
1  יש”ע שלנו 

סוגים י לשני  טיפוס  אב  הם  ויהודה  וסף 
בטלה  שהיא  הנהגה  ישנה  הנהגה.  של 
הכלל,  מכח  כוחה  את  ושואבת  לאומה 
היא אינה רוצה ואינה מסוגלת לכוף את דעתה 
סיכון  קיים  מתוכו.  צומחת  אלא  הציבור  על 
על  לפעול  ירצה  שהמנהיג  מכיוון  זו,  בדרך 
פי סקרים המלמדים אותו מה העם רוצה ועל 
ידי כך יזכה לפופולאריות. משה רבנו בנאום 
לכם  “הבו  אומר,  דברים  בספר  שלו  הראשון 
לשבטיכם  וידועים  ונבונים  חכמים  אנשים 
ואשימם בראשכם”. ומבאר המדרש “ואשימם 
אתם  אי  אם  משה,  להם  אמר  אשמה(  )לשון 
למה  בראשכם,  תלויה  אשמה  להם  נשמעים 
עד  לראש  הזנב  שאמר  לנחש,  דומה?  הדבר 
תחלה,  אלך  אני   - תחלה  מתהלך  אתה  מתי 

אמר לו לך. הלך ומצא גומא של מים והשליכו 
לתוכה. מי גרם לו, על שהלך הראש אחר הזנב. 
כך בשעה שהגדולים מהלכים אחר הקטנים הם 

נופלים”.
הנהגה  היא  האומה  בהנהגת  השנייה  הדרך 
העם  את  וכופה  דברה  את  האומרת  תקיפה 
מעלות  בה  יש  זו  דרך  המנהיג.  פי  על  ללכת 
העם  את  לרומם  יכול  המנהיג  וחסרונות. 
יש  מאידך,  גדולים.  להישגים  אותו  ולהוליך 
ושהמנהיג  אותו  שכופים  ירגיש  שהעם  חשש 

משתלט על חייו ומדכא אותם.
יוסף הוא המנהיג התקיף, התובע שישמעו את 
דבריו וילכו על פיהם. הוא חולם שהאלומות, 
לגרום  מנסה  הוא  לו.  משתחווים  האחים, 
שהם  בשעה  בפועל  לו  להשתחוות  לאחיו 
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חג אורים שמח לכל בית ישראל!
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במשך  החנוכה  חג  את  ה'  בעזרת  נחגוג  השבוע 
שמונה ימים של הדלקת נרות, הלל ועל הניסים, וגם 
יש מסר  ולביבות. בסיפור החנוכה  אכילת סופגניות 
חשוב לעתיד של העם, התורה וארץ ישראל, מעבר 
שהספיקה  והמנורה  השמן  פח  על  הידוע  לסיפור 
לשמונה ימים. חנוכה הוא חג המספר באופן יוצא דופן 
את סיפורו של עם קטן שנלחם במשך שנים רבות 
כנגד כל הסיכויים באימפריה היוונית הענקית. סיפור 
שכולו מאבק נחוש על עצמאות מדינית ועל הזכות 

לחיות חיים יהודיים בארץ ישראל ללא חשש ומורא.

של  ההרואיות  התקופות  אחת  את  מסמל  חנוכה 
למרד  יוצא  הקטן  העם  הזמנים.  בכל  ישראל  עם 
באימפריה חזקה ומיומנת ששלטה על שטח רחב 
מאירופה, אסיה ואפריקה, ומשיג לאחר שנים רבות 
של מאבק, קרבות ואבידות, חירות דתית לאומית 
בזכות  החשמונאית.  המדינה  של  הקמתה  עם 
כל  ולמרות  הנכונה  בדרך  הולכים  שאנו  האמונה 
הקשיים עם ישראל מנצח פעמים רבות את הבאים 
טומאה  חול,  מול  קודש  של  במאבק  לכלותו  עליו 

מול טהרה, אור מול חושך. 

לעיתים  שונות,  בדרכים  מופיע  הרוע  היום  גם 
יבשת  חברתית.  או  משפטית  תרבותית,  בכסות 
התרבותיים  תולדותיה  הן  שחלקן  ומדינות  אירופה 
בזכויותיו  לפגוע  מתאמצות  היוונית,  האימפריה  של 
יהודים  לנשל  הרף  ללא  ומנסות  היהודי  העם  של 
זאת  כל  שלנו.  ומהאמונה  מכלכלתם  מאדמתם, 
בשם זכויות האדם והפלורליזם הנאור, כביכול, שהם 

נושאות בגאון. 
כמו אז כך גם היום. אויבים מבית ומחוץ מנסים לפגוע 
בהצהרות  הארץ,  רחבי  בכל  בטרור  ושוב  שוב  בנו 

 בימים ההם בזמן הזה 
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19:00  תפילת ערבית

19:15  הדלקת נר חנוכה 

שבנו  ע"י דורון מזרחי 
נרצח  הי"ד  זיו  החייל 
 443 בתחנת הדלק בכביש 
את  מחסל  שהוא  כדי  תוך 
המחבל ומציל את חבריו.

דברי ברכה

מר עודד פלוס
מנכ"ל המשרד לשירותי דת

הרב הלל הורוביץ 
מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים

מסיבת חנוכה וסעודת מצווה בהשתתפות:

הרב שלמה אבינר שליט"א ראש ישיבת עטרת ירושלים
הרקדה עם הזמר מתי שריקי

הרצאה מרתקת גבורה יהודית "בסמטת הגיבורים"  בחברון                                                                                             

בליווי מצגת  מרהיבה מפי סא"ל )מיל'( אליהו ליבמן,
מקבל צל"ש הרמטכ"ל  על הקרב בסמטה

יום שלישי כו' כסלו )8/12( 
 נר שלישי של חנוכה בשעה 19:00



3  יש”ע שלנו 

הצטרפו ל-200 המשפחות שהקימו קהילה דתית, מגוונת וייחודית,
בישוב חדש ויפהפה, 24 דקות מתל אביב.

03-6500505

נותרו 8 דירות אחרונות
עם נוף לגבעת שמואל  :(

מדורגים
5 חדרים | דירות גן | דופלקס

בית צמוד קרקע
4 חדרים, 121 מ“ר + גינה

החל מ-1,240,000 ₪החל מ-990,000 ₪

בחרמות  והגולן,  מיו"ש  מוצרים  בסימון  מדיניות, 
לנו  נדמה  לפעמים  אנטי-ישראליות.  ובהחלטות 
על  שמכים  כאלו  יש  ואף  חדשים,  הם  שהאיומים 
לא  בהתנהלות  אותנו  ומאשימים  עצמם  של  החזה 
נכונה. מבט רחב יותר מראה שאין חדש תחת השמש 

וההיסטוריה חוזרת על עצמה. 
חג החנוכה מסמל את הניסיונות לפגוע בעם היהודי 
לאורך כל הדורות, עם קטן ומאמין שמותקף בכל עת 
פיזית ורעיונית, אך גם את עמידתנו בפרץ בנחישות 
ובהצלחה. סיפור החנוכה מראה לכולם כי כבר דורות 

שמנסים  רבים  עמים  בפני  עומדים  אנו  ספור  אין 
בדרכים שונות ומשונות לפגוע בזכויותינו הבסיסיות 
הדת  מצוות  כל  את  לקיים  יהודית,  במדינה  לחיות 

ולשמור על אופיינו היהודי. 
לאורך הדורות הוכחנו עמידה זקופה ואיתנה, אמונה 
ללא  שלנו  האמת  בדרך  הליכה  דרכנו,  בצדקת 
חששות ופחדים, חינוך לחיבור לארץ, לקשר המיוחד 
של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל ללא משוא 
לראשינו  מעל  החנוכה  נר  את  לשאת  עלינו  פנים. 
ולומר למדינות אירופה – אתן לא הראשונות שמנסות 

אתן  אם  ארצו.  על  ישראל  עם  של  בזכותו  לפגוע 
מזמינים  אנחנו  יותר,  טוב  לעתיד  יחד  לפעול  רוצות 
אתכן להיות שותפות, ואם לא, נעבור גם אתכן בזכות 

האמונה שלנו בשייכותנו לארץ ישראל.
בימים אלו חשוב לחזור שוב ושוב על דבריו של שמעון 
החשמונאי: "לא ארץ נכריה לקחנו, ולא ברכוש זרים 
מן  נכבשה בעת  נחלת אבותינו אשר  כי אם  ָמָׁשְלנּו, 
ידינו השיבונו  היה לאל  וכאשר  העתים בלא משפט, 

אותה לנו".
חג חנוכה שמח!
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mitnachlot.co.il תמר אסרף  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

גשום  קר,  סגרירי,  כשמסביב  הזה,  החורף  בתוך 
וחשוך, יש לנו שמונה ימים של אור שהולך ומתעצם, 
את  איתו  להאיר  ומצליח  החוצה,  מבפנים  הבוקע 
כל המציאות. זה אור קטן שמניס את החושך, נותן 
אותנו  ומפתיע  הדרך  את  מסמן  וכוחות,  תקווה 
של  זמן  הוא  חנוכה  בעוצמתו.  מחדש  פעם  בכל 
ניסים וגבורות, והם כנראה לא סתם הולכים ביחד. 
הגבורה שאנו מגלים כאן בעולם הזה משנה אותנו, 
וממילא משנה מציאות. ישנה גבורתם של הלוחמים 
והצליחו,  רבים  מול  מעטים  שלחמו  האמיצים 
וישנה גם גבורתם של האנשים הפשוטים, הגבורה 
היומיומית שלעיתים, נדמה לי, קשה הרבה יותר מזו 

המתגלה בשדה הקרב.
פרשיית ינון מגל ורחלי רוטנר על רקע ימי החנוכה, 
הזה  והזמן  ההם  הימים  כמה  עד  להבין  לי  גרמה 
הגבורה  מידת  כאשר  חזק,  כך  כל  מחוברים 
נלחמים  אנו  שבו  המערכה  ושדה  בהם,  הנדרשת 

