חיבת הארץ של גדולי ישראל

בנות צלפחד  -דור חדש
המשך מעמ' השער

הרב יצחק הרצוג זצ"ל

ה

רב הרצוג נולד בלומז‘ה ,פולין
וב– 1897עבר עם הוריו ללידס
באנגליה ,שם מונה אביו הרב
יואל לרב .ב– 1908הוסמך לרבנות
ולמד גם מתמטיקה ולשונות קלאסיות
ושמיות באוניברסיטאות בלונדון ופריז.
את תואר ה–  M.Aקיבל בזכות מחקרו
על “התכלת בישראל".
ב– 1914הוא הוסמך כדוקטור לספרות
באוניברסיטת דבלין .שנתיים מאוחר
יותר הוא התקבל כרב בעיר בלפסט וב–
 1919התמנה לרבה הראשי של אירלנד.
ב– 1925נבחר לרבה הראשי של אירלנד
העצמאית וזכה לכבוד גם מתושביה הלא
יהודיים ,ואף הצליח למנוע את הכרזת
השחיטה היהודית באירלנד כלא חוקית.
בסוף שנת  1936נבחר הרב הרצוג פה
אחד לשרת כרבה הראשי של ישראל,
לאחר פטירתו של הראי"ה קוק זצ"ל,
הוא עלה לארץ והשתקע בירושלים.
במהלך מלחמת העולם השנייה יצא
הרב הרצוג למסע להצלת יהודי אירופה

הכרחי חיוני היא; לא רק מנקודת
הראות של הצלת נפשות ,של מאות
אלפי אחינו שרידי התופת באירופא,
והבאת רווח והצלחה לאחינו בארצות
האיסלאם ,שהקנאות הדתית שולטת
בהן ,כגון תימן עיראק וכו‘; לא רק
מן הבחינה ההיסטורית הלאומית של
השאיפה לפריקת עול הגלות; לא רק
כדי לסלק את הסכנה של השמדת
ישראל ח"ו ,המאיימת תמיד; לא רק
כדי להכין מקלט לעת צרה; לא רק
מהבחינה של כלות הנפש היהודית אל
חירות ישראל ,חירות ממש ,פנימית
וחיצונית כאחד .בלבי נקבעה הדעה
שזהו דבר שהיהדות עצמה ,בתוך
תוכה ,היהדות מהבחינה הכי עמוקה,
הרוחנית הנשמתית ,זקוקה אליו במאד
מאד .היה ברור לי כשמש בצהרים

“

ׁשב ְנּו ּג ַם–ּבָכ ִינּו ּב ְזָכ ְֵרנּו אֶת–צִּיֹון' -
כאשר 'י ָ ַ
מיד נשבענו לא רק למדינתנו ציון,
אלא לקדושת ירושלים -
ׁשל ִָם'
ׁשּכָחְֵך י ְרּו ָ
א ְ
'אִם– ֶ

מאמרי הראי"ה 338

בס"ד

כ
ש
ה
ח
ו
מ
ר
ו
ה
ר
ו
ח
נ
פגש

ים...

כ
ו
ל
ם
מ
ר
ו
ו
י
חים!
הבית הכתום הינו
מרכז בו משתלבים בהרמוניה החומר והרוח
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 חולצות  כובעים  תיקים
 פאוצ’ים  שרוכים לפלאפון

₪

במקום ₪99

על הפרשה פנחס
הרב שבתי סבתו  -ראש הישיבה במצפה יריחו

“

שבמהלכו ביקר באנגליה ,דרום אפריקה
וארה"ב .הוא השיג את הסכמת הממשל
הסובייטי לתת ליהודים פליטי ישיבות
מליטא ופולין לעבור דרך רוסיה למזרח
הרחוק ומשם לעלות לארץ ישראל.
ב– 1943נסע לתורכיה לפעול למען
היהודים שהיו באזורים שנכבשו בידי
הנאצים וב–  1946נסע לפולין על מנת
לשכנע את פליטי השואה לעלות לארץ
ישראל .הוא פעל רבות אצל האפיפיור
ומדינאים בכל רחבי אירופה המערבית
בנוגע להוצאת ילדים יהודיים שהוסתרו
במנזרים ובבתי נוצרים והתחנכו שם
בזמן המלחמה והחזרתם ליהדות.
לאחר קום המדינה ,והתמנותו לרב
הראשי של מדינת ישראל ונשיא בית
הדין הרבני הגדול כתב הרב הרצוג
מאמר שבו הציע להחיל את חוקי התורה
במדינת ישראל .בהקדמה למאמר כותב
הרב ברגש רב על היחס שצריך להיות
לנו כלפי מדינת ישראל:
“מדינת ישראל העמידה לפנינו
בעיות קשות הדורשות עיון ובירור
מצד חכמי התורה .הייתי בין
המתלהבים לרעיון של מדינת ישראל.
בדעתי נגמר ,שמדינת ישראל צורך

מוצרי גוש קטיף
והשומרון

נדנדה

בלבי נקבעה הדעה שזהו דבר שהיהדות עצמה,
בתוך תוכה ,היהדות מהבחינה הכי עמוקה,
הרוחנית הנשמתית ,זקוקה אליו במאד מאד.
שהשואה האיומה ,שהשמידה את רוב
בניין האומה על רוב גאוניה ,רבניה,
צדיקיה ,חכמיה וסופריה ,משורריה
ועסקניה ,גרמה תזוזה עזה ליסודות
האמונה ,הטמונים עמוק עמוק ,בלב
המוני בית ישראל ,בעולם כולו .פחד
פחדתי שאם השחר ,שהתחיל לעלות
בארץ האבות והנביאים ,יתעלם
ויסתתר ,ח"ו לזמן ארוך ,תהיינה
התוצאות מרות מאד ,עד כדי לסכן את
עצם קיום היהדות ,על כל פנים בגולה.
ולפיכך בשלה אצלי הכרה מוצקת
שהמאמצים להצלחת מאבקנו ההרואי
בארץ ישראל הנם דבר שנשמת האומה
תלויה בו ,שאין זו רק מלחמה לעזרת
ישראל מיד הצר הצורר( ,היא מלחמת
מצווה בלי ספק) ,שאין לו רק מלחמת
הצלה גופנית; אלא יותר מזה ,מלחמה
להצלחת נשמת האומה".
בשנת  1958קיבל הרב הרצוג פרס
ישראל לספרות תורנית ושנה מאוחר
יותר בי"ט תמוז תשי"ט נפטר .על שמו
קם הישוב “משואות יצחק“ .לאחר
מותו יצא ספרו “היכל יצחק"  -שאלות
ותשובות בנושאי אישות (אבן–העזר
חלק א‘ ירושלים תש"ך) .

