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שר השיכון אורי אריאל בראיון חג מיוחד ל"ארץ ישראל שלנו"

"כשהיינו באופוזיציה תמכנו בכל ההצבעות
של המגזר החרדי  -עולם התורה יתחזק ויפרח"
ההקפאה :לא מוסרי ולא יהודי ,לא השיג שום דברדיור למגזר החרדי :נבצע אפליה מתקנת  -קופחו במשך שניםפרשת פולארד :די
לסבל שנגרם לעם ישראלהקרע עם המגזר החרדי :חייבים לשלב ידיים מתוך ערבות הדדיתיש עתיד :לא ניתן לפגוע בערכים המקודשים.
בקדנציה הקודמת של נתניהו הייתה הקפאת בניה
ביהודה ושומרון ,אתה חושש מהעתיד?
אנחנו באופן מוחלט נגד הקפאת בניה .אני מאד מקווה
שזה לא יחזור על עצמו ונעשה הכל שזה לא יקרה.
מה השגנו מהקפאת הבניה? הערבים עלו על העצים
ולא מוכנים לרדת .זה לא אנושי ולא יהודי .וכפי שראש
הממשלה אמר שלא משלמים שום דבר על כך שהערבים
יבואו לשבת בשיחות איתנו .תם העידן הזה .באנו לארץ
ישראל לבנות ולא להקפיא .רק לשמוע את המילה
הקפאה בקשר ליישובים זה מעורר צמרמורת .נעשה הכל
שתהיה בניה ופריחה ולא חלילה הקפאה וייבוש.

יון שר השיכון הנכנס אורי אריאל ,אינו חדש
ראחג בתחום הבנייה והשיכון .בתקופת העלייה
הגדולה מחבר העמים בשנות ה 90-היה
בצוות של שרון שבנו רבבות יחידות דיור
בחודשים ספורים ,הוא מגדולי בוני יהודה ושומרון בדור
האחרון ,וכעת הוא מבטיח להסתער ולהדביק את הפער,
כדי שיחידות דיור תהיינה ברות השגה לזוגות הצעירים.
בראיון נטול כפפות מתייחס לראשונה אורי אריאל ,למצב
החדש ויש בפיו כמה בשורות מעניינות .ראיון מיוחד

נפתור את בעיית הדיור

מהמדבר האופוזיציוני במשך שנים רבות ,אתה נכנס
לכהן כשר השיכון בערב חג הפסח איך התחושה?
בהחלט מרגש ,ובעיקר מטיל אחריות מאד כבדה על
כתפיי .אני מתפלל שה' יתן לי כח לעזור ללא הבדל לכל
המגזרים באוכלוסיה .אני חושב שאנחנו בעוד שלב בדרך
לגאולה הקרובה.
נדמה לי שאתה שר השיכון הראשון שמתגורר ביהודה
ושומרון ,איך זה ישפיע?
זכיתי בשנות חיי לקדם בניה בכל מרחבי ארצנו הקדושה,
כולל בנצרת וערד ,בכל חלקי הארץ ,ולכל האוכלוסיות.
בעזרת ה' אמשיך את הקו הזה לאורך כל הדרך .אני
מתכוון לעזור לכולם .יש בעיית דיור מאד גדולה שחייבים
לפתור.
זה לא סוד שהמגזר החרדי מקופח מאד בנושא הדיור
במשך שנים רבות..
אני חושב שחייבים לבצע אפליה מתקנת כלפי המגזר
החרדי בנושא הדיור ,וזה הדבר הראשון בראש מעיני.
זהו ציבור שלא קיבל את מה שמגיע לו במשך שנים ,ואני
אדאג לכך שיקבלו דיור הוגן.
בתקשורת החרדית ישנה התקפה חריפה ביותר נגדכם
מאז הבחירות?
אין אדם נתפס בשעת צערו .אני חושב שההתקפות
בטעות יסודם .ישבנו שנים רבות באופוזיציה ותמכנו
בכל ההצבעות של המגזר החרדי ,מתוך ראיה ואמונה כי

באנו לארץ ישראל לבנות ולא להקפיא .רק לשמוע
את המילה הקפאה בקשר ליישובים זה מעורר
צמרמורת .נעשה הכל שתהיה בניה ופריחה ולא
חלילה הקפאה וייבוש
הדברים מועילים ונכונים ומתאימים .מעולם לא עשיתי
שיקול של אופוזיציה או קואליציה או נקמנות .אני מציע,
אם מותר לי לבקש מאחרים ,ללמוד לנסות לשנות את
ההתנהלות .גם אם יש ויכוח לעשות זאת בצורה של כבוד
הדדי ,ולעבוד ביחד כדי לעזור אחד לשני.

