חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אהרן רוקח האדמו"ר מבעלז

ארץ ישראל לכתחילה

ר

בי אהרן רוקח האדמו“ר מבעלז נולד
בשנת  1880לרב יששכר דב רוקח ונפטר
בשבוע זה לפני  49שנים ,בכ“א אב תשי“ז
( .)1957הוא היה לאדמו“ר הרביעי בשושלת
בעלז שמקורה בגליציה המזרחית.
הרב אהרן רוקח איבד את כל משפחתו
בשואה ,ובשנת  1943חולץ מגטו בוכניה ,ליד
קרקוב ,תמורת ממון רב ,יחד עם
אחיו מרדכי ,הרב מבילגוריי ,אביו
של האדמו“ר הנוכחי יששכר דב
רוקח .הם הגיעו להונגריה ,ומשם,
ב־ 1944לארץ ישראל .האדמו“ר
התיישב בתל אביב והקים מחדש
את חסידות בעלז בארץ ישראל.
סיפור עלייתם היה רצוף מאבקים
רבים והתבצע הודות לתרומות
כספיות רבות מחסידי בעלז
בארץ ישראל ,שוויץ והונגריה
שהצליחו בסופו של דבר לחלץ את רבם מגטו
בוכניה בעזרתו של קצין בולשת הונגרי.
תקופה קצרה לפני עלייתם לארץ ישראל
דרש הרב מרדכי  -אחיו של האדמו“ר דרשה
“בהסכמת ובשליחות אחיו באולם הגדול דקהל
יראים בודפשט“ דרשת פרידה שנועדה לזרז
אותם לעלות לארץ ולעודד אותם כי מצבם של
היהודים יתהפך לטובה .באותה דרשה מבטיח
האח כי הרבי מבעלז “לא במנוסה הולך ולא

ארץ ישראל  -תמיד מתנה
לקב“ה .ארץ ישראל מקרבת לקב“ה .ארץ
הקודש!
נשאלת השאלה :אם איננו מקבלים דברים
אלה בחינם אלא על ידי ייסורים ,מדוע
מכנה אותם ר‘ שמעון בן יוחאי :מתנות
(ולא דברים טובים ,למשל) .הרי אנו
משלמים עבורן ביוקר רב! משיב על כך
הרב חרל“פ זצ“ל :מדובר בדברים כל כך
יקרים ,שאין להם שום מחיר .כמה שלא
נשלם עבורם הם תמיד נשארים בגדר
מתנה .ארץ ישראל היא תמיד מתנה ,מתנה
אדירה ,גם אם היא דורשת הרבה ייסורים
כדי לקנות אותה .

המשך מעמ' השער

היישוב :דתי�תורני
הקהילה�160 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�128מ"ר�בנוי�+
�89מ"ר�מעטפת

היישוב :דתי�תורני
הקהילה�150 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�109מ"ר�בנוי�+
�63מ"ר�מעטפת

�830,000ש"ח

0

�700,00ש"ח

*�המחירים�צמודים�למדד

קרית�נטפים

0

מבצע

שנה�משכנתא
על�חשבוננו

היישוב :דתי�קהילתי
הקהילה�100 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�111מ"ר�בנוי�+
�73מ"ר�מעטפת

מפגישה אותנו עם רוחניות ,מעוררת
אותנו לפנות לקב“ה ,להתפלל אליו,
להיות קרובים אליו .ארץ הקודש!
“אֶֶרץ אֲׁשֶ ר ד‘ אֱ–ֹלהֶיָך ּדֵֹרׁש אֹתָּהָּ ,תמִיד
עֵינ ֵי ד‘ אֱ–ֹלהֶיָך ּבָּה ,מֵֵרׁשִ ית הַּׁשָנ ָה וְעַד
ַאחֲִרית ׁשָנ ָה“.
“רבי שמעון בן יוחאי אומר :שלוש מתנות
טובות נתן הקב“ה לישראל וכולן לא נתנן
אלא על ידי ייסורים .אלו הן :תורה וארץ
ישראל והעולם הבא“ (ברכות ה‘).
מתנות טובות  -הטוב שבהן זוהי הקדושה.
שהן מפגישות עם קדושה ומקרבות

ביישוב עלי

 10דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל
ו– 30דק’ מירושלים

על הפרשה עקב

נותרו עדיין מס’ בתים לאיכלוס בחודשי הקיץ
לפרטים ותיאום סיור ,צרו קשר :ליאור 0524-201400 :קורין0524-398010 :

�703,00ש"ח

יקיר

קרני�שומרון

7

�669,53ש"ח

0

�668,39ש"ח

בתי�אמנה�,חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות�,מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית�,סביבת�מגורים�מעולה�,מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור�.בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם�.טלפנו�אלינו�לאמנה.

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

שרות
זמין
של�אנשי
מקצוע

10

מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

˘¯ÂÊ ˙Â

·˙È
‡‰Ó

‡‰

ÂÏ˘ ‰Ó

מ ר כ ז � מ י ד ע � א מ נ ה 1�800�260�240 :
מענה
טלפוני
מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

היישוב :דתי�קהילתי
הקהילה�220 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�108מ"ר�בנוי�+
�76מ"ר�מעטפת

היישוב :עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית
הקהילה�1300 :משפחות
הבית :דו�משפחתי�צומח
�100עד��165מ"ר

חמ"ל יש"ע
למען הצפון

הקדמה מאת ח”כ נתן שרנסקי
וכתוביות בארבע שפות :עברית ,אנגלית ,צרפתית ורוסיתּת

בעקבות המלחמה בצפון הארץ ,פתחה מועצת יש"ע את

האלבום
ּ
במלאת שנה לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון ,לפניך

במטרה לחזק את העורף בכל דרך אפשרית ,להקל על תושבי הצפון שנשארו
בביתם ולדאוג לאלו שנאלצו לנדוד.
המטה שולח לצפון ולמוקדים בשאר הארץ ,מזון ,מוצרי תינוקות ותרופות ,וכן
מתנדבים לסייע לקשישים ,לכוחות החילוץ והרפואה והפעלות לילדים.
במקביל פועלת מחלקה מיוחדת בשיתוף "אורות החסד" הדואגת לאירוח משפחות
במוסדות ובבתים פרטיים.
ההצלחה ב"ה גדולה ועד היום ,טופלו כמה אלפי פניות.

