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ההתיישבות חוגגת

תהליך בנייתו של עם ישראל, ב
שזורים אישים רבים: שלושה 
אבות, ארבע אימהות ושנים 
עשר שבטים היורדים מצרימה ומהם 
מתחיל להיבנות עם ישראל. מדוע 
ישנו צורך באישים רבים כ"כ? מדוע 
לא היה ניתן להסתפק באברהם ושרה 
שיבנו שניהם ישירות את בית ישראל? 
במסכת אבות נאמר שבעשרה מאמרות 
נברא העולם, וכן מצינו שהתורה ניתנה 
בעשר דברות, העולם מורכב מעשר 
ספירות וכו'. כל זה בא ללמדנו שעולם 

הבריאה והחומר חייב להיות מורכב 
מכוחות שונים ומהופעות שונות. זה 
טבעו והכרחו של עולם החומר. אם 
כל פרט היה כלול מהכל הרי שהוא 
היה חוזר אל האחד, אל הנעלם. ישנן 
הופעות המצריכות עשרה כוחות וישנן 
ששנים עשר. יש אלו הדרושים להם 
שלושה כוחות ויש אלו של חמישה. 
כנ"ל עם ישראל המופיע בעולם חייב 
להיות מורכב מכוחות שונים. ג' אבות, 
ד' אימהות וי"ב שבטים. אברהם הינו 
כוח החסד, לעומתו יצחק הוא כוח הדין 

לשרי  הופצה  שעבר  בשבוע 
הממשלה הצעת החלטה לחתימה 
על הסכם עם האיחוד האירופי בדבר 
שיתוף פעולה באגן הים התיכון 
הנקרא  CBC ENI  אשר בא לקדם 
פרוייקטים שונים בתחומים שונים 
כולל חינוך ותרבות בעזרת מימון 
אירופי. מדובר בהסכם מביש עם 
סעיף שמחרים את יהודה שומרון 
בקעת הירדן וירושלים, המנציח 
את האפליה ופוגע בריבונותה של 
מדינת ישראל. השבוע בישעמדה 
על שיתוף פעולה נכון יותר לאזור.

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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מדור
ישראלהמייסדים

שלי
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שיתוף פעולה אזורי שילה אדלר מנכ"ל מועצת יש"ע

ישעמדה

הממשלה  לשרי  הופצה  שעבר  בשבוע 
הצעת החלטה לחתימה על הסכם עם 
פעולה  שיתוף  בדבר  האירופי  האיחוד 
 ENI הסכם  ונקרא  התיכון  הים  באגן 
. הסכם זה בא לקדם פרוייקטים   CBC
חינוך  כולל  שונים  בתחומים  שונים 

ותרבות בעזרת מימון אירופי. 
הממשלה  מצהירה  הסעיפים  באחד 
בו  הכרוכים  והמשאבים  הפרויקט  כי 
לא יחולו על קווי 67, וכן אישור וסמכות 
בידי הרשות הפלסטינית לקיים פעילות 
במרחבים אלו כולל ירושלים. נכון לימים 
את  אישרה  לא  עדיין  הממשלה  אלו 
חשש  יש  אך  זה  הסכם  על  החתימה 
כי תעשה זאת בעתיד הקרוב. על  גדול 
בחתימה  מדובר  בהסכם  האמור  פי 
אזורים  על  חרם  עם  הסכמה  המביעה 
חמורה  ואפליה  ישראל,  במדינת  רבים 
ובקעת  שומרון  יהודה  ירושלים  של 
כי  ההסכמה  היא  יותר  חמורה  הירדן. 
באזורים  פרוייקטים  תבצע  "פלסטין" 
בריבונות  הכרה  שמשמעותה  אלו, 
היהודי.  העם  של  מולדתו  בחבלי  זרה 
או  הפרוייקטים  לפרטי  להיכנס  מבלי 
ההתיישבות  אנשי  עלינו  למעלותיהם, 
וחרמות,  שבאפליה  הסכנה  את  להבין 
ומאידך להכיר בחשיבות שיתוף הפעולה 
יובל שנים חזרנו  במקרים אחרים. לפני 
בארץ  נרחבים  ולאזורים  אבות  לחבלי 
ישראל. מתוך ראיה לעתיד אנו מאמינים 
הגורמים  עם  הפעולה  בשיתוף  גדולים 
הנוספים במרחב ומבינים כי לצד המשך 
יש  ההתיישבות  מפעל  והרחבת  פיתוח 
לבנייה  לפיתוח,  לדרך,  בשותפים  צורך 
ישראל  עם  כי  מאמינים  אנו  והחינוך. 
לייצר  צורך  יש  כן  ועל  לעד  כאן  ישאר 
בעזרת  יחד  לחיות  ניתן  שבו  מרחב 
במסגרת  והפיתוח,  הכלכלה  העצמת 

ה"שלום כלכלי".

