
1  יש”ע שלנו 

פקד ה' אלקי הרוחת לכל בשר איש 
יהושע בן  ... קח לך את  על העדה 
זוהי פנייתו  בו",  נון איש אשר רוח 
לבחור  הקב"ה  אל  רבנו  משה  של 
רוח/ המילים  צמד  ישראל.  לבני  ממשיך  מנהיג 
בשר, "אלקי הרוחת לכל בשר", הוא משמעותי. 
המנהיג העתידי של עם ישראל חייב לעמוד כסמל 
של חיבור בין הבשר והרוח, "איש אשר רוח בו". 
נפח  עולם  ובורא  האדמה,  מן  עפר  נברא  האדם 
באפיו נשמת חיים, "היא רוח השם הגדול, מפיו 
יש כאן החיבור המיוחד  )רמב"ן(.  ותבונה"  דעת 
הזה בין בשר, החומרי והמוחשי, לבין רוח, היא 
"הדעה והתבונה". מתנת האלוקים לנבראיו "היא 
החכמה אשר היא חיי רוחם ונר שכלם, והמביאה 
אותם אל רצון האלהים" )חובות הלבבות(. הממד 

הרוחני, אם כן, זהה עם הממד השכלי, ורק בחיבור 
של שניהם ניתן להשלים את קיום המצוות.

במשנתו של הרמב"ם השכל הוא המקשר בין אדם 
לאלוקיו, ולכן אהבת ה' נובעת ומתפרצת מתוך 
פי האהבה".  פי הדעה על  "ועל  והלימוד,  העיון 
"אהבה   – כולו  תופסת את האדם  הזאת  האהבה 
... )האוהב( חולה חולי  גדולה יתירה עזה מאוד 

האהבה... והוא שוגה בה תמיד".
מערכת המצוות שניתנה לנו מבטאת את החיבור 
שבין המעשה הגופני, לבין החוויה הרוחנית. לא 
יכול להיות נתק בין מעשה מצווה הנובע מציווי 
אצל  השכלי  הרוחני  הפנימי,  קיומו  לבין  אלוקי 
לאדם  ש"ראוי  לנו  מורה  הרמב"ם  ולכן  האדם, 
סוף  ולידע  הקדושה  התורה  במשפטי  להתבונן 
סובר  טעם,  יש  מצווה  לכל  כוחו".  כפי  עניינם 
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זמני השבת

ההתיישבות  של  המורשת 
ביהודה,  המתחדשת  היהודית 
התגבשה  הירדן  ובקעת  שומרון 
בחמישים השנים האחרונות. ישנה 
חשיבות עצומה בהעברת סיפורה 
לדורות  גם  ההתיישבות  של 
בלתי  חלק  שתהיה  כדי  הבאים, 
ישראל.  עם  של  מהנרטיב  נפרד 
ושומרון  ביהודה  לטייל  עלינו 
בה  לטייל  זאת  עם  ויחד  ברגלינו 
גם בליבנו על ידי העברת הסיפור 
 – בישעמדה  השבוע  לדור.  מדור 
היהודית  המורשת  חשיבות  על 
מהנרטיב  כחלק  ושומרון  ביהודה 

של תולדות עם ישראל.
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הגיע זמן ריבונות
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שומרי מסורת המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
בזמן   ,2003 בשנת  בתקוע  לגור  עברנו 
שהאינתיפאדה השנייה הייתה בשיאה. אף אחד 
הסיפור  באומנות.  התעסק  לא  מעולם  מאתנו 
וחלק  התחיל איתי, כאשר הכרתי הרבה חברים 
אומנים  או  מקצועיים  אומנים  היו  מהם  גדול 
בנפש. לאחר כמה שנים בתקוע התחלתי לעצב 
לי  היו  ותמיד  תכשיטים. תמיד אהבתי תכשיטים 
לא עשיתי  רעיונות בראש, אבל אף פעם  הרבה 
השתתפתי  בהתחלה  בידיי.  במו  דבר  שום 
בירידים ועשיתי תצוגות ביתיות ואז, ברגע מסוים, 
בתקוע  כאן  לאומנות  גלריה  לפתוח  לרעיון  נולד 
ולהציג שם את היצירות של האומנים המקומיים 
שנים,  כמה  כעבור  תקוע.  אומני   – שלנו  הרבים 
בעלי ואני שיפצנו את המרתף של הבית והפכנו 
 – )פירוש   ”Vernissage“ אומנות  לגלריית  אותו 
תערוכה ראשונית(. פנינו לאומנים שהכרנו אישית 

וביקשנו להציג את היצירות שלהם בגלריה.
לאומנות  הגלריה  נפתחה   2011 בספטמבר 
תצוגה  כאולם  פועלת  היא  ומאז  חגיגי  באירוע 
ישנם  לעכשיו,  נכון  פלסטית.  אומנות  של  וחנות 
שמציגים  והסביבה  תקוע  אומני  מ-20  יותר 
קרמיקה,  תכשיטים,  יצירותיהם:  את  בגלריה 
עץ,  עבודות  זכוכית,  עבודות  יודאיקה,  ציורים, 

בובות, נרות הבדלה מפוסלים ועוד...

עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 
אחרים? 

בגלריה הכל אישי. 80% מהאומנים שמציגים הם 
מתנה,  לקנות  מישהו  כשנכנס  ולכן  תקוע  אומני 
ברוב המקרים הוא מכיר אישית את מי שיצר את 
אישי.  לעניין  הקניה  עצם  את  הופך  זה  המוצר. 
ורוצים  העבודות  מי  של  לשאול  אוהבים  אנשים 
לדעת גם על האומן. בגלריה נמכרות רק עבודות 

יד וכל מוצר הינו מיוחד ואין שני לו. 
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

היינו רוצים להמליץ על מוצר תיירותי – טיול חוויתי 
בתקוע וגוש עציון המזרחי. המוצר מיועד לקבוצות 
תיירים בתיירות חוץ ותיירות פנים כאחד וכולל בין 
היתר: אירוח בגלריה, קפה ומאפה טרי-טרי של 
הישוב  ותיקי  אחד  עם  מפגש  מקומית,  מאפיה 
והיכרות עם סיפורו של הישוב ורוחו המיוחדת של 

המקום – כישוב מעורב וכפר אומנים. כמובן שניתן 
להתאים ולהרכיב את היום החווייתי לכל קבוצה 

לפי הדרישות ורצונות של האנשים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

במהלך 5 שנים של פעילות, זכינו בביקור של שר 
התיירות סטס מסז’ניקוב, שר החוץ דאז אביגדור 
ליברמן וביוני האחרון גם שרת התרבות מירי רגב. 
תורמים  של  קבוצות  מעט  לא  גם  אלינו  הגיעו 

נוצרים מחול וקבוצות מארץ.
באופן אישי, אני נהנית מרגע ה”וואו” הזה שאנשים 
שמגיע  אחד  כל  בפנים.  כשנכנסים  משמיעים 
לגלריה הוא האישיות המיוחדת מבחינתנו – אם 
ציבור כלשהו. מה  איש  או  תייר  זה שכן מתקוע, 
שחשוב הוא שיספרו על מה שראו ושמעו וימליצו 

על הביקור בגלריה.

בעת  לפיה  הקיבוצית,  התנועה  על  הלצה  ישנה 
ישראל,  בארץ  הראשונים  הקיבוצים  הקמת 
שני  היו   - באדמה  עץ  נטע  אחד  שחלוץ  בזמן 
חברי קיבוץ שכתבו על כך שיר, עוד שני חברים 
לגייס  נסעו  נוספים  ושניים  סיפור  עליו  שחיברו 
עץ.  אותו  של  תמונה  מראים  שהם  תוך  תרומות 
העוקץ של ההלצה, טמון כמובן בכך שהמורשת 
של הקיבוצים מתבססת באופן רב על הסיפורים 
בניגוד  הבאים.  לדורות  והעברתם  שסביבה 
אליהם, בזמן חידוש ההתיישבות ביהודה, שומרון 
בית,  שבנו  אנשים  עשרה  כל  על  הירדן,  ובקעת 
נטעו עץ וסללו כביש היה במקרה הטוב בן אדם 
אחד שצילם. היינו עסוקים ביישוב הארץ, לא היה 

לנו זמן לספר סיפורים.
לדורות הבאים  לצערנו, לחוסר העברת הסיפור 
כיום.  שלנו  הנוער  של  התודעה  על  השלכה  יש 
בהעצמת  יתרה  חשיבות  ישנה  לכך,  בנוסף 
עם  יחד  שמגיעה  הלאומית  והחיוניות  הגאווה 
בארץ  מקום  בכל  היהודית  ההתיישבות  סיפורי 
ובעיקר ביהודה ושומרון. חשוב שהנוער שלנו ידע 
עם  היכרות  עם  יחד  כנרת  קבוצת  חברי  היו  מי 
אלו  או  בחברון  ההתיישבות  את  שחידש  הגרעין 

שהקימו את אלון מורה.

נפרד  בלתי  חלק  הן  האחרונות  השנים  חמישים 
מהנרטיב של העם היהודי, הסיפורים של ראשוני 
מסיפוריהם  בחשיבותם  נופלים  אינם  המייסדים 
כיום,  חדרה.  ביצות  את  שייבשו  החלוצים  של 
ושומרון  ביהודה  ההתיישבות  חידוש  של  הסיפור 
או  שלילית  התייחסות  תחת  לעיתים  מופיע 
ישראל.  עם  בתולדות  מוזכר  ואינו  שכמעט 
יום את  הדבר בר שינוי. מה שמכתיב בסופו של 
הנרטיב בסיפורו של עם ישראל זה החיבור של 
הדורות הבאים לחוויית יישוב אדמת ארץ ישראל, 
חשוב  חלק  היא  ושומרון  ביהודה  וההתיישבות 

בנרטיב זה. 
והאתרים שמאחורי  מעבר למפגש עם האנשים 
סיפורי התקופה, ישנה חשיבות גדולה גם בשימור 
המורשת לשנים הבאות. ותיקי המתיישבים כבר 
כדי  שביכולתנו  כל  לעשות  ועלינו  צעירים,  אינם 
לשמר את הסיפורים החשובים על הקמת וביסוס 
הדרך  ושומרון.  ביהודה  היהודית  ההתיישבות 
לעשות זאת היא על ידי תיעוד האנשים החשובים 
על  לעליות  היישוב,  תחילת  קשיי  תיעוד  האלו. 
הגבעות ולהיאחזויות הנח”ל, האיזרוחים ואף לחיי 
מפעל  זהו  במרחב.  הישובים  שלל  של  השגרה 

גדול שיש לו חשיבות גבוהה ביותר. 

