
1  יש”ע שלנו 

פירותיו כ ביכורי  את  מביא  שאדם 
לומר  מצווה  הוא  המקדש,  בית  אל 
המופיעה  ביכורים  מקרא  פרשת  את 
ֱאֹלֶקיָך,  ה’  ִלְפֵני  ְוָאַמְרָּת  “ְוָעִניָת  בפרשתנו: 
ָׁשם  ַוָּיָגר  ִמְצַרְיָמה,  ַוֵּיֶרד  ָאִבי,  אֵֹבד  ֲאַרִּמי 
ָעצּום  ָּגדֹול  ְלגֹוי  ַוְיִהי-ָׁשם,  ְמָעט;  ִּבְמֵתי 
נמרץ  בקיצור  מתארת  זו  פרשה  ָוָרב...”. 
את ההיסטוריה של עם ישראל: מהשיעבוד 
בישיבה  הייעוד  ועד  ממצרים  והיציאה 

בארץ ישראל. 
הפסוקים  ארבעת  את  פוגשים  אנו  כיום, 
הראשונים של פרשת מקרא ביכורים בליל 
ממדרשי  בנויה  שלנו  ההגדה  רוב  הסדר. 
חז"ל בספרי על הפסוקים הללו. חז"ל לקחו 

כמה מילים מן הפסוק ודרשו אותן, וכולנו 
ָהֲאַרִמי  ָלָבן  ִבֵּקּש  ַמה  ּוְלַמד  "ֵצא  מכירים: 
ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֶשַׁפְּרעֹה ֹלא ָגַזר ֶאָלּא 
ַהכֹּל,  ֶאת  ַלֲעקֹור  ִבֵּקּׁש  ְוָלָבן  ַהְזָּכִרים  ַעל 
ֶשֶׁנֱּאַמר: ֲאַרִמּי אֵֹבד ָאִבי, ַוֵיֶּרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָּגר 
ָעצּום  ָגּדֹול,  ְלגֹוי  ָשׁם  ַוְיִהי  ְמָעט,  ִבְּמֵתי  ָשׁם 
ַהִדּּבּור.  ִפּי  ַעל  ָאנּוס   - ִמְצַרְיָמה  ַוֵיֶרד  ָוָרב. 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָיַרד  ֶשֹׁלא  ְמַלֵמּד   - ָשׁם  ַוָיָּגר 

ְלִהְשַׁתֵּקַּע ְבִּמְצַרִים ֶאָלּא ָלגּור ָשׁם" וכו'.
הדבר דורש בירור. בליל הסדר היה הרבה 
יותר הגיוני לספר את סיפור יציאת מצרים 
הראשונות  הפרשיות  בכל  שמסופר  כפי 
כך  מספרים  לא  אנו  אך  שמות,  ספר  של 
חז"ל  כי אם על בסיס מדרשי  את הסיפור, 

על הפרשה -  כי תבוא

מקרא ביכורים והמלחמה כנגד הקראים
הרב חנן יצחקי
רב מכללת אפרתה

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:36 18:39 חברון 19:39 18:24 ירושלים
19:40 18:42 שכם 19:42 18:44 תל אביב
19:40 18:35 באר שבע 19:42 חיפה 18:35

זמני השבת

שנה   25 ציינו  שעבר  בשבוע 
אותם  אוסלו  הסכמי  לחתימת 
נציגי  עם  ישראל  מדינת  חתמה 
אש”ף. הסכמי אוסלו נתנו לערבים 
אף  ובעתיד  רצו,  שהם  מה  את 
מעולם  הם  אך  יותר,  להם  הציעו 
הסכם  על  לחתום  הסכימו  לא 
שלום. כמו הגירוש מגוש קטיף, גם 
שוויתורים  הוכיחו  אוסלו  הסכמי 
האלימות.  את  מגבירים  רק 
שרוממות  אלו  גם  ימים  באותם 
פעלו  בגרונם,  הדמוקרטיה 
לבוחר  מהתחייבויותיהם  הפוך 
כזאת  גורל  הרת  החלטה  והעבירו 
השבוע  ומיצובישי.  פוליטי  בשוחד 
אוסלו  הסכמי  על   – בישעמדה 

והלקחים בעקבותיהם.
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מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון 
ובקעת הירדן

"מה יכול להיות נעים וכיפי יותר 

מטיולים לאתרי מעיינות המייצגים 

את כל מרכיבי התרבות הנופית 

והחקלאית של הגדה המערבית?..."
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יש”ע שלנו  2

הסכם  ישראל  מדינת  חתמה  שנה   25 לפני 
רב   – בראשה  העומד  ועם  אש”ף  עם 
בהם  שנים  לאחר  עראפת.  יאסר  המרצחים 
ארגון  אותו  עם  להיפגש  האוסר  חוק  היה 
ישראל,  מדינת  של  בהשמדתה  שחפץ 
אנשיהם.  עם  ישראל  מדינת  מנהיגי  נפגשו 
לראשות   1992 בשנת  שנבחר  רבין,  יצחק 
כי  שאומר  מצע  על  שרץ  לאחר  הממשלה 
נגרר  אש”ף  נציגי  עם  הסכם  על  לדון  אסור 
התחייבויותיו  את  והפר  עימם  ומתן  למשא 
במליאת  עבר  השני  ההסכם  לבוחריו. 
נקנו  הכנסת על חודם של שני קולות, אשר 
השמאל,  ומיצובישי.  סגן-שר  בעבור  בשוחד 
שנים   15 לאחר  לשלטון  מחזרתו  שהתרגש 
ההסכם  את  העביר  האופוזיציה,  בכיסאות 
היה  הימין  שאם  מהלך   ,61-51 של  ברוב 
היו  רותחין  של  קיתונות  היום  אותו  עושה 

