תמוז תשע"ח

 51שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

4

מדור
המייסדים

שמוליק דרורי חלק ב׳

השבוע ראינו את הקלות שבה
בית המשפט הורס בתים
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
לאחר שנתיים של מאבק
מתמשך פונו תושבי נתיב
האבות שבגוש עציון מבתיהם
בצער רב .אלפי אנשים הגיעו
ללות ,לתמוך ולמחות נגד
העוול הנורא של פסק הדין .אנו
לא ננוח עד שבמקום  15הבתים
שנהרסו השבוע ייבנו בסמוך
 350יחידות דיור שיהפכו את
שכונת נתיב האבות למקום
פורח .השבוע בישעמדה – מעז
עוד יצא מתוק.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
19:06
19:27
19:20

יציאה
20:29
20:32
20:33

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:21
19:25
19:17

יציאה
20:25
20:30
20:29
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מיואשים בסטייל

ברשת

8

מה
קורה

הנשיא בביקור מרגש
בהר חברון

על הפרשה  -קרח
המדריך הקצר לענייני מחלוקת

ב

מהלך הדורות שימש מעשה
קרח כאב טיפוס וכמודל טראגי
למחלוקות ,לדרך היווצרותן ,לדמות
בעלי המחלוקת ולתוצאותיה .לדאבוננו,
ההיסטוריה של עם ישראל לדורותיו ועד
ימינו אלה ממש רצופה מחלוקות בכל
החוגים ובכל המגזרים .התורה מציינת
שבני קרח לא מתו (במדבר כ"ו,יא) .ההבנה
הפשוטה היא שבני קרח נצלו מן העונש
כיון שנסתלקו מן המחלוקת ,אך הדרשנים
לדורותיהם דרשו בבדיחות ,ש"בני קרח לא
מתו" מפני שבכל דור ודור ישנם "בני קרח",
ממשיכי דרכו ,המרבים מחלוקת בעם.
המשנה בפרקי אבות מחלקת בין מחלוקת

הרב יחזקאל יעקבסון
ר"מ בישיבת הסדר שעלבים

לשם שמים למחלוקת שאינה לשם שמים.
"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה
להתקיים ,ושאינה לשם שמים אין סופה
להתקיים" (אבות ה יז) .אך נשאלת השאלה:
כיצד נוודא שהמחלוקת היא אכן לשם
שמים ,הרי בעל המחלוקת תמיד בטוח
שמחלוקתו צודקת והיא לשם שמים? דבר
זה טומן בחובו סכנה עצומה!
הגמרא (בבא בתרא ט"ז ע"א) אומרת
שכשפנינה ציערה את חנה היא כיוונה לשם
שמים כדי שחנה תתפלל .הרבי מקוצק דרש
את הגמרא באופן חריף יותר :כיצד יכול
אדם להיות כה רשע ,כפי שעשתה פנינה
לחנה? כאשר אדם טועה לחשוב כי מעשיו
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

עוד נשוב
לאחר פינויים מביתם בנתיב האבות ,הציבו המשפחות שלטים ,האומרים כי באותו
מקום בו נהרס הבית הנוכחי ,יבנה בקרוב הבית החדש

המערכת

לא מפחדים מדרך ארוכה

ישעמדה
כתבנו פה לא פעם ולא פעמיים על נתיב האבות.
על העוול הנורא שיצא מהחלטת שופטי בג”ץ
להחריב את השכונה הזאת במרכז גוש עציון
בגלל חלקים קטנטנים אשר איש מעולם לא
הוכיח עליהם בעלות .בתים יפיפיים שבמשיכת
קולמוס יימחו מעל פני האדמה .השבוע ,ביום
שלישי ,בוצע פסק הדין ובתי נתיב האבות פונו
מבתיהם .אלפי תושבי ואזרחים היו שם יחד
איתם ברגעים הכואבים האלה ,ליוו אותם בחיבוק
ובהבטחה כי הבתים האלה עוד ייבנו מחדש.
כבר מעל לשנתיים שעננת הפינוי מרחפת מעל
לראשיהם של תושבי נתיב האבות .משפחות
מיוחדות במינם ,אשר לא נשגה אפילו מעט כאשר
נכנה אותם “טובי בנינו” ו”מלח הארץ” .היה ניתן
לראות זאת פעם אחר פעם בדיונים על המאבק,
שלכל אורכם ,היו מלאים בשאלות על מוסר ועל
ערכים ,מה שמראה על אופיים ועל איכותם של
אלה שיודעים כי בתיהם הולכים להיחרב .השילוב
של מחאה על הריסת בתים בארץ ישראל ,תוך
כוונה לא לפגוע בכוחות הביטחון ולכוון את
המחאה בצורה אחראית ונכונה ,ראויות להערצה.
גם בשעת הפינוי אפיינה אותם אצילות רבה .רוב
המשפחות יצאו מבתיהם לא לפני שהודו לכל מי
שתמך בהם לאורך המאבק ,ותוך שירת “התקווה”
מהולה בדמעות .צריך אמונה גדולה כדי לשיר את
המנון המדינה כאשר היא זו שמפנה אותך מביתך
בכח .צריך הרבה אמונה כדי לשים שלט שאומר
שבדיוק באותו מקום ,אולי בקדנציה של אותה
ממשלה ,יוקם שוב הבית של אותה משפחה.
***
גבורתם של תושבי נתיב האבות ודבקותם
בצדקת הדרך היו לנו השבוע אות וסמל לציונות
אמיתית .ציונות שנמדדת לא רק בדיבורים אלא
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אנו שמחים שממשלת
ישראל התחייבה לבנות
במקום זה ,ואנחנו נעמול
כדי שזה מה שיהיה.
 350יחידות דיור שייבנו
בעזרת ה' יהפכו את
שכונת נתיב האבות
למקום פורח ואבן שואבת
לקליטת תושבים .כך
נאמר לכל מבקשי
רעת ההתיישבות :אתם
ביקשתם להרוס – ואנחנו
עוד נראה את הבנייה
הרבה שתהיה כאן.
גם במעשים .אנו יוצאים מהשבוע הזה עצובים
וכואבים על ההרס ,אבל עם ראש מורם ועם
עיניים נשואות קדימה אל עבר שכונת הקבע של
נתיב האבות.
השבוע ,ראינו בעינינו את הקלות שבה בית
המשפט מזדרז להרוס את בתיהם של ישראלים
ביהודה ושומרון .זאת לא הפעם הראשונה שבה
זה קורה ,אך כאן ישנו עוול שזועק לשמים.

