עזרא כהן

מדור
המייסדים

לאחר שהתקיימה ישיבת המת"ע
(מועצת התכנון העליונה) ומספרי
יחידות הדיור המועדות לבנייה
התפרסמו ,הייתה אכזבה רבה ,ובצדק.
המספרים הקטנים שאושרו בישיבה
אינם עונים על צרכים בסיסיים של
אוכלוסיית יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
אשר זקוקה להרבה יותר בנייה .יחד
עם האכזבה ,ניתן להסתכל על חצי
הכוס המלאה ולראות אלו הצלחות באו
לידי ביטוי במת"ע .השבוע בישעמדה
– מנכ"ל מועצת יש"ע שילה אדלר
על האיכות שיש מול הכמות החסרה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
17:14
17:33
17:23

יציאה
18:30
18:31
18:30

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:29
17:31
17:26

יציאה
18:27
18:29
18:32

ה
התיי

יובל

יש”עמדה
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מתנחלות
ברשת

ות ח
שב וגגת

חשוון תשע"ח

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

מה
קורה

חוגגים יובל
לבקעת הירדן

על הפרשה  -לך לך

הרב איתן כהן

תפילתם של אבות

לשכת הרבנות אפרת

ה

שבת אנו מתחילים את רצף הפרשיות
העוסקות באבות האומה ,מבירור
אברהם אבינו מכל שאר האנשים
בעולם ,דרך יצחק אבינו ,ועד לציווי יעקב
אבינו לבניו לפני מותו וקבורתו במערת
המכפלה שבסוף הספר .היחס של עם
ישראל כלפי אבות האומה הוא אחד מעמודי
התווך המרכזיים שלנו כעם .אולי המרכזי
ביותר מיד לאחר אמונת ייחוד ה' ,השגחת
ה' בעולם ,בריאת העולם בשישה ימים
ותורה מן השמים .לא סתם קבעו חכמינו
את ברכת "אבות" כברכה המרכזית ביותר

בתפילה" ,מי שלא כיוון בברכת אבות לא יצא
ידי חובתו" (שולחן ערוך ,ק"א ,א') .מעיקר
הדין אף היה צריך לחזור על התפילה שנית,
אלא שבחולשת הדורות אין הבטחה שגם אם
השוכח יחזור שוב על התפילה יצליח לכוון,
ולפיכך אנו נמנעים מלחזור על התפילה.
לכתחילה ,נכון לכוון דווקא לפשט המילים
של הברכה .עם זאת ,כשקבעו חז"ל בברכת
אבות את האזכרה "אלקי אברהם ,אלקי יצחק
ואלקי יעקב" ,הם ביקשו לגרום לנו לכוון גם
למידות המיוחדות שהיו לכל אחד מאבותינו
כפי שהתגלה בהשתלשלות חייהם :אברהם
המשך בעמוד 3

מועצת יש"ע מצי
הספר "מעינוש" מרכזגה :מדריך למעיינות הכבושים

לעשרות מעיינות...

מסלולי

10.1.17
| צפריר רינת

טיולים שהכשירו המתנחלים

"מה יכול להיות נ
עים וכיפי יותר מטיולים לא
מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של ה תרי מעיינות המייצגים את כל
גדה המערב
ית? מלטבול בבריכה קרירה
ביום קיץ לוהט ולהריח
את פרי הבוסתנים שעה ש
מכל עבר? הספר ה
נופי ארץ אבות עוטפים אותך
חדש
שהו
ציאה"...

מדריך למטייל במעיינות
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מחיר מבצע לרגל
ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה:

www.yeshaclick.co.il
052-5665052
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שלנו

בס״ד

הר חברון מוכנים לכל מצב
באירוע מיוחד זכו כונני יחידת החירום של הר חברון לשדרוג מיוחד שכולל מכשירי
החייאה מתקדמים תרומת ארגון "הצלה ללא גבולות" ,אשר יעזרו להם להציל חיים
במהירות ובמקצועיות .באירוע נחנך גם אמבולנס ממוגן ירי חדש שיוצב בעתניאל.
[עמ' אחורי]

