
1  יש”ע שלנו 

הפגישה פ על  מספרת  רשתנו 
המרגשת של יעקב ויוסף לאחר 22 
שנה בהן, לכאורה, היה ביניהם נתק. 
על פי המדרש, בשעה גדולה זו קורא יעקב 
קריאת שמע. האמנם היה ביניהם נתק או סוג 

אחר של קשר?
ואשת  יוסף  של  בסיפור  שלום  הנתיבות 
את  אומר  וישב  בפרשת  המופיע  פוטיפר 
הדברים הבאים: "כי קשר יעקב עם יוסף היה 
יוכל  שיוסף  בכדי  תמיד  להתקיים  מוכרח 
בחז"ל  כדאיתא  במצרים,  מעמד  להחזיק 
של  דיוקנו  דמות  לו  נראית  הניסיון  שבעת 
ביניהם.  הקשר  שיתנתק  היה  ואסור  אביו, 
ואילו היה יעקב מקבל תנחומין עליו, היינו 

שמשלים עם המציאות שיוסף איננו, הרי אז 
נאבד  יוסף  והיה  ביניהם  הקשר  נפסק  היה 
שהקשר  הרי  מצרים".  בטומאת  ושלום  חס 
שהוא  מחשבתי-רגשי,  קשר  היה  נותק.  לא 
יוסף רוחנית בהתמודדויות שלו  החזיק את 

במצרים. 
עוד  שכל  האחים,  גם  ידעו  הזה  הדבר  את 
שיעקב לא יקבל ניחומים על יוסף, זה יחזיק 
מראדזימין  יעקב  רבי  כותב  וכך  יוסף.  את 
בספרו ביכורי אביב על הפסוק "ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת 
ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו זֹאת 
ָמָצאנּו ַהֶּכר ָנא ַהְּכתֶֹנת ִּבְנָך ִהוא ִאם ֹלא": "ומי 
שיש לו ביטחון ודאי יעזרהו ה' יתברך שלא 
יחסר לו הדבר אשר בוטח בו, וכל שכן יעקב 

על הפרשה - ויגש

קשר לא שגרתי
הרב אריה בן יעקב
משגיח בישיבת ההסדר שעלבים
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זמני השבת

החוץ  בוועדת  לדיון  עלה  השבוע 
והביטחון של הכנסת עניין העיכוב הארוך 
ויישובים.  שכונות  בהסדרת  ברור  והלא 
וההשתלטות  מחכה,  לא  השטח  אולם 
ממשיכה   C שטחי  על  הרש”פ  של 
הביצועית  הזרוע  דרכים.  במגוון 
ועדות  “איגוד  היא  שלהם  המרכזית 
העבודה החקלאיות”. עם מעל ל-100 
ברחבי  סניפים  מ-65  ביותר  עובדים 
הם  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה, 
האירופי  האיחוד  עם  בתיאום  פועלים 
של  במסווה   C שטחי  על  להשתלט 
החקלאים  למען  הומניטרית  פעילות 
החלק   – בישעמדה  השבוע  הערבים. 
השני מתוך דו”ח “מכים שורשים” של 
ההשתלטות  בנושא  רגבים  תנועת 

.C החקלאית על שטחי
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‘תמרור אזהרה נוסף’ 
מתוך “מכים שורשים”
דו”ח תנועת רגבים בנושא 
C ההשתלטות החקלאית על שטחי

ישעמדה

 UAWC( החקלאיות  העבודה  ועדות  איגוד 
 – Union Of Agricultural Work
הביצועית  הזרוע  היום  משמש   )Committees
הפלסטינית  הרשות  של  בתוכניתה  המרכזית 
וליצור   C משטחי  נרחבים  חלקים  על  להשתלט 

בהם מדינה פלסטינית דה-פקטו. 
חקלאים  ועדות  של  סניפים  מ-65  יותר  באיגוד 
עזה,  ורצועת  שומרון  יהודה,  ברחבי  מקומיות 
ומשרדיו הראשיים יושבים ברמאללה. הוא מעסיק 
מ-5  גבוה  השנתי  ומחזורו  עובדים  ממאה  יותר 
או  במישרין  ממומנת  ברובה  פעילותו  יורו.  מיליון 
האיחוד  כמו  ומארגונים  זרים  ממקורות  בעקיפין 

האירופי, האו”ם וממשלות צרפת, נורווגיה והולנד.
איגוד ועדות העבודה החקלאיות מחובר בקשרים 
העממית  ‘החזית  הטרור  לארגון  וסמויים  גלויים 
מנגנוני  עם  בתיאום  ופועל  פלסטין’  לשחרור 
ארגונים  ועם  הפלסטינית  הרשות  של  הביטחון 
קרקעות  על  להשתלט  כדי  בעיקר  משפטיים, 
למען  הומניטרית  פעילות  של  במסווה   C בשטחי 

החקלאים הערבים. 
הוא  אך  ממשלתי,  ארגון  אינו  אומנם   UAWC
הפלסטינית,  ברשות  מכובד  לאומי  מעמד  בעל 
והוא למעשה הארגון היחיד בעל הידע המקצועי, 
המספקים  הציבורי  והמעמד  המעשיות  היכולות 
בהיקפים  מיזמים  בהצלחה  לפועל  להוציא  כדי 
כאלה. איגוד הוועדות והרשות הפלסטינית פועלים 
בתיאום מנהלי וצבאי כדי לקדם את האינטרסים 
וההשתלטות  בישראל  המאבק  של  המשותפים 
על שטחי C. עם זה UAWC מגדיר עצמו ארגון 
א-פוליטי ובלתי תלוי הרשום באופן רשמי ברשות 
הפלסטינית. הגדרה זו משמעה כי אין בין הרשות 
רשמיים  יחסים  אלא   UAWC-ל הפלסטינית 

בלבד, ללא מחויבות אידאולוגית או פיננסית.
בהיותו הגוף העיקרי הפעיל בעניין, איגוד הוועדות 
למנוע  כדי  אותן  ומתאם  הפעילויות  את  מרכז 
כדי  פחות:  לא  וחשוב  משאבים,  ובזבוז  כפילויות 
הרשות  של  האסטרטגית  בתוכנית  ישתלבו  שהן 
רבים  שטחים  לתפיסת  החותרת  הפלסטינית, 

.C ככל האפשר במקומות מרכזיים באזורי
משפטיים,  באמצעים  מנסה  האיגוד  בזמן  בו 
מצה”ל  למנוע  ודיפלומטיים  תקשורתיים 
ההשתלטות  נגד  לפעול  האזרחי  ומהמנהל 

הבלתי חוקית הזאת.

