586
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בס״ד

די למצור בכבישים
ראש המועצה המקומית בית אל שי אלון ועובדי המועצה העבירו השבוע את משרדי
המועצה למחסום חיזמה ביציאה מירושלים במחאה על בעיית הפקקים באזור.

כסלו תשע"ט

 51שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

4

מדור
המייסדים

6

דוד עמר אדורה

במסגרת הסכמי אוסלו נמסרו
לאחריות הרש”פ שטחי A
ו .B-שטחי  Cנשארו באחריות
ישראלית מלאה .בשנים
האחרונות וכחלק מתוכנית רחבה
יותר הם פועלים להשתלטות
דה-פקטו על שטחי  Cבאמצעות
בנייה והקמת תשתיות ,בעיקר
על שטחים חקלאיים במרחב.
השבוע בישעמדה – תמרור
אזהרה מתוך “מכים שורשים”
 דו”ח תנועת רגבים בנושאההשתלטות החקלאית על
שטחי .C

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
15:59
16:18
16:08

יציאה
17:17
17:18
17:16

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:15
16:16
16:12

יציאה
17:14
17:16
17:19

8

כאב ובכי וחשבון נפש

ברשת

מה
קורה

המלאכים של אפרת

על הפרשה  -ויצא
הרב נח וז'ונסקי
חבר מליאת בני עקיבא ורב היישוב כרמי קטיף

מחזקים את הבית

ב

נבואת אחרית הימים נאמר:
"נכון יהיה הר בית ה' בראש
ההרים ונשא מגבעות ונהרו
אליו כל הגויים .והלכו עמים
רבים ואמרו ,לכו ונעלה אל הר ה' אל
בית אלקי יעקב ,וירנו מדרכיו ונלכה
באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה'
מירושלים".
חז"ל במסכת פסחים מבינים מדברי
הנביא ,כי השאיפה היא להגיע דווקא
לבית" :לא כאברהם שכתוב בו הר,
שנאמר :אשר יאמר היום בהר ה' יראה.
לא כיצחק שכתוב בו שדה ,שנאמר :ויצא
יצחק לשוח בשדה .אלא כיעקב שקראו

יצא לאור

בית ,שנאמר :ויקרא את שם המקום
ההוא בית אל".
רבים שואלים ,הרי עמידה על הר
גבוה היא מאד מרשימה ,יציאה לשדה
מאפשרת פתיחות לכל .אם כך ,מדוע
להסתגר בבית? הרי באחרית הימים כל
אומות העולם ינהרו לירושלים ,מציון
תצא תורה  ,לשם כך צריך לעמוד בחוץ
וללמד דעת את כל העולם.
הרב קוק זצ"ל מבאר את הדברים
באגרותיו .אברהם ויצחק הפיצו
אידאלים גדולים וכלליים .הכרה שיש
מנהיג לעולם ,חסד ועוד .אך ,לא
הייתה 'ירידה לפרטים' .לא הייתה תורה
המשך בעמוד 3

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח
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מתוך “מכים שורשים”  -דו”ח תנועת רגבים
בנושא ההשתלטות החקלאית על שטחי C

‘תמרור אזהרה’

