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 52שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

4

מאשפות ירים אביון

יש״ע
זה כאן

ימים ספורים לפני מערכת
הבחירות השנייה השנה לכנסת
ולאף גוש פוליטי לא מובטח
ניצחון .בבחירות האחרונות
היו אחוזי הצבעה גבוהים
בהתיישבות ,אך זה לא מספיק.
כדי לנצח את הבחירות הקרובות
עלינו להגדיל את אחוזי
ההצבעה ולחזק את המפלגות
שיחזקו את ההתיישבות .עלינו
להגיע ל 100-אחוזי הצבעה
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
השבוע בישעמדה – הפעם
באמת כל קול קובע.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:07
18:27
18:18

יציאה
19:22
19:24
19:24

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:22
18:25
18:18

יציאה
19:19
19:22
19:23

8

מה
קורה

בקעת הירדן בדרך
להחלת ריבונות

8

בית כנסת קבע בנגוהות

מה
קורה

על הפרשה  -כי תצא
הרב שלמה קמחי
מייסד ישיבת בני עקיבא אורות יהודה

“תיאום כוונות” חינוכי

מ

עניין לשים לב לכך שכמעט בכל
שנת לימודים ,אחת השבתות
הראשונות תהיה פרשת “כי תצא”
שכוללת את פרשת בן סורר ומורה ,שהיא
פרשה קשה ותקיפה מאוד.
בגמרא (סנהדרין עא ).מובאות דעותיהם של
תלמידי ר’ עקיבא ,ר’ יהודה בר אילעי ור’
שמעון בר יוחאי .בסופו של הדיון אומרת
הגמרא שבן סורר ומורה לא היה ולא יהיה
 “אלא דרוש וקבל שכר” .אמירה זו הינהמסוכנת מאוד ,ובעצם נותנת בידינו צ’ק
פתוח לדרוש בסוגיה רגישה כל כך ,ככל
העולה על רוחנו .ננסה להסבירה.

יצא לאור

הנצי”ב בפירושו “העמק דבר” ,מבסס את
הסברו על דברי שלמה המלך ,החכם מכל
אדם בפסוק ממשלי “שמע בני מוסר אביך
ואל תיטוש תורת אמך” .הנצי”ב טוען
שניתנת לנו בפסוק זה עצה חינוכית .תהליך
החינוך האידיאלי הוא כשיש את השילוב
הנכון של “מוסר אביך” מחד ,ו”תורת אמך”
מאידך .נאמר בפסוק על בן סורר ומורה
שהוא “איננו שומע בקול אביו ובקול אימו”
– האם אלו באמת שני קולות שונים? אומר
הנצי”ב ,שאכן כן .האב מלמד את בנו “מוסר
אביך” שהם ההלכה ,הטקסט ,המידע.
לעומתו ,האם מלמדת את בנה “תורת אמך”
המשך בעמוד 3

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח
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617

שלנו

בס״ד

בשערי גן עדן
נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין ביקר במערת המכפלה בחברון כשהוא מלווה בראש מנהלת
חברון הרב הלל הורביץ ,לציון  90שנה למאורעות תרפ"ט .לאירוע הממלכתי הגיעו גם ראש
הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הכנסת יולי אדלשטיין[ .עמ' אחורי]

המתנחלים?

בשבוע שעבר הלכנו לקלפיות הפזורות ברחבי הארץ כדי לממש את זכות הבחירה שלנו כאזרחים במדינת ישראל .גם
התושבים ביהודהׂ ,שומרון ובקעת הירדן שלשלו את מעטפות הבחירה שלהם לקלפיות המוצבות ביישובים .אלה נתוני
ההצבעה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן בבחירות :2019

המערכת

לא מובטח לנו ניצחון

ישעמדה

1.1%

0.5%

1.4%
1.8%

23%

1.9%

ביהודה ,שומרון ובקעת היר
כיום כ 448,672-תושבים.
ישנם  238,152בעלי זכות
שמהווים  53.1%מהתושב
ה
הארץ–.(70.6%
האוכלוסיה ביהודה ,שומרון
הירדן היא מהצעירות בישרא
• בכל מדינת ישראל
 6,339,446בעלי זכות בחיר
זכות הבחירה ביהודה ,שומרו
הירדן מהווים  7.08%מכלל ב
הבחירה במדינת ישראל.
• ביהודה ושומרון יוצאים ל
שיעור ההצבעה הארצי ע
 68.4%בעוד ששיעור
ביישובים ביהודה ,שומרון
הירדן עומד על .78.4%

