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רבנו. נ משה  של  במקומו  לעמוד  נסה 
הגאולה,  לשליחות  לצאת  מסרב  משה 
שבעה  הגדול.  באחיו  לפגוע  לא  כדי 
ימים הקב”ה מפתה את משה לצאת בשליחותו 
)רש”י( עד שבלית ברירה מקבלה כדי להגיע 
הייתה  מה  עמי.  את  שלח  ולדרוש  לפרעה 
הוחרף,  השעבוד   - הפוכה  בדיוק  התוצאה? 
מישראל  ואנשים  הוכו  ישראל  בני  שוטרי 

תוקפים את משה ואהרן על מצבם שהוחמר.
נורא  בודאי  רבנו?  משה  להרגיש  צריך  איך 
ואיום, הוא נכפה לצאת לשליחות ועתה הורע 
המצב.  ואכן, משה אומר לקב”ה למה הרעות 

לעם הזה, למה זה שלחתני?
הקב”ה  והרי  תמה,  הוא  מה  על  לשאול  יש 
אמר לו קודם שיחזק את לבו של פרעה ויסרב 

לשלחם? ראב”ע מפרש שמשה חשב שמרגע 
בואו אל פרעה יקל עליהם את העול הרובץ 

עליהם, אבל פרעה הכביד את העבודה.
פרעה  שבאמת  חשב  שמשה  מפרש  הרמב”ן 
לא ישמע, אך הקב”ה יביא עליו מכות תכופות 
בימים מעטים והתהליך יהיה קצר עד לצאתם 
אל  בא  מאז  רבים  ימים  עברו  אך  ממצרים. 

פרעה והתהליך מתקדם באטיות רבה.
משה  עם  הזדהותנו  מלא  את  אנו  מרגישים 
רבנו. מרגישים את כאבו הגדול ותמהים עמו.

מה ענה לו הקב”ה? “אני ה’” , מהי התשובה 
בזה? נראה שההסבר הוא שם ה’ - היה הווה 
ויהיה. אומר לו הקב”ה: יש לי תוכנית ארוכה 
ואני אקיים אותה ולא לחינם שלחתיך. תוכנית 
בת ארבעה שלבים: והוצאתי והצלתי וגאלתי 

על הפרשה וארא 

שלנו
| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  324
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מתי ניגאל

בל"ב הארץ
רה"מ נתניהו ביקר השבוע ברחלים לרגל אישורו כיישוב ה-32 במועצה האזורית שומרון 
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המשך בעמוד 3זמני ה

נתניהו,  בנימין  הממשלה,  ראש 
היישוב   - ברחלים  השבוע  ביקר 
ה-32 של המועצה האזורית שומרון, 
אישר  בו  הרשמית  ההכרה  שאת 
ראש  המרכז.  פיקוד  אלוף  השבוע 
ביהודה  לבקר  שמיעט  הממשלה, 
ושומרון במהלך שנות כהונתו, בחר 
וחברי  שרים  עם  יחד  לחצות  הפעם 
הירוק"  "הקו  את  ממפלגתו  כנסת 
ואף לעבור ממזרח לציר 60 היישר 
אל עומק שטחי השומרון, לבה של 
השבת  בישעמדה  ישראל.  מדינת 
– לרגל האישור המיוחל, מעט על 
מסע  רחלים.  של  הארוך  המסע 
סוף,  סוף  שמסתיים,  שנה   21 בן 

בראש מורם.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

הר עמשא
משה דיין46פה ושם

דמויות מופת בעם ישראל פה ושם
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

בל"ב הארץ

21 שנה המתין היישוב רחלים לאישורו הרשמי. השבוע זה קרה. אלוף פיקוד 
המועצה  מיישובי  כאחד  ברחלים  המכיר  הצו  על  חתם  אלון,  ניצן  המרכז, 