ישעמדה
בהסכם הביניים שנחתם בין ישראל לראשי
אש”ף באוסלו ( ,)1993החליטה ישראל להכיר
בארגון טרור זה ,ולאפשר את הקמתה של
הרשות הפלסטינית שתנהל אוטונומיה ערבית
שלטונית בחלק מאזורי יהודה ושומרון.
במסגרת ההסכם חולקו אזורי יהודה ושומרון
לשלוש קטגוריות :שטח  – Aנתון לשליטה מלאה
של הרשות הפלסטינית; שטח  – Bנתון לשליטה
אזרחית של הרשות הפלסטינית ולשליטה
ביטחונית של ישראל; שטח  – Cנתון לשליטה
ישראלית מלאה (אזרחית וביטחונית) .ואף
שבפועל חלקים רבים מההסכם אינם מיושמים
ואחרים אינם רלוונטיים ,חלוקת הסמכויות
בקטגוריות השטח השונות עדיין נשמרת.
לפני כעשור החל ראש ממשלת הרשות
הפלסטינית דאז ,סלאם פיאד ,לקדם תוכנית
חד-צדדית שחזונה “מדינה ערבית עצמאית עם
ריבונות מלאה על כל שטחי הגדה המערבית
ורצועת עזה בגבולות  ,1967וירושלים בירתה”.
לתוכנית שלוש רגליים עיקריות :רפורמה מבנית
בממשל המרכזי והמקומי ,שיקום המערכת
הביטחונית וביסוסה (משטרה פלסטינית,
בתי משפט ,בתי כלא ועוד) ובניית התשתית
הכלכלית והפיזית (בנקים ,מוסדות ציבור וחינוך,
תשתיות חשמל ,מים ,ביוב וכבישים ועוד).
מרכיב מרכזי בתוכנית הוא הניסיון להעמיק את
הנוכחות השלטונית של הרשות הפלסטינית
דווקא בשטחי  Cולנסות לספח אותם לידיה דה-
פקטו ,לאור נקודת המוצא כי בעקבות הסכמי
אוסלו שטחי  Aו B-כבר נמצאים בשליטתה.
שיטת הסיפוח הזוחל נעשית במקביל בשני
מסלולים :האחד ,בתיאום עם הרשויות
הישראליות באמצעות פנייה של הרשות
הפלסטינית לרשויות הישראליות ובקשה
לאשר את הקמתם של מיזמים בעלי משמעות
מיוחדת (בדרך כלל יהיו אלו מיזמים שתקצובם
הבין-לאומי מותנה ב’חותמת כשרות’ – הסכמה
ישראלית) .המסלול האחר ,הנפוץ יותר ,נעשה
באמצעות קביעת עובדות בשטח :אגב פעילות
בלתי חוקית נרחבת של בנייה ופיתוח ללא תיאום
עם הרשויות הישראליות וללא אישורן .במסלול
השני אפשר בהחלט לזהות יד שיטתית ומכוונת,
רעיון מסודר ,הכולל ניסיונות ליצור רצפים
טריטוריאליים ולקטוע רצפים ישראליים.
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של החרפה
ותחכום באמצעות ניצול פעולות חקלאיות כדי
לקבוע עובדות בשטח שלא כחוק התקף באזור,
הסכמי אוסלו ,שלפיהם הריבון המלא בשטחי C
הוא ישראל ,וכן שלא כדין הבין-לאומי.
הרשות הפלסטינית זוכה לתמיכה דיפלומטית
של מדינות אירופה זה עשרות שנים .האיחוד
האירופי היה צד בגיבוש הסכם אוסלו ונציגיו
נכחו בחתימה עליו ,אולם בשנים האחרונות
הוא מממן במימון ישיר רבות מפעילויות
המקרקעין הבלתי חוקיות של הרשות
הפלסטינית בשטחי  ,Cובכך מסייע לתוכנית
החותרת להקים באופן חד-צדדי מדינה
פלסטינית על כל שטחי יהודה ושומרון.
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הרשות הפלסטינית והארגונים האזרחיים
הפועלים בה ,מקבלים גם תמיכה מעשית
וכלכלית נרחבת ממגוון מדינות וארגונים
אירופיים .האירופאים מעבירים כסף רב
לפעילויות המשתלבות בתוכנית פיאד ואף
מעניקים גיבוי דיפלומטי וסיוע פעיל.
אחת הדרכים שבהן פועל האיחוד האירופי היא
מניעת אפשרויות של פיתוח תשתיות והרחבת
יישובים יהודיים ביהודה ושומרון  -על ידי פיתוח
של בנייה וחקלאות ערבית .בשנים האחרונות
בנה האיחוד האירופי בשטחי  Cיותר מאלפיים
מבנים המיועדים לשרת את האוכלוסייה הערבית
בעשרות נקודות יישוב בלתי חוקיות ,ללא אישורי
תכנון וללא תיאום עם הרשויות המוסמכות .רבים
מתושבי מקבצים אלו “היגרו” בעידוד הרשות
הפלסטינית משטחי  Aו B-אל האזורים הנמצאים
בשליטה ישראלית מלאה .מטרת בנייה זו ותהליך
ההגירה הנלווה אליו ,כמו המיזמים החקלאיים
שיוזכרו להלן ,היא ליצור רצף טריטוריאלי
בשליטת הרשות הפלסטינית כדי לסכל אפשרות
של סיפוח ופיתוח מצד ישראל.
בהתאם למדיניות זו ,גם תוכניות הפיתוח
והחקלאות בשטחי  Cנעשות שלא כחוק ובניגוד
לשליטה הישראלית בשטחים אלו ,מתוך
הצדקה לכאורה כי נציגות האיחוד פועלת
בהתאם למסקנות ולהמלצות של מועצת החוץ
של האיחוד האירופי לסיפוק צרכים הומניטריים
של הערבים המתגוררים ביהודה ושומרון.

בשנת  ,2015לדוגמה ,פתחה הרשות
הפלסטינית בפעילות השתלטות על תא
שטח אסטרטגי במזרח גוש עציון באמצעות
פריצת דרכים ומיזמים חקלאיים.
כלים הנדסיים כבדים החלו לסלול כביש
חדש היוצא מהעיירה הערבית תוקוע לכיוון
מזרח .לאורך הדרך נעשתה פעילות נרחבת
להכשרת קרקעות טרשים ,נחפרו בורות
מים וניטעו אלפי עצים.
אתר זה נבחר בקפידה ,מאחר שבמקום יש
פרוזדור צר של ‘שטח  ’Cהמחבר את גוש
עציון לאזור ים המלח .בשנים האחרונות
הצהירו שרים בממשלת ישראל כי בכוונת
מדינת ישראל לסלול כביש שיחבר את
גוש עציון לאזור ים המלח ,ופרוזדור זה הוא
תא השטח היחידי שאפשר לסלול בו כביש
שכזה .רוחבו של מעבר זה הוא כקילומטר
אחד בלבד .תפיסתה בפועל של רצועה
זו על ידי הרשות הפלסטינית ,מחברת שני
גושים של שטחי  Bוחוסמת כל אפשרות
סלילה של כביש ישראלי עתידי .צעד זה
תואם את האסטרטגיה הברורה שתוארה
לעיל ועל פיה הרשות הפלסטינית מכלכלת
את צעדיה.

