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חטא ב על  קוראים  אנו  פרשתנו 
זה  חטא  והמתאווים.  המתאוננים 
פרקים  ארבעה  של  רצף  פותח 
עליו  ישראל שהביאו  עם  בחטאי  העוסקים 
של  ולמותם  המדבר  שנות   40 עונש  את 
כל בני אותו הדור. נבחין כי אין עניין אחר 
מתאווי  המתאוננים,  חטא  בין  שמפסיק 
משה,  על  בדיבורם  ואהרון  מרים  התאווה, 

חטא המרגלים וחטא המעפילים.
"ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה' " – רש"י 
לרצונם  בתירוץ  שמדובר  מדגיש  במקום 
של המתאוננים לפרוש מדרך ה' - אין סיבה 
אמיתית לתלונה, הם לא באמת מתלוננים על 
עניין מהותי שאם תשלים את חסרונו ישובו 
השמחה  והוא  לאדם  הטבעי  הנפשי  למצב 

 – כ-מתאוננים  בחלק.  השמחה  ובכללה 
אנשים שתמיד רע להם, רוגנים ורוטנים גם 
שיצליחו  אלה  אותם  מיוחדת,  סיבה  מבלי 
לראות גם בתוך נסי ה' במדבר עד כמה ה' 

כביכול מענה אותם.
מתוך מצב זה בו אספסוף מחדיר ארס ואוירה 
של "קוטריות", כפיות טובה וחיפוש החיסרון 
התאוו  בקרבו  אשר  "והאספסוף   – והקושי 
מוגדר,  למשהו  תאווה  כאן  אין   – תאווה" 
התאווה,  לעצם  תאווה  אלא  וכיוצ"ב  בשר 
תלונות שלעולם אין אפשרות לספק אותם. 
מתוך מצב זה – "וישובו ויבכו גם בני ישראל 
הדגה  את  זכרנו  בשר.  יאכילנו  מי  ויאמרו 
הקישואים  את  חינם  במצרים  נאכל  אשר 
הבצלים  ואת  החציר  ואת  האבטיחים  ואת 

על הפרשה בהעלותך
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נהדרת  ארץ  הסאטירה  תכנית 
בערוץ 2 שידרה השבוע מערכון 
“עולים”  המתנחלים  שבו 
לבעיית  פתרון  על  לכאורה 
שכונת האולפנה בבית אל: לגייר 
אותם  וליישב  סודנים  אלף   60
בשכונה, כדי למנוע מהממשלה 
לפנות את המקום. “אתה תפנה 
זה  פשיסט?  אתה,  מה  סודנים? 
הרי נורא מה שקורה להם בסודן. 
פרידמן  טל  שואל  לב?”,  לך  אין 
את  קיצונית  מתנחלת  המשחק 
אייל קיציס המנחה. צחוק צחוק, 

ארץ נהדרת עלו פה על משהו.
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אינטרנט רימון - ספק האינטרנט עם טכנולוגיית האבטחה הטובה בעולם

1-800-222-234 לגלישה בטוחה לכל המשפחה:

אינטרנט רימון פיתחה את טכנולוגיית האבטחה הטובה ביותר בעולם 
המעניקה הגנה מתכנים לא ראויים ושיחות פוגעניות ברשת, כדי שתוכלו 
באינטרנט. ומהירה  בטוחה  גלישה  מחוויית  וליהנות  רגועים  להיות 
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התנ”ך  בספר  שזורים  והצדק  המוסר 
בעולם.  היהודים  של  הימים  ובדברי 
רבה  חשיבות  מייחסת  עצמה  התורה 
עבדים,  כלפי  ישראל  עם  של  למחויבותו 
זיכרון  הדגשת  תוך  ונוכרים,  גרים 
יכולים,  אנחנו  במצרים.  הקשה  העבדות 
לצערנו, להוסיף גם את התקופה הנוראה 
בשואה. ואכן, כפי שלא נוהגת אף מדינה 
באופן  מתקשה  ישראל   – בעולם  אחרת 
המסתננים  בעיית  עם  להתמודד  אמיתי 
לרווחה,  פתוחה  הפרצה  את  ומשאירה 
הקושי  מפני  רק  אותה,  שמסכן  באופן 
לקבל את ההחלטה המתבקשת – לגרש 
את המסתננים חזרה לארצם, על נשיהם 