פואד  החקלאיות  הוועדות  מנכ”ל  שנתן  בריאיון 
אבו סיף לעיתונאית אליס רוטשילד בינואר 2017, 
הרשות  של  “ההסכמה  במפורש:  המנכ”ל  אמר 
הפלסטינית לוותר על יותר מ-60% משטחי הגדה 
המערבית )דהיינו, שטחי C בהסכמי אוסלו( הייתה 
טעות גדולה”. מיקוד פעילות האיגוד דווקא בשטחי 
C מבטא את שאיפתו לבטל הלכה למעשה את 
אוסלו.  מהסכמי  הנובעות  הגאוגרפיות  הנגזרות 
הצהרות אלו ואחרות )כולל מצד בכירים באיחוד 
השטח,  סיורי  עם  אחד  בקנה  עולות  האירופי(, 
שבוצעו  האוויר  תצלומי  והניתוח  הפעילות  תיעוד 

לצורך מחקר זה.
הן   ,C בשטחי  ברובן  המתקיימות  אלו,  פעילויות 
ואינן  במקום  הישראלית  הריבונות  של  הפרה 

מתואמות עם צה”ל, שהוא הריבון בשטח.
כמו כן לאורך השנים האחרונות גם תמך האיגוד 
 .BDS-תמיכה גלויה בתנועת החרם על ישראל, ה
הוועדות  איגוד  של   2015 לשנת  הסיכום  בדו”ח 
לפיה  המנהלים,  מועצת  החלטת  מצוטטת 
“מועצת המנהלים המשיכה את המהלך בתמיכה 
UAWC בהחרמת ודחיית כל סוגי  במדיניות ה- 
הנורמליזציה עם ישראל ומימון המותנה בהתניות 
הוועדות  כלל  כי  אישרה  המועצה  פוליטיות. 
תומכים  והבינלאומיים(  )המקומיים  והארגונים 
הכיבוש  את  להחרים  הלאומי  בקמפיין  לחלוטין 

הישראלי, ולהטיל סנקציות על ישראל” .
החקלאיות  הוועדות  איגוד  של  הפעולה  שיטת 
במיזמים מסוג זה זהה בדרך כלל: בשלב הראשון 
להשתלטות  המיועד  השטח  את  מנגיש  הוא 
הקמת  וכן  ושיפוצן  דרכים  פריצת  באמצעות 
מים  קווי  מתיחת  ידי  על  מים  לאספקת  מערכת 
ובניית מאגרים, ובשלב השני הוא מסייע בהדרכה 
עם  עצמה  החקלאית  העבודה  של  ובמימון 

החקלאים בשטח. 
הוועדות  איגוד  של  העיקריות  הפעולה  שיטות 

החקלאיות:
באורך  חקלאיים  כבישים  סלילת  דרכים:  פריצת 
מצטבר של מאות קילומטרים, המאפשרים גישה 
אל אדמות הניתנות לעיבוד בשטחי C, בין השאר 
והשומרון,  גוש עציון, אזור אריאל  בבקעת הירדן, 

הר חברון, מזרח בנימין ועוד.

על  השתלטות  מים:  מקורות  על  השתלטות 
חפירת  ישראלים,  יישובים  בקרבת  מעיינות 
רשתות של בורות מים באזורים מדבריים, הקמת 
אגני ניקוז תוך הטיית תוואי נחלים, פרישת מאות 
קילומטרים של צנרת מים, בניית מאגרי מים ועוד.

תפיסת קרקעות על ידי פעילות חקלאית: נטיעת 
הנדסיות,  עפר  עבודות  שטחים,  חרישת  עצים, 

הקמת טרסות, גידור שטחים וכדומה.
במגוון  מתבצעות  השונות  החקלאיות  העבודות 
מסגרות, שהבולטת והמרכזית שבהן הינה תכנית 
שיצא  מיזם  היא  “שורשים”  תכנית  “שורשים”. 
ההיקף  בעל  המיזם  והוא   ,2014 בשנת  לדרך 
הרחב ביותר לצורך השתלטות על אלפי דונמים 
C, ולכן שם זה מהווה לעיתים שם כולל  בשטחי 

לפעילות החקלאית שמוביל האיגוד. 
תחילת הפעילות של “שורשים” הייתה השתלטות 
החקלאיים  השטחים  על  עיבוד  באמצעות 
בית  דרום-מזרח  שבין  המזרחיים  ההר  במורדות 
לחם עד צפונית לחברון, בדגש על שטחי C, ומשם 
ושומרון,  יהודה  ברחבי   C אזורי  לשאר  התרחבה 
כדי  ומתואמים  ניכרים  מאמצים  נעשים  שבהם 

לקבוע בשטח עובדות בלתי הפיכות.
יורו  מיליון  האיחוד האירופי הקצה סכום של 3.6 
באזור  “שורשים”  תוכנית  להפעלת   UAWC-ל
בית לחם בשנת 2014, ומימן 90 אחוזים מעלותה 
האיחוד  נציג  ביקר  המיזם  במסגרת  הכוללת. 
האירופי באזור כדי להתעדכן בהתקדמות המיזם 

ובעבודת UAWC בכללה. 
2015 נערך בעיר בית לחם כנס ההשקה  במרץ 
השתתף  ההשקה  בכנס  “שורשים”.  תוכנית  של 
הפלסטינית  ברשות  האירופי  האיחוד  שגריר 
רוטר:  אמר  שנשא  בדברים  רוטר.  גאת’  ג’ון  דאז 
לאזרחים  האירופי  האיחוד  שיבצע  “המיזמים 
החקלאות,  במגזר  במיוחד  הכרחיים,   C באזורי 
יתרום  זה  מיזם  מהכלכלה.  חיוני  חלק  שמהווה 
ובביסוס   ]...[ הפלסטינים  לחקלאים  לסייע  כדי 
העובדות הפלסטיניות על הקרקע, לנוכח מדיניות 
ההתנחלות של ישראל ]...[ איגוד ועדות העבודה 
מיזמים  ליישם  יכולתו  את  הפגין  החקלאיות 
היחסים  וכי  רבים,  פלסטיניים  באזורים  חקלאיים 
ההצלחות  בעקבות  מגיעים  האירופי  האיחוד  עם 

