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הרב אברהם בהר"ן חלק א'
חיבת הארץ

שנה חדשה בואדי גן עדן
סיפורו של מקום
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ראש השנה הרי הוא ראש חודש, אך למעשה, אין 
אנו מציינים במאומה בתפילותינו את היותו גם ראש 
חודש! נשאלת השאלה, כשם שיומו הראשון של כל 
חודש הוא ראש חודש, מדוע היום הראשון של תשרי 

לא יהא אף הוא ראש חודש ככל חודשי השנה?
חודשי  בכל  כאשר  מעוררת  נוספת  שאלה 
השנה, כאשר ראש חודש הוא בן שני ימים, יומו 
הקודם,  החודש  של  האחרון  היום  הוא  הראשון 
והחודש מתחיל מב' דראש חודש. לא כן תשרי, 
בראש  הראשון  מיומו  כבר  מתחיל  הזה  החודש 
כבר  הוא  השנה,  ראש  של  השני  והיום  השנה, 
החודשים(,  כבשאר  תשרי  א'  יום  )ולא  תשרי  ב' 

והדבר אומר דרשני.
לכל אלו מצטרפת הקושיה שהחודש היחיד שאין 
יש  תשרי,  הוא  לו,  הקודמת  בשבת  אותו  מברכים 
שהסבירו כי הוא מבורך ועומד בהיותו יו"ט של ראש 
השנה. אך עלינו להבין מדוע דוקא הוא מבורך יותר 

מעין  שקיימת  ניכר  אופן,  בכל  השנה.  חודשי  מיתר 
של  הראשון  היום  היות  את  להסתיר  מכוונת  מגמה 
תשרי כראש חודש. וכדברי המג"א על הפסוק "בכסה 

ליום חגנו" – המתפרש ככיסוי להיותו ראש חודש.
היות  את  להסתיר  עלינו   – מדוע  להבין,  ויש 

ראש השנה גם ראש חודש?
הוא,  השנה  לראש  חודש  ראש  בין  ההבדל 
"החודש   - ישראל  לעם  נתייחד  חודש  שראש 
התפילה  וכלשון  חודשים".  ראש  לכם  הזה 
לעמך  חודשים  "ראשי  השנה  ראש  של  במוסף 
בתחילת  הוא  חודש  ראש  כי  על  וזאת,  נתת". 
קטנה,  עדיין  שהיא  בשעה  הלבנה,  התחדשות 
ומאז  החודש,  אמצע  עד  והולכת  גדלה  והיא 
שוב הולכת וקטנה, וטבעה להתחדש תמיד. כך 
גם טבעם של ישראל "שהם עתידים להתחדש 
בצרות  רבים,  בניסיונות  מלומד  עמנו  כמותה". 
אך  ותקומות,  שואות  ומורדות  עליות  ויסורים, 

על התקופה ראש השנה
הרב יונה מצגר - הרב הראשי לישראל
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מה בין ראש השנה לראש חודש – המשך מעמוד השער
תמיד חוזר הוא לעצמו כדוגמת הלבנה.

דמיוננו ללבנה הוא גם בכך שהיא בבחינת "מקבל", 
המקבלת את אורה מהחמה. כן גם אנו, מקבלים את 
תורתנו מהקב"ה, כי אין אנו עצמאיים, אלא תלויים 

בה' ובוטחים בהנהגתו המוחלטת אותנו.
בשונה מראש חודש, הרי שראש השנה הוא יום 
יעברון לפניך  עולם  באי  "וכל  עולם.  באי  דין לכל 
השנה:  ראש  של  במוסף  וכתפילתנו  מרון".  כבני 
לשלום  ואיזו  לחרב  איזו  יאמר  בו  המדינות  "ועל 
איזו לרעב ואיזו לשובע... מי לא נפקד לפניך בדין".

הטעם העיקרי שראש השנה הוא יום דין כללי 
לכל באי עולם, כי ביום זה נברא האדם הראשון, 
מעשיך  תחילת  היום  "זה  האנושות.  כל  אבי 
יום  שבאותו  הר"ן  וכדברי  ראשון".  ליום  זכרון 
דוקא  השייך  חודש  ראש  את  לפיכך,  נדון.  גם 
כדי  תשרי,  בתחילת  מצניעים  אנו  ישראל,  לעם 
להדגיש שהוא אמנם תחילת החודש, אך עיקרו 

הוא יום דין כללי לכלל אומות העולם, ואינו יום 
השייך רק לישראל כראש חודש רגיל,  שייכותו 
שהראש  חודש  להיות  לו  גרמה  האוניברסאלית 

חודש שלו מכוסה.
ציון  רק  איננו  השנה,  ראש  כי  המסבירים  יש 
לתחילת השנה. כי הוא בעצם ניצב במרכז השנה. שכן, 
החודש הראשון בשנה הוא ניסן, לפיכך אמצע השנה 
מרכז  מעין  מהווה  השנה  ראש  כלומר  תשרי.  הוא 
ו"ראש" לכל השנה. כשם שלכל יצורי תבל יש ראש, 
כך גם לשנה. ומכיון שהראש הניצב על כל גוף, מהווה 
המרכז החיוני לכל יצור. כי באמצעות "הראש" מחליט 
כל נברא על כל תנועה באיברי גופו. כך גם ראש השנה 
שהוא "הראש" של השנה, הוא היום הקובע והמחליט 

על גורלו של כל אדם לקראת השנה כולה.
כי  "סימנים" בראש השנה  אוכלים  אנו  לפיכך 
ראש,  אוכלים  אנו  וביניהם   – מילתא"  "סימנא 
מתוך איחולים ש"נהיה לראש ולא לזנב". לעומת 

זאת ראש חודש נחשב רק להתחלה! ולא "ראש" 
כי מסמל הוא את תחילת החודש.

היום  ימים,  שני  בן  הוא  חודש  כשראש  לכן 
הראשון שייך לחודש הקודם, כי להתחלה יש רק 
יום אחד בלבד, תחילת המולד של הלבנה הגדלה 
אך  החודש.  תחילת  הוא  חודש  וראש  והולכת, 
ראש השנה המשמש לא רק כהתחלה אלא הוא 
חשיבות  לו  יש  השנה.  "כתפי"  שעל  "ראש"  גם 

כ-"ראש" לכל השנה.
כיון שרצו חז"ל לתת לראש השנה את הצביון 
רק  ולא  השנה,  לכל  "ראש"  של  והחשיבות 
כ"תחילת השנה", הצניעו את היותו ראש חודש, 
יום  שהוא  רבים,  בת  בשער  להודיע  כדי  וזאת, 
שיש  האדם  כתפי  שעל  כ"ראש"  וחשוב  גורלי 
כל אדם  גורלו של  נחרץ  בו משמעות רבה שבו 

לקראת השנה הבאה.
"תכלה שנה וקללותיה.
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 שלא יצטרך לבריות...
 )רמב"ם, הלכות מתנות עניים(

התרומה שלכם יכולה לעשות את ההבדל לאלפי משפחות.

הבדל בין הצלחה לכשלון, בין יאוש לתקוה, בין קושי לשמחה.

נותנים תקוה לשנה טובה. נותנים באחריות.

