
1  יש”ע שלנו 

יוכבד ה המיילדות,  בין  השוואה 
משה,  לבין  דחז”ל(  )אליבא  ומרים 
המיילדות  מתמיהה.  יותר  מעוררת 
מסכנות את עצמן בכדי להחיות את הילדים 
משה  מאוד”.  ויעצמו  העם  “וירב  ובזכותן 
רבינו עצמו נולד ונותר בחיים בזכות תעוזתן 
של יוכבד ומרים. אף אחד לא הטיל עליהן 
את המשימה הזו, הן התנדבו מתוך תודעה 
פנימית של מסירות נפש להצלת עם ישראל. 
לצאת  מה’  נדרש  כאשר  רבינו,  ואילו משה 
בשליחות למען הצלת עם ישראל, מתחמק: 
ובעצמו  בכבודו  ה’  תשלח”.  ביד  נא  “שלח 
פונה אליו, משדל אותו לקבל על עצמו את 
הגדולה שבשליחות האלוקית, והוא מסרב. 

עד כדי כך שה’ כועס: “ויחר אף ה’”. הרמב”ם 
אף”  “חרון  שלשון  נבוכים  במורה  כותב 
במקרא מצויה רק בהקשר של עבודה זרה. 
אך האם שסירובו של בא על רקע של עבודה 
זרה? והתירוץ הוא שסירובו של משה עלול 
שקוע  במצרים,  ישראל  עם  את  להשאיר 

במ”ט שערי טומאה. 
ומשה מתחמק. הייתכן שמסירות הנפש של 
אימו ואחותו לטובת עם ישראל לא חלחלה 
בהבדל  נעוצה  שהתשובה  נדמה  בנפשו? 
של  לשליחות  המיילדות  מעשה  בין  הגדול 
מסוכן  למבצע  התנדבו  המיילדות  משה. 
שנדבה  מי  כל  נפשות.  הצלת  של  ביותר 
ליבו לפעול למען הצלת ילדי עם ישראל - 
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ראשי  הכריזו  השבוע 
הכנסת  פיזור  על  הקואליציה 
בחודש  לבחירות  הליכה  ועל 
עשתה  הנוכחית  הכנסת  ניסן. 
ההתיישבות  עבור  רבות 
חשובים  נושאים  וקידמה 
קדימה.  אותנו  מצעידים  אשר 
פיזור הכנסת עלול לעצור שני 
הסדרת   – חשובים  מהלכים 
הריבונות  והחלת  ההתיישבות 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
אנחנו   – בישעמדה  השבוע 
באמצע הדרך, יש משימות גם 

לכנסת הבאה.
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מערכת הולכים לבחירות

ישעמדה

ארץ  שדולת  שקיימה  מיוחד  כינוס  באמצע 
בצלאל  וח”כ  קיש  יואב  ח”כ  בראשות  ישראל 
היישוב  למען  האחרון  שלישי  ביום  סמוטריץ’ 
הודעה  אחד  ברגע  התקבלה  בחברון,  היהודי 
בחדר.  היושבים  כל  של  הפלאפון  למכשירי 
כשהגיעה  בחדר,  דממה  השתררה  לרגע 
ראשי   – לה  ציפה  לא  שאיש  הבשורה 
הקואליציה החליטו שהולכים לבחירות. ברגע 
שכולם  למרות  בחדר.  השיח  השתנה  אחד 
ידעו שימיה של הכנסת קצרים, אף אחד לא 
חברי   – כולם  יום.  באותו  יגיע  שהקץ  שיער 
שאינם  הוועדה  ומשתתפי  עיתונאים  כנסת, 
נושאים תפקיד ציבורי – הופתעו באותה מידה.

יתקיים  הנראה  שככל  הליך  הכנסת,  לפיזור 
בימים הקרובים, ישנו השלכות רחבות. ישנם 
אשר  הפרק,  על  עומדים  אשר  רבים  חוקים 
באופן  ישפיעו  והם  בערפל  לוט  כעת  עתידם 
משמעותי על עתידה של ההתיישבות. על אף 
האחרונים  בחודשים  נעשים  אשר  הסקרים 
ושעוד יעשו בהמשך, אף אחד אינו יודע כיצד 
תיראה הכנסת הבאה. קל וחומר איך תיראה 

הקואליציה וכיצד תורכב הממשלה.
עליות  ידעה  אמנם  אשר  ה-20,  הכנסת 
רבות  ימין  מסיעות  מורכבת  הייתה  ומורדות, 
מהממשלות  אחת  את  והצמיחה  מאוד 
היא  ישראל.  מדינת  שידעה  ביותר  הלאומיות 
יד  שהולכים  רבים  חוקים  להעביר  הצליחה 
בישראל  הלאומית  העולם  השקפת  עם  ביד 
ובתוך כך שינתה את צורת החשיבה של רבים 
ממשרדי הממשלה – דבר אשר שווה לבדו את 
כהונתה של הכנסת הנוכחית. מדובר בתהליך 

החשיבה  את  לשנות  מטרתו  אשר  עומק, 
שדבקה במשרדי הממשלה ושאומרת שביום 
מן הימים מדינת ישראל תפנה את היישובים 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן ותצא מן האזור. 
ההשלכות של חשיבה כזו, הן אי קידום האזור 
בחיי  פגיעה  שגורר  סטטי  במצב  והשארתו 
למה  הרי  התושבים.  של  האזרחיים  יום  היום 
ממדינת  חלק  יהיה  שלא  באזור  להשקיע 