שילה אדלר ,מנכ"ל מועצת יש"ע

בנייה ביהודה בשומרון  -איכות מול כמות

ישעמדה

בשבוע שעבר התקיימה ישיבת המת"ע
(מועצת התכנון העליונה) האחראית על
אישורי תוכניות הבנייה ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .אמרנו זאת במשך השבוע
מספר פעמים :אנו מאוכזבים ממספר
יחידות הדיור הנמוך שמוקצה לבנייה
מידית .בניגוד למספרים שפורסמו
בתקשורת ,בפעימה זו אושרו לבניה
מיידית  700יח"ד בלבד ,אשר חלק מהן
ממוחזר ועולה פעם אחר פעם ברשימות.
בנוסף ,מספר זה איננו עונה על הצורך
הבסיסי לאוכלוסיית המתיישבים המונה
כחצי מיליון תושבים עם קצב גידול כפול
מבשאר הארץ.
עם זאת ,חשוב גם לראות את חצי הכוס
המלאה .ישנם שלושה הישגים משמעותיים
שמייחדים את אישורי התכניות האחרונות
ושמשנות את תמונת המצב.
ההישג הראשון הוא 'איכות' האישורים.
ישנם אישורים להם המתינה ההתיישבות
שנים רבות ,אישורים בעלי ערך רב
מבחינה אסטרטגית ,התיישבותית ואף
מדינית .ראוי לציין כמה מהם :נגוהות,
יישוב מחודש בעל מיקום משמעותי אשר
נדחה במשך שנים .היישוב היהודי בחברון
יעבור הרחבה ועיר האבות תגדיל בחצי
את מספר המשפחות הגרות בה .רחלים,
שלאחר הבטחות רבות אושרה סוף סוף
תוכנית היישוב ,כפר עציון ואחרים.
ההישג השני אומנם נראה פחות
משמעותי ,אך הוא בעל חשיבות חברתית
יסודית מאוד בהתיישבות .לאחר יובל
שנים לחידוש ההתיישבות כאן ,חלק
מאוכלוסיית האזור התבגרה ,ובשנים
האחרונות סובלים היישובים מחוסר
מענה לגיל השלישי .בשל כך ,לצערנו
דווקא בשנת היובל נאלצים תושבים
2
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רבים לשים פעמיהם אל ירושלים ,פתח
תקווה ויישובים נוספים בכדי לקבל את
המענה החברתי ,התעסוקתי ולעתים אף
את המענה הרפואי הדרוש לבני גילם.
בישיבת מת"ע שהתקיימה השבוע אושרה
לשמחתנו תוכנית לדיור מוגן עם כ250-
יחידות ,אשר תיתן מענה לתושבי אלקנה,
שערי תקווה ,אורנית ומערב השומרון.
ההישג השלישי ,אך אולי הראשון בסדר
העדיפויות ,הוא הכרעת ארגוני השמאל
אשר מנסים פעם אחר פעם לפגוע
בהתיישבות .אותם ארגונים אשר
משקיעים משאבים רבים ממקורות
תקציביים מעבר לים על מנת להרוס
ולהחריב את מפעל ההתיישבות .ישיבת
המת"ע ותוצאותיה הראו באופן הברור
ביותר ,כי אין תחליף לדמוקרטיה
הישראלית .שכן ,רוב מאמצי השמאל
הרדיקאלי בשנים האחרונות התמקד
בבג"צים השונים ובהרס בתי משפחות
בבית אל ,מגרון ,עמונה ונתיב האבות.
במאמר מוסגר ,נאמר שצדק בוודאי
שאין כאן .שכן ,הצעות לקרקעות
חלופיות ,להסרת החלקים בבתים
שחורגים מאדמות המדינה או לפיצוי
כספי נענו בשלילה ,דבר אשר יצר נזק
כפול ,למתיישבים אשר פונו מבתיהם
וכן לטוענים לבעלות על הקרקע שכן
לא ניתן לגשת אליה ולעבדה.
הוראת הדרג המדיני והמקצועי ,כפי
שיושמה בישיבת המת"ע ,נתנה מענה
הולם לכל אותם מוקדי התיישבות אשר
נהרסו בשנים האחרונות .כך ,תושבי בית
אל ,מקום בו חלם יעקב אבינו לפני אלפי
שנים ,זכו לקבל  300יח"ד .מתיישבי
חברון ,עיר האבות ,זכו לאחר שנים לקבל
אישור לבנות .מפוני עמונה קיבלו אישור

ליישוב חדש וגדול בהרבה – עמיחי.
מפוני מגרון ,אשר ממתינים במשך חמש
שנים לבנייה מחודשת קבלו סוף סוף
את האישור הנכסף .לתושבי שכונת
נתיב האבות ביישוב אלעזר ,הנקרא
על שמו של אלעזר המכבי המוכר לנו
היטב מסיפורי חג החנוכה ,ושנהרג בדיוק
באותו אזור בקרבות עם היוונים ,גם להם
אושרו כבר תכניות חלופיות.
כל עוד בהנהגת המדינה נמצאים תומכי
התיישבות ,לא ניתן יהיה לאגף אותם
ולנסות לפגוע בהתיישבות דרך בג"ץ
או גורמים אחרים .נכון יעשה השמאל
הלאומי במדינת ישראל אם יתרכז
בתחום החברתי-אזרחי ולא בחיזוק
גופים החותרים תחת הנהגת המדינה.
הישגים חשובים אלו אינם עומדים בפני
עצמם ואינם גורעים מהדרישה הבלתי
מתפשרת לבנות ללא מגבלה .הציונות
לאורך כל שנותיה פעלה לא רק על
איכות ,אלא גם על כמות ההתיישבות
והפריסה בכל רחבי הארץ .ישנו צורך
ההתיישבותי גדול ,שמצטרף לריבוי
הטבעי ,ואסור שאזור עם זיקה היסטורית
ותנכי"ת חזקה יסבול מאפליה ומכמות
בניה מועטה.
נכון לכתיבת שורות אלו ,האפליה
בנושאים קריטיים לפיתוח ההתיישבות
וכלל התושבים בחבל זה עדיין מתמשכת.
חוסר התשתיות ,ההזנחה ,הדרכים
המיושנות ,בעיות הבטיחות ,האתגרים
הביטחוניים ,מצוקת המים והפערים
בתשתיות האנרגיה קיימות כמעט בכל
פינה במרחבי חבלי ארץ אלה.
עברנו שמונה שנות רעב בבנייה ,הגיע
הזמן לעבור לשנים של בנייה מואצת
ופיתוח תשתיות.

