
1  יש”ע שלנו 

ֱאֹלֵקיֶכם  ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  “ִּכי 
ְלִׁשְכנֹו  ָׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת  ָלׂשּום  ִׁשְבֵטיֶכם  ִמָּכל 
שש  ה’(.  י”ב,  )דברים  ָׁשָּמה”  ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו 
עשרה פעמים חוזרת התורה בפרשת השבוע 
על הביטוי “המקום אשר יבחר”, אך התורה 
בימי  ורק  ירושלים,  השם  את  מזכירה  לא 
יבחר  אשר  המקום  של  שמו  מתברר  דוד 
ידועה,  הייתה  המקום  קדושת  זאת,  עם  ה’. 
כפי שכותב הרמב”ם בהלכות בית הבחירה 
בו  שבנה  המקום  “הוא  המזבח:  מקום  על 
והוא  יצחק,  עליו  ועקד  המזבח  אברהם 
המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא 
המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב 
נברא”.  ומשם  כשנברא  קרבן  הראשון  אדם 

)ח”ג  נבוכים  במורה  הרמב”ם  זה  על  וחוזר 
מה( וכותב ש”אין ספק שהמקום אשר יחדו 
אברהם אבינו בנבואה היה ידוע אצל משה 
רבינו ואצל רבים”. עם זאת, ירושלים מובאת 

בתורה רק ברמזים. 
המקום  של  שמו  בפירוש  נאמר  לא  מדוע 
שלש  לזה  נותן  הרמב”ם  ה’?  בחר  אשר 
אלה:  בימינו  גם  סיבות, שכולן אקטואליות 
בו  יחזיקו  “שלא  היא  הראשונה  הסיבה 
האומות וילחמו עליו מלחמה חזקה כשידעו 
שזה המקום מן הארץ הוא תכלית התורה”. 
נראה לנו שגם היום המלחמה של המוסלמים 
ידיעה  להם  שיש  משום  היא  ירושלים,  על 

על הפרשה - ראה

איה מקום כבודו
הרב יואל עמיטל
ישיבת ההסדר שעלבים

זמני השבת
זמני השבת

שאנו  הכואב  הפיגועים  רצף 
האחרונים  בשבועות  חווים 
מסמן עליית מדרגה שצריכה 
אדומות  נורות  להדליק 
כמו  חבלה,  מטעני  לכולנו. 
שנרב  רינה  את  שרצח  זה 
הסלמה  על  מעידים  הי”ד, 
בשנים  הכרנו  שלא  ויכולות 
שומרון  ביהודה,  האחרונות 
לטפל  עלינו  הירדן.  ובקעת 
בכך בשני מישורים עיקריים – 
השבוע  והתיישבותי.  ביטחוני 
מדרגה  עולים   – בישעמדה 

מול הטרור.
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ישעמדה

ברצף  נמצאים  אנחנו  האחרונים  בשבועות 
אירועים מדאיג. האירועים מתחילים בשבוע השני 
של חודש אוגוסט, אז, בלילה שבין חמישי לשישי, 
ישיבת  ליד  נרצח דביר שורק הי”ד בפיגוע קשה 
היה  זה  בפיגוע  עוז.  למגדל  אפרת  שבין  מחניים 
אלמנט נוסף של תעוזה. לפי גורמי הביטחון, דביר 
הערב,  של  מוקדמת  יחסית  בשעה  נרצח  הי”ד 
עוז,  מגדל  של  מהש”ג  מטרים  עשרות  מרחק 
בנוסף,  למד.  שבה  הישיבה  נמצאת  בו  המקום 
בניגוד לפיגועים קודמים שאנו מכירים, לא אותר 
המחבלים  הכביש.  בשולי  מושלך  או  שרוף  רכב 
בבילוי  היו  כאילו  חברון  שבאזור  לבתיהם  חזרו 

לילי שגרתי.
התנפלו  מחבלים  שני  מכן,  לאחר  שבוע 
בסכינים על קבוצת שוטרים בסמוך להר הבית 
ושני  בידו,  בינוני  נפצע  אחד  שוטר  בירושלים. 

המחבלים חוסלו.
שבוע,  אותו  של  שישי  ביום  כך,  אחר  יממה 
שבגוש  אלעזר  ליישוב  בכניסה  ערבי  נהג  דרס 
שעמדו  ואחות  אח  נביס,  ונחום  נעם  את  עציון 
בטרמפיאדה על הכביש מחוץ ליישוב שבו הם 
גרים. האחים היו בדרכם להוריהם כדי להצטרף 
לחופשה משפחתית בצפון. נעם נפצעה באורח 
שורות  לכתיבת  נכון  נחום  של  מצבו  אך  קל, 
עולה  מוגדר קשה מאוד. מתיעוד הפיגוע  אלה 
כי המחבל נגח בעוצמה עם רכב גנוב בתחנת 
ניסה  מכן  ולאחר   – בצעירים  ופגע  האוטובוס 
להמשיך  מנת  על  מהרכב  עצמו  את  לחלץ 
שחלף  חברון  ממחוז  שוטר  ההרג.  במסע 

במקום נטרל אותו.
ביום שלישי בשבוע שעבר, הגיעה מחבלת לשער 
המזרחי של קרני שומרון כשהיא חמושה בסכין. 
בה  הבחין  במקום  שהיה  המאבטח  הנראה  ככל 
וביצע ירי באוויר והיא נעצרה. באותו יום התרחש 
 ,5 גיתי אבישר על כביש  פיגוע בצומת  ניסיון  גם 
אבנים  שיידה  חשוד  זיהו  צה”ל  לוחמי  כאשר 
והשליך סכין לעבר עמדה צבאית סמוך לצומת. 
החיילים הצליחו לזהות כי מדובר בסכין והם פעלו 
כוחות  לחקירת  הועבר  הוא  מכן  ולאחר  לעוצרו 

הביטחון.
בשבועות  האירועים  ולריבוי  לסמיכות  מעבר 
האחרון  שישי  ביום  שאירע  הפיגוע  האחרונים, 

בסמוך למעיין דני )עין בובין( שליד היישוב דולב, 
שלא  כזו  ביותר,  חמורה  מדרגה  עליית  מהווה 
ידענו מזה הרבה זמן. בני משפחת שנרב מלוד, 
נקלעו  השבת  לקראת  במעיין  לטייל  שהלכו 
שהוצמד  חבלה  מטען  מראש.  שתוכנן  למארב 
מחבלים  ידי  על  מרחוק  הופעל  הגישה  לשביל 
רינה  המשפחה  בת  את  הרג  עליהם,  התפוצץ 

