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שאנחנו  שנה  לחצי  קרוב  כבר 
שהולך  נורא  טרור  בגל  נמצאים 
לא  עדיין  כשהפתרון  ומחריף 
ההכלה,  מדיניות  באופק.  נראה 
לאורך  הממשלה  מפעילה  אותה 
הגיע  פרי.  נושאת  לא  הדרך,  כל 
ולהחזיר  תפיסה  לשנות  הזמן 
היא  הדרכים  אחת  ההרתעה.  את 
סגירת כבישים לפרקי זמן קצובים 
ביצוע  לאחר  פלסטינים  לתנועת 
הרתעה  ליצור  מנת   על  פיגוע, 
הרצון  את  קיצוני  באופן  שתוריד 
החיכוך.  את  למתן  וכדי  לפגע 
את  חוסמים   – בישעמדה  השבוע 

הצירים ומחזירים את ההרתעה.
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בהמלצת רבני הציונות הדתית

בס"ד

*התרומה מוכרת לצרכי 
מס לפי סעיף 46 התרומות יועברו למשפחות בו ביום

זכר 
למחצית 

השקל

לשבת  נקבעה  זכור  פרשת  ריאת 
כותב:  הרמב"ם  פורים.  שקודם 
"שציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק 
אותו  ולשנוא  לנו,  להרע  בהקדימו 
בו,  להלחם  הנפשות  ונעורר  ועת,  עת  בכל 
ונזרז העם לשנוא עד שלא תשכח המצווה, 
ולא תחלש שנאתו ותחסר מהנפשות לאורך 

הזמן...". 
רק  המצווה  שאין  נראה  הכתובים  בהמשך 
בזכירה בעלמא, זוהי זכירה שאמורה להביא 
עמלק,  של  זרעו  מחית  של  מעשה,  לידי 
מדינית  מבחינה  לעם  יכולת  שתהיה  בזמן 
וצבאית, והרמב"ם פוסק זאת להלכה בספר 
עמלק  זרע  להכרית  שציוונו  "הוא  המצוות: 

בלבד משאר זרע עשו, זכרים ונקבות, קטנים 
וגדולים... ומלחמה זו היא מלחמת מצוה". 

הסולידאריות  ההומניות,  שרוח  בתקופתנו, 
באוויר  מרחפת  העמים  ואחוות  החברתית 
יש  בחיינו,  משמעותי  מקום  ותופסת 
זכירת  של  אלו  מצוות  להבין  המתקשים 
שכל  התורה  האם  ומחייתו.  עמלק  מעשה 
כולה חסד וחמלה, דרכיה דרכי נועם, תצווה 
יונק  ועד  מעולל  פשרות,  ללא  מלחמה  על 

ואפילו בעלי חיים? 
התורה המחנכת לאהבת האדם מצווה כעת 
ולפתח  לעורר  עת,  בכל  עמלק  את  לשנוא 
את השנאה הזו בלב העם, על מנת שהיא לא 

תשכח. הכיצד? 

איזה ישוב ניצח בתחרות הנוער?8
מה 
קורה

ק

בני קצובר חלק ב'4
מדור

המייסדים

חוסמים את הצירים
מחזירים את ההרתעה: צעדה על כביש 60 מכרמי צור לצומת גוש עציון עם תושבי האזור וראשי מועצת יש"ע. 
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להיפך,  נפסקה,  טרם  הנוכחית  הטרור  מערכת 
היא רק הולכת ומחריפה ונדמה  שאין לאף גורם 
בממשלה את הפתרון. נראה שמדיניות ההכלה, 
מסייעת  שאינה  רק  לא  הממשלה,  נוהגת  בה 
לפתרון הבעיה שמדירה שינה מעיני רבים  אלא 
גורמת לדרדור המצב הביטחוני. כשאין הרתעה 
אותנו,  לרצוח  שרוצים  האויבים  מול  ממשית 
נראה  ובטוחים  שגרתיים  לחיים  לחזור  הרצון 
נמשיך  אם  יתגשם  לא  שלצערנו  רחוק  כחלום 

באותה דרך. 
ללא ספק, הדלק שמניע את המנוע שמאחורי גל 
אנו מדברים  הטרור הנוכחי הוא ההסתה עליה 
בתקשורת,  נמצאת  ההסתה  רב.  זמן  כבר 
החברתיות  ברשתות  במסגדים,  הספר,  בבתי 
שתומכת  המפגעים  של  הקרובה  בסביבה  וגם 
שגורמים,  שקריים  בטיעונים  לו  ומטיפה  בטרור 
פגיעה  הרסן.  את  לאבד  לצעירים,  בעיקר 
במרקם החיים של אותה סביבה תומכת טרור 

תחזיר את ההרתעה ותמנע פיגועים עתידיים. 
חברי  ובעיקר  ישראל  שממשלת  הזמן  הגיע 
הקבינט יבינו שמדיניות ההכלה לא נושאת פרי 
ועליהם לשנות את צורת הפעולה שבה הם ניסו 
להתמודד עם גל הטרור עד כה. יש להפסיק את 

כיוון החשיבה הנוכחי שכביכול “מכיל” את פיגועי 
חיים  ומרקם  שקט  על  לשמור  ומעדיף  הטרור 
לפלסטינים יחד עם טיפול רק במפגעים עצמם. 
יכולה  הטרור  פיגועי  ומניעת  ההרתעה  החזרת 
להיעשות רק על ידי פעולה אקטיבית ואחראית 
התומכת  ובסביבה  במחבלים  באומץ  שתאבק 
לחיות  ימשיכו  ישראל  אזרחי  בלעדיה,  שלהם. 

