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תערוכת היובל באלקנה
במועצה המקומית אלקנה הוצבה תערוכת 'יובל בלב הארץ' ובה תמונות המתעדות רגעים 

ונופים מיהודה שומרון ובקעת הירדן. התערוכה הוצגה בכנסת לרגל אירועי היובל וכעת 
עוברת ברחבי ההתיישבות. בתמונה: אסף מינצר ראש המועצה ותושבי אלקנה

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

ג החנוכה החל השבוע ואיתו ח
התביעה: להאיר את החושך. 
בדרך של אקטיביות מעשית, 
ועשיה חיובית, מלשון הפסוק "עשה 
טוב". נרות חנוכה "מבררים" את העניינים 
יוצאים החוצה "על פתח  התחתונים, 
ביתו מבחוץ", מתמודדים עם החושך 
עצמו, בדרך של "המשכה", של משיכת 
קדושה למטה. להתמודד ולתקן במקום 

החושך, בחוץ.
נרות חנוכה אפשר להדליק "עד  את 
שתכלה רגל מן השוק". והגמרא מסבירה: 
"עד דכליא רגלא דתרמודאי". בפשטות, 

הכוונה היא לבני אומה ושמה תרמוד, 
שהיו מוכרים עצים ומתעכבים בשוק עוד 
משך זמן אחרי רדת החשכה, כדי שבני 
אדם הבאים הביתה ומגלים שחסרים 
להם עצים להסקה, לחימום ולתאורה, 
יחזרו לשוק לקנותם. בזמן הזה, כשעדיין 
יהיה  בני אדם מתהלכים ברחוב, עוד 

בהדלקה משום פרסומי ניסא.
בחסידות מופיעים שני פירושים לביטוי 
"עד שתכלה רגל מן השוק": הפירוש 
הראשון שלילי — הרגל היא של הקליפות, 
)ישעיה  "משלחי רגל השור והחמור" 
ל"ב, כ'(, ו"רגלא דתרמודאי" הוא מלשון 

מחיר מבצע לרגל 
ההשקה 20 ש"ח בלבד 

לרכישה:

www.yeshaclick.co.il 
052-5665052 

מדריך למטייל במעיינות 
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מועצת יש"ע מציגה: מדריך למעיינות הכבושים  |  צפריר רינת

הספר "מעינוש" מרכז מסלולי טיולים שהכשירו המתנחלים 
לעשרות מעיינות...

"מה יכול להיות נעים וכיפי יותר מטיולים לאתרי מעיינות המייצגים את כל 

מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של הגדה המערבית? מלטבול בבריכה קרירה 

ביום קיץ לוהט ולהריח את פרי הבוסתנים שעה שנופי ארץ אבות עוטפים אותך 

מכל עבר? הספר החדש שהוציאה..."

10.1.17

 מתנחלות
ברשת

מפת
מכבים

השבוע אנו חוגגים את חג החנוכה, 
מדליקים נרות במשך שמונה ימים, 
ואוכלים מאכלים עתירים בשמן. 
אך אסור לשכוח – הסיבה העיקרית 
לחגיגות החנוכה היא גבורת המכבים, 
אשר בניסים גלויים נצחו את היוונים. 
בשלל קרבות מכוננים, אשר רובם 
המכריע נערך באתרים ביהודה ושומרון, 
אנו רואים את יד ה' בניצחון הגדול. 
השבוע בישעמדה – חיליק אברג'יל, 
מורה דרך וותיק ואיש החברה להגנת 
הטבע מוציא אותנו לסיור בעקבות 

קרבות המכבים!
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בעקבות אתרי המכבים חיליק אברג'יל, החברה להגנת הטבע

ישעמדה

בחנוכה המתקרב אלנו נשב אל מול חנוכייה 
וסופגניות  מרצדים  סביבונים  מאירה, 
המייצרות גרמים מיותרים של ייסורי מצפון. 
נציע  מחר,  של  הטיול  על  חושבים  ובעודנו 
חביב  טיול  ומסלול  תצפיות  שתי  לכם 
המתקשר לקרבות המכבים בדרך לכינונה 

של מלכות עצמאית.

