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מדור
המייסדים

למצב הכלכלי באזורים שבהם
שולטת הרשות הפלסטינית (רש"פ)
יש השלכה גם עלינו ,תושבי מדינת
ישראל .אנו אמנם שכנים ,גרים
זה לצד זה ,אך לעיתים הראייה
שלנו מוגבלת ,וודאי שרובנו לא
בקיאים בנתוני הכלכלה שלהם.
השבוע אנו מציגים בפניכם נתונים
מעודכנים על הכלכלה של ערביי
יהודה ושומרון ,ואת התלות שלהם
בכלכלה הישראלית .השבוע
בישעמדה – הכלכלה שיכולה
להיות גזר וגם מקל.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
17:08
17:28
17:19

יציאה
18:25
18:27
18:26

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:24
17:26
17:20

יציאה
18:22
18:25
18:27

ישראל
שלי

יובל

יש”עמדה
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נסיעת מבחן

ביום שלישי החל מסע הגרוטראלי שחוצה במשך שלושה ימים את שומרון ,בנימין
בקעת הירדן וגוש עציון .זהו אירוע מוטורי בו נוסעים כ 70-משתתפים ,עם  23כלי
רכב ישנים ,שעלות כל כלי רכב אינה עולה על  3,500ש"ח[ .עמ' ]6

ות ח
שב וגגת

אדר תשע"ח

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

8

המסע המגניב
ביותר מגיע ליו"ש

אם הבנים שמחה!

מה
קורה

על הפרשה  -ויקרא

הרב יונה גודמן

כולם יכולים לחטוא

מכללת אורות ישראל באלקנה ומרכז ישיבות בנ"ע

ס

פר ויקרא פותח בתיאור הקורבנות.
כך צפוי ואף הגיוני .קורבן עולה,
מנחה ואחריהם שלמים .כל קורבן
וייעודו ,כל קורבן ותנאיו .ברם ,בקורבנות
שמתוארים לאחר מכן יש ממד מפתיע:
עולה מהם שכל אדם עלול לטעות ,אפילו
גדול .בתחילה נאמר "אם הכהן המשיח
יחטא – והקריב על חטאו" ,בהמשך" :ואם
כל עדת ישראל ישגו" ,אחריו – "אשר נשיא
יחטא" ,ואחרון חביב – האדם הפרטי" :ואם
נפש אחת תחטא" .ההנחה שאדם פרטי עלול
לחטוא ויזדקק לכפרה היא מובנת והגיונית,
אך הנחת העבודה שקדמה לכך היא שגם

גדולים ומנהיגים עלולים לחטוא ויצטרכו
כפרה .יתרה מזאת ,את החשש מחטאו
של הגדול (כהן משיח) מקדימים ומציבים
בראש הרשימה ,עוד לפני האחרים ,ואילו
האדם הפרטי מופיע רק בסופה .מה עלינו
ללמוד מכך?
לדעת רבנו בחיי ,התורה רוצה שנסיק מכאן
סוג של 'קל וחומר' .לדבריו ,חטאו של המנהיג
נחשב גדול יותר מחטאו של אדם רגיל .הכהן
נחשב "האדם הגדול ומלאך ה' צבאות הוא",
וידוע "כי לפי מעלת האדם יכבד [=ייחשב
כובד] פשעו ,ועל זה אמר שלמה ע"ה 'כי
ברוב חכמה רוב כעס' ,לפי מה שהוא יותר
המשך בעמוד 3

מועצת יש"ע מצי
הספר "מעינוש" מרכזגה :מדריך למעיינות הכבושים

לעשרות מעיינות...

מסלולי

10.1.17
| צפריר רינת

טיולים שהכשירו המתנחלים

"מה יכול להיות נ
עים וכיפי יותר מטיולים לא
מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של ה תרי מעיינות המייצגים את כל
גדה המערב
ית? מלטבול בבריכה קרירה
ביום קיץ לוהט ולהריח
את פרי הבוסתנים שעה ש
מכל עבר? הספר ה
נופי ארץ אבות עוטפים אותך
חדש
שהו
ציאה"...

מדריך למטייל במעיינות
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מחיר מבצע לרגל
ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה:

www.yeshaclick.co.il
052-5665052
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בס״ד

