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יש”עמדה
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מדור
ברשת
המייסדים

יהודית קצובר  -חלק ב'

התאונה הקשה שהתרחשה לפני מספר
שבועות ,בה נהרגו שני ילדים במוות
מיותר ,העלתה למודעות את בעיות
הבטיחות בכבישי יהודה ושומרון .מדובר
בשילוב קטלני של כבישים ישנים ,אכיפה
לא אפקטיבית ונהיגה פרועה של נהגים
ערבים .מספרים חדשים על תאונות
הדרכים והנפגעים בחלק מהכבישים
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן מציגים
את הבעיה הגדולה של חוסר טיפול
בבעיות התחבורה באזור .הגיע הזמן
להגדיר את הכבישים האדומים ביהודה
ושומרון .כבישים אדומים דורשים טיפול,
וכאשר יהיה טיפול ימנע הרג ופציעות
של הנוסעים בכבישים ואנו נבחין בשינוי
דרמטי בנסיעות בכבישים .השבוע
בישעמדה – המספרים על הכבישים
האדומים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:47
17:07
17:57

יציאה
18:05
18:06
18:05

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:03
16:04
16:59

יציאה
17:02
17:04
17:07
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ידיעת ההפכים היא אחת

ברשת

8

מה מה
קורהקורה

הנשיא בביקור תנחומים
בהר ברכה

על הפרשה  -תרומה

הרב רפי אוסטרוף

המשכן בדור היוטיוב

פ

רשתנו פותחת סידרה של פרשיות
על בניין המשכן .שתי פרשיות של
ציווי ושתי פרשיות של ביצוע .כמות
עצומה של פסוקים ודברי תורה ,וכל אלה
רק בשביל בניין ארעי וזמני עד שייבנה בית
המקדש בירושלים.
בתחילת הציווי ,אומר הקב"ה למשה" :ככל
אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן
ואת כל כליו וכן תעשו" .הפרשנים התקשו
למשמעות התוספת של "וכן תעשו" ,ורש"י
מפרש כאן" :וכן תעשו – לדורות" .הרמב"ן
ואחרים מקשים ,שהרי כל מהות הבניין הזה
הוא זמני .ועל כן לא רלוונטי לכתוב עליו
"לדורות" .מה גם שאנו יודעים שבבניין

יו"ר המועצה הדתית גוש עציון

שלמה הכלים היו שונים מאשר במשכן .אז
היכן ולשם מה "הדורות"?
אומר כאן רבי לוי יצחק מברדיצ'ב דבר
מרתק :משמעות כל הכלים במשכן כשמם
כן הם :להיות כלים לקדושה .להיות גוף
או לבוש לרוחניות הקדושה .ולכן מה
שנצטוו ישראל לדורות הוא לקחת את
כוונת הקדושה והרוחניות של המשכן,
ולהעביר את זה לדור שלנו ,אבל בגוף
אחר ,בחיצוניות אחרת .כלומר בכל דור
ודור דרושים כלי הסברה שונים ,חיצוניות
שונה ,כדי להעביר את מסר הקדושה .לא
הרי ההסברה הפילוסופית של רב סעדיה
גאון ,רבינו בחיי או רבי חסדאי קרשקש
המשך בעמוד 3

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון
ובקעת הירדן

10.1.17
"
מה יכול להיות
מטיולים לאתרי נעים וכיפי יותר
מע
את כל מרכיבי ה יינות המייצגים
והחקלאית של תרבות הנופית
הגדה
המערבית?"...

לאוהבי הארץ
ספר חובה שאסור לפספס
מחיר מבצע לרגל ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
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בס״ד

תחבורה מתקדמת
השבוע נפגשה מועצת יש"ע עם שר התחבורה ישראל כץ במשרדו .השר עדכן את ראשי
הרשויות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן בתכניות הכבישים המתקדמות באזור זה והוצגה
תוכנית העבודה המפורטת על כלל הפרויקטים שיועדו לתכנון ולביצוע [עמ' אחורי].