פעמונים ארגון חסד )ע“ר( 58-039-270-2  אורלוב 77 פתח תקווה 49342  טל. 03-9127100  פקס. 03-9127101

מגלים אחריות

תחל שנה וברכותיה".
בפרוס השנה החדשה נאחל למתיישבי יש"ע ולכל 
וחתימה  וכתיבה  ומתוקה,  טובה  שנה  ישראל  בית 

טובה בספר צדיקים לחיים טובים ולשלום   

"תשובת היחיד שואבת את כוחה משאיפת 
המציאות כולה, להיות טובה ומעולה יותר ממה 
שהיא כעת. עוד בטרם בוא החטא, בעומק, כבר 
מוכנה השיבה ממנו, 'התשובה קדמה לעולם'".
)עולת ראיה ב, שמב(
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

משה מאירסדורף

הרב אברהם בהר"ן – חלק א’

להיות מחנך כמו ר' אריה

רב אברהם ה
בהר”ן

נולד
חסד  שערי  בשכונת 
למשפחה  בירושלים 
דלת אמצעים כמרבית מתושבי השכונה. ההורים 
תמיד  לא  אולם  המשפחה  לפרנסת  קשות  עמלו 
הצליחו להביא טרף לבני ביתם. עם כל מצוקתם, 

חינוך ילדיהם היה תמיד בראש מענייהם.
בירושלים  שימש  נחום,  הרב  המשפחה,  אבי 
כ”ראש המנקרים”, האחראי על בדיקת השחיטה 
ספרים  שני  כתב  ואף  והעופות  הבהמות  של 
בנושא – “תורת הניקור” ו”גבולות הראשונים על 
לאמריקה  נסע  פרנסתו  לצורך  הניקור”.  עבודת 
עסקה  מלכה,  רחל  האם,  ספרו.  את  לשווק  כדי 

למחייתם במכירת שמרים.
הרב בהר”ן למד בת”ת “עץ החיים” ושם נזרעו 
והאדם  החינוך  אהבת  של  הראשונים  הזרעים  בו 
סיפר  פעם  זצ”ל.  לוין  אריה  ר’  מרבו  שקיבל  כפי 
גדול  רושם  בו  שהותיר  האירוע  על  בהר”ן  הרב 
מאישיותו של  ר’ אריה לוין: “כרֹוב ילדי ירושלים, 

התחנכתי בתלמוד תורה “עץ חיים” שבלב העיר. 
של  ב’מסעדה’  ארוחה  אוכלים  היינו  בצהריים, 
המוסד; ַּבמצב הכלכלי הקשה דאז, היתה זו לרבים 
מִאתנו הארוחה העיקרית ביום. הקינוח, היה מעדן 
אחד,  יום  מתוק!  פודינג  ימים:  אותם  של  אמיתי 
הזדרזתי לאכול את ְמנת הפודינג שלי, וביקשתי מנה 
ולא  מהר,  ‘נגמרה’  השניה  המנה  גם  לצערי,  נוספת. 
וחישבתי במהירות,  ישבתי  ִקרבי.  כי באה אל  נודע 
שאם אמתין עד שכלם יקבלו ‘סיבוב שני’ של פודינג, 
לא ישאר עוד מן האדום המתוק הזה. ניגשתי אפוא, 
וביקשתי מנה שלישית. אמרה הטבחית: “לא, אתה 

כבר קיבלת פעם שנייה”.
של  הקשה  ההכרעה  עם  להשלים  יכולתי  לא 
ָלך  גם  לי  “גם  וברגע של כעס החלטתי:  הטבחית 
לא יהיה” )מל”א ג, כו( ומבלי לחשוב פעמיים הפכתי 
מהומת- קמה  מיד  פניו!  על  הגדול  הסיר  כל  את 

הפודינג!  כל  את  ושפך  השתגע  הילד  עולמים: 
נלקחתי אחר-כבוד להנהלה, ונאמר לי שלמחרת 
ר’  ה’משגיח’  של  בחדרו  להתייצב  עלי  בבוקר 

אריה לוין. כל אותו הלילה לא ישנתי וחשבתי מה 
נורא  לר’ אריה  כשישאל איך עשיתי דבר  אענה 
‘עברו’ במוחי העונשים שתטיל  כל הלילה  כזה!? 
וְבפיק- בדחילו  נכנסתי  למחרת,  ההנהלה...  עלי 
ברכיים, ַלקיטון הקטן של המשגיח שמּוקם מתחת 
ְלגרם-המדרגות; ר’ אריה הושיב אותי מולו, ופתח 
בשאלה: “אמור לי, האם נכונה השמועה ששמעתי 
בקשר אליך?”. הרכנתי ראשי, ואמרתי בקול נמוך: 
“כן”. "מבין אני אפוא מסיפור זה, שִהנך אוהב מאוד 
בשתי  דבריו  את  אישר  הקטן,  רֹאשי  פודינג?” 
תנועות נמרצות. “אם כך” שלח ר’ אריה ידו הִּצדה 
והרים צלחת אל השולחן, “הנה הבאתי לך פודינג 

– קח ואכול להנאתך”.
שחינוך  להבין  הקטן  ִלבי  התעלה  רגע,  באותו 
אז,  מפודינג...  יותר  הרבה  מתוק  ִהנו  אמיתי, 
ה’,  יזכני  אם  שאיפה:  בי  נצנצה  בחיי,  לראשונה 
אגדל ואהיה מחנך בישראל! מחנך - כמו ר’ אריה”.

בישיבת  ללמוד  החל  בחרות  לגיל  כשהגיע 
חברון שם רכש לו בקיאות גדולה בתורה ובהלכה. 
בתעודת הסמיכה לרבנות שהעניק לו הרב הראשי 
לישראל, הרב יצחק הרצוג ציין כי הוא גדול בתורה.

בתקופת שלטון המנדט הבריטי התגייס לאצ”ל 
ועשה ככל שביכולתו לתרום למאבק. לאחר קום 
בית  ספסלי  את  לחבוש  אברהם  המשיך  המדינה 

המדרש ונודע כבעל כישרון.  
הרב  מאמריקה,  ארצה  הגיע  השנים  באחת 
מלצר,  זלמן  איסר  הרב  של  חתנו  קוטלר,  אהרון 
הוא  הברית.  בארצות  החרדי  העולם  ומגדולי 
הלך  אברהם  ור’  והרצאות,  שיעורים  העביר 

לשמוע את השיעורים.
לא  ורבים  מאד,  גבוהה  ברמה  היו  השיעורים 
כן  ביאר אברהם, את תוכן  הבינו את דבריו.  על 

הדברים לקהל המעוניינים.
אברהם,  ר’  של  בגאונותו  קוטלר  הרב  הבחין 
והציע לו לבוא עמו לישיבתו בליקווד שבניו- ג’רסי. 
היו  ישראל,  בארץ  הישיבות  השנים  באותן 
קטנות ומצומצמות. עיקר עולם התורה, היה עדיין 

בארצות נכר.
שמע ר’ אברהם את ההצעה, וחשב שזו אכן הזדמנות 

להתגדל בתורה, והחליט לסוע לארצות הברית.

בשנת תשט”ו, והוא כבן עשרים, נסע ר’ אברהם 
לאחר  בלקווד.  בישיבה  והתעלה  ולמד  יורק  לניו 
ישיבת  ראש  הוטנר,  יצחק  הרב  על  שמע  זמן, 
המנהיגים  ומחשובי  יורק  בניו  ברלין”  חיים  “הרב 
הוא בדק  ביהדות ארצות הברית.  האורתודוקסים 
לאט  ולאט  לו  מתאימה  שהיא  וראה  הישיבה  את 

עבר ללמוד בה. 
אברהם  ר’  בין  התהוו  וחמים  הדוקים  קשרים 
לרב הוטנר, עד כדי כך, שהוא הפך להיות בן בית 
בביתו של הרב הוטנר . אצלו נבנה עולמו הרוחני.  

