
1  יש”ע שלנו 

אין "א מיוחדת.  מישהי  לא  ני 
רקע  ולא  מיוחדים  כחות  לי 
יוצא מן הכלל. אני כמו כולם 
זה".  את  לעשות  צריך  היה  מישהו  אבל 
מפגשים  בשני  שמענו  הנ"ל  המשפט  את 
מסע  במסגרת  שקיימנו  מיוחדים  מאד 
"בשביל הרוח". המפגש היה עם שתי נשים 
מהשומרון, כל אחת ביישובּה. מפגש אחד 

התקיים בגבעות באיתמר והשני בעמיחי.
נוסף  פן  בנו  האירו  איתן  והשיחה  המפגש 
מהלך  בכל  ישראל  בני  נשות  של  בחלקן 

הגאולה ממצרים. 
את  מוצאים  אנו  בחז"ל  והן  בתורה  הן 

ההתייחסות למסירות הנפש של נשות בני 
"בזכות  הילדים",  את  "ותחיינה  ישראל. 

נשים צדקניות" ועוד כהנה וכהנה. 
היא,  הפשוטה  ההבנה  שבעולם,  בנוהג 
נשים מאוד מיוחדות  היו  שבאותה תקופה 
זאת  לציין  לנכון  רואים  וחז"ל  שהתורה 
באופן בולט. המפגשים שציינתי בהתחלה, 
הכתובים  להבנת  ופנימי  נוסף  אור  שפכו 
מסתכמת  אינה  זו  הבנה  חז"ל.  ודברי 
תקפה  היא  אלא  מצרים  יציאת  לתקופת 

וקיימת מאז ועד היום. 
המלווה  והצוות  הישיבה  בחורי  אסביר, 
שעלו  העוצמות  נוכח  נדהמים  ישבו 

על הפרשה - וארא
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זמני השבת

ביהודה  החקלאיות  הוועדות  איגוד 
שנות  באמצע  הוקם  ושומרון 
הוגדרה  הרשמית  ומטרתו  ה-80 
הפלסטינים”.  בחקלאים  “תמיכה 
אשר  מסודר  בארגון  מדובר  בפועל, 
הנמצאים   C שטחי  על  משתלט 
מתכנית  כחלק  ישראלית  בשליטה 
סלאם פאייד שהצגנו פה בחודשים 
את  מציגים  אנו  הפעם  האחרונים. 
הנתונים המדויקים של ההשתלטות 
הארגון.  של  הכספי  המימון  ושל 
אזהרה  תמרור   – בישעמדה  השבוע 
שלישי מתוך “מכים שורשים” - דו”ח 
ההשתלטות  בנושא  רגבים  תנועת 
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מתוך “מכים שורשים” - דו”ח תנועת רגבים  תמרור אזהרה שלישי
C בנושא ההשתלטות החקלאית על שטחי

ישעמדה

מסכמים  השבוע  מביאים  שאנו  הנתונים 
איגוד  של  המרכזית  הפעילות  היקף  את 
ושומרון,  ביהודה  החקלאיות  הוועדות 
השנתיים  הסיכום  דו"חות  מתוך  ונדלו 
 .UAWC המפורסמים באתר האינטרנט של
מצד  ההצהרות  והן  בשטח  הממצאים  הן 
בכירי הארגון מלמדות כי מרבית העבודות 
החקלאיות מתבצעות בשטחי C הנמצאים 

בשליטה ישראלית מלאה. 
הקימו  העצומים,  המיזמים  את  לממן  כדי 
היקף  רחב  מנגנון  החקלאיות  הוועדות 
מקצתם  עובדים;  ממאה  יותר  הכולל 
נקודות  באיתור  העוסקים  שטח,  אנשי 
בהכוונתם  'חקלאים',  בגיוס  אסטרטגיות, 
ובתיאומים למיניהם, ומקצתם אנשי משרד, 
ועל  והתומכים  הכספים  גיוס  על  האמונים 

מדיניות הארגון.
ידי ממשלות  על  היקף המימון של הארגון 
כ-45,600,000  על  עומד  מאירופה  זרות 
יורו,  מיליון  כ-16  האירופי  )האיחוד  יורו 
מיליון  כ-20  ברמאללה  הולנד  נציגות 
קרן  בשיתוף  הגרמני  החוץ  משרד  יורו, 
Medico כחצי מיליון יורו, ממשלת ספרד 
כ-400  צרפת  ממשלת  יורו,  אלף  כ-180 
אלף יורו, UNOCHA כמיליון יורו, ממשלת 
NPA כ-3.5 מיליון יורו, קרן  נורווגיה וארגון 
 Grassroots ו-  יורו  מיליון  כ-4   Oxfam

international )GRI( כ-130 אלף יורו(.
שנות  באמצע  הוקם  הוועדות  איגוד 
“תמיכה  הוגדרה  הרשמית  ומטרתו  ה-80 
מקימיו  אולם  הפלסטינים”,  בחקלאים 
ארגון  עם  בעקיפין  או  במישרין  מזוהים 
‘החזית העממית לשחרור פלסטין’ – ארגון 
פיגועים  שביצע  חילוני-לאומי  חמוש  טרור 
האחרונות  השנים  ב-40  יהודים  נגד  רבים 
רצח  בלוד,  התעופה  בשדה  הטבח  )כולל 
התאבדות  ופיגועי  זאבי  רחבעם  השר 

בשנות האלפיים(. 
מנסים   UAWC והן  העממית  החזית  הן 
כדי  ביניהם  הפנימי  הקשר  את  לטשטש 
של  תדמית  האזרחיים  לגופים  להעניק 
כוונות  ללא  הפועלים  עצמאיים  גופים 
רווח, ועם זה יש עדויות ברורות על הקשר 
אלו:  גופים  בין  והפיננסי  האידאולוגי 
במסמך ארגוני פנימי שנכתב לארגון הסיוע 
כי  נקבע   1993 בשנת   USAID האמריקני 
ארגון  של  החקלאית  “הזרוע  הוא   UAWC
החזית העממית לשחרור פלסטין”. כמו כן 
 UAWC את  הגדירה  עצמה  פת”ח  תנועת 

