במרחק הליכה

מאות אלפי מבקרים פקדו במהלך הפסח את מסלולי הטיולים ,אתרי התיירות ואירועי החג
ברחבי יהודה ושומרון (עמ' אחורי)

שלנו

 | 335במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
ניסן תשע"ג |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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המערה
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

תופעת יידוי האבנים בצירי יהודה ושומרון
נתקלת בחוסר אונים מצד כוחות
הביטחון .אבנים הורגות ,פוצעות ומזיקות,
ואף מוגדרות בחוק כפשע חמור המחייב
תגובה חריפה ,אך ידיהם של הלוחמים
בשטח נכבלות והמוטיבציה של המחבלים
רק עולה .בשנותיה הראשונות של
ההתיישבות נענה טרור האבנים בגירוש
ובהריסת בתים ,בתקופת האינתיפאדות
היו המחבלים מנוטרלים מרחוק בסיוע
צלפים ,ובשנת  ?2013הוראות הפתיחה
באש אינן מאפשרות לצה”ל ולמשמר
הגבול לפעול כראוי .בישעמדה השבת
– מה הייתה מדיניותו של שר הביטחון
משה דיין מול טרור האבנים ,ומה ראוי
ונכון לעשות באופן מידי ,כדי למנוע את
הפיגוע הקטלני הבא.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:25
תל אביב 18:42
חיפה 18:32

יציאה
19:38
19:40
19:40

כניסה
18:31
חברון
18:31
שכם
באר שבע 18:70

יציאה
19:39
19:39
19:39

חגיגות אביב
פסח ביהודה ושומרון

על הפרשה שמיני
להמשיך הלאה

ב

משך כחצי שנה השקיעו עם ישראל
תחת הנהגת בצלאל ואהליאב מאמץ
אדיר בבניית המשכן :גיוס הכספים,
החומרים ,האנשים לעבודה ,בניית הכלים
והאוהל ,החצר והיריעות .עכשיו ,לקראת
ראש חודש ניסן ,עומדים כולם לקראת
חנוכת המשכן :שבעה ימים עסקו בתרגול
של הקמה ופרוק המשכן ,ועכשיו ,ביום
השמיני – הוא יוקם ולא יפורק.
כל עם ישראל מתכנס לצפות במעמד .זהו
מעמד השראת השכינה בישראל ובמשכן.
שיאו של המעמד הוא שריפת הקרבן שעל
המזבח ע"י אש שתרד מהשמים .אש זו תהווה
אישור לכך שאכן שורה שכינה במעשי ידיהם
של ישראל ,והקב"ה רצה את מעשיהם.
תחילתו של הטקס בהקרבת קרבנות,
כמצווה ע"י הקב"ה דרך משה :שחיטה,

8

צור ישועתו
מה קורה

הרב אלי אלטשולר
רב היישוב מצפה נטופה

הזאת הדם ,הנפת החלקים הטעונים הנפה,
ברכת כהנים ,ו...
ושום דבר .משהו השתבש .לא יורדת אש
מן השמים ושורפת את הקרבן ,כפי שהיה
מתוכנן .מדוע? מה קורה כאן?
התורה מתארת שאחרי כל ההכנות המרובות
נכנסים משה ואהרון לתוך אוהל מועד ומיד
יוצאים .לא נאמר לשם מה נכנסו ,ומה בדיוק
עשו בפנים .מסביר רש"י" :למה נכנסו? ...
כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו
כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל ,היה
מצטער ואמר יודע אני שכעס הקב"ה עלי
ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל .אמר
לו למשה משה אחי כך עשית לי ,שנכנסתי
ונתביישתי .מיד נכנס משה עמו ובקשו
רחמים וירדה שכינה לישראל".
הדברים שמכניס רש"י לפיו של אהרון הם
המשך בעמוד 3

מעוניינים למכור דגלי ישראל?
דגלים לרכב במחירים הזולים ביותר
לפרטים :אלחנן 0545-900645

יש”ע שלנו \\ 1

אבנים מתגלגלות

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

מרכינה ראש לזכרה של

אסתר כריש ז"ל
שנפטרה השבוע לאחר מחלה קשה
אסתר ,ראש מועצת קדומים
לשעבר ,הייתה אישה נמרצת ורבת
פעלים ,עסקה ללא לאות בסיוע
לפרט ובביסוס הקהילות בקדומים
ובשומרון ובכך תרמה רבות לחיזוק
ההתיישבות.

