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הרחוב החדש

התורה’’  ‘’חוקת  במילים  להתעמק  ש 
הזה  הביטוי  בפרשה.  שמופיעות 
אך  אדומה  פרה  מצוות  אל  מתייחס 
נאמר בלשון כוללנית: ‘’חוקת התורה’’, כלומר 
יש כאן אמירה משמעותית שמאירה את כל 
התורה. מצוות פרה אדומה היא חוקת התורה 

כולה.
ראשית עלינו לתת את הדעת מהו חוק בתורה. 
‘חוק’ בטהרתו הוא מצווה שאין לשכל האנושי 
שום תפיסה בה, וכולה רצון אלוקי שלמעלה 
מגדרי העולם. מצווה זו מחדירה בלב האדם 
את ההכרה שצריך לקיים את רצון ה’ בקבלה 
גמורה, מבלי לצפות שרצון ה’ יתלבש בגדרי 

השכל וההיגיון.
הרבי  של  ובשיחותיו  החסידות  בספרי 

מליובאוויטש, מתגלה לנו עומק חדש במושג 
‘חוק’ הוא מלשון חקיקה.   - של חוק בתורה 
משמעות הדברים: ההבדל בין כתיבה לחקיקה 
הוא, שבכתיבה יש לפנינו שני דברים נפרדים 
- דיו וקלף, ואילו בחקיקה אין שום דבר נוסף 
החקיקה  לכן  הכתב.  נחקק  שבה  האבן  על 
מבטאת את הרצון האלוקי הטהור, שאין בו 

תערובת של דבר נוסף - השכל האנושי.
אולם בחקיקה עצמה יש שני סוגים: יש רגילה, 
שאמנם אינה מוסיפה דבר על האבן, אך היא 
כשם  חקיקה  ויש  האבן,  של  ביופייה  פוגעת 
הופכת  החקיקה   - הברית  בלוחות  שהייתה 
לחלק מהאבן, זו צורתה של האבן, החקיקה 
היא מעבר לעבר, היא אינה פוגעת כלל באבן. 

זו החקיקה האמתית והעליונה ביותר.

 מועצת יש"ע מקימה מחדש דסק חו"ל8
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לא נזוז מכאן
לאחר הפיגוע הנורא בשבוע שעבר החליט נוער עתניאל להקים מאהל מיוחד 

לזכרם של הנרצחים.
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לאחר שני פיגועים קשים, בהם 
אנו  לדרך  חברים  שוב  איבדנו 
המאבק  את  להחריף  מוכרחים 
ביותר  הטוב  המענה  בטרור. 
בשתי  מלחמה  הוא  זה,  למאבק 
ביטחון   – זמנית  בו  חזיתות 
שכנינו  בו  במקום  והתיישבות. 
לסכל  עלינו  אותנו  רוצים  לא 
שלהם  הרצח  פעולות  את 
לבנות  להמשיך  ומאידך  מחד, 
ולהעמיק שורשים בחבלי ארצנו. 
פירוט   – בישעמדה  השבוע 
תכנית הפעולה של ההתיישבות 

להמשך המאבק.
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שבוע קשה עבר על כל תושבי מדינת ישראל, 
חברון.  והר  ארבע  קריית  תושבי  על  ובעיקר 
מחבלים  ידי  על  נרצחו  שונים  פיגועים  בשני 
אריאל  יפה  הלל  בנינו.  מטובי  שניים  שפלים 
בביתה  בשנתה  נדקרה  בלבד,   13 בת  הי”ד, 
שבכרם אריאל ביהודה באזור גבעת החרסינה 
שבקריית ארבע. מיכי )מיכאל( מרק הי”ד, אב 
לעשרה ילדים, נורה למוות על ידי מחבל ביום 
עם  שנסע  בעת  לעתניאל,  סמוך  שעבר  שישי 
אשתו ושניים מילדיהם שנפצעו גם הם בפיגוע.
לפעול  חייב  בטרור  המאבק  כי  מאמינים  אנו 
עלינו  והתיישבותי.  ביטחוני   – מישורים  בשני 
להיאבק בכל מי שמנסה לפגוע ביהודים בכל 
איננו  בפרט.  ושומרון  וביהודה  ישראל  מדינת 
האסלאם  של  במטווח  ברווזים  להיות  מוכנים 
מהלך  מצליח.  בנו  לפגע  שרוצה  מי  כל  אשר 
ביטחוני מתקדם שיעשה על ידי הצבא ושיכלול 
במרחב  הערביים  ובישובים  בכפרים  מעצרים 
הוא צעד חשוב והכרחי לשמירה על ביטחונם 
של תושבי יהודה ושומרון. כמו כן, חובה עלינו 
ואישי  מנהיגים  לעצור  הטרור,  בקיני  להיאבק 
וברשתות  בתקשורת  מסיתים  אשר  ציבור 
אבטחת  את  ולתגבר  ישראל  נגד  החברתיות 

הכבישים והישובים. 
עלינו  שלם.  יהיה  לא  בלבד  זה  מהלך  אך 
מגיבים  רק  אנו  בה  המשוואה  את  לשנות 
לעמוד  הרוצים  אלה  של  הפעולות  מול  אל 
של  מטרתם  כי  יודעים  אנו  לכלותינו.  עלינו 
נחלת  על  לוותר  לנו  לגרום  היא  המרצחים 
אנו  כי  להבין  להם  לגרום  עלינו  לכן,  אבותינו, 
שורשינו  את  מעמיקים  ואנו  להישאר  כדי  כאן 
יישובי  את  ומפריחים  ישראל  ארץ  באדמת 
ישראל  ממשלת  על  כך  לשם  ושומרון.  יהודה 
לשנות את המגמה באופן מהותי ולהכריע את 
הכף לטובת מדינת ישראל. אלפי יחידות דיור 

