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מקרבים את רפואת
החירום לבנימין

יש״ע
זה כאן

מטיילים שהגיעו השבוע לגן
העתיקה
שומרון
הלאומי
(סבסטיה) גילו עבודות פיתוח
מסיביות לסלילת מתחם החניון
של האתר והקמת שער כניסה.
על אף שהחניה נמצאת בשטח
 ,Bהעבודות בוצעו בתוך אתר הגן
הלאומי ,אחד מאתרי המורשת
הלאומיים של מדינת ישראל ,והן
נעשו ללא אישורים ולא תואמו עם
אף גורם ישראלי .זהו חלק מאובדן
האחיזה של מדינת ישראל באתרי
המורשת שלה ,אשר יוצר ואקום
אליו נכנסים הערבים ועושים בו
כבשלהם .השבוע בישעמדה –
חשיבות השמירה והטיפול באתרי
המורשת הלאומיים שלנו.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
19:06
19:27
19:20

יציאה
20:27
20:30
20:32

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:21
19:25
19:17

יציאה
20:24
20:28
20:28
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בלי חסימות

ברשת

8

מה
קורה

פסטיבל הבירה
בתקוע חוגג  5שנים

על הפרשה  -בלק
הרב ד”ר יהונתן גיאת
מכללת אפרתה

הקוסם מהמדבר

ב

פרשת השבוע אנו נחשפים לדמותו
המרתקת של בלעם ,נביא הגויים
והקוסם .בלעם נשכר על ידי בלק
לקלל את עם ישראל ,ממנו הוא חושש
עקב מה שעשה לאמורי ולעמי עבר הירדן
המזרחי בהם נלחם.
בלעם ,שבסופו של דבר נענה לבקשתו מכין
את עצמו לקלל את עם ישראל ,אך בשלוש
הפעמים שבא לקלל נמצא לבסוף מברך.
אני מבקש להתחקות אחר המנגנון שמחיל
קללה וממנו ללמוד על המנגנון שמחיל
ברכה על עם ישראל.
עיון בניסיונות לקלל מלמד ,שבכל פעם
מציב בלק את בלעם במקום ממנו יראה רק

יצא לאור

חלק מעם ישראל .כך בפעם הראשונה“ :וַ יְ ִהי
ַבּב ֶֹקר וַ ּיִ ַּקח ָּבלָ ק ֶאת ִּבלְ ָעם וַ ּיַ ֲעלֵ הּו ָּבמֹות
ָּב ַעל וַ ּיַ ְרא ִמ ָּשׁם ְק ֵצה ָה ָעם” (כ”ב מ”א) ,וכך
ֹאמר ֵאלָ יו ָּבלָ ק לְ ָך ּנָ א ִא ִּתי
בפעם השנייה“ :וַ ּי ֶ
ֶאל ָמקֹום ַא ֵחר ֲא ֶׁשר ִּת ְר ֶאּנּו ִמ ָּשׁם ֶא ֶפס ָק ֵצהּו
ִת ְר ֶאה וְ כֻ ּלֹו ֹלא ִת ְר ֶאה וְ ָק ְבנֹו לִ י ִמ ָּשׁם” (כ”ג
י”ג).
מנגנון הקללה מושתת על ראייה חלקית,
ראייה שלא מתחשבת בכל המכלול ומסוגלת
להתגבר על הפגמים ,אלא כזו המתמקדת
בקצוות הפחות טובים ונתפסת בהם על מנת
לקלל .כך במדה”ג“ :וירא משם קצה העם –
ראה קוצים שבעם ,רשעים שבהם ,מחוסרי
אמנה שבהם ונתכוין להן לקללן”.
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

אדמה בלב אדם
נשארו ימים ספורים לפרויקט ההדסטראט של מירי צחי ,אשר מוציאה בימים אלה
אלבום תמונות המקיף את החיים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .חפשו בגוגל:
"אדמה בלב אדם" .בתמונה :אחד מהצילומים אשר יראו אור באלבום.