וטפם.
אך נדמה שאותו קושי לקבל כבר הכרעה 
ולבצע אותה בעניין גירוש המסתננים, לא 
אחרת,  לסוגיה  ביחס  עצמו  את  שכפל 
להיקרע  וטף  נשים  גברים  עתידים  שבה 
בעידוד  כחוק,  אליו  נכנסו  אשר  מביתם, 
האולפנה  לשכונת  היחס  הממשלה. 
לשוויון.  מתקרב  אינו  לומר,  יש  ותושביה, 
בעוד עניינם של המסתננים זוכה למסגור 
בתקשורת  ומשפיל  כואב  אישי,  רגשי, 
יבש,  לסיקור  זכתה  האולפנה  פרשת   –

עובדתי, פוליטי, מדיני.
חפשו בגוגל. עשו את ההשוואה בעצמכם. 

אחד  רציני  מאמר  מוצאים  אתכם  נראה 
באתרי החדשות הגדולים, העוסק בעוולה 
האישית שנעשית כלפי התושבים כאשר 
דיון  מתנהל  עוד  המחוזי  המשפט  בבית 
באשר לטענת אותו פלסטיני לבעלות על 
החלקה עליה יושבים הבתים. האם עמד 
נדחתה  כותב על השאלה מדוע  אישזהו 
להצטרף  התושבים  של  בקשתם  בנקל 
את  ולהביע  לבג”ץ  לעתירה  כמשיבים 

כאבם המר בפני בית המשפט?
יתירה מכך, קולות צקצוק נשמעו כאשר 
והעיתונות  הטלוויזיה  למסכי  זרמו 
מצטרפים  השכונה  ילדי  של  תמונות 
השבוע למאהל המחאה ולצעדה הגדולה 
הכנסת  אל  האולפנה  משכונת  שנערכה 
משתמשים  “המתנחלים  בירושלים. 
האג’נדה”.  לקידום  שלהם  בילדים 
מככבים  מסתננים  ילדי  כאשר  האם 
מתראיינים  גירושם,  נגד  בקמפיינים 
המוסרית  לתמיכתה  וזוכים  בתקשורת 
מישהו  פצה  הממשלה,  ראש  רעיית  של 
האם  העניין,  את  העלינו  כבר  ואם  פה? 
אותם מתנגדי השימוש בילדים בהפגנות 
נותנים דעתם על השימוש שעושים מדי 
שונות  בנקודות  ערבים  מתפרעים  שבוע 
ברחבי יהודה ושומרון כמגן אנושי חי מול 

חיילי צה”ל?
ודאי שלא.

על  בדיחה  השבוע  הריצה  נהדרת  ארץ 
אלף   60 תיישבו  המתנחלים.  חשבון 
לגרש  פשיסטי  הרי  זה  בשכונה,  סודנים 
השוואה,  שכשעושים  היא  האמת  אותם. 
לשכונת  מסתננים  להביא  הרעיון 
הממשלה  על  להקשות  כדי  האולפנה 
לא  כבר  מתושביה,  השכונה  את  לפנות 

נשמע כל כך הזוי.

