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4

פרופ' חיים גבירצמן מדולב
מוריד עלינו גשם של אופטימיות

יש״ע
זה כאן

העימותים שהתפתחו לפני שבועיים
בסמוך ליישוב עדי עד ,העלו סוגיה
חשובה לכותרות  -כיתות הכוננות
ביישובים .לאורך כל הגבולות
המדינה ,קיימות כיתות כוננות אשר
ייעודם לגשר על פער הזמן שנוצר
מרגע של הכרזה על אירוע חירום
ביישוב ועד הגעת כוחות הביטחון.
על אף שהם מתנדבים ,צה”ל מכיר
בהם כחיילים ומכשיר אותם לטובת
השמירה וההגנה על היישוב בעת
אירוע חירום .לא פעם חברי כיתות
הכוננות הצילו חיים וזכו לאותות
הוקרה מצמרת הביטחון בארץ.
השבוע בישעמדה – אומרים תודה
לחברי כיתות הכוננות שמגיעים
ראשונים לאירוע ומצילים חיים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:40
17:00
16:50

יציאה
17:58
18:00
17:58

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:56
16:57
16:53

יציאה
17:56
17:58
18:01
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ברשת

על התנשאות
ודעה קדומה
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היין של יקב פסגות מגיע לסין

מה
קורה

על הפרשה  -תרומה
הרב משה כהן
רב המושב מעון

רוצים השראת שכינה עכשיו

ב

סוף הפרשה הקודמת מופיעים
מספר פסוקים שלא תמיד שמים
אליהם לב .אחרי עשרת הדיברות
ביקשו עם ישראל ממשה שהוא יודיעם
את שאר התורה ,בגלל הבהלה שאחזה
בהם .משה ניגש אל הערפל ושמע את
דיני המזבח ומינוי הדיינים הסמוכים
למזבח.
לאחר מכן ,שמע רשימה של דינים ומשפטים
בין אדם לחברו שדנים בהם הדיינים.
על אותה הרשימה נכרתה ברית האגנות
שבפרקנו .כעת מתכוון משה לשמוע את
שאר התורה ולהורידה לישראל.

יצא לאור

הכתוב מתאר כי כבוד ה' שוכן על ההר.
במשך שישה ימים מכוסה ההר בענן
ובאש אוכלת ,ורק ביום השביעי נקרא
משה להיכנס אל ההר ולשהות שם לשם
קבלת התורה עד השלמת ארבעים היום
ממעמד הר סיני .מה פשר אותם ימי
המתנה של משה בהר עד קריאתו של
ה' אליו?
מעניין כי אנו מוצאים תיאור דומה
מאוד ביחס למשכן .בסוף ספר שמות,
עת הקימו את המשכן באחד לחודש
ניסן מתואר כי כסה ענן את אוהל
מועד וכבוד ה' מלא את המשכן .גם אש
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

האלון כבר לא בודד
עמותת התיירות גוש עציון בשיתוף משרד התיירות ומשרד החקלאות מתחילה בפרויקט גדול
לפיתוח ולהנגשה של סביבת האלון הבודד ,סמלה של גוש עציון .הפרויקט יכלול הנגשה
מלאה לאתר ,תאורה ועוד .הדמיה :שומרון שבות  -חברת ענ"ף בע"מ

