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מועצת יש״ע

הרשימה הלבנה
השבוע פירסם האו”ם את ה”רשימה השחורה” ,אותה רשימה של עסקים
ותאגידים מהארץ ומחו”ל ,אשר פועלים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן או שיש
להם סניפים באזור .זהו חלק ממאמצי החרם הבינלאומי וה ,BDS-אשר עובדים
ימים ולילות כדי להכפיש את שמנו בעולם .ברשימה נמצאות חברות מוכרות
יותר ומוכרות פחות ,אבל דבר אחד משותף להן – הן תומכות בכלכלה ,בתעשייה
ובחקלאות ביהודה ,שומרון ,בקעת הירדן ורמת הגולן.
כשרות לציבור ,אנו מפרסמים השבוע את הרשימה של בתי העסק ה”מושחרים”,
לפי האו”ם ,מתורגמת לעברית .אנו קוראים לכולם – תמכו בתוצרת ישראלית ,תמכו
בתוצרת יהודה ,שומרון ובקעת הירדן .עסקים אלו שפועלים לחזק את הכלכלה
באזור ,מביאים קידמה ,פיתוח ושגשוש ,ותורמים לשלום יותר מכל מה שעשה
האו”ם בכל שנות פעילותו.
אזרחי ישראל – חזקו את ‘הרשימה הלבנה’ הזאת ,ואת החברות שפועלות בחבל
הארץ הפורה הזה עם מוצרי איכות .רכשו תוצרת עם ערכים של שלום ופיתוח כלכלי.
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 1עצרת ריבונות כ 3,000-איש השתתפו ביום
חמישי האחרון בעצרת בכיכר פריז בירושלים ,שארגנה
מועצת יש”ע ,תנועת ‘ריבונות עכשיו’ וארגונים נוספים,
בדרישה להחלת הריבונות עוד לפני הבחירות .העצרת
נערכה תחת הסלוגן ‘ריבונות עכשיו’ והשתתפו בה
תומכים רבים מכל רחבי הארץ שבאו לתמוך בהחלת
הריבונות ובחיזוק ההתיישבות .יו’’ר מועצת יש’’ע
וראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחייני אמר בעצרת
כי “אחרי  71שנות עצמאות ו 52-שנות התיישבות,
אנחנו עדיין במאבק קיומי .המשימה לא תמה .אני
רוצה לומר לכולם  -לא ניתן ,נאבק .אנחנו כאן ועכשיו
ולא נוותר .אנו כאן מפני שזאת ארצנו ופה ביתנו.
מפני שכאן נמצא קו ההגנה האסטרטגי שלנו” .ראש
המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן“ :באנו למען
מטרה אחת  -לומר לארצנו האהובה והיחידה הגענו
לכאן למחוק את החרפה של הקו הירוק מהמפה
שלך .אדוני ראש הממשלה ,החזרת אותנו לכיכר
ובאנו לומר לך שכמו שהצלחת להביא אותנו להביא
לריבונות ביהודה ושומרון ,הגיע הזמן לממש את
זה” .בעצרת השתתפו ראשי הרשויות :ישראל גנץ,
שלמה נאמן ,יוסי דגן ,חננאל דורני ,שי אלון ,אליהו
גפני ,הרב הלל הורוביץ ,אליהו ליבמן ונציגי הנוער.
 2לומדים קטיף למעלה מ 600-בתי ספר
ברחבי הארץ לקחו חלק ביום גוש קטיף במערכת
החינוך שהתקיים השבוע .היום ,בהובלת מרכז
מורשת קטיף בניצן ,כלל מערכי שיעור על מפעל
ההתיישבות ,פיתוח החקלאות ,המאבק בגירוש
והצמיחה מחדש .שר החינוך רפי פרץ ,שפונה יחד
עם תלמידיו ומשפחתו מעצמונה השתתף באירוע
מיוחד בגני טל ,במהלכו הגיעו תלמידי תיכון אמי”ת
המר מרחובות לפגוש את המגורשים .שר החינוך

