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יש”עמדה
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בגוש עציון חוזרים
אל האלון הבודד

יש״ע
זה כאן

ארגון השמאל “מפקדים למען
ביטחון ישראל” אמר בעבר שיציאה
מלבנון וגירוש יהודי גוש קטיף הם
פעולות חיוניות לחיזוק המדינה
ולשמירה על ביטחון ישראל .הם
טעו .השבוע הארגון הוציא סקר
מעוות שמראה לכאורה כי רוב
אזרחי מדינת ישראל אינם רוצים
להחיל ריבונות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .גם כאן הם טועים.
אי החלת הריבונות תגרום נזק
גדול לביטחון אשר עלול לפגוע
במדינת ישראל .השבוע בישעמדה
– למה ריבונות היא הפתרון שאותו
אנו חייבים לקדם.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:52
17:12
17:02

יציאה
18:09
18:11
18:10

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:07
17:09
17:04

יציאה
18:07
18:09
18:11
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קול דממה דקה

ברשת

8

מה
קורה

אלוף פיקוד המרכז הגיע
לסיור בבית אל

על הפרשה  -כי תשא
עבודת ה’ ועבודה זרה  -מה ההבדל?

מ

ה ההבדל בין עבודת ה' ועבודה
זרה? כאן יש קרבנות וכאן יש ,כאן
יש קטורת וכאן יש ,כאן יש כהנים
וכאן יש ,אז מה ההבדל? אם נסביר שאת זה
ה’ ציווה ואת זה לא ,זה ודאי נכון ,אבל זו
רק תחילת התשובה .עלינו להבין מה עלינו
לחשוב בשעה שעובדים את ה’ ,בשונה מהגוי
שעובד את אליליו.
באופן פשוט ,מבין האדם שאם הוא בונה בית
או מקריב קורבן לא-ל הוא נותן לו משהו.
זו ההבנה שבה מאמינים כל עובדי העבודה
הזרה בעולם .האל חסר ואנו משלימים לו
את החסר על ידי המתנות שלנו .ואי אפשר
לחשוב כך על הקב”ה הרי הוא לא חסר דבר,

יצא לאור

הרב גרשון שחור
ראש הישיבה התיכונית שעלבים

הוא ברא את העולם ,הכל שלו כולל העבר
והעתיד ,אין דבר שאנו יכולים לתת לו.
ההבנה הנכונה היא ,שהבורא יתברך שמו,
שהוא הטוב המוחלט ברא את העולם ונתן
לנו מצוות ,כל קיום של מצווה מקרב אותנו
לקב”ה וכך אנו נהיים טובים יותר ,ומתוך כך
אנו מתענגים בעולמו של הקב”ה.
כל ספרי הנביאים מלאים בפסוקים המדגישים
את התפיסה הזו“ ,איזה בית אשר תבנו לי
ואיזה מקום מנוחתי”“ ,שבעתי עולות אילים
וחלב מרעים” ,אחד המסרים החשובים ביותר
של התנ”ך הוא ההבנה שעבודת ה’ שונה
באופן מהותי בתפיסת העולם מעובדי עבודה
זרה.
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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597

שלנו

בס״ד

בארץ אהבתי השקד פורח
במועצה האזורית הר חברון מתכוננים לחגיגה לבנה ופרחונית במטע השקדים הגדול בחבל
יתיר .על רקע הפריחה הלבנה והמדהימה הקהל יוכל ליהנות מפעילויות רבות המתאימות
לילדים ולכל המשפחה .בתמונה :צבי ארץ ישראלי במטע השקדים בחבל יתיר

מערכת

מצעד הגנרלים

ישעמדה
כבר מעל לחמישים שנה
מנסים כל הגורמים בארץ
ובעולם לנסח פתרון שיהיה
מקובל על שני הצדדים ,אך
שום פתרון לא התקבל עד
כה .כל הפתרונות שנוסו
לא הצליחו או נהדפו על
ידי הצד הערבי .בנוסף,
כל פעם שברחנו מהשטח
בצורה חד-צדדית ובצורה
של הסכם שלום ,קיבלנו
מדינת טרור יותר גדולה.
כל מי שניסה לקיים בעבר
מדיניות הפחדה ,ברח תמיד
מנושא הביטחון של אזרחי
ישראל .ניסינו את הפתרונות
שאומרים שצריך לפנות
התנחלויות – כעת הגיע הזמן
לנסות את פתרון הריבונות.

