משה בטיש
חלק א'

מדור
המייסדים

האירוע שהתרחש בשבוע שעבר
בטיול בר המצווה של הנערים מהיישוב
מגדלים שבשומרון הסתיים בנס ללא
נפגעים בנפש .מערכת הביטחון חייבת
לגבות את ההורים אשר פעלו כדי להגן
על הילדים תוך חירוף נפש וגבורה
גדולה .גם עלינו מוטלת החובה לחזק
את הנוכחות שלנו ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ולהגיע לטייל שם ללא
מורא .מרחבי יהודה ושומרון מלאים
במסלולים ,מעיינות ואתרי מורשת
שונים ומגוונים .אז בואו לטייל .השבוע
בישעמדה – מוכרחים להמשיך לטייל.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
15:55
16:14
16:04

יציאה
17:15
17:16
17:14

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:11
16:12
16:08

יציאה
17:13
17:14
17:18

מתנחלות
ברשת

יובל

יש”עמדה
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ה
התיי

כולנו בעיר האבות

סיעת 'כולנו' סיירה השבוע יחד עם מועצת יש"ע בגוש עציון ,בקריית ארבע ובחברון.
בתמונה  -השר משה כחלון יחד עם השר אלי כהן ,יו"ר מועצת יש"ע חננאל דורני
וראש המועצה המקומית קריית ארבע מלאכי לויגר בתצפית על חברון[ .עמ' אחורי]

ות ח
שב וגגת

כסלו תשע"ח

 50שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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למה גזרתי את
וילון התחרה

מה
קורה

השר גלנט אזרח כבוד
בבקעת הירדן

על הפרשה  -וישב

הרב יוני גיאת

משיבה להתיישבות

מכללת אפרתה

גּורי ָא ִביו ְּב ֶא ֶרץ
וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב ְּב ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ּכְ נָ ַען" .העובדה המתוארת בפסוק,
הפותח את פרשתנו ,הייתה ידועה
כבר מהפסוק שבפרשה הקודמת" :וַ ּיָ בֹא
יַ ֲעקֹב ֶאל-יִ ְצ ָחק ָא ִביו ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַ ת ָה ַא ְר ַּבע
רׁ-שם ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק".
ִהוא ֶח ְברֹון ֲא ֶׁשרּ-גָ ָ
דורשים הפרשנים ,אם כן ,מהו החידוש
שבפסוק הראשון.
בפירושו ,מביא רש"י מדרש על מוכר פחם:
"הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן,
הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה?
היה פיקח אחד משיב לו' :ניצוץ אחד יוצא
ממפוח שלך ששורף את כולו' .כך יעקב

"

ראה כל האלופים הכתובים ,תמה ואמר
מי יכול לכבוש את כולן?  ...דכתיב 'והיה
בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו
לקש' ,ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את
כולם" .המדרש מתייחס לשאלה שניקרה
לכאורה בראשו של יעקב בעת שישב
בארץ מגורי אביו – כיצד אשב בארץ
כשכל אלופי עשו בסביבה? על כך עונה
המדרש :זה מתאפשר הודות למתואר
בפסוקים הבאים שבהמשך הפרשה –יוסף
מסוגל לכלות את עשו ואלופיו ,כניצוץ
אש המכלה פשתן רב.
מדרש זה בא ללמדנו להסתכל על
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

יש”ע שלנו 1

548

שלנו

בס״ד

המערכת

הטיול הערכי בארץ ישראל

ישעמדה

נס גדול התרחש בשבוע שעבר
בשומרון .טיול בר מצווה של תושבי
מגדלים שיצא מהיישוב לכיוון היישוב
קידה ,הותקף על ידי פורעים ערבים
מהכפר קוצרא .המטיילים וההורים
המלווים הצליחו להיכנס למערה על
מנת לשמור על חייהם ,ובקור רוח
ובאחריות רבה ניהלו את האירוע תוך
הגנה על חיי הילדים מניסיון לינץ'.
במהלך האירוע נפגע אחד הפורעים
מירי ונהרג .לאחר שעה ארוכה הצליחו
לחבור אליהם כוחות הביטחון ולחלץ
אותם מהמקום.
אחד ממשתתפי הטיול תיאר את
האירוע הקשה וסיפר" :טיילנו במסלול
שנמצא הרחק מהכפר ,ולפתע
הותקפנו בסלעים שנזרקו מגובה
על הילדים וסיכנו את חיינו .הצלחנו
להיכנס למערה ,אולם גם לשם הם
הגיעו וניסו לפגוע בנו .אחד ההורים
נפגע מאבן ונפל במדרון וכך נוצר
נתק ביננו .במהלך האירוע תוך כדי
השלכת אבנים לתוך המערה הם חטפו
את הנשק ואיימו לרצוח את הילדים.
הצלחנו להגן על הילדים עד להגעת
מח"ט הגזרה וכוחות הביטחון".
לולא פעלו ההורים בשיקול דעת
ובגבורה רבה כדי לשמור על חיי
הילדים האירוע היה יכול להיות
קשה יותר ולהתפתח לפיגוע שעוד
טרם חווינו .גבורת ההורים שהגנו על
הילדים בקור רוח ראויה לשבח ולגיבוי
מלא .אולם אין די בגיבוי .מערכת
2