לגן לאומי נבי סמואל נגיע דרך שכונת רמות 
או גבעת זאב. זהו גן לאומי פתוח שבו נמצא, 
שמואל  של  קברו  מקום  המסורות  פי  על 
הנביא. מסביב נבחין בשרידי המבצר הצלבני 
לראשונה  הצלבנים  ראו  בו  השמחה",  "הר 
את יעד מסע הצלב: ירושלים. הצלבנים בנו 
לאחרונה.  ששומרה  מרשימה  כנסייה  כאן 
בצדו הדרומי של המבצר התגלתה שכונה 
וישנם  וההלניסטית  הפרסית  מהתקופה 
ארכאולוגים שזיהו בה את ה"מצפה", מקום 
ויהודה המכבי.  פעולתם של שמואל הנביא 
לקראת הקרב השלישי של המכבים מתכנס 
בספר  לציווי  ובהתאם  המכבי  יהודה  כאן 
דברים הוא פוקד את העם ונואם על הקרב 
הכנות  בפירוט  מתאר  מכבים  ספר  הצפוי. 
במצפה?  דווקא  ההתכנסות  מדוע  אלו. 
הסיבה אינה קדושת המקום, כי אם שיקולים 
פרקטיים. המקום צופה על מעלה בית חורון 

ועל המעלה העולה לירושלים משער הגיא.

בעיר  איילון  בעמק  חונה  גורגיאס  של  צבאו 
יהודה  משאיר  זהיר  צבאי  במבצע  אמאוס. 
המכבי אורות דולקים במחנהו ויורד לתקוף 
שתי  את  לראות  ניתן  כאן  רק  אמאוס.  את 
מהדרך  לאמאוס  לרדת  ולבחור  הדרכים 
שבה לא עולה הצבא היווני. נעלה בזהירות 
בנימין  הרי  של  הסביבה  לכל  ונצפה  לגג 

ומורדותיו מערבה.

מנבי סמואל נרד במעלה בית חורון ליישוב 
מתת  למצפה  נסע  השילוט,  עם  חורון.  בית 
ובנימין  יהודה  הרי  מורדות  על  הצופה 
מודיעין  את  לראות  נוכל  מכאן  מערבה. 
החוף.  ומישור  יהודה  שפלת  וסביבתה, 
בנקודה  מסתתר  המרד  פרוץ  מקום 
מודיעין.  לעיר  עילית  מודיעין  בין  מסוימת 
א-פוקא  ע'ור  בית  הכפר  לתצפית:  בסמוך 
המעלה  לאורך  הקדום.  המעלה  שרידי  ובו 
המכבי.  יהודה  של  השני  הקרב  התחולל 
הסתערו  קצרים  בפגיונות  חמושים  חייליו 
נשק  בכלי  העמוסים  היוונים  החיילים  על 
יהודה  של  היכרותו  אותם.  והכריעו  ארוכים 
המכבי עם המעלה וניצול הטופוגרפיה סייעו 

ליהודה המכבי בניצחונו כאן.

שילת  בצומת  ונפנה  חורון  בית  במורד  נרד 
צפונה לכביש 446 ומשם עם השילוט לישוב 
ונעלה  טלמון  היישוב  את  נעבור  טלמון. 
ישנה  הפסגה  ממרומי  חרשה.  הר  למצפור 
תצפית מרהיבה לבמת ההר ומורדותיו. אלו 
עיר   - ג'יפנא  העיר  שם  על  גופנה,  הרי  הם 
השני.  הבית  בימי  וחשובה  מרכזית  יהודית 
וביר  רמאללה  בערים  נבחין  ההר  במת  על 
צפונה  ועטרת.  אל  בית  ביישובים  וכן  זית 
דיר  והכפר  צוף  נווה  היישוב  את  נראה  לנו 
 – ע'ית  נבי  את  נראה  לנו  מערבית  ניזאם. 
המכונה  שיח'  קבר  סביב  אורנים  חורשת 
ביתילו  הכפרים  לו  ובסמוך  הטללים"  "אבי 
וג'מלא.  עמאר  דיר  אפרים?(,  של  אל  )בית 
למרגלותינו – גוש היישובים של מערב בנימין 
ובניהם,  ודולב  ירון  חורש  טלמון,  נריה,   –
ועין אל מסרג'.  – גבעת היקבים  יעדנו הבא 
לגבעת  מערבה  בסימון  נרד  חרשה  מהר 
שיח   - השיח'  קבר  של  לחורבותיו  היקבים 