המערכת

עובדים עלינו

ישעמדה

גן לאומי שומרון העתיקה (סבסטיה)
מי שעוד טרם הספיק לבקר בגן הלאומי שומרון
העתיקה לא ראה יופי ארכאולוגי .עתיקות העיר
הקדומה שומרון ,שהייתה בירת ממלכת ישראל
ושרידיה המפוארים של העיר סבסטיה מוצגות
שם במלוא הדרן .העמודים העגולים הגבוהים
של הבזיליקה והפורום שבנה הורדוס עדיין
קיימים במקום ועם הזמן הפכו להיות הסמל
הבלתי מעורער של האתר ,המוגדר כאתר
מורשת לאומי של מדינת ישראל.
בשנה האחרונה הכריזה הרש”פ על האתר
כאתר ההיסטורי פלסטיני החשוב ביותר
בתחומה ואף הכניסה את האתר לרשימת
האתרים שעתידים לקבל מעמד של “אתר
מורשת עולמי” של ועדת המורשת העולמית
של אונסק”ו ,מבלי כמובן להתייחס לעברה
היהודי של העיר .תוך כדי ,החלה הרש”פ בפיתוח
מסיבי של האתר וסביבותיו תוך פגיעה בעתיקות
במקום .העבודות מבוצעות בניגוד להסכמי
אוסלו ,המחייבים שמירה על נכסי מורשת
ותיאום עם הצד הישראלי.
השבוע ,גילו מטיילים שבאו למקום ,כי מזה שבוע
לפחות שהרש”פ מקיימת בנייה בלתי חוקית
בכניסה לאתר .תושבי הכפר ,החלו לעבוד
לסלילה של חניית העפר שבכניסה לאתר,
הקמת עמודי תאורה ובניית שער כניסה חדש.
על פי הידוע לנו הם מתכוונים לגבות תשלום על
הכניסה לאתר .מתחם החנייה הוא חלק מאתר
מורשת לאומי ישראלי ,ולמרות שהוא נמצא גם
על שטח  ,Bנדרש תיאום ואישור לעבודות כאלו.
מיותר לומר ,כי למנהלי העבודה באתר לא היה
אף אישור בידיהם.
המקרה הספציפי הזה שהתרחש בשבוע
האחרון הוא רק דוגמה קטנה לניסיון הנואל של
הרש”פ להשתלט בצורה מסודרת ועקבית על
שטחים ישראלים ולהרחיב את גבולם .כתבנו
בעבר מעל דפי מדור זה על ההשתלטות של
הרש”פ על שטחי  Cבשיתוף פעולה מביש עם
האיחוד האירופי .אך ככל שהנושא ממשיך
לצבור תאוצה ,אנו סוברים כי לא מספיק לכתוב
עליו פעם אחת בלבד.
בחוברת שיצאה בחודש מאי האחרון על ידי
המרכז להגנת עתיקות ישראל תחת הכותרת
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“אתרי מורשת לאומית בסכנת אובדן ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן” ,עליה חתומים חוקרים
רבים בהם פרופ’ זאב ספראי ,פרופ’ זהר עמר,
פרופ’ דוד בן שלמה ,דר’ גבריאל ברקאי ועוד,
מציג המרכז רשימה של עשרות אתרים אשר
טעונים שיקום ,שימור ופיתוח .החוברת הוגשה
לממשלה כתכנית חומש אשר מפרטת את
אתרי המורשת שבסכנת אובדן שניתן לשקם
ו”להחזיר” אלינו .היא אינה כוללת עוד עשרות
רבות של אתרים בעלי חשיבות רבה אשר לא
הוכנסו בשל בעיות סטטוטוריות במעמד הקרקע
ואתרי עתיקות הממוקמים בשטחי  Aו.B-
בהקדמה לחוברת ,כותבים העורכים כי “ביהודה,
בשומרון ובבקעת הירדן נמצאים אתרים
ארכיאולוגיים שהינם נכסי צאן ברזל של המורשת
הישראלית והעולמית .אלו הם אתרים ייחודיים
ומרשימים בעלי חשיבות לאומית ,אזורית,
תרבותית וקהילתית .אתרים אלו נמצאים כיום
תחת איום אובדן חמור ומיידי ,וסובלים מהרס
מקיף בכלים מכניים כבדים ומשוד עתיקות נרחב
ופרוע שמוחק אותם ,פשוטו כמשמעו.
הפגיעה החמורה שמתרחשת מדי יום בנכסי
התרבות הארכיאולוגיים וההיסטוריים היא
בלתי הפיכה ומהווה בכיה לדורות .נדרש בראש
ובראשונה ובאופן מיידי להגן על האתרים מפני
המשך ההרס ,לעצור את השוד ,לתקן פגיעות
שנעשו ,ולשמר ולפתח את האתרים למען
הדורות הבאים ולטובת הקהילה .משימה חשובה
זו הינה תחת אחריותה של מדינת ישראל”.
והם צודקים .מי שאמור להוביל את המהלכים
לשימור ולטיפול בבעיות של אתרי המורשת
הלאומיים היא קודם כל מדינת ישראל .ארגונים
חוץ פרלמנטריים ועמותות יכולים לפעול רבות
למען העלאת המודעות וקידום הנושא ,אך בסוף
ההוראה צריכה לצאת מהכנסת והממשלה.
מדינת ישראל צריכה בסופו של יום להראות
שאכפת לה מספיק מאתרי המורשת והתרבות
שבשטחה ,ולדאוג להם לאורך שנים .להעניק
לאתר ארכיאולוגי את התואר “אתר מורשת
לאומי” זה לא מספיק.
לצערנו ,מדינת ישראל גוררת רגליים בנושא
במשך שנים .נראה ,שאנחנו לא יודעים להחשיב

את המורשת שלנו ואת המורשת העולמית
ובהיעדר טיפול אמיתי של מדינת ישראל בבעיה
נוצר ואקום .איתן מלט ,מנהל הפעילות בתנועת
"שומרים על הנצח" אמר השבוע“ :המציאות
מוכיחה שוב ושוב  -הוואקום שמשאירה
הממשלה מתמלא על ידי ישויות זרות ועוינות.
אם אנחנו לא נדע לכבד את ערכי המורשת
שלנו -הם יאבדו לעד” .הרש”פ לא מחכה לנו,
היא ממלאת את הוואקום שלנו וכבר הכניסה
אותו לרשימה העתידית של אתרי המורשת
העולמיים תוך התעלמות מהתקופה היהודית
של העיר.
הגיע הזמן לקום ולמלא את הוואקום .מדובר
בנזקים בלתי הפיכים שמהווים בכיה לדורות.
יש תוכניות לאומיות נרחבות להצלת אתרי
המורשת של מדינת ישראל והעם היהודי ,אך
יש לאמץ אותן .צריך לשים את שימור אתרי
המורשת ,הטיפול בהם והאדרתם בראש מעניינו.
לא לחינם צוטט בתחילת החוברת של המרכז
להגנת עתיקות ישראל משפטו האל-מותי של
יגאל אלון“ :עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו
דל ,ועתידו לוט בערפל”.

