מועצת יש"ע
מאחלת לכל עם ישראל
שנת תורה ,אחדות,
ביטחון והתיישבות

שלנו
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זכרון תרועה שנעשה תרועה
המצווה המיוחדת של ראש השנה היא השופר.
אולם למרות ייחודה וחשיבותה ,מפליא לראות
שהתורה כלל אינה מזכירה את שם השופר אלא
ברמז "-זכרון תרועה" .לעומת זאת המקום בו יוזכר
שמו ממש הוא בתיאור שנת היובל " -והעברת
שופר תרועה" .אחת לחמישים שנה תוקעים בשופר
ביום הכיפורים .תקיעה זו מבשרת על יציאת
העבדים לחרות .ההיגיון היה מחייב את ההיפך -
ששופר הנוהג כל שנה יוזכר במפורש ,ושופרו של
יובל הנשמע רק אחת לחמישים שנה יוזכר ברמז
(מה גם שאלפי שנים כבר אין היובל נוהג).
אם שופרו של ראש השנה הוא רק זכרון תרועה,
בעל כרחנו אנו נאלצים להסיק ששופר ראש השנה
הוא רק בבואה של שופר היובל .בראש השנה,
היום בו נברא העולם והכל התחיל ,אנו תוקעים
בזכרון תרועה שנועד לעורר בנו את ההכרה

הרב דוד סתיו
יו"ר ארגון רבני צהר ורב העיר שהם

כי בכוחנו יש פוטנציאל של חרות שעדיין אינו
ממומש .פוטנציאל של חרות אמיתית .חרות זו
מאתגרת אותנו להעמיד עולם שיכיר במלכות ה'
מתוך חופש אמיתי ,כי רק מתוך אמונה בחרות
האדם וגודל אמונתו נוכל להפוך זכרון תרועה
לתרועה ממשית ,ולהביא להכרה במלכות שמים
ומימושה בארץ.
כתוב במדרש " :אמרתי לכם תקעו לפני בשופר
של איל בראש השנה ,כדי שתזכו לשמוע קול
שופר גדול שבמרום שאני תוקע בשבילכם".
זכרון התרועה שלנו שמרעיד לבבות ועולה לפני
כסא הכבוד מעיד לפני בורא עולם כי אנו ,בניו,
ממליכים אותו מתוך חירות אמיתית שבכוחה
לחבר בין שמים וארץ .חירות שיש בה זיכרון ויש
בה ציפיה לשמוע קול שופר גדול שבמרום עונה
לנו בחזרה.
המשך בעמוד 6
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אגרת לתושבי יש"ע וידידיה
תושבי יהודה ושומרון וידידינו בארץ ובעולם,
בפתחה של שנה חדשה אנו חשים שעם ישראל נמצא במקום אחר מזה שבו עמדנו לפני שנה .בחודשים
האחרונים של השנה ידענו אחדות ונחישות לאומית שכמוה לא ידענו שנים רבות .השינוי החל עם אירוע החטיפה,
שאנו כתושבי יהודה ושומרון מצאנו עצמנו בליבו .העמידה העוצמתית והמסרים של משפחות החטופים מיצבו
את השיח הלאומי לקראת מבצע צוק איתן שבא מיד אחר כך.
ואכן ראינו איך עם ישראל מתאחד סביב מבצע צוק איתן ,ראינו את מסירות הנפש המופלאה של הלוחמים ,ראינו
את תמיכת הציבור הרחב וההבנה שלמרות המחיר הקשה ,המבצע הזה הוא מחויב המציאות .ראינו את החיבוק
החם של העם בלוחמים ,בפצועים ,במשפחות ההרוגים ובתושבי הדרום.
מחובתנו בשנה הבאה עלינו לטובה להמשיך לפעול למען אחדות העם ,ולהשקיע מאמצים בשימור הלכידות
הלאומית; יחד עם חיזוק ההתיישבות בכל מרחבי ארצנו – בעוטף עזה ובכל רחבי הנגב ,בגליל ובעמקים ,וכמובן
שביהודה ושומרון.
לצערנו ,במשימת ביסוס ההתיישבות אנו נתקלים במכשולים רבים ,ולמרות שבשטח מורגשת תנופת בנייה
אדירה ,מתחת לפני השטח ראש הממשלה מיישם מדיניות של הקפאה שקטה ,ומונע אישורי תכניות בנייה
עתידיות .בחודשים הקרובים אנו עתידים למצות את הבנייה הקיימת ולמצוא עצמנו בבעיה חמורה ,כשלא נוכל
לבנות – לא מבני חינוך ,לא מבני ציבור ולא יחידות דיור לבנים ממשיכים ולקליטה נוספת.
אנו מוכרחים להיאבק נגד מדיניות זו בכל דרך ,כדי שנוכל בע"ה להמשיך במשימה החשובה של בנייה ,קליטה
וחיזוק ההתיישבות.
בברכת "תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה"

