חיילי צה"ל היקרים שומרים עלינו גם בשלג .תודה לכם!
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עסק
שלנו

חוות ארץ האיילים

ההסתה בערוצי התקשורת הערביים
היא אינה דבר של מה בכך .מחבלים
שנעצרו בגל הטרור האחרון אמרו
בחקירתם בשב”כ ,בצורה שאינה
משתמעת לשני פנים ,שאת הרעיון
שהביא אותם לבצע את הפיגוע הם
קיבלו בעקבות צפייה בטלוויזיה
הפלסטינית .כמדינה חזקה ,עלינו
להבין שאחד ממקורות ההסתה
הגדולים ביותר היא התקשורת
הפלסטינית ושיש להשבית את
שידוריה כדי שלא יקופחו עוד חיים
בגלל השנאה שמופצת בה .השבוע
בישעמדה – על מחיר ההסתה
באמצעי התקשורת.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:31
16:50
16:40

יציאה
17:50
17:51
17:50

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:47
16:48
16:44

יציאה
17:48
17:49
17:52

4

מדור
המייסדים

אברהם ומיכל שבות

8

מה
קורה

כך הולכים השותלים

על הפרשה  -יתרו
מתן תורה מאז ולתמיד

מ

מתן תורה ומעמד הר סיני ,כמעמד
מכונן שבו ניתנה תורה לישראל
על תרי"ג מצוותיה ,נמצא במרכז
פרשתנו .ההתייחסות למעמד הר סיני בלשון
עבר איננה מדויקת ,לומד התורה זוכה
להמשיך את המעמד בכל עת" :ומתחדש
דבר זה תמיד ,שאינו נפסק מישראל ,אלא
כעניין שנאמר' ,היום הזה נהיית לעם' וגו' -
שחייב אדם לראות את עצמו כאילו מקבל
תורה מהר סיני ,כי כל השבח הזה מתחדש
לישראל דבר יום ביומו ,ודבר בעתו".
לימוד תורה היא מצוה מרכזית בתרי"ג
המצוות" :היא שציוונו ללמד חכמת התורה
וללומדה ,וזהו שנקרא 'תלמוד תורה' ,וכו'.
וכבר נתפזר הזירוז על מצוה זו ולשקוד בה

הרב אליעזר שנוולד
ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין ואופקים

תמיד וכו'" .מצווה זו מוטלת על כל יהודי
מישראל ,באשר הוא" :כל איש מישראל חייב
בתלמוד תורה! וכו' בין בחור בין שהיה זקן
גדול שתשש כחו .אפילו היה עני המתפרנס
מן הצדקה וכו' ,חייב לקבוע לו זמן לתלמוד
תורה ביום ובלילה שנאמר' :והגית בו יומם
ולילה'".
הערך של "לימוד התורה לשמה" הוא אחד
מערכי היסוד של התורה והקיום היהודי
בכל הדורות .הלימוד "לשמה" ,כמטרה בפני
עצמה ולא כאמצעי לדבר אחר ,הוא ייחודי
ללימוד התורה ,ולא קיים בכל תחום לימודי
אחר.
ספר הכוזרי מתאר את הפירמידה הערכית
הבסיסית של ערכי היהדות :תורת ישראל,
המשך בעמוד 3

אל תפספסו את
ההזדמנות להצטרף לקהילה
הדתית האיכותית בכוכב יאיר
התמונה להמחשה בלבד

לפרטיםwww.shmurat-k.co.il | 055-6646479 :
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המערכת

ערוץ הסתה

ישעמדה
מחקירת השב"כ עולה כי המחבל בן ה 16-שרצח
את דפנה מאיר הי"ד ,צפה בשידורי הטלוויזיה
הפלסטינית ושאב משם את הרעיון לבצע את
הפיגוע בישוב עתניאל .זאת אינה הפעם הראשונה
שהתקשורת הפלסטינית ,זו שמשדרת השכם
והערב דברי הסתה ושנאה כלפי ישראל ,אחראית
לפיגוע נגד אזרחי ישראל .המחבל שדרס ארבעה
חיילים ליד בית אריה בחודש שעבר הודה גם הוא
בחקירתו כי הוא ביצע את הפיגוע לאחר שהושפע
מההסתה באמצעי התקשורת הפלסטיניים על
המצב בירושלים והר הבית.
כמובן ,אין בדברים אלו כדי להוציא את האחריות
מידיהם של חיות האדם שרצחו ופצעו בגל הטרור
האחרון מאות יהודים ,אך לאמצעי התקשורת
הפלסטיניים יש בהכרח יד ורגל בעניין .ההסתה
המתמשכת בתקשורת הפלסטינית מאדירה את
שמם של רוצחי יהודים ,מפארת מעשיות הרג
ופיגועים ,מחנכת לשנאה והרג ,מציגה את היהודי
כתת אדם ומפרסמת שקרים בנוגע להשתלטות
יהודים על הר הבית .את כל הדברים האלה ניתן
לראות במשך היום ,גם בתוכניות שצבועות בצבעים
חינוכיים לילדים קטנים ,הגדלים לאורו של הרעיון