מירי צחי  -צלמת השבועון “מקור ראשון” לוותה במשך חודשים את האנשים ,אוהבי הארץ אשר הובילו את המאבק.
מירי תיעדה בעין המצלמה את המראות ,ההפגנות ,הגירוש ,ההרס ,הכאב והתקווה.
אנו מביאים בפניכם הוצאה איכותית ומהודרת המתעדת את אירועי השנה שחלפה ומנציחה את אשר לא ניתן לשכוח.
כתוביות :דיקלה גל–עד 276 .עמ’ .כ– 500תמונות 265/285 .מ”מ.

Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав

קָטִיף תשעה ימים באב

אנו זקוקים לעזרתכם!
משפחות המעוניינות לארח או לתרום מוצרי מזון ותינוקות
ומתנדבים המעוניינים לסייע נא לפנות לחמ"ל יש"ע

המחיר ₪130 :במקום  .₪169הנחות מיוחדות לרכישה מרוכזת לוועדי עובדים ולמוסדות.

להשיג במכירה מוקדמת בטל’ 03-6277774
בהוצאת:

בשיתוף שילה  ברכץ בית אל

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות

02-6211999
11

ואירועים ,למוסדות חינוך ולעמותות

בבניין בית המקדש
הראשון .תפוצת
הארז הייתה רחבה
מאד ואף הגיעה,
בתקופה הרומית
המאוחרת ,ליטבתה
אשר בנגב הדרומי,
שם נמצא ארון
קבורה העשוי מעץ
ארז .ממערב להרי הלבנון הנישאים נמצא
החוף אשר בתקופות קדומות שימש את
יורדי הים המקצועיים שבאגן הים התיכון -
הפיניקים  -הצידונים .מול הלבנון ישנו רכס
גדול הנקרא "מול הלבנון" ממזרח לרכס
זה נמצא אגן רחב מימדים של דמשק .עליו
נכתב בשיר השירים" :כמגדל הלבנון צופה
פני דמשק".
בין "מול הלבנון" להרי הלבנון ישנה
בקעה גדולה המכונה "בקעת הלבנון" ,שם
נמצא 'בעל גד' אשר משמש כנקודת ציון
צפונית בכנען ,אותה כובש יהושע " -ו ְ ֵאּלֶה
ַמ ְלכ ֵי הָאֶָרץ ֲאׁשֶר הִּכָה י ְהֹו ֻׁש ַע ּובְנ ֵי יִׂשְָראֵל,
ְּב ֵעבֶר הַּי ְַרּדֵן יָּמָהִ ,מ ַּבעַל ּג ָד ְּבבְִקעַת הַ ְּלבָנֹון,
וְעַד–הָהָר הֶ ָחלָק הָעֹלֶה ֵׂשעִיָרה; וַּיִּתְנ ָּה י ְהֹו ֻׁש ַע
חלְֹקתָם" (יהושע י"ב
ְל ִׁש ְבטֵי יִׂשְָראֵל ,י ְֻרּׁשָה ְּ -כ ַמ ְ
ז') .בהמשך לתיאור מיקומו של 'בעל גד'
ישנו עוד ציון מקום למקום והוא" :וְהָאֶָרץ

כ"ג  -כ"ד).

ממשיכים לקלוט משפחות

חמ"ל יש"ע למען תושבי הצפון

*עד��1500ש"ח�בחודש
�)כפוף�לתקנון�החברה(

"ו

ִיִרׁשְ ּתֶם ּגֹוי ִםּ ,גְֹדלִים ו ַ ֲע ֻצמִים
ִמּכֶםּ .כָל–הַּמָקֹום ,אֲׁשֶ ר ּתְִדֹרְך
ּכַף–ַרג ְ ְלכ ֶם ּבֹו ָ -לכ ֶם יִהְי ֶה:
מִן–הַּמְִדּבָר וְהַ ְּלבָנֹון מִן–הַּנָהָר נ ְהַר–ּפְָרת,
לכ ֶם( “.דברים י"א,
וְעַד הַּי ָם הָ ַאחֲרֹון  -יִהְי ֶהּ ,גְ ֻב ְ

מאות תמונות
הנוגעות בנימי הנשמה

השומרון
ו·˙‰Ó‡†È
גאים�להציג:

פדואל

סיפורו של מקום כבוד הלבנון

(הראי"ה קוק ,אורות י"ג)

הופיע!
רבבה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

חי ִל   .צילום פלאש 90
ח ַלעֲׂשֹות ָ
הּנ ֹתֵ ן לְָך ּכ ֹ ַ
וְזָכְַרּתָ אֶת ה' אֱֹלקיָך ּכִי הּוא ַ