תפילתם של אבות

המשך מעמוד השער

– החסד ,יצחק – הגבורה ויעקב – האמת/תפארת.
ניתן לראות את המידות הללו חוזרות במרומז פעם
נוספת במהלך הברכה" :הגדול ,הגיבור והנורא" -
הגדול  -מבטא את החסד ,כמאמר הכתוב" :ארך
אפים וגדל חסד" .הגיבור – את הגבורה .והנורא
– את מידת התפארת/האמת .מלבד המידות
המיוחדות שה' התגלה בהן באופן מיוחד אצל
כל אחד מאבותינו ,ישנו גם את היחס המיוחד
שכל אחד מהם הקנה לעבודת ה' שלו :במסכת
פסחים היחס של כל אחד מאבותינו לעבודת ה'
היה שונה :אברהם קראו הר ,כפי שכתוב" :אשר
יאמר היום בהר ה' יראה" .יצחק קראו שדה" :ויצא
יצחק לשוח בשדה" .יעקב קראו בית" :ויקרא שם

המקום ההוא בית א-ל"" .אלקי אברהם"  -מבטא
את ההליכה לעבודת ה' כמקום הניצב על הר
גבוה – בראש כל העולם רק למיוחדים שמצטרפים
מכל מי שנמצא מסביב ועוזב את העולם האלילי,
ועולה להר אל עבר אברהם ושרה" ,ואת הנפש
אשר עשו בחרן  -אברהם מגייר את האנשים
ושרה מגיירת את הנשים" .הם עשו כל שביכולתם
כדי לרחוץ את רגלי עוברי האורח מהעפר שהיו
משתחווים לו ,ולגרום להם שיכירו באור וירצו
להיות שותפים" .אלקי יצחק"  -ההליכה בשדה
של יצחק – המזמינה את כל העולם כולו לחבור
ולהצטרף לעובדי ה' .ניתן להתפלל מכל מקום,
גם בשדה ,אולי מתוך עולם של עבודה יומיומית –

באותו השדה שעבד בו יצחק ומצא מאה שערים,
העיקר להיות מחובר" .אלקי יעקב"  -ביתו של
יעקב ,המצמצם את המצטרפים לחבורה לאלו
המצטרפים לבית יעקב – אל המשפחה בלבד.
אולם לא בכדי חלילה לחסום את דרכם של אחרים
מלהיכנס ,אלא כבניין עמוק של עבודת ה' .בית
הוא מבצר שבו ניתן לבנות את עבודת ה' למשהו
קבוע – יציב ,לעבודת ה' המקיפה את כל תחומי
החיים .קובעת הגמרא בפסחים שהשלב היציב
של יעקב אבינו ,שקראו בית ,הוא זה שיגרום
לגויים לנהור אלינו לעתיד לבוא כדברי הנביא
ישעיה" :והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה
אל הר ה' אל בית אלקי יעקב".

פרויקט חדש
ביישוב נריה
תורני • איכותי • קרוב

דירות קרקע עם גינה ענקית

החל מ1,035,000-

₪

קבעו
פגישה

עכשיו

ב1/11-
מסתיים
מחירון
ההשקה

דירות ענקיות

החל מ1,035,000-

₪

חייגו עכשיו
02-995-0997
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סיפורו של עזרא כהן
מדור
המייסדים

גיתית

לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

משתעשעים בחצר הבית

 //מראיינת :עדי מלט
המושב גיתית במועצה האזורית בקעת הירדן
אינו נמצא על כביש הבקעה אלא מעליו ,על
"דרך אלון" המשלבת נופים של הר ובקעה עם
סיפור מרתק על מושב מעורב של חילונים
ודתיים ,חקלאות וקהילתיות נהדרת .אני
פוגשת את עזרא כהן בביתו והוא ,עם חיוך
רחב ,מספר את סיפורה של התיישבות גיתית
עם סיפור חייו ,חיים המשלבים ציונות עכשווית,
מקום המדינה ועד ימינו.
תוצרת הארץ
נולדתי בשנת  1945למשפחה ירושלמית שורשית,
אימי הגיעה עם צירי הלידה לבית החולים הדסה
הר הצופים שהיה אז תחת שלטון המנדט הבריטי.
עשרה דורות שמשפחתי לא עזבה את הארץ,
ועם היסטוריה משפחתית שכזו גדלתי אני לתוך
חיים של אהבה והתמסרות למדינה החדשה
שנולדה כשהייתיכבר ילד .כך יחד עם המדינה
המתבגרת צמחתי גם אני .השתחררתי מצה"ל
בשנת  1965ולמרות שלמדתי בצבא להיות
טכנאי וחשמלאי לא מצאתי עבודה ונאלצתי
לעבוד כנהג מונית בירושלים .ואז פרצה מלחמת
ששת הימים ,המדינה שינתה פניה תוך שעות
אחדות וירושלים הכפילה את גודלה .משפחות
ציוניות עברו לגור בשכונות המזרחיות של העיר
ותפקידי היה להסיע אותם מהשכונות שועפט,
בית חנינא והאזור למרכז העיר וחזרה.