מערכת

בכוננות מתמדת

ישעמדה
לפני כשבועיים התפתחו עימותים ליד היישוב
עדי עד שבגוש שילה .במסגרת העימותים
ודיווח על דקירה של נער ,הוקפצה כיתת
הכוננות של היישוב והם מצאו עצמם מול
מאות ערבים תושבי הכפר אל מועאייר הסמוך
שהחלו ליידות בהם אבנים ולאיים על חייהם.
כוחות כיתות הכוננות שהוקפצו למקום היו
הראשונים שהגיעו לזירת האירוע .האירוע
התפתח ובסיומו הסתבר כי ערבי תושב
הכפר ,מחבל מורשע שישב בכלא הישראלי 8
שנים ,נהרג בעימותים ועוד נפצעו .בימים אלה
נמצאים חברי כיתת הכוננות תחת חקירה.
כיתות הכוננות הן מהאמצעים החשובים ביותר
שיש ליישובים בכל חלקי הארץ בהתמודדות
בפני אירוע חירום .הדוגמה הבולטת לכך
בשנה האחרונה ,הן כיתות הכוננות של עוטף
עזה ,כיוון שחבריהן היו הראשונים שטיפלו
בשריפות שנגרמו מבלוני ועפיפוני התבערה.
גם ביישובים סמוכי גדר בצפון קיימות כיתות
כוננות מיומנות וחמושות הנדרשות לטפל
באירוע חירום עד הגעת כוחות הצבא .כל חברי
כיתת הכוננות הם מתנדבים ,אשר ייעודם לגשר
על פער הזמן שנוצר מרגע של הכרזה על אירוע
ביישוב ועד הגעת כוחות הביטחון .תפקידם ,הוא
לבודד את זירת האירוע ,בשאיפה להקפיא מצב
ובעת החמרה ,טרם העברת האחריות לכוחות
הביטחון הסדירים ,לפעול כמצופה מכח ביטחוני.
כמות החיילים בכל כיתה וכמות הכיתות
משתנה ממקום למקום בהתאם לגודל ופריסת
היישוב .לדוגמה :בקרני שומרון יש מספר כיתות,
וכך גם באפרת ,בעלי ובעוד יישובים בעלי צורך
בכח גדול יחסית .חברי כיתת הכוננות נמנים
על כוחות המילואים באכ”א ,מצוידים בנשק
צבאי ,אפודים קרמיים ומאומנים על ידי החטיבה
המרחבית .התגובה המהירה מתאפשרת גם
אודות לתרומות שמופנות לטובת אמצעי קשר
והקפצה לכיתת הכוננות .התורם העיקרי
והחשוב ביותר לכיתות כוננות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן הם .One Israel Fund
כיתות הכוננות קיימות בישראל ,במתכונת
זו או אחרת ,עוד מקום המדינה .הן שימשו
ככח מרתיע ושומר על יישובי המדינה בעיקר
בגבולות ובאזורים בהם היו בעיות עם השכנים
הערבים .מה שהאיץ את הקמתן של כיתות
הכוננות במתכונתן הנוכחית ,היה הסכם אוסלו.
הפיגועים הרבים והירידה בתחושת הביטחון
בכל רחבי הארץ הביאו את קב”ט מועצת יש”ע
לשעבר תא”ל יוסי קולר למסד יחד עם קב”ט
קרית ארבע יצחק בואניש הי”ד את כיתות
הכוננות ביישובי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
יחד הם הובילו גם את הנושא של אימון תושבים.
הם לימדו את התושבים כיצד לפעול בזמן אירוע
בטחוני וכיצד נוהגים בעת ירי מרכב חולף.
התאוצה במיסוד כיתות הכוננות הייתה בימי
האינתיפאדה השנייה .המודל עצמו אומץ על ידי
צה”ל ,אך הוסדר לאחר שני פיגועים קשים בהם
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חברי כיתות הכוננות מגיעים
ראשונים לכל אירוע חירום.
בעצם התנדבותם ,פוגעים
המתנדבים בשגרת חייהם
ובשגרת חיי משפחתם ,הם
מצילים חיים ולעיתים אף
מקריבים את חייהם שלהם
למען ביטחון התושבים .הם
פועלים באופן תדיר יחד עם
הצבא כדי לשמור על ביטחון
התושבים בכל רחבי הארץ.
בהתנדבות ובקור רוח הם
מגנים עלינו מדי יום ואנו
מודים להם על כך.
היה לכיתות הכוננות תפקיד מציל חיים :ב20-
ביוני  ,2002בשעה  ,21:00פרץ מחבל אל היישוב
איתמר ונכנס לבית משפחת שבו .המחבל רצח
את אם המשפחה רחל ואת שלושת בניה :נריה,
צביקה ואבישי הי”ד ופצע את אביה ועשהאל.
כיתת הכוננות של היישוב הוקפצה למקום,
לאחר שתושבים שמעו את קולות הירי וחבריה
היו הראשונים ליצור מגע עם המחבל ולחלץ
את הנפגעים .מפקד כיתת הכוננות ,יוסף
טוויטו הי”ד ,נהרג על ידי המחבל שהתבצר
בעת שהסתער לבית על מנת לעצור את מסע
ההרג .כוחות צה”ל שהגיעו לאחר מכן לזירה
פרצו לבית וחיסלו את המחבל .בעקבות הפיגוע,
הוחלט בצה”ל להקים ועדה לבחינת הדרישה
להכיר בחברי כיתות הכוננות ,בטוויטו ובאופן
כללי ,כחיילים שנפלו בעת מילוי תפקידם.
הפיגוע השני ,המוכר כפיגוע ב”ציר המתפללים”,
היה החותמת הרשמית למיסודן של כיתות
הכוננות והכרה בחבריה כחיילים לכל דבר
ועניין :ב 15-בנובמבר  2002הסתיימה תפילת
ליל שבת במערת המכפלה ,לאחריה עלו
המתפללים חזרה לקריית ארבע דרך ציר
המתפללים בדרום הקריה .לאחר שהכוחות
החלו בסיור הפטרול האחרון ,החלו מחבלים
לירות במקביל משני אזורים :מאזור השער
הדרומי לעבר כוחות צה”ל בעמדה ומאזור
סמטת הגבורה לעבר הכוחות היוצאים
מהפטרול בסמטה .בעקבות הירי באזור השער
הדרומי שני חברי כיתת הכוננות קראו לכוחות
נוספים לבוא למקום והחלו להשיב אש .כוחות
נוספים של נח”ל ומג”ב ,כולל מפקד החטמ”ר
אל”מ דרור וינברג ששמע את היריות והגיע
לאזור הפיגוע ניסו להיכנס לסמטה אך נהרגו
ונפצעו.
קב”ט קריית ארבע יצחק בואניש וכוח המילואים

שאייש את המחסום הרגו את המחבל ששהה
בשער הדרומי .כוח של חברי כיתת הכוננות רץ
לעבר הסמטה ונכנס לתוכה בליווי ג’יפ .בואניש
זיהה מחבל מימין ,בינתיים הופיע המחבל השני
משמאל ופתח באש .בתקרית זו נהרג בואניש
יחד עם שני חברי כיתת כוננות של קריית ארבע
וחברון ,ועוד  2חיילי מג”ב .אליהו ליבמן ,שהיה
אז קב”ט היישוב היהודי בחברון ,נכנס לסמטה
עם ג’יפ ממוגן ירי כדי להשיג מידע על המתרחש
בזירה .אחד המחבלים פתח באש על הג’יפ ,אך
הוא לא נפגע והצליח לצאת מהסמטה .עברו
מספר שעות מתחילת האירוע עד שלבסוף
השתלטו הכוחות על המחבלים והסתיים הקרב.
באירוע נהרגו  12מפקדים ,חיילים וחברי כיתת
הכוננות של קריית ארבע וחברון בהם מח”ט
חברון אל”מ דרור וינברג .לאחר האירוע העניק
הרמטכ”ל את אות ההערכה מטעם הרמטכ”ל
ליצחק בואניש ,אלכס דוכן ואלכס צביטמן הי”ד,
חברי כיתת הכוננות של קריית ארבע וכן לאליהו
ליבמן שמכהן כיום כראש מועצה מקומית קרית
ארבע.
בשנת  2004חדר מחבל ליישוב אבני חפץ ופתח
בירי לעבר בתי התושבים .חבר כיתת הכוננות
קובי זאגא הי”ד שנתקל ראשון במחבל נהרג
בעת ההסתערות עליו ,ובכך שיבש את המשך
מסע ההרג של המחבל שחוסל לאחר מכן.
זאגא הוכר כחלל צה”ל.
בשנתיים האחרונות נוסף אלמנט חשוב לכיתות
הכוננות ,שעיקרו חיול רטרואקטיבי של חברי
כיתת הכוננות בעת קריאת קוד ההקפצה של
הכיתה לאירוע .דוגמה טובה להשלכות של
החיול הרטרואקטיבי ,היא חבר כיתת הכוננות
של קריית ארבע שהוקפץ לפני מספר חודשים
בגלל נגיעה בגדר ,והתהפך עם הרכב בעת
נסיעה למקום האירוע .באופן אוטומטי הוא
הוגדר כחייל שנפגע כתוצאה מפעילות מבצעית
והוא מטופל על ידי הצבא.
לאחר האירוע בעדי עד ,התעוררה סוגיה
נוספת הנוגעת לגורם הנכון שיחקור את האירוע
בעקבות חיול חברי כיתת הכוננות – צבאי או
אזרחי .נושא זה כרגע במבחן ,כך שלבסוף
מטרתו שתהיה הלימה בין חיול המתנדב לבין
הגוף החוקר – הם חיילים לכל דבר ועניין וכך גם
באירוע זה.
חברי כיתות הכוננות מגיעים ראשונים לכל אירוע
חירום .בעצם התנדבותם ,פוגעים המתנדבים
בשגרת חייהם ובשגרת חיי משפחתם ,הם
מצילים חיים ולעיתים אף מקריבים את חייהם
שלהם למען ביטחון התושבים .הם פועלים
באופן תדיר יחד עם הצבא כדי לשמור על
ביטחון התושבים בכל רחבי הארץ .בהתנדבות
ובקור רוח הם מגנים עלינו מדי יום ואנו מודים
להם על כך .חזקו ואמצו!

