
1  יש”ע שלנו 

ידוע, אין כוחו של עם ישראל אלא כ
דרשות  הולידה  קרח  ופרשת  בפיו, 
בהן  מדרשות,  להבדיל  אך  רבות. 
הפרשה  הדרשן”,  על  מקשים  “אין  כידוע 
חיינו  על  ללימוד  מקור  בעיקר  היא  עצמה 

אנו.
אותנו  מלמד  הפרשה  על  הקדוש  הזוהר 
עיקרון אמוני מנחה חשוב מאוד בחיי העולם 
רעה  עצה  לקח  קרח?’  ‘ויקח  “מהו  הזה: 
הוא   - שלו  שאינו  אחר  הרודף  כל  לעצמו, 
]מה שאינו שלו[ בורח מפניו. ולא עוד, אלא 
אחר  שרדף  קרח  ממנו.  נאבד  לו  שיש  מה 
שאינו שלו, שלו אבד, והאחר לא הרוויח”. 

שהעולם  רוצים  אנו  בחיים  פעמים  כמה 
שלנו,  האינטרס  שלנו,  הרצון  לפי  יתנהל 
חשק שיש לנו לדבר מסוים וכדומה. כשאנו 
את  רואים  אנו  קרח  של  לסיפורו  מגיעים 
חוסר ההשלמה עם מקומו של אדם בעולם 
בצורה מובהקת, וסופו המר הוא לאבד את 
האדמה  לתוך  צוללים  ועדתו  הוא  מקומו, 

מטף ועד זקן יחד עם רכושם.
אמנם נכון, אין זה פשוט לעמוד מול מציאות 
שלא מסתדרת לפי איך שהאדם רוצה. הרי 
זה מפליא, קרח זכה לראות את מציאות ה’ 
נוכחת, הרבה יותר מאדם שחי בזמננו, כגון 
ניסים  ושאר  המן  הענן,  עם  במדבר  הליכה 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:27 19:23 חברון 20:30 19:08 ירושלים
20:32 19:27 שכם 20:33 19:29 תל אביב
20:31 19:18 באר שבע 20:35 19:22 חיפה

זמני השבת

המקומית  המועצה  החלה  השבוע 
קיום  אי  נגד  במחאה  אל  בית 
הממשלה  ראש  של  התחייבויותיו 
אל.  בבית  יחידות   300 לבניית 
הממשלה  ראש  הבטיח  פעמיים 
בשנים האחרונות שיבנה, אך בפועל 
לבנייה.  הסופי  האישור  ניתן  טרם 
המועצה  עובדי  העבירו  כך,  בשל 
פעילותם  מקום  את  המקומית 
הממשלה  ראש  משרד  מול  אל 
ההקפאה  על  במחאה  בירושלים, 
 – בישעמדה  השבוע  אל.  בבית 
מראש  ישראל  לאזרחי  מכתב 
המועצה המקומית בית אל שי אלון.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  קרח

ללמוד מקרח על אמונה וביטחון
הרב אבירם חריב
רב האולפנה בדלב

המשך בעמוד 3

נלחמים בהקפאה בבית אל
השבוע ישבה המועצה המקומית בית אל במאהל מול משרד ראש הממשלה במחאה 

על אי קיום התחייבויותיו לבנות 300 יחידות דיור בבית אל. ]ישעמדה, עמ' 2[

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

מה ברשת
קורה

האוצר שנמצא השבוע בהר חברוןאביגדור שץ 48
מה 
קורה

מדור
המייסדים

חופש, פשוט. 6
ברשת

בל
  יו

ההתיישבות חוגגת
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ישעמדה

10 שנים ואף לא דירה אחת שי אלון
ראש המועצה המקומית בית אל 

כבר מעל לעשר שנים שאין בנייה בבית אל.
לפני  היה.  גם  היה  זאת,  לעומת  בתים  הרס 
חמש שנים נהרסו בתי האולפנה בבית אל, אז 
התחייבות  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  נתן 
שנתיים,  לפני  דירות.   300 לבניית  שלטונית 
את  והבטיח  שב  ונתניהו  דריינוף,  בתי  נהרסו 
טרם  היום  שעד  אלא  דיור.  יחידות   300 אותן 
אישור   - בנייה  המאפשר  הסופי  האישור  ניתן 
לכל  מחויב  )הליך  השיכון  משרד  של  לשיווק 

בנייה בארץ(.
לפני שבועיים, בישיבה בה היה מצופה מראש 

הממשלה להכריז על שיווקים ביהודה ושומרון, 
שיווקים  יהיו  לא  כי  הודיע  הוא  אל,  בית  כולל 

בשלב זה. ושוב בית אל נותרה ללא בנייה.
ראש  עם  יש"ע  מועצת  ראשי  של  בפגישה 
שאינו  בכך  זאת  לתרץ  ניסה  הוא  הממשלה 
לגדרות  מחוץ  שנמצאת  בנייה  לאשר  יכול 
העמידו  המועצות  ראשי  שכל  אלא  היישוב. 
לבנייה  המיועדת  שהקרקע  טעותו  על  אותו 
בבית אל דווקא נמצאת בתוך גדרות היישוב. 

אולם הוא בחר להתעלם ולהעביר נושא. 
גורמת להזדקנותו של הישוב.  עצירת הבנייה 
לגור  יכולים  אינם  שמתחתנים,  אל  בית  בני 
ביישוב, ונאלצים לעזוב. זוגות צעירים שנכנסו 
לקרוואנים לפני עשור, והיום הם כבר עם 5-6 
בדירות,  מחסור  בגלל  בהם  'נתקעו'  ילדים, 
אל.  בית  את  ברירה  מחוסר  עוזבים  וחלקם 
הילדים  במספר  לירידה  גורמת  זו  עזיבה 
ומעונות  כיתות  סגירת  שגורר  דבר  ביישוב, 
תלמידים  מחוסר  כיתות  סגירת  לתינוקות. 
מביאה לצפיפות של תלמידים בכיתות גדולות 
כיתות  לשתי  ילדים  מספיק  אין  כלומר  יותר. 

