
1  יש”ע שלנו 

תכנון  מתוך  הנעשים  דברים  ש 
מראש, יודעים לקראת מה הולכים, 
ולפי  מסודרת  בצורה  ופועלים 
מתגלגלים  אנחנו  לפעמים,  אבל  התכניות. 
לכל מיני מצבים שאותם לא יכולנו לתכנן, 
והם  טבעית,  בצורה  בהם  פועלים  ואנו 
מה  מכל  יותר  ומדויקים  טובים  לעיתים 
ישנם  האומה,  גם  כך  היחיד  כמו  שנתכנן. 
להתכונן  יכולנו  שלא  לאומיים  אירועים 
האומה,  של  עוצמתה  נבחנת  ואז  אליהם, 

כיצד היא מתפקדת. 
שירה, היא מהדברים הלא מתוכננים, שירה 
הפנימי,  מהמקום  מגיעה  מהלב,  פורצת 
שלו,  האמת  מנקודת  מנפשו,  האדם,  מתוך 
בלא מודעות מראש. שירה לא יכולה להיות 

מקצוע, לשירה אין זמן ידוע, והיא לא מקצוע 
נרכש, היא מתהווה בנפש השר ומתוכו, בזמן 
שלה ולפי רוממות רוחו של המשורר. השבת 
שבת  יחד,  הדברים  שני  את  מציינים  אנו 
שירה שבה נקרא את שירת הים, וט"ו בשבט 
שיחול אי"ה השבוע ומביאים לידי ביטוי את 
הצמיחה  הטבע,  שירת  עם  יחד  הים  שירת 

והאביב.
וניסי  210 שנות שיעבוד,  ישראל של אחרי 
מהם  פורצת  סוף,  ים  קריעת  של  ניסים 
ובני  משה  ישיר  "אז  הים.  שירת  השירה, 
ישראל ... ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון 
את התופים בידה ותצאנה כל הנשים אחריה 
מתוך  הבאה  שירה  זו  ובמחולות".  בתופים 
ועומק  ה',  ביד  הגאולה  את  הכרתם  עומק 
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זמני השבת

טענות רבות עלו השבוע בעקבות 
ארה”ב  שגריר  של  התבטאויותיו 
טען  הוא  בהן  דן שפירו,  בישראל 
היהודים  לטובת  אפליה  ישנה  כי 
ושומרון.  ביהודה  החוק  באכיפת 
אירעו  בו  זה,  בשבוע  דווקא 
שפירו  מאשים  קשים,  פיגועים 
באכיפת  ישראל  מדינת  את 
יו”ש.  ערביי  נגד  סלקטיבית  חוק 
לדאבונו, העובדות בשטח שונות 
לחלוטין מהדברים אותם הוא בא 
בישעמדה  השבוע  בדבריו.  לייצג 
ביהודה  מפלים  באמת  מי  את   –

ושומרון.
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באכיפת  כפול  סטנדרט  למדינה  שיש  "נדמה 
ודין  ליהודים  דין אחד  ויש   - ושומרון  ביהודה  החוק 
אחר לפלסטינים", כך אמר השבוע שגריר ארה”ב 
ביטחון  דן שפירו בכנס המרכזי למחקרי  בישראל 
לאומי. בדבריו, טען שפירו כי מדינת ישראל מפלה 
החוק  את  אוכפת  ולא  ושומרון  יהודה  ערביי  את 

בצורה שווה.
ראשית, מסתבר כי בפועל הדברים נראים אחרת 
מדוייקים.  אינם  שפירו  הסתמך  עליהם  והנתונים 
שנתפסים  הקיצוני  השמאל  ארגוני  הנראה,  ככל 
השווא  להאשמות  אחראים  אלו,  בימים  בקלונם 
של השגריר. מנתוני האמת, כפי שהם מתבטאים 
שבאמת  לראות  ניתן  'רגבים',  עמותת  בדו"חות 
אך   - ושומרון  ביהודה  סלקטיבית  אכיפה  ישנה 
האפליה היא לא נגד ערביי יו"ש אלא נגד האזרחים 
היהודים. כך לדוגמא, אחוז עבריינות הבנייה בקרב 
הפלשתינים גדול פי עשרה מזה של המגזר היהודי 
במגזר  המגורים  מבני  הריסות  היקף  זאת  ובכל 
היהודי ביו"ש גבוה באופן מדהים אל מול הרס מבני 
היהודי  שבמגזר  בעוד  הערבי.  במגזר  המגורים 
ממהרים להרוס מבנים בלתי חוקיים, במגזר הערבי 
משתרך המנהל האזרחי ומתנהל בעצלתיים בכל 

הקשור להריסת מבנים בלתי חוקיים.
אפליה  ישראל  מדינת  מבצעת  ונשנה  חוזר  באופן 

בלתי ניתנת להבנה של הישראלים החיים ביהודה 
ושומרון אל מול תושבי הרשות הפלסטינית בענייני 
שליטה  תחת  שנמצאים   ,C בשטחי  וסדר  חוק 
מדינת  של  לחוקיה  מחויבים  מלאה,  ישראלית 
הריסות  היקף  עליהם.  לפיקוח  שאחראית  ישראל 
כמעט  גבוה  ביו"ש  היהודי  במגזר  המגורים  מבני 
זאת,  הערבי.  במגזר  המגורים  מבני  מהרס  פי 2.5 
בשעה שמספר תיקי הפיקוח במגזר היהודי עומד 
המגזר  בקרב  הפיקוח  מתיקי  בלבד  כמחצית  על 
הערבי  במגזר  הבניה  שעבריינות  ובשעה  הערבי, 

