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ודש תשרי נקרא בגמרא (ר"ה,
יא ).ירח האיתנים .לדעה אחת
בגמרא הסיבה לשם זה מפני
שבו נולדו האבות ,ולדעה שניה משום
שחודש זה "תקיף במצוות" ,וכפירוש
רש"י" :שופר ,יום הכיפורים וסוכה,
לולב ,וערבה ,וניסוך המים".
סדר חגי תשרי רמוז במזמור הנאמר
החל מחודש אלול" :לדוד ה' אורי
וישעי" .ובמדרש" :אורי בראש השנה,
שהוא יום הדין ,שנאמר 'והוציא כאור
צדקך ומשפטך כצהרים' (תהלים לז ו),
וישעי ביום הכפורים ,שיושיענו וימחול

הרב פרופסור יצחק קראוס
ראש המכללה האקדמית הרצוג

לנו על כל עונותינו" (מדרש תהלים
(בובר) מזמור כז) .ידועה התוספת
למדרש זה" :כי יצפנני בסכה – זהו חג
הסכות" .יש להעיר שתוספת זו אינה
מוזכרת במדרש הנ"ל ,מקורה ככל
הנראה הוא בדברי ה"אלף למטה" על
ספר "מטה אפרים" סימן תקפא ,אות
ו .להלן נבאר את הסדר המיוחד בחגי
תשרי לאור הרמזים בפסוק הנ"ל.
שאלה ידועה היא מדוע לא קודם יום
הכיפורים ,יום מחילת העוונות ,ליום
הדין בראש השנה? נבאר את הדברים
על פי הרמז בדברי המזמור.
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אגרת לתושבי יש"ע וידידיה
תושבי יהודה ושומרון וידידינו בארץ ובעולם,
שנה חדשה עומדת בפתח ,מלאת אתגרים חדשים-ישנים ,עם כניסתה של שנה חדשה ,נביע תקווה לשגשוג אמיתי
ואין זמן טוב מזה לסיכום תקופה ולניסוח היעדים והתקוות בתחומי החינוך ,הבינוי ,הרווחה ,הקהילה והבריאות,
ולהתפתחות משמעותית של כל יהודה ושומרון.
לשנה שתבוא.
גם בשנה הבאה עלינו לטובה נמשיך במועצת יש"ע ,יחד
עם שאר הרשויות ,לפעול בתחומי החינוך ,הבניה ,היצירה,
ההסברה ,וקידום ענייני ההתיישבות למען עתיד יהודי
וישראלי ליהודה ושומרון.

גם השנה ,חרף המשך ההקפאה  -בפועל מצד הממשלה,
צמח מספר תושבי יהודה ושומרון  -למעלה מ 700-אלף
יהודים גרים היום בשטח ש"מעבר לקו הירוק" ,והמגמה רק
הולכת ומתחזקת .ביישובי יהודה ושמרון מתגוררים למעלה
מ 370,000-תושבים וקצב גידול האוכלוסייה באזור עומד
על כ %5-בשנה ,פי  2.5מהממוצע במדינת ישראל .גם גני עם פרוס השנה החדשה ברצוננו להפנות את ברכתנו
הילדים ובתי הספר היסודיים צומחים באחוזים גדולים ,אליכם ,תושבי יש"ע .עיקר העשייה וההצלחה  -בזכותכם,
ומרכיבים תמונה של התיישבות צעירה ,דינמית ומתפתחת .שלמרות כל הקשיים מבית ומחוץ  -ממשיכים לחיות וליצור
כאן ,להאמין ולהתיישב .כל אחד ואחת בשגרת יומו בעבודה
ההתיישבות ביש"ע ,מעבר להיותה מפעל אדיר של משפחות ,ובבית ,בצבא ובחברה ,תורם תרומה מכרעת לעתיד האזור.
אנשים ,ילדים ,בתים ,כבישים ,מוסדות ציבור וחינוך ,בתי
כנסת ,תעשיה ,תרבות וסגנון חיים; מסמלת יום יום את מותר לנו ,לכולנו המתיישבים ,להיות גאים בכך.
המאבק על ערכיה של מדינת ישראל – ערכי התיישבות,
ציונות ,מורשת יהודית ,וחיבור אל שורשינו ההיסטוריים .שתהיה לנו שנת ברכה ועשייה ,שנה של התרחבות
שיבתנו אל חבלי המולדת שבהם חיו אבותינו ושבהם עוצבה והתיישבות ,פריחה והתפתחות ,תקווה ושמחה.
דמות עמנו ,היא היוצקת את המשמעות המיוחדת לכל
בברכת שנה טובה ומוצלחת
עשייתנו כאן.
תחל שנה וברכותיה
שנה טובה ומתוקה
בפתח האיגרת נביא בפניכם את תמונת המצב הידועה לנו
בנושא המדיני שעל הפרק ,ואת פעילות מועצת יש"ע בעניין.
אבי רואה
רון שכנר
בהמשך תוצג סקירה על עיקרי העשייה של מועצת יש"ע
ראש המועצה האזורית
מנכ"ל מועצת יש"ע
בשנה החולפת ,ואת היעדים והתקוות לשנים הבאות.
מטה בנימין
יו"ר מועצת יש"ע

אמנם קצרה היריעה מהכיל את כל הפעילות שנעשית יום יום
למען תושבי יש"ע ,אך השתדלנו לתת ביטוי למגוון הנושאים
שבהם עסקנו.

