ęĕĤĠĝĚč Ğ"ĥĕ
ĥĥ ,ęĕĤĞ ĞčĤČ
13 ,ĦđĕĤđĒČ ĦđĢĞđĚ
-ėđ ĦđĕĚđģĚ ĦđĢĞđĚ
ęĕĝĘėČĚ ęĕčđĥĕĕ 140
ęĕĘČĤĥĕĐ ğĘČ 340 ĦČ ďēĕ
,ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ĤđĒČč ęĕĤĤđĎĦĚĥ
21-Ě ĦđēĠ ČĘ ĕĜĠ ĘĞ ĞĤĦĥĚĐ
¤ ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ ēĔĥĚ ĒđēČ
ĐĥđĘĥ ģĤ ęĕĝĠđĦ ęĚĢĞ ęĕčđĥĕĕĐ
ĐĞģčĐđ ĤĐĐ čēĤĚčđ ēĔĥĐĚ ęĕĒđēČ
,ĦĕďđĐĕ ĦđČĘģē ęĜđď 48,000 ęĜĥĕ
,ęĕĦĕĒđ ęĕĜĠĎ ĕĚĤė ĤĦĕĐ ěĕč ĦĘĘđėĐ
ĕĤĐ ¤ ęĕĜĎĤđČ ĦđģĤĕđ ęĕĤĕďĜ ęĕēĤĠ
ĐčđĎĘ ęĕČĥĜĦĚ ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ
ęĕĐ ĕĜĠ ĘĞĚ ĤĔĚ 1,100 ďĞ Ęĥ
ĤĎČĚ ČĢĚĜ ęĕĤĐĐ ĝėĤĘ ĦēĦĚđ
À ĘČĤĥĕč ĘđďĎĐ ĕĞčĔĐ ęĕĚĐ
ĐĥđĘĥĘ ģĘđēĚĐ ĤĐĐ ĤĠĕđđģČ
ĦđĚėĚ ęĕĒđēČ 50 ģĠĝĚđ ęĕĜĎČ
ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ Ęĥ ęĕĕĞčĔĐ ęĕĚĐ
ęĕĕĚđČĘ ęĕĜĎ 20 ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕč ¤
ęĕĘČĤĥĕ ěđĕĘĕĚđ ,ĞčĔ ĦđĤđĚĥđ
ĐĜĥ Ęėč ęĐč ęĕĤģčĚ
ĕĞđĤĕČĚ ęĕĒđēČ 80 ¤
đĥēĤĦĐ
Ė"ĜĦĐ
ĐďđĐĕ
čēĤĚč
đčĥ
,ěđĤĚđĥđ
ęĕĥđďģ ĦđĚđģĚ 45
¤
ęĕģĕďĢ
ĦđĤčģđ
ęĕģĝĞđĚ ęĕďčđĞ 17,000
ĦđČĘģēčđ
ĐĕĕĥĞĦč
11,000-ė ęėđĦĚ ,čēĤĚč
ęĕĘĞĠĚ 800-č ęĕčĤĞ
ĕĤđĒČ
14-č
ęĕĥđĤĠĐ
ĕčēĤč ĦđČĘģēđ ĐĕĕĥĞĦ
¤ ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ
ĕČďė À ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ
ĤĕėĜĥ

ĕčĥđĦĘ ĦĤĎČ
לסיכום
אגרת
Đĕďĕďĕđ Ğ"ĥĕ
תשע"א
Ğ"ĥĕ
ĦĢĞđĚ
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אימת הדין בראש השנה

"א

שרי העם יודעי תרועה".
שואלים חז"ל (ויקרא רבה,
כ"ט ,ג') – "וכי אין אומות
העולם יודעים להריע? – אלא שהן
מכירין לפתות את בוראם בתרועה,
והוא עומד מכסא הדין לכסא הרחמים,
ומתמלא עליהם רחמים ,והופך להם
מידת הדין למידת הרחמים .אימתי?
בחודש השביעי".
נשאלת השאלה  -מהי סגולת התקיעות
הללו ,אשר בכוחן להפוך את מידת
הדין למידת הרחמים?
כידוע ,עיקר תכליתה של מצוות
תקיעת שופר בראש השנה היא כדי