אנו מביעים את תנחומינו
ומשתתפים בצער המשפחה
וקהילת קדומים.

בבניין הארץ ננוחם

נדב פרנקל

פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

המנזר הרוסי
שבגוש עציון
נדב פרנקל
בכ”ה בניסן תש”ח התחולל בגוש עציון אחד
מן הקרבות הקשים שהתרחשו במלחמת
העצמאות באזור .נצא אל המנזר הרוסי,
השוכן ליד צומת גוש עציון ,ושם נספר את
סיפורו של הקרב.
המנזר נבנה בשנת  1903על ידי הכנסייה הרוסית,
כדי לשמש צליינים בדרכם מירושלים לחברון.
במהלך מלחמת העצמאות ביצרו מגני גוש עציון
את המנזר ,וממנו הטרידו את אנשי הכנופיות
הערביות בדרכם לירושלים המותקפת.
כדי לפתוח את הציר לירושלים ,פתחו כוחות
הלגיון הערבי ,בכ”ה בניסן תש”ח ,במתקפה עזה
על משלטי גוש עציון ,ובייחוד על עמדת המנזר.
כוחות הלגיון ,בסיוע תותחי הצבא הבריטי,
הפגיזו את המנזר ממזרח .בהפגזה נהרגו
שלושה מלוחמי המנזר ונפצעו קשה עשרה.
לאחר ההפגזה הסתערו לוחמי הלגיון על המנזר,

ובלית ברירה נתן מפקד העמדה פקודת נסיגה.
בצהרי היום ריכז מפקד הגוש קבוצת מגנים
בהר שמעל המנזר (כיום ,בסיס חטיבת עציון),
בתקווה לכבוש בחזרה את המנזר .פגז ירדני
פגע באוהל בו התרכזו המגנים ,והרג שבעה
מהם .עם ערב ,פינה האויב את המשלט.
בהלוויית ההרוגים ,בבית הקברות בכפר עציון,

+

+

“בשנות כהונתו של דיין כשר ביטחון עוררו הפרות סדר,
הפגנות ויידוי אבנים תגובות חריפות .כ 300-200-צווי
גירוש הוצאו מדי שנה ,ומספר פיצוצי הבתים היה בין
כמה עשרות לכ 200-בשנה .בתים פוצצו גם בתגובה
על יידוי אבנים ,אפילו המיידה היה אורח בהם” (מעריב,
)19.12.1980
אבנים נזרקו לעבר אזרחים ישראליים ברחבי יהודה
ושומרון עוד הרבה לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה.
הן נזרקו גם בין האינתיפאדה הראשונה לשנייה ,והן
נזרקות באופן עקבי גם בשנים שאחרי האינתיפאדה
השנייה .האבנים גובות חיים ,מחריבות משפחות ,פוצעות
בני אדם ומזיקות לרכוש .בשבועות האחרונים הולכים
וגוברים מקרי יידויי האבנים אל מכוניות ישראליות בצירי
תנועה מרכזיים ברחבי יהודה ושומרון ,בהם גם כביש
 443שבו חולפות עשרות אלפי מכוניות מדי יום.
את האבנים הללו זורקים מחבלים .מחבלים שמעוניינים
לבצע פיגוע טרור ,להרוג עוד ועוד יהודים .ואת זה ,כך
נראה ,יש מי ששכח .חוסר הטיפול המקיף בתופעת יידוי
האבנים ,יחד עם עליה ניכרת במוטיבציה של המפגעים
גורם להחמרה במצב.
באופן אבסורדי ,בשנותיה הראשונות של ההתיישבות
היהודית ביו”ש ,כאשר מספרם של התושבים הישראלים
באזור היה מועט ,נרשמה מדיניות נוקשה כלפי טרור
האבנים .אך כעת ,כאשר מספרם של הנוסעים
והמהלכים באזור הולך ומתקרב ל 400-אלף  -דווקא
עכשיו נרשם רפיון מוחלט.