יש”ע שלנו

הביטחון נדרשת לעשות כל אשר לאל
ידה על מנת לתפוס את המחבלים
ולמצות את הדין עם פורעי החוק.
לא ייתכן שטיול של ילדים במרחבי
הארץ יהפוך למטרה למחבלים צמאי
דם ,וההורים שהגנו עליהם יחקרו,
בזמן שהפושעים האמתיים ממשיכים
להסתובב חופשי בכפר שלהם .זוהי
ארצנו ומוטלת עלינו החובה להראות
את נוכחותנו הביטחונית באזור.
כל מי שזכה לטייל באזור ,יודע שחווית
הטיול ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
היא מיוחדת .בעידן המודרני יש תחרות
קשה על תשומת הלב של הדור הצעיר
מול ריבוי המדיות והמסרים .העוצמה
הטעונה בטיול במרחב היסטורי זה
חשובה לחינוך לערכים ולציונות .היא
נותנת לצעיר להרגיש את הנדבך
הנוסף של מטרת ההתיישבות בחזרה
לחבל ארץ זה .ההצלחה במערכה
הערכית מצריכה אותנו לחזק את זיקת
עם ישראל לארץ ישראל .ככל שנרבה
לטייל ולספר את הסיפור של כל יהודי,
כפי שהוא בא לידי ביטוי באזור ,נצליח
לעורר את הריגוש אל החלוציות ואל
הקהילתיות .רק בדרך זו נצליח להבהיר
לנוער את מחויבותו של כל אחד ואחד
מאיתנו לחברה ולעם.
ברחבי יהודה ושומרון נמצאים מסלולי
טיול ואתרי מורשת רבים הפרוסים
במרחב גיאוגרפי רחב היקף ,אשר
מבטאים את האירועים ההיסטוריים
שנקשרו בהם .הם מייצגים העדות

החזקה ביותר על שייכותנו לחבל ארץ
זה .אדמת יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
ספוגה בהיסטוריה יהודית לכל רוחבה.
אלו הם נכסי צאן ברזל של כלל העם
היהודי.
בשל כך חשוב לפעול ולהעצים את
את צדקת דרכנו ברגליים .התשובה
הניצחת לאירועים שהתרחשו היא
תגבור הנוכחות והטיולים באזור .כל
טיול באזור ,כל חוויה המחוברת אל
השטח ,בונה ומחזקת את הקשר
העמוק שלנו לארץ.
בעבר היה קשה לטייל ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .כל טיול נדרש הכנות
רבות ותיאומים שונים וההיכרות עם
השטח הייתה רדודה ביותר .כיום ,בתי
ספר שדה פרוסים בכל המרחב עם ידע
בלתי נגמר על מסלולי הטיול באזור,
יחד עם מורי דרך מעולים ומקצועיים,
עם מחלקות תיירות פעילות במועצות
ועם ספרים רבים שנכתבו כדי לעזור
לכל מי שרוצה לסייר בחבלי התנ"ך.
כמובן שאת הטיולים יש לתאם על
פי הנהלים הנדרשים שנעשים היום
בפשטות ובמהירות .היום הכל פשוט,
ובמרחק 'קליק' קטן במחשב תוכלו
למצוא מידע אינסופי שרק מחכה
שתקראו אותו ותצאו איתו לטייל.
אל לנו להירתע ,עלינו להוסיף לטייל
ולפגוש את ארץ האבות במרחבי
הטבע ובאתרי המורשת.
בחנוכה הקרוב – כולנו ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן!

משיבה להתיישבות

המשך מעמוד השער

המציאות באופן מפוקח .מי שיחווה את
המציאות על פי הפסוק הראשון בלבד
ירגיש מאוים מרשימת אלופי עשו .ואילו
מי שיסתכל על המציאות באופן כולל ויביט
גם לעתיד  -יראה את בית יוסף המתפתח,
שיהיה כלהבה לעומת הפשתן ויוכל לו.
על אף שראשית חייו רצופים היו בחלומות
גדלות ,חשדנות ,מתח וקנאות ,סופו שהפך
למשנה למלך מצרים .לשם כך לא נדרשת
50
נבואה כי אם אמונה.
והאמונה ,מהיכן תשאב כוחה? נתמקד
בפסוק הראשון ובחידושו .יעקב כבר שב
לארץ ,בא לשכם ,קנה בפאתיה חלקת שדה,
הטיל את חיתתו על הערים שסביבותיה,