רוצים השראת שכינה עכשיו

המשך דבר תורה מעמוד השער

נמצאת שם בלילה ולא יכול משה לבוא
אל אוהל מועד מפני ששכן עליו הענן .לא
מן הנמנע ,כי היה זה המצב שבעה ימים
קודם חנוכת המשכן בימי המילואים,
בהם נמנע משה מלבוא למשכן ,עד אשר
ה' קרא לו לבוא אל אוהל מועד כמבואר
בתחילת ספר ויקרא.
נמצא שבמעמד הר סיני ובמשכן ישנה
השראת שכינה ששה או שבעה ימים
המונעת כניסה אנושית ורק ביום השביעי

או השמיני ניתנת הקריאה למשה להיכנס.
השוואה זו מלמדת אותנו כי המשכן בעצם
ביקש להנציח את מעמד הר סיני לדורות.
גם במעמד הר סיני בעת ההתגלות ברחו
ישראל אחורנית ומופיע במדרש כי
המלאכים השיבו אותם חזרה לתחתית
ההר .המפגש בין אלוקים לאדם דורש
מורא והתבדלות ורק לאחר מכן מביא
לקירבה ודביקות.
כל שנותר הוא לשאול את עצמינו האם

אנחנו מסוגלים ובאמת רוצים שתשרה
שכינה בתוכנו? האם אנחנו מוכנים
לשלם את מחיר הפרישה הנדרשת כדי
לזכות לגילוי שכינה? האם אנו מבינים
את המשמעות של "ושכנתי בתוכם"
ומכתיבים את אורחות חיינו בהתאם לכך
בכל עת ובכל שעה?
כמובן עלינו להשיב בחיוב ולתקן את
הדורש תיקון כדי שנהיה ראויים לכך.
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יש שחר אמנה

ת לא חייבת
יונו
שחור לבן.
צהיות ב
ל

דגם שרדונה

בית חדש.

דו משפחתי
 114מ"ר

קהילה חדשהּ .כרם ֵרעים.

בימים אלה מתפתחת קהילה חדשה ומגוונת בכרם רעים  25ק״מ ממודיעין.
בתים צמודי קרקע במחירים אטרקטיבים ,הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.
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כרם רעים
הדור הבא

בית צמוד קרקע
₪ 1,136,000
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הקו האדום והקו הירוק
יש״ע
זה כאן

ראיון עם פרופ' חיים גבירצמן

מאת :צורית פניגשטיין

שאיבת היתר מהכנרת כמעט מאחורינו,
אישור להקמת עשרות סכרים מונעי אסונות
ביו”ש עוד לפנינו ,הבולענים בים המלח הם
פלא מרהיב ,ומשק המים של ישראל הוא
מהמתקדמים בעולם .הריאיון עם ההידרולוג
הבכיר ,פרופסור חיים גבירצמן מהישוב דולב
בבנימין ,הוריד עלינו גשם של אופטימיות.
התרגשות גדולה עולה על גדותיה כשנחל
דלבים מתחת ליישובי זורם ושוצף .הנחל
הוא האינדיקטור הטוב והמשמח ביותר לשנה
גשומה ושופעת כשנים הטובות לברכה.
אל הנחל נקבצים מכל עבר יובלים קטנים
ומפלונים השוצפים יחד לכדי נחל עוצמתי
ומרשים .והוא שלנו ,כאן ,מתחת לבית ,לכמה
ימים ,שבועות או חודשים.
ממש מעל לנחל ,גר אחד ממומחי המים
המובילים בישראל .פרופסור חיים גבירצמן,
תושב דולב ,הוא הידרולוג ,חבר בסגל המרצים
במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה
העברית.
פרופסור גבירצמן כיהן בעבר כדירקטור
בחברת מקורות ,ובשבע השנים האחרונות
היה חבר במועצת רשות המים .במשך תקופה
ארוכה שימש כיועץ לוועדת המים המשותפת
לישראל ולפלסטינים ,היה חבר במליאת רשות
הטבע והגנים ,וזכה בשורה ארוכה של פרסי
הצטיינות על הישגיו .הוא נחשב לאוטוריטה
בתחום ,וספרו “משאבי המים בישראל” הוא
ספר יסוד בלימודי הידרולוגיה בישראל.
חמש שנים בלי מים זורמים
ליישוב דולב הגיע עם אשתו רחל ז”ל בשנת
“ .1985הגענו לדולב כשנה לאחר הקמת
היישוב” ,מספר גבירצמן“ ,היישוב מנה אז
כעשרים קרוואנים .חיינו תקופה ארוכה בלי
חשמל וגם בלי מים .עברו כחמש שנים עד
החיבור לציוויליזציה” .דולב היה אז יישוב
בודד בין בית חורון לחלמיש – נווה צוף .היישוב
הראשון שממנו התפתח גוש דולב-טלמונים.
רחל ניהלה את האולפנה בדולב ובהמשך את
התיכון באולפנת עפרה ,ונולדו להם שישה
ילדים .בחורף  2008נפטרה רחל ,ובהמשך
נישא גבירצמן בשנית למיכל ,שמכהנת היום
בתפקיד רכזת קהילה בדולב ,ולה ארבעה
ילדים“ .ביחד” ,הוא מסכם בחיוך“ ,יש לנו
עשרה ילדים ו 26-נכדים”.
פרופסור חיים גבירצמן הוא בנו של הגיאולוג
גדליהו גבירצמן .גבירצמן האב כיהן אף הוא
כפרופסור ,אך באוניברסיטת בר-אילן .אבל
לשאלתי על החיבור לעולם ההידרולוגיה ,הוא
לא מזכיר את אביו אלא עונה“ :למדתי בישיבת
הגולן והתחברתי לחקלאים ,כשסיימתי את
לימודי בישיבה רציתי ללמוד חקלאות וכך
התגלגלתי לחקר עולם המים”.
אנחנו המובילים בעולם
אני מגיעה לראיון עם ידע מוקדם דל וקודר.
מראה הכנרת המתכווצת עומד לנגד עיניי,
יחד עם ים המלח הנסוג והבולענים הנפערים.
מהמעט שידוע לי ,ישראל מחוייבת בהסכמים
לחלוקת מים עם הפלסטינים והירדנים,
 4יש”ע שלנו

