
1  יש”ע שלנו 

... “א ברזל  אבניה  אשר  רץ 
את  וברכת  ושבעת  ואכלת 
הטבה  הארץ  על  אלקיך  ה’ 

אשר נתן לך” )דברים ח, ט-י(.
נפתח עם מספר שאלות: מה ראה הקב"ה 
לברך  עלינו  לצוות   - הברכה  מקור   -
אותו. האם הוא צריך את ברכתנו? מדוע 
נסמכה מצווה זו דווקא לעניין האכילה? 
והאם הברכה היא על הארץ הטובה, או 

על השובע שלאחר האכילה?
נזיר  יבמות,  )ברכות,  מסכתות  ארבע 

ר'  של  בדרשתו  מסתיימות  וכריתות( 
חכמים  "תלמידי  חנינא:  ברבי  אלעזר 
מרבים שלום בעולם, שנאמר: 'וכל בניך 
במסכת  בניך'".  שלום  ורב  ה'  למודי 
"אל  הדרש:  את  הגמרא  מוסיפה  ברכות 
בונייך". מעניין שגם  - אלא  בנייך  תקרי 
על הכתוב בפרשתנו: "ארץ אשר אבניה 
ברזל", דורש רבי אבא בתענית: "אל תקרי 
חכמים  כתלמידי  בוניה".  אלא  אבניה 
שעוסקים בבניינו של עולם ומחדדים זה 

את זה כברזל.

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:01 19:01 חברון 20:04 18:46 ירושלים
20:04 19:05 שכם 20:06 19:07 תל אביב
20:04 18:57 באר שבע 20:07 18:59 חיפה

זמני השבת

שבוע  מדי  שמתאספים  המפגינים 
המשפטי  היועץ  של  לביתו  מתחת 
לממשלה מניפים שלטים שאומרים 
חפותו”.  שתוכח  עד  אשם  “ביבי 
באמצעי  מגובים  השמאל,  ארגוני 
פעם  אחר  פעם  עושים  התקשורת, 
את  מאתרגים   – הדבר  אותו  את 
שלהם,  האג’נדות  את  שמשרת  מי 
ויוצאים נגד מי שאינו חושב כמוהם. 
יתכן  לא  אך  כח,  יש  לתקשורת 
שישתמשו בו רק נגד שלטון ימין, או 
בכדי לאתרג ראש ממשלה שמקדם 
בישעמדה  השבוע  שמאל.  אג’נדת 
– למה השמאל מחבק את השלטון 

רק מתי שנוח לו.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  עקב

על הארץ הטובה
הרב אליהו בן חיים
מנכ”ל רשת שעלים

המשך בעמוד 3

יובל בהר חברון
בשבוע שעבר חגגו תושבי הר חברון חמישים שנות התיישבות בהופעה ענקית 

של שלומי שבת וחנן בן ארי ]עמ' אחורי[

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

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 
קורה

חוזרים לשאנור וצפון השומרוןיפה המבורגר 48
מה 
קורה

מדור
המייסדים

חג האהבה וחשבון הנפש 6
ברשת
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ישעמדה

מאתרגים כשצריך המערכת

הפגנות  מתארגנות  חודשים  כמה  מזה 
לביתו  מתחת  תקווה,  בפתח  מחאה 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  של 
מנדלבליט. לטענתם של המוחים, חקירות 
ומי  מדי  רב  זמן  נמשכות  הממשלה  ראש 
שאשם בכך הוא היועמ”ש, אשר מושך זמן 
“משפחתי”  כיועץ  אותו  מציגים  הם  לשווא. 
נתניהו  שמחפה על ראש הממשלה בנימין 
שהוא  למרות  אישום  כתב  נגדו  מגיש  ולא 

יודע שהוא אשם. 
ידי ארגוני ואנשי  הפגנות אלו מאורגנות על 
שמאל, אשר בכל כוחם מנסים לגרום לכך 
אישום.  כתב  הממשלה  ראש  נגד  שיוגש 
האלה  בהפגנות  הבולטים  השלטים  אחד 
עד   – אשם  “ביבי  כתוב  שבו  שלט  הוא 
שתוכח חפותו”, ונחתם על ידי ארגון המכונה 
צריך  הדמוקרטים”.   – הדמוקרטי  “המחנה 
הזה,  במשפט  שיש  לאבסורד  לב  לשים 
אנחנו הרי יודעים שבמדינת חוק, כמו מדינת 
החפות  חזקת  ישנה  אדם  לכל  ישראל, 
כאן  המשפט.  בבית  אשמתו  שמוכחת  עד 
ראש  לשפוט  המחאה  אנשי  מתעקשים 
לפני  עוד  אפילו  אותו  ולהאשים  הממשלה 
הם  אישום.  כתב  נגדו  להגיש  שהוחלט 

מתיימרים להיות גם השופט וגם התליין.
קיקיוניים  שמאל  ארגוני  רק  לא  אלו 
גם  אלא  לב,  תשומת  שמחפשים 
ראש  הראשונה.  השורה  מן  פוליטיקאים 
הממשלה לשעבר אהוד ברק כתב בחשבון 
הטוויטר שלו לאחר חשיפת תיק 2000: "אם 
לנתניהו הייתה טיפת כבוד לעם ישראל הוא 
יו"ר האופוזיציה יצחק  היה מתפטר הערב". 
הרצוג אמר: "העובדות שנחשפות בחודשים 
הפוליטית,  דרכך  לסוף  מובילות  האחרונים 
ההתפטרות   ... הראוי  המעשה  את  עשה 
תהיה מעשה ראוי, מכובד ופטריוטי שיעמוד 
חה"כ  תחליף".  לו  שאין  אדם  אין  לזכותך, 
בנתניהו,  מאס  "הציבור  אמר:  בר-לב  עמר 
שלו,  נגמרות  הבלתי  מהפרשיות  מאס 
היועץ  שלו.  ומהשקרים  מהמניפולציות 
המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, עושה 
את  לדחות  כדי  לכך  ומעבר  שיכול  מה  כל 
דבר  בסופו של  הגשת כתב האישום, אשר 
חלק  רק  ואלו  להתפטר".  יאלץ  וביבי  יוגש 
ואנשי  פוליטיקאים  של  מההתבטאויות 

