
1  יש”ע שלנו 

יובל א השבוע  מציינים  נחנו 
יהודה,  ירושלים,  לשחרור  שנים 
וארבעים  בנימין,  וחבל  שומרון 
ביציאתו  אל.  בית  היישוב  לייסוד  שנה 
המופלאה ממצרים, טבע עם ישראל את 
בשר  של  מעולו  והשחרור  החירות  דגל 
ודם. רק בהיותו בן חורין יוכל עם ישראל 
להוציא מן הכוח אל הפועל את סגולותיו 
יוכל  הוא  כך  רק  האדירות.  ויכולותיו 
אלקיכם  ה’  “אני  זקופה.  בקומה  ללכת 
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית 
ואולך  עלכם  מטת  ואשבר  עבדים  להם 

אתכם קוממיות”.

חיא  רבי  מבאר  ‘קוממיות’  המילה  את 
במדרש רבה במילים: “בקומה זקופה”. 
תחושה  משרה  זקופה’  ‘קומה  המושג 
של עוז ודבקות אולם הוא איננו בהכרח 
תוכיח:  הבאה  והפסקה  חיובי,  מושג 
“דאמר מר: המהלך בקומה זקופה אפילו 
שכינה,  רגלי  דוחק  כאילו  אמות  ארבע 
כאן  כבודו’”.  הארץ  כל  ‘מלא  דכתיב 
והתרסה  גאווה  מסמלת  זקופה  קומה 

של בן אנוש כנגד בורא עולם.
מהי אם כן הנוסחה המשאירה את המושג 
וללא  שלו  החיובי  בפן  זקופה  קומה 
צלילים צורמים? את הפיתרון מגיש רבה 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:10 19:07 חברון 20:13 18:52 ירושלים
20:14 19:11 שכם 20:16 19:12 תל אביב
20:14 19:03 באר שבע 20:17 19:05 חיפה

זמני השבת

השבוע נציין יובל למלחמת ששת 
הימים וחזרה לחבלי אבות ביהודה, 
ממדינה  הירדן.  ובקעת  שומרון 
צעירה ומאוימת נוספו תוך שישה 
ימים בלבד למדינתנו אזורים רבים 
אלפי  בחובם  שטומנים  וחשובים 
תנועת  יהודית.  היסטוריה  שנות 
של  בשליחותה  ההתנחלות, 
בחמישים  קיימה  ישראל,  מדינת 
השנים האחרונות את חזון הציונות 
ביותר  והטבעית  הטהורה  בצורה 
לדור  תודתנו  נתונה  כך  ועל 
 – בישעמדה  השבוע  המייסדים. 
יובל  על  אישי  בטור  ארנון  נעם 

לתנועת ההתנחלות.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  בהר-בחוקתי

בקומה זקופה
הרב שבתי סבתו 
ראש ישיבת מצפה יריחו ומרבני בית אל

המשך בעמוד 3

ברשת

בית אל חוגגת 40
נוער בית אל באתר חלום יעקב לקראת שבת בית אל שתיערך השבת לציון ארבעים 

שנים לייסוד היישוב

49 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בס״ד

אייר תשע"ז

שלנו בל
לקראת שנת היו

צייר צעיר בדרך למקדוניההרבנית שולמית מלמד 48
מדור

המייסדים

מחיר מבצע לרגל 
ההשקה 20 ש"ח בלבד 

לרכישה:

www.yeshaclick.co.il 
052-5665052 

מדריך למטייל במעיינות 
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מועצת יש"ע מציגה: מדריך למעיינות הכבושים  |  צפריר רינת

הספר "מעינוש" מרכז מסלולי טיולים שהכשירו המתנחלים 
לעשרות מעיינות...

"מה יכול להיות נעים וכיפי יותר מטיולים לאתרי מעיינות המייצגים את כל 

מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של הגדה המערבית? מלטבול בבריכה קרירה 

ביום קיץ לוהט ולהריח את פרי הבוסתנים שעה שנופי ארץ אבות עוטפים אותך 

מכל עבר? הספר החדש שהוציאה..."

10.1.17

אירועי השבוע הקרוב ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן 6

מה 
קורה

52
4

מה יקרה
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50 שנות התנחלות נעם ארנון
דובר היישוב היהודי בחברון 

ישעמדה

ששת  תקופת  את  ולחוות  לחיות  שזכה  הדור 
המכונן  כאירוע  הזו  התקופה  את  זוכר  הימים 
והמעצב ביותר בחייו. היה זה אירוע בסדר גודל 
שנים.  לאלפי  אחת  שמתרחש  כזה  היסטורי, 
על  קיומי  איום  של  ממצב  הפתאומי  המעבר 
את  שהכפיל  היסטורי  לניצחון  זעירה  מדינה 
שטח מדינת ישראל פי ארבעה והחזיר את העם 
ועודנו,  היה,  זהותו  ולשורשי  למולדתו  היהודי 
בלתי נתפס. כיום, למי שתפילה בכותל המערבי 
או בגוש עציון,  בגולן  טיול  או במערת המכפלה, 
נסיעה  או  והבקעה  השומרון  דרך  לצפון  נסיעה 
מירושלים לאילת דרך עין גדי הינם מהלכי חיים 
שגרתיים קשה להסביר כיצד חיינו כשכל אלו היו 

