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מה 
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חברון מחברת את כולם
יומיים לאחר שבת חיי שרה קיימו השבוע ראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת ח״כ יואב קיש 

וח״כ בצלאל סמוטריץ' כנס הוקרה לשרים וחברי הכנסת הרבים שסייעו ופעלו לאישורה 
של תכנית הבניה ברובע חזקיה שבחברון. הכנס התקיים במעמד יו״ר הכנסת יולי אדלשטיין, 

50 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץשר החינוך נפתלי בנט, שר הפנים אריה דרעי, השר זאב אלקין, שרים נוספים וחברי כנסת.

בס״ד

ן תשע"ח ו חשו
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ההתיישבות חוגגת

פרשתנו מתארת לנו התורה את ב
ורבקה לעשו  יצחק  יחסם של 
ויעקב: "ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי 
ַצִיד ְּבִפיו, ְוִרְבָקה אֶֹהֶבת ֶאת ַיֲעקֹב". האמנם 
יצחק אוהב את עשו ואת יעקב לא? או 
שמא גם את יעקב הוא אוהב, אך את עשו 

הוא אוהב יותר? 
עוד יש לשאול, כאשר מתגלה ליצחק ועשו 
שהקדים יעקב ולקח את הברכה המיועדת 
לעשו, מתנצל יצחק ומשיב לעשו "ּוְלָכה 
ְּבִני"? האמנם נגמרו  ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה 
ליצחק הברכות, האם לא ניתן לעשות גם 
לעשו 'מי שברך'? תמיהה שמעלה עשו 

עצמו "ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי, ָּבֲרֵכִני 
ַגם ָאִני ָאִבי".

העדפותיהם השונות של יצחק ורבקה 
מבטאות תפיסות עולם שונות. יצחק אוהב 
את עשו כמו גם ובוודאי לא פחות את 
יעקב, אך הוא רואה בו את איש המעשה 
ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה". עשו מגלם  ֹיֵדַע  "ִאיׁש 
בעיני יצחק את 'העולם הזה' – עולם גשמי 
העסוק בענייני חולין ומנותק מערכים וחיי 
רוח. לעומתו "ַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים", 
מבטא את עולם הקודש והרוח, המובדל 
ומופרש מהבלי העולם הזה. לכל אחד 
משני בניו תפקיד בעולם, שניהם מייצגים 

בשבוע שעבר השתתפה משלחת של 
נציגי מועצת יש"ע בכנס של ארגון 
הישראלים בארה"ב IAC שהתקיים 
בוושינגטון. המשלחת, שיצאה בסיוע 
המשרד לעניינים אסטרטגיים, הקימה 
ביתן באזור הכנס שהכיל מוצרים 
שונים מיהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
בין המוצרים שחילקו בביתן - תמרים 
מבקעת הירדן, חלווה ממפעל 'אחווה' 
'אהבה'  חברת  מוצרי  שבאריאל, 
שבמגילות ים המלח ויין מיקב פסגות 
שבבנימין – כל זאת למטרת המאבק 
בחרם על תוצרת מיהודה ושומרון. 
השבוע בישעמדה - ראש מועצה אזורית 
בקעת הירדן וראש מטה המאבק בחרם 
של מועצת יש"ע דוד אלחייני מספר על 

מטרות המשלחת.

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

מדור
המייסדים

בדרך
למיליון
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תמר, אחוה, אהבה ויין
דוד אלחייני  
ראש מועצה אזורית בקעת הירדן 
וראש מטה המאבק בחרם של מועצת יש"ע 

ישעמדה

בשבוע שעבר יצאנו, משלחת של מועצת 
יש"ע הכוללת את מנכ"ל מועצת יש"ע שילה 
אדלר, ראש העיר מעלה אדומים בני כשריאל, 
הבעלים של יקב פסגות יעקב ברג ואני, לכנס 
של ארגון הישראלים בארה"ב IAC בוושינגטון 
שבארה"ב. המשלחת היא הפעילות הראשונה 
שלנו כחלק מהפרויקט הלאומי של המאבק 
בחרם בסיוע המשרד לעניינים אסטרטגיים 

של השר גלעד ארדן.
מעבר לשיחות ולהשתתפות בפאנלים השונים 
בכנס, הקמנו ביתן מיוחד במתחם הכנס 
בו הצגנו ונתנו למשתתפי הכנס לטעום 
תמרים מבקעת הירדן, חלבה ממפעל 'אחוה' 
שבאריאל, מוצרי 'אהבה' ממגילות ים המלח 
ויין מיקב פסגות שבבנימין. באמצעות הביתן 
ביקשנו לקרב את משתתפי הכנס לתוצרת 
של יהודה, שומרון ובקעת הירדן ולחשוף 
אותם למציאות שבה אנו חיים כולל ההשלכות 
של נסיונות החרם על האזרח הקטן – על 
משה ממפעל הטחינה, על אביגדור שמגדל 
תמרים ועל בצלאל שיש לו מפעל מתכת. 
סיפרנו להם את הסיפורים וקרבנו אותם 
אלינו מההיבט האנושי והרגשי. הרי כאן 
לא מדובר בפוליטיקה גבוהה, אלא ברמת 
השטח. היה חשוב לנו לספר את הסיפור על 
החקלאי שמגדל ענבים ושפתאום סוחרים 
מאנגליה מחליטים שהם לא רוצים לקנות 

