ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 19:12
תל אביב 19:28
19:20
חיפה
19:17
חברון
19:18
שכם
19:25
ב"ש

20:29
20:31
20:33
20:28
20:30
20:29

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 204תמוז תש"ע |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה

הרב יעקב גולדמן
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יש " עמדה

הרב יגאל קמינצקי  -רב גוש קטיף תובב"א

בשלטי חוצות ,באתר אינטרנט ,בהודעות
קוליות בטלפון בקולו של ראש הממשלה
והשרים המתחייבים על סיום ההקפאה,
ברינגטונים ,ובפרסומים נוספים עורר
השבוע קמפיין מועצת יש"ע "מילה זו
מילה" הדים נרחבים בציבור הישראלי
בכלל ובמערכת הפוליטית בפרט – כולל
בסביבתו של ראש הממשלה .בתום
פגישת אובמה ונתניהו ,גם לאחר שנשאל
אובמה האם ישראל צריכה להמשיך
בהקפאת הבנייה ,הוא בחר להתחמק ולומר
מול העולם כולו ש"ישנם צעדים נוספים
שאפשר לעשות ."...גם בבית הלבן מבינים
שכאשר מנהיג מתחייב לאומה ,כאשר
ראש ממשלה מצהיר הצהרות מול תומכיו
ובוחריו ולעיני העולם כולו – עליו לעמוד
בכך ,עליו להקפיד שמילה תהיה מילה.

להעצים את הרוח

ח

ורבן גוש קטיף ,ועוד ע"י ממשלת ישראל ,הוא
טרגדיה לא רק אישית ,הוא בראש וראשונה
טרגדיה לאומית בקנה מידה היסטורי .ספק
אם בהיסטוריה העולמית ,ודאי בהיסטוריה היהודית,
ישנו אח ורע לתופעה כזו ,בה מדינה עצמאית הורסת
במו ידיה אל חבלי מולדתה ומסגירתם לידי אויביה תוך
ידיעה ברורה לכל מי שעיניו בראשו ,שדבר זה אך יוליד
שוד שבר ,וכפי שקרה בפועל.
אסור לתת לאירוע זה להישכח .זו הייתה מגמתה
של ממשלת ישראל שלא ייזכר שם גוש קטיף עוד
(ראו לדוגמה את המהירות בה הוסרו שלטי הדרכים
המאזכרים את גוש קטיף) ,כמו כן הרעיון של "יש
פתרון לכל מתיישב" ,כוונתו ומגמתו הייתה לפזר את
המתיישבים לכל רוח ולהעלים את יצירת הפאר הזו
שקראו לה גוש קטיף ,כל זאת כדי שהביזיון הזה ישכח
וכפי שלצערנו קרה לחורבן ימית ,וכדי למנוע את
האפשרות שמעשה נורא זה יזכר לדיראון עולם ,אולם
כעם האמון והמצווה על מצוות הזכירה ,של ניסים
מחד ,כמו יציאת מצרים וכן ניסי המדבר ובראשם "כי
בסוכות הושבתי את בני ישראל" ,וטרגדיות מאידך,

כמו "זכור את אשר עשה לך עמלק"" ,זכור את אשר
עשה ה' אלוקיך למרים" ,כך אנו מצווים מחד ,לזכור
את היצירה המופלאה הזו שנקראת גוש קטיף ואת
התהליכים שיצרו אותה ומאידך לזכור לדורות את
הטרגדיה הקשה הזו של חורבן גוש קטיף שהבאנו
עלינו במו ידינו.
אחת המגמות של הזיכרון היא ,לעמוד על תהליכי
העומק שהובילו לטרגדיה זו .כאשר נתבונן ,נפנים ונבין
אותם ,נוכל מחד ,לשרש את אותן מגמות שהובילו
להרס ולחורבן ,כדי להימנע מהם בעתיד ,ומאידך
ללמוד דווקא מהם ומתוכם ,כיצד ניתן מתוך השבר
והאסון ,לצמח כוחות של בניין ויצירה שיעמדו לנצח.
ידועים דבריו המפורסמים של הרב קוק אגרות
הראיה כרך א קמד"... :והיד הרמה המחומשת בהפקרות
ודרכי הגויים ,באין זכר לקדושת ישראל באמת ,המחפה
את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת בגרגרים של
היסתוריה ושל חבת השפה ,המלבישה את החיים צורה
ישראלית מבחוץ במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי,
העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת ,ולסוף ג"כ
לשנאת ישראל וארץ ישראל ,כאשר כבר נוכחנו ע"פ

» עמוד 2

קריאת מו¢ר
הרב חיים דרוקמן
שליט¢א
להגיע לאירוע
הצהרת אמונים
לירושלים
והר בית מקדשנו

שלטי חוצות במסגרת קמפיין מועצת יש"ע "מילה זו מילה" כנגד המשך הקפאת הבניה ביהודה ושומרון