המערכת אור אדום

ישעמדה
הנסיעה בכבישי יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן דורשת מיומנות מיוחדת .בכבישים
רבים ובמקטעים שונים על הנוהגים בה
לנקוט אמצעי זהירות נוספים שלא כמו
בכבישים אחרים בשאר חלקי הארץ.
כתבנו בעבר על גבי מדור זה על תרבות
הנהיגה הקלוקלת של הנהגים הערביים
בכבישי יהודה ושומרון ועל התשתיות
הלקויות ,ולצערנו הנתונים המוצגים כאן
לראשונה מתארים בצורה עובדתית את
המציאות הקשה.
כל זאת ,על רקע התאונה המחרידה
שהתרחשה לפני מספר שבועות בשומרון
בה נהרגו שני ילדי משפחת ליפניק ונהג
ערבי תושב הרשות הפלסטינית .בהודעה
שהוציאה דוברות המשטרה נכתב:
“מחקירה ראשונית של בוחני התנועה
בשלב זה ,עולה כי רכב ישראלי שנסע ...
לכיוון שבי שומרון ,התנגש עם חזית הרכב
בצד ימין של רכב פלסטיני שהגיע מולו
מכיוון שבי שומרון .הרכב הפלסטיני ,איבד
שליטה לאחר שככל הנראה נסע במהירות
שאינה מתאימה לתנאי הדרך ,פגע במעקה
בטיחות ,נזרק למרכז הכביש וחסם את
נתיב הנסיעה של הרכב הישראלי”.
הנתונים על תאונות הדרכים באזור מעידים
בצורה ברורה על בעיה חמורה בכבישי
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן .באופן כללי,
הנפגעים הערביים תושבי הרש”פ בכבישי
יהודה ושומרון אינם נספרים על ידי הלמ”ס
(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) אלא אם
היו מעורבים בתאונה עם ישראלים ,דבר
שגורם להטיה קשה בדבר תאונות הדרכים
והגדרת הכבישים ככבישים אדומים.
לאחר ניתוח ואיסוף הנתונים ולאור ריבוי
ההרוגים והפצועים רוב הכבישים אותם
בדקנו הם ללא ספק כבישים אדומים אשר
על הרשויות במדינה לטפל בהם כיאות
ובהקדם.
להלן הנתונים :כביש  60הוא אחד הכבישים
המרכזיים ביותר ביהודה ושומרון .הוא
מתחיל במחסום מיתר שבדרום הר חברון,
עובר דרך גוש עציון ,ירושלים ובנימין
ומסתיים בצפון השומרון .בקטע הכביש
שבין מחסום מיתר בדרום ועד לשבי
שומרון בצפון ,ללא החלק שעובר בתוך
ירושלים ,נספרו בשנת  2017לבדה 91
תאונות 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  17יהודים ו 57-ערבים
ופצעו קשה  183בני אדם ,מתוכם 61
יהודים ו 122-ערבים .הנתונים האלה
2
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כבישים דומים בשאר
חלקי הארץ היו מזמן
נחשבים כבישים אדומים,
והיו מטופלים בצורה
הראויה להם .השארת
הכבישים במצב שכזה
הוא כהחזקת אקדח טעון
בידיים של מטורף ,כאשר
כל רגע יכולה להתרחש
חלילה תאונה בה ייפצעו
או ייהרגו אנשים נוספים.
יוצרים ממוצע של יותר מעשרה הרוגים
בשנה.
כביש  90הוא הכביש הארוך ביותר
בישראל ,כאשר המקטע בכביש שעובר
בתוך תחומי יהודה ושומרון נקרא גם
“כביש הבקעה” .המקטע מתחיל ממחסום
ים המלח ,שנמצא דרומית למצפה שלם,
ומסתיים כ 120-ק”מ צפונית לשם ,אחרי
היישוב מחולה .בשנת  2017התרחשו
בכביש הבקעה  31תאונות ,מתוכן 2
קטלניות ,בהן נהרגו  3ערבים .משנת
 2011נהרגו בכביש  34בני אדם ,מתוכם
 13יהודים ו 21-ערבים ,ונפצעו קשה 94
יהודים ו 58-ערבים .בממוצע ,כ 5-אנשים
נהרגים בשנה בתאונות דרכים בכביש 90
ומעל ל 100-נפצעים.
כביש  55הוא כביש חשוב ,המחבר בין
היציאה מכפר סבא ,עובר דרך קרני שומרון
עד החיבור עם כביש  60אחרי קדומים.
לאורך  32ק”מ של הכביש ,התרחשו בשנת
 35 2017תאונות ,מתוכה אחת קטלנית,
בה נהרג יהודי אחד .סך כל התאונות
הקטלניות ב 7-השנים האחרונות בכביש
הוא  ,11בהן נהרגו  7יהודים ו 5-ערבים.
סך כל הנפגעים ב 295-תאונות הדרכים
שהתרחשו בכביש מאז  2011הוא ,700
מתוכם  342יהודים שנפגעו ו 358-ערבים.
הכביש המחבר בין מחסום תרקומיא
לכביש  60בהר חברון ,צפונית לקריית
ארבע וחברון ,הוא כביש  .35מדובר על
קטע כביש באורך של כ 18.5-ק”מ ,אשר
משנת  2011אירעו בו  42תאונות ,מתוכן
 2קטלניות בהן נהרגו  6ערבים .בשנת
 2017בלבד היו בה  7תאונות בהן נפגעו 39
יהודים ו 89-ערבים.

ממוצע התאונות בכבישים בשנה מציג
אף הוא נתון קודר .בין אם לרוב מדובר
בתאונות שהן קלות באופן יחסי ובין אם
קטלניות .במאמר מוסגר ,נאמר כי תאונות
קלות אינן רק תאונות בהן התעקם מעט
הפגוש ,אלא תאונות בהן הנוסעים ברכב
יכולים לצאת עם פצעים חמורים שאת
הצלקות הם יסחבו עוד שנים רבות או
חלילה פגיעות חרדה .ממוצע התאונות
בשנה בכבישים הנ”ל הוא כדלקמן :בכביש
 60ישנן  108תאונות בשנה בממוצע,
בכביש  90ישנן  54תאונות בשנה בממוצע,
בכביש  ,40 – 5בכביש  42 – 55ובכביש 35
ישנן  6תאונות בשנה בממוצע.
בכביש  ,5המחבר את גוש דן ממחלף שער
השומרון באזור אורנית ואלקנה לבקעת
הירדן ,ישנם כ 91-ק”מ .לאורך המקטע
הזה ,בו עוברים מדי יום תושבי השומרון
וצפון בנימין לעבודתם במרכז הארץ,
התרחשו בשנת  36 2017תאונות דרכים,
מתוכן רק  1קטלנית בה נהרג אדם אחד.
בשבע השנים האחרונות מאז שנת ,2011
נהרגו בקטע הכביש הזה  12יהודים ו8-
ערבים .בנוסף ,התרחשו על כביש 278 5
תאונות דרכים ,בהן נפגעו  582אנשים –
מתוכן  318יהודים ו 264-ערבים .כביש
זה סלול בצורה רחבה עם  4נתיבים וגדר
הפרדה ,דבר שמגביר את הבטיחות ומקטין
את תאונות הדרכים.
אולם כביש  5הוא יוצא מהכלל שאינו מעיד
על הכלל .מצב תשתיות הכבישים האלה
ועוד כבישים נוספים ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן הוא חמור ,לעיתים מדובר
בתוואי קדום ומפותל שרק נסלל ורובד
באספלט ללא גדרות הפרדה ועם נתיב
אחד לכל כיוון.
כבישים דומים בשאר חלקי הארץ היו מזמן
נחשבים כבישים אדומים ,והיו מטופלים
בצורה הראויה להם .השארת הכבישים
במצב שכזה הוא כהחזקת אקדח טעון
בידיים של מטורף ,כאשר כל רגע יכולה
להתרחש חלילה תאונה בה ייפצעו או
ייהרגו אנשים נוספים.
הקלות בה ממוצע תאונות הדרכים בשנה
יכול לרדת היא גבוהה ביותר .וכשמדובר
בחיי אדם ,החשיבות שלה צומחת פלאים.
שיפור התשתיות ואכיפה משטרתית
מועצמת בכבישים האלה יצילו חיי אדם
רבים ,וימנעו תאונות דרכים רבות אשר לא
משאירות אחריהן דבר מלבד הרס ,כאב
ואובדן .וכל המקיים נפש אחת מישראל
כאילו קיים עולם מלא.

