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ההתיישבות חוגגת

יהו יעקב? כשעשו אומר לאביו מ
"ויעקבני זה פעמים". הוא מתכוון 
שהוא לא אומר את שעל ליבו אלא 
נוהג בדרך של ערמה וחכמה. כך מתאר 
אותו עשו עוד לפני שנאלץ להרחיק נדוד 
אל חרן. אולם כשמסתכלים על המשך חייו, 
עשו יכול לומר שמה שהיה בתחילת דרכו 
של יעקב נהפך לשיטת חיים. הרשימה 
ארוכה: המקלות בשקתות המים, המפגש 
עם עשו בחזרתו לארץ, המשא ומתן עם 

אנשי שכם ועוד.
כשהנביא מיכה אומר "תתן אמת ליעקב" 
האם כוונתו שתכונת האמת היא זו שחסרה 

ליעקב והיא תינתן לו רק על ידי הארה 
האלוקית? לפי התרגום, כוונת הפסוק היא 
שאת מידת האמת שהייתה ליעקב תתן גם 
לבניו. מידת האמת היא היכולת להאמין 
בערך אמיתי ונצחי ולא לוותר עליו. 
לחתור לגלות את האמת ולא להיכנע לכך 
שה"אמת נעדרת". אז מיהו אם כן יעקב?

זהו יעקב שהקב"ה מזמין לו סביבה של 
רמאים, סביבה שצדה את הבריות ומנצלת 
אותם ברמאות, אך יעקב לא נכנע אליה. 
הוא מנהל מאבק כנגד הרמאות, לפעמים 
בכלים של הרמאות. כשם שחוקי המלחמה 
הם שאם יש אדם רשע שרוצה להרוס את 

זו השנה השישית בה יוצאת משלחת 
סטודנטים לתקשורת מאוניברסיטת 
אריאל לכנס אילת לעיתונות. בסיוע 
מועצת יש"ע ואגודת הסטודנטים 
באריאל מגיעים הסטודנטים, אנשי 
התקשורת של העתיד, ללמוד, לחוות 
ובעיקר להבין את עולם התקשורת 
כפי שהוא נראה במציאות. בפאנלים 
השונים ובערבי המפגש, הסטודנטים 
נפגשים פנים אל פנים עם עולם 
התקשורת ומבינים נכון יותר כיצד 
ניתן להשפיע שם.  השבוע בישעמדה 
משתפים  המשלחת  חברי   –

בחוויותיהם מהכנס.

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..."
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 מתנחלות
ברשת

מדור
המייסדים
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כנס אילת לעיתונות 2017 המערכת 

ישעמדה

שנה  סטודנט   ,26 עמרם,  בן  אושריאל 
ודובר אגודת הסטודנטים  ג' לתקשורת 

באוניברסיטת אריאל 

זו השנה השנייה ברציפות בה אני זוכה לצאת 
לכנס היוקרתי וה חשוב באילת, והפעם בתור 
דובר אגודת הסטודנטים. חוויית ההתערבבות 
עם אנשי התעשייה הבכירים, לצד השתלבות 
בפאנלים השונים, מוסיפים לנו כסטודנטים 
לתקשורת המון ידע ובקיאות בעולם התקשורתי. 
אין לי ספק כי הכנס סייע לנו, והוא יהיה אבן דרך 
לתפקידים שנמלא בעתיד. באופן אישי, חשוב לי 
להוקיר תודה למועצת יש"ע על שיתוף הפעולה 
שמעודד הצלחה אצל הסטודנטים לתקשורת 
במוסד האקדמי המרכזי של השומרון, ומאחל 

להמשך העבודה יחדיו והתפתחות האזור.

רוני לוי, 22, סטודנט לתקשורת, שנה ב'

בהתחלה היו לי חששות לגבי היציאה לכנס. התיוג 
של האוניברסיטה ומועצת יש"ע לא משתלב 
יחד עם דעותיי האישיות, אבל כשהגעתי הכול 
היה אחרת לחלוטין. מהיום הראשון התחלתי 
להשתלב. בהתחלה עם שאלות בפאנלים, עד 
שבאותו ערב מצאתי את עצמי יושב יחד עם עורך 
עיתון "ישראל היום" ומחליף איתו מספרים. בכל 
פאנל היו אנשים שייצגו את כל קשת הדעות. 
הכנס נתן לנו את הפתח הראשוני לתחום ועכשיו 
הכול תלוי בנו. קיבלנו מספרים, החלפנו מיילים 
ויצרנו קשרים, כעת כל מה שנותר לנו לעשות 
זה לשים את הרגל בדלת ולצאת למסע שלנו 

בעולם התקשורת.

אביה עזרן, 22, סטודנטית לתקשורת, שנה ב'
באחד הפאנלים שעסק בנושא המגזרים בחברה 
הישראלית, כל הנציגים שדיברו טענו שהשילוב 
שלהם בפריים טיים של התקשורת הישראלית, 
כושל. תמר אסרף, דוברת מועצת בנימין, אמרה 
אז שהציבור שאותו היא מייצגת לא שוחה באותה 
בריכה, וזאת כי הם השקיעו מאמץ ופעלו בכל 

המישורים כדי לקדם את עצמם והבינו את 
המשחק. היום הציבור המתנחלי נמצא בקדמת 
הבמה ואני חושבת שזהו מסר חשוב לשאר 
המגזרים במדינה - לא להתבכיין אלא להתחיל 
לפעול בכל הכוח למען השילוב בתקשורת 

הישראלית.