סיפורו של מקום צפון השומרון  -נחלת העלמות
כוחות צה"ל נכנסו השבוע לצפון רצועת עזה ,פריחה בהריסות אלי סיני .עוד נשוב.

המטרה :הצלת
נשמת האומה

זכה וטהורה וזהה להפליא לתוכן ההלכה.
בפרשה הזאת של בנות צלפחד בולט
הפסוק “ויקרב משה את משפטן לפני ה‘“
מהו הקושי בהכרעה הזאת שיש צורך
למסור אותה לבית דין של מעלה?
רש“י על פי המדרש כותב :נתעלמה ממנו
(ממשה) הלכה וכאן נפרע על שנטל עטרה
לומר “והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי
ושמעתיו“ (דברים א' יז').
לכאורה האמירה הזאת נאמרה ארבעים
שנה קודם לכן וגם לא היתה ביטוי
להתנשאות חלילה .בסך הכל היה כאן
יישום עצתו של יתרו חותן משה שכל
בקשתו היתה שמשה לא ייבול ולא יתמוטט
בהוותו את עמוד השדרה של בני ישראל.
אם נעמיק נבחין כי למרות שהאצלת
סמכויותיו הצילה את משה רבנו מקריסה,
היא יצרה בה בעת פער שהלך והתרחב בינו
ובין הדור הצעיר שלימים יהווה את עמוד
השדרה של עם ישראל המתנחל בארצו.
עד בואו של יתרו היה קשר הדוק בין
משה רבנו ובין עם ישראל ,אך מן היום שבו
הוחלט כי רק הכרעות קשות ומסובכות
יופנו למשה ,הלך ונעלם מעיניו הלך הרוח

מגמתנו הסופית
איננה רק המדינה
כי אם כיסא ה' אשר בירושלים.

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

כסא
“סטלבט"
כתום

עציץ מפלית
פורח
משתלת
גוש קטיף

₪

₪

במקום ₪93

במקום ₪25
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מדרשת איילת השחר
הוקמה בשנת תשס"ד על–ידי צוות רבנים
ורבניות ,מתוך חזון להקמת מרכז לימודי
ייחודי אשר יענה על הצמא המבורך של
בנות בדורנו ללמוד תורה ולרכוש כלים
לבניית הבית היהודי.
להבנות כדי לבנות...
ב"איילת השחר" הבנות משלבות שירות
לאומי עם מדרשה .בבוקר יוצאות  -לתת,
לתרום לילדים ולקהילה .אחר הצהריים
חוזרות למדרשה כדי להתמלא ולבנות את
עולמן הפנימי והרוחני.
נושאי הלימוד  :הלכה  חסידות  הרב
קוק
זוגיות  מדרש  אמונה  תנ"ך  ועוד.
הצוות החינוכי :במסגרת הלימוד במדרשה
מקבלות הבנות שיעורים במגוון רחב של
נושאים הנוגעים לעולמן הרוחני והפנימי.
השיעורים מועברים על–ידי מיטב המרצים
והרבנים .הצוות החינוכי זמין ,ועומד לרשות
הבנות בכל פניה וצורך.
הבנות יוצאות עם מטען רוחני לכל החיים.
המסגרת ההתנדבותית
כל בת יכולה לבחור את התחום המתאים
לה באחת ממסגרות השירות הלאומי
הקיימות -
"בת עמי" "עמינדב" או "האגודה
להתנדבות".
המסגרת החברתית
הפעילות במדרשה כוללת פעילות עניפה
של הוואי חברתי המהווה מסגרת חברתית
עשירה ומהנה לבנות .במשך השנה יתקיימו

 טיולים  שבתות מדרשה  סיורים
לימודיים בליווי הדרכה מקצועית  סדנאות
למנהיגות  סדנאות תרפיה באמנות
ודרמה  ופעילויות העשרה חברתיות.
מקום הלימוד
המדרשה פועלת בשלושה מוקדי שילוב:
 ירושלים (קרית משה)  תל אביב (יד
אליהו)
 מושב צפריה לבנות המתנדבות בשפלה.
הכרה אקדמאית
המדרשה נהנית מהכרה אקדמאית גבוהה
ממכללת תלפיות ומאוניברסיטת בר אילן.
התשלום
התשלום הינו עבור שכר ההוראה בלבד.
האש"ל יועבר ישירות מהאגודה להתנדבות
אל המדרשה.
 לבנות השנה הראשונה השותפות בתכנית
מהווה יתרון בתנאי קבלה להתנדבות
בתפוצות בשנה השניה (במסגרת "בת עמי")
חדש! אפשרות לשילוב עם עבודה ולימודים

מדרשת איילת השחר
ירושלים www.a-h.co.il

מוזמנת ליצור קשר ולהתארח...
 הרב רונן סלע ,054-7606324
052-8990264
יישוב טלמון 71937
rmsela@yahoo.com
 בת שירות,052-8990265 :
 משרד03-9606039 :
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ספסל
איחסון

שולחן
עץ
מלא
מתקפל

349

349

נדנדה
לגינה

979

₪

₪

₪

במקום ₪499

במקום ₪420

במקום ₪1270

אומנות
יהודית
גניזה

המנו
רההר -עם ישראל
אמר הראשון לציון

ה"ג
מרדכי אליהו שליט"א:
“המנורה ופרטיה רומ
זים לעם ישראל ,ולכן היא
צר
יכה להיות מקשה אחת.
יש בה כפתורים ,פרחים,
שבעה קנים ו
עוד
...
ויש
גם
אור
שיו
צא ממנה .החלק
ב
עם ישראל ששווה לאור
שיוצא מהמנורה  -הם
הי
וש
בים בהתנחלויות".

69

₪

במקום ₪89

וה
אהשבנובושאע :על המנורה!
הרצ

הבית
הכתום
יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

המנורה תתקיים אי"ה
ביום רביעי כ"ג תמוז
 19.7.06בשעה .20:00
ולאחריה תתקיים ת
ערוכת מנורות  -חנוכיות
הציבור הרחב מו
זמן
להג
יע,
לה
ביא ולהציג
את המנורה
הפר
טית שלו בערב זה

כניסה חינם!