ישראל בעוד מספר שנים, חלילה. 
למשרדי  האחרונות  בשנים  סייענו  לכן, 
הממונים,  השרים  עם  יחד  השונים,  הממשלה 
תכניות  אותו.  ולפתח  האזור  את  לקדם  כדי 
בתחומים  הירדן  ובקעת  שומרון  ליהודה,  אב 
מים,  גז,  תחבורה,  כמו  חשובים  תשתיתיים 
חלק  הם  וכלכלה  סביבה  איכות  חשמל, 
כ-50  במשך  האזור  של  להפקרה  מהפתרון 
שנה. בעזרתה של הממשלה היוצאת הצלחנו 
ממשרדי  נרחב  חלק  של  השיח  את  לשנות 
ויש  התהליך  באמצע  אנו  אך  הממשלה. 
תהליך  של  שעצירתו  מכיוון  הלאה,  להמשיך 

שכזה תהווה בעיה גדולה מאוד.
עיקריים  מהלכים  שני  יש  הכנסת,  פיזור  עד 
הסדרה  בהקדם:  יעברו  כי  מקווים  אנו  אשר 
מספר  ישנם  הריבונות.  והחלת  ההתיישבות 
חוקים אשר מובילים את המהלך של החלת 
הריבונות. אנו זוכרים כיצד בבוקר בהיר אחד 
מנחם  הממשלה  ראש  החליט   1982 בשנת 
בגין להחיל את החוק הישראלי על הגולן, וכך 
הישראלי  החוק  הוחל  ערב  באותו  עוד  עשה. 
נפרד  בלתי  לחלק  בפועל  שהפך  הגולן  על 
בשבוע  היום.  עד  הריבונית  ישראל  ממדינת 

הבא אנו מציינים שנה להחלטת מרכז הליכוד 
יחליט  לתמוך במהלך להחלת הריבונות. אם 
על  הריבונות  את  להחיל  הממשלה  ראש 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות  מרחבי 

ירדן הוא יוכל לעשות זאת בזמן קצר. 
חקיקה  בהליכי  נמצא   2.0 ההסדרה  חוק 
ועדת  ידי  על  אושר  הוא  יותר.  אף  מתקדמים 
של  טרומית  קריאה  ועבר  לחקיקה  השרים 
כמו  כאן,  גם   .61 של  ברוב  הכנסת  חברי 
של  במעשיו  תלוי  הכל  הריבונות,  בהחלת 
את  להסדיר  שיחליט  ברגע  הממשלה.  ראש 

ההתיישבות – ההתיישבות תוסדר. 
להזדרז  יש  בחירות,  לפני  עומדים  כשאנו 
לקדם מהלכים מדיניים לאומיים, מכיוון שאיננו 
יודעים מה ילד יום. אנו מקווים כי הכנסת הבאה 
וגדולות  נרחבות  ימין  גם היא מסיעות  תורכב 
אשר יוסיפו להצמיח ולהגדיל את ההתיישבות. 
אך אל לנו לשקוט על השמרים, תושבי יהודה, 
שומרון ובקעת הירדן צריכים ללכת ולהצביע 
עבור מי שיקדם את האינטרסים שלנו. גם אם 
החוקים אשר עומדים ותלויים כעת לא יעברו 
להבטיח  חייבים  אנחנו  הכנסת,  לפיזור  עד 
ימין  קואליציית  הבאה.  בכנסת  יעברו  שהם 

חזקה תוכל להבטיח זאת. 
הקרוב,  הפסח  חג  בערב  ימים,  כ-100  בעוד 
אותנו.  שמחזק  מי  עבור  להצביע  כולנו  נלך 
ביהודה,  ההתיישבות  את  שמחזק  מי  עבור 
שומרון ובקעת הירדן ומצעיד אותנו קדימה – 

אל עבר הריבונות.  
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המשך דבר תורה מעמוד השער

אבל  מנהיגות,  מכונה  זה  בימינו  יהיה.  ברוך 
רבינו  משה  עצמו.  על  אדם  של  מנהיגות  זו 
נדרש למנהיגות מסוג אחר: לקחת אחריות על 
הובלת עם ישראל. לא כל אחד ראוי ומסוגל 
להוביל אומה. מנהיג של אומה יש רק אחד, 

וזקוקים לטוב ביותר. 
של  מהסוג  מנהיגות  שגילה  רבינו  משה 
מנת  על  המצרי  את  הרג  כאשר  המיילדות, 
היה  סבור  הישראלים,  מאחיו  אחד  להציל 
שהוא איננו מתאים להנהיג את כלל האומה. 
בכל  למשה  “הסיבה  הרמב”ן:  מסביר  מדוע? 
שלו[  הענווה   =[ ענותֹו  הזאת,  הסרבנּות 
הגדולה מכל האדם אשר על פני האדמה, שלא 
היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל המלך 
ישראל  על  ולא  שלחני,  ה’  לאמר  ושיתפאר 

להוציאם ממצרים ולהיות עליהם מלך”. משה 
הענו מסרב בגלל גודל המשימה. 