שהשיג האיחוד”.
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המשך דבר תורה מעמוד השער

אבינו – בגודל בטחונו היה גורם שיעזוב יוסף 
את ערוות מצרים ויחזור לביתו בשלימות גופו 

ונפשו".
"ַוּיֹאֶמר  בפרשתינו:  רואים  אנחנו  כך  ואמנם 
ְראֹוִתי  ַאֲחֵרי  ַהָּפַעם  ָאמּוָתה  יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 
ָחי", מסביר המאור ושמש  ִּכי עֹוְדָך  ָּפֶניָך  ֶאת 
"וזהו 'ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶניָך ִּכי עֹוְדָך ָחי', רצה 
לומר שאתה בבחינת חי, היינו במידה שלך". 
שבך  הרוחני  שהצד  זהו  לחיים  המדד  היינו 
נשאר, ואמנם המפגש מאמת ומציף את הקשר 
הפנימי שהיה בין יעקב לבין יוסף וכמו כן את 
ששמר  שנים  אותם  בכל  יעקב  של  ההשפעה 

לקרוא  ליעקב  ומאפשר  במצרים  יוסף  על 
מאור  של  דבריו  פי  על  וזאת  שמע,  קריאת 
ושמש בפרשת ויגש: "ויעקב רצה לבחון זאת 
אם עדיין נשאר יוסף בסוד צדיק ולא פגם זה 
הוא הבחינה שקרא קריאת שמע ... אך יוסף 
ליעקב  מבלבל  היה  ולא  בצדקו  עמד  הצדיק 
כלל }בשעה שקרא קריאת שמע{ אז היה יודע 
יעקב בבירור גמור שעדיין עומד בסוד צדיק 

הראשון...".
המשך  הוא  האלה,  מהדברים  העיקרי  המסר 
הקשר וההתמדה והרצון לא להיכנס לייאוש 
או ל"השלמה עם המצב". דברים אלו נכונים 

בעולם  כן  וכמו  לילדים,  הורים  בין  ביחסים 
הכל  שנראה  בזמן  גם  הקשר  המשך  החינוך. 
אבוד, מתוך הבנה וידיעה ברורה שהכח שלנו 

מלווה ומחזק ומקרין.
בסביבות החנוכה,  נקראת תמיד  ויגש  פרשת 
השייך לענייני החינוך, הדלקנו את נר החנוכה 
לא  במקום שהשכינה  טפחים  לעשרה  מתחת 
שגם  להאיר,  אפשר  שם  שגם  האמנו  יורדת, 
ַהָּללּו  וזה רק בזמן ש"ַהֵּנרֹות  שם יש קדושה, 
עוצמה  קדושה,  מתוך  שבאים   - ֵהם"  קֶֹדׁש 

ואמונה, יש את האפשרות להאיר להעצים.

קשר לא שגרתי
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מדור
המייסדים

מראיינת: יעל חמאוי 
חג"י  בית  ליישוב  וחמש  העשרים  "בשנת 
והתבקשה  בד  ריבוע  קיבלה  משפחה  כל 
לבטא בו מהו בית חג"י עבורה. רעייתי ואני 
וחתני,  ביתי  שמתגשם".  "חלום  כתבנו: 
שלשמחתי הקימו את ביתם ביישוב, כתבו 
על הריבוע של משפחתם: "ממשיכים את 
הר  נראה  היה  איך  לרגע  חישבו  החלום". 
חברון אם לכל משפחה יישאר נציג אחד 
ביישובו,  החלום  את  להמשיך  מהילדים 
היבש,  אפרים  מספר  כך  שכן".  בישוב  או 
מראשוני היישוב בית חגי, ממקימי מועצה 
שצוללים  לפני  רגע  חברון.  הר  אזורית 
אפרים,  איך  לשמוע  אותי  מסקרן  לראיון, 
למשימה  בכלל  נקלע  בת-ים,  תושב 

הציונית החשובה הזו.

להר  שלך  הקשר  התחיל  ואיפה  מתי 
חברון?

במהלך  "נחלים".  התיכונית  בישיבה  למדתי 
הרב",  ב"מרכז  ישיבה  בשבוע  הייתי  השביעית 
הצטרפתי לחבר ירושלמי וזכינו לשמוע שיעורים 
היה  הרב  זצ"ל.  קוק  יהודה  צבי  הרב  של  מפיו 
חדרו  אותו.  אפפה  והדר  הוד  של  אוירה  מבוגר, 
בצפיפות,  ישבנו  ישנים,  ספרים  מלא  היה 
נכנסו  באיחור,  פיו.  למוצא  בדריכות  הקשבנו 
לחדר שלושה בחורים עם נשק ב"הצלב". הרב 
להתקרב  לשלושה  סימן  שיעורו,  את  הפסיק 
אליו. כולם פינו להם מעבר. סידרו להם מקומות 
ישיבה בסמוך לרב. "מי הם?" – שאלתי בפליאה, 
הרב  ארבע,  בקריית  ההסדר  מישיבת  "בחורים 
מאוד אוהב את הישיבה בקרית ארבע", נעניתי. 
לנסוע  שעלי  והחלטתי  אותי  הרשים  המעמד 
ואכן,  בהזדמנות לישיבת קריית ארבע להכירה. 
"לשבוע  נסעתי  מכן,  לאחר  שנה  בשמינית, 
אותנו  לקחו  חברים.  עם  ארבע  בקרית  ישיבה" 
לסיור בחברון, במערת המכפלה, בשוק החברוני, 
הדסה,  לבית  רומנו,  לבית  חברון,  של  בקסבה 
לבית העלמין החברוני. חשתי מיד שזהו מקומי. 

