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אלול תשע"ז

 50שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה
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8

הזדמנות להגיד תודה

ברשת

הקריקטורה ששיתף בפייסבוק יאיר
נתניהו עוררה סערה גדולה במדינת
ישראל .הרשתות החברתיות
והתקשורת דנו בכך ללא הפסק
והגינויים לא פסקו .הקריקטורה
אמנם ארסית ,מיותרת לחלוטין
ולא ראוי היה כלל להפיץ אותה,
אך המצב בו ישנה סערה רק כאשר
המעשה נעשה מהצד הימני של
המפה הפוליטית הוא מעוות .כאשר
מאיירים פרסמו קריקטורות אוטו-
אנטישמיות על מתיישבי יהודה
ושומרון אף אחד לא פצה את
פיו .השבוע בישעמדה – מה קרה
כשהקריקטורות באו מהצד השני.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:04
18:24
18:16

יציאה
19:19
19:21
19:21

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:20
18:22
18:16

יציאה
19:16
19:19
19:21

מה מה
קורהקורה
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תנופת כלכלה בבית אל

מה מה
קורהקורה

קבלת הפנים של בנות
השירות הלאומי באפרת

על הפרשה  -נצבים-וילך

הרב שמעון ביטון

המבין אל כל מעשיהם

רב קהילת רמב"ם בבית שאן של רשת שעלים

"ּכִ

י ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמ ַצּוְ ָך
ַהּיֹום ֹלא נִ ְפלֵ את ִהוא ִמ ְּמָך וְ ֹלא
ְרח ָֹקה ִהוא ...וְ יַ ְׁש ִמ ֵענּו א ָֹתּה...
ּכִ י ָקרֹוב ֵאלֶ יָך ַה ָּד ָבר ְמאֹד ְּב ִפיָך
ִּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו" (דברים ל')
פסוקים אלו מרטיטים כל לב ,בשעה שאנו
נזכרים בימי הדין הקרבים ובאים ,ובנדרש
מאיתנו כפי שעולה מפשט הפסוקים .אך
כיצד זה אומר לנו משה רבנו בפסוקים
לעיל "ּכִ י ָקרֹוב ֵאלֶ יָך ַה ָּד ָבר ְמאֹד ְּב ִפיָך
ּובלְ ָב ְבָך לַ ֲעׂשֹתֹו" ,כאילו השגת וקיום
ִ
המצוות הוא דבר פשוט ובר השגה
בקלות?

ועוד ,מהי משמעות הביטוי "וְ יַ ְׁש ִמ ֵענּו
א ָֹתּה" הנזכר בפסוקים לעיל ,בין אם זה
בקשר למצוות התשובה ,ובין אם זה
בקשר לכל מצוות התורה? היינו מצפים
שיהיה כתוב 'ויבארה לנו' או ביטוי דומה.
מהי משמעות "וְ יַ ְׁש ִמ ֵענּו"?
ואם יטען הטוען כי המדובר בהודעה על כך
שהמצווה או המצוות של התורה קיימות
ויש לעשותן ,זה דבר פשוט ולא נדרש הרי
זה נאמר במעמד הר סיני בו ניתנה תורה
לכל עם ישראל .לכן לא יתכן כי יש כאן
כוונה בהודעה בלבד על קיומה של המצווה
או המצוות אלא במשהו אחר לגמרי.
המשך בעמוד 3

מועצת יש"ע מצי
הספר "מעינוש" מרכזגה :מדריך למעיינות הכבושים

לעשרות מעיינות...

מסלולי

10.1.17
| צפריר רינת

טיולים שהכשירו המתנחלים

"מה יכול להיות נ
עים וכיפי יותר מטיולים לא
מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של ה תרי מעיינות המייצגים את כל
גדה המערב
ית? מלטבול בבריכה קרירה
ביום קיץ לוהט ולהריח
את פרי הבוסתנים שעה ש
מכל עבר? הספר ה
נופי ארץ אבות עוטפים אותך
חדש
שהו
ציאה"...