המשך מעמוד השעריש”עמדה

גירוש מפה ומשם

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

מנורת שבע הקנים
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המנורה היא המקור לסמל מדינת ישראל. תופסת 
בהפטרה  וכן  בהעלותך  בפרשת  מרכזי  מקום 
מספר זכריה פרק ד' :  "...ויאמר )ָואַֹמר( ָרִאיִתי ְוִהֵּנה 
ֵנרֶֹתיָה  ְוִׁשְבָעה  ְוֻגָּלּה ַעל-רֹאָׁשּה,  ֻּכָּלּה  ָזָהב  ְמנֹוַרת 
ָעֶליָה... ּוְׁשַנִים ֵזיִתים, ָעֶליָה". השבוע נבקר במנורה 
ישראל.  כנסת  של  הנוכחי  במשכנה  המוצבת 
בשנת 1956 העניק הפרלמנט הבריטי את המנורה 
כמתנה למדינה ישראל הצעירה. המנורה, יצירתו 
של האמן בנו אלקן הינה העתק לתבליט המוצג על 
שער הניצחון של טיטוס, זה המנציח את העברתה 
של המנורה עם שאר אוצרות המקדש לרומא עם 
עיצב  המנורה  של  קניה  שבעת  על  הבית.  חורבן 
מתולדות  מפתח  ואירועי  דמויות  בברונזה  אלקן 
הוסיף  ואף  השבטים,   12 סמלי  את  ישראל,  עם 

המשפט  את 
..." מזכריה: 

ְוֹלא  ְבַחִיל,  ֹלא 
ִאם- ְבכַֹח-ִּכי 

ָאַמר  ְּברּוִחי, 
ְצָבאֹות."  ה' 
ה  ת ב צ ה
המנורה  של 
באופן  ביטאה 
את  סמלי 
העם  תקומת 
ה  ת ב ש ה ו
הריבונות  של 
כפי  היהודית 

בשירו:  סקולסקי  שלמה  המשורר  זאת  שמבטא 
שהארת  את  זו  קנייך,  אור  שבעת  על  "...היכרנוך 
ידליק  בך  ַשְמָנם  עלי-זית,  בזרי  ֲעַטרנוך  במקדש 
לעם  המנורה  מאירה  היום,  כמו  אז,  חדש".  אור 

היהודי, ומהווה תזכורת למורשת העם מדור לדור.
גן  בחניון  הרכב  את  להחנות  יש  הגעה:  דרך 
של  הפנימי  לכביש  רגלית  ולהיכנס  הוורדים 
מעל  לכנסת  ממול  ממוקמת  המנורה  הכנסת. 

הכניסה הראשית. 

טיולים קרובים בבית הספר שדה כפר עציון
יום רביעי, כ"ג בסיוון )13/6( 

גוש עציון – ההתיישבות והמערכה - סיור איכות 
עם אוטובוס )יציאה מירושלים(, סיור בהדרכת 

אריה רוטנברג.
יום שישי, כ"ה בסיוון )15/6( 

סיור במאגר זוהר ובשדות חבל לכיש - טיול לחובבי 
בוטניקה ברכבים פרטיים, בהדרכת ד"ר עוז גולן. 

אוטובוס  טיול   - המדבר  בספר  מבצר   - ארמון 
בשיתוף עם 'ארץ נהדרת' )יציאה מת"א(

משפחות  טיולי   - דולב  בנחל  וטבע  חורש 
ברכבים פרטיים.

+
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כבר  לקבל  קושי  שאותו  נדמה 
בעניין  אותה  ולבצע  הכרעה 
גירוש המסתננים, לא שכפל את 
עצמו ביחס לסוגיה אחרת, שבה 
עתידים גברים נשים וטף להיקרע 
כחוק,  אליו  נכנסו  אשר  מביתם, 
בעידוד הממשלה. היחס לשכונת 
האולפנה ותושביה, יש לומר, אינו 
מתקרב לשוויון. בעוד עניינם של 
רגשי,  למסגור  זוכה  המסתננים 
בתקשורת  ומשפיל  כואב  אישי, 
– פרשת האולפנה זכתה לסיקור 

יבש, עובדתי, פוליטי, מדיני.
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ואת השומים" – האווירה הזו מדבקת. קבוצות 
איכותיות שלמות יכולות להיהרס ללא תקנה 
מהן  ומוציאים  בקרבן  הנמצאים  בודדים  ע"י 

