך כמעט 100 שנה.

בעקבות הצלחתה של התערוכה "על נהרות בבל"
ולרגל חגיגות ה 25 למוזאון ויובל לאיחוד ירושלים

מוזאון ארצות המקרא מציג:

לפרטים: 02-5611066

ירושלים שהייתה בבבל:
אור חדש על גולי יהודה
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יש”ע שלנו  8

 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:  מירי צחי, אלעד פסח עבור נשים בירוק, ירון רוזנטל, בני עקיבא, דוברות מועצה 
אזורית בנימין, און שעיבי הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ  

לתגובות: perla@myesha.org.il אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l

מה קורה?

חוזרים לכפר עציון בשבוע שעבר התקיים 
טקס הנחת אבן הפינה של שכונת "היובל" בכפר 
עציון, 50 שנים בדיוק אחרי שראשוני חיילי צהל 
. קיבוץ כפר עציון  1 דרכו שוב באדמת גוש עציון 
איבד למעלה מ-80 חברים במהלך קרבות מלחמת 
השחרור ועם תום מלחמת ששת הימים, חזרו 
היתומים והאלמנות של כפר עציון אל ההר. עתה 
הם מקימים שכונה חדשה שתכלול 50 יחידות 
דיור המיועדות עבור בני הדור השלישי בקיבוץ, 
ושתוקם בסמוך לגבעת הסלעים היכן שהייתה 
עמדת ההגנה הצפונית במלחמת העצמאות. בין 
המשתתפים היו סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן, 
יו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד, סגנית שר החוץ 
ציפי חוטובלי, חה"כ חיים ילין, חה"כ מוטי יוגב 
וחה"כ יהודה גליק. במהלך הטקס הכריז לפיד כי 

"לא ניתן לגרש אותנו ממולדתנו".
3 שנים בעוז ובגאון במלאת שלוש שנים 
לחטיפת שלושת הנערים הי"ד, ביקר בשבוע 
שעבר שר החקלאות אורי אריאל בשמורת עוז 
וגאו"ן שבגוש עציון. לביקורו של השר התלוו ראש 
מועצת גוש עציון שלמה נאמן וסגנו יואל סילבר, יו"ר 
החטיבה להתיישבות גאל גרינוולד ומנכ"ל החטיבה 
להתיישבות צביקי בר-חי. במהלך ביקורו בשמורה 
2 ואמר: "לפני 3 שנים נרצחו  נטע השר עץ זית 
שלושת ילדינו, ילדים של כל עם ישראל, שלוש 
המשפחות הכי אצילות במדינת ישראל הצליחו 
לאחד את העם הזה על רקע האירוע הקשה כל 
כך. הגיע הזמן ריבונות!". אריאל קרא בדבריו לראש 
הממשלה "להקים הרבה ישובים, הרבה בתים 
הרבה נטיעות, לבנות ולהמשיך קדימה, מגיע לנו 
את זה בארץ ישראל כולה, מגיע לנו את זה בגוש 

עציון, בעזרת ה'".

סער בקדומים השר לשעבר גדעון סער ביקר 
השבוע במועצה המקומית קדומים כשהוא מלווה 
בראש המועצה חננאל דורני שיחד איתו סייר לאורך 
. הביקור החל ב"במת בגין",  3 היום ברחבי הישוב 
ועבר למועדון "יחדיו", שם פגש נשים שזכו לראות 
דור חמישי ורביעי בקדומים, משם המשיך למוקד 
הביטחוני ולפארק הצנירים המיוחד. במהלך 
הביקור, פרש סער את משנתו האידאולוגית ואת 
עשייתו לחיזוק ההתיישבות ובכלל זה, התנגדותו 
העקבית לתוכנית ההתנתקות והעלאת מכללת 
אריאל למעמד של אוניברסיטה. גדעון הדגיש כי 
לאחר כיובל שנות התיישבות וכחצי מיליון תושבים 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, יש להחיל ריבונות 
על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ובהמשך 

.C על כל שטחי
מנהיגי בנ”ע בשומרון במלאת יובל שנים 
לשחרור יהודה ושומרון במלחמת ששת הימים 
קיימה תנועת בני עקיבא יום הנהגה מיוחד ל-100 
פעילי ההנהגה הארצית של התנועה בכל רחבי 
. בחלקו הראשון קיימו הפעילים משחק  4 השומרון 
אתגרי בסימן "הפריצה למיליון - כובשים את 
השומרון", במהלכו עברו הפעילים שלל משימות 
אתגריות באריאל, קדומים, רחלים ופדואל. בין 
המשימות - מרוץ שליחים, רכיבה על סוסים, קיר 
טיפוס ועוד. בחלקו השני של היום הגיעו הפעילים 
לאלון מורה ונהנו מסיור מודרך ותצפית מרהיבה 
בהר כביר בהובלת ותיק ההתיישבות בני קצובר.

מחנכים את יש”ע מנהל מחוז ירושלים במשרד 
החינוך החליט להעניק את פרסי מנהל המחוז 
למספר מוסדות חינוך במועצה האזורית בנימין 
שזכו בפרסים בתחומים שונים. אולפנת עפרה 
זכתה בפרס מנהל המחוז על ערך ההכלה, 

ישיבת בני עקיבא כינור דוד זכתה בפרס מנהל 
המחוז בתחום האומנויות, אולפנת בני עקיבא 
נריה זכתה בפרס מנהל המחוז על הישגיות, בית 
5 זכה פרס מנהל המחוז  ספר אוהל שילה בנים 
בתחום האומנויות וכן בפרס כחול לבן ארצי על 
הפקת סרט המקדם רכישת מוצרים כחול לבן. 
יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין אבי רואה 
בירך את המוסדות ואמר כי "הפרסים מוכיחים את 
התפיסה שלנו במועצה שהחינוך חייב להיות בראש 
סדרי העדיפויות. מוסדות החינוך עושים עבודה 
מופלאה עם התלמידים ומביאים אותם להישגים 
כבירים בתחומים שונים. ברכותיי לצוותי המורים, 

ההנהלות וכמובן גם לתלמידים שלנו בבנימין".

מחוללות בקרית ארבע למעלה מ-1,200 נשים 
ונערות הגיעו השבוע לצפות בפסטיבל מחול 
שהתקיים בהיכל התרבות בקרית ארבע ובו רקדו 
למעלה מ-400 רקדניות מרכז "הריקוד". המופע 
"ציון" התקיים בסימן 50 שנה לשחרור ירושלים 
ורפרטואר הריקודים התחולל סביב חגיגות היובל. 
ראש המועצה מלאכי לוינגר בירך את הרקדניות 
ואמר: "מצוינות בעיר האבות- גם במחול. שמעתי 
תגובות רבות מנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ 
לצפות במופעים על ההפקה המושקעת עד 
הפרטים הקטנים, הפקה שהינה תוצר של שנה 
מלאה בעבודה". בימים אלו מרכז ׳הריקוד׳ נמצא 
בהכנות קדחתניות לקראת מופע ״הללי ציון״ לזכרה 
של תלמידתם וחברתם ללהקה הלל אריאל הי"ד 

שנרצחה בביתה לפני שנה בדיוק.
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