אבי רואה
ראש המועצה האזורית מטה בנימין
יו"ר מועצת יש"ע

 2דירות

יש שחר אמנה

אחרונות

בהזדמנות!

&693,000
 15ד’
מירושלים

נופי פסגות ביישוב פסגות
עם  2דירות אחרונות ב!&693,000
1800-260-240
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לפרטים :רוני 052-5603330

שתי דירות בנויות בנות  3חדרים  76מ”ר עם גינה .בפרוייקט האיכות
נופי פסגות ביישוב פסגות השוכן כרבע שעה נסיעה מירושלים.

סקירה מדינית
את השנה החולפת פתחה ישראל בסבב נוסף של שיחות עם
נציגי הרשות הפלסטינית .שוב נקטה ישראל במחוות מסוכנות
כלפי הצד השני ,ושוב הוכח שאין עם מי לדבר .למרבה הצער,
 83מחבלים רוצחים שוחררו לחופשי ,בהם גם מחבלים תושבי
ירושלים ,כל זאת על מנת לרצות את האויב שיואיל בטובו להיפגש
עם נציגיה של ישראל .אך גם מהלך זה נחל כישלון חרוץ.
חטיפת הנערים גלעד ,נפתלי ואייל הי"ד ומבצע צוק איתן שבא
בעקבותיה ,העצימו את ההבנה כי מהלכים מדיניים שכוללים
וויתור על חבלי מולדת וגירוש תושבים מסוכנים עד מאוד למדינת
ישראל ומהווים איוולת מדינת וביטחונית .המציאות הקשה בדרום
ובמרכז במהלך הקיץ האחרון הוכיחה מעל כל ספק את העובדה
שגירוש תושבי גוש קטיף והעברת השליטה המלאה על רצועת
עזה לערבים היתה טעות חמורה .לצערנו ,עוד ישנם כאלו ,גם
בקרב מקבלי ההחלטות במדינה שמסרבים לראות את תוצאות
ה"משאים ומתנים" כפי שהן ,ודוחפים את ישראל למהלכים
מדיניים נוספים שאין להם קשר למציאות .גם השנה אנו נעמוד
על המשמר ,למען חבלי יהודה ,שומרון והבקעה ,ונחזק את
אחיזתנו בארצנו למען מדינת ישראל.