רח’ יחזקאל  43פינת אבינדב ירושלים ,חניה במקום טל’ 1-700-5000-39
12

בנות צלפחד  -דור חדש
"ראויה היתה פרשת נחלות שתיאמר ע“י משה רבנו ,אלא שזכו בנות צלפחד
ונאמרה על ידיהן .שכן מגלגלין זכות ע“י זכאי וחובה ע“י חייב“ .ילק“ש תשעג.

מ

ה טיבה של זכות זו?
אמנם מערכת הדינים
העוסקת בירושות ונחלות
היא כללית ונוגעת לנקודת
המעבר מדור לדור ,אך המושג “נחלה“
קשור קשר הדוק לארץ ישראל .אין מקום
בעולם בו מוגדרת האדמה השייכת ליהודי
מישראל “נחלה“ ,כי אם בארץ ישראל.
עומדת לה פרשה ייחודית זו וממתנת
בסבלנות ארבעים שנה .בכדי שעם ישראל
יקבל באהבה את המושג "והעברתם את
נחלתו לבתו" (במדבר כ"ז ח') ,הוא חייב
לראות במו עיניו נשים מופלאות החולמות
על נחלה בארץ ישראל ומביעות זאת
באמירה מפורשת.
הביטוי "כן בנות צלפחד דוברות" אינו
רק במובן של נכון וצודק משפטן ,אלא כן
ואמיתי מלשון “כנים אנחנו“ (בראשית מ"ב).
הקב“ה מגלה למשה רבנו את אשר
התקשה לקלוט בעצמו .אין כאן תביעה
המבוססת על חמדת הרכוש ,אלא תביעה
שבת
כניסות
יציאות

ירושלים
19:11
20:27

שכם
19:17
20:28

המבוססת על כיסופים וערגה לארץ
המובטחת בכנות ובאמת.
כן ,זהו דור חדש השונה במהותו מן
הדור אשר יצא ממצרים והתקשה להיפרד
נפשית מארץ עבדותו.
נוכל להשוות זאת אל הלכה אחרת
שהיתה סמויה ועברה בלחישה מדור לדור
ע“י ראשי הסנהדרין.
האיסור הוא גורף“ .לא יבוא עמוני
ומואבי בקהל ה‘ ...עד עולם .על אשר לא
קידמו אתכם בלחם ובמים“...
(דברים כ“ג ד'  -ה').

ובכל זאת יש יוצא מן הכלל .ההלכה
הזאת שהיתה למשה מסיני “עמוני ולא
עמונית מואבי ולא מואבית“ ,לא היתה
יכולה להתגלות ברבים אלא דרך רות
המואביה אשר הוכיחה במסירות נפשה מהו
חסד של אמת הנעלה והמרומם כל כך.
גם כאן מגלגלין זכות ע“י זכאי .נקודת
המוצא לגילוי הלכה מחודשת חייבת להיות

תל אביב חיפה
19:19
19:28
20:21
20:30

"ע

ל הנשים לא
נגזרה גזירת
המרגלים ,לפי
שהן היו מחבבות את הארץ.
האנשים אומרים :נתנה ראש
ונשובה מצרימה (י"ד ד) והנשים
אומרות :תנה לנו אחוזה ,לכן
נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן
(מדרש תנחומא כפי שמופיע
ברש"י במדבר כ"ו)
הבעת חוסר האמון ורפיון הכוח של
דור המדבר בולטים אל מול הנחישות
הרבה של בנות צלפחד לקיים את
נחלת אביהם ולהתנחל באחוזתו,
בשומרון.
נחישותם של אנשי השומרון כיום,
הנוחלים את נחלת יוסף ומוסרים
נפשם ליישוב המקום ולתחייתו וכל
זה כשהלך הרוח בקרב ה"אנשים"
הוא :לשוב אל תרבות מצרים ,על
כל משמעויותיה ,מזכירים את
עקשנותן ומאמציהן של בנות צלפחד
להתנחל באחוזת אביהן .לא רק קשר
רעיוני  -אלא גם קרבה היסטורית
 גיאוגרפית.בחפירות בבירת ישראל של
ימי המלוכה המפולגת  -שומרון,

התגלו  63שברי חרס ובהם טקסטים
מנהליים המציינים משלוחים של יין
ושמן (הענפים החקלאיים העיקריים
בשומרון) אל הארמון בשומרון.
מתוך חרסי שומרון אנו יכולים
לשאוב ידיעות חשובות על נחלת בני
מנשה בכלל ועל נחלת בנות צלפחד
בפרט .בחרסים יש התייחסות למוצא
המשלוח ,סוג המשלוח ,שם מקבל
המשלוח ושנת המשלוח.
בשלושה חרסים נזכרת חגלה
כמקום שממנו נשלח המשלוח .סוג
המשלוח לא השתמר ע"ג החרס.
באחד החרסים מוזכר :יהונתן מיצת.
נראה שיצת הוא ישוב בנחלת חגלה

ה

יישוב קידה הוקם
בשנת תש"ס על
ידי אמנה והמועצה
האזורית מטה
בנימין ,כחלק
מאתר עדי–עד והבית האדום
שהוקם שנתיים קודם .קידה
ממוקמת מערבית לכביש אלון
ומזרחית לישוב שילה על נקודת
גובה אסטרטגית אשר מחברת בין
גוש עלי  -שילה ובין יישובי כביש
אלון ובקעת הירדן.
היישוב הוקם במטרה להעמיק את
ההתיישבות בגב ההר והמסדרון
המחבר בין מרכז הארץ לשומרון,
בנימין והבקעה .אדמות קידה הן
אדמות מדינה הנכללות בתוכנית
המתאר הגדולה של היישוב שילה.
גובה היישוב הינו כ– 800מטר מעל
פני הים והוא ממוקם במרחק של
מטרים ספורים מקו פרשת המים
של ארץ ישראל המערבית.
מקידה ניתן להבחין בנוף עוצר