אבסורד בלתי ניתן להבנה .הריסות לא מביאות
שום תועלת לאף אחד – לא לערבי שטוען
שהקרקע שלו ובוודאי לא לנו .כל מי שהיה בנתיב
האבות ,כולל הכוחות שהשתתפו בפינוי ,לא
הבינו את התועלת שבהרס הזה .גם הם לא הבינו
בשביל מה צריך לעשות את זה.
אבל אנחנו לא מוותרים .אנחנו ממשיכים קדימה
כי ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
מעולם לא פחדה וגם לעולם לא תפחד מדרך
ארוכה .אנו כואבים את המהמורות הקשות בדרך,
גם אם הן קשות וכואבות ,אבל מסתכלים על
המטרה הסופית .בג”ץ ,ארגוני השמאל ושונאי
ישראל ברחבי העולם לא יצליחו לעצור אותנו.
אנו שמחים שממשלת ישראל התחייבה לבנות
במקום זה ,ואנחנו נעמול כדי שזה מה שיהיה.
 350יחידות דיור שייבנו בעזרת ה’ יהפכו את
שכונת נתיב האבות למקום פורח ואבן שואבת
לקליטת תושבים .כך נאמר לכל מבקשי רעת
ההתיישבות :אתם ביקשתם להרוס – ואנחנו עוד
נראה את הבנייה הרבה שתהיה כאן.
אנחנו כואבים את ההרס ועבר עלינו שבוע קשה.
כמו כל אדם נורמטיבי זעקנו את זעקת המחאה
כנגד ההרס המיותר .אבל אנחנו למודי ניסיון,
ומאמינים שנצמח מההריסות .אמרנו זאת בעבר
ואנו אומרים זאת גם כאן :לא ננוח עד ששכונת
הקבע תיבנה – והיא תיבנה .אנו נעמוד על כך
שהחלטת הממשלה תקוים לאישור תכנית
שכונת הקבע בקרוב .לא ננוח ולא נשקוט עד
שתושבי נתיב האבות ,יחד עם מאות משפחות
חדשות ,יגורו כאן וייבנו בתים חדשים במקום אלו
שנהרסו.
ועוד נראה שמעז יצא מתוק.

המדריך הקצר לענייני מחלוקת
הינם לשם שמים ,עלול הוא לבצע עוולות
נוראיות לאדם אחר ללא כל רגש מצפון או
מעצור.
לעזרתנו נחלצת אותה המשנה באבות,
ומביאה בהמשך דוגמאות על מנת לסייע
לנו להבחין בין מחלוקת שהינה לשם שמים
למחלוקת שאינה לשם שמים" .איזו היא
מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל
ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח
וכל עדתו" (אבות ה ,יז).
עלינו לחקור את המאפיינים השונים של

המשך דבר תורה מעמוד השער

מחלוקות הלל ושמאי לעומת מחלוקת קרח
ועדתו על מנת לאפיין מהי מחלוקת חיובית,
לשם שמים ,ומהי מחלוקת פסולה.
ראשית ,מחלוקות הלל ושמאי עסקו תמיד
בהלכה ,בהכרעה דינית ,ללא נגיעה אישית או
רווח של אחד הצדדים מהכרעת המחלקות
כשיטתו .שמאי והלל ,בית שמאי ובית הלל,
לא ירוויחו דבר או יפסידו מפסיקתם .נוסף
על כך ,אין להם גם חשבון אישי עם זולתם.
אדרבה ,היו להם קשרי ידידות טובים ,כפי
שעולה מן הגמרא" :לא נמנעו בית שמאי

מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית
שמאי" (יבמות י"ג ע"ב).
לעומתם ,לקרח ולאנשי עדתו היו מניעים
אישיים .לכל אחד ואחד הייתה מטרה
ואינטרס או חשבון אישי עם משה ואהרן .קרח
רצה שררה ,בני שבט ראובן רצו לקבל את
הבכורה שנטלה מהם ונתנה לשבט לוי ,ודתן
ואבירם חיפשו הזדמנויות להתנכל למשה.
הם אמנם הציגו כלפי חוץ כאילו כוונתם לשם
שמים ,אך בעצם עשו זאת לרווחת עצמם
ולמען מניעיהם האישיים.
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יריד הבתים
של האזורי
בתי אמנה
מיטב הפרויקטים
בין ירושלים
לבאר שבע

נוקדים

אדורה

מעלה חבר

מעון

שמעה

בית יתיר

טנא עומרים

עתניאל

שני לבנה

יש שחר אמנה
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מדור
המייסדים

סיפורו של שמוליק דרורי חלק ב׳
ראש צורים

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 :

ראש צורים כיום

מי מחברי הקיבוץ הראשונים נשאו בתפקידים
מרכזיים?
בשנים הראשונות ,ידידה נחליאל ,לימים עם-
שלם ,הייתה מזכירת פנים .לאחר מכן אני עודדתי
אותה להיכנס לתחום החינוך ,וכעת עם ישראל
נהנה מהכישורים שלה בתור מורה לתנ"ך וללשון.
באופן עקרוני ראיתי חשיבות רבה בכך שחברי
הקיבוץ ירכשו השכלה ויפנו לתחום החינוך .אבא
שלי הבין את החשיבות שבשילוב בין חלוצים
דתיים ובין תלמידי חכמים ,אולי בהשפעתו ,גם
אני ראיתי עניין זה לנגד עיניי.
משה נהלוני שימש כמזכיר פנים ערב מלחמת
יום הכיפורים .הוא קידם כאן תיקון תקנונים,
כמיטב המסורת של עין הנציב ,הקיבוץ שממנו
הגיע .גבי רוזנפלד הקים את מפעל לפנסי רכב
"אור צורים" .יעקב נצר היה מרכז משק לתקופה
מסוימת ,והיום ,למרות שהוא גר באפרת הוא
מנהל את הגד"ש המשותף שלנו עם כפר עציון
ומגדל עוז.
נטיעה וחקלאות
עקיבא יעיר הינו אבי המטעים בגוש עציון .הוא
נולד ככזה  -אמו הייתה נוטעת ותיקה בקבוצת
יבנה .עקיבא הגיע למסקנה שגידולי המטעים
מתאימים לגוש עציון ושאנחנו חייבים לתפוס
את הקרקעות .הוא שכנע את הסוכנות היהודית
בכך ,והם סייעו בהכשרת הקרקעות .ההצלחה
לא הייתה מידית .בוואדי שבינינו לבין רבדים
היה מטע יפה של אגוזי מלך שהניב יבול רב.
אבל לא עמדנו בתחרות מול קליפורניה ,ונאלצנו
לעקור אותו .למרות שלדעתי היה ניתן להפוך את
המקום לפנינה תיירותית  -הרי מעיין עין צורים
נובע בשולי הוואדי.
לעקיבא הייתה תפיסה שצריך להציף את גוש
עציון במטעים והתפיסה הזו נתקלה בלא מעט
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באדיבות משפחת דרורי

 //מראיינים :אריה ואורה רוטנברג

קשיים .כך לדוגמה ,בשלב כלשהוא נוצר לחץ
מצד ארגון פת"ח על ערביי הכפר שלידינו ,חורבת
זכריה ,שיפסיקו לשתף אתנו פעולה ויבלמו את
ההתפשטות המטע שלנו .הם הגישו כנגדנו בג"ץ
על כך שנטענו בוואדי הנמצא בין הקיבוץ ובין
הכפר .גם אני ייצגתי את הקיבוץ בבית המשפט,
ואת המדינה ייצגה דורית בייניש שהייתה אז
ראש מחלקת הבג"צים .לא רק שהערבים
הפסידו בבג"ץ ,אלא שנגרעו מחלקם  500דונם
של אדמות מורקוס :על שמו של נוצרי שלפני
מלחמת השחרור קנה אדמות בגוש עציון .הוא
השלים את הרכישה ,אך לא את הרישום בטאבו.
קק"ל קנתה את האדמה ממנו כדת וכדין לאחר
מלחמת השחרור ,אך ללא הסדרת הרישום
בטאבו .בעקבות הבג"ץ של חורבת זכריה כל
האדמות הללו עברו למטעינו וגם לכפר עציון
ומגדל עוז .אני מקווה שעם כל הבנייה הנרחבת
בגוש עציון ,עדיין יוותרו כאן מטעים.