שוהם שמואל, 23, סטודנטית לתקשורת, שנה ג' 

תקשורת - בית הספר למשחק. אנשי התקשורת, 
העיתונאים והמנכ"לים הבכירים כולם באים 
בשביל להישמע. נושא השיחה פחות רלוונטי, 
כמו הידיעה כמה חזק ולאיזה מרחק הגיע השיח. 
יחד עם זאת, מרתק לראות את אלו שפועלים 
עם אג'נדה אמתית והולכים אחריה בכל הכוח. 
בדרך כלל יהיו אלה הוותיקים יותר בתעשייה. זו 
הייתה חוויה מרתקת ומדהימה, למדתי המון על 
יחסי אנוש, על דעות מיוחדות ומעניינות, ויותר 
מזה למדתי מה באמת מחפשים בתעשייה. תודה 
למועצת יש"ע על האפשרות לשמוע ולהישמע.

אביחי מולדובן, 25, סטודנט לתקשורת, שנה ב'

יותר משכנס אילת לעיתונות משמש כבועת 
ברנז'ה מרכזית לשיח תקשורתי, הוא סוג של 
בלון ניסוי לבחינת המגמות ביחסי משולש 
החברה-פוליטיקה-תקשורת בישראל. השנה, 
יותר מתמיד, מסתמן שהמחוג מצביע אחרת. 
אם בעבר מאבקים פוליטיים גרמו לאימפריות 
לקום וליפול, כיום מספיק שאליטות חדשות 
יתפסו את המקומות הקדמיים. דור ישן ומאובק 
מול דור רעב וחדשני. פרינט מול דיגיטל. ללא 
ספק, הורגש בכנס שהתקשורת הישראלית חיה, 
בועטת ורלוונטית למציאות החיים המשתנה 

במשחק הדמוקרטי.

סטודנטית   ,23 דה-לנגה,  אבלס  תמר 
לתקשורת, שנה ג'

ההזדמנות שניתנה לי על ידי מועצת יש"ע 
ואגודת הסטודנטים של אוניברסיטת אריאל 

היא צוהר אדיר כדי להבין את המפה המורכבת 
של התקשורת בישראל. המפגש עם העיתונאים 
ועם הבכירים ברשתות השונות הוא מפגש יוצא 
דופן והצגה אחת גדולה של כל הברנז'ה עם 
האופציות לגשת לאנשי התקשורת המוכרים 
ביותר ולשבת ולדבר איתם כדי להבין מה הם 
חושבים, יודעים ואומרים. מעבר לזה, המפגש 
הזה נתן לי את הביטחון והאפשרות להתחיל 
לצעוד בדרך, להתערבב עם אותם אנשים 
ובעצם להיכנס בדלת הקדמית של התקשורת 

הישראלית.

זאב פילזר, 25, סטודנט לתקשורת, שנה ב' 

אם למדתי משהו מכנס אילת לעיתונות, זה את 
אותו הדבר שלמד יעקב אבינו כשגלל את האבן 
מעל הבאר - האהבה מחזקת אותך. כל הכישרון 
שבעולם לא יהפוך אותנו לעיתונאים טובים, כמו 
שתעשה האהבה למקצוע. התשוקה להוציא את 
האמת - מידתו של יעקב - לאור, היא זו שתתן 

לנו את הכוח לעשות את עבודתנו נאמנה.

עידו יחזקאלי, 26, סטודנט לתקשורת, שנה ב'

כבר מהרגע הראשון בכנס העיתונות באילת 
מרגישים את האווירה השונה שהמקום מייצר. אי 
אפשר להתעלם מכל כך הרבה אנשי תקשורת 
מובילים, אשר נפגשים יחד למספר ימים במטרה 
לדון על מגוון רחב של נושאים בסדר היום 
הציבורי. בתור צופה מהצד, להגיע לפאנלים 
עם אנשי שמאל וימין, אתאיסטים מוחלטים 
וחובשי כיפה, ולראות את הדינמיקה ביניהם 
ואת ה'אני מאמין' של כל אחד ואחד ואיך שהוא 
מציג אותה. במיוחד הרשימה אותי הסובלנות, 
שנדמה שבעולם "האמיתי" קצת נעלמה לנו. 
לרוב, דעות נשמעו עד סופן. הכנס הוכיח שכן 
אפשר לקבל ולהכיל דעות שונות, שכן אפשר 
לקיים שיח ענייני ומכובד גם אם האדם הרחוק 
אידאולוגית ממך. כל ישראל אחים - וזה משהו 

שהכנס הזה הצליח להזכיר לי.