מהמונית לגרעין

הרעיון של חנן פורת
מיד עם הצטרפותי לגרעין החדש ,מצאתי עצמי
4
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עם אביבה לבקעה
בתקופה זו הכרתי את אביבה ,בת העיר פתח
תקווה ,בחורה צעירה וחיננית והחלטנו להתחתן.
לפני הנישואין שאלו אותי הוריה בדאגה איפה
נגור וממה נתקיים ,ואני הבטחתי שאיפה שאני
אגור אביבה תהיה איתי .לא ידעתי לענות על
הפרטים הנוספים .לאחר החתונה המשכנו
לגור בירושלים ואביבה הצטרפה לגרעין .רוב
החברים היו שותפים לתנועת "חרות" ותחתיהם
פעל ארגון "משקי חירות בית"ר" שהיה ממונה
על ההתיישבות של התנועה .יום אחד פנו אלינו
ראשי הארגון עם רעיון למקום להקמת היישוב.
עזבנו הכל ומיד נסענו בשיירה לבדוק את הקרקע.
נסענו מירושלים לכיוון ים המלח ואט אט נשימתי
נעשתה כבדה ,נזכרתי במילואים שעשיתי לאורך
השנים ובתנאים הקשים של בקעת הירדן.

מתאזרחים
הגענו כ 20-אנשים ,משפחות צעירות ,רווקים
ורווקות ליום האזרוח .היה זה טקס מרגש אליו
הגיעו יו"ר האופוזיציה מנחם בגין ,ראשי הסוכנות
היהודית ,יו"ר משרד השיכון ועוד .שרנו התקווה
בהתרגשות עצומה והתחלקנו לבתים ,אנו קיבלנו
שתי אשקוביות קטנות מרוחקות מספר מטרים
זה מזו .השכבנו את בנותינו לישון בחדרן ואנו
בחדר השני .באמצע הלילה נשמע קול ילדתי
המבקש מים ,שירותים ,או עוד סיפור לפני
השינה וכך היינו יוצאים אל הקור ,הגשם ,הרוח
מחדר לחדר .רק לאחר כשנה חיברנו את שני
החדרים במסדרון קטן.

סידור עבודה
לאחר עבודת יומנו היינו מתקבצים גברים,
נשים וטף לארוחת ערב בחדר האוכל .האוכל
היה הפרט השולי ,מכיוון שבשעה זו נתלה על
ידי סדרן העבודה רשימת סידור העבודה ליום
הבא .בכל יום חיכינו לרשימה לראות מה נעשה
ביום שלאחר מכן .מי ילך לגינת הירק ,למטע
התמרים ,לחממות הפרחים ,להסעות הילדים
לגנים ומי יישאר לנקות את חדר האוכל .החיים
השיתופיים היו נהדרים לתקופה זו ,היה זה כור
היתוך שהפך את המושב למאוחד וקהילתי.
ראינו את שכנינו בקיבוצים הקרובים בבקעה
וידענו שלא נחיה כך לנצח ,צורת חיים זו הייתה
טובה לשעתה.

Scanned by CamScanner

יום יום נסעתי עם תושבי השכונות המזרחיות
ולמדתי להכיר את סגנון האנשים שבחרו לעזוב
את נוחות הבית ולהקים את ביתם החדש במזרח
ירושלים ,היה זה אופי מיוחד במינו .במיוחד
התחברתי למשפחת קמחי .אב המשפחה,
איש "חרות" בכל רמ"ח איבריו,חיזק אצלי את
הניצוץ לעשיה ציונית עכשווית .ערב אחד במהלך
נסיעה עם בני המשפחה לביתם שמעתי את בני
המשפחה מדברים אודות גרעין חדש שמתגבש
להקמת יישוב יהודי .התחלתי לגשש מי החברים
בגרעין ,איפה מתכוונים להתיישב וכו'.תשובות
לא היו ,אלא רק רצון וכוונה להקמת יישוב .ברגע
זה גמלה בליבי ההחלטה שהפרטים לא באמת
משנים ,אני בפנים.

פועל יחד עם החברים ימים ולילות על מציאת
מקום ואישורים מתאימים לעלייה לקרקע .עברנו
בכל רחבי הארץ בפגישות עם התנועה הציונית,
הנוער העובד ומשרד השיכון ,אך כולם זרקו אותנו
מכל המדרגות ולא האמינו כי נצליח להקים יישוב.
במהלך הפגישות השונות נתקלנו בחנן פורת
ז"ל .חנן שמע את סיפורנו ומיד אורו עיניו ,הוא
החליט לעשות הכל כדי לתמוך בגרעין .לאחר
זמן קצר הגיע אלינו חנן עם תכניות מסודרות
להקמת יישוב ליד העיר שכם .משירותי בצבא
הכרתי את ערביי שכם ולא שמחתי לשמוע את
המיקום ,אך בכל זאת נסענו לראות את השטח
המדובר .לאחר כמה ימים תוכנית זו ירדה מהפרק
בעקבות התנגדות של המדינה .המשכנו לחפש
את הבסיס להתיישבות שלנו.

התפרקה ובדצמבר  1975הגענו חברי הגרעין
לאזרח את המקום.

