ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 19:02
תל אביב 19:18
19:10
חיפה
19:07
חברון
19:07
שכם
19:15
ב"ש

20:19
20:21
20:23
20:19
20:20
20:19

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 198סיון תש"ע |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מקלט ישראלי
יש"עמדה

 30שנה למוע"ז שומרון

סיפורו של מקום

יש " עמדה

על רקע תרגיל העורף 'נקודת
מפנה  '4הציגו השבוע ראשי
הרשויות ביהודה ושומרון
את התוכנית המתגבשת
בימים אלו בשיתוף פעולה
יחד עם רח"ל – רשות החירום
הלאומית ,ועם פיקוד העורף
ופיקוד מרכז ,ולפיה בעיתות
חירום יהפכו הרשויות
ביש"ע ל"רשויות קולטות"
אשר יקלטו במוסדות חינוך
במדרשות ובבתי אירוח עד
לכחצי מיליון ישראלים.

שדולת ארץ ישראל היום בכנסת בפגישה עם בני בגין

הרב בנימין מינץ
חיבת הארץ

2
4
6

על הפרשה בהעלותך

הרב עזריאל אריאל  -רב היישוב עטרת וחבר מזכירות מליאת מועצת יש"ע

פ

לא קלה דרכנו

רשת השבוע ,בהעלותך ,עוסקת
ב'מפת הדרכים' של עם ישראל.
לאחר המפקד בו מדובר בפרשת
במדבר ,לאחר חנוכת המזבח על ידי הנשיאים
בפרשת נשא ,הגיע הזמן לצאת לדרך העולה
אל הארץ המובטחת ,בפרשת בהעלותך.
לא קלה היא היציאה לדרך .מה נוח יותר
מאשר ישיבתם של אוכלי המן בצל הענן,
בשגרה וביציבות פיסית ורוחנית? האם קל
הוא הדבר לארוז את המיטלטלין ולצאת
לדרך? האם קל הוא לעמוד מול השינויים
החברתיים והתרבותיים הנובעים מכך?
האם קל הוא לחיות במתח מתמיד לקראת
התרוממות הענן ותקיעת החצוצרות המורים
לצאת לדרך על פי ה'? האם הל הוא להיות
תלוי כל הזמן בציווי אלוקי פתאומי המורה
ללכת או לעצור?

קשה היא הדרך.
אולם שני דברים נותנים
את הכוח להמשיך בה :האחד הוא המטרה
הנשגבה" :נוסעים אנחנו אל המקום אשר
אמר ה' אותו אתן לכם" .והשני הוא הידיעה
כי כל קשיי הדרך אשר בה מוליך ה' אותנו –
לטובה הם באים" .לכה אתנו והיטבנו לך ,כי
ה' דיבר טוב על ישראל" .שני עקרונות אלו
הם שני הצבעים המלווים את 'מפת הדרכים'
של עם ישראל :הצבע הכחלחל של הארץ
המובטחת הנשקפת באופק הרחוק ,מחד
גיסא; והעין הטובה ,העין האופטימית ,הרואה
את הטוב הצומח מכל דבר ,הרואה את החסד
הא-להי השורה עלינו בכל מצב – עין שכולה
לבן (ובלשון רבותינו "עינא דכולא חיוורא"),
מאידך גיסא.
אולם יש המאבדים את 'מפת הדרכים'.

» עמוד 2

ף
בו האמבצעלק כטוסף מהגג!

» המשך בעמוד 3

אור סגולה  -אנרגיה סולארית

לקראת הכרזת תעריף חדש לרכישת חשמל במתקנים פוטו-וולטאים:

חברת "אור סגולה" קיסריה ,נציגיה הבלעדיים בארץ
 ,המובילה בתחום
של החברה העולמית
לפונים עד סוף
האנרגיה הסולרית ,מציעה לבעלי גגות  500מטר מרובע ומעלה
החודש
הזדמנות נדירה להרוויח הרבה כסף ללא סיכון וללא השקעה.
חברת  ,EPCתכנון וביצוע מיידי .עבודה עברית ,היתר עיסקה .לפרטים :נדב www.orsegula.com 052-6071509