השתלטות חקלאית ופריצת דרכים במסדרון הישראלי המיועד לכביש גוש עציון  -ים המלח

מחזקים את הבית

המשך דבר תורה מעמוד השער

מסודרת שניתן ללמדה את העולם ,לא
הייתה מערכת מצוות וחוקים ,גם לא היה
עם שיוכל לחיות את התורה הזו.
יעקב אבינו קם משנתו בבית אל ובונה
מצבה אך קורא לה בית – "והאבן הזאת
אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים" .לא
עוד מצבה שכולם יכולים להתרכז סביבה
ללא גבולות ,אלא בית מסודר ומאורגן.
יעקב שזכה וכל בניו זרע ברך ה' ,בונה את
בית ישראל .תורה מיוחדת לישראל.
לעתיד לבא ,כאשר אומות העולם יראו
את קדושת בית ישראל ,את החוקים
המיוחדים לנו ,יבקשו גם הם :לכו ונעלה
אל בית אלקי יעקב .תנו לנו מקדושת

הבית הזה .מאסנו בדיבורים כלליים
שאינם מחייבים .הורו לנו כיצד ליישם את
האידאלים הגדולים.
בפרשת תולדות מסופר על רבקה הנושאת
ברחמה את התאומים יעקב ועשו והם
מתרוצצים .מבארים חז"ל במדרש אגדה
שכאשר רבקה הייתה עוברת ליד בית
של עבודה זרה ,היה עשו מפרכס לצאת,
וכשהייתה עוברת ליד בתי כנסיות ובתי
מדרשות ,יעקב רוצה לצאת.
עשו 'מפרכס' ,פועל על פי דחפים ,אין
מטרה וייעוד אליו הוא רוצה להגיע.
לעומת זאת ,יעקב היה רוצה לצאת
ולהיכנס לבתי כנסיות .יש כאן רצון

אמיתי .איש תם יושב אהלים .בניגוד
לעשו איש ציד איש שדה.
כיום התפיסה המערבית ,מקדשת את
החופש ,את המרחבים' ,חיה ותן לחיות',
אין אמת ,אין מחויבות .תפיסה זו עלולה
לגרום חלילה להרס המשפחה ,הדבר
ההכרחי לקיומה הרוחני והחומרי של
האנושות .תנועת בני עקיבא בחרה לחזק
בחודש הארגון את נושא המשפחה .זו
הזהות שלנו .מתוך חיזוק המשפחה
הטבעית ,מתוך שייכות למשפחת בית
ישראל נוכל בעזרת ה' להפיץ את האור
במשפחת העמים.

תמיד
יש
עוד
דרך
מזמינה אתכם

תנועת

15:00

התכנסות

16:00

דברי ברכה :מר הרצי מקוב
פרופ' ישראל אומן
מר חננאל דורני

16:20

פתיחת הוועידה  -מהו האינטרס הלאומי?
גב' שרה העצני-כהן

16:45

אז מה כן?
השר נפתלי בנט

17:00

חשיבה חדשה מימין ומשמאל
ראש בראש :ח"כ איתן כבל וח"כ אמיר אוחנה

17:45

אז מה כן?
השר גלעד ארדן

18:00

כיבוד וארוחה קלה

18:30

הזווית הבטחונית:
ראש בראש :ראש השב"כ לשעבר עמי איילון
ואלוף (במיל') גרשון הכהן

19:20

הזווית המדינית:
העתיד המדיני של ישראל  -חשיבה מחודשת
אחד על אחד :שירית אביטן-כהן מראיינת את
השר לשעבר גדעון סער

19:40

הזווית הדיפלומטית :מר דניאל פייפס

20:00

מודלים :חשיבה חדשה על סכסוך ישן
פאנל בהשתתפות :מר צביקה האוזר ,תא"ל
(מיל') אמיר אביבי ,ח"כ בצלאל סמוטריץ'

21:00

סיום

לחשוב מחדש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
אחרי עשרות שנים של פתרונות מדיניים הרי-אסון ,ועידת האינטרס
הלאומי תציג על בימה אחת שלל רעיונות ,מחשבות וצעדים חדשניים,
ששמים בראש סדר העדיפויות את מדינת ישראל והאינטרסים שלה.

להזמנת כרטיסים בכ"ט שקלים בלבד
חפשו בגוגל :ועידת האינטרס הלאומי
בשיתוף:
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סיפורו של דוד עמר
מדור
המייסדים