עלה לבית אל לשלם נדרו וחזר לאביו
לחברון .נוכחותו בארץ מורגשת ,אך כל
עוד זה נשאר במישור של הפגנת נוכחות
רשימת אלופי עשו מזנבת בו ומותירה אותו
חסר ביטחון.
לעומת זאת ,ההתיישבות בארץ מגורי
אביו מעידה על שלב אחר בנוכחות שלו
בארץ .ההתיישבות שם היא עד מוכיח על
שייכותה של הארץ למשפחת האבות ,ועד
מוכיח על ההמשכיות של יעקב את אבותיו.
כעת הוא יודע שעל אף המתחים והמריבות
שהיו בינו לבין אחיו עשו והאיום הקיומי
על חייו ,על אף עזיבתו את הארץ אל הלא
נודע ועל אף מאבקו עם המלאך  -הוא חזר

ארצה ברכוש רב לממש את ברכת אביו כפי
שהבטיחו האל.
כעת ,כשהוא עובר משלב השיבה אל שלב
ההתיישבות ,הוא יכול להסתכל בבטחה
אל תולדותיו  -כפי שציין המדרש .רק
התיישבות מתוך תודעה של "ארץ מגורי
אביו" והמשכיות של אבותיו תטעין את
תולדותיו – בניו ממשיכיו בצדקת דרכם,
ותהווה חומת מגן מפני אלופי עשו.
מעין דברים אלו כתב רד"צ הופמן בפירושו
לפסוק :כאילו רוצה לומר שרק עתה ,אחר
שהתיישב במושב אביו ,רק עתה הוא הפך להיות
במקומו של יצחק  -לאישיות המרכזית של
תולדות העם שכל המאורעות קשורים אליה.

50

יש שחר אמנה

ציונות לא חייבת להיות
בשחור לבן.

כרם רעים
הדור הבא

בית חדש .קהילה חדשה .כרם ֵרעים.

בואו להקים קהילה חדשה  20ד׳ ממודיעין

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

בית צמוד קרקע
₪
החל מ-

999,000

צמוד מדד 10/17

בימים אלה מתפתחת קהילה חדשה ומגוונת בכרם רעים  20דקות בלבד
ממודיעין בלב גוש טלמונים .בתים צמודי קרקע במחירים אטרקטיבים,
הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.
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סיפורו של משה בטיש

 //מראיינות:
מיכל כהנא ואחי נֹעם ראבילו
אור ההר
ילדותי ונעוריי עברו עליי בירושלים .כשפרצה
מלחמת ששת הימים למדתי בכיתה י' בישיבת
"מרום ציון" .חבריי ואני לא באנו ממשפחות
חרדיות ,אבל סגל ההוראה בישיבה – כן .מטבע
הדברים ,בהגיענו לכיתה י"ב ,כיוונו אותנו להמשיך
ללימודים בישיבות "שחורות" .בתבונתם ,זיהו
הרבנים שלי ,שהכיוון הזה לא ילך אצלי ,ובפאתי
חודש אב ועל סף חודש אלול ,הגו הצעה" :אולי
תלך לישיבה בגוש עציון?" ,שאלו אותי .באתי
והצטרפתי למחזור ב' של הישיבה .בתחילת
דרכה ,שכנה הישיבה בכפר עציון .כעבור שנה
וחצי הוחלט להעתיקּה לאלון שבות .אלון שבות
דאז כללה סלעים ואדמת טרשים .פה ושם קישטו
את הנוף שסביבּה כתמים ירוקים  -מעט כרמים.
הביאו למקום כמה אשקוביות ,והישיבה עברה
דירה .התחלקנו לחדרים ,והשכן שלי לחדר היה
לא אחר מאשר יהודה עציון .כבר אז היה יהודה
מעורה מאוד בפעילות להקמת יישובים ביהודה
ושומרון .בניגוד למציאות ,שבה הכול היה אז
בגדר חלום ,בתודעתו של יהודה חזון ההתיישבות
קרם עור וגידים ותמונתו הייתה בהירה ומדויקת.
יהודה פעל במרץ :הוא שיגר מכתבים לשרים
בממשלת ישראל והביע את רצונם של רבים
להקים יישובים במקומות שונים ביהודה ,למשל
בסוסיא .לא תמיד זכו המכתבים הללו למענה.
ואנחנו ,בתמימותנו ,כעסנו" :איך ייתכן שׂשרים
מציגים עצמם כאוהבי ארץ ישראל ,מדברים על
רצון להקים יישובים ,ולמעשה – אינם פועלים
להקמתם?" לא הבנו.

