
1  יש”ע שלנו 

סוף הפרשה אנו קוראים שני פסוקים ב
שכביכול אינם קשורים כלל לפרשה: 
“ֹלא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמֵּצָבה 
ִתְּתנּו  ֹלא  ַמְׂשִּכית  ְוֶאֶבן  ָלֶכם  ָתִקימּו  ֹלא 
ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵקיֶכם. 

ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה’”.
הקרקעות  בדיני  בעיקרה  עוסקת  הפרשה 
מצוות  שונות:  מזוויות  ישראל,  שבארץ 
השמיטה והיובל, גאולת הקרקעות והעבדים. 
אך בסוף הפרשה אנו קוראים את הפסוקים 
הללו, העוסקים באיסורי עבודה זרה, שמירת 
עם  אלו  לכל  מה  מקדש.  ומורא  השבת 

הנושאים שנתבארו בפרשה?
רש”י, על פי חז”ל, מקשר את הפסוקים האלו 

לנושא האחרון – מכירת עבד עברי לגוי: “לא 
לגוי,  הנמכר  זה  כנגד   - אלילים  לכם  תעשו 
שלא יאמר הואיל ורבי מגלה עריות אף אני 
אף  זרה  עבודה  עובד  ורבי  הואיל  כמותו, 
אני כמותו, הואיל ורבי מחלל שבת אף אני 

כמותו, לכך נאמרו מקראות הללו”.
בשורות לקמן נציע ביאור אחר, המקשר את 
הפרשה,  נושאי  לכלל  הללו  הפסוקים  שני 
את  החותמים  סיום  פסוקי  מהווים  ואף 

הפרשה בשיאה.
ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו  ַמְׂשִּכית ֹלא  “ְוֶאֶבן 
האיסור  את  חז”ל  למדו  מכאן   – ָעֶליָה” 
להשתחוות על אבן בכל מקום, למעט – הר 
בארצכם,  משתחווה  אתה  אי  “עליה  הבית. 

על הפרשה -  בהר

לחבק את ארץ ישראל
הרב יאיר פרנק
רב היישוב עמיחי, לשעבר עמונה תובב”א

זמני השבת
זמני השבת

טראמפ  דונלד  ארה”ב  נשיא 
“תכנית  את  בקרוב  להציג  עומד 
להיות  אמורה  אשר  המאה”, 
ישראל  בין  אזורי  לשלום  בסיס 
אינו  הוא  טראמפ  לפלסטינים. 
הנשיא הראשון שמנסה לגשר בין 
שתי האוכלוסיות ותפיסות העולם. 
אחר  פעם  מוכיחה  ההיסטוריה 
פעם שבכל נקודת זמן בה היה ניתן 
הערבים  אלו  היו  שלום,  לעשות 
שלא היו מוכנים לפשרות, דחו את 
ההצעות ואף פתחו בטרור. השבוע 
הערבים  חיבלו  כיצד   – בישעמדה 
אי- שנוסחה  הסכם  הצעת  בכל 

פעם.
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יש”ע שלנו  2

ישעמדה

“תכנית המאה”, כך מכונה בפי כולם התכנית 
נשיא  הקרובים  בשבועות  להציג  שמתעתד 
בין  הסכסוך  לפתרון  טראמפ  דונלד  ארה”ב 
השמועות  אף  על  לפלסטיניים.  הישראלים 
מתי  להגיד  יודע  לא  עוד  אחד  אף  הרבות, 
פרטים  פרטיה.  יהיו  מה  או  בדיוק  תוצג  היא 
בכלי  שוטף  באופן  לאוויר  נזרקים  עלומים 
התקשורת, אך אין ודאות כי הם מדויקים או 

אם הם בכלל נכונים. 
להסכם  שהצעות  הראשונה  הפעם  אינה  זוהי 
שיביא שלום עומדות לפתחנו. עוד בימים שלפני 
בסיס  על  ‘שלום’  האו”ם  הציע  המדינה,  קום 
יהודית  ומדינה  ערבית  למדינה  הארץ  חלוקת 
בכ”ט  החלוקה”.  כ”תכנית  לימים  שנודע  במה 
 13 מול   33 של  ברוב  עברה   1947 בנובמבר 
מתנגדים החלטה 181 של האו”ם אשר הביאה 
ישראל.  בארץ  הבריטי  המנדט  של  לסיומו 
למרות שהיהודים ביישוב העברי בארץ ישראל 
נותנת  שאמנם  החלוקה,  תכנית  את  קיבלו 
מהווה  סוף-סוף  אך  גדול  יותר  שטח  לערבים 
אלפיים  אחרי  יהודית  מדינה  להקמת  אישור 
שנה, ערביי האזור התנגדו לה בכל תוקף ופתחו 
במלחמה וטרור. זה לא מנע את הקמת מדינת 
ישראל בגבולות החלוקה, השבוע לפני 71 שנה.

חזרנו  בה  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר 
שומרון,  יהודה,  שבירושלים,  אבותינו  לחבלי 
שעל  האו”ם  החליט  והגולן,  הירדן  בקעת 
לסיום  ובתמורה  אלו  ישראל לסגת משטחים 
הלחימה על מדינות האזור להכיר בריבונותה 
ועצמאותה של ישראל )החלטה 242(. ישראל 
נציגי  אך  ההחלטה,  של  אופייה  את  קיבלה 
מדינה  של  בקיומה  להכיר  סירבו  שוב  אש”ף 

יהודית – חלק בלתי נפרד מאותה החלטה. 
מאז ועד פרוץ האינתיפאדה הראשונה בשנת 
או  פתרונות  לנסח  רבים  ניסיונות  היו   ,1987
במטרה  שיחות  ולנהל  כלשהם  הסכמים 
האוכלוסיות.  שתי  בין  האיבה  את  להפסיק 
הסכמי  ישראל  חתמה  אלו  שבשנים  למרות 
 – מצרים   – שלה  הגדולה  האויבת  עם  שלום 
לא  עצמה  ישראל  בארץ  לפתרון  הניסיונות 
צלחו. ועידת מדריד, שכונסה בשנת 1991 על 
ידי נשיא ארה”ב ג’ורג’ בוש האב, הייתה הניסיון 
לא  הוועידה  לפתרון.  להגיע  האמיתי  הראשון 
נסללה  שם  אך  ממשי,  דבר  לשום  הובילה 
שיחות  של  ולסבבים  ומתן  למשא  הדרך 

שבבוא היום יביאו להסכמי אוסלו הנוראיים.
וואי  והסכמי  והשני,  הראשון  אוסלו,  הסכמי 
בפועל  הוסכמו  בתוכם  הכלולים  וחברון 
הפלסטינית.  הרשות  של  להקמתה  וגרמו 
 B ,A הסכמים אלו חילקו את השטח לאזורי
רצחני.  טרור  ארגון  הארץ  ללב  והכניסו   ,C-ו
ההסכמים,  את  להפר  ממשיכים  הפלסטינים 
אינם מכירים בפועל במדינת ישראל ויזמו את 
הקשים  הטרור  ופיגועי  השנייה  האינתיפאדה 

שחלקם נמשכים עד היום.

