חיבת הארץ של גדולי ישראל

גליון  | 11אלול תשס"ו |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

חדשות מהר סיני

לתשובה גדולה
הננו נקראים,
לתשובה מאהבה,
כי דווקא בעת משבר גדול
צריכים לקחת את המעולה
שבתרופות

המשך מעמ' השער

הרמב"ן ,רבי משה בן נחמן נמנה בין גדולי
בגרונה
רבני ישראל בימי הביניים ,נולד ֶ
שבקטלוניה ,חבל ארץ במזרח ספרד ,בשנת
 ,1194ונפטר בשנת  1270בארץ ישראל.
הרמב"ן שלח ידו במספר רב של תחומים
 היה פרשן מקרא ,חכם תלמודי ,רופא ,הוגהדעות ,מקובל ומשורר .פירושיו לתלמוד,
למקרא ,להלכות הרי"ף ולספר המצוות
לרמב"ם ,מבטאים את התפיסה המסורתית
לאמונת ישראל שעל פי חז"ל.
תלמידיו המפורסמים היו רבי שלמה בן
אדרת (רשב"א) ורבי אהרן בן יוסף הלוי.
הרמב"ן שימש כרב הראשי של קטלוניה
לאחר מותו של רבי יונה גרונדי ב– .1264הוא
שמש גם יועץ למלך חיימה הראשון והשתתף
בויכוח על ספרי הרמב"ם כמפשר.
הרמב"ן הותיר ארבעה בנים :נחמן ,שלמה,
יוסף ויהודה .חתנו היה גרשון אביו של רבי
לוי (רלב"ג).
עיקר פרסומו של הרמב"ן בא לו מפירושו
לתורה שהתאפיין באריכות יחסית לחכמי
תקופתו .בנוסף כתב מספר חידושים על
מספר מסכתות מהגמרא ובהן שילב לראשונה
את מסורת הלימוד והפסיקה הספרדית עם
שיטת העיון של בעלי התוספות.
לאחר שנכפה על ידי מלך ספרד( ,יעקב
הראשון מארגוניה) ,הוא השתתף בויכוח
פומבי ,שקיבל את השם ויכוח ברצלונה ,נגד
המומר פאבלוס כריסטיאני .הויכוח נמשך
ארבעה ימים ועיקרו היה ענייני האמונה.
במהלך הויכוח הרמב"ן העלה באומץ את
הבנתו ביחס לנקודת המחלוקת העיקרית בין
היהדות לנצרות ,והיא האמונה האבסורדית
שאלוהים בורא השמים והארץ התגלגל להיות
עובר בבטן יהודית ולהוולד ולגדול כתינוק
ולהיהרג בידי אויביו ,מבלי אפשרות להציל
את עצמו ,ולאחר מכן לקום שוב לתחיה.
ככל הנראה ,כארבע שנים לאחר סיומו
של אותו ויכוח ופרסומו ,נאלץ הרמב"ן
לצאת את ספרד בשנת  ,1267בשנה זו בגיל
 ,73ב–ט' באלול עלה לארץ ישראל ושם כתב

ניגון קטיף

מ נ ח ם

ביישוב עלי

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

בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף

מחיר 15 :שח דמי משלוח 5 :שח להזמנות052-5666947 :

10

ועד

גוש ק טיף
מתיי שבי

דרושים:
בת שירות לאומי  -קומונרית
בחור ישיבה  /אברך  -רכז נוער
בחור ישיבה  /אברך  -קומונר

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

לפרטים :עירית קדמון 054-7775424 08-6847045

פדואל

הרב יהושע מגנס

"כ

י י ִ ָּפלֵא ִמּמְָך דָבָר
ַל ִּמ ְׁשּפָטּ ,בֵין–ּדָם
ְלדָם ּבֵין–ּדִין לְִדין
ּובֵין נ ֶג ַע לָנ ֶג ַע–
– ִּדבְֵרי ִריבֹתִּ ,ב ְׁשעֶָריָך :ו ְַק ְמ ָּת ו ְ ָעלִי ָת
אֶל  -הַּמָקֹוםֲ ,אׁשֶר י ִ ְבחַר ד' אֱֹלֶקיָך ּבֹו.
ּובָאתָ ,אֶל–הַּכֹהֲנ ִים הַ ְלוִּי ִם ,וְאֶל -הַּׁשֹפֵט,
ֲאׁשֶר יִהְי ֶה ַּבּיָמִים הָהֵם; וְדַָר ְׁש ָּת וְהִּגִידּו
לְָך ,אֵת ְּדבַר הַ ִּמ ְׁשּפָט .ו ְ ָעׂשִיתָ ,עַל–ּפִי
הַּדָבָר ֲאׁשֶר יַּגִידּו לְָך ,מִן–הַּמָקֹום הַהּוא,
ּת ַלעֲׂשֹותְּ ,ככֹל ֲאׁשֶר
ׁשמְַר ָ
ֲאׁשֶר י ִ ְבחַר ד'; ו ְ ָ

רבבה

היישוב :דתי�תורני
הקהילה�160 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�128מ"ר�בנוי�+
�89מ"ר�מעטפת

היישוב :דתי�תורני
הקהילה�150 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�109מ"ר�בנוי�+
�63מ"ר�מעטפת

�830,000ש"ח

0

�700,00ש"ח

קרית�נטפים

0

מבצע

שנה�משכנתא
על�חשבוננו

היישוב :דתי�קהילתי
הקהילה�100 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�111מ"ר�בנוי�+
�73מ"ר�מעטפת

יֹורּוָך( ".דברים י"ז ,ח'  -י')

*עד��1500ש"ח�בחודש
�)כפוף�לתקנון�החברה(

כבר עמדו המפרשים על ההדגשה של
התורה "מִן–הַּמָקֹום הַהּואֲ ,אׁשֶר י ִ ְבחַר
ד'"; מדוע יש חשיבות שפסיקת ההלכה
לכל ישראל תצא דווקא מבית המקדש?
ננסה גם אנחנו בעז"ה להעלות רעיון
בנושא זה.
חז"ל למדו אותנו דרך פסיקת ההלכה:
(מסכת סנהדרין פח ,ב'):
תניא ,אמר רבי יוסי:
מתחילה לא היו מרבין מחלוקת
בישראל ,אלא בית דין של שבעים ואחד
יושבין בלשכת הגזית ,ושני בתי דינין
של עשרים ושלשה ,אחד יושב על פתח

�703,00ש"ח

יקיר

קרני�שומרון

היישוב :דתי�קהילתי
הקהילה�220 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�108מ"ר�בנוי�+
�76מ"ר�מעטפת

�669,53ש"ח

0

היישוב :עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית
הקהילה�1300 :משפחות
הבית :דו�משפחתי�צומח
�100עד��165מ"ר

�668,39ש"ח

בתי�אמנה�,חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות�,מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית�,סביבת�מגורים�מעולה�,מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור�.בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם�.טלפנו�אלינו�לאמנה.