4.9%

18.8%

8.4%
18.1%
8.6%
10.6%

תוצאות הבחירות האחרונות ,מרץ 2019

לפני כשלושה חודשים יצאנו למערכת בחירות
נוספת .כבר לאחר פיזור הכנסת הקודמת ,היה
ההצבעה
בקלפיעם אחוז
ברור לכולם כי התוצאות היישוב
שהניצחון
מראות
הגבוה ביותר לליכוד:
בבחירות החדשות לא הולך להיות קל .לאחר
איבוד הקולות של מפלגות שלא עברו את אחוז
החסימה ואי ההסכמה של מפלגת ישראל ביתנו
להיכנס לממשלה ימנית – לאומית ,נראה כי ביום
בחירות
למערכת
שלישי הקרוב אנחנו הולכים
המצביעים
היישוב עם מספר
הגבוה ביותר לליכוד:
שסופה אינו ידוע.
התוצאות של הבחירות הקודמות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן מראות בבירור שכאן מצביעים
לימין .כפי שפרסמנו בעבר ,תוצאות ההצבעה
בהתיישבות מעידות על תפיסה לאומית באופן
כמעט אבסולוטי.
היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה
איחוד
לש״ס,18.8%:
התורה –
ליכוד –  ,23%יהדות
ביותר
מפלגות הימין  ,18.1% -הימין החדש – ,10.6%
כחול לבן –  ,8.6%ש”ס –  ,8.4%זהות – ,4.9%
ישראל ביתנו –  ,1.9%כולנו –  ,1.8%גשר – ,1.4%
העבודה –  ,1.1%מרצ – .0.5%
הגבוה
המצביעים
היישוב עם מספר
נערכות
הבחירות
היו
חלוקה זו מראה ,כי אם
ביותר לש״ס:
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן לבדה ,היינו זוכים
לא רק לממשלה ימנית ,אלא לכנסת ימנית
כמעט לחלוטין .בעוד שהליכוד ויהדות התורה היו
המפלגות הגדולות – ישראל ביתנו ,כולנו ,גשר,
העבודה ומרצ לא היו עוברות את אחוז החסימה.
אך תוצאות אלו מציגות רק את חלוקת הקולות
הפנימית בתוך התיישבות .אלו בעצם האחוזים
שככל הנראה יצביעו למפלגות הלאומיות בבחירות,
אך הן לא העיקר .למעשה ,הדבר המשפיע ביותר
על תוצאות הבחירות הן לא רק הפתק שאנחנו
שמים בקלפי ,אלא כמה אנשים קמו בבוקר והלכו
יחד איתנו להשתתף בהליך הדמוקרטי .בבחירות
הקודמות ,עמד שיעור ההצבעה ביישובים ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן על  .78.4%שיעור ההצבעה
הארצי באותן בחירות עמד על .68.4%