המשכן בדור היוטיוב

המשך מעמוד השער

כהרי ההסברה הנדרשת לחיזוק האמונה בדור
היוטיוב ,הפייסבוק והווטסאפ .כל דור והכלים
שלו.
אבל ,אומר ר' לוי יצחק ,גם תוכן הנבואה
עצמה יכולה להיות שונה" .אין שני נביאים
מתנבאים בסגנון אחד ,רק כל אחד לפי בחינתו
וכפי שעובד ה' באותו הבחינה עצמה נראה
אליו רוח הנבואה  ...בכל דור ודור כשתרצה
לבנות בית המקדש יהיה עשייה כתבנית
הנבואה אשר ישיג אז ,כך יעשה הציור של
המקדש" .הנבואה עצמה של דור אחד אינה
כנבואה של דור אחר.
אנו צריכים למצוא בימינו את המילים ,את
השפה ואת התוכן הרוחני המתאים לדור

שלנו כדי שנוכל באמצעותו להכניס רוח לתוך
הכלים שבנינו לנו כאן בארצנו ושנבנה בבית
המקדש .אך השאלה היא ,מהו הסגנון והתוכן
הראוי לדורנו כדי לקרבם לאבינו שבשמים?
והשאלה אינה מכוונת רק למי שמכונים
"רחוקים" .אלא גם לבנינו אנו ,שלא כולם
ממשיכים בדרך התורה.
אומר רבי לוי יצחק שאונקלוס תרגם את
המילים "עורות תחשים" – "ססגונא" .מהו
ססגונא? "כי לפעמים מדבר מילתא דבדיחותא
רק הפנימיות הוא יראת שמים  ...הוא כדי
שיקבל האדם ממנו מחמת הבדיחותא,
כלומר שמשמח את חבירו ועל ידי זה חברו
מקבל ממנו הפנימיות .ו"שש משזר" הוא מה

שאדם מדבר דיבורים טובים והדיבור הוא טוב
והפנימיות הוא גם כן טוב".
איך נצא ידי חובת קירוב בנינו ובין חברינו
לתורה? על ידי דיבורים טובים ואפילו מילתא
דבדיחותא כדי להגיע לפנימיות של יראת
שמים.
אם כן ,עלינו להרבות בדיבורים טובים
המשמחים את בנינו ,בנותינו וחברינו .וכך
נוכל להעביר לדור שלנו את כוונות הקדושה
שהוכנסו לתוך הכלים והבניין הזמני של
המשכן ,כי אותה קדושה של המשכן היא
נצחית ורק ההופעה שלה בכל דור ודור מופיע
בלבוש אחר " -ושכנתי בתוכם".
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סיפורה של יהודית קצובר חלק ב׳

צילום :נשים בירוק

מדור
המייסדים

קריית ארבע

שדמה
בעוד אנו פועלות בנצר ,מתקשר אלינו חגי
הוברמן בשנת  2008ואומר לנו “תעלו לשדמה
לפני שהרשות הפלשתינית תשתלט על
המחנה” .שדמה ,מחנה צבאי שצה”ל נטש,
במקום אסטרטגי בין הר חומה לתקוע ,שולט על
הכביש המזרחי החדש ,גבעה בשטח  Cהמוקפת
בשטחי  Aו B-והייתה סכנה שנאבד את המקום.
השתלטות של הערבים על אותה גבעה חלילה
הייתה יכולה לגרום לניתוק הרצף היהודי בין
ירושלים לגוש עציון מזרח .הערבים טוענים
ב”הומניות” ,שברצונם להקים שם בית חולים.
עלינו לשם .הערבים כבר הספיקו להרוס הכל,
לעקור כל מה שהיה במחנה ,רק שלושה מבנים
נותרו .החלטנו לפעול בהתמדה כדי להציל את
המקום מהשתלטות לא חוקית של הערבים.
הקמנו את “הוועד למען שדמה יהודית” עם
פעילי “נשים בירוק” ופעילי גוש עציון מזרח והר
חומה .במקביל ,הקמנו לובי בכנסת למען שדמה
יהודית .אחרי מאבק של כמה שנים בהן הגענו
כל שבוע לשדמה עם עשרות ומאות פעילים,
בגיבוי ושיתוף מועצת גוש עציון בראשות שאול
גולדשטיין ,הצלחנו בשנת  2010להחזיר את
הנוכחות היהודית למקום .צה”ל חזר והפך את
המקום שוב למחנה צבאי.
אותו דפוס פעולה נקטנו גם במחנה אדוריים
בדרום הר חברון ,שם המועצה בראשות צביקי
בר-חי הקימה מרכז חירום .גם במאבק על
גבעת העיטם על יד אפרת ,המהווה את העתודה
הקרקעית לפיתוחה של העיר ,לאחר פעילות
אינטנסיבית של שנתיים ,המועצה ,בראשות עודד
רביבי ,לקחה את הפרויקט “לידיים” והקימה חווה
חקלאית במקום.
ראינו שכל מאבק על כל גבעה אורך שנים ולוקח
משאבים אדירים אך לא פותר את בעיית השורש
של ארץ ישראל .אנחנו ,המתיישבים היהודים,
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לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

