 14שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון

אב תשע"ט

 52שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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כאן זה בית

ברשת

הישראלים
לנצח – בעוטף עזה,
ביהודה ושומרון ,בגזרה
הבינלאומית מול ארגוני
החרם .זה בידיים שלנו.
בישעמדה
השבוע
מאמר של גרג רומן
מנכ"ל פורום המזרח
התיכון על 'הגיע הזמן
להחזיר את שיח
הניצחון לשולחן'.

רוצים על הפרשה  -דברים

המשך בעמוד הבא

זמניהשבת
זמני
השבת

מה
יקרה

פסטיבל מחוללות
בכרמים

8

מה
קורה

ראש הממשלה
בביקור באפרת

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:48
19:08
19:01

יציאה
20:06
20:08
20:09

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:03
19:07
18:59

יציאה
20:03
20:06
20:07

הקול של גוש קטיף רק מתחזק

ס

פר דברים פותח במניין שבעה
"ּב ִּמ ְד ָּבר ָּב ֲע ָר ָבה מֹול סּוף
מקומותַ :
ארן ֵּוביןּ-ת ֶֹפל ,וְ לָ ָבן וַ ֲח ֵצרֹת--
יןּ-פ ָ
ֵּב ָ
וְ ִדי זָ ָהב" .מדוע נמנים דווקא שבעה אלו? בעל
ה"סוד ישרים" מבאר שמקומות אלו מבטאים
את הכישלונות של דור המדבר .הם מוזכרים
דווקא כאן בפתיחת הנאום של משה לדור
החדש ,בכדי לבטא את ההזדמנות שניתנת
לדור באי הארץ לתקן את הנפילות של דור
המדבר .לכן דורשים על פרשה זו את הפסוק
"ה ַת ֲא ִמין ּבֹו יָ ִׁשיב
מהמענה האלוקי לאיובֲ :
זַ ְר ֶעָך וְ גָ ְרנְ ָך יֶ ֱאסֹף".
בתורה זו מבאר בעל ה"סוד ישרים" ששבעה
הניסיונות בהם נכשלו דור המדבר היו בעצם

יצא לאור

הרב קובי בורנשטיין
מרכז קטיף

תהליכים הדומים להטמנת הזרע ,אשר בסופו
של דבר איפשרו את תהליכי הצמיחה של דור
באי הארץ בהתמודדותם עם אתגרי החיים
במציאות המורכבת של חיי עם בארצו .על
פי המדרש המובא ברש"י ,אחד משבעה
המקומות  -פארן  -מרמז על חטא המרגלים.
שבת חזון חלה השנה בתשעה באב והתמונות
הצפות ועולות מימי המאבק על גוש קטיף
מתערבבות בפסוקי חטא המרגלים המוזכרים
בה ,ומדקרים אותנו מדקרות חרב .למרות
ֹלקיָך לְ ָפנֶ יָך
ההבטחה האלוקית ְ"ר ֵאה נָ ַתן ה' ֱא ֶ
ֹלקי ֲאב ֶֹתיָך
ת-ה ָא ֶרץֲ :עלֵ ה ֵרׁש ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' ֱא ֵ
ֶא ָ
לּ-ת ָחת" .מתגלה חולשת העם
לּ-ת ָירא וְ ַא ֵ
לָ ְך ַא ִ
"א ֵחינּו ֵה ַמּסּו ֶאת
 "לא אביתם לעלות" כי ַהמשך בעמוד 3

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח
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"עֹוד ֶאבְ נֵ ְך וְ נִ בְ נֵ ית"

