
1  יש”ע שלנו 

וף סוף עם ישראל עומד בפתחה ס
של הארץ לקראת כניסתו אליה, 
גד  ובני  ראובן  בני  באים  והנה, 
ונחשדים  בבקשה להישאר בעבר הירדן 
כשותפים לחטא המרגלים: “למה תניאון 
את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר 

נתן להם ה’”.
עראמה,  יצחק  ר’  יצחק,  העקידת  בעל 
מתייחס להשוואת חטאם של בני גד ובני 
ראובן לחטאם של המרגלים על ידי משה 
ה’  נחלת  אל  לבוא  רצונם  שאי  ומסביר 
יכול להיות משתי סיבות. הראשונה היא, 
ארץ  אל  לבוא  לבב  מורך  בהם  “שנפל 

כלומר,  מהם”.  ועצומים  גדולים  גויים 
נפל בהם פחד אמיתי כשהם ראו שתנאי 

המלחמה אינם שקולים.
בהם  “שנמצא  היא,  השניה  הסיבה 
ארץ  בעיניהם  להתבזות  מינות  שמץ 
וכו’  בעיניהם  טפל  העיקר  והיה  חמדה 
כאילו תכלית הארץ ההיא לא היה אלא 
להם  נרחב  וכר  מרעה שמן  להם  להיות 
בארץ  הרואה  גישה  כלומר,  ולרכושם”. 
כאמצעי, בסיס חומרי בלבד, ולא מטרה 
למקום  ביחס  השיקול  ממילא  ערכית. 
הוא פרקטי ולא בא מתוך הכרה עמוקה 
הבא  חטא  והוא  הארץ.  וקדושת  בערך 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:19 19:18 חברון 20:23 19:03 ירושלים
20:23 19:21 שכם 20:25 19:23 תל אביב
20:23 19:13 באר שבע 20:26 19:16 חיפה

זמני השבת

נכבד  חלק  תופסת  תרבות  צריכת 
תקציב  בחלוקת  עיון  בחיינו.  יותר 
ישראל  מדינת  של  התרבות 
מכעיס  עיוות  מגלה  מחוזות  לפי 
לבדה  אביב  תל  העיר  ומקומם. 
יותר תקציב  וכמה  פי כמה  מקבלת 
יהודה,  יישובי  כל  מאשר  תרבות 
שומרון ובקעת הירדן. התרבות אינה 
נחלתה של תל אביב בלבד, ותושבי 
ליהנות  זכאים  הארץ  חלקי  כל 
במרכז  כמו  ומופעים  מאירועים 
– ביהודה  הארץ. השבוע בישעמדה 
הוגנת של  דורשים חלוקה  ושומרון 

תקציב התרבות. 

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  מטות מסעי

ואנחנו נחלץ חושים
 הרב יצחק נסים
ראש המכינה הקדם צבאית 'אלישע'

המשך בעמוד 3

נתיב האבות יוצאים להפגין
השבוע יצאו תושבי שכונת נתיב האבות שבגוש עציון להפגין מול הכנסת 

במחאה על הכוונה להרוס 17 בתים בשכונה. ]עמ' אחורי[
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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 יקרה
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ישעמדה

חלוקה תרבותית המערכת

יום-יומי.  כמעט  למשהו  הופכת  תרבות  צריכת 
הצגה לילדים בימי החופש, מופע סוף שנה של 
החוג, הופעה למרגלות מערת המכפלה, הרצאה 
הם  הדשא  על  בערב  זמר  של  הופעה  סתם  או 
מוזיקה,  ריקוד,  אמנות,  תרבות.  אירועי  כולם 
תחומים  הם  אלה  כל   – וספורט  ציור  תיאטרון, 
תרבותיים שכולנו מתעסקים בהם בכל יום והם 

חלק בלתי נפרד מחיינו.
ויש  שווה  במידה  תרבות  צורכים  כולנו  לא  נכון, 
גם שונות במגוון מתחמי התרבות ברחבי הארץ, 
להיות  צריכה  לכולם   – בטוח  אחד  דבר  אבל 
במדינה  שווה.  באופן  תרבות  לצרוך  האפשרות 
אסור  שוויון,  דגלה  על  חורטת  אשר  דמוקרטית, 
התרבות  בתקציבי  הגיון  חסרת  אפליה  שתהיה 

בין אזורים שונים בארץ.
הייתה  שנים  שלאורך  מסתבר  זאת,  למרות 
אפליה כזאת. “מפת העושק”, כך קראה שרת 
המציגה  למפה  רגב  מירי  והספורט  התרבות 
לפי  ישראל  של  התרבות  תקציב  חלוקת  את 
תקציב  זו,  מפה  לפי   .2015 לשנת  מחוזות 
התרבות של מחוז יהודה ושומרון באותה שנה 
אחוזים  כ-0.85  בלבד,  ש”ח  מיליון   5.4 היה 
ישראל  של  התרבות  תקציב  מתוך  בלבד 

שעמד על כ-630 מיליון ש”ח.
כשקוראים לעומק את הנתונים מבינים את גודל 
האפליה. על פי נתוני מרשם האוכלוסין, נכון לסוף 
ובקעת  שומרון  יהודה,  אוכלוסיית   2015 שנת 
הירדן עמדה על לא פחות מ-406,302 תושבים. 
ושומרון  יהודה  תושב  כל  כי  מגלה  פשוט  חישוב 
לשם  לתרבות.  ש”ח   13 רק   2015 בשנת  קיבל 
 2015 שנת  בסוף  גרו  אביב  תל  בעיר  השוואה, 
שקיבלו   -  432,892  - תושבים  של  דומה  מספר 
יחד תקציב תרבות של 264 מיליון ש”ח )!( שזה 

611 ש”ח לתושב, פי 47!

