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סיפור הקמת היישוב שני
ליבנה בהר חברון
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זה כאן

השבת אנו נציין את שבת השירות
הלאומי ,בה נוקיר את מתנדבי
ומתנדבות השירות הלאומי .השבת,
נעצור כולנו להוקיר ולהודות
למתנדבת שהגיעה באמבולנס
לעזור לפצוע ,למתנדבת שפועלת
למען רווחת בעלי החיים,
למתנדבת במשרד המשפטים,
בסיוע לקשישים ,במערך הסייבר,
בהדרכת ילדנו ונכדינו למען
מורשת ישראל בבתי הספר והגנים,
ולמען חברה יציבה וסולידרית -
למען החברה הישראלית כולה.
השבוע בישעמדה  -אורי אריאל,
שר החקלאות הממונה על השירות
הלאומי-אזרחי במאמר על התרומה
החברתית של השירות הלאומי.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
17:03
17:22
17:13

יציאה
18:19
18:21
18:20

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:18
17:20
17:15

יציאה
18:17
18:19
18:21
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ישראל
שלי

סיפורו של שלום שוורצבארד

8

מה
קורה

התיירות בגוש עציון
הופכת לדיגיטלית

על הפרשה  -פקודי
הרב ברוך גיגי
ראש ישיבת 'הר עציון' באלון שבות

בסוד היחיד והיחד

ר

ש”י עמד בתחילת פרשת “כי תשא”,
על כך שתרומת ישראל למשכן,
הייתה משולשת" :לפי שרמז להם
כאן שלש תרומות ,שנכתב כאן תרומת ה'
שלוש פעמים אחת תרומת אדנים ,שמנאן
כשהתחילו בנדבת המשכן ונתנו כל אחד
ואחד מחצית השקל  ...והשנית אף היא
על ידי מנין שמנאן ,משהוקם המשכן ,הוא
המניין האמור בתחלת חומש הפקודים
(במדבר א' א')' :באחד לחדש השני בשנה
השנית' ,ונתנו כל אחד מחצית השקל ,והן
לקנות מהן קרבנות צבור של כל שנה ושנה,
והושוו בהם עניים ועשירים  ...והשלישית
היא תרומת המשכן ,כמו שנאמר (שמות

יצא לאור

ל"ה כ"ד)' :כל מרים תרומת כסף ונחשת',
ולא הייתה יד כולם שווה בה ,אלא איש איש
מה שנדבו לבו”.
שתי תרומות שוויוניות – העשיר לא ירבה
והדל לא ימעיט ממחצית השקל ,והשלישית
פתוחה וכרוכה בנדיבות לב של כל איש
אשר ידבנו ליבו.
מה פשר הפער הזה בין התרומות? המחויבות
מצביעה על כך שכל אדם מישראל חייב
לראות עצמו חלק מן המערכת ,חייב להיות
מעורב ,ואינו רשאי להיבדל ושלא להיות
שותף .בניין המשכן נועד להשכין את
השכינה בתוך מחנה ישראל .מובן הדבר
שהתשתית היסודית צריכה להיות משותפת
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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599

שלנו

בס״ד

קשת בענן
לאחר מזג אוויר סוער בסוף השבוע שעבר ,הופיעה קשת בשמי המועצה האזורית
מגילות ים המלח ,על כביש  90בסמוך ליישוב קלי"ה.

אורי אריאל

שר החקלאות ,הממונה על הרשות
השירות הלאומי-אזרחי

כוחה של שליחות

ישעמדה
"כוח הנתינה הוא כוח עליון ממידות יוצר הכל
ברוך הוא ,שהוא מרחם ומיטיב ונותן מבלי קבל
דבר בתמורה ...וככה עשה את האדם" (הרב
דסלר)
כך אמר הרב דסלר וכך אני מאמין והיא תמצית
מתנדבות השירות הלאומי בעייני.
אני מלווה את השירות הלאומי זה זמן רב
וממונה על הרשות כארבע שנים .בארבע
שנים הללו ,פגשתי את המתנדבות ,סיירתי
עמן בארץ ,קיימנו פגישות מרגשות עם
המתנדבות וכל מפגש היה מרגש מחדש.
העשייה המרובה של המתנדבות חוצה כל
מגזר ונוגעת בכלל האוכלוסייה הישראלית.
הבנות ,עובדות לילות כימים בין אם זה למען
בעלי חיים בכלביות ברחבי הארץ או בין הצלת
חיים בכוחות ההצלה השונים .לכל מקום אליו
תפנה או תזקק למענה סביר להניח שתפגוש
במתנדבת של השירות הלאומי-אזרחי.
חשיבות המתנדבות בחברה הובילה אותנו
להקשיב לשטח ולשפר את התנאים של
הבנות .במהלך הקדנציה ,עשינו היסטוריה
כשחוקקנו את חוק השירות הלאומי-אזרחי
שעתיד להיכנס לתוקף ולהיטיב עם תנאי
הבנות בעת התנדבותן למשל ,בנסיעות,
מגורים וכד’ .בנוסף ,החוק ימנע מהעמותות
וארגונים מסיתים לקבל בני או בנות שירות
לחיקם וכך יתמקד השירות במטרות חברתיות.
לאחרונה ,העברנו גם תקנות למתנדבות
בתפוצות ,שמטרתן להבטיח ולשמור על
זכויותיהן של המתנדבות ולתת מענה רציף
ויעיל לצורכיהן ולוודא כי ניתנים תשלומים
והטבות להם הן זכאיות .מלבד זאת ,התקנות
מאפשרות לפקח על הגופים המוכרים,
מפעלים זרים ועל המתנדבים שבמסגרתם