שבע שנים למד ר’ אברהם בישיבות בניו יורק. 
את  למכור  לארה”ב  אביו  הגיע  השנים  באחת 
ספריו, ובחופשת בין הזמנים יצאו האב ובנו לנפוש 
בהרי קטסקיל , אזור נופש במדינת ניו-יורק, שרבים 
בהזדמנות  בו.  לנפוש  נוהגים  היהודים,  מתושביה 
זו ניגש אחד הרבנים לר’ נחום ודיבר נכבדות בבנו. 
הוא הציע לשדך את בנו לבתם של משפחת סמסון, 
משפחה חשובה בניו-יורק. אבי המשפחה, היה מורה 
היותו  עם  עברי.  דקדוק  ולימד  הקודש,  למקצועות 

חרדי היה גם ציוני חזק, ודאג שילדיו ילמדו עברית.
הכירו אברהם ומרים, והחליטו להקים בצוותא 
הרב   . לזו  זה  נישאו  תשכ”ב  ובשנת  ביתם,  את 
הרב  של  בישיבתו  שיעור  כמגיד  שימש  אברהם 

הוטנר, ותלמידים רבים היו כרוכים אחריו.
יורק  לניו  בהר"ן  הרב  נקרא  הימים  באחד 
ראש  שחיפש  נריה  צבי  משה  הרב  עם  להיפגש 
פינס,  כפר  אולפנת  האולפנות,  לאם  אולפנה 

שהוקמה בשנת תשכ”א על ידי הרב אליה ששר.
נסע הרב, ונפגש עם הרב נריה.

נריה  כדי  "כשהגיע הרב  צור:  יעקב  הרב  סיפר 
את  עצמו  על  ליטול  בהר"ן  לרב  להציע  לשכנע 
הנהגת האולפנה, בתחילה לא רצה בכך. לא ראה 
עצמו מתאים לחינוך בנות, ולא חשב שזה האתגר 
שלו בחיים. החליטו ביניהם לגשת לרב, אליו היה 
את  עצמו  על  יטול  הוא  אם  שיכריע  והוא  מקורב, 
המשימה. ניגשו לרב, הרב בהר"ן הביע את ספקותיו 
לו  הורה  הרב  אולם  בנות,  כמחנך  תפקידו  לגבי 
לקחת את המשימה. כשעמדו לצאת מהחדר, אמר 
לו הרב “מקומך בגן עדן יהיה בעזרת נשים”. נבהל 
ואמר:  בחיוך  הרגיעו  הרב  אך  הדבר,  לשמע  הרב 
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”מקומך בגן עדן, יהיה בעזרתן של נשים, הנשים הם 
שתבאנה אותך למקומך בגן עדן”.

ואכן, זכויות רבות יש לרב על הקמת בתים של 
לתורה  חינך  אותן  תלמידות  של  ודורות  תורה, 

ולמעשים טובים. 
מראשות   1980 בשנת  פרש  שנה,  כ-15  לאחר 

האולפנה בכפר פינס והקים את האולפנה הנושאת 
בהרצליה  האולפנה  שכנה  בתחילה  שמו.  את 
שנים  כ-10  לאחר  אך  סבא,  בכפר  מכן  ולאחר 
עברה למשכנה הנוכחי בכפר אליהו אשר בגדרה 

)במבנים השייכים לפועלי אגודת ישראל(.  
המשך אי”ה בשבוע הבא

לאחרונה, הוחל בהכנת ספר על הרב. לכל ומכריו 
מוזמנים לשתף בסיפוריהם ובזיכרונותיהם.

בהר"ן,  הרב   – ספר  מכתבים:  לשליחת  כתובת 
שומריה, ד.נ. הנגב 85336   טל- 077-4047177

פקס- 077-4131213 )לציין- ספר - הרב בהר”ן(
baharanse@gmail.com -דואר אלקטרוני
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יקיר  | יצהר   | מנשה  טל   | חרמש   | חיננית   | ברכה  הר   | ברקן   | ברוכין   | מורה  אלון   | איתמר   | אבני חפץ 

זהב  עלי   | עינב   | סלעית   | נופים   | נחמיה  נופי   | שומרון  מעלה   | מגדלים   | דותן  מבוא   | תפוח  כפר 

שקד  | תקוה  שערי   | שומרון  שבי   | ריחן   | רחלים   | רבבה   | נטפים  קרית   | צופים   | פדואל   | אפרים  עץ 

עם הפשרת ההקפאה וחימום מנועי העשייה 
עם התחדשות תנופת הבניה, הפיתוח והשגשוג בישובי המועצה

שלוחה ברכתנו לשנה טובה ומתוקה, לתושבי השומרון ולכל בית ישראל
שנת בניין ויצירה, שנת קרוב לבבות ואהבת חינם 

שנת חינוך, תרבות, ביטחון ועשייה, שנת קוממיות בארצנו
שנה בה יתמלאו משאלות לבכם לטובה

עו”ד גרשון מסיקה
וחברי המועצה האיזורית שומרון

תהא שנת עצמאות אמיתית

לא נשכח   גנים, חומש, כדים, שאנור שנחרבו עד עפר בחודש אב תשס"ה אוגוסט 2005   עוד נשוב!

“עוד
תטעי

כרמים
בהרי

שומרון...”
)ירמיהו ל”א(
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סיפורו של מקום

שחל ל עציון  כפר  של  העליה  יום  רגל 
בכ”ב באלול והשנה החדשה שבפתח 
הואדיות  באחד  השבוע  לטייל  נצא 

היפים שבגוש עציון:
על שם  סג’מה”  “ואדי  זה  נחל  יש המכנים 
המעיין בשם זה הנובע כאן. מתישבי גוש עציון 
מיופיו  קום המדינה, התלהבו  לפני  כאן  שחיו 

וכינוהו: “ואדי גן עדן”. 
איך מגיעים?

נרד  עציון.  לכפר  בכניסה  מתחיל  טיולנו 
בכביש לעמק האלה כ- 50 מ’, עד שנגיע לשיחי 

וביניהם עץ אורן. משם נרד בשביל  אחירותם 
הנחל המתחתר מתחתינו.  אל   תלול מערבה 
אל  אותנו  מוביל  הימני  שבילים:  לפיצול  נגיע 
המכונה  בסלע  חצובה  גדולה  רועים  מערת 
הוא  ז”ל  וינשטוק  דובק”-דב  של  “המערה 
שמצא אותה ובעזרת נערים מגוש עציון שיפץ 
אותה והביא אותה למצבה הנוכחי המקסים. 

אל  במתינות  נעלה  השמאלי  בשביל 
סלעי  בין  הפורץ  שכבה  מעיין  סג’מה:  עין 
האטומה  החוואר  שכבת  לבין  הקשים  הגיר 
איגום  בריכת  אל  נאספים  ומימיו  שמתחתם, 

מלבנית,שם נוכל לטבול ולהתרענן. 
של  וחבריו  דובק  של  להתמדתו  הודות 
המקום  הפך  ז”ל,  ויינשטוק  יצחק  בנו, 
תאנה,  עצי  בו  אמיתית,  חמד  לפינת 
למעיין.  היורד  מדורג  ושביל  פיקניק   פינת 
נמשיך בשביל עוד כ- 100  מ’ ונטפס בשביל 
צר מערבה בין שיחי הסירה הקוצנית אל עצי 
האורן הגבוהים. בתום הליכה קצרה נגיע אל 
מבנה ישן ולידו פינה מוצלת בין האורנים, בה 

ננוח.
יצחק הישן. הבית  כאן היה קיבוץ משואות 

שנה חדשה בואדי גן עדן

מטה "הליכוד ימינה"  halikudyemina@gmail.com  טל. 03-6001100  פקס. 03-7562222 

אתה תנווט, אתה תחליט

אתה מתגייס ליחידה מובחרת, את מתנדבת לכל משימה 
לאומית וחברתית.

אתם מוסרים את נפשכם למען יישוב הארץ. אתם ציונים, 
אתם ערכיים, אתם החלוץ שלפני המחנה.

