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יחידת החילוץ עציון-יהודה
מצילה את המצב

יש״ע
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תאונות הדרכים שהתרחשו
בשבוע שעבר בכביש  ,60הוכיחו
שוב כי מדובר בכביש מסוכן
תעבורתית .כביש  60הוא כביש
צר ,מפותל ,חד נתיבי ואינו מתאים
לכמות הרכבים שנוסעים עליו.
בטווח הארוך אנחנו עמלים על
יישום תכניות אב לתחבורה ,אשר
יסדירו את האזור וישפרו את
הכביש .בטווח הבינוני והקצר יש
להגביר את האכיפה המשטרתית
ובעיקר את האכיפה על תושבי
הרש"פ .השבוע בישעמדה – על
הסכנה התעבורתית שבכביש .60

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:57
17:17
17:08

יציאה
18:14
18:16
18:15

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:13
17:15
17:09

יציאה
18:12
18:14
18:16
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קומי אורי

ברשת

8

מה
קורה

היוזמה הכלכלית החדשה
שמחברת בין ישראלים לערבים

על הפרשה  -ויקהל
הרב אלי שיינפלד
מנהל מרכז למשפחה במכללת אורות ישראל

על אורות וכלים

מ

שה רבינו ובצלאל חלקו בסדר הראוי
לבניית המשכן וכליו .משה רבינו סבר
שיש להכין בראשונה את המשכן ורק
אחר כך את ארון העדות ושאר הכלים ,כסדר
הדברים בפרשת תרומה .לעומתו סבר בצלאל
שנכון יותר להכין בראשונה דווקא את הארון
והכלים ורק לאחר מכן לבנות את המשכן.
סבר וגם ביצע ,כפי שניתן לראות בפרשתנו.
הרב שמואל בורנשטיין ,בעל ה'שם משמואל'
מבאר ששיטתו של משה רבינו היא שהאורות
יכולים להיקלט רק לאחר שהכלי מוכן,
לכן ,יש לבנות את הבית להשראת השכינה
ורק אחר כך את הכלים שדרכם היא תופיע.
שיטה זו הינה שיקוף של מסכת חייו של

יצא לאור

משה רבינו ,ונראה שכך אכן הוא בנה את
אישיותו .במשך שנים רבות עמל משה על
'תיקון הכלי' ,בטרם יזכה לקבל מאת ה' את
התורה ולמוסרה לבני ישראל .משה רבינו היה
בן שמונים שנה עת עמד בפני אלוקיו במעמד
הסנה .עשרות השנים הרבות שקדמו לכך
עברו עליו בעבודה מאומצת ובעמל מתמיד
במטרה לגרש את הפחיתות שבנפשו ולקדש
את איבריו .רק בסופו של תהליך נמצא משה
רבינו ראוי לקבל את דבר ה' ולהיבנות ממנו
לאורך ימים ושנים .לכן אליבא דמשה יש לו
לאדם לעמול קשה ,להכשיר את נפשו ,ולבנות
את משכנו הפרטי בטרם ייפגש עם דבר ה'.
בצלאל ,לעומת זאת ,נפגש עם דבר ה' כבר
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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שלנו

בס״ד

צועדים בבקעה
בשבוע שעבר התקיימה "צעדת הבקעה" המסורתית .המסלול החל במושב רועי ,דרך נחל
תרצה ועד לבסיס תרצה הסמוך.

מערכת

שים לב  -תאונה בדרך

ישעמדה
כביש  60מתחיל באזור באר שבע שבדרום ,עובר
דרך יהודה ,שומרון וירושלים ומסתיים באזור נצרת
שבצפון .הוא מכונה גם “דרך האבות” ,מכיוון שכל
המחקרים ההיסטוריים מראים כי על תווי הכביש
הקדום הלכו אבות האומה היהודית במסעותיהם.
לא בכדי נמצאים על אם הדרך אתרים חשובים
ביותר לעם היהודי ,כמו :מערת המכפלה ,סוסיא,
קבר רחל ,בית אל ,שילה ,העיר שומרון ועוד רבים.
בנוסף לכך ,כביש  60הוא כביש מסוכן ,אשר גבה
בעבר כבר קורבנות רבים.
שתי תאונות קטלניות התרחשו ביום שלישי
שעבר בכביש  .60התאונה הראשונה ,שאירעה
ליד היישוב עלי ,התרחשה בין מכונית פרטית
ומשאית וגבתה את חייהם של יוסף (יוס) עמיחי
ואורי מנדל ז”ל .בשנייה ,שאירעה בשעות אחר
הצהריים של יום שלישי ,היו מעורבות שתי
משאיות פלסטיניות ונהרג בה אדם אחד.
הסיבות לתאונות הרבות על הכביש ידועות
לכולם :כביש  60הוא כביש צר ,תווי הכביש ישן
ומפותל ואינו מתאים לכמות המכוניות הקיימת,
כמעט לכל אורכו של הכביש ישנו רק נתיב
אחד לכל צד .בנוסף לבעיות התשתיתיות של
הכביש ,קיים כמובן האלמנט האנושי  -תרבות
הנהיגה הפרועה בכבישי יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן ,בעיקר על ידי תושבי הרש”פ ,גובלת בדיני
נפשות.
זהו לא עניין חדש וזו לא הפעם הראשונה שאנו
כותבים כאן על הנושא ,התאונות הקשות בכביש
 60הן נגע חמור ועמוק .על פי נתוני המשטרה
שפירסמנו בעבר ,בקטע הכביש שבין מחסום
מיתר בדרום ועד לשבי שומרון בצפון ,ללא
החלק שעובר בתוך ירושלים ,נספרו בשנת 2017
לבדה  91תאונות דרכים בחומרות שונות ,בהן
נהרגו  18אנשים – כולם ערבים .בשבע השנים
האחרונות ,מאז שנת  ,2011התרחשו בכביש
 60מספר עצום של  758תאונות דרכים ,מתוכן
 46תאונות קטלניות אשר גבו את חייהם של 17