תקשורת. 
ראש  של  להתפטרותו  והקריאות  ההפגנות 
התקשורת  כלי  בכל  מסוקרות  הממשלה 
והערב,  השכם  השונים  המדיה  ואמצעי 
האנטי  המסרים  כלפי  ביקורת  מילות  ללא 
דמוקרטיים והחוקיים שהם משמיעים. נראה 
שכל זה היה אחרת אם ראש הממשלה היה 
מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, ועוד 
יותר מכך, אם הוא היה נכנע ללחצים והולך 

לוויתורים ונסיגות מחבלי מולדת. 

חשנו את זה על בשרנו בעבר. 
שהמשיל  המשל  כונה  כך  האתרוג”,  “משל 
בכנס  אברמוביץ’  אמנון   2 חדשות  פרשן 
שנערך על תוכנית ההתנתקות במכון ון-ליר 
בפברואר 2005, מספר חודשים מועט לפני 
וצפון השומרון. באותם  הגירוש מגוש קטיף 
ימים דובר רבות על כך שהעיתונאים אינם 
עוסקים בפרשיות החמורות שבהן הסתבך 
ראש הממשלה דאז אריאל שרון, וזאת כדי 
תכנית  של  לפועל  בהוצאתה  לפגום  לא 
בנושא שהתפתח באותו  בדיון  ההתנתקות. 
"צריך  ואמר:  אברמוביץ'  זאת  אימת  כנס, 
לשומרו  אתרוג.  על  כמו  שרון  על  לשמור 
בקופסה אטומה, מרופד בספוגית, צמר גפן 
ההתנתקות".  תום  עד  לפחות  צלופן,  ונייר 
את  שהקים  "מי  כי  אברמוביץ  אמר  עוד 
ההתנחלויות[  ]מפעל  הזה  המפעל  כל 
טובה לקראת  רוח  עליו  ואם באה  זה שרון, 
לדעתי  זה,  את  להוריד  מוכן  והוא  ימיו  סוף 
הדגלים  מפני  רק  לא  עליו  לשמור  צריך 
הפוליטיים, אלא גם מפני דגלים משפטיים. 
סיכם,   ,"2005 ספטמבר  סוף  עד  אתרוגיות 

"אחר-כך נשקול מחדש".
מרכוס  יואל  כתב  כך,  אחר  שנים  כמה 
מעיתון הארץ על ראש הממשלה דאז אהוד 
אולמרט: "כל עוד לא הוכח שאולמרט חטא, 
אין זה העיתוי המתאים להדיח עסקן פוליטי 
למנהיג  היסטורית  באקראיות  שהבשיל 
יריב  עכשיו"  "שלום  ומזכ"ל  שלום".  של 

אופנהיימר אמר עליו: "זכות הקיום היחידה 
... אנחנו לא  היא מהלך מדיני  אולמרט  של 
אנחנו   - הממשלה  לראש  לעזור  רוצים 

רוצים לעזור לתהליך".
אך  בולטות,  דוגמאות  כמה  רק  כמובן  אלו 
של  בגיבויה  השמאל  אנשי  של  דרכם  זוהי 
התקשורת. זה היה כל כך בולט ודורסני עד 
שיו"ר מועצת יש"ע לשעבר וראש המועצה 
אמר  ולרשטיין  פנחס  דאז  בנימין  האזורית 
הייתה  "כל התוכנית השטנית הזאת לא  כי 
יוצאת לפועל לולא שיתפו עם שרון פעולה 
ששולטות  אליטות  שתי  אגרסיבי  באופן 
ששכחה   – התקשורת  במדינה:  למעשה 
לחלוטין את ערכיה ותפקידה ועשתה הכול 
כדי לשמור על ה'אתרוג', ומערכת המשפט".
את  שוכח  השמאל  לאג’נדות,  מגיע  כשזה 
החוקים והערכים ועושה את הכל כדי לקדם 
ראש  אם  ברורה:  המשוואה  דעותיו.  את 
הממשלה נתון בחקירות ומקדם אינטרסים 
ממשלה  ראש  אם  אותו,  נתקוף   – ימניים 
 – נתון בחקירות אך מקדם אג’נדות שמאל 

נאתרג אותו. 
כיום  אשר  דמוקרטית  במדינה  חיים  אנו 
מכהנת בה ממשלה ימנית חזקה, כזו שלא 
באף  לשחיתות  מקום  אין  מעולם.  הייתה 
מוסד ממשלתי ואנחנו רוצים לראות בשלטון 
שטובת  ערכיים  אנשים   – ומשמאל  מימין   –
יחד  עיניהם.  לנגד  עומדת  ישראל  מדינת 
עם זאת, אסור לתת יד לקריאות החמורות 
שנשמעות בהפגנות השמאל. לא ייתכן שמי 
בקלפי  השלטון  את  להחליף  הצליח  שלא 
זאת  לעשות  ינסה  התקשורת  בתמיכת 
הוכחה.  ללא  האשמות  באמצעות  עכשיו 
ולכל  התהליך,  לעיוות  גורמת  התקשורת 
גם אם הנחקר  הוגן,  זכות להליך  יש  נחקר 

הוא ראש ממשלה.

לאג'נדות,  מגיע  כשזה 
את  שוכח  השמאל 
החוקים והערכים ועושה 
לקדם  כדי  הכל  את 
המשוואה  דעותיו.  את 
ראש  אם  ברורה: 
הממשלה נתון בחקירות 
ומקדם אינטרסים ימניים 
– נתקוף אותו, אם ראש 
בחקירות  נתון  ממשלה 
אג'נדות  מקדם  אך 

שמאל – נאתרג אותו.