המערכת

הכלכלה באזור יהודה ושומרון – המקל והגזר לשלום

ישעמדה
למצב הכלכלי באזורים שבהם
שולטת הרשות הפלסטינית
(רש"פ) יש השלכה ישירה עלינו,
תושבי מדינת ישראל .אנו אמנם
שכנים ,גרים זה לצד זה ,אך
לעיתים הראייה שלנו מוגבלת,
וודאי שרובנו לא בקיאים בנתוני
הכלכלה ברש"פ .בנייר עמדה
זה נביא כמה נתונים שיעזרו לנו
להבין את המצב הכלכלי ברשות
הפלסטינית ,ואת הקשר שלו
אלינו.
התקציב השנתי של הרש"פ בשנת 2017
עמד על כ 16-מיליארד שקלים .בישראל,
לצורך העניין ,תקציב  2019יסתכם
ב 397.3-מיליארד שקלים ,לא כולל 100
מיליארד שקלים שהוקצו להחזר חובות.
כספי הסיוע שמקבלת הרש"פ מהמדינות
הערביות הצטמק מאוד ,ובחמש השנים
האחרונות הם הצטמצמו ביותר מחצי.
מקורות התקציב השנתי של הרש"פ
תלויים באופן ניכר בישראל .החזרי
המיסים שמשרד האוצר ומשרד מתאם
פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש)
מחזירים לרש"פ בממוצע בשנה עומדים
על  9מיליארד שקלים ,שהם כ54%-
מכלל התקציב 60% .מהייבוא של הרש"פ
הם מהמשק הישראלי ,בעלות של כ10-
מיליארד שקלים 66% .מהייצוא של
הרש"פ מגיעים לישראל ,בעלות של כ3-
מיליארד שקלים ,מה שהופך את ישראל
לשוק המרכזי שלהם .ערבים-ישראלים
שנכנסים לאזור יהודה ,שומרון ובקעת

הירדן מוציאים כ 3-מיליארד שקלים
בביקורים בערים שבשטחי  A, Bבכל
שנה ,ואלה ,הייצוא והתיירות הערבית-
ישראלית ,מהווים כ 40%-מהתמ"ג של
הרש"פ.
התמ"ג לנפש בישראל עומד על
כ .40,000$-לעומת זאת ,אצל ערביי
יהודה ושומרון התמ"ג הממוצע לנפש
עומד על כ 3,000$-בלבד.
מבחינת תעסוקה 20% ,מהדור הצעיר של
תושבי יהודה ושומרון הערביים ,בגילי 27-
 ,18הם משכילים ,כלומר בעלי הכשרה
אקדמית כלשהי ,אך בשל מצב התעסוקה
באזור רבים מהם אינם מוצאים עבודה.
דוגמה בולטת לכך היא שבכל שנה
מסיימים  2,700תושבי הרש"פ לימודי
מחשבים ,אך  70%מתוכם אינם מוצאים
עבודה .בסך הכול ,האבטלה אצל ערביי
יהודה ושומרון עומדת על  .18%המודל
של הצעירים בנושא התעסוקה הוא
המתרחש במדינת ישראל ,ולא במדינות
הערביות ממזרח.
מספר תושבי הרש"פ העובדים
ומתפרנסים בכלל מדינת ישראל ,כולל
ביישובים ובאזורי התעשייה ביהודה
ושומרון ,הוא כ ,140,000-מתוכם בין
 20אלף ל 30-אלף שוהים בלתי חוקיים
שעובדים ללא אישור .המשכורת
הממוצעת של המועסקים בחברות
ישראליות היא יותר מכפולה מהמשכורת
הממוצעת בשטחי הרש"פ .כך יוצא שכל
פועל שעובד מחוץ לשטחי הרש"פ מפרנס
לא רק את משפחתו הגרעינית ,אלא
בני משפחה נוספים בסביבתו הקרובה.

כלומר ,ממשכורת אחת מתפרנסות כמה
משפחות .למעשה ,רבע מההכנסות של
האוכלוסייה ברשות הפלסטינית מגיע
מישראל.
על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה של הרש"פ ,תושבים
שעבדו בכלכלה הישראלית היוו ב2014-
כ 11.7%-מכוח העבודה הערבי ביהודה
ושומרון ,וסך שכרם ב 2013-היה כ12.3%-
מתוצר המשק של הרש"פ כולה.
כל הפועלים האלה עוברים דרך מעברים
המצריכים בידוק .על פי נתוני המתפ"ש,
בשנה יש  18.5מיליון תנועות של תושבי
הרש"פ במעברים מיהודה ושומרון
לעבודה בשאר חלקי הארץ .מסיבה זו,
וכדי לשפר את הביטחון ,תשקיע המדינה
בשנים הקרובות  300מיליון שקלים
במעברים.
מחד ,הצורך של מדינת ישראל בידיים
עובדות והתלות של תושבי הרשות
הפלסטינית בעבודה אצלנו יוצרים
אינטרס משותף חזק ביותר שאותו
יש להמשיך ולטפח .מאידך ,התלות
של הרש"פ בהעברת התקציבים
ממדינת ישראל מחייבת את המדינה
להשתמש בהם כמנופי לחץ להפסקת
ההסתה והתשלומים למחבלים ולבני
משפחותיהם.
הכלכלה היא מפתח חשוב לשלום אזורי.
היא יכולה להיות המקל שיפעל נגד
הסתה ומימון טרור ,וגם הגזר שיסייע
לתושבי האזור להתפתח ולקדם את
איכות חייהם.