יתבצע השירות הלאומי מחוץ לישראל וכחלק
מן התקנות הוכפלו מספר התקנים של שירות
הבנות בתפוצות מ 120-ל .250-מעל הכל,
פעלנו לחיזוק ההתנדבות ולמניעת קיצוץ
בתקציבים שונים ובכך כיום ,הובלנו להכפלת
מספר המתנדבים שכיום עומד על כ18,000-
מתנדבים.
המפגשים עם המתנדבות הם תמיד מרגשים.
השנה ,זכיתי להעניק לבת שירות תעודת
הוקרה על אומץ לב כאשר טיפלה בפצוע
באירוע דקירה בירושלים ונפגשתי עם
בנות שירות בעלות צרכים מיוחדים שבחרו
להתנדב והשירות הלאומי מהווה להם מסגרת
תומכת ,מפתחת ומאתגרת .נפגשתי עם
מתנדבות בכל הארץ ותמיד המפגשים היו
מלאי השראה.
זהו רק קצה הקרחון ,השירות הלאומי גדל
מדי שנה ותפקידנו שימשיך להיות הסיירת
החברתית של מדינת ישראל .בנות השירות
הלאומי מקיימות את ערכי ומצוות היהדות
והציונות .הן מחנכות דור שמחובר לשורשים
שלו ובכך בוחרות לחזק את החברה
הישראלית כולה.
השבת אנו מוקירים בישראל ובעולם את
מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי .בפרשת
“פקודי” שנקרא בשבת ,מסופר על סיום
מלאכת בניית המשכן .בפרשות הקודמות ,אנו
קוראים על כלי המשכן ,ובגדי הכוהנים .בסֹופה
של המלאכה מובאים כל כלי המשכן אל משה
ומשה ְמ ַאשר את המלאכה שנעשתה לפי
מצוות ה' ,ומברך את העושים בה .כידוע ,לכל
כלי במשכן תפקיד מסיום המסמל ייחודיות
ומיוחדות .אחד מבגדי אהרון הכהן הוא אבני
החושן המסמל את כל שבטי ישראל ,לכל אחד

צבע אשר מסמל כל אחד משבטי ישראל .כך
גם מתנדבות השירות הלאומי ,כל אחת מגיעה
מאזור אחר ,ממשפחה אחרת ,מתנדבת באזור
שונה ובמשימה שונה וכולן יחד בונות מארג
שלם של חברה הומוגנית ומסמלות את עם
ישראל על אף השוני .השבת ,הרשות לשירות
לאומי-אזרחי יחד עם כלל העמותות ,ארגוני
הרבנים ותנועות הנוער יקיימו שבת עולמית
כהוקרה למתנדבים ולזכר אורי אנסבכר
הי”ד שחייה נגדעו על ידי בן עוולה ונציין 30
להירצחה .עם הירצחה של אורי ,תפקידנו,
הוא לפזר את אורה ,את אמונתה אשר אותם
הפיצה בכל הזמנות ועלינו ליישם את השכנת
השלום בתוכננו ובכך להמשיך את מורשתה.
אורי ,באורך חיזקת את כולנו.
השבת ,נעצור כולנו להוקיר ולהודות למתנדבת
שהגיעה באמבולנס לעזור לפצוע ,למתנדבת
שפועלת למען רווחת בעלי החיים ,למתנדבת
במשרד המשפטים ,בסיוע לקשישים ,במערך
הסייבר ,בהדרכת ילדנו ונכדינו למען מורשת
ישראל בבתי הספר והגנים ,ולמען חברה יציבה
וסולידרית  -למען החברה הישראלית כולה.
בשבת ההוקרה ולזכרה של אורי ,ישתתפו כלל
המגזרים ,עמותות וארגונים .במהלך השבת,
יועברו תכנים להעצמת המתנדבים ,פעילויות
ביערות קק”ל ,מסלולים למשפחות ,דף לימוד
לשולחן השבת הרצאות ועוד.
כל אחת ואחת מהתנדבות בוחרות להתנדב
על פי צו ליבן .תרומה לחברה ,היא לא תמיד
קלה ומלאה באתגרים .אני רק יכול להבטיח כי
נמשיך לפעול למען המתנדבות.
וכפי שאורי כתבה "עשי לך שלום בתוכך"
נעשה שלום בתוכנו.
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המשך דבר תורה מעמוד השער

