יובל

ה
התיי

ות ח
שב וגגת

חשוון תשע"ח

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

יש”עמדה
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6

שמואל ברק
חלק א'

מדור
המייסדים

האמירה צריכה להיות ברורה – ארץ
ישראל כולה שלנו ,על שכנינו ועל
הקהילה הבינלאומית להשלים עם
עובדה זו .פתרון שתי המדינות מעולם
לא היה ריאלי .הוא נבע מייאוש ישראלי
בקרב השמאל ומנהיגיו ,ממבט שגוי על
המציאות והוא תוצאה של אי הבנת
השאיפות הלאומיות של הערבים.עלינו
לפעול להקמת יישובים בכל מרחבי
יהודה ושומרון וארץ ישראל ,ולהציב חזון
ברור לעתיד – החלת ריבונות ישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .בכך
נעמיד בפני העולם את עמדתנו הנצחית
 אנחנו כאן כדי להישאר .השבועבישעמדה – יו"ר מועצת יש"ע הנכנס
חננאל דורני על האתגרים והמשימות
שנכונו להתיישבות בעתיד

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:02
16:22
16:11

יציאה
17:20
17:21
17:19

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:18
16:19
16:15

יציאה
17:17
17:19
17:22

מתנחלות
ברשת

היום אני מבינה,
עשינו טעות גדולה

8

מה
קורה

יו"ר חדש
למועצת יש"ע

על הפרשה  -חיי שרה

ניסיון קניין מערת המכפלה
מאז ומתמיד

כ

מדומני ,שאת שילוב החזון והקדושה
לחיי המעשה ,ניתן ללמוד מהנהגתו
של אבי האומה – אברהם אבינו,
בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים",
המתבררת בפרשתנו פרשת חיי שרה,
הלא היא שבת חברון.
על פי חלק מהמדרשים והמפרשים ,קניין
מערת המכפלה ,שלכאורה היה הליך
רכישה רגיל של חלקת קבר עבור קבורתה
של שרה ,היה ניסיון נוסף בין הניסיונות
שהתנסה אברהם אבינו .ננסה להאיר
נקודה מרכזית בדברי חז"ל בהבנת הניסיון
בקניין המערה .לאחר ניסיון העקידה ,זכה

הרב הלל הורוביץ

ראש מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים ואיש חברון

אברהם אבינו לעלייה רוחנית של עומק
אמונה והתבטלות לה' ,כפי שהתורה מעידה
עליו" :עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה".
אולם בשיא הגובה הרוחני מתבשר אברהם
אבינו על פטירתה של אשתו שרה .נרשה
לעצמנו לרגע לדמיין את אברהם ברגעים
אלו :מדרגתו הרוחנית לאחר העקידה בשמי
שמיים ,הוא קדוש וטהור ,ויחד עם זה יש
את האבלות ,הכאב והבכי על האבידה
הגדולה בהסתלקותה של שרה .הרי היינו
מצפים שהפרשה תיפתח ברגעים אלו,
בתיאור רוחני המספר על אברהם שהולך
ומתבודד באוהלו ,שופך שיח תפלה לבורא
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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בס״ד

התנערי מעפר קומי
השבוע אושרה ,בשעה טובה ,התכנית של היישוב עמיחי שבשטח המועצה האזורית
בנימין והעבודות במקום כבר בעיצומן .היישוב עמיחי נבנה לאחר מאבקם הנחוש של
תושבי עמונה כפתרון למפונים אשר מחכים כבר זמן רב למעבר לבית קבע.

יו"ר מועצת יש"ע חננאל דורני

אגרת לתושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן

ישעמדה
תושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן היקרים,
בפתח דבריי ,אבקש להודות ליו"ר מועצת
יש"ע הפורש ,אבי רואה ,על שהשכיל להנהיג
את ההתיישבות בשנים האחרונות בתבונה
ובאחריות והמשיך את פיתוחה ושגשוגה ,גם
בשנים לא פשוטות בזירה המדינית.
נפלה בידי הזכות וההזדמנות להוביל את
מועצת יש"ע בשנים הקרובות .האתגרים רבים
ואני תפילה שהקדוש ברוך הוא יצליח דרכי
בכל מעשיי ונזכה לראות את אור הגאולה
השלמה הבוקע ועולה.
מזה כעשור אני משמש כראש המועצה
המקומית קדומים וכחבר הנהלת מועצת
יש"ע ,ומנסה בכל מאודי לקדם את פיתוחה
וביסוסה של ההתיישבות.
מעשינו הם אינטרס לאומי .מאז עליית
תלמידי הגר"א והקמת התנועה הציונית,
מעשה ההתיישבות הוא זה המבסס את
אחיזתנו בארץ ישראל בצורה החזקה ביותר.
זכותנו על הארץ מתבססת בראש ובראשונה
על זכותנו ההיסטורית ,זו אשר אנו קוראים
עליה בפרשות השבוע האחרונות .רק הכרה
בזכות היסטורית זו היא שהביאה להצהרות
בלפור לפני מאה שנה ולהחלטה בוועידת סן-
רמו שבאה בעקבותיה ,החלטות אשר עיגנו
את זכותנו ההיסטורית בתשתית משפטית
בינלאומית .לדאבוננו ,לאורך השנים חל
כרסום בהכרה הבינלאומית הזו ,כרסום שנבע
מפחד ואינטרסים מחד ,ואלימות והסתה מצד
הערבים ,מאידך.