מילה של מנהיג

» המשך בעמוד 3
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יש"עמדה

הזאת היא חד פעמית והיא זמנית בדיוק כפי
שכתוב בהחלטת הקבינט וכפי שהבהרתי גם
בפורומים סגורים וגם בפורומים פתוחים -
אנחנו נחזור לבנות בתום ההשעייה!" .פעילי
ליכוד רבים שסברו כי אכן הייתה זו הודעה מטעם
ראש הממשלה התקשרו ללשכת נתניהו ולאנשיו
של ראש הממשלה ובירכו אותם על הצעד ועל
ההתחייבות המפורשת .למחרת ביום ראשון
בבוקר – מספר דקות קודם לישיבת הממשלה
היה זה תורם של שרי הממשלה לקבל שיחה
טלפונית מנתניהו ומבני בגין המצהיר" :הקשתי
עליכם חברי ,באותה החלטת ממשלה בת ששת
החודשים ,צר לי ,בי"ח תשרי ,חול המועד סוכות,

מילה של מנהיג

לקראת נסיעתו
של ראש הממשלה
לוושינגטון ולקראת
תקופת
סוף
יצאה
ההקפאה
השבוע
בסוף
שעבר מועצת יש"ע
בקמפיין "מילה זו מילה" אשר בא "להזכיר" לראש
הממשלה ולשרי השביעיה החברים בקבינט את
הצהרותיהם בחודשים האחרונים ,ולהדגיש כי
זו שעת המבחן לעמדות שהציגו ,למילה שנתנו
לציבור הישראלי ,שעת המבחן ליכולתה של
ישראל לעמוד על דעותיה ועל עמדותיה כמדינה
ריבונית ועצמאית .הקמפיין החל בגל גדול של
מודעות ענק בעיתוני סוף השבוע עם תמונות של
חברי הקבינט לצד ציטוטים חד משמעיים של
השרים על סיום ההקפאה בתשרי – ספטמבר -
הקרוב והמשך הבנייה ביהודה ושומרון מיד לאחר
מכן כפי שהיה לפני ההקפאה הזמנית .בהמשך
השבוע לקמפיין הצטרפו שלטי חוצות שנתלו
סביב קריית הממשלה בירושלים ובצירי תנועה
מרכזיים ,באינטרנט ,ובמודעות בשפה האנגלית.
במוצאי השבת שעברה אמש הופתעו קרוב
ל 5000 -חברי מרכז הליכוד ,חברי כנסת וכן אנשי
תקשורת לקבל  SMSהמבשר להם שיקבלו בתוך
דקות עדכון חשוב מראש הממשלה בנימין נתניהו.
לאחר מספר רגעים נוספים צלצלו הטלפונים
בקרב אלפי פעילי ליכוד ומהצד השני נשמע
קולו של בנימין נתניהו על רקע ג'ינגל הליכוד:
"שלום ,מדבר בנימין נתניהו ,אני מבקש להבהיר
שבהחלטה הזו להשעות את הבניה החדשה
ביהודה ושומרון לא התכוונו לעצור את המשך
החיים הסדירים ביהודה ושומרון .ההחלטה

ĥĤďĚĐ Ħĕč
ĖđĜĕēĘ

חג שמחתנו ,יפוג מאליו צו האלוף להשעיית
בניה חדשה ביהודה ושומרון – לא יהיה צו אחר
תחתיו!" .השר בגין עצמו הביע התלהבות רבה
מהקמפיין ומההקלטה הנושאת את קולו וחזר
השבוע בראיונות לתקשורת שוב על דבריו כגד
המשך ההקפאה.
כחלק מקמפיין מקביל שקיימו ועדי המתיישבים
של שומרון ובנימין יחד עם תנועת 'קוממיות' נגד
המשך ההקפאה הציבו אנשי הוועדים מיצג מול
משרד ראש הממשלה בזמן ישיבת הממשלה
השבועית ובו מנוף שעליו נתלתה כרזת-ענק נגד
המשך ההקפאה לצד רמקולים רבי עוצמה בהם
הושמעה הקלטה בה נשמעים ראש הממשלה
עצמו ,והשרים אלי ישי ,בני בגין ואחרים מדגישים
כי ההקפאה היתה זמנית בלבד ולא תימשך יותר.
ביום שני קיבלו עשרות חברי כנסת ומאות
פעילי ליכוד וחברי מרכז למכשירי הסלולרי
שלהם לינק להורדת "רינגטון ביבי" ,רינגטון
לטלפון שבו מתחייב ראש הממשלה בנימין
נתניהו בקולו לסיים את ההקפאה ולשוב
ולבנות ביהודה ושומרון .הרינגטון נפתח בקולו
של נתניהו שאומר "יש לך שיחה" ,ולאחריו
מושמעת התחייבותו לסיום ההקפאה ,לצלילי
מוסיקה קצבית .הרינגטון מסתיים באמירה
של נתניהו" :ועכשיו עונים לטלפון" .בעקבות
המהלכים בקרב שרים וחברי הכנסת של
הליכוד רבים מהם בחרו להתבטא השבוע
שוב בתקיפות ובנחרצות כנגד המשך הקפאת
הבנייה ביש"ע ,והדברים חיזקו את ראש
הממשלה לקראת פגישתו עם הנשיא אובמה
שלא להענות לדרישה כזו  -אם תעלה.
ביום שלישי ערב פגישת אובמה-נתניהו הפיצה
מועצת יש"ע סקר שערך עבורה מכון מאגר מוחות