פילים  היום  לנו  אין  אמנם  השתנו.  ולא  כמעט   -
חיה   - בה  שנאבקנו  תרבות  אותה  אבל  וחרבות, 
קיימת, ומשפיעה עלינו גם היום. שתי תפיסות עולם 
קדושת  מול  אל  החומר  קדושת  בזו,  זו  אז  נאבקו 
החיים. החופש המתירני שמאפשר לתשוקות הגוף 
לעשות ככל העולה על רוחן, והעיקר שתאוות החיים 
תתגלה במלא עוצמתה כדי להביא ליצירה אנושית; 
אל מול ההגבלה, הטהרה, הצניעות, וההבנה שהגוף 
איננו המטרה, הוא רק כלי לביטוי של משהו עמוק 
הרבה יותר. ולכן, יש לדאוג שתחול בו קדושה, בכל 
כדי  מחשבה,  ובכל  מעשה  ובכל  היום,  מרגעי  רגע 

לאפשר את אותה יצירה אנושית רוחנית אדירה. 
לפני הרבה שנים למדתי באקדמיה לאומנות. הגעתי 

בחשבון  לקחתי  לא  ליצור.  אדיר  רצון  מתוך  לשם 
ששנתיים של לימוד תורה במדרשת הרובע יהפכו 
את המשימה הזו לכל כך קשה. הרגשתי חסומה, 
משהו בי לא הצליח ליצור שם. המרצים המוכשרים 
שלימדו אותי שם ניסו לעזור: “את חייבת להשתחרר, 
תוציאי החוצה את כל האגרסיות, הפחדים, היצרים. 
י.צ.ר  חופש”.  שלך  הייצרית  הפנימית  לעוצמה  תני 
לא  תתפרעי.  קדימה,  אז  היצירה,  מהות  הרי  הוא 
הפסקתי לחשוב שם על האיש המיוחד הזה שעל 
שמו קרוי המקום, בצלאל. הוא, גדול היוצרים, הרי 
היה בדיוק הפוך ממה שהם הסבירו. מרוקן מאגו, 
כולו טהרה וקדושה, הצליח להפוך לצינור נקי, כזה 
שיכול להכיל את כוחות היצירה של הבורא ולהביא 
היה  האל  בצל,  שם  הרגשתי  לארץ.  לכאן,  אותם 
לי חסר. ימי בצלאל הבהירו לי שמאבק התרבויות 
הולכים  אנחנו  בה  בחיים  נקודה  בכל  אותנו  פוגש 
שמייצרות  אלו  החומר,  תרבות  עוצמות  אחרי  שבי 
בדיוק  עושות  בעצם  הן  אבל  חופש  של  תחושה 
כך  כל  ובאמת  אדירה  היא  החיים  תאוות  ההפך. 
יסתכל  שלא  זה  הזה,  הגיבור  גיבור.  להיות  קשה 
יד  ישלח  שלא  זה  מאוד,  מושך  העיניים  כשמראה 
למרות שהיא ממש משתוקקת, זה שלא ייקח יותר 
ממה שמגיע לו למרות שהוא ממש רוצה, זה שלא 
יכעס למרות שממש מעצבנים אותו, זה שלא ידבר 
שכולם  מה  זה  שמסביב  למרות  מסוימת  בשפה 
עושים, זה שאולי יוותר על מקום עבודתו כי הפיתוי 
שם כל כך אדיר והוא יודע שלא יעמוד בו, ועוד ועוד. 
הגיבור הזה שיודע שזירת המאבק איננה רק בשדה 

יומיומית, היא אצלו בלב, בראש, בפה,  הקרב, היא 
בעבודה ובבית, והוא נאבק ומצליח. הוא האור הקטן 
שהולך ומתעצם ומאיר את החושך. הוא יכול להיות 
רבים,  נגד  מעטים  לפעמים  כשהוא  גם  איתן  אור 

ונדרשת ממנו הקרבה לא קטנה.
וקמה  נופלת  אני  גדולה,  גיבורה  כזו  שאני  לא  זה 
נופלת זה  בדיוק כמו כולם, אבל ברור לי שכשאני 
במקומות  התגברתי,  לא  שבהם  במקומות  קורה 
חולשה  לאיזו  להתמכר  או  לדמיין  לעצמי  שנתתי 
בפנינו  הנחשפת  המציאות  מול  אל  אשליה.  או 
מאוד  ובהרבה  האומה  בגב  או  וואלה  במערכת 
לרגע  שנראה  מטעה,  זוהר  קיים  אחרים,  מקומות 
מאוד  הוא  מפתה,  הוא  מושך,  הוא  גדול.  אור  כמו 
עוצמתי, אבל הוא שיקרי. הוא לא באמת מאיר את 
אנחנו  בנו  שולטים  והחומריות  כשהיצריות  העולם. 
אותם  בדיוק להפך. ככל שנגביל  זה  לא חופשיים. 
ונשים אותם בדיוק במקום ובמינון, נאפשר למשהו 
שהוא הרבה יותר גדול לבוא לידי ביטוי: לעולם הרוח 
שלנו, שרק בו קיים המרחב האמיתי ועוצמת היצירה 

בו היא אינסופית. 
הנפילה זמינה בכל רגע, ואני מרגישה שבכל פעם 
שאנחנו לא נופלים - זה סוג של נס. ואולי הנס הגדול 
של חנוכה הוא זה שבאמת הצלחנו להתגבר על כל 
בשביל  לנו.  הציעה  יוון  שתרבות  והעוצמה  השפע 
ניצחון שכזה היינו צריכים אז, וגם היום, הרבה מאוד 
גדול  בין הרוח לחומר  גיבורים, שמבינים שהחיבור 
להתגבר  מוכנים  והם  לבדו,  מהחומר  יותר  הרבה 

שוב ושוב ולהאיר את המציאות באור אמיתי ואיתן.

על הניסים והגבורות ישנה גבורתם של 
הלוחמים האמיצים 
שלחמו מעטים מול 
רבים והצליחו, וישנה 
גם גבורתם של 
האנשים הפשוטים, 
הגבורה היומיומית 
שלעיתים, נדמה לי, 
קשה הרבה יותר מזו 
המתגלה בשדה הקרב

פסטיבל המכבים
במקומות שבהם התרחשו

סיפורי החנוכה בחבל בנימין ובחבל מודיעין

מרכז5021*
מידע ארצי

לפרטים חפשו:
פסטיבל המכבים
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בחנוכה הזה...
אתם מוזמנים לחגוג עם כל המשפחה בחגיגה של אור

יום ראשון
 נר ראשון 

בישוב מגדלים 
17:30  התכנסות במועדון

18:00  הדלקת נרות וחלוקת  
           סופגניות

18:30  מופע אש מהפנט 
  POI-LED עם         

יום רביעי
 נר רביעי 

עשהאל
16:00 הדלקת נרות

ופעילות לילדים

מצפה יאיר
 16:00

תאטרון אילושקה 
לילדים

20:00 הדלקת נרות
ומופע של ביני לנדאו

מצפה דני
 10:00-13:00

פעילות לכל המשפחה 
ומופע מוזיקלי עם "בית 

הבמבוק"

יום שני
 נר שני 

פני קדם
17:30 הדלקת נרות

18:00 מופע "N אפס" – 
          פעילות לחשיבה 

          יצירתית חוויתית עם 
          ניר שני

יום חמישי
 נר חמישי 

איבי הנחל
17:00   הדלקת נרות בביכנ"ס, 

            סיפוטרון 
          פיט-פט-טו  

            הכנת נרות והרבה כיף

יום שישי
 נר שישי 

חוות ישוב הדעת
 11:00-13:00

      מופע של שירה, 
      תפילה והודיה עם להקת                         
      "הקוואליה" של ירון  

      פאר במערה בישוב

נופי נחמיה
16:30  הדלקת נרות, מופע 
           קסמים ובלונים עם 
         עלם חן הקוסם

יום ראשון
נר שמיני

יום שלישי
נר שלישי

עשהאל
19:00  הדלקת נרות

           ריקודים, שירים, 
         סופגניות והפתעות

מוסיפים אור
בישובי אמנה הצעירים

ביהודה ושומרון

המשך דבר תורה מעמוד השער

באים למצרים. האחים מתמרמרים ואומרים לו 
“המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו..”. 
דיקטטור,  של  ברשעות  נגוע  אינו  שיוסף  ודאי 
יוסף  הצדיק תובע קודם כל מעצמו. הוא הולך 
ועם  ואינו מתפשר עם המציאות  על פי האמת 
חולשות, ומתוך כך תובע מאחרים ללכת בדרכו.
מפני  לו  אומרים  “רשע  למדנו:  יומא  במסכת 
הייתי  נאה  אומר  אם  בתורה?  עסקת  לא  מה 
וטרוד ביצריי אומרים לו כלום נאה היית יותר 
מיוסף?!”, יוסף עומד בפני נסיונות רבים וקשים 
דעתו  על  העומד  ענק  מגדלור  הוא  בגבורה. 
גם  מובלט  יוסף  של  ייחודו  למרחקים.  ומאיר 
בלשון המקרא. במאבק שבין יוסף לאחיו מופיע 
השבטים  שאר  ואילו  רבות,  פעמים  יוסף  השם 
מופיעים כקבוצה אחת בלא ייחוד אישי. לא זו 

בלבד, אלא שבכל המקומות בהם מופיע הביטוי 
“אחים” הוא בהתייחסות ליוסף, דהיינו אחיו או 
אחיך. המרכז הוא יוסף והאחרים סובבים אותו.