יהודים ו 57-ערבים ופצעו קשה  183בני אדם,
מתוכם  61יהודים ו 122-ערבים .הנתונים האלה
יוצרים ממוצע של יותר מעשרה הרוגים בשנה.
יש לציין ,בכל הנוגע לנתונים האלו ,כי הם אינם
כוללים תאונות בהן היו מעורבים תושבי הרש”פ
בלבד ,כאשר ברור לכל מי שנוסע בכבישים אלו
כי הן רבות.
רובם המכריע של ההרוגים בתאונות אלו הם
ערביי האזור אשר חלקם מזלזלים בחוקי
התנועה ועושים בכביש כאוות נפשם .מי שמכיר
את תרבות הנהיגה שלהם בכבישי יהודה ,שומרון
ובקעת הירדן יודע שהמצב לעיתים דומה ל”מערב
פרוע” .איסורים על עקיפה בקו לבן רצוף ,כניסה
לצומת ללא בדיקה ונסיעה במהירות מופרזת
נתפסים לפעמים כהמלצה בלבד.
לפי נתוני המשטרה ,מתחילת שנת ,2019
שאנו נמצאים רק בסוף החודש השני שלה,
אירעו במרחב יהודה ושומרון  14תאונות דרכים
קטלניות בהן נהרגו  16בני אדם .מעבר לתאונות
הקטלניות ,חלה גם עלייה של  100%בתאונות
הקשות במרחב .על פי נתוני המשטרה ,במרחב
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן ישנן  17ניידות תנועה
בלבד ,במרחב בו נסללו  1,600ק”מ כבישים.
באותו זמן ,בשאר הארץ יש פי  2או  3ניידות
במרחבים דומים.
בשנתיים וחצי האחרונות פועלת מועצת יש”ע
במרץ מול משרד התחבורה במטרה לקדם ולבצע
תכנית אב לתחבורה ליהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
תכנית רוחב זו תשלים את הפער שנוצר בעקבות
 50שנות הזנחה של הכבישים באזור ותשווה את
התשתיות לאלו אשר קיימות בשאר חלקי מדינת
ישראל .שינויים בכביש  ,60כגון הכפלת נתיבים
והרחבתם ,תאורת כבישים הולמת ,התאמת תווי
הכביש לתנועה ועוד רבים הם חלק מהאמצעים
אשר ננקטים כדי להתאים את תשתיות הכבישים
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן בכלל ואת תווי כביש
 60לעשרות השנים הבאות.

אך אלו פתרונות לטווח הבינוני והארוך .כעת
נדרש מענה דחוף לטווח הקצר .במכתב ששלח
יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני למ”מ מפכ”ל
המשטרה מוטי כהן נכתב כי“ :הבעייתיות של
כבישי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן ידועה ומובנת
לכולם אך אין שינוי במדיניות האכיפה ובטיפול
בעבריינות התנועה (בעיקר זו הפלס’) .אנו
מבקשים שתנחה לתגבר את ניידות התנועה
במרחב ,כמו גם לשקול מחדש את שעות ההיתר
לתנועת משאיות בעורקי התנועה הראשיים”.
אנו קוראים למשטרת ישראל להגביר את
האכיפה בכבישי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
בכלל ובכביש  60בפרט .על משטרת ישראל
לגבש תכנית מסודרת שמתמודדת עם אכיפה
כנגד ערביי הרש”פ אשר אינם משלמים דוחות
או נעלמים לתוך שטחי הרש”פ .למשטרת ישראל
ולמינהל האזרחי אין כיום שום דרך לבצע מעקב
אחרי הדו”חות הללו והערבים לא משלמים אותם,
כך שהם אינם מורתעים.
בתוך כך ,חשוב שנבין את גודל האחריות שבידינו
בכל פעם שאנו מתיישבים מאחורי ההגה .בכל
פניה ,בכל סיבוב או בכל החלטה אחרת על
הכביש אנו אחראים לחייהם של הסובבים אותנו
ושל עצמנו .נכון הדבר לגבי הנהגים ,נכון הדבר
לגבי אלו שיושבים לצידם או מאחוריהם ,נכון
הדבר לגבי רוכבי האופניים ונכון הדבר לגבי
הולכי הרגל .בכל עבירת תנועה שאנו מבצעים
ובכל נהיגה שלא בערנות גמורה אנו מתעסקים
בדיני נפשות .לוקחים לידיים החלטות של חיים
ומוות .אסור לנו לעמוד מנגד ולהביט מן הצד על
הנעשה בכביש .עלינו להבין כי השינוי מתחיל בנו,
כאן ועכשיו .אם כל אחד מאיתנו יבין ויפנים את
גודל ההשלכות של מעשיו על הכביש ,נתחיל
להילחם בצורה אמיתית בנגע הזה ובכך להוריד
את כמות תאונות הדרכים .ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם.

