סיפורו של מקום יריחו  -מנעולה של ישראל

"א

ּלֶה הַ ִּמ ְצוֹת וְהַ ִּמ ְׁש ָּפטִיםֲ ,אׁשֶר ִצּו ָה
ה' ְּבי ַד מֹׁשֶה אֶל ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל ְּבעְַרבֹת
מֹואָב ,עַל י ְַרּדֵן י ְֵריחֹו" (במדבר
ל"ו ,י"ג) .יריחו היא מקום כניסתם של בני
ישראל אל ארץ הקודש .שם הפילו ישראל
את החומות ומכאן החלו לכבוש את שאר
חלקי הארץ .שתי ערים קדומות שימרו
בשמן את הירח :יריחו  -סמוך לנקודה
שבה הירדן נשפך לים המלח ,ובית ירח -
סמוך לנקודת המוצא של הירדן מהכינרת.
שמות אלו ניתנו להם כנראה על שום פולחן
הירח שהיו עושים תושביה הראשונים של
בקעת הירדן .לפי האגדה נקראה יריחו
בשם זה כי שם נראה לראשונה הירח ,לפי
דברי יוסיפון" :ונקרא עיר יריחו עיר הירח כי
במולדתו ,כאשר עדיין לא יראה בשום מקום
ממקומות היישוב ,כבר היה נראה ביריחו".
יריחו נקראת גם "עיר התמרים" על שם
התמרים הרבים הצומחים שם .יריחו ישבה
על הדרך מעבר הירדן אל פנים הארץ ,לכן
הייתה למקום אסטרטגי חשוב מאוד .אנו
יודעים שמשם נכנסו בני–ישראל אל הארץ,
ודרך יריחו נכנסו גם גדודי רומאים בשנת 63
לפנה"ס ,והתקדמו אל ירושלים .במלחמת
העולם הראשונה ישבו בעיר פלוגות מהצבא
הבריטי שנלחם עם הטורקים.
בספטמבר  1918ירו הטורקים פגז לעבר
מחנה בריטי .כאשר מצאו את נפל הפגז
הבחינו החיילים ברצפת פסיפס .לאחר
כשנה בדקו את האתר ארכיאולוגים מטעם

הצבא הבריטי ומצאו ציור של דמות אריה
עם ציורו של דניאל וכתובת לצידה .רק
ב– 1961התפרסם מאמר הנוגע לממצאים
שנמצאו בבית הכנסת בנערן .בגלל
הפרסום המאוחר של מציאת בית כנסת
וקטיעת הפרסומים ,לא עמדו על טיבו
כראוי והעמידו השערות שונות ומשונות על
זמנו .לאחר שאורגנו במקום חפירות יותר
מסודרות הגיעו למסקנה שללא ספק זמנו
של בית הכנסת הוא מהמאה ה– 6לפנה"ס.
נערן מוזכרת במקרא בשם "נערה" (יהושע
ט"ז ,ז') בגבול אפרים לפני יריחו ,ובשם נערן
בנחלת אפרים (דברי הימים א' ,ז' ,כ"ח).
בתוך העיר יריחו נמצא בית הכנסת
"שלום על ישראל" .בית כנסת זה התגלה
בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בשנת
 1936ע"י דוקטור ברמקי ,מטעם רשות
העתיקות של המנדט הבריטי .במקום
נמצאה רצפת פסיפס גדולה עם ציורים של
ארון הקודש ,מנורה ,שופר ,לולב וכתובת
"שלום על ישראל" ,מה שהקנה את השם
הנוכחי לבית הכנסת .בית כנסת זה מתוארך
גם הוא למאה ה– .6המיוחד בבית הכנסת
הוא שאין בו ציורים של אדם או חיה ,שכן
נמצאו בבית הכנסת בנערן השוכן כחמישה
ק"מ צפונית לו .באזור נמצאו עוד כמה
בתי–כנסת מאותה תקופה ,דבר שמעיד
על התיישבות יהודית ענפה באזור שיכלה
לבנות באין מפריע בתי כנסת.
היישוב היהודי ביריחו לא נכחד עם