בורחים  עיסא. לאחר פרוץ המרד במודיעין 
באזור  ומסתתרים  גופנא  להרי  המורדים 
מסתור:  מקומות  שפע  עם  חקלאי  יהודי, 
מערות, טרסות, עצי זית ומקורות מים רבים. 
בגבעה זו מתקנים חקלאים שונים, עצי זית 
ששימשו  קדומים  בורות  וקבוצת  עתיקים 
מסתור  מערכת  אפילו  ואולי  יין  לאחסון 
והעתיקים  הרבים  הזית  עצי  כוכבאית.  בר 
חשיבות  על  אותנו  מלמדים  כאן  הפרוסים 
לאורך  ותפקידו  יהודי  במקום  השמן  ייצור 
מתקשר  משמעותי  חנוכה  סיפור  הדורות. 
המקדש.  בית  לעבודת  בטהרה  שמן  לייצור 
)עין  מסרג'  אל  לעין  הסימון  עם  נרד  מכאן 
טלמון(. לאורך הדרך, עצי זית רבים ומדרגות 
הרי  לנופי  נהדרת  דוגמא  והם  חקלאיות 
גופנא – תפאורת המרד שכונן את המדינה 
החביב  במעיין  נטבול  האחרונה.  העצמאית 
והמפכה. זהו מעין שכבה זעיר ובוסתן נהדר 
שופץ,  הסביבה  תושבי  של  שבחריצותם 

טופל ונוקה. 

וטיפ אחרון לסיום: כשאתם ההורים נותנים 
דמי חנוכה, אנא תנו לילדכם מטבעות של 
וגם  ולא אחרת. זה גם חסכוני  10 אגורות 
מטבע שטבע אחרון המלכים החשמונאים 
– מתתיהו אנטיגונוס שמרד ברומים בשנת 
40 לפנה"ס והחזיר מלכות עצמאית יהודית 
עד 37 לפנה"ס. בשלוש השנים שהוא מלך 
חשמונאית  פרוטה  זו  מטבעות.  טובע  הוא 
ובה מנורה ומן הסתם, היא מתארת תיאור 
מתתיהו  ראה  אותה  המנורה  של  ריאלי 

אנטיגונוס כמלך וכהן.

טיול בנופי החשמונאים ומטבעות חשמונאים 
מיוחדים  היסטוריים  לאירועים  אותנו  יחברו 

אלו. תיהנו!
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בעקבות אתרי המכבים

מרידה בה', הקיימת בשוק, ברשות הרבים, 
המסמלת את עולם הפירוד, ההפוך מרשות 
היחיד, רשות יחידו של עולם. הרבים הם 
הכוחות השליליים שיש בעולם, המרגישים 
את עצמם נפרדים כל אחד לעצמו ואינם 

קשורים לאחדות ה'.
האור של הנרות נועד לפעול "עד שתכלה" 
— לכלות את המרידה בה' ולהאיר את 
יתברך, "שתכלה  רשות הרבים באורו 
רגל מן השוק". כאן אנחנו מבינים היטב 
איך באש של נרות חנוכה יש ממד הן של 

שריפה וכיליון והן של הארה.
הפירוש השני והמפתיע של "עד שתכלה 
רגל מן השוק" אומר, שתכלה זה לא מלשון 

לכלות, אלא מלשון כיליון והתכללות, 
כמו "ויכולו השמים". רגל רומזת לשלושת 
הרגלים, שהם הזמן של התגלות ה' בעולם, 
ו"מן השוק" הוא מלשון השתוקקות: 
"שוקיו עמודי שש — זה העולם שנשתוקק 

