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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
בתמונה :מטיילים בנחל שילה.
צילום :אודי אביטל
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יש תיירות ביהודה ושומרון | מנכ"ל עמותת התיירות גוש עציון משה ברוס
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן זה עולם ומלואו,
מקום הרבה יותר מורכב מאשר פוליטיקה קטנה.
זהו חבל ארץ המכיל בתוכו התיישבות ,היסטוריה,
מורשת ,ארכאולוגיה ,אוצרות טבע ,תיירות ופסיפס
מרהיב של אנשים מכל גווני הקשת .בדיוק ההפך
ממה שמשתקף אלינו מתוצאות החיפוש בגוגל.
אם תחפשו בגוגל "יהודה ושומרון" התוצאות
הראשונות שיעלו בפניכם יהיו קשורות בנושאים
פוליטיים פנים ישראלים או בינלאומיים ,סכסוכים,
מאבקים ועוד.
אבל המציאות בשטח שונה .הטבע והנוף כאן
מרהיבים ומשתלבים בצורה מושלמת באתרים
ההיסטוריים ובממצאים הארכיאולוגיים ,במגוון
החי והצומח ,בנוף האנושי המיוחד ובסיפורי
התנ"ך שמתעוררים לחיים כאן מול עינינו .וזה
בדיוק האתגר שלנו .לחשוף את עם ישראל לחבל
הארץ המרהיב הזה ,לגרום לאנשים לצאת מעולם
החדשות ,להגיע למקום ,להכיר אותו ,להתחבר
אליו באמת ולחוות אותו כפי שהוא במציאות.
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לפני חמש עשרה שנים ,בגירוש מגוש קטיף
וצפון השומרון עלה לתודעת ההתיישבות
החשיבות שבקשר עם כלל עם ישראל ,וכמה
עבודה יש לעשות בנושא זה .לאחר הגירוש ,יצאו
בגוש עציון במיתוג של "בית ישראלי" – מתוך
הבנה שהתיישבות שייכת לכלל עם ישראל ועם
הבנה גדולה שככל שיותר אנשים יחשפו ויתחברו,
כך הסיכוי שתהיה עקירה נוספת יקטן.
כשמדברים על חשיבות התיירות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן יש שלוש נקודות
משמעותיות שאליהן צריך להתייחס:
" .1שער להתיישבות"
ישנה חשיבות גבוהה לרצון לחשוף את עם
ישראל לראשונה למפעל ההתיישבות .התיירות
מהווה צינור שבאמצעותו גורמים לאנשים

להגיע לראשונה בחייהם (חוץ מהשירות הצבאי,
כמובן) להגיע לאזור ולגלות שמעבר להרי החושך
מחכה להם פנינה מרהיבה ,עם אנשים מיוחדים
ונורמליזציה .לחלק מעם ישראל יש עדיין
"מחסומים" שמונעים ממנו להגיע למקומות מעבר
לקו הירוק ,אך התיירות  -הטבע ,המורשת ,הנופים,
שבילי האופניים ועוד שלל האתרים  -גורמים
לקווים להיטשטש ,ולבסוף למחוק את המחסומים
הרגשיים ולהיחשף באמת למפעל ההתיישבות.
 .2ערש המורשת ההיסטורית של עם ישראל
כשמתייחסים לתיירות ביהודה ושומרון יש
מגוון רחב של אפיקים  -מסלולי טבע ,אטרקציות,
יקבים ,אתרים ארכאולוגיים ,מעיינות ועוד .אך
בראש ובראשונה אנו חייבים להתייחס לאתרי
המורשת ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן הכוללים
מגוון רחב של אתרי היסטוריה ומורשת מהגדולים
והמשמעותיים ביותר בארץ :מערת המכפלה ,גן
לאומי הרודיון ,שילה הקדומה ,דרך האבות ,סוסיא
הקדומה ,סבסטיה ,הר גריזים ,מערות הקומראן
ועוד .אתרים אלה משמעותיים והיסטוריים
ומעצבים את עמנו ומדינתנו .לא לחינם אמר
יגאל אלון "עם שאינו יודע את עברו ,ההווה
שלו דל ועתידו לוט בערפל" .חובה עלינו לפתח,
להנגיש ולספר את מורשת אבותינו וארצנו ולבקר
במקומות המיוחדים שהם חיו ופעלו בהם .חבל
הארץ המדהים הזה שנמצא תחת אחריותנו אינו
שייך רק לנו .אנחנו כאן כדי לפתח אותו ולפתוח
אותו לכל עם ישראל.
כמובן שבנוסף לכל אלה ,יש בכל המרחב
מגוון מרהיב של אתרי טבע ותיירות שהתפתחו
באופן משמעותי בשנים האחרונות וממשיכים
להתפתח ללא הרף בעזרת חברות התיירות של
המועצות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן ,בתי
ספר שדה ,המכינות הקדם צבאיות ובעלי עסקי
תיירות פרטיים :מעיינות צלולים ,מצפורים ,שבילי
הכל בס״ד