לשליחות  מרכיבים  שלושה  מונה  הרמב”ן 
הראשון,  רבינו.  משה  של  המנהיגותית 
בפני  הופעה   - המלך”  אל  ולדבר  “להתגדל 
מלכים. ייצוג עם ישראל בפני אומות העולם. 
תודעה   - ה’ שלחני”  לאמר:  “שיתפאר  השני, 
פנימית של שליחות אלוקית. אני פועל בשם 
להוציאם  ישראל  על  “ולא  והשלישי,  ה’. 
על  למלוך   - מלך”  עליהם  ולהיות  ממצרים 
על  ולהטיל  מעם  מורם  להיות  ישראל,  עם 
עם ישראל את מרותו, לדאוג לשלום האומה 

ולקידומה החומרי והרוחני. 
משה רבינו היה מודע למשבר הנורא הפוקד 
ואולי אף הכיר  את אחיו, הוא הכיר בסבלם, 

איש  שאין  במקום   “ חז”ל:  של  האימרה  את 
השתדל להיות איש”, אך סבר שזה נכון ביחס 
הגדולה  למשימה  ולא  המשימות  למרבית 
אחד  רק  שם  ישראל.  כלל  הנהגת  מכולן: 

מתאים. 
משה רבינו התרצה רק כאשר צּורף אליו אחיו 
אהרון. היתרון בהנהגה משותפת איננו חלוקת 
האחריות אלא איגום הכוחות. ישנה השלמה 
שלושה  תוך  כוחות.  מכפיל  שמהווה  הדדית 
עם  להצלת  שלמה  משפחה  מתגייסת  פרקים 
נפשן  את  שמוסרות  מיילדות  שתי  ישראל. 
מעם  מורמים  מנהיגים  ושני  הפרט,  להצלת 

להובלת האומה. 

מי אמר שאי אפשר לאסוף את הילד מהגן בכדור פורח?

במעלה לבונה 
תוכלו להיות 

מי שאתם!

מיליון ביהודה ושומרון
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ליהנות מפרטיות ומזמין אתכם להצטרף ל'ביחד'. אצלנו תוכלו ליזום 
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מדור
המייסדים

מראיינת: שרה אפללו
המשפחה  הם  מאיר  בר  ואריאלה  אבי 
בעלייה  כרמל  ליישוב  שעלתה  הראשונה 
וכך,  הרווקים.  קבוצת  עם  יחד  לקרקע 
אריאלה  איתנו  ישבה  אחד,  קריר  בערב 

וסיפרה לנו על תחילת הדרך.
תספרי לנו אריאלה, איך בכלל הגעתם לפה?

האמת לא מיד הגענו לכאן, זה קצת ארוך. לפני 
לא  כלום,  היה  לא  חברון  הר  באזור  שנים   39
שומם,  מאוד  היה  האזור  היום,  כמו  ערבים  היו 
ארבע.  קריית  עד  בודדים  מבנים  מכמה  חוץ 
מהם  חוץ  אבל  יתיר,  במחנה  ישב  יתיר  גרעין 
לכך  הביא  הזה  המצב  באזור.  יהודים  היו  לא 
שהתגבש גרעין התיישבותי בישיבת ניר בקרית 
ארבע, האידיאל היה להקים יישוב חקלאי מתוך 
אידיאל של עבודת האדמה ויישוב הארץ ולחזק 
כך  באזור,  יישובים  ידי  על  ארבע  קריית  את 
שקרית ארבע תהיה המרכז. כמו כן, ליצור רצף 
התיישבותי בין קריית ארבע לערד. הגרעין נקרא 
גרעין זיף והכוונה הייתה להקים את היישוב על 
הגבעה ליד צומת זיף. כשהיינו מאורסים הייתה 
הנחת אבן פינה עם הרב ליאור והרב ולדמן על 

הגבעה ליד צומת זיף.
וכמה  רווקים  צעירים  היו  שהתגבשה  בקבוצה 
יישוב  להקים  הייתה  המחשבה  נשואים.  זוגות 
חקלאי מתוך אידיאל של יישוב הארץ. היה צורך 
ירדו  רווקים  כמה  ולכן  חקלאית  הכשרה  לקבל 
לעצמונה בסיני ללמוד חקלאות והשאר נשארו 

בינתיים ללמוד בישיבה.
לאחר תקופה קיבלנו בשעה טובה אישור לעבד 
חלקות ליד ערד ולכן כל הגרעין )זוגות ורווקים( 
עזבו את הקרייה ואת עצמונה ועברנו לגור בערד. 
התנהל  וזה  בערד  שכונה  באותה  כולנו  גרנו 
כל  נוסעים  היו  הגברים  עירוני,  שיתופי-  כיישוב 
עבדו  נשים  כמה  ואפילו  בגד”ש  לעבודה  בוקר 
היינו  בשבתות  תקופה,  באותה  בשדות  איתם 
בכרמל  משותפת.  שלישית  סעודה  אוכלים 

שנה  ולאחר  נח”ל  היאחזות  זמן  באותו  הייתה 
בערד קיבלנו אישור לאזרח את היאחזות הנח”ל 

