תו איכות

ילדי "קייטנה מהסרטים" ביישוב אדם שבבנימין ,השבוע (עמ' אחורי)

שלנו

 | 254במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תמוז תשע"א |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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4

גולן אזולאי מציג
המתנחלים

ישנה בעיה אמיתית וחמורה של מחירי
הדירות בארץ .זוג צעיר אינו יכול לרכוש
דירה ,ומתקשה אפילו לשכור דירה בשל
המחירים הגבוהים .הסיבה היא פשוטה:
במדינת ישראל חסרות כ 120-אלף
יחידות דיור ובכל שנה גדל גירעון הדירות
בלמעלה מעשרת אלפים יחידות .אז
מה הפתרון? לא פיקוח על מחירים ,לא
צעקות ,ולא סיסמאות יפתרו את הבעיה.
במיוחד לא אוהלים שבתוכם מתחבאים
ארגוני שמאל ,המבקשים לגרוף רווח
פוליטי על גב מצוקת הדיור בישראל .כמו
כל מוצר ,כאשר הביקוש גדול מההיצע,
המחיר עולה ולכן ,הפתרון הוא חד וברור:
חייבים לסגור את הפער ולשווק עשרות
אלפי יחידות דיור בשנה .אך היכן אפשר
למצוא עתודות קרקע כה רחבות באזור
המרכז? כנסו ,כנסו.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:07
תל אביב 19:23
חיפה 19:15

יציאה
20:22
20:25
20:26

כניסה
19:12
חברון
19:13
שכם
באר שבע 19:21

JA@;9J1<8549H
<8
I9@9DJ91J5157HJ075D>4
www.finish1982.co.il
pini@finish1982.co.il

יציאה
20:22
20:23
20:23
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 60להיאחזות הראשונה
סיפורי ארץ ישראל

יחד באריאל
מה קורה

על הפרשה מטות
הסדקים הראשונים

מ

ה חשוב יותר בעינינו  -הצום
של י"ז בתמוז ,שציינו השבוע,
או תשעה באב? לא צריך להיות
"מבין" גדול כדי לענות על שאלה זו – הרי
ברור לכולם שתשעה באב יותר חמור ויותר
חשוב .בתשעה באב נפלה עטרת ראשנו
בחורבן שני בתי המקדש והדבר השפיע
על היהודים ועל היהדות השפעה מרחיקת
לכת עד ימינו .לעומת זאת ,פריצת חומות
ירושלים בזמן בית שני בי"ז בתמוז מהווה
רק שלב אחד ,אם כי קריטי ,בדרך שהובילה
לחורבן .ולכן גם ההלכות של ימים אלה
משקפות את הבדל זה כשבתשעה באב
נוהגים בחמשת עינויי יום הכיפורים ואילו
בי"ז בתמוז יש רק איסור אכילה ושתייה.

הרב הלל מייזלס

רב קהילת אוהל אפרים ,אריאל

מפתיע לגלות ,אם כן ,שישנה דעה
המניחה שתשעה באב לא חשוב יותר
מי"ז בתמוז :במסכת ראש השנה (יח):
שואלים בעלי התוספות :מדוע תשעה
באב חמור יותר?  -הרי גם בשבעה עשר
בתמוז אירעו חמישה אסונות לעם היהודי
במהלך ההיסטוריה!
אבי מורי הסביר לי פעם את המסר
החזק שאליו בעלי התוספות רצו לרמוז.
כשנתגלו הסדקים הראשונים בחומות
ירושלים בי"ז בתמוז ,עוד אפשר היה
לתקן .אפשר היה לחזור בתשובה ,הקב"ה
יכול היה לבטל את הגזרה ,ולא הכול היה
אבוד .כלומר ,כשרואים את הסימנים
הראשונים של בעיה – זה הזמן לעצור
המשך בעמוד 3

לכבד.
להנציח.
להקדיש.
<JA@;J91I92H4
יש”ע שלנו \\ 1

יש”עמדה

הפתרון המרכזי
המשך מעמוד השער

אין חולק על כך שאחד מן האמצעים הנדרשים
כדי להוזיל את הנדל"ן באזורי הביקוש הוא
מדיניות נבונה ומתגמלת של פיזור אוכלוסין אל
הנגב והגליל .השר סילבן שלום ,הממונה על
פיתוח אזורים אלה ,השיק תכנית שאפתנית
של עידוד ההתיישבות בהם ,ומסייע בידו כיום
בכישרון רב דווקא פינחס ולרשטיין ,מי שזכה
לכינוי "מר יהודה ושומרון".
אך הפוטנציאל הטמון במדיניות כזו של פיזור
אוכלוסין – מוגבל מעצם טבעו .משפחה
המעתיקה את מקום מגוריה בכמאה
קילומטרים או יותר ,נדרשת במרבית
המקרים להחליף את מקום העבודה,
להסתגל לריחוק מן המשפחה המורחבת ,
ממרכזי התרבות והבילוי אליהם היא רגילה
ועוד .זהו "רילוקיישן" לכל דבר ועניין .מה
גם ,שהיצע התעסוקה ,התרבות ,המסחר
והאקדמיה בצפון ובדרום – מוגבל לעומת
המרכז המאוכלס בצפיפות .ככל שתל אביב
הופכת יותר ויותר למרכז העסקי והתרבותי
הכמעט בלעדי של ישראל ,כח המשיכה של
מרכז הארץ גדל וחוזר חלילה במין תהליך
שמזין את עצמו ככדור שלג.