שתי  היו  בו   ,16 בבניין  ישן  לחדר  אותי  הכניסו 
מיטות. הורו לי על אחת מהן. השנייה נותרה ריקה 
באמצע  הישיבה.  לבוגר  שייכת  היא  כי  ואמרו 
מתחת  הצצתי  והתעוררתי.  קול  שמעתי  הלילה 
לשמיכה. נכנס לחדר איש גדול, היה זה זמביש, 
זאב חבר, בוגר הישיבה. ראיתי אותו יושב מארגן 
את חפציו והולך לישון. בבוקר, כשקמתי, מיטתו 

כבר הייתה ריקה.
המכפלה.  למערת  יורדים  היינו  שבת  ליל  בכל 
לסלסל  מרבה  היה  הי"ד  קרוטהמר  חנן  חברנו 
בקולו. התפללנו ,שמענו את שיעורו השבועי של 
סיימנו  המואזין.  בקולות  שהשתלב  ולדמן  הרב 
יצאנו  מהמערה  לגבולם".  בנים  "ושבו  בשירה: 
הדסה"  ל"בית  הקסבה  דרך  וריקודים  בשירה 
בחברון, שם ישבו נשות חברון וילדיהם הקטנים 
שרה  והגברת  לוינגר  מרים  הרבנית  בהנהגת 

נחשון. 
 1980 תש"מ  אייר  חודש  אמור,  פרשת  בשבת 
קרה אסון נורא. החבורה שלנו סיימה באותה עת 
לקורס  המשכתי  ואני  שלה,  הצבאי  השרות  את 
ולהצטרף  לשבת  לצאת  אמור  הייתי  קצינים. 
ולא  מאוחר  שוחררתי  לבסוף  לחברי.  בישיבה 
יכולתי להגיע לשבת לישיבה. עשיתי את השבת 
בבית הורי בבת-ים. אילנה רעייתי ואני, שאז עוד 
אחרי  שבת  בליל  נפגשנו  חברים,  אז  היינו  רק 
סעודת שבת. שמענו שהיה אירוע חבלני בחברון 
ושנפגעו יהודים. ניסינו לנחש במי מדובר, במוצאי 
ארבעה  הקשים:  הפרטים  את  שמענו  שבת 
מחבלים חיכו לחבורה של הישיבה בדרכם לבית 
הדסה, ירו לעברם אש מטווח קצר מאוד. מהירי 
שלשה  בנרצחים  עשרות:  ונפצעו  ששה  נרצחו 
ויעקב  קליין  גרשון  קרוטהמר,  חנן   - מחבריי 
בישיבה,  למדתי  שלושתם  הי"ד.עם  צימרמן 
שלושתם  עם  בצבא,  שרתתי  שלושתם  עם 
ששרדה  שלנו,  החבורה  חברים.  בדיבוק  היינו 
וצלקות  בגופם  רסיסים  עם  חלקם  הפיגוע  את 
הרעות  החברים.  דיבוק  את  חיזקה  בנפשם, 
חברות  זו  הייתה  התעצמו.  ההדדית  והערבות 

שנקשרה בדם.

מתי נכנסת לעבוד במועצה?
ימית, חזרנו לישיבה  ופינוי  לאחר הרצח בחברון 
פרצה  מכן  לאחר  קצר  זמן  ארבע.  בקרית 
למלחמה.  יצאתי  הראשונה.  לבנון  מלחמת 
מהישיבה.  בוגרים  חברים  במלחמה  איבדנו 
הייתה תחושה שכחבורה עלינו להמשיך לעשייה 
משמעותית משותפת. ההכוונה מראשי הישיבה 
 - המעשה  בחיי  התורה  את  להמשיך  הייתה 

בחינוך, בהתיישבות, בצבא. 
הייתה זו תקופה בה הוקמו יישובים רבים ביהודה 
שלובי  הלכו  והמתיישבים  הממשלה  ושומרון. 
זרועות. כולנו רצינו להקים יישוב, השאלה הייתה 
רק – איפה. בשנת 1979 הוקם בהר חברון יישוב 
ראשון: בית-יתיר במחנה יתיר שבתוככי יער יתיר. 
בתלם הוקמה היאחזות נח"ל של משקי חרות-
בכרמל  הוקמו  נח"ל  היאחזויות  שתי  עוד  בית"ר 
ובמעון. המרחב שבין קרית ארבע לצומת שוקת 

החל להתעורר.
משרד הפנים פנה לרון שכנר, שהיה רכז משק 
המועצה  את  להקים  ממנו  וביקש  בית-יתיר, 
האזורית הר חברון. זמביש סייע לצרף אנשים: יוני 
כהן, המזכיר-גזבר הראשון של המועצה. רון ויוני 
גייסו מזכירה צעירה למועצה. הם פנו למשפחה 
היחידה שהייתה בתלם, משפחת מצליח ולקחו 
את פלורנס מצליח כמזכירת המועצה הראשונה 

– מאז ועד היום דרכנו שלובות במועצה.
תחילה פעלה המועצה החדשה בבניין 2 בקריית 
ביותר  הדחופה  שהמשימה  הגדירו  הם  ארבע. 
היא סימון קרקעות, איתור שטחי מדינה עליהם 
יוכלו לבנות יישובים ודאגה לאישורים המתאימים 
"רכז  זה  לתפקיד  לחפש  החליטו  מהרשויות. 
כקצין  אלי  פנה  אותי,  הכיר  זמביש  קרקעות". 
צעיר שיודע לקרוא מפות וצילומי אויר והציע לי 
במבנה  מאולתר  ראיון  זוכר  אני  המשימה.  את 

המועצה, חדר קטן בבניין 2, התקבלתי לעבודה.
המועצה קנתה ג'יפ ראשון בכספי משרד הפנים 
הרי  על  עפר,  שבילי  על  טיפסתי  נסעתי,  ועליו 
סימנתי  אויר  וצילומי  מפות  ובעזרת  טרשים 
גבולות ומרחבי אדמות מדינה עליהם הקמנו את 

אפרים היבש
ממקימי היישוב בית חג"י ומועצה אזורית הר חברון

מבט-על על היישוב בית חג"י



5  יש”ע שלנו 

ההתיישבות בהר.