לפי החוק, אז יש כיתה אחת גדולה מאוד.
אנו נפגעים פעמיים. גם במחסור בדירות, וגם 

בירידת מספר הכיתות.
אולם אנו דואגים לא רק לישוב שלנו. בית אל 
לא לבד. ראש הממשלה לא מאפשר שיווקים 
לאפשר  בכוונתו  ואין   )!( ושומרון  יהודה  בכל 
שיווקים לפחות במשך שנה. בחלק מהיישובים 
גם אישור של תב"ע עדיין לא מאפשר התחלת 

בנייה. קידום תכנון בלבד ללא אישור להוציא 
בעיניים.  חול  זריית  היא  לפועל  התוכניות  את 
נתניהו מנסה להשתיק אותנו באישורים כאלה 
ואחרים, אבל בלי האישור לשיווק אין התחלות 

בנייה בפועל.
מלבד הקפאת הבנייה, יש פה הפרה של שתי 
מראשי  מישהו  כיצד  שלטוניות.  התחייבויות 
על  לסמוך  יוכל  המדינה,  אזרחי  או  הרשויות 
ראש ממשלה כזה? תיכנסו ליו טיוב, חפשו את 
האולפנה  שכונת  בנושא  נתניהו  רה"מ  "דברי 

בבית אל". ותראו במו עיניכם.

מול  מחאה  מאהל  השבוע  פתחה  אל  בית 
ראשון  מיום  החל  הממשלה.  ראש  משרד 
המועצה  עבודת  כל  במאהל,  יושבים  אנו 
נעשית ממנו ופעילות המועצה ביישוב עצמו - 
מושבתת. באנו להציג לראש הממשלה ולשרי 
הבניה  בעצירת  ההיגיון  חוסר  את  הממשלה 
בבית אל. שמחנו לראות ששרים, חברי כנסת 
וראשי רשויות רבים באו להזדהות עם המאבק 
שר  שקד,  איילת  המשפטים  שרת  שלנו: 
אריאל,  אורי  החקלאות  שר  כץ,  חיים  הרווחה 
חברתי  לשוויון  השרה  גלנט,  יואב  השיכון  שר 
גילה גמליאל, ראש עיריית מעלה אדומים בני 

מינצר,  אסף  אלקנה  מועצת  ראש  כשריאל, 
דמרי,  יוחאי  חברון  הר  אזורית  מועצה  ראש 
ראש  דורני,  חננאל  קדומים  מועצת  ראש 
מועצה  ראש  להב,  יגאל  שומרון  קרני  מועצת 
אזורית  מועצה  ראש  דגן,  יוסי  שומרון  אזורית 

מגילות ים המלח אריה כהן ועוד.
ביום שני ערכנו עצרת מחאה אליה הגיעו שרים 
הדרישה  עם  הזדהות  שהביעו  כנסת  וחברי 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  מידי.  בנייה  לאישור 
הגיע לתמוך ואמר כי "החזון הוא החלת החוק 
הישראלי בכל יהודה ושומרון והציפייה מראש 
שנתן".  ההבטחות  את  לקיים  היא  הממשלה 
היהודי  הבית  שמפלגת  הבטיח  בנט  השר 
תעמוד על כך שההבטחה תקוים. חבר הכנסת 
של  הכנסת  לחברי  קרא  סמוטריץ'  בצלאל 
בכנסת,  ההצבעות  את  להחרים  הקואליציה 
עד לאישור בניית 300 הדירות בבית אל. חבר 
הכנסת אורן חזן, הודיע כי הוא מצטרף לחרם 
זה. בעצרת השתתפו גם שר החקלאות אורי 
אריאל, סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן, חה"כ 
שולי מועלם רפאלי, חה"כ מוטי יוגב, חה"כ ניסן 
סלומינסקי, וחה"כ יואב קיש. כמו כן נכחו ראש 
רואה  אבי  בנימין  מועצת  וראש  יש"ע  מועצת 

וראשי רשויות מיהודה, שומרון ובקעת הירדן.
קורא  אני  הממשלה,  ראש  משרד  מול  מכאן, 
לכל תושבי ישראל הרואים חשיבות בריבונות 
שותפים  ולהיות  אלינו  להצטרף  ישראל, 
למאבק. כפי שפורסם השבוע הקפאת הבנייה 
בשאר  מתרחשת  היא  אל.  בבית  נעצרת  לא 
מרחבי יהודה ושומרון, ולצערנו גם בירושלים. 
רק השבוע פורסם בגלי צה"ל מסמך סודי של 
עיריית ירושלים שמגלה כי יותר מ 6000 יחידות 
שראש  מגמה  זו  מוקפאות.  בירושלים  דיור 
הממשלה מנסה להסוות, אך אנו נוציא אותה 
לאור. נתניהו מקפיא את הבנייה גם בירושלים, 

וגם ביהודה ושומרון. 
בימים הקרובים נחריף את המאבק עד להסרת 
מקרה  היא  אל  בית  אל.  בית  של  ההקפאה 
הקצה של הקפאת בנייה מתמשכת בירושלים 
וביהודה ושומרון. אני קורא לכל אוהבי הארץ, 

לבוא ולהשתתף אתנו במאבק צודק זה.

חה"כ יואב קיש בעצרת המחאה של בית אל השבוע
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בואו לבית ענקי
במחיר של דירה במרכז

 אתם מוזמנים לגור בבית משלכם במרכז הארץ, בקהילה חמה ומחבקת,
17 דקות בלבד ממרכזי התעסוקה
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למהירי החלטה   הנחה מיוחדת 
₪ 30,000 

בית צמוד קרקע 202 מ"ר בנוי | 1,796,000 ש"ח בלבד

לפרטים:
  איזק נדלן שווק נכסים 03-9303494 אתי 050-5382852
www.yakir1.co.il

ביישוב יקיר, במרכז הארץ, רק 25 דקות מפתח תקווה

50

1,826,000

מדד 4/17

אחרוניםצמודי קרקעבתים ענקיים

צפוף לכם בדירה?

