בימים ההם בזמן הזה

חלוקת סופגניות לחיילי צה"ל בדרום ביוזמת תושבי יש"ע ,אשתקד

שלנו

 | 319במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
כסליו תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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יש"עמדה

מי אני ומה שמי?
החידה לילדים

8

נאמן בבריתו
מה קורה

על הפרשה וישב
הרב מרדכי נגארי
רב העיר מעלה אדומים

יישוב הארץ מתוך ייסורים

ת

מצורפת

זמני השבת

מפת אתרי המכבים
ומוסף טיולים לחנוכה
כניסה
ירושלים 16:00
תל אביב 16:14
חיפה 16:03

יציאה
17:14
17:16
17:13

כניסה
16:05
חברון
16:03
שכם
באר שבע 16:15

~"
 "
~
~ 
"

יציאה
17:15
17:13
17:17

מהים אנו על צרותיו המרובות
של יעקב אבינו“ ,איש תם יושב
אהלים” .יעקב מתאונן“ -עלי
היו כולנה”,ורומז לצרת עשיו לבן,יוסף,
אך התשובה לכך נעוצה בדברי רבותינו
בגמ’ בברכות ה’“ :.ג’ מתנות נתנן הקב”ה
לישראל ,וכולן לא נתנן אלא ע”י יסורים:
תורה,ארץ ישראל ועולם הבא”.
האבות הקדושים אברהם ויצחק -חיים
בארץ ישראל חיים טובים ועשירים עם
הצלחה כלכלית .יצחק אף זורע בארץ
וזוכה למאה שערים ,אך אם נשים לב  -אין
הם בונים בתוך הארץ,אלא נוטים אוהלים
בלבד ,מלבד קניין מערת המכפלה ע”י
אברהם .אף יצחק מביא את רבקה האהלה
שרה אימו.
דירתם בארץ  -דירת ארעי היא.

מורנו הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק”ל מחדש
שזאת כוונת הפסוק”:וישב יעקב בארץ מגורי
אביו”  -אבותיו גרו בארץ כגרים זמניים ואילו
הוא מתיישב בארץ“ ,ויבן לו בית ולמקנהו
עשה סוכות” .משזוכה יעקב ליישוב קבוע
בארץ ישראל ,נאלץ אף הוא לעבור דרך של
ייסורים אשר בה נקנית הארץ.
נמצאים אנו בימים אלו במערכה סוערת
ומתקפה דיפלומטית על התרחבות הישוב
בארצנו הקדושה .יש ייסורים דיפלומטיים
מאירופה ,יש קטרוגים מבית מרודפי
“השלום” למיניהם ,אסור לעם ישראל
להיחלש ולהיכנע!
יש לדעת שזהו חלק מתהליך של הגאולה
בקניין הארץ ,ובע”ה נזכה שבקרוב יכירו
וידעו כל יושבי תבל בזכותנו האלוקית על
ארץ ה’ ,אשר עיני ה’ אלוקינו בה.
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מעשים במקום דיבורים

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

חג החנוכה הוא לא חג של פטפוטים.
אחרי דיכוי מתמשך ופגיעה קשה ברוח
היהודית ,קמים המכבים הגיבורים ובכוח
הזרוע מחזירים לאומה הישראלית את
כבודה ,ואת מלכות ישראל למקומה למשך
יותר מ 200-שנה ,בסיעתא דשמיא.
בספרי ההיסטוריה של אותם הימים לא
מתוארים נאומים חוצבי להבות וקריאות
נרגשות מצד החשמונאים אל עם ישראל.
למעשה ,הטקסט היחיד שזכה להיצרב
בתודעת החנוכה יש בו  3מילים בלבד“ :מי
לה’ אלי” .וכל השאר ,מעשים מעשים ושוב
– מעשים.
כאז כן עתה ,המבחן הוא מבחן המציאות,
הנחישות והמעשים ,ולא מבחן של מילים.
בשבוע האחרון התנפלו אומות העולם,
התקשורת הבינלאומית וגם חלק
מהתקשורת הישראלית על ממשלת ישראל.
“אצבע בעין” ,כונתה החלטת ישראל לאשר
את בנייתן של  3,000יחידות דיור בירושלים,
בערים מעלה אדומים ואריאל ובקרני שומרון.
גורמים מדיניים בירושלים אמרו ש”אם אבו
מאזן שובר את הכלים ,גם לישראל עומדת
הזכות לעשות זאת” .השמאל תקף ,הימין
בירך .סערה של ממש .ממשלת ימין קיצוני,
לא פחות.