פרויקטים  של  קטן  לא  מספר  היום  ישנם 
אתרי  ביניהם  ימים,  אותם  את  שמנציחים 
במוזיאון  התיעוד  מרכז  כמו  השונים,  המורשת 
עציון  גוש  מורשת  אתר  עפרה,  ארכיון  קדומים, 
ומרכז קטיף, וכן ספרים רבים שנכתבו על אנשי 
מפתח בהתיישבות ועוד. גם אנחנו בעלון מביאים 
מדי שבוע ב”מדור המייסדים” ראיונות עם ותיקי 
ההתיישבות, שמתפרסמים גם באתר האינטרנט 

של מועצת יש”ע למען הדורות הבאים.

התיירות  לאתרי  כולנו  נצא  הקיץ  בחופשת 
ביהודה ושומרון ונתחבר למורשת דרך האתרים 
הפזורים באזור. מבלי להמעיט בחשיבותם, נראה 
תל  של  האבנים  בין  ולטייל  לבוא  מספיק  לא  כי 
מבנה  של  המרשים  מיופיו  להתפעל  או  שילה 
מערת המכפלה - עלינו להתחבר גם לסיפורים 
שהתרחשו במקום ולדמויות שעיצבו את מורשתו 
זה  חיבור  אלו.  בימים  היהודי  העם  של  האיתנה 
ייתן כוח לאנשים שעומלים עכשיו על ישוב ארץ 
ישראל, ואף לאלו שעסוקים בלהעביר הלאה את 

הסיפור של כל יהודי.

עסק שלנו

מיכאל ובלה לוין,
הבעלים של גלריה לאומנות וחנות מתנות “Vernissage” בתקוע 
vernissage.artgallery@gmail.com 050-9605642

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

פתוח

"אני נהנית מרגע ה”וואו” הזה 
שאנשים משמיעים כשנכנסים בפנים"
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המשך דבר תורה מעמוד השער

מוסרית,  משמעות  על  שמורים  טעמים  הרמב"ם, 
דתית, חברתית או שכלית. המצוות מקרבות אותנו 
נכונות,  דעות  אותנו  מלמדות  הן  העולם,  לבורא 
חברה  של  לגיבושה  שתורמות  טובות  מידות 
במטרתן  והלימוד  העיון  ואוהביו.  ה'  עובדי  של 
ובתכליתן של המצוות המספקים לנו מידע חיוני – 

זה הוא חלק אינטגרלי של תלמוד תורה.
אין הרמב"ם חושש שידיעת טעמי המצוות עלולה 
חששו  חז"ל  אמנם  לקיימן.  הרצון  תחת  לחתור 
מהיוהרה האנטינומיסטית של האומר שאין לו צורך 
המוסרית  למטרתן  להגיע  כדי  מעשיות  במצוות 
ארבה  "אני  שאמרו  כאלו  היו  אמנם  הרוחנית.  או 
)נשים( ולא אסור ... אני ארבה )סוסים( ולא אשיב", 
ברם הרמב"ם חושש לאנטינומיזם מסוג אחר. הוא 
חשש והזהיר ש"ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע 

לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל 
ה' פן יפרוץ בו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו 
יותר  הרבה  אומרת,  זאת  החול".  דברי  בשאר 
בין  נתק  יצירת  היא  הרמב"ם  של  לדעתו  חמורה 
מעשה המצווה לבין ההבנה המעשירה, המדרבנת 
ידיעת  אי  המצווה.  של  חווייתה  את  והמעמיקה 
מו"ר,  של  בלשונו  במצווה.  לזלזול  תוביל  הטעם 
שאף  "הרמב"ם  זצ"ל:  טברסקי  יצחק  פרופ'  הרב 
מצווה  לקיים  ומניע:  מעשה  בין  גמור  לתיאום 

ולהימנע מעבירה מתוך הכרה עמוקה". 
הבשר  בין  היא מערכת המחברת  כן,  אם  התורה, 
בטעמי  העמקה  דורש  הזה  החיבור  הרוח.  לבין 
המצוות, ההעמקה בהיגיון שעומד מאחורי המצוות 
ובמשמעותן הרוחנית, השכלית והמוסרית. העמקה 
במישור  המצוות  קיום  חוויית  את  מעצימה  זאת 

הפנימי, וגם מחזקת את התורה ואת היהדות כלפי 
הטמונה  החכמה  את  ורואה  מבין  כשהעולם  חוץ 
בתורה –  "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... 

ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".

