סיפורו של מקום

ב

שבוע שעבר עסקנו בעיר יריחו
המוזכרת בסיום ספר במדבר על
חלוקת הארץ לנחלות השבטים
בגורל יריחו .מיקומה של העיר נחשב
לאסטרטגי וחשוב ביותר ,מאחר והיא
ישבה על אם הדרך מעבר הירדן אל פנים
הארץ.
אנו יודעים שמשם נכנסו בני–ישראל
אל הארץ ,ודרך יריחו נכנסו גם גדוד
רומאים בשנת  63לפנה"ס ,והתקדמו אל
ירושלים.
במלחמת העולם הראשונה ישבו בעיר
פלוגות מהצבא הבריטי שנלחם עם
הטורקים .בספטמבר  1918ירו הטורקים
פגז לעבר מחנה בריטי ,כאשר מצאו
את נפל הפגז הבחינו החיילים ברצפת
פסיפס .לאחר כשנה בדקו את האתר
ארכיאולוגים מטעם הצבא הבריטי ומצאו
ציור של דמות אריה עם ציורו של דניאל
וכתובת לצידה .רק ב– 1961התפרסם
מאמר הנוגע בממצאים שנמצאו בבית
הכנסת בנערן.
בגלל הפרסום המאוחר של מציאת
בית–כנסת וקטיעת הפרסומים ,לא עמדו
על טיבו כראוי והעמידו השערות שונות
ומשונות על זמנו .לאחר שאורגנו במקום
חפירות מסודרות הגיעו למסקנה שללא
ספק זמנו של בית הכנסת הוא מהמאה

עַ ל י ְַר ֵ ּדן י ְֵרחוֹ
ה– 6לפנה"ס .נערן מוזכרת במקרא בשם
"נערה" (יהושע טז ,ז) בגבול אפרים לפני
יריחו ,ובשם נערן בנחלת אפרים (דברי
הימים א' ז ,כח).
בתוך העיר יריחו נמצא בית הכנסת
"שלום על ישראל" .בית כנסת זה התגלה
בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בשנת
 1936ע"י ד"ר ברמקי ,מטעם רשות
העתיקות של המנדט הבריטי .במקום

ואעפ“כ נוע תנוע
המשך מעמוד השער

ד .מלחמות
גמ’ מגילה דף יז/ב :ומה ראו לומר גאולה
בשביעית [קבעו את ברכת גואל ישראל
כברכה שביעית בתפילת עמידה]? אמר רבא
מתוך שעתידין ליגאל בשביעית לפיכך קבעוה
בשביעית והאמר מר בששית קולות בשביעית
מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא מלחמה
נמי אתחלתא דגאולה
רש"י על גמ’ זו בסנהדרין צז :מלחמות -
בין עובדי כוכבים לישראל .לצורך מלחמה
עם אומות העולם צריך מדינה וצבא וכו’.אכן
המלחמות הראשונות מזה אלפיים שנה מול
הגויים ,מתקיימות בתקופתנו ,ומעידות שאנו
בתוך מהלך הגאולה.
השאלה המתבקשת מאליה היא ,האם המצב
הרוחני הירוד של עם ישראל ,חורבן גוש קטיף
והאיום על חלקי ארץ ישראל האחרים וכו’ וכו’,
אינו סותר את מהלך הגאולה? א .כבר ראינו
לעיל במדרש שגאולה שלישית אין לה הפסק
ב .במקומות רבים ,הן בתנ"ך והן בתלמודים
ובמדרשים ועוד אנו מוצאים במפורש שלא
רק שתהיה ירידה [דומה דודי לצבי ...אכסי
ואיגלי] ,אלא שתהיה נסיגה ,כמובא ביחזקאל
ל"ו ,שמצבו של עם ישראל לאחר קבוץ גלויות
[מרכיב מרכזי בגאולה כנ"ל] ,יהיה בכי רע:
עבודה זרה ,טומאות ,לב אבן ,ורק אח"כ "וְ נָ ַת ִּתי
בָ כֶ ם רו ַּח ,וִ ְחיִ ֶיתם" (שם ,לז ,ו) .כנ"ל בחזון
העצמות היבשות .וכן כותב המהר"ל בגבורות ה’
פרק י"ח "...וזה כי מלכות ישראל הקדושה שיש
לה מדריגה אלקית פנימית היא צומחת מתוך
מלכות בלתי קדושה" ,שכך ראוי# .

פסקו לרגע ,ואם אומנם היו ויש נסיגות בתוך
כדי המהלך [ירידה מן הארץ ,פגיעה בהתישבות
ובחקלאות] ,השורה התחתונה חיובית .מספר
היהודים במדינה הולך וגדל כל הזמן ,כשהיום
מספר היהודים הגדול ביותר נמצא בארץ
ישראל ,יותר מאשר בארצות הברית [בישראל
 40.6%ואילו בארצות הברית  .]40.3%כנ"ל
בחקלאות ,אומנם מספר החקלאים קטן ,אך אלו
שנשארו מספקים הרבה יותר תוצרת ,ובאיכויות
גדולות מאלו שהכרנו עד כה.
ג .הקמת מדינה
אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא
שעבוד מלכיות בלבד [רמב"ם מלכים יב,ב,
ובהלכות תשובה ,ח,ז וכהכרעת שמואל בברכות
דף לד/ב] .המשמעות היחידה למימוש האופציה
של השתחררות משעבוד מלכויות היא הקמת
מדינה עצמאית בעלת שלטון וצבא ומשטרה
וכו’ היכולה להגן על תושביה .ללא זה ,כל צורת
חיים תחת שלטון זר גם בתנאי אמנציפציה
מירביים ,אינם בגדר שחרור משעבוד מלכויות
כל עוד גחמתו של שליט זה או אחר יכולה
באחת ,להפוך את הקערה על פיה[ .וכפי
שלצערנו ראינו בדורנו] .לאור זאת כשאנו
רואים את מדינת ישראל אנו יודעים שאנו
בימות המשיח[ .יש שיטענו שאין זה שחרור
משעבוד מלכויות שהרי אנו תלויים בארה"ב
וכו’ ,יש להשיב :א .כל מדינה תלויה במדינות
אחרות ב .והיותר חשוב ,ברגע שעצם קיומנו
יעמוד למבחן ח"ו ,ברור שמדינת ישראל תפעל
לפי השיקולים והצרכים שלה בלבד! יחי ההבדל
"הקטן" בין תקופת השואה לתקופתנו].
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חלק ב'