לא תהיה הקפאה

בציבור החרדי מדברים על חשש לעתיד עולם התורה.
מה אתה עונה להם?
המתווה המשותף פורסם ורואים שלא כצעקתה .כל
המתווה מתחיל בעוד  4שנים .לא תולשים אף בחור
ישיבה מהסטנדר .אין ענישה פלילית .יש הצעות להסדר
בשירות האזרחי ,וכוננים מתוך הישיבה עצמה .בסך הכל
עולם התורה לא ייפגע .ויתירה מזאת הברכה גדולה
שזוהי הפעם הראשונה שהמדינה אומרת בצורה ברורה,
שהעולם התורה הוא חלק חשוב בתוך המשימות של
עם ישראל .לא בהסדרים ולא בדחיות מתחת השולחן.
זהו הישג גדול ,ובפרט שעכשיו זהו גם בתמיכת סיעות
שמעולם לא החשיבו את נושא לימוד התורה ,ועתה גם
הם רואים בכך ערך עליון וחשוב לעם ישראל .אני חוזר
ואומר ,לא רק שלא תהיה פגיעה בעולם התורה אלא יהיה
חיזוק ,ונעשה בכוחות משותפים כל מאמץ בכיוון הזה.

נלחם למען הערכים המקודשים

שנים רבות עסקת בנושא פולארד כיו"ר
השדולה למענו ,זה נשמע שיש להשלים
עם הגזירה הקשה שפולארד ינמק בכלא?
אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים .מלבד פעולות מעשיות
יש להרבות בתפילות ותחנונים .ונתפלל שבחג החירות הקרוב
יהונתן יהיה איתנו בבית בארץ ישראל .אני אומר לנשיא ארה"ב
ברק אובמה :שלח את יהנתן הביתה ,תן לפולארד לשוב לארצו
ולמולדתו .די עם הסבל הזה שנגרם לכל עם ישראל.
ישבת עם מפלגת יש עתיד במשא ומתן הקואליציוני מה
אתה יכול הגיד לנו שאנחנו לא יודעים?
אומר בלשון חז"ל "מעשיך ירחקוך ומעשיך יקרבוך".
אני יכול לומר שלא ראיתי בהסכמים הקואליציוניים
שלהם דברים שהם להכעיס ופגיעה בארץ ישראל,
זה בצד המדיני .בכל הנוגע למשרד החינוך ,יש לנו ב"ה
סגן שר במשרד החינוך ,ולא ניתן חלילה לפגוע בערכים
המקודשים לנו .ובעזרת ה' כולנו נלמד לחיות בכבוד ולא
לפגוע חס ושלום ציבור אחד בשני.
אני רוצה לומר לציבור החרדי כי הניסיון ללכת אימים כל
הזמן לא מועיל .אסור לאפשר מצב כזה שקהל פוגע אחד
בשני .אני מציע להידבר מתוך כבוד ולעשות מאמץ לשלב
ידיים .יהיו בעיות בהמשך הדרך ,מטבע הדברים ,ונצטרך
לטפל בהם ביחד.
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ערבות הדדית