גבירצמן וחברי צוות בדיקת האתרים להקמת מאגרים ביהודה ושומרון
ורצף של כחמש שנות בצורת הרע עוד יותר
את מצבו העגום של משק המים בישראל.
אנחנו שומעים השכם והערב על נסיגת הקו
האדום ,ולאחרונה שוב יצא קמפיין חדש
הקורא לחסוך במים .אבל בסופו של הראיון
שבו גבירצמן שוחט פרות קדושות בזו אחר זו
וזורק לפח דעות קדומות ,אני יוצאת מעודדת
מאד וגאה“ .ישראל היא המדינה המובילה
בעולם בתחום המים .למרות שאנחנו גרים
באקלים חצי מדברי ,משק המים בישראל
מדורג כמספר אחת .מכל העולם באים ללמוד
על הניהול הישראלי ,גם במדינות המפותחות
והמתקדמות” ,הוא אומר .ולמקרה שעדיין לא
הבנתי כמה בת מזל אני ,הוא מוסיף“ :מתוך
אוכלוסייה של יותר משבעה מיליארד איש
בעולם ,רק כמיליארד מתוכם שותים מים
נורמליים ,נקיים ואיכותיים .תושבי מדינת
ישראל ,כמובן בתוכם”.
“ישראל הצליחה לספק ללא כל בעיה את
צרכי תושביה וצרכי החקלאות על ידי שאיבה
עד לשנות השמונים” ,מסביר גבירצמן“ .עד
אז היה יותר היצע מביקוש .בשנות השמונים
הגענו לשוויון .גידול האוכלוסייה והעלייה
ברמת החיים הביאו לשאיבה מוגברת ולירידה
מתחת לקו האדום של הכנרת” .אני מבקשת
להבין איך מחושב הקו האדום“ .הקו האדום
נקבע לפי רמת המים הקבועה ,מותר לשאוב
רק את מה שמתחדש מידי שנה .במשך 30
השנים האחרונות אנחנו שואבים יותר ממה
שיש ,יורדים מתחת לקו האדום .השאיבה
המוגברת גורמת להמלחה ,זיהום והשחתה
של מקורות המים”.
השאיבה מתחת לקו האדום הייתה “עזרה
ראשונה” כדי לספק את ביקושי המים שהלכו
וגדלו ,אבל במשך השנים התגבשו תכניות
לטיפול בשפכים והשבתם לחקלאות ,לחיסכון
וייעול ,והחלו בהקמת מתקני ההתפלה“ .בשנת
 2007הממשלה עשתה רפורמות ונקטה
בצעדים דרסטיים ששינו את תמונת המצב
השלילית :התפלה ,הובלה יעילה יותר של
המים ,הקמת תאגידים במשק המים העירוני
וניצול מי הביוב לחקלאות”.
כשאני שואלת את פרופסור גבירצמן על
חלקו בשינוי ,הוא מודה“ :הייתי שותף למנגנון
ההחלטות והביצוע” .גבירצמן ממשיך ומסביר

את גדולתו של השינוי שהפך את ישראל
ממדינה במשבר למדינה מובילה בתחום:
“הרפורמה העיקרית הייתה שינוי במסגרת
המשפטית ,הניהולית והכלכלית של משק
המים .אין בישראל בעלות פרטית על מים (כמו
למשל בארצות הברית) .בתיקון לחוק המים
שעבר ב 2007-הוחלט לבצע שינוי במשק
המים ולהופכו למשק כספים סגור .לא חברי
הכנסת מחלקים את המים ,תקציב משק
המים מנותק מתקציב המדינה”.
אז אם הכל טוב ,איך זה שבכל זאת רע? איך
אפשר להסביר את מראה הכנרת העגום?
הלב נחמץ כשרואים את הכנרת מתכווצת
מידי שנה .לפרופסור גבירצמן יש תשובה
מעודדת במידה“ :אין משבר ומחסור במים
במרכז הארץ ובדרום .המשבר היום הוא באגן
הכנרת ,שם יש עיכוב בהובלת מים מותפלים
בגלל סכסוכים כספיים ופוליטיים פנימיים בין
החקלאים ,אבל זה ככל הנראה מאחורינו .כדי
לפתור את המשבר בכנרת צריך כמה שנים
גשומות וטובות .אבל כבר עכשיו עובדים על
קו מים לצפון וצפוי חיבור ממתקני ההתפלה
בחוף בתוך כשנתיים .הובלת המים תביא
לירידה בשאיבת הכנרת והיא צפויה לחזור
בהמשך למימדיה הטבעיים”.
ומה בנוגע לקמפיין “ישראל מתייבשת שוב”
של רשות המים? אני תמהה ,וגבירצמן קובע
בפשטות“ :הקמפיין נובע מסיבה פוליטית.
תשכחי אותו”.
אני מקריבה עוד דעה קדומה ומביאה אותה
לשחיטה בידי המומחה ,ושואלת מה חלקם
של הסכמי המים עם הרשות הפלסטינית
ועם ירדן במאזן המים שלנו ,והאם הם מהווים
איום על היכולת שלנו לספק מים לתושבים
בישראל? פרופסור גבירצמן משיב“ :הסכמי
אוסלו אכן הביאו למשבר במשק המים ,אבל
היום אין בעיית אספקה .המשבר מאחורינו
ואין לנו בעיה לספק מים לפי ההסכמים .אני
חושב שאפשר לספק מים לפלסטינים ככל
שיידרשו ,בשני תנאים :האחד  -שישלמו ,והשני
 שיתחייבו לטפל בביוב .גורם הזיהום העיקרישל מי התהום הוא הביוב .במדינת ישראל
הביוב נאסף ומטופל ,אין זיהום של ביוב .אצל
הערבים זה לא מטופל”.
אי אפשר לוותר על הגשם