המזוהה עם הכפר
יציד שמצפון לשכם.
שני שרים מוזכרים
בחרסים כמקבלי
משלוחי יצת .אחד
מהם מוזכר גם
בקבלת משלוחים
ממקום הנקרא
גבע ,המזוהה עם
הכפר גבע אשר בין
עמק סנור לעמק
רמה .מנתונים אלה
יוצא שנחלת חגלה
משתרעת מעמק רמה במערב ועד
עמק תבץ במזרח.
בחרסים מופיע גם השם נעה .אין
מידע רב אודות נעה בחרסים אך
יש לציין שיש המזהים את נעה עם
חירבת ענחום אשר באזור זבבדה
(כפר בצפון השומרון) .ע"פ החוקרים
נחלת נעה מתפרסת על החלק הצפון
מזרחי של השומרון עד נחל בזק.
את נחלת תרצה ממקמים במורדות
המזרחיים של נחל תרצה .העיר
תרצה ,אשר תפסה את מקומה של
שכם ,מזוהה עם תל אל פארעה
הממוקם באזור יובליו העליונים של
נחל תרצה ,ולכן עלינו לכלול גם את

ומגדלים מטעי זיתים המניבים
שמן משובח ומשמרים את עתודת
הקרקע של היישוב .חלק מצעירי
היישוב לומדים כסטודנטים וחלקם
עדיין משרתים בצבא.
בקידה פועלת משחקייה לילדים,
ספרייה ניידת של מתנ"ס בנימין
פוקדת את היישוב .מידי חודש
מתקיימות סדנאות ,שיעורים וכן
ערבים מיוחדים לנשים ,ולימוד
לגברים הכולל גם שיעור בדף היומי
מדי בוקר .שירותים נוספים ניתנים
ביישובים הסמוכים מרחק נסיעה
של מספר דקות .

מבט להתיישבות
קידה | עושים בית תפילתם קבע

קידה מזמינה אתכם לבקר ולהישאר

לפרטים:
יעל הירש 052-5424212
צופיה דורות 050-8753596
נשימה של בקעת הירדן ,עבר
הירדן ובימים בהירים ניתן אף
לראות את ים המלח והחרמון
מאותה נקודת תצפית.
היישוב מונה כיום כ– 20משפחות,
ובהם כ– 45ילדים.
היישוב בעל צביון דתי  -לאומי
מגוון מאוד ,אך המשותף לכולם
הוא היחסים בין אדם לחברו,
נתינה ,חיבור חזק לעם ולמדינה
וכמובן אהבת הארץ והאדמה
אותה הם מיישבים.
בקידה הוקם בית כנסת ע"ש
גדעון ליכטרמן הי"ד אשר נרצח

המשך בעמ' 11

חברון
19:25
20:27

בדן (דבה"א ז') בנחלת תרצה .בדן
מזוהה עם אזור עין בידאן  -מעיין
מקסים הנמצא למרגלות הר כביר
ואלון מורה ושופע מים כל השנה.
בחרסים מופיעים שמות נוספים
משושלתם של בני מנשה כמו :חלק,
אשריאל ,אביעזר ושמידע וכן שמות
מקומות הניתן לזהותם כיום בשומרון.
" ...ולצלפחד בן חפר לא היו בנים כי
אם בנות ...וייתן להם אל פי ה' נחלה
בתוך אחי אביהן" (יהושע י"ז ג'  -ד').
נחלות בנות צלפחד היא נחלת חפר
(אבי אביהן) .במלכים א' (ד' ,י') מופיע
המושג :ארץ חפר כמחוז מנהלי
שעליו מופקד שר בממלכת שלמה,
ככל הנראה מדובר על ארץ השומרון
בה התיישבו בנות צלפחד.
בארץ חפר של היום ,בארץ "נחלת
בנות צלפחד" הולכת ופוחתת
השפעת ממלכת ישראל כשחלקים
ממנה מועברים לידי אויבינו תוך
גירוש מתיישבים מתוכה .בעת הזו
כשה"אנשים" ממשיכים בקריאתם:
"ניתנה ראש ונשובה מצרימה" (במדבר
י"ד) אנו קוראים את קריאת הנשים
הנאמנות והמחבבות את הארץ לחזור
ולהתייצב בנחלתנו" :תנה לנו אחוזה
בתוך אחי אבינו" (במדבר כ"ז) .

נחל תרצה

שהתפתח בנערי ישראל והיה היפוכו של
דור המדבר.
כאשר עמד משה מול התופעה של בנות
צלפחד ,מטה בני יוסף ,מטה בני גד ובני
ראובן ,לא שיער בדעתו את מידת דבקותם
וחלוציותם בכיבוש ארץ ישראל ובמימוש
הברית והשבועה אשר נשבע ה‘ לאבות
האומה.
את הסוד הזה גילה לו הקב“ה“ .כן
בנות צלפחד דוברות ...כן מטה בני יוסף
דוברים“.
היום אנחנו נמצאים בדור שבו המנהיגות
החילונית של המדינה משדרת יום יום את
הרעל שנספג עשרות שנים בקרב אזרחי
מדינת ישראל.
החולשה המדינית והצבאית והכשל
המוסרי והערכי נשקף מכל המערכת
הממלכתית .מערכת המשפט מעוותת
ומעוקלת המגלה חמלה ורחמים על אויב
מר ,ובה בעת אפס התחשבות באחים
מסורים ונאמנים.
המעשה הנפשע ,המתועב והבוגדני של
החרבת גוש קטיף לא יסור מנגד עינינו
עד שיקום דור חדש .דור אשר יהיה טהור
ונעלה במידת צדק מוסרית וערכית ,אשר
יבא במשפט את מנהיגותו החילונית
המתנכרת ,וינהיג את שארית ישראל על פי
ה‘ אל יעדיו הנצחיים .

