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לכבוד
ראש ממשלת ישראל
מר בנימין נתניהו
שלום רב,
בימים אלו ,אנו נוער הר ברכה ,והחברים שלנו מהישובים הסמוכים עוברים תקופה מאוד קשה,
לפני חודש נגדעו חייו של הרב רזיאל שבח ,הרב רזיאל נרצח מרחק נסיעה קצר מהבית שלנו,
אנחנו עומדים שם לא מעט כי זאת אחת הדרכים להגיע לבית .הרב רזיאל אח של שניים התושבים
בישוב שלנו .במהלך כל השבעה רצינו לעזור למשפחות שבח בישוב ,רק רצינו להיות שם בשבילם
כי חווינו את הכאב והאובדן ממש מקרוב .שני אחים שכולים ,שכנים שלנו.
לפני כשבועיים נרצח הרב איתמר בן גל ,בן הישוב שלנו .גם הוא נרצח בדרך לישוב .בדרך מרכזית
בה עשרות מאיתנו עוברים יום יום .הרב איתמר הוא ממש חלק מאיתנו .קשה לעכל שרק לפני
שבועיים הינו נפגשים איתו בבית הכנסת ,במכולת או סתם בין שבילי הישוב ועכשיו הוא איננו.
לרב איתמר יש אחות כאן ,גם אליה אנחנו קשורים ,היא היתה מלווה שלנו בנוער ,אלמנתו של
הרב איתמר גדלה כאן .אנחנו מכירים וקשורים אליה ואל משפחתה מילדות .למרים הורים ו 3
אחיות שגרות כאן והקימו משפחה ,אחים של מרים חברים שלנו מהנוער .כל כך הרבה חברים
קרובים שמתמודדים עם אובדן נורא.
בכל כך הרבה אהובים לנו פגע הטרור .אפשר לחשוב שכולם כאן שבורים וחלשים .אבל ממש
ההפך .המשפחות חיות את הכאב אבל מלמדות אותנו יום יום שמדובר בטרור אשר מטרתו לגדוע
את חייהם של יהודים ,אך ורק כי הם יהודים בארץ ישראל .התשובה שלנו לטרור היא להתחזק,
לא לתת להם להחליש לנו את הרוח והאמונה .לחזק את האחיזה שלנו בארץ ואת ההתיישבות.
אנחנו מבינים ובטוחים שרק כך נעצור את הטרור.
אנו רוצים לבקש ממך אדוני ראש הממשלה ,עשה הכל כדי לעצור את הרצח הבא ,לא רוצים עוד
יתומים ,לא רוצים עוד משפחות שבורות ,לא עוד חברים שאין להם אבא.
חזק את ההתיישבות ,חזק את ארץ ישראל ,חזק את עם ישראל ,תן תשובה לטרור הנורא הזה.
אנחנו מבקשים ,אשר את הבניה בהר ברכה והפוך אותה לעיר!
בהערכה רבה,
נוער הר-ברכה
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