חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שלמה קרליבך

ניגון עם ישראל

ה

רב שלמה קרליבך שסחף בניגוניו את
עם ישראל בארץ ובגולה נולד בברלין
בשנת תרפ"ח ,לאביו נפתלי ,רב
ומנהיג יהודי בקהילה מקומית ,ולאימו פסיה.
לאחר עליית הנאצים לשלטון ,עזבה משפחתו
את גרמניה ,ולאחר שהות קצרה באוסטריה,
הגיעה ב–תרצ"ט לניו–יורק ,שם התמנה אביו
לרב של קהילה מקומית במנהטן.
הרב קרליבך למד בישיבת "תורה ודעת",
בבית המדרש הגבוה בלייקווד בניו–ג'רסי,
ובאוניברסיטת קולומביה .בעת לימודיו הוסמך
לרבנות ,התפרסם כזמר ומלחין ,ואף התפרנס
כחזן בימים הנוראים .באותה תקופה התקרב
לחסידות חב"ד ,ואל האדמו"רים שלה  -רבי
יוסף יצחק שניאורסון ,וחתנו מנחם מנדל
הידוע בכינויו הרבי מליובאוויטש .בשנים
תשי"א עד תשי"ד נשלח מטעמם למרכזים
יהודיים ברחבי ארצות הברית כדי לקרב את
הנוער אל הדת .אופיו ודרכי התנהלותו לא
נראו להנהגת החסידות והוא נאלץ לעזוב
את משימותיו .קרליבך יצא להפיץ לבדו את
החסידות החדשה שלו .בליווי גיטרה נדד
ברחבי המדינה להופעות וקירוב לבבות ואז
גם החל לקבץ סביבו קהל מעריצים שהתלהבו
מסגנונו הייחודי.
הרב קרליבך הופיע במקומות רבים ברחבי
העולם וקירב יהודים רבים ,ששכחו תורה
מהי ,אל המקורות מהם באו .הוא נדד לחוף
המערבי והחליט להישאר בסן פרנציסקו
כדי לקרב ליהדות צעירים "היפים" ומחוסרי
בית .למטרה זו הקים שם את "בית האהבה
והתפילה" .ב–תשכ"ז נפטר אביו והרב
קרליבך התמנה תחתיו יחד עם אחיו התאום
אלי לרב הקהילה .באותן שנים כבר החל
קרליבך להסתובב בקהילות יהודיות בעולם,
והגיע גם לישראל להופעות ,בליווי חסידיו
אשר אחדים מהם שימשו להקת הליווי
שלו .התלהבותו מהשירה וריקודיו במהלך
ההופעה הביאו לו את הכינוי שדבק בו "הרבי
המרקד" .ר' שלמה קירב את כולם .את כל
אלו שהרגישו כי אפסה כל תקווה ,את כל
אלו שהרגישו כי היהדות איבדה את טעמה
בעיניהם ואת כל אלו שהרגישו רחוקים.
יכולתו להוריד מושגים גבוהים ועמוקים
לשפה פשוטה ובהירה הצליחה למשוך אחריו
יהודים רבים שספגו ממנו את אהבתו לעם
ישראל ולתורה.
ב–תשכ"ח ,הקימו חסידיו את היישוב
"מבוא מודיעים" על יד לטרון .הרב בנה
שם את ביתו ,וחילק את זמנו בין המגורים
במושב וביתו בארצות הברית ,ובתוך כך
המשיך להופיע ולערוך קונצרטים ברחבי
העולם .כששאלו אותו למקום מגוריו היה
עונה" :שדה התעופה .בכל מקום שיש נוער
יהודי הזקוק לי שם אני נמצא .ובכל מקום
שאני נמצא  -תמיד אני הולך לירושלים".
דרכו להתחבר לכל יהודי חלחלה גם לחסידיו
והתבטאה גם במסמך היסוד של המושב
עליו חתמו תושבי היישוב " :מחויבים אנו
קבל עם ועדה ,כי כל אדם שיפגוש ר' שלמה
במסעותיו בעולם וייראה בו שנפשו נמוכה
עליו ורוחו עגומה מחמת עוני ומחסור ,או