איך התנהלו היחסים עם ערביי חורבת זכריה?
היו לנו יחסים טובים איתם .הם שמרו לנו על
הבתים בזמן הבנייה .שייח' איברהים ,מוכתאר
הכפר שהה כאן בימים ובלילות כדי לשמור על
הציוד והבנייה .אני זוכר עדיין את קומקום התה
שלו מונח על גחלים .הילדים שלנו הלכו באופן
חופשי לכפר לשתות תה .כל זה נפסק ברגע
שתושבי הכפר הרגישו לחץ משמעותי מצד
גורמים פלסטיניים קיצוניים להפסיק לשתף
איתנו פעולה .אז היו כמה התרחשויות לא נעימות:
לדוגמה ,חברה שלנו שהלכה ברגל מאלון שבות
לקיבוץ חוותה ניסיון פיגוע ,שטופל לאחר מכן ביד
קשה .כיום המצב השתפר :אמנם אנחנו כבר
לא מזמינים אותם לחתונות שלנו ולא מוזמנים
לחתונות שלהם ,אבל בסך הכול היחסים בריאים,
גם אם לא הדוקים מידי .אני מרגיש שיחסי שכנות
בין יהודים לערבים ברמה המקומית ,כפי שיש
ביננו לבין אנשי חורבת זכריה ,הם המפתח
לשלום בכל האזור

מובילים דברים לראש צורים הצעירה

באדיבות משפחת דרורי

המדור יוצא לאור בסיוע בית ספר שדה כפר עציון
www.k-etzion.co.il

אנחנו וזיכרון רבדים ועין צורים
הלולים שנמצאים כאן מתחתינו נקראים לולי
רבדים ,על שם קיבוץ "השומר הצעיר" ששכן כאן
עד למלחמת העצמאות ונעקר בזמן המלחמה
[קיבוץ ראש צורים המתחדש שוכן על אדמות
הקיבוצים הוותיקים עין צורים ורבדים  -נ.פ .].אני
באופן אישי מכיר כמה מאנשי רבדים ,שביקרו
כאן מידי פעם .בעבר עשינו עימם מספר אירועים
משותפים .חברי קיבוץ רבדים ברכו על העלייה
לראש צורים והקשרים עם אנשי רבדים היו חמים,
למרות שהם נמצאים כיום בצד השני של המפה
הפוליטית בישראל .עם אנשי עין צורים כמובן
שיש לנו קשר הדוק יותר ,ובפרויקט משותף יחד
עם ילדי עין צורים טיפחנו את סביבות המעיין.
מלחמת יום כיפור
ביום כיפור תשל"ד לא ידענו מאומה על
המלחמה .היה כאן טלפון ציבורי שצלצל ,אך לא
הרמנו אותו ,ולכן ההלם במוצאי יום הכיפורים היה
גדול מאוד .במוצאי החג נקראנו כולנו ליחידות
המילואים שלנו .היו שני חברים שכבר היו בצבא
עם פתיחת המלחמה :יעקב נצר שהיה קצין קשר
ושירת בתעלה אך לא בקו החזית הראשון ,וברוך
דסברג (ג'ינג'י) שהיה מפקד מוצב בתעלה .ברוך
הוגדר כנעדר ,והייתה תקופה ארוכה מאוד של
חוסר ודאות ,לכולנו ובעיקר לעירית אשתו באשר
למצבו .אני זוכר את עצמי נוסע אתה למשרדי
משרד הביטחון כדי לראות תמונות של שבויים.
ראינו תמונה של שבוי שחשבנו לזהות אותה
עם ברוך .רק לאחר ארבעה חודשים בהם ברוך
הוגדר כנעדר הבנו שהוא נפל בלחימה.
ברוך ,שהיה ילד חוץ בטירת צבי ,היה בקבוצה
הראשונה שבאה לכאן .חשקה נפשו בחיי קיבוץ,
והוא הגיע לכאן לאחר שהיה קצין בנח"ל .הוא היה
ג'ינג'י חם ,והכניס לכאן הרבה מאוד שמחת חיים.
ברוך היה אמור לנהל בהמשך את לול ההודים.
הוא היה גם פעיל בהרבה מאוד אירועי תרבות.
לאחר שהתחתן עם עירית ,בחתונה שהתקיימה

כאן ,נולדה להם הילדה השנייה של ראש צורים -
ענבל .פיתחנו את הזיכרון שלו ,יחד עם זיכרון של
חבר גרעין נוסף שעבד כאן  -יהונתן רוזנמן ,שהיה
מאומץ אצלנו בבית ונהרג בחזית רמת הגולן .על
שמו קם היישוב יונתן ברמת הגולן שהקים אחיו.
הלוויה של ברוך הייתה הלוויה השנייה שהתקיימה
בבית העלמין המחודש בכפר עציון ,לאחר הלוויה
הראשונה של אבינועם עמיחי מכפר עציון ,שנפל
גם הוא במלחמה .האזכרות של ברוך נשארו
משמעותיות מאוד לחברים הראשונים של ראש
צורים .נפילתו גרמה לנו להתבגר ,ומחבורה
צעירה ותוססת הפכנו לאנשים עם יותר כובד
ראש.
בתקופת המלחמה היה כאן קושי קיומי .נשארו
בקיבוץ בעיקר נשים וילדים רכים .היינו צריכים
להחזיק לול הודים .אך לא היה אפשר להביא
לכאן תערובת .בשלב כלשהוא הגיע לכאן השר
מיכאל חזני ושאל במה ניתן לעזור .תיארתי לו
את המצב ,ומהר מאוד הגיעה לכאן משאית עם
תערובת .טרם המלחמה התחלנו כאן את בניית

חשוב לך
שעלוני השבת יגיעו
לבית הכנסת שלך?
העלונים מגיעים
אך הכמות לא
מספיקה?