הקב"ה לבראותו" )במדבר רבה י'(.
במבט ראשון, שני הפירושים הפוכים כל 
כך וסותרים זה את זה. האם השוק הוא 
מקום של תשוקת ה' או של רשות הרבים 

המתייצבת נגד יחידו של עולם?
זהו לב העניין — הקדוש ברוך הוא  אך 
משתוקק ומתאווה להתגלות גם במקום 
הנמוך ביותר. שתהיה לו דירה בתחתונים, 
בדיוק באותם המקומות המורדים בה' 

נרות חנוכה בחיבור של שני  יתברך. 
ההסברים יחדיו, הם ביטוי מדויק לרצון 

ה' בדירה בתחתונים.
בשבוע שעבר חגגנו את י"ט כסלו – חג 
- המונים  הגאולה של חסידות חב"ד 
יחדיו בצימאון. ישנה הבנה  באו ושתו 
כי הרוויה הכי גדולה היא הצימאון העז 
עצמו. הלוואי שנזכה לצימאון כל השנה, 
כי כשאנחנו בצימאון אנחנו בשאיפה אל 
הקודש כל הזמן. אבל בכל זאת, כתוצאה 
מהצימאון צריך להפשיל שרוולים וללכת 
לעבוד, להאיר את העולם בהשתוקקות. 
אין ברירה. ומכיוון שאין ברירה אז גם 

צריך לעשות את זה בשמחה.

המשך מעמוד השערלהאיר את החושך

ציונות לא חייבת להיות 
בשחור לבן.

כרם רעים
א ב ה ר  ו ד ה

בית חדש.   קהילה חדשה.  כרם ֵרעים.
ן י ע י ד ו מ מ ׳  ד  2 0 ה  ש ד ח ה  ל י ה ק ם  י ק ה ל ו  א ו ב

בלבד  דקות   20 רעים  בכרם  ומגוונת  חדשה  קהילה  מתפתחת  אלה  בימים 
אטרקטיבים,  במחירים  קרקע  צמודי  בתים  טלמונים.  גוש  בלב  ממודיעין 

הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.
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mitnachlot.co.il מירי מעוז-עובדיה מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

בימים ההם, 
בזמן הזה

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 

לפני חודשיים, כשיצר איתי קשר חבר יקר 
לטובת ביקור של קבוצה בבנימין, שמתי לב 
שהם קבעו את תאריך הביקור בנר הראשון 
של חנוכה. הצעתי לו לשלב הדלקת נרות 
ואולי לחבר קצת לחנוכה, הוא אמר שזה 
נשמע נחמד ונדבר כשיגיע הזמן. עברו 
חודשיים, ואכן כפי שנקבע הגיעו אלי היום 
לביקור בנוה צוף כ-20 סטודנטים לעתונאות 
מאוניברסיטת ברקלי, שהיא אולי אחד 
המעוזים הקשוחים ביותר והידועים ברוחות 

האנטי ישראליות שנושבות שם...

בתוך הבית החמים והנעים, ואחרי המחמאות 
על הבית היפה ועל ניחוחות האפיה מהמטבח 
שאמא שלי פיזרה לכל עבר, התחילו החבר'ה 
מהר מאוד להפציץ בשאלות נוקבות. רוב 
השאלות לא היו שאלות שלא שמעתי בעבר, 
אבל לא יכולתי שלא להצטער על כך שהתוכן 
והמידע שעלה בשאלות שלהם, אקדמאים 
אינטלגנטים שחלקם יהיו העתונאים של מחר, 
היה מוטה ומושפע מיסודו. בעיקר השאלות 
על "המתנחלים שפורצים לרוואבי ומשחיתים 
שם דגלים ומבנים" ועל "ההשתלטות שלנו 
על קרקעות נבי צלאח". ניסיתי ככל יכולתי, 
לענות, להסביר, לסדוק את הטענות שחלקן 
היו מבוססות על שקרים של ממש. לקראת 
סוף הביקור יצאנו החוצה, ושם על השביל 
סיפרתי להם על הפיגוע המזעזע שהתרחש 

בבית ממול.