ראיתי אותך בשבוע שעבר באירוע של אחדות עם הרב מאיר פרוש שהיה סגן שר השיכון
שבנה רבות ביהודה ושומרון .יש סיכוי שנראה את הציבור החרדי בממשלה?
אני אמרתי ואני חוזר ואומר ,שבהחלט יכול להיות מצב שהמפלגות החרדיות תהיינה
בקואליציה והם יהיו אחראים לכל מה שהממשלה הזאת תעשה .הערבות ההדדית צריכה
להיות הסמל של כל הציבורים ,ובצורה הזאת נתגבר על כל המכשולים.
מה המסר שלך לעם ישראל כשר השיכון לקראת חג הפסח?
כשבני ישראל יצאו ממצריים היו להם סוכות ענני כבוד ,וכשנכנסו לארץ בנו בתים בארץ
ישראל .בתים רוחניים ובתים גשמיים .המשימה כעת לחבר את הרוחניות והגשמיות לטובת
עם ישראל .אני מתפלל שהקב"ה ישלח לנו גאולה שלימה ,וברוח ערב החג אני מתפלל שנזכה
לבניין בית המקדש במהרה בימינו ,ונזכה עוד השנה להקריב את קרבן הפסח .אני מאחל
לרבבות קוראי "ארץ ישראל שלנו" ולעם ישראל כולו פסח כשר ושמח .שנה של בניה צמיחה
ופריחה.

שר השיכון אורי אריאל עם סגן שר השיכון לשעבר ח"כ מאיר פרוש השבוע

אובמה ,תבקר במוזיאון גוש קטיף
הנואם המרכזי בדינר של מוזיאון גוש קטיף בניו יורק לפני שבועיים היה מושל מדינת ארקנסו לשעבר מר מייק הקאבי ,מועמד הרפובליקנים
לבית הלבן ,מגיש תכנית פופלארית ברשת פוקס .הנאום המרטיט של מייק האקבי
”כל גוי יודע ומבין ,שישראל היא ארץ הבחירה של
האלוקים ,אשר הבטיח בתנ“ך ,כי מי שמברך את ישראל
יבורך ,ומי שמקללם יקולל .מזה ארבעים שנה שאני
מבקר בארץ ישראל פעם בשנה ,ונוהג אני לקחת את
הקבוצות לעיר העתיקה ולקנות אצל הערבים את
מפת המזרח התיכון ,ומראה לחברי הקבוצה כי במפות
הערביות אין זכר למדינת ישראל .כיצד דורשים מכם
לעשות שלום עם אלו שאתם כלל לא קיימים אצלם“?
”יש המגנים את ישראל על אמצעי הביטחון שהיא
נוקטת ,כמו גדר ההפרדה והמחסומים .אבל האם אפשר
לגנות את מי שרוצה לאפשר לילדיו לשחק בפארק
ולנשותיו לצאת למסעדה ,מבלי לחשוש לפצצת תופת
שתופעל בזמן הבילוי .מעולם לא היינו מסכימים כאן
בניו יורק ,לסטנדרטים שאנו דורשים מהיהודים.

טילים מטורנטו לבופאלו

”ביקרתי בשדרות וראיתי את אלפי הטילים שנערמו
לזיכרון מאחורי בנין המשטרה המקומית .האם תוכלו
לתאר לעצמכם תושבים המפחדים מדי יום ביומו,
שקטיושה כזו תתפוצץ בחדר הילדים שבביתם,
בחצר המשחקים ,בבית הספר ובבית הכנסת .ברצוני
לשאול את חברי האמריקאים ,כמה קטיושות יצטרכו
לעוף מטורונטו על בופאלו ,בכדי שאמריקה תגיב בכל
העוצמה .חמשת אלפים טילים? ארבעת אלפים? שלשת
אלפים? אלף? אני אומר לא! מספיק טיל אחד ויחיד
בכדי שנעשה הכל להפסיק זאת .ואילו מהישראלים אנו
דורשים התנהגות אחרת לגמרי ,להתאפק ולא להגיב גם

ובירקנאו בפולין .עמדנו באותו חדר שנרצחו בו בקור
רוח מליון ומאה אלף יהודים .צמרמורת אחזה אותי
כשהפנמתי את מה שהתרחש במקום זה ,והתפללתי
לאלוקים שלעולם לא ישכח מה שקרא כאן .הייתי לוקח
לשם את כל המטיפים לעוד ויתורים כואבים של ישראל,
ואומר להם להתבונן ,האם הם היו מסכימים שרוצחים
מסוג זה ששואפים להשמיד אותם ואת בני משפחתם,
יהיו קרובים אליהם במרחק של  9מייל“.

