
1  יש”ע שלנו 

במילה פ מתחילה  בחוקותיי  רשת 
“אם”. ההתניה הזו מקפלת בתוכה 
כלכלי,  שפע  נפלאות:  הבטחות 
האויבים  על  ניצחונות  פנימית,  שלווה 
“ואולך   - משתוקקים  אנו  אליו  והיעד 
אתכם קוממיות”. ההתניה המאוד מפורשת 
כוללת בתוכה שני מרכיבים - עמל תורה, 
הרמוז במילים “אם בחוקותיי תלכו”, וקיום 

מצוות, שנאמר “ואת מצוותי תשמרו”.
למה צריך לעמול כדי ללמוד תורה? מדוע 
דווקא  ההתניה  את  להסביר  חכמים  רצו 
בעמל התורה? אבקש להציע להתבונן בזה 
אלא  חז”ל  דרשת  של  כוחה  מתוך  רק  לא 
יולד,  מתוך מבט על החיים. האדם לעמל 

את זה אנחנו יודעים לצטט, כאשר ילדינו 
מגלים עצלות בגיל הנעורים אנו ממהרים 
לזרז אותם באמירה: “אם לא תתאמצו, לא 
תגיעו לשום מקום”, כאשר מאן דהו העלה 
לזרז  ימהרו  או הדיאטנית  במשקל הרופא 
אותו לעשות ספורט ולהתעמל. גם אם הוא 
לא השמין יבהיר לו הרופא שאדם לא נועד 
העמל  בתנועה.  להיות  צריך  אלא  לשבת 
לתוצאה,  להגיע  כדי  הוא  עמלים  שאנו 
כדי להשיג משקל יעד, וככה אנו מקבלים 
מוטיבציה. אנחנו מוכנים לסבול כדי לחיות 

בגשמיות יותר טוב.
חז”ל  של  בדרשה  שוב  כעת  נתבונן  אם 
אומרים  חכמינו  זועק.  שההבדל  נראה 

על הפרשה - בחוקותי
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זמני השבת

בתים  אלפי  ושומרון  ביהודה 
המעמד  תחת  הנמצאים 
 2016 מאז  הסדרה”.  “מעוכבי 
ראש  שכינס  מיוחד  צוות  עובד 
שמטרתו  דו”ח  על  הממשלה 
את  להסדיר  דרכים  למצוא 
בפני  שעומדים  הבתים  אלפי 
היינו  לא  אם  הריסה.  סכנת 
נמצאים ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן מצבנו הפתרונות היו כבר 
נדרשת  כאן  אך  בחוק,  קיימים 
השבוע  יותר.  רבה  יצירתיות 
המשפטיים  –הכלים  בישעמדה 

להסדרת אלפי הבתים.
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תומכים בהר
כ-500 תיירים הגיעו השבוע ליום סיור בהר חברון שבסופו אירוע תמיכה ענק. 

במהלך היום הם ביקרו בסוסיא הקדומה, במצפה שלושת המלאכים ובמערת המכפלה. 
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של  המסכם  הדו”ח  של  אורכו  זהו  עמודים.   201
“הצוות   – הרשמי  בשמה  או  ההסדרה,  ועדת 
מבנים  להסדרת  מתווה  גיבוש  לצורך  המקצועי 
ושכונות בישובים יהודיים ביהודה ושומרון שהוקמו 
תוך מעורבות של הרשויות”. הצוות התחיל לעבוד 
בתחילת שנת 2016, אז מינה אותו ראש הממשלה 
לבדוק כיצד ניתן להסדיר את אותם שכונות ובתים 
אשר התגלה כי אינם עומדים בכל האישורים, על 

אף שחלקם נבנו לפי הספר.
אלפי  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה,  קיימים  כיום 
בתים כאלה, אשר ניתן לכנותם “מעוכבי הסדרה”. 
ביישובים  נבנו  “מעוכבי ההסדרה”  חלק מהמבנים 
ותיקים על קרקעות שהוכרזו לפני יותר מ-20 שנה 
“קו  באמצעות  ככאלה  והוגדרו  מדינה  כאדמות 

כחול” – קו על המפה המסמן את תחום היישוב. 
עפרה  היישוב  של  הסיפור  את  לקחת  אפשר 
ליהודה,  החזרה  טרם  עוד   ,1966 בשנת  כדוגמה. 
שומרון ובקעת הירדן, הפקיעו הירדנים את הקרקע 
שעליה יושב היישוב עפרה והקימו שם מחנה צבאי. 
לאחר המלחמה, מדינת ישראל “ירשה” את מעמד 
הקרקע מבחינה משפטית והממשלה אישרה את 
היישוב  היישוב.  הקמת  ואת  עפרה  מייסדי  עליית 
התפתח וצמח, אך רק בשנת 2014 אושרה התב”ע 
מערביי  כמה  הגיעו  התב”ע  אישור  לאחר  ליישוב. 
האזור וטענו שהירדנים הפקיעו רק חלק מהקרקע 
שאומר  מה  כולו,  את  ולא  עפרה  יושבת  שעליה 
שהאדמה היא אדמה פרטית. נעשתה בדיקה של 
“קו כחול” וחלק מהטענות של הערבים התקבלו על 
ידי המדינה, שהתחייבה לבטל חלקית את התב”ע 
של עפרה. בין לילה הפכו בתים של אחד היישובים 
הוותיקים ביותר בהתיישבות ללא חוקיים והתושבים 