את העין הטובה ואת שמחת החיים.
גם בחומש שמות בפרשת בשלח מעט לאחר 
צאת בני ישראל ממצרים הופיעה תלונה על 
ישראל:  בני  אליהם  "ויאמרו   – במזון  חוסר 
מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים, בשבתנו 
כי  לשובע,  לחם  באכלנו  הבשר  סיר  על 
הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את 
כל הקהל הזה ברעב" – אולם מה רב ההבדל: 
שהוא  מ"העם"  מתחילה  התלונה  בפרשתנו 
ורק  לאספסוף  עוברת  וממנו  לרשעים  כינוי 
לבסוף גם בני ישראל נדבקים בעניין. לעומת 
זאת, בפרשת בשלח התלונה מתחילה מבני 
ישראל. בפרשתנו אין בעיה של רעב, "ועתה 

עינינו",  המן  אל  בלתי  כל  אין  יבשה  נפשנו 
חוסר  הוא  בפרשתנו  העם  את  מה שמטריד 
הגיוון בתפריט. בפרשת בשלח, לעומת זאת, 
רעב.  מול  שובע  של  הביטויים  מודגשים 
שתי  בין  בתכלית  שונה  ה'  תגובת  ממילא 
במן.  העם  זוכה  בשלח  בפרשת  הפרשיות. 
הרואים  הורים  של  תלונות  להבין  ניתן  אכן 
העונש  מופיע  בפרשתנו  ילדיהם.  ברעבון 
התאווה  את  הממחיש  התאווה  קברות  של 
שאין לה גבול. התורה מדגישה גם את חוסר 
הצידוק בתלונות על הגיוון בתפריט והחוסר 
במאכלים מסוימים בשבח הרב המופיע על 
המן שאפשר גיוון גדול בדרך אכילתו, צורת 

הגשתו ובטעמו.
מה מביא למצב שעם שלם נמצא בתוך אוירה 
של תלונות סרק ובכיות חינם? "וישמע משה 

את העם בכה למשפחותיו איש לפתח אוהלו" 
העגל  חטא  שבעקבות  כך  על  עמדו  חז"ל   –
העבודה הרוחנית נלקחה מבכורי עם ישראל 
יורד  הרוחני  וכשהמתח  ללווים  ונמסרה 
מיד  מים  בו  ואין  ריק  וכשהבור  ישראל  בעם 
נחשים ועקרבים נכנסים בו. כך ניתן להסביר 
מדוע בשיא עניין התלונה בפרשתנו מתמנית 
סנהדרין  זקנים,   70 בת  סנהדרין  לראשונה 
המייצגת את כל עם ישראל בצורה שווה. את 
תלמידו  יהושע  את  המרגיע  דבריו של משה 
כלפי אלדד ומידד שלא היו חלק מהסנהדרין 
התנבאו  זאת  ובכל  דבר  של  בסופו  עצמם 
רוחו  ה'  יתן  כי  נביאים  ה'  יתן כל עם  "ומי   –

עליהם" – ניתן להבין בהקשר הזה.
נזכה בעז"ה להתבונן בנפלאותיו ובחסדיו של 

הקב"ה הנעשים עמנו כל יום וכל שעה.

על הפרשה בהעלותךכ-מתאוננים
המשך מעמוד השער
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סיפורי ארץ ישראל
פרצה קוראת למחבל

על ה ממוקם  היה  דרום  כפר  יישוב 
לרפיח.  מעזה  המרכזי  התנועה  ציר 
 400 בן  הישוב,  את  שהקיפה  בגדר 
שמפקדי  גדולה  פרצה  הייתה  התושבים, 
צה”ל לא היו יכולים לסגרה. ומפני מה הגדר 

פתוחה?
לא בגלל רשלנות חלילה. המפקדים שחלשו 
כדי להציל  על הגזרה רצו לסגור את הגדר 
עליהם.  אסר  המשפט  בית  אך  נפשות, 
רכושם של  על  רחמיהם  את  גילו  השופטים 
על  ולרחם  להגן  משביקשו  יותר  המחבלים 
חיי היהודים ועל כן הורו לצה”ל שלא להקים 
כפר  ילדי  לבין  הרוצחים  בין  שתחצוץ  גדר 