לחברת הפצה מובילה

דרושים שליחים

במיידי

לחלוקת עיתונים ועלוני שבת.
העבודה בימי שישי לפנות בוקר.
רכב חובה ,עבודה לטווח ארוך.

אלקנה ,השומרון,
רעננה ופתח תקווה
דן 052-5052828

הקוסם מהמדבר

המשך דבר תורה מעמוד השער

בלעם ,שנמצא לבסוף מברך ,מצליח למרות
הכול לראות את העם כולוּ“ :כִ י ֵמרֹאׁש ֻצ ִרים
ׁשּורּנּו ֶהן ָעם לְ ָב ָדד יִ ְׁשּכֹן
ֶא ְר ֶאּנּו ִּומּגְ ָבעֹות ֲא ֶ
ַּובּגֹויִ ם ֹלא יִ ְת ַח ָּשׁב” (כ”ג ט’) .מסביר רש”י:
“אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם,
ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים
וגבעות הללו על ידי אבות ואמהות” ,היינו
שהוא ראה את עם ישראל מראשיתו ,ראייה
כוללת הרואה את העם בדור הזה כהמשך של
ראשיתם – של האבות ,ומחילה עליהם את
זכותם.
גם בפעם השנייה ,רואה בלעם ראייה כוללת:
“ֹלא ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקֹב וְ ֹלא ָר ָאה ָע ָמל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל

רּועת ֶמלֶ ְך ּבֹו” (כ”ג כ”א).
ֹלהיו ִעּמֹו ְּות ַ
ה’ ֱא ָ
ראייה זו מצליחה שלא להבחין בעבירות
שבעם ישראל ,כפי שמתרגם אונקלוס וכדברי
המדרש הנאה שמביא רש”י“ :לא הביט הקב”ה
ָאוֶ ן שביעקב ,כשהן עוברין על דבריו אינו
מדקדק אחריהם להתבונן באוניות שלהם
ובעמלן שהן עוברין על דתו” .וכל זאת למה?
ממשיך רש”י ומסביר ,מכיוון ש”תרועת מלך
בו” – היינו ,השכינה ששורה בינינו .כל עוד
השכינה שורה בינינו סימן שהדברים הרעים
אינם חזות הכול ומוקד ההתבוננות אלא
הדברים הטובים שבטח ובטח קיימים בעם.
נמצאנו למדים ,שיש חשיבות רבה לזווית

הראייה והיא תלויה רק בנו .מי שיבחר לראות
רק את הקצה כמו הקוסם שמראה לקהל רק
חלק מהמציאות האמיתית ימצא את עצמו
מתמקד במה שפחות טוב וחס וחלילה יקלל,
ולהפך ,מי שירגיל את עצמו לראות ראייה
כוללת על עם ישראל על כל גווניו וחלקיו,
על ראשיתו ,ועל היותו עם ה’ יימצא לבסוף
מברך את העם.
יהי רצון ,שבתקופה זו נביט בעם שלנו בראייה
כוללת ונלמד לברך את עם ישראל.

יש שחר אמנה

לא חייבת
ציונות שחור לבן.
להיות ב

כרם רעים ישוב
צעיר לכולם

בית חדש.

מקום חדש.

ּכרם ֵרעים.

בימים אלה מתפתחת קהילה חדשה ומגוונת בכרם רעים  20ק״מ ממודיעין.
בואו להיות חלק בצמיחה עם הווי קהילתי עשיר ומרחב פרטי שקט.

חפש אותי בוויז
"כרם רעים"

הדור הבא

בית צמוד קרקע
₪ 1,145,000
החל מ-

( 052-566-5993הראל) | www.kereim.co.il

כרם רעים
צמוד מדד 1.19

דגם מוסקט

חד משפחתי
 147מ"ר

דגם שרדונה

דו משפחתי
 114מ"ר
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צילום :אבי חיון