כבר שנים רבות שאנחנו מכירים את ארגון
הסכם עם הפלשתינים  -כפי שהחילה בחוק את
השמאל הקיצוני “מפקדים למען ביטחון
ריבונותה על רמת הגולן ושיותר מ  -70%סבורים
ישראל” .אנחנו עוד זוכרים את הפלאיירים
כי יש להחיל את הריבונות במעלה אדומים גם
ההזויים שהם חילקו לפני הגירוש מגוש קטיף
אם ישראל תאלץ לשלם מחיר מדיני משמעותי
וצפון השומרון תחת הכותרת “קצינים בכירים
ותספוג תגובה בינלאומית חריפה.
במיל’ ואנשי מערכות הביטחון מכל קצוות
המשמעות של אי החלת הריבונות היא עמוקה.
הקשת הפוליטית קובעים :ההתנתקות מעזה
בעוד אלה שמתנגדים אליה טוענים שהחלת
טובה לביטחון” .על גבי נייר ,בצבעי שחור ולבן,
ריבונות תהפוך את מדינת ישראל למדינה
הם חתמו שם בשמותיהם על כך שהגירוש
דו-לאומית עם רוב ערבי מובהק ,פתרון שתי
הוא הדבר הטוב ביותר למדינת ישראל.
המדינות בו הם דוגלים יהפוך את המדינה
“אנו החתומים מטה” ,נכתב באותו פלאייר
הערבית שתוקם חלילה ביהודה ושומרון למדינת
מעל שמות החותמים“ ,קובעים כי לדעתנו
טרור אשר קרובה למדינת ישראל מרחק נגיעה.
המקצועית ,בהעדר פרטנר להסדר ,תוכנית
במקרה שכזה ,הבעיה הגיאוגרפית תהה
ההתנתקות היזומה תורמת לחיזוקה של
מסוכנת אלפי מונים מהבעיה הדמוגרפית.
המדינה וחיונית לביטחון ישראל”.
אסור לנו לאפשר מדינה עם “מתניים צרים”,
חמש שנים קודם לכן ,בתקופה הקצרה של
אשר תביא עלינו איום בטחוני גדול הרבה יותר.
ממשלת אהוד ברק ,אמרו המפקדים שבריחה
בנוסף ,הקמת מדינה פלסטינית בין הירדם לים
מלבנון היא הצעד הנכון .במאמרו “שובם של
תגרום להגעתם של מיליוני “פליטים” לתוך
הגנרלים המנותקים” שהתפרסם בעיתון
מרחבי יהודה ושומרון ,דבר שיגביר את הבעיה
“הארץ” כותב ישראל הראל“ :בבריחה מלבנון
הדמוגרפית לאין שיעור.
ומעזה המומחים לביטחון הבטיחו ,שאם האויב
כבר מעל לחמישים שנה מנסים כל הגורמים
יעז להפגיז את העורף ‘נקרע לו את הצורה’.
בארץ ובעולם לנסח פתרון שיהיה מקובל על
כך ,לדוגמה ,נקרעה הצורה של חיזבאללה:
שני הצדדים ,אך שום פתרון לא התקבל עד כה.
לאחר הבריחה ב– ,2000ובמיוחד בעת שהפגיז
כל הפתרונות שנוסו לא הצליחו או נהדפו על ידי
את העורף הישראלי במלחמת לבנון השנייה,
הצד הערבי .בנוסף ,כל פעם שברחנו מהשטח
נטשנו את המערכה בטרם הכרעה ,איפשרנו
בצורה חד-צדדית ובצורה של הסכם שלום,
לו לאגור מאות אלפי טילים ,לחפור תחתינו
קיבלנו מדינת טרור יותר גדולה .כל מי שניסה
מנהרות תקיפה ולהיות ראש חץ למשמרות
לקיים בעבר מדיניות הפחדה ,ברח תמיד מנושא
המהפכה .וגם לחמאס ,שב– 13השנים
תומך בהחלת הריבונות הישראלית בעיר הביטחון של אזרחי ישראל .ניסינו את הפתרונות
האחרונות ממרר את חיינו ,איננו פוסקים
שאומרים שצריך לפנות התנחלויות – כעת הגיע
מעלה אדומים .מממצאי הסקר עולה כי כ78%-
לקרוע את הצורה”.
הזמן לנסות את פתרון הריבונות.
בשבועות האחרונים ,מגייס הארגון את מיטב
ישראל
על
כי
משוכנעים
היהודית
מהאוכלוסייה
הגנרל הגדול אריאל שרון אמר מספר חודשים
כספו ומרצו כדי לקטוע את תהליך החלת להחיל את ריבונותה במעלה אדומים גם ללא
לפני ביצוע הגירוש כי “אני מבין בביטחון
הריבונות על יהודה ,שומרון ובקעת
ואני מבטיח לעם ישראל  40שנים של
הירדן .הם מפיצים באמצעי התקשורת
שקט” .כך אמרו אז גם “מפקדים למען
השונים מן סקר מעוות אשר טוען כי
ביטחון ישראל” ,וכך הם אומרים גם היום.
רוב אזרחי מדינת ישראל מתנגדים
מסתבר שלא משנה כמה גדול הגנרל,
להחלת הריבונות .לטענתם ,רק 24%
מהי דרגתו ,מה הוותק שלו ומהי כמות
מהציבור היהודי סבור שהיעד המדיני
הגנרלים – בסוף דעתו איננה ערובה
הרצוי למדינת ישראל בעת הזו הוא
לביטחון .יעידו על כך תושבי עוטף עזה.
סיפוח השטחים ביהודה ושומרון
החלת ריבונות על מרחבי ההתיישבות
והמשך שליטה ישראלית בכל השטח;
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן היא
לעומת  55%שחושבים שהסכם קבע
חובתנו .בעקבות כישלונות העבר ,בהם
הוא הפתרון המועדף ו 21%-שתומכים
לא נמצא אפילו פתרון אחד שמקובל על
בהיפרדות חד-צדדית.
שני הצדדים וששומר על ביטחון אזרחי
לעומת הסקר הזה ,סקר שערכה תנועת
מדינת ישראל ,אנחנו חייבים להפסיק
“ריבונות” של יהודית קצובר ונדיה מטר
את המצב העראי בו נמצאים כיום
במדגם מייצג של הציבור הבוגר היהודי
תושבי יהודה ושומרון .הממשל הצבאי
בישראל ,על ידי מכון המחקר “מאגר
צריך להיפסק ,הגיע הזמן שמדינת
מוחות” המנוהל ע”י פרופ’ יצחק כץ טוען
ישראל תיקח את האחריות לתושבי
אחרת .לפי הסקר הזה ,הרוב המוחלט
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן לידיה
באוכלוסייה הישראלית  -כ- 75%-
ותהפוך את האזור לחלק בלתי נפרד
מעוניין להחיל את הריבונות הישראלית
ממדינת ישראל.
על שטחי יהודה ושומרון 7% .בלבד
הפוליטיקאים אומרים מעל לכל במה
מעוניינים בהקמת מדינה פלסטינית
כי מעבר לסיבה הביטחונית ,הסיבה
באזורים אלה.
העיקרית להתיישבותנו ביהודה ושומרון
סקר שערכה מועצת יש”ע בשנת 2016
היא בגלל שחבל הארץ הזה שלנו .כעת
על ידי מכון “מדגם” בהנהלת מנו גבע
יש להפשיל שרוולים ולצאת למשימה –
וד”ר מינה צמח מעלה כי רוב גדול
מודעת "מפקדים למען ביטחון ישראל" בזמן הגירוש:
"ההתנתקות מעזה טובה לביטחון".
מאוד בציבור הישראלי מימין ומשמאל
הציבור החליט :החלת ריבונות עכשיו!
 2יש”ע שלנו