יש"עמדה
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בכמות
חינוך בעלי פנימיות אשר מצויים
בעיר אריאל ,ולאחריהן יתקיים שלב
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גדולה ברחבי יו"ש בעוד תלמידי ¿ºÃ³½³±¸³
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מוסדות
לימוד המסקנות וגיבושן לכדי תוכנית
·³
´²´³°
אלו יצאו לאזורי הלחימה על מנת
סדורה .בתרגיל באריאל השתתף
להתנדב ולסייע לשירותים הקהילתיים
מפקד פיקוד העורף ,יאיר גולן ,אשר
והאזרחיים .כמו כן אוטובוסים ממוגני
שימש בתפקידו הקודם כי מפקד
ירי של הרשויות ביו"ש יצאו לאסוף
אוגדת יהודה ושומרון.
משפחות שיחפצו בפינוי ,והמטבחים
נפתלי בנט ,המשמש כיום כמנכ"ל
המוסדיים ביישובים יופעלו בסיוע
מועצת יש"ע הקים בזמן מבצע 'עופרת
לוגיסטי של פיקוד העורף ואוגדת
יצוקה' את אתר 'ישראלים' אשר "שידך"
איו"ש לאספקת מזון ושתיה .במקביל
בזמן אמת בין משפחות מהדרום
יפעילו המתנחלים את מבצע "משפחה
לבין משפחות
האש,
מקו
לצאת
שרצו
הצטרפו אלינו
מאמצת משפחה" ובה יוקם בעת הצורך
בפייסבוקעל פי נתוני
שהתנדבו לארח בבתיהן.
 myIsraelל 10,000
האתר 'ישראלים' קרוב
עכשיו!מקלט ולו
פעל מקום
משפחות מצאו כך
לכמה ימים.
בנט אמר השבוע כי "במצב חירום
יהודה ושומרון יהפכו להיות המקלט
בתוך שעות אחדות חמ"ל מתנדבים
האסטרטגי של מדינת ישראל – זאת
עם מענה אנושי אשר יקבל פניות של
בשל הקרבה לאזורים השונים – בין
משפחות הרוצות להתארח ויתאים אותן
עפולה לצפון שומרון ,בין מרכז הארץ
למאגר של משפחות אשר רוצות לארח
לשומרון ,ביישובי עוטף ירושלים כגון
ביישובים השונים.
בנימין וגוש עציון לבירה ,ועד לקרית
ארבע והר חברון בדרום".
פינוי אזרחים ישראלים מאזורי
לחימה ליהודה ושומרון הוא אחד
הוא הוסיף כי "באופן מפתיע
היעדים המופיעים גם במסגרת יעדי
במהלך כל עיתות הלחימה האחרונות
תרגיל העורף נקודת מפנה  .4פיילוט
האזור הכי שקט היה ביהודה ושומרון,
ראשון של תרגול פינוי אזרחים התקיים
ונקודה זו בתוספת החוסן המערך
לפני כחודשיים במועצה האזורית
הלוגיסטי והנסיון הרב שנצבר ברשויות
מטה בנימין באולפנת עפרה .במסגרת
ביו"ש בעקבות עיתות חירום בעבר –
'נקודת מפנה  '4התקיימו עוד מספר
הופכות את יהודה ושומרון למקלט של
תרגילים – בבנימין ,בשומרון ,והשבוע
המדינה".

מקלט ישראלי

וברשויות
יש"ע
במועצת
המוניציפאליות הציגו את תוכנית
"מקלט ישראלי" ובה שורת תרחישים
במדרג הפגיעה בעורף הישראלי ולפיה
את המענה שיתנו לכך ברשויות ביהודה
ושומרון .במסגרת התוכנית במקרים של
עצימות נמוכה יחסית יהיה ניתן לקלוט
עד מאה אלף ישראלים בחדרי אירוח,
בבתי הארחה ,מדרשות ,בבתי ספר
שדה ,ובצימרים ברחבי יהודה ושומרון.
במקרים של לחימה קשה יותר שתיצור
גם בעיות תקשורת וצורך לפינוי מהיר
של כמות גדולה יותר של ישראלים
יועמדו לרשות המתפנים גם מוסדות
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ההתיישבות מצדיעה לירושלים
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מבט להתיישבות
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ושלצערי לעיתים הם אינם נחלת הכלל.
להיות שותפים עיקריים באירוע ,ולתנועה
יום רביעי כ' סיוון 2.6.10 ,יתקיים
 19:15–18:30מפיצים ציונות ברשת מיזם "ישראל שלי"
 17התכנסות
אני רואה חובה מוסרית להמשיך
שמביאה באירוע זה מדי שנה כ8000-
אירוע מיוחד וססגוני במיוחד
מועצתבנייש"ע
הבירה:בנט ,מנכ"ל
פתיחה נפתלי
ולארגן את האירוע בהתנדבות למרות
תכלית.את ההתיישבות
הצגתזה הפך
נוער.אירוע
"ההתיישבות
 17:15-17דבריברחובות
החדש"
בעידן
"התקשורת
אורח:
הרצאת
19:15-20:00
החברתיות
הרשתות
בעידן
אינטרנט
17:30-18
כל הקשיים כיוון שיש לנו רק בירה אחת
ואת המועצות האזוריות לגוף דומיננטי
לירושלים".
מצדיעה
עורך
לשעבר
התיישבות,
לענייני
10
ערוץ
כתב
שרון,
רועי
באינטרנט
לשיווק
מומחה
אבנרי,
קה
והיא ירושלים ואותה צריך להמשיך
ומשמעותי בחברה הישראלית ומביא פן
במסגרת האירוע אלפי בני אדם
מעריב.
וכתב
יהדות
NRG
הפסקה
18:15-18
חיובי של מעשים שנעשים בארץ שלנו
מרחבי ההתיישבות והמועצות האזוריות
לאהוב לחבק ולחזק".
בכל רחבי הארץ יעלו לירושלים ויצעדו
הרשמה מראש חובה  כיבוד קל יוגש במקום
חופשית
דור חי באתר ברחובותיההכניסה
עם– שרים,
המרכזים ,יחד
ארוחת ערב
ראשילהזמין
ח"כים,ניתן
בתשלום  ערכות הפעלה יחולקו למשתתפים
הופעות
מועצות ,ובליווי
ובהם
ישראל
אמני
מיטב
עם
מיוחדות
חוק פלסטיני חדש קובע עונש מאסר (!) על
לידר.
ועברי
פרץ,
משה
ארי,
מוש בן
פלסטיני שרוכש מוצר ישראלי המיוצר בגולן
העשירית
השנה
זה
המתקיים
האירוע
מ פ י צ י ם� צ י ו נ ו ת� ב ר ש ת
או ביהודה ושומרון .לכן ,כל אחד מאיתנו
 02-6211999באתר myisrael.org.il
והרשמה
לפרטים
w w w. m y i s r a e l . o r g . i l
ראש מועצת גוש עציון
החל ביוזמה של
צריך לעזור לעסקים הישראלים ולקנות כמה
שיותר מוצרים מבתי עסק אלו .
שאול גולדשטיין שאמר השבוע לישע
אתר 'ישראל שלי' תרגם וריכז את הנתונים מתוך הקמפיין הפלסטיני –
שלנו :דווקא השנה כשמדברים על
לשימושכם.
הקפאה בי-ם חשוב לבוא ולחזק את עיר
הבירה שלנו!
יש מה לעשות!
 כנסו ל   www.myisrael.org.il -הורידו את רשימת המוצרים והחברות
אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל
המוחרמות  רכשו דווקא מוצרים מחברות ומבתי עסק אלו  הפיצו לכל חבריכם
שורק וממארגני האירוע הוסיף :במהלך
ומכריכם באמצעות המייל ,הפקס ,ובפרופיל שלכם ברשתות החברתיות.
השנים ראיתי מול עיני כיצד אירוע
מינורי שהתחיל עם כמה עשרות אנשים
הנכם מוזמנים להצטרף למאמץ לסולידאריות חברתית ולערבות הדדית ולקנות
בשנת  2000הגיע למימדים של עשרות
יותר דווקא ממפעלים אלו – על מנת למנוע מהם פגיעה כלכלית קשה .אם יש בידכם
מידע נוסף צרו עמנו קשר:
אלפים ובמיוחד הפתיע אותי לטובה
באתר –  - www.myisrael.org.ilבאמצעות המייל האדום.
ההתלהבות של בני הנוער מהמושבים
בפייסבוק .www.facebook.com/MyIsrael -
שבעבר לא היו עולים לירושלים לחגוג,
במייל .contact@myisrael.org.il -
אך מאז תחילת המסורת הם הפכו