חזון דמיוני בלבד. 
לא  ישראל  מדינת  הניסי,  הניצחון  למרות  אך 
לגודל  הראוי  ההיסטורי  לממד  אז  התעלתה 
נמנעו  וגמגמו,  היססו  ישראל  ממשלות  השעה. 
מהחלטה ומהובלת תהליך ריבונות מושכל, ויצרו 
גורמים  של  ליוזמה  פתוח  שנותר  ריק  בשטח 
עוינים. ארגוני הטרור ותנועות ערביות לאומניות, 
שהיו בהלם מהתבוסה שספגו, התאוששו, תפחו 
ובזירת  הטרור  בזירת  בפעילות  החלו  והתנפחו, 
ההסברה הבין לאומית, והפכו לגורם בעל משקל 
מכריע. בסיוע הון עתק מממשלות וקרנות עוינות 
רבה  השפעה  בעלי  תחומים  על  השתלטו  הם 
בקמפוסים  דעה  מובילי  והם  העולם,  ברחבי 
ובעולם האקדמי, בתקשורת ובאמנות, בספרות 
רבה  השפעה  ישנה  הזאת  לתמונה  ובקולנוע. 
המשפט  במערכות  שונים,  בחוגים  בארץ,  גם 
ניכרות  בשטח  והתוצאות  ועוד,  והאקדמיה 

וקשות.
היא  אלה  מגמות  מול  שנים  יובל  זה  שעומד  מי 
תנועת ההתנחלות, שזכתה לגיבוי של ממשלות 
 1967 בשנת  המערך  ממפלגת  החל   – ישראל 
שהמונח  בציבור  מקובל  כי  ידוע  היום.  ועד 
העדיף והראוי יותר הוא “התיישבות”, אך לאמיתו 
יותר  הרבה  הוא  “התנחלות”  המושג  דבר,  של 
משמעותי ומציין ביתר דיוק חיבור לנחלת אבות. 
התורה מורה לעם ישראל “והתנחלתם את הארץ 
ל”ג(.  )במדבר  תתנחלו”  אבותיכם  למטות   ...
והשתרשות  “התיישבות” מציין היאחזות  המושג 
למשפחתם  השייך  במקום  דווקא  לאו  באדמה, 
או לעמם של המתיישבים – “התנחלות” מדגישה 

את החיבור השורשי לאדמה.
מפעל  את  כיעד  הדגישה  הציונית  התנועה 
מתנחלת.  כתנועה  הציונות  ואת  ההתנחלות 
“רחוב  ביישוב היוקרתי סביון נקרא  רחוב מרכזי 
בוויקיפדיה  “התנחלות”  ובערך  המתנחלים”, 
בקבוץ  ההתנחלות”  ל”חג  הזמנה  מופיעה 
חורשים. )אגב, בהזמנה צוין שעל סדרי התחבורה 
- ביטאונה של  תבואנה הודעות ב”על המשמר” 
רואה  אני  כאשר  לכן  מפ”ם(.  השמאל  תנועת 
כי  מדגיש  אני  כ”מתנחלים”  בהצגתנו  היסוס 
כבוד הוא לנו להשתייך לציבור שהרים את דגל 

ההתנחלות בארץ ישראל. 
ואמנם, מיד לאחר מלחמת ששת הימים החלה 
תנועת השיבה לחבלי המולדת. יחידים, גרעינים, 
קבוצות ותנועות חשו את משק כנפי ההיסטוריה 

ונחלצו לבנות את המסד למפעל ההתיישבות. 
מדיניים  מכשולים  קשים,  אתגרים  מול  גם 
נרתעו  לא  הם  וקשיים,  קרבנות  וביטחוניים, 
ותקעו יתד בסלעי ההר. היתדות הפכו לישובים 
וקהילות, ערים ומושבות, המתפרסות היום, ברוך 
ה’, במרחבי יהודה ושומרון – מהרי צפון השומרון 
ועד בקעת  בנימין  דרום הר חברון, ממערב  ועד 
הירדן, משפלת יהודה ועד פאתי המדבר. זו היא 
הערכית  הרוחנית,  ההיסטורית,  המגן  חגורת 

והביטחונית של מדינת ישראל. 
מדינת  את  ומצילה  הצילה  ההתנחלות  תנועת 
וערכית  ביטחונית  ומקריסה  מנסיגה  ישראל 
מוחלטת. אמנם, לצערנו הן בסיני והן בגוש קטיף 
הנוכחות  אך  ההתיישבות,  את  ניצחה  הנסיגה 
הישראלית והיהודית על גב ההר שכנעה גם את 
הבינלאומית  המערכת  את  וגם  השמאל  גורמי 
הפיכה.  בלתי  עובדה  הן  ההתיישבות”  ש”גושי 
והעמקת  ויגדלו,  ילכו  ה’  שבעזרת  אלו,  עובדות 
וירושלים,  שומרון  יהודה  אזורי  בכל  האחיזה 
הבינלאומי  העוינות  גל  מול  לעמוד  עשויות 
כמובן  ישראל.  מדינת  של  קיומה  את  ולהבטיח 
התודעה  בזירת  להילחם  ויש  די,  אין  שבכך 

וההסברה, והמאבק כבר החל בעוצמה.
כעת, בשנת היובל, הגיעה העת להכיר תודה.