האמונה בצדקת דרכנו היא הנותנת לנו
תוקף מוסרי להתיישב בתל אביב ,בירושלים,
בחברון ובבית אל.
עם זאת ,האתגרים רבים ואל לנו לנוח על
זרי הדפנה .אמנם הממשל הנוכחי בארה"ב
מסתמן כידידותי ומהווה חלון הזדמנויות
לקידום האינטרסים החיוניים של מדינת
ישראל גם בתחום ההתיישבות ,אך נכון
לעכשיו ,הסכר שעצר את הבניה בשנים
האחרונות עדיין לא נפרץ ותוכניות בנייה רבות
עדין תקועות ללא אישור .האתגרים העומדים
לפנינו הם רבים ,נפעל לקדם תכניות ולבנות
בכל מקום ללא מגבלות מדיניות ולהקים
יישובים חדשים בכל המרחב .ההיסטוריה
הוכיחה שכאשר ממשלת ישראל נחושה
ועומדת על שלה ,היא מצליחה להתמודד
מול לחצים וקשיים והעולם מכבד אותנו יותר.
אנחנו ,תושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן,
יודעים שהסיכוי לשלום אינו בוויתורים
ובהקמת מדינת טרור ח"ו ביהודה ושומרון.
אין מקום בארץ ישראל לשתי תנועות
לאומיות סותרות ,וממילא ,חבל לשגות
באשליות שסיבוב נוסף של משא ומתן
עקר יקדם את השלום.
השנה ציינו יובל לשחרור חבלי מולדת ולשיבת
עם ישראל לערש הולדתו של עמנו ,מקומות
בהם הילכו אבותינו ואמותינו ואחריהם מלכי
ישראל ויהודה והחשמונאים .את פריצת
הדרך לחידוש ההתיישבות עשו החלוצים
בכפר עציון ,חברון ,מחולה ,עפרה ,קדומים,

אלון מורה ועוד יישובים .זכינו להקים יישובים
רבים והגענו להישגים מרשימים וכיום חיים
כחצי מיליון תושבים ביהודה ושומרון ,ורעיון
שתי המדינות (שיש המתעקשים עדיין לראותו
כחזון הציוני הנוכחי) רחוק מאי פעם.
האמירה צריכה להיות ברורה – ארץ
ישראל כולה שלנו ,על שכנינו ועל הקהילה
הבינלאומית להשלים עם עובדה זו .פתרון
שתי המדינות מעולם לא היה ריאלי .הוא
נבע מייאוש ישראלי בקרב השמאל ומנהיגיו,
ממבט שגוי על המציאות והוא תוצאה של
אי הבנת השאיפות הלאומיות של הערבים.
עלינו לפעול להקמת יישובים בכל מרחבי
יהודה ושומרון וארץ ישראל ,ולהציב חזון
ברור לעתיד – החלת ריבונות ישראלית
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .בכך נעמיד
בפני העולם את עמדתנו הנצחית  -אנחנו
כאן כדי להישאר .ככל שנהיה נחושים בצדקת
דרכנו ,נשפיע ,נחזק ונחדיר רוח גדולה של
עשייה ובניין הארץ והאומה כולה.
כשליח ציבור ,אפעל יחד עם חבריי בנחישות
ובתבונה כדי להביא לכך שממשלת ישראל
והעומד בראשה יממשו את המדיניות הלאומית
והציונית אשר לשמה הם נבחרו.
לסיום ,אני קורא לכל חבריי ראשי הרשויות
ולכל מי שההתיישבות יקרה ללבו – הבה
נשלב ידיים ונשנס מותניים .ביחד נפעל לטובת
חיזוקו ושגשוגו של מפעל ההתיישבות החשוב
שהוקם ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
חזק ונחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו!

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתו השבוע עם יו"ר מועצת יש"ע חננאל דורני
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ניסיון קניין מערת המכפלה  -מאז ומתמיד
עולם .ומה עם הקבורה ומה עם הקניין?
בשביל זה יש את אליעזר עבדו הנאמן,
שיכול לדאוג לכל צרכי הקבורה וההלוויה,
לרכוש את המערה מידי עפרון ולהוציא את
אברהם מהאוהל רק לשעת הקבורה ,הרי לא
ראוי לאיש קדוש "להתבזות" במשא ומתן
והתעסקות בעניינים שאינם שייכים לקודש
העליון .אבל לא כך מתארת לנו התורה את
הנהגתו של אברהם אבינו .אברהם ,דווקא
מתוך הימצאותו בגובה הרוחני העליון ,מבין
שיש כאן ניסיון ביחס שלו לקניין אדמה בארץ
ישראל .הוא מלמד אותנו שקניין אדמה בארץ
ישראל הוא המשך ישיר לעלייה בקדש לאחר
העקידה .ההתעסקות וההתאמצות האישית