של הריגת יהודים .לא בכדי רבים מהמחבלים בגל
הטרור הנוכחי הם ילדים צעירים ובני נוער .זו הצורה
שבה הטלוויזיה ,שמולה הם יושבים זמן רב במשך
היום ,מחנכת אותם.
רשתות הטלוויזיה הפלסטיניות עוברות כל גבול
בהסתה ובשנאה אותן הן מפיצות ללא כל מפריע.
כולנו ראינו את הסרטונים שמסתובבים ברשתות
החברתיות ,בהם ניתן לראות (עם תרגום) את
הדברים אליהם מתחנכים הילדים הערבים ואיך
באופן כללי מחנכת החברה הערבית את ילדיה.
לא מדובר בתכנית אחת או שתיים ,אלא בתעמולה
שקבועה בכל התכנים שמופיעים באמצעי
התקשורת של החברה הערבית.
כבר לפני שלושה חודשים הוגשה תלונה על ידי יו”ר
מועצת יש”ע אבי רואה ,בשל התבטאויות של בכיר
אש”ף ג’יבריל רג’וב בתקשורת הפלסטינית ,בהן
הוא תומך באופן מפורש במבצעי הפיגועים" .אלו
מעשי גבורה שלהם" ,אמר רג'וב להמוני הערבים
שצפו אז בטלוויזיה מבתיהם" ,הפיגועים הנקודתיים
הם מעשים הירואיים .אני גאה במבצעים ומברך
אותם" .במכתב ששלח אבי רואה לרה"מ בנימין
נתניהו בנושא ,דרש רואה לשלול לו את זכות

ליאור לוי,
פתוח

הבעלים של חוות ארץ האיילים בגוש עציון

www.deer-land.co.il 02-5709768

התנועה ,למנוע ממנו את תעודות האח"מ ואף
לעוצרו ולהרחיקו מהאזור .בנוסף ,הוגשה תלונה
במשטרה כנגד רג'וב אך עד לרגע לא דווחה
התפתחות משמעותית בנושא.
האחריות על ההסתה מוטלת באופן ישיר על
הרשות הפלסטינית ,שמשדרת יומם וליל תכנים
המסיתים לפגיעה ביהודים ,אלא שלא ניתן לטעון
כי למדינת ישראל אין מה לעשות בנידון .תחנות
השידור הפלסטיניות מוכרות למדינת ישראל והן
משתמשות בציוד ובמשאבי שידור הידועים למשרד
התקשורת ולגופי הביטחון .יש בידנו את האפשרות
להכשיל שידורים או תחנות שידור שמסיתים
לפגיעה באופן ישיר או עקיף בחיי יהודים .מועצת
יש”ע פנתה השבוע לראש הממשלה שמשמש גם
כשר התקשורת ,לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים
להפעיל אמצעים טכנולוגיים או צבאיים על מנת
לעצור את שידורי ההסתה ,להחרים ציוד שידור
ואפילו להשבית תחנות רדיו וטלוויזיה ברחבי יהודה
ושומרון .עלינו להשתמש באופציה זו כדי לשמור
על חיינו ועל חיי ילדינו מההסתה ,אשר מחוברת
בקו ישיר לטרור שמדינת ישראל חווה בחודשים
האחרונים.
בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה ,שומרון והבקעה
www.mati-shay.org.il

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
החלום התחיל בטיול אחרי צבא בדרום
אמריקה ,רציתי להקים אתר תיירות שעוסק
בספורט אתגרי וכבר כמעט קניתי שטח
בחו”ל לטובת הקמת העסק אבל הקב”ה
שלח אותנו להגשים את החלום בארץ ישראל.
לאחר בחינת מספר אופציות וסיורים עם
פקחי קרקעות במגוון אזורים בארץ החלטנו
להקים את העסק בגוש עציון ,בגלל השילוב
המנצח של הקרבה לירושלים ויישוב הארץ.
החווה הוקמה בשיא האינתיפאדה השנייה
כשהתיירות בגוש עציון הייתה רחוקה כרחוק
מזרח ממערב ממה שאתה מצפה כבעל
עסק ,אבל בכל זאת החלטנו להתמקם דווקא
בחבל ארץ ייחודי זה וברוך ה’ היום העסק
צועד קדימה ואנחנו רואים את פרי עמלנו.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
באתר יש לנו מגוון רחב של אטרקציות ,מתקני
אקסטרים וספורט אתגרי לכל חתך הגילאים,
מתחם אירועים ,חאן לילה ,חי בר ענק ,טיולי
גיפים ,פיינטבול ,טיולי ג’יפים וטרקטורונים,
מיצג נדיר של רכבי אספנות ייחודיים .אבל
האטרקציה המרכזית היא ללא ספק האומגה
הכי ארוכה בישראל .האומגה מחליקה לאורך
של  400מטר ובשיא גובהה היא מתנשאת
ל 120-מטר מעל פני הקרקע וחוצה ואדי מרהיב
 2יש”ע שלנו

"הקב”ה שלח אותנו להגשים
את החלום בארץ ישראל"
ביופיו עם הנוף הקסום והייחודי של גוש עציון.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
בביקור בחווה שלנו תוכלו ליהנות משלוות
הטבע הקסומה לצד פעילות אקסטרים
מטורפות .כמובן שאני ממליץ לכולם להגיע
ולגלוש באומגה הכי ארוכה בארץ  -זו חווית
אדרנלין שאין כמוה בשום מקום אחר בארץ.
מלבד האומגה ,שהיא האטרקציה המרכזית
באתר ,פתחנו בשנה שעברה גן אירועים
מרהיב לחתונות בטבע .הגן נבנה על מרפסת
דק ענקית בין עצי האורן ,וזוגות רבים כבר זכו
להגשים את החלום ולהתחתן בחווה.
מי האישיות שהכי הייתם רוצים לראות
כלקוח?
היינו שמחים לארח את כל האנשים שחושבים
ש”למתנחלים יש קרניים” ,לראות מגוון רחב של
קרני איילים .ובנימה רצינית ,אנחנו מזמינים את