בשל כישלונם של הסכמי אוסלו, הזמין נשיא 
ראש  את   2000 בשנת  קלינטון  ביל  ארה”ב 
ממשלת ישראל אהוד ברק ואת יאסר ערפאת 
לקמפ דייוויד להמשך השיחות למען השלום. 
להמשיך את הסכמי אוסלו מהמקום שבו הם 
במהלכה  שבועיים,  נמשכה  הוועידה  נעצרו. 
יהודה,  משטחי   %94 לערפאת  ברק  הציע 
מירושלים  חלקים  כולל  עזה  ורצועת  שומרון 
בנגב  שטחים  חילופי  יישובים,   63 של  ופינוי 
והר  ירושלים  בתחומי  נוספות  “מתנות”  ועוד 
לוויתורים  הסכימו  לא  שוב  הערבים  הבית. 
הסתיימו  והשיחות  ברק,  של  הלכת  מרחיקי 

בכישלון ופתחו באינתיפאדה השנייה.
וצפון  עזה  מחבל  ישראל  נסוגה   2005 בשנת 
גם  שם.  היישובים  כל  את  ופינתה  השומרון 
ואת  שלום,  הביא  לא  זה  צדדי  חד  מהלך 

תוצאותיו הקשות אנו חווים עד היום. 
בשנת 2006 החלו השיחות הישירות בין ראש 
ממשלת ישראל אהוד אולמרט ליו”ר הרשות 
הפלסטינית אבו מאזן, במהלכן נפגשו השניים 

היו  הוויתורים  שבהן  בשיחות,  פעמים.  כ-36 
נסיגה  על  דובר  היום,  עד  ביותר  הגדולים 
הירדן  ובקעת  שומרון  מיהודה,  מלאה  כמעט 
והצעה של אולמרט לחלק את ירושלים ולוותר 
העתיקה.  בעיר  הישראלית  הריבונות  על 
אולמרט גם הסכים לוותר על שליטה צבאית 
גבולה  את  ולהפקיר  הירדן  בבקעת  כלשהי 
בסופו  לחלוטין.  ישראל  מדינת  של  המזרחי 
כלשהו  להסכם  להגיע  הניסיונות  דבר  של 
נכשלו והשיחות נפסקו בסוף שנת 2008, גם 
כאן בגלל הצד הפלסטיני שלא הסכים שהעיר 

אריאל תסופח למדינת ישראל.
בספטמבר 2010 ניסה ממשל אובמה להחיות 
בעזרת  הצדדים,  בין  השלום  תהליך  את 
הילרי קלינטון.  מזכירת המדינה האמריקאית 
לאחר תחילת המפגשים בין הצדדים, חמאס 
טרור  במתקפת  פתחו  נוספים  טרור  וארגוני 
את  לטרפד  בניסיון  ישראלים,  אזרחים  נגד 
שנים  שלוש  לאחר  והצליחו.   - ומתן  המשא 
בין  גלויים  מגעים  או  רשמיות  שיחות  ללא 
הצדדים, בעקבות בקשתו של מזכיר המדינה 
מחדש  להתניע  קרי  ג’ון  הברית  ארצות  של 
בין  ומתן  משא  נפתח  השלום,  תהליך  את 
במהלכו   2013 ביולי  לפלסטינים  ישראל 
שוחררו עשרות מחבלים רוצחים עם דם על 
הידיים. תהליך המשא ומתן התנהל באמצעות 
מגעים חשאיים, והושעה באפריל 2014, עקב 

הקמתה של ממשלת האחדות הפלסטינית. 
מאז תכנית החלוקה ועד “תכנית המאה” של 
היסטריות  נקודות  הרבה  עוד  היו  טראמפ, 
חשובות בתהליך להגעה להסדר עם הערבים, 
ויוזמות  תכניות  מדינות,  ראשי  של  פסגות 
כמעט  אך  אזרחיים.  ומהלכים  שיחות  שלום, 
בכולם, פעם אחר פעם, הערבים לא מוכנים 
מציעים   – חמדנים  הם  ההצעה.  על  לחתום 
להם את יהודה, שומרון ובקעת הירדן אז הם 
רוצים את ירושלים, נותנים להם את ירושלים 
אז הם חפצים בזכות השיבה, מדברים איתם 
על זכות השיבה אז הם לא מוכנים להתפשר 
על הקמת כח צבאי. כך היה בכל פעם שניסינו 

לשבת איתם ולנסות להגיע לפשרה.
אנו מאמינים בזכותנו המלאה על חבלי מולדת 
על  אחר  לעם  זכות  אין  ישראל.  ארץ  בכל 
ארצנו. אולם גם מתנגדי ההתיישבות נדרשים 
כבר להבין, הצעות לנסיגות ולבריחה מהאזור 
הם מתכון בטוח לסרבנות ערבית וחס וחלילה 

לטרור נוסף. 