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 



3  יש”ע שלנו 

הכלי יקר תמה על עצם הדרשה: "מה ראו 
על ככה לדרוש פסוק זה על לומדי תורה 
והשיב,  כפשוטו?".  לפרשו  שיש  במקום 
בענייני  מתחיל  זה  פסוק  כי  להם  שקשה 
אכילת לחם ומסיים בברזל. אך עדיין לא 
ברור מה הקשר בין עניין האכילה ל"שלום" 

שתלמידי החכמים מרבים בעולם.
בספרי על פרשתנו: "רשב"י אומר, שתים 
עשר ארצות ניתנו כנגד שנים עשר שבטי 
של  שבטו  פירות  טעם  שוו  ולא  ישראל 
רשב"י  זה...".  של  שבטו  פירות  לטעם  זה 
מתכוון לתריסר הפעמים שהמילה "ארץ" 
הארץ  "כי  מהמילים  בפרשתנו  מופיעה 

אשר אתה בא שמה לרשתה...", ועד "ארץ 
זבת חלב ודבש". 

רבינו  וכדברי  הברכה  מקור  הקב"ה  אכן, 
אלא  גבוה".  צורך  אינן  "הברכות  בחיי 
המוכרת  ההברכה  פעולת  כמו  שהברכה 
מתחום החקלאות, היא המשכה וריבוי מן 
המקור. הקב"ה מבקש מאתנו שכשנתרבה 
וזה  אליו,  מחוברים  נשאר  בדעותינו, 
"וברכת את ה' אלוקיך". בפעולת האכילה, 
השונים  הטעמים  מורגשים  בעיקר, 
המסמלים את מגוון הדעות השונות זו מזו. 
למחלוקות  מתכון  זהו   – אחר  מקום  בכל 
פועל  זה  ישראל  בארץ  כאן  ומריבות. 

הפוך, כדברי רשב"י בספרי, כאן יש ברכה 
בריבוי הדעות. ולכן הברכה היא על הארץ 
הטובה – בארץ ישראל שירושלים במרכזה 
"בנייך" אלא  – תלמידי החכמים אינם רק 

"בונייך".
אבני  את  לקחת  לנו  קוראת  פרשתנו 
החורבן שנפרדו זו מזו בשל שנאת חינם, 
מחדש  לבנות  דווקא  האלה  האבנים  ומן 
את בניין הגאולה ואם כך נעשה, מובטחים 
הבאה:  בשבת  שנקרא  הנביא  בדברי  אנו 
ויסדתיך  אבניך  בפוך  מרביץ  אנכי  "הנה 

בספירים".

המשך מעמוד השער על הארץ הטובה

 קהילה שהיא בית טלמון

www.nofeytalmon.co.il   052-3833889 צורי   

15 דק' ממודיעין
פרויקט המדורגים החדש

 - שלב ב' נפתח בקרוב -

בתים אחרונים בשלב א' | איכלוס מידי
ה גינה גדולה | מחסן צמוד | חניה פרטית
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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 יפה המבורגר
צופים

מדור
המייסדים

היישוב צופים, הנמצא במערב השומרון, לקראת 
השרון וגוש דן, טומן בחובו סיפור על מרקם עדין 
חילונית  לקהילה  ותורנית  דתית  קהילתיות  בין 
שגדלו  המייסדים  ותוססת.  מעורבת  עירונית, 
על ערכי בני עקיבא הפכו גבעה שוממת ליישוב 
עירוני שרק הולך ומתפתח. בחרנו להביא השבוע 
ומשפחתה, שהיו  יפה המבורגר  את סיפורה של 
וגרות בו  בין שתי המשפחות הראשונות בצופים 

עד היום.
תורה ועבודה

טיפוסית,  אמריקאית  דתית  למשפחה  נולדתי 
שלי  והמשפחה  מאוד  ציוניים  היו  שלי  ההורים 
בני  תנועת  סניף  סביב  הקהילה  את  הובילה 
שלי  סבתא  אצלנו.  שפעלה  העולמית  עקיבא 
ניהלה את הסניף וגדלתי מוקפת במושגים כמו 
ישראל”  לעם  ישראל  “ארץ  ועבודה”,  “תורה 
וחצי  חמש  בת  כשהייתי  הארץ.  יישוב  וחשיבות 
בכפר  והתיישבנו  לישראל  משפחתי  עלתה 
דתית-ציונית  קהילה  עם  בכפר  גדלתי  הרא”ה, 
חמה ותומכת וכאשר הגעתי לשירות לאומי היה 
לי ברור שאהיה קומונרית בבני עקיבא ואמשיך 

לי  הציעו  שנים  כמה  לאחר  משפחתי.  דרך  את 
כי  והבטיחו  שלהם  משותף  חבר  להכיר  חברים 
הוא בדיוק בשבילי ויחד נצעד הלאה עם ערכים 

משותפים של בניית הארץ ופיתוחה. הם צדקו.
זו לא בדיחה

בשנות הנישואים הראשונות גרנו בפתח תקווה, 
שוקי למד תורה בכולל ואני השלמתי את התואר 
שוקי  אחד  ערב  אילן.  בר  באוניברסיטת  שלי 
חזר עם פנים מחויכות וסיפר לי שהגיעו נציגים 
התיישבות  גרעין  של  הקמה  להציע  מ’אמנה’ 
חדש. כשהוא דיבר הייתה בת צחוק על פניו ואילו 
לו:  ועניתי  לרגע  עיכלתי  דבריו,  את  כששמעתי 
“מה השאלה?”, הרי ברור שאנחנו מצטרפים. כזו 
אני, לוקחת חלומות והופכת למציאות, להגשמה, 