כל עם ישראל על כל גווניו לבקר בחווה וליהנות
מהמגוון העצום שיש לחווה ובכלל לגוש עציון
להציע.
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מתן תורה מאז ולתמיד

המשך דבר תורה מעמוד השער

עם ישראל וארץ ישראל( .בערך של "ארץ
ישראל" נכלל גם ערך ההתיישבות בארץ
והגנת הארץ על ידי השירות הצבאי .ובערך
של "עם ישראל" נכלל גם ערך החיבור
והעשייה למען הקהילה ועם ישראל).
התורה ניצבת בראש הפירמידה ,משום
שהתורה היא מעל הכל ויסוד הכל והיא
שקולה כנגד כל מצוות התורה" :אין לך מצוה
בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד
תורה ,אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות
כולן" .לאור תובנה זו יש לקבוע את סדרי
העדיפויות הערכיים ,האישיים והלאומיים.
היעד העיקרי של בית המדרש ועולם הישיבות
הוא לקיים בתוכו את הלימוד האידיאלי של

"התורה לשמה" ,לאורך כל שעות היממה .בכך
מהווה בית המדרש את ההמשך היום יומי של
מעמד הר סיני .משום כך מקבל בית המדרש
את המשקל הערכי-רוחני הגבוה ביותר.
משא "לימוד התורה לשמה" והמשכת מעמד
הר סיני לאורך הדורות ,היה מוטל על כתפי
בניה של האומה ,ברוכי הכישרונות" .גיבורי
כח עושי דברו" ,נשאו בעול הקשה של הלימוד
יומם ולילה ,והקדישו את מיטב שנותיהם
הצעירות ללימוד התורה .בכך הם הבטיחו את
מצבה הרוחני של האומה.
אמנם זכינו ,ברוך ה' ,בדורנו להתרחבות
גדולה מאד של מוסדות התורה ,יש אומרים
שההיקפים הם חסרי תקדים מבחינה

היסטורית .אולם ,כדאי שאף אחד מאתנו לא
יטפח לעצמנו על השכם ויתפס לשאננות,
עדיין ההתרחבות הזו אינה ממצה את מה
שהיה יכול להיות ,ואינה בשיעור של היקפי
הגידול באוכלוסייה.
עדיין יש הרבה מה לעשות כדי שהמעמד של
לימוד התורה בציבור יתפוס את מקומו הראוי
לו  -בראש הפירמידה הערכית.
עדיין יש מה לעשות כדי שהציבור יוקיר
וידע לתת את המקום הראוי לבנים שנושאים
על כתפיהם את משא לימוד התורה באומה,
וממשיכים את מעמד הר סיני מאז ולתמיד.

פשוט
הצטרפו

18,000
02-6280030
18,000

השנתיים

₪ 150,000
₪ 6,000,000

₪
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ראיון עם
אברהם ומיכל שבות

 //חן גלעד
אברהם ומיכל שבות עברו יחד כברת דרך ארוכה
מהיום שהכירו ועד היום בו בנו לבסוף את ביתם
שבקדומים .שניהם הגיעו מבתים ציוניים והכירו
במהלך העליות של גרעין אלון מורה .חתונתם של
השניים התקיימה בסבסטיה ,כאשר באותם ימים
לא היה אף ישוב יהודי בשומרון.
אברהם ,ממקימי המחלקה ללימודי ארץ ישראל
באוניברסיטת בר אילן ,תיפקד כסמנכ”ל ויועץ
לפיתוח ההתיישבות של שר המדע יובל נאמן
ועבד שנים רבות במועצה האזורית שומרון
במחלקה לתכנון ובנייה .מיכל עוסקת בעיצוב
תכשיטים .לזוג ארבעה ילדים ושבעה נכדים.
אברהם גדל בפרדס חנה ,למד בכפר הרא”ה
ולאחר שירותו הצבאי ,למד גיאוגרפיה והיסטוריה
באוניברסיטת בר אילן .חצי שנה לפני פרוץ מלחמת
ששת הימים ,היה במהלך לימודיו לתואר כשתוך
כדי הלימודים עבר תאונת דרכים ושבר את רגלו.
“הייתי אז יו”ר אגודת הסטודנטים של בר אילן .אחרי
התאונה שכבתי חודש בבית החולים ומשום מה
יצא שמה שלמדתי במשך חצי שנה היו חלקים של
ארץ ישראל שהם לא בתוך מדינת ישראל  -יהודה
שומרון ,הגלעד ,הגולן ,סיני כל המקומות האלה.
בזה התעסקתי .אחרי המלחמה ,תיאורטית כבר
הכרתי את האזורים החדשים-ישנים ומיד התחלתי
לסייר שם ולהדריך קבוצות”.
מיכל גדלה ברמת גן ,בזמן מלחמת ששת הימים
היא הייתה תלמידת בית ספר“ ,כולם דיברו על זה
שחזרנו הביתה  -הר הבית בידינו .גדלנו על הכותל,
קבר רחל ,מערת המכפלה” .בהמשך שירתה
בהיאחזות נח”ל בגולן ומיד לאחר מכן החלה ללמוד
עיצוב טקסטיל בשנקר.
“אחרי שנה בשנקר שמעתי על גרעין אלון מורה .על
קבוצת אנשים שהלכו להקים ישוב בשומרון ופינו
אותם .זה היה אחרי מלחמת יום כפור .אני זוכרת
שבאותו זמן יצאתי עם איזה מישהו והוא לא היה
כמוני ,הוא היה קצין בצבא והוא היה מבין אותם
חיילים שפינו “מתנחלים” ודיבר על כמה שהם לא
בסדר .ואני הייתי ממש בעדם .ואז הוא אמר אני נגד
ואני עדיין עושה דברים בעד  -ומה את עושה?”.
אותה שאלה הדהדה בראשה של מיכל ובעקבות
כך החליטה להצטרף לגרעין אלון מורה“ .הייתי
אצל הוריי ורציתי לספר להם שאני מצטרפת
לגרעין אלון מורה ואיך שאני עומדת לספר ,אני
שומעת את אחי בדיוק מספר שהוא ואשתו רוצים
להצטרף לגרעין הזה .ואני אומרת לעצמי – רגע ,זה
בדיוק מה שאני רציתי”.
כמה ימים לאחר מכן החליטו ההורים שגם הם
רוצים להצטרף“ .אם אין אני לא מי לי”  -זאת הייתה
ההרגשה ,זה מה שהיה צריך לעשות.
“זה היה בין העלייה הראשונה לשנייה ,כאשר יום
אחד הודיעו לנו יום ושעה ואמרו שנפגשים במבצר
אנטיפטרוס ומשם עולים לשומרון .ואנחנו לא ידענו
מה הולך להיות ואת מי אנחנו הולכים לפגוש”.
איך חווית את הרגעים הראשונים בגרעין אלון מורה?
“הצטרפנו לאידיאל ,ידענו שהצטרפנו לחבורת
אנשים שעושה את המעשה הנכון בזמן הנכון .באנו
ולא הכרנו שם אף אחד .איך שהגענו היה צריך
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לקראת שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