ממנו יותר וכיצד זה משפיע עליו; מה קורה 
למפעל שסוגרים אותו ומעבירים אותו בגלל 

החרם; ועוד.
כך, באמצעות סיפורים אישיים, רתמנו אותם 
לפעול יחד איתנו, כאשר ישנן שלוש מטרות 
עיקריות אותן רצינו להגשים: ראשית, לאחר 
הביקור אצלנו הם מבינים את המציאות 
בשטח – הם הופכים להיות שגרירים שלנו 
ושל המסרים שלנו בקהילה שלהם. שנית, 
במידה ויגיעו לארץ אנו רוצים שיבואו ויסיירו 
באזור. והמטרה האחרונה, היא לגרום להם 
לחפש את התוצרת שלנו בחו"ל כדי ליצור 
ביקוש למוצרי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
מטרות אלו באו לידי ביטוי גם בפגישות 
שקיימנו עם ארבעה חברי קונגרס אמריקאים, 
שמלבד אחד מהם, שביקר באזור תעשייה 
ביהודה ושומרון וציין עד כמה זה שינה את 
ההסתכלות שלו על מה שקורה באמת, אף 

אחד לא הבין את המציאות לעומקה. 
פעילות זו היא חלק מפתרון הבעיה, לפיו, 
במדינות בהם יש פעילות של ארגוני החרם, 
אנו נדאג לייצר ביקוש על ידי לקוחות חדשים. 
מספר לקוחות שיצטרפו יחד ויבקשו תמרים 
מבקעת הירדן ייצרו ביחד כח קניה גדול, 
שאיבודו יהיה לא כלכלי לחברות, ובסופו של 
דבר יגרום להן לא להחרים את התוצרת שלנו. 
במשלחת גילינו ציבור שאוהב את ישראל ואת 
ההתיישבות, שרק מחפש את המקום לתרום 
ולעזור אך לא יודע כיצד. במהלך הכנס ניסינו 
לסייע להם עד כמה שאפשר ולתת להם כלים 

לעשייה חיובית לטובת ההתיישבות.
והדבר הצליח. קיבלנו תגובות אוהדות רבות 
ממשתתפים שהגיעו לדוכן שלנו בהמוניהם 
ושאלו היכן ניתן לקנות את המוצרים שלנו. 
דוגמה אחת מני רבות היא פגישה עם אחת 
המבקרות, תושבת לוס אנג'לס, שאמרה לי 
שהם עושים אירוע ביום העצמאות הקרוב 

עם כ-2,000 משתתפים והם רוצים להעניק 
לכל אחד קופסה של קילו תמרים. זה סיפור 
אחד מתוך סיפורים רבים המתארים את 
הצמא הגדול לתוצרת של יהודה, שומרון 
ובקעת הירדן מעבר לים ושתתמוך בחקלאים 
ובתעשיינים שלנו. גם הם רוצים לקחת חלק 

במאבק בחרם.

לצערי, בגלל שלא הספקנו להיערך בהתאם 
הצלחנו להראות רק עשירית מהיכולת שלנו. 
הצלחנו להביא תוצרת חקלאית רבה, כולל 
250 ק"ג תמרים מבקעת הירדן שהוצגו 
בביתן שלנו ונגמרו לחלוטין. שמחתי לראות 
שהחברים שהגיעו לביתן מאוד אהבו את 
התמרים, התלהבו מהטעם המיוחד שלהם 
ושאלו איפה אפשר להשיג כאלה לקנייה 

במקום בו הם גרים. 
כל זה לא היה קורה בלי הסיוע של המשרד 
לעניינים אסטרטגים בראשות השר גלעד 
ארדן וצוות משרדו, מנכ"ל מועצת יש"ע 
שילה אדלר אשר דחף להוציא את המשלחת 
והתמיכה הגדולה של ראש דסק חו"ל של 
מועצת יש"ע עודד רביבי וכל חברי המשלחת. 
ההשתתפות בכנס זה ועוד פעילויות רבות 
שייעשו בהמשך כחלק מהמאבק בניסיונות 
החרם, תורמות רבות לידידינו החקלאים 
היקרים והתעשיינים אשר עובדים ומפתחים 

את אדמת הארץ.
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כוחות שונים ומנוגדים, את שניהם הוא אוהב, 
ויחדיו הם משלימים זה את זה. רבקה לעומתו 
מבינה, שהקודש והחול אינם שני כוחות נפרדים 
המיועדים זה לעשו וזה ליעקב. יעקב כממשיך 
דרכו של יצחק וכמי שיבנה את בית ישראל, 
מכיל את שני הכוחות האלה גם יחד. עולם 
הקודש של יעקב אינו מנותק מעולם העשייה, 
אלא הוא ממלא ומרומם אותו. אין מדרש 
לחוד ומעשה לחוד. תפקיד הקודש, הערכים 
ורוח בית המדרש הוא לחיות את עולם החול 

