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למרות המצב הבטחוני הקשה 
ושומרון  יהודה   - במדינה 
ולגדול.  לצמוח  ממשיכה 
ועדכניים  חדשים  נתונים 
לנו  מספרים   2015 לשנת 
יחסית  גבוה,  גידול  קצב  על 
באוכלוסיית  המדינה,  לשאר 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
החדשים  בנתונים  התבוננות 
של השנה החולפת מספקים 
הנוגע  בכל  אופטימיות 
השבוע  ההתיישבות.  לעתיד 
הנתונים  ניתוח   – בישעמדה 
החדשים של אוכלוסיית יו"ש.
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ספר  את  מסיימים  אנו  זו  שבת 
בספר  פקודי.  פרשת  עם  שמות 
נשגבים  אירועים  על  מסופר  שמות 
ובניית  כיציאת מצרים, מתן תורה  ומכוננים 
המשכן. הנצי”ב בפירושו על התורה מדגיש 
תשומת  בהפניית  זה  ספר  של  חשיבותו  את 
“חומש  בשם  גם  קרוי  שהספר  לכך  ליבנו 
שני”, והינו חלק שני המהווה המשך לסיפור 

הבריאה. 
ניתן  הבריאה  בסיפורי  להתבונן  בבואנו 
בין  החיבור  רעיון  בהם  שזור  כי  לראות 
נאמר:  הבריאה  של  בתחילתה  לאשתו.  איש 
“ויאמר ה’ אלקים לא טוב היות האדם לבדו 
איש  “וילך  ובהמשך:  כנגדו”,  עזר  לו  אעשה 
גם  כי  ויתכן  לוי”,  בת  את  ויקח  לוי  מבית 

כפי  ספר שמות  בסיומו של  זה  חיבור  רמוז 
הזוגיות  שרעיון  רק  ולא  בהמשך.  שיבואר 
בא לידי ביטוי בהיווצרות הבריאה, אלא הם 
עצמה  הבריאה  של  לתחילתה  הושוו  אפילו 
ותכליתה – שהרי מברכים בברכת הנישואין: 
אינה  זו  ברכה  לכבודו”.  ברא  “...שהכל 
מופיעה בכל שמחה, אלא בשמחת הנישואין 
בלבד, שכן באירוע הזה בני הזוג מקדמים את 
ישוב העולם ובכך מקיימים את רצון הקב”ה. 
של  העשייה  בתיאור  בעיקר  עוסקת  פרשתנו 
כל הפרטים  המשכן בהנהגתו של משה. מבין 
אנו נתמקד בכלי אחד - הכיור וכנו. בתחילת 
הפרשה מובאת כמות הנחושת שנודבה ורשימת 
מדוקדקת  בקריאה  נחושת.  העשויים  הכלים 
וכנו.  הכיור   – אחד  פריט  כאן  חסר  כי  מגלים 

מכבי ת"א נגד ישיבת בנ"ע אלקנה8
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קורה
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המייסדים

ממשיכים
ילדי שכונת היובל בישוב עלי מכשירים שבילי אופנים , השבוע. 

גיוסי שיא למג"ב6 ישראל 
שלי
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ובקעת  שומרון  יהודה,  אוכלוסיית  השנים  עם 
אזורי  לשאר  יחסית  גבוה  בקצב  גדלה  הירדן 
המעבר  בגלל  ואם  הילודה  בגלל  אם  המדינה, 
נתוני  פי  על  יש"ע.  לתחומי  רבות  משפחות  של 
מרשם האוכלוסין נרשם בשנת 2015 גידול של 
הירדן  ובקעת  יהודה, שומרון  4.2% באוכלוסיית 
שמהווים יותר מפי 2 מהממוצע הארצי )שעומד 
על 1.9%(. הגידול נמשך לאורך שנים רבות בכל 
 4.8% של   שנתי  ממוצע  על  ועומד   – המרחב 

בעשור האחרון. 
שנת  לסוף  נכון  האוכלוסין,  מרשם  נתוני  פי  על 
על  עומדת  ושומרון  יהודה  אוכלוסיית   2015
יהודה  לתושבי  תושבים.  מ-406,302  פחות  לא 

 17,052 החולפת  בשנה  הצטרפו  ושומרון 
תושבים חדשים שממלאים את כל פני המרחב 

הירוק של נחלת אבותינו. 
אדומים,  מעלה  אריאל,  בערים  הנתונים  פי  על 
כיום  מתגוררים  עילית  ומודיעין  עילית  ביתר 
177,000 תושבים, במועצות המקומיות 90,000 

ובאזוריות 140,000 ישראלים. 
הגידול הגבוה ביותר לשנת 2015 נרשם במועצה 
עם  במגילות  לאחריו  עם 6.1%,  שומרון  אזורית 
5.6%, בגוש עציון 4.5%, בהר חברון 4%, בבנימין 
4% ובבקעת הירדן 3.5%. כולם עם אחוזי גידול 

גבוהים יותר מהממוצע הארצי. 