אז מה יש לעשות?
ראשית ,יש להגדיר את יידוי האבנים כסכנת חיים .על
פי החוק הישראלי יידוי אבנים על רכב נוסע מוגדר
כפשע חמור המחייב גם תגובה חריפה למניעתו .כך היה
בעבר ,כאשר צה”ל ידע להתמודד עם התופעה בדרכים
יצירתיות .בשנות ה 80-וה 90-פעלו בפיקוד מרכז חוליות
נגד זורקי אבנים (חנז”א) .מדובר בחוליות מיומנות
המתפרסות במארב בנקודות המועדות ,ומסוגלות לפגוע
מטווחים רחוקים ברגלו או בידו של זורק האבנים ולנטרל
אותו .במקומות בהם התבצעה פעילות זו נרשמה ירידה
חדה מאוד במספר פיגועי האבנים.
כיום יש ברחבי יהודה ושומרון כ 20-מוקדים ידועים של
זריקות אבנים .הפעלה מידית של חוליות כאלה עם
הוראות ברורות המסמיכות את הלוחמים למנוע סכנת
חיים ,יפתרו את הבעיה מיד .זה מוסרי ,זה צודק וזה גם
יעיל .מספר המקרים יצומצם באופן דרמטי ,ותחושת
הביטחון תשוב לכבישי יו”ש.
במקביל ,על מערכת הביטחון לפעול ביתר שאת כדי
לנטרל את מי שנותן את ההוראות בקרב ארגוני הטרור.
פיגועי האבנים מבוצעים על ידי מחבלים שמקבלים
הוראות ממטה כלשהו בשטח ,את זה כולם כבר יודעים.
יש לטפל בפיגועים אלה בדיוק כמו בכל פיגוע אחר
ולפגוע לא רק במפגעים בשטח ,אלא גם בבסיסי האם
ובגורמי התכנון והסיוע.
יש לפעול בזריזות ובחדות על מנת למגר את הטרור
החדש בכבישים .על מערכת הביטחון וראשיה לפעול

נגד סכנת חיים מידית הנשקפת מזריקות האבנים
לחייהם של אזרחים תמימים ,ולצמצם עד למינימום
ההכרחי כל שיקול אחר ,שאינו ביטחוני .צה”ל הוכיח
בעבר שהוא יודע להתמודד עם טרור  ,אין שום סיבה
שלא יפעל כך גם עכשיו.

ספד להם מפקד
הגוש משה (מוש)
זילברשמידט“ :מה
אנו ומה חיינו ,אפס
וכלום ,העיקר הוא
המפעל בו אנו חיים.
נכה באויב בכל
מקום שנשיגו ,נפריע
לו לממש את זממו.
תשובתנו נחושה-
נצח ירושלים” .שבוע
לאחר מכן ,בג’ ניסן,
פרץ הקרב האחרון
על גוש עציון .בקרבות
במנזר הרוסי נפלו 17
מגנים נוספים ,ביניהם מפקד הגוש מוש.
איך מגיעים? בצומת גוש עציון נפנה מערבה,
לכיוון אלון שבות .לאחר כקילומטר נסיעה
נפנה שמאלה לכיוון בסיס חטיבת עציון .מעט
לפני שער הבסיס מצד שמאל מוצב שלט חום
“למנזר הרוסי” .ניסע עד לרחבת חניה ,שם שלט
נוסף יכוון אותנו אל המנזר.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

להמשיך הלאה

על הפרשה שמיני
המשך מעמוד השער

מדהימים :בגללי לא ירדה שכינה לישראל!
בגלל חטא העגל ידעתי שהקב"ה יכעס עלי
ולא ישרה את שכינתו במשכן!
יש לזכור שחטא העגל קרה בי"ז בתמוז ,לפני
למעלה משמונה חודשים (המשכן הוקם בראש
חודש ניסן) .מאז אהרון לא הצליח להשתחרר
ממנו .כל הזמן ניקר בליבו הספק :האם הקב»ה
סלח לי? האם אכן נסתיימה פרשת העגל?
והנה – כבר בבעיה הראשונה שמתרחשת,
מפרש אותה אהרון כקשורה ונובעת מחטא
העגל שלו ,שלתחושתו לא נסלח לו.
הרמב»ן מביא ביטוי נוסף לתחושתו זו של
אהרון ,בשלב ראשוני של ההכנות לחנוכת
המשכן .על הפסוק" :ויאמר משה אל אהרון,
קרב אל המזבח ועשה את חטאתך"...כותב