צפון  מחוז  זו.  מאפליה  סבלה  הפריפריה  גם 
תוקצב ב-28 מיליון ש”ח, מחוז דרום ב-42 מיליון 
 10 לפי  קרוב  קיבל  אביב  תל  מחוז  ואילו  ש”ח, 

מהם, כ-310 מיליון ש”ח. 
תל  העיר  של  הבלעדית  נחלתה  אינה  תרבות 
מחולקת  להיות  ועליה  אחרת,  עיר  של  או  אביב 
ייתכן  לא  בארץ.  התושבים  כל  בין  שווה  באופן 
בעוד  התרבות  מתקציב  חצי  תקבל  אביב  שתל 
שמקומות אחרים בארץ נאלצים להתמודד עם 

תקציבים נמוכים בהרבה.
גדולה  צמיחה  חלה  האחרונות  בשנים  ה’,  ברוך 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  התרבות  בתחום 
בקריית  והתחדשו  נבנו  תרבות  היכלי  הירדן. 
הירדן,  בקעת  אדומים,  מעלה  אריאל,  ארבע, 
ישנם  אליהם,  בנוסף  ישובים.  ועוד  תקווה  שערי 
מתנ”סים, אולמות אירועים, מועדוני תרבות ונוער 
לאורך  ומופעים  בהצגות  לצפות  אפשר  שבהם 

כל השנה.
מופעי זמר של גדולי הזמרים במדינה מתקיימים 
לאורך השנה במקומות רבים, ומראים שתרבות 
והוויכוחים  המחלוקות  מעל  הכל.  מעל  היא 
גם  לכולנו  לומר  השכילו  זה  את  הפוליטיים. 

האמנים שהגיעו לפה:
קלינשטיין  רמי  הופיע  האחרון  מאי  בחודש 
למרגלות מערת המכפלה בחברון, וספג לחצים 
אותו מכך.  כבדים מארגוני שמאל שניסו להניא 
ובהופעה  להם,  לוותר  מוכן  היה  לא  קליינשטיין 
מרגיש  ויותר  יותר  “אני  הרב:  לקהל  אמר 
שהתכלית של מה שאני אמור לעשות כאן, שמה 
שבורא עולם שלח אותי אליו, זה לעשות מוזיקה 
ולחבר... אני רק מקווה שכולנו נבין את התפילה 
'ואהבת  של  בבוקר  אומרים  שאנחנו  הראשונה 
לרעך כמוך'. אנחנו ניפול אם לא נהיה יחד אחד 

עם השני".

באירועי  גלי עטרי, שהופיעה בשנה שעברה  גם 
ט”ו באב בשילה הקדומה, סבלה מאותם לחצים 
וניסיונות חרם. עטרי לא נכנעה לאותם קיצונים 
בין  לגשר  שבאה  שפה  היא  “מוזיקה  ואמרה: 
פילוג,  והיפה.  המשותף  את  ולהדגיש  אדם  בני 
מכל  מספיק  יש  וויכוחים,  פוליטיים  הבדלים 
עבר … תנו למוזיקאים לעשות מה שהם יודעים 
שרה  ההופעה  בסוף  לרגש!".  טוב.  הכי  לעשות 
עטרי מול קהל של 2,500 נשים את “אין לי ארץ 

אחרת”.
שבת,  שלומי  טל,  אברהם  פלס,  קרן  טסה,  דודו 
עידן עמדי, שרית חדד, עמיר בניון, מוש בן ארי, 
התקווה 6, יהורם גאון ועוד המון אמנים ישראלים 
שומרון  ביהודה,  הופיעו  הראשונה  מהשורה 
ובקעת הירדן רק בשנה האחרונה. ההופעות היו 
מלאות עד אפס מקום והקהל גדש את ההופעות 
הופיע  הקאמרי  תיאטרון  הזמרים.  עם  יחד  ושר 
כבר כמה פעמים בקריית ארבע, וביקורי שחקני 
כבר  להיות  הפכו  המכפלה  במערת  התיאטרון 

מחזה נפוץ. 
דרישה  יש  וכיום  וגדלה  התבגרה  ההתיישבות 
הצגות  מופעים,  תרבות,  לאירועי  יותר  גדולה 
ספורט  אצטדיוני  ציורים,  גלריות  מובילות, 

וספריות. יש צימאון גדול לתרבות. 
מירי  השרה  של  הקביעה  את  לשמוע  שמחנו 
שכל  מנת  על  התקציבים  חלוקת  שינוי  על  רגב 
אזרחי המדינה ייהנו באופן שווה. לכל אחד ואחת 
ללא  שווה  באופן  תרבות  לצרוך  הזכות  מגיעה 
זכויות  אין  אחת  לעיר  גר.  הוא  בו  למקום  קשר 
יהודה  כולל  אחרים,  מאזורים  וגם  התרבות,  על 
שתמשוך  תרבותית  רוח  לצאת  יכולה  ושומרון 

אנשים מכל רחבי הארץ.