בפחד מתמשך שמפריע לשגרת החיים.
הפעולה המועילה ביותר בה ניתן לנקוט במצב 
התרחש  בו  אזור  כל  חסימת  היא  כיום  הקיים 
שוויון  במקום  כך,  פלסטינים.  לנסיעת  פיגוע 
לפיגועים  כיום  שמתייחסים  נראה  שבו  הנפש 
כבישים  חסימת  אחריו  יגרור  פיגוע  כל   -
לפלסטינים. רק כך, על ידי פגיעה במרקם החיים 
שבועות,  או  ימים  מספר  של  קצובה  לתקופה 
מכך  יוצא  וכפועל  ההרתעה,  את  להחזיר  נוכל 
גם את השקט הביטחוני למדינת ישראל. בשלב 
ראשון אנו מאמינים כי יש לסגור את צומת גוש 
פיגועים  שספג  הצומת,  קצרה.  לתקופה  עציון 
רבים בחצי השנה האחרונה והיה למוקד לרצח 
למנוע  מנת  על  לאלתר  להיסגר  צריך  יהודים 

חיכוך וניסיונות נוספים לפיגועים.
לקריית  בכניסה  פיגועים  שני  התרחשו  השבוע 

בשלושה  רק  הסתיימו  שלשמחתנו  ארבע 
שני  ניסו  בו  הראשון  הפיגוע  לאחר  פצועים. 
שעמדו  וחיילים  באזרחים  לפגוע  מחבלים 
הגיע  בפצועים,  טיפול  כדי  ותוך  בטרמפיאדה, 
הכביש  על  חופשי  באופן  שנסע  פלסטיני  רכב 
של  לתנועה  הכביש  סגירת  חייל.  לדרוס  וניסה 

פלסטינים הייתה יכולה למנוע פיגועים אלו. 
ונסיעה  החיים  מרקם  שמירת  בעד  אנו  אמנם 
הפעם  אך  הפרדה,  ללא  משותפים  בכבישים 
הוגדשה הסאה ואל לנו לשתוק. סגירת הכבישים 
ניכר  באופן  תצמצם  ערביים  מישובים  היוצאים 
לתקופה  לפלסטינים  ישראלים  בין  החיכוך  את 
קצרה והכי חשוב – תיצור הרתעה. המצב הקיים 
היום של שקט ומבחני בג”צ לאחר כל פיגוע לא 

יכול להימשך. 
שוויון  על  ומתמיד  מאז  דיברה  ישראל  ממשלת 
בנטל הביטחוני בין כל חבלי ארץ ישראל ואפילו 
נקטה פעולות צבאיות לשם כך. לפני מבצע צוק 
"אם  יעלון:  )בוגי(  משה  הביטחון  שר  אמר  איתן 
לא יהיה שקט בדרום, גם ברצועת עזה לא יהיה 
שקט". הגיע הזמן להכיל את המשוואה הזו גם 

כאן ביהודה ושומרון.

לחסום את הצירים המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
במהירות.  די  התקבלה  ההחלטה  בחיים,  שעשינו  החלטות  הרבה  כמו 
לאחר הגירוש מגוש קטיף עבדנו בעבודות מזדמנות, עד שחבר פתח לנו 
בסיסי  ציוד  קנינו  רכב,  שכרנו  זה.  על  ללכת  והחלטנו  עסקית  הזדמנות 
וסחורה והתחלנו ליצור קשרים, לעבור מישוב לישוב )בהתחלה אף בבתים 
והתחלנו  רכב  קנינו  חיובי,  שהכיוון  כשראינו  בגדים.  ולמכור  חברים(  של 
לעבוד בצורה יותר מסודרת ומאורגנת. חשוב לציין שקיבלנו ליווי וסיוע רב 
מהאנשים הנפלאים של תעסוקטיף בראשות הרב רימון. עם הזמן, התחילו 
ישובים שרוצים שנגיע  ועוד  וקיבלנו פניות מעוד  לשמוע על העסק שלנו 
מוסיפים  הזמן  וכל  הדרום  ועד  מהצפון  מסתובבים  אנחנו  והיום  אליהם 
מקומות חדשים לרשימת היעדים שלנו. למדנו המון מפידבקים של לקוחות 
ומניסיוננו האישי כהורים ל-9 ילדים והחלטנו להתמקד בביגוד שמתאים 
למשפחה הדתית, כלומר, בגדים איכותיים במחירים טובים. אנחנו מודעים 
לכך שמרבית לקוחותינו הם משפחות ברוכות ילדים ומתאימים את עצמנו 

ליכולות של משפחות אלו.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים? 

