יו"רים בטרקטורון
יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין ערך סיור עבודה בבית אל ובבנימין במסגרתו טייל עם
טרקטורוני שילה בנחל שילה( .בתמונה עם אבי רואה יו"ר מועצת יש"ע)
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 | 490במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אב תשע"ו |  49שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

פנחס ולרשטיין חלק ג'

כבר  11שנים עברו מאז הגירוש
מגוש קטיף וצפון השומרון ועדיין
החמאס מאיים על אזרחי ישראל
באופן יומיומי על ידי מנהרות
תת קרקעיות לכיוון ישראל .לפי
גורמים בצה"ל ,מנהרות החמאס
מתקדמות בקצב של כ 10-ק"מ
בכל יום לעבר תושבי עוטף עזה.
השנאה של החמאס והאופן שבו
הוא מתנהל כלפי ישראל הם
תעודת עוני לתכנית הגירוש ,כאשר
מעל עשור ,על אף כל ההבטחות,
אנו עדיין סובלים מערביי רצועת
עזה .השבוע בישעמדה – על
תוצאות הגירוש שמהן אנו סובלים
עד היום.
המשך בעמוד הבא
זמני השבת

4

מדור
המייסדים

6

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:51
19:12
19:04

יציאה
20:09
20:13
20:12

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:06
19:09
19:02

יציאה
20:06
20:10
20:10

ישראל
שלי

8

עיתון 'הארץ' בצרות

מה
קורה

יום גוש קטיף בכנסת

על הפרשה  -מסעי
חינוך לטווח ארוך

הרב יהודה זולדן
מפקח מרכז להוראת תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי ,מעלה אדומים

ב

נות צלפחד טענו לאחוזה בארץ
ישראל ,ותשובת ה'" :כן בנות צלפחד
דוברות .נתון תתן להם אחוז תנחלה
בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן
להן" .שאלתן דייקה את הלכות המצווה לנחול
בארץ ישראל.
בפרשתנו ,מסופר על שבט יוסף שבאו לפני
משה והציגו בעיה בעקבות התשובה שניתנה
לבנות צלפחד .אם הבנות יתחתנו עם מישהו
משבט אחר ,הנחלה תעבור איתן ותיגרע
מנחלת שבט יוסף .תשובת ה' היא באותה
לשון" :כן מטה בני יוסף דוברים" .בנות צלפחד
יינשא ואך ורק לבני שבט מנשה ,וכך לא
תיסוב הנחלה לשבט אחר.זה מה שבנות
צלפחד הצדיקות עושות .בעקבות טענת

בנות צלפחד ,התבררה עוד הלכה במצוות
ירושת הארץ.
אך הסיפור של הבנות הללו ,מתחיל עוד
קודם ,בבית בו הן התחנכו אצל צלפחד
אביהם .אצלו הן ינקו את האהבה הגדולה
והמסירות לארץ ישראל .התנאים חלקו
בשאלה מי היה צלפחד? ר' יהודה טען
שהוא היה מהמעפילים שבקשו להיכנס
לארץ לאחר חטא המרגלים ,ר' עקיבא טען
שהוא המקושש עליו מסופר בתורה גם כן
מיד לאחר חטא המרגלים.
מה מיוחד בחטאים אלו?
חטא המעפילים -יש לראות בניסיון לעלות
להר מעשה של תשובה .כך על פי דברי
הנצי"ב" :רצו לשוב מעין החטאו קיבלו על

בואו להקים יישוב חדש בשומרון
מתארגנת קבוצה להקמת יישוב עירוני חדש בשומרון עם תב“ע מאושרת,
 20דקות מכפ“ס .היישוב מיועד לזוגות צעירים  -בוגרי מכינות ישיבות ומדרשות
>>>>>>>>>> לפרטים חייגו לליאור054‑596‑9529 :

המשך בעמוד 3

מחיר דירה
לגרעין המייסד:

₪ 590,000
יש”ע שלנו 1

המערכת  /מנהרת הזמן
ישעמדה
בימים אלה אנו מציינים שנתיים לצוק איתן ,המערכה
הארוכה מול החמאס בעזה ,ואחת עשרה שנים
לגירוש מגוש קטיף .בשבוע שעבר דווח בחדשות
 2על מידע חדש שהתגלה בנוגע למנהרות של
החמאס ברצועת עזה ,האיום הכבד שנותר מצוק
איתן .גורם בטחוני בכיר אמר כי חמאס חופר בכל
חודש כעשרה קילומטרים של מנהרות מעזה לכיוון
ישראל .למרות המנהרות שקורסות באופן שוטף
וכל הניסיונות הישראליים למתן את איום המנהרות
על ידי השמדתן ,מסתבר כי החמאס עדיין ממשיך
לחפור בקצב חסר תקדים לכיוון ישראל.
לפי ההערכות בתקשורת ,ישראל כבר השקיעה
בנושא המנהרות כשלושה מיליארד שקל בשנים
האחרונות והמכשול למנהרות ,שבנייתו כבר החלה
אמור להיות מושלם תוך שנתיים.
על אף המכות שהחמאס חוטף מאתנו בכל
הקשור למנהרות ,הוא ממשיך לנסות לייצר
פיגועים ואירועים קשים שפוגעים בכל תושבי
מדינת ישראל .המאבק התמידי הזה ,נובע משנאה
של ההגנה העיוורת של הפלסטינים כלפי ישראל
וכל מה שהיא מייצגת .רק השבוע ראינו ברשתות

החברתיות סרטון בו אבא קורא לחיילי צה"ל לירות
בילד שלו ,כדי ליצור פרובוקציה שבעזרתה יוכל
להשמיץ את ישראל בעולם .הסרטון הזה מראה
כמה עמוקה השנאה שלהם כלפי המפעל הציוני
ואת הרצון שלהם לחסל את מדינת ישראל בכל
מחיר .השנאה שלהם אלינו ,שגורמת להם לחשוף
גם את ילדיהם להרג וחורבן ,נאמרה בצורה הטובה
ביותר על ידי ראש הממשלה גולדה מאיר ז"ל:
"יהיה לנו שלום עם הערבים רק כשהם יאהבו את
ילדיהם יותר משהם שונאים אותנו".
לנו אסור לוותר להם .השבוע נציין אחת עשרה
שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון .כבר אחת
עשרה שנים שאנחנו לא נמצאים בגוש קטיף ,שניתן
במתנה לשלטון החמאס ,ואנחנו עדיין אוכלים את
פירות הביאושים של הגירוש .בזמנו התרענו שוב
ושוב לגבי חוסר הביטחון שייווצר בעקבות מתן
השטח בהסכם חד-צדדי ,אך הזהרותינו נפלו על
אוזניים ערלות .לא היה צריך לחכות זמן רב כדי
לשמוע חלק מתומכי ההתנתקות חוזרים בהם
ואומרים קבל עם ועדה כי הנסיגה מגוש קטיף
הייתה טעות היסטורית ,טעות אשר הביאה אותנו

למצב בו אנו נמצאים כיום ,כאשר בכל שנתיים
אנו יוצאים למבצע צבאי ברצועה.
כרגע לא רואים אופק לשקט באזור הדרום .הניסוי
של ההתנתקות כשל וצריך ללמוד לקח לעתיד
ולהפנים שאסור שהדבר הזה יחזור שוב על עצמו.
נסיגה משטחי ארץ ישראל איננה פתרון לבעיותינו.
בריחה או הפקרת שטח לידי האויב לא יהפכו
את האזור למזרח תיכון חדש אלא למזרח תיכון
חדעאש .הטעות האיומה שאנו סוחבים על גבינו
פוגעת באזרחי מדינת ישראל יום יום ,ועושקת את
תקציב המדינה בסכומי עתק.
כמו שאמר השבוע יו״ר הכנסת חה״כ יולי אדלשטיין
במליאה ביום גוש קטיף בכנסת" :העקירה
נעשתה שלא מרצון וללא תכלית ראויה .המחירים
המשפחתיים ,הנפשיים והאישיים כבדים מנשוא.
מי שלא היה חלק מהעקירה לא יבין את גודל
הצלקת  ...מהמקום בו מגרשים אנשים מביתם לא
יצמח טוב ולא יבוא שלום .העקירה חייבת להיות
האחרונה בתולדות ישראל״.