הי”ד, ופצע את האב איתן והאח דביר. 
על  מתוחכם  חבלה  מטען  השבוע  נמצא  בנוסף, 

הכביש בסמוך ליישוב אלון מורה שבשומרון. 
המאופיינת  מאוד  חמורה  במגמה  מדובר 
בתעוזה רבה של המחבלים וביכולות שחשבנו 
שנעלמו מהשטח. הם מעידים על החמרה גלויה 

במצב הביטחוני.
ארגמן  נדב  השב”כ  ראש  אמר   2018 בנובמבר 
 480 “לסכל  הצליח  השב״כ  האחרונה  בשנה  כי 
חמאס  חוליות   219 עצרנו  זה  מתוך  פיגועים, 
גדול  היקף  זה  בודדים.  מפגעים   590 וסיכלנו 
לפני  מתחת  הטרור  היקף  על  המצביע  מאוד 
“ביהודה  כי  השב”כ  ראש  אמר  עוד  השטח״. 
פני  מעל  מורכבת.  מאוד  המציאות  ושומרון 
אבל  יחסי,  בשקט  להבחין  יכולים  אנחנו  השטח 
לפני  מתחת  מתעתע.  שקט  שזה  לומר  צריך 
מנסה  חמאס  ומבעבע.  רוחש  השטח  השטח, 
בכל הכוח להוציא פיגועים מגזרת יו״ש, בהכוונה 

מרצועת עזה, מטורקיה ולבנון״.
מאות  בשב”כ  לסכל  הצליחו  האחרונות  בשנים 
שמצליח  משהו  פה  שיש  כנראה  אך  פיגועים, 
ביותר  המעולות  המודיעין  מערכות  את  לעבור 

ולגרום לנפגעים בנפש. 

ולפעול  בטרור  במלחמה  מדרגה  לעלות  עלינו 
בשני מישורים עיקריים – הביטחוני וההתיישבותי.

של  תגבור  וקיבלנו  דרשנו  הביטחוני,  במישור 
של  תעדוף  כולל  באזור  והשב”כ  צה”ל  כוחות 
בכדי  לרשותם  העומדים  המודיעין  אמצעי 
כן,  ובראשונה לעצור את הפיגועים. כמו  בראש 
נדרש לתגבר את הנוכחות בשטחים ובמרחבים 
לתקופה  ולמנוע  היישובים  סביב  הפתוחים 
הגעת תושבי רש”פ למעיינות ולאתרים במרחב. 
בנוסף, יש להכליל בהגדרת טרוריסטים גם את 
במסגדים,  המטיפים  יהודים,  לרצח  המסיתים 
משלמי המשכורות למחבלים ומשתפי הפעולה, 
ונגד  נגדם  ואגרסיבית  קשה  ביד  ולפעול 

המשפחות שלהם. 
להעמיק  להמשיך  עלינו  ההתיישבותי,  במישור 
ההתיישבות  את  ולחזק  ובבקעה,  בהר  שורשים 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. השבוע אושר על 
שכונה  לבניית  תכנון  לקדם  הממשלה  ראש  ידי 
חשוב  מהלך  זהו  בדולב.  דיור  יחידות  מאות  של 
ותשובה ציונית הולמת. יש להוסיף ולקדם תכנון 
ובנייה בכל רחבי האזור יחד עם חיזוק הנוכחות 

האזרחית באתרי הטבע והטיולים. 
והתיישבות תשנה  בביטחון  רק תשובה משולבת 
בהמשך.  קשים  פיגועים  ותמנע  המשוואה  את 
לטייל  להמשיך  הרחב  לציבור  קוראים  אנחנו 
ניכנע  לא  היפהפה.  התנ”ך  ארץ  בחבל  ולבלות 

לטרור – נעמיק את שורשינו באזור לעד. 

עליית מדרגה המערכת

 חשוב לך שעלוני השבת 
 יגיעו לבית הכנסת שלך? 

 העלונים מגיעים אך  
הכמות לא מספיקה? 

ניתן לקבל חבילות 
 

לבתי מלון, ישיבות ואולפנות, עלונים גם:
 

 בתי ספר, 
תנועות נוער וכו'...

menuim@makorrishon.co.il :טלפון: 9248*  |  מסרון: 035447422  | מייל
גבאי/ איש קשר אנא צור קשר ובדוק אתנו שבית הכנסת שלך רשום

עם פרטים מלאים.

צור איתנו קשר  < שליחי הציבור שלך מבית

 • 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

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

לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518 

לא קיבלת 
 

העלונים?
 

 צור קשר ל: 

 *9248

מעיין דני )עין בובין(
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המשך דבר תורה מעמוד השער

לעם  המקום  חשיבות  על  פנימית  ותחושה 
ישראל. הר הבית הפך להיות מקום “קדוש”, 
על אף שירושלים לא הוזכרה בכתביהם בכלל. 
הסיבה השניה כותב הרמב”ם: “שלא יפסידוהו 
מי שהוא בידם עתה וישחיתוהו בכל יכולתם”. 
הרמב”ם אומר שאילו הגויים היו יודעים את 
בלא  ההר  את  משחיתים  היו  המקדש,  מקום 
על  המקדש  את  לבנות  אפשרות  שתישאר 
נכונים  כמה הדברים  עד  להאמין  ההר. קשה 
מנסים  המוסלמים  את  רואים  כשאנו  כיום 

להחריב ולהרוס כל זכר יהודי בהר הבית.
“והיא  הרמב”ם:  שכותב  השלישית  הסיבה 
היותו  שבט  כל  יבקש  שלא  שבהם,  החזקה 

מן  עליו  נופל  והיה  בו,  ולמשול  בנחלתו 
בבקשת  שנפל  כמו  והקטטה  המחלוקת 
בית  יבנה  שלא  המצווה  באה  ולזה  הכהונה, 
הבחירה אלא אחר הקמת מלך שיצוה לבנותו 
צריך  המקדש  מקום  המחלוקת”.  ותסתלק 
להיות מקום שמאחד את כל ישראל. כל זמן 
שאין אחדות בישראל ולא היה מלך בישראל, 