מתוך העיתון "ארץ בנימין" בהוצאת מועצה אזורית מטה בנימין

אני שואלת בזהירות על ים המלח ,על
השאיבות של מפעלי ים המלח ,ההתאדות
והבולענים .כל הגיזרה נראית כמו ארץ גזרה,
שוממה ומבהילה .גם את העובדות האלה
גבירצמן הופך על פיהן“ :שמעון פרס הפחיד
את העולם כשסיפר באימה על התייבשות
ים המלח בכדי לקדם את הפרויקט שלו
לאספקת מים לממלכת ירדן .הוא חיבר באופן
מלאכותי בין אספקת המים לרבת עמון לבין
התעלה שתוביל מים מים סוף לים המלח.
התעלה לא יצאה עדיין לפועל ,אבל אנשים
נשארו מודאגים.
ים המלח לא יתייבש כל כך מהר .עומקו המרבי
כ 380-מטר ,הוא לא יתכווץ עוד הרבה יותר.
ייתכן שפרויקט תעלת הימים יביא לייצוב קו
החוף ,אבל זה צריך להיעשות מאד בזהירות”.
והבולענים? אני שואלת“ .רק שלא יציפו את
הבולענים” ,הוא נרעש“ .זו תופעה מדהימה
ויוצאת דופן .זה פלא מרהיב ביופיו .צריך
להביא תיירות לראות את היופי הייחודי והנדיר
שיש בבולענים .אני מדריך קבוצות שמטיילות
לבולענים וזה מרשים ,לא פחות ,מהרבה
פארקים מיוחדים ברחבי העולם” .פרופסור
גבירצמן לא מסתפק בתיאור ,ומציג לי תמונות
של בולענים כדי להמחיש את היופי.
אני מבררת אם כן ,מה מקומם של הגשמים,
האם ההתפלה פטרה אותנו מהתלות
במשקעים? פרופסור גבירצמן קובע בנחרצות:
“אי אפשר לוותר על הגשם .כל האקולוגיה
מבוססת על מים ,הצמחיה ובעלי החיים.
באשר לצריכת המים שלנו ,הגשמים מספקים
כמחצית הכמות .ההבדל בין שנה גשומה
לשחונה הוא שהגשם מהווה  55%מהצריכה
בשנה טובה ,ובשנה שחונה  45%מהצריכה.
בכל מקרה ההתפלה לא מספיקה”.
סכרים ימנעו אסונות
השנים הגשומות מביאות גם סיכון בצדן –
שיטפונות ,נזקים וטביעות .כאן באזור זוכרים
למשל את יעל שפר בת השבע ממודיעין עילית,
שטבעה בחורף  ,2012כשצפתה בשיטפונות
נחל מודיעין יחד עם אביה ואחיה הקטנים.
כוחות ההצלה נעזרו במסוקים של חיל
האוויר ,בצוותים של יחידת החילוץ  669ובצוות
צוללנים .כשהצליחו לאתר אותה הייתה במצב
אנוש ומחוסרת הכרה .יעל הועברה למרכז
הרפואי שיבא בתל השומר ,שם ניסו להציל את
חייה אך ללא הצלחה .הוותיקים זוכרים גם את
חורף  .1992עופר קאפח ,ממקימי טלמון ,סיפר
לי מזיכרונותיו“ :מערכת התשתיות והכבישים
הייתה אז במצב ירוד מאד ובאותה שנה היה
גשום במיוחד .באחד הימים צבי קסטן ,שהיה
אז תושב טלמון ,איש מחשבים ,יצא לעבודתו.
את הדרך עשה בעזרת נהג של חברת הסעות.
בצומת הדואר הנחל התנקז לבריכה .הרכב
ניסה לחצות בתוך הבריכה שנוצרה על
הכביש והחל להיסחף .כשהבינו צבי והנהג את
הסכנה ,הם החליטו לקפוץ מתוך הרכב .צבי
הצליח להימלט והלך ברגל דרך הכפר ביתילו
עד לנחליאל .הוא נשאר שם יומיים-שלושה
כיוון שבהמשך הסערה ירד שלג ודרכי הגישה
חזרה לטלמון נסגרו .הנהג שהסיע אותו נסחף

במים וטבע למוות” .עופר מתאר מקרה קשה
נוסף“ :באותו חורף עלה על גדותיו גם קטע
הכביש החוצה את נחל נטוף (ואדי זרקא)
בזרמי מים גועשים .הרב צפריר ולנר ,רב בית
הספר בנווה צוף ,שנהג ברכבו בשעת לילה
מאוחרת בדרכו מכפר סבא לביתו שבנחליאל,
שקע עם הרכב בשיטפון וכאשר יצא מרכבו,
נסחף בזרם המים .כעבור שעות ארוכות של
חיפושים נתגלתה גופתו” .אירועים דומים
התרחשו במשך השנים במקומות נוספים
ביהודה ושומרון ,וברחבי הארץ.
את הסיפורים האלה חיים גבירצמן מכיר היטב.
לפני כעשרים שנה הוא הכין תכנית להקמת
סכרים באגני הניקוז ברחבי יהודה ושומרון.
“במקום שהמים בנחלים יישטפו לירקון או
לאיילון ומשם לים ,נשאיר אותם פה לאורך
זמן” ,הוא מסביר ומפרט את התכנית שהגה,
“לתכנית הסכרים שלש מטרות :האחת,
מניעת נזקים ברכוש ובחיים ,השיטפונות
מסוכנים וצריך לנסות לווסת ולשלוט בהם.
המטרה השנייה ,להחדיר את המים ,שיחלחלו
למי התהום במקום להישפך לים .והשלישית,
תיירותית .יצירת בריכות תביא למקום מטיילים
ותעשיר את האקולוגיה ,הצמחייה ובעלי החיים
באזור”.
למרות כל היתרונות של התכנית המסודרת
והמנומקת ,נמנעו בישראל מלעסוק בה מפאת
הרגישות הפוליטית .בשנת  2014הגיעה
הישועה מכיוון לא צפוי ,לא אחר מאשר המינהל
האזרחי .במסגרת תכנון מסילת הרכבת
הרביעית בתוואי נחל איילון ,פנו במינהל
לפרופסור גבירצמן בחיפוש פתרונות לבעיית
ניקוז ההצפות בנחל .גבירצמן נענה ברצון,
והמינהל מימן את המחקר .בתכנית המקורית
דובר על הקמת  25מאגרים בתחום המועצות
האזוריות שומרון ומטה-בנימין .פרופסור
גבירצמן הציע תכנית שעלותה כעשירית
מעלות תכניות אחרות שהוצעו“ .למשל ,בנחל
דלבים מדובר על סדרה של סכרים  -כעשר
בריכות שחלקן ישמשו לנופש ותיירות וחלקן
לחילחול לאקוויפר; עוד סדרת מאגרים בוואדי
שבין ניל”י לנעלה ,בנחל נטוף; ועוד סדרה ליד
חשמונאים ,נחל מודיעין ,וגם בנחל שילה ,נחל
קנה ,נחל רבה ועוד .יתרונות התכנית יורגשו
מיד גם בהטבה באזורי ההצפה וגם בנחלים
ברחבי יהודה ושומרון ,תועלת כפולה” .אני
משתכנעת מיד .התכנית נשמעת יעילה,
מיטיבה עם כל כך הרבה גורמים ,וחשוב לא
פחות  -זולה.
 התכנית הוגשה כבר ב ,2016-למה היא לאמיושמת? מה מעכב?
“כרגע מי שתוקע את התכנית הוא המינהל
האזרחי” ,גבירצמן נאנח ואני מתבלבלת.
חשבתי שהמינהל האזרחי מימן את התכנית,
איך ייתכן שהוא בעצמו תוקע אותה? וגבירצמן
משיב“ :היועץ המשפטי של המינהל מסרב
לחתום על התכנית (תמ”א  ,)62הכדור בידיים
שלו” .אני מנסה להעלות השערה ,אולי היועץ
המשפטי מפחד להפר את הסטטוס-קוו
ולקבוע עובדות באיזור רגיש פוליטית? על כך
הוא עונה“ :התכנית תועיל לכולם בסופו של