זמני כניסת ויציאת

שבת ואתחנן

גולן

19:09
20:16

אופניים ,אטרקציות ואתרי תיירות ,יקבים ,מרכזי
מבקרים ,מסעדות ,צימרים ,טיולי טרקטורונים
ואתרי לינה .כל המקומות האלה מהווים מוקדי
משיכה לתיירים רבים מכל רחבי הארץ והעולם
ומכל גווני האוכלוסייה.
 .3כלכלת תיירות
ברחבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן חיים מאות
אלפי אנשים ,ביניהם יזמים אמיצים שהקימו
ופתחו אתרי תיירות מתוך אמונה שיש להם הרבה
מה להציע לתושבים ולתיירים מהארץ ומחו"ל.
כחלק מחברה בריאה הצורכת תרבות ותיירות
אנחנו צריכים יזמים ככלל ובפרט יזמים בתחום
עסקי התיירות המפתחים את המרחב ועלינו
לתמוך ולקדם את עסקיהם.
אין ספק שהתיירות הינה נדבך משמעותי,
המפתח את מפעל ההתיישבות ומחבר את עם
ישראל למקום .יש לכולנו משימה לאומית לחשוף
את עם ישראל להתיישבות ואין ספק שהתיירות
הינה האמצעי הנכון לדבר.
אנו נמצאים בעיצומו של מגפה כלל עולמית
שפגעה באופן משמעותי באנושות ובכלכלה בלי
לפסוח על אף גוף או גורם .אך עם כל זאת ,ענף
התיירות היה הראשון להיפגע ולצערי האחרון
להתאושש .דווקא עכשיו ,עם פתיחת חופשת
הקיץ ,אני מזמין אתכם להגיע ולטייל באתרי
התיירות בכל מרחב יהודה ,שומרון ובקעת הירדן,
(ממליץ מאוד על גוש עציון!) וליהנות מהמרחבים
הפתוחים ,והכל בהתאם להוראות התו הסגול .יש
כאן מגוון עצום של אתרי טבע ומורשת יחד עם
אטרקציות כיפיות לכל המשפחה שיהפכו את
החופשה שלכם להנאה אחת גדולה.
תזמינו גם את החברים מקרוב ומרחוק! אני
מתחייב לכם שהם יזכרו לעד את החוויה! מניסיון.

ארוע?
מזל טוב! יש לכם
כולם כבר תרמו לנו-למנהג סעודת עניים
תירמו ותזכו וגם תשמחו
בהמלצת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
(כפורסם באתר המאובטח).