עבודת ה’ ועבודה זרה  -מה ההבדל?
במהלך ההיסטוריה ראינו סוגי עבודות זרות
הזויות ממש :מרקוליס  -לוקחים אבנים וזורקים
על האל; בעל פעור  -שהיו עושים צרכים על
האל ,ועוד ועוד הזיות שונות ומשונות .הבסיס
לכל ההזיות הללו נובע מהעניין שדיברנו עליו,
שאומר שאם אני מחליט מה אני נותן לאל ומה
לא אז לפעמים אני נחמד אליו ונותן לו קרבנות
ולפעמים אני לא נחמד אליו .יש להבין את
התפיסה שההתקרבות לא-ל אינה מתנהלת על

המשך דבר תורה מעמוד השער

בבוקר לתפילה או שאנו מצליחים לעמוד
בפיתוי כזה או אחר ,לא עשינו טובה לקב”ה,
חלילה לנו לחשוב כך .כל התקדמות שעשינו
הרווחנו קרבה גדולה לטוב המוחלט ,ומתוך
כך אנו מרוויחים שמחה אמיתית ,שעליה נאמר
“אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה”.
השחרור האמיתי מכל כבלי הצער והתסכול
מכל סוג שהוא ,מגיע מחיבור חזק יותר לשורש
של הכל ,הבורא יתברך שמו.