אלישע מלאכי

שאן שהייתה עיר מהחשובות בארץ וגם
היא חרבה ברעש האדמה .כך הסתיים
פרק מפואר בדברי ימי יריחו היהודית.
השבוע ,בראש חודש אב ,הגיעה
קבוצה גדולה של מתפללים לבית
הכנסת העתיק ביריחו לתפילת ראש
חודש מרגשת ,ולאחר מכן ללימוד
בבית המדרש ששכן מעל בית הכנסת
לפני ואחרי הסכמי אוסלו  -עד לפרוץ
הלחימה בשנת תשס"א .במקום עדיין
נמצאים ספרי קודש מלפני נטישתו.
בית הכנסת העתיק שופץ לאחרונה
על-ידי הרשות הפלשתינית.
התפילה והביקור במקום התקיימו
כחלק ממהלך המתקיים בחודשים
האחרונים שבמסגרתו מתקיימות
בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון
כניסות ליריחו לבית הכנסת העתיק
"שלום על ישראל" לתפילת ראש
חודש ,מדי חודש בחודשו ,בהתרוממות
רוח ובתפילות לחידוש היישוב היהודי
ביריחו .בציפייה לשוב ולראות בבניין
היישוב ביריחו כמו בכל מרחבי ארצנו
בכלל  -וברוח ימים אלו בירושלים עיר
הקודש  -בפרט# .

נמצאת רצפת פסיפס גדולה עם ציורים של
ארון הקודש ,מנורה ,שופר ,לולב וכתובת
"שלום על ישראל" ,מה שהיקנה את
השם הנוכחי לבית הכנסת .בית כנסת זה
מתוארך גם הוא למאה ה– .6המיוחד בבית
הכנסת הוא שאין בו ציורים של אדם או
חיה ,שכן נתגלו בבית הכנסת בנערן השוכן
כחמישה ק"מ צפונית לו .באזור נמצאו
עוד כמה בתי–כנסת מאותה תקופה ,דבר
המעיד על כך שבאזור היתה התיישבות
יהודית ענפה שיכולה היתה לבנות באין
מפריע בתי כנסת .היישוב היהודי ביריחו
המשיך להתקיים עד המאה ה– .8אין כל
עדות שהחורבן קשור למלחמה כל שהיא
באותה תקופה ,אותות החורבן באים
דווקא מרעידת אדמה חזקה שפקדה את
ארץ ישראל בשנת  .749פגיעות רעש זה הן
חמורות ,והיישוב היהודי ביריחו לא הצליח
להתאושש ממנו בדומה ,למשל ,לעיר בית

לסיורים בבנימין ,שומרון ובקעת הירדן:
בית ספר שדה עפרה02-9975516 ,

שבוע
ההתרמה

למען
קהילות גוש קטיף
ה‘-י‘ באב תשס“ט (  26-31ביולי)

בעזרת תרומתכם הנדיבה נוכל להמשיך ולפעול למען:
&

חיזוק הקהילות והנוער
קידום בניית יישובי הקבע
סיוע למשפחות מוחלשות
סיוע למאבקים ציבוריים בתחומי החקלאות ,עסקים ועוד

התרומה מוכרת לצרכי מס סעיף 46

אנו קוראים לכל אחד ואחד לתרום לוועד מתיישבי גוש קטיף

ובכך להיות שותף לשיקום ובנין קהילות גוש קטיף ואנשיו ולסיוע למשפחות שנפגעו כתוצאה מהעקירה
ניתן לתרום מכספי מעשר .בברכת התורה והארץ,
הרב יגאל קמינצקי רב גוש קטיף תובב"א ,הרב גבריאל קדוש רב עצמונה  -שומריה

לתרומותwww.gushkatif.co.il 1-800-25-25-35 :
למשלוח צ’קים בדואר ,לציין לכבוד :ועד מתיישבי גוש קטיף ,כתובת :אחוזת אתרוג ת.ד 450 .ד.נ .לכיש צפון 79411
גלעד אקרמן ,שרון  | 054-4305550שמעון ,פ”ת  | 050-2005156עודד צברי ,מרכז  | 054-4356960אריאל צברי ,גוש עציון ודרום הר חברון 054-6450625
| דני פנהטון ,שפלה ודרום  | 052-6980997אושרי רוזיליו ,ירושלים  | 054-7647105עומר ,בנימין ושומרון  | 052-3634045שימי אנגל ,צפון 052-8459945

11

"יצירה עצמית ישראלית,
במחשבה ובתקף החיים והמפעל,
אי אפשר לישראל
אלא בארץ ישראל"
אורות ארץ ישראל ,ג'

בס”ד ב”ה

מעינות לוקחת אתכן

הכי גבוה שאפשר

בואי ליום הפתוח במעינות
מכללת מעינות המובילה בלימודי רפואה משלימה לנשים ,מזמינה אותך לימי הכרות
עם עולמה הקסום של הרפואה המשלימה .בואי להנות מהרצאות מרתקות
ביותרמעינות
בקמפוס
,17:00-22:00
השעות
והבטיחי בין
()15.9.08
באלול
יום שני ט"ו
הגבוהה
מקום לימודים ברמה
לעצמך
מפנקים
וטיפולים

רחוב בית הדפוס ( 11גבעת שאול) ,ירושלים

ימים פתוחים במעינות

מכללת מעינות -
בלימודי
המובילה
הרפואה המשלימה היא לא רק
תחום הרפואה המשלימה צובר
במכללת מעינות מגוון רחב של
מקצוע מבוקש ומרתק ,אלא היא
כיום תאוצה ובפניך נפתחות
קורסים ומסלולי לימוד מרתקים.
רפואה משלימה
גם הדרך הנכונה לחיים בריאים
אפשרויות תעסוקה ופרנסה -
הלימודים במכללה מועברים ע”י
ומאושרים יותר.
רבות ומגוונות .לבנות המצטיינות
מיטב המרצים בתחום ובשיתוף
לנשים מזמינה
‘מירב’  -לימודי ההמשך של
בואי ללמוד אתנו מקצוע שכולו
בקורסים השונים תינתן עדיפות
האוניברסיטה הפתוחה ומכבי
טבעיות ,התחדשות
בהעסקה במרפאות מכבי טבעייום בריאות,
שני
ראשון
אותך לפרושיום
של קופ”ח מכבי.
טבעי.
ואיכות חיים.
ולהמריא
ההרשמה לשנת
החלה
()27.7
הלימודים תשס”ט ו’ באב תשס”ט
()26.7
תשס”ט
כנפייםבאב
ה’
• נטורופתיה • תזונה קלינית • הרבליסט קליני • שיאצו • סו ג’וק • עיסוי רפואי • מוח אחד • פרחי באך • דימיון מודרך • תומכות לידה •
הכי גבוה שאפשר
• גרפולוגיה • אבחון דרך ציור • שילובי מסז’ • ארומותרפיה • רפלקסולוגיה •
יום פתוח והכרות עם
יום הכרות והתנסות
הכי גבוה בלימודים -
האוניברסיטה הפתוחה

הכי גבוה בעבודה -
מכבי טבעי

במקצועות
המגע

הכי גבוה -
גם באיכות החיים

מסלול
נטורופתיה

להרשמה ליום הפתוח ולהבטחת מקומך,
התקשרי עכשיו:

טלפון02-6510888 .