מדינת  בכל  פוגע  הטרור  בהם  בימים  דווקא 
האלה  הנתונים  את  לראות  משמח  ישראל, 
הגידול  ההתיישבות.  של  חוסנה  על  שמראים 
עמוד  הוא  ושומרון  ביהודה  התושבים  במספר 
חזק ויציב שמראה לנו באופן בוטח שעם ישראל 
וממשיך  בו,  לפגוע  הבאים  מאלו  חושש  אינו 

ליישב כל חלק בארץ ישראל. 
זרעך  את  "ושמתי  הברכה  בנו  תתקיים  בע"ה 

כחול הים אשר לא יספר מרב" )בראשית ל"ב(.
של  אוכלוסייה  טבלאות  מתוך  נלקחו  הנתונים 
דו”ח  ומתוך  יש”ע  מועצת  של  המחקר  מחלקת 

כצל’ה השנתי.

המערכת עלה נעלה

ישעמדה

חלוקת גושים לפי מספר תושבים:

גוש בנימין
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כביש חוצה שומרון
56,207

גוש צפון שומרון
3,022

גוש שומרון
35,104

גוש הר חברון
גוש מזרח עציון17,296

6,559
גוש עציון
23,709

גוש בקעת הירדן
8,115

גוש ביתר עילית
52,195

גוש מעלה אדומים
48,468

גוש קרית ספר
72,313

גידול באוכלוסיה )כולל אחוזי גידול בשנה החולפת(:

ציון
מזרח ע

גוש 

גוש מעלה אדומים

רון
שומ

פון ה
גוש צ

גוש בקעת הירדן

מין
בני

גוש 

רון
שומ

גוש 

רון
גוש הר חב

גוש ביתר עילית

ה - 
ל - אלקנ

גוש אריא

כביש חוצה שומרון
ציון

גוש ע

גוש קרית ספר

16
,5

54

6,
06

0

23
,0

87

7,
75

8

49
,5

80

47
,3

93

68
,6

4379
,6

88

53
,9

83

2,
91

3

33
,6

11

17
,2

96

6,
55

9

23
,7

09

8,
11

5

52
,1

95

48
,4

68

72
,3

1383
,3

44

56
,2

07

3,
02

2

35
,1

04
  

20142015

+4
.3

%
 

+4
.0

%
 

+4
.4

%
 

+5
.1

%
 

+2
.2

%
 

+5
.0

%
 

+3
.6

%
 

+4
.4

%
 +2

.6
%

 

+7
.6

%
 +4

.3
%

 



3  יש”ע שלנו 

בונים ביחד
צומחים ביחד

נופי נחמיה
בתנופת קליטה

נופי נחמיה הינו יישוב קהילתי דתי השוכן בהרי השומרון.
אנו מתרחבים, ומחפשים משפחות הרוצות לקחת חלק בבניית היישוב והקהילה, 

מתוך שותפות, אהבת הארץ ושכנות טובה.

בואו לצמוח איתנו!
www.nofey.co.il   |   058-401-0565 :ליצירת קשר

המשך דבר תורה מעמוד השער מבט לזוגיות

התשובה הידועה היא שרק הכלים שנודבו מבני 
ישראל, מנחושת התנופה, נזכרים כאן. כדי לאתר 
את מקור הנחושת ממנו יצרו את הכיור וכנו יש 
לחזור לפרשה הקודמת לפסוק שדנו בו רבים – 
נחשת במראת  כנו  ואת  נחשת  הכיור  “ויעש את 

הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד”. 
לפסוק,  תנחומא  ממדרש  מביא  שם  רש”י 
שאומר כי בנות ישראל היו משתמשות במראות 
נחושת כשהן מתקשטות ואף אותן הביאו נדבה 
עשויות  שהן  מפני  בהן  מאס  משה  למשכן. 
כי  קבל!  הקב”ה:  לו  אמר  הרע.  ליצר  לגרום 
העמידו  ידיהן  שעל  מהכל,  עליי  חביבין  אלו 
בעליהן  כשהיו  במצרים.  רבות  צבאות  הנשים 
ומאכילות  מגיעות  היו  פרך,  בעבודות  יגעים 
היו  כי  מצוין  תנחומא  בלשון  אותם.  ומשקות 
אני  אומרת  “זאת  במראה:  יחדו  מביטים  הזוג 
נאה ממך, וזה אומר אני נאה ממך, ומתוך כך ... 

פרין ורבין והקב”ה פוקדן לאלתר’.
נוצר  ישראל  בנות  של  ובמסירותן  ביוזמתן 
איחויו של הקרע במרקם הזוגי אשר הציל את 
בעצם  המראות  מעמיק,  במבט  מכיליון.  העם 
ולהראות,  לראות  הזוג  לבני  מחדש  אפשרו 
חיוניים  תנאים  שהם   – ולהישמע  לשמוע 
מראות  אותן  זוגי.  וקשר  קרבה  של  לקיומה 
בשעיבוד  לאשתו  איש  בין  קרבו  אשר  נחושת 
וכנו, אשר מימיו  ליצירת הכיור  יועדו  מצרים 
ישמשו להבאת שלום במקרה של שבר באמון 

בין איש לאשתו, כמתואר בפרשת סוטה. 
החכמה הטמונה באותן מראות נחושת, חיונית 
ליצירת זוגיות בריאה ואיתנה אז והיום. ביסוד 
הקשבה   – אלו  כלים  מונחים  הזוגיות  מלאכת 
וראייה. אמצעים אלו נמצאים בהישג ידנו והרי 
העם  של  יעודו  ,וכתמיד  עצמה  הזוגיות  הם 

כרוך במצבו של הזוג.