לא יודעת אם הצלחתי לזעזע אותם מספיק 
למרות שהם נראו די אמפתיים, כי לפעמים 
אני בעצמי לא מאמינה שדבר כל כך נורא אכן 
קרה באמת. וממש פה. אבל שיתפתי אותם 
בחוויה של אותו ערב, בתחושות, בעובדה 
שלפני כמה שבועות אף הגיעה אשת מקצוע 
לדבר עם הורים לילדים, על התמודדויות 
ושאלות של ילדים כי הדי האירוע ואתגרים 
בטחוניים אחרים עדיין מהדהדים בתוכנו. 
מה שנקרא "כיצד מגדלים ילדים נורמליים 
במציאות שנוטה להיות לא נורמלית." אבל 

זה לא רק פה, הבטחתי להם, זה האתגר של 
לחיות בישראל. זה אתגר שאנחנו מקבלים 

באהבה כי זה הבית שלנו. 

לפני שנפרדתי מהם לשלום, אמא שלי הביאה 
לי את נטע וכשאני מחזיקה את הילד המתוק 
בין זרועותיי הם שאלו אותי את השאלה 
המשמעותית ביותר שיכלו לשאול, והיא 

האם הייתי רוצה שהילדים שלי יגדלו פה.

"ברור".

אמרתי להם.

הלוואי שיבחרו לחיות פה.

ואני רוצה שהם יגדלו פה בבטחה ובשלווה, 
בלי לפחד ממחבלים ובלי שכנים ששונאים 

אותם ומפיצים עליהם שקרים.

והנה עברה שעה מאז שהם הלכו ותוך כדי 
שאנחנו מדליקים נרות אני נזכרת בצער 
שלא הדלקתי איתם חנוכיה. האם הם היו 
מצליחים להבין? האם אפשר לדבר עם 
חבר'ה כאלה בכלל על גבורה יהודית? על 
המשברים שהעם שלנו עדיין עובר? האם 
הם הפנימו שאולי המשקפיים השחורות 
והלבנות דרכן הם רואים את המציאות 
שלנו, לא מראות את כל התמונה? אני רוצה 
להאמין שכן. שקצת הצלחתי לבלבל אותם, 
יחד עם דוברים נוספים שהם יפגשו במהלך 

שיהותם בארץ.

ואחרי שסיימנו לשיר את כל הבתים של מעוז 
צור )אצלנו משקיעים ושרים את כולם!(  אני 
עסוקה בהרהורים על השיר המהמם הזה, 
שמשקף באופן כל כך חזק את תולדות 

העם היהודי.

רעות שבעה נפשי, כך חשים יהודים כבר 
מאות דורות. ואין קץ לימי הרעה, וימי הרעה 
התפרצו גם אצלנו, ממש מעבר לשביל. 
ומשפחה מקסימה שהחיים שלהם נשברו 
לרסיסים, עד היום אוספים את השברים 
כי ארכה הישועה. מתוך הרעה הזו עלתה 
גבורה עצומה שהעסיקה את כולנו באותם 

ימים עכורים, אבל בעיני גם הנחישות לדבוק 

בחיים היא גבורה לא מבוטלת.  וכך קורה 

שבכל דור ודור, יש  רעה שמתפרצת, וכל 

פעם האויב משתנה, ולצערי המטרה של 

פגיעה בעם היהודי ובבניו - היא אף פעם 

לא משתנה. ואנחנו? אנחנו כן השתנינו. יש 

לנו מדינה, וצבא, ומערכות של צדק וחוק, 

וחיבוק ישראלי גדול שעוטף בכל פעם 

שהרעה מתפרצת. אנחנו ממשיכים לשיר 

את השיר המהמם הזה על גבורה יהודית 

ועל עמידה במשברים מזה מאות שנים, כי 

אלה הם חייהם של בני העם היהודי. ואנחנו 

ממשיכים להודות על  הטוב, להיות טובים 

בעצמנו וליצור מציאות טובה יותר עבור 

הדור הבא.

הלואי שמי שמסתכל עלינו מבחוץ ישכיל 

להבין את זה, אבל גם אם לא, זה לא מה 

שימנע מאיתנו להמשיך לצעוד בדרך הנכונה.