•

נלחמים בחרם הפלשתיני
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ישע שלנו 2

לא קלה דרכנו – המשך מעמוד השער

היו אנשים מרי נפש ,מדוכאים ואבלים ,אשר
היו "טמאים לנפש אדם" ,בעודם קוברים את
המתים הנופלים בצד הדרך .היו גם אנשים
אשר "בדרך רחוקה" היו ,איבדו את הדרך
הקרובה והישרה אל הארץ אשר נשבע ה'
לאבותיהם .ניתן היה לחשוש כי גם אלה וגם
אלה ולא יזכו להיות שותפים בברית שבין העם
לא-להיו ,אותה ברית הנכרתת בכל שנה מחדש
בדם קרבן הפסח .אולם גם הם באים ואומרים:
"למה ניגרע לבלתי הקריב ...בתוך בני ישראל".
גם אנו שייכים לברית יוצאי מצרים .ואכן
בא הקב"ה ומצווה" :איש איש כי יהיה טמא
לנפש ,או בדרך רחוקה לכם ...ועשה פסח לה'".
גם מי שנפגע מ'מכת הדרכים' ,גם מי שהלך
לו בדרך רחוקה "לכם" – להנאתו ולטובתו
האישית והאנוכית – יש לו הזמנות לשוב .עליו
לפסוח ,לקפוץ ולדלג על כמה וכמה מכשולים

רואים הם את הקשיים ,מתאוננים ומתלוננים.
את מקומה של השאיפה הנשגבה להגיע
לארץ הבשורה ,אל מרחבי ארץ הקודש,
תופסת התשוקה אל סיר הבשר ,לשוב אל
מצריִ ם .אינם
ַ
המצ ִרים הקטנוניים של ארץ
ָ
יודעים כי גם אם צאן ובקר לרוב יישחט להם,
לא יבואו על סיפוקם .כי הנפש לא תימלא ,לא
מכסף ,לא מזהב ,ואף לא מסירים גדודים בשר
ודגים ,חציר ואבטיחים ,שומים ובצלים .על
כן מצווה הקב"ה את משה לאסוף לו "שבעים
איש מזקני ישראל" ולהשרות עליהם רוח
נבואה .רק השבת חזון הנביאים לא מרכזה של
התודעה הלאומית היא שתשיב את העם כולו
אל 'מפת הדרכים' הראויה לו ,לאחר שאיבד
את דרכו בשדות זרים.
עם זאת ,לא נאמר נואש .חג הפסח הראשון
אשר נחוג במדבר ,לא כל העם היה שותף בו.

ěđĤĚđĥĐ

העומדים בדרכו חזרה ,אולם גם הוא ועשה
"פסח" (=פסיחה ,דילוג) וישוב אל ה' .אמנם
החמיץ את ההזדמנות הראשונה ביום ביעור
החמץ ,אמנם גרם לעצמו עיכוב גדול ,אבל יש
"הזדמנות שנייה" .יש "פסח שני" .על כל אחד
מהם נאמר שוב ושוב" :ואף על פי שיתמהמה,
עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב בנימין מינץ
משה מאירסדורף

"בונה
הארץ
בידיים
ממש"
ה

רב בנימין מינץ נולד בשנת תרס"ג
( )1903בלודז' שבפולין למשפחה
מיוחסת של חסידי גור .אביו ,ר'
בונם היה בנו של ר' אליעזר מינץ ,מיקירי
וורשה ,והיה נכדו של הגאון מביאליסטוק בעל
"מראות הצובאות" .הוא למד בבית המדרש
של חסידי גור והיה מפעילי תנועת "צעירי
אגודת ישראל".
הרב מינץ התבלט כבר בצעירותו בכישרון
ספרותי מילדותו ,השתתף במאמריו בעיתון
"דער יוד" של אגודת ישראל ו"דגלנו" של צעירי
אגודת ישראל .כמו כן הופיע בחוברות ועיתונים
נוספים שהופיע בפולין והיה ממארגני קבוצת
ישע שלנו 4