לא היה מקום לבנין המקדש. 
האם  בשאלה  עוסקת  )מט.(  בברכות  הגמרא 
אפשר לחתום בברכה השלישית בברכת המזון 
ירושלים”.  “בונה  במקום  ישראל”  “מושיע 
“רחם  ישראל:  על  גם  בבקשה  פתחנו  שהרי 
נא על ישראל עמך ועל ירושלים עירך”. אלא 

גם  בתוכה  כוללת  ירושלים”  “בונה  שברכת 
את ישועת ישראל, שנאמר: “בֹנה ירושלם ה’ 
נדחי ישראל יכנס” )תהילים קמ”ז, ב’( ולפיכך 

חותמים בה, שכן נכללים בה שני העניינים.
בימים אלו, כשאנו רואים את יד ה’ בבנין ארץ 
סימנים  אלו  במרכז,  וכשירושלים  ישראל, 
ג’(  )י”ב,  בזכריה  הפסוק  לגאולה.  הקשורים 
ם ֶאֶבן  אומר: “ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ָאִׂשים ֶאת ְירּוָׁשלִַ
ֵרטּו  ַמֲעָמָסה ְלָכל ָהַעִּמים ָּכל עְֹמֶסיָה ָׂשרֹוט ִיּׂשָ
ְוֶנֶאְספּו ָעֶליָה ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ”, העמדת ירושלים 
לא  באופן  ודאי  לאומי,  הבין  הדיון  במרכז 
מוסבר הגיונית, זה ראיה וסימן שאנו נמצאים 

בתהליכים של גאולה. 

שתהיה לכולכם שנת שירות 
משמעותית ומוצלחת.

שנה של עשיה למען החברה והמדינה

לכם על התנדבות תודה
למען חוסנה החברתי של ישראל.

 רשות השירות הלאומי-אזרחי, וכל גופי השירות
נרגשים יחד עם מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי אזרחי

עם תחילתה של שנת התנדבות חדשה

”כל אדם נברא
כדי לתקן דבר מה בעולם“

איה מקום כבודו
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יש״ע
זה כאן

בין סבסטיה לאוסטרליה

עשרות רבות של שליחים דתיים לאומיים 
לשליחות  האחרונים  בשבועות  יצאו 
“תורה  דרך  בתפוצות  יהודיות  בקהילות 
ההתיישבות.  תושבי  גם  וחלקם  מציון” 
שליחות  שבין  הקשר  על  מהם  שמענו 
בתפוצות לבין חיזוק הקשר להתיישבות, 

ליהדות ולמדינת ישראל. 
לאחרונה  יצאו  חדשים  שליחים  מ-50  למעלה 
העולם  ברחבי  יהודיות  בקהילות  לשליחות 
שליחים  המפעילה  מציון”  “תורה  תנועת  דרך 
ושליחות בני הציונות הדתית בתפוצות. מתוכם, 
גם לא מעט תושבי יהודה ושומרון אשר הצטרפו 
נמצאים  שכבר  שליחים  של  נוספות  לעשרות 

בשליחות בקהילות השונות.
שנים  חמש  מזה  גר  אשר  רייכנר,  דידי  הרב 
בגבעת המבתר השוכנת בין אפרת למגדל עוז 
שבגוש עציון, מקום מושבה של ישיבת מחניים, 
בה למד דביר שורק הי"ד, גדל באפרת והתחנך 
במקור  "אשתי  עציון.  שבגוש  השונים  במוסדות 
מארה"ב ועלתה לפני כתשע שנים. אנחנו יוצאים 
בעזרת ה' בקרוב מאוד לשליחות בעיר וושינגטון, 
תורה  ארגון  מטעם  הברית  ארצות  של  בירתה 
מציון. בשנים האחרונות עבדתי בצוות הכתיבה 
הרמב"ם  ספרי  בהוצאת  שטיינזלץ,  מכון  של 
בישיבת  כר"מ  ושימשתי  המבוארים  והמשנה 

מחניים אשר בתחומה אני מתגורר כיום".
גם  בשליחות  רואה  אתה  ההתיישבות,  כתושב 
התפוצות  יהודי  של  הקשר  את  לחזק  הזדמנות 

להתיישבות? 
"אמנם אני יוצא לשליחות תורנית ולא לשליחות 
שהתורה  ספק  אין  אופן  בכל  אבל  פוליטית, 
הישיבות  תורת  ובפרט  בכלל  ישראל  ארץ  של 
השנים,  כל  התחנכתי  בהן  עציון  בגוש  השונות 
וגישתי  חיי  אורח  השקפתי,  על  רבות  השפיעו 
חזק  מאוד  עציון  לגוש  הקשר  החינוכית. 
נבי  שיירת  מלוחמי  היה  ע"ה  סבי  במשפחתי: 
דניאל, ואבי שיבדל"א זכה להיות ממקימי ישיבת 
הר עציון )הגוש(. בתור דור שלישי זכיתי גם אני 
השונים  במוסדות  ללמד  ואף  להתחנך  ללמוד, 
כאן באזור ואני מאמין שיש משהו מיוחד בתורה 
שבאה מן המקום הזה דווקא. מעבר לכך, חשוב 
הם  עציון  גוש  מתושבי  רבים  אחוזים  כי  לציין 
האלוקי  הצו  את  בגופם  שקיימו  יקרים,  אנשים 
העתיק 'לך לך' ועקרו מארצות הברית וממדינות 

בארץ  מושבם  את  לקבוע  ארצה  ועלו  נוספות 
ישראל, בין השאר גם כדי לחזק את ההתיישבות 
היהודית כאן בארץ. להרבה ממשפחות הקהילה 
כאן  משפחה  יש  לשליחות  נוסעים  אנו  אליה 
בגוש עציון ואנו מאמינים שהקשר הכל כך חשוב 

הזה חייב להמשיך ולהתקיים עוד שנים רבות. 
בעקבות  להוסיף  מוכרח  שאני  אחרונה  "נקודה 
הימים הקשים שעברנו כאן לאחרונה בגוש עציון 
הצער,  הכאב,  שתחושות  תקווה  שכולי  היא, 
של  הירצחו  על  הקרוע  והלב  הגדול,  האבדן 
דביר אהובנו, יחד עם שאר הנהרגים על קידוש 
בכל  היהודים  את  יעוררו  ובעולם  בארץ  השם 
להתאחד  ובחו"ל  בארץ  מושבותיהם  מקומות 
הנצחי  קיומו  את  בגאון  ולהמשיך  באהבה,  יחד 