יהודה  יהודה.  של  דרכו  היא  השנייה  הדרך 
מביע את ההנהגה הצומחת מתוך העם וקשובה 
“ויהי בעת  יוסף כתוב  לכוחותיו. לאחר מכירת 
רש”י  מבאר  אחיו”,  מאת  יהודה  וירד  ההיא 
אמרו,  מגדולתו.  יהודה  את  האחים  שהורידו 
“אתה אמרת למכרו, אילו אמרת להשיבו היינו 
שומעים לך”. ברגע שהאחים אינם מקבלים את 
הנהגתו הוא יורד. התורה לא מספרת מתי יהודה 
חזר, אך אנו פוגשים אותו עם האחים היורדים 
לשבור אוכל במצרים. מנהיגותו צומחת מאליה. 
ראובן מנסה לשכנע את יעקב לשלוח את בנימין 
ולא מצליח. רק יהודה מצליח בקבלת אחריות 

על עצמו. בהמשך “ויגש אליו יהודה”, המציאות 
המנהיג  והוא  מנהיג,  להיות  אותו  מכריחה 

הטבעי המשפיע והקובע.  
ישנם מצבים המצריכים הנהגה יוספית, אך ברוב 
המקרים ההנהגה האידיאלית היא בדרך יהודה. 
האתגרים  מול  במצרים  לחיות  צורך  כשיש 
חזק  מנהיג  צריך  העולם,  אומות  של  הקשים 
ומורם מעם כיוסף הצדיק. כך גם הנהגת שאול 
)מזרע רחל( המקים בתקופה קצרה הנהגה של 
מלכות  היא  הקבועה  המלכות  אמנם  מלכות 
יהיה  שהמנהיג  אופן  בשום  אסור  אך  יהודה, 
המדינה”  “תורת  בבירור  עוסקים  אנו  מונהג. 
ובדרכי ההנהגה, אין ספק שיוסף ויהודה צריכים 

ללמדנו את הדרך הנכונה שבה נלך.

מלכות יוסף ומלכות יהודה
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הוא   1934 יליד  קדומים,  תושב  סלונים,  צבי 
סלונים  משפחת  של  צאצא  בארץ,  שביעי  דור 
של  שביעי  בדור  ישיר  וצאצא  מחברון  הידועה 
חב"ד.  תנועת  מייסד  התניא,  בעל  הזקן"  "הרב 
התמנה  ובהמשך  בנח"ל  שירת  בבחרותו 
במשרד  עבריין  לנוער  הראשון  המעקב  לקצין 
את  זה  אחר  בזה  ניהל  שנה   15 במשך  הסעד. 
הסעד  משרד  של  הייחודיים  המוסדות  שני 
לעבריינים - 'צופיה' לנשים ו'מצפה ים' לגברים. 
שהיה  אמונים'  'גוש  את  לנהל  נקרא  ב-1976 
וכמזכיר  כדובר  שימש  דרכו.  בתחילת  אז 
בהקמתם  מרכזי  חלק  ולקח  הראשון  הכללי 
של היישובים שהוקמו ב1977 עם עליית בגין 

לשלטון.  
 15-20 בערך  שם  היו  ההר,  על  פינה  הייתה  "זו 
רצים  שהיו  השומרים  את  זוכר  אני  משפחות. 
כי היו שמועות  ושולחים אנשים הביתה  לעברנו 
עם  לעברנו  שמתקרבים  סוסים  על  ערבים  על 
על  שמדובר  לחשוב  היה  ניתן  לכאורה,  רובים". 
לא  על  נכתב  התיאור  אותו  אך  בשומרון  גבעה 
צבי  גדל  ים  בבת  ים.  בת  העיר  מאשר  אחרת 
סלונים )83( ושם גם פגש את אשתו רחל. הוריו 
של סלונים היו אז לוחמים באצ"ל והחליטו שצריך 
היהודיות  הנקודות  את  שיחבר  ישוב  להקים 
בארץ על מנת שלא יהיה שטח ריק כל כך גדול 

ללא יהודים, וכך עלו להקים את בת ים. 
לימים, אותה תחושה פיעמה גם אצל צבי שיחד 
עם משפחתו החליט לעלות ולהקים את היישוב 
לאורך  אותו  שליוותה  ז"ל  רחל  רעייתו  קדומים. 
כל הדרך נפטרה לפני שלושה חודשים ונקברה 

בקדומים. 
איך בעצם הגעת לראשונה לגוש אמונים?

"באותה התקופה הייתי מנהל המוסד לעברייניות 
ויום אחד הגיעה אליי משלחת של הרב  'צופיה' 
לי  קראו  הם  לוין.  ויעקב  לווינגר  הרב  פורת,  חנן 
בבני  אחד  שיש  ידעו  הם  כי  הכיפה"  עם  "ההוא 
ברק שהוא דתי וניהל מוסדות וכך הם הגיעו אליי. 
הם לא הכירו אותי באופן אישי בכלל, לא הייתי 
אמרו  והם  עבריינים.  מוסד  מנהל  הייתי  בציבור, 
בוא איתנו, אנחנו רוצים שתעזור לארגן אותנו, כי 
אין פה אף אחד שמבין בארגון. אנחנו לא רוצים 
נהייתי  וככה  שתנהל,  רוצים  אנחנו   - שתתיישב 

המזכיר של גוש אמונים".
מאוד  תפקיד  עם  מנהל  אתה  תקופה  באותה 
הכל  על  מוותר  שאתה  קורה  איך  משמעותי, 

ועובר למקום שמתחיל ממש מאפס?
ידעתי שאשאר שם,  ולא  "בהתחלה לא חשבתי 

שאגיע  קבענו  בהתחלה  המשלחת  כשהגיעה 
שלא  שנה  של  אישור  קיבלתי  ובאמת  לשנה, 
אעבוד וככה התחלתי. ברגע שזה התחיל לא היה 
שום רצון להפסיק. זה משהו שפשוט היה ברור 

שצריך היה לעשות".
מה היה הצעד הראשון?

בירושלים  למשרד  ללכת  היה  הראשון  "הצעד 
גוש  של  והדובר  המנכ"ל  המזכיר,  הייתי   -
האחרים  החבר'ה  ישיבות,  המון  לנו  היו  אמונים. 
הייתי  לא  ואני  ולדבר  המון  לשבת  יכולים  היו 
ישיבה,  אנשי  היו  הם  הרבה.  כך  כל  לשבת  בנוי 
העניין  אחרי  טירוף  היה  ביותר.  רציניים  חבר'ה 
אדמה  ישראל,  ארץ  על  דיברו  ההתיישבות.  של 
מהמשולש  הפחד  את  ולהפסיק  אותה  ולכבוש 
את  התחלנו  משם  הקטן.  ומהמשולש  הגדול 
התהליך. התחלתי להוציא את דבר יש"ע בעולם. 
העבודה  במסגרת  לשליחות  יצאתי  בזמנו 
בתי  מיני  כל  לראות  צריך  והייתי  בקרימינולוגיה 
הרצאות  ועשיתי  הלכתי  ובמקביל  בעולם  סוהר 
אני  בנוסף,  ההתיישבות.  זה  מה   - יש"ע  על 
הרגשתי שאני מוביל יעד שצריך, התחלתי בשנה 

ועד היום אני בעניינים".
איך נקשרתם  אחד עם השני בתור קבוצה?

"כולנו היינו חדשים גם לעצמנו, הרבה מהקבוצה 
כזה  בתהליך  באמת  במרכז.  שלמדו  כאלו  היו 
את  העשייה,  של  החשיבות  את  הבנו  פתאום 
חשוב  כמה  ועד  ישראל  ארץ  של  החשיבות 
וללכת  בחוץ  שקורה  ממה  לפחד  להפסיק 
לעשות מעשה. אנחנו היינו עם נחישות מסוימת, 
אף אחד שלא היה בתוך הקבוצה לא יכול להבין 

את זה".
היה לך בשלב כלשהוא מקום של ספק? 

הולך  הזה  שהמפעל  ברור  לי  היה  לשנייה.  לא 

שהגעתי  זה  עם  בעיה  לי  הייתה  להצליח. 
לי  היה  ציבורי,  תפקיד  של  אחריות  עם  ממקום 
עושה  אני  מחד,  העצמי.  הקונפליקט  עם  קשה 
אני  - אבל מאידך,  רוצה  לא  שהממשלה  משהו 
המוסדות  שני  את  ניהלתי  ציוני.  מעשה  עושה 
קרוב  קשר  לי  היה  הסעד,  משרד  של  הגדולים 
הייתי מרכז  להיזהר.  צריך  והייתי  עם הממשלה 
זכרו  העיתונאים  רעב,  שביתות  ועושה  הפגנות 
מאיפה אני בא אבל לא נתתי להם את המקום 

הזה. לא פחדתי, אבל היה את הקונפליקט".
כיום  ישראל  מדינת  שונה?  המאבק  היום 
אז  עשה  אמונים  שגוש  מה  את  מאפשרת 

באותם ימים?
גם אז ממש לא אהבו את זה שיש כאן יישובים, 
עצמו.  בפני  מדבר  זה  עובדות  כשקובעים  אבל 
אף אחד לא בא ונתן לנו את מה שרצינו אבל לנו 
ומי שלא  הייתה את הנחישות לעמוד מול כולם 
היה חלק מזה לא יבין את זה. בימים אלו אנשים 
שואלים אותי מה קורה איתנו פה בשומרון, עדיין 
הגבעות  על  שם  אי  נמצאים  שאנחנו  חושבים 
הרחוקות אבל בינתיים אני חי פה בקדומים חיים 

מצוינים".
וצעדות  מחאות  של  ממהלך  עברתם  איך 

להקמת הישוב קדומים? 
שר  נתן  בסבסטיה  שערכנו  ההפגנות  "אחרי 
הביטחון דאז, שמעון פרס, אישור לשבע עשרה 
ביניהן אנחנו, להתיישב במרחק קצר  משפחות, 
הועברנו  עתיקות.  אתר  של  באזור  מסבסטיה 
עשר  שנים  שם  היו  לקדום,  סמוך  לגבעה 
מאוחר  הגיעו  האשקוביות  צפופים,  קרוואנים 
וכך  ההר  על  פה  להיות  התחלנו  בינתיים.  יותר 
והבאתי. הראשונים  הסתכלתי לראות מה צריך 
עסקתי  חדש,  מקום  בכל  כמו  מעורבים  היו 

מדור
המייסדים

ראיון עם צבי סלונים

// חן גלעד

לקראת שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני, אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות 
עם הדמויות שהובילו את ההתיישבות בשנותיה הראשונות. במהלך השנה הקרובה נפגוש ונראיין אנשים 

שונים, נכיר אותם ואת המהלכים שהביאו את ההתיישבות לימים אלו. 
 yesha.shelano@gmail.com : פניות למדור ניתן לשלוח למייל

 שבת שלום! 