סופרים חרדים ''סגולה'' בפולין שריכזה את
הכוחות הספרותיים היוצרים ביהדות החרדית.
קבוצה זו הייתה הראשונה שהטיפה לבניין
ויצירה חרדית בארץ ישראל .מאמריו של הרב
מינץ נתנו כיוון ארץ ישראלי לנוער החרדי
ועודדו רבים לעלייה .את פעילותו הציבורית
החל בשנת תרפ"ג ( )1923כשנבחר לציר בכנס
הגדול של אגודת ישראל שנתכנסה בווינה.
אחרי עלייתו ב 1925-לארץ ישראל עבד
כפועל בניין בתל אביב ,ואחר כך הקים בית דפוס
קטן .הרב מינץ שימש כאחד משני הכתבים
הארץ-ישראליים של ביטאון אגודת ישראל
בפולין" ,דאס אידישע טאגבלאט" .מינץ כתב
מאמרים חיוביים רבים על היישוב החדש בארץ
ישראל ,וקרא לחרדים לעלות לארץ ישראל
ולבנות אותה .מאמריו היו פופולריים מאוד,
והייתה להם השפעה רבה על היחס של החוגים
החרדיים בפולין כלפי ארץ ישראל.
ב 1933-הקים עם נוספים את פועלי אגודת
ישראל .בשנת  1939היה ממייסדי "ידיעות
אחרונות" ביחד עם עזריאל קרליבך ויהודה
מוזס .עם פרוץ מלחמת העולם השנייה היה
מהראשונים להתריע ,בעיתון "העתיד" של
פועלי אגודת ישראל ,ובעיתון "הצופה" ,שבו
עבד ,על מצבם החמור של היהודים באירופה.
מינץ גם עסק ביוזמות סיוע שונות ליהודי
אירופה ,והיה מיוזמי הקמת ועד ההצלה.
בראשית  ,1943עם הקמת ועד ההצלה של
היישוב היהודי בארץ ישראל ,היה מינץ אחד
החברים בוועד .לאחר המלחמה נסע לאירופה
לסייע לשארית הפליטה ורשם עדויות של
היהודים שנצלו .ב 1946-יזם איחוד עולמי
של פועלי אגודת ישראל (פא"י) .הוא היה
חבר בוועדת הביטחון של הסוכנות היהודית
בתקופת המאבק היהודי במנדט הבריטי ,והיה
חבר במועצת המדינה הזמנית.
הרב מינץ הביע את חיבתו לארץ ישראל
במגוון דרכים .מלבד העובדה שבנה אותה
בידיו ממש ,הוא היה הדוחף העיקרי והראשי
שפעל להקמתם של ההתיישבות ושל קיבוצי
פא"י באזור נחל שורק ,בין שעלבים לבין חפץ
חיים ,הכולל כיום גם את יד בנימין הנקראת
על שמו .הרב מינץ כתב גם את ההקדמה
לספר "פאת השולחן" העוסק בהלכותיה

של ארץ ישראל ,שנכתב ע"י רבי ישראל
משקלוב ,תלמידו של הגר"א .ויחד עם זאת
הוציא לאור גם את "שבחי הבעש"ט" .הרב
מינץ כתב גם את "ספר ההסתלקות" שערך
והוציא בשנת תר"ץ ( )1930ובו אסף פרטים
על דרכי הסתלקותם של מאורי החסידות.
ב 1949-נבחר הרב מינץ לאספה המכוננת
מטעם החזית הדתית המאוחדת ,שכללה
בתוכה את המפלגות הדתיות הלאומיות (הפועל
המזרחי ,המזרחי) והמפלגות החרדיות (אגודת
ישראל (אגו"י) ופועלי אגודת ישראל) .הרשימה
זכתה ב 16-מנדטים ,ומינץ נבחר לחבר הכנסת
ולתפקיד יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת.
הוא נבחר לכנסת השנייה מטעם פא"י ,ולכנסת
השלישית והרביעית מטעם החזית הדתית
התורתית ,רשימה מאוחדת של פא"י ושל אגו"י.
ב 1960 -מונה לתפקיד שר הדואר ,בממשלת
ישראל התשיעית .החלטתו להיכנס לממשלה
הביאה לקרע בין אגודת ישראל לפועלי אגודת
ישראל ,ומינץ אישית הוחרם כמי שהמרה את
פי מועצת גדולי התורה .במסגרת המאבק בו
הוזמן אמבולנס לכנסת כביכול לאור התקף לב
שקיבל והודפסו מודעות אבל המודיעות על
מותו ,כביכול .בתקופה זאת ניהל מינץ מגעים
על איחוד עם המפד"ל ,מגעים שנסתיימו עם
מותו הפתאומי.
בנימין מינץ נפטר בט"ו בסיון תשכ"א (,)1961
בעודו מכהן כשר .בהלוויתו נכח קהל אלפים
עצום ומגוון מכל חוגי הציבור ,אדמו"רים ורבני
הארץ וכל חברי הממשלה .הגרא"י אונטרמן
אמר בהספדו" :חייו היו קודש לתורה וליהדות.
איבדנו אדם גדול ומורם מעם שחייו היו קודש
בתכלית נעלה .קודש לתורה ,לעזרה לעם
ולארץ ,לפרט ולכלל" .הגרא"י אונטרמן הפליג
בשבחו של המנוח בציינו את פעולותיו הרבות
לעיצוב דמותה הדתית של המדינה" .מי יודע",
אמר" ,להעריך את תרומתו הגדולה להתיישבות
הדתית במדינה ומי יעריך את חלקו הרב בארגון
יהודים דתיים מבוגרים וצעירים כאחד ובאיחודם
במסגרת דתית" .הרב אונטרמן אף התייחס
לקשייו של הרב מינץ כאיש ציבור ולכעסים
שעורר בפעולתו לאחדות הציבור הדתי" :הלך
מאיתנו האיש והוא טרם הגיע לזיקנה .לא היה
שבע ימים אך שבע רוגז".