לארגן מטבח .החל מאותה עלייה
שהגענו השתלטתי על המטבח”.
בשנת  1973עלה לאברהם הרעיון
להקים מחלקה ללימודי ארץ
ישראל באוניברסיטת בר אילן,
עדיין לא הייתה מחלקה כזאת באף
אוניברסיטה בארץ והרעיון היה
ייחודי .אברהם קיבל אישור מהסנאט
והתחיל לארגן תכניות לימוד .תוך
כדי עסק גם בפעילות חינוכית
בפריפריה ,שם פגש חבר גרעין אלון
מורה שסיפר לו על העלייה לשומרון.
אברהם“ :באחד המפגשים ,מישהו
שהיה חבר אלון מורה סיפר לי שיש
עלייה לאלון מורה במקום מסוים.
אחרי שחקרתי קצת הבנתי שעולים
לתחנת הרכבת בסבסטיה וככה נסענו .הגענו לפני
כולם וחיכינו להם .באתי ,ראיתי ונשבתי בקסם”.
תוך כדי הפעילות הכירו השניים .בשלב מסוים
אמה של מיכל הפכה להיות אחראית על חוגי בית
בגוש דן ואברהם היה אחראי על הארגון באזור.
הבית של משפחת חן ברמת גן היה המוקד לכל מי
שבא מכל רחבי הארץ.
איזה סוג אנשים הגיעו לגרעין אלון מורה?
אברהם“ :חוץ מהחבר’ה ,שהיו רובם בחורי ישיבה,
היו עוד שניים קצת יותר מבוגרים .חלק היו בעלי
משפחות בשנות ה 30-לחייהם שכבר עבדו בכל
מיני משרדים ,בכל מיני מקומות .ההורים של
מיכל היו בני קרוב ל .60-אבא שלה רופא עם שם
בינלאומי .בעיקר בגלל הגיל והתפקיד זה נתן
רצינות מאוד גדולה לגרעין .השילוב בין יוצאי ישיבת
מרכז הרב לבין האקדמאים שהגיעו היה שילוב
ייחודי ומעניין”.
איפה רציתם להתיישב? הייתה לכם נקודה מסוימת
בראש?
מיכל“ :הייתה לנו הסתכלות רחבה .בכל אספות
החברים שלנו גם אחרי שעלינו הייתה ראייה
כוללת .אף אחד לא אמר טוב אז הגענו לכאן,
בואו נעצור .השתתפנו גם בפעילויות של גרעינים
אחרים .לא בכדי לגרעין אלון מורה היה החל
מהעלייה הראשונה את השלט שאמר ‘גרעין אלון
מורה  -חידוש היישוב היהודי בשומרון’ .העובדה
היא שגם אחרי שנתיים וחצי פה רובנו הלכנו
להקים את אלון מורה” .גרעין אלון מורה עלה
לראשונה למחנה חורון ,המחשבה הייתה שאם הם
יעלו  -ייתנו להם להישאר ולהקים את הישוב כמו
שהיה בכל ההיסטוריה הציונית .ואז הורידו אותם.
וכך הם החליטו שבפעם הבאה יבואו בהמוניהם
ובתשעה באב שלאחר מכן הייתה העלייה לתחנת
הרכבת והגיעו אלפים.
אברהם“ :עלינו למקום אחד עם המוני אנשים וזה
לא עזר ,אז החלטנו שנעשה עלייה המונית של
כמה קבוצות במקביל  -מבצע הקפות  -שהתקיים
בשמחת תורה .פנו אליי לחפש מקומות שאפשר
להתיישב בהם ואז במשך שבוע הסתובבתי עם דוד
עמית ז”ל וחיפשנו יחד את המסלולים והמקומות.
בעלייה הזאת הייתי כבר בגרעין אלון מורה ,ויחד
עם גוש אמונים ארגנו שש קבוצות שיעלו לנקודות
שונות .גרעין אלון מורה ישב במקום אחר ואירגן את