הגרעינים  חברי  ואחת,  אחד  לכל  תודה 
מן  והאזרחים  התפקידים  בעלי  והמזכירויות, 
מובילי  המועצות,  וראשי  התושבים  השורה, 
הקרוואנים והמבשלות, המורות ורכזות הקהילה, 
עמם  את  נשאו  יחד  כולם  והבנאים.  האברכים 
קשיים  מול  בגבורה  עמדו  יחד  כולם  שכם,  עלי 

ואתגרים, כולם יחד ראויים להוקרה ולהכרה.
בירת  בחברון,  היובל  למעמד  מוזמנים  כולכם 
וראשית ההתנחלות, להענקת תעודת ההוקרה 

ומדליית היובל.
ומדליה לראשוני,  מעמד הענקת תעודת הוקרה 
בעצרת  בע”ה  יתקיים  ההתיישבות  ובוני  וותיקי 
באייר  כ”ט   – חברון  שחרור  ביום  בחברון,  היובל 

תשע”ז )25.5.17(.
או  מקומכם  להבטחת  האירוע  למטה  פנו  אנא 
מצדיעה  ישראל  ארץ  משפחותיכם.  בני  מקום 
הזאת  היובל  “בשנת  ה’,  ובעזרת  בוניה,   - לבניה 

תשובו איש אל אחוזתו”. 

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 

מציין  "התיישבות"  המושג 
והשתרשות  היאחזות 
באדמה, לאו דווקא במקום 
או  למשפחתם  השייך 
 – המתיישבים  של  לעמם 
את  מדגישה  "התנחלות" 

החיבור השורשי לאדמה

דו"צ-לע"מ

הרב הצבאי הראשי, הרב שלמה גורן זצ"ל, מניף את דגל ישראל 
בשער מערת המכפלה במלחמת ששת הימים
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₪ 1,066,000
הראל: 052-5665993 ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

החל מ - 

   בית 
 צמודקרקע 
   חד משפחתי

כרמי שילה
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 20 זוגות צעירים כבר רכשו
 בית חד משפחתי על כחצי דונם 

 צמודי קרקע חד משפחתיים
 אחרונים ביהודה ושומרון

 10 דקות מהקניון החדש באריאל
 ישוב דתי לאומי בצמיחה

שילה

50

בר חיננא בשם רב: “ואמר רבה בר חיננא 
סבא משמיה דרב: המתפלל, כשהוא כורע 
- כורע בברוך, וכשהוא זוקף - זוקף בשם”.
ההלכה המחייבת לזקוף את הגב בשם ה’ 
מסמנת  עשרה,  שמונה  תפילת  בברכות 
לנו שההרשאה לקומתנו הזקופה היא מה’. 
ופועלים  כלומר, אם אנו קיימים, חושבים 
הרי זה מכוח רצונו של הקב”ה שאדם בעל 

בחירה חופשית יתהלך בעולמו.
הגמרא בברכות )יב.( מבהירה את ההבדל 
בין קומה זקופה אסורה ודחויה לבין קומה 

זקופה מותרת ורצויה.
אם זקיפות הקומה נובעת מעצם העובדה 
ומצפה  בנו  ורצה  אותנו  ברא  שה’ 
מוכנות  אלא  גאווה  אינה  זו  להחלטותינו, 

לפעול בעוז ובאומץ בשליחות ה’.
אולם אם זקיפות הקומה היא התרסה מול 
הרי  האדם,  עליונות  ותחושה של  אלוקים 

שזו גאווה פסולה, שפלה ובזויה.
נאמר:  ברכות  במסכת  הגמרא  בהמשך 
“רב ששת, כי כרע - כרע )כשכורע – כורע 
קא  כי  עץ(  )כענף  כחיזרא  אחת(  בבת 
מזדקף   – )כשמזדקף  כחיויא  זקיף  זקיף 
באיטיות כהזדקפות נחש(”. ענף עץ רומז 
הקדמוני.  לנחש  רומז  ונחש  הדעת,  לעץ 
דברי הנחש לאישה היו בוטים ויהירים: “כי 
ונפקחו  כי ביום אכלכם ממנו  ידע אלקים 
ורע”.  טוב  ידעי  כאלקים  והייתם  עיניכם 
כלומר, אם תמרו את פי האלוקים ותאכלו 
להתעלות  ביכולת  תזכו  האסור,  הפרי  מן 

היא  זאת  לומר  התעוזה  מולו.  ולעמוד 
ביטוי לגאווה אווילית שאין לה מקום. 

בכל ערב שבת אנו מזמרים את ‘אשת חיל’ 
ומשתאים כיצד אין כמעט תחום שבו היא 
לא נוכחת. היא מצליחה להיות שותפה עם 
בורא עולם בצורה כמעט מושלמת. “רבות 
בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה ... אשה 

יראת ה’ היא תתהלל”.
מודעות  ומתוך  ה’  יראת  מתוך  דווקא 
עמוקה שכל הכוח בא מאיתו, פורחת בעוז 
היצירה והעשייה האנושית והחיובית בכל 
תחום אפשרי. “וזכרת את ה’ אלקיך כי הוא 

הנותן לך כח לעשות חיל...”.