מתוך חוברת שהוציאו חברים לכבודו של צבי
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הציבורית, הבאה  קירוב התחבורה  בעבודה של 
של בנקים איך להקים את המועצות. עשיתי מה 

שהיה צריך לעשות ולא תמיד שאלתי. 
לאחר שהיישוב הוקם במה עסקת? 

הבאתי לכאן פרויקטים, דוגמת בית ספר לבנות 
יהיה עם הבנות  ידע מה  אתיופיות. אף אחד לא 
והבנה שצריך  גדולה לעדה  ומתוך אהבה  האלו 
להכניס אותן עברו פה 600 בנות, לא ביום אחד 
אבל בתהליך. לאחר מכן הקמנו פה מתנ"ס שהיו 
הדברים  רוב  מברה"מ.  עולים  של  קבוצות  בו 
היישוב  כיום  אישית.  ממוטיבציה  היו  שעשיתי 
קדומים  הקרוב  ובחנוכה  נפש  כ-6000  מונה 
הקים  בנוסף  ליישוב".  שנה   40 לחגוג  הולכת 
לארכיאולוגיה,  קדם  מוזיאון  את  ביישוב  סלונים 
"עברו פה 200,000 איש. ועכשיו החלטנו להעביר 

את המוזיאון לאוניברסיטת אריאל". 
את אוניברסיטת אריאל כולנו מכירים, מה שרוב 
שהאוניברסיטה  הוא  יודעים  אינם  האנשים 
צבי  של  בביתם  בקדומים  עוד  לפעול  החלה 

ורחל סלונים.
הוקמה  בה  התקופה  מאותה  זוכר  אתה  מה 

המכללה שכיום היא אוניברסיטה? 
"ישבנו במטבח של הבית, התחילו ללמוד איתנו 
היינו שנים  ימים כבר  ותוך כמה  חמישה חברים 
ללמד.  שיסכים  מורה  וחיפשנו  חברים  עשר 
התחלה קטנה מאוד אבל נחושה. המנהלת של 
בית הספר נתנה לנו כיתות במתחם ובסופו של 
המקום  ופתאום  איש  מ-300  ליותר  הגענו  דבר 

נהיה קטן מידי".
מה למדו אז ? 

לא  אני  ציונות,  באוניברסיטה  למדו  "בהתחלה 
למה  היום  שלומדים  מה  בין  קשר  שיש  חושב 
שהיא  אוניברסיטה  הייתה  לא  אז  עד  אז.  שהיה 
להקים  הרעיון  היה  וזה  לאומית  ציונית  ממש 

אוניברסיטה שתפעל בשומרון".

לאן חשבתם שהמכללה הקטנה הזאת שקמה 
תגיע  שהיא  האמנתם  תגיע?  ביתכם  בסלון 

לאוניברסיטה? 
"מי חשב שזה יגיע לממדים שזה ככה היום, היום 
איפה  לזהות  אפשר  אי  וכבר  לאריאל  מגיעים 
התחיל  זה  גדל.  שהמקום  מרוב  דבר  כל  נמצא 
כמכללת יו"ש וזה היה דבר קטן וצנוע. לפני שבוע 
התקשר אליי חבר והוא מצטט בפניי את הפסוק 
מגיע  וראשו  ארצה,  מוצב  סולם  והנה  "ויחלום, 
השמימה", ואז אותו חבר אומר לי - אתה חולם 
כל החיים אבל מעמיד כל הזמן דברים ביסוד, וזה 
מחזיק עד השמיים. אני יהודי פשוט וכשאני רואה 

דבר שצריך לעשות אני עושה".
אבל את עתיד ההתיישבות ראיתם קצת אחרת.  
"היה לנו ברור שנעשה את זה ושהחבורה נחושה 
וכל מה שנרצה להקים - יקום. הייתה לנו אמונה 
נגד  שהממשלה  ברור  לנו  היה  במקביל,  גדולה. 
בשטח,  עובדות  הצבנו  נחושים.  היינו  ואנחנו 
להגדיל  כדי  קרקעות'  לניהול  'הקרן  את  ייסדתי 
את  הקמתי  ובנוסף,  שברשותנו,  האדמות  את 
ושומרון  יהודה  על  ההסברה  של  המדרשה 
אצל  המון  הסתובבנו  ואני  רחל  זו  ובמסגרת 

קהילות בעולם לספר את סיפור ההתיישבות".
מגשימה  אכן  שההתיישבות  חושב  אתה  האם 
אותה? דמיינתם  שאתם  כפי  עצמה   את 

"קודם כל היישובים חזקים, יש אנשים שגרים פה 
ואין ירידות מהישובים. העם שיושב פה הוא חזק 
מאוד, מפה באנו לעזור לגוש קטיף ולימית ואלו 
והמובילים  הנחושים  את  פה  יש  ענקים,  דברים 
אפילו  לפה  שהגיעו  כאלה  וגם  פה  שנמצאים 
במקרה. יש מידי פעם אנשים שעוזבים אבל אין 
שבונים  הוא  והעיקר  ולבוא.  לצאת  של  גל  פה 

ומפתחים את ההתיישבות" .
היום  הצעירים  של  התפקיד  לדעתך  מהו 

בהתיישבות?
הם  מסוים,  תפקיד  להם  שיש  חושב  לא  "אני 

העומק   - ממשיכים  להיות  שצריכים  אלו 
הפילוסופיה  את  יבינו  שהם  הוא  המילה  של 
החשיבות  את  הזה,  המקום  כל  של  והמחשבות 
אני  פה.  שנעשה  הזה  הגדול  המפעל  כל  של 
פה  ויש  בקדומים  מהנוער  חלק  עם  פה  מדבר 
העניין.   וזה  המקום  את  חיים  שבאמת   ילדים 
זו  פה  נשארים  שהם  זה  עצם  דבר  של  בסופו 
יישובים.  כיום תעשיה של הקמת  אין  המשכיות, 
זה  עצם   - הכרה  בתת  אבל  פעם.  כמו  לא  זה 
זה  שקיים  מה  את  ומחזקים  פה  נשארים  שהם 

תפקיד מספק וחשוב".
חיים שהתחיל  צבי מסכם את הראיון בפרוייקט 
לפני שנים רבות, ובימים אלו הוא עומל להסדירו 

-  מכון לתיעוד ההתיישבות. 
לתיעוד  מכון  על  עובד  אני  אלו  "בימים 
ההתיישבות. אני מכין את זה מחומרים שיש לי, 
הכל מסודר ומאורגן ורק מחכים להיכנס. לצערי, 
ישנם עיכובים בגלל כל מיני סיבות. אבל כאשר 
על  ספר  לכתוב  שירצה  מי  כל  יפעל  המקום 
יש לנו ארכיונים מכל  יעבור אצלנו,  ההתיישבות 

שנות ההתיישבות וזה יהיה מפעל גדול". 

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 

nadav@myesha.org.il 052-5665052 עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: בית אורות, מרכז סיור ולימוד שומרון, דוברות הר חברון, מירי צחי, יורם שורק, 
תיירות בנימין ומודיעין הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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13
תקוע

הר הבית:
מקום המקדש. יהודה 

המכבי מטהר את המקדש 
ומחדש את עבודת המקדש. 

חג החנוכה. שמעון מכריז 
על הקמת מדינה יהודית 

עצמאית בשנת 142 לפנה"ס.
5

13

תקוע: 
לאחר מות יהודה - יונתן מפקד המרד, 
מנהל קרבות במשך שנתיים במדבר 

תקוע עם בקכידס, הצבא היווני מותש 
ועוזב את הארץ.
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הר הבית:
מקום המקדש. יהודה 

המכבי מטהר את המקדש 
ומחדש את עבודת המקדש. 

חג החנוכה. שמעון מכריז 
על הקמת מדינה יהודית 

עצמאית בשנת 142 לפנה"ס.

יפו
12

12

יפו: 
שמעון כובש את יפו והופך 

אותה לנמל הראשי של מדינת 
החשמונאים.
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חנוכת המקדש על ידי החשמונאים
פרק מתוך: ‘מגילת חנוכה’ בעריכת דר’ חגי בן ארצי, בהוצאת ספריית בית אל.