מי רוצה לקנות חמור?
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תכניות לחוד ומציאות לחוד

ניסיונות התיישבות בשומרון

באלול תשל"ג הגיע מחזור חדש לישיבה ,והמחזור
שלנו החל להתפזר .נרשמתי ללימודי כלכלה
וראיית חשבון באוניברסיטת בר-אילן ,וקיבלתי
עליי לשמש מדריך בישיבה בגבעת שמואל.
תמורת ההדרכה לא הייתי אמור לקבל שכר
גבוה ,אבל זכיתי במקום לינה קבוע ומסודר.
ביום הכיפורים תשל"ד ,הגענו כולנו לישיבה,
להתענג על תפילות היום הקדוש .ואז ,פרצה
המלחמה .כולנו גויסנו .השתתפנו בקרבות קשים.
בין חללי המלחמה הרבים היו ְׁשמֹונָ ה מחברינו.
מתוך קבוצה ֶשּׁמֹונָ ה בקושי  100תלמידים,
וכולם מכירים את כולם – המספר הזה היה גדול.
וכואב .שירות המילואים נמשך חודשים ארוכים
גם לאחר שוך הקרבות .אחרי חג הפסח ,בתום
המילואים ,חזרתי ללימודים .בקיץ הספקתי לצאת
לשירות מילואים פעם נוספת ,למשך כחודש
וחצי ,ובכל זאת ,הודות לאוניברסיטה שבאה
לקראת תלמידיה הלוחמים ,הצלחתי לסיים
את שנת הלימודים הראשונה והמשכתי ללמוד.

לקראת סוף תקופת הלימודים ,החלו ניסיונות
העלייה לסבסטיה .הייתי חבר באגודת הסטודנטים,
ובמסגרת התפקיד פעלתי לגיוס חברים שיבואו
לצעדות ,שיצטרפו לגרעיני ההתיישבות ,ופה
ושם ארגנתי באוניברסיטה גם מפגשי הסברה
בנושא .בבר-אילן כבר התגבשה חבורה רצינית
של אידאליסטים ,ולא היו צעדה או ניסיון עלייה
שלא יצאו אליהם אוטובוסים מן האוניברסיטה.
אני אישית השתתפתי בכל ה"סבסטיות".
במקביל' ,גרעין שילה' לא ויתר על חלומו להתיישב
בשילה ,ובניסיונותיו האחדים לעלייה על הקרקע
השתתפתי גם אני .זכור לי במיוחד ניסיון העלייה
השני במזרעה א-שרקייה .היה שם בונקר גדול של
הצבא הירדני .חגי ברוכי בנה לו שערים במסגרייה
שלו במרכז שפירא ,ואנו התקּנו אותם בפתח
הבונקר כדי למנוע מהצבא לפנותנו .הקבוצה שלנו
מנתה כ 100-חבר'ה .התבצרנו שם .עם בוקר,
הגיעו כוחות הצבא מצוידים בכלים מתאימים.
הם ניסרו את הסורגים ופרצו את השערים .בלהט
הניסור והפריצה ,לא שתו לבם לחברנו משה
אברהם ,תושב שילה עד היום ,שקשר עצמו
לסורגים ,והוא נפצע והיה צורך לפנותו לבית
החולים .בשלב הזה נפוצה הקבוצה לכל עבר.
איש-איש נמלט לכיוון שנשאוהו רגליו .המנוסה
הבלתי מאורגנת בעליל הקשתה על הכוחות
את מלאכת התפיסה .גם אני ,כמו כולם – רצתי.
לעבר ההרים שבסביבה .לא נתפסתי ,אבל גם לא
היה לי לאן לשוב .האירוע היה הפגנתי במהותו,
ותוצאותיו – הלמו את אופיו .תוצאות בשטח – לא
היו לו ,אבל הדי האירוע ,שזכה לפרסום בעיתונות,
הגיעו לרבים ,והמסר חלחל לתודעתם :יהודים
רוצים לשוב לארץ התנ"ך .להתיישב בשילה.

רוצים להקים יישוב באזור הר בעל חצור
ראשי וכולי בשגרת הלימודים ,והנה ,יום אחד ,צץ
בבר-אילן מיודענו יהודה עציון .הוא לא בא להצטרף
כסטודנט .בזמן שאנחנו עמלנו על ספרינו ,יהודה
הספיק לשאת אישה והצטרף לפעילות המטה
שלימים זכה לשם "גוש אמונים" .הוא בא לגייס
אנשים .עמד והכריז" :רוצים להקים יישוב באזור
הר בעל חצור" .יהודה הסביר לנו שנעבוד בהר
בעל חצור ביום ,ובלילה – נלך לישון בירושלים,
אך המגמה תהיה לקבל בסופו של דבר אישור
שהייה במקום או ,במילים אחרות ,להקים מחנה
עובדים ,או ,במילים אחרות ,להקים יישוב בשומרון.
בשלב ה'טרום יישוב' הזה ,העבודה שהוטלה
עלינו הייתה הקמת גדר .מי ידע להקים גדר?
אנחנו לא ידענו .נתנו לנו ברזלי זווית חלודים.
היינו אמורים להסיר מהם את החלודה ,לצבוע
אותם ולתקוע אותם בקרקע .ואנחנו – חבורה
של בוגרי ישיבת הסדר ,סטודנטים ,שמימיהם לא
התנסו בעבודת כפיים .נאמר בקיצור שהעבודה
שלנו לא הייתה איכותית במיוחד ,ומכל מקום
התקופה של הקמת הגדר ,הגם שגזלה זמן יקר
שהייתי אמור להקדיש ללימודים ,נחרטה בזיכרוני
לטובה .כששבתי ,בחלוף  4-3שבועות ,לספסל
הלימודים ,נדרשתי למאמץ גדול להשלים את
הפער שצברתי .ההפסקה הזאת בלימודי ראיית
חשבון ,ובמיוחד שנעשתה לצורך "הקמת איזו
גדר" ,הדירה שינה מעיני הוריי ,ובכל זאת ,התחושה
שפיעמה בי אמרה" :היה שווה!".