מדריך למטייל במעיינות
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מחיר מבצע לרגל
ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה:

www.yeshaclick.co.il
052-5665052
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בס״ד

השר דרעי מסייר ביהודה ושומרון
מועצת יש"ע אירחה השבוע את סיורו של שר הפנים אריה דרעי וחברי הכנסת של
מפלגת ש"ס בנתיב האבות שבגוש עציון ,בקרית ארבע-חברון וביישוב היהודי בחברון.
בתמונה :השר ,חברי סיעת ש"ס וראשי מועצת יש"ע בבית הדסה בחברון [עמ' אחורי]

המערכת מציירים שנאה

ישעמדה
בסוף השבוע האחרון שיתף בפייסבוק בנו
של ראש הממשלה ,יאיר נתניהו ,קריקטורה
בעלת מוטיבים אנטישמיים .תחת הכותרת
"שרשרת המזון" נראה המיליארדר ג'ורג'
סורוס ,לצד מספר דמויות ,אשר אחת מהן
מזכירה איורי יהודים בביטאונים אנטישמיים.
לצדם ,בהמשך נראים ראש הממשלה
לשעבר אהוד ברק כששטר לצדו ,וכן שניים
ממארגני המחאה הקבועה בפתח תקווה -
אלדד יניב ומני נפתלי.
התקשורת בישראל ובעולם געשה ורעשה
בעקבות שיתוף הקריקטורה ,אשר בנוסף
לפרסומה סוקרה על ידי ערוצי התקשורת.
דיוויד דיוק ,ראש ארגון הימין הקיצוני הקו
קלוקס קלאן לשעבר ( )KKKוהביע תמיכה.
הרשתות החברתיות התמלאו במלל אין-סופי
על המקרה ואנשי ציבור רבים בעבר ובהווה
הגיבו על המקרה .ראש הממשלה לשעבר
אהוד ברק ,יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק הרצוג,
ראש מפלגת "העבודה" אבי גבאי ,ח"כ זהבה
גלאון ,ח"כ מרב בן ארי ועוד נוספים גינו
את אמירותיו של נתניהו הצעיר .למעשה,
עד שנתניהו לא הוריד את הפוסט מעמוד
הפייסבוק שלו ,לא תם הגל תקשורתי העכור
שסיקר את האירוע מתחילתו ועד סופו.
חשוב לומר  -הקריקטורה אותה שיתף יאיר
נתניהו הייתה סרת טעם ומיותרת .היא איננה
מועילה לשום דבר והיה עדיף אם מעולם
לא היה משתף אותה .יחד עם זאת ,נדהמנו
לראות כיצד דווקא קריקטורה הפוגעת בצד
השמאלי של המפה הפוליטית ,נמוכה ככל
שתהיה ,עולה לסדר היום.
בעשרות השנים האחרונות פורסמו עשרות
קריקטורות ואיורים נוטפי שנאה כנגד
מתיישבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן .רבים
מהם בעלי מוטיבים המתארים את המתנחלים
כשודדי אדמות ,רוצחי ערבים וגונבי כספים
ומציגים את המתיישבים בצורה דומה לצורה
בה הוצגו היהודים בעיתונים האנטישמיים.
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יש”ע שלנו

תוך שימוש במכחולם ,מציירים
אותם המאיירים קריקטורות
נוטפות ארס ושנאה ,אשר
באישורם של עורכי העיתונים
גורמות להחרפת הפילוג
בחברה הישראלית .הם
משתמשים במושגים כמו
"הומור" ו"סאטירה" ,כדי
להחביא את האמת – ישנה
דמוניזציה של חלק ספציפי
מאוד במפה הפוליטית .יש
ציבור מסוים שמותר ללעוג
ולשים אותו לקלס
אחד מהקריקטורות המפורסמות ביותר היא
של המאייר איתמר דאובה ,אשר ליוותה את
כתבתה של סימה קדמון ב”ידיעות אחרונות”
משנת  ,2011בה מוצג מתנחל בעל זקן ,פאות
וכיפה סרוגה חולב עם מבט מרושע בעיניים,
פרה בצבעי כחול לבן עם כובע 'טמבל' על
הראש המדמה את מדינת ישראל.
עיתון “הארץ” הוא כמובן המומחה הגדול
ביותר בתחום .הוא מפליא לתת מקום של
כבוד לקריקטוריסט עמוס בידרמן אשר
מציג באופן קבוע את המתנחלים בצורה
לעגנית ומעוררת שנאה .אחת הדוגמאות
הבולטות היא איור שפורסם לאחר הפיגוע
בדומא ,עוד לפני שנודע מי הם הרוצחים ,שם
נראים מתנחלים כשהם יוצאים מביתו של רב
בדרכם לפיגוע בכפר ערבי.