הכי גבוה שאפשר

מעינות ,רחוב בית הדפוס  ,11לובי  2קומה  ,2גבעת שאול ירושלים.

רפלקסולוגיה  cסו-ג’וק  cשיאצו
עיסוי  cתומכות לידה  cשלובי מסז’

תזונה  cהרבליסט  cפרחי באך
ארומותרפיה  cהרצאות מבוא
בגרפולוגיה ואבחון ציורים

במהלך היום הפתוח (יום שני) ינתן יעוץ ואיבחון מקצועי ע”י גרפולוגית
ויועצות מקצועיות מובילות בתחומן (בתאום והרשמה מראש)

רחוב בית הדפוס  ,11לובי  2קומה 2
גבעת שאול ,ירושלים

לפרטים נוספים התקשרי:

 02-6510888הכי גבוה שאפשר
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יום השנה ה–4
לגירוש מגוש קטיף
וצפון
השומרוןקטיף
עם ישראל לגוש
להחזיר את

גליון  | 156אב תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

ולהחזיר את גוש קטיף לעם ישראל

נזכור ונחזור!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

כניסת השבת:
י-ם 19:07
ת"א 19:22
חיפה 19:14
חברון 19:20
שכם 19:12
ב"ש 19:22

צאתו:
20:21
20:24
20:25
20:21
20:22
20:21

גוש קטיף
יום השנה ה–4
תושבי גוש קטיף מזמינים את אוהבי גוש קטיף
ואת כל הנכספים לשוב אליו ל�

עצרת מרכזית
במעבר הכיסופים
יום שלישי ז' אב ) (28/7בשעה 17:30
 Gushkatif.co.ilועד מתיישבי גוש קטיף טל' 08�9738000

הסעות בתשלום ובהרשמה מראש ייצאו מתחנת הרכבת צומת סילבר )צפון אשקלון( מהשעה  16:00לצומת סילבר אפשר להגיע
ברכבת או בקו  437מירושלים ובקו  300מת"א לפרטים נוספים ועד מתיישבי גוש קטיף טל 054-5684850 :הסעות ביש"ע מול המועצות

יחד נזכור את העבר � יחד נתקן את ההווה � יחד נבנה את העתיד
תיד
במהלך השבוע יתקיימו אירועים מקומיים בכל רחבי הארץ
לפרטים באתר האינטרנט  www.hadegel.org.ilאו בטל 052�5665008

היישוב נווה דקלים בתפארתו  -נזכור ונחזור!

על הפרשה דברים  -שבת חזון
הרב יגאל קמינצקי רב גוש קטיף תובב“א

א

ואף על פי כן ,נוע תנוע

רבע שנים לאחר הגירוש מגוש קטיף,
ולאור העוול והפשע הלאומי והפרטי
המתמשך ,השאלות בנושא דרכנו
ואמונתנו נעשות נוקבות יותר ,כשלצערנו
על גב אסון זה ,יש גופים ואנשים התופשים
"טרמפ" ומנסים לקעקע את אמונתנו במהלך
הגאולה .אכן הנושא מצריך ברור תורני .יש
לציין שאמונה נבחנת דווקא בשעת משבר
וככל שהוא גדול יותר כך החובה "דע את אלוקי
אביך" והאמין בו ,גדולים יותר .שיא וסמל
האמונה נתגלו אצל אברהם אבינו ,כשהקב"ה
מצווהו לעקוד את יצחק ,ציווי המעורר שאלות
ותהיות קשות ביותר :א"ל [אברהם להקב"ה],
כשם שהיה בלבי מה להשיבך ולומר לך אתמול
אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע ,עכשיו אתה
אומר לי העלהו שם לעולה וכבשתי את יצרי
ולא השבתיך[...תנחומא כג] .ויכול היה להוסיף
לשאול :כתבת בתורתך "לא תרצח" ,אסרת
הקרבת אדם לאלו–ה וכו’ ואעפ"כ שתק וקבל.
כנ"ל מיתת בני אהרן שאירעה בזמן הכי בלתי
ראוי כביכול ,בשיא השמחה של השראת שכינה
במשכן ,ואעפ"כ "וידום אהרן".
מהם הפרמטרים המבססים את העובדה
שזמננו הינו זמן גאולה:

א .התיישבות:
תנחומא שופטים סימן ט דורש על הפסוק
ל-ה ָא ֶרץ ,נְ ֻאם־ה’ ּ ִפי־
בזכריה יג ,ח "וְ ָהיָ ה בְ כָ ָ
ׁ ְשנַ יִ ם ָ ּב ּה יִ ָּכ ְרת ּו יִ גְ וָ ע ּו וְ ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִשית יִ ָ ּו ֶתר ָ ּב ּה" שאין
מתיישבין בארצם אלא בגאולה שלישית ,גאולה
ראשונה זו גאולת מצרים ,גאולה שניה זו גאולת
עזרא ,השלישית אין לה הפסק.
חז"ל עוסקים בג’ גאולות בלבד :מצרים,
עזרא ,והשלישית זו השלמה והנצחית.
ההתיישבות מחדש של עם ישראל בא"י
לראשונה מזה אלפיים שנה מחורבן בית שני,
היא הוכחה חותכת שאנו במהלך הגאולה
השלישית כנאמר ,שאין מתיישבין בארצם אלא
בגאולה שלישית!
ב .פריחה חקלאית וקבוץ גלויות.
גמ’ סנהדרין צז/ב :ואמר רבי אבא אין לך
קץ מגולה מזה שנאמר (יחזקאל לו ,ח) "וְ ַא ֶּתם
ָה ֵרי יִ שְׂ ָר ֵאל ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו ו ֶּפ ְריְ כֶ ם ִּתשְׂ א ּו [פריחה
חקלאית] ,לְ ַע ִּמי יִ שְׂ ָר ֵאל ִּכי ֵק ְרב ּו לָ בוֹ א [קבוץ
גלויות]" .אין מדובר בסימני גאולה ,אלא
בגאולה עצמה ,אין לך קץ מגולה מזה!! יש לציין
שמאז תחילת שיבת ציון שתי תופעות אלו לא
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חדשות ישע
שר התשתיות ד"ר עוזי לנדאו בביקור בשכונת היובל בעלי:

"המערכת המשפטית והפרקליטות
אטומות לזכויות אדם בסיסיות"
שר התשתיות הלאומית ,ד"ר עוזי לנדאו,
הגיע השבוע לביקור הזדהות בשכונת היובל
בעלי ,יחד עם ראשי מועצת יש"ע ,בכירי
המועצה האזורית מטה בנימין וראשי היישוב.
השר לנדאו החל את ביקורו במרכז המבקרים
בקרון בעלי ,שם קיים תצפית על התיישבות
באזור וקיבל סקירה מפי יו"ר הועד המקומי עלי,
קובי אלירז .לאחר מכן נועד שר התשתיות עם
תושבי השכונה ועם יו"ר מועצת יש"ע דני דיין,
מנכ"ל מועצת יש"ע פנחס ולרשטיין ,מזכ"ל
אמנה זאב חבר ,וסגן ראש המועצה האזורית
מטה בנימין אל"מ (במיל ).מוטי יוגב .השר עמד
מקרוב על הבעיות באי הסדרת השכונה ,והביע
תמיכה במתיישבים במקום ובמאבקם הצודק.
בתום הפגישה אמר שר התשתיות" :בג"ץ
לא קבע להרוס את הבתים .בג"ץ קרא למדינה
להחליט מה היא רוצה לעשות .המדינה לא נתנה
דבר פשוט ,רישיון לבתים האלה שהוקמו על פי
הנחיית המדינה ,חלקם במימון המדינה ,עם רוח
גבית לאנשים לבוא ולהתיישב ולבנות כאן את
ביתם ,ואז בבת אחת פתאום מחליטים שאין
כאן תב"ע ואי אפשר לתת רישיון ובג"ץ אומר
תחליטו מה אתם רוצים".
לנדאו נשאל כיצד ניתן להביא את הסוגיה
על פתרונה וענה" :ממה שאני מתרשם בוודאי
שניתן לפתור את הבעיה .יש מישהו שאיננו
רוצה לפתור את הבעיה ,ואתה מתבונן על
הפרקליטות ועל הדרך שבה היא מייצגת
את המדינה בקייס הזה אני מוכרח לומר
שההתרשמות היא שיש לפנינו פרקליטות
שאטומה לזכויות אדם ,שבעצם תופסת קו

פוליטי ברור ,אני חושב שזה דבר שטעון בדיקה
יסודית .איזו פרקליטות יש לנו? זה הדבר הכי
מטריד .שיש לנו מערכת משפטית שפוגעת
בזכויות אדם בסיסיות ביותר".
שר התשתיות הלאומיות סיכם את דבריו
בקביעה כי "מי שלא מתעקש על המובן מאליו
במולדתו ההיסטורית ,גם על דברים שיש
עליהם קונצנזוס גמור ביהודה ושומרון ,צריך
לדעת שהתביעות הבאות  -מול מי שאין לו
כבוד עצמי  -יהיו בירושלים .צריך לומר מה
העמדה הכי ברורה שלך ועל הקווים האדומים
האלה לעמוד".
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין אמר לאחר
הביקור" :מדינה שלחה את מיטב בניה למלא
משימה ציונית במקומות בעלי חשיבות
אסטרטגית חיונית .אסור למדינה להפנות את
גבה למתיישבים .עליה להשלים את תהליכי
האישור של גבעת היובל ,חרשה ודומיהם.
סוגית המאחזים כולה היא סוגיה פוליטית ולא
משפטית".
בימים הקרובים צפויים להגיע לשכונת היובל
שרים נוספים כדי לחזק ולתמוך בתושבים
וללמוד מקרוב את הסוגיה# .

הפגנת מחאה
בגן הורדים

קרני שומרון

מזה כשלושה שבועות מתקיימת מדי
יום ביומו הפגנת מחאה בגן הוורדים מול
משכן הכנסת של תושבי היישוב אלקנה.
מארגני ההפגנה מקווים להפוך הפגנה זו
להפגנה קבועה ,כדי למחוק ולזעוק ונגד
התוכניות המדיניות ההרסניות ונגד מכבש
הלחצים המופעל מבית ומחוץ על ממשלת
ישראל להקפיא את הבנייה וחלילה אף
לעקור יישובים ביהודה ושומרון.
בימים הקרובים יפנו נציגי היישובים
ביש"ע לכלל התושבים על מנת לשבץ
מספר רב ככל הניתן של מתנדבים
להשתתפות בשביתת המחאה .המארגנים
רוצים להביא לכך שכל יישוב וישוב יקבל
על עצמו יום אחד בשבועיים לאיוש מאהל
המחאה והזעקה.
הגישה למאהל היא דרך כיכר הכנסת,
שמאלה במדרגות ולאחר מכן בגן ימינה
למעלה.
בתקווה שהמחאה תפעל את פעולה
ותביא לסילוק גזירות עקירת ארצנו מידנו
ולהפרת גזירת הגירוש המרחפת מעל
ראשנו! לפרטים נוספים ,ולהצטרפות
למאמץ # 052-2588893 -

מטה מאבק
בהקפאת הבניה
מאות תושבים מקרני שומרון הקימו מטה
מאבק נגד גזירות הקפאת הבנייה ביהודה
ושומרון .בסוף השבוע האחרון נערך כינוס
מראשו בקרני שומרון ביוזמת המועצה
המקומית שעסק בהיבטים שונים של משמעות
ההקפאה ובדרכים להילחם בה.
בכינוס נשאו דברים יו"ר מועצת יש"ע
דני דיין שמסר למשתתפים סקירה מדינית,
ח"כ מיכאל בן ארי דיבר על המאבק במישור
הפוליטי ,ומזכ"ל תנועת "אמנה" ,זאב חבר
(זמביש) ,שדיווח על היקפי הבנייה כיום ביהודה
ושומרון .ראש המועצה המקומית הרצל בן ארי
אמר בכינוס כי "למאות מבנינו אין היכן לגור,
והמצב הזה הוא בלתי נסבל .כציבור ,לא נוכל
להמשיך באדישות שאופפת אותנו היום ,אלא
נקום ונפעיל לחץ אמיתי על מקבלי ההחלטות
במדינת ישראל ,שנבחרו על הרקע הזה של
חידוש המפעל הציוני התיישבותי" .במקום
התקיים דיון פתוח עם התושבים שבסיומו
הוחלט להקים מטה מאבק שיעסוק בפעילויות
שונות להילחם בגזירות ההקפאה# .
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לעצמאות
ישראל
לתכתיב
האמריקאי
בעת מסע הלחצים של השליח האמריקאי ג'ורג' מיטשל