על כן ,לא ניתן יהיה לפתור את בעיית הדיור
בר ההשגה ללא בניה גם במרכז הארץ.
ממשלת אולמרט שגתה כאשר הערימה
קשיים על הבניה במרכז .מתוך כ70,000-
יחידות דיור שצריך יהיה לבנות בכל אחת
משנות החומש הקרוב כדי להדביק את
הגרעון שנוצר בהיצע ,נתח נכבד מהן יצטרך
להבנות במרכז.

יש רק אזור אחד בארץ שיכול
להוות היום מצע לבניה
מאסיבית עם נגישות מצוינת
למרכזי התעסוקה והתרבות
שבמרכז ועם נתוני סביבה
מיטביים :השומרון ובנימין.
אך אליה וקוץ בה .צפיפות הדיור במרכז
הארץ היא ממילא בלתי נסבלת .לדבר
השלכות מעיקות בתחום הניידות ,זיהום
האוויר ואיכות החיים בכלל .כלכלית ותכנונית,

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
גולן אזולאי ( ,)42שחקן וזמר ,מתגורר בשערי
תקווה שבשומרון.
מהיכן באת אל שערי תקווה ומה הביא
אותך לעשות את המעבר הזה?
"התגוררנו ברמת גן ומשם עברנו אל הקיבוץ
של חמי וחמותי – קיבוץ דביר שבדרום .שם
פגשתי במגורשי עצמונה שבאו לקיבוץ
הסמוך ,שומריה .הייתי בקשר איתם והדבר
קירב אותי מאוד אליהם .גם בזמן הגירוש,
החוויה שלי כמי שצפה מהצד הייתה מאוד
חזקה וכואבת .לבסוף החלטתי להתמסר
אל השומרון וההתיישבות ולהתגבר על כל
הדעות הקדומות והפחדים ופשוט לבוא
להתיישב ,אפילו ששערי תקווה זה 'שומרון
לייט'."...
אתה מרבה לדבר על הפלת החומות
והפסקת הקטלוגים – איך גורמים
למהפכה הזו?
"אנשים צריכם לבוא כדי לראות ולנקות
מהראש שלהם את שטיפת המוח שעברו
וזה קשה .מי שעובר בפעם הראשונה את
המחסום פה ליד שערי תקווה מרגיש כאילו
הוא נכנס ללבנון .אנשים חייבים להבין
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\\ יש”ע שלנו

יש רק אזור אחד בארץ שיכול להוות היום
מצע לבניה מאסיבית עם נגישות מצוינת
למרכזי התעסוקה והתרבות שבמרכז ועם
נתוני סביבה מיטביים :השומרון ובנימין .אזור
אריאל-אלקנה-שערי תקווה-אורנית רבע
שעה מפתח תקווה ואזור נווה צוף-בית אריה
רבע שעה מהתעשייה האווירית ואיירפורט
סיטי ,הם למשל העתודה הקרקעית של
מרכז הארץ ואין בילתה בהיקפים הנדרשים.
לא וד"לים (ועדות דיור לאומיות) ולא
סופרטאנקרים יש בכוחם להוזיל את מחירי
הדיור במרכז בעשרות אחוזים .אלו צעדים
טכניים .רק בניה מאסיבית בפועל ,מזרחית
לקו חדרה-גדרה ,תעשה את העבודה.
למרבה הצער ,שתי הממשלות ,הנוכחית
וקודמתה ,נקטו מדיניות הפוכה :הן הקפיאו
רשמית או מעשית את הבניה באזורים
אלה לחלוטין .מי שאינו רואה את הקשר
בין הקפאת הבניה ביהודה ושומרון לבין
התייקרות הדיור ובין תנופת בניה מחודשת
שם לבין פתרון הבעיה המעיקה על צעירי
ישראל ,מאפשר לעמדותיו המדיניות לעוור
את עיניו הכלכליות והחברתיות.