הרמב"ן (ט ,ז)..." :ויש אומרים היה אהרן רואה
את המזבח כתבנית שור והיה מתירא ממנו,
נכנס משה אצלו אמר לו אהרן אחי לא תירא
ממה שאתה מתירא ,הגס דעתך ובא קרב אליו,
לכך אמר קרב אל המזבח .ויקרב אל המזבח,
בזריזות" .המזבח ,מן הסתם ,אינו דומה
לתבנית שור .אך אהרון רואה בו תבנית שור
ומפחד ממנו .שוב יש כאן את אותו ענין .אהרון
נושא בליבו את הטראומה של חטא העגל ,ולא
מצליח להשתחרר ממנה ,כפי שמתאר הרמב"ן
בהמשך דבריו" :וטעם דבר זה ,כי בעבור שהיה
אהרן קדוש ה' ואין בנפשו חטא זולתי מעשה
העגל ,היה החטא ההוא קבוע לו במחשבתו,
כענין שנאמר (תהלים נא ה) וחטאתי נגדי
תמיד ,והיה נדמה לו כאילו צורת העגל שם

מעכב בכפרותיו" .כיצד מגיב משה לנוכח
רגשי האשמה של אחיו? לפי הרמב"ן משה
מעודד ומחזק את אהרון ,וקורא לו "להגיס
ליבו" ,כלומר להתגבר ולהתחזק ,ולהשתחרר
מתחושת האשמה של חטא העגל.
אי אפשר לתפקד כאשר אתה מעמיס על
עצמך כל כך הרבה זמן את חטאי העבר.
שקיעת אהרון בתוך חטאו גורמת לו לראות
בכל דבר תוצאה של חטאו ,ומונעת ממנו
להתקדם .צריך לעיתים דחיפה של אח או
חבר טוב ,שמנסה קצת להגיס את ליבך .אל
תעמיס על עצמך כל כך הרבה .גם אם חטאת
– אסור לסחוב את זה כל הזמן על הכתפיים.
התפללת ,ביקשת סליחה ,עבר זמן רב – ואתה
צריך להתקדם!
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דגל ”אני ישראלי“
בצמתים מרכזיים
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שבוע ישראלי בתקווה וביחד

מיזם של גאווה ישראלית בשבוע הכי ישראלי שיש
בין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות.
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יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

 | 7.4.12כז‘ ניסן

 | 8.4.12כח‘ ניסן

 | 9.4.12כט‘ ניסן

 | 10.4.12ל‘ ניסן

 | 11.4.12א‘ אייר

חלוקת דגלים
בירושלים

יום השואה
והגבורה

חלוקת דגלים
בירושלים

חלוקת דגלים
בנתיבי
איילון

חלוקת
דגלים
ארצית

יום שישי

 | 12.4.12ב‘ אייר
שישי ישראלי
עשרות מתנדבים
בעשרות שווקים
בפעילות
ישראלית
)פרטים באתר(

יום ראשון

 | 14.4.12ד‘ אייר

ערב
זוכרים שרים
ומספרים
סיורי ערב יום
הזיכרון

יום שני

 | 15.4.12ה‘ אייר
סיורי יום הזיכרון
ערב יום
העצמאות
עפים על עצמנו

~  ~
~~ ~~ 
~~~ 
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צפו באתר בקליפ משעשע
משחקים ופעילויות לכל המשפחה באתר
מצטרפים לפרויקט אני ישראלי

www.anisraeli.co.il -

www.facebook.com/AnIsraeli.Project

~~
 ~19:15