פי הרצונות שלנו ,אלא שהקב”ה הוא זה שמתווה
לנו את הדרך שבה נוכל להתקרב אליו ,וכך אנו
מתבטלים אליו וזו הדרך היחידה להתקרב .הרי
המסר הראשון שעולה מספר ויקרא “בשביל
להתקרב עלינו להקריב ,ללא הקרבה אי אפשר
להתקרב” ובדור שלנו ההקרבה הכי חשובה
היא היכולת להתבטל לרצון האל.
הבנה זו מהותית מאד בקיום המצוות באופן
כללי .אנו לא עושים טובה לקב”ה שאנו קמים

בעקבות ההצלחה

יריד הבתים 2#
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לא טוב היות האלון לבדו
יש״ע
זה כאן

משה ברוס ,מנכ”ל עמותת תיירות גוש עציון

הדמיית מתחם האלון הבודד החדש שעתיד להיבנות בקרוב

פרויקט מרשים ועתיר תקציבים של עמותת התיירות גוש עציון
ימצב את האלון הבודד כאתר תיירות ראשון במעלה.
כולנו מכירים את האלון הבודד .אנו מכירים אותו כסמל של געגועים
והגשמת חלומות ,אנו מכירים אותו כנ.צ .של כיסוף ,אליו הביטו פליטי
הגוש במשך תשע-עשרה שנים ארוכות ,והוא סימל עבורם את
המקום בו היה הבית שנמצא כעת בכף אויב.
האלון הבודד ,סמלו של גוש עציון ,ניצב במשך  600שנים על אם
הדרך בין ירושלים לחברון ,על הציר בו צעדו עולי הרגל בימי קדם.
הוא מסמל יותר מכל את ההמשכיות ,כי אל האלון הזה שבו בני הגוש
ורבים נוספים והקימו גוש לתפארת סביבו ,גוש התיישבות המונה
כיום למעלה מ 23,000-תושבים.
לאלון הבודד מגיעים מבקרים רבים מכל רחבי הארץ ומכל גווני
האוכלוסייה ,ובעיקר תושבי גוש עציון ומשפחותיהם ,אשר חפצים
לשמוע את סיפורו של גוש עציון .האלון מהווה נקודת התחלה
לטיולים משפחתיים ,סיורים של בתי ספר וחלק משבילי האופניים
של גוש עציון.
העץ מרשים במימדיו :גובהו כ 10-מטרים ,קוטר צמרתו כ 10-מטרים
והיקף גזעו כ 3.5-מטרים .גזעו מפוצל לשניים ובשנות השמונים הוא
עבר שיקום ומילוי בבטון לחיזוק הגזע .בשל גילו של האלון וייחודיותו,
לפני מספר שנים נעשו שוב עבודות לשימורו .מעטים העצים
שמשקיעים בהם כל כך הרבה ,אבל האלון הזה הוא לא סתם עץ –
הוא סמל.
העץ מהווה אתר חובה למבקרים בגוש .אפילו ראש הממשלה ,בנימין
נתניהו ,בביקורו בגוש לפני שבועות אחדים ,התעקש לבקר בו לפני
ששב למעונו בירושלים .הוא אף נשא דברים במקום ואמר שהעץ
“מסמל את ההתיישבות היהודית כולה בארץ ישראל” ,מסמל את
שורשינו הנטועים עמוק בקרקע ואת ענפינו הנפרשים אל ארבע
כנפות הארץ .המסר העיקרי ששב וחזר עליו הוא שפנינו לא לעקירה,
אלא להפך :לבנייה ולהרחבה של ההתיישבות היהודית.
בקרבת העץ פזורים סלעים ועליהם סיפור הגוש והנצחות ליישובי
הגוש .בכניסה לאתר העץ נבנתה מסלעה המאפשרת התכנסות
לקבוצות.
עמותת תיירות גוש עציון מתחילה כעת בפרויקט גדול ,שמטרתו
להנגיש ולהעצים את חשיבות המקום .במסגרת הפרויקט יונגש
האתר לבעלי מוגבלויות ,יוצבו בו שירותים לטובת המבקרים הרבים
ויוצב בו דגם תלת מימדי של גוש עציון בגודל של  4על  4מטרים.
סביבתו של האלון הבודד תפותח ,תוקם גדר ,תוצב תאורה ויוקם קיר
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הנצחה לארבעת היישובים המקוריים של הגוש .במסגרת הפרויקט
יוצבו משוריינים קטנים עם משחקים לילדים ,מתוך רצון לתת מענה
לכל קהלי היעד  -קבוצות ,משפחות ,ילדים ועוד.
בשם עמותת התיירות ,אני מביע תקווה שבכך יוכפל מספר המבקרים
במקום ,והוא יהפוך לאבן שואבת לכל הגילאים והמגזרים.

