601

שלנו

בס״ד

כנס יש"ע בוושינגטון
אירוע מיוחד של מועצת יש"ע התקיים השבוע בוושינגטון הבירה בסמוך לכנס  AIPACבעיר.
האירוע ,אליו הגיעו מעל ל 400-משתתפים מכל רחבי ארה"ב ,התקיים במוזיאון התנ"ך וחיבר
יחדיו אוהבי יהודה ושומרון אשר הגיעו להביע את הערכתם ומחויבותם לאזור[ .עמ' אחורי]

אדר ב׳ תשע"ט

 51שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

6

ישראל
שלי

7

מכתב המ"פ :טוהר הנשק

השבוע ,בפעם הראשונה ,נאם נציג
של ההתיישבות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן בכנס של שדולת
 AIPACבוושינגטון .זה אינו דבר
של מה בכך .השדולה הישראלית-
אמריקאית נתפסת כמי שפתרון שתי
המדינות לנגד עיניה ,היא איננה בעד
התנחלויות ,אך המאמצים הרבים של
דסק החוץ של מועצת יש”ע לאורך
כל השנה נושאים פירות .לאחר שנים
של פעילות הסברה הכוללים ראיונות,
מאמרים ,מפגשים ואירוח משלחות
בינלאומיות בארץ ,אנו מתחילים
לראות שינוי ביחס להתיישבות
ביהודה ושומרון גם בעולם .השבוע
בישעמדה – עודד רביבי ,ראש דסק
החוץ של מועצת יש”ע מסביר על
מאבק ההסברה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה
* שעון קיץ

כניסה
18:17
18:37
18:28

יציאה
19:34
19:36
19:36

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:32
18:35
18:29

יציאה
19:31
19:34
19:35

חצי מרתון מירושלים לגוש עציון

מה יקרה

8

מה
קורה

הנשיא ריבלין בביקור תנחומים
בבית משפחת אטינגר

על הפרשה  -שמיני
הרב משה גנץ
ישיבת ההסדר שעלבים

התלהבות לדבר ה'

ד

עות שונות יש בהבנת חטאם של
נדב ואביהוא .אבל מעל לכל ספק
אנו יודעים שכוונתם הייתה טובה,
טהורה ומרוממת .הרי מעשה ההקטרה הזה
לא נעשה בפרהסיה כדי להרשים את הקהל.
הם נכנסו למקום שבו איש אינו רואה אותם,
ושם הקטירו .לא היה למעשה שום מניע
חמרי או יצרי .ברור לחלוטין שאין ההקטרה
הזאת אלא ביטוי מעשי להתלהבות של
קודש שאחזה בהם ביום הנשגב בו יורדת
שכינה לישראל .וכלשון חז"ל ,שהוסיפו
אהבה על אהבה .ורחמנא ליבא בעי .ואף על
פי כן נגזרה עליהם מיתה.
הסבר הדבר הוא ,שהייתה חסרה בהם
מידת היראה .מעשה ההקטרה היה אסור,

"קול דודי דופק"
עולים להר הזיתים
למעמד כיסופים ותפילת נשים

והם בעוצם התלהבותם הטהורה התעלמו
מהאיסור .הנמצא בארמון המלך אינו רשאי
להתבטא בחופשיות ,ולהביע גם את רגשותיו
הנעלים ביותר באופן הנראה בעיניו .עליו
לשמור על כללי הארמון .נפלא הדבר שאתה
אוהב את המלך אהבה גדולה .אבל עדיין
אינך חברו ,עמוד לפניו ביראת כבודּ" .כִ י
ֹלהים ַּב ָּשׁ ַמיִ ם וְ ַא ָּתה ַעל ָה ָא ֶרץ ַעל ּכֵ ן יִ ְהיּוָה ֱא ִ
ְד ָב ֶריָך ְמ ַע ִּטים".
נראה שזהו התוכן הפנימי של דברי חז"ל על
חטא נדב ואביהוא" ,שתויי יין נכנסו למקדש".
גדול כוחו של היין לחזק התרגשות והתלהבות.
ואין שמחה אלא ביין ,שהוא פותח את לבו של
אדם .אבל מצד שני ,היין פוגע בשיקול הדעת
ובכובד הראש של השותה.
המשך בעמוד 3