פרק ה’ א ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ִליִסיַאס ֶאת ְּדַבר ַמַּפְלָּתם ֶׁשל ְׁשֹלֶׁשת ַמְצִּביָאיו – ּגֹוְרִגיַאס, ִניָקנֹור ְוַתְלַמי – ָחָרה ַאּפֹו:  ב הּוא ֵהֵחל 
ְלֵהָעֵרְך ְלַמָּסע נֹוָסף ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ִמּתֹוְך ַהְחָלָטה ְנחּוָׁשה ִלְׁשּבֹר ַהַּפַעם ְּבאֶֹפן סֹוִפי ֶאת ַמְרָּדנּוָתם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים: ג הּוא ָאַסף 

ִׁשִּׁשים ֶאֶלף ַחָּיִלים ַוֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ָּפָרִׁשים ֻמְבָחִרים, ְוָיָצא ְלִהָּלֵחם ִּביהּוָדה: ד ַהַּפַעם ֶהְחִליט ִליִסיַאס ִלְתקֹף ֶאת ְיהּוָדה ִמָּדרֹום, 
ְוֹלא ִמָּצפֹון ְּכַאּפֹולֹוְניֹוס ְוַאף ֹלא ִמַּמֲעָרב ְּכֵסרֹון ּוְכגֹוְרִגיַאס: ה הּוא ָעָלה ִעם ְצָבאֹו ֶּדֶרך ָלִכיׁש ֶאל ָהֵרי ֶחְברֹון ְוָׁשם ָחָנה ְּבֵבית–

צּור ֲאֶׁשר ִמָּדרֹום ְלֵבית–ֶלֶחם: ו ְיהּוָדה ַהַּמָּקִבי ֹלא ִהְתַמְהֵמַּה ְוָיָצא ִלְקָראתֹו ִעם ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַחָּיִלים: ז ַּכֲאֶׁשר ָראּו ֲאָנָׁשיו 
ֶׁשל ְיהּוָדה ֶאת ַהַּמֲחֶנה ֶהָעצּום ֶׁשל ִליִסיַאס, ָּפֲחדּו ְוָרפּו ְיֵדיֶהם: ח ְיהּוָדה ָאַסף אֹוָתם ְוִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִאָּתם ֵלאֹלִֹקים, ְּבַהְזִּכירֹו ֶאת 

ִנְצחֹונֹו ֶׁשל ָּדִוד ַעל ָּגְלָית ּוְצָבא ַהְּפִלְׁשִּתים, ְוֶאת ִנְצחֹונֹו ֶׁשל יֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ַעל ַהַּמֲחֶנה ֶׁשל אֹוְיֵבי ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְכָמׂש: ט ִמּתוְך 
ִּבָּטחֹון ְּבצּור ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵאין ְלָפָניו ַמֲעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו ִּבְמַעט, ִהְׂשָּתֲערּו ְיהּוָדה ַוֲאָנָׁשיו ַעל ַהְּיָוִנים ְוִהּכּו ָּבֶהם ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים 

ִאיׁש: י ַמַּפְלּתֹו ַּבְּקָרב ֶהֱעִכיָרה ֶאת רּוחֹו ֶׁשל ִליִסיַאס, ְוֹלא ָּפחֹות ִמָּכְך ַהְּׁשמּועֹות ֶׁשָּׁשַמע ַעל ַמַּפְלּתֹו ֶׁשל ַאְנְטיֹוכֹוס ַּבְּקָרבֹות 
ֶׁשִּנֵהל ְּבָהֵרי ָּפַרס ּוָמַדי ְוַעל ַהַּמֲחָלה ַהָּקָׁשה ֶׁשָחָלה ָּבּה: יא ָּכל ֵאֶּלה ֵהִביאּו ֶאת ִליִסיַאס ְלַהְחָלָטה ַלֲחזֹר ִּבְמִהירּות ִעם ְצָבאֹו 

ְלִעיר ַהִּביָרה, ַאְנְטיֹוִכָּיה, ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַּמֲאָבק ַעל ַהִּׁשְלטֹון ַּבַּמְמָלָכה: יב ְלָמֳחַרת ַּבּבֶֹקר ָראּו ְיהּוָדה ַוֲאָנָׁשיו ַהִּנְדָהִמים ֶאת ָּכל 
ַהַּמֲחֶנה ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהְּיָוִנים ּבֹוֵרַח ִּבְמִהירּות ְּבמֹוַרד ֶהָהִרים ֶאל ֵעֶבר חֹוף ַהָּים, ְוֵהם ִהְתַמְּלאּו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוהֹודּו ֵלאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל 

ַעל ַהֶחֶסד ַהָּגדֹול ֶׁשָעָׂשה ִאָּתם: יג ְלַאַחר ַהִּׂשְמָחה ְוַההֹוָדָיה ִהְתַיֵּצב ְיהּוָדה ִלְפֵני ֲאָנָׁשיו ְוָאַמר ָלֶהם: ִהֵּנה ִנְּגפּו אֹוְיֵבינּו, ָהָבה ַנֲעֶלה 
ֶאל ַהִּמְקָּדׁש, ְנַטֵהר אֹותֹו ּוְנַחֵּדׁש ּבֹו ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵלאֹלֵקינּו: יד ְּבִׁשיָרה ּוִבְתרּוָעה ְּגדֹוָלה ָיָצא ָּכל ַהַּמֲחֶנה ְלֵעֶבר ְירּוָׁשַלִים: 

טו ַּכֲאֶׁשר ָראּו ֵמֵנָלאֹוס ְוכֲֹהָניו ֶאת ַהַּמֲחֶנה ֶׁשל ְיהּוָדה ָקֵרב ּוָבא ִלירּוָׁשַלִים, ִנְמְלטּו ֶאל ַהְּמצּוָדה ֲאֶׁשר ָּבנּו ַהְּיָוִנים ִּבְׁשִביָלם: 
טז ְּבֹלא ָּכל ַהְפָרָעה ִנְכְנסּו ְיהּוָדה ַוֲאָנָׁשיו ְּבַׁשֲעֵרי ַהִּמְקָּדש, ַאְך ִמֶּׁשָּבאּו ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה ָחְׁשכּו ֵעיֵניֶהם ִמן ַהַּמְרֶאה ֶׁשִּנְגָלה 

ְלֵעיֵניֶהם: יז ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ָקדֹוׁש ְלַעם–ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָהרּוס ּוְמֻחָּלל, ּוִבְמקֹומֹו ָׂשמּו ּכֲֹהֵני ֵמֵנָלאֹוס ַהְּמֻׁשָּמִדים ֶאת ֱאִליֵלי ַהְּיָוִנים ְוֶאת 
ִּפְסֵלי ַהּתֹוֵעָבה ֶׁשָּלֶהם: יח מּול ַהֻחְרָּבן ְוִחּלּול ַהּקֶֹדׁש ַהּנֹוָרא ֵהם ָקְרעּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם, ָנְתנּו ָעָפר ַעל רֹאָׁשם ּוָבכּו ְּבִכי ָּגדֹול: יט ַאְך 
ַעד ְמֵהָרה ָקם ְיהּוָדה ְוָקָרא ֶאל ָהָעם ְּבקֹול ָּגדֹול: ֹלא ֵעת ִקיָנה ָוֶנִהי ַעְכָשו, ִּכי ִאם ֵעת ִּבְנָין ְוִׂשְמָחה: כ ֵהם ִנְּגׁשּו ִלְמֶלאֶכת ִטהּור 

ַהִּמְקָּדׁש: ִנְּתצּו ֶאת ָּכל ִּפְסֵלי ַהְּיָוִנים, ְוַאף ֶאת ַהִּמְזֵּבַח, ֶׁשָעָליו ִהְקִריבּו ַהְּמֻׁשָּמִדים ֲחִזיִרים ּוְבֵהמֹות ְטֵמאֹות, ָהְרסּו: כא ִּבְמקֹום 
ַהִּמְזֵּבַח ַהְּמֻחָּלל ֵהִקימּו ִמְזֵּבַח ָחָדׁש ֵמֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות, ֲאֶׁשר ֹלא הּוַנף ֲעֵליֶהן ַּבְרֶזל, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִקים: כב ִּבְמקֹום ְּכֵלי 

ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּנְבְזזּו ַעל ְיֵדי ַאְנְטיֹוכֹוס , ָעׂשּו ֵּכִלים ֲחָדִׁשים: ְמנֹוָרה, ֻׁשְלָחן ּוִמְזֵּבַח ַלְּקטֶֹרת: כג ַלְמרֹות ַמֲאָמִצים ְּגדֹוִלים ֹלא ִהְצִליחּו 
ַהּכֲֹהִנים ִלְמצֹא ֶׁשֶמן ָטהֹור ְּכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַהִּמְקָּדׁש; ָּכל אֹוְצרֹות ַהִּמְקָּדׁש ִנְׁשְּדדּו ַעל ְיֵדי ַהְּיָוִנים ְועֹוְזֵריֶהם, ּוַמה ֶּׁשִנְׁשַאר ָהָיה 

ָטֵמא ּוְמֻחָּלל: כד ְלַאַחר ִחּפּוִׂשים ַרִּבים ִנְמָצא ַּכד ָקָטן ֶׁשל ֶׁשֶמן, ֶׁשָהָיה ָחתּום ְוָטהֹור, ְּבִלְׁשָּכתֹו ֶׁשל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול: כה ְּבכ”ה 
ְּבִכְסֵלו, ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ֻהַּצב ַהִּׁשּקּוץ ַהְּיָוִני ָׁשֹלׁש ָׁשִנים קֶֹדם ָלֵכן, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֶנְחַנְך ַהִּמְקָּדׁש ַהְּמטָֹהר ְוַהְּמֻחָּדׁש ְּברֹב ְּפֵאר 

ְוָהָדר: כו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום הּוַאר ַהֵהיָכל ְּבאֹור ֵנרֹות ַהְּמנֹוָרה ַהֲחָדָׁשה, ְוַעל ַהִּמְזֵּבַח ָהְקַרב ֵמָחָדׁש ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשל ּבֶֹקר ְוֶׁשל 
ֶעֶרב:  כז ְּבֶמֶׁשך ָּכל ַהּיֹום ִהְתַּפְּללּו ֲהמֹוִנים ַרִּבים ַּבֲעָזרֹות ּוְבַחְצרֹות ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבָכל ָמקֹום ִנְׁשְמָעה ִׁשיַרת ַהְּלִוִיים, 

ֶׁשהֹודּו ֵלאֹלִקים ְּבִׁשיָרָתם ּוִבְכֵלי ְנִגיָנָתם ַעל ַהְּיׁשּוָעה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָעָׂשה ְלַעּמֹו: כח ָּכְך ִהְמִׁשיכּו ַלְחּגֹג ְוָלִׁשיר ּוְלהֹודֹות 
ֵלאֹלִקים ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ְּבֶמֶׁשְך ְׁשמֹוָנה ָיִמים ְּתִמיִמים, ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָּבֶהם ֶנְחַנְך ַהִּמְׁשָּכן ְּבָיָמיו ֶׁשל מֶֹשה: 