אברהם ומיכל שבות
העלייה שלהם לנבי צלאח איפה שהיום נווה צוף”.
לאחר מכן ,אמה של מיכל מארגנת הפגנה גדולה
בכיכר מלכי ישראל .להפגנה הגיעו עשרת אלפים
איש.
מיכל“ :במקביל לעליות לקרקע ,ביקשו ממני
לעשות חוגי בית .היה צמא מאוד גדול לדעת מה
האנשים האלה רוצים .לקחו איש אקדמיה ,ומישהו
מגוש אמונים וככה היו הולכים בבתים .היה בזה
משהו מאוד רענן .ביקשו ממני ללכת ופשוט הלכתי.
המגע האישי והישיר זה מה שהביא את האנשים.
היו גם פעולות של ללכת לדבר עם חברי כנסת
להסביר מה אנחנו עושים .ולנסות לשכנע בדרך
כזאת”.
אחרי מבצע הקפות היו לגרעין אלון מורה עוד
חמישה ניסיונות עלייה לתחנת הרכבת בסבסטיה.
ארבע פעמים עליות יחסית קטנות ,והעלייה
האחרונה והשמינית הייתה המונית.
אברהם“ :הודענו בעיתונות .התחלנו ללכת משער
אפרים ,מזרחית לטול כרם ,משם התחלנו ללכת
ברגל יותר מ 2000-איש .במקביל לצעדות וארגון
הגרעינים התחלנו לעשות תכניות התיישבות
שכוללות הקמת עשרות ישובים .אני ריכזתי את
התכנון הזה כגיאוגרף”.
החתונה של הזוג שבות התקיימה בין העלייה
החמישית לשישית בט”ו באב תשל”ה .לאחר
מחשבות ותכנונים החליטו הזוג להינשא בסבסטיה.
מיכל“ :במקום שחווינו הרבה עצב  -שם נתחתן
וזה גם יהיה הבית שלנו .בחתונה היו בסביבות
אלפיים אנשים .בני משפחה ,חברים ,גוש אמונים
הזמין אנשים ,גרעין אלון מורה גם הזמין אוהדים
ותורמים”.
אברהם“ :החבר’ה באו כמה ימים קודם כדי לארגן
את השטח ,היינו צריכים להביא המון דברים -
שולחנות קיבלנו מעיריית רמת גן ,שירותים מעפרה.
אפילו היינו צריכים לדאוג לנעצים למפות של
השולחנות שלא יעופו .הייתה כתבה בעיתון שהזוג
של גרעין אלון מורה הולך להתחתן בתחנת הרכבת
וכך המוני אנשים הגיעו .שנים אחרי זה אנשים היו
מסתכלים עליי ואומרים  -הייתי בחתונה שלך”.
לא בכדי לאלבום החתונה שעשו להם הנכדים ליום
הנישואים ה 25-קוראים “מבצע חתונה”.
אברהם“ :אמרנו לעצמנו שכל רגע יכול להיות
שהישוב יוקם ואם נלך ונשכור דירה מחוץ לישוב,

יהיה לנו קשה לדבוק במטרה .אחרי חודשיים
התחלנו לחפש ובשלב מסוים מצאנו דירה בגבעת
שמואל .במהלך העלייה האחרונה פתאום קלטנו
שהינו צריכים ללכת לחתום על החוזה באותו יום”.
לאחר העלייה השמינית ,בחנוכה תשל”ה ,הורשה
הגרעין להתיישב במחנה הצבאי קדום ,ועם הזמן
גרעין אלון מורה הפך לקדומים .בהמשך היו השניים
גם מהמקימים של מכללת אריאל שלימים הפכה
לאוניברסיטה.
אברהם“ :המכללה נפתחה אחרי שהיינו פה חצי
שנה .היינו למטה במחנה קדום ועל הגבעה ,איפה
שהישוב עומד היום ,היה מחנה של  30קרוואנים.
באחד הלילות אני שמרתי למטה על המשפחות.
ולמעלה שמרו שני המבוגרים של הגרעין :אבא של

מיכל ,פרופסור חן שניהל שתי מחלקות באיכילוב
ופרופסור לוין ,דיקן פקולטה למדעי החברה בבר
אילן .בשיחה שלנו באותו לילה אמרנו בינינו לבין
עצמנו שהדבר הכי טוב זה להקים כאן אוניברסיטה.
כיום ,האוניברסיטה היום היא המפעל הכי גדול
ביהודה ושומרון .למחרת הלכנו לאוניברסיטת
בר אילן והתחלנו לדבר על הנושא ושנה אחר כך
התחילו להיות פה הרצאות מטעם בר אילן”.
לאחר שנתיים וחצי של מגורים בקדומים ראו
השניים שהישוב מבוסס .לנגד עינם עמדה
הסיסמא הקדומה“ :גרעין אלון מורה – לחידוש
הישוב היהודי בשומרון”.
אברהם“ :את קדומים הקמנו ,עם כל האילוצים
והקשיים ואז ראינו שאנחנו בעצם תשעה

במחיר מיוחד

יש שחר אמנה
אמנה

בתים צמודי קרקע
לציבור הדתי לאומי
 8דקות בלבד מירושלים

קילומטרים מערבה לשכם .ראינו שבכל הישובים
החדשים שהוקמו אף אחד לא הולך מזרחה.
וכך קמה קבוצה מהגרעין הראשון של קדומים
שהחליטה להקים אלון מורה ליד שכם .היינו באתר
רוג’ב שמונה חודשים ואז נפסק בג”ץ אלון מורה
שבעקבותיו עברנו להר כביר”.
מיכל“ :אף אחד לא לקח את הדגל הלאה והלך
יותר פנימה .זו הייתה החלטה קשה ,אנחנו אמרנו
שאם אף אחד לא עושה – אז אנחנו לוקחים את
זה על עצמנו .הרגשנו שקדומים מתבססת ,כבר
היו פה  80משפחות .באמת ,אחרי שאנחנו עלינו
עלו בעקבותינו עוד גרעינים .עלו חלק מהגרעינים
שהקימו ישובים נוספים  -זה נתן לאנשים את
האמונה שגם הם יכולים”.
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עכשיו בכוכב יעקב
 3דירות אחרונות החל מ-