נשפכים עליו כל מוצאי שבת בכיכר. 
אך  איתנו,  אינם  כבר  ההסכם  חותמי 
אחד  היה  ספק  שללא  ההסכם,  של  תוצאיו 
ביותר  הגרועים  המדיניים  מהמהלכים 

שעשתה מדינת ישראל, עדיין כאן. 
שנולדו.  לפני  עוד  לכישלון  נועדו  ההסכמים 
התנגדו  ישראל  מדינת  מאזרחי  חצי  לפחות 
מכך,  יותר  אך  חריפה,  בצורה  להסכמים 
ביום  לקיימו.  התכוונו  לא  מעולם  הערבים 
חתימת הסכמי אוסלו, בנאום מוקלט מראש 
ערפאת  הודיע  הירדנית,  בטלוויזיה  ששודר 
העקרונות”,  “הצהרת  כי  הפלסטיני  לעם 
חלק  אלא  אינה  א’,  אוסלו  הסכם  דהיינו 
אש”ף.  של  השלבים”  “אסטרטגית  מיישום 
מה  את  להשיג  מלכתחילה  הייתה  כוונתם 
ואז  השלבים  תורת  במסגרת  להשיג  שניתן 
להפר את ההסכם. לשם כך הם דרשו וקיבלו 
רובים. אלפי כלי נשק אוטומטים הועברו על 
קיבל  שאף  טרור  לארגון  ישראל  מדינת  ידי 

שטח בלב ארץ ישראל. 
שהם  מה  כל  את  להם  נתנו  אוסלו  הסכמי 
רצו: אמנם לא מדינה, אך אוטונומיה עצמאית 
בחירות  עם  עצמאי,  שלטון  תחת  לחלוטין 
תחום  וכלליות,  חופשיות  ישירות,  פוליטיות 
ממשלתיים  משרדים  משטרה,  שיפוט, 
רווחה,  תרבות,  התחומים:  בכל  הפועלים 
שני  וכו’.  ביטחון  חוץ,  פנים,  תיירות,  כלכלה, 
הדברים היחידים שהם לא שולטים בהם, לפי 
ישראל  עדיין  שבהם  הגבולות,  הם  ההסכם, 
והאפשרות להקים צבא תוקף, כזה  שולטת 

שיוכל להילחם. 
לא  וגם  שלום,  חיפשו  לא  הערבים  אבל 
מדינה ב’גדה המערבית’. שנים אחרי הסכמי 
יציע להם ראש הממשלה אהוד ברק  אוסלו 
 91% על  פלסטינית  מדינה  דייויד  בקמפ 
תוך  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה,  משטחי 

אך  בנגב  חלופיים  ושטחים  יישובים  פינוי 
אולמרט  אהוד  הממשלה  ראש  יסרבו.  הם 
יותר  אפילו  לכת  מרחיקת  הצעה  להם  יציע 
שתכלול חזרה כמעט מלאה לגבולות 1967 
השליטה  ואיבוד  ירושלים  חלוקת  כולל 
יעדיפו  הללו,  המקרים  בשני  הירדן.  בבקעת 
ולא  לשלום  “לא”  להגיד  פעם  שוב  הערבים 
דאז  האופוזיציה  יו”ר  הסכם.  על  לחתום 
בנימין נתניהו התייחס לכך באומרו שסירובם 
מרחיקות  ה”סופר  להצעות  הפלסטינים  של 
אי  על  מראה  ומתן  במשא  שהוצעו  לכת” 

נכונותם להגיע לכל הסדר שהוא.
הניסיון  היה  אוסלו  הסכם  איתו.  והצדק 
הם  כיצד  להראות  הפלסטינים  של  הראשון 
הסכמי  מפורזת.  עצמאית  בישות  מתנהלים 
אוסלו היו מההתחלה ניסיון שמטרתו לבדוק 
לשלוט  הרש”פ  תושבי  של  היכולת  את 
השני  הניסיון  המוגבלים.  באזורים  בעצמם 
בנסיגה  שנגמר  קטיף  מגוש  בגירוש  היה 
כיצד  ממנו  ללמוד  אפשר  עזה.  מרצועת 
תושבי עזה פועלים כאשר יש להם אפשרות 
חייהם  את  שתנהל  משלהם  הנהגה  לבחור 

לרוחם.
תושבי   – ככישלון  התגלו  הניסיונות  שני 
שלטון  תחת  חיים  ושומרון  ביהודה  הרש”פ 

הרשות אשר מונעת מהם להצביע בבחירות 
דואגים  אינם  הם  ימים.  ל-4,500  מעל  כבר 
המינימלית  המוניציפלית  ברמה  לתושביהם 
פעולה  שיתוף  לכל  מסרבת  הרשות  ביותר, 
חייהם  על  שיקלו  בנושאים  ההתיישבות  עם 
זול  אדם  ככח  בהם  ומשתמשת  במרחב 
לפיגועים או להפגנות אלימות. הדבר הגדול 
שהוא  וכנראה  מממנת,  שהרשות  ביותר 
מהתקציב  ניכר  אחוז  כי  מאוד  לה  חשוב 
שלה מוקצה לו, הוא תשלום למחבלים בבתי 
או למשפחות טרוריסטים  הכלא הישראלים 
התושבים  את  הביא  החמאס  בעזה  שמתו. 
לסייע  ובמקום  ביותר,  גרוע  הומני  למצב 
שמדינת  בסחורות  משתמש  הוא  לאנשים 
ליצר  כדי  הרצועה  לשטח  מעבירה  ישראל 
נשק ולבנות מנהרות התקפיות לעבר יישובי 
כמגן  בתושביו  משתמש  החמאס  ישראל. 
ושולח  האוויר  חיל  הפגזות  מול  אל  אנושי 
אותם אל גדר הגבול להיהרג במקום מנהיגיו 