בראשות הפרופ' יצחק כץ בקרב חברי מרכז הליכוד
שממנו עלה כי רוב מוחץ בקרב חברי מרכז מתנגדים
בצורה חריפה להמשך ההקפאה .רוב הנשאלים
הצהירו כי תמיכה בהמשך ההקפאה תחליש את מי
שיתמוך במהלך ,ורבים שאמרו כי הארכת הקפאת
הבנייה עלולה להביא לפיצול בליכוד.
במטה הקמפיין הוכנו הקלטות של יתר
שרי הממשלה ,אשר יועלו לאתר האינטרנט
המיוחד המלווה את מסע ההסברה בכתובת
 .www.bonim.bizבאתר ניתן למצוא את
ההקלטות של ראש הממשלה והשרים,
תמונות משלטי החוצות ,ניתן להוריד את
רינגטון סיום ההקפאה בקולו של נתניהו ,וכן
ציטוטים ,תמונות ,סרטונים ,ומבט על סיקור
הקמפיין בכלי התקשורת.
לאחר מסיבת העיתונאים של אובמה ונתניהו
ציינו מועצת יש"ע שהנאומים הפומביים של
השניים היו מבוססים על העיקרון ש"מילה זו
מילה" ,שתאריך הוא תאריך ,ושאת ההתחייבות
לחדש את הבנייה יש לקיים .בהנהגת
המתיישבים מצפים עתה מן הממשלה לחדש
כפי שהתחייבה את תנופת הבנייה בכל רחבי
יהודה ושומרון מיד עם תום עשרת חודשי
ההקפאה .אנחנו – כבר נערכים.
המוציא לאור:

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

מכללת אוהלו בקצרין
Ë¯ÂÙÒÂ ÌÈÚ„Ó ¨ÍÂÈÁÏ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÏÎÓ
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שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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מבחן של מנהיגות – המשך מעמוד השער
הנסיון - ,היד הטמאה הזאת תתגבר ,אז אין די באר גודל
האסון."...
הרב בעצמו צפה כבר לפני למעלה ממאה שנה את
התהליכים הכואבים והנוראים שאנו עוברים .הרב כבר
אז הבין שבניין החומר גדול ככל שיהיה ,לא יוכל להחזיק
מעמד ללא הרוח הגדולה ,רוח ישראל סבא שמכוחה
צמח ,פעל ועשה ,עם ישראל לדורותיו.
בטבע ישנו כלל פשוט ,שמאחורי כל מציאות פיזית,
ממשית ,ארצית ,חייב להיות כוח רוחני שמעמיד אותה.
ככל שמציאות זו גדולה יותר ,כך נדרש כוח רוחני פנימי
גדול יותר כדי להעמידה .טול כוח זה ,ומציאות זו נמוגה
ונעלמת" .אין לך צמח שאין כנגדו מלאך שלא אומר
לו גדל" .טול מהאבן את האנרגיה והתנועה הפנימיים
הקיימים בה והיא תעלם .כשהכוח הרוחני המעמיד ,הינו
חיוור ,חסר חוט שדרה ומבוסס על חיצוניות ,על תפאורה,
ועל תוכן שטחי בלבד ,אין בכוחו להחזיק חומר גדול
ורחב מימדים .וככל שהחומר ילך ויגדל והרוח תישאר
קטנה ומצומקת ,היא פחות ופחות תוכל לשאת על גבה
את המשא הרב הזה ,עד שהצמיחה והבניין יובילו באופן
פרדוכסלי לחורבנו ולקריסתו.
אכן ניתן לראות בעליל את התהליך הפרדוכסלי,
אבסורדי הזה ,כיצד מדינת ישראל הולכת ומתפתחת

בחומר :בהיי-טק ובכלכלה ובחקלאות ובתעשייה ועוד,
אך בניגוד למשוואה ההגיונית כביכול הקובעת ,שככל
שנהיה גדולים יותר ומפותחים יותר ,כך נהיה חזקים יותר
ונוכל יותר לעמוד על האינטרסים שלנו ,קורה תהליך
הפוך :ככל שאנו גדלים יותר ,כח העמידה שלנו על
עמדותינו הבסיסיות הולך ונחלש .לא לפני שנים רבות,
מדינת ישראל הייתה לסמל ולמופת של מאבק בלתי
מתפשר בטרור ,כשהיא ניהלה נגדו מלחמת חורמה ,ראו
את אנטבה ,סבנה ,ועוד ,ועד למצב שדווקא מתוך שיא
העוצמה הפכנו למדינה היותר סחיטה ,ששחררה אלפי
מחבלים בניגוד לאינטרסים הביטחוניים שלה ובניגוד
לשכל הישר .ההיגיון אומר כביכול שככל שהניצחון
הצבאי יהיה גדול יותר כך מעמדנו האזורי והמדיני יהיה
חזק ואיתן יותר ,אך ראו זה פלא ,ככל שהניצחון הצבאי
היה גדול יותר ,הכישלון המדיני היה גדול יותר .ראו את
תוצאות מלחמת ששת הימים ויוהכ"פ ועוד.
כשמבינים את התהליך הפנימי הזה ,מבינים שבאופן
דחוף ,אנו חייבים למלא את החומר הרב ואת המדינה
ההולכת ונבנית הולכת ומתפתחת ,ברוח גדולה ואיתנה,
רוח ישראל סבא .חובה עלינו לצקת תוכן פנימי עצום,
לחבר את המדינה ואת כלי השלטון אל השורשים
היהודים אל תורתנו הנצחית ,רק זה יוכל להחזיק ולהעצים