דווקא  חג"י  בית  את  להקים  הגעתם  איך 
שם?

כגרעין  ארבע  בקרית  התגבשנו  תקופה  באותה 
חברנו  שלשת  את  שאיבדה  חבורה  היינו  חג"י. 
בפיגוע בחברון והתגבשנו כגרעין משימתי לחינוך 
ולהתיישבות בהר. ממשלת הליכוד החליטה על 
הקמת שלושה יישובים ביהודה ושומרון: סוסיא, 
מעלה-חבר והר ברכה. רון שכנר ראש המועצה 
הגרעין  כרכז  אלי  פנה  חג"י  גרעין  על  ששמע 

בקריאה לקחת את המשימה לאיכלוס סוסיא.
היושב  שהגרעין  הוכרע  סוער  לילי  דיון  לאחר 
מספר  עם  קהילתי  כגרעין  לסוסיא  יעלה  במעון 
חג"י  וגרעין  חקלאיות,  יחידות  של  מצומצם 
יחפש נקודת התיישבות אחרת. בינתיים, מעשה 
המדינה   – שאת  ביתר  המשיך  ההתיישבות 
אדורה  היישוב  בהקמת  החלו  המועצה  עם  יחד 
וחיפשו גרעין ליישב את המקום. בסופו של דבר, 
חבורה  לגבש  הצליח  ארבע  מקרית  ויצמן  אבי 
שעלתה לקרקע ואכלסה את אדורה. גרעין חג"י 

המשיך לחפש את דרכו על ההר.
לענייני  הביטחון  שר  עוזר  ז"ל,  בראון  אורי 
התיישבות, נאמן ההתיישבות בהר, קרא לי לקחת 
ולאזרח את היאחזות הנח"ל הר  את גרעין חג"י 
מנוח, אבל החבר'ה התנגדו לעלות לשם, המקום 
אחרים.  מרחבים  חיפשנו  אלינו".  "דיבר  לא 
הכרתי את כל הגבעות בסביבה מעבודתי כרכז 
ונסעתי  הגי'פ  את  לקחתי  במועצה.  הקרקעות 
לגבעה 886 שהיום היא בית חג"י. לא הייתה דרך, 
לא היה כלום בשטח. עליתי לפסגת ההר ממנו 
תצפית נפלאה לכל מרחבי הר חברון. ישבתי על 
גג הג'יפ וציירתי שושנת רוחות. נשארתי בשטח 
חצי יום כדי להתאהב בו. חזרתי לחבר'ה בקריית 

ארבע לנסות ולשכנע אותם שזהו מקומנו.

הלכנו  עמי.  הסכימו  הגרעין  חברי  לשמחתי 
לשכנע את הממשלה להקים נקודת התיישבות 
המשימה  את  קיבל  הביטחון  משרד  במקום. 
בתמוז  בי"ט  בנקודה.  נח"ל  היאחזות  להקים 
והקמנו  עץ  נטענו  להר,  עלינו   1984 תשמ"ד 
הבית. עוד בטרם עלה להר חייל מחיילי הנח"ל 
עלינו שלש משפחות ראשונות מהגרעין לתפוס 

את ההר והקמנו את היישוב בית חג"י.

קרקעות  כרכז  עבודתך  על  קצת  ספר 
במועצה

נמצאות  שלא  אדמות  לאתר  הייתה  "המטרה 
גבי מפות. להכריז  על  ולסמנם  בבעלות ערבים 
עליהם כאדמות מדינה ולתכנן עליהם את הקמת 
ההתיישבות היהודית. בשלב הבא יש להשיג את 
אישור הממשלה להקמת היישובים, להכין להם 
תכניות מתאר ולהקים אותם. עבדתי עם הגברת 
האזרחית  המחלקה  מנהלת  ז"ל,  אלבק  פליאה 
בפרקליטות המדינה. מנחם בגין, ראש הממשלה 
לסימון קרקעות  עליה את האחריות  דאז, הטיל 

המדינה.
זכינו לימים גדולים שהנהגת המדינה הייתה אתנו. 
כל תכניות המתאר של היישובים היום נסמכות 
הייתה  בממשלה  דאז.  הממשלה  החלטות  על 
התיישבות  לענייני  מיוחדת  ועדה 
על  שהחליטו  שרים  בה  ישבו 
הקמת היישובים. אנחנו הכנו את 
התשתית הקרקעית לוועדה ועד 
משמשות  הללו  ההחלטות  היום 
עשינו  נעשה.  אשר  בכל  אותנו 

עבודה לדורות.
הרבה  אז  הייתה  הבירוקרטיה 
ראשון  בשלב  פשוטה:  יותר 
טרשי  מה  בעיניים  לאתר  יצאתי 
הממצאים  את  העליתי  לא.  ומה 
ערכתי  השני  בשלב  מפות.  על 
בספרי  בדקתי  אדמות".  "סקר 
התורכים,  מתקופת  המקרקעין 
האם  והירדנים  הבריטים 
על  רשומות  הללו  הקרקעות 
שם אנשים פרטיים. המשרד של 
בחברון  ישראל  מקרקעי  מנהל 
אגר את המידע על האזור כולל 

מפות עוד מימי התורכים. 
אחרי שסיימתי את הסקר, נסענו 
פליאה אלבק ואני לראות בשטח 
את האדמות שעליהן אין קושאן. 
תצ"א  בידנו  בג'יפ,  יחדיו  נסענו 
עליהם   1:50.000 בקנ"מ  ומפות 

סימנו את השטח בעיפרון מיוחד.
במשרד של פליאה העברנו את הסימון למפות 
היו  המשפטית.  דעתה  חוות  את  כתבה  ופליאה 
הוכרע  ספק  כל  קרקע.  של  תג  כל  על  ויכוחים 
לחומרה. כל חוות דעת של פליאה חויבה לעמוד 
הייתה  פליאה  הנחות.  אין  ושם  בג"ץ  במבחן 
ודייקנית. אוהבת  וביקורתית, דעתנית  סמכותית 
בנושא  העליונה  הסמכות  הייתה  היא  הארץ. 
המקרקעין ועל-פיה נשק כל מעשה ההתיישבות. 
מבעלים  קרקעות  ברכישת  עסקנו  פעם  לא 
ערביים, במטרה לקבל שטר קניין ברור שיאשר 
ארוכות  זכותנו על הקרקע. השקענו שעות  את 
במלואם  קנינו  דבר  של  ובסופו  רבה,  ואנרגיה 
בעתניאל,  בשמעה,  אדמות:  של  קטן  מספר 