שרגא רוזנברג,

פתוח

הבעלים של יקבי גוש עציון בצומת גוש עציון
winery@actcom.co.il 02-9309220

עסק שלנו

"מפגש חווייתי עם שלל הריחות והטעמים
הייחודיים לענבים הגדלים בהרי גוש עציון"
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חינוך לטווח ארוך

המשך דבר תורה מעמוד השער

עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ גם
שלא בצירוף ארון ה' ומשה" .אך משה רבנו
הסביר להם שזה לא לרצון ה'" ,למה זה אתם
עוברים את פי ה'" .בדרך כלל זה נכון כמובן
לשוב בתשובה  -אך לא כשהיא נגד רצון ה' .הם
לא השתכנעו ובכל זאת "ויעפילו לעלות" .הם
חשבו שמשה רבנו בוחן את הרצינות שלהם,
והתאמצו עוד יותר לעורר הרצון והתשוקה
לארץ ישראל.
חטא המקושש -לפי רב יהודה בשם שמואל:
"מקושש –מעביר ארבע אמות ברשות הרבים
היה" .לפי דעה אחרת הוא עבר על מלאכת
תולש ,ולפי רב אחאברבי יעקב הוא עבר על
מלאכת מעמר .בעלי התוספות מציינים למדרש
המסביר מדוע הוא עשה כן..." :מעשה המקושש
היה בתחילת ארבעים ,מיד אחר מעשה מרגלים
אמר במדרש דלשם שמים נתכוין .שהיו אומרים

האחרונות ,היו פעולות התיישבות שלא הצליחו
בתחילה מסיבות שונות(מחלות ,מלחמות,
קשיים כלכליים ועוד) .אך מסירות הנפש
של המתיישבים הראשונים השפיעה לטווח
ה ארוך גם על דור המתיישבים שבאו
אחריהם ,ודרכם הצליחה.

ישרא לכיוון שנגזר עליהן שלא להיכנס לארץ
ממעשה מרגלים שוב אין מחויבין במצות,
עמדו חילל שבת כדי שיהרגו יראו אחרים".
המכנה המשותף של פעולות המעפילים
והמקושש הוא הרצון האדיר לתקן ,להמשיך
למרות הכישלון ,ולהטמיע את המסירות והרצון
למצווה .צלפחד היה המוביל של פעולות
התיקון הללו .אמנם זה לא נכון לפעול בניגוד
לרצון ה' ועל כן צלפחד מת ,אך מעשיו השאירו
רושם אדיר על בנותיו שספגו את התכונה של
מסירות הנפש ,והרצון לתקן ולקדם .דרישתן
לקבל אחוזה בארץ ,הניעה תנועה לחיבת הארץ,
בשבט יוסף ועל נשות ישראל כולן שלא חטאו
בחטא המרגלים ,כמו שאמר רש"י",לפי שהן
היו מחבבות אתה ארץ".

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל*9248 -
לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

כ ך גם בדורות מאוחרים,ובמאת השנים

יקיר.

כל האפשרויות
הטובות למשפחה
יש שחר אמנה

בית ענק | דו משפחתי
 202מ"ר

בית | דו משפחתי
 154מ"ר

בית פרטי | חד משפחתי
 121מ"ר

*צמוד למדד 6/16

החל מ₪1,362,000-
אתם מוזמנים לבוא לגור בבית משלכם במרכז הארץ בקהילה חמה
ומחבקת 20 ,דקות בלבד ממרכזי התעסוקה.