כביש 60
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על אורות וכלים

המשך דבר תורה מעמוד השער

בהיותו רך בשנים ,כך על פי המדרש .עוד
בהיותו בן י"ג שנים כבר ידע לצרף אותיות
קדושות ולהשיג מושכלות גבוהות .לדידו,
התורה הקדושה משפיעה ומאירה את כל
המחשכים ,גם את אותם מקומות שלא זכו
ל'עיבוד' ולהכשרה נפשית נכונה שהרי "המאור
שבה מחזירן למוטב" .לכן ,לשיטת בצלאל ,ראוי
שייפגש אדם עם דבר ה' כבר בשלב ההתחלתי,
גם אם ה'כלים' אינם מוכנים לגמרי .עצם לימוד
התורה יעורר באדם קדושה ,אשר בכוחה
להשפיע הן על כוחותיו הנפשיים והן על ענייניו
החומריים ,ואף את איבריו היא תקדש.

ה'שם משמואל' לא מסתפק בביאור העיקרון
המנחה את מחלוקתם של משה רבינו ובצלאל,
אלא לומד מדרך בניית המשכן בפועל ,כי דרכו
של בצלאל היא זו שהכריעה את הכף ובה
ראוי לכל אחד להלך .ומוסיף ה'שם משמואל'
ומחדש שאף משה רבינו בעצמו מודה בצדקת
דרכו של בצלאל ,שהיא המתאימה להמון העם,
ואילו דרכו שלו עצמו – של משה – ראויה רק
ליחידים.
למחלוקת זו ולהכרעתה ישנה השלכה
מעשית ביותר לכל דור ובכל זמן .פעמים
והאדם מרגיש ריחוק גדול .הוא לבוש בגדים

צוֹאים ונפשו גסה במיוחד .או אז יכול הוא
לסבור בטעות כי אין זו השעה בה ראוי לו
ללמוד תורה ולעבוד את ה' .עדיף שימתין
עד תגיע עת ראויה יותר ,עד שיהיה הוא
מוכן יותר ,ורק אז יוכל להיפגש עם התורה
ולקבלה .ברם ,מלמדנו ה'שם משמואל' כי
מחשבת טעות היא זו .אדרבה ,טוב לו לאדם
שייפגש עם האור האלוקי בכל מקום ובכל
זמן ,גם כש'כליו' אינם מזוככים דיים .אל
דאגה ,המאור שבתורה יאיר את המחשכים
ויחזירו למוטב.
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צילום :עמוד הפייסבוק "יחידת חילוץ עציון-יהודה"

יש״ע
זה כאן

הצילני נא

יחידת החילוץ עציון-יהודה לאחר חילוץ גבר כבן  50שחש ברע במהלך טיול על שביל ישראל ,מעל מערת בני ברית

מאת :הילה פינטו
יצאתם לטיול וסמכתם על כישורי הניווט
מהצבא? נגמרו לכם המים ואתם על מצוק
לא מוכר? הרגל ננקעה בדיוק באמצע
הסנפלינג? יחידת החילוץ עציון-יהודה
תושיע אתכם .זהו סיפורם של הנשים
והגברים בכתום .מתנדבים ,מסתכנים,
זמינים תמיד.
שלושה תיכוניסטים מיישוב בדרום הר חברון
תכננו טיול ממדבר יהודה ועד לים המלח.
חלקם תכננו לחזור בלילה ומצאו עצמם אבודים
בחשכה .תוך כדי הניסיון למצוא את הדרך,
נכנסו לכפר ערבי קטן ועוררו את תשומת לבם
של המקומיים ,שלא הבינו מי הם אותם נערים
שנכנסו לכפר והחלו לרדוף אחריהם .הנערים
הצליחו לברוח בחזרה למדבר אחוזי בהלה
והצליחו לחייג למוקד קריית ארבע .אליהו ליבמן,
שמכהן כראש מועצת קריית ארבע ,מתנדב אף
הוא ביחידה והקפיץ את יחידת החילוץ .הנערים
ציינו שיש ברשותם פנס וכי הצליחו להגיע לנקודה
גבוהה וכך השיגו קליטה .הם התבקשו להדליק
את הפנס ולאותת ליחידה ,על מנת שיוכלו להבין
היכן בדיוק הם נמצאים .כשמתנדבי היחידה גילו
את מקור האור ,הם נכנסו לשני ג'יפים (הג'יפ של
אליהו והג'יפ של היחידה) וחילצו אותם" .הנערים
שמחו לראות אותנו וקפצו מהתרגשות" ,אומר
יוני סקמסקי ,תושב ראש צורים ואב לחמישה,
איש הייטק במקצועו ,מתנדב ביחידה מזה כ13-
שנים ומשמש כסגן מפקד היחידה" .הסענו אותם
לניידת משטרה שחיכתה להם והחזירה אותם
בחזרה לחיק משפחותיהם המודאגות בשלום".
יחידת החילוץ עציון-יהודה הינה אחת מ12-
יחידות חילוץ בארץ ,הכפופות לאגף המבצעים
במשטרת ישראל .יחידות אלו ,הפועלות על
בסיס התנדבותי ,מכסות את מרבית השטח
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הפתוח בישראל ,בנוסף לשתי יחידות צוללנים
(צוללים צפון וצוללים דרום) .היחידה הינה
חלק מעמותת  , F.I.R.S.Tהמאגדת את כלל
יחידות החילוץ בארץ ופועלת לקידום הכשרות
מקצועיות ליחידות בתחומים שונים ובגיוס
תרומות המיועדות לקידום צורכי היחידות
ותחזוקת הציוד הקיים .מטרתה העיקרית של
העמותה היא לתאם את פעילויות ההצלה של
יחידות החילוץ בחו"ל באירועי אסון.
יחידת החילוץ עציון-יהודה הוקמה בשנת ,1991
כאשר ייעודה הראשוני של היחידה היה חילוץ
ואיתור מדברי וכן טיפוס ,גלישה ,חילוץ (טג"ח)
וחילוץ לכודים מתאונות דרכים ומהריסות .כיום,
היחידה מתמחה גם באיתור נעדרים (מטיילים
שאיבדו את דרכם ,אנשים הלוקים בדמנציה,
ילדים קטנים שהלכו לאיבוד ,אנשים שידוע כי
קיים לגביהם סיכון לפגיעה עצמית) ,גם באירועים
בהם אין כל קצה חוט .לא פעם הוזעקה היחידה
לסייע באזורים מחוץ לשטחה ,בשל המקצועיות
והניסיון הרב שרכשה .היחידה ,בפיקודו של
צפריר שיפמן ,מונה כ 70-מתנדבים שעוברים
התמחויות שונות וממשיכים את האימונים
וההשתלמויות לאורך השנה כולה.
היחידה מתמחה גם בחילוץ ממים זורמים,
רפואה (בעיקר חובשים ופרמדיקים) ,חילוץ וסיוע
במקרים של אסונות טבע בארץ ובעולם ,חילוץ
מהריסות וחוס"ן (חירום וסיוע נפשי).
הפניות לסיוע מגיעות מגורמים שונים ,ביניהם
המשטרה ,הצבא ,מועצות אזוריות ,גופי ביטחון
ורפואה ,פניות פרטיות ,חדר המצב של משרד
החינוך וגם דרך רשתות חברתיות .היציאה לשטח
מתבצעת רק לאחר דיווח ואישור במשטרה.
היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם גששים ,חדרי
מצב ,יחידת הכלבנים של עוקץ ,מד"א ,מתנדבים
וכן הצבא והמשטרה .מתנדבי היחידה מגיעים