הרי גדלתי בבני עקיבא.
חוק זה חוק

במשך שנה נפגשנו, שלוש עשרה משפחות של 
ומשפחות  זוגות  הגיעו  הראשוני.  הגרעין  חברי 
מכפר סבא, רעננה, והיה ברור שהכיוון הוא יישוב 
תורני אבל בסגנון עירוני ומסודר, החוק הראשון 
שלנו היה שהולכים לפי החוק. לא הייתה לנו שום 
לגרום  היישוב במקום שעלול  כוונה להקים את 
לבעיות. הלכנו לפי הספר ו’אמנה’ היו שם אתנו 
לאורך כל הדרך. בשנת 1987 החלטנו לקחת את 

הגרעין צעד קדימה ועשינו שבת קהילה ביישוב 
קדומים שהיה כבר יישוב ותיק. רצינו לראות כיצד 
פועל יישוב קהילתי, רובנו היינו עירוניים והחוויה 
הייתה  בשומרון  ועוד  קהילתי  ביישוב  שבת  של 
ממקימי  כמה  פגשנו  השבת  במהלך  מרתקת. 
והקשיים,  ההקמה  על  לנו  סיפרו  והם  קדומים 
שאנחנו  והחלטנו  התחזקנו  הסיפורים  מתוך 
רוצים להתיישב. ביום ראשון לאחר מכן נפגשנו 
שטח  לנו  שימצאו  וביקשנו  ‘אמנה’  נציגי  עם 
וביום  רציניים  ראו שאנחנו  ‘אמנה’  ליישוב. אנשי 
שישי כבר באותו שבוע ארגנו הסעה שתעבור בין 

שלוש נקודות שונות שהיו אופציה עבורנו.
שלט על גבעה

זה היה יום שישי של קיץ ואנחנו, כמו בטיול שנתי, 
עלינו על אוטובוס, חבורת צעירים מלאי אידיאלים 
השונות.  האופציות  את  לראות  והלכנו  וחלומות 
ארגנו קצת אוכל לפיקניק משותף ונסענו לכיוון 
לנו  שהראו  והשני  הראשון  המקום  מודיעין, 
אריה  בית  היישובים  עומדים  שהיום  איפה  היו 
ועופרים, החברים לא התלהבו מהמיקום ונסענו 
ללב השומרון לראות את האופציה השלישית של 
‘אמנה’, איפה שעומד היום היישוב רבבה. המיקום 
היה נהדר ובלי בעיות משפטיות על השטח, אך 
ואנו  בעייתי  בשטח  מעבר  כללה  ליישוב  הדרך 
בצער רב ויתרנו על האופציה הזו. בפעם הבאה 
שלושה  הגיעו  משותפת  לחשיבה  שהתכנסנו 
יישוב.  למקום  ורעיון  בעניים  אור  עם  מהחברים 
לה  שיש  השומרון  במערב  גבעה  על  סיפרו  הם 
קוראים  איך  שאלנו  כיין.  צלול  ואוויר  קסום  נוף 
למקום - והם ענו יחד” “צופים”. בהתלהבות רבה 
הלכנו לראות את המקום המדובר והגענו לגבעה 
חשופה שעליה יש שלט “צופים” ושום דבר נוסף.

שטח פרטי
חזרנו לאמנה עם הרעיון וההצעה למקום יישוב 
כי  טענו  הם  הדברים,  למשמע  ששו  לא  והם 
מעולם לא עמדו במצב בו יישוב קם על אדמות 
פרטיות. עם קצת לחץ הם לקחו את הפרויקט 
והחליטו לעזור לנו. היזם שהאדמות שייכות לו 

// מראיינת: עדי מלט

מרימים את מיכל המים החדש ליישוב

שוקי המבורגר
באדיבות 

בית הכנסת השלישי )!( של היישוב

שוקי המבורגר
באדיבות 



5  יש”ע שלנו 

תקווה.  מפתח  דין  עורך  לזרוביץ’,  יהודה  נקרא 
לבקשתנו.  שיעתר  תפילות  מלאי  אליו  ניגשנו 
יהודה לא רק נעתר אלא שמח מאוד והתלהב 
מספר  לפני  שרכש  באדמות  יגורו  סוף  שסוף 
קנה  מדוע  אותו  שאלנו  שוממות.  ועמדו  שנים 
את אותן האדמות והוא ענה שראה ממקום זה 
המקום  כי  שאומר  מה  לאופק,  רחבה  תצפית 
הוא בעל חשיבות אסטרטגית נהדרת. החלטנו 
הדירה  מעבר  עם  השנה  סוף  עד  לחכות 
ולהתחיל מיד בפיתוח השטח והכשרתו להבאת 
נגמרו  הקיץ  הגיע  כאשר  למגורים.  המבנים 
ורצינו  בעיר  לדירות  החוזה  משפחות  להרבה 
לעלות על הקרקע אך השטח עוד לא היה מוכן, 
מספר  לנו  התאימו  הבעיה  את  שהבינו  אמנה 
אשקוביות פנויות ביישוב קדומים שבהם נחכה 
עד לסיום ההכנות בצופים וכך מצאנו את עצמנו 
גרים יחד עם עוד משפחה מהגרעין בקדומים. 
רק אחרי שמונה חודשים, בניסן תשמ”ט, עלינו 
חודשים  שלושה  משפחות.   3 עוד  עם  לקרקע 
לאחר מכן הגיעו עוד כמה משפחות ועד הקיץ 
הגיעו כל חברי הגרעין, שלוש עשרה משפחות 