כנס אילת לעיתונות התקיים השבוע בפעם 
ה-11. בכנס נטלו חלק אנשי תקשורת מכלי 
התקשורת השונים, פוליטיקאים ודוברים מכל 
רחבי הארץ. משלחת הסטודנטים מאוניברסיטת 
אריאל שהגיעה בסיוע מועצת יש"ע ואגודת 
לדיונים השונים  רבות  הסטודנטים תרמה 
והסוערים שהיו בפאנלים ובמפגשים השונים. 
בנוסף, נפגשו חברי המשלחת עם אנשי תקשורת 
בכירים, שישבו איתם למעגלי שיח ונתנו להם 
כלים לתחילת הדרך. בחרנו להביא מקבץ קצר 
של רשמים וחוויות של הסטודנטים, מכנס אילת 
הנוגעים בחשיבות ההשתלבות בעולם התקשורת 
וההשפעה הגדולה של הדור הצעיר על השיח.
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העולם ולעשות מלחמה ולהורגך מחויב 
אתה להשכים ולהורגו - זוהי המלחמה כנגד 
המלחמה. כך גם ברמאות הבא לרמותך 
השכם לרמאותו. אולם אם זהו הסיפור 
איזה רווח יש בכך? האם לא עדיף שרק 
עשו ייגע ברמאות ויעקב יישאר תם יושב 
אהלים? אם כן, יש הבדל גדול בין הרמאות 
של עשו, שהיא מאה אחוז רמאות, לעומת 
הרמאות של יעקב שהיא כל כולה אמת. יעקב 
משתמש ברמאות רק ככלי של התגוננות 
מפני השתלטות הרמאות בעולם. כל כולו 
אמת. הרמאות היא רק כלי המלחמה שלו. 
כל מאורע בחייו של יעקב מזכך את מידת 
האמת שלו. יעקב אבינו לא מתרגל בשום 

שלב לתכונת האמת. הוא שונא את עיגול 
הפינות. אולם במקום לומר את האמת 
בצורה ישירה כשהמציאות עדיין לא בשלה, 
מעדיף יעקב להצניע את האמת ולמצוא 
את הדרך האחרת כיצד לחתור ולהביא 
את העולם למצב שיוכל לשמוע את האמת 
בצורה שלמה. ליעקב אבינו יש אמירה 
גדולה, אמירה שרואה את הערך של העולם 
הזה מתוך הקשר לעולם הבא. על האמת 
הזאת יעקב אבינו לא מוותר. במקומות 
שהאמירה הזאת "לא עוברת מסך" יעקב 
"דוחה בקש" את מי שנלחם באידאה שלו. 
היכולת של יעקב היא יכולת מופלאה. 
יעקב מוכן לצאת מן האוהל ולהיפגש 

בעולם שאיבד את התמימות שלו. יעקב 
בסביבה שאינה בשלה לאמת. כשהוא נמצא 
בגלות הוא לא מעורר מלחמות אך יחד 
עם זאת לעולם לא מוותר על האמת שלו. 
האמירה שלו עומדת לכבוש את העולם. 
את זאת מבשר לו המלאך: "ַוּיֹאֶמר ֹלא ַיֲעקֹב 
ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם 
ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל". ואנחנו בדור 
שיוצא מהמצב של הגלות מתרגלים למצב 
החדש. על האמת שלנו לעולם ויתרנו ולא 
נוותר. אבל עתה הגיע העת שגם אין לנו 
סיבה להסתיר אותה. עתה הקב"ה מזמן 
לנו להיות ישראל ולומר את האמת בצורה 

ישירה : ישר -אל! 

המשך מעמוד השערמבחן האמת 
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goeinav.co.il | 03-9303494 | 050-5382852
לפרטים והרשמה

ענבחכם
ברשאו

בית צמוד קרקע 
חד משפחתי במחיר מציאותי

החל - 1,010,000 ש"ח

יום שישי 8/12 כ' בכסלו 9:30-12:00

בית על שטח של 450 מ"ר 
איכות חיים, חיי חברה ושכנים טובים

ישוב דתי לאומי בצמיחה

2#10בענב יום פתוח
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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 אילה קאפח    

עפרה - חלק ב'
מדור

המייסדים

מקימים מפעל
בעקבות ההחלטה שהתקבלה ביישוב שעל פיה 
אחד מבני הזוג חייב לעבוד במקום, דויד עזב 
את עבודתו בעיריית ירושלים והקים בעפרה 
מפעל להדפסי משי - "רשתית עפרה" שמו. 
הוא ביצע הדפסים על בדים ועל חומרים אחרים 
באמצעות רשתות משי. בפסח תשל"ו, קיימה 
תנועת "גוש אמונים" צעדה גדולה שעברה 
בעפרה בדרכה ליריחו. דויד הדפיס על חולצות 
ציור של אפרוח הבוקע מביצה, ומכרנו אותן 
כדי לגייס כסף ליישוב. באותה שנה עזבתי 
את ההוראה ועברתי לעבוד במפעל. במהלך 
השנים העסקנו במפעל עובדים נוספים, עד 