מ ר כ ז � מ י ד ע � א מ נ ה 1�800�260�240 :
בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

על הפרשה שופטים

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני
מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין
של�אנשי
מקצוע
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מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

˘¯ÂÊ ˙Â

·˙È
‡‰Ó

‡‰

שבת
כניסות
יציאות

12

ירושלים
18:36
19:48

שכם
18:42
19:48

הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה,
ושאר בתי דינין של עשרים ושלשה
יושבין בכל עיירות ישראל.
הוצרך הדבר לשאול  -שואלין מבית
דין שבעירן ,אם שמעו  -אמרו להן ,ואם
לאו  -באין לזה שסמוך לעירן.
אם שמעו  ...באין לזה שעל פתח הר
הבית.
אם שמעו  ...באין לזה שעל פתח
העזרה...
אם שמעו  -אמרו להם ,ואם לאו -
אלו ואלו באין ללשכת הגזית..
נשאלה שאלה בפניהם ,אם שמעו
 אמרו להם ,ואם לאו  -עומדין למנין.רבו המטמאים  -טמאו ,רבו המטהרין -
טהרו.
יש לשים לב לדברי הברייתא :כל
בתי הדין היו פוסקים רק אם הם שמעו
 דהיינו רק אם היתה להם מסורתבשאלה הנשאלת .אך אם לא ,רק בית
הדין הגדול שבירושלים היה מוסמך
לפסוק ולהכריע בדבר .וזו כוונת התורה
"וקמת ועלית למקום וכו'" ,ללמדנו
שרק במקום המקודש ההוא אפשר יהיה

תל אביב חיפה
18:43
18:52
19:51
19:50

נ"ב ,ב')

וידוע מאמר מסכת מגילה י"ד ע"א -
"נבואה שנצרכה לדורות נאמרה".
במהלך  150השנים האחרונות אנו
בתהליך ההתנערות .מארץ חרבה
ושוממה הפכה ארצנו לפורחת ומיושבת.
מדהים לפגוש בכל צעד ושעל בארצנו
את התגשמותה של הנבואה המדהימה
הזו.
הרובע היהודי  -הרובע היהודי נפל
בידי הירדנים בי"ט באייר תש"ח .לוחמי
ותושבי הרובע נכנעו במעמד משפיל
בכיכר בתי מחסה .את הנופלים קברו
בקבר אחים ברובע ובמקום זה מצוי
הגלעד המנציח את קבורת הלוחמים19 .

שנה לאחר הנפילה מגיע צה"ל למקום
ומשחרר את הרובע .כיכר בתי מחסה
הפכה להיות מרכז של בתי ספר ,ההומה
בצהלות ילדים שמחים.
בדרום הר חברון  -בדרום הר חברון
ישנם יישובים יהודים רבים מהתקופה
הביזנטית ,בחלק גדול מהם נמצאו בתי
כנסת בעלי מאפיינים ייחודיים.

בחורבת סוסיא נמצא יישוב יהודי
גדול אשר ראשיתו בימי בית שני אך שיא
ההתיישבות בו מהתקופה הביזנטית.
נוסע נוצרי מהמאה ה– 19ביקר באתר
ותיאר כנסיה שעמודיה מבצבצים מפני
השטח .בשנות ה– 70משהחלו החפירות
במקום הסתבר לחופרים שהעמודים
המפוארים עומדים על רצפת פסיפס
מדהימה ובה ציורים יהודים מובהקים
 מנורת שבעה קנים ,שופר ועוד..זהו ,כמובן ,בית הכנסת של היישוב
היהודי בסוסיא העתיקה .המקום ננטש,
מסיבות שאינן ידועות באופן ודאי ,במאה
העשירית לספירה בימי שלטון בית
עבאס .סמוך לאתר כשני ק"מ מדרום לו
נבנה היישוב סוסיא המשגשג .בכל אזור
דרום הר חברון קמו במהלך שנות ה–80
יישובים רבים הנושאים שמות יישובים
יהודיים קדומים שהיו בסביבה הקרובה.
היישובים הקדומים שהיו מכוסים בעפר
(תרתי משמע) מנוערים ע"י עם ישראל
החוזר אל המקומות הללו.
ליבה של יהודה  -גם אל חברון
חזרנו בתהליך איטי שכיום אנו בעיצומו.
בתהליך זה חוזרת חברון אל מקומה
הראוי בתודעה הלאומית .חברון ששבעה
"עפר" קמה ומתנערת ממנו.
גם גוש עציון זכה ,בעקבות מלחמת
ששת הימים ,להתנער מהעפר שכיסה

ש

תושבי היישוב והעומדים בראשו שמו
לפניהם כמטרה  -עד סוף הקיץ הזה,
לאכלס את מעט הקרוואנים שנותרו
פנויים .לשם כך ,אנחנו קוראים לכם,
ומזמינים אתכם לבוא להצטרף אלינו
 לשמירה על מדבר יהודה ,להפרחתהשממה ,לחיזוק עוד יישוב בא"י
ולקהילה חמה ופעילה .

קט ,אוויר צלול ומרחבים
מקבלים את פני הבאים
ליישוב פני קדם הממוקם
בדרום מזרח גוש עציון ,אל מול הנופים
הקסומים של מדבר יהודה וים המלח.
פני קדם הוקמה לפני כ– 6שנים ,ע"י
קבוצה של זוגות צעירים ורווקים שרצו
להקים יישוב ששם דגש על עקרונות
השמירה על הטבע והסביבה .המקום
נבחר ע"י אמנה ומועצת גוש עציון.
כיום ,היישוב מונה כ– 19משפחות,
 30ילדים בגילאים שבועיים עד  19ושני
רווקים .המאפיין את תושבי היישוב
הוא המגוון הגדול .היישוב משתדל
לשמור על ראש פתוח ולקבל כל
אדם כפי שהוא ועם זאת לשמור
על צביון דתי .השמירה על איזון זה
יצרה מצב מקסים בו כל משפחה
היא משהו אחר ומיוחד ,וביחד