למפרי חוק. תשעה בתים בעפרה כבר נהרסו.
רק  הוא  בעפרה  שנעקרו  הבתים  של  הסיפור 
דוגמה. במקרים נוספים ורבים, בדיקות מחודשות 
של המינהל האזרחי בשנים האחרונות העלו שחלק 
מדינה.  אדמות  אינן  היישובים  של  מהקרקעות 
בעקבות זאת התגלו לפתע שכונות שלמות ביהודה 
ושומרון, שהפכו ל”בלתי חוקיות”. בדיקות שכאלה, 
משאירות לעתים עשרות בתים מעבר ל”קו כחול” 
ומפקירה אותם לידי ארגוני השמאל ובג”ץ. מנתונים 
שאספה תנועת “רגבים”, אשר ניתחה את המפות 
כיצד  להבין  ניתן  בשטח,  שקיימות  החריגות  ואת 

נראים המקרים במציאות. 
מבני   137 קיימים  לדוגמה,  שבבנימין,  עלי  ביישוב 
קבע אשר הוצאו מחוץ לתחום “קו כחול” וכרגע הם 
אינם מוסדרים. בנוסף, ישנם עוד 29 מבנים יבילים 

ביישוב אשר נמצאים באותו מצב. 
ישנם 12 מבני  גוש עציון  נוקדים שבמזרח  ביישוב 
הוצאתם  בעקבות  להריסה  מיועדים  אשר  קבע 
ב-2016  צוטט  היישוב  מזכיר  כחול”.  ל”קו  מחוץ 
בידיעות אחרונות כמי שאומר שהמדינה השקיעה 
בנוקדים מיליונים רבים בתשתיות מים, ביוב, חשמל, 
כבישים ומדרכות. “הכל התבסס על תב”ע והיתרים 
נבנו על קרקע  כולם  “הבתים  חוקיים”, הוא אומר. 
שהמדינה עצמה קבעה שהיא שלה. פתאום הקו 
היישוב, קובע  הכחול החדש, שמתחם בעצם את 
המדינה.  אדמות  לקו  מחוץ  שהם  בתים  כאן  שיש 
נוגס בחצר  כלומר שהקרקע פרטית. הקו החדש 
הבית של אמא של אביגדור ליברמן, שהייתה גרה 
יצחק  משפחת  של  הבית  את  אליו.  הצמוד  בבית 
הוא הוציא לגמרי. הקו למעשה ‘גרע’ לנו 11 בתים 

מהיישוב”.

עוד קצת מספרים: בקדומים ישנם 61 מבנים לא 
ובקרית  מנשה  באלפי   ,47 בעתניאל  מוסדרים, 
ומדגמי  קטן  חלק  רק  זהו   .31 ובאפרת   29 ארבע 
שאלה  בפנים  כרגע  שעומדים  רבים  בתים  מתוך 

משפטית שבשלה הוקם הצוות.
אז מה הפתרון? אם לא היינו ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן הפתרון היה פשוט מאוד. במקרה של בנייה 
על קרקע פרטית בשל טעות של הרשות המקומית 
בעל  של  פיצוי  הוא  הפתרון  השיכון,  משרד  או 
הקרקע המקורי. המדינה מסוגלת לפצות את אותו 
בבית  יעבור  וזה  חלופית  בקרקע  או  בכסף  תובע 
מרוויחים  הצדדים  כל  גם  כך  חלק.  באופן  משפט 
– הבית עומד על תילו והבעל הקרקע מקבל פיצוי 
כספי על קרקע שבכל אופן הוא לא עיבד במשך 

שנים וכנראה לא עתיד לעבד אותה.
 201 צריכים  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה,  אבל 
עמודים ושנתיים של עבודה אינטנסיבית כדי להציע 
פתרונות ולהבין מה יהיה גורלה של הקרקע וכיצד 
ניתן להסדיר אותה באופן שישרת את התובעים ואת 
המדינה. אנו לא נכנס לפתרונות שהציעה הוועדה, 
אך הדו”ח מביא כלים משפטיים המתאימים לחוק 
– גם לזה הישראלי וגם למשפט הבינלאומי – אשר 
כעת  שנמצאים  הבתים  אלפי  את  להסדיר  יוכלו 

במצב תלוי ועומד. 
פתרונות  את  לאמץ  ישראל  ממשלת  על  כעת 
להסדרת  מתווה  גיבוש  לצורך  המקצועי  “הצוות 
ושומרון  ביהודה  יהודיים  בישובים  ושכונות  מבנים 
והתחיל  הרשויות”  של  מעורבות  תוך  שהוקמו 
להשתמש בכלים משפטיים אלה, כדי לאשר את 
בארגז  מדובר  ההתיישבות.  את  ולפתח  התב”עות 

כלים משפטי מצוין, ועליה להשתמש בו. 