יש"ע בצמיחה
יצאו מכרזי בניה של מאות יחידות דיור באריאל ,אלקנה ,אפרת,
קרני שומרון ,מודיעין עילית ועוד .בצד זה אנו ממשיכים להיאבק
למען היישובים והתרחבותם הטבעית גם בזירה המשפטית מול
עתירות לבג"צ שמגישים ארגוני שמאל .לא מעט מעתירות אלה
מניבות ,בניגוד לרצון יוזמיהן ,תוצאות חיוביות להתיישבות ,בהן
המדינה מחליטה במקום לעצור ולהרוס ,לקדם ולסיים את הליכי
התכנון.
הלחצים הפנימיים והבינלאומיים נגד ההתיישבות המשיכו
גם השנה .למעשה ,כבר מעל  40שנה מאז הקמתו של מפעל
ההתיישבות ,ניצבת ישראל בפני הצהרות בינלאומיות ,התערבות
בוטה של ממשלות זרות בנעשה במדינה ,ארגונים בינלאומיים
וארגוני שמאל הממומנים מקרנות אירופאיות ,מפלגות ושרים
המתנגדים להתיישבות ,תקשורת בלתי מאוזנת ועוד .אך
למרות הכל ,האמת מנצחת  -הישובים גדלים ,זוגות צעירים
רבים מבקשים להיקלט ביישובי האזור ,ואנחנו ממשיכים לצמוח
במהירות .קצב הגידול השנתי ביהודה ושומרון עומד על כמעט
חמישה אחוזים  -יותר מפי שניים מהממוצע הארצי .בפתח שנת
תשע"ה ההתיישבות הישראלית ביהודה שומרון והבקעה עומדת
על מעל  383,000תושבים ,כן ירבו .השנה ,לאחר לחצים רבים
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מתנחלים מעבר לים
השנה העמיקה פעילות מועצת יש״ע בזירה הבינלאומית.
הורחבו הקשרים עם משרדי חוץ ברחבי העולם ,שנחשפו
לראשונה באופן בלתי אמצעי לעמדות ההתיישבות ולעובדות
אודות יהודה ושומרון .בראש אלה מצויים מחלקת המדינה של
ארה״ב בוושינגטון ושירות החוץ של האיחוד האירופי בבריסל,
בהם התארח דני דיין ,ראש מערך יחסי החוץ שלנו.
הפעילות להעלאת המודעות של הציבור הלא-ישראלי
למתרחש בהתיישבות ,מתרחשת לא רק מעבר לגבול אלא
גם בתוכו – מול שגרירים זרים רבים מאד המוצבים בישראל,
בפגישות רבות ובעשרות סיורים בשטח לחברי פרלמנט,
עיתונאים ומעצבי דעת קהל מכל רחבי הגלובוס .גם השנה

פורסמו ראיונות ומאמרים פרי עטנו בדפי הדעות של העיתונים
החשובים בעולם ,ובראשם הניו-יורק טיימס ,הגרדיאן ,יו אס
איי טודיי ,לוס אנג'לס טיימס וכן רשתות הטלוויזיה המובילות
ובראשן סי.אן.אן והבי.בי.סי.

ג'ון קרי – האיש והקמפיין
והכישלונות של האמריקאים במזרח התיכון .במסגרת הקמפיין
נתלו גם שלטי חוצות ענקיים מול קריית הממשלה בירושלים עם
ציטוטים של יצחק רבין ואריאל שרון המביעים התנגדות למהלכים
דומים לאלו שמציע קרי .הקמפיין זכה לסיקור של עשרות ערוצי
תקשורת בישראל ובעולם וזכה לחשיפה גדולה ,כולל בממשל
האמריקאי ,כאשר המסר :ממשל אובמה וקרי מגלה חוסר הבנה
מתמשך במזרח התיכון.