הרוח והבשר

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

ֵעִלישלמה 052-8109575
ק ר א פ ה ל  ע

רגע לפני השנה החדשה פרוייקט עלי על הפארק נותן לכם הזדמנות לבית משלכם עם 
תשואה יפה. דירות דופלקס ענקיות במחיר שלא יחזור. הישוב עלי נמצא במרחק 10 דקות 

בלבד מאריאל 50 דקות מתל אביב ומירושלים.

צמוד מדד 5.16 | ט.ל.ח

עלי פותחת לך דלת חדשה 
פרויקט עלי על הפארק נותן לכם הזדמנות לבית במחיר שלא יחזור

987,000

אכלוס מיידי!
יחידות ענקיות עד 180 מ"ר

דירות 
אחרונות
בפרוייקט
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בניה ופיתוח בע"מ
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יליד 1949, מראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון. 
בשנותיו  הישוב  ומזכיר  עפרה,  הישוב  ממקימי 
הראשונות. שימש במשך 29 שנה כראש מועצה 
 2008-2010 השנים  בין  בנימין.  מטה  אזורית 
שימש כמנכ”ל מועצת יש”ע. בשנת 2010 מונה 
ולרשטיין לאחראי על ההתיישבות בנגב ובגליל 
ולרשטיין  ואסתר  לזוג פנחס  של תנועת אמנה. 

שבעה ילדים.
תמיד  כחלוצים.  אותם  מעריץ  אני  כל  “קודם 
אומרים עלינו שאנחנו משיחיים אבל אנחנו בעצם 
מתוך  חרוד,  ועין  דגניה  חניתה,  של  חיקוי  מודל 
הערכה שגבולות המדינה נקבעים על פי התלם 
האחרון של המחרשה. היכולת לסייע להם מגיעה 
כל  עם  כחלוצים  אליהם  שלי  ההערצה  עם  יחד 
הוויכוח האידאולוגי שקיים. אין לי שום ספק שהם 

חלוצים שנותנים מזיעתם ודמם למדינה”.
את הדברים האמורים, מספר ולרשטיין על חבריו 
למען  הנרתמים  הצעיר  השומר  של  הצעירים 
משימתם, משימת ההתיישבות של המאה ה-21 

- הפרחת יישובי הספר במדינת ישראל. 
בעפרה,  ולרשטיין  של  בביתו  מתקיים  הריאיון 
הקיבוצית  התנועה  מזכ”ל  עם  פגישה  לאחר 
על  האמונה  זו  הקיבוצית,  התנועה  הכללית. 
ישראל,  מדינת  ראשית  מימי  השממה  הפרחת 

נעזרת היום באופן מפתיע במתנחל מעפרה. 
בנושא  לטפל  אותי  לקח  שלום  שסילבן  “מאז 
בישובים  בעיקר  והגליל  לנגב  תנופה  נתינת  של 
הכפריים, גיליתי שהדברים הברורים לנו, לתנועות 
בצורה  ליוויתי  אותו  ישוב  כמוס.  סוד  הם  אחרות 
אינטנסיבית הוא נחל עוז, עד שהגעתי לשם הדירה 

האחרונה שנבנתה הוקמה בשנת 1986. בפגישה 
דומה  מנגנון  בונים  אנחנו  איך  וחשבנו  ישבנו 
ביישובי  בעיקר  בנייה  תנופת  לתת  כדי  ל’אמנה’, 

הספר - מגבול הצפון ובעיקר בעוטף עזה”.
בילדותו, גדל ולרשטיין בכפר אתא, בהמשך למד 
עקיבא  בני  בתנועת  פעיל  והיה  הדרום  בישיבת 
ומשם המשיך לנח”ל. את הטירונות, סיים ולרשטיין 
מכן  לאחר  חודשיים  תשכ”ז,  שנת  ניסן  בחודש 
נשלח  ולרשטיין  הימים.  ששת  מלחמת  פרצה 
בתחילה לתל-דן, לאחר מכן הכוחות ירדו דרומה 

למזרח הכנרת. שם, באזור תל קציר, הוא נפצע.
פגז  של  ישירה  פגיעה  חוטף  אני  הצהרים  “בזמן 
קיבוץ  לכיוון  בריצה  אותי  מפנים  חברים  מרגמה, 

סיוון, בערב שבועות  נפצעתי בראש חודש  מעגן. 
הרבה  שכבתי  רמב”ם.  חולים  לבית  אותי  הטיסו 
משנה,  יותר  שם  הייתי  חולים,  בבית  זמן  מאוד 

עברתי עשרות ניתוחים”.
זוכר  שבעקבותיה,  והניתוחים  לפציעה  מעבר 
שהתרחשו  המכוננים  האירועים  את  ולרשטיין 
ישראל  ארץ  של  שטחיה  שחרור  המלחמה,  בזמן 
את  זוכר  “אני  כך.  בעקבות  שהגיעו  והתחושות 
ההתרגשות שהודיעו ברשתות הקשר על שחרור 
אנשים  וגם  בבכי  פרץ  שלנו  הרס”ר  הבית,  הר 
היינו קטנים.  וחצי,   18 בן  הייתי  אני  יותר.  מבוגרים 
הייתה  ושומרון  יהודה  כל  כבר  בערב  חמישי  ביום 
בידנו. ההחלטה לעלות לרמת הגולן הייתה החלטה 