בחיפזון רץ ונמהר כאילו רוצה לנוס ולנסוע מכאן
רק שאיפתו ותשוקתו לעלות לארץ הקודש...
לעלות לעיר ה‘ שמה לעורר רחמים ורצון על הכלל
כולו ...האדמו“ר איננו יוצא אלא לעלות לארץ
ישראל .אילו היו עיניו נשואות למצוא מנוחה
ולהיטיב מעמדו ומצבו היה יוצא לארצות הברית
או למדינות אחרות ,שהרי אין ארץ ישראל נקנית
אלא בייסורים“...
הרב יששכר טייכטל ,בעל “אם הבנים שמחה“,
שהיה חלק מחסידות בעלז ועבר שינוי בתפיסתו
את ארץ ישראל ומהלך הגאולה ,העביר באותה
תקופה ביקורת על התנהלותו של
האדמו“ר ,כיוון שלא עלה יחד עם
חסידיו לאחר שהכין אותם רוחנית
למהלך הציוני .בהתכתבות בינו
לבין אחיו של האדמו“ר כתב לו
הרב כי האדמו“ר נועד להיות
ראש גשר שיכין את הקרקע
לעלייתה של החסידות כולה ושם
הוא כותב לו בשמו של האדמו“ר,
כי הוא מקבל את ההנחה הציונית
דתית של “התעוררות מלמטה“,
כלומר יוזמה עצמית לאומית צריכה לבוא קודם
לגאולה הנסית.
האדמו“ר אהרן רוקח נודע כממעט לאכול
ומידה זו הפכה לסמלו עם הזמן .הוא טען כי
ניתן לעבוד את ה‘ עבודה נעלה יותר על ידי
אי אכילה ,למרות שהעבודה שנעשית תוך כדי
אכילה נעלה יותר ,מכיוון שניתן לא לאכול
זמן רב יותר .תכונה נוספת הייתה חוסר יכולתו
לשמוע רע על שום יהודי ומספרים שעל כל רכב

שהיה נוסע בשבת היה קורא “מזל טוב ,מזל
טוב“ שהרי בוודאי הוא נוסע עם יולדת לבית
החולים.
רבי אהרן רוקח תמך באיחוד המפלגות
הדתיות בבחירות לכנסת הראשונה .כשאחד
מחסידיו אמר שהתאחדו יהודים וגויים ביחד

(וכוונתו ב“גויים“ הייתה לדתיים–לאומיים),
נזדעזע והורה לו ליטול את ידיו שלוש פעמים,
ולחזור ולומר שיהודים עם יהודים התאחדו.
מספר פעמים ציווהו ליטול את ידיו ולומר את
הדברים כראוי ,ולבסוף הזהירו שלא לומר שוב
את דבריו הקודמים .

כשיש מלחמה
מתעורר כוחו של המשיח
הרשעים נכחדים מהעולם
והעולם מתבשם

גליון  | 9אב תשס"ו |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

אומר הרמב"ן " -שאתם חייבים
לכובשו ולאבד משם העמים"...
בזמן שחיילי צה"ל מוסרים את נפשם
ונלחמים בדרום לבנון נעלה מספר
הסברים גיאוגרפים והיסטוריים על חבל
ארץ זה.
הלבנון הוא שמו של הגוש ההררי
הנמצא מצפון להרי הגליל  -בין נהר
הליטני בדרום ,לנהר אל כביר בצפון.
הר הלבנון נמצא ממזרח לרצועת החוף
וממערב להרי "מול הלבנון".
הרי הלבנון נישאים לגובה של עד
כ– 3000מטר והם משופעים במשקעים
 גשמים רבים ושלגים .בשל התנאיםהטבעיים המעולים נחשב הלבנון כאזור
מיוער ,אשר בתקופות הקדומות סיפק
עצי בניין לכל מדינות הים התיכון .העץ
המפורסם ביותר ,שעד היום מתנוסס
על דגלה של לבנון ,הוא הארז .הארז
נחשב לעץ בניין איכותי ושימש ,כידוע,
כחומר גלם שסופק ע"י חירם מלך צור,

הרב חיים דרוקמן שליט"א  -ראש ישיבות בני עקיבא

ארץ ישראל  -תמיד מתנה

ב

פרשה שלנו מביאה
התורה שלושה פסוקים
שמבררים את ייחודה של
ארץ ישראלּ“ .כִי הָאֶָרץ
ׁשּמָה לְִרׁשְ ּתָּהֹ ,לא כְאֶֶרץ
אֲׁשֶ ר ַאּתָה בָא ָ
ִמצְַרי ִם הִוא אֲׁשֶ ר יְצָאתֶם ִמּׁשָם  -אֲׁשֶ ר
ּתִז ְַרע אֶת ז ְַרעֲָך וְהִׁשְִקי ָת בְַרג ְלְָך ְּכג ַן
ׁשּמָה
הַּי ָָרק .וְהָאֶָרץ אֲׁשֶ ר ַאּתֶם עֹבְִרים ָ
לְִרׁשְ ּתָּה  -אֶֶרץ הִָרים ּובְָקעֹתִ ,ל ְמטַר
ּׁש ַמי ִם ּתִׁשְ ּתֶה ָּמי ִם .אֶֶרץ אֲׁשֶ ר ד‘ אֱ–
הַ ָ
ֹלֶקיָך ּדֵֹרׁש אֹתָּהָּ ,תמִיד עֵינ ֵי ד‘ אֱ–ֹלֶקיָך
ּבָּה ,מֵֵרׁשִ ית הַּׁשָנ ָה וְעַד ַאחֲִרית ׁשָנ ָה“
(דברים י"א ,י‘  -י“ב).