פועלים במפעל "אחווה" שבאזור התעשייה אריאל
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כולם יכולים לחטוא

המשך מעמוד השער

חכם וצדיק יכבד כעס חטאו ושגיאתו אצל
הקב"ה" .ברם ,דווקא מכאן עולה קל וחומר
לגבי כל אחד מאיתנו" :ממנו יראו וכך יעשו
כל ישראל ,שייזהרו לשוב בתשובה ,כי מתוך
שיראו [ ]...הכהן הוא הראש מביא קורבן על
חטאו ,הכול יראו וייקחו מוסר" .כלומר ,אם
אפילו האדם הגדול ,שחטאו נחשב חמור
במיוחד משום מעמדו ,יכול להתוודות על
כך ,לתקן ולשוב בתשובה ,על אחת כמה
וכמה שכל אחד מאיתנו יכול לתקן ולשוב.
ועדיין כלולה כאן הנחה גלויה ,כי לעיתים גם
האדם הגדול עלול להיכשל .את הסיבה לכך
שדווקא הגדול ,הנשיא ,עלול לחטוא מנמק
ספורנו באמצעות הפסוק" :וישמן ישורון

ויבעט" .כלומר ,העיסוק בשפע ובשררה עלול
להעביר אדם על דעתו .זאת ועוד ,נשים לב
כי בעניין שלושת החוטאים האחרים מדובר
בחשש :אם יחטא הכהן ,הציבור והאדם
הבודד .לעומת זאת ,בעניין הנשיא נכתב
"אשר יחטא" .כלומר לא 'אם' ,אלא 'מתי'.
לכתוב ברור שיחטא ,אי אפשר אחרת .מדברי
רש"י ורמב"ן עולה כי למעשה כל מנהיג
עלול לחטוא ,ושבחו של עם ישראל הוא
כאשר מנהיגיו שמים לב לחטאיהם ומתקנים
אותם .אנו עלולים לחשוב שהזרקור מופנה
רק לחטאים שבהם עלולים ליפול מנהיגים
ולחובתם לתקנם .אולם אל לנו לדלג על
הקורבן השני ,פר העלם דבר של ציבור .גם

ציבור עלול לטעות .יתרה מזאת ,לדעת ספורנו,
הסיבה שהנשיא עלול לחטוא הוא בגלל העם.
נשים לב שאין כתוב שהכוונה רק לציבורים
אחרים ולמגזרים אחרים ,ולא לציבור של
הקורא .כל ציבור עלול לטעות – אולי מתוך
עודף ביטחון ואמונה שהאמת כולה אצלו.
הפרט חושב שהציבור 'שלו' פטור מחשבון
נפש ומתיקון .אמנם ,הפרשנים ,בעקבות חז"ל
בתורת כוהנים ,הסבירו שהכוונה במונח 'ציבור'
הוא לסנהדרין (רש"י ואחרים) ,כי מבחינה
טכנית לא ייתכן שכל העם יחטא כאיש אחד
בדבר כה חמור (רבנו בחיי) .ואף על פי כן,
הפשט קורא לנו ,כציבור ,לגלות ענווה .לומר
את דברינו ,אך גם להקשיב בכנות לאחרים.

"ונשמרתם מאד
לנפשותיכם"

דיזל ישן מקצר את החיים
בעל רכב דיזל ישן ,זה בידיים שלך.
כ 1,100-איש בשנה מתים מזיהום אוויר הנפלט מכלי רכב
בעל רכב דיזל ישן ,התקן מסנן לצמצום זיהום
האוויר או מסור רכבך לגריטה!

פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה
WWW.SVIVA.GOV.IL
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ישעיהו יחיאלי

מדור
המייסדים

אלון שבות  -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 :