סניף של החזית העממית. 
 UAWC-ה בין  הקשר  נמשך  היום  גם 

לחזית העממית, המוגדרת ארגון טרור גם 
בארצות הברית ובאיחוד האירופי, ובכירים 
בחזית העממית שימשו בתפקידים בכירים 
באיגוד הוועדות. אחד הארגונים האירופיים 
הוועדות  איגוד  בפעילות  כלכלית  התומך 
 NPA )Norwegian הוא  החקלאיות 
People‘s Aid(, ארגון נורווגי הרואה עצמו 
ולחיזוק  דמוקרטית  חברה  לבניית  “מחויב 
בחייהם”,  לשלוט  אנשים  של  יכולתם 
ומגדיר עצמו ארגון בלתי פוליטי אף שאינו 
“תומך  הוא  לכך  בהתאם  בדעותיו.  ניטרלי 
או  חלשות  אוכלוסיות  המייצגים  בארגונים 
לבעלי  מתנגדים  הם  אם  ובייחוד  פגיעות, 
באיגוד  ורואה  איתם”,  בסכסוך  או  הכוח 
משותפיו  “אחד  החקלאיות  הוועדות 

בפלסטין”. 
NPA, הנתמך זה שנים רבות על ידי ארגון 
 ,USAid הממשלתי  האמריקאי  הסיוע 
נתבע בשנת 2017 על ידי משרד המשפטים 
האמריקני כתומך בטרור ואף הואשם בכך. 
 ,2018 באפריל  לסיומו  שהגיע  במשפט, 
בחמאס  באירן,  תומך  שהוא  הארגון  הודה 

ובעוד כמה ארגוני טרור. 
 NPA קיבל  עתה  ועד  מ-2016 
)כ3,320,000  נורווגי  כתר  כ-32,000,000 
התחייבות  )מתוך  נורווגיה  מממשלת  יורו( 
הכול(  בסך  נורווגי  כתר  ל-50,000,000 
הוועדות  איגוד  עם  משותף  מיזם  בעבור 

החקלאיות.
של  המעורבות  את  מוכחים  אלו  נתונים 
בשטחי  הרש"פ  בפעילות  זרות  ממשלות 
זו  פעילות  ישראל.  עם  תיאום  ללא   C
הבינלאומיות  ולהבנות  להסכמים  מנוגדת 
 ,   C בנוגע לאחריות הישראלית על שטחי 
המשך  את  למנוע  ישראל  ממשלת  ועל 

השתלטות עויינת זו. 

טיוב ושיקום 
קרקע

הכשרת דרכים 
חקלאיות

טראסות וקירות 
תמך

הכשרת מקורות 
מים

הקמת תשתית 
צנרת מים 

מרכזית

מערכות השקיה

153 מ"ר19 ק"מ---101 יח'3 ק"מ150 דונם2013

3777 מ"ר62 ק"מ8 בריכות אגירה6658 מ"ר110 ק"מ500 דונם2014

15 בריכות אגירה286 יח'280 ק"מ4091 דונם2015
286 בורות מים
729 מיכליות

---21 ק"מ

11 מעיינות95,000 מ"ר105 ק"מ1900 דונם2016
90 מיכליות מים

8000 מ"ר62 ק"מ

1 מגדל מים 13,233 מ"ר75 ק"מ978 דונם2017
2 מעיינות

4 מאגרי מים

3100 מ"ר---

הוקם  הוועדות  איגוד 
באמצע שנות ה-80 ומטרתו 
"תמיכה  הוגדרה  הרשמית 
הפלסטינים",  בחקלאים 
אולם מקימיו מזוהים במישרין 
או בעקיפין עם ארגון 'החזית 
פלסטין'  לשחרור  העממית 
חילוני- חמוש  טרור  ארגון   –

רבים  פיגועים  שביצע  לאומי 
השנים  ב-40  יהודים  נגד 
הטבח  )כולל  האחרונות 
רצח  בלוד,  התעופה  בשדה 
ופיגועי  זאבי  רחבעם  השר 
התאבדות בשנות האלפיים(.
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 תמרור אזהרה שלישי
המשך דבר תורה מעמוד השער

ההתמודדויות,  אחד  מצד  הנ"ל.  מהשיחות 
גבול  ללא  והביטחון  האמונה  שני  ומצד 
ומידה בהנהגת ה' יתברך. גם כשלא הולך לפי 
עצומים  משאבים  כשמשקיעים  גם  התכנון, 
לא   - מאכזבת  עד  דלה  התוצאה  ולכאורה 
וממשיכים  ידיים  מרימים  לא  מתייאשים, 
ומחנכים  מגדלים  כיצד  ולהיבנות.  לבנות 
ילדים במציאות לא פשוטה וכיצד רואים כל 

קושי כמדרגה להתקדם ולעלות. 
הייתה  התשובה  הכוחות?  מהיכן  לשאלתנו 
על  דברו  שתיהן  וענווה  בצניעות  זהה: 
פשוט  אלא  מיוחדים  כוחות  אלו  שאין  כך 
האמונה בצדקת הדרך והשאיפה לעשות את 

מה שהקב"ה דורש מכל אחד ואחד מאתנו. 
אני סבור שאם היינו שואלים את שפרה ופועה 
או את כל אחת מנשות בני ישראל ש"בזכותן 
הייתן מסוגלות? מה  – איך  יצאנו ממצרים" 
עלינו  מסתכלות  היו  הן  הכח?  את  לכן  נתן 
הכוונה?  למה  בשאלה:  ועונות  תמה  במבט 

ברור שכך צריך היה להיעשות. 
דבקות  של  חיים  אמונה,  של  חיים  כשחיים 
בריבונו של עולם, כשרוצים למלא את רצונו, 
מעשים כאלו נובעים מתוך ה-ד.נ.א שהאדם 

