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סיכום אירועי השבוע

משה ויסטוך

היוזמה שתפשיר את היישוב 
היהודי בחברון. ביישוב היהודי 

בחברונ ממשיכימ לקדמ במרצ את 
יוזמת העברת השוק בעיר מידי 

העירייה הפל�טינית לישראל, במטרה 
לבנות באזור מתחמ מגורימ שיגדיל 

משמעותית את כמות המתיישבימ 
היהודימ במקומ. לדבריהמ, השטח היה 
בבעלות יהודית ונגזל לאחר מאורעות 
תרפ"ט, אולמ לאחרונה הו�רו הח�מימ 
המשפטיימ והוגשה חוות דעת משפטית 
שנתונה להחלטתו של ראש הממשלה. 

ביישוב אמרו כי "צדק הי�טורי של 
תשעימ שנה, מחכה עד היומ לאישורו 

בדרג המדיני. כל יומ שבו רוצחימ 
ממשיכימ להחזיק ברכוש יהודי גזול 
באדמות הרובע היהודי בחברונ הוא 
יומ של אי�צדק והשפלה לאומית".

לאחר עשרות שנים: רב 
חדש במקום הרב אבינר. 
תושבי המועצה המקומית בית אל 
ערכו השבוע אירוע מיוחד לציונ 

מינויו של רב המועצה החדש, הרב 
אריאל בראלי. הרב בראלי יחליפ 
בתפקידו את הרב שלמה אבינר, 

שכיהנ בתפקיד במשכ שנימ ארוכות 
עד שהגיע לגבורות ונאלצ על פי חוק 
לפנות את מקומו. לאירוע הגיעו הרב 

הראשי לישראל הרב דוד לאו, רב 
העיר ירושלימ הרב אריה שטרנ, הרב 

זלמנ מלמד, הרב שלמה אבינר ועוד. 
הרב בראלי קיבל את כתב ההכתרה 

מראש המועצה שי אלונ שאמר: 
"אנחנו מאוד נרגשימ מהמעמד, זו 

זכות עבור תושבי בית אל".

צולחים את הכנרת עם 
רפסודות בבניה עצמית. 

עשרות בני נוער מיישובימ שונימ 
ברחבי הארצ השתתפו לאחרונה 

בפעילות מיוחדת ל�יומ הקיצ, בה 
בנו בעצממ רפ�ודות באמצעות 

חביות ובמבוקימ וצלחו איתנ את 
הכנרת. הפעילות נערכה על ידי 

תכנית שאק"ל ע"ש אריאל שרונ מבית 
החברה למתנ"�ימ הארצית, והשתתפו 
בה בני נוער מצפת, בית אל, אלקנה, 
אלעד, מצפה רמונ והר חומה. החבורה 

שהתגבשה שוחחה על נושאימ כמו 
ערכימ, חברה וקהילה, ויחד יצאו 

למ�ע מרתק ומגבש. גולת הכותרת 
הייתה חציית האגמ הלאומי בעזרת 

הרפ�ודות שנבנו באופנ עצמאי, על 
אפ החומ הכבד ששרר בחופ.

בעקבות העלייה לאלון 
מורה. לרגל ציונ 40 שנה לעליית 

גרעינ אלונ מורה, נערכ השבוע מ�ע 
מיוחד בעקבות פריצת הגרעינ את הדרכ 
להתיישבות ביו"ש. במ�ע, שהחל השבוע 

למרגלות מערת המכפלה בחברונ, השתתפו 
למעלה מ-600 תושבימ. שכשהגיעו ליעד, 
אלונ מורה-שכמ על הר כביר, נערכ מופע 

מיוחד בהשתתפות אברהמ פריד, יו	י דגנ 
ובצלאל 	מוטריצ' שהפליא בביצוע השיר 

'תניא' בפ�נתר. 

לא נכנעים לטרור. אלפי 
מטיילימ פקדו במהלכ השבוע את 

עינ דני ה�מוכ לדולב שבדרכ אליו 
נרצחה רינה שנרב הי"ד. אחותה של 

רינה, אורה: "רינה תמיד תהיה ח�רה 
בכל דבר שנעשה, אבל נזכור אותה 
מתוכ שמחה". ראש מועצת בנימינ 
ישראל גנצ וראש העיר לוד יאיר 

רביבו: " נמשיכ לטייל וליישב את 
הארצ. נחזק את האחיזה ונרבה חיימ".

סמוטריץ ופריד בהופעה

לא נרתעים. טובלים בעין דני

גיוס המונים למען 
הלוחם שחלה בניוון 

שרירים. �יפורו של אבינעמ 
בוכרי	, לוחמ השריונ שחלה 

במחלת ניוונ שרירימ, פור�מ בשנימ 
האחרונות בינ השאר גמ ב'שביעי'. 

השבוע, לאור הידרדרות נו�פת 
במצבו, התגיי�ו חבריו ליחידה במטרה 
לגיי� עבורו כ�פימ שי�ייעו לו לקבל 

טיפול מציל חיימ בדרומ קוריאה. 
בוכרי� (27) היה לוחמ שריונ מצטיינ 

בחטיבה 188 אשר הציל את חבריו 
במהלכ מבצע צוק איתנ מפגיעת טיל 

'קורנט'. מעט לפני שחרורו מצה"ל 
הוא החל להרגיש לא טוב ולאחר 

 .ALSהשחרור אובחנ כחולה במחלת ה
לפני כשנתיימ עבר אבינעמ, המתגורר 

עמ משפחתו בשילה, �דרת טיפולימ 
בדרומ קוריאה אשר שיפרה את מצבו, 

אולמ לאחרונה חלה נ�יגה במחלתו. 
חבריו טוענימ כי משרד הביטחונ מ�רב 
להכיר במחלתו ולכנ המ פתחו במבצע 

לגיו� המונימ במטרה להצילו.

יוזמת האור הבינלאומית לזכרה של אורי אנסבכר. השבוע נחנכ מיזמ ייחודי 
לזכרה של הנערה אורי אנ	בכר הי"ד, שנרצחה באכזריות לפני מ�פר חודשימ �מוכ למקומ 

התנדבותה כבת שירות לאומי בירושלימ. במ�גרת המיזמ 'רוקמות אור'  נא�פו 5,200 רקמות מ11 
מדינות וצורפו ליריעה ברוחב 23.5 מטר וגובה של כ-3 מטר, שהוצגה ברחבת הקארדו הפתוח 

ברובע היהודי בבירה. במיזמ נטלו חלק שורה ארוכה של נשימ ממגזרימ שונימ ובטווח גילימ 
שנע בינ 4.5 ל-99 שנימ. בינ שולחות הרקמות הייתה ילדה עמ שיתוק, נשימ עמ דמנציה וח�ידת 

בעלזא.  את המיזמ הגתה בת שבע 	דנ, שהוריה נרצחו לפני 16 שנה בפיגוע בקרית ארבע: "הכאב 
הגדול שחשתי והרצונ לזעוק ולומר משהו גרמו לי לקרוא לנשימ להביע את רגשותיהנ ולרקומ 

אותנ על פי�ת בד".

מתגייסים למענו. אבינועם וחבריו

רקמת אור לזכרה של אורי

צילום: עצפתי ובלומברג
צילום: טל מרום
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