תבנו ביהודה ושומרון

מייק האקבי בדינר למוזיאון גוש קטיף בניו יורק

מר אובמה ,חשוב שתבקר במוזיאון גוש קטיף
ותראה את הויתורים המסוכנים שהיהודים
עשו .אם אני הייתי עורך מסע זה כנשיא ארצות
הברית ,הייתי אומר לישראלים :תבנו ביהודה
ובשומרון ובירושלים כמה שאתם יכולים
על אלפי טילים .עם ישראל צריך להודיע בצורה ברורה
שאינו מוכן לסבול שום התקפה נגדו ,והוא יעשה הכל
כדי שהחיים בארץ מולדתו יהיו בטוחים ,לא רק עבורו
ועבור ילדיו אלא גם בעתיד לדורות הבאים“.
”ביקרתי כמה פעמים ב“יד ושם“ בירושלים ,ובשנה
שעברה נסעתי עם רעייתי למחנות ההשמדה אושוויץ

”במוזיאון גוש קטיף בירושלים ראיתי את התוצאות
הברוטאליות שנגרמות כאשר פוליטיקאים עושים
החלטות ,מבלי לערב את השכל שלהם .איך אפשר
לדרוש מאנשים לעזוב את ביתם ,רק מפני שאתה
מאמין שאיסלאמים קיצונים יתנהגו אליך יפה בגלל
המחווה שעשית .הגיע הזמן להכיר בעובדה ,שלא
עושים ”שלום“ כביכול ,עם אנשים שאינם מאמינים
בזכותכם להתקיים“.
”לפני שהנשיא אובמה דורש ויתורים נוספים
מהישראלים ,תשב בבקשה מול המנהיגים המוסלמים,
תסתכל להם בעיניים ותשאל אותם ,מה אתם עשיתם
למען השלום ,על מה אתם ויתרתם .מר אובמה ,חשוב
שתבקר במוזיאון גוש קטיף ותראה את הויתורים
המסוכנים שהיהודים עשו .אם אני הייתי עורך מסע
זה כנשיא ארצות הברית ,הייתי אומר לישראלים:
תבנו ביהודה ובשומרון ובירושלים כמה שאתם יכולים.
תתחזקו ותשמרו על עצמכם .רק זו היא הדרך לשלום“!

"מורשת נתניהו לירות בזורקי אבנים על מנת להרוג"

עיתון מעריב מביא את דבריו של נתניהו "לירות בזורקי
אבנים על מנת להרוג" ,בשנת . '89
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אדל ביטון בת ה 3-מאושפזת בבית החולים שניידר
בפתח תקווה ,לאחר שנפגעה בתאונה שנגרמה
מיידוי האבנים ליד אריאל ,ביום חמישי שעבר.
המטה להצלת העם והארץ הוציא קריאה ,לירות
במיידי אבנים על רכבים כדי למנוע פגיעה ולהביא
להרתעה.
הודעת המטה מתפרסמת לאור התגברות יידויי
האבנים ברחבי יהודה ושומרון .להודעת המטה
להצלת העם והארץ מצורף גזיר עיתון "מעריב"
מדברי ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בשנת ,89
בעת שחזר לישראל לאחר שכיהן כשגריר ישראל
באו"ם ,אז כינס מסיבת עיתונאים ראשונה לאחר
שחזר לישראל בה קרא "לירות בזורקי אבנים ביו"ש
על מנת להרוג".

