
1  יש”ע שלנו 

בטומאה. כ מלווה  לידה  של  תהליך  ל 
ְוָטְמָאה  ָזָכר  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  ה  “ִאּׁשָ
מתמיהים  הדברים  ָיִמים”.  ִׁשְבַעת 
ומפליאים. לידה היא שיא הופעת החיים, ואילו 
טומאה קשורה בדרך כלל בחסרון חיים, ובאופן 
החמור ביותר - טומאת מת. זאת ועוד, בהמשך 
הפסוקים אנו קוראים: “ּוִבְמֹלאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן 
אֹו ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו 
קיימה  עתה  זה  האישה  מדוע?  ְלַחָּטאת”.  תֹר 
את הדבר הגדול ביותר, השתתפות עם הקב”ה 

בנתינת חיים לעולם, ומה חטאה?
אך  זו,  שאלה  שאלוהו  רשב”י  של  תלמידיו 
את  תלמידיו  “שאלו  קשה.  בפשטות  תשובתו 
רבי שמעון בן יוחי: מפני מה אמרה תורה יולדת 

לילד  להן: בשעה שכורעת  מביאה קרבן? אמר 
לפיכך  לבעלה,  תזקק  שלא  ונשבעת  קופצת 
בגמרא התקשו  אמרה תורה תביא קרבן”. כבר 
בהבנת דבריו, ואנו נוסיף קושיא – וכי כל אישה 
יש  אישה  כל  בתוך   – אדרבה  כך?  נשבעת  אכן 
דומה  ולילדים.  לאימהות  עמוק  פנימי  צימאון 
ובאופן  לעומקם,  רשב”י  דברי  את  להבין  שיש 
הלידה.  בעצם  פנימי  קושי  חווה  האישה  אחר. 
שלה.  לילד  ביותר  הטוב  את  רוצה  אישה  כל 
הלידה,  בזמן  בייחוד  מתעלה  היא  זו  למדרגה 
אולם,  ולתת.  להעניק  רצון  כולה  שכל  אימא 
יודעת  היא  שהרי  הקושי.  מקור  כאן  דווקא 
יש  ורע,  טוב  בו  יש  שלם.  אינו  הזה  שהעולם 
בו קשיים והתמודדויות לא פשוטות. אף בתוך 
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ההתיישבות חוגגת

יום  את  ה’  בעזרת  נחגוג  השבוע 
ישראל.  למדינת  ה-70  העצמאות 
שנות  מחמישים  יותר  לאחר 
קדימה  מסתכלים  אנו  התיישבות 
ופועלים  ההתיישבות  עתיד  לעבר 
אנו  למענה.  רבים  במישורים 
מיליון  בחזון  בעיקר  מתמקדים 
המתיישבים ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן והחלת הריבונות הישראלית 
בעזרת  ההתיישבות.  מרחבי  על 
תושבים  של  ובתמיכה  רבה  עבודה 
המאמינים  נוספים  רבים  ושל 
חזון  את  יחדיו  לקדם  נוכל  בדרכנו, 
 – בישעמדה  השבוע  ההתיישבות. 
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ישעמדה

המערכת   לא משל ולא חלום

מדינת  של  לעצמאותה  ה-70  בשנת  כיום, 
באזור  הישראלית  ההתיישבות  ישראל, 
שגרים  תושבים  מיליון  לחצי  קרוב  מונה 
את  שומעים  אנו  כאשר  יישובים.  בכ-150 
הרי  ההתיישבות,  ותיקי  של  סיפוריהם 
שלצד תיאור הקשיים שעמדו בפניהם בעת 
הקמת היישובים, אנו בעיקר שומעים מסר 

של חזון ואמונה בצדקת הדרך.
לפני 70 שנה, בד’ באייר תש”ח, יממה בלבד 
עצמאותה  על  בן-גוריון  דוד  שהכריז  לפני 
של מדינת ישראל, חודשה הלחימה בכפר 
היא  עציון כאשר מטרתו של הכוח הערבי 
רבים  ניסיונות  לאחר  הכפר.  של  כיבושו 
קבוצת  ידי  ועל  המגינים  ידי  על  שנהדפו 
לוחמים ממשואות יצחק, שהגנו על מבואות 
כפר עציון, פרצו בשעות הצהריים משורייני 
וחדרו  עציון  כפר  קיבוץ  שער  את  האויב 
להמשיך  המגינים  ניסו  בתחילה  לתוכו. 
ולהילחם בתוככי הקיבוץ, אך הכוח הערבי 
שהיה גדול במידה רבה הכריע את הקרב. 
הקשר  ברשת  נשמעה  הקרבות  סיום  עם 
נפלה”,  “מלכה  המפורסמת  הקריאה 