קל להסדיר המערכת

ישעמדה

מפה לדוגמה: ברקע בהיר - אדמות מדינה עליהן נבנה היישוב. 
הקו הכחול - הסימון החדש הגורע את הבתים המסומנים בנקודות ירוקות מתוך היישוב
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המשך דבר תורה מעמוד השער

התורה  עמל  אלא  מעניינת  התוצאה  שלא 
הוא הניצב כערך עצמאי, ללא יעד ספציפי 
וללא מטרה. העמל הזה איננו נחלת יחידים, 
אלא ציווי לרבים “שתהיו עמלים”. התמונה 
צבעים  מקבלת  לפנינו  משרטטת  שהתורה 
המתנה  את  תעריכו  ואומרת  חדים,  מאוד 
הרוחנית שנתתי לכם לא כדי להיות ידענים, 
לעמול  כדי  אלא  רבנים,  להיקרא  כדי  לא 

בתורה נקודה.
יותר  הרבה  היא  התורה  כוונת  אולי  אך 
בסיסית ומחייבת. עמל בחיינו הוא לפעמים 
של  עומקו  אבל  לתוצאה  להגיע  בשביל 
הביטוי הוא הערכה. כל חברה צריכה לרומם 
וכאן  ולאומיות,  פרטיות  ושאיפות  ערכים 

שהשפע  תרצו  אם  ומחדדת:  התורה  באה 
רק  לבוא  יכול  זה  עליכם  ישפיע  האלוקי 
ממקום של מחויבות לקשר תמידי של העם 
למען  רק  שנחיה  רוצה  לא  הקב”ה  לתורה. 

תוצאה אלא גם הדרך היא חשובה. 
שכר  מובטח  מדוע  השאלה,  עולה  מכאן 
למי שעמל בתורה? הרי זו מטרה. התשובה 
בתורה  שעוסק  למי  המובטח  שהשכר  היא, 
אינו יעד. התורה הקדושה קצת מגחיכה את 
של  הצבה  מתוך  ל”הצלחה”  שלנו  השעבוד 
שאלת יסוד מה היעד? מה בסוף? מה המטרה 
כלכלית  רווחה  של  חיים  האם  החומר?  של 
והצלחה בקריירה היא שתביא לשלווה ושקט 

או חיים בהם הקדושה נוכחת? 

הלכות  בסוף  הרמב”ם  שכותב  מה  זה 
ימות  מלכים: "לא נתאוו הנביאים והחכמים 
המשיח - לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא 
אותם  שינשאו  כדי  ולא  בגויים,  שירדו  כדי 
ולשמוח:  ולשתות  לאכול  כדי  ולא  העמים, 
אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא 
לחיי  שיזכו  כדי  ומבטל,  נוגש  להם  יהיה 

העולם הבא”.
עצומה  תורנית  דרישה  שיש  עולה  מכך, 
ותורני  קדוש  ערכים  סולם  לבניית  מאיתנו 
שמקרין על כל החיים, קומה פיזית שמשמשת 
פיזית שנובעת  קומה  רוחנית.  לקומה  בסיס 
רק מתוך הבנה עמוקה בנפש שהחיים שווים 

יותר כאשר קיימת קרבת אלוקים.

שתהיו עמלים בתורה
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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

מדור
המייסדים

אלעזר: היישוב קם בחשוון תשל”ו, על ידי גרעין 
של יהודים מצפון אמריקה שרצו להקים מושב 
שיתופי בגוש עציון. בשנותיו הראשונות תיפקד 
ייצור,  ענפי  על  מבוסס  שיתופי  כמושב  היישוב 
מחשבים, כימיה, אלקטרוניקה ותיירות. בתחילה 
לא היו ענפי חקלאות אך עם הזמן נוספו מטעים 
ולולים. כעשר שנים לאחר הקמת המושב הוא 
פורק, עקב בעיות כלכליות, ואלעזר הפך ליישוב 
הוקמה   0002 בשנת  ועניין.  דבר  לכל  קהילתי 
בתחומי אלעזר שכונת נתיב האבות, שתושביה 
פחות  ובעוד  רבים  משפטיים  מאבקים  עברו 
נבנתה   1102 בשנת  תושביה.  יגורשו  מחודש 
השכונה החדשה של אלעזר, במקום בו היו לולי 
שמות  על  נקראו  ורחובותיה  השיתופי,  המושב 
יישובי גוש קטיף. כיום מונה היישוב מעל 005,2 

תושבים. 

ג’רסי  בניו   ,1591 בשנת  נולדה  נוטקיס:  שלי 
שבארה”ב. שלי הגיעה לארץ לראשונה בשנת 
9691, ועלתה כעבור 01 שנים, בשנת 6791. היא 
לראובן,  נשואה  ובמקצועה,  בהכשרתה  מורה 
מתגוררים  מהם  ארבעה  בנים,  לחמישה  ואם 

באלעזר. 