דבר ,גם לפלסטינים .שטפונות המים מסבים
נזקים והראשונים להיפגע הם בדרך כלל
הפלסטינים ,הם לרוב חלשים ופגיעים יותר.
שליטה בשיטפונות בעזרת סכרים בוודאי
תיטיב גם איתם ,מאגרי המים יוכלו לשמש
גם אותם ,וגם הם ייהנו מהמים המחלחלים
לאקוויפר ההר .התכנית לא מזיקה וחבל שהיא
מתעכבת ,אבל אני מאמין שבסופו של דבר
היא תצא לפועל ,כי זאת האמת וסופה לנצח”.
בלי פוליטיקה
הרוח הנושבת באקדמיה הישראלית
והבינלאומית נוטה לרוב שמאלה ,אבל עושה
רושם שבאוניברסיטה העברית בירושלים,
הנטייה חריפה יותר .לאור אירועי התקופה
האחרונה ,כולל זה בו נחשדה מרצה בהשפלת
חיילת במדים ,אני מבררת עם פרופסור
גבירצמן איך מרגיש מתנחל באווירה עוינת.
“אני מרגיש בנוח ,אולי כי אני לא נמצא בהר
הצופים אלא בקמפוס בגבעת רם .העבודה עם
הקולגות שלי היא מקצועית ועניינית ,ואנחנו
חברים ומעריכים בדרך כלל אחד את השני לא
על פי דעותינו אלא לפי מידת המקצועיות”.

פרופסור חיים גבירצמן עם בנו יונתן בנחל
דלבים הזורם
בהזדמנות זו אני מבררת מה דעתו
על התכניות מבית היוצר של הנהלת
האוניברסיטה העברית ללימודי תואר בשפה
האנגלית“ .אני לא מתרגש בכלל ולא מבין על
מה המהומה .לא מדובר בשינוי סדרי עולם,
אף אחד לא מתכוון להפסיק ללמד בעברית.
את התואר הראשון ילמדו בעברית בוודאי,
אבל קורסים מסוימים בתואר השני מתכננים
ללמד באנגלית .זה מייעל את הלימודים.
אנגלית היא שפה בינלאומית ומחקרית .את
עבודת הדוקטורט שלי כתבתי באנגלית .מי
היה נחשף אליה לו כתבתי בעברית? האנגלית
מנגישה את האינטראקציה עם קהילת המדע
הבינלאומית .אנחנו מובילים בעולם בתחום
המים ,אבל איך נוכל להיות אור לגויים ,להציל
את המזרח ממלריה ,להציל חקלאות עולמית,
בלי לדבר את שפתם?
“אני זוכר ימים שהרגשתי נוח פחות באקדמיה”,
אומר פרופסור גבירצמן“ ,אבל אני לא מרגיש
כך היום .אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה ,אלא
במדעים”.
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אבישג חריר

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

על התנשאות ודעה קדומה

מספיק אינטליגנטית כדי להבין שלועגים לי,
מספיק בורה כדי לא להבין למה .חוסר הבנה
חברתית? חוסר הבנה תרבותית? אולי קצת
משניהם?
מצד אחד ,בתור ילדה לא רכשתי כישורים
חברתיים .לכי תצפי מילדה שגדלה במשפחה
ברוכת ילדים ,במצב סוציו-אקונומי נמוך ,שבו
רוב הזמן האמא שוכבת חולה במיטה והאבא
עובד קשה מצאת החמה עד צאת עוד לידה -
שמשהו יתפקד .גם אם היה בבית מוצרי בסיס
כדי להכין אוכל ,לא היה מי שיכין אותו .רוב
הארוחות שלי היו סנדביצ'ים  -גם טוב ,אבל חוסר
התפקוד בבית ילדותי לא מנע ממני להיכבל
לבית בשלשלאות של מטח צרחות ואיומים,
מתוך חרדה של אמא שחשה חוסר שליטה ולכן
רצתה שהילדים יסתגרו איתה בבית .כך שלא
היתה לי הזדמנות לשחק עם חברות ,לא היתה
לי הזדמנות להיחשף לכישורים חברתיים .יצא
שאם אין לחם גם אין חברות.
מצד שני ,גדלתי בחברה שמרנית ,בחוסר זהות,
כי לא השתייכנו לאף זרם .עם מסרים כפולים
ולא עקביים .ובכל זאת ,כשאת גודלת בחברה
חרדית  -את לומדת את השפה שלהם ,את קוד
ההתנהגות שלהם .זה מה שאת מכירה ,אבל לא
מרגישה שייכת ,לא מרגישה חלק מ.
מה קורה כאשר את מחליטה לבחור בדרך
אחרת? בחברה אחרת? זה כאילו הגעת למדינה
אחרת ,עם תרבות שונה לחלוטין ,שאומנם
אומרים בה את אותן מילים ,אך לא מדברים
באותה השפה .קודי התנהגות שונים.
את יכולה להתלבש אותו הדבר  -אבל קולטים
שאת שונה .את יכולה לומר את אותם משפטים
 אך יבינו אותך אחרת .את יכולה לעשות אתאותן מחוות  -אך עדיין תרגישי שעשית משהו
לא בסדר .שילוב של חוסר הבנה חברתית עם
חוסר הבנה תרבותית ועם רצון עז להשתלב,
להשתייך ,כי אף פעם לא הרגשת שייכת.
 6יש”ע שלנו