של עם ישראל כנגד כל אויבינו".
יש בקהילות יהודיות בעולם גורמים שתוקפים את 

ההתיישבות, איך נכון להתמודד עם התופעה?
"אני מקווה מאוד שלא אמצא את עצמי מתמודד 
יכול  והייתי  הלוואי  אלו.  מעין  תופעות  עם 
בתפוצות  השונות  בקהילות  ליהודים  להמחיש 
את התחושה שאני חווה כל שנה ביום העצמאות 
וביום ירושלים. זה מאוד מרגש להתבונן בפריחה 
בארץ  היהודית  ההתיישבות  של  העצומה 
של  ארוכות  שנים  לאחר  האחרונים.  בעשורים 
נחלת  אל  אותנו  השיב  שהקב"ה  זכינו  גלות, 
אבותינו ואין לנו אלא להודות, ואף בתקופות של 
משבר לדעת ולהאמין באבינו שבשמיים שהכל 
אהבה  להרבות  חשוב  מקום  מכל  בהשגחתו. 
ובעיקר  גם  ובעולם,  בארץ  היהודים  כל  בקרב 
בהם  ובמקומות  זאת  רואים  שלא  כאלו  אצל 
ויודע  בראשו  עיניו  החכם  ה'עוינות'.  את  חשים 
להתרחק מסערות וויכוחים מיותרים שאין בהם 

כל תועלת". 
ביציאה  לך  צפויים  נוספים  אתגרים  אילו 

לשליחות?
"אנחנו מודעים לכך שנסיעה כמשפחה לשליחות 
ארוכה בארצות רחוקות כרוכה במאמצים רבים 
כשנגיע  ה'  בעזרת  פוסקים.  בלתי  ובאתגרים 

לשם נוכל לעדכן אתכם בפרטים".
איירס  בבואנוס  שליח  כיום  סעייד,  דוד 
ולפני  עתניאל  ביישוב  התגורר  שבארגנטינה, 
בבני  ב'  חבריא  מחלקת  ראש  היה  השליחות 

עקיבא.
הזדהות  קיימת  טבעי  באופן  בארגנטינה  "כאן 

מושג  להם  שאין  רק  ההתיישבות,  עם  עמוקה 
שהשליחות  כך  בדיוק.  אומר  זה  ומה  זה  איפה 
של  חי  ציור  להם  לתת  מעולה  הזמנות  היא 
המפה.  על  זה  את  להם  ולמקם  ההתיישבות 
יותר",  אליו  כשאתה מכיר משהו אתה מתחבר 
הסברה  מכל  בהרבה  שונה  לא  “זה  דוד.  אומר 
קלאסית. היתרון שעומד כאן זה שהם אחים שלנו 
מגיעים  וכבר  לקלף קצת  צריך  המקרים  וברוב 
שמה  ההסברה  ישראל.  עם  וההזדהות  לחיבור 
הזכות של  ועל  ישראל  על הפלא שנקרא  דגש 
ישראל להגן על עצמה בצורה שלא משתמעת 
וצריך  אפשר  היהודים  עם  בנוסף,  פנים.  לשני 
לדבר בגובה העיניים גם על הבעיות שיש כיום 
לירודה  אותה  הופך  לא  זה  ישראל,  במדינת 
בעיניהם, אלא להיפך, זה כנה ואמיתי בעיניהם 

ונותן להם רצון לעזור ולהיות חלק כדי לתקן".
ישיבת  ובוגר  אורנית  תושב  קופפר,  יונתן 
ההסדר 'אהבת ישראל' בנתיבות נוסע לשליחות 

למונטווידאו, בירת אורוגוואי.
הזהות  חיזוק  היא  בשליחות  המטרות  "אחת 
היהודית בתפוצות. כמובן שחלק מרכזי בתהליך 
חיבור  אבל  ישראל,  למדינת  הקשר  חיזוק  הוא 
חשוב נוסף הוא החיבור לארץ ממש. אני רוצה 
נצליח  וחיבור  לימוד  מפגש,  שמתוך  להאמין 
להביא אנשים לרצות להתיישב בארץ בעצמם", 
מספר קופפר. “הדרך שלי להצליח כשליח היא 
יהדות  בקרב  גם  בין-אישי.  וקשר  קירוב  ידי  על 
התפוצות יש נושאים שנויים במחלוקת. כמו בכל 
מקרה כזה, הדרך להתמודד עם המפגש בתור 
התחלה היא על ידי שיח. להגיע מהארץ ו'ללמד' 
זו  נכונות,  לא  שלהם  שהדעות  אחרים  אנשים 
ויכולת  ענווה  מעט  עם  להגיע  עלינו  הדרך.  לא 

הקשבה על מנת שנוכל להתקדם ביחד".
ומה לגבי האתגרים והחששות?

יהיה  כנראה  ומהחברים  מהמשפחה  "הריחוק 
אנשים  לפגוש  מצפה  גם  אני  משמעותי.  אתגר 
שונים עם תרבות שונה ומנטליות שונה שצריך 
את  אקבל  ה'  בעזרת  איתה.  לעבוד  ללמוד 
גם מחברי המשלחת שלי  התמיכה שאני צריך 

וגם מהארץ”.
שבשומרון,  פדואל  היישוב  תושב  גזבר,  עופר 
יוצא לשליחות לסידני, אוסטרליה ועד השליחות 

למד בישיבת הר עציון.
“אני חייב להודות שזה לא היה ממש בראש שלי 

השליחים החדשים שיצאו החודש לשליחות בתפוצות
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באופן מודע כשהחלטתי לצאת לשליחות, אבל 
וישאלו  אותי,  יכירו  מניח שבמשך הזמן הם  אני 
ואני אוכל להסביר להם  גר בישראל,  איפה אני 
קצת על המקום והאזור, ועל מקומות יפים שיש 