לפרטים:
משרד היישוב,02-9938056 :
עטרה.02-9938144 :
מתהווה מרקם מעניין ,עשיר ויפה.
השוני ,יחד עם החיבור העמוק בין
המשפחות ,יוצרים קרקע להפריה
הדדית והמון למידה והתחדשות.
תושבי היישוב עוסקים במקצועות
שונים ומגוונים כגון :רופאים,
אחיות ,עורך דין ,גננות ,אנשי
חינוך וכו'.
לתושבי פני קדם חשוב
לשמור ,על המתח העדין
שבין חיי קהילה ושיתופיות
מצד אחד ,לבין שמירה
וכיבוד הפרטיות מצד שני.
ואכן יש פעילויות חברתיות
כמו מסיבות ראש חודש
לנשים ,אירועים יישוביים,
הווי חברתי עשיר ,וכך כל

המשך בעמ' 11

חברון
18:51
19:49

אותו  19שנה החל מנפילתו לידי הירדנים
לאחר מאבק עיקש.
בהר אפרים זכינו לחזור ולהתנער
מעפר במקומות רבים ,אחד מהם הוא
שילה.
"ּכִי לְכּו–נ ָא ,אֶל–מְקֹומִי ֲאׁשֶר ְּבׁשִילֹוֲ ,אׁשֶר
ִׁשּכַנ ְּתִי ְׁשמִי ׁשָםּ ,בִָראׁשֹונ ָה; ּוְראּו ,אֵת ֲאׁשֶר–
מּפְנ ֵיָ ,רעַת ַעּמִי יִׂשְָראֵל( ".ירמיה
ָעׂשִיתִי לֹוִ ,
ז',י"ב) .בשלהי תקופת המלוכה מצביע
הקב"ה על שילה כדוגמא למקום שחרב
בשל רעת העם ,מן הסתם חורבותיה
של שילה היו נראות לעין–כל לאחר
נפילת הארון ע"י הפלישתים (במקום
שכבת חורבן המתוארכת למאה ה–12
לפנה"ס).
גם לשילה הגענו בעקבות מלחמת
ששת הימים וחידשנו בה את היישוב
היהודי שפסק לפני אלפי שנים.
נבואתו של ישעיה מתקיימת בדורות
האחרונים בצורה ברורה ושאינה מותירה
ספק מהו התהליך שעבר עם ישראל
מהגלות ועד היום.
חודש אלול ,שאליו אנו צועדים
באימה וביראה ,הוא חודש התשובה בו
אנו חוזרים אל עצמנו ואל מקורנו.
"התנערי מעפר קומי"  -החזרה
אל המקומות והיישובים הינה חזרה אל
התבנית שממנה אנו יצוקים  -תבנית
נוף מולדתנו .

מבט להתיישבות פני קדם | גן עדן בפני קדם

חדשות מהר סיני

השומרון
ו·˙‰Ó‡†È
גאים�להציג:

ק ט י ף

ון קטיף
אל ניג
נשובה
עוד

בואו אלינו לקהילת כפר דרום באשקלון

ÂÏ˘ ‰Ó

במלאת שנה לגירוש מגוש קטיף יצא ספר הזיכרונות
הנצורים בלב תושבי הגוש ,בליווי תמונות מרגשות

א ב

ש ס  ו
ת

|

ש נ ה

ח ו ר ב ן
ל

ג י ר ו ש
ו ל

אם ברצונכם להיות שותפים לאתגרים חינוכיים

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

עוד נשובה אל

ממשיכים לקלוט משפחות

7
מ ג ו ש

(הראי"ה קוק ,אגרות הראי"ה ב' קכ"ג  -קכ"ד)

שעיהו מנבא לעם בתקופה שבה
הארץ הייתה נתונה תחת עולה
של ממלכת אשור אשר הלכה
והדקה את המצור על יהודה " -ואשור
באפס עשקו" .במסגרת מסע המלחמה
של סנחריב מלך אשור ביהודה ,הוא
מצליח לכבוש את לכיש העיר הגדולה
בשפלה ומנציח את הניצחון החשוב
בתבליט שאורכו כ– 27מטר.
מתוך המצוקה הגדולה שהעם נתון
בה מצווה ישעיה את כנסת ישראל
לצאת מעמק הבכא אשר היא שרויה בו
ולהתנער מהעפר המשפיל שדבק בה:
ׁש ָלִם" (ישעיהו
"הִתְנ ַעֲִרי ֵמ ָעפָר קּומִי ְּׁשבִי ,י ְרּו ָ
בית הכנסת בסוסיא

אגרת לבנו נחמן ובה תיאר את מצבה של ארץ
ישראל ואת פעולותיו בה .וכך כתב" :יברכך
ה' בני נחמן וראה בטוב ירושלים ...בירושלים
עיר הקודש אני כותב אליך ספרי זה ,כי שבח
והודאה לצור ישעי ,זכיתי ובאתי לשלום ביום
התשיעי לירח אלול ...ומה אגיד לכם בעניין
הארץ ,כי רבה העזובה וגדול השיממון וכללו
של דבר :כל המקודש מחברו חרב יותר
מחברו  -ירושלים יותר חרבה מן הכל וארץ
יהודה יותר מן הגליל ,ועם כל חורבנה היא
טובה מאד ...ואין ישראל בתוכה ,כי מעתה
באו התתרים ברחו משם ומהם שנהרגו
בחרבם ,רק שני אחים צבעים קונים הצביעה
מן המושל ואליהם יאספו עד מנין מתפללים
בביתם בשבתות .והנה זרזנו אותם ומצאנו
בית חרב בעמודי שיש וכיפה יפה ולקחנו
אותו לבית הכנסת כי העיר הפקר וכל הרוצה
לזכות בחרבות זוכה ,והתנדבנו לתיקון הבית
וכבר התחילו [לבנות] ושלחו לעיר שכם
להביא משם ספרי תורה אשר היו בירושלים
והבריחום שם בבוא התתרים".
הרמב"ן מנה את מצוות ירושת הארץ
כאחת מתרי"ג מצוות וחלק על הרמב"ם
שלא מנאה במניין זה .וכך כתב הרמב"ן בספר
המצוות מצווה ה'" :שנצטוינו לרשת הארץ
אשר נתן האל יתעלה לאבותינו ולא נעזבנה
ביד זולתינו מן האומות או לשממה והוא
אמרו 'והורשתם את הארץ וישבתם בה כי
לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם
את הארץ' " .קביעתו כי מצווה זו נוהגת
לדורות היוותה את אחד הבסיסים המוצקים
בימינו להבנה כי יש לחזק את מדינת ישראל
מתוקף כוחה ,לשמר את כיבוש הארץ ביד
ישראל ולהפריח השממה.
כפי שכתב באגרת לבנו הקים הרמב"ן
בירושלים בית כנסת וישיבה והצליח להניח
את התשתית לחידוש היישוב היהודי
בירושלים .לאחר שנה חזר לעכו כדי להנהיג
את הקהילה שם .קיימות מסורות שונות
המייחסות את קבורתו לירושלים (ליד כפר
השילוח) ,חיפה ,עכו ,חברון או טבריה .
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רמת הגולן  -המאבק הבא? צילום מהספר רגעים בגולן מאת רינה נגילה