גבוהה פי עשרה מזו שבמגזר היהודי.
מעבר לכך, אם ידידתנו הגדולה ארה”ב רוצה לסייע 

לדאוג  עליה   באזור,  לשקט  להגיע  הצדדים  לשני 
הפלסטינית  שהרשות  לכך  ובראשונה,  בראש 
תפסיק לשלוח ילדים, על ידי הסתה וחינוך לאלימות, 
לרצוח בתוך ישובים. רק השבוע אירעו  שתי חדירות 
אחד  במקרה  כאשר  ישוב,  לתוך  מחבלים  של 
נרצחה אם לשישה ילדים בעתניאל ובשני נדקרה 
שפירו  של  החמורים  דבריו  בתקוע.  בהיריון  אישה 
גרמו לראש הממשלה להוציא הודעה יוצאת דופן 
מלשכת  השגריר.  של  התבטאויותיו  את  התוקפת 
נתניהו נמסר לתקשורת:  "דברי השגריר, ביום בו 
קוברים אם לשישה שנרצחה וביום בו נדקרת אישה 
הרה – אינם מקובלים ואינם נכונים. ישראל אוכפת 

את החוק כלפי ישראלים וכלפי פלסטינים".
אי אפשר לדבר על אפליה כלפי ערביי יו”ש כאשר 
מחונכים  הפלסטינית  הרשות  של  החסות  תחת 
עשרות אלפי ילדים לשנאה ולרצח יהודים. במקום 
הנוראים  והדברים  ההסתה  נגד  ולצאת  לגנות 
ועושים,  אומרים  הפלסטינית  הרשות  שתושבי 
יהודה  תושבי  הקורבן,  את  האמריקאים  לוקחים 
ושומרון הישראלים, ומשתמשים בנתונים לא נכונים 
כדי להתנגח בו. כך לא מתנהגת ידידה קרובה. טוב 
עשה ראש הממשלה שדחה את הדברים בצורה 

חדה ברורה ומידית. 

המערכת ֵאיָפה וֵאיָפה

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
בטרור  ללוחמה  ספר  כבית  הוקם   3 קליבר 
ואבטחה הקרוי על שמו ולזכרו של סרן חגי חיים 
ב-10  עזה  ברצועת  בקרב  נפל  אשר  הי"ד,  לב 
ביולי 2002. בית הספר ממוקם באזור התעשייה 
באזור  ערוגות,  נחל  גדת  על  עציון  גוש  של 
הסיבה  צאנו.  את  רועה  המלך  דוד  נצפה  שבו 
בני  "ללמד  היא  העסק  של  להקמתו  המרכזית 
יהודה קשת" בהדרכת לחימה מקצועית, ציונות, 
לערכים.  וחינוך  האדם  כבוד  הארץ,  אהבת 
קליבר 3 הוא בית הספר ללוחמה בטרור הגדול 
חדרי   2 ירי,  מטווחי   10 בו  ויש  בישראל  ביותר 
קרב מגע, חדר אוכל ,מגורים לחניכים, מתקנים 
גרילה,  ללוחמת  בנוי  בשטח  ללוחמה  טקטיים 
מתקן לתרגול נהיגה מבצעית ומתקן ירי בזווית 

של 360 מעלות היחיד מסוגו בישראל. 
בית  עם  ועולמית  ארצית  פריסה  לנו  יש  כיום, 
בקונטיקט  לחימה  מתקן  בכרמיאל,  נוסף  ספר 
לחימה  ומתקן  הברית  שבארצות  דייגו  ובסן 

בקייב שאוקראינה. 
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
מעבר לכך שבית הספר הינו בית הספר הגדול 
הינם   3 בקילבר  המדריכים  בישראל,  ביותר 

מהמקצועיים ביותר שיש והם בעלי רקע של 10 
בית  כלוחמים.  הלחימה  בעולם  מינימום  שנים 
מהרמה  הלחימה  רמות  כל  את  מכשיר  הספר 
הבסיסית ביותר )האזרח שנקרא לרישיון חדש( 
ישראל  )משטרת  ביותר  הגבוהות  לרמות  ועד 
וצה"ל(. קיום בית הספר עומד על פריסה עולמית 
כאשר מתקן האב הינו המתקן בגוש עציון ,מתקן 
דייגו  בקונטיקט שבארצות הברית, מתקן בסאן 

ומתקן בקייב שבאוקראינה .
ערכי  פי  על  הדרכה  בשיטת  דוגל  הספר  בית 
וכבוד  הארץ  לאהבת  ומחנך  והיהדות  צה"ל 

האדם.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

מגע,  קרב  אימוני  לבצע  ניתן   3 בקליבר  אצלנו 

אימוני ירי לכל הרמות, אימונים פרטיים, רכישת 
מיבצעית,  נהיגה  אימוני  נשק,  החלפת  נשק, 
קורסים  לאזרחים,  לחץ  במצבי  נהיגה  אימוני 
למודעות ביטחונית לתושבים יישובי יש"ע ובכלל 
קורסים  מתבצעים  לו  ומחוצה  במתקן  ועוד. 
להכנה לצה"ל לנוער, בית הספר נותן מענה לכל 
מי שצריך הגנה עצמית והגנת הסביבה מהאזרח 
ליחידות  ועד  בישובים  הכוננות  בכיתות  הבודד 