דגם גוש עציון אשר יוצג בקרבת האלון הבודד עם סיום העבודות

הדמיית מבט מלמעלה על מתחם האלון הבודד החדש לאחר השיפוץ

מתוך ירחון 'גושפנקה' של המועצה האזורית גוש עציון

סיפורו של גוש עציון והאלון הבודד
בראשיתה של מלחמת העצמאות ,בג’ באייר תש”ח ,החל הקרב
המכריע על גוש עציון .כוחות הצבא הירדני“ ,הלגיון הערבי”,
יחד עם ערבים מהסביבה ואנשי כנופיות התרכזו מבעוד מועד
ונערכו לתקיפה .עם שחר ראשון הסתערו הכוחות הערביים על
משלטי גוש עציון ועל היישובים שבתחומו במטרה לכבוש אותם.
קומץ המגינים הדל והמותש עקב המצור ,הגן על הגוש בכוחותיו
האחרונים מהערבים.
הערבים היו עודפים בכוח ובתחמושת על פני מגני גוש עציון,
ובשל כך נכבשו המשלטים החיצוניים של גוש עציון ואנשיהם
נסוגו אל תוך היישובים עצמם .בפועל ,חולק אז גוש עציון לשני
חלקים :כפר עציון ומשואות יצחק בדרום ,ועין צורים ורבדים
בצפון .לקראת יום הקרבות שלמחרת ,נותרו מגיני הגוש
מפוצלים לשני גושים ללא קשר לפיקוד בירושלים ולסיוע מבחוץ
וללא מפקד הגוש ,משה (מוש) זלברשמיט הי”ד שנהרג בקרב על
המנזר הרוסי .אל מול משוריינים ותותחים ,בידיהם של המגינים
כמעט ולא נשאר נשק.
בד’ באייר ,יממה בלבד לפני שהכריז דוד בן-גוריון על עצמאותה
של מדינת ישראל ,חודשה הלחימה עם שחר כאשר מטרתו של
הכוח הערבי היא כיבוש כפר עציון .לאחר ניסיונות רבים שנהדפו
על ידי המגינים ועל ידי קבוצת לוחמים ממשואות יצחק ,שהגנו
על מבואות כפר עציון ,פרצו בשעות הצהריים משורייני האויב
את שער קיבוץ כפר עציון וחדרו לתוכו .בתחילה ניסו המגינים
להמשיך ולהילחם בתוככי הקיבוץ ,אך הכוח הערבי שהיה גדול
במידה רבה הכריע את הקרב.
עם סיום הקרבות נשמעה ברשת הקשר הקריאה המפורסמת
“מלכה נפלה” ,שמשמעותה – כפר עציון נפל בקרב .לאחר נפילת
היישוב ,הניפו  133התושבים שנותרו בחיים דגל לבן והתייצבו
מול המבנה הנטוש של בית הספר של המנזר הגרמני .לפתע
הגיע רכב משוריין שפתח עליהם באש מקלעים ובעקבותיו

הצטרפו לטבח גם הכוחות הערביים המקומיים .המגינים ,חלקם
פצועים ,הצליחו להימלט לתוך מרתף המנזר ששימש כבונקר,
אך למרבה הצער הושלכו לתוכו מספר רב של רימונים שגרמו
למבנה להתמוטט עליהם ולהרוג כמעט את כולם.
בסך הכל  157לוחמים ולוחמות נפלו באותו יום בכפר עציון.
רק שלושה מבין תושבי כפר עציון ולוחמת פלמ”ח אחת שרדו
את הטבח .בו בזמן שבתל אביב חגגו את הכרזת עצמאותה של
מדינת היהודים בריקודים בכיכרות ,בכפר עציון התאבלו על
מותם של הלוחמים ,בני היישוב ולוחמי פלמ”ח והגנה ,שנפלו
בפעולות ההגנה על היישוב.
מכאן צמחה התבנית של יום הזיכרון שנקבע בערבו של יום
העצמאות ,תבנית של אבל והקרבה הכרוכים בשמחה ובתקומה.
כך מתאר זאת יוחנן בן-יעקב ,בן כפר עציון שאביו ודודו נפלו
בקרבות ההגנה“ :בד’ באייר נפל כפר עציון בקרב ,למחרת ,בה’
באייר ,הוכרזה מדינת ישראל .גוש עציון בער באותו יום בלהבות,
להבות שהאירו את תקומת המדינה באור יקרות”.
במשך  19שנה חלמו וציפו תושבי גוש עציון ואזרחי המדינה
לשוב חזרה לביתם אשר בהר .עומדים היו ילדי כפר עציון בהרי
ירושלים ,צופים אל עבר עץ האלון העתיק שעמד בודד בלב
הגוש ,מצפים כמהים ומתפללים לחזור ולנחול שוב את הארץ.
התפילות לא הושבו ריקם.
במלחמת ששת הימים ,לפני  51שנים ,נגאלו מחדש אדמות גוש
עציון ובערב ראש השנה תשכ”ז זכו תושבי הכפר לשוב הביתה
ולהקים מחדש את הבית בו נולדו .כפר עציון היה היישוב הראשון
אליו חזרנו לאחר המלחמה והיה אבן דרך חשובה להתיישבות
הישראלית ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .הם זכו לראות במו
עיניהם את התגשמותם של מילות הפיוט “התנערי מעפר קומי
לבשי בגדי תפארתך עמי”.