לכל עם ישראל ,לבל יתנשא איש מעל רעהו.
התרומה הראשונה נועדה לאדנים ,הם אדני
המשכן ,שבהם פותחת פרשתנו ,פרשת
“פקודי” ,המעמידים את עמודי הבית ונלווים
אליהם הווים לעמודים .משענת הבית,
משותפת לכל בני ישראל כולם ,איש כאחיו.
עמידת האדם מול ה’ בתשתית שוויונית
המעמידה את הבית כולו כיחידה אחת
שממנה ומכוחה ה’ משכן שמו בבית הזה ועל
עמו.
התרומה השנייה נועדה לקרבנות הציבור,
התמידים והמוספים .אלה הם קרבנות החובה

הקבועים המבטאים את השכינה הקבועה
בבית .בחלק זה יש שותפות שווה לכל חלקי
החברה בישראל.
התחושה הזו ,שבה גם לעני יש מקום ביסודות
ובתשתית הקבועה ,וגם העשיר מבין שאין
לו זכות בלעדית ,ושיש לו חלק שווה ,כדל
כעשיר ,היא מוקד התרומות הללו.
לצד התרומות האלה ,שיש בהם הממד
המחייב ,מאפשרת התורה את הביטוי האישי,
ואת נדיבות הלב ,זוהי התרומה השלישית.
כאן יכול לבוא כל אחד וייתן כפי אשר נדבו
ליבו .מתוך הפנמה שהתשתית היא שוויונית,

יכול הוא להוסיף את העולה על ליבו ,זהב
וכסף ונחושת בבניין עצמו ,וגם בקרבנות,
יכול הוא להקריב קרבנות נדבה בכל עת
שיחפוץ כאשר ידבנו ליבו.
זוהי התשתית לאחריות הלאומית שכל אדם
צריך לחוש :ראשיתה בשותפות קולקטיבית
של כל התושבים ,והמשכה בנכונות להוסיף
כל אחד כפי כוחו ורצונו ,ויחדיו יקדמו את
הקהילה והעם אל בניינה של האומה כולה
בארצה.
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ראשוני ההר מליבנה

יש״ע
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סיפורם של נגה ומוטי נוטקוביץ’