צור איתנו קשר
שליחי הציבור שלך מבית
טלפון | *9248 :מסרון035447422 :

מיילmenuim@makorrishon.co.il :

גבאי /איש קשר אנא צור קשר ובדוק
אתנו שבית הכנסת שלך רשום עם
פרטים מלאים .החל מ-כ' באב תשע"ח
( )1.8.18נפסיק חלוקת העלונים לבתי
כנסת ללא איש קשר ע"מ להמשיך
בחלוקה אמינה ואיכותית.

בית הכנסת ,תוך כדי המלחמה הייתה הקפאת
בנייה ,ופחדנו שהתקציב לבניית בית הכנסת
יתמסמס .התייעצתי עם מזכיר הקיבוץ הדתי,
איסר-יששכר כוכבא (קב' יבנה) ובעזרת קשריו
גם המעצור הזה שוחרר.
משפחה וקיבוץ
חנה אשתי היא בת שדה אליהו .דודתה ,ציפורה
כץ ,התאלמנה בכפר עציון ,ולמשפחה של אשתי
היה קשר הדוק לגוש .לכן ,אולי ,לא הייתה לי
בעיה לשכנע אותה לתקוע יתד של קבע כאן.
כשהייתי צריך להחליט האם להישאר כאן לחיי
קבע או לחזור לסעד ,דווקא לאמי הייתה אכזבה
מכך שאני לא חוזר לסעד .נועצתי בחבר מרכזי
בקבוצת סעד ,אריה קרול ושאלתי לדעתו :האם
לחזור לסעד או להישאר בראש צורים .הוא הציע
לי להישאר בראש צורים .נולדו לנו כאן שבעה
ילדים ,שלושה מהם גרים כאן עם עשרה נכדים.
המעמד הזה של סבא וסבתא הוא נהדר ,ואנחנו
זוכים להיעזר וגם לעזור לילדים ולנכדים.
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ברשת

מיואשים בסטייל
הכל התחיל מסבתא שלי ,עוד רגע בת 90
אבל מלאת אנרגיות ,ומידי פעם מגיעה
אלינו ככה לכמה ימים .לטפס במדרגות
קשה לה ,אבל היא לא מוותרת .אז החלטתי
שהגיע הזמן לבנות לה מקלחת ושירותים
צמודים לחדר ,ועל הדרך להגשים עוד כמה
חלומות ,כמו שיפסיקו להיות לי שלוליות
חורף בחדר שינה.
יצאתי לדרך ויצאה לי הנשמה .שנה
כמעט עד לאישור התוכניות ,גדעון הקבלן
שסגרנו איתו פתאום חלה ,ורגע לפני
הייאוש ,כשאני יושבת בחוץ עם השכנות
ומתלוננת על בעלי שנמצא בצבא ומשאיר
אותי לבד להתמודד עם הכל ,כולל המים
בחדר שינה ,סיפרה לי אחת השכנות על
קבלן צעיר שגר ביישוב ושבדיוק משפץ
איזה בית בעלי ושמאוד מרוצים ממנו.
היא הבטיחה לשלוח לי את המספר .השם
נשמע לי מוכר ,תמונת הוואטסאפ הזכירה
לי מישהו ,אבל אמרתי לעצמי שאין סיכוי
שזה הוא .אין סיכוי שהבחור שהוא מזכיר
לי גר בעלי ,אין מצב שהוא נחמד ,ואין מצב
שאנשים סומכים עליו ,זה בטוח לא הוא,
סתם צירוף מקרים נדיר.
ואז הוא הגיע ,בחור צעיר ,אור בעיניים,
מלא אנרגיה ,קבלן מאוהב ,לא נתקלתי
בכזו התלהבות בחיים שלי .מהר מאוד
גלשנו לשיחה על אלף נושאים ,ואז כשיצאנו
למרפסת לגלות מאיפה נכנסים המים
לחדר שינה ,הוא התחיל לספר לי על הבית
שהוא בנה באש קודש .אם הייתי יכולה
לצרף פס קול לפוסט הזה ,המנגינה הייתה
בבת אחת נפסקת באיזה בום מטורף – זה
היה הוא .ואני ,שלא בורכתי בהמון טקט,
למרות שאני בהחלט משתפרת עם השנים,
אמרתי לו "זה אתה! אני לא מאמינה ,זה
אכן אתה" .נבוך הוא הסתכל עליי ואמר,
"מה לא ידעת? כי כשהתקשרת אליי לרגע
נבהלתי ,מה דוברת המועצה שרודפת
אותי כבר שנים שוב רוצה ממני?".
ככה בעצם הכרתי את פנחסי בראון ,וזה לא
שלא שמעתי עליו רבות לפני כן ,הטרבל-
מייקר הכי גדול באש קודש .האיש ששילמו
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לו כסף (כך מספרות האגדות) כדי שיעזוב
את אש קודש כי הוא יותר מדי קיצוני .זה
לא סתם שלא זיהיתי אותו ,בפעם היחידה
שראיתי תמונה שלו היה לו דם מרוח על
הפנים ,פאות ארוכות ,זקן ,כיפה ענקית
ומבט מוטרף בעיניים ,רגע אחרי שהוציאו
אותו מלינץ' בקוצרא .האיש חתום על לא
מעט תגי-מחיר ומי יודע מה עוד ,ישב בכלא,
נחקר בשב"כ ,ועד היום הוא מסוגל לעצור
(ולפעמים גם עוצר) באמצע איזה כפר
ערבי רק כי מישהו עשה לו אצבע משולשת.
האיש הזה כאן ,אצלי בבית ,הצילו.
ועכשיו וידוי :נערי הגבעות הם אחד
הדברים הכי קשים לי כאן ביו"ש ,אין
בי טיפת אמפתיה כלפיהם ,מבחינתי
הם אלו שמוציאים שם רע להתיישבות,
זורקים אבנים על חיילים  -דבר שלא
ייעשה" .חבורת אנרכיסטים פורעי חוק"
קראתי להם במאמר האחרון שכתבתי ,אל
תתבלבלו  -אמרתי לשמאלנים שמנויים על
המגזין אליו כתבתי  -הם לא המתנחלים,
הם נערים מבולבלים שרוצים לייצר בלגן
ומאמינים שהגאולה צריכה לבוא עכשיו
ולא משנה איך ובאיזה מחיר .נערי הגבעות
במידת מה הם ההיפך מכל מה שאני
מאמינה בו ,הם לא ממלכתיים ,שונאים
את המדינה והצבא ,ואני  -אני גרה בעלי,
היישוב הכי ממלכתי שיש ,נשואה לאיש
צבא ,ולא מסוגלת לדמיין את עצמי לרגע
עושה משהו לא מסגרתי .ילדה טובה
מרעננה.
והנה אני כאן על המרפסת עם פנחסי ,והוא
כזה איש מקסים ונעים וחייכן ,וזה פשוט
לא יכול להיות" .מה קרה לך?" ,שאלתי,
"איפה הפיאות ,הזקן ,המבט המוטרף?
התבגרת?"
"לא ,התייאשתי" ,הוא ענה" .אנחנו חבורה
של נערי ונערות גבעות ,יש לנו אפילו
קבוצה  -קוראים לה 'מיואשים בסטייל'.
נמאס לנו להיות נרדפים ,הבנו שבדרך
הזו לא נשיג את מה שאנחנו רוצים,
הגינויים (שלך ושל החברים שלך) ,מעצרי
המשטרה ,החקירות ,זה שכולם נלחמו בנו