ביישוב צופים.
אליהו הנביא בליל הסדר

כמו לכל היישובים החדשים שעלו לקרקע גם לנו 
היו קשיים בהתחלה, למרות כל ההכנות שערכנו 
במשך חודשים והרצון שלנו להיות הכי מאורגנים 
לפני העלייה מצאנו את עצמנו בערב פסח עם 
מיכל מים, גנרטור וכמה קראוונים על הר קירח. 
במקום לראות את מה שלא היה, ראינו את הצד 
ליש.  האין  את  הפכנו  רגע.  מכל  ונהנינו  החיובי 
וזה הכי טוב  “יש אנשים טובים,  הקריאה הייתה 
שיש”. ליל הסדר הגיע ולא היה לנו מניין לתפילות 
החג. ספרנו את כל הגברים יחד עם שני חיילים 
אדם  עוד  לנו  חסר  והיה  עלינו  לשמור  שהגיעו 
אחד למניין. משום מקום ממש בערב החג הגיע 
החג  את  לעשות  שחיפש  אירופאי  יהודי  תייר, 
ביישוב חדש והגיע אלינו, כל כך שמחנו כשהגיע 
והרגשנו שאליהו הנביא נשלח אלינו לכבוד החג 
הבנו  הסדר  ליל  לאחר  החג  בצהרי  הראשון. 
חג שני של פסח כמנהג  לחגוג  צריך  כי האורח 
יהודי הגולה והתארגנו במהירות לערוך את ליל 
זו  הסדר בפעם השנייה ערב לאחר מכן. הייתה 
האחדות  הרגשת  הרגיל,  מגדר  יוצאת  שמחה 
והמשפחתיות שגשגה והחג השני היה לא פחות 

מכובד מהחג הראשון. 
משכונה ליישוב

חברה  בחיי  מלאה  הייתה  הקרוואנים  שכונת 
צעירות  היו  המשפחות  כל  ושמחים,  תוססים 
ובאותם הגילאים. בכל בוקר הייתה יוצאת הסעה 
היינו  משם  יישוב,  לכניסה  השכונתי  הרכב  עם 
ובערב חוזרים כולם  נוסעים איש איש לעבודתו 
סוערים,  לדיונים  השכונה  במרכז  יחד  לשבת 
הלילה  תוך  אל  משותפות  ורוחות  שירה  ערבי 
השקט של השומרון. בשעות של דיונים הוחלטו 

צורת ההתנהלות והמדיניות של היישוב החדש, 
בעל  לזרוביץ’,  יהודה  גם  מגיע  היה  לעיתים 
הקרקע, והיה יושב עמנו. לאחר שלושה חודשים 
ובאווירה  במקום  התאהבנו  הסתגלות  של 
המשפחתית של שכונת הקראוונים, כאשר ערב 
אחד הגיע יהודה היזם והציע לעבור לבנייה של 
הלם,  ונתקפנו  הצעתו  את  שמענו  ממש.  בתים 
ההוואי  קבע.  בתי  לבנות  לנו  התאים  לא  עוד 
עם  להמתין  ורצינו  התאימה  הצעירה  והאווירה 
השינוי  את  לעכל  צריכים  היינו  מאסיבית.  בנייה 
התוכניות  לבין  כגרעין  שציפינו  מה  בין  שיידרש 
של היזם ובעל הקרקע. הוחלט שנישאר בינתיים 
הגיע  שוב  קצר  זמן  לאחר  אך  הזמני,  ביישוב 
הוא  הפעם  עבורנו.  נוספת  בשורה  עם  יהודה 
הציג את תכניותיו לגבי הקרקע ואמר כי מיישוב 
מתכנן  הוא  ציפינו,  אנו  שלו  דתי-תורני  קהילתי 
ההכרזה  וחילונים.  לדתיים  מעורב  עירוני  יישוב 
החלטנו  אך  בהיר,  ביום  כרעם  עלינו  נפלה  הזו 
ואנו נמצא את מקומנו  שאהבתנו למקום תנצח 
בתוך היישוב החדש שיוקם. ואכן כך היה, לאחר 
ואט  הקבע  בבתי  לגור  עברנו  שנים  וחצי  שלוש 
אט הגיעו גם משפחות חילוניות להתגורר לצדינו.

מעורב ישראלי
עשינו  עלינו,  הנחית  שיהודה  השינוי  בגלל 
שלושים  את  מביאים  אנחנו  שאם  תנאי,  איתו 
המשפחות הראשונות, יהיה לנו מנדט על ועדת 
יתאים  שלא  מי  את  לסנן  ונוכל  ליישוב  הקליטה 
לזמן  קיבלנו  אך  במשימה  הצלחנו  לא  למקום. 
קצר את מושכות הקליטה עד שהן התפרקו, ועד 
היום אין ועדה כזו ביישוב. פחדנו שיגיעו משפחות 
יבינו את  ולא  יחפשו לברוח מעשן הערים  שרק 
נוספו  החשיבות של המקום, אך במשך השנים 
שהתאהבו  וחזקות  טובות  משפחות  ועוד  עוד 
כמונו באוויר ההרים הצלול של השומרון. המיקום 
הביא  לשומרון  השרון  בין  הגבול  של  המיוחד 
בין ההרים  איתו תושבים שאוהבים את השילוב 
והמישור, דתיים וחילונים, בעלי עסקים וחקלאים, 

שילוב בין כל העולמות בישראל. 

מהקפאה לצמיחה 
בעקבות המצב הביטחוני שהתדרדר, מכר יהודה 
לזרוביץ’ את הקרקעות שלנו למיליונר לב לבייב 
לפני  ערב  להתיישבות.  בתמיכתו  ידוע  שהיה 
בשומרון  הבנייה  להקפאת  תכניות  על  שהכריזו 
הקרקעות  בעל  המועצה,  ראש  יחד  התכנסו 
החדש ומזכירות היישוב והחליטו בין לילה לבנות 
שניתן.  ככל  היישוב  את  ולפתח  שיותר  כמה 
המעבר  לשנה,  משנה  וגדל  הולך  היישוב  מאז 
משכונת קרוואנים לבתי קבע ועכשיו ליישוב גדול 
העביר אותנו שוב שלב קדימה. הצמיחה ביישוב 
חדש  ילדים  גן  הוקם  הבחינות,  מכל  מורגשת 
צעירות,  במשפחות  התמלאו  חדשות  ושכונות 