את החומר והמדינה ההולכים ומתפתחים בקצב מדהים
כל כך .זו אמונתו ותקוותו של הרב זצ"ל כמובא בהמשך
לאותה איגרת ..." :אבל בד' בטחתי ,שלא יתן למוט רגלנו,
וכל חרד לדבר ד' ,וכל חפץ בישועת עמו וארץ קדשו,
יעמד על דגלנו ,ונתחיל לייסד בציון פינת יקרת ,ולהחיות
את הישוב החדש ,על בסיס טהרת האמונה ,המחוברת
עם ששון החיים ודרישת משאלותיהם הצודקות ,והי' ד'
עמנו ,לקומם הריסות עמנו לדור דורים".
"עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" ,וכפי שכותב
הגר"א שדווקא מתוך הצרה והיסורים תצמח ישועה
גדולה יותר ואיתנה יותר ממה שהיה .זה תהליך הכרחי.
גם אנו כמאמינים בני מאמינים בטוחים שדווקא מתוך
הצרה והחורבן של גוש קטיף תצמח בע"ה ישועה גדולה
ועצומה ,יותר ממה שהכרנו עד כה .אכן הפעילות של
"ועד מתיישבי גוש קטיף" יחד עם "מרימים את הדגל"
עוסקת בהפחת הרוח ובהרמת הדגל מתוך רצון לצקת
תכנים אחרים ורוח אחרת אל הפרהסיה הישראלית.
"תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרפד יעלה הדס
והיה לה' לשם לאות עולם לא יכרת"( ,ישעיה פרק נה).
"וידעו הגוים אשר ישארו סביבותיכם כי אני ה' בניתי
הנהרסות נטעתי הנשמה אני ידוד דברתי ועשיתי"
(יחזקאל פרק לו).
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יעקב גולדמן

ה

משה מאירסדורף

רב יעקב גולדמן ושימש כרב בתי
הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט
הבריטי ,ופעל באכלוס הרובע המוסלמי
ביהודים לאחר מלחמת ששת הימים.
הרב גולדמן נולד בט' באלול תרס"ו ()1906
בעיר רוצ'סטר ,ניו יורק ,הצעיר בין  12ילדים
של חיים-יהודה וצירל גולדמן ,ילידי פולין
שהיגרו לארצות הברית בשנת  .1886לאחר
לימודים יסודיים ותיכוניים בעיר הולדתו
למד בישיבת רבי יצחק אלחנן ובמקביל
באוניברסיטת ניו-יורק.
בניו יורק הכיר את חנה בלומנטל ,ילידת
ירושלים ונינתו של ר' עזריאל זעליג הויזדורף,
ממייסדי בתי מחסה בעיר העתיקה של
ירושלים במאה הי"ט .חנה ויעקב עלו לארץ
ישראל עם הוריו ולאחר מכן נישאו בתל אביב
בשנת .1927
גולדמן הוסמך כרב בירושלים ושימש
כמזכירו ויד-ימינו של הרב הראשי יצחק
אייזיק הלוי הרצוג .הוא נלווה אל הרב
הרצוג ב"מסע הצלה" עם פרוץ מלחמת
העולם השנייה ,שכלל את הוותיקן,
כשהמגמה היא פגישה עם האפיפיור
פיוס ה ,12-במטרה לרתמו להצלת
יהדות אירופה ,ונסיעה ללונדון לפגישה
עם השגריר הסובייטי מאייסקי ,לבקשו,
כי יפעל אצל ממשלתו לאפשר למאות
בני-תורה ש"נתקעו" ברוסיה להגיע
לנמל ולדיווסטוק ,כדי שמשם יוכלו
להמשיך את דרכם ליפן ,כשכבר בידיהם
אשרות-כניסה לארץ זו .השגריר הבטיח
ומילא את הבטחתו נאמנה.
בשנת  1943התגייס לצבא הבריטי,
ושירת כרב צבאי ביחידות הארץ-
ישראליות ובמסגרת שירותו סייע לניצולי
השואה.
עם שחרורו מהצבא הבריטי בשנת 1946
התמנה כרב בתי-הסוהר ומחנות-המעצר
בארץ ובקניה  -מטעם הוועד הלאומי לכנסת
ישראל .בתפקידו זה הגדיל לעשות לשחרורם
של אסירים ועצירים ,חברי המחתרות ,מהכלא
הבריטי ,ואף הצליח להניא את המפקד הצבאי
הבריטי ,הגנרל אוולין בארקר ,מלאשר
הוצאתם להורג של שמונה עשר חברי הלח"י,
שנדונו למוות בשנת  ,1946לאחר התקפה על
בתי-המלאכה בחיפה.
אור לב' באייר תש"ז ( )1947שהה הרב גולדמן
במחיצתם של מאיר פיינשטיין ומשה ברזני
ועשה עמם את שעותיהם האחרונות בכלא
ירושלים ,וכששירת "אדון עולם" נישאת בפי
שלושתם נפרד מהם סמוך לרגע בו פוצצו עצמם
ברימון יד שהוסתר בתפוז.
שנים מאוחר יותר הקליט את עדותו על גבי
קלטת וכך סיפר" :סרג'נט בריטי עמד בשיחה
(שקיים הרב עם הנידונים)  -הם אמרו ,אנחנו
מבקשים שתודה לסרג'נט ,הוא בחור טוב מאוד.
הוא התייחס אלינו יפה מאוד .אנחנו רוצים שתודה
לו  -מראה על עדינות נפש שלהם על היחס הטוב
 ופנו לסרג'נט ואמרו ,אנחנו רוצים עם הרב לעשןסיגריה אחרונה .הוא ניגש ונתן להם את האש .אני