אהבה ממבט ראשון
המשכנו בנסיעה ולאחר כשעה וחצי בתנו
התינוקת ביקשה שנעצור קמעה .ירדנו מהמכונית
עם שתי בנות קטנות ,האוויר היה צלול ,רוח
נעימה של בין ערביים בקיץ ,מיד הן החלו לרוץ
סביב ,להשתעשע ולשחק .השיירה עברה
אותנו והמשיכה לנסוע קילומטרים אחדים
ונעצרה ליד שלט עליו היה כתוב "היאחזות
נח"ל גיתית" .הייתה זו אהבה ממבט ראשון.
הבטתי אל המרחבים וידעתי שאת המקום
הזה אני לא עוזב בחיים .הזיכרון המרתיע
שהיה לי מהמילואים בבקעה התהפך ברגע,
הבטנו על הבקעה מלמעלה ועל הרי השומרון
מלמטה ,בדיוק בחצי הדרך בין מה שהציע חנן
פורת לבקעת הירדן .תוך זמן קצר ההיאחזות

עם הסבתות בטיול ברחבי היישוב

קליטת גרעין של משפחות דתיות .הפחד הראשוני
בונים וקולטים
בשנת  1979משרד השיכון התחילו לבנות שמשפחות דתיות יגבילו אותנו התהפך לשמחה "למנצח על הגיתית"

באדמה בה נטענו את השורשים.

בתים נוספים מלבד למבני הנח"ל שגרנו בהם.
בטקס הנחת אבן הפינה לשכונה של עשרים
מבנים,פניתי אל ראש המנהל לבנייה כפרית
ובתור מזכיר היישוב אמרתי לו כי לא ייתכן
יישוב עם עשרים מבנים .הוא שאל כמה צריך,
ואמרתי לפחות כפול במספר .וכך ,באישור של
רגע ,הכפיל משרד השיכון את הבנייה בגיתית.
במשך שנים רבות צעדנו במקום ,הקהילתיות
התגבשה ,אך לא הייתה קליטה חדשה.באספות
החברים במושב הועלו רעיונות רבים כיצד ניתן
לקדם את המקום ,אך מה שהתקדם לבסוף היה

גדולה ,הם הביאו איתם רוח חיים ומשב רענן
של מושב מעורב ,מגוון דעות ואנשים נפלאים.

מכים שורשים
בעבודתי בשנים האחרונות אני מסתובב ביישובים
רבים בבנימין ,שומרון ובקעת הירדן ופוגש את
החלוצים של דורנו .היישובים המתרחבים
מרחיבים את הלב והנשמה .לפני שלוש עשרה
שנה נולד נכדנו הראשון פה בגיתית .כשהתחיל
לעשות את צעדיו הראשונים ברחובות היישוב
הייתה זו סגירת מעגל מופלאה בשבילנו -
הנכדים שממשיכים לחיות ,לאהוב ולצמוח

הקמת היאחזויות נח"ל בבקעה היו חלומו של
האלוף רחבעם זאבי ,גנדי ,שהיה אלוף פיקוד
מרכז לאחר מלחמת ששת הימים ובתקופת
ארץ המרדפים ,הוא הסתובב בכל פינה ודמיין
איפה ייבנו ההיאחזויות .לכן ,כשקיבלו אישור
להקמת מקום היאחזות נח"ל גנדי ישר הצביע
על מקומות ראויים לדעתו .אחד מהם היה
בקעה רחבה שהזכירה לו צורת הכלי "גיתית",
כלי מיתר עגול וגדול ,שמוזכר בספר תהילים .כך
קיבלנו אנו את השם גיתית וכמו ילד שמגשים את
שמו ,המושב שלנו מתאפיין במנגינה מיוחדת.
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ציונות לא חייבת להיות
בשחור לבן.

כרם רעים
הדור הבא

בימים אלה מתפתחת קהילה חדשה ומגוונת בכרם רעים  20דקות בלבד
ממודיעין .בתים צמודי קרקע במחירים אטרקטיבים ,הצטרפו לצמיחה
בכרם רעים.

( 052-566-5993הראל) • w w w. k e r e i m . c o . i l

בית צמוד קרקע
₪
החל מ-

995,000

צמוד מדד 8.17

בית חדש .קהילה חדשהּ .כרם ֵרעים.
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רינה אריאל

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

בראשית,
שוב התחלה
החגים התקפלו להם עם בדי הסוכה,
האורחים התפזרו מדירת הארעי לדירתם
הקבועה .ואני מנסה לחשוב איך להתחיל כל
שנה מחדש עם חיוניות ,שמחה ויצירתיות.
להתחיל למרות המשא הכבד .למרות הכאב
והייסורים .להתחיל עוד שנה ללא בתי הבכורה
הלל שנרצחה בהיותה רק בת  13וחצי.