וחלקת קרקע ליד אפרת.
ע"י  נשלחתי  שצריך,  כמו  עסקאות  לעשות  כדי 
רון, ראש המועצה, ללמוד ערבית. הייתה לי גישה 
בלילות  ישבתי  חברון,  עיריית  לראש  חופשית 
אחרים  ומוכתרים  יטא,  עיריית  ראש  של  בביתו 
ומסירות  בחגורתי  קטן  אקדח  ואדנא,  בסמוע 
בקרקעות  עבודתי  בליבי.  למשימה  עצומה 
המתאר  בתכניות  מרתק  לעיסוק  אותי  הובילה 
בחטיבה  להכנתם  לציורם,  לחלומם,  ליישובים: 
המינהל  במסדרונות  ולאישורם  להתיישבות 

האזרחי בבית אל.
רשת  כמו  בכבישים.  לחבר  צריך  הישובים  את 
וכך זכיתי להכיר  הדיג שתוביל ממקום למקום. 
עמהם  שותף  ולהיות  הכבישים  מתכנני  את 
כפנטזיות.  נראו  שלעיתים  כבישים  של  בתכנון 
והתפתח  הלך  וההר  התגשמו  החלומות  לימים 
ביישובים, בכבישים. זכיתי להיות בפריצת הדרך 
לעומרים, לבית חג"י, לעתניאל, לאדורה, לסוסיא, 
למעלה חבר ועוד. אי אפשר לתאר במילים את 
התחושה של פריצת דרך אל הר טרשים קרח. 
פתאום  אמו.  בבטן  צורה  שמקבל  תינוק  כמו 
של  שלד  רואים  פתאום  הדרך,  צורת  נוצרת 
יישוב, פתאום השטח מקבל צורה חדשה, יישוב 

נולד, כביש נולד.
כך  על  לתודה"  "מזמור  פעמים  אלף  אומר  אני 
הזה,  החשוב  מהמהלך  חלק  להיות  שזכיתי 
עם  שותף  להיות  לארצו.  ישראל  עם  שיבת  של 
היינו  ציון  שיבת  את  ה'  "בשוב  ההר.  לבניין  אל 

כחולמים". 

אפרים היבש )משמאל( במשרדי המועצה האזורית הר חברון

מכשירים את הקרקע לקראת היישובים החדשים 

צילום: טוב רואי



יש”ע שלנו  6

mitnachlot.co.il שיר סיגל  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

"תצלם, תצלם"
"איך יצאתי?"

"תפסת את כל הנוף מסביב?"
מכל  האלה  המשפטים  את  לשמוע  אפשר 

עבר, בכל מקום, בכל שעה.
נסעתם לקמפינג?

תצלמו!
יצאתם לנופש?

תצלמו!
הגעתם לתערוכה?

תצלמו!
עליתם לירושלים?

תצלמו!
טסים ליוון? ת צ ל מו ! ! !

אל תסתכלו מסביב, ואל תיהנו מהרגע, כי אם 
שבאמת  הוכחה  לכם  תהיה  לא  תצלמו,  לא 
אתם  כמה  יידע  לא  אחד  אף  ואז  שם,  הייתם 

מאושרים.
אל תבזבזו זמן להביט בכנרת בעיניים שלכם, 
את  תרגישו  אל  בזיכרון,  אותה  תחרטו  אל 
הרוח על הפנים, אל תקדישו רגע לכל השקט 
אז  לכינרת,  בשנה  פעם  הגעתם  כי  מסביב, 
למה להביט בה, כשאפשר פשוט לצלם אותה.

משפחה עומדת ליד הכותל, ומצלמת,
אבא ובן עושים טיול נהדר ביחד, ומצטלמים,

משפחה מגיעה לגן חיות, ומצלמת,
סבתא מבקרת את הנכדים ומצלמת.

שיזכרו  ומצלמה  פלאפון  כשיש  לזכור,  למה 
בשבילכם?

האיש הכין לך ארוחה מושקעת? תצלמי, כי אם 
יידע  לא  לא תתעדי את הרגע הזה, אף אחד 
האיש  וכמה  שלך,  בחיים  מאושרת  את  כמה 

שלך אוהב אותך, אז כדאי מאוד שתצלמי.
אל תהפכי את זה לרגע שקט ואינטימי, לא לא,

תצלמי, תשתפי.
הנכד שלך כבר אומר סבתא?

וידאו,  ומצלמת  צלמי. תסריטי, תציבי חצובה, 
ותצלמי.

כי מי יאמין לך אם לא תתעדי?
תצחקי  אל  "סבתא",  המילה  על  תתענגי  אל 
באושר כשהוא חוזר עליה שוב ושוב, אל תטעי 

את הרגע הזה בזיכרון שלך. תצלמי.
אל תיסעו סתם ככה עם הילדים באוטו,

אל תקשיבו לשיחות החכמות שלהם במושב 
האחורי, אל תשירו איתם שירים, אל תקשיבו 

לנשימות שלהם כשהם ישנים,
מי יאמין לכם שלקחתם יום חופש?

אותם  ולקחתם  שהשקעתם,  לכם  יאמין  מי 
לטיול, לתערוכה, לים?

מי יאמין לכם שהם כל כך יפים?
תצלמו.

ליופי,  לאושר,  הוכחות  דורש  שלנו  העולם 
של  שפע  לנו  מציע  והוא  יפים,  לרגעים 
פלטפורמות כדי לחלוק את ההוכחות האלה 

עם כל העולם.
ואהבה,  לב  לתשומת  הצמאים  האדם,  ובני 
מפסיקים  ולא  הזה,  לאתגר  בשמחה  נענים 

לספק הוכחות.