בס״ד

גרג רומן
מנכ"ל פורום המזרח התיכון

פינוי הוא חולשה – הכרעה היא עוצמה

ישעמדה
תהליך ההתנתקות היה הבסיס לאחת
המחלוקות הגדולות שהיו במדינת ישראל
מיום הקמתה .לצד אלה שחשבו שזו תהיה
טעות לעזוב חבל ארץ ייחודי שלא נמצא בנוף
הישראלי עם רצועת חוף ,ים כחול ומרחבים
של שקט ,היו כאלה שחשבו שהיא תייצר שקט
בטחוני לזמן רב ותשחרר את ישראל מהעול
של עזה .תומכי ההתנתקות גם אמרו שלאחר
יישום התכנית ,לישראל תהיה לגיטימציה עודפת
להגיב בעוצמה אפילו על רקטה הכי קטנה
שתעוף לשטחה .מלבד הנושא העקרוני שאסור
לוותר על שטח ומעבר לסבל של תושבי גוש
קטיף וצפון השומרון ,ישנה בעיה גדולה נוספת
בתכנית הזו :אף אחד לא ביקש משהו בתמורה
מהצד השני .נתנו משהו גדול בלי לקבל שום
דבר בחזרה.
החולשה אותה הציגה ממשלת ישראל בעת
שהחליטה לוותר על שטחו של גוש קטיף הייתה
בסך הכל עוד חוליה בשרשרת .השרשרת
שאפשר למנות מתחילת אותו העשור ובה
היו בין היתר הנסיגה המהירה מלבנון בחסות
החשיכה ,האינתיפאדה השנייה שגבתה חייהם
של אלפי ישראלים וחיילים ,ושנגמרה רק לאחר
מכת המחץ של חומת מגן ,ההתנתקות שלא
הולידה כלום מלבד חיזוק החמאס והטרור
ולאחריה מלחמת לבנון השנייה שריסקה סופית
את הביטחון של העורף והלוחמים שנשלחו בלי
לדעת למה .זו הייתה מראה שהציגה את ישראל
החלשה ,החבולה והמוכה משנים של אלימות,
רצח ,מחבלים מתאבדים ,אוטובוסים מתפוצצים
ופיגועי ירי .ישראל החלשה ,ששכחה איך זה
לנצח.
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מאז ועד היום אנו עוסקים בסבבי לחימה .בעוד
רה”מ נתניהו ממקד בצדק את מירב מאמציו
בכדי למנוע את הגרעין האיראני ,החמאס חוגג.
הוא חוגג כי אין החלטה להכריע אותו אחת
ולתמיד .זהו ארגון טרור בהגדרה הכי יבשה שלו,
ודווקא שישנה לגיטימציה בינלאומית לחיסולם
של יחידות טרור וארגונים טרוריסטיים ,ישראל
במצב הטוב שלה מבליגה על רקטות וטילים
שנורים בטעות ,ובמצב הרע שלה יורה פגז בודד
על עמדה צבאית של החמאס ,העשויה מענפי
עץ ובד יוטה.
הישראלים רוצים לנצח ,אבל הם כבר שכחו
איך זה מרגיש .זיכרון הניצחון האחרון הוא די
מעומעם .זה היה ב 1967-במלחמת ששת הימים.
לאחריה ,היו אלו ימי הזוהר של ישראל הקטנה
שניצחה את צבאות ערב .אבל מאז ,שקועים
באופוריה הטיפשית ,ההנהגה הישראלית עצמה
את עיניה ערב מלחמת יום הכיפורים ,נכנסה בלי
לדעת למה לבוץ הלבנוני ב 1982-ויצאה מדרום
המדינה עם הזנב בין הרגליים.
אפשר להאשים את כולם :ארגונים שחותרים
לוויתורים תמורת שלום ,גופים שלוחצים על
הרגש האימהי נגד שליחת הלוחמים לקו
האויב ,מנהיגי מעצמות ומדינות ברחבי העולם
שמפעילים את לחציהם נגד מדיניות ההכרעה
ופוליטיקאים מבית שמאתגרים את השיח
הפוליטי באמירות חלולות וריקניות .אבל בסוף
אנחנו צריכים שההנהגה תכריע ,בלי לפחד.
מבחן גוש קטיף היה מבחן לבדיקת עוצמתו
של העורף ,חוזקתם של המתיישבים שחרף
האבידות מסביב הצהירו כי הם משם לא יזוזו.
אף ארגון טרור או מחבל עם קלצ’ניקוב לא ינתק