שקרו, ועדיין היה לו קשה לקבל את המציאות 
שיועדה לו, דהיינו להיות בתפקיד הלוי ולא 
הכהן. יכול להיות שאם קרח היה מתפלל או 
פונה למשה בצורה שלא חולקת על הקב”ה 

הדברים היו נראים אחרת.
כפי שפתחתי לעיל, כוחו של עם ישראל בפיו. 
עם ישראל נמשל לתולעת, מה התולעת כוחה 
בפיה שמכרסמת את העלים - אף עם ישראל 
לכולנו  וברור  ידוע  בתפילתו.  בפיו,  כוחו 
שבקשות לא תמיד נענות, אך התפילה היא לא 
דבר של מה בכך. יש לה ערך עצמי. שמעתי 
לא  לא כספומט,  היא  “התפילה  יפה:  הגדרה 
תמיד או מיד היא תתגשם”. הרגשת ההחמצה 
הזדמנויות  מיני  בכל  הזה  בעולם  שלנו 
בקב”ה  ביטחון  אך  טבעי,  וזה  בנו,  מכרסמת 
לנו  ומראה  פרטית  השגחה  עלינו  שמשגיח 

את הדרך והתפקיד הספציפי שנועד לנו, היא 
אותה דרך שבה יש לנו שליחות ותפקיד, גם 

אם לא תמיד אנו רואים זאת כך.
והילדים  הגדול  החופש  מתחיל  אלו  בימים 
כאתגר  אלו  ימים  על  להסתכל  ניתן  בבית. 
ניתן לראות את התקופה  המעלה חשש. אך 
עם  הקשרים  חיזוק  של  אחרת,  מזווית  הזו 
יודעים  שאנו  יכולות  העצמת  הילדים, 
לא  החיים  שבשטף  אלא  בילדינו  שקיימות 
התא  ולכידות  ביטוי,  לידי  באות  כך  כל 
ויחד עם זאת להמשיך להתפלל  המשפחתי. 
הילדים  וגידול  בחינוך  דשמיא  סיעתא  על 
ולהשכיל להכווין אותם בדרך הנכונה מתוך 
המקום בו הקב”ה שם אותנו. יהי רצון שנזכה 
לגדל בנים ובני בנים אוהבי ה’ יראי אלוקים 

אנשי אמת זרע קודש בה’ דבקים.

המשך מעמוד השער ללמוד מקרח על אמונה וביטחון

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 
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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 אביגדור שץ
שילה 

מדור
המייסדים

בני  עם  כשיצאתי  ב"מדרשיה"  שמיניסט  הייתי 
מורה  אלון  גרעין  של  הגדולה  לעלייה  כיתתי 
במקום  להקים  במטרה  רוג'יב,  ג'אבל  לאדמות 
רגלית.  הייתה  העלייה  מורה.  אלון  היישוב  את 
הוטל עלינו לסייע להעלות את כל הציוד אל ההר 
מטבח,  ציוד  אוהלים,  שכמנו  על  סחבנו  הגבוה. 
רוב  המשימה,  משהושלמה  וכדומה.  גידור  ציוד 
ואני  חברים  קבוצת  ל"מדרשיה".  שבו  חבריי 
צפופים  למחרת,  ללילה.  שם  נשארנו  בתוכם, 
הפופולארי  הרכב  אז  שהיה  פג'ו,  בטנדר  יחד 
לו  שקראו  ל'חור'  דרכנו  עשינו  בהתיישבות, 
קרוואן  הכשרת  הייתה  הנסיעה  מטרת  "שילה". 
עבור  למגורים  לטיולים,  במקור  המיועד  נגרר, 
ניקיון  כמובן  הכוללת  הכשרה  מורה,  אלון  גרעין 
תורמוס  דרך  אז  הייתה  לשילה  הכניסה  יסודי. 
עיא. נסענו ולא זיהינו פנייה שתוביל אותנו למחוז 
חפצנו, ועל כן עשינו 'סובו שילה והקיפוה' פעמים 
אחדות, עד אשר הבנו שבכוחותינו שלנו כנראה 
לא נמצא אותה. פנינו אפוא לערבי מקומי, ובזכות 
הפעם  הייתה  זו  נמצאה.  האבדה   – הכוונתו 
הראשונה שראיתי את היישוב שילה, שעמד על 
להישאר.  והחלטתי  ראיתי  וחצי.  כשנה  זה  תלו 
בהתיישבות  ראו  חנה,  פרדס  תושבי  אז  הוריי, 
אידיאל ציוני. תפיסתם חלחלה לתוכי, ומגיל צעיר 

מאוד ידעתי: "מקומי בהתיישבות". 

ישיבה  אז  הייתה  לא  בשילה  בכנסייה  ישיבה 
ואני,  ל"מדרשיה"  מחבריי  שבעה  מסודרת. 
שאין  לנו  התברר  'להתרשם'.  לשילה  הגענו 
עלינו  יקשה   – לראות  ובלי  שם,  לראות  מה  לנו 
בישיבה,  קיים  שהיה  האחד  המחזור  להתרשם. 
שירת בצבא באותה עת. השגנו את הכתובת של 
ראש הישיבה הרב יעקב חרל"פ, והחלטנו לנסוע 

לביתו ולשמוע ממנו על אודותיה. משילה עשינו 
דרכנו בטרמפים דרך רמאללה. אחרי שהרגשנו 
ל"מדרשיה"  שבנו  אמורים,  דברים  במה  שהבנו 
לסיים את לימודי התיכון. בתשמ"א )1980( הגענו 
מאוד.  קטנה  ישיבה  הייתה  זו  לישיבה.  לכאן, 
במחזור שמעלינו היו שבעה תלמידים, ואנו מנינו 

קצת יותר ממניין.
הישיבה שכנה בתוך חורבה של כנסייה ביזנטית 
שנחשפה במהלך חפירות ארכאולוגיות שנעשו 
באתר בתקופת המנדט הבריטי, על ידי משלחת 
בעבודה  מדנמרק.  ארצה  שהגיעה  ארכאולוגית 
מהיישוב  וחברים  שילה  אנשי  של  משותפת 
עפרה, היישוב הוותיק באזור, נוקה המבנה, ומעל 
נבנה  הדניים,  הארכאולוגים  שבנו  הבטון  קירות 
ועל  בחול,  כוסה  הקדום  הפסיפס  אסבסט.  גג 
החול הונחו מרצפות בטון. הכנסייה הפכה לבית 
כנסת וישיבה. תחת אותה קורת גג הצטופף אתנו 
וימים  גם המטבח הקטן של הישיבה, ובשבתות 