יום חמישי כ"ח אדר ב' תשע"ט
 04.04.19בשעה 17:00
חפשו בגוגל :תפילת נשים בהר הזיתים
תשע"ט או באתר טיקצ'אק

עלות ₪15
בלבד
יש”ע שלנו 1

עודד רביבי

ישעמדה

ראש דסק החוץ של מועצת יש”ע
וראש המועצה המקומית אפרת

השתתפות נציגי ההתיישבות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן כחלק מכינוס  ,AIPACהיא
פריצת דרך במאבק ההסברה ,ודריסת רגל
חשובה בדיפלומטיה הציבורית .ההחלטה
האמיצה מצד המארגנים משדרת מספר
מסרים חשובים והמרכזי שבהם – צריך לשמוע
ולהכיר אותנו המתיישבים ואת תפיסות העולם
שלנו .בניגוד לעבר ,ההתיישבות אינה מוקצה.
מתן הבמה לנציג מטעם מועצת יש”ע אפשר
לנו לספר בצורה אחרת על מה שמתרחש
ביהודה ושומרון ,ולהזמין אישי ציבור מרכזיים
לבוא ולהתרשם בעצמם מתוך ההבנה
שמפגש אישי שובר את החומות.
העולם הגלובלי ,ההתפתחות הטכנולוגית
ומערכות התקשורת מציבים לפני מדינת
ישראל אתגר לא פשוט ,אתגר ההסברה .כבר
מיום הקמתה ,היו ארגונים שפעלו כדי לקעקע
את הלגיטימיות של עצם הקמת המדינה ,זאת
בטענה כי ערב הקמת המדינה לא היה רוב
יהודי בארץ ישראל .לפני מספר שנים יצא
לאור הספר “ישראל  -כתב הגנה” ,שחיבר אלן
דרשוביץ ,פרופסור למשפטים מאוניברסיטת
הרווארד .בניתוח מבריק ,מנתץ דרשוביץ
אחד לאחד את מרכיבי הנרטיבים השקריים
שנבנו לאורך השנים .כך ,לדוגמה ,על האשמה
כי ‘מדינת היהודים הוקמה בארץ ישראל
חרף העובדה שהיהודים היו רק מיעוט מכלל
אוכלוסיית הארץ’ ,מציג דרשוביץ את העובדה
כי ‘היהודים היו רוב ניכר באזורי ארץ ישראל
שאותם קבע האו”ם למדינה היהודית על-פי
תכנית החלוקה’ .אלא ,שמתן התשובה הגיע
רק בשנות ה ,2000-כלומר עשרות שנים אחרי
שאויביה של ישראל קיבעו נרטיב תודעתי.
בשנת  ,2009סיכם משרד החוץ של ישראל
מחקר שביקש ללמוד את מצבה של ישראל
בעיני העולם .התוצאות היו עגומות למדי,