•

אחרי עלייתו ב 1925-לארץ ישראל עבד כפועל בניין בתל
אביב ,ואחר כך הקים בית דפוס קטן .הרב מינץ שימש
כאחד משני הכתבים הארץ-ישראליים של ביטאון אגודת
ישראל בפולין" ,דאס אידישע טאגבלאט" .מינץ כתב
מאמרים חיוביים רבים על היישוב החדש בארץ ישראל,
וקרא לחרדים לעלות לארץ ישראל ולבנות אותה .מאמריו
היו פופולריים מאוד ,והייתה להם השפעה רבה על היחס
של החוגים החרדיים בפולין כלפי ארץ ישראל.

"אני רואה ,שעיקר מניעת ההצלחה ,בכל מה
שעושים לחזק את היהדות ,ומעמדם של ישראל
בכל ,הוא מפני שנזנח האור האלוקי ,נזנח לגמרי
מן הלב והמח .הכול פונים עכשיו רק לתקן את
ה"פראסטע פרומקייט" (החרדיות הפשוטה) ,כאילו
יהיה אפשר להחיות את העולם בגוף בלא נשמה"
(אגרות הראי"ה א' ,ק"ס)
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סיפורו של מקום

ב

עוד מספר ימים תחגוג מועצה אזורית
שומרון יום הולדת  ,30זה הזמן לחזור
מעט אחורה לימים הראשונים של מה
שהפך ברבות הימים מעצמת התיישבות.
מועצה אזורית שומרון נוסדה בכ"ב ניסן תשל"ט,
אפריל  .1979בעת היווסדה כללה המועצה את
הישובים :קדומים ,קרני-שומרון ,אריאל ,אלקנה,
שבי שומרון ,שא-נור וכפר-תפוח .כיום מונה
המועצה כ  26,000 -נפש בשלושים ישובים .כל
המועצות המקומיות בשומרון התחילו את ימיהן
הראשונים כיישובי המועצה האזורית שומרון,
גדלו והתפתחו ,וכשהגיעו למספר המשפחות
המתאים  -הוכרזו על-ידי משרד הפנים כרשות
מקומית .שבע רשויות מקומיות שוכנות כיום
במרחב השומרון :העיר אריאל ,הוקמה בשנת
 ;1978אלקנה ( ,)1977אורנית ( ,)1985קדומים
( ,)1975קרני-שומרון ( ,)1978אלפי מנשה ()1983
ועמנואל (.)1981

בשנה.
ראשי
המועצות
שכיהנו
במועצה:
מאיר הר-נוי ,בני
קצובר ,אריה עופרי
ובנצי ליברמן.
כיום מכהן עו"ד גרשון
מסיקה כראש המועצה
החמישי.
ההתיישבות החדשה בשומרון מהווה
שומרון העתיקה
המשך הרצף התנ"כי.
(סבסטיה) בירת
ממלכת ישראל,
משמשת כיום
אתר לאומי ,בו
ניתן לראות את
שרידי ארמון

