נשיא לבני דוד

נשיא המדינה ראובן ריבלין ביקר השבוע במכינה הקדם צבאית 'בני דוד' בעלי
(עמ' אחורי)
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עסק
שלנו

4

בובותיי

שאלה :יהודי שנרצח על ידי ערבי,
נרצח על רקע לאומני? ברור
שכן .ואם אותו יהודי נרצח על ידי
ערבי ,אבל גם גנבו לו את הארנק
או את האוטו? זה ,לפי המשטרה,
כבר סיפור אחר לגמרי .במקרה
כזה תקבל התקשורת הודעה
שלפיה מדובר ברצח על רקע
פלילי ,או התאבדות ,או תאונה
ושכל כיווני החקירה נבדקים
ורק כעבור שבועות ,אולי,
נגלה שבעצם מדובר ברצח
לאומני .השבוע בישעמדה – על
טרמינולוגיה בשירות ההשתקה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 15:07
תל אביב 16:22
16:13
חיפה

כניסה
יציאה
16:18
 17:22חברון
16:15
 17:23שכם
 17:21באר שבע 16:25

יציאה
17:23
17:12
17:25

פנימה והחוצה

ברשת

8

מה
קורה

 40לקדומים

על הפרשה  -ויגש
צפנת פענח

ה

רמב"ן ופרשנים נוספים שואלים:
מדוע כשעלה יוסף לגדולה
במצרים ,לא שלח שליחים
לספר ליעקב אביו שהוא חי ומושל בכל
ארץ מצרים? מדוע רק עכשיו ,לאחר
שנים רבות של שתיקה ,ולאחר שפגש
את האחים ,התנכר אליהם ,דיבר איתם
קשות ,אסר את שמעון ורוצה הוא לאסור
את בנימין ,מדוע רק עכשיו ,בפרשתנו,
הוא דואג להגיד לאחיו " -מהרו ועלו
אל אבי ואמרתם אליו ...רדה אלי אל
תעמוד”?
יש שאמרו שיוסף חשב שלא רק
אחיו אלא גם אביו ,דחו אותו מקרב

הרב ניר רוזנברג
רב הישוב ענב

המשפחה (הרי אביו שלח אותו לדותן
אל האחים שזרקו אותו לבור ,וגם אביו
לא אהב את חלומותיו ,ובכלל  -גם בשני
הדורות שקדמו ,אח אחד תמיד נדחה
מהמשפחה ,)..וממילא לכן הוא לא
מספר .רק כאשר הוא שומע את נאום
יהודה ,המספר לו על צער אביו בכל
השנים ,הוא מבין אחרת.
הרמב"ן עצמו ,על יסוד הפסוק " -ויזכור
יוסף את החלומות" ,כותב שכל מעשי
יוסף הם כדי להגשים את החלומות
שחלם בתחילה .נלך בדרכו של הרמב"ן,
וננסה להבין את מה שעובר על יוסף:
יוסף מבין לפי החלומות שהוא אמור
המשך בעמוד 5

דני דיין
ציוני .מדינאי .מנהיג.

להצטרפות למטה הפעיליםDaniDayanMate@gmail.com :
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המערכת