קינה לקטיף  -יניב כהן

מבט לספר

וַּי ֹאמֶר :עֵד!
המילים .מילים
ַאּתָה עֵֵדנּו ׁשֶֹּלא הְִרהְַרנּו ַ /אּתָה עֵֵדנּו
המשרטטות את
ׁש ַאחֲֶריָך ָהלַכְנּו  /ל ְִקִריאַת לְֵך לְָך נ ַ ֲענ ֵינּו
ֶ
החורבן שחווינו  -על
ּכְ ָאבִינּו  /לְֹלא הְִרהּור לְֹלא ּפְִקּפּוק /
המאורעות שנתלוו
ׁשּכַמְנּו ּבַּב ֶֹקר י ֵָדינּו ָא ֲחז ָה ַמ ֲאכֶל ֶת /
ִה ְ
אליו ,על לוח אמוני
ׁשּנִכְְרכָה ְסבִיבָּה וְלָ ְפתָה אֶת ּכּול ִיּוּתֵינּו
ֶ
שמאיר את העבר,
ׁש ַמעְנּו אֶת קֹולְָך ִמ ְת ַהּלְֵך
ּכִלְיֹותֵינּו ָ /
ההווה והעתיד.
ּבְגַּנ ֵנּו ּבֶ ָענ ָן ַהּקָׁשּור לַחֹול ּ /בְִרבִיעָה מָָרה
בספר נ"א שירים.
ַה ַּמ ְמּתִיָקה ּומֹוִריָקה ׂשְדֹותֵינּו ָ /חפְַרנּו אֶת
שירים הקולחים מהמיית הלב וצורבים
ּׁשל ִיׁשִית ּ /ובָּה
ּבְאֵרֹות אֲבֹותֵינּו אֶת ַהּבְאֵר ַה ְ
על הדף את אשר הרגשנו וחווינו .שירים
ּכִי הְִר ַחבְ ָּת לָנּו ּכָתְבּו ִ
ׂש ְטנ ָה ָעלֵינּו  /ו ְ ִה ְת ַעּסְקּו הזועקים מקירות ליבנו את הקינה,
ו ְ ָעׁשְקּו אֹותָנּו ּו ִמּמֶּנּו  /אִם ז ֹאת ַהּבְאֵר,
הכאב ,החורבן שראינו .שירים פשוטים
ׁש ַאלְנּו דֹו ָממְנּו  /רֹואִים אֶת י ְָדָך
ַאּיֶּכָה? ֹ /לא ָ
המהווים גם תיעוד מרתק ומרטיט
אלֶמֶת
ַה ֲחז ָָקה נִכְּבֶׁשֶת  /אֶת ז ְרֹועֲָך ַהּנ ְטּוי ָה נ ֶ ֱ
לפני ולפנים של קורות נימי הנפש בימי
ְ /מ ַחּכִים ְמ ַצּפִים אֶת ִ
ׁשמְָך ַה ִמ ְת ַחּלֵל מְַקּדְׁשִים הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון.
 /ל ְִקִרי ָאתְָך לַ ֲחז ָָרתְָך ֹ /לא ּבְ ֵסתֶר ַהּמְַדֵרג ָה /
מזכרת נצח אשר במעט מלל מעבירה
ׁש ִ
ֶ
ּת ְס ַּתּלֵק לָּה הַּמּועָָקה ֹ /לא נ ִ ְס ַּתּפֵק ּבְמּו ָעטְָך בעוצמה את כל האירועים אשר ליוו
רֹוצִים...
את הגירוש .בנוסף לשירים ,הקונספט
כמעט כל אחד מאיתנו ,היה בגוש
העיצובי מדבר גם הוא בעד עצמו .בספר
קטיף וצפון השומרון בקיץ לפני שלוש
שבעה שערים המסמלים את סדר
שנים ,אם לא פיזית ממש ,אז דרך סיקורי המאורעות והוא מלווה בתמונות ,כך
התקשורת ,המאבק והתפילות .אלו שהיו שמעבר למילים ,הוא משמש כאלבום
שם ברגעי החסד האחרונים יודעים כי
זיכרון מרשים .השירים כתובים באופן
התחושות החזקות ,הבכי הגדול ,הצעקה ,קולח ,ומהווים יצירה אמונית ייחודית.
כמו גם השתיקה ,האמונה והתפילה,
המחבר ,הרב יניב כהן ,נמנה על
נחרטו עמוק עמוק בנפש ,והן קיימות שם ,מקימי היישוב אלוני שילה ומדרשת
קיום משלהן ,נצחי.
שילת שבקרני שומרון ומשמש כיום
לפני כשנה ,הרב יניב כהן ,מאלוני שילה כרב אולפנית ישורון .ספר זה הוא ספרו
שבשומרון ,הצליח 'לתרגם' את התחושות השני ,לאחר ספר הביכורים" :כי בא
למילים שלבשו צורה לספר" :קינה
מועד"# .
לקטיף" .הרב יניב ששהה בזמן הגירוש עם ספר חובה לכל מי שרוצה לזכור ולא
משפחתו ביישוב נצר חזני ,חש את הדברים לשכוח .מחיר.₪ 30 :
מקרוב ,ובמשך שנתיים של עיבוד  -נכתבו להזמנות052-8308463 :
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חומת יריחו

ל

שריה גלזמן

הַ ַּמי ִם עַד הַּיֹום הַז ֶּה כְִּדבַר ֱאלִיׁשָע ֲאׁשֶר ִּד ֵבּר"
(מלכים ב' ,ב ,י"ט  -כ"ב) .מעיין זה הפיץ אגדות
רבות בקרב תושביו ומבקריו .הנוסע מבורדו
( )333מספר כי לפנים אישה ששתתה ממי
המעיין לא יכלה ללדת אך משריפא אלישע
את מי המעיין נהגו הנשים לשתות ממימיו
כדי להירפא מעקרותן.
בעקבות ריבוי מקורות המים שיש
בסביבת יריחו יכלו תושבי העיר לבנות
טחנות סוכר .טחנות אלו הונעו בכוח המים
של נחל העוג'א (ייטב) ותעלות מים שמשכו
מים ממעיין אלישע .ביריחו הוקם אחד
המתקנים הגדולים לייצור סוכר בארץ ,ואולי
הגדול שבהם .ייצור הסוכר ידוע בארץ כבר
מתקופת המשנה ,בימי שלטון רומא .הוא
שימש בתקופה זו מוצר מתיקה ביתי .בסוף
התקופה הביזנטית ענף הסוכר התפתח
מאוד ,ורוב הסוכר נועד לייצוא .שרידי טחנות
סוכר שהופעלו בכוח המים נתגלו במקומות
לא מעטים בארץ :בעמק בית–שאן ,לאורך
חופי הכנרת ובגליל המערבי .אך בהיקף
הגדול ביותר ובמצב ההשתמרות הטוב
ביותר נמצאות טחנות הסוכר של יריחו.
יריחו היא מנעולה של הארץ ,היא
ההתחלה .גורל יריחו קובע את כל גורלה
של ישראל .יריחו היא הנמוכה בעולם אך גם
הפתח לשמים ,משם אליהו עולה לשמיים,
מערבות הירדן  -יריחו# .
סיורים לקהל הרחב עם ביס"ש עפרה
אל קיפרוס  -יום חמישי יג' אב ()14.8
סיור ביער אום צפא  -יום שישי יד' אב ()15.8
נחל דולב  -יום שישי יד' אב ()15.8

הכיבוש הערבי ,וניתן לראות בכך תופעה
מיוחדת במינה .היישוב המשיך להתקיים
עד המאה ה– .8אין כל עדות שהחורבן קשור
למלחמה כל שהיא באותה תקופה ,אותות
החורבן באים דווקא מרעש חזק שפקד את
ארץ ישראל באותם ימים .פגיעות רעש זה
היו כה חמורות ,והיישוב היהודי ביריחו לא
הצליח להתאושש ממנו .כך מסתיים פרק
מפואר בדברי ימי יריחו היהודית.
אחד מהגורמים העיקריים שעצבו את
העיר יריחו הוא עובדת היותה נווה מדבר.
מעיינות רבים פרצו בקרבת יריחו .המעיין
החשוב ביותר הנמצא בתוך יריחו הוא "מעיין
אלישע" (עין אל סולטן) .המעיין נובע לרגלי
תל יריחו ממזרח ,ומי המעיין מתוקים וטובים
לשתייה ולחקלאות .במקרא מכונה המעיין
"מי יריחו"ִ " :מי ְַּרֵדּן י ְִריחֹו ְלמֵי י ְִריחֹו ִמז ְָרחָה הַ ִמְּד ָבּר
עֹלֶה מִיִריחֹו ָּבהָר ֵבּית אֵל" (יהושע ט"ז ,א').
מקור השם "מעיין אלישע" בא בעקבות
מעשה הנס שחולל אלישע ברפאו את
מימיו" :וַיֹ ּאמְרּו ַאנ ְׁשֵי הָעִיר אֶל ֱאלִיׁשָע הִנ ֵּה נ ָא
מֹוׁשַב הָעִיר טֹוב ּכַ ֲאׁשֶר אֲֹדנ ִי ֹראֶה וְהַ ַּמי ִם ָרעִים
וְהָאֶָרץ ְמ ַׁש ּכָלֶת .וַיֹ ּאמֶר ְקחּו לִי צְֹלחִית ֲחדָׁשָה
וְׂשִימּו ׁשָם ֶמלַח וַי ְִּקחּו ֵאלָיו .וַיֵּצֵא אֶל מֹוצָא הַ ַּמי ִם
וַי ַּ ְׁשלְֶך ׁשָם ֶמלַח וַיֹ ּאמֶר כֹּה ָאמַר ה' ִר ִפּאתִי ַל ַּמי ִם
הָ ֵא ֶלּה ֹלא יִהְי ֶה ִמּׁשָם עֹוד ָמו ֶת ּו ְמ ַׁש ּכָלֶת .וַי ֵָּרפּו
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Ðúéø÷ 1
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גליון  | 107אב תשס"ח |  41שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