דרום.
זו כמובן לא הייתה הפעם היחידה ששופטים 
הפעילו שיקול דעת פגום, שסיכן חיי יהודים. 
גם בציר כיסופים הם אסרו להרוס בית ממנו 
של  כלי-רכב  לעבר  פעמים  וכמה  כמה  ירו 
הרוצחים  יצאו  שממנו  בית  אותו   – יהודים 
השם  ובנותיה,  חתואל  טלי  של  הארורים 
יקום דמן. אבל סיפורנו אינו נסוב על דרכם 
דרכיו  על  אלא  שופטים,  של  הקלוקלת 

המופלאות והנסתרות של הקב”ה.
עזה  ברצועת  הערבים  התחכמו  אחת,  פעם 
תמים  טרקטור  דרום  לכפר  סמוך  והעמידו 
למראה שהיה למעשה מצופה בלוחות פלדה 
יירו לעברו,  ממוגנות, כך שגם אם החיילים 
של  בכף  נסיעתו.  את  לעצור  יוכלו  לא  הם 
הטרקטור הם הניחו כמות עצומה של חומרי 
את  החיילים  ראו  אחד  בוקר  עזים.  נפץ 
בנסיעה מטורפת  הטרקטור מנסה להתפרץ 
נשקם  את  כיוונו  הם  מיד  דרום.  כפר  לתוך 
כל  הדוהר.  הטרקטור  לעבר  לירות  והחלו 
חומרי הנפץ שהיו בתוך הכף התפוצצו וכל 
ירדו  הטרקטור  יושבי  הארורים  הרוצחים 

בסערת אש לשאול.
אין ספור פעמים הצליח הצבא לעצור ברגע 
סמוך  שהגיעה  מחבלים  של  חוליה  האחרון 
לגדר היישוב. וכל פעם מחדש תחושת הנס 
שהתרחש.  על  הדיווחים  את  ליוותה  הגדול 
פעם עצרו תשעה מחבלים עם מטעני חבלה, 
פעם היו שבעה עם נשק כבד ומטולים, פעם 
תפסו שלושה מחבלים שזחלו לעבר העמדה 
הצבאית, פעם איתרו מנהרה באורך קילומטר 
שהייתה קרובה מאוד למחנה הצבאי. כמעט 
ואומר  היה עולה אחד התושבים  בכל שבת 
“מזמור לתודה” בציבור על הנס שנעשה לו 
באותו שבוע. לעתים, היו עושים גם מסיבת 
הודיה, לחלוק עם הציבור את השבח לה’ על 

נסיו המופלאים.
אך אין ספק שאחד המקרים יוצאי הדופן הוא 

המקרה הבא:
פעם אחת ניסו המחבלים להיכנס ליישוב עם 
הפלסטינית.  הרשות  של  ממוגן  פאג’רו  ג’יפ 
של  גדולה  בכמות  הג’יפ  את  הטעינו  הם 
חומרי נפץ, מקלעים וחומרי משחית אחרים 
וניסו לפרוץ דרך הפרצה לבין בתי היישוב, 
מסתובבים  היו  והמבוגרים  שהילדים  מקום 
כי מול הפרצה  ידעו  שם באופן חופשי. הם 
בגדר ישנה עמדה של חיילי צה”ל שמאוישת 

יומם ולילה מפני הסכנה והתחכמו למגן את 
הג’יפ בלוחות עבים של פלדה. לוחות כל כך 
עבים שאפילו המקלע הכבד שמוצב בעמדה 

לא יוכל לחדור מבעד לשריונות.
החיילים שהיו מוצבים בעמדה החלו להפעיל 
הפורץ.  הג’יפ  על  הכבדים  המקלעים  את 
לתדהמתם הם ראו שהקליעים שהם ממטירים 
לעשרות אינם חודרים מבעד לשריון העבה 
לתוך  לנסוע  ממשיך  והוא  הג’יפ,  על  שהיה 

היישוב כשהוא יורק אש לכל כיוון.
כאב  מרוב  נפשם  את  ידעו  לא  החיילים 
ומתרחש  הולך  נורא  פיגוע  איך  ראו  כשהם 
מול עיניהם בלי יכולת לעצור אותו. כל כלי 
לעצור  מסוגלים  היו  לא  שברשותם  הנשק 
את הכלי הרצחני הזה, ועד שהם יביאו טנק 

וכלים כבדים עלול להתרחש אסון נורא. 
מאין יבוא עזרי?

