סיפורו של מקום  30שנה למועצות הראשונ

ב

אחד מימי חורף תשל"ט הגיע
מאיר הר–נוי ,תושב קדומים שסיים
זמן קצר לפני–כן את תפקידו כיו"ר
מזכירות היישוב ,לעפרה לרגל עסקיו.
עודו משוטט ביישוב פגש את גרשון שפט,
מזכיר גוש–אמונים באותם ימים" .מאיר,
אתה רוצה להיות ראש מועצה אזורית?"
הפתיע–הדהים שפט את שומעו.
הר–נוי השמיע מלמול לא ברור ,והמשיך
ללכת .שפט לא הירפה" :מאיר ,אני רוצה
תשובה" .אחרי התלבטות קצרה ,נתן
הר–נוי תשובה חיובית.
היתה זו יוזמתו של מאיר שחם ,הממונה
במשרד הפנים על תפקידים מיוחדים,
שיזם הקמת שלטון מקומי ביישובי
יש"ע .שר הפנים ד"ר יוסף בורג ,מנהיג
המפד"ל ,עודד את הרעיון .המציאות
המוניציפאלית ששררה עד אז ברחבי יו"ש
היתה חסרת היגיון .כמעט שנתיים אחרי
עליית הליכוד לשלטון עוד לא הוסדרו
הנושאים המוניציפאלים של היישובים.
רובם ככולם נוהלו על ידי מועצות אזוריות
סמוכות מעבר לקו–הירוק .לעתים היתה
זו מועצה שתושביה ומנהיגיה התנגדו
בכלל להתיישבות ביש"ע .על פי הסדר

זה ,משרד הפנים העביר תקציבים
לאחת המועצות בתחומי הקו–הירוק,
והמתיישבים ביש"ע "משכו" אותם
ממנה.
את האנומליה הזאת ביקש שחם
למחוק .תומך נלהב אחר היה מפקד
יהודה ושומרון באותם ימים ,תא"ל
בנימין (פואד) בן–אליעזר .למעשה ,הוא
זה שהיה צריך להקים את המועצות
מעצם תפקידו.
כיוון שהיה כאן חידוש  -הקמת
שלטון מקומי ביו"ש  -היה צורך להוציא
צו להקמת המועצה ,לתחום את
גבולותיה ולעשות את כל המהלכים
החוקיים הנדרשים לפי החוק .המיועדים
לתפקיד ראשי מועצות נדרשו לפנות
ליישובים ,ולשכנעם לשלוח נציגים
למועצה החדשה .במקביל הוטל
עליהם לאייש את המועצה המוקמת
בבעלי תפקידים חיוניים ,כמו גזבר
ומזכיר מועצה ,כפי שחוק הרשויות
מחייב.
בדיוק לפני  30שנה ,בכ"ב בניסן
תשל"ט ,איסרו חג פסח 19 ,באפריל
 1979נערך טקס הכרזת המועצה

אודך ה'

המשך מעמוד השער

ממילא יוצא ,שישנם כאן שני יסודות
להודאה :שלב ראשון בהודאה ,היא הודאה
בתוך הגלות ,בתוך 'כי אנפת בי' ,אנו מודים
לה' ,כי אנחנו יודעים שחרון–האף שנשפך
עלינו עכשיו ,בסופו של דבר יביא אותנו
לידי גאולה שלמה .והמימד השני  -אשרינו
שזכינו להתחיל ולגעת בשלב השני של
ההודאה ,ההודאה של מי שכבר התחיל
לצאת ממחשכי הגלות ,ואז הוא מודה ,מתוך
ראיית העבר שלו# .
לתגובותyshilo@yshilo.co.il :

הקב"ה שלח לי צרעת ,וכד' ,וזה בהחלט לא
נעים ,אבל אני יודע שבסופו של דבר ,קודם
כל ,מה שנעשה נעשה בדין ובצדק ,וחוץ מזה
 שמאותו דבר ,נבוא בסוף ל"תשוב אפךותנחמני".
ועל מה הוא מודה? מסביר רש"י (נדה ל"א:).
"כי אנפת בי  -מפני שכעסת עלי אני מודה
לך שלטובתי היה" .דווקא מפני שכעסת עלי
ושפכת חרונך אפך הנורא עלי ,אני מודה
לך .כי יודע אני ,ידיעתו של המאמין ,כי כל
המכות שניחתו בי לטובתי באו.
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צילום אשר

קורלק ,קדומים

נות ביש"ע
האזורית שומרון.
שר הפנים ד"ר
יוסף בורג השתתף
באירוע ,וכמותו גם
מפקד יו"ש תא"ל
בנימין בן–אליעזר.
פואד נשא נאום
נלהב על חשיבות
ההתיישבות
היהודית בשומרון ,על הצורך
הדחוף בשלטון מקומי ,על חלקו הרב
בדחיפת הנושא ,ועל ההצלחה ביישומו.
 4מועצות ראשונות החלו לפעול
ביש"ע :מועצה אזורית שומרון בראשות
מאיר הר–נוי ,מועצה אזורית מטה בנימין
בראשות פנחס ולרשטיין ,שיזכה לימים
בתואר "ראש המועצה הוותיק ביותר"
(הוא כיהן בתפקיד עד כסלו תשס"ח),
מועצה אזורית גוש–עציון בראשותו של
חבר קיבוץ כפר–עציון שילה גל ,ומועצה
אזורית חבל עזה ,בראשה עמד ראובן
רוזנבלט ,תושב כפר–מימון.
כעת ,כשביש"ע פעלו מועצות
מוניציפאליות ,ניתן בסיס רחב יותר
לפעילותה של מועצת יש"ע .זו כבר לא