להעניק אישורים חדשים ,וכך היא מוצאת
כעת את מקומה בתחתית טבלת הבנייה
ביהודה ושומרון.
ההצהרות על בניית  3,000יחידות דיור
בשטח ששחררה מדינת ישראל לפני 45
שנה הן משמחות מאוד .אך הן רק הצהרות.
ראוי לזכור גם שמרבית הדירות אמורות
להיבנות בירושלים  -האם בניה בבירת
ישראל היא כעת כלי ניגוח מדיני נגד ערביי
יהודה ושומרון?
הבנייה ביו”ש ,ובוודאי שבירושלים ,היא
לא כלי ,אלא תוצאה .כאשר הפלסטינים
מפרים את הסכמי אוסלו באופן מוחלט,
ומדינות אירופה מגבות זאת תוך הפקרת
הערבויות שמסרו עם חתימת ההסכמים –
המשך הבנייה איננו “אצבע בעין” אלא “כלל
אצבע”.
מדינה פלסטינית ממערב לירדן ,כך ברור
היום לרוב רובם של אזרחי ישראל ,לא
תקום .לכן על ישראל לבנות כמה שיותר
ביהודה ושומרון ,לקלוט כמה שיותר
תושבים ביהודה ושומרון ,ולהגיע אל המשא
ומתן העתידי ,אם ייפתח כזה בעתיד הקרוב
או הרחוק ,חזקה הרבה יותר.

ההצהרות על בניית  3,000יחידות
דיור בשטח ששחררה מדינת
ישראל לפני  45שנה הן משמחות
מאוד .אך הן רק הצהרות .ראוי
לזכור גם שמרבית הדירות
אמורות להיבנות בירושלים -
האם בניה בבירת ישראל היא
כעת כלי ניגוח מדיני נגד ערביי
יהודה ושומרון?
אך מי שיבחן את המציאות ,יגלה תמונה
אחרת לגמרי .מנתונים שנאספו ע”י מחלקת
המחקר של מועצת יש”ע ,המתבססים על
פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
עולה כי ממשלת נתניהו השנייה היא
הממשלה שבנתה הכי מעט באזור שמעבר
למה שמכונה “הקו הירוק” ,גם לעומת
ממשלות בהנהגת השמאל .ממשלתו
הראשונה של נתניהו בנתה כעשרת אלפים
יח”ד .ממשלת ברק – למעלה מ .6,000-שרון
בנה בתקופתו כראש הממשלה כ7,500-
דירות ,ואפילו אהוד אולמרט בנה כ5,000-
יח”ד .אך לעומת כל אלה ,למרבה הצער,
ממשלת נתניהו הנוכחית הקפיאה למשך
חודשים ארוכים אישורי בניה קיימים וסירבה

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :חגי גלס ,מאיר ברכיה  -מועצה אזורית שומרון ,מרים צחי  -מקור ראשון
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה,
שפתרונה :שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס
 02-6516662או למיילita@myesha.org.il :
ותוכלו לזכות בפרסים!
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ילדים שלנו

