
1  יש”ע שלנו 

לאחיו ה יוסף  בין  המרתק  מפגש 
בקריאת  שנה  בכל  בליבנו  צובט 
הפסוקים: "ויאמר אני יוסף אחיכם 
אשר מכרתם אתי מצרימה ְועתה אל תעצבו 
כי  הנה  אתי  מכרתם  כי  בעיניכם  יחר  ואל 
למחיה שלחני אלוקים לפניכם ... ועתה לא 
אתם שלחתם אתי הנה כי האלוקים". אחרי 
המבוכה והבהלה של האחים, מרגיע אותם 
תוצאת  כי  להם  ואומר  פיוס  בדברי  יוסף 
שלחני",  "למחיה  טובה:  הייתה  המכירה 
ויותר מכך הרי: "לא אתם שלחתם אותי". אך 
נראה שהדברים מורכבים, הרי יוסף מדגיש 
כי  בעינכם  יחר  ואל  תעצבו  'אל  בדבריו: 
ענין  את  יוסף  מדגיש  מדוע  אותי',  מכרתם 

המכירה? אם מדובר בדברי פיוס היה עליו 
להסתיר את זאת ולהדגיש רק את התוצאה 

החיובית שיצאה מכל הסיפור?
בראיית  מבטנו  את  לרומם  שצריך  נראה 
בעניין  כאן  מדובר  שאין  ולראות  הסיפור 
של  בבנייתו  עסוקים  אנו  בלבד.  משפחתי 
לגאולת  היסודות  בהנחת  ישראל,  בית 
יוסף  בן  משיח  ידי  על  בעתיד  ישראל 
בעולם  אותנו  הקורות  לכל  דוד.  בן  ומשיח 
ואלוקית:  אנושית   - כפולה  הסתכלות  יש 
יש  שמעתי".  זו  שתים  אלוקים  דבר  "אחת 
ההיסטוריה  מהלכי  של  הגלוי  הצד  את 
אין  הדברים.  תוצאת  הנסתר,  הצד  את  ויש 
ואנו  המעשי  בצד  מאחריותנו  פטורים  אנו 

על הפרשה - ויגש

כי למחיה שלחנו אלוקים
הרב גבי קדוש
רב גרעין קרית גת מבית 'קרן קהילות'

| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  460
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   48  | תשע"ו  טבת 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
17:16 16:14 חברון 17:18 15:58 ירושלים
17:17 16:15 שכם 17:20 16:17 תל אביב
17:21 16:11 באר שבע 17:17 חיפה 16:07

זמני השבת

ועידת “הארץ” עלתה השבוע 
שאחד  לאחר  לכותרות 
סאיב  הפת”ח  איש  מדובריה, 
את  להוריד  ביקש  עריקאת, 
הבמה  מעל  ישראל  דגל 
אנשי  דיבר.  הוא  שעליה 
כבוד  על  הגנו  לא  “הארץ” 
והחליטו  והמדינה  הדגל 
ולהסיר  בקשתו  את  למלא 
השבוע  מהבמה.  הדגל  את 
בישעמדה – על הדגל והכבוד 

של מדינת ישראל.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

שלנו
460

שלום ביהודה ושומרון
שר הפנים סילבן שלום סייר ביום שלישי האחרון בעיר אריאל ובאתר שילה הקדומה, 

שם נפגש עם ראשי הרשויות ביו"ש וראשי מועצת יש"ע

המשך בעמוד 3

4
מדור

המייסדים
8 הנס המיוחד של שילה הקדומהאליקים העצני יקב לביא2 עסק

שלנו

פתוח

מה 
קורה

מדור
חדש

בית חד משפחתי 113 מ״ר עם אפשרותהחל מ-1,038,000 ₪
להרחבה על מגרש של חצי דונם

חד משפחתי צמוד קרקע מול נוף משכר

כרמי שילה
ך ר ד ל ם  י א צ ו י

65%
משלב א׳
נמכר

המכירה
בעיצומה

20
16

ף 
סו

 ב
וי
צפ

ס 
כלו

תיות כבר החלה האי
ש

ת
ה
ת 

בניי

כרמי שילה

הראל: 052-5665993

בית חד משפחתי 113 מ״ר עם אפשרותהחל מ-1,038,000 ₪
להרחבה על מגרש של חצי דונם

חד משפחתי צמוד קרקע מול נוף משכר

כרמי שילה
ך ר ד ל ם  י א צ ו י

70%
משלב א׳
נמכר

המכירה
להבעיצומה

הח
בר 

בניית התשתיות כ

כרמי שילה

הראל: 052-5665993



יש”ע שלנו  2

הברית  שבארצות  יורק  בניו  התקיימה  השבוע 
כזאת  וועידה  נכון,  לשלום.  “הארץ”  ועידת 
לחץ  לעודד  רצון  על  מראה  בנכר,  שמתקיימת 
וויתורים  שתעשה  כדי  ישראל  על  בינלאומי 
הישראלי  השמאל  עמדת  והצגת  מסוכנים, 
לא  עוד  כנראה  הם  המדינה.  אזרחי  את  כמייצג 