הרב גולדמן ביקר במחנה בגילגיל שבקניה,
בו נעצרו  251מחברי המחתרות; בבית הסוהר
לנשים בבית לחם בו נאסרו ונעצרו חברות
המחתרות ,בכלא עכו ובכל כלא בו היו עצורים
יהודים .הרב גולדמן נתבקש לבקר במחנות
העקורים בקפריסין ,ולעשות להרגעת הרוחות
של ניצולי השואה שהוגלו לשם .לאחר מכן
התבקש לסייע למוסדות היישוב בהסברה
ציונית בארצות הברית ,בלשון האנגלית ,ופעל
נמרצות לאיסוף כספים במסגרת ה.UJA-
על אחד מהביקורים של עצירות האצ"ל
בכלא הנשים המיוחד בבית לחם כתב הרב
גולדמן במכתב לבנו:
ערב ראש השנה תש"ח ,קיבלתי מבנות
בית-לחם העצורות ,שי ,קופסה מוכספת
ועליה חקוקות המילים" :להרב שלנו ,הרב
יעקב גולדמן "מבנות הישוב שלו".
 המילים האחרונות במרכאות -היה:
כך
שהיה
ומעשה
זמן קצר לפני ראש השנה פנו הורי
הבנות לאישיות ידועה מהמנהיגות
הרשמית בישוב (גולדה מאיר)
בבקשה לפנות לשלטונות ולבקש
את שחרור הבנות .כשסירבה ,אמרו
ההורים" :וכי עצורות בית-לחם אינן
בנות הישוב?" על שאלה זו קיבלו את
התשובה" :הן אינן בנות הישוב שלי"!
התשובה פגעה מאוד בבנות שהשמיעו
באוזני את מחאתן ומרירותן :וכי
מוצאות אנחנו מכלל בני הישוב?
מי כמוני  -רב בתי הסוהר  -ער לסכנה
לבריאות הנפש של אסיר שיש לו טינה
בלב ועל כן אמרתי לבנות" :בנות אל תקחו
ללב דברי האישה שכבודה במקומה
מונח .סוף סוף היא אינה מכירה אתכן ,ורק דעה
קדומה מדברת מתוך גרונה .אבל אני כן מכיר
אתכן ,ואני אומר שאתן בנות הישוב שלי".
שבוע אחרי זה קיבלתי כמתנה הקופסה הנ"ל
עם המילים "מבנות הישוב שלו" במרכאות"...
בשנת  1949התמנה כמנהל מחלקת
הישיבות מטעם הג'וינט ( )JDCבה עשה עד
ליציאתו לגמלאות.
בזמן איכלוסה מחדש של העיר העתיקה,
לאחר מלחמת ששת הימים ,הביא לאכלוסם
של חלק מהבניינים שבבעלות יהודית ברובע
המוסלמי .הוא הרבה להדגיש ,שרובע זה היה
יותר יהודי מהרובע השכן המכונה "יהודי",
ושיש לעשות להחזרת העטרה ליושנה .אחת
מפעולותיו הראשונות הייתה הכנת סקר ומפה
של המבנים היהודיים באזור רחוב חברון (היום
נקרא רחוב מעלה החלדייה) ושאר המקומות
שבין החומות בהם גרו יהודים עד לשנת תרצ"ו.
לאחר מכן דירבן את בעלי הבתים היהודיים
באזור לשקמם וליישבם ביהודים כבעבר.
הרב יעקב גולדמן נפטר בירושלים בי"ד
בתמוז תשמ"ו ( )1986ונטמן בבית הקברות
בהר הזיתים .הניח אחריו בן  -טוביה ,בת -
אסתר ,נכדים ונינים.
על-שמו נקראה כיכר בירושלים בסמוך
למוזיאון אסירי המחתרות.

להחזיר עטרה
ליושנה

בירושלים
העתיקה
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בזמן איכלוסה מחדש של העיר
העתיקה ,לאחר מלחמת ששת
הימים ,הביא לאכלוסם של חלק
מהבניינים שבבעלות יהודית
ברובע המוסלמי .הוא הרבה
להדגיש ,שרובע זה היה יותר
יהודי מהרובע השכן המכונה
"יהודי" ,ושיש לעשות להחזרת
העטרה ליושנה .אחת מפעולותיו
הראשונות הייתה הכנת סקר ומפה
של המבנים היהודיים באזור רחוב
חברון (היום נקרא רחוב מעלה
החלדייה) ושאר המקומות שבין
החומות בהם גרו יהודים עד לשנת
תרצ"ו .לאחר מכן דירבן את בעלי
הבתים היהודיים באזור לשקמם
וליישבם ביהודים כבעבר
חושב שהם רצו את האש לחומר הנפץ .הסרג'נט
מוליך אותי ואני רואה שהוא כולו רועד ואומר
לי באנגלית :אדוני ,תסביר לי איך זה אפשר
שבחורים צעירים כאלה על סף התלייה במצב
רוח מרומם ועוד שרים .אמרתי לו :כך הולך
למוות אדם השלם עם מצפונו."...