~~~

www.anisraeli.co.il | www.facebook.com/AnIsraeli.Project
איזה ישראלי אתה?
קבל טלפון מאישיות
ישראלית בכירה

הספר הישראלי

דמות מופת

השתתפו בדירוג
ואולי תזכו בספר

הציעו את הדמות
הישראלית שלכם
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סיפורי ארץ ישראל

המערה

אבישי דגן

"אני אבה בן הכהן אלעזר בן אהרון
הגדול ,אני אבה המעונה הנרדף
שנולד בירושלים וגלה לבבל והעלה
את מתתיהו בן יהודה וקברתיו
במערה שקניתי בשטר"

ע

בודות הבניה הנרחבות שנעשו
לאחר שחרור ירושלים בהר הצופים,
בגבעת המבתר וברמת אשכול,
חשפו עשרות קברים קדומים מתקופות
שונות בהיסטוריה היהודית .במערות
הקבורה שנחשפו נמצאו ארונות עם כתובות
יהודיות בעברית ,ארמית ויוונית .אך שונה
מכולן הייתה הכתובת הארוכה ,המעניינת
ומלאת המסתורין שנמצאה במקרה...
רפאל דילהרוזה היה עסוק בבניית ביתו
החדש בשטח אותו רכשה משפחתו מיד
אחרי מלחמת ששת הימים בגבעת המבתר
שבצפונה של ירושלים .גבעה גבוהה זו צופה
אל נוף יפהפה וירושלים מצפון לדרום מונחת
למרגלותיה .היה זה יום רגיל מבחינתו עת
הגיע לבחון איך מתקדמות העבודות .מתוך
שרפאל הסתובב לו לתומו ,לפתע הוסבה
תשומת ליבו אל גומחה בסלע עליו נחצבו
יסודות הבית .הוא התקרב אל הגומחה
וגילה לתדהמתו שזו מתרחבת למערה.
רפאל הסקרן נכנס לתוך המערה וגילה כי
בצד ימין שלה ,בחלקה הרחוק ממנו ניצבת
לה מעין תיבת אבן גדולה שנראתה עתיקה.
על התיבה המלבנית ,שיותר מאוחר גילה כי
שמה המקצועי הוא גלוסקמה (ארון קבורה),
היו מסותתות בצורה מדויקת ,עדינה
ומקצועית דוגמאות של פרחים ועיטורים.
רפאל הנרגש ניסה לפתוח את מכסה התיבה.
אט אט ,בקושי רב הסיר את המכסה הכבד
מעל התיבה .משהצליח לבסוף ,הציץ פנימה
ונחרד לגלות – עצמות אדם וגולגולת!!!
רפאל הנדהם הבין מיד כי לפניו משהו מיוחד
וחשוב ,אך לא יכול היה לשער עד כמה.
הוא הביט סביבו וראה לשמאלו פתח נוסף,
נמוך וקטן חצוב באבן .הוא נדחק לכיוונו
והצליח לא בלי קושי להיכנס אליו ,אז
מצא את עצמו עומד במערה נוספת ,קטנה
מהקודמת .הוא הסתכל מסביבו ולפתע
ראה מימין לו ,קצת למעלה ,כתובת עתיקה