קיבלו את תוצאות הבחירות האחרונות. 
והשמאל  הימין  דוברי  בין  האיזון  לחוסר  מעבר 
בכנס ומעבר לכך שהכנס הציג את עצמו ככנס 
ובתוך כך מאשים את  שבא להביא את השלום 
דיון סביב  עורר הכנס  הממשלה במצב המדיני, 
את  אשרו  “הארץ”  עיתון  אנשי  ישראל.  דגל 
בקשתו של איש הפת”ח סאיב עריקאת להסיר 
להרצות.  אמור  הוא  עליה  מהבימה  ישראל  דגל 
ישראל  דגל  שמבחינתם  החליטו  הכנס  מארגני 
הוא רק תפאורה שאינה מייצגת שום דבר, או כמו 
שאמר מו”ל הארץ עמוס שוקן בתוכניתו של ניב 
“אנחנו לא שמנו את דגל פלסטין  רסקין בגל”צ 
על הבמה כשסאיב עריקאת דיבר. אנחנו ערכנו 
כנס ולא התכוונו לשים דגל על הבמה, לבקשת 
ישראל  דגל  את  שמנו  אנחנו  המדינה  נשיא 

ולבקשת סאיב עריקאת הורדנו".

ניתן להסיק מדבריו של שוקן, שאומר שהם בסך 
עריקאת  שאם  עריקאת,  של  לבקשתו  נענו  הכל 
הרשות  דגל  את  מאחוריו  להציב  מבקש  היה 
הרשות  ודגל  בחיוב  נענה  היה  הוא  הפלסטינית 
היה מונף בוועידת “הארץ”. מלכתחילה לא הייתה 
הרבה  הבמה,  על  המדינה  דגל  את  לשים  חובה 
כנסים מתקיימים ללא דגל ישראל על הבמה. אבל 
כשזו  במיוחד  אותו,  להוריד  אין  הדגל  משהושם 
הדרישה של נציג ארגון שמסית נגד אזרחי ישראל 

ואנשיו מעודדים פגיעה בחיילי צה”ל ומתנחלים. 

בשבילם  היא  העמדתו  או  ישראל  דגל  הורדת 
זכויות  על  נלחם  “הארץ”  עיתון  טכני.  עניין  רק 
הערבים בדבקות שאין שנייה לה, אך מסתבר 
חשוב  עיקרון  לא  הוא  הבמה  על  דגל  שאצלם 
היו  הם  להם  חשוב  היה  הדגל  אם  באמת. 
הבמה  על  אותו  להשאיר  הזכות  על  נלחמים 
על  נלחמים  הם  בה  מידה  באותה  לפחות 

בקשותיו של איש הפת”ח.
מי שמופיע באירוע כזה לא יכול לדרוש הורדת 
את  שמארחת  המדינה  את  שמייצג  הדגל 
חייבים  הועידה  מארגני  גם  מנגד,   – הועידה 
להבין כי הם עיתון במדינת ישראל. מדינה עם 

דגל וסמל. 
ישראלי,  לעיתון  בושה  היא  הדגל  הורדת 
הסימליות  זרה.  במדינה  נעשה  כשזה  בעיקר 
ישראל  במדינת  פגיעה  היא  הדגל  הורדת  של 
להתפלא  לנו  אל  בניה.  ורוצחי  אויביה  מול  אל 
העולם  מרחבי  שונים  גופים  רואים  אנו  כאשר 
אם  כי  ומוצריה,  ישראל  את  מחרימים  אשר 
אז   – ומדינתנו  עצמנו  את  מכבדים  לא  אנחנו 

למה שהם יכבדו?

 עיתון לאנשים שלא חושבים

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
חברות  בעקבות  לביא  יקב  את  להקים  החלטנו 
אמיצה בינינו - אשר בנטולילה מאפרת ויואב גז 
הקודם  העבודה  במקום  נפגשנו  יריחו.  ממצפה 
דרכו  את  התחיל  היקב  יקב.  להקים  והחלטנו 
בייצור יין בוטיק ועבר בעקבות דרישה של לקוחות 
לייצור ליקרים. מלבד היותו מקור הפרנסה שלנו, 
היקב מאפשר לנו להגשים שני חלומות. האחד 
בינלאומית,  ברמה  איכותיים  מוצרים  לייצר  הוא 
ואכן  בפרט,  ושומרון  וביהודה  בכלל  בישראל 
חומרי  וממיטב  פשרות  ללא  מיוצרים  הליקרים 
בליקרים  מתחרים  והם  בשוק,  הנמצאים  הגלם 
מהרמה הגבוהה ביותר בעולם. )יחד עם היותם 
החלום  רובין(.  הרב  בכשרות  למהדרין  כשרים 
תענוג  שגורם  מוצר  לייצר  הוא  שלנו  השני 
אנוש.  לבב  ישמח  וליקר  בבחינת  למשתמש, 
הליקרים שלנו משווקים במאות חנויות בישראל, 

בארה”ב ובמדינות נוספות.
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
אתרים  בין  עציון,  גוש  בלב  נמצא  לביא  יקב 
ירוקים.  ונופים  שופעים  מעיינות  היסטוריים, 
ליקרים  של  מתמחה בייצור  לביא  הבוטיק  יקב 
 LAVIE המותג  את  שזיכו  ויחודיים,  משובחים 
בישראל  כבוד  של  ובמעמד  פרסים,  בשלל 
שונים  טעמים  עשר  ששה  מייצר  היקב  ובעולם. 
המפעל  בחנות  משווקים  חלקם  ליקר,  של 