המשך מעמוד השער

שלו עצמו ,ולא של שליח ,לקניין המערה,
מגלה לנו את ערך הקודש והקדושה בקניין
הארץ .ידוע הסיפור שסיפר הרב נריה זצ"ל
על מרן הרב קוק זצ"ל ,שכשהוזמן הרב לטעת
עץ במושבה מגדיאל (הוד השרון של היום),
הניח בצד את המעדר ובשתי ידיו הקדושות,
ללא הפסק וחציצה חפר את הגומה ונטע את
העץ .ללמדנו את גודל הקדושה וההתדבקות
בה' בקניין ונטיעה באדמת הארץ .להשלמת
נקודה זו אפשר להזכיר את דבר רבי על ר'
חייא בגמרא" :כמה גדולים מעשי חייא" .שהיה
מלמד תינוקות של בית רבן חמישה חומשי
תורה הכתובים על קלף כשר .ובכדי לחזק את
לימודם ,הבנתם וחיבורם לתורה ,הוא טרח

בעצמו ו"התבזה" בכל שלבי הכנת התשתית
ליצירת הקלף ,ולא הסתפק בשליחת הגבאי
לקנות חומשים הכתובים על קלף .ללמדנו
את ערך החיבור של הפרטים הקטנים אל
התורה והקדושה ,כדי שלא תשכח תורה
מישראל .אותה הנהגה שלמדנו מאברהם
אבינו כשקנה את מערת המכפלה.
הדברים נכתבים לעילוי נשמתו הטהורה של
חברינו ומורינו היקר הרב ישראל רוזן זצ"ל
שהסתלק לבית עולמו בשבוע שעבר בי"ג
בחשוון .הרב רוזן ,כראש מכון צומת ,שילב את
גדלותו בתורה עם חיי המעשה ,אחריות מיוחדת
של חזון ומעש וזכה לחבר את החיים המעשיים
אל ההלכה הרצופה היונקת מהררי קודש.

www.yakir1.co.il | 050-5382852
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סיפורו של שמואל ברק

 //מראיינת :עדי מלט
גבעת ארנון ,מקום המחבר בין הר ובקעה ,על
רכס איתמר מזרחה .אנו נפגשים עם שמואל ברק,
"הסבא של הגבעה" שמגולל לנו סיפור ייחודי על
התיישבות חילונית אשר התחילה בעמק יזרעאל
ונטעה שורשים באדמת ההר .החלוציות ,החקלאות
והחיוך התמידי המאפיינים את שמואל נפרסים
לפנינו בסיפורו האישי והמרגש.

הר הבית בידינו
נולדתי בשנת  1948ברומניה למשפחה יהודית
ציונית .כשהייתי בן שנתיים משפחתי עלתה ארצה
והגיעה ל"שער העלייה" ,מקום המרכז את כל
העולים מכל המדינות אשר חפצה נפשם להידבק
בארץ הקודש .היו שם אנשים ממוצא תימני ,הונגרי,
תוניסאי ואשכנזי ,ממש מכל תפוצות עם ישראל.
משם שלחו אותנו למעברה בנהריה ,שם גדלתי
כל חיי .כשהייתי בן  19התגייסתי לחיל האוויר,
וראיתי כיצד פורצת לה מלחמת ששת הימים.
בתור פרחי טיס לא השתתפנו במלחמה עצמה,
אך הקורס שהיה לפנינו כבר לחם בירושלים.
לאורך כל המלחמה ישבנו צמודים לטרנזיסטור,
וכשמוטה גור הכריז שהר הבית בידינו ההתרגשות
באוויר הייתה עצומה וכולנו פרצנו בבכי משחרר.
הסיפורים ,השירים וכל האווירה בביתי תמיד סבבה
סביב ירושלים וארץ ישראל .היה זה מעגל שנסגר
עם שחרור חלקים כה נרחבים מהארץ ,וכמובן
עם שחרור ירושלים.

אוהל ארץ ישראל
בשנת  1970התחתנתי עם בחירת ליבי שרה
והקמנו את ביתנו בנהריה ,המקום הכי טבעי לנו.
בתקופה זו סיימתי את לימודיי כמהנדס מכונות
והתחלתי לעבוד בחברת "רפאל" .העבודה הייתה
מרתקת והחשיבות בשמירה על ביטחון המדינה
היה המנוע של עבודתי במשך שנים רבות .בזמן
הסכמי אוסלו התחלנו להרגיש איך המדינה
נשמטת מתחת לרגלנו ,איך במו ידינו אנו מוסרים
אותה לאויב .מתוך אמירה של חיבור לארץ קמה
חבורת חקלאים מעמק יזרעאל והקימו אוהל
מחאה שאליו הצטרפנו ,כמה חברים מנהריה
ומערים נוספות .בכל יום הגענו למאהל והרמנו
דגל של חלוציות  -לא ניתן לפגוע באדמת ארץ
ישראל .מארגן המחאה היה דוד כנעני מכפר
יהושע ,אליו חברו חלוצים נוספים כמו אהוביה
טבנקין מעין חרוד ,פרץ הרליך מתל עדשים,
חוזקה מנהלל ועוד .לקבוצה זו היה חשוב להביע
את הקשר לארץ לא רק במילים ומחאה ,וכך יצאנו
לשומרון כדי להיפגש עם השטח עצמו ,זו הייתה
נסיעה קצרה עם מרחק נפשי עצום.
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גבעה  777בימיה הראשונים