מאת :רחלי קרקובסקי
נגה ומוטי נוטקוביץ’ ,הגיעו למחנה יתיר בהר
חברון בפברואר  ,1985נגה הייתה אז מורה
בת  ,31מוטי – דוקטורנט לכימיה אורגנית בן
 ,34ושני ילדיהם  -סיון (בת  )5.5ודוד  -בן .3
מאז עברו  31שנים ,עוד שלושה ילדים שנולדו
(שניים מהם כבר ביישוב הקבע) ,ושלושה נכדים
 שיהיו בריאים!איך הגעתם למחנה יתיר?
הגענו למחנה יתיר לגמרי במקרה :גרנו בבאר
שבע והיינו בשלב של חיפוש יתד לתקוע ולבנות
את ביתנו .היו לנו כבר שני ילדים :סיון שהייתה בגן
חובה ודוד שהיה בטרום חובה .היו לנו מחשבות
לבנות בשכונת נווה נוי בבאר שבע ,זה היה אזור
שקט וטוב ,אבל אין מה לעשות ,עיר זו עיר ולמרות
שבאר שבע אז הייתה קטנה בהרבה ,עדיין  -בעיר
אתה מפחד לתת לילדים לצאת החוצה.
נגה :לי אישית ,הייתה החוויה של הגירוש
מחבל ימית וההריסה שלו ,מה שאותי הרחיק
מהמחשבות ללכת לשומרון .כי השומרון תמיד
היה הרבה יותר צפוף יחסית ,ולא חשבנו בכלל
ללכת לאזור הזה.
מוטי :אני בפירוש דווקא חשבתי על הדרום והנגב,
כי הדוקטורט שלי היה כאן ,והיה לי ברור שאין לי
מה לחפש באזור המרכז ,או צפונה משם .במקרה,
הגיע אלינו יום אחד זוג חברים וסיפר שהם נוסעים
לראות איזה יישוב ,ביער יתיר.
הכרנו את היער והתפלאנו מאוד לשמוע שיש
אנשים שגרים ביער ,הסתקרנו ונסענו עם
הזוג .הגענו למקום ותוך שתי דקות ,בלי מלים,
הסתכלנו אחד על השני ובזה נגמר הסיפור.
חודשיים אחרי ,בפברואר כבר היינו שם .עברנו
תהליך קבלה ליישוב ,ראיון הקבלה נערך באחד
הערבים בגן הילדים בליבנה ,לא שאלו אותנו יותר
מידי שאלות ,שאלו אותנו אם יש לנו סכום כסף
מגוחך כלשהו ,מגוחך גם לימים דאז ,ענינו בחיוב
ושאלנו האם עלינו להמציא מסמכים מהבנק? לא,
לא ,לא ,רק שאלנו.
ומה עם החברים?
החברים שלנו לא הגיעו לכאן בסופו של דבר...
התאהבתם ביער?
נגה :אני לא מתלהבת מהיער מעשה ידי אדם,
אנשים באים ומתלהבים מהיער...
מוטי :אני מאוד אוהב את היער ומכיר אותו היטב,
אני מטייל בו מידי שבת ,אני והכלבים כבר שלושים
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שנה .היער הוא מדהים ,היער משתנה כל שבת
מחדש.
כמה משפחות הייתם במחנה יתיר?
מחנה יתיר יכול היה להכיל לכל היותר 30
משפחות ,הגרעין המקורי מנה  30משפחות ,אבל
כשאנחנו הגענו עוד דיברו על אנשים שכבר לא
גרו שם .הייתה תנועה ערה וסיפורים מעניינים.
מסתבר שעוד בתחילת הדרך הגרעין עבר גלגולים
ושינויים ,עד שבקיץ  ,1989עלו ליישוב הקבע 24
משפחות.
כשהגענו לליבנה ,לא ידענו שכמעט מייד יוצאים
לתהליך בנייה ולא היינו מודעים למיקום יישוב
הקבע ועוד המון דברים שלא נאמרו לנו בשום
שלב .להוציא איש מקסים עובד הסוכנות היהודית
שהייתה לו עין מצוינת ,ורק שאל אותנו אם נפלנו
על הראש שאנחנו באים ליישוב ,והוא פירט לנו
שלל מצבים מורכבים ביישוב קטן .לא תיארנו
לעצמנו אלו דברים יכולים לקרות ,אבל אנחנו לא
באנו בגלל אנשים ,באנו בגלל עצמנו ...כשהתחילו
לצאת לבנייה ,משפחות רבות ירדו .ויכוח אחד
שזכור לי היטב היה על היכן ייבנה יישוב הקבע.
קבוצה אחת רצתה במיקום שלנו הנוכחי ,וקבוצה
אחרת רצתה על גבעה יפה מאוד ,מעל מחנה
יתיר ,שהיום נטוע עליה כרם.
הייתה טענה שהקרן הקיימת לא תאשר כריתת
עצים ביער ,ואז היישוב בשטח ההוא  -יהיה קטן
מאד  -וזה לא אפשרי ,הוא לא יוכל להכיל את
כמות המשפחות המתוכננת ביחד עם מבני
הציבור ואנחנו תוכננו להיות יישוב של 250
משפחות .בסופו של דבר היישוב קם במקום
הנוכחי ,ובסופו של דבר גם כאן כדי לבנות את
אחת השכונות החדשות גילחו יער.
מוטי :נשארנו  9משפחות ,ואני הצעתי שנקפיא
את הכל ,נבנה גרעין של שלושים משפחות ונעלה
ביחד שלושים משפחות ,אבל המציאות הכתיבה
לנו קצב אחר.
נגה :היה לחץ אדיר של המוסדות ,ואז קלטו
משפחות תוך כדי תנועה ,תוך כדי בנייה .ליישוב
הקבע עלו  24משפחות.
מוטי :הכל היה דחוף ותוך כדי תנועה ,והחלטות
מעכשיו לעכשיו – היה דגש גדול על בניית יחידות
דיור ,פחות על התשתיות .היום אנשים מדברים
על שני מקומות חניה לבית ,בימינו המסלעות
שקיבלנו היו לא-מסלעות ובכל פעם שיורד גשם
היו מתפוררות וכל הבוץ נכנס.