גליון  | 5תמוז תשס"ו |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

באר–שבע
19:16
20:27
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מרכז מידע אמנה:
1-800-260-240

למרגלות היישוב .בית הכנסת
נבנה על ידי התושבים עצמם
ובעזרת תרומות מבחוץ והיה
למבנה הקבע הראשון שהוקם
תוך שהוא משמש כסמל ליציבות
ולהתיישבות קבע .בנוסף הוקמו
ביישוב פינת קפה לחיילי הפלוגה,
גן משחקים קטן ,גינות מטופחות.
אנשי היישוב עוסקים במקצועות
שונים:
ניהול ,ביטחון ,עריכת דין ,ריפוי
בעיסוק ,עבודה סוציאלית ,בניה,
חינוך ,רפואה אלטרנטיבית ועוד.
מספר תושבים עובדים בחקלאות

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
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עורך:
משה מאירסדורף
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
צילום השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052-8908521
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

מנכ"ל מועצת יש"ע
מסיים את תפקידו
כשנה .שמעוני מונה לתפקיד לאחר
שכיהן כראש מועצת חוף עזה,
ולמעשה כראש המועצה האחרון שם,
עד לחורבן בחודש אב שעבר.
"ביקשתי לסיים את תפקידי ממניעים
אישיים" ,הסביר שמעוני" ,העבודה
הציבורית במאבק בהתנתקות ובמהלך
השנה האחרונה הייתה תובענית
וסוחטת" .פרישתו לוותה בהסכמה
מלאה והדדית מול הנהלת המועצה.
"השתדלתי לתרום ככל יכולתי
לביסוס וחיזוק ההתיישבות" ,סיכם
שמעוני את חמש השנים האחרונות בהן
שימש בתפקידים ציבוריים משמעותיים
להתיישבות.
במועצת יש"ע מודים לשמעוני על
תרומתו כמנכ"ל מוערך ומאחלים לו
הצלחה בדרכו החדשה .

אבנר שמעוני (במרכז) בביקור תמיכה
בשדרות יחד עם ראשי מועצת יש"ע
בנצי ליברמן וצביקי בר חי

הנהלת מועצת יש"ע ועובדי מועצת
יש"ע נפרדו השבוע מהמנכ"ל היוצא,
אבנר שמעוני ,ששימש בתפקיד זה

יש"עמדה

חדשות ישע

האלה את הסכם אוסלו ,ומכרו לקהל
את אשליית "השלום" ,ואנו עמדנו
שם וצעקנו שהמלך עירום .שאסור
לתת להם אוטונומיה ,שאסור לתת
שטחים כפרס לטרור .שאסור לתת
להם רובים .צעקנו והתרענו ושכבנו
על הכביש .ניסינו לעצור את המלך
האידיוט .והמלך המשיך לצעוד.
גם קונספציית הגדר ,ההפרדה,
הנסיגה החד–צדדית  -שעוצבה
ונתפרה לפי מידות הקהל ,ונמכרה
במחיר מבצע כ"אנחנו כאן והם שם"
 הצעידה שוב את המלך העירוםאל אסונו–אסוננו .ושוב עמדנו וצרחנו
ושכבנו ומחינו ובכינו.
המלך לא רצה לשמוע ,וגם
אם רצה לא יכול היה :החייטים
בתחכומם השתיקו את הקולות.
עכשיו קלונו מוצג לעיני העולם.

מבט של הנוער

בשבועות האחרונים העלינו במדור שאלות לגבי שיתופם של בני הנוער בהנהגה והאם נפקד מקומם של רבים מהמבוגרים
במאבק עצמו .למשה ניסנבוים ולדויד שטרן יש תשובות מאוד ברורות .אפשר לקבל ,אפשר להתנגד -אי אפשר להתעלם.

לאט–לאט עובר בהמון הרחש :אין
שום בגד ואין בדי יוקרה ואין תפירה
עילית .המלך עירום .הנוער קורא לזה
"הצתה מאוחרת".

לא יכולתם לראות זאת קודם?!
בכירי מערכת הביטחון שמזלזלים
עכשיו ב"תהליך קבלת ההחלטות
שלפני ההתנתקות"  -איפה הייתם
עד היום? חכמי השמאל שמדברים
בגנות נסיגה ללא הסכם  -למה
שתקתם? הרי עד ההבנה המלאה
והרחבה של האמת העירומה הוחרבו
יישובים ,ננטשו בתי כנסת ,נזנחה
הארץ הטובה והאהובה לאויבינו.
הרי עד ההתפכחות מאשליית אוסלו
קברנו מאות בנים ובנות ,נהרסו
משפחות ,נגדעו חיים.
ואותם בנים ובנות צועקים אלינו
היום מן האדמה :אל תניחו ידיכם
מהזעקה .החייטים כבר עובדים
על בגדי הכזב הבאים ,והמלך מוכן
שילבישוהו במעטפות בדיה .ראש
הממשלה ,אהוד אולמרט ,השבוע:
"אני נחוש להמשיך בדרך של
רעיון ההתכנסות כרעיון הכי חזק
שיניע מהלכים במזרח התיכון .לא
שיניתי את דעתי בעקבות אירועי
הימים האחרונים ,באשר לנחיצות
ההתכנסות ואני נחוש להמשיך
בדרכי" .בסדנת האופנה של תופרי
בגדי המלך לא נחים לרגע .

הנס כריסטיאן אנדרסן)

דויד שטרן | בן שמונה עשרה | גבעת שמואל

משה ניסנבוים | בן שש עשרה | פסגת זאב ירושלים

הנהגה מאוחדת של זקנים ונערי תורה

תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב

"תניא רבי שמעון בן אלעזר
אומר :אם יאמרו לך זקנים סתור
וילדים בנה ,סתור ואל תבנה,
מפני שסתירת זקנים בנין ובנין
נערים סתירה( "...מגילה לא' ב')
"זקני עם הארץ ,ככל שמזקינים
דעתן מטרפת עליהם ...אבל זקני
תורה אינן כן ,ככל שמזקינים דעתם
מתיישבת עליהם" (סוף מסכת קינין)
מדברי חז"ל אלו עולים דברים
ברורים .ישנם זקנים שדבריהם הם
בבחינת בנייה .הם צברו ידע וניסיון
חיים ומתוך כך דבריהם מיושבים
ונאמרים מתוך ידיעה ברורה.
לעומתם נמצאים זקנים אשר הם
בבחינת "זקני עם הארץ" שלמרות
שעברו את מאורעות החיים אין הם
יודעים להשתמש בניסיונם על מנת

המלך עירום

כל כמה שנים חוזרת התהלוכה
ועוברת בכיכר העיר .בכל פעם
זהו חייט חדש שתפר למלך בגדים
אחרים .בכל פעם המלך מתהלך
עירום ועריה בחוצות העיר ,משתטה
ומתבזה .ובכל פעם ילד אחד צועק
בקול את האמת.
לפעמים כבר נמאס לנו להיות
אותו ילד ,שנדמה לו שקולו נבלע
בהמון ואיש לא רוצה לשמוע.
פשוט נמאס לנו לראות את האמת
מתהלכת עירומה בטמטומה .ונמאס
לנו לשמוע את שקרי ההתפעלות
של הקהל העיוור ,מסנוור מהאשליה
החדשה.
לפני יותר מעשור תפרו החייטים