בעיצומו של מסע הדילוגים והלחצים של מזכיר המדינה
האמריקני ,ג'ון קרי ,יצאנו בקמפיין חדש ,המציג באור מגוחך את
הפתרונות ה"יצירתיים" של ג'ון קרי .במסגרת הקמפיין הוקם
אתר אינטרנט עבור "חברת ג'ון קרי פתרונות בע"מ" ,אשר פועלת
בהתאם לסיסמה" :אין לנו פתרונות טובים ,אבל חייבים לעשות
משהו . "...באתר הוצגו סרטונים ,בהם נראה שחקן המגלם
את קרי ,שמוצא פתרונות לבעיות המתעוררות בחיי היום יום.
פתרונות שמביאים – כמובן  -להחמרת המצב .באחד הסרטונים
מוצגת כתבה המלווה את מסעו של "ג'ון קרי" המזויף ברחבי
הארץ – ירושלים ,בקעת הירדן ותל אביב ,שם הוא נואם ומציע
פתרונות מדיניים לא ריאליים .עוד באתר :סדרת סרטוני אנימציה
משעשעים" :כשישראל אמרה לא"  -על אירועים בהיסטוריה
של מדינת ישראל שבהם עמדנו מול לחצים אמריקאים מבלי
להתקפל ,מבלי לשלם מחיר של ממש למרות האיומים; "אין עם
מי לדבר" – סרטון המבהיר את חוסר הרלוונטיות של ה"פרטנר"
בצד הערבי ,ו"עושים סדר במזרח התיכון" – על סדרת ההסדרים
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המאבק בהקפאה השקטה
למרות ההצלחות להוצאת מכרזי בניה ,עוברת על מפעל
ההתיישבות שנה קשה בתחום הבניה .בהחלטה חד צדדית של
ראש הממשלה נעצרו כל הליכי התכנון לתוכניות בינוי עיר (תב"ע)
במנהל האזרחי ,וכן הוקפאו מכרזי הבניה בהתיישבות העירונית
ובירושלים .במהלך השנה יחד עם המשא ומתן המדיני ואף לאחריו
ניהלה מועצת יש"ע מערכה אינטנסיבית
נגד ההקפאה השקטה .כחלק מהמאבק,
פורסמו מודעות ענק בעיתונים תחת
הכותרת "ההקפאה השנייה של נתניהו
– זה חונק אותנו" עם ציטוטים של ראשי
הרשויות הקוראים לראש הממשלה
לעצור את ההקפאה השקטה .מדובר
בהקפאה חמורה שלא הייתה בעבר ,ללא
הגבלת זמן ולא נערך עליה שום דיון מסודר
בממשלה או בכנסת .לאור זאת נערכה
פגישה נוקבת עם ראש הממשלה בעניין
ולמרות ההבטחות עדין לא נראות תוצאות

אפקטיביות בשטח .לא נוכל לעבור לסדר היום על הקפאה זו
ואנו ממשיכים לפעול בעניין יחד עם כל ראשי הרשויות .הבניה
וההתפתחות הן בנפשנו והן המפתח לעתיד ההתיישבות ,ונפנה
לכך את מירב המשאבים והמאמצים גם בשנה הבאה.

שוברים את החרם
יחד עם המשך ההתפתחות בהתיישבות וההסכמה הרחבה
בציבור הישראלי נגד מהלכים מדיניים שיסכנו את עתידה
של המדינה ,העצימו ארגוני השמאל את המתקפות על ציבור
המתיישבים .קריאות לחרם על מוצרים ,קמפיינים כלכליים
לעידוד הנסיגה ,שיתופי פעולה עם ארגונים אנטי-ישראלים
בעולם ,הוצאת דו"חות מעוותים על כביכול השקעה עודפת
ביהודה ושומרון וניסיונות ללבות שנאה בין חלקי העם היו חלק
מהפעילות ,עמה התמודדנו השנה .כבר לא מדובר בוויכוח
הרגיל בין שמאל לימין אלא במהלכים המייצרים דה-לגיטימציה
לתושבים ולמפעל הציוני החשוב של ההתיישבות  .התשובה לכך
היא בהמשך העשייה הלאומית למען מדינת ישראל ובשמירה על
יהודה ושומרון כנכס כלכלי חשוב להמשך החיים התקין בכל חלקי
הארץ .רק המשך התפתחות הישובים ונוכחות ישראלית במרחב
יהודה שומרון והבקעה ,יעניקו את הביטחון הרצוי למרכז הארץ
בעוטף יהודה ושומרון ,ישמרו על נתב"ג כעורק המרכזי לכלכלת
ישראל ,יעלו את היצע הבניה ויוזילו את מחירי הדיור במדינה ,יסיעו הופצו לציבור תוך הדיפת השקרים והעיוותים של ארגוני השמאל,
לפיתוח התעשייה והרווחה הכלכלית לישראלים ולערביי יהודה יחד עם פעילות תקשורתית ענפה להצגת האמת .אולם אין בכך
ושומרון כאחד .מחקרים שערכנו במועצת יש"ע בנושאים אלו ,די ,ובשנה הקרובה בע"ה נתמקד יותר בנושאים אלו.
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :הלל מאיר ,מאיר ברכיה ,גרשון
אלינסון ,מוא"ז גוש עציון ,שחר כהן ,עמיחי מעטוף ,מרים צחי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
יש”ע שלנו 5