אדורה

מראיינת :אושרית דן
“חבר לחץ אותי להגיע לכאן .אמר לי – ‘תבוא
תראה את היישוב ,בלי התחייבות .תבוא שבת אלי
לארוחת צהריים’ .אז באנו ,ראינו ,ותוך חודשיים
כבר הייתי ביישוב .היו רק קרוואנים .שבת ,יום
אביבי ,כל המדשאות ירוקות ,הכל פורח ,זה אחרי
שהתקבלנו ליישוב בבקעה והיינו אמורים לעבור
אליו ,ירדנו מזה ואחרי חודשיים עלינו לאדורה”.
וידוי קטן :הפעם האחרונה שהייתי באדורה הייתה
לפני חמש עשרה שנים בערך .לכן ,כשנכנסתי
ליישוב על מנת לראיין את דוד עמר ,עצרתי לרגע
את הרכב במקום ,למראה שנגלה לעיניי אחרי
השער .אחר-כך המשכתי לנסוע לאט מאוד ,כדי
לא לפספס שום פרט מיצירות האמנות שמעטרות
את שני צידי הכביש .שורות של פסלים עשויים
מגרוטאות מתכת ,צבעוניים ,מעניינים ושמחים .לא
הייתה קליטה בסלולרי ,ולא הצלחתי להשיג את
דוד כדי לקבל הוראות הגעה ,כך שפשוט המשכתי
לנסוע ברחבי היישוב .עוד לפני שראיתי את השלט
“משפחת עמר” ,ידעתי שזה הבית .אותה יד פיזרה
מחוץ לבית זה יצירות אמנות נוספות ,והשקיעה
בגינון .מצאתי את דוד יושב בפרגולה בכניסה
לבית ,עם הנכדים.
דוד הוא ממקימי היישוב אדורה .הוא ,אביבה אשתו
ושני ילדיהם ,הגיעו ליישוב הצעיר בשנת .1988
הם היו המשפחה העשירית .דוד במקור מקרית
גת ,שם הוא גם עובד כבר שלושים וחמש שנים
בחברה כאיש מכירות .בתשע השנים האחרונות
הוא לקח על עצמו משרה נוספת :איש תחזוקה
וגנן ביישוב .אם אתם רוצים לראות איך חזון ,אהבה
וחריצות של אדם אחד יכולים לשנות יישוב – כדאי
שתיכנסו לרגע לאדורה .אבל אל הנושא הזה
עוד נחזור בהמשך .עכשיו ,נתחיל מההתחלה.
מהסיפור של דוד:
“תראי ,אני לא אידאולוג .אבל ברגע שאני מתחבר
למקום ,צריכים לגרד אותי עם שפכטל .לפעמים
יוצא לנו לשוחח עם חברים – עוזבים ,לא עוזבים,
והיו לנו כאן הרבה משברים ,הרבה משפחות
קמו ועזבו .היינו  78משפחות וירדנו ל 24-ואנחנו
החזקנו מעמד .אמרנו ,זה הבית שלנו ,נעבור כאן
את כל המשברים ,ועברנו .ברוך ה’ ,היישוב מונה
היום כמעט  100משפחות מגוונות – אקדמאים,
רכזים ,מחנכים”.
זה ממש לא אותו יישוב שהקמתם ,בעצם.
“לחלוטין לא אותו דבר .השתנה .האדמה אותה
אדמה ,הבתים אותם בתים אבל סוג האוכלוסייה
השתנה ,אין מה לעשות .מהגרעין המקורי של
העלייה ,נשארו שלוש משפחות .השאר ,בין כל
הוותיקים ,אנחנו אולי  7משפחות שנשארו .השאר,
כולם ,באו אחר כך .קלטנו משפחות כיפה סרוגה,
בואי נקרא לזה ככה ,לומדים להסתדר איתם ,הם
לומדים להסתדר איתנו .אנשים באו לחיות ביחד
והם יחיו ביחד ,אחד יכבד את השני ,אחד יעזור
לשני ,כל אחד יכבד את עצמו – הוא דתי ,מתפלל,
ואני נוסע בשבת .אל תפריע לי ,לא אפריע לך.
בתחומים מסוימים.
ואם נחזור ל...88-
הייתה בעיה בגנים ,לא היה מקום בגנים ,היינו
צריכים להסיע את הילדים לקריית גת .לקחנו אותם
בבוקר לגן בקרית גת והחזרנו אותם בצהריים .לא
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הכל היה דבש בהתחלה .היינו יישוב קטן ,וגם לא
היו מספיק ילדים ,אז לא היו לנו הסעות ולא חוגים.
זאת הייתה הישרדות .היינו ארבע משפחות ,מתלם
ומאדורה ,שעשינו תורנות להוריד את הילדים
לקריית גת לחוג קפוארה .הרבה שנים עברו והיום
המצב הוא אחר לגמרי  -היום אדורה זה יישוב חזק,
יישוב בריא ,עם מגוון של אנשים .בעיניי – אדורה זו
פנינת ההר”.
אביבה מצטרפת אלינו לשולחן שבמרפסת“ :היו
משברים .אחד מהם אני זוכרת היטב”.
דוד“ :ה-משבר באמת היה הפיגוע של שנת .2002
לא יודע אם להגיד שזה קרע את היישוב ,אבל הוא
יחסית קבר ,גמר את היישוב לתקופה מסוימת.
כפי שאמרתי לך ,היינו  78משפחות לפני הפיגוע.
חודשיים לאחר מכן ירדנו ל 28-משפחות .את
שמה לב מה שאני אומר? אנשים ,למחרת ,קיפלו
את הזנב ועפו”.
זה יישוב רפאים.
אביבה“ :תתארי לך שאנחנו ניתקנו תאורת רחוב.
היו רחובות שלמים שלא הייתה בהם תאורה”.
דוד ואביבה חוזרים שניהם יחד אל הימים הקשים
ההם“ :היו רחובות רפאים .גן השעשועים לא היה
פעיל .הפעוטון נסגר ,גן נסגר .לא היו ילדים”.
דוד“ :זה המשבר שהכי ריסק אותנו .זה לא פשוט
לבוא ולתת לך הרגשה שנכנסים אליך הביתה.
תרתי משמע .ברגע שנכנסו ליישוב ,זה נכנסו אליך
הבייתה .והיו לנו ארבעה שנרצחו ושבעה שנפצעו.
ביחס לאוכלוסייה שהייתה לנו ,באחוזים ,זה המון.
המון .זהו .זה קטע שמשך אותנו מעל שלוש שנים
של משבר 24 .משפחות”.
ובלי תזוזה ,במשך השנים האלה?
“תקשיבי ,אנשים פחדו לבוא ,זה לגיטימי ,אמרתי
לך ,מי שנשאר פה זה אנשים שאהבו את אדורה,
את היישוב ,לא בגלל שלא הייתה להם אפשרות
לעזוב .הם בחרו להישאר ,לעבור את זה ,וברוך
השם היום עברנו את זה .עברנו את זה עם כל
הצער והכאב ,והיה כאב ,אבל ,בגדול אני אומר,
החיים יותר חזקים מהכל .עם כל הצער והכאב
והיה לנו צער ,זה לא פשוט לאבד ילדה בת חמש
ובחור בן  ...23ועברנו את זה .עברנו”.
אביבה“ :היו פה משפחות עם ילדים גדולים,
בחורים בצבא ,חוזרים הביתה בסוף שבוע ורוצים
לצאת לבלות ,והמצב פה מתוח ,יריות ,בקבוקי
תבערה ומה שאת לא רוצה על הציר ,ואת לא
יכולה להחזיק את הילד .מגיע סוף סוף לשבת,
רוצה לראות את החברה שלו ,רוצה לראות את
החברים שלו ,רוצה לצאת לבלות ,ואנחנו פה היינו
לא ישנים .היינו נותנים להם הוראה לא לחזור,
שיישארו לישון אצל סבתא בקרית גת .זאת הייתה
תקופה מאוד מאוד קשה.