חו
ל
בן
ר
מציינים שלוש שנים לחורבן בעצרת "כיסופים לקטיף"

על הפרשה מסעי
הרב יגאל קמינצקי  -רב חבל עזה תובב"א וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

להפיץ את הרוח הגדולה

ז

ה הַּדָבָר ֲאׁשֶר ִצּו ָה ה' ִלבְנֹות ְצ ָל ְפחָד לֵאמֹר ,לַּטֹוב
ְּבעֵינ ֵיהֶם ִּתהְי ֶינ ָה ְלנ ָׁשִים ...וְכָל ּבַת יֶֹרׁשֶת נ ַ ֲחלָה
ִמּמַּטֹות ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל ְל ֶאחָד ִמ ִּמ ְׁש ַּפחַת ַמּטֵה ָאבִיהָ
ִּתהְי ֶה ְל ִאּׁשָהְ :ל ַמעַן ,י ִיְרׁשּו ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל ,אִיׁש ,נ ַ ֲחלַת
ֲאבֹתָיוּ ...כִי אִיׁשְּ ,בנ ַ ֲחלָתֹו י ְִדּבְקּו ,מַּטֹות ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל...
ַּכ ֲאׁשֶר ִצּו ָה ה' אֶת מֹׁשֶהּ ,כֵן עָׂשּו ּבְנֹות ְצ ָל ְפחָד" (במדבר
ל"ו ,ו'  -י') .פרשתנו עוסקת בתביעתן של בנות צלפחד
לקבל את חלקן בארץ ,כשחז"ל משבחים אותן על
גילוי אהבתן הרבה לארץ ישראל .ויש לשאול כיצד
ניתן ללמוד מכאן על אהבתן הרבה לארץ ,וכי אם
לדוגמה ,המדינה תחלק היום קרקעות חינם אין כסף
לכל משפחה בארץ ,היש ספק שמשפחה שלא תקבל
את חלקה תתלונן על כך ותדרוש אותו בתוקף?!
אלא כנראה שמדובר במציאות מעט שונה .חז"ל
מלמדים אותנו שכנגד הגברים שאמרו" ,ניתנה
ראש ונשובה מצריימה" ,אמרו בנות צלפחד "תנה
לנו נחלה" .כלומר אהבת ארץ ישראל של הנשים
הייתה עוד לפני כיבוש הארץ ,כשארץ ישראל
עוד נראתה רחוקה ,וההתיישבות בה נראתה בלתי
ריאלית ומסוכנת .אהבתן הייתה אהבה שאינה תלויה
בדבר .ניתן להשוות זאת למצב שמדינת ישראל
תודיע היום על חלוקת קרקעות חינם בחאן יונס או
בג'יבליה ,תמורת התחייבות של הזכאים להתיישב
במקום ברגע שיתאפשר ,כמה אנשים היו ששים
לעסקה זו וכמה היו מתלוננים ,אם לא היו משתפים
אותם בעסקה זו?! זכינו ,אנשי גוש קטיף ,להתיישב
במקום שהיה מחוץ לקונסנזוס באופן בולט .כיצד
סנטו בנו ,גם בציבור היותר קרוב לנו" :מה לכם ולקן
הצרעות הזה"" ,אתם סתם קוץ בגרון" "מיעוט מזהיר
בלב מיליוני ערבים" "לך לעזה "...עוד ,ואנו ספגנו
זאת ואף על פי כן ולמרות הכל אמרנו "טובה הארץ
מאד מאד" ,כן ,גם חבל עזה טוב מאד מאד! למרות
הקשיים והבעיות הביטחוניות וניסיונות ה"ייבוש"
ירושלים
כניסת שבת 19:01
צאת השבת 20:14

תל אביב חיפה
19:08
19:16
20:18
20:17

ואיום העקירה שריחף מעלינו לאורך מרבית שנות
קיומו של הגוש ,המשכנו להתיישב ,להתחזק ,לבנות,
להפריח את השממה ולהפיח רוח גדולה והכל מתוך
אמונה גדולה שחבל עזה הינו חלק בלתי נפרד
מארץ ישראל וארץ ישראל נקנית ביסורים ,וכדברי
הגר"א ,שבכך היא נקנית ממש .לצערנו עד לעקירה,
מרביתו של עם ישראל לא ידע מיהו ומהו גוש קטיף.
המקום הצטייר אצלו ככמה קרוואנים המאוכלסים
בכמה תמהוניים שחצי צה"ל צריך לשמור עליהם.
רק המאבק והגירוש חשפו בפני הציבור את האמת
הנהדרת הזו של מקום שהיה בראש וראשונה יצירה
חברתית ,ראשונה במעלה .אינני מכיר עוד מקום
כזה בארץ בו חי ציבור הטרוגני כל כך ,המהווה
חתך של עם ישראל ,בהרמוניה נפלאה ,זה לצד
זה ממש ,כשלא ניכר דל בפני שוע .גוונים שונים
וקטבים שונים שלא רק שלא היו מצרניים זה לזה
אלא השלימו זה את זה .דתיים וחילוניים ,אנשי
עיירות הפיתוח עם אנשי מרכז הארץ ,אנשי תורה
עם אנשי אדמה ,ציבור ותיק עם עולים חדשים כמו
בני מנשה ועוד.
הציבור לא ידע שמרבית תושבי גוש קטיף באו
מערי הדרום שהיו מכונות בשם "עיירות הפיתוח"
שהיוו את עיירת הפיתוח היותר מפותחת במדינת
ישראל ,יותר מהרצליה פיתוח ,מסביון פיתוח
ועוד ,עם הכי פחות פשע ,וסמים ,וזנות ,ואלימות
והזנחה ועם הכי הרבה אמונה ועזרה הדדית וערבות
הדדית וחוסן נפשי ומסירות נפש ,וחיי פשטות וחום
ועוד ועוד .אכן החומר נהרס אך הרוח הגדולה לא
ירדה ואסור לה לרדת לטמיון .בעקבות המאבק
והגירוש ,עם ישראל נחשף לאמיתות אחרות שלא
הכיר .דפקנו על למעלה משלוש מאות אלף דלתות
במדינת ישראל כשישבנו בעשרות אלפי סלונים של
המשך בעמ' 8