•

 שרוב האומה,"ובודאי דוקא בזמן הגלות
 יש לעשות זכר,נתרחקה מאדמת הקדש
,למקדש ודרישה לציון ביותר מבזמן הבית
 וכדתיקן ריב"ז זכר,כשהיתה נטועה בארצה
."למקדש דוקא אחר החורבן
) עמ' קמה,(הראי"ה קוק אגרות ראיה א
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ĘĠđĞĐ ĥĕčė ĘĞ ęĕĚēĤĐ ĤĞĥ ĘđĚ ęĕĜđĚČ ĦĤĐĢĐ ďĚĞĚ – 20:15
ĕĚĘĝđĚĐ (ĥďēĦĚĐ ĕďđĐĕĐ) ĞčđĤĘ ĘĦđėĐĚ Ĥđĕĝ .1 16:30 č ęĕĘĥđĤĕč ęĕĤđĕĝ
ęĕĜĕĜĞĚ ĤđčĕĢ ĕĥĕČđ ęĕģĕďĢ ĕĤčģ ęĕĦĕĒĐ ĤĐč .2

ĦđďĝčđĝĚ ĦđĞĝĐ ĦĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

1-700-70-70-21

Ę“ĕĘģ
ģ
»¯ÇÈ¸
»¯ÇÈ¸ É´½²¯»
É´½²¯» ¾ÇÆ³

Israel Land Fund

ILF

.39 ĘĢČĐ 'ēĤ – ěĎ ĦĚĤ .čģĞĕ ĦĜĕĠ ĘĢĤĐ - ĦđčđēĤ .ĐĕĤĞĐ ĦčēĤ - ĐđģĦ ēĦĠ .ĦĕĒėĤĚ ĐĜēĦ ĕ"Ğ – ĐĕĜĦĜ .ĐĢĞđĚĐ ĦčēĤ - ĘČđĚĥ ĦĞčĎ .(052-3304073 – ĕĥ ęĕĔĤĠĘ) – ĐĠĕē .(054-2555263) ĐĠĕėĐ ďĕĘ – Ğčĥ ĤČč :1-700-707021 ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐč ġĤČĐ ĕčēĤĚ .ęĕčđĥĕč ęĕĔĤĠ - Ğĥĕ ĕčđĥĕ
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הרב קובי בורנשטיין

חמש שנים לעקירה מגוש קטיף
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מחיר הגירוש

מעבר למחיר הכבד הלאומי ,הערכי והביטחוני של
הפקרת גוש קטיף .הרי אנשי גוש קטיף נושאים על
כתפיהם את המחיר האנושי הכואב של החלטת הגירוש.

ועדת החקירה הממלכתית קבעה כי "המדינה כשלה בטיפול במפונים:
 המנגנון הממשלתי אינו פועל בנחישות.
 אין לוחות זמנים מחייבים.
 החלטות וסיכומים לא יורדים לביצוע .
 רק  38%מאתרי הקבע בתהליכי בניה.
 בכשליש מהאתרים עדיין לא החלו עבודות תשתית ראשונות.
 157 משפחות בלבד נכנסו לביתם החדש (כ 9%-ממשפחות גוש קטיף).
 משפחות רבות נקלעו למשבר כלכלי.
 רק כ  28% -מבעלי האדמות החקלאיות חזרו לעבד קרקע חקלאית.
 רק כ  50% -מבעלי העסקים הקטנים בגוש קטיף חזרו לפעילות.
 שיעור האבטלה בקרב אוכלוסיית גוש קטיף הינו כ  20% -כמעט פי  3מהשיעור הארצי.

ומצד שני

אנשי גוש קטיף
ממשיכים
קדימה ומקווים שבעז"ה השנה תהא שנת
המפנה .ח"י ישובים עולים על הקרקע.
מבוסתן הגליל שבצפון ,משכיות בבקעה,
אריאל ביו"ש ,דרך נצר חזני וגני טל שבנחל שורק,
ניצן ובאר גני"ם באזור אשקלון ,ישובי מזרח לכיש
וישובי החלוציות הולכים וקמים מחדש ישובי
הקבע של אנשי גוש קטיף .יש מקומות בהם
הדחפורים כבר מכינים תשתיות ,יש מקומות בהם
כבר מערבלי הבטון יוצקים יסודות חדשים .זהו
פרויקט אדיר-לדחוף ולקדם את כל התהליכים
הבירוקרטים  ,הכלכליים ,והקהילתיים הנדרשים
לתהליך עצום שכזה ואנשי גוש קטיף מתפללים
שיהא להם את הסייעתא דשמייא ואת התמיכה
הציבורית בכדי להצליח להמשיך בדרך הארוכה
לחזור למציאות הנורמאלית.