1,216,000ש"ח

בלבד

היום אתה לא צריך לחלום על בית עם גינה במרחק נגיעה מירושלים,
הישוב כוכב יעקב הנמצא במרחק  8ד' בלבד מירושלים נמצא בתנופת בניה,
אתם מוזמנים לבוא ולהכיר את הבית שתמיד חלמתם!
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ברשת

ולא לפחד מהפחד
הייתי כלה צעירה ביישוב עמונה כשמחבל חדר
לבית משפחת גביש באלון מורה ורצח ארבעה
מבני המשפחה ,ההורים דוד ורחל ,הבן אברהם
והסב יצחק קנר .זה היה במוצאי חג הפסח
תשס"ב ומאז התחלתי לנעול את הקרוואן
כשבעלי לא היה בבית .לא עניתי לדפיקות בדלת
אם לא ידעתי שמישהו שאני מכירה אמור לבוא.
הפחד חלחל עמוק .באותה שנה היו פיגועים
רבים ולא פחדתי להסתובב ברחובות בירושלים
ולאכול פיצה גם אחרי הפיגוע בסבארו .לא
פחדתי גם כשפעם אחת ,בביס האחרון של
הפיצה ,פיצוץ עז הרעיד את העיר ופיגוע תופת
נוסף התרחש בכיכר ציון.
המשכתי לבוא למרכז העיר ולנהל את חיי
כרגיל מתוך מחשבה שאיני רוצה שהטרור ינצח
אותנו .אך הפיגוע בבית משפחת גביש ערער את
ביטחוני – מחבל בתוך הבית? עם זה לא הצלחתי
להתמודד.
הזמן עבר ,המשכתי לנעול ,ופיגוע נוסף חיזק
את החששות .בי' בתמוז של אותה שנה חדרו
מחבלים לבית משפחת שבו באיתמר ,רצחו
את אם המשפחה רחל ואת שלושת בניה :נריה,
צביקה ואבישי .ילדים נוספים נפצעו קשה .יוסף
טויטו שהוקפץ למקום עם כיתת הכוננות נהרג
בקרב עם המחבלים.
השנים עברו ,ילדתי את בני ואת שתי בנותיי ,אני
כבר לא כלה צעירה לבד .אני נועלת את הבית
בשעות הערב כשהולכים לישון ,משתדלת לא
לנעול בכל רגע משעות היום .מוצ"ש אחד לפני
חמש שנים האסמסים הבהבו ברצף מחריד.
מחבל רצח את בני משפחת פוגל באיתמר –
ההורים אודי ורותי ושלושה מילדיהם יואב ,אלעד
והדס.
אני בכוונה מפרטת את הפיגועים ואת שמות
בני המשפחה שנרצחו .הם לא עוזבים אותי,
מהדהדים במוחי מידי ערב ,כשאני ניגשת לדלת
לנעול אותה .כשאני נכנסת למיטה בחשש
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וחושבת מה הרגיש הילד כשראה מחבל בביתו,
מה הרגישה האמא שנאבקה עם המחבל בתוך
ביתה כשילדיה כבר מוטלים ללא רוח חיים?
האם ידעה שילדיה נפגעו?
הם לא עוזבים אותי למרות שאני מבקשת תניחו
לי! אני חייבת לחיות את חיי בחופשיות ולא
לחשוב על מחבלים לפני השינה .זה לא פשוט,
אבל אם אנו רוצים לחיות איפה שאנו רוצים
בארץ ישראל אין לתת לפחד להשתלט עלינו
ואסור לחיות מאחורי מנעולים ותריסים מוגפים.
אני הולכת לישון עם תפילה בפי – ריבונו של
עולם שמור על ילדיי ,על בעלי ,עליי – אני עשיתי
הכול ,עכשיו תורך!
והשבוע שוב .אחר הצהרים הלכתי עם בנותיי
לגן השעשועים ולמכולת ,לאחר מכן הכנו
את ארוחת הערב ואכלנו יחדיו" .היה פיגוע
בעתניאל" ,אמרתי לבעלי .משפחה ממש כמונו
אכלה ארוחת ערב בשמחה עם דלת לא נעולה,
ממש כמונו .וברגע אחד שמחת הילדים של
רגעים אחרונים של יום מוצלח לפני שהולכים
לישון  -נעלמה לתמיד .יחלוף זמן עד שקולות
השמחה יישמעו שוב בבית הזה.
האם עתה אפסיק להסתובב ביישוב אחר
הצהרים? האם אנעל את הדלת בכל רגע נתון?
אני מקווה שלא.
לאחר ארוחת הערב החלטנו לקפוץ למרכז
הקניות שער בנימין עם הבנות ,הבן יצא לחוג.
כשחזרנו מהקניות נעלנו את הדלת .מאוחר
יותר נכנס בני היקר – למה נעול? עד שמצאתי
את המפתח ופתחתי ...לא עניתי .טרם עיבדתי
במוחי את האירועים.
מהדורת החדשות נפתחה עם שמה של דפנה
מאיר הי"ד והאירוע קיבל שם ופנים שכמו שאני
מכירה את עצמי לא יעזבו אותי במהרה.
בעשר בלילה גיליתי שהדלת פתוחה כי בני היקר
לא נעל אותה כשנכנס .הדבר התגלה בעקבות
פוסט שקראתי בפייסבוק של אחד משכניי