"ועם כל חורבנה היא
טובה מאוד"

לפסוק הלכה בשאלה מחודשת.
ושוב חוזרת השאלה ביתר שאת,
מדוע ההכרעה בשאלות חדשות חייבת
להיעשות דווקא במקום אשר יבחר
השם?
ונראה לומר בזה על פי מה שכתב
הרמב"ן (תחילת פרשת תרומה) שחיוב
הקמת בנין המשכן הוא כדי לקבוע
מקום בתוך בני ישראל לשכינה שהיתה
במעמד הר סיני.
על פי זה נוכל להבין את כוונת
הפסוק .כשיש ספק בהלכה בנושאים
מחודשים ,צריך לבוא "אל הכהנים
הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים
ההם" .וכפי שיכריעו  -כן ההלכה .אבל
כאן תתכן טעות .האדם מסוגל לחשוב

*�המחירים�צמודים�למדד

הרמב"ן  -רבי משה בן נחמן

שהכרעת התורה על פי חכמים מנותקת
היא ממעמד הר סיני .אדרבה ,ההיפך
הוא הנכון ,גם הכרעת חכמים בנושאים
חדשים ,חייבת להיות כהמשך למסורת
התורה ,כי רק מסורת זו מקשרת אותנו
למעמד הר סיני והופכת דברי חכמים
לדברי תורה ,לדבר ד'.
על כן התורה הדגישה שגם בשאלות
חדשות ,ההכרעה חייבת להיות הכרעה
כזו שבאה מתוך הקשר למתן תורה
במעמד הר סיני.
גם בדור שלנו ,כששאלות חדשות
עומדות לפתחנו ,אנחנו חייבים למצוא
את פתרונן דווקא מתוך המשכיות
קשרנו למסורת התורה ומוסרי התורה
מדור לדור .

סיפורו של מקום התנערי מעפר קומי

באר–שבע
18:43
19:49
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מרכז מידע אמנה:
1-800-260-240
אחד מוצא את מקומו ומשתלב בצורה
שמתאימה לו.
בהיכנסכם ליישוב אחרי נסיעה
בדרך הנוף המרהיבה ,תוכלו לפגוש
את אנשי היישוב יושבים על הדשא עם
ילדיהם ומכינים ארוחת ערב משותפת.
"ספונטאניות" הם אומרים זאת לא
קלישאה אלא דרך חיים.
לאנשי פני קדם חשוב לחזק את
הקשר עם האדמה והארץ ,ואחד
הדברים שנעשו לשם כך בשנה
האחרונה הוא נטיעת כ– 4000עצי זית
ע"י תושבי היישוב ,בעידוד החטיבה
להתיישבות.
פני קדם ,זה לא עוד יישוב .זה מקום
מיוחד ומקסים ,שקשה להסביר במילים
 -חייבים לבוא ,להציץ ולהישאר.

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
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עורך:
משה מאירסדורף
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052-8908521
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

לא בטוח שיספיק .כדאי שלפחות ינסה"
(מעריב ,כ"ד אב .)18.8
לא ברור האם כתב זאת באירוניה ,אך
לשר הביטחון אין פנאי לבדוק .הוא קרא את
כספית ,וניגש אל המלאכה .ימים ספורים
לאחר הפרסום הצהיר פרץ כי יש ליצור
תנאים להידברות עם סוריה .המלחמה ,כך
אליבא דפרץ ,לא הייתה חלון הזדמנויות
לשיקום מאזן האימה באזור ,אלא צוהר
למשא ומתן על הגולן ומכה נוספת לכוח
ההרתעה החבוט ממילא של ישראל .מיד
אחריו יצא גם השר לביטחון פנים אבי דיכטר
עם רעיונות יצירתיים משלו ,ובמרכזם
נסיגה מן הגולן .שרת החוץ ציפי לבני
מיהרה למנות "פרוייקטור" מיוחד לנושא
המשא–ומתן עם סוריה ,אדם שבתוך יממה
מהמינוי כבר עמד בקשר רציף והדוק עם
בעלי הניסיון בתחום הוויתורים–עד–הכנרת:
פרופסור איתמר רבינוביץ' מאוניברסיטת
ת"א ,שעמד בראש צוות השיחות עם סוריה
מטעם ממשלת רבין ,והאלוף במיל .אורי
שגיא ,שעמד בראש הצוות מטעם ממשלת
ברק.
השמאל הסהרורי מתקשה ,כנראה,
לוותר על חלומותיו בהם יהודים נעקרים
מבתיהם .קשה למצוא עכשיו פרטנר בצד
הפלשתיני? אפשר לגייס את אסד וסוריה
להרפתקת עקירה נוספת .תושבי ערי
החוף עשויים להתנגד למסירת ההר שמעל
לראשיהם לחמאס? אפשר להסתפק לעת

חדשות ישע

לא ניתן ליישם את ההתכנסות
ועדת מומחים שמינתה שרת החוץ ציפי לבני על–מנת לבחון את תוכנית
"ההתכנסות" והנסיגה מיהודה ושומרון הציגה לדרג המדיני הבכיר שורה של בעיות
משפטיות ,ביטחוניות וכלכליות המעמידות בספק את התועלת ביישום התוכנית.
בתחום הביטחוני ,הצהירה הוועדה כי
לישראל אין תשובה ביטחונית לאיום ירי רקטות
מיהודה ושומרון למרכזי האוכלוסייה ,מתוך
הנחה שהחמאס הוא שישלוט בשטח לאחר
נסיגת ישראל.
גם מן ההיבט המדיני ,אומרים מחברי הדו"ח,
לא תזכה ישראל להכרה בינלאומית ב"סיום
הכיבוש" בשל השארת גושי ההתיישבות ,וספק
אם תזכה בהכרה כזאת גם אם תיסוג לקווי .'67
חשוב לציין כי עבודת הוועדה הסתיימה
עוד לפני פרוץ המלחמה בצפון וחטיפת החייל
גלעד שליט בכרם שלום .עיתון "הארץ" דיווח
כי בפגישה בה הוצגו ממצאי הוועדה לראש
הממשלה ,אהוד אולמרט ,אמרה לבני כי "אם
מישהו חשב שההתכנסות היא כמו לזרוק מפתח
מעבר לגדר וללכת במחשבה שהכל יהיה בסדר
 זאת לא מחשבתי .יש אינטרסים שצריך להביאבחשבון וקודם כל ביטחון ישראל".
בראש הוועדה עמד מנכ"ל משרד החוץ אהרון
אברמוביץ' ,ובין חבריה בלטו סגן הרמטכ"ל,
האלוף משה קפלינסקי ויועץ רה"מ לשעבר ,דב
וייסגלס.