מתוך מצגת שהוצגה בשבוע שעבר בוועדת הכספים על ידי השרה מירי רגב
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המרגלים,  חטא  מקליפת  ישירה  כתולדה 
אחד  שהוא  הגר”א  אומר  זה  חטא  שעל 
ישראל  עם  על  שרובץ  הגדולים  החטאים 

בכל הדורות עד היום.
יסוד שלישי להסבר חטאם הוא בפרישתם 
בתוך  מחנות  וביצירת  הציבור  משאר 
ובמשימות  באחדות  פגיעה  האומה. 
האומה  לכלל  היא  מסוכנת  המשותפות 
ויכולה למוטט את הכל, יש להוקיע אותם 
בכללה.  האומה  רוח  את  שיחלישו  לפני 
את  ראובן  ובני  גד  בני  מתקנים  מיד  אך 
רק  הייתה  שכוונתם  ואומרים  דבריהם 
חושים  יחלצו  ושהם  הארץ  ירושת  לאחר 
לפני המחנה עד שיסתיים הכיבוש הכללי. 
בני  לפני  חושים  “נחלץ  דבריהם  את  גם 
ישראל” מתקן משה כפי שמביא המלבים: 
“אם תחלצו לפני ה’ למלחמה”. המלחמה 

אלא  שלנו  פרטית  מלחמה  איננה  במדין 
פוגע  ישראל  בעם  הפוגע  ה’.  מלחמת 
מייצג  שהוא  ובמי  מייצג  שהוא  מה  בכל 
ממילא,  כך.  ידי  על  שמים  שם  ומתחלל 
הצבא הוא צבא ה’ ולכן עליו להיות מלוכד 

ובהתלכדותו מתגלה שם שמים עליו. 
בירושלמי מובא: ר’ יוחנן בר תורתא אמר: 
שהיו  אלא  בראשונה  חרב  שלא  מצאנו 
עובדי כוכבים ומזלות ומגלי עריות ושופכי 
דמים. אבל בשני, מכירים אנו אותם שהיו 
מידה  וכל  במצוות,  וזהירין  בתורה  יגעים 
טובה הייתה להם, אלא שהיו אוהבין את 
חינם  שנאת  לאלו  אלו  ושונאין  הממון 
עבירות  משלש  חינם  שנאת  היא  וקשה 
הרסו  ראשון  בבית  כן,  כמו  החמורות”. 
האויבים רק את התקרה ובבית שני הרסו 

עד היסוד.

שנים  שלוש  מציינים  אנו  זו  בתקופה 
על  לכאב  מעבר  איתן.  צוק  למבצע 
והרוח  ההשראה  אותנו  מלווה  הנופלים 
כל  כולם,  אליה  שהתרוממנו  המיוחדת 
הביחד,  בתחושת  המפלגות  כל  המגזרים, 
רוממות  תחושת  מלוכד.  עם  של  תחושה 
רוח זו ולכידות העם הינה מדרגה רוחנית 
הארץ  לירושת  מפתח  ומהווה  ממש, 
כל  יורדות  צרה  בעת  ישראל.  וגאולת 
העטיפות והמסכות ומתגלה הצד הפנימי. 
ומה שהתגלה בצוק איתן הוא שאחדותנו 
אמתית היא למרות השונות, ורב המאחד 
על המפריד. למען אחינו הנופלים ולמען 
בית חיינו שנשרף עקב שנאה ופירוד בואו 

נמשיך ונתאחד.

המשך מעמוד השער ואנחנו נחלץ חושים
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מגוון מתחמי מחול ותנועה לגוף ולנפש:
ריקודי עם, מחול מזרחי, זומבה ומחול אירי

בבזיליקה:  קונטאקט אימפרוביזציה - אהובה קורן שגיא 
מופעי מחול בבמה פתוחה בצל חורשה:

יצירות מחול של סטודנטיות ממכללת "אורות ישראל" 
ומהאקדמיה למוסיקה ולמחול

מופע טרייבל פיוז'ן - "ריקוד האלה"
מחול אתני דואט אם ובת נטלי דביר

בית הספר למחול "מחוללות"
בית הספר למחול "שלם"

תצוגה בלבן - בהנחיית הסטייליסטית והמאפרת אביטל סודאי
יריד מכירות וחפצי אומנות נשית

מיצג אור קולי “דברי ימי ִשיֹלה” ב”מגדל הרואה”

כרטיסים: ₪110 בהרשמה מוקדמת: ₪75 )עד ה 6.8(
www.go-festival.co.il לפרטים ולרכישת כרטיסים: אתר ״מחוללות בכרמים״ 

חפשו אותנו ב- תיירות חבל בנימין חוויה נשית בלתי נשכחת!

ט"ו באב
יום שני 7.8.17 | 17:00

C I T Y  O F  T H E  T A B E R N A C L E ן כ ש מ ה ר  י ע

Ancient Shiloh

C I T Y  O F  T H E  T A B E R N A C L E ן כ ש מ ה ר  י ע

Ancient Shiloh קצין מטה ארכיאולוגיה

 שרית חדד 
בהופעה מול עתיקות ִשיֹלה

 הזמרת ואומנית הקול 
ויקטוריה חנה 

 להקת המחול ״נהרה״ 
עם הזמרת שרון רוטר 

פסטיבל 
 מחוללות
בכרמים
בִשיֹלה הקדּומה

איש אשר רוח בו
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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