בלי שום גיבוי משום מקום ,גרמו לחלק
מאתנו לעזוב את הגבעות ,לחלק גם לעזוב
את התורה .לחיים בגבעות יש מחיר" .הוא
שלף את הפלאפון והראה לי את התמונה
שנבחרה לקבוצה  -בית שרוף עם סמיילי
על התקרה המפויחת " -זה מדומא?"
שאלתי בחרדה" .מה פתאום! זה מהבית
של ההורים שלי .אני ממש אוהב אותה,
כי בתוך כל השחור הזה יש את האימוג'י
המחייך והאופטימי ,וגם מי שמיואש צריך
לעשות את זה בסטייל"...
אמרתי לפנחסי שזה מדהים שהוא הגיע
אליי עכשיו ,רק לפני כמה שבועות הבאתי
את נעם מנלה התל אביבי לסיור והנה אני
כאן על המרפסת שלי מרגישה בדיוק כמו
נעם באש קודש .איזה הלם .מוחלט .הפער
בין פנחסי ההוא לזה שעומד כאן מולי לא
נתפס ,ואני מבינה שאני צריכה לעשות
תשובה גדולה" .פנחסי" ,אמרתי לו" ,אתה
התיקון שלי" .מאז הספקנו לנהל כבר כל
כך הרבה שיחות ,ובקרוב הוא הולך להגיע
לכאן עם חבורה של נערי גבעות ,ההוא
רצף ("אל תראי אותו ככה ,כשהיה צעיר
שרף לממ"ז את הג'יפ") ,ההוא חשמלאי,
זה טייח ,וההוא אינסטלטור .חבורה של
נערים שמגיל  12נמצאים בגבעות ,שם הם
למדו לעבוד ,והנה היום 15 ,שנים אחרי,
החבורה האנרכיסטית הזו מצמיחה כאן
משהו חדש ,משהו שלא היה כאן מימי
העליות הראשונות דרך קום המדינה- ,
ידיים עבריות פועלות ,עובדות בבניין,
עובדות בחקלאות ,עובדות בעמל רב ולא
מוותרות .עבודה עברית מתחדשת לה אי
שם בגבעות ,וזו רק ההתחלה ,אבל לאומת
הסטרט-אפ שיושבת במזגנים זה חידוש
מרענן והרבה מעבר לכך .משהו מדהים
צומח מתוך התוהו הזה שבגבעות ,ואני
חייבת לבקש מהם סליחה.
פנחסי הבטיח שיתחיל לבנות בקרוב,
וסבתא שלי כבר עדכנה שהיא מגיעה
לפקח על העבודות .לדעתי היא ,פנחסי
וחבורתו  -יהיו סיפור אהבה .ועד שנסיים
את השיפוץ אני אשתדל להיות מיואשת
בסטייל.