“ותתארי לך שיש גם לחץ מהמשפחה המורחבת
– מה אתם עושים שם ,תעזבו .האחים שלי ,למשל,
הם דתיים ,ומישהו נכנס לבית הכנסת במושב
שלהם בשבת והודיעו שיש פיגוע באדורה ,האחים
שלי עזבו את התפילה ,הכל ,רצו הביתה והתקשרו.
הם אנשים שלא מדברים בטלפון בשבת .ואני
אומרת לו :למה אתה מתקשר בשבת ,אז הוא
אומר לי :היום .היום את עפה משם! היום! לא מחר.
היום בערב”.
מה אתם אומרים מול דבר כזה?
דוד“ :אני אמרתי ,אם משהו יקרה ,אני האחרון
שיסגור את השער .זאת אומרת ,אני לא אתן לזה
לקרות כמובן.”...
מתי התחילה הצמיחה ואיך?
אביבה“ :ב 2008-התחילו להיקלט משפחות
דתיות .פתחנו להן את השערים ,ואז היישוב
באמת התחיל לחיות .משפחות חילוניות הגיעו
מעט .עכשיו המצב בערך התאזן ,בערך חצי חצי.
אנחנו באופן אישי זכינו להביא לכאן עוד שלוש
משפחות”.
דוד“ :חברים היו באים כל שבת בצהריים ,ישבנו
להם על הווריד ,באו ,נקלטו”.
אל השולחן הצטרף אלינו אלכס ,אחד השכנים
שדוד ואביבה הביאו לאדורה .מתפתח שיח אוהב
על יתרונותיו של היישוב (גם אותי הם כבר כמעט
מתחילים לשכנע לעבור דירה .)...מתישהו אלכס
מעיר משהו על הנראות של היישוב ,שגורמת
לאנשים להתאהב במקום ואפילו מביאה קליטה.
כאן אנחנו חוזרים לנושא שבו פתחנו ,העבודה
הנוספת של דוד ,שמבחינתו היא שליחות של
אהבה:
דוד“ :אני מגיע מהעבודה בחמש ,מחליף את
הבגדים הייצוגיים של העבודה ,וכל מה שקורה
פה מבחינת האחזקה השוטפת ,פעוטונים ,גנים ,גן
שעשועים ,הכל אני עושה .זה לא פשוט .ימי שישי
לפעמים יש פרויקטים ,אז אני עובד כל הלילה”.
“את כל זה יכול לעשות רק מי שאוהב את המקום.
כי שעובדים בשכר ,עובדים ,באים ,מקבלים את
השכר ,הולכים עד המפגש הבא .מי שבא ואוהב
את זה וגר במקום ,זה אחרת לגמרי .אני חושב
שכל ילד פה ,יש לו הרגשה שזה הבית שלו .מעבר
להרגשה של הבית הפרטי שלו ,יש לו את הבית
שהוא כלל יישובי והוא נהנה ומרגיש שייכות .לא רק
בתחום הבית שלו יש לו את החצר ואת המשחקים,
אלא כשהוא מסתובב ביישוב יש לו גם פינות חמות,
זה עושה לו כיפי כזה”.
אביבה“ :תראי ,אני אומרת שדוד – זה ריפוי בעיסוק
בשבילו .הוא מאוד אוהב את זה .מאוד חשוב לו
איך כל דבר נראה ,נקי ומסודר ושלם .הוא רואה
דברים שנשברים  -הוא מתקן ,הוא לא יכול לראות