שיתף את התלמידים בתחושות שליוו אותו ואת
המתיישבים לקראת ההתנתקות“ :כואב לומר ,אבל
מדינת ישראל הפנתה לנו עורף .הייתי טייס ואני
מכיר את המחויבות של המדינה כלפי שלוחיה -
אנחנו קיבלנו יחס שונה” .מנהל מרכז קטיף מוכי
בטר אמר“ :זה יום מרגש ועצוב בעבורנו המפונים.
אנחנו  15שנה לאחר ההתנתקות והמשימה להנחיל
את מורשת קטיף לדור הצעיר הופכת מאתגרת יותר
ובעיני חשובה יותר .זוהי המשימה שלקחנו על עצמנו”.
 3נוטעים לזכרם  .1כ 100-חברי צוות נחשון
ממחוז יהודה בבני עקיבא נטעו מאות עצים בחורשה
חדשה שהקימו לזכרה של רינה שנרב הי”ד סמוך
ליישוב נחליאל שבמערב בנימין .בנטיעות לקחו חלק
גם חבריה של רינה לסניף בני עקיבא בלוד בו הייתה
מדריכה והעץ הראשון אף ניטע על ידי אביה של רינה
הי”ד הרב איתן שנרב שנפצע בפיגוע .הנטיעות היו
במסגרת טיולי ט”ו בשבט  -חברי צוות נחשון עבדו
לאורך כל שעות הבוקר בחוות ארץ הצבי בו נמצאת
החורשה ,הקימו גדרות וטרסות ,שיפצו את המקום
וקיימו פעילויות נוספות .בטקס מיוחד הוחלט כי
המעיין הנמצא במקום ייקרא ע”ש של רינה הי”ד וכך
יחובר לציר מעיינות גיבורות התנ”ך שנמצא במקום.
מזכ”ל בני עקיבא יאיר שחל“ :רינה שנרב הי”ד הייתה
הרוח החיה בסניף לוד נצח בו הדריכה .ההנצחה הזו
היא חלק מהמחויבות שלנו להמשיך את דרכה ולבנות
את ארץ ישראל ולהתחבר לאדמתה”.
 4נוטעים לזכרם  .2תנועת “אם תרצו”
קיימה השבוע נטיעות ביישוב נוקדים לזכרו של
קובי בורשטיין ז”ל ,פעיל התנועה ,אשר נהרג בתאונת
דרכים בשנת  .2015בנטיעות השתתפו כ 100-שותלים,

ביניהם ,בני משפחת בורשטיין ,תלמידי המכינה
הקדם צבאית “מגן שאול” בנוקדים ,תלמידים מן
היישוב פעילי “אם תרצו” וסטודנטים סינים לתארים
מתקדמים .מאות השתילים נשתלו בחלקה לזכר אורי
אנסבכר הי”ד .קובי עלה לארץ בשנת  2009כחייל
בודד והתגייס ליחידה קרבית .לאחר מותו ,הוחלט
בתנועה לקיים אירוע נטיעות לזכרו בכל שנה ושנה.
הוריו של קובי ,שעיה וסוזן בורשטיין אמרו באירוע:
“אנחנו ממשיכים פה את מה שקובי התחיל ,את
האהבה למולדת ,לארץ למדינה והגברת הנוכחות
של העם היהודי בארץ ישראל .אנחנו בטוחים שקובי
מסתכל עלינו מלמעלה ורוצה שנמשיך לפעול למען
ארץ ישראל” .טמיר ברעם ,רכזת פרויקטים בתנועת
“אם תרצו” אמרה“ :קובי ז”ל אהב את ארץ ישראל
בכל נימי נפשו ונטיעות לזכרו הן מעשה ההנצחה
הראוי ביותר עבורו”.
 5גרעיני שילה בסמינריון הנהגה של תנועת
הנוער אריאל ,יצאו בנות גרעין לפיד לסיור בשילה
הקדומה בבנימין ,כדי לפגוש את דמותם הפורצת
דרך של אלקנה וחנה .הסיור פתח את היום השני
של הסמינריון ,ופרש בפני הבנות את משימתן
ללכת עם האמת ולפעול למענה ,להוביל אחריהן
את העם ,גם במחיר של חוסר אמונה וייאוש .רכזת
גרעיני עשייה בתנועת אריאל אודיה פלאם ,סיכמה:
“להיות בשילה הקדומה זה להתפלל עבור כל השנה.
להתחבר למקורות שלנו ,שמכוחם אנו יוצאות ,בכל
הכוח והאמת לעשייה משמעותית ומובילה כלפיד”.
קרדיטים :דוברות ישיבות בני עקיבא ,דוברות
בנימין ,דוברות ביה״ס שדה כפר עציון.