שסגרנו אותו.
איחר את האוטובוס

לקראת שנת הלימודים תשל"ו, התקבלה 
החלטה שכל הילדים בגיל בית ספר יסודי יעברו 
לבית הספר "פרדס" ברמת אשכול כי שם היה 
המקום הנוח ביותר להגיע אליו מעפרה. בית 
הספר התחשב בילדי עפרה והקצה להם חדר, 
שם יכלו לשהות בתום הלימודים, לצדה של בת 
השירות הלאומי שהשגיחה עליהם, עד שעת הגעת 
האוטובוס )קו 40( שעבר ברמת אשכול. הנסיעה 
הייתה די ארוכה ועברה בתוך רמאללה. הייתי 
שקטה כי רמאללה הייתה שקטה, ובמשך שנים 
רבות עוד נסענו דרך שם. בהקשר זה, זכור לי עד 
היום סיפור מיוחד. באחד הימים, בננו עמית, שלמד 
אז בכיתה ב', איחר לאוטובוס הנוסע לעפרה. הוא 
לא הגיע הביתה ולא הייתה לי אפשרות להתקשר 
אליו. הרגשתי חוסר אונים נוראי. לא היו טלפונים 
סלולריים, ובעפרה היה טלפון אחד במזכירות 
וטלפון אחד בביתו של ישראל הראל. דאגתי 
מאוד. מה יעשה ילד בכיתה ב' לבדו בירושלים. 
מאוחר יותר התקבלה במזכירות שיחת טלפון 
מיעל אליצור. היא פגשה את עמית במקרה, 
אספה אותו לבית הוריה וניסתה להעביר לי הודעה 
מרגיעה. על עמית זה לא כל כך השפיע, אבל 
בשבילי זה היה טראומטי. הילדים, כיתר חבריהם 
מבית הספר "פרדס", הצטרפו לתנועת בני עקיבא 
והיו חברים בסניף שונר"א ברמת אשכול, אבל 
ברגע שקם בעפרה סניף בני עקיבא, הם עזבו, 
חלקם בכאב לב, והצטרפו לסניף שבעפרה. 
בטקס שהיה בשנה הראשונה, הכריזו במפקד 
שסניף עפרה מונה כחמישים חניכים. צחקנו. 

היו בו בקושי חמישה עשר.

סוף-סוף בית
מהבית הראשון עברנו אחרי שנה וחצי למבנה 
ירדני שלימים נהרס לצורך בניית חדר האוכל 
של האולפנה. הוא חולק לשלוש דירות, ובשכנות 
לנו גרו משפחת אופן ומשפחת הראל. כשעברנו 
אליו הבאנו מהדירה בירושלים את הספרייה 
ואת הווילונות. כשראיתי אותם במקום חשבתי 

לעצמי: "עכשיו זה בית!". 
קבלת פנים

הייתה תקופה שהייתי חברה בוועדת קליטה. אני 
זוכרת שהצטרפו אלינו עשר משפחות נוספות, 
ואחריהן עוד עשר. קיבלנו את פני המשפחות 
בפתק יפה על הדלת, בבקבוק יין ובעוגה, 

ו'שידכנו' לכל אחת מהן משפחה מאמצת. 
בהמשך הייתה החלטה שמשפחות מועמדות 
ליישוב שעברו ועדת קליטה צריכות לבוא לעפרה 
לשבוע עבודה. בני הזוג שובצו לעבודות ביישוב 
והתארחו אצל משפחות. אותן המשפחות 
נתבקשו בתום אותו שבוע להעלות על הכתב 
את התרשמותן מהמשפחה שאירחו. אנחנו 
אירחנו את חיים וורדה רוזן, תושבי עפרה עד 

היום ושכנינו הטובים.
חיילי מילואים

אירחנו גם חיילי מילואים רבים ששירתו באזור 
והגיעו בשבת לבית הכנסת. פעם אחת אירחנו 
שניים או שלושה חיילים, שאחד מהם היה איש 
דתי ומזוקן. שנה או שנתיים אחר כך למדתי 
במכללה בבית וגן, ובסוף שיעור על הלכות 
שביעית ניגש אליי הרב המכובד ואמר לי: "גברת 
קאפח, אני התארחתי אצלכם בליל שבת אחד 

כשהייתי באזור במילואים".
לפני שנה או שנתיים, בשמחה של קרוב 
משפחה, ניגש אלינו אדם מבוגר, חילוני, וסיפר 
ששירת ליד עפרה והתארח בביתנו. זמן קצר 
אחר כך, הוא נפגע בראשו בתאונת דרכים. 
קרוביו ניסו לדבר אתו במשך כל הזמן כדי 
שלא יאבד את הכרתו. מאוחר יותר סיפר להם, 
שבראשו התנגנה ללא הפסק אחת מזמירות 
השבת ששרנו, והרופאים אמרו לו שזה מה 
שהציל את חייו. הוא סיפר לנו זאת כעשרים 

שנים אחרי שזה קרה.
מדברים בחיוכים

בשנות השמונים החלו להגיע לישראל יהודים 
מאתיופיה. מעבר לידיעה שיש אי שם יהודים 
אתיופים, לא היה לנו שמץ של מושג מי הם. כינסו 
את כל תושבי היישוב ונציגים מקריית ארבע, שם 
כבר הייתה קליטה של עולים מאתיופיה, והם 
סיפרו לנו עליהם במשך ערב שלם. הקשבנו 
בעניין רב, ובאספה הוחלט לקבל ליישוב כחמש 

עשרה משפחות.
אנחנו אימצנו את בנימין וענת סמאי, שגרים עד 
היום בעפרה, והיום הם ישראלים יותר מאתנו. 
הם היו אצלנו הרבה. אני זוכרת את בנם זוחל 
על הרצפה בביתנו. התקשורת בינינו הייתה 
טובה מאוד, אף על פי שהעברית שבפיהם 
הייתה דלה. בהתחלה תקשרנו רק בחיוכים.