הדבר אינו מפתיע .במדור "שאלות גולשים"
שהתפרסם באוגוסט  ,2013שאל הגולש
יוסי את בידרמן שאלה מתבקשת" :שמת
לב שחלק מהקריקטורות שלך אנטישמיות
גרידא? למתנחלים תמיד יהיה אף ארוך,
כדוגמת הדרך בה אתה מצייר את אלקין".
התשובה של בידרמן הייתה“ :כשאני רואה
רבנים כמו הרב דב ליאור ושכמותו ,או את
נערי הגבעות ונערי תג מחיר ,לפתע האופציה
האנטישמית נראית לי שפויה לגמרי".
תוך שימוש במכחולם ,מציירים אותם
המאיירים קריקטורות נוטפות ארס ושנאה,
אשר באישורם של עורכי העיתונים גורמות
להחרפת הפילוג בחברה הישראלית .הם
משתמשים במושגים כמו "הומור" ו"סאטירה",
כדי להחביא את האמת – ישנה דמוניזציה של
חלק ספציפי מאוד במפה הפוליטית .יש ציבור
מסוים שמותר ללעוג ולשים אותו לקלס.
הכל עניין של סמנטיקה .כאשר מציירים
קריקטורות על הימין – זו "אמירה פוליטית
נוקבת"; כאשר מיצג מסויים מציג אשת ימין
בעירום – זו "אומנות"; איור של ראש הממשלה
עם חבל תליה זה חלק ממיצג אומנותי;
מתנחלים משוגעים שיורים באנשים בתוכניות
טלוויזיה – זו "סאטירה"; תושבי יהודה ושומרון
מגוחכים ונוטפי שנאה בפרסומות – זה
"הומור" .אך כאשר הימין עושה את זה – זו
אנטישמיות.
אין לנו רצון ליצור שוויון מדומיין ולומר כי רצוננו
שלכולם מותר להשחיר את פניו של ציבור
אחר בקריקטורות ובפלטפורמות אחרות.
אנו חיים במדינה אחת ,כולנו ישראלים ,ואל
לנו להציג אף אחד בצורה שלועגת לו .עלינו
להתייחס לעמדות ,לטענות ולדעות בצורה
עניינית ,וליצור דיון עמוק ומשמעותי.
נרצה לראות את אבירי התקינות הפוליטית
נאבקים נגד מיצגים אוטו-אנטישמים גם
כשהם פוגעים במגזר אחר שאינו שייך להם,
כמו תושבי יהודה ושומרון.

המבין אל כל מעשיהם

המשך מעמוד השער

אם נלך בדרכו של הרמב"ן המפרש את
הכתובים לעיל כמדברים על מצוות
התשובה ניתן לומר כי הכתוב משתמש
במילים "וְ יַ ְׁש ִמ ֵענּו א ָֹתּה" כי השמיעה כאן
איננה שמיעת האוזן ,אלא שמיעת הלב
אשר מתקשה להאמין כי מצוות התשובה
תתכן בכלל .הרי לאחר שהחטא נעשה,
כיצד יתכן להשיב את הגלגל אחורה .ואכן
דבר זה איננו ברור ודורש הסבר.
הדבר היה כל כך קשה עד שמספר לנו
התלמוד הירושלמי שרק הקב"ה לבדו
מאפשר את התשובה וכל סוגי השכל

וההבנה האנושית אינם מכירים ביכולת
לחזור בתשובה" :שאלו לחכמה :חוטא מהו
עונשו? אמרה להם 'חטאים תרדף רעה'.
שאלו לנבואה :חוטא מהו עונשו? אמרה
להן 'הנפש החוטאת היא תמות' .שאלו
לקודשא בריך הוא :חוטא מהו עונשו? אמר
להן יעשה תשובה ויתכפר לו" (ירושלמי
מכות ז' ,א').
אפילו הנבואה איננה מבינה כיצד תתכן
החזרה בתשובה ,ורק הקב"ה לבדו ,אבינו
אב הרחמן ,המכיר את יציר כפיו יודע כי
הוא מועד לחטוא ,ומייצר מנגנון על-אנושי