מאזורים שונים ,בהם גוש עציון ,ירושלים ,שפלת
יהודה ,הר חברון ,בית שמש ועוד ,והיא מורכבת
מאוכלוסייה מגוונת במיוחד :מדריכי טיולים ,מורי
דרך ,לוחמי אש ,אנשי רפואה ,קב"טים ורכזי
בטחון ,אנשי שטח ,יוצאי יחידות מובחרות ואפילו
עובדי הייטק ואנשי חינוך ורווחה .נשים ,גברים
 כל אחד יכול להגיש מועמדות .לאחר הגשתהמועמדות ,המועמדים עוברים ראיונות ,מקבלים
אישור ממשטרת ישראל ,עוברים קורס שיטור
בסיסי ,ולאחר כשנה נחשבים למועמדים מן
המניין .בתום השנה ,ניתן להתמחות בהתמחויות
השונות ולסייע בתחומים נרחבים יותר.
החודש ,במעמד נשיא המדינה ,השר לביטחון
פנים ,קציני משטרה ,חברי כנסת ,בני משפחה
ועוד ,הוענק אות הצטיינות בבית הנשיא לשני
מתנדבים ,כאשר יוני סקמסקי הוא אחד מהם.
חבריו של יוני מציינים את יכולתו יוצאת הדופן
לעבוד בשיתוף פעולה ובענווה רבה עם יחידות
החילוץ השונות ועם ארגונים נוספים הפועלים
בשעת אירוע ,וכך לאתר את הנעדרים ולחלצם
באופן היעיל והמהיר ביותר" .היותו של יוני איש
שטח מובהק המכיר את הארץ ואת המרחב,
ויכולתו לקרוא מפה ולדמיין את השטח כאילו
הוא פרוש על כף ידו ,יחד עם החשיבה היצירתית
וכשרונו לבחון מקרים מנקודת מבט שונה ,באים
לידי ביטוי באירועי איתור מורכבים ומסייעים
לאיתור הנעדר במהרה ",נאמר בדברי ההסבר
לאות .בחודש פברואר אשתקד ,הוקפצה יחידת
החילוץ לחמישה אירועים (איתור ילדים נעדרים,
נעדר דמנטי ,נעדר בסיכון עם חשש לחייו וכן
מטייל פצוע עם שבר מורכב) ,כאשר יוני פיקד על
ארבעה מהם .מבחינת מתנדבי היחידה ,הגיבורים
האמתיים הם בני משפחותיהם ,המתמודדים עם
היעדרם בלילות כימים ,בערבי שבת וחג ודואגים
לשלומם בכל יציאה לשטח .יוני מספר על תושב

מתוך ירחון 'גושפנקה' של המועצה האזורית גוש עציון

רחובות כבן  67שלוקה במחלת האלצהיימר,
אשר יצא מביתו ביום ראשון בערב לבית הכנסת
ולא שב .משפחתו הודיעה למשטרה ,שהחלה
בחיפושים אחריו .החיפושים ,שנמשכו יומיים,
העלו חרס" .נתקלנו בהודעות שרצו בקבוצות
הוואטסאפ השונות אודות הנעדר והחלטנו
לסייע בחיפושים .כשהבנו היכן נראה לאחרונה,
נעזרנו בתושבי רחובות ,שגילו אדיבות וסיפקו לנו
גישה למצלמות אבטחה פרטיות .הנעדר נראה
במצלמות והתחקינו אחר מסלולו ,שהסתיים
בקצה העיר .נתקלנו במבוי סתום .בבוקר,
הצטרפו אלינו שני מתנדבים נוספים ביחידת
החילוץ ,ביניהם אלישע מדן ,שחיפשו בשדה
פתוח שנמצא צמוד לכביש  40והתאים למסלול
המצלמות .אלישע מצא את הנעדר בשדה,
שוכב בתעלה כשהוא מכוסה בבוץ ומבולבל ,אך
במצב רפואי תקין יחסית .הוא פונה לבית החולים
בניידת טיפול נמרץ" ,מוסר יוני .משטרת ישראל
ציינה לשבח את כניסתה של יחידת החילוץ