חיפה

19:11
20:18

קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל
שע"י תנועת מחשבת הדור
התרומות לעמותה מוכרות למס
02- 6513111

תל אביב

19:17
20:17

ירושלים

19:01
20:15

הנהלה ראשית :אליעזר הלוי  14קרית משה ירושלים
התורמים יקבלו מצוה וגם מגנטים ברכת האורח לחלק בארוע
.וגם רפרודוקציה  -ציור רבי אריה לוין זצ"ל ממילות הספר

בהמלצת הרב אריה שטרן ,הרב דב ליאור והרב חיים דרוקמן

באר שבע

19:03
20:15

אילת

19:03
20:10

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :שי סימינובסקי  -מכון צומת ,טל //0523121097 :עורך משנה :אלנתן זכריה  -מועצת יש״ע
 //עיצוב :סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
 //לפרסום מודעות // 054-9000871 :הפצה :׳מקור ראשון׳ ,יוסי052-8908518 :

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל ,מייסד מכון צומת

מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
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 1שומרים על שטח  .Cלקראת הדיון המיוחד
שהתקיים השבוע בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת
בנוגע לבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי ,C
שלח הבוקר יו"ר מועצת יש"ע דוד אלחייני מכתב דחוף
ליו"ר הוועדה ח"כ צבי האוזר .כידוע ,בשטחי  Cישנה
השתלטות פלסטינית מתמשכת על קרקעות ושטחים
כולל בנייה בלתי חוקית מסיבית .שטחים אלה על פי כל
ההסכמים נמצאים בשליטה אזרחית של מדינת ישראל.
אלחייני כותב כי "בנייה זו היא ביטוי מעשי לתוכנית
מסודרת ומאורגנת ברשות הפלסטינית להשתלטות
על שטחי  Cבמימון בלתי פוסק של האיחוד האירופי
וממשלות זרות נוספות" .מדובר בנושא מוכר וידוע לכולם
ועל כן מציין אלחייני במכתב כי זהו דיון חשוב מאוד,
"ואנו רואים חשיבות בהחלטות המעשיות שיתקבלו".
יו"ר מועצת יש"ע מציע לח"כ האוזר לאפשר סמכויות
פיקוח ואכיפה בשטחים הפתוחים בשטחי  Cלמועצות
האזוריות והמקומיות ביהודה שומרון ובקעת הירדן,
שיעבדו בתיאום עם הרשויות המוסמכות ,ולתקצב אותם
בהתאם" .הרשויות מכירות היטב את השטח והמרחבים,
ונמצאים בכל המרחב במשך כל שעות היממה" נאמר
במכתב" .חשוב יהיה לקדם החלטה על הרחבת סמכויות
הפיקוח והאכיפה על השטחים הפתוחים בשטחי C
למועצות האזוריות והמקומיות שיפעלו בשיתוף פעולה
ותיאום עם הרשויות המוסמכות בעניין ,יחד עם תקצוב
מתאים למועצות לטובת פעולה חשובה זו" .בדרך זו ,אומר
יו"ר מועצת יש"ע ,ניתן יהיה בזמן קצר להתחיל להחזיר
את ההרתעה מול הפלסטינים הבונים ללא היתר ולשמור
על שטחי  Cבידיים של מדינת ישראל.
 2יקיר שילה הקדומה .כנס שילה התשיעי לחקר
התנ"ך והארכאולוגיה נערך השבוע באתר שילה הקדומה
בבנימין .האירוע נערך בנוכחות  20משתתפים אשר הגיעו
למקום ואלפי צופים ברשתות החברתיות ,על פי הנחיות