ליישוב ,הוא כתב שאשתו בבית עם הילדים
עם דלת נעולה ותריסים מוגפים כי ברמאללה
שונאים אותנו בדיוק כמו בחברון.
שאלתי את בעלי – היום שונאים אותנו יותר
מאתמול? מה השתנה היום? הדלת נעולה
בכלל?
שמחתי למצוא אותה פתוחה ,כך ידעתי שהפחד
לא השתלט עליי הפעם.
שמעתי על משפחות שתרגלו את הילדים
לפתוח את החגורות ולהוריד את הראש למטה
אם אומרים להם כך במהלך נסיעה .המטרה –
למנוע פגיעה במקרה של ירי .התחלחלתי .למה
לעורר אצל ילדיי את האופציה שיירו עליהם
בדרך? חשבתי ,אולי זה רק אני ,אבל שאלתי את
בעלי – אתה חושב שצריך ללמד אותם לפתוח
חגורות ולהוריד את הראש? הוא מיד ענה בלי
להתבלבל – מה פתאום?
הטרור הוא אכזר ומכה בנו פעם אחר פעם.
אני לא יכולה להציע שלא לנעול את הדלתות
בלילה או שלא לפחד .אני מפחדת ,אני מודה,
אך משתדלת כל פעם עוד קצת להתחזק ,עוד
קצת לפחד פחות.
לנעול באופן שגרתי אך לא מבוהל .לנעול
כמו כולם – לא יותר ולא פחות .לא להגיף את
התריסים ולהפסיד את תמונת השקיעה מעל
אל בירה .לא לזרוע פחד אצל ילדיי כדי שיידעו
שהם יכולים ללכת בשמחה למכולת ,לחבר
או לחוג מבלי לחשוב על המחבל שאולי יפגוש
אותם בדרך .שיידעו שהם יכולים תמיד להיכנס
לרכב ולנסוע בשמחה לסבא וסבתא או לקניון.
אולי עוד כמה שנים המציאות תגיע אליהם
כמו שהגיעה אליי ,אך בינתיים חבל להחמיץ
את החיים ,את החיוך ,את הזיק בעיניים .כדי
לגור בכל מקום שנרצה בארץ ישראל אנו
חייבים לשמור על החופש שלנו .את זה לא ניתן
למחבלים לקחת לנו.

מה יקרה
מפגש עם שי צ’רקה ברימונים  /כ”ג בשבט  2בפברואר

כחלק מפרויקט “מפגשים עם סופרים” של ספריות בנימין ,השבוע ייערך מפגש עם המאייר והקומיקסאי שי
צ’רקה בספריה ברימונים .בשעה  .20:30הכניסה ללא תשלום .לפרטים.02-9977101 :
מקהלת גוש עציון שרה משירי אהוד מנור  /כ”ז בשבט 6
בפברואר

מקהלת גוש עציון תופיע במתנ”ס גוש עציון יחד עם אוהד
שרגאי (“ילדי החוץ”) במופע “אין לי ארץ אחרת” ,שכולו מחווה
למשורר אהוד מנור ,בליווי תזמורת .בשעה  .20:30מחיר
במכירה מוקדמת .₪ 35 :לרכישהetzion.smarticket.co.il :

גולן אזולאי בשדמות מחולה  /כ”ז בשבט
 6בפברואר

מופע חדש ומרתק של גולן אזולאי על
הילדים שהיינו פעם ,ועל הילדים של היום.
בליווי  4נגנים.
בשעה  .21:00מחיר.₪ 30 :

מוצ"ש  6בפברואר

חדש!

₪ 79 ₪ 64
לכרך החדש

מחיר מיוחד לשלשיה לרגל
הוצאת הספר החדש “אחיות“
₪ 237 ₪ 169

סדרת ספרים זו זכתה בפרס משרד החינוך

מבצעי החודש באתר www.beitel.co.il :מכירות לחנויות :איציק 052-3003779
החודש מבצעים מיוחדים ביותר בחנות במלכי ישראל  6ירושלים

שיחת חינם1-801-700-201 :
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים 02-6427117

רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783

המבצע בתוקף עד  | 29.2.16המחירים אינם כוללים דמי משלוח

אחות חדשה לסדרה המצליחה נשים נסתרות בתנ“ך

סדרת הספרים מציגה נשים המופיעות בתנ”ך אך אינן מפורסמות
כאחרות – רעיות ,אמהות ובנות -האם אתם מכירים את אחלי בת
ששן ,בכל בת אברהם ,בנות שלום הלוחש ,אשת און בן פלת,
אמתלאי ,צרועה ,נחושתא? ...אם התנ”ך בחר להזכיר את שמן
או מעשיהן ,טוב הוא שנכיר אותן ואת פועלן“ .כדי ללמד באי
עולם לדורותיהם”.
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מה קורה?
1