ראשית, העובדה שאנחנו מגיעים עד הבית חוסכת ללקוחות את הצורך 
ילדים מתרוצצים. מי  והסתובבות ברחבי העיר עם  בנסיעה, חיפוש חניה 
שהחנות  זה  נוח  וכמה  מדובר  מה  על  היטב  יודע  הזו  החוויה  את  שעבר 
מגיעה עד לבית. באים בנחת עם הילדים, מודדים להם וקונים בלי צורך 

בהחלפות.
לילדות  מעצבים  של  עודפים  למכור  התחלנו  האחרונות  בשנים  שנית, 
במחירים  לילדות  יוקרתיות  שמלות  אצלנו  לקנות  שניתן  כך  ונערות, 
ואיכותיים  יפים  בגדים   – לעיקרון המנחה שלנו  של 100₪, הכל בהתאם 

במחירים זולים. יעידו אלפי הלקוחות שלנו ברחבי הארץ שמלבישים את 
הילדים ליום חול ולחתונה של האחות.

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
אפשר למצוא אצלנו מבחר גדול של חצאיות שמתאימות ליומיום ולאירועים 
שנמכרות  לילדות  יומיומיות  חצאיות  הוא  ביותר  הנחטף  המוצר  חגיגיים. 
במבצע – 3 חצאיות ב-100₪, אותן ניתן לבחור מתוך הצע גדול של כ-30 
דגמים בגזרות ואורכים שונים. כמעט כל לקוחה שמגיעה קונה 3 חצאיות, 

אם לא יותר, והדגמים מתחדשים כל הזמן בהתאם לעונה ולאופנה.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

אנחנו אוהבים את כל הלקוחות שלנו, אבל בעיקר משמח אותנו כשבסוף 
הקניה אנחנו מקבלים תגובה בסגנון: "תודה רבה שבאתם, חסכתם לנו את 
הנסיעה וגם סידרתם לנו את הארון של הילדות לחודשים הקרובים". אנחנו 
שאנחנו  לראות  בסיפוק  אותנו  ממלא  וזה  שלנו  בעבודה  שליחות  רואים 

מצליחים לשמח הורים וילדים.

עסק שלנו

עדי ומאיר דנא-פיקאר
הבעלים של “עדידוש”

050-9498088

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

פתוח

"באים בנחת עם הילדים, מודדים 
להם וקונים בלי צורך בהחלפות"
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מדורגים
5 חדרים | דירות גן | דופלקס

בית צמוד קרקע
4 חדרים, 121 מ“ר + גינה

החל מ-1,270,000 ₪החל מ-998,000 ₪

הצטרפו לקהילה דתית, מגוונת וייחודית, בישוב חדש ויפהפה,
24 דקות מתל אביב.

03-6500505

תודה למאות שהשתתפו 
בארוע המכירות בפתח תקווה 

וקנו בית בלשם!

שלב ו’ נפתח בימים אלה – הזדרזו וצאו מהקופסא!

המשך דבר תורה מעמוד השער לזכור את העמלק של ימינו

שאלות אלו שאל גם שאול המלך בעת שנצטווה 
ללכת להילחם ולהכרית את אגג העמלקי ואת 
והכית את  'לך  לו הקב"ה לשאול:  עמו. "אמר 
אמרה  אחת,  נפש  מה  ]שאול[:  אמר  עמלק' 
תורה הבא עגלה ערופה! כל הנפשות הללו על 
ואם אדם חטא בהמה במה  וכמה?  אחת כמה 
גדולים חטאו קטנים מה חטאו?  ואם  חטאה? 
צדיק  תהיה  'אל  לו:  ואמרה  קול  בת  יצאה 
בשעה  שאול  את  ליוו  אלו  מחשבות  הרבה'". 
שיצא למלחמה עם אגג, והם גרמו לו להשאיר 
את אגג מלך עמלק ואת הצאן בחיים. בשל חטא 
זה של חוסר יכולת להנהיג את העם על פי הצו 
האלוקי איבד שאול את מלכותו. אותה החמלה 
הפסולה של שאול הביאה לאחר כמה דורות, 
של  הזו  הצרורה  הצרה  את  אחשוורוש,  בזמן 

"המן בן המדתא האגגי צורר היהודים".
מה  למחות?  נצטוונו  עמלק  את  דווקא  למה 

פירושים  שני  כתב  רש"י  עמלק?  לנו  עשה 
השני,  מקרה.  לשון  הראשון,  "קרך".  למילה 
להלחם  יראים  האומות  כל  "שהיו  קור,  לשון 

בכם, ובא זה והראה מקום לאחרים". 
זהו חלק מהשקפה המבקשת לעקור   - מקרה 
אברהם  חיינו.  מתוך  עולם  של  ריבונו  את 
אבינו מחנך אותנו לחפש תמיד בכל "מקרה" 
המנהיג  את  האלוקית,  האצבע  טביעת  את 
לחיות  הזה,  המקרה  את  שמלווה  העולם  של 
אותנו  ריבונו של עולם המלווה  בהתמדה את 