מלים שיכולות להרוג

ישעמדה

בחודשים האחרונים אנו עדים שוב ושוב
לגמגום של גורמים במשטרת ישראל בכל
הנוגע לפענוח המניעים לרצח יהודים.
התבנית חוזרת על עצמה וקשה להבין איך
פעם אחר פעם מה שברור לכל מי שחי
במזרח התיכון ,לא ברור בכלל לחוקרי
המשטרה.
שלי דדון הי”ד ,שהייתה אמורה לחגוג לפני
חצי שנה את יום הולדתה ה ,20-יצאה
מביתה בעפולה עילית בדרכה לראיון עבודה
במגדל העמק .במרכז העיר היא עלתה על
מונית ,שבה נהג הנאשם ,בן  34מהיישוב
אעבלין .שבוע לאחר הרצח עדיין מסרו
מקורות במשטרה כי בחקירת רצח הצעירה
שלי דדון מעפולה עדיין נבדקים במידה שווה
שני כיוונים – הלאומני והפלילי .החוקרים
אמרו שלא ניתן לומר שאחד מכיווני החקירה
חזק יותר ,ושאין שום סימנים ברורים לאחד
הצדדים .רק חודשיים לאחר מכן פרסמה
המשטרה כי הרקע לרצח לאומני ,באופן
ברור ומובהק.
נתנאל עראמה הי”ד נפל אל מותו מהקומה
ה11-במהלך עבודות סנפלינג בבניין רב
קומות שנמצא בבנייה .בתחילה דווח כי
מדובר בתאונת עבודה ,אך ממצאים בזירה
העלו חשד כי מדובר ברצח .למשפחתו היה
ברור מפרטי האירוע שמדובר ברצח לאומני,
כבר מהרגע הראשון .המשטרה בדקה

פתוח

הריטואל המשפיל שבו
משפחות שכולות נאלצות
לכנס מסיבות עיתונאים,
לשכור חוקרים פרטיים ועורכי
דין כדי שינהלו בשמן את
הדרישה לקבל הכרה כנפגעי
פעולות איבה הוא בלתי
נסבל .הוא אכזרי ולא מוסרי
כלפי המשפחות שאיבדו את
היקר להן מכל ,והוא חוטא
לתפקידה של המשטרה
כלפי אזרחי ישראל.
ובדקה ,ורק חודשיים לאחר האירוע הודתה
שאכן מדובר ברצח בכוונה תחילה ,ועל רקע
לאומני ברור.
קרבנה הבא של הטרמינולוגיה המתלבטת
של המשטרה הוא אבי בן ציון הי"ד ,בן ,60
חקלאי ממושב נתיב הגדוד הושלך מרכבו
ונדרס .גם כאן דאגה המשטרה לבדוק
"את כל הכיוונים" .בימים שלאחר האירוע,

יוספה גורג’י,

תיאטרון “בובותי” ,קרני שומרון 050-4261914

הכריעה המשטרה שמדובר ברצח על רקע
פלילי ,רק משום שכוונת הרוצחים הייתה גם
לגנוב את הרכב" .מהשחזור עלה" ,דיווחה
המשטרה" ,כי השלושה תכננו להתנגש
ברכב פרטי וכשהנהג ייצא לבדוק את הנזק
יתקפו אותו בגז מדמיע וישדדו את רכבו.
באותו יום הגיעו החשודים לזירה ,ביצעו
פניית פרסה ודרסו למוות את בן ציון בזמן
שהוא עומד על הכביש ועל פניו גז מדמיע".
מעניין כיצד הייתה מוגדרת התקרית לו
היהודי היה רוצח את הערבי ,וגונב את רכבו.
המקרה האחרון אירע בבית אורות
שבירושלים .בליל שבת ,לפני כחודש,
קבוצת מתפללים שמנתה שמונה צעירים
יהודים צעדה מבית החושן ,אל ישיבת בית
אורות .הצעירים נתקלו בדרכם בכמה
עשרות ערבים שתקפו אותם באמצעות
אבנים ,מוטות ,סכינים ובקבוקי תבערה.
חודש תמים לקח למשטרה להבין שמדובר
באירוע לאומני.
הריטואל המשפיל שבו משפחות שכולות
נאלצות לכנס מסיבות עיתונאים ,לשכור
חוקרים פרטיים ועורכי דין כדי שינהלו בשמן
את הדרישה לקבל הכרה כנפגעי פעולות
איבה הוא בלתי נסבל .הוא אכזרי ולא מוסרי
כלפי המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל,
והוא חוטא לתפקידה של המשטרה כלפי
אזרחי ישראל.