ואז  בכלל,  ושומרון  וביהודה  בפרט  בפדואל 
תמיד  זה  למקום.  יותר  קצת  יתחברו  בטח  הם 
ככה, ברגע שאתה מכיר מישהו אמיתי ממקום 
כלשהו שעד עכשיו רק שמעת עליו. בנוסף, אני 
יבואו  משם  שלי  מהחברים  שכשחלק  מאמין 
אוכל  אני  תיכון,  אחרי  לשנה  או  בארץ,  לבקר 
את  בפועל  ממש  להם  ולהכיר  אותם  לארח 
האזור, וגם זה בטח יעזור להם להתחבר לארץ 

ולהתיישבות”. 
להתמודד  בשביל  “לדעתי,  כי  גזבר  מספר  עוד 
טובים  טיעונים  לך  שיהיו  צריך  טיעונים  עם 
ורציניים בתור תגובה. אני בטוח שכל מי שתוקף 
בתור  עצמו  את  תופס  לא  להתיישבות  ומתנגד 
ולא  ישראל  לעם  לא   - להזיק  שרוצה  אדם 
צודק,  שהוא  חושב  פשוט  הוא  ישראל,  למדינת 
לי  תהיה  אם  לתקן.  שצריך  עוול  פה  ושיש 
הזדמנות מתאימה ואדם שרוצה באמת לשמוע, 
אני אשמח להגיד את מה שאני חושב, ואולי אני 
לשפר,  שיש  מהדברים  חלק  על  איתו  אסכים 
ואולי לא. הכל תלוי בטענות שלו ובמה אני חושב 
חייב  אמיתי  שדיון  מאמין  באמת  אני  שהאמת. 
להיעשות מתוך כבוד והקשבה אמיתית, גם אם 
לזה,  ומעבר  הסכמה.  בחוסר  בסוף  מסיימים 
אנשים  שיש  לדעת  לו  יזיק  לא  שגם  בטוח  אני 
ישראל  מעם  גם  להם  שאכפת  בהתיישבות 
ולהתמודד  להקשיב  ושמוכנים  המוסרי,  ומהצד 

באמת עם טענות”.
כי  עופר  עונה  בשליחות  האתגרים  שאלת  על 
חלקם  אתגרים.  יש  שיוצא  מי  שלכל  מניח  “אני 
יצירת  דומים, כמו: המרחק מהבית,  בדרך כלל 
משלך  אחר  ועולם  מתרבות  אנשים  עם  קשר 
גם  וחלקם  השני,  מהצד  גם  לקבל  והיפתחות 
של  בצורה  יותר  מגיעים  שאצלי  אישיים,  יותר 
והסתכלות על התמונה הגדולה,  יציאה מעצמי 
המבט  של  והרמה  לקופסא  מחוץ  חשיבה 
שאלו  השוחקת,  השגרה  באמצע  גם  למעלה 
דברים שפחות הייתי צריך אותם עד עכשיו. גם 
הנושא של משמעת עצמית יעלה שם רמה, כי 
שם יש יותר חופש והרבה תלוי בך: כמה תחליט 
צום  לקראת  אירוע  ותרים  הגלשן  את  לעזוב 
גדליה, לדוגמה, וכמה תחליט להוריד ראש ותתן 
להצליח  מקווה  כלל.  בדרך  כמו  לעבור  לצום 

לעמוד בהחלטות ובעקרונות שבשבילם אני שם 
ולהרים אירועים שהם לא ישכחו”.

את  מסביר  מציון”  “תורה  מנכ”ל  שוורץ,  זאב 
המטרה של “תורה מציון” ושליחי התנועה: “עיקר 
הפלטפורמה של תורה מציון היא חינוכית, כלפי 
הקהילה פנימה, וממילא אנו פחות פעילים בזירה 
בפעילות  פוליטיות.  ובהתנגשויות  הפוליטית 
את  רבות  מקדמים  השליחים  של  הקהילתית 
אם  יש”ע;  ולתוצרי  למוצריה  לישראל,  הקשר 
שבת  לסעודת  והזמנה  הביתה  הזמנה  על-ידי 
על- ואם  הקהילות,  וצעירי  חברי  בהשתתפות 
ופעילות  בית-ספרית  פעילות  של  יוזמות  ידי 
הארץ,  פירות  את  נס  על  מעלים  בה  קהילתית 
בכך,  ושומרון.  יהודה  תוצרת  ואת  תבואתה  את 
בתוצרת  להכיר  היהודית  הקהילה  את  מחנכים 

ההתיישבות ולרכוש ממנה”.
“תורה מציון מאמינה בחוט  כי  עוד טוען שוורץ, 
וארץ  ישראל  תורת  ישראל,  עם  של  המשולש 
של  בדרך  שלושתם,  לאהבת  ומחנכת  ישראל, 
התווית דוגמא אישית של השליחים. סיפורו של 
לשליחות  דניאל  מנווה  שיצא  עבו  רפי  השליח 
בוושינגטון, הוא דוגמא מאפיינת למעגל השפעה 
רחב. על הסטנדר של רפי בבית המדרש בשנות 
הנושאת  מדבקה  הייתה  בוושינגטון  שליחותו 
עיתים  קבע  רפי  דניאל”.  “נווה  הכיתוב  את 
לתורה, ולמד חברותות עם צעירים ובעלי בתים 
תורה  מקיום  מאד  רחוקים  חלקם  בקהילה, 
דוגמא  מתוך  בפרט.  ומציונות  בכלל  ומצוות 
רבים  התקרבו  ומשפחתו,  רפי  של  אישית 
אמרו  בהם  התבוננות  ומתוך  ולציונות,  ליהדות 
שלנו  והילדים  שלנו  שהמשפחה  רוצים  ‘אנחנו 
יהיו כמו משפחת עבו, וכמו משפחות ראשי כולל 

ואברכי תורה מציון’.
דניאל,  לנווה  הביתה  משליחותו  חזר  עבו  רפי 
בהשפעתו,  בכך.  הסתיימה  לא  שליחותו  אבל 
גרים  והם  מוושינגטון  משפחות  וכמה  כמה  עלו 
כיום בשכנות למשפחתו בנווה דניאל. בהשפעת 
שליחים נוספים הגיעו עולים ממונטריאול לעיר 
הושפעו  רבים  עולים  אדומים.  ולמעלה  אפרת 
ברחבי  מתגוררים  והם  מציון  תורה  משליחי 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן - בעופרה, באלקנה, 
תורה  של  הגדולה  ההשפעה  ועוד.  בבית-אל 
ושומרון  מיהודה  שליחים  באמצעות  היא  מציון 

שמהווים דוגמא אישית”. 