את  עיניה  לנגד  רואה  אשר  ההבנה  זו 
פיתוח המרחב, כבישים, מים חשמל ואף 
גז טבעי יחד עם שכנים הרוצים בשכנות 
פחותה  שאינה  חשיבות  לכך  יש  טובה. 
חדשה. גן  כיתת  או  נוסף  קרוון  מהנחת 
לדוגמא יש לפתח "איים של שלום" בהם 
מתקיימים מפעלים וחברות המעסיקים 
זה,  לצד  זה  האזור  וערביי  ישראלים 
בארץ  כאן  הריבון  שאנו  הבנה  מתוך 
ויצירת קומה נוספת לשגשוג חבלי ארץ 
זו מחייבת את שני הצדדים.  אלו. הבנה 
על ההתיישבות לאגם משאבים, לפעול 
"איים  ולפתח  הכלכלית  התפיסה  לפי 
אלפי  עשרות  מועסקים  בו  שלום"  של 
ואף  יחד  פועלים  לכתף,  כתף  עובדים 
הבנה  מכך  פחות  לא  אך  יחד.  מרווחים 
זה  למרחב  השותפים  את  המחייבת 
היהודי  והעם  ישראל  מדינת  כי  בהכרה 
רואים בחבלי ארץ אלו, את עתידה של 
יגורו,  ישבו,  אשר  מקום  ישראל,  מדינת 
יעבדו ותפתחו לעד ולנצח נצחים. שיתוף 
את  מחייב  הוא,  כן  כשמו  אזורי  פעולה 
זו  פעולה,  לשתף  האזור  תושבי  כלל 
ראשונה,  ממעלה  אסטרטגית  אמירה 
המעלה את ההתיישבות עוד קומה בתוך 
המרחב.  פיתוח  והמשך  כאן  אחיזתנו 
תייצר   ENI CBC הסכם  על  חתימה 
תודעה הפוכה משיתוף פעולה. זו קריאה 
במרחבי  המואץ  הפיתוח  את  להחרים 
רמת הגולן, בקעת הירדן, יהודה ושומרון 
הסכמה  זו  ירושלים.  של  במזרחה  ואף 
הרבים,  היורו  מספרי  לנוכח  שבשתיקה 
בראשות  ישראל  מדינת  תסכים  בה 
על  לקבל  ימנית,  הלאומית  ממשלתה 
ארץ  חבלי  של  והחרמה  החרגה  עצמה 
פעולה  שיתוף  זה  שאין  רק  לא  אלו. 
דה-פקטו  קריאה  כאן  ישנה  אלא  אזורי 

להחרמת שיתוף פעולה שכזה. 

במהלכים  משמעותית  בפגיעה  מדובר 
הנהגת  מקדמת  אותה  הרבים 
הממשלה  משרדי  עם  יחד  ההתיישבות 
קיום  דו  לאפשר  מנת  על  השונים, 
על  להקל  ברצון  פגיעה  כלכלי,  ופיתוח 
התעשייה  באזורי  עובדים  אלפי  עשרות 
מנהלי  אלפי  בעשרות  פגיעה  השונים 
מקצוע  ואנשי  צוותים  מובילי  עבודה, 
אשר מגיעים יום יום לעבודתם ומביאים 
חוק  את  בתוכו  הכולל  משכורת,  תלוש 
ימי  ואף  פנסיה  שכר,  העבודה,  שעות 
מחלה וחופשה. שיתוף פעולה אזורי חייב 
להביא לידי ביטוי את מכלול המרכיבים 
לקדם  ליזום,  היכולות  את  בו,  הכלולים 
יחד עם צוותי עובדים העמלים  ולהוביל 

יום יום למחייתם.
את  להעמיק  בחרנו  זה  בשבוע  דווקא 
שיתוף הפעולה האזורי ולקיים סיור של 
לשיתוף  השר  עם  ההתיישבות  הנהגת 
פעולה אזורי צחי הנגבי, שיתוף פעולה בו 
נפגשנו עם עשרות פועלים וקונים בסניף 
מיזם  בדמות  פעולה  שיתוף  לוי,  רמי 
כלכלים שונים וייחודים, מוקדי הרפואה 
וחרום שנקראים לטפל במאות תאונות 
דרכים אשר המעורבים בהם ישראלים 
ולמי  הפגוע  מי  הבדל  אין  בו  ואחרים, 
צריך לתת את המענה הרפואי הראשון 

על מנת להציל את חייו. 
לקבל  נדרשת  ישראל  ממשלת 
מביש  הסכם  ולדחות  אמיצה  החלטה 
זה של קיפול ערכי ההתיישבות תחת 
לממשלת  קוראים  אנו  היורו.  מחירי 
יובל  את  ובגאון  בעוז  להוביל  ישראל 
התנ"ך,   מורשת  בחבלי  ההתיישבות 
כלל  על  לקדמם  לפתחם,  להמשיך 
לא  בבד  בד  אך  השונים,  המרכיבים 
כל  אשר  אירופים  לתכתיבים  להיכנע 

תכליתם למנוע המשך שגשוג זה.

סיור צחי הנגבי השר לשיתוף פעולה אזורי, השבוע בא.ת. שער בנימין
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שיתוף פעולה אזורי

ויעקב הוא הוא כח הרחמים. שום כוח 
שבעולם אינו יכול לעמוד בפני עצמו. 
מידת החסד ללא הגבלה הינה מוות. 
מים הינם סמל החסד, אך כשהם באים 
ללא מעצור, מופיע מבול, מוות. כנ"ל 
דין העומד בפני עצמו הוא מוות. "ועצר 
יהיה מטר ואבדתם"  ולא  את השמים 
וכו' ח"ו. רק יעקב שהוא מידת הרחמים, 
הממוצעת, היא המאפשרת חיים – חסד 
המוגבל ע"י דין. כנ"ל האימהות, כ"א 
מהן מייצגת כח אחר באומה. רחל את 
הצד הנגלה ולאה את הפן הנסתר וכו'. 
אין קיום לנגלה ללא הנסתר ולנסתר 