יש״ע
זה כאן

הדסה הר הצופים  -מתחברים להתיישבות

זה אינו סוד שהאוכלוסייה ביהודה ,שומ־
רון ובקעת הירדן גדלה בקצב חסר תק־
דים .כמות התושבים שגדלה מצריכה,
בין השאר ,הוספה של כיתות לימוד ובתי
ספר ,הרחבת כבישים ודרכים ,פיתוח
תשתיות מים וחשמל ועוד דברים רבים
וחשובים שדורשים התאמה לגודלה של
האוכלוסייה .אחד השירותים החשובים
שזקוקה לה אוכלוסייה שגדלה בצורה
שכזו היא רפואה ,ובעיקר רפואת חירום.
כל זאת ,יחד עם הגידול באוכלוסיית העיר
ירושלים ,הביא את הנהלת בית החולים
הדסה הר הצופים לפעול בשנים האחרונות
להקמת מערכי רפואה חדשים ולריענון את
בית החולים הניצב על ההר .כחלק מתהליך
הריענון ,החלו לפעול בבית החולים להקמת
מחלקה חדשה של חדרי לידה חדישים
ומשוכללים ,אשר כיום מתאפשרת אליהם
כניסה פרטית מהרחוב ,ללא צורך במעבר
סבוך במחלקות השונות .ולא רק בלידות
עוסקים שם – אלא בהצלת לבבות ממש.
בחודש שעבר נחנכה יחידת צנתורים חדשה
שצוידה בטכנולוגיות המתקדמות בעולם.
זוהי בהחלט בשורה מצילת חיים ,שכן הודות
לתרומת ארגון  USAIDהשייך לממשל
האמריקאי ובתיווך ארגון "נשות הדסה"
המגייס את הכספים הדרושים להרחבת
ופיתוח בית החולים ,תושבי בנימין ייהנו
ממרכז קרדיולוגי לצנתורי לב מצילי חיים.
את היחידה מנהל ד"ר רוני אלקלעי ,קרדיולוג
בכיר ומנהל יחידת הלב ,טיפול נמרץ וצנתור
בהדסה הר הצופין ולצידו רופאים בכירים
כד"ר הישאם נסאר ופרופ' דיויד ליבוביץ' וכן
רופאי יחידת הצנתורים בעין כרם בהובלת
פרופ' חיים דננברג.
“בעת אירוע לבבי ,כל חצי שעה של עיכוב
עלולה להוביל אדם לדום לב ,או לנזק
משמעותי לשריר הלב” ,מספר לנו ד”ר
אלקלעי“ .ישנם תושבי יישובים שפתיחת
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חדר הבקרה ביחידת הצנתור החדשה
היחידה מקצרת עבורם משמעותית את
סיכויי ההישרדות ואת היכולת לפתוח את
עורק הלב ללא נזק  -וזהו כמובן המצב הרצוי
והנכון ,במקום שהם יגיעו לצד השני של העיר.
אין ספק שפתיחת היחידה צפויה להציל
את חייהם של הרבה מאוד אנשים בגזרת
היישובים של צפון ירושלים ,בנימין ומישור
אדומים ,וזה כבר הוכח בשטח ,צוותי מד”א
מפנים אותם אלינו במהירות ולאחר  48שעות
הם כבר אחרי הכל ,מוכנים לשחרור הביתה”.
לדברי פרופ' אלחנן פריד ,מנהל היחידה
לטיפול נמרץ בהדסה הר הצופים ,משמעות
הקמת היחידה היא שמעתה לא יצטרכו
המטופלים מאזור בנימין להתרחק עד לבתי
חולים אחרים כשיש בסביבתם בית חולים
הנותן מענה לבבי" .זה שינוי תפיסה" ,אומר
פריד" ,עכשיו יש כיסוי קרדיאלי לתושבי
יהודה ושומרון כולל יישובי גב ההר .כעת אנו
יכולים להימנע ממצב בו אנשים שלקו בליבם
או נזקקו לטיפול רפואי דחוף היו מגיעים להר
הצופים לאבחון ואז נאלצנו להעביר אותם
לעין כרם ,היום הם יכולים לקבל טיפול כולל
בהר הצופים עם מענה מקצועי ומיידי" ,סיכם
בנחרצות.
קשר ישיר לבנימין
באירוע חנוכת היחידה ,הדגיש מנכ"ל הדסה,
פרופ' זאב רוטשטיין ,כי הרחבת בית החולים
בהר הצופים רק הולכת וגדלה ,וכי על שולחנו
תוכניות רבות לפיתוח הקמפוס“ .הגיע הזמן
שתושבי כל העיר ירושלים וסביבותיה ייהנו
מרפואה מצוינת ומתקדמת וממתקנים
וטכנולוגיות עתירות ידע ,ואנו ממשיכים
בתנופת הפיתוח הזו”.
ראש מועצת בית-אל ,שי אלון ,בירך על
פתיחת היחידה החדשנית  -לראשונה בקרבה
משמעותית לתושבי האיזור ובבית החולים
הנגיש ביותר עבורם“ .חדרי הצנתור החדשים
הם בשורה מצילת חיים לתושבי בית-אל
שמעכשיו לא יצטרכו להרחיק לכת במקרים

רפואיים קיצוניים” .אלון הוסיף כי ההחלטה
של הנהלת הדסה להשקיע משאבים
בפתיחת מחלקות בהר הצופים מעידה על
האמון שרוכשים ראשי מערכת הבריאות
להמשך הצמיחה של ההתיישבות הסובבת
את ירושלים“ .במשך כל ימות השנה אנחנו
עמלים לשפר את שירותי הרפואה לתושבי
היישוב ,הן על ידי הרחבת שעות הפעילות של
הרופאים בקהילה והן על ידי קשר ישיר מול
גורמי הרפואה הדחופה במרכזים הרפואיים
הסמוכים ומקווים שפתיחת חדרי הצנתור
היא רק סנונית ראשונה לקראת הרחבה
משמעותית של שירותי הרפואה לטובת
תושבי בית-אל בפרט ובנימין בכלל” ,סיכם.
כנשיכת עקרב
לא רק במקרים של התקפי לב מיקומו של
בית החולים בהר הצופים הוא קריטי לתושבי
בנימין .כך למשל לפני מספר חודשים הצילו
רופאי הדסה את חייו של אלישע פרץ בן ה7-
שהגיע לבית החולים במצב קשה ,לאחר
שנעקץ מעקרב בזמן ששיחק בחצר ביתו
במצפה יריחו שבבנימין .הסיפור החל כאשר
דורון ,אביו של אלישע ,שמע את בנו צועק
ובוכה עקב כאב חד שחש ברגלו" .אלישע
ילד נינוח ,הוא לא היה צורח סתם ,ומיד
חשדתי בהכשה או נשיכה ואמרתי למירב
רעייתי להזעיק אמבולנס" ,מספר האב.
אימו של אלישע לא איבדה עשתונות ,ויצאה
מהיישוב לחבירה עם אמבולנס של מד"א על
הכביש הראשי בשער בנימין ומשם במהירות
להדסה הר הצופים .הרגל של אלישע כבר
הייתה אדומה מאד והוא היה לא שקט וסבל
מכאבים חזקים והכרתו נעשתה מעורפלת.
צוות האמבולנס הגיש עזרה ראשונה והרדים
והנשים את הילד כבר בדרך להדסה.
צוות מד"א עדכן את צוות המיון בהר הצופים
על המתרחש ,ובהגיעם קיבלו את פני הילד
והוריו ד"ר תמר קופרמן ,רופאה בכירה
במחלקה לרפואה דחופה ילדים וד"ר דניאל