באדיבות ארכיון כפר עציון

זוג בדרך לחופה בימיה הראשונים של הישיבה באלון שבות

 //מראיין:
נדב פרנקל
ישעיהו יחיאלי ,יליד תל אביב (תש"י) ,בן לאברהם
ז"ל ומרים .למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר,
ולאחר מכן היה תלמיד במחזור הראשון של
ישיבת הר עציון .לאחר נישואיו לתמר בשנת
תשל"ג הם קבעו את ביתם באלון שבות .אב
לשישה ילדים ,שלושה מהם גרים בגוש עציון.
פעל במגוון תפקידים בבני עקיבא ,הארצית
והעולמית ,ניהל את מתנ"ס גוש עציון והיה סגן
ראש המועצה האזורית גוש עציון .ב 25-השנים
האחרונות מנהל את תכנית נעל"ה  -המקדמת
עליית בני נוער יהודיים מכל רחבי העולם ללימודי
תיכון בארץ.
אלון שבות :היישוב הרביעי שקם במועצה
האזורית גוש עציון ,לאחר כפר עציון ,הר גילה
וראש צורים .היישוב התפתח מסביב לגרעין
ישיבת ההסדר 'הר עציון' ,שבימיה הראשונים
שכנה בקיבוץ כפר עציון .באופן רשמי עלה
היישוב אל הקרקע בחשוון תש"ל ,אך בפועל
הגיעו לכאן ראשוני המתיישבים בסיוון של אותה
שנה .שמו מסמל את כמיהתם של בני גוש עציון
לשוב הביתה לאחר חורבנם של ארבעת יישובי
גוש עציון במלחמת העצמאות .כיום מתגוררים
באלון שבות כ 3,500-תושבים ,וישיבת 'הר עציון',
אחת מישיבות ההסדר הגדולות בארץ ,שוכנת
במקום לצידה של מכללת 'הרצוג'.

ההתחלה

נולדתי בתל אביב בשנת תש"י ,ובשנותיי הראשונות
גרנו בשיכון הפועל המזרחי בשכונת קריית שלום.
מאז שאני זוכר את עצמי הייתי קשור לגוש עציון
באופן עמוק .ראשית ,ליד ביתי ,בתוך שיכון הפועל
4

יש”ע שלנו

המזרחי ,גרו מקצת מאלמנות כפר עציון וילדיהן,
בשנים שלאחר פירוק הקיבוץ בגבעת עלייה .שנית,
אמי ,שיצאה לעבוד כבר בגיל צעיר ,קיבלה בשנות
ה 40-ימי הבראה בבית המרגוע שבקיבוץ כפר
עציון .אמי הייתה האחרונה שראתה את שלום
קרניאל הי"ד ,איש הרוח של כפר עציון ,בצאתו
מתל אביב לירושלים ומשם לגוש עציון ב'שיירת
העשרה' .היא ניסתה לשכנע אותו שלא לנסוע
כי מסוכן בדרכים לגוש [שלום קרניאל היה אחד
מעשרת ההרוגים בשיירה  -נ.פ .].בבית הכרנו את
הדמויות המרכזיות שחיו ,פעלו ונפלו בגוש .גם
בבית הספר ובבני עקיבא למדנו את סיפוריהם של
אנשי גוש עציון ,כך שהסיפור הגיע אליי בילדותי
מכל הכיוונים.
אחרי עשרות שנים התברר לי הקשר מפתיע נוסף:
מסתבר שאבי ז"ל ,שהלך לעולמו בשנה האחרונה,
ועלה מפולין לאחר השואה ,רצה להגיע לגרעין
שעלה לכפר עציון .בסופו של דבר ,בגלל החלטת
מוסדות התנועה ,הגרעין שלו הגיע לטירת צבי.

נתיב מאיר

למדתי בישיבת נתיב מאיר שבשכונת בית וגן
בירושלים .אני עדיין זוכר את הכותרת הראשית
ב'מעריב' בכ"ג באלול תשכ"ז על העלייה המחודשת
לכפר עציון .כנערים בני שבע-עשרה הצצנו
בכותרת הראשיות של 'מעריב' ,בדוכן העיתונים
שברחוב הפסגה ,ונפעמנו .בכסלו תשכ"ח ,כאשר
היינו בשמינית ,הגיע חנן פורת ז"ל לתת שיחה
לשכבה שלנו .הוא הציע לנו להשתתף בהקמתה
של ישיבת הסדר בגוש עציון ,ישיבה שלאחר מכן
תקים יישוב .הוא ידע להגיד שכרגע יש הכנות
מתקדמות להקמת יישוב שני בגוש ' -ראש צורים'
 ויש תכניות בקנה להקמת יישוב שלישי .יותרמזה הוא לא ידע להגיד .כיום אני יודע שאדם נוסף
היה אחראי על דחיפת היוזמה :משה מושקוביץ
(מושקו) ,ראש המועצה האזורית שפיר ומחברי