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 
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הוא  לכולם.  מוכרת  קצובר  בני  של  דמותו 
מרכזי  ושותף  בחברון,  היהודי  היישוב  ממחדשי 
בפריצת הדרך הרעיונית בכל נושא ההתיישבות 
היהודית ביהודה ושומרון. היה ממקימי גרעין אלון 
מורה וממקימי גוש אמונים. בשנת 1980, לאחר 
אל  פנה  בקדומים,  התיישב  מורה  אלון  שגרעין 
עבר אלון מורה במיקומה הנוכחי. בשנים -1981

שומרון.  האזורית  המועצה  כראש  כיהן   1993
מתיישבי  ועד  כיו”ר  כיהן   2008-2016 בשנים 

שומרון. לזוג בני ובינה קצובר שבעה ילדים.
“המשימה שלנו הייתה לתקוע יתד גדולה וחזקה 
חברון.  הוא  המתבקש  המקום  כאשר  יהודה  בלב 
אנחנו   - הלאומי  בפן  דרישה  הייתה  בחברון 
דורשים לחזור לחברון בגלל שחברון היא של עם 
לאורך  גרו שם  יהודים  דוד,  בירת מלכות  ישראל. 
בפרעות  חוסלה  הקהילה  ובהמשך,  הדורות.  כל 

תרפ”ט ותרצ”ו”. 
ניראה שהסיפור שמספר  בני קצובר לא מסופר 
משהו  יש  אך  בשנייה,  לא  וגם  הראשונה  בפעם 
בדבריו שנוטע במאזין מעין להט פנימי. ההרגשה 
היא שהדברים קרו זה לא מכבר. הזיכרון שלו צלול 
הכל  מרעננת.  בחיות  החוצה  נשפכת  והנביעה 
שקרה  את  שמתאר  ענקי  פאזל  למעין  מתחבר 
ופיתוח  לבנייה  קצובר  פעל  בהן  השנים  במהלך 

ההתיישבות ביהודה ושומרון.
נתקל  העברית,  באוניברסיטה  סטודנט  בהיותו 
בנוגע  חירום  לכינוס  שקוראת  במודעה  קצובר 
ישראל.  מדינת  ששחררה  החדשים  לשטחים 
בשטחי  כאשר  תשכ”ח,  אדר  חודש  על  מדובר 

יהודה ושומרון יש רק את כפר עציון.
שמונה  בו  שנכחו  גדול  אולם  והיה  “הגעתי 
סטודנטים. במקום נמצא יהודי מבוגר - צבי וולך. 
לוינגר  משה  הרב  בראשות  שחבורה  מספר  הוא 
תמיד  בשמירה.  מתנדבים  וצריך  לחברון  עולה 
אחוז  חמישים  להיות  זכות  לי  שהיה  אומר  אני 
המתנדב  הצטרף  זמן  כמה  לאחר  מהמתנדבים, 
השלישי. זה היה הרגע בו החלפתי את הקריירה 

האקדמית בקריירה התנחלותית”
לדבריו של קצובר, זהו המניע המעשי שהביא אותו 
ברובד  ההתיישבות.  עם  ביחסיו  הראשון  לניצוץ 
שהתפתחה  עמוקה  מהות  על  מדובר  הרעיוני, 
ביום  קוק  יהודה  צבי  הרב  של  שיחה  באותה 
המילים  את  נשא  הוא  בה,  תשכ”ז  העצמאות 
החוצבות “איפה חברון שלנו - אנחנו שוכחים את 
זה? ואיפה שכם שלנו - אנחנו שוכחים את זה?”. 
אותן מילים הדהדו בראשו ופחות משנה אחר כך 
הוא יוצא למסעו הראשון אל עבר נחלות אבותינו 

ביהודה ושומרון. 
הפסח  סדר  שאחרי  בימים  בחברון  מתרחש  מה 

המפורסם?
“מה שהיה בחברון זה בית ספר מרתק - לאמונה, 
והרב  לוינגר  הרב  ומלואו.  עולם  ישראל.  לארץ 
יורדים עם כל הציוד, לא יודעים מה יקרה  וולדמן 

עם הערבים ועם הצבא ובעיקר עם מי שהיה שר 
הבטחון דאז - משה דיין. אנחנו מגיעים ופוגשים את 

מערת המכפלה בלי כסאות ובלי ספר תורה”. 
איך התקדמו היחסים עם דיין?