חברון
19:14
20:15

שכם
19:06
20:15

באר–שבע
19:16
20:15

חדשות ישע

שלוש שנים אחרי -
שלוש שנים אחרי ההתנתקות עדיין מובטלים.
 15%מעידים על כך שהם נזקקים לעזרה כלכלית
ונתמכים על ידי בני משפחה או חברים 69% .אינם
מאמינים שכספי הפיצויים יספיקו לבניית בית קבע
חדש 24% ,מהם משתמשים בכספים שיועדו לבניית
בית הקבע כדי להתקיים 70% .מתארים כיום את
המצב הכלכלי של משפחתם כגרוע יותר בהשוואה
למצב הכלכלי לפני העקירה מגוש קטיף.
 42%מאנשי גוש קטיף מעריכים כי הגירוש
מגוש קטיף יצר אצל בני הנוער שבמשפחתם,
שינוי בעמדותיהם ביחס לגיוס לצה”ל ,מתוכם
 65%מרגישים שהשינוי שנוצר הוא רצון לא
להתגייס לצה”ל.
אצל  55%חלה הרעה במצבם הבריאותי מאז
הגירוש .מקרב המשיבים הסבורים שבמצבם
הבריאותי חל שינוי לרעה ,הרוב המוחלט ()85%
מעריך כי השינוי לרעה במצב הבריאותי קשור
לעקירה ,כשליש מדווח על דיכאון ,חרדה ופחד
( )37%כשליש מדווח על מחלות פיסיות שונות
( )32%ו– 13%מדווחים על נדודי שינה55% .
מהעקורים נזקקו לטיפול נפשי או פסיכולוגי מאז
העקירה .אצל  29%חלו שינויים לרעה ביחסים בין
בני המשפחה הקרובה.
 96%מרגישים פגועים ומאוכזבים מיחסם של
הפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות 90% .מרגישים
שאין עם מי לדבר ושצריך להמשיך ולהיאבק בכל
הכוח על הזכויות ועל מימוש ההבטחות למתיישבים.
 45%ממגורשי גוש קטיף מרגישים פסימיים לגבי
העתיד שלהם ושל משפחתם 98% .מעניקים ציון
נכשל או נכשל מאד לממשלת ישראל על הטיפול
במתיישבים 83% .מעניקים ציון נכשל או נכשל
מאד למנהלת סל”ע על הטיפול במגורשים80% .
מעניקים ציון נכשל או נכשל מאד לחברי הכנסת

שלוש שנים חלפו מאז הגירוש הנורא ,מאז
אותו קיץ שבו הוחרבו יישובים פורחים ללא
כל סיבה .הציבור הישראלי ,כך נדמה ,התקשה
להתמודד עם המראות ההם והדחיק את מגורשי
גוש קטיף ומצוקתם והממשלה ברשלנותה
המקוממת מזניחה את הטיפול בהם ,אך הם חווים
את תוצאות העקירה מדי יום ביומו.
בשבוע שעבר התקיים בכנסת יום מיוחד
לציון שלוש שנים לגירוש .במהלך היום ,בכינוס
השדולה למען גוש קטיף ,הציג הפרופ’ יצחק כץ,
מנהל מכון המחקר ”מאגר מוחות” מחקר מקיף
שנערך לראשונה בקרב המגורשים ,ובדק את
מצבם הכלכלי ,הנפשי ,הבריאותי וכן את היחס
שלהם למוסדות המדינה .מן הנתונים שהוגשו
לכנסת עולה כי מספר המובטלים בקרב מגורשי
גוש קטיף גבוה פי שלושה מהנתון הארצי55% ,
ממגורשי גוש קטיף נזקקו לטיפול נפשי37% ,
ממגורשי גוש קטיף מעידים על מצבם הכלכלי
כגרוע עד גרוע מאוד ,וכ– 81%מהמגורשים שלוש
שנים אחרי ההתנתקות עדיין גרים במגורים
זמניים .לפניכם חלק ממצאי הסקר הקשה:
 81%ממגורשי גוש קטיף חיים במגורים זמניים.
 44%מהם מאמינים שיחלפו לפחות שנתיים
נוספות עד שיעברו לבתי קבע  -מה שיאריך את
שהותם באתרים הזמניים לחמש שנים לפחות.
 67%אינם מרוצים מהמגורים הזמניים.
מספר המובטלים מהמתיישבים הוא פי 3
מהמוצע הארצי 17% .מובטלים לעומת  6.3בקרב
שאר האוכלוסייה .יותר מ– 50%מהם עוסק במציאת
עבודה ,ויותר מ– 50%מהם אינם מאמינים שיוכלו
למצוא עבודה ולהיכנס מחדש למעגל העבודה.
הסקטור שנפגע יותר מכל הוא הסקטור החקלאי
כ– 31%מהמגורשים שעסקו בחקלאות בגוש קטיף
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כל הנתונים
על הטיפול במגורשים 73% .מעניקים ציון נכשל
או נכשל מאד לפוליטיקאים ולמפלגות מהימין על
הטיפול במגורשי גוש קטיף.
ועד מתיישבי גוש קטיף פירסם השבוע דו”ח
נוסף על מצב המגורשים .שלוש שנים חלפו מאז
ביצע תוכנית העקירה ,יותר משנתיים בהם קרוב
ל– 9000ישראלים ,עקורי גוש קטיף ,נאלצים
להתמודד עם אוזלת ידה של הממשלה בכל תחומי
החיים ,ובנוסף לכך תוצאות הגירוש מכות יום
אחר יום ולא נותנות לשכוח  -קסאמים מדי יום
בשדרות וביישובי עוטף עזה ,והחמאסטן בעזה,
המלמדים על כך שהכל היה לחינם .מהדו”ח עולה
כי :מתוך  1667משפחות שהתגוררו בגוש קטיף
לפני הגירוש ,מתגוררות יחדיו ב– 18אתרים זמניים
למעלה מ– 1400משפחות ,כ– 85%מכלל משפחות
העקורים ,כשחלק לא מבוטל מן המשפחות הגרות
כיום בנפרד מקהילתן מתכנן להצטרף בעתיד
למסגרת הקהילתית במקום הקבע.
כיום הקהילות פזורות על פני כעשרים אתרים
שונים  -חלק גדול מהם אתרי קראוונים שיועדו
בתחילה לשנתיים עד ארבע שנים ובמציאות
מתברר כי הם ישמשו לתקופה של בין שש לשמונה
שנים לפחות  -דבר היוצר בעיות קשות בתשתיות,
בתעסוקה ,בחוסר במבני ציבור ואפילו בקשיים
מינימאליים של משפחה מרובת ילדים לארח את
כל בניה לשבת משפחתית בבית ההורים .מתוך
עשרים וחמישה יישובי הקבע למגורשים התחילה
בניית בתי מגורים רק בחמש נקודות בלבד .במרבית
המקומות לא החלה אפילו עבודת תשתית“ .מזרח
לכיש” ,קובע הדו”ח“ ,שהוגדר כמשימה לאומית
על–ידי ראש הממשלה ,מדשדש זמן רב והטרקטור
הראשון לא נראה באופק” .הטענות הדמגוגיות לגבי
אותן קהילות שסירבו להידבר עם מנהלת סל”ע
קודם הגירוש מתמסמסות למול הנתונים  -גם
בפרויקטים שסוכם לגביהם מראש ,חודשים רבים
לפני העקירה ,טרם החלה עבודת תשתית  -למרות
שיש תב”ע מאושרת.
בפרק התעסוקה קובע הדו”ח כי קרוב לרבע
מהמגורשים  23% -שהם  820איש ,עודם