יום שני ו' באב 18:30 ,27.7.09

מחאה
עצרת
בכיכר פריז בירושלים
ותהלוכת לפידים
לעבר הקונסוליה האמריקאית ברחוב אגרון
בהשתתפות חברי כנסת ואישי ציבור

נאמר לממשלת ישראל וללוחצים אותנו מבחוץ:
מדינת ישראל היא מדינה ריבונית ועצמאית.
לא ניתן שיקפיאו את ההתיישבות בירושלים וביהודה ושומרון

לפרטים והסעות 6211999-02
מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה

| מטה מאמ"ץ | ועד מתיישבי בנימין | ועד מתיישבי שומרון |
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יש"עמדה

מבטאות את היחס המיוחד של ארה"ב,
מהמאה השבע עשרה ועד היום,
לבירתו של העם היהודי ,להיסטוריה
של המדינה היהודית וליהדות.

שומרי

השבוע יגיע שוב השליח
האמריקני ג'ורג' מיטשל לישראל
כדי להמשיך במסע הלחצים על
המנהיגות בישראל נגד מפעל
ההתיישבות ביהודה ושומרון
ונגד המשך הבנייה והפיתוח
ביש"ע ובשכונות ירושלים.
אסור שהביקור הזה יעבור
בשקט .למרות הידידות בין
ישראל לארצות הברית ,על
היושבים בבית הלבן להבין
שאל להם להתערב ברגל גסה
ולהכתיב מדיניות למדינה
ריבונית קל וחומר ידידותית,
מדיניות שפוגעת פגיעה ישירה
באינטרסים החיוניים של מדינת
ישראל .מדינת ישראל היא מדינה
ריבונית ועצמאית.
לא ניתן שיקפיאו את
ההתיישבות בירושלים ,ביהודה
ובשומרון .לשם כך נקיים עצרת
מחאה ותהלוכת לפידים במרכז
ירושלים ,מככר פריז לעבר
הקונסוליה האמריקאית ,ביום
שני ,ו' מנחם-אב תשס"ט,
 ,27.7.09יום נחיתתו של
מיטשל בארץ ,בשעה ,18:30
בהשתתפות חברי כנסת ואישי
ציבור .נפגין עם קריאה ברורה:
כן לעצמאות ישראל!
לא לתכתיב האמריקאי!

הקונגרס האמריקאי – הנציג האותנטי
ביותר של הציבור האמריקאי  -העביר
שורה של חוקים והחלטות המכירים
בירושלים המאוחדת כבירה הבלעדית
של המדינה היהודית וכמקום מושבה
הראוי של שגרירות ארה"ב בישראל.
הבוחר האמריקאי ונבחריו יודעים
ש– 3,000שנים לפני כניסת הנשיא
אובמה לבית הלבן ,ו– 2,770שנים
לפני הקמת ארה"ב ,נכנס דוד המלך
לירושלים ,לב העם היהודי .אבל,
אובמה רוצה לחלק את ירושלים,
למנוע בנייה יהודית  -ולעודד בנייה
ערבית  -בעיר .הוא לא מכיר אפילו
במערב ירושלים כבירת ישראל.
ב– ,1949עם סיום מלחמת
השחרור ,הפעילו הממשל האמריקאי,
אירופה והאו"ם לחץ ברוטאלי על
רה"מ בן–גוריון להימנע מהכרזה על
ירושלים כעיר בירה ,להכיר בה כעיר
בינלאומית ולהימנע מבניית עובדות
בשטח (בנוסף לדרישה "לסיים את
כיבושי הנגב" ,לקלוט ולפצות את
פליטי ( .1948תשובת בן גוריון הייתה
הולמת ומיידית :הכרזה על ירושלים
כעיר בירה ,העתקת משרדי ממשלה
ועסקים לעיר ,בנייה עד קווי שביתת
הנשק בעיר ,יישוב מסיבי של עולים
בעיר ושדרוג התשתית התעבורתית
לירושלים .נחישות בן גוריון הבהירה
לארה"ב שירושלים והנגב אינם עומדים
למו"מ והעניקה לירושלים מרחב
ביטחון והתפתחות לדור הבא.
ב– ,1967איימו הממשל האמריקאי
והקהילה הבינלאומית על רה"מ
אשכול שאיחוד העיר ובנייה מעבר
ל"קו הירוק" בירושלים תפגע קשות
בישראל .אשכול הלם חזרה ובפסקנות:
סיפוח העיר העתיקה ,מזרח ירושלים

בחרנו השבוע במדור 'יש עמדה'
להביא את מאמרו של חבר מליאת
יש"ע המתחדשת ,והמומחה ליחסי
ישראל-ארצות הברית ,יורם אטינגר
שפורסם השבוע ב– ,Ynetתחת
הכותרת" :תשובה ירושלמית
הולמת לאובמה":
"עשרים וחמש ערים בארה"ב,
ממסצ'וסטס בחוף המזרחי ועד
אורגון בחוף המערבי ,נקראות על
שם ירושלים ( – Salemשלם) .הן
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ועתודות קרקע נרחבות מעבר ל"קו
הירוק" ובנייה מהירה של רמת אשכול.
ב– ,1972-1970בתגובה ל"תכנית
רוג'רס" שקראה לנסיגת ישראל ל"קווי

מחייב הרחבת התחום העירוני
למזרח הריק-יחסית עד ים המלח,
הרודיון ובעל חצור ,למערב עד
מודיעין וקריית ספר ,ולדרום עד

החומות
 "1967ולחסות שלושת הדתות על
ירושלים ,הניחה רה"מ גולדה מאיר את
המסד לשכונות הלווין סביב ירושלים
מעבר ל"קו הירוק"  -נווה יעקב,
גילה ,רמות אלון והגבעה הצרפתית
 שהעניקו לעיר תשתיות קרקעקריטיות להתפתחות עד עתה.
ב– 2009מפעיל אובמה לחץ פסיכולוגי
על ישראל לחלוקת ירושלים ,שתשלול
ממנה עתודות קרקע אדירות .עתודות
הקרקע חיוניות לשדרוג דרמטי של
תשתיות התעבורה והבנייה ,שהן
תנאי בל–יעבור למהפך ממאזן הגירה
יהודית-שלילי (החוצה) למאזן הגירה
יהודית-חיובי (פנימה) .תשובה הולמת
לאובמה ,שנועדה בעיקר למשוך יזמים,
ליצור מקומות עבודה ,לספק דירות
במחירים סבירים ולהעניק לירושלים
מרחב התפתחות לדורות הבאים:
השלמת "דרך בגין" לכביש טבעת,
תהליך מהיר להרחבת הכבישים
 1ו– ,443סלילת כביש  45לשפלה,
רכבות מהירות לירושלים ובירושלים,
נמל תעופה בינלאומי ,אזורי תעשייה
מסורתית ועילית ,אזורי מגורים וכבישי
גישה פנים-עירוניים מהירים .הדבר