הרה"ג יונה מצגר
הרב הראשי לישראל

לעורר את ישראל לתשובה מתוך
חרדה ,כדברי הנביא עמוס (ג',י')" :אם
יתקע שופר בעיר ,ועם לא יחרדו".
ודורשי רשומות מצאו לכך רמז
מהפסוק בתהילים (צ"ו ,ט')" :חילו
מפניו כל הארץ" אשר מנין אותיותיו
עולה בגימטריה "שופר".
אם כך ,יש צורך להבין  -מדוע
אנו זקוקים לחרדה על מנת לחזור
בתשובה?
מסביר בעל ה"שפת אמת" ,כי כאשר
ברא הקב"ה את העולם ,בראו בשם
"אלקים" שזו מידת הדין ,ומדוע בחר
הקב"ה לברוא בתחילה את העולם
המשך בעמוד 5
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ראש השנה

הוא זמן של סיכום לשנה שחלפה ,ותקוות לשנה שתבוא.
גם השנה ,חרף המשך ההקפאה בפועל מצד הממשלה ,גדל מספר המתיישבים
ביהודה ושומרון  -למעלה מ 600-אלף יהודים גרים היום בשטח ש"מעבר לקו הירוק",
והמגמה רק הולכת ומתחזקת.
ההתיישבות ביש"ע היא לא רק מפעל אדיר של בתים ,כבישים ,מוסדות ציבור וחינוך,
בתי כנסת ,תעשיה ,תרבות וסגנון חיים ,כי אם גם חיבור אל ההיסטוריה היהודית
משורשיה .השיבה אל חבלי המולדת בהם עוצבה דמותו של העם היהודי ,היא
המייחדת את מפעל ההתיישבות הזה ,כאן בארצנו הקטנה.
באיגרת זו ,נביא בפניכם סקירה כתובה ומצולמת של עיקרי פעילות מועצת יש"ע
בשנה החולפת .אמנם ,ברוך ה' ,קצרה היריעה מלהכיל את כל הפעילות שנעשית
למען יש"ע ותושביה ,כמו עידוד התיירות לאזור ,הקמת השדולה למען א"י בכנסת,
הפעילות למען עתידה של מגרון ,המאבק בהסתה סביב עונת מסיק הזיתים ועידוד
קניית מוצרים מתושבי יש"ע – אך השתדלנו לתת מקום ככל הניתן למגוון הנושאים
בהם עוסקת המועצה.נזכיר בהזדמנות זו גם את עלון מועצת יש"ע' ,ישע שלנו',
שעבר השנה רענון ברמת העיצוב והתוכן ,והתברג אל השורה הראשונה של עלוני
השבת .העלון מופץ כיום בכ 70-אלף עותקים בכל רחבי הארץ.
בפתח השנה החדשה ,נביע את תקוותנו לשגשוג אמיתי בתחומי החינוך ,הדיור,
הרווחה והבריאות ולהתפתחות משמעותית של אזור יהודה ושומרון.

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה
שתהיה לנו שנת ברכה ועשייה,
שנה של התרחבות והתיישבות,
שנת שלום אמת,
שנה טובה ומתוקה!

2

\\ יש”ע שלנו

אימת הדין בראש השנה

המשך מעמוד השער

דווקא במידת הדין? הלא הוא "אל רחום
וחנון"! – אלא מטרתו של הקב"ה לא
הייתה להעניש את החוטאים בפועל,
אלא להביאנו ליראת שמים ולעורר את
ליבנו לשוב בתשובה ,ומתוך חרדתנו
מאימת הדין ,נשוב אל בוראנו ללא
צורך בעונש בפועל.
לפיכך אמר קהלת (ג' ,י"ד)" :והאלקים
עשה שייראו מלפניו" .כלומר ,האלוקים
עשה את העולם בשם "אלקים"  -במידת
הדין ,כדי "שייראו מלפניו" – להרתיע
אותנו שלא נחטא.
תכלית התקיעה בשופר בראש השנה

על החג ראש השנה

היא כדי שנפחד ונרעד מאימת יום הדין
בבחינת "אם יתקע שופר בעיר ועם לא
יחרדו" ,ועל ידי חרדה זו הקב"ה לא
יצטרך להעניש אותנו בפועל .די יהיה
לו בעצם אימתנו בדין ,כדי שנשוב
בתשובה.
על פי זה ,נבין את דברי הגמרא בראש
השנה (כ"ט ע"ב) כי תקיעת שופר
"חכמה היא ואינה מלאכה" .שכן תכלית
התקיעה היא להיות בבחינת "איזה חכם
הלומד מכל אדם" – שכל אחד מאיתנו
ילמד ממידת הדין להתעורר ליראת
ה' ויימנע מהחטא .ועל ידי כך יעמוד

הקב"ה מכסא דין וישב על כסא רחמים,
ושוב לא יהיה כל צורך להענישנו
בפועל .בכך אנו יודעים "לפתות"
כביכול את יוצרנו ביום הדין.
דומה כי יותר מכל שנה אחרת ,אימת
הדין אופפת את ראש השנה דהשתא,
שכן התהפוכות המתקיימות סביבנו
יוצרות תחושה של חרדת דין.
בידינו סיבות מרובות על מה להתפלל
לבוראנו ,על מנת שיזכנו בדין ,וכל
העומדים והמאיימים עלינו לכלותנו,
הקב"ה יפר עצתם ויחיש גאולה לארצנו
ולעמנו במהרה בימינו ,אמן.