ה
נ
ש
3
0
וזו רק ההתחלה...
הישוב הגדול ביותר של
המועצה האזורית שומרון הוא שערי תקווה ,המונה
כ 1,300 -משפחות ,והצעיר ביותר נופי נחמיה -
המונה  26משפחות.
המועצה האזורית שומרון היא אחת משתי
הרשויות המוניציפאליות הגדולות ביותר בישראל
בשטחה .היא חולשת על  2,800 -קילומטרים
רבועים שהם כ  12% -משטח מדינת ישראל כולה.
בשל גודלה מכילה המועצה יישובים עם  4אזורי
חיוג שונים – 09 ,02 ,03ו .04
גבולותיה המוניציפליים:
בצפון :שקד ,צומת קציר על כביש עירון (ואדי
ערה) ,במערב צופים הנושק לכפר סבא ,בדרום:
פדואל ועלי זהב הסמוכים לשדה התעופה בן-
גוריון ובמזרח מגדלים  -על "גבול" בקעת הירדן.
המועצה "מחולקת" לאזורים גיאוגרפיים -
כשלכל אזור מאפיינים משלו :צפון השומרון  -אזור
אשר מאופיין בתבנית נוף נדירה ,נקודות תצפית,
ריכוז מיוחד של יזמי אמנות ורפואה אלטרנטיבית.
מרכז-מערב השומרון  -אוכלוסייה מעורבת
(חילונית ודתית) ,רוב הישובים גדולים ומבוססים.
כשמצרפים אליהם את המועצות המקומיות
בשומרון ,מונה האוכלוסייה היהודית באזור זה
מעל  68,500נפש.
האזור מאופיין בנגישות רבה למרחב מטרופולין
גוש דן .במרכז האזור ,פארק התעשייה ברקן.
גב ההר  -ישובים אידיאולוגיים ,תורניים ,מוסדות
חינוך רבים ,מדרשות וכד' .קהילות מגובשות
חברתית (זהות חברתית דומה ,רבנים המשפיעים
על הקהילה וכו') ,והחוסן הקהילתי-אידיאולוגי
המאפיין את הקהילה המקומית – מושך אליו
אוכלוסיה המתאימה למקום – ומאפשר את
צמיחתו .הישוב מגדלים ,בקצה המזרחי  -ישוב
חילוני ,מונה כיום כ  40-משפחות .המרכיבים הדומים
בכל הישובים  -מזכירות ,מועדון חברים ,ומוסדות
ציבור נוספים (מרפאה ,ספריה ,מכולת וכד') ,נוף
משכר ,חיים בטבע ,קהילה חברתית תומכת ,גן-
עדן לילדים ,קשר חזק מאד למקום ,חיים ערכיים
– וגידול אוכלוסין באופן קבוע שנע בין  4%ל 10% -
ישע שלנו
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אחאב ואיזבל ,לצד שרידי תיאטרון רומי ומיבנים
שבנה הורדוס .בשומרון העתיקה החל סיפור
השומרון  -ומבחינת תושבי השומרון נסגר המעגל
עם עליות גוש אמונים לסבסטיה  -חנוכה ,1974
והקמת הישוב הראשון ,קדומים ( ,)1975על ידי
גרעין אלון-מורה .למועצה שלושה אזורי תעשייה
 אזור התעשיה ברקן (כ  100 -מפעלים) ,אזורהתעשיה שח"ק (משותף למועצה ולמ"מ קציר-
חריש) בצפון השומרון (כ  10 -מפעלים) ,ואזור
התעשיה אורי בר-און (משותף למועצה ולמ"מ
קדומים וקרני-שומרון) ,צמוד לקדומים .בנוסף
קיימים בישובים רבים אזורי תעשיה ומסחר בהם
פועלים יזמים ,חברי הישוב.
מאז החלו גלי העליה מברית המועצות ,קלטה
המועצה מאות משפחות עולים .מרכזי קליטה
שוקקי חיים פועלים בישובים שבי שומרון ,עינב
וחיננית .לצד מרכזי הקליטה פועל אולפן גיור
בשבי שומרון .לאחרונה החלה בנייתו של מרכז
קליטה (קבע) ביישוב עינב.
בכל ישוב מעון יום וגני-ילדים .למועצה  66גני
ילדים ו  26מעונות יום ,תשעה בתי ספר יסודיים,
מתוכם חמישה בתי ספר אזוריים .כמו כן פועלים
בתי ספר תיכוניים בשיתוף עם הרשויות השכנות
(קרני שומרון וקדומים) וישיבה תיכונית באיתמר
ואולפנא ברבבה .ביישובי המועצה מספר ישיבות
גבוהות ,ישיבות הסדר ומכינות קדם-צבאיות.
המרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון פועל
באריאל ובו לומדים כיום כ  8,000 -סטודנטים מכל
רחבי הארץ.
בתחומי המועצה אתרי תיירות מובחרים  -גן
לאומי סבסטיה ,אתר השומרונים בהר גריזים
(אתר ייחודי ברמה עולמית) ,מצפה הר כביר,
שמורת הטבע נחל קנה ,אתרים ארכיאולוגיים
מתקופת בית שני ומתקופת החשמונאים ,גתות
עתיקות ,מבנים עתיקים ועוד ועוד.

לאירוע
המיוחד לציון  30שנה
להקמת המועצה האזורית שומרון שיתקיים ביום
רביעי הבא ,כ' בסיון ( )2.6בפארק רעננה ,צפויים
להגיע אלפי אזרחים מהשומרון ולהציג מפגן
עצמה של ההתיישבות ביהודה ושומרון.

במועצה האזורית שומרון ובמתנ"ס שומרון
נשלמות ההכנות לקראת האירוע.
האירוע ייפתח בשעה  19:00בתערוכה מיוחדת,
תצוגות של יישובי ותעשיית השומרון ,תחת
הכותרת "השומרון מאז ולתמיד".
בשעה  19:45ייפתח המופע המרכזי .הערב
יתחיל במופע מולטימדיה מרהיב בהשתתפות
מקהלות של ילדי הישובים בשומרון והוא יתקיים
במעמד הראשון לציון הרב שלמה עמאר ,המשנה
לראש הממשלה השר משה (בוגי) יעלון ,סגן ראש
הממשלה השר אלי ישי 8 ,שרים וכעשרים חברי
כנסת – מתוכם  3מ"קדימה"  -שיבואו להביע את
תמיכתם במפעל ההתיישבות בשומרון.
מנחה האירוע הוא השחקן גולן אזולאי ,הלוא
הוא "הסמל פרקש" מהסדרה "טירונות" שחזר
בתשובה ועבר להתגורר בישוב שערי תקוה
שבמועצה האזורית שומרון.
במהלך הערב יתקיים מופע ייחודי  ,בו יופיעו
לראשונה על במה אחת רמי קליינשטיין ויונתן
רזאל בהופעה משותפת.
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה
קורא לכל עם ישראל להגיע לאירוע:
"האירוע מתקיים דווקא ברעננה ,מתוך מגמה
לחבר ולהתחבר עם תושבי ישראל החיים בעוטף
השומרון ממערב ולחשוף בפניהם את המפעל
הציוני הגדול של ההתיישבות בשומרון .דווקא
בימים אלו כשיש המבקשים להצר את צעדינו
בבנייה ,חינוך ,תעשייה והתיישבות ראוי להציג
את כרטיס הביקור המרשים של השומרון לעיני
כולם ,מתוך מגמה לחזק את התמיכה ההולכת
ומתרחבת מכל שדירות העם ,ואני קורא הן לכל
תושבי השומרון והן לכל עם ישראל להגיע ולהיות
חלק ממפגן התמיכה בהתיישבות".
הרשמה ורכישת כרטיסים :אצל רכזות הקהילה
בישובי השומרון או במשרדי "הדרן" .*2274 -

•

צילום :מגיסטר

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :מערת המכפלה .שמות הילדים הזוכים:

נחמיה וקשי ,קרני שומרון  ישראל חמדי ,פתח תקווה  שירה בר-חי ,סוסיא
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האם ידעת את סגולת המקדש???