יזומה ביום חמישי בערב, אני נפצעתי ביום שישי”.
הלכו  הנח”ל  מגרעין  החברים  המלחמה,  לאחר 
סוחב  ולרשטיין  גלבוע.  מעלה  קיבוץ  את  לאזרח 
את הפציעה מהמלחמה, ומגיע לקיבוץ עם קביים. 
“יום אחד יצאתי עם המרעה, אני לא הבנתי כמה 
שבקיבוץ פוחדים מכך. באיזה שהוא שלב מעדתי 
היה  המשק  למשק.  ורץ  נבהל  העדר  ונפלתי, 
מסוים  בשלב  לא.  ופנחס  הגיע  העדר  כמרקחה, 
כולם עומדים  רואה שיירה מתקרבת לעברי,  אני 
בשורה רחבה, הלכו לסרוק את השטח. בעקבות 
עם  יותר  יוצא  לא  אתה   - החלטה  קיבלו  הם  כך 
להיות  אותך ללמוד  העדר למרעה, אנחנו נשלח 

מזכיר הקיבוץ”. 
נישא  הקיבוץ,  מזכיר  שנהיה  לאחר  בהמשך, 
ימי בית הספר היסודי,  לאסתר, אותה הכיר מאז 
למד  ולרשטיין  שפירא.  למרכז  עברו  והשניים 
כמורה  שימש  מכן  ולאחר  ברחובות  חקלאות 

בתיכון שפיר ובאור עציון.

מדור
המייסדים

ראיון עם פנחס ולרשטיין
חלק א׳

// חן גלעד

לרגל 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

פנחס עם מוטה גור

פנחס בצעירותו
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ביהודה  להתיישבות  שלך  הקשר  התחיל  מתי 
ושומרון?

ילדים  שני  עם  היינו  התיישבות,  חיפשתי  תמיד  “אני 
בשלב זה של חיינו. מעולם לא פגשתי פנים אל פנים 
הדמות  היה  הוא  הזאת,  התקופה  עד  פורת  חנן  את 
אחר  אחד  בהיר  יום  הדתי.  הציבור  על  הנערצת 
שילה  גרעין  על  לי  ומספר  פורת  חנן  מגיע  הצהריים 
שתבוא  רוצה  ‘אני  כך,  לי  ואומר  במשבר  שנמצא 
לפגישה בנחלים עם חברי הגרעין - אנחנו נבחר אותך 
להיות מרכז הגרעין’. לא הבנתי איך זה קרה, הוא לא 
קיים איתי דיון. באתי לשם והם בחרו אותי בעל כרחם 

להיות מרכז הגרעין שלהם ומכאן התחברנו”. 
איך התרחש תהליך ההקמה של עפרה?

גרעין  קבוצות:  שתי  התארגנו  עפרה  “להקמת 
גרעין  מאותו  אנשים  בעפרה  עדיין  יש   - שילה 
בסיסי וקבוצה שניה שאורגנה על ידי יהודה עציון 
וכללה אנשים מפלוגת העבודה - חבר’ה צעירים 
המחנה  את  שבנה  לקבלן  שעזרו  הרב  ממרכז 
הצבאי בהר בעל חצור. חנן שכנע את אותו הקבלן 

לתת לנו לבנות את הגדר של המחנה”. 
חברים  עשרה  עד  כחמישה  היו  פלוגה  באותה 
בכניסה  מוצב  כיום  אשר  הג’יפ  עם  שנסעו 
הקרקע”,  על  לעלות  מתי  היה  “הוויכוח  לעפרה. 
אמר  עציון  “יהודה  ומוסיף,  ולרשטיין  מספר 
נוכל  ואז  רציניים  יותר  להיות  צריכים  שאנחנו 
יום  לעלות לקרקע. החלטנו שביום ראשון לאחר 

העצמאות, בסוף היום נעלה על הקרקע”.
עם  ולרשטיין  מגיע  הצהרים  אחר   17:00 בשעה 
הצוות מהמשרדים של גוש אמונים ברחוב כורש 
בירושלים. “הגיע צבא וניסה לפנות אותנו, בסופו 
המזכירות,  חברי  אותנו,  שלקחו  אחרי  דבר  של 
לרמאללה, הגיעה תשובה משמעון פרס, תשובה 
קלאסית שאומרת ‘לגבי הבקשה שלהם להישאר 

תפנו  אל  אבל  שלילית  היא  התשובה  במקום, 
אותם’. השמחה אצל חברי הגרעין הייתה רבה”.