... ואז זה קורה לכם, שוב ושוב
הבחירות מסתיימות ופתאום אתם הופכים לגורם שולי, זניח. אחרים 
מנהלים את המדינה, אחרים קובעים מי יהיה ראש הממשלה, מי 
עתידכם,  את  קובעים  אחרים  המדיניות.  תהיה  מה  השרים,  יהיו 
קובעים מתי יהיה גירוש או ייבוש, מתי תהיה הקפאה ומתי הריסה.

כיצד לא סופרים  כלות  בעיניים  ואתם? אתם ממשיכים להסתכל 
אתכם. 

את  ולשאול  שיניים  לחרוק  ממשיכים  כלום.  עושים?  אתם  ומה 
בגרון  צועקים  מפגינים,  אתם  לנו?  קורה  זה  לעזאזל  עצמכם-איך 
ניחר שזה ממש לא ייתכן ושוב שואלים את עצמכם בחוסר אונים - 

מה לכל הרוחות קורה פה? התשובה לכך פשוטה:

אתם לא במשחק הנכון!

אתם באמת רוצים להשפיע על השלטון? להיות חלק ממנו? אז 
תפסיקו להתבכיין ותתפקדו לליכוד. זו מפלגת השלטון שדרכה 
עתיד  את  לקבוע  ניתן  הליכוד  באמצעות  רק  להשפיע.  ניתן 

המדינה, את עתידכם.
תראו את נבחרי הליכוד הבאים: דני דנון, ציפי חוטובלי, יריב לוין, 
מצליחים  אבל הם  קטן,  קומץ  הם  אדלשטיין.  יולי  אלקין,  זאב 

להביא לציבור הלאומי הישגים נאים.
אנחנו זקוקים לעוד נבחרי ציבור כאלה

 בואו נתפקד לליכוד ונצבור
כוח פוליטי כדי לקבוע מי יהיו

האנשים החזקים במפלגה, בכנסת 
ובממשלה וכדי שנשפיע על עתידנו.

תקבע!אתה

כתב: ידידיה חפץ
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מהישוב  שנותר  היחיד  השריד  הוא  הבודד 
שהצטרף לכפר עציון בשנת ה’תש”ו, 1945. 

משם נפנה לעבר יער האורנים ממערב, בו 
נגלה רמזים לחיים ששקקו כאן בעבר:

מגורים  מערות  עתיקה,  חרסים,גורן 
מרשימה.  חזית  בעלת  קבורה   ומערת 
אל  עין  נוסף:  מעיין  ליד  אנו  והנה  הלאה  נרד 

חובילה, שקירות סוגרים את מוצא נביעתו.
ידחקו עם פנסיהם  בינינו  והאמיצים  הרזים 
מטרים   20 כ-  הכולל  שאורכה  הנקבה  אל 

ובסופה פיר חצוב מלמעלה. 
 זהירות, סכנה! - אין לרדת או לעלות בפיר. 
בת  אל  המוביל  בשביל  ק”מ  כחצי  נמשיך 
ח’רבת  את  נגלה  הישוב  לשער  עין,וסמוך 

הילאל.
ד”ד דוד עמית שערך במקום חפירת הצלה 
 גילה כאן אחוזה חקלאית מימי הבית השני ובה

 מקווה טהרה גדול וגת מרשימה. 
שנמצאה  שריפה  שכבת 
חורבן  על  מעידה  בחפירות 

המקום בזמן מרד בר כוכבא.
גאולה.  בלא  חורבן  אין  אולם, 
מסביב,  הפורחים  הישובים 
האורן  ,יערות  הפרי  בוסתני 
- מלמדים  וטיפוח הנוף והטבע 
חברון  בהרי  יהודיים  חיים  יש  כי 

גם בימינו.

מוקדש לזכרו היקר של
דב ויינשטוק )דובק( ז”ל

איש גוש עציון וידיד בית ספר שדה 
שלא היה רגיש ממנו לנופי גוש עציון

נפטר ב- ט’ אלול ה’תשס”ז

לדעת את הארץ 
חגיגת קורסים וסיורים בשנת תשע”א לציבור 

הרחב בהדרכת טובי המדריכים
לרשימת הסיורים והפעילויות המלאה:
בית ספר שדה כפר עציון 02-9935133

 www.k-etzion.co.il או באתר
שבת שלום ושנה טובה!   
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אגרת לתושבי
יש"ע וידידיה

א " ע ש ת  - ע  " ש ת
2 0 0 9  - 2 0 1 0 

מועצת יש"ע

w w w . m y e s h a . o r g . i l

מוסף סיכום מיוחד
ע " ש ת ה  נ ש ה ש  א ר
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אגרת לתושבי יש"ע ולידידי מפעל ההתיישבות 

נו עומדים בתקופה של התחדשות. השנה א
החדשה  והשנה  מסתיימת,  הנה  החולפת 
עומדת בפתח. כפי שמוטל עלינו כיחידים מפעם 
נפש  חשבון  לערוך  אלו,  בימים  ובמיוחד  לפעם, 
אישי של מעשינו, נדמה שיש גם לעשות חשבון 
יותר, כציבור, ככלל, לסכם את  נפש לאומי, רחב 
אילו  עם  נעשה,  מה  לפרט   – החולפת  השנה 
אילו  האחרונים,  בחודשים  התמודדנו  אתגרים 
הישגים הצלחנו להשיג, ומנגד – מה נותר לעשות, 
אילו משימות יעברו ללוח השנה החדשה, ועל אילו 
פסגות ויעדים חדשים בכוונתנו להסתער במהלך 

השנה הקרובה.

כי בכל מה שקשור למפעל ההתיישבות  נראה 
לסכם  קשה  לעשות.  מה  עוד  יש  תמיד  ב"ה 
כל  נמשכת  אשר  ענפה,  פעילות  מילים  בכמה 
זאת  בכל  הפסקה.  ללא  המרץ,  במלוא  העת, 
ננסה להציג בפניכם, תושבי יהודה שומרון וחבל 
מדי  ההופכים   – ההתיישבות  מפעל  וידידי  עזה 
 – יום  יום  לחיי  ואידיאל  למעשים,  רעיונות  יום 
החולפת,  בשנה  יש"ע  מועצת  מפעילות  מקצת 
הקרובה.  לשנה  לה  המתוכננות  המשימות   ואת 

חצה  לראשונה 
מספר  השנה 

המתיישבים ביהודה ושומרון את קו ה – 300,000 
מתקרב  הנכון  המספר  ולהערכתנו  ישראלים, 
ממשיכה  המתיישבים  אוכלוסיית  ל-320,000, 
וכן  ירבה  כן  אותו  יענו  "כאשר  בבחינת  לגדול 
והאיומים  ההקפאה  גזירות  למרות  וכך  יפרוץ" 
היישובים  שערי  על  צובאים  רבים  המדיניים, 
ביש"ע.  התיישבות  את  ולחזק  להצטרף  במטרה 
משפחות רבות רוצות להקים בחבלי ארץ אלו את 
ביתן, זוגות צעירים, זוגות צעירים ובהם בני הדור 
להמשיך  מבקשים  להתיישבות,  והשלישי  השני 
ביהודה  ולהתגורר  את מפעל החיים של הוריהם 

ושומרון.