סיפורה של חיה עציון חלק ב׳
עפרה

מדור
המייסדים

רואים פירות בראשית הדרך, כללה האידאולוגיה 
ההצעה  חקלאות.   – האדמה  בעבודת  עיסוק 
במוקדן  עמדה  בעפרה  המטע  ענף  את  לייסד 
החברים.  באספת  שהתנהלו  “מלחמות”  של 
כנגד המבקשים לטעת עצי פרי הושמעו טענות 
עסק  להיות  יכול  אינו  מטע  שלפיהן  נחרצות 
ובאחת  התומכים,  עם  נמנה  יהודה  כלכלי. 
נוקבת.  ביקורת  שהטיח  מי  בו  הטיח  האספות 
פרצתי  אני  אבל  במיוחד,  התרגש  לא  יהודה 
עור  קרמו  המטעים  ה”מלחמות”,  בחלוף  בבכי. 
וגידים. נטיעת העצים וגם הטיפול בעצים שצמחו 
רק  לא  יצירה.  בחדוות  התאפיינו  לתפארת, 
המטע  הילדים.  של  גם  במלאכה.  העושים  של 
למטע  אתם  הלכנו  קסם.  כבחבלי  אותם  משך 
ההשקיה  פעולת  אחר  עקבנו  הזדמנות,  בכל 
ואחר התפתחות העצים. כשרציתי לבלות אחר 
פאזל,  ולהרכיב  לשבת  בבית,  בני  עם  הצהריים 
חלקי  את  לפזר  היה  שהספקתי  כל  למשל, 

התמונה על השולחן, אבל אז גיליתי שאני יושבת 
“התעופף”  מזמן  כבר  הוא  החלקים.  מול  לבד 

לכיוון המטע, רץ חופשי ומאושר אל הטבע.
פאר  ברוב  קיימנו  שנים,  ארבע  למטע  במלאת 
“זכינו  רבעי.  נטע  פדיון  של  מרשים  טקס  והדר 
בפירות ארץ ישראל”, חדרה ההכרה למחשבתי 
זכינו  המטע  בזכות  עזה.  להתרגשות  לי  וגרמה 
לקיים מצווה נוספת: לקחנו את הפרות שהופרשו 

כמעשר עני ונסענו לחלקם בירושלים.
‘בלי’ בחמש או בשש השנים  ‘ִעם’, לרצות  להיות 
ובבתי חברת  גרנו במבנים הירדניים  הראשונות 
לדירות  חולקו  הגדולים  המבנים  לעולה”.  “דיור 
קטנות, ובכל דירה גרה משפחה אחת. כשהתחילו 
רוח.  קצרת  הרגשתי  הקבע,  בתי  על  הדיבורים 
והנה,  משלנו.  בבית  ולגור  לעבור  מאוד  רציתי 
ועברנו. לפתע  הגיע היום. בניית הבית הושלמה 
וגם  וגדול,  יפה  ייחלתי  שאליו  שהבית  גיליתי 
פיסת אדמה מקיפה אותו, מה טוב מזה? אבל אז 
הגיע משבר בלתי צפוי: בבתים הישנים, הקרבה 
הפיזית הגדולה, שנבעה מאילוצי המציאות, יצרה 
תמיד  הושטה  ההדדית  והעזרה  הדוקה,  שכנות 
פנחס,  את  להשכיב  כשסיימתי  אם  לב:  ובחפץ 
של  התאומים  בכי  את  לקירות  מבעד  שמעתי 

וכשנסעתי  לעזור;  ניגשתי  מיד  גרנית,  משפחת 
אצלם.  ילדיי  את  השארתי  ללדת,  שבת  בליל 
בימים שלא היה לנו רכב, נעזרתי בהם לא פעם 
היו  ואחווה  משפחתיות  ועוד.  לרופא  לנסוע  כדי 
התחושות שניטעו בנו וליוו את חיינו. עם המעבר 
לבתי הקבע משהו השתנה באווירה. פתאום לכל 
ריחוק.  ונוצר  מרחק  נוצר  משלו,  בית  היה  אחד 

נהיינו בורגנים.
רבות  קבוצות  שיעור  להם  שאין  דברים  אלו 
ובמיוחד  החול  בימות  בעפרה  לביקורים  הגיעו 
לאומי.  שירות  ובנות  מבקרים  אירחנו  לשבתות. 
ולא הרגשתי שזה פוגע  הבית היה פתוח תדיר, 
מצוות  לקיים  באפשרות  שמחתי  בפרטיות. 
לי שלא כולם שמחים  הכנסת אורחים. התברר 
“אימא,”  הילדים:  לי  העירו  מסוים  בשלב  כמוני: 
אצלנו  שיהיו  חייבים  שבת  בכל  “לא  לי,  אמרו 
מובנת  כפעולה  אצלי  נתפס  האירוח  אורחים”. 
מאליה, “איך אפשר להיות בשבת בלי אורחים?” 
עוד  ובחלוף  והבנתי,  הקשבתי  כך  אחר  תהיתי. 