גולן אזולאי
שהאזור הזה הוא חלק מארץ ישראל שלנו
ובטח השומרון שהוא כל כך תנ"כי וקסום".
למעלה מ 150-אלף צפיות בסרטון
שהפיקה מועצת יש"ע בכיכובך – אתה
שמח על חלקך במיזם הזה?
"אני שמח מאוד .היו אמנם גם ביקורות,
אבל אנחנו מסתכלים על הדברים הטובים
בחיים .תמיד יהיו ביקורות ושפטו אותי גם
לפני הסרטון הזה ,כך שאין כאן שינוי במצב.
תמיד מישהו ממילא יוצא נגד ,אבל החשוב
הוא שיש הרבה אנשים שראו את הסרטון
ואמרו "וואלה ,לא ידעתי שבאמת אין דבר
כזה שטחים כבושים" .גם אנשים שהיו בעד
ההתיישבות ,הסרטון חיזק אצלם את תחושת
'צדקת הדרך' .אני אישית לא מעניין אותי
בכלל הצד המשפטי ,אלא הרוחני ,אבל מי
שזקוק לזה – קיבל את זה בסרטון ובגדול".
חוק החרם שעבר לאחרונה ,נולד בין
היתר בעקבות החרם על אריאל – יצא
לך לדבר עם קולגות על הנושא הזה?
"האמת היא שאני ממש לא רוצה לדבר איתם
על זה .אני יכול רק לומר שאני יודע שחלק
מהשחקנים בחרו להחרים לא מסיבה
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אידיאולוגית אלא פשוט מהפחד לעבור
את המחסום .הם שטופי מוח מהתקשורת
השמאלנית חילונית והאחריות שלנו היא
להשפיע טוב על העם ,שהרי הכול בסופו
של דבר מהבורא יתברך .אסור להסתכל
מהבחינה הגשמית למה ה' עשה מצב שבו
אנשים חושבים ככה .אנחנו צריכים לקחת
אחריות ולאחות את הפירוד והסרט הזה
של מועצת יש"ע שהוא לא מתלהם ,פונה
בעדינות לכולם ותורם לאיחוד ולאהבת
ישראל".
רוצה לספר קצת על הסרטונים הבאים?
"כן ,בוודאי .בקרוב ייצא סרטון השלמה
לסרטון הראשון ,עם עובדות על הקו הירוק
ומשמעותו וגם סרטון מקסים בנושא השד
הדמוגרפי .כדאי לחכות".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד
 50שנה?
"מפוצצת באוכלוסיה .אי אפשר יהיה להסביר
את זה .תהיה גאולה ומשיח יגיע וכל יהודי
העולם יעלו .תהיה פריחה שאי אפשר לדמיין
 כל יישוב קטן יהיה לעיר .עוד יתגעגעו לימיהחלוציות הזו על הגבעות".

5
6

הסדקים הראשונים

המשך מעמוד השער

ולתקן .אותו תיקון ,רגע לפני שחוצים
את קו ה"אל חזור" ,הוא לא פחות חשוב
מהאבל שלאחר מעשה .בתשעה באב
כבר היה מאוחר מדי .כל מה שנשאר לנו
לעשות הוא לבכות את השרפה ולהתאבל.
גם אם נרצה לבנות מחדש ,הדבר הפך
לקשה הרבה יותר .בעלי התוספות ,אם כן,
רצו לעורר אותנו לנקודה זו :החשיבות של
י"ז בתמוז היא ללמד אותנו להיות מודעים
לסדקים הראשונים בחומה ולפריצות
הראשונות – ולפעול לעצור אותם לפני
שיהיה מאוחר מדי.
גם משה רבנו היה קשוב למסר זה וכשניגשו
אליו בני גד ובני ראובן ,משה הבין שאלה
הסדקים הראשונים בחומות של יישוב

על הפרשה מטות

הארץ ואחדות העם .הוא חשש מאוד
מהתפתחות הדברים לקרע בין שבטים אלה
ושאר העם ,ולנתק מארץ ישראל .לכן הציב
משה את התנאי הכפול כדי לטפל בבעיות
לפני שייהפכו לחורבן.
והדבר נכון לכל תחום בחיים ונמנה רק
דוגמאות ספורות :בזוגיות – יש לטפל
בבעיות כשהן עולות ואסור לשמור את
הרגשות בבטן עד שמתפוצצים החוצה
ושוברים את כל מערכת היחסים בין בני
הזוג .בחינוך הילדים  -לא באים לשוחח
עם הילד כשהוא כבר חזר בשאלה ,אלא
כשרואים את הסימנים הראשונים לשינוי
הדרך (וכמובן מוטב גם לפני) .בתוך עם
ישראל  -כשרואים סימנים של קרעים