”תחטוף ותבנה כמה שיותר“

בשובך לציון

חיבת הארץ של גדולי ישראל

לפני כחודשים בז‘ שבט הלך לעולמו אחד מגדולי בוניה של ארץ ישראל מר רון נחמן ,ראש העיר של
אריאל מאז היווסדה ועד לפטירתו .העיר אריאל זכתה כידוע ,לברכות רבות ,עצה ועידוד מהרבי מלובביץ‘
באמצעות מר רון נחמן שהרבה לבקר בחצרו של הרבי מלובביץ.
מספר חודשים לפני פטירתו סיפר רון נחמן
”שהייתי אצל הרבי מלובביץ‘ לפני  22שנה זכיתי
לברכות רבות בקשר לאריאל ודחיפה ודרבון לבנות
ללא הפסקה .ואז הוא אמר לי בקשר לאריאל,
תחטוף ותבנה כמה שיותר .רק היום אני מבין את
עומק דבריו של הרבי ,כשאף אחד לא האמין שהיא
תהיה עיר,הרבי הבטיח ובירך שהיא תהיה עיר ואם
בישראל ולא הרפה ממני לרגע להמשיך לבנות,
ואף אמר שהשם אריאל היא על שם בית המקדש ”
בנוסף לכך הרבי הדריך את מר רון נחמן בהסברה
ישראלית בארה“ב כלפי יהודה ושומרון ,שנכונים
למצבנו כיום .אנו מביאים קטעים מאותם שיחות

”כשישנה סברה להחזיר שטחים זה
גורם לאינתיפאדה“
מר רון נחמן :ברצוני לבקש את עצת וברכת הרבי:
אני נמצא בארה“ב כבר בפעם החמישית ,והנני
מבחין שביהדות כאן יש רפיון-רוח והיסוסים לגבי
עתיד יהודה ושומרון .ואני מגלה שבנושא זה יש
אבדן אמונה .בקשתי היא ,שכבוד הרבי יורה לי מה
לאמר לאנשים אלו ,ושיתן את ברכתו לחיזוק.
הרבי מלובביץ' :צריך לדבר עם האנשים האחראים
בארץ הקודש ולדרוש מהם לפרסם כי כל השמועות
בדבר החזרת שטחים ,רחמנא-ליצלן ,אין להם כל
יסוד בהווה ,ביחס למעשה .ואדרבה :ימשיכו להחזיק
בשטחים האלו מתוך שמחה רבה ,מתוך שלום

ובדרכי נועם.
ראש הממשלה עתיד לבקר
כאן עכשיו .עליו להסביר
לכל מי שמוכן לשמוע ולכל
מי שביכלתו להשפיע עליו,
כי השמועות על החזרת
שטחים אין להם כל יסוד
כלל וכלל .ארץ ישראל
תישאר שלימה כפי שהיא
עתה ..וכיון שגם אתה גר
בארץ ישראל ,הרי זה תלוי
גם בך .עליך לעמוד בתוקף
על שלימות השטחים ועל
שלימות כל הארץ.
יש לעשות זאת בדרכי נועם ובדרכי שלום ולדעת
כי עמידה תקיפה לא מפריעה לשלום כלל וכלל.
להיפך :כאשר הצד השני שומע שישנה סברא
להחזיר משהו ,זה מה שגורם לאינתיפדה וכל שאר
הדברים שאינם רצויים כלל וכלל ,הבאים כתוצאה
מכך שהם שומעים מהיושבים בארץ ישראל שיש
מקום לדיון על עתיד השטחים) .יום א‘ כ“ו אדר שני
תשמ“ט )((1989

רון נחמן מציג את תוכנית העיר אריאל בפני הרבי מלובביץ'

ששה שבועות .מהי העצה שהרבי יכול לתת לי ככיוון
דרך? מה להגיד ברדיו ובטלוויזיה על המצב בארה“ב
לגבי הערבויות? איך צריך להתנהג ומה צריך לומר?
הרבי מלובביץ' :כפי שאמרתי כמה פעמים  -ארצות
הברית מעוניינת בטובת ארץ ישראל כי הצד שכנגד
הם הערבים ,והערבים הם נגד ארצות הברית ,הם
מעונינים שלארה“ב לא תהיה הצלחה ,אלא אירן
וכיוצא בזה יצליחו.
לטובת כל העולם צריכה להיות ארץ ישראל חזקה,
כדי לא להניח לסוריה ולאירן וכיו“ב להתפשט ,שהרי
הם נגד ארה“ב לא פחות מאשר נגד ארץ ישראל
ואולי עוד יותר) .סיון תש“נ )((1990