גדל עליו. 
בשתי השיחות עלתה הנקודה שאל לנו לחיות 
גבוה,  לשאוף  צריכים  אנו  בינוניים.  חיים 

נמצאים מכח  אנו  לא להסתפק במקום שבו 
לטפס  הזמן  וכל  יעדים  להציב  אלא  ההרגל 
קוראים  אנו  בהם  אלו  בשבועות  ולהגביה. 
להתחבר  עלינו  מצרים  יציאת  בפרשיות 
לכוחות הנלמדים מפרשיות אלו. לחפש מהי 
המשימה של כל אחד ואחת מאתנו. להגביה 
צומת  בכל  לקומה  מקומה  ולטפס  מבט 

וצומת במהלך חיינו. 
"לעולם  חז"ל:  בדברי  נוספת  הבנה  זו  אולי 
חייב אדם להרגיש את עצמו כאילו הוא יצא 

ממצרים". הלוואי ונזכה. 

מי אמר שאי אפשר לאסוף את הילד מהגן בכדור פורח?

במעלה לבונה 
תוכלו להיות 

מי שאתם!

מיליון ביהודה ושומרון

הצטרפו גם אתם למעלה לבונה, יישוב קהילתי דתי ותיק המאפשר לכם 
ליהנות מפרטיות ומזמין אתכם להצטרף ל'ביחד'. אצלנו תוכלו ליזום 
ולנוח. פרויקטים משמעותיים, או סתם לשבת מול נוף עוצר נשימה 

office@shorashim-nadlan.co.il
www.amana.co.il | מרכז מידע אמנה 1-800-260-240 | משווק: 074-7579325
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כתבה: נעמה זלינגר

“בדרך לכאן נתקלנו במקרה מצער מאד בחדר 
המיון”, מספרת לי תמר אלרם בדקות הראשונות 
את  ניגבתי  “דמעתי,  מוסיפה  ומיד  לפגישתנו, 

העיניים כדי שהאיפור לא יימרח לי, ובאתי”.
בית החולים  היא מנהלת   )46( ד”ר תמר אלרם 
היישוב  תושבת  בירושלים,  הצופים  הר  הדסה 
לחמישה.  ואם  לדניאל  נשואה  שבבנימין,  אלון 
בילדותה.  ארצה  שעלתה  אנגליה  ילידת  היא 
את ניהולו של בית החולים בבירה קיבלה לידיה 
ובעלת  נשים,  ברפואת  מומחית  היא  שנה.  לפני 
מאוניברסיטת  ציבורי  מינהל  בתחום  שני  תואר 

הרווארד.
כשאני שואלת אותה איך הגיעה לתפקיד מנהלת 
בחיוך:  משיבה  היא  בבירה,  מרכזי  חולים  בית 
בכל  שאלה  אותה  את  עצמי  את  שואלת  “אני 
בוקר. סתם, אני מתלוצצת. התשובה האמיתית 
היא שהכל זה שלב-שלב. כאשר פרופסור זאב 
רוטשטיין, מנכ”ל המרכז הרפואי הדסה, הציע לי 
לבוא ולנהל את הדסה הר הצופים, זה מאד קסם 
לי. הרגשתי שצברתי המון ניסיון במסגרת תפקידיי 
הקודמים. אני חושבת שנגעתי בשלוש הזרועות 
החשובות בעולם הניהול הרפואי. זרוע אחת היא 
זרוע  המשרד.  מנכ”ל  כעוזרת  הבריאות,  משרד 
במסגרת  הציבוריים,  החולים  בתי  של  שנייה 
עין  הדסה  החולים  בית  מנהל  כסגנית  תפקידי 
כרם, וזרוע שלישית כסגנית רופא מחוזי בקופת 
החולים ‘מאוחדת’ וניהול בית החולים משגב לדך 
ששייך לקופה. כל התפקידים האלו נתנו לי כלים 
 משמעותיים שמשרתים אותי בתפקידי הנוכחי”.

את בית החולים משגב לדך ניהלה אלרם במשך 
לשוב  החליטה  להדסה  וכשנקראה  שנתיים, 

למקום בו החלה את דרכה המקצועית.
הזאת  הנפלאה  ההזדמנות  את  לקחת  “בחרתי 
למקום  מגיעה  שאני  הבנתי  בחלקי.  שנפלה 
שיש הרבה מה לעשות בו. זה מקום של אנשים 
המקום  את  שיובילו  אותם,  שינהלו  שרוצים 
לתנופה אמתית. מקום שיש לי בו שותפים לרצון 
שנצליח. מקום שההנהלה היא הנהלה קשובה, 
רגישה ומאפשרת. מקום שמנהלי המחלקות הם 
איכותיים, כי זה חלק מהדי.אן.איי של הדסה. ככה 
הגעתי לתפקיד ואני מרוצה מכך כל יום, אני לא 
הביתה  חוזרת  אני  יום  כל  לשנייה,  משתעממת 

ואומרת לעצמי “איזה עבודה כיפית יש לי”.
מתי ידעת שתהיי רופאה?

מאד  בגיל  רופאה  להיות  רוצה  שאני  “החלטתי 
על  ספרים  קוראת  שהייתי  זוכרת  אני  צעיר. 
אחיות, רופאים ובתי חולים, ותמיד הייתה לי חיבה 
אני  לי.  קוסם  זה  היום  ועד  לי,  זה קסם  לתחום. 
אדם מאד משימתי, החלטתי שזה מה שאני רוצה 

לעשות והלכתי על זה”.
למה דווקא רפואת נשים?

הסבבים  אחרי  בחרתי  בגינקולוגיה  “בהתמחות 
כשנכנסתי  הרפואה.  ללימודי  החמישית  בשנה 
רוצה  שאני  מה  שזה  הבנתי  ישר  לידה  לחדר 
לעשות. אני עצמי הייתי אז בתקופה של הריונות 
חלק  להיות  כאישה  שיא  לי  הרגיש  וזה  ולידות, 

מלידות של נשים אחרות”.
 תמיד עם עיניים פקוחות

לאחר סיום ההתמחות הארוכה ברפואת נשים, 
בחרה אלרם לחשב מסלול מחדש.