האזורית שומרון.
 – "ההתנחלויות  בספרו  הוברמן  חגי  אותו  שמתאר  כפי  המסע,  של  תחילתו 
הסיפור האמיתי", בכ"א בחשוון תשנ"ב, 28 באוקטובר 1991, שלושה ימים לפני 
פתיחת ועידת מדריד, אז קיימה מועצת יש"ע הפגנת ענק בכיכר מלכי ישראל. 
שעה שהרבבות גדשו את מרכז תל אביב, התבשרו כי חוליית מחבלים תקפה 
להפגנה.  משילה  דרכו  שעשה  בנימין  מטה  האזורית  המועצה  של  אוטובוס 
בהתקפה בעיקול הדרך מול הכפר יתמא, מדרום לצומת תפוח נהרגו שניים 

מנוסעי האוטובוס, הנהג יצחק רופא ורחלה דרוק משילה, אם לשבעה.
התשובה הציונית ההולמת, בלי מרכאות, לא איחרה להגיע – והיא הייתה כפולה. 
אחרי  מיד  ישראל".  נגאלו  הדור  שבאותו  צדקניות  נשים  ש"בשכר  הוא  בידוע 
הי"ד למקום הרצח, הקימו במקום  דרוק  יצאו חברותיה של רחלה  ההלוויות 
הנשים  נשארו  השבעה  אחרי  במקום.  שבעה  לשבת  אישור  וקיבלו  אוהלים, 
כמשמרת זיכרון למשך שלושים יום, מתוך מגמה ברורה להקים יישוב, שייקרא 
"רחלים", לזכר רחלה דרוק ולזכר רחל וייס שנרצחה שלוש שנים לפני כן עם 

ילדיה ביריחו.
אלא שדווקא ראשי הליכוד, שהיו אז בהנהגת המדינה, התנגדו להקמת יישוב 
אין  ישראל  לארץ  אהבתו  שעל  שמיר,  יצחק  הממשלה  ראש  אפילו  במקום. 
עוררין, הטיח בראשי 'אמנה' בכעס, כשאלו באו עם ההצעה להקים שם יישוב: 
"אני לא מבין את העניין הזה. בכל מקום שנהרג יהודי צריך להקים יישוב? אין 
תכנית? אין סדר במדינה הזאת? מקבלים החלטה ובודקים". גם שר הביטחון 
משה ארנס התנגד להקמת יישוב במקום, מציין הוברמן. לא סתם התנגד, אלא 
אף הורה למנוע את הקמת רחלים. אחרי מו"מ מייגע עם ארנס הוא הסכים 

לפשרה. במקום יוקם מאחז – ומדרשה, "מדרשת יצחק".
אחרי המהפך של שנת תשנ"ב, 1991, אסר ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק 
רבין ז"ל על הפיכת המקום ליישוב אזרחי. אבל דווקא הסכמי אוסלו, באורח 
תשנ"ה,  שנת  בסוף  רחלים.  להתפתחות  ממש  של  דחיפה  נתנו  פרדוכסלי, 
1995, כשצה"ל נסוג מהערים במסגרת יישום הסכם אוסלו ב', נפוצה שמועה 
במחנה  עבר  קורא  קול  ברחלים.  הצבאי  המאחז  את  לפנות  צה"ל  כוונת  על 
נאמני ארץ ישראל: בואו לחזק את רחלים. משפחה אחת וכמה רווקים נכנסו 

לרחלים. מספר המשפחות גדל באיטיות.
ה"ייבוש" הסתיים באחד מימי חודש כסלו תשנ"ט, דצמבר 1998. שר הביטחון 
נכנסו לרחלים  ביום שבו  נתן אישור להכנסת קראוונים חדשים.  משה ארנס 
צה"ל  חיילי  מדהים:  מחזה  במקום  התרחש   – בהיתר  הראשונים  הקראוונים 
עמדו בש.ג ומחאו כפיים. המחזה של ארבעה קראוונים, עוברים בשער היישוב 
בלי שהחיילים יפריעו להם, היה בלתי נתפס עד אז. לכולם היה ברור שמיום זה 
נפתח פרק חדש בתולדות רחלים: היא יוצאת מהמצר. בשנת תשנ"ז, 1997, 
קיבלה רחלים אישור רשמי, אחרי שהייתה במעמד "מדרשה" בלבד מאז שנת 
תשנ"ב, 1992. אלפיים דונם, נקודת היישוב והאדמות סביבו, הוכרזו כאדמות 