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה,
שומרון והבקעה www.mati-shay.org.il

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
“לצד ההשקעה במשפחתי ,חשובה לי ההתפתחות
האישית והמקצועיות ,כך שבשלב מסוים התחלתי
ללמוד תיאטרון בובות והופעתי עם הצגות שבניתי
בכוחות עצמי ,עד שמיציתי והחלטתי להפוך את
התחביב לעסק ,לפעול ממקום מודע ,מכוון מטרה
וברמה גבוהה .כצעד ראשון ,נפתחתי לעבוד
עם אנשי מקצוע שבנו עבורי את התפאורה ,את
הבובות ונעזרתי בבמאית”.
מה מייחד את העסק שלך ,על פני אחרים?
“משפט הפתיחה הקבוע שלי בכל מקום אליו אני
מגיעה הוא “שלום שמי יוספה ואני גרה בקרני
שומרון” .כמחנכת ומנחת קבוצות ,פיתחתי יכולת
לגעת בלב הילד ולנהל דיאלוג מותאם לקהל.
בתיאטרון שלי אני מציגה ובנוסף מפעילה בובות
גדולות ,וביחד עם התפאורה נוצרת חוויה של הצגה
 2יש”ע שלנו

גדולה .ההצגות עוסקות בתחום שבין אדם לחברו
מתוך עלילה שקשורה לחיי היום-יום של הילד
באופן מציאותי ומטאפורי ,ומביאות את הילד אל
המסר דרך החוויה הרגשית”.
האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם
ביש”ע?
“הקמת העסק שלי בשומרון היא עבורי סיבה
לגאווה .הנוף ,האוויר והאווירה מעוררים ערכים,
השראה ויצירה .הקשר עם הלקוחות ברחבי הארץ,
נוצר בעיקר באמצעות המחשב כך שאין בעיה”.
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
“אני שמחה להגיע לכל מקום בארץ שבו למנהל
האירוע גישה חינוכית שמעריכה איכות ומקפידה
על כבוד הילד .זה מתבטא בכך שלא דוחסים קהל,
שהמקום נקי ושקט ,הישיבה נוחה ועוד .ההצגות שלי
מאושרות ע”י “סל תרבות ארצי” ו”תרבות לישראל”,

הנוף ,האוויר והאווירה
מעוררים ערכים ,השראה ויצירה

אני אוהבת את כולן ובאמת קשה לי לבחור”...
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
“התחלתי ללא שום הבנה בניהול עסק .קיבלתי
לווי אישי של יועצת נהדרת ,בעזרתה למדתי שפה
עסקית שבאה לידי ביטוי ביצירת מותג ,בבניית
אתר ,פרסום ,ניהול משא ומתן ועוד”.

אירוע
ישראלי
זהו את האירוע שבתמונה
בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל ,ונבקש
לזהות את האירוע ומתי התרחש.
את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662
או למייל.Hasbarayesha@gmail.com :
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים .בהצלחה רבה!
התשובה לחידה מהפעם שעברה :הקמת מגדל שלום מאיר
בתל אביב.
הזוכה :רמית ויעקב יוסיפוף מעלי .הפרס נשלח בדואר.

גם אנחנו

תומכים

בח"כ דני דנון
לרשימת הליכוד לכנסת

גרשון מסיקה

אבי רואה

בני כשריאל

יוחאי דמרי

ראש המועצה
האזורית שומרון

ראש המועצה
האזורית מטה בנימין

ראש עיריית
מעלה אדומים

ראש המועצה האזורית
הר חברון

דוד אלחייני

אבי נעים

שי אלון

דווידי פרל

ראש המועצה האזורית
בקעת הירדן

ראש מועצת
בית אריה

ראש מועצה מקומית
בית אל

ראש המועצה
האזורית גוש עציון

דני דנון.
נאמן לדרך המחנה הלאומי

הצטרפו ,תמכו ,תרמו

דני דנוןDanny Danon-
www.dannydanon.com

> בציונות ללא גבולות
> בבטחון בלי פשרות
> בכלכלה למען הכלל
> בפיתוח ההתיישבות
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ברשת