הוועדה בדקה אם אפשר להחיל ביו"ש את
מודל העקירה מגוש קטיף בשנה שעברה ,ומצאה
כ– 20הבדלים משמעותיים בין האזורים וביניהם:
רצועת עזה נמצאת בנחיתות טופוגרפית
מישראל ,ואילו יו"ש הוא שטח שולט; ביו"ש
נמצאים מקורות מים חשובים של ישראל
(אקוויפר ההר); הרצועה סגורה מכל עבריה
וקלה יותר לשליטה ביטחונית מבחוץ; זיהומים
סביבתיים ביו"ש יכולים לפגוע בישראל ,ואילו
ההשפעה הסביבתית של עזה זניחה.
הבדל מהותי אחר נוגע למדינות השכנות.
מצרים הסכימה למהלך ההתנתקות ,ואילו ירדן
רואה בנסיגה ישראלית מיו"ש סכנה חמורה
לביטחונה הלאומי ואיום על יציבותה.
מקורות במשרד האוצר שנחשפו לדו"ח
התייחסו לחלק הכלכלי שלו ,ואמרו לכתב
"הארץ" כי העלויות הכרוכות בפינוי רבבות
מתיישבים יגיעו ל"סכומים אסטרונומיים".
הוועדה לא התייחסה לסכנה של קרע פנימי
בעם ועימות בין אחים ,ולא בדקה את ההשלכות
האישיות ,המשפחתיות ,הנפשיות והתעסוקתיות
של תושבים שייעקרו מבתיהם .

בתוך חצי שנה בלבד:
 7,200תושבים חדשים ביש"ע
המועצות בשנה לערך וציבור המתיישבים ביש"ע
מוערך בלמעלה מ  70,000איש.
הערים הגדולות ביש"ע הן מעלה אדומים
ומודיעין עילית ,עם יותר מ– 32,000תושבים
בכל אחת מהן .בבית"ר עילית מתגוררים 28,000
תושבים ובעיר אריאל למעלה מ– 17,000איש.
היישוב הקטן ביותר לפי נתוני משרד הפנים הוא
היישוב האקולוגי רותם שבצפון בקעת הירדן ,בו
רשומים  18תושבים בלבד.
המצטרפים החדשים ליש"ע ,בהתיישבות
העירונית ,הקהילתית והחקלאית ,מגיעים מכל
קשת החברה ומהווים פסיפס של אזרחי ישראל
לגווניהם .

מנתוני מנהל האוכלוסין במשרד הפנים עולה,
כי בחצי השנה הראשונה של שנת  2006גדלה
אוכלוסיית התושבים ביהודה ושומרון בכ–7,200
נפש ,גידול של שלושה אחוזים ביחס למחצית
השנה שקדמה לה.
לפי הנתונים מנתה ההתיישבות ביו"ש בסוף
חודש יוני השנה  260,932נפש ,לעומת 253,748
בסוף דצמבר  .2005במועצת יש"ע ברכו על הנתונים
ואמרו כי התוספת של אלפי תושבים חדשים
בתקופה בה דובר בממשלה על תוכנית הסתבכות
חדשה ועקירת יישובים ,מעידה על חוסנה הגבוה
של ההתיישבות ,יחד עם זאת צריך לדעת שנתוני
משרד הפנים "מפגרים" אחרי הנתונים של

יש"עמדה

דו"ח לבני:

בשוך הקרבות  -שוב נסיגות?!
עתה בעקירת תושבי הגולן וסיכון ערי
הגליל .שם ,הרי ,המקלטים כבר מוכנים.

בשנים האחרונות השתרש המונח
"מתנחל" כדרגה הנמוכה ביותר בשרשרת
המזון התקשורתית .התקשורת הפכה
את הביטוי התנ"כי החביב לסוג של מילת
גנאי ,ומתנחלים רבים בלעו את הדימוי
ולחמו בעוז בשימוש בביטוי הזה" :אנחנו
מתיישבים! תושבים! חלוצים! רק לא
מתנחלים" ,הכריזו בראש מורם.
והנה ,באמצע המלחמה ,מתברר שאולי
כדאי לריב על הזכות להיקרא "מתנחל".
ליאורה חסון ,אישה חזקה ורהוטה,
מושבניקית מהמושב החילוני נעמה
שבבקעת הירדן ,איבדה את בנה גיא
בקרבות בלבנון .בריאיון ליעל דן בגלי צה"ל
היא ביקשה לומר דווקא "גם אני מתנחלת".
"הגיע הזמן ,אולי בדרך הזאת ,לפקוח
עיניים ...אני גם 'מתנחלת' ,אתם יודעים?
והבן שלי הגיבור ,ורועי קליין והחברים שלו -
'מתנחלים'' ,כתומים'' ,רעים' כל–כך ...אנחנו
לא נטע זר .תפסיקו כבר ,אנחנו מלח הארץ"
(ליאורה חסון" ,עושים צהרים" ,כ' אב.)14.8 ,
משפחת חסון היא אכן מלח הארץ .אולי
כדאי ללמוד מהם דבר או שניים על זקיפות
קומה ועל עברית תקנית .