מדינה.
אך בשנת 2004, עם פרסום דו"ח טליה ששון, בו הוגדר היישוב כ"מאחז לא 
מורשה" – עקב חוסר חתימה אחרונה של שר הביטחון, הוחלט למנוע כל בניה 
ופיתוח בישוב, כולל גני ילדים. עתירה שהגיש ארגון השמאל הקיצוני "יש דין" 
עמדתה  את  ולהביע  להחליט  הממשלה  את  דבר  של  בסופו  אילצה  לבג"צ, 
הסופית בפני השופטים, ואכן צוות שרים שהוקם לפני כתשעה חודשים החליט 
לאשר סופית את השלמת הליכי התכנון של רחלים, ברוכין וסנסנה, ולהורות 

לחתום על תכניות המתאר הסופיות של הישובים.
סיומו של התהליך – בחתימת אלוף פיקוד המרכז, שהתקבלה השבוע. 

בשעה טובה!

נתניהו כראש האופוזיציה ברחלים, לפני 4 שנים

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרים צחי – מקור ראשון, נסים לב, מוא"ז שומרון וסוכנות הידיעות תצפית 
הפקה:  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

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 lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי
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והבאתי  עד  גאולה  לשונות  ארבעה  ולקחתי, 
אתכם אל הארץ אשר הבטחתי לאבות. 

אכן בני ישראל גם מתקשים לקבל את הדברים, 
הם רוצים לראות גאולה בעיניים, לכן לא שמעו 
אל משה מקוצר רוח ומעבודה  קשה... מדוע? 
ואינם  יותר  עליהם  הכבידו  שבפועל  משום 
ומחד  מן הצד  אנו  רואים את השינוי. עומדים 
לתשובת  מאמינים  ומאידך  משה  את  מבינים 

הקב”ה ושואלים את עצמנו במה זה נוגע בנו. 
מה רצתה התורה ללמדנו? רגילים אנו לשרטט 
לקב”ה איך לנהל את העולם. נדמה לנו שאנו 
להתנהל  צריכים  כיצד  רבות  פעמים  יודעים 
הדברים וכשמשהו לא תואם את ציפיותינו קשה 
לנו להבין, ויש שמסרבים או מתקשים להאמין 
משום  גאולה  של  תהליך  בתוך  אנו  שנמצאים 

שהתהליך לא תואם את ציפיותיהם ודמיונם. 
על כגון זה כתב הרב קוק בשנת תרס”ח באגרת 
“בנין  חוברת  כתב  אשר  ישראל  מרבני  לאחד 
האומה” - צריכים אנו להיות משוקעים בפועל 
בקטני  לגעור  הקודש.  בארץ  אומתנו  בבנין 
האמנה המגבילים את יד ה’ דווקא על פי אותם 

הציורים הנדמים להם בדמיונם. 
מה תפקידינו בעת הזאת? לקדם את בנין האומה 
יש לגעור באותם שהם  וברוח ומאידך  בחומר 
קטני אמונם לחשוב שהקב”ה איננו יכול לגאול 
את עם ישראל בדרך שדווקא הוא גואל אותנו, 
יותר.  מתאים  שכך  להם  שנדמה  בדרך  אלא 

דוגמאות רבות יש לדבר בימי מדינת ישראל. 
שאל  כאשר  זצ”ל  יהודה  צבי  הרב  ליד  ישבתי 
אותו מאן דהוא האם זו גאולה שמת ביד שאינם 

שומרי תומ”צ, ענה לו הרצי”ה בחריפות הקב”ה 
את  לנהל  איך  אחד  מאף  להסכמה  זקוק  לא 

העניינים שלו. 
גם משה רבנו לא הבין את הנהגת הבורא אם 
כפרוש הראב”ע , אם כפרוש הרמב”ן, כך היה 
נדמה לי בציורו שצריך להיות ובפרט בפרשתנו 
“אני ה’”. אתה משה ואתם עם ישראל האמינו 
תבא  בא  כי  האלוקי  לתהליך  סבלנות  גלו  בי. 