דתיות וחילוניות מכל גווני הקשת. 
חינוך רבותי חינוך

ותהליכים  שינויים  הרבה  עברנו  השנים  במשך 
כיישוב מעורב. רוב היישובים במועצה הם דתיים 
התאמות  דרשה  חילוני  יישוב  של  והמורכבות 
מיוחדות. בחג פורים אנחנו מקיימים שתי מסיבות 
הם  סגנון  לאיזה  להחליט  יכולים  התושבים  וכך 
אנו  בשבט  בט”ו  זאת,  ולעומת  יותר,  מתחברים 
עושים חגיגה של גבינות ויין משותפת לכל חברי 
דרך  את  מוצאים  אנו  הנושאים  ברוב  היישוב. 
המלך לצעוד בה עם הרבה סובלנות וכבוד הדדי 
ומדהים  מגובש  ביישוב  הצעיר  הנוער  לכולם. 
לראות איך כל אחד מוצא את חבריו והפעילויות 
שתואמות את רוחו. בהתחלה, היו שני רכזי נוער, 
אחד דתי ואחד שאינו, אך במשך השנים יחד עם 
לחבר  יכול  אחד  שרכז  הבנו  ביישוב  החיבורים 
לו.  שמתאים  מה  את  אחד  לכל  נפלאה  בצורה 
בית  הקמת  הוא  מחדש  שנה  כל  שעולה  הדיון 
מעורב  מוסד  להקים  ניסיונות  מספר  עלו  ספר, 
שיתאים לכולם יחד, אך מטעמים שונים ההצעות 
יורדות. יש שמצטערים על כך, אך בעיני ייתכן וזו 
ולשלוח  ושלום  יחד באהבה  הדרך שלנו, לחיות 
את ילדינו לחינוך שכל אחד מאמין בו גם אם זה 
מביטה  כשאני  קרובים.  לישובים  נסיעה  דורש 
על התפתחות היישוב התחושה מעורבת בליבי, 
יחד  שמתפתח  גדול  יישוב  על  עצומה  שמחה 
שהתאהבתי  והפשוטה  החשופה  לגבעה  געגוע 

בה לראשונה.

כביש הגישה הישן ליישוב צופים

שוקי המבורגר
באדיבות 
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mitnachlot.co.il אביטל טרקיאלטאוב  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת

ברשת

ט"ו באב.
וכאב  ימים  וארבעה  שנתיים  כבר  נשואה  אני 

הרווקות עדיין צורב.
למפעל  שלנו  הזוגיות  את  להפוך  בניסיון 
שידוכים, הצלחנו לשבור כבר כמה לבבות, אבל 
לא הוצאנו ולו חתונה אחת. זוג אחד יצא חמישה 
חודשים, לו נשבר הלב. זוג שני יצא חודש וחצי, 
לא היו נפגעים. זוג שלישי יצא לשלושה דייטים, 
יצא  רביעי  זוג  נזק.  נגרם  ולא  נפגעים  היו  לא 

שלושה חודשים, לה נשבר הלב.
ואז אמרתי די. ובכיתי, ונשבר לי הלב ביחד איתה. 

בכל זאת - חברה קרובה.
הבנתי את הקונספט, לא משדכים - לא שוברים.
שאחרי,  שבת  בארוחת  הכל,  למרות  אבל 
התחלנו שוב פעם להעלות הצעות. שורש בעיית 
ביקוש  בהיצע,  טמון  אינו   - לכם  דעו  הרווקות, 
בשבת.  לכתוב  אפשר  שאי  בכך  אלא  ובררנות, 
שמגיע  עד  עולות.  הטובות  ההצעות  כל  אז  כי 
מוצ"ש אתם כבר לא זוכרים איזו מבין המוריות 
והחבר  לגרוסמן  לשדך  רציתם  מכירים  שאתם 

הנשכח שדנתם עליו להדס כבר נשכח בשנית.
והיום, עת בעלי יושב וחורש למבחן שלו מחר ויום 
האהבה נדחה לשלהי סמסטר קיץ, אני מוצאת 
שנתיים  שנתיים.  עברו  נפש.  בחשבון  את עצמי 

ליום החתונה שלי  גרמו  מאז שחברות אהובות 
להיות היום המופלא ביותר ביקום. נכון, גם החתן 
גרם לכך, אבל את היום עצמו לא העברתי אתו 
אותי,  כל השבע שליוו  ומבין  אתן. שנתיים  אלא 
התחתנו שתיים )שהיו כבר אז תפוסות גם ככה(.

עברנו  שאנחנו  מה  על  אחורה  מסתכלת  אני 
לנישואין,  ראשונה  שנה  וואו.  האלה,  בשנתיים 
שלי  ראשונה  שנה  לתואר,  שלו  ראשונה  שנה 
שלו  ראשונה  שנה  דירה,  מעבר  שני,  לתואר 
לתואר ראשון אחר, שלוש מקומות עבודה שאני 
בכי,  עליות,  ירידות,  להחליף.  איכשהו  הצלחתי 

שמחה, התמודדות, חיים.
ברגע שאתה מתחתן משתנים חייך, כך מספרות 

לך נשמות טובות ערב החתונה.
קשה,  הכי  היא  לנישואין  הראשונה  השנה 

מצביעים המחקרים.
היא  גם  לרווקות?  האחרונה  השנה  עם  ומה 
אמורה להיות תמיד הכי קשה, לא? היית רווקה 
X שנים, חלפה לה עוד שנה, משמע את רווקה 

X+1 שנים. תמיד קשה להיות רווקה יותר לא?
אני לא מרחמת על חברות שלי. חוק בלתי כתוב 
תתערער  אתן  שלי  היחסים  מערכת  שבלעדיו 
מאמינה,  אני  עלי,  מרחמות  לא  גם  הן  לחלוטין. 
למרות שהן יודעות על הטלטלות שהן מנת חלקי.

לא מרחמת, אבל כן רוצה את הטוב ביותר עבורן.
ובערב ט"ו באב, כשאני מסכמת שנתיים וארבעה 
שנתיים  עוד  עברו  שהן  יודעת  אני  נישואין,  ימי 
ממרקים  לא  והייסורים  רווקות.  ימי  וארבעה 
רווקים. אף אחד לא הופך לחתיך יותר מדייטים.