קידר 61.1%

מעלה אדומים
10,093
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הפעם הבחירות אינן בכיס של אף אחד .על פי הרב אליקים לבנון ,ראש ישיבת אלון מורה ורב
הסקרים כרגע אין לאף גוש את היכולת להקים השומרון ,מייסד מוסדות ‘צביה’ הרב איתן איזמן,
עם אחוז ההצבעה
מהישיבה במעלה היישוב
אחוז ההצבעה
היישוב עם
ההצבעה
היישוב עם אחוז
עלינוההצבעה
עם אחוז
היישוב
שחשובה
לחזר אחר כל מצביע
קואליציה.
אדומים,
אבינר
הימין הרב אלישע
הגבוה ביותר ליהדות התורה
הגבוה ביותר ימין החדש:
הגבוה ביותר לאיחוד
הגבוה ביותר לכחול ולבן:
תהייה
הקרובות
שבבחירות
אסור
ההתיישבות.
לו
רב היישוב יצהר הרב דוד (דודי) דודקביץ’ ,ראש
שאננות.
ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא ,ראשי ישיבות
כדאי גם ללמוד מטעויות השמאל .בבחירות  2015תל אביב ,ירוחם ,שבי חברון ושדרות ועוד פרסמו
המספרים בסקרים הצביעו על כך שהשמאל גובר השבוע מכתב הדורש מהמפלגות אשר אינן
על הימין בבחירות,
עם מספר המצביעים
היישוב
היישוב עם
היישוב עם מספר המצביעים
מהמרוץ
המצביעים לפרוש
אחוזמספרהחסימה
מה שגרם לשאננות אצלם .עוברות את
הגבוה ביותר ליהדות התורה
הגבוה ביותר לימין החדש:
לכחול לבן:
ביותר
הגבוה
המצביעים
אצלםמספר
היישוב עם
בכיס,
נמצאות
שהבחירות
הייתה
התחושה
הגבוה ביותר לאיחוד הימין:ולא לזרוק קולות לפח .במכתב נאמר כי מדובר
לכן ,אין סיבה לצאת לקלפיות ולהצביע .קריאתו “ב’פיקוח נפש’ פוליטי ,כל ספק שמא לא יעברו את
של ראש הממשלה נתניהו ביום הבחירות יחד
אחוז החסימה ,נדון לחומרא!”.
עם סקרים שככל הנראה הראו תוצאות שאינן
על כל אחד ואחת מוטלת החובה לדאוג שכולם
מדויקות דיין ,הצליחו לגרום לניצחון הימין בפער
גדול ולהקמת ממשלה לאומית שהחזיקה כמעט יגיעו להצביע למען ההתיישבות .אסור שבעלי
ושומרון לא יבואו
יהודהההצבעה
תושבי עם אחוז
בחירה ,היישוב
זכותהגבוה
היישוב עם אחוז ההצבעה
 4שנים .היישוב עם אחוז ההצבעה הגבוה
הגבוה ביותר
ביותר למפלגת העבודה:
ביותר לזהות:
למרצ:כל אחד יכול לדאוג
חשוב,
לקלפי .כל קול הוא
גם בבחירות אלו עומד בפנינו אתגר לעתיד
ההתיישבות .לכן כל קול חשוב .הצבעה למפלגות לעתיד ההתיישבות ומדינת ישראל.
שידוע שאינן הולכות לעבור את אחוז החסימה אנחנו יכולים לעשות זאת .אל תתנו לשאננות
היא מסוכנת .הצבעה כזו יכולה להוריד לטמיון להרדים אותנו .אסור לנו לחזור על הטעויות של
כמה מנדטים של מצביעי ימין ,דבר שיחליש את השמאל .ביום שלישי הקרוב ,יום הבחירות ,כולם
היישוב עם מספר המצביעים
מספר
המצביעיםלהצביע ,היישוב עם
המצביעיםלקלפי כל חבר
להביא
ומתאמצים
היישוב עם מספר באים
גוש הימין.
הגבוה ביותר לזהות:
הגבוה ביותר למרצ
הגבוה ביותר למפלגת העבודה:
אפריל 9
שורת רבנים מרכזיים בציונות הדתית ,הכוללת ובן משפחה בעל זכות בחירה.
את הרב יעקב שפירא ,ראש ישיבת מרכז הרב 100% ,אחוזי הצבעה בהתיישבות.

סלעית 63.7%

יצהר 86.6%

ראש צורים56.4%

מתתיהו 80.5%

אורנית
2,120

בית-אל
2,005

אפרת
1,866

מודיעין עלית
18,008

גני מודיעין39.6%

בת עין 27.3%

נערן 54.3%

מצפה שלם8%

ביתר עלית
5,253

מעלה אדומים
1,023

מעלה אדומים
228

הר הדר
123

חשוב לך שעלוני השבת
יגיעו לבית הכנסת שלך?
העלונים מגיעים אך
הכמות לא מספיקה?
לקבל חבילות
ניתן
גם:
עלונים ות ואולפנות,
מלון ,ישיב
לבתי בתי ספר,
ות נוער וכו'...
תנוע

צור איתנו קשר > שליחי הציבור שלך מבית

טלפון | *9248 :מסרון | 035447422 :מייל:

menuim@makorrishon.co.il

גבאי /איש קשר אנא צור קשר ובדוק אתנו שבית הכנסת שלך רשום
עם פרטים מלאים.

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים • דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -

לא
הע קיבלת
צור לונים?
ק
ש
ר
ל:
*9248

“תיאום כוונות” חינוכי

המשך דבר תורה מעמוד השער

שזו יראת שמיים ,מידות טובות ,חסד ,דרך
ארץ.
אנו ,כהורים ומחנכים ,צריכים לחנך את
ילדינו מתוך שילוב נכון של שני ההורים ,כדי
שהילד יקבל חינוך שלם .הדבר הנורא בבן
סורר ומורה הוא שהוא לא מוכן לקבל ,לא את
החינוך של אביו ולא את החינוך של אימו“ .בן
סורר” – הוא בז ל”מוסר אביך” לא לומד ולא
שומע לאביו“ .ומורה” – מורד בדרך בה אימו
מכוונת אותו.
הרש”ר הירש מתמקד יותר בהמשך הפסוק
 “ותפשו בו אביו ואימו” .הוא מדגיש אתהתפיסה הפיזית ואומר שהילד קולט בבית