הגאולה בדרך אשר אני רבש”ע טווה. 
נמשכת  הגאולה  זצ”ל  הרב  כתב  אורות  בספר 
העתיד  וגאולת  מצרים  גאולת  והולכת  היא 
השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת... ורוח 
פעולת  של  התנועות  קול  את  מקשיב  ישראל 
מלא  עד  המסיבות  מכל  ההולכות  הגאולה 

צמיחת קרן הישועה במלואה וטובה.

על הפרשה וארא
המשך מעמוד השער מתי ניגאל

טב
www.baityehudi.org.il
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+
פה ושם

הר עמשא

נדב פרנקל
ְוָיְשׁבּו  ְכָרִמים  ְוָנְטעּו  ָבִתּים  ּוָבנּו  ָלֶבַטח  ָעֶליָה  "ְוָיְשׁבּו 
ָלֶבַטח ַבֲּעׂשֹוִתי ְשָׁפִטים ְבּכֹל ַהָשּׁאִטים אָֹתם ִמְסִּביבֹוָתם 

ְוָיְדעּו ִכּי ֲאִני ה' אלקיהם )מתוך ההפטרה(.
בעקבות גשמי הברכה מתכסה הארץ במרבדים 
ירוקים של צמחייה ופריחה. השבוע נטפס לפסגת 
אל  נהדרת  בתצפית  נשקיף  וממנה  עמשא  הר 

מרחבי בקעת ערד הירוקה ואל דרום הר חברון.
הינו  הים,  פני  מעל  מטרים   859 בגובה  עמשא,  הר 

הקצה הדרומי ביותר של שדירת ההר 
הרי   - )קרי  ישראל  בארץ  המרכזית 
יהודה ושומרון( ומכאן ודרומה נפרשים 
מרחבי צפון הנגב. מן ההר משתפלת 
דרך רומאית עתיקה היורדת במתינות 
אל  מתחברת  ומשם  ערד  בקעת  אל 
דרכי הסחר והבשמים מאדום ומערב 
הסעודית. הדרך רחבה עם אבני שפה 

בצדיה, מדרגות שכנראה שמשו למעבר עגלות ואף 
מתחת  המקומות.  מן  בחלק  שנשארו  ריצוף  חלקי 
להר שוכן הקיבוץ הר עמשא שהוקם בשנת תשמ"ד. 
שר  יתר,  בן  עמשא  שם  על  נקראים  והיישוב  ההר 

צבאו של דוד.

הגעה:  הוראות 
ערד  תל  מצומת 
מצפינים לכיוון יישובי 
חולפים  חברון.  הר 
הנח"ל  בסיסי  פני  על 
ומטפסים עם הכביש. 
פונים  העלייה  בסיום 
הר  ליישוב  שמאלה 
הרכב.  את  מחנים  ליישוב  ובכניסה  עמשא 
מהלך  דרומה,  מוביל  שחור  שבילים  סימון 
הפסגה  מן  ההר.  פסגת  עד  וחצי  קילומטר 
ניתן להמשיך ולרדת עם שביל ישראל לכיוון 

בקעת ערד או לחזור לרכב.

+

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון
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אחוריתמראה
"משפחות שרת, גולומב הוז וקטינסקי התכנסו בכפר עין-סיניה, השוכן 

כ-10 ק"מ צפונית לרמאללה. הם נפגשו עם התושבים הוותיקים של 
הכפר, שזכרו היטב את מוסה הצעיר )משה שרת המנוח(. ב-1907, זמן 

קצר אחרי שעלה לארץ, עבר יעקב שרתוק עם משפחתו לכפר עין-סיני. 
ההורים וחמשת הילדים התגוררו בבית בן שתי קומות, שנחכר מאחד 

מקרוביו של המופתי חג' אמין אל-חוסייני. בכינוס המשפחות, סיפרו 
עדה גולומב ואחיה יהודה שרת זכרונות על חייהם בכפר. גם תושבי 

הכפר העלו זכרונות על אותה תקופה. בנה של המיילדת סלאח סמחה 
סיפר כי למד בכיתה אחת עם מוסה. הפגישה המשפחתית נסתיימה 

בפיקניק משותף ליד מעיין סיניה. תושבי עין סיניה הוזמנו לבקר אצל 
משפחות שרת וגולומב בירושלים ובתל-אביב" )העיתון דבר, 24.7.1967 

חושף את ראש הממשלה המתנחל הראשון...(.