ונדליזם .למשל ,אם הוא רואה ילדים שהורסים או
שוברים ,זה יכול להוציא אותו מדעתו .מטפחים
ומסדרים ,מנקים ושותלים ,אז למה? למה
להרוס?”.
דוד“ :אם תעברי יום אחד בגנים תראי ,אם אני רק
עובר עם הקולנועית שלי ,כל הילדים יוצאים לגדר
וצועקים :דוד עמר ,דוד עמר ,דוד עמר! בפורים,
בכל הבתים ,כולם רוצים להתחפש לדוד עמר עם
המדים הצבאיים או עם בגדי עבודה .זה עושה כיף
שהם מנסים לחקות אותי והלוואי שאולי עשרה
אחוז מאותם ילדים גם כן יגדלו וישמרו על כל
העסק הזה .הציעו לי גם ביישובים אחרים להיות
איש משק .אמרתי להם :אני איש משק רק ביישוב
שלי .זה הטריטוריה שלי”.
דוד מדבר בחום ובהתרגשות-כמעט על התורה

שלו ביחס לנראות של היישוב“ .כשאדם בא ליישוב
ורואה שליד פחי האשפה הכל נקי ,הוא אומר :יש
פה אנשים מכובדים ,שמכבדים את עצמם .אם
רוצים להיראות מכובדים בעיני הציבור – זה אזור
פחי האשפה .אם יש מישהו שאכפת לו ,מבפנים,
שאוהב ועושה את זה מבפנים .יש לזה משמעות
אחרת וזה נראה אחרת”.
כל הדברים היפהפיים האלה ,יש לך סדנה? איפה
אתה עובד עליהם?
“הכל אני עושה פה ,בחצר .יש לי את כל הכלים
במחסן .היום שמתי שור שהכנתי אתמול ,צבעתי
בלילה ,היום התייבש ושמתי בכניסה ליישוב”.
אביבה“ :והוא אוסף גרוטאות בפחי זבל”.
דוד“ :כן ,אני אוסף מפחי זבל .לא עולה שקל ,אני לא
מתבייש .אני נובר בתקופות פסח .זבל של אנשים

זה אוצר של אנשים אחרים .אני אוסף .אני גם נעזר
בחברים שאני מכיר ,למשל בחבר שעושה חיתוך
בלייזר ,עזר לי עכשיו בתרומה .בעלת משתלה –
אני עוזר לה ,היא נותנת לי שתילים כתרומה לאתר
הנצחה .הסיפוק הוא מעל הראש”.
אתם חייתם פה כל-כך הרבה שנים במצב של
הקמת יישוב.
אביבה“ :זכינו! נפלה בחלקנו הזכות להקים יישוב”.
גם אחרי הפיגוע ,כשירדתם ל 24-משפחות
ולכאורה התחלתם מההתחלה ,שוב? גם אז
זכיתם?
אביבה ודוד ביחד“ :כן ,כן ,זכינו!”.
דוד“ :מ 24-משפחות להגיע לכמעט  100משפחות,
זה עוד יישוב חדש”.

האתר החדש של מועצת יש"ע עלה לאוויר!
כל מה שקורה בהתיישבות
מחקרים ,מידע ,סרטונים ,מפות ועוד
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ברשת

כאב
ובכי
וחשבון נפש
יד אחת מנדנדת עגלה עם תינוק בוכה
יד שניה על הלב
שמתנדנד בין געגוע עמוק ובכי שבור
להישענות על ה' ,שהוא יודע מה הוא עושה
בעולמו.
כל החיים האלה ,אני מרגישה שהם נדנדה
פעם למעלה פעם למטה
גם הלב שלי עכשיו פועם שלא כרגיל.
פועם בלהרגיש ולהיות באסון הבלתי נתפס
של שמונת יקירינו
לבין לארגן ולטפל בכל כך הרבה דברים
טכניים שחייבים מענה ,בהקשר של
משפחת עטר היקרה.
ואני שואלת את ה'
דווקא מתוך ההישענות הזו
אייכה
איפה אהבתך לחיים?
איפה אהבתך ללימוד התורה של יריב?
איפה אהבתך לשובבות הממיסה של יעקב
ישראל?
איפה אהבתך לאצילות של עטרת?
איפה אהבתך לאשה שהתמסרה ובכל
כוחה הקימה בית ,על אף הכל וכנגד כל
הסיכויים ,וגידלה והשקיעה ובישלה וכיבסה
וקמה בלילות ואסיפות הורים וקניות
ושיחות אישיות עם הילדים וחשיבה איך
לקדם אותם ולהביא אותם למיצוי הכוחות
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שלהם???
איפה אהבתך למוריה ,איילה ,ידיד ואביגיל
רכים ,טהורים ,ילדות של תום ופשטות?
הרי אבא אוהב לא מכה בכזו חוזקה
בטח לא במשפחה זכה
והדמעות והשאלות
הכל מתערבב
ואם לא אבטח בך שאתה עושה הכל
לטובתנו,
על אף שזה לא ניתן להבנה ולהכלה,
אני פשוט אשתגע.
אז בוטחת
ובוכה אלייך את דמעותיי
ואת זעקות השבר
ואת המראות הקשים מבית העלמין
מלוויה של  8מיטות
הכל אני שולחת אלייך
כי אצלנו פה בעולם הזה
זה קשה לתפוס
וכולנו מתקשים לחזור לתפקד
הרב וייצן אמר לנו בכינוס היישובי,
כמה חשוב להגיב לאירוע בכאב ובכי,
בחשבון נפשות
וגם במעשים של המשכיות החיים
וזה כמעט בלתי אפשרי
הכל מרגיש כל כך אפסי אל מול הקרע