את הדברים המוחשיים .לפי ר’ יהודה בגמרא
שהבאנו קודם ,האב והאם צריכים להיות
שווים בגובה שלהם (“ועמדו”) ,שווים בתפיסה
שלהם (“ותפשו בו”) ושווים בקול שלהם
(“ואמרו”) .מה משמעות העניין? האם זהו
תיאור פיזיולוגי בלבד של האב והאם? אם
כן באמת “לא היה ולא יהיה” לא ייתכן זוג
כזה .אלא לדעת הרש”ר הירש מדובר כאן
בשפת הגוף .שיהיו שווים בקול – לא שאחד
תמיד צועק והשני תמיד מוותר .שיהיו שווים
בתפיסה – לא שאחד תופש אותו “קצר” והשני
אינו מקפיד עליו .ושיהיו שווים בגובה שלהם
– לא שאחד רם ונישא בעיני הנער והשני

מושפל ,אלא שני ההורים באותו הגובה,
שניהם מכובדים בעיניו .במצב כזה של תיאום
כוונות בין ההורים ביחסם אל הנער ,אומר
הרש”ר הירש ,בן סורר ומורה לא היה ולא
יהיה.
בקוראנו את פרשת בן סורר ומורה השבוע,
עם פתיחתה של שנת הלימודים החדשה,
עלינו לעיין היטב בשתי דרשות אלו של
הנצי”ב והרש”ר הירש ,להיות מודעים ל”מה”
וגם ל”איך” בחינוך ילדינו ותלמידינו ,ולשכלל
את התיאום והאיזון במסרים שאנו מעבירים
להם .שנזכה בע”ה ל”תיאום כוונות” ומציאת
ברכה והצלחה בחינוך ילדינו ותלמידנו.
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יש״ע
זה כאן

"מאשפות ירים אביון"