מתי הגעתם ליישוב הקבע?
מוטי :קיץ  1989עלינו ליישוב הקבע  -שוב,
בדחיפות .היה צורך ליישב את הבתים  -שהיו
מוכנים כבר אבל כל המסביב עוד לא הושלם.
קצת לפני כן ,באחת השבתות הגיע הודעה
מהשומר הבדואי שהיה כאן ,שהחברה מסמוע
דורשים להיכנס לפה ולהרוס את הבתים ואז
הוחלט שדחוף חייבים לעלות וליישב את הבתים.
פחות מחודש אח”כ היינו פה שלוש משפחות
ובמהלך אותו חודש היישוב אוכלס ב24-
משפחות .אני זוכר שלא היה פה כלום  -היו בתים,
התשתיות מסביב עוד לא היו קיימות .בוססנו
בבוץ ,והיינו שולחים את הילדים עם שקיות על
הנעליים ומוודאים שיש להם בתיק זוג נוסף של
שקיות .גם הכביש של מיתר לא היה קיים ,אנחנו
בכל חורף היינו נתקעים בדרך לליבנה בוואדי,
עשרות רכבים שבקו חיים.
חלוצים
נגה :אני לא מרגישה חלוצה ,אני נכדה של
חלוצים .אני לא מדברת על זה בתור נוסטלגיה,
אבל זו בעיניי חוויה חשובה ומכוננת .אני לא יכולה
לומר שאני מרגישה כמו הסבים והסבתות שלי
שהגיעו לארץ ישראל ,אין מה להשוות :מאחורינו
עמדו הסוכנות ,התנועה המיישבת ,מדינה שלנו,
צבא שלנו ,היה לנו הכל .ובכל זאת יש כאן את
הראשוניות של הקמת יישוב חדש ,במדינה שכבר
קיימת לשמחתנו הרבה.
מוטי :זו הכרה מרגשת שכל מה שאתה עושה קם
חדש ,וכל מה שתעשה  -יהיה ,ומה שלא תעשה
 לא יהיה.מה היה מיוחד בחיי הקהילה ביישוב בתחילת דרכו?
מוטי :פעם כשהייתי נתקע עם האוטו ,או שהיה
קורה משהו ,הייתי יודע שאני יכול לדפוק בשעה
שתיים בלילה למשפחת סולומון והוא היה קם
ויוצא ועוזר לי.
נגה :היינו מאוד ערבים זה לזה ,הייתה גישה
קהילתית; הקהילה משתתפת בכל ,מתחלקים
במה שיש ,גם בנטל .אפילו מימנו מונית שתעלה
מבאר שבע ליישוב בשעה  ,15:00כשאין אוטובוס
חזרה הביתה ,עבור  4-3אימהות כדי שיספיקו
לאסוף ילדיהן מהמעון .כשהיינו מעט משפחות ,היו
מוכרחים לדאוג האחד לשני ,הקירבה הפיזית גם
עזרה בזה מאוד.
מוטי :לא היה דבר כזה שמישהו לא עוצר
בטרמפיאדה ,ויותר מכך  -כל מי שהיה עולה מבאר

מתוך “דרומא” – ביטאון המועצה האזורית הר חברון

שבע ,היה עובר בנקודה מוסכמת על כולם  -ואוסף
את מי שמחכה שם.
נגה :ככל שהקבוצה קטנה יותר ,האחריות
המוטלת על הפרט בקבוצה הייתה גדולה ,שיתוף
הפעולה היה צריך להיות גדול.
מוטי :מעבר לכך ,הכל היה כמו היום :תרבות,
אסיפות חברים .אבל אולי בגלל שהיינו מעט ,הכל
נראה המוני יותר מהיום  -לא היה קיים דבר כזה
שיש אירוע יישובי ולא כולם באים.
נגה :אנחנו לא היינו מגיעים לאירועים שמתקיימים
בשישי בערב או כשחגגו את השנה האזרחית
החדשה ,בגלל זה לא הצלחנו להציל את ארתור.
מוטי מתפקע מצחוק ואני מסתקרנת ,ומגלה

שלמעשה ,הסיפור של ארתור הוא קומדיה
טראגית של טעויות ושל אנשים שלקחו את החיים
ביער טיפה רחוק מידי .ארתור היה חזרזיר קטן
שנתרם ע”י קיבוץ להב לפינת החי של קיבוץ הר
עמשא .ארתור ברח מפינת החי והגיע למחוזותינו
(אורוות מחנה יתיר) ,נתפס ע”י נערים בוגרים
מהיישוב ,ובגלל שהם החליטו שאולי זה חזיר בר,
אמא שלו עלולה להגיע והיא בטח הרבה יותר
מסוכנת .כך נחרץ גורלו של ארתור ,ערב השנה
האזרחית החדשה .כשהסיפור התברר ,יצאה
ידיעה בעיתונות“ :גרעין של גוש אמונים הרג חזיר
בערב סילבסטר”.
היו לכם עוד מפגשים מעניינים עם עולם החי?

נגה :אני ראיתי פעם אחת ויחידה בכל שנותיי כאן
 קרקל ,סיפרתי לאחד השכנים ,שעובד ברשותשמורות הטבע והוא התפלא מאוד וסיפר לי
שהתנים חיסלו את אוכלוסיית הקרקלים באזור.
בהזדמנות אחרת ,יצא לי לראות נשר במלוא
הדרו ,ממש לפני הפנייה ליישוב.
מה אתם יכולים לומר על הקהילה? החיים ביישוב?
יש כאן קהילה ,אי אפשר להתעלם מזה ,נכון שיש
חברים פעילים יותר מטבע הדברים ,כי יש להם
ילדים במסגרות והרבה עניינים שהם חשובים
להם עכשיו ,בשלב הזה של החיים .יש כאן אנשים
בודדים או מנותקים ,אבל יש גם חיבורים בין
אנשים ויש כאן גם זהב על השבילים.