עו˘ים ב‚„ול
מˆביעים ב‚„ול!

˙נו לנו ‡˙ ‰כוח ל‰מ˘יך ‡˙ ‰ע˘יי‰!

כי י˘ „ברים ˘ר˜ מפל‚˙ ˘לטון
חז˜‰ ו‚„ול‰ יכול‰ לע˘ו˙.

סללנו עשרות כבישים חדשים ביו"ש וקרבנו את הפריפרייה 
למרכז באמצעות כבישים ורכבות.

שר התחבורה ישראל כ"ץ יחד עם ראש מועצת קרית ארבע חברון, מלאכי לוינגר, וראשי ההתיישבויות 
בטקס חנוכת כביש "דרך האבות" המוביל למערת המכפלה שנסלל בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.
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myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
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שורשים של נתינה - למען ניצולי השואה בישראל
בארץ חיים עשרות אלפי ניצולי שואה )רק בירושלים חיים כ-21 
אלף(. הם מבוגרים וחלקם עריריים ובמצב גופני וכלכלי לא קל. 
כדי לסייע להם הוקם לאחרונה ארגון "שורשים של נתינה". בואו 
בקרבנו.  החיים  השואה  ניצולי  אלפי  לעשרות  ולעזור  להתנדב 
הארגון מפעיל מאגר מתנדבים בפריסה ארצית. כל אחד תורם 
ניצול  בית  של  שיפוץ  או  צביעה  בניקיון,   - ליכולתו  בהתאם 
השואה, בבישול או ביציאה לטיול והכי חשוב בשיחה והקשבה. 
הארגון מתבסס על מתנדבים בלבד וישמח לכל עזרה אפשרית. 

הפיצו והתנדבו.

 צה"ל יחקור ההסתה נגד קציניו
מחטיבת  מפקדים  כנגד  ההסתה  על  פרסמנו  כשבועיים  לפני 
את  השמיצו  המסיתים  )שביון(.  ישי  בן  שי  סא"ל  ובהם  כפיר 
מפקדי ולוחמי צה"ל והאשימו אותם ברצח, לא פחות. בעקבות 
הפייסבוק.  הקמפיין מרשת  הוסר  שלי  ישראל  של חברי  הלחץ 
וכעת, לאחר שמאות פעילים פנו אליו בדרישה לפתיחה בחקירה  
בדרישה  המדינה  לפרקליטות  הראשי  הצבאי  הפרקליט  פנה   ,
לחקירה למציאת המסיתים. אנו משוכנעים כי בחקירה מהירה 
ייחשפו בקרוב עם התקדמות  יימצאו האשמים. פרטים נוספים 

החקירה.

ילדים שלנו  
בשיתוף

 משה דיין
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

ביוני 1941 יצא משה דיין עם אנשיו לפעולה בסוריה. משה היה אז בן 26, נשוי לרות ואב ליעל, 
הימים היו ימי מלחמת העולם השניה והיישוב העיברי שיתף פעולה עם הבריטים במאבקם נגד 
הגרמנים. הצרפתים, שהיו בני ברית עם הגרמנים שלטו אז  בסוריה ומשה עמד בראש יחידה 
קטנה בהגנה, שנשלחה לפעולה מעבר לקווי האויב. משימתם הייתה לתפוס את הגשרים של 
איסקנדרונה, אך הגשרים כבר היו נטושים - הצרפתים שינו את תוכניותיהם קודם לכן ופוצצו 
את הכביש בנקודה דרומית יותר. משה המאוכזב – שכבר אז היה ידוע בעוז רוחו ובאומץ לבו – 
הציע לכבוש את תחנת המשטרה שהייתה על החוף בסמוך לגשרים.  הבניין שכבשה היחידה 
היה מפקדת הכוחות הצרפתיים באותו אזור. לאחר שהוא ריכז את השבויים בקומה התחתונה, 





העלה משה מכונת-יריה לגג הבניין והתמקם שם בנקודת תצפית טובה.  לגג היה מעקה 
נמוך מאד ולא ניתן היה להסתתר מאחוריו.