צבא ומשטרה המתאמנים במתקן.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

הנספים  מיליון  ששת  כל  את  לאמן  רוצה  הייתי 
ולסגור  עוד  שלא  להם  לומר  בכדי  בשואה, 
למענם מעגל. להראות להם מהו החייל היהודי 

ומה כוחו בארץ ישראל.
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פתוח

"קליבר 3 הוא בית הספר ללוחמה 
בטרור הגדול ביותר בישראל"

לסייע  רוצה  ארה"ב  הגדולה  ידידתנו  אם 
לשני הצדדים להגיע לשקט באזור, עליה  
שהרשות  לכך  ובראשונה,  בראש  לדאוג 
על  ילדים,  לשלוח  תפסיק  הפלסטינית 
בתוך  לרצוח  לאלימות,  וחינוך  הסתה  ידי 
ישובים. רק השבוע אירעו  שתי חדירות של 
מחבלים לתוך ישוב, כאשר במקרה אחד 
נרצחה אם לשישה ילדים בעתניאל ובשני 

נדקרה אישה בהיריון בתקוע
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המשך דבר תורה מעמוד השער

התודה על הניסים שראו עיניהם זה עתה. אבל 
שירתם  מתוך  תודה,  אומרים  רק  לא  ישראל 
העומדים  היעדים  את  ומגדירים  מבינים  הם 
ורוכבו  הסוס  על  ההודאה  לאחר  בפניהם. 
שטבע בים, מתחילים ישראל לצפות קדימה: 
"נהלת בעוזך אל נוה קדשך" – עכשיו הקב"ה 
מנהל את אומתו ומוביל אותה אל נוה קדשו, 
בהודאה  נעצרים  לא  אנחנו  ישראל.  ארץ  אל 
לשעבר, אנו מביאים לידי ביטוי את המטרה 
שלשמה נגאלנו, ארץ ישראל ובניין המקדש: 
" ...מקדש ה' כוננו ידיך". השירה מביאה לידי 
אל  הצופה  יותר,  ועמוקה  רחבה  ראיה  ביטוי 
לא  ההווה.  את  מפרשת  כך  ומתוך  העתיד, 
לעומק  חדירה  אלא  כאן,  יש  בלבד  הודאה 
המשמעות של יציאת מצרים וההבנה לקראת 

מה עם ישראל הולך.
שיש  במילה  נפתחת  שהשירה  הסיבה  גם  זו 
יכול להיות  ישיר  אז  לה משמעויות הפוכות. 
בליבו  עלה  הנס  כשראה  "אז  עבר  בלשון 
להיות  יכול  המידה  ובאותה  שירה",  שישיר 
תושר  הזו  השירה  כלומר  עתיד,  בלשון  גם 
מן  המתים  לתחיית  רמז  "מכאן  בעתיד:  אז 
התורה", כלומר אז כשהעולם יושלם ויתוקן, 
"ה'  השירה:  של  סיומה  לשיר.  באמת  נוכל 
ימלוך לעולם ועד" – ימלוך לשון עתיד: "אמר 
להם משה לישראל: ראיתם הניסים והגבורות 
יותר  הרבה  הקב"ה?  לכם  שעשה  והנפלאות 
לבוא  לעתיד  לכם  לעשות  עתיד  הוא  ויותר 
רבי  מסביר  וכך  הבא".  ובעולם  הזה  בעולם 
 - "שיר"  המושג  את  מלובלין  הכהן  צדוק 

המוטבע  העגול  הצמיד  עם  זאת  קושר  הוא 
כרסן בפי בעלי חיים, ומופיע בלשון המשנה 
במסכת שבת, ושם המושג שיר משמעו ברזל 
עגול. העיגול תפקידו להזכיר לנו את העולם 
כולו, השיר בא לחשוף את העיגול הפנימי של 
מטרת היקום ויסודו. לא שיר תודה אלא שיר 
המבטא את הופעת המגמה האלוקית מבריאת 

העולם ועד קץ הימים.
לשיר,  שמפריע  מי  עם  ניפגש  הפרשה  בסוף 
מי שהשיר הגדול של ישראל מאיים עליו, עם 
נרתעים  - לא  - שיר אל  ישראל  עמלק. אבל 
ומחברים את שירת הטבע של ט"ו בשבט עם 

שירת הים של ישראל ומביאים שירה לעולם.

שירת הים -  שירת החיים של ישראל
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מלכה אביב, נולדה בשנת 1953, ממייסדי מושב 
בדימוס  שופטת  כיום  הירדן.  שבבקעת  גיתית 

ועוסקת בבוררויות פרטיות.
ושבעה  ילדים  ארבעה  אביב  וירון  מלכה  לזוג 

נכדים.
הר  מול  אל  הבקעה,  של  המוריקים  נופיה  בין 
של  שמו  את  גיתית.  מושב  לו  שוכן  הסרטבא 
המושב נתן לו רחבעם זאבי )גנדי( הי”ד במהלך 
סיור שעשה בבקעת הירדן. מי שאחז לראשונה 
הגיעו  אשר  נח”ל  גרעין  חברי  אלו  היו  בקרקע 
למקום בשנת 1972. המושב נדד עד אשר בשנת 
1973 הגיע למקום הקבע שלו במקומו הנוכחי על 

כביש אלון.
מוכנה  הייתה  ההיאחזות  כאשר   ,1975 בשנת 
שרצתה  אנשים  של  חבורה  לה  ישבה  לאזרוח, 
בכל מאודה לעלות ולהתיישב. הסיכוי שדרכיהם 
ייפגשו לא בכלל  קווים מקבילים  של אותם שני 
היה מובן מאליו, הדברים לקחו זמן. אך בתהליך 
ירון  מופתי, בסופו של דבר, נרקם לו הקשר בין 