רבים מאיתנו ימשיכו גם השנה לכרוע תחת נטל ההוצאות.
אלו הם "אסירי עוני וברזל".
הסוד ליציאה ממעגל העוני הוא ידע וכלים מתאימים.

"זה
הכסף
ילך
לצדקה
ואנחנו
נוליך
משפחות
לחיים
טובים
ולשלום"

עזרו לנו לעזור להם  -לעזור לעצמם

פעמונים ,ארגון התנדבותי ,המסייע

פעמונים

מגלים אחריות מראש ,השנה.

ב'פעמונים' מאמינים בעזרה למשפחות לעזור לעצמן.
להעניק להן כלים לעמוד על רגליהן באופן עצמאי,
מתוך אחריות אישית.

הענקת הידע  -צדקה שאין למעלה ממנה.
בואו ניתן להם יד .בואו ניתן להם ידע.

פדיון כפרות
1-800-35-10-12

w w w.paamonim.org
ניתן לתרום בבנק הדואר חשבון 3535656
התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה

למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית
להבריא את משק ביתן ,באמצעות
ליווי מקצועי ואישי ,ובאמצעות
הרצאות וסדנאות בנושא כלכלת
משק-הבית.
ארגון פעמונים שואף למציאות
חיים שבה המשפחות מנהלות חיים
כלכלים מאוזנים ואחראיים בדרך
ישרה.

פעמונים ארגון חסד )ע”ר( 58-039-270-2
אורלוב  77פתח תקווה info@paamonim.org 49342
טל 03-9127100 .פקס03-9127101 .

יש”ע שלנו \\ 3

מנהלת ההסברה מועצת יש"ע
מחקר ומידע

כחלק מהרחבת הידע על המתרחש ביהודה ושומרון ,והצורך
בהפצתו בצורה מסודרת לציבור הרחב ,הקימה מועצת יש"ע את
מחלקת המחקר והמידע .מידע רב ונתונים שימושיים המחזקים
את אחיזתנו בחבל ארץ זה נאספים ,נלמדים ,נערכים מחדש
ומועברים לעיתונאים ,אנשי תקשורת והסברה ולקהל הרחב.
בשנה האחרונה הפיקה המחלקה עשרות ניירות עמדה ומחקרים
בנושאים שונים ,כמו דמוגרפיה ,מעמד יהודה ושומרון במשפט
הבינלאומי ,זכות השיבה ,חקלאות יהודית במרחב ,עובדות
והבטחות על ההקפאה ,כמה באמת עולות ההתנחלויות ,מסיק
הזיתים ,מצב האוכלוסייה הערבית באזור ,חוקיות ההתנחלויות
ועוד .חומרים אלו הועלו לאתר המחקר והמידע של מועצת יש"ע
והם משמשים להסברה וכמקור ידע אמין לעיתונאים ,חוקרים,
אישי ציבור ומתעניינים מהציבור הרחב.

גם
יש"ע
מועצת
בחיבור עם הגרעינים
התורניים ברחבי הארץ,
על מנת להתחבר אל
השטח בערים הגדולות
– צוות חשיבה משותף
הוקם ,וסיורים הדדיים
בהשתתפות
נערכו
ראשי מועצת יש"ע
ראש עיריית ת"א רון חולדאי בסיור בשומרון
והגרעינים .נוסף על כך,
במסגרת שאיפתה להרחבת קהלי היעד ,החלה מועצת יש"ע
לעבוד עם חברת 'פרטיזן' המתמחה בתקשורת הרוסית  -עשר
ות כתבות וראיונות פורסמו בשנה האחרונה על ההתיישבות
ביש"ע בתקשורת הרוסית בארץ ובעולם.