***

 הפוסט נכתב מתוך זכרון, אהבה והערכה 

ליוסי, חיה ואלעד סלומון הי"ד

ולבני משפחת סלומון האמיצים שבגבורה 

ממשיכים לצעוד. לא שכחנו ולא נשכח
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7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

הופעות מוזיקה בגוש עציון / א' – ב' בטבת 19 – 20 בדצמבר
המועצה האזורית גוש עציון מזמינה אתכם להופעות מיוחדות לרגל חג החנוכה: ביום שלישי תתקיים בשעה 

20:30 הופעתם של מאור כהן ופיטר רוט באמפי תקוע. במקביל, האנדלוסית ירושלים תופיע יחד עם יוני רועה 
והילד גלעד יחיא במתנ"ס גוש עציון. ביום רביעי תתקיים הופעה של להקת "התקווה 6", בשעה 20:00 במתנ"ס 

גוש עציון. פרטים נוספים וכרטיסים באתר מתנ"ס גוש עציון.

צועדים בעקבות שיירת העשרה באפרת / ל' בכסלו 18 בדצמבר
במלאת 70 שנים לנפילתם, טיול לכל המשפחה בליווי שחקנים, בעקבות לוחמי גוש עציון שנפלו בשיירת העשרה בשיתוף 

מתנ"ס אפרת ובית ספר שדה כפר עציון. לאחר מכן תתקיים אזכרה לנופלים, הרצאה של הרב אלחנן סמט ועדות מן 
השיירה של מלווה השיירות יצחק לוי. לפרטים והרשמה: 02-9935133

מוצ"ש | 23 בדצמבר

ההצגה "קטמנדו" בשילה / ה' בטבת 23 בדצמבר
הצגה מרגשת, מצחיקה ומעוררת השראה על חיים בשליחות, המבוססת על סיפורים אמיתיים. לנשים בלבד. 
בהצגה משחקות חני ליפשיץ - שליחת חב"ד בקטמנדו ואדר פנקסוביץ'. בשעה 20:30 באולם הפיס בשילה. 

מחיר: 10 ₪. לפרטים והזמנה: 054-5577767

ציונות לא חייבת להיות 
בשחור לבן.

כרם רעים
א ב ה ר  ו ד ה

בית חדש.   קהילה חדשה.  כרם ֵרעים.
ן י ע י ד ו מ מ ׳  ד  2 0 ה  ש ד ח ה  ל י ה ק ם  י ק ה ל ו  א ו ב

בלבד  דקות   20 רעים  בכרם  ומגוונת  חדשה  קהילה  מתפתחת  אלה  בימים 
אטרקטיבים,  במחירים  קרקע  צמודי  בתים  טלמונים.  גוש  בלב  ממודיעין 

הצטרפו לצמיחה בכרם רעים.
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יש”ע שלנו  8

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

תמונות: מארק ניימן/לע"מ, דוברות החברה למתנ"סים הארצית, מטה מאבק נתיב 
האבות, אפי שאשא, דוברות הר חברון, משקפת הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ

לתגובות: perla@myesha.org.il אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

מה קורה?

הכוחות  תגבור  בעקבות  החומות  שומרי 
הגיע  בצה״ל,  הוחלט  עליו  ושומרון  ביהודה 
נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין     לבקר 
כביש המנהרות  על  את הלוחמים השומרים 
בצפון גוש עציון וביקש להודות להם. ״שומרי 
הם  עוזבים,  לא  ישראל  מדינת  של  החומות 
ואנחנו  דורנו  משימת  זוהי  מתחלפים.  רק 
ואחת  אחד  כל  ואישה,  איש  אותה  ממלאים 
בתורו. היום זוהי משמרתכם ואני גאה ומלא 
העומדים  מכם  ואחת  אחד  לכל  הערכה 
בארץ  כולנו  בחיי  והשגרה  השקט  למען  כאן 
ישראל". הנשיא שמע מהכוחות במחסום על 
המצב  הערכת  לאחר  המיוחדת  ההיערכות 
ועל פיזור הכוחות המתוגבר, אחל להם שבת 
בגוש  פרטי  לביקור  והמשיך  וערנית  שקטה 