קצת זמן, אפילו קיבלתי. 
הנסיגה  נגד  המאבק  כשהחל  הרסני  תקדים 
מאוד  רציתי  השמונים,  שנות  בראשית  מסיני, 
להצטרף למאבק. בגופי. לרדת לסיני ולהיות שם. 
ולבלום. משפחת גרנית, שכנינו הטובים,  לנסות 
עברו לשם. הוריו של יהודה ירדו גם הם, וכמותם 
לכלל  אבל  רציתי,  משפחתה.  עם  גיסתי  אורית 
מעבר לא הגעתי. באותה תקופה יהודה כבר היה 
מסור לפעילות הקשורה להר הבית. נתגבשה בו 
ההכרה שהחיבור להר הבית הוא-הוא לב העניין. 
ש”כל עוד לא נחזק את החיבור אליו, הקשר שלנו 
לכל חבלי הארץ האחרים יעמוד בסכנה ולא יהיה 
ויתרתי  לא  זאת  ובכל  אותו”.  להתיר  קושי  שום 
על ביקורים בימית שנועדו לחבק ולחזק. באותן 
נסיעות התוודענו אל עמרם וז’נט מאירי, שעברו 
ברבות הימים לעפרה, והשתתפנו בברית המילה 
וטובה מרחביה. היינו  של עמיחי, בנם של משה 
להיות  אך  הפינוי,  שהתרחש  בזמן  בלבנו  אתם 
שם ממש, בגופנו, לא היינו. מילותיו של ר’ יהודה 
היטיבו  ַמֲעָרב”  ְבּסֹוף  ְוָאנִֹכי  ְבִמְזָרח  “ִלִבּי  הלוי 

לתאר את שחשתי באותם ימים. 
על  הכעס  וכמוהו  נורא,  היה  הנסיגה  על  הכאב 
בגין. עד היום הידיעה שדבר לא נצרב בתודעת 
רוב העם בעקבות התהליך הזה גורמת לי כאב. 
רואים  אינם  שאנשים  ייתכן  “איך  ובנפש.  בגוף 
למלחמה  ארץ  חבל  פינוי  בין  הישיר  הקשר  את 
אינה  השאלה  אחריו?”  מיד  עלינו  שהתרגשה 
פרצה  סיני  האי  חצי  את  שעזבנו  אחרי  מרפה. 
והתגלה  שב  זה  דפוס  הגליל”.  “שלום  מלחמת 

השומרון  וצפון  קטיף  גוש  החרבת  כשבעקבות 
הישיר  “הקשר  השנייה.  לבנון  מלחמת  פרצה 
זועק לשמים”, הרגשתי, אבל נדמה שאת זעקתו 
אוזניהם  שאטמו  היו  אני,  ששמעתי  הקשר  של 
ההבנה  שמעו?  לא  פשוט  ושמא  מלשמוע, 
לגיטימציה  שנתן  התקדים  הייתה  זו  שנסיגה 
לגירושים ולפינויים, העצימה את הכאב והנציחה 

אותו בנשמתי.
התגייסו  השמונים  שנות  בסוף  מצרים  יציאת 
יהודי  ויואל בן-נון לפעילות למען העלאת  יהודה 
לבדוק  כדי  פעמיים  לשם  נסע  יהודה  אתיופיה. 
את הדברים, והיה שותף למאבק מול הסוכנות. 
עם פתיחת “מסך הברזל” בראשית שנות ה-90, 
הגדולה מרוסיה. לפעמים,  לטובת העלייה  פעל 
הרגשתי  בקשיים,  נתקלו  בעפרה  כשהחיים 
שאני רוצה משהו אחר. לא פעם אמרתי ליהודה: 
“אתה הלכת על ארץ ישראל, לי משמעותי דווקא 
שמונה!”.  בקריית  לגור  רוצה  אני  ישראל.  עם 
לבסוף הבנתי שאנחנו ועפרה חד הם, ושאין מה 
יהודה  של  במעורבות  אחר.  מקום  על  לחשוב 
לטובת העלייה ראיתי פעולה ערכית, שהיה בה 
– פעילות  משהו מסוג הדברים שרציתי לעשות 
שבמוקדה עם ישראל. בפעילות משותפת, איתרו 
הוא ואורי אריאל נתיב יציאה חדש ליהודי רוסיה 
ערוץ  פתח  זה  לרומניה.  באוטובוסים  בנסיעה   -

תנועה נוסף לישראל והקל על זרימת העולים.
בשיחת הטלפון הראשונה שקיבלתי ממנו אחרי 
שנסע לברית המועצות אמר לי: “פגשתי מישהי 
שכטר,  ללאה  התכוון  הוא  בה”.  שהתאהבתי 
אותם  שאירחה  ומיוחדת  חרוצה   ,75 בת  אישה 
בביתה. כשהגיעו שמע מרחוק את דבריה: “הגיעו 
אורחים מארץ ישראל!”. לאחר עלייתה היא גרה 
בביתנו עם אמה ובנה. בתה רינה זיסלס ובעלה 
שמעון השתכנו אצל משפחת הראל. למדרגות 
היא קראה מעלות, והעברית שהייתה שגורה על 
פיה, הייתה עברית שמורה וגבוהה של פעם. אני 
זוכרת בהתרגשות את המפגש בשדה התעופה. 
הצטרפתי לנסיעה של בנות האולפנה לקבל את 
פני העולים, וניסיתי לדבר אתם ביידיש שידעתי. 
הרב יואל בן-נון אמר אז: “הנה יציאת מצרים של 
ימינו”. נדמה היה לי שאני חשה רוח קלה ושומעת 

את משק כנפי ההיסטוריה.
שהוצבה  הראשונה  המכולה  את  הסוסים  דהרת 
בהקמת  שותף  היה  והוא  יהודה,  הביא  בעמונה 
ביום הריסת בתי האבן  המקום. כשעליתי לשם 
בחורף תשס”ו, לא יכולתי לדמיין את מה שעומד 
להתרחש. אני זוכרת את הפחד והחרדה מדהרת 
הסוסים. זה היה מחזה נורא. ברוך ה’ לא ראיתי 

// מראיינת: עפרה ארליך

משפחת עציון, תש"מ

ארנה קובוס. באדיבות ארכיון עפרה

טקס פדיון נטע רבעי במטע הדובדבנים, 
עפרה תש"מ

שמואל אופן. באדיבות ארכיון עפרה
צילום: 
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את הרגע שבו דרס פרש המשטרה את יהודה, ונודע לי על כך רק אחר כך, 
כשפונה לטיפול. זו הייתה טראומה נוספת על חורבן גוש קטיף.