נשענה רק על היישובים כבודדים  -אלא
גם על מועצות מוניציפאליות מאורגנות
ומסודרות .ראשי המועצות הצטרפו
למועצת יש"ע בנוסף לנציגי היישובים.
בזכות מיסים ששילמו הרשויות היו
תקציבים קבועים למועצת יש"ע וניתן
היה להפעיל עובדים במשכורת.
יעברו שנים לא רבות עד שמועצת
יש"ע תהפוך לגוף הציבורי הדומיננטי
והמייצג של ההתיישבות.
עד אז נכונו למתיישבי יהודה ושומרון
מאבקים לא מעטים לביסוס והרחבת
ההתיישבות# .
מעובד מתוך הספר "כנגד כל הסיכויים"
מאת חגי הוברמן ,בהוצאת ספריית נצרים

עשור לאלוני שילה

מבט להתיישבות

שר הביטחון
משה ארנס,
אלוף פיקוד המרכז
משה בוגי יעלון
וראש מועצת קרני
שומרון דאז,
הודי ליברמן
בסיור באלוני שילה
בשנת 1999

וכיום היא מונה כבר כ– 30משפחות,
המתגוררות לצד מדרשת שיל"ת לבנות
שהוקמה באלוני שילה ומונה כ–150
תלמידות ,בראשותו של הרב שי גרין.
במקום הוקמו במהלך השנים גם מעון ,גן
ילדים ,פארקים שונים ,ומקווה טהרה.
ביום העצמאות הקרוב ,יציינו בשכונה
עשור להקמתה ,ויעשו זאת באמצעות
אירוע חגיגי שבו יונף בגאון דגל
ההתיישבות והחלוציות ויתקיים טקס
הנחת אבן פינה לשכונת הקבע.
השנה ,מקווים התושבים ובמועצה
המקומית קרני שומרון ,תהיה שנת
המפנה ,ונעבור מזמני לקבע ,יהיה
אשר יהיה! האירוע יתקיים במוצאי יום
העצמאות ,יום רביעי ה' באייר תשס"ט
בשעה  19:00באלוני שילה ,ובו טקס הנחת
אבן הפינה בהשתתפות משה הרנס,
מסכת על הקמת השכונה ,ברכת ראש
המועצה  -הרצל בן ארי ,הענקת תעודות
הוקרה ,הקרנת סרט והופעה של הזמר
אודי דוידי .הציבור מוזמן! #

בין שלל אירועי יום העצמאות
ה– 61למדינת ישראל ,יבלוט השנה
אירוע מיוחד שיתקיים בקרני שומרון.
המועצה המקומית קרני שומרון
בשיתוף הגופים המוניציפאליים
החליטה לחגוג עשור להיווסדה של
שכונת "אלוני שילה" בתוספת לשאר
אירועי העצמאות בתחום המועצה.
לפני כעשור ,התיישבו במקום שלוש
משפחות חלוציות .בשנת  99הגיע שר
הביטחון דאז ,משה ארנס ,לסיור באלוני
שילה ,ואישר את הקמתה .אך שר הביטחון
אחריו ,אהוד ברק ,הורה על הקפאת
השכונה ,וכל הניסיונות לחדש את אישור
ההתיישבות במקום נתקלו בהתנגדותו
של ברק ,שמאז חזר למשרד הביטחון
לכהונה נוספת .חרף ההקפאה ,ממשיכות
המשפחות להתגורר במקום במסירות
אין קץ ,תוך התמודדות עם קשיים יום
יומיים ,ועם הגזירה הקשה של איסור
הבניה באלוני שילה.
במהלך השנים גדלה השכונה והתפתחה
11

תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה
הגדולה  -תשובת ישראל העליונה ותשובת
העולם כולו ,שתבוא אחריה...
התעוררות חפצה של האומה בכללה
לשוב אל ארצה ,אל מהותה ,אל רוחה ואל
תכונתה ,באמת אור של תשובה יש בה.
הראי"ה קוק ,אורות התשובה ,י"ז א–ב

אלוני עשור
אלוני שילה חוגגת עשור שנים
ואנו שמחים להזמינכם לחגוג עמנו!
בעשר השנים שחלפו  -מהר טרשים קירח
אנו היום יישוב פורח!
הבה נניף את דגל ההתיישבות והחלוציות
ביום העצמאות ה– 61למדינת ישראל

האירוע יתקיים ביום רביעי ,ה' באייר 29.4.09
באלוני שילה ,קרני שומרון בשעה 19:00
בתוכנית:

מסכת ,מיצג אורקולי  -חלוציות מאז ועד עכשיו
הופעת ילדי היישוב
הענקת אות יקיר היישוב
דברי ברכה:
הרב יצחק הלוי ,רב היישוב קרני שומרון
מר הרצל בן ארי ,ראש מועצת קרני שומרון
נציג משפחת החייל שילה הלוי הי"ד
בהשתתפות:

חברי כנסת ואישי ציבור

הופעת הזמר

אודי דוידי

בואו לחגוג עצמו ביום חגנו
תושבי אלוני שילה
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גליון  | 143אייר תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 18:39
ת"א 18:55
חיפה 18:47
חברון 18:53
שכם 18:45
ב"ש 18:56

צאתו:
19:53
19:56
19:56
19:53
19:53
19:55

אלון מורה  30 -שנה למועצות הראשונות ביש"ע  -יום העצמאות ה–61

על התקופה לקראת יום העצמאות
הרב ארלה הראל  -ראש ישיבת שילה

א

אודך ה'