טובים הוסב חדר האוכל שלנו לעזרת נשים. 
התורה  ואש  הלב  חום  הוא  היחידי  והחימום 
אבל  היינו,  לא  אולי  גדולים  למדנים  בישיבה, 
מישהו  ניסה  לו  היינו.  גם  היינו  גדולים  עקשנים 
בימינו להושיב תלמידים ללמוד בתנאים שבהם 
למדנו אז – יצחק קדמן כבר היה שומע על כך. 
מכשיר  כל  של  הפעלתו  מאוד.  קר  היה  בחורף 
הייתה  תלויה  לעבוד,  כדי  חשמל  לזרם  שנזקק 
עמד  לא  כולם;  נהנו   – עבד  הגנרטור:  בחסדי 
בעומס ופסק מפעולתו – הנאה מפוקפקת. בחוץ 
ירד גשם, אבל אנו הרגשנו אותו גם בפנים: הגג 
דלף, וטיפות הגשם הקפואות טפטפו עלינו בלא 
רחמים. ובכל זאת, התעקשנו לשהות במקום. גם 
ופירוש  במכליות,  הגיעו  והמים  היה,  לא  מים  קו 
כפי  נתקעת,  הייתה  המכלית  שאם  היה  הדבר 
שאכן קרה לא אחת, ודווקא בערבי שבת, נותרנו 
בלי מים. בלי מים למעלה, אבל לא למטה: באזור 
שלו  המים  שאספקת  כיבוי,  ברז  היה  התעשייה 

לא פסקה אף פעם, ועל כן הפך למקלחת לעת 
מצוא. אימצתי לעצמי מנהג: לא לוותר על חוויית 
היינו  כולנו  בחוץ...  יורד שלג  אפילו  ההתרעננות 
צעירים, והתנאים לא גרמו לנו להתרגש במיוחד, 
הייתה  תדיר,  שמחה  לנו  שגרמה  מי  זאת,  ובכל 
המכולת הקטנטנה של זאב הלוי, שאותה נהגנו 
לפקוד לעתים מזומנות כדי להצטייד בכיבוד קל.
היישוב והישיבה היישוב והישיבה היו ישות אחת. 
הרגשנו תושבי שילה לכל דבר. התגוררנו במבני 
אצל  התארחנו  בשמירות,  השתתפנו  היישוב, 
משפחות ואכלנו אצלן בשבתות. האווירה הייתה 
חמה מאוד ואינטימית. לי היה ברור שאשאר לגור 
פה, משום שהרגשתי חלק בלתי נפרד מהמקום. 
השאר  בין  עבדתי  בישיבה  הלימודים  סיום  עם 
כנהג הסעות. "החברה לפיתוח מטה בנימין" לא 
וצי כלי הרכב  הייתה גדולה אז כפי שהיא היום, 
במשימות  לעמוד  כדי  למדיי.  צנוע  היה  שלה 
ההסעה שנדרשה להן, נהגה החברה לשכור את 
שירותיהם של קבלנים אחדים, והם השלימו את 
החסר. אחד מהם, ואולי הזכור מכולם, היה מולי 
העמיד  הוא  אני.  אף  עבדתי  שעבורו  הופבאור, 
לרשותי מכונית "רנו 4" ששימשה אותי, אביגדור 

הנהג, להסיע אנשים, נשים וטף למחוז חפצם.
את  וחולות בכרמים  יוצאות  שהיו בנות שילה 
ריקי, רעייתי, הכרתי כאן, כשהגיעה לשירות לאומי 
בשילה, זמן מה אחרי ששבתי לישיבה בתום פרק 
ואחרי  ההסדר  מסלול  במסגרת  צבאי  השירות 
נישאנו   1984 בשנת  הראשונה.  לבנון  מלחמת 
בירושלים, אך זו הייתה חתונה "שילונית" לעילא 
צעירים  היינו  בחתונה.  היה  היישוב  כל  ולעילא. 
היחיד  הייתי  לא  גדולה.  הייתה  והשמחה  מאוד, 
בנות   3 ריקי,  מלבד  המקורי:  הרעיון  על  שחשב 
נוספות מהמחזור שלה, נישאו לתלמידי הישיבה. 
ידענו שאנו רוצים לבנות את העתיד שלנו בשילה 
האידאולוגיות  השאיפות  את  שיממש  מקום   -
התגוררנו  בתחילה  וצעיר.  רענן  מקום  שלנו. 

הכנסייה הביזנטית ששופצה ושימשה כבית הכנסת הראשון של שילה ומבנה הישיבה

// מראיינות: 
קרן שץ והדר רועי 

שץ
באדיבות אביגדור 



5  יש”ע שלנו 

בקרוואן של משפחה שעברה לבית קבע. עיקר 
חינוך מיוחד  ריקי למדה  הקושי היה המרחקים. 
יום.  בכל  לירושלים  לנסוע  עליה  והיה  במכללה, 
צרים  בכבישים  כשעה,  ארכה  לירושלים  נסיעה 
ובתנועה צפופה. לעתים הסעתי אותה במסגרת 
כך,  אחר  שנתיים  ההסעות.  קבלן  אצל  עבודתי 
פנים  כמזכיר  ביישוב  לעבוד  התחלתי  ב-1986, 
תקופה  באותה  כרבש"ץ.  גם  שימשתי  וב-1987 
עברנו לבית הקבע שלנו עם שני ילדינו הגדולים 

אביעד ורות, והיינו באמת מאושרים.
והחקלאות עלתה על כולנה זכורים לי ניסיונות 
בשילה.  שונים  מפעלים  להקמת  מעניינים 
בתקופה מסוימת היו פה שני דירי צאן וגם סוסים. 
ניסה להקים בית מלאכה למסגרות של  מישהו 
כן  וכמו  פעילות,  נגריות  שתי  פה  היו  מזוודות. 
עסקו פה כל העת בחקלאות. מושקו, למשל, היה 
כוחו  שניסה  נלאה,  בלתי  מוכשר  חקלאי  ועודנו 
ניסו  כולם  היחיד.  היה  לא  הוא  גידולים.  בשלל 
כאן  לגדל  ניסו  אחת  בתקופה  בחקלאות:  כוחם 
מאוחר  בשלב  כלניות.   - ובאחרת  לזרעים,  בצל 
יותר נטעו פה מטעים של גודגדן ונקטרינות, ובני 
הנוער היו עובדים בקטיף. גם כיום מקיפים את 