תמיד.
קרירות - היא הקרירות מעבודת ה'. לצנן את 
של  שריבונו  אחרי  בה',  והדבקות  ההתלהבות 
והנפלאות  הנסים  כל  עם  בעולם  הופיע  עולם 
עמד  העולם  כשכל  מצרים,  וביציאת  במצרים 
נפעם מול המציאות החדשה בעולם, נמוגו כל 
יושבי תבל. פתאום בא מישהו ואומר בקול רם: 

'סתם. שום דבר. תראו איך אני מתחיל איתו'. 
שהעולם  והדביקות  ההתלהבות  כל  את  צינן 

הגיע אליה. 
אצל  לתפוס  יכולה  הזו  העמלקית  התיאוריה 
החלקים בעם "הנחשלים אחריך", ולפי הרש"ר 
הירש "חשל מורה על מצב של חולשה – חלש 

בשיכול אותיות".
יש יהודים נחשלים מבחינה לאומית ורוחנית. 
אותם אפשר עוד יותר להחליש ולתפוס אותם 
התורפה  נקודת  את  מחפש  האויב  בחולשתם, 
החלשים  האנשים  את  מוצא  הוא  הלאומית, 
הללו, ובהם הוא פוגע ודרכם הוא מנסה לזרוע 

בהלה בקרב העם.
גבורת  בהם  שיש  אנשים  אמונה,  אנשי  אולם 
עלובות  לתיאוריות  נתפשים  אינם  ישראל, 

האלה, אצלם אין מקום לעמלק. 
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מדור
המייסדים

ראיון עם בני קצובר חלק ב'

// 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

יהודי  אף  שאין  בזיון  “זה   - לשומרון  העלייה 
מירושלים עד עפולה” 

החלה  חברון,  ארבע  קריית  של  הקמתה  לאחר 
אל  הלאה  שהתקדמו  אנשים  קבוצת  להתאגד 
שוחרר  מאז  שנים  ארבע  עברו  הבא.  היעד  עבר 
השומרון והוא עדיין היה שומם מיהודים. קבוצות 
פעמה  הדבר  חשיבות  אשר  אנשים  של  שונות 
ולפעול  ניתן להשפיע  בליבם החלו לחשוב כיצד 

על מנת שדבר זה ישתנה. 
להתנחלות’  ‘מומחים  בתור  אנשים  אלינו  “הגיעו 
ושאלו אותנו מה עושים הלאה עם השומרון. זמן 
בית”ריות  מפגינים  קבוצות  היו  כן  לפני  רב  לא 
ברגל  אותם  פינו  אך  השומרון,  בשטחי  שהפגינו 
רבה.  באכזריות  הציוד  את  להם  והשמידו  גסה 
מנת  על  יהודים  של  כנסים  התחילו  לזה,  מעבר 
לקדם את הנושא ולהעלותו אל סדר היום הציבור. 
הרב צבי יהודה קוק מחה על כך שאין אף יהודי 
בשומרון. מנחם בגין גם כן זעק ואמר שזה ביזיון 
שאין אף יהודי מירושלים עד עפולה. החלו כנסים 
ניתן  מה  ושתוהים  להם  שאכפת  יהודים  של 

לעשות כדי לפרוץ את הדרך לשומרון”. 
עולם  בחובן  טומנות  דרך”  “לפרוץ  המילים  צמד 
הבא.  הצעד  לקראת  עיקשת  פעילות  של  שלם 
לפעילים היה ברור שאין לחלק מהציבור במדינת 
רבים  שרים  לשאיפותיהם.  ביחס  אהדה  ישראל 
אלון  יגאל  ובראשם  למהלך  התנגדו  בממשלה 
את  להשאיר  צריך  כי  וטען  בתוקף  מחה  אשר 
והוסיף  ירדן  עם  בהסדר  מיקוח  כקלף  השומרון 

כי הוא מעדיף למסור את שטחי השומרון על פני 
שהשומרון  בכך  האמירה  את  ועיגן  יהודה  שטחי 
נמצא פחות בתודעה. אחד השרים שעמד מנגד 
וכן הבין את חשיבותם של הרי השומרון לביטחון 
מדינת ישראל הוא משה דיין, אשר אמר כי “צריך 
לשמור על גב ההר, מי שישב על ההר יוכל להגן 

ומי שישב בבקעה לא יוכל להגן”.
הפעילים החלו לפעול בשיטות שונות - שביתות 
מכל  אך  שארגנו.  ובכנסים  רעב  שביתות  שבת, 
הכנסים לא יצא דבר. אף אחד לא קם ואף אחד 

לא לקח על עצמו להוביל את המהלך. 
על  מפגש  לעוד  מוזמנים  אנחנו  אחד  “ערב 
לחץ  יצירת   – הצעות  אותן  פעם  ועוד  השומרון 
דברים  רעב.  שביתות  שבת,  שביתות  פוליטי, 
הרב  למחרת,  פרקטיים.  לא  אך  חשובים  מאוד 