עם השרה שקד במשמרת ריבונות ליד בית ראש הממשלה

הננו בעיני השלטונות “זרים”“ ,פולשים”“ ,זמניים”.
נכון ,אמנם הצלחנו לגאול כמה גבעות ,אבל בו-
זמנית ,הערבים ,הממומנים במיליוני דולרים
מחו”ל השתלטו על עשרות ומאות גבעות .הבנו
שבקצב הזה נאבד את כל אדמות המדינה,,
והיישובים היהודים יהפכו חלילה לאיים בודדים
בים של ערבים .והכי חמור  -ארץ ישראל כל
הזמן עומדת על שולחן הדיונים .הבנו שיש לטפל
בשורש הבעיה.
יוצאים לקמפיין להחלת הריבונות – כנסים,
כתב-עת ,חוגי בית ,משמרות
החלטנו לדרוש את החלת הריבונות על יהודה
ושומרון .ראינו צורך בכך שכנסת ישראל
וממשלת ישראל יכריזו אחת ולתמיד שהארץ
הזאת שלנו ,שתגדע את תקוות הערבים למדינה
בלב ארצנו ,שתכריע בסוגיה זו כמו ירושלים
ורמת הגולן .קדמו לנו ברעיון אורי אליצור ז”ל,
ח”כ גאולה כהן ,קרוליין גליק ,הרב בני אלון ז”ל,
ד”ר מרטין שרמן שדיברו וכתבו על הנושא .אנחנו
התמדנו בנושא הריבונות ואנו פעלנו ועוד פועלות
ללא לאות להחדיר לתודעה את הנושא.
פורום הריבונות הראשון התכנס בביתה של
גאולה כהן עוד ב 2011-בהשתתפות קרוליין
גליק ,ד”ר מוטי קידר ,ערן בר טל ,הרבנית מלמד,
הרב איתי אליצור ,שמעון כהן ויורם אטינגר .כיום,
פועל ועד נרחב למען הריבונות – חברים בו סם
סולומון ,אברהם שבות ,שוש שילה ,רנה מרגוליס,
רותי ליברמן ,ליאור שורקה ,אורי בנק ,רותי בן
חיים ,תנה להבי ,ד”ר אביה שוהם ,אלוף משנה
(במיל’) משה פלד ויואב טוביה.
ב 2011-התחלנו עם כנס ריבונות ראשון בחברון.
השתתפו בו כ 250-משתתפים עם דוברים
אמיצים ,ביניהם ח”כ ציפי חוטובלי ,שעד היום
ממשיכה לפעול במרץ להחלת הריבונות .כולנו
נראינו הזויים לחלוטין .גם במחנה שלנו.
לאחר שנה ארגנו כנס שני בחברון כאשר במשך

השנה התרוצצנו בחוגי בית ובהרבה שיחות
אישיות עם אישי ציבור .האולם “גלש” והיינו
צריכות להשתמש במסך מחוץ לאולם .בשנה
לאחר מכן ארגנו כנס שלישי ,הפעם בירושלים.
התכוננו להכיל את הכנס במוזיאון המקרא
 מקום סמלי לכל הדעות .אך כבר בשלביההרשמה הראשונים הבנו שלא נוכל לקלוט
את כל הנרשמים .עברנו לאולם בבית וגן שמכיל
כ 800-איש .בעת הכנס ,בהשתתפות שרים,
חברי כנסת ,אקדמאים ואישי ציבור ,הצטופפו
באולם כ 1,000-איש ובחוץ עוד כמה מאות
שלא יכלו להיכנס .אז התחילה תשומת הלב של
התקשורת.
נדיה ואני הרגשנו שאיננו מגיעים למספיק אנשים
והחלטנו להוציא כתב-עת המופץ ב200,00-
עותקים בעברית ובאנגלית .כמו כן הקמנו אתר
ריבונות  .www.ribonut.co.ilהאסטרטגיה
הייתה שאנו מתחילים לשנות את התודעה קודם
אצל חברינו ביישובים ,ואחר כך להרחיב את
הפעילות התודעתית בימין .הבטונדות על ציר
 60שימשו לנו כלוח מודעות .לפעמים שילמנו
קנסות אבל זה “עשה עבודה” .כסף לקמפיינים
גדולים לא היה לנו כי בימין תורמים לבניינים,
למוסדות ,לספרי תורה ,אבל להסברה קשה
מאד להביא כסף .בעיני התורם זה נראה לשים
כסף על קרן הצבי.
מעטים האמינו שזה בכלל אפשרי לקדם ריבונות.
המשכנו בכנסים (כנס רביעי היה בפברואר
 2017ובו מעל  1,200איש ,בהשתתפות ערבים
מיהודה ושומרון הרוצים ריבונות ישראלית),
בחוגי בית ,בהוצאת כתב העת ריבונות ,בילינו
ומבלות בכנסת שעות ,בדיבור עם ראשי מועצות,
במשמרות ליד בית ראש הממשלה.
ראשי המועצות ביהודה ושומרון נרתמו למאמץ,
מועצת יש”ע ,אמנה ,אורית סטרוק וחברינו
מהליכוד שבח שטרן ,נתן אנגלסמן וישי מרלינג

צילום :גרשון אלינסון
עשו ועושים עבודה יוצאת מן הכלל .בין היתר
ארגנו כינוס המרכז של הליכוד ובו  1,500חברי
מרכז אשר הצביעו פה אחד בעד החלת הריבונות
על מרחבי ההתיישבות ביהודה ושומרון.
השדולה למען ארץ ישראל בראשות ח”כ יואב
קיש וח”כ בצלאל סמוטריץ’ פעלה למען החלת
החוק על מעלה אדומים ובימים אלה הגישו
הצעת חוק ברוח החלטת מרכז הליכוד.
חברי הכנסת יואב קיש ,בצלאל סמוטריץ ,מיקי
זוהר ויהודה גליק הכינו תכניות מפורטות להחלת
הריבונות .רוב רובם של שרי וחברי הליכוד
תומכים בהחלת הריבונות וכן בבית היהודי כולם
תומכים בהחלת הריבונות .גם השר בנט קידם
רבות את נושא הריבונות עם תוכנית ההרגעה
שהכין באפריל .2012
מאז מלחמת ששת הימים השמאל פתח בציוץ
דק של “שיח לוחמים” ,אשר התחזק מאד מיד
אחרי מלחמת יום הכיפורים עם הקמת תנועת
“שלום עכשיו” ,עם אורי אבנרי שפתח במתקפת
“שלום” מגובה בתקשורת ,באקדמיה ובמערכת
המשפט .תוך  20שנים הצליחו במידה מרובה
לגרום לכך שהשיח ישפיע אף על ראש ממשלת
ישראל בנאום בר אילן .אחד הניסים הגלויים
שלמרות שטיפת המוח האינטנסיבית ,העם
פונה ימינה .העם מבין שהוויתורים אליהם הוביל
השמאל החלישו אותנו מול האויב ,נתנו לו תקווה
– שעודדה טרור .המערכת הפוליטית בימין
מבינה את רוח העם ,וקשובה לה.
הממשל האמריקאי בראשות טראמפ אוהד את
מדינת ישראל .הכרזת ירושלים כבירת ישראל
מהווה מפתח לקראת החלת הריבונות .תנועת
הריבונות מייסודה של נשים בירוק משמשת
פלטפורמה לכל הגוונים המדברים ופועלים
למען החלת הריבונות .לשמאל לקח  20שנה
לשנות תודעה .אנו מקווים שהתוכנית להחלת