המקנה לנו את יכולת החזרה לנקודת
ההתחלה כל פעם מחדש .על כך אומר דוד
ֹלקיו ָה ָעם
"א ְׁש ֵרי ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר ה' ֱא ָ
בתהלים ַ -
ּש ַמיִ ם ִה ִּביט ה' ָר ָאה ֶאת
ָּב ַחר לְ נַ ֲחלָ ה לֹוִ :מ ָ ׁ
יח ֶאל ּכָ ל
ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדםִ :מ ְּמכֹון ִׁש ְבּתֹו ִה ְׁשּגִ ַ
י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץַ :הּי ֵֹצר יַ ַחד לִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל ּכָ ל
ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם".
רק הקב"ה ,המעביר את חשבון כל היצור
לפניו בסקירה אחת ,יכול לאפשר את
"ה ֵּמ ִבין ֶאל ּכָ ל ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם"!
התשובה בהיותו ַ
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בתים אחרונים בשלב א' | איכלוס מידי
גינה גדולה | מחסן צמוד | חניה פרטית

 -שלב ב' נפתח בקרוב -

 15דק' ממודיעין

פרויקט המדורגים החדש

צורי 052-3833889

www.nofeytalmon.co.il
יש”ע שלנו 3

פלדמן
צינור מ.
צינור מ.
שחרשחר
יש יש
אסף קרדש
פלדמן |

הכי
קרובות
לאמא

יום רביעי ז' תשרי 27.9

כנס התשובה
המרכזי לנשים

למרגלות
מערת המכפלה

 19:00-21:00סיורי סליחות ביישוב היהודי בחברון
מפגש מרתק עם נשים מחברון מפגש בסיפורים מרתקים על החיים והאתגרים בעיר האבות
 - 21:00-24:00האירוע המרכזי

רוחמה בן יוסף מארחת את אתי אנקרי
הרבנית ימימה מזרחי בשיחה לקראת יום הכיפורים

במופע סליחות מיוחד (בליווי מיצג מולטימדיה מרהיב)

תפילת נשים ומעמד סליחות ענק
למרגלות מערת המכפלה.

להנאירוע
ב שים
לבד

מספר המקומות מוגבל
מיצג חוויתי האירוע והסיורים ללא תשלום • הרשמה מראש חובה
רב חושי בחברון ל פ ר ט י ם ו ה ס ע ו ת מ כ ל ח ל ק י ה א ר ץ :
ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל לפרטיםw w w . 2 h e b r o n . c o m • 0 2 - 9 9 6 5 3 3 3 02-9965333 :
קבוצות מאורגנות ומוסדות מוזמנות ליום חוויתי (להרשמה לקבוצות בלבד )052-3191902
מחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת
מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון

4

יש”ע שלנו

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

מעמד סליחות

יש שחר

מיסודו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

יום שלישי
ו' תשרי
26.9

אסף קרדש

המרכזי
במערת
המכפלה

 20:00-22:00סיורי סליחות ביישוב היהודי בחברון (הסיורים בהרשמה חובה)

22:30-23:30

התועדות באולם יצחק עם הרב שמואל אליהו

בליווי מוזיקלי

דרשות התעוררות
מפי הרבנים
ומעמד הסליחות
המרכזי

בהשתתפות שרים ,חכי"ם ואישי ציבור
מנחה :הרב הלל הורוביץ

הסעות בתשלום :בהרשמה חובה  029965333שלוחה  | 0ירושלים  -בנייני האומה | בני ברק  -רח’ רבי עקיבא ליד ‘דובק’

אולם יצחק פתוח

להרשמה לקבוצות ומוסדות  | 0559381470לפרטים 029965333

האירועים באישור
ובאבטחת כוחות הביטחון

ע ז ר ת נ ש י ם פ ת ו ח ה הכניסה לערב ההתעוררת חופשיתwww.hebron.org.il | 029965333 :
האגף לתרבות תורנית משרד החינוך • מחדשי הישוב היהודי בחברון • מנהלת מערת
המכפלה • מועצה דתית קרית ארבע • קרן מורשת מערת המכפלה • הכנסת אורחים חברון

חברון

HEBRON

בשעה 23:30

בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל:
הראשון לציון הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט”א
הרה"ג דוד לאו שליט”א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג שמואל אליהו שליט”א  -רב העיר צפת
הרה"ג שלמה בן חמו שליט”א  -רב העיר קרית גת

היישוב היהודי

יובל שנים לשחרור חברון

50 Years to the liberation of Hebron
اﻟﺬﻛﺮى اﳋﻤﺴﲔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳋﻠﻴﻞ
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שיראל אררט