שמשמעותה – כפר עציון נפל בקרב. 
גוש  תושבי  וציפו  חלמו  שנים,   19 במשך 
עציון ועם ישראל לשוב חזרה לביתם אשר 
בהר. במלחמת ששת הימים, לפני 51 שנים, 
נגאלו מחדש אדמות גוש עציון ובערב ראש 
לשוב  הכפר  תושבי  זכו  תשכ”ח  השנה 
הביתה ולהקים מחדש את הבית בו נולדו. 
כפר עציון היה היישוב הראשון אליו חזרנו 
חשובה  דרך  אבן  והיווה  המלחמה  לאחר 
שומרון  ביהודה,  הישראלית  להתיישבות 
ששת  מלחמת  למעשה,  הירדן.  ובקעת 
הימים כולה הייתה המשך טבעי למלחמת 
חלקים  לידינו  השבנו  בה  אשר  העצמאות, 
עציון  לגוש  החזרה  ישראל.  מארץ  נוספים 
יחד עם פעילותם הנמרצת של חברי גרעין 
עמוקים  שורשים  תקיעת  היוו  ‘אלון-מורה’ 

שגידלה עץ גדול עם פירות רבים, כן ירבו. 
התיישבות  שנות  מחמישים  יותר  לאחר 
הבאות,  השנים  ולקראת  ובהר,  בבקעה 
בשני  ונתמקד  האזור  לעתיד  מבט  נישיר 
והחלת  המיליון  חזון  עיקריים:  מישורים 

הריבונות.
את  שמערער  במצב  כיום  נמצאים  אנו 
שהאמינו  אלה  גם  השמאל.  חזיונות 
במהלכים מדיניים הרסניים והתוו להם את 
הדרך, מודים שהסיכוי לכך לא גבוה. במשך 
שנים קבענו עובדות בשטח, והובלנו למצב 
מאפשר  שאינו  הפיך  בלתי  כמעט  שנראה 

לחתוך את ארץ ישראל לשני חלקים.
את  לקבוע  הדרך  מכך,  יוצא  כפועל 
יתדותינו ולחזק את אחיזתנו בארץ בצורה 

חזון  היא  פנים  לשני  משתמעת  שאינה 
המיליון. כשאנו מפנים את מבטנו להמשך 
הדרך של ההתיישבות הישראלית ביהודה, 
אנו  כי  מבינים  אנו  הירדן,  ובקעת  שומרון 
צריכים להמשיך ולהתיישב בכל חבלי ארץ 

ישראל. זוהי הציונות האמיתית של דורנו. 
החלת  הוא  פועלים  אנו  בו  השני  המישור 
הירדן.  ובקעת  שומרון  ביהודה,  הריבונות 
החלת הריבונות היא תהליך מתבקש כלפי 
חצי מיליון התושבים באזור, אשר ממלאים 
משלמים  האזרחיות,  חובותיהם  כל  את 
ומשרתים  בבחירות  מצביעים  מיסים, 

בצבא, אך נמצאים תחת שלטון צבאי. 
שומרון  ביהודה,  החיים  ל’נירמול’  מעבר 
הרי  הריבונות,  שמעניקה  הירדן  ובקעת 
מימוש  של  ברורה  אמירה  בהכרזתה  שיש 
העם  רוב  ורצון  ישראל  ממשלת  מדיניות 
חלק  הינם  הירדן  ובקעת  שומרון  יהודה,   –
ועלינו  חזרנו  ישראל.  מארץ  נפרד  בלתי 
אל ההר כדי להישאר כאן לנצח, להמשיך 
להפריח את האדמה שחיכתה לנו שנים כה 

רבות.
בחלון  נמצאים  אנחנו  אלה  בימים 
תקדים:  חסר  נסיבות  וצירוף  הזדמנויות 
חולשה  הברית,  בארצות  אוהד  ממשל 
ועם  הרש”פ,  של  מדיני  בידוד  וכמעט 
הליכוד  מרכז  החלטת  של  הגבית  הרוח 
על  הריבונות  להחלת  החוק  את  להעביר 
שומרון  שביהודה,  ההתיישבות  מרחבי  כל 
ובקעת הירדן. עם תחילת מושב הקיץ של 
כנסת ישראל, נפעל לקידום חוק הריבונות 
ולהכניסו לספר החוקים של מדינת ישראל. 
פעולות רבות נעשו, אך עדין מוטלת עלינו 
הציונית.  העשייה  את  להמשיך  האחריות 
בסיפוק  אחור  נביט  אחדות  שנים  בעוד 
יהיו  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה,  כאשר 
יותר ממיליון ישראלים במרחב ריבוני שהינו 

חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. 

החיים  ל'נירמול'  מעבר 
ובקעת  שומרון  ביהודה, 
הירדן שמעניקה הריבונות, 
בהכרזתה  שיש  הרי 
אמירה ברורה של מימוש 
ישראל  ממשלת  מדיניות 
יהודה,   – העם  רוב  ורצון 
שומרון ובקעת הירדן הינם 
מארץ  נפרד  בלתי  חלק 
אל  ועלינו  חזרנו  ישראל. 
כאן  להישאר  כדי  ההר 
להפריח  להמשיך  לנצח, 
את האדמה שחיכתה לנו 

שנים כה רבות.