לא  מאוד  אבל  ישראל  ארץ  את  אוהד  דיין  “משה 
לשאול  בלי  ועוד  ערבים  ליד  שמתיישבים  אוהב 
אותו. הוא בדיוק נפצע, ומי שמחליף אותו זה יגאל 
אלון שלא רק שאינו מפנה אלא אף מגדיל לעשות 
ואנחנו  טנדר  לנו  מביא  הוא  בנוסף,  נשק.  ומספק 
אחראיים  אנחנו   - חברון”  “מתנחלי  עליו  כותבים 
מילה  זוהי  שנחלה  מכיוון  תחילה,  בכוונה  למינוח 

עם משמעות הרבה יותר חזקה מהתיישבות”.
איך היו יחסי השכנות עם הערבים השכנים כאשר 

הגעתם לחברון?
ראש  אלינו  מגיע  הגעתנו  לאחר  שבועות  “כמה 
העיר הערבי של חברון. הוא פונה אלינו בסבר פנים 
יפות ואומר לנו: ‘אהלן, ידעתי שהיהודים יחזרו’. וכך 
הוא מקבל אותנו באהדה. לפתע, אחרי כמה ימים 
שומעים ברשת ב’ שאותו ראש עיר שולח מכתב 
למשה דיין שהוא לא יכול להיות ערב  לביטחוננו. 
לנו  ומתברר  המהפך.  פשר  את  הבנו  לא  אנחנו 
שהוא קורא עיתונים והוא מבין שזה לא הממשלה 
ששלחה אותנו והוא נכנס בסדק הזה ומוסיף את 

משקלו”. 
איש  תתערב,  “אל  מגיב  דיין  משה  אלו  לדברים 
עניינך”.   לא  זה  לביטחונם.  ביקש ממך לערוב  לא 
רבה  נעימות  באי  עומד  אשכול  לוי  זמן,  באותו 
חבורה.  אותה  עם  לעשות  מה  לחשוב  ומנסה 
האם לפנות אותה - הרי מדובר על חברון, מקום 
עם רצף יהודי מאז הסיפור של מערת המכפלה, 
דורי דורות של התיישבות יהודית בחברון, וכמובן - 
מאורעות תרפ”ט. אשכול מושך את ההחלטה עד 

לתקרית עם ראש העיר חברון.
דיין אנחנו  “מתוך המכתב של ראש העיר למשה 
החלטה  מתקבלת  ושמה  לממשלה  נקראים 
לא  זה  ישיבה  בחברון.  ישיבה  הקמת  המאשרת 
תרפ”ט  לפרעות  תשובה  זו  לכך,  ובנוסף  ישוב, 

והטבח בישיבת חברון” 

משה דיין נותן פקודה למתיישבים החדשים לעבור 
לבניין הממשל הצבאי. הדבר מתקבל בהתלבטות 
מי  יש  ש”ג,  שיש  כך  על  “מדובר  החבורה  מצד 
שקובע מי נכנס, מי יוצא ומתי. אחרי חצי לילה של 
דיון ביננו אנו מחליטים להיענות מתוך הערכה שגם 
נצליח  בנחישות  אנחנו  אותנו,  לחנוק  רוצים  אם 
לעבור את המחסום הזה”, כך מתאר קצובר את 
אותה החלטה כאילו התקבלה לפני שעות אחדות.

אותנו  מקבל  ושם  הממשל  לבניין  מגיעים  “אנחנו 
מושל בדרגת סגן אלוף והוא מודיע לנו חגיגית שמי 
שנמצא – נמצא, ולנו הוא מחלק רישיונות מעבר. 
שאישרה  הממשלה  החלטת  את  מממש  הוא 
עוד  להן  ומתווספות  ישיבה  רק  תקום  שבמקום 
 - הכל  עם  להתמודד  צריכים  אנחנו  גזרות.  כמה 

לפרוץ את האיסורים האלה”.
המתיישבים החדשים היו מנועים מלעבוד במקום, 
לא הייתה להם אופציה לתעסוקה בתוך המתחם 
של הממשל. מי שעבד בירושלים המשיך כמנהגו 

וכך הם חיפשו עם הזמן הזדמנויות חדשות.
איך פתרתם את המחסום הראשוני של התעסוקה 

בתוך מתחם הממשל הצבאי?
ראות.  מרחיק  לוינגר  הרב  היה  מובנים  “בהרבה 
הגבר   - מאוד  מוזר  זוג  אלינו  הגיע  הראשון  בקיץ 
עם סומבררו על ראשו, דובר מבטא אנגלי והאישה 
יודעת עברית. אותו אדם מספר ששמע על  אינה 
המקום והוא רוצה להצטרף. אנחנו שואלים אותו 
בארצות  קאובוי  שהיה  משיב  והוא  ומהו  מיהו 
הברית. אחרי כמה ימים הוא מגיע עם אשתו ועם 
- סוסים, פרדות, כבשים, חמורים.  כבודה שלמה 
אותו אדם ללא היסוס עולה על הסוס ויורד למטה 
לכיוון הקסבה ומרגיש בבית. ואנחנו רואים שכולם 
לוקח  הוא  ימים  כמה  אחרי  קידה.  לו  קדים  ממש 
אותנו לקסבה, מכניס אותנו לאולם ובתוכו מכונות 
ופועלים ערבים. שאלנו אותו מה פשר המקום הזה, 
בממשל  עסק  לפתוח  שאסור  ‘הבנתי  אמר  והוא 
לא  עדיין  אנחנו  מפעל’.  פה  פתחתי  אז  הצבאי 
מספיקים להתאושש מהתדהמה והיוזמה הגדולה 
ומיד מגיע המושל ואומר: ‘מה אתם פותחים לי פה 

מדור
המייסדים

ראיון עם בני קצובר חלק א'

// חן גלעד

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

קצובר מסביר על ההתיישבות בתצפית הר כביר
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לנו  ‘לא אישרתם  לו:  מסגריה בלב השוק’, אמרנו 
בממשל אז פתחנו פה’. וככה הוא נותן לנו אישור 