עציון ,שחברה למחוז השפלה בחיפושים ,ואת
חתירתו של המחלץ אלישע מדן לאיתור ,עד
שכאמור מצא אותו והציל את חייו.ראובן שדור,
רבש"צ תקוע מזה שש שנים ,משמש כחבר
ההנהלה של יחידת החילוץ קרוב לעשר שנים.
הוא מציין כי ישנם לא מעט מקרים המגיעים
לפתחה של היחידה ,בהם אנשים הלוקים
באלצהיימר או דמנציה מדווחים כנעדרים" .לא
תמיד מדובר בחילוץ הירואי ואקסטרימי בשטח.
יש כל כך הרבה מקרים של משפחות שפונות
אלינו בבקשה למצוא קרוב משפחה מבוגר
שנעדר או לחילופין מתבגרים שבורחים מהבית
ויש חשש לחייהם" ,מסביר שדור .ולעוד מקרה
שקרה בתחילת ינואר השנה :יחידת החילוץ
הוזעקה לנחל תקוע על מנת לחלץ ילד כבן ,11
שנפגע בפלג גופו התחתון מסלע שנפל עליו
במהלך טיול .בתום בדיקה רפואית בשטח של
פראמדיק היחידה וצוותי מד"א ,הוא חולץ רגלית
על ידי היחידה וכוחות צה"ל ,עד לחבירה עם רכב

היחידה שפינה את הילד להמשך קבלת טיפול
רפואי במח"ר (מרכז החירום הרפואי באפרת).
תמר סיטרון ,תושבת אלון שבות ,אם לחמישה
וסבתא לשתי נכדות ,עובדת כקצינת ביקור
סדיר במועצה ומנחה קב"סים במחוז ירושלים,
מתנדבת ביחידה מזה כשבע שנים ומשמשת
גם כראש צוות איתור של היחידה .היא מספרת
שישנם לא מעט מטיילים באזור שמאבדים
את דרכם וזקוקים לחילוץ .לדוגמה ,לא מזמן
התבקשו לחלץ אישה כבת  60מאזור הצפון,
שהגיעה לטייל במערת החריטון ושברה את
רגלה בנבכי המערה .היה צורך בטיפול רפואי
במקום בנוסף לחילוץ ,שהיה מורכב בשל מצבה
הרפואי ובשל מיקומה הבעייתי במערה .החילוץ
הסתיים בשלום והיא פונתה לבית החולים.

מה לעשות בש
ב
יל
של
א
ת
ז
ד
ק
קו
ל
שי
רו
תי
לפני הטיול:
היחידה לחילוץ?

ראשית ,יש לתכנן את
הט
יול
מ
רא
ש.
בר
אש
וב
רא
שונה ,בחרו מסלול ולמדו או
ארוך ,תכננו נקודות י
בנוסף ,בדקו את ת ציאה במידת הצורך .הכינו לוח זמנים ורשימת ציתו היטב .אם מדובר במסלול
התאמת הטיול למזג החזית מזג האוויר הצפויה ליום הטיול והיערכו בהתוד המותאמת לטיול הנבחר.
אוויר (שיטפונות? לא רעיון טוב לתכנן טיול נחלים ..אם מבחינת לבוש ומבחינת
שנית,
).
ּ פנס הצטיידו בציוד לשעת חירום:
וגפרורים
ּ אולר
ּ שמיכה
ּ חבל
ּ טלפון לווייני (למיטיבי
ל
כת
).
לר
וב
טל
פון
סלו
לרי רגיל יספיק.
ּ ערכת עזרה ראשונה
לעולם אל תצאו לטיול
בלי
ליי
דע
א
יש
ק
שר
א
וד
ות היציאה שלכם .עדכנו
מראש שעת חזרה משוע
רת וזמני יצירת קשר ,כך שאם לא תיצרו עמו קשר אותו בפרטי הטיול וסכמו
במהלך הטיול:
עד אז ,ידע להזעיק עזרה.
ּ אל ת
ּ עקבו חרגו מן המסלול שתכננתם!
ּ אחר סימוני השבילים ו
אל
תר
דו
לש
ביל
ים
ש
אי
נם
עדכנו
מסומנים.
את איש הקשר במהלך הטיול.
מה עושים במקרה חירום?
ּ צרו קשר עם המשטרה (
00
)1
ו
דוו
חו
ל
הם
הי
כן
אתם.
ּ נסו
ּ התנהלהישאר רגועים ולא להילחץ.
פ
אני
קה
עלו
לה
ל
גר
ום
למ
עשים
גו בהת
אם להוראות שניתנו לכם ,עד להגעת החילוץ .פזיזים שיחמירו את מצבכם.
בתקווה שלא נזדקק לסיו
עה
של
ה
יח
יד
ה,
אך
בא
מו
שיה
נה שאם כן  -נדע ש
יה טיול נעים ובטוח לכולם!
אנחנו בידיים הטובות ביותר.
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ברשת