קיבוץ כפר עציון, 1948
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נפשו של בנה ישכון מעתה לצד הנשמה - היצר 
היא  לילד  כורעת  שהיא  בשעה  כן,  ועל  הרע. 
תמהה - האם באמת רוצה אני ללדת. דווקא מתוך 
אהבתה השלמה ומסירותה לוולד מתגלה הקושי. 
הכאבים והקשיים הפיזיים של הלידה, מתקשרים 
עם עצם הקושי של הופעת חיים בתוככי העולם 
לעולם  וטהורה,  צחה  נשמה  של  ירידה  עם  הזה. 
הזה שיש בו טומאה לצד טהרה, לעולם שיש בו 
גשמיות וחיצוניות. הכאב הוא הזדהות עם הכאב 
לרדת לעולם הזה. מה התשובה לשאלה זו? אילו 
כוחות חיים פנימיים קיימים בתוך האישה העונים 
ומרפאים את התחושות הללו? ראשית, ההימנעות 
מנתינת חיים, בגלל שיש בהם חסרון וחטא, היא 
 ...“ זצ”ל:  קוק  הרב  ובלשון  גדול.  היותר  החטא 
ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה האדם 

בלתי-חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול”. 

מכן, תפקיד  לאחר  שיבואו  ובשנים  אלו,  ברגעים 
האישה הוא להיות אימא. לתת לוולד את האמון 
בעצמו בחיים ובעולם. אימא מלשון אמונה. לומר 
לו - אכן יש בך טוב ורע, אכן יש בעולם טוב ורע, 
וגם יהיו רגעים בחייך שגם תחווה קושי, אך עדיין 
החיים בשורשם הם טובים, והחיים האלו ממש, עם 
כל מורכבותם, יביאו אותך לדבקות באלקים חיים. 
התינוק  יגדל  מתוכם  דבר  של  שבסופו  האמונה 

שנולד זה עתה לטהרה ולקדושה.
- הכאב והקושי עצמם באים בכדי  ויותר בעומק 
המשמעות  את  לחיים  לתת  החיים,  את  לזכך 
חיים  מלהיות  אותם  לטהר  שלהם,  האמתית 
לומר  האם  יכולה  וייעוד.  מטרה  ללא  חיצוניים 
הקשיים  שדווקא  לכם  דעו   - ולבתה  לבנה 
וההתמודדויות, הם שנותנים לחיים את המשמעות 

אדם  קללת  סוד  זה  שלהם.  והנצחית  האמתית 
ֶלֶחם”,  ּתֹאַכל  ַאֶּפיָך  “ְּבֵזַעת  אשתו:  וחוה  הראשון 
שאינה עונש גרידא, אלא באה לשם תיקון ולזיכוך. 
“ּוַבּיֹום  הפסוק:  המשך  עם  גם  מתקשר  זה  יסוד 
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו”. דווקא כאב ודם המילה  ַהּׁשְ
אבינו,  אברהם  של  לבריתו  הילד  את  מכניסים 
ומעלים את הילד להיות דבק בחיי החיים. “ָואַֹמר 

ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי”.
אף אנו קהילת קודש עמונה-עמיחי נולדים בימים 
אלו מחדש. מתוך הכאב והגעגוע, מופיעים עתה 
חיים חדשים בארץ בנימין. תקומת היישוב החדש 
חי,  ישראל  עם   - כולנו  את  ללמד  באה  עמיחי 
ה’  בעזרת  מתוכם.  ודווקא  הקשיים  כל  למרות 
נזכה ונראה בהמשך הדרך גם בבניינה של עמונה 

תובב”א, ובבניין ארץ ישראל כולה.
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50 ד׳ 15 ד׳55 ד׳ 30 ד׳

אריאל כביש 6 שילהת״א
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 לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
 אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל

מדור
המייסדים

מישיבה ליישוב 
ברור  לי  היה  שבות,  לאלון  המעבר  לאחר  מיד 
וטובות.  רבות  שנים  לעוד  כאן  אשאר  שאני 
המשפחות הראשונות שהגיעו לכאן היו קשורות 
משפחתו,  עם  הגיע  נון  בן  יואל  הרב  לישיבה. 
כך גם הרב יהודה שביב, הרב גדעון פרל והרב 
ז"ל. הרב עמיטל, כדרכו בקודש,  אפרים שחור 
לתת  כדי  שבות,  לאלון  משפחתו  עם  הגיע  לא 
בעצמנו.  הישיבה  את  לבנות  ולר"מים  לנו 
הדרומית  בשורה  התגוררו  הסגל  משפחות 
בשורות  התגוררנו  התלמידים  אנו  בעוד  יותר, 
בכל  תלמידים  עשרה  היו  העליונות-צפוניות. 
הדתי  הקיבוץ  בני  לכאן  הגיעו  כאשר  מבנה. 
בין  אוהלים  להם  בנו  הם  בישיבה  ללימוד 
התחילו  כשהחבר'ה  במקום.  מחוסר  המבנים, 
הזוגות  לטובת  מבנה  פעם  בכל  פינו  להתחתן 
זוגות,  הטריים. בכל מבנה שכזה התגוררו שני 
וחלקו יחד תא שירותים אחד ומקלחת. עשרת 
התלמידים שפונו מכל מבנה נאלצו להצטופף 
במבנים הקיימים של תלמידי הישיבה. במקביל 
אגודת תושבי אלון שבות בראשות מושקו קיימה 
ראשונה,  שכונה  מבחוץ.  למשפחות  הרשמה 
להתאכלס  החלה  היום,  של  השיירות  ברחוב 
לבתים  הגיעו   1971 בשנת  מזרחה.  מהשער 
יותר,  מאוחר  ושנה  שהתחתנו,  הישיבה  בחורי 
עשרות  כבר  שבות  באלון  התגוררו  ב-1972, 