הם  מהטעמים  חלק  בלבד.  האינטרנט  ובאתר 
יחידים בעולם. הליקרים נחלקים לשלוש קבוצות 
פירות  של  ליקרים  שוקולד,  ליקרי  עיקריות, 
שלנו:  הייחודיים  הטעמים  בין  חלביים.  וליקרים 
אגוז  ליקר  קוקוס,  ליקר  שוקולד-מנטה,  ליקר 
ועוד.  )מרציפן(  שקדים  ליקר  לוז,  מאגוזי  העשוי 
הקלידו   - שלנו  באתר  כולם  את  למצוא  תוכלו 

בגוגל: "יקב לביא". 
היקב גם מזמין אתכם קבוצות ומשפחות לביקור, 
סיפור וטעימות ללא תשלום. הביקור מותאם גם 

לילדים.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

אנחנו באמת אוהבים את כל הליקרים שלנו ואנו 

אחד  שכל  כך  גדולה,  באהבה  אותם  מייצרים 
ימצא את הטעם הייחודי האהוב עליו מקרב שלל 
הטעמים המיוצרים ביקב. אנחנו גאים להציג את 
ליקר הפרימיום שלנו - ליקר “פיגארו” - המיוצר 
מתאנים ששהו באלכוהול שלוש שנים! זהו ליקר 

בעל 40% אחוז אלכוהול וטעם... פשוט גן עדן. 
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

להכיר  שמוכן  כזה  הוא  עלינו  האהוב  הלקוח 
לו את החך  טעמים חדשים, שיאפשר לנו לענג 
ולהפתיע את בלוטות הטעם שלו. אנחנו אוהבים 
לראות את הלקוחות שלנו טועמים את הליקרים, 
אצבעות  מלקקים  פשוט  ואז  שוב  וטועמים 

טבולות בליקר שוקולד איכותי.

עסק שלנו

אשר בנטולילה ויואב גז,
הבעלים של יקב לביא בפארק תעשיות עציון - גוש עציון

yekevlavie@gmail.com 02-9931238

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה, 
www.mati-shay.org.il שומרון והבקעה פתוח

הליקרים מיוצרים ללא פשרות 
וממיטב חומרי הגלם

המערכת

לעיתון  בושה  היא  הדגל  הורדת 
ישראלי, בעיקר כשזה נעשה במדינה 
זרה. הסימליות של הורדת הדגל היא 
פגיעה במדינת ישראל אל מול אויביה 
ורוצחי בניה. אל לנו להתפלא כאשר 
אנו רואים גופים שונים מרחבי העולם 
אשר מחרימים את ישראל ומוצריה, 
כי אם אנחנו לא מכבדים את עצמנו 

ומדינתנו – אז למה שהם יכבדו?
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הצטרפו ל-200 המשפחות שהקימו קהילה דתית, מגוונת וייחודית,
בישוב חדש ויפהפה, 24 דקות מתל אביב.

03-6500505

מחירי לשם 2016מחירי לשם 2015

מדורגים
5 חדרים | דירות גן | דופלקס

בית צמוד קרקע
4 חדרים, 121 מ“ר + גינה

החל מ-1,240,000 ₪החל מ-990,000 ₪

אחרונה  הזדמנות 
לפני עליית המחירים 1.1.2016

המשך דבר תורה מעמוד השער

חייבים להשתדל בכל כוחנו בפעולות לגאולת 
ישראל. מאידך, המבט האלוקי מכוון את כל 
הנגלים  גם  הכלל,  מן  יוצא  ללא  המהלכים, 
ההצלחות  וגם  הכישלונות  גם  הנסתרים,  וגם 
במדרש:  שמובא  וכפי  ישראל.  של  לגאולתם 
"'לכו וראו מפעלות אלוקים נורא עלילה על 
בני אדם': א"ר יהושע בן קרחה אף הנוראות 
מביאם  אתה  בעלילה  עלינו,  מביא  שאתה 
נורא  כי אותו אהב. הוי  ויראו אחיו   ... עלינו 
"כל  הלש[:  שערי  בספר  מובא  וכן  עלילה". 
המאורעות כולם אשר מפורש בתורה סיבתם, 
בגזירה,  רק  הוא  להם  הראשונה  הסיבה  הנה 
והן המאורעות והן הסיבות הם כולם מסתרי 
מאז  אצלו  כבושים  והם  שמו  יתברך  הנהגתו 

ומקדם שהוא מקודם שנברא העולם". 
מקדם  דבר  שכל  בעולם  הקב"ה  הטביע  כך 
אותנו  פותר  לא  זה  עקרון  אך  גאולתנו,  את 
יסוד  את  מניח  הצדיק  יוסף  מאחריות. 
כל  במשך  עמנו  של  הגאולה  על  ההסתכלות 
והמאמץ  ההשתדלות  האחריות,   - הדורות 
ולכן מדגיש את   - ישראל  גאולתם של  למען 
ענין המכירה ומאידך מנחה אותנו לדעת שכל 
מהלך בהיסטוריה מקדם אותנו לגאולתם של 