2

3

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
נוטעים ובונים ביום שישי שעבר נערך בישוב
אבני חפץ שבשומרון טקס הנחת אבן פינה
לשכונה החדשה "אבני חושן" ,שבונה חברת
'בניני בר אמנה' .באירוע השתתפו סגן שר
הביטחון חה"כ הרב אלי בן דהן ,חה"כ אורן חזן,
סמנכ"ל שיווק בתי אמנה אלון פרבשטיין ,סגן
ראש מועצה אזורית שומרון דוידי בן ציון ,יגאל
דילמוני סמנכ"ל מועצת יש"ע ותושב אבני חפץ,
חברי הוועד המקומי יחד עם מאות תושבי הישוב
ואורחים מרחבי הארץ ,שבאו לנטיעות ולהופעה
מלאה של הזמר חנן בן-ארי .נטיעת העצים
נערכה במקום בו מתוכנן לקום הפארק החדש
בישוב ,מתחם שיהווה אטרקציה לתושבי הישוב
ולבאים מבחוץ . 2
ממשלה נוטעת שר החינוך חה"כ נפתלי בנט
ושרת המשפטים חה"כ איילת שקד נטעו השבוע
עצים בתקוע ,לרגל ט"ו בשבט  . 2לנטיעות
הצטרפו גם חה״כ שולי מועלם ,ראש מועצת
גוש עציון דוידי פרל ,סגן ראש המועצה משה
סביל ,ומנהל אגף חינוך במועצה אריאל ניסן.
השרים בנט ושקד בחרו לטעת עץ בגוש עציון
כדי להדגיש את החיים ,הצמיחה וההתפתחות
במקום .השניים הגיעו לחזק את תושבי הגוש
ולומר כי אין בכוחם של אירועי טרור ופיגועים
להחליש את חוסנה של מדינת ישראל ואזרחי,
התשובה לטרור היא צמיחה.
נוער הגוש חוגג לכנסת לרגל חגיגות  50שנה

לבניין הכנסת ,הצטרפה מועצת הנוער של גוש
עציון לחגיגה  . 3בני הנוער סיירו בכנסת ,הכירו
את המבנה הייחודי ,את אולם הכנסת וחדרי
הסיעות .בהמשך ,נכנסו חברי המועצה לאולפני
ערוץ הכנסת ונכחו בשידור החי מהאולפן .שיא
הביקור היה בפאנל עם יו"ר הכנסת חה"כ יולי
אדלשטיין ,חה"כ זוהיר בהלול ,חה"כ אורלי לוי-
אבקסיס ומאמן נבחרת ישראל ארז אדלשטיין.
עתניאל מתחבקת לפני כ 3-חודשים נרצח
אברהם אשר חסנו הי"ד ,שעבר כמנהל המטבח
של הישיבה התיכונית בעתניאל .לאחר הרצח
חשו תושבי הישוב עתניאל צורך לחבק את
תלמידי הישיבה ושלחו להם חיבוק חם ועוגות.
בשבוע שעבר ביקשו תלמידי הישיבה לחבק
בחזרה את תושבי הישוב לאחר הירצחה של
דפנה מאיר הי"ד .תלמידי הישיבה התיכונית
החליטו ליזום ולצאת בפעילות מחברת ומחממת
לב למען תושבי עתניאל .הנערים אפו וחילקו
בישוב כ 40-עוגות מתוך הזדהות ורצון להיות
יחד בזמנים טובים יותר . 4
סטודנטים זה שמחה בקיבוץ אלמוג שבמועצה
אזורית מגילות-ים המלח התקיים השבוע סיור
משותף למועצת יש"ע ,תנועת אמנה וארגון כפרי
הסטודנטים "קדמה" .הסיור נועד לבחון אפשרות
להקמת כפר סטודנטים באזור ,בנוסף לששת
הכפרים שנמצאים ביהודה שומרון והבקעה.
בסיור השתתפו יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה ,ראש

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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מועצה אזורית מגילות אריה כהן ,מזכ"ל אמנה
זאב (זמביש) חבר ,מנהלת "קדמה" תיראל כהן,
מנכל מועצת יש"ע שילה אדלר ונציגי החטיבה
להתיישבות וקיבוץ אלמוג ,שנפגשו עם ילדי הגן
בקיבוץ ועצרו לתמונה משותפת  . 5בהמשך
נערכה פגישה במשרדי המועצה על מנת לקדם
שיתופי פעולה ובניה במרחב אסטרטגי זה.
קרובים מתמיד עשרות אלפי אנשים ברחבי
הארץ השתתפו השבוע בפרויקט של עמותת
"קרוב ללב" לרגל ט"ו בשבט .במסגרת הפרויקט
קיבלו המשתתפים את ערכות "קרוב ללב"
לחג ,דפקו על דלתות השכנים ובילו איתם את
ט"ו בשבט ,על מנת להכיר יותר וליצור חיבור
בלתי אמצעי ביניהם .אדווה ביטון ,תושבת יקיר
וממשתתפות הפרויקט ,נפגשה עם אלכס פרס,
המסייע לה בהקמת עמותת "אדל  -אני דואג
לאחר" והעניקה לו כשי את הערכה המיוחדת
לט"ו בשבט.
המערה פורחת מיד לאחר פינוי הבתים שנרכשו
השבוע בחברון ,הגיעו ילדי בית הספר "תלמוד
תורה קניין תורה" ונטעו שתילים ופרחים בשדה
מערת המכפלה .לאחרונה ,איבד היישוב היהודי
בחברון את גנאדי קאופמן הי"ד ,שהיה חבר צוות
גינון מערת המכפלה ונרצח על ידי מחבל .את
מבצע הנטיעות המיוחד הוביל פסח פינצ'בסקי,
ובקרוב יינטע על ידי היישוב היהודי בחברון גן
לזכרו של גנאדי הי"ד ליד מערת המכפלה.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-
 5665052הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,קובי הראתי ,תיירות גוש עציון ,יהודה רוטנברג ,אמיר קריאף
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