ילדות
למשפחה  ג’רסי,  בניו  קטנה  בעיירה  נולדתי 
יהודי  יהודיה שאיננה שומרת תורה ומצוות. כל 
העיירה התפללו באותו בית הכנסת. בקיץ הגיעו 
וכך  הקיץ,  לחופשת  יורק  מניו  יהודים  לעיירה 
בתנועת  יותר.  עשירים  יהודיים  בחיים  נתקלנו 
הנוער ספגתי לראשונה מושגים יהודיים: למדנו 
ברכות  המשפחה,  טהרת  שבת,  שמירת  על 
הציונות.  על  גם  לשמוע  התחלנו  אז  ותפילות. 
הימים  ששת  מלחמת  התחוללה  בו  בשבוע 
הייתי בדיוק באמצע קריאת הספר “אקסודוס”, 

גם  להופיע  החלו  שבספר  מהשמות  וחלק 
סתם  לא  שזה  הרגשתי  ובחדשות.  בעיתונים 
במשך  קורה.  גדול  ושמשהו  מיקרים  צירוף 
שלוש השנים הבאות עבדתי כדי להרוויח כסף 
נסעו  בגילי  ובנות  בני  שאר  לישראל.  לנסיעה 
לישראל בקיץ שלפני שנת הלימודים האחרונה 
של תיכון, אך לי לא היה מספיק כסף ונאלצתי 

לדחות את הביקור בשנה נוספת. 

הביקור
בקיץ 9691, לאחר שסיימתי את התיכון, הגעתי 
שביקרנו,  המקומות  שאר  בין  בארץ.  לביקור 
במגורים  עציון,  בכפר  שבוע  במשך  בילינו 
)ה”נילסאנים”(,  הירדני  הצבא  של  הישנים 
עשתה  בגוש  החוויה  אבל  ירודים,  בתנאים 
ביום העליה  עליי רושם חזק. אפילו השתתפנו 
לקרקע של קיבוץ ראש צורים. בלילה האחרון 
נדר  נדרתי  המערבי,  הכותל  מול  הקיץ,  של 
שאחזור לארץ. הייתי כל כך מושפעת מהביקור, 
וטרם החזרה  שלאחר שסיימנו לטייל בישראל 
לארה”ב חנינו במשך יומיים בצרפת לשם נופש, 
כדי שלא לפגוע ברצף  יצאתי מהמלון  לא  ואני 

החוויה של הביקור בארץ. 

לימודים וחתונה
רוצה  שאני  ידעתי  בארץ  הביקור  לפני  כבר 
ראשון.  לתואר  יהדות  והוראת  עברית  ללמוד 
השלישית  ובשנה  בארה”ב,  ללמוד  התחלתי 
זו.  בשנה  כאן  ללמוד  כדי  לישראל  חזרתי 
כל  עם  העברית,  באוניברסיטה  היו  השיעורים 
להעריך  מצליחה  אני  כעת  שרק  ה”כוכבים”, 
ישעיהו  פלאי,  פנחס  לוין,  ישראל  גדולתם:  את 
גפני ועוד. ראובן, בעלי לעתיד, הגיע לארץ לבד 
באוניברסיטה  ראשון  לתואר  ללמוד  מארה”ב 
במסיבת  נפגשנו  התיכון.  לאחר  מיד  העברית 
כדי  לארה”ב  חזרתי  אני  העצמאות.  יום  ערב 
לסיים  בישראל  נשאר  והוא  התואר,  את  לסיים 
את התואר שלו. התארסנו בהתכתבות בדואר, 

למסיבת  לארה”ב  הגיע  הוא  מכן  ולאחר 
חודש  תשל”ג,  אלול  בר”ח  התחתנו  האירוסין. 
וקצת לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים. עברנו 
לפיטסבורג, שם ראובן החל ללמוד לתואר שני 
במנהל ציבורי. אני התעסקתי בחינוך יהודי. היינו 
יהודיים,  זוגות  מידי  יותר  היו שם  ולא  צעיר,  זוג 
חינוכיים  תפקידים  עצמינו  על  העמסנו  ולכן 
ביהודה  ואני  עקיבא,  בבני  הדריך  ראובן  רבים: 
מסוימת  לתקופה   .Y.S.C.N-ו מסדה  הצעיר, 
אף נשלחנו על ידי בני עקיבא לברית המועצות 
ויהדות  לעברית  הנוגעים  חומרים  להביא  כדי 

למסורבי העלייה. 