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

הזדמנות
להגיד
תודה
יום ראשון בערב ,חוזרת מהיישוב השכן הביתה.
פנצ'ר באחד הגלגלים הקדמיים .התקשרתי לאבא
שיבוא לעזור .בערך דקה אחרי שהוא מגיע ,עוברים
שני רכבים צבאיים .הכל בסדר? כן ,מחליפים גלגל.
בלי יותר מדי שאלות הם חונים בצד והמג"ד והחפ"ק
שלו יורדים אלינו .אחד החבר'ה מתעקש להחליף
את הגלגל ,צוחקים קצת ביניהם ,מתעניינים ,ונותנים
הרגשה בטוחה .הכל בכיף ובנחת.
אני בטוחה שבשנים שחלפו מאז הוקם גוש
היישובים שלנו סיפור כזה קרה עשרות פעמים.
החיילים הם חלק מהנוף ההררי היפיפה שמקשט
את הכבישים שלנו.
הם שם תמיד ,אם רואים ואם לא .מאז שאני זוכרת
את עצמי הם מלווים אותנו .עושים הכל כדי שתהיה
לנו שגרת חיים תקינה .מאבטחים בצמתים ,בטיולים
מסביב ליישוב ,במעיינות ,בתפילת שבת בית כנסת,
ובעוד הרבה מקומות ורגעים שאיני יודעת עליהם.
מזה כמה חודשים שאני מתנדבת בפינה חמה
לחיילים בטלמון .תחנת ריענון קטנה ונעימה שכמה
חבר'ה מהיישוב הקימו לפני  5שנים ,כשעוד היו
בתיכון (היום הם כבר חיילים בעצמם) .בחורף יש
מרקים שנשות היישוב מכינות ,בקיץ קרטיבים.
ותמיד עוגה לשבת ,עוגיות ,קפה ,תה ,פיצוחים,

טלוויזיה ,לימונדה קרה.
הפינה הוקמה לזכרה של תושבת היישוב שולמית
היימן ז"ל שאחד הדברים שאיפיינו אותה היה
אהבתה לחיילים .היא נהגה לאפות להם עוגות
ולדאוג לשלומם ,ואנו שמחים להמשיך בדרכה.
אנחנו יודעים ,אבל לא תמיד זוכרים ,עד כמה
החיילים שלנו עושים עבודה קשה כדי לשמור
על השקט בגזרה .שמירות ,סיורים ,מעצרים ,בכל
שעות היום והלילה.
לנו יש את השגרה שלנו – עבודה ,משפחה ,חברים.
וסביבנו חיילים שעושים הכל בשביל ששגרת החיים
שלנו תהיה תקינה.
הפינה הזאת היא משהו גדול בשבילי .כי יש לי דרך
קטנה להגיד לחיילים שלנו תודה .תודה על החיוך
שאיתו עזרתם לי בערב אחד בצומת הפרסה ,תודה
על השעות לא שעות ,על המסירות ,על השלוש
שנים האלה ,שאתם מוכנים למסור את הנפש
שלכם בשביל בטחון היישוב ועם ישראל.
זה תמיד מחמם את הלב להיכנס לפינה ולפגוש
כמה חיילים נחים על הספה ,מנשנשים משהו,
שותים שתיה חמה או קרה ,לשמוע מאיפה הם
בארץ ועל החוויה שלהם לשרת כאן בחורש ירון.

לפעמים הם ממהרים ורק עוברים לקחת משהו
קטן לדרך ,תוך כדי אמירת תודה ולילה טוב .אבל
לרוב ,כשהם מגיעים ,הם אף פעם לא יתנו לי
לטאטא לבד ,ויעזרו לסחוב את הקניות מהרכב.
הם ייקחו את הזבל לפח ,וכשאני אגיד שלא צריך
הם יגידו שטויות ,זה הזבל שלנו.
כשאחת המתנדבות מקבלת הודעה מחייל" :המקום
שהכי אהבתי לשרת בו זה אצלכם"; או פתק שתלוי
על הלוח מודעות' :תודה מחייל רעב'; או סתם כשאני
שומעת מאח של חברה ששירת בעבר בגזרה
שאומר" :וואלה ,את מטלמון? הפינה-חמה שלכם
עשתה לי את השירות ,התקופה הכי טובה שלי"
 אני יודעת שהפינה הזאת ,שהיא מובנת מאליובשבילנו ,תושבי היישוב ,עושה דברים חשובים.
כדי להודות לחיילים ,ולהוקיר את העשייה שלהם
למען השקט והשלווה של התושבים גייסה בחודש
האחרון הפינה החמה  57,000ש"ח לטובת שיפוץ
 חידוש והוספת חדר  -ועל מנת להמשיך להיותמקום חם וביתי לחיילים .כל הכבוד!
מוזמנים להיכנס לקישור ולתמוך ,וכמובן שכל
סכום יעזור!
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מה יקרה