והמעשה ולא להיות מנותק ממנו. 
כשמתברר ליצחק ועשו ששני הכוחות – הקודש 
והחול מיועדים ליעקב לפעול בהם בהרמוניה, 
אכן לא נותר ליצחק במה לברך את עשו. לא 

בנוסח ה'מי שברך' עסקינן, אלא בהבנת תפקידו 
של יעקב לתקן )ולא לנתק( עולם במלכות 
שדי. על האדם להוציא לפועל את כוחות 
היצירה והחיים שטבע בו הקב"ה כפי נטייתו. 
אם לרפואה נוטה ליבו יהיה רופא ירא שמים, 
ואם בעסקים משלח ידו - יישא וייתן באמונה. 
כך בכל תחומי העשייה ומעגלי החיים, תפקידו 
להאציל מהוד הקודש על חיי המעשה, לכוון 
פעלו לשם שמים ולפעול בהם מתוך ערכי מוסר 
גבוהים. ומן הפרט אל הכלל. "ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי 
ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו". יצר הקב"ה את ישראל למען 
ספר שמו בכל הארץ. לא די באברהם אבינו, 
יצחק ויעקב לקרוא בשם ה' אל עולם. "ַּדֵּבר 
ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים 

ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם". תהילת ה' 
המסופרת דרך עם ישראל, היא של קדושה 
אנושית המתפשטת לכל רבדי חיי החולין 
והמעשה, מטהרת, מקדשת ומרוממת אותם.  
זיכנו צור ישראל וגואלו במדינה אשר יש בה 
מוסדות שלטון ובתי משפט, צבא ותעשייה, 
מדע ורפואה. תפקידנו הוא לפתח ולשכלל 
כוחות חיים אלה ולא נעזבם בידי האומות. 
אולם תהילתנו ותהילת ה', הם אלה היונקים 
מהקודש ובונים חיי חברה של חסד, צבא אשר 
מחנהו מוסרי וקדוש, שופטים ושוטרים אנשי 
אמת, אנשי ציבור יראי אלוקים ועבדים לעם 
קדוש, ובשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם 
כאחד יוצרים "ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש". 

המשך מעמוד השערקודש וחול הילכו יחדיו?

www.yakir1.co.il | 050-5382852
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 לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
 אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל סיפורו של שמואל ברק   

גבעת ארנון – חלק ב' 
מדור

המייסדים

המפגש עם שמואל ברק, ממייסדי גבעת 
ארנון 777, מוליד מחשבות על מהות הציונות, 
ההתיישבותוהחקלאות המתחדשת בהרי השומרון. 
שמואל, שעזב עבודה טובה בחברה טובה, גילה עד 
כמה "טובה הארץ" - הוא בעל יקב ארנון המייצר 
בכל שנה מעל ל-2,000 בקבוקי יין בוטיק ייחודי. 
החיבור לאדמות השומרון בגבעת ארנון, הוא 
סיפור המשלב חילונים ודתיים, חקלאיםובעלי 

מקצועות חופשיים, מגוון דעות וסגנונות.
עוד תטעי כרמים

כשהחלטתי סופית שזהו מקומי ושאני אכן עושה 
את המקום הזה לביתי הקבוע ידעתי שזה יגיע 
יחד עם חקלאות. השיבה לאדמות אבותינו, 
למקומות בהם התרחשו סיפורי התנ"ך, גרמה 
לי להבין שאני רוצה להתחבר לאדמה הזו, 
להקשיב לה ולהיות קשוב אליה. התייעצתי עם 
אגרונום המומחה בכרמים והוא אמר לי שכדי 
לדעת איזה זן הכי יצליח פה צריך לנסות את 
מירב האופציות השונות. כך, ביום בהיר, התחלנו 
לטעת שורות שורות של גפנים מחמישה זנים 
שונים. חלפו עונות השנה ושוב הגיע זמן בציר 
הענבים. את אחד מהמבנים הראשונים של 
הגבעה שיפצתי ובניתי בתוכו יקב עם כל מה 

שדרוש, והתחלנו לעשות יין בוטיק מקומי. 
הגת הקדומה

משנה לשנה הגדלנו את מספר הבקבוקים, 
היקב והעבודה השוטפת בכרם החלו להיות 
מרכז התעסוקה שלי. בכל עונת בציר מגיעים 
מתנדבים, חברים ובני משפחה לעזור. לפני כמה 
שנים בני הצעיר שם לב שעל הדרך המובילה 
מהכרם ליקב ישנה צפיפות עשבייה משונה, הוא 
קרא לי ויחד ניגשנו לראות מדוע במקום הזה יש 
ריבוי עשבים. חפרנו קצת ואט אט החל להיחשף 
בפנינו מבנה מרובע חצוב בסלע, בשלב זה 
התחלתי להבין מה רואות עיניי. בדיוק באמצע 
הדרך בין הכרם ליקב מצאנו גת קדומה בה 
ייצרו יין בעבר. לאחר מכן, הסתבר שהגת הזו 
מתוארכת לפי פרופ' אדם זרטל ז"ל לתקופת 
הברזל, שזוהי תקופת ההתנחלות בארץ ישראל 
בזמן יהושע. בכל יום כשאני פוסע בדרך אל היקב 
אני רואה את החיבור בין החקלאות העכשווית 