צילום :אבי חיון
בנחובסקי מתמחה בילדים" .הילד הגיע
במצב קשה מורדם ומונשם עם לחץ דם
גבוה ולא יציב המודינמית ,והיו סימנים נוספים
למצוקת האופיינית להשפעת ארס" ,מתארת
ד"ר קופרמן" .כל הסימנים הללו החשידו
לעקיצת עקרב על אף שלא היה סיפור מדויק
לכך וההורים לא היו בטוחים שכך קרה".
"המצב שלו היה לא פשוט .תוך פחות משעה
הוא יוצב והועבר למחלקתנו ,שם גמלנו אותו
מההנשמה תוך יממה ,ובמהלך אותן שעות
המשכנו את הטיפול התומך .הארס לא
השפיע על מצב ליבו ותודות לטיפול והתגובה
הטובה לנוגדן הארס ,הוא שוחרר לביתו
יומיים לאחר המקרה במצב מצוין" ,סיפרה
ד"ר שרלוט גליקסמן ,מומחית בטיפול נמרץ.
עם שחרורו ,ציין פרופ' יעקב ברקון מנהל
מחלקת הילדים בהדסה הר הצופים" ,אני
מאד גאה בצוות שלנו בהדסה שידע לשתף
פעולה עם אנשי מד"א ובתאום בין המחלקות
שקלטו את הילד ,במיון ילדים ובטיפול נמרץ
ילדים .ההקשבה ושיתוף הפעולה שלהם
לצד המקצועיות והנחישות מביאים לתוצאות
טובות וממלאות סיפוק – כמו במקרה של
אלישע".
מרגישים בבית
בית החולים הדסה הר הצופים נמצא
בתנופת התפתחות בשנים האחרונות.
מחלקות הורחבו ,נקלטו רופאים חדשים,
התווספו אחיות ואנשי צוות חדשים .הקירבה
של יישובי בנימין לבית החולים ,לצד העלייה
המשמעותית בבנות הציונות הדתית שפנו
ללימודי סיעוד ,הביאה לעשרות אחיות
המתגוררות ביישובי חבל בנימין שמצאו בית
שני במסדרונות בית החולים.
אלישבע לוין ,המיילדת הראשית בהדסה הר
הצופים ,היא תושבת עפרה ועובדת בבית
החולים למעלה מעשור .היא מתארת בסיפוק
גדול כיצד בשנים האחרונות פגשה עוד ועוד
אנשי צוות רפואי וסיעודי מסביבת המגורים

חדר הלידה החדש בבית החולים הדסה הר הצופים
שלה" :אני בהדסה הר הצופים קרוב ל15-
שנים ומרגישה שזה המקום הנכון לי .בשנים
האחרונות התרחב המעגל של האחיות
העובדות כאן בין כותלי ההר ,ונכון להיום
אנחנו  4מיילדות רק מעפרה ,ואיתנו מיילדות
מהיישובים מכמש ,מפסגות ,כוכב השחר,
מצפה כרמים ,בית אל ,לא פחות משלוש
מיילדות מכפר אדומים וממצפה יריחו ומספר
מיילדות מאלעזר ונווה דניאל שבגוש עציון.
כמובן ,אנשי צוות נוספים – רופאים ואחיות
ועובדי מנהלה מגיעים אף הם מכל היישובים
הללו".
כדי להדגיש עוד את תחושת הביתיות
משתפת אלישבע בחוויה מהעת האחרונה.
"כמעט אין מישהי מבנימין שלא מכירה
בדרך כזו או אחרת מישהי מהצוות ,זה
תורם לתחושה משפחתית וביתית בהדסה
 שמורגשת לצד תחושת שליחות ותודעתשירות גבוהה שקיימת כאן ממילא .לפני
כחודש נכנסה לחדר לידה יולדת ושאלה אם
תוכל לקבל את הליווי של מיילדת ספציפית
שהיא מכירה ,אך ככל שחלף הזמן בחדר
הלידה היא הבינה שהיא מכירה ארבע
מילדות רק במשמרת שהיא הגיעה אליה,
וזה היה משעשע עבורה ,להבין כמה הכל
כאן משפחתי וקהילתי ,ונתן לכל המשמרת
תחושה של ביתיות שספק אם הייתה יוצאת
לפועל בבית חולים אחר".
האחיות במחלקה ציינו גם את העובדה כי
כמות אנשי הצוות הרפואי שמתהדרים בה
בהר הצופים הביאה להחלטת ההנהלה
לספק הסעות לישובים השונים ,מה
שמאפשר לאחיות הרבות ולרופאים לקחת
חלק גם ככונניות ולקיים משמרות גם בסופי
שבוע בשעת הצורך.
גם בגוש עציון
הרומן של הדסה עם ההתיישבות לא נגמר
בחבל בנימין .לאחרונה נפגשה הנהלת בתי
החולים עם ראש המועצה האזורית גוש עציון