צעדה שהובילה לחופה
ב"גוש אמונים" הבינו שהדרך לשיתוף קהל גדול
של תומכים – אינה עוברת בפעילות בלתי חוקית.
ניסיון ההתיישבות בבונקר הירדני
במזרעה א-שרקייה במבט מבחוץ
ובמבט מבפנים
צילום :שמואל אופן; באדיבות :ארכיון עפרה

ההתלהבות של יהודה והמסירות שלו ,כל כולו,
למען הרעיון ,לא השאירו אותי אדיש .נשביתי
בקסמיו והתחלתי להצטרף אליו לפעילויות שונות
ומשונות .בשנה האחרונה ללימודינו בישיבה,
החלו בינינו שיחות על תכניותינו לעתיד .כזכור,
היינו המחזור השני של הישיבה .מנינו בסך הכול
כ 30-חבר'ה ,ומטבע הדברים נקשרנו מאוד זה
לזה ,והיו גם קשרים אמיצים בינינו לבין התלמידים
במחזור שמעלינו ובזה שמתחתינו .בשיחות הללו
עלו רעיונות הקשורים להתיישבות .חשבנו שנקים
יחד גרעין וניסינו לתכנן לאן יהיו מועדות פניו .היו
שהציעו ללכת לערי פיתוח והיו שהציעו כיוונים
אחרים .כולם הרגישו שצריך לעשות משהו ולא
להמשיך סתם.

מאהל אנשי שילה צמוד לכניסה הישנה של עפרה

צילום :מרים תנעמי; באדיבות :ארכיון עפרה

מדור
המייסדים

שילה – 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 :

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

כך עלה רעיון הצעדות .צה"ל נתן את אישורו
לקיומן בתנאי ש"גוש אמונים" יתחייב כי בסופו
של כל אירוע ימתינו לצועדים הסעות מאורגנות,
והן תפזרנה אותם לבתיהם ביעילות ובהשקט.
הצעדות אכן היו המוניות והן ביטאו את האהדה
והכמיהה שחש העם לשומרון .נחילים-נחילים של
אנשים ,עמוסי תרמילים ושקי שינה ,צעדו בשבילי
השומרון .באחת הצעדות ,שיצאה מצומת איו"ש
שמצפון לרמאללה ושמה פניה לכוכב השחר,
עברנו ליד עפרה ,ושם פגשנו ,חבריי ואני ,את חנן
פורת .עמדנו ושוחחנו .ובעודנו משוחחים ,המשיכה
השיירה לעבור ,ואחת הצועדות הפנתה מבטה
לעברנו ותהתה בלבה" :מי הם האנשים ה'חשובים'
הללו ,שזוכים ומדברים עם חנן פורת?!" ,בהמשך
הדרך הצטרפתי אליה .צעדנו יחד ושוחחנו .היא

בוגרת לימודי כלכלה ,ואני – עדיין סטודנט .תחום
העניין משותף .יש על מה לדבר .ולימים ,הפכה
אותה הצועדת הכלכלנית להיות אשתי.

אני בעיר ולבי בהתיישבות
נישאנו בחודש טבת תשל"ז ,וגרנו בירושלים.
בתקופה זו החלו להתגבש 'גרעינים' להקמת
יישובים ,ולקראת חג הסוכות תשל"ח ,תוכנן מבצע
להעלאה של יישובים רבים על הקרקע בעת
ובעונה אחת .הצטרפנו לגרעין שילה .במפגשים,
שחלקם התקיימו בביתנו ,דנו בעניינים שמבחינתנו,
עמדו ברומו של עולם :מה יהיה אופיו של היישוב
שנקים? היכן בדיוק יוקם? 'אנשי המעשה' -
בשל השאיפה לקשר ֵאיתן עם ירושלים ,צידדו
בהקמת היישוב סמוך לכביש הראשי ,ולעומתם,
ה'רוחניים' – רצו להקימו סמוך למקום שבו עמד

המשכן .בסופו של דיון גברה השאיפה לקרבה
למקום הקדוש על הנוחות המעשית .חג הסוכות
התקרב ,והאישור – בושש לבוא .בישיבה סוערת,
החלטנו ,כצעד ביניים ,לעבור לעפרה .תחילה
הקמנו ארבעה אוהלים ומגדל מים מחוץ ליישוב,
בסמוך לכניסה הישנה לעפרה .רצינו להבהיר
שאין בכוונתנו להיטמע בעפרה אלא להקים
יישוב חדש .זו הייתה אפיזודה חולפת .למחרת
היום באו כוחות הצבא ופינו אותנו משם .עפרה
פתחה את שעריה לקראתנו .תחילה שיכנו אותנו
באכסניה של "בית ספר שדה" .לכל משפחה –
חדר .הלינה – במיטות קומתיים .אחר כך הביאו
לעפרה קרוואנים והציבו אותם בשטח הסמוך
לכניסה הישנה ליישוב .עברנו לקרוואנים .גרנו
בעפרה ,וחיכינו לשעת כושר לעלות לשילה.