עלייה 
דרך  נסענו   5791 שנת  של  החגים  בתקופת 
לחיפה.  הפלגנו  ואז  ליוון  באופנוע  אירופה 
חזרנו לארץ לתקופת לימודים וכדי לחפש את 
מקומנו לבנות את המשפחה. הרגשנו שדברים 
הכיפורים.  יום  מלחמת  בעקבות  השתנו  בארץ 
ואנשים  נעלמה  הימים  ששת  של  האופוריה 
יותר  בצורה  המציאות  את  לתפוס  התחילו 
מורכבת. בתקופת המחקר לעבודת ה-AM של 
ראובן גרנו בקיבוץ חפץ חיים. בחרנו בחפץ חיים 
כי כאשר ראובן היה סטודנט הוא אומץ על ידי 
זליגר מקיבוץ חפץ חיים, אשר איתה  משפחת 
אנו בקשר עד היום. נושא המחקר עסק בעיירות 
גוריון  בן  ללכת בעקבות  וחשבנו  בנגב  הפיתוח 
בנגב, אבל לא מצאנו קהילה שנוכל  להתיישב 
בעתיד לגדל בה את ילדינו. לאחר מכן היינו זמן 
קצר בבאר שבע, שם ראובן סיים את המאסטר, 
שבע  בבאר  בארץ.  הוראה  תעודת  לימודי  ואני 
 . עציון  בגוש  חדש  מושב  הקמת  על  שמענו 
לביא  קיבוץ  יישובים:  שלושה  בין  התלבטנו 
והמושב  עציון  שבגוש  עציון  כפר  קיבוץ  בגליל, 
וותיק,  קיבוץ  כבר  היה  לביא  אלעזר.  השיתופי 
והרגשנו שנהיה בו גלגל חמישי. כך גם הרגשנו 
רק  הקרקע  על  היה  שאמנם  עציון,  כפר  לגבי 

שדה כפר עציון
באדיבות בית ספר 

היישוב אלעזר

סיפורה של שלי נוטקיס  חלק א׳
אלעזר

// מראיין: נדב פרנקל
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רבות.  מסורות  כבר  בו  היו  אך  שנים,  שמונה 
רצינו לתרום ולהיות שותפים בעיצובו של יישוב. 

החלטנו להצטרף למושב אלעזר. 

אלעזר 
ישראלים  ראשיתו של אלעזר בשני סטודנטים 
הניצחון  לאחר   ,8691 ובשנת  יורק  בניו  ששהו 
במלחמת ששת הימים ושחרור יהודה ושומרון, 
החלו לעשות נפשות בקרב יהודי המקום לרעיון 
הירוק.  לקו  מעבר  שיתופי  יישוב  הקמת  של 
הקמת  על  לפקח  כדי  נשלחה  אחת  משפחה 
 61 לארץ  עלו  וב-2791  והתשתיות,  היישוב 
משפחות הגרעין, שנשא את השם גרעין יחדיו, 
מעט  חבון,  בג'בל  הקרקע  אל  לעלות  והתכוונו 
תשל"ו  חשוון  בר"ח  שבות.  אלון  ליישוב  מצפון 
הראשונות,  המשפחות   21 הקרקע  אל  עלו 
המתחדש,  עציון  בגוש  חמישי  יישוב  והקימו 
ואלון  צורים  ראש  גילה,  הר  עציון,  כפר  לאחר 
אליו  שנחשפנו  המייסדים,  של  החזון  שבות. 
להקים  ייחודי:  מאוד  היה  ליישוב,  כשהגענו  רק 
שבו  שיתופי  מושב  המתחדש  עציון  בגוש  כאן 
לא  יהיו  שלו  והענפים  אמריקאים,  יתגוררו 
זעירה.  תעשייה  בעיקר  יכללו  אלא  חקלאיים, 
המקימים עשו ניסוי מאוד מעניין. המוסדות לא 
נכנסנו להם  ידעו איך לאכול אותנו, לא  כל כך 

לשום משבצת.

לכל יישוב יש שם
שם היישוב נבחר כשמו של אחד החשמונאים, 
של  החמישי  הקרב  במהלך  שנפל  אלעזר, 
לא  התנהל  הקרב  זכריה.  בית  קרב  המקבים, 
רחוק מכאן - בוואדי שבות שבין כפר עציון וההר 
הרוסי )חטמ"ר עציון(. אלעזר נפל מתחת לרגלי 
אחד הפילים שהביאו היוונים, עליו חשב אלעזר 

שנמצא מנהיג האויב. שם היישוב נבחר לאחר 
שנדחו מספר הצעות אחרות. 'אפרת' הוצע על 
ידי חלק מהעולים, היו שהציעו את השם 'מגדל 
בעת  בגוש  הראשון  היישוב  של  שמו  על  עדר', 
החדשה, ואף השם 'נצר חזני', לזכרו של מיכאל 
לחלל  עלה  בגוש,  ההתיישבות  מאבות  חזני, 

האוויר.

המעבר לאלעזר
הושלם  וכך   7791 בפברואר  לאלעזר  עלינו 
כל  הגיעו  ליישוב  הגעתנו  עם  מיד  הנדר. 
התושבים לעזור לנו לפרוק את המטען. נפעמנו 
התברר  מכן  לאחר  אבל  ההדדית,  מהשותפות 
לנו שהייתה סיבה נוספת, מלבד סיוע למשפחה 
החדשה: למחרת היה אמור להתקיים במפעל 
טבעי,  מאכל  צבע  יוצר  שבו  שביישוב,  הכימי 
בעצמו  שהיה  קציר,  אפרים  הנשיא  של  ביקור 
יאיר פנים לנשיא  מדען. החבר’ה רצו שהיישוב 

המבקר.