להציע  התקשרו  שנים  שלוש  לפני  באב  בט"ו 
לא  שלעולם  בררנית  )'עוד  וסירבתי  מישהו  לי 
בלב  חברה  עם  הייתי  הדודות(.  אמרו  תתחתן' 
למגש  ב-20  לפיצה  דודא  חיסלנו  הקודש,  עיר 
וחלמנו חלומות אל תוך הלילה. בדיוק בתקופה 
להיות  לי  שעדיף  התובנה  עלי  נפלה  ההיא 
שלא  בחורים  עם  בדייטים  ולא  ושמחה  לבד 
מתאימים לי. למדתי להגיד לא להצעות שנראו 
לי מפוקפקות. מאז, הפך בשבילי ט"ו באב מיום 

האהבה לחג הרווקות.
כאמור(  ימים  ארבעה  )פחות  כן  אחרי  שנה 
אצלי  מלא  הזה  היום  כנשואה,  וגם  התחתנתי, 
שעברתי  תהליכים  על  רווקות,  על  במחשבות 
על  עוברות,  סביבי  שאחרות  אלה  על  בעצמי, 
השניים  ועל  לעשות  שניסינו  האחרון  השידוך 
שחשבנו עליהם בשולחן השבת האחרון אבל לא 
הספקנו להתקשר ולשאול אם הם פנויים. שייך 
להתקשר אליהם עכשיו? בכל זאת, חג הרווקות.

חג האהבה 
וחשבון הנפש

בית משפחת סלמון בנווה צוף, השבוע
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מה יקרה

פסטיבל סוף הקיץ בבקעת הירדן / ב’ אלול 24 
באוגוסט

החל מהשעה 16:00 - 20:30 מתחם הפנינג ענק 
הכולל מתנפחים, דוכני אוכל ועוד הפתעות. בשעה 
17:30 יובל המבולבל ובשעה 19:00 מופע שקיעה 
של רוני דלומי. ברחבת היכל התרבות שבמועצה 

האזורית. הכניסה חופשית. לפרטים: 02-9941410

פסטיבל הכליזמרים הבינלאומי בשומרון / כ”ב-כ”ד באב 
14-16 באוגוסט

המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם לפסטיבל 
כליזמרים בינלאומי בפארק רבבה. כל יום הופעות אחרות 
והמופע המרכזי ביום שני כ”ב באב )14 באוגוסט( עם יונתן 
רזאל, מוסא ברלין, חנן בר סלע, חיליק פרנק, מיכל רזניק 

שני | 14 באוגוסטועוד אמנים מהטובים בעולם. הכניסה חופשית. 

חגיגת בציר בגוש עציון / כ”ו באב 18 באוגוסט
יקבי גוש עציון שבצומת גוש עציון מזמינים אתכם לחגיגת בציר ענקית – חוויה לכל המשפחה. בואו ליהנות 

מבציר ידני של הגפנים, דריכת ענבים בגת, טעימות יין, כתב חידה בכרמים ועוד. כל דורך יין יקבל בקבוק תירוש 
מתנה. בין השעות 9:00 – 14:30. מחיר: 25 ₪ לאדם. לפרטים: 02-9309220

 השכונה החדשה
נוף השחר בכוכב השחר

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

* מדד ₪1,100,0004/17

 לפרטים אמיר 054-2048322 
נוף השחר

27 דקות מירושלים

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

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!
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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: רועי חדי, נמרוד 

גליקמן, מועצה אזורית שומרון, המועצה האזורית גוש עציון, מרים אמיתי, שוקי המבורגר 
 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?

עוד שכונה בביתר בעיר ביתר עילית שבגוש עציון 
נערך ביום חמישי שעבר טקס הנחת אבן הפינה 
לבנייה בשכונה חדשה בעיר בהשתתפות ראש 
הממשלה בנימין נתניהו אשר זהו ביקורו הראשון 
בעיר. בנאומו אמר ראש הממשלה: "ראש הסגל 
שלי היה הבוקר בנתיב האבות על מנת לנסות 
למזער נזקים במסגרת החוק. אתמול כינסנו את 
כל הגורמים במטרה לחדש את הקמת הישוב 
עמיחי לטובת מגורשי עמונה, זה מגיע להם. אין 
ממשלה שעושה יותר למען ההתיישבות מהממשלה 
בראשותי". באירוע השתתפו גם שר הפנים אריה 
דרעי, סגן שר החינוך מאיר פרוש, יו"ר ועדת הכספים 
חה"כ משה גפני, ראש העיר מאיר רובינשטיין, ראש 
מועצה אזורית גוש עציון שלמה נאמן, מזכ"ל אמנה 
זאב חבר ועוד. בתום הנאומים, חתמו המכובדים 
על מגילת היסוד והניחו את אבן הפינה לשכונה 
החדשה, שיותר מ-200 יח"ד כבר שווקו בה והבנייה 
בה עומדת להתחיל. מאות דירות נוספות כבר 
. אושרו, והשיווק צפוי להתחיל בקרוב 

עוקפים בסיבוב סגן שר הביטחון חה"כ אלי בן דהן 
הגיע השבוע לסיור עבודה בגוש עציון מלווה בראש 
המועצה האזורית שלמה נאמן. השניים חנכו את 
הכביש החדש - עוקף צומת הגוש - וסיירו ברחבי 
. סגן השר, שיחד עם מועצת יש"ע  1 גוש עציון 
סייע בהקמת הכביש, נטע בעוז וגאו"ן עץ זית 
כסמל לעידוד תנופת ההתיישבות והריבונות בגוש 
עציון בפרט וביהודה ושומרון בכלל. בנוסף, סיירו 
השניים בבית הברכה, בחוות קשואלה, בגבעות 
ובמקומות נוספים. סגן השר אלי בן דהן אמר 
בחניכת המעקף: "פתיחת המעקף לצומת גוש 
עציון הוא השלב הראשון לנרמול התנועה בצומת 
והקלה על הבאים מדרום לצפון, בעז"ה השלב הבא 
יהיה סלילת עוקף אל ערוב ששניהם ישדרגו מאוד 
את התנועה בין גוש עציון לחברון". ראש המועצה 
שלמה נאמן אמר: "אני מודה לרב אלי בן דהן על 
הסיוע החשוב בפתרון בעיית עומסי התנועה בצומת 
גוש עציון. נמשיך לפעול על מנת לפתח ולקדם 
את הגוש כשהמטרה בסוף היא החלת הריבונות 

הישראלית עם כל האזור".