משפחות רבות בהתיישבות עוברות
קשיים ומשברים כלכליים חמורים,
המשפיעים לא רק על המצב בבנק אלא
גם על חיי המשפחה .עמותת "מקימי"
מסייעת לאלפי משפחות בהתיישבות
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ובשאר
חלקי הארץ לצאת מהקושי הכלכלי אל
חיים נטולי דאגות .באופן בלעדי וחד-
פעמי ,שתי משפחות הסכימו להתראיין
בעילום שם ולחשוף את החיים בצל
משבר כלכלי.
למשפחת ס' מבנימין יש ארבעה ילדים .האם
עובדת כגננת והאב עובד במשרד ממשלתי.
למשפחת י' מהשומרון יש חמישה ילדים .אם
המשפחה רואת חשבון והאב עובד בתחום
התקשורת .משפחות אלו הן חלק מ 34-משפחות
מרחבי יהודה ושומרון הפונות מידי חודש לסיוע
מעמותת "מקימי" אותה הקים תושב בית אל,
ישראל ליבמן .יחד הן מספרות לנו על הקשיים
והאתגרים בקיום יום יומי של משפחה תחת
אילוצים כלכליים לא פשוטים.
משפחת ס'" :פנינו למקימי מכיוון שאורח החיים
שלנו לא היה מותאם ליכולות הכלכליות שלנו,
זה הוביל אותנו עם הזמן לחובות עצומים ומצב
כלכלי קשה .הלוואה אחת גררה אחריה הלוואה
אחרת ,הריביות הלכו וטפחו וכל חודש הביא
איתו גירעון נוסף של אלפי שקלים".
משפחת י'" :עם השנים ,כמעט מבלי לשים
לב ,ההוצאות שלנו הלכו וגדלו .ההכנסות לא
גדלו בהתאם ,הלוואות הצטברו ,ההחזרים
החודשיים גדלו והמשכנתא המשיכה בשלה.
כך ,באמצע החיים ,עם ילדים בוגרים ,עמדנו מול
שוקת שבורה .החובות נערמו לגובה של כחצי
מיליון שקלים וההחזר החודשי האפיל על כל
ההכנסות".
כיצד סייעו לכם לצאת מהמצוקה בה הייתם?
משפחת ס'" :לאחר מספר פגישות והערכת
המצב ,הבין היועץ הכלכלי שהצמידו לנו במקימי
שפתרונות קסם לא יהיו פה .בעבודה קשה
ומאומצת ,צעד אחרי צעד ,הוא בנה לנו 'תכנית
הבראה כלכלית' שתתאים לאופי וליכולות שלנו.
אני יצאתי לעבודה חדשה ,בעלי הגדיל את
הכנסותיו ואנחנו עברנו לבית קטן שמתאים יותר
ליכולות הכלכליות שלנו".
כאן נכנסו גם הילדים לתמונה .המצב הכלכלי
הקשה של משפחת ס' השפיע לרעה על
אחדות המשפחה" .עם תחילת התהליך במקימי
הפכנו את הילדים לשותפים פעילים בחסכון
ובהתנהלות הכלכלית הנבונה .אנשי המקצוע
של מקימי החלו בעבודה מאומצת מול הנושים
בהסדר החובות .חלק מההלוואות מוחזרו
בתנאים טובים יותר ,חלק נסגרו בעקבות ויתור
של הנושים וחלק מהסכום גויס מהסביבה
הקרובה שלנו  -ההורים ,האחים והחברים
בעזרת עמותת מקימי .כמובן ,החל תהליך של
החזר חובות בפריסה המתאימה ליכולותינו.
לאט לאט ,לאחר חודשים של עבודה ,התחלנו
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ישראל ליבמן
לראות את האור בקצה המנהרה .הצלחנו
להגדיל את ההכנסות ,אורח החיים התאזן
והחובות פחתו בעשרות אחוזים".
משפחת י'" :במשך שנתיים ניסינו לצאת
מהמשבר בכוחות עצמנו .צמצמו בהוצאות,
השתדלנו להגדיל הכנסות ,אך ללא הועיל.
המשפחה המורחבת התגייסה לעזרתנו ,עזרה
היכן שניתן ,אך ניסיונות ההשתקמות לא צלחו".
ואז הגיע רגע ההחלטה של המשפחה .מסוג
הרגעים שמשנים מסלול חיים ב 180-מעלות.
"הגענו להבנה שכלכלת הבית שלנו נמצאת
במשבר ועלינו עשות שינוי משמעותי שיוציא
אותנו ממנו" ,מספרת משפחת י'" .לפני כחצי
שנה פנינו למקימי אחרי שחברתה טובה סיפרה
לי שהוריה עברו תהליך במקימי .הם קלטו אותנו
עוד ביום שפנינו ,והתחלנו מיד בתהליך שיקום.
לאחר סדרת מפגשים מקדימה ,הוצמדה לנו
מלווה ויועצת כלכלית מקצועית שליוותה אותנו
לאורך כל הדרך .בתהליך מפורט ומדוקדק ,כל
הוצאה חושבה מחדש ,כל הכנסה תוכננה אחרת
וכל תנועה כלכלית נרשמה והייתה במעקב.
בעקבות הצורך שנוצר ,הם העניקו לנו סכום
חד פעמי של אלפי שקלים על מנת לכסות חוב
להוצאה לפועל".
עם זאת ,על מנת לבצע שינוי משמעותי היה
צורך בצעד משמעותי" :בהחלטה משותפת ,עם
תמיכה של המשפחה המורחבת ,מכרנו את ביתנו
הגדול ועברנו לבית חדש המתאים יותר ליכולתנו
הכלכליות .במהלך התהליך הוענקה לנו הלוואת
גישור אשר כיסתה את כל ההוצאות להחזר
חודשי אחד קבוע ומוגדר .אבל כשההחלטה
חזקה ,הדרך הופכת לקלה יותר .כיום ,סדר היום
הכלכלי של משפחתנו השתנה מקצה לקצה.
ההחזר החודשי תואם את ההכנסות ,החובות
הולכים ונמחקים ואת השאלה שלנו 'איך סוגרים
את החודש?' החליפה ההתלבטות 'כמה נפריש