הקטנות,  המשפחות  כל  את  כמו  אותנו,  שכנו 
וסלון.  חדרים  שני  היו  שבו  מ”ר,   07 של  בבית 
אנו  בו  מ”ר,   09 של  לבית  עברנו  יותר  מאוחר 
מתגוררים עד היום, בתוספת מעט הרחבות. אני 
עסקתי כאן במשך רוב השנים בחינוך: בתחילה 
עם  יחד  ראובן,  והגן.  המעון  ובילדי  הרך  בגיל 
שאר הגברים וכיאה למושב שיתופי, עבד בכול 
וניהל  במטע  עבד  היישוב,  גזבר  היה  הענפים: 
את המכולת ומאוחר יותר את מפעל הקייטרינג. 
שלושה חודשים לאחר שהגענו לכאן נולד בננו 

הראשון. 

המשך בשבוע הבא

שדה כפר עציון
ביקור של נשיא המדינה אפרים קציר ביישוב אלעזר, 1977  באדיבות בית ספר 

שלי נוטקיס באחד הסיורים באלעזר

שדה כפר עציון
באדיבות בית ספר 

המדור יוצא לאור בסיוע בית ספר שדה כפר עציון
www.k-etzion.co.il
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mitnachlot.co.il מיה לוי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

בשעה טובה, בני גזר חוגר ונפרד מצה"ל.
להביט  מצליחה  לנשום,  חוזרת  סוף  סוף 

לאחור, ולסכם עוד שלב בחיי כאם.
עברו שלוש שנים מאז ליוויתי אותו לבקו"ם, 
ובן  ומתבכיינת,  מרוגשת  תמימה,  אמא 
נחוש ומורעל, כדי להעביר אותו לידי צבא 

ההגנה לישראל.
עד  מושג  שום  בלי  לשלום,  ממנו  נפרדתי 

כמה חיינו עומדים להשתנות.
הביתה.  שב  הטרי  החייל  שבוע  כעבור 
שקיבלתי  לגלות  הופתעתי  בתמימותי 
הורים  לו  ושיש  אחר,  שונה,  בן  בחזרה 
נוספים, משפחה חדשה, שפה לא מוכרת, 
מערכת של חוקים מפחידים, ואמא שכבר 

אין לה שליטה...
ופה התחילה תקופה חדשה.

 מעתה אין יותר:
תארגן  "אמא  נשיקה",  תיתן  אמא  "כואב? 
"עם  המורה",  עם  תדבר  "אמא  לך", 

המנהלת", "עם הר"מ". אין יותר אמא.
יש מ"כ, מפק"ץ, מ"מ, מפקד יחידה, מפקד 

קומנדו, רמטכ"ל.
יותר "אתה חולה? ניקח אותך לרופא",  אין 

"תנוח בבית, תיקח תרופה",
רופא,  ביקור  היחידה,  רופא  חופ"ל,  יש 

לפעמים ביתים, לעולם לא גימלים.
וסבתא,  לסבא  השבת  נוסעים  יותר  אין 

לשבת בר מצווה או לבית מלון,
שרוט  מותש,  מחוסל,  בשישי  חזר   - יש 

וחבול, יש כוננות,
באמצע  בדיוק  והקפצה  ג'  ב',  א',  גל 

המסיבה.
אין יותר אמא לא מרשה קללות, אלימות או 

צפייה בסרטי אימה,
כלבים  מעצרים,  מגע,  קרב  נשקים,  יש 

והשד יודע מה.
אין יותר שינה שלווה ומתוקה בלילות,

בפעילות?  בשטח?  הוא  הלילה  האם   - יש 
ואינסוף דאגות ותפילות.

בית  של  אוכל  מסודרות,  ארוחות  יותר  אין 
,טרי וחם,

פה  צבאי,  טבח  אוכל,  חדר  קרב,  מנות  יש 
ושם ג'וקים, עכברים,

עם חלווה וריבה לקינוח.
אין יותר קניות בגדים ומותגים בקניון,

ומדי  ומקומטים,  מיוזעים  בלויים,  מדים  יש 
א' עם סיכות וסמלים.

יש מוצ"ש של כביסות זריזות, גיהוצי מדים 
טונה  של  וכמויות  בית,  עוגיות  ואריזת 

וממתקים.
עברו 3 שנים ארוכות .

ואין יותר מתבגר עדין או מפונק,
עצמי  ביטחון  עם  חזק,  מחושל,  בחור  יש 
ושפע של ערכים שאותם אפשר לקבל רק 

בצבא שלנו,
ערכים של מסירות, אחריות, אהבת הארץ 

וציונות אמיתית, אחווה ורעות;
חברים אהובים שיישארו לנצח אחים,

וזיכרון של תקופה מאתגרת שלא תישכח.
וגאווה  סיפוק  מלאת  התקופה  את  סיימתי 

בבני וחבריו, חיילי צה"ל,
שמחה ומתרגשת,

אותו  לי  שהחזיר  לקב"ה  גדולה  הודיה  עם 
בריא ושלם,

גאה בך, בן שלי.