4
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כתובה בכתב לא ברור .הוא התקרב ובמעט
הידע שהיה לו אז שיער שזה כתב קדום
כלשהו .רפאל ,המום מגילויו יצא החוצה
מהמערה ,הוא הרגיש כי חובה עליו לפעול
מיד לפענוח הממצאים .לאחר התייעצות
עם יודעי דבר ,הוחלט לשלוח את העצמות
לידי האנתרופולוג פרופסור ניקו האס ואת
הגלוסקמה המפוארת באו לקחת אנשי רשות
העתיקות .רפאל המתין .אחרי זמן קצר גילה
גם הפרופסור י"מ גרינץ עניין בממצאים
והעלה את ההשערה הסנסציונית שמדובר,
לא פחות ולא יותר  -במלך החשמונאי
האחרון ,מתתיה אנטיגונוס בן יהודה
אריסטובלוס שהוצא להורג בעריפת ראשו
באנטיוכיה בידי הרומאים .ההשערה אכן
התאמתה על ידי פרופסור ניקו האס שאישר
שמדובר בשלד גבר גבה קומה בשנות ה20-
לחייו אשר ראשו נערף במכשיר חד .רפאל
המאושר הבין כי ביתו החדש יושב מעל אתר
מורשת היסטורי לאומי של עם ישראל .אך
השיא ללא ספק היה לאחר פענוח הכתובת
המיוחדת שעל הגלוסקמה .בעוד שכתובות
עבריות על קברים יהודיים הן בדרך כלל
מרובעות ,הרי שזו הופיעה באותיות עבריות
עתיקות ,שהשימוש בהן היה דל ביותר,
וזה תרגומה" :אני אבה בן הכהן אלעזר בן
אהרון הגדול ,אני אבה המעונה הנרדף שנולד
בירושלים וגלה לבבל והעלה את מתתיהו בן
יהודה וקברתיו במערה שקניתי בשטר".
סיפור מופלא ,מלא חידות – מיהו הנרדף
המעונה ,ומדוע לא כתב על הקבר אודות
הנקבר ,אלא אודות עצמו? רפאל האמין כי
הטיפול בממצאים ימשיך ,אך התאכזב יום
אחד לגלות מכתב מפרופסור יוסף נווה,
ארכיאולוג מחוז ירושלים ,המציין כי הטיפול
במערה ובממצאים הסתיים ורשות העתיקות
מסירה אחריות מן המקום...
כעבור שנים מספר החליט רפאל דילהרוזה
לשוב בעצמו אל המערה .ביום חורפי

גשום בשנת  1982גילה רפאל להפתעתו
הרבה ,בחדר הפנימי בתוך הגומחה אשר
תחת הכתובת שנמצאה ,ארון קבורה נוסף
ובתוכו עצמות .בארון זה שכן ככל הנראה
אבה הקובר ,אשר אחראי לכתובת הארמית.
חוקרים והיסטוריונים שחקרו את המערה
העריכו כי אבה הכהן הלך לאנטיוכיה והביא
משם בחשאי את עצמותיו של מתתיהו
אנטיגונוס וקבר אותו בחדר הראשון .אחר
כך נחפר החדר הפנימי ושם נקבר אבה מספר
שנים לאחר מכן .עברו עוד מספר שנים
וההשערות אומתו על ידי ראש המרכז לחקר
מערות בישראל פרופסור עמוס פרומקין
שביקר במערה ביוני  1990ובדק את כיווני
החציבה של שתי המערות וסיכם אותם
בדו"ח .מסקנתו הייתה שתחילה נחצבה
המערה הימנית שבה נמצאה הגלוסקמה
המפוארת והגולגולת הכרותה ,מתוכה נחצב
פתח שמאלי ,ואחר כך נחצב החדר השמאלי
שבו הכתובת והגלוסקמה הצנועה .בסוף
נחצב מבפנים החוצה הפתח הצר והארוך
של החדר השמאלי .הפתח שמוביל מהמערה
הימנית אל המערה השמאלית סותת היטב
בחציבת קשתות וברמה גבוהה ,ונראה
שהוא היה הפתח הראשי למערת הכתובת.
בבוא העת אבה עצמו נטמן ליד הכתובת,
כשילד ,בן משפחתו ,קבור לצידו.
ב 1990 -הובאו מדנמרק ,מידי החוקרים,
עצמותיו של המלך החשמונאי האחרון,
מתתיהו בן יהודה ,שהפסיד את מלכותו
למלך הורדוס ונרצח .הן הושמו לקבורה
באותו מקום בו נקבר לראשונה על ידי
תומכו-אוהבו אבה הכהן .רפאל דילהרוזה
ממשיך לתחזק את מערת הקבורה שמתחת
לביתו ולערוך בה סיורים גם היום ,ארבעים
שנה אחרי הגילוי הראשון.