מנחם פליקס חברי ואני מתיישבים ללמוד גמרא. 
ואני  בלימוד  להמשיך  לי  קשה  מסוים  בשלב 
משתף אותו באירועי ליל אמש. אנחנו משוחחים 
ומגיעים למסקנה שאולי אין ברירה ואנחנו צריכים 
לקחת את המשימה הזו על עצמנו. אמרנו לעצמנו 
לאמונה  הספר  בית  את  עבר  שלא  מי  שכנראה 
בארץ ישראל - מי שלא השתתף במהלך כזה - 

לא יהיו לו את תעצומות הנפש”.
אותה  אחרי  שלכם  הראשון  המהלך  היה  מה 

תובנה?
“חשבנו איך לפעול והחלטנו להקים גרעין, צרפנו 
אנשים מקריית ארבע. אותם אנשים חזקים שחוו 
גרעין  לנו  היה  חודש  תוך  חווינו.  שאנו  מה  את 
בהיקף שרצינו. הגענו לראש חודש אדר של שנת 
תשל”ג, התכנסנו כל החבורה והכרזנו על הקמת 
בלב  יתד  לנטוע  המגמה  מתוך  מורה  אלון  גרעין 
השומרון. חשבנו לעצמנו מהו המקום הכי שורשי 

באזור והבנו שמדובר בשכם”. 

איזה סוג אנשים חיפשתם?
“חיפשנו אנשים שגם אם נזרוק אותם על הר קירח 
בציפורניים  יחזיקו  הם  חשמל  ובלי  טלפונים  בלי 
ישוב. אמרנו לעצמנו שאם נמצא  ויצליחו להקים 
אנשים כאלה אין כוח שיעמוד מול עוצמת האמונה 

הזו”.
לאן פניתם אחרי שגייסתם את אותו גרעין ראשוני?

ישבנו  הציבורית.  המציאות  את  כבר  “הכרנו 
לאפשר  בדרישה  הציבוריות  המערכות  כל  עם 
חברי  לכל  פונים  אנחנו  בשומרון.  להתיישב  לנו 
לנו  להגיד  העז  לא  אחד  אף  וכמעט  הממשלה 
לא. התביישו להגיד ליהודים לא להתיישב בארץ 

ישראל”.
“לגרעין החדש היו תומכים גם ממפלגת העבודה. 
ומכריז  בשכם  מבקר  אשר  דיין,  משה  הראשון, 

אשר  והשני,  בשכם’,  זרים  לא  היהודים  ‘אנחנו 
מהרי  בגובהם  נופלים  השומרון  הרי  ‘וכי  מכריז 
הגולן, הרי כל ילד יודע שהרי הגולן נחוצים לצפון 
הדעת  על  יעלה  ‘וכי  מוסיף  ואף  השומרון’,  וכן 
העולם  בכל  היחידי  האזור  יהיה  שהשומרון 
אותו  בו’.  להתיישב  אסור  שליהודים  הדמוקרטי 
הדברים  את  פרס”.  משמעון  אחר  לא  הוא  אדם 
מאותה  גדולה  בהתפעלות  קצובר  אומר  האלה 
אותן  את  ושאמרה  בדעותיה,  מוכרת  אשר  דמות 

אמירות חריפות. 
הפעילים פנו גם למי שהיה אלוף פיקוד מרכז דאז 
גנדי  הוציא  במפגש  הי”ד.  זאבי  )גנדי(  רחבעם   –

תיק מקרטון שעליו היה כתוב - תיק קריית שכם.
שלו  פרטי  שיגעון  שזה  ואמר  אותנו  הרגיע  “גנדי 
והוא צריך אישור של הממשלה לכך. לאחר מכן 
רגליו  שני  את  שם   - תיאטרלי  לפרק  עבר  הוא 
הניף לעברנו אצבע  לפניו,  מונח  על הדום שהיה 
מאיימת ואמר, ‘אם אתם תעזו לעלות בלי אישור 
בכם  אבעט  של  המגפיים  עם  אני  מהממשלה 

משם’. הוא היה קנאי למשמעת הצבאית”.
היא  הגרעין  חברי  פנו  אליה  מוכרת  דמות  עוד 
בגרעין.  שרון  תמך  הראשון  מהרגע  שרון.  אריאל 
האזור,  על  מעמיק  הסבר  לו  נתנו  איתו  במפגש 
בפניו  הדגישו  ולבסוף  שכם  של  חשיבותה  על 
  – לשומרון  ישראל  עם  שבין  השורשי  הקשר  את 
והר  גריזים  הר  של  למעמד  ועד  אבינו  מאברהם 

עיבל. לבסוף, שרון נענה בחיוב. 
מתי התחלתם לראות את עמלכם נושא פרי?