הגיע הזמן שנכיר

כמו כן ,הופק אטלס הסברה יחיד מסוגו ' -ישראל שלי במפות'
– המציג תרשימים ומפות בתוספת עובדות ונתונים היסטוריים
אודות מדינת ישראל .כן הופץ לראשונה ברשת האינטרנט
סרטון הסברה משולב אנימציה בכיכובו של השחקן גולן
אזולאי ,אודות מעמדם המשפטי של ארץ ישראל ואזור יהודה
ושומרון .סרטון זה ,בגרסאותיו השונות והמתורגמות ,זכה
עד כה לרבע מיליון
ובקרוב
צפיות(!)
יופץ סרטון נוסף
בנושא
בסדרה,
האיום הדמוגרפי .כל
והמידע
החומרים
באתר
נמצאים
מועצת יש"ע ונגישים
לציבור הרחב.

יש"ע בשביל כולם

מתוך מחויבות עמוקה
לעתיד מדינת ישראל
כולה ,ומתוך רצון לאחד
בין חלקיו השונים של
העם סביב ערכי הציונות
והלאומיות הישראלית,
פועלת מועצת יש"ע לא
רק בעניינים הנוגעים
לבדה.
להתיישבות
בשנה האחרונה עסקה

מיזם סיורי ההסברה
למעצבי דעת קהל
בארץ רק הגביר את
הקצב במהלך שנת
תשע"א .אלפים ובהם
ובכירי
עיתונאים
התקשורת ,מדינאים,
אנשי ביטחון ,פקידי
ראשי
ממשלה,
בכירי רשות השידור בסיור בחברון
הגרעינים התורניים
ברחבי הארץ ,ותיקי הצנחנים ,אנשי תרבות וטובי המאיירים,
אנשי מפלגות העבודה ,קדימה והליכוד ,חניכי מכינות קדם
צבאיות וכן סטודנטים הגיעו לביקורי עומק ביהודה ושומרון,
תחת הכותרת "יהודה ושומרון  -הגיע הזמן שנכיר" .בין
המסיירים :גדי סוקניק ,יונית לוי ,תמר איש שלום ,עופר שלח,
שלום ירושלמי ,אילנה דיין ,עמנואל רוזן ,עמית סגל ,רונן
ברגמן ,טלי ליפקין שחק ,אודי סגל ועוד .סיורים דומים נערכים
במקביל גם לתקשורת זרה ולדיפלומטים זרים כגון :שדרן
הטלוויזיה גלן בק ,המושל מייק האקבי ,עורכי הניו-יורק טיימס,
נציגי הקונסוליה האמריקנית ובכירי התקשורת הרוסית.

אירועי הסברה

לפעילות
במקביל
ההסברה מול התקשורת
ומעצבי דעת הקהל
בארץ ובעולם ,יזמה
מנהלת ההסברה של
מועצת יש"ע סדרה של
ימי עיון ,קורסי הסברה
ומפגשי הדרכה לאישי
ציבור ,אנשי הסברה,
ראשי רשויות ודוברים.
כך למשל נערך 'קורס שגרירי הסברה' בבית ההארחה בית וגן
בירושלים ,במהלכו נחשפו המשתתפים לסדרה של עובדות
מנצחות אודות מפעל ההתיישבות ביו"ש ,מפי טובי המרצים
והמומחים בארץ .במקביל ,נערכו ערבי הסברה בקרב קהילות
שונות בארץ ,הכשרת מורי דרך להסברה וכן סדנת הסברה
לנוער תחת השם 'כיבוש קשקוש'.

"מי שרוצה כאן חברה ערכית ,סולידרית ,יכול גם
ללמוד מהמתנחלים ,או לפחות לנסות להכיר"
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(אילנה דיין בתוכניתה בגלי צה"ל,
שבועיים לאחר שסיירה ביו"ש כאורחת מועצת יש"ע)
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פעילות מדינית מועצת יש"ע
מהקפאה לבניה

את חודשיה הראשונים של השנה
החולפת הקדישה מועצת יש"ע
למלחמה עיקשת ברעיון חידוש
ההקפאה שניסה נשיא ארה"ב
אובמה לכפות על ישראל ,בתואנה
כי הדבר ישכנע את הפלסטינים
לחזור אל שולחן המשא ומתן.
מלחמה זו ,שכללה קמפיין נרחב
תחת הכותרת הדו-משמעית
"בונים על המילה שלכם" הצליחה
למנוע את הארכת ההקפאה .עם
זאת ,ממשלת ישראל מוסיפה,
גם בימים אלה ,להקפיא בפועל את הבניה בחלקים נרחבים
ביהודה ושומרון והמאמצים הכבירים לשים לדבר סוף ולחדש
את תנופת הבניה באזור – נמשכים כל העת.