בכרמל )ולא את זיף כמתוכנן(.
האישור  קבלת  לאחר  לכרמל  כשהגעתם 

המיוחל, מה חיכה לכם פה?
חדר  משפחה  כל  קרוואנים,  קיבלנו  בהתחלה 
אחד וחדר האוכל היה משותף. לאחר 3 שבועות 
היאחזות  עבור  בדיוק  שבנו  לבטונדות  עברנו 
הנח”ל. אלו היו מבנים שמותאמים לחיילים ולא 
למשפחות. למשל, לא היה מטבח, החדרים היו 
בין  פתח  לעשות  צריך  והיה  מזה  זה  נפרדים 
חדרים כדי שזה יהיה בית. אנחנו קיבלנו מבנה 
שהיו בו 2 חדרים בשני הצדדים ובחדר האמצעי 
היה שירותים ומקלחת. בהמשך הצטרפה משפ’ 
טייכמן שגרה מולנו עם 3 חדרים בלי שירותים, 
כל  משותפים.  היו  והשירותים  המקלחת  אז 
פעם שהיינו צריכים בלילה לשירותים, קיווינו לא 
לפגוש את השכנים, זכורה לי גם שטיפת הכלים 

המשותפת במוצאי שבתות כחוויה נחמדה.
כמה משפחות הייתם בתקופת ההקמה?

היום  נמצאות  מהן  משפחות   11 היינו  כשעלינו 
קרה,  מנדל,  ברונר,  אדלר,  משפחות  ביישוב 
שטרן ורון צוראל ז”ל שהיה עדיין רווק. לאט לאט 

הצטרפו עוד ועלינו ל- 15-20 משפחות.
מוכרחים  היינו  קטן  יישוב  של  כזה  במצב 
החלטה  קיבלנו  למשל,  בשני.  אחד  להתחשב 
שהיישוב לא יישאר בלי מניין בשבתות וחגים. על 
לוח המודעות הייתה רשימת “אורחים / פורחים”, 
שם נרשמו מי שתיכנן לנסוע או אורחים צפויים. 
היה צריך לעשות תורנות על כל יציאה לשבת, אי 
אפשר היה להחליט בספונטניות שנוסעים, צריך 
להודיע מראש. מי שנסע שבת שעברה לא נוסע 

השבת. 
התחתנו  שרק  צעירים  זוגות  עצמנו  את  מצאנו 
וכבר עושים ליל הסדר בבית, זכור לי איך עשינו 

ביחד כל היישוב קניה מרוכזת של כלי פסח.
שלכם  הקרובה  והסביבה  המשפחות  בני  כיצד 

הגיבו על המעבר לכרמל?

קיץ  מחנה  של  הרפתקה  שזו  חשבו  ההורים 
“מתי  שואלים:  הזמן  כל  היו  במהרה.  שתחלוף 
אתם חוזרים?”, הם לא חשבו שיצא מזה משהו. 
היה להם  יצא מזה,  ומה  נצליח  דאגו מאוד אם 
שאנו  ראו  הם  לאט  לאט  המרחק.  גם  קשה 
התחילו  והם  זמני,  לא  שזה  והבינו  נשארים 

להעריך. 
כך האמינו אם  כל  לא  האמת, שכמו שההורים 
יקום או לא, גם אנחנו לא היינו בטוחים  היישוב 
שאנחנו באמת על המפה. זכור לי במיוחד סיפור 
שהמחיש את העניין: שכשעבדתי במעון ביישוב 
כל אחד  גילאי כמובן, את המשחקים  רב  )מעון 
תרם מהבית(, יום אחד הגיעה מפקחת המעונות 
אלינו  מגיעים  “אם  התרגשנו:  איך  זוכרת  ואני 

מהפיקוח אז אנחנו על המפה, אנחנו קיימים!”.
מה  ערד.  שבע,  באר  ירושלים,  את  לנו  יש  היום 

הייתה העיר שלכם?
ברור שחברון. היה “שלום”, עשינו קניות בקסבה, 
לקנות.  אותנו  והזמינו  שם  עמדו  הסוחרים 
משפחות חדשות שהגיעו לכאן הגיעו עם הובלה 
מחברון, גברים למדו שם נהיגה אפילו נעלי צעד 

ראשון לביתי קניתי שם.
בשלב הזה של הריאיון, אי אפשר שלא להיזכר 
ממקימי  שהיה  ז”ל  צוראל  רון  היקר  בחברנו 

היישוב, תוכלי לשתף אותנו בסיפור עליו?
רון... רון הגיע כרווק ליישוב. הוא לא הגיע איתנו 
השתלב  במהירות  אך  ניר,  ישיבת  של  מהגרעין 
היה  הוא  ביישוב.  מאוד  מרכזית  לדמות  והפך 
היה  היישוב.  וכמזכיר  השונות  בוועדות  פעיל 
טובה  ורוח  חיוך  עם  תמיד  דבר.  לכל  קשור 
ותמיד מוכן לעזור. היו לו המון רעיונות יצירתיים 
ליצירתיות  דוגמה  דברים.  ולקדם  לפתח  איך 
של  מטע   - הגד”ש  ליד  היה  שלו:  המדהימה 
מהצמח  הכין  ורון  אלוורה(  של  )סוג  “אגבות” 
הזה עציצים לקישוט ולמכירה. החתונה של רון 
ועטרה הייתה פה בכרמל, הייתה שמחה גדולה: 
הובילו אותם על הטרקטור ועגלה ואפילו השכן 
רון  במתנה.  כבש  להם  הביא  סולימאן  הבדואי 