מדור
המייסדים

גבעת ארנון – חלק א'

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 :

חלוצים ומתיישבים
השילוב של קיבוצניקים ,חילונים ומבוגרים עם
אנשי ההתיישבות בשומרון היה מדהים ,היה זה
חיבור מיוחד במינו .הצלחנו להבין איך אנשים
ממשיכים להיות חלוצים גם מאה שנים אחרי
שקמו המושבים בעמק .בכל שבוע יצאה משלחת
מטעם חברי האוהל ,אשר הגיעה לחזק את
היישוב גנים ,כדים ,חומש ושאנור שהיו קרובים
אלינו מצפון ואט אט נכנסנו לעומק השומרון.
באחד מימי הנסיעות שלנו הגענו ליישוב איתמר
ונטענו שדרת עצי נוי במרכז היישוב ,משם
המשכנו מזרחה על רכס איתמר עד שהגענו
לגבעה נישאה בגובה  851מטר מעל פני הים
הצופה אל עמק שכם .הר גריזים והר עיבל
נישאים אל על ונשמתי נעתקה .הרגשתי שאני
נשאב למראה הזה .בחור שהתגורר שם ניגש
אליי ואמר שזוהי "חלקת אלוקים" ,היה זה ביטוי
מדויק למה שחש ליבי.

מדיבור למעשה
הזיק הראשוני של ההתאהבות בלב השומרון ניצת,
ומשם בכל הזדמנות שניתנה לי הגעתי לבקר,
לעזור ולהתנדב על ההר .בשנת  1998הרגשנו
ששלטון נתניהו עומד להתפרק וזו ההזדמנות
למעשה ציוני כל עוד יש ממשלת ימין בכנסת.
החלטנו לעשות מעשה התיישבותי ,להעביר את
החזון הציוני והתמיכה החיצונית להתיישבות
למעשה של ממש .החלטנו לקרוא לגרעין בשם
"חי"ל" – חוסן יהודי לישראל ,זה מה שהרגשנו.
הפגישות של הגרעין הפכו מתכנון הפגנות
לחשיבה על פרטי ההקמה של מקום חדש.
פנינו ל'אמנה' והם הציעו לנו מספר נקודות ,ליד
שילה ובמרחבים שונים אך אני התעקשתי שאני
חייב לראות את שכם מחלון ביתי .הקשר לשכם,
ההיסטורי והעכשווי היה אבן דרך משמעותית
בבחירת מקום היישוב שלנו .ביום בהיר הגענו
מספר חברים מהגרעין להיפגש עם נציגי מזכירות
איתמר ורב היישוב הרב נתן חי ,יחד צעד אחר
צעד .הם עזרו לנו לבחור את המקום על הרכס
ואת ההחלטות החשובות הראשונות להקמת
נקודה חדשה שמצד אחד קשורה ליישוב איתמר
ומצד שני מאפשרת צורת חיים שונה מהיישוב.
בכל זאת היינו גרעין חילוני לגמרי ,בכל הרישומים
נקראנו בשם שכונה ג' גרעין חי"ל.

השם הקליט התחבב על כולם .ב 24-בנובמבר
 1998יצאה משאית עם מכולה שרכשתי בחיפה,
והיעד שהיה רשום לנהג המשאית היה כפר תפוח.
כשהגענו לשם הסברתי לו שזה לא בדיוק לתפוח,
אלא עוד מספר קילומטרים צפונה .הנהג המשיך
לנסוע וכשעברנו את היישוב איתמר במעלה
הרכס הוא התחיל לכעוס .ירד מהמשאית ואמר
שהוא מניח את המכולה במקום הזה .ברגע זה
חשכו עיני והתחננתי לפניו שנותרו עוד דקות
מעטות עד למקום היעד אך הוא סירב להתקדם.
במחשבה מהירה הוצאתי שני שטרות של מאה
שקלים ,הנהג התפשר והמשיך עד שהגענו אל
החברים שחיכו לנו בשמחה והתרגשות .יום זה
נקבע כיום הקמת הגבעה ,המבנה הראשון הגיע
למקומו על ההר.