המערכת לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה

ועד  החלוקה  תכנית  מאז 
“תכנית המאה” של טראמפ, 
נקודות  הרבה  עוד  היו 
היסטריות חשובות בתהליך 
להגעה להסדר עם הערבים, 
מדינות,  ראשי  של  פסגות 
שלום,  ויוזמות  תכניות 
אזרחיים.  ומהלכים  שיחות 
אך כמעט בכולם, פעם אחר 
מוכנים  לא  הערבים  פעם, 
הם  ההצעה.  על  לחתום 
חמדנים – מציעים להם את 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן 
ירושלים,  את  רוצים  הם  אז 
נותנים להם את ירושלים אז 
השיבה,  בזכות  חפצים  הם 
זכות  על  איתם  מדברים 
מוכנים  לא  הם  אז  השיבה 
כח  הקמת  על  להתפשר 
פעם  בכל  היה  כך  צבאי. 
שניסינו לשבת איתם ולנסות 

להגיע לפשרה



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

בית  של  אבנים  על  משתחווה  אתה  אבל 
שהדבר  ע”ב(.ונראה  כב  )מגילה  המקדש” 
ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבתַֹתי  “ֶאת  הבא:  בפסוק  מפורש 
ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה'”. “והטעם שתבואו בכל 
שבת להשתחוות לפני, ולא על אבן משכית, רק 

מקדשי” )אב”ע(.
כלפי  ביטול  של  ביטוי  הינה  ההשתחוויה 
שמיא, אף השמיטה והיובל הינם שנים שבהם 
בה  לנו  ואין  לה’,  הארץ  שכל  מבטאים  אנו 
ְותֹוָׁשִבים  ֵגִרים  ִּכי  ָהָאֶרץ  ִלי  “ִּכי  משלנו.  חלק 
מכירת  על  ההגבלות  את  אף  ִעָּמִדי”.  ַאֶּתם 
עבד עברי, מבארת התורה מהטעם הבא: “ִּכי 
ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֹלא 
ובראשונה  בראש  אנו  ָעֶבד”.  ִמְמֶּכֶרת  ִיָּמְכרּו 

עומדים,  אדונו.  לפני  כעבד  ה’  לפני  עומדים 
הביטול  מקום  היא  קודש  שבת  ומשתחווים. 

בזמן, והמקדש הוא מקום הביטול בעולם.
יכולים  אנו  שבו  המקום   – בעומק  ויותר 
ישראל.  בארץ  דווקא  הוא  ה’  לפני  להתבטל 
היות שהארץ היא ארץ ה’, הרי שבכוחה לתת 
לנו את האפשרות לחיות בה, מתוך תנועת חיים 
של ביטול כלפי שמיא. לא ביטול של הכנעה 
כל  של  העלאה  עמו  שיש  בטול  אלא  בלבד, 
בעשייה  חיים מלאים  לקדושה.  החיים  כוחות 
חקלאית ואנושית, יחד עם הכרה פנימית – “ִּכי 
בכל  בשביתה  מתבטאת  זו  הכרה  ָהָאֶרץ”.  ִלי 
ביובל.  הקרקעות  כל  בהחזרת  שנים,  שבע 
במתן   - ושנה  שנה  בכל  דבר  של  ולאמיתו 

תרומות ומעשרות, לקט שכחה ופיאה, מפירות 
ותבואת הארץ.

הארץ  אל  נצמדים  אנו  בהשתחויה  כן,  ועל 
יחד  לה’  ומתבטלים  ורגליים,  ידיים  בפישוט 
עימה ממש. ורמז בדבר, מקום הביטול הנשגב 
ביותר הוא מקום המזבח אשר על הר המוריה, 
ועליו נאמר: “ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי” )שמות 
כ,כא(. מקום זה הוא אף מקום בריאת האדם 
ממש: “אדם ממקום כפרתו נברא” )ב”ר יד,ח(. 
ורחימו,  בדחילו  לומר,  עוד  ואפשר 
ממש,  לארץ  מתדבקים  אנו  שבהשתחויה 
ומחבקים אותה. ודווקא על ידי כך דבקים בה’.

בית דו משפחתי 
צמוד קרקע 122 מ"ר

30 דקות מירושלים
15 דקות ממרכז הקניות שער בנימין

עכשיו בכוכב השחר
       דו משפחתי 122 מ"ר

בלבד1,204,000 ₪

היום אתם לא צריכים לחלום על בית עם גינה וקהילה מקסימה במרחק 
נגיעה מירושלים, הישוב כוכב השחר הנמצא במרחק 30 דקות בלבד 

מירושלים ונמצא בתנופת בניה ועשיה.

 • לפרטים אמיר •
054-2048322 

 קהילה חמה 
ומגוונת 

30 דקות בלבד מירושלים 
כשקהילה ובית נפגשים 

בית צמוד קרקע בהזדמנות 

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

ה
מנ

א
3

.1
9

ה 
ני

ב
ה

ת 
מו

שו
ת

ד 
ד

מ
ד 

מו
צ

 

נוף השחר
27 דקות מירושלים

לחבק את ארץ ישראל
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יש״ע
זה כאן

365 ימי מעשים טובים / חלק ב'

// מאת: רחלי סגל 
יישו שני  הכרנו  הקודם  שבגיליון  ־לאחר 

מ-40(  למעלה  )מתוך  בבנימין  בים 
השבוע  טובים,  במעשים  העוסקים 
בבנימין  יישובים  שני  עוד  מכירים  אנו 
טובים  במעשים  העת  כל  עסוקים  בהם 
השראה. מעוררות  חברתיות  וביוזמות 

מקום מפגש
צוף.  נווה  מוותיקות  היא  גולדבלט  נחמה 
בשלוחת  עבדה  ארוכות  שנים  במשך 
מאז  ביישובה.  הילד  להתפתחות  היחידה 
יצאה לגמלאות טרד את מנוחתה המחסור 
במקום מפגש לדור הוותיק וגם לזה הצעיר 

שמחפש חברה. חשבה, אמרה ועשתה.
יחד עם צילה פוגל, חברתה, ובשיתוף פעולה 
והספרנית  והתרבות  הקהילה  רכזות  עם 

)שהיא גם בתה( קם מיזם 'מפגשים בשני'. 
חברתי  מפגש  לארגן  לנסות  "החלטתי 
הוצאות,  הרבה  ללא  התנדבותי,  בסיס  על 
לאנשים  שיהיה  ומזמין  נחמד  מקום  ליצור 
סתם נחמד להיפגש". למפגשים הראשונים 
שהתקיימו בספרייה הגיעו בינתיים רק נשים 

- למרות שגם גברים בהחלט מוזמנים.
מספרת  הפרויקט",  את  איתי  שהתחילה  "מי 
היא  בסריגה.  שמצטיינת  אישה  "היא  נחמה, 
סריגה,  מפגשי  כזה  דבר  שיש  לנו  סיפרה 
הזה.  הדגם  עם  והתחלנו  למשל,  במודיעין 
אישה  עוד  בידה  וסייעה  אותנו  הדריכה  היא 
היה  קטן.  תינוק  לידה שהגיעה עם  בחופשת 
יצירה בחרוזים, מישהי אחרת  גם מפגש  לנו 

עוד  ויש  בית,  לארגון  טיפים  אותנו  תלמד 
כוחות ביישוב שבוודאי יעזרו".