והקדומה באותה הנקודה ממש.
פינוי פיצוי

בשנת 2000 התקבל ביום בהיר צו פינוי לגבעה 
866, אך הבעיה הייתה שלא היה מקום כזה. 
פחדנו שבטעות התבלבלו במנהל האזרחי 

ויפנו אותנו, חשבנו כיצד נינצל מצרה זו והחלטנו 
להקים מקום שכזה. המשאית שהייתה מרכז 
הגבעה שלנו לא נסעה כבר זמן רב וקראנו 
לאהוביה טבנקין מעין חרוד שיבוא ויפעיל את 
יכולותיו וכישוריו במכונאות רכב. ואכן, לאחר 
כמה שעות הוא הצליח להניע את המשאית 
ויחד עם עוד מכולה שתרם לנו תושב מאיתמר 
הגענו לגבעה 866. ביום בהיר הקמנו עוד נקודת 
התיישבות. שהינו שם כמה ימים ואז הגיע יום 
הפינוי עם סיקור תקשורתי נרחב מימין ומשמאל, 
מישראל ומהאו"ם. לדעת כולם היה פינוי ואנו שבנו 
לגבעת ארנון בשמחה ובששון עם שלל כתבות 
מחמיאות על מתנחלים שמבינים מה מקומם. 

גבעת ארנון
כמו בקיבוץ קטן, לכל החלטה יש משמעות 
ציבורית וכל שאלה עולה לדיון, וכך הגיע זמן 
ההצבעה על שם המקום. אמנם נקראנו בפי 
כל גבעה 777, אך חיפשנו שם עם משמעות 
שייצג אותנו ואת הייחודיות שלנו במקום הזה. 
התקבצנו בערב חורפי באחד מהקרוואנים וכל 
אחד רשם על פתק את הרעיון שלו. היו מגוון 
הצעות אך ההחלטה הייתה ששם המקום ייקרא 
מעתה "גבעת ארנון". האותיות א' ו-ר' הן לזכרו 
של אריה אורלנדו הי"ד שהגן בחייו על המקום 
ו"נון" משום שקברו של אביו של יהושע מזוהה 
עם קבר עתיק הנמצא בכפר הסמוך אלינו ששמו 
"חרבת ינון". השילוב בין ההיסטוריה של המקום 
מתקופת האבות, יחד עם חבלי הלידה של 777 

הפכו יחד לשם של גבעת ארנון. 
ט"ו בשבט הגיע

חברינו מ"אוהל ארץ ישראל" ותנועת חי"ל היו 
קיבוצניקים שייסדו את 777 והמשיכו לשמור על 
קשר. הם הקפידו להגיע לביקורים, ובכל שנה 
בחג האילנות היו מגיעים רוב חברי הגרעין לנטוע 
עצים בגבעת ארנון. דוד כנעני היה מגיע עם 
טנדר מלא בעצי פרי מכל הסוגים, פרץ הרליך 
מתל עדשים לימד אותנו את רזי ההרכבות 
בגפנים וכך הציל מאובדן את הכרמים שנטענו 
והיו שהביאו מאות פקעות של פרחים יפיפיים. 
בכל הזדמנות כזו היו מביאים רעיונות לשדרוגים 
בחקלאות ורעיונות יצירתיים לפיתוחים שונים 
מחקלאי עמק יזרעאל הוותיקים למתיישבי 

השומרון החלוצים הטריים. 
חצי גבעה 

כשכל התושבים מסתכמים במעט משפחות 
ומעט רווקים, כל ההתנהלות חייבת להישמר 
בפרופורציה נכונה, על אש נמוכה. פעמים רבות 
נאלצו הזוגות הצעירים להישאר לשמור על 
הגבעה ולא לנסוע להורים או למעט התאווררות 

במקום אחר. עם התקרב חג הפסח המתח הורגש 
באוויר, מי יישאר ומי ייסע? בשנים הראשונות 
החלטנו כולנו להישאר ולחגוג יחד את הסדר, 
בניגון משולב של חילוניים ודתיים, מרוקאים 
ואשכנזים שרנו את כל הפיוטים והניגונים אל 
תוך השקט של הלילה והחיבור היה מדהים. 
לאחר אחד מהחורפים הקשים שבהם סבלנו 
מסופות שלגים וניתוק ממושך של חשמל ומים 
אחת מהמשפחות "ירדה" להתגורר ביישוב. היה 
זה משבר רציני והבנו עד כמה לכל משפחה, 
לכל אחד ואחת יש משמעות בחיזוק או פירוק 