על ראש השנה
למהלך מועדי ירח האיתנים

המשך מעמוד השער

מהו האור בראש השנה?
בדרשה לפני תקיעת שופר בשנת תרנ"ג
עמד הראי"ה קוק זצ"ל על הקשר שבין
קול השופר למתן תורה ,כפי שמופיע
בפסוקי שופרות .שואל הרב" :למה דווקא
תלוי בשופר קבלת המלכות והעלאת
הזכרון לטובה?" (מאורות הראיה ,עמ'
צא) .הרב זצ"ל מבאר שבשעה שאדם
שומע את קול השופר הוא מגלה את
רצונו הפנימי העמוק ביותר .הוא שומע
את קול השופר והמעמד הגדול בהר סיני
חל עליו באותו זמן ,וממילא זהו הזמן
שהרצון הפנימי של האדם חפץ בקיום
התורה ,בבחינת נעשה ונשמע .זמן זה
מגדיר הרב" :עת חפץ להשריש בלבבו
הסכם חזק על קיום התורה והמצוה לכל
השנה"(שם ,עמ' צג).
לאור דברי הרב זצ"ל ניתן להסביר מדוע

ראש השנה קודם ליום הכיפורים .קודם
לתשובה צריך האדם לקבוע בנפשו מה
מגמתו בחייו ומה התכלית במעשיו.
בראש השנה הוא ממליך את הקב"ה
על כל העולם ,וכמובן גם עליו .המלכה
זו משמעותה "אין עוד מלבדו" באופן
האבסולוטי .עמידה זו קושרת את האדם
למעמד הר סיני שם נאמר" :אם מקבלים
אתם את התורה מוטב ואם לאו שם
תהא קבורתכם" (שבת פח) .כלומר אין
משמעות וטעם לחיים ללא התורה .לכן
ראש השנה נעדר כל סימני וידוי והזכרת
חטא כי ביום זה מברר האדם לעצמו מהי
הדרך" .אורי" זהו ראש השנה כי ביום
זה האדם מאיר את דרכו קדימה .הרב
לפנים רבה של בריטניה,
יעקובוביץ'ָ ,
מסביר שבראש השנה האדם מביט
קדימה לקראת השנה החדשה (קובץ
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מעדני מלך ,עמ'  .)44יום הכיפורים הוא
בבחינת "ישועה" ,כלומר לאחר שהאדם
הגדיר את דרכו הוא זקוק לישועה על
העבר.הוא מביט אחורנית ומצטער
על המעשים שעשה שאינם מזוהים עם
דרכה של תורה.
"כי יצפנני בסכה" הוא השלב הבא
במהלך ירח האיתנים .אחר שאדם קבע
את מגמתו בחייו ,לקול השופר ,מרק את
עוונותיו ביום הכיפורים – או אז הוא
ניגש למצוות חג הסכות מתוך שמחה.
במדרש דנים מהו "ולקחתם לכם ביום
הראשון" והלא זהו יום חמישה עשר?
עונה המדרש" :מיוהכ"פ עד החג כל
ישראל עסוקין במצות זה עוסק בסוכתו
וזה עוסק בלולבו וביום טוב הראשון
של חג הם נוטלין לולביהן ואתרוגיהן
בידיהן ,ומקלסין להקב"ה ,והקב"ה אומר

על ראש השנה
למהלך מועדי ירח האיתנים
להן כבר מחלתי לכם על מה שעבר מכאן
ואילך חשבו עונותיכם .לפיכך אמר ביום
הראשון  -ראשון לחשבון עונות מיום
הראשון של מועד ואילך (ילקוט שמעוני
תורה פרשת אמור רמז תרנא).
זוהי שמחת חג הסכות ,כשהאדם ברר
את דרכו בחייו בראש השנה ,נושע
מעוונותיו ביום הכיפורים והוא הולך
בשמחה לקיים את חג הסכות המרובה
במצוות.
השלב האחרון בירח האיתנים הוא שמחת
תורה .בעוד שלשמחת חג הסכות נזקק
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האדם לסוכה ולארבעת המינים ,בשמחת
תורה הוא מקיים "נגילה ונשמחה בך".
במדרש" :רבי אבין פתח זה היום עשה
ה' נגילה ונשמחה בו אמר רבי אבין
אין אנו יודעין במה לשמוח אם ביום
אם בהקב"ה ,בא שלמה ופירש נגילה
ונשמחה בך בהקב"ה ,בך בישועתך ,בך
בתורתך ,בך ביראתך ,אמר רבי יצחק בך
בכ"ב אותיות שכתבת לנו בתורה בי"ת
שנים כ"ף עשרים הרי בך" (שיר השירים
רבה (וילנא) פרשה א) .לאמור ,אנו
חוזרים לרגעי תקיעת השופר בה נזכר
האדם במעמד הר סיני והוא מקבל עליו

שוב את התורה .ברם ,בשמחת תורה
מקבל האדם את התורה אחר בירור נפשי
שעשה בר"ה ,אחר שנושע מעוונותיו
ביוהכ"פ ומתוך "ושמחת בחגך".
לאמרה בשם הרבי
תואמים הדברים ִ
מקוצק :כל המהלך של חודש אלול ,של
ימי ראש השנה ,עשרת ימי תשובה ,יום
הכיפורים וחג הסכות הוא כדי להגיע
לנקודת השיא בעת פתיחת ארון הקודש
בשמחת תורה ולהכריז מתוך שמחה:
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים
אין עוד מלבדו" (דברים ,ד ,לה).

אח שלי,
שנה טובה

"אני גאה להציג רשימה שמסמלת חיבור בין כל הזרמים
והסוגים של ירושלים ,בין צעירים לוותיקים ,בין גברים לנשים.
הצטרפו אלינו והתנדבו  -וביחד ננצח .תחל שנה וברכותיה" דב קלמנוביץ'
יו”ר הבית היהודי בירושלים

דב קלמנוביץ

רואה חשבון ובעלים של משרד רו”ח
מהגדולים בירושלים .יו”ר ארגון נפגעי
פעולות איבה .שימש כיו”ר דירקטוריון החברה
הממשלתית לשיקום ופיתוח הרובע היהודי.
עומד בראש ארגון ‘זוכרים’.