רות ונטורה

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

פנימה
והחוצה

"פנימה והחוצה" הוא שמה של אחת מהעבודות
שלי המוצגות בתערוכת "שבעה קנים" ,שעליה
זועמים מרצים מאוניברסיטת תל אביב .הסערה
התקשורתית מזמינה אותי להתבונן בה מחדש.
"פנימה והחוצה" נוצרה ממקום אישי ,פנימי ,בטח
לא פוליטי .נגיעות צבע במכחול רחב ,יצירה
תנועתית עם קצב מתכנס ופותח.
רצוא ושוב .חיים.
נולדתי באזור המרכז ,זה היה המקום בו גדלתי
והתבגרתי .עברתי להר חברון לפני  29שנים,
ומשהו חדש ,חזק ,גדל בי פנימה .משהו שמי שגר
בפריפריה באשר היא ,לומד לחיות איתו .במרחב
המדברי ,בריחוק והקירבה ,והברכה המופלאה
ביצירתיות שהפריפריה מוציאה ממני ,כי אין לי
הכל בהישג יד .משהו שאתה רוצה וחייב להצמיח
בך פנימה  -לאהוב את כל היופי הזה ,לראות
את הטוב שיש באנשי ההר ,את החסד בהרים
הצחיחים שמתכסים בפלומה ירוקה לרגעים
קצרים בחורפים קרים ורוחניים מאד.
ואת הקיץ השווה בלי הלחות של השפלה ,אוויר
הרים צלול.
ולנסוע למרכז ולגלות שיש עולם ,ויש מלא אנשים
חדשים לפגוש ולהכיר ,ולהתחבר ולהתעשר.
והכל זמין ,ובשפע ,ובהישג יד ,והכל גם עמוס
וצפוף ומיציתי ....ואני רוצה הביתה.
ויוצאת חזרה בלילה מהמרכז ועוד שואלים אותי
כל כך הרבה שנים" :את נוסעת הלילה חזרה?".
כן ,למה? אני נוסעת הביתה .לבית שלי .למשפחה
שלי .אני חוזרת הביתה פנימה.
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יוצאת לדרך היציאה מתל אביב .הכבישים מלאים
באורות ,מכוניות ושלטי חוצות .ולאט לאט הדרך
מתנקה לה ,מתנקה לי .מאורות בצדי דרכים
וכרזות ענק ,מאורות סנוורים ,מעומס תנועה,
והכבישים רזים יותר ,מאירים באור פריפרי,
וחלק עוד חשוכים ,ואני משתדלת ולא חושבת
מה מחכה מאחורי הסיבוב .שמה מוסיקה ,או
מקשיבה פנימה .והדרך מתיישרת ומתפתלת,
ואני מתפללת להגיע הביתה ,בשלום ,עוד סיבוב
ועוד אחד עולה בהר ,מגיעה לשער של הישוב.
הגעתי הביתה.
אז שלחתי אותם לתערוכה ,שידברו איתכם קצת
הציורים שלי שם במרכז ,כי זה מעניין לדבר
ולהקשיב לעולם של אחרים שהוא העולם החיצוני
לי .לחוות ,להתנסות ,להתבונן ,לשאוף ,להתברר
להתחבר .וזו שפה אוניברסלית ולגיטימית ,ולמה
לא? מה כבר יכול להיות לא ,בסיפור כזה? אבל
מרצים מאוניברסיטת תל אביב זועמים על
תערוכת ציורים "שבעה קנים" ,בה מציגים אמנים
ממרכז "אמנים מיתרים"  -תערוכת ציורים של
אמני הר חברון עם הפנים לתל אביב .התערוכה
מוצגת בספריית הלובי המרכזי של ספריית
האוניברסיטה בתל אביב .לטענתם ,זוהי תערוכה
פוליטית המיועדת להציג את מפעל ההתנחלויות
באור חיובי במסווה של אמנות (מה רע?).
בעקבות פניית עיתון "הארץ" הוסר השלט עם
כותרת התערוכה מרחבת הספרייה ,הוסר
השילוט המכוון לתערוכה ,נמחקו מאתר הספרייה
הציטוטים וכותרות המשנה של התערוכה ,כדי
לטשטש את זהות היוצרים ואת ההקשר.