רעם התותחים עוד מהדהד בגבול
הצפון ,אבק השריפה טרם שקע ,והשמים
מעל יישובי הגליל עדיין לא כחולים לגמרי
 וכבר יש הממהרים לבחוש בקדירתהיוזמות המדיניות ,לרקום תוכניות ולהזות
עקירות נוספות.
השמאל ,שבוי במעגל נסיגות ובריחות
כדרך חיים ,ממאן לפקוח את העיניים.
גם כעת ,בתקופה שרבית במיוחד בשנה,
ממשיך כדור השלג הזה לתפוס תאוצה.
כך המסקנה מהאינתיפאדה הראשונה
הייתה בריחת אוסלו; מנגיסות החיזבאללה
ברצועת הביטחון בצפון הסיקו בשמאל
את בריחת לבנון בשנת  ;2000והטרור
הפלשתיני עם האינתיפאדה השנייה
הובילו לבריחה מעזה .כיצד יתמודדו תאבי
הנסיגות עם מלחמת לבנון האחרונה? יש
כבר מי שעובד על כך במלוא המרץ.
העיתונאי בן כספית התנדב בשבוע
שעבר לייעץ לשר הביטחון כיצד לשקם
את תדמיתו" :אם ישרוד בתפקיד ,ינסה
פרץ לפצות את המערכת ביזמות מדיניות.
לטלטל את הקיבעון .לבדוק את התקציב.
ללכת לשיחות עם הסורים .להציב מחדש
את אבו–מאזן כפרטנר .לשקם את הריסותיו
של התהליך המדיני" ,כתב כספית במוסף
השבת של מעריב" ,אלה משימות קשות.

מבט של הנוער

עושים תשובה

פאנל גוש קטיף לסלולרי
לדגמי נוקיה 3100 ,3200 ,6100 ,3120 ,3220 ,3510

25

ש"ח במקום  30ש"ח
במבצע הכרות לשבועיים בלבד:
להזמנות או להפצה :מוקד מכירות052-5666947 :

4

(ההכנסות קודש למאבק)
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נושא השבוע :ההתיישבות

אל מול דיוני ההלכה ומחלוקות הרבנים בהלכות ציבור ,עומד
הנוער הכתום וסימני שאלה וקריאה משמשים בו
בערבוביה .לעיתים קרובות הוא נדרש להכריע לבדו בשאלות
שגם גדולי ישראל מתחבטים בהן שוב ושוב .מדור זה מיועד
לבני הנוער ובו יושמע קולם ועמדתם בסוגיות שעומדות
בפניהם אל מול המציאות המורכבת שבה אנו חיים.

בעקבות השאלות שעלו לדיון בשבועות האחרונים שלחו בני הנוער מספר תשובות משלהם .לרוויטל בראונשטיין היה חשוב להגיד כי צריך ללמד זכות על
כל עם ישראל ואם נפנה עורף לאחינו זה יגרום רק לנזק .רועי בן דוד בטוח שאם נעסוק רק בכאב של גוש קטיף ולא בבנייה לא תצמח לנו מכך תועלת.
רועי בן דוד | בן תשע עשרה | רעננה

רויטל בראונשטיין | בת תשע עשרה | נתניה

לעסוק בבנייה ולא בכאב

אהבה ועוד אהבה

משלנו מה"בועה" התל אביבית שלא
הבינה לכאבנו .ואת הכאב הזה אנו
רוצים להנחיל? להנציח? ממתי בכלל
מנציחים כאב? כאב מנציחים כדי
ללמד לקח לעתיד ,להנחיל מורשת
ולהורות צו לדורות .אין עוסקים בכאב
לשם כאב!
האם הדברים הללו מעניינים אותנו
כיום? האם אנו עסוקים בהנחלתם
של ערכי הציונות הדתית? או שמא
כל מאוויינו שיניחו לנו לחיות בשקט
בחממות הגידול האידיאולוגיות של
ההתנחלויות ללא כל רצון לשנות
את הדימוי המעוות שנוצר לנוער
שלנו כנוער גבעות הזוי ומסומם
שעסוק בגידול עיזים בביתן פח באיזה
חור נידח .בירור הסוגיה הזו הוא
שישמר את היופי והטוהר שבמפעל
ההתיישבותי בכלל ובגוש קטיף בפרט.
עיסוק בלתי פוסק בכאב אינו בריא,
מטריד ,מרגיז ואף נוירוטי.
מחאה על העוולות שנעשו לתושבי
הגוש (ונעשו  -ובגדול) כן .החדרת
ההבנה ששטחי ארץ לא מוסרים
בהינף יד  -גם כן .מסחור של הכאב,
חיטוט בפצעים וחזרה על הקלישאה
הבנאלית "הרי אמרנו לכם" הוא
מטופש וחסר תועלת.
טוב נעשה אם נקביל פנינו לעתיד.
גוש קטיף והמסר שאנו מבקשים
להנחיל באמצעותו יונחל בצורה
הטובה ביותר עם העיניים קדימה,
בבנייה ,בהסברה ובחיזוק תודעתי.
רועי בן דוד

חלפה עברה לה שנה ,מאז אותו
שבר נורא שפקד אותנו ,ואיפה אנו
כיום? מצויים במלחמת שתי חזיתות
אשר קשורה קשר חזק של סיבה
ותוצאה לאותו אירוע טרגי בהשלכותיו
ואווילי ומרושע בכל הנחות היסוד
שעמדו מאחוריו .אקסיומות שעד
לפני שנה צברו רוב גורף שאיפשר
את מהלך ההתנתקות ואילו כיום
גם 'יונות' השמאל מודים בטעותן
הפטאלית אשר המיטה עלינו סבל רב.
וכעת שואלים במגזר הדתי  -לאומי
מהי הצורה הטובה ביותר לציין את
יום השנה לאירוע גם לגבי שנה זו
ובעיקר לשנים הבאות.
ואילו אני שואל ,האם צריך בכלל
לציין את האירוע?? אמנם צודקים
אלו הטוענים שיש חשיבות
גדולה לחקוק את האירוע בזיכרון
הקולקטיבי ,לחרוט אותו לבל יימחה,
אך קודם ישאלו אלו עצמם האם
הם באמת מעוניינים להיות עוד
חלק מהקולקטיב הזה שנקרא העם
היהודי? הרי עד לא מזמן דיברנו
על פירוד ,על סוג של "התנתקות"

מתארגנת קבוצה להסרת
משקפים בלייזר ברשת

יש מקומות שלא שוכחים...