את זיקתנו ואחיזתנו ברגבי אדמת הגוש ,הם
אמרו .אבל הנהגה שלא האמינה בחוסנם של
אזרחיה היא זו שהחליטה לפנות .המתיישבים
אמרו :אנחנו חזקים כאן ,אנחנו נשאר כאן למרות
הכל .הממשלה אמרה :פינוי שלכם רק יחזק את
מדינת ישראל .שתי אסכולות רחוקות זו מזו.
ניצחון והכרעה למרות הכל מול חולשה ורפיסות.
לכן הגיע הזמן להחזיר את שיח הניצחון לשולחן.
כן ,לא לפחד מלהגיע להכרעה בכל מחיר ,עד
שהצד השני יניח את נשקו ויאמר לכולם “לא
שווה לנו” .ואנחנו אומרים ,למען עתידכם הניחו
את הנשק .איזה עתיד מעדיף אב לבנו? עתיד של
נשק ביד ורימון בכיס או עתיד של תעודת בגרות
ודיפלומה מאוניברסיטה? איזה עתיד מעדיפה
אם לבתה? עתיד של חגורת נפץ מסביב לבטנה
או עתיד של רופאה מצילת חיים?
כשאנחנו לא מגיעים להכרעה אנחנו למעשה
גורמים למצב להתדרדר .הפלסטינים לא מבינים
מה הישראלים רוצים באמת .היש עוד סיכוי
לחזרה לגבולות  ?’67הם שואלים את עצמם,
ואם כן – אולי כדאי ללחוץ עוד קצת כדי להגיע
לדרישתנו ,הרי ההנהגה הישראלית לא אומרת
מה היא רוצה באמת .ישראל צריכה להחליט
שטרור ואלימות יענו בחוזקה ובאגרסיביות ,וללא
פרופורציה.
בכל מקרה החלופות ברורות  -המשך המצב
הנוכחי בו סבבי לחימה ,הסלמה וירי רקטות
“בטעות” הם דבר שבשגרה ,או הכרעה וניצחון.
להביא למצב בו ישראל היא כזו שאף אחד
לא יכול לערער על הימצאותה כאן לעד .זוהי
משימתה של הממשלה הבאה.

הקול של גוש קטיף רק מתחזק

המשך דבר תורה מעמוד השער

לְ ָב ֵבנּו" .ולמרות ההתגלות הניסית שעטפה את
דור המדבר ,הם לא התרוממו והאמינו ביכולתם
"א ֶׁשר ָר ִא ָיתֲ ,א ֶׁשר נְ ָׂש ֲאָך ה'
לאחוז בארץ הטובה ֲ
ֹלקיָך ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ָּשׂא ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ְּבכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר
ֱא ֶ
ֲהלַ כְ ֶּתם ַעד ּב ֲֹאכֶ ם ַעד ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה ַּוב ָּד ָבר ַהּזֶ ה
ֵאינְ כֶ ם ַמ ֲא ִמינִ ים".
וכבימים ההם ,בזמן הזה ,הלב שואל  -האם
הרפיון בחיבת הארץ יצמיח דבר חדש? האם
אנו מאמינים שנזכה שוב לאסוף תבואתנו אל
הגורן? ב 14-השנים האחרונות עובר הציבור
שניצב בחזית המאבק בגוש קטיף תהליכים
מורכבים ומשמעותיים.
הקול האידאולוגי שעמד בלב מחנה הנאבקים על
גוש קטיף לא הושתק ולא נחלש .להיפך .דומה
שמאז הוא הולך ומתגבר .הטלטלה המכאיבה

של גוש קטיף הצמיחה כוחות ותנועות רבות
וחדשות .אמנם ,המחלוקת הכבדה שחצתה
את עם ישראל אז ,עדיין ממשיכה להתנהל
במלוא עוזה .גם אם בקלפי תהא הכרעה על פי
כללי הדמוקרטיה המסתפקת ברוב קטן ,אין זו
הכרעה המבטאת היפוך מגמה.
בכל התהליך המורכב העובר עלינו תוך כדי
משברים סוערים אני רוצה להוסיף מספר
סימני שאלה .באיזה מישור מתנהל הדיון על
הקשר לארץ ישראל? האם אפשר יהיה לחבר
אנשים רבים לשיח שאיננו עסוק רק בסוגיות
ביטחוניות ,בשליטה וריבונות ,אלא נובע מרצון
של חיבור לאדמה וקשר עמוק אליה .קשר
אמיתי של לב מלא אהבה? כיצד אפשר לבנות
שיח חדש ,שמצליח לדלג מעל חומות של