שילה חממות, מטעי זיתים וכרמים.
וסינג'יל  תורמוס-עיא  קריות,  לאויבים  משכנים 
עבדו  הערבים  לשילה.  הסמוכים  הכפרים  הם 
לחתונות  הגיעו  לעתים  היטב.  והתפרנסו  כאן 
אם  אצלם.  בשמחות  השתתפנו  אנו  ואף  שלנו, 
יורדים  הייתה חסרה גבינה במכולת שלנו, היינו 
מתוצרת  גבינה,  וקונים  בתורמוס-עיא  למכולת 
"תנובה" כמובן, כמו אצלנו. לעפרה היינו נוסעים 
היינו  חצור  ולבעל  א-שרקייה,  מזרעה  דרך 
כפר  ודרך  אבו-פלאח  ח'ירבת  דרך  נוסעים 

מאליּכ. הכניסה לכפרים הייתה חופשית.
גם  השתנה.  והכול  האינתיפאדה,  פרצה  ואז 
קודם לפריצתה ה'רשמית', קרה שזרקו אבן על 
תבערה,  בקבוק  אף  בפעם  פעם  ומדי  אוטובוס, 
אך כל זה היה 'על אש קטנה'. תחנת המשטרה 
הייתה בתוך רמאללה, בכניסה לשוק, וכשרציתי, 
לפנות למשטרה,  ביטחון,  בתוקף תפקידי כרכז 
ו'עושה  רמאללה  לתוך  בנסיעה  נכנס  הייתי 

קניות בשוק  לערוך  סיבוב' ללא חשש. המשכנו 
ברמאללה  המרקחת  בבית  גם  רמאללה.  של 
נהגנו לבקר. היה שם רוקח מצוין שיכולנו להשיג 
אצלו כל מה שהיה נחוץ. האינתיפאדה הראשונה 
כמוהו.  הכרנו  שלא  במצב  אותנו  העמידה 
הפסקנו להסתובב חופשי. זריקות האבנים לעבר 
האוטובוסים, שכידוע טרם הפכו ממוגנים, הלכו 
ורבו. האוטובוסים היו ישנים ואטיים. הערבים ידעו 
את לוחות הזמנים של "אגד". הם עמדו בנקודות 
תצפית נוחות והמתינו לאוטובוסים. משהתקרבו 
אליהם – המטירו עליהם אבנים רבות ככל שיכלו. 
ליד  הייתה  המועדפות  התצפית  מנקודות  אחת 
יום, בשעות  בית הספר בכפר סינג'יל. לכן, בכל 
הביטחון.  ברכב  לכפר  להגיע  נהגתי  הצהריים, 
לוודא  הספר,  לבית  סמוך  והתייצבתי  עליתי 
שאף תלמיד משועמם לא יצא ויבחר להפיג את 

השעמום בזריקת אבנים.
שאעסוק  חשבתי  לא  מעולם  ביטחון  יש   
בביטחון. בגיל צעיר חלמתי על חוות בקר ברמת 
הגולן )אולי זה יקרה פעם...(. אני משמש בתפקיד 
קב"ט משנת 1990. אז מנה צוות עובדי מחלקת 
תושבי  ומספר  אנשים,  שני  במועצה  הביטחון 

של  עיסוקה  עיקר  לכ-18,000.  הגיע  בנימין 
המחלקה הקטנה הסתכם בריצה אחרי ערבים 
והעבודה  גדולה,  המחלקה  היום  אבנים.  שיידו 
קרוב  המועצה  תושבי  מספר  לחלוטין.  שונה 
ל-60,000 נפש. הפעילות שלנו משתרעת על פני 
שטחים עצומים, ואופי העבודה השתנה לגמרי. 
בעיקר  הצבא,  עם  הדוק  בקשר  עובדים  אנו 
האחראית  החטיבה  שהיא  בנימין,  חטיבת  עם 
ביותר מכל חטיבה  היישובים הגדול  על מספר 
שאף  יישובים  נמצאים  חסותה  שתחת  אחרת 
הפעולה  שיתוף  שלנו.  למועצה  שייכים  הם 
מבורך, וגם אם פה ושם מתגלעים חילוקי דעות, 
הטובים  והקשרים  ענייניים,  תמיד  נשארים  הם 
דילמות  עם  אותי  מפגיש  התפקיד  נשמרים. 
לא מעטות. כשאנו מטפלים בבעיות שקשורות 
וכולנו  מורכבים  פחות  הדברים  אדם,  לחיי 
יודעים כיצד לפעול. אבל יש מקרים שמצריכים 
שיקול דעת מורכב, כמו לדוגמה: שלושה נערים 
שמחליטים להקים שני אוהלים על גבעה. כיצד 
עלינו לפעול? האם לרוץ אחריהם, להביא להם 
לפעול  או  מים  לאספקת  להם  ולדאוג  גנרטור 
חלקנו  מנת  היא  זו  דוגמת  התלבטויות  נגדם? 
דבר יום ביומו, ואנו משתדלים לפעול בכל מקרה 
בדרך הנכונה והמתאימה לו. חשוב לי להסביר: 
איננה  הביטחון  מחלקת  מאחזים.  מפנים  איננו 
התפקיד  הצבא.  של  ולא  המשטרה  של  יחידה 
שלנו באירועים כאלה הוא לדאוג לתושבים, ולא 

תמיד זה קל. 