משפחות, כשרובן באו מבחוץ.
חתונה ומלחמה

כשסיימתי את פרק ההסדר, עברתי לירושלים 
והתחלתי ללמוד באוניברסיטה העברית. לאחר 
לחזור  ואני  תמי  רצינו  תשל"ג,  באדר  חתונתנו, 
באלול  רק  פנויה.  דירה  הייתה  לא  אך  ליישוב, 
של אותה השנה התפנתה דירה ששימשה עד 
גוש עציון,  אז כבית הספר האזורי הראשון של 

ויכולנו לעבור אליה. 
מלחמת  פרצה  ליישוב  המעבר  לאחר  מיד 

ציון  נקודת  הייתה  המלחמה  הכיפורים.  יום 
ספגנו  הישיבה.  בתולדות  וקשה  משמעותית 
מהישיבה  בחורים  שמונה  מאוד:  קשה  מכה 
מהמחזור  שניים  מתוכם  במלחמה,  נהרגו 
ואם  נשוי  ירון,  אשר  הראשון:  המחזור  שלי, 
איתי  יחד  למד  שאף  בירנבוים,  שריאל  לילדה, 
למלחמה  מביתנו  ויצא  העברית,  באוניברסיטה 
במוצאי יום הכיפורים. ביום השלושים ספד הרב 

עמיטל "שמונה נסיכי אדם". 
ראשוניות והתחדשות

היינו בני שמונה-עשרה, "צוציקים" במונחים של 
ישיבה גבוהה. החבר'ה הגדולים היו בני תשע-
מבחוץ  חדש.  היה   - שעשינו  דבר  כל  עשרה. 
לגלגו עלינו לא מעט, טענו שאנחנו לא לומדים 
ומטיילים כל היום על ההרים. הביקורת מבחוץ 
והגיבוש הפנימי שלנו גרמו לכך שנוצרה אווירה 
לימודי  החלו  למשל  כך  בישיבה.  מאוד  רצינית 
נון, עם  יואל בן  התנ"ך הייחודיים בהובלת הרב 
הקשר העמוק בין הארץ למקורות. הרב עמיטל 
תמך בלימוד זה, הוא ראה בזה פיתוח של תורת 
ארץ ישראל של הרב קוק, שכידוע, הרב עמיטל 
מחשבה  לימודי  גם  לתורתו.  מאוד  קשור  היה 
התחלה  הייתה  זו  אלו.  בשנים  החלו  מעמיקים 
של מהפכה בלימודי תנ"ך שהמשיכה והתרחבה 
עם השנים לכל רחבי הארץ, והעמידה תלמידים 

הרבה שהיו למורים מובילים.
שכמו  החלטנו  ללימודים  הראשון  בחודש 
בישיבות הגבוהות - אנחנו לא נסגור את הישיבה 
בשבתות, אלא רק בימי 'בין הזמנים'. המשמעות 
כל  שבראשית  הייתה  הקביעה  של  המעשית 
השבתות  ארבעת  ובה  טבלה  תלינו  חודש 
אמור  היה  תלמיד  וכל  זה,  בחודש  החלות 
ובאיזון שיבטיח קיום  להשתבץ רק פעם אחת, 
הישיבה  חנוכה  בשבת  אפילו  שבת.  כל  'ציבור' 

לא נסגרה. כך נשמרה האווירה הישיבתית. 
את  לסיים  נאלצנו  )תשכ"ט(  הראשון  בקיץ 
כיוון  באב,  בט'  במקום  בתמוז  בי"ז  הלימודים 
שהמבנים באלון שבות עוד לא היו מוכנים לגמרי 
ובכפר עציון רצו את מבני האכסניה לשימושם 
עקיבא,  בני  מזכ"ל  הגיע  עת  באותה  המקורי. 

מדריכים  להיות  התלמידים  כל  את  והזמין 
במחנות הקיץ של התנועה. הרב עמיטל פסק 
אורכת  הזמנים  בין  חופשת  כלל  בדרך  לנו: 
שלושה שבועות. השנה - בגלל המצב, יש לכם 
לה'  'חציו  את  בעצמכם  קיימו  שבועות.  שישה 
הראשונים  השבועות  ובשלושת  לכם',  וחציו 
באותו  עזרא.  או  עקיבא  בני  במחנות  הדריכו 
הקיץ התחיל תהליך שבו ישיבת הר עציון נתנה 
את הטון בבני עקיבא. בהמשך, הייתי הקומונר 
הראשון בבני עקיבא מישיבת הסדר, ולאחר מכן 

הייתי אחראי על ההדרכה בתנועה כולה. 
את  לפתח  שהחל  נון  בן  יואל  הרב  במקביל, 
ראשון  יום  בימי  לקיים  הציע  שלו,  התנ"ך  תכניות 
הייתה  זו  החופשי.  ביומם  למורים  השתלמויות 
שהתחילה  המכללה  של  ההתפתחות  ראשית 
כ'מכון' )להכשרת מורים(. הכול היה ראשוני וחדש 
אחורה,  שנה  חמישים  של  במבט  הימים.  באותם 