שתועה הוא בדרך נוכריה וברצונו לעלות
לארץ חמדתנו ,להידבק בכור מחצבתנו
ישלחהו אלינו לכאן ,ואנו נקבלהו בזרועות
פתוחות ובנפש חפיצה ,כדרך שמקבלים אח
ורע ממרחקים"...
הוא התבטא רבות בעד ארץ ישראל
והשמירה על שלמותה .מובהר יפה יחסו לארץ
ישראל בספר "למען אחי ורעי" שהוציאו
חסידיו לכבוד יום פטירתו השמיני:
"רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אומר:
כשנכנסים לבית איך יודעים מיהו בעל
הבית? אם אני דופק על הדלת ורואה מישהו
יושב ליד השולחן ,זה לא מספיק כדי לדעת
שהוא בעל הבית .בעל הבית הוא מי שמזמין
אותך פנימה .דעו לכם ,עד שירושלים
חזרה לידינו לא הייתה הזמנה לכל העולם
לבוא אליה ,אף אחד לא הגיע .אך ברגע
שחזרנו לירושלים ,התחלנו לשלוח הזמנות
לכל העולם כולו להגיע לירושלים .אחת
מהתפילות הכי נשגבות וחשובות של הימים
הנוראים היא" :ויאתיו כל לעבדך ויברכו שם
כבודך ...וישמעו רחוקים ויבואו  -ויתנו לך
כתר מלוכה" .אנו מבקשים' :ריבונו של עולם
שכולם יבואו לירושלים' .שלא יהיה צל של
ספק  -אנחנו לא קמצנים ,אנחנו רוצים שכל
העולם יבוא לירושלים .אבל היום המצב
לא פשוט .ארץ ישראל צריכה את התפילות
שלנו עכשיו ,כל יהודי בארץ ישראל צריך
את תפילתנו ,והכי חשוב  -כל העולם כולו
צריך את התפילות שלנו .עם ישראל עבר את
אושוויץ ומיידוניק והצליח לבנות איזו מדינה
קטנה .ואז ,יש לעולם את החוצפה לנסות
לקחת ממנה חצי?! איזו חוצפה איומה!! לבני
דודים שלנו יש מיליוני קילומטרים ריקים
של שטח ,ולנו יש ארץ קטנה שבנינו בדם,
בדמעות ובתפילות ורוצים לקחת לנו גם
את זה?! איך העולם יראה אחר כך? לכן כל
העולם צריך את התפילות שלנו עכשיו".
השפעתו המרכזית בארץ ישראל החלה ב–
תש"ל ,בפסטיבל הזמר החסידי הראשון ,שם
זכה שירו "והאר עינינו" במקום השני ,ושמעו
הגיע לתודעת הציבור בישראל .לאחר מכן
כבר הוכרה "שירת קרליבך" כז'אנר מתפתח,
ולחניו חדרו לקהילות רבות בעם ישראל.
הרב קרליבך היה נשוי לניילה ,ולו שתי
בנות  -נדרה (דרי) ונשמה קרליבך .נשמה
ממשיכה את דרכו המוזיקלית ומופיעה
ברחבי העולם כזמרת עם רפרטואר הכולל
בעיקר שירים ברוח החסידות של אביה.
לפני  11שנים בט"ז מרחשון התשנ"ה נתבקש
לישיבה של מעלה ,תלמידיו מספרים כי בעת
ששר את המילים " חסדי ה' כי לא תמנו כי
לא כלו רחמיו" עלתה נשמתו השמימה .יהי
זכרו ברוך# .
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האם אפשר לנצח?
המשך מעמ' השער

מעין הדברים הללו אמר משה לישראל
בפרשת ניצבים “לא בשמים היא ...ולא
מעבר לים ...כי קרוב אליך הדבר מאוד
בפיך ובלבבך לעשותו” .בסוף ימיו מלמד
משה את ישראל מה שהוא למד בתחילת
דרכו .כשמשה ראה איך היו בני ישראל
במ”ט שערי טומאה ולבסוף הגיעו לשערי
ארץ ישראל יחד עם המשכן .משה זכר
איך הוא עצמו לא האמין שהם יכולים
לצאת“ :והן לא יאמינו לי” ואיך התברר
לו שהם “מאמינים בני מאמינים”.
חכמינו אומרים (סוכה נ”ב) שלעתיד
לבא יראו כל בני האדם את היצר הרע.
הצדיקים יראו אותו מאיים כמו “הר
גדול” והרשעים יראו אותו דק וחלש כמו
“חוט השערה” .כל אלה שנכשלו יראו
כי רק ‘חוט השערה’ הפריד בינם לבין
הניצחון על היצר הרע“ .לו עמי שומע

גיא מינץ
ניגון עדין

חיליק פראנק
חסדי ה'

איילת
השחר

לי ישראל בדרכי יהלכו ,כמעט אויביהם
אכניע וכו’” .ללמדנו שהדברים יכולים
להיעשות ברגע קל (שיר של יום חמישי).
הדברים הללו אמורים גם לגבי
מאבקים פרטיים של כל אדם עם עצמו
וגם לגבי מאבקים לאומיים .הלא כך
היה בחטא העגל .חיכו למשה ארבעים
יום בסבלנות .אילו היו מחכים עוד
שעה קלה ,לו הציבור היה עושה עוד
מאמץ קטן ,כחוט השערה ,והיו זוכים
לניצחון .המאמץ הזה היה בכוחם לו רק
היו רוצים .גם היום אנו צריכים לדעת כי
הרבה מאבקים היו נכשלים אילו לא הינו
נוקטים בשיטה הזאת .לכן מלמד אותנו
הקב”ה כי זה ביכולתינו .אם נרצה  -יביא
גאולה לעולם .אם נרצה  -ישוב ישראל
בתשובה .אם נרצה  -יבנה בית המקדש
במהרה בימינו  -אמן# .

השמוזיקה
ל תחמם
הכם את
חורף
מבצע

3ב–די9סקים
בלבד!9

שיבי קלר
אין עוד
מלבדו

עניין אחר
לגמרי

האלבום החדש של
אודי דוידי במבצע
ב– 33ש"ח בלבד!

יצחק פוקס
באנו ביחד

אביחי
ישיש עליך

גיא מינץ
לב בוער

עדי רן
אלבום כפול
הופעה חיה

חיליק
פראנק
ניגוני מירון

שיבי קלר
היושבת
בגנים

יצחק פוקס
באנו ביחד

ישראל סבן
אל תירא

אודי דוידי
דבר אליו

לפרטים והזמנות

052-8903905
עדי רן
מה יש
לכם לדאוג

 #המחיר אינו כולל דמי אריזה
ומשלוח  #זמן משלוח עד שבועיים

יצחק פוקס
בעת ההיא

לכתחילה
מבחר
אלבומים
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מחשכי ההוויה
אלופים בפחדי שווא:
פחדה הארץ ולא הוציאה העץ שטעמו כטעם פריו,
פחדה הלבנה מן התחרות של שני מלכים בכתר אחד,
מפחדת היא האנושות מערכי החופש הבהירים,

מפחד הוא העולם הזה
מן העולם הבא...
(הראי"ה קוק ,אורות התשובה פרק ט"ז ,ג')

פליז רגיל ב–200
עם  windblockב–250
 #זמן משלוח עד שבועיים
 #המחיר אינו כולל דמי אריזה ומשלוח

לפרטים והזמנות052-4767271 :
12

גליון  | 18תשרי תשס"ז |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בגשמי ישועה ,תושיע אדמה (תיקון הגשם)

על הפרשה בראשית
הרשל"צ הרה"ג הרב מרדכי אליהו שליט"א

האם אפשר לנצח?