ומלכה אביב לבין היאחזות “נח”ל גיתית”.
“כשהייתי בתיכון היו לי שני חברים טובים ששירתו 
יחד איתי בשיריון - יונתן פייקס וחיים בן קידר. יום 
אחד הם היו אצלי ויונתן סיפר שיחד איתם בצבא 
מושב  להקים  שיוזם  אביב  ירון  בשם  בחור  ישנו 
פייקס  ואז   1973 היה בשנת  זה  אחרי השחרור. 
העלה את זה ואמר לי – ‘קדימה, את מצטרפת’, 

והרעיון קסם לי”.
וכך החל אותו רעיון לרקום עור וגידים בביתה של 
אביב. הבית הזה גם היווה נקודה חלוצית חשובה, 
בית משפחתה של אביב שכן בכפר בית חנינא, 
אליו עברה המשפחה שנה לאחר מלחמת ששת 

הימים.
החליטו  שלי  ההורים   14 בת  הייתי  “כאשר 
שעוברים מנווה גן ברמת השרון לגור בבית חנינא. 
אבא שלי, שהיה איש אצ”ל אמר ‘לא נוכל לאחוז 
בשטחים אם לא נגור בהם’, וכך הוריי שכרו בית 
כך  אחר  הכפר.  באמצע  שם  וגרנו  מהמוכתר 
הייתה  באזור.  לגור  שבאו  משפחות  עוד  הגיעו 
תחושת בטחון מלאה ולא הייתה שום בעיה, לא 

הייתה תחושה של איום ופחד”.
לימודים  בין  אביב  העבירה  הנעורים  שנות  את 
בתיכון ליד”ה ותוך כדי הייתה יוצאת לטיולים בכל 
רחבי ארץ ישראל. היא הייתה לוקחת את התיק 
הארץ  את  להכיר  יוצאים  היו  החברים  עם  ויחד 
דרך הרגליים – את סיני, יהודה ושומרון והגולן וכל 

שאר חלקי הארץ.
אוטובוס  אחד  יום  לקחנו  חבר’ה  שני  ועוד  “אני 
עד  ימים  שלושה  של  טיול  ועשינו  לשכם  ערבי 
לירדן, עברנו דרך איפה שהיום יושבת חמרה, כל 
האזור היה שומם. ברגע שהחשיך שמנו שק שינה 
הדור  ברגל.  הארץ  את  חרשנו   - לישון  והלכנו 
שלנו, הוא הדור שהיו לו את הנעורים הכי טובים 

של מדינת ישראל”.
זמן קצר מאד לאחר אותו מפגש חברתי בביתה 
של אביב, פרצה מלחמת יום הכיפורים שלאחריה 
התברר כי שני חבריה הטובים חיים בן קדר ויונתן 

פייקס נהרגו בקרב תל סאקי ברמת הגולן.

מה עשית אחרי ששמעת את הבשורה?
“אחרי המלחמה התחלתי לחפש מי זה ירון אביב, 
זה היה בשבילי כמו צוואה כזאת. אבל היה כאוס 
במשך מספר חודשים, אף אחד לא ידע היו כל כך 
הרבה שמות של אנשים שנהרגו ולא ידעו להגיד 
לי מה בגורלו של ירון אביב. בשלב מסוים אמרו 
לי שהוא בחיים והוא עדין בצבא. חשבתי שאולי 
את  מחדש  להקים  להתחיל  זאת  בכל  אפשר 

היישוב עליו דיבר יונתן פייקס”.
מיועד  שהיה  נח”ל  בגרעין  היה  קדר  בן  חיים 
להתיישב בצרעה. ב-20 בפברואר 1974 הייתה 
מלכה  שנהרגו.  הגרעין  לחברי  אזכרה  בצרעה 
הלכה לאזכרה ואף קיוותה למצוא שם את אותו 

ירון אביב עליו שמעה מחבריה.
שהכרתי  לבחור  ניגשתי  האזכרה  “במהלך 
וביקשת שיראה לי מי זה ירון אביב. המועדון של 
וחיילים  משפחות  בבני  מלא  היה  צרעה  קיבוץ 
שהגיעו לאזכרה, ואותו בחור נעמד על המדרגות 
ואני עמדתי לידו כדי לנסות לחפש את ירון. ואז 
אמרתי לו “זה בסדר אני יודעת מי זה” הבחור לא 
הבין כי רגע לפני כן אמרתי לו שאני לא יודעת מי 
זה. ראיתי את ירון בין כל האנשים ומיד ידעתי כי 

זה הוא. אין לי הסבר לכך.” 
איך הגבת כשראית אותו?

אביב’,  ירון  ‘אתה  לו  ואמרתי  לירון אביב  “ניגשתי 
והוא אמר לי ‘את מלכה קמחי’, ואז הוא אמר לי 
‘אני רוצה שתדעי שירדתי מהרעיון של מושב ואני 
הולך לגור במרום גולן’. רגע לאחר מכן קראו להם 
ונסע.  שלי  הכתובת  את  לקח  הוא  לאוטובוסים. 
חזרתי הביתה, באתי לאמא שלי ואמרתי לה אני 

מתחתנת עם ירון אביב”.
שישה ימים לאחר אותה פגישה באזכרה קיבלה 
אביב בבת אחת, שלושה מכתבים שכתב לה ירון, 
הוא  המכתבים  אחד  בסוף  המפגש.  לאחר  מיד 
כתב לה “נ.ב. - אני משתחרר בעוד חודשיים מה 
דעתך להתחתן?”. ובאמת לא עברו כמה חודשים 