ישראל.
כתב  תרפ"ט  אחרי מאורעות  זצ"ל,  קוק  הרב 
ַהָּקדֹוׁש  ַהִּזיק  "אֹותֹו  לבצרון':  'שובו  במאמרו 
 ... ְׁשמֹו-ֶׁשל-ָמִׁשיַח  ת  ִמְּקֻדּׁשַ ַהְּגֻאָּלה,  ִמיסֹוד 

ַהּגֹוֵאל ֶׁשִּנְגֶלה ְוִנְכֶסה ְוחֹוֵזר ְוִנְגֶלה. ִּבְׁשִביל ָּכְך 
ֲהֵרינּו רֹוִאים ְּבֶמֶׁשְך ַהַּמֲהָלְך ֶׁשל ְּתִחַּית ָהֻאָּמה 
ֲחִליפֹות  ַהְרֵּבה  ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ַהִּיּשּׁוב  ְוַהְרָחַבת 
ְּבַמֲהַלְך  ְיִריָדה  ָּכל  ַוֲעִלּיֹות.  ִויִרידֹות  ֲעִלּיֹות   -
ַהִּמְפָעל, ֲהֵרי ִהיא ְּבִחיַנת ַהִהְתַּכּסּות ֶׁשל ַהּגֹוֵאל, 
ְּבִחיַנת  ִהיא  ֲהֵרי  ַאֲחֶריָה,  ַהָּבָאה  ֲעִלָּיה  ְוָכל 
בעולם  מאיר  משיח  של  אורו  כן  ִהְתַּגּלּותֹו". 
"ְוָכל  קוק:  הרב  והוסיף  גאולתנו.  את  ומקדם 
ֵמֵראִׁשית  ַהִּיּשּׁוב,  ִסְדֵרי  ֶאת  עֹוֵקב  ֶׁשהּוא  ִמי 
ְצָעָדיו ַעד ַעְכָׁשו, ָיכֹול הּוא ְלַהְראֹות ְּבחּוׁש, ֵאיְך 
ַאַחר-ָּכְך  ִנְצְמָחה  ָסַבְלנּו,  ֲאֶׁשר  ְיִריָדה  ֶׁשִּמָּכל 
ֲעִלָּיה ְוִהְתַּפְּתחּות יֹוֵתר ְּגדֹוָלה, ְוַצַעד ֶׁשל ְּדִליָגה 

ְלטֹוָבה ָיָצא ִמָּכל ַמְׁשֵּבר'. 
בעזרת ה' כאז כן היום.

כי למחיה שלחנו אלוקים
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נולד בגרמניה בשם גאורג  עו”ד אליקים העצני 
עלתה  הבדולח  ליל  לאחר  כחודש  בומבך, 
לשורות  הצטרף   15 בגיל  לישראל,  משפחתו 
נפצע  בירושלים  ובמהלך אחד הקרבות  ההגנה 
קשה. בשנות ה-50 הקים את שורת המתנדבים 
- תנועה שפעלה נגד השחיתות בממסד. לאחר 
הגדול  הצורך  את  הבין  הימים  ששת  מלחמת 
והיה ממקימי קרית ארבע, לשם  שבהתיישבות 
הגיעו ביום בו נטבחו הספורטאים במינכן. בשנות 
תחיה.  מפלגת  של  המזכירות  חבר  היה  ה-90 
)בעז,  ילדים  ארבעה  העצני  וציפורה  לאליקים 
נדב, תמר וישי( חמישה עשר נכדים ושני נינים. 
יוצא  וכך  חלק מהמשפחה נשאר בקרית ארבע 
שגם הדור הבא מצמיח את מפעל ההתיישבות 

האדיר שהקימו הזוג.
בגינת ביתו של אליקים העצני בשכונת החרסינה 
שבקרית ארבע ישנם שלל עצי פרי יפים למראה. 
העצים, צבעם שלכת, עומדים איתנים מול הרוח 
עיר  חברון,  לה  שוכנת  ומאחוריהם  החורפית 
מבחינה  קרובה  כך  כל  מסתתרת.  כמו  האבות, 
הרוח  על  המשפיע  מזערי,  מרחק  ממש  פיזית, 
של אנשי הקריה אשר קרובים לעיר בה קבורים 
האבות, העיר אליה הגיעו המרגלים כלב ויהושע, 
ואשר  ממלכתו  את  הקים  המלך  דוד  בה  העיר 
השאירו  אשר  רבים  היסטוריים  אירועים  ידעה 
של  בביתם  בכדי,  לא  היהודי.  העם  על  חותמם 
אליקים וציפורה העצני תלוי ציור ענק עם דמותו 
אותו  על  איתם  יחד  צופה  כמעין  המלך  דוד  של 

הנוף המשתקף.
בידינו  שחברון  כששמעתי  הקרבות  בזמן  “עוד 
אמרתי לאשתי - אני הולך לחברון. לא הייתי הולך 
היה  הזה  המקום  איתי.  באה  הייתה  לא  היא  אם 
סלעי  מהם  הבנתי  לא  פעם  אף  אני  נורא,  מדבר 
מגור, זהו סלע כזה ענקי שאתה לא מבין איך יפוצצו 
אותו וזה מה שחיכה לנו פה. הגענו לקריית ארבע 
ב-5 בספטמבר 1972 היום של טבח הספורטאים 