שחיים בשכונות פאר.
היום.  קיימים  לא  אוסלו  הסכמי  דה-פקטו 
 C-ו  B  ,A לשטחי  ושומרון  יהודה  חלוקת 
אמנם נשמרת, כשהרש”פ מקדמת כל הזמן 
הסתה  מעודדת   ,C שטחי  על  השתלטות 
זאת  למרות  בעולם.  ישראל  נגד  ופועלת 
אפשר להסיק מסקנה חשובה: ההתיישבות 
יכולים  האזור  וערביי  לשקט  המפתח  היא 
לחיות במרחב גם בלי מדינה. נדרשת הבנה 
שהרש”פ אינה הפתרון אלא הבעיה. היא זאת 
שאינה מאפשרת להביא שקט ושלום לאזור. 
מתאימים  מקומיים  מנגנונים  ליצר  נדרש 
חיי האזרחים הערביים במרחב  לניהול  יותר 
ולא לחזור על החשיבה ההזויה של קברניטי 
אוסלו שארגון טרור בתגבור של קלצ’ניקובים 

הוא המפתח לשלום. 

המערכת 25 שנות כישלון

ישעמדה

לכישלון  נועדו  ההסכמים 
לפחות  שנולדו.  לפני  עוד 
חצי מאזרחי מדינת ישראל 
בצורה  להסכמים  התנגדו 
מכך,  יותר  אך  חריפה, 
הערבים מעולם לא התכוונו 
חתימת  ביום  לקיימו. 
בנאום  אוסלו,  הסכמי 
ששודר  מראש  מוקלט 
הודיע  הירדנית,  בטלוויזיה 
הפלסטיני  לעם  ערפאת 
העקרונות",  "הצהרת  כי 
א',  אוסלו  הסכם  דהיינו 
מיישום  חלק  אלא  אינה 
השלבים"  "אסטרטגית 
הייתה  כוונתם  אש"ף.  של 
את  להשיג  מלכתחילה 
מה שניתן להשיג במסגרת 
להפר  ואז  השלבים  תורת 

את ההסכם.
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3  יש”ע שלנו 

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המשך דבר תורה מעמוד השער

דברים.  בספר  בלבד  פסוקים  ארבעה  על 
מדוע עורכי ההגדה החליטו להכניס לסיפור 
יציאת מצרים את הדרשות שנכתבו על תיאור 
ולא  הביכורים,  בהבאת  אומר  מקוצר שאדם 
את עיקר העניין, שהוא הסיפור המלא בספר 

שמות?
של  ההגדה  מורי:  אבי  בשם  רעיון  אביא 
פסח כפי שהיא מוכרת לנו, נערכה בתקופת 
הגאונים, ובתקופה זו הייתה מחלוקת גדולה 
וחריפה בעולם היהודי בין הקראים שהאמינו 
רק בתורה שבכתב, לבין ה"רבניים" - הדבקים 
פה  שבעל  התורה  של  המסירה  בשלשלת 

ממשה רבינו ועד ימינו.

ליל  לגבי  הגאונים,  מתקופת  במקור  נעיין 
הסדר: “...וכך אמר רב נטרונאי ריש מתיבתא, 
... פסוקין כמות שהן ואינו אומר  מי שאומר 
לומר  צריך  אין  זה  שנוהג  מי   ... כלל  מדרש 
שאינו יוצא, אלא כל מי שעושה כן, מין הוא 
ובוזה  ז”ל  חכמים  בדברי  וכופר  לב  וחלוק 
הקהילות  כל  וחייבין  ותלמוד  משנה  דברי 
מי  שכל   ... ישראל  מקהל  ולהבדילו  לנדותו 
חובתו”  ידי  יצא  לא  שלנו  מנהג  נוהג  שאינו 

)אוצר הגאונים עמ’ 90-89(.
נוכל, אם כן, לומר, שסידור ההגדה של פסח 
בנוסח שאנו נוהגים לומר בימינו, הוא בעיקרו 
התנגדות  להביע  שבא  הגאונים,  סידור 

לתפיסות הקראיות ולחזק את התורה שבעל 
על  מבוסס  ההגדה  של  רובה  זו  מסיבה  פה. 
בתוכה  מכילה  )שכמובן  פה  שבעל  תורה 
להדגיש  וכדי  שבכתב(,  התורה  מן  פסוקים 
זאת מזכירים בהגדה חכמים רבים )ר’ אליעזר, 
ר’ יהושע, ר’ אלעזר בן עזריה, ר’ עקיבא, ר’ 
והלל(,  גמליאל  רבן  הגלילי,  יוסי  ר’  יהודה, 
ואילו משה מוזכר פעם אחת בלבד, וגם זאת 
רק דרך אגב. וכמובן, כפי שכבר כתבנו, סיפור 
יציאת מצרים שבהגדה אף הוא מדרש הלקוח 
מהספרי, על ארבעה מתוך חמשת הפסוקים 

של מקרא ביכורים המופיע בפרשתנו.