מ

ספרים על הרה”ג רבי אברהם
(הקדמון) ענתבי זצ”ל שביקש
מסוחר עשיר בשם פיג’וטו
להשתתף באחד משיעורי התורה הרבים
שהיו בעיר .העשיר אמר לו כי הוא לא
יכול .אשתו מחכה לו בחוץ במרכבה והוא
ממהר לעסקיו והפועלים ממתינים .אמר
לו הרב :זה לא שאתה לא יכול ,אתה לא
רוצה! (בערבית :אול מה בידי ,ולא תיאול
מה בידר) העשיר שמע ויצא למרכבתו
המפוארת בדרכו לאותה פגישה עסקית
חשובה .כך הוא חשב ,אבל הדרך היתה
חסומה על ידי מרכבה אחרת שנתקעה
בבוץ ,מרכבה של אחד משרי המדינה.
“רדו מהעגלה” ציווה השר “עיזרו
לחלץ את העגלה” .ירד העגלון ומשך
את הסוסים התקועים בבוץ אך לשוא.
עתה פנה השר הישמעאלי אל פיג’וטו:
“רד גם אתה ועזור להם!”“ .איני יכול”
אומר פיג’וטו ובטרם היה סיפק בידו
להגיב ניחתה חבטה עזה על פניו“ .רד
מיד!” צווח הגוי .לפיג’וטו לא נותרה כל
ברירה ,קפץ מן המרכבה בטרם יחליט
השר להכותו שנית .בעזרתו של פיג’וטו
חילצו האנשים את עגלת הגוי מהבוץ.
ניגש השר לעגלון והודה לו על עזרתו.
ניגש גם לסוחר העשיר ו ...הכה אותו
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
16:26
17:37

שכם
16:31
17:37

שנית על פניו .השר שציפה להכרת טובה
שאל את השר “למה הכת אותי שנית?
הרי עזרתי לך לצאת מהבוץ” .ענה השר
ואמר לו“ :אתה רואה שאתה יכול .למה
אמרת שאתה לא יכול? רק לא רצית”.
את הסיפור הזה היה מספר לתלמידים
דודי הצדיק הרה”ג יהודא צדקה זצ”ל
ראש ישיבת פורת יוסף בשם רבו ראש
הישיבה ורב כל רבני ספרד הרה”ג מו”ר
רבי עזרא עטייה זצ”ל .את הדבר הזה
לימד אלוקים :אל תגיד כעסתי ולא
יכולתי לשלוט על עצמי“ .ואליך תשוקתו
ואתה תמשול בו” .יש דרך להתמודד
עם המידות הרעות .אפשר למשול בהם.
“ואתה תמשול בו” .רש”י מוסיף שתי
מילים “אם תרצה” ללמד אותנו איך
מושלים בו? בכוח הרצון!
בגמרא קידושין ל’ מוסיף על כך רש”י
שתי מילים אחרות“ :עסוק בתורה ואתה
מושל בו” .כאן בא רש”י ללמדנו את הדרך
לחזק את כוח הרצון ,מי נותן לאדם כוח
לעמוד מול יצר הרע והטעיותיו? ‘עסוק
בתורה’ לימוד זה נותן כוח במיוחד מול
החולשה הגדולה מכולם ,המחשבה
שהאדם לא מסוגל לתקן את מידותיו
הרעות ולא לתקן את המציאות.

תל אביב חיפה
16:31
16:41
17:37
17:39

המשך בעמ' 11

חברון
16:41
17:38

באר–שבע
16:34
17:39

'

סיפורו של מקום "לעבדה ולשמרה"

ב

הולך וגדל בשל הפיתוח התעשייתי ובשל
כריתת היערות ,המהווים את הריאה
הירוקה של כדור הארץ .כך גדלה שכבת
החממה מסביב לכדור הארץ ופחות חום
יוצא ,ומכאן נובעת ההתחממות המסכנת
את החיים על פני כדור הארץ .הנזקים
המתוארים כאן ועוד אחרים ,שלא כאן
המקום להזכירם ,הם תוצר ישיר של
פעולות האדם.
עם בריאת האדם מקבל ה"יצור החדש
בעולם" את הכוח ואף את הציווי לשלוט
בטבע ומתוך כך לפתח את העולם .האדם
מונח בגן עדן ,בסביבה האידיאלית לחיים,
ומצווה" :לעבדה ולשמרה" .העיבוד הוא
היכולת של האדם לשנות דברים ,לעבד
את חומרי הגלם ע"פ הצרכים שלו .יחד
עם זאת קיים הציווי המשלים" :ולשמרה"
כל מהלך יצירותיו של האדם בטבע וכל