המקום.
שלום עכשיו

פעמים רבות קבוצות של ערבים, מלווים בארגוני 
שמאל, היו מגיעות לתחתית הגבעה ומוסקות 
שם את עצי הזית שלהם. אנו, חברי הגבעה, היינו 
יורדים לשוחח איתם ולהראות להם ש"המפלצת 
מההר" לא גדולה כל כך. פיתחנו שיחות ודיונים 
תחת עצי הזית ובאחת מהפעמים נודע לנו 
שלא אחר מאשר הרב פרומן ז"ל, יחד עם כמה 
מחבריו כמו מאיר שלו ו-א.ב יהושוע, הגיעו 
למסיק זיתים יחד עם ערביי הכפר חרבת ינון 
השכן. התכוננו לרדת לפגוש אותם, אך בדיוק 
באותו הזמן התקבלה קריאה מצה"ל על ערבים 
שעולים לכיוון הגבעה מאזור אחר ונאלצנו לפנות 
לענייני ביטחון. לעיתים, היו מגיעים גם חברי 
ארגון "שלום עכשיו" ומסתכלים בחשדנות על 
התקדמות הבנייה והכרמים אך תמיד התקבלו 
במאור פנים, כוס קפה מהבילה ורוח טובה של 

אנשי המקום.
מתחברים לשורשים

אחד מהעקרונות החשובים שנקבעו בתחילת 
הדרך היה ההקשבה לסביבה שלנו והחיבור 
לאקולוגיה. כל שביל שנפרץ, בית שנבנה וכרם 
שניטע תוכנן כך שלא יפגע בסביבה. את כל 

// מראיינת: עדי מלט

שמואל ברק עם בבציר הכרם

מרימים כוסית אחרי ההחלטה על שם היישוב - גבעת ארנון



5  יש”ע שלנו 

החוקים איגדנו בתחילה בתקנון שנועד להביע 
בצורה מסודרת לאן אנו שואפים וכיצד אנו 
רוצים שייראה המקום בעוד מספר רב של שנים. 
החיבור לטבע כולל גידולים אורגניים בלבד, בתים 
מצופים בעץ או באבן, כך שהם משתלבים בנוף 
ובאווירה. בשנים האחרונות התרחבו הגידולים 
החקלאיים בגבעה ומלבד הכרמים ליין ולמיץ 
ענבים התחילו מספר חקלאים לגדל גם פרחי 
אדמוניות לייצוא לחו"ל, גידולי ירקות אורגניים, 
עדרי הצאן והבקר מתרבים והחיבור לטבע 

ולחקלאות ממשיך להיות מרכזי בכל שלב.
כאיילות השדה

לפני מספר שנים פנתה אלי נערה צעירה בשם 
תירא-אל כהן וביקשה להקים בגבעה כפר 
לסטודנטיות שלומדות באוניברסיטאות קרובות 

כמו אריאל, מכללת אורות ועוד ורוצות לשלב 
לימודים אקדמיים עם חיבור לטבע ולקהילה. את 
הרעיון היא אימצה מעמותת "איילים" שפועלים 
בנגב ובגליל אך לא הייתה עמותה שהסכימה 
לפתוח דבר שכזה בשומרון. תירא-אל הרימה 
את הכפפה ופתחה אצלנו את הכפר הראשון 
עם סטודנטיות שקיבלו מלגה בעבור שעות 
התנדבות. הרעיון פרס כנפיים והיום ישנה עמותה 
המפעילה מספר כפרי סטודנטים בסגנון הזה 
- עמותת "קדמה". פרויקט מבורך זה חיבר את 
הסטודנטיות הצעירות לתושבי הרכס וגבעת 
ארנון ובמשך השנים השתקעו ובחרו לבנות פה 

את ביתן מספר בוגרות של הכפר.
על קו הרכס

על רכס איתמר ישנן מספר נקודות התיישבות 

אשר לכל אחת מהן יש אופי, סגנון וצורת 
התיישבות ייחודית לה, אחת הנוטה לחסידות 
חב"ד, נוספת לברסלב, חוות משפחתיות של 
חקלאות אורגנית ועוד. גבעת ארנון היא המסכמת 
את הרכס לכיוון מזרח. לאורך השנים עלו תהיות 
ומחלוקות רבות האם נכון וכדאי להיות חלק 
מוניציפלי מהיישוב איתמר שבו נמצאים כל 
השירותים הקהילתיים, חברתיים וטכניים או 
להיות עצמאיים ולעמוד על הרגליים כיישוב 
בפני עצמו. לפני כשנתיים התחלנו במהלך מול 
מועצה אזורית שומרון ולאחרונה זכינו לקבל 
אישור של יישוב עצמאי. אנחנו עדיין קשורים 
בחבל הטבור ליישוב איתמר, אך אנו מקווים 
לגדילה והתפתחות עצמאית של היישוב – 

גבעת ארנון 777.

ציונות לא חייבת להיות 
בשחור לבן.