הלל נרצחה בקיץ  .2016נערה יפה ,חכמה
ואהובה שחזרה מהופעת ריקוד ,ונרדמה
בשמחה במיטתה בביתנו בקרית ארבע.
אבל השמחה הופסקה .רק האיר הבוקר
ומחבל בן  17חדר אל הבית וטבח .מחבל
מכפר שכן .כמה אומץ ועזות מצח .לפרוץ
לבית באור יום .לדקור נערה ישנה בשלווה.
מאז העולם שונה ,הפוך ומסובך .בדמייך חיי.
מאיפה אפשר לשאוב את הכוחות הללו.
הכוח לקום ולהתחדש .הסיפור אינו רק
שלי ,כל אחת עם המשא שלה ,משא אישי
לא פשוט .תרמיל מלא בכאב ,בסימני
שאלה ,שברים ורסיסים .הדרך ארוכה.
וכמו שכתבה פעם נעמי שמר" :ובחצות,
הביתה את הדרך
קשה לך למצוא ,מתוך החשיכה אנחנו
מבקשים לקום מחר בבקר ולהתחיל
מבראשית".
איך מתחילים מבראשית .וחשבתי על
הב-ראשית ,שתי ה"ראשיות" האלו שאנחנו
פוגשים על אם הדרך .אולי יש מצבים
של התחלות יפות ,פשוטות ומתוקות,
6
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כמו ילד שמתחיל בשמחה כתה א' ,אהוב
ומחובק .כמו מפגש עם חתן וכלה צעירים
ואוהבים .אבל יש סוג אחר של התחלה,
מתוך מעמקי הכאב ,הקושי ,מתוך עומק
הייסורים והחשכה .גם ברגעים כאלו יש
צורך למצוא את העוגן להתחיל מחדש.
לא לוותר עד שיימצא החבל שדרכו ניתן
לטפס לעבר ראשית חדשה" .לקום מחר
בבקר עם שיר חדש בלב ,לשיר אותו בכוח
לשיר אותו בכאב" .לשיר אותו למרות
הכאב.

חשבתי על שמחת תורה ,סיומה של
התורה והתחלתה המיידית .ללא נשימה.
מסיימים-מתחילים .הכל רציף ומהיר .רגע
עוד קראנו בסוף ספר דברים " -לעיני
כל ישראל" ורגע אחר "בראשית ברא".
והמדרש המקסים שמוצא את האות
ל' ומדביק אותה לאות ב' ומוסר לנו
באהבה לב .אולי הידיעה שההתחלה
אינה מנותקת ,אין ציפייה להתחלה
מכלום ,יש הבנה שאנו מתחילים אבל
באמת ממשיכים ,עם המטען ,הקושי,
אבל עם הלב .הלב עבורי הוא ה"ישראל"
 החיבוק שהעם נותן .הכוח להתחילנובע משם .מההבנה שאנחנו חלק מסיפור
אדיר .הקרבנו קרבן קשה ואכזר ,ילדה
תמה .הקרבן הוא חלק מהיותנו ישראל.
האמונה עדיין נמצאת ,שותתת ופצועה,
אבל נמצאת יחד בלב של כולנו .השנה
זכינו להכרה אדירה מהעם כולו ,אנשים
שבכו יחד אתנו ,בכו וחיבקו והבינו
שיש כאן סיפור ,והסיפור הוא של כולנו.

אנשים שנתנו לנו את הלב באהבה רבה,
מאפשרים לנו רגעים של יציאה מהחושך,
הבנה שבתוך המצב הרקוב עדיין נובט
לו נבט זעיר המתחיל מחדש .אתגר
אחר ,ללמוד את ההתחלות האחרות
הפחות זוהרות .להתחיל אט אט לפסוע
בשביל חדש.
הלוואי וכל אחת תזכה לחיבוק קטן,
ל"לב" שמגיע מאדם אחר ,למבט ,הבנה
ותמיכה בסבל האישי ובמצוקה .הרווקה
המבוגרת ,העקרה והגרושה .החולה
והמתמודדת .הלוואי שנוכל רק להביט
סביב וקצת לתמוך ,בזכות זה שאנו
כולנו ישראל .ואז ,מתוך כל זה ,שנזכה
ליכולת להתחיל מחדש .למרות הכל.
ואולי בגלל הכל.
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מה יקרה
הצגה של תיאטרון אורנה פורת בבקעת הירדן  /י"א בחשוון  31באוקטובר

ההצגה "פרצוף חמוץ" של תאטרון אורנה פורת ,על מלכה מאוד לא מרוצה ,שכל הזמן
רק מתלוננת ,כועסת ורוגזת על כל דבר ,ובטוחה שבממלכה האחרת ,זאת שמעבר לנהר
 החיים אחרים לגמרי .אבל אז מגלה המלכה שלא כל הנוצץ זהב ,שהדשא של השכן לאבהכרח ירוק יותר .בהיכל התרבות של בקעת הירדן בשעה  .17:30מתאימה לילדים בגילאי
 ,4-12מחיר כרטיס .₪ 30 :לפרטים והזמנת כרטיס02-9941410 :
סרט ושיחה עם יותר בהר חברון  /ה' בחשוון  1בנובמבר

לקראת חג הסיגד" ,שמגלוץ' (המגשרות)" ,סרטם של מורדי קירשנר ונעם דמסקי .סיפורן של שלוש
נשים שעלו מאתיופיה והשתלבו בחברה הישראלית .לאחר התפרצות הזעם בשנת  2015כל
אחת מהן מנסה להובילשינוי בקהילה בדרך של עשייה אופטימית .הקרנת הסרט תתחיל ב20:30-
ולאחריה שיחה עם היוצר מורדי קירשנר .לרכישהwww.hrhevron.co.il :