מבט לבירור תורני אידיאולוגי

התפכחות

מרפאות

אנשים שרוצים שיהיה למישהו רע,
הם אנשים עם כוונות טובות .הם
אנשים שמאמינים שהדרך שלהם
היא הדרך הנכונה להביא שלום
על העם והארץ שלנו .ולנו ולהם,
יש מטרה אחת שהיא כן משותפת
 לחיות בשלום ובשלווה בארץישראל .אז נכון ,הגישות שלנו
מאוד מאוד שונות ,אבל עלינו לדון
אותם לכף זכות ולזכור ,שלצערנו,
הם לא בדיוק אנשים שהתורה
מדריכה אותם איך לנהוג ,הם לא
שואפים למדינת הלכה שבה יהיו
רבנים גדולים שיפסקו לנו איך
לנהוג במצבים קשים .לצערי הם
מושפעים מהגויים ונכנעים ללחץ
האמריקאי .נכון ,זה חמור ,אבל
יש פתרונות .אחד הפתרונות  זה
לחבק אותם ולהראות להם כמה
אנחנו אוהבים אותם! הם אחים
שלנו ,הם הילדים של הקב"ה! וגם
אם קשה לנו לאהוב אותם ,אז
נעבוד על זה.
אני מאמינה בארץ ישראל
השלמה .אך אני מאמינה שכדי
להגיע לארץ ישראל השלמה ,אחת
הדרכים היא שקודם כל יהיה עם
ישראל שלם ,עם ישראל מאוחד,
ואני לא חושבת שאם נפנה את
העורף זה יועיל ,אלא זה רק יזיק.
מי יתן ושכולנו נזכה לסלוח אחד
לשני באמת בחודש אלול הבא עלינו
לטובה ושנהיה מוצפים אהבת חינם.
רויטל בראונשטיין

לפני שבועיים ,הייתי אחת
מאותם אלפים שהגיעו לבנייני
האומה כדי להזדהות עם תושבי
גוש קטיף שעברו שנה מאוד לא
קלה .אותו אירוע ,החזיר אותי
לאותם ימים קשים של הקיץ שעבר,
אל אותם ימים בהם האנשים איבדו
הכול .כשהגעתי אמרתי לעצמי לא
לבכות ,אבל הדמעות זלגו מעצמן
כשראיתי בין השאר ,את הסרט על
דוד חטואל ,שאיבד כמעט את כל
מה שהיה לו בגוש קטיף.
במצבים כאלה אני שואלת את
עצמי הרבה פעמים ,איך היו יכולים
להיות אנשים שבאמת חשבו
שההתנתקות תעשה טוב למישהו
בעם ישראל? איך הם לא פקחו את
עיניהם וראו שכל זה גורם לנזק
עצום ולקרע בעם .יצא לי לשאול
את עצמי הרבה את השאלה הזו,
אבל האמת היא שיש תשובה.
בשנה האחרונה עשיתי שירות
לאומי במרכז להעמקת יהדות,
שאחת ממטרותיו היא לגשר בין
דתיים לחילוניים ,ובכלל  -לגשר
בין כל חלקי עם ישראל ,ובמסגרת
זו יצא לי להכיר הרבה חילוניים.
בשנה האחרונה גיליתי עד כמה
החילוניים והדתיים חיים בעולמות
שונים לגמרי ,ולכן גם הדעות
שונות .בנוסף לכך גיליתי שאותם
אנשים ,הם לא אנשים שרוצים
להזיק ,הם לא אנשים שרוצים
לגרש יהודים מבתיהם ,הם לא

עקב הביקוש הרב,

אריאל

הסרט "משחק ביתי"

בשיטה הבטוחה בעולם

יוצא לסבב הקרנות נוסף

ללא חיתוך הקרנית
מחיר קבוצתי:

₪5400

בדיקת התאמה חינם וללא התחייבות

קהילות ומתנ"סים המעוניינים
בהקרנה יפנו לטל'02-6719120 :
www.homegamethemovie.com

052-5666947

הכנסות הסרט קודש לאנשי גוש קטיף

לפרטים והרשמה:
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בגליון הבא בעז"ה תעלה לדיון השאלה :עובדה ידועה היא כי רוב רובו של
הציבור הכתום שנאבק בשטח היה שומר תורה ומצוות .אפילו מתוך
יש"ע עצמה ישנם אלפים רבים של יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות
שלא השתתפו במאבק .איך אפשר לקרבם למאבק ולתקן את המצב?
אולי כדאי לעשות 'פנים אל פנים' עם שכנינו ביש"ע לפני שנפנה אל
החוץ?
את דעתכם ניתן לשלוח לדוא"לm@myesha.org.il :
המאמר עד  350מילים .נא לציין שם ,גיל ומקום מגורים.
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לאחר הגירוש בקיץ האחרון
עוסקת קבוצה של רבנים,
אישי ציבור ונציגים של
מועצת יש"ע בניסוח
עקרונות יסוד שנועדו לגבש
את תפיסת העולם האמונית
אידיאולוגית בעת הזאת.
במדור זה נברר את עמדתנו
ועקרונותינו ביחס למאבקנו
על שלמות העם והארץ.
בכל שבוע נלבן בע"ה נושא
אחד לעומקו תוך ראיית
מכלול הדברים .נשמח לקבל
את תגובות הציבור ,הערות
והארות למסמך המתגבש.

עקרונות

 מדינת ישראל ראשית
צמיחת גאולתנו ,היא המממשת
את הריבונות היהודית בארץ
ושאיפתנו שתממש את ערכי
התורה .אין אנו משלימים עם
חולשותיה ונאבק שמוסדותיה
ימלאו את ייעודם
 ההתיישבות היא מצוות
עשה פרטית וכללית והיא המסד
לריבונותנו על הארץ ולמימוש
תהליך הגאולה
 מתיישבי יש"ע הם שלוחי
העם ,החלוצים העוברים לפני
המחנה.
 אנו חלק מהעם אהבתנו לכלל
ולפרט אינה מותנית וחובתנו
לשמור על שלמותו ,להשתלב
בחברה ולהשפיע.
 גירוש יהודים מנחלתם
ומסירתם לאויב הוא פשע נורא
והחלטה לא לגיטימית.
 תפקידו של צה"ל  -מלחמת
מצווה להורשת הארץ והענקת
ביטחון לתושביה.
חובתנו להתגייס לצבא.
אל לה לממשלת ישראל לפגוע
בצה"ל ובתפקידו ולהשתמש
בצבא לגירוש יהודים חלילה.
 חובתנו להיאבק במטרה
לבטל ,לצמצם ,לעכב ולשבש את
תוכנית הגירוש.
 היעד  -שחיקת התמיכה
הפוליטית והציבורית בתוכנית
הגירוש.
 בעת מאבק בשטח
(במאחזים או יישובים) יתנהל
מאבק נחוש ותקיף להיאחז
בגופנו באדמתנו תוך הימנעות
מאלימות חלילה.
 חובתנו לפעול לשינוי
ארוך–טווח של התודעה בחברה
הישראלית לתמיכה בשלמות
הארץ ובצביונה היהודי.