והשניים עמדו תחת החופה. 
וכימיה  פיסיקה  מתמטיקה,  אז  “למדתי 
הלימודים  את  עזבתי  אבל  באוניברסיטה, 
מכן,  לאחר  כשנה  גולן.  למרום  לירון  והצטרפתי 
ירון העלה  בני הבכור,  הייתי בהריון עם  כשכבר 
הייתה  עדיין  זאת  ובשבילי  הרעיון  את  שוב 
טרם  שדיברנו  כפי  מושב,  להקים  צוואה  מעין 
המלחמה. ירון נרתם למשימה כדי להגשים את 

עד  השונים  המוסדות  בין  הסתובב  הוא  החלום. 
מושב  את  לנו  שהציע  פורת  חנן  את  שפגשנו 
תינוק  עם  כשאני  לכאן,  אותנו  לקח  ואף  גיתית 
בן מספר חודשים. המקום מאד מצא חן בעינינו 
אשר  בית”ר  חירות  משקי  עם  בקשר  היינו  ולכן 
הייתה התנועה המיישבת של אדמות גיתית ואז 
התחלנו לאסוף אנשים שיבואו איתנו, כדי ליצור 
גרעין ראשוני לאזרח את הנקודה. מי שעשה הכל 
זה ירון, הוא החל להתרוצץ ממקום למקום כדי 

לקבל את כל האישורים שצריך”. 
עברו  ויחד  העלייה  את  השניים  תכננו  במקביל 
את כל התהליכים הבירוקרטיים. בנובמבר 1975 
וחודש  הראשונים  המתיישבים  להתיישב  החלו 
טקס  התקיים  בדצמבר 1975  ב-16  מכן  לאחר 
האיזרוח של גיתית. אחרי שהקמנו את גיתית הוא 
ירון היה מזכיר היישוב ואני הייתי בוועדת קליטה - 

אז הסתובבתי יותר בחוץ"
איך התרחש תהליך הקליטה?

אחד  ויום  אנשים  לכאן  להביא  דרך  “חיפשתי 
תנועת  של  במשרדים  והתיישבתי  הלכתי 
על  לאנשים  לספר  התחלתי  שם  המושבים, 
תנועת  של  מושב  שהוא  אף  על  שלנו  המושב 
האנשים  את  וניתב  שם  שישב  מי  בית”ר.  משקי 
ניגשה  בהמשך  קריצ’מן.  דני  היה  לישובים 
ישבתי  אז  מהבניין,  לצאת  לי  ואמרה  הפקידה 
שאם  לו  אמרתי  שהגיע  זוג  וכל  המדרכה  על 
הוא נוסע לבדוק במושב תומר שימשיך לגיתית. 
דני קריצ’מן שמע את זה, קרא לי ואמר לי שהוא 
אוהב אנשים כמוני וככה הוא אירגן לי כיסא לידו. 

חצי מהאנשים שהגיעו לפה הגיעו ככה”.
רצינו לדעת שזה מקום  ואני  ירון  “כשבאנו לפה 
בקונצנזוס, לא הייתה לנו הכוונה להגיע למקום 
ארץ  על  חתומה  הייתה  מפא”י  פעם  מנותק. 
ישראל השלמה. הציונות וההתיישבות היו בידיים 
של השמאל והיום המפה הפוליטית זזה שמאלה. 
זה  מוקצים.  הם  היום  בקונצנזוס  שהיו  ערכים 
תהליך שצריך להיגמר כי אחרת אנחנו כורתים 

את הענף עליו אנחנו יושבים”.
לכל  בשבט,  ט”ו  חג  את  נחגוג  הקרוב  שני  ביום 
או  פחות  עליו  המועדף  החג  יש  מאיתנו  אחד 
יותר, אבל בביתה של אביב, חינכה אותה אמה 
שהחג החשוב ביותר זהו ט”ו בשבט, חג הנטיעות. 
ונטעתם כל  ‘כי תבואו אל הארץ  אומר  “הפסוק 
למולדת.  העם  בין  הקשר  עומק  זה  מאכל’.  עץ 

מדור
המייסדים

ראיון עם מלכה אביב

// חן גלעד

לקראת 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

איזרוח גיתית, חורף 1975
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היהדות מורכבת משלושה היבטים - דת, לאום 

חולה,  רעה  זה  למדינה  דת  בין  הניתוק  וארץ. 

רואים  אנחנו  היום  ועד  הגולה  עם  התחיל  זה 

שאריות ואנשים שחיים את חייהם בניתוק מוחלט 

מהארץ”.

איך את רואה את החלוציות והציונות באים לידי 

ביטוי היום?

“יש מקום אולי אפילו יותר מאז, היום היא במקום 

אחר. היום יש אתגרים אחרים- אתגרים חברתיים 

של להדביק פערים בין השכבות השונות בחברה 

- דתיים וחילונים, שמאל וימין, מזרחים ואשכנזים 

- עד למיזוג גלויות אמיתי. וזה אתגרים לא פחות 

קשים מלהקים מושב. פה זה אתגרים ארוכי טווח. 

להבהיר   – הלבבות  את  לקרב  צריך  תהליך.  זה 

שיש לנו מקום להיפגש. אבי, יואל קמחי, ז”ל היה 

טוב  שיהיה  “והעיקר  במשפט  שיחה  כל  מסיים 

לעם ישראל” – אני מאמצת בחום את התקוה הזו. 