במינכן, גרנו שם 13 שנה ואז עברנו לחרסינה”.
בעיר   ,1926 בשנת  בגרמניה  נולד  העצני  אליקים 
רהיטים,  למכירת  עסק  להוריו  היה  נולד  בה  קיל 
אך ברבות השנים, כאשר המפלגה הנאצית עלתה 
לשלטון, אסרו הנאצים לקנות אצל היהודים. מהר 
כחודש   ,1938 בדצמבר  וכך  החמיר  המצב  מאוד 
לאחר ליל הבדולח, עלתה המשפחה לארץ ישראל.

עלה  היטלר  א’  לכיתה  נכנסתי  שבה  “בשנה 
וצריך  מפקד  היה  בוקר  שכל  זוכר  אני  לשלטון. 
היה לעמוד דום עם תנועת מועל היד, לשיר את 
ההמנון הגרמני וההמנון הנאצי. אני עד היום יודע 
כמה  גם  היו  לזה,  בנוסף  פה.  בעל  שניהם  את 
פעמים שהיטלר הגיע לעיר שלנו וכל הכיתה יצאה 
לעמוד לפני המדרכה להצדיע לו. אני לא יכולתי 
להגיד שאני לא בא. אחר כך לימדו את תורת הגזע 
ולימדו שהיהודים הם כאלה וכאלה והצביעו עליי”.

כמה שנים לאחר שעלו לארץ, כאשר היה רק בן 
15, הצטרף העצני להגנה. בכ”ט בנובמבר 1947 
“ב-25 במאי נפצעתי  גויס למלחמה שבה נפצע. 
קשה מאוד, זה היה בקרב בירושלים, ואני חטפתי 

אשר  פגיעה  אותה  אינץ”,  שלושה  מרגמה  פגז 
הביאה לשיקום שארך כשנה וחצי ועבר בעשרה 

בתי חולים שונים ברחבי הארץ. 
מה גורם לך, כאחד שהיה חלק מהממסד לפנות 

הצידה ולעסוק בהתיישבות?
משקע.  בי  הותיר  בגרמניה  שלי  האישי  “הסיפור 
‘שורת  לו  שקראו  ספר  בית  לי  היה  לזה,  בנוסף 
המתנדבים’ שם למדתי שאסור לסמוך על השלטון”.

ידי  על  שנוסדה  תנועה  הייתה  המתנדבים  שורת 
אליקים העצני וחנן רפפורט בשנות ה-50 שקמה 
ובהמשך  חברתיות  בעוולות  להילחם  במטרה 

נלחמה גם נגד שחיתות שלטונית.
“כדי להעריך את מה שקרה בארץ צריך לזכור את 
אחרי  רק  הכיפורים,  יום  ששמה  הדרכים  פרשת 
מלחמת יום הכיפורים החלו לשאול שאלות. לפני 
כן, מה שנכתב ומה שנגזר זה מה שעושים. בשורת 
השלטון,  של  היד  אוזלת  את  למדתי  המתנדבים 
מלחמת  לאחר  כבר  הפנימית.  השחיתות  את 
ששת הימים אמרתי לעצמי שייתכן שאחרי נפילת 
הפיקדון היקר הזה לידיהם, אולי הם לא ידעו איך 
הצדדים,  מכל  ללחצים  נתונה  המדינה  בו.  לנהוג 
והצ’אנס הבא שלנו זה לחכות עוד 2000 שנה, לכן 
צריך להחזיק את זה בידיים שלנו ולא לסמוך על 

האחר. הפירוש: ללכת ולשבת שם”. 
שאחרי  ימים  באותם  ההרגשה  הייתה  מה 

מלחמת ששת הימים?
“כשנפל לידינו האוצר הכי יקר שעם ישראל חלם 
יהודה  ההיסטורית,  ירושלים  שנה,   2000 עליו 
הממשלה   - האמיתית  ישראל  ארץ   - ושומרון 
אשכול  לוי  הזאת.  המתנה  את  לקבל  ששה  לא 
ניגע  לא  ואנחנו  בנו  תיגע  אל  חוסיין:  למלך  שלח 
בכם, אנחנו לא רוצים כלום. כאילו הם כפו עלינו 
זהב.  של  ירושלים  את  עלינו  כפו  המלחמה.  את 

עצמנו  את  מצאנו  ואנחנו  חברון  את  עלינו  כפו 
ידעו איך מתמודדים עם  ולא  עם זה. היה משבר 
לא  אתה  כי  אותך  מאמלל  אוצר  לפעמים  זה, 
יודע להתמודד איתו, כמו עכשיו עם הגז. היה פה 
שכביכול  אידאולוגית  תנועה  של  רעיוני  משבר 
הגיעה לסוף דרכה מבחינת ציונות, יש מדינה, יש 
לבוא.  שרוצה  למי  פתוחה  המדינה  יהודי,  מרכז 
אבל למדינה הציונית, לא ראו המשך. ואז התברר 
שהיה לעם הזה איזה אוצר חבוי ולא ידוע לו עצמו 