מקרא ביכורים והמלחמה כנגד הקראים
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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

מראיינת: הדר מאירמן 
עריכה: נדב פרנקל

שעלתה  נח"ל  בהיאחזות  תקוע  של  ראשיתה 
אלון.  תכנית  במסגרת   1975 בשנת  למקום 
אריאל  ביוזמת  היישוב,  אוזרח  שנתיים  כעבור 
על  ואחראי  החקלאות  שר  אז  שהיה  שרון, 
של  הראשונה  בממשלתו  ההתיישבות  תחום 
מנחם בגין. הגרעין הראשון שעלה ליישוב כלל 
המועצות,  ברית  מעולי  רובם  משפחות,  כ-10 
שעלו לארץ בגל העלייה ב-1975. כשנה לאחר 
גרעין  חברי  גם  אליו  הצטרפו  היישוב  הקמת 
'לב ציון', עולים מארה"ב וחברי בית"ר שחיפשו 
ואף  ושומרון,  ביהודה  יישוב  להקמת  מקום 
ליאון  - תלמידי הרב  גרעין של עולים מצרפת 
שנוסד  לאחר  שנים  כמה  'מניטו'.   - אשכנזי 
היישוב הגיע לתקוע הרב מנחם פרומן, שכיהן 
עד אז כרבה של מגדל עוז, קיבוץ שאימץ את 
תקוע בשנותיו הראשונות. הרב פרומן השתלב 
אף  ובהמשך  תקוע,  של  המיוחדת  בהוויה 
השתתף יחד עם הרב עדין שטיינזלץ בהקמת 
ישיבת ההסדר השוכנת היום ביישוב. כיום חיים 

בתקוע כ-4,000 תושבים. 

ילדות
נולדתי בארה”ב בבית ציוני ודתי. גדלנו על הרבה 
אהבה לארץ. החל מכיתה ח’ התחלתי להשתתף 
פעילה  חברה  והייתי  עקיבא,  בני  של  בפעילויות 
רוצה  שאני  ברור  לי  היה  מוקדם  מגיל  בתיכון. 
את  כשהכרתי  גם  כאן.  ולגור  לישראל  לעלות 

לו חשוב שנעלה בשלב כלשהו  בעלי, אבי, היה 
שיהיו  זוג  בני  למצוא  חשוב  היה  לשנינו  לארץ. 
ה’,  וברוך  או אחרת לעלייה.  כזו  מחויבים ברמה 
כך זה היה. שנינו גם עוסקים בלימודי יהדות ואני 
במכללת  וגם  בתיכון  גם  לימדתי  לתנ”ך.  מורה 
אפרתה בירושלים. בימים אלו אני יוצאת לפנסיה. 
ועל  לארץ  שלי  הקשר  על  השפיע  שלי  העיסוק 

אהבת הארץ. 
בשנת 1966 אחי השתתף בחידון התנ”ך העולמי 
וזכה בו במקום חמישי. הייתה הרבה התרגשות 
היינו  לא  פעם  אף  כן,  לפני  זה.  סביב  במשפחה 
מאוד  אותנו  חיבר  החידון  בזמן  והביקור  בארץ, 
לישראל. מיד אחרי חתונתי עם אבי עלינו לארץ 
שנים.  כעשר  שם  גרנו  בירושלים.  והתיישבנו 

הגענו לתקוע ב-1983 ומאז אנחנו פה. 
הגעה לתקוע

ביהודה  ההתיישבות  נושא  אלינו  דיבר  מאוד 
בארץ,  בודדים  די  שהיינו  כיוון  בנוסף,  ושומרון. 
משמעותי  גורם  שהיה  מי  קהילה.  גם  חיפשנו 
רב  פרומן,  מנחם  הרב  היה  לכאן  שלנו  בהגעה 
היישוב, שהכרנו מישיבת מרכז הרב. גם הרעיון 
יישוב  רצינו  אלינו.  דיבר  מאוד  מעורב  יישוב  של 
את  שאוהב  שלנו  באופי  משהו  יש  באמת.  מגוון 
הגיוון והפלורליזם. אני לא אוהבת שכולם נראים 

אותו הדבר, זה חונק אותי באיזשהו מקום. 
היו  לא  נידח.  ומאוד  קטן  מאוד  היה  היישוב 
טלפונים. בקושי הייתה תחבורה ציבורית. הגעתי 
אבל  החמישי  הילד  עם  בהריון  כשהייתי  ליישוב 
למרות הקשיים, משהו במקום תפס אותנו. אולי 

האנשים, הרעיון, או הנוף. הרגשנו שאנחנו יכולים 
יחסי  לתרום כאן תרומה משמעותית. גם באופן 
היו כאן לא מעט דוברי אנגלית, וגם מהבחינה הזו 

הרגשנו מאוד נוח. 
אינתיפאדה

כשהתחילה  קלות.  היו  לא  הראשונות  השנים 
מכן  ולאחר  הראשונה,  האינתיפאדה 
רבים:  אסונות  ספגנו  השנייה,  האינתיפאדה 
הפיגוע כנגד מרדכי ליפקין, עולה מרוסיה, שעבר 
חודשים  מספר  ילדיו.  וארבעת  אשתו  עם  לכאן 
מהגוש.  בדרך  נרצח  הוא  לכאן  שעבר  לאחר 
האירוע המזעזע ביותר היה כמובן הרצח של שני 
הנערים, קובי מנדל ויוסף אישרן במערת חריטון 
זו הטראומה של  במהלך האינתיפאדה השנייה. 
היישוב. כל האסונות האלו, במיוחד כשהם קורים 
מאוד.  קשים  הם  הבית,  של  האחורית  בחצר 
למשפחות  ולעזור  להתגייס  צריך  היה  היישוב 
כביש  לנו  שהיה  לפני  שנים  הרבה  השכולות. 
הייתה  לירושלים  וגם  לגוש  הנסיעה  גם  נורמלי 

מסוכנת מאוד. 
הילדים שלנו נסעו כל יום לבית ספר בגוש, והיו 
הרבה אירועי פח”ע. אחד מילדינו, שלמד באותה 
העת בכיתה א’, סיפר לנו חלום שלו: הוא נוסע, 
ופתאום קבוצה של אריות תוקפת את ההסעה 
שלו. היה ברור שהילדים עוברים דברים קשים, 
וזה מערער. אבל בזכות האירועים האלו הקמנו 
כאן בית ספר, זה היה אחד השיקולים המרכזיים: 
הספר  בית  בזכות  לנסוע.  יצטרכו  לא  שהילדים 
היישוב,  של  האידיאלים  את  להגשים  הצלחנו 