אבי ואריאלה בר מאיר
כרמל 

משפחת בר מאיר המורחבת

שפחת בר מאיר
באדיבות מ
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היה  שלו  המוטו  לגינון.  היישוב,  לטיפוח  דאג 
להפריח את השממה. בין היתר, כשעבד בלולים 
המדבר,  ספר  בתוך  ליישוב  מזרחית  שנמצאים 

הוא נטע שם עצים ודאג שהאזור יהיה ירוק.
גם ביישוב יש הרבה נטיעות של רון. חשב על כל 
עליהם,  חשב  לא  אחד  שאף  הקטנים  הדברים 
חשוב  היה  ביישוב.  המשקעים  של  מדידה  כמו 
הדברים:  מכל  ארכיון  ולעשות  הכול  לשמר  לו 
צילומים, תמונות, החלטות חשובות, עלונים וכו’ 
כדי שיהיה מזכרת לדורות הבאים. רון היה קשור 
לכולם, זה רק מעט שבמעט, יש עוד הרבה כל 

כך מה לספר עליו.
מה אפיין במיוחד את תקופת ההקמה?

פעמיים  או  פעם  חברים  ואספות  דיונים  הרבה 
- שבועי שלנו.  בשבוע. זה היה הבילוי החברתי 
כל  על  להחליט  צריכים  והיינו  חדש  היה  הכול 
הפשוטים  מהדברים  ונושא,  נושא  כל  על  דבר, 
ועד דברים ברומו שלך עולם. ידענו שההחלטות 
על  לעתיד  גם  להשפיע  ויכולות  חשובות  שלנו 

אופי היישוב שנצמיח.
בנוסף, הרבה דברים היו משותפים: למשל פעם 
בשבוע יצא רכב לקניות מרוכזות )“ריכוז קניות”( 
או  ת”א  ירושלים,   – הגדולה  בעיר  היישוב  לכל 
באר שבע וביום יום יצא רכב לקניות מוצרי חלב 
וירקות בתנובה חברון ובשוק החברוני. משפחות 
כל  היישובי.  ב”ואן”  יחד  נסעו  לשבת  שנסעו 
שבת הייתה סעודה שלישית משותפת, בפורים 
סעודת פורים לכל היישוב, ביום העצמאות טיול 

משותף ועוד.
האם התקופה הזו זכורה לך כתקופה קשה?

זו לא זכורה כתקופה קשה. אמנם התנאים לא 
לימודים  על  ויתורים  לעשות  ונאלצנו  קלים  היו 
או על קשר עם משפחה וחברים - זה היה לפני 
עידן הפלאפונים והמחשבים - אבל היינו צעירים 
והיינו מוכנים לקשיים מתוך תחושה של שליחות, 

שברוך ה’ קיימת גם היום.
ככלל יש לנו זיכרונות טובים מאז בעיקר הודות 
לשותפות ולביחד. היינו מוכנים לקשיים: חשמל 
מתקן  היה  החמים  למים  מגנרטור.  רק  היה 

הנוהל  אז  המים,  ממגדל  הגיעו  המים  חימום, 
היה: או שאין מים או שאין חשמל, או שאין מים 
חמים. אני זוכרת אפילו פעם שנסענו עד קריית 
ארבע לחברים להתקלח. זה לא היה נעים ולא 
נח להיות בחושך ובקור, אך לא זכור לי תלונות. 

זה היה משהו שהתמודדנו איתו.
אומרת  היית  מה  אתגרים,  לנו  יש  היום  גם 

לצעירים של היום?
להיזהר  צריכים  קצת  אם  גם  פה,  חיים  אנחנו 
זה חשוב שנהיה פה,  פה,  אנחנו  יותר בדרכים. 
כאן הבית שלנו - אז אנחנו ממשיכים את החיים. 
למדנו  אבל  קשים,  יהיו  שלא  שנעדיף  כמובן 

שבכל מקום יש קשיים, אבל זה הבית שלנו. 
של  כרמל  על  לומר  לך  יש  מה  סיום,  לפני  רגע 

היום?
לקהילתי  משיתופי  שינויים:  הרבה  עבר  היישוב 
היישוב.  של  מההתפתחות  שמחים  אנחנו  ועוד. 
לטעמי, היישוב מעל ומעבר למה שציפינו, כמובן 

שתמיד יש לאן לשאוף.
ותיקים  בין  חיבור  מתפתח  ביישוב  רוקמים  ואיך 

לצעירים באופן בריא?
הסוד הוא להתייחס בכבוד לכל אדם. לחוש את 
לדעת  אז  שמשתנים  צרכים  יש  ואם  הצרכים, 
לשנות. הכול מתוך התחשבות וכבוד הדדי. מה 
כשהיו  שגם  זה  השנים  בכל  כרמל  את  שאפיין 
ויכוחים סוערים על נושאים חשובים – הם נעשו 
החלטה  שהתקבלה  וברגע  לשני  אחד  בכבוד 

דמוקרטית - כולם קיבלו אותה.
מה את מאחלת לכרמל ולכל הר חברון?

שכל היישובים יגדלו, שנגור פה בשקט ובשלווה, 
והמרץ  המשאבים  כל  את  להשקיע  שנצליח 
שלנו לדברים של בנייה ונעסוק בדברים טובים. 
שמחה  מתוך  ונכדים  בנים  פה  לגדל  ושנמשיך 

יחד עם קליטה גדולה בכל ההר.