המשך מעמוד השער בקומה זקופה
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 לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
 אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
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סיפורה של הרבנית שולמית מלמד 
בית אל

מדור
המייסדים

עמלו קשות לשכנע אותי לעלות
הכול החל, כנראה, בכינוס שנערך אצלנו בגבעת 
מפעל  של  ניצנים  תשל”ח.  שנת  בראשית  מרדכי 
ארבע,  בקריית  לפרוח  החלו  כבר  ההתיישבות 
בעפרה ובקדומים. בכינוס דיברו על הצורך ליישב 
קשה  היה  שאותי  היא,  האמת  בנימין.  אזור  את 
בגידול  עסוקה  הייתי  הזה.  לעניין  לרתום  למדיי 
עסקתי  שבה  ובהוראה,  קטנים(  )חלקם  ילדינו 
כמו  פעילויות  על  כששמעתי  גם  פרנסה.  לצורך 
מהבית  יצאתי  לא  פעם  אף  לסבסטיה,  העליות 
“התקופה  לעצמי:  אמרתי  תמיד  בהן.  להשתתף 
הזאת לא מתאימה לי לפעילות כזו מחוץ לבית”. 
כצל’ה והרב עמלו קשות כדי לשכנע אותי לעלות 

לבית אל. עמלם נשא פרי - נרתמתי לזה.
לימודים בירושלים ומגורים בבנימין

הרעיון הראשוני היה להקים גרעין תורני שחבריו 
התכנית  פי  על  הרב”.  “מרכז  מישיבת  אברכים 
עם  לעבור  אמורים  האברכים  היו  המקורית 
משפחותיהם ליישב את בנימין ובד בבד להמשיך 
מקום  אפוא  חיפשנו  בירושלים.  בישיבה  וללמוד 
שיהיה קרוב לירושלים ול”מרכז הרב”, והחיפושים 
בכל  נסעו  האברכים  אל.  לבית  אותנו  הביאו 
בוקר לישיבה, בצהריים שבו ממנה והמשיכו את 

לימודיהם כאן. 
חוזה נגד קיטורים

“חורב”  הספר  בבית  לימדתי  התקופה  באותה 
עם  ומורה.  מחנכת  בתפקיד  שימשתי  בירושלים. 
ללמד  עברתי  לבנימין,  לעבור  ההחלטה  קבלת 
מבחינת  הן  יותר  שהתאים  “נֹעם”,  הספר  בבית 
התפקיד.  אופי  מבחינת  והן  ההגעה  אפשרויות 
ילדינו  ששת  וגיל  ארבעים  לגיל  התקרבנו  שנינו 
הגדולים,  הילדים  שנתיים.  ועד  עשרה  משש  נע 
שכבר הבינו עניין, התלהבו מאוד מהרעיון. שמחתי 
ידעתי  מפוכחת:  הייתי  זאת  ועם  בהתלהבותם, 
שהם עתידים להיתקל בקשיים רבים. כדי לשמר 
את הרצון הנלהב הזה, החתמתי אותם על מסמך 
ולא  חתמו,  הם  ‘לקטר’.  שלא  מתחייבים  הם  שבו 

קיטרו, אף על פי שבאמת לא היה להם קל.

מים + אדמה = בוץ
ה’ייקית’,  בי,  הטביע  המקום  עם  הראשון  המפגש 
רושם קשה מאוד: העמידו לרשותנו מבנה מאורך 
ששימש קודם לכן את החיילים ונראה בלתי ראוי 
פרוזדור  היה  המבנה  באמצע  בעליל.  למגורים 
ללא  משפחה  לחדרים.  דלתות  נפתחו   – וממנו 
קיבלה חדר,  היותר  לכל  ילדים  או עם שני  ילדים 
ומשפחה שיש לה ילדים רבים יותר – שני חדרים. 
המשפחה שלנו מנתה שמונה נפשות, ולכן קבעו 
שלא נקבל חדרים במבנה הזה, אלא ניכנס לגור 
בקרוואנים, אלא שהקרוואנים טרם הגיעו. לחדרים 
שנצטרך  הודיעו  ולנו  שלישי,  ביום  אפוא  נכנסו 
הקרוואנים  הגעת  יום  חמישי,  יום  עד  לחכות 
הקרוואנים,  ועמו  חמישי  יום  הגיע  והנה  למקום. 
וגם אנחנו. הקרוואנים היו גדולים יותר מן החדרים, 
ובכל זאת קשה היה לאכלס בהם משפחה ברוכה 
שתיים  הצער,  למרבה  ולכן,  משפחתנו,  כמו 
מבנותינו לא גרו עמנו בקרוואן, אלא צורפו לשתי 
בחורות וגרו עמן בחדר אחר. לקרוואנים היו, ללא 
ספק, יתרונות, ובכל זאת התברר שאליה וקוץ בה: 
ולא  הפתוח  בשדה  חשופה  אדמה  על  הוצבו  הם 
על משטח מרוצף כמו זה שעליו עמד המבנה של 
הצבא. את כל חפצינו, שפרקנו מן המשאית, הנחנו 
ליד הקרוואן על האדמה, וניגשנו במרץ למלאכת 
לתאר  קשה  הריק.  הקרוואן  של  והקרצוף  הניקיון 
את הלכלוך שהיה שם... לפתע החל גשם שוטף. 
עצרנו ממלאכתנו ומיהרנו והכנסנו את כל חפצינו 
פנימה. תוך פרק זמן קצר ביותר, הפך כל השטח 
המקום  זה  בוץ.  לעיסת  לקרוואנים  שמסביב 
הרגע  שהגיע  כצל’ה  הודיע  כאשר  כי  להזכיר 
בוץ!  יהיה  שלא  תנאי:  אתו  התניתי  לכאן,  לעבור 
שנות ילדותי עברו עליי במושב שדה יעקב שבעמק 
מה  משראיתי  היטב.  הכרתי  הבוץ  ואת  יזרעאל, 
לצאת.  העזתי  ולא  בקרוואן  הסתגרתי  שראיתי, 
כשהגיעו הגברים מהעיר, פניתי לכצל’ה והזכרתי 
לו את הבטחתו: “נכון שהבטחת שלא יהיה בוץ?” 
והצבתי אולטימטום: “או שעד מחר אתה מסדר פה 
למחרת,  מרדכי”.  לגבעת  חוזרת  שאני  או  משהו, 
ביום שישי בבוקר, הגיעה משאית עמוסה פסולת 
מחצבה, ובין הקרוואנים הבהיקו השבילים. כצל’ה 

הבטיח וגם קיים.