כשאירחתי לראשונה את אחת המשפחות 
לסעודת ליל שבת, הכנתי סעודה מכובדת 
והגשתי מנה אחרי מנה. בשל צניעותם הגדולה 
הם בקושי אכלו. לימים, לימדתי באולפנת 
עפרה עולות חדשות מאתיופיה במסגרת 
תכנית "אילת השחר". אז כבר היה לי מושג מי 
הם יהודי אתיופיה ובאילו תכונות ניחנו. במבט 
לאחור אני צוחקת על אותה ארוחה ויודעת 
שהייתי צריכה להכין להם אינג'רה ודבו, עם 

הרוטב והתבלינים שהם רגילים להם.
כדת משה וישראל

גדלנו על המושג "מסך הברזל", שהפריד בין 
ברית המועצות למדינות המערב, ובתור ילדה 
הייתי בטוחה שבאמת יש שם חומה של ברזל. 
התחושה הייתה שיהודים יצאו משם רק אם 
יקרה נס, ממש כמו שאנו חושבים על ביאת 
המשיח. ואז, בסוף שנות השמונים, עלתה על 
בימת ההיסטוריה המילה 'פרסטרויקה', מונח 
שהגה נשיא ברית המועצות החדש מיכאיל 
גורבצ'וב, שיזם שינויים במדינה. הבלתי ייאמן 

קם והיה לנגד עינינו: השערים נפתחו.
בעפרה החלו לדבר על קליטה של עולים. 
באספת חברים סיפר רפי קפלן, תושב עפרה, 
חוויות מביקורו בברית המועצות בתקופה 
שקדמה למהפך. בשנת תשמ"ט )1989( הוא 
הגיע לרוסיה במסגרת שליחות חשאית מטעם 
משרד החוץ. לצורך ביצוע שליחותו, ציידו אותו 
בדרכונים אמריקאיים, והיה עליו לעלות תחילה 
על מטוס לווינה, ומשם, במעטה של תייר ותוך 
העמדת עצמו בסכנה, הצליח להיכנס לרוסיה. 

// מראיינת: 
הלל גליקשטיין ושרה ישי

דויד קאפח במפעל, תש"ם 
)1980(
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חתונה יהודית לזוגות עולים ממדינות חבר העמים בבית הכנסת בעפרה בראשית שנות ה-90.
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הוא ניסה לאסוף נתונים על מצב היהודים שם, 
להעביר מסרים למסורבי עלייה ולנסות לבנות 
מערך אנושי שיקשר בין מדינת ישראל ל"יהדות 
הדממה". והנה - נס גלוי! ברית המועצות, 
מעצמת-העל, מנהיגת הגוש המזרחי, שעד כה 
התנתה יציאה של כל אזרח באישור הק-ג-ב 
מתפרקת. העולים החלו לזרום לארץ. בעפרה 
התקבלה החלטה לקלוט עולים מרוסיה, ובין 
המשפחות שקלטנו היו אנשים מקסימים. 
אנשים פתחו את הלב ושיכנו עולים בבתיהם. 
אני התיידדתי מאוד עם עדה לוין. היא הייתה 
אישה אצילה. משפחה בארץ כמעט שלא 
הייתה לה, ואנו אהבנו לארח אותה בשבתות 
ובמועדים. בין העולים שהגיעו היו, להפתעתנו, 
גם אחדים שאינם יהודים, והתמודדנו עם 

דילמות בסוגיה זו. ולצד ההתמודדות, היו לא 
מעט שמחה והתרגשות: הלב של כולנו הוסיף 
פעימה כשהרב גיסר ערך חתונה יהודית לכמה 
מהזוגות המבוגרים. היישוב כולו נטל חלק 

בהכנות, וזה היה אירוע מרגש ביותר.
דבר אמתי

השיתופיות היא הזיכרון החזק ביותר שיש 
לי מהשנים הראשונות. הכרנו את כולם ואת 
הוריהם, אספנו זה את זה בטרמפים, והייתה 
תחושה חזקה של גיבוש. אחד הוויכוחים 
הממושכים היה עד כמה להרחיב את היישוב 
– עד שישים משפחות? עד מאה? עד מאתיים? 
היינו קטנים וטיפשים, ואולי לא רצינו לאבד את 
החברות הקרובה ואת האינטימיות. היום ברור 
לנו שהיישובים צריכים להיות גדולים, וברוך 

ה' הבנה זו הפכה לנחלתם של כל היישובים.
כשאדם עושה משהו אמתי, כשהוא מאמין 
שזה הדבר שעליו לעשות, הוא משדר את זה, 
וזה עובר לדור הבא. הבן הבכור שלנו הקים 
את היישוב טלמון והבן השני הצטרף אליו. בת 
אחת התיישבה במעון שבדרום הר חברון, ובן 
אחר הקים את היישוב הקהילתי-דתי מרחבעם 
שבנגב וכיום הוא רב היישוב. בת אחת עוסקת 
בתקשורת וגרה בירושלים, והבן הצעיר קבע 

את ביתו בעפרה.
אם יש שני דברים טובים שעשיתי בחיי הם 
נישואיי לבעלי, וההתיישבות שלנו כמשפחה 

בעפרה.