מראה אחורית

"מחלקת העבודות הציבוריות החליטה לא להרשות לקבלן
יהודי להשתתף בתחרות קבלנים על הספקת מים בשכם.
ההזמנות להגיש הצעות נשלחו רק לקבלנים לא-יהודים,
ערבים ,אנגלים וכו' .אחד הקבלנים היהודים שידע על
עבודה זו ,והוא מומחה בעבודות מסוג זה ,הודיע עוד לפני
הכרזת ההתחרות ,כי ברצונו להגיש הצעה .כשנודע לקבלן
שלא הוזמן ,ענה לו סגן המנהל כי ראש עיריית שכם מתנגד
לשיתוף קבלנים יהודים בתחרות זו בכל תנאי שהוא"

(העיתון "דבר" היום לפני  80שנה בדיוק .אז מה נולד קודם –
"הכיבוש" או שנאת היהודים?).

49
ימי מסע

ĕĥĕČ ĞĝĚĘ ĖĤďĐ ĕĜčČ
כרטיסי עבודה רוחנית לימי ספירת העומר | עדנה קדוש
בעבודה אישית ,בהתמדה ואימון יומי,
במשך  49ימים,
ניתנת לך ההזדמנות לשנות לטובה
כל מחסום רוחני.
קחו אתכם בכל יום את כרטיסי המסע
וצאו לדרך חדשה.
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אני ישראלי  -שבוע ישראלי בתקווה וביחד

לקראת יום העצמאות השיקה תנועת "זוכרים" מיזם חדש בשם "אני ישראלי".
מטרת המיזם פשוטה ומקסימה :לעורר גאווה ישראלית ורוח ציונית ,ולחזק את
תחושת ה"יחד" בקרב כלל הציבור על כל גווניו  -מקרית שמונה שבצפון ועד אילת
בדרום ,מבקעת הירדן שבמזרח ועד בת-ים במערב.
מרכזו של המיזם בשבוע פעילות שיחול בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום
העצמאות ,הנושא את הכותרת "אני ישראלי  -שבוע ישראלי בתקווה וביחד".
במסגרתו יחולקו דגלי ישראל ברחבי הארץ ,יופצו עלונים חגיגיים בנקודות
מרכזיות ופעילי שטח יפעילו את העוברים והשבים וייצרו במרכזי הערים וברחבי
הארץ אוירה חגיגית של גאווה ישראלית .במרחב הווירטואלי הושקו אתר אינטרנט
ודף פייסבוק עמוסי פעילות שיגישו את חגיגת הישראליות גם אל מסכי הגולשים
 בארץ ובחו"ל.אנו תנועת "ישראל שלי"  -התנועה הציונית לאומית הגדולה בישראל -המונה מעל
מאה אלף חברים ,חברנו אל אירגון "זוכרים" במטרה לקדם את המיזם הנפלא
הזה .בחזוננו המשותף אנו רואים את שבוע הגאווה הישראלית ממשיך לאורך
השנים ,ואף הולך ומתעצם ותופס מקום מרכזי יותר בקרב החברה הישראלית על
כל חלקיה וגווניה .ויאפשר לעם כולו להצהיר יחד בגאווה  -אני ישראלי!
חפשו את "אני ישראלי" בפייסבוק וקחו חלק בגאווה הישראלית.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

בנימין

שומרון
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חברון

www.myisrael.org.il

גוש עציון

הדמות

הר חברון

זהה את

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

עוד תנופה קטנה יוזמה חדשה של וועד
מתיישבי גוש קטיף בשיתוף מועצה אזורית
חוף אשקלון ומנהלת תנופה ,בשם “לא
משאירים משפחות מאחור” יצאה לדרך
לפני חג הפסח .במסגרת הפרוייקט
משופצים מבני קראווילות של משפחות
מגוש קטיף ומועברים למגרש אשר
בבעלותן  . 1יו”ר ועד מתיישבי גוש קטיף,
אליעזר אורבך ,מסביר כי “הכסף לקרקע
לא הועבר למפונים אלא שולם ישירות על
הקרקעות ,אבל לחלק מהמשפחות לא
נותר כסף לבניית ביתן החדש”.
צור ישועתו בזמן ביקורו של הנשיא אובמה
בישראל התקיים טקס חנוכה לשכונה
חדשה על שמו של יהונתן פולארד “ -צור
יהונתן” – ביישוב כרמי צור שבגוש עציון.
ראש המועצה דוידי פרל  2אמר כי “דווקא
בלב ההתיישבות ,במקום משמעותי זה,
אנו קמים ומדגישים את הבקשה והדרישה
לשחרר את אחינו ולהשיבו הביתה ”.ח”כ
שולי מועלם נשאה דברים בטקס“ :אני עוד
מאמינה וחולמת לראות את יהונתן בריא
ושלם פוסע בשבילי צור יהונתן”.
אקסטרים תנ”כי במסגרת פעילות מועדון
השטח “אקסטרים הרים” המופעל ע”י מוא”ז
מטה בנימין ,הגיעו בחוה”מ פסח עשרות
רוכבי אופנועי שטח  , 3טרקטורונים ורוכבי
אופניים מכל רחבי הארץ ,לטיולים אתגריים