לפחות לחג הפסח ניסע למשפחה
במיוחד  הורגש  והדבר  קשים  היו  החורף  תנאי 
בשבתות. קרה למשל שבמשך שבת שלמה היינו 
הצעירות,  המשפחות  החשמל.  מזרם  מנותקים 
כדרכן של משפחות צעירות, הרבו לנסוע לשבת. 
אנחנו תמיד נשארנו. והנה – פסח בפתח. התברר 
לקרובים.  לאחים,  להורים,  לנסוע  רוצים  שכולם 
גם אנחנו רצינו. כל החורף לא נסענו אפילו פעם 
למשפחה”.  ניסע  לפסח  “לפחות  חשבנו:  אחת. 
וכיוון  אפשר,  אי  ריק  המקום  את  שלהשאיר  כיוון 
שאיש לא התנדב להישאר מרצונו, קיימנו אספת 
חברים וערכנו הגרלה: מי יישאר ומי ייסע. הגיע רגע 
ההכרזה על ה’זוכים’, וצחוק הגורל - הכרוז מודיע: 
“משפחת מלמד”. כצל’ה זינק מיד ממקומו ומחה: 
“זה לא צודק!” ולא חיכה שמישהו יציע פתרון, אלא 
במקום  נשאר  “אני  שלו:  פתרונו  את  לחלל  זרק 
הרב!” המחווה חיממה את לבנו מאוד, ובכל זאת 
הרב קם וענה: “תנוח דעתך, המשפחה שלנו תבוא 

ותהיה עמנו כאן”, וכך היה. 
ו....  תחבורה  קצת  עם  טלפון,  בלי  מכולת,  בלי 

הרבה תכנון
אכלנו  מטבחים,  לנו  היו  שלא  כיוון  בהתחלה, 
בצד  ישבו  החיילים  החיילים:  של  האוכל  בחדר 
מרוחק  היה  האוכל  חדר  באחר.   – ואנחנו  אחד, 
התלבטנו  וגשומים  קרים  בימים  שלנו.  מהמגורים 
בעגלותיהם  הילדים  עם  לצאת  האם  אחת  לא 
עברנו  יותר  מאוחר  הארוחה.  על  לוותר  פשוט  או 
לאכול בקרוואנים שלנו, אבל גם אז, המצרכים לא 
היו זמינים. אי אפשר היה ‘לקפוץ’ למכולת. הייתה 
ערך  מוצרים,  לקנות  שרצה  מי  בעפרה.  מכולת 
רשימה. כל הרשימות הובאו למכולת בעפרה, שם 
הכינו משלוחים, והמשלוחים הגיעו אלינו לבית אל 

במרוכז. 
נכון יהיה הר בית ה’ ונישא מגבעות

חשוף  היה  האזור  כשכל  גם  ישראל.  אלמן  לא 
לחלוטין, החלטנו להקים כאן את היישוב בית אל 
וגם את הישיבה. בטיולינו נהגנו לצאת מן הבסיס 
הצבאי ולבוא לכאן, להתבונן על סביבותינו ולהפליג 
על כנפי הדמיון. באחד הטיולים, החל הרב אומד 
בעיניו את הגבעות שמסביב. הוא בחן ובדק מזוויות 
אחת  על  באצבעו  הצביע  ואז  שונים,  ומכיוונים 
פי  על  המדרש”.  בית  יהיה  “פה  והכריז:  הגבעות 

טקס הנחת אבן הפינה לבניין הישיבה, תשל"ט

// מראיינות: נועה שכטר, 
ענת בן ישר ויובל כהן

באדיבות ארכיון בית אל
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ההלכה בית הכנסת ובית המדרש צריכים להיבנות “בגובהה של עיר”. בית 
המדרש היה המבנה הראשון שהוחל בבנייתו במקום. כל המבנים שהוצבו 
יבילים למיניהם. אפשר היה להביא  ובשומרון היו מבנים  עד אז בבנימין 
מנוף, לעקרם ממקומם ולהניפם אל-על. את בית המדרש ראה הרב באור 
אחר: “אני רוצה משהו קבוע”, הבהיר את חזונו. אבן הפינה הונחה, היסודות 