מאבק ההסברה

שכן ישראל נתפסה בדעת הקהל העולמית
כמדינה מיליטריסטית ,גברית ,דתית ,קשוחה,
ושמה נקשר בעקביות בתקשורת העולמית
כמסוכנת ,שוביניסטית ומעוררת חרדה.
המדינה נתונה לביקורת תכופה על מושגים
כמו קונפליקט ,לחימה ,חרחור ריב וסכסוך.
נכון שבעשור האחרון נעשו פעולות לשיפור
ותיקון המצב ,אלא שכל אזכור של יהודה
ושומרון או הגדה המערבית בכלי התקשורת
בעולם מעלים אסוציאציות שליליות .בשל כך,
פעלנו במועצת יש”ע בשנים האחרונות להביא
כמה שיותר משלחות אל השטח ,להראות
לנציגי האיחוד האירופי ,חברי קונגרס וסנאט
מארה”ב ,דיפלומטים מסקנדינביה ומכל רחבי
העולם ,כיצד נראה יישוב ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .בחלק מהביקורים התפלאו
חברי המשלחת למצוא גן משחקים מלא
ילדים ואימהות ,בביקור אחר התרשמו מהיעדר
העבריינות .לאט לאט הצלחנו להחדיר בהם כי
ישנם חיים נורמליים ביהודה ושומרון ושלא
כולם יורים זה על זה מידי רגע .באמצעות
הביקורים והשיח האישי הצלחנו לגרום להם
לשאול שאלות את הצד השני ולאתגר אותו.
גם אם לא הצלחנו לשכנע בצדקת דרכנו ,אין
לי ספק שהצלחנו לטשטש עמדות קיצוניות
אנטי ישראליות ,ולא פחות חשוב  -הצלחנו
למנוע חד צדדיות .התוצאות אגב באות לידי
ביטוי בהודעות גינוי שונות ובשיתופי פעולה
שנוצרו .בנוסף ,במסגרת הדיפלומטיה
הציבורית ,קיימנו עשרות מפגשים עם בעלי
תפקידים ממדינות שונות ,סיפרנו להם על
החזון שלנו לחיים זה לצד זה ,שיתפנו אותם
במקרים בהם היו ויש שיתופי פעולה .ענינו
להם על שאלות קשות ובעיקר ייצרנו שיח עם
ברי השפעה במדינות השונות.

במאבק על התודעה צריך לפעול בשלושה
מישורים :הסברה כלפי חוץ ,הסברה כלפי
פנים ודיפלומטיה .בהסברה כלפי חוץ מועצת
יש”ע התקדמה בצעדי ענק ,עצם המפגש עם
משלחות סטודנטים ,יצירת שיח עם ראשי
ערים בעולם ,קיום סיורים וחשיפת התנהלות
החיים ביישובים השונים ,כאלה עם גגות
אדומים ,חצר משחקים ,טכנולוגיה מתקדמת
לניהול העיר ועוד הצלחנו להסיר לפחות חלק
מהדמוניזציה שנעשתה לאורך שנים למפעל
ההתיישבות .הצלחנו לגרום לציבורים שלמים
ומובילי דעת קהל ,בלוגרים ,עיתונאים ועוד שיש
חיים משותפים ברוב מוחלט מיהודה ושומרון.
חשפנו לפניהם את אזור התעשייה בברקן,
את רמי לוי בצומת הגוש .אלה בדיוק האנשים
שכאשר מתרחש פיגוע שינו את הגינוי המידי
שהיה בעבר כלפי “הכובש הישראלי” לגינוי
ל”מעודדי טרור” או לכל הפחות גינוי ל”שני
הצדדים” ,דבר שמלמד אותנו שיש עוד הרבה
מה לעשות.
בהסברה פנימה נדמה לי שיש עוד לא מעט
שיעורי בית ,אולם מערכת הבחירות הנוכחית
מלמדת אותנו שמפעל ההתיישבות הוא
כאן כדי להישאר .אלה מימין מבקשים לחזק
להגדיל ולהתרחב ,אלה מהמרכז-שמאל
מבינים שהמעשה כמעט בלתי הפיך ומבקשים
לשמר גושי התיישבות לכל הפחות.
המרכיב של הדיפלומטיה הוא מכשול נוסף
איתו אנו מתמודדים והוא תלוי לא מעט במפגש
האישי .מייק האקבי שהיה מועמד לנשיאות,
שגריר ארה”ב בישראל דייוויד פרידמן ושליחי
הנשיא האמריקני שמבקרים גם ביהודה
ושומרון הם חלוצים לפני המחנה .ככל שיבואו
לבקר בביתנו ,באפרת ,באריאל ,בשילה כך
גם תגבר התודעה ללגיטימיות שלנו בעיני
העולם .מנהיגים שמבקרים ביהודה ושומרון
עדיין נחשבים לאמיצים ,לכאלה ש”נותנים
בעצם הביקור לגיטימציה לכיבוש” .בAIPAC-
אנחנו הזמנו את החברים לבוא ולבקר,
להתרשם מאיכות החיים שאנחנו מעניקים
לא רק לעצמנו אלא גם לשכננו .לחיצת היד,
שיחת המסדרון ,שיחה בארבע עיניים הם אלה
שיעניקו את האומץ לעוד מנהיגים לבוא.
אנו מתחילים לראות את השינוי ,ואם נתמיד
בעשייה בע”ה נצליח.