החודש לתכנית החיסכון?' .כשהחלטה נחושה
וייעוץ מקצועי משתלבים ,אין גבול להצלחה".
מה הייתם ממליצים למשפחות במצב דומה
לעשות על מנת לצאת מהמצב שלהם?
משפחת ס'" :קודם כל לפנות למקימי ,המשבר
גדל חודש בחודשו לממדים שאתם לא
מדמיינים ,וכשתתחילו את התהליך תבינו קודם
כל מה המצב שלכם באמת ,ואז תוכלו למנוע
את גדילת המשבר ולהתחיל לעבוד כדי לטפל
בו ולחזור לדרך החיים".
משפחת י'" :פשוט לעצור .לאחר שהתחלנו את
התהליך הבנו כי בכל יום שלא עצרנו צברנו
עוד חובות ,זה כדור שלג מטורף והוא גדל וגדל
עד שהפך למפלצת שמאיימת על החיים שלנו.
תעצרו ,תפנו למקימי ולאחר מאבק ממושך על
הכלכלה המשפחתית יחד עם המלווים אתם
תראו רק נחת ושלווה".
אז עכשיו כשהמצב טוב יותר ,מה השאיפות
לעתיד?
משפחת ס'" :ברוך ה' עכשיו כשהזוגיות שלנו
פורחת והכלכלה חזרה להיות איתנה אנחנו
מתכננים את החופשה המשפחתית הראשונה
מזה עשור .זה מרגש .כמובן שאנחנו נמשיך
להיות איתנים גם בתהליך שאחרי .המלווים שלנו
בנו לנו תוכנית שגרה ,בה ניפגש כל שלושה
חודשים ונמשיך ליישם את מה שלמדנו בכל
התקופה הזו".
משפחת י'" :לראשונה מזה שנים ארוכות אנחנו
הולכים לארח את כל המשפחה בראש השנה,
זה החלום הגדול שלנו כרגע במשך שנים לא
הרשנו לעצמנו מהבושה ומהכלכלה לארח את
המשפחה והחברים בחגים ,חלום קטן אך גדול
עבורנו התגשם .באשר לעתיד ,אנחנו מתכוונים
להמשיך ולהיפגש כל כמה חודשים עם מלווה
המשפחות במקימי ,להמשיך באיזון ובשליטה

על כל הוצאה ,וכך להמשיך לחיות כמו בני אדם".
ישראל ליבמן ,מייסד "מקימי" מספר על משפחות
רבות בציונות הדתית ובהתיישבות שלכאורה
נראה כי כולם נמצאים במעמד הביניים ואף
מעליו" :זו אחת מן הסיבות שהקמתי את הארגון,
ישנה בעיה גדולה במעמד הביניים ומעלה",
אומר ליבמן" .הבעיה היא שישנן משפחות רבות
שעוטות על עצמן 'מסכת בושה' ,המסתירה את
מצבם הכלכלי מפני החברה והמשפחה .צריך
להבין שאלו משפחות שהגיעו מן הטוב ביותר,
הם לא ידעו קודם לכן משבר ולכן הן מתביישות
בעצמן בנפילתן הכלכלית ,עם בעקבות טעות,
אם על ידיי מחלה או עקיצה עסקית .לצערנו,
רוב המשפחות הפונות אלינו הן כאלו שאין איש
מלבד העמותה היודע את מצבם הכלכלי ,את
המשבר שהם נפלו אליו .כך גם אנו במקימי
מנסים לנפץ את ההבניה החברתית שנוצרה כי
הכל נראה לעיין .פעמים רבות אנחנו מספרים
שהם יכולים להיות השכנים שלנו או חברים
מהעבודה אבל את המשפחות הפונות לא תראו
מבקשות תרומה ,מדובר על מאות משפחות
בשנה שפונות אלינו ומקבלות סיוע מותאם
למשפחות הזקוקות למענה ייחודי .להסיר

עופר גזבר

יחד איתם את המסכה ולהתחיל לצעוד לדרך
כלכלית חדשה".
מה הדרך הטובה ביותר להימנע מרוב המשברים
הכלכליים אותם את פוגשים במסגרת העמותה?
"דבר ראשון להבין את המצב ,הבעיה לא
מתחילה לפני הגדרתה כבעיה .זאת אומרת
שמרבית המשפחות שנקלעו למשבר אינן
יודעות את מצבן הכלכלי ,כי הן לא מקיימות עם
עצמן תהליך פשוט של הבנת מציאות  -הכנסות
מול הוצאות ,חובות וכו' .בשל כך ,הן אינן פועלות
לשינוי – להגדיל הכנסות או לצמצם בהוצאות
או גם וגם .בדרך כלל ,כשלא פועלים לעצור את
הנפילה גם המשבר גדל וגדל .בשורה התחתונה
 התנהלות שקופה עם טבלה פשוטה שלהוצאות והכנסות בדרך כלל יכולה למנוע מקרים
רבים של קריסה כלכלית משפחתית".
מהם הכלים שאתם מעניקים למשפחות שפונות
אליכם?
"בראש ובראשונה אנו מצמידים מלווה משפחות
מקצועי לתהליך עם המשפחה ,ומתחילים
ניתוח כלכלי מקיף ,סקירת הזכויות ,ההטבות,
הנחות ,טיפים ,וכל האפשרויות העומדות בפני