בית גדול במרכז
בית צמוד קרקע ענק

קהילה נעימה ומאושרת
 350משפחות הנהנות
מפעילות ענפה

ישוב גדול
כל דבר שתצטרכו נמצא
בקרבת מקום

תעסוקה קרובה
פארק אפק ומרכזי
היי טק נוספים

www.yakir1.co.il

איזק נדל"ן שיווק נכסים  - 050-5382852אתי | 03-9303494
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ראיון עם פנחס ולרשטיין
מדור
המייסדים

חלק ג׳

לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

ולרשטיין עם פעילים ליד מאהל המחאה שהקימה מועצת ישע מול הכנסת ,בחורף שקדם להתנתקות

 //חן גלעד
במהלך השנים ,השליחות הציבורית הייתה דבר
שעמד בראש מעייניו של ולרשטיין ,מהילדות
בכפר אתא ,דרך תפקידו כיו"ר מועצת בנימין
במשך  28שנים וכלה בעשייה הציבורית שלו
כיום למען התיישבות בנגב ובגליל .לכל אורך
אותן שנים ,ולרשטיין ,ששימש בתפקיד הנהגתי
היה סמל למאבקים שונים .התפקיד לא פעם
הביא איתו ביקורות מצד האוכלוסייה המקומית,
אשר לא תמיד הלכה בקו אחד יחד עם דעותיו
של ולרשטיין .לא תמיד התשובות שנתן ודעותיו
ביחס לאירועים שונים התקבלו באהדה בחברה
אותה הוא מנהיג .השבוע פורסם כי הוא מונה
לראש צוות משימה של התנועה הקיבוצית לטיפול
בבניה בקיבוצי עוטף עזה.
היו מקרים שאנשים הביעו ביקורת כלפי מהלכים
שהובלת ,מה עמד מול עיניך לאורך כל הדרך?
"התפיסה שאני התחנכתי אליה ,זה לדאוג לכך
שמדינת ישראל תתחזק ,ולא להיאבק במדינת
ישראל .יש גבול למאבק חוץ פרלמנטרי שמנהלים.
אם לא תחבב את ארץ ישראל לא תצליח במאבק
בכלל .דוד המלך אומר לשאול "גרשוני היום
מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבד אלקים
אחרים" .הוא אומר את זה לשאול כשהוא בורח
ממנו ,דוד המלך היה תחת הריבונות של שאול
כשהוא בסכנת חיים והוא אומר שהתחושה שלו
שזה שהוא חי בארץ ישראל אבל לא בריבונות.
הוא מרגיש שהוא עובד אלוהים אחרים .זה מסביר
לנו מה הוא חושב על ריבונות יהודית ,ואנחנו
שזכינו אחרי  2,000שנות גלות ,להימצא במדינה
יהודית אסור לנו לא להבין את קדושתה .הייתה לי
שיחה בכפר עזה על קדושת ארץ ישראל ואחד
האנשים בשיחה אמר לי 'אני לא יושב כאן כי אני
קדוש' ,ואמרתי לו שזאת קדושה ,כל מי שמוכן
להיערך ולתרום למדינה  -זו קדושה .ומנגד ,כל
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מי שמחליש את המדינה ,אני נגדו".
ולרשטיין מוסיף ואומר" ,כאשר הרמב"ם בהלכות
חנוכה מדבר על קריאת ההלל ,הוא מנמק בראש
ובראשונה את זה שאנחנו אומרים הלל בחנוכה
על כך שהייתה קיימת מדינה יהודית יתר על 200
שנה ואפילו שהושמדה אנחנו אומרים עליה הלל.
נס פח השמן ,זה בדיעבד .הוא עשה לנו בעיה
עם זה ,כי אם הוא היה אומר שאומרים הלל על
מתתיהו ,מתקבל על הדעת .אבל זה שהוא מתרץ
את זה בהיותה של מדינה יהודית יתר על 200
שנה ,אנחנו בעצם אומרים הלל על אלכסנדר
ינאי ,הוא ששחט את כל הרבנות הראשית של
תקופתו ועליו אומרים הלל? אני לא חושב שלוי
אשכול או בן גוריון רצחו את כל הרבנות הראשית.
הרמב"ם נותן לקיום מדינה יהודית קדושה אפילו
שהיא הושמדה .אז מי אנחנו שבמקום לחזק את
המדינה נחליש אותה?".
שיא ההתנגדות בין ההנהגה לעם היה במאבק על
גוש קטיף ,הדבר הוביל לתחושות קשות בקרב
הציבור אשר חשב שהיה צריך לפעול אחרת.
הביקורות היו רבות ,אך ולרשטיין ,כמי שהיה בכיר
בהנהגה ,מדבר על הדילמות שהיו.
"אני חושב שתפקיד ההנהגה זה להגדיר לעצמם
גבולות ,אחת הבעיות היום ,גם באשמתי ,זה
שההנהגה כמעט ולא יכולה לעשות הפגנות כי
היא לא יכולה לשלוט באופי המאבק .בכפר מימון