של כוחות התחדשות”.
כשהתחלתם לחשוב על מקומות להתיישב, מה 

היה המקום הראשון אליו רציתם להגיע? 
היה  זה  כי  עציון  בגוש  התחלנו  באמת  כל  קודם 
פעיל  הייתי  העם.  של  בזיכרון  טרי  הכי  הדבר 
יחד עם הגרעין של אנשי גוש עציון בראשות חנן 
פורת, הייתי פעיל קודם כל להחזרת הגוש. אחרי 
לפה,  הגענו  עציון  כפר  את  אישרה  שהממשלה 
עם כל הזיכרונות שהיו מתרפ”ט. עכשיו זה אנחנו, 
מהרגע  לחברון  ללכת  חיפשתי  אני  בריטים.  אין 
רק  יכולתי  לחברון  העלייה  את  לממש  הראשון, 
ולא  גן  ברמת  משרד  לי  שהיה  מכיוון  ב-1972, 
יכולתי לעזוב. היינו באים לבקר בממשל, הממשל 
ישב אז בחברון במבצר משטרתי גדול, ‘האימארה’, 
בארץ.  גדול  הכי  אולי  כזאת,  מצודה  כמו  שהיה 

לימים צה”ל פוצץ את המקום”.
האם לדעתך ניתן לראות את ההשפעה של מה 

שעשיתם אז על מה שמתרחש כיום? 
להתיישב,  שבאו  אלו  אותם  האלו,  הדיביזיות 
קבעו את גורל עם ישראל. מפני שאם לא הייתה 
הייתה  איפה  היום?  היינו  איפה  הזו  ההתיישבות 
זה  התיכון?  המזרח  היה  איפה  היום?  המדינה 
משפיע על כל המזרח התיכון. לפי ארה”ב הדבר 

מדור
המייסדים

ראיון עם אליקים העצני

// חן גלעד

המשך בעמוד 6

לקראת שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל



5  יש”ע שלנו 

אירוע
ישראלי

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, ונבקש לזהות את 
האירוע ומתי התרחש. 

את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 
 .Hasbarayesha@gmail.com :או למייל

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
פתרון החידה מהשבוע שעבר: ראש ממשלת ישראל, לוי אשכול, בעזרת 

אשתו מרים, מדליקים נר ראשון של חנוכה בביתם, דצמבר 1965.

זהו את האירוע שבתמונה

דירת 5 חדרים מרווחת 
מחסן | חניה | מרפסת עם נוף מדהים!

נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש 
נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל אחד יכול. 

אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה חמה בישוב טלמון שיש בו הכול.

טלמון מודיעין

45 ד’15 ד’ 50 ד’

ירושליםתל אביב

www.nofeytalmon.co.il
לפרטים: צורי 052-3833889

פחות
 ממיליון ₪

בישוב טלמון 
בפרוייקט נופי טלמון  |  15 ד' ממודיעין 

מגוון דירות 
נוספות 

בפרוייקט

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י
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מיכל בראל
ישתבח הבורא. ב"ה שיתחזק עוד וחבריו 

בבריאות הגוף והנפש.

Eyal Karavani
מגיני הארץ, ה' ישמרכם מכל רע!

רחל חיון
איזה כיף לראות. החלמה מהירה לכל הפצועים 

והחולים. אמן.

ישראל
שלי

ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות148,237 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 11 לדצמבר

אהבתי · הגב · שתף

1,825 אנשים  אוהבים את זה.

509

מרגש עד דמעות:
יובל אפל, החייל שנפצע אנוש בפיגוע דריסה לפני כ- 4 חודשים, 

חוזר לחבריו לגדוד להדלקת נרות חנוכה.
חנוכה שמח יובל, חג שמח חברים יקרים!

דרך 17-4 והעולם שותק 
ישראל שלי

עושים ציונות

nadav@myesha.org.il 052-5665052 עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: חן-לי פינצ'בסקי, מיכל אביאור, מירי צחי, עיריית אריאל, מנהלת מערת המכפלה  
 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לא חושב שמדינת  אני  זה ההתנחלויות.  הראשון 
חושב  לא  אני  מעמד.  מחזיקה  הייתה  ישראל 
שהמדינה הקטנטונת הזאת הייתה ממשיכה. היה 
זמן  כמה  אביב.  תל  על  לוחץ  שהיה  דעא”ש  פה 

הייתה תל אביב מחזיקה מעמד?”.
לאחר מלחמת ששת הימים התחילה לקום תנועה 
חדשה שעוררה בעם ישראל את הציונות החדשה. 
הציונות  היא  היא  ההתיישבות  העצני,  של  לדבריו 
השטח,  פני  על  שניראה  מה  שלפי  רק  החדשה. 
לא מרגיש הזדהות עם  בציון  היושב  חלק מהעם 
שיש  בכך  טמון  לדבריו  ההבדל  הזה.  המפעל 

הבדל תהומי בין הציונות של לפני הקמת המדינה, 
היו  אז  אם  המדינה.  הקמת  אחרי  של  לציונות 
סופרים ומשוררים וגיבוי מלא - כיום אלו שבוחרים 
ללכת ולהתיישב הולכים לבדם בלי שום רוח גבית.