המשאית
התחלנו את דרכנו בלי תנאים בסיסיים ובכל
הזדמנות שדרגנו את מה שהיה .הבאנו משאית
וחיברנו אליה סככה ששימשה כמרכז החיים שלנו,
בכל פעם השארנו שומר מהגרעין ומתנדבים
שבאו לעזור ,אף אחד עוד לא העתיק את מקומו
למגורים של ממש .מספר פעמים קרה שבמהלך
הלילה הגיעו חיילים ודרשו ממנו לפנות את
המקום .לעיתים העברנו את הדברים וחזרנו
מיד לאחר מכן ,ולעיתים נאלצנו להתחבא מפני
החיילים שחיפשו אותנו .אנשי אמנה בדקו אותנו
כל הזמן וראו שאנו נחושים להיאחז במקום.
המשמרת שלי הייתה בכל סוף שבוע .הייתי חוזר
מהעבודה ב"רפאל" ומגיע ישר לשמור בגבעה.
לאחר מספר חודשים עם מכולה ,משאית וסככה
מאולתרת אמנה הביאו ארבעה קרוואנים .היה
זה מאורע מרגש ,בתים של ממש.

מטרים ספורים במאות שקלים
בעזרת חברים מיישוב איתמר ,יוסף טוויטו הי"ד,
בני זגרון ועוד התחלנו את דרכנו בהקמת .777
הנקודה שנבחרה על המפה היא אסטרטגית
בחיבור של רכס איתמר עם בקעת הירדן והיא
מסומנת במפות בגובה  777מטר מעל פני הים,

שמואל ברק מסייר בגבעה

הסכם המאחזים

לך לך

שמענו על גרעין של יוצאי ברית המועצות מאזור
הקריות שרוצים להקים יישוב ,פנינו אליהם ונוצר
החיבור .כעבור זמן קצר הגיעו מספר משפחות
מאותו הגרעין להתיישב ב .777-באותה תקופה
נחתם הסכם המאחזים של ברק ודרשו מאתנו
להתפנות לגבעה במיקום אחר .היה זה לילה
חורפי של חודש נובמבר ונותרו לנו מספר שעות
עד שיפנו אותנו בכוח .מתוך הלחץ והמהומה
החלטתי שאין אנו יכולים לנטוש את המקום
וכתבנו כתב הסכמה מול 'אמנה' שנותנים לנו
להחזיק באדמות החקלאיות שהתחלנו לחרוש
סביב הגבעה .היה זה הסכם קריטי שנתן לנו זכות
על האדמות פה באותה תקופה וזה מה שעזר לנו
לחזור ולהתיישב פה בהמשך.

אחרי הפינוי הגעתי למסקנה שארץ ישראל קוראת
לי .לא היה לי נכון להגיע מרחוק בכל פעם ,החיבור
והאהבה שלי לשומרון רק התעצמו מפעם לפעם.
החלטתי שאני עוזב את עבודתי ב"רפאל" ,מקום
עבודה נהדר עם משכורת נאה .היה זה משבר
גדול למשפחה כי החלטתי שאני מעתיק את רוב
חיי ,את כל השבוע שלי ,לשומרון ומעתה אהיה
רחוק מהם .יחד עם שני צעירים נוספים שעברו
לגור בגבעה ,התחלנו בעבודות חקלאות ,קנינו
בשיתוף טרקטור ומחרשה והתחלתי את חיי
כחקלאי מתיישב בשומרון .אט אט נוספו צעירים
נוספים והגיעה המשפחה הראשונה למקום כחלק
מגרעין ירושלמי שחיפש יישוב .באחד הלילות נשאר
שומר אחד בשם אריה אגרניוני הי"ד ,לשמור על

יום שלישי
כה' בחשון
תשע"ח
14.11.17
מלון יהודה
ירושלים

הגבעה ומחבלים רצחו אותו .היה זה זעזוע עצום
לכולנו והבנו על כמה קריטית ההתיישבות שלנו
כחבורה ולא רק שומרים בודדים.

לקום מן העפר
לאחר הרצח של אריה הי"ד היינו המומים ושבורים.
אנשי 'אמנה' ,שזיהו את הקושי ,הביאו לגבעה מספר
קרוואנים נוספים וזה מה שנתן לנו את ההרגשה
שאנחנו ממשיכים ,בונים ויוצרים חיים חדשים בקרקע
הזו .יחד עם המאורעות הקשים היו לנו גם אירועים
מרגשים .רן סגל ,שהיה רווק בגבעה ,החליט לעשות
חתונה במקום ולהקים בית על אדמת המקום.
ההתרגשות הייתה בשיאה .השמחה הפרטית של
הזוג הצעיר התחברה עם השמחה הכללית של
הקמת בית ,יישוב ומשפחה אחת גדולה באדמות
השומרון.

המשך בשבוע הבא...