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בכנס הריבונות השלישי בירושלים

הריבונות תפעל מהר יותר ותגיע לחקיקה
בכנסת וגם תעבור את כל המשוכות.
הקמת שמורת עוז וגאו”ן
בעת שהיינו עסוקות בקמפיין הריבונות נחטפו
שלושת הנערים ,גיל-עד ,אייל ונפתלי הי”ד
בגוש עציון .בג’ בתמוז תשע”ד ,כשגופותיהם
של הבנים נמצאו ,החלטנו שאסור לעבור על
הדבר בשתיקה .חייבים לתת תשובה ציונית.
עוד באותו הלילה בו נודע על מציאת גופותיהם
של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו מתחנת
הסעה הסמוכה לצומת גוש עציון ,עלו עשרות
פעילי תנועת “נשים בירוק” ,יחד עם מתיישבים
מיישובי גוש עציון ובעידודה של מועצת גוש
עציון בראשות דוידי פרל ,לגבעה החולשת על
צומת הגוש והחלו בהכשרת המקום כנקודת
אחיזה יהודית משמעותית בדרך העולה מחברון
לירושלים .זאת כתשובה ציונית מידית למעשה
הרצח הנתעב.
העלייה לשמורה זכתה לתמיכתם של בני
משפחות הנערים והמקום זכה להיקרא על
שמם – עוז וגאו”ן (גיל-עד ,אייל ונפתלי).
מאז הלילה בו עלו הפעילים לתחילת עבודות
הכשרת השמורה ,הגיעו למקום קבוצות רבות
של צעירים וצעירות מכל רחבי הארץ ,ואף
קבוצות מהעולם ,על מנת להשתתף בניקיון
המקום ,בעבודות ניקוש ,סלילת שבילים ,צביעה,
הצבת תאורה ,התקנת מתקני פארק שונים
ופעילות יצירה ותרבות יהודית ציונית ערכית.
השמורה הפכה לאתר בו רואים חיילי צה”ל
ואנשי כוחות הביטחון נקודה אסטרטגית
לשמירה על צומת גוש עציון ובמקום מתקיימת
פעילות חינוכית הסברתית והדרכה ענפה
לקבוצות ולבודדים בנושאי מורשת ,יהדות,
היסטוריה וציונות .עד כה נטלו חלק בפעילות זו
עשרות אלפי בני נוער.

במלאת שלוש שנים לעלייה ל’עוז וגאו”ן’ חנכנו
בשמורה את “שדרת הציונות” ,בה נתלו ציטוטים
ערכיים של נפילי הציונות ב 120-השנים
האחרונות .כמו כן הוצבה במקום פינת ישיבה
אינטראקטיבית המאפשרת קבלת מידע ושירים
אודות נקודות ציון בתולדות הציונות.
לסיום ,חשוב לי מאוד להודות לחברתי נדיה
ולקב”ה שזיכני לעבוד ביחד בהרמוניה נפלאה.

“אני יודעת עוד רבה הדרך
אבל אלך בה עד יכלה כוחי”...
(יהורם טהר לב)
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חני כהן זדה