סליחות עם יצחק מאיר בעפרה  /כ”ט באלול  20בספטמבר

הזמר והחזן יצחק מאיר מגיע ליישוב עפרה בערב ראש השנה לאמירת סליחות בבית הכנסת המרכזי .בשעה
 00:00שירה ושיחה עם רב היישוב הרב אבי גיסר יחד עם יצחק מאיר ובשעה  00:30סליחות לערב ראש השנה.
הכניסה חופשית.
אברהם פריד בחברון  /כ”ו באלול  17בספטמבר

ערב אחדות ,שירה ותפילה עם גדול הזמר החסידי
אברהם פריד במופע סליחות מיוחד למרגלות מערת
המכפלה בעיר האבות חברון .המופע יתקיים בליווי
מיצג מולטימדיה מרהיב ולאחריו שירים ,ניגונים ומעגלי
שיח עד לשעת הסליחות .תחילת המופע בשעה .20:00
לרכישת כרטיסים ופרטים נוספים:
www.2hebron.co.il

סיוון רהב מאיר בליווי עידו פורטל באפרת  /ו’ בתשרי 26
בספטמבר

המרכז הקהילתי באפרת מזמין את הציבור להרצאתה
של סיון רהב מאיר בנושא :תורה ,תקשורת ,השנה
החדשה ואנחנו ,בליווי הופעה של הזמר והיוצר עידו
פורטל בעיבודים חדשים לשירי סליחות במרכז הקהילתי
באפרת .מחיר .₪30.00
לרכישת כרטיסים ופרטים02-9932936 :

שלישי |  26בספטמבר

למידע נוסף moag.gov.il :משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למידע נוסף moag.gov.il :משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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מה קורה?
1
3