ממתינות לאישור ראש הממשלה ושר הביטחון 
בהר  אדומים,  במעלה   – רבות  שנים  כבר 
ובשומרון.  עציון  בגוש  בנימין,  ביישובי  חברון, 
אנו דורשים לאשר לאלתר את תכניות הבנייה 
ציוני  כמענה  בנייתן  את  לאות  ללא  ולקדם 
הקשים.  הרצח  לאירועי  הולם  והתיישבותי 
 42 בניית  של  המצומצם  באישור  נסתפק  לא 
מהווה  אינו  אשר  לרש,  לעג  זהו  דיור.  יחידות 
הנוראיות  לרציחות  ביחס  מגמה  שינוי  שום 

שהתבצעו השבוע. 
בנוסף, יש לדרוש גם את פיתוחן של תשתיות 
שנגיע  בכדי   – ותעשייה  מים  חשמל,  כבישים, 
האזור  לפיתוח  מתאימות  תהיינה  שהן  למצב 
ולהתפתחות העתידית. אנו כאן כדי להישאר, 
יצליחו  לא  הם  כי  לאויבינו  להראות  ועלינו 

לגרשנו מכאן לעולם.

כמו ציפור, אשר ללא שתי כנפיים איתנות אינה 
יכולה להמריא ולהתעופף בשמיים, כך המאבק 
בטרור ביהודה ושומרון אינו יכול להצליח ללא 
וחיזוק  שתי הכנפיים שלו – מערכה ביטחונית 
הכלים  משני  באחד  רק  שימוש  ההתיישבות. 
הללו יגרום לחוסר איזון, ולבסוף לחוסר השגת 
ביהודה  בנייה  שואפים.  אנו  אליה  המטרה 
ללא  ביטחונית  פעילות  עם  בשילוב  ושומרון 
כמו  הולמת,  ציונית  תשובה  זוהי  פנים  משוא 

ששאפה הציונות מראשית דרכה. 
את  לחזק  רוצים  אנו  האלה,  הדברים  בתוך 
חברון,  והר  ארבע  קריית  תושבי  של  ידיהם 
ביהודה  היהודית  להתיישבות  חשיבותם  אשר 
תסולא  לא  ישראל  ארץ  שאר  ובכל  ושומרון 
חיים  יום  יום  שמקיימים  אלה,  תושבים  בפז. 
הם  האבות,  ובעיר  מולדת  בחבלי  יהודיים 
מחבקים  אנו  חלוציות.  של  האמתית  המהות 
יד ביד בכל  ופועלים  אותם בימים קשים אלה 
והשלווה  השקט  את  להחזיר  מנת  על  הכוח 
לחייהם של מאות אלפי תושבי יהודה ושומרון.

---
באזוריה  לבקר  בואו   – לציבור  קוראים  אנו 
היפים ביותר של ארץ ישראל ולתמוך בעסקים 
וקריית  יישובי הר חברון  ובמקומות הבילוי של 

ארבע. 
ידיהם של כל  ולחזק את  כולנו להיות שם  על 
ובאמונה  באחדות  רק  ושומרון.  יהודה  תושבי 

נשיב אלינו את ארץ אבותינו.
ביום ראשון הקרוב נערוך צעדת מחאה בקריאה 
ליד  הרצח  ממקום  תתחיל  הצעדה  כאן!  עד   –
צומת אדוריים ועד לישוב עתניאל שם תתקיים 

עצרת גדולה לחיזוק התושבים וההתיישבות. 
חיזוק  שבת  תתקיים  בלק  פרשת  בשבת 

לתושבי קרית ארבע ועתניאל והציבור מוזמן. 
פרטים נוספים במודעות המתפרסמות. 

שני צדיה של התשובה הציונית המערכת

ישעמדה

אלפי יחידות דיור ממתינות לאישור 
ראש הממשלה ושר הביטחון כבר 
אדומים,  במעלה   – רבות  שנים 
בגוש  בנימין,  ביישובי  חברון,  בהר 
עציון ובשומרון. אנו דורשים לאשר 
לאלתר את תכניות הבנייה ולקדם 
ללא לאות את בנייתן כמענה ציוני 
הרצח  לאירועי  הולם  והתיישבותי 
באישור  נסתפק  לא  הקשים. 
יחידות   42 בניית  של  המצומצם 
דיור. זהו לעג לרש, אשר אינו מהווה 
לרציחות  ביחס  מגמה  שינוי  שום 

הנוראיות שהתבצעו השבוע. 

 13 בתמוז  ז'   / בנחליאל  'תודיעני'  לימוד  יום 
ביולי

תורה  לימוד  ליום  אתכם  מזמינה  נחליאל  קהילת 
מגוון, מעניין, מחדש ובעלות סמלית - ללא מטרות 
בשיעורים  שמלא  שלם  ביום  ללמוד  בואו  רווח. 
ומאירת  פשוטה  חמה,  יישובית  באווירה  איכותיים 
שישמח  נחליאל  הישוב  את  לחזק  כדי  וגם  פנים 

בבואכם. לפרטים והרשמה: 052-3114435

 14 / ח’ בתמוז  2 בתקוע  פסטיבל הבירה ה-
ביולי

בירות.  הרבה  והרבה  קצב  אוכל,  מוזיקה, 
להקת  חמאדי,  נאג'  להקת  יופיעו  בפסטיבל 
רוקנרול ישראלי שחבריה הם עיתונאים פעילים 
הבד  בית  ליד  הפוליטית.  המפה  צדי  משני 
בתקוע. מחיר: 40 ש"ח כניסה + בירה ראשונה 