מעט  לא  יש"ע  מועצת  ערכה  החולפת  בשנה 
ומנהל  כיזם  בעבר  ששימש  בנט  נפתלי  שינויים. 
בחברות היי טק וראש לשכתו של בנימין נתניהו 
בין השנים 2008-2006, התמנה למנכ"ל מועצת 
יש"ע,  בנט החליף את פנחס ולרשטיין, ששימש 
בת  כהונה  לאחר  האחרונות,  בשנתיים  בתפקיד 
בנימין.  האזורית מטה  המועצה  כראש  שנים   28
יש"ע,  מועצת  למליאת  ראש  יושב  נבחר  כן  כמו 
על  אמון  מינץ  יהיה  זה  בתפקידו  מינץ.  עדי 
שנוספו  החדשים  הכוחות  של  לעשייה  רתימתם 
למועצת יש"ע בהרחבת שורותיה בהקמת מליאת 

יש"ע המתחדשת. 

אז מה עושים?
תרום למאבקפייסבוקהצטרף!

רוצה לקבל עדכונים 
שוטפים על פעילות 
מועצת יש"ע הכנס 
לאתר מועצת יש"ע 

והרשם.

הצטרף עוד היום 
לקבוצת הפעילות 

הגדולה ביותר 
 בפייסבוק!

 ישראל שלי בכתובת: 
www.myisrael.org.il

 צלצל ותרום עוד היום
  להמשך המאבק

02-6211999

יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי 
לקבלת הסטיקר להדבקה על רכבך  שלח 
את המילה "סטיקר"  לנייד  052-5665052 

נא לציין שם וכתובת מגורים
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סיור כתבים מדיניים

טיול שטח משפחתי עם עורך מעריב יואב צור ומשפחתו

יאיר לפיד

אגרת לתושב מועצת יש"ע

מערך ההסברה מועצת יש"ע

בתחום מ פעילותה  את  השנה  חידשה  יש"ע  ועצת 
למפעל  באשר  הציבורית  והתודעה  ההסברה 
יגאל  מונה  זו  במסגרת  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות 
ועוזר  אסטרטגי  לתכנון  היחידה  מנהל  לשעבר  דילמוני, 
ראש המועצה האזורית  שומרון ומזכיר המועצה המקומית 
קדומים, לתפקיד סמנכ"ל הסברה, אשר יבנה את המערך 

ההסברתי עבור מועצת יש"ע.

 דילמוני מחליף בתפקידו את מי שעמד בראש מנהלת 
ההסברה יהודה ושומרון, יקיר שגב, ויהיה אמון לייצר מגוון 
סיורי  הסברה,  סרטוני  דרך  עומק  הסברת  פעילות  של 
שטח, מצגות, הרצאות, חומרים כתובים, דפי עמדה ועד 
לפאנלים ופגישות עם מעצבי דעת קהל והבאתם לביקור 

ביהודה ושומרון.

האחרונה  בתקופה  ביקרו  ההסברה  מערך  במסגרת 
ביהודה ושומרון כאורחי מועצת יש"ע – העיתונאים אילה 
חסון, יאיר לפיד, ירון לונדון, ניב רסקין, בן-דרור ימיני ורבים 

נוספים וכן סניפי ליכוד מכל רחבי הארץ. 

להביא  מנת  על  הקיטור  במלוא  לפעול  ממשיכים  אנו 
ושומרון כמה שיותר ממעצבי דעת  יהודה  לביקור בחבלי 
ויחד  הרשויות,  כלל  עם  פעולה  בארץ.בשיתוף  הקהל 
במועצות  שנעשית  המבורכת  העומק  סיורי  פעילות  עם 
לסיורים  שהגיעו  המבקרים  רשימת   - עצמאית  בצורה 
בדרך  הוא  המבקרים  על  האפקט  ומתארכת.  הולכת 
לאופי  נחשפים  הם  דיאלוג,  עמם  נוצר  משמעותי.  כלל 
העשייה,  את  שמלווה  השליחות  ולתחושת  המתיישבים 

ועוצמת ההתיישבות מותירה על רבים מהם חותם. 
למדי,  מרשימות  המבקרים  של  התגובות 

ואנו פועלים שהמפגש לא יהיה חד-פעמי 
אלא לשימור הקשר גם בעתיד – בסיורים 

חוזרים, במפגשים נוספים ועוד.

יש"ע  מועצת  הנהלת  אישרה  אותה  הפעולה  תוכנית 
מיועדת להסברת עומק בקרב מעגלי השפעה, תוך בניית 
למעגלי  ושיווקם  והסברתיים  תיירותיים  מוצרים  מערך 
היא  המטרה  קהל.  דעת  מעצבי  בקרב  שונים  השפעה 
"מרכז  את  המהווים  איש  כ-5000  בקרב  לפעול  להתחיל 
העצבים" של מקבלי החלטות, מנהיגות עתידית, ומעצבי 
דעת קהל במעגלים שונים – החל מחברי כנסת, עיתונאים, 
זמרים, אומנים, אנשי עסקים בכירים, אנשי משק וכלכלה, 
יועצים ועוזרים פרלמנטרים, חברי מרכז במפלגות השונות, 
דוברים ואנשי יחסי ציבור, קורס צוערים של משרד החוץ, 
חברי לשכת עורכי הדין, משפטנים, חברי איגוד הרופאים, 
תלמידי  המדינה,  ולמדעי  למשפטים  ומרצים  סטודנטים 

מכינות קדם צבאיות, אנשי מנהיגות צעירה ועוד.

לאחרונה הוספנו פעילויות מעבר לסיורים לימודיים. כך 
למשל, בחודש שעבר ערכנו טיול שטח לעורך הראשי של 
משפחותיהם.  עם  יחד  העיתון  ולבכירי  צור,  יואב  מעריב 
בנימין,  בגבעות  קילומטרים  מספר  שהלכו  לאחר 
צהריים  מארוחת  ונהנו  קלט,  וואדי  בברכות  השתכשכו 
תנ"כית ב'ארץ בראשית' נוצר אצלם חיבור ממשי למקום, 
חזק יותר מבסיור היכרות גרידא. בנינו ארסנל של פעילויות 
ואנו מתאימים  וכו'(  ג'יפים  )סמינרים, סיורי שטח, טיולי 

כל קבוצה לפעילות המתאימה. 

לגעת  שעדיף  הוא  זה  מאמץ  מאחורי  שעומד  הרציונל 
במעט אנשים )מעצבי דעת קהל( בצורה עמוקה, רצינית 

ומתמשכת, מאשר לגעת בהרבה אנשים בצורה שטחית.

במקביל מוקמת בימים אלו מחלקת מחקר אשר תייצר 
ניירות עמדה ומחקרים על שלל נושאים הקשורים ליהודה 
ושומרון, ולאחר מכן יחד עם צוות הסברה מקצועי נהפוך 
למשחקי  ואפילו  לסרטונים,  מידע,  לחוברות  אלו  ניירות 

מחשב חווייתיים.

ירון לונדון
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תכלה שנה וקללותיה". שעות בודדות לאחר המראתו של "
נוספת  מדינית  ועידה  לקראת  לוושינגטון  הממשלה  ראש 
והטרור שוב הרים ראש והוכיח כי דיבורים על ויתורים, מחוות, 
ארבעה  המחבלים.  לארגוני  גבית  רוח  מהווים  הארץ  וחלוקת 
הרוגים בני היישוב בית חגי אשר נורו מהמארב: יצחק וטליה 
ושני  דמם  יקום  ה'   – שינדלר  ואבישי  חיים,  אבן  כוכי  איימס, 
פצועים בפיגוע ירי בין כוכב השחר לרימונים. זמן קצר לאחר 
הפיגוע הרצחני קיימו במועצת יש"ע יחד עם ראשי הרשויות 
התייעצות טלפונית שבסיומה הודיעו: תום תקופת ההקפאה, 
חידוש תנופת הבנייה ביש"ע.  במשך 120 שנות ציונות היישוב 
בארץ תמיד ידע לקום ממכה לתמיכה, והתשובה הציונית היא 
לבנות  הם יורים ואנחנו בונים, כל אחד עושה מה שהוא מאמין 

בו.