וֹ ְד ָך ִּכי ֲענִ ָיתנִ י וַ ְּת ִהי–לִ י לִ ׁישו ָּעה
(תהילים קי"ח ,כא)  -בבוקרו של יום
עצמאותנו ,כשנהלל בשבח ה'
יתברך ,נאמר :הרינו מודים לך כי עניתנו
ותהי לנו לישועה .ענית לנו ,מתוך מחשכי
אתי ָ ּי ּ
–ה" (שם ,ה) ,מתוך חשכת
ן–ה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
"מ ַ
ִ
הגלות .ועל כך אנחנו מודים לך  -שהיית לנו
לישועה.
אלא ,שתמיהה גדולה מלווה את הפסוק הזה.
כי לכאורה ,עלינו להודות לה' יתברך ,לא 'כי
עניתני' ,אלא עלינו להודות לו על הכל!
במיוחד הדברים זועקים ,כשאנחנו משווים
אותם לפסוק מאד דומה שנקרא גם אותו
בהפטרת היום" :וְ ָא ַמ ְר ָּת ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא אוֹ ְד ָך ה'
ִּכי ָאנַ ְפ ָּת ִ ּבי; יָ ׁשֹב ַא ּ ְפ ָך ו ְּתנַ ֲח ֵמנִ י" (ישעיהו יב,
א) .ומסביר המצודת ציון" :כעסת ,כמו 'פן
יאנף'" .כלומר  -למרות שכעסת עלי ,למרות
שבעטת בי ,למרות שהיכית אותי  -אני
מודה לך  -כי אנפת בי .שימו לב להשוואה
הזועקת והבולטת כל כך :אודך כי עניתני
מול אודך כי אנפת בי .דוד המלך אומר -
אני מודה לך ה' יתברך כי עניתני ,ורק אם
עניתני ,לכאורה ,הייתי מודה לך .לעומת זה
ישעיהו הנביא אומר "אודך ה' כי אנפת בי".
אנחנו צריכים לבוא ולהבין על מה מודים לה'
יתברך? על זעמו ועל חרון אפו? או על מענה
פנים כאשר פניו שוחקות לנו?
כדי להבין סוד זה ,צריך לעיין בפרשני
הפשט ,על פסוק זה .על דברי ישעיהו אומר
הרד"ק שם" :אודך כי אנפת בי  -פירוש :לפי
שאנפת בי והגליתני ,אני מודה לך על זה

שאנפת בי" .עפ"י רד"ק ,כעסו של ה' יתברך
איננו סתם כעס כללי ,אלא חרון אף ה'
שנשפך עלינו בהגלותו אותנו מעל שולחנו.
ועתה ,שב אפך ונחמתני .כיצד? הבה נקרא
את הפסוק עד הסוף" :ואמרת ביום ההוא
אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחני" ,אני
מודה לך על שהשבת אפי וניחמת אותי,
לפיכך צריך אני להודות לך ,ששב אפך ממני
ולא הנחתני בגלות כמו שהייתי חייב ע"פ
עוונותיי.
ישנו מדרש מדהים ששואל את השאלה
שלנו ומחבר בין שני הפסוקים האלה .וזו
לשונו (מדרש תהילים קי"ח)" :אודך ה' כי עניתני
ותהי לי לישועה  -למה הדבר דומה? לאחד
שהתקין אנפריא שלו לצאת בשיירה ,היכהו
קוץ ,ועקצתו עקרב ,ואחזתו חמה ,והניחהו
והלכו להם .התחיל מצער עצמו לפני הקב"ה.
אמר לפניו  -מה חטאתי ומה עוונותיי? לא
באו ימים רבים עד שבאה שמועה שנאבדה
אותה שיירה ונהפכה ,יצאו עליה ליסטים
והרגום ,התחיל מודה ומשבח לפני הקב"ה
ואומר לפניו  -אילו הייתי ביניהם הייתי אחד
מהם! שנאמר "ואמרת ביום הוא אודך ה' כי
אנפת בי ישוב אפך ותנחמני" .לפי המדרש,
זה עוד יותר עמוק  -כשנמצאים בחשכת
הגלות ,יודעים להכיר שחשכת הגלות היא
עקיצת העקרב של המדרש ,שאמורה להוליד
אור גדול! אנו יודעים בידיעה ברורה שבֹא
תבוא הגאולה והישועה .המאמין האמיתי,
יודע לראות בתוך החשכה הגדולה ,שעכשיו
המשך בעמ' 10

חדשות ישע
קרוב לעשרת
אלפים איש
ביקרו בקבר
יהושע בן נון
בסיוע ועד מתיישבי השומרון ובאישור
ואבטחת כוחות הביטחון.
לפי הערכת המארגנים קרוב לעשרת
אלפים איש נטלו חלק בהילולה המתקיימת
מדי שנה בכ"ו בניסן ,התאריך שבו על פי

כמות אדירה של מתפללים הגיעה בראשית
השבוע אל קבר יהושע בן נון שבתמנת חרס
שבשומרון לציון יום השנה לפטירתו .העלייה
לקבר התארגנה ע"י מועצה אזורית שומרון,
אגודת "שכם אחד" ,המועצה הדתית שומרון,

ראש המוא"ז הר חברון לאלוף פיקוד מרכז:

"החזר את הנשק האישי למתיישבים"
בעקבות הפיגוע שסוכל בבית חגי על ידי
תושב שנשקו נלקח ממנו וחיסל את המחבל
בנשק חברו ,פנה השבוע ראש המועצה
האזורית הר חברון ,צביקי בר חי למפקד
פיקוד מרכז ,האלוף גדי שמני ,בדרישה
להחזיר את הנשקים שנלקחו מהמתיישבים
לפני כחצי שנה.
במכתבו כותב בר חי" :בחצי השנה
האחרונה נאספו מאות כלי נשק
צה"ליים מתושבי היישובים (שרובם
חיילים קרביים) .האיסוף נעשה בצורה
לא מתואמת וגרם למצב שבו תושבים

רבים אינם יכולים להגיב באירוע אמת".
ראש המוא"ז הר חברון ציין כי האירוע
בבית חגי הסתיים בשלום בזכותו של
אחד התושבים שנשקו נלקח ממנו
אשר ירה במחבל באמצעות נשק שלקח
מחברו .עוד כתב בר חי כי "בפגישות
שהתקיימו איתך ועם מפקד האוגדה
העליתי את הדרישה להחזרת כלי הנשק
כמציל חיים לחיילים הקרביים שבינינו.
ראש המועצה סיים את מכתבו לאלוף:
"אבקש הנחייתך בדחיפות להחזרת כלי
הנשק לתושבינו"# .