בחזית התקשורת וההסברה
השנה זכינו לקיים את כנס יש"ע הרביעי להסברה ותקשורת
עם מאות משתתפים בהם ראשי רשויות ,מנכ"לים ,דוברים,
ראשי ארגונים ואנשי הסברה .את הכנס פתח שר הפנים גדעון
סער וח"כ איילת שקד ,ולראשונה נערך פאנל מיוחד בשידור
חי מהכנס בשיתוף רדיו גלי-ישראל והתוכנית לא סותם ת'פה
בהשתתפות אראל סגל דרור זרסקי ושלום ירושלמי .במהלך היום
שמעו המשתתפים הרצאות וסקירות מבכירי אנשי התקשורת
וההסברה בארץ – ד"ר גיא בכור ,אודי סגל ,ד"ר יועז הנדל ,אריאל
כהנא ,ניצן חן ,חגי הוברמן ,דודו סעדה ,הילה ניסן-פרידמן ,ד"ר
עדית סולברג ועוד .הכנס זוכה מדי שנה לתהודה רבה ומחזק את
עבודת ההסברה של ארגוני הימין ואנשי ההתיישבות .כנס חשוב
נוסף בו השתתפנו ,הוא כנס אילת לעיתונות  -המפגש השנתי
החשוב ביותר של אנשי התקשורת בארץ ,בהשתתפות כ1,500-

עיתונאים ובכירים .השנה בלטה במיוחד משלחת גדולה שהגיעה
לכנס מיש"ע ,שכללה נציגים ודוברים של הרשויות השונות,
וכן קבוצה של  12סטודנטים לתקשורת מאוניברסיטת אריאל,
שהשתתפו בחסות מועצת יש"ע בסיקור האירוע.

דואגים גם לסטודנטים
קדמה  -ארגון סטודנטים צעירים להתיישבות ביהודה שומרון
ובקעת הירדן הוקם השנה לטובת הדור הצעיר ,וכבר רושם הצלחה
רבה .בסיוע המועצות ותנועת אמנה ובדחיפת ראשי הרשויות
הוקמו השנה שני כפרי סטודנטים חדשים בישובים מעלה אפרים
ורימונים שהצטרפו לכפרים הקיימים במגדלים ובאיתמר .בראש
הארגון עומדות תיראל כהן ודרור אזולאי שפועלות ללא לאות
ובהצלחה גדולה ,וכבר השנה כ 100-סטודנטים עברו להתגורר
בכפרי הסטודנטים ברחבי יהודה ושומרון .בשנה הקרובה ובמהלך
שנת הלימודים יפעלו הסטודנטים בישובים בפעילויות קהילתיות
שונות הכוללות עבודה עם נוער וילדים ,אירועי קהילה ועבודות
נוספות .לשנה הבאה כבר מתוכננים לקום כפרים נוספים .ניתן
לעקוב אחר החדשות האחרונות בדף הפייסבוק של קדמה.