התורה מעמידה זו מול זו :הארץ “אשר
יצאתם משם“  -מצרים ,לעומת “הארץ
אשר אתם עוברים שמה לרשתה“ -
ארץ ישראל.
ומה ההבדל ביניהן? במצרים “תזרע
את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק“;
יש צורך לחפור תעלות מהנילוס כדי
להשקות “ -צריך אתה לנדוד משנתך
ולעמול ,ונמוך שותה ולא הגבוה (כי
המים באופן טבעי יורדים למקום נמוך),
ואתה (בעבודתך) מעלה המים מן הנמוך
לגבוה“ (רש“י) .בארץ ישראל ,לעומת

זאת“ ,למטר השמים תשתה מים“ -
“אתה ישן על מיטתך והקב“ה משקה
נמוך וגבוה ,גלוי ושאינו גלוי כאחת“
(רש“י).
התיאור של רש“י נשמע מאד אידילי,
כאילו שלפני שהולכים לישון מכוונים
איזה שעון שמפעיל ממטרה של גשם
מתי שרוצים .האם זוהי המציאות?! הרי
כל חקלאי היה בוודאי מעדיף לעבוד
קשה ,אבל להיות בטוח שיהיה לו לחם,
ולא להיות תלוי בגשמים שמי יודע
מתי יהיו ,ואולי תהיה זאת שנת בצורת.
במה איפוא הטוב של ארץ ישראל?
התשובה היא :למטר השמים תשתה
מים .בארץ ישראל קיימת תלות ישירה
בקב“ה .המציאות הטבעית של ארץ
ישראל מעוררת לתפילה ומקרבת
לקב“ה.
חקלאי בארץ ישראל ,גם מי שמכריז
על עצמו שאיננו מתפלל אף פעם -
כמה הוא מתפלל לגשם.
הגשם  -מלשון גשמיות ,בארץ ישראל
הוא רוח “ -משיב הרוח ומוריד הגשם“.
המציאות הגשמית של ארץ ישראל

ה

התעסוקה וללימודים במרכז
הארץ.
בנופי נחמיה ,יש כ– 20ילדים,
בגילאי  ,0 - 5שמבלים את זמנם
במשפחתון שהוקם במקום,
במשחקיה מאובזרת ובשני גני
השעשועים.
שאר השירותים הקהילתיים
ניתנים ברחלים ובאריאל.
בואו וקחו חלק גם אתם בפיתוח
ובהקמת נופי נחמיה.

יישוב נופי נחמיה בנוי
על שלוחה הצופה
לכיוון צפון בנימין
וממוקם על הכביש היוצא
מאריאל מזרחה ,בסמיכות
למכללת יהודה ושומרון.
נופי נחמיה מונה כיום כ–20
משפחות ונקרא על שם נחמיה
בן יהודה ז"ל ,בעליה של חברת
"מנופי בן יהודה"  -אשר
נמנה על גדולי המסייעים
להתיישבות ביהודה ושומרון
 וזכה לכינוי "המנוף שלההתיישבות".
הגרעין הראשוני החל את דרכו
עם שלוש משפחות ,יוצאות חבר

העמים ,שעלו ארצה כ– 10שנים
לפני כן במסגרת פרויקט נעל"ה.
המשפחות נטלו על עצמן את
המשימה של הקמת
היישוב והדאגה
לפיתוחו ,ואכן
מאמציהם נשאו
ונושאים פרי.
תוך זמן קצר
הצטרפו משפחות
צעירות נוספות,
בעיקר מבני
ההתיישבות ביהודה
ושומרון והמקום
קיבל אופי של יישוב.
הוקמו ועדות ,נבחרה

הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל
 ,02-9973875יוני052-4295344 :
shilo_b@ 017.net.il
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שבת
כניסות
יציאות

ירושלים
18:52
20:04

שכם
18:57
20:05

תל אביב חיפה
18:59
19:08
20:08
20:07

הַּגִ ְבלִי ,וְכ ָל–הַ ְּלבָנֹון מִז ְַרח הַּׁשֶ מֶׁשִ ,מ ַּבעַל ּג ָד,
ַּתחַת הַר–חְֶרמֹון  -עַד ,לְבֹוא ֲחמָת.
ה') התיאור "מתחת לחרמון" תואם את
התיאור של בעל גד בבקעת הלבנון.
על פי המקרא נחשב כל השטח אשר
מדרום לליטני כשטח בנחלתו של שבט
אשר" :וְׁשָב הַּגְבּול הָָרמָה ,וְעַד–עִיר ִמ ְבצַר–צֹר;
וְׁשָב הַּגְבּול ֹחסָה ,ויהיו ֹת ְצ ֹאתָיו הַּיָּמָה ֵמ ֶחבֶל
ַאכ ְז ִיבָה( ".יהושע י"ט כ"ד  -כ"ט) .מאוחר יותר
נחשבה נחלתו של שבט אשר ,במובן
הפוליטי ,למדינת לבנון החל מהסכם
"סייקס פיקו" בין הצרפתים והבריטים
בדבר חלוקתה של האימפריה העותמנית
המובסת.
מקובל שהגבול בצפון מגיע לקו של צור.
את מבצר צור אנו פוגשים כנקודה הצפונית
ביותר אשר ממנה מתחיל יואב את
המפקד ,שהביא למורת רוח בקרב ההנהגה
(יהושע י"ג,

מבט להתיישבות נופי נחמיה | מיקום ואווירה

המשך בעמ' 11

חברון
19:06
20:05

הרוחנית" :וַּיָבֹאּוִ ,מ ְבצַר–צֹר ,וְכ ָל–עֵָרי
הַ ִחּו ִי ,וְהַּכְנ ַעֲנ ִי; וַּיֵצְאּו אֶל–נ ֶג ֶב י ְהּודָהְּ ,באֵר
ׁשבַע( ".שמואל ב' כ"ד ,ז').
ָ
גם בתקופה הרומית המאוחרת אזור
הגליל הצפוני (עד הליטני) נחשב כיחידה
מנהלית אחת יחד עם ערי הגליל .ערי
הגליל נכללו בתחומה של צור ,חלקן היו
ערים יהודיות כגון :בצת ,חנותה ,יוקרת
ועוד...
לפני קום המדינה תכנן שמחה
בלאס (ממתכנני המוביל הארצי,
ממציא הטפטפות ויוזם הקידוחים
בערבה) להוביל חלק ממי הליטני אל
הנגב במסגרת פרויקט מים ארצי .גם
ההסתדרות הציונית ראתה בשטח
שמדרום לליטני כחלק משטחה המיועד
של מדינת ישראל ולכן הגישה את
התכנית למדינה יהודית ,לפני האומות
המאוחדות ,כשהליטני משמש כגבול
הצפון מערבי של המדינה.
היום  -כשבנינו ,אחינו וחברינו
נלחמים על כבוד האומה באדמת לבנון
אנו נושאים תפילה שמתוך מלחמה זו
נזכה ל":וישבר ה' את ארזי הלבנון" (תהילים
כ"ט ,ה') ומתוך כך "כבוד הלבנון אלייך
יבוא" (ישעיה ס' ,י"ג) .