לבנות ,אלא דעתם היא כמו אותם
נערים עליהם אומרים חז"ל שבניינם
סתירה הוא.
"בנין נערים  -סתירה"  -כך לרוב,
אולם ישנם נערים אשר כוחותיהם
גדולים והשקפת עולמם רחבה ,אשר
יכולים גם הם להיות בבחינת זקנים.
העולם ,בדרך הטבע ,מונהג על ידי
אנשים מבוגרים ובעלי ניסיון  -וכך
חברה בריאה צריכה לנהוג ולהתנהג.
לרוב ,ההנהגה היא המבוגרת
וה"חיילים בשטח" הינם הצעירים
שלומדים ועושים על פי הדרך אותה
התוותה ההנהגה.
בנוגע לענייננו ,כמו שטבע העולם
הוא שההנהגה היא מבוגרת ,כך גם
במאבק שלנו .לעיתים הצעירים
שעדיין לא צברו ניסיון חיים חושבים
לפעול בניגוד לדעת המבוגרים וזה
בהחלט טבעי .לפיכך ,אם וכאשר יש
מקום לשלב את הנוער בהחלטות על
דרכי מאבק על ארץ ישראל  -יהיה זה
רק הנוער שהוא בבחינת זקנים ,אשר
דעתו מיושבת עליו וסתירתו  -בנייה.
ומכאן ,שגם המבוגרים  -שטבעי הוא
שינהיגו  -הנהגתם תהיה הנהגת
סתירה שהיא בניין .יהי רצון שנזכה.
דויד שטרן

מתארגנת קבוצה להסרת
משקפים בלייזר ברשת

מרפאות

øÌÈÙÁÓ

°ÌÓ

טל�מנשה�,יישוב�קהילתי�תורני�בצפון
השומרון� ,מזמין �אתכם �להתאהב �-
ולהתיישב! �בואו �ליהנות �מאפשרויות �₪�225,802
אטרקטיביות�לרכישת�בתים�ומגרשים
בלבד!�כולל
מע"מ
ולהצטרף�לקהילה�איכותית�בת�עשרות
משפחות.
אופציה�לבניה
מגרשים
�600מ"ר�בשיטת
בנה�ביתך�,במחיר

oÓÚÈÓÊÎ¯Ó

·È¯ÓÛÂj ÏÂÚÓÍÂjÈÁ Ú¯ÂÓÈ· ÌÈÈÁÂÎÈ ÈÂÎÈ¯·Á È¯·ÁÂÈjÂÈÈÚ
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ÌÈ·ÏÚÚÈÓÏÎÌÎÈ·ÏÂÏ·ÂÂÏÏ
ÌÈ·ÂÈÂ¯Ú·¯ÎÂ¯ÈÎÓÏÚ¯ÈÂÓ

·˙È
‡‰Ó

ÂÏ˘ ‰Ó

±0;33059305¥3
˘ÌÈÁ†˙Â¯È
¯ÂÈ·ÏÂÚÈÓÊÎ¯Ó

˘¯ÂÊ ˙Â

‡‰

בטל�מנשה� �:מעון� �גן� �בית�ספר�יסודי�
תלמוד�תורה� �בית�כנסת� �תנועות�נוער�
מועדון� �ספריה� �מרכז�הפעלה� �מרפאה

אריאל

לחברה בתנופה בפריסה ארצית

דרושים
מועמדים/ות

בשיטה הבטוחה בעולם

ללא חיתוך הקרנית
מחיר קבוצתי:

₪5400

מרוכזת�של�בתים�דו
משפחתיים�במחיר

לתפקידי ניהול
פיתוח והדרכה

בדיקת התאמה חינם וללא התחייבות

₪�566,470

לפרטים והרשמה:

בלבד!�כולל�מע"מ
*�אפשרות�למעטפת!

לפרטים�:מרכז�מידע�אמנה�1-800-260-240
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ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

ÌÈ·‰Â‡˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó ‰˘Ó†ÏË

השמאל יוצא מ"הבועה"

אל מול דיוני ההלכה ומחלוקות הרבנים בהלכות
ציבור ,עומד הנוער הכתום וסימני שאלה
וקריאה משמשים בו בערבוביה .לעיתים
קרובות הוא נדרש להכריע לבדו בשאלות שגם
גדולי ישראל מתחבטים בהן שוב ושוב .מדור זה
מיועד לבני הנוער ובו יושמע קולם ועמדתם
בסוגיות שעומדות בפניהם אל מול המציאות
המורכבת שבה אנו חיים.



"והמלך צעד שם ,מלא
הוד והדר ,בצעדים מדודים
ומלכותיים ,אך ללא בגד לעורו.
מן הקהל נשמעו קריאות
התפעלות  -איזו תפירה
משובחת ,אילו בדים מצוינים!
מיטב המחלצות ועילית האופנה!
רק ילד אחד ,קטן ואמיץ ,צעק
פתאום :המלך עירום! המלך
עירום!" (בגדי המלך החדשים ,ע"פ

מבט לבירור תורני אידיאולוגי

טל�מנשה��-ישוב�תורני�ציוני

052-5666947

לפרטים מיקי 054-7791939
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חדשות ישע

הוא מומחה עם חליפה ועניבה ואנו
פועלים זוטרים של היום יום".
הם לא צעדו למחות אלא הסתכלו
מהצד ומחאו כפיים .ואנו מחינו את
הדמעות שזלגו מן העיניים המביטות
בדאגה אל עבר כס השלטון אולי
יחוס ואולי ירחם.
וכך נמשך הריטואל .הם ישבו מול
הקופסה כל ערב ואולי חשבו לעצמם:
"הנוער הזה ,שישלימו הם את אשר
התחלנו אנו ,אף על פי שאותו הדבר
זה לא ייראה"...
שיער השיבה והישיבה על כורסה
נוחה בבית ,עשו את שלהם .המאבק
תם ,ו"הניצחון" היה מנת חלקם של
אחרים.
יום יום חדר אליהם האיש
מהקופסה והשפיע .הוא "סחף"
אחריו המונים והם בתגובה לא יצאו
מהבית .הנוער נותר לבדו בשטח.
מנסה לתמרן בין המותר לאסור,
בין הבכי לתקווה .העבודה והמאבק
הוטלו על כתפי הנוער.
ההורים נשארו בבית ,ותושבי הגוש
ללא בית.
משה ניסנבוים