האלון הבודד
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ברשת

קול
דממה
דקה
בערב בו התקיים גמר האירוויזיון חזרתי מאוחר
הביתה ,אחד הילדים ישב בסלון וניסה נואשות
לצפות בגמר (נואשות כי קליטת האינטרנט שלנו
כל כך גרועה שעל כל דקת צפייה יש שלוש
דקות שלא) .הגעתי הביתה אחרי יום ארוך ,עייפה
ומתודלקת בלא מעט קפה שחור ,מה שאולי
תרם לעלייה חדה ברמת העצבים שלי.
הימים הראשונים של השבוע החולף עסקו
לא מעט בקצינת חינוך אחת באוגדה אחת
שהצליחה לעורר סערה שהוציאה מהארון כמה
לוחמי זכויות ששהו בתרדמת חורף .שמעתי
חברי כנסת ,אנשי תקשורת ,ראשי ארגונים,
שיצאו להילחם על זכותן של הרכבי משפחות
שונות להיות מונצחות על לוח המודעות באוגדה
 91ביום המשפחה .מה לא היה שם ,נאומים,
ראיונות ,דרישה להיפגש עם הרמטכ"ל ,שינויי
גרסאות של דובר צה"ל וכותרות על כך שצה"ל
עשה סיבוב פרסה.
השבוע הזה היה בסימן הצלחה אדירה לארגוני
זכויות האדם ,סוף סוף רגע של נחת במציאות
כל כך קשה ומתסכלת .אבל אז הגיע הגמר,
וממש במקביל למאבקם חסר הפשרות שך
ארגוני הזכויות על הזכות להיות תמונה תלויה
על לוח מודעות ,נרמסה לה בשקט זכותה של
חבורה מתוקה של אנשים צעירים ומוכשרים
להשתתף בתחרות עולמית.
מדהים איך אף ראש שדולה של קהילת שומרי
השבת לא קם להגן עליהם ,חברי הכנסת
לא הובילו מחאה מהפכת הודעות ,ואף ראש
ארגון זכויות לא דרש פגישה מיידית עם מפקד
האירוויזיון .כשלהקת שלווה הודיעו סופית שלא
ישתתפו ,שמעתי בהתרגשות איך מגיש רדיו
בכיר מתאר בנאום חוצב לבבות את תחושת
ההחמצה והאכזבה ,ולרגע אחד גרם לי להאמין
שהנה זה בא ,מישהו יעורר כאן איזו מחאה ,אבל
אז הוא המשיך ואמר שאולי ,אולי רק הפעם,
השבת תוותר ,ושהוא בטוח שלא יפריע לה
להעלים עין באופן חד פעמי .אחרי שהתאוששתי
מהאכזבה ונפתחה המערכה על יום המשפחה
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בצה"ל ,תהיתי לעצמי אם גם מארגון הלהט"ב
הוא היה מוכן לבקש שרק הפעם ,כדי לא
להכניס את צה"ל לעוד איזו מערבולת חברתית
שכל כך מזיקה לו ולנו ,שרק הפעם יעלימו
עין .אבירי הזכויות ,מסתבר ,בוחרים היטב את
המאבקים שלהם ,יש כאלו ששווים מאבק ויש
כאלו שלא.
להקת שלווה הייתה הזדמנות גדולה עבורנו,
הזדמנות אמיתית לקבלת האחר והשונה,
הזדמנות אמיתית לשוויון זכויות .להקת שלווה
היא להקה של אנשים עם מוגבלויות וגבולות,
ומסתבר שאנחנו כחברה עדיין לא שם .לא
מצעדי גאווה ולא הפגנות מחאה ,זכותם של
שומרי השבת נרמסה כאן ברגל גסה ,ואנחנו
יצאנו לחגוג את גמר האירוויזיון בלי לתת להם
הזדמנות שווה  -בקול דממה דקה.
המאבק על זכותם של חברי להקת שלווה
להופיע באירוויזיון לא היה צריך להיות רק
מאבקם של ארגוני הזכויות .כל מי שיש לו קצת
כבוד לאומי היה צריך לצאת ולמחות .הכניעה
הזו ,הרפיסות ,עצימת העיניים הגלותית הזו
שעוד נותנת לעולם לעשות כאן מה שבא לו,
בלי שום התחשבות ,היא בלתי נסבלת ,והיא -
יחד עם הקופאין שהתרוצץ לי בדם  -הושיבו
אותי בשעת לילה מאוחרת לכתוב את הדברים
האלה.
אחד הדברים המרגשים בלהקת שלווה הייתה
היכולת שלהם לא לראות בעיניים .הם לא ראו
את המסך עולה ,הם לא ראו את מאות הצופים
ולא את המבטים הנרגשים של השופטים .הם
ניסו ללמד אותנו שישנם דברים שלא צריך
לראות כשעושים משהו שמאמינים בו ,שצריך
ללכת עד הסוף עם האמת שלך בלי להתבייש,
שצריך להסתכל עמוק פנימה ולדעת לא לפחד
מדברים חיצוניים בדרך .אבל אנחנו לא השכלנו
ללמוד מהם ,נהפוך הוא ,מחאנו להם כפיים,
הצבענו להם ,אהבנו אותם ,וברגע האמת הפנינו
להם את הגב.
אני לא מסירה אחריות מעצמי ,ותחושת הבושה