משואות יצחק עוד בגוש עציון .מושקו כתב ביומנו
בכ"ח באייר תשכ"ז תכנית להקמת מרכז אזורי
בגוש עציון ,בדומה למרכז שבמרכז שפירא:
ישיבת הסדר ,ובית ספר שדה .לנו ,בכל אופן ,לא
היה יותר מידי מידע.
בכל אופן ,הייתה לנו התלבטות לא פשוטה :זו
הייתה התקופה שמיד לאחר מלחמת ששת
הימים .בבני עקיבא לחצו עלינו ללכת לגרעין
בעין הנציב שבעמק בית שאן .ראש ישיבת נתיב
מאיר ,הרב אריה בינה זצ"ל ,הקים באותה העת
את ישיבת הכותל ,ורצה שאנחנו נהיה הקבוצה
הראשונה שממנה תורכב הישיבה .היינו כמה
חבר'ה שהיו 'איפכא מסתברא' ,קבוצה של חמישה
בחורים .באנו לחנן פורת ואמרנו לו' :הננו' .לאט לאט
התחלנו להשפיע גם על שאר חברי הכיתה .נוצר
מצב שמתוך כיתה של ארבעים ושמונה בחורים,
כשליש היו אתנו .לחלק מאתנו הייתה ידיעה ברורה
שאנו נכונים לאתגר ,וחלק אחר התלבט .הצטרפו
אלינו גם כמה חבר'ה משיעור א' בישיבת מרכז
הרב ,שהיו אמורים להיות החונכים שלנו .ביניהם
ראוי כמובן לציין את הרב יואל בן נון ,שהיה לו חלק
חשוב בהקמת 'הר עציון'.

נפגשים עם ראש הישיבה

הפגישה עם הרב עמיטל זו פגישה שלא אשכח.
החבר'ה שהחליטו לעלות לגוש ,או שעדיין היו
בין המתלבטים ,הגיעו לפגישה עם ראש הישיבה
המיועד בביתו שבגבעת מרדכי .לרב עמיטל ,ניצול
שואה ולוחם במלחמת העצמאות ,היה קשר אישי
לגוש עציון והוא ביקר בכפר עציון לפני חורבנה.
הרב עמיטל אמר לנו שהוא לא חושב שהוא
מתאים להיות ראש ישיבה ,אבל למשך השנה
הראשונה ,עד שיימצא ראש ישיבה קבוע ,הוא
הסכים לבקשתם של חנן פורת ויואל בן נון לקחת
על עצמו את התפקיד .ואז הגיע שלב השאלות.
רוב השאלות התמקדו בעובדה שהישיבה אמורה

היישובים
הקמת
אודות
ראשונים
בבנימין"עציון
שדה כפר
בית ספר
בסיוע
יוצאעללאור
סיפור מתוך הספר "כדי להגשים חלום – סיפוריהמדור
בהוצאת אולפנת עפרה .עריכה :אחינעם ראבילו.
www.k-etzion.co.il
© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה

ישיבה בכפר עציון

התחלנו טירונות במחנה  ,80והיינו שם במשך
ארבעה חודשים .לראש השנה קיבלנו גלויה
מחנן פורת" :שנה טובה בשם כפר עציון" .הגלויה
שמורה אצלי עד היום .בג' בכסלו תשכ"ט עלינו
על אוטובוס קו  440מירושלים ,והגענו ביום קר,
גשם זלעפות ,לכפר עציון .חנן פורת הגיע לתחנת
האוטובוס והוביל אותנו לניסאן [מבנים צבאיים
ירדנים ששימשו את ראשוני כפר עציון  -נ.פ].
שהוכשר לבית מדרש .הרב עמיטל לא הגיע
איתנו ,ואת שיחת הפתיחה של ישיבת הר עציון
ניתנה בידי חנן פורת ,והיא הייתה מרגשת מאוד.
חנן אמר" :זכאים הרי חברון שישמע בהם קול
תורה" .הוא גם נהג לצטט את הפסוקים מספר
חגי" :גדֹול י ְִהיֶה כְ ּבֹוד ַה ַ ּביִת ַהזֶ ּה ָה ַא ֲחרֹון ִמן ָה ִראׁשֹון
שלֹום" ,וטען
מקֹום ַהזֶ ּה ֶא ֵתּן ָ ׁ
ָא ַמר ה' ְצ ָב-אֹות ַּוב ָ ּ
שעל קבריהם של הרוגי המלכות שנפלו על הגנת
גוש עציון יש להקים ישיבה שישמע בה קול תורה.

הגיע עת תפילת המנחה ,ולא ידענו באיזה נוסח
להתפלל .התקשרנו לביתו של הרב עמיטל ,ושאלנו
אותו באיזה נוסח ראוי שנתפלל .הוא ענה לנו" :אתם
זה הישיבה .תחליטו אתם" .החלטנו שמתפללים
לפי נוסח החזן .מאז ועד היום ,בכל המוסדות
והיישובים שיצאו מישיבת הר עציון  -באלון שבות,
בכרמי צור ,בישיבת ההסדר בירוחם  -מתפללים
לפי נוסח החזן .היום אני מבין שההחלטה שלו
שלא להיות ביום הראשון של הישיבה הייתה
צעד מתוכנן ,צעד שהוא חזר עליו בלא מעט
צמתים בהמשך .הוא ידע שהתלמידים יתפסו
אחראיות על הקמת הישיבה רק אם הם ירגישו
שהיא ממש שלהם ,והם אלו שקובעים בה את
המסורות וההחלטות.