התקווה התנפצה כשהם לא
הופיעו שם .הם לא היו שם כי
העצרת לא תעצור להם את
החיים .רובם לא באו ,והתקווה
התפוגגה לרסיסים שקופים
שניתן לראות מבעדן את
הספונים ששהו בביתם עת
התרחשה מלחמה עם כאב עצום
על אופייה של מדינת ישראל.
הייתה רק קופסה שחורה
שנפתחה כל יום ב– 20:00והיא אשר
הורתה להם מה לעשות .הם האזינו
לה אבל הם ,הדוברים מתוכה ,לא
הקשיבו" .לא נאה" כך היא אמרה
להם כל פעם בצורה אחרת" ,לשהות
שם ולהיות קשורים עם חבר המוזרים
שמבצבצים מכל גבעה יישוב וכפר".
והצופים בה ,הסכיתו לדבריה ולא
יצאו לעזרת הנחשונים שנאבקו.
הם ישבו איש תחת גפנו ותחת
תאנתו ,לא ראו ולא שמעו .הם הביטו
במרקע ,האמינו לכל מילה חשבו
לעצמם ואמרו" :הלא ההוא שם
רואה הכול ושומע הכול ואנו לא .הוא
משכיל ויודע ואנו בורים ועמי ארצות.

בגיליון הבא בעז"ה תעלה לדיון השאלה :למרות ההוכחות החוזרות
ונשנות לאיוולת הבלתי מוסרית שנקראה תוכנית ההתנתקות ממשיך
ראש הממשלה להכריז כי זה לא ימנע ממנו את התוכנית הבאה .מה
אנו כבני נוער יכולים כבר היום לעשות כדי לשבש ולסכל את אותה
תוכנית? כיצד ניתן למנוע חזרה על אותן טעויות העבר כבר בהווה?

את דעתכם ניתן לשלוח לדוא"ל.m@myesha.org.il :
אורך המאמר עד  350מילים .נא לציין שם ,גיל ומקום מגורים.

לידידנו שלמה ועקנין קב”ט יש”ע
מזל טוב ,רוב שמחות ואושר בהכנס דולב לעול מצוות
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בית מועצת יש”ע

לאחר הגירוש בקיץ האחרון
עוסקת קבוצה של רבנים,
אישי ציבור ונציגים של
מועצת יש"ע בניסוח
עקרונות יסוד שנועדו לגבש
את תפיסת העולם האמונית
אידיאולוגית בעת הזאת.
במדור זה נברר את עמדתנו
ועקרונותינו ביחס למאבקנו
על שלמות העם והארץ.
בכל שבוע נלבן בע"ה נושא
אחד לעומקו תוך ראיית
מכלול הדברים .נשמח לקבל
את תגובות הציבור ,הערות
והארות למסמך המתגבש.

עקרונות

 מדינת ישראל ראשית
צמיחת גאולתנו ,היא המממשת
את הריבונות היהודית בארץ
ושאיפתנו שתממש את ערכי
התורה .אין אנו משלימים עם
חולשותיה ונאבק שמוסדותיה
ימלאו את ייעודם
 ההתיישבות היא מצוות
עשה פרטית וכללית והיא המסד
לריבונותנו על הארץ ולמימוש
תהליך הגאולה
 מתיישבי יש"ע הם שלוחי
העם ,החלוצים העוברים לפני
המחנה.
 אנו חלק מהעם אהבתנו לכלל
ולפרט אינה מותנית וחובתנו
לשמור על שלמותו ,להשתלב
בחברה ולהשפיע.
 גירוש יהודים מנחלתם
ומסירתם לאויב הוא פשע נורא
והחלטה לא לגיטימית.
 תפקידו של צה"ל  -מלחמת
מצווה להורשת הארץ והענקת
ביטחון לתושביה.
חובתנו להתגייס לצבא.
אל לה לממשלת ישראל לפגוע
בצה"ל ובתפקידו ולהשתמש
בצבא לגירוש יהודים חלילה.
 חובתנו להיאבק במטרה
לבטל ,לצמצם ,לעכב ולשבש את
תוכנית הגירוש.
 היעד  -שחיקת התמיכה
הפוליטית והציבורית בתוכנית
הגירוש.
 בעת מאבק בשטח
(במאחזים או יישובים) יתנהל
מאבק נחוש ותקיף להיאחז
בגופנו באדמתנו תוך הימנעות
מאלימות חלילה.
 חובתנו לפעול לשינוי
ארוך–טווח של התודעה בחברה
הישראלית לתמיכה בשלמות
הארץ ובצביונה היהודי .