חוגגים בהר חברון לרגל חגיגות היובל לשחרור 
הר חברון, יהודה ושומרון, קיימה המועצה האזורית 
הר חברון אירוע חגיגי בהשתתפות אלפי תושבים 
. את האירוע, שהתקיים ברחבת  2 ואישי ציבור 
המועצה האזורית, כיבדו בנוכחותם שרת המשפטים 
איילת שקד ושר הבינוי והשיכון יואב גלנט והופיעו 
שלומי שבת וחנן בן ארי. השר גלנט התייחס בדבריו 
לחשיבותה האסטרטגית של ההתיישבות בהר 
חברון: "הנוכחות שלכם כאן חשובה למניעת רצף 
ערבי שמתחיל בחברון ובנותיה, עלינו לפתח חבל 
ארץ גדול שיאפשר יצירת רצף התיישבותי יהודי 
מהר חברון ועד הנגב". ראש מועצת הר חברון 
יוחאי דמרי בירך גם הוא את המשתתפים ואמר: 
"לאורך כל השנים פעלנו בשליחותן ובעזרתן של 
ממשלות ישראל ובשנים האחרונות שיתוף הפעולה 
הולך ומתהדק ומוביל להרבה הישגים. זהו יום של 

חג לעם ישראל".
עוד נשוב לשם ביום חמישי שעבר עלו כ-2000 
איש, יחד עם משפחות שגורשו מצפון השומרון, 
. בעלייה השתתפו גם 13 שרים  3 לחומש ולשאנור 
וח"כים בדרישה להעביר את החוק לביטול חוק 
ההתנתקות. בין השרים והח"כים שהגיעו לעמוד 
לצד המתיישבים היו גם: שר הרווחה חיים כץ, שר 
החקלאות אורי אריאל, שר התקשורת איוב קרא, 
חה"כ שולי מועלם וסגנית שר החוץ חה"כ ציפי 
חוטובלי שאמרה: "הגיע הזמן לתקן את הטעות 
שממשלת ישראל עשתה לפני 12 שנה ותיקון 
שכזה ייעשה אך ורק על ידי השבת ההתיישבות 
לצפון השומרון". בתוך כך חתמו חברי הכנסת 
והשרים על התחייבות לפעול להעברת החוק 
לביטול חוק ההתנתקות. בנוסח עליו חתמו נבחרי 
הציבור נכתב בין השאר: "כל בר דעת מבין היום 
שהחלטת הממשלה על ביצוע תכנית ההתנתקות, 
טעות ביסודה ואין צורך לומר שמטרות ההחלטה 
לא התממשו. חוק ההתנתקות הינו כתם מוסרי 

בספר החוקים של מדינת ישראל".

אירוע מעודד אירוע גמר ליגות בנימין בכדורגל 
ובכדורסל שנערך ביום חמישי שעבר בהפקת 
מחלקת הספורט בנימין הוקדש לזכרו של מלאכי 
רוזנפלד הי"ד. באירוע השתתפו יו"ר מועצת יש"ע 
ומועצה אזורית בנימין אבי רואה, מנהלת המרכז 
הקהילתי בנימין יעל כהן, אליעזר ושרה רוזנפלד, 
כאשר רגע השיא של הערב היה טקס מרגש במיוחד 
בהשתתפות אורח הכבוד - מאמן נבחרת העתודה 
. בתואר אלופת ליגת  4 של ישראל עודד קטש 
הכדורסל של בנימין זכתה הנבחרת של היישוב 
חשמונאים, לאחר שגברה בגמר על הנבחרת של 
כפר האורנים 51:57. בגמר הכדורגל הביסה נבחרת 
נעלה את עלי 1:4 וזכתה בצלחת האליפות. עודד 
קטש אמר בטקס המרכזי: "לראות כל כך הרבה 
ילדים ובני נוער מבנימין עוסקים בספורט לאורך 
כל השנה בליגות מסודרות זה מחמם את הלב. 
משחק הכדורסל הוא אמצעי לחיבור ולקשר בין 
אנשים והוא הרבה מעבר לעוד זריקה לסל. לראות 
את בני הנוער משחקים ורצים על המגרש החזיר 
אותי לימים שלי בתור נער באימונים ובמשחקים".
משדרים עסקים כרגיל ראש מועצת בקעת 
הירדן דויד אלחייני אירח ביום שני את יו"ר הסוכנות 
לעסקים קטנים ובינוניים, רן קיוויתי , את מנהל 
המעוף האזורי חוני נתן ואת מנהל סניף מעוף אריאל 
אלי היומן, על מנת להכיר מקרוב את העסקים 
. "אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה  5 המקומיים 
הפורה עם מועצת בקעת הירדן", אמר אלי היומן 
בפתח הסיור, "עסקים מקומיים רבים נעזרים בנו. 
לא רק כאלו שנקלעו לקשיים, אלא גם עסקי ם  
במצב טוב שמעוניינים לגדול ולהתרחב, באים 
ללמוד אצלנו כיצד לעשות זאת". לאחר הפגישה 
המשיכו קיוויתי והיומן לסיור עסקים בבקעת הירדן, 
והגיעו גם למושב נתיב הגדוד. שם הם נפגשו עם 
חיים וסילבי אורן, אשר הקימו במקום עסק לייצור 

שמן ארגן מתמרים.
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