”לא להניח לסוריה ולאיראן להתפשט“
מר רון נחמן :אני נמצא בארה“ב בשליחות מדינית,
ואני עתיד להרצות ,בפני יהודים ובפני גויים במשך

ההתיישבות היא מעבר לפוליטיקה
חיים אלתר זלמנוביץ צפת
בלי להיכנס לברית הפוליטית של בנט ולפיד והמניעים
שגרמו לברית הזאת ,שמענו שלפחות שלשה נציגים
חרדיים מ'יהדות התורה' :משה גפני ,יעקב אשר
וישראל אייכלר ונציג אחד מש"ס :יצחק כהן ,התייחסו
בראיונות לעיתונות הכתובה והמשודרת החרדית כי
ינקמו בהשארת מפלגותיהם מחוץ לקואליציה בכך
שיסייעו לגירוש יהודים מבתיהם.
"נחשוף את הכספים שהולכים למאחזים וליישובים
ביו"ש"" ,נסכים לפינוי מאחזים ויישובים שמחוץ לגושי
ההתיישבות" ו"נסייע להקפאה מוחלטת של הבניה
בכל יהודה ושמרון" ,אמרו וצוטטו בכלי התקשורת.
וכאדם חרדי שאמון על ציות לגדולי ישראל והצביע
ל'יהדות התורה' בבחירות האחרונות ,אני תמה ושואל
את עצמי ,האם אלו הם אותם נציגים שפנו אלי רק
לפני מספר שבועות ,בערב הבחירות וביקשו ממני
שנצביע עבורם כי הם "שלוחא דרבנן".

אוסלו לא הספיק?
איזה רב התיר להם לגרש יהודים מבתיהם ,לנשלם מרכושם
ונכסיהם ,למסרם למחבלים כפי שנעשה בהתנתקות מגוש
קטיף ובכך להביא סכנה על כל ארץ ישראל?
וכי הרב שטיינמן התיר להם זאת? חברי הכנסת
התייעצו עם מרן הגר"ע יוסף ומרן האדמו"ר מבעלזא
לפני שהשתלחו בהתיישבות בשומרון שמגינה כיום
על מרחבי גוש דן?
וכי לא היה מספיק אוסלו שהביא קרוב ל2000-

נרצחים ועוד רבבות של פצועים ,יתומים ואלמנות? וכי
הטילים של ההתנתקות
מגוש קטיף על אשדוד
וקרית מלאכי לא הספיקה
להם .הם רוצים טילים
בבני ברק ואלעד?

יהודה ושומרון ,שכוללים גם מצביעים חילוניים.
יצוין לשבח יו"ר ש"ס הרב אלי ישי ,שהכריז כי
עמדותיה של ש"ס לא ישתנו לפי מיקומה בקואליציה
או באופוזיציה ,שכן התורה ודעת התורה אינם
משתנים לפי שיקולים פוליטיים ,והצהיר שיהיה
הראשון שיעמוד לימין המתיישבים בכל עת צרה שלא
תבוא.
האם בגלל שנגזר עלינו לשהות באופוזיציה אנו גם
נסכן את חיינו בכך שנביא את הטרור מהשומרון לבני
ברק וירושלים? וכי זאת דעת התורה עליה אנחנו
מחונכים?