אלון שבות

בתחילה אמרו לנו שהישיבה תשהה בכפר עציון
כשלושה חודשים ,ולאחר מכן תעבור ליישוב הקבע,
שלא היה ברור היכן הוא עתיד להיות .שלושת
החודשים חלפו עברו ,ואנשי בית ספר שדה התחילו
ללחוץ עלינו לפנות את המבנים ,שהיו מיועדים
לאכסניית נוער ליד בית ספר שדה .החלו לעלות
רעיונות שדברו על מעבר זמני של הישיבה למרכז
שפירא .התלמידים ,ביניהם הרבנים (לימים) יעקב
מדן ויואל בן נון ,חששו שאם יעזבו את הגוש ייתכן
שלא יחזרו והודיעו שיתגוררו באוהלים ליד האלון

באדיבות ארכיון כפר עציון

הייתה לשכון בחודשים הראשונים בתוך קיבוץ
כפר עציון (ובפועל שכנה כשנה וחצי) .החבר'ה
שאלו על הישיבה בחדר האוכל של הקיבוצניקים
ועל החשש מעירוב עם בנות הקיבוץ .לרב עמיטל
הייתה תשובה אחידה לכל השאלות והחששות:
"מי האיש הירא ורך הלבב ,ילך וישוב לביתו" .לאחר
הפגישה כל מחנה התחזק בעמדתו :אלו שהחליטו
להגיע לגוש ,ואלו שחששו טרם הפגישה ,התחזקו
בטענותיהם ואמרו שהרב עמיטל הוא לא דמות
של ראש ישיבה.
במהלך החודשים הבאים הצלחנו להעביר אלינו
שני 'שחקני רכש'  -את בכירי התלמידים שבשכבה:
יעקב מדן ,שחשב ללמוד בישיבה חרדית ,וכיום
הוא ראש ישיבת הר עציון ,ואת אליהו בלומנצוויג,
שמשמש היום כראש ישיבת ירוחם .עם החיזוק
המשמעותי הזה הגענו בתמוז של אותה השנה
לשלושה ימי הכנה לקראת הטירונות .אני זוכר
משפט אחד שאמר הרב עמיטל באותם ימים:
"אנשים אומרים שצריך קודם להגיע לישיבה
ולהתחזק ,ואז אפשר ללכת לשרת בצבא .אני
אומר לכם הפוך  -קודם תלכו לצבא ותתחזקו,
ואז תגיעו לישיבה מוכנים".

המבנים הראשונים של 'אשטרום' באלון שבות

הבודד .הייתה גם תכנית שדיברה על הקמת יישוב
באזור חטמ"ר עציון של היום ,במגורי הקצינים
הירדנים הנטושים .בסופו של דבר בקיץ תשכ"ט
אישרה ממשלת ישראל בעקבות דחיפתו של
השר יגאל אלון את הקמתה של הישיבה בגבעת
העץ ,ועל פי בקשתו של מושקו נוספה להצעה
גם הקמתו של מרכז אזורי באזור.
המבנים הציבוריים הראשונים של הישיבה,
עלו אל הקרקע במיקומו הנוכחי של סניף בני
עקיבא באלון שבות ומכון צומת ,ולידם מגורי
הסגל ומגורי התלמידים .אלו היו שבעה-עשר
מבנים של אשטרום :הכינו את תשתית הרצפות
במקום ,ומנוף היה מרים את הקירות שהיו מורכבים
במפעל 'אשטרום' ומחבר אותם לרצפה .בניגוד
לרוב המבנים הללו ,שהיו מחופים באבן ירושלמית,
המבנים הראשונים דווקא חופו בחלוקי נחל.
מסתבר שבמקור המבנים היו אמורים להגיע
להיאחזות נח"ל בבקעת הירדן ,ולכן יצרו בידוד
טוב מהחום ,בחלוקי הנחל .הביאו ממש מחנה של
היאחזות נח"ל בשלמותו :מבני משרדים ,חדר אוכל,
מועדון ,מגורי קצינים ומגורי חיילים .בכ"ג בסיוון
תש"ל ,לאחר שהכול היה מוכן ,העבירו טרקטורים
של כפר עציון את כל ציוד הישיבה ליישוב החדש.
העוברים היו ברובם תלמידי המחזור השני של
הישיבה ,אנחנו ,בני המחזור הראשון ,היינו באותו
הזמן בפרק הצבאי של האימון המתקדם .כעבור
מספר חודשים ,כאשר סיימנו אותו ,הגענו ישר לכאן.
אז אמנם היינו המחזור הראשון של הישיבה ,אבל
המחזור הראשון שהיה באלון שבות היה מחזור ב'.
המשך בשבוע הבא...