בעם – זה הזמן לקום ולהתחבר בחזרה,
ולא לחכות עד שייווצרו כאן שני עמים.
וכן ,גם כששומעים דיבורים על הריסת
המפעל ההתיישבותי ,זהו הזמן לפעול
ולא כשמאוחר מדי .על ידי הפנמת מסר
זה ,י"ז בתמוז וט' באב באמת יהיו שווים
בחשיבותם כשייהפכו "לבית יהודה לששון
ולשמחה".
הקהילה הדתית באריאל משלבת מצוות
יישוב א"י בשומרון יחד עם עשייה
והתחברות לתושבי העיר ,מתוך חיי קהילה
תוססת במכלול של מגורים עירוניים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות בשמחה ליעל
 054-6998384או לנעמה ,03-9067418
.052-6232475
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סיפורי ארץ ישראל היאחזות הנח"ל הראשונה
הימים היו ימי הדרום
הפרוע ,כשמסתננים מעזה
עשו בשטח הפרוץ ההוא
כבשלהם ,הניחו מוקשים
על הכביש שקישר בין
הישובים הבודדים שבאזור,
גנבו רכוש ,וזרעו מוות.
את הפרצה המסוכנת
הזו אמורים היו אנשים
ההיאחזות החדשה לסתום.

ב

שלהי תמוז תשי"א ,לפני  60שנה
בדיוק ,כאשר יצא מפקד פלוגת הנח"ל,
דני מט ,בדרכו למחנה בית דראס
שבאזור לכיש ,התלבט במחשבתו על נוסח
הנאום שיישא לפני החיילים ,העומדים להקים
היאחזות ישראלית ראשונה במקום ,ואיך
ימצא את המילים ההולמות לתיאור השילוב
המופלא בין המגל והחרב .אולם ,כאשר הגיעו
מאה החיילים שלו ,לא נותר בו עוד שמץ
התלבטות .קבלת-הפנים הייתה מהממת.
מאה החיילים - ,כולם בודדים שהובאו
ממשקים שונים לאחר שבועיים של אימונים
– צרחו במלוא גרונם ,עוד בהיותם על
המשאיות" :הי-אח-זות! ,הי-אח-זות!"
הקריאות הקצובות הללו עוררו בו צמרמורת,
ואז גמלה בו ההחלטה :הוא ינהג בהם כחיילים
לכל דבר ,יקפיד עימם על קוצו של יוד ,אף
אם שכר המשמעת הנוקשה ייצא באובדן
הסימפאטיה שלהם אליו.
דני מט ,יחד עם כל הלהקה הרוחשת הזו ,נסע
כעבור חודש של אימונים בשיירת משאיות
על הכביש המוביל לעזה .באחד מעיקולי
הדרך עצר את המכוניות ,הציץ במפה ,חזר
והביט בשטח – ומצא את נקודת-הציון ,עליה
אמורה הייתה לעלות ההיאחזות הראשונה.
הייתה זו גבעה ,שהתנשאה לא הרחק ממוצבי
המצרים .כאן יש להזכיר ,כי הימים היו ימי
הדרום הפרוע ,כשמסתננים מעזה עשו
בשטח הפרוץ ההוא כבשלהם ,הניחו מוקשים
על הכביש שקישר בין הישובים הבודדים
שבאזור ,גנבו רכוש ,וזרעו מוות .את הפרצה
המסוכנת הזו אמורים היו אנשים ההיאחזות
החדשה לסתום.
לאחר זמן התברר ,כי מט "פספס" את הגבעה
היעודה ,שנקבעה ,על ידי המומחים .אבל
המציאות גברה ,עקב הטעות ,על התכנון
המוקדם ,וההיאחזות ,שלימים תיקרא "נחל
עוז" יושבת היום ב"טעות" במקומה.
לאחר ש"אותרה" הגבעה ,ירדו האנשים
מהמשאיות ,וכשנשקיהם בידיהם החלו לטפס
עליה .הגיעו – והתחפרו .חצי שעה לאחר מכן
נדהמו לגלות ,כי מולם ,על גבעה סמוכה,
נרקמת פעילות אינטנסיבית :משאיות מצריות
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הגיעו למקום ,מתוכן זינקו חיילים מצרים –
והחלו להתחפר אף הם.
הנחלאים רבצו שעות ארוכות בשמש
היוקדת ,כשהם ממתינים לבוא משאיות
האספקה והציוד .אלה הגיעו סוף סוף ,ואז,
כשהם מלאים טענות כרימון ,החלו מקימים
את המאהל.
"החלטתי ללחוץ עליהם מן ההתחלה" ,נזכר
דני מט" ,לעשות אותם חיילים במלוא מובן
המילה ,להחזיק אותם במשמעת קפדנית
ולהפוך אותם ליחידה לוחמת .הם יחרשו את
האדמה כחיילים ,יקימו את גן הירק כחיילים,
וכך תיבנה ההיאחזות".
בינתיים ירד הלילה הראשון על חבורת
נחלאים ,שלא רצתה בכלל להגיע למקום; על
קבוצת אנשים שלכל אחד מהם היה צרור של
בעיות התלוי לו מאחורי גבו .רובם ככולם היו
עולים חדשים שהוטל עליהם להיות פלוגה
מבצעית ,להחזיק את קו הרצועה ולהקים
ישוב חקלאי .הם חשו עצמם מופקרים,
זנוחים ,זרוקים בשטח .שומרים פטרלו ליד
הגדר שהוקמה במשך היום ,נבעתים עד
שורשי שערותיהם מצרור יריות אשר נפלט
מנשקו של חייל מצרי מהיחידה שהתמקמה
ממול.
לא רבים עצמו עין כל אותו הלילה .ההווה
נראה להם קודר ,והעתיד אפל עוד יותר .אבל,
הימים ,החודשים והשנים ,שבאו בעקבות
אותו לילה ראשון הוכיחו כי היה טעם בהקמת
הנקודה ההיא במקום ההוא.
שמו של המקום טרם נקרא אז נחל-עוז .משה
נצר ,מפקד הנח"ל באותה תקופה ,נזכר:
"חיפשנו שם ,שימחיש את ההבדל בין ישוב
אזרחי לישוב של חיילים .השם היאחזות נגזר
מהשורש 'מאחז' – החזקה של מקום .לא
רצינו לתת שם קבוע לנקודה ,שהרי לא ידענו
אם בכלל יהפוך לישוב קבע .על כן נקראה
ההיאחזות בשם 'נחלאים א' – מול עזה' .וכך
הקמנו מאוחר יותר גם את שאר ההיאחזויות
שנקראו נחלאים ב' ,נחלאים ג' וכן הלאה,
עשר היאחזויות".
בין החיילים היו גם שני אזרחים – יעקב פלומין
ואלתר זס מתל-יוסף ,שתפקידם היה להדריך
את הנחלאים בעבודות חקלאיות .על הצד
הצבאי היו מופקדים המ"פ דני מט והמג"ד
יעקב נעים .אנשי הסגל 'קרעו' את הנחלאים
במשמעת ובאימונים ,והאזרחים אף הם לא
הקלו ראש בתפקידם .אלתר זס ,למשל ,חפר
יחד עם החיילים במכושים ובטוריות תעלה
לאורך ארבעה ק"מ ,באדמת-הבור הקשה,
כדי להביא מים למקום .אפשר היה ,כמובן,
להמתין עד בוא מחפר למקום ,אולם לזס
הייתה אידיאולוגיה ,לפיה מי שמביא מים
במו-ידיו ,נקשר למקום בקשר בל-יינתק.
והיו גם טעויות .באחד הימים ,כששתלו
הנחלאים חלקת בצל ,הם תקעו את כל
הבצלים במהופך – וכל העבודה ירדה לטמיון.