ללא הנגלה. וכן אנו מוצאים בפרשתנו 
בשבטים. כ"א מהם מייצג כוח ייחודי 
ֹכִרי  הנצרך לכוחות האחרים. "ְראּוֵבן ְבּ
ַאָתּה כִֹּחי ְוֵראִשׁית אֹוִני ֶיֶתר ְשֵׂאת ְוֶיֶתר 
ָעז" -כוח הבכורה והקדושה. "ִשְׁמעֹון 
ֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם" - הם  ְוֵלִוי ַאִחים ְכּ
כוח הגבורה והצבאיות. )בהמשך לוי 
מקבל את כוח הכהונה והפצת התורה 
"כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה ילמדו 
הוא"(.   צב-אות  ה'  מלאך  כי  מפיהו 
"ֹלא  והמלכות–  ההנהגה  כוח  יהודה 
ָיסּור ֵשֶׁבט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵבּין ַרְגָליו 
ַעִמּים"  ִיְקַּהת  ְולֹו  שילה  ָיֹבא  י  ִכּ ַעד 

ְלחֹוף  הכלכלי–"ְזבּוֻלן  הכוח  זבולון 
ַיִמּים ִיְשׁכֹּן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹות ְוַיְרָכתֹו ַעל 
ִציֹדן" וכן על זו הדרך שאר השבטים.  
כאמור, לכל כוח בפני עצמו אין קיום. 
הקיום מתאפשר רק כאשר כל הכוחות 
לומדים לחיות יחד. זו אחת המגמות 
כור ההיתוך:   - הירידה למצרים  של 
להפגיש בין השבטים השונים והכוחות 
השונים באומה, תוך כדי התמודדות 
וקשיים עד לגיבושנו לעם אחד המורכב 
מכוחות שונים המכוונים כולם למען 
אותה מטרה: גלוי כבוד ה' בעולם מתוך 

חיבור לתורה ולארץ.

המשך מעמוד השערמיחידים לעם 

ם י ר ג י ס ה ל  ע ב  ו ת כ ל ו  כ י ש מ י ם  ה

ביום ראשון הקרוב )31/12/17(
               )שוב( עושה היסטוריה.

אנחנו נמשיך 
               לכתוב את 

                        ההיסטוריה

בואו להיות שותפים ָלֶרַגע )מרכז הליכוד 31/12, אולמי אווניו, קרית שדה התעופה 18:00(

ריבונות עכשיו בירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
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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 משה בטיש

שילה – חלק ב'
מדור

המייסדים

בתחבולות תחפור לך יישוב
תקופת ההמתנה נתמשכה, ואישור מטעם 
המדינה להקמת נקודת התיישבות בשילה – לא 
ניתן. לבו של מנחם בגין ייסר אותו. בשיחה עם 
אפרים קציר, נשיא המדינה, שטח שאלתו-

משאלתו לפניו: "איך אפשר שלא יגורו בשילה?". 
ואז הבריק במוחו של חה"כ זבולון המר, שר 
החינוך דאז, רעיון: להקים יישוב אסור? אסור 
)כך קבעו ה'הבנות' שגובשו עם ג'ימי קרטר, 
נשיאה של ארצות הברית באותם ימים, שנועדו 
למנוע חבלה מכל סוג שהוא בתהליך השלום 
עם מצרים(, אבל לשלוח משלחת ארכאולוגית 
לאזור משופע בעתיקות – ודאי מותר! הוכרז 
אפוא על התארגנותה של משלחת ארכאולוגית 
שתעלה לתל ותתחקה על שרידי ההיסטוריה 
היהודית במקום. וכך, במסווה של משלחת, עלו 

ראשוני המתיישבים לשילה. 
למען האמת, לא כל חברי הגרעין אהבו את 
הפתרון היצירתי. "זו רמאות," טענו חלקם, ואחרים 
הוסיפו: "בארץ ישראל צריך להתיישב בקומה 
זקופה ולא באמצעות פיקציות". בכינוס הסוער 
של אנשי הגרעין, ניסה חנן פורת להרגיע את 
הרוחות ו'לעשות סדר' במחשבות: "ואתחנן אל 
ה' בעת ההיא," דרש באוזנינו, "כשראה משה 
שנחתם עליו גזר הדין, עמד והתחנן לפני ריבונו 
של עולם שיניחנו להיכנס לארץ ישראל אפילו 
כתולעת שאוכלת עשב" וסיים: "לארץ נכנסים 

אפילו כתולעים". המסר נקלט.
'המשלחת הארכאולוגית' עוררה את עניינה של 
התקשורת. באו עשרות עיתונאים, הביטו כה וכה, 
ראו נשים, ראו ילדים והחליטו לברר את מהותה 
של המשלחת. ביקשו אנשי התקשורת לראיין 
נציג שלה. התייצב מולם חברנו שבח שטרן 
והחליט לומר את האמת ללא כחל וסרק: "לא 
באנו לחפור אלא להתחפר!". מנחם בגין 'חטף 
כאב בטן'... "איך עשיתם לי את זה?" - הוא מחה 
בשיחות פרטיות. ובכל זאת, אהבתו אותנו לא 
פחתה, ולשיעורי תורה )"שיעורי מקרא", בלשונו(, 
שקיים בביתו במוצאי שבתות, נהג להזמין אותנו 
מדי פעם בפעם ושמח בבואנו. פרופ' חיים גבריהו 
הוגה ָיזמת שיעורי התנ"ך בבית ראש המשלה, 
שהיה גם איש ארץ ישראל, קיבל את פנינו במילים 
העתיקות שבמקורן נאמרו במשכן שילה – מילותיה 
של חנה לעלי הכוהן: "אל הנער הזה התפללתי" 
ובצאת המילים מבין שפתיו, הופנתה אצבעו 

אלינו, המתיישבים. 