הרצל יחזקאל
עורך דין .ממקימי
שכונת חומת שמואל.
שימש כראש המנהל
הקהילתי של השכונה

רחלי איבנבוים

תושבת מאה שערים.
מנכ”לית ארגון הרווחה ‘מאיר פנים’.
יזמית בתחום העצמת
נשים חרדיות בתעסוקה

jerusalem@baityehudi.org.il • 052-3506153

רז קיל

איש תקשורת .שימש כיועץ יו”ר
הבית היהודי נפתלי בנט
וכיועץ שר החינוך

בירושלים
יש”ע שלנו \\ 3

מ'ביתא ישראל' אל ארץ ישראל  -חלק א'

סיפורי ארץ ישראל
יעקב הצעיר היה נרגש .הוא יצא
מביתו בצעד קל אל עבר ה'סורבון',
האוניברסיטה המפורסמת שבפריז,
צרפת .הסיבה למצב רוחו המעולה
הייתה ההרצאה של מורו ובקרוב מאוד
ידידו  -פרופ' יוסף הלוי .הלה נשלח
על ידי קהילות הרבנים של אירופה
לחקור מקרוב ובפרוטרוט את המידע
שהגיע אודות אותם יהודים שחומי עור
המקיימים את מסורת ישראל הרחק
הרחק ממוקדי היהדות של אירופה
של אמצע המאה ה ,19 -אי שם ברמה
האתיופית.
הרצאותיו של פרופ' הלוי היו מרתקות
והסטודנט הצעיר שהגיע לא מזמן
מהעיר לודג' שבפולין היה מוקסם.
הדמיון לקח אותו אל עבר מלכות שלמה
ובנו מנליך שנולד לו ממלכת שבא.
בדמיונו הוא ראה עצמו מסתובב בקרב
שבטי קהילות 'ביתא ישראל' המאמינות
באמונה שלמה כי הן צאצאי היהודים
משבט דן שישבו להם בין שבטים עוינים
ונוצרים אדוקים שניסו להעביר אותם
על מסורת ישראל שלהם ,במשך מאות
בשנים .יעקב ישב ולמד את תורתו של
מורו ,פרופ' הלוי ,ונדבק בהתלהבותו
העצומה לעניין .הוא הרגיש קנאה על כך
שמורו ורבו הספיק לשהות ימים רבים
בקרב השבטים ולהכירם מקרוב ,ואף
פתח שם מוסדות חינוך לחיזוק הקשר
עם היהדות העולמית .יעקב ידע כעת
בבירור את משימתו לחיים.
עברו כמה שנים ויעקב – ד"ר פייטלוביץ
בשמו החדש – הפך מומחה בעל שם
ליהדות אתיופיה וחוקר מעולה בעל
קשרים טובים בפני עצמו .הוא לא
התכוון לכך בתחילה אבל הוא אפילו
עלה על רבו בעשייתו למען אנשי 'ביתא
ישראל' והקשר של קהילותיהם ליהדות
העולם .יעקב פעל ללא לאות להכרה
של יהדות העולם ב'פלשים' .עמדו בפניו
מכשולים רבים – יהודים ולא יהודים
פקפקו ביהדותם של השבטים .היו להם
מסורות שונות ,הם לא הכירו את השפה
העברית ולא שמעו על התלמוד ,היו
גם קשיים שהערימו היחסים המורכבים
עם שלטונות אתיופיה .אך ,לפני כל
זאת ,יצא הד"ר הצעיר למסעו הראשון
לאתיופיה ב 1904-והוא רק בן ,26
ונתקל במציאות מאוד מורכבת בה חיים
היהודים .עם הגיעו הבין כי רבים מבני
העדה הפלאשית יצאו לשמד בעקבות
רדיפת הנצרות בתקופה המכונה על ידי
היהודים כ'הזמן הרע'.
משהגיע לעיירה 'קדוס-יוחנס' באו
לבקרו מומרים מהסביבה  -אחד מהם
זקן בעיניים דומעות פנה אליו ואמר:
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"נוכחותך מעודדת אותנו ואנו כולנו
רוצים לחזור להיות פלשים .השתדל
בעדנו ...כי אף על פי שציוה מנילק כי
כל אחד חופשי לבחור באמונה הטובה
בעיניו ,מענישים שלטונות המחוז קשות
את המומרים העוזבים את הנצרות
ומחרימים את כל רכושם ...אל תשכחנו",
מהתחננו בפניו .יעקב ההמום שציפה כי
יפגוש קהילה במצב טוב יותר נשבע
להשתדל יותר למענם .הוא הסתובב
עוד כהנה וכהנה מתבונן בקהילות וחש
את צרכיהן .הוא החליט לחזור לסבב
של עשייה באירופה לא לפני שלקח
איתו שני בחורים מובחרים מבני העדה,
לצורך הכשרתם בידע תורני וכללי,
כדי שיוכלו לחזור כמנהלי בתי ספר
ומנהיגים לעדתם.
משהגיע לאיטליה פנה אל הרב מרגליות,
רבה של פירנצה שביקש לערב בנושא את
הרב קוק ,רבה של ארץ ישראל דאז .הרב
מרגליות כתב לרב קוק שענה תשובה
שלא השתמעה לשתי פנים ובה תמיכתו
הגלויה בעניין קידום בני העדה הפלשית
וקירובה ליהדות האורתודוכסית ,וכך
כתב..." :יואל ד' ובתוך קבוץ נידחי עם
ד' אסופי הצולעה והנדחה יאספו גם
פזורים אלה ונבנו בתוך עם ד' ,ושם
ד' ותוה"ק "...משסיפק הרב מרגליות
את המכתב של הרב קוק לד"ר יעקב,
התמלא הנ"ל תחושת שליחות ושמחה
וחש תכלית וגב לעשייתו מה שגרם לו
לשוב ביתר מרץ לאתיופיה .בידיו אף
היה אף מכתב נוסף אותו רצה להקריא
כדי לחזק את אנשי הקהילות שם.
משהגיע שוב לאתיופיה ,יצא מיד אל
עבר העיירה 'באדי שואה' שם כמות
משפחות הפלשים הייתה קטנה ,אך
המצב הרוחני היה טוב יותר ,בזכות כוהני
דת וחכמים שהתיישבו בה .משהגיע
התקבל בהתלהבות רבה ועל אף שירד
גשם שוטף ,יצאו לקראתו אנשי הקהילה
הקטנה בבגדי חג לברכם .הם הזמינו
אותו לסוכות שהקימו בשבילו ובשביל
פמלייתו ומיהרו לסיים את ההכנות
לסעודת השבת .עם גמר העבודה באו
לקרוא לו אל בית הכנסת לתפילת
קבלת שבת ,אך תפילה זו לא הייתה
כמו זו שהכיר ד"ר יעקב פייטלוביץ ,לא
מארץ ישראל ,צרפת או איטליה .הייתה
זאת תפילה שנמשכה כל הלילה עם
הפסקות לפרקים על מנת לאכול .ד"ר
יעקב הלך לסוכתו בסוף אותו הלילה
מותש ומתפלא ,אותם ניגונים מיוחדים
מתנגנים בראשו.
בבוקר ,משבאו להעיר אותו לא ציפה כי
גם כל אותה השבת יבלה בבית הכנסת
כאילו היה זה יום הכיפורים .בין תפילה