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

עודד רביבי ,מציג את התג המיוחד של כנס  AIPACהמסומן בצבע צהוב ונושא את הכיתוב
“נואם” ,השבוע בוושינגטון
 2יש”ע שלנו

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

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

התלהבות לדבר ה'

המשך דבר תורה מעמוד השער

המסר הרוחני הזה אינו מיוחד למקדש .כולנו
נמצאים בארמון המלכות של ה' – הבריאה
במרחביה .על כן יש בדברים משמעות לחיי
היום יום שלנו .ובדור ה"זורם" שלנו ,חשוב
שבעתיים להדגיש אותם .לא די שמעשים
יעשו בכוונה הרצויה ביותר וממעמקי הלב.
הם חייבים גם להיות נכונים כשלעצמם.
מתאימים לפרטי ההלכות.
ומה פרוש "רחמנא ליבא בעי"? שני פרושים
יש לו .האחד  -המעשים הישרים והנכונים
שהאדם עושה בהתאם לדבר ה' ,חלקם
העיקרי הוא בלב שהוא משקיע בהם .ואם
עשה אותם בלא לב ,אולי "יצא ידי חובתו"

במובן ההלכתי ,אבל עדיין חסר בהם דבר
עיקרי .הפרוש השני ,הרחיבה בו החסידות.
עם הארץ ,שאי אפשר להאשימו על בורותו,
העושה לשם שמים ברצון טהור ושלם – גם
אם עשה שלא כדין ,הקדוש ברוך הוא הרואה
ללבב יקבל את כוונתו הטובה באהבה .ובכלל
זה ,כל אדם החפץ לעשות מצוה ונאנס ולא
עשאה .אבל אין במאמר הזה שום התנצלות
למי שיודע ,ואחראי למעשיו.
בכתבי האר"י נאמר ,שרוחם של נדב ואביהוא
התעברה בפינחס .פינחס גם הוא – רוחו
כרוחם של נדב ואביהוא .גם הוא – אש קודש
לכבוד ה' בוערת בו .הוא נרגש ונלהב לקרבת

ה' ,ועל כן הוא מתפרץ ויוצא מגבולות הסדר
המקובל בעם ישראל .מקנא קנאת ה' ,והורג
את זמרי בן סלוא ואת המדיינית .הקנאות
במקרה הזה אמנם מקובלת על ההלכה,
אבל אינה שייכת לסדר הפעולה הרגיל
בעם ישראל" .אין מורין כן" .היא מותרת רק
לקנאים .לאנשים החריגים והמיוחדים ,אלה
שהתלהבות אמת של קודש אוחזת בהם.
מי שאין לבו טהור ושלם עם ה' ,אינו רשאי
להיות קנאי .דרכו של פינחס היא תיקון
של התכונה המתלהבת של נדב ואביהוא.
התלהבות גדולה – אבל במקום הנכון.