בימים ההם
בזמן הזה

עולים 
להר הזיתים

מועצת בתי העלמין ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים את הציבור לטקס
הדלקת נר ראשון של חנוכה לכל המשפחה בפסגת הר הזיתים אל מול הר הבית

בתוכנית:

19:00  הדלקת נרות
           אל מול פני המקדש

בהשתתפות מפקדי ושוטרי 
מרחב קדם במשטרת ישראל

נר ראשון של חנוכה יום שלישי כד' כסלו )12/12( 
מלון שבע הקשתות במרומי הר הזיתים

לילדים מיוחדות הפעלותכיבוד עשיר

18:00 הסעות מגבעת התחמושת החל מהשעה 
5 נפשות 100 ש"ח לכל המשפחה עד  50 ש"ח לזוג |  30 ש"ח ליחיד |   עלות מסובסדת - 

Hazeitim.co.il | 052-319-1902 )לפרטים והרשמה מראש )חובה 
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דברי ברכה

מר עודד פלוס
מנכ"ל המשרד לשירותי דת

תת-ניצב דורון תורג'מן 
מפקד מרחב קדם במשטרת  ישראל

הרב הלל הורוביץ 
מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים

מסיבת חנוכה בהשתתפות:

הגב' בת גלים שער
 בהרצאה מרתקת : גבורה של אמא יהודיה בימים ההם בזמן הזה

ביני לנדאו בהופעה מלאה

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

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה
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mitnachlot.co.il נירית צמיר מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

נשים
משחררות

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 

לאורך כל גיל ההתבגרות של הילדים, 
אנחנו נדרשות לשחרר. בכל פעם אנחנו 
מרפות ממאחז הורי אחר לטובת גילויי 
העצמאות שלהם, עד שבתום 6-8 שנים 
של תרגולת שיחרור, אנחנו נדרשות 
לוותר עליהם )כמעט( לחלוטין לטובת 

הצבא או השירות הלאומי. 
בערב הראשון שבו הבת שלי ישנה 
בדירת השירות שלה, הבית צעק את 
הריקנות שלו. זה כמובן לא היה הערב 
הראשון שבו היא ישנה מחוץ לבית, הרי 
התאמנתי במשך 6 שנים לשחרר אותה, 
ולכן נתתי לה לצאת לטיולים בבית 
הספר ובתנועת הנוער, נתתי לה לישון 
אצל חברות, ואפילו נתתי לה לטוס לבד 
לחו"ל. ועדיין הלילה הראשון שבו יצאה 

לשירות הלאומי היה קשה. 
קצת לפני השינה, כשאני נועלת את 
דלת הבית ומכבה את האור בכניסה, 
אני סופרת בלב את הילדים ומוודאת 
שכל אחד מהם במיטה שלו ושאין צורך 
להשאיר אור דולק לאף אחד. הספירה 
הפנימית הזאת נתקעה בלילה הראשון 
של הבת שלי בשירות הלאומי. התחלתי 
לספור, ואז נזכרתי שאין מה לחכות לה 
הלילה או מחר או מחרתיים או בכלל 
עד שבת. אני יודעת שזה טבע הדברים 
ושאין לי מה ליילל על כך שהיא צועדת 
במסלול שבו צועדים כל בני גילה. אני 
יודעת שהגיע הזמן שהיא תצא מהחממה 
לחיים עצמאים בחוץ. אבל זה צבט לי 

את הלב לדעת שנגמרה תקופה. 

כשילד נולד, ואנחנו מקבלים אותו לידיים 
החוקיות שלנו למשך 18 שנים, זה נשמע 
18 נשמע לנו  פרק זמן מאד ארוך. גיל 
רחוק כמעט כמו הפנסיה שלנו. אבל 
הזמן רץ, וכשעומדים בסוף התקופה 
ומסתכלים לאחור, מגלים שבסך הכל 
18 שנים זו תקופת זמן מאד מאד קצרה. 
18 הוא גיל  ויותר מזה, מגלים שגיל 
מוקדם מדי לשחרר אותם לעצמאות. 
אבל כמו שבגיל שנה הם מתחילים ללכת 
בלי לשאול אותנו לדעתנו, וכמו שבגיל 
שנתיים הם מחליטים מה הם רוצים 
ומה לא בלי לשאול אותנו לדעתנו, כך 
בגיל 18 הם יוצאים מהבית לאן שבחרו 
)או לאן שבחרו בשבילם( בלי לשאול 
לדעתנו קצת אחרי שהצלחתי להתרגל 
לשגרה החדשה בלי הבת הבכורה בבית, 
נדרשתי שוב לתרגל שחרור. והפעם, 
נדרשתי לשחרר את בן ה-16.5 לצו 
ראשון. הילד שלעיתים מתבלבל ביני 
נאלץ לנסוע לבדו  מונית,  נהג  לבין 
בתחבורה ציבורית עד ללשכת הגיוס 
בירושלים )לא שהוא לא ניסה לשכנע 
אותנו לעבור דרך ירושלים בדרך למשרד 
בתל אביב(. אני מצדי עבדתי מאוד קשה 
על שריר השחרור: לגמרי שחררתי אותו 
כשהתעוררתי ב-5:45 לפנות בוקר כדי 
להקפיץ אותו לתחנה המרכזית ברחובות, 
ולגמרי שחררתי אותו כשהתקשרתי 
לוודא שהגיע ללשכה, ולגמרי שחררתי 
אותו כשהעברתי ללשכת הגיוס את 
טפסי האבחון שלו )פעמיים במייל ו-3 
פעמים בפקס!(, ולגמרי שחררתי אותו 