כאן המקום להזכיר שאת שעת הכושר, שהגיעה 
בר"ח שבט תשל"ח החמצנו. נסיבות שחברו זו 
לזו: השמחה – לידת בננו בכורנו, האחרת – וירוס 
בעיני ואשפוז בעקבותיו, לא אפשרו לנו לעלות 
ביומיים הראשונים, וכשהתאפשר לנו לעלות 
– התברר שאין קרוואן פנוי שנוכל להשתכן בו. 
הכול תפוס. נאלצנו להתאזר בסבלנות ולהמתין 
בביתנו בעיר הקודש עד אשר כעבור כמה חודשים, 

הגיעו קרוואנים נוספים – והצטרפנו.
תנאי בראשית

נכנסנו לגור בקרוואן ששטחו 30 מ"ר. ובתוך 
השטח הזה – הכול: סלון ומטבח וגם חדר שינה. 
הכול. חיבור לרשת המים והחשמל – טרם היה, 
ועל טלפון – איש לא חלם. בנינו במקום מין מגדל 
מים. הבאת המים אל המגדל התאפשרה הודות 
ליזמה העסקית של שניים מחברינו: מיכאל שטיג 
ויעקב ירדן שקנו במשותף מכלית והציעו שירותי 
הובלה של מים לכל דיכפין. הם נסעו למחנה 
צבאי באזור שכם, מילאו את המכלית מים 
והביאו אותם לכאן. מובן ש'פה ושם' היו תקלות 
באספקת המים, אבל הן היו כאין וכאפס לעומת 
התקלות באספקת החשמל. כיוון שהגנרטור 
שהובא למקום לא יכול היה לספק חשמל 
לכולם, עשינו 'משמרות', במיוחד בכביסה. את 
מכונות הכביסה של כולנו, שלא היה שום סיכוי 
להכניסן לקרוואנים, ריכזנו בפחון. כמעט כולנו 
היינו משפחות צעירות, גיל ההורים נע בין -26

23, ולרבים מאתנו תינוק, ולחלקנו – שניים, שהיו 
זקוקים לחיתולים. חיתולים – עשויים בד. חיתולים 
חד-פעמיים טרם נפוצו בארץ. בקיצור – הכביסה 
רבה, וכל החפץ לכבס – השתלב בתורנות, כיבס 
את הטעון כביסה, והמתין ל... תורו הבא. חימום 
המים למקלחת נעשה אף הוא בחשמל. ומה 
יועילו מים קרים באמצע החורף, באין חשמל 
שיביאם לטמפרטורה שמאפשרת מקלחת?    

'העולם  עם  התקשורת 
שמחוץ לבועה' התפתחה 
לא   – תחילה  בשלבים. 
היה כלום. כעבור זמן-מה 
סידרו לנו קו טלפון שעבר 
דרך המרכזייה בסינג'יל. 
בקצה הקו, כאן בשילה, 
עמד מכשיר טלפון אחד 
ויחיד. לשימוש כולנו. רצית 
את  הרמת  להתקשר? 
ואז  וחיכית.  השפופרת 
שמעת קול דובר אליך: 
"סינג'יל, ַנַעם". במענה, היית 
מוסר לו את מספר הטלפון 

הרצוי, ואיש המרכזייה היה מחייג אותו בשבילך. 
רצו, במיוחד ההורים, להתקשר אלינו ולדעת 
שכולם בסדר? התקשרו למספר המשותף, 
ואותו קול אלמוני היה עונה גם להם, ואם לא 
הצליח ליצור קשר עם הטלפון שנמצא אצלנו, 
דיווח להם בערבית שוטפת או באנגלית רצוצה: 

"הם לא בבית!".  
אנטנה או פסל?

בין שהאמירה של שבח שטרן ניפצה את ה'אשליה' 
שלפיה אין כאן התיישבות אלא משלחת תמימה, 
ובין שהשמאל התפכח בכוחות עצמו, מכל 
מקום אנשי "שלום עכשיו" וחבריהם לא אהבו 
)בלשון המעטה( את היישוב החדש שקם כאן. 
הם החליטו להביע מחאתם. יום אחד באו הביאו 
עמם מערבל בטון, התייצבו ליד הכניסה ליישוב 
והחלו יוצקים. לשאלתנו לפשר עבודתם, השיבו 
שהם יוצקים משטח לצורך הצבת אנטנה של 
"בזק". להסברם הם הוסיפו בקשה: למען החוזק 
של הבטון, חשוב 'להשקות' אותו במעט מים מדי 
יום ביומו. קיבלנו עלינו את משימת ה'השקיה' 
בשמחה. הקץ לקשיי התקשורת נראה באופק 
הקרוב, ואנו, במו ידינו, נפעל לקירוב הקץ. הנסרב?
התברר שהשמחה הייתה מוקדמת. היוצקים 
יצקו ונסעו לדרכם. בצהרי יום השישי, ערב שבת 
'חזון' זכינו לביקור נוסף ליד משטח הבטון, אלא 
שהפעם הגיעו משאית שאליה מחובר מנוף, 
אמצעי ריתוך ומשא נוסף – עב"ם. עד מהרה 
התאספו במקום מאות אנשים. חלקם הגיעו 
באוטובוסים וחלקם בכלי רכב פרטיים. הקהל 
עומד ומתבונן, וה'מבקרים' – עובדים. ותוך פחות 
משעה הם סיימו את עבודתם ולעינינו נגלה... 
פסל ענק. התברר שהפסל הוא יצירה של לא 
אחר מאשר האמן יגאל תומרקין. האנדרטה 
בדמוי שובך יונים שהוצבה בכניסה ליישוב, באה 
להתריס כנגדנו ולהשמיענו: "ההתנחלות בשילה 