“עזרי מעם ה’ עשה שמים וארץ”.
החיילים שראו את הג’יפ דוהר לתוך היישוב 
ראו לפתע כי הוא נעצר ללא כל סיבה נראית 
לעין. הם שמו נפשם בכפם והתקדמו לעברו 
ברכביהם המשוריינים, וראו בחוש את מעשה 

השם הנורא.

דרכו של הקב”ה שהוא מקדים רפואה למכה. 
מרגמה  פצצות  הערבים  ירו  לכן  קודם  יום 
בצינור  פגע  היישוב. אחד הפגזים  רבות על 
אחד  אף  השם  וברוך  החממות.  של  המים 
למחרת  זה  שהיה  כיוון  נפגע  לא  מהיישוב 
ליל הושענא רבה והגברים שלמדו כל הלילה 
לא עבדו בחממות. אך מאותה הסיבה הם גם 
לא ראו את הפגיעה והצינור המשיך לטפטף 

ולטפטף עד שהציף את כל האזור.
שקוע  היה  הערבים  המחבלים  של  הג’יפ 
מההפגזה  כתוצאה  שנוצר  בוץ  אותו  בבוץ, 
ערב קודם לכן. כעת צפו החיילים במחבלים 
לא  לשווא.  אך  לחלצו,  דרך  בכל  מנסים 
קדימה ולא אחורה, רק שקוע בבוץ. היה זה 
רק עניין של זמן עד שכל המחבלים התקועים 

בבוץ יחוסלו אחד אחד.
מפקד  סוף  סוף  החליט  שלמחרת,  ביום 
על  ולהורות  אומץ  לאזור  באזור  צה”ל 
שאין  החליט  הוא  הרצחנית.  הפרצה  סגירת 
ובוודאי שלא על שופטים  סומכים על הנס, 
שחיי ילדים יהודים היו יקרים בעיניהם פחות 
את  לעבד  נפש  עלובי  רוצחים  של  מזכותם 

אדמתם.
מתוך “על הניסים – סיפורי גוש קטיף” בהוצאת 

ספריית נצרים.

החיילים שהיו מוצבים 
בעמדה החלו להפעיל 
את המקלעים 
הכבדים על הג’יפ 
הפורץ. לתדהמתם הם 
ראו שהקליעים שהם 
ממטירים לעשרות 
אינם חודרים מבעד 
לשריון העבה שהיה 
על הג’יפ, והוא 
ממשיך לנסוע לתוך 
היישוב כשהוא יורק 
אש לכל כיוון.

MathKnight at he.wikipedia :צילום
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ישנו ישוב בשם להבות חביבה ובניינים של המשק עומדים על 
אדמתו של ערבי הנמצא עכשיו בארץ. הוא תובע את האדמה ואין 

ספק שצריכים לפצותו, אולם אין גם ספק שאי אפשר להרוס את 
הבניינים, ובדין, בצדק ובחוק אין חברי להבות חביבה רוצים 

לעזוב את האדמה".
)ראש הממשלה לוי אשכול )אז שר האוצר( מתוך "דבר" 5.1.54(

אחוריתמראה

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרים צחי, זאב רוטקוף והמרכז האוניברסיטאי אריאל 
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
ת ו ע ד ו מ ה ן  כ ו ת ל ת  י א ר ח א ת  כ ר ע מ ה ן  י א