אבישי דגן

אחת לשנייה שטח בפני המתפללים את
מטרת ביקורו והללו הקשיבו מתוך עניין
רב .השיא היה עת הוציא את איגרת
הרבנים שפנתה אל כלל ישראל בעניינם
והקריא ממנה את דבריהם המעודדים
של הרבנים הראשיים לארץ ישראל,
הרב קוק והרב מאיר..." :בפינות רבות
הרחוקות ממרכזי היהדות נמצאים
רבבות אחים שנשארו בודדים בפינותיהם
ובלי כל קשר עם היהדות הכללית ,וע"י
כך נתמעטו אוכלוסיהם ,הרבה הרבה
מהם התבוללו בין הגויים ...וברבות הזמן
הם עומדים להתפורר ולהתנתק מהגוף
הישראלי הנצחי ומטהרת נשמתו ...אחת
הפינות היא ארץ חבש .במדינה זו ...חיים
זה יותר מאלפיים שנה רבבות יהודים,
אשר למרות כל התלאות והצרות שעברו
עליהם נשארו נאמנים לדתם ולעמם...
הצילו נא אחים! את אחינו הפלשים
מכליון ומטמיעה! עזרו נא להשיב אלינו
את האחים האלה! ולא ימחה שבט
מישראל "...בני הפלשמורה הקשיבו
מרותקים לתרגום האיגרת ביראת כבוד.
היה עוד קטע באיגרת שהאדיר את מעשיו
של ד"ר יעקב נח פייטולביץ ,אך ספק אם
אותו הקריא הד"ר בפני הפלשים .על כל
פנים כתבו הרבנים כי " ...כל מה שעשה
ופעל הד"ר פייטולביץ עד עתה הוא כאין
וכאפס לעומת מה שהיה יכול לעשות
עוד כדי למלא את תעודתו הגדולה כפי
התוכנית אשר בידו" ובכך קראו לכל מי
שיכול ,לעזור ליעקב במפעלו הקדוש.
ד"ר פייטולביץ היה סנונית חשובה
מעין כמותה כדי להביא לתודעת עם
ישראל את עניין יהודי אתיופיה והוא זה
שהכשיר את התודעה לעלייתם ארצה
במבצעים 'משה' ו'שלמה' ,עשרות שנים
לאחר שנפטר .אך על כך בפעם הבאה.
עפ"י מאמרו של מנחם ולדמן מאתר
"דעת"

מראה אחורית

ימים אלו מראש השנה עד אחרי סוכות ,נוצרו למען
הגברים .הם נחים הרב וממש מתעייפים מרוב
מנוחה .והילדים נהנים מספיחי החופש הגדול .אך
לעקרות הבית -העמלות כל השנים כנמלים הזריזות
 אלו הם ימי " השעות הנוספות" ימי המבחןהגדול .הפעם הצריך ראש השנה שנתגשרו לו שבת
ויום א' ממש תכנון "חצי צבאי".
לא הרבה השתנה מאז  .1958תקווה ויינשטוק ,מעריב

צילום :שחר כהן 050-6815905

(22.9

_24567

!!!! (23.9

(24.9
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1-700-700-945

info@mishkefet.org.il
| www.mishkefet.org.il
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ילדים שלנו

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

6

\\ יש”ע שלנו

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :אסף קרדש ,מ .פלדמן
צילום :מרים צחי – מקור ראשון ,גרשון אלינסון ,מאיר ברכיה – מוא"ז שומרון
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

זהה את

המקום

עליכם לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילHasbarayesha@gmail.com :
בהצלחה רבה!

ערב התעלות ותשובה מיסודו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל ברוב עם

מעמד הסליחות המרכזי

המכפלה
במערת
יום שלישי ,ו' תשרי )(10/9/13

ערב התעוררות ותשובה
“חוזרים אל האבות"
 19:00-20:30סיורי סליחות

 19:00-20:30שיחות
גרשון בר כוכבא בשיחה מרתקת
בלווי סרטים ושקופיות

"חברון מאז ולתמיד"

הצגת "תלוש"

)כתיבה :שולי רנד ,משחק :חגי לובר(
 20:30-22:15סיורי סליחות

סיור סליחות

בישוב היהודי בחברון

סיור סודות מערת המכפלה עם נעם ארנון
22:15-23:30

שיחת התעוררות
מפי הרבנית
ימימה מזרחי

סיור לסמטת הגבורה

עם אחד מלוחמי הסמטה

סיור סליחות

בישוב היהודי בחברון

סיור סודות מערת המכפלה עם נעם ארנון
 20:30-22:00שיחות

גרשון בר כוכבא בשיחה מרתקת
בלווי סרטים ושקופיות

"חברון מאז ולתמיד"

הצגה מיוחדת של
תיאטרון אספקלריה

הצגת "תלוש"

)כתיבה :שולי רנד ,משחק :חגי לובר(

בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל:
הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג דוד לאו שליט“א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג דב ליאור שליט“א  -רב העיר קריית ארבע חברון
הרה"ג הרב חיים דרוקמן שליט"א  -ראש ישיבות בני עקיבא
הרה"ג שלמה בן חמו שליט“א  -רב העיר קרית גת
הרה"ג שמואל אליהו שליט“א  -רבה של צפת