תקוע כפי שהיא נראית מההרודיון

סיפורה של רותי וולפיש חלק א׳
תקוע

שלג בתקועילדים משחקים בגן השעשועים של תקוע בראשית היישוב

שב
מארכיון המו

שדה כפר עציון
באדיבות בית ספר 

Deror Avi :צילום



5  יש”ע שלנו 

בין חילונים  כיוון שבית הספר משלב  בין השאר 
לדתיים. אני הייתי חלק מצוות ההקמה, וזה מאוד 

חיזק את הקשר שלי למקום. 
אבל  עזבו,  מהאנשים  חלק  האינתיפאדה,  בגלל 
אצל מי שנשאר, התפתחה פה מעין גאוות יחידה: 
אנחנו לא ניתן לערבים להכתיב את החיים שלנו. 
שאנחנו  האמנו  האמונה:  של  העניין  את  גם  יש 
את  יגלגל  ושהקב”ה  הנכון,  הדבר  את  עושים 
הדברים כדי שנוכל להישאר פה. האמונה הייתה 

משמעותית לנו מאוד בנקודות האלו. 
קרקעות ומאחזים 

שדאגה  מי  לכאן.  שהגענו  לפני  הוקמה  תקוע 

לאפשרות של התפתחות תקוע היא עו”ד פליאה 
לכאן  שהגיעה  המדינה,  מפרקליטות  אלבק, 
מכן  שלאחר  המדינה  קרקעות  את  ושרטטה 
הוקם עליהם היישוב. לאחר מכן נעשו פה מבצעי 
כאן  אנשים  ב’.  לתקוע  העלייה  לדוגמא  עלייה: 
הבינו שאם לא נתקע יתדות במקומות מסוימים 
לא נוכל לשרוד. אנשים שהיו מעורבים בכך קבעו 
מוסדרים.  ו-ג’  ב’  תקוע  כיום,  בשטח.  עובדות 
שם  גרים  אנשים  אבל  מוסדרת  טרם  ד’  תקוע 
החדשות  השכונות  בכלל,  ובנחת.  בשמחה 
בורגנות  פחות  בתחילתה:  לתקוע  יותר  דומות 

ויותר פשטות. 

קטן  יישוב  היה  עוד  כשתקוע  ה-80,  בשנות 
ז”ל  ויניארסקי  אינה  באו   משפחות,   30-40 עם 
והציבו  יבדל”א  בראון  ובובי  היישוב  ממקימות 
לקבל  בדרישה  הממשלתיים  לגורמים  דרישות 
קרקעות רבות ואישורים לבניה. זה היה מהלך עם 
חזון, שלא הרבה יישובים הצטרפו אליו. כך יצא 
שאף בשנים שהייתה הקפאת בנייה בכל יהודה 
ובשנים  מאוד,  רצינית  בנייה  הייתה  פה  ושומרון 
ועוד פרויקטים.  עוד  יש פה כל הזמן  האחרונות 
זה מדהים לחשוב איך במעשה שלהם הם קידמו 

את היישוב כל כך הרבה שנים קדימה. 
המשך בגיליון הבא

בית צמוד קרקע קרוב לירושלים

  עכשיו בכוכב השחר! 
  שלב א' נחטף - שלב ב' השיווק בעיצומו

דו משפחתי 122 מ"ר
במחיר אטרקטיבי בקהילה דתית לאומית תורנית

* צמוד מדד תשומות הבניה ₪1,192,0005/18

נוף השחר
27 דקות מירושלים

ה 
מנ

 א
חר

ש
ש 

י

הצטרפו למשפחות שכבר רכשו בית צמוד קרקע בסטנדרט בניה איכותי המשתלב בנוף קסום, רק 27 דקות 
מירושלים, בשכונת נוף השחר בכוכב השחר ביישוב שיש בו הכל! זוגות צעירים לצד זוגות מבוגרים עם אווירה 

משפחתית, פעוטונים, גנים, בית ספר יסודי, בית כנסת, מקווה, צרכנייה, מרפאה, מרפאת שיניים, ישיבה תיכונית, 
ישיבה גבוהה, משחקיה, ספריה, תנועת הנוער "עזרא", מגרשי ספורט, אולם שמחות ועוד, בואו והצטרפו אלינו!
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mitnachlot.co.il רבקה יונית לביא  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

עכשיו תורי! כך הודעתי לבעלי אחרי שחזר מטיול 
שורשים עם המשפחה שלו בחו"ל.
בבקשה, הוא אמר. לאן את נוסעת?

קצת  גם  רוצה  שאני  התכוונתי  באמת...  לא  לא, 
חופש, לא באמת התכוונתי שאני אסע לאנשהו... לאן 

אני אסע?
למה לא, תצאי, לאן את רוצה?

רוצה? לא יודעת. מה זה חופש לבד?
היה  וגם כשהפחד  לנסוע.  אותי  דרבן  בעלי הצדיק 
שם, וחשבתי לוותר, בעלי פשוט גרש אותי מהבית. 