אלפים בצעדת האמונה בחוהמ"פ
שירות לאומי .כמה ימים לאחר הפיגוע
החליטו בני נוער מקדומים ליזום צעדה
במסלול נסיעתם של הארבעה מקרני שומרון
לקדומים בחול המועד פסח כתשובה ציונית
הולמת לארגוני הטרור הנפשעים .מאז מדי
שנה מתקיימת הצעדה בהשתתפות אלפי
צועדים מקדומים ,מקרני שומרון ומהאזור
בליווי הצבא והמשטרה .השנה הצועדים
עצרו ליד מקום הירצחו של עידו זולדן
שנרצח לפני כשנה וחצי בכפר פונדוק בדרכו
לשבי שומרון .בסיום הצעדה התקיים טקס
זיכרון במקום הפיגוע בהשתתפות ראש
המועצה המקומית קדומים חננאל דורני,
בני משפחות הנרצחים ,תושבי קדומים
והסביבה ,והמוני הצועדים# .

אלפי צועדים השתתפו בצעדת האמונה
המתקיימת מדי שנה בחול המועד פסח מקרני
שומרון לקדומים לזכרם של נרצחי הפיגוע
בתחנת הדלק של קדומים לפני כשלוש שנים.
במהלך הצעדה עצרו המשתתפים בכפר
פונדוק ,סמוך למקום שבו נרצח עידו זולדן
הי"ד לפני כשנה וחצי.
בב' בניסן תשס"ו נכנס למכוניתו
של תושב קדומים רפי הלוי ,שעצר
לטרמפיסטים בטרמפיאדה של קרני שומרון
מחבל מתאבד .המחבל פוצץ את עצמו בתוך
המכונית בכניסה לקדומים ורצח את רפי
והלנה הלוי ,מותיקי היישוב ,שקד לסקר
– בן  16מקדומים ,ורעות פלדמן מהרצליה
ששירתה במוקד הביטחוני של היישוב ,כבת

הסרת משקפיים

עוברים בבית חולים

מחיר קבוצתי מיוחד,
אתה קובע כמה לשלם בכל חודש!

בי"ח אסותא הוותיק והמתקדם בישראל
שיטת ה ASA-ללא חיתוך הקרנית.
בדיקת התאמה קפדנית ללא עלות.

הסרת משקפיים בלייזר

לפרטים052-8903906 :
2

אלפי המתפללים עד לכיכר בכניסה לאריאל
ומשם צעדו ההמונים מחצות ועד לעלות
השחר אל הציון כשהם מלווים ומאובטחים
ע"י כוחות הביטחון.
במהלך הלילה התקיימה מדי שעה עגולה
אמירת תפילת "עלינו לשבח" אותה חיבר
יהושע בן נון בכיבוש הארץ ,ברוב עם# .

המסורת נפטר יהושע בן נון .בין הבאים
היה ניתן לראות את כל גווני הקשת בציבור
הישראלי  -דתיים חרדים וכאלו שאינם
חובשי כיפות ביום-יום ,אשכנזים וספרדים,
תושבי האזור וכאלה שהגיעו מכל רחבי הארץ
להשתטח על קברם של יהושע בן נון וכלב בן
יפונה .הסעות וכלי רכב פרטיים הביאו את

יקב שילה
העבר מוביל לעתיד

יקב שילה שוכן בלב אזור הכרמים
הקדום של ארץ ישראל ומציג
סדרת יינות מושקעים מהטרואר -
הקרקע העתיקה בעולם,
מהמקום בו צמחו הכרמים של
ממלכת יהודה .בנוף בראשית
זה ,הופקו יינות המעניקים חוויה
אמיתית של איכות והנאה.
מזגו לכם כוס ,התרווחו ברוגע,
ותנו לעצמכם לחוות את מבחר
הטעמים של העבר ,ההווה והעתיד.

כשר למהדרין

לפסח ולכל ימות השנה
ללא חשש ערלה ,טבל ושביעית.
מעשר עני ניתן ביין לעניים .מעשר ראשון ניתן ביין ללויים.
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שילה ברכץ בית אל 02-9973875

יינות היקב נמכרים בארץ ובחו"ל  -בחנויות יין מובחרות.
סיורים ביקב וטעימות בתיאום מראש:
 050-3422268 • ykveyshilo@bezeqint.netעמיחי

יש"עמדה

דור ודור עומדים עלינו לכלותנו .גם
בדור הזה .באיומי גרעין ,בתאי טרור,
וב"הישגים" מדיניים שיותירו את
מדינת ישראל ללא גבולות ברי הגנה,
עם איומים אסטרטגיים על מתקניה
הרגישים ,עם מדינת טרור בטווח
יריקה ממרכז הארץ ,הישגים אשר
עלולים להיות בכייה לדורות.
לא מכבר נבחרה הנהגה חדשה
למדינת ישראל .כוחו של המחנה
הלאומי גדל משמעותית בבחירות
האחרונות ,רצון העם הובהר למעלה
מכל ספק .אך לצערנו דווקא מצד

עצמאות וריבונות
יום העצמאות ה– 61למדינת
ישראל יעמוד השנה אולי
יותר מתמיד בצורך של
מדינת ישראל להפעיל
חשיבה עצמאית בכל נושא
האינטרסים האמיתיים שלה,
גם למול לחצים מבית ומחוץ.
מדינת ישראל הוקמה לא
רק כמקלט שעה ליהודים,
אלא כבנים השבים הביתה
לאדמתם ומקימים עליה
מדינה ריבונית עצמאית
בעלת יכולת להגן על עצמה
מפני מבקשי רעתה ,וככזו
עליה לשוב ולשנן לעצמה -
עצמאות במחשבה ,בחופש
עשייה ,בריבונות ישראלית
על ארץ ישראל ,ובמדיניות.