עציון.
נתיב האבות בכנסת במהלך ישיבות הסיעה 
וש"ס,  היהודי  הבית  מפלגת  של  השבועיות 
וחילקו  האבות  נתיב  שכונת  תושבי  נכנסו 
ממבנה  חתיכות  הכנסת  ולחברי  לשרים 
כשבועיים.  לפני  בשכונה  שנהרס  הנגרייה 
חברי  קיבלו  מועלם  שולי  ח"כ  של  בעזרתה 
בבקשה  אליהם  הפונה  פלאייר  הסיעות 
המשך  את  למנוע  בידם  כי  ובהצהרה, 
נוספים,  בישובים  והן  בשכונה  הן  ההריסות 
מפלגת  יו"ר   . השכונה    להסדרת  ולפעול 
אריה דרעי אמר לתושבים:  ש"ס, שר הפנים 
שאפשר  מה  כל  לכם,  מובטחת  "עזרתנו 
במסגרת הפוליטית, המשפטית והממשלתית 
שיש לנו פה. תדעו כמה שהנושא הזה חשוב 
לנו ויקר לנו וכמה שלצערנו אנחנו לא יכולים 
לעשות כל דבר, אנחנו נעשה מה שנוכל. אני 
ממטה  הסיעה".  כל  ובשם  בשמי  זאת  אומר 
למצוא  מנסים  כי  "ניכר  נמסר:  המאבק 
ישראל,  ממשלת  שאר  כמו  אך  פתרונות, 
על  יותר  שיעשו  מצפים  אנו  הימין,  ממשלת 
אחת  שעה  ויפה  השכונה  את  להסדיר  מנת 

קודם".
חלק  העברת  אושרה  השבוע  מיגון  תקציב 
בסך   ,2017 בשנת  הניוד  למיגון  התקציב 
אוטובוסים  מיגון  שמטרתו  ש"ח,  מיליון   45

ירי.  מפני  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה, 
יש"ע  במועצת  נעשתה  האחרונים  בחודשים 
התקציב,  של  העברתו  למען  רבה  עבודה 
ולנוסעים  לתלמידים  רב  ביטחון  יעניק  אשר 
יש"ע  מועצת  יו"ר  ושומרון.  יהודה  בכבישי 
הוא  האוטובוסים  "מיגון  אמר:  דורני  חננאל 
לנו  מאפשר  והוא  בהתיישבות,  בסיסי  צורך 
ובבטחה.  בשקט  בכבישים  לנסוע  להמשיך 
עם התקציב הנוכחי נמשיך למגן אוטובוסים 
כדי להמשיך שגרת חיים תקינה לכל תושבי 
שמחים  אנו  הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה, 
לחינם  ולא  בעמלנו,  ברכה  יש  כי  לראות 
שכבר  המיגון  תקציב  עבור  רבות  השתדלנו 
היה אמור לעבור לפני זמן רב. חשוב לציין את 
קב"ט מועצת יש"ע שלמה וקנין שפעל למען 
להודות  רוצה  אני  לאות.  ללא  הזה  הדבר 
עבור  מאוד  השתדל  אשר  יוגב,  מוטי  לח"כ 
אני  הדרך.  לאורך  הרפה  ולא  הזה,  התקציב 
מחזק את ידיו בעבודה החשובה שהוא עושה 
בצלאל  ח"כ  איתו  יחד  ההתיישבות.  למען 
הכספים  ועדת  ויו"ר  רבות  שסייע  סמוטריץ' 
ח"כ משה גפני. המשיכו במאמציכם הרבים".