מובטלים .מתוך כלל המובטלים  505נמצאים
בתהליך של חיפוש עבודה ,ו– 317מהמגורשים
נמצאים בכוח העבודה הפוטנציאלי אבל נואשו
ממציאת עבודה בשל גילם ,מעל  ,50או בשל
הכשרתם המקצועית .בעלי העסקים העצמאיים
שלא קיבלו דמי אבטלה ולא דמי הסתגלות
נמצאים במצב כלכלי קשה מאוד ,ובעקבותיהם גם
השכירים שתוקף קבלת דמי ההסתגלות והאבטלה
נגמר .מתוך  180עסקים לא חקלאיים שבו לעבודה
כ– 80עסקים בלבד ,שרבים מהם עומדים לפני
קריסה כלכלית בשל אוזלת יד של המדינה .בגלל
אחוז האבטלה הגבוה משפחות רבות משתמשות
בכספי הפיצויים לקיום היומיומי במקום לשמור
אותו לבניית ביתם.
גם החקלאים נמצאים במציאות קשה .רק
כשישים חקלאים מתוך כארבע מאות משקים
חקלאיים קיבלו אדמות .מתוכם ,חלק קטן חזרו
לפעול ברמת גידול של ממש .משרד החקלאות לא
מסוגל לתת מענה לבעיות בתחום החקלאי ,מרבית
החקלאים המגורשים איבדו כבר מספר עונות
חקלאיות ,שהביא לאובדן שנות הכנסה ,אובדן
מוניטין ואובדן שווקים בארץ ובחו”ל .לא זאת
אלא שחלק מהחקלאים ,בשל גילם ומצבם הנפשי
בעקבות הגירוש ,אינו מסוגל לשוב לשוק העבודה
ואינו זכאי לגמול פרישה או פנסיה כלשהי.
כל הנתונים האמורים מביאים להתמודדות עם
לחצים נפשיים ,לקשים כלכלים הנובעים מהאבטלה
הכפויה מפירוק הקהילה ומאיבוד החברים והקושי
לנהל חיי משפחה תקינים .המציאות הזו משפיעה
על כל תחומי החיים ומשפיעה בין השאר על
מצבו של הנוער ,על היציבות הלימודית ,ועל חיי
החברה שלהם .המציאות הכלכלית הקשה הביאה
לכך שחלק מהמשפחות נאלצות לקבל סיוע מגופי
הרווחה .בוועד המתיישבים ובמועצת יש”ע קוראים
לממשלה להתעורר .כל הכלים מצד המתיישבים
כבר מוכנים אבל מישהו מלמעלה מערים קשיים
בירוקרטיים במקום ליצור מסלול עוקף כדי לפתור
אותם עבור מי ששילמו בביתם ובמציאות חייהם
את מחיר הגירוש הנורא# .

בעקבות פעילות מועצת יש"ע

הפשרת בנייה במשכיות
‘אמנה’ והמועצה האזורית בקעת הירדן בתקופה
האחרונה ,הגיעו ראשי ההתיישבות להסכמות
עם משרד הביטחון על המשך הבנייה ופיתוח
היישוב לטובת מגורשי גוש–קטיף .ראש המועצה
האזורית בקעת הירדן ,דובי גל ,ברך על התכנית
להרחיב את היישוב ואמר כי למשכיות משמעות
אסטרטגית חשובה באזור .לדבריו ,כבר למעלה
מעשרים שנה לא חודשה הבנייה באזור.
יו”ר מועצת יש”ע ,דני דיין ,אמר כי ”זו הצלחה
של עם ישראל כולו .זה חשוב מאוד מעבר למספר
הדירות שאושרו להתיישבות .זה מקום שהיה צריך
להיות מיושב לפני זמן רב .זה מקום שבו אמורים
היו מגורשי שירת הים להתגורר .לכן אנחנו רואים
בברכה רבה את ההחלטה” .הוא הוסיף כי הוא
מקווה שבניגוד לפעם הקודמת ,החלטתו של שר
הביטחון הנוכחי תצא לפועל באין מפריע ,והביע
תקווה כי מתן האישור יתרחב עד למאה ושמונים
יחידות הדיור שאושרו למקום בעבר” .ידוע לכולנו
שעשינו כמה צעדים שהוגדרו כבוני אמון .ספגנו
עליהם לא מעט ביקורת ,לטעמי לא מוצדקת
לחלוטין .אני מקווה שכעת רואים את הצעדים בוני
האמון שהממשלה עושה כלפינו .אני רואה בפרשה
של משכיות רווח התיישבותי ורווח מדיני .כשאיש
השמאל הקיצוני יריב אופנהיימר מגדיר את זה
התנחלות חדשה יש לכך ערך מיוחד”  -אמר דיין
השבוע בראיון לערוץ # .7