הערב הראשון בכרמל

משפחת בר מאיר וילדיהם בימים הראשונים של היישוב

שפחת בר מאיר
באדיבות מ

שפחת בר מאירב
באדיבות מ
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mitnachlot.co.il רחלי ריין  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

סוף  נסעתי  מאז  שעות   24 כמעט  עברו  כבר 
סוף בוואדי חראמיה הביתה, בחושך, עם ילד 
אחד מאחור, ושמעתי בגלי צה"ל את השדרן: 
"ובינתיים, בשורות טובות מבית החולים 'שערי 
הפצועה  של  שהתינוק  מוסר  כתבנו   - צדק' 
בשבוע ה-31 להריונה, יולד בהצלחה" )ציטוט 
תהתה  שבתוכי  הפיזיותרפיסטית  מדויק(.  לא 
מי מהמאזינים מבין מה המשמעות של לידה 
בכזו  זאת  לבשר  אפשר  ואיך   ,31 בשבוע 
האבא.  עם  ומה  האמא.  עם  ומה  אופטימיות. 
ומה עם הפצועים האחרים ונפגעי ההלם, ומה 
לראשונה  עד  והיה  שכמעט  הבכור  בני  עם 

בחייו לפיגוע ירי.
עכשיו אני שוב בדרך, בחושך, נוסעת מהכיוון 
השני של ציר 60, דרך חווארה, כי זאת הדרך 
שכולם  יודעת  כבר  וסבתא,  מסבא  הביתה 
והלב  מזהיר,  לא  התינוק  של  שהמצב  יודעים 
מאחור,  ילדיי  שלושת  הפעם  עדיין.  כואב 
חגורים, הדלתות נעולות, ואני מתלבטת בדרך 
האם יספיק שאצעק "ראש למטה!", או שיהיה 
והאם  חגורות;  להם  ולפתוח  להסתובב  עליי 
מוסרי לבקש מהגדול לפתוח לקטנה או שזה 
מהלך שנדון לכישלון וימיט עליו ייסוריי מצפון 

לנצח אם אטיל עליו את המשימה.
אסון  למחרת  והצער,  השמחה  למרבה 
בצבא  מלאות  הדרכים  אתמול-  שהיה  כמו 
חשדנות  למצב  אותי  שמרגיעים  ומחסומים 

זהירה בלבד.
 -   16  ,15  ,14 לגיל  אותי  מחזירות  התחושות 
היתה  לא  בהן  שנים  אל-אקצה,  אינתיפאדת 
לתהות  הפסקנו  ולא  בטחון  היה  ולא  שגרה 
מה  טוב  טוב  וחישבנו  והתכוננו,  תורי.  מתי   -
להשמיד  עליי  כתבים  אילו  אחרינו,  נשאיר 
אותם  כשימצאו  בושות  יהיו  שלא  עכשיו 
יבכו,  כולם  איך  דמיינו  הטראגי.  לכתי  אחרי 
גם המנהלת, גם ההוא שאנחנו דלוקות עליו, 
הצחוקים  ואת  עלינו  יגידו  יפים  דברים  ואיזה 

בשבעה. זה לא היה דמיון פרוע, זה היה כל כך 
מי  ועם  איך  שמתכננים  כמו  למציאות,  קרוב 
נצא בחופש בגדול למחנה ולסמינריון הדרכה 

ולקייטנת איל"ן.
אלא שאז, אף פעם, ההגה לא היה בידיים שלי. 
והיום, מה שאשאיר אחריי אם חלילה אלך, נו, 
היום אני לא מסוגלת אפילו לדמיין את זה בלי 
שיעבור רעד בגופי, ומה שאני עלולה לאבד... 
אלף  אז,  כמו  הכתב.  על  להעלות  רוצה  לא 
תרחישים אפשריים מתגלגלים בראש בניסיון 
התרגשות  שום  כאן  אין  אבל  מוכנה,  להיות 
רק  לאסון,  שיהיה  הרואי  מאפקט  ילדותית 
מתח מפני הלא-בלתי-נודע, ואמונה שגם זה 

יעבור. בתקווה שלא יעבור אל הילדים.



נר שמיני של חנוכה
חוזרים מירושלים

מהמחזמר "צלילי המוזיקה"
שראיתי כבר פעמיים.
לך זאת פעם ראשונה

ואתה עדיין נרגש,
הצגה מקצועית, וישבנו
בשורה הראשונה ממש.

מצאתי ביוטיוב את פס-הקול
של ההפקה מתשעים וחמש

עם חני נחמיאס, וכל הדרך שרנו
בקולי קולות בלי להתבייש.

רבע שעה לפני הבית,
אורות אדומים, מאטים

ארבעה אמבולנסים, רכבים צבאיים
ולוחמים אל הצומת רצים.

אני, ילדת אינתיפאדת אלפיים
יודעת כבר מה זה אומר,

אתה בן שמונה, עוד מעט תשע,

במושב האחורי מזמר.

אני מנסה לברר אם נוכל

להמשיך בנסיעה בקרוב

איך עושים את זה בלי להפחיד גם אותך?

כבר הבנת שמשהו לא טוב.

בשמשה הקדמית דלתות נפתחות,

אלונקה מוכנסת פנימה,

באלפיים היה בזה משהו מסעיר,

אבל היום אני אמא.

אתה סקרן ושואל שאלות נבונות

ומקשיב ומביע דעה,

מסבירה בצורה עניינית ומרוככת

מה שאולי קרה.