בהשתתפות שרים ,חכי“ם ואישי ציבור

אולם יצחק פתוח
הסעות בתשלום :בהרשמה חובה  029965333שלוחה 0

ירושלים  -בנייני האומה ,בשעה ) 18:00לערב ההתעוררות( ובשעה 21:00
בני ברק  -רח‘ רבי עקיבא ליד ’דובק‘ בשעה 21:00

22:15-23:00

טיש מרכזי
ושיחת התעוררות
הרב שמואל אליהו

אסף קרדש | יש שחר

הצגה מיוחדת של
תיאטרון אספקלריה

סיור לסמטת הגבורה

דרשות התעוררות מפי הרבנים
ומעמד הסליחות המרכזית

תוכנית גברים

תוכנית לנשים ונערות

עם אחד מלוחמי הסמטה

בשעה 23:30

מרכז מידע ארצי

02-9965333

02-9965333
שלוחה 0

The Me’arat Hamachpela Heritage Fund

www.hebron.com - www.machpela.com
האגף לתרבות תורנית משרד החינוך | מחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מדרשת חברון | מועצה דתית קרית ארבע מנהלת מערת המכפלה | הכנסת אורחים חברון
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סקירה מדינית

ל

פני כחודש ,ולאחר לחצים רבים ,שבה מדינת ישראל
לנהל משא ומתן עם הרשות הפלסטינית .את התהליך
מלווה מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי והוא מנוהל,
מצדה של ישראל ,על ידי שרת המשפטים ציפי לבני ועו"ד יצחק
מולכו .כבר בתחילת המשא ומתן ,ולמרות הבטחות של ראש
הממשלה שלא יהיו תנאים מוקדמים ,התחייבה ממשלת ישראל
לשחרר מחבלים רוצחים 26 .מהם כבר שוחררו ,והשאר מתוכננים
לצאת לחופשי עם התקדמות התהליך.

אוכלוסייה בישראל .כל פלישה לשטחם תיחשב הפרה של הדין
הבינלאומי ,ותגרור סנקציות וגינויים חמורים.

רוב האנשים הנוגעים בדבר ,ובהם פרשנים רבים בארץ ובעולם,
סבורים שהמשא ומתן לא ייגמר בהסדר קבע ובהסכם שלום
באזור .לכאורה מידע זה אמור להרגיע אותנו ,אולם ההפך הוא
הנכון .החשש הגדול הוא מפני הסכמי ביניים שיכללו מהלכים חד
צדדיים או הסכמה למדינה פלסטינית בגבולות זמניים (מפג"ז).
מהלכים אלה ילוו בלחץ אמריקני מאסיבי ובקמפיין שמאל
קיצוני ,שיאיים על הציבור בסיסמאות ישנות ודלוחות כמו "בידוד
בינלאומי" ו"צונאמי מדיני" אם ישראל תיתפס חס ושלום כסרבנית
שלום ותתנגד לוויתור על עקרונותיה הביטחוניים והמדיניים.

אין קץ לסכסוך .מדיניות הרשות הפלסטינית מבוססת על תכנית
השלבים של אש"ף ,השואפת להשמדתה של ישראל .מהלך
זמני של הכרה במדינה אחרת ללא הסכם סופי ,יהווה התקדמות
נוספת בתוכנית השלבים ,שיגרור לאחריו דרישות חדשות הנוגעות
לשיבת פליטים וריבונות על ירושלים.

להסכמי ביניים אלו ישנם כמה תרחישים ,כשהמשותף לכולם
הוא עוד ויתור ישראלי וכרסום נוסף בדרישה הצודקת והלגיטימית
לזכותנו על חבלי ארצנו .ההערכה היא שכל זאת יקרה ללא שום
תמורה וללא ויתור של הצד הערבי במאומה.

יוזמות ביניים מסוכנות למדינת ישראל
מכמה סיבות מרכזיות:
הגברת הדה-לגיטימציה לישראל .לישראל יש זכות על פי החוק
הבינלאומי להקים מדינה על השטח שבין הירדן לים .הכרה
בזכותם של הערבים לאותו חבל ארץ שוללת ממדינת
ישראל את התשתית החוקית לקיומה ,צעד שיעורר שוב
לחץ בינלאומי על ישראל.
הרעת מצב הביטחון ויכולת המלחמה
בטרור .הניסיון מוכיח שהדרך היחידה
למניעת טרור היא חופש הפעולה
המבצעי והמודיעיני של צה"ל בכל
מרחבי יהודה ושמרון .הקמה של
מדינה פלשתינית ,ולו זמנית,
תעניק תשתית י צ י ב ה
ל א ר ג ו נ י ה ט רו ר,
ד ב ר שיגביר את
האיום הנשקף
למרכזי
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ישראל מוותרת ולא מקבלת כלום בתמורה .פעולות חד-
צדדיות מייתרות את הצורך במשא ומתן לחלוטין .כאשר ההנהגה
הפלסטינית משיגה את דרישותיה ללא צורך בוויתורים מצידה ,אין
לה שום תמריץ לעמוד בהסכמים ובהתחייבויות.
אין ספק שההתיישבות נמצאת במצב חדש ,המצריך
תשומת לב ופעולות מתאימות הנעשות בשיקול
דעת ובשיתוף פעולה .מחד ,אל לנו להיות שאננים,
למרות הסקפטיות השוררת בקרב רבים
מתושבי מדינת ישראל ,מתוך מחשבה
ששוב המהלך ייכשל .ומאידך גם אסור
להיכנס לפאניקה מיותרת  -מפעל
ההתיישבות הוא מפעל גדול
וחזק אשר עמד לאורך
השנים באתגרים קשים
ומורכבים של טרור
ונסיגות.

סקירה מדינית
אנחנו במועצת יש"ע עוקבים אחרי הנעשה ,מקרוב ומרחוק .התחלנו
לפעול בכל המישורים על מנת לעקוב אחרי ההתפתחויות ,לזהות
את המגמות ,ולפעול בדרכים הנכונות .בשבועות האחרונים ערכנו
פגישות וישיבות חשיבה עם גורמים רבים ,וכינסנו את הארגונים
הפעילים על מנת לעדכן ,לסנכרן ולחשוב יחד .בשבועות הקרובים
המערכה תתעצם ,הן במישור הפוליטי  -בעבודה מול השרים וחברי
הכנסת ,הן במהלך הסברה משולב במאבק ציבורי נגד המהלכים
המסוכנים ,כולל תכנית עבודה חדשה בפעילות מערך ההסברה
בארץ ושל מערך יחסי החוץ בעולם.
נמשיך לעדכן ולשתף אתכם במהלכים הבאים.

