עושים שכונה |

המדור שימצא לכם אופציית מגורים
מתאימה ברחבי הארץ

יקיר

ביקור בית

התושבים ביקיר נהנים ממערכת חינוך ענפה ושירותים
מגוונים — וזו כנראה הסיבה לכך שהדור הצעיר מצביע
ברגליים ובוחר להישאר ביישוב ולהקים בו את ביתו.
מוצא חן בעיניכם? חכו להרחבה
טלי פרקש
היישוב יקיר בשומרון הוא סיפור התנחלות
אמיתי .הוא הוקם בשנת  '81במטרה ליישב
יהודים באזור ,שעד אז נחשב למרחב שומם
יחסית .מאז הספיקה המפה להתמלא ,ועם זאת
המקום נותר יפהפה ,בראשיתי ושופע מוקדי
טיולים ומצפורים.
היישוב מונה כ– 325משפחות ,רבות מהן של
בנים ממשיכים — תופעה המייחדת את היישוב.
ביקיר יש גם יותר ממשפחה אחת עם דור
שלישי של "יקירים גאים".

בלי פיצולים
הפרופיל הסוציו–אקונומי של היישוב הוא
בינוני פלוס ,ומרבית תושביו עובדים באזור
המרכז .יקיר מוגדר כ"כפר שיתופי" ואפשר
למצוא בו את כל המנעד הדתי המוכר.
לדברי התושבים הם אינם "בודקים בציציות"
את הבאים והיישוב אינו מוגדר כתורני במכוון,
זאת מתוך רצון לקלוט את כולם ,מכל קצות
הקשת הדתית.
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נדל"ן

יפה ,וביישוב יש מעון המאכלס 100
תינוקות ופעוטות ,בקבוצות קטנות.
ישנם לא פחות משישה גני ילדים
ועוד שניים נמצאים בבנייה
וצפויים להתאכלס כבר בשנה
הבאה .ביקיר גם בית ספר אזורי
שבו לומדים תלמידי היישוב
והאזור עד כיתה ו' ,בכיתות
נפרדות .בהמשך פונים הבנים
בעיקר לישיבה התיכונית בקרני
שומרון ,וגם הבנות לא מרחיקות
ונחלקות בין אולפנת "להבה"
בקדומים לבין "צביה" שברבבה.
החינוך הבלתי פורמלי במקום
משלב כ– 20חוגים שונים לילדים
ולמבוגרים לצד נציגות מכובדת
ותוססת של סניפי "בני עקיבא"
ו"עוז" .יש גם מועדון נוער חדש,
"בית גלעד" ,על שם הנער גלעד
שטיגליץ מהיישוב שנרצח בפיגוע
באיתמר .המועדון כולל הכל
מכל כל עבור מתבגרי היישוב .לצורך בילויים
קופצים התושבים לאריאל או לפתח תקווה,
מרחק  20דקות נסיעה מהיישוב.
ביישוב ועדת קבלה ,אך דרישותיה צנועות:
מילוי שאלון וראיון אישי.

תג מחיר
הקהילתיות ביישוב היא בהחלט צד דומיננטי,
עד כדי כך שקיים בו רק בית כנסת אחד .אבל,
וזה אבל משמעותי ,מתקיימים בו לא פחות
מארבעה מניינים שונים :אשכנזי ,ספרדי ,תימני
ו"מניין נוער" .מאז שהוקם המניין אמנם בגרו
הנערים ,אך עם זאת הקסם של "נוסח קרליבך"
היה ונותר.
הסיבה להסדר המיוחד הזה ,מסבירים התושבים,
היא הרצון לשמר עד כמה שאפשר את הקהילה
כיחידה אחת ,ולכן הקידושים נערכים במשותף
והקהילתיות בבית הכנסת מורגשת .ציפור קטנה
לחשה לנו שהעניינים מתחילים להיות מאוד
צפופים ,אך בינתיים התושבים נמנעים מפיצול
של המניינים לבתי כנסת שונים.

הבן יקיר לי
על אף היותו יישוב קטן יחסית ,יקיר מציע
שירותי תושב נדיבים :סניף של קופת חולים
לאומית ,מגרשי כדורגל וכדורסל ועסקים קטנים
במגוון תחומים .תחום החינוך המקומי מפותח

| גיליון  | 88ח' בטבת תשעג | 21.12.2012

המחירים ביקיר יכולים היו להיות מאוד
אטרקטיביים ,אך כרגע אפילו מחסן
להשכרה אין בנמצא .לא פחות מ–80
משפחות מאכלסות את הקרוואנים להשכרה
של היישוב ואת יחידות הדיור ,והמצב נכון
לעכשיו הוא של "כל העמדות תפוסות".
בתקופה הקרובה מתוכננות להיבנות
על ידי "בר אמנה"  17יחידות דיור,
הכוללות כל אחת בית על שטח של כ–110
מטר מרובע .היחידות כולן מתוכננות
להימכר בשיווק פנימי ,על מנת להקל על
מצוקת השוכרים ביישוב.
עם זאת ,אל תאמרו נואש :פרויקט
נוסף של  150יחידות דיור גם הוא בקנה.
הפרויקט יכיל תמהיל של בתים על מגרש
בודד לצד דו משפחתיים ,ואנשי ועד
היישוב עסוקים כעת בבחירת הדגמים
הסופיים .הפרויקט ,כך נאמר לנו ,ייצא
לשיווק במהלך השנה הקרובה.

| נעמה רוזן קרייף
לגברים ונשים בכל יום .פעמיים בשנה מתקיים
אירוע לימוד תורה לכל היישוב שנקרא "בר–בי–
רב דחד יומא" .פעם בשנה הגברים של היישוב
אורזים את עצמם ו־ 120ק"ג בשר ויוצאים ליום
וחצי של גיבוש בשטח .לנשים לצערנו עוד אין
יום כזה ,אבל מי יודע ,אולי בעתיד.