באר–שבע
18:58
20:05
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מרכז מידע אמנה:
1-800-260-240

מזכירות ,והיישוב צועד קדימה
ומתקדם.
בשל מיקומו הייחודי והאופי של
נופי נחמיה הביקוש גדול וועדת
הקליטה שמחה לקבל כל משפחה
דתית מכל סוג וגוון ,כאשר הדרישה
היחידה מכל משפחה היא לקחת
חלק בהקמת היישוב; ליטול חלק
בוועדות ,בפרויקטים ,ולסייע
למקום בשלבי הקמתו.
גישה זו הובילה לתוצאה הנוכחית,
נופי נחמיה הוא יישוב מגוון
ופתוח מאוד .התושבים עוסקים
במקצועות שונים והקרבה לכביש
חוצה שומרון ולמכללת אריאל
מאפשרת נגישות מירבית לאזורי

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
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052-8908521
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

החטיבה להתיישבות
למען ההתיישבות
ראשי יש“ע שמעו מגרביץ על יעדי
החטיבה ,למדו את הקשיים העומדים
בדרכה ,והציגו בפניו את תמונת המצב
ביישובי יש“ע המשתקפת בנתוני קליטה,
אכלוס ,רוח היישובים והתחושה הכללית
בציבור המתיישבים.
גרביץ סיפר לנוכחים בפגישה כי
החטיבה להתיישבות  -המהווה למעשה
את הזרוע הביצועית של הממשלה לטיפול
בהתיישבות הכפרית בפריפריה :הנגב
והגליל ,הגולן ויש“ע  -מכינה בימים
אלו תוכנית פעולה לחיזוק היישובים
כנגד הניסיונות לפגוע במעמד החטיבה
להתיישבות ובתקציביה ,וכנגד הרוח
הכללית המבקשת להחליש ולפגוע
ביישובי יש“ע .

ראשי מועצת יש“ע נפגשו בשבוע
שעבר עם יושב הראש הנכנס של החטיבה
להתיישבות בסוכנות היהודית ,שלמה
גרביץ ,שמחליף בתפקידו את אברהם
דובדבני ועם המנכ“ל החדש עופר לאופמן
המחליף את שלמה בן אליהו.
גרביץ ,לשעבר יו“ר הקק“ל ,נחשב
לידיד ההתיישבות זה שנים ארוכות ,ומוכר
כאדם ערכי ורב–פעלים ,המכיר את צרכי
ההתיישבות בכלל וההתיישבות ביש“ע
בפרט“ .על כתפיך מוטל התפקיד החשוב
של ביצור ההתיישבות כערך וכאידיאל
בתקופה של התנערות מערכים“ ,אמרו
ראשי יש“ע לגרביץ ,ובירכו אותו באיחולי
הצלחה בתפקיד המשמעותי.

מפקד מחוז ש"י:

המשטרה טעתה בעמונה
נדונו בין היתר הלקחים שהפיקה המשטרה
מהאירועים הטראומתיים בעמונה“ .למדנו
שיש לנהל אירועים בצורה אחרת“ ,אמר
ניצב יצחק“ ,המודל של בית שפירא
בחברון צריך להיות מודל לפתרון
סכסוכים ,צריך לעמוד בקשר עם הנהגת
המתיישבים ולשאוף להידברות במקום
עימותים“ .ראשי יש“ע בלו על התנהלות
המשטרה באירועים ודרשו מצמרת המחוז
להתרכז בעבודת שיטור קלאסית ,כגון
טיפול ומניעת פשיעה וטיפול בנושא
תאונות הדרכים ,במקום לעסוק ב“עבודות
פוליטיות שאין לציבור עניין בהן“ .

“אני מודה שנעשו טעויות על–ידי
המשטרה בעמונה“ ,אמר מפקד מחוז ש“י
במשטרה ניצב ישראל יצחק בפגישתו עם
ראשי מועצת יש“ע.
הפגישה ,שנערכה באווירה טעונה,
התקיימה על רקע טענות רבות מצד
תושבי יש“ע על ההתנהגות הברוטאלית
של המשטרה כלפי תושבים .זאת בין היתר
עקב האירוע האלים ביצהר ,במהלכו נפגע
רב היישוב הרב דוד דודקביץ‘ על–ידי
שוטרי יס“מ שהגיעו למקום.
בפגישה ,בה נכחו ראשי מועצת יש“ע
והנהלת מחוז יהודה ושומרון במשטרה,

יש"עמדה

חדשות ישע

מבט של הנוער
לא כתומים  -ממש לא עובדים
אצל אולמרט .זו המלחמה של
מדינת ישראל ,של העם היהודי,
של תושבי שילה ,כרמיאל ואילת.
גם אם ראש הממשלה מתוך
זחיחות דעת ,אטימות או אפילו
שטות של רגע יורה בגבם של
החיילים ,מודיע שימשיך להחמיר
את מצבה הביטחוני של מדינת
ישראל ,וזורע בכך פירוד ומבוכה
בימים של התלכדות וסולידאריות
 לנו אסור לאבד לא את הצפון,לא את המצפון ולא את המצפן.
כולנו חיילים של עם ישראל,
כולנו מתגייסים להגן על העם
והארץ.