לאחר  שעות  כמה 
נרצחי  הלוויות 
בדרום  הירי  פיגוע 
חודשה  חברון  הר 
בעשרות  הבנייה 
הדחפורים  יישובים: 
מנועי  הותנעו, 
ההנדסיים  הכלים 
ותושבים  הודלקו, 
לשטח,  יצאו  רבים 

לסייע ולהתחיל לבנות – כתשובה ציונית הולמת.

התקיימו  ארבע  ובקרית  קדומים  אדם,  חג"י,  בית  ביישובים 
ובפרק  דומיה  בדקת  שנפתחו  הבנייה  תחילת  לציון  טקסים 
נאומים  של  שורה  לאחר  הנרצחים.  נשמת  לעילוי  תהילים 
הדחפורים,  הבאגרים,  המשאיות,  והטרקטורים,  האות  ניתן 
לחפור  הקרקע,  את  להכשיר  החלו  הבטון  ומערבלי 
קהילתי. ולמרכז  ילדים  גן  מגורים,  לבית  יסודות   וליצוק 

דווקא מתוך הכאב והאובדן חשוב לבנות ולצמוח. דרך הבנייה 
וההתחזקות היא הדרך היחידה להכניע את הטרור. 

אבל  הבעל"ט  תשרי  בחודש  רשמית  לפוג  עומדת  הקפאה 
קיים חשש כי הלחץ הערבי והאמריקני להמשך ההקפאה יפגע 
בחזרה לתנופת הבנייה עליה הצהירו ראש הממשלה והשרים 
איננה  סיום ההקפאה  המשמעות של  האחרונים.  בחודשים 
באי-חידוש הצו הפורמאלי אלא באישור מכרזים של מאות 
נתניהו  של  נסיעתו  לקראת  ושומרון.  ביהודה  דיור  יחידות 

ממנו  דרשו  ובו  מכתב  יש"ע  מועצת  ראשי  שיגרו  לוושינגטון 
יבוא  " גם אם אבו מאזן  במפגיע לעמוד בהתחייבותו לפיה: 
עוד שמונה חודשים ויגיד 'שלום עכשיו', נתחיל לבנות כפי 

שהיה קודם".

נתניהו  לחיזוק  חדש  בקמפיין  יש"ע  מועצת  יצאה  במקביל 
ושריו תחת הסיסמה הדו משמעית "בונים על המילה שלכם". 
חזרה  בעד  הממשלה  שרי  מיטב  של  ציטוטים  כלל  הקמפיין 
בעיתונים  ומודעות  חוצות  שלטי  ההקפאה,  תום  עם  לבניה 
נשכחים,  הבלתי  וציטוטיהם  המבטיחים  השרים  צילומי  עם 

יהיה  שהמסר  וכדי 
ברור ומובן חתם את 
הסלוגן  המודעות 
"לא נכנעים. בונים".

הקמפיין  כזכור, 
והמוצלח  הקודם 
מועצת  שהעלתה 
יש"ע לקראת נסיעתו 
לאובמה  נתניהו  של 
 - מילה"  זו  "מילה 

עסק גם הוא באמינותם של שרי הממשלה ובציפיה כי לא יפרו 
אמירתם, וכוון בעיקר ליצור לחץ פנימי בתוך מפלגת השלטון, 
ולווה בשלל רינגטונים, שיחות מוקלטות ועוד עם ציטוטים של 
שנשמעו  לגמגומים  קץ  שם  הקמפיין  ושריו.  הממשלה  ראש 
ערב נסיעת רה"מ לפגישתו עם אובמה, נתן רוח גבית לשרים 
עד  הגיעו  שלו  והריקושטים  ההקפאה,  להמשך  המתנגדים 
בצורה  לנושא  מלהתייחס  הפעם  שנזהרו  הלבן  בית  לאנשי 

פומבית.  

נגד  פעילות  של  ארוכה  לשורה  מצטרף  ההסברה  מסע 
אישורי  השעיית  על  הממשלה  ראש  הכרזת  מאז  ההקפאה 
התכנסה  ההודעה  לאחר  מיד  ושומרון.  ביהודה  חדשים  בנייה 
ישיבת חירום של מועצת יש"ע יחד עם ראשי הרשויות ביהודה 
ושומרון שבה הוחלט על סגירת השערים בפני פקחי אכיפת 
בשערי  המאבק,  בחזית  עמדו  ההתיישבות  מנהיגי  ההקפאה. 
היישובים כנגד כוחות המשטרה והיס"מ, ובמקרים אחדים אף 
כניסת  את  למנוע  הניסיון  במהלך  רשויות  ראשי  והוכו  נעצרו 
הפקחים ואף התאגדו כדי להפר את הצו ביציקת יסודות לבית 
על-ידי  מכן  לאחר  חודשים  מספר  )שנהרסו  באפרת  הכנסת 

המינהל האזרחי(.

 המאבק נגד 
 הקפאת 
הבנייה

בונים על 
המילה שלכם

חידוש הבניה בישוב אדם

אגרת לתושב מועצת יש"ע

במהלך חודשי ההקפאה קיימה מועצת יש"ע מספר עצרות 
תחת  פאריז  בכיכר  המונים  הפגנת  ובהן   – מחאה  ואירועי 
של  שבת  שביתת  ומאהל  ההקפאה",  את  "שוברים  הכותרת 

ראשי הרשויות מול בית ראש הממשלה בירושלים.

רגליים  ועבודת  לובי  יש"ע  במועצת  הפעילו  במקביל 
שינויים  להכניס  מנת  על  השרים  ובקרב  הכנסת  במסדרונות 
בצו ההקפאה, להביא את הממשלה למתן פיצויים על הפגיעה 
כל  ולמנוע  ההתיישבות,  במפעל  הבנייה  בתנופת  הקשה 
אפשרות של הארכת ההקפאה מעבר למועד המתוכנן בחודש 

הקרוב – י"ח בתשרי תשע"א.

כתוצאה מפעילות זו תוקן צו ההקפאה ובשיתוף פעולה יחד 
ולאחר דרך חתחתים  דנון,  ודני  אורי אריאל  עם חברי הכנסת 
והערמת קשיים הועבר לאחרונה התקציב בסך עשרות מיליוני 
התובענות  לועדת  וכן  מההקפאה,  שנפגעו  לרשויות  שקלים 

אזרחים  לפיצוי 
נפגעי  וקבלנים 

ההקפאה.

נושא  את  גם 
בכיתות  המחסור 
לימוד ביו"ש כתוצאה 
הצלחנו  מהקפאה 
להביא לפיתרון לאחר 
מאומצת  פעילות 

בשיתוף עם שר החינוך גדעון סער וצוות משרדו, ועדת החינוך 
של הכנסת בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב, ראשי הרשויות 
ומנהלי מחלקות החינוך אשר עקבו מקרוב ופעלו למען הסדרת 

הנושא.
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בפתיחת שנת העשור לנטישת העיר שכם וקבר יוסף הצדיק - 

נשמיע את הדרישה לחזור לקבר יוסף ולשכם עיר הברית,

לחדש את הנוכחות הצבאית הקבועה בקבר יוסף!

לתקן את חטא המכירה וההתנכרות!

ר ו ב י צ י  ש י א ו ם  י נ ב ר ד  מ ע מ ב

18:00 תפילת ערבית והתכנסות בתוכנית: 

18:30 פתיחת העצרת בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.  