ארגון תעסוקטיף בראשות הרב יוסף צבי רימון
מברך את כל בית ישראל ובתוכם עקורי גוש קטיף וצפון השומרון
בברכת שנה טובה ומתוקה,
שנה של עשייה ברוכה ,שנה של צמיחה
והשתלבות בעולם התעסוקה ,שנה של שמחה והצלחה!













אודליה פרל

ארגון תעסוקטיף מסייע לאנשי גוש קטיף וצפון
השומרון בתהליך השתלבות מחדש בעולם
העבודה ובמציאת תעסוקה קבועה ואיכותית
התואמת את כישוריהם.
ליווי אישי מיקוד תעסוקתי ליווי לעסקים בניית
קו"ח השמה מותאמת הכוונה תעסוקתית
מקצועית לצעירים
תעסוקטיף ,מפסיקים לחפש  -מתחילים למצוא!

טל'072-2127125 :
פקס'072-2126726 :
דוא"לoffice@jobkatif.org :
www.jobkatif.org
לתרומות02-5800070 :
חפשו אותנו ב -
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סקירת פעילות
יש"ע בתנופה

ההתיישבות ביהודה ושומרון היא אמנם המכשול הגדול ביותר העומד
בפני הקמת מדינה פלסטינית ,אך בראש ובראשונה זהו חבל ארץ
מקסים ושופע טבע ,נופים ואיכות חיים.
כל אחד ואחת מכם ,תושבי יהודה שומרון והבקעה ,שותפים לעשייה
זו .עצם חיינו כאן ,תוך קיום שגרת חיים למרות המכשולים השונים,
תוך התפתחות מתמדת והתרחבות הישובים  -זו המשימה החשובה
שמאגדת את כולנו יחד.
לשמחתנו אנו רואים ברכה בעמלנו ,וכמו בכל שנה ,גם בשנת תשע"ג
גדלה אוכלוסיית יש"ע בקצב של כ %5-בשנה ,יותר מפי  2מהממוצע
בארץ .מאות זוגות צעירים ומשפחות חדשות הצטרפו לקהילות
המתפתחות ,ואלפי תלמידים חדשים נכנסו למערכות החינוך בישובים.
השנה אנו מציינים  20שנה להסכמי אוסלו .רבות נכתב ונאמר על
הסכמים אלו ,על
הכרסום בעמדה
הישראלית לזכותנו
על הארץ ,על הכניעה
לטרור ועל הכנסת
ארגון טרור רצחני
ללב ליבה של מדינת
ישראל .נתון מעניין
שחשוב לדעת הוא ההצלחה של כולנו להתפתח למרות הנסיגות .בשנת
 ,1993עם חתימת הסכמי אוסלו ,מנו תושבי יהודה שומרון וחבל עזה
 115,000תושבים .היום ,ערב השנה החדשה ,מתגוררים ביהודה ושומרון
מעל ל 370,000-תושבים ,גידול של למעלה מ 300-אחוז ב 20-שנה.

הסברה מעבר לים

השנה הוקם במועצת יש"ע מערך חדש להסברה ויחסי חוץ שעוסק
בפעילות מדינית והסברתית בקרב מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל
כולל אנשי ממשל ,תקשורת
ודיפלומטים בעולם .בראש
המערך עומד מר דני דיין,
יו"ר מועצת יש"ע לשעבר,
המזוהה כאיש ההסברה
הרהוט של ההתיישבות.
אנו פועלים להפיכת
ההתיישבות לשחקן בזירה
הבינלאומית ,לחיזוק הקשרים עם דיפלומטים ופוליטיקאים בעולם
ולהחדרת המסרים של יש"ע לתקשורת הבינלאומית .אל מערך
ההסברה ויחסי החוץ הצטרף בחודשים האחרונים גם אלי פיאפש ,תושב
גינות שומרון ,המנהל את קשרי החוץ ואחראי על יצירת הקשרים,
והצדדים הארגוניים של הפעילות .אלי עלה מארה"ב לישראל
בשנת  ,2010ומאחוריו עשייה ענפה בתחום הפוליטי ,הלוביסטי
והתקשורתי בקרב יהודי ארה"ב .פעילות זו מצטרפת
למערך סיורי ההסברה באנגלית שאנו מקיימים כבר
למעלה משנה בכל רחבי יש"ע באחריות מירי
מעוז-עובדיה  -רכזת הסברת חו"ל.
עד היום נערכו עשרות סיורים מיוחדים
לדיפלומטים ואנשי תקשורת בכירים
מכל רחבי העולם ביהודה ושומרון,
הופקו ניירות עמדה בשפה
האנגלית בנושאים שונים,
נציגי יש"ע השתתפו
בפאנלים ודיונים וכן
יצאו לייצג את עמדת
המתנחלים בארה"ב ובאירופה,
כולל מפגשים בעלי משמעות
היסטוריית שקיים דני דיין עם בכירים
בבית הלבן ובממשל האמריקני.
\\ יש”ע שלנו
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אנו חשים כי ישנה התעניינות הולכת וגוברת של דיפלומטים ,פוליטיקאים
ועיתונאים מהעולם כולו בנעשה ביהודה ושומרון .מאמרים המייצגים את
עמדת ההתיישבות מתפרסמים בכלי התקשורת מהשורה הראשונה
בעיתונות הבינלאומית .כך למשל ,פרסם השנה ה"ניו יורק טיימס" באופן
נדיר מאמר פרי עטו
של דיין ,הקורא לעולם
לזנוח את רעיון שתי
המדינות .מאמר זה
גרר בעקבותיו אלפי
תגובות ודיונים רבים,
חוצי יבשות.
לקראת ביקור נשיא
ארה"ב בישראל
הפיקה מנהלת
ההסברה של מועצת יש"ע מהדורה מיוחדת ומוגבלת של ספר החזון
של המועצה לשנים הבאות – "זה שלנו זה חיוני זה אפשרי" .הספר יצא
בכריכה מהודרת ומוטבעת ,וחולק למאות משפיענים ,אנשי תקשורת
וכמובן אנשי פמליית הנשיא.