•

עצרת "י-ה אכסוף" –  5שנים לגירוש

כמידי שנה מתכנסים אנשי גוש קטיף ואוהביו במעבר כיסופים בכדי לבטא את געגועיהם לארץ אהובה .ולומר לנו אנחנו
מתגעגעים ,אנחנו נכספים ,אל תדאגי  -עם ישראל יחזור אליך".
השנה 5 ,שנים מאז הגירוש ,הוזמנו כל ילדי השנתון האחרון שזכו להיוולד בגוש קטיף ועומדים כעת ערב עלייתם לכיתה
א' לבוא לכיסופים ולהפריח את "בלון הגעגוע" .האירוע יתקיים ביום רביעי ג' אב ( )14.7סמוך למחסום כיסופים.
לפרטים נוספים :טל' משרדי הוועד 08-9738000 :אתר ועד מתיישבי גוש קטיףwww.gushkatif.co.il :

קהילת נווה דקלים שבניצן חונכת את המבנה
הקהילתי הראשון בתוך האתר של ישוב הקבע.
ישע שלנו
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האתר ישמש באופן זמני את בית הכנסת בלב
הישוב המתחדש עד בנית כלל מבני הציבור .אנשי

נווה דקלים שבניצן מרגישים שעבר עוד שלב
חשוב מאוד בדרך הארוכה מאתרי הקראווילות
אל חזרה לחיים בישוב נורמאלי ומקווים שבעז"ה
מעבר כלל המשפחות ובנית מבני הציבור יתרחש
קצב זריז יותר בשנים הקרובות.
e

הטרקטור הראשון בבני דקלים .צילום :יחזקאל פרוכט

סיפורו של מקום
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ז¢∏≤ יÆ∞∑Æ±∞ שי
יום שלי
הפנינג משפחתי¨ שיווק ומכירת בתי אמנה

¨שנבנים בישוב¨ מתקן מתנפחים רטוב ויבש
¨יריד מכירות מוצרים ומזון¨ דוכני יצירה
ÆÆÆמעגל מתופפים ועוד

ובשיא הערב מופע מרכזי של כוכבי הילדים

אסי וטוביה
∞µ∑≠∑∑¥µ≤≥¥ ≠∞¨ יעל רכזת קליטה תפוחµ≤≠µ∂∂µππ≥ לפרטים הראל באסל שיווק אמנה
לפ
www.ktapuach.com ≠ובאתר האינטרנט

כפר תפוח ≠ יש מקום לכולם
(đĔ ,čģ ęĕĘĐĦ)

'ŅĜ ýĜāē øĕ ńĤĀ ĠĀ Ğú ĦČþ øđ Đĕ
Ā þĜčĀ Čú ĦČþ ŝĕďþ čĀ Ğú ŅĢĤĀ ĕŊ'"
ü

(Ę"ĐĕĤ) .ĐĤĠĞđ ĐĕĜčČ đĜĜđēĕĥ ďĞ ğĝđėĐ ĦĕĘėĦ ĐĘ ĘČĤĥĕ ĕĜč đĠĝėĕĥė ĐĜčĕĦ ęĜĚČ ęĕĘĥđĤĕ ĕė ĤĚđĘ ĐĢđĤ

CJ:KGC6?
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י
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µ�גוש קטיף יום השנה ה
14.7 יום רביעי ג' אב
עבר כיסופים
נגיע
, ללמשמור אמונים,ע
להתגעג
כיסופים לדור הצעיר
ולהעביר את דגל
.ęĕčđĥĕĐ ĕĎĕĢĜ ĕ"Ğ ęĕ
.ęĦďĘđĐ ęđģĚ ĘČ ęĕĠđĝĕėĐ ĦđČđĥĚ ĦģĘďĐ ĝģĔĐ ĦĘĕēĦ
ĞĎĞĎĦĚ ğĕĔģ ĥđĎ
18:00
.Ĥ

ĕĞĢĐ ĤđďĘ ęĕĠđĝĕėĐ
č ěđĤēČĐ ěđĦĜĥĐ ĕď
ĕĘĕ – "ĕĦďĘđĜ ęĥ"
ĘĎď ĦĤčĞĐ
.ęĕĚđĘĞ-ďĞĝ ĦĚđĢčđ
ĕė
ďĤ
Ě
ďĕ ĦĚđĢč ęĕČčĘ ģĘđē
.ęĕĠđĝĕėĘ ĐĚĎ ĘĦĚ
ĕ Đďĕē čĦ
ğĕĔģ ĥđĎ ĤĞđĜ ĦďĞĢ
ČĢĦ 17:00 ĐĞĥč ė - ğĕĔģ ĥđĎĘ ĖĤďč
.ěđēĔčĐ ĦėĤĞĚ ĤđĥĕČč ĞđĤČĐ (ĐĕēĦ) 054-5684850 :ĐĚĥĤĐ .17:00 ĐĞĥĐĚ ĤčĘĕĝ ĦĚđĢĚ đČĢĕ ęđĘĥĦč ĦđĞĝĐ

ĞđčĥĐ ĖĘĐĚč
đĚĕĕģĦĕ
ĦđĐďĒĐ ĦđĤĢĞ
ġĤČĐ ĕčēĤ Ęėč

ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
– ĘĎďĐ ĦČ ęĕĚĕĤĚ
,www.hadegel.org.il
.052-3003-873 (ĦĜđĕ)

79411  מיקוד450 נ לכיש צפון ת"ד. מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד08�9738000 ' ועד מתיישבי גוש קטיף טלwww.GushKatif.co.il
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חדשותיש"ע