המשפחה .לאחר מכן ,אנחנו מתחילים בבניית
תוכנית הבראה לטווח הארוך או הקצר ,כאשר
לפעמים מספיק מתן ייעוץ והכוונה חד פעמיים,
תלוי באופי הבעיה .אצלנו כל משפחה מקבלת
את הסיוע המתאים לה .אנו גם פועלים עם ליווי
במידת הצורך של גורמים נוספים כגון עורכי
דין ,רואה חשבון ,ייעוץ זוגי ועוד .השלב החשוב
ביותר הוא מעקב לביצוע בפועל של התוכנית
והטמעתה ,על מנת ליצור שינוי אמיתי אצל
המשפחות הפונות אלינו".
ומה קורה לאחר שהליווי מפסיק? המשפחות לא
נופלות?
"אנחנו מאמינים ביכולת של כל משפחה
ומשפחה לנהל באופן נכון ובריא את משק הבית
בכוחות עצמה .העמותה רואה באחריות העצמית
ערך עליון ושמה את הדגש על השתתפות
המשפחה בדרך להבראה כלכלית .בכלל
עקרון זה יש למשפחה את החובה (והזכות)
לנהל את התקציב שלה באופן מסודר ,לנהל
סדרי עדיפויות נכונים ולא להשתמש בכספים
שאין לה .אני מכיר מקרוב את סיפורן הכואב
של משפחות רבות שלא היה להם את הכלים
והיכולת לנהל את כלכלת הבית בצורה נכונה,
ושקעו בסחרור של חובות".
בעשור האחרון מאות משפחות עברו תחת
העמותה ממצב של משבר וחולשה לחוסן
כלכלי ואיזון .את העמותה מובילים אנשי מקצוע
מומחים אשר מתווים את אופן הפעולה ,תומכים
ומטמיעים את תוכנית ההבראה בקרב המשפחה.
"כעמותה שמטרתה להביא להתייעלות פיננסית
בקרב הציבור" ,אומר ליבמן" ,אנו בוודאי דואגים
בראש ובראשונה ליעילות פיננסית מרבית של
העמותה עצמה .פעולות כגון בניית תשתית
מקצועית ,וקיום מפגשים רק במשרדי העמותה
הם רק חלק מההתנהלות החסכונית שנועדה
למקסם את השינוי .החזון שלנו הוא לסייע לכל
משפחה הנמצאת במצוקה כלכלית כלשהי,
לעמוד על הרגליים ולהשיג חוסן כלכלי לאורך
זמן .אנו שואפים להשתלב כבר בשלב המניעה,
להפיץ את הידע וליצור מציאות בה משפחות
וזוגות צעירים יקבלו כלים להתנהלות כלכלית
נבונה וידעו רק שפע ושלווה".
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

מנהיגים בחברון לראשונה בתולדותיה של
חברון ,הגיעו ביום אחד נשיא המדינה ראובן
רובי ריבלין ,ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו”ר
הכנסת יולי יואל אדלשטיין יחד שרים וח”כים
רבים לעיר האבות .בטקס ממלכתי שנערך
במלאת  90שנים לפרעות תרפ”ט ,התייחס
ראש הממשלה בנאומו לגידול המשמעותי
בהתיישבות היהודית בחברון“ :אני גאה בכך
שממשלתי אישרה את תכנית הרובע היהודי
לפני שנה לבניית עשרות יחידות דיור חדשות
ליהודי חברון .בית המכפלה כבר אוכלס בשבוע
שעבר .אנו גם מטפלים בנושאים חשובים
אחרים שהעליתם ,ביחס לנגישות במערת
המכפלה ולמימוש זכויות של הרכוש ההיסטורי
היהודי” .לאחר הטקס ,ביקר ראש הממשלה
יחד עם רעייתו שרה במדרגה השביעית מחוץ
למערת המכפלה  . 1נשיא המדינה סייר
במערת המכפלה ובקרית ארבע ,והשתתף
ביום עיון של מכון ז’בוטינסקי ,שם אמר“ :כאן,
בחברון ,עיר האבות ,במערה שנקנתה בכסף
מלא ,נוסדה זכותנו על הארץ כזכות צודקת,
זכות מוסרית ,זכות קניינית שאין ולא יהיה
עליה עוררין .מאז ,ועד אותו טבח אכזרי בשנת
תרפ”ט ,שימשה העיר כאחת מארבע ערי
הקודש ,והחזיקה התיישבות יהודית רציפה
אשר חודשה שוב אחרי הניצחון במלחמת
ששת הימים” .משם המשיך הנשיא ריבלין אל
מערת המכפלה כשהוא מלווה בראש מנהלת
חברון הרב הלל הורביץ ,שם ביקר ב”מדרגה
השביעית” וסייר במתחם .במהלך היום חנך
יו”ר הכנסת את בית המכפלה והציב מזוזה
בפתח הבניין.