שנה וחצי אחרי שתוכניות הבנייה הופסקו
בשל לחץ אמריקאי ,אושר לבנות ביישוב
שבצפון בקעת הירדן  22בתים חדשים.
היישוב משכיות החל כמו יישובים רבים אחרים,
בתור היאחזות נח”ל .אולם שלא כמו במקומות
אחרים ההיאחזות הזו כמעט ונעזבה עד בואן של
משפחות חלוציות והקמתה של מכינה קדם–צבאית
במקום .לאחר גירוש גוש קטיף החליטו תושבי
שירת הים להקים את בתיהם במשכיות .ישראל
תכננה לבנות בישוב  180בתים חדשים לצורך
יישוב עקורי גוש קטיף ,ובחודש דצמבר  ,2006אף
נתן שר הביטחון ,עמיר פרץ ,את האישור הסופי
להרחבת היישוב בכ– 30בתים צמודי קרקע חדשים.
ההחלטה קוממה את מחלקת המדינה האמריקנית,
ואת האיחוד האירופי ,אשר מיהרו לפרסם הודעות
המבקרות את ההחלטה ,וממשלת ישראל התקפלה
בפני הלחץ וביטלה את התכנית.
בעקבות פעילות ענפה במועצת יש”ע יחד עם
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יש"עמדה

והאמונה" .בזכירה" ,אמר הבעל–שם
טוב" ,סוד הגאולה".
בבא–בתרא
במסכת
המשנה
מפרטת על מהותה של "חזקה"
הנוצרת לאחר שלוש שנים ,וקובעת
כי "חזקה שאין עמה טענה  -אינה
חזקה" .מאז הגירוש לא שקטנו ולא
נחנו.
כבר שלוש שנים אנו ממשיכים כל
העת לזעוק את תוצאותיו המסוכנות
של המהלך הבלתי–דמוקרטי שהביא

בימים אלו אנו מציינים שלוש
שנים לגירוש ולחורבן ישובי גוש
קטיף וצפון השומרון ,בזכירה
סוד הגאולה .זיכרון היישובים
והמפעל הגדול אינם רק זיכרון
העבר ,אלא הבסיס לדרישתנו
לשוב וליישב את המקומות
מהם גורשנו .לקראת יום השנה
השלישי ,נגיע למקום הקרוב
ביותר לכניסה לגוש ,ונקיים שם
את עצרת 'כיסופים לקטיף'
שבה לצד הזכירה והכמיהה
נציג דרישה חד–משמעית ובלתי
מתפשרת לחזרתנו לנחלת
אבותינו בחבל עזה ,להפריח
מחדש את השממה ואת עיי
ההריסות והיישובים החרבים
בבחינת "קומי צאי מתוך
ההפיכה".
נמצאים אנו בימי החורבן ,שנוהגים
בהם דיני האבלות .אבלות על חורבן
בית המקדש ועל חרישתה של
ירושלים ,עיר הקודש .אבלות על
אובדן ריבונות יהודית בלב ליבה של
ארץ ישראל וליבה של האומה .במשך
שנים נאסר על יהודים להגיע למקום
הקודש ,לעיר העתיקה וסביבותיה.
ולמרות זאת ,מדי תשעה באב ,היו
יהודים מגיעים להר הזיתים ,משקיפים
ממנו על מקום המקדש וקוראים
קינות על החורבן ותפילות לשיבתנו
להר " -ותחזינה עינינו בשובך לציון",
"והשב את העבודה לדביר ביתך."...
גם כאשר נאסר על יהודים להתפלל
במערת המכפלה הגיעו יהודים במשך
דורות והתפללו בכניסה עד המדרגה
השביעית שמעבר לה אסרו עליהם
המוסלמים להתקרב לקברי האבות
והאמהות .כאשר נפל גוש עציון ורבים
מבניו נלקחו בשבי הירדני ,המשיכו
בני כפר עציון לייחל לשיבתם לנחלתם
שממנה גורשו .וכך במשך  19שנה נהגו
מדי שנה בני הכפר להעפיל למקום
ממנו ניתן היה לצפות על העץ הבודד
ולייחל ליום בו ישובו ויבנו מחדש את
הבית שחרב.
קו אחד עובר בין כל אותן הדוגמאות
לאורך ההיסטוריה .קו אחד המחבר
כחוט השני ושוזר את קורותיו של עם
ישראל .הזכירה ,הצפייה ,הכמיהה

לגירוש קרוב לעשרת–אלפים יהודים
ולהכנסתם של עשרות אלפים נוספים
תחת טווח הטילים והקסאמים .כבר
שלוש שנים שאנו זועקים על מצבם
של המגורשים ,על כך שאין פיתרון
לרוב המכריע של המתיישבים,
ושבנייתם של יישובי הקבע מתנהלת
בעצלתיים ובבירוקרטיה רבה תוך כדי
הקניית סבל בלתי יתואר למשפחות
שחוו טראומה נוספת ,גם הגירוש ,וגם
התנהגות הרשויות.
כבר שלוש שנים שאנו אומרים שוב
ושוב " -נזכור ,נחזור" .שלוש שנים
שאנו מציגים דרישה בלתי מתפשרת
לחזור ולבנות את יישובי גוש קטיף
שחרבו .שלוש שנים שאנו עושים כדי
שהחלום הזה יהפוך ביום מן הימים
למציאות .שאנו מאמינים ומתפללים
לחזרתנו ולשיבתנו לקהילות הפורחות
והחמות ,לחלוציות ,לכח התורה ,לרוח
ולאמונה שבקעו מחבל עזה והאירו
את האזור ,לחקלאות המפוארת.
 3שנים חלפו .אנו מתחייבים
כי לא נשקוט ונמשיך להאמין
ולהתפלל .חזקה עלינו כי לא נשכח
ולא ניתן לאחרים לשכוח .לנו
החזקה על גוש–קטיף .חזקה שיש
עמה טענה .זו נחלתנו .זו מולדתנו.
אלו חבלי ארץ אבותינו .מהם
גורשנו ואליהם נשוב .כמו היהודים
על הר הזיתים הכמהים לירושלים
בתפארתה  -אליה שבנו בדורות
האחרונים ,כמו המתפללים על
המדרגה השביעית החפצים לשטוח
תחינתם בפני קברי אבות  -אליהם
חזרנו לתוככי מערת המכפלה ,כמו
אנשי כפר עציון הצופים לעבר
האלון העתיק ומייחלים לחזרתם
לגוש עציון ,המהווה כיום חבל
ארץ פורח ומשגשג .גם אנו נמשיך
לקוות להאמין להתפלל ולעשות.
כיסופים לקטיף.
במלאת שלש שנים לחורבן גוש
קטיף נתכנס בהמוננו ,ביום רביעי
ה' באב  6.8.08בשעה  18:00בציר
כיסופים לעצרת 'כיסופים לקטיף'.
בהשתתפות רבנים ,ח"כים אישי
ציבור ,תוכנית מיוחדת של נוער גוש
קטיף נזכור ונחזור ,והזמר אהרן רזאל
בתפילה ובשירה ווקלית# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רש"י " -ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות" חלק א'