עושים ציונות
תנועת ישראל שלי ,אותה הקימה מועצת יש"ע לפני כחצי עשור,
הוסיפה לגדול גם השנה ,בקצב מסחרר :לא פחות מ 140-אלף
גולשים אוהדים את דף הפייסבוק של ישראל שלי ,שנחשבת
לאחד מדפי הפייסבוק האידיאולוגיים המובילים בישראל .חברי
ישראל שלי שותפים מדי יום בפעולות קטנות וגדולות ברוח ציונית,
ישראלית ויהודית .בין מאות הפעולות שבלטו השנה :המשך
המאבק נגד שחרור המחבלים כמחווה לרשות הפלסטינית,
מיזם ההצדעה לפצועי צה"ל "אח שלי גיבור" ,קמפיין "חזקים

 6יש”ע שלנו

ביחד" לעידוד עם ישראל בתקופת מבצע צוק איתן ,וכן הפצת
שורה של סרטוני הסברה בעברית ובאנגלית שזכו למאות אלפי
צפיות ביוטיוב .עוד לא הצטרפתם? חפשו עכשיו "ישראל שלי"
בפייסבוק!

בס"ד ,אלול תשע"ד

ּומ ֶּמ ּנָ ה יִ ּוָ ֵׁש ַע
ֵע ת ָצ רָ ה ִה יא לְ יַ ֲע קֹב ִ

כתב הרמב"ם (תעניות פ"א)" :מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור ...כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.
ודבר זה מדרכי התשובה הוא ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ...וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם".

עקב סכנת גירוש המאיימת
על הישוב גבעת אסף כולו
אנו קוראים לציבור לבוא ולהתכנס ברחובה של עיר

לעצרת
תפילה
המונית

לזעוק לפני אבינו שבשמים שיבנה ויקומם את ארץ הקודש
וייתן אומץ לבניו אהוביו המחזיקים ודבקים בה

התפילה תתקיים בעז"ה ביום שלישי ו' בתשרי תשע"ה בשעה 16:30

בישוב גבעת אסף
ועד רבני בנימין

הרב יעקב אריאל ,רב העיר רמת גן
הרב דוב ליאור ,רב ואב”ד קרית ארבע-חברון
הרב נחום אליעזר רבינוביץ’ ,רה”י מעלה אדומים
הרב צפניה דרורי ,רב העיר ורה”י קרית שמונה
הרב אליקים לבנון ,רב השומרון ורה”י אלון מורה
הרב מרדכי נגארי ,רב העיר מעלה אדומים
הרב יהושע מייטליס ,רב העיר נהריה ורה”י נהר דעה הרב יעקב קליין ,רב העיר קרית חיים
הרב זכריה בן שלמה ,רו”כ אורות יצחק מודיעין
הרב מרדכי גרינברג ,רה”י כרם ביבנה
הרב יצחק שפירא ,רה”י עוד יוסף חי
הרב יהושע שמידט ,רב הישוב ורה”י שבי שומרון
הרב שלמה רוזנפלד ,רה”י שדמות מחולה
הרב חיים דוד גרינולד ,רב אזורי חבל מודיעין
הרב אבנר נחושתן ,רב הישוב רחלים
הרב אהוד אחיטוב ,רב הישוב ניצן
הרב חיים סמוטריץ’ ,רב הישוב בית יתיר
הרב ראובן בן אוליאל ,רב הישוב כרמי צור
הרב שמואל פיירשטין ,רב הישוב שערי תקוה
הרב גדעון בנימין ,רב הישוב נוף אילון
הרב צבי פרבשטיין ,רב הישוב קדומים
הרב שלמה וייס ,רב הישוב בני דרום
הרב יצחק יעקובוביץ’ ,קרית משה ירושלים
הרב נתן חי ,רב הישוב איתמר
הרב שמואל יניב ,רב בגבעת שמואל
הרב אהרון כהן ,רב הישוב יקיר
הרב אליהו ממן ,ראש מוסדות תורת אברהם -נצרת
הרב אהרון מרצבך ,רב הישוב שעלבים