יום רביעי |  1בנובמבר

שבת חיי שרה
שבת חברון

גם
ום השנה  3סעודות שבת מ
פו
אר
ות
ב
או
הל
חב
"ד
חב
רון
בתשל מסובסד 99
ש"ח (מחיר מלא  380ש
"ח)
ב
חס
ות
ב
ית
חב"ד חברון

בשנת היובל לשחרור חברון

לאחר צפיה ארוכה התבשרנו ב"ה על
אישור לבניה יהודית בחברון -נעלה
כולנו להזדהות ,לתמוך ,להכיר ולהיות
שותפים במשימה הגדולה של בניין עיר
האבות והאמהות!
במהלך השבת יתקיימו שיעורים,
הרצאות ודיונים

שימו לב להסדרי האירוח:
אורחים מגיל  18ומעלה מוזמנים לאירוח
הציבורי (בתשלום ,ההרשמה חובה) :לינה
בבתי הספר ,ארוחות מלאות בחדרי האוכל.
ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים
ובחניונים בחברון (אין צורך להירשם).

ה מספר
מוקומות
מ גבל

כ"א -כ"ב חשוון תשע"ח 10-11/17
בתוכנית
תפילות ברב עם החזן דב הלר וחזנים נוספים,קבלת שבת בנוסח
קרליבך ,עונג שבת ומפגשים עם רבנים ,שרים ,חכי"ם ,ואישי
ציבור,סיורים באתרי חברון" ,טיש" והרצאות מרתקות ועוד

בשבת חיי שרה מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים,
כולל אולם יצחק!

בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי
מורים או אחראים | מוזמנים לפנות
למטה האירוח.
הסעות בתשלום מירושלים,
בניני האומה ,בשעה .13:30
קו  201של אגד תעבורה מתוגבר (ללא
הרשמה) יוצא ביום שישי מבניני האומה
בשעות  .14:00 - 9:30לאור נסיון העבר,
כדי למנוע חילול שבת ,אנו ממליצים
ומבקשים מהציבור להקדים להגיע
לחברון כבר בשעות הבוקר.
ברוכים הבאים!
הציבור מתבקש לשמור ולהקפיד

להרשמה בקלות (חובה) www.2hebron.co.il
בין השעות  9:00-17:00מטה אירוח  02 - 9965333שלוחה 3
היישוב היהודי בחברון | חב"ד חברון | מנהלת מערת המכפלה |

לזכות חיים צבי בן שולמית

הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים  -חברון
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מה קורה?
1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

יובל לבקעת הירדן בשבוע שעבר התקיים
בבקעת הירדן האירוע הממלכתי לציון 50
שנות התיישבות בבקעה בהשתתפות ראש
הממשלה בנימין נתניהו .האלפים שהגיעו
נהנו מהופעות של נתן גושן ,מוקי ,עמיר בניון
ואריאל זילבר .ראש מועצה אזורית בקעת
הירדן ,דויד אלחייני ,אמר בדבריו כי הבקעה
הינה סיפור הצלחה כלל ישראלי חוצה
מחנות ומגזרים ,המאגד בתוכו את סיפור
החלוציות וההגשמה של התנועה הציונית
לדורותיה" .הבקעה היא חגורת הביטחון של
מדינת ישראל לאיומים ממזרח ,אך גם חגורת
ביטחון כלכלית לחקלאות" ,חזר והדגיש
אלחייני .ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר
באירוע" :אם אנחנו לא נהיה בבקעה ,איראן
וחמאסטן יהיו כאן .בקעת הירדן תמיד תהיה
חלק ממדינת ישראל ,נמשיך לשמור עליה
ולחזק אותה .כל המרחב הזה צריך להיות
אזור של שלום ושגשוג למען כל עמי האזור".
לאחר דבריו ,הפתיעו ילדי הבקעה את ראש
הממשלה והעניקו לו סלסלת תמרים וזר
פרחים . 1
נפרדים מקצין הגמ"ר השבוע נערך בשילה
הקדומה ערב פרידה מיוחד ומרגש מסא"ל
מקי סיבוני ,קצין הגמ"ר של פיקוד מרכז.
סיבוני שירת בפיקוד מרכז זה כ 13-שנה,
ומילא שורה של תפקידים בהם עסק בקשר
ובסיוע בין פיקוד מרכז להתיישבות .בתקופת
שירותו פעל מקי להידוק הקשר והיחס
בין הצבא וההתיישבות .דאגתו הגדולה
לאתרי התיירות ולמקומות הקדושים ביו"ש
סייעה רבות למטיילים ולמתפללים באזור.
באירוע הפרידה נכחו מאות אנשים ,ראשי
ההתיישבות ,אנשי ביטחון ,קב"טים וקציני
הפיקוד .אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי ,מפקד
אוגדת איו"ש תא"ל ערן ניב ,רמ"ט פיקוד מרכז
תא"ל עופר וינטר ,יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה,
מזכ"ל אמנה זאב זמביש חבר ,מנכ"ל מועצת
יש"ע שילה אדלר ,קב"ט מועצת יש"ע שלמה
וקנין ,יו"ר ועדת ביטחון של מועצת יש"ע וראש