// מראיינות: 
מיכל כהנא ואחיֹנעם ראבילו

הקראוונים באים לשילה 1979
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5  יש”ע שלנו 

מהווה מכשול לשלום". כמה מראשי "שלום 
עכשו" נשאו נאומים, בתום הנאומים הפריחו 
המפגינים יונים וחזרו כלעומת שבאו. תורמי 
יצירת האמנות סברו שנתרגז, שנכעס, שנפגין 
ונגרש אותם ואת יצירתם בבושת פנים. ואנחנו? 
בזמן הטקס, הסתגרנו בבתינו ולא אמרנו דבר. 
למחרת, תשעה באב, פרסמנו בגיליון "מעריב" 
מודעה בלשון זה: "בית שילה שולח את תודתו 
והערכתו לפסל יגאל תומרקין ולתנועת 'שלום 
עכשו' על האנדרטה שהציבו בשערי ביתנו. יתן 
ה' ויהיה זה יתד הקבע הראשון בישובנו ותהא זו 
תרומתכם לחיזוק ההתנחלות ביהודה ובשומרון". 
וכדי שתרומתם לא תישכח, הפסל עומד במקום 

שהוצב בו עד היום. 

עלה למעלה, עלה 
למרות מורת הרוח וקולות הרטינה שהשמיעו 
מכיוון 'הבית הלבן' בעקבות הקמת שילה - היישוב 
נותר על עומדו, אך הלחצים עשו את שלהם. לא 
הוגש לנו שום סיוע מצד הרשויות, וכל עבודת 
פיתוח ובנייה ביישוב נאסרה. התחושה שאפפה 
את כולם הייתה ש"צריך שיבוא איזשהו 'פיצוץ'. 
רק פיצוץ יוכל לגרום לממשלה לשנות את יחסה 
אלינו". והפיצוץ לא איחר לבוא: בפסח תשל"ט 
נשמע ביישוב קול נפץ חזק. התברר שמקורו 
במטען חבלה שהונח על הגדר שהקיפה את 
יישובנו. רק בנס לא היו נפגעים, 'והקול נשמע 
למרחוק': אי שם, בכנסת שלנו, החלו לנוע בחוסר 
נוחות על הכיסאות. אמירות בסגנון: "אנחנו יושבים 
פה מוגנים, ואנשי שילה מוזנחים ומופקרים", שיצאו 

מפי ח"כים, פעלו את פעולתן והצליחו להניב את 
הפרי המיוחל: אישור הממשלה להקמת היישוב. 
קיבלנו עוד קרוואנים, הישיבה התפתחה אף היא, 
והתחלנו לדבר על בניית בתי הקבע למעלה 

ב'שכונה האמצעית'. 
היישוב עולה מעלה-מעלה

ניצני שלדי הבתים נראו בשטח, אך הבחירות 
לכנסת העשירית בסיוון תשמ"א )1981( שהתכונה 
לקראתן ניכרה בכל מקום, הסיטו את כיוון הרוח 
של התכניות שלנו. הליכוד פיגר בסקרים. המערך, 
לעומת זאת, חש שהקדמת הבחירות היא אות 
וסימן עבורו שההזדמנות לתקן את 'התאונה 
ההיסטורית' שהתרחשה בבחירות 1977 ולשוב 
לאחוז במושכות השלטון - בפתח. אז הופיע ביישוב 
אריק שרון, ובישיבה דחופה הציע לנו: "בואו נעלה 

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

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה

המשך בעמוד 6

ציונות לא חייבת להיות 
בשחור לבן.

כרם רעים
א ב ה ר  ו ד ה

בית חדש.   קהילה חדשה.  כרם ֵרעים.
ן י ע י ד ו מ מ ׳  ד  2 0 ה  ש ד ח ה  ל י ה ק ם  י ק ה ל ו  א ו ב

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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יש”ע שלנו  6

Aurelio Yesquen Aragón
תודה רבה Jimmy Morales שלום!

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות 159,610

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 31 בינואר

אהבתי · הגב · שתף

266 אנשים  אוהבים את זה

4

אומרים תודה לגואטמלה < שולחים מכתבים לשגרירות גואטמלה! 

גואטמלה  שגרירות  את  להעביר  הורה  מוראלס,  ג'ימי  גואטמלה,  נשיא 
לירושלים והצהיר: ישראל היא בת-ברית חשובה ואנחנו חייבים לתמוך בה. 

!Jimmy Morales, gracias !תודה, הנשיא מוראלס

בואו נחזק את ההחלטה:שלחו מייל לשגרירות גואטמלה בישראל, 
בכתובת embisrael@minex.gob.gt. תשתמשו בכל המילים שלמדתם 
על  להתבסס  גם  ואפשר  כן?(,  היפות,  )המילים  אמריקה  בדרום  בטיול 

המשפט הבא:

Agradecemos a la República de Guatemala por la valiente 
decisión de trasladar su embajada a Jerusalén. La 

conexión entre Jerusalén y Ciudad de Guatemala es hoy 
más fuerte que nunca. ¡Muchas gracias!

של  והמבורך  האמיץ  הצעד  על  גואטמלה  רפובליקת  את  מברכים  אנחנו 
העברת השגרירות לירושלים. הקשר בין ירושלים לבין גואטמלה סיטי הוא 

עכשיו חזק מתמיד. תודה רבה!