שעת בוקר מוקדמת ,כשיורדים
מן ההר אל מישור החוף,
נגלה לעינינו ערפיח שחור
הנוצר כתוצאה מהתעבות של מים
עם החלקיקים השונים המרחפים
באוויר שמקורם מצינורות הפליטה
של כלי הרכב וארובות המפעלים.
במהלך המאה ה– 19החלה המהפכה
התעשייתית שהפכה ייצור של חומרי
גלם למהיר יותר ופשוט יותר תוך
שריפת פחם ומאוחר יותר נפט על מנת
להפיק קיטור.
זה לא סוד שכדור הארץ הולך ומתחמם
כתוצאה מהגברת אפקט החממה .החממה
מסביב לכדור הארץ מורכבת ממספר גזים
וביניהם פחמן דו–חמצני שמטרתם למנוע
בריחת חום מכדור הארץ החוצה וכך הוא
לא מתקרר .כיום אחוז הפחמן הדו חמצני
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אמנה ,ונמצא בתחום המועצה האזורית הר חברון.
ביישוב מעונות המטפלים בפעוטות מגיל
שלושה חודשים ומנוהלים ע"י תושבות הישוב.
בבית יתיר פועל גם גן טרום חובה ,בו מתחנכים
הילדים כבר מגיל צעיר לחיי שיתופיות ולאהבה
וכיבוד האדמה .בנוסף פועל גן טיפולי איזורי לילדים
בעלי קשיים הזקוקים למסגרת תומכת .בני כיתות
א'  -ח' מהיישוב לומדים בבית הספר האזורי
בסוסיא (נפרד) במרחק של מספר דקות נסיעה.
ביישוב פועלת כ– 16שנים מכינה קדם צבאית
בראשות הרב משה הגר .במכינה לומדים כ–80
תלמידים הנמצאים בקשר תומך וחם עם משפחות
היישוב וחלקם אף נשארים לבנות את ביתם בבית
יתיר לאחר סיום הלימודים.
חיי הקהילה הם חלק בלתי נפרד מהווי היישוב.
בעבור הילדים ובני הנוער מוצעת פעילות ענפה
תוך הקפדה על חינוך לערכים .הילדים ובני
הנוער נהנים מחוגים רבים ומגוונים המוצעים
להם :מוזיקה ,אמנויות לחימה ועוד .בנוסף ,ישנה
מועדונית המציעה לילדים פעילויות חברתיות
וקהילתיות רבות .בני הנוער פעילים בתנועת
הנוער בני–עקיבא ובנוסף פועל ביישוב מועדון
לנוער המקיים מגוון פעילויות .גם עבור המבוגרים
מוצעות פעילויות רבות ,ביניהן שיעורי תורה
בערבים והרצאות ,המועברות על ידי מרצים
אורחים במכינה.
חשוב לציין לטובת אלו שחפצים להצטרף כי
כבר לפני שני עשורים פתחו ביישוב את האפשרות
להיקלט מבלי להצטרף למסגרת השיתופית# .
לפרטים:
מאורו052-8903777 :
מרכז מידע אמנה:
1-800-260-240

ית יתיר הוא מושב חקלאי שיתופי קהילתי
בעל צביון דתי אשר הוקם בשנת תשל"ט
( )1979והיה לחלוץ ההתיישבות היהודית
המחודשת בהר חברון .היישוב ממוקם על גבעה
בגובה  900מטרים ,בדרום הר חברון ,באזור מדהים
ביופיו המשקיף אל הנופים הקסומים של מדבר
יהודה והנגב.
בבית יתיר עוסקים במגוון תחומי חקלאות:
גידולי שדה ,לולים ,מטעים ,רפת ,בית אריזה
בשיתוף מעון וכרמל וחממות פרחים .הבולט
מבין ענפי המשק הוא הענף האקסקלוסיבי יקב
"יתיר" הנחשב למוביל בתחום ,ואלפי אנשים בארץ
ובעולם נהנים מהיין האיכותי שזכה במספר פרסים
בינלאומיים .בבית יתיר גרות כיום כ– 70משפחות,
דתיות לאומיות ,בגילאי ה– .25 - 50ייחודה של
בית יתיר היא בשילוב היפה של תושבים ישראלים
ותיקים עם עולים אנגלוסקסים ,מצרפת ,מרוסיה,
מברזיל ועוד .היישוב משתייך לתנועת ההתיישבות
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לתנ"ך אין מגמה
היסטורית לציין מתי
התפתח כל תחום אלא
מגמה מוסרית–חינוכית.
שושלתו של קין אשר
ממנה יצאו לעולם היצירות
והחשובות
הגדולות
ביותר להתקדמות העולם ,נפסקה עם
המבול .סקירה על שושלת זו מראה לנו
שיש הרבה יצר המוביל את היצירה,
יצר המוביל לרצח (קין וכנראה גם למך)
ולהתכחשות לעובדה שלמשאבים בעולם
יש מקור אחד (מחויאל  -אחד מצאצאי
קין ששמו מבטא את הרצון למחיית שם
ה' חלילה) כשהאדם לא מכיר את מקומו
ואת מגבלותיו הוא מביא על עצמו חורבן.
זה נכון לשושלת קין וזה נכון לעולם כיום
 עולם מתקדם ומתפתח כמעט ללאגבולות ומגבלות .לאדם ישנה תחושה
שאין מלבדו ושהטבע נתון לרשותו בכל
אופן .לא תמיד זוכר האדם את אמרתו
של דוד בתהילים פרק ח' " -מה אנוש
כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" ונוצר
חוסר איזון המתבטא בהמשך הפסוקים:
"ותחסרהו מעט מאלוקים ...תמשילהו
במעשי ידיך"...
הפרשה מלמדת אותנו את מקומנו
וייעודנו בעולם .הפיכת העולם לגן עדן
או גהינום תלויה במצב המוסרי המוביל
אותנו בפיתוח העולם ,מימוש הקוד
"לעבדה ולשמרה" יבטיח קיום בטוח של
העולם# .