נוצקו אף הם, ובשבת הפך המשטח היצוק לרחבת ריקודים. 
אף אחד לא קם

החיים נכנסו למסלולם. חשבנו שנמתין בנחת עד שתסתיים בנייתם של 
הישיבה ושל בתי הקבע, ולכשתושלם, תעבורנה המשפחות לגור ביישוב, 
ואל הקרוואנים בגבעה – יעברו תלמידי הישיבה ומדריכיהם. לפתע, בלי 
לכאן,  הגיע  פורת  חנן  התהפך:  הכול  אחד,  ברגע  מראש,  התראה  כל 
אסף את כולנו והודיע: “חבר’ה, עומדים להגיש עתירה לבג”ץ על השטח 
שעליו בונים את היישוב החדש. אם לא תעברו לשם הלילה, ייתכן שהכול 
יתעכב בחצי שנה, שנה... בג”ץ מקפיא מצב. אם תיכנסו הלילה – זו תהיה 
למים,  חיבור  לתבוע  נוכל  שם,  נהיה  שאם  הבהיר  פורת  חנן  מציאות”. 
לחשמל ולביוב, אבל אם לא נעבור – ייתכן שניאלץ להמתין למעבר אפילו 
ולעבור  לקום  צריכים  “אתם  בקריאה:  חתם  הוא  דבריו  את  שנים.  כמה 
עוד הלילה לאתר של היישוב החדש”. אף אחד לא קם. הוא ניסה לעורר 
אותנו שוב: “חבר’ה, קומו! לכו לבתים שלכם והתחילו לארוז. הלילה, בעוד 
כמה שעות, יגיעו הטרקטור והעגלה שיסייעו במעבר..”. הדברים התחילו 
השמים  כאילו  נראינו  רובנו  ממקומם.  האנשים  קמו  לאט-לאט  לחלחל. 
נפלו על ראשינו. הקשיים והתלאות שהיו מנת חלקנו עד כה, תבעו את 
מלוא כוחותינו. נגררנו באפיסת כוחות למשימה החדשה. ואז התעשתנו – 
החלטנו פה אחד, שכולם, גם האברכים וגם התלמידים, כולנו כאיש אחד, 

נעלה, ובע”ה נצליח.
פרוץ האינתיפאדה

מתיחות.  אפופות  נעשו  הנסיעות  הראשונה,  האינתיפאדה  כשפרצה 
כשכל  והסתיים  עצמה  בנסיעה  המשיך  הנסיעה,  בתכנון  החל  המתח 
המתח  שהחל  עד  קצת...  נרגעים  היו  אז  בשלום.  הביתה  שבו  הנוסעים 
שני  בדמות  נוהל  נקבע  באוטובוסים  בנסיעה  הבאה.  הנסיעה  לקראת 
חיילים מלווים. ביציאה מירושלים היינו עומדים וממתינים לבוא החיילים. 
והאוטובוס המשיך בדרכו. ההמתנה נמשכה לעתים זמן   – החיילים עלו 
אם  כי  לחלוטין,  תועלת  חסר  שהליווי  חשנו  לרוב  כן,  על  ויתר  קצר,  לא 
למשל ערבים יידו אבנים לעבר האוטובוס, עד שהנהג עצר והחיילים ירדו, 

המיידים כבר הספיקו להיעלם מן העין.
דור ההמשך

רוב ילדינו המשיכו בדרכנו, אלא שכל אחד מהם, למעט אחת הבנות, 
פנה ועשה זאת במקום אחר. בננו, הרב אליעזר, הקים את משפחתו 
כאן, עד אשר נענה לפנייה לסייע בהר ברכה ומאז הוא מכהן בתפקיד 
רב היישוב שם. נעמי, אף היא פתחה את פרק חיי המשפחה החדשה 
כולם פעילים בעשייה למען  ילדינו  הימים עברה לחברון.  וברבות  כאן 
עוסקים  אף  ורובם  במקומו,  איש  איש  ישראל  ארץ  ולמען  ישראל  עם 
בהרבצת התורה. אני חושבת שדווקא בשל היותם ילדיו של רב היישוב, 
הם הרגישו צורך ללכת למקום אחר, למקום שבו יכירו אותם לא הודות 

לזכות אבות, אלא בזכות עצמם. 

היישוב ואני מהות אחת
כשאני מתבוננת על כל העשייה בבית אל: על היישוב, על הישיבה ועל האתר, 
לי שאין  ניתן להפרדה. ברור  זה. חלק שאינו  רואה את עצמי חלק מכל  אני 
דבר מושלם, ומן הסתם גם לבית אל יש כמה חסרונות, ובכל זאת חלקן של 
המעלות גדול הרבה יותר. כשאני שומעת אמירות שמשתמעת מהן גנות כלפי 
בית אל, אני מרגישה שהדברים פוגעים בי פגיעה אישית. היישוב, העשייה בו 

ואני – כולנו מהות אחת. איני יכולה להפריד את עצמי מהמקום.
מפקד אזור יהודה ושומרון, בנימין בן אליעזר, בטקס חנוכת המשחקייה בגבעה. 
מימינו - הרב זלמן ברוך מלמד, תשל"ט
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בעקבות הצלחתה של התערוכה
"על נהרות בבל"

ולרגל חגיגות ה 25 למוזאון
ויובל לאיחוד ירושלים

מוזאון ארצות המקרא מציג:

ירושלים שהייתה בבבל:

לפרטים: 02-5611066

אור חדש על גולי יהודה
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מוזיאון ארצות המקרא / 66171 / ירושלים שהייתה בבבל עלוני בית כנסת  ///////
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באדיבות הרבנית מלמד
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מה יקרה

'שרים ומספרים ירושלים' בהר חברון / כ”ו באייר 22 במאי
מופע משותף להר חברון, מיתר ובני שמעון לכבוד יובל שנים לאיחודה של ירושלים. במופע 

תארח להקת 'פשיטא' את: שלמה גרוניך ושולי רנד, בהנחיית דוד מנחם. 19:00 פתיחת 
מוצ״ש | 20 במאישערים, 20:00 תחילת האירוע. מחיר: 45 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9969164

הזמר עקיבא בשמעה / כ"ד באייר 20 במאי
השם החם במוזיקה היהודית - הזמר עקיבא – במופע “עולמות” לרגל צאת אלבומו 
החדש. במרכז הצעירים של הר חברון ב”צריף” בשמעה. הכניסה חופשית. תחילת 

ההופעה בשעה 22:00. 