“מאד אהבתי את התחום, אבל אני תמיד אוהבת 
אז,  עצמי  את  שאלתי  נוספות.  אופציות  לשקול 
בחדר  בכירה  רופאה  אהיה  חיי  כל  הלאה?  מה 
לידה? אולי יש עוד דברים שאני יכולה לעשות?”, 
היא נזכרת. “אנחנו מאמצים שינויים והזדמנויות 
כי  או  הזדמנות,  חיפשנו  כי  או   - סיבות  משתי 
שתמיד  מאמינה  אני  לכן  במקרה.  בה  נתקלנו 
עירניים  להיות  פקוחות,  עיניים  עם  להיות  צריך 
להזדמנות שתצוץ מעבר לפינה. לעולם הניהול 
הגעתי יחסית במקרה. היה לי ריאיון לתכנית של 
קרן וקסנר והתקבלתי. מצאתי את עצמי לומדת 
ברית,  בארצות  ציבורי  במינהל  השני  לתואר 
מרתקת.  שנה  הייתה  זו  עיניי.  נפקחו  ופתאום 
את  ומפעיל  מאתגר  תחום  זה  שניהול  הבנתי 

המוח. הוא כל הזמן שונה.
לי.  ונכון  שטוב  מה  את  שבחרתי  מרגישה  “אני 
לא עשיתי את המובן מאליו”, היא משתפת. “אני 
מאד אוהבת לעסוק ברפואת נשים. הלב שלי הוא 
בחדר לידה. עד היום אני עובדת בקופת חולים 

מאוחדת פעם בשבוע כרופאת נשים”.
את מוצאת מכנה משותף בין הרפואה והניהול?

הרבה  רופאה.  שאני  לזה  יתרון  יש  “בהחלט. 
חייב  חולים  בית  מנהל  האם  דיון  יש  פעמים 
בהכרח להיות רופא. אני טוענת שאם רופא הוא 
רופא מעולה - אדם שהוא גם מקצועי, גם רגיש, 

החלטות  קבלת  יכולת  הקשבה,  יכולת  לו  יש 
משמעותיות תחת תנאי לחץ, ויכולת להפריד בין 
להיות  יכול  גם  הוא  אז  כשנדרש,  לרגש  השכל 

מנהל מעולה”.
איזה סוג של מנהלת את?

אני  ורגישה.  קשובה  מנהלת  שאני  חושבת  “אני 
לי  אין  מהר.  החלטות  ומקבלת  סמכות  מבזרת 
תובענית  אני  כשצריך.  דעתי  את  לשנות  בעיה 
בבית  שקורה  דבר  כל  מלאה.  אחריות  ולוקחת 
החולים, גם אם איני מודעת אליו, הוא באחריותי. 
אף פעם לא קל ונעים לי לתת ביקורת, אך גם זה 

לעיתים חלק מהעבודה”.
הנשיות היא יתרון

ד”ר אלרם היא האישה הרביעית בארץ שמנהלת 
ההרגשה  איך  אותה  שואלת  אני  חולים.  בית 
להיות מנהלת כאישה בתוך מקום שנחשב מעוז 
גברי, והיא משיבה שאינה חשה קושי מהבחינה 
הזו. “יש רגעים שאני מוצאת את עצמי בישיבות 
כשאני  אבל  גברים,  מלא  בחדר  יחידה  אישה 
חושבת על זה, כשפרופסור רוטשטיין בחר אותי 
לתפקיד נראה לי שהיה בעיני מקבלי ההחלטה 
איזשהו יתרון לכך שאני אישה. לא דיברתי איתו 
על זה אף פעם, אבל ככה נראה לי. אני מרגישה 
לי  יותר קל  שאפילו מעצם זה שאני אישה אולי 

כמנהלת.
חולים  בתי  למנהלי  פנייה,  אלינו  הייתה  “אגב, 
בארץ, על מנת שיקדמו רופאות בתפקידי ניהול. 
פה אני לא מרגישה שהפנייה הזאת רלוונטית, כי 
נשים”,  ממילא  הן  שלי  המחלקות  ממנהלי  חצי 
היא מגלה. “בכלל, עולם הרפואה עובר שינוי מאד 
גדול לדעתי. יש תפקידים שנהיים יותר נשיים כמו 
רפואת נשים, וטוב שכך אם את שואלת אותי, ויש 
וזה  גברים,  יותר  יהיו שם  תחומים שעדיין תמיד 

בסדר”.
“אני לא פמיניסטית במושגים המוכרים”, אומרת 
אלרם ומבארת: “אני לא מאלה שחושבים שנשים 
בזה  גאה  אני  לא.  בכלל  דבר.  אותו  זה  וגברים 
רוצה  אני  מכך.  המשתמע  כל  על  אישה,  שאני 
אין  ולדעתי  אישה.  בתור  שלי  היתרונות  כל  את 
שום דבר שאישה לא יכולה לעשות בגלל שהיא 

אישה. זה פשוט לא מסתדר לי”.
רופאה  להיות  זה  איך   - נמנעת  הבלתי  השאלה 

בכירה בתפקידי ניהול, ואמא לחמישה?

מעל פסגת הר הצופים
חלק א׳ 

ד"ר תמר אלרם

צילום: ארנון בוסאני

בית החולים הדסה הר הצופים

צילום: דוברות הדסה
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“יש לי יכולת, שאני לא יודעת אם היא מולדת או 
אני  אם  המידור.  יכולת  שהיא  אותה,  שפיתחתי 
יש מקרים  כולי שם, אלא אם  כל  אני  אז  בבית, 
את  ולקחת  מוקדם  לקום  אוהבת  אני  דחופים. 
הילדים לבית הספר בבוקר למרות שיש הסעות.