שלמה נאמן ועם ראש המועצה המקומית
אפרת ,עודד רביבי .רביבי אגב דואג להדגיש
לא פעם כי באפרת “אחוז אנשי הרפואה
הגבוהה ביותר מקרב האוכלוסייה” .במהלך
הפגישה בהדסה ,בה נכחו בין היתר מנהל
בי"ח הדסה עין כרם פרופ' יורם וייס ,סגן מנהל
בית החולים ד"ר ינון בודה וכן צוות רופאים
ואחיות ,נידונו שיתופי פעולה אפשריים בין
רופאי הדסה לבין תושבי גוש עציון.
ראשי המועצות הציגו בפגישה סקירה על
השירותים הרפואיים הקיימים בגוש עציון
והועלו צרכים רפואיים שונים אשר אינם
מקבלים מענה כיום .רביבי העלה אפשרות
לפתיחת מרפאת נשים מתוך מטרה להקל
על נשים בגוש שגם תחבר ותקרב את בתי
החולים הדסה לאוכלוסייה" .ברור שאישה
הרה שתהיה במעקב אצל רופא מסויים
תעדיף בשיאו של התהליך – הלידה – להגיע
למחלקה בה הוא עובד בבית החולים .יש לכך
יתרונות רבים" .הנהלת הדסה קיבלה את
ההצעות ואת החזון והבטיחה לבחון שיתופי
פעולה.
רק בריאות
יחסי הגומלין בין קמפוס הדסה בהר הצופים
לבין יישובי בנימין הם שתי וערב של תרומה
הדדית ,מצד אחד כח אדם איכותי ומסור
ומהצד השני מקום עבודה של שליחות
והצלחת חיים .שיתוף הפעולה הנרקם
והנגשת שירותי הרפואה ליישובים מעלה
את רמת החיים ,איכות הבריאות ומהווה חלק
מרשת הביטחון לתושבים .הגידול באוכלוסייה
מחייב את העלאת האפשרויות לרפואת
חירום איכותית וזמינה ,כעת עם השינוי הקיים
והעתידי בבית החולים הדסה יכולים תושבי
האזור להיות רגועים הרבה יותר.
רק שנהיה בריאים.
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ברשת

בלי חסימות

טרגדיה .פשוט כך .לא בטוחה שמבינה מה
בדיוק קרה שם שהביא את השוטר לשלוף
אקדח ולירות את הכדור שפגע בסלומון
טקה והרג אותו .לא מתיימרת להכריע מי
אשם ,והאם היה מוצדק ,ומה צריך לעשות
עם השוטר .העדה כולה קוצפת .העדה כולה
סוערת .מרגישה שוב מתוייגת ,חשופה ולא
מוגנת.
חסומה  -היא חוסמת ,מאוימת  -היא
מאיימת.
עם רגשות ,כך למדנו ,קשה להתווכח .ויכוח
זה במישור השכל ,רגשות זה במישור אחר.
באמת מבולבלת .מטולטלת מפרץ הרגשות
שמאבד כיוון ,שלא בוחל באלימות ,שרק
מלבה את האש עוד יותר .ובתוך האנרכיה
ושאלת גבולות המחאה ,רק יודעת בתוכי שמי
שמרגיש אאוט-סיידר ומסומן ,צריך להעניק
לו תחושת שייכות; את מי שמרגיש מרוחק,
צריך לקרב; למי שאיבד אמון צריך להשיב
אותו; אם יש מי שאינו בטוח שהוא אהוב,
מקובל ורצוי ,זוהי חובתנו הבסיסית לעשות
הכל כדי להבהיר לו שהוא כן.
את זה בדיוק אנחנו מנסים לעשות פה בנוער
טלמון ,זו כבר שנה שלישית.
הכל התחיל לפני שלוש שנים בליל הסדר
המסורתי של הקהילה האתיופית ביפו,
שעבורה זהו ערב מיוחד ועוצמתי ביותר.
בכל שנה מגיעים מתנדבים שמוותרים על
החג בביתם ומקדישים את כל כולם לטובת
חיבור העדה לחג .בין המתנדבים הייתה
בוגרת הנוער שלנו ,שהגיעה וישבה עם אחת
המשפחות .החיבור ביניהם היה כל-כך טבעי
ופשוט שהיא הרגישה חובה להעביר את
החיבור הזה הלאה .אנחנו היינו בדיוק בחיפוש
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פרויקט התנדבותי לקיץ ,משהו שנצליח לתת
מאתנו למישהו אחר .ואז היא הופיעה אצלנו
משומקום והציעה לנו ללכת לכיוון אחר
מהכיוון הרגיל והמעט נדוש ,לחשוב על חיבור
בין קהילות ,לגשר על פערים שלצערנו הם
כל כך קיימים ומורגשים .להתחיל ליצור חוויה
משותפת עם ילדי הקהילה האתיופית ביפו.