לראשונה  הייתה  הכיפורים  יום  מלחמת  “לאחר 
תופעה של החזרת שטחים ואנחנו אמרנו לעצמנו 
מוחשית  אלא  עקרונית,  סכנה  רק  לא  כבר  שזה 
ואנו מוכרחים להעביר הילוך - לעלות על הקרקע 
ללא אישור. הלכנו להתייעץ אם זה נכון או לא נכון. 
ראשית פנינו לרב לוינגר אשר התנגד ואמר לנסות 
דרך אחרת. חנן פורת התנגד גם כן ואמר שאסור 
להגיע לעימות עם חיילים. לאחר מכן פנינו למנחם 
בגין אשר התנגד גם הוא ואמר “אתם יודעים את 
אחים”.  למלחמת  סכנה   - אלטלנה  על  דעותיי 
אנחנו היינו בבדידות מזהירה. החלטנו לפנות לרב 
גורן והוא גם התנגד. לבסוף הלכנו לחברי לתנועה 
למען ארץ ישראל השלמה, שהיו ששה עשר חברי 
הנהלה. מתוכם ארבעה עשר התנגדו ורק שניים 

תמכו”. 
רוב חברי הגרעין נשארו נחושים והבינו שהם חייבים 
למהלך  התנגדו  כולם  אך  אישור,  ללא  לעלות 
לפעול,  כיצד  והתלבט  התכנס  הגרעין  הנוכחי. 
לאחר כמה זמן עלתה הצעה על ידי אחד החברים 
בגרעין לגשת ולשאול את הרב צבי יהודה קוק זצ”ל.

בני קצובר יחד עם אריאל שרון בעלייה הראשונה לאלון מורה

גרעין אלון מורה בתחנת הרכבת סבסטיה
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“הרב מנחם פליקס נוזף באותו אדם שהציע את 
יאמר  הרב  אם  נעשה  ‘מה  אותו,  ושואל  ההצעה 
לא?’. הרוב קבע והחליט כן לשאול את הרב. באנו 
לרב אשר קיבל אותנו בחביבות ושאל אותנו מה 
אנחנו רוצים. סיפרנו לו שאנחנו מתכננים לעלות 
צריך  שהוא  אמר  הרב  אישור.  בלי  ולהתיישב 
בגין   - לפגישה  בגין  מנחם  את  והביא  להתייעץ 

התנגד וכך גם הרב”.
החבורה מחפשת דרכי מילוט אחרות מההחלטה 
הגורפת שהם קיבלו, הם הבינו שמוכרחים לעלות 

ללא אישור. 
ונשאל  לרב  נלך   - טיפשית  די  החלטה  “קיבלנו 
ללא  לעלות  שהחלטנו  לו  סיפרנו  שוב.  אותו 
לו שיש סכנה  לו. הסברנו  ובאנו להודיע  הסכמה 

ממשית ומוחשית לארץ ישראל. הרב השיב ואמר: 
‘אם ככה, אני רוצה להתייעץ שוב’. בפעם השנייה 
אמר  גורן  הרב  גורן.  הרב  הראשי  לרב  קראנו 
שאסור לעשות את זה והרב צבי יהודה שוב פעם 
שהקרקע  מרגישים  אנחנו  שאסור.  כך  על  חוזר 

נשמטת לנו מתחת לרגליים”.

איך הגבתם להתנגדות הגורפת מצד כל האנשים 
שהיו אמורים לתמוך בכם?

“אחרי חצי לילה של דיון, ברור היה לנו שאנחנו לא 
יכולים לעקוף את דברי הרב. בסוף מצאנו פרצה 
דקה והחלטנו לבוא להודיע לו שאנחנו עולים ללא 
נוראי. הוא קיבל אותנו  אישור. ככה הגענו במתח 
בחביבות, הושיב אותנו ליד השולחן והתחיל בדברי 

תורה. לבסוף הוא נעמד פרס את הידיים לצדדים 
החוצה.  אותנו  וליווה  הסתיימה  שהפגישה  סימן 
אנחנו קמים ומתחילים לגרור רגליים חלק מאתנו 
כבר בחוץ. הנועז שבחבורה, הרב מנחם פליקס, 
מתחיל לגמגם לרב. לבסוף הוא פולט די בקושי - 
‘החלטנו לעלות ללא אישור הממשלה’. הפנים של 
הרב מקבלות מבע של זעם, ‘אז מה אתם רוצים 
מקהלה  כמו  עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  ממני?’. 
וכולנו אומרים יחד ‘ברכה’. עוד כמה שניות חולפות 
ובפרצופו מתחולל מהפך דרמטי. הוא ניגש אלינו 
בברכת  אותנו  מברך  היד,  את  אחד  לכל  ולוחץ 

כוהנים וככה מתחילה המערכה על השומרון”. 
המשך בשבוע הבא

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
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חגית הררי
שלנו  החיילים  כל  של  זכרם  יהי  נקרע.  הלב 
מבורך. אין ספק שהם שומרים עלינו מלמעלה. 

הרבה כוחות לבני המשפחה.
שושי הררי

האלה.  העצובים  הדברים  את  לקרוא  לי  קשה 
אלוקים כמה ילדים-לוחמים אמיצים איבדנו.