סיורי אח"מים

גם השנה המשכנו
את מיזם הסיורים
של מועצת יש"ע,
ואף צירפנו אליו
קהלים חדשים.
כ 1000-אנשי
תקשורת,
פוליטיקאים ,סטודנטים ,ראשי ארגונים ומעצבי דעת קהל
מהארץ ומהעולם ביקרו השנה ביהודה שומרון ובקעת
הירדן במסגרת המיזם "הגיע הזמן שנכיר" .בין
אורחינו השנה גם קבוצות של מנהיגים מהעולם
כולל פוליטיקאים וראשי ארגונים שלהם
הייתה זו הפעם הראשונה בה הם
נפגשים עם ההתיישבות ודעותיה.
מנהלת ארגון גדול בבריטניה
שהייתה שותפה לארגון
אחד הסיורים אמרה:
"כל הזמן שמענו עליכם
בתקשורת ומאנשי שמאל ,זו
פעם ראשונה שבה אנחנו שומעים
דעות אחרות ולומדים על ההתנחלויות
בדרך ישירה ואמיתית".

סקירת פעילות
כנס יש"ע להסברה ותקשורת

בכנס יש"ע השלישי להסברה ותקשורת השתתפו גם השנה
מאות ראשי רשויות ,מנכ"לים ,דוברים ואנשי הסברה שזכו
לשמוע הרצאות מפי שורה של בכירים בתקשורת ובפוליטיקה.
בין הנואמים :השר נפתלי בנט ,סגן השר זאב אלקין ,העיתונאי
ג'קי חוגי ומפקד גלי צה"ל ירון דקל .בפאנל מיוחד ומרתק
ראיינה העיתונאית אילנה דיין את בן דודה יו"ר מועצת יש"ע
לשעבר דני דיין .בכנס ,שנערך בבית מלון בירושלים ,הוענקו
תעודות הוקרה לארגונים הפעילים בתחום ההסברה  -ישראל
שלי ,משקפת וסוכנות הידיעות תצפית .הכנס זכה לסיקור נרחב
בכלי התקשורת .הכנס הבא – באביב הקרוב.

אמר הקב"ה לישיראל:
בני ,אם אתם מבקשים לזכות לפני בדין
תהיו מזכירין זכות אבות
(מדרש רבא ויקרא)

במערת המכפלה
מערת המכפלה פתח גן עדן,
מקום שכל התפילות עולות
דרכו למרום ,וכעדותם של
כל אשר השתוקקו להתפלל
במקום קדוש זה ,בהפליגם
בגודל זכות התפילה ב"שער
השמיים" ,מקום בו התפילות
אינן חוזרות ריקם  -יערך
ביום הכיפורים כינוס גדול
של עמך בית ישראל ,לעורר
זכות ישני חברון לישועת
הכלל והפרט.

לאור הביקוש הגדול
בשנים האחרונות ,אנו
נערכים למבצע גדול
ומיוחד לקליטת הציבור
הקדוש לתפילה ,ללינה
ולסעודה מפסקת לפני
ואחרי הצום.

הזדרזו והרשמו:
שרה 052-3901629

מפאת קדושת
היום והמקום,
האירוח לגברים
בלבד.

ההרשמה חובה ,כל הקודם זוכה -
מספר המקומות מוגבל.

ובזכות האבות והאמהות הקד' ישני חברון נזכה לחתימה טובה,
לחיים טובים ולשלום ,ויתקבלו כל תפילותינו באהבה וברצון! אמן!
מועצה דתית קרית ארבע חברון | מנהלת מערת המכפלה | קרן מורשת מערת המכפלה | הכנסת אורחים חברון | מחדשי היישוב היהודי בחברון
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סקירת פעילות

ישראל שלי

תנועת ישראל שלי ,אותה הקימה מועצת יש"ע לפני כארבע שנים ,חגגה השנה  100,000חברים! דף הפייסבוק של ישראל שלי נחשב
לאחד המובילים בישראל ,וניצב בראש דפי הפייסבוק החברתיים .מעל  103,000חברים שותפים מדי יום בפעולות קטנות וגדולות ברוח
ציונית ,ישראלית ויהודית .בין מאות הפעולות שבלטו השנה :המאבק בשחרור המחבלים ומחאת הידיים האדומות ,פרויקט סיורים להכרת
החברה הישראלית ,שותפות בקמפיין "אני ישראלי" לעידוד הזהות הציונית ,הפעלת מוקד סיוע לתושבי הדרום ועוד .השנה התקיים
לראשונה "כנס ישראל שלי ליזמות" במוזיאון תל אביב בהשתתפות מאות צעירים המעוניינים לרתום את שאפתנותם לעשייה ציונית
חיובית ולעידוד שיח יזמות חברתית לאומית חדשה.
עוד לא הצטרפתם? חפשו עכשיו "ישראל שלי" בפייסבוק!

ישע שלי

דף הפייסבוק הרשמי של מועצת יש"ע ,ישע שלי ,מתעדכן מדי שבוע בפעילות המדינית ,הפוליטית וההסברתית של המועצה .ניירות
עמדה ,תמונות ,סרטונים ,קישורים וכל מה שנוגע במפעל ההתיישבות התוסס ביהודה ושומרון – מחכה לכם אצלנו בדף.
חפשו "ישע שלי" בפייסבוק.