כרם רעים
א ב ה ר  ו ד ה
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בלבד  דקות   20 רעים  בכרם  ומגוונת  חדשה  קהילה  מתפתחת  אלה  בימים 
אטרקטיבים,  במחירים  קרקע  צמודי  בתים  טלמונים.  גוש  בלב  ממודיעין 

הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.
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של  היישובים  והנהגות  מזכירים  כנס  התקיים  השבוע 
תנועת ההתיישבות 'אמנה' בסימן "בדרך למיליון". בכנס 
השתתפו רכזי קהילה וראשי יישובים מכל יהודה, שומרון 
ובקעת הירדן והרצו בו נואמים רבים בתחומים הנוגעים 
זאב  השר  בכנס:  הנואמים  בין  והקהילה.  היישוב  לחיי 
אלקין, מזכ"ל 'אמנה' זאב )זמביש( חבר, יו"ר מועצת יש"ע 
חננאל דורני, ראש מועצה אזורית מטה בנימין אבי רואה, 
ראש עיריית דימונה בני ביטון, יו"ר מזכירות 'אמנה' ראובן 
בכם,  מפציר  "אני  אלקין:  השר  אמר  בנאומו,  ועוד.  טל 
חברי הנהגת היישובים, ראשי מועצות ומזכירי הישובים, 
שימו בצד את כל השיקולים והתכנונים. תקדמו בכל הכוח 
זאת.  ליישם  אפשרי  זה  היום  כאילו  הבניה  אישורי  את 
מיליון  ליעד של  להגיע  נוכל  הכוח  בכל  זאת  אם תעשו 
תושבים תוך קצת יותר מעשור, ובכך לשנות את התפיסה 
את  לחלוטין  ולבטל  והתיישבותית  הבטחונית  המדינית, 
"התרחבות  חבר:  )זמביש(  זאב  המדינות".  שתי  רעיון 

בשנים  והשלמה.  הגדולה  המשימה  נשארה  ההתיישבות 
האחרונות אנחנו רואים רצון קצת להיות יותר נורמלים. 
וזה גם טוב, אבל אם נהיה נורמלים לגמרי לא נתקדם. 
זה חשוב - אבל במידה. אסור לנוח על זרי הדפנה". יו"ר 
הוא,  היום  "המסר שלי  דורני אמר:  חננאל  יש"ע  מועצת 
שלמרות שנושא הבנייה והתכנון ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן הוא לא פשוט ויש חסמים רבים, אי אפשר לשבת 
במשרד ולהגיד ששום דבר לא מתקדם ואין מה לעשות. 
לקראת  מגירה  תכניות  להכין  צריך  הנכון.  הוא  ההיפך 
הסרת חסמי בניה. לתפיסת עולמי צריך להתחיל לבנות 
וועדת קליטה צריך לבחון  וביישובים שיש בהם  לגובה, 
בין  יסכסך  לא  אחד  "אף  אמר:  ביטון  בני  שוב".  זה  את 
וכולי  אנחנו משפחה אחת  להתיישבות.  עיירות הפיתוח 
בצפון  גם  התיישבותית  פריחה  ונראה  שנמשיך  תקוה 
ישראל  ממשלת  לראש  קורא  אני  ושומרון.  ביהודה  וגם 
להתחיל לבנות כמה שיותר בתים ביהודה ושומרון."

ברכת ראש מועצה אזורית מטה בנימין אבי רואה בפתח הכנס

מנהל מרחב צפון בחטיבה להתיישבות 
יואב אריאל בהרצאה על חשיבות הקהילה ביישובים

יו"ר מועצת יש"ע חננאל דורני ומזכ"ל אמנה זאב )זמביש( חבר

יחד עם השר זאב אלקין שכיבד בנוכחותו את הכנס

מנהלת הפרויקטים הקהילתיים בעפרה חמדת 
שני בהרצאתה בנושא קליטת עלייה ביישובים

מזכ"ל אמנה זאב )זמביש( חבר מעניק שי
לראש העיר דימונה בני ביטון

אמנית ה"פואטרי סלאם" צביה מרגליות
בקטע מיוחד שכתבה לכבוד הכנס

השר זאב אלקין בהרצאה חשובה 
על הדברים החשובים בדרך למיליון תושבים

עשרות מזכירי יישובים שהגיעו לשמוע 
וללמוד בכנס השנתי של 'אמנה'

בדרך
למיליון



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

כולם היו בנאי – שירי משפחת בנאי בגוש עציון / ז' בכסלו 25 בנובמבר
שירי משפחת בנאי לדורותיה. משפחה אחת בתולדותינו אשר הוציאה מתוכה שורה 

מפוארת של שחקנים, זמרים, קומיקאים, מלחינים ופזמונאים. במופע מנסה אורי בנאי 
לגעת בסוד הקסם של המשפחה, ולתת מעט מן היצירה המבורכת שלהם. באודיטוריום 

מתנ"ס גוש עציון, בשעה 20:30. מחיר: 45 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9937999
סדנת כתיבה לנשים עם רות עציון בהר חברון / ד' בכסלו 22 בנובמבר

כתבת פעם? כותבת בהווה? אוהבת לכתוב אך טרם יצא לך? את מוזמנת להשתתף 
במפגש ראשון של כתיבה, דיוק, התנסות ושיתוף בו נטעם יחד מפרי עטנו. הסדנאות 
בהנחיית רות עציון, כותבת הספר "ככה זה אצלנו" ותושבת טנא עומרים. השתתפות 

www.hrhevron.co.il :במפגש חד פעמי: 25 ₪. לפרטים והרשמה

מוצ"ש | 25 בנובמבר

מופע "כוחו של ניגון" באפרת / ג' בכסלו 21 בנובמבר
הספרייה הציבורית ומטה ותיקים של אפרת מזמינים את הציבור הרחב למפגשי קפה 
תרבות, והפעם עם אליעזר רוזנפלד במופע "כוחו של ניגון". המופע יתקיים במסעדת 

www.efratmatnas.com :בורקס אמא בשעה 20:00. מחיר: 10 ₪. לפרטים והרשמה

ציונות לא חייבת להיות 
בשחור לבן.