רביעי | 13 ביוליחינם. לפרטים: 02-9937999

מה יקרה
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המשך דבר תורה מעמוד השער חריטה וכתיבה

כי  אדומה, החקיקה האמתית.  פרה  וזו מצוות 
היא  ולכן  המוחלט,  הניגוד  את  יש  זו  במצווה 
למעלה מהשכל לגמרי, עד שאין בה אלא רצון 
הקשר  את  מגלה  כשיהודי  בטהרתו.  אלוקי 
שהוא  קשר  הקב”ה,  עם  שלו  הפנימי  הנפשי 
למעלה משכל ומהיגיון - הוא נטהר מכל עניין 

של טומאה ומגיע לטהרה אמתית.
זהו ההסבר לכך, שכאשר התורה באה לצוותינו 
“זאת  על מצוות פרה אדומה, אין היא אומרת 
חוקת הפרה”, אלא “זאת חוקת התורה”. בזאת 
ממצוות  ללמוד  שעלינו  התורה,  לנו  רומזת 
מצוות  כל  את  לקיים  כיצד  האדומה  הפרה 
מתוך  זו  מצווה  מקיימים  שאנו  כשם  התורה: 
התבטלות מוחלטת לקב”ה, כך עלינו לקיים את 

כל המצוות, גם את אלה המובנות לנו.
קשר של כתיבה בינינו לבין התורה ובינינו לבין 
הדעת  על  לעלות  שמאפשר  קשר  הוא  הבורא 
שחוברו  דברים  שני  בעצם  לפנינו  ניתוק.  גם 
ניתן גם לתאר את הדברים  יחד. ממילא,  להם 
כפי שהם כל אחד בפני עצמו. קשר של חקיקה 
הוא מהות אחרת של קשר, שני הדברים הופכים 
לאחד. הבורא ותורתו הופכים עם היהודי לדבר 

אחד.
לכל  המתייחסת  העתיקה,  היהודית  הגישה  זו 
יהודי בכל מצב שהוא עם אמונה גדולה בכוחו, 
בחיבורו עם הבורא. לו היה זה חיבור של כתיבה 
נמחקו  ולומר:  להתייאש  ניתן  היה  בהחלט 
האותיות, כבה הקשר. אך מתוך ידיעה והכרה 

בכך כי לכל יהודי יש קשר חקיקתי עם הבורא, 
הרי שום כוח או מצב כל שהוא לא יצליח לייצר 
כאן מהויות שונות. האותיות הם חלק מהאבן, 

ממש כבלוחות הברית.
אין כל ספק כי באירועים כמו בימים אלו שאנו 
ישראל  עינינו התמסרות למען עם  רואים מול 
עד כדי מסירות נפש, הרי זוהרה של החקיקה 
עולה. לפתע חשים הכל כי לא ניתן להפריד בין 
היהודי לבוראו, וכי כל חייו הוא משליך למען 
האמונה. אירועים אלו מאפשרים לכולנו לגלות 
הקדוש  עם  שלנו  והפנימי  ה’עצמי’  הקשר  את 

ברוך הוא. זאת חוקת התורה.

 עלישלמה 052-8109575
ק ר א פ ה ל  ע

רגע לפני השנה החדשה פרוייקט עלי על הפארק נותן לכם הזדמנות לבית משלכם עם 
תשואה יפה. דירות דופלקס ענקיות במחיר שלא יחזור. הישוב עלי נמצא במרחק 10 דקות 

בלבד מאריאל 50 דקות מתל אביב ומירושלים.

עלי פותחת לך דלת חדשה 
פרויקט עלי על הפארק נותן לכם הזדמנות לבית במחיר שלא יחזור

987,000

אכלוס מיידי!
יחידות ענקיות עד 180 מ"ר
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שש שנים של הסברה בכנס יש”ע

להסברה ותקשורת

השישית  הפעם  זו  התקיים  האחרון  שני  ביום 
כנס יש”ע להסברה ותקשורת של מועצת יש”ע 
הנחה  אותו  הכנס,  את  בירושלים.  יהודה  במלון 
שפירא,  יהודה  עציון  גוש  אזורית  מועצה  דובר 
שברך  ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש  פתח 
לאשר  טעות  "זו  והצהיר:  המשתתפים  את 
לבנות  צריך  פיגוע.  אחרי  רק  בירושלים  בניה 
במזרחה  פנים,  משוא  וללא  תמיד  בירושלים 
לידידנו  אומר  אני  ובדרומה.  בצפונה  ובמערבה 

בנייה  שנאשר  סיכוי  שאין  ובאירופה  בארה״ב 
שנאשר  הדעת  על  יעלה  האם  ולאום.  דת  לפי 
בנייה לערבים ונקפיא את הבנייה ליהודים? לכן 
אישור  אף  עוצרים  לא  ירושלים  בעיריית  אנחנו 
בנייה ונמשיך לאשר כל בנייה בירושלים ליהודים 
המתאר.  תכנית  לעקרונות  בהתאם  וערבים 
אסור שתהיה סיבה כלשהי שתעצור את הבנייה 

בירושלים".
שר החינוך נפתלי בנט פתח את המושב הראשון 
ואף הציג  ודיבר על האתגרים העומדים בפנינו, 
 - היום  פה  קובע  “אני  המדינית.  משנתו  את 
לא  זה  ונכשלה.  הסתיימה  המיצוי  אסטרטגיית 
העולם  מנהיגי  חולשה,  מזהה  גם  האויב  עובד. 
מזהים חולשה. אבל הם גם יודעים לזהות חוזק. 
שטחי C ומעלה  על  ריבונות  להחיל  זה  וחוזק 
וכל  חברון  עפרה,  מכן  ולאחר  תחילה  אדומים 