מקרה אחר ,שכמעט הסתיים באסון ,אירע
בעת מדידת אדמות בסביבת ההיאחזות.
אלתר זס ומספר נחלאים מההיאחזות יצאו
לשטח ,והלכו לאט ,רכונים ,בוחנים את
האדמה בקפדנות .אז קיבלה יחידה צבאית,
שהייתה מוצבת בסמוך ,ידיעה לפיה נראתה
קבוצת ערבים מתקדמת בזהירות בשדות
נחל-עוז ומתגנבת לכיוון המשק .למקום
נשלח מיד קומנדקר ובו כיתת חיילים לחיסול
המסתננים .לפתע ,זמן קצר לפני הירי ,זיהה
אחד מחיילי הכוח את אלתר ושאג" :זה אלתר!
חבר'ה ,זה אלתר!"
כאמור ,יחידת הנחלאים ,שעלתה למקום,
הורכבה רובה ככולה מעולים חדשים .ילידי
הארץ שביניהם היו מיעוט מבוטל.
במגילת היסוד של ההיאחזות נאמר ,בין
השאר" :הנעלה ,העיקרית והקשה במשימות
הנח"ל אנו ניגשים לבצע היום :הקמת ישוב
חיילים מגנים ובונים ,שומרים ויוצרים,
מפרים שממות וגוננים עליהן ,כי חזון צה"ל
לנגד עינינו ,חזון צבא עובד ומגן .יעלה ויצמח
במקום הזה ישוב שוקק חיים ,יוצר חיים