פחות  תופס  היישוב  היום  לצערי,  שלי  שילה 
מקום בחיי היום-יום שלי. בימות החול, תפקידי 
מחייב אותי לשהות רוב הזמן מחוץ ליישוב. רק 
מהשהות  ליהנות  מצליח  אני  ובחגים  בשבתות 
היישוב. שילה  אוהבים מאוד את  אנחנו  בשילה. 
האנשים.  של  אופיים  מבחינת  מיוחד  יישוב  הוא 
יש פה אנשים נהדרים, ואנחנו מאחלים לעצמנו 

שנגדל, נצמח ונפרח.

המועצה  קב"ט  בתפקיד  שימש  שץ  )אביגדור 
האזורית מטה בנימין בין השנים 1990-2015(.

עם מעדר ביד ותינוק היד יוצאים לנטיעות ביישוב, ט"ו בשבט תשמ"ו 

הקרוואן של משפחת שץ

שץ
באדיבות אביגדור 

שץ
באדיבות אביגדור 

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

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה
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mitnachlot.co.il כרמי אור מתוך הבלוג מתנחלות ברשת

ברשת

חופש, פשוט.
לא תמיד ידעתי להעריך את משמעותו של טיול 

מוצלח, של חופשה טובה מהשגרה.
לשליחות  יצאנו  ח'  בכיתה  כשהייתי 
שמצופה  כפי  אבל  מרתק,  היה  בשטוקהולם. 
לטיול  אותי  שהוציאו  ברגע  ממתבגרת, 
ווקמן  של  אזניות  עם  זועפת  הייתי  משפחתי, 
)כזה עם קסטות( על האוזניים. לא אשכח את 
ההפצרות של הורי כדי שאצא מהרכב השכור 
לסיור באיזו עיר חדשה שהגענו אליה. סירבתי. 

מסתבר שלמתבגרים הכי טוב בבית.
אבל הימים חלפו ועברתי תקופות חיים מלאות 

ומגוונות.
אותי,  מאתגר  שחופש  מוצאת  אני  ופתאום 
כשאני  יצירתית  אני  המילה.  של  הטוב  במובן 

במקום זר, רגועה יותר, מתמסרת.
בשגרה יש כל כך הרבה מטלות. רובן בהחלט 
מספקות ונעשות מתוך בחירה. אני מודה בפה 
קורא  העולם  אבל  מחיי.  מרוצה  די  שאני  מלא 
לי, השינוי והיציאה מהווים מקום כל כך חשוב 
יצאנו  שמתדלק את העשייה. בשנה האחרונה 
ליותר לחופשות. סוג של פיצוי על תקופת חיים 

ארוכה בה לא יצאנו לחופשות בכלל.
מסתבר שלא מאוד יקר לנסוע אם יודעים מה 
לחפש. חאן משפחתי, אוהלים בטבע, בית של 
מוזמנות  מוזלות  טיסות  אחרת.  בעיר  חברים 
הרבה זמן מראש או דילים מגניבים של הרגע 
האחרון )כי לא באמת משנה לאן נוסעים העיקר 
וכמובן  זול(  שהכי  מה  את  אפשר  ולכן  לנסוע 
דירות air bnb זולות מחוץ לעיר הגדולה )ככה 
אמסטרדם  בפרוורי  מהמם  הכי  לצימר  הגענו 
ובעיקר  אופניים(  זוגות  ושני  גדול  אגם  שכלל 
בישול עצמי )כי גם ככה צריך כשר( שחוסך הון 

על תזונה.
לכבס  לא  טבעית,  ביקיצה  לקום  הזה  החופש 

שמאפשר  מיוחד  משהו  רצפה.  לשטוף  ולא 
שיח אמתי, זוגיות טהורה ומשפחתיות חוויתית. 

אפשר בארץ, אפשר בניכר.
הדבר הכי משמעותי בשבילי כשיוצאים מהארץ 
משפחתי   / הזוגי  הפוקוס  משמעות  )אחרי 
בחופשה( – זה פשוט לא לפגוש אף אחד שאני 
מכירה. ללכת ברחוב יד ביד עם בעלי המהמם 
זה  אותי.  שקונה  מה  זה  אחד.  אף  להכיר  ולא 
משהו  יש  עליו.  לשלם  מוכנה  שאני  משהו 
שעושה  במזרח  בשירות  או  האירופאי  בנימוס 
צלולים  מים  עם  חוף  צועקים,  שחפים  טוב.  לי 
שטופי שמש וכמובן נוף ענק שאפשר לנסוע בו 
ומקסימה, אבל  שעות. המדינה שלנו קטנטנה 
משהו במרחב מאפשר לי נשימה. העליות של 
ירושלים פותחות לי את הלב כל פעם מחדש, 
הזרות  ובשפות  הענקיים  ביערות  משהו  אבל 

גורם לי להתמקד, לזכך את החשיבה.
שההגדרה  הראשונה  הפעם  את  זוכרת  אני 
הספר  בית  צורה.  קיבלה  שלי  העצמית 
כשר  אכלתי   1992 בשטוקהולם  הבינלאומי 
בית  של  האוכל  בחדר  אכלו  השאר  כשכל 
שנערכו  למסיבות  להגיע  יכולתי  לא  הספר. 
חשובה  היהדות  כמה  הבנתי  ופתאום  בשבת. 
ולזרום.  פינות"  "לעגל  מוכנה  לא  אני  כמה  לי. 
אבל  מכנסיים,  עם  ללכת  התחלתי  שם  נכון, 
הלכה  שוודיה  של  הראשי  הרב  של  הבת  גם 
היה חלק מההגדרה של  לא  זה  עם מכנסיים, 
מי יהודי או מי דתי בכלל. ואז, מלחמת המפרץ 
תלמידים  מול  לאומית  למסבירה  והפכתי 
מארצות ערב וכל השאר. שם היה ברור לי מי 
זכותנו על הארץ.  זה עם ישראל בשבילי, מהי 
את  חשתי  לקוממיות".  "מגלות  ללמוד  בלי  גם 