נלחמים לזכרם

אל מול מעשי
ה ו ו י ת ו ר י ם
וההתקפלות בהם
ישראל
נקטה
כלפי הפלסטינים,
עוד
הוחרפה
ההסתה
ועוד
נגד
הפלסטינית
ציבור המתיישבים,
נגד צה"ל ונגד
ישראל.
מדינת
הסתה פרועה זו הביאה בחודש אדר למעשה המחריד ביותר
שידעה ישראל זה שנים .שני בני עוולה רצחו באופן מזעזע
ומתועב את חמשת בני משפחת פוגל הי"ד באיתמר  -הרב
אודי ,רותי רעייתו והילדים יואב ,אלעד והדס הקטנה .בעקבות
הרצח התכנסו ראשי המועצות ביו"ש לישיבה דחופה עם
שרי הליכוד ומחו בפניהם על אוזלת ידה של הממשלה,
שהחליטה להגיב על הרצח בבניית כמה מאות יחידות דיור.
ראשי המועצות הצהירו כי ציבור המתיישבים לא ישלם בדם
עבור יחידות דיור ,שצריכות להיבנות על בסיס קווי היסוד של
הממשלה הנבחרת.

אחים לא מחרימים

ובעוד הבניה ביהודה
ושומרון מוקפאת גם
עתה ,באופן רשמי
או מעשי ,ברשות
הפלסטינית המצב
הפוך לגמרי .בניה
בלתי חוקית ללא
הרף מימין ומשמאל,
והקמתה של העיר
רוואבי
החדשה
מתקדמת בקצב
מהיר ,כששותפות לה ,למרבה הצער ,גם חברות ישראליות.
חברות אלה ,כזכור ,הצהירו כי הן מוכנות להתחייב להחרים את
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תוצרת יהודה ושומרון רק כדי להתקבל לעבודה ברוואבי .מקרה
מביש זה ,כמו גם הקריאות להחרים מוסדות תרבות ברחבי
יהודה ושומרון ,הביא את השדולה למען א"י ,בראשות חברי
הכנסת זאב אלקין ואריה אלדד ,לפעול בהצלחה להעברתו
של חוק חדש האוסר להחרים את ישראל מסיבות גיאוגרפיות.
חוק זה התקדם ועבר אישור סופי בתמיכתה ועידודה של
מועצת יש"ע ,במטרה לשים סוף לניסיונות הפגיעה הכלכלית
בהתיישבות.

חוזרים אל יוסף

נוספת
חיובית
נקודה
שראויה לציון היא החזרה
האיטית אך מקודשת
לתפילות רבים בקבר יוסף
שבשכם .עשרות אלפי
יהודים זכו להתפלל השנה
במקום הקדוש ,שהופקר
לפני עשור לידי המון ערבי
זועם ,באחד מרגעי השפל
הקשים ביותר של ממשלת
ישראל בראשות אהוד ברק.
עם זאת לעובדה כי החזרה לקבר יוסף אינה רשמית ואינה
עקבית ,היה השנה גם מחיר  -באחת הכניסות הלא רשמיות
לקבר ,נרצח בן יוסף לבנת הי"ד ,מירי של שוטרים פלסטינים.
אירוע זה הדגיש עד כמה מסוכנת מגמת ההתמכרות של כוחות
הביטחון שלנו להסתמכות על מנגנוני הביטחון הפלסטינים.

והמערכה נמשכת

את השנה הנוכחית מסיימת ישראל בעיצומה של מערכה
מדינית קשה ,סביב החלטת הפלסטינים להפנות גב לדרך
המשא ומתן ,בתמיכתן של מדינות רבות בעולם .קשה שלא
לחשוב האם שרים מסוימים בממשלה לא הם שנתנו את רוח
הגבית למהלך הפלסטיני ,בהגדירם אותו כ'צונאמי מדיני'.

đĕĥėĞ đĚĥĤĕĐ

www.myisrael.org.il ĐĞđĜĦĐ ĤĦČč
www.facebook.com/myisrael ģđčĝĕĕĠč
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95477 ירושלים, גבעת שאול11בית הדפוס
02-6516662  פקס02-6211999 טלפון

www.myesha.org.il

-  מקור ראשון: הפצה052-8903906  שיראל בלייכר: רוני ארזי פרסום מודעות:עורך
בע"מ
: אסף קרדש הפקה, פלדמן. מ, תקוה דגן: עיצוב052-6070999 יוסי
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
perla@myesha.org.il :לתגובות
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