מיילים  על  קצת  ישבתי  האחרון  שישי  “ביום 
מוזר  לי  והיה  עושה.  בקושי  שאני  דבר  מהבית, 
מאד לראות שאנשים ישר עונים לי. רציתי להגיד 
להם, ‘תיהנו מזמן הבית שלכם, אתם לא חייבים 
שלי  הזו  שהיכולת  מרגישה  אני  ישר’.  לי  לענות 
מסייעת לי גם כשאני בעבודה וגם כשאני בבית - 

להיות הכי שם, וכך אני מצליחה לשלב.
בחיים  שפויה  אותי  שמשאיר  מה  גם  זה  “אגב, 

לשש,  ברבע  בערך  יום  כל  קמה  אני  האלה. 
פעמים  שלוש  כושר  למכון  ללכת  משתדלת 
בשבוע. ויש לי כמובן את בעלי שהוא אוזן קשבת 

והוא חכם נורא והוא יודע להרגיע אותי.
בי,  שגאות  אוכלוסיות  הרבה  שיש  מוצאת  “אני 
שזה מאד מחמיא לי. אני לא צריכה את הכבוד 
אבל חשוב לי להתוות דרך לנשים שלא מעזות. 
מה  לעשות  יכולות  שהן  לנשים  לומר  לי  חשוב 
שהן רוצות, ושהרבה תלוי בהן. קודם כל תחליטי 
אל  איך.  תראי  כך  אחר  לעשות,  רוצה  את  מה 
תפחדי. תמיד יש אתגרים וקשיים. תהיי הכי טובה 

שאת יכולה להיות, ותהיי שלמה ומודעת”.
 איזו עצה היית נותנת לנערה צעירה שמתחילה 

לחלום על לימודי רפואה או על ניהול?
“שלא תיתן למובן מאליו להוביל אותה. שתעצור 
להיות  רוצה  באמת  היא  מה  עצמה  את  ותשאל 
להיות  רוצה  באמת  היא  האם  גדולה,  כשתהיה 
רופאה. האם הצעד זה יצעיד אותה לחלום שלה. 
הנרייטה סולד, שהייתה ממקימות ארגון ‘הדסה’ 
“תעז  פעם:  אמרה  השראה,  מעוררת  ואישה 
זה  בגדול”.  תחלום   - חולם  וכשאתה  לחלום, 
המסר שהייתי מעבירה לאנשים ונשים בתחילת 

דרכם”.
המשך בשבוע הבא

בית החולים הדסה הר הצופים

דוברות הדסה

צהוב
 CMYK 0/20/100/0

7543u פנטון

צל צהוב 
CMYK 0/27/100/8

טקסט
CMYK 0/0/0/100 שחור

צהוב
 CMYK 0/20/100/0

7543u פנטון

צל צהוב 
CMYK 0/27/100/8

טקסט
CMYK 0/0/0/100 שחור

הפקה: 

חדש! קו אוטובוס אגד 84 ישיר ומהיר להר הזיתים מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת < בימים א-ה בין השעות 08:30 עד 19:45 כל 45 דק'

עלות

₪ 25 
בלבד

מחקריכנס
ה-הר הזיתים

מושב שני

יונתן רזאל // שר ירושלים

סיום

 יו"ר - דר' אייל דוידסון - מכללות הרצוג ואפרתה,
ראש תחום מורשת הר הבית במשרד התרבות

 ■ "הושע נא, מראש הר הזיתים - הושענא!"
אורן ספיר - מכון מגל"ים, עיר דוד

 ■ "חללי הרובע- תעלומה",
יהושע לביא - מכון מגל"ים, עיר דוד

■ "מוסלמית, נוצרית ויהודית - קברים וחללים מתחת 
לכנסיית העליה" מאיר רוטר - 'עמיתים לטיולים'

 רישום חובה
באתר טיקצ'אק

 חפשו בגוגל: כנס
מחקרי הר הזיתים השני

*הסעות מגבעת התחמושת בין 18:00-18:30 

יום שלישי // ב' בשבט תשע"ט // 08.01 
ים ת י ז ה ר  ה ת  ו ת ש ק ה ע  ב ש ן  ו ל מ

לבירורים: 055-243-6698

18:30

19:00

19:15

התכנסות // כיבוד עשיר

דברי ברכה

מושב ראשון

עו"ד עודד פלוס - מנכ"ל המשרד לשירותי דת
הרב הלל הורוביץ - מנכ"ל מועצת בתי העלמין י-ם

דוד רודמן - מנהל הדרכה וחינוך "עיר דוד"

יו"ר - דר' יוסי שפנייר - מכללה אקדמית לחינוך אפרתה

 ■ "עדה המצבה" - קבר זכריה ממתחם מקודש לאתר שומם
 שרה ברנע - חוקרת הר הזיתים, מכון מגל"ים, עיר דוד 

 ■ "כתובות מהמערות בכפר השילוח"
פרופ' גבי ברקאי - אוניברסיטת בר אילן.

 ■ "וַיָָּקם ִמּתֹוךְ ָהֵעָדה" - אך ראשיה התנכרו לו.
אלידע בר שאול - מדריך וחוקר ירושלים

20:15

21:15

22:00
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mitnachlot.co.il יהודית פסל  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

יש אצלי  אותי מאיפה את?  תמיד כששואלים 
איזו פאוזה. איך אני אסביר... אני גרה בברוכין, 
זה בשומרון, ממש קרוב לראש העין על כביש 

חמש, 20 דקות מפתח תקווה... 
ופשוט  רווקה  שהייתי  מהתקופה  הבדל  איזה 

עניתי - ירושלים.
מהיום שבו עברנו לגור בברוכין, אני זוכרת כל 
פרט ופרט, מכיוון שזה היה כל כך פרדוקסלי 
היום הזה. זה היה באוגוסט 2005 )וכבר עכשיו 
לו,  מזכיר  ישר  הזה  שהתאריך  מי  את  יש 