הנורא הזה
אנחנו מחפשות פה את המילים כדי לאסוף
כוח
כדי להרגיש ביחד בשבר האיום הזה
מבקשות לתת כתף וחיבוק זו לזו וזה לזה
להביט בעיניים
ורק מדמיינת אתכם פה איתנו
שושי ,יריב והילדים המתוקים.
תיכף אתעורר מחלום הבלהות הזה
ואתם תהיו כאן במלואכם
יריב ירוץ ויסדר את החולצה
שושי תהיה מוקפת חברות אהובות
הילדים ישובו לרוץ ולשחק ולהוביל
ולהיות.
מתגעגעת,
בשם כולנו

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל*9248 -
לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

מה יקרה

“צועדים ומצדיעים” בבנימין  /י”ב בכסלו  20בנובמבר

יום ההוקרה הארצי לפצועי צה”ל ופעולות האיבה יצויין השנה בבנימין בצעדה שתחל בשעה  9:00בעלי
ותסתיים בטקס רשמי בשילה הקדומה .לאורך הצעדה יפגשו הצועדים פצועים וישמעו את סיפוריהם .פצועי
צה”ל ואיבה ובני משפחותיהם ,וכל תושבי בנימין – מוזמנים.
ערב מחווה לאפרים קישון באפרת  /י”ב בכסלו 20
בנובמבר

ערב חד-פעמי מצחיק ,מרגש ומעניין ,על חייו
ועל יצירתו של אפרים קישון – גדול יוצרי ההומור
בישראל מסופר בהומור קישוני אינטליגנטי על
ידי בנו הבכור  -ד”ר רפי קישון .בשילוב קטעים
נהדרים ומצחיקים מסרטיו הידועים .בשעה
 20:30ב’פת במלח’ .מחיר 10 :ש”ח.
לפרטים והזמנות02-9932936 :

סיור דו-יומי מתלם לפני קדם  /י”ג-י”ד בכסלו  21-22בנובמבר

בית ספר שדה כפר עציון מזמין את כולם לצעוד בנופו
המשכר של לב הר חברון .ביום הראשון נצעד מהיישוב
תלם לנחל תלם ומעיינותיו ,נסייר בחורבת ארנב ,נגיע
לעין כוסבר ונמשיך בתצפית אל בית צור ונסיים ביישוב
כרמי צור .ביום השני נצא מכרמי צור מזרחה ,נבקר
בחורבת זעפרן ונסיים בטיפוס אל פני קדם .בהדרכת
בנימין טרופר ונדב פרנקל .מחיר.₪ 755 :
לפרטים והרשמה02-9935133 :

שלישי |  20בנובמבר

חדש!

 25ש״ח
״ח דמי

5+ש

משלוח

יוצאים לטייל
עם מסלוליוש
לאור הביקוש הרב ל'מעיינוש' – מדריך למטייל במעיינות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן,
מוציאה מועצת יש"ע ,יחד עם תנועת 'אמנה' ובית ספר שדה עפרה,
ספר חדש – 'מסלוליוש' – מדריך מסלולים באזור.
לאחר חודשים רבים של הכנה ודקדוק אנו עומדים בימים אלה לקראת הדפסת המהדורה הראשונה
של המדריך .מדריך זה ,יחד עם ׳מעינוש׳  -מדריך המעיינות ,הם כלי בידיו של המטייל בדרכו לחקור
את פינות החמד באזור מרהיב זה.
מומלץ לצאת לטייל איתם יחד עם המדריך החשוב ביותר של האזור – התנ"ך.

רכישת שני מדריכי הטיולים זמינה כעת באתר

www.yeshaclick.co.il
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

עושים סדר ח”כ ענת ברקו שלחה שבוע שעבר
בקשה ליו”ר הכנסת ח”כ יולי אדלשטיין בבקשה
לקיים דיון מהיר בנושא האנרכיסטים שמגיעים
ליהודה ושומרון .בראש מכתב הפניה כתבה
ברקו“ :מספיק עם הפרות הסדר של אנרכיסטים
הפוגעים בביטחון ובלגיטימציה של מדינת
ישראל!” .בקשת הדיון המהיר מצטרפת לנאומה
בכנסת לאחר פציעת שלושה לוחמי מג”ב סמוך
לכפר נעלין בבנימין בחודש שעבר ,ולמכתבה
ליו”ר ועדת חוץ וביטחון ח”כ אבי דיכטר ,לקיים
דיון בנושא .במכתב הפנייה הסבירה ברקו כי
“אנרכיסטים קיצוניים מגיעים מידי שבוע למוקדי
העימות עם כוחות הביטחון באיו”ש .הם מלבים
את השטח ושותפים לחסימות צירים והפרות
סדר אלימות .פעילים קיצוניים אלו צועדים
בראש המתפרעים ,תוך גרימת פגיעה פיזית של
ממש בחיילי צה”ל”.
לפנות את המאחז יו”ר שדולת ארץ ישראל
בכנסת ח”כ יואב קיש ,סייר השבוע במאחז
הבלתי חוקי חאן אל-אחמר עם אנשי תנועת
רגבים ,מועצת יש”ע והמטה הלאומי בליכוד . 1
מאיר דויטש וישי חמו מתנועת רגבים סקרו בפני
חבר הכנסת קיש את המשמעויות המשפטיות
והאסטרטגיות של המרחב .במהלך השבוע
סיירה במקום גם חברת הכנסת שרן השכל.
ח”כ קיש“ :שר הבטחון ליברמן וראש הממשלה
נתניהו ,מספיק עם הדיבורים ,זה הזמן לפנות.
חאן אל-אחמר הוא עוד ניסיון ערעור על הריבונות
הישראלית על ידי הרשות הפלסטינית במימון
האיחוד האירופאי .זה הזמן לפעול על פי חוק
ולפנות” .מ”מ מנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני
אמר בסיור“ :יש את כל התשתית המשפטית