היא  ההוכחה  האם  לנו,  ברור  לא  ולפעמים 

סלפי  לנו  שסיפק  אדם  לאותו  או  לציבור, 

משפחתי מהחרמון?

היופי,  את  להרגיש  רגע  לעצמכם  תתנו  אל 

את  לאהוב  לעצמכם  תתנו  אל  אותו,  לשמוע 

השקט,

תעלו.

תעלו לפייסבוק, לאינסטגרם, לווטסאפ, תעלו 

הכל, תשתפו את החופשה המדהימה שלכם 

שאתם  לכם  יאמין  מי  באילת,  בפריז,  ברומא, 

נהנים מהחיים שלכם אם לא תשתפו, תצלמו, 

תעלו.

כי אז אף אחד לא יידע שאתם מאושרים.

גם אתם לא תדעו.

האם אתם מאושרים?

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 
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האתר החדש של מועצת יש"ע עלה לאוויר!
כל מה שקורה בהתיישבות

מחקרים, מידע, סרטונים, מפות ועוד

www.myesha.org.il

מה יקרה
הצגה “שיעור לחיים” בקרית ארבע / י”ב בטבת 20 בדצמבר

תאטרון “השעה הישראלית” מגיע עם ההצגה שיעור לחיים. המחזה מתאר מפגש יוצא דופן בין שאול, אלוף 
משנה, מלח הארץ שנפצע במלחמת לבנון והפך למשותק בכל גופו, לבין אמיר, נער בן 14 שנמצא בצומת 

דרכים בחייו. בשעה 18:30 בהיכל התרבות. לפרטים ורכישה: 02-9961666

ההצגה “יהודי טוב” בגוש עציון / י”א בטבת 19 בדצמבר
המחזאי  של  עטו  פרי   , טוב”  “יהודי  המצליחה,  ההצגה 
והתסריטאי ההוליוודי הנרי יאגלום. דרמה מרגשת אודות 
מלחמות  שתי  שבין  בפולין  המתרחש  מסעיר,  מפגש 
כמו  מושגים  אודות  מורכבות  שאלות  ומעורר  העולם, 
עד  המהדהדות  שאלות  ובחירה,  אהבה  גזענות,  זהות, 
ימינו אלה. באודיטוריום מתנ”ס גוש עציון בשעה 20:30. 

לפרטים ורכישה: 02-9937999

טיול בוואדי עוג’ה / י”ב בטבת 20 בדצמבר
בית ספר שדה גוש עציון מזמין את כולם לטיול 
בשני מסלולים בשני דרגות קושי מתוך שביל 
פרנקל.  נדב  בהדרכת  עוג’ה  בוואדי  המזרחי 
המסלולים: מיטיבי לכת: עין סמיה-נחל עוג’ה-
עין עוג’ה. אוהבי לכת: כוכב השחר-ואדי קיס-

עין עוג’ה. 
חמישי | 20 בדצמברלפרטים והרשמה: 02-9935133
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ביהודה,  המועצות  ראשי  היו”ר  אצל  נפגשים 
יו’’ר  עם  השבוע  נפגשו  הירדן  ובקעת  שומרון 
הכנסת יולי יואל אדלשטיין שהתקיימה בלשכתו 
. בפגישה השתתפו יו’’ר מועצת יש’’ע  1 בכנסת 
חננאל דורני, וראשי הרשויות הוותיקים והחדשים 
מגוש עציון, בקעת הירדן, בנימין, מגילות ים המלח, 
הר חברון, אריאל, אלקנה, קדומים, אורנית, בית 
אל, הר אדר, אלפי מנשה ובית אריה-עופרים. יו’’ר 
הכנסת אדלשטיין: ״עלינו לגבש תכנית עם יעדים 
ברורים למען התיישבות ביהודה ושומרון לקראת 
בתכנית  לתמוך  מתחייב  אני  ה-21.  הכנסת 
שתגובש ולקדם אותה בעצמי בכנסת. זו חובתנו 
כלפי מיליוני אזרחים. דין עפרה חייב להיות כדין 
פתח תקווה”. יו’’ר מועצת יש’’ע חננאל דורני אמר: 
“צריך לחשוב בגדול ולהחיל את החוק הישראלי 
הכנסת  בתוך  הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה,  על 
ושהיא  ריבונות  שרוצים  הוא  השיח  לה  ומחוצה 
בת השגה. צריך לפעול בעניין הזה. בפרקטיקה 
זה נותן חיים תקינים לתושבים, אך בנוסף זה גם 
אומר אמירה - חזרנו הבייתה. ארץ ישראל שלנו. 

ויפה שעה אחת קודם”.
אדם’  ‘מפרידן  נחנך  השבוע  מחלפים  רואים 
אדם  כיכר  תחת  עובר  אשר  החדש  המחלף   -
לירושלים  ובנימין  משומרון  הנוסעים  על  ויקל 
ראש  השתתפו  באירוע  בנימין.  לכיוון  ומירושלים 
ישראל  התחבורה  שר  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
נתיבי  מנכ”ל  שמיר,  עודד  ישראל  נתיבי  יו”ר  כץ, 
תת- האזרחי  המנהל  ראש  פרץ,  נסים  ישראל 

חננאל  יש”ע  מועצת  יו”ר  אחוות,  בן-חור  אלוף 
דורני, ראש מועצת מטה בנימין ישראל גנץ וראשי 
לצמצם  עתיד  המחלף  פרויקט  ומועצות.   ערים 
 ,60 באופן משמעותי את עומסי התנועה בכביש 
המהווה כביש מרכזי ברחבי אזור יהודה ושומרון. 
הפרויקט החל לפני כשלוש שנים בשיתוף נתיבי 
התחבורה,  ומשרד  האזרחי  המנהל  ישראל, 
ראש  שקלים.  מיליון  כ-70  הושקעו  במסגרתו 
אחד  חיבור  עושים  “אנחנו  נתניהו:  הממשלה 
גיאוגרפית,  המדינה  את  מחברים  אנחנו   - גדול 
העתיד  עם  ההווה  את  מחברים  גם  אנחנו  אבל 