ר

בי שלמה יצחקי (רש"י) מגדולי מפרשי
המקרא והתלמוד ,ואחד מגדולי חכמי
ישראל בכל תקופת הראשונים .רש"י נולד
בעיר טרואה שבצפון צרפת קרוב לשנת דת"ת
( .)1040ההערצה הרבה של יהודי אירופה לרש"י
יצרה סביבו אגדות רבות ,אולם מעט ידוע על
תקופת ילדותו .האגדה על לידתו מספרת כי באחד

הימים ,כשהיא בהריון עם רש"י לאחר כל כך הרבה
שנים שחיכתה ללידתו ,עברה אמו בסמטה צרה.
בדרכה לבית הכנסת וראתה פרשים רוכבים על
גבי סוסים דוהרים ממולה .חששה האם מאוד
היות ולא היה לה לאן להימלט והפרשים ישמחו
לחסלה .ככל שהסוסים התקרבו אליה גדלה
חרדתה עד שנדחקה אל קיר הסמטא ובו ברגע

מגילת
היסורים

מ .ל .יהודי תלמיד חכם אשר כל ימיו היה חי בדוחק
גדול ומצבו הכלכלי היה בכי רע -חש לפני מספר
חודשים כאבים עזים בראשו וירידה חדה בשמיעה,
הוא פנה לעשות את הליך הבדיקות -בדיקות
דם ,סי.טי .וכדו' ולאחר שאלה לא העלו דבר פנה
לעשות בדיקה באפו )ע"י ניתוח( -שגילה גידול
ממאיר באזור הלימפה.
תוצאות ה"אם .אר .איי" שעשו לו לאחר הגילוי -גילו
שהוא סובל מגידול אלים ביותר )כלשון הרופאים(
שאף הגיע לאזור המוח וכתוצאה מכך דיבורו
השתבש וכוחו נחלש.
ולצורך הטיפולים ושיקומה של המשפחה דרושים
סכומים גדולים אשר אינם בהישג ידם ,ועל כן פנה
הרה"ג יעקב עדס שליט"א בכבודו ובעצמו וביקש
להירתם ככל האפשר על מנת להעמיד את האב על
רגליו -ולחזק את ידי המשפחה.
עקב מחסור בכסף -לא מתבצעים טיפולים להצלתו.

עזרו לקרן 529

הרה"ג יעקב עדס שליט"א
קיבל על עצמו בלי נדר
להתפלל על כל שם ושם
התורמים למקרה חשוב זה-
בליל ששי בימי בין המצרים
מול קודש הקודשים אחר
חצות הלילה.
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תרד מצרימה" (שם כ"ו ,ב') ,מפרש" :שאתה עולה
תמימה ,ואין חוצה לארץ ּכְַדי לך" .על הפסוק "שוב
אל ארץ אבתיך" (שם ל"א ,ג') .מפרש" :ושם אהיה
עמך ,אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר להשרות
שכינתי עליך" .כאשר היה רעב ואברם נאלץ ללכת
למצרים ,מסביר רש"י (שם י"ב ,י')'" :רעב בארץ' -
באותה ארץ לבדה ,לנסותו אם יהרהר אחר דבריו
של הקדוש ברוך הוא ,שאמר לו ללכת ארצה כנען,
ועכשיו משיאו לצאת ממנה"; ועה"פ "והנה מלאכי
אלוקים עולים ויורדים בו" (שם כ"ח ,י"ב) מפרש:
"מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאין בחוצה לארץ
ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו."...
על הפסוק "רדה אלי אל תעמוד" (בראשית מ"ה,
ט') מפרש" :ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות".
עה"פ "אל נא תקברני במצרים" (שם ,מ"ז כ"ט)
–מפרש" :סופם להיות עפרם כינים ,ושאין מתי
חוצה לארץ חיין אלא בצער גילגול מחילות".
עה"פ "אפסי ארץ" (דברים ,ל"ג ,י"ז) פירש:
"שלושים ואחד מלכים אפשר שכולם מארץ
ישראל היו? אלא אין לך כל מלך ושלטון שלא
קנה לו פלטרין ואחוזה בארץ ישראל שחשובה
לכולם היא ,"...וכן עה"פ ביהושע (ז' ,כ"א)" :שכל
מלך שלא קנה לו פלטרין בארץ ישראל לא
נתקררה דעתו במלכותו שנאמר (ירמיהו ג' ,י"ט)
ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גויים"...
את הפסוק בבראשית (י"ז ,ח') בברכה שנאמרה
לאברהם "והייתי לכם לאלוקים" מפרש" :אבל
הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו א–לוה".
רש"י משתמש במקור מחז"ל ,למרות שנאמר
בהקשר לפסוקים אחרים במקרא ,על מנת
לחדד את הרעיון שההבטחה האלוקית איננה
חד צדדית :כדי שעם ישראל יזכה להבטחת
ה'זרע והארץ' עליו לשוב לארץ ישראל! לעם
ישראל אסור לצפות שהקב"ה יקיים את
הבטחותיו לעמו ,כל עוד העם נמצא בגלות,
ולכן דומה אז העם "כמי שאין א–לוה" .על
הפסוק "וקשרתם אֹתם לאות על ידכם" (דברים
י"א ,י"ח) מסביר רש"י שם" ,אף לאחר שתגלו היו
מצוינין במצוות ,הניחו תפילין! עשו מזוזות!
כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו וכן הוא
אומר 'הציבי לך ציונים" (ירמיה לא' ,כ') .בפירושו
מדגיש רש"י שלא לשכוח את המצוות עד
שיחזרו לארץ ישראל .משמעות הדבר שלמצוות
תפילין כדוגמא יש ערך נמוך בקיומה בחו"ל
יותר מאשר בקיומה בארץ ישראל.
בתום לימודיו חזר רש"י לטרוייש והשתלב
מיד בחיי החברה היהודית .הוא הצטרף לבית
הדין בעיר והחל לפסוק הלכות לכל יהודי
הסביבה ,אך סירב לקבל שכר על תפקידו זה .על
פי הידע הרב שהוא מפגין בנוגע לגידול גפנים
וההרחבה היתרה שהוא נוקט במקומות הקשורים
להם ,היו ששיערו שהתפרנס מגידול כרמים או
ממסחר ביין ,אך לדברי הרב חיים סולובייצ'יק
האקלים באזורו של רש"י לא התאים לגידול יין,
ואם כן לא ברור במה עסק .רש"י ייסד ישיבה
בטרוייש אך גם ממנה לא קיבל שכר# .
המשך בשבוע הבא .נכתב בסיוע דוד שניאור