אני לא מסבירה שלולא התעכבנו

בשתי דקות, לא יותר,

יכולנו אנחנו עכשיו להיות

באמבולנס הממהר.

נתחיל בשיעור הראשון, בני הקט,

כמו בכל התחלה,

כשקוראים מתחילים באל"ף-בי"ת,

כשיורים מתחילים בתפילה.

כעבור שעה הציר נפתח,

אני מתחילה בנסיעה,

אתה גמור מעייפות והתבגרות

מהירה מדי, תוך שעה.

איך עושים שלא תהפוך גם אתה

לילד-פוסט-טראומת-שטחים?

תום של ילדות ושינה מתוקה,

דברים שאותי משמחים.

תום
ילדות
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מה יקרה
“הבלתי רשמיים” ומפגש עם הבמאי בהר חברון / כ”ה בטבת 2 בינואר

יוצר הלהיט  הוא סרטו הראשון של  זהו  אלירן מלכה.  ומפגש עם הבמאי  “הבלתי רשמיים”  הקרנת הסרט 
“שבאבניקים” – דרמה קומית סוחפת בכיכובו של קאסט שחקנים יוצא דופן ובראשם שולי רנד, בתפקיד אדם 

אחד שרצה שינוי קטן, ושינה מדינה שלמה. בשעה 20:00 בבניין המועצה במיתרים. מחיר: 20 ₪. 
לפרטים והרשמה:  02-9969164

להקת “שחרי” באריאל / כ”ב בטבת 30 בדצמבר
להקה  במופע  “שחרי”  הנשים  להקת 
“נשים שרות חיים” בהיכל התרבות אריאל. 
הפקה, עיבוד וניצוח – אביטל כלפה. בשעה 
60 ₪. לפרטים  21:00. מחיר ביום המופע: 

והרשמה: 03-9083333

טיול בוואדי עוג’ה / כ”ו בטבת 3 בינואר
בשני  לטיול  כולם  את  מזמין  עציון  גוש  שדה  ספר  בית 
בוואדי  המזרחי  שביל  מתוך  קושי  דרגות  בשני  מסלולים 
עוג’ה. המסלולים: מיטיבי לכת: מצפור קידה-נחל רשאש-

עינות פצאל-ברכת פצאל. אוהבי לכת: נחל רשאש-עינות 
פצאל-ברכת פצאל. לפרטים והרשמה: 02-9935133

רביעי | 2 בינואר

ממשיכים בדהירה!

 ּכרם ֵרעים.קהילה חדשה.בית חדש.    

חד משפחתידגם מוסקט
147 מ"ר 

דו משפחתי
114 מ"ר  דגם שרדונה

ציונות לא חייבת 
להיות בשחור לבן.

שלב ב׳ יוצא לדרך

בימים אלה מתפתחת קהילה חדשה ומגוונת בכרם רעים 25 ק״מ ממודיעין. 
 בית צמוד קרקעבתים צמודי קרקע במחירים אטרקטיבים, הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.

₪ 1,116,000 החל מ-

מדד 10.18
מוד 

צ www. k e r e im . c o . i l 052-566-5993 )הראל( • 

כרם רעים
א ב ה ר  ו ד ה
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ישראל  ארץ  שדולת  ולתמיד  מאז  חברון 
בראשות ח״כ יואב קיש וח״כ בצלאל סמוטריץ’ 
ומחוייבות  הזדהות  תמיכה,  כנס  היום  קיימה 
כיבד  הכנס  את  בחברון.  היהודי  היישוב  עם 
בנוכחותו יו״ר הכנסת ח״כ יולי יואל אדלשטיין 
יו״ר  רשויות,  ראשי  כנסת,  חברי  שרים,  לצד 
המינהלת  ראש  דורני,  חננאל  יש״ע  מועצת 
אברהם בן יוסף, אורית  המוניציפאלית בחברון 
את  פתח  קיש  יואב  ח״כ  רבים.  ועוד  סטרוק 
את  לחזק  מחויבות  לנו  “יש  ואמר:  הכינוס 
השורשים של העם היהודי בחברון. הבית הזה 
כשליחים.  היהודי  היישוב  תושבי  על  מסתכל 
את  להאריך  אם  להחליט  צריך  דצמבר  בסוף 
המנדט של TIPH ואני רוצה להוציא קריאה - 
הגיע הזמן לשלוח אותם חזרה למדינות מהם 
יו״ר  באו. הם לא עושים שום דבר חוץ מנזק”. 
כדי  כאן  “התכנסנו  אדלשטיין:  הכנסת יולי 
לחזק את חברון של כולם, כי רק שלטון שלנו 
יבטיח לה את הסטטוס שהיא ראויה לו - חברון 
עיר האבות של כולם. רק אנחנו יכולים לפתח 