ונענה  היריה  מכונת  את  נגדם  הפעיל  משה  לתקוף.  והחלו  הבניין  את  הקיפו  הצרפתים 
באש חזקה. הוא הסתכל במשקפת (- שלל מקצין צרפתי שהרג קודם לכן ) כדי למצוא 
את מקום חנייתם של החיילים הצרפתים – אז פגע במשקפתו קליע רובה ורסיסים של 
זכוכית ומתכת ריסקו את עינו השמאלית. לרגע הוא שקע בערפול אך מיד שב להכרתו. 
חברו חבש את פניו בתחבושות אישיות ובכאפיה שנשא איתו. נסיונות לחלץ במקום את 
הרסיסים התקועים בעינו של משה לא צלחו, והעברה למרפאה או לבית-חולים לא באה 
בחשבון. כביש החוף בסמוך לגבול ישראל היה מופצץ ומשה ואנשיו הבינו כי עליהם לחכות 
במקומם עד שיגיעו שהאנגלים יבואו לחלצם. למחרת הוא נותח בעינו בבית החולים הדסה 
בחיפה. מספר ימים לאחר מכן הופיעה הידיעה על פציעתו בעיתונים העבריים והוא הפך 

בן לילה לגיבור הלאומי.

משה דיין נולד ב1915 בקיבוץ דגניה וגדל במושב נהלל. כאיש צעיר הוא היה שומר על השדות של הישוב. מאוחר 
יותר הצטרף לארגון "ההגנה". בשנת 1939 נעצר דיין יחד עם 42 מחבריו בעוון השתתפות בקורס פיקודי לא 
חוקי של ארגון "ההגנה". הוא נשפט למאסר של 10 שנים ושוחרר ב1941. במהלך מלחמת יום העצמאות פיקד 
דיין על ’גדוד 89‘שתפקידו היה הגנת יישובי בקעת הירדן. באוגוסט 1948 מונה דיין למפקד גזרת ירושלים 
ובתוקף תפקידו זה ניהל את המו"מ עם המלך עבדאללה ונציגיו. ב1949 הוא התמנה לאלוף פיקוד דרום 
וב1952 לאלוף פיקוד צפון. מ1953 עד ל1958 היה דיין רמטכ"ל.  הוא סיים את שירותו הצבאי ב1958 ולמד 
לימודים אקדמאים במשך שנה. במהלך המשבר שקדם למלחמת ששת-הימים הוא מונה לתפקיד שר 

הביטחון. לאחר שניהל את המלחמה בהצלחה, ניהל דיין את השטחים שנכבשו על ידי צה"ל במלחמה. לאחר 
מלחמת יום-כפור ספג בקורת קשה על אי מוכנותו של צה"ל להתקפת

הפתע של צבאות ערב. לאחר תום המלחמה עזב משה דיין את משרד הביטחון. הוא שרת בתפקיד שר החוץ  
והיה בעל תפקיד מרכזי בהסדרת בקורו של אנואר סאדאת ב1977 ובשיחות השלום עם מצרים. רבים 

רואים בדיין את המנהיג הצבאי והמדיני הדגול ביותר
שקם למדינת ישראל. משה דיין נפטר ב1981 והוא קבור במושב בו גדל- נהלל.

w w w. a m a n a . c o . i l
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שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!
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שומרון,  קרני  מועצת  ראש  לקרנ"ש  צל"ש 
ירושלים  בפרס  השבוע  זכה  ארי,  בן  הרצל 
העיתון  של  העשירי  ירושלים  כנס  במסגרת 
של  המבורכת  פעילותה  בשל  זאת  ‘בשבע’. 
איכות  על  דגש  שימת  תוך  וניהולה  המועצה 
כספית  התנהלות  הסביבה,  איכות  החינוך, 
מוקפדת ומאבק בגזירות נגד ההתיישבות. את 
הסביבה  להגנת  השר  ארי  לבן  העניקו  הפרס 
ויו”ר  דיין  דני  יש”ע  מועצת  יו”ר  ארדן,  גלעד 