זה בכל נימי נפשי.
תפילות  יש  איפה  בודקים  כשאנחנו  היום,  גם 

בגלות כדי לבחור איפה לבלות את השבת – זה 
מגדיר אותי. אני גאה בזה שאני יוצאת מישראל 
עם צידנית קטנה בתוך המזוודה. כיף לי לאכול 
בצניעות בדירה ולא לשבת במסעדה. התפילה 
זו  או  ברצלונה  של  הכנסת  בבית  הספרדית 
עושות  בדרמסאללה  חב"ד  בבית  האשכנזית 
או  בירושלים  מיוחד  למניין  ההליכה  טוב.  לי 
בתל אביב, הופכות את השבת למשהו מיוחד. 
אין את כל עניין השואו שיש בקהילת הבית. לא 
צריך לחשוב מראש מה ללבוש או את מי נפגוש 
בדרך. פשוט זורמים. מחייכים ליהודים אחרים 
ומתפללים מעומק הלב. זה חסר לי בבית. עוד 
לא מצאתי בישראל את מקומי ה"דתי" עוד לא 
מצאתי מניין שבאמת בא לי ללכת אליו כל שבת 
)היה אחד כזה אבל הוא הולך ונעלם וזה כבר 
במקומות  שרק  לי  עצוב  אחר(.  לפוסט  נושא 
אחרים אני מוצאת את עצמי, אבל למדתי לקבל 
את זה וליצור את סדרי העדיפויות הנכונים כדי 
נסיעה  מהשגרה.  האלה  היציאות  את  לאפשר 
לא חייבת לכלול שופינג או כרטיסים למוזאונים 
להזמין  קוסט,  לואו  לטוס  אפשר  ואטרקציות, 
שהבאת  חתוך  סלט  ולאכול  נידחת  חושה 
ולא  החופש  מהות  זה  העניין  כל  מהבית. 

העטיפה החיצונית היקרה.
חופש  דקות  כמה  לקחת  גם  שאפשר  כמובן 
ולעצור את הרכב בנקודת  יום עבודה  באמצע 
אבל  הרוח.  את  ולהרגיש  טלפון  לכבות  נוף, 

כשיוצאים לכמה ימים זה משהו אחר.
לפעמים  הם  אותם  כשלוקחים   – והילדים 
מתבאסים  לכתחילה )מתבגרים, כבר אמרנו?( 
אותם  לקחנו  לא  ואם  בסוף.  נהנים  הכי  אבל 
ושולחים  מתגעגעים  מחזקים,  מבינים,  הם   -

וואצאפ כל שלוש דקות :-( 
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מה יקרה

עידן עמדי בהר חברון / ח’ בתמוז 2 ביולי
מפעל הפיס ומרכז צעירים - הר חברון מזמינים 

את תושבי האזור למופע פתיחת הקיץ עם הזמר 
עידן עמדי. המופע יתקיים ברחבת המועצה 

האזורית הר חברון. מחיר: 30 ₪. פרטים והזמנות 
www.hrhevron.co.il :באתר המועצה

אברהם טל בעפרה / ה' בתמוז 29 ביוני
מרכז צעירי בנימין פותח את הקיץ עם הופעה מלאה ובלתי 

נשכחת של אברהם טל באמפי עפרה. במקום יועמדו 
דוכני מזון, בירה מתוצרת מקומית ושתיה קרה. בשעה 

21:00. מחיר: 60 ₪ בהזמנה מראש, 80 ₪ במקום. לפרטים 
ראשון | 2 ביוליוהזמנת כרטיסים – פייסבוק "מרכז צעירי בנימין".

פתיחת הקיץ במחולה / ה’ בתמוז 29 ביוני
ממשיכים במסורת של בקעת הירדן ופותחים את הקיץ עם מגוון מתנפחים מדליקים והפתעת השנה -מגרש 

כדורגל רטוב באורך 200 מטר. בנוסף יתקיים מופע להטוטים.מחיר: 20 ₪ לילד, 50 ₪ למשפחה גרעינית. 
לפרטים: 02-9941410

עולים להר הזיתים
מועצת בתי העלמין ומשרד ירושלים ומרשת מזמינים

וגו
רד

 ב
אל

שר
: י

ום
יל

צ

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

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

אזלוהכרטיסים
אחרוניםכרטיסים



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:  אוהד רומנו, יח"צ, מירי צחי, עודד קרני, יחיאל הראל, רועי חדי 
 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

מה קורה?

חינוך בבנימין שר החינוך נפתלי בנט, סייר ביום 
. השר  1 שלישי במועצה האזורית מטה בנימין 
נפגש עם מורים ומנהלים, שוחח עם תלמידים 
והתרשם מהעשייה החינוכית הענפה. את השר 
ליוו יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצה אזורית מטה 
בנימין אבי רואה, סגנו  ישראל גנץ וחה"כ מוטי 
יוגב. השר בנט ביקר באולפנת עפרה, שם נשא 
דברים בפני תלמידות האולפנה. קודם לכן ביקר 
השר בחווה החקלאית ביישוב אדם ושמע מהצוות 
על הפעילות במקום. במהלך הביקור שתל עץ 
תפוחים והעביר שיעור קצר בנושאי מדע וסביבה. 
ובהמשך היום הגיע  לביקור בבית הספר "אהל 
שלמה" ביישוב שילה שם שוחח עם מורים ומנהלים, 
נכנס לכיתות, ענה לשאלות תלמידים והתרשם 
מהעשייה החינוכית. בסיום הסיור קיים השר פגישת 
עבודה עם חברי המועצה וראש המועצה שהציג 
לשר את העשייה החינוכית העניפה של המועצה, 
ונערך דיון על האתגרים החינוכיים וההתיישבותיים 
העומדים על הפרק. השר בנט סיכם את הביקור 
ואמר: "ביקרתי היום במוסדות חינוך במועצה 
ובכולם אפשר לראות את המסירות וההשקעה 
של המנהלים והצוותים החינוכיים. אני מאחל לכם 
הרבה הצלחה ומודה לראש המועצה אבי רואה 