יש”ע שלנו 5

חני פנש מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

למה גזרתי את וילון
התחרה של אמא

כשהייתי בת שש גזרתי את וילון התחרה
האהוב של אמא שלי .זו עובדה שמלווה
אותי כל חיי .הוריי דאגו להזכיר לי את
העובדה הזאת במשך הרבה שנים .בהתחלה
בנימה של כעס ,ובחלוף השנים כאנקדוטה
מצחיקה .עם זאת ,הסיפור שעמד מאחורי
עובדה זאת כמעט נשכח .צהריים אחד,
בהיותי בת  ,6הייתי בבית עם אבי .הוא
תיקן משהו במטבח ואני התעסקתי במה
שרוב בנות  6אוהבות להתעסק  -בובות.
פתאום שמעתי שאחד הכלים בהם אבא
שלי אחז נפל על הרצפה ,ואבי קילל מכאב.
רצתי למטבח וראיתי שהוא נפצע בידו.
ממש רציתי לעזור לו .לא ידעתי מה חומרת
הפציעה ,אבל שיערתי שאם יורד לו דם זה
סימן שכואב לו ,ויש לטפל בו בהקדם .אבי,
שממש רצה להמשיך עם התיקונים שאותם
נאלץ להפסיק בגלל הפציעה ,תר בין ארונות
המטבח בחיפוש אחר משהו שיעזור לו
לחבוש את הפצע .כששאלתי אותו מה הוא
מחפש הוא אמר שהוא ישמח לתחבושת
גזה כזו שתעזור לו לעצור את הדם .ידעתי
שתחבושות גזה אזלו מהמלאי הביתי.
נזכרתי שבשידת המצעים בחדר השינה של
הוריי ,מקופלים וילונות ישנים מתחרה לבנה.

אמנם הוילונות היו עם עיטורים של פרחים
אבל בין העיטורים היתה שזורה רשת דקה
כזו .החלטתי לאלתר ולהביא את הגזה שאבי
ביקש ,למרות הכל .הלכתי לחדר השינה של
הוריי ובידי מספריים .פתחתי את השידה,
שלפתי את אחד הוילונות ,מצאתי את האזור
המרושת וגזרתי משהו שבצורתו דמה לריבוע
וגודלו כגודל תחבושת גזה רחבה במיוחד.
כשהבאתי את התחבושת המיוחלת לאבי,
הוא הסתכל בי במבט מזועזע ושאל מהיכן
"הישגתי" את החתיכה הגזורה .סיפרתי לו
מבלי לחשוב פעמיים שבחדר השינה שלהם
יש שידה ובה מונחים דברים שאינם בשימוש.
אבי מיהר לגשת אל השידה ושלף משם את
הוילון אותו נידבתי לעזרה ראשונה .כשהוא
פרש את הוילון ,ממש באמצע הבד התנשא
בגאווה חור גדול ומרושל .אבי קיפל את
הוילון בדממה ולאחר מכן אמר שאצטרך
להסביר את מה שקרה לאמא שלי.
לא ידעתי איך עלי לפרש את התגובה שלו.
הייתי בסדר? הייתי לא בסדר? רציתי לעזור...
מה עלי לעשות בפעם הבאה בכזה מצב? לא
לעזור? לא לחפש פתרונות מעבר למקובל?
כמובן שכשאמא שלי הגיעה הביתה וראתה
את וילון הוינטג' האהוב שלה גזור ,היא לגמרי

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
סוכני ביטוח ,מבוטחים פרטיים,
מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח,
וראשי מועצות ,משרדנו מעניק ייצוג בתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

בהצלחה רבה

לרבות גביית הכספים בפועל
לתיאום פגישה :עו"ד שמואל גייזלר 073-7051480
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הוציאה את הסיפור מכל הפרופורציות.
הואשמתי בהשחתת רכוש יקר ערך ובעוד
כמה סעיפים .בעקבות הסיפור שלי ,בהיותי
בת שש החלטתי שאני כאמא אף פעם לא
אעשה כזה דבר לילדיי .לא אשפוט ולא
אכעס מבלי לראות את כל התמונה .לא
אבקר את מעשיהם אם הכוונות שלהם
היו טובות .ותמיד תמיד אודה כשהם ירצו
להושיט לי יד לעזרה ,אפילו אם זה לא
בדרכים המקובלות .אבל כיום ,אני כאמא
מוצאת את עצמי לעיתים מבקרת את ילדיי
ואת מעשיהם גם כשהם באים לעזור לי.
"למה לא קילפת עוד תפוחי אדמה?"" ,למה
קילפת לא כמו שביקשתי?"" ,למה לא
שטפת?"" ,למה שטפת ולא גרפת?"" ,למה
ולמה ולמה ."...וילדיי מסתכלים עלי במבט
עצוב ומסננים לעברי:
"את אף פעם לא מרוצה" .אני מרוצה ,בטח
שמרוצה .אני רק רוצה שתעשו את זה בדרך
שלי .ואז סיפור הוילון חוזר אליי ודוקר
אותי בבטן.
"תשחררי" ,אני אומרת לעצמי" .את תשכחי
את תפוחי האדמה ואת הקילופים בעוד רגע,
אבל הם ישארו עם הביקורת שלך כל החיים".
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מה יקרה
פסטיבל המכבים בגבעת היקבים  /כ"ו – כ"ז בכסלו  15 – 14בדצמבר