לשחרור
חברון
יהודה
ושומרון

יובל

כרטיסים טיקצ׳אק

מספר המקומות מוגבל!
2hebron.co.il

25₪

כרטיסים
במכירה מוקדמת

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים - חברון 

ן ו ח ט ב ה ת  ו ח ו כ י  ״ ע ח  ט ב ו א מ ע  ו ר י א ה  • ם  ח ש  ו ב ל ב א  ו ב ל א  נ

2hebron.co.il | 02-9965333 למידע והסעות מכל רחבי הארץ
הפקה בפועל אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

עמיר בניוןרמי קלינשטיין
מופע כפול, חגיגי למרגלות מערת המכפלה

מיצג מולטימדיה מרהיב על קירות מערת המכפלה
בהשתתפות רבנים, שרים, ח״כים ואישי ציבור

18:30 - קבלת פנים וטקס חלוקת מדליית היובל  
לראשוני וותיקי ההתיישבות )למוזמנים בלבד( 

25.5 חמישי כ"ט באייר 

20:00
פתיחת שערים 19:00

חוגגים יובל האירוע המרכזי
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יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

HEBRON
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פסטיבל הדובדבנים בגוש עציון / ח' בסיוון 2 ביוני
חגיגה ססגונית של קטיף דובדבנים בשיטת “אכול 

כפי יכולתך”. בואו ליהנות משוק איכרים, דוכני מזון, 
מתנפחים, הופעות, פינות יצירה לילדים ועוד. בואו 

לקטיף עצמי בקיבוץ ראש צורים בין השעות 10:00 
– 14:30. מחיר: 25 ₪ לאדם. 

לפרטים: 02-9933863

תפילה חגיגית לכבוד ירושלים באפרת / כ"ז באייר 23 במאי
קהילות הזית ותנועות הנוער באפרת מזמינות את הציבור הרחב לתפילת ערבית חגיגית ומוסיקלית 

לכבודה של ירושלים במעמד ראש המועצה עודד רביבי. לאחר התפילה תתקיים שירה בציבור של שירי 
ירושלים בליווי נגנים. לפרטים: 02-9932936

ערב שירי ירושלים בקרני שומרון / כ”ז באייר 23 
במאי

ערב שירי ירושלים עם הסיפורים המרגשים 
שמאחורי השירים, בליווי מצגת של תמונות ארכיון 

נדירות. מנחת הערב: נאוה שפיצר בשעה 21:00 
באולם המתנ”ס. מחיר: 35 ₪ ליחיד, 60 ₪ לזוג. 

לפרטים: 09-7920201
שישי | 2 ביוני

לשחרור
חברון
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הועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודים - חברון 
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2hebron.co.il | 02-9965333 למידע והסעות מכל רחבי הארץ
הפקה בפועל אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

עמיר בניוןרמי קלינשטיין
מופע כפול, חגיגי למרגלות מערת המכפלה

מיצג מולטימדיה מרהיב על קירות מערת המכפלה
בהשתתפות רבנים, שרים, ח״כים ואישי ציבור

18:30 - קבלת פנים וטקס חלוקת מדליית היובל  
לראשוני וותיקי ההתיישבות )למוזמנים בלבד( 
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יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי
חברון

HEBRON
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 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:  יח"צ, עמותת עלה, שלומי אמסלם, דוברות מועצה אזורית בנימין, דו"צ-לע"מ,

perla@myesha.org.il :מועצה מקומית בית אל הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

מכפר  גיל  בר  אורי  של  זכייתו  עולמי  ציור 
בינלאומית  ציור  בתחרות  שבבנימין  האורנים 
ישראל  שגריר  את  הביאה  מקדוניה  שערכה 
בסוף  במועצה  לביקור  אורין,  דן  בבלקן, 
. התחרות לציירים צעירים,  1 השבוע שעבר 
בה משתתפים ציירים צעירים מרחבי העולם, 
כשהמטרה  מוכשרים  לאומנים  במה  נותנת 
אומנות  באמצעות  עולמי  לשיח  להביא  היא 
בתחרות  הראשון  במקום  זכה  אורי  הציור. 
למעלה  על  שגבר  לאחר  העולמית,  הציורים 
מדינות  מ-28  צעירים  מתמודדים  מ-9000 
לביקור  החודש  בסוף  וייסע  העולם  ברחבי 
שבמקדוניה.  ביטולה  בעיר  הפרס  וקבלת 
ובתצפית  פסגות  ביקב  נפתח  הביקור 
מועצת  מיו"א  קיבלו  שם  שביקב,  המיוחדת 
רואה הסברים  אבי  יש"ע וראש מועצת בנימין 
על חבל בנימין והייחודיות שבו. אבי רואה פנה 
"בביקורך  כי  לו  ואמר  לאורי  המפגש  במהלך 
את  רק  מייצג  לא  אתה  כי  זכור  במקדוניה, 
ישראל.  ועם  ישראל  מדינת  את  אלא  עצמך, 
יינשאו  שאליו  ישראלי  שגריר  תהיה  אתה 
אני  שם.  בביקורך  הבלקן  תושבי  של  עיניהם 