גוזרת חוגר 
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מה יקרה
18 במאי פסטיבל הדובדבן ביער יתיר / ד’ בסיון 

חיכיתם לו כל השנה והנה הוא הגיע - פסטיבל דובדבן ביער, והפעם עם מיקום חדש: מטעי מושב מעון. 
חגיגה עסיסית ומתוקה לכל המשפחה הכוללת קטיף עצמי, דוכני מזון ותוצרת מקומית, ביקור בסוסיא 

tickchak.co.il/1777 :הקדומה, הפנינג ומופעים לכל המשפחה. הרשמה מראש חובה בכתובת

 25 בסיון  ז’   / שומרון  במעלה   8 ה- שומרון  כנס 
במאי

מטילי זהב מהעתיקים ביותר בעולם התגלו במערת 
נחל קנה במהלך חפירות במקום שהתקיימו בשנים 
1988-1986. אנו מזמינים אתכם לבקר במערה ביחד 
עם החופרים ביום סיור, עיון וחקר בו נגלה מחדש את 
האוצר ונתחקה אחר בעליו אל מול נוף הקדומים של 

שמורת נחל קנה. לפרטים והרשמה: 09-8841623

כ”ח   / לירושלים  עולה  ארבע  קרית  נוער 
13 במאי באייר 

ה-15  אופניים  מסע  יתקיים  ירושלים  ביום 
לזכרו של יצחק בואניש הי”ד, מקרית ארבע 
וחלוקת  רישום   7:30 בשעה  לירושלים. 
לקריה.  בכניסה  הדלק  מתחנת  אופנים 
בשעה 08:30 הזנקה. ההשתתפות בתשלום 

בלבד באתר מתנ”ס קרית ארבע.
שישי | 11 במאי

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה
למידע נוסף: ncs.gov.il  |  חפשו אותנו: רשות השירות הלאומי-אזרחי 

תקראו לזה סמליל,
תקראו לזה לוגו...

אנחנו קוראים לכם 
לעצב אחד חדש

ולחברה  ישראל  למדינת  המשרתים  של  תרומתם  את  המבטאים  מוטיבים  לשלב  יש  בלוגו 
הישראלית, במגוון תחומים. על הלוגו לשקף את הערכים המובילים של השירות הלאומי-אזרחי 
כפסיפס מייצג של כל המגזרים השותפים בו, ולהתחשב בהיותה של הרשות גוף ממלכתי הפועל 

בשליחות המדינה.

את ההצעות יש להגיש באמצעות כתובת פניות הציבור של הרשות 
במייל: sl@ncs.gov.il עד לתאריך ט‘ סיוון ה‘תשע“ח (23/05/18)

הישראלית, במגוון תחומים. על הלוגו לשקף את הערכים המובילים של השירות הלאומי-אזרחי 
כפסיפס מייצג של כל המגזרים השותפים בו, ולהתחשב בהיותה של הרשות גוף ממלכתי הפועל 

תחרות עיצוב לוגו
לרשות השירות הלאומי-אזרחי

ולחברה  ישראל  למדינת  המשרתים  של  תרומתם  את  המבטאים  מוטיבים  לשלב  יש  בלוגו 
הישראלית, במגוון תחומים. על הלוגו לשקף את הערכים המובילים של השירות הלאומי-אזרחי 

לקראת שבוע ההצדעה למתנדבי השירות הלאומי–אזרחי, מבקשת הרשות 
לרענן את סמלה וקוראת לכם להשתתף בתחרות לעיצוב הלוגו החדש

התחרות פתוחה לקהל הרחב. העיצוב הנבחר ע“י ועדת עיצוב הלוגו 
ברשות השירות הלאומי-אזרחי, מזכה את שולחו בפרס.

תחרות עיצוב לוגו
לרשות השירות הלאומי-אזרחי

תקראו לזה סמליל,
תקראו לזה לוגו...

אנחנו קוראים לכם אנחנו קוראים לכם 
לעצב אחד חדש

אנחנו קוראים לכם 
לעצב אחד חדש

אנחנו קוראים לכם 

תחרות עיצוב לוגו



יש”ע שלנו  8

מהמדינות  תיירים  מאות  בתנופה  תיירות 
גדשו  ואיטליה  צרפת  אפריקה,  דרום  ארגנטינה, 
אירוע  שבסופו  סיור  ליום  חברון  הר  את  השבוע 
תמיכה גדול. במהלך היום סיירו הקבוצות בסוסיא 
ובמערת  המלאכים  שלושת  במצפה  הקדומה, 
של  מקומית  ותוצרת  מהדרכה  ונהנו  המכפלה 
תושבי הר חברון, באירוע התמיכה דיברו מנהיגי 
עם  מלאה  הזדהות  והביעו  מאירופה  הקהילות 
מדינת ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון. ראש 
ואמר:  הביקור  את  סיכם  דמרי  יוחאי  המועצה 
“המשימה הזאת היא התשובה לפעילות בשטח 
נתמודד  כך  האנרכיסטים  האירופי,  האיחוד  של 
הר  קרן  באמצעות  בעולם.  נגדנו  ההסתה  עם 
חברון שהקמנו השנה נמשיך לפעול ולהביא להר 

. 1 חברון אלפי תיירים לסיורי תיירות והסברה” 