לפתח תעסוקה בממשל הצבאי”. 
המיוחדים  מהאירועים  באחד  משתף  קצובר 
בחברון  ההתיישבות  של  בתחילתה  שהתרחשו 

שהובילה להתפתחות תעסוקתית במרחב.
זוג  היה  הקיץ  באותו  עוד  הראשונה,  “בשנה 
שהתחתן. זו הייתה החתונה הראשונה של מתנחלי 
שערך  מי  אורחים.  אלף  להזמין  ומחליטים  חברון 
הרב  דאז  לישראל  הראשי  הרב  היה  החופה  את 
שלמה גורן. המושל לא מאפשר את קיום החתונה 
את  לקבל  נאלצים  אנחנו  ולכן  המכפלה  במערת 
בניין  בחצר  החתונה  את  ולעשות  הגזירה  רוע 
המנדטוריות.  הסוסים  אורוות   - הצבאי  הממשל 
מתוך  כי  ומניחים  מצב  הערכת  עושים  אנחנו 
ללכת  ההזדמנות  תהיה  ולמאות  ייתכן  האורחים 
להתפלל במערת המכפלה. מעבר לכך חשבנו על 
נוכל מכור קצת מוצרים  זה שאם הם כבר באים 

והכסף ילך כתרומה לקהילה”.
אותה  כי  בקריצה  קצובר  מוסיף  דבריו  בסיום 
החתונה הייתה החתונה של אשתו. כמובן סיפורה 

של אותה חתונה פורסם בעיתונים באותם ימים.
האנשים שהגיעו לחתונה באמת שיתפו פעולה עם 

הסיור והקניות?
“החבר’ה העמידו חמור עם עגלה ומעליו משקאות 
בצעקות  המושל  מגיע  ואז  קנו.  אכן  ואנשים 
ליד מערת  קיוסק  לכם להקים  אישר  ‘מי   – אימה 
עם  חמור  רק  היה  ‘זה   - לו  אמרנו  המכפלה?’, 
שם.  שהיו  לשלושה  גירוש  צו  מביא  והוא  עגלה’. 
והכנסת.  הממשלה  על  הסתערנו  כולנו  למחרת, 
עשה  וזה  בכנסת  היום  לסדר  זה  את  העלה  בגין 

רעש ציבורי ודיין נאלץ להתקפל”.
לחבורה  קורא  אלון  יגאל  תקרית  אותה  לאחר 
ואומר להם: “לא מספיק שהסרנו את רוע הגזירה - 

חייבים להיאחז בתוככי חברון”. 
“יגאל אלון מדבר אתנו על להיאחז בתוככי חברון”, 
הזמן  בשל  לא  ‘עוד  אומר  “הוא  קצובר.  מוסיף 
למגורים - נתחיל בתעסוקה. חזרו הביתה, חפשו 
ותגידו  פרטית  ערבית  בבעלות  שאינם  מבנים 
מבנים  לחפש  והתחלנו  הביתה  חזרנו  אז  לי’. 

מבנה  עברנו  ערבית.  פרטית  בבעלות  שאינם 
על  רואים  שאנו  אחד  כל  ושואלים  מבנה  אחרי 
ליפול כך  זיהינו מבנה שמט  בעלותו של המבנה. 
שאפילו הערבים אמרו שאין לנו מה לחפש בו כי 
הוא הרוס. המבנה סגור ומסוגר ובחזיתו יש שלט 
ועליו  יד,  לוחצת  יד  של  סמל  עם  מברונזה  גדול 
המלך  הודו  לרום  ארה”ב  ממשלת  ‘מתנת  רשום 
אינו  הזה  שהמבנה  היא  הדבר  משמעות  חוסיין’. 
לנו  סיפרו  והם  הערבים  את  שאלנו  פרטי.  מבנה 
על  הנתונים  את  העברנו  מסעדה.  הייתה  שזו 
שלושה-ארבעה  ואחרי  אלון  ליגאל  המבנים  שני 
חודשים הם הזמינו אותנו למנהל האזרחי לחתום 
חוזה חכירה על אותם שני מבנים. המבנה הראשון 
נהפך לגלריה של הצייר ברוך נחשון והמבנה השני 

למסעדה”.
הרב  אומר  בחברון  השני  העצמאות  יום  לציון 
יום  את  מלחגוג  מדהים  יותר  דבר  אין  כי  לוינגר 
העצמאות עם דגל ישראל. אך למערת המכפלה 
היה אסור להכניס דגל, אז הם לקחו דגל והחביאו 
הגיעו  כאשר  מהם.  אחד  של  הטלית  בכיסוי  אותו 
היא  “ההרגשה  רבה,  התרגשות  הייתה  להלל 
זכינו  איך  האומה.  אבות  עם  מדברים  שאנחנו 
אנחנו הצאצאים, לחדש את היישוב היהודי בחברון 
הישראלי.  לשלטון  הביטוי   - ישראל  דגל  עם  ועוד 
עברו  לא  רגילה.  בלתי  הייתה  הנפש  התרוממות 
כמה דקות והקאדי הערבי קלט אותנו עם הדגל. 
הוא קרא לקצין התורן אשר מיד רץ אלינו ואמר לנו 
להוריד את הדגל. אך אנו עקשנים ולא מסכימים”.