אורך המסלול  ¥≠∂ ק“מ  

התכנסות בנקודת היציאה ≠ ככר היישוב יקיר  ±∞∫∞∞
©חניה לרכבים פרטיים ביישוב יקיר®  

יציאה לצעדה   ±∞∫≥∞
לאורך המסלול∫ שחקני רחוב¨ נקודות הדרכה והפעלות  

עצרת סיום ברבבה  ±≥∫∞∞

מנחה∫ ד“ר אבשלום קור  
בתוכנית האמנותית∫   

עידן עמדי אהרן רזאל   
מקהלת פרחי ירושלים  

הכניסה חופשית ˇ הצעדה בתאום כוחות הביטחון ˇ יש להצטייד בכובע¨ מים¨ ונעלי הליכה

”בארץ ישראל¨ צריך ללכת יחפים
≠ כי בכל הארץ¨ כשאתה מטייל
אתה דורך על פסוקים“
מדברי רחבעם זאבי ז“ל

בס“ד

צעדת
השומרון

י ב א ז ם  ע ב ח ר ר  ש ה ש  “ ע

±≥Æ∂ ¨יום רביעי כ“ג בסיוון תשע“ב

www.tourshomron.org.il
1-700-700-106

המועצה האזורית שומרון משרד ראש הממשלה
המועצה הציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי

נצעד יחד ≠ ילדים והורים¨ אזרחים 
וחיילים¨ מהחלק  העליון של שמורת 
Àה ©שבין נחלת אפרים למנשה®  נ Àנחל ק
עד ליישוב רבבה¨ דרך נופי החקלאות¨ 
התנ“ך¨ המורשת וההסטוריה
של מערב השומרון

לפרטים∫

µ∞∂∂

µ

µ

לעמנואל

יקיר

נופים

ברקן

צומת יקיר הקטן

דרך המים

ככר יקיר

צומת
יקיר הגדול

צומת 
אריאל

צומת גיתי

מחלף ברקן

לתל אביב

רבבה

חוות יאיר
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נאבקים יחד למען השכונה
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www.bemuna.co.il
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נאבקים יחד למען השכונה
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הכדור בידיהם שר החוץ אביגדור ליברמן ושר 
התיירות סטס מיסז’ניקוב השתתפו השבוע 
שבגוש  בתקוע  חדש  טניס  מגרש  בחנוכת 
במשחק  המגרש  את  חנכו  השניים  עציון. 
נוקדים,  תושב  וליברמן,   1 משלהם  טניס 
דרך  במגרש  להשתמש  בכוונתו  כי  הודיע 
קבע. ליברמן הוסיף כי יפעל להקמת כביש 
חדש שיחבר בין גוש עציון לים המלח. באירוע 
משה  גם סגן ראש מועצת הגוש,  השתתף 
סויל, שאמר כי “כביש כזה יהווה בשורה של 

ממש עבור תושבי גוש עציון וירושלים”.
מבקעת  תלמידים  משלחת  הביקורים  חג 
הירדן ביקרה באחרונה את ראש הממשלה 
דוד  המועצה  ראש  עם  יחד  נתניהו,  בנימין 
. הילדים נשאו עמם סלי ביכורים,  2 אלחייני 
לרגל חג השבועות שצויין זה מכבר, ובהם כל 

טוב תוצרת חקלאית של הבקעה.
משומרון  והורים  ילדים  אלפי  צועד  השומרון 
ומרחבי הארץ יצעדו ביום רביעי הקרוב יחד 
הגדולה  השומרון,  בצעדת  האזור  חיילי  עם 
תצא  הצעדה  כה.  עד  שהתקיימה  ביותר 
בשעה 10 בבוקר מחלקה העליון של שמורת 

רבבה.  ביישוב  ותסתיים  קנה  נחל  הטבע 
ויוצבו  פעילויות,  יתקיימו  המסלול  לאורך 
בסיומה  רחוב.  שחקני  עם  הדרכה  נקודות 
תתקיים עצרת, בשילוב מופע של שי גבסו 

ואהרון רזאל.
המרכז  של  הנאמנים  חבר  אקדמית  הערכה 
תעודות  את  העניק  באריאל  האוניברסיטאי 
דמויות  לשלוש   2012 לשנת  שלו  ההערכה 
בנג’י  ד”ר  הישראלית:  לחברה  התורמות 
פרויקט  ומייסדי  חיה”א  ממקימי  מכנס, 
מרים פרץ ששכלה את  תלפיות של צה”ל, 
בניה אוריאל ואלירז במערכות ישראל בלבנון 
, שערך לאחרונה  3 ובעזה ופרופ’ אדם זרטל 