פיתוחיו והמצאותיו חייבים להיות גם
במסגרת של שמירה ,פיתוח כן  -הרס לא.
הסכנה שאליה הכנסנו ,אנו בני
האדם ,את העולם ואותנו יחד איתו,
מעסיקה בשנים האחרונות את המדינות
המפותחות ,שבהן זיהום האוויר והמים,
כבר גובים קורבנות בנפש וברכוש .אחד
מהפתרונות לבעיה הוא" :פיתוח בר
קיימא" ,כלומר ניצול משאבים ברמה כזו
שלא תותיר את הדור הבא ללא משאבים
או עם כמות מזערית שלהם.
בפרשתנו (פרק ד') מוזכרים שלושה
תחומים בהם התפתח העולם ,עוד
בראשיתו ,והם :גידול צאן (אבי יושב
אהל ומקנה) ,מוסיקה (אבי כל תופש
כינור ועוגב) והמטלורגיה (לוטש כל חורש
נחושת וברזל) .שניים מתוך שלושת
התחומים קשורים ברתימת הטבע
לצורכי האדם  -ביות הבהמות וחציבת
מחצבים מתוך האדמה ועיבודם למתכות.
הנחושת נתגלתה עוד באלף הרביעי לפני
הספירה בתקופה הכלכוליתית .המהפכה
החקלאית שבמסגרתה גידלו תבואה
וצאן התרחשה באלף החמישי לפנה"ס -
בתקופה הניאוליתית.
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נוטעים וסוככים
ברית יחדיו!
לך  -זה לשרוף  24ליטר דלק

להם  -זה  50מר‘ של סככת צל טבעי וירוק

לילדים  -זה  3מטר גובה טיפוס (לפחות)

לעם ישראל  -זה ברית נאמנות ואהבה לארץ ישראל.

על כן ,קנה עץ בוגר  3מטר ב–₪120

והבית הכתום ידאג לנטוע במאחזים וביישובים ברחבי הארץ,
ותעודת הוקרה מיוחדת תשלח לביתך!
 #העצים ממשתלות גוש קטיף
 #מומלץ להתארגן בקבוצות
 #המיזם בחסות הבית הכתום המוכר את
כל מחסני כתר פלסטיק היישר לבית הלקוח

לפרטים והזמנות:
1-700-5000-39

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

רח' יחזקאל  43פינת אבינדב ירושלים ,חניה במקום טל' 1-700-5000-39
3

חדשות ישע
"פורצים גבולות" משנים כיוון בשומרון
בשומרון גיבשו תוכנית להעצמת האזור והפיכתו למוקד משיכה כלכלי ,תיירותי וחברתי
במועצה האזורית שומרון עורכים מזה תקופה
ארוכה תהליך של שינוי התפיסה האסטרטגית
הקיימת לקראת מהפך בתודעה הציבורית בכל
הקשור להתיישבות באזור זה.
המועצה ,המובילה את תהליך ההעצמה
של מרחב השומרון ,קיימה בשיתוף המכללה
האקדמית באריאל יום דיונים אסטרטגי בנושא
זה .ביום העיון הוצגו שינויי תפיסה אסטרטגיים
בכמה היבטים כאשר התהליך יבוסס על מעורבות
רב-מערכתית של התושבים ,הקהילות והמועצה
בקביעת אופי השומרון בעשורים הקרובים;
שיתוף כל הגורמים בתהליכי קבלת ההחלטות
העתידיים; והובלת מהלך לשינוי התפיסה
הציבורית הכללית לשומרון.

אנשי המועצה התייחסו למיצוי היתרונות
הייחודיים לשומרון כחבל ארץ הנהנה מעדיפות
חינוכית ,תעשייתית ובעיקר ממרחק קצר ממרכז
הארץ .ביום העיון הוצגה פרוגרמת "פורצים
גבולות" ,המפרטת כיצד ייעשה שימוש ציבורי
ביתרון הקרבה למרכז הארץ כדי להעניק למרחב
השומרון תדמית חיובית ומתקדמת ,הן בתחום
הקליטה וחיזוק היישובים ,הן בתחום הצמיחה
התיירותית והעסקית ,והן באשר לשינוי התודעה
ומיתוג השומרון כאזור מועדף.
ביום העיון נערכו פאנלים ,קבוצות דיון
והרצאות ,בהם הרצאתו של חתן פרס נובל
פרופ' ישראל אומן שדיבר על החוסן הלאומי
של ישראל .תהליך החשיבה האסטרטגי ,שלווה
על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה ,הוצג
לראשונה גם בפני העיתונאים שנכחו במקום# .

התפכחות

"גדוד הדוברים" של
בנימין יוצא לדרך

ח"כ צחי הנגבי ,יו"ר ועדת
החוץ והביטחון ,כיהן כשר
בממשלת ההתנתקות:

במועצה האזורית בנימין החלו בתהליך
הכשרתם המקצועית של דוברי היישובים
וצוותי צח"י ,בכל הקשור להתמודדות עם כלי
התקשורת באירועי חירום ובשגרה.
השבוע התקיים בירושלים יום העיון הראשון,
אליו הגיעו עשרות נציגים מכל יישובי המועצה.
הנוכחים שמעו הרצאות בנושא דוברות יזומה,
טיפול במשברים תקשורתיים בזמן אמת ,ולמדו
כיצד להתראיין נכון ולהימנע מטעויות נפוצות.
בין המרצים נציין את כתב הערוץ השני בכנסת
עמית סגל; הכתבת הכלכלית של ערוץ  10נועה
קולפ; דוברת מועצת יש"ע אמילי עמרוסי;
והפובליציסט חנוך דאום ,המשמש כראש
מחלקת תרבות ואקטואליה בזכיינית הערוץ
השני "רשת" .היום הוכתר כמוצלח וכאפקטיבי
על-ידי המשתתפים ,ובמתנ"ס בנימין כבר
מכינים את יום העיון הבא# .