כרם רעים
א ב ה ר  ו ד ה
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בית חדש.   קהילה חדשה.  ּכרם ֵרעים.

בית צמוד קרקע
החל מ-      995,000 ₪ w w w. k e r e i m . c o . i l 052-566-5993 )הראל( • 

9.17
מדד 

מוד 
צ

בלבד  דקות   20 רעים  בכרם  ומגוונת  חדשה  קהילה  מתפתחת  אלה  בימים 
אטרקטיבים,  במחירים  קרקע  צמודי  בתים  טלמונים.  גוש  בלב  ממודיעין 

הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.
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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, אסף קרדש

תמונות: מירי צחי, לבנה חכים בע"מ )ייצוג וניהול אישי אורי בנאי(, מיכל גולדשטיין, שמואל 
ברק, מנדי הכטמן, דוברות המועצה האזורית מטה בנימין. הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ

לתגובות: perla@myesha.org.il 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?

ערכה  יש''ע  מועצת  האבות  בנתיב  נשארים 
שבגוש  האבות  נתיב  בשכונת  ודיון  סיור  השבוע 
עציון, בהשתתפות יו"ר מועצת יש"ע חננאל דורני, 
מזכ''ל אמנה זאב )זמביש( חבר, מנכ''ל מועצת 
גוש  שילה אדלר, ראש המועצה האזורית  יש''ע 
שלמה נאמן, ראש מועצה מקומית קריית  עציון 
ארבע מלאכי לוינגר ותושבי נתיב האבות. הביקור 
בשכונה נעשה על רקע התוכנית להריסת מבנה 
הקרובים,  בימים  להתבצע  שאמור  הנגרייה 
ולקראת המאבק הצפוי על חלק מבתי השכונה 
מטר  של  בליטה  בגלל  רק  להריסה  שנדונו 
שביקשה  המדינה  לעמדת  ובניגוד  החוצה  אחד 
להסדיר את המקום. לאחר סיור בבתי השכונה 
שהקימו  במאהל  יש''ע  מועצת  נציגי  התארחו 

התושבים במקום ונערך דיון על המשך המאבק           .
"הגענו  אמר:  דורני  חננאל  יש''ע  מועצת  יו''ר 
לכאן היום לתמוך לחבק ולחזק את תושבי נתיב 
עם  יחד  יש"ע  מועצת  שותפים,  אנחנו  האבות. 
הבתים.  להצלת  במאבק  האבות,  נתיב  תושבי 
צדק  עושה  שאינה  משפטית  בפסיקה  מדובר 
שלמה  ונצליח".  נעשה  ה'  ובעוול מוסרי. בעזרת 
בערכים,  המלחמה  היא  "ההריסה  אמר:  נאמן 
ערכי הנצח שלנו. הגיעה העת להחיל את החוק 
הישראלי על יהודה ושומרון ועל גוש עציון בכלל 
הראוי  והיחיד  ביותר  מעשי  ביטוי  לתת  ובכך  זה 

למתקפת הבג"ץ".
אמריקנים  מאה  של  קבוצה  ביו"ש  משלחות 
ביש"ע  מיוחד  סיור  פרו-ישראלים ערכה השבוע 
במהלכו נפגשו עם ראש דסק חו"ל של מועצת 
רביבי  עודד  אפרת  מקומית  מועצה  וראש  יש"ע 
שערך בפניהם סקירה כללית על החזון המדיני 
והבעיות  הכשלים  ואת  ושומרון  יהודה  של 
בפתרונות שמציג השמאל. השיא של היום היה 
נצח ברוט  כאשר הם ביקרו בעפרה ונפגשו עם 
תשעת  עם  יחד  שנהרס  ביתו  היה  בו  במקום 
סיפר  ברוט  שנה.   כחצי  לפני  בעפרה  הבתים 
את סיפורו האישי ואת הסכנה והאיוולת שבהרס 

להזיל  המשלחת  לחברי  שגרם  דבר  הבתים, 
וביקשו  מאוד  התרגשו  הסיור  משתתפי  דמעה. 