 12אבני החושן מהווים סגולה מיוחדת :ועכשיו ערכת אבני החושן
אודם – סגולה ללידה קלה.
במגוון צבעים במבצע מיוחד:
פטדה – סגולה לאהבה ועוד.
 , ₪ 50במקום  ,₪ 120כולל משלוח,

לפרטים :טוביה מוצרי המקדש ברקת  -לחלומות טובים ,כולל חוברת הסבר על סגולות
האבנים ומקורן.
 www.tuvia.org.il 052-7966636משמרת מהמזיקים...

מחפשת שירות מאתגר ומשמעותי? מקום שיוציא
ממך את הכוחות שבך? רוצה לפעול בלי סוף?

מקומך כאן ביפו!
לפרטים רחלי0524848506-

 7ישע שלנו

חדשותיש"ע

השר בגין
לשדולת ארץ
ישראל":אין
מצב" שנתניהו
מאריך את
ההקפאה

שדולת ארץ ישראל
בכנסת בראשות חברי
הכנסת זאב אלקין
ואריה אלדד פתחה
בסדרת פגישות עם
שרי השביעייה לקראת
סיום תקופת ההקפאה
בעוד ארבעה חודשים.
השר בגין שהשתתף
במפגש הראשון אמר
כי":אין מצב שנתניהו מאריך את ההקפאה.
הכול מוליך לי"ח בתשרי זה אירוע בעל
משמעות אסטרטגית ,בטחונית ולאומית
ומכריע עבור מדינת ישראל".
בעקבות פתיחת שיחות הקרבה עם
הפלסטינים ,ולקראת סיום מועד ההקפאה
בעוד  4חודשים ,פתחו חברי שדולת א"י בכנסת
קמפיין במטרה למנוע מחוות ישראליות
ביו"ש על חשבון המתיישבים ולוודא כי בסיום
תקופת ההקפאה תחודש הבנייה בכל רחבי
יהודה ושומרון .חברי השדולה ייפגשו עם שרי
השביעייה ויבקשו מהם לפעול לקידום מטרות
אלו .הפגישה ראשונה התקיימה הים בכנסת
עם השר בני בגין בחדר וועדת החינוך בכנסת.
במפגש נכחו ראשי השדולה חברי הכנסת
זאב אלקין ,ואריה אלדד ,יו"ר סיעת הבית
היהודי זבולון אורלב ,יו"ר סיעת ש"ס אברהם
מיכאלי ,יו"ר האיחוד הלאומי יעקב כץ ,דני
דנון ,אורי אורבך ,ומיכאל בן ארי  -נציגי ארבע
סיעות שונות וכן יו"ר מועצת יש"ע דני דיין
וראשי מועצות מיהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
חברי הכנסת פנו לשר בגין בבקשה לפעול
במסגרת השביעייה כדי שבסיום תקופת
עשרת חודשי ההקפאה,יוסר צו ההקפאה
ותחל בנייה בשטח.חברי הכנסת ציינו כי
בירושלים בפועל ישנה הקפאה מוחלטת
בבנייה בניגוד להצהרות ראש הממשלה
בנושא וכי ישנו חשש שגם יוסר צו ההקפאה
בפועל לא יאושרו מכרזים חדשים ובשטח
תימשך הקפאה מוחלטת .בנוסף העלו ראשי
מועצות טענות קשות בדבר התנהלות שר
הביטחון בכול הנוגע למימוש צו ההקפאה
והמכשולים הנערמים בתחום בניית מבני
חינוך ביהודה ושומרון.
השר בגין התייחס לפתיחת השיחות עם
הפלסטינים" :שיחות הקרבה הם בעצם
שיחות ריחוק,בירושלים דנים על נושא המים
וברמאללה דנים בנושא הגבולות .אין דיווח
והעברת מסרים מצד לצד" .הוא הוסיף כי "יש
חשיבות לעובדה שארה"ב נוכחה לדעת כי
אינה יכולה לכפות על ישראל תנאים מוקדמים
למו"מ כפי שדרשו הפלסטינים".
בנוגע לסיום תקופת ההקפאה אמר
השר בגין כי ":אין מצב שנתניהו מאריך
את ההקפאה .אני לא רואה מצב שראש
הממשלה מכנס את ועדת השרים לביטחון
ומחליט על הארכת ההקפאה אפילו לתקופה
של שלושה חודשים .אנו צופים לחצים
ישע שלנו 8

לקראת סיום התקופה אך צריך להבין כי הכול
מוליך לי"ח בתשרי .זה אירוע בעל משמעות
אסטרטגית ,ביטחונית ולאומית ומכריע עבור
מדינת ישראל".