ומבטיח את החיים .יהא הוא אות וציון לנו
ולעמים ,כי פנינו לשלום ובניין .אך נדע אנו,
ויידעו העמים מסביב כי את הבניין נשמור
מכל משמר ועל החיים נגן ללא סייג .היום
אנו מקבלים עלינו לבנות ולטפח היאחזות
זו כחוליה אמיצה בשלשלת מבצעי צה"ל
להמשיך מסורת ההוד של כיבוש השממה
והפרחת הארץ ,ולממש חזון חיל הנח"ל חזון
הצבא העובד .ידנו האחת תעשה במלאכה
והשנייה תחזיק בשלח".
אל מול בימת הכבוד ,מעוטרת בענפי תומר
וברושים ,עמדו הנחלאים במסדר צבאי מוזר
ביותר :מחציתם עמדו בקסדות ובידיהם
רובים ומקלעים ,ומחציתם בבגדי עבודה
כחולים ,בכובעי טמבל ומכושים בידיהם.
אלוף פיקוד דרום דאז ,אלוף משה דיין ,אמר
בדברי ברכתו לנחלאים" :אין בתוכנו כיום
שמשונים ,אך הנה מוטל על שכמכם לשאת
את שערי עזה .לא רק גבורה פיזית דרושה
לשם כך .קודם כל רמה מוסרית ,רצון והתמדה
– ואת אלה עליכם לגלות בעצמכם!".
מעובד עפ"י אתר הנח"ל
.www.nahal.co.il

"לו עשינו כולנו כזאת ששמחנו בנס שעשה לנו ה' בשנת תש"ח שהצילנו
 כי אז,מיד מרעים והיינו מזמרים ומשבחים ומשוררים להקב"ה על זאת
"בודאי הייתה הגאולה נגמרת

“

)(הרב מרדכי עטיה זצ"ל
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
רס"ן רועי קליין


רועי קליין נולד ברעננה בשנת תשל“ה ) .(1975למד
בבית-הספר היסודי ”יבנה“ ברעננה ולאחר מכן בחטיבת
הביניים של ישיבת ’בני עקיבא‘ ברעננה ובתיכון הטכנולוגי
אמי“ת בר-אילן במגמה הריאלית .בשנת תשנ“ד החל
ללמוד במכינה הקדם-צבאית ’בני דוד‘ שביישוב עלי.
באוגוסט  1994התגייס קליין לצבא ,למסלול עורב צנחנים.
כחצי שנה אחרי תחילת המסלול סופח ליחידת ”אגוז“.
בניסן תשס“ב ) (2002נישא רועי לשרה ,ילידת דנמרק.
לאחר הנישואין הם קבעו את ביתם
בגבעת היובל שביישוב עלי .רועי
סיים את לימודי התואר הראשון
בהנדסת תעשיה וניהול במכללת
יהודה ושומרון באריאל .במהלך
הלימודים נולדו לרועי ולשרה שני
בנים  -גלעד ויואב .בתחילת
תשס“ו ) (2006החל רועי
בתפקיד סגן מפקד
גדוד  51של גולני.

בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

מעל אותו הבית בגבעת היובל ,בו התגורר רועי קליין עם משפחתו ,החל
בשנת  2009לרחף איום הריסה בעקבות עתירה של ”שלום עכשיו“ ,ובכך
הדגיש את המציאות האבסורדית של מדינת ישראל.

תקוה דגן

בימי מלחמת לבנון השניה ,בא‘ באב התשס“ו 26 ,ליולי  2006בחמש בבוקר הגיע כח של לוחמי גדוד  51של גולני לקדמת הבינת ג‘בל
שבדרום לבנון .לרועי קליין לא היה ספק כי החיזבאללה יודע על הימצאות הכח בסביבה .מפקד אחת המחלוקות ,עמיחי מרחביה ,קידם
את אנשיו לקרבת חומת אבן לא גבוהה ,שהפרידה בין מטע זיתים לקבוצת בתים בצילו של מסגד .לאחר זמן קצר נשמע מרחביה צועק
בקשר” :היתקלות!“ .מסביב החלה להשתולל תופת ,אש כבדה ורימוני יד נזרקו לעבר הלוחמים וכמה מהן נפגעו ,כולל מרחביה.
רועי קליין שמע את הצעקות ויצא ביחד עם לוחמים נוספים לכוון מרחביה .הוא הסתער חזיתית לעבר המחבלים והגיע למרחביה.
הוא צעק לאנשיו לירות ולזרוק רינוים ובמקביל ניסה יחד עם אנשיו להעלות את מרחביה על אלונקה .מסביבם היו פצועים נוספים
שקראו לעזרה ורועי ניסה להרגיע אותם” :אני כבר מגיע אליכם“ .בזמן שניסה קליין לקום ממצב קריעה כדי להרים את האלונקה,
הוא נראה לפתע מפיל את עצמו קדימה לעבר רימון יד שנזרק לעברם וצועק” :שמע ישראל ה‘ אלוקינו ה‘ אחד“ .רועי חסם בגופו
את הרימון ובכך הציל את חיי חייליו.
מסביב נמשכה האש ,רימוני יד נוספים התפוצצו בקרבת הכח וזעקות נפגעים היו מכל עבר .רועי ,עדיין בהכרה ,ניסה להתרומם,
ידו נשלחה אל מכשיר הקשר ולתדהמת חייליו הוא דיווח” :קליין מת ,קליין מת“.לפני שעצם את עיניו לנצח עוד הספיק ללחוש
את צופן הקוד הסודי למכשיר הקשר שלו.