בננו גר במורג, לשם הגיע עם גרעין מרמת גן. היישוב הזה פרח והייתה בו 
אחווה מיוחדת, של עם ישראל במיטבו. חונכנו שהמקום שבו יעברו התלם 
והחריש – שם יהיה הגבול. בתקופת ההתנתקות הדרמנו והצטרפנו אליהם 
שבמו  הידיעה  גדול.  ערך  היא  שההתיישבות  האמנו  במורג.  חבריהם  ואל 

ידינו הרסנו את כל זה, הייתה בלתי נתפסת. 
שרידי  הן  אחת  דודה  ובת  אחת  אחות  שואה.  ניצולי  של  לדור  שייכת  אני 
בשבילי  הם  עפרה  ואנשי  שלי,  הבית  היא  עפרה  המקורית.  משפחתי 
משפחה. בכל פעם ששבתי הביתה ונכנסתי בשער היישוב כשתינוק חדש 
חתונה  וגם  הבן  פדיון  הבריתות,  את  עצומה.  התרגשות  חשתי  בזרועותיי, 
של אחד הילדים, חגגנו בעפרה. אהבתי את עפרה קטנה, אבל עדיין נשאר 
פה משהו מהפשטות. עפרה היא תשתית חיי. היא ממלאת את לבי גאווה 

ושמחה, והוא מלא עד גדותיו, אם לא למעלה מזה.
שמחת שבע ברכות ליהודה ולחיה עציון בתחנת הרכבת בסבסטיה, שבט תשל"ה.

באדיבות ארכיון עפרה

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

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה

בואו לבית ענקי
במחיר של דירה במרכז

 אתם מוזמנים לגור בבית משלכם במרכז הארץ, בקהילה חמה ומחבקת,
17 דקות בלבד ממרכזי התעסוקה

יקיר
בית. משפחה. קהילה.
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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

1,826,000

מדד 4/17

אחרוניםצמודי קרקעבתים ענקיים

צפוף לכם בדירה?

50

יהודה וחיה עציון ליד ביתם בעפרה, תשל"ה

שטיין. באדיבות ארכיון עפרה
צילום: פינחס ולר
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חנוכת אתר ההנצחה המחודש 
לזכר סא"ל עמנואל מורנו 

רס"ן יוחאי קלנגל
וסגן עזרא אשר 

הטקס יתקיים בע"ה ביום ראשון 
כט' בתמוז, 23 ביולי 2017, בשעה 18:00 

בשכונת נתיב האבות )סמוך לאתר שנהרס( 
במעמד שרים, חברי כנסת, אישי ציבור ורבנים 

ישאו דברים: 
יו"ר הכנסת ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין

שר החינוך ח"כ נפתלי בנט
סגן שר הביטחון ח"כ אלי בן דהן

ח"כ יאיר לפיד 
הרב שמואל מורנו

ראש המועצה שלמה נאמן
תושבי שכונת נתיב האבות – אלעזר,  גוש עציון

בונים וזוכרים

מועצת יש“ע
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מה יקרה

בית חגלה חוגגת 16 / כ"ט בתמוז 23 ביולי
מוזמנים לחגוג יחד עם בית חגלה חגיגות 16 השנים בערב 
ראש חודש אב. בשעה 17:00 לימוד עם הרב ד"ר אברהם 

בלס  בתלמוד הירושלמי; בשעה 18:00 לימוד עם הרב ד"ר 
חגי בן ארצי על המיקום, כולל סיור; בשעה 19:15 הופעת 

סיני תור סביב למדורה; בשעה 21:00 סיור לילי במדבר עם 
ארנה קובוס, בעלת החווה. לפרטים: 052-8699300

שלומי שבת וחנן בן ארי בהר חברון / י”א באב 3 באוגוסט
מועצה אזורית הר חברון מזמינה אתכם לאירוע חגיגי 

'גשר המיתרים' לציון יובל לשחרור הר חברון. בתוכנית: 
שלומי שבת וחנן בו ארי במופע משולב, קליפ משגע 

בהשתתפות התושבים, הפקות מפתיעות ועוד. 
פתיחת שערים בשעה 20:00. 

www.tickchak.co.il/457 :חמישי | 3 באוגוסטלרכישה

יום עיון עולם המחונן בעפרה / ב' באב 25 ביולי
בית הספר 'דעת' מזמין את הציבור ליום העיון ה-1 בנושא עולם המחונן שיתקיים במדרשת עפרה בשעה 19:00. יום 

העיון פתוח להורים ולאנשי חינוך כאחד, מותנה בהרשמה מראש. מחיר: 30 ₪ ליחיד, 50 ₪ לזוג. לפרטים נוספים 
daat.ofra@gmail.com-ולהרשמה יש לשלוח מייל ל

כנס קטיף 3 לאחריות לאומית
בהשתתפות: השרים זאב אלקין, אורי אריאל, איילת שקד

מנכ“ל משרד רוה“מ, אלי גרונר | הרב אלישע וישליצקי
יו“ר ועדת הכספים ח“כ משה גפני

הצטרפו אלינו ואל אנשי ציבור, תרבות ומובילי דעת קהל ליום בו זכרון
אירועי גוש קטיף הופך לשיח רלוונטי ועכשווי על העתיד המשותף של כולנו.