אבי לא זכה לראות זאת בחייו, אולי נכדיי יזכו”

Rachel Sa'adon
כן ירבו!

ליאת אורנה לוי
מזל טוב!

אין עליכם, ואין על מדינת ישראל ודגל ישראל.

Iris Segev
גאה להיות פטריוטית וציונית!

 Innes Frey
אמן!

ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות150,561 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 18 לינואר

אהבתי · הגב · שתף

541 אנשים  אוהבים את זה.

14

150,000 חברים שעושים יום יום ציונות. 

תודה לכם על האמון והפעילות, יחד ממשיכים. 

ישראל שלי

ישראל
שלי

מלכה וירון אביב
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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 

mitnachlot.co.il כרמי אור  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

השעון מצלצל כרגיל
אני',  'מודה  של  הרוטינה  בבוקר.  וחצי  חמש 
הכלבה,  את  להוציא  במקלחת,  חימום  להפעיל 
לעבור על החדשות בחושך, להתקלח, להתלבש, 
רוטינה  לעבודה...  לצאת  הילדים,  את  להעיר 
מחדש...  בוקר  בכל  אותי  משמחת  שבחרתי, 
והבוקר, כמו עוד כמה בקרים שמגיחים מהאפלה 
כרגיל,  הכל  לעשות  יכולה  לא  אני   – פעם  מידי 

קשה לי!
את החדשות שמעתי בדרך חזרה אתמול בערב. 
מקפידה  כלל,  בדרך  חדשות  שומעת  לא  אני 
שלפני  בתשדירים  כבר  הווליום  את  להנמיך 
גם  מהמוסיקה.  רק  וליהנות  בגלגלצ  החדשות 
אשמע  לתפיסתי,  בבית.  אין  ועיתונים  טלוויזיה 
צורך  ואין  מקרה  בכל  החשובים  הדברים  על 
לקבל את האינפורמציה בלופים של כאב. הפעם, 
והידיעה  הספקתי  ולא  בפקקים  קצת  חלמתי 
הגעתי  בערב.  שש  של  המהדורה  את  פתחה 
בניי שחיכה על  הביתה לפנים צוהלות של צעיר 
המדרכה וברקע יהודה גליק בוכה על הרצח של 
להמשיך  הרצון  בין  נקרעתי  מאיר.  דפנה  שכנתו 
לשבת באוטו ולהתאבל, לעכל, להקשיב לייסורים 
בבתיהם,  הנצורים  עתניאל  תושבי  על  שעוברים 
לבין לצאת לחבק את הבן המתוק שחימם לעצמו 
אורחת צהריים בפעם הראשונה והיה כל כך גאה 
שגם הכין שיעורי בית והתארגן בזמן למסיבת יום 

ההולדת שאליה הוזמן.
החיים האלה קורעים. המטוטלת ממשיכה לצבור 
תאוצה והגבהים משני עבריה עולים לגבהים שלא 
דמיינתי. הכאב והשמחה מרקיעים שחקים משנה 
נסגרים  המעגלים  הזיה.  עוצמות.  באותן  לשנה 
אישית,  הכרתי  כן  אישית,  הכרתי  לא  ונפתחים. 
נתפס.  בלתי  עצום.  הכאב  משנה.  לא  כבר  זה 
בעיקר לנוכח העובדה שזה תלוי רק בנו. שאפשר 
שיהיה פה שקט בארץ הזאת. זה כבר קרה. אמנם 
שלי  האישית  היד  אזלת  קרה.  זה  אבל  לפרקים, 

מתסכלת.
והבוקר, אני מגיעה למשרד כאילו כלום לא קרה 
הפרצוף  עם  המתנחלת  להיות  נמאס  קצת  כי 
הארוך שמבאסת את הקפה של הבוקר, כי ממילא 
יש עבודה לעשות ואני לא יכולה להחזיר את דפנה 

יודעת שהפחד מתגנב ללב שלי  לילדיה. אני רק 
אל  שהנסיעות  האחרונים,  בחודשים  יותר  הרבה 
היישוב וממנו מלאות באשליה שכנראה תתפוצץ 
יום אחד. שכשהילדים משחקים בחוץ, אני חרדה 
נוראי  עד לשובם. שכשדופקים בדלת אני בלחץ 
הזה  החורף  פותחת.  שאני  לפני  זה  מי  ושואלת 
מאז  ככה  הרגשתי  לא  מאחרים.  יותר  מפחיד 
שנים.  שש-עשרה  כמעט  לפני  פה  לגור  שעברנו 
התעוזה של הערבים מפחידה אותי. ה'גל' הנוכחי 
פיגוע  כשהיה  פעם  נסבל.  ובלתי  ומחניק  צפוף 
זה  הזה  בחורף  אחריו.  שקט  קצת  שיהיה  ידענו 

נמשך ונמשך ללא הפסקה.
ואני  מגיע  שמח  ומשהו  ממשיכה  המטוטלת 
נקרעת עוד קצת. איך אפשר להמשיך ככה? איך 
כשכל-כך  מלאים  חיים  ולחיות  להתנתק  אפשר 
הרבה חברים נרצחו על לא עוול בכפם? מה עוד 
לא  שוב?  יקרה  לא  שזה  כדי  לעשות  יכולה  אני 
עוד  לי תשובות. רק ממשיכה לעשות  אין  יודעת. 
כדי  לשווא,  כאן  להיות  לא  כדי  בעולם  טוב  קצת 
להאיר עוד פינה אל מול האפלה הגוברת. הילדים 
מאירים לי את הדרך, האהבה הענקית מאירה לי 
תמיד  ההתקדמות  שחדוות  והידיעה  הדרך,  את 

מנצחת את האופל דוחפת אותי קדימה.
מתוך  לא  הבא,  בצעד  אתמקד  אני  היום  אז 
השפלה, לא כאוד מוצל מאש, אלא מלאת גאווה 
ישראל  בארץ  ישראל,  במדינה  יהודיה  היותי  על 
בתוך עם ישראל. וגם אם מישהו חושב אחרת, אני 

לא  אחד  ואף  המרפאת  בעשייה  גדולה  מאמינה 
יעצור אותי.