נושא השבוע :צבא הגנה לישראל
צה"ל הינו אחד הכלים החשובים
ביותר למימוש ולהחלת הריבונות של
עם ישראל בארצו .משימתו העיקרית
של צה"ל היא לשמור על ריבונות עם
ישראל בארץ ,להלחם מלחמת מצווה של
"והורשתם אותה" ושל "עזרת ישראל
מיד צר" בהגנה על יושבי הארץ.
חוק צבא ההגנה לישראל מגדיר את
ייעוד הצבא" :להגן על קיומה של מדינת
ישראל שלמותה ,ריבונותה ,שלום תושביה
ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח החיים
התקין בה" .משימות אלו לא השתנו ,ואכן
רובן המוחלט של המשימות אותן מבצע
הצבא הן בגדר מלחמת מצווה .בנוסף לכך
משמש צה"ל ככור היתוך לחברה הישראלית
וכ"צבא העם" ומסמל בכך יותר מכל מוסד
שלטוני אחר את האחדות של כל חלקי
החברה בישראל .לפיכך פגיעה בצבא יש
בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה ובדבר
המאחד יותר מכל ,את העם לכל רבדיו.
תבענו בעבר ואנו תובעים היום
מממשלת ישראל לא להשתמש בצה"ל
לגירוש יהודים ולא לפגוע בתפקידו
המקורי .שימוש זה גורם לירידה חמורה
במוטיבציה לשרת בו ועקב כך פוגע
באחדות הצבא וביכולתו לבצע את
משימותיו ויעדיו.
אכן הגירוש בגוש קטיף וצפון השומרון
יצר ,לצערנו ,כפי שהתרענו ,נזק גדול ופגיעה
ביחסי הצבא עם הציונות הדתית ומתנגדי
הגירוש ,שאת השלכותיו אנו רק מתחילים
לראות בתקופה זו .כל מי ששלמות הצבא
יקרה לו חייב לפעול להוצאת הצבא מכל
משימה הנוגדת את ייעודו המקורי של צה"ל
ופוגעת באחדותו.
אנו מחזקים את מחויבותנו להתגייס
לצה"ל ואנו קשורים ומסורים בכל נימי
נפשנו למלא את תפקידו המקורי של
הצבא ,בכל מקום בו הוא מתבצע ,בגבולות,
במלחמה בטרור ובאימונים .אנו שוללים
כל פגיעה בחיילי צה"ל בקציניו ומפקדיו.
מחובתנו כפי שאכן נהוג במקומותינו לדאוג
לסייע ולתמוך בחיילים העושים לילות
כימים למען כולנו .
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בשבועות האחרונים אנו עדים ליותר ויותר אישי ציבור ועיתונאים ,בעיקר
כאלו המזוהים עם השמאל ,המביעים בגלוי את מסקנותיהם השליליות
מתהליך ההתנתקות .אנו מביאים כאן שלוש דוגמאות מתוך התבטאויות
רבות שנשמעו בימים האחרונים .אמנם מדובר בחכמה שלאחר מעשה ,אבל
נפתח כאן צוהר להתנגדות עמוקה ורחבת היקף לתוכניות עקירה נוספות.
חד–צדדית והרס היישובים היהודיים,
על המצב הביטחוני המסובך אליו
נקלענו“ :התאמתו אזהרותיהם של
מתנגדי ההתנתקות .היא לא הפחיתה
את עוצמת העימות ובעל–כורחנו אנו
נאלצים לשלוח את הצבא אל המקומות
שנטש .מבעד למבואותיה הפרוצים של
הרצועה הוברחו כמויות עצומות של
נשק ...גם השתפר כושרם המבצעי של
אנשי הטרור“.
דבריו של לונדון מקבלים משנה תוקף
לגבי גדר ההפרדה ביהודה ושומרון.
“הגדר“ ,מאבחן לונדון“ ,אינה מבטיחה
שקט :הקסאמים חולפים מעליה
ומחבלים מסוגלים לחתור מתחתיה“.
אפילו הפלשתינים ,לשם שינוי,
אשמים במצבם .לונדון מדגיש כי
הפלשתינים לא השתמשו בחירות
היחסית שלהם כדי לשפר את איכות
חייהם“ :השטח שבו שכנו היישובים
היהודיים  -כחמישית משטחה של
הרצועה ובו חממות שיכלו לשמש
לרווחתם של התושבים  -אינו מעובד.
דבר לא נבנה על ההריסות חוץ מאשר
מחנות אימונים למחבלים“ .

השדרן
אברי גלעד:
"הכתומים
צדקו"
יממה לאחר פיגוע הרצח והחטיפה
במוצב בכרם שלום ,התבטא שדרן
הרדיו ומגיש הטלוויזיה אברי גלעד נגד
תוכנית ההתנתקות ,שבוצעה לדבריו
באופן "גחמני" והחריפה את המצב
הביטחוני.
גלעד ,המזוהה עם השמאל והביע
לא אחת את תמיכתו בהתנתקות,
אמר את הדברים בתוכנית "המילה
האחרונה" בגלי צה"ל לעמיתו אורי
אורבך“ :מבחינה פרקטית ,פרגמטית
וראיית המצב כפי שהוא ,הכתומים
צדקו .ההתנתקות הייתה צעד שתוכנן
על–ידי אדם קצר–רואי ,שהעמיד
בראייתו קצרת–הרואי לא פעם אסונות
על העם“.
גלעד הוסיף כי “המהלך תוכנן
ברישול ,באופן גחמני ,ונסמך על–כך
שחלקים גדולים בציבור תמכו בו
מבחינה אידיאולוגית כללית .לכן ניתן
היה להעלים את כל הכשלים העמוקים,
החמורים והבלתי נסבלים שהיו בו“.
עוד פנה גלעד לחבריו מהשמאל
ואמר כי יש לבחון היטב את השלכותיה
ותוצאותיה של תוכנית נסיגה נוספת:
“אני מקווה שאותו ציבור ,שהפך את
ההתנתקות לדגל כחול לנופף בו ,כאשר
תגיע תוכנית ההתכנסות ישים לב יותר
לפרטים ויוודא שאם תוכנית כזאת
תתבצע  -היא תתבצע באופן שיבטיח
שמשהו ממה שהיא מבטיחה יתקיים
ולא רק החרפה של המצב בגבולות
בלתי אפשריים“ .

עופר שלח:
"שום נסיגה
ושום גדר לא
ייצרו ביטחון
מוחלט"
במאמר נוסף ב– YNETיוצא
העיתונאי עופר שלח בחריפות נגד
שיטת הנסיגות החד–צדדיות“ .ההתקפה
בכרם שלום כונתה על–ידי הפלשתינים
‘מבצע האשליה הנעלמת‘ .התעמולה
הפלשתינית התכוונה למשהו אחר ,אבל
כדאי גם לישראלים להרהר בשם הזה“,
כותב שלח“ ,בהרבה מובנים זו המציאות
שתהיה כאן גם אחרי שכל האשליות
שמוכר לנו השלטון כבר שלוש שנים -
התכנסות ,גדר הפרדה ,אנחנו כאן והם
שם  -ייעלמו מן השטח“.
שלח ,עיתונאי ותיק ומוערך ומחבר
הספר “בומרנג“ ,קובע כי קונספציית
הגדר לא תורמת לביטחון“ :ככה ייראו
הפיגועים ביום שאחרי הנסיגה והגדר
(המאמר נכתב ביום הפיגוע בכרם
שלום) .זה מה שיהיה כאן  -אין שליטה
בשטח שאתה לא נמצא בו .שום נסיגה
ושום גדר לא ייצרו ביטחון מוחלט“ .

ירון לונדון:
"הנבואות
השחורות
התאמתו"
גם הפובליציסט ומגיש הטלוויזיה
ירון לונדון לא הסתיר את אכזבתו
מתהליך ההתנתקות ,בעקבות מטחי
הקסאמים על מערב הנגב והפיגוע
הקשה בכרם שלום.
במאמר באתר החדשות  YNETקונן
לונדון ,שרק לפני פחות משנה דיבר
בלהט על יתרונותיה של היפרדות
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