לא לאבד
את הצפון ואת המצפון


ראש הממשלה ,באמירה
מקוממת וחסרת אחריות,
הצליח לפגוע ברבים
מהלוחמים ,בני משפחותיהם
ואחדות הציבור כולו" .ניצחון
ישראל בלבנון ייתן תנופה
חדשה לישראל כדי לסיים
את ההיפרדות מהפלסטינים
על ידי פינוי רוב היישובים
באזור יהודה ושומרון"  -אמר
אולמרט והצית תבערה בציבור
המוכה והפגוע ממילא.
זה אכן מקומם ,אבל האמת
היא שהמלחמה בלבנון היא לא
המלחמה של אולמרט ,והניצחון
בעזרת ה' הוא לא הניצחון של
אולמרט ,וגם החיילים כתומים או

דברים רבים הולכים ומתבררים
בעת הזאת .אמיתות רבות
מתנפצות ,נחשפות ,מתחלפות,
מתפצלות ,מתאדות או
מתבססות.
"רבן גמליאל אומר :דור שבן דוד
בא  -בית הוועד יהיה לזנות ,הגליל
ייחרב ,ואנשי הגליל יסובבו מעיר
לעיר ולא יחוננו ,וחוכמת סופרים
תיסרח ,ויראי חטא ימאסו ,פני
הדור כפני הכלב ,והאמת נעדרת,
וסר מרע משתולל" (מסכת דרך
ארץ זוטא ,פרק עשירי)
יש דברים שקשה היה להבינם,
וכעת הם מקבלים משמעות .

מבט לבירור תורני אידיאולוגי

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.

נושא השבוע:
המאבק על התודעה הכללית

האם יש מקום לאמירה "אמרנו לכם"
כשהאמת מתבררת לכל? האם אין בכך
משום קנטרנות וחוסר הזדהות? האם
התזמון צריך להיות תוך כדי הלחימה?
יאיר לשם | בן שמונה עשרה | ישיבת דרכי נועם פתח תקווה

חנה אושרי | בת שש עשרה | אולפנת אמנה כפר סבא

מתוך אחריות

דבר שאינו נשמע

המלחמה הקשה בלבנון ובעזה
מוכיחה לכולם את מה שאמרנו כבר
מזמן .המדיניות המתרפסת של
ממשלות ישראל ככלל וההתנתקות
בפרט גרמו לחיזוק הטרור ואובדן
ההרתעה הישראלית.
ניתן לשמוע כיום אפילו אנשי
שמאל מובהקים שמכים על חטא
ומביעים התנגדות לנסיגות נוספות.
לכאורה נראה שהציבור הבין את
צדקת דרכנו .אך בל נשגה בחזיונות.
אין הדבר אומר שלאחר המלחמה דעת
הקהל לא תחזור לקדמותה .לצערנו
עם ישראל לוקה בזיכרון קצר מאוד.
זו לא המהלומה הראשונה שנוחתת
על עמנו לאור טעויותיו ,וגם בעבר
חזרו על שגיאות אלה לאחר זמן מה.
חיזוק לחששות אלה סיפק לנו ראש
הממשלה אולמרט כשחשף לפני
כשבוע וחצי בעזות פנים את אחת
ממטרותיו למלחמה (ע"ע "התכנסות").
לכן ,דווקא בימים קשים אלה כשעם
ישראל שרוי במלחמה ,עלינו להחדיר בו

את ההבנה שההתנתקות וההתרפסות
היו טעות ,וחשוב מכך ,שההתכנסות
תהיה טעות גדולה הרבה יותר אשר
תביא את הקטיושות והקסאמים להוד
השרון ותל אביב .יש להכות בברזל
כשהוא חם .לא מתוך קנטרנות
או רצון להשיב את כבודנו הרמוס
חלילה ,אלא בבחינת "הוכח תוכיח
את עמיתך" .מתוך אחריות כלפי
העם והארץ ובמטרה לבטל את
גזרת ההתכנסות ,ולמנוע את המצב
האבסורדי שבו צה"ל יחריב את בתיהם
ויגרש את משפחותיהם של טובי
לוחמיו שנפלו בשורותיו בשבועות
האחרונים.
עם זאת ,חשוב שהמסר שנעביר
לאומה בנקודת מבחן זו יחזק אותה
ולא יחליש .עליו להיות מועבר בצורה
רצינית ,מבוקרת ,שקולה ,ועם הרבה
טאקט .יש להימנע מאמירות חמומות
מח ושימוש בפרובוקציות זולות אשר
בנוסף לכך שלא יעבירו את המסר,
יפגעו במורל הלאומי ובאחדות העם
דווקא כעת שאנו זקוקים להם יותר
מכל.
לא נצעק על כל במה "אמרנו
לכם" אלא נסביר בנועם וברגישות
את הסיבות והטעויות שהביא למצב
הנוכחי וכיצד לא לחזור עליהן .עלינו
לחשוב בצורה אחראית על טובתו של
כל עם ישראל ולא להיות קטנוניים
בתקווה שנזכה לצאת חזקים ומוארים
מהרגעים החשוכים שאנו שרויים
בהם כעת ולעמוד בניסיונות הרבים
שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו.
יאיר לשם

המועצה האזורית
מטה בנימין
אבלה וכואבת עם משפחת
גרינפלד ממעלה מכמש
על נפילתו באירוע בכפר גלעדי של