החייל השיב להם שזו הוראה של צה”ל והוא חייב 
עשרות  הגיעו  שעה  רבע  לאחר  להוראות.  לציית 
בריצה  פרצו  הם  הדגל.  את  לחטוף  וניסו  חיילים 
לעבר מחזיק הדגל, שראה את זה והעביר לרוקד 
הבא. החיילים במעגל החיצוני לא הצליחו עד שלא 

הגיעה עוד תגבורת.
“השכיבו אותנו על הארץ וצה”ל כובש את הדגל. 
גירוש  צו  להוציא  שקל  דיין  משה  מעשה,  לאחר 
לוינגר  הרב  לשימוע.  אותנו  להזמין  והחליט  נגדנו 
תופס אותי ואומר לי ‘בני, אתה היית סטודנט, תכין 
שיעורי בית על מערת המכפלה’, שאלתי אותו למה 

הכוונה, הוא אמר לי - ‘לא חשוב, מה שתמצא’”.

נכנסנו   – בביתו  דיין  משה  עם  הפגישה  “הגיעה 
בית  זה  קברות  בית  ‘ממתי  אמר:  ודיין  ללשכתו 
די המומים. קברתי את הראש שלי  היינו  כנסת?’. 
באדמה. הרב לוינגר פתח והסביר למשה דיין על 
אבות האומה. הרב ולדמן גם כן הוסיף ודיבר. ואז 
הגיע תורי לדבר. נאלצתי לפתוח את הפה בגמגום 
רב ואמרתי שלא הייתה בכל ההיסטוריה תקופה 
שלא היה בית כנסת אלא אם כן השלטון הזר גזר, 
ניסו  היהודים  תמיד  שכמעט  לו  וסיפרתי  הוספתי 
דיין  שניתן.  כמה  עד  המכפלה  למערת  להתקרב 
שמע ואמר ‘אם ככה- יש לכם’ ומוריד מאתנו את 

ההגבלות”. 
בשנת 1970 הבינו ביישוב היהודי שצריך להגביר 
יהודית  קריה  תבנה  שהממשלה  צריך   - הילוך 
ואומר  קצובר  לבני  פונה  לוינגר  הרב  בחברון. 
אליהם.  שפנו  אלו  כל  של  רשימה  להוציא   לו 
“לקחתי את כל הפניות של כל התורמים, התומכים 
וכן המתנגדים והעברתי את הרשימה. אחרי יומיים 
משפחות  ועשר  ‘מאה   – במעריב  ידיעה  מצאתי 
פירוט  עם   – חברונה’  לעלות  לממשלה  פונות 
קיבלנו  מכן  שלאחר  בימים  וכתובות.  שמות  של 
שטיפות מאנשים. אך מתוך כך קיבלנו גם גל גדול 
אחרי  להצטרף.  שרוצים  אנשים  של  יותר  הרבה 
אותו  שוב  לעשות  לי  אומר  לוינגר  הרב  זמן  כמה 
דבר - אני עושה רשימה ויוצאות מאתיים וחמישים 
זמן  במעריב.  רשימה  עוד  יומיים  אחרי  משפחות. 
לא רב לאחר מכן הנס מתרחש – מפלגת העבודה 
מאשרת ומקבלת החלטה של הקמת קריה יהודית 
תתבצע  התוכנית  התוכנית:  פירוט  להלן  בחברון. 

תוך שנה ובשלב הראשון ייבנו 250 יחידות דיור”. 
מה הייתה ההרגשה לאחר אותה החלטה?

"ההרגשה היא של 'היינו כחולמים'. אנחנו מורידים 
לייסד  אנחנו  זכינו  איך   - השני  מול  אחד  דמעות 
ריגשו  האלמנטים  כל  בחברון.  יהודי  קבע  ישוב 
אותנו. דווקא מהמעמד המרגש הזה כאב השומרון 
מבליט  הזה  הדבר  אך  התקדמות  יש  וגדל.  הולך 

את האין שהיה אז בשומרון".

המשך בשבוע הבא
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Netanel Brisk
ציונות יפה! צה"ל ינצח!!!

Billy Malka
אין כמו העם הזה, אשרינו שאלו הם בני הנוער 
הבית  על  יגנו  לא  הם  שאם  מבינים  הם  שלנו. 

שלהם - בטח לא אנשי מרץ ובל"ד ישמרו.

Micha Bloch
כבוד למגב וכבוד לעם ישראל.

אביחי שושן
למרות הכל, הצבא הכי חזק שבעולם.

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות151,811 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 7 במרץ

אהבתי · הגב · שתף

1,260 אנשים  אוהבים את זה.
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יש משהו מדהים בעם הזה. 
לא בורחים, נלחמים. 

במקום שהנוער יברח מהסכנה, הוא מבין שצריכים אותו, ואם 
לא הוא אז אף אחד - ומתגייס בהמוניו. 