בית"ר עילית וגוש עציון.
הקרב על ירושלים מחייב גם
שיתוף פעולה עם נבחרי הציבור
האמריקאי בשני בתי הקונגרס.
זה הזמן להביע תמיכה בהצעת
החוק מ– - 1999שזכתה לתמיכת
 84סנטורים אך להתנגדות ממשלת
ישראל – המונעת מהנשיא לעכב את
העברת שגרירות ארה"ב מתל אביב
לירושלים .זה הזמן לעודד את ידידי
ישראל בקונגרס ,ובמיוחד את יו"ר
וועדות הבחירות בבית הנבחרים
תיקוני–חוק
למחזר
ובסנאט,
והחלטות של הקונגרס הקובעים
שירושלים המאוחדת היא בירתה
הבלעדית של ישראל.
התפתחות ירושלים דורשת
 כמו בעבר  -קריאת תיגר עלהממשל האמריקאי ,כדי להפוך
את ירושלים לעיר של קליטה,
תעסוקה וצמיחה .השלמה עם
מדיניות אובמה תחריף את מגמת
הנטישה ,האבטלה והקמילה
של ירושלים ותהווה את האיום
הביטחוני והדמוגראפי הקטלני
ביותר לעיר הבירה מאז #.1967

חור בגרון בשביל הנשימה ,אכילה ושתיה ישירות
דרך הבטן ,טיפולים קשים מנשוא ,הוצאות של למעלה
מ 40.000אלף שקל בחודש שמתוכם  23.000שקל רק לתרופות שלא
אושרו לה דרך קופת החולים וחובות עצומים של הטיפולים בעבר ,מטפלת
צמודה ,משכנתא ,ואוכל מיוחד עבורה ועוד ועוד ...אלו הם חלק קטן מהצער
והסבל שעוברת א .אם לארבעה ילדים כבר עשר שנים מאז גילו אצלה גידול
בגופה שלפני שנתיים אף שלח גרורות אל מוחה.
אנו פונים אליכם בפני נרגשת אנא הושיטו יד ועזרו לאבי המשפחה שנושא בעול
הכבד הזה בכוחות עצמו וללא סיוע עד אשר הוא עצמו בסכנת התמוטטות ח"ו ,תרמו לו
ביד רחבה שיוכל להשיב את אשתו לחיים תקינים ובריאים.

הצילו את א - .תרמו לקרן מס’ 553
מקרה זה בהמלצתו האישית של הרב מרדכי אליהו
שליט”א  -שהבטיח להתפלל באופן אישי להצלחה
בכל העניינים  -על כל התורם  458שקלים כמניין
נח”ת למקרה חרום זה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי יצחק בלאזר חלק א'
"לא ייתכן שהתעוררות
התנועה הציונית
אינה מן השמיים"

ר

בי יצחק בלאזר ,המכונה גם ר' איצל'ה
פטרבורגר ,היה מראשוני תנועת המוסר,
מגדולי תלמידיו של רבי ישראל מסלנט.
רבי יצחק נולד בא' באדר תקצ"ז ( )1837בעיירה
שניפישוק שליד וילנה שבליטא וכבר בילדותו
ניכרו בו כשרונות גדולים ,למד בצוותא עם רבי
נפתלי אמסטרדם ובגיל ארבע עשרה הדפיס
אביו קונטרס שכתב בחריפות גדולה על מסכת
בבא קמא.
בגיל חמש עשרה נישא ,ועבר להתגורר
בקובנה ,בה החל ללמוד בבית מדרשו של רבי
ישראל סלנטר .בשנים אלו היה לאחד מבחירי
תלמידיו ,והיה בין התלמידים בהם טיפל רבי
ישראל באופן אישי במיוחד.
מאחר וביקש להתפרנס מיגיע כפיו ,למד את
מקצוע הצביעה ,אך רבו ,רבי ישראל סלנטר,
אסר עליו לעסוק בו וציווה עליו לכהן ברבנות.
בשנת תרכ"ב ( )1862התקבל רבי יצחק לרבנות
פטרבורג (לימים לנינגרד) ,וכיהן בה שש עשרה
שנה ברבנות .מכל קצווי תבל פנו אליו בשאלות
שונות ויצאו לו מוניטין כמשיב בהלכה ממדרגה
גבוהה .שם חיבר את ספרו "פרי יצחק" על
שני חלקיו ,בו התגלה כוחו הרב בש"ס בבלי
וירושלמי ,בחריפות ובבקיאות .בפטרבורג מצא
ר' יצחק בלאזר שטח רב גם לעבודה ציבורית.
וכן היה מחונן בכשרון דיבור רב ,והתפרסם
כאחד הדרשנים הגדולים של אותה התקופה.
מסופר על ענוותנותו של רבי יצחק
כי באסיפת רבנים שהתקיימה בפטרבורג
בהשתתפות גדולי הדור ,השתתף גם הגאון רבי
יוסף דב ,רבה של בריסק .הגאון הנ''ל הקשה
קושיה חריפה בשם בנו ר' חיים והתפתח ויכוח
סוער בין הרבנים שנוכחו במקום .לאחר מכן
תירץ הגאון הנ''ל תירוץ אחד שלו ותירוץ נוסף
בשם בנו ר' חיים אשר הפליאו את השומעים.
רבי יצחק בלאזר שנכח באותה אסיפה ישב כל
הזמן ולא פצה את פיו .ר' יוסף דב תמה ואמר:
הזהו שאומרים עליו אדם גדול הוא?
כשבא לביתו ביקש שיביאו לפניו את הספר
"פרי יצחק" כדי לתהות על קנקנו ,ולהפתעתו
מצא שם את הקושיה עם שני התירוצים.
השתומם ר' יוסף דב ואמר" :צא וראה כמה
גדולה מידת ענוותנותו של ר' יצחק בלאזר".
על ענותנותו סיפר עוד אחד מתלמידיו
כי בשעה שהרימו אותו על כסאו ורקדו אותו
בריקודי שמחת תורה ,היו שפתותיו נעות.
התקרב אליו אותו תלמיד ושמע שהוא חוזר כל