בית ספר שדה עפרה בשיתוף תיירות חבל בנימין מזמין אתכם לפסטיבל מיוחד בעקבות המכבים הכולל
פעילויות לכל המשפחה ומסלול חוויתי לנוער .סדנאות ,הפעלות ,שחקנים ,נגנים וכפר קדום במקום קסום .ביום
חמישי בין השעות  ,16:00 – 10:00וביום שישי בין השעות  .14:00 – 9:00הכניסה חופשית .לפרטים02-9975516 :
בקעת הירדן נגד מכבי ת"א בכדורסל  /כ"ח בכסלו  16בדצמבר

נבחרת בקעת הירדן נגד נבחרת הוותיקים של מכבי תל אביב עם השחקנים :דורון גמצ'י ,טל ברודי ועוד .באירוע
תתקיים הדלקת נרות .בשעה  19:00במתנ"ס בקעת הירדן .הכניסה חופשית .לפרטים02-9941410 :
מירוץ דרור התשע"ח בכרמל  /כ"ג בכסלו  11בדצמבר

מוצ"ש |  16בדצמבר

המירוץ השנתי לזכרו של מח"ט יהודה אל"מ דרור וינברג הי"ד יוזנק השנה מהיישוב כרמל שבהר חברון.
המירוץ יהיה באורך של  10ק"מ ויצא בשתי הזנקות :גברים בשעה  14:00ונשים בשעה .14:30
לפרטים והרשמה054-8088747 :

"
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:

"

"
9:30-16:30
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

כולנו בחברון
סיעת 'כולנו' בראשות שר האוצר משה כחלון
סיירה השבוע יחד עם מועצת יש"ע בגוש
עציון ,בקריית ארבע ובחברון .בסיור נכחו גם
שר הכלכלה אלי כהן ,סגן השר מייקל אורן,
ח"כ רחל עזריה ,ח"כ רועי פולקמן ,יו"ר מועצת
יש"ע חננאל דורני ,מנכ"ל אמנה זאב (זמביש)
חבר ,ראש מועצה אזורית גוש עציון שלמה
נאמן ,ראש מועצת קריית ארבע מלאכי
לוינגר ומנכ"ל מועצת יש"ע שילה אדלר .את
הבוקר פתחה הסיעה בגוש עציון עם תושבי
שכונת נתיב האבות שסיפרו על חייהם לאור
פסק הדין להריסת המבנים בשכונה וביקשו
מחברי הסיעה סיוע בפתרון להסדרתה .לאחר
מכן המשיכה החבורה לקריית ארבע חברון,
שם עלתה לתצפית 'מצפה השלושה' ,אשר
לאחריה ,ישבו האורחים לארוחת צהריים
בבניין המועצה ,שם העניק יו''ר מועצת יש''ע
חננאל דורני לשרים ולח''כים שי  -מפת
קרבות המכבים שהתרחשו ביהודה ושומרון.
לאחר מכן המשיך הסיור למערת המכפלה,
שם נפגש עם ראש הוועדה המוניציפלית
של היישוב היהודי בחברון אברהם בן-יוסף,
אורית סטרוק והרב הלל הורוביץ אשר העניקו
לשר את מדליית חברון .שר האוצר כחלון
אמר בכניסה למערת המכפלה" :חשוב מאוד
שכולם יגיעו לכאן כמוני ,יתרשמו מהמקום
הנפלא וההיסטורי הזה ,ומהקשר הזה שיש
לעם היהודי למערת המכפלה ולעיר חברון" . 1
אזרח כבוד
השבוע התקיים טקס מיוחד ביישוב חמדת
שבבקעת הירדן ,במסגרתו קיבל שר השיכון
והבינוי יואב גלנט אזרחות כבוד של הבקעה . 2
הטקס ההתקיים במעמד ראש המועצה
האזורית בקעת הירדן דוד אלחייני ומכובדים
נוספים מהמועצה .בדבריו התייחס השר גלנט
לעוצמה ולחשיבותה של הבקעה" :בקעת
הירדן מהווה את חגורת הביטחון המזרחית
של מדינת ישראל .חובתנו להתייחס ליישוב