לוקחת איתי לעשייה הזאת )בכל יום מחדש( את 
ואיתן את כל  ונעמה החסרות הפרטיות שלי  יעל 
הנשים מעם ישראל שנטבחו סתם ככה באמצע 
אתמול  הצטרפה  אליהן  מבורכת  חיים  שגרת 
באור  שם  שמאירה  מאיר  דפנה  גם  בקדושתה 
כדי  הכוח  בכל  לנוע  להמשיך  ומבטיחה  יקרות, 

להצדיק את קיומי... 

עוד יום 
של חול וצל



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה
28 בינואר כנס הספר והמדבר בסוסיא / י”ח בשבט 

ובהרצאות  ה-11. בתכנית שלושה מושבים מלאים בשיחות  ישראל"  והמדבר בארץ  "הספר  בכנס  סוסיא מזמין אתכם להשתתף  ולימוד  סיור  מרכז 
בנושאים הקשורים לארץ ישראל, לעברה ולעתידה. מחיר: 50 ₪ - מספר המקומות מוגבל. לפרטים והרשמה: 1599-507517.

 24 בשבט  י”ד   / עציון  בגוש  שמיים’  ‘לנטוע  המופע 
בינואר

על  משותף  מוזיקלי  במופע  ב"ק  ושרה  הורוביץ  אריאל 
שורשים וזהות. סבא של שרה ב"ק חשב ש'לנטוע שמיים' 
הורוביץ,  אריאל  של  סבתא  שלו,  הדור  של  המשימה  זו 
חשבה שלשתול בעמק הירדן זו המשימה של הדור שלה. 
ובודקים מה  עכשיו מגיעים הנכדים, הופכים את האדמה 
צמח לנו פה. מחיר: 35 ₪. בשעה 20:30 במתנ"ס גוש עציון. 

לפרטים והזמנה: 02-9937999.

הופעה של יונתן רזאל במעלה אדומים 
24 בינואר / י”ד בשבט 

של  מיוחדת  בהופעה  ושירים  ניגונים 
גוש אדומים.  יונתן רזאל לתושבי  הזמר 
בשבט,  ט”ו  בערב  שיערך  המופע, 
של  והחדשים  הישנים  בשיריו  יתמלא 
רזאל. מחיר: 20 ₪. בשעה: 20:30 בהיכל 
רכזות  דרך  כרטיסים  הזמנת  התרבות. 

הקהילה בישובים.
יום ראשון 24 בינואר

יהודה ושומרון

כל הנתונים והמחקרים העדכניים
אודות יהודה ושומרון בתוספת סט מפות

הסברה - ”ישראל שלי על המפה“

זה שלנו  זה חיוני  זה אפשרי

להזמנות - מוקד יש“ע: 052-5665052

ועכשיו במבצע
ספרון הסברה + סט מפות בשני גדלים

ב 48 ש"ח בלבד
לא כולל משלוח  ו  ניתן להזמין בעברית או באנגלית

חוברת:
25 ש"ח 

סט
מפות בינוני:

20 ש"ח 

סט
מפות קטן:

10 ש"ח 

ניקיון ישובים 
ניקיון מוסדות  

 ניקיון רחובות 
פינו י  פחי רחובות 

מחירים מיוחדים 
רוז ניהול אחזקות בע"מ 

0529770918

נקיון זה המומחיות שלנו  

חר
ש

ש 
י

ש
רד

 ק
סף

א

עוד יום 
של חול וצל



יש”ע שלנו  8

של  הדרוזי  הפורום  חברי  כתף  אל  כתף 
ביום ראשון בקרית ארבע  סיירו  היהודי  הבית 
היישוב  דובר  עם  יחד  המכפלה  ובמערת 
לשעבר  וחה"כ  ארנון  נעם  בחברון  היהודי 
. במהלך הסיור נפגשו חברי  1 אורית סטרוק 
קרית  המקומית  המועצה  ראש  עם  הפורום 
ישראל אזולאי אורי צוברי,  לוינגר,  מלאכי  ארבע 
אלון יוניאן ואבי אשכנזי במשרדי המועצה ומשם 
קולי  האור  בחיזיון  לביקור  עציון  לגוש  המשיכו 
בכפר עציון ולפגישה עם ראש המועצה האזורית 
דוידי פרל ומנהל עמותת התיירות גד כהנא. את 
הסיור הובילו סמנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני 
ויו"ר הפורום הדרוזי במפלגת הבית היהודי אייל 
אסעד. למסיירים נלוו חברת הכנסת שולי מועלם 
ומנכ"ל המפלגה ניר אורבך. אייל אסעד סיכם את 
מעוצמת  התרשמו  וחבריו  הוא  כי  וציין  הביקור 
את  לחברון  להביא  קוראים  "אנו  היהודי.  היישוב 
דגל  את  להניף  ולהמשיך  ישראל,  תלמידי  כל 
ישראל מעלה מעלה בגאווה ובגאון, בלי להישבר 
ושותפים  אתכם  מזדהים  אנו  הזו.  הקשה  בעת 