קומי
אורי

"אמא ,למה יש אנשים רעים בעולם?"
לא הייתי מוכנה לשאלה הזו באותו רגע .היה זה
כבר ערב וכולם שכבו במיטות שלהם .הבכור
קרא עוד איזה ספר והמתואר בו כנראה העלה
בו את השאלה הזו .מוכנה או לא מוכנה ,עייפה או
לא ,על שאלה כזו חייבים לענות באותו הרגע .מה
עוד שהיא נשאלה בכובד ראש ובהיסוס הרוצה
לקבל תשובה אמתית.
"קשה לענות על זה" ,אמרתי לו את האמת.
"כולנו נבראנו אותו דבר .כל בני האדם .נבראנו
בצלם א-לוהים ובדמותו .מכאן ואילך נותן
הקב"ה את הבחירה ביד כל אדם ואדם האם
להיות נאמן לצלם הזה או להשחית אותו .האם
לבחור להיטיב או לבחור להרע .אז אני לא לגמרי
יודעת לענות לך למה אנשים בוחרים להרע .אבל
אני כן יודעת שמה שבידיים שלנו זה לבחור תמיד
להוסיף טוב ואז במאזן הכללי העולם יהיה טוב
יותר".
אז עניתי .ואני לא יודעת אם זה סיפק אותו או
לא .אותי בטוח לא .זו אחת מהשאלות שאני לא
יודעת לענות עליהן לעצמי ואני פשוט סוגרת
אותה מאחורי דלת ברזל כבדה בכל פעם שהיא
עולה בפאתי מחשבתי .למה? למה? למה להרע
כל כך? למה להשחית את צלם האדם שבך עד
למקום בו לא נשארת בך חיות? לא למה הייתה
שואה אלא איך?! איך היו אנשים שבחרו להשמיד
להרוג ולאבד את האנשים שמולם מחד ואת
צלם הא-לוהים ,את דמות האדם שבהם עצמם
מאידך.
ושוב אני עומדת מול השאלה הזו ושוב אני לא
יודעת איך .הכאב מחלחל בנקבוביות ועובר
מהנשמה לכל אחד מחלקי הגוף .מה עשיתם
לאורי היפה והמתוקה? ולמה? למה?!
ואני מנסה לרגע לצאת מהחשיבה
האינסטינקטיבית ולחשוב דרך עיניים של
מקבלי החלטות – כיצד ניתן לדעת האם היה
כאן ערבי שכמו רבים ורעים לפניו חיפש לרצוח
יהודי או שפשוט ניצל הזדמנות שנקרתה לפניו
בה השחית ושחט ופגע ובחר להשמיד את
 6יש”ע שלנו

האדם שבתוכו בשל שנאה מתמדת ויוקדת,
בשל חלחול מסרים מינקות של תיעוב כל יהודי
באשר הוא וחינוך לחרב ומוות .או שמא מדובר
בבחור שכמו רבים ורעים לפניו פגש בחורה וניצל
הזדמנות שנקרתה לפניו בה השחית ושחט ופגע
ובחר להשמיד את האדם שבתוכו מתוך אלימות
מינית חייתית שבה אין אדם לפניך כי אם אין צלם
בך אז אין צלם בכל אשה באשר היא.
ואם מדובר באירוע הראשון הרי שזו מלחמה .כי
אין כאן פרטים אלא עוד אחד ממיליוני האירועים
האחרים בהם אולי יש פנים ויש שמות אבל יש
גם הגדרה ברורה של ערבי ויהודי ואנחנו כיהודים
חייבים לצאת וללחום נגד כל אויב שפגע או
שיפגע .ואם מדובר באירוע השני הרי חוץ מאזלת
יד ורצון להיפרע ספציפית מחיית האדם הרי
שאין לנו מה לעשות עוד.
אבל האמת היא שלא ייתכן להפריד את זה מזה.
כמו שלא ניתן להפריד את סיפור פילגש בגבעה
ממלחמת האחים שפרצה בעקבותיה .כמו
שלא ניתן להתעלם מתוך סיפורי אונס אכזריים
בשואה רק משום שהם היו חלק ממכלול שלם
של השמדת עם .יש סוגי התנהגויות אנושיות
שמופנות בעיקר כלפי נשים והם פוגעים בכולנו,
נשים כגברים ,בבטן הרכה ביותר .ויש כאן גם
ערבי שפגע ביהודייה .וזה לא יכול להיות מנותק
מקונטקסט היסטורי שלם וממציאות יום יומית
של ניסיונות רצח קבועים אכזריים בצורה זו או
אחרת .אז נכון שכלל הנראה הוא פגם בה גם
כאשה וגם כיהודייה ,אבל הוא רק חלק מעם
שלם שחי ונושם ומחנך ויונק את הרצון לפגוע
בכל יהודי ויהודייה באשר הם .ועל זה אנחנו לא
יכולים לשקוט .ואת זה אנחנו לא יכולים להחריש
בתואנות מגדריות לבד או לאומיות לבד.
ונכון שאנחנו צריכים עכשיו להוסיף המון המון
המון טוב כדי לאזן במעט את הרוע העצום הזה.
אבל שלא כמו במקרים אחרים בהיסטוריה ,לרוע
הזה נוכל להגיב גם בצדק .ואנחנו חייבים את
הצדק הזה ואת הדין שיש לערוך בכל מי שאחראי
ישירות או עקיפין לרוע הזה לאורי המקסימה

שניבטת אלינו מהתמונות ברה ושלמה .אנחנו
חייבים לדרוש צדק ולהיפרע מהרוצח כמו מאלו
שחינכו אותו לרצוח .מהאדם הבודד שבשטח
כמו מהרבים שעומדים מאחריו וגאים במעשיו.
כי אנחנו יהודים ריבוניים במדינתם ואסור לנו
לשתוק על זה משום צד שממנו נעשה המעשה.
ונתפלל לעשיית הצדק ,להוספת טוב ולשקט
שיום אחד עוד יבוא.