על  כרגע  עומדת  בשני"  "מפגשים  תכנית 
כבר  ונחמה  שעתיים,  בן  שבועי  מפגש 
מתכננת את הצעד הבא: "הייתי רוצה שזה 
חולמת  אני  בעצם  בשבוע.  פעמיים  יהיה 
שיהיה מועדון עם דלת פתוחה תמידית, כמו 
ועיתונים,  קפה  שם  שיהיו  בקיבוצים.  שיש 
להיפגש  יוכלו  ושאנשים  טלוויזיה,  אולי 
אנשים  רואה  שאני  ממה  רוצים.  שהם  מתי 
לבד  אולי  מהם  הרבה  כי  לבוא  שמחים 
הרבה שעות והם מחפשים את הקירבה של 
ככה  סתם  נכנסים  לא  כבר  היום  השכנים. 

לשכנה, תמיד מטלפנים קודם. 
איך   - מסורת  שתיווצר  רוצה  הייתי  "בכלל 
מתייחסים נכון לגיל הוותיקים", היא מוסיפה. 
'הוותיקים  ולרשטיין אמר לנו בזמנו:  "פנחס 
אנחנו  לפעמים  החנית'.  חוד  להיות  צריכים 

מרגישים נדחקים אחורה".
את חושבת שהמיזם יצליח ויתרחב?

התפתחות  של  השלוחה  את  "כשהקמתי 
מוועדת  במישהי  נעזרתי  צוף  בנווה  הילד 
והיה צריך  ומישהי מהתפתחות הילד  חינוך 
להיאבק למען זה, ובסוף הצלחנו. אנשים לא 
יצליח. שיבואו אנשים.  תמיד מאמינים שזה 
אבל מי שעובדים בתחום הקהילה מסייעים 

ומעודדים. 
ממליצה  אני  פרויקטים  ליזום  שחושב  למי 
להתחבר לעוד אחד-שניים-שלושה אנשים 
שיסייעו לו, ושהם תמיד יהיו ביחד. שלא יהיה 

לבד". 

הנגרים באים
של  מרעיון  שנים,  כארבע  לפני  התחיל  זה 
ועד היישוב ניל"י לבנות כמה אדניות, לקשט 
החד  מהמפגש  הגנים.  ואת  המזכירות  את 
פעמי הזה נולד מיזם חברתי מרשים – "ניל"י 

נגרים".
צורך  מגדירים  והוועד  המזכיר  המודל: 
לרווחת  מעץ  מתקנים  בניית  של  ספציפי 
הגלם  חומרי  את  מממן  היישוב  התושבים, 
וחבורת  ובירות(,  )על-האש  הכיבוד  ואת 
חמישי  בימי  לשבוע  אחת  מתייצבת  גברים 
שעות  אחרי  לעבודה  עונה,  במשך  בערב 

העבודה.
תושב  פרץ,  אוהד  הקימו  הקבוצה  את 
שר,  וחמי  היישוב,  של  האחזקה  ואיש  ניל"י 
הייטקיסט ומ"פ במילואים. "זה התחיל בקטן 
אנשים,  סביבנו  התאספו  גדל.  לאט  ולאט 
מ-60  למעלה  ובה  ווטסאפ  קבוצת  נהייתה 
נפגשים  "אנחנו  חמי.  מספר  משתתפים", 
מגיעים  פעם  בכל  האחזקה,  במחסן 
בממוצע 30-25 איש. לרובנו זה תחביב, לא 
באנו עם רקע מקצועי. כיום אנחנו כבר גוף 
את  משרטטים  מסודר.  תקציב  עם  מסודר 
הדמיה  תוכנות  מיני  בכל  המבנים  תכניות 
ממוחשבת, ולמבנים היותר מורכבים יש לנו 
מישהו שהוא קונסטרוקטור שמאשר אותם 
רשמית. אנחנו עושים קבוצת סיעור מוחות 
על  שחשבנו  לראות  לביצוע  שיוצאים  לפני 

הכל.

היישוב נווה צוף במבט ממעוף הציבור
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מתוך עיתון "ארץ בנימין" - בהוצאת מועצה אזורית מטה בנימין  

"עשינו הרבה פרויקטים קטנים כמו ספסלים 
ושולחנות קק"ל במידה שמתאימה לילדים, 
שלושה-ארבעה  גם  והיו  לגנים.  שעשינו 
הזולה  פינות  כמו  גדולים  מאד  פרויקטים 
והמזנון שבנינו לבריכה, חדר דואר ועוד. בכל 

פעם השתפרנו".
דואגת  האחרונה  בשנה  כי  מספר  שר 
מקבלנים  מחיר  הצעת  לקבל  הקבוצה 
אותה  ולהשוות  גדולה  משימה  ביצוע  לפני 
לחיסכון בבנייה עצמית )כולל עלויות העל-
הצלחת  את  במספרים  רואים  כך  האש(. 

הפרויקט היישובי.
"מה שמאד עזר לנו, זה לחבר את הקהילה 
מיד,  קיבלנו  טובים  פידבקים  לפרויקט. 
ונהנים  הכיסאות  על  יושבים  אנשים  כי 
דברים  שסביב  החלטנו  אבל  מהפרגולה, 
הפנינג.  איזשהו  גם  נעשה  יותר  גדולים 
יחידת  את  הזמנו  לכלבים  פארק  כשבנינו 
בפארק.  לשימוש  הדגמה  שיעשו  עוקץ, 
הבאנו מתנפחים וכיבוד, הנוער אירגן תחנות, 
וחנכנו את הפארק עם כל הקהילה. זה גם 
מייצר יותר מחויבות ברמת הקהילה, הנוער 
על הסביבה  לנושא של שמירה  מודע  יותר 

ועל המתקנים של היישוב". 
של  דינמיקה  נוצרה  החובבים  הנגרים  בין 
להצלחה  "המתכון  מגובשת.  מאד  חבורה 
איך  ומדגים  חמי  אומר  יחידה",  גאוות  הוא 
של  לרכבים  מדבקה  "הוצאנו  כזו:  מייצרים 
נגרים', אנחנו ממתגים כל ספסל עם  'ניל"י 
נשמע  שזה  כמה  הכיבוד,  וגם  שלנו.  הלוגו 
לעבוד  מתחילים  אנחנו  חשוב.  הוא  שולי, 
ב-2-3  מסיימים  ולפעמים  בערב  בשמונה 
לפנות בוקר. התפאורה הזו, של לשתות כוס 

בירה ביחד, מאד עוזרת".
במה אתה גאה במיוחד?