יאללה לכי, לא צריך אותך פה...
עצמי,  אל  מסע  ליומיים  יצאתי  ונסעתי.  תיק  ארזתי 
הולכת  אני  ומה  הולכת,  בדיוק  אני  לאן  לדעת  בלי 
ולעשות מה  לעשות. המטרה הייתה לחפש, לברר 
שנכון  מה  את  שצריך,  מה  את  לשחרר  לי,  שטוב 
וראוי. זה לא היה קל... לעשות מה שבא לי, מה שכיף 
עצמי?  עם  לבד  לעשות  אוהבת  בכלל  אני  מה  לי? 
במשך יומיים?? יש לי בכלל משמעות כשאני סתם 
מטפלת  של,  אשה  אמא,  בתור  לא  עצמי,  עם  אני 
עושים  מה  אני?  סתם  חברה,  בת,  אחות,  רגשית, 
שם?? וגם מה זה ליהנות סתם? להתחבר לרצון שלי 
ולעשות מה שנכון לי, אני מבינה.. אבל צריך שיהיה 
משמעותי. מה זה לעשות סתם מה שכיף? זה בסדר 
יצאתי לדרך.  עצרתי  בכלל?? עם השאלות האלה 
יפה  שמלה  וראיתי  קטן  בקניון  לשירותים  בדרך 
במחיר סוף עונה, והתחשק לי לקנות אותה. לחשתי 
לעצמי, מותר לך, תיהני, תתחדשי, זה בסדר. קניתי, 
וגם מטפחת כמובן. המשכתי לעיר וקניתי לי כל מיני 
ללחוש  המשכתי  הזמן  וכל  וכיפיים,  קטנים  דברים 

לעצמי, תיהני, מותר לך.
כדי  שלה  לרצון  להתחבר  צריכה  שאשה  למדתי 
כשטוב  כרצונו(.  )שעשני  ה'  לרצון  מחוברת  להיות 
לה, היא מרגישה שיש לה כוחות, ואז היא בפשטות 
אבל  טוב.  הכי  את  עושה  היא  לאחרים,  מיטיבה 
זה לא רק לרצון הפנימי העמוק...  להתחבר לרצון, 
עושה  מה  אוהבת,  אני  מה  הפשוט,  לרצון  גם  אלא 
לתחושות,  להקשיב  זקוק,  שלי  הגוף  למה  טוב,  לי 
לרגשות, ולתת להם מקום. זה לא סתם נמצא שם 
כדי  עכשיו  בתוכי  שם  שה'  קדוש,  רצון  זה  עכשיו, 

שאקשיב לזה ואעשה לזה מקום.
ונכון, זה לא תמיד קל להקשיב לזה וללכת עם זה, 

זה אפילו מפחיד.. אבל זה אמיתי וכדאי.
הגעתי למצפה מקסים עם נוף מהמם. הייתי לבד. 
שאלתי את עצמי, מה בא לך עכשיו? מה, באמת אני 
חשובה? מה, באמת אני יכולה לעשות מה שבא לי? 
מה שאני רוצה? אני לא צריכה לחזור הביתה?! אף 
אחד לא מחכה לי? אף אחד לא תלוי בי? הקיום שלי, 
המשמעות שלי - לא תלויה באף אחד, בשום דבר?! 

אני פשוט טובה איך שאני? ממש כך...?
פתאום  בעייני.  חידוש  היה  זה  מאוד.  התרגשתי 
הרגשתי שחרור גדול, כאילו נפתח לי פתח חדש - 
היכולת להיות פה ועכשיו, רק להיות, רק להרגיש את 
עצמי, ושם להיות, אני וה'. לא צריך למהר ולהספיק, 
רק ליהנות מהעכשיו. את כל השאר, ה' יתברך יסדר!
שיש  נפרדת  קטנה  בדירה  ישנתי  לאחותי.  נסעתי 
לה על הגג של הבית, נוף למדבר יהודה. היה כיף, 
היה שקט, היה מרחב. הלכתי לישון בלי לשים שעון 

מעורר )מותר לעשות את זה?(.
התעוררתי בסביבות שבע. הקול הראשון אמר, כדאי 
לך לקום שתספיקי... וישר אחריו אמר קול אחר, את 
לא צריכה להספיק כלום! רק לעשות מה שכיף לך! 
לישון.  המשכתי  יכולה...  את  עוד?  לישון  רוצה  את 
בתשע התעוררתי, זה היה הכי הרבה שהצלחתי :( 
הרגשתי עדיין את המתח בתוכי, את הצורך להספיק.

להספיק את מה? שאלתי.
את הזמן שלי, את המרחב שלי, עוד מעט זה ייגמר, 
ייקחו לי אותו... אני אצטרך לחזור לילדים, למשימות.
לא, אמרתי לעצמי. את לא חייבת כלום, ושום דבר 
לך  שם  ה'  חשובה!  הכי  את  לך.  להיגמר  הולך  לא 
המלכה,  שאת  לך  ואומר  הראש,  על  כתר  עכשיו 
את יקרה וחשובה וגם הרצון שלך, התחושות שלך, 
הגוף שלך והרגשות שלך. את לא צריכה לשמור על 
הזמן שלך, על המרחב שלך, על הגבול שלך, את לא 

צריכה לעמוד על המשמר...
לבין  בינך  הגבול  עובר  איפה  קשובה,  להיות  רק 
שם  מתחילה?  ואת  נגמרים  הם  מאיפה  הילדים. 
ימצאו את הכוחות  והם  יכולה להגיד להם לא,  את 
בתוכם להתמודד. ובמקום שתגידי כן, תהיי באמת 
שם, נוכחת, אוהבת, נותנת. לא תצטרכי להיות על 
המשמר, במלחמה פנימית. הוצאתי קנווסים וצבעים 
השקט  את  המדבר.   את  וציירתי  אתי,  שהבאתי 
בתוכי. מה עכשיו? תסעי לים, תיהני. נשמע מעניין, 

אבל משהו בפנים מתנגד. לא כל כך בא לי. אז מה 
כן? בא לי לקרוא ספר. אז תקראי.