“הרי בדרך כלל אם יש צד מוחשך יש גם צד מואר, 
פה אין שום צד מואר. אתה רק מתגונן ואתה לא 
רוצה כבר שיהללו אותך ולא שישירו לך שירים. תן 
זוממים  לי רק לחיות. אנחנו כבר מאושרים שלא 
מרצון  זה  אם  בין  בזה.  מסתפקים  אותנו.  לעקור 
רע של השלטונות ובין אם זה שהם מפחדים מכל 

העולם ומהשמאל, ובכלל, מהביקורת הפנימית”.

מה אנחנו יכולים לעשות כיום למען ההתיישבות?
לגישה  לחזור  שצריך  הנמנע  מן  ולא  “התיישבות. 
השמרים,  על  קפיאה  מידי  יותר  יש  לוחמנית, 
ההתיישבות.  את  לחדש  למען  הכל  התברגנות. 
ההקפאה היא סם המוות והערבים תפסו את זה. גם 
האמריקאים, השמאלנים. הקפאה זה מוות. ילד שלא 
צומח, הופך להיות בעל מום ועלול לגמור את החיים 
שרוצה  אורגניזם  הוא  ישוב  כל  לצמוח.  מוכרחים   -
לצמוח. צמיחתו חונקת את המדינה הפלסטינית. זה 
המערכה של העם היהודי - ההתנחלויות. והמלחמה 

היא האם הם יקפאו או יגדלו”. 

המשך מעמוד 4 ראיון עם אליקים העצני



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה
ח'   / עציון  גוש  במתנ"ס  אהבה"  של  "קערות  המופע 

20 בדצמבר בטבת 
מופע תיאטרלי-מוסיקלי בו יוצאת מיכל פרץ למסע בעקבות 
ובסופו סוגרת איתה מעגל.  ז"ל,  אימה, המשוררת טניה הדר 
ושרה  ויוצרת, הלחינה משיריה של האם  זמרת  יצחקי,  ליאת 

אותם לאורך המופע. להזמנות כרטיסים: 072-2657991

23 בדצמבר  יום סיור לזכר רחבעם זאבי הי”ד בבקעת הירדן / י”א בטבת 
הצטרפו ליום סיורים חוויתי ומיוחד לזכרו של רחבעם זאבי הי"ד בחבלי הארץ הפוריים של בקעת הירדן. בין המקומות בהם נבקר: 
מצפה יריחו, מעברות הירדן, הר הסרטבא וביקור במצפור החדש, אנדרטת הבקעה וסיום בטקס ממלכתי בהשתתפות אישי ציבור 

לזכרו של האלוף, השר אחבעם זאבי הי"ד. מחיר: 70 ₪ לפרטים והרשמה: "משקפת" 1-700-700-945

20 בדצמבר בית מדרש בבית חוגלה / ח’ בטבת 
באווירה  עיון  ליום  אתכם  מזמינים  יריחו  ומורשת  תרבות 
ישראלית בין השעות 17:00 ל-20:00. הרב ד"ר אברהם בלס 
ידבר על מחשבת התלמוד הירושלמי וד"ר חגי בן ארצי ילמד 

את ספר אורות של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. 
www.jewishjericho.org.il 052-8699300 :לפרטים

ראשון | 20 בדצמבר

החזן יצחק מאיר הלפגוט
החזן שי אברמסון  | הזמר חנן יובל
יום שני ט"ז בטבת תשע״ו, 28.12 היכל התרבות תל אביב, 20:00

תזמורת סימפונט רעננה ומקהלת החזנים "יובל"
עם

מאירהכשהנשמה

של להולדתו  שנה   150 לציון 
יצחק הרב אברהם 

הכהן קוק זצ"ל

בית הרב קוק מציג:

מנהל מוסיקאלי ומנצח: ד״ר מרדכי סובול

* שינויים אפשרייםלהזמנת כרטיסים: בית הרב טל' 02-623-2560

סדרת
החזנות

היוקרתית
והטובה
בעולם

לקבוצות תושבי יש״עמחירים מיוחדיםמפעלי ׳בית הרב׳ההכנסות לטובת

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית



יש”ע שלנו  8

מתוך  הצעירים  בישובים  אור  מוסיפים  אמנה 
הרבה  בעשיה  הציבור  כלל  את  לשתף  רצון 
תנועת  בישובי  השנה  כל  במהלך  שמתרחשת 
אירועים  שמונה  החג  במהלך  הופקו  'אמנה', 
ושומרון:  יהודה  ברחבי  צעירים  ישובים  בשמונה 
מגדלים, נופי נחמיה, ישוב הדעת, מצפה דני, איבי 
ועשהאל. הישובים  יאיר  פני קדם, מצפה  הנחל, 
וכן  רב  ממרחק  מהסביבה,  תושבים  ארחו 
מתעניינים בקליטה, בסדרה ארוכה של אירועים 
נרות  הדלקת  מלבד  אור.  לכולם  שהוסיפו 
למשתתפים  ושי  סופגניות  חלוקת   , 1 החנוכה 
לילדים,  תיאטרון  הצעירים  בישובים  התארחו 
וביני  "אקווליה"  להקת  וקסמים,  אש  מופעי 