אז הניסיון להשתלב נתקל בלעג ,בבוז.
לפעמים הם גלויים מאחורי גבך ,במבטים
המתחלפים ,ולפעמים הם סמויים ונראים
בניואנסים הכי קטנים ,בהבעות ובשפת הגוף.
אם יש משהו שהוא רב-תרבותי  -אלו הבעות של
בוז ,ושל לעג ,תמיד הן אותן הבעות ,בכל מקום
ובכל תרבות בקצה הגלובוס ,ומהן את לא יכולה
לברוח .אך התחושה הקשה מכולן ,היא תחושת
ההתנשאות ,שבאה ממקום של בורות ,של דעות
קדומות ,של סטריאוטיפיים אודות האדם העומד
מולך .התנשאות באה ממקום של בורות כי מי
שלא מכיר את הרקע התרבותי השונה שלי ,לא
מבין את מקור צורת הדיבור שלי .לכן הרבה יותר
קל ללעוג מאשר לנסות להבין.
התנשאות באה ממקום של דעות קדומות ,כי
מישהו שמדבר קצת בחוסר ביטחון ,כנראה לא
מספיק אינטליגנטי .אבל לא לכולם היתה ילדות
מאושרת שטיפחה להם את הביטחון.
התנשאות מונעת מהאדם לראות את האדם
שמולו ,באמת .לראות את היתרונות שלו ,את
החסרונות שלו ,את היופי שבו .התנשאות גורמת
לך להפסיד ולאבד אנשים טובים בדרך.
התנשאות זה פחד מהאחר ,מהשונה ממך.
מה שיכול לגרום לך לאבד את ההזדמנות כדי
להכיר אנשים מכל צבעי הקשת.
התנשאות נובעת מתחושת נחיתות ,מה שמביא
את המתנשא על ידי עליונות על האחר לרכך את
תחושות הנחיתות שלו הוא.
אז תחושות ההתנשאות הן קשות ,במיוחד
כשאת מגיעה לחברה שאת בטוחה שהיא
פלורליסטית ,מתקדמת ומקבלת ,ואת מגלה
את הגזענות הסמויה המושרשת בתת המודע,
והיא מתגלה רק לחדי אבחנה בשפת הגוף,
ובמשפטים שנאמרים כאגב.
הניסיון שלי להשתלב ביטל את מי שאני ,עד
שהרגשתי חנוקה .לכן אני מחליטה להיות
נאמנה לעצמי ,להיות מי שאני  -סוג של מישמש

של החוויות הייחודיות בהן התנסיתי.
מתעלמת מתחושות הבוז ,הלעג וההתנשאות.
מנסה להבין את מי שעומד מולי ,ובו זמנית
גורמת לו להכיר אותי ולקבל אותי  -כפי שאני.
גם אם בעל כרחי אני טווס נוצץ ושונה בנוף ,זו מי
שאני ,וזו עובדה.

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל*9248 -
לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

מה יקרה

חוגגים משפחה בבקעת הירדן  /ז’ באדר א’  12בפברואר

אירוע באווירה משפחתית לכל הגילאים :החל מהשעה  16:00הצגת ילדים “סוד מראת הקסם” ,פעילות תנועה
ומחול משפחתית ,פעילות טקוואנדו ,מופע בנות להקת היפ הופ של המתנ”ס .בשעה  18:15סטפן במופע קצבי
וסוחף בליווי רקדנים לכל המשפחה .במרכז הקהילתי .הכניסה חופשית .לפרטים02-9941410 :
אבי נוסבאום באריאל  /ט’ באדר א’  14בפברואר

קרה לכם שהסתכלתם במראה ולא הפסקתם
לצחוק במשך ערב שלם? זה בדיוק מה שיקרה לכם
במופע של אבי נוסבאום :מהילדות ועד ההורות,
מהצבא ועד החתונה  -נוסבאום עוצר בכל התחנות
בחיים שלו (ושלכם) במסע שנון ,אינטליגנטי ומצחיק.
בשעה  20:30בהיכל התרבות .מחיר .₪ 40 :לפרטים
והרשמהwww.tickchak.co.il/3897 :

יאיר יעקובי במיתרים  /ח’ באדר א’  13בפברואר

יאיר יעקובי  -רבע אנדרדוס וחצי הונגרי  -במופע
סטנדאפ על זוגיות ,ילדים ,ורשימות שנגמרות
בלי פאנצ’ .המופע מכיל ליפתית ונחשב לכספי
מעשר .מחיר 20 :ש”ח ברישום מוקדם 30 ,ש”ח
במקום .בשעה  20:30באולם המועצה האזורית
הר חברון ,מיתרים.
לפרטים והרשמהwww.tickchak.co.il/3697 :

חמישי |  14בפברואר

אין דברים
כאלה במרכז

נופי טלמון

יש שחר אמנה

דירות גדולות |  20דקות ממודיעין

צמוד מדד תשומות הבניה 10.18

החל מ 895,000-ש״ח

נופי טלמון הבית שלכם במרכז
פרוייקט איכות
לציבור הדתי לאומי

 45ד׳

לתל אביב

נופי
טלמון
הדור הבא
בטלמון

 20ד׳

443

למודיעין

1
 45ד׳

דירות עם מרפסות וגינות גדולות
לכל דירה |  20דקות ממודיעין
חניה ומחסן

לירושלים

לפרטים התקשרו עכשיו

052-3833889
או חפשו בגוגל ״נופי טלמון״

נופי
טלמון
הדור הבא
בטלמון
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מה קורה?
1
4
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