כל תכנית שהחלה בזעיר אנפין יצרה דבר גדול.
ישיבה בתוך יישוב

שקורה  במה  מעורבים  להיות  מאוד  הקפדנו 
ביישוב הצעיר. יום אחד באו מורים מבית הספר 
בכל  משניות  ילמדו  הישיבה  שבחורי  וביקשו 
בוקר. הרב עמיטל הסכים, בתנאי אחד: שסדר 
נקבע  לכן,   .8:15 בשעה  כסדרו  יתחיל  הבוקר 
שבבית הספר יום הלימודים יתחיל בשעה 7:30 
בלימוד המשניות ולא בשעה 8:00, כמקובל. עד 
בגוש  האזורי  הספר  בבית  הלימודים  יום  היום 
שהתנדבו  מהחבר'ה  כמה  זו.  בשעה  מתחיל 
ללמד, משמשים כמורים בבית הספר עד היום, 
כגון בני שמאי. לאחר מכן השפיעה הישיבה גם 
]הישיבה  שמואל  נווה  התיכונית  הישיבה  על 

התיכונית הראשונה שקמה בגוש - נ.פ.[. 
לא היו כאן שתי קהילות - ישיבת הסדר ויישוב 
- אלא קהילה אחת. בהמשך בחורים מהישיבה 
מהיישוב.  ילדים  עם  קבועה  חברותא  קבעו 
כאשר באלון שבות בחרו רב ליישוב, היה ברור 
התפקיד  ועל  הישיבה,  משורות  יבוא  שהוא 
והרב  פרל  גדעון  הרב  רבנים:  שני  התמודדו 
שבות,  אלון  של  הנוכחי  הרב  גם  שביב.  יהודה 

הרב זאב וייטמן, הוא בוגר הישיבה. 

הגבעה הצהובה, כשברקע מגדל המים בבניהבאדיבות  ארכיון כפר עציון

סיפורו של ישעיהו יחיאלי  חלק ב׳
אלון שבות

// מראיין: נדב פרנקל
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התפתחות והתעצמות

תמיד האמנו שיש לנו סייעתא דשמיא, בגלל 
ועקב  עציון,  בגוש  שלנו  הייחודי  המיקום 
בשנותיו  לגוש  שקרו  הקשים  האירועים 
הראשונות והחללים הרבים שנפלו על הגנתו. 
ילמדו  שבשיא  חשבנו  הישיבה  הקמת  עם 
כאן 100 תלמידים, ובאלון שבות כולה קיווינו 
שיתגוררו כ-250 משפחות ]כיום חיים באלון 
שבות כ-3,500 תושבים - נ.פ.[. יום אחד ביקר 
עמיטל  הרב  עופר.  אברהם  השיכון  שר  כאן 
היה מתחבב בקלות על אנשים, ושניהם - הרב 
כטוב  יין.  ללגום  אהבו   - עופר  והשר  עמיטל 
ליבם ביין אמר הרב עמיטל לשר: "התלמידים 
השר  לגור.  איפה  להם  ואין  מתחתנים  שלי 
ההבטחה  בזכות  דירות.   60 לבנות  הבטיח 
נבנו ארבעת בנייני הכולל, ובניין נוסף לוותיקי 
כפר עציון שלא רצו לחזור לקיבוץ המתחדש 
זקנתם.  לעת  בגוש  להתגורר  רצו  אבל 
יחזרו  ההסכם היה שלאחר פטירתם הבתים 
לרשות הישיבה. כך התגוררו כאן למשל לאה 
שדיאל, מינה פינצ'בסקי, דוב ושושנה קנוהל - 
שפונו מכפר עציון במשך מלחמת העצמאות. 
אנחנו, התלמידים, היינו מול הוותיקים ברגשי 
חיו  הם  עובדתית  שמבחינה  למרות  נחיתות, 
ספורות,  שנים  רק  הארבעים  בשנות  בגוש 
ואנחנו בינתיים צברנו ותק רציני על ההר. בכל 

אופן, זו הייתה חוויה משמעותית לגור לידם.

האם היישוב כיום משמר את אותם הזמנים?

בכל השנים היישוב המשיך בתהליכי הגדילה 
והבנייה. ברגע שהתפצלנו לשני בתי כנסת - 
האחדות מעט נפגעה. בכל זאת, בשני מועדים 
בשנה כולנו מתאחדים: בטקס המעבר בין יום 
כאשר   - וב'תשליך'  העצמאות,  ליום  הזיכרון 
כל תושבי היישוב מגיעים לבריכת המים ליד 

הישיבה. עדיין ישנו מכנה משותף רחב מאוד 
החדשה  בשכונה  גם  היישוב.  קהילות  לכלל 
שבגרו,  הישיבה  מבני  עשרות  מתגוררים 
דור:  החליפה  הישיבה  גם  חו"ל.  מבני  חלקם 
שאחד  חדשים,  ישיבה  ראשי  שלושה  נכנסו 
מחזורינו.  בן  היה   - מדן  יעקב  הרב   - מהם 