החוקית והתמיכה הפוליטית על מנת לבצע את
פסק הדין של בג”ץ לפנות את חאן אל-אחמר.
דווקא עכשיו אסור לוותר ולהתקפל מול הרשות
הפלסטינית שמנסה להשתלט על שטחי .”C
מחאה בפקקים השבוע העבירו עובדי המועצה
המקומית בית אל בהובלת ראש המועצה
שי אלון את משרדי המועצה למאהל מחאה
במחסום חיזמה  . 2אלון שם לו למטרה לטפל
בפקקים הקשים שיש באזור כל בוקר וערב
ולאורך כל השבוע החל מהשעה  6בבוקר הגיעו
העובדים למאהל כדי למחות נגד העוול .הגיעו
להביע תמיכה :אבי רואה ראש מועצת בנימין
היוצא ,וישראל גנץ ראש מועצת בנימין הנכנס
יחד עם יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני ונציגי
מועצת יש”ע .שי אלון אמר“ :אנו דורשים שכל
הגורמים הרלוונטיים יחברו יחד על מנת לתת
פתרון הולם ומהיר לפקקים הבלתי נסבלים,
כל שאנו מבקשים הוא לאפשר לתושבינו לנהל
שגרת חיים תקינה” .יו’’ר מועצת יש’’ע חננאל
דורני“ :לא מתקבל על הדעת שתושבי בית אל
ובנימין עומדים שעות כל בוקר וערב בפקקים.
זוהי בעיה שניתנת לפתרון באופן מיידי ואנו
דורשים לגבש תכנית שתקל על שגרת חייהם
של כל תושבי האזור”.
גיבורות מקומיות במעמד ראשי המחלקות
במועצה המקומית אפרת ,העניק השבוע ראש
המועצה עודד רביבי תעודות הוקרה ליעלה,
רעות והדר  -מוקדניות מוקד אפרת שזיהו
בשבוע שעבר דמויות חשודות נכנסות לתחום
היישוב .הזיהוי המהיר והכוונת הכוחות איפשר
לסגור ולתחם את האירוע ולהביא ללכידת
החשודים .אחראי המשמרת שקפץ ראשון אל

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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הזירה קיבל אף הוא תעודת הוקרה  . 3רביבי
אמר בטקס“ :כדי להצליח בנטרול אירוע חשובה
התגובה הראשונה ,למדנו את זה כבר באירוע
חטיפת שלושת הנערים .הזיהוי ,ההכוונה והגעת
האחמ”ש קבעו מגרש שחקים בו התרכזו כיתת
הכוננות ,צבא וכוחות הביטחון .אנחנו מבקשים
לומר לכן תודה  -המלאכים של אפרת”.
בלכתך בדרך בישוב גבעת הראל שבבנימין
יצאו ההורים ביוזמה יצירתית לניצול זמן ילדיהם
בשעת ההמתנה להסעות בית הספר בתחנות
האוטובוס .במקום לשבת בלי מעש או להתעסק
בפלאפונים ,תלו ההורים בתחנות דפי לימוד
של “התלמוד הישראלי” המשלבים יחד עם
הלימוד חידות וציורים ,וכך הילדים לומדים יחד
את התלמוד בזמן ההמתנה להסעה  . 4לאור
הצלחת הרעיון המקורי הציעה הנהלת התלמוד
הישראלי למקומות נוספים בארץ לאמץ את
המיזם ,כך זמן ההמתנה יהפוך לזמן איכות
חוויתי.
קהילה שומרת חוק בשבוע שעבר התקיים יום
קהילה ומשטרה בישוב חשמונאים בהשתתפות
 1,200תלמידים מהיישובים בסביבה .במהלך
היום נחשפו הילדים לתצוגה מרהיבה של
האמצעים העומדים לרשות יחידות המשטרה
וכוחות החירום .בין האמצעים שהוצגו :הצצה
לעולמם של הפרשים  5והכלבנים ,תצוגות
של שוטרי היס”מ ,אמצעי יחידות הסיור ,תצוגת
אמצעי הבילוש ,עמדת תנועה כולל אופנוע
התנועה ,עמדת מג”ב ,מד”א ,ותצוגה של הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים שכללה סימולטורים
וקארטינג להתנהגות בטוחה בכביש.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,רגבים ,דוברות אפרת ,Anghv ,נחום עסיס ,און שעיבי
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות • Lishka@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