³»Ãº½³ÉÇÁ½°³¶½È»´Æ´¾´ÈÈ»´Æ
¯´¸³»Ãº½³¸¿±°¼º»¼¸ÃÅ½°¸³Ç½¼¸Á´Ç¯¾±´É´°¯³¶´Ç°³Ç
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עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

זהה את

הדמות

”חצי שעה מהעבודה בגוש דן

ואנחנו בעולם אחר¨
עם נוף¨ שלווה ואווירהÆ
הגענו הביתה“Æ

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :רס"ן רועי קליין
שמות הילדים הזוכים :אליה נחושתן ,נוה דניאל,
טליה גרשום ,מעלה אפרים ,שרה חיה הורטיג ,עלי.

המחיר∫ רק ∞∞∞¨₪ ∑∞¥

משפחת מרבל∫
אביעד¨ ∏≤¨ מנהל לקוחות בחברת השקעות
רויטל¨ ∑≤¨ מפתחת בחברת היי≠טק
הורים לשחר¨ בת שנתיים

תפוח¨ יישוב קהילתי דתי בתנופת קליטה
היישוב∫ כפר ת
ה ו
המיקום∫  ≥µµדק
המ
דק‘ מתל אביב¨ ∂ דק‘ מאריאל
הקהילה∫ ∞∞≤ מ
משפחות מאושרות
הבית∫ חד משפ
משפחתי  ¥חדרים¨ ≥∞ ±מ“ר על כחצי דונם קרקע

≥ ˇ ∞µ≤≠µ∂∂µππמרכז מידע אמנה ∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
הראלל ≥ππ
רטים∫ הרא
לפרטים∫
לפר

המחיר צמוד למדד תשומות הבניה תאריך ∂Ø±±

תפוח

חצי שעה ואתה בבית°
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

העם עם גולן חודשיים לאחר
שמועצת יש"ע הפיצה סרטון הסברה
חדש בכיכובו של השחקן גולן אזולאי,
השבוע דווח כי סגן שר החוץ ,דני
איילון ,פרסם סרטון הסברה דומה
בשפה האנגלית ובתרגום לערבית,
רוסית ,צרפתית ,ספרדית וגרמנית
 . 1הסרטון מבוסס על עובדות
ומספר בצורה פשוטה וקלילה את
האמת על אזור יהודה ושומרון .את
הסרטון הפיקה חברת "רוגטקה"
של שלמה בלס ,ואת הבימוי נטל על
עצמו הבמאי אשלי לזרוס.
בית אב"א היישוב ברקן שבשומרון
חגג בסוף השבוע שעבר  30שנה
להקמתו .לרגל המאורע הוחלט
לקרוא לאחת משכונות היישוב
'גבעת אבא' ,על שמו של אב"א
אחימאיר (שעל שמו נקרא בתחילה
היישוב כולו -בית אב"א) .את הלוט
דבר...
את שם השכונה
של הנושא
בסופוהשלט
מעל
הסירו בנו של אב"א  -העיתונאי
יעקב אחימאיר ,ראש המועצה גרשון
מסיקה והדובר יוסי דגן . 2

הילודה

רק חזק ואמץ מעמד מיוחד
ומרגש התקיים השבוע בקבר
יהושע בן נון שבשומרון,
כשתלמידי כיתה ב' בתלמוד
תורה 'בן פורת יוסף' ביצהר
סיימו את ספר יהושע ,לרגל
סיום שנת הלימודים .באירוע
השתתפו בין היתר בני
משפחותיהם של התלמידים,
מפקד חטיבת אפרים הנכנס
אל"מ רן כהנא וכן קצין ההגנה
המרחבית של החטיבה ,רס"ן
שמעון שטרית.
שמחה ובשורה היישוב אש
קודש שבבנימין חגג לפני שבוע
עשור להקמתו בהפנינג רב
משתתפים ובחנוכת בית כנסת
חדש במעמד הרב דב ליאור
וראש המועצה אבי רואה .מפקד
חטיבת בנימין אל"מ סער צור,
שהגיע לאירוע' ,תפס שיחה'
עם תושב האזור צביקי סטרוק,
המעבד כרם גפנים סמוך לאש
קודש  . 4בדיעבד התברר כי