שלושתם למדו בישיבה וגרים ביישוב.
זיכרון

הישיבה,  להקמת  ה-50  בשנת  השנה, 
התאספנו כולנו, בני שני המחזורים הראשונים 
כסלו  ג'  היובל.  שנת  את  ופתחנו  בכסלו  בג' 
הוא התאריך בו הגענו לישיבה, ובשבילנו הוא 
יום  לחצי  לישיבה  התאספנו  הולדת.  יום  כמו 
לסיור.  עציון  לכפר  נסענו  מכן  ולאחר  לימוד 
תילו, שום  על  למעט מבנה אחד שעוד עמד 
מבנה בכפר עציון לא נשאר כפי שהיה כאשר 

הגענו. 
בו  ביום  ששרר  לזה  דומה  היה  האוויר  מזג 
הגענו בפעם הראשונה לישיבה: גשם ורוחות. 
יחכה  ז"ל,  חנן  של  בנו  פורת,  שאמתי  רצינו 
לנו  חיכה  שאביו  כפי  האוטובוס  בתחנת  לנו 
הסתייע.  לא  הדבר  אבל  שנה,  חמישים  לפני 
הגענו לבית העדות שבכפר עציון וישבנו שם 
שלוש  על  לענות  התבקש  אחד  כל  במעגל. 

שאלות:
א. למה הגעת ללמוד בישיבה הזו דווקא?

ב. מה הדבר המרכזי שעשית מאז ועד היום?
לשאלה  התשובה  בין  קשר  ישנו  האם  ג. 

הראשונה לבין התשובה לשנייה?
נאמרו  אבל  לדבר,  הספיקו  הנוכחים  כל  לא 
אנו  ידענו.  הכול  את  לא  מדהימים.  דברים 
ייערכו בסרט שיוקרן אי"ה  מקווים שהדברים 

ביום היובל עצמו, ג' בכסלו תשע"ט..

באדיבות הרב גדעון פרל

הרב גדעון פרל, רעייתו יסכה, ילדיהם הגדולים ואימו של הרב, פורים תשל"א

השכונה הראשונה בבניה

שביב
באדיבות הרב יהודה 

המדור יוצא לאור בסיוע בית ספר שדה כפר עציון
www.k-etzion.co.il
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בקעת הירדן - חורשת האנדרטה, צומת פצאל
חניון צה”ל: תצוגת כלים עשירה ומרשימה, כלים התקפיים והנדסיים, 
מכבי אש, רחפנים, מופעי ראווה, סדנאות קרב מגע ועוד. בנוסף, יתקיים 
רכבי  מזון,  דוכני  הפעלה,  עמדות  מים,  מתנפחי  מתנפחים:  הפנינג 

קארטינג ועוד.

אלקנה – בכניסה ליישוב
חניון צה”ל וכוחות הביטחון: בחניון יוצגו מגוון כלים: טנק מרכבה, תומ”ת, 
נגמ”שים, ריינג’רים, האמרים, עמדות ורובי צלפים ועוד. עמדת כבאות 
הגבוה  החילוץ  מנוף  החילוץ,  יחידת  שונים,  מסוגים  כבאיות  והצלה: 
בארץ, פעילות לילדים ועוד. עמדת משטרת ישראל: כלי רכב מיוחדים, 
מד”א:  עמדת  היס”מ.  יחידות  עם  פיינטבול  ירי  סוסים,  חבלן,  כלבן, 
אמבולנס, נט”ן, אופנוע, ג’יפ פיקוד ושליטה ועוד. בנוסף, יופעל מתחם 

מתנפחים ענק, שולחנות משחק, פינות יצירה.

אריאל – בחטיבת הביניים “יובלי אריאל”
ב-8:00 יתקיים מסע אופניים בשני מסלולים - קצר וארוך מרח’ מבצע 
קדש. החל מהשעה 10:00 תערוכת צה”ל ודוכני יצירה ומזון. ב-11:00 

במה רצה עם הופעות מחול מקומית וב-12:00 אמן ילדים.

אפרת – רח’ מתתיהו הכהן
חניון צה”ל ענק הכולל: מתחם פיינטבול של מג”ב איו”ש, באגר, שופל, 
נמ”ר, נגמ”שים, סוואנה, תערוכת אמל”ח, עמדת הסוואה וצבעי פנים, 
ומד”א. בנוסף,  והצלה  וחימוש, תצוגת משטרה, חילוץ  מתחם רפואה 
הפנינג משפחתי במתחם, הכולל מתנפחים אתגריים, מיני לונה פארק, 
דוכני מזון, צילום מגנטים ומסלולי הליכה משפחתיים של בי”ס שדה 

כפר עציון )להרשמה: 02-9935133(.

מטה בנימין – יער נווה צוף
פינת  מרהיבים,  מיצגים  עם  צה”ל  חניון  הכוללת  משפחתית  חגיגה 
ליטוף, חדרי בריחה, המירוץ ל-70, סדנאות יצירה, הקרנת חידון התנ”ך 

בשידור ישיר. 

בנוסף, יופעלו חניוני צה”ל גם ב: 
⋅ בית אל

⋅ אזור התעשייה מיתרים שבהר חברון
⋅ קרית ארבע

⋅ חטמ”ר שומרון - יפתח בנוהל בסיס פתוח בו יוכלו לבקר  
התושבים והאורחים.