המועצה המקומית קדומים חננאל דורני .וקנין
בירך בשם הקב"טים ואמר" :מקי נקט בגישה
של האחריות המרחיבה ולקח תחת חסותו
תחומים רבים שמעבר להגמ"ר" .אנשי היישוב
היהודי בחברון העניקו לסיבוני ציור של מערת
המכפלה שצויירה בידי תושב חברון שמואל
מושניק . 2
ברכה בחינוך שר החינוך נפתלי בנט ,הגיע ביום
שלישי לטקס חנוכת שני בתי ספר ביישוב
הר ברכה שבשומרון .עד לאחרונה שוכנו
בתי הספר בקרוואנים ,ובהשקעה כספית
של משרד החינוך הוקמו מבנים חדשים
המשמשים יותר מ 600-תלמידים .השר בנט
אמר בטקס כי "הצעד הבא בחזון ,זה יישוב
שהופך לעיר של  30,000תושבים .תדעו
שאתם הייתם פה הראשונים החלוצים" .השר
הצטרף לראש המועצה ולמחאת ההורים
השכולים ופנה לראש הממשלה בסוגיית
הכבישים העוקפים" :יש סכנה בחלק מכבישי
יהודה ושומרון .יש פתרון ,זה נקרא כבישים
עוקפים זה לא צריך להיות עניין של ימין
ושמאל .זה החובה הבסיסית של מדינה כלפי
אזרחיה" . 3
סטודנטים משפצים כפר הסטודנטים ביישוב
"פני קדם" זכה לסיוע של כח עבודה צעיר
ואיכותי  . 4במסגרת "שבוע עבודה" שנערך
בסמוך לתחילת שנת הלימודים ,הגיעו
סטודנטים מכל רחבי הארץ הגרים בכפרי
הסטודנטים של "קדמה" ,במטרה לשפץ
ולשפר את פני כפר הסטודנטים ביישוב .ראש
המועצה שלמה נאמן אמר" :אני מברך את
היוזמה וקורא לעוד ועוד סטודנטים לבוא לגוש
עציון ולתרום לפיתוחה ולבנייתה".
כוננים בהר חברון במועצה אזורית הר חברון
שודרגה בסוף השבוע יחידת כונני רפואה
חדשה המונה שישים כוננים .הכוננים
החדשים פזורים ביישובים והם משמשים
ככוח תגובה ראשוני בכל סוגי האירועים.
באירוע הסיום חולקו לכוננים מכשור רפואי
מתקדם כולל מכשירי החייאה ,דפרבולטור,

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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ערכות לידה ובלוני חמצן תרומת ארגון "הצלה
ללא גבולות" .באותו מעמד נחנך גם אמבולנס
ממוגן ירי חדש שיוצב ביישוב עתניאל ,ככונן
איזורי ,פרי שיתוף הפעולה של מד"א ו"הצלה
ללא גבולות" .בטקס שהתקיים השבוע נכחו
מנהל מרחב נגב במד"א איציק אלפסי ,יו"ר
ארגון 'הצלה ללא גבולות' חנן מלכה וקב"ט
מועצה יש"ע שלמה וקנין .ראש המועצה
יוחאי דמרי העניק בטקס תעודות הוקרה
לארגון 'הצלה ללא גבולות' על תרומתו וכן
הודה לארגון מד"א ולשלמה וקנין ואמר:
"המהלך הוא המשך חיזוקו של מערך הביטחון
והרפואה בהר חברון".
ידידי קרנ"ש קבוצת אוסטרלים החברים
בארגון ידידים של היישובים ביש"ע ,נטעה
השבוע  40עצים בכיכר המרכזית של שכונת
אלוני שילה שבמזרח קרני שומרון  . 5נטיעת
העצים נעשתה בסיוע המועצה המקומית
וצוות הגינון של החברה הכלכלית של קרני
שומרון .מדובר בקבוצה השנייה בתוך שבוע
של ידידי ישראל המבקרים בקרני שומרון.
ראש מועצת קרני שומרון יגאל להב" :אנחנו
מודים לידידינו שמגיעים אלינו מעבר לים
ומקווים שההתפתחות שהם רואים כאן ,בקרני
שומרון ,תהפוך אותם לשגרירים נאמנים של
ההתיישבות ביהודה ובשומרון באוסטרליה,
בהולנד ובכל מקום אחר בעולם".
נותנים כבוד לתורה באירוע רב משתתפים,
הוכנס ספר תורה ראשון למכינת בני דוד
במעלה אפרים .בסיום כתיבת האותיות
השתתפו ראש המועצה שלמה ללוש ,רב
העיר הרב אליעזר בראון ,ראש המכינה ,צוות
הרבנים ומשפחת התורם .את ספר התורה
נשא הרב אלי סדן ,ראש מוסדות 'בני דוד'
בתהלוכה שמחה שצעדה ברחובות מעלה
אפרים .ספר התורה הוכנס לבית המדרש של
המכינה לארון הקודש שהובא מעלי והיה ארון
הקודש של המכינה בעלי מיום הקמתה וכעת
עבר למעלה אפרים.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן ,אסף קרדש
תמונות :בועז יהונתן יעקב ,מרים אמיתי ,דף הפייסבוק של המוא"ז גוש עציון ,עמותת
קדמה ,הגמ"ר פיקוד מרכז ,רינה אריאל הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