סמ"ר יהודה ברוך גרינפלד הי"ד
בבניין הארץ ננוחם

רבים מאיתנו מרגישים צורך להגיד
"אמרנו לכם" .אכן ,קיים תסכול
מהמצב העכשווי ,ובפרט מהתחושה
שהכול היה יכול להימנע  אילו היו
מתייחסים לתחזיותינו.
אבל לדעתי ,זוהי לא הדרך הנכונה
בה יש לנהוג כשרוצים להשפיע
באמת .ניקח דוגמא מחיי היומיום,
כשאמא אומרת לילדה הקטן לא
לגעת בתנור בעודו חם ,אך הילד
מתעקש ,נוגע ומקבל כוויה  -האם
אימו תגער בו? הרי לא יעזרו דיבורים.
האם תמרח משחה ,תרגיע ,אך לא
תכעס עליו .הרי הוא עדיין ילד .לא
מבין את משמעותו של החום.
גם ממשלת ישראל והציבור ,הם
במובן מסוים בגדר של ילד שצריך
הסברה וחינוך נכון .ההסברים
בתקופת ההתנתקות לא הועילו ועל
כך עלינו לתת את הדעת אך אחרי
הכול ,ממשלת ישראל והציבור לא
הבינו ,ואפילו כעת השיקולים הם
ביטחוניים ולא אמוניים מתוך הבנת
ערכה של ארץ ישראל.
יש כאלה ,שהמשפט "אמרנו לכם"
לא יביא להם הרבה תועלת ולא
יעזור במיוחד .מי שרוצה להמשיך
בטעויותיו ,לא צריך תוכחות ,הוא
ימשיך במעשיו בין כה וכה .אבל
לאלה שהבינו והתחרטו על המעשה
הנורא ,גם אם לא היו שותפים לו
פיזית ,אפשר לתת את התשובה ,אם
כי לא בהתרסה או כתוכחה הנאמרת
מגוף זר ומנוכר ,אלא מתוך שותפות
אמיתית וצער כנה ועמוק ,כאחים
לצרה.

וכבר אמרו חז"ל" :כשם שמצווה
לומר דבר הנשמע ,כך מצווה שלא
לומר דבר שאינו נשמע".
באותו אופן אנו צריכים לברור למי
אומרים את הדברים ,איך אומרים
אותם ומתי .האם אנו בטוחים
שאמירה זו תתקבל אצל השומע ,או
שמא רק תגביר את הכעס והאיבה
שרוחשים לציבור הדתי " -על כל
דבר יש להם מה לומר ,כדאי שיישבו
בשקט עם הפיצויים שקיבלו (או
שלא) ,יש לנו תוכנית התכנסות על
הראש"...
חנה אושרי

בגליון הבא בעז"ה תעלה לדיון השאלה :בשנה
האחרונה מאז הגירוש ,התגלו מספר
מקרים בהם היחס למבצעי הגירוש הבכירים
והזוטרים היה קר ,נוקשה וחסר פשרות .זה
החל  באי לחיצת ידו של הרמטכ"ל ,המשיך
בתושבים שלא לקחו חיילים ברכבם ועד
סילוקו של הרב הצבאי הראשי מלוויתו
של יהודה גרינפלד ז"ל .מהו היחס הנכון
למי שהשתתפו בגירוש? האם יש לעשות
אבחנה בין הדרגים? האם להמשיך לחבק או
להראות כתף קרה עד שישובו בתשובה? את
דעתכם ניתן לשלוח לדוא"לm@myesha.org.il :
המאמר עד  350מילים .נא לציין שם ,גיל ומקום מגורים.

מתארגנת קבוצה להסרת
משקפים בלייזר ברשת

יש מקומות שלא שוכחים...
פאנל גוש קטיף לסלולרי

מרפאות

השכרת ציוד הגברה

אריאל

מקצועי וחדיש לכל סוגי האירועים

ללא חיתוך הקרנית

בשיטה הבטוחה בעולם

מחיר קבוצתי:

לדגמי נוקיה 3100 ,3200 ,6100 ,3120 ,3220 ,3510
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ש"ח במקום  30ש"ח
במבצע הכרות לשבועיים בלבד:
להזמנות או להפצה :מוקד מכירות052-5666947 :

4

(ההכנסות קודש למאבק)

5

 לכנסים והרצאות
 לנגנים ,להקות וכו'

הקדימו והזמינו בן052-3554592 :
6

aaהגברה

₪5400

הרכב מנצח לסגנון שלכם!
במחירים חסרי תקדים לחיילים ,מגורשי
גוש קטיף ,תושבי הצפון וקו העימות

בדיקת התאמה חינם וללא התחייבות

לפרטים והרשמה:

052-5666947

להזמנות 052-2631597 :יחיאל גרינברג
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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.