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

ידיעת
ההפכים
היא
אחת

כשאני עצבנית אני כמו שבלול שמתכנס לתוך עצמו.
וכשאני עומדת לפני אירוע גדול ,אני עצבנית .יוצא
שבדיוק בזמן בו נדרש ממני להיפתח לעולם ,אני
בשיא סגירותי.
בעוד כמה ימים אני בע"ה פותחת תערוכת יחיד
בבית האמנים בתל אביב .לקראת התערוכה אני
נערכת ל׳קליטת המבקרים׳ :לסדר את המחשבות,
את הרעיונות שהתבשלו בתוכי ושניסיתי להעביר
לציור ,למשהו קוהרנטי .לתקשורת שתוכל לחבר
ביני לבין המבקרים בתערוכה.
אני לא מגדירה את עצמי אשה של מילים .אני יותר
אשה של תמונות .כשאני יוצרת ביומיום ,יש לי כבר
איזו מתודה שאני רגילה אליה .זה הולך ככה :אני
לומדת טקסט ,ומתחברת לרעיון שעולה מתוכו.
הרעיון הזה מעסיק אותי ,מתגלגל במוחי ,ובשלב
כלשהו הוא מתגלה כמו דימוי חזותי .הדימוי קופץ
בפתאומיות ,מרחף לנגד עיני ואני כביכול ׳רואה׳
אותו .את התמונה הזו אני מנסה לתפוס (קצת כמו
לתפוס קרני אור בין האצבעות) ו׳להניח׳ על הבד
בעזרת כתמי הצבע .לא תמיד זה מצליח ...יש גם
כשלונות .אבל לפחות בתחום הזה אני מרגישה בבית.
תערוכה זה משהו אחר לגמרי .כאן לא מספיק לתפוס
את הדימוי ,ולהעביר אותו בנאמנות לבד .עכשיו
זה שלב הדיברור ,התיווך .אנשים מבקשים להבין:
מה ציירת? למה ציירת כך? מה המשמעות? למה
התכוונת? אני מתחילה להסביר ,ומבינה שהתחלתי
באמצע העניין .מנסה לחזור מהתחלה ,ומבינה
שהמונחים בהם אני משתמשת ,אולי ברורים לי,
אך לאדם מולי – הם עדיין בגדר סינית .מנסה שוב,
מרגישה שאני מאריכה וחופרת מדי...
יופי ,אני כבר יודעת שזה קשה לי ,ולכן מנסה להיערך
מראש ,להגיע מוכנה.
כותבת לי בנקודות .ואז מוחקת ומשנה נקודות.
ואז מבינה שאת העיקר בכלל לא כתבתי ושוב
מתחילה מהתחלה .ואז מראה לחברה שאומרת
לי שאני מפרטת דברים שהם בעצם לא חשובים,
ושצריכה לדייק יותר...
אז מה ,לא אשת דברים אנוכי?
מזכירה לעצמי שמשה רבינו ,אמר על עצמו שהוא
׳לא איש דברים׳  ,והנה הוא כתב ארבעים שנה
אחר כך ספר שלם ששמו  -דברים .זה אפשרי ,עוד
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מאמץ ועוד אחד(...ואז מזכירה לעצמי שאני ממש
לא משה רבינו).
מרגש להציג תערוכה .תערוכת יחיד ,זה סוג של
פסגה שכמהים להגיע אליה ,ועובדים כל כך קשה
כדי להשיג אותה .ויחד עם זה ,כל כך מפחיד .העבודה
שלי נחשפת ,הרעיונות שבהם בטחתי לבדי בסטודיו
כעת פורצים אל העולם .האם היצירה שלי תזכה
להקשבה? האם אהיה מובנת? האם אצליח לתווך
בדיוק את מחשבותי?
בפליאה מלווה בהפתעה ,אני מגלה שהתשובה
למצוקותי קיימת בתערוכה עצמה.
שם התערוכה הוא ידיעת ההפכים היא אחת.
'ידיעת ההפכים היא אחת' ,הינו מונח הלקוח מתוך
הפילוסופיה היהודית .הוא מתאר כלי לימודי שבו ניתן
ללמוד על הטוב והנשגב מתוך התבוננות בהופכי
שלו .בחרתי במונח הזה ,כיוון שהוא מסכם בצורה
טובה את העמל של עבודת המידות דרך הלימוד
ההכרתי של ימימה אביטל זצ"ל.
אחד הדברים הראשונים שאנחנו לומדים בלימוד
ההכרתי הוא – הפרדה.
יש בנפש של כל אחד מאתנו כוחות טובים ,וכוחות
לא טובים .כדי לבחור בטוב ,צריך ללמוד להפריד
ביניהם .והנה ,ה'שער' להכרת הטוב אשר בנו ,עובר
דרך זיהוי ה'לא טוב'.
בתערוכה שלי ,אני מציגה ציורים שציירתי מתוך
התבוננות במודל .הדבר המעניין שגיליתי על העבודה
מתוך התבוננות הוא ,שגם התהליך הציורי מתקדם
מתוך 'הפרדה' – הפרדה בין המשמעות החומרית
(כתמי הצבע שמייצגים את האובייקט) והמשמעות
הרוחנית (איזה אובייקט זה) .הפרדה בין אור לצל,

הפרדה בין כתמי צבע שונים .אך במיוחד – היכולת
לזהות את השגיאות שלי ,ולהשתמש בהן כדי להגיע
או
סמ.הקו
90-120את
מתנסה ,מניחה
קודם אני
2017
שמן על בד.
ולדיוק.שאת.
לתיקוןתיטיב
אם
הצבע שנראה לי נכון ,ורק אחרי שהנחתי – אני יכולה
לגלות את השגיאות שלי ,ולתקן אותן.
אם אני חשה מצוקה – אות הוא לכך שאני 'מעורבבת'.
עכשיו בדיוק הזמן לעבור בשער ה'לא טוב' הזה
ולגלות איזו הפרדה אני יכולה לעשות.
והנה מה שהבנתי:
האמן הוא צינור ליצירה שצריכה להיוולד .הוא ההורה
של היצירה שלו .אך ,כמו שילד לא שייך להוריו כך
היצירה לא שייכת לאמן.
אני יכולה להעיד על עצמי שאני בהחלט מרגישה כמו
האמא של היצירה שלי .והנה הגיע הרגע ,היצירה שלי
יוצאת עכשיו לעולם ,לעשות את צעדיה העצמאיים.
צעדים אלה יהיו צעדים ראשוניים ניסיוניים ,ואני
היא האמא החרדה שרוצה לגונן עליה ולרכך את
ייסורי המסע.
מסתבר שהתערבבתי עם היצירה שלי .מסתבר לי,
שעכשיו הזמן ללמוד להפריד ביני לבינה ,ולהרפות.
לאפשר לה את הדרך שלה.
אני מזמינה את כולכם לבקר בתערוכה ,מאוד
אשמח לראותכם.
חני כהן זדה
ידיעת ההפכים היא אחת
The Knowledge of Opposites is One
בית האמנים תל אביב22.2.2018 – 17.3.2018 ,
רח' אלחריזי  9תל אביב
שעות פתיחה :ב – ו  ,13:00 – 10:00ב – ה
19:00 – 17:00

מה יקרה

מרוץ עיר האבות ה 10-בקרית ארבע  /ח' באדר  23בפברואר

לאחר דחייה של חודש  -מרוץ עיר האבות מתקיים זו השנה העשירית בקרית ארבע ובשנים האחרונות לזכרו של
אברהם אשר חסנו הי"ד .במרוץ יתקיימו מקצים של  5 ,10ו 2-ק"מ ,במסלול שעובר במערת המכפלה ובאזורים
היסטוריים נוספים ,ובנוסף לראשונה במרוץ  -מקצה חצי מרתון .השתתפות.₪ 60 :
לפרטים והרשמהwww.mk4.org.il :
מרוץ עיר האבות ה 10-בקרית ארבע  /ח' באדר 23
בפברואר

אבי נוסבאום באפרת  /ד' באדר  19בפברואר

חוגגים את חודש אדר באפרת במופע סטנדאפ של
אבי נוסבאום במתנ"ס .מהילדות ועד ההורות ,מהצבא
ועד החתונה  ,נוסבאום עוצר בכל התחנות בחיים
שלו (ושלכם) במסע מצחיק שיזכיר לכם שחוץ מאיש
טלוויזיה וכותב מוכשר ,נוסבאום הוא גם סטנדאפיסט
מבריק .מחיר.₪ 40 :
לפרטים והזמנת כרטיסיםwww.efratmatnas.com :

המועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינה אתכם להכיר
את ראשוני המתיישבים בים המלח .אתם מוזמנים לצעוד
באחד מארבעה מסלולים שונים בדרגות קושי מגוונות
כשהארוך ביניהם הוא כ 6-ק"מ במירוץ יחד עם גדוד לביא
שיחל בשעה  .7:00שאר המסלולים יחלו בשעה .8:00
הרשמה ופרטים נוספיםwww.dead-sea.org.il :

שני |  19בפברואר

ראשי הרשויות בקריאה לראש הממשלה:

עשה היסטוריה!
הבא להצבעה את חוק הריבונות!
לפני יובל שנים ,בנס גלוי ,חזרנו אל חבלי מולדת בלב ארץ ישראל .מדינת ישראל שחררה את חבל התנ"ך ושבנו אל אתרי המורשת של העם
היהודי ,אליהם ערגו דורות רבים.
במהלך משולב עם ממשלות ישראל בעבר התבססה ההתיישבות באזור ,ואנו עומדים כיום על קרוב לחצי מיליון תושבים ישראלים.
שמחנו לראות את ההחלטה במרכז הליכוד שהתכנס לפני מספר שבועות ,שהתקבלה פה אחד ,הקוראת לממשלה להחיל את הריבונות הישראלית
על ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.

הצעת חוק ברוח זו הוגשה לממשלה ועומדת לעלות לוועדת שרים לחקיקה בתמיכת שרי הליכוד ,הבית היהודי וש"ס.
אין ספק :אם הצעת החוק תעלה להצבעה היא תקבל את הרוב הנדרש.
מצבה של מדינת ישראל כיום בתחומים שונים ,והתמיכה של ידידינו בארה"ב ,כפי שבאה לידי ביטוי לפני כשבועיים בנאומו בכנסת של סגן
הנשיא מייק פנס ,מהווים יחד עיתוי מוצלח למהלך זה.

בידך הדבר לעשות צדק אזרחי ואלמנטרי עם כחצי מיליון אזרחי ישראל תושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,ולהפוך
את שנת ה 70-להקמת מדינת ישראל ,לשנת מפנה לעתיד ההתיישבות.
אנו רואים את ההזדמנות ההיסטורית שנפלה בחלקך להוביל מהלך חשוב זה ,ומבקשים כי תאפשר את הצעת החוק לדיון
ולאישור כבר בישיבת ועדת השרים הקרובה.
עזרא גרשי

חננאל דורני

ראש מועצה מקומית
עמנואל

יו"ר מועצת יש"ע
ראש מועצה מקומית קדומים

שי אלון

שלמה קטן

ראש מועצה מקומית
בית אל

ראש מועצה מקומית
אלפי מנשה

יוסי אברהמי

שלמה ללוש

ראש מועצה מקומית
מעלה אפרים

יוחאי דמרי

ראש מועצה אזורית
הר חברון

שלמה לנגר

דוד אלחייני

ראש מועצה אזורית
בקעת הירדן

שלמה נאמן

ראש עיריית
אריאל

חן פיליפוביץ'