הולך  או  לבריכה  כתושב  מגיע  "כשאתה 
לטיול עם הכלב ורואה את הנוער יושבים על 

מתקן שלנו זה משמח. 
פרגולה  בניית  זו  היפים  הפרויקטים  "אחד 
עמדת  בה  שעשינו  מערבה,  שפונה  גדולה 
תחנה  היא  והיום  טווחים,  וכרטיס  תצפית 
קבועה לאוטובוסים של 'תגלית', סיורים של 
מדריכי טיולים, ומקום מנוחה לכל החיילים 
פעם  כל  במכולת.  לקנות  שעוצרים  בגזרה 
שאתה עובר שם ורואה את הקהילה ואנשים 

מבחוץ נהנים ממה שבנית, זה סופר מחמם 
את הלב.

בין  הדדית  ערבות  גם  נוצרה  לזה  "מעבר 
בלי  שבת  ביום  נתקע  מישהו  אם  הנגרים. 
מקדחה, גבס, שפכטל, או שצריך עוד איזה 
ארבע ידיים להרים משהו כבד, אז הוא כותב 
בקבוצה, ותוך חמש דקות מתייצבים אצלו. 

זה משליך פנימה על הקהילתיות.
המשמעויות  כלל  את  בחשבון  "כשלוקחים 
בו  גאים  שכולנו  משהו  זה  הפרויקט,  של 

ואוהבים להיות חלק ממנו".
איזה טיפ היית נותן ליזם חברתי בתחילת 

הדרך?
"לכל מיזם צריך מישהו שזה הבייבי שלו וזה 
יוזמה  רוח,  אורך  צריך הרבה  השיגעון שלו. 
מהמקום.  העגלה  את  להזיז  כדי  ואנרגיות 
קופצים  אנשים  אז  לנוע  מתחילה  כשהיא 
יותר קל. אם לא היינו ארבעה- ונהיה  עליה 

לנושא  פריקים  שהם  חבר'ה  חמישה 
ומשקיעים שעות, זה לא היה קורה. 

גם להשקיע  "הטיפ השני שלי הוא שחשוב 
של  הפונקציונאליות  הדרישות  מה  בתכנון. 
המיזם, את מי זה צריך לשמש, מה העלויות, 

מה זה דורש, מה תגדיר כהצלחה. 
הדרך  בתחילת  לשתף.   – שלישי  "הטיפ 
 - הנחיות  ומקבלים  מגיעים  היו  אנשים 
הזמן  עם  אבל  שם.  תחתוך  פה,  תחתוך 
לייצר תחושת  וכדי  גילינו שהחבר'ה טובים, 

ואוהד  אני  יותר,  גדולה  ומעורבות  אחריות 
מינינו מובילי פרויקט. הצענו לחברים לבחור 
כמה  מבין  להוביל  רוצים  הם  פרויקט  איזה 
תקציב  של  גזרה  גבולות  הצגנו  אפשרויות, 
ודרישות, ומשם כל אחד הלך ותכנן הלאה. 
כך נוצר מצב שקבוצה יותר רחבה מרגישה 
שיש לה תפקיד יותר משמעותי. זה כבר לא 

משהו של שני אנשים". 
מה עוד על שולחן הנגרים?

ועיריית  סבא  כפר  שעיריית  היא  "האמת 
רעננה פנו אלינו כדי שנבוא ונבצע פרויקטים 
אלינו.  מדבר  פחות  זה  אבל  בתשלום, 
העבודה  תכנית  את  להגשים  חולם  אני 
השאפתנית שלנו. על הפרק עכשיו הקמת 
פארק אופניים בניל"י ודברים יותר מורכבים.
נגרות  בסדנת  גם  לאחרונה  "השתתפנו 
משותף  בנות-מצווה  במפגש  קצרה 
ליישובים ניל"י וטלמון, וזו הייתה חוויה אחרת 

לגמרי ומאד חביבה.
"הייתי רוצה לראות איך הנוער יותר משתלב 
המשך,  דור  שיהיה  נגרים,  ניל"י  בפרויקט 
להדביק  מצליחים  אנחנו  איך  לראות  וגם 
חוצה  פרויקט  שיהיה  שכנים,  יישובים  בזה 
בנימין. אם בעוד שנה יהיו גם 'עפרה נגרים' 
או 'שילה נגרים', או שאנחנו נזמין את דולב 
פרויקט  איזה  ונעשה  אליהם  נבוא  או  אלינו 

משותף, זה יהיה נהדר".

הפרגולה שבנו הנגרים של היישוב ניל"י

תושבות היישוב נווה צוף במיזם "נפגשים בשני"

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* 
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mitnachlot.co.il טובי שריד  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

כ-15  לפני  החל  שריד  למשפחת  שלי  החיבור 
שנים, עם נישואיי לאייל.

נכנסתי למשפחה מיוחדת במינה, משפחה של 
שני שרידים שבנו את משפחתם במו ידיהם.