כיצד הגעתם לעפרה בהתחלה?
כדי  אבל  צה”ל,  נכה  הייתי  כי  רכב  היה  “לי 
שכם  משער  אוטובוס  לקחו  אנשים  לכאן  להגיע 
לכפר  שנוסעת  ערבית  מונית  ומשם  לרמאללה 

סילוואד והולכים לעפרה”. 
חשיבותה  גודל  את  בזמנו  תיאר  אליצור  אורי 
האסטרטגית של עפרה באופן כזה שאומר שלפני 
הגאוגרפי  במרחב   – הקרקע  על  עולה  שעפרה 
שבין עפולה לירושלים אין אזרח יהודי. אבל מעבר 
בארץ  אין  הקרקע  על  עולה  שעפרה  עד  לכך, 
ישוב קהילתי, אין תופעה כזאת. ולרשטיין מספר 
שלאורך כל התקופה, הגרעין המוביל אידאולוגית 
שמצליח  הגרעין  אך  מורה,  אלון  גרעין  הוא 
מפה  מוביל  “אני  עפרה.  גרעין  הוא  להתיישב 
שיירות למאבק האחרון של סבסטיה, כולל הרב 
ולרשטיין  נזכר  הישיבה”,  תלמידי  כל  עם  ולדמן 

בימי מאבק סבסטיה.
מה היה היחס שקיבלתם מהדרג המדיני באותם 

שנים?
בה  תקופה  על  מדברים  שאנחנו  להבין  “צריך 
והערכה  הזדהות  הישראלית  החברה  עוברת 
ראש  של  ימינו  יד  שהוא  האיש  ושומרון.  ליהודה 
הממשלה זה פרופסור יובל נאמן. כל מיני תושבים 
הישראלית  החברה  שלנו.  במאבקים  תומכים 
של  הפוליטי  המהפך  אחרי  דיכוטומיה  מקבלת 
יהודה עציון להקים את  1977. מי שמעודדת את 

פלוגת העבודה היא רחל ינאית בן צבי”. 
המדינית,  מההנהגה  היחס  לשאלת  בהמשך 
חה"כ  לו  ששלח  מכתב  על  מספר  ולרשטיין 
מטעם המערך אברהם כ"ץ-עוז שאומר: "מי אתם 
זה  הכל,  עשיתם  שאתם  שחושבים  המתנחלים 

אנחנו עשינו את זה. איך עולים לגוש עציון, קריית 
ארבע, מי מקים את הקיבוצים באזור מגילות, מי 
שומרון".  וחוצה  אפרים  מעלה  אריאל,  את  תכנן 
כ"ץ-עוז בא ואומר - אנחנו עשינו את זה. ולרשטיין 
מחדד את דבריו של כ"ץ-עז, "אנחנו אלו שהבאנו 
את המסה אחר כך. גנדי ואריק שרון היו היועצים 
של רבין, הם עזרו לנו מאוד. עיקר הבעיה בגיוס 
שכאשר  בכך  הייתה  מהממשלה  אנשי  עזרת 
הגענו ללשכה של רבין לא תמיד הייתה התייחסות 
אם זה קשור ליהודה ושומרון, אלא בגלל שהיינו 

שייכים לפרס, אז הוא לא התייחס אלינו".
תאר את ימיה הראשונים של עפרה.

“בהתחלה כל משפחה קיבלה מקסימום חדר עם 
וילון בתור דלת וחול במקום בלטות ברצפה. אכלנו 
בחדר אוכל משותף, והייתה גם אמירה שכל אחד 
ייקח  אחד  וכל  בקופה  שלו  המשכורת  את  ישים 
כמה שהוא צריך. היו המון דברים לא ידועים. כל 
צורת ההתנהלות, איך ממנים את עצמנו, דברים 
הכי בסיסיים לא היו ידועים. איך חיים? חדר אוכל 
משותף, אסיפת חברים. היה ויכוח אם לעבור את 

החמישים משפחות והיום אנחנו 700”.
היו רגעים שלא ידעתם מה יהיה מחר או שסך 
החדשה  במתכונת  ביטחון  הרגשתם  הכל 

שבניתם?
יום.  ילד  ידיעה מה  אי  הייתה הרגשה של  “תמיד 
לנו  היה  לא  משותף  אוכל  חדר  לנו  שהיה  בגלל 
מושג אם בשבת נהיה 50 איש או 600 איש. היו פה 
הראשון  באב  בט”ו  הזויים.  סיפורים  עם  קבוצות 
שומעים  ואנחנו  בחורה,  וחטף  בחור  איזה  הגיע 
נוהגים  ככה  כי  בחורות,  לחטוף  בא  הוא  צרחות. 
בט”ו באב. הוצאנו אותה ושלחנו אותה הביתה. זה 

גם סוג האנשים שהגיעו לכאן”.

המשך בשבוע הבא

פנחס במשרדי המועצה האזורית בפסגות
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Kabany Zituni Hilla
שעוד  ספק  לי  אין  מילים.  אלף  שווה  תמונה 

תכבוש פסגות רבות.

Aharon Aharoni
מזל טוב, בשורות טובות, הרבה שמחות.

Rachel Vana
ברוך ה', שידעו שמחות ובריאות!

מוניקה רון
להתפלל  כולנו  על  חובה  ואפילו  להמשיך  צריך 

עד שיהודה יעמוד שוב על שתי רגליו.

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות 156,715  

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 17 ביולי

אהבתי · הגב · שתף

2.3K אנשים  אוהבים את זה
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תמונה של ניצחון החיים. 
יהודה הישראלי מתרגש, שר ומאושר בחתונה של אחותו הצעירה.