•

המשנה לראש הממשלה השר
סילבן שלום בסיור באריאל

המשנה לראש הממשלה השר סילבן שלום
סייר השבוע בעיר אריאל ואמר כי ההקפאה
הייתה טעות קשה ויש להיערך לחידוש
הבנייה מיד עם סיומה ב  26 -בספטמבר .הוא
ציין כי יש לאפשר לתושבי נצרים באריאל
לבנות לאלתר עוד לפני תום ההקפאה ,ותקף
במילים קשות את החרם הפלשתיני על
מוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון.
המשנה לראש הממשלה ביקר בעיר
ובמרכז האוניברסיטאי והצהיר כי הוא צריך
להפוך לאוניברסיטה מלאה "אנחנו מחוייבים
להפוך את המקום הזה למקום תוסס שיהיו
בו גם סטודנטים וגם מרכז מחקרי ששמעו
יצא למרחוק" ,אמר שלום.
בהתייחסו לחרם הפלשתיני על תוצרת
ההתנחלויות אמר השר סילבן שלום,
"החרם הפלשתיני הוא שערורייה .מדובר
במרוץ בין סאלאם פאיד לאבו מאזן.
סאלאם פאיד שרוצה להחליף את אבו
מאזן ,פתח בפריימריס כבר לפני שנה והוא
משלם במטבע ישראלי .הוא סרב להיפגש
עם ישראלים ,הדליק מדורות וזרק לשם
מוצרים ישראלים שמיוצרים בהתנחלויות
והקים יחידה מיוחדת במשרדו שעוברת
מסופר אחד לשני וממכולת אחת לשנייה.
ברור שהחרם פוגע בראש ובראשונה
בפלשתינים עצמם שהרי המפעלים
המדוברים מעסיקים  25000פלשתינים
ולרשות הפלשתינית אין יכולת לספק
 25000משרות נוספות .ישראל תצטרך
לקבל החלטה .בימים הקרובים נקיים דיון
רחב ומקיף עם משרד התמ"ת כדי לדון
בדרכים שיש לנקוט כדי לעצור את החרם.
דנים בקנסות על מוצרים פלשתינים ,על
מכסים ובפיצוי המפעלים הישראלים
מהכספים שישראל מעבירה לרש"פ".
השר סילבן שלום נשאל על אודות הקפאת
הבנייה ביהודה ושומרון ואמר ש"ההקפאה
הייתה טעות קשה ואני כמובן התנגדתי
לה .חשבתי אז ואני חושב היום ביתר
שאת שזו הייתה טעות קשה .צריך לזכור
שב 26-בספטמבר תוקף ההקפאה יפוג.
אנחנו צריכים להיערך לחידוש הבנייה .אני
מקיים שיחות עם שרים וחברי כנסת וראשי
רשויות לקראת חידוש הבנייה".
השר שלום מתח ביקורת על התבונה
המדינית שמאחורי ההקפאה" :להחליט על
הקפאה עוד לפני מו"מ ולשאת את נאום בר
אילן עוד לפני מו"מ ,מה נשאר לדון במו"מ?"
השר שלום נועד גם עם תושבי נצרים
שפונו מגוש קטיף לאריאל ואמר שצריך לתת
להם היתר חריג לבנייה מיידית עוד לפני תום
תקופת ההקפאה.

•

המשנה לרה"מ השר יעלון:
"נחדש את הבנייה בתום עשרת
חודשי ההקפאה בקרוב"

"כשם שאפשרנו בנייה שהחלה קודם
להשהיה ,כך נחדש את הבנייה לאחר תום
עשרת חודשי ההקפאה בקרוב"  -כך אמר
בשבוע שעבר המשנה לרה"מ השר משה בוגי
יעלון באירוע לציון תנופת הבנייה ביישוב מעון
שבהר חברון .השר יעלון הוסיף ודיבר על 17
השנים האחרונות מאז הסכם אוסלו בהן יש
האומרים כי ההתיישבות היא מכשול לשלום:
"אנו לא רוצים לשלוט בשכננו ,אך יחד עם
זאת אין לנו כוונה לא לפנות יהודים ,לא לעקור
יהודים ולא להזיז יהודים" ,אמר יעלון לקול
תשואות הקהל מתושבי הר חברון שהגיעו
להשתתף באירוע .ראש מועצת יש"ע דני דיין
אשר נשא דברים בטקס קרא לממשלה למנף
את חידוש הבנייה" :תהפכו את חזון הבנייה
לחזון הציונות .אל תסתתרו ,תעשו זאת בגאווה
גדולה" .השר יעלון הצטרף לראש מועצת הר
חברון צביקי בר חי ולראש מועצת יש"ע דני דיין
לסיור קצר בשכונה החדשה של מעון אשר
בנייתה הולכת ונשלמת בימים אלו.

•

פרס עמינח לחגי הוברמן

העתונאי והסופר חגי הוברמן זכה
בפרס עמינח בקטגוריה של חקר תולדות
ההתיישבות הציונית-דתית עבור ספריו
"שורשים בחולות" על תולדות ההתיישבות
בחבל עזה ו"-כנגד כל הסיכויים" על
התיישבות ביש"ע בין השנים 1967-2007
אשר פרקים מתוכו עובדו ופורסמו במדור
"בראשית ההתיישבות" בעלון 'ישע שלנו'.
הפרס הניתן זו השנה ה 24-ליצירה
ספרותית הציונית-דתית הוענק ביום שני
בתל אביב.

•

עליה לקבר יהושע בן נון וכלב
בן יפונה

אגודת "שכם-אחד" ,המועצה הדתית
שומרון ,המחלקה למקומות הקדושים
בשומרון ומועצה אזורית שומרון מזמינות
את הציבור לרגל פרשת השבוע 'שלח-לך'
לעלייה המסורתית לתמנת חרס בשומרון
למקום מנוחתם כבוד של יהושע בן נון וכלב
בן יפונה זיע"א נעלה ונבוא ביום חמישי
בלילה (ליל שישי) אור לכ''ב סיון התש"ע
לעורר רחמים ולהתפלל אצל עבדי ה' אשר
עמדו בנאמנותם לה' יתברך ולארץ חמדתו
בקריאתם "טובה הארץ מאוד מאוד"" ,עלה
נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה".
בתוכנית:
כניסות מצומת אריאל החל משעה 23:30
ועד .03:00
האירוע בתיאום ואבטחה
ההגעה עד צומת אריאל ברכבים פרטיים.
הכניסה רגלית או ברכבי הסעות מיוחדים.
מקומות מוסדרים לתפילת נשים.
לפרטים נוספים.054-7684258 :
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