סקר ארכיאולוגי מקיף על השומרון.
שבקדומים  להבה  באולפנת  אהוביה  לזכר 
הגבעות”  ל”נער  זיכרון  ערב  השבוע  נערך 
אהוביה טבנקין, במלאת שנה להסתלקותו. 
מכל  וידידים  חברים  מאות  השתתפו  בערב 
שירים  בסרטים,  לווה  הערב  הארץ.  רחבי 
וסיפורים. נעלה את הערב אלמנתו, פרופסור 
לחיות  הזכות  על  שדיברה  טבנקין  חווה 
ראש  השתתפו:  ז”ל.  אהוביה  של  לצידו 

מועצת קדומים חננאל דורני, גרשון מסיקה 
ראש מועצת שומרון, בני קצובר והרב יצחק 
ממצפה  דב  בן  רן  בניגון:  ליווה  שחר.  בן 

הושעיה.
שישי  ביום  נערך  שומרון  בקרני  הארץ  ידיעת 
של  בהנחייתו  ישראלי  ארץ  חידון  האחרון 
אבשלום קור, בין בתי הספר היסודיים  ד”ר 
. השתתפו: ראש המועצה הרצל  4 במועצה 
בן ארי, אחיו – ח”כ מיכאל בן ארי, המפקחים 
ברק  וכוכבה  אדלר  אהרן  הרב  החינוכיים 
יאיר ושדי.  ומנהל מחלקת החינוך במועצה 
ו’  מכיתה  גרין  הראל  זכה  הראשון  במקום 

בבית הספר ברקאי.
רואים כוכבים לראשונה מזה זמן רב, התקיים 
ביום חמישי האחרון טיול לילי באישור צה”ל 
עציון  גוש  בין   – בטיול   . 5 ושומרון  ביהודה 
למדבר יהודה - השתתפו קרוב ל-200 איש. 
את הטיול, ביוזמת ‘עמיתים לטיולים’, אבטח 
מהסבריו  נהנה  שאף  חרוב,  גדוד  של  כוח 
של יעקב טבגר מטיולי דוד ואחיקם. הטיול 
בביהכנ“ס  ותיקין  שחרית  בתפילת  הסתיים 

של מעלה עמוס.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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וגנר - אאוט
להשמיע  היה  שאמור  קונצרט  השבוע  ביטלה  אביב  תל  אוניברסיטת 
היטלר  ידי  על  נערץ  שהיה  וגנר,  ריכרד  הגרמני  המלחין  של  מיצירותיו 
פעולה  הנאציזם".  "סנדק  וכונה  האנטישמיות  בדעותיו  בלט  וגנר  יש"ו. 
משותפת של ישראל שלי וארגונים נוספים יחד עם ניצולי שואה שפנו 
לאוניברסיטה, הביאה להודעת הביטול. חשוב לפעול, חשוב לעמוד על 

המשמר. הצטרפו לישראל שלי וסייעו לנו בפעילות החשובה!
מחזקים את חיפה

כל עוד ממשלת ישראל אינה מקבלת החלטה על פתרון בעיית 
ומקום  מקום  בכל  העיריות  של  היחידה  הדרך  המסתננים, 
תפסיק  כך  רק  העסקתם.  הפסקת  היא   – במצב  להיאבק 
לאזרחי  משדרת  שישראל  ומזמינה  נעימה  כך  הכל  התחושה 
על  יהב,  יונה  חיפה,  עיריית  ראש  הודיע  השבוע  אריתריאה. 
היתר.  ללא  זרים  עובדים  שיעסיקו  עסק  בתי  לקנוס  החלטתו 

חברי ישראל פנו לפייסבוק של העיריה והשאירו הודעות חיזוק ליהב על החלטתו.