ולסיום הופעה עם הזמר ירמיהו  

מועצה אזורית שומרון          מועצה דתית שומרון          מתנ"ס שומרון          ועד מתיישבי שומרון          שכם אחד          ישיבת 'עוד יוסף חי'

בס"ד

שכם - כי עוד יוסף חי

עצרת 'חוזרים ליוסף'
והתחלת כתיבת ספר-תורה לקבר יוסף הצדיק
ביום חמישי ח' בתשרי )יום נטישת קבר יוסף( תשע"א

 במצפה יוסף, בראש הר גריזים

עשור ולחזור!



אגרת לתושב מועצת יש"ע13 ישע שלנו

במהלך חודשי ההקפאה קיימה מועצת יש"ע מספר עצרות 
תחת  פאריז  בכיכר  המונים  הפגנת  ובהן   – מחאה  ואירועי 
של  שבת  שביתת  ומאהל  ההקפאה",  את  "שוברים  הכותרת 

ראשי הרשויות מול בית ראש הממשלה בירושלים.

רגליים  ועבודת  לובי  יש"ע  במועצת  הפעילו  במקביל 
שינויים  להכניס  מנת  על  השרים  ובקרב  הכנסת  במסדרונות 
בצו ההקפאה, להביא את הממשלה למתן פיצויים על הפגיעה 
כל  ולמנוע  ההתיישבות,  במפעל  הבנייה  בתנופת  הקשה 
אפשרות של הארכת ההקפאה מעבר למועד המתוכנן בחודש 

הקרוב – י"ח בתשרי תשע"א.

כתוצאה מפעילות זו תוקן צו ההקפאה ובשיתוף פעולה יחד 
ולאחר דרך חתחתים  דנון,  ודני  אורי אריאל  עם חברי הכנסת 
והערמת קשיים הועבר לאחרונה התקציב בסך עשרות מיליוני 
התובענות  לועדת  וכן  מההקפאה,  שנפגעו  לרשויות  שקלים 

אזרחים  לפיצוי 
נפגעי  וקבלנים 

ההקפאה.

נושא  את  גם 
בכיתות  המחסור 
לימוד ביו"ש כתוצאה 
הצלחנו  מהקפאה 
להביא לפיתרון לאחר 
מאומצת  פעילות 

בשיתוף עם שר החינוך גדעון סער וצוות משרדו, ועדת החינוך 
של הכנסת בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב, ראשי הרשויות 
ומנהלי מחלקות החינוך אשר עקבו מקרוב ופעלו למען הסדרת 

הנושא.
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בפתיחת שנת העשור לנטישת העיר שכם וקבר יוסף הצדיק - 

נשמיע את הדרישה לחזור לקבר יוסף ולשכם עיר הברית,

לחדש את הנוכחות הצבאית הקבועה בקבר יוסף!

לתקן את חטא המכירה וההתנכרות!

ר ו ב י צ י  ש י א ו ם  י נ ב ר ד  מ ע מ ב

18:00 תפילת ערבית והתכנסות בתוכנית: 

18:30 פתיחת העצרת בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.  

ולסיום הופעה עם הזמר ירמיהו  

מועצה אזורית שומרון          מועצה דתית שומרון          מתנ"ס שומרון          ועד מתיישבי שומרון          שכם אחד          ישיבת 'עוד יוסף חי'

בס"ד

שכם - כי עוד יוסף חי

עצרת 'חוזרים ליוסף'
והתחלת כתיבת ספר-תורה לקבר יוסף הצדיק
ביום חמישי ח' בתשרי )יום נטישת קבר יוסף( תשע"א

 במצפה יוסף, בראש הר גריזים

עשור ולחזור!
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 לחון את שחר מזרחי קורס עריכה ציונית בוויקיפדיה  מאות פוסטים העלו לאתר  הפגנה מול שגרירות טורקיה

גם אנימסרב
ל   רבנות 

 איתי טיראן סרבן שירות בצה"ל
קורא להחרים את העיר אריאל

www.myisrael.org.il

www . m y i s r a e l . o r g . i l

אגרת לתושב מועצת יש"ע

יזם 'ישראל שלי' הולך וצובר תאוצה.  למי שעוד לא מ
לאומית-ציונית המשלבת  תנועה  על  מכיר: מדובר 
אתר  האמיתי.  בעולם  עשייה  עם  באינטרנט  פעילות 
התנועה הוא www.myisrael.org.il. אנא הירשמו לקבל 
עידכונים! מטרת התנועה היא לקדם את העשייה הציונית-

לאומית במדינה. היא אינה ממוקדת דווקא בהתיישבות, 
מעמדה  צה"ל,  חיזוק  כמו  לאומיים  נושאים  במגוון  אלא 
רוח  במדינה,  היהדות  ערכי  חיזוק  בעולם,  ישראל  של 
התמודדות  במדינה,  המשפטיזציה  הפחתת  הלחימה, 
רציונאל  ועוד.  הציונית  המורשת  הכרת  התקשורת,  עם 
המיזם הוא הקמת רשת של פעילים ומתנדבים באמצעות 
ואחיזתנו  הלאומי  המחנה  לחיזוק  לפעילות  האינטרנט 
והרשתות  האינטרנט  באמצעות  בפעולות   – בארץ 
החברתיות וגם בשטח. בתוך פחות מחצי שנה והקבוצה 
מונה כבר למעלה מ 7000 פעילים אשר פועלים להפצת 

ציונות ברשת.  

פעולות  מספר  דיבורים.  לא  עשייה,  הוא  העל  עקרון 
שביצענו: ההפגנה מול שגרירות טורקיה לאחר המשט, 

חלוקת סטיקרים "כולנו שייטת 13", לחץ סביב תערוכת 
על  אזרחים  אלפי  של  החתמה  שנקר,  במכללת  הזוועה 
פעילות  מזרחי,  שחר  השוטר  את  לחון  לנשיא  מכתב 
למען אל"מ איתי וירוב, עידוד רכישת מוצרים ממפעלים 
הפלשתיני,  החרם  איומי  נגד  ושומרון  ביהודה  ומחנויות 
התרבות  היכל  את  החרימו  אשר  האומנים  נגד  עצומה 

באריאל, ועוד.

מרבית הפעילים אינם מגיעים דווקא מתוך ההתיישבות, 
וגם  )בעיקר(  חילוניים  הארץ,  מרכז  תושבי  הינם  אלא 
דתיים. הסתבר לנו שיש רצון עז לעשות, לפעול ולא רק 
לכתוב טוקבקים ולקטר. על צורך זה עונה "ישראל שלי".

לאחרונה אף קיימנו יחד עם 'ישראל שלי' קורס עריכה 
התחלנו  שבו  בעולם,  מסוגו  ראשון   – בוויקיפדיה  ציונית 
להכשיר למעלה ממאה משתתפים שנרשמו לקורס להיות 
עורכים באינציקלופדיה האינטרנטית בעברית ובאנגלית, 

אירוע אשר גם זכה להד ציבורי וסיקור תקשורתי נרחב.

ישראל שלי
פעילות

ת ו נ ו י צ ם  י ש ו ע
עושים ציונותעושים ציונותישראל שלי

www.myisrael.org.il

 בקרו אותנו באתר
  www.myisrael.org.il  

 או בפייסבוק: 
www.facebook.com/myisrael

ישראל שליישראל שלי

 קורס עריכה ציונית בויקיפדיה

עושים ציונותעושים ציונותישראל שלי
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יזם 'ישראל שלי' הולך וצובר תאוצה.  למי שעוד לא מ
לאומית-ציונית המשלבת  תנועה  על  מכיר: מדובר 
אתר  האמיתי.  בעולם  עשייה  עם  באינטרנט  פעילות 
התנועה הוא www.myisrael.org.il. אנא הירשמו לקבל 
עידכונים! מטרת התנועה היא לקדם את העשייה הציונית-

לאומית במדינה. היא אינה ממוקדת דווקא בהתיישבות, 
מעמדה  צה"ל,  חיזוק  כמו  לאומיים  נושאים  במגוון  אלא 
רוח  במדינה,  היהדות  ערכי  חיזוק  בעולם,  ישראל  של 
התמודדות  במדינה,  המשפטיזציה  הפחתת  הלחימה, 
רציונאל  ועוד.  הציונית  המורשת  הכרת  התקשורת,  עם 
המיזם הוא הקמת רשת של פעילים ומתנדבים באמצעות 
ואחיזתנו  הלאומי  המחנה  לחיזוק  לפעילות  האינטרנט 
והרשתות  האינטרנט  באמצעות  בפעולות   – בארץ 
החברתיות וגם בשטח. בתוך פחות מחצי שנה והקבוצה 
מונה כבר למעלה מ 7000 פעילים אשר פועלים להפצת 

ציונות ברשת.  