 17 שחוגג  אסף,  גבעת  היישוב  בגבעה  תורה 
כנסת  בית  לחנוך  השבוע  זכה  להיווסדו,  שנה 
חדש והכנסת ספר תורה. במשך שנים התפללו 
זכו  ועכשיו  ביישוב,  זמני  כנסת  בבית  התושבים 
התושבים.  את  שישרת  חדש  כנסת  בית  להקים 
בית הכנסת “זכרון אשר אהרן” נקרא על שם אהרן 
ספר  תשמ”ג.  בשנת  בחברון  שנרצח  הי”ד  גרוס 
גדולות  נתרם  התורה שהוכנס למקום בחגיגות 
על ידי שי בן דוד, איש עסקים מהמרכז. בחנוכת 
בית הכנסת והכנסת ספר התורה השתתפו ראש 
רואה, מזכ”ל  אבי  המועצה האזורית מטה בנימין 
אמנה זאב זמביש חבר, ראש המועצה המקומית 
בית אל שי אלון, חנניה נחליאל, יהודית גרוס אימו 
של אהרון גרוס הי”ד שעל שמו נקרא בית הכנסת 

. 2 ותושבי גבעת אסף 

לוותיקי  יום  התקיים  השבוע  מסבירים  ותיקים 
היישוב כוכב השחר שמטרתו נתינת כלים לטובת 
. מועצה אזורית  3 הסברה על מצב ההתיישבות 
בנימין קיימה את הקורסים תוך ארבעה חודשים, 
ותיקי בנימין. הרעיון  בשיתוף פעולה עם עמותת 
היישוב  ותיקי  יוכלו  קצרה  הכשרה  ידי  שעל  הוא 
הסברה  לטובת  ומכישרונם  מזמנם  לתרום 
ושומרון.  יהודה  מצב  על  ובינלאומית  לאומית 
התושבים  מארחים  המעשית  מהעבודה  כחלק 
ושומרון  ליהודה  מחוץ  גרים  אשר  תושבים 
ומעבירים הסבר וידע על המצב בשטח. במהלך 
הקורס מרצים אנשים מובילים בתחום ההסברה 
כמו: דוברת המועצה האזורית בנימין תמר אסרף, 
אייל  אמוץ  העצני-כהן,  שרה  שלי”  “ישראל  יו”ר 
נוספים.  מרצים  ועוד   TPS הידיעות  מסוכנות 
“אנחנו  פסנטין:  אליענה  הפרויקט  אחראית 
התושבים הפשוטים מהווים כח גדול. צריך לנצל 

את הכח הזה ולעשות מהפכה בהסברה”.
החשמל,  חברת  דירקטוריון  יו”ר  מחשמל  ביקור 
שעבר  בשבוע  סייר  רון-טל,  יפתח  )במיל.(  אלוף 
בקרני שומרון ונפגש עם ראש מועצת קרני שומרון 
כי כמה מתחנות  רון-טל  ציין  להב. בפגישה  יגאל 
בתקופה  לפעול  שצפויות  החדשות  המשנה 
הפסקות  בעיית  של  פתרון  יאפשרו  הקרובה 
היהודיים  ביישובים  ונשנות  החוזרות  החשמל 
קווי  התקנת  יאפשרו  התחנות  ושומרון.  ביהודה 
יישובים  המשרתים  המתח  מקווי  נפרדים  מתח 
פלסטיניים, שהגישה אליהם לצורך תחזוקה היא 
בעייתית מבחינה ביטחונית. “אני מעריך שבעתיד 
לא תהיינה בכלל הפסקות חשמל באזור”. בסיור 
תשומת  הופנתה  שומרון  בקרני  לרון-טל  שנערך 
לחברת  הקשורות  תשתיתיות  לסוגיות  לבו 
החשמל והוא קיים ביקור ביקב גת-שומרון הפועל 
באזור התעשייה הפנימי של קרני שומרון, טעם מן 
. 4 היין והביע התפעלות והערכה מן האיכות שלו 

נרתם  הכלכלה  משרד  החרם  נגד  עסקים 
הסיוע  ממאמצי  כחלק  בחרם.  למאבק 
לעסקים הקטנים והבינוניים ביהודה, שומרון 
הכלכלה,  משרד  מציע  הירדן,  ובקעת 
באמצעות סניפי מעוף של הסוכנות לעסקים 
קטנים ובינוניים, קורס חדש ומסובסד ליזמים 
הקורס  את   . 5 בשומרון  עסקים  ולבעלי 
מעבירים מרצים רבים, כל אחד ואחת מהם 
מומחה בתחום דיגיטלי אחר. “בעקבות פניות 
המקומיים  שהעסקים  הבנו  בנושא,  רבות 
מחפשים לימודים שמאגדים הכל. היום כבר 
לא מספיק ללכת רק לקורס שיווק דיגיטלי או 
העסקים  גוגל,  פרסומות  לתפעל  ללמוד  רק 
צריכים משהו מקיף שירכז את הכל”, מסביר 
ומרכז  אריאל  מעוף  סניף  מנהל  היומן,  אלי 

הפרויקט.
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