וצביטה בלב רק למקרא "אוגוסט 2005"(.
ההובלה  משאית  מלפניי  שלנו.  ברכב  נהגתי 
שלוש  בת  ילדה  מאחוריי  חפצינו,  כל  עם 
בנצרים  היה  בעלי  חודשים.  כמה  בן  ותינוק 
מסוגלת  הייתי  לא  )אני  שלי  המשפחה  עם 
לפעם  סיפור  כבר  זה  אבל  זה,  את  לעבור 
מהמעבר  עצומה  בהתרגשות  הייתי  אחרת(. 
לבית שקנינו בברוכין, אבל מצאתי את עצמי 
מבעד  מביטה  תמרורים.  בכי  בוכה  הדרך  כל 
לדמעות במשאית ההובלות, כשברדיו שמעתי 
ההולכת  קטיף  מגוש  והבכיות  הקולות  את 

ונחרבת.
השמחה  תחושת  את  זוכרת  אני  היום  עד 
חדש  משהו  לקראת  והציפייה  וההתרגשות 
המהולה בכאב פיזי ממש, בלתי ניתן לתיאור, 
כך  כשכל  ממשיכים  שלי  שהחיים  כך  על 

הרבה חיים, ברגע זה ממש, נגדעים. 
נוסעת לעבר העתיד  וכשאני על כביש חמש, 
הקסומים,  השומרון  נופי  בין  שלי  החדש 
כשמהעבר השני אנשים עוזבים חיים שלמים 
מגעגועים,  השורף  נודע,  הלא  אל  ויוצאים 
אובדן וכאב, המחשבות מתערבבות - אולי גם 
לנו בסוף זה יקרה? אולי כל מה שאני נוסעת 
ייחרב?... התחושה  יום אחד  לעברו עכשיו גם 
ימים קבענו  והתעצמה כשלאחר כמה  הלכה 
דקל  עץ  שתלנו  החדש  הבית  ובחצר  מזוזה, 
מהגינה  לעקור  הספיקו  שלי  שההורים  קטן, 

שלהם בנצרים שבגוש קטיף. 
עבר  אל  במדרגות  מרימים  גברים  עשרה 
הגינה את הדקל הקטן )מסתבר שגם הקטנים 
אצלנו  אותו  ושותלים  טון...(  שוקלים  האלו 
לתוך  אותו  ודוחפים  דוחסים  מזיעים,  בגינה, 
גרגירי  מפוזרים  עדיין  שורשיו  כשעל  הקרקע 
ורגבי  הגוש  חולות  קטיף.  גוש  מאדמת  החול 
השומרון מתערבבים זה בזה, הגברים רוקדים 

במעגל סביב העץ הקטן ושרים, 
גורלנו  נקשר  האם  לעצמי  חושבת  אני  ורק 

בגורל גוש קטיף? 
כל  כי  עוזבת.  לא  פעם  שאף  התמודדות  וזו 
רעיון  איזה  עוד  היום  סדר  על  עולה  זמן  כמה 
יצירתיים  ורעיונות  דרכים  ומפות  שלבים  של 
כשאני  ולפעמים  הבית.  את  לי  לקחת  לאיך 
הילדים  עם  נוסעת  או  אביב  בתל  מסתובבת 
עוד  על  סביבי  מסתכלת  אני  רעננה,  לפארק 
אימהות וחושבת, איך זה שהן כל כך בטוחות 
מרגישה  תמיד  אני  ורק  בו  גרות  שהן  במקום 
החוסר  בוודאות,  החוסר  הזה.  החוסר  את 
כולנו  הרי  לבינן?  ביני  ההבדל  מה  בביטחון. 
כאלה  שיש  למרות  ישראל,  מדינת  תושבות 
שמנסים לתייג אותי כאזרחית סוג ב' ולהקשות 
צפות  האלו  הקיומיות  השאלות  אז  חיי.  על 
חזרה  הדרך  את  שוב  עושה  ואני  בי.  ועולות 
הנופים  את  וגומעת  הבית.  לעבר   5 כביש  על 
לשלום  ומנופפת  בש.ג.  ונכנסת  המטריפים, 
לכל רכב שעובר מולי. ועוצרת לטרמפיסטים 
בני 10 שרוצים להגיע הביתה מהר מהפעילות 
בבני עקיבא. ומרגישה כל כך בבית. הכי בבית. 
נכנסת לחצר של הבית שקנינו אז, בית שעבר 
עין  ובלי  מייקאובר.  ואקסטרים  הרחבות  כבר 
אבל  ילדים...  ארבעה  עוד  גם  בו  נוספו  הרע 
אז.  ששתלנו  הדקל  עץ  לו  עומד  עדיין  בגינה 
לפחות.  מטר   4-5 איזה  וגבוה,  תמיר  ניצב 
של  הסיפור  שבעצם  מחשבות  בי  ועוברות 
החיים שלי כאן זה מיקרוקוסמוס לסיפור של 

כל יהודי שחי במדינת ישראל. 
עם  הרבה  להתעסק  לי  יצא  לאחרונה 
המשמעות של החיים בשומרון, כשיצרתי וידאו 
זילבר עבור מועצה  קליפ בכיכובו של אריאל 
של  בכובע  רק  לא  הפעם  שומרון.  אזורית 
14 שנים במקום  היוצרת, אלא כתושבת כבר 
הזה, הרגשתי מחוברת. בקליפ בחרתי להביא 
לפני  עוד  הבתולי,  הבראשתי,  השומרון  את 
ההתיישבות העכשווית. הגיבורים בסרטון הם 
שני חברי ילדות, דתי וחילוני, שהשומרון שייך 
שם  שלהם.  הבית  והוא  המידה  באותה  להם 
ההשתובבות,  המשחקים,  הילדות,  זכרונות 
של  בשיא  ההתבגרות.  הראשונה,  האהבה 
הפסנתר  על  מביט  ומנגן,  שר  זילבר  השיר, 
העבר.  מן  דמותו  של  השתקפות  בו  ורואה 
שם הכל מתחבר, האומנות והמוסיקה, הדתי 
קורה  וזה  והעתיד.  העבר  המורשת  והחילוני, 
מהכל.  הכל  בתוכו  ומכיל  שספג  ארץ  בחבל 
עתיק ומשובח כמו יין חדש ומתפתח מידי יום... 