אוהב הארץ ,מצבה משיש איטלקי .לאורך כל
חייו של הרב היה שזור קו תקיף ועקבי אשר
ביטא את יחסו לקדושת ארץ ישראל".
יוצר המצבה סיפר כי "המצבה בנויה
מאבנים שהובאו מארבע ערי הקודש צפת
טבריה חברון וירושלים" .כמו כן ,הוספו למצבה
אבנים שנותצו ממבנה הישיבה בקבר יוסף
בשכם ע"י פורעי הרש"פ .מאות רבות של
אנשים ונוער מהארץ ומחו"ל הגיעו לאתר
הקמת המצבה בחוות גבעות עולם בכדי לזכות
ולקחת חלק סמלי בבניה .עם סיום הפרויקט
הועברה המצבה בשלמותה לירושלים והונחה
במקומה" .מקום הציון המשמש כמקום משכן
נפשו של הרב יהיה מהיום מקום חיבור של
כלל ישראל עם קדושת הרב וקודשת הארץ",

וייקח מאבני
המקום

במלאת  30לפטירתו
של הרב מרדכי אליהו
זצ"ל נערך השבוע
טקס גילוי המצבה על
קברו בהר המנוחות
בירושלים ,מצבה אשר
שנבנתה בעבודה עברית
ב"גבעות עולם" שבישוב
איתמר בשומרון.
הוגה ויוצר המצבה,
האמן אסף קדרון אמר
כי "לא היה מתקבל על
הדעת להקים לרב אליהו,

מוסיף קדרון .לדבריו" ,המצבה המשדרת כולה
הוד קדומים ויופי בראשיתי מאפשרת לבאים
להתחבר ולחוש את שליחות חייו הגדולה של
הרב אשר שימש כחוליה מרכזית בשרשרת
מסירת התורה עתיקת היומין".

•

גוש עציון והסביבה

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן ביקר השבוע יחד עם צוות
משרדו בגוש עציון .הביקור החל באתר ההרודיון המנוהל ע"י
רשות הטבע והגנים שכפוף למשרדו של ארדן .השר נחשף לגילויים
החדשים והתרשם מאוד מהממצאים במקום ,לאחר מכן סייר ביישוב
תקוע וקיים תצפית מאזור היישוב מעלה עמוס בנושא אתר הטמנה
המתעתד להיות מוקם באזור על-ידי הבנק העולמי.
משם נסע למערב הגוש ליקבי גוש עציון שם ישב לישיבת סיכום
שם דנו על נושאי איכות הסביבה ועל נושאי ההקפאה ועתיד הבנייה
ובמיוחד בניית והסדרת מי שפכים גם בזמן ההקפאה ,השר הבטיח
לסייע בעניין מול כל הגורמים הרלוונטיים ובראשם שר הביטחון.
במהלך השבוע הגיע לאזור גם ראש עיריית ירושלים מר ניר
ברקת יחד עם כל ראשי האגפים וראשי המנהלים בעיריית י-ם
שנהנו מיום כיף והשתלמות בגוש עציון ולאחר מכן ישבו לישיבת
עבודה בראייה איזורית של מטרופולין ירושלים ,אותה מקדם ברקת
יחד עם ראש מועצת גוש עציון שאול גולדשטיין.

•

מועצת הביטחון לישראל בבקעת הירדן

מועצת הביטחון לישראל בראשות האלוף במיל .עוזי דיין
קיימה בראשית השבוע צעדת הזדהות בבקעת הירדן ערב
פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארה"ב אובאמה
תחת הכותרת" :הירדן . "We Can
הצועדים קיימו תצפית וזכו לסקירה על בקעת הירדן כמרחב
ביטחוני והתיישבותי חיוני של מדינת ישראל מראש מועצת בקעת
הירדן דויד אלחייאני .הצועדים נפגשו עם חקלאים ושמעו מהם
על מצוקותיהם ,וביקרו במושב נעמה ,בסרטבה ,ובבניין המועצה
האזורית עמק הירדן.
עוזי דיין יו"ר מועצת הביטחון אמר במהלך הסיור" :רק ריבונות
ישראלית מלאה בבקעת הירדן כולו כאזור ביטחוני הנסמך על
הירדן כקו גבול תאפשר מתן ביטחון לאזרחינו".

•

;+4<0<, E02?D9 D?0
בנוף עוצר נשימה על ְספר המדבר ,באווירה כפרית
ופסטורלית בית הארחה סוסיא מזמין אתכם המשפחות
לחופש עשיר הכולל מגוון פעילויות והכל כלול במחיר.

משפחה
 üתוכנית עשירה ומיוחדת  üמשחקיה לילדים  üפעילויות ויצירה
 üחדרים ממוזגים צמודי קרקע  üפעילות שיא ביער יתיר.

אווירה וחוויה

 üמרחבי דשא ושקט פסטורלי  üשיעורים תורניים  üהרצאות
למבוגרים  üבריכה נפרדת  üטיולים מודרכים במרחבי האיזור
 üאוכל משובח בכשרות מהודרת.
 üהופעה של יהורם גאון – הנחה למתארחים

נופש המשפחות יתקיים בכח’ אב – ב’ אלול )(8-12/8
החלה ההרשמה לראש השנה וסוכות
לפרטים  -מרכז סיור ולימוד סוסיא
www.susya.org.il | 02-9963424
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מרכז סיור ולימוד