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

ההצגה “עד שמצאנו” באפרת  /כ”ט באדר א’  6במרץ

בהצגה זוגית מוסיקלית ,מרגשת עד דמעות ומלאת הומור ,הזוג יעל וליאור רבינוביץ חושפים דרך סיפורם האישי
את הדרך בכדי למצוא זוגיות .המופע עוסק בערכים כמו ראיית הטוב ,שבירת סטיגמות ובעיקר תקווה ואמונה
במציאות שנראית חסרת מוצא .בשעה 20:30 :במתנ”ס אפרת בגפן .מחיר .₪ 35 :לפרטים וכרטיסים02-9932936 :

הקרנת “אור חוזר” ומפגש עם היוצר בגוש עציון  /כ”ז באדר
א’  4במרץ

מה יקרה

סיור מתלם עד אדורה  /א’ אדר ב’  8במרץ

יחד עם בית ספר שדה כפר עציון והמדריך
גדי חיימוב נצא מהיישוב תלם אל חרבת
טייבה ממנה נראה נוף עוצר נשימה .נרד אל
ואדי נזזאת שם נראה את הנזק הסביבתי של
המחצבות באיזור .נעפיל לתל פרעה אחת
מנקודות הנוף היפות בתפר בין ההר לשפלה
ומשם נגלוש לקבר נבי צאליח ונסיים ביישוב
אדורה .אורך המסלול 20 :ק”מ .מחיר.₪ 65 :
לפרטים והרשמה02-9935133 :

הסרט “אור חוזר” עוקב אחרי תהליך ההתפכחות של חלק
מבעלי התשובה .אלה הבוחנים מחדש את דרכם מחוץ
לחברה החרדית ומחפשים זהות חדשה .הם מקיימים
שיח פתוח וקשוב עם בני הדור השני .הם מקימים קהילות
ומערכות חינוך משלהם ומבקשים לסלול דרך דתית חדשה.
הקרנת ושיחה עם היוצר – הרב מרדכי ורדי – תתקיים
באודיטוריום מתנ”ס גוש עציון בשעה  .20:30מחיר.₪ 30 :
לפרטים וכרטיסים02-9937999 :

שישי |  8במרץ

עיצוב:

בית לאירועי תרבות

ִשיֹלה הקדומה

מוזמנים לערב השקה לכבוד צאת הספר

ציר
ולרשטיין
על פנחס ולרשטיין
איש ההתיישבות

בתכנית:
בשיֹלה הקדומה
 - 18:00סיור מודרך ִ
 - 19:30התכנסות וכיבוד קל
 - 20:00ברכות:

דב אייכנוולד

מו"ל ומנכ"ל ידיעות ספרים

 - 20:30רב שיח בנושא:

מנהיגות בהתיישבות אז והיום
מנחה :יפעת ארליך

 -סופרת ועיתונאית

משתתפים:
ולרשטיין  -איש ההתיישבות

פנחס
חננאל דורני
הודיה כריש חזוני  -כתבת מדינית "מקור ראשון"
יו"ר מועצת יש"ע
בעז העצני  -פובליציסט
עפרה לקס
מחברת הספר
חגי הוברמן  -סופר ,היסטוריון ועורך "מצב הרוח"
את הערב ילווה אדם צחי בניגון ובשירה

יום ראשון ג׳ באדר ב׳ תשע״ט []10.3.19
הכניסה ללא תשלום ובהרשמה מראש:

בתי
אמנה
A-shiloh.co.il
תנועת
ההתיישבות

אמנה

מספר
המקומות
מוגבל

02-5789111
Ancient Shiloh
עיר המשכן
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מה קורה?
1
3
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5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

הגוש הכלכלי שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן,
ערך השבוע סיור מקצועי באזור התעשייה מגדל
עוז שבמועצה האזורית גוש עציון .השר הגיע
לסיור יחד עם ראשי משרדו ובהם ,מנכ”ל משרד
הכלכלה והתעשייה שי רינסקי ,סגן מנהל מינהל
אזורי תעשייה מנחם יחזקאלי ,מנהל הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים רן קויתי ומשתתפים
נוספים .במהלך הביקור נפגש השר כהן עם ראש
מועצת גוש עציון שלמה נאמן וצוותו  . 1הצדדים
שוחחו על דרכי שיתוף פעולה וכלי הסיוע
שמשרד הכלכלה והתעשייה מעניק לרשויות
השונות .במסגרת הישיבה סיכמו הצדדים על
הקצאת קרקעות ל 5-מפעלים באזור התעשייה
מגדל עוז .בנוסף ,סוכם גם על ביקור המדען
הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בגוש עציון
ומפגש עם יזמי הייטק ,כנס שייערך לעסקים
הקטנים והבינוניים וכן סוכם על קידום אזור
תעשייה חדש מעבר לאזור התעשייה שפותח
לאחרונה .ראש המועצה האזורית גוש עציון
שלמה נאמן“ :אנו מודים לשר אלי כהן שסייע לנו
בקידום אזורי התעשייה בגוש עציון .היה כאן השר
מספר פעמים והחיבור שלו להתיישבות בלט
מאוד במהלך ביקוריו .מאחלים לו ולנו שימשיך
שיתרום לחיזוק ופיתוח ההתיישבות”.
חגיגה לבנה מעל אלף איש מכל רחבי הארץ
השתתפו בחגיגת השקדיות בחבל יתיר אשר
נערכה בשבוע שעבר  . 2באירוע ,נפתח לקהל
הרחב מטע עצי השקד מהגדולים בארץ ,הנמצא
סמוך ליקב יתיר ובבעלות המושבים  -כרמל,
מעון ויתיר .הקהל הוזמן להצטלם ולחגוג בין
העצים הפורחים .במהלך האירוע חולקו מגנטים,
נפרסו פינות ישיבה ,נערכו צילומי משפחות עם
צלמים מקצועיים ,התקיימה סדנת ציור ,התקיימו
הפעלות ילדים ותוצרת מקומית הוצעה למכירה.
את האירוע הפיקה “תיירות חבל יתיר” הממנפת
את הר חברון לתיירים .ראש מועצת הר חברון
יוחאי דמרי“ :זהו אירוע יחיד מסוגו שמזמין את