מי שמכנה את עצמה "הדמוקרטיה
הגדולה בעולם" מופעל מכבש
לחצים אדיר על ממשלת ישראל
הצעירה כדי להפנות עורף
לתוצאות הבחירות ולפעול באופן
מסוכן ובניגוד לרצון הבוחר ,להיגיון
הטבעי ,ולחוש הצדק ההיסטורי
והמוסרי.
גורמים שונים המדברים בשם
הממשל החדש בארה"ב אף הגדילו
לעשות בכך שהעזו להשוות בין
יישוב חלוצי כמו יצהר לבין מתקני
הגרעין בבושהאר באיראן ,בין הפרחת
השממה ויישוב הארץ ,לבין המבקשים
להורסה ולהשמידה ,ולהתנות את
הסיוע לישראל נגד הגרעין האיראני
בעקירת יישובים .ממשל אשר משפיע
כל שביכולתו כדי לדחוק את קברניטי
מדינת ישראל לפינה בניסיון לכפות
עליהם "הסדר" מדיני בדמות הפרחת
סיסמאות על שתי מדינות לשני עמים
 נוסחאות ריקות שאבד עליהן הכלח.כל זאת בגיבוי ובליווי של חלקים
בתקשורת הישראלית אשר מתקשים
להפנים את תוצאות הבחירות ופועלים
כדי ללבות את האש ואת אווירת הלחץ
וההפחדה מתוך שיקולים פוליטיים.
מהלכים אלו ,מלבד זאת שמזכירים
התנהלות של פיל בחנות חרסינה,
אף מהווים רוח גבית לארגוני הטרור,
ואנו רואים בימים אלו התעוררות של
מפגעים ומחבלים המנסים ,ולצערנו
לעיתים מצליחים ,לרצוח ישראלים.
ביום העצמאות ה– 61של מדינת
ישראל עלינו לשוב ולהיזכר
בעצמאותנו ובעצמיותנו .ריבונות
ועצמאות פירושם שאף אחד לא
יחליט בשבילנו ,ואף ממשל לא
יכפה עלינו מדיניות .אנחנו מדינה
עצמאית אחרי  2000שנות גלות
ואחרי גזרות ופרעות ,ועלינו לקחת
את עתידנו בידינו ,ולא להשאיר
אותו לחסדי "גורמים מתונים
ברשות הפלשתינית" .על הממשלה
ועל העומד בראשה לחשוב בצורה
עצמאית כחלק מאותה עצמאות,
ולעמוד מול מכבש הלחצים כדי
לשמור על האינטרסים החיוניים
להמשך קיומה של מדינת ישראל.
למען הדורות הבאים אשר יוכלו
לחגוג את יום העצמאות לנצח# .

מדי שנה אנחנו מציינים את יום
העצמאות בתפילה בהלל ובהודאה
לה' יתברך ,על הנס הגדול בהקמתה
של מדינת ישראל .מדי שנה אנחנו
צריכים להזכיר לעצמנו שכל המציאות
בה אנו חיים אינה מובנת מאליה .רק
לפני ימים אחדים ציינו את יום השואה,
את רצח ששת המיליונים בתאי הגזים
ובמשרפות ,שלא זכו להגנה של צה"ל,
לא ראו בהקמתה של מדינה עברית
בארץ ישראל ,ולא נטלו חלק בקיבוץ
גלויות על אדמת ארץ התנ"ך .מה
שהיום לכאורה מובן מאליו ,לא היה
מובן כלל וכלל רק לפני כמה עשרות
שנים .אימפריות גדולות נפלו ונמחקו
ולא נשאר להם כל זכר ,עמים עתיקים
נכחדו ,ואילו נצח ישראל לא ישקר .גם
למול גזרות ופרעות ,וגם למול שואה
נוראה ,עם ישראל חזר לחבלי ארץ
שבהם פעלו אבותיו וגיבוריו ,בהם
עוצבה דמותו ותרבותו ,חזר לשפתו,
וכונן ריבונות ישראלית חזקה ,עם
דגל הנושא את פסי הטלית ומגן הדוד
עליו ,ועם סמל רשמי שבמרכזו מנורת
בית המקדש בעיר הקודש ירושלים
תובב"א.
נראה שגם אם נדמה לנו שאנו
יכולים לשבת בבטח על אדמתנו יש
כאלה החפצים בהשמדתנו .ישנם לא
מעט אשר טרם השלימו עם הקמתה
של מדינת ישראל ורוצים לראות
בהחרבתה .אמרנו בליל הסדר  -שבכל
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המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום תמונת השער:
מנחם ברודי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

8550

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב מנחם זמבה
מסירות נפש וקידוש ה' בגטו ורשה  -חלק ב'

ע

וכותב הרב זיידמן " :ראיתי ברישומים כי על
שמו של הרב זמבה אישור על  17,000זהובים
ששלח לוועד ההתנגדות".
דרכו היתה במסירות נפש מופלאה ,וכך
היתה הנהגתו אף תחת הכיבוש הנאצי בעיר
ורשה .הנאצים ימ"ש ,שידעו את מעמדו
החשוב ,התעללו בו באכזריות ודרשו כי יסגיר
אנשים בקהילה ,אך הוא סרב בתוקף .בכל
אותה תקופה איומה ,המשיך לעסוק בצרכי
הכלל ,אך גם לא פסק מלימוד התורה .מלבד
הכלל ,דאגתו הייתה רק לכתביו (בהם חיבור
על כל הרמב"ם) ,שלא זכינו לאורם.
באחד מפירושיו על התורה שואל הרב
זמבה מדוע דווקא מצות הביכורים משמשת
אמצעי להודות לה' על שנתן לנו את ארץ
ישראל ,ולא מצוות אחרות כמו חלה שגם היא
נקראת ראשית?
וכך ענה" :כתוב בשם האר''י הקדוש זצ''ל,
שמצוות הבאת הביכורים היא תיקון לחטא
המרגלים  .המרגלים הוציאו דיבה על הארץ,
ומצוות הביכורים ניתנה משום חיבת הארץ,
ועלינו לספר בשעת הבאת הביכורים בשבח
ארץ ישראל .דבר זה מסביר מדוע מצוות
הביכורים כוללת גם מקרא ביכורים ,ומדוע
מקרא ביכורים מתאר את חסד ה' על שקבלנו
ממנו את ארץ ישראל ,ואיננו כולל דברי שבח
על הגשם ועל הצלחת הפירות".
ומוסיף הרב זמבה ומציין את המשנה פרק
ג' במסכת ביכורים רמז לדבר וכך נאמר שם:
"יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה,
אשכול [=ענבים] שביכר ,רימון שביכר קושרו
בגומי ואומר :הרי אלו ביכורים .מוזכרים
במשנה זו שלושה מינים המוזכרים גם אצל
המרגלים :תאנה ,ענבים ,רימון .וכך נאמר
אצל המרגלים בפרשת שלח' :ויכרתו משם
זמורה ואשכול ענבים אחד...ומן הרימונים
ומן התאנים' .מכאן נלמד את מידת הכרת
הטוב שצריכה להיות לנו כלפי הקב''ה על
המתנה הגדולה והחשובה שנתן לנו והיא
ארץ ישראל ,ועל כל החסדים שהקב''ה עושה
עמנו בכל יום".
הרב זמבה כרב פוסק בגטו עסק בשאלות
קשות ומסובכות הנוגעות לפיקוח נפש
ומסירות נפש .כשהחמירה המצוקה בגטו
ורשה ,הורה הגאון לקיים בפועל את הדין
"כופין על הצדקה" והורה לקחת בכוח כספים
מעשירי הגטו בעבור העניים .שאלוהו ,איך
אפשר ליטול מאדם בכוח את כספו? השיב
הרב" :חז"ל קבעו ,שבמצב של 'זה נהנה וזה
לא חסר' ,כופים על האדם לאפשר לזולתו
ליהנות ,שכן מי שמתנגד לכך שהזולת ייהנה