אז בפעם הראשונה עשינו מעין קייטנה
כזאת לכולנו ,שלושה ימים מלאים בפעילויות
מגבשות וחווייתיות שיצרו בינינו קליק מידי
 שהופתענו מהקלות בה נוצר ,לא האמנושבקלות כזאת זה יקרה.
בשנה השנייה זה היה ברור שזה יימשך ,הם
חיכו ואנחנו חיכינו .החלטנו להוסיף שבת,
רובד נוסף לחיבור.
השנה ,בשנה השלישית ,חשבנו שכדי
שנרגיש את המשמעות העמוקה של הצורך
בחיבור ,אנחנו צריכים ללכת אליהם ,למקום
בו הם גדלים וחיים .אז הם ,הילדים והנוער
מהקהילה האתיופית ,ארגנו לנו מירוץ
בשכונות שלהם ,עם תחנות שממחישות את
המסורת והמנהגים שלהם .ופתאום הבנו
שזה לא מפגש שנועד רק בשבילם אלא
גם בשבילנו ,אנחנו לומדים מהם ,שוברים
סטראוטיפים ,כבר לא שמים לב לפער,
שבעינינו אפילו לא קיים.
נוער טלמון וילדי הקהילה האתיופית מיפו
במפגש בטלמון
בנות הנוער מטלמון ויפו במפגש ביפו
***
הבוקר אנחנו עומדים יום לפני המחנה
השלישי שלנו .מחר הם אמורים להגיע שוב
אלינו ,והלב דופק  -קצת מהתרגשות וקצת

מחשש .תחושה שהאדמה בוערת .האם הם
יגיעו בכלל? ואנחנו ,האם נצליח לדלג מעל
הטירוף של היממה האחרונה? האם נכון
שנדלג או אולי נכון לפתוח ,לדבר ,להקשיב
 לא לנאום נציגי העדה אלא לחבר'ה הללו,לאופן שבו הם חווים את הדברים.

ממשיכים .על אף ובגלל ...אנחנו נפעל ,נעשה
את שלנו .נמשיך לנסות לחבר חיבורים
פשוטים ,שמחים ,מתוקים .משוכנעים בטוב
הגדול שיכול לצמוח מכך לכולנו .נמשיך,
ונקווה .נשתדל ונתפלל לימים רגועים של
שלום ואחווה ,של אמון ותקווה.

מה יקרה
התקווה  6בקרני שומרון  /י”ד בתמוז  17ביולי

מפעל הפיס ומועצה מקומית קרני שומרון מזמינים אתכם למופע של הלהקה הכי חמה בישראל  -התקווה .6
בשעה  20:00ברחבת לפידים ,רחבעם זאבי  .2מחיר .₪ 30 :לפרטים והרשמה09-7920201 :
יאיר יעקבי בגוש עציון  /י”ג בתמוז  16ביולי

יאיר יעקבי  -רבע אנדרדוס וחצי הונגרי ,במופע
סטנדאפ “אומר מעט – מדבר הרבה” על זוגיות,
ילדים ,איסורי דרבנן ורשימות שנגמרות בלי
פאנץ’ .המופע מכיל ליפתית ונחשב לכספי
מעשר .בשעה  20:30באודיטוריום מתנ”ס גוש
עציון .כרטיסים.₪ 60 :
לפרטים והרשמה02-9937999 :

טיול משפחות בספר המדבר  /ט”ז בתמוז  18ביולי

יחד עם בית ספר שדה כפר עציון נצא מחוות ספר המדבר
שבישוב תקוע לסיור אל מצפה בתור המשקיף אל כל
המרחב .נתרשם מן המדבר העטוף באור הירח הלבן ומן
השקט ונקיים פעילות של חיפוש עקרבים בעזרת פנס
אולטרה סגול .יציאה בשעה  20:00מחוות ספר המדבר.
מחיר ₪ 50 :למבוגר ₪ 30 ,לילד.
לפרטים והרשמה02-9935133 :

שלישי |  16ביולי

אדמה בלב אדם  -מזכרת ארץ ישראלית נהדרת .ספר צילומים מהודר עם מאות עמודי צבע המכיל תיעוד
מאלף של יהודה ושומרון לאורך השנים .תמונות יחודיות ,נוקבות ומרגשות מחבל ארץ מופלא עם מראות
וסיפורים בלתי נגמרים.
"את יהודה ושומרון אני מצלמת ומתעדת עשרות שנים .הסיפורים האישיים ,המאבקים והקונפליקטים
הלאומיים הם חלק מהפסיפס של ההוויה הישראלית .איגדתי את מיטב התמונות מיהודה ושומרון ספר
יפיפה ומיוחד .אני מזמינה אתכם להצטרף אלי ולהיות שותפים בהוצאתו לאור!" )מירי צחי(

 12ימים לתמיכה בפרוייקט בהד-סטראט!
נותרו רק 6

חפשו בגוגל 'אדמה בלב אדם'
בהוצאת ספריית בית אל
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

דור העתיד כ 45-מנהיגים צעירים מקהילות
יהודיות מרכזיות בארה”ב הגיעו בשבוע שעבר
לביקור במועצת בנימין ,כחלק מסמינר יוקרתי
של קרן ווקסנר וארגון Makor Educational
 ,Journeysשמטרתו לטפח את דור העתיד
של ההנהגה בעולם היהודי .במהלך הביקור,
אותו ליווה ראש המועצה ישראל גנץ ,נחשפו
המשתתפים לגוונים שונים במגזר הדתי-
לאומי החיים בבנימין .הם ביקרו במכינת בני
דוד בעלי ,וסיימו בפאנל עם נציגים מהיישובים
השונים ושיח מרתק .ישראל גנץ סיכם“ :שמחתי
מאוד להיפגש היום עם מנהיגי העתיד של
קהילות יהודיות בצפון אמריקה ,שהגיעו לארץ
במסגרת סמינר של קרן ווקסנר .הקשר ההדדי
בין הקהילות חשוב לנו ,יש לנו הרבה אתגרים
משותפים והשיח המשותף חיוני מאוד” . 1
בירת הגוש משתתפים רבים הגיעו לחגוג ,זו
השנה החמישית ברציפות ,את פסטיבל בירה
במדבר ביישוב תקוע שבמזרח גוש עציון . 2
לרגל פתיחתו של הקיץ ,בערב נדיר על שפת
המדבר נפרשו מחצלות רבות ו 15-מבשלות
ביתיות הציעו לציבור לטעום וליהנות ממגוון
הבירות שלהן .במהלך הערב נהנו החוגגים
מהופעה מלאה של להקת כנסיית השכל,
להקות מקומיות ואפטר פרטי .את הפסטיבל
ארגנו המועצה האזורית גוש עציון ,עמותת
התיירות גוש עציון והיישוב תקוע .ראש המועצה
האזורית עציון ,גוש שלמה נאמן אמר“ :פסטיבל
הבירה כבר הפך למסורת בגוש עציון .הודות
לחשיבה האסטרטגית ,לשדרוג וחיזוק העסקים
בהתיישבות בכל שנה נוספים עוד מיזמי תיירות
ואמנות שמקבעים את הגוש כבירת התיירות
של יהודה ושומרון ואת תקוע כמרכז האמנים.