משרד הבריאות .בשיא האירוע הוענק לרב היישוב שילה
הרב אלחנן בן נון אות יקיר שילה הקדומה על פועלו למען
ההתיישבות בגוש שילה-עלי והמחקר בעיר המשכן.
בין המשתתפים היו ראש מועצת בנימין ישראל גנץ
ששיבח את פעילות האתר בייחוד בימי הקורונה ,ח"כ
ניר ברקת שהציג את משנתו הכלכלית לפיתוח יהודה
ושומרון ,אשת התקשורת סיון רהב מאיר שהעניקה
סקירה על תפילת חנה ועוד .את האירוע הפיקו מועצת
בנימין ועמותת "משכן שילה".
 3קופצים למים .תיירות גוש עציון ממשיכים
להכין את השטח למבקרים הרבים שיגיעו בקרוב ,עם
מיזם ניקיון נוסף ומשמח של מעיין עין דובק  -בשיתוף
פעולה עם פרויקט היל"ה .בריכת דובק היא בריכת אגירה,
שמתמלאת מעודפי מימיו של המעיין עין סג'מה שבימים
האחרונים גם הוא עבר ניקיון ושיפוץ קל .הבריכה נבנתה
לזכרו של דב וינשטוק (ד ָּוּבק) ,אביו של יצחק ,על שמו
נקרא עין סג'מה .גם ראש המועצה האזורית גוש עציון
שלמה נאמן קפץ לראות מקרוב את העבודה היסודית
של תיירות גוש עציון והנוער המקומי ואמר" :אין אווירה
יותר טובה ונעימה מאשר לראות את חבל הארץ ארץ שלנו
נקי ומסודר .זכינו לנוער נפלא שחשובה לו המורשת וארץ
ישראל .אנו מזמינים הציבור בלי לפחד וליהנות מהמים
הצוננים והנוף המדהים של גוש עציון בעין עין דובק ,לפי
הנחיות של המשרד הבריאות".
 4נערכים ללימודים .צוות האולפנה החדשה
בבית אל נפגש השבוע ,בראשותה של הרבנית ליאורה
אדרי ,כדי לגבש ולתכנן את שנת הלימודים תשפ"א -
הראשונה של האולפנה .בכיתה ט' ילמדו בשנת הלימודים
הקרובה  24תלמידות בנות היישוב .עובדי המועצה עמלים
בימים אלו על הכשרת מתחם האולפנה שישרת החל
משנת הלימודים תשפ"ב את כיתות ז'-י"ב .מנהל
מחלקת החינוך בבית אל מנחם לב" :קיימת התרגשות

ושמחה הן בקרב התלמידות והן בקרב הצוות .המייחד
את האולפנה הוא שיתוף הפעולה בין כל גורמי החינוך
שהובילו להקמת האולפנה .רב היישוב אריאל בראלי,
צוות בית הספר לבנות וראש אולפנת רעיה הרב חיים
סולטן שהתגייסו כולם להוביל יחד את פתיחת האולפנה
החדשה .שיתוף פעולה זה הוביל לבחירת צוות חינוכי
מעולה ולאמון מלא של הורי ותלמידות האולפנה" .ראש
מועצת בית אל שי אלון" :הקמת האולפנה החדשה
בבית אל עם צוות ההנהלה וההוראה המעולה זהו אירוע
מרגש .עובדי מחלקת החינוך בראשות מנחם לב עושים
לילות כימים כדי להוציא לפועל את החלום עם פתיחת
שנת הלימודים הקרובה .האולפנה תיתן מענה לצרכים
החינוכיים והלימודיים של בנות היישוב ואני בטוח שהיא
תהפוך במהרה למקור גאווה לכולנו".
 3חיבוק לחיילים תא "אם תרצו" באוניברסיטת
אריאל קיים השבוע פעילות למען חיילי צה"ל המשרתים
באזור אריאל .במסגרת הפעילות אספו חברי התא
ממסעדות באזור דברים עבור החיילים .בין המשתתפות
בתרומה לחיילים :מאפיית שיפון באריאל ,מסעדת
ג'פניקה ,ג'פאן ג'פאן ועוד .בתא "אם תרצו" באוניברסיטה
החליטו לאחרונה להפוך למרכז של תרומה לקהילה מעבר
לפעילות הסטודנטיאלית הרגילה ובשל כך הוא פועל
רבות ברחבי יהודה ושומרון .לדברי ראש תא "אם תרצו"
באוניברסיטת אריאל דידי אביגד" :הפעילות לחיזוק
חיילי צה"ל וכוחות הביטחון חייבת להיות מגדלור ערכי
לחברה הישראלית ומרגש מאוד בעיניי שתושבי האזור,
ובעיקר מסעדנים שעוברים ימים קשים ,לוקחים על
עצמם את ההובלה של הפרויקט הזה .בכל לילה שבו
חבריי הסטודנטים ואני ,פועלים כך למען עם ישראל,
ברור לי לחלוטין שלא אבדה תקוותנו".
קרדיט :תיירות גוש עציון ,צלמירי ,תנועת רגבים