שנאה וניכור ולבנות קואליציה רחבה וגדולה
של הסכמה לאומית על יעוד משותף לעם הנצח
ששב לארצו ובונה את מדינתו בעידן העכשווי?
קשה לענות על שאלות כאלו .במיוחד בימים
אלו ,בהם שולט השיח הפוליטי הכוחני שאוטם
לבבות מלהיפגש זה עם זה .מה עוד ,שתחת
שיח זה ,מסתתר חשש ופחד על הישנות הניתוח
המכאיב והנורא .בכדי להצמיח צמחי מרפא
דרושה קרקע תחוחה .קרקע שמהווה מצע
לשיח עמוק קשוב החוצה ופנימה .ואנו כל
כך פצועים עדין ממכאובי חורבן הגוש וצפון
השומרון .האם נוכל להגביה מבטנו אל הצמיחה
שלאחר הסתרת הזרעים וטמינתם עמוק בתוך
הקרקע?

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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לציונות הדתית
יש בית!
בהנה הליכוד
בהל גתהבלניכ
תניהמויןד נתניהו
נרהאגשתו ב
לראשות הממיןמ נשתלנהיהו
ממשלה
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טל וייזל

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

כאן זה בית

איך אומרים "פה זה ארץ ישראל יא סאלח"
באנגלית?
היכרות קצרה ,קידוש ,המוציא ,החלה הביתית
מועברת בסלסילת הקש שלנו .השיחה קולחת.
מאיפה אביך? אני שואלת את המתולתלת
עם השיער השחור ששמה שירה ,עם  Rכזאת
של אמריקאים ,אבל עם ניחוח ישראלי שרק
ישראלים יוכלו לזהות .אבא שלה בכלל צבר
שעקר לאמריקה .אימה יהודיה אמריקאית.
לשירה אחות אחת .הם גרים בקונטיקט ,היא
מספרת לי בין החומוס לפסטו ,הוא איש נדל"ן
מצליח ואימה סגנית מנהלת בבית הספר שבו
היא לומדת .אה ,ויש להם דירה בהרצליה פיתוח
שאליה הם מגיעים לנפוש עם בני הדודים
שמתגוררים בסביבה ,היא מחייכת ולוקחת
ביס נוסף מהעוף של שבת ,מבליעה את הגילוי
המרעיש מבחינתי שאבא שלה ממוצא עיראקי,
ממש כמונו .אנחנו מחליפות חוויות על הקובה
והטבית' ושאר מאכלי העדה האהובים עליה,
לידה יושבת סידני הביישנית ומספרת כי הוריה
רצו כמה פעמים לעשות עליה ,אבל איכשהו –
אביה עורך הדין לא ידע ממה הוא יתפרנס בארץ.
ההורים שלה היו לא פעם ולא פעמיים כאן ,אבל
תמיד חזרו ל"שם" ,משאירים את העליה ארצה
כחלום במגירה.
כל כמה חודשים שולחת לי שכנתי רחל נדל,