הזמן לעצמו באותו הניגון ששרו לפניו" :סחבו
את הנבילה! סחבו את הנבילה."...
פטרבורג הייתה מרכז ההשכלה ברוסיה,
וכאשר הגיע אליה רבי יצחק היא היתה ריקה
כמעט מיהדות .בבואו לשם החל רבי יצחק
בלאזר בביסוס הקהילה וחיי הדת בעיר ,ופתח
במלחמה חזיתית עם ראשי המשכילים שבה.
המשכילים לא טמנו ידם ,והשמיצוהו מעל
גבי עיתוניהם .אחד הסופרים נהג להשתלח
בו מעל גבי העיתון "המליץ" ולכנותו בכינויי
לעג שונים .אולם אחד מן המשכילים האחרים,
בנימין כצנלסון ,הפך למעריצו כשהכיר את
עוז רוחו ומדת האמת שבו .וכך כתב בגיליון
'הצפירה' כשהוא מבקר את אותם דברי לעג:
"הנה פרחי משכילנו ,ומהם גם זקנים העושים
מעשי ילדות ,ראו את בעלי המוסר ויקחום להם
לשעיר לעזאזל ויחלו לשלוח את מגפותיהם אל
ליבם .עודני זוכר את הבוז והלעג אשר עוררו
בי חידודיו של המשורר על הרב הפטרבורגי.
אך אל תהא מאמין ומפליג לכל דבר ,כי כאשר
הייתי בעיר זכיתי להכיר את הרב הפטרבורגי
ומה ראיתי? הנני מודה ומתוודה קבל עם כי
אמנם ליבי ירחש כבוד לשירת המשורר ולשפתו
הרכה ...אבל מה שנוגע למדות ומעשים
טובים וגבורת הלב (שזהו כל האדם) הנה טובה
ציפורנו של הגאון הצדיק ר' יצחק בלאזר הרב
הפטרבורגי מהמשורר ,ואפילו מהמתיימרים
בטוב ליבם יותר ממנו".
בפטרבורג הייתה לרי"ב עוגמת נפש רבה
בעיקר מריבוי הבעיות בסידור הגיטין בעיר.
בעקבות בעיות רבות בתחום ,בעיקר בשל
מומרים רבים ,החליט רבי יצחק להתפטר
ממשרתו .רבי יצחק עבר להתגורר שוב בקובנה
שם קנה בית גדול במחיר עשרים וחמשה
אלף רובל  -חסכונותיו מרבנותו בפטרבורג -

כל הגוונים...

להקת
לבחורי
ישיבות וסטודנטים

חיים סיטון

052-8693543

www.meshivim.com

ה400

₪

נחה!
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והתפרנס מהכנסת שכר הדירות .באין לו
דאגות פרנסה וטרדות ציבוריות ,יכול היה
להתמסר לגמרי לתורה וליראה .הוא התמנה
בשנת תר"מ למנהל כולל האברכים בקובנה,
תמך תמיכה כספית בישיבת סלובודקה
והרצה בה שיעור תורה ומוסר .בנוסף החזיק
במקום בית מזיגה גדול בניהול אשתו ,ממנו
גם התפרנס ,הוא לימד בבתי המוסר בעיר
שייסד רבו ,רבי ישראל סלנטר .והעביר
שיעורים רבים בביתו ובישיבות השונות
בעיר .מסופר כי לעיתים היה עוזר לאשתו
להגיש יין שרף למתארחים בבית המרזח.
כששאלו אותו פעם בתמהון האם זה נאה
יותר מרבנות? השיב שכן -בשעה שהוא
מגיש כוס יין שרף יכול הוא בשעת מעשה
להרהר בדברי תורה ,אבל כשבאים אליו
בעלי בתים לשוחח בענייני העיר -הוא בטל
מתלמוד תורה.

רבי יצחק בלאזר היה מחבב את הארץ עוד
מימי נעוריו ומחשיב את התיישבותה .בשנת
תר"ם ( )1880כשהתעוררה שאלת יישוב הארץ
בנוכחות ר' ישראל סלנטר ,הייתה דעתו לחיוב
העלייה ,ולאחר זמן עמד בראש אסיפה של
בעלי הון במטרה לייסד חברה לקניית אדמות
בארץ ישראל שקנתה מאוחר יותר נחלות באזור
חדרה .כשקמה התנועה הציונית וייסדו את
הבנק הקולוניאלי ,אמר רבי יצחק ש"לא ייתכן
שהתעוררות זו אינה מן השמיים" אבל תמה
למה לא בא רעיון זה מיראים המתפללים לציון
כמה פעמים ביום בברכת המזון וכדו' ,ויצא
דווקא מן החופשיים .כשאחד כתב פעם בעיתון
'הפלס' שכל ציוני אין לו חלק לעולם הבא אמר
רבי יצחק בלאזר" :האם הוא בטוח שיושיבו
אותו על יד שער גן העדן והגיהינום לפקח על
הכניסה# ."?..
המשך אי"ה בשבוע הבא

קונים בכתום
בס"ד

מיזם קידום מכירות לחיזוק ההתיישבות ועסקים ביש"ע
של מוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון ובקרב מגורשי גוש קטיף

לוחות ויומני שנת תש”ע
ליישובים ,למוסדות ולארגונים

הכונו בקרוב!
הקולקציה החדשה
של מוצרי

02-9709060

אתרים ,צימרים ,אטרקציות ,טיולים...
כל עסקי התיירות ביהודה ושומרון
לקיץ ולחופש הגדול
מפרסמים כאן  -ב
!

קונים בכתום

052-8903906

ָ
מצתזMats

להשכרה
בבית–אל
דירת  4חדרים

מבקרים:
“מעולה”
“יוצא דופן”
“כשרון”

מחיר מיוחד  -כניסה מידית

052-5666948

מורת & DJ
שירה בציבור
קריוקי
כל הסגנונות

052-2675830

זיקוקין...
זה לא בשמים!