טוב שכן טוב
קיימים מספר גמ"חים ביישוב :גמ"ח יולדות
שבמסגרתו כל יולדת מקבלת אוכל למשך שבוע
לפחות ,גם אם חזרה מחודש אצל אמא .אחת
מהוועדות החברתיות ביישוב היא ועדת פנים
שדואגת לקבלת פנים חמה למשפחות חדשות,
הכוללת שלט לבית ,ארוחה או עוגה" .שווה
להיות חדשים אצלנו" ,אומרים בני הזוג .בנוסף
לכך ,מקובלות מאוד סעודות שבת משותפות.

פרנסה
אלחנן סטודנט לפוליטיקה ותקשורת ,מעיין
עובדת כמנהלת לקוחות בבנק מזרחי טפחות.

הבית שלנו
על הכוונת :משפחת סבתי ,יקיר
נוכחים :אלחנן ( ,)28במקור
מקריית שמונה ,מעיין ( ,)23במקור
מפתח תקווה ,שחר (בן שנה)

קצת עלינו
אלחנן ומעיין הכירו בקריית שמונה .מעיין
עשתה בעיר שירות לאומי ואלחנן בדיוק חזר
לקריה לאחר שלוש שנות מגורים בירושלים.
אחרי שנה האהבה פרחה והשניים החליטו
להתחתן .חלוקת העבודה לאחר הנישואין
הייתה די ברורה — מכיוון שאלחנן חולה ניקיון
הוא האחראי על עבודות הבית והבישולים.
למעיין נותר החלק של גידול וחינוך הילדים.

על היישוב
היישוב יקיר נוסד בחורף  1981ושוכן סמוך לעיר
אריאל .כיום מתגוררות בו  325משפחות .שמו
של היישוב לקוח מספר ירמיהו ,מהפסוק "הבן
יקיר לי אפרים" ,שכן היישוב נמצא בנחלת
שבט אפרים.

מי ומי
היישוב מוגדר כדתי באופיו וניתן למצוא בו
את כל גוני הקשת הדתית–לאומית .התושבים
עובדים במקצועות חופשיים ,החל מעובדי

מפעל ,דרך עורכי דין וכלכלנים ועד פרופסורים.
רובם הגדול החלו את דרכם בשומרון
כסטודנטים במרכז האוניברסיטאי באריאל.

מקום בילוי מועדף
אלחנן קרניבור רציני .מעיין פחות .בדרך כלל
ייצאו למסעדת ביסטרו  56בהרצליה על הים,
שם יזמין אלחנן אנטרקוט .מעיין מעדיפה
מסעדות חלביות ואם תצליח לסחוב לשם את
אלחנן הוא יזמין דג.

חוק חינוך חובה
ביישוב יש שישה גנים ובהמשך השנה ייבנו עוד
שניים .כמו כן קיים בית ספר אזורי שמשרת
את כלל תושבי האזור .בגיל תיכון רוב הבנים
הולכים ללמוד בישיבת השומרון והבנות
באולפנת קדומים או ברבבה.

הנוער לאן
תחום הנוער מפותח ביישוב .הנוער מעורב בחיי
היום–יום ובעיקר באירועים שנתיים ,ויש מועדון
איכותי שמטופח על ידם .ביישוב קיים סניף בני
עקיבא פעיל ,ולילדים הצעירים יותר — תנועת
"עוז".

צוות הווי
חיי הקהילה עשירים ומגוונים .יש חוגים

הבית שכור .גודלו  65מ"ר 3 ,חדרים ,וכתום
הוא הצבע השולט בו .המרפסת משותפת להם
ולשכנים ,ומשמשת כמקום מפגש לשאר החברים
ביישוב .בשבתות קיץ יעשו קידוש בחוץ ,ובערבי
השבוע מתכנסים כמה מהחברים ויושבים לשיחת
פרלמנט" .המנגל שבחוץ עובד שעות נוספות,
ויעידו השכנים על ארוחות השחיתות שהולכות
כאן" ,מוסיף אלחנן" .למרות שהבית אינו שלנו,
אנחנו מרגישים בו הכי בבית שאפשר".

למה דווקא?
"חיפשנו מקום לגור בו לאחר החתונה ושמענו
מחברים שיקיר הוא יישוב שיהיה נעים לגור בו,
ולגדל ילדים בסביבה מגובשת ותומכת.
כשהגענו ,החברה בת גילנו הייתה דלילה למדי.
כיום היישוב גדל ,החברה הצעירה כאן מאוד
מגובשת ואנחנו מבלים ביחד בפורים ,בחנוכה,
בשמחת תורה ובטיולים משותפים".

דברו במספרים
 .9.5או כמו שאמר המשורר" :אין מקום אחר".
הם לא רוצים לשנות כלום .טוב ,נו ,אולי
שיתחילו לבנות .בקיצור ,תבואו.
משפחות המעוניינות להשתתף במדור
מוזמנות ליצור קשר במייל:

motzash.bikur@gmail.com
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