שמארגנת אירוח לכל דיכפין – דהיינו חבר'ה
אמריקאים במסגרות שונות שבאים אלינו לכוכב
השחר לשבתות ,הודעת טקסט" :היי טל!" ,היא
כותבת באנגלית" ,תרצו לארח בחורים  /בחורות
לארוחת שבת?"
בדרך כלל זה מסתיים בהפי אנד (בעצם ,עוד
לא קרה שלא) .ארוחת השבת נהדרת ,הקליק
בינינו מדהים ,לא מפסיקים לדבר ...ואז הם
נעלמים חזרה אל תוך הגלות ,בלווית תחושה
חמוצה שמטפסת בגרון עם סגירת הדלת
אחריהם ,כי אין לדעת מתי יגיע היום שבו הם
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יעשו את ההחלטה האמיצה כל כך – להשאיר
את אמריקה ומנעמיה מאחור ולהגיע לחיות חיים
של עמל בארץ המובטחת.
סידני ושירה בנות ה 15-הן שתיים מיני רבים
ורבות שמגיעים בגלים שלא יביישו חוף ים
סוער ,להכיר את הארץ ,לתור אותה ולשוב לשם
לעוד כמה שנים עד ש ...חלקם יעשו את הצעד
האמיץ ,חלקם לא – בתקווה שילדיהם יגיעו לכאן
במסגרת איזה קאמפ של בני נוער לחודש של
קיץ או שנה של ישיבה.
והכאב ,אין לתאר כמה זה כואב .משמח להכיר
אותם ועם זאת כל כך צובט .לראות את הכמיהה
שלהם והרצון לעבור לגור כאן ,יודעים ששם זה
לא מקומם ולעולם לא ירגישו בבית כמו בארץ,
ומנגד לא מצליחים להיחלץ מהנוחות של ארץ
הזהב.
מי יוכל להאשים אותם? מה שלא יהיה ,לעולם
לא נוכל להציע להם את מה שיש להם שם.
הבתים פה קטנים יותר ,הפרנסה קשה ,היומיום
מלא מהמורות .אבל איך אמרה דורותי? THERE
 ,IS NO PLACE LIKE HOMEוהם מרגישים
את זה ,רם וצלול בכל אשר יפנו.
כשסבא ושסבתא שלי עלו מעיראק ,הם עשו את
זה מטעמי ציונות אמנם ,אבל בתכל'ס  -פשוט
לא היתה להם ברירה .פרעות הפרהוד ,הביזה
וההרס שהותירו ערביי עיראק וארצות ערב ,לא
איפשרו להם לסוב על עקבותיהם ואת קשיי
הקליטה הם קיבלו כי 'זה מה יש'.
ואיך אפשר להתגבר על אותם קשיים
כשאמריקה מחכה לשובם בזרועות פתוחות עם
בית רחב ידיים ,עוזרת צמודה ,מחיה שווה לכל
נפש ושתי מכוניות מרווחות בחניה הפרטית?
משפחתו של בעלי עלתה לארץ מלוס אנג'לס
כשהיה בן שלוש .מכרו את הרכוש המשפחתי
והגיעו ונשארו ונאבקו מתוך החלטה חד
משמעית שלשם לא חוזרים.
סבתו ,שהקימה רשת של בתי אבות ,עשתה הון