. 1 את חברון של דו קיום” 
הבינוי  שר  סייר  השבוע  לריבונות  מצטרפים 
והשיכון יואב גלנט לצד ראש המועצה האזורית 
כדי  המועצה  ברחבי  נאמן  שלמה  עציון  גוש 
לרשימת  מצטרף  גלנט  התושבים.  את  לחזק 
חברי כנסת ואישי ציבור בולטים אשר מצהירים 
על תמיכה בהחלת הריבונות ביהודה, שומרון 
ובקעת הירדן. השניים ביקרו בין היתר בחלקה 
91, בה מתגוררות כיום 15 משפחות המפונות 
משכונת נתיב האבות שביישוב אלעזר. שלמה 
יואב  לשר  להודות  רוצים  “אנחנו  אמר:  נאמן 
גלנט שהגיע לגוש עציון. שמחנו לשמוע שגם 
תב”ע  בתכנון  רואים  והשיכון  הבינוי  במשרד 
לנתיב האבות פתרון ערכי, ציוני ומוסרי. הסדרת 
חייבת  ריבונות  מהחלת  כחלק  ההתיישבות 

להתבצע באפיק החקיקתי בכנסת ובממשלה. 
כל  מעל  שניתנו  שההבטחות  מצפים  אנחנו 
במה יקוימו ושתושבי יהודה ושומרון בכלל וגוש 
עציון בפרט ייהנו כמו שאר האזרחים במדינת 

. 2 ישראל מזכויות אזרח בסיסיות” 
מירי  והספורט  התרבות  שרת  הזדהות  ביקור 
גבעת  בצומת  השבוע  בתחילת  ביקרה  רגב 
צה”ל  חיילי  שני  נרצחו  שם  שבבנימין,  אסף 
בפיגוע הירי ובצומת עופרה, שם נפצעו מספר 
גם  ממנו  שכתוצאה  נוסף  בפיגוע  אזרחים 
הי”ד.  עמיעד-ישראל  התינוק  מפצעיו  נפטר 
מועצת  ראש  בליווי  שקיימה  הסיור  במהלך 
שי  אל  בית  מועצת  וראש  גנץ  ישראל  בנימין 
את  נעניש  אם  “רק  רגב:  השרה  אמרה  אלון, 
באמצעות  בעוצמה  משפחתם  ובני  המחבלים 
בתיהם  הריסת  גם  היתר  בין  הכוללים  כלים 
הזה  הדבר  ההרתעה.  את  נחזיר  גירושם,  וגם 
הוכיח את עצמו בעבר ואין סיבה שלא יצליח גם 
עכשיו”. השרה רגב השתתפה גם בטקס הסרת 
שני  עם  המתחדשת  לעמונה  בכניסה  הלוט 

. 3 הסבים של התינוק עמיעד-ישראל איש-רן 
הכנסת  של  הכספים  ועדת  מיגון  מתקצבים 
אישרה השבוע את התקציב למיגון אוטובוסים 
הירדן.  ובקעת  שומרון  ביהודה,  והסעות 
 15 סך  על  אושר   2018 לשנת  התקציב 
מיליון ש”ח,  בכ-40  ולשנה הבאה  מיליון ש”ח, 
מוטי  ח”כ  הבא.  המדינה  לתקציב  שייכנסו 
יוגב, שהשתתף בהצבעה, בירך על ההחלטה: 
בוועדת  ההתנגדות  הוסרה  טובה,  “ בשעה 
להשלמת  ש”ח  מיליון   15 ואושרו  הכספים 
להסעת  לאוטובוסים  הניוד  מיגון  תקציב 
ושומרון  ביהודה  ציבורית  ותחבורה  תלמידים 
2018. זכיתי להשתתף בהצבעה והחל  לשנת 
משנת 2019, מיגון הניוד יתוקצב בכ-40 מיליון 

ש”ח כל שנה, בשורה בתקציב המדינה”.

תערוכה עתיקה בסוף החודש תיפתח במוזיאון 
“ממצאים  תצוגת  בירושלים  המקרא  ארצות 
הציבור  לעיני  לראשונה  תביא  אשר  אבודים”, 
ארכיאולוגיים  ממצאים  של  שורה  הרחב 
ידי  על  ונתפסו  עתיקות  שודדי  ידי  על  שנגנבו 
יחידת קמ”ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי בין 
ושומרון.  יהודה  באזור  היום  ועד   1968 השנים 
נדבך  מהווים  אשר  פריטים  באלפי  מדובר 
חשוב להבנת ההיסטוריה של המזרח הקרוב 
זה  לאזור  הוברחו  מהממצאים  חלק  הקדום. 
באופן  נחפרו  וחלק  שכנות,  בארצות  ומקורם 
בלתי  לנזק  הגורמים  ושיטות  בכלים  חוקי  לא 
משמעות  בעלי  ארכיאולוגיים  לאתרים  הפיך 
התצוגה   . 4 המקומית  למורשת  היסטורית 
שרת  במעמד  מיוחד  באירוע  תפתח  החדשה 
הרב אלי  רגב, סגן שר הביטחון  מירי  התרבות 
בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  דהן,  בן 
כמיל אבו רוקון, ראש המנהל האזרחי  האלוף 
ארכיאולוגיה  קמ”ט  אחוות,  בן-חור  אלוף  תת 
מנכ”ל  היזמי,  חנניה  ושומרון  יהודה  לאזור 
רשות העתיקות ישראל חסון ומנכ”לית מוזיאון 

ארצות המקרא אמנדה וייס. 

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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nadav@myesha.org.il 052-5665052 עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: אלי סבתי, חיים צח, דוברות בית הנשיא, אבי אוחיון/לע"מ, דוברות המנהל 
האזרחי, מירי צחי, און שעיבי, ברק גולדברג הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 

לתגובות:  Lishka@myesha.org.il  •  אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l

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* 