כט ִׂשְמָחָתם ֶׁשל ַהחֹוְגִגים ָּגְדָלה, ִמֶּׁשּנֹוַדע ָלָעם ְּדַבר ַהֵּנס ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַּבְּמנֹוָרה: ל ְּבָכל ּבֶֹקר, ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַהּכֲֹהִנים 

ְלהֹוִסיף ֶׁשֶמן ְלֵנרֹות ְמנֹוַרת ַהֵהיָכל, ִּגּלּו ְלַתְדֵהָמָתם ֶׁשֹלא ִנְגְרָעה ִמֶּמּנּו ֲאִפילּו ִטָּפה ַאַחת: לא ָּכְך ִנְמַׁשְך ַהָּדָבר ְּבֶמֶׁשְך 
ָּכל ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֶהָחג: ַהַּכד ַהָּקָטן, ֶׁשַּׁשְמנֹו ַהֻּמָעט ָהָיה ּבֹו ִּבְכֵדי ְלַהְדִליק יֹום ֶאָחד ִּבְלָבד, ִהְסִּפיק ְלָהִאיר ֶאת ַהִּמְקָּדׁש 
ְּבאֹור ָּגדֹול ְּבֶמֶׁשְך ְׁשמֹוָנה ָיִמים ְּתִמיִמים: לב ָּכל ָהָעם ָרָאה ַּבֵּנס ַהֶּזה אֹות ִמן ַהָּשַמִים, ֶׁשָרָצה ָהֱאֹלִקים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם 
ְוִנֵחם אֹוָתם ִמִּסְבָלם ִּביֵמי ָהָרָעה: לג ֶׁשֲהֵרי ַרק ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ָהַאֲחרֹון עֹוד ָהיּו ַרִּבים ַּבְּמָערֹות ּוַבַּמֲחבֹוִאים, ְוֹלא ָיְכלּו 

ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ֶהָחג ְּכִהְלָכָתן: לד ַעָּתה, ִמֶּׁשָהְיָתה ָהְרָוָחה, ָיְכלּו ְלַהְׁשִלים ֶאת ַמה ֶּׁשֹלא ָזכּו ְלַקֵּים ֵמֲחַמת ָהאֶֹנס 
ְוַהְּגֵזרֹות: לה ְלַאַחר ֶהָחג ִהְתַּכְּנסּו ַּבִּמְקָּדׁש ָּכל ִזְקֵני ָהָעם ַוֲחָכָמיו ְוָקְבעּו ַּתָּקָנה ּוִמְצָוה ְלָכל ּדֹורֹות ְּבֵני–ִיְׂשָרֵאל ַּבֲאֶׁשר 
ֵהם: לו ַלְחּגֹג ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ֶאת ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ְּבֶמֶׁשך ְׁשמֹוָנה ָיִמים ָהֵחל ִמּיֹום כ”ה ְּבִכְסֵלו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוָדָיה ּוְבַהְדָלַקת 

ֵנרֹות ּוִבְסעּודֹות ִמְצָוה: לז ְלֵזֶכר ַהֵּנס ַהָּגדֹול ֶׁשָעָׂשה ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ְּבָנְגּפֹו ֶאת ַמְמֶלֶכת ַהְּיָוִנים ָהַאִּדיָרה ִעם ָּכל 
עֹוְזֶריָה ְותֹוְמֶכיָה ָהְרָׁשִעים ִלְפֵני ַמִּתְתָיהּו ּוָבָניו ְוַאְנֵׁשיֶהם ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים: לח ַרִּבים ָנְפלּו ְּבַיד ְמַעִּטים, ִּגּבֹוִרים 

ְּבַיד ַחָּלִׁשים, ְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים ְוֵזִדים ְּבַיד ָהעֹוְסִקים ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִקים: לט ִמּתֹוְך ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות, ַהְּתשּועֹות 
ְוַהֶּנָחמֹות, ַהְּגבּורֹות ְוַהִּמְלָחמֹות ֶׁשל ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה ִהְתַּגֵּדל ְוִהְתַקֵּדש ְׁשמֹו ֶׁשל ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו:

לאחרונה יצא סרט DVD מיוחד על קרבות המכבים בהפקת ד"ר חגי בן ארצי. להזמנות: 050-7383550



11  יש”ע שלנו 

איך מחליטים להקים עסק?
ואחרי  שנים  כחמש  לפני  ישראל  לארץ  עלינו 
שסיימנו את תהליך הגיור חשבתי לעצמי מה אני 
אעשה עכשיו. כל מה שהיה מוכר לי עד כה שייך 
תרבות  חדשה,  שפה  חדש.  הכל  ועכשיו  לעבר 
חדשה, אנשים חדשים... לא נבהלתי ופשוט לקחתי 
עכשיו?"  "למה  התשובה  פנימה.  להתבונן  רגע 
כך  כל  אני  הרי  בהיר.  ביום  כשמש  ברורה  הייתה 
אוהבת אנשים ואוכל טוב מחבר ומקרב אנשים אז 
למה לא לפתוח בית קפה? כך הרעיון נולד לאוויר 
העולם. ואז עלתה השאלה "איפה?". גם התשובה 
הזו הגיעה כשחיפשתי מקום לחתונת בני. הגעתי 
העתיקות,  ביופיו.  ונשבתי  סוסיא  העתיקות  לאתר 
הנוף, ההיסטוריה ,האנשים, מבנה מרכז המבקרים 
- רק ריחות תבשילים מהבילים  החדש והמרשים 

היה חסר לתמונה מושלמת.

מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
שבאים  האנשים  את  לראות  אוהבת  כך  כל  אני 
אני  העולם.  מרחבי  ואפילו  הארץ  מרחבי  מההר, 
דומה  תהליך  ועוברים  שעברו  אנשים  עם  בקשר 
כשהם  הקפה,  את  שפתחתי  ומאז  שעברתי  לזה 
מגיעים לביקור בארץ, אנחנו נפגשים אצלי בקפה 
או בתל אביב כמו שעשינו עד כה.  בירושלים  ולא 
לאוויר  למרחבים,  חיי,  למציאות  נפקחות  עיניהם 

ובעיקר למשהו המיוחד והקסום שיש פה בהר.
ונאפה באהבה. מכיוון  בקפה רונאל הכל מתבשל 
וחנויות  ממאפיות  גיאוגרפית  מרוחקים  שאנחנו 
כמו  בעצמנו.  הלחם  את  אופים  אנו  למיניהן  מזון 
כן, החומוס, הטחינה, ממרח העגבניות והטאפנדה 
עם  מיד  נעשית  האוכל  הכנת  ידינו.  מעשה  הכל 
ההזמנה ככה שהאוכל טרי במיוחד. כל זה בשילוב 
יוצר את הייחוד. אצלי פוגשים  הקסם של המקום 

אנשים מכל גווני האוכלוסייה בארץ. בשל המיקום 
הרבה  להכיר  זוכה  אני  סוסיא  העתיקות  באתר 

מטיילים מהגילאים השונים.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

בגלל  רק  לא  שישי,  יום  תפריט  על  ממליצה  הייתי 
האוכל אלא גם בגלל האווירה המיוחדת באתר לפני 
זו הזדמנות אמתית להתחבר  שבת קודש. לטעמי 
מכינים  אנחנו  השבת.  ולשלוות  לקדושה  ליחד, 

יוגורטים מיוחדים, לחמים, מטבלים וסלטים רבים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

אני שמחה לכל אדם שמגיע מרחוק ומקרוב אך אני 
חושבת שהכי הייתי רוצה לראות את תושבי האיזור 
רונאל  קפה  ביחד.  כאן  לנו  שיש  מהפירות  נהנים 
הוא חלק מהדרך שלנו להכיר את האנשים באזור 
ובארץ, ללמוד את התרבות הישראלית ולהתחבר 

לעם ישראל.

עסק שלנו

 רונאל ברק,
ronel.barak@gmail.com 058-7906608 .פתוחהבעלים של קפה רונאל באתר סוסיא, הר חברון

פסטיבל המכבים

חופשית!הכניסה

מועצה אזורית מטה בנימין

עוד עשרות אטרקציות ואתרים סביב תחנות הפסטיבל
*חלק מהפעילויות המפורסמות באתר האינטרנט כרוכות בתשלום  |  כל הפעילויות הינן באחריותם הבלעדית של מפעילי האתרים

*5021www.go-festival.co.il/maccabim כאן תמצאו את 
כל המידע:

מרכז
מידע ארצי

חפשו אותנו בפייסבוק:
תיירות חבל בנימין

תיירות חבל מודיעין

שובר
לקבלת תלבושת 

מכבי אחת

חינם!
עד גמר המלאי! ניתן לממש את השובר בשלושת אתרי הפסטיבל המרכזיים.

מימוש שובר אחד למשפחה. *ניתן לרכוש תלבושות נוספות במחיר 5 ש"ח לתלבושת

ל ב י ט ס פ ה ל  ו ל ס מ

בגבעת היקבים
בעקבות לוחמי המרד.

כיצד שימשו מערות המסתור את לוחמי המכבים?
III
תחנה

II
תחנה

I
בישוב ניליתחנה

תצפית חווייתית לאזור
קרבות המכבים

בקברות המכבים
תעלומת אחוזת קבר המכבים.

היכן הם נקברו?