על העשייה המבורכת בתחום החינוך".
חוקרים את יו"ש כמדי שנה התקיים בשבוע 
שעבר כנס מחקרי יהודה, שומרון ובקעת הירדן 
באוניברסיטת אריאל. במהלך הכנס הוצגו עשרות 
מחקרים חדשים העוסקים בנושאים מגוונים דוגמת 
חקר הארכיאולוגיה, החי והצומח והחקלאות באזור 
יהודה ושומרון וכן מחקרים בנושא כלכלה וחברה. 
הכנס נערך במעמד חברי כנסת ואישי ציבור, 
ביניהם: סגנית שר החוץ חה"כ ציפי חוטבלי, חה"כ 
בצלאל סמוטריץ', ראשי מועצות אזוריות ועוד. יו"ר 
מועצת יש"ע אבי רואה אמר: "האוניברסיטה היא 
מנוף מרכזי להתיישבות. אנו מצפים לאמירות 
אמיצות מצד הממשלה של ריבונות כאן ועכשיו. 
עמדנו בכל המבחנים והגיע הזמן. אין לי ספק שמי 
שיושב בעולם רואה שאנחנו אי של שפיות במזרח 

התיכון, ואוניברסיטת אריאל היא אי של שפיות בין 
האוניברסיטאות". סגנית השר חוטובלי אמרה בכנס: 
“אחרי 50 שנים אנחנו צריכים להתחיל להתייחס 
להתיישבות כדבר רגיל ונורמלי. עלינו לדרוש 

. 2 הרחבת בניה בהתיישבות כולה" 
יחד נגד תכנית קלקיליה תושבים ונציגי רשויות 
משני עברי הקו הירוק הגיעו השבוע להביע מחאה 
כנגד תוכנית קלקיליה. בין הנוכחים במחאה היו גם: 
ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, המשנה 
לראש עיריית כפר סבא אורן כהן, ראש מועצת 
כוכב יאיר שימי אוליאל ויו"ר הישוב צופים חגי 
. דגן אמר: "אנחנו הגענו לכאן כי אנחנו  3 מאיר 
מצפים לנורמליזציה. אנחנו מצפים לבנייה חופשית 
אנחנו מצפים לאיכות סביבה ומי שמקבל את 
הנורמליזציה הזו ואת הבנייה החופשית הם אויבי 
המדינה, טרוריסטים מקלקיליה ולא תושבים בכוכב 
יאיר, בכפר סבא ובשומרון". ראש מועצת כוכב 
יאיר שימי אוליאל: "בשנים האחרונות נחשפים 
להתנהגות לא תקינה של המנהל האזרחי, של 
מתאם הפעולות בשטחים, של הממשלה ושל 
משרד הביטחון. אנחנו נאבקים כבר שנתיים 
בהשלכת פסולת. הפכנו לחצר האחורית של 
מדינת ישראל לא ניתן לזה לקרות. אנחנו משתפים 
פעולה עם תושבי השומרון, כוכב יאיר, כפר סבא 

והקיבוצים באזור".
בשעה טובה השבוע החלו העבודות להכשרת 
הקרקע ביישוב החדש של מפוני עמונה – "עמיחי". 
חה"כ  מוטי יוגב ביקר באתר העבודות יחד עם מנכ"ל 
4 וציין כי "תושבי עמונה  הבית היהודי ניר אורבך  
סבלו די והותר. אנו מצפים שההתחייבות תקויים 
במלואה ושבהקדם האפשרי נראה כאן את התושבים 
בונים את בתיהם ומקימים את החורבן לבניין חדש". 
עוד הוסיף יוגב כי "זכותנו על הארץ הזו מלאה, בלי 
הערות שוליים ובלי כוכביות. אנו צריכים לחזור על זה 
שוב ושוב עד שזה יחדור את האוזניים ואת הלבבות. 
ישוב חדש, חיים חדשים, ברוך מציב גבול אלמנה. עוד 
נוסיף בתים רבים ויישובים נוספים ביהודה ושומרון".

רצים לזכר אדל למעלה מ-1,000 בני אדם מכל 
רחבי הארץ השתתפו ביום חמישי שעבר ב"מרוץ 
אדל" ה-1, לזכרה של אדל ביטון הי"ד וכחלק 
מפעילות עמותת אד"ל ובשיתוף מועצה אזורית 
שומרון, עמותת "יחד באריאל" וכפר הסטודנטים 
אריאל. במרוץ השתתפו משפחות מכל הארץ שחוו 
אובדן, יחד עם 800 רצים שהגיעו איתן, ביניהם 
ראש עיריית אריאל אלי שבירו, חבר הכנסת אורן 
חזן והזמר רותם כהן. המירוץ החל בצומת אריאל, 
שם נפצעה אדל ביטון הי"ד בפיגוע אבנים. אמה 
של אדל, אדווה ביטון, אמרה כי "האירוע הזה ריגש 
אותי מאוד, היו בו עצב גדול ושמחה גדולה. מצד 
אחד עצב - לעמוד במקום בו נפגעה בתי אדל 
ומצד שני שמחה לראות כמה חיים יש במקום 
הזה. כמה כוח". מנהלת עמותת "יחד באריאל" 
ליאת הלוי סיכמה: "נרגשים להגיע לקו הסיום של 
המרוץ, שהחל בישיבה של מספר חברים מכפר 
הסטודנטים עם אדווה ורקם עור וגידים שהגיע 
לכדי 1,000 משתתפים במרוץ. שמחים על הזכות 

לקחת חלק במרוץ והתחלה של מסורת".
לגעת בנצח במהלך השנה האחרונה שותפים ילדי 
מערכת החינוך במועצה אזורית הר חברון לפרויקט 
מיוחד של 'חפירה קהילתית' בה נחשפים חלקים 
נוספים מאתר העיר העברית הקדומה. במהלך 
החפירה שהתקיימה השבוע בליווי הארכיאולוג 
אחיה כהן תבור מצא תלמיד כיתה ה' תכשיט - 
. בחפירת האתר  5 עגיל עשוי כסף ומצופה זהב 
סוסיא שהוכרז ב-2010 כאתר מורשת לאומי 
נמצאו לאחר ששת הימים ממצאים רבים כדוגמת 
מקוואות טהרה ובית כנסת המעידים על קהילת 
כוהנים שחייה במקום לפני כאלף חמש מאות שנים 
קהילה שמצאה מפלט בדרום הארץ לאחר חורבן 
בית המקדש השני וביססה בו חיים. בבית הכנסת 
המפואר נמצאו פספסי מנורה, כתובות בעברית 
ובמת תפילה המלמדים על שימור המנהגים על 

ידי תושבי העיירה. 
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