מן עירבוביא שכזו.
ועדיין לכולנו יש את השריטה הזו של היהודי 
והנרדף. הפחד הזה, לאבד את הבית,  הנודד 
את היציבות, את המוכר והאהוב. הגירוש מגוש 

קטיף רק צרב בי את זה ביתר שאת.
אבל חלאס עם זה, והגיע הזמן להזדקף כמו 

הדקל שלי בחצר. 
חיבור  עצומה,  גאווה  מרגישה  אני  ולפתע 

ושייכות. 
בטוח  כך  כל  לידו,  עוברת  כשאני  פעם,  וכל 
בעצמו כך בגינה שלנו, אני מתפללת, בבקשה 

בבקשה שהוא לא יצטרך לעבור שוב דירה.

כביש 5



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה
הצגה “האורן שלא היה שמח בחלקו” באפרת / ב’ בשבט 8 בינואר 

תיאטרון `אבני דרך` מציג: האורן שלא היה שמח בחלקו - בקצה קרחת היער, בין העצים הרמים מתגוררת 
בשעה  שרת היער, האמונה על אושרם של העצים. יום אחד שומעת שרת היער בכי, היה זה עץ האורן... 

17:00 בספריה הציבורית. מחיר: 20 ₪. לפרטים: 02-9932936

ערב הוקרה לעובדי החינוך בהר חברון / כ”ט בטבת 6 בינואר
הוקרה  לערב  מוזמנים  חברון  בהר  החינוך  עובדי 
והערכה עם מופע “מתגברים” - מופע העצמה ייחודי 
ומרגש המעלה את סיפורם האישי של שלושה גיבורים 
שחוו נפילות בחייהם והצליחו להתגבר ולמנף עצמם 
למקומות של הצלחה. בשעה 20:00 באולם מרכז סיור 

ולימוד סוסיא. הרשמה מראש חובה באתר המועצה.

טיול לדיר חג’לה ועין-נוח’יל / ה’ בשבט 11 בינואר
יחדיו  וניסע  הלידו  בצומת   13:00 בשעה  ניפגש 
לנקודת תחילת המסלול, במנזר דיר חג’לה. נבקר 
במנזר המרשים המספר את סיפורה של תנועת 
נזירות המדבר שפרחה כאן באזורנו. נמשיך רגלית 
אל נביעה קטנה ונעלמה ובה עצי דקל מרשימים, 
ובסמוך לה מערות נזירים. לפרטים: 02-9945020

שישי | 11 בינואר

ציונות לא חייבת 
להיות בשחור לבן.

ממשיכים בצמיחה!

 ּכרם ֵרעים.קהילה חדשה.בית חדש.    

חד משפחתידגם מוסקט
147 מ"ר 

דו משפחתי
114 מ"ר  דגם שרדונה

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( • 
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יש”ע שלנו  8

מנהיגים ליוזמה שר הכלכלה אלי כהן השתתף 
בו  חברון  הר  הנהגות  בכנס  שעבר  בשבוע 
דמרי  יוחאי  חברון  הר  מועצת  ראש  השתתף 
יחד עם מזכירים, יושבי ראש, חברי ועדי הנהלה 
הייתה  הכנס  מטרת  במועצה.  מחלקות  ומנהלי 
היישובים  בתוך  חדשות  עסקיות  יוזמות  לעודד 
יישוב.  כל  של  והחברתי  הכלכלי  לחוסן  שיוסיפו 
בה  “האקטון”,  תחרות  התקיימה  הכנס  במהלך 
הציגו כל אחד מהיישובים תוכנית יזמית שתביא 
ביישוב.  הפיתוח  לטובת  והכנסה  רווח  נקודות 
מערך  הקמת  על  סוסיא  היישוב  זכה  בתחרות 
בתחומה,  התיירות  לעסקי  תיירותי  ומיתוג  שיווק 
נסיון  יזם בעל  ליווי עסקי של  יקבל  היישוב  צוות 
בוועדת  שהשתתף  כהן  אלי  הכלכלה  שר  רב. 
השיפוט אמר כי הוא רואה חשיבות רבה בפיתוח 
ביוזמות  יתמוך  משרדו  כן  ועל  המקומי  הכלכלי 
יישובים  של  עסקית  “יזמות  היישובים:  שיפיקו 
כלכלית  תשתית  לפיתוח  מנוף  לשמש  יכולה 
שירחיב את היצע מקומות העבודה ויעודד צמיחה 
את  ליישם  אחרות  למועצות  אמליץ  דמוגרפית. 

. 1 התוכנית שאני רואה כאן” 
יש”ע  מועצת  ראשי  היישובים  את  מחזקים 
נפגשו בשבוע שעבר עם ראש הממשלה בנימין 
נכחו  בפגישה  בירושלים.  לשכתו  ואנשי  נתניהו 
וכן  יש”ע,  מועצת  ואנשי  רשויות  ראשי  כ-20 
בנושאי  העוסקים  הממשלה  ראש  לשכת  אנשי 
בקשת  לאור  נערכה  הפגישה   . 2 ההתיישבות 
מועצת יש”ע בכדי לקדם את הסדרת ההתיישבות 
הצעירה ולחיזוק הביטחון בעקבות אירועי הטרור 
שונים  נושאים  העלו  המשתתפים  האחרונים. 
ובטחון  הישובים  פיתוח  את  שיקדמו  ודרישות 
העשייה  על  הממשלה  לראש  והודו  התושבים 
הממשלה  ראש  הנוכחית.  הממשלה  של  הרבה 
הנחה את אנשי משרדו לפעול מול צוות עבודה 
הנושאים  את  לקדם  כדי  יש”ע  מועצת  של 
וכן  וההתיישבותי,  הביטחוני  בתחום  שהועלו 
לקיים בזמן הקרוב מפגש עבודה נוסף למעקב 
וביצוע. יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני אמר בסוף 