שטחי יו”ש“. 
יו”ר מועצת יש”ע אבי רואה נאם אף הוא והצהיר: 
”התכנסנו היום אחרי אירועים קשים להתיישבות. 
חידוש  מאז  שנים  הרבה  אותנו  מלווה  הטרור 

ישראל.  ובכל ארץ  ושומרון  ההתיישבות ביהודה 
ומביאה את הפתרונות  ההנהגה שלנו מגמגמת 
איך  ברורה.  בצורה  ולא  חדרים  בחדרי  בשקט, 
האם  המסרים,  את  מקבל  הנוער,  הצעיר,  הדור 
שבת  במוצאי  התכנסנו  אנחנו  נחישות?  כאן  יש 
את  לחזק  איך  עצה  לטכס  כדי  חברון  בהר 
הממשלה הכי ימנית שלנו. המעשה הראשון היה 
כבר אתמול במעלה אדומים שם הכרזנו אתמול 
על תחילת המאבק להחלת הריבונות על מעלה 
יהודה  חבלי  כל  על  כך  ואחר  תחילה  אדומים 
ולצאת  ממגננה  לצאת  חייבים  אנחנו  ושומרון. 

להתקפה. לא לתת לאחרים להוביל אלא להוביל 
הריבונות  החלת   - ונאמר  קומה  נזקוף  בעצמנו. 
כאן ועכשיו חייבת להיות בכל שטחי יו”ש, שטחי     

C ומעלה אדומים תחילה”. 
לאחר נאומי הפתיחה, עלה דובר צה”ל לשעבר 
תא”ל )במיל’( אבי בניהו להרצאת פתיחה. בניהו 
דיבר על חשיבות השימוש ברשתות החברתיות 
בעידן הנוכחי ואמר כי “השינויים פה הם שינויים 
טקטוניים. הזירה רוויה אמצעי תקשורת. בשנות 
שלושה  של  צנזורה  לעשות  אפשר  היה  ה-90 
גדלתי  “אני  ואמר,  הוסיף  עוד  לא”.  היום  ימים, 
בצה”ל שלא מכיר עולם בלי רשתות חברתיות. 
החיילים שלנו חיים בפייסבוק, גם אם גלעד ארדן 
כאחד  כיום  שמשמש  בניהו,  זה”.  את  אוהב  לא 
במדינת  ביותר  הבכירים  התקשורת  מיועצי 
בעולם  השימוש  חשיבות  על  דיבר  ישראל, 
לכך,  בנוסף  מולנו.  שעומד  החדש  התקשורת 
לעבוד  אמור  השיח  שכיום  כך  על  בניהו  דיבר 
מהסברה ודוברות לשיח של דיפלומטיה ציבורית. 
מיד לאחר מכן עלה יעקב ביכלר, יועץ תקשורת 

לעיתונות  בנוגע  סקירה  וערך  חרדי  אסטרטגי 
על  דיבר  ביכלר  בישראל.  החרדית-מפלגתית 
החרדים  שבין  ביחסים  הקיצוניים  השינויים 
מובהק  באופן  הקשורים  לדתיים-לאומיים 

לעניינים הפוליטיים בכנסת. 
יועז הנדל ורענן שקד עלו יחדיו על הבמה וניהלו 
שיחה בנושא “50 שנה למלחמת ששת הימים”, 
זאת בעקבות סדרת כתבות משותפת בידיעות 
אחרונות. על הבמה, באופן מקרי לחלוטין, ישבו 
משמאל.  ושקד  מימין  הנדל  כאשר  השניים 
השניים פרשו כל אחד את דעותיו המבטאות את 
הפרדה  על  דיבר  שקד  השונות.  האידאולוגיות 
ועל כל שמדינה דו לאומית הינה סכנה קיומית. 
לדבריו “אני רוצה – הם שם ואני פה” ודבריו עוררו 
שהסכם  אמר  לעומתו,  הנדל  מהקהל.  מחאה 
בצד  לשוחח  מי  עם  כשאין  רלוונטי  אינו  שלום 
השני. לסיכום דבריו של שקד הוא אמר “הציבור 
לצבא  ותורם  ערכי,  מאוד  הוא  )המתנחלי(  הזה 

ולמדינה. יש בי הערכה גדולה”.
על  דיבר  ופובליציסט,  עיתונאי  ימיני,  דרור  בן 
כנגד  העולם  של  העולמית  השקרים  תעשיית 
ישראל ונתן דוגמאות בנוגע לכתבות המפורסמות 
על ישראל, כאשר רובן הן סילופי האמת. בן דרור 
לארגוני  הפכו  פעם  של  השלום  ארגוני  כי  אמר 
“זכויות אדם” והם מובילים את שיח השנאה כנגד 
מדינת ישראל. הוא גם התייחס למצב לפיו ישנם 
אנשי ציבור בעולם הטוענים כי כל סכסוך שקיים 
בעולם מגיע מהסכסוך הישראלי–פלסטיני. ימיני 
הציג את העובדות לבאי הכנס באופן מדויק ונתן 
עצות כיצד ניתן להתנהל אל מול החרמות ומול 
ימיני  ישראל.  כנגד  בעולם  המופצים  השקרים 
ציין כי “מאז הקמת המדינה נהרגו 86 מיליון איש 
הערבי.  בעולם  מיליון   12 מתוכם  מסכסוכים, 
נהרגו  זאת  לעומת  פלסטיני  הישראלי  בסכסוך 
כדי  ניתנה  הזו  עובדה  בלבד”.  אלף   80-120
התדמית  לבין  המציאות  בין  היחס  את  להראות 

שיש לישראל בעולם.
חברתי  לשוויון  השרה  פתחה  השני  המושב  את 
הסכסוך  שורש  על  ודיברה  גמליאל  גילה  חה”כ 