ישראל שלי | עושים ציונות

ישראל
שלי

למעלה. נתפוס עוד גבעה לפני שיהיה מאוחר מדיי". 
ההצעה הזאת גרמה לדיונים ולוויכוחים בין חברי 
היישוב. האם הפריסה הזאת תהיה טובה לנו או 
לא? היו שהתלהבו. אחרים חששו שהיישוב 'יתפזר', 
והשמירה על קשר בין חלקיו תהיה קשה עד בלתי 
אפשרית. בסופו של דבר צדקו שני הצדדים. מצד 
אחד - קיבלנו את ההצעה. תוך זמן קצר הובאו 40 
אשקוביות ל'גבעה העליונה' והיישוב 'זינק בקפיצה 
לגובה' לא רק במובן הגאוגרפי. מצד שני - אפשר 
לומר שחששות המתנגדים התממשו. היה קשה 
לשמור על לכידות בין שתי הגבעות, ובפועל נוצרו 
שתי שכונות נבדלות זו מזו באופיין. כך קרה שמצאנו 
את עצמנו עוברים מהקרוואן שליד התל לשכונה 
העליונה – לחזק, בעוד הבית שלנו נמצא בהליכי 

בנייה בשכונה האמצעית. 

טוב ליישוב וטוב לשכניו
לעיל הזכרנו את שירותיה של המרכזייה בסינג'יל, 
אך לא רק בו הסתכמה מערכת היחסים שלנו עם 
שכנינו. ביקרנו בכפר הזה לא מעט. כשהתחלנו 
בבניית בתי הקבע, אנשי סינג'יל שמחו לאפיק 
הפרנסה שנפתח להם. הם באו לעבוד בבנייה 
אצלנו, ונוצרו קשרים טובים בין אנשיהם לאנשינו, 
והללו באו לידי ביטוי, בין היתר, בהזמנות שהזמינו 
אותנו להשתתף בשמחת נישואי ילדיהם. אני 
התיידדתי מאוד עם אבו-שוקרי, שבנה לנו את בית 
הקבע. ביתו ניצב אז בכניסה לתורמוס עיא. רבים 
מאתנו הגיעו הביתה באמצעות קו 955 של "אגד", 
שראשיתו בעפולה ואחריתו בירושלים. האוטובוס 
עבר בדרכו בתוך שכם וג'נין מבלי להזדקק לכבישים 
עוקפים למיניהם. התחנה 'שלנו' ניצבה ליד ביתו 

של אבו-שוקרי, ובעודנו מחכים לטרמפ שיאסוף 
אותנו ליישוב, נהג חברנו לצאת אלינו מביתו ולכבד 
אותנו במים קרים בקיץ, ובקפה בימות הקור. 
היחסים הטובים נמשכו עד לאינתיפאדה הראשונה. 
חשוב להבין שתושבי האזור לא תמיד התנגדו 
להתיישבות היהודית שקמה לנגד עיניהם. אדרבה, 
פעמים רבות שהם יצאו נשכרים ממנה ובירכו על 
הקמתה. התועלת שהפיקו ממנה הייתה הן בפן 
האישי – למשל הסתייעות ברופא בשעת צרה, והן 
בפן הציבורי -הכללי: כפרים שעמדו באזור במשך 
שנים בלא חיבור לרשת החשמל ולמערכת המים, 
הודות לחיבור היישוב היהודי למערכות הללו – זכו 
אף הם לשיפור התשתיות. פיתוח האזור כולו וסלילת 
הכבישים היטיבו עמנו, אבל לא פחות מכך היטיבו 

גם אתם. הם הבינו זאת. 

המשך מעמוד 5
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מה יקרה

יום ראשון | 7 בינואר

סדנת כתיבה בגוש שילה / כ' טבת 7 ינואר
סדנת כתיבה לנשים נפתחת בשבות רחל! הסדנה תתקיים בימי ראשון החל מכ' טבת )7.1( בין השעות -10:00

12:00,  בהנחיית מיכל פרץ )שחקנית כותבת ויוצרת( 10 מפגשים. לפרטים: 0545261669

סיור להרודיון המתחדשת / י"ח טבת 5/1/18
בהדרכת רועי פורת ובנימין טרופר. סיור לאתר ההרודיון, והדרכה על החידושים במחקר מפי רועי פורת 

ממשלחת ההרודיון והאוניברסיטה העברית בירושלים.שעות: 8:00-12:00 , נקודת מפגש: כניסה לאתר ההרודיון.
הסיור בתשלום, הרשמה באתר בית ספר שדה כפר עציון.

טיול באוטובוס "בדרך יריחו" ועד עין גדי / כ"ב טבת 9/1/18
טיול איכות באוטובוס צמוד בהדרכת אריה רוטנברג. על תנועת הנזירות שצמחה במדבר יהודה, מנזר מרטיריוס 

במעלה אדומים, מנזר אבטימיוס במישור אדומים ומנזרי נחל פרת )וואדי קלט(, חאן השומרוני הטוב ובמוזיאון המרשים 
שהוקם במקום, ואוסף פסיפסים מרהיבים מבתי כנסת שהתגלו ברחבי יהודה ושומרון, בית כנסת העתיק בעין גדי 

ועוד. הסיור בתשלום, הרשמה באתר בית ספר שדה כפר עציון.