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:

ח"כ אורי אריאל
פנחס
שר החקלאות
חננאל דורני
הודיה כריש חזוני  -כתבת מדינית "מקור ראשון"
יו"ר מועצת יש"ע
בעז העצני  -פובליציסט
עפרה לקס
מחברת הספר ,עיתונאית "בשבע"
חגי הוברמן  -סופר ,היסטוריון ועורך "מצב הרוח"
את הערב ילווה אדם צחי בניגון ובשירה
ולרשטיין  -איש ההתיישבות

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

בתי
אמנה
A-shiloh.co.il
תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

מספר
המקומות
מוגבל

02-5789111
Ancient Shiloh
עיר המשכן
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"הנוקם"
סיפורו המרתק והפחות מוכר של שלום שוורצבארד היהודי
שהתנקש בחייו של מנהיג פרעות פטליורה.
מוזמנים להחכים ולקרוא את הפוסט הקצר בנושא של Amichai
Chikli
*
צירוף מקרים משונה ,אתמול בערב העברתי שיעור לבוגרים על
מגילת הגלות היא מגילת אסתר ובין היתר שוחחנו על פרעות
פטליורה ושלום שוורצבארד ששמו נשתכח מלב על אף שבערי
ישראל עדיין קרויים על שמו רחובות .הבוקר שלח לי אחד הבוגרים
הודעת ווטסאפ  -״היום בדיוק מלאו  81שנים לפטירתו״.
אז מה היו פרעות פטליורה ומיהו שלום שוורצבארד ?
על פרעות קישינב שבמהלכם נרצחו  49יהודים ונפצעו מאות בחג
הפסחא באפריל  1903שמענו כולנו במהלך לימודינו בבית הספר,
עליהן חיבר ביאליק את הפואמה בעיר ההריגה שהעניקה לו מעמד
של משורר לאומי והן היו הזרז להעלאת תכנית אוגדנה בידי הרצל
בקונגרס השישי שהתקיים ארבעה חודשים מאוחר יותר באוגוסט
.1903
אולם על פרעות פטליורה כמעט ולא יודעים דבר .בין השנים 1917
ל ,1920-ובייחוד בשנת  ,1919במהלך מלחמת האזרחים ברוסיה.
נרצחו בלמעלה מ 1,500-פוגרומים נפרדים ,שהתקיימו ב1,300-
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עוקב

אודות

תמונות

אוהבים את זה

הודעה
עוד

מקומות יישוב שונים ,נטבחו לפחות  50,000יהודים (ההערכות
המקסימליות מגיעות אף ל 200,000-הרוגים) ורבבות נפצעו,
עונו ונאנסו .הפרעות נערכו על ידי כוחות צבא סדירים ובלתי-
סדירים שהשתייכו ברובם לאנשי הרפובליקה העממית האוקראיני
בהנהגתו של סימון פטליורה .השיר המדהים של המשורר יעקב
אולרנד בביצועו של שלמה ארצי "אני נושא עמי את צער השתיקה"
מבוסס על חוויותיו של אורלנד כילד בימי פרעות פטליורה.
ב  25במאי  1926התנקש שלום שוורצבארד בפריז בחייו של סימון
פטליורה הגולה ,שהפרעות נקשרו בשמו .שוורצבארד היה מהגר
יהודי מבסרביה ובן למשפחה שחלקה נרצח בפוגרומים ,ולפי
דיווח אחד הכריז בעת הירי כי "זה בעד [פוגרום] פרוסקורוב!"
במשפט שוורצבארד הוקרא בפני המושבעים הצרפתיים תיעוד
הזוועות שנערכו בפרעות .ארגונים ואישים יהודיים התגייסו
לספק עדויות ומסמכים לכך שפטליורה היה אחראי באופן ישיר
לרציחות .שוורצבארד זּוכָ ּה ב 26-באוקטובר  ,1926אחרי שנה וחצי
שבהן עסקה דעת הקהל באינטנסיביות בפוגרומים .המושבעים
השתכנעו בכך שפעולתו הייתה מוצדקת על רקע הסבל שעברה
משפחתו .הוא נודע כ"הנוקם".
Eden Eden

גיבור!!!!!

Michal Levin
זו המדיניות מאז ומעולם גם בתחומים
אחרים ,לא לנצל הזדמנויות שמא!

מה יקרה
אירוע “צועדות בגבורה” באלקנה  /ג’ באדר ב’  10במרץ

השבוע יתקיים אירוע “צועדות בגבורה” לנשים ,בהנחיית הרבנית ימימה מזרחי .באירוע יתקיימו הרצאות מפי
הרבנית ד”ר לאה ויזל ,ד”ר חנה קטן ,ד”ר ציפי ריין ותתקיים הופעה של צמד “אבני שיר” ,ומופע של אומנית החול
ציבי וקסמן .באירוע המרכזי תתקיים תצוגת אופנה ייחודית שבה יצעדו על המסלול נשים מבוגרות שעשו דברים
משמעותיים לכלל בחייהן .בשעה  10:00במכללת אורות ישראל באלקנה .הזמנת כרטיסים מראש באתר המכללה.