כנס המזכירים והנהגות היישובים

של תנועת ההתיישבות אמנה תשע“ח 2017
 9:00התכנסות
 9:30ברכות
אבי רואה – ראש מועצה אזורית מטה בנימין ,יו"ר מועצת יש"ע היוצא
חננאל דורני  -ראש מועצה מקומית קדומים ,יו"ר מועצת יש"ע
ראובן טל – יו"ר מזכירות אמנה
 9:45השר ח"כ זאב אלקין – השר להגנת הסביבה ,ירושלים ומורשת:
מיליון ,הדרך להשגת המטרה.
 10:15זאב (זמביש) חבר – מזכ"ל אמנה :מיליון ,צו השעה!
• קטע אומנותי – 'פואטרי סלאם' – צביה מרגליות

 10:45מושב ראשון :תכנון
היבטים שונים בנושא תכנון
וכיצד מניעים את המהלכים התכנוניים לקראת מיליון תושבים
חמוטל למפרט – רכזת תכנון ,אמנה:
איפה נכניס אותם? סקירת המצב התכנוני
אדריכל אוריאל רוזנהיים :גוש דן החדש  -מרחב תכנוני בראיה רוחבית

 11:45מושב שני :קהילה

* הכניסה למזכירים
ולהנהגות ישובים
ללא עלות
הרשמה מראש חובה
מספר המקומות מוגבל
** יתכנו שינויים בלו"ז
*** לפרטים נוספים יצחק
0525802156

לפרטים והרשמה (חובה)
www.amanaclick.co.il

היערכות הקהילה ,והאתגרים העומדים בפניה לקראת המיליון
יואב אריאל  -מנהל מרחב צפון בחטיבה להתיישבות:
אבני דרך או אבני נגף? קהילה בדרך למיליון
בת עמי זיידל  -ראש תחום צעירים ונוער ,מכון שדמות ,מכללת אורנים:
כשהקולט קולט שהוא קולט  -על תהליכים חברתיים בזמנים של צמיחה
ליאורה טושינסקי  -יועצת ארגונית:
מי הזיז את הפח שלי – היבטים מערכתיים בהובלת שינויים בקהילה
• קטע אומנותי – 'פואטרי סלאם' – צביה מרגליות
 13:30ארוחת צהריים

 14:30מושב שלישי :צמיחה
כלים ודוגמאות למנועי צמיחה מחוללי שינוי וסיפורי הצלחה
חמדת שני  -מנהלת פרויקטים קהילתיים בעפרה:
עולים על זה  -קליטה עליה כמנוף
בעלי:
גלעד פריגר  -מנכ"ל ומייסד חברת ֵ EPR
המנוע הכלכלי – יזמות ותעסוקה בקהילה
רועי הילדסהיימר  -יו"ר ועדת בנייה בעלי זהב:
סכנה! כאן בונים – אתגרי צמיחה והצלחה

 15:30הרצאת סיכום
בני ביטון  -ראש עיריית דימונה:
מדרום תיפתח הטובה – כיצד מחוללים שינוי במרחב מאתגר?
 16:00סיום
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מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת
/MILNER MOSHEלע"מ

היום אני מבינה,
עשינו טעות גדולה
אני זוכרת היטב את הרגע והמקום בו הייתי
כשהודיעו שראש הממשלה יצחק רבין נרצח,
למרות שהרגע הזה היה שזור בתוך תקופה
מלאת תהפוכות בחיי.
שנה לפני כן השתחררתי מהצבא והתחלתי
ללמוד יהדות בירושלים ,כשברקע הפגנות
סוערות נגד הסכמי אוסלו .אני ,שיצאתי להפגין
בכיכר מלכי ישראל בעד ההסכמים ,פתאום
מצאתי את עצמי שקועה עמוק בעולם חדש
לחלוטין ,מוקפת באנשים שמעולם לא הכרתי.
לומדת יהדות ותורה ,לומדת את עצמי ,לומדת
אותם .ההליכה ברחובות העיר ירושלים באותם
ימים נעה בין פיגועים נוראיים להפגנות כואבות.
ואצלי היא נעה גם בציר נוסף ,שבין הפנים
לחוץ ,כשאני לומדת ומגלה לאט לאט איפה
נפגשים שני הצירים האלו ,ואיך מצד אחד של
הכיכר אני עוברת לצד האחר ,חוצה את הקווים
שבין המחנות צעד אחר צעד ,ומבררת לעצמי
את עצמי .בשבת בה נרצח רבין הייתי בבה"ד
 ,1ובצהרים של אותו היום הבנתי שהבחור
המקסים שהכרתי לא מזמן ,קצין צעיר מגולני,
יהפוך להיות בעלי ,ובהתרגשות הזאת הוצאנו
את השבת כדי לגלות כמה שעות לאחר מכן
שרבין נרצח .אני לא אשכח את הנסיעה בבוקר
באוטובוס ממצפה רמון לירושלים .לבושה
בחצאית שהחליפה את הג'ינס הנצחי שלי
הכרזתי שאני שייכת למחנה הרוצח ,מבטים
זועמים ננעצו בי במהלך הנסיעה ,ואני  -שעד
לא מזמן הייתי במחנה השלום  -לא הבנתי
בכלל לאיזו מערבולת אני נכנסת 22 .שנים
עברו מאז אותו היום ,וההיכרות שלי עם מה
שמכונה 'מתנחלים' ו'ימנים' הלכה והעמיקה.
 22שנים של ימי זיכרון שבהם מאות אלפי
אנשים מצאו את עצמם על ספסל הנאשמים
על לא עוול בכפם .ימי הזיכרון שסיפרו על
הסתה שקדמה לרצח הפכו למסע הסתה בפני
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עצמם .כלי התקשורת טרחו להביא עשרות
מרואיינים שהשמיצו ,השחירו ,האשימו והכפישו
ציבור שלם בנשימה אחת לצד גינויי הסתה
וקריאה לחשבון נפש ,של צד אחד כמובן ,כי
לסיפור הזה אין שני צדדים .עם השנים נוצר
תהליך מעניין .הצד הנאשם החל לזקוף את
ראשו ולהשמיע את קולו ,והצד המאשים מיתן
במקצת את הצורך הכפייתי להכליל ולהאשים.
תנועות הנוער השכילו לבנות גשר מעל התהום,
ובעצרת השנתית נוצר שיח חדש שכלל הקשבה
במקום האשמות .כדוברת של מועצה אזורית
ביו"ש שמתי לב שמידי שנה אנחנו נדרשים
להוכיח  -כיצד מערכות החינוך שלנו מציינות
את היום? מה עושים כאן עם הזיכרון של רצח
ראש ממשלה בישראל? כיצד מלמדים כאן את
מורשת רבין? חייבת להגיד בכנות ,שלא קל לי
עם התשובות .היום אני מבינה שעשינו כולנו
טעות גדולה .להט המאבק ועוצמת הרגשות
לא איפשרו לנו יחד להבין את גודל המשימה
והמשמעות שהיום הזה מסוגל לו .כשצד אחד
דורש התנצלות עם אצבע מאשימה והצד השני
עסוק בהתגוננות ,ושניהם יחד דורשים חשבון
נפש אבל לא מעצמם ,אנחנו לא לומדים כלום.
אם היינו כמדינה משכילים להפוך את היום הזה
ליום מורשת העם היהודי ,לבירור מי אנחנו,
החל מ"לך לך לארצך" דרך "לא תרצח"  -היינו
מצליחים ליצור תיקון גדול ליום הזה .במקום
זה אנחנו עסוקים במורשת רבין ,מורשת שאת
חלקה  -עם כל הכבוד  -רבים לא רוצים לשמר.
הסכמי אוסלו הם מורשת שעלתה בדם רב ,דם
של קרובי משפחה ,חברים ושכנים .הוויתור על
חבלי המולדת בעד הסכמי שלום לא ממש
מתיישב אצלם עם שום משוואה .כשכורכים את
מורשת אוסלו עם רצח רבין ,מנתקים מיידית
ציבור שלם .באמת ראוי שכל אחד מהמחנות
יעשה חשבון נפש ,בעיקר למען הדורות הבאים.