אין דברים
כאלה במרכז

נופי טלמון

יש שחר אמנה

דירות גדולות |  20דקות ממודיעין

צמוד מדד תשומות הבניה 10.18

החל מ 895,000-ש״ח

נופי טלמון הבית שלכם במרכז
פרוייקט איכות
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חניה ומחסן
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

168,552

ציר הזמן

אודות

תמונות

אוהבים את זה

הודעה
עוד

שיתוף אישי של מ"פ משוחרר :בצה"ל של היום כבר לא מדברים
על חתירה למגע וניצחון
*
מ"פ משוחרר שביקש להישאר בעילום שם שלח לנו את הדברים
הבאים  -תקראו ותשפטו בעצמכם:
מה שבולט בפיגועים האחרונים שספגנו היא העובדה שהמחבל
לא חוסל בזירה.
זה לא צירוף מקרים .כמי ששרת  6שנים וחצי כלוחם ומפקד
בשטח ,אני לא יכול שלא להזהיר מהפער בין הדרך שבה הכשירו
אותנו לפני כמה שנים לבין הדרך שבה הונחיתי להכשיר את
חייליי כמ"מ ומ"פ.
במחזור אוגוסט  17גייסתי פלוגה של לוחמים לטירונות .שבוע
שלם מוקדש בטירונות לסד"ח  -סדרת חינוך .השיעור המרכזי
בסדרה היה שיעור על טוהר הנשק ומקרה אלאור אזריה .מ"פ
בצה"ל צריך לעמוד מול  130טירונים לוחמים והמסר המרכזי
שהוא נדרש להעביר הוא מסר על טוהר הנשק.
לא שאני מזלזל בטוהר הנשק .ערך חשוב ואחד מעשרת ערכי
צה"ל .אבל ערכים אחרים ,כמו דבקות במשימה וחתירה לניצחון
 כמעט נעלמו מהשיח .גם כשכבר מדברים על ניצחון השיחסובב סביב "מהו ניצחון"" ,הכלה היא גם ניצחון" ,ומשפטים
מעורפלים אחרים.
ישראל

שלי

ישראל שלי

אהבתי ·  19במרץ

אהבתי · הגב · שתף

284

ם אוהבים את זה
 1.2kאנשי 

אניטה מאיר
חבל מאוד שהגענו למצב הזה

גילה פרין
היום המוטו בקרב אינו העיקר שניצחנו אלא
העיקר שהשתתפנו.
Rotem Gitlin
לא בטוח אם זה יותר מפחיד או עצוב

מספר המור"קים (סיפורי מורשת קרב) שעסקו בחתירה למגע,
חיסול האיום ועמידה במשימה בכל מחיר הולך ומצטמצם
בהכשרות של השנים האחרונות.
מדגשים רבים על מקצועיות ועל תרגולות קרביות עברנו
לפלפולים משפטיים בסוגיית הוראות הפתיחה באש.
האינסטינקט האוטומטי של לוחם לחסל את האיום בכל מחיר
נשחק ,והיום רוח המפקד נוטה יותר לנטרל או להכיל את האיום,
בהשראת מערכי החינוך ומערכת המשפט.
אני חושב שקריטי לחזור ולחנך לחתירה למגע ,להכרעת האויב,
לניצחון .תנו לצה"ל לנצח!
*
מסכימים? לא מסכימים? מוזמנים לכתוב.
תודה לך ,מ"פ יקר.
ישראל שלי
עושים ציונות

מירי ושמעון אסולין
הכי חשוב להחזיר את הכבוד לחיילים שלנו!
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(בתמונה :התמודדות עם הטרור בצומת אריאל  -בטונדה כפולה.
לא ,לצערנו זו לא בדיחה.
צילום :בתאל קולמן ,מקור ראשון)

מה יקרה
ערב נשים באריאל  /כ”ד באדר ב’  31במרץ

מוזמנות להתמלא באנרגיות טובות לקראת החג בערב מיוחד לנשים עם הזמרות רוחמה בן יוסף ,נרקיס והרבנית
ימימה .תחילת האירוע בשעה  19:00בהיכל התרבות באריאל .מחיר .₪ 60 :לפרטים ורכישה03-9066410 :