על כך שהייתי צריכה לעשות יותר מלחתום על
עצומה ולשלוח מכתב ,בהחלט מציפה אותי.
ובסופו של יום אני חשה שתחרות גמר האירוויזיון
בלי להקת שלווה ובלי שמירת שבת ,היא תעודת
עניות למדינת ישראל ולעם היהודי.
הלוואי ונהיה קצת יותר להקת שלווה וקצת
פחות אירוויזיון.

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
פואטרי סלאם הראשון בשומרון  /כ”ג באדר א’  28בפברואר

עבר מיוחד בו אנשי ונשות המילה המדוברת ,תושבי השומרון ,יערבבו את שירתם המושחזת ומילותיהם
הבועטות על הבמה .בהשתתפות יוצרים מקומיים מיישובי השומרון ובהנחיית אריק אבר מבית “פואטרי
סלאם” .בשעה  20:30באולם הרב תכליתי בלשם .הכניסה חופשית ותלויה בהרשמה מראש053-7217428 :

מופע משירי הלהקות הצבאיות בגוש עציון  /כ”ג
באדר א’  28בפברואר

מרכז ווליום גוש עציון מציג :מופע משירי
הלהקות הצבאיות באודיטוריום מתנ”ס גוש
עציון בשעה  .19:10קיום המופע מותנה
במספר המשתתפים .לפרטים נוספים ורכישת
כרטיסיםwww.matnasetzion.com :

הרצאה של עומרי אסנהיים באפרת  /כ”א באדר א’  26בפברואר

מאחורי הקלעים של עבודת הכתב החוקר עמרי אסנהיים.
ב 17-השנים האחרונות מחפש אסנהיים את האמת
בפרשיות המרתקות של המדינה .בשנה האחרונה הסעירו
תחקיריו על המכון לרפואה משפטית ,פעיל השמאל עזרא
נאווי ותחקיר גנדי את המדינה .בשעה  20:30במסעדת
“פת במלח” .מחיר .₪ 20 :לפרטים והזמנה02-9932936 :

חמישי |  28בפברואר

אין דברים
כאלה במרכז

נופי טלמון

יש שחר אמנה

דירות גדולות |  20דקות ממודיעין

צמוד מדד תשומות הבניה 10.18

החל מ 895,000-ש״ח

נופי טלמון הבית שלכם במרכז
פרוייקט איכות
לציבור הדתי לאומי

 45ד׳

לתל אביב

נופי
טלמון
הדור הבא
בטלמון

 20ד׳

443

למודיעין

1
 45ד׳

דירות עם מרפסות וגינות גדולות
לכל דירה |  20דקות ממודיעין
חניה ומחסן

לירושלים

לפרטים התקשרו עכשיו

052-3833889
או חפשו בגוגל ״נופי טלמון״

נופי
טלמון
הדור הבא
בטלמון
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מה קורה?

1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

ניחום נשיאותי נשיא המדינה ראובן (רובי)
ריבלין קיים בשבוע שעבר ביקור תנחומים
בבית משפחתה של אורי אנסבכר הי”ד
בתקוע .הנשיא פגש את בני משפחתה של אורי
הי”ד בביתם ואמר“ :אני לא מכיר הרבה אנשים
שהשם שקיבלו הופך להיות המהות של חייהם.
אני קורא על אורי הרבה מאז שאיבדנו אותה.
בכל סיפור ,בכל זיכרון ,ישנו אור גדול .אור
שנטעה בחברים שלה ,אור שזרח ממנה ,אור
שהותירה אחריה” .הנשיא שוחח עם החניכים
של אורי שחלקו עמו זיכרונות אחרונים ממנה
והראו לו תמונות מהטיולים האחרונים שבהם
צעדו לצידה .אחיותיה וחבריה של אורי אף
ביקשו מהנשיא להצטלם עימן כשהן אוחזות
בשלטים שהכינו עם המילים ״להיות עם
חופשי בארצנו״  -היוזמה הקוראת לצאת אל
הטבע לזכרה של אורי ,והנשיא נעתר בשמחה
ובהתרגשות . 1
מפקד בשטח מפקד פיקוד מרכז האלוף
נדב פדן ביקר בסוף השבוע שעבר במועצה
המקומית בית אל ,נפגש עם תושבים ועם
ראש המועצה שי אלון .במהלך הפגישה סייר
פדן באתר חלום יעקב ,שם קיבל סקירה
על האתר ההיסטורי מפי ד”ר חגי בן ארצי,
לאחר מכן המשיך לסיור במספר מוקדים
ביישוב בהם נדרש עיבוי של מרכיבי הביטחון.
ראש המועצה שי אלון הציג בפני האלוף את
הצרכים הביטחוניים הדרושים לשמירה על
בטחון התושבים .בהמשך השתתף האלוף
בסיור בבית המדרש של הישיבה הגבוהה