קטן והבטיחה שכל מי שיעלה איתם יזכה לסכום
כסף עבור בית בארץ .היום זו משפחה מפוארת
עם נכדים ונינים ,וכולם יהודים ,אך לאחיה של
סבתו ,שנשארו בארצות הברית  -לא היה מזל
כזה ,ורוב ילדיהם נישאו ללא יהודים וילדיהם
ברובם המוחלט – פשוט לא יהודים.
זו לא שואה ,לא שקטה ולא רועשת .זו
התמוססות אלגנטית של יהדות ארצות הברית
אל תוך העמים .ומבחינתנו – העם היושב בציון ,זו
החמצה אדירה .גם ,או בייחוד כשמדובר בבנים
של ישראלים שירדו מהארץ ,וכעת מתקשים
למצוא את הדרך חזרה.
אין פה שורה תחתונה ,ככל שנרבה לארח אותם
ולהכיר ,נחבר עוד קליפס ועוד סיכה לקשר
שלהם עם הארץ .כמו שאמרו שירה וסידני
בהשתאות" :לא ידענו שהמקומות מהתנ"ך זה
ממש כאן."...

מה יקרה
פסטיבל מחוללות בכרמים בשילה הקדומה  /י”ב באב  1באוגוסט

בואי לרקוד ולשמוח בפסטיבל חג האהבה השנתי בשילה הקדומה .מתחם מחול ,מתחם שיח ,מתחם נשי ומופעים
מגוונים לנשים .המופע המרכזי :יובל דיין בהופעה מלאה “תשאל את המים” .פתיחת שערים בשעה  .17:00תחילת
מופע המרכזי בשעה  .20:00לפרטים והזמנות02-5789111 :
שלומי שבן והפסנתר בקיבוץ אלמוג  /י”ג באב 14
באוגוסט

מפעל הפיס ,מועצה אזורית מגילות ותרבות אלמוג
מזמינים אתכם לחגוג ט”ו באב בקיבוץ אלמוג עם
שלומי שבן והפסנתר .בשעה  20:45בחדר האוכל של
הקיבוץ .מחיר .₪ 30 :לפרטים והזמנות02-9945020 :

הפנינג אימוץ כלבים באפרת  /י”א באב  12באוגוסט

הפנינג אימוץ כלבים באפרת בשיתוף עמותות וכלביות
מכל רחבי הארץ .אטרקציות לכל המשפחה ומתנות
למאמצי הכלבים החדשים .בנוסף למתחם אימות
הכלבים יתקיימו במקום פינות ליטוף ויצירה .בשעה
 17:00בפארק ברימון .לפרטים02-9932936 :

שני |  12באוגוסט

מנת הבשרים הכשרה הוכנה באהבה
ע"י שף מאיר ,בהשגחת...
מפקחי אכיפה והונאה,
שמנעו כניסת בשר טרף
לחנויות הכשרות

צוותי שחיטה בחו"ל
שדאגו לשחיטה כשרה
לפי נהלי הרבנות

משגיחים בחממות,
שפיקחו על ירקות
העלים למניעת חרקים

משגיח הכשרות במסעדה,

שהשגיח על תהליך ההכנה של האוכל,
לפי כל כללי הכשרות  -עד ההגשה לצלחת

בשרי
בהשגחת הרבנות המקומית
באישור הרב המקומי

כשרות הרבנות מתחילה הרבה
לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשאתם יושבים במסעדה ,בבית קפה או בבית ,אתם רוצים לאכול בלב שקט מבחינת הכשרות.
מערך הכשרות הממלכתי מעניק ליווי הדוק לאורך כל שרשרת ייצור המזון והכנתו " -מהשדה
ועד הצלחת" :פיקוח והשגחה בתעשייה בארץ ובחו"ל ,אכיפה ומניעת הונאה בכשרות.

הכל מתחיל בכשרות הממלכתית

פיקוח משלב הגידול

שחיטה כשרה בארץ ובחו"ל פיקוח על ייצור מזון כשר בחו"ל פיקוח על חומרי גלם בתעשייה

מערך משגיחים ארצי

אכיפה ומניעת הונאה בכשרות

אצלך בצלחת

רוצים לדעת הכל על הכשרות? פרטים באתר rab.gov.il
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

רה”מ באפרת ראש הממשלה בנימין נתניהו
ערך ביקור ומפגש במועצה המקומית אפרת . 1
נתניהו חנך את טיילת המועצה והדגיש בנאומו
כי “אפרת וגוש עציון זה השער הדרומי של
ירושלים .הייתה לי זכות גדולה לבנות את יהודה
ושומרון ולחבר את גוש עציון לירושלים .אני
מחויב לזה .עמדנו מול לחצים גדולים מאוד ומול
חזית בינלאומית לא פשוטה  -והצלחנו כי פעלנו
ביחד ובשכל .אי אפשר לבצע את הדברים בלי
שני דברים משמעותיים :המון ניסיון ,לצד יכולת
אמיתית להשפיע על הדעת הקהל בארצות
הברית .לכן הצלחנו לפעול ולהצליח בתקיפות
ובתבונה ,גם כשהממשל שהיה נגדנו” .ראש
המועצה עודד רביבי אמר כי בשנים האחרונות
המועצה קלטה משפחות חדשות רבות וכי
רואים את תנופת הבניה במועצה ,מדיניות אותה
מתווה ראש הממשלה לחיזוק ההתיישבות
ביהודה ושומרון.
לא שוכחים השבוע התקיים ביד בנימין “כנס
קטיף” לציון  14שנים לעקירת גוש קטיף ויישובי
צפון השומרון בנוכחות מאות משתתפים .הכנס
נערך ביוזמת מרכז קטיף תחת הנושא “אחריות
לאומית” .במהלך הכנס נערכו פאנלים שונים
בהשתתפות אישי ציבור רבים ביניהם רבנים,
שרים ,חברי כנסת ואנשי תקשורת וראיונות
“אחד על אחד” .השר זאב אלקין  2אמר בכנס:
"הקמת ממשלת שמאל תביא לפינוי של 70.000