יין לכל העולם יקב פסגות ,שנבחר לאחרונה
על ידי מגזין  World Financeכיקב הטוב
ביותר בישראל לשנת  ,2018יחל לשווק
יין לעיר הסינית הדרומית גואנגז’ו .בשל
העלייה בביקוש למוצרי איכות בסין בשנים
האחרונות  -ובפרט ליינות מתוצרת זרה,
וכן בשל גודל השוק העצום ,החלו ביקב
פסגות לראות בסין כשוק יעד לשיווק מוצרי
החברה .כחלק מהניסיון לשווק את היינות
בסין ,פנתה החברה לתכנית “כסף חכם” של
מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה,
וזכתה לתמיכה כספית שצמצמה את היקף
ההוצאות הגבוהות הדרושות לפעילויות
שיווק בסין .מלבד לתמיכה כספית ,קיבלה
החברה סיוע וליווי מצד הנספחות הכלכלית
של משרד הכלכלה והתעשייה בעיר גואנגז’ו,
אשר סייעה בחשיפת היקב בפני מפיצים,
קניינים וקהלי יעד רלוונטיים באזור דרום סין.
סמנכ”ל יקב פסגות עומר קורמן“ :העבודה
מול השוק הסיני דורשת סבלנות ומאמץ
רב ,אך כידוע המאמץ משתלם ואנו מקווים
שזוהי רק ההתחלה .כמובן שנמשיך להשקיע
ביין הישראלי בכל פינה בעולם .אין לנו ספק
שהיין הוא השגריר הטוב ביותר עבור מדינת
ישראל כולה”.
עולים ללשם משה בוגי יעלון הגיע השבוע
למפגש תושבים מיוחד ביישוב לשם בשומרון.
לפני המפגש ,ערך יעלון סיור ביישוב ,שאת
אכלוסו ליווה כשר ביטחון .במפגש השתתפו
כ 100-תושבים ,ביניהם אהרון קרוב ,הפצוע
הקשה ביותר במבצע ״עופרת יצוקה״ וכיום
תושב לשם שהגיע להאזין ליעלון שהתעניין
בשיקומו לאחר הפציעה הקשה  . 1יעלון
סיפר לקרוב כי הגיע לבקר אותו בבית
החולים עוד כשהיה מחוסר הכרה מיד

לאחר הפציעה .יעלון אמר בכנס“ :אני שמח
לראות את ההתרחבות והגידול של היישוב.
כשמסתכלים מערבה ורואים את האורות של
גוש דן ניתן להבין את חשיבותו הביטחונית
אסטרטגית של היישוב כאן בפרט ושל
ההתיישבות ביהודה ושומרון בפרט”.
דוברת של ההתיישבות דוברת הפנטגון דנה
וויט מסיימת בימים אלו את תפקידה והגיעה
לביקור בישראל .במסגרת ביקורה ,הגיעה
השבוע וויט לסיור בשילה הקדומה שבבנימין.
“הביקור בשילה הוא הגשמת חלום עבורי.
הכנסייה בה אני מתפללת מדי שבוע נקראת
שילה ובמשך שנים חלמתי להגיע לכאן -
לשילה המקראית”  . 2את הסיור בשילה
הדריכה אליענה פסנטין ממועצה אזורית
מטה בנימין ,שאמרה“ :מדהים לראות כמה
אהבה והערכה יש למדינת ישראל בעולם.
ההתרגשות של וויט היום בסיור בשילה,
החיבור שלה למרחבי התנ”ך כאן בבנימין
מחזקים את ההתישבות שלנו כאן .וייט
הבטיחה לסייע לנו ולהביא לכאן עוד ועוד
אנשים כדי לחבר אותם למה שבאמת קורה”.
וויט“ :כמי שחיה את חייה רוב הזמן בתוך
הפוליטיקה המדינית נדהמתי לגלות כמה
אני לא מכירה ולא מבינה באמת מה קורה
בישראל ,וכמוני יש רבים אחרים שאינם
מבינים .אף פעם לא הבנתי כמה ישראל
קטנה ,כמה קשה להגן עליה .אעשה כל מה
שביכולתי לסייע לישראל”.
אטרקציות בגוש עציון השבוע התקיים סיור
של אגף משאבי אנוש ממשרד התיירות בגוש
עציון .הסיור החל בתצפית מרהיבה במצפור
האלף בהדרכת מנכ”ל תיירות גוש עציון משה
ברוס ,משם המשיכו למרכז מורשת גוש עציון
בו צפו במיצג האור-קולי החדש בכפר עציון
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המספר את סיפור נפילתה והקמתה של
גוש עציון .לאחר מכן ,הם המשיכו לסדנת
לחמים ב”פת במלח” ,טיול טרקטורונים ברחבי
גוש עציון וקינחו בסיור וטעימות יין ביקב גוש
עציון  . 3ראש המועצה האזורית שלמה נאמן
אמר“ :אני מברך על השיתוף הפעולה .חשוב
שמשרדי הממשלה ,וביניהם משרד התיירות,
יראו את יופיו של הגוש ומעבר לכך יכירו את
ההיסטוריה של המקום ויבינו את הפוטנציאל
שלנו .ככל שיותר משרדים יגיעו כך נקבל
דחיפה גדולה יותר לתיירים שייחשפו לגוש
עציון בפרט ולהתיישבות בכלל” .בתוך כך
החלה עמותת התיירות גוש עציון פרויקט
לפיתוח ולהנגשה של סביבת האלון הבודד
– הסמל של גוש עציון .הפרויקט יכלול
הנגשה מלאה לאתר ,הצבת שירותים לטובת
המבקרים ,דגם ענק תלת ממד מרהיב של
גוש עציון ,תאורה ,גידור וקיר הנצחה לזכר
ארבעת היישובים שנפלו לפני קום המדינה.
הפרויקט נעשה בשיתוף משרד התיירות
ומשרד החקלאות.
שמואל בשילה הקדומה בשבוע שעבר
התקיים בשילה הקדומה ערב ההשקה
לספרו החדש של הרב אליעזר קשתיאל -
‘נביאים טובים’ על ספר שמואל א’ המבוסס
על שיעוריו .הרב קשתיאל פתח בדבריו
וסקר כמה קווי אופי בולטים של שמואל
הנביא ,כפי שעולים מן התנ”ך והמקורות . 4
לאחריו ,נשא דברים ד”ר יחיאל לייטר ,בנושא
המחלוקת בדבר בקשת המלוכה בספר
שמואל והשפעתה הדרמטית על ייסודן של
הדמוקרטיות המערביות .עוד נשאו דברים
בערב ההשקה :הרב נתנאל אלישיב והמפכ”ל
לשעבר רוני אלשיך .את הערב ליווה בשירים
הזמר איל כהן.
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