"ההתנתקות לא תרמה
לביטחון ולא לשלום...
גם אם יש בה תרומה כזו או אחרת,
היא לא עולה כנגד העוצמה הנוראית
של הפגיעה שקרתה כתוצאה מפינוי
תושבים מבתיהם ,שמסלקים עשרת
אלפים אנשים מבתיהם .כשעשו זאת
בסיני ,היה הסכם שלום והוציאו את
מצרים ממעגל הלחימה ...בעזה זו לא
היתה התמורה ולכן יכולתי להבין את
ההתנגדות הקשה ,וגם אצלי קיימת
התחושה שהדבר הזה איננו שווה את
המאמץ .ההתנתקות לא הוכיחה את
עצמה בחלק גדול מהמובנים .אני
מתייחס למה שקיוו שתביא ,שתביא
להתפכחות בצד השני ,שתביא לסוג של
כניסה נפשית של הפלשתינים לתהליך
של דיאלוג איתנו ,וראינו כנראה התפתח
ש
חויות הפוכות .ההתנתקות התפרשה
ככחולשה ,שהזמינה מתקפה ,ומתק
קפה זו באה לפתחנו גם בעזה וגם
בגבול הצפון"# .

הבהרה
בגיליון הקודם הוקדש "מבט להתיישבות"
ליישוב טלמון שבבנימין .היישוב ממשיך
בקליטת משפחות חדשות .לפרטים נוספים ניתן
לפנות למשרדי היישוב (שהיו סגורים בימי חול
המועד) ,בטלפונים 02-9973836 ,02-9975011

(ראיון לרשת ב' של קול ישראל)5.10.06 ,
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יש"עמדה

הקים מוסדות חינוך ,ומשרד הפנים
רשם את אנשי שבות רחל כתושבי
המקום .בוקר בהיר אחד מתעוררים
מאות תושבי היישוב ומגלים כי גם
הם ,לפי דו"ח טליה ששון ,פורעי חוק
מסוכנים המתגוררים ב'מאחז בלתי
חוקי'.
החברה הישראלית עדיין חובשת
את פצעי המלחמה האחרונה ,צה"ל
עוסק באופן אינטנסיבי בניתוח,
לימוד ויישום לקחי המלחמה ,והנה
מצא שר הביטחון עמיר פרץ קרש
הצלה חדש לשיקום תדמיתו
כמנהיג :הכרזת מלחמה על יושבי
המאחזים .לא איראן ולא סוריה,
לא לבנון ולא מצרים לא החמאס
ולא ארגוני הטרור; האיום החדש
על שלמותה וחוסנה של החברה
הישראלית הן דווקא המשפחות
בברוכין ובשבות רחל ,בגבעות
אלון מורה או בפאתי עלי ,ברכסי
בנימין ובהררי יהודה.
זה חודשים ארוכים אנו קוראים
ומבקשים מהממשלה לשבת סביב
שולחן הדיונים כדי להסדיר את
חוקיותם של המאחזים .דרישה זו אף
זכתה לאוזן קשבת מימין ומשמאל,
והיא מאפשרת לראשונה להפוך
את רוב המאחזים ,שהוקמו למעשה
בסמכות וברשות ,לחלק מהיישובים
המוכרים והמאושרים .אנו מבקשים

ממשיכים להיאחז
בשנת תשמ"ג ( )1983החליטה
ועדת השרים לענייני התיישבות על
הקמתו של יישוב חדש על כביש
חוצה שומרון בדרך לאריאל ,ברוכין
שמו .חמש שנים לאחר מכן מורה
שר הביטחון יצחק רבין לקדם את
תוכניות הבנייה של היישוב .לאחר
עשור שנים ,בשנת תשנ"ט (,)1999
מאשר שר הביטחון משה ארנס את
העלייה לקרקע שמבוצעת בחגיגיות
רבה בליווי כוחות הביטחון .בדו"ח
טליה ששון שפורסם לפני כשנתיים
הוכתר היישוב ברוכין כ"מאחז
בלתי חוקי" .מרגע זה מתייחסות
מערכות המדינה אל  80המשפחות
המתגוררות בו כ 'עוברות על החוק'
בכל שעה שהן שוהות בביתן ,ולכן אין
לספק להם חשמל ,טלפון ושירותים
חיוניים אחרים פרט לביטחון שוטף.
בשנת  1991החליטו שר הביטחון
משה ארנס ושר השיכון אריאל שרון
על הקמת שכונה במזרח שילה ,שבות
רחל שמה ,שתמוקם בתוך תוכנית
המתאר המאושרת של שילה .מדינת
ישראל בנתה במקום  68יחידות דיור
ומכרה אותן לתושבים .משרד השיכון
פיתח תשתיות ,משרד החינוך

להגדיר ,בדרך שתהיה מקובלת הן
על המתיישבים והן על הממשלה,
את הסטאטוס המשפטי של
המאחזים ,ובכך למנוע מאבק כוחני
ארוך וקשה בשטח .אנו עושים זאת
גם תוך ידיעה שבמהלך אמיתי של
דיון בנושא זה יתכן שבחלק מסוים
מהמאחזים ניאלץ לעשות שינויים
כאשר המסקנות המקצועיות יחייבו
זאת.
אין לאפשר בשום אופן הצלחות
לאלה המנסים לגרור את החברה
למערכה
והצבא
הישראלית
מיותרת ,שתפגע שוב באמון בין
צה"ל לאזרחים ותעמיק את השסע
בחברה.
בכוונתנו לנסות ולהגיע תוך
הידברות לסיכומים שיסדירו
את נושא המאחזים סביב שולחן
דיונים ולא תחת אלות היס"מ.
אולם אם תידחה ידנו המושטת
בדרכי נועם ,נגרר גם אנו למאבק
שאין אנו רוצים בו .או אז יהא זה
מאבק תקיף ,נחוש וצודק מאין
כמותו .אנו תקווה כי הפעם ממשלת
ישראל תיענה לבקשתנו הבאה
ביושר וענווה ,כראוי בין אחים# .

קייטרינג ב.ו.א
ארוחות ואירועים בע"מ

מבצע!