תוהה ,מה בעצם אתם רוצים להגיד? שאין קשר בין
היצירות שנוצרו פה לבין הציטוטים שמובילים את
חיינו? שאין מקום באוניברסיטת תל אביב לאמנות
שבאה מרצון לחיבור? שאם לא תדעו מאיפה אני
תוכלו "לסבול" את נוכחות האמנות שלי? מה כל
כך מכעיס אתכם ,שם ,באוניברסיטה?
וההפתעה הזו .התגובה שלא קשורה .ומה בעצם
רוצים?
וזה מעלה חיוך .כי באמנות כמו באמנות העיקר
שזה מעורר את הצופה ונוגע בו .גם אם העניין
נוצר מהאמן ,או ממקום המגורים של האמן,
המפגש האנושי ,התקשורת בכל כלי הביטוי ,גלים
של תנועה פנימה והחוצה פוגשת ,מתקשרת,
אבל איך היא פוגשת אותם שם?
ואני בכלל יוצרת ממקום אינטואיטיבי .מהחיים
עצמם ולי זה הכי פו-לי-טוב.
כשאני מציירת אני מנסה לתת לציור להופיע דרכי,
מנסה להיות בצבע וצורה ולשחרר את התוצאה,
להיות וליצור בשביל בהירות הנפש שבי ,בשביל
להוסיף חיים דרך צבע ,לנשום אויר חדש ספוג
בהתהוות ,בהתחדשות ,ביצירתיות .לזכות להופיע
דרכי יצירה חדשה בעולם .בתמימות ,להביא טוב.
ואחרי שהציור כבר כאן ,ומתחיל ללכת לבד,
ופוגש אתכם בעצמו ,תובנות כמו מופיעות בחסד;
תשתפו אותי בתובנות  -מה בציור הזה פוגש ונוגע
בכם פנימה והחוצה.
דברו ,אני מקשיבה.
www.rutventura.com

צפנת פענח

המשך דבר תורה מעמוד השער

להיות מושל .בתחילה חושב הוא שהוא אמור למשול על אחיו ,אך תגובות אביו והאחים ,והעובדה שהוא מוצא עצמו בבור ומובל
למצרים ,מבטלות מחשבה זו.
לאחר מכן ,רואה יוסף ,שיד ההשגחה מגלגלת אותו למשול בכל ארץ מצרים ,אם כן הוא אומר לעצמו " -לכך כנראה היו מכוונים
החלומות" ,הוא שוכח את בית אביו ("נשני") ומתרכז בייעוד שהתגלה לפניו עתה.
בשלב השלישי ,יד ההשגחה מביאה לפניו את האחים המשתחווים לו .עתה הוא מבין שמחשבתו הראשונה היא אכן הנכונה ,ואמור
הוא להנהיג את בית אביו .מעתה ,מתרכז הוא בהנהגה זו ,והמשימה שהוא רואה לעצמו בהנהגת אחיו ,היא  -השבת האחווה לבית
יעקב .לכן הוא ממתין עם הבשורה ליעקב ,עד אשר במהלך מתוחכם הוא מביא למאסר בנימין מתוך רצון לראות איך יגיבו האחים.
האם הפעם לא יפקירו אח? משעומדים האחים בניסיון ,ושבה האחווה ,הוא מתגלה אליהם וממהר לשלוח לאביו שהוא חי (ושוב,
מצוה את אחיו שלא ירגזו בדרך ,שישמרו על האחווה).
יוסף מופיע מולנו כצדיק שחותר כל ימיו לפענח את רמזיו של הקב"ה אליו ,בין בחלום ובין באמצעות המאורעות שעוברים עליו,
בדרך להגשמת היעוד המיוחד שניתן לו מאת ה' יתברך.
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עלי

מקום

גדול

לגדול
)ויש פה הכל(...