יצחק ויוכבד, סבא וסבתא של אייל, הגיעו לארץ 
כמעפילים לקבוצת יבנה. הם נישאו ושינו את שם 
משפחתם לשריד, שם שהסתיר מאחוריו סודות 
לאחר  רק  לאור  שיצא  ציווי  וגם  וקשים,  רבים 

שנים.
ארבעת  עם  לדבר  שלא  החליטו  הם  במקביל 
רצו  הם  שעברו.  הנוראית  השואה  על  ילדיהם 
להעניק להם ילדות נורמלית ללא פחדים, חרדות 

וטראומות. לתת להם את מה שלהם לא היה.
בדומה למשפחות רבות של ניצולי שואה, השינוי 

החל דווקא כשהנכדים התחילו לשאול שאלות.
הנכדים כבר היו צברים ותיקים, האווירה הייתה 
נפרץ.  והסכר  יותר,  ומאפשרת  פתוחה  שונה, 
את  לספר  החלו  יוכבד  וסבתא  יצחק  סבא 

סיפורם. 
חזק.  לזרם  הפך  דקיק  כקילוח  שהחל  מה 
הסיפורים החלו לצאת לאור. סיפורים מצמררים 
של סבל ואובדן מצד אחד, וגבורה ותושייה מהצד 

השני.
שעסקה  חוברת  יצחק  סבא  כתב  בתחילה 
גילתה  וכך  סבתא,  ושל  שלו  ההעפלה  בסיפור 
המשפחה שהוא הנהיג קבוצה של ניצולי שואה 
עד  המלחמה  אחרי  של  באירופה  אותה  והוביל 

שהעפילו לארץ. 
כל  את  שמגולל  שלם  ספר  כתב  סבא  בהמשך 
אחד  לכל  נתן  שאותו  המרתקים  חייו  קורות 
זכור  שמור,  "קרא,  הקדשה:  עם  ונכדיו  מילדיו 

ומסור לבאים אחריך". 

של  שורשים  למסע  הובילה  הספר  כתיבת 
והסיפורים  המקומות  ילדיהם.  עם  וסבתא  סבא 
בכל  במציאות  בפועל  התגלו  בספר  שהופיעו 

המקומות שאליהם המשפחה הגיעה.
במסגרת המסע, סבא וסבתא הקימו אנדרטאות 
משפחתם.  של  הטבח  בוצע  בהם  במקומות 
תורה  ספר  הכניסו  הם  שנים  מספר  כעבור 

בקיבוץ לזכרה של המשפחה.
כשאני הצטרפתי למשפחה, הדיבור על השואה 
כבר היה פתוח לחלוטין, והיווה חלק בלתי נפרד 
מהזהות של כולם. שנתיים לאחר מכן סבא יצחק 

נפטר.
משפחת שריד מחולקת לדורות. הדור הראשון, 
את  מתחיל  ומשפחה,  הורים  בלי  ששרד  זה 
הספירה, ומכאן ממשיכים לספור - דור שני, דור 

שלישי, דור רביעי.
שורשים  למסע  יצאנו  השלישי,  הדור  אנחנו,  גם 
יחד עם סבתא יוכבד, מסע דומה למסע שורשים 
שאליו הדור השני יצא, חמש-עשרה שנים קודם 

לכן.
המסע הזה שינה את חיי. כאמא צעירה לשלושה 
תחושות.  של  אדירה  הצפה  הרגשתי  ילדים 
חיבור חזק למשפחה המדהימה שלי, רצון ממשי 
ובעיקר רצון  לחיות, אהבה אדירה למדינה שלי, 
ולהעביר  הזה  הסיפור  את  לספר  להמשיך  עז 

אותו הלאה לילדים שלי.
לפני שנה שחר, הבכור שלי, דור רביעי, חגג בר 
מצווה. יום ההולדת שלו חל בדיוק ביום בו נרצחה 
המשפחה של סבא יצחק, וסבא יצחק זכה להיות 

הסנדק שלו. סגירת מעגל. בדמייך חיי. 
זמן קצר לפני כן, במסגרת שבת משפחתית של 
משפחת שריד, גיסתי - אחות של אייל - כתבה 

אחרון  שריד  שנותר  בסבא  שעוסק  מרגש  שיר 
של משפחתו שנרצחה בשואה.

המוכשר  לשחר  והציע  השיר,  את  הלחין  אייל 
שחר  מצווה.  בר  כפרויקט  השיר  את  להקליט 

התלהב והרעיון יצא לדרך. 
כשהגענו לשלב של יצירת הסרט - הכול נעשה 
הקשה  הסיפור  בין  חיבור  מייצרים  איך  מורכב. 
הזה לילדים? מה נכון לצלם? איך מייצרים מסר 

חיובי של תקווה? 
אינה  בין-דורית  מסרים  שהעברת  הבנו  פתאום 
אנו  כאילו  במעט,  ולו  והרגשנו,  פשוט,  עניין 
בנעליים של סבא וסבתא, מנסים להגן על ילדינו 

מהסיפורים הקשים. 
של  בארכיון  מצאה  אייל  של  אמא  למזלנו, 
קבוצת יבנה קטעי וידאו של סבא יצחק ז"ל עובד 
עציצים  גידול  שלו.  היפיפייה  העציצים  בחממת 
גידל  הוא  האחרון.  יומו  עד  שלו  התרפיה  היה 
לאנשים,  אותם  וחילק  עציצים  אלפי  במסירות 

ומעולם לא קיבל תמורה על כך.
נוצר  מופלא  ובאופן  בטבעיות,  זרם  הכל  מכאן 
לבין  שנים,   13 לפני  שנפטר  סבא,  בין  החיבור 
כך  כל  אך  אותו,  להכיר  זכו  שלא  שלו  הנינים 
את  ומקיימים  בדרכו  הולכים  אותו,  מעריצים 

הצוואה שלו - דעו כי משריד נבניתם.
 

דעו כי 
משרידים 
נבניתם

דור רביעי בשדות קבוצת יבנה

תמונה משפחתית משפחת שריד
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מה יקרה
כנס מחקרי בקעת הירדן / י”ד באייר 19 במאי

יתקיים השנה בשלושה מושבים עם טובי המומחים: מהעת העתיקה לעת  הכנס ה-4 של מחקרי בקעת הירדן 
החדשה, אדם, מים וסביבה וביטחון ולחימה בעת החדשה. לאחר מכן, יתקיים סיור באחדים מאתרי מלחמת העולם 
הראשונה בבקעת הירדן. הכנס יתחיל בשעה 9:00 בהיכל התרבות במועצה האזורית בקעת הירדן. מחיר: 60 ₪. 