מה יקרה
אירוע פתיחת קיץ לנוער גוש עציון  /ח’ בתמוז  21ביוני

נוער גוש עציון פותח את הקיץ עם הופעה חיה של נתן גושן .בנוסף ,הפנינג ענק הכולל קיר טיפוס ,אומגה,
ארוחת ערב ,משחקי חשיבה בגדול ועוד .ההופעה תחל בשעה  20:00במתחם “היקב” .מחיר .₪ 45 :לפרטים:
02-9937999
אודי כגן באריאל  /י’ בתמוז  23ביוני

הסטנדאפיסט אודי כגן אשר מוכר מסדרת
הרשת “משיח” ומהשתתפותו בעונות
האחרונות של ארץ נהדרת מגיע להיכל
התרבות באריאל להופעה מפוצצת מצחוק.
מוזמנים להגיע ולצחוק יחד איתנו.
מחיר .₪ 119 :בשעה .21:30
לפרטים והזמנה03-9083333 :

יום עיון בבית חגלה  /ד’ בתמוז  17ביוני

בית מדרש של יום ראשון בבית חגלה על פני יריחו
יקיים בבית חגלה את יום העיון באווירה ארץ ישראלית.
בתכנית :הרב ד”ר אברהם בלס ידבר על מחשבת
התלמוד הירושלמי והרב ד”ר חגי בן ארצי ימשיך
בסדרת שיעורים – המרד נגד הרומאים .יום העיון
יתקיים בין השעות  .20:00 - 17:00השתתפות .₪ 50
לפרטים והרשמה :ארנה 052-8699300

חמישי |  21ביוני

בסיעתא דשמיא

תלמוד תורה
חדש בשומרון

קדושה יצירתיות עבודת ה׳ ביטוי עצמי
עמל התורה חיבור לגוף ,לרגש ולדימיון
תלמוד תורה המחנך ליראת השמיים ועמל התורה ,תוך
מתן ביטוי לכל כוחות הנפש ופיתוח הלמידה העצמאית,
הסקרנות ושמחת החיים הטבעית של הילד .כמו כן ,יילמדו
בתלמוד התורה כל מקצועות הליב״ה ברמה גבוהה.
תלמוד התורה מוקם בידי אנשי חינוך מנוסים בהובלת אבינעם מימון,
מנהל פרוייקטים חינוכיים ומרצה בבית הספר ליעוץ תורני.
בתכנית פתיחת שני בתי ספר  -לבנים ולבנות .מיקום תלמוד התורה
ייקבע על פי בקשת התושבים.

לפרטים נוספים :אבינעם מימון 052-4244478
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מה קורה?
1
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3

2
5

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

חזק ונתחזק ראשי מועצת יש”ע קיימו השבוע
ביקור הזדהות עם תושבי היישובים בעוטף עזה.
הביקור החל בקיבוץ נחל עוז שם התקיים סיור
ומפגש עם אוהד כהן ,מרכז המשק בנחל עוז,
מצעירי הקיבוץ שבימים אלה קולט לא מעט
משפחות חדשות ועם יענקל’ה כהן – ממייסדי
הקיבוץ אשר גר בו מאז  . 1 1953במפגש נכחו
יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני ,מנכ”ל מועצת
יש”ע שילה אדלר ,קב”ט מועצת יש”ע שלמה
וקנין ונציגים נוספים .אנשי נחל עוז סיפרו על
המצב היום והחוסן הקהילתי הרב שקיים בקיבוץ
והעליה בשנים האחרונות בקליטת משפחות
וצעירים לקיבוץ .במהלך הסיור הגיעו ראשי
יש”ע לתצפית המערבית של הקיבוץ כ700-
מטר מגדר הגבול עם עזה ,ושם העניקו לתושבי
הקיבוץ עציץ מיוחד עם גזע עץ זית ותיק שעליו
צומחים ענפים חדשים .יו”ר מועצת יש”ע חננאל
דורני אמר לחברי הקיבוץ“ :אנחנו אוכלוסייה
למודת אתגרים ולמודת צמיחה מאתגרים .היו לנו
שנים קשות מאוד של פיגועי טרור שהכו בנו ללא
רחם ,אבל העמקנו שורש וצמחנו .מ 120-אלף
תושבים בתחילת שנות ה ,90-אנחנו נושקים היום
לחצי מיליון .גם נחל עוז ועוטף עזה עבר תקופות
קשות ,ואין לי ספק שדווקא התקופה הזאת,
שהיא תקופה מאתגרת ,תוליד מתוכה התפתחות
וקליטה של עוד משפחות צעירות”.
ביקור בהר נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין,
ביקר השבוע במועצה האזורית הר חברון .בפתח
הביקור סקר ראש המועצה יוחאי דמרי ,את
האתגרים עימם מתמודדת המועצה ואת הבעיות
השונות הדורשות סיוע ומענה .לאחר מכן ,ביקר
הנשיא בחווה סולארית אזורית שעתידה לתרום
לאספקת החשמל באופן מהותי .הקמת החווה היא
פרי יוזמתו של הרב מיכאל (מיכי) מרק הי”ד ,שהיה
מנהל החברה לפיתוח הר חברון .בהמשך ביקר
הנשיא בסוסיא הקדומה שם פגש את אחיה כהן-
תבור ,ארכיאולוג החופר באתר  . 2אחיה הציג