התיישבות בארץ ישראל בכלל
וביש"ע בפרט ,היא מצוות עשה של
כלל ישראל ושל כל יהודי ויהודי כיחיד.
אנו מצווים לרשת את הארץ ,לקבוע בה
את ריבונותנו ולהפריח את שממותיה
כמו שכתב הרמב"ן בספר המצוות:
'שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן ה' ית'
לאבותינו ולא נעזבנה ביד זולתנו מן
האומות או לשממה" .ההתיישבות הינה
המסד לריבונות על הארץ וההתיישבות
ביש"ע מעצימה את החיוב בגלל הקושי
שבקיומה ובגלל השאיפות לחסלה
ולהסגיר את לב הארץ לאויבי ישראל.

סימן נתן לנו הנביא לדעת מתי
מגיע זמן הגאולה ומה מקרב את
פכֶם
ענְ ְ
בואה" .ואתם הרי ישראל ַ
ּתִ ּתֵ נּו ּופְֶריְכֶם תשאו לעמי ישראל
כי קרבו לבוא" (יחזקאל ל"ו ,ח').
הבנייה הנטיעה ושמירת שגרת החיים
בהתיישבות הם הסימן לבוא הגאולה
והם מחולליה.

האחיזה בכל חבלי ארץ האבות,
ובמיוחד ביהודה ושומרון ,שהם
לב הארץ וערש ההיסטוריה
היהודית ,היא הביטוי העמוק ביותר
לזכותנו התנ"כית וההיסטורית על
הארץ ,בבחינת 'אין ציונות בלי ציון'.
היא גם התשובה המוסרית היחידה
למערערים על זכות קיום המדינה
היהודית מבית (מדינת 'כל אזרחיה')
ומחוץ (חמאס ,אירן ואינטלקטואלים
במערב) .עצם קיומה של ההתיישבות
בכל מרחבי יש"ע ,באזורים הפתוחים
או בתוככי עיר האבות חברון מורה על
אמיתות אמונתנו כי ארץ ישראל ניתנה
לעם ישראל ע"י בורא עולם " -כי את
כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה
ולזרעך עד עולם(".בראשית י"ג ,ט"ו)

ההתיישבות והאחיזה ביש"ע הינן
חיוניות ביטחונית ואסטרטגית
בבחינת "עזרת ישראל מיד צר".
ההתיישבות היא הדרך היחידה לשמור
על גבולות ברי–הגנה לאורך זמן (נגד
החזית המזרחית ונגד חזית הטרור)
ומשמשת כמחסום המשמעותי ביותר
בדרך להקמת מדינה פלשתינית -
חמאסית בלבה של ארץ ישראל תוך
סיכון קיומי למדינה כולה .פגיעה
בהתיישבות תיתן פרס לטרור ותעצים
את כוחם של החפצים בחיסולה של
ישראל .
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המכתב הבא הגיע למשרדי מועצת יש"ע השבוע .הכותב ,סגן–אלוף במילואים
המגדיר עצמו כתומך נלהב לשעבר של תוכנית ההתנתקות ,מהווה סמל לשינוי
העמוק המתרחש בחברה הישראלית היום( .המכתב מתפרסם באישור הכותב)
לכבוד
מר בנצי ליברמן
יו"ר מועצת יש"ע
שלום רב.
אנו לא מכירים באופן אישי אך
בחרתי לכתוב לך מכתב זה לאחר
שהגעתי למסקנה שההתנתקות
שבוצעה לפני שנה הייתה משגה
חמור ביותר של ממשלת ישראל
והעומד בראשה ,אריאל שרון.
בימים ההם תמכתי בהתנתקות
וראיתי בה שלב נוסף לקראת
הגעה לשלום מלא עם הפלשתינים
בעזה .הייתי אוהד נלהב של
ההתנתקות ושכנעתי את כל
חבריי ומכריי לתמוך באריק שרון
ובמדיניותו הצודקת.
כיום ,שנה לאחר ביצוע התוכנית
אני מצטער מאוד שפינו את כל
היישובים ברצועה והשאירו שם
עיי חורבות ומקום אחסון לנשק
ואמל"ח נגדנו.
מאז החלה המלחמה בלבנון,
שיניתי לחלוטין את דעותיי
הפוליטיות משום שהגעתי להכרה

שאין פרטנר ערבי למשא ומתן
וכולם (למעט הנורמאלים) רוצים
בהשמדתנו ובחיסול מדינת
היהודים.
הגיעה העת לומר לממשלה
להפסיק לדבר על התכנסות
נוספת שתביא לחורבן והרס של
ערי המרכז (רעננה ,כפר–סבא,
פתח–תקווה ועוד).
כאיש צבא במשך  22שנים
ראיתי מלחמות ,דם ושכול
וחשבתי שבדרך מדינית נוכל
להגיע לשלום צודק ואיתן באזור.
אך לא עוד .ההתקפות הנלוזות של
החיזבאללה בצפון והחמאס בעזה
הביאו אותי למחשבה שאין עם מי
לדבר .חלמתי על שלום עם אמונה
שנגיע להסכמות מדיניות למען
ילדינו ונכדינו אך טעיתי ושגיתי.
אתנגד בכל כוחי הדמוקרטי
להתכנסות ואעשה הכל לפעול
נגדה תוך שכנוע חבריי ומכריי
לסכל את התוכנית הארורה הזאת.
שלך,
סגן–אלוף (מיל ).עקיבא דותן רעננה

בס"ד

כש
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פגשים...
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ו
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י
ח
ים!
יש שתמצא בבית מדרש...
יש שתמצא בטלוויזיה...
יש שתמצא במחשב...
יש שתמצא בבית...סתם.

אבל את כולם
תמצא בג'מבורי!

להמשך הפעלת חצר הג'מבורי הנייד (כפי שפעלנו ביישובי הצפון) דרושים מתנדבים
בעלי אוריינטציה חינוכית מכל הארץ להרחבת תאי ההפעלה .צוות המתנדבים שיקבל
לידיו את ערכת חצר הג'מבורי ,יקלוט לתא ההפעלה בעירו את ילדי המקום ,ויחד עם
צוות ההדרכה יטמיעו תוך כדי משחק ערכי שותפות ,אהבה ואחדות בקרב הילדים.

להצטרפות ותרומות 1700-5000-39
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עמותת ילדים זה שמחה