כולם נשמעו להנהגה .ההאשמה כלפיי וכלפי הדור
שלי זה שהרבה מאופי המאבק זה 'אנחנו נעשה
את זה לבד ,אנחנו לא שואלים אתכם' .האם זה
משרת את ההתיישבות ביהודה ושומרון  -לא,
האם יש לי אשמה חלקית בנושא הזה  -בוודאי
שכן ,אין שום ספק שאנחנו לא הבהרנו לציבור
מהן גבולות .מצד שני ,כשאתה רוצה ליצר מאבק
את מחזיק את הקלפים קרוב לחזה ,אתה לא יכול
להגיד להם מהם הגבולות".
המאבקים טרם נגמרו ,כל פעם עולה סוגיה אחרת
על סדר היום ,אך ולרשטיין מדבר על מציאות שבה
אנחנו חייבים לגייס את כל הכוחות והמשאבים שיש
ברשותנו כדי לגרום לכמה שיותר אנשים להיות
מגויסים יחד למאבק על יהודה ושומרון ,היכולת
להיתמך בידי העם ולא ליצור חממה של אוכלוסייה
מבודדת שיושבת אי שם על הרים וגבעות .כמי
שמכיר מקרוב את ההתרחשויות בזירה הפוליטית
הבינלאומית כלפי ישראל ,ולרשטיין מדבר על
המציאות המתרחשת סביבנו.
"הבחירות בארה"ב הן בנובמבר ,אובמה ממשיך
להיות נשיא עד ה 20-בינואר ,עד אז הוא לא
כפוף לסנאט או לקונגרס ,הוא יכול להחליט לא
להטיל וטו על החלטה להקמת מדינה פלסטינית
בגבולות  '67כולל ירושלים .ברגע שמועצת הביטחון
מחליטה את זה ,מבחינה בינלאומית זה חוק.
חזרנו לגבולות  '67ומאות אלפי יהודים בירושלים

ולרשטיין מפונה על ידי שוטרים במהלך המאבק נגד הסכם אוסלו

ויו"ש חיים בתחומי מדינה פלסטינאית לכל דבר,
לא צריך הסכמה מאתנו .יש סבירות שזה יקרה,
אמנם נמוכה ,בערך  ,20%ואפילו זה ,אף אחד לא
רוצה  20%סיכוי לחלות בסרטן ,אנחנו רוצים להיות
בטוחים שעם ישראל לא רוצה שזה יקרה .אני באתי
לפה מתוך מגמה לחבב את ארץ ישראל על עם
ישראל .אני רוצה שרוב החברה הישראלית תהיה
מוכנה לשלם על זה מחיר בהנחה שחס וחלילה
יצטרכו לשלם מחיר .התנערות מהעם מבלי לפרוץ
ללבבות העם ,אוי ואבוי לנו אם זה יקרה .אנחנו
צריכים שתושבי שדרות ,נתיבות ותל אביב יהיו
מוכנים לשאת בעול ,אם נתנכר להם ,אם נהיה
אנחנו בחממה והם לא יהיו מוכנים לשלם את
המחיר אנחנו נפסיד במאבק".בשנת  ,2010אחרי
קרוב ל 35-שנות פעילות ציבורית ביהודה ושומרון,
פרש ולרשטיין מתפקידו כמנכ"ל מועצת יש"ע.
השבוע פורסם כי הוא מונה לראש צוות משימה