לחיזוק היישוב היהודי ביש"ע".
כפרי  המקימה  קדמה,  עמותת  מהקן  עפים 
סטודנטים להתיישבות צעירים ביהודה ושומרון, 
בשאלת  המתעסק  למידה  סיור  השבוע  קיימה 
תיראל  בראשות  קדמה,  לאן?".   – קדמה  "בוגרי 
מפעילה כפרי סטודנטים במספר מוקדים:  כהן, 
מעלה אפרים, עינות קדם, איתמר, רימונים, בקעת 
הירדן, הר חברון ועוד. לקראת סיום שנת העבודה 
שמסיימים  בוגרים  ועוד  עוד  הצטרפו  הרביעית 
את השהות שלהם בכפרים המעוניינים להמשיך 

לצורך  וחברתית.  התיישבותית  פעילות  וליישם 
סיור למידה של העמותה, שכללה  כך, התקיים 
הכפרים  את  המארחות  המועצות  של  נציגים 
ומועצת  "אמנה"  ההתיישבות  מתנועת  ונציגים 
הכפרים.  בהקמת  לעמותה  שמסייעות  יש"ע, 
הסיור כלל מפגש עם קהילות סטודנטים בלוד, 
להתיישבות  משימות"  "אור  תנועת  אנשי  עם 
בנגב ובגליל וכן עם אנשי עמותת "איילים" בעבר 

. 2 ובהווה 
בית  וחנוכת  האזכרה  טקס  חונכת  אריאל 
השבוע  התקיים  ז"ל  נחמן  רון  ע"ש  הראשונים 
אריאל  העיר  ממייסדי  ז"ל  רון   . 3 אריאל  בעיר 
וראש העיר במשך כ-30 שנה זכה לאחר פטירתו 
מיוחדת  ותרומה  חיים  מפעל  על  ישראל  בפרס 
לחברה. את הטקס כיבדו בנוכחותם שר המדע 
הקליטה  שר  אקוניס,  אופיר  חה"כ  והטכנולוגיה 
הרב  חה"כ  הביטחון  שר  סגן  אלקין,  זאב  חה"כ 
אלי בן דהן, סגנית יו"ר הכנסת חה"כ נורית קורן 
העיר  ראש  אדלר.  שילה  יש"ע  מועצת  ומנכ"ל 
"המסע  כי  בטקס  אמר  שבירו  אליהו  אריאל, 
המופלא אותו התחילו רון וחבריו עדיין בתחילתו. 
השומרון, חלק מארץ מולדתנו התנ"כית, מצמיח 
מחדש עצי פרי צעירים שהגדול והמניב שבהם 

מכה שורשים כאן על הגבעות האלה". 
ויו"ר  כץ  חיים  חה"כ  הרווחה  שר  הלב  מכל 
אבי  בנימין  מטה  אזורית  ומועצה  יש"ע  מועצת 
של  החדש  המבנה  את  שלישי  ביום  חנכו  רואה 

4 שבבנימין  עפרה  בישוב  בנימין'  'לב  עמותת 
הלאומי  הביטוח  מנכ"ל  גם  השתתפו  בטקס   .
פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"לית קרן שלם ריבה 

מוסקל, יו"ר העמותה יהודה דינר, מנהלי העמותה 
ועובדיה וכמובן הילדים. "זהו רגע מלא התרגשות 
לתת,  והרצון  השמחה  את  ביטוי  לידי  שמביא 
לתרום ולסייע", אמר ראש מועצת בנימין, "יש לנו 
משימה, לחזק ולפתח את חבל הארץ הזה מתוך 
חזון ארוך טווח. מתוך כך אנחנו נבחנים גם על 
היכולת שלנו לתת סיוע לאלו שמוגבלים ונצרכים 
עם  יחד  השר  סייר  היום  במהלך  שלנו".  לעזרה 
ראש המועצה ברחבי בנימין וביטא את מחויבותו 
לרווחת תושבי יישובי בנימין והתחייב כי יבחן את 

הצרכים השונים ויסייע.
החליטו  קשיים,  מספר  למרות  הל"ה  בעקבות 
הלילי  המסע  את  לקיים  עקיבא  בני  בתנועת 
השנתי בעקבות הל"ה בגוש עציון. כ-5000 חניכי 
שבט מורשה מכל רחבי הארץ צעדו במסע שיזם 
שנים   68 במלאת  עציון  כפר  שדה  הספר  בית 
לקרב בו נפלה שיירת הל"ה. החניכים צעדו במשך 
אור  תחנות  פרוסות  היו  הדרך  כשלאורך  הלילה 
. בהמשך,  5 קוליות המספרות את סיפור המסע 
תנועתי  ומפקד  ייחודי  קולי  אור  מופע  התקיים 

לפני זריחת השמש.
עזרה לעסקים מאות מתושבי מודיעין הגיעו ביום 
חמישי שעבר ליריד התנדבותי שארגנה ענת לוי, 
תושבת מודיעין, וטלי כהן, תושבת אפרת בעלות 
"נשי עסקי". ביריד השתתפו כ-20 בעלי עסקים 
משמעותית  ירידה  חוו  שתושביו  עציון  מגוש 
תושבי  הביטחוני.  מהמצב  כתוצאה  בעסקיהם 
ואת  הלב  את  ופתחו  בהמוניהם  הגיעו  מודיעין 

הכיס לטובת אנשי גוש עציון, ורכשו מכל טוב.

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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