
 

 הפטרת פרשת יתרו

 :  מתוארת בהפטרה התגלות לנביא ישעיהו כאשר בסיומה הפסוק תורהבהתייחס להתגלות ה' בעת מתן 

ֵער:  ה ְלבָּ ְיתָּ ה ְוהָּ בָּ יָּה, ְושָּ רִׂ ּה ֲעשִׂ  ְועֹוד בָּ

ַאּלֹון ה ְוכָּ ֵאלָּ ם כָּ ת בָּ בֶׁ ת ַמצֶׁ כֶׁ ר ְבַשּלֶׁ ּה. --ֲאשֶׁ ש, ַמַצְבתָּ ַרע ֹקדֶׁ   זֶׁ

 האלון המוכרים לנביא ישעיהו מביאים אותנו להיכרות עם מספר יישובים:עץ ו  האלהעץ 

סוגיה השונים  האלה   ישראל  על  רחבי ארץ  בכל  אומצוייה  בין  האלה    עמקת שמה לתרמה    השפילה המחבר 
בשבועות  .  כות סיפור הקרב של דוד מול גולית "בין עזקה לבין שוכה"העמק התפרסם בעיקר בז  להרי יהודה.

עין   במרבדים מרהיבי  שוכה  תל  יתכסה  עזקה תופרחי  של  הקרובים  בתל  גם  ביקור  על  ואני ממליץ    רמוסים 
על מקום התרחשות הקרב. בשם  ותצפית  זה  לעמק  קוראים  א   הערבים  עצי    סנט -ואדי  בזכות שמורת  וזאת 

שבאזור. המלבינה  לקיבוץ    השיטה  שנתנה  השיטה  השיטה זו  היישוב    בית  גם  וכך  שמו  את  חרוד  שבעמק 
 העתיק שאטה שבאזור.  

שזכה לשמו בזכות עצי האלה הרבים שבסביבה.    גבעת אלהבדרום הגליל התחתון נמצא את היישוב הקהילתי  
בי  שנה.  משלושים  למעלה  לפני  הוקם  זכה  היישוב  לא  רון  ארד.  רון  הטייס  נמנה  המייסד  הגרעין  חברי  ן 

 להתגורר ביישוב עקב נפילתו בשבי.

 

 עץ האלון שמספר ישובים מתהדרים בו.גם  זכה כמו האלה, 

 פגישתו הראשונה של אברהם אבינו עם ארץ כנען מתרחשת באלון מורה: 

ם, ַעד  ץ, ַעד ְמקֹום ְשכֶׁ רֶׁ אָּ ם, בָּ  ֵאלֹון מֹוֶרהַוַיֲעֹבר ַאְברָּ

בסמוך לעיר שכם ובכך ביטאו התושבים את זיקתם לאברהם והליכתו    אלון מורההיישוב  בשנת תשל"ט הוקם  
 בארץ ישראל. 

 יש המסבירים שאלון בצירה מתאר קבוצת אלונים או אלות שהפכו למקום פולחן מקודש.



 מאלון מורה נעבור לאלון נוסף אליו אני קשור אישית.  

בלב גוש עציון המתחדש בולט האלון שקרוי בפינו האלון הבודד. מאז נפילת גוש עציון בד' באייר תש"ח ועד  
עציון   כפר  בני  עלו  כאשר  שנה  בכל  בודד.  האלון  היה  הימים  ששת  מלחמת  אחרי  לביתם  הגוש  בני  לשיבת 

לזכר הנופלים בהר הרצל, היו עוצרים בדרכם וצופים אל עבר העץ הבודד שהיה עבורם סימן  לאזכרה השנתית  
והקימו את ביתם על חורבות כפר עציון  שת הימים שבשהיכר לביתם שחרב. לאחר מלחמת   ו בני כפר עציון 

הר ישיבת  מקימי  חברי  עם  יחד  זכיתי  כשנתיים  כעבור  -שחרב. 
ב  עציון שבותלהתיישב  הבודד  הנמצא  אלון  לעץ  וזכינו    ,בסמוך 

וסביב   לרוב  תרבות  ומוסדות  ספר  בתי  לידו  בודד,  לא  כבר  שהעץ 
העץ הענף נמצא תמיד מטיילים הבאים ללמוד את סיפורו של גוש  

 עציון. 

יהודה שוכן היישוב   תוספות. היישוב    אלוןבצפון מדבר  כשם ללא 
אלון   יגאל  של  שמו  על  ושר  נקרא  בצה"ל  אלוף  הפלמ"ח,  מפקד 

ישראל.בממ משפחתו    שלות  שם  לאלון  את  יגאל  שינה  פיקוביץ 
בערבית   שנקראה  תבור  בכפר  הוריו  של  האדמה  חלקת  בהשראת 

 בלוט הוא האלון.

כפי שציינתי עוד אלונים רבים פזורים על פני הארץ עליהם נרחיב  
 בהזדמנות אחרת. 

המזרח  עדות  בני  קוראים  לא  אותה  ההפטרה  של  השני    בפרקה 
 מצווה ה' על ישעיהו: 

ל אֶׁ ה,  ְיהוָּ ר  ֵצא-ַויֹאמֶׁ ָך: -ְיַשְעיָּהּו,  ְבנֶׁ יָּשּוב  ר  ּוְשאָּ ה  ַאתָּ ז,  חָּ אָּ ְקַראת  לִׂ א  ל  נָּ ַלת  -אֶׁ ְתעָּ ְקֵצה, 
ה  ְליֹונָּ עֶׁ ה הָּ ל--ַהְבֵרכָּ ַּלת, ְשֵדה כֹוֵבס -אֶׁ  ְמסִׂ

המושב    .באצבע הגליל  שאר ישובהיווה מקור השראה למתיישבי המושב    ,שאר ישוב  ,יהוישע הנביא  בנו של  
בשנת   כל    1940הוקם  זכה  מכן  ולאחר  אוסישקין  מצודות  בתחילה  שנקראו  ישובים  סידרת  הקמת  במסגרת 

שים, רבים מהם ניצולי השואה ששבו ובחרו בשם לאחר הקמת המדינה הגיעו תושבים חדישוב בשמו הייחודי.  
ים שהפגיזו אותם ללא הרף  סבלו משכניהם הסור המתיישבים  כשם סמלי להתיישבותם במקום זה. שאר ישוב 

הגולן. ושחרור  הימים  בעקבות אסון המסוקים אשר התרחש מעל שמי    עד למלחמת ששת  המושב התפרסם 
המושב. המגיעים לביקור באזור מוזמנים לבקר באנדרטה המנציחה את זכרם של שבעים ושלושה הלוחמים  

 שנספו באסון זה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 פסלו של יגאל אלון בכפר תבור

 

 שאר ישובסמוך לאנדרטה לזכר אסון המסוקים ב