ראש מועצה מקומית
הר אדר

מלאכי לוינגר

ראש מועצה מקומית
גבעת זאב

ראש מועצה אזורית
גוש עציון

ראש מועצה מקומית
קרית ארבע

אברהם בן יוסף

בני כשריאל

יגאל להב

יעקב גוטרמן

מאיר רובינשטיין

אבי רואה

ראש מינהלת
חברון

ראש מועצה מקומית
אורנית

אסף מינצר

ראש מועצה מקומית
אלקנה

אלי שבירו

ראש עיריית
מודיעין עילית

ראש עיריית
מעלה אדומים

ראש עיריית
ביתר עלית

ראש מועצה מקומית
קרני שומרון

ראש מועצה אזורית
מטה בנימין

מוגש כחומר למחשבה ע"י מועצת יש"ע

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

מועצה מקומית
קרית ארבע

קדומים
קהילה ⋅ התיישבות ⋅ ערכים

מועצת יש״ע
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מה קורה?
1
3

גוש קטיף בכנסת במסגרת יום גוש קטיף אשר צויין
השבוע בכנסת ביוזמת יו”ר הכנסת יואל יולי אדלשטיין
ומרכז קטיף פתח ח”כ ניסן סלומיאנסקי במתקפה
חריפה כנגד ההתנהלות הלא דמוקרטית ,לדבריו,
בימים שקדמו להתנתקות“ :המדינה התנהלה באופן
לא דמוקרטי .כל מערכת המשפט קרסה ,שלחו בתי
משפט ניידים כדי שידונו בשטח ,זה דברים שאסור
לשלטון דמוקרטי לעשות .חשוב שביום גוש קטיף
בכנסת נדבר ונעסוק בזה .זה היה אירוע שחור משחור”.
בדיון השתתפו סמנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני,
אורית סטרוק ,ד”ר ענת רוט ,אבי פרחן ,מנכ”ל מרכז
קטיף מוכי בטר והרב קובי בורשטיין ממרכז קטיף 1
 .בהמשך היום התקיים בכנסת אירוע מרגש בסימן
 70שנה לגבורתם של אנשי כפר דרום בתש”ח ,בה
הוענקו אותות הערכה למגני כפר דרום שבמהלך
מלחמת העצמאות בלמו במשך זמן רב את המתקפה
המצרית ,ומנעו מהם להתקדם צפונה לעבר תל אביב.
מתקדמים בתחבורה ראשי מועצת יש”ע נפגשו
השבוע עם שר התחבורה והמודיעין ישראל כץ
בלשכתו .בפגישה השתתפו יו”ר מועצת יש”ע חננאל
דורני וראשי המועצות מיהודה ושומרון ,וכן נציגי משרד
התחבורה ,מנכ”ל נת”י ,קמ”ט תחבורה במנהל האזרחי,
מנכ”ל מועצת יש”ע שילה אדלר ועוד .השר עידכן את
ראשי הרשויות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן בתכניות
הכבישים המתקדמות באזור זה והציג את תוכנית
העבודה המפורטת על כלל הפרויקטים שיועדו לתכנון
ולביצוע שכבר תוקצבו .אומדן כולל לתכנית עומד
כעת על  2.2מיליארד ש”ח לכבישים ופיתוח תחבורתי.
התכנית אמורה להתפרש על פני חמש שנים ,אשר
בסופן חלק נכבד מהכבישים ביהודה ושומרון ישודרגו
למען התושבים .לבקשת מועצת יש”ע ,ובהמשך
למדיניות השר נערכת גם תכנית אב לתחבורה ביהודה
ושומרון .חננאל דורני אמר“ :זוהי ראייה נכונה של השר
את עתיד האזור .שדרוג התחבורה כאן יצעיד אותנו
קדימה לשגרה ברוכה של נסיעה בכל המרחב .אנו
מודים לשר על ההיענות ורואים את הביצוע כבר בשטח.
הפרויקטים יצאו לפועל בשנים הקרובות ויקדמו את
האזור לרווחת כלל התושבים”.
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הנשיא מנחם נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין,
קיים בשבוע שעבר ביקור תנחומים בבית משפחתו
של הרב איתמר בן-גל הי”ד בהר ברכה .הנשיא
פגש את בני משפחתו של הרב בן-גל הי”ד ,רעייתו,
ילדיו ,הוריו ואחיו ,ושמע מהם על הכאב העצום
עימו הם מתמודדים ,אהבתו הרבה למשפחתו
ומסירותו לתלמידיו “ . 2במצוות ניחום אבלים
אנחנו מנסים לקחת מעט מהכאב שתקף אותך
ואת משפחתך ”,אמר הנשיא למרים אשתו של
הרב בן גל הי”ד ,והוסיף“ :באתי להיות אתכם לא
רק בבחינת מצוות ניחום אבלים אלא גם ברמה
האישית של רעות .קראתי ולמדתי רבות על מעשיו
ופועלו .הסגולה האמיתית של מורה היא בהיותו
מנהיג שמעביר מיכולותיו אל תלמידיו ואני יודע
שאפגוש ממנו בהם” .בטרם צאתו פגש הנשיא
בבני משפחתו של הרב רזיאל שבח הי”ד אשר
הגיעו לנחם את משפחת בן-גל וחיבק אותם בחום
ובתפילה כי יפגוש בהם שוב בשמחות.
מנחמים מארה”ב שגריר ארה”ב בישראל דייויד
פרידמן פנה למועצת יש”ע וביקש להעביר מכתב
ניחומים שכתב למשפחת בן-גל .יו”ר מועצת יש”ע
חננאל דורני הגיע לביקור תנחומים בהר ברכה יחד
עם מנכ’’ל מועצת יש’’ע שילה אדלר ,שם העבירו
את המכתב לידי המשפחה “ . 3אולי המשימה
הקשה ביותר ,אותה אני ממלא כשגריר ארה’’ב
בישראל ,היא ניחום קורבנות טרור” ,כתב פרידמן.
“שוב ליבי נשבר כאשר אני צריך לגשת למשפחה
אשר איבדה אבא ובעל” .בהמשך כותב השגריר:
“אין תרומה גדולה יותר בחיים האלה ,מאשר חינוך
ופיתוח הדור הצעיר” ,אומר פרידמן במכתב“ .בצורה
שבה רדף הרב בן-גל אחרי החינוך ,נראה שהוא
תפס את המשימה הזו לא כעבודה ,אלא כערך
גבוה הרבה יותר”.
על דרך המלך הכנסת אישרה השבוע את
החוק לביטול מל”ג יו”ש והכללת כלל המוסדות
האקדמיים ביהודה ושומרון תחת המועצה להשכלה
גבוהה הארצית .החוק הינו יוזמה משותפת של
שר החינוך נפתלי בנט וח”כ שולי מועלם .החוק

רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

2

יוצר פיקוח אחיד על כלל המוסדות בישראל,
אולם מעבר לכך הוא מסיר חסם בירוקרטי שמנע
הקמת פקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל .שר
החינוך בנט“ :סטודנטים ביהודה שומרון הם כמו
סטודנטים בתל אביב ,המוסדות ביו”ש אינם סוג ב’
והגיעה העת להפסיק את הסטנדרט הכפול שהיה
נהוג עד כה .אנחנו נמשיך לממש את המדיניות
שלנו לטובת ההשכלה הגבוהה בישראל ולהמשך
הקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל”.
גיבור חיל ביום חמישי שעבר התקיים טקס מרגש,
בו הוענק תעודת הוקרה למשפחתו של אלעד
סולומון הי”ד ,על גבורתו של אלעד ואומץ ליבו.
אלעד נלחם במחבל שחדר לבית הוריו בנווה צוף
בערב שבת ודקר את הוריו ואחותו ,עד שראה את
מיכל אשתו ממלטת את עצמה ואת הילדים לקומה
העליונה .רק אז התמוטט .באירוע השתתפו ראש
המועצה האזורית מטה בנימין אבי רואה ואנשי
המועצה ,מח״ט בנימין ומשפחתו של אלעד הי”ד . 4
נוסעים בטוח התפתחות חשובה בנושא מיגון
אוטובוסים ורכבים ביהודה ושומרון .החל מתקציב
 ,2019נכנס מיגון הניוד לבסיס התקציב ,בסכום
של כ 40-מיליון שקלים בשנה .בנוסף ,עד סוף
אפריל אמורים לעבור כ 60מיליון שקלים עבור
שנת  ,2018חלקם מכספים קואליציוניים ,וחלקם
מהבטחת האוצר .יו״ר ועדת המשנה לענייני יהודה
ושומרון ,חבר הכנסת מוטי יוגב :״אנחנו שמחים
לראות שהמאבק השתלם ,והכסף החשוב הזה
שכולו הצלת נפשות ,נכנס לבסיס התקציב החל
משנת הכספים  .2019סוגיית מרכיבי הביטחון
היא סוגיה קריטית לביטחון התושבים .לשמחתי
אנחנו בדרך הנכונה ,ובתוך כמה שנים נשלים
את הפער של האוטובוסים המיושנים ונחדש את
הצי המסוכן” .ח”כ יוגב בירך את כלל העוסקים
במלאכה ,בהם :קב״ט מועצת יש״ע שלמה ועקנין,
קמ״ט תחבורה ישראל אפריאט ,וסגן ראש המל”ל
תא״ל זאב צוק רם . 5
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