כאן  וצעדו  הלכו  אבותינו  העבר.  עם  ההווה  ואת 
בנוף הזה, בגאיות האלה ובהרים הללו. הדרמות 
והאנושות  עמנו  של  בהיסטוריה  ביותר  הגדולות 
התרחשו פה במקום הזה, ולכן אנחנו מחברים גם 

את עברנו אל עתידנו וזו זכות גדולה מאד”.
וביטחון  חוץ  לענייני  בוועדה  להסדרה  קוראים 
השבוע  שהתקיימה  דיכטר  אבי  ח''כ  בראשות 
כי  הוועדה  לחברי  יש''ע  מועצת  נציגי  אמרו 
לאחר הפיגוע בעפרה יש שני חובות - הראשונה 
עצירת  והשנייה  ההתיישבות,  הסדרת  היא 
הביטחון  במרכיבי  המתוכנן  התקציבי  הקיצוץ 
שלמה  עציון  גוש  מועצת  ראש  בהתיישבות. 
נאמן: "אם אצלי במועצה דברים היו מתנהלים 
כך, היו אומרים שאני כנראה לא רוצה להיבחר 
לקחת  לחכים  קורא  אני  נוספת.  לקדנציה 
כי  המאחזים,  הסדרת  את  ולחוקק  אחריות 
איבי  הוצאת  אחריות.  לוקחת  לא  הממשלה 
כאלף  מעידה   - מת"ע  של  היום  מסדר  הנחל 
מנכ''ל  מ''מ  הממשלה״.  של  הכוונות  על  עדים 
לנושא  התייחס  דילמוני  יגאל  יש''ע  מועצת 
ואמר:  ביישובים  הביטחון  במרכיבי  הקיצוץ 
לקצץ  הולכים   2019 שבשנת  הודעה  "קיבלנו 
25% מתקני הגנת היישובים ועוד 20% ממרכיבי 
הביטחון ביישובים. דווקא לאור הפיגוע בעפרה 
ולאור האירועים האחרונים ביהודה ושומרון אנו 
חושבים שזה מהלך מסוכן לקצץ בחיילי הגנת 
בדיקה  לאחר  הביטחון.  ובמרכיבי  היישובים 
רק  יאפשר  מקוצץ  תקציב  כי  מצאנו  שלנו, 
מרכיבים  לקדם  ולא  הקיים  המצב  על  לשמור 
קוראים  אנו  לכן  מאויימים.  ביישובים  חדשים 
הקיצוץ  את  לעצור  מנת  על  לפעול  לוועדה 
ביהודה,  הביטחון  במרכיבי  המתוכנן  התקציבי 

שומרון ובקעת הירדן".
שבגוש  וגאו”ן  עוז  בשמורת  ארי  את  זוכרים 
עציון התקיים השבוע טקס הדלקת נרות חנוכה 
במצפה חדש שהוקם בידי פעילי תנועת “נשים 
בירוק” לזכרו של ארי פולד הי”ד. אירוע הדלקת 
הנרות התקיים במעמד בני משפחת פולד, אישי 
מייקל  השר  סגן  ובהם  התיישבות  ותומכי  ציבור 

במהלך  ביקורו  על  בהתרגשות  שסיפר  אורן, 
שפגש  החלוצית  הרוח  ועל  עציון  בגוש  היום 
רוח  כי  והצהיר  התחייב  אורן  המתיישבים.  אצל 
ובזירה  בכנסת  עשייתו  את  תלווה  זו  חלוצית 
הבאה  שבפעם  מתחייב,  “אני  הדיפלומטית: 
שיעלו תכניות מדיניות לדיון ישראל לא תציג את 
התפיסה שהייתה בעבר, תפיסה שבה גם לנו וגם 
להם יש זכות על הארץ. זכותנו על הארץ היא לא 
רק על כל מטר ועל כל סנטימטר בה, אלא גם על 

. 2 כל מילימטר” 
 2018 לשנת  האדם  זכויות  פרס  גדולה  זכות 
אחד  השבוע.  חולק  תרצו”  “אם  תנועת  של 
מהזוכים השנה בפרס הוא ארגון “מצילים ללא 
שומרון  ביהודה,  בשגרה  פועל  אשר  גבולות”, 
חירום שהגיעו  ומפעיל משלחות  הירדן  ובקעת 
מקסיקו  לירדן,  השאר  בין  בעולם  מקום  לכל 
בכל  אדם  כל  להציל  מטרה  מתוך  כורדיסטאן 
כי:  נכתב  לארגון  הפרס  בנימוקי  שהוא.  מקום 
“מצילים ללא גבולות” מגיב ראשון להציל חיים 
נמצאים  הארגון  מתנדבי  אסון.  מוכי  באזורים 
ראשונים בכל מקום, בין אם מדובר באסון טבע 
את  שייסד  לוי  אריה  הרב  חבלנית”.  פעילות  או 
כי:  בטקס  אמר  גבולות”  ללא  “מצילים  ארגון 
“כל מה שאנחנו רוצים זה לעשות טוב לחברה 
לאהוב  שלנו  הילדים  את  לחנך  ובעיקר  שלנו 
כל אחד ואחת. בזכות זה אני מאמין שהחברה 

. 3 הישראלית תהיה טובה יותר” 
השתתפו  מטיילים  מאות  החשמונאים  בעקבות 
בארמונות  בטיול  שעבר  בשבוע  חנוכה  במהלך 
בתי  דרך  הגיעו  הקבוצות  ביריחו.  החשמונאים 
“תרבות  וארגון  ועפרה  עציון  גוש  שדה  ספר 
סיירו בשלושת  . המשתתפים  4 יריחו”  ומורשת 
הארמונות של החשמונאים ובארמונו השלישי של 
עם  שמזוהה  האתר  באתר.  נמצא  אשר  הורדוס 
העיר  מרחב  בתוך  נמצא  החשמונאים  משפחת 
מיוחדים.  אישורים  מצריכה  אליו  והכניסה  יריחו 
האישור לטיול ניתן רק כמה ימים לפני חג החנוכה 
באתר  לבקר  מטיילים  למאות  התאפשר  וכך 

חשוב זה ברוח ימי החנוכה. 
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