נעשה נס ונפער חור ענק בקיר ,כך שאמו נדחפה
לשם ולא קרה לה כלום .הרוכבים היו המומים
ולא יכלו להסתיר את מבוכתם .החור שנוצר בקיר
נשמר עד עצם היום בעיר וורמיזא .רש"י נולד
כעבור מספר שבועות בריא ושלם כשכל העיר
שמחה ללידתו של התינוק בבית זה .רש"י מעיד
באחד מפירושיו ל מסכת עבודה זרה (פרק חמישי)
שאביו היה מלומד גדול .גם דודו ,רבי שמעון הזקן,
למד תורה מפי רבנו גרשום מאור הגולה באשכנז.
לרש"י נולדו שלוש בנות .הבכורה שבהן,
יוכבד ,נישאה לרבי מאיר בן שמואל ומהם
נולדו ארבעה נכדים :שמואל הוא הרשב"ם,
יעקב הוא רבנו תם מבעלי התוספות ,הריב"ם,
ושלמה שנפטר בצעירותו .ליוכבד ובעלה נולדה
בת שהייתה נשואה לרבי שמואל בן רבי שמחה
מחבר מחזור ויטרי ,והיא אמו של רבי יצחק
הזקן מבעלי התוספות .בתו השנייה של רש"י,
מרים ,נישאה לרבי יהודה בר נתן (ריב"ן) ולהם
נולד רבי יום–טוב .בתו השלישית ,רחל ,נישאה
לתלמיד חכם בשם רבנו אפרים.
רש"י למד בישיבות מגנצא (מיינץ) וורמיזא
(וורמס) שבאשכנז מגיל  20עד הגיעו לגיל  ,30ושם
עוצב עולמו הרוחני .במקביל היה עליו לפרנס את
אשתו ובנותיו .באותם ימים הוא לא היה אמיד כלל.
הוא למד אצל רבי יעקב בן יקר ,רבי יצחק הלוי
סג"ל ורבי יצחק בן יהודה  -שלושתם מתלמידי
רבנו גרשום .בפירושיו על התורה והגמרא עולה
תמונה של אהבת הארץ והדגשת קדושתה ,וכן,
הכרה של תחומים רבים בידיעת הארץ למרות
שמעולם לא היה בה .פירושו המפורסם ביותר
לפסוק הראשון בספר בראשית מדגיש את שייכותה
של ארץ ישראל לעם ישראל" :אמר רבי יצחק :לא
היה צריך להתחיל (את) התורה אלא (שמות י"ב ב')
מהחודש הזה לכם ,שהיא מצווה ראשונה שנצטוו
(בה) ישראל ,ומה טעם פתח בבראשית ,משום
(תהילים קי"א ו') כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם
נחלת גויים ,שאם יאמרו אומות העולם לישראל
לסטים אתם ,שכבשתם ארצות שבעה גויים,
הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא ,הוא
בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה להם
וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"...
אין בידינו ספר הגות שרש"י חיבר ,שיעיד על
השקפתו בענייני אמונה ומוסר .מאידך ,בפירושיו
הרבים לתלמוד הבבלי ולמקרא ,ניתן למצוא
תיאורים רבים של ארץ ישראל בהם היא מוצגת
כארץ מיוחדת ,כארץ הקודש וכארץ אשר נמצאת
תחת השגחתו המיוחדת של הקב"ה .ונביא מספר
דוגמאות מועטות שהן כטיפה בים :על הפסוק "אל
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להפיץ את הרוח הגדולה
ציבור מכל גווני הקשת .ערב ערב הציבור ה"כתום"
כיכב בסלונים של מיליוני צופי עמך בית ישראל.
גם אם ניסו ליצור דה–לגיטימציה ודמוניזציה
לציבור זה ,עם ישראל נחשף לציבור שמוכן לוותר
על חומרנות וכסף למען ערכים ,על ערבות הדדית
של יהודים שעזבו את מקום עבודתם כדי לבוא
לסייע ,על עזרה הדדית מדהימה של משפחות
שלמות שבאו על טפם וילדיהם להיות שותפים
עמנו בצרה ובמאבק ,וחיו בתנאים ללא תנאים .על
נוער נפלא שהתגלה בערכיו ,בכוחותיו ובמסירות
הנפש שלו ועוד ועוד .איך שמענו באלפי אלפי
בתים שפקדנו :אנו מקנאים בנוער שלכם ,אנו רוצים

המשך מעמ' השער

ערכים כאלו ,ערכי משפחה כאלה ,מדוע לא רואים
ולא שומעים אתכם ,מדוע אתם באים רק כשרע לכם
ולא כשרע לנו?
אכן תביעה אמיתית .אם חפצי חיים אנו וברצוננו
להציל את ארץ ישראל ואת עם ישראל ולהפוך את
התורה הגואלת לנחלת הכלל ,חובה עלינו להגיע
לציבור הרחב הצמא לערכים אלו .המשברים
הפוקדים את החברה הישראלית בתחומים רבים ,כמו
חינוך ,ביטחון כללי ואישי ,ניכור ,אלימות ועוד וכן
השחיתות בצמרת ,יוצרים צימאון אדיר למשהו אחר
טהור יותר אמיתי יותר וערכי יותר וכאן תפקידנו
ומקומנו" ,כי עת לחננה כי בא מועד"# .

8

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

שלח את אחי!

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8295

ימים

עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

9