המופע החדש של אנדרדוס באריאל  /ט’ באדר ב’  16במרץ

המועצה הדתית אריאל והמרכז הקהילתי ‘גוונים אריאל’
גאים להזמינכם למופע האנדרדוסי של השנה“ :גברים
שהשתיקה יפה להם” במוצאי שבת זכור .בשעה 21:00
בהיכל התרבות באריאל .מחיר.₪ 80 :
לפרטים ורכישהwww.ariel.muni.il :

מורין נהדר בשדה בועז  /ז’ באדר ב’  14במרץ

הזמרת הפייטנית והיוצרת ,מורין נהדר ,משיקה
הופעה חגיגית ומרגשת בפעם הראשונה ביישוב
שדה בועז ,לאלבום הפיוטים החדש ‘למה תעמוד
רחוק’ ,שבו  11שירים ,כולם בלחנים מקוריים של
מורין .בשעה  21:00בבית של רות בשדה בועז.

חמישי |  14במרץ

אזכרה ליהודים האלמונים
נפטרי בית הקברות סמבוסקי
ז׳ באדר ב׳ תשע״ט

יום חמישי  14 -למרץ
יום הזיכרון הממלכתי
למרגלות קבר דוד בירושלים שוכן בית הקברות היהודי הנטוש
סמבוסקי .במשך מאות שנים נקברו במקום עניי ירושלים ותהלוכות גניזה
מפוארות ירדו אל בית הקברות שבו נגנזו ספרי התורה היקרים של העיר
העתיקה .לאחר מלחמת השחרור נותר בית הקברות בשטח ההפקר ,מצבותיו
נותצו ונהרסו ובור הגניזה הגדול חולל .שמות הנפטרים של בית הקברות נמחו
מעל המצבות ורובם ככולם הפכו לאלמונים.
יום ז׳ באדר ,יום פטירת משה רבנו ויום הזיכרון הממלכתי לחללי
מערכות ישראל אשר מקום קבורתם לא נודע ,הוא יום בו נהגו חברה קדישא
לצום ולבקש מחילה מהנפטרים על שלא נהגו בהם כבוד.

השנה ,אנו יוצאים להשיב את כבוד הנפטרים
נעלה כולנו לאזכרה ,סיור ושיקום פני המקום

ותקין

בוטיק

 10:00סיורים לבית הקברות ופעולות שיקום בשיתוף רשות הטבע והגנים
 12:15טקס מרכזי בבית הקברות ,בהשתתפות:
ראש עיריית ירושלים  -מר משה ליאון
מנכ״ל המשרד לשרותי דת  -עו״ד עודד פלוס
מנכ״ל מועצת בתי העלמין  -הרב הלל הורוביץ
יו״ר חברה קדישא העדה הספרדית  -מר יוסי גיל
מנהל הגן הלאומי ,אגן העיר העתיקה  -מר אביתר כהן
חבר מועצת העיר  -הרב יונתן יוסף

לפרטים ותיאום סיורים ראשית ירושלים 02-6264488
להרשמה חפשו בגוגל :אזכרה לאלמונים
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מה קורה?
1
2

3
4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

לא מפקירים חיים לאור הלחץ שהפעילה
מועצת יש״ע ולאחר התערבות משרד רוה״מ
וסגן שר הבריאות יעקב ליצמן ,החליטו במד”א
להשהות לחודש את ההחלטה לצמצום
תחנות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .במהלך
השבועות הקרובים תתקיים ישיבה משותפת
של כל הגורמים בעניין על מנת להביא פתרון
לסוגיה .כזכור ,במד”א הוציאו בתחילת השנה
החלטה על צמצום פעילותם של תחנות מד”א
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן כאשר חלקן
היו עתידות להיסגר לחלוטין .התחנות שיועדו
לסגירה מפוזרות בכלל האזור והיעדרן יקשה
באופן דרמטי על פינוי פצועים ומתן טיפול נמרץ
ראשוני לנפגעים .המשמעות היא שבעת תאונת
דרכים ,אירוע טרור או מקרה חירום אחר ,חלילה,
האמצעים לטיפול נמרץ יופחתו ותיארך הגעתם
של אמבולנסים למקום האירוע .יו”ר מועצת
יש”ע חננאל דורני“ :אני מודה ללשכת ראש
הממשלה ולסגן שר הבריאות על קידום הנושא.
אנחנו לא מוכנים שחיי התושבים ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן יהיו מוטלים על כף המאזניים בשל
דיון כספי זה או אחר .נמשיך לעקוב עד אשר
ההחלטה תבוטל לחלוטין”.
גוש עציון דיגיטלי השבוע נערכה ביקב גוש
עציון השתלמות ראשונה לאתרי התיירות בגוש
עציון בנושא שיווק דיגיטלי  . 1מדובר ביוזמה
של עמותת התיירות גוש עציון בשיתוף משרד
התיירות ,במטרה לחזק את התיירות במרחב
ולהעצים את היזמים והאתרים .במפגש ראשון
מתוך סדרת מפגשים השתתפו מנכ”ל עמותת
התיירות גוש עציון משה ברוס ולמעלה מ25-
נציגי אתרים שונים .בשנים האחרונות עמותת
התיירות פועלת על מנת לפתח אתרי תיירות
חדשים בגוש עציון ולהביא מבקרים רבים,
ולאור ההתחדשות הטכנולוגית רואים בעמותה