לנדאו ועוד ארועים מאירים ומשמחים. 
עיתונאים   25 של  משלחת  הקסומה  שילה 
בבנימין  התארחה  הלטינית  אמריקה  ממדינות 
המועצה  של  חו"ל  הסברת  רכזת  של  בהדרכתה 
מירי מעוז-עובדיה. המשלחת, באירוח משרד החוץ 
והמכון הבינלאומי למנהיגות, הגיעה לסיור הסברה 
בבנימין עם ציפייה מיוחדת לקראת הביקור בשילה 
הקדומה וזאת, מכיוון שבזיכרונם נחקק שבשילה 
הקודמים  הביקורים  שבשני  לאחר  ניסים.  קורים 
מהמשלחת  עיתונאיות  זכו  דומות  משלחות  של 
המשלחת  חברי  ציפייה.  של  שנים  לאחר  לילד 
יחסו את זה למסורת התנכית על תפילת חנה לבן 
שהייתה במשכן שילה. הפעם אף אחד לא וויתר, 
וכל המשלחת ירדה כאיש אחד להתפלל בדבקות 

. 2 רבה באתר המשכן 
שבת עם היו”ר יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין הגיע 
, יחד  3 לשבת בלתי נשכחת בקרית ארבע חברון 
עם רבה של צפת הרב שמואל אליהו שליט"א והגב' 

השתתפו  הקריה  מתושבי  מאות  מורנו.  מאיה 
חגיגית  נרות  בהדלקת  שהחלו  השבת  באירועי 
המוני,  טיש  עם  שבת  עונג  המכפלה,  במערת 
קידושא רבא קהילתי ועוד. את השבת הוביל ראש 
שסיכם  לוינגר  מלאכי  חברון  ארבע  קרית  מועצת 
לי  חידדה  רק  הזו  המרגשת  "השבת  החוויה:  את 
איזו זכות היא להיות חלק מקהילה עוצמתית שבלי 
היסוס ותהיות עומדת יחד מול כל אתגר. השותפות 
בחוויות  והן  ושכול  כאב  ברגעי  הן  כאן  הציבור  של 

מחזקות כמו השבת היא מדהימה". 
בעיר  נפתח  חדיש  רופאי  מוקד  שלימה  רפואה 
אריאל, המספק לתושבי האזור את כל השירותים 
תחת  הפועל  המוקד,   . 4 החיוניים  הרפואיים 
חברת ביקור רופא, מציע שירותי רפואה דחופה 
לחדר  מיותרת  בהגעה  הצורך  את  מונע  ובכך 
השומרון,  תושבי  עם  יחד  אריאל  תושבי  המיון. 
בנימין ובקעת הירדן יוכלו ליהנות מעתה משירותי 
בריאות מתקדמים ומטיפול של מיטב הרופאים, 
החולים  קופות  מרפאות  בהן  הלילה  בשעות 
אריאל  עיריית  ראש  קצר.  המתנה  ובזמן  סגורות 
אלי שבירו אמר: "מדובר ביום חג לעיר ולשומרון 
ליהנות  יכולים  האזור  תושבי  גם  מהיום  כולו. 
משירותי רפואה מתקדמים כמו כל תושב בארץ". 
שומרון  האזורית  המועצה  ארבעים  חוגגים 
ומדרשת שומרון הדליקו יחד נר שמיני של חנוכה 
בתחנת הרכבת סבסטיה וציינו 40 שנים לעלייה 
קדום  הסכם  את  שהולידה  לאתר  ההיסטורית 
בין  בשומרון.  ההתיישבות  דלת  את  פתחה  ובכך 
הרב  המועצה  רב  פליקס,  מנחם  הרב  הנוכחים: 
המתחדשת  חומש  ישיבת  ראש  לבנון,  יצחק 
המועצה  ראש  וייס,  דניאלה  כהן,  אלישמע  הרב 

ואישי  זוהר  מיקי  ח"כ  דגן,  יוסי  שומרון  האזורית 
ציבור בכירים נוספים. דגן אמר באירוע כי "הגענו 
לכאן בנר שמיני, רבני השומרון, תושבי השומרון 

ואזרחים מכל הארץ. אנחנו כאן, עם ישראל חי".
שמיני  נר  השבוע,  ראשון  ביום  לחיילים  מודים 
סופגניות  לחלק  הליכוד  צעירי  יצאו  חנוכה,  של 
צה"ל  ובעמדות  במוצבים  לחיילים  וממתקים 
ידם  את  לחזק  במטרה  עציון  ובגוש  בשומרון 
באזורים  שירותם  את  במעט  ולו  להם  ולהמתיק 
כי  אמר  שאין  דוד  הליכוד,  צעירי  יו"ר   . 5 אלו 
"צעירי הליכוד פועלים בכל מקום לחזק את חיילי 
וכוחות הביטחון המגנים בגופם על אזרחי  צה״ל 
ישראל. המעט שאנחנו יכולים לעשות זה לחמם 
עם  ביו״ש  המשרתים  החיילים  של  ליבם  את 

צ׳ופרים מתוקים".

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?
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הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 