באזור טלמון ונחל דלבים .מלבד קבוצה
ייחודית זו נצפו בבנימין למעלה מ 60-אלף
מטיילים בעשרות אתרי התיירות והטבע.
משה רונצקי מנהל התיירות במועצה
מסכם את מבצע האירוח “הפעילות
התיירותית הרחבה נושאת פירות ורבבות
בוחרים להגיע לטייל ולהנות בנופי התנ”ך
ולחזק את ההתיישבות בבנימין”.
מבטיחים לחזור בחול המועד פסח
האחרון טיילו עשרות אלפי מבקרים באתרי
המורשת השונים בשומרון :בגן הלאומי
שומרון הקדומה  -סבסטיה ,בגן הלאומי הר
גריזים ,בהר עיבל שנפתח לראשונה מזה
 13שנים לתנועת רכבים פרטיים ,בנחלים
הזורמים  4וביקבים השונים בהם התקיימו
חגיגות טעימות יין להורים ולילדים .במקביל
עלו כ 10,000-איש לחומש ,ביניהם שר
החקלאות יאיר שמיר וסגן שר הביטחון דני
דנון שהבטיחו לפעול להעלאתו של היישוב
מחדש לקרקע.
הגוש גדוש את אתרי התיירות השונים
בגוש עציון פקדו בפסח כ 15-אלף
מטיילים מישראל ומחוצה לה  -באמת
הביאר ,בהרודיון ,בחוות ארץ האיילים 5
ועוד .בין המבקרים היו שר החינוך ,הרב שי
פירון ומשפחתו שסיירו באתרים השונים
וסעדו ביער הל”ה עם ראש המועצה דוידי

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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פרל .מנכ״ל עמותת התיירות בגוש עציון,
גד כהנא :״אנו רואים בשר שותף להמשך
עשייה תיירותית חינוכית בגוש עציון״.
והרון בחברון כמו בכל שנה ,עלו רבבות
לחברון בחג הפסח .אולמות מערת
המכפלה ,שנפתחה כולה ליהודים ,היו
מלאים במבקרים ומתפללים מכל רחבי
הארץ ואף מחו”ל .בין שלל הפעילויות
שהתקיימו במקום בלט פסטיבל הזמר
היהודי המסורתי ,בהשתתפות הזמרים
אודי דוידי ,חיים ישראל ,להקת הקינדערלך,
ישי לפידות ,עמירן דביר ועוד .את שורת
האמנים חתם הזמר החסידי הבינלאומי
ליפא שמעלצר.
מחזקים את אש קודש ראשי הישובים
בגוש שילה קיימו השבוע  6ביקור
תמיכה וחיזוק ביישוב אש קודש ,בעקבות
התנכלויות לתושבי היישוב מצד ערביי
הכפר קוצרא הסמוך .בין המשתתפים רב
הישוב שילה הרב אלחנן בן נון ,רב היישוב
שבות רחל הרב בן ציון עמר ,נתן אנגלסמן,
רפי פישר וחברי הועד המקומי גוש שילה.
החברים יצאו בקריאה לתושבי גוש שילה
לבוא ולחזק את הישוב אש קודש ובקריאה
למשטרת ישראל לפעול ביד קשה כנגד
מעשי ההתנכלות.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
תמונות :שחר כהן ,גרשון אלינסון ומרים צחי – מקור ראשון

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