לנשיא ממצאים שנחשפו באתר ,בהם מטבעות
מימי המרד הגדול ,עם כתובת בעברית עתיקה
בהן מופיעה הדרישה לעצמאות .הנשיא ריבלין:
“אני שמח שהתאפשר לי להגיע לביקור באזור
הזה ועל כך שהוא משלב את ההיסטוריה והעתיד
שלנו .בלי היסטוריה אין שום יכולת לחשוב על
פני העתיד והמפגש הזה חשוב במיוחד בנקודת
מפגש בין קהילות היושבות בארץ ישראל ,אלה
עם אלה .חשוב מאוד לבוא ולבקר במקום הזה,
מקום שבו אנו רואים את העבר כשהוא משולב
בציפיות מלאות תקווה לעתיד יותר טוב ,לעתיד
שבו אנחנו נוכל לשתף פעולה”.
מוחים וכואבים ביום שני האחרון ,ערב פינוי
הבתים ,נערכה בנתיב האבות עצרת מחאה
והזדהות המונית .כ 6,000-איש הגיעו מכל רחבי
הארץ כדי לתמוך ולהזדהות עם המשפחות.
בעצרת השתתפו הרב חיים דרוקמן ,שר החינוך
נפתלי בנט ושרת המשפטים איילת שקד ,חברי
הכנסת אלי בן דהן ושולי מועלם ,יו”ר מועצת יש”ע
חננאל דורני ,ראש המועצה האזורית גוש עציון
שלמה נאמן ,ואישי ציבור נוספים .שר החינוך נפתלי
בנט“ :אין מילה אחרת למעט אבסורד .שאלה אותי
נערה לפני דקה למה ,לא ידעתי מה לענות .אין
תשובה ,אין סיבה ,ואין הגיון .מי שרצה להרוס 15
בתים יקבל ,בעזרת השם 350 ,בתים על הגבעה
הזאת”  . 3יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני“ :ההרס
הזה כל כך מיותר ומטופש .שוב התנפצנו על
חומות האטימות של בג”ץ שלא השכיל לעשות
צדק .איזו תוחלת תצמח מזה? אולי אויבינו מבית
שרוצים להרוס כל חלקה טובה בהתיישבות ישבו
ויחככו ידיים בהנאה ,זה ההישג היחיד”.
לא נכנעים שעות ספורות לאחר פינוי הבתים
בנתיב האבות הגיע יו”ר הכנסת יואל יולי
אדלשטיין לחלקה  – 91החלקה הזמנית של
תושבי נתיב האבות .יו”ר הכנסת קבע מזוזה
בביתם הזמני של משפחת יחזקאלי ,שבאותו
בוקר פונו מביתם .יו”ר הכנסת אדלשטיין :״זה

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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סבל מיותר עבור המשפחות והילדים וחבל
שנאלצנו להגיע למצב הזה .ייקוב הדין את ההר
זו לא תמיד הגישה .מי שיחפש עותרים מזויפים
וירוץ לבג״ץ כדי להזיז בית בכמה מטרים ,יקבל
כתשובה ישובים קבועים ומוסדרים  -זה המסר
שיוצא מכאן״ . 4
תצא תורה השבוע הושק בית הדין שעל יד
הישיבה הגבוהה מצפה יריחו .באירוע ההשקה
נכחו הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו ,ראש
הישיבה הרב שבתי סבתו ,רב הישוב הרב יהודה
קרויזר ,ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו,
חבר הכנסת מוטי יוגב ועוד  . 5הרב לאו סיפר
על תפקידו של בית הדין“ :כשהייתי רב עיר היה
לי בית דין לממונות והודעתי לכולם שלא צריך
להתווכח ואז להגיע לבית הדין ,אפשר לבוא
גם בשלום לבית הדין כדי לברר מה ההלכה”.
ולסיום הודה הרב הראשי לראש הישיבה הרב
יצחק סבתו על ההזדמנות ואיחל לדיינים לעסוק
בהלכות הגאולה
צוואת רזיאל תושבי חוות גלעד החליטו לצאת
במסע גיוס המונים למימוש צוואתו האחרונה
של רזיאל שבח הי”ד ,בניית מקווה הנשים בחוות
גלעד .רזיאל שבח הי”ד ,נרצח לפני כחצי שנה,
בעת שהיה בדרך לביתו בחוות גלעד על ידי
מחבל שירה צרור לעברו .בישוב חוות גלעד ,בו
מתגוררת משפחתו של רזיאל ,אין מקווה נשים
וחבריו לישוב של רזיאל מספרים כי בחודשים
שקדמו לרצח ,הוא לא הפסיק להעלות את נושא
בניית מקווה נשים לישוב“ .זה היה בנפשו ,פרויקט
שהוא חלם להגשים” ,מספרים חבריו לישוב,
“מבחינתנו ,זו הצוואה האחרונה שלו ,שנקים
מקווה נשים בחוות גלעד” .בערב הרצח שלו ,אף
התקיימה ישיבה מיוחדת של צוות ההקמה של
המקווה שבו היה חבר רזיאל ,אליה הוא כבר לא
הגיע“ .זוהי צוואתו של רזיאל” ,אמרה אלמנתו יעל
“ואנחנו הולכים להגשים אותה ,בשביל ההנצחה
שלו ,בשביל ארץ ישראל ובשביל עם ישראל”.

הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות:מירי צחי ,יעקב אפללו ,מארק ניימן/לע"מSaifunny ,
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותLishka@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