עמותת התיירות גוש עציון ,החל”פ והמתנ”ס
ביחד עם היישובים ממשיכים לפעול כל העת
על מנת לחזק את המיזמים הללו .ניפגש בעז”ה
בפסטיבל הבירה ה 6-בתקוע”.
די לתאונות השבוע התקיימה ישיבה של ראשי
רשויות ביהודה ושומרון ואנשי מועצת יש”ע עם
מפקד מחוז ש”י במשטרה ניצב משה ברקת,
סגנו תת ניצב נתן בוזנה ומפקד אגף התנועה
במחוז סגן ניצב נאג’י סלימן מהנדס התנועה
המחוזי ,בנוגע לטיפול ואכיפת תנועה ומניעת
תאונות דרכים במרחב  . 3נושא זה משמעותי
מאוד בחיי היום יום של התושבים ,ואנו פועלים
בו בשני מישורים עיקריים – קידום תשתיות
חדשות ובטיחותיות כולל כבישים ומוקדי סיכון,
וקשר עם המחוז לאכיפה משטרתית כלפי
כלל האוכלוסייה .בפני הנוכחים הוצגו נתונים
על הכפלת מספר השוטרים וניידות התנועה
ב 4-השנים האחרונות והפעילות להשלמת
הפערים בהשוואה לאזורים אחרים ,הירידה
בכמות התאונות ובמספר הנפגעים ,יחד עם
פעולות אכיפה אפקטיביות וקשות גם מול
האוכלוסייה הערבית תושבי הרש”פ ,ושיתוף
הפעולה החשוב עם צה”ל המנהל האזרחי
ומג”ב .יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני“ :אנו רוצים
לברך את מפקד המחוז וצוותו על כך ששמו
את נושא הצלת החיים ומניעת תאונות בראש
סדרי העדיפות ועל ההתקדמות הרבה בשנים
האחרונות”.
עושים עסקים מנכ”ל החברה הכלכלית קריית
ארבע חברון ,אלון יוניאן אירח בשבוע שעבר
את אשרף ג’עברי ,איש עסקים מחברון אשר
חזר מהוועידה הכלכלית בבחריין שהתקיימה
לפני כשבועיים במטרה לקדם שלום כלכלי
בין ישראל לפלסטינים ביוזמת האמריקאים.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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יחד איתו ועם מנכ”ל הישוב היהודי בחברון,
אורי קרזן ,בחנו אפשרויות למיזמים כלכליים
משותפים באזור  . 4בימים אלו החברה
מתכננת ובונה תכנית להקמת שער תיירותי
בכניסה הראשית לקריה (שער אליאס) .שער
זה ייתן מענה לכלל התושבים באיזור ,ויהווה
אף הוא מרכז פיתוח כלכלי משותף .במסגרת
התכנית בשלב הראשון יהיה תוספת חניות
לרכבים ואוטובוסים ,מזנון מהיר ,תחנת שטיפה,
מקומות ישיבה ושירותים נוספים כל זאת בנוסף
לתחנת הדלק הקיימת היום .בשלב השני יפתחו
בתי קפה ,חנויות ומשרדים.
נכנס למנהרה חברת מוריה החלה השבוע
את העבודות להכפלת כביש  60באזור כביש
המנהרות המחבר בין גוש עציון והר חברון
לירושלים  . 2בשלב הראשון העבודות יחלו
במקטע שבין מחלף רוזמרין עד לפתח של
המנהרה הדרומית ,בשל כך תוצב גדר בטיחות
בצד המערבי של הכביש על מנת שהעבודות
יבוצעו תוך שמירה על ביטחונם של הנוסעים
בכביש .במהלך העבודות שיבוצעו השבוע
יישמר נתיב נסיעה אחד לכל כיוון בשעות
העבודות שיבוצעו במהלך הלילות .פרוייקט זה
הוא חלק מתוכנית האב לתחבורה שמקדמת
מועצת יש”ע לכל אזור יהודה שומרון ובקעת
הירדן .ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה
נאמן“ :הכפלת המנהרות והרחבת כביש  60הן
בשורה לתושבי גוש עציון והאזור כולו .הכביש
הוא העורק הראשי של תושבי דרום ירושלים
והרחבתו חשובה מעין כמוה .אנו שמחים
שמשרד התחבורה וחברת מוריה עומדים
בלוחות הזמנים שהגישו ואנו כבר מצפים
בקוצר רוח לראות את העבודות בשטח”.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :קרדיטים :מירי צחי ,חברת מוריה ,שם בראל ,אור חן ,אבי חיון
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותLishka@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