הבקעה כמשימה לאומית ראשונה במעלה
ולהקצות את כלל המשאבים הנדרשים
במטרה להעמיק את ההתיישבות היהודית
ולחזקה" .אלחייני הודה לשר גלנט על
התמיכה ,הסיוע וקידום הפיתוח והבנייה
בבקעה ואמר" :אנו נותנים לך את אזרחות
הכבוד באהבה גדולה ,מעכשיו אתה אזרח
הבקעה".
מרוץ בניה
בסוף השבוע שעבר התקיים בקרני שומרון
מרוץ בניה לזכרו של רס"ן בניה ריין הי"ד ,בן
הישוב שנהרג במלחמת לבנון השנייה בעת
פעולת חילוץ .זו השנה ה 12-בה מתקיים
המרוץ ,והשנה השתתפו בו מעל ל1,000-
רצים במספר מקצים  . 3כמידי שנה ,במרוץ
משתתפות יחידות צבא מגוונות מחיל השריון,
חטיבת כפיר ,המכללה לפיקוד טקטי וקצינים
רבים .נצפו במרוץ :יו"ר מועצת יש"ע חננאל
דורני ,יו"ר אליצור אלי עציון ,מח"ט חטיבת
השריון  401אוהד נג'מה והחזן הצבאי הראשי
לשעבר שי אברמסון שפתח את טקס חלוקת
המדליות בשירת "ארץ הצבי" .את המרוצים
הזניקו מפקד אוגדת איו"ש תא"ל ערן ניב
וחגית ריין אמו של בניה הי"ד .המרוץ נערך
בחסות המועצה המקומית קרני שומרון
בניצוחו של ראש המועצה יגאל להב.
לומדים מיש"ע
מנהיגי הקהילה היהודית בארה"ב התאספו
השבוע בניו יורק לכנס שארגן דסק חו"ל של
מועצת יש"ע בה הוצגה פעילותה של מועצת
יש"ע בהסברה ובשינוי התודעה כלפי מדינת
ישראל בעולם .בכנס השתתף גם קונסול
ישראל בניו יורק דני דיין שכיהן בעבר כיו"ר
מועצת יש"ע .דיין סיפר כי הוא רואה דמיון בין
האתגר של ייצוג יהודה ושומרון בפני ממשלת
ישראל כיו"ר מועצת יש"ע ,לבין ייצוג ישראל
למנהיגי הקהילה היהודית בארה"ב  . 4בכינוס
נאם גם ראש דסק חו"ל של מועצת יש"ע וראש
המועצה המקומית אפרת עודד רביבי ,אשר

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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הציג את יעילותן של דרכי הפעולה בהסברה
הבינלאומית ואת העשייה הרבה בתחום.
משתתפי הכנס ברכו על המפגש ואמרו כי יש
חשיבות גדולה במפגשים בלתי אמצעיים אלו,
והצלחתם מציגה את ההתפתחות המעודדת
בפעילות מועצת יש"ע בארץ ובעולם.
מדינאות מהשטח
השבוע התקיים בשומרון סיור של תלמידי
המכללה למדינאות אשר עסק בשאלות
הנוגעות לזהות הישראלית אל מול הזהות
היהודית ,הקשר לחבלי המולדת ומשמעותם
היום .הסיור לווה בקריאת פסוקי התנ"ך
הרלוונטיים וניסיון להמחיש כיצד אותם
פסוקים באים לידי ביטוי מוחשי בשטח . 5
הסיור החל בשבי שומרון ,המשיך לביקור
מיוחד בסבסטיה ,ומשם לתצפית מהר כביר
על עמק תרצה ,תצפית מהר עיבל על קבר
יוסף וביקור אצל השומרונים .בסיום הביקור
נפגשו חניכי תוכנית המצטיינים לזהות
ומדינאות עם האלוף במיל' עוזי דיין במרפסת
של המדינה ביישוב פדואל לשיחה בנושא
חשיבות האחיזה בשטחי יהודה ושומרון.
סימני קליטה
במועצה המקומית אפרת מתורגלים בקליטת
עלייה ,אלא שהפעם החליטו ליזום ביקור
בקריית הלאום שם סיירו בבית המשפט
העליון ובמנורה הצמודה למשכן הכנסת.
לצד הביקור זכו העולים לפגישה עם חבר
הכנסת יהודה גליק אשר סיפר להם על
הפעילות בכנסת ועל תפקידה בחברה ובשיח
הישראלי .העולים מצידם התעניינו בגליק
עצמו ובפעילות בוועדות השונות .ח"כ יהודה
גליק ,שעלה לארץ ב 1974-מניו יורק ,אמר
לעולים כי הוא מלא הערכה והערצה כלפיהם:
"עשיתם מעשה אברהם אבינו וקיימתם את
הציווי 'לך לך מארצך' .לעשות את הצעד
הזה זו גבורה אמיתית ואשריכם שכך נהגתם,
ברוכים הבאים".

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 :מירי צחי ,אודי אביטל ,שגרירות ארה"ב בישראל.Frank Fan Wu ,
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