חצי מרתון ירושלים-גוש עציון  /כ”ט באדר ב’  5באפריל

המועצה האזורית גוש עציון והמועצה המקומית אפרת
מזמינות אתכם לחצי מרתון מיוחד מירושלים לגוש
עציון .השנה נקודת הזינוק תהיה מטיילת ארמון הנציב
המשקיפה על העיר העתיקה ,הרי יהודה ובקעת הירדן.
שאר המקצים יהיו בתוך אפרת וסביבתה ,כאשר מקצה
ה 10-ק”מ יעבור גם בתוך קיבוץ מגדל עוז.
לפרטיםwww.rungush.co.il :

פאנל מפלגות בבקעת הירדן  /כ”ח באדר ב’  4באפריל

לא משנה למי ואיך אתם מתכננים להצביע ,בבקעת
הירדן ארגנו לכם ערב בו על במה אחת ישבו נציגים
מכל הקשת הפוליטית ,בו תשמעו מה הם חושבים
לגבי תחומים שונים ,מה הם מבטיחים לנו ומה הם
חושבים עלינו .נקשיב ונשאל שאלות שיעזרו לנו
להחליט .הכניסה חופשית ,מספר המקומות מוגבל.
לפרטים והרשמה02-9941410 :

חמישי |  4במרץ

דופק"
דודי
"קול
עולים להר הזיתים
עולים להר הזיתים
למעמד כיסופים ותפילת נשים
____ לעילוי נשמת סגן דוד גולובנציץ הי"ד ____

אתן מוזמנות למעמד שהוא כולו כיסופים ,תפילה ,ניגון ,שירה ודבקות
בפסגת הר הזיתים  -נוכח בית ה'
יחד כולנו בלב אחד נבקש גאולה שלמה "כי עת לחננה כי בא מועד"
_______________________________________________
דברי ברכה:

הרב הלל הורוביץ מעמד התפילה יתקיים בע"ה

מנכ"ל מועצת בתי העלמין ירושלים ביום חמישי
גב' שרית
גולדשטיין כ"ח אדר ב' תשע"ט
מנכ"לית משרד ירושלים ומורשת
בהשתתפות04.04.19 :
הרב שמואל אליהו שליט"א בשעה 17:00
הרבנית ימימה מזרחי
הרב שלמה כץ

חפשו בגוגל :תפילת נשים בהר הזיתים
תשע"ט או באתר טיקצ'אק

וניגשירים
ו
נים עם

ג עדן
ולדמן

הסעות חינם מגבעת התחמושת החל מהשעה 16:00
נא לבא בלבוש חם

עלות ₪15
בלבד

לפרטים055-243-6698 :

www.hazeitim.co.il

חדש! קו אוטובוס אגד  84ומהיר להר הזיתים מתחנת הרכבת הקלה
בגבעת התחמושת >> בימים א-ה בין השעות  08:30עד  18:45כל  45דק'
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מה קורה?
1