 בואו לפגוש את המכבים והיוונים באתר המסתורי
• זחילה במערות מסתור • כלי נשק עתיקים • נפלאות שמן הזית

הכניסה חופשית

• הצגות מרתקות בשיתוף הקהל • הדרכה בליווי כתבי חידה
• חידון שלטים אינטראקטיבי

הכניסה חופשית

סיור חווייתי מלווה בשחקני רחוב • סדנאות
• תגלית ארכאולוגית • הפעלות מרתקות לכל המשפחה

הכניסה חופשית

יום חמישי
כ״ח כסלו, 10.12

10:00-16:00

יום שישי
כ״ט כסלו, 11.12

09:00-13:00

יום ראשון
א׳ טבת, 13.12

10:00-16:00

זני
 ח

שי
אי

ן ו
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ר 
שח
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3 ימים של חגיגת חנוכה ענקית
במקומות שבהם התרחשו סיפורי החנוכה
בחבל בנימין ובחבל מודיעין
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מה יקרה

9 בדצמבר יום פעילות חוויתי עם ניחוח של פעם בסוסיא הקדומה / כ"ז בכסלו 
הקדומה  העיירה  של  המגורים  ובמערות  ברחובות  החשמונאים  בעקבות  למסע  בואו 
סוסיא. נצפה ונתנסה במופע צלליות, נתלבש ונצטלם למזכרת בלבוש חשמונאי, נפגוש 
את שחקני הרחוב ברוח התקופה ונשמע מהם על תושבי סוסיא. מחיר מיוחד לחנוכה: 15 

₪ כניסה לילד, מבוגר מלווה - ללא תשלום. לפרטים: 1599-500-037

 12 בכסלו  ל’   / אדומים  במעלה  קלינשטיין  רמי  את  מארח  שוחט  גיל 
בדצמבר

גם למבוגרים מגיע אירוע חנוכה במיוחד בשבילם. המלחין והפסנתרן גיל 
של  התרבות  בהיכל  מיוחדת  להופעה  קלינשטיין  רמי  את  מארח  שוחט 

מעלה אדומים. בשעה 21:00. לפרטים ורכישה: 02-5444100

ו13   10-11 טבת  וא'  בכסלו  כ"ח-כ"ט   / בנימין  בחבל  המכבים  פסטיבל 
בדצמבר

עמותת תיירות חבל מודיעין ותיירות חבל בנימין, חוברים יחד זו השנה ה-3, 
בדרך  החנוכה  חג  מסרי  את  המעביר  המשפחה,  לכל  פסטיבל  ומציעים 
חווייתית וערכית לכל המשפחה במקום ובזמן שבו התרחשו סיפורי המכבים. 
לחג  מיוחדות  פעילויות  יתקיימו  היקבים  ובגבעת  בנילי  המכבים,  בקברות 
בכניסה חופשית ויחולקו תחפושות מכבי לכל ילד ומפת פעילות של פסטיבל 

המכבים. לפרטים: 5021*

12 בדצמבר המופע “מתבגרים” בנגוהות / ל’ בכסלו 
מופע מוזיקלי מרגש להורים ומתבגרים שנוגע במקומות הכי מוכרים, כואבים ויפים של 
יחסי הורים ומתבגרים: אמון, גבולות, עצמאות, חיפוש והתמודדויות. עם חנן בן-ארי וקובי 

אסרף. מחיר: 30 ₪ למבוגר, 20 ₪ לנוער. לפרטים: 052-3114457

13 בדצמבר הדלקת נרות חגיגית בהרודיון / א’ בטבת 
כל תושבי האזור מוזמנים להדלקת נרות חגיגית יחד עם חיילי חטיבת עציון . טקס הדלקת הנרות יתחיל בשעה 16:30 במעמד ראש המועצה ואישי ציבור נוספים. 

הפעילות והכניסה להרודיון ללא תשלום. לפרטים: 02-5636249

13 בדצמבר מופע של דני סנדרסון באריאל / א' בטבת 
בין שלל הפעילויות שמתכננת עיריית אריאל בכל ימי החנוכה בערב הדלקת 
ומופע  התרבות  בהיכל  סנדרסון  דני  של  מופע  יתקיים  חנוכה  של  שמיני  נר 
חימום של כישרונות אריאל בשירי כוורת ודני סנדרסון. בשעה 20:00. לפרטים: 

03-9083388

10 בדצמבר פסטיבל האור בכרמל / כ"ח בכסלו 
סדנאות במבוק מקוריות בנושא האור, מיצג חנוכייה כימית, סיורים ברכבי שטח ולסיום 
בשעות  11:00-15:30  הס.  ניצן  עם  המשפחה  לכל  וג'אגלינג  אקרובטיקה  אש,  מופע 

במושב כרמל. לפרטים: 052-4767300

8 בדצמבר תערוכת אלונים במתנ”ס גוש עציון / כ”ו בכסלו 
ייחודית של אלונים שעוצבה ע”י אמנים  ‘האלון כבר לא בודד’ היא תערוכה 
התערוכה,  פתיחת  עציון. 19:00  גוש  ברחבי  קהילתיים  ופרויקטים  מקומיים 

19:45 דברי ברכה, 19:50 שיחה מפי האמנית רחל בן אשר. 
לפרטים: 02-9933863

7 בדצמבר סיורי חנוכה ביריחו / כ"ה בכסלו 
בימי החנוכה סיורים באתרים של  יתקיימו  כמו בשנים הקודמות, גם השנה 
יריחו. בשעה 9:00 ייערך ביקור בבתי הכנסת שלום על ישראל ונערן. לאחר 
לסיור  נמשיך  יריחו. 15:00בשעה  פני  על  חגלה  בבית  צהרים  הפסקת  מכן, 
מבית  הכוהנים  של  הקבורה  ובמערות  החשמונאים  של  החורף  בארמונות 
שני. עלות: 100 ₪  לאדם מגיל שנתיים עד 12. המחיר, כולל הסעה בממוגן ירי 

ליריחו ומיניבוס לארמונות ממצפה יריחו. לפרטים: 052-8699300

ראשון | 13 בדצמבר

חמישי - שישי | 10-11 בדצמבר

אירועי גבורה והדלקה ציבוריים יתקיימו בכל רחבי הארץ 
בימי החנוכה ביוזמת ארגון 'מרימים את הדגל'.

דווקא כעת הזמן להדליק את נרות החנוכה, נרות הגבורה 
היהודית ולהרים את הדגל לא רק בבתינו אלא גם במרחב 

הציבורי. בכל מקום שהמחבלים הפלסטינים ניסו לגדוע 
חיים, ניסו לכבות את אורם של ישראל, נדליק יחד את 

החנוכייה הנצחית של עמנו, נתכנס כולנו להדלקות 
המוניות בכל מקום ונרים את דגל הגבורה היהודית. בין 

המקומות בהם יתקיימו האירועים: ירושלים, ראשון לציון, 
קרית ארבע, באר שבע, עפולה ועוד.
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אירוע
ישראלי

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, ונבקש לזהות את 
האירוע ומתי התרחש. 

את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 
 .Hasbarayesha@gmail.com :או למייל

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
פתרון החידה מהשבוע שעבר: פתרון משבוע שעבר: הרבנים הראשיים 
לישראל, הרב הרצוג והרב עוזיאל, בביקורם במחנה צהל בתל השומר 

בראשית שנות ה-50. הזוכה: דוד מלמד, ערד. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

גמר החידון יערך במעמד
 ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

ושר החינוך מר נפתלי בנט
יום רביעי, נר רביעי של חנוכה, כ"ז כסלו תשע"ו, 9.12.15

בנייני האומה בירושלים
הכניסה החל מהשעה 16:00, ועד לשעה 17:45

 החידון יועבר בשידור ישיר בערוץ 1, בערוץ 23 ובעמוד הפייסבוק
של משרד החינוך בין השעות 18:00-20:00

 הכניסה למוזמנים בלבד!

משרד החינוך 

 חידון התנ"ך הארצי למבוגרים
תשע״ו

בסימן סובלנות

ְחנּו" )בראשית יג, ח( י-ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנֽ "ַאל-ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶניָך ... ִּכֽ
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אירופאים מסמנים 
ישראלים קונים

מזון ממתקים ומשקאות:
סלטי שמיר ייצור סלטים - אזור תעשייה ברקן

אחוה, יצור חלבה, טחינה וממתקים - אזור תעשייה ברקן
משק אחיה – שמן זית משובח למאכל - שילה

מחלבות רמת הגולן, מוצרי חלב - אזור תעשייה קצרין
“גבעות עולם” , חקלאות אורגנית - באיתמר
אופנהיימר ממתקים - אזור תעשייה עטרות 

פומרנץ מיצים בע”מ משקאות קלים מבוא חורון
פטריות תקוע גידול פטריות - תקוע

בטר אנד דיפרנט, מוצרי מזון טבעוני -אזה”ת מישור אדומים
מוצרי שדה בר - נוקדים 

מחלבת ‘משק צוריאל’ - גבינות עיזים, יוגורטים מחלב עיזים
מכוורת נגוהות – דבש איכות - נגוהות

זהבי – מעדנים תימנים אסליים
מאפיית עבדי – יצור עוגיות מלוחות - אזור תעשיה עטרות

תבואות בר - עוגות ועוגיות מתנובת הארץ.
גבינות רמת הגולן, מוצרי חלב - אניעם

ביצי כפר, מפעלי מזון איכות מזון -אזור תעשייה ברקן
ביצי הרדוף, ביצים - איתמר גבעת עולם

בית טבע אניס, מוצרי חלב  - איתמר
בשר השומרון בע”מ ,בשר - קרני שומרון

גבינות נמרוד, מוצרי חלב - נמרוד
קשת מיצים טבעיים  - רמת הגולן

סופר דרינק משקאות -אזור תעשייה עטרות
שקמח – קמח מלא מעולה - בקעת הירדן

קמח עץ השדה – קמח מעולים לאפיה - יצהר
לאבל – חומרי גלם לאפיה - גוש עציון

טעמן – יצרנית חטיפים ומזון - מישור אדומים
מעדני שרפ ,נקניקים - אזור תעשייה אלון מורה

דגי אדומים, ייצור ועיבוד מוצרי מזון - אזה”ת אדומים
מיה – אזור תעשייה אדומים, 

ריקו אמפנדס מאכלים דרום אמריקאים - רימונים
שימורי מוטולה, חמוצים - אזור תעשייה עמנואל