18:30  //   התכנסות

19:00  //   ברכות במעמד

                    ח"כ  מירי רגב - שרת התרבות והספורט

                    מר  ישראל חסון - מנכ"ל רשות העתיקות

                    מר  יוסי שרעבי  - מנכ"ל משרד התרבות והספורט 

                    עו"ד  עודד פלוס  - מנכ"ל המשרד לשרותי דת

                    הר'  הלל הורוביץ - מנכ"ל מועצת בתי העלמין ירושלים  

19:15  //   מושב פתיחה – בית היוצר 
                הרצאות קצרות בסגנון TED מבית מכון מגלי"ם עיר דוד

                    "ההר אשר על פני ירושלים מקדם" 
                      שמואל בהט – עורך כתב העת בית היוצר

                    "הררי האור שאין להם סוף" – על שתי משוררות הקבורות בהר
                     עולש גולדברג – מכון מגלי"ם עיר דוד

                     חורבן בית העלמין בתקופה הירדנית
                     שרה ברנע – חוקרת הר הזיתים, מכון מגלי"ם עיר דוד

                     הר הזיתים, ו'הר ציון' מול הר המוריה 
                     אריה קליין - עמיתים לטיולים

20:00  //   הפסקה

20:15  //   מושב מרכזי – הר הזיתים בתקופות השונות
                יו"ר: ד"ר  יחיאל זלינגר  - רשות העתיקות

     ציה וציון – מסעות השכינה להר הזיתים בנבואת יחזקאל                    
                    הלל מאלי - אוניברסיטת בר אילן

     בסתר המדרגה - המצבות המפוארות המסתתרות למרגלות הר הזיתים                    
                    עומרי עבאדי - אוניברסיטת בר אילן

     הר הזיתים, יהודים נוצרים ומוסלמים                  
                   ד"ר אייל בן אליהו - אוניברסיטת חיפה

     תלמידי הגר"א וירושלים - הר הזיתים או הר המוריה    
                   ד"ר  אריה מורגנשטרן

21:15  //    דוד דאור  שר ירושלים

22:00  //   סיום

 | Hazeitim.co.il )הסעות מגבעת התחמושת החל מהשעה 18:00 | עלות כניסה 10 ש"ח לפרטים והרשמה מראש )חובה
 6033*חוברת מאמרים תחולק למשתתפי האירוע

צהוב
 CMYK 0/20/100/0

7543u פנטון

צל צהוב 
CMYK 0/27/100/8

טקסט
CMYK 0/0/0/100 שחור

חדש! חדש!
קו אוטובוס אגד 84 ישיר ומהיר
 מגבעת התחמושת להר הזיתים לאורך כל שעות היום

יום שני 8.1.18 // כ"א בטבת תשע"ח // מלון שבע הקשתות
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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: נאור זכריה, דוברות היישוב היהודי בחברון צבי אפשטיין, יוסי זמיר, שחר כהן' 
מארק ניימן / לע"מ   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?

בזכות נשות חברון שרת התרבות הספורט, מירי 
רבנים,  במעמד  השבוע  ראשון  ביום  הניחה  רגב 
רשויות  ראשי  דורני,  חננאל  יש"ע  מועצת  יו"ר 
הפינה"  "אבן  את  בחברון,  היהודי  היישוב  ומייסדי 
ביישוב  הדסה  בית  במוזיאון  המייסדים  לבית 
היהודי בחברון . בית המייסדים ייבנה על ידי משרד 
התרבות והספורט יחד עם הישוב היהודי בחברון 
חמישה  יכלול  והוא   ₪ מיליון   3 של  בהשקעה 
ההיסטוריה  את  שיספרו  מרהיבים  תצוגה  חדרי 
ההתיישבותית של עיר האבות. את הסיפור תלווה 
חדישה  אינטראקטיבית,  טכנולוגית,  אטרקציה 
ומרהיבה שתותאם לציבור הרחב ולכל שכבות גיל. 
בהמשך ביקרה השרה רגב במערת המכפלה יחד 
עם הרב הלל הורוביץ )1( והתפללה להצלחת עם 
ישראל. השרה רגב אמרה באירוע  כי: "הסיפור של 
חלוצי חברון ממשיך את הסיפור של חלוצי דימונה, 
שממשיכים את הסיפור של חלוצי דגניה – הסיפור 
של המהפכה הציונית שלא תם. וכמובן כלום לא 
היה קורה ללא הנשים. הרבנית לוינגר, וכל הנשים 
הגיבורות שהיו עמוד השדרה של ליל הסדר ההוא 
אחר  שנים   11 הדסה  בבית  כאן  שקרה  מה  ושל 
כך ב 1979, לא ויתרתן, כולם כאן יודעים שבלעדי 
הנחישות שלכן, זה לא היה קורה, הצטרפתן לשרה 
רבקה ולאה שנמצאות כאן אתכן וכך זה עד היום 
אורית  הטובה  חברתי  בראשות  חברון  נשות  כל 
בכנסת  פינה  לכל  חברון  את  שמביאה  סטרוק 
וניפגש כאן  ובממשלה. תמשיכו לבנות, להתרחב 

בחנוכת המוזיאון  המורחב כבר בקרוב"
בשבוע  שהתקיים,  חגיגי  באירוע  בטאבו  רשום 
המשפטים  (שרת    ( העניקו  עציון  בכפר   שעבר 
לתושבי  עטר  דניאל  קק״ל,  ויו״ר  שקד  אילת 
הקיבוץ הדתי את שטר רישום הקרקעות בטאבו 
ישראל  מדינת  של  רשמית  הכרה   – שמשמעותו 
אדמות  על  לישראל  הקיימת  הקרן  בבעלות 
לאחר  שנה   100 כ-  התקיים   האירוע  עציון.  כפר 
שקק״ל רכשה את האדמות באזור, 70 שנה לאחר 
שאדמות אלו נכבשו במהלך מלחמת העצמאות, 
ובמלאו 50 שנה להתיישבות היהודית בכפר עציון. 
באירוע השתתפו מזכ"ל אמנה זאב חבר, ח״כ שולי 
מועלם, ח״כ בצלאל סמוטריץ׳, ח״כ לאה פדידה, 