יו״ר מועצת יש״ע אבי רואה, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, מנכ״ל מועצת יש״ע שילה 
אדלר, סמנכ״ל מועצת יש״ע יגאל דילמוני

ראש מועצת אלפי מנשה שלמה קטן מעניק 
שי לתא''ל )במיל'( אבי בניהו

// חן גלעד
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“מי  כי  ציינה  השרה  הפלסטינים.  לבין  ביננו 
ישראל  כלפי  המתמשכת  שהאיבה  שחושב 
היא תוצאה של נוכחותנו ביהודה ושומרון טועה 

ומטעה”.
בנושא  פאנל  היה  הכנס  של  השיא  מרגעי  אחד 
את  שהנחה  מי  בישראל”.  הטוויטר  של  “כוחו 
“משרוקית”  הדיגיטל  חברת  מנכ”ל  היה  הפאנל 
תקשורת  אנשי  השתתפו  בפאנל  ארזי.  רוני 
של  חשיבותה  על  ביניהם  דנו  אשר  מגוונים, 
מקור  עורך   - הפופולרית  חברתית  הרשת 
ב’,  שלום מרשת  מוזס  ניר  ג’ודי  סגל,  חגי  ראשון 
ריקלין. בפאנל  ושמעון  צה”ל  ליברמן מגלי  אסף 
הטוויטר  של  מקומו  על  ערה  שיחה  התנהלה 
בעולם התקשורת. ריקלין דיבר על כך שהטוויטר 
מביא את התקשורת לנקודה בה מה שמעניין הוא 
המגוונת  הפרשנות  אלא  החדשות  בהכרח  לא 

בה  התקרית  על  דיברה  שלום  מוזס  ניר  עליהן. 
ציוץ שצייצה הגיע עד לבית הלבן ועל ההשפעה 
הרבה שיש לכלי זה. כולם הסכימו על כך שמי 
יוכל  ישירה,  בצורה  חדשות  לצרוך  שמעוניין 
יותר  ועדכני  מהיר  ככלי  בטוויטר  להשתמש 

מאתרי חדשות.
יו”ר  קיש,  יואב  חה”כ  עלה  האחרון  הפאנל  לפני 
קווים  הציג  אשר  ישראל  ארץ  למען  השדולה 
להוביל  ורוצה  מציע  הוא  אותה  מדינית  לתכנית 
שמציע  מהליכוד  היחיד  לחה”כ  הופך  ובכך 
תכנית כזו. לדבריו: “בין הירדן לים תהיה מדינה 
של  האזרח  זכויות  מבחינת  יהודית.   - אחת 
או בדרך אחרת  בירדן  ימומשו  הפלסטינים, הם 

שלא נכון לקבוע כעת”.
“מתווים  בנושא  פאנל  התקיים  הכנס,  לסיכום 

הסכסוך”.  עם  להתמודדות  אפשריים  מדיניים 
שלי  ישראל  תנועת  יו”ר  הנחתה  הפאנל  את 
גליק,  קרולין  בו  והשתתפו  העצני-כהן  שרה 
אליעז כהן וחה”כ יואב קיש. כהן, מי שהיה שותף 
שכמעט  ברמאללה  שעבר  בשבוע  לביקור 
ונגמר באסון, דיבר על היחסים המשותפים שלו 
יחסי  ביחד  לכונן  הרצון  ועל  הפלשתינים  עם 
בעד  עולמה  תפיסת  את  הציגה  גליק  שלום. 
ישראל  למדינת  ושומרון  יהודה  מרחבי  סיפוח 
וניהול האוכלוסייה בצורה שתאפר אזרחות למי 
ישראל  שמדינת  ובהבנה  בקריטריונים  שיעמוד 

היא מדינת העם היהודי. 
יגאל  יש”ע  מועצת  סמנכ”ל  אמר  הכנס  לאחר 
מתקיים  “הכנס  הכנס:  את  שיזם  מי  דילמוני 
פעולות  את  לחזק  ומצליח  השישית  השנה  זה 

הכנס  הימין.  וארגוני  ההתיישבות  של  ההסברה 
שערכנו  הסברה  שגרירי  קורס  היה  הראשון 
במקום  נמצאים  אנחנו  והיום  שנים,  שש  לפני 
אחר בתחום ההסברה ועבודה התקשורתית. אין 
אנחנו משלבים  רבות.  לכך  ספק שהכנס תורם 
ובכך  מקצועיות  הרצאות  עם  איכותיים  תכנים 
יותר.  טובים  הסברה  לשגרירי  הופכים  כולנו 
היובל  שנת  לפתיחת  הכנס  את  הקדשנו  השנה 
להצהרת  המאה  ושנת  הימים  ששת  למלחמת 
וכן  אפשריות  מדיניות  בתכניות  ודנו  בלפור, 
חברתית  ברשת  להשפיע  לפעילים  בקריאה 
דילמוני  לטוויטר”.  ולהצטרף  תאוצה  שצוברת 
ולפעול  תכנים  לייצר  “נמשיך  והבטיח:  סיכם 

לחיזוק ההתיישבות וההסברה”.