של-גל, פילסבורי מוצרי מאפה --אזור תעשייה עטרות
תבליני גלעד -אלון מורה

תבליני נתנאל  - אזור תעשייה ברקן
תבליני שמש  - קרני שומרון

חברת המלח הישראלית -“מלח עוז”, ו”מלח הארץ”
אלכוהום – משקאות אלכוהלים - ברקן

לואיזה תה צמחים - אלון מורה
ממתקי ברקן ייצור ממתקים - אזור תעשייה ברקן

ממתקי אטלס, יצור ממתקים - אזור תעשייה עטרות
תמרים מזון אורגני - תומר

מבשלת הגולן – בירה בזלת
“חלב הארץ”, מוצרי חלב עיזים -  סוסיא

מנדל גרנולה - רמת הגולן

תכשיטים וקוסמטיקה:
אהבה מוצרים קוסמטיים - מצפה שלם

שפע בריאות,קוסמטיקה טבעית - בקעת הירדן
חלאבין מוצרי קוסמטיקה  - אזור תעשייה ברקן

סבונטו – סבון טבעי בעבודת יד - כוכב השחר
סבון בעלמא – בית מלכה ליצור סבונים טבעיים - כפר תפוח

אולה סבונים ועוד - דולב
עשבי קדם מוצרי קוסמטיקה כרמל- דרום הר חברון

יינות:
יקב גבעות - גבעת הראל

יקב פסגות - פסגות
יקב טורא - רחלים

יקב נחלה  - אלון מורה
יקב שילה -  שילה

יקב בית אל - בית אל
יקב תניא  - עופרה

יקב לביא - גוש עציון
יקב ונטורה - עופרה

יקב ארנון - גבעת ארנון 777
יקב תקוע ,ייצור יינות - תקוע

יקבי גוש עציון ייצור יינות - אפרת
יקבי הכורמים ייצור יינות - אזור תעשייה אדומים

יקבי חברון ייצור יינות - אזור תעשייה קריית ארבע
יקב נוח יינות - חברון

יקבי ציון ייצור יינות -  אזור תעשייה אדומים
יקבי רמת הגולן ייצור יינות - אזור תעשייה קצרין
יקבי תל ארזה ייצור יינות - אזור תעשייה אדומים

שונות:
ג’וסף קאופמן – לבוש וציוד מחנאות - קרני שומרון

ביתילי ריהוט לבית ושטיחים - אזור תעשייה ברקן
כתר פלסטיק רהיטי פלסטיק - אזור תעשייה ברקן

מודן, תיקים וילקוטים -שקד
פליק תיקים וקלסרים מפלסטיק - מבוא חמה

קרביץ ציוד משרדי - נילי
פריד שמיכות פוך אריאל

סוס עץ צעצועים - אזור תעשייה אדומים 
ספידשא דשא מוכן -גלגל 

עירית הדפסות רישתית -אזור תעשייה אדומים 
פלפוט ישראל מוצרי צילום - קרני שומרון 

רשימה 

מעודכנת
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קריית נטפים
ז כ ר מ ב ת  י ב ך  ל ש  י ו

אריאל

קריית
נטפים

כביש 6

פתח תקווה

6ד‘

15ד‘

25ד‘

בית עם גינה במרכז הארץ
במחיר שגם אתם יכולים

. ם י פ ט נ ת  י י ר ק ב ים היפים  והצטרפו לחי בואו 

בית חד משפחתי צמוד קרקע
ת פ ט ע מ  9 4  + ר  " מ  1 2 4 י  ו נ ב ת  י ב

שכונת ההרחבה החדשה בישוב הדתי קריית נטפים מחכה רק לכם. השכונה 
נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור זוגות צעירים, במחיר הגיוני.

היו חלק מקהילת היישוב המונה 140 משפחות.

9.
15

ד 
מד

ד 
מו

צ

זה לא
חלום
קריית נטפים

המשווק: איזק שיווק ונדל"ן: 03-9303494 | אתי 050-5382852

₪ 1,382,000  המע"מ
ת

רד
הו

של 
מעניקים לכם את ההנחה 

www. amana . c o . i l
  1800-260-240  

המשך מעמוד 16 מה קורה

ימי  סוף  לציון  השבוע,  בשומרון  חדש  שביל 
השלושים למותו של פרופ' אדם זרטל ז"ל, פרצה 
תיירות שומרון יחד עם מרכז סיור ולימוד שומרון 
ורשות הטבע והגנים מסלול טיול חדש למרגלות 
הר ברכה, אשר מחבר בין מעיין "עין מחנה" לבין: 
השביל  פריצת  האטלנטיות.  האלות  שמורת 
מחנה",  "עין  למעין  המגיעים  למטיילים  תאפשר 
שעד  האטלנטיות  האלות  לשמורת  גם  להגיע 
היום הגישה אליה לא הייתה נוחה וכך תרחיב את 
מסלולי הטיולים בשומרון. לפריצת השביל חברו 
גם תלמידי כתה י"א של ישיבת חיצים באיתמר, 
אשר נרתמו לעניין יחד עם אנשי השטח במקום. 
תומכות  ואבנים  ישיבה  ספסלי  הוצבו  בשביל 

. 4 לנוחיות המטיילים 

שנה   40 הקרוב,  בחנוכה  בקדומים  חוגגים 
יפתח  לקרקע,  עלה  קדומים  שהישוב  לאחר 
שנת  חגיגות  את  בשומרון  הראשון  הישוב 
המועצה  תציין  החגיגות  פתיחת  את   . 5 ה-40 
הישוב.  למייסדי  גדול  הוקרה  באירוע  המקומית 
באירוע יוענק אות "יקיר קדומים" למייסדים, הרב 
יכבדו  הערב  קצובר. את  פליקס ובני  מנחם 
פרבשטיין וראש  צבי  הישוב הרב  רב  ויברכו 
יוקרנו ברכות  בנוסף,  דורני.  המועצה מר חננאל 
מוקלטות של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, סגן שר 
יו"ר מפעל הפיס  הביטחון ח"כ הרב אלי בן דהן, 
זה הוא אירוע  דיין ועוד. אירוע  )מיל'( עוזי  האלוף 
מרכזי בשרשרת אירועים שמתוכננים להתקיים 

5בקדומים במהלך השנה. 



יש”ע שלנו  16

מחזקים את העסקים מאות אנשים מכל חלקי 
הארץ השתתפו ביום שישי האחרון ביריד קניות 
ענק שנערך בצומת גוש עציון, במטרה לחזק את 
הפוגע  הביטחוני,  המצב  לאור  באזור  העסקים 
 . 1 בפעילות הכלכלית של העסקים באזור זה 
היריד נערך על ידי המועצה האזורית גוש עציון, 
הר  השכנות,  והמועצות  יש"ע  מועצת  בשיתוף 
במסגרת  חברון.  ארבע  וקריית  אפרת,  חברון, 
תוצרת  של  מיוחדת  מכירה  נערכה  היריד 
חקלאית,  תוצרת  מזון,  דוכני  הכוללת:  מקומית 
חפצי אמנות ונוי ועוד. דוידי פרל, ראש המועצה 
האזורית גוש עציון אמר כי "החברה הישראלית 
הוכיחה שהיא יודעת להתגייס ולסייע בכל פעם 
מחדש במקום הקריטי ביותר. כך היה כשבעלי 
העסקים בשדרות ובעוטף עזה נקלעו לקשיים, 
גם כעת.  וכך  ולסייע,  הגיעו לקנות  ומכל הארץ 
מכל הארץ הגיעו המונים לקנות, ליהנות ולחזק".

יעקב  הרב  של  הרצח  בעקבות  כלה  הכנסת 
ליטמן ובנו נתנאל הי"ד, החליטו בבית ספר בנים 

בישוב בית אל לגייס את תלמידיהם כדי לאסוף 
בקריית  ביה"ס  לתלמידי  ומכתבים  צ'ופרים 
בנוסף  ז"ל.  ליטמן  יעקב  הרב  לימד  שם  ארבע, 
של  החתונה  מועד  התקרבות  עם  יחד  לכך, 
הבת והאחות שרה-תחיה ליטמן עם בחיר ליבה 
בשבוע שעבר, החליטו בבית ספר להרחיב את 
השיעורים,  בין  בהפסקות,  הזוג.  למען  היוזמה 
בית  ומורי  תלמידי  אספו  עצמם,  ובשיעורים 
שציירו,  ציורים  מתנות,  השבוע  במשך  הספר 
ועוד דברים רבים בעבור הזוג העומד  מכתבים 

להינשא. 
ותלמידות  תלמידי  מאות  ולהיבנות  לרקוד 
בתחילת  הגיעו  עקיבא  בני  ואולפנות  ישיבות 
את  לחזק  מנת  על  עציון  לגוש  השבוע 
הגעתם  עם  מיד  במקום.  הנוער  ובני  התושבים 
את  שמסמל  הנודד  בעץ  התלמידים  ביקרו 
על  הסברים  ושמעו  במקום  היהודית  האחיזה 
הקרבות במלחמת העצמאות, ולאחר מכן יצאו 
דרוקמן  חיים  הרב  התלמידים להרקדה שמחה. 

ראש מרכז מוסדות בני עקיבא דיבר בפני מאות 
בגוש  לבקר  שבאו  עקיבא  בני  של  התלמידים 
להחלטה  שנים   68 מציינים  "היום  ואמר,  עציון 
ואויבינו  רקדנו  אנחנו  יהודית.  מדינה  הקמת  על 
פתחו במלחמה שנמשכת עד היום. אנחנו ננצח 

. 2 כי הצדק איתנו" 
הר  האזורית  המועצה  חברון  בהר  מנהיגים 
שהתקיים  הנהגות'  ל'כנס  ליומיים  יצאה  חברון 
שמטרתו  הכנס,  ירושלים.  'לאונרדו'  במלון 
מחלקות,  מנהלי  נכחו  מקצועית,  השתלמות 
מזכירי יישובים, ויושבי ראש מזכירויות. זו השנה 
'הר  בסימן  והשנה  הכנס  מתקיים  בה  השנייה 
של  הפוליטי  הפרשן  עתיד'.  בונים  יחד   - חברון 
הוא  גם  הגיע  סגל  עמית  ראשון  ומקור   2 ערוץ 
בישראל