הרשמה מראש בדוא“ל www.mkatif.org או בטל: 077-4324101
www.mkatif.org כיבוד קל יוגש לאורך כל היום. ניתן להזמין ארוחת צהריים בתשלום ובהרשמה מראש

הסעות מתחנת רכבת אשקלון בשעה 8:30 וחזרה בסיום הכנס.

יום שלישי, ב‘ אב תשע“ז
9:00-16:00 | 25.7.2017
קמפוס אולפנת נווה דקלים, קרית חינוך ניצן

כיסופים - טקס לציון 12 שנים לעקירה  
תושבי גוש קטיף נזכרים יחדיו בהתיישבות, בעשייה ובבית שנותר מאחור.  9:00

במעמד דוד חטואל, יו“ר מרכז קטיף, הרב יגאל קמינצקי, רב איזורי גוש קטיף  
ובהשתתפות סיגל מורן, ראשת מ.א. בני שמעון,  הרב גבי קדוש, רב מ.א. בני שמעון,  

יוסי דהרי, מנהל מתנ“ס חוף אשקלון ובנות המצווה של אז והיום.  
יחד נזכר בעבר ונתבונן אל עבר העתיד המשותף.

אחריות לאומית  
בשמונה עיניים- אג‘נדה מפלגתית ואחריות ממלכתית   10:20

מנחים: אמילי עמרוסי ואורי משגב
משתתפים: ח“כ זאב אלקין - השר להגנת הסביבה, לירושלים ולמורשת,

ח“כ אורי אריאל - השר לחקלאות ופיתוח הכפר
”מי הבוס שלך מר דובר?“ - בין זכות הציבור לאינטרס הארגון  11:00

מנחה: אמילי עמרוסי
משתתפים: תא“ל (במיל) אבי בניהו - לשעבר דובר צה“ל

ניר חפץ- לשעבר ראש מערך ההסברה הלאומי
Spoken Words צביה מרגליות- אמנית שירה מדוברת  

חשופים בצריח - ביטחון לאומי וביקורת אזרחית  11:45
מנחה: ניסים קינן -“כאן“ תאגיד השידור הישראלי

משתתפים: אלוף (במיל) עמירם לוין - מפלגת העבודה,
ח“כ בצלאל סמוטריץ‘ – הבית היהודי, אלון שוסטר - ראש מ.א. שער הנגב 

מקשיבים לקולות שונים  

יהדות התפוצות  מנחה: צביקה קליין – מקור ראשון.   12:30
משתתפים: סגן השר מיכאל אורן, אורי משגב - עיתון הארץ, חגי אליצור – משרד התפוצות.

הפסקת צהריים   13:10

החברה הבדואית    13:45
משתתפים: פרופ‘ עליאן אלקרינאוי - אונ‘ באר שבע, עאטף קרינאוי, יו“ר העמותה לשוויון  

אלהאם אלכמלאת, פעילה חברתית רהט  
Spoken Words צביה מרגליות- אמנית שירה מדוברת  

המגזר החרדי  מנחה: יאיר שרקי - ערוץ 2  14:20
משתתפים: ח“כ משה גפני- יו“ר ועדת הכספים, אבי מימרן - רדיו קול חי

מרדכי פלדשטיין מנכ“ל קרן קמ“ח, אלי אדלר עוסק בשילוב חרדים

מערכת המשפט והקולות השונים בחברה הישראלית  15:00
ח“כ איילת שקד - שרת המשפטים

דברי סיכום - מר מרדכי (מוכי) בטר - מנכ“ל מרכז קטיף   15:30
מנחת האירוע: אמילי עמרוסי  
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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: REUVEN FRIZI, דוברות בנימין, מירי צחי
 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?

מכלכלים צעדים ביום ראשון ביקר שר הכלכלה 
והתעשייה אלי כהן ביקב פסגות יחד עם יו"ר מועצת 
יש''ע וראש המועצה האזורית מטה בנימין אבי 
. הביקור,  1 רואה ומנכ"ל מועצת יש"ע שילה אדלר 
שנערך על ידי הבעלים של יקב פסגות יעקב ברג, 
התקיים על רקע מניעת הניסיונות לסימון היינות 
המגיעים מיקבים ביהודה ושומרון בקנדה. הביקור 
החל בתצפית מהיקב אל פתחת בנימין, ולאחר 
מכן, אל תוך היקב. במרתף החביות של היקב 
העניק ברג לשר מטבע מיוחד משנת 67 לספירה, 
שם נכתב 'לחירות ישראל'. השר אלי כהן: "הטלת 
חרם על מוצרים מיהודה ושומרון פוגעת בסיכויים 
לשלום ודו קיום באזור. אני שמח שהטעות תוקנה 
ושאזרחי קנדה יזכו לטעום את טעמו המיוחד של 
היין הישראלי בכלל וזה ביהודה ושומרון בפרט, 
הממשיך מסורת של אלפי שנים של ייצור יין על 
ידי יהודים במקום". יו"ר מועצת ישע ומועצה אזורית 
בנימין אבי רואה: "אנחנו למודי טרור וחרמות אבל 
הראייה שלנו היא מאוד מאוד חיובית. אנחנו מודים 
לשר ולכל הגורמים שפעלו באופן מידי על מנת 
לבטל את ההחלטה הזו, ומחזקים את היזמים 