שליש מצביעי יו“ש
הם חרדים
כל זאת מעבר לעובדה
כי לפחות שליש
מהמצביעים מעבר לקו
הירוק הינם חרדיים .בסך
הכול למפלגות החרדיות
ש"ס ויהדות התורה היו
כמעט מספר זהה של
קולות כמו שקיבלה
הבית היהודי בכל יישובי
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מבזקי
והגדת לבנך  -בפסח כולנו במוזיאון גוש קטיף
בירושלים
במהלך חול המועד פסח ובחודש האביב ,צפוי מוזיאון
גוש קטיף לקלוט מטיילים רבים ,שיגיעו לביקור
חווייתי וחינוכי המיועד לכל המשפחה .במהלך הביקור
יוגרלו פרסים יקרי ערך .לקראת פסח שודרג המוזיאון
ונוספו פריטים מרתקים ומעניינים .במקום יתקיימו
פעילויות ,בהן הקרנות סרטים וסיורים מודרכים.
יינתנו הנחות משמעותיות על כל מוצרי גוש קטיף.
כתובת המוזיאון :רחוב שערי צדק  ,5ירושלים .מספר
טלפון.02-6255456 :
שעות הפתיחה :מדי יום בחול המועד מהשעה 9:00
בבוקר עד  21:00בערב .ימי שישי וערבי חג  -עד .14:00
מתגייסים להקמת עדר עדי עד
לפני כחודשיים רכשה משפחת שבו המתגוררת
בישוב עדי עד עדר כבשים .לפני כשבוע בארבע
לפנות בוקר חדרו ערבים למרכז הישוב עדי עד וגנבו
כארבעים ראשי צאן.
פרנסת בעליו נגדעה וכמו כן חיזוק אחיזתנו החקלאית
ברחבי יהודה ושומרון הולכת ונחלשת בעקבות מכות
גנבות העדרים .עזרו לנו להקים את העדר מחדש.
לפרטים ותרומות 050-6933359 | 054-5396674 :ניתן
לבצע העברה חשבון בנק בבנק הדואר.3284637 :

השקת הספר העקורים של עליזה ויסמן
לקראת יום השנה ה 31 -לפינוי של ימית ,מוזיאון
גוש קטיף בירושלים ישיק את סיפרה החדש של
עליזה ויסמן "העקורים" על גירוש גוש קטיף .הסופרת
מימית שכתבה את "פינוי ימית" וכן את "הניפוץ",
ומתגוררת כיום בנתיב העשרה .בערב זה יתקיים פנל
תקשורתי בנושא  :פינוי ימית בראי ההפיכה במצרים,
בהשתתפותם של אנשי תקשורת ופוליטיקאים.
הערב יערך ביום רביעי ל' ניסן )(10.4.13
הרשמה במוזיאון 02-6255456 :או 0545/684066
ושאר פרטים בפייסבוק של מוזיאון גוש קטיף
צחי הנגבי בביקור במוזיאון גוש קטיף בירושלים

חבר הכנסת צחי הנגבי ערך סיור מרגש במוזיאון
גוש קטיף בירושלים ,יחד עם מנהל המוזיאון שלמה
וסרטייל והצהיר "אני משוכנע כי יפנימו את הקלחים
ויתנו ידם לחיזוק ההתיישבות" .הנגבי סייר בכל אגפי
המוזיאון והעלה זיכרונות מרתקים מתקופת הפינוי
בימית שם היה כסטודנט שהתנגד לפינוי .הנגבי הדליק
את נר הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה וחיילי צה"ל
שנפלו בגוש קטיף וכתב בספר האורחים "יישר כח
על המלאכה הברוכה שנטלתם על עצמכם :להנציח
את מורשת גוש קטיף ואת הסיפור העצוב של עקירתו.
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עיצוב גרפי :

חול המועד פסח בשומרון:
גם השנה בחול המועד פסח מארגן ועד מתיישבי
שומרון עלייה המונית ליישוב חומש .בתוכנית:
מתנפחים ,פעילויות לילדים ומופעים של אהרון
רזאל ,מנדי ג'רופי ואריאל זילבר .יום רביעי ,ט"ז ניסן
) .(27.3.13לפרטים09-8821880 :

חוזרים לבריכות שלמה בגוש עציון
לראשונה ,בזכות הגשמים
הרבים השנה התמלאו בריכות
שלמה אשר בצפון גוש
עציון .המעיינות הרבים בגוש
שופעים והאדמה רוויה במים
אשר מחלחלים למי התהום.
כזכור הבריכות נבנו על ידי
המלך הורדוס כחלק ממפעל
המים לירושלים אשר כלל
חמש אמות מים ושלוש ברכות
ענקיות והיה לאחד ממפעלי
הבניה המרשימים בתולדות ארץ ישראל .מנהל בית
ספר שדה כפר עציון ירון רוזנטל אומר כי בחול המועד
ביום ראשון יקיימו סיור מיוחד לבריכות שלמה ובו
נתרשם מהפלא ההנדסי המצוי מצפון לגוש עציון.

D E S I G N
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