פעולות  מספר  דיבורים.  לא  עשייה,  הוא  העל  עקרון 
שביצענו: ההפגנה מול שגרירות טורקיה לאחר המשט, 

חלוקת סטיקרים "כולנו שייטת 13", לחץ סביב תערוכת 
על  אזרחים  אלפי  של  החתמה  שנקר,  במכללת  הזוועה 
פעילות  מזרחי,  שחר  השוטר  את  לחון  לנשיא  מכתב 
למען אל"מ איתי וירוב, עידוד רכישת מוצרים ממפעלים 
הפלשתיני,  החרם  איומי  נגד  ושומרון  ביהודה  ומחנויות 
התרבות  היכל  את  החרימו  אשר  האומנים  נגד  עצומה 

באריאל, ועוד.

מרבית הפעילים אינם מגיעים דווקא מתוך ההתיישבות, 
וגם  )בעיקר(  חילוניים  הארץ,  מרכז  תושבי  הינם  אלא 
דתיים. הסתבר לנו שיש רצון עז לעשות, לפעול ולא רק 
לכתוב טוקבקים ולקטר. על צורך זה עונה "ישראל שלי".

לאחרונה אף קיימנו יחד עם 'ישראל שלי' קורס עריכה 
התחלנו  שבו  בעולם,  מסוגו  ראשון   – בוויקיפדיה  ציונית 
להכשיר למעלה ממאה משתתפים שנרשמו לקורס להיות 
עורכים באינציקלופדיה האינטרנטית בעברית ובאנגלית, 

אירוע אשר גם זכה להד ציבורי וסיקור תקשורתי נרחב.

ישראל שלי
פעילות
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אגרת לתושב מועצת יש"ע

ישראל שלי

בכנסת ב ישראל  ארץ  שדולת  הוקמה  החולפת  שנה 
יותר  המהווים  כנסת,  חברי   40  – מ  למעלה  המונה 
משליש מחברי הפרלמנט. בראשות השדולה עומדים יו"ר 
עציון חבר הכנסת  אלדד שבגוש  כפר  ותושב  הקואליציה 
כפר  תושב  אלדד,  אריה  פרופ'  הכנסת  וחבר  אלקין,  זאב 
אדומים. פעילות השדולה במהלך השנה, יחד עם מועצת 
יש"ע, בליווי אנשי מקצוע נשאה פירות והביאה לתוצאות 
מרשימות ביחס לזמן הקצר מאז הקמתה. בין היתר פועלים 
במועצת יש"ע לקיום פגישות כל העת עם חברי הכנסת 
לקראת היציאה מהקפאה, ובדרישה להסדרת מעמדם של 
יישובים המצויים ללא תב"ע בשל סיבות פוליטיות, וכן של 

שכונות ביישובים קיימים בעלות מעמד זהה.

לקראת  השביעיה  שרי  עם  מפגשים  קיימה  השדולה 
וקבר  המכפלה  מערת  להכללת  פעלה  ההקפאה,  תום 
רחל ברשימת אתרי המורשת הלאומיים )ופועלת להכללת 
ביהודה  סיורים  קיימה  זו(,  ברשימה  נוספים  אתרים 
והאתגרים העומדים  ועמדה מקרוב על הצרכים  ושומרון 
יזמה  הפעילות  במסגרת  עוד  ההתיישבות.   מפעל  בפני 
שדולת ארץ ישראל בכנסת בראשותם של ח"כ זאב אלקין 
דליה  ח"כ  קדימה  סיעת  יו"ר  עם  יחד  אלדד  אריה  וח"כ 
וסחורות  נגד הטלת חרם על מוצרים  איציק חוק שיפעל 
מיו"ש. את הצעת החוק הניחו שבעה ראשי סיעות, עשרה 
ראשי וועדות ושבעה מחברי נשיאות הכנסת, הצעה אשר 
קובעת כי המדינה תחרים כספים של הרשות הפלסטינית 
במידה ויימשך החרם הכלכלי על סחורות ומוצרים מיו"ש.   

במועצת  ענפה  פעילות  לאחר   – לאומית  עדיפות 
יש"ע גם במישור הפוליטי וגם במישור המקצועי הצלחנו 
להכליל חלק ניכר מישובי יש"ע במפת העדיפות הלאומית, 

המקנה סיוע והטבות למתיישבים. 

בעקבות   - ביש"ע  רכב  כלי  למיגון  הסיוע  חידוש 
פעילות אינטנסיבית של מועצת יש"ע, מול משרדי האוצר 
והביטחון הוסדר הסיוע למיגון כלי רכב עבור תושבי יש"ע 

שקוצץ לפני מספר חודשים. 

עלון מועצת יש"ע, 'ישע שלנו' – עלון 'ישע שלנו' חגג 
השנה את גיליון המאתיים. העלון מופץ כיום בכ 70,000 
עותקים בכל הארץ, ומהווה אמצעי חשוב להפצת עמדות, 
חדשות יש"ע, ומידע על ההתיישבות. העלון, בעריכתו של 
וקנה לעצמו מקום  הולנדר, הלך  ישי  יש"ע  דובר מועצת 
של כבוד בקרב עלוני השבת ונחשב לעלון יוקרתי ומוערך, 
למערכת  המפרסמים.  בקרב  מעמד  לו  מקנה  שגם  דבר 
על  ומחזקות  אוהדות  רבות  תגובות  שבוע  מדי  זורמים 
המדורים השונים, החל מהחידה לילדים, דרך דבר תורה 
המדור  בישראל,  הרבנים  מחשובי  בעלון  מתארחים  שבו 
"מבט להתיישבות" השופך אור על נקודה חדשה, יישוב, 
יצירה, מפעל, או אישיות הקשורים להתיישבות, ועד למדור 

בבתים  שהפך  ישראל",  גדולי  של  הארץ  "חיבת 
חלק  בישראל  רבים 
משולחן  נפרד  בלתי 

השבת. 

פעילות פוליטית מועצת יש"ע
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אגרת לתושב מועצת יש"ע

 שנה טובה
מועצת יש"ע

בפרוס השנה החדשה, שנת תשע"א, כשנאחל זה לזה גמר חתימה טובה, דעתנו תהיה נתונה לחתימה 
חשובה ביותר לעתיד הלאומי - חתימה טובה על מכרזי הבנייה להמשך התפתחות החיים ביהודה ושומרון. 
ישראל, להרחבת  לביסוס אחיזתנו בארץ  בתפילה לקב"ה שימלא אותנו בכוחות להמשיך במלאכת הקודש 

מפעל ההתיישבות ביש"ע, ולהטמעת חשיבותו בתודעה הציבורית הישראלית.

 "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה" )פרקי אבות(.

 תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה. 
בברכת שנת עשייה, שנת התיישבות, שנת שלום, ושנה טובה 

ומתוקה.  בית מועצת יש"ע.

 דני דיין 
יו"ר מועצת יש"ע
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