כשהזהרתי אותו לא לעשות את המבחן 
בלשכת הגיוס בשעה 12:00 בצהרים, 
ולגמרי שחררתי אותו כשהזכרתי לו 
לקחת ריטלין נוסף אם הוא בכל זאת 
מתעקש לעשות את המבחן בצהרים, 
 3 ולגמרי שחררתי אותו כשהתקשרתי 
פעמים מודאגת לבדוק למה הוא לא 
זמין )הוא לא היה זמין כי הוא עשה את 
המבחן! בצהריים!!!(, ולגמרי שחררתי 
אותו כשקיטרתי על זה שהוא בחר לנסוע 
לסינמה סיטי בסוף יום ארוך בלשכת 
הגיוס ולא מיהר לחזור הביתה, ולגמרי 
שחררתי אותו כשנסעתי בשעה 19:00 
לאסוף אותו מהתחנה המרכזית ברחובות 
כדי לחסוך לו נסיעה בקו פנימי הביתה.

אני האמא הכי משחררת בעולם. ובחיי, 
שזה קשה.



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

התוועדות י"ט בכסלו בעתניאל / י"ט בכסלו 7 בדצמבר
ישיבת ההסדר בעתניאל והמועצה הדתית הר חברון שמחים להזמינכם להתוועדות י"ט כסלו בערב של ניגון, 
שמחה והעמקה לאורה של תורת החסידות. בהשתתפות חיליק פרנק ולהקתו ובהשתתפות ראשי הישיבה 

וראש המועצה. בשעה 21:15 בחדר האוכל של ישיבת עתניאל. הכניסה חופשית.

טקס הנחת אבן פינה לבית הכנסת של ענב / כ"ד בכסלו 12 בדצמבר
לאחר עבודה רבה ומאמצים של תושבי היישוב ענב שבשומרון, יתקיים טקס הנחת אבן הפינה לבית הכנסת 

קבע בשכונת כרמי דורון שביישוב. באירוע ישתתפו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, חה"כ בצלאל 
יום שלישי |  12 בדצמבר

יום ההוקרה לפצועי צה"ל באפרת / י"ט בכסלו 7 בדצמבר
המועצה המקומית אפרת מצדיעה לפצועי צה"ל. בתוכנית: סרט תדמית של אירגון נכי צה”ל, סיפור 

אישי של פצוע צה”ל ומשחק כדורסל ראווה. בין השעות 9:30 – 13:00 במתנ"ס אפרת בגפן. הכניסה 
חופשית. לפרטים: 02-9932936
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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: עודד בן משה, דוברות קרית ארבע חברון, מטה מאבק נתיב האבות.
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?

ממשיכים להיאבק תושבי נתיב האבות קיימו 
נוספים  תומכים  עם  יחד  השבוע,  בתחילת 
שפקדו את השכונה, עצרת תמיכה בשכונתם 
המפגינים  דרשו  בעצרת  אלעזר.  שביישוב 
להסדיר  נתניהו  בנימין  הממשלה  מראש 
נפתלי  החינוך  שר  בתיהם.  את  מידי  באופן 
בנט אמר בעצרת: "יותר מדי זמן שהמדיניות 
יותר  נכון.  לא  בכיוון  נעה  ישראל  מדינת  של 
יישובים.  להרס  יד  נתנה  המדינה  שנים  מדי 
אלו הן פירות הבאושים של ממשלות קודמות. 
הממשלה הזאת שינתה את הכיוון והעבירה 
האבות  נתיב  של  ההרס  ההסדרה.  חוק  את 
הוא הרס סתמי"     . שר השיכון והבינוי יואב 
גלנט אמר: "תחילת ההתיישבות בגוש עציון 
להכיר.  צריך  יהודי  שכל  דבר  היא  ונפילתו 
חזרנו אליו כדי להישאר. גוש עציון הוא חלק 
בהתיישבות  מרכזי  ועוגן  רבתי  מירושלים 
מצייתים  ואנו  חוק  מדינת  אנחנו  הישראלית. 
לו. בכוחות משותפים בממשלה עלינו למצוא 
פתרון הולם עבור תושבי השכונה ואני רתום 
המועצה  וראש  יש"ע  מועצת  יו"ר   . לכך"   
המקומית קדומים חננאל דורני אמר: "חשבנו 
דריינוף,  בתי  האולפנה,  בתי  מגרון,  שאחרי 
תשעת הבתים בעפרה ועמונה ייפסק ההרס. 
קיווינו  אבסורדי  המצב  בו  האבות  בנתיב 
שבג"ץ יהיה איתנו הרי אין הוכחה שיש בעלים 
עוול  כאן  יש  המדוברות.  לקרקעות  קודמים 
מוסרי ומשפטי. יש צורך להפסיק את העוול 
הזה, זהו תוצר של טרור משפטי. ישנה כוונה 
ברורה לסלק אותנו מכאן ויש בכוחו של ראש 
הממשלה לתקן זאת. להפסיק את הקפאות 
ולאשר  האבות  נתיב  את  להסדיר  הבנייה, 
בנוסף  ושומרון".  ביהודה  דיור  יחידות  עוד 