של התנועה הקיבוצית לטיפול בבניה בקיבוצי
עוטף עזה .הוא עוסק בהתיישבות בנגב ובגליל,
בין חיי היום יום הוא ניפגש עם הצעירים בעלי
החולצות הכחולות ,כן ,אלו של השומר הצעיר
ויחד הם עובדים למען תנופה וקידום המקום.
המטרה :התיישבות .לא משנה איפה ,לא משנה
איך ,העיקר להגשים את חזון החלוציות .יד ביד
יחד איתם הוא עוזר להם להביא את הדור הבא
לאותם אזורי ספר.
איזו קריאה היית קורא לנוער ולציבור בישראל
לעשות כיום למען העם?
"קודם כל יש משימות לאומיות ללא סוף ,בין אם
בשירות הצבאי ,הליכה לגרעינים העירוניים .צריך
ללמוד לא להתנשא ,להיות חלק מהם .בנוסף לזה,
גם אם זה נשמע לא רומנטי להיות המשפחה

ה 701-בעפרה ,זה גם חשוב.
הנקודה הארכימדית של עתיד יהודה ושומרון
מותנית בגידול האוכלוסייה ביהודה ושומרון,
גידול אריאל הוא צורך לאומי ,זו ה-נקודה .אם
אריאל נכנסת לגושים אין מדינה פלסטינית .כל
מי שנשאר כאן מחזק את ההתיישבות ,זה שבונה
את ביתו והולך לעבודה וללימודים וחי את חייו כאן
 ,,זו המהות של ההתיישבות פה מבחן התוצאה
קובע בדורות הבאים .אם יגורו פה מיליון יהודים
 המאבק נגמר .טדי קולק הוא גדול המתנחליםבארץ ישראל ,הוא הביא לתחומי הקו הירוק
מאות אלפי יהודים והם חיים במזרח ירושלים
בלגיטימיות ,מה שאנחנו עושים קצת פחות טוב.
כשאני עליתי לעפרה לא היה בית אחד בפסגת
זאב" .לסיכום ,אומר ולרשטיין" ,צריך לזכור שאף
פעם אי אפשר לנוח על זרי הדפנה".

רוצה בית בלשם?

לך חפש
ת‘חברים
שלך!
*עד לראש השנה תשע“ז:
בלעדיות והנחה למי שיגיע לרכוש בית בלשם
דרך תושבי לשם.
חפשו בגוגל:

חפשו את החברים שלכם בלשם

03-6500505
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מה יקרה
מפגן  11נקודות בגבול עזה  /ז' באב  11באוגוסט

במלאת  11שנים לגירוש מגוש קטיף ו 70-שנים לעליית  11הנקודות בנגב ,נעלה במקביל ל 11-נקודות
תצפית לעבר חורבות יישובי גוש קטיף .התכנסות בשעה  ,18:30תחילת העצרת בשעה  19:00בהשתתפות
רבנים ואישי ציבור .האירוע מתואם עם כוחות הביטחון .לפרטים6847* :
סיור בעיר הקדומה סוסיא ובחברון  /ז' באב  11באוגוסט

פרויקט "משקפת" מזמין יוצא לסיור בעיר העברית הקדומה סוסיא ,ואתם מוזמנים להצטרף .לפגוש את
שרידי העיר ,לבקר במערות מגורים קדומות ,לסייר בבית הכנסת העתיק ולגלות את סודותיה של מערת
המכפלה .יציאה מתל אביב וירושלים בשעה  .8:30מחיר .₪ 90 :לפרטים והרשמה1700-700-945 :

יום חמישי | ז' באב

כנס שילה ה 5-בשילה הקדומה  /ז' באב  11באוגוסט

הכנס ה 5-למחקרים בתנ"ך ובארכיאולוגיה ,לזכרה של רחל ארליך ז"ל .הכנס יתחיל בסיור מודרך בשילה
ה קדומה בהשתתפות ארכיאולוגים ,ולאחריו שלושה מושבים בתחומי התנ"ך והארכיאולוגיה .הסיור יחל
בשעה  15:00והמושבים החל מהשעה  .17:30לפרטים02-5789111 :

לא עוד
חלום רחוק
אלא
צעד ראשון
בדרך
...