מחנה אחד חייב להבין שכחלק מאמונתו בעם
ישראל ,בארץ ישראל ותורת ישראל ,הוא
צריך לעסוק ביום הזה בדברים משמעותיים
וחשובים שקשורים להבנה שזו לא דרכנו ,לא
מתוך תחושת אשם אלא מתוך תחושת אחריות
לאומית .והמחנה האחר חייב להבין שאם הוא
באמת רוצה שיעסקו כאן כולם ביצירת סבלנות
וכבוד ,ואיך בשום אופן לא נגיע שוב לרצח ,לא
של ראש ממשלה ולא של אף אחד אחר ,כדאי
שאת מורשת אוסלו והאצבע המאשימה ינתק
מהיום הממלכתי הזה ,ולא יעסוק בהסתה בזמן
שהוא מגנה הסתה.
זכרון הרצח צריך ליצור אצל כולנו מחויבות
לאומית ,ולכן כדאי שכבר מהשנה הבאה יהפוך
יום הזיכרון להירצחו של ראש ממשלתנו יצחק
רבין ליום לאומי ,בו עוסקים במורשת של עם
ישראל דרך כל התחנות שעיצבו ויעצבו את
מהותנו ,מתוך הזיכרון שכולנו שבטים שבטים
שונים זה מזה ,משלימים זה את זה – אחים
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

יו"ר חדש למועצת יש"ע בשבוע שעבר
נבחר ראש המועצה המקומית קדומים
חננאל דורני לכהן כיו"ר מועצת יש"ע
הבא 1
( .)1בשנת  2007נבחר דורני לראש
המועצה המקומית קדומים והוא הוותיק
מבין ראשי הרשויות הפעילים במועצת
יש"ע .בשנות כהונתו כראש המועצה
המקומית קדומים הוא השקיע רבות
בפיתוח וקידום היישוב ,והצליח להביא
לבנייתם של מבני ציבור רבים ושכונות
חדשות במועצה .בשנים האחרונות משמש
דורני כיו"ר וועדת הביטחון של מועצת
יש"ע .במכתב לחברי הנהלת מועצת יש"ע
כתב" :לנוכח אתגרי השעה ,תקוותי כי
אצליח להיות שליח נאמן בדומה לקודמיי,
ראשי מועצת יש"ע בעבר ,לטובת חיזוק
ההתיישבות ופיתוחה .אני נחוש לעשות
זאת אתכם ובעזרת ה' ,יחד נעשה ונצליח".
בתוך כך ,נשיא המדינה ראובן ריבלין
התקשר בסוף השבוע לחננאל דורני
ואיחל לו בהצלחה עם היכנסו לתפקיד
החדש .בשיחה בירך הנשיא ריבלין את
דורני ואמר לו" :אני באמת מאחל לך מקרב
לב שתצליח לשאת התפקיד באחריות
ולתפארת מדינת ישראל ולתפארת עם
ישראל".
אריאל בפריחה השר לביטחון הפנים
ולנושאים אסטרטגיים גלעד ארדן הגיע
לסיור בעיר אריאל יחד עם ראש העיר אלי
שבירו  . 2השר ארדן ביקר באנדרטה על
שם רון נחמן ז"ל ,שם פגש את כל קציני
מחוז שומרון יחד עם ממ"ז משה ברקת.
השר התחייב לראש העיר על חיזוק
התחנה והביטחון האישי של תושבי אריאל,