יונתן קופפר ושותפו למשלחת

הרב דידי רייכנר

עופר גזבר
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mitnachlot.co.il סמדר שפירא  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

בחיים.  לנו  שהיו  המהירים  המעברים  אחד  היה  זה 
אמרו  שא-נור,  על  כתבה  ראינו  תשס"ה  בסוכות 
שמחפשים משפחות שיגיעו לחזק את היישוב. בעלי 
ואני גדלנו על סיפורי המאבק בנסיגה מסיני. היה ברור 
לנו שנשתתף במאבק נגד הגירוש. בשבת אחר כך 
אישור  קיבלנו  בלילה  ברביעי  קליטה.  לשבת  הגענו 
שיש אשקובית לעבור אליה, ו-24 שעות אחרי נחתנו 
שמונה  בת  שלנו,  הגדולה  ועם  הפקלאות,  כל  עם 

חודשים.
של  תחושה  וחדשים.  מרגשים  היו  בשא-נור  החיים 
אחורה.  שנים  עשרות  חזרנו  כאילו  באוויר,  חלוציות 
כמעט כולם זוגות צעירים, אין מכולת, נעזרים כל הזמן 
בשכנים. היציאה החוצה מהיישוב - עם ליווי צבאי או 
לשבת  לבשל  כוח  אין  אחד  לאף  ממוגנת.  בהסעה 
אחרי  בשבת  ואז  אותם,  שיזמינו  מקווים  כולם  אז 
לארוחות.  השני  את  אחד  מזמינים  בישלנו,  שכבר 
יישוב פצפון, ישיבות חברים אינסופיות, כל נושא היה 
מאוד קריטי וחשוב. הנסיעות היו עניין שמאוד העסיק 
אותנו. היה לי אקדח אבל פחדתי להשתמש בו. אני 
רק  בלילה,  לחתונה  שלי  אחת  נסיעה  זוכרת  ממש 
כדי לחזק  קודש  ותפארת הקטנה, שרתי  שירי  אני 
את עצמי עד שהגעתי לצומת של חומש, שם נשמתי 

לרווחה, מפה זה כבר חלק ו"רגוע".
אינטנסיביים  משוגעים,  מטורפים,   - חיינו  היו  אלו 
ומלאי סיפוק וייעוד. די מהר נשאבנו למאבק על שא-

נור וצפון השומרון. יצאנו להפגנות, מחאות. בלי סוף 
יוזמות ועניינים. לא ידענו מה בדיוק יועילו כל העצרות, 
אבל הרגשנו שאנחנו עושים ככל יכולתנו ושהקב"ה 
יעשה כטוב בעיניו. כל חג נשא בחובו תפילה וציפייה 
פורים, עם משלוחי  במיוחד את  זוכרת  אני  לגאולה. 
מנות לכל משפחות היישוב, וסעודת פורים שגלשה 
הרגשנו  ומרגשת.  מרוממת  והיתה  השבת  תוך  אל 
שפתוחים,  השמיים  שערי  את  הציפייה,  את  באוויר 
מחכים לגאולה. שלא באה. יום ועוד יום עובר, שבוע, 

וחודש, וראש הממשלה עדיין עיקש בעמדתו.
)היום  דויד אמיתי  זוכרת את המקום שבו  אני ממש 
הרב דויד אמיתי - ראש ישיבת תפוח( אמר: "אני יודע 
וזה  איך",  אותי  מעניין  פשוט  תתבטל,  הזו  שהגזירה 
ימים, בקיץ תשס"ה. מן  ממש מה שחשבתי באותם 
ודאות ותמימות שדבר כזה נורא לא יקרה. שחיילים 
לא יסכימו להיות חלק מגירוש של יהודים מאדמתם.
שא- על  לספר  כדי  רבים  ומקומות  ליישובים  נסענו 

נור ולקרוא לאנשים להצטרף למאבק. עוד משפחות 
הגיעו והשתכנו בשכונות של אוהלים, במסירות נפש 
אז  ייחשב  קטן  שקרוואן  מאמין  היה  מי  נורא.  בחום 
לעשות  שצריך  מה  שזה  היתה  התחושה  לוקסוס... 
מימון, חשבנו  היינו בכפר  לא  מגויסים.  וכולם  עכשיו 

ההדים  את  אבל  בשא-נור,  שנישאר  חשוב  שיותר 
הרגשתי מהמשפחה שלי, שמאז התייאשה מהמאבק. 
צפיתי בהם בכאב גדול, שותפה ולא שותפה לייאוש 
ולאכזבה. ככל שהזמן עבר ותאריך הגירוש התקרב, 
הפחד והחשש התגנבו ללב. אבל עדיין לא האמנתי 
שזה יקרה, פשוט לא האמנתי. אני זוכרת שכשניסיתי 
פשוט  ראיתי  רוחי  בעיני  אחרי,  המציאות  את  לדמיין 
מסך שחור, את עצמי במיטה שבורה ואבלה ושחור 
בלב ובמציאות. אבל במקביל לכל זה עובר גדל וצמח 
ברחמי. תאריך הלידה המשוער היה ט' באב. רגשות 
חדשים  חיים  על  והתרגשות  שמחה  של  מעורבים 
שבר  לתוך  יגיע  הזה  שהעובר  וכאב  בי,  שצומחים 
גדול, וקושי - סוף הריון בתוך החום, האבק, העשייה 

הבלתי פוסקת והדאגה.
זוכרת  אני  תמוז.  בסוף  במפתיע  התחילו  הצירים 
עלי  שמסתכלת  היישוב  במרכז  חיילים  חבורת 
מסביב,  העיניים  את  מעבירה  עצמי  ואת  בתימהון 
לנסות לזכור ולחרוט בלב את התמונה, כי לא ידעתי 
אם יתנו לי לחזור הביתה. ערב לפני הברית חזרנו. את 
את  הזמנו  נבנה,  שרק  הכנסת  בבית  ערכנו  הברית 
כל מי שהיה ביישוב. קראנו לו ברקאי - נצנוץ האור 
התחושה  במקדש.  העבודה  תחילת  את  שמסמן 
היתה של חושך גדול שאנחנו נמצאים בו, עם אמונה 
את  האור,  את  שרואה  למעלה  מישהו  שיש  גדולה 