צופים ַה ַּביְ ָּתה
ִ
מפגן של אהבה וכיסופים לגוש קטיף

יום חמישי
ז' באב > 11.8
ב18:30-

נתיב העשרה

גבעת
הקסאמים

במלאת  11שנים לעקירה ו 70-שנה
לעליית  11נקודות בנגב
נעלה במקביל ל 11נקודות תצפית
לעבר חורבות יישובי גוש קטיף
18:30
19:00
19:30

חץ שחור
מעוז מול עזה
בארות יצחק הישנה
יד אנז“ק

תל גמה
קק“ל עין השלושה

התכנסות
תחילת העצרת
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור
מפגן של אור ואהבה –
מאירים את שמי הנגב
מעמד התחייבות לחזרה הביתה
האירוע מתואם עם כוחות הביטחון

קק“ל נירים

מח“ע

אנדרטת הפלדה

לפרטים והרשמה6847* :
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מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
חלום יואל בשבוע שעבר ביקר יו"ר הכנסת
חה"כ יולי אדלשטיין במועצה מקומית בית אל
 1.בביקורו סייר אדלשטיין באתר חלום יעקב
עם ראש המועצה שי אלון ,יו"ר מועצת יש"ע אבי
רואה ,המנכ"ל מושי צדרבוים ,מנהל מחלקת
חינוך מנחם לב והדוברת יעל בן ישר ,ומדריך
הסיור ד"ר חגי בן ארצי .בביקור אמר אדלשטיין
כי "בית אל הוא מקום בו ההיסטוריה הולכת
אלפי שנים אחורה והיא אחת מנקודות הלידה
של עמנו" .עוד הוסיף ,כי הוא מקווה שבביקור
הבא שלו בבית אל ,נראה התפתחות באזור הזה
שהוא חשוב מבחינה אסטרטגית וגיאו-פוליטית,
לעתיד המדינה.
מפגשי צמרת ביום שני התקיים פורום ראשי
ההתיישבות ומועצת יש"ע בראשות ראש המנהל
האזרחי החדש ,תא״ל אחוות בן חור ומתאם
פעולות הממשלה האלוף יואב פולי מרדכי .2
פורום התקיים בהמשך לביקור ופגישה עם
ראשי ההתיישבות שקיים המתאם בחודש מאי
האחרון .במהלך היום הוצגו נושאים מקצועיים
שעומדים על סדר היום בהתיישבות .תא"ל בן
חור הבטיח במפגשו עם ראשי ההתיישבות כי
ישמור על המסורת של מפגשים חצי שנתיים
והוסיף כי בראייתו ״המנהל האזרחי נדרש לשפר
את תחום השירות ולכך אנו נפעל בכל ההיבטים
ובהתאם נשקיע משאבים לשפר את איכות
השירות לתושב״ .האלוף מרדכי ,סיכם את היום
ואמר כי ״אנו פועלים לתת מענה לאוכלוסייה
באזור ולקדם תכניות אב לתחבורה ודרכים,
מענה למשק המים ,ומענה למשק האנרגיה
כולל חיבור גז טבעי לאזור יהודה ושומרון״ .ראש
מועצה אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע

אבי רואה אמר בסיום" :מפגשים אלו חשובים
מאוד לעבודת ראשי הרשויות .העלנו בישיבה
סוגיות שונות שמעכבות את התפקוד השוטף
שלנו ,ושמחנו לשמוע על הדרך אותה מוביל
ראש המנהל האזרחי החדש שמוכוון לשיפור
השירות למען התושבים".
מציינים וזוכרים בכנסת ציינו ביום שלישי
האחרון את השנה ה 11-לגירוש מגוש קטיף
בשורת אירועים ביוזמת ועד מתיישבי גוש קטיף
ומרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון
השומרון .במליאת הכנסת התקיים דיון בנושא,
בו נאם גם יושב ראש האופוזיציה חה"כ יצחק
(בוז'י) הרצוג ושר החקלאות אורי אריאל . 3
מייד לאחר הברכות התקיימה ההצגה 'עת
לדעת' ,המבוססת על פגישתם של דמויות
משני קצוות הקשת הפוליטית המובילה את
השתיים להצגה סוחפת המספרת את הסיפור
האנושי ,את האובדן והמשבר האידיאולוגי .מיד
לאחר ההצגה התקיים פאנל בהשתתפות שרת
המשפטים איילת שקד ושרת המשפטים לשעבר
ציפי לבני בו הן דנו בנושאים שונים הקשורים
לגוש קטיף.
הנוער העולה נוער מגדל עוז החליט לנצל את
חופשת הקיץ לפעילות שמשלבת חוויה וחיבור
לערכים .בעקבות כך ,לאחר שלמדו לימוד
מעמיק ,שחזרו בני הנוער הקמה של נקודת
התיישבות כולל מצפה מיוחד . 4בנוסף ,ניקו
בני הנוער מקווה עתיק ששימש את ההתיישבות
ההיסטורית בהרי יהודה ואת עולי הרגל בדרכם
לבית המקדש .ראש מועצה אזורית גוש עציון
דוידי פרל אמר" :החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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ימשיכו להיות אבני הדרך של ההתיישבות בגוש".
הוא הוסיף ואמר כי" ,הרוח שמגלה הנוער שוב
ושוב תמשיך להיות תעודת הכבוד של גוש עציון".
אבני חסד בני הנוער של הישוב אבני חפץ
שבשומרון החליטו לפעול בחופשת הקיץ למען
ילדים בעלי מוגבלויות .הם יזמו קייטנה מיוחדת
לילדים אלו ופנו לאתר מימון ההמונים הד-
סטארט על מנת לגייס כסף למחנה הקיץ יחד
עם עמותת "עת לעשות" .בתוך שלושה שבועות
גייסו הנערים  ₪ 32,000והפעילו בכוחות עצמם
מחנה בו נהנו  40ילדים ונוער בעלי מוגבלויות
 5.מחנה הקיץ כלל אטרקציות רבות כגון לונה
פארק ,קיאקים ,הפנינג ,ליצנים ,מתנפחים,
קומזיץ והכי חשוב  -המון חום ואהבה .יוסי דגן
ראש המועצה האזורית שומרון" :זה עוד סיפור
על הנוער המופלא של השומרון שממלא אותנו
גאווה .יש מי שאומר 'הולך ופוחת הדור' ואנחנו
אומרים ' -ואתם עליתם על כולנו' .הנוער של
היום הוא נוער יוזם ,הוא נוער שלא חושש לחלום
לקוות להצליח ולהעניק לאחר .כל מה שצריך
זה לתת לו את ההזדמנות לתרום".
נזכרים בריקוד השבוע התקיים בהיכל התרבות
בקרית ארבע חברון אירוע לציון  30יום להירצחה
של הלל יפה אריאל הי"ד .מאות נשים וחברות של
הלל גדשו את האולם ובגרון חנוק שרו ,צפו בקטעי
ריקוד נדירים ושמעו דברי זכרון וחיזוק" .שאי סביב
עינייך וראי כולן נקבצו באו לך" ,אמרה רינה אריאל
לבתה הלל ,אל מול אלפי הנוכחים שפקדו את היכל
התרבות .סיון רהב מאיר ,שסיכמה את הערב בשיח
על משימות הדור והאתגרים ,חזרה וציינה בדבריה
עד כמה הערב הזה משמעותי ומחזק עבורה.
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