על ידי תוספת של אמצעים ושוטרים.
השר גלעד ארדן" :שמחתי להגיע לאריאל
בירת השומרון .התרשמתי מאוד מהתנופה
בבניה ובפיתוח שהעיר עוברת .אריאל היא
סמל לפריחה של כל ההתיישבות היהודית
ביהודה ושומרון .אני מחויב להמשך הפיתוח
והבנייה של העיר אריאל ,ואפעל על מנת
שכל השטחים שהוקצו לאלפי יחידות דיור
בעיר אכן ייבנו במהרה".
מתחברים לנגב שר התחבורה ישראל כץ
השתתף ביום שלישי בטקס חנוכת כביש
 316שבהר חברון יחד עם ראש המועצה
יוחאי דמרי  . 3במסגרת השקעות משרד
התחבורה באזור ,נכלל גם שיקום הכביש
המאפשר הידוק הקשר בין הר חברון
ליישובי צפון הנגב ויפתח בפני התושבים
אפשרויות רבות .במהלך הסיור פגש השר
תושבים שביקשו להודות לו על העשייה
הרבה שמורגשת בכבישי הר חברון .ראש
המועצה אמר במהלך הטקס" :אנו מודים
ומעריכים את עבודת משרד התחבורה
ובראשו השר ישראל כץ שממשיך את
תנופת פיתוח הכבישים הנהדרת בארץ גם
ליהודה ושומרון" .השר כץ אמר" :ליישובי
המועצה ישנה חשיבות אסטרטגית
ומהותית וחשוב מכל הבחינות לחזק את
המקום ואת המתיישבים אעשה בתחומי
כל מה שצריך כדי לחזק את האזור".
נתיב בהאצה בכפר עציון צוין בטקס מיוחד
סיום הסמינר ה 300-של הפרויקט הצבאי
"נתיב" .בקורס "נתיב" ,המתקיים דרך
קבע בכפר עציון ,עולים ועולות חדשים
המתגייסים לצה"ל ,עוברים הליך גיור

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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כהלכה במקביל ללימוד מורשת ותרבות
יהודית ,המסייעים להם להכיר את החברה
הישראלית ולהשתלב בתוכה .הטקס
התקיים במעמד ראש מועצת גוש עציון
שלמה נאמן ,שבירך את החיילים והחיילות
המסיימים ואמר" :כאשר חשבו על פרויקט
נתיב ,שייעודו לגייר חיילים בצה"ל ,הייתה
דילמה רצינית מאוד .לגבי השילוב בין
תהליך גיור לבין השירות הצבאי שעלולים
להתנגש ,לבסוף יצאו לדרך בשאיפה
למצוא את הנתיב המחבר בין שני העולמות.
ברוך ה' ,היום כשאנו מציינים את סיומו של
הסמינר ה 300-של נתיב ,כאן בכפר עציון,
אני מאחל לכם שתבואו בעתיד גם לחיות
ולבנות את ביתכם כאן בגוש עציון" . 4
מחזקים את הכוננים בשבוע שעבר
התקיים דינר מיוחד בהצדעה למתנדבי
כיתת הכוננות באפרת ואשר מטרתו גיוס
כספים המיועדים לשיפור הציוד ללוחמים,
ביוזמת קרן אפרת .כיתת הכוננות באפרת
היא מכיתות הכוננות הראשונות בארץ,
וחברי הכיתה מוקפצים לא פעם באמצע
הלילה .חברי הכיתה שיתפו בחוויות
האישיות שלהם כמתנדבים ,וזכו למחיאות
כפיים של למעלה מ 250-משתתפים
באירוע .ראש המועצה המקומית אפרת
עודד רביבי הודה להם על הנתינה
הגדולה ,ואמר" :בחרתם בדרך משונה,
דרך של הקרבה למען האחר ללא גבולות,
כעת זה הערב שלנו לומר לכם תודה" . 5
מנהל הקרן שמיל אטלס סיפר כי בקרוב
יצטיידו אנשי הכיתה ברחפן ייחודי וכי
בכסף שנתרם יירכש ציוד חדש למען חברי
הכיתה.
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הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן ,אסף קרדש
תמונות :עודד בן משה ,מועצת גוש עציון ,אילן ,TPS/דוברות גלעד ארדן ,מירי צחי ,מטה עמונה,
מיכל גולדשטיין ,שמואל ברק הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
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