הדרך השורשית להתמודדות נוכח היחלשות
התמיכה ברעיון ארץ ישראל השלמה היא
המאבק על התודעה.
מאבק זה חייב להיות מערך כולל ארוך–טווח עם
נגזרות אקטואליות קצרות–טווח .במאבק זה צריך
להעמיד עמדה רעיונית ברורה וחד–משמעית.
המאבק על התודעה הוא מאבק על ליבו ,מוחו וכוח
הרצון של העם .לצורך כך יש לגייס את כל הכוחות
(הפוליטיים ,הכלכליים ,החינוכיים והציבוריים)
על מנת להשפיע על המחשבה הרגש והרצון.
שינוי התודעה ייעשה תוך ביטוי כנה של "האמת
הפנימית" שלנו ולא מתוך חנופה והתבטלות ,אך
הוא ייעשה בכלים מקצועיים ובצורה שיש בכוחה
אכן להשפיע.
קהל היעד למאבק זה הוא :הציבור המסורתי
לגווניו ,האליטות בישראל ,הציבור היהודי בישראל
לשבטיו ,הציבור היהודי בתפוצות ובפרט בארה"ב,
דעת הקהל בעולם.
המאבק על התודעה יתמקד בנושאים הבאים:
 טיעונים ביטחוניים  -הטיעונים הביטחוניים
נוגעים לנקודת הקיום של כל אחד ואחד ויוצרים
ה
הזדהות גם אם אין הסכמה לכל המרכיבים האידיא
אולוגים בהם אנו מאמינים  .
 הזהות היהודית של מדינת ישראל .נושא זה
הוא הנושא המרכזי :המקור לזהותנו היהודית הוא
התנ"ך וההיסטוריה היהודית .על כן ,על מנת לשוב
לעצמו ,צריך עמנו לחזור ולינוק משורשיו היהודיים.
כל מענה לשאלות הקיום הבסיסיות של עמנו ,חייב
להתחבר למורשת ישראל בפרט לנוכח המבחנים
שעוד נכונו לנו.
 אין ציונות בלי ציון  -טיעונים לאומיים על
הקשר בין עם ישראל לארצו ולערש מולדתו
ההיסטוריות ,תהליך שיבת ציון ,ציונות של עליה
והתיישבות ולא רק 'מקלט לאומי'.
 טיעונים מוסריים  -מוסר לחימה ,זכותנו על
הארץ ,הגינות שלטונית ,סולידאריות לאומית.
 גבורה יהודית חיזוק כוח העמידה ,נכונות
להילחם ,נכונות לקרבנות ,סבלנות ואורך נשימה:
"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".
 טיעונים כלכליים  -אדם ניכר בכיסו ,יש להיעזר
בטיעונים כלכליים לחיזוק עמדות המאששות את
טענותינו.
מאבק כללי
המאבק על שינוי התודעה יתנהל במישורים שונים
שכולם יהיו מקושרים למרכז אחד.
לכל קהל יעד ידברו בשפתו ובכלים ובתכנים
המתאימים אליו תוך בדיקת אפקטיביות העבודה
לאורך זמן וליווי מקצועי.
המאבק לא יהיה סקטוריאלי ואסור שיהיה מאבקו
הבלעדי של הציבור הדתי  -לאומי לכן חובה לשתף
במאבק את הציבור הרחב כולו :ציבור לאומי -
חילוני ,ציבור מסורתי ,המגזר הרוסי ועוד.
כלי המאבק
 תקשורת ומדיה  עבודה איכותית מול מעצבי
דעת קהל  ערוצים עוקפי תקשורת  תקשורת
עממית  פנים אל פנים  איתור דרכים מקוריות
נוספות.
שינוי התודעה הינה משימה ענקית; טרם
התמודדנו עם משימה בסדר גודל שכזה,
ולכן היא מצריכה כינוס וחיבור כל הכוחות
והמשאבים האנושיים והכלכליים כדי לנסות
ולהוביל מהלך בעל משמעות .
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התפכחות
לעתים אין לאדם ברירה אלא לצטט דווקא מתוך דבריהם של מתנגדיו הגדולים
ביותר .על אחת כמה וכמה כשמתנגדיו משנים דעתם וטעמם ,והופכים עורם
בשקט מכחול לכתום .שוב אנו מתבוננים אל אמירותיהם של אנשי שמאל
מהימים האחרונים .שוב לא נותר לנו אלא לצטט את אותם אלו שביקשו להחריב
בתינו ועתה המציאות מזדעקת לעוצרם .צדיקים משנתם נאמרת בידי אחרים.

"אין על מה לדבר"
דן מרגלית
עיתונאי,
פובליציסט
ומגיש אקטואליה
בטלוויזיה .עמדותיו,
כפי שבוטאו במאמריו
הפובליציסטיים ,היו שמאליות
לאורך השנים .מהתומכים
הבולטים בתוכנית ההתנתקות,
באריאל שרון ובאהוד אולמרט:
"קיוויתי בכל לבי ...שאפשר
יהיה לכונן שלום דו–מדינתי
בין הים לבין הירדן .אבל אין
על מה לדבר.
החיזבאללה והחמאס סולדים
משלום אמת יותר מכל גורם

במזרח התיכון .שאיפתם
לסכל כל הסדר מניח את
הדעת כה איתנה וחזקה עד
כי ברור לי לגמרי שאהוד
אולמרט איבד לפחות לפי
שעה את המנדט לתוכנית
ההתכנסות ביהודה ושומרון
אשר הייתה ליבת מצע
הבחירות של קדימה.
אם ירצה לממשה ביום מן
הימים ,ייאלץ לבקש מנדט
מחודש .לפני כניסתי לקלפי
אשקול מחדש.
כרגע  -לא ".
מעריב ,מוסף שבת ,ג' אב,
28.07.06

בס"ד

כשה
ח
ו
מ
ר
ו
ה
ר
ו
ח
נ
פ
גשים...

כ
ו
ל
ם
מ
ר
ו
ו
י
ח
י
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נדנדה

57

₪

במקום ₪99

שולחן
עץ מלא
מתקפל

349

₪

במקום ₪499

עציץ מפלית
פורח
משתלת
גוש קטיף

מוצרי
גוש קטיף
והשומרון

16

₪

במקום ₪25

ספסל
איחסון

 חולצות  כובעים
 תיקים  פאוצ’ים
 שרוכים לפלאפון

349

₪

במקום ₪420

אומנות
יהודית
גניזה

כסא
"סטלבט"
כתום

נדנדה
לגינה

69

59

₪

₪

במקום ₪93

במקום ₪89

הבית הכתום הינו מרכז
בו משתלבים בהרמוניה
החומר והרוח

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

979

₪

במקום ₪1270

הבית
הכתום
1-700-5000-39

רח’ יחזקאל  43פינת אבינדב ירושלים ,חניה במקום טל'
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