ריבונות בבקעה ראש הממשלה בנימין נתניהו
הודיע השבוע כי הבשילו התנאים להחלת
הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים
המלח .בהצהרה אמר“ :אנחנו נמצאים ערב
בחירות הנשיא טראמפ אמר שהוא יציג את
תוכנית המאה שלו ,כמה ימים אחרי הבחירות וזה
ממש למעבר לפינה ,זה מציב לפנינו אתגר גדול
והזדמנות גדולה להחיל את הריבונית הישראלית
ביהודה ושומרון וגם באזורים אחרים” .ראש
הממשלה הודיע כי בכוונתו להחיל את הריבונות
על כל הישובים היהודיים ביו”ש ,אך הבהיר
כי מדובר במהלך שיתבצע בשלבים .לדבריו,
“יש מקום אחד שבו ניתן להחיל את הריבונות
והתנאים בו הבשילו .אני מודיע על כוונתי להחיל
את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון
ים המלח .זה יהיה הצעד הראשון אם אקבל את
אמונכם” .יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני אמר:
“מדובר במהלך חשוב מאוד שההתיישבות
ציפתה לו מאז הקמתה .אירוע היסטורי לאחר
יובל שנים עם בשורה חסרת תקדים למדינת
ישראל  -ריבונות היא חזון ההתיישבות והעתיד
להעמקת הנוכחות שלנו באזור”.
מקדש מעט יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין
חנך השבוע את בית כנסת הקבע ביישוב נגוהות
שבהר חברון .טקס חנוכת בית הכנסת התקיים
בנוכחות הרב שמואל אליהו ,ראש המועצה
יוחאי דמרי ,ח”כ צבי האוזר ,אורחים ותושבים
רבים .באירוע נשא דברים תא”ל (במיל’) יהודה
דובדבני ,מפקדה הראשון של חטיבת גבעתי,
שדחף להקמתו של היישוב .בית הכנסת נבנה
בסיוע משפחת מוסקוביץ’ ונקרא ‘נחלת יצחק’
על שם הנדבן יצחק מוסקוביץ’ ,את בניית בית
הכנסת השלימו התושבים על ידי קמפיין גיוס
המונים שערכו בהצלחה .ראש המועצה יוחאי
דמרי אמר“ :חנוכת בית כנסת קבע בנגוהות היא
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אירוע מרגש עבור כולנו ,תנופת הבניה והצמיחה
של היישוב הוא חזון שמתממש לנגד ענינו.
בעזרת ה’ תחל בקרוב בניית שכונת נופי לכיש
שתקבע את אחיזתנו במקום הנפלא הזה ,אנו
גאים שמחים ומברכים את קהילת נגוהות שתהיי
לאלפי רבבה” . 2
מקווה באפרת בטקס מרגש שנערך במעמד
השר לשירותי דת יצחק ועקנין ,מנכ”ל משרדו
עו”ד עודד פלוס ,ראש המועצה המקומית
אפרת עודד רביבי ,מנכ”ל המועצה הדתית בוב
לנג ומנכל קרן אפרת שמיל אטלס נחנך מקווה
טהרה חדש בו הושקעו כמיליון שקלים .במהלך
הסיור במקום התרגש השר ועקנין והביע סיפוק
גדול מהרמה הגבוהה וסיפר“ :כשנכנסתי
לתפקיד שוחחתי עם כל מיני אנשים ,החשובים
שבהם דיברו איתי על מצב המקוואות ,לקחתי
על עצמי לעשות מסירות נפש בנושא” .בסיום
הטקס כשהעניק ראש המועצה רביבי לשר את
מגילת רות שוחח השר ועקנין על החשיבות שנתן
במהלך כהונתו לנושא המקוואות . 3
בית”ר חברון בשבוע שעבר הגיעו לחברון
חניכים ובוגרים של תנועת בית”ר מהארץ
ומהעולם להצדיע לקדושי תרפ”ט ,במסגרת
האירועים המרכזיים שצויינו בחברון ובקרית
ארבע .הבית”רים סיירו בעיר ולמדו על חלקה
של תנועת בית”ר במאבק למען חברון מתרפ”ט
ועד לימים אלו  . 4מנכ”ל ההנהגה העולמית
של בית”ר ,נריה מאיר סיכם“ :ז’בוטינסקי
ראה בחברון את חוד החנית של המאבק על
קוממיות עם ישראל בארצו .אנו רואים חשיבות
שמנהיגים צעירים מכל העולם יבינו שחברון
היא הסמן הימני לזכותנו על הארץ .זהו המקום
המתאים ביותר להתחיל בו את החלת הריבונות
הישראלית ביהודה ושומרון”.
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