חשיבות רבה לתת כלים חדשניים לתיירים
וליזמים בגוש עציון .ראש המועצה האזורית גוש
עציון שלמה נאמן אמר“ :ענף התיירות בגוש
עציון ממשיך לפרוח ולשגשג ולצד העלייה
בתיירים חשוב לנו גם לחזק ולבסס את אתרי
התיירות שלנו .בעולם של היום חשוב להבין
גם בדיגיטל ,והיוזמה המבורכת הזאת היא
עוד כלי שיאפשר לבעלי האתרים בגוש להיות
מעודכנים ובעיקר בעניינים”.
מגיעים ליו”ש עשרות משפחות הגיעו בשבוע
שעבר ליריד “הצפון של הדרום” השני מסוגו,
שנערך באולמי הבוסתן בבאר שבע  . 2בין
המשתתפים היו משפחות חילוניות רבות אשר
חיפשו את היישובים החילונים והמעורבים
של “בתי אמנה” .ביריד הוצגו בתים ביישובים
מגוונים ,ביניהם :עתניאל ,ליבנה ,יתיר ,שמעה
כרמל ,טנא עומרים ,אדורה ,מעלה חבר ועוד
רבים נוספים .לקהל הוצעו בתים צמודי קרקע
במחירים מצויינים והכל במקום אחד .ביום שני
הקרוב ,ייערך יריד נוסף במתחם הגולה שבפתח
תקווה סביב היישובים שבאיזור מרכז הארץ.
בין היישובים שיוצגו ביריד המרכז :יקיר ,ברוכין,
יצהר ,תפוח ,אלון מורה ,מעלה לבונה ,נווה צוף
ועוד.
פסגת ההר מועצת בתי העלמין בירושלים
ומשרד ירושלים ומורשת אירחו בהר הזיתים את
 120חברי ועידת הנשיאים ,הכוללת את ראשי
הארגונים הגדולים של ארה”ב וראשי הקהילות
בארה”ב  . 3כחלק מפעילות המועצה לחיזוק
ועידוד העלייה להר הזיתים המשתתפים לקחו
חלק בסיור על ההר ,שם שמעו על החשיבות
והמשמעות שלו לעם ישראל ובדינר חגיגי
בהר הזיתים .באירוע השתתפו :השר זאב
אלקין ,מנכ”לית משרד ירושלים ומורשת שרית
גולדשטיין ,מנכ”ל מועצת בתי העלמין הרב הלל

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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הורוביץ ,יו”ר ועידת הנשיאים ארתור סטארק,
מנכ”ל הוועידה מלקום הונליין ונשיא מכון
ירושלים פרופ’ אפרים ענבר .הרב הלל הורוביץ:
“שמחנו מאוד לארח את ראשי הארגונים
הגדולים של ארצות הברית ולחבר אותם
למשמעות ההיסטורית והלאומית של הר הזיתים
וירושלים בדגש עם החשיבות של הכנסת הר
הזיתים לתכנית הביקור של המבקרים מארה”ב.
הם נוסעים לכותל ולמצדה והם צריכים להגיע
גם להר הזיתים”.
מקבלים שבת ביוזמת מתנ”ס אפרת ובשיתוף
המועצה התקיימו בשבוע שעבר הופעות של
קובי אפללו ,עידן חביב  4ובניה ברבי במופע
משותף וייחודי תחת הכותרת “שלום שבת”.
במהלך המופע ,אליו הגיעו מאות מתושבי אפרת
והסביבה ,ביצעו הזמרים שירים  -הן מתוך
תפילות השבת והן מתוך הרפטואר שלהם.
הזמרים בחרו שירים שבאמצעותם הם מרגישים
מחוברים לרוח השבת“ ,המשפחתיות ,היחד
והזוגיות” כהגדרתם .במועצה המקומית אפרת
ובמתנ”ס ,מבקשים למתג את אפרת כבירת
התרבות של הגוש ופועלים להמשיך ברצף
מופעים שהתחיל כבר לפני שנה.

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

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :משה ברוס תיירות גוש עציון ,Yeshivat-Har-Etzion ,שושי בוגוש מתנ"ס
אפרת ,דרור סיני מ.א .מגילות ,הדר מנחם ,עמותת עלה
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותLishka@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