מאחל לך הצלחה רבה בנסיעתך".
נופת צופים שבוע ההוקרה לשירות הלאומי-

הוענקו  ובמהלכו  השבוע,  התקיים  אזרחי 
המשרתים  למתנדבים  הצטיינות  אותות   56
האותות  את   . 2 הלאומי-אזרחי  בשירות 
העניק הנשיא ראובן ריבלין, השר הממונה על 
רשות  ומנכ"ל  אריאל  אורי  הלאומי  השירות 
ג'רבי.  שר-שלום  הלאומי-אזרחי  השירות 
באות  זכו  הארץ,  מרחבי  המצטיינים   56 בין 
מהישוב  לאומי  שירות  בנות  שתי  המכובד 
המתנדבת  מרקוביץ',  יעל  שבשומרון:  צופים 

וחברתה,  בערד,  קדימה  של  במועדונית 
השנייה  השנה  זו  המתנדבת  שפירא,  שירה 
נושר.  לנוער  תיכון אלטרנטיבי  "מלד",  בתיכון 
במהלך  המתנדבים  את  בירך  המדינה,  נשיא 
אחרות  "במדינות  ואמר:  במשכנו  הטקס 
לחשוב  חייבים  לא  בגילכם  וצעירות  צעירים 
על החברה, על המדינה שלהם. במדינה שלנו, 
לצאת  נדרשים  שלכם  בגיל  וצעירות  צעירים 
העשייה  כתף.  להטות  שלהם,  לבועה  מחוץ 
האזרחי- השירות  במסגרת  שלכם  החשובה 

לאומי היא חלק מבניין החברה, בניין הארץ".
ל-200  קרוב  הבקעה  את  חוקרים 
חלק  נטלו  הארץ,  רחבי  מכל  משתתפים, 
בקעת  מחקרי  ב"כנס  האחרון  ראשון  ביום 
האזורית.  המועצה  במתנ"ס  שנערך  הירדן" 
השנייה,  השנה  זו  המתקיים  הכנס,  מטרת 
היא הפניית מבט ממוקד אל בקעת הירדן, 
במגוון  עיסוק  תוך  וקורותיה,  מאפייניה 
סוגיות. השנה נערך הכנס במתכונת חגיגית, 
שנת  את  המציינים  האירועים  מכלל  כחלק 
בבקעת  היהודית  להתיישבות  החמישים 
)במיל.(  אלוף  פתח  הכנס  את   . 3 הירדן 
דיין, שהקדיש את הרצאתו לחשיבותה  עוזי 
האסטרטגית של בקעת הירדן עבור מדינת 
ישראל ואף עבור מדינת ירדן כחלק מהמזרח 
וקרא  בעתיד,  ואף  בהווה  בעבר,  התיכון, 
למדינה להגדיל באופן ניכר את השקעותיה 
בבקעה, תוך משיכת אוכלוסייה חדשה אליה 

ויצירת מרכזי תעשייה ותיירות בתוכה. 
שעבר  חמישי  ביום  שביסודי  יסודי  שיפוץ 
בשכם,  יוסף  לקבר  מיוחדת  כניסה  נערכה 
קלים  ושיפוצים  ניקיונות  התקיימו  במהלכה 

יוסף:  הגדולה לקבר  בקבר לקראת הכניסה 
הקרוב.  שני  ביום  שתתקיים  שביסוד  יסוד 
כניסה זו תיערך בזמן הקרוב בהובלת מנהלת 
מתפללים  אלפי  יגיעו  ובמהלכה  יוסף  קבר 
בין  הקבר.  על  להשתטח  הארץ  רחבי  מכל 
היו ראש המועצה האזורית  הנכנסים הלילה 
בן  דוידי  המועצה  ראש  סגן  דגן,  יוסי  שומרון 
אנשי  לבנון,  אליקים  הרב  השומרון  רב  ציון, 
אליקים  הרב  יוסף וקציני צה״ל.  מנהלת קבר 
העומר  בספירת  זוכים  "אנחנו  כי  אמר  לבנון 
להיכנס לנחלתו קברו של יוסף הצדיק זכותו 
תגן עלינו, ועל כל ישראל. הוא יהיה כיסא לבית 
אביו ובעזרת ה' בקרוב משיח בן יוסף יתחבר 
עם משיח בן דוד תבוא הגאולה השלמה עלינו 

ועל כל ישראל".
"עלה",  עמותת  חניכי  רגילה-מיוחדת  שבת 
שכלית  מוגבלות  עם  וילדים  מבוגרים 
ומיוחדת  חווייתית  לשבת  זכו  התפתחותית, 
מלווים  עציון.  שבגוש  צור  בכרמי  במינה 
התארחו  הלאומי,  השירות  ובנות  במתנדבים 
החניכים בשבת אצל המשפחות ביישוב, סעדו 
והשתתפו  המשפחות  עם  יחד  שבת  סעודת 
בתפילות  עם,  ברוב  משותפת  בסעודה  גם 
זו  עבורם  היישוב.  ברחבי  ובטיולים  השבת 
חברות  להרגיש  מיוחדת  הזדמנות  הייתה 
ואהבה בגובה העיניים. כדי לקיים את השבת 
בצורה הטובה ביותר, יצא נוער הישוב למסע 
שבועות  השקיעו  והצעירים  גדול  התרמה 
בתכנון השבת המיוחדת, בלי לשכוח גם את 
המיוחדת  השבת  על   . 4 הקטנים  הפרטים 
שבעצמה  עמיצור  יסכה  הקומונרית  ניצחה 

מתנדבת במרכז "עלה" בירושלים.

מה קורה?
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