3

2

5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com
יש”ע ב AIPAC-אירוע מיוחד של מועצת יש”ע
התקיים השבוע בוושינגטון בסמוך לכנס AIPAC
שהתקיים בעיר .האירוע ,אליו הגיעו מעל ל400-
משתתפים מכל רחבי ארה”ב ,חיבר יחדיו אוהבי
יהודה ושומרון אשר הגיעו להביע את הערכתם
ומחויבותם לאזור .את האירוע הוביל ראש דסק
החוץ של מועצת יש”ע וראש המועצה המקומית
אפרת עודד רביבי ,והשתתפו בו מכובדים רבים,
ביניהם השר צחי הנגבי ,ח”כ אמיר אוחנה ,השר
לשעבר גדעון סער ,קולונל ריצ’ארד קמפ ,קונסול
ישראל בניו יורק דני דיין ועוד  . 1גדעון סער:
“אנחנו לעולם לא נסכים להקים מדינה ערבית
חדשה בלב מדינת ישראל .ההתנחלויות עצמן
עוזרות לחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל .היום
זה זמן טוב מאוד לזכור שהמטרה שלנו היא להחיל
ריבונות בכל מקום שבו היו היהודים חיים בליבה
של ארץ ישראל” .ח”כ אמיר אוחנה“ :יש לי כבוד
עצום לסיפורו של העם היהודי .וכשאני פותח את
התנ”ך ,שמספר את אותו סיפור ,ואני רואה שיותר
מ 80%-מסיפורי התנ”ך התרחשו ביהודה ושומרון
אני נפעם .אלה השורשים שלנו  -הרי אין עץ שיכול
לשרוד ללא שורשיו” .עודד רביבי“ :איש אינו יודע
מה תהיה התוצאה של הבחירות בישראל או מהו
בדיוק הסכם השלום הגדול של ארה”ב .אבל דבר
אחד בטוח  -ההתנחלויות ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן אינן המכשול לשלום” .קולונל ריצ’ארד קמפ:
“אנחנו צריכים לדחות על הסף את הרעיון שיהודה
ושומרון יוכלו אי פעם להיות מחוץ לתחום הביטחון
של מדינת ישראל ולשליטה של צה”ל .אין תרחיש
כלשהו שבו צה”ל יעזוב את יהודה ושומרון ,הן את
הגבול והן את עומקו של השטח ,ועדיין תהיה לו
האפשרות לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל”.
ביקור תנחומים נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין
קיים בשבוע שעבר ביקור תנחומים בבית משפחתו
של הרב אחיעד אטינגר הי”ד שביישוב עלי . 2
בביקורו בבית המשפחה ,פגש הנשיא את אלמנתו
וילדיו של הרב ושוחח עם המשפחה על הקשרים
המשפחתיים הענפים בין משפחתו של הרב
אטינגר הי”ד ומשפחת ריבלין ,ואמר כי “הרב היה לנו

להשראה ולמופת” .הנשיא שוחח עם המשפחה על
הכאב הגדול ושמע מהם על הצורך באחדות ובקירוב
לבבות במיוחד בימים אלה .״אנחנו צריכים להתגייס
כולנו להעצים את הישיבה ממקום של אור ולהמשיך
את מפעל חייו,״ אמרה תמר אטינגר .הנשיא השיב
שיעשה כל שניתן על מנת לסייע לפיתוח הישיבה
והמשך צמיחתה .״החזון של הרב אחיעד הוא החזון
של כולנו,״ אמר הנשיא .בטרם יצא ,פנה הנשיא אל
תמר ,ואמר :״דעי לך שכוחך ועוצמתך ,מותירים בכל
אדם שמאזין לך רושם בל יימחה .אני מאמץ אותך אל
ליבי ומבקש לעמוד לצידכם בכל אשר אוכל”.
ציונות בבנימין השבוע התקיים ביישוב ענתות
שבבנימין השלב המחוזי של חידון הציונות והמורשת
ה 6-למשפחות בישראל ,אליו עלו  8משפחות .חידון
זה הינו חידון ייחודי שבכדי להשתתף בו נדרשים
להגיע יחד עם ההורים והסבים ,כך שכל משתתף
הוא בעצם שלושה דורות של בני משפחה אחת.
הזוכים בשלה המחוזי עולים לשלב הגמר שיתקיים
בבוקר יום העצמאות וישודר בשידור חי בטלוויזיה.
בחידון נשאלו המשתתפים שאלות היסטוריות
מראשית הציונות ועד ימינו ,ועסקו בשורשים,
במורשת ובהיסטוריה של העם היהודי ומדינת
ישראל ,אירוע מרגש של לימוד וחוויה בין דורית
משותפת .ראש מועצת מטה בנימין ישראל גנץ
נשא דברים ,וסיפר לנוכחים שממש במקום בו הם
יושבים התרחשו מאורעות תנכיים קדומים“ :היום
אנו זוכים ליישב את חלק הארץ הזאת .אני מזמין
אתכם ,ילדים ומבוגרים ,לבוא לבקר בבנימין” . 3
צעירים על הבר לקראת הבחירות הקרובות
החליט ארגון “קדמה – התיישבות צעירים” ,לשים
את נושא ההתיישבות על סדר היום הציבורי
ישראלי ולהשיק ליין אירועים חדש ‘ -מתיישבים על
הבר’ .במהלך השבועיים הקרובים תתקיים סדרת
מפגשים ברשת הפאבים החברתיים של כפרי
הסטודנטים בקדמה בישובים שמעה ,פני קדם,
אלמוג ורימונים ,בהם ישתתפו מתמודדים מכל
הקשת הפוליטית וידונו בנושא :התיישבות בספר
מדינת ישראל .מטרת האירועים היא להפגיש
מועמדים עם צעירים וסטודנטים לשיחה בנושא