הרב אברהם יצחק כלאב ,אב”ד ירושלים
הרב יעקב אלעזר כהנא שפירא ,רה”י מרכז הרב
הרב צבי קוסטינר ,רה”י מצפה רמון
הרב דוד דודקביץ ,רב הישוב ורה”י יצהר
הרב יהושע שפירא ,רה”י רמת גן
הרב דוד פנדל ,רה”י שדרות
הרב עזרא שיינברג ,רה”י אורות האר”י
הרב חננאל אתרוג ,רה”י שבי חברון
הרב יצחק בן שחר ,רה”י קדומים
הרב מאיר גולדמינץ ,רה”י חוות גלעד
הרב ציון טוויל ,רה”י נצר מטעי אריאל
הרב יעקב ידיד ,רה”י כרמיאל
הרב אלישמע כהן ,רה”י חומש
הרב מישאל כהן ,רה”י אורות אביב

הרב חיים דרוקמן  ,רה”י אור עציון
הרב יהושע רוזן ,ר”מ בישיבת מרכז הרב
הרב דוד חי הכהן ,ראש מוסדות אורות התורה
הרב חיים שטיינר ,ר”מ בישיבת מרכז הרב
הרב אליעזר ולדמן ,רה”י ניר קרית ארבע
הרב אליהו מאלי ,רה”י יפו
הרב חיים אביהוא שוורץ ,ר”מ בישיבת בית אל
הרב מנחם בורשטין ,ראש מכון פוע”ה
הרב שלמה לוי ,רה”י קרית גת
הרב נחום נרי-ה ,רה”י תורה בציון
הרב בן ציון אלגזי ,רה”י כרם ביבנה
הרב דוד תורג’מן ,רה”י דימונה
הרב ירחמיאל וייס ,רה”י ירושלים לצעירים
הרב אהרון טרופ ,רה”י בני צבי
הרב ניצן ימין ,רה”י מטה בנימין

לפרטים והצטרפות  058-7507502דוא"ל m.givatasaf@gmail.com

מה קורה?
1
2

3

5
4

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
מתחבקים ומתחזקים בפיקוד המרכז נערכה
השבוע הרמת כוסית חגיגית לקראת השנה
החדשה ,בהשתתפות בכירי הפיקוד וכן ראשי
ההתיישבות ומועצת יש"ע  . 1האלוף ,ניצן אלון,
העניק שי למפקדים ולראשי ההתיישבות ,והודה
להם על פעילותם בימי "צוק איתן"" .אתם תמיד
איתנו ואנו תמיד איתכם ,אולם בימי הלחימה
טרופי השינה גילינו עד כמה הדוק הוא הקשר.
שוב גילינו שצה"ל לא רק נוסך ביטחון באזרחי
ישראל ,הוא גם מקבל מהם לא מעט" .מאיר
רובינשטיין ,ראש עיריית ביתר עילית ,נשא גם
הוא דברים ואמר כי תושבי עירו "מחבקים בחום
את מפקדי צה"ל ,אוהבים אותם ותומכים בהם".
רובינשטיין ציין בשם רבני העיר כי "גם ההשגחה
העליונה מכוונת דווקא את ראשי הצבא לשקול
את השיקולים הנכונים בכל מה שקשור לביטחון.
יש להם סיעתא דשמיא לפעול נכון".
להעיף את העיתונאים ביום ראשון התקיימה
בחוות ארץ האיילים שבגוש עציון הרמת הכוסית
השנתית של מועצת יש"ע לקראת ראש השנה
 2בהשתתפות דוברי המועצות ביו"ש וכתבי
ההתיישבות של כלי התקשורת השונים .השנה
הרמת הכוסית קיבלה נופך קצת אחר :יו"ר
המועצה אבי רואה ,הסמנכ"ל יגאל דילמוני ,ראש
מועצת גוש עציון דוידי פרל וסגנו משה סוויל ,עלו
אל מגדל האומגה הארוכה בארץ שבחוות ארץ
האיילים ,והשליכו בזה אחר זה אל התהום את
כתבי ההתיישבות :עופר חדד מערוץ  ,2עקיבא
נוביק מידיעות אחרונות ,ענבל תמיר מגלי צה"ל,
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שבתי בנדט מאתר וואלה! ,אפרת וייס מקול
ישראל ,חזקי עזרא מערוץ  7ועוד.
האזינו איש ההייטק איתן קלינמן מפדואל
משחרר לאוויר את אלבומו החדש תלי''ש (שיויתי
ה' לנגדי תמיד) לאחר ארבע שנים של של עבודה
אינטנסיבית .מדובר באלבום מיוחד שיוצא לשוק
לא כדיסק אלא על גבי מכשיר  MP4שבתוכו
נמצא כבר כל האלבום וכן כמה קליפים ,כל זאת
בצירוף סט אוזניות.
שילה הנגישה לראשונה מזה  3,500שנה
התקיים בשבוע שעבר סיור נגיש ראשון בנוף
ההיסטורי של חבל בנימין 66 :נכים בכיסאות
גלגלים החברים בעמותת איל"ן הגיעו לביקור
בתל שילה  . 3הקבוצה סיירה במרכז המבקרים
של יקב פסגות ובאתר שילה הקדומה .בסיומו של
הטיול פנו כמה חברי הקבוצה לעובדי האתר ,הודו
על האירוח ואמרו שאלמלא הנגשת האתר ,הם
לא היה זוכים להכיר את חבל ארץ בנימין.
שומעים קולות מופע התעוררות ענק של
אברהם פריד לקראת הימים הנוראים ,נערך
בשבוע שעבר בבית אל ,בהשתתפות כ3000-
איש .הזמר הגיע לביקור הכנה בבית אל ,במהלכו
סייר באתר חלום יעקב ושמע הסבר על המקום
וחשיבותו כערש לידתו של עם ישראל מפי הד”ר
חגי בן ארצי .באירוע אחר בשערי תקווה הופיעה
להקת אתניקס לציון  30שנה לפעילותה 4
 .מעל  2,000בני אדם הגיעו לשמוע את זאב
נחמה וחבריו .נכחו :ראש המועצה גרשון מסיקה,
יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין ויו"ר סיעת הבית