לפרטים והרשמה: 02-9941410

מרוץ טלמונים ה-12 / י”ח באייר 23 במאי
“רצים בשקיעה” – מרוץ טלמונים ה-12 לזכרם של סמל אלחי 
מעגלי  במסלול  יצא  הי”ד  שער  וגיל-עד  ארבל  רועי  טהרלב, 
המרוץ  רענן.  וזית  נריה  דרך  ועובר  בטלמון  ומסתיים  המתחיל 
יתקיים במקצים של 8 ק”מ, 5 ק”מ ו-2 ק”מ לנשים ובנות ובמקצים 
של 10 ק”מ, 5 ק”מ ו-2 ק”מ לגברים ובנים. בסוף המרוץ – הפנינג 
www.realtiming.co.il :לכל המשפחה. לפרטים והרשמה

מרוץ חן ישראל ה-1 בתקוע / י”ט באייר 24 במאי
ייערך  ז”ל  בלוך  ישראל  חן  של  לזכרו  מרוץ 
של  תחרותיים  למרחקים  מקצים  עם  בתקוע 
והזינוק  2 ק”מ. הרשמה בשעה 6:30  ו-   5  ,10
משתתף  לכל   .7:30 בשעה  ייערך  הראשון 

תוענק חולצת דרייפיט של המרוץ. 
www.realtiming.co.il :לפרטים והרשמה

חמישי | 23 במאי

יום הזיכרון 
סיורים לקבוצות ומוסדות חינוך

יום שני | ה' אייר | 1.5
8:30 -  סיור בעקבות לוחמים בהר הזיתים

11:00 – השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי 
              בחלקת חללי הרובע

11:30 - סבב סיורים נוסף  

הפעילויות ללא עלות | | סבסוד אוטובוסים למוסדות החינוך | האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הביטחון

 www.hazeitim.co.il | *6033 :מידע פרטים והרשמה מראש חובה

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי | ב' באייר | 17.04
20:30 - סיור בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:30 - ערב שירי זיכרון ביד אבשלום

i

ומורשת מזמינים  ירושלים  ומשרד  בירושלים  מועצת בתי העלמין 
את הציבור הרחב, תלמידי בתי -ספר, תיכונים, ישיבות ואולפנות ל: 

קר
צו

ס 
מו

ע
ה: 

חנ
מ

ב
ם 

צל
ן, 

חו
ט

בי
ה

ת 
רכ

ע
מ

ל ו
ה"

צ
ון 

כי
אר

ת 
בו

די
א

ב

 הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

משה להב 
והטיש הגדול

ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ו ת ב
ערב שירי לוחמים

הרשמה מראש חובה | הסעות מגבעת התחמושת

אוטובוס אגד קו 84 ישיר וממוגן לפסגת הר הזיתים מתחנת הרכבת הקלה, בגבעת התחמושת בימים א-ה לאורך כל שעות היום

מועצת בתי העלמין בירושלים ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים את הציבור לחוויה היסטורית, חינוכית ומרגשת:
עולים לומדים ומסיירים בהר הזיתים 

תוכנית של מפגשים וסיורים עם טובי החוקרים של הר- הזיתים.
נפגש ב"בית -החושן" בפסגת הר הזיתים, להרצאת חוקר עם ארוחת ערב קלה ובריאה,

ונסייר אחר מייסדי האומה, הסיפורים שמאחורי ועוד...
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י"ח באייר
)ל"ג בעומר( 23/5

"שבר קרב אל שבר"
על חורבן בית 

העלמין בתקופת 
השלטון הירדני

עם החוקרת: 
שרה ברנע

כ"ה באייר
30/05

מלחמת העולם 
הראשונה
בראי מצבות
הר- הזיתים

עם החוקרת: 
שרה ברנע

ג' בסיוון
06/06

סלבודקה, חברון 
וירושלים

ישיבת חברון 
המעטירה

עם החוקר: 
ישראל הראל

י' בסיוון
13/6

אלטלנה בירושלים 
מלחמות היהודים 

על הקבורה 
במלחמת העצמאות

עם החוקר: 
יהושע לביא

י"ז בסיוון
20/6

גיבורים וקברנים 
הדרמות של ההר 

במלחמת 
השחרור

עם החוקר: 
יהושע לביא

כ"ד בסיוון
27/06

90 שנה למאורעות 
תרפ"ט

בעקבות חללי המאורעות 
הקבורים בהר 

עם החוקרת: 
שרה ברנע

הפקה:

המחיר כולל הסעה, הרצאה, סיור וארוחת ערב קלה.
מבצע לנרשמים באתר הרישום.

www.hazeitim.co.il | *6033 :)למידע, פרטים והרשמה מראש )חובה
נקודת מפגש בכל יום חמישי בחניון גבעת התחמושת בשעה 16:30 ומשם הסעה להר הזיתים

הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

₪25
בלבד

חמישי תרבות
תכניתבהר הזיתים

לחודשים
אייר-סיוון

בעקבות קוממיות ישראל
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חוגגים עצמאות בהתיישבות כ-35,000 איש 
ה-71  עצמאות  יום  את  חגגו  הארץ  רחבי  מכל 
לפיתוח  החברה  במתחם  ישראל  מדינת  של 
רחב  צה”ל  מחניון  נהנו  החוגגים  עציון.  בגוש 
והפנינג אקסטרים ענק לכל המשפחה, שכלל 
לוחמה  מתחם  אקסטרים,  רכבת  פארק,  לונה 
רקע  על  פעילויות  שלל  ועוד   3 קליבר  של 
האוויר והנוף הייחודיים של גוש עציון. בשיאו של 
בן- חנן  הזמר  של  ענק  מופע  התקיים  האירוע 
ארי עם כל הלהיטים הגדולים והשמעת בכורה 
אזורית  מועצה  ניהלה  האירוע  את  חדש.  לשיר 
ממן.  שלומי  גוש עציון לצד סמח”ט עציון סא”ל 
נאמן  שלמה  גוש עציון  ראש המועצה האזורית 
ובפקקים  ברגליים  הצביע  ישראל  “עם  אמר: 
מהצפון ומהדרום והגיע בהמוניו ליום חוויתי יחד 
עם תושבי גוש עציון. הצלחת האירוע נבעה בין 
היתר מחודשי הכנה ושותפויות עם נציגי צה”ל, 
החברה לפיתוח, מתנ”ס ותיירות גוש עציון. זוהי 
הדרך הנכונה לריבונות כאן ועכשיו בגוש עציון”.