מתיישבים ,אנחנו נמשיך לפעול להמשך הבניה
בירושלים וביהודה ושומרון" .השר אורי אריאל
אמר בכנס“ :אני מתפלל מעומק הלב שאהיה
אתכם בזמן החזרה לגוש קטיף ,האמירה נזכור
ונחזור היא לא סיסמא בעיניי זו האמת” .עוד
אמר שר החקלאות“ :העשייה מחולות חלוצה,
דרך לכיש ועד רמת הגולן היא מופת לאהבת
הארץ ,אתם החלוצים .היו שלא האמינו שיום
למחרת קהילות שנעקרו יבקשו להמשיך לבנות
את הארץ וליישב אותה” .מנהל מרכז קטיף
מוכי בטר אמר“ :הכנס מהווה במה למגוון דעות
של מנהיגי הציונות הדתית ,אנשי ציבור שצמחו
מתוכה וגם קולות שמנגד .המיוחד הוא שכולם
ישובים על אותה הבמה ובימים סוערים כאלה
מלמדים שיעור באחריות לאומית כפי שהפגינו
תושבי הגוש לפני העקירה במהלכה ולאחריה”.
נערכים למרתון המועצה האזורית מטה
בנימין התחילה בהיערכות לקראת מרתון
התנ”ך שייערך בחול המועד סוכות עם אימון
ריצה ביישוב פסגות בהובלת מאמן הריצה
משה רוזנבלום  . 3במסגרת ההכנות ,פתחה
המועצה פרוייקט מיוחד בשיתוף עם היישובים
בו יגיעו עובדי המועצה בכל יום שלישי בהובלת
ראש המועצה ישראל גנץ לאימון ריצה ביחד
עם התושבים ,על מנת לחבר ככל האפשר
את תושבי המועצה לאירוע הדגל שמתקיים זו
השנה השישית ברציפות וישתתפו המוני רצים

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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מהארץ ומהעולם .גנץ סיכם את האימון הראשון:
“חיבור תושבי המועצה לאירוע הדגל הינו חשוב
להצלחת האירוע .מזמין את כל תושבי המועצה
להצטרף אלינו לאימונים בכל יישוב אליו נגיע”.
מדע בשומרון שר המדע והטכנולוגיה אופיר
אקוניס ביקר השבוע בקייטנת המדע המתקיימת
ביישוב הר ברכה בשומרון בהובלת משרד
המדע והטכנולוגיה והמועצה האזורית שומרון.
השר אמר לילדי הקייטנה“ :אני מאד מאמין
בכם .אני מאוד מאמין בהתיישבות .אני מאמין
שבביקורים הבאים שלי ניראה כאן בע”ה עיר
ואם בישראל” .לסיום הוסיף השר “אני מברך על
קיום קייטנת המדע גם בהר ברכה ,כמו בעשרות
ערים ויישובים בכל רחבי הארץ .מדובר בפרויקט
מוצלח לטובת ילדי ישראל מבלי לרוקן להורים
את הכיס .אלה הקייטנות האיכותיות ביותר
בעלות הנמוכה ביותר ,מרתקות ומעשירות את
הדור הבא של ישראל”.
שיפור פני היישוב בישוב מגדלים של תנועת
ההתיישבות ‘אמנה’ נערך בימים אלו פרויקט
קהילתי ייחודי של שיפור פני היישוב .התושבים
הבוגרים ביישוב התקבצו יחד ועמלו על שתילת
דשא ,עצים והצבת פינות ישיבה אל מול הנוף
 . 4במקביל לעשייה של המבוגרים ,ילדי היישוב
נהנו מהפנינג מתנפחים חווייתי בפינת החמד
החדשה של היישוב.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,מאיר אליפור ,גרשון אלינסון
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותLishka@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