באדיבות ארכיון כפר עציון
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אהבתי

165,468

ישראל

שלי

ציר הזמן

ישראל שלי

ממש מגניב!!
6

אהבתי · הגב · שתף
את זה

ה-דבר המגניב ביותר שקורה בשלושה ימים הקרובים זה הגרוטראלי ביו"ש.
מסע גרוטאות בשטח.
הוזנקו היום ,מסיימים בחמישי ,חורשים את יהודה ושומרון עם גרוטאות
שעלותם הכוללת לא עולה על  3,500ש"ח .אין דברים כאלה.
*
רוצים להיפגש איתם? הנה המסלול >>
יום שלישי  -הר כביר  -בקעה -שילה הקדומה.
יום רביעי  -שילה הקדומה  -בקעת יריחו  -מגילות  -גוש עציון  -ארץ האיילים.
יום חמישי  -ארץ האיילים -שפלה  -תל חדיד.
*
BE THERE
ישראל שלי
עושים ציונות
6
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אודות

תמונות

אוהבים את זה

Joni Sealine

אהבתי ·  31בינואר

ם אוהבים
 137אנשי 

עוקב

Shay Panek

נשמע אש

Baruch Bangayev

מישהו אמר טופ-גיר
ולא קיבל?

Tamar Gutwirth

נשמעו היטב
וגם נצפו הבוקר באלון מורה!

הודעה

מה יקרה

חדר בריחה בגוש עציון  /ב' – ו' בניסן  22 – 18במרץ

"סודות מדינה"  -מתחם בריחה (אסקייפ רום) ענק וחדשני הכולל  6חללים שונים שעליכם לעבור בהם כדי לסיים את
המשימה .בואו לראות את  70שנות המדינה ב 70-דקות .מתאים מגיל  6ומעלה .בין השעות  20:00 – 16:00במתחם
המתנ"ס בגבעה הצהובה .מחיר ליחיד ,₪ 30 :למשפחה .₪ 100 :כרטיסים ופרטים נוספים באתר המתנ"ס.
הצגת ילדים :הנעליים של סימון באפרת  /ה' בניסן  21במרץ

אדון סימון עוזב את ארצו ועובר לגור בארץ אחרת .בביתו החדש מחליט להיפרד מנעליו הישנות שליוו אותו ,אך משום
מה הוא לא מצליח להיפטר מהישנות .הצגת תיאטרון מצחיקה ומרגשת שמלמדת לקבל בשמחה את הדברים
החדשים .הצגת ילדים לגילאי  .7-4בספריה הציבורית אפרת ,מחיר .₪ 20 :לפרטים וכרטיסים02-9932936 :
הטיש של משה להב במגילות  /ו' בניסן  22במרץ

"הטיש בשלושה" לשבת של משה להב יחד עם קובי אריאל וג'קי לוי מגיע לחוף נווה במדבר שבמועצה
האזורית מגילות ים המלח .המופע יחל בשעה  ,21:00מחיר .₪ 50 :לפרטים והזמנות:
www.dead-sea.org.il

חמישי |  22במרץ
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בית חד משפחתי על כחצי דונם
צמודי קרקע חד משפחתיים
אחרונים ביהודה ושומרון
קהילה חמה עם כל השירותים הדרושים
יישוב דתי לאומי בצמיחה
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ר רכשו

ש
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 50ד׳
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מה קורה?
1

3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

ממשיכים להתמקצע ביום חמישי שעבר
התקיים בלשכת העיתונות הממשלתית
יום מיוחד לפורום דוברי הרשויות ביהודה
ושומרון .ביום המיוחד ,שכלל סדנאות
והרצאות מגוונות בתחום המקצועי,
השתתפו  18דוברים מהמועצות השונות
באזור  .)1(1מלבד ראש הלע"מ ניצן חן ,אשר
העביר הרצאה מרתקת בנושא של הסברה
ישראלית ,הופיע בפני פורום הדוברים גם
פיני יצחקי שלימד כיצד לחדד את המסר
ולהעביר אותו סצורה נכונה ויוסי עין-דור
שהעביר סדנת עמידה מול מצלמה .בסוף
היום העניקה מועצת יש"ע לכל המרצים שי -
בקבוק יין מיקבי יהודה ושומרון כאות הערכה
על ההשקעה הרבה בסדנה וההרצאות.
מתקדמים למיליון לאחר  50שנה של
התיישבות ביהודה ושומרון ביום חמישי
האחרון התקיימה ועידה של הנהגת מועצת
מטה בנימין ושותפים נוספים שהתכנסו
ליום עיון חשוב ומשמעותי תחת הכותרת
'מתקדמים למיליון' .במהלך היום אמר ראש
המועצה אבי רואה" :כל אחד מאיתנו צריך
להתחיל לפעול למען חזון המיליון בעשייה
יום יומית תוך הסתכלות רחבה .מהלך
כזה דורש שינוי תודעתי מעמיק ביישובים,
בהנהגה ובמערכות השונות".
ראשונות באתלטיקה נבחרת האתלטיקה
של החטיבה לבנות במועצה המקומית בית
אל הגיעה למקום הראשון זו השנה השנייה
בתחרות האתלטיקה הארצית שנערכה
בשבוע האחרון בגבעת וושינגטון .בנות
החטיבה הביאו את מדליית הזהב בקפיצה
לגובה ,מדליית הזהב בריצה קצרה ,מקום