עודד כחלון
צעיר לנצח. יהי זיכרו ברוך.

אורלי ברון
 - הוריו  כמו  אנשים  ובזכות  פה.  אנחנו  בזכותם 

שמעון ונעמי שלו - אנחנו לומדים איך לחיות.
חלק  יהיו  ופז  דאובר  ליליק,  שחר,  תמיד  תמיד 

מאיתנו.

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות151,878 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 10 במרץ

אהבתי · הגב · שתף

1,730 אנשים  אוהבים את זה.

186

פוסט מרגש שהעלה אבא של שחר שלו ז"ל, שנפל בצוק איתן.
שתפו, לזכרו.

---
היום הגדול מגיע.

צנחני מרץ 13 משתחררים היום. 
עוד מעט יתחילו החברה לפרסם תמונות של גזירת החוגר. 

לא כל הצוות משתחרר היום. יש כמה שכבר השתחררו, יש כמה 
שחתמו קבע, ויש אתכם : ליליק, דובר ואתה, שלנצח תשארו 

חיילים. 
לא חשבתי שיהיה לנו כל כך קשה היום, אבל הבוקר אבא של 

אחד מהצוות שלח לנו הודעה, ומאז לאמא מאד קשה, ואני 
מושפע ממנה. 

צנחני מרץ 13, מהגדודים, מהגדס״ר וביחוד אתם, צוות פז, 
מהפלחה״ן ) צוותי זיו ובר המקוריים( צאו לחיים חדשים, טיילו, 

לימדו ועיבדו. אני מניח שלא צריך להגיד לכם את המובן מאליו, 
שלא תשכחו את חבריכם שלא זכו ליום הזה. זיכרו אותנו , 

המשפחות, ותמשיכו לשמור על קשר. אנחנו תמיד נהיה פה. 
שחר, ליליק, דובר ופז )המפק״ץ, שלא נראה לי שהיה צריך 

להשתחרר היום( , שמרו עליהם מלמעלה. 
גאה בכולכם. 

אבא

מכשיר מוגן
רימון סלולרי

ילדים צריכים הגנה גם בסלולרי

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

חודש אפליקצית 'רימון סלולרי' < ללקוחות כל החברות
מתנה!
אפליקצית 
'רימון סלולרי'



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה
י”ד   / חברון  ארבע  בקרית  ענק  פורים  הפנינג 

24 במרץ באדר ב’ 
בפורים כולם מוזמנים לעיר האבות להפנינג ענק 
בתכנית,  ממרא.  ברמת  אפרים”  “בתי  ברחבת 
לנשים,  מגילה  קריאת   -  9:30 בשעה  שמתחילה 
רביבו”,  של  “הפרויקט  של  הופעה  ענק,  הפנינג 
לכולם.  פתוחה  פורים  וסעודת  בלונים  הפרחת 

הכניסה חופשית.

25 במרץ חגיגת טיולים בשושן פורים בשומרון / ט"ו באדר ב' 
מדרשת הרי גופנא ועמיתים לטיולים מזמינים אתכם לטיולים בשושן פורים ללא תשלום! טיול ג'יפים, 
טיול אופניים וטיולים למיטבי לכת. המסלולים סובבים את חורבת כורכוש במערב השומרון על כביש 
חוצה שומרון. תחנת מידע תהיה פתוחה בחל מהשעה 8:00 בגשר ברקן שמעל כביש חוצה שומרון 

)ברחבה שמדרום לגשר(. ההפנינג הינו באישור כוחות הביטחון. לפרטים: 02-6568894

באדר  י”ב   / עציון  לגוש  מגיע  אריאלי  קובי 
22 במרץ ב’ 

באולם  בשלייקס”  ב”קפה  פורים  מסיבת 
תחפושות  עם   17:00 מהשעה  החל  המתנ”ס, 
וכיבוד כיד המלך. בשעה 18:00 מופע סטנדאפ 
והפתעות  הרקדה  ולאחריה  אריאלי  קובי  של 

נוספות. מחיר: 35 ₪. 
להזמנה: 02-9937999

שלישי 22 במרץ

אולמי שירת ירושלים, רח’ כנפי נשרים 64 ירושלים  |  5002737 - 02  |  4140430 - 050

אולם מעוצב לאירועים ולכנסים | עד 600 מוזמנים | מיקום בכניסה לירושלים
מבחר תפריטים | כשרות מהודרת ביותר

בימי שישילמתחתנים 
הנחה*!8000 ₪
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*

חתונה 
יהודית

רק עם 
עבודה
*

ההרשמה לאירועי 
הקיץ בעיצומה!