מדורגי ֵעלִ י

תנועת
ההתיישבות

₪ 812,000

אמנה

היישוב
מוסדות חינוך לכל הגילאים ,מוסדות
”בני דוד“ ,מתנ“ס פעיל המציע פעילות
תרבות עשירה לכל הגילאים ,מערך
חוגים בריכת שחיה ,ספריה ועוד
מגוון שרותים קהילתיים.

כניסה מידית בתי
אמנה

מכירת

שלב ב‘

תנועת
ההתיישבות

בתי
אמנה

חדש! מרכז קניות ”לב עלי“ :סופרמרקט
גדול ,סניף דואר ,ביטוח לאומי ,קופות
חולים  ,בית קפה ומגוון עסקים
מקומיים.

אמנה
במדורגי ֵעלִ י
יוצאת לדרך!

הבית
דירות גן ודופלקסים,
החל מ 110-מ“ר.
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לרשימת הליכוד לכנסת

יוחאי דמרי
ראש המועצה האזורית הר חברון
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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לפרטים :יצחק klita@eli.muni.il 052-4201411

בתי
אמנה

דני דנון.
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מרים צחי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

יש שחר אמנה

הקהילה
קהילה איכותית ומגוונת,
 850משפחות.

מחיר
מיוחד
לרגל פתיחת שלב ב׳
החל מ

המקום
קרוב להכל  35דקות מירושלים
ופ“ת 10 ,דקות מאריאל

בתי
פרויקט אמנה
האיכות

צמוד ל

מה יקרה

יום שני |  30לדצמבר

מפגשי זמר עברי באריאל | ח' בטבת 30
בדצמבר

ערב עיון בנושא הסברה בחשמונאים | ח'
בטבת  30בדצמבר

מסע נוסטלגי למוסיקה של שנות ה 60-עד
ה 80-בהן פרחו הלהקות הצבאיות והתחדשו
סגנונות המוסיקה הפופולארית .האירוע
יתחיל בשעה  20:30ויתקיים במרכז הקהילתי
"גוונים אריאל" ,רח' העצמאות  5אריאל20 .
ש"ח לאדם .לפרטים.03-9083388 :

ערב עם מיטב המרצים לרכישת כלים
להסברה בינלאומית באמצעות הניו-מדיה,
באולם גלנווד בחשמונאים ,תשלום של
 20ש"ח .מתחילים בשעה  .18:00לפרטים
מחלקת תקשורת והסברה ,מוא"ז בנימין
.02-9977140

מחזמר לנשים בשפה האנגלית עם כתוביות | ט' בטבת  31בדצמבר

המחזמר 'ספר הכוכבים' על מסעם של אברהם ושרה באזור גוש עציון.052-560-2200 .

מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
מעט מן האור שר הפנים גלעד ארדן הדליק
נר שישי של חנוכה בצומת אלון שבות שבגוש
עציון  , 1במקום בו נרצחה בחודש שעבר דליה
למקוס הי"ד .בטקס הדלקת הנרות השתתפו
הוריה של דליה וראש המועצה האזורית גוש
עציון דוידי פרל .השר אמר כי ''דליה היא בת
למשפחה שעזבה את כל הטוב בנכר ובאה
לכאן להמשיך ולהגשים את מצוות ישוב ארץ
ישראל בגוש עציון".
מתקדמים ל 40-ביום חמישי שעבר התכנסו
מאות מתושבי קדומים ,צעירים ומבוגרים
לחגוג את יום הולדתו ה 40-של היישוב
הותיק ,שפרץ את הדרך לחידוש ההתיישבות
היהודית בשומרון .בערב החגיגה הופיעו ילדי
קדומים בשירה ובריקוד  , 2הוקרנו סרטונים
היסטוריים וחדשים ומופע מרהיב המשלב אש
ואקרובטיקה .השתתפו :הרב צבי פרבשטיין,
חננאל דורני ושרה אליאש .בפרס יקיר קדומים
זכו הרב משה והרבנית מרים לוינגר – מחדשי
ההתיישבות היהודית ,אשר ורבקה קורלק –
מייסדי קדומים ,ושמעון קב – ממייסדי הישוב.
אש במערה בהדלקת הנרות המסורתית
במערכת המכפלה השתתפו כמו בכל שנה