ם תחילת מלחמת העולם השנייה,
עברה העיר ורשה לשליטת הנאצים
שדרשו להקים את "מועצת הזקנים".
ר' מנחם זמבה התנדב לעמוד בראשו ,אך
עמיתיו הרבנים מנעו זאת ממנו ושלחו שני
רבנים אחרים למועצה.
עם גירוש היהודים לתחומי גטו ורשה,
עבר לשם גם הרב זמבה עם בני משפחתו.
הרב זמבה תמך ועודד את המורדים ,בניגוד
לגישתם הזהירה של רבנים אחרים .הרב הלל
זיידמן ,הסופר וההיסטוריון מטעם 'אגודת
ישראל' כותב ביומנו שפורסם לאחר המלחמה
"יומן גטו וורשה" ,חלקים מדבריו של הרב
זמבה בישיבות הרבנים בגטו .בישיבה של
רבנים ועסקנים בגטו שנערכה בערב פסח
( )19.04.43כשלושה חודשים לפני פרוץ
המרד אמר הרב זמבה" :לא היינו צריכים ללכת
בעצמנו אל האומשלג פלאץ .צריכים היינו
להתנגד .אבל השלינו את עצמנו בדמיונות
שווא .עם חכם ונבון ,ניטל ממנו שכלו .האמנו
כל הזמן  -אולי ...שמא ...ואפשר ...וגם היה
יסוד להאמין .הנה אויבינו הרבו לדבר כל
הזמן על גדולינו רבי ההשפעה ...מדוע הם לא
נזכרו בנו ,באחיהם הנתונים לכיליון? האמנו
איפה וקיווינו שסוף ההצלה לבוא .אלמלא
אשליה זו ,שהייתה הגיונית כשלעצמה -
אפשר שהיינו מתנהגים אחרת .חוץ מזה,
שגינו קשה בשעה שחשבנו את אויבינו
לטיפשים ,ואת עצמנו לחכמים גדולים.
'אם יאמרו :אין חכמה ביוון ,אל תאמין'.
מאידך גיסא ,הייתה הפיקחות אצלנו מרובה
מן החוכמה ,ופיקחות לא תמיד היא מידה
מועילה ...לא תמיד עוזרת הפיקחות' .קורח
שפיקח היה מה ראה לשטות זו?' לעיתים
זוהי שטות לאדם להיות פיקח .צריכים היינו
להבין לכתחילה ,שאותו רשע מבקש לעקור
את הכל ,ואנו צריכים היינו להשתמש בכל
האמצעים ,ולהזעיק את העולם מלכתחילה.
להפוך עולמות .ועכשיו ,אנחנו חייבים
להתנגד .אסור לנו להסגיר את עצמנו בידי
האויב .יש דרכים שונות לקידוש ה' .אילו
הכריחו כיום לשמד ,ואפשר היה להינצל על
ידי השתמדות כמו בספרד או בשעת גזירת
תתנ"ו ,הייתה מיתתנו כשלעצמה בחינת
קידוש ה' ...אך כיום הדרך היחידה לקדש את
ה' היא התנגדות מזוינת בפועל".
ומעיד הרב זיידמן ביומנו כי בעוד שגופים
ואישים שונים הוכרחו באיומים ע"י נציגי
המחתרת ''לתרום'' כספים לרכישת נשק ,היו
גם שנתנו כספים בחפץ לב לוועד ההתנגדות
והרבנים הטילו על עצמם מס למען הוועד.

DJ Pelly

מומחה למוסיקה יהודית
להזמנת אירועים∫ dj@prnisa.co.il ∞µ≤≠∂∞µ±µµµ
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מקום טעמא דקרא ,לכך
דווקא הוא האומר 'הלכה
בידוע שעשו שונא ליעקב'
 שנדע שבשונה מכל מקום,שנאתו של עשו ליעקב היא
בבחינת הלכה פסוקה ,ללא
כל טעם ונימוק".
בשבת חול–המועד פסח,
י"ט בניסן תש"ג (,)1943
במהלך דיכוי מרד גטו ורשה,
החל ביתו של ר' מנחם לבעור .דיירי הבית
ניסו לחצות את הרחוב אל עבר הבית שממול,
כאשר נשמעו יריות ור' מנחם נפל .שאר
האנשים ברחו מיד בחזרה אל הבית הבוער,
ורק עם חשיכה התאפשר להם לראות כי ר'
מנחם זמבה הי"ד  -נרצח .פוסק ההלכה של
גטו ורשה הובא למנוחות בקבר זמני ,ברחוב
קופיצקה ( 4סמוך למפקדה של הנהגת המרד
שברחוב מילא  )14ימים אחדים לאחר מכן
השלימו הנאצים את חיסול הגטו וממשפחתו
של ר' מנחם זמבה לא נשאר שריד.
בשנת תשי"ח ( ,)1958נמצא קברו של
הרב זמבה הי"ד מתקופת המלחמה בחפירות
שערכו הפולנים לשיקום אזור הגטו היהודי.
עצמותיו הועלו לארץ ,ונטמנו בהר המנוחות
בירושלים והכנסת אף קיימה טקס ודקת
דומייה לזכרו# .