==
צילה גרינברג שהיתה בחתונה, כתבה בהתרגשות:

1.45 בלילה, חזרתי מחתונה של משפחת הישראלי האהובה, וקשה 
להרדם. עין לא נשארה יבשה, הרגישו את האנרגיות באויר, הרגשתי 

שכינה שמלווה את כולנו! שנתיים שאנחנו מלווים את יהודה יצחק 
מאז פציעתו הקשה במבצע צוק איתן, אף אחד לא חשב לפני 

שנתיים שיש סיכוי שכך תראה החתונה היום. ודאי לא הרופאים, רק 
דודי ואיריס!!! גדולים מהחיים! הם האמינו כל הזמן שעוד יגיע הרגע 

הזה, והם כמובן מאמינים שזה לא סוף הדרך!! הוא עוד יגיע רחוק! 
)אחרי ההתרגשות היום, אני מאמינה להם, וסומכת על יהודה יצחק, 

כי הוא לא נח לרגע, הוא לא מוותר לעצמו(.
דודי ואיריס, ובני המשפחה, לא התייאשו לרגע. האמינו והתפללו, 

התפללו והאמינו, ועם ישראל כולו שותף לתפילות... וכנראה שאין 
גבול לאמונה ולאמון!!

יהודה יצחק רקד לפני אחותו וליווה אותה לחופה!! נכון, על כיסא 
גלגלים... אז מה?  הוא רקד לפניה את אותו ריקוד שכולם רקדו, הוא 

שר, הוא מאושר, זיו פניו האיר, לי לפחות, את דרך החיים! הערב 
זה היה שיעור גדול באמונה!  דודי ואיריס, אין עליכם! נמשיך ללוות 
אתכם, להתפלל ולהאמין יחד אתכם שיהודה יצחק עוד ירקוד גם 

על שתי רגליו, בע"ה הוא גם יברך ברכה בחתונות הבאות, וישתתף 
בעוד הרבה שמחות יחד אתכם. זכינו לראות נס גלוי מתרחש לנגד 

עיננו!  מזל טוב , ותמשיכו להאיר לכולנו את הדרך!!
==

מתרגשים אתכם, ממשיכים ללוות.
ישראל שלי

עושים ציונות



7  יש”ע שלנו 
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יש”ע שלנו  8

מעלה אדומים תחילה הקמפיין להחלת הריבונות 
ארץ  שדולת  מובילה  אותו  אדומים,  מעלה  על 
ישראל בראשות חה״כ יואב קיש ובצלאל סמוטריץ' 
החוק  הגשת  עם  מעשיים  לפסים  השבוע  עבר 
שהתקיים  מיוחד  בכנס  בכנסת.  הריבונות  להחלת 
בכנסת במעמד ראשי השדולה, יו״ר הכנסת חה״כ 
שקד, ראש  ואיילת  לוין  יריב  אדלשטיין, השרים  יולי 
העיר בני כשריאל, יו״ר מועצת יש״ע אבי רואה, יו״ר 
מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, חברי כנסת ואישי 
הנחתו  לקראת  הכנסת  ליו״ר  החוק  הוגש  ציבור, 
החוק  בהמשך.  לחקיקה  השרים  ועדת  שולחן  על 
הקובע כי ״המשפט, השיפוט והמנהל של המדינה 
כיוזמים  חתומים  אדומים״  מעלה  בשטח  יחולו 
מלבד ראשי השדולה, גם ראשי סיעות הקואליציה 
הכנסת  יו״ר   . 1 רבים  כנסת  חברי  עוד  כשלצידם 
שנים,  מעבירים  שאנחנו  ״המסרים  אדלשטיין:  יולי 
השלום.  את  מרחיקים  שרק  הססניים  מסרים  הם 
היפוך המגמה כאן הוא מאוד חשוב. נכון ללכת על 
פה  יש  קונצנזוס.  היא  אדומים  ומעלה  הקונצנזוס. 
מהלך שאנחנו יוצאים איתו היום ואנחנו ננצח. אנחנו 
נעבור ביחד את את הדרך הארוכה לאישור החוק, 

ונעבור אותה בהצלחה".
חזק בביטחון סגן שר הביטחון חה"כ הרב אלי בן דהן 
ערך השבוע פגישה עם הנהלת מועצת יש"ע, שם 
במשרד  שלו  האחריות  תחומי  את  השר  סגן  סקר 
בפגישה  ההתיישבות.  בנושאי  בעיקר  הביטחון 
רחבה עם ראשי הרשויות נמסר על קידום תשתיות 
הביטחון כולל תאורת כבישים, הגנת ישובים, מיגון 
רכבים, וכן על תשתיות פיזיות כגון תכניות לאיגום 
ותוכניות  מחסור  יש  בהם  וישובים  בשכונות  מים 
לפיתוח רשת המים העתידית. בן דהן עדכן גם על 
השירות  להקלת  האזרחי  המנהל  מול  הפעילות 

לתושבים ולרשויות. ראשי המועצות הודו לסגן השר 
והפיתוח  העתידיות  התוכניות  בקידום  פעילותו  על 