לא תנצחו אותנו. 
ישראל שלי 

עושים ציונות

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

תמונות: שירה הראל, עודד קרני, ד"ר אבישי טייכר, דוברות מועצת גוש עציון, מירי צחי, 
 perla@myesha.org.il :צילום מסך 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

מארזי שי 
במחיר מבצע 

 יין, שוקולד וספר!
לבני  יקב  יינות  של  שילוב  מגוון,  בהרכב  שי  מארזי 
שוקולד  "שני",   "חליל",  פינו-נואר,  סוביניון,  קברנה 
מהספרים אחד  של  בחירה  ואפשרות  קקאו"   "הולי 
"לב השמיים" שלמה קרליבך או תנ"ך שבע"פ לחנן פורת.

 info@livni-wine.com  :לפרטים והזמנות
טלפון: 052-4214426  פקס' – 02-9605342

www.livni-wine.com יקב לבני
יין טוב מתחיל מהשורשיםיקב בוטיק משפחתי בסגנון צרפתי

לחג הפסח



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

25 במרץ העדלאידע הגדולה של בקעת הירדן / ט”ז באדר ב’ 
וללוות את עגלות הישובים מהמועצה  יישובי בקעת הירדן  כולם מוזמנים להצטרף לתהלוכת הענק של 
לכיוון משואה החל מהשעה 9:00. מהשעה 10:00 יתקיים יריד פורים ענק ברחבת המתנ”ס עם מתקני לונה 

פארק, מופע קרקס ועוד המון הפתעות. 

ד’   / בעפרה  סיפור’  של  ‘בונבוניירה  הילדים  הצגת 
14 במרץ באדר ב’ 

בה  עיירה  של  סיפורה  את  מציג  ‘גלוי’  תיאטרון 
שמחת  על  שמאיימת  גדולה  מריבה  מתלקחת 
 16:30 בשעה   .4-9 לגילאי  מיועד  המופע  הפורים. 
באתר  הרשמה   .₪  15 מחיר  תכליתי.  הרב  באולם 

עפרה.

תחרות פורים ענקית גוש עציון / ג’ באדר 
13 במרץ ב’ 

עציון  בגוש  טובים?  הכי  שאתם  חושבים 
מכינים תחרות בין כל היישובים ברחבי הגוש. 
שווה  ופרס  מפנק  אוכל  מאתגרות,  משימות 
לזוכים. ההזנקה בשעה 18:00. מחיר  ביותר 

כרטיס: 10 ₪. פרטים אצל רכזי הנוער.
שישי 25 במרץ

הילד שלך כבר בסמארטפון?

חודש 
מתנה!
למצטרפים עכשיו

 עם אינטרנט רימון פשוט וקל
להיות הורים גם בסלולרי. 

בדור הזה הילדים נמצאים בסלולרי. מהיום גם את יכולה להיות 
שם בשבילם, לתת להם הגנה מלאה בכל מקום שהם נמצאים, 

כי חשוב לך יותר מהכל שהם יהיו בטוחים.

חייגו עכשיו: 1-800-222-234
או חפשו 'רימון סלולרי' בגוגל

ההטבה למצטרפים במוקד בלבד. האפליקציה תומכת במכשירי אנדרואיד מגרסה 4.0 ומעלה. 
אינטרנט רימון ח.פ. 514256437
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ישראל  ארץ  שדולת  אדומים  מעלה  למען 
וחה"כ  קיש  יואב  חה"כ  של  בראשותם  בכנסת, 
מיוחד  כינוס  ביום שני  קיימה  סמוטריץ,  בצלאל 
אדומים.  במעלה  הבנייה  הקפאת  על  במחאה 
ועשרות  שרים  סגני  שרים,  שכלל  בכינוס, 
המשכיות  של  בהכרח  הנוכחים  דנו  ח”כים, 
הבנייה באזור. יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה אמר 
לנוכחים: "ישנה חשיבות עליונה בהתכנסות הזו, 
נמצאים  מהקואליציה  וגם  מהאופוזיציה  שגם 
ישראל,  ארץ  נושא  על  כשמדובר  לדעתי,  כאן. 
אין מפלגות, אין אופוזיציה ואין קואליציה. אנחנו 
הבנייה  הקפאת  על  לדבר  כדי  כאן  התכנסנו 
אבל  נוספות,  ובשכונות   E1-ב אדומים,  במעלה 
ההשלכות הן הרבה מעבר לזה. בהיעדר חזון - 
יפרע העם. ונראה שבעניין הזה של ארץ ישראל 
החזון לא מוליך את המנהיגים, לא מוביל אותם 
וחבל שכך, וכשאין חזון ההתדרדרות מגיעה לכך 
וזה  שאלה  סימן  מציבים  אדומים  מעלה  על  שגם 
חמור מאוד. ההקפאה שמתחילה בישובים היהודים 
וההתמודדות  לירושלים  וגם  לערים  גם  מגיעה 
בנושא ההתיישבות היא לא רק ביו"ש היא גם בנגב 
להגיד  צריך  זה  ואת  הגולן,  ברמת  וגם  בגליל  גם 
בקול. הסימפטומים נמצאים ביו"ש אבל זה מגיע 