 . 1 קבוצת ‘בשבע’ דודו סעדה 

הפתרון לאיילון בעקבות ההצפות בנתיבי איילון 
כי  תצפית  הידיעות  סוכנות  חשפה  השבוע, 
עליהם  פתרונות  מיישמת  אינה  ישראל  מדינת 
המדינה,  מבקר  משרד  וכן  מים  מומחי  המליצו 
עפ”י  פוליטיים.  שיקולים  בשל  הנראה  ככל 
המלצות אלה, אותן הציג ההידרולוג פרופ’ חיים 
להקים  יש  העברית,  מהאוניברסיטה  גבירצמן 
מאגרי ויסות לנחלים הנמצאים בבנימין ובשומרון 
, כדי למנוע את ריכוז המים הנעים לכיוון גוש  2

דן ולהפסיק את ההצפות. 

רבנים בדרך אבות 120 רבני ומנהיגי קהילות מ-35 
של  כאורחיו  בישראל  באחרונה  ביקרו  מדינות, 
הרב יחיאל וסרמן, ראש המרכז לשירותים רוחניים 
העולמית.  הציונית  ההסתדרות  של  בתפוצות 
האורחים  הגיעו  הביקור,  ימי  שלושת  במסגרת 
החשובים גם אל קרית-ארבע חברון, שם נפגשו עם 
הרב אליעזר ולדמן, הרב דב ליאור, ראש המועצה 
נעם  בחברון,  היהודי  היישוב  ודובר  לוינגר  מלאכי 
3 וחתמו  ארנון. הם ביקרו גם במערת המכפלה 

את הביקור בה בריקוד חסידי נלהב.

שהתגלה  חדש  ממצא  היסטורית  תעלומה 
לאחרונה בשילה הקדומה פותר תעלומה תנ”כית 
המקום  חורבן  של  הסיפור  את  להשלים  ועשוי 
ששימש בירת ישראל במשך 369 שנים, שסיפור 
-  קנקן  חורבנה כאילו הושמט מהתנ”ך. הממצא 
שפת צווארון שבור ושכבת אפר שריפה מתקופת 
4 – המעיד על קרב חורבנה של שילה,  עלי הכהן 
ומתאים מבחינת התארוך לתקופה המדוברת. את 
בחפירה  המשתתפים  נוער,  בני  איתרו  הממצא 
הנרחבת המתבצעת בימים אלה בשילה הקדומה.

משקפת לעסקים לאחר שהביאה ליהודה, הבקע 
והשומרון מאות אלפי מטיילים ישראלים, “משקפת 
– פרויקט היכרות לאומי”, יוצאת למיזם חדש שנועד 
והבקעה  שומרון  ביהודה,  עסקים  בעלי  לקדם 
ויזמים בתחום התיירות. במשקפת מכינים מאגר 
לרווחת  ביו”ש,  העסקים  כלל  את  שירכז  מיוחד 
ליהודה  נחשפו  שכבר  המטיילים  אלפי  עשרות 
יגיעו. בעלי עסקים  נוספים שעוד  ולרבים  ושומרון 
ביו”ש והבקעה שמעוניינים לקחת חלק – מוזמנים 

להיכנס לאתר משקפת.

ענן”,  “עמוד  מבצע  לאחר  חודשיים  תודה  למי 
קיבלו במועצה האזורית שומרון תעודת הוקרה 
מרחבים  האזורית  המועצה  מראש  מיוחדת 
אבנר מורי ומהסוכנות היהודית, על ההתגייסות 
מעזה.  ההפגזות  בימי  הדרום  למושבי  לסייע 
את התעודה קיבלו מנהל המתנ”ס דוד צור ויו”ר 
הנהלת המתנ”ס ומ”מ ראש המועצה יוסי דגן. 
התארחו  הלחימה  בימי  כי  מזכירים  במועצה 
מתושבי  מ-2,000  למעלה  המועצה  במתקני 

. 5 הדרום לסופי שבוע, נופשונים וימי הפוגה 

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

drormesimot@gmail.com