הפעלת זיקוקים ופירו–טכניקה
לכל אירוע | בכל הארץ | הסדר אישורים
לפרטים:

זיקוקי טלמון 052-8903993
בעלי עסקים המעוניינים למכור את
אלינוbst444@gmail.com | 052-8903906 :
מוצריהם בעזרת המיזם יפנו
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מבט להתיישבות
ועד מתיישבי גוש קטיף
באיגרת לקראת יום
השנה הרביעי לגירוש:

גוש קטיף

אפשר לעורר את הרוח מחדש .מול כל
אלו נניף אנחנו את "דגל הכיסופים" -
כיסופים טבעיים לאדמה הנמצאת מאחורי
המחסומים ,כיסופים של עם לארצו,
כיסופים של אחים ,כיסופים של אומה
וערכית,
אמונית קטיף
להנהגהאת אוהבי גוש
המשתוקקת קטיף מזמינים
תושבי גוש
ל� לגוש קטיף
ישראל
הנכספיםעם
להחזיר את
לשוב אליו
כיסופים ואת כל
ואת גוש קטיף לעם ישראל.
אנו תושבי גוש קטיף מזמינים את
כל אוהבי עם וארץ ישראל .בואו עימנו
את דגל
לגוש
השנה
להניף17:30
קטיף בשעה
אב )(28/7
שלישי ז'
ביום יום
 Gushkatif.co.ilועד מתיישבי גוש קטיף טל' 08�9738000
הכיסופים# .

צילום :נוחם דמרי עיצוב :הסטודיו של נרי

"להחזיר את עם
ישראל לגוש קטיף
ולהחזיר את גוש
קטיף לעם ישראל"
לכל הפועלים למען ארצנו
ולמען ערי אלוקינו.
במקום בו עברה הדרך לגוש קטיף
ניצב היום "מחסום הכיסופים" .שם מעבר
לגדרות ,נשארו החולות שהיו ביטוי מופלא
לדברי הנבואה "פרייכם תתנו לעמי ישראל
כי קרב לבוא" .שם מעבר לחולות ,מבטאים
עכשיו החולות את דברי הפסוק "ושממו
עליה אויבכם" שומרים הם לנו אמונים
ומונעים את שפע זרעם מאויבנו.
כל לב רגיש חש איך אדמת גוש קטיף
נכספת לבניה.
ומהצד השני של הגדרות ...למרות
שהגירוש מגוש קטיף הביא רק תוצאות
רעות ,עדין רוח רעה מרחפת על פני
ההנהגה הנוכחית וגוררת אותה שוב ושוב
למחשבות של רפיון חולשה וניתוק .ובתווך
עומדים המאמינים אמונת אומן בעם ישראל
 ,בארץ ישראל ,ובאמונת ישראל .מחפשים
דרך להסיר את המחסומים.
מחסומים בין עם לנחלתו .מחסומים
המנסים לנתק בין אחים .מחסומים המנסים
להפריד בין אומה לבין מקורות חייה ,ערכיה
ואמונתה.
גוש קטיף הוא צומת ,הוא סמל ,הוא
מגמה ,בין אלו הרוצים לחסום לבין אלו
הרוצים לכסוף.
האמירה והמגמה הרוצה לחזור לגוש
קטיף ,היא קריאה טבעית של בנים
הנמשכים לגעגועיה של אמם-הורתם.
והיא גם קריאה עמוקה המבטאת את גובה
הכיסופים והשאיפות של עם הנצח.
מול המעשה הכוחני והאכזרי של הגירוש.
מול קולות הייאוש והרפיון  .מול הסתכלות
מצומצמת שאיננה מסוגלת להבין כיצד

יום השנה ה–4

עצרת מרכזית
במעבר הכיסופים

הסעות בתשלום ובהרשמה מראש ייצאו מתחנת הרכבת צומת סילבר )צפון אשקלון( מהשעה  16:00לצומת סילבר אפשר להגיע
ברכבת או בקו  437מירושלים ובקו  300מת"א לפרטים נוספים ועד מתיישבי גוש קטיף טל 054-5684850 :הסעות ביש"ע מול המועצות

יחד נזכור את העבר � יחד נתקן את ההווה � יחד נבנה את העתיד
תיד
במהלך השבוע יתקיימו אירועים מקומיים בכל רחבי הארץ
לפרטים באתר האינטרנט  www.hadegel.org.ilאו בטל 052�5665008

איגרת הכיסופים

תושבי גוש קטיף מזמינים את אוהבי
גוש קטיף ואת הנכספים לשוב אליו לעצרת
המרכזית במעבר הכיסופים ביום שלישי ז'
מנחם אב 28.7.09 ,בשעה .17:30
במרכז העצרת יעמוד "מחסום כיסופים"
עם כל המשמעות הסמלית הרחבה של
מונח זה ,ובמהלכה יעלו ויעמדו אישי ציבור
ואנשי גוש קטיף וידברו על הדרכים בהם
נוכל להפוך את מחסום הכיסופים למעבר
כיסופים ועל הדרכים להחזיר את עם ישראל
לגוש קטיף ואת גוש קטיף לעם ישראל.
האירוע מתקיים על–ידי ועד מתיישבי גוש
קטיף יחד עם מועצת יש"ע ותנועת מרימים
את הדגל .במהלך השבוע יתקיימו אירועי
זיכרון מקומיים בערים בכל רחבי הארץ.
הסעות בתשלום ובהרשמה מראש
יצאו מתחנת הרכבת צומת סילבר (צפון
אשקלון)  -אליה ניתן להגיע בכלי רכב
פרטיים ובתחבורה ציבורית  -בשעה
 .16:00פרטים על הסעות מיישובי יהודה
ושומרון ,במועצות האזוריות והמקומיות.
לפרטים נוספיםgushkatif.co.il :
או בטל' .08-9738000
הרשמה להסעות.054-5684850 :
פרטים על אירועי הזיכרון המקומיים
באתר תנועת 'מרימים את הדגל'
hadegel.org.il
או בטל' 052-5665008
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להחזיר את עם ישראל לגוש קטיף
ולהחזיר את גוש קטיף לעם ישראל

צילום :נוחם דמרי עיצוב :הסטודיו של נרי

גוש קטיף
יום השנה ה–4
תושבי גוש קטיף מזמינים את אוהבי גוש קטיף
ואת כל הנכספים לשוב אליו ל�

עצרת מרכזית
במעבר הכיסופים
יום שלישי ז' אב ) (28/7בשעה 17:30
 Gushkatif.co.ilועד מתיישבי גוש קטיף טל' 08�9738000

הסעות בתשלום ובהרשמה מראש ייצאו מתחנת הרכבת צומת סילבר )צפון אשקלון( מהשעה  16:00לצומת סילבר אפשר להגיע
ברכבת או בקו  437מירושלים ובקו  300מת"א לפרטים נוספים ועד מתיישבי גוש קטיף טל 054-5684850 :הסעות ביש"ע מול המועצות

יחד נזכור את העבר � יחד נתקן את ההווה � יחד נבנה את העתיד
תיד
במהלך השבוע יתקיימו אירועים מקומיים בכל רחבי הארץ
לפרטים באתר האינטרנט  www.hadegel.org.ilאו בטל 052�5665008

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
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

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

8641

ימים בכלא!

מתפללים 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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