אבל חבל על הזמן... ספר אני יכולה לקרוא בבית. 
לא חבל על כלום, ולא צריך לשמור את הספר לבית, 
ולא לשמור את הזמן או את הכוח למשהו אחר. לא 
דאגות,  בלי  עכשיו,  לך  שטוב  מה  לעשות  לשמור. 
ייתן  ה'  כוח.  זמן, של מקום, של  בלי חשבונות, של 
שומרים!  לא  שתצטרכי,  מתי  שתצטרכי,  מה  לך 
איזה שחרור... נפרדתי מאחותי המהממת שפינקה 
אותי, קיבלה אותי, ונתנה לי את החופש והשקט שלי. 
החלטתי שבא לי לנסוע למעיין בדרך הביתה. שמתי 
לאן  מסקרנת,  מעניינת,  היתה  הדרך  ונסעתי.  ווייז 
אני אגיע? הגעתי, היה מגודר וסגור לשיפוצים. טוב, 
ניסע למעיין אחר. התחיל להיות מאוחר. אבל אני לא 

צריכה להספיק, רק ליהנות.
נסעתי, והיה שם עמוס. התחלתי לשמוע את הקולות, 
אוף, בשביל מה בזבזתי את הזמן בחיפושים, זה לא 
מה שהתכוונתי. רגע, הגעת עד לפה, הדרך הייתה 
נחמדה, מעניינת, מסקרנת, מי קבע שזאת המטרה? 
העיקר  מזה,  וחוץ  היעד,  את  לשנות  תמיד  אפשר 
היא ההנאה שבדרך. עכשיו תבדקי מה בא לך. את 
לא חייבת כלום. תמשיכי ליהנות בדרך. ראיתי עצי 
יותר, נסעתי לשם, קטפתי, אכלתי,  תאנים רחוקים 
נהניתי מהרגע, ממה שה' שולח לי עכשיו. מי אמר 

שצריך להגיע?  
סוף מסע. חזרתי הביתה מלאה בתובנות, בכוחות, 
ובעיקר קרובה יותר לעצמי, לתחושות שלי, לרצונות 
במה  יותר  שמחה  יותר,  רפויה  יותר,  רגועה  שלי. 
שיש לי עכשיו. תודה לבעלי על הדחיפה והתמיכה. 
תודה לילדים שלי על הסבלנות. לא קל לחיות עם 
אמא שיש לה כל מיני שגעונות, אבל זה מה שיש, 
אז כנראה זה הכי טוב להם ולי :( תודה לריבונו של 
עולם, שמוביל ומלווה אותי לאורך כל הדרך, פותח 
לי שהכל  ומראה  ובחיים  לי שבילים חדשים בנפש 
אפשרי, רק תפרשי כנפיים ותרשי לעצמך לעוף, אני 

אהיה שם בשביל לתפוס אותך, אם תצטרכי.
חודש אלול מדהים לכולנו, המלך בשדה, צאו לפגוש 

אותו, הוא מחכה לנו. 

עכשיו תורי!



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

1 בספטמבר שלמה כ”ץ באפרת / כ”א באלול 
מופע סליחות של הרב שלמה כ”ץ ולהקתו. לאחר ההופעה תפילת סליחות. בישיבת אורות יהודה, רחוב 

מתיתיהו הכהן 17. פתיחת דלתות: 21:30. הכניסה חופשית. 

בקרית  אבקש”  פניך  “את  נשים:  ערב 
4 בספטמבר ארבע / כ”ד באלול 

הימים  לקראת  לנשים  ומרומם  מיוחד  ערב 
ברלין  ואודהליה  מאיר  רהב  סיוון  עם:  הנוראים 
קרית  המקומית  המועצה  של  התרבות  בהיכל 
ארבע חברון. ערב מרגש במיוחד לרגל הימים 
שלפני ראש השנה בשיחה ושירה. מחיר: 25 ₪. 

לפרטים: 02-9961666

בקרני  הישראלית  הכלייזמר  תזמורת 
3 בספטמבר שומרון / כ”ג באלול 

הכלייזמר  תזמורת  עם  השנה  את  פותחים 
יהודית,  עממית  כלייזמר  מוסיקת   - הישראלית 
עם קטעים נבחרים לראש השנה. בשעה 20:30 
באולם המתנ”ס. 40 ש”ח במכירה מוקדמת | 50 

ש”ח בערב המופע. 
לפרטים והזמנות: 09-7920201

שלישי | 4 בספטמבר

ח

054-4265905



יש”ע שלנו  8

פותחים שנה השבוע התארח שר החינוך ויו״ר 
הכוסית  בהרמת  בנט,  נפתלי  היהודי  הבית 
תשע"ט.  השנה  ראש  לרגל  יש''ע  מועצת  של 
מעלה  של:  הרשויות  ראשי  השתתפו  באירוע 
ים  מגילות  עציון,  גוש  בנימין,  מטה  אדומים, 
מנשה,  אלפי  אל,  בית  ארבע,  קרית  המלח, 
. השר התעניין השר במצב  1 אלקנה, הר אדר 
הרשויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן וביקש 
לשמוע אודות תחום החינוך, לצד מצב הבנייה 
יהודה  ״תושבי  אמר:  בנט  נפתלי  השר  באזור. 
הלכה  ומגשימים  הארץ  את  בונים  ושומרון 
למעשה את חזון הציונות. ההתיישבות נמצאת 
בתנופת בנייה ועלינו להמשיך אותה בכל הכח. 
לשנות  הצלחנו  האחרונות  בשנים  לשמחתי, 
זו  ריבונות,  להחלת  מדינות  משתי  השיח  את 
מועצת  יו''ר  בכך״.  להתמיד  וצריך  התקדמות 
התחלנו  "לאחרונה  אמר:  דורני  חננאל  יש''ע 
תהליך אסטרטגי, שעיקרו שני דברים: החלת 
הריבונות ביהודה ושומרון והגעה למעל מיליון 
תושבים, דברים אשר דורשים תשתיות רבות. 
לך  להודות  רוצה  אני  ישראל,  עם  כל  בשם 
על העבודה החשובה במשך כל השנה למען 

ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן".
חקלאות בים המלח השבוע ביקר שר החקלאות 
אורי אריאל במועצה האזורית מגילות ים המלח יחד 
וראש  גרינוולד  גאל  להתיישבות  החטיבה  יו”ר  עם 
כהן. במהלך הסיור ראה השר את  אריה  המועצה 
העשייה וההתפתחות הענפה בצפון ים המלח, קיים 
2 ובבית  ביקור במטע התמרים של קיבוץ קלי”ה 
האריזה שבקיבוץ בית הערבה ונפגש עם חקלאים 
מן האזור וכן עם תושבים ביישובי המועצה. בסיום 
הביקור נטע השר עץ בחצר המועצה האזורית וברך 
צמיחה  להמשך  טובה,  לשנה  האזור  תושבי  את 
אורי  השר  בעולם.  ביותר  הנמוך  במקום  ושגשוג 
החקלאות  לטובת  לפעול  עלינו  “ראשית,  אריאל: 
לדאוג  עלינו  שנית,  באיזור.  התיירות  את  ולהגדיל 
מצוין.  ומו”פ  טובים  חקלאים  ישנם  באיזור,  למים 

תנופת גידול אוכלוסין במועצה היא יוצאת מן הכלל 
נוספות  משפחות  לקליטת  לפעול  ממשיכים  ואנו 

במועצה יחד עם החטיבה להתיישבות”.
אמש  גדשו  אנשים  כ-3,000  קיץ  סוף  שרים 
של  ענק  למופע  אל  בית  בישוב  האמפי  את 
וישי ריבו. אישי ציבור ורבנים נכחו  אהוד בנאי 
באירוע, ביניהם שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, 
מועצת  ראש  אלון,  שי  אל  בית  מועצת  ראש 
אסף  אלקנה  מועצת  ראש  רואה,  אבי  בנימין 
תעודת  ניתנה  ההופעה  לקראת  ועוד.  מינצר 
“אות יקירי בית אל” לשר גלנט יחד עם מנכ”ל 
התרומה  על  בהוקרה  רזניק,  חגי  המשרד 
אל  בבית  ההתיישבות  לחיזוק  המשמעותית 
. שי אלון אמר  3 בפרט ובמדינת ישראל בכלל 
הזכוכית  תקרת  גלנט,  של  כהונתו  “בתקופת 
לקראת  אושרו  דיור  יחידות  וכ-700  נשברה 
שנים   15 לאחר  ביישוב,  מאסיבית  בנייה 
שלפני  בערב  אחת”.  דיור  יחידת  נבנה  שלא 
תקווה  שערי  ביישוב  ענק  הופעת  נערכה  כן, 
הזמרים  של  איש  כ-10,000  בהשתתפות 
עומר אדם וחנן בן ארי. שרת התרבות מירי רגב 

כיבדה בנוכחותה את האירוע.
זוכרים במדבר בשבוע שעבר חל אירוע זיכרון 
בדרום  שנרצח  הי”ד  לייבוביץ  אלעזר  לסמ”ר 
אלעזר  של  חבריו  שנה.   37 לפני  חברון  הר 
לאור  יהודה  מדבר  להצלת  כנס  לארגן  בחרו 
פני  ביישוב  התקיים  הכנס  המרתקת.  דמותו 
קדם המשקיף על נחל ערוגות בואכה מדבר 
יהודה ועסק בעוולות ותיקונם, ונאמו בו: ראש 
נעם,  עמיחי  נאמן,  שלמה  עציון  גוש  מועצת 
ירון רוזנטל, יצחק אריאל וגבריאל ריס. בסיומו 
של הכנס יצאו טיול בדרך לא סלולה אל ליבו 
רכס אל  על  לילי  טיול משפחות  של המדבר, 
כנוב וטיול חוצה מדבר, מפני קדם אל נחל דוד 
עם חניה לארוחת ערב לילית תרומת היישוב 
היהודי בחברון וקפה של בוקר אל מול הזריחה 

. 4 העולה על ים המלח 

לילדים עם צרכים  מחנה הקיץ  סיוע בחופש 
ישיבת  מבית  שומרון’  ב’נופשון  מיוחדים 
שעבר  בשבוע  התקיים  שומרון,  קרני  ההסדר 
במחנה  בקדומים.  ‘להב”ה’  אולפנת  במתחם 
השתתפו כ-180 חניכים ומתנדבים מכל רחבי 
הארץ שהגיעו לשבוע של חוויות, כיף ונתינה. 
המשפחה  לבני  לאפשר  המחנה,  מטרת 
בילדים  האינטנסיבי  מהטיפול  וחופש  הפוגה 
במהלך  צמוד.  לליווי  הזקוקים  המיוחדים 
שטח  לפעילויות  יצאו  המשתתפים  השבוע 
יצירה  סדנאות  קפיצה,  מתחמי  מאתגרות, 
ההסדר  ישיבת  מנכ”ל  ועוד.  בריכה  ומוזיקה, 
על  מאוד  שמחים  “אנו  כהן:  אלי  שומרון  קרני 
מתוך  חסד  לעשיית  שותפים  להיות  הזכות 
והמתנדבים  הישיבה  תלמידי  בשם  תורה. 
הרבים מכל חלקי הארץ, אנו מודים על הזכות 
בני  את  ולהכיר  המיוחדים  הילדים  עם  להיות 
המשפחות המדהימות לאורך כל השנה בכלל 

ובזמן הקייטנה בפרט”.
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