בשעה שלו עצמו לא יחסר
מזה דבר ,נוהג במידת
סדום ,ו'כופין על מידת
סדום' .אם–כן ,הואיל
והתורה קבעה שהתורם
לצדקה אינו מפסיד דבר,
ואדרבה' ,עשר ,בשביל
נמצא
שתתעשר',
שהעשיר שאינו רוצה
לתת מכספו לצדקה נוהג במידת סדום,
ולכן אפשר לכפות עליו שלא להתנהג כך".
וכך כתב בחידושיו על הסיבה לאנטישמיות
ולאלו המנסים למצוא לה סיבה 'הגיונית':
"בפרשת "וישלח" מביא רש"י מחז"ל' :אמר
ר' שמעון בר יוחאי ,הלכה היא בידוע שעשיו
שונא ליעקב' .וצריך להבין מה עניין המושג
'הלכה' לכאן .ברם ישנם אנשים החושבים
ומנסים למצוא את הנימוקים והסיבות
לשנאתם של הגויים כלפי היהודים .אולם
המציאות הוכיחה כי אין אף סיבה אחת
נכונה .כאן שונאים את היהודים על שום
שהם קפיטליסטים ,ושם על שום שהם
סוציאליסטים .כאן על שום שהם זריזים
ופקחים יתר על המידה ,ושם על שום שהם
מהווים מעמסה מבלי להביא תועלת .כך תמיד
סותרים הנימוקים זה את זה ללא קורטוב של
הגיון ושיקול דעת .והנה ר' שמעון דורש בכל

בוגר צבא ,ישיבה ומכינה יקר,
שלום לך!
הנך מוזמן להצטרף
לחבורת צעירים שתלמד

הלימודים יתקיימו
במכללת צמח שעל חוף הכנרת.
המגורים בפנימיה של
הישיבה התיכונית בחיספין.
ליווי תורני וחינוכי ע"י הצוות
של הישיבה בראשות הרב אגוזי

לתואר מהנדס
בתחום
הנדסת מערכות מידע,
חשמל ואלקטרוניקה

 הלימוד מוכר כנקודות זכות לתואר ראשון

 מילגת לימודים בסך  36,000ש"ח

ולתואר ראשון
בתחומים נוספים

1-800-20-90-20
זיו אופיר 050-5656291
בצלאל זיני 050-6619056

www.kinneret.ac.il
הישיבה
התיכונית

חיספין
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שילה ברכץ בית אל 02-9973875

 מגורים  הסעדה חלקית
 הסעות מחיספין לצמח וחזרה
 כתמורה יעבדו הלומדים בפנימיה
של הישיבה התיכונית
בהיקף של  6שעות שבועיות
בקידום תלמידים בתחומים שונים
 יוענקו מלגות גם ללימודי ארץ ישראל
עפ"י הקריטרונים של המכללה

'

אירועי יום העצמאות
ביהודה ושומרון
מועצת יש"ע מברכת את תושבי יש"ע ואת כל בית ישראל לרגל יום העצמאות
ה־ 61למדינת ישראל .המועצה מקדמת בברכה את כל באי אירועי יום העצמאות
השונים ברחבי יהודה ושומרון ומברכת את החוגגים בברכת חג עצמאות שמח

שומרון

גוש עציון

המועצה האזורית שומרון חוגגת  30שנים
להיווסדה (הרחבה במדור סיפורו של מקום)
ו־ 61שנה להקמת המדינה.
צעדה לאורך נחל קנה מקרני שומרון ליקיר
בשילוב הדרכות ושחקני רחוב לאורך הנחל –
חזרה לנקודת התחלת המסלול באוטובוסים
ללא תשלום (תחילת צעדה :עד השעה
.)14:00
הפנינג מרכזי בפארק שער קנה – בין השעות
 .9:30-17:00חניון צה"ל ענק שיכלול טנקים,
נגמ"שים ,רכבים משוריינים ,עמדות הסוואה
ותצפית ועוד הפתעות רבות ומגוונות ,זירת
מתנפחים מרהיבה עם המון מים ,הפעלות
לילדים עם האמן עופר חתוכה ,חי־בר ביישוב
יקיר ,ססכות צל ושתיה ,מקום למנגל.
מופע מרכזי – הזמר סגיב כהן בשעה .16:00