הקהל הרחב לחגיגה חקלאית לחזות ביופי
של האזור ובעשיה ההתיישבותית בהר ובנגב
שנעשית באמונה גדולה וכנגד כל הסיכויים.
אירועי התיירות הם הזדמנות וצהר לחשוף
את הר חברון לפניהם האמתיות של התושבים
והקהילות הנפלאות שבו וכמובן גם מנוף כלכלי
לבעלי העסקים”.
יוזמה כלכלית בשבוע שעבר התקיים מפגש
הפורום כלכלי לקידום כלכלה ותעשיה
משותפת ישראלית  -ערבית במלון המלך דוד
בירושלים .במפגש ,שנערך ביוזמת לשכת
המסחר והתעשייה יהודה ושומרון ,נכחו ראשי
רשויות מיהודה ושומרון ומוחתארים פלסטיניים,
המתגוררים בסמיכות זה לצד זה ,אשר הגיעו
במטרה לקדם שיתופי פעולה בדרג המקומי
והמוניציפאלי .במפגש השתתף ונשא דברים גם
שגריר ארה״ב בישראל דיויד פרידמן ,והשתתפו
בו ראשי הרשויות מיהודה ושומרון :יו”ר מועצת
יש”ע חננאל דורני ,ראש מועצת אורנית ניר ברטל,
ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ,ראש מועצת גוש
עציון שלמה נאמן ,ראש מועצת מגילות ים המלח
אריה כהן ,ראש מועצת אפרת עודד רביבי וראש
עיריית אריאל אלי שבירו  . 3במהלך המפגש ,דנו
הצדדים ביוזמה לקידום שיתופי פעולה במישור
העסקי והכלכלי בין יזמים ישראלים וערבים
במטרה לקדם תעסוקה ורווחה לשני האוכלוסיות
באזור .במסגרת זו הושקה יוזמה מיוחדת,
שתספק השקעות כספיות לעסקים המנוהלים
בשותפות על ידי ישראלים וערבים.
פינה בלב בתחילת השבוע נחנכה בצומת
גבעת אסף שבבנימין “פינה חמה” לחיילים
לזכר סמל יוסי כהן וסמ”ר יובל מור-יוסף הי”ד
שנרצחו במקום לפני כחודשיים  . 4הפינה
הוקמה מתרומתם של משפחות וייזן וקורסיק
כחלק מפרויקט ביוזמתו של עופר אוחנה מקרית
ארבע שמקים פינות חמות לחיילי צה”ל .באירוע
נכחו משפחות מור-יוסף וכהן ,נציג התורמים

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

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

 8יש”ע שלנו

מרק וייזן ,יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני ,חברים
ומפקדים של הנרצחים מגדוד “נצח יהודה”.
הרב אלי מירב ,אביו של יובל מור-יוסף הי”ד,
דיבר על החשיבות באחדות עם ישראל ועל
קדושת הנשמות של יוסי ויובל ,ומוטי ,אביו של
יובל ,הודה על ההנצחה המרגשת.
שמח בברוכין שמואל רקנטי מהיישוב ברוכין
בשומרון עומד בראש להקת “נשמחה” אשר
הוציאה השבוע את אלבום הבכורה שלה – “שובי
נפשי” .הלהקה עומדת היום על למעלה ממיליון
צפיות ביוטיוב ,ואחרי חודשים ארוכים של עבודה
אינטנסיבית הם שחררו את אלבום הבכורה
המשמח .רקנטי ,אשר משמש כסולן הלהקה,
מופקד על מחרוזת ישיבות עם מיטב הלהיטים
החסידיים של עולם הישיבות ,וגם מארח אורחים
חשובים שהגיעו לבקר ולשמח :אהרן רזאל , 5
יצחק מאיר והרב אייל ורד מתארח ברצועת בונוס
מיוחדת ,עם שיחת התעוררות קצרה על ניגוני
התשובה.
נשות קדומים מחלקת התרבות במועצה
המקומית קדומים והמתנ”ס ערכו השבוע
את אירוע “נשים ותרבות” לכבוד יום האישה,
אשר כלל פאנל נשים מקדומים הפורצות דרך
בתחומים שונים ושיחה מיוחדת .בפאנל השתתפו
ראש מועצת קדומים לשעבר הגברת דניאלה
וייס ,מנכ”לית תאטרון “לחישה” רחלי מושקוביץ
ובת קדומים עטרת רובין המשמשת כמתורגמנית
לשפת הסימנים .שלוש הנשים הציגו זוויות
מעניינות ומגוונות על השילוב העדין שבין
נשיות ואימהות לקריירה ושיתפו בדרך שעברו,
במחירים ובתובנות חיוביות .במהלך הערב
הופיע ההרכב המוזיקלי המיוחד של משפחת
יפרח מקונסרבטוריון קדומים .בחלקו השני של
האירוע התקיימה הרצאתה של אשת התקשורת
סיון רהב מאיר שריתקה את הקהל עם סיפורים
קטנים וגדולים .האירוע התקיים ביוזמת המשרד
לשוויון חברתי.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :ראובן חיון ,Anghv ,תקשורת שר הכלכלה ,עמוד הפייסבוק "יחידת חילוץ עציון
 יהודה  ,"Etzion rescue teamמירי צחי ValuePro ,רותם אלמוזהפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותLishka@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