יחד באריאל הקהילות הדתיות
באריאל (הכוללות כ 15%-מתושבי
העיר) התאחדו בשבת שעברה
לשבת "יחד" ביוזמת בנות השירות
הלאומי בעיר .משפחות מבתי כנסת
שונים התארחו זו אצל זו לסעודות
השבת והתכנסו יחד לסעודה שלישית
משותפת ,בראשות רבני הקהילות
הרב ציון טוויל ,הרב אבנר בן-יוסף
והרב הלל מייזלס .אורחי כבוד של
השבת היו הרב זאב קרוב (לשעבר
ראש ישיבת השומרון) וח"כ ציפי
חוטובלי שהעבירו שיעורים לציבור.
בק נותן גב גלן בק ,שדרן הרדיו
והטלוויזיה הפופולארי מארה"ב
ביקר בשבוע שעבר בגוש עציון,
כאורח מועצת יש"ע .אל הסיור
התלוו יו"ר מועצת יש"ע דני דיין,
ראש המועצה האזורית גוש עציון
שאול גולדשטיין וח"כ ציפי חוטובלי
מהליכוד .בק ומלוויו הגיעו אל "האלון
הבודד" – סמל ההיאחזות בגוש 3
 ,אל הבונקר בכפר עציון ואל סניף
'רמי לוי' בצומת הגוש.

היא שתכריע את קיומנו כמדינה יהודית
תרומה לאגודת "אפרת" משיגה יעד זה
¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
אלפי תינוקות
עשרות
שפל
היסטוריכבר הצלנו02-5454500 ,
ביתנוכל
בעזרתך
www.efrat.org.il
פסקו השבוע כי מחבל חיזבאללה מוסטפא
יותר!אילה פרוקצי'ה וסלים ג'ובראן
להצילהעליון
המשפט
שופטי

חודש לאחר שערבים חיבלו
בכרם של צביקי ,החליט הצבא
להתיר לו לעבד את אדמתו
שלו...
קייטנה מהשטחים פעילי
שמאל קיצוני קראו בשבוע
מוצרים
להחרים
שעבר
מההתנחלויות ,בתגובה לחוק
החרם שאושר בכנסת .קריאה
זו ,לדברי בעלי המפעלים ביו"ש,
רק הגבירה את הרכישות של
מוצרי יו"ש ובעקבות כך ,סימנו
פעילי תנועת 'ישראל שלי'
מוצרים מההתנחלויות עם תווית
מיוחדת כדי לעודד את רכישתם.
למיזם הצטרפה גם "קייטנה
מהסרטים" מהיישוב אדם,
שרכשה חולצות עם הכיתוב:
"גם אני מיוצר בהתנחלויות" 5
 .מנהלת הקייטנה ,אילנה חוג'ה,
סיפרה" :רצינו להשתתף גם
במאבק ,משום שגם אנחנו חלק
מההתנחלויות וגם אנחנו חלק
ישעמהמדינה הזו".

www.myisrael.org.il

דיראני זכאי לתבוע שישה מיליון ש"ח ממדינת ישראל ,בגין נזקים שהוא טוען שנגרמו לו בכלא הישראלי.
ראש יהודי
דיראני ,כזכור ,היה מפקד הצוות שחטף את רון ארד ולאחר שנחטף לישראל על ידי סיירת מטכ"ל בשנת
 ,1994שוחרר במסגרת עסקת חילופים והצהיר מיד שהוא מתגייס לארגון החיזבאללה ונחוש להשמיד
השבועישראל .למרות זאת ,שופטי בית המשפט העליון
שיחת את
בסופו של דבר...
שלנו החליטו להגן על זכויותיו של המחבל ופסקו
דבר...יוכל לתבוע את מדינת ישראל .אגב,
שליוכל גם
שהוא
בסופו
במדינות כמו ארה"ב ואנגליה ,ישנה הלכה ש"אין
מבררין תביעת אויב" – כל כך הגיוני ,כל כך פשוט.
בעקבות הפסיקה ההזויה ,פנו חברי 'ישראל שלי'
יהודית
כמדינה
קיומנו
שתכריע
מהליכוד,
וגדעון סער
שאמה
אתכרמל
הכנסת
היאלחברי
היא שתכריע
זה
השקיפות יעד
"אפרת" משיגה
לאגודת
תרומה
שופטים
במינוי
בחוק
לתמוך
בקריאה
את קיומנו כמדינה יהודית
הזמןיותר!
הגיעלהציל
בעזרתך נוכל
חברםכבר
שיוזםתינוקות
עשרות אלפי
למהפכה
הצלנו,יריב לוין.
לסיעה,
www.efrat.org.il 02-5454500
תרומה לאגודת "אפרת"
בבית המשפט העליון.

הילודה

הילודה
משיגה יעד זה

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

המוציא לאור:
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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\\ יש”ע שלנו

עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור
בעזרתך נוכל להציל יותר!
ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מירי צחי
הפקה:

02-5454500

בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :

www.efrat.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

תאיר נרי

בסופו של דבר...

הילודה
היא שתכריע
את קיומנו כמדינה יהודית

תרומה לאגודת "אפרת"
משיגה יעד זה
עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
בעזרתך נוכל להציל יותר!

02-5454500
www.efrat.org.il