 . 1 לכל פינה במדינת ישראל" 
חברתי  לשוויון  השרה  ביו”ש  לסייר  ממשיכה 
במעלה  שני  ביום  ביקרה  גמליאל  גילה  חה"כ 
עם  בעיר  בסיור  שנפתח  הביקור,   . 2 אדומים 
במרכז  ביקור  כלל  כשריאל,  בני  העיר  ראש 
וכן  בעיר,  ותיקים  לאזרחים  "יובלים"  הזהב  גיל 
במקום בו מיועד להבנות מרכז הצעירים בעיר. 
מבשרת  על  השרה  השקיפה  הביקור  במהלך 
מצוקת  על  ושמעה  "עדנה"  ממצפה  אדומים 

ישיבת  גם  כלל  הביקור  בעיר.  שקיימת  הבנייה 
עבודה מקצועית עם מליאת העירייה וכן מנכ"ל 
הרחבת  על  סוכם  בו  חברתי  לשוויון  המשרד 
חברתי   לשוויון  המשרד  בין  הפעולה  שיתופי 
כי "מספר  לעיר. השרה אמרה במהלך הביקור 
תודה  וגדל,  הולך  ושומרון  ביהודה  המתיישבים 
לאל, ולדבר השפעה מכרעת על חוסננו הלאומי 
פעם  כל  נפעמת  אני  שלנו.  העמידה  וכושר 
חיל  המתיישבים,  של  הנפש  ממסירות  מחדש 

החלוץ של החברה הישראלית".
יו"ר סיעת הבית היהודי חה"כ  סיור בהר חברון 
חברון  בהר  השבוע  סיירה  מועלם-רפאלי  שולי 
ונפגשה עם הצעירים שבכפר הסטודנטים, עם 
בבית  הנוער  כפר  את  שמפעילות  המשפחות 
חגי, במפעל עשבי המרפא 'עשבי קדם' ובסוסיא 
מועלם- התרשמה  הדרך  אורך  לכל  העתיקה. 
רפאלי מפריחת שיא של צמחייה ייחודית לאזור 
ספר המדבר. ראש המועצה המקומית הר חברון 
על  לשולי  מודה  "אני  בסיור:  אמר  דמרי  יוחאי 
הביקור, הר חברון נמצא בתהליך פיתוח וצמיחה, 
דברים רבים מתחדשים ואנו שמחים לחשוף את 

כל הטוב בפני אורחינו הרבים". 
כ-250 מדריכים מסניפי  תורה, עבודה ומשחק 
השבוע  לקחו  עציון  בגוש  עקיבא  בני  תנועת 
השתתפו  במהלכו  חווייתי  למידה  בערב  חלק 
התיאטרון  מנהל  עם  למידה  ותהליכי  בסדנאות 
הבמאי  "אספקלריא",  למשחק  הספר  ובית 
לובר. את הערב המיוחד בו למדו  חגי  והמחזאי 
להם  שיסייעו  משחק  טכניקות  המדריכים 
גוש  בנ"ע  רכזת  הפיקו  חניכים,  מול  בפעולות 
לוין.  נדב  ירושלים  מחוז  ורכז  לוי  שולמית  עציון 
את  בירך  פרל,  דוידי  עציון  גוש  מועצת  ראש 

התנועה  של  חשיבותה  את  והדגיש  המדריכים 
בגוש ואת העוצמה שיש בידי המדריכים - אותה 

. 3 עליהם לנצל בחכמה ורגישות 
מטה  אזורית  המועצה  חדש  דף  פותחים 
באפליקציית  חדש  דף  לאחרונה  פתחה  בנימין 
אינסטגרם בשם 'Go Binymin’. בבנימין ישנם 
תמונות  שמתעדים  מוכשרים  צלמים  עשרות 
טבע ונוף יפיפיות, הצלמים נרתמו למשימה וכיום 
בדף.  מתפרסמות  מרהיבות  תמונות  עשרות 
רשת האינסטגרם היא הזדמנות נפלאה שדרכה 
והאנשים  הנופים  המראות,  את  להכיר  אפשר 
רשת  היא  האינסטגרם  שרשת  מכיוון  בבנימין. 
להניח  ניתן  צילומים,  בה  שמפרסמים  חברתית 
מכל  וליהנות  הפוליטיים  הוויכוחים  את  בצד 

. 4 הטוב והיופי שיש לנו כאן בחבל הארץ הזה 
מכבי  של  הכדורסל  קבוצת  המפה  על  אנחנו 
בדרבי,  ההפסד  לאחר  השבוע,  ביקרה  ת”א 
פרויקט  במסגרת  באלקנה,  בנ”ע  בישיבת 
הפיס  מפעל  של  הקהילה”  למען  “כדורסל 
ומנהלת ליגת ווינר סל. באלקנה חיכו לשחקנים 
כ-500 ילדים נרגשים שבאו לעודד את הקבוצות 
מכבי  לטובת   39:31 בתוצאה  שנגמר  במשחק 
המקומית  המועצה  ראש  נכחו  בביקור  ת”א. 
דיין.  עוזי  הפיס  ויו”ר מפעל  מינצר  אסף  אלקנה 
פניני אמר באירוע  גיא  קפטן קבוצת מכבי ת”א 
זה  אלקנה.  כמו  למקומות  להגיע  מדהים  “זה 
מקום שאנחנו בדרך כלל לא מגיעים אליו. היה 
משחק טוב עם אווירה טובה. אמנם קמנו מוקדם 
בבוקר, אבל האדרנלין שקיבלנו מהקהל הכניס 

. 5 אותנו לקצב” 

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?
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