המטרה ואת התקווה.
בחרדה ובכאב גדול עקבנו אחרי הגירוש מגוש קטיף. 
יישוב אחרי יישוב פונה מיושביו ועינינו כלות. לא ידענו 
איך נצליח להחזיק מעמד במאבק כשיישובים גדולים 
ומאורגנים ממנו כבר נפלו. עוד נשארה תקווה שאולי 
התבדתה.  היא  גם  אבל  אלינו,  מהגוש  יגיעו  אנשים 
היישוב.  גדרות  בתוך  בודדים  מאות  כמה  נשארנו 
שלט   - האלו  מהימים  לי  שחרותה  חזקה  תמונה 
ענק על בניין המצודה בשא-נור - "מי אתה? מדוע יד 
מושטת לא פוגשת יד אחות?" את יום הגירוש עצמו 
וגם  חשמל  היה  לא  מהבוקר  קהות.  במן  זוכרת  אני 
לא קליטה בפלאפון. לא יכולתי לצאת מהקרוואן, לא 
היה  היחיד שהגיע  קורה מסביבי. המידע  ידעתי מה 
מהרמקול על גג המצודה, בו דיברו עם החיילים וניסו 
לשכנע אותם לסרב פקודה. אותנו הוציאו רק אחר 
טעם.  חסר  שקט.  היה  כבר  שהכל  אחרי  הצהריים, 

חיילות,  של  שורה  ליד  ועברתי  מהבית  יצאתי  עצוב. 
בהתחלה בראש מורכן ואחר כך בראש מורם, בידיעה 
- על שעברנו לשא-נור,  שאני גאה על מה שעשיתי 

שלא ויתרנו, לא התייאשנו ועשינו ככל יכולתנו.
שותפים.  להיות  רצינו  לא  דבר,  שום  ארזנו  לא 
אם  ידעתי  לא  האחרונה  בפעם  מהיישוב  כשיצאתי 
לשלום"  לביתנו  "ותחזירנו  הדרך  בתפילת  להגיד 
בית. באולפנת רעיה בבית אל הכינו  לנו  היה  כי לא 
של  תחושה  שם  היתה  היישוב.  למשפחות  מקום 
שבועיים  אחרי  יחד.  מעורבבים  ושבעה  קייטנה  ימי 
הקבוצה התפרקה אט אט. לא מצאנו יישוב שבו נוכל 
ביחד. התפצלנו. אבל הרוח הגדולה של  לגור  כולנו 

המסירות, האמונה, הנחישות - נשארה אצל כולנו. 
ממרחק השנים אני מספרת על התקופה הזו לילדיי 

כזיכרון רחוק, מנסה להעביר להם את הערכים.
הבר  את  שנעשה  הבטיח  בעלי  ברקאי,  של  בברית 
בשנה  היתה  מצווה  הבר  בשא-נור.  שלו  מצווה 

שעברה, במקום אחר.
עוד נשוב לשם.

ותחזירנו 
לביתנו
לשלום

הברית של ברקאי בבית הכנסת החדש בשא-נור
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מה יקרה
רוחמה רז בגוש עציון / א’ באלול 1 בספטמבר

של  להופעה  אתכם  להזמין  גאה  עציון  גוש  מתנ”ס 
הזמרת רוחמה רז משיריה של המשוררת רחל שפירא. 
במופע מבחר משיריה היפים של רחל שפירא, שירים 
ומחודשים.  חדשים  שירים  לצד  ואהובים  מוכרים 
בר,  צמח  כמו  אברך,  מה  חולין,  יום  של  שיר  ביניהם: 
גוש  ועוד. בשעה 20:30 במתנ”ס  חלומות, אדבר אתך 

עציון. מחיר: 40 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9937999

נתן גושן באפרת / ד’ באלול 4 בספטמבר
מפעל הפיס והמועצה המקומית אפרת מזמינים אתכם 
להופעה של הזמר נתן גושן. גושן, מהאמנים האהובים 
להיטים  ברציפות  ליצור  מצליח  בישראל,  והמצליחים 
“איש  ביניהם:  רבים  בתארים  וזכה  אהובים  ושירים 
“מלחין  השנה”,  “שיר  השנה”,  “זמר  במוזיקה”,  השנה 
פיס  אולם  אפרת  במתנ”ס   20:30 בשעה  וכו’.  השנה” 

בגפן. מחיר: 30 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9932936

סיור העמקה בגוש עציון / ה’ באלול 5 בספטמבר
בית ספר שדה כפר עציון מזמין אתכם להעמיק בסיפורו של אחד האזורים המעניינים ביותר בארץ ישראל – גוש עציון. 
בהדרכתו של בנימין טרופר נפתח את היום במגדל עדר, משם נצעד דרך המנזר הרוסי ונספר את סיפורו של שמואל 
צבי הולצמן וניסיון ההתיישבות השני של גוש עציון. משם נמשיך לכפר עציון וברגל לקיבוץ משואות יצחק הישן. בשעה 

8:30 בצומת גוש עציון. מחיר: 50 ₪. לפרטים והרשמה: 02-9935133
רביעי | 4 בספטמבר

האתר החדש של מועצת יש"ע עלה לאוויר!
כל מה שקורה בהתיישבות

מחקרים, מידע, סרטונים, מפות ועוד

www.myesha.org.il
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עושים יין אלפי משתתפים מרחבי הארץ הגיעו 
ה-3  הבציר  לפסטיבל  האחרון  השבוע  בסוף 
בגוש עציון. הפסטיבל המסורתי התקיים ביוזמת 
התיירות  עמותת  עציון,  גוש  האזורית  המועצה 
הרבים  המשתתפים  עציון.  גוש  ויקב  עציון  גוש 
נהנו ממזג אוויר נפלא, בציר ידני, דריכת ענבים 
איכרים,  שוק  סדנאות,  הצגות,  עתיקה,  בגת 
מרוח  הנאה  ובעיקר  המשפחה  לכל  הפעלות 
ראש   . 1 הארץ  חבל  של  היהודית  המורשת 
אמר:  נאמן  שלמה  עציון  גוש  האזורית  המועצה 
שהצביעו  ישראל  בית  המוני  את  מברכים  “אנו 
שוב ברגליים ובאו לטייל ולחגוג עמנו את הימים 
עשיר  בפסטיבל  הגדול,  החופש  של  האחרונים 
וערכי שמעלה על נס את המורשת הענפה של 
עמותת  מנכ”ל  עציון”.  בגוש  של  המשובח  היין 
התיירות גוש עציון משה ברוס: “פסטיבל הבציר 
נוספת למבקרים הרבים להגיע  היווה הזדמנות 
מרהיב  ארץ  בחבל  ולטייל  להיחשף  עציון  לגוש 
ואנחנו כבר  ביופיו. שמחנו לראות פה את כולם 