ממרכזים  נוער  בני  מאות  משותף  מכנה 
בשומרון  למתנ"סים  החברה  של  קהילתיים 
שיח  מעגלי  קיימו  הארץ  ורחבי  המרכז 
של  והכלה  סובלנות  לקדם  רצון  מתוך 
בחברה  השנאה  שיח  ולמנוע  שונות  דעות 
)ג'( במרכז יצחק רבין בתל  הישראלית היום 
אביב. לאחר מכן התקיים פאנל      בהנחיית 
"מדינת  בין  מחבר  מה  בנושא  סגל  עמית 
יו"ש", הפריפריה ו"מדינת תל אביב" במטרה 
האוכלוסיות  בין  משותפים  מכנים  למצוא 
השונות בו השתתפו יו"ר החברה למתנ"סים 
מועצה  ראש  פרידמן,  אביעד  הארצית 
מקומית ירוחם מיכאל ביטון, יו"ר מרצ זהבה 
חננאל דורני. היום  יש"ע  ויו"ר מועצת  גלאון, 
החברה  מבית  אלקנה  מתנ"ס  ביוזמת  אורגן 
הדגיש  פרידמן  אביעד  הארצית.  למתנ"סים 
המאחד:   מציאת  חשיבות  את  הנוער  בפני 
ושומרון  יהודה  זה  בו  שמתעסקים  מה  "כל 
עבודות  ופליטים,  מסתננים  שטחים,  או 
שבאמת  מה  אבל  דתית,  וכפייה  בשבת 

מעניין ואכפת לכולנו זה שלילדים שלנו ולנו 
שביום  דברים  החינוך,  הכלכלה,   – טוב  יהיה 
אנו  עצום.  הוא  המשותף  המכנה  וכאן  יום, 
צריכים לחשוב כיצד לקדם שוויון הזדמנויות 
את  הציג  דורני  חננאל  ולתושבים".  לילדים 
מוסדות  בלטו  בהם  האחרונים  הגיוס  נתוני 
של  תוצאה  "זו  ואמר:  יש"ע  ויישובי  החינוך 
את  תקף  גם  הוא  ולציונות".  לערכים  חינוך 
לתושבי  שנעשית  הדה-לגיטימציה  ניסיונות 
על  מחולקים  "התקציבים  ושומרון:  יהודה 
והתושבים  והתלמידים  שווים  קריטריונים  פי 
מקבלים אותו דבר, בעפולה, בירוחם ובקריית 
ארבע. מנגד בכל הארץ משקיעים בתשתיות 
לפריפריה  מרכז  בין  שמחברים  ובכבישים 
אצלנו  אבל  מצוין,  וזה  עליהם  נוסעים  וכולם 
שסוללים  וכשכבר  מזעריות,  ההשקעות 
תושבי  את  נגדנו  להסית  מנסים  מיד  כביש 
הפריפריה כאילו מדובר בתקציבים שנלקחו 

מהם". 
חברון  הר  האזורית  במועצה  לדרור  רצים 
התקיים היום )שני( 'מרוץ דרור' ה-13 לזכרו 
לפני  שנפל  הי"ד  ויינברג  דרור  אל"מ  של 
מחבלים  עם  בקרב  שנים  עשרה  כחמש 
בסמטת הגבורה בחברון, אותו יזמה ומארגנת 
סוסיא  סביבתי  לחינוך  עקיבא  בני  ישיבת 
כאלף  השתתפו  במרוץ  המועצה.  בשיתוף 
תלמידי  ביניהם  שונות  בקטגוריות  רצים 
יתיר,  צבאית  הקדם  והמכינה  סוסיא  ישיבת 
נטלו  חיילים  גם  חברון.  הר  מרחבי  ותושבים 
חלק במרוץ, יחידת מגלן וגדוד 890 שבעבר 
וינברג.  דרור  המג"ד  של  פיקודו  תחת  היו 
כעבור  והסתיים  כרמל  בישוב  הוזנק  המרוץ 
הראשונים  במקומות  סוסיא.  בישוב  ק"מ   10
עוזרי,  ועינב  שרייבר  רננה  זכו  לנשים 
בקטגורית הגברים      זכה יצחק קומריאן בן 
ה78, בנוער זכו דרור הגר שנקרא ע"ש דרור 
ז"ל, ונוה גנוד. שיא המרוץ היה של אייל טרם.  
העניקו  למנצחים  והמדליות  הגביעים  את 
אביו של דרור אורי ויינברג ובת שבע הופרט 
יוחאי  המועצה  ראש  עם  יחד  דרור  של  אמו 
דמרי ואל"מ איציק כהן מפקד חטיבת יהודה.

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com
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