מי ומה

ילדים יקרים,
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

נאמן בבריתו על חורבות היישוב חומש שבצפון
השומרון נערכה השבוע ברית מילה לבנו של
ראש ישיבת חומש הפועלת במקום ,הרב
אלישמע כהן  . 1מאות אורחים מכל רחבי הארץ
הגיעו לקחת חלק באירוע המשמח ,ובהם שר
ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין ,ראש מועצת
שומרון גרשון מסיקה ,הרב יצחק בן שחר ,הרב
אורי כהן ,מרים ונחמן זולדן ,דניאלה וייס ,יוסי דגן,
ענר אפיריון ואל”מ גדי דור .השר אדלשטיין אמר
באירוע כי הוא רואה “מחויבות אישית לפעול
לתיקון הטעות ולחזרה לישוב”.
שיהיה בהצלחה רון שכנר נבחר השבוע לתפקיד
מנכ”ל מועצת יש”ע  . 2שכנר ,לשעבר ראש
מועצת הר חברון ,מנכ”ל החטיבה להתיישבות
ועוזר שר הביטחון לענייני התיישבות ,יפעל
להרחיב את הפעילות המוניציפלית של מועצת
יש”ע ולסייע לרשויות בעבודה מול משרדי
הממשלה השונים .שכנר ,אל”מ במיל’ ,מתגורר
בבית יתיר שבהר חברון .יו”ר מועצת יש”ע,
דני דיין ,בירך על המינוי והוסיף כי “רון שכנר
הוא האדם המתאים ביותר כדי לתכנן ולדחוף
להקמת התשתית הנדרשת על מנת לקלוט את
חצי המיליון השני של יהודים ביש”ע”.
זוכרים ומצדיעים בהיכל התרבות קרית ארבע
חברון נערך בשבוע שעבר אירוע לציון עשור
לקרב הקטלני בציר המתפללים בחברון.
במהלך האירוע נחנכה אנדרטה לזכר הנופלים.
כיבדו בנוכחותם :יו”ר הכנסת ראובן ריבלין ,ראש
מועצת קרית ארבע חברון מלאכי לוינגר ,מפקד
אוגדת יו”ש תא”ל חגי מרדכי ,מח”ט יהודה אל”מ
אבי בלוט ,אנשי צבא וראשי רשויות מהאזור.
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הערב כלל שירי גבורה וזיכרון בביצוע להקת
הרבנות הראשית  . 3והחזן הצבאי הראשי,
סא”ל שי אברמסון ,וכן הקרנת סרט המתאר את
השתלשלות הקרב.
הבית :לבנות! יו”ר הבית היהודי ,נפתלי בנט,
וחברו לרשימה אל”מ במיל’ מוטי יוגב ,ביקרו
השבוע במבשרת אדומים – שטח  - E1שבו
אישרה הממשלה בניית אלפי יחידות דיור 4
 .במהלך הסיור במקום ,דיברו השניים על
חיוניותו של השטח הן לירושלים והן לחיבורה
למעלה אדומים ,לים המלח ולבקעת הירדן.
“בניה בשטח הזה אינה זקוקה לאישור או לציון
מיוחד” ,אמר בנט“ ,והיא אינה צריכה להיקשר
באקט כלשהו של ענישה .אנו נמצאים כעת

בתוך בעיה שהפתרון היחיד שלה הוא שראש
הממשלה ידבר בקול ברור ובמסר אחיד ויחזור
בו מהסכמתו למדינה פלסטינית”.
מתכוננים לחיים כ 130-שמיניסטים מישיבות
גב ההר התכנסו ביום שני האחרון בקרני שומרון,
למפגש הכנה לאתגרי השנה הראשונה שאחרי
סיום הישיבה התיכונית  .. 5בכנס נשאו דברים
ראשי הישיבות :הרב אליעזר שנוולד ממודיעין,
הרב יעקב מייטליס מהשומרון ,והרב יעקב אידלס
מאיתמר וכן דוד צור ממועצת שומרון וקובי
ליאון – נכה צה”ל שזכה באולימפיאדה במדליית
כסף בתחרות רכיבה באופני יד .קובי שיתף את
התלמידים בסיפור פציעתו בלבנון ,ובהתמודדות
עם הקשיים שניצבו בפניו.