מחכים לאירועי התיירות הבאים”.
הקומונריות  סמינריון  להוביל  מוכשרות 
בני עקיבא הסתיים השבוע בעפרה  השנתי של 
רחבי  מכל  קומונריות  כ-300  בהשתתפות 
התקיימה  ימים  כעשרה  במשך   . 2 הארץ 
שצפויות  לקומונריות  מקיפה  הכשרה  ביישוב 
כשבועיים.  בעוד  בסניפים  בפעילות  להתחיל 
ניתן דגש על תכנים עמוקים  במהלך הסמינריון 
מעשיים  כלים  הענקת  ועל  מחד,  ומשמעותיים 
עשרות  התקיימו  הסמינריון  במהלך  מאידך. 
בין  שעסקו,  שונים  בנושאים  והרצאות  סדנאות 
החינוך  נוער,  תנועת  של  במשמעותה  היתר, 
ואתגרים  ובעיות  החניכים  של  והפרטני  האישי 
במהלך  הקומונריות  מתמודדות  עימן  נוספים 
סניפי  את  לנהל  צפויות  הקומונריות  השנה. 
התנועה מהגולן ועד אילת ולחנך את הדור הבא 
העשייה  במוקדי  שישתלב  הדתית  הציונות  של 
המובילים בחברה הישראלית. מזכ”ל תנועת בני 

שנה  פותח  “הסמינריון  אמר:  שחל  יאיר  עקיבא 
חדשה של חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו 
ולארצו. אנו יודעים שההתיישבות בארץ מבוססת 
על קהילה חזקה שמאמינה בערך ההתיישבות. 
בכל  שפועלים  עקיבא,  בני  שסניפי  ספק  אין 
החנית  חוד  הם  הארץ,  רחבי  ובכל  ההתיישבות 

בחינוך לאהבת העם והארץ”.
הגיעו  משתתפים  מ-3,000  למעלה  הקיץ  סוף 
בית  המקומית  המועצה  של  הקיץ  סיוף  למופע 
אליו תושבים מכל רחבי הארץ.  אל, אשר סחף 
יונתן רזאל,  שולי רנד,  במופע התארחו האמנים 
עידן עמדי, נאור כרמי, עקיבא תורג’מן ואמיר דדון. 
התקיימה  לא  רב  זמן  שכבר  אומרים  במועצה 
ומוכרת  גדולה  כזו  אמנים  קבוצת  עם  הופעה 
רבים.  שבועות  פני  על  התפרסה  וההיערכות 
אלון,  שי  המועצה  ראש  של  בניצוחם  זאת,  כל 
המתנ”ס  מנהל  ליבמן,  שירה  המועצה  מנכ”לית 
ועובדי המועצה וההפקה הרבים. ראש המועצה 
“אחרי שבועות רבים של עבודה קשה  אלון:  שי 
לקיים  הרבים  המועצה  עובדי  בעזרת  הצלחנו 
אירוע ענק בקנה מידה לאומי כאן בבית-אל בירת 

. 3 בנימין. זהו מפגן כוח אדיר להתיישבות” 
עולים לאלון מורה במלאת 40 שנה ליישוב אלון 
ל”מסע  התושבים  השבוע  יצאו  בשומרון,  מורה 
עליות” – מסע מיוחד בעקבות גרעין אלון מורה. 
בשומרון  להתיישבות  הדרך  את  פרץ  הגרעין 
שעבר  והאתגרים  העליות  אחרי  מחקה  והמסע 
הגרעין בדרכו למטרה – התיישבות בסמוך לעיר 
מערת  למרגלות  השבוע  שהחל  במסע,  שכם. 
, השתתפו למעלה מ-600  4 המכפלה בחברון 
תושבים מכל שכבות הגיל, החל מוותיקי היישוב 
צעירים  בזוגות  וכלה  הראשון  הגרעין  חברי 
תושבי  ימשיכו  משם  ליישוב.  עתה  זה  שהגיעו 
דרך  לסבסטיה  צוף,  לנווה  מורה  אלון  היישוב 
מורה-שכם,  אלון  היעד:  אל  להגעה  עד  רוג’יב, 
על הר כביר, שם יתקיים מופע ענק של אברהם 

פריד ומיצג מרהיב.

מירי  והספורט  התרבות  שרת  מדולב  לייב 
שבבנימין  דולב  ליישוב  השבוע  הגיעה  רגב 
יחד עם ראש מועצת בנימין ישראל גנץ וסיירה 
בסמיכות למעיין דני )עין בובין( בו אירע הפיגוע 
הביקור  במהלך   . 5 שעבר  בשבוע  הרצחני 
הקבינט  ישיבת  סיום  "עם  השרה:  אמרה 
את  לחזק  כדי  דולב  לישוב  לכאן,  הגעתי 
להעביר  בחרתי  ושומרון.  ביהודה  התיישבות 
המחבלים  ובנייה.  חיים  של  מסר  היום 
בוחרים  ואנחנו  במוות  עוסקים  המרצחים 
למעיינות  מקום,  לכל  נגיע  אנחנו  בחיים. 
ביותר.  הגבוהות  והפסגות  לוואדי  ולהר, 
ונוטעים  בונים  אנחנו  בית.  נבנה  עץ,  ניטע 
אנחנו  הבאים.  לדורות  היום  היסודות  את 
נחושים וחזקים ולא נירתע. זהו מאבק ארוך 
שנים ואנחנו ננצח בסוף". כמו כן, השרה רגב 
ערכה מהיישוב דולב שידור חי מיוחד וראיינה 

דמויות ויוצרים מקומיים.
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למשפחת כהן-אורגד היקרה
אתכם באבלכם הכבד עם פטירתו של

יגאל כהן-אורגד ז”ל
נגיד אוניברסיטת אריאל 
וחבר הנהלת מועצת יש”ע

“המקום ינחם אתכם 
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים”

בית מועצת יש”ע
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