שלמה נאמן, מנכל רשות  ראש מועצת גוש עציון 
הטבע והגנים שאול גולדשטיין, נציגי קק״ל ותושבי 
קק״ל  יו״ר  והצעירים.  הוותיקים  עציון  גוש  כפר 
אני  מכיר  העבודה,  תנועת  כאיש  ״  עטר:  דניאל 
העבודה  תנועת  של  והשורשי  ההדוק  הקשר  את 
ומנהיגיה לגוש עציון. הזכרתי זאת לא פעם ואזכיר 
גם כעת, דווקא משום שיש לא מעט אנשים במחנה 
אותו  שלי שבחסות הזמן שעבר מנסים לטשטש 
ולא  אני גאה בקשר הזה  בו.  ואולי אף מתביישים 

מתבייש להגיד את זה." 
מדוושים בכרמים מאות רוכבים מכל רחבי הארץ 
הקדומה'  ב'שילה  האחרון  שישי  ביום  התכנסו 
בסינגל   "50 ''מדוושים  הרכיבה  לאירוע  והוזנקו 
 .)3( בנימין  שבחבל  הכרמים  ובסינגל  המעיינות 
הרוכבים שהשכימו הקדם בבוקר נהנו ממזג אויר 
שבילי  של  קילומטרים  ומעשרות  לרכיבה  נהדר 
אופנים ברמות קושי מגוונות. רועי שהגיע מרמת גן 
סיפר שהופתע "כמה זה קרוב ולא מוכר, הנופים 
היפים והאירוע המאורגן עשו לי חשק לעוד''. משה 
רונצקי מנהל אגף התיירות בחבל בנימין סיפר על 
פרויקט חדש שהושק היום בשם 'רוכבים מארחים' 
-  ''בכל שבוע יחכה לקהל הרחב, בנקודת מפגש 
בסינגלים  אותם  שיוביל  רכיבה  מדריך  אחרת, 
משותפת.  לרכיבה  אותם  ויארח  שלנו  המטריפים 

אנחנו מצפים להמונים שיגיעו לרכוב איתנו". 
סיור  השבוע  ערך  אריאל  אורי  השר  חייל  בני 
במועצה המקומית קדומים יחד עם חננאל דורני, 
מנכ"ל  יש"ע,  מועצת  וראש  קדומים  מועצת  ראש 
מועצה.הביקור  ועובדי  בדיחי  שמוליק  המועצה 
אריאל  השר  נפגש  שם  חיל  בני  בישיבת  החל 
, ערך שיחה  הרב שמואל קנר  עם ראש הישיבה 
אתגרי  את  ופירט  המורים  וצוות  התלמידים  עם 
הנעשות  הפעולות  ואת  בצורת  בשנות  המשרד 
הדגיש  התלמידים  לשאלות  כתשובה  בתחום. 
לקראת  אחריות  לקיחת  חשיבות  את  השר  להם 
ללכת  אותם  עודד  ולחיים,  צבאי  לשירות  יציאתם 
לתפקידי פיקוד, להוביל בראש גדול. בסוף המפגש 
ברך אותם בברכת כהן. בהמשך  ביקר באולפנת 
הרב  האולפנה  ראש  עם  יחד   )4( אמי"ת-להב"ה 

אפרים זיק ועם תלמידות האולפנה. 

אזורי  פעולה  לשיתוף  השר  אזורי  פעולה  שיתוף 
יחד  עבודה  וישיבת  סיור  השבוע  ערך  הנגבי  צחי 
שער  בא.ת.  התחיל  הסיור  יש"ע.  מועצת  עם 
בנימין וברמי לוי שם הוצגו בפניו פעילות כלכלית 
משותפת במרחב בין כלל תושבי האזור, אחר כך 
ביקר במוקד בנימין ובית אל והוצגו פעילות המוקד 
דרכים  תאונות  של  משותפים  אירועים  ומכלול 
ויהודים,  ערבים  נפגעים  יש  בהם  קשים  ואירועים 
ההצלה  כוחות  בין  פעולה  שיתוף  מתקיים  וכיצד 
 )5( פסגות  ביקב  השר  ביקר  בהמשך  במקום. 
בחרם,  המאבק  על  הרשויות  ראשי  עם  דיון  וערך 
מנכ"ל  השתתפו  בסיור  ההתיישבות.  קידום  ועל 
המשרד יוסי דרווין וראשי הרשויות אבי רואה, שי 
אלון, אסף מינצר, חננאל דורני, שלמה נאמן, וכן 
מנכל מועצת יש"ע שילה אדלר, קב"ט מועצת יש"ע 
מאמנה.  יוגב  ומשה  סטרוק,  אורית  וקנין,  שלמה 
בסיום הסיור אמר השר: "ראשי מועצת יש״ע וראשי 
נושאים  של  שורה  בפני  הציגו  מובילים  רשויות 
והן  היהודים  לתושבים  הן  רבות  יסייע  שקידומם 
לאוכלוסייה הפלשתינית באזור. ביקור בהתיישבות 
ביהודה ושומרון הוא תמיד חוויה מרוממת לב. רוחם 
האיתנה של המתיישבים, החיבור העמוק לשורשים 
חבל  של  המתמדת  ההתפתחות  ההיסטוריים, 
לעשייה  משמעות  מעניקים  אלה  כל  קסום,  ארץ 

הביטחונית והמדינית הענפה של הממשלה."

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com
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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 