. 2 הפיזי של ההתיישבות בשנה האחרונה 
בית  מול  ושומרון  יהודה  נוער  מחאת  מחאה  שיר 
השבוע,  גם  נמשכה  בירושלים  הממשלה  ראש 
ממשיכים  ושומרון  מיהודה  נוער  בני  ועשרות 
בעקבות  שהוקם  במאהל  השבת  בשביתת 
הפיגועים האחרונים. במהלך השבוע האחרון הגיעו 
רואה,  אבי  יש”ע  מועצת  יו”ר  הנוער  בני  את  לחזק 
ראש מועצת גוש עציון דוידי פרל, ראש מועצת הר 
חברון יוחאי דמרי ראש מועצת שומרון יוסי דגן ראש 
מועצת קדומים חננאל דורני, סמנכ"ל מועצת יש"ע 
יגאל דילמוני ועוד. "הבריאות מתחילה בנוער", אמר 
והתעסקויות,  חשבונות  מדי  יותר  "בלי  דמרי,  יוחאי 
ברגע שהנוער מרגיש שהדם מגיע עד לכאן ואומר 
אנחנו לא מוכנים יותר, אני קורא לכל הנוער להגיע 

למאהל ולשנות את המציאות שאנו נמצאים בה".
חמש עשרה מבשלות בירה מהישוב  תקוע חוגגת 
בירות  ממבחר  שעבר  השבוע  בסוף  הציגו  תקוע 
. במהלך הפסטיבל התקיימה  3 הבוטיק הביתיות 
הופעה של להקת נאג' חמדי, להקת רונקול ישראלי 
המפה  צידי  משני  פעילים  עיתונאים  הם  שחבריה 
ודרור  פויר  דרור  סג"ל,  אראל  בישראל:  הפוליטית 
גלוברמן. סגן ראש המועצה האזורית גוש עציון משה 
סוויל אמר כי: "החוויה הייחודית שבפסטיבל הבירה 
נותנת אפשרות לטעום במקצת מההווי הייחודי של 

תקוע".
ילדי  גם  ישראל  ילדי  שאר  כמו  הנוער  משטרת 
השמחה  אך  גדול,  לחופש  יצאו  עתניאל  הישוב 
נמהלה בעצב סביב האירועים האחרונים. בעקבות 
כך, חשבו יו"ר תנועת 'ישראל שלי' שרה העצני כהן 

ומנכ"ל מועצת יש"ע שילה אדלר, איך ניתן לחזק את 
מפקד  סגן  עם  נפגשו  השניים  אלו.  בימים  הילדים 
"יום  לארגן  היוזמה  את  והעלו  במשטרה  ש"י  מחוז 
מיד.  הסכים  מצדו  והוא  בישוב,  ומשטרה"  קהילה 
כ-200  בהשתתפות  שני,  ביום  שהתקיים  האירוע, 
וגופי  המשטרה  יחידות  כל  את  כלל  ונוער,  ילדים 
ההצלה וביניהן חבלן, שיטור קהילתי, ניידת קרקל, 
היום  כשאת  ועוד,  מד"א  אש,  כיבוי  והצלה,  חילוץ 

. 4 חתמה תזמורת המשטרה 
נשים  כנס  התקיים  שעבר  בשבוע  קרנ"ש  נשות 
מיישובי  נשים  כ-500  בהשתתפות  שומרון,  בקרני 
מארגנות   . 5 בארץ  שונים  וממקומות  השומרון 
הכנס הן קבוצה של נשים צעירות, נמרצות וחרוצות 
בשם "בואי הרוח", שרואות בחשיבות הרמת הרוח 
בקרני שומרון ויישובי הסביבה. בין הדוברים בכנס: 
הרבנית  צוקרמן,  אהובה  הרבנית  שעאר,  גלים  בת 
שפירא,  יהושע  הרב  הלוי,  יצחק  הרב  לבנון,  אסתר 
הצגה  הוצגה  המוצלח  בכנס  קרוב.  והרב  זלץ  יעל 
מבית תיאטרון לחישה ומופע סיום עם דין דין אביב 

שסחף את כולן בשירה.
על  הכריז  אספקלריא  תיאטרון  אחרת  בזווית 
פתיחת תחרות לכתיבת מחזות בנושא המתנחלים. 
בתחום  וישנים  חדשים  כישרונות  תעודד  התחרות 
כתיבת המחזות ותעשיר את עולם הבמה הישראלי. 
מסביר  המתנחלים  נושא  לבחירת  לסיבות  באשר 
חגי לובר: "המתנחלים  מנכ"ל תיאטרון אספקלריא 
במדינה,  ביותר  המושמץ  הציבור  את  מהווים 
התחרות  מבחוץ.  תמיד  היא  עליהם  הכתיבה 
הצגות  להפקת  יותר,  נקיה  חדשה  זווית  תאפשר 
וזוכים  משתתפים  איך  אז  הישראלי”.  בתיאטרון 
בעמוד  למצוא  אפשר  הפרטים  את  בתחרות? 

הפייסבוק של התיאטרון.
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