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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שנעלם מסדר היום הציבורי והוא ההתיישבות
בגבולות וחידוש התיישבות צעירים .מנכ”לית
ומייסדת קדמה תירא-אל כהן“ :בקמפיין הבחירות
של שנת ‘ ,77כלל הקשת הפוליטית דיברה על
התיישבות .התיישבות הייתה דגל שכולם נופפו
בו .ההתיישבות בספר לא הפכה מאתגרת פחות
ברבות השנים .יש תחושה באוויר שהמשימה
הלאומית נשכחה ,אך האתגר ההתיישבותי
לשמירה על גבולות המדינה הוא רלוונטי היום יותר
מתמיד .כולם מוזמנים להצטרף אלינו” . 4
מודים לרבש”צים השבוע התקיים בשילה הקדומה
יום הוקרה לרבש״צים וכוחות הביטחון האזרחיים
באוגדת איו״ש בנוכחות מפקד פיקוד המרכז,
אלוף נדב פדן ,מפקד אוגדת איו״ש ,תא״ל ערן ניב,
מפקדי החטיבות המרחביות ,קצין הגמ״ר פיקוד
מרכז ,סא״ל שמעון שטרית ,קב”ט מועצת יש”ע
שלמה ועקנין וכלל הרבש״צים והקב״טים הפועלים
בגזרת איו״ש והבקעה .יום ההוקרה התקיים על מנת
להודות לרבשצים על פועלם במהלך השנה ,בשגרה
ובאירועי חירום בהם נדרשים להיות כוח הגנה
משמעותי הנמצא בישובים ,המהווה מכפיל כוח
לצה״ל ולארגוני הביטחון השונים הפועלים במרחב.
אלוף נדב פדן :״תפקיד הרבש״ץ הוא תפקיד של
שליחות המורכב מהרבה ויתורים וסיכונים של
העוסקים במלאכה .הביטחון של התושבים בגזרת
פיקוד המרכז תלוי ,בין היתר ,באנשים שיושבים פה
ועל כך אני רוצה להודות לכם” . 5
מתנדבים בקדומים  35חברי קהילת “פלוושיפ”
מאורלנדו הגיעו לקדומים כדי להתנדב בעבודה
בפארק הצנירים זו השנה ה .14-פארק הצנירים
הינו שמורת טבע הסמוך לשכונות הצפוניות של
קדומים ,שהפך לאתר לאומי אליו מגיעים מכל
קצווי הארץ ומחו”ל .חברי הקהילה מאמינים
בזכותנו המלאה על ארץ ישראל ועוזרים לנו
ותומכים בנו .חברי הקהילה מתארחים בבתי
התושבים ועובדים בפארק בניהולו של גנן
המועצה בועז ויינרב וצוות עובדי המועצה .ניהול
וארגון הקבוצה נעשה בהתנדבות על ידי שלמה
ולאה פיבלוביץ’ מוותיקי הישוב.
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