עם  יחד  הוציא  עציון  כפר  שדה  ספר  בית 
שלמה  לבריכות  גדול  טיול  שלו  המדריכים 
שדה  ספר  בית  מנהל  העצמאות.  יום  במהלך 
כפר עציון ירון רוזנטל: “למעלה מ-700 מטיילים 
מחוץ  וחלקם  מאפרת  חלקם  לטיול,  הצטרפו 
הזדמנות  לנו  הייתה  לבריכות  בדרך  לגוש. 
ללמד גם על חירבת עיטם, כפר יהודי ונקודת 
ציון עבור עולי הרגל לירושלים. מרגש שבריכות 
לימנו  עד  משמשות  שני  בית  בתקופת  שנבנו 
לטייל  ניתן  יהיה  שבקרוב  מקווים  אנחנו  אנו. 
נמשיך  יקרה  שזה  עד  קלות,  ביותר  במקום 

. 1 להוביל מטיילים למקום” 
יום  בערב  הגיעו  אפרת  תושבי   5,000
את  יחד  לחגוג  כדי  הזית  לשכונת  העצמאות 
אנשי  של  כולו  היה  האירוע  העצמאות.  יום 

אפרת ובני הנוער שלה אשר לאורך הערב כולו 
וסחפו  הבמה  על  זו  אחר  זו  בלהקות,  הופיעו 
נשאו  האמנותי  החלק  לפני  עוד  הקהל.  את 
ריסקין שדיבר  שלמה  היישוב הרב  דברים רב 
רביבי  עודד  וראש המועצה  בימנו  על הגאולה 
וחשיבות החיבור שבין  שהדגיש את מורכבות 
יום הזיכרון ליום העצמאות. במהלך הערב כולו 
פינות  בובות,  שכלל  בשכונה  הפנינג  התקיים 

יצירה ומתקנים לילדים.
אלפי אנשים השתתפו בחגיגות יום העצמאות 
תושבי  בהם  חברון,  הר  האזורית  במועצה 
ומופעים  מטקסים  שנהנו  ואורחים  המועצה 
לכבוד יום העצמאות. במשך הלילה התכנסו 
סוסיא,  בחאן  משתתפים  מ-700  למעלה 
למסורת של ערב שירה עם מיטב שירי ארץ 
ישראל בליווי כלי נגינה וכיבוד קל. בבוקר יום 
העצמאות נפתח חניון צה”ל במיתרים שהוקם 
כ-3,000  הגיעו  אליו  יהודה  חטיבת  בשיתוף 
איש מכל האזור ונהנו מתצוגת כלים צה”ליים, 
מג”ב,  משטרה,   - הביטחון  כוחות  תערוכת 
ומד”א. ראש המועצה האזורית הר  כיבוי אש 
יום  הוא  העצמאות  “יום  דמרי:  יוחאי  חברון 
מרגש של גאווה לאומית שמצטרפת לגאווה 
אנחנו  חברון,  בהר  מגורינו  במקום  שלנו 
האלה  מהימים  משמעותיים  כוחות  מקבלים 
והפיתוח של החלוצים  להמשיך את העשייה 

. 2 כאן בארץ ישראל” 
מנהלי  פורום  נפגש  השבוע  תיירות  עושים 
ולישיבת  מיוחד  לסיור  ושומרון  ביהודה  התיירות 
החל  הסיור  עציון.  גוש  האזורית  במועצה  עבודה 
עציון  גוש  של  המיתולוגי  סימלו  הבודד,  באלון 
המשיך  והרחבה,  שיפוץ  אלה  בימים  עובר  אשר 
למיצג החדש של אמת הביאר, והסתיים בפרויקט 
לאחר   . 3 הנחל  איבי  ביישוב  המיוחד  התיירותי 

במסעדת  עבודה  לישיבת  החבורה  ישבה  מכן, 
מנהל  אירח  הסיור  את  הגוש.  בצומת  ‘רוזה’ 
בו:  והשתתפו  ברוס,  משה  עציון  גוש  תיירות 
מנהל תיירות בנימין משה רונצקי, מנהל תיירות 
דוברות  מחלקת  מנהל  ישראל,  יהודה  שומרון 
ותיירות הר חברון שמעיה אסולין, רכזת תיירות 
הר חברון מוריה פרוינד, מנהל תיירות חברון יאיר 
דילמוני  יגאל  יש’’ע  מועצת  מנכ’’ל  גרבובסקי, 

ודובר מועצת יש’’ע אלנתן זכריה.
העצמאות  יום  של  בבוקרו  תורה  של  בוקר 
תורה  של  בוקר  ברכה  הר  ישיבת  ערכה 
ובמרכזו אירוע הוקרה לשר החקלאות היוצא 
לשעבר  הלאומי  האיחוד  יו”ר  אריאל,  אורי 
השתתפו  באירוע  הפוליטיים.  מהחיים  הפורש 
מלמד,  אליעזר  הרב  ברכה  הר  ישיבת  ראש 
ראש  שפירא,  יעקב  הרב  מרכז  ישיבת  ראש 
אלגאזי,  בן-ציון  הרב  גן  רמת  ההסדר  ישיבת 
רב המשטרה תנ”צ הרב רמי ברכיהו, הרב חיים 
שטיינר, ח”כ הרב אלי בן דהן ועוד. השר אריאל 
הודה לאשתו חגית על שנים של עשייה לצדו, 

. 4 ואמר “כל מה ששלי - שלה הוא”
ושבו בנים 12 שנים לאחר שנכנסו לראשונה 
וארבע  משם,  וגורשו  בחברון  השלום  לבית 
שנים לאחר שבג”ץ פסק שבית השלום שייך 
לרוכשים היהודים, נקבעה המזוזה הראשונה 
השלום.  בבית  עתה  שנבנה  הדירות  בבניין 
נציגי עמותת “הרחיבי מקום אהלך’ העוסקים 
בגאולת אדמות, מציינים שבדיוק לפני 40 שנה 
נכנסה קבוצת הנשים בראשות הרבנית מרים 
לוינגר לבית הדסה בחברון, אירוע שפרץ את 
אנו  בונים  והיום  בחברון,  להתיישבות  הדרך 
בבניין  האבות.  עיר  של  בבניינה  נוספת  קומה 
ועדיין נותרו דירות  צפויות להיבנות 17 דירות 
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