שר החינוך נפתלי בנט מקבל מיגאל דילמוני יין מיקבי יהודה ושומרון
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מתוך מאות מפגשים עם אנשים מרחבי העולם, 
שתמיד  אחד  משותף  מכנה  שיש  מרגישה  אני 
רחוקה,  בארץ  שגרים  אנשים  לבין  ביני  מחבר 
מאות אלפי קילומטרים ממני. המכנה המשותף 
הוא מעין תחושה או הבנה שנולדת בך מהרגע 
לאינסטינקטים  להורה.  הופך  שאתה  הראשון 
ולמניעים הפנימיים שלנו נוסף מנוע חדש שילווה 
לוודא שלעולם, אבל לעולם,   - אותנו כל החיים 
נפילה  לא  שלך.  לילד  רע  דבר  שום  יקרה  לא 
ומכות של  מהנדנדה בגן שעשועים, לא הצקות 
בריונים בבית הספר, שלא ייפגע בתאונת דרכים, 
נאלצנו  כבר  ואם  בשמש.  כוויות  יחטוף  שלא 
לחוות לרגע אחד משהו רע שקורה לילד שלנו, 
דבר,  כל  עם  להתמודד  שאפשר  היא  התחושה 
רק לא זה. ויש רגע אחד שבו אנחנו יכולים לנשום 
לרווחה, והוא הרגע הזה כשהילד סופסוף נרדם 
זמן  בעיקר  שלווה.  קצת  סוף  סוף  שלו.  במיטה 
בתת- אבל  אחרים,  דברים  עם  להתעסק  ונחת 

המודע אותה תחושה עמוקה, שאפשר להרפות 
נפשנו.  בנבכי  שמקננת  התמידית  מהדאגה 
הילד ישן במיטתו, בין ארבע הקירות שהם הבית 
הבטוח שבנינו עבורו. פה לא יקרה לו כלום. מחר 
כלל  שבדרך  דאגה,  של  חדש  ליום  ודאי  נקום 
קבורה אי שם בתת-מודע. לפעמים היא צפה אל 

פני השטח, אבל היא תמיד שם, כמו צל עמום.
היום הזה מציף את הפחד הכי נורא של כל הורה 
בשביל  הורה  להיות  צריך  לא  אבל  הוא,  באשר 
לחלוק את הזעזוע. אי אפשר להישאר אדישים 
מצעים  עם  ילדים  בחדר  טבח  של  תמונות  מול 
פניה  מול  אדישים  להישאר  אפשר  אי  וורודים. 
בין  יותר  13, שלא תתהלך  ילדה בת  היפות של 
שנאה  שטוף   17 בן  ערבי  שנער  בגלל  החיים, 
גדל בסביבה שבה המוות והרצח מקודשים יותר 
החששות  את  אצלי  מציף  הזה  היום  מהחיים. 
שינה  מדיר  שהכי  הדבר  את  ביותר,  העמוקים 
האמונה  את  שמערער  היחיד  הדבר  את  מעיניי, 
השלמה שלי בזכותי לחיות במקום שבו אני חיה. 
החשש שאם יקרה משהו לילד שלי אני לא אוכל 
שאותה  הי"ד  הלל  של  והרצח  עצמי.  עם  לחיות 
לי להזדעזע עד עמקי נשמתי,  גורם  לא הכרתי 
מותיר אותי בפנים חיוורות, בעצבות עמוקה, לא 
לעבוד  לחזור  אמורה  אני  איך  להבין  מצליחה 
לבשל  כביסה,  קצת  ולסדר  הביתה  להגיע  או 
לשבת. לרגע לא מפסיקה לחשוב על אמא שלה 
ועל אבא שלה, אדם מקסים שפגשתי לפני כמה 
שנים כשהגעתי אליו עם מספר מבקרים, שדיבר 
באהבה על הכרמים שלו, על הבית. בית שלעולם 

לא ישוב להיות מה שהיה.

הפייסבוק שלי מלא בהודעות כואבות, בתמונות 
ובאמירות  גרועים,  הכי  מהסיוטים  שלקוחות 
נוקבות של פוליטיקאים, שוודאי צריכות להיאמר, 
אך לא מכילות שום אלמנט של נחמה. יום שבו 
במיטתה  סכין  בדקירות  נרצחת   13 בת  ילדה 
ולצערי  רע.  וייגמר  רע,  שמתחיל  יום  הוא  שלה, 
חדש  ליום  כולנו  נקום  הסתם  מן  שאחריו  ביום 
בבישולים  שישי,  ביום  בחיים,  עסוקים  ונהיה 
לשבת. ובאותו הזמן בעיירה קטנה ושמה קריית 
לא  לעולם  אחת  משפחה  של  החיים  ארבע 
ללוות  ימשיך  והצער  והכאב  למסלולם,  ישובו 
המשפחה  מהכיתה,  החברות  השכנים,  את 

המורחבת.
מן  שקיבלה  שלי,  מהתיכון  במנהלת  נזכרת  אני 
של  ביותר  הגדולים  האתגרים  אחד  את  הסתם 
- להיות בתפקיד שכזה בשנים של  אנשי חינוך 
דמים.  במעגל  לחיות  כמו  היה  זה  אינתיפאדה. 
כולנו רצח של אח  כאשר בכל פעם טלטל את 
או אמא או שכן, לוויה, התפרקות ואבל ואז הגיעה 
לשגרה".  לחזור  "חייבים  שנואה,  אמירה  אותה 
ממנה,  התחמקנו  ללעג,  הזו  האימרה  את  שמנו 
שלי  והמחויבויות  שגדלתי  וככל  אותה.  שנאנו 
גדלו, הבנתי אותה יותר. החזרה לשגרה היא לא 
התעלמות מהקושי, מהצער, מהכאב, מהבעיות 
בגלל  היא  לשגרה  החזרה  לפתור.  שצריך 
שאנחנו עם שבוחר בחיים, הגם שהאויבים שלנו 