מחירים מיוחדים
למוסדות
שיצטרפו עד
ראש השנה

ארוחות חמות לישיבות ואולפנות
בתי–ספר וגנים
אירועים פרטיים עד  1,000איש
כשרות מטה בנימין  -חלק למהדרין
רישיון יצרן משרד הבריאות

אזור התעשיה עטרות 052-4267639 ,02-5830343 ,5830342
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מבט של הנוער
לאחר אימות הדין ועשיית תשובה של הימים הנוראים והשמחה
במצווה של סוכות ושמחת תורה ,עלינו לבחון לא רק במה עלינו
להשתפר ולעשות תשובה אלא גם מהם המעשים אותם יש
לשמר לשנה הקרובה מהי התכונה או העשייה שהשפיעה עלינו
לטובה ,שעלינו לחזק לאורך השנה?
רועי בן  -דוד | בן תשע עשרה | מכינה קדם צבאית ראש פינה

סליחה שהצלחנו
נמצא את מי להאשים ועל מה
להיות מואשמים .כך נוצרת מעין
רוטינה לפיה כל השנה מאשימים את
האחר ,ובעת ימי הדין אנו מאשימים
את עצמנו.
וצריך לומר שזה קצת נמאס ,צריך
לומר שממש כמו נעלי הקרוקס
יש אופנות מסוימות שעדיף
וכדאי להיפטר מהן ,וכמה שיותר
מהר .והראשונה שבהן היא אותה
נורמה של ההלקאה העצמית
המזויפת .ובהתרגש עלינו שנה חדשה
ראוי שנעיף מבט חיובי ולא נשכח
עובדות יסוד מסוימות :במלחמה
האחרונה  -ניצחנו (ככל שיכולנו לנצח
ארגון גרילה) והמזוקן העומד בראש
הארגון עדיין מפחד לצאת מהכוך
שלו .הוכחנו  -בעל כורחנו  -כי חיילי
צה"ל הם מופת למסירות נפש (רועי
קליין ז"ל) ולגבורה (אור בר און) ועוד
רבים אחרים .הפגנת סולידריות כזו
מצד משפחות מהמרכז כלפי תושבי
הצפון  -אין רבות כמוה .אחוזי
האבטלה המצטמצמים והנסיגה
המבוישת מהרעיון ההזוי של
ההתכנסות .כל אלו ועוד הם בהחלט
דברים שאילו רצינו יכולנו לשמוח
בהם.
בשנה הבאה עלינו לטובה ,עלינו
לאמץ את החיוך והטפיחה על השכם,
להרגיש גאים במה שאנו עושים
ולהפסיק להתנצל ,בסך הכל ,אחרי
הכל ,אנחנו בסדר...
רועי בן דוד

למרות שהגדילו רבותינו בצורך
בבקשת סליחה ,הבעת חרטה ושיבה
לדרך מתוקנת ,מתגנב לעיתים שמץ
של הרגשה ,שישנן בקשות סליחה
שנאמרות בציניות ומונעות את
ההגעה לשלבים מתקדמים יותר
כמו הימנעות מחזרה על המעשה.
לאחרונה כמו בכל שנה בתקופה
הזו שב ופוקד אותנו אותו פסטיבל
אופנתי שלעולם לא נס ליחו  -פסטיבל
מבקשי הסליחה .ובפסטיבל הזה
כולם משתתפים; חילונים ודתיים,
ימנים ושמאלנים ,מראשון התלמידים
בכיתה א'  -השולח ברכת שנה טובה
בצירוף בקשת הסליחה מאבא ואמא
 ועד אחרון השרים בממשלה הנזכרלהכות על חטא (לרוב על חזם של
אחרים) ובכל מיני פאנלים טלוויזיונים
מזדמנים .כולם בתוך השואו הלעוס
הזה " -מפגן הסליחה".
לעיתים ,עונה הסליחה על הצורך
הפסיכולוגי של האדם לפטור עצמו
מתחושת האשם .ממש התחמקות
גאונית מעשיית מעשים פלוס
בונוס השקטת המצפון .אז הנה:
סליחה תושבי הגוש שלא דאגנו לכם
מספיק ,וסליחה תושבי הצפון וסליחה
מילואימניקים ועוד היד נטויה...
בנוסף ,כדאי שנודה ,אם נסתכל על
זה מעט בחיוך  -אנו היהודים תמיד
היינו 'קוטרים' וקרוב לוודאי שגם
תמיד נהיה .לא משנה אם זה גלות
או עצמאות ,שלום או מלחמה תמיד

השבת אבידה
מתקופת המאבק נגד ההתנתקות
נמצאו מספר תפילין
ניתן לקבלם על פי סימנים במועצת יש"ע

0 2 -6511999
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תכנית ההתפכחות
לראות את נבחרינו מסתובבים
בחדרי חקירות ובתי משפט ,וכדי
שנוכל להיות אור לגויים ודוגמא
לעולם.
ואל תגידו 'התייאשנו מהמדינה',
אין לנו ארץ אחרת וללא ההשקעה
שלנו לא נוכל להשפיע אף פעם על
פניה של המדינה .התפכחנו והבנו
כי כדי למשוך עשרות קרונות יש
להעמיד בראש קטר ולא עוד קרון.