ראשון במרוץ שליחים ומדליית כסף בקפיצה
לרוחק .במועצה בירכו את הבנות ואמרו כי
בזכות עבודה קשה הן הצליחו להביא כבוד
גדול לתושבי היישוב.
אם הבנים השבוע זכתה הרבנית מרים לוינגר
מקרית ארבע חברון ,לסגירת מעגל מרגשת.
במלאת יובל שנים לליל הסדר ההיסטורי
בחברון ולפריצת הדרך להקמת קרית ארבע,
זכתה הרבנית לקטוף השבוע בגאווה את
פירות העשייה לאורך השנים 2
( .)2ביום ראשון
זכה בנה ,שלמה ,מנהל בי"ס חמ"ד בקרית
ארבע ,בפרס חינוך בית ספרי בטקס פרסי
החמ"ד .בהמשך השבוע עלה בנה מלאכי,
ראש מועצת קרית ארבע חברון ,לקבל את
פרס החינוך הארצי-יישובי .מנחה הטקס,
אבי רט ,ברך את הרבנית לוינגר במהלך
הטקס ,וציטט את הפסוק המפורסם" :אם
הבנים שמחה".
עד לברלין ביריד התיירות הבינלאומי
בברלין  ,ITBבו משתתפים מאות אלפי
בעלי עניין בתחום התיירות מרחבי העולם,
נחשפו המבקרים לראשונה לאתרי חבל
יתיר בהר חברון  .)3(3לאחר ארבע שנות
פעילות תיירות מאומצת ,חלה עליה בתיירות
הנכנסת ,ואתרי הר חברון מארחים קבוצות
תיירים מכל העולם .במהלך היריד נרשמה
התעניינות רבה לביקור באתר המורשת
הלאומי בסוסיא הקדומה ,ביער יתיר ,ביקבים
ובנופים המרהיבים שמציע הר חברון .ראש
מועצת הר חברון יוחאי דמרי" :אנו גאים
לארח את התיירים מכל העולם ולחשוף
אותם לפנינות החן של חבל הארץ היפיפה
שלנו .הצבנו יעד להביא להר חברון אלפי

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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תיירים והתערוכה בברלין היא צעד נוסף
בדרך לשם".
חינוך למצוינות מנכ"ל משרד החינוך
שמואל אבוהב ,ביקר בגוש עציון זו הפעם
השנייה בתוך חודשיים .אבוהב נפגש עם
מנהל אגף החינוך אבי אלון ופרס בפני
המנהלים והצוות המוביל את תכניות
העבודה של המשרד .בסיורו הקודם הוא
סקר את מוסדות החינוך וביקר ברובם :בגני
הילדים ,בבתי החינוך היסודיים והתיכוניים.
ביקורו הנוכחי עסק בניתוח נתוני עומק של
מערכות החינוך בגוש שלנו .ראש המועצה
שלמה נאמן אמר" :אנו ממשיכים לשים את
החינוך בקדמת הבמה של הגוש ,ושיתוף
הפעולה עם משרד החינוך ,המנכ"ל מר
שמואל אבוהב ומנהל המחוז מר מאיר
שמעוני ,ממשיך להיות מצוין .זה כבר
המפגש השני עימו ואנו בטוחים שנמשיך
לראות עוד מפירות העשייה ושיתוף
הפעולה" 4
(.)4
מחזקים את עופרים בשבוע שעבר התקיים
ביישוב עופרים שבמועצה המקומית בית
אריה-עופרים טקס חנוכת בית הכנסת
'חפץ חיים' .הטקס התקיים במעמד הרב
הראשי לישראל הרב דוד לאו ,ראש
המועצה אבי נעים ,מנכ"ל המועצה יוסי
דרדיגר ומשתתפים רבים בהם רבנים,
אישי ציבור ותושבי היישוב .ראש מועצת
בית אריה ,אבי נעים ,אמר במעמד החניכה
כי" :בית הכנסת החדש על שמו של ה'חפץ
חיים' שאנו חונכים ,מחזק את האחיזה
היהודית ביהודה ושומרון ומבהיר לנו כי
הזהות היהודית שלנו היא סלע קיומנו" 5
(.)5

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 :גרוטראלי ,תיירות חבל יתיר ,דוברות בנימין ,משה להב ,צחי עקיבא ,קובי
אלקוצר/לע"מ .הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