מתעקשים לבחור במוות.
הצער,  זעקות  את  לזעוק  רק  אפשר  אי  ולכן 
מתחילה  בחיים  הבחירה  ולהזדעזע.  להתאבל 
עכשיו. המניעה של הרצח הבא מתחילה עכשיו, 
וכך גם המשך החיים, המשך הבנייה, חיזוק הקיום 
אותנו  להכניע  הניסיונות  למרות  במולדת,  שלנו 
ולשבור את רוחנו. ושוב עולה התגובה היהודית, 
ארוכת השנים, שהתגובה הציונית ההולמת היא 
שקצת  ביטוי  זה  ראשוני  באינסטינקט  לבנות. 
קשה לעכל. מה הקשר בין בנייה לרצח? אבל כדי 
רגע. לחשוב.  זה לעומק צריך לעצור  להבין את 
להבין  בחיים.  לבחור  של  המשמעות  מה  להבין 
שלנו.  המחויבות  זו  להגיב,  חייבים  רצח  על  כי 
היא  מתוקנת,  כחברה  כמדינה,  שלנו  המחויבות 
שנרצחה  תמימה  ילדה  של  רצח  על  למחות 
בביתה, על ידי מחבל שמקבל לגיטימציה מלאה 
שלו,  התקשורת  מכלי  מסביבתו,  כפרו,  מאנשי 
מהרשות המוניציפלית שאחראית עליו ומשלמת 
משכורות למאות כמוהו. חוסר תגובה כמוהו כאי 
כיהודים  שלנו  התגובה  הבא.  הרצח  של  מניעה 
שן.  תחת  ושן  עין  תחת  עין  של  נקמה  לא  היא 
הרוח היהודית שבנו דוחפת לקום מתוך השברים 

רוצחים,  עם  להחמיר  ההריסות.  מתוך  ולבנות 
יותר, לפגוע  וענישה משמעותיים  ליצור הרתעה 
ככלי  ברצח  שמשתמשים  אלו  של  בלגיטימציה 

לקידום מטרותיהם.
נופלים  ואנחנו  ומפותלת,  ארוכה  שלנו  הדרך 
אבל  קמים.  ושוב  נופלים  השיר,  כמאמר  וקמים 
חלקה,  כך  כל  תהיה  לא  לשגרה  החזרה  אם 
המדינה  ואם  פאסיבית,  כך  כל  שקטה,  כך  כל 
ויותר  דיבורים  בפחות  יבחרו  שלנו  והחברה 
מעשים, תגבר גם היכולת שלנו להתמודד עם כל 
דבר, גם עם הנורא מכל, ולקום אחרי הנפילות - 

לא כי אין ברירה אלא כי בחרנו בזה.

כל דבר, 
רק לא זה

mitnachlot.co.il מירי מעוז-עובדיה  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת



7  יש”ע שלנו 

הסעות מירושלים ומצומת הגוש הרשמה חובה | בניני האומה 15.30 צומת גוש עציון 16.00
לפרטים והסעות אביטל 050-444-1508 | האירוע בתיאום עם כוחות הביטחון 

 שבת חיזוק לתושבי קרית ארבע ועתניאל 
שבת פרשת בלק כולנו נתארח בקרית ארבע חברון ובעתניאל לפרטים 029962537

יום ראשון | ד' בתמוז | 10.7.16

עתניאל – וקרית ארבע כולנו אתכם

בשעה 16:30 
 נצעד ממקום הפיגוע בצומת אדוריים לישוב עתניאל 

 את הצעדה יובילו ראשי מועצות ח"כים שרים ואישי ציבור

19:00 עצרת סיום בעתניאל 

אפשר וחייבים לעצור את הטרור, 
 פגיעה במרקם החיים של הסביבה התומכת בטרור תחזיר את ההרתעה ותמנע את הפיגועים.

אנו דורשים מראש הממשלה ומחברי הקבינט לשנות כיוון, להפסיק את מדיניות ההכלה ולהחזיר את ההרתעה.

מועצת יש"ע
 מועצה מקומית

קרית ארבע

צעדה

לבבות כולנו עם תושבי קרית ארבע והר חברון, ועם משפחות אריאל ומרק העומדים בחזית המערכה על שלמות הארץ

 יוצאים למחות - עד כאן! 
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 nadav@myesha.org.il  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
052-5665052 הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: הלל טיירי, מירי צחי, הלל מאיר, טוב רואי, אלי משה קליין 
 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

שר  סייר  שעבר  חמישי  ביום  בתיירות  מעמיקים 
המקומיות  במועצות  לוין  יריב  חה"כ  התיירות 
עם  מקצועית  בישיבה  וקדומים.  שומרון  קרני 
קיבל  להב,  יגאל  שומרון  קרני  מועצת  ראש 
התרחבותו  הישוב,  על  רחבה  סקירה  לוין  השר 
וכן על התכנון להקמת  וקליטת תושבים חדשים 
מתחם תיירות. לאחר הישיבה, סייר השר שכונות 
החדשות בקרני שומרון, עמד מקרוב על תכניות 
הבנייה והשכונות העתידות להיבנות בישוב וחזה 
יחד  סייר  בהמשך,  קנה.  נחל  שמורת  בנפלאות 
בשכונות  דורני  חננאל  קדומים  מועצת  ראש  עם 
בישוב, ביקר בפארק הצנירים הייחודי, משם עבר 
במרכז  "ראשית".  ולמרכז  הראשונים  לגבעת 
ראשית נפגש השר עם צביקה סלונים ומורדי אשר 
מנהלי המרכז. השר הדגיש את החשיבות בפיתוח 
לשומרון,  מבקרים  שימשכו  תיירותיים  פרויקטים 
הלל  של  לרצח  הולמת  ציונית  כתשובה  במיוחד 