היהודי ח"כ איילת שקד.
גוש איתן מדי שנה מציינים בגוש עציון את יום
חזרת בני קיבוץ כפר עציון לביתם לאחר מלחמת
ששת הימים .השנה ערכו תלמידי בתיה''ס באיזור
פעילות למידה חווייתית כדי להתחבר למקורות
 , 5ובין היתר הם נפגשו עם סימה גיליס ודורית
אונא –מילדי כפר עציון בתש"ח שסיפרו על 19
השנים בהן חיכו לחזור לביתן .ראש המועצה
האזורית גוש עציון ,דוידי פרל" :אין לי ספק
שהתלמידים יצאו עם ידע רב ומלאי חוויות ,אשר
מחבר אותם כעת יותר לגוש-עציון".
מתחילים שנה עם חנה 'תפילת חנה' ,במעמד
של כ 3500-נשים מכל רחבי הארץ ,התקיימה
בשבוע שעבר באתר שילה הקדומה .האירוע כלל
הופעות של להקת הלל ושל הזמרת קרני אלדד,
טקסי הפרשת חלה ,ועוד .באירוע השתתפה גם
רעייתו של השר סילבן שלום ,ג'ודי שלום ניר מוזס.
ראש מועצת מטה בנימין ומועצת יש"ע אבי רואה
נשא דברי ברכה ואיחל שלאחר אירועי הקיץ
האחרון ,השנה הבאה תהיה טובה יותר.
חיים של חילוץ לקראת החגים ,קיימה יחידת
חילוץ שומרון ,בפיקודם של שמוליק פרידמן וסגנו
יניב ברזילי  ,אימון היכרות לחברי היחידה בגלבוע.
לאחרונה הורחב תחום פעילות היחידה וכעת היא
פועלת במרחב שומרון ,בקעת הירדן וכן בגלבוע.
מדי שנה ,היחידה אחראית לחילוצם של מטיילים
רבים הזקוקים לסיוע וחילוץ במתארים שונים,
ובהם :חילוץ שטח פתוח ,איתור נעדרים וחילוץ
במים.