שמתמודדים עם הקשיים האלה בגבורה".
מקדמים תשתיות ביום שלישי ביקר סגן שר 
הביטחון אלי בן דהן במועצה אזורית מטה 
. במהלך הסיור שהתקיים בהובלת  2 בנימין 
ראש מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין אבי רואה, 
ביקר סגן השר בן דהן ביישובי מערב בנימין, נפגש 
עם מזכירי היישובים ושמע את הצרכים השונים 
והחשובים שנחוצים לתושבים כדי לקיים חיים 
נורמליים ובטוחים. סגן השר הבטיח לנסות ולסייע 
בסוגיות השונות שעלו במהלך הביקור. אבי רואה 
פנה לסגן השר בן דהן ואמר: "היום, חמישים שנים 
לאחר מלחמת ששת הימים הגיע כבר הזמן לקיים 

כאן חיים נורמליים, לאפשר בנייה, לאשר תכניות, 
לטפל בתשתיות המים והחשמל, ולהתאים את 
כבישי יהודה ושומרון לכמות התושבים שחיים 
במרחב". סגן השר אמר: "ליישובי בנימין יש עתודות 
בניה גדולות ויכולת צמיחה משמעותית. כדי לממש 
יכולת זו אנחנו פועלים להרחיב את התשתיות 
ולהסדיר את מעמדם. אעשה ככל שביכולתי כדי 

להוציא לפועל תכניות אלו".
לא להרס נתיב האבות עשרות מפגינים עמדו 
ביום שני מול הכנסת ומחו כנגד הכוונה להרוס 
17 בתים בשכונת נתיב האבות שביישוב אלעזר 
שבגוש עציון. המפגינים קראו להפסקת ההרס 
בהתיישבות ולהסדרה מיידית של השכונה. כזכור, 
מאז פסק הדין של בית המשפט העליון להריסת 
השכונה, אין שום פתרון ותושבי השכונה מתחילים 
להבין כי בעוד מספר חודשים, הם עלולים למצוא 
עצמם ללא קורת גג. ראש המועצה האזורית גוש 
עציון שלמה נאמן: "נתיב האבות שוכנת בלב לבו 
של גוש עציון. באנו לכאן בשלישית כדי להישאר 
לתמיד. מי שינסה לפגוע בנו בכלים משפטיים לא 
תצלח ידו - רק נבנה ונפרח עוד יותר". ביום ראשון 
הקרוב תיערך עצרת מחאה בנתיב האבות ולאחר 
מכן יצאו התושבים לשלושה ימים של מאהל מחאה 

מול משרד ראש הממשלה.
דורשים כבאית בבית אל התרחשה ביום ראשון 
שריפה גדולה שבנס הסתיימה ללא נפגעים בנפש. 
השריפה החלה בכפר הערבי השכן, ג'ילזון, ויצאה 
מכלל שליטה. האש הגיעה לגן השעשועים של 
שכונת אבן פינה בבית אל, שרפה את הגן והתקרבה 
. זו הפעם השלישית  3 לבתים שיושביהם פונו 
בתקופה האחרונה ששריפות שמתחילות בג'ילזון 
מגיעות לבית אל. ראש מועצת בית אל שי אלון 

התייחס לשריפה ואמר: "בחודשים האחרונים אנו 
חווים שריפות שמתחילות בג'ילזון, ומגיעות לבית 
אל. כבר שנה וחצי אני דורש שתהיה כבאית בבית 
אל, אך טרם נעניתי. היום לקח לכבאית כ-20 
דקות להגיע מעופרה לבית אל, דקות יקרות שהיו 
נחסכות לו הייתה לנו כבאית משלנו. הנזק לגינת 
השעשועים, לגדר ולבתים הסמוכים עשוי להגיע 

למיליוני שקלים".
מפיל את המכבייה יהודה סינגר, תושב עתניאל 
שבהר חברון, זכה השבוע במקום השני בתחרות 
הג'ודו לקדטים )מעל גיל 14( במכבייה ה-20 
. סינגר, הלומד בכיתה  4 שהתקיימה בחיפה 
ט' בשיבה התיכונית בעתניאל, עלה למכבייה 
לאחר שלושה ניצחונות מדהימים על ספורטאים 
המדורגים במקומות גבוהים בארץ ובעולם. ניצחון 
זה מהווה סיום עונה מוצלחת, בה זכה במקום 
השלישי באליפות ישראל לנוער 2017, ובאליפות 
ישראל לנוער שהתקיימה בפסח גרף גם כן את 
המקום השלישי. כמו כן, ניצח סינגר בקריטריונים 

של האיגוד והגיע למקום השני. 
לומדים לזכרם ביישוב מעלה מכמש של תנועת 
ההתיישבות 'אמנה' התקיים השבוע טקס חנוכת 
מרכז לימוד תורה "הדגן" לזכר רס"ן דגן ורטמן 
הי"ד, בן מעלה מכמש שנפל במבצע עופרת 
. המקום ישמש כמרכז ללימוד תורה  5 יצוקה 
ואירועים, ויתקיימו בו שיעורים, תפילות נוער, 
חוגים ושמחות. בטקס השתתפו עשרות תושבים 
מהיישוב, ונשאו דברים אביו של דגן, ד"ר אלי 
ורטמן, ורב היישוב הרב אחיקם הלוי, שדיבר על 
דגן כמי שידע להאיר את עולם המעשה מתוך 
בית המדרש. השיפוץ נערך בהשתתפות מתנ"ס 

בנימין, המחלקה לתרבות תורנית.
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