12

\\ יש”ע שלנו

סקירת פעילות
היישובים הצעירים

הגידול הניכר באוכלוסייה מביא עמו התפתחות קהילתית מבורכת
ואת התפתחותם של ישובים צעירים ברחבי יהודה ושומרון .ארגוני
השמאל הקיצוני במימון זר מחפשים ללא הפסקה דרכים לפגוע במפעל
ההתיישבות ובעיקר בהתיישבות הצעירה .גם השנה נאבקנו בבג"צ למען
היישובים ,כאשר הבולט שבמקרים היה בג"צ עמונה .במקרה זה ,לאחר
החלטה שיפוטית וביצוע ההחלטה במלואה על ידי הישוב ,עדיין ממשיכים
ארגוני השמאל לחפש דרכים לפגוע בישוב ,ולצערנו עדיין לא הוסר האיום.
נמשיך ונפעל לביטול רוע הגזירה.
לשמחתנו השנה ידענו גם הצלחות כשפרקליטות המדינה בצעד יוצא
דופן ולאחר פעילות ממושכת של כל גורמי ההתיישבות ,הודיעה כי למרות
טענות ארגוני השמאל ,נבחן מחדש נושא הכשרת נקודות התיישבות
מסודרות בגבעת הרואה ,גבעת אסף ,מעלה רחבעם ומצפה לכיש.

עוד  4שבועות להרשמה למכרז נווה פורת
ע"ש חנן פורת זצ"ל

?
 1,000משפחות סרוגות כבר קנו ב
חריש
המקום הבא של הציונות הדתית.

,

לא פלא שכולם כבר שם?

מצטרפים עכשיו!
נותרו דירות גג  4חדרים

(וכן דירות  5חדרים ודירות  4-5גן בעמותות אחרות)

1-700-500-555
www.bemuna.co.il/harish
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סקירת פעילות
אוניברסיטה באריאל
לאחר שנים של ציפייה התקבל השנה האישור הסופי
והמרכז האוניברסיטאי אריאל השתדרג לאוניברסיטת אריאל
בשומרון 14,000 .סטודנטים מצביעים ברגליים ובאים ללמוד
באקדמיה פורצת גבולות עם מאות מחקרים מתקדמים,
פקולטות עם מיטב המרצים .באריאל מובילים את הרוח
החדשה באקדמיה.

של הוריה נרגם באבנים והתנגש במשאית .התמונות הקשות
ליוו אותנו שבועות רבים .לאחר לחצים רבים על מערכת
הביטחון ובהנחיית מפקד אוגדת איו"ש החדש ,תמיר ידעי,
תוגברו הכוחות וניתנו הנחיות חדשות לכוחות בשטח.
ואכן ,בפעילות נחושה ירדו כמות ותדירות זריקות האבנים
בכבישים .תנו לצה"ל לנצח זו לא סיסמא ,זאת מציאות.
שדולת ארץ ישראל בכנסת
הפעילות למען חיזוק ההתיישבות נמצאת גם בכנסת ,במלוא
הכוח .מועצת יש"ע יחד עם ארגונים נוספים יזמה את הקמת
שדולת ארץ ישראל בכנסת הקודמת .לאחר הבחירות
הוקמה מחדש השדולה והיא מונה כיום  40ח"כים מסיעות
שונות הפועלים למען חיזוק האחיזה של מדינת ישראל בכל
מרחבי ארץ ישראל ובפרט ביהודה שומרון ובקעת הירדן.
בראש השדולה עומדים ח"כ יריב לוין מהליכוד וח"כ אורית
סטרוק מהבית היהודי ,וחברים בה  38חברי כנסת מקשת
פוליטית רחבה :הליכוד ביתנו ,יש עתיד ,אגודת ישראל ,ש"ס
והבית היהודי .השדולה פועלת באופן שוטף מול שרים וח"כים
בתחומים הקשורים להתיישבות בנושא המו"מ המדיני,
תמיכה בהמשך הבניה ,קידום חקיקה ומעמדם החוקי של
הישובים ,סיוע לחקלאים ,פעילות הסברה בכנסת ומחוצה
לה.

ביטחון בכבישים
השנה חלף גל טרור של
זריקות אבנים ובקבוקי
תבערה על כבישי יהודה
ושומרון .במוקדים רבים
בצירי התנועה נזרקו
אבנים יום יום על נוסעים
בכבישים ,כולל נשים
וילדים .אירוע מצער
אחד נחרת בזיכרון של
כולנו ,כאשר אדל ביטון
בת ה 3-מהיישוב יקיר
נפצעה קשה מאוד
כשהרכב המשפחתי
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יהודה ושומרון

זה שלנו זה חיוני זה אפשרי
כל הנתונים והמחקרים העדכניים
אודות יהודה ושומרון בתוספת סט מפות
הסברה ” -ישראל שלי על המפה“

ו
עכ השסביורהב+מסטב
צ
ע
ספ
רון
מפות
ב  25ש"ח בלבד

להזמנות  -מוקד יש“ע052-5665052 :

חולמים
על עתיד בטוח?

סטריפ

רבע
עמ'

חצ
עמ

סטריפ

רבע
עמ'

חצ
עמ

בואו לזרוע היום

את הפירות של המחר

מאחלים
שנה טובה
ו(קרקע )...פוריה
ללקוחותינו
ולבית ישראל
המרכז הארצי
לקרקעות
הדור הבא של ההשקעות

*4939
w w w. k a r k a o t . b i z

“ ְוה

ַר ְ ׁש
ֹו

ֶּתם

ֶאת

א ֶרץ
ָה ָ

ְב ֶּת
י ַ ׁש
ִו

בּה”
ם ָּ

מד

בר

(ב

לג,

נג)

יצהפארוייקט
לדרך!

מכי
רה מוקדמת

ב-ל00-
₪129,0
 20ה
רוכשים
הרבאלשונים
בד!

המרכז הארצי לקרקעות חושב היום על
עתידכם ועתיד ילדיכם.

קרקעות דרך הנדיב
פרדס חנה כרכור

קרקע חקלאית פרטית בטאבו במרקם עירוני!

יש”ע שלנו \\ 15

מערכת העלון
מאחלת לכם ,הקוראים,

חג
שמח!

תנועת
ההתיישבות

אמנה

יהי רצון
שיתמלאו יישובינו
תושבים כרימון

שנה טובה

16

\\ יש”ע שלנו

אמנה.
בונים את הארץ
באהבה.

בתי
אמנה