פעולה  לשיתוף  השר  בעצרת:  השתתפו 
שולי מועלם, חה"כ  צחי הנגבי, חה"כ  אזורי 
בצלאל  חה"כ  השכל,  שרן  חה"כ  חזן,  אורן 
סמוטריץ', ראש המועצה האזורית גוש עציון 

שלמה נאמן ועוד.

דרעי  אריה  הפנים  שר  קדימה  הפנים  עם 
חברון  הר  האזורית  במועצה  השבוע  ביקר 
בליווי ראש המועצה יוחאי דמרי     . במהלך 
העתידי  התעשייה  באזור  השר  סייר  ביקורו 
עם  נועד  מיתר,  מעבר  ליד  לקום  המתוכנן 
ראשי ישיבת עתניאל, התפלל בבית הכנסת 
סוסיא  הקדומה  היהודית  בעיר  העתיק 
הרשות  פעילות  התקדמות  אחר  ועקב 
הפנים  שר  בירך  הסיור  במהלך  המקומית. 
וקרא להם להמשיך  את מתיישבי הר חברון 
ההתיישבות  את  ולהגדיל  שורשים  להעמיק 
משרדיו  כי  הצהיר  בנוסף,  חברון.  בהר 
בבקשות  ויטפלו  הנדרש  ככל  ויסייעו  יתמכו 
הודה  לסיום  שבסמכותם.  המוניציפליות 
לסייע  שלו  "המחויבות  כי  ואמר  לשר  דמרי 
הקימה  אותה  ושומרון,  ביהודה  להתיישבות 
המדינה, ניכרת וברורה לאורך כל הקדנציה, 
אנו מודים ומברכים על התמיכה בהר חברון 

לאור האתגרים הרבים".

אימון מוצלח השבוע קיימה כיתת הכוננות של 
קרית ארבע חברון בשיתוף עם כוחות צה״ל 
של חטיבת יהודה והטייסות ״ציפורי המדבר״ 
אימון  האוויר  חיל  של  המתהפכת״  ו״החרב 
היווה  . האימון  ומיוחד ברחבי הגזרה     נדיר 
אקורד סיום לפרק אימונים חשוב שעסקה בו 
כל השנה באימוני מחלקות  לאורך  החטיבה 
התאמן  צוות  כל  יהודה.  בהגמ"ר  השגרה 

בתחילת השנה ולאחר חגי תשרי הושלמו עוד 
ימי אימון לצוותי הכוננות על מנת להכשירם 
יומיים  היישוב. התרגיל ארך  לייעודם בהגנת 
במהלכם תרגלו הלוחמים אירועים והקפצות 
שונות במטרה לתרגל התמודדות עם אירוע 
הכוננות  לצוותי  בנוסף  ביישוב.  מתפרץ 
האזרחיים  הרפואה  צוותי  בתרגיל  תורגלו 
של קריית ארבע וצוותי הרפואה של חטמ״ר 
הצוותים  מאוד,  מוצלח  היה  ״התרגיל  יהודה. 
וסגירת  למגע  לחתירה  גבוהה  יכולת  הפגינו 
מעגלים מהירה. מדובר בתרגיל מורכב וחריג 
שלא היה שנים רבות", הסביר קצין הביטחון 
של קריית ארבע רס״ן )מיל׳( אייל גלמן אשר 
ניהל את התרגיל, "המטרה ברורה - לתת את 
התושבים  הגנת  למען  ביותר  הטוב  המענה 

בגזרה".

עסקים עם מעוף שבוע היזמות העולמי הגיע 
השטח  מערך  במעוף,  ושומרון.  ליהודה  גם 
ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של 
את  לציין  השנה  בחרו  הכלכלה  במשרד 
בעסקים.  חדשנות  בסימן  היזמות  שבוע 
"השנה בחרנו לשים דגש על חדשנות מכיוון 
כל  צריכים  כאחד  וחדשים  ותיקים  שעסקים 
הזמן להמציא את עצמם מחדש כדי למשוך 
סניף  מנהל  וינטר,  נצר  אומר  לקוחות", 
יהודה  על  ניתן  מיוחד  דגש  ירושלים.  מעוף 
קטנים  בעסקים  המלאה  פריפריה  ושומרון, 
ובינוניים. במהלך מאות ההרצאות והסדנאות 
ידע  ניתנו  הארץ  ברחבי  השבוע  שנתקיימו 
לתת  בכדי  וחדשניים,  מקצועיים  וכלים 
מוטיבציה ליזמים ולבעלי עסקים ולסייע להם 

לרוץ קדימה ולהגיע רחוק      .

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com
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