ביישוב ונועד לפגישה אצל הרב זלמן
מלמד שם הוצגה פעילות המכינה הקדם
צבאית ומוסדות קריית הישיבה  . 2האלוף
התרשם מאוד מהעשייה המיוחדת ביישוב,
מההיסטוריה של בית אל והתפעל מהמרקם
האנושי המיוחד ביישוב .האלוף פדן אמר כי
הוא מכיר בחשיבות של הסדרת ציר הכניסה
ליישוב ,כמו כן ,הוא רואה חשיבות רבה בחיזוק
מרכיבי הביטחון ביישוב ושמירה על ביטחון
תושבי המועצה והאזור כולו.
מבקרים ומשפרים ביום ראשון האחרון ביקר
במועצה המקומית אפרת אלוף פיקוד העורף
תמיר ידעי  . 3ידעי ,שהתרשם כבר בהיותו
מפקד אוגדת איו”ש מהתנהלות המועצה,
אמר בסופו של הביקור לראש המועצה עודד
רביבי כי הוא “מתרשם מהיכולת של המועצה
לשמר קשר עם התושבים גם בשעת חירום”
והוסיף כי יבחן את האפשרות שפיקוד העורף
יאמץ את האפליקציה בה משתמשים באפרת.
בשני בבוקר הגיע לביקור באפרת מנכ”ל
משרד התקשורת נתי כהן .במהלך הביקור דנו
רביבי וכהן בדרכים לשיפור הקליטה בשכונות
השונות ובהכנות הנדרשות להבטחת קליטה
על פי תכניות הפיתוח .כהן גם הסביר
למשתתפים כי “כיום אנחנו מבינים שדווקא
ריבוי אנטנות מפחית את כמות הקרינה כיוון
שנדרש פחות מאמץ לקלוט ולפלוט”.
רוח קטיף שר הדתות יצחק ועקנין ביקר
השבוע יחד עם ראש המועצה המקומית
חוף אשקלון עו”ד איתמר רביבו במרכז קטיף

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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שבניצן .בשיאו של הביקור הציג מנהל מרכז
קטיף מוכי בטר לשר ועקנין כד עליו חתם חיים
הרצוג הנשיא בגוש קטיף ועליו נכתבה גם
מגילת העצמאות .השר ועקנין התרגש לחתום
גם הוא על הכד וציין כי זכורה לו במיוחד
הערבות ההדדית שבלטה בקהילת גוש קטיף
וקיווה שהרוח הזו תמשיך לעשות טוב בעם
ישראל .בסיום הביקור הוענק לשר אלבום
גוש קטיף .מוכי בטר“ :התרגשנו מביקורו של
שר הדתות ,ביקור שמלמד שוב שהשרשרת
הארוכה של עם ישראל וההתיישבות לא
ניתקה בהתנתקות אלא התחברה למקומות
נוספים באמצעות רוח גוש קטיף” . 4
ברגבי אדמתה עשרות תלמידי הישיבה
התיכונית-חקלאית “רגבים” בבנימין הגיעו
השבוע להתנדבות בעמותת “יד עזרא
ושולמית” .בכל בוקר ,רגילים תלמידי רגבים
לקום לשעות ארוכות של עבודת אדמה עם
חקלאי האזור ,אך מזג האוויר הסוער שפקד
את האזור מנע מהם להמשיך בשגרה.
אלנתן בן יעקב ,מנהל ישיבת “רגבים” בנימין
אמר“ :העולם עומד על התורה ,על העבודה
ועל גמילות חסדים .ניצלנו את היום הגשום
להפסקה מעבודות האדמה ויצאנו להתנדב
ולסייע ביד עזרה ושולמית ,כך אנו שותפים
לחסד של גשמי הברכה ומעבירים אותו
הלאה” . 5

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :קרדיטים :מירי צחי ,Salit ,תנועת רגבים
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :אמציה עציון ,רוח הגולן ,דוברות בית הנשיא ,יוסף אנאיה ,דוברות אפרת,
יאיר הרוש דוברות חוף אשקלון ,Ichwarsnur ,שומרון שבות  -חברת ענ"ף בע"מ,
נווה גנוד ,יובל קופרמן הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות Lishka@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