פסטיבל תנ"ך – תש"ח בדרך האבות ,אתרים,
אטרקציות ושפע של פעילויות לכל המשפחה
בין השעות  .9:00-20:00מסלול הליכה לכל
המשפחה על "דרך האבות" .נוף מדהים
ואווירת חג ישראלית אמיתית .לאורך הדרך
ובאמת הביאר :שחקני רחוב ברוח תנ"ך-
תש"ח ,סדנאות ,מתחם אטרקציות ,יצירה,
משחקי מחשב ומולטימדיה ,קולנוע שטח,
דוכני פעילות נושאי פרסים ,שוק איכרים,
מתחם מכירת מזון ,הכל בכרטיס אחד.
סיורי  ,SEGWAYהשכרת אופניים ,קיר
טיפוס ,הפעלות ועוד( ...בתוספת תשלום).
חניה בשפע – הסעות לתחילת המסלול
וחזרה בהשגחת סדרנים .לרכישת כרטיסים
מוקדמת ,הסעות מאורגנות ומכירת דוכנים
.02-6285020
עוד בגוש עציון:
פינות פיקניק בחורשת יער האיילים וביער
משואות יצחק .אתר ההנצחה למורשת גוש
עציון וחזיון אור קולי על לוחמי גוש עציון
במלחמת העצמאות.10:00-16:00 .
אמת הביאר  -מסלול הליכה רטוב ויבש
באמת מים תת קרקעית מתקופתו של המלך
הורדוס054-8166400 .
בי"ס שדה כפר עציון – ביום העצמאות
יתקיים סיור מודרך למשפחות למסלול
הקסום של ואדי פוקין .לפרטים והרשמה
 02-9935133או www.k-etzion.co.il.
יקב גוש עציון  -סיורים וטעימות יין במרכז
המבקרים .02-9309220
חוות ארץ האיילים  -חדש :סיורי טרקטרונים
ורכב ספארי .חי־בר גדול ,ספורט אתגרי
ו ...האומגה הכי ארוכה בארץ,9:30-17:00 .
077-8866306 ,050-5388705
גן לאומי הרודיון  -סיורים מודרכים במקום
בו בחר המלך הורדוס להקים את אחוזת
הקבר שלו  -רק  10דקות נסיעה מירושלים
(דרך הכביש החדש משכונת הר חומה) .גן
לאומי הרודיון  ,057-7761143מרכז חינוך
והסברה הר ובקעה 02-6541255

יום העצמאות בצפון השומרון
 14:00-10:00צועדים עצמאות בצפון
השומרון  -ממבוא דותן עד מחסום ריחן בנוף
נפלא ,בליווי שחקני רחוב והדרכה של מרכז
סיור ולימוד "חלקת השדה".
מ־ 12:00האירוע המרכזי בצפון השומרון
בביה"ס "טללי אורות" סמוך ליישוב טל
מנשה :חניון צה"ל ,הפתעות רבות ומגוונות,
זירת מתנפחים ודוכנים רבים וססגוניים,
פינות מנגלים ,סדנאות ,הופעות ילדים
וכישרונות מקומיים.
ב־ 16:00המופע המרכזי ליום העצמאות:
אביהו מדינה ,שרים ,ח"כים וראשי
ההתיישבות.
כל אירועי יום העצמאות בשומרון יתקיימו
ללא תשלום .האירועים מאורגנים ע"י מועצה
אזורית שומרון ,מועצת יש"ע ,תנועת 'אמנה',
מתנ"ס שומרון ,ועד מתיישבי השומרון,
ובשיתוף צה"ל .לפרטים :מוקד מידע –
 ,02-5482111ובמתנ"ס שומרון 03-9066410
הפנינג לכל המשפחה ברחלים
תושבי רחלים מזמינים את כל בית ישראל
להפנינג חגיגי ביום העצמאות כדי לחזק את
היישוב אל מול המנסים למנוע את פיתוחו
והתקדמותו .באירוע :הפעלות לילדים,
רכיבה על סוסים ,סיורים וטיולי משפחות
וכן הופעה של להקת "המדרגות".

דרום הר–חברון
חוגגים עצמאות ביער יתיר
האירוע המרכזי ייערך במאגר יתיר ,במרכזו של
יער יתיר ,היער הנטוע הגדול בישראל–10:00 ,
 .17:00אטרקציות ואפשריות בילוי רבות לכל
המשפחה .המבקרים ייהנו מליצנים קסמים
ובידור ,קרקס חיות ואטרקציות ,דוכני יצירה,
מכירת תכשיטים ,קרמיקה ומזון ,בנוף מרהיב
ואוויר נקי .כמו כן יהיו במקום מתנפחים,
סדנאות יצירה ,פינות לפיקניקים ,אוהל ישיבה,
מחצלות והכנת פיתות  -הכל ללא תשלום.
ניתן גם לבקר באתר העיר הקדומה סוסיא,
בבית הכנסת העתיק ולחזות במופע האור־
קולי ובפסיפס במקום.

בנימין
תושבי בנימין והסביבה מוזמנים לחגיגות יום
העצמאות של מועצת בנימין החוגגת  30שנה
להיווסדה ביער נווה צוף (אום צפא) .בתוכנית:
הפעלות לילדים ,מתנפחים ,אתגרים ,פינות
יצירה ואזורים נרחבים לפיקניקים ול'על
האש' המסורתי .במהלך היום ייצאו גם מספר
סיורים באזור בהדרכת ביה"ס שדה עפרה.
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ילדים שלנו

זהה את המקום
שלום
ילדים יקרים!
בפינה הזאת ,אנו
מנסים יחד איתכם
להתחבר ולאהוב
את ארצנו
הקטנטונת והיפה.
מדי פעם,
אנו מציגים בפינה
חידה הקשורה
לארצנו וכמובן
שהפותרים נכונה
יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה,
צוות העלון
את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות
הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.
פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
פיתרון החידה מהשבוע שעבר :בית הכנסת ביישוב רימונים  -מטה בנימין .שמות הילדים הזוכים
מהגיליון הקודם :שריאל גולדשטיין מקרית אתא ,שלמה משה מירושלים ,אדם אדורס מתל אביב.

אשה אלמנה אם לחמש ילדות אשר עברה בחייה סבל רב ,בתחילה היה זה בעלה שסבל
מהמחלה ל”ע והוצאות הטיפולים היו מרובות (בערך  )$ 100.000וכעבור תקופה נפטר
והשאיר אותה לטפל לבד במשפחה שבורה ורצוצה מהימים הקשים שעברה.
ולפני זמן קצר חיתנה את אחת מבנותיה ,בחובות גדולים
(סכום קטן שחסכה שיעזור לה קצת בחתונת הבת נגנב
מביתה) .וכעת נשארה ללא פרוטה ואף ללא פת לחם.

עזרו לה לצאת מהמצב הקשה אליו נקלעה -
תרמו לקרן 546
ו“אם אתה משמח את שלי  -אני משמח את שלך”
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