מה יקרה

יום העצמאות תשע”ח
לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל צה”ל פותח את שעריו ומזמין את כולם להגיע 

לחניוני צה”ל ולבסיסים הפתוחים באזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
במרחב יפעלו מספר מתחמים של צה”ל וכוחות הביטחון בהם יוצגו תצוגות 

תכלית, כלי נשק ורכבים צבאיים, טנקים, מופעי ראווה ועוד. אתם מוזמנים להגיע 
ולהצדיע למי ששומר עלינו במהלך כל ימות השנה.

חניוני צה”ל והבסיסים הפתוחים יפעלו ביום חמישי, ד’ באייר, 19 באפריל, 
בין השעות 9:00 – 15:00.

חמישי | 19 באפריל
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חוגגים עצמאות במגילות / ד’ באייר 19 באפריל
במועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינים אתכם להפנינג לכל המשפחה בקיבוץ מצפה שלם הכולל: 
 seamphony מתנפחים, אומגה, מופע מרהיב של בועות סבון, דוכני מזון ומכירה והופעות של מגילות

ונצ’י נצ’ בהופעה מרכזית עם זיקוקי דינור. בשעה 16:30. הכניסה חופשית.

ערב עצמאות בגוש עציון / ג’ באייר 18 באפריל
ערב זמר סביב שולחנות עגולים, שרים יחד את שיריה היפים והטובים של ארץ ישראל. החל מהשעה 23:30 

בלובי מתנ”ס גוש עציון. הכניסה חופשית. לפרטים: 02-9937999.

סיור בעקבות ברוך מזרחי / א’ באייר 16 באפריל
כבכל שנה נצא גם השנה לסיור בעקבות סיפורו של גר הצדק, המרגל ברוך מזרחי ז”ל, במלאת 70 שנה 
כוחות הביטחון. עלות השתתפות  ובליווי  ובאישור  ציבור  אישי  בנוכחות  דותן  ותל  סיור בשא-נור  לנפילתו. 
שני | 16 באפריללאדם: 30 ש”ח, בהרשמה בלבד. מפגש בתחנת הרכבת נתניה בשעה 9:00. לפרטים והרשמה: 09-8841359.

יום הזיכרון 
סיורים לקבוצות ומוסדות חינוך

יום רביעי | ג' באייר | 18.4
8:30 -  סיור בעקבות לוחמים בהר הזיתים

11:00 – השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי 
              בחלקת חללי הרובע

11:30 - סבב סיורים נוסף  

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי | ב' באייר | 17.04
20:30 - סיור בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:30 - ערב שירי זיכרון ביד אבשלום

ומורשת מזמינים  ירושלים  ומשרד  בירושלים  מועצת בתי העלמין 
את הציבור הרחב, תלמידי בתי -ספר, תיכונים, ישיבות ואולפנות ל: 
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*נא לבוא בלבוש חם

הפעילויות ללא עלות | | סבסוד אוטובוסים למוסדות החינוך | האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הביטחון

 www.hazeitim.co.il | *6033 :מידע פרטים והרשמה מראש חובה iהסיורים בהדרכת מדריכי 
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

הרשמה מראש חובה | הסעות מגבעת התחמושת

משה להב 
״הטיש הגדול״

ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ו ת ב
ערב שירי לוחמים
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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: מירי צחי, היישוב היהודי בחברון, יעל גולדשטיין, ארכיון הפלמ"ח, יצחק לקס 
    Isaac Gore (Grozovsky), Zachi Evenor, MathKnight
 perla@myesha.org.il :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

מה קורה?

חגיגת אביב בהתיישבות עם סיום חג הפסח, 
במועצת יש’’ע מסכמים את מספר המבקרים 
באזור במהלך חול המועד. לפי ההערכות, 
כ-300,000 מטיילים הגיעו בימי חול המועד לאתרי 
התיירות, למסלולים, המוזיאונים, הפסטיבלים, 
היקבים והאתרים הארכיאולוגיים ביהודה, שומרון 
ובקעת הירדן. בין האתרים השונים בהם ביקרו 
המטיילים: כ-50,000 מבקרים נהנו מהופעות 
בעיר  המכפלה  מערת  למרגלות  מיוחדות 
. כ-50,000 מטיילים ביקרו  1 האבות חברון  
באתרי התיירות במועצה האזורית גוש עציון. 
15,000 מטיילים ביקרו באתר שילה הקדומה 
בבנימין. כ-20,000 מטיילים בקאסר אל-יהוד 
ומעל ל-15,000 מטיילים ביקרו בעינות צוקים 
שבמועצה האזורית מגילות. כ-5,000 מטיילים 
גדשו את נחל קנה שבשומרון ויצאו לסיורים 
מודרכים. מעל ל-8,000 מטיילים סיירו במרחב 
. ועוד עשרות  2 המועצה האזורית הר חברון  
אלפים סיירו באתרים נוספים. בנוסף, השנה 
התקיים לראשונה שידור ישיר מהבמה בחברון 