אריה בחברון ביום שלישי אירחה מועצת
יש''ע את שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל אריה דרעי יחד עם שר הדתות
דוד אזולאי ,סגני השר וחברי הכנסת של סיעת
ש"ס לביקור בנתיב האבות שביישוב אלעזר בגוש
עציון ,במועצה המקומית קרית ארבע-חברון
וביישוב היהודי בחברון .את השר ליוו יו''ר מועצת
יש''ע אבי רואה ,מזכ''ל אמנה זאב (זמביש) חבר,
מנכ''ל מועצת יש''ע שילה אדלר ,ראשי רשויות
ביהודה ושומרון ומנכ''לי משרד הפנים ופיתוח
הנגב והגליל .השר ביקר בגוש עציון יחד עם ראש
המועצה שלמה נאמן וערך ישיבה בבית משפחת
נוי שבנתיב האבות  . 1לאחר מכן הגיע השר
למועצה המקומית קרית ארבע-חברון ובאירוחו
של ראש המועצה מלאכי לוינגר סיירו הנוכחים
במועצה .משם המשיך שר הפנים דרעי ליישוב
היהודי בחברון יחד עם ראש הוועד המקומי
אברהם בן יוסף ,שם שוחחו עם תושבי בית
המכפלה הנמצא כעת בדיון על עתידו .לאחר
הביקור בבית המכפלה המשיך השר למיצג
"לגעת בנצח" הנמצא בבית הדסה ושמספר את
תולדות היישוב היהודי בחברון ומשם המשיך
למערת המכפלה לתפילת מנחה על קברי
אבות .השר דרעי אמר :״אני רוצה לשבח את
צוות משרד הפנים בראשות המנכ״ל מרדכי
כהן ,שהתמסר לנושא ההתיישבות בלב רחב
ובשום שכל״ .יו''ר מועצת ישע אבי רואה" :אני
רוצה להודות על הקשר ההדוק שיש לנו ,ראשי
הרשויות ,עם משרד הפנים והעומד בראשו,
שהקב''ה ייתן לו כוחות שימשיך בתפקידו
ללא חת".
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עושים כלכלה בבית אל שר הכלכלה אלי
כהן נפגש בשבוע שעבר עם ראש מועצת
בית אל שי אלון  . 2במהלך פגישת העבודה
העלה אלון בפני השר את הצורך בהקמת
אזור תעשייה בסביבת המועצה .שר הכלכלה
הודיע כי ישלח בקרוב לאזור את יועציו על מנת
שיבחנו מקרוב את הפרטים ויקדמו את הנושא.
ראש המועצה שי אלון אמר כי הקמת תעשייה
בסביבת בית אל תייצר עוד עשרות מקומות
עבודה עבור התושבים המתגוררים באזור
והזכיר כי בקרוב יחלו בנייתן של  300יחידות
הדיור שיוסיפו למעגל העבודה של המועצה
עוד מאות תושבים .עוד ציין אלון כי "הקמת
אזור תעשייה בבית אל תפתח את האזור
כולו ,יש כאן צורך ממשי לפיתוח התעסוקה
וההתיישבות .אנחנו נמצאים בתקופה של
תנופה בכל התחומים ,ולשמחתנו גם בתחום
הבנייה והפיתוח .אני מודה לשר הכלכלה
ולמנכ"ל משרדו שי רינסקי שהגיעו לביקור
החשוב שמעו והבינו את הצרכים שלנו".
פותחים ציר יושב-ראש הכנסת ח"כ יולי (יואל)
אדלשטיין הגיע לצומת הגוש ,להרמת כוסית
לכבוד השנה החדשה יחד עם חברי פורום
"ציר  "60בליכוד  , 3בארגונו של ישי מרלינג.
בדבריו הזכיר אלדשטיין בחום את עשרות
השנים בהם התגורר בגוש-עציון  -תקופה
בה הגוש השתנה ללא הכר" :כך כך משמח
לראות איך גוש-עציון צומח ומתפתח ,ובעזרת
ה' נמשיך בתנופת הבנייה גם בעתיד  -כאן
ובכל רחבי הארץ" ,אמר אדלשטיין לנוכחים.
את ביקורו סיים אדלשטיין בברכת שנה טובה,
שנת שגשוג ואחדות לאומית.

רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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שירות לאומי באפרת לקבלת פנים כזו לא
ציפו  15בנות השירות שהגיעו לאפרת .הבנות,
שיסייעו בבתי הספר ,במרכזים הקהילתיים
בבני עקיבא ,בעזרא ובמקומות נוספים ,הגיעו
ללשכת ראש המועצה המקומית עודד רביבי
שסקר בפניהן במשך זמן רב את הגוון החברתי
באפרת .רביבי לא הסתפק בכך ולקח את בנות
השירות לסיבוב היכרות עם אפרת כשראש
מחלקת החינוך יוסי קרוטהמר ומתאמת
השירות הלאומי קרן יצחקי הצטרפו לסיור גם
כן  . 4הבנות התרגשו מהמחווה ורביבי הסביר
להן כי "אתן הופכות מרגע זה לחלק מהקהילה
שלנו .אנחנו רואים בכן מנהיגות ושליחות .אתן
השותפות שלנו והצלחתכן חשובה".
מגרון לא נכנעים למעלה ממאה תושבי מגרון
הפגינו ביום ראשון בערב בכניסה לנתב"ג
בדרישה מראש הממשלה ,ערב נסיעתו לדרום
אמריקה ,לקיים את ההבטחה להקמת יישוב
קבע עבור מפוני מגרון  . 5התושבים פועלים
להעביר את ההחלטה על בניית קבע של היישוב
במועצת התכנון העליונה שאמורה להתכנס
בקרוב ,על מנת להתחיל בבניה מידית בשטח
של יישוב הקבע ,בסמוך לאתר הזמני בו הם
שוהים כיום .הם נסמכים על הבטחת רה"מ
שאמר בישיבת הקואליציה לפני כשבוע כי
הבנייה במגרון תאושר עד סוף חודש ספטמבר.
תושב היישוב ,צבי גילה" :ראש הממשלה טס
לעשות ציונות ,ואנחנו ,תושבי מגרון ,נחכה
בנתב"ג כדי להזכיר לו שציונות אמיתית
מתחילה כאן ,בבית ,בבניית ההתיישבות.
נתניהו ,צאתך לשלום ,תשוב עם ישוב!".
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