יפה אריאל הי"ד שנרצחה בבקרו של יום חמישי.
השבוע הוקם מחדש דסק חו"ל של  הסבר פניך 
הסברת  על  שוטף  באופן  יעבדו  בו  יש"ע,  מועצת 
צדה של ההתיישבות ביהודה ושומרון לעולם כולו. 
בעבר, פעל הדסק בהובלתו של יו"ר מועצת יש"ע 
ידי ראש מועצת  וכיום מובל על  דיין,  דני  לשעבר 
מארח  כיום  שכבר  רביבי,  רביבי.  עודד  אפרת 
קבוצות מכל העולם להסברה למען ההתיישבות, 
יעבוד יחד עם אלי פיאפש ואבי היימן ומירי מעוז-

כי  . הדסק הוקם מתוך הבנה עמוקה  1 עובדיה 
להסברה בחו״ל ישנה חשיבות מכרעת בהשפעה 
בעניין  ההחלטות  קבלת  ועל  המדינאים  על 

ההתיישבות.
ש"י  מחוז  של  החדש  מפקדו  המפקד  לקבלת 
לגוש  הגיע  ברקת  משה  ניצב  ישראל  במשטרת 
בסדנה  החל  הסיור   . 2 עבודה  לסיור  עציון 
אבי  יש"ע  מועצת  יו"ר  גם  הגיעו  לשם  בגבעות, 

רואה, ראשי רשויות נוספים מיש"ע ומנכ"ל מועצת 
בסדנה  ביקר  המחוז  מפקד  אדלר.  שילה  יש"ע 
המשותפים,  האתגרים  על  דיון  קיים  מכן  ולאחר 
הבטיחות  שיפור  הפעולה,  שיתוף  חיזוק  כגון, 
בכבישים, ההצלחה בהורדת הפשיעה האזרחית 
באזור ועוד. ראש מועצת גוש עציון דוידי פרל אמר 
כי שמח למצוא שותף אמתי לדרך שאתו נמשיך 
לפעול יחד ובין השאר נמשיך להפעיל תכנית לבני 
נוער ונחזק את המתנדבים ביחידות המשטרתיות 

השונות.
ארוכות  שנים  לאחר  השבוע,  מדריך  ללא  חלום 
של צפייה והכנה, הוצבו שלטי הסבר באתר חלום 
יעקב בבית אל. מעתה יתאפשר לכל אדם המגיע 
לאתר לביקור לקבל את כל ההסבר על הממצאים 
בשטח, על ידי עשרות שלטים שהוצבו במקום, גם 
. השלטים הוצבו  3 ללא לווי של מדריך מקצועי 
ליד מצפור "שא נא עינך", ממנו ניתן לתצפת על כל 
ארץ ישראל - מהחרמון, דרך תל אביב, וירושלים 
- ועל פני כל פסגת יעקב. במקום נמצא גם סלע 
שזוהה על ידי פרופ' זאב וילנאי כסלע חלום יעקב, 
עץ אלון תולע העתיק מסוגו בארץ, מערות קבורה, 
בית בד ועוד ממצאים מרתקים. על המיזם ניצח 
ד"ר חגי בן ארצי, שיחד עם המועצה המקומית בית 

אל פעל ללא לאות לשילוט המקום.
יתיר  בית  צבאית  הקדם  המכינה  יובל  חצי 
4 להיווסדה  שנים   25 שעבר  בשבוע  חגגה 

של  לכבודו  במכינה  שהתקיים  הוקרה  בערב 
במפגשי  התחיל  האירוע  הגר.  דוד  המכינה  ידיד 
והמשיך  לדורותיה  המכינה  רבני  עם  מחזורים 
בהנחת אבן פינה למגורי הפנימיות. האבן הונחה 
במקום בו בעבר היו תעלות קשר ירדניות, על ידי 
הרב משה  ישראל מאיר לאו. ראש המכינה  הרב 
בגידול  פעילותו  על  המרגש  בנאומו  דיבר  הגר 
תרומתם  המשך  ועל  מעשה  ואנשי  תלמידים 

החשובה לעם ישראל. את הערב כיבדו בנוכחותם 
פרץ,  רפי  הרב  בוגרים רבים: הרב הצבאי הראשי 
ראש  איתם,  אפי  לשעבר  השר  יוגב,  מוטי  חה"כ 
פרסומי  מנכ"ל  דמרי,  יוחאי  חברון  הר  מועצת 

ישראל ישראל גולדברג ועוד רבים.
ערב  התקיים  ראשון  ביום  בתחומן  חלוצות 
השקת הספר "סיפורי ראשונים" על אודות הקמת 
הישובים הראשונים בבנימין, ביזמתה של אולפנת 
אזורית  ומועצה  צבי  בן  יד  של  ובעזרתם  עפרה 
פגשו  ראיינו,  עפרה  אולפנת  בנות  בנימין.  מטה 
של  סיפורם  את  התיישבות  חלוצי  ממיטב  ושמעו 
הקמת הישובים השונים ולבסוף יצרו ספר המאגד 
העבר  סיפורי  את  ומחבר  הסיפורים,  שלל  את 
. בערב  5 להווה ואת חלוצי בנימין לחלוצי המדינה 
ששר,  אביה  האולפנה  ראש  השתתפו  הנוסטלגי 
רואה,  אבי  יש"ע  ויו"ר מועצת  ראש מועצת בנימין 
ראש מועצת בית אל שי אלון, סמנכ"ל מועצת יש"ע 
שולמית  הרבנית  ולרשטיין,  פנחס  דילמוני,  יגאל 
רואה בירך  בטיש ועוד.  משה  אודסר,  דובי  מלמד, 
ינקנו  שאנחנו  "כמו  כי:  ואמר  בערב  הנוכחים  את 
והדורות  מהמייסדים הראשונים גם הדור הנוכחי 
התיישבות  להמשך  הזו  הרוח  את  יובילו  הבאים 

מפוארת ביהודה ושומרון".

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?

2

4

1

3

5

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 