לכל העולם, בו צפו כ-150,000 איש.
“יהודה,  אמר:  דורני  חננאל  יש’’ע  מועצת  יו”ר 
שומרון ובקעת הירדן נמצאים בימים אלה בשיא 
מצפון  החל  העין  את  עוזב  לא  הירוק  פריחתם. 
הר  ועד  בנימין  ומטה  הבקעה  דרך  השומרון, 
חברון. צפינו השנה עלייה במספר המבקרים ואני 
שהגיעו  התיירים  אלפי  מאות  את  לראות  שמח 

לכאן וחלקו את החג יחד איתנו בחבלי התנ”ך”.
ראש מועצת הר חברון יוחאי דמרי: “לאחר שנים 
המקסים  הארץ  חבל  בחשיפת  השקעה  של 
שלנו, היום חבל יתיר בהר חברון נמצא על מפת 
הטיולים של המשפחה הישראלית. שברנו את 
קהלים  כך  על  ומעידים  התודעתי  המחסום 

רבים ומגוונים שביקרו גם החג באזורנו”.
“אנו  נאמן:  שלמה  עציון  גוש  מועצת  ראש 
מברכים את אלפי המבקרים שבחרו גם השנה 
לגדוש את גוש עציון, באתרי המורשת, מסלולי 

הטיול ובאטרקציות”.

מאחדים קהילות קרן קהילות המאגדת תחתיה 
כ-70 גרעינים תורניים-חברתיים בכל הארץ קיימה 
אירוע הוקרה והערכה לעשייתם של הגרעינים 
בתחומים הקהילתיים. האירוע התקיים בשילה 
הקדומה, בברכת ראש המועצה אבי רואה, אשר 
ציין את ההתרגשות הגדולה של תושבי בנימין 
לארח את כולם בשילה. במהלך סיור רכוב שקיים 
באזור יחד עם השר אורי אריאל ומנהלי הגרעינים, 
בירך אותם מנכ”ל מועצת יש”ע שילה אדלר 
והדגיש את הקשר הקיים בין תושבי “הערים” 
לתושבי “ההרים” ואת הצורך לחזק ולהדק קשר 
זה. באירוע השתתפו למעלה מ–4,000 חברות 
וחברי גרעינים מכל הארץ, במעמד שר התחבורה 
והמודיעין ישראל כץ, שר החקלאות אורי אריאל, 
סגן שר הביטחון אלי בן דהן, חברי כנסת, רבנים, 
. האירוע נחתם  3 ראשי ערים ואנשי ציבור רבים  
בהענקת תעודת הוקרה והערכה ליו”ר מפעלות 
הציונות הדתית צבי צויבל, על ידי נשיא קרן 
קהילות הרב דני טרופר, יו”ר קרן קהילות יצחק 
לקס וחה”כ שולי מועלם, מוטי יוגב, ניסן סלומינסקי 

ובצלאל סמוטריץ’.

מימונה התיישבותית בבית משפחת דהן ביישוב 
עץ אפרים התכנסו ראשי מרכז ישיבות ואולפנות 
בני עקיבא כדי לחגוג את המימונה. יחד איתם חגגו 
גם ח”כ בצלאל סמוטריץ’ והרב חיים דרוקמן יו”ר 
ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אשר הביע תקווה 
כי על רקע חגיגות ה-70 לישראל: “בהתיישבות 
ביהודה ושומרון נגיע למיליון מתיישבים. נוסיף 
ונתקדם ברוח ובחומר כדי שנביא את המדינה 
לייעוד הגדול שלה”. לקראת סיום הדברים ייחל 
הרב דרוקמן כי בשנה הקרובה תתגבר עלייתם 
של יהודי התפוצות: “הדברים תלויים ביהודי 

התפוצות, צריך שיהודים יעלו לארץ”.

מורה וחבר שר החינוך נפתלי בנט, הגיע השבוע 
לניחום אבלים בבית משפחת רונצקי שביישוב 
. השר בנט העיד על הרב  4 איתמר שבשומרון  
שהיה גם “מורו ורבו” וגם “חבר ושותף לדרך” וסיפר 
למשפחה על שיתוף הפעולה ביניהם מתחילת דרכו 
הפוליטית ועד ימיו אחרונים של הרב. השר סיפר על 
פעילותו הענפה של הרב: “בזכות ההתמדה, הוא 
הגשים הרבה מהחלומות שלו, בכל פעם שהיה לו 
משהו חשוב לקדם, הוא היה שולח הודעות בעדינות 

האופיינית לו אבל גם בהתמדה יוצאת דופן”.
מצטייני בית אל השבוע נערך טקס מצטייני מח”ט 
של החטיבה המרחבית בנימין, ל-31 חיילים, קצינים 
ואנשי קבע. המצטיינים זכו ליום פעילות מרוכז, בו 
טיילו לירושלים, ביקרו בשוק “מחנה יהודה” ובסוף 
היום הגיעו לאתר חלום יעקב בבית אל, שם שמעו 
. בין המצטיינים היו שני תושבי  5 הסבר על המקום  
בית אל: שלומי מזרחי המשמש בתפקיד רבש”ץ 
המועצה, וישי פויכטונגר, המשמש כחבר בכיתת 

הכוננות בישוב.
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הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 