הישיבה: “העבודה עם הצוות של ראש הממשלה 
היא רציפה וטובה ואנו מודים על כל מה שנעשה 
העלנו  בישיבה  האחרונות.  בשנים  בהתיישבות 
הנוגעות  ואסטרטגיות  צודקות  חשובות  דרישות 
צוות  יתכנס  הקרוב  ובזמן  והסדרה,  לביטחון 

העבודה לקדם את הנושאים”. 
קודחים לעומק שר האנרגיה יובל שטייניץ, סייר 
השבוע בהשלמת העבודות בקידוח המים החדש 
בכניסה ליישוב קדומים, יחד עם יו”ר מועצת יש”ע 
וראש מועצת קדומים חננאל דורני, ראש מועצת 
יגאל  דגן, ראש מועצת קרני שומרון  יוסי  שומרון 
מחברת  המים,  מרשות  מקצוע  גורמי  ועם  להב 
בקידוח,  העבודות  האזרחי.  והמנהל  “מקורות” 
בעוד  להסתיים  צפויות  מטר,  כ-750  שעומקו 
כשבועיים, ולאחר מכן יונח ציוד השאיבה בעומק 
בהיקף  לפעול  יתחיל  הקידוח  מטר.  כ-400  של 
ליישובים  מים  ויספק  הקרוב,  יוני  חודש  במהלך 
באזור.  ערביים  וליישובים  שומרון  וקרני  קדומים 
הקידוח הינו חיוני ביותר לאור הגידול בביקושים 
אחרים  בקידוחים  המים  במפלסי  וירידה  למים 
באזור. בישיבת עבודה שנערכה לאחר מכן הודו 
דילמוני  יגאל  יש”ע  מועצת  מנכ”ל  ומ”מ  דורני 
לשר על ההנחיה שלו לקידום וביצוע תכניות אב 
להיערך  מנת  על  באזור  וחשמל  מים  לתשתיות 
למיליון תושבים ישראלים ביהודה שומרון ובקעת 
הירדן. השר שטייניץ: “משרד האנרגיה בהנחייתי 
פועל באופן נמרץ לקדם את הפתרון לאספקת 
התושבים.  לטובת  ושומרון  ביהודה  סדירה  מים 
באספקת  ושיבושים  קשיים  של  שנים  לאחר 
לתגבור  נוסף  מהלך  משלימים  אנו  המים, 

אספקת המים”.
יריחו  מצפה  היישוב  תושבי  לבנימין  מפלורידה 
בל- של  העיר  ראש  את  שעבר  בשבוע  כיבדו 
עמדתו  על  גרויסמן  גבריאל  פלורידה,  הארבור, 
האמיצה נגד אנטישמיות. בטקס רב רושם נקרא 
על שמו רחוב ביישוב על ידי יושבת ראש אגודת 
מצפה יריחו – עליזה פילכובסקי. בטקס נכח ראש 
גנץ, חברי הנהלת  ישראל  בנימין  אזורית  מועצה 

לאחרונה   . 3 רבים  ותושבים  היישוב  אגודת 
גרויסמן מול מדיניותו המפלה  עמד ראש העיר 
את  המחרימה   ,Airbnb של  והאנטישמית 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  הישראלים  התושבים 
ומונעת מהם להשתמש בשירותיו. ראש  הירדן 
הטקס:  במהלך  אמר  גנץ  ישראל  המועצה 
 BDS-שמחתי לארח את ראש העיר שנלחם ב“
בין  הפעולה  שיתוף  לבנימין.  ולהתחבר  ובא 
לנו  וחשוב  משמעותי  הוא  לבנימין  בל-הארבור 

ברמה אסטרטגית”.
ביקר  אריאל  אורי  החקלאות  שר  המודיעין  שר 
ונפגש עם  בנימין  בגני מודיעין שבמערב  השבוע 
עשרות מתושבי היישוב, על הפרק קידום היישוב 
. האירוע נערך  4 וסיכום הפעילות בכנסת ה-20 
והפעיל  הלאומי  האיחוד  מרכז  חבר  של  בביתו 
את  סקר  אריאל  השר  שרוני.  צפריר  החברתי 
הפעילות שנעשתה במהלך הקדנציה האחרונה 
לטובת ההתיישבות. בצד הפוליטי אמר אריאל כי 
גדול  ימין  גוש  הוא לא פוסל ריצה משותפת של 
הכולל מספר מפלגות ימין. התושבים פרסו בפני 
השר  מתמודדים,  הם  איתן  הבעיות  את  השר 

הבטיח לעזור ככל יכולתו.
אמנה”  “בתי  של  הדירות  ביריד  אמנה  יריד 
שהתקיים בשבוע שעבר במתחם ה”גולה” בפתח 
בדוכנים  שביקרו  אנשים  מאות  השתתפו  תקווה 
השונים והתרשמו מהפרויקטים במבחר הישובים 
“בתי  של  ביותר  הגדול  ביריד  מדובר   . 5 המגוון 
הפרויקטים  את  מקרוב  הכיר  הציבור  בו  אמנה” 
עינב,  ברוכין,  נופים,  יקיר,  רעים,  כרם  ביישובים 
שהגיעו  הרבים  המשתתפים  ועוד.  טלמון  תפוח, 
עם  אישי  באופן  ונפגשו  רבה  התעניינות  הביעו 
להכיר  כדי  השונים,  הפרוייקטים  של  המשווקים 
בתי  סמנכ”ל  הדיור.  אפשרויות  מגוון  את  לעומק 
לראות  מרגש  “היה  אמר:  פרבשטיין  אלון  אמנה 
את מאות הצעירים והמשפחות שהגיעו והתעניינו 
הצלחה  היה  היריד  השונים.  הפרויקטים  במגוון 
לירידים  בקשות  קיבלנו  כבר  ואנחנו  גדולה 

במקומות נוספים בארץ”.

 ________________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: דוברות בנימין, udi Steinwell, חיים צח/לע''מ, דוברות השר שטייניץ 
Lishka@myesha.org.il  :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

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