לסייע ולעזור בהמשך.
וסטודנטיות  סטודנטים  מאות  ללימודים  רצים 
שעבר  בשבוע  קיימו  אריאל  באוניברסיטת 
אגודת  של  הראשון  שנה  פתיחת  מרוץ  את 
הקמפוס  סביב  התקיים  המירוץ  הסטודנטים. 
התחתון של אוניברסיטת אריאל במקצים של 3 
ו-6 ק"מ      . פרסים מתנת אגודת הסטודנטים 
הוענקו לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריות 
גברים ונשים בכל מקצה. יו"ר אגודת הסטודנטים, 
"לאורך  האירוע:  בסיום  סיכם  שאשא,  אביחי 
מאתנו  גאים  אין  ואישורים,  הכנות  של  שנתיים 
שמשנה  חדשה  סטודנטיאלית  מסורת  להתחיל 
לשנה רק תעצים. מודים לכל מאות המשתתפים 
שנהנו מהחוויה ומוקירים תודה מיוחדת להנהלת 
האוניברסיטה על שיתוף הפעולה המבורך שרק 

יתעצם ויגדל".
נערך  חשוב  מקצועי  כנס  מלחמה  משיבים 
בפעילות  ועסק  חברון  הר  האזורית  במועצה 
ארגונים  מצד  ההתיישבות  נגד  ההסתה 
אנרכיסטיים ופעילי שמאל        . זהו הכנס הראשון 
שעסק באופן כולל בהיבטיו השונים של המאבק 
בארגוני  התמקדות  תוך  אדמות,  על  המתחולל 
השמאל המובילים את המאבק. בהרצאות הכנס 
הארגונים  על  שנאספו  חומרים  הדוברים  הציגו 
התקשורתי,  בשדה  התמודדות  בדרכי  ונגעו 
ואל  "עשה  כללי  נתנו  הרשויות,  ודרך  המשפטי, 
ההובלה  גישת  חשיבות  את  והסבירו  תעשה" 
בכנס:  הדוברים  בין  לאירועים.  לתגובה  בניגוד 
שרה העצני כהן מ"ישראל שלי", גלעד אך מ"עד 
כאן", עמית ברק ולוי זוהר מ-DMU ויותם אייל 

מהפורום המשפטי. 
תקוע  היישוב  וחקלאי  אמני  קהילת  תקוע  זיתי 
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון קיימה בשבוע 
שעבר את פסטיבל מסיק הזיתים לרגל פתיחת 
כ-200  השתתפו  בפסטיבל   . המסיק    עונת 

בבית  ביקרו  הזיתים,  מטעי  בין  שסיירו  מבקרים 
הבד, הצטרפו לעבודת תהליך הפקת מוצרי שמן 
זית וטעמו מתוצר מסיק הזיתים, כמו למשל מנות 
שף בהכנה של מתמודדת "מאסטר שף" אלינור 
לאירועי  ביחס  דופן  יוצא  הפסטיבל  רחמים. 
מסיק זיתים אחרים, ולו בשל העובדה שהאמנים 
 - תקוע  קהילת  אנשי  כולם  בפסטיבל  שהופיעו 

חקלאים, שפים, אמנים, מוסיקאים וזמרים.
את  לאחרונה  סיים  נחשון  גדוד  מצה"ל  תודה 
ומפקדי  חיילי  אל.  בית  בגזרת  המבצעי  שירותו 
והפיצו  המועצה  תושבי  את  שכחו  לא  הגדוד 
עשרות  "אחרי  נכתב:  בו  לכבודם,  מיוחד  מכתב 
מפינה  החל  הכל,  ממכם  קיבלנו  בגזרה,  שעות 
מילדי  תודה  מכתבי  עשרות  ועד  לחיילים  חמה 
המועצה". החיילים ציינו במכתבם את האוכל הרב 
שנרכש עבורם, את ילדי המועצה שהסתובבו בין 
וחילקו דברי מאפה, ממתקים  העמדות השונות 
כי  אמרו  אל  בית  המקומית  במועצה  חם.  ומרק 
מדובר בנוהל קבוע של הכנסת אורחים: "החיילים 
שומרים עלינו כאן כל היום, עושים הכל למעננו 

וזהו המעט שאנחנו יכולים לעשות עבורם".
קיימו  האחרון  השבוע  בסוף  ברק  בבני  בנימין 
אנשי מועצת מטה בנימין סיור מיוחד בבני ברק 
במסגרת  זייברט.  חנוך  הרב  העיר  ראש  בליווי 
הסיור הרשמי התארחו ראש המועצה אבי רואה 
המקבילים  באגפים  במועצה  האגפים  וראשי 
בעיריית בני ברק, במהלכו קיבלו סקירה מקיפה 
הצוותים  התכנסו  מכן  לאחר  ממקביליהם. 
לארוחת צהרים רשמית ופגישת עבודה במהלכו 
דנו על שיתופי הפעולה בין מטה בנימין לעיריית 
בני ברק      . ראש מועצת מטה בנימין אבי רואה 
אמר בסיום הביקור: "כחלק מהאחריות הלאומית 
אנחנו  ישראל  וארץ  ישראל  שלנו לעתיד מדינת 
יוצאים להכיר את הרשויות השונות ברחבי הארץ. 
את  להכיר  כדי  ברק  בני  בעיריית  לביקור  הגענו 
האתגרים ההתמודדויות ועל מנת ללמוד ולקבל 

השראה להמשך העשייה שלנו בבנימין".

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com
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