הדבר הכי חשוב שקרה לנו
השנה זה שהתפכחנו מהאשליות
שחיינו בהן .אשליות של ראשי
מדינה שלא רק טובת העם עומדת
בראש מעייניהם ,אשליה שיש לנו
צבא חזק שחרט על דגלו "לעולם
לא עוד" ,מאשליה שאנו חיים
במדינה שהשלום עם שכינינו
קרוב ובזכות ההיי טק הגענו כבר
אל המנוחה ואל הנחלה .בשנים
האחרונות האשליות הללו החלו
אט אט להתקלף ובשנה האחרונה
הן נמוגו לנו בחוזקה.
התפכחנו לאחר שראינו את
ראשי המדינה עוקרים יישובים
מלבלבים מבלי להניד עפעף כדי
להציל את עורם ,ראשי מדינה
מגיעים כל שני וחמישי לחקירות
משטרה על העבירות החמורות
ביותר .ראינו את הצבא שלנו
נלחם על כרעי תרנגולת בחוסר
ציוד וללא מטרות ברורות .ראינו
שאין שלום וכדי שנחיה כאן
נצטרך לחיות על חרבנו.
התפכחנו ,והבנו שאנו בינתיים
רק מתרחקים מהמנוחה ובוודאי
מהנחלה וכדי שנוכל אי–פעם
להגיע לשם אנו צריכים להתגייס
לצבא ולהגיע לרמות פיקוד כדי
שבמלחמה הבאה נוכל להילחם.
אנו צריכים להיות שופטים כדי
להחזיר את הצדק לבתי המשפט,
להיות מדינאים כדי שלא נצטרך

שמעון לביא

בגיליון הבא בעז"ה תעלה לדיון
השאלה :בימים אלו מסיים יונתן
פולארד  21שנים של מאסר בכלא
האמריקאי בזכות ריגול לטובת
מדינת ישראל .מדוע נתפס
המאבק לשחררו כמאבק של
הימין ואילו על החטופים האחרים
היה תמיד קונזנוס? מהניתן
לעשות כדי לחבר את כל עם
ישראל לטובת מאבק לשחרורו?
את דעתכם ניתן לשלוח לדוא"ל:
.m@myesha.org.il
אורך המאמר עד  350מילים .נא
לציין שם ,גיל ומקום מגורים.

מתארגנת קבוצה להסרת
משקפים בלייזר ברשת
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

מרפאות

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
צילום השער:
מירי צחי
גרפיקה:
שקד הנמן
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052–8908521
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

בשיטה הבטוחה בעולם

ללא חיתוך הקרנית
מחיר קבוצתי:

₪5400

בדיקת התאמה חינם וללא התחייבות

לפרטים והרשמה:

052-5666947
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ממשיכים לקלוט משפחות

ביישוב עלי

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

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

מורידים
את
המשכנתא
מהגב!

שנים על�חשבוננו!
בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

חולמים�על�בית�משלכם�אבל�חוששים�מהמשכנתא?
קנו�בית�איכותי�של�בתי�אמנה�באחד
היישובים�המשתתפים�במבצע�ותקבלו
כ����₪�500בכל�חודש�,משך��10שנים�,ישירות

אחריות
לכל�בית

לחשבון�המשכנתא�שלכם.
לחסוך�מהמשכנתא�ולגור�בבית�חדש�כמו�שתמיד

מענה
טלפוני
מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

רציתם���מהיום�,זה�לא�חלום�.זה�בתי�אמנה.

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

שרות
זמין
של�אנשי
מקצוע
מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

הזדרזו!

מרכז�מידע�אמנה

∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
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המבצע�מוגבל�ל��45הרוכשים
הראשונים�בלבד
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*�המבצע�בתוקף�עד�כ"ו�חשוון�*������17.11.06בכפוף�לתקנון�החברה
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ילדים שלנו

זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת ננסה יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת והיפה.
כל שבוע נציג בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים נכונה יזכו
בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון

את פתרון החידה של השבוע יש לשלוח עד יום ב' א' חשון .בין הפותרים נכונה יוגרלו
 3חבילות של מוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה"
למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :באמצעות פקס'
 .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.
פתרון החידה משבוע שעבר :בית הכנסת העתיק ביריחו .בין עשרות הפותרים נכונה
זכו הילדים הבאים :שיראל בלס מירושלים ,אוהד שטרן מאמציה ,יהודה אבוטבול מתל ציון.
כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שנה טובה ושבת שלום!
בשל החגים ,חל עיכוב בשליחת הפרסים.
שלום ילדים,

 בית הכנסת העתיק של יריחו  -שלום על
ישראל  -הוקם לפני שנים רבות ככל הנראה
במאה השישית .בית הכנסת נקרא "שלום על
ישראל" על שם כתובת פסיפס שהתגלתה
במקום בה נראים מנורה ,שופר ,עלה של זית
והכיתוב 'שלום על ישראל'.
לאחר הניצחון במלחמת ששת הימים חזר עם
ישראל לבקר במקום .מעט אחר כך נוסד במקום מנין קבוע ,ובשנות ה– 90המוקדמות,
נוסדו גם קבוצות לימוד ושיעורים .ובמהרה התפתחה בבית הכנסת העתיק ישיבה
וכולל אברכים.
לאחר הסכם אוסלו ,למרות שלצערנו נמסרה העיר יריחו לפלשתינים ,אישרה
הממשלה להמשיך לבקר במקום .באירועי האינתיפאדה השניה נכנסו פורעים ערבים
לבית הכנסת שרפו והשחיתו את המקום.לאחר כמה זמן שופץ בית הכנסת אך עדין
אין אישור לבקר במקום.
כולנו תפילה שבעז"ה נזכה כולנו לשוב למקום הראשון שעם ישראל כבש בכניסתו
לארץ ונוכל לבקר במקום ללא כל הגבלה.

עברה שנה
ואנו לא שוכחים
מוצרי גוש קטיף בחבילה אחת
 פאנל לפלאפון ₪ 25
 שרוך לפלאפון ₪ 5
 תיק צד ₪ 25
 צמיד ₪ 5

כל החבילה  ₪50בלבד
 כל ההכנסות קודש להמשך המאבק  ניתן לקנות
כל פריט בנפרד  המחיר לא כולל דמי משלוח

להזמנות052-5666947 :
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