גם

w

שורה של אנשי ציבור ובהם רב היישוב הרב
דב ליאור ,מח”ט יהודה אל”מ יריב בן עזרא
 3וברוך מרזל .במוצאי שבת חנוכה נערכה
במקום מסיבת חנוכה עם תזמורת המורכבת
מבני נוער הגרים ביישוב .מלאכי לוינגר ,ראש
מועצת קרית ארבע חברון ,מציין כי “הדלקת
הנרות המסורתית במערה מידי שנה מאירה את
הלבבות ואין כמוה כדי להזכיר לנו את העבר
ולהאירו יחד עם העתיד בעיר האבות”.
בגין וסאדאת בחברון פרופסורים ,חוקרים
ועובדים נוספים ממרכז בגין סאדאת ביקרו
השבוע בחברון ובהר-חברון ,במסגרת פרויקט
סיורים “אל הארץ הטובה” ,שמנוהל בשיתוף
הישוב היהודי בחברון וישיבת שבי חברון .רבים
מהמבקרים סיפרו כי עבורם זו פעם ראשונה
מזה  40שנה שהם מגיעים לחברון .פרופ’ אפרים
ענבר ציין כי הסיור היה “מאלף ומאיר עיניים” 4
 .מנכ”ל הישוב היהודי בחברון אורי קרזן הוסיף:
“אנו שמחים לארח את כולם בחברון ,ושמחים
שאנשים אשר משפיעים ומובילים דעת קהל,
מגיעים הנה ויכולים לצאת החוצה עם עמדה
חיובית כמה שיותר לגבי ההתיישבות היהודית
בעיר האבות ,עיר החיבור”.

אני תומך בח"כ דני דנון
לרשימת הליכוד לכנסת

גרשון מסיקה
ראש המועצה האזורית
שומרון
 8יש”ע שלנו

ביקורי הנשיא הנשיא ראובן ריבלין ביקר
השבוע במרכז קטיף להנצחת מורשת גוש
קטיף וצפון השומרון במסגרת סיור במועצה
אזורית חוף אשקלון .יו”ר מרכז קטיף שלמה
קוסטינר ומנכ”ל המרכז מוכי בטר ליוו את הנשיא
במהלך הביקור במרכז המבקרים החדש .כמה
ימים קודם לכן ביקר ריבלין במכינה הקדם
צבאית “בני דוד” בעלי .הנשיא אמר לנוכחים
כי לדעתו במדינת ישראל יהיה רמטכ”ל חובש
כיפה בשנים הקרובות" .מדינת ישראל ,בשלה
ומוכנה לרמטכ"ל דתי" ,אמר ריבלין.
צא ולמד ביום חמישי שעבר ,נר שני של
חנוכה ,התקיים במרכז סיור ולימוד סוסיא כנס
הספר והמדבר בא"י .בכנס ,שמתקיים זו השנה
העשירית ,הציגו חוקרים ומרצים את הגילויים
והמחקרים האחרונים הקשורים לספר המדבר
בא"י מההיבט הארכיאולוגי ,הבוטני ,ההיסטורי
ועוד  . 5לרגל העשור ,יצאו המשתתפים בסיום
ההרצאות לסיור ייחודי ומרתק אל בריכת כרמל
הקדומה בהדרכתו של ד"ר דורון שר אבי .כיבדו
בברכות :ראש המועצה האזורית הר חברון
יוחאי דמרי ומח"ט יהודה יריב בן עזרא.

דני דנון.