*ע”פ החוק לשוויון 
הזדמנויות בתעסוקה 

נאסר עלינו לפרסם
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לצעוד לסגירת הכבישים כ-500 אנשים צעדו ביום 
שלישי על כביש 60 בין כרמי צור לצומת גוש עציון 
. בצעדה,  1 ועברו בכפרים 'בית אומר' ו'אל ערוב' 
באזור,  והרשויות  יש"ע  מועצת  ידי  על  שאורגנה 
לנסיעת  הצירים  את  לחסום  הצועדים  דרשו 
פלסטינים על מנת להחזיר את ההרתעה ולעצור 
מנכ"ל  צעדו  הצעדה  בראש  הטרור.  גל  את 
גוש  מועצת  ראש  אדלר,  שילה  יש"ע  מועצת 
מועצת  ראש  סביל,  משה  וסגנו  פרל  דוידי  עציון 
הר חברון יוחאי דמרי, ראש מועצת קריית ארבע 
מינצר  אסף  לוינגר, ראש מועצת אלקנה  מלאכי 

וחה"כ בצלאל סמוטריץ'. 
אידיאלים דרך הרגליים ביום חמישי שעבר יצאו 
היהודי  הבית  של  'ישראלים'  מתאי  סטודנטים 
לסיור בשומרון ובבנימין בהובלת חה"כ מוטי יוגב. 
יוסי  בסיור השתתפו ראש מועצה אורית שומרון 
דגן, סגנו דוידי בן ציון ודוברת מועצת בנימין תמר 
אסרף. במהלך הסיור המרתק הגיעו הסטודנטים 
ועלי  שילה  מורה,  אלון  כביר,  הר  ברקן,  למצפה 
שבגבעות  האורגנית  החווה  ממוצרי  קנו  ואף 

. 2 איתמר במטרה לחזק עסקים בהתיישבות 
ביום  שהתקיים  מרגש  בטקס  בליבנו  לנצח 
האזורית  שבמועצה  סנסנה  בישוב  חנכו  ראשון 
הר חברון את פארק הל"ב, לזכרם של שלושת 
חללי חטיבת גבעתי בצוק איתן בניה שראל, הדר 
הל"ב,  נקרא  המתחם  הי"ד.  גדעוני  וליאל  גולדין 
שאלו ראשי התיבות של שמם החללים, ומשמש 
הבנוי  בשטח  אופניים  לרכיבת  מוטורי  פארק 
לייצר  הייתה  כשהמטרה  ישראל,  ארץ  בצורת 
בטקס  חינוכי.  ערכי  אלמנט  עם  חווייתי  מקום 
החללים,  משפחות  דברים  נשאו  הלוט  הסרת 
ד"ר שמחה גולדין, שלום שראל ואחיו של ליאל - 
ציון גדעוני, התורם לאונרדו פרקש, מנכ"ל תנועת 
הר  מועצת  ראש  פלמר,  רוני  'אור'  ההתיישבות 
סנסנה  מזכירות  ראש  יושב  דמרי,  יוחאי  חברון 

 . 3 ותושבים רבים 
השבוע חגגה אולפנת מעלה לבונה  חוגגות 81 
ח"י שנים להקמתה באירוע מיוחד. הערב נפתח 
תערוכת  זכרונות,  העלאת  בוגרות,  במפגש 

נורית  השונות.  מהתקופות  ותמונות  צילומים 
מספרים  האולפנה,  מקימי  זמרה,  בן  גדי  והרב 
אולפנה  להקים  בלבנו  ההחלטה  "כשגמלה  כי 
חסידית במעלה לבונה, לימוד החסידות, בציבור 
הדתי לאומי לא היה נפוץ כלל, וכעת הפך לנחל 

. 4 שוצף של ישיבות, מדרשות, כנסים ועוד” 
מהפכה של שמחה תחרות יוצאת דופן בגודלה 
הכותרת  תחת  עציון  בגוש  השבוע  התקיימה 
מכל  נוער  בני  חלק  בה  ולקחו  בגוש"  "מהפכה 
בהזנקה  החלה  התחרות  עציון.  בגוש  הישובים 
מחניית המועצה של גוש עציון, שם קיבל כל ישוב 
שחלקם  התחנות,  לעבור.  שעליו  לתחנה  רמז 
כל  ברחבי  פוזרו  פיזיות,  וחלקם  אתגריות 
היישובים בגוש כאשר לכל ישוב הוצמדה הסעה 
והם הנחו את הנהג בכל פעם ליעד הבא. בסופו 
ראשון  שסיים  עין,  בת  הישוב  ניצח  הערב  של 
בלילה מפנק  זכו  הנוער  ובני  כל המשימות,  את 
בבריכה שתיסגר במיוחד לנוער של הישוב, כולל 

. 5 שלל פינוקים והפתעות 

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?
2

4
1

3

5

 nadav@myesha.org.il  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
052-5665052 הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 
תמונות: ד"ר אבישי טייכר, מירי צחי, סיגל שמע, מוא"ז הר חברון, יהודה רוטנברג, 

 perla@myesha.org.il :אלומה משולמי 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

פחות
רעשנים

יותר
מתנות לאביונים

מתנות לאביונים
תורמים עם מקימי

1-800-800-340
www.mekimi.org.il

בהמלצת רבני הציונות הדתית

בס"ד

*התרומה מוכרת לצרכי 
מס לפי סעיף 46

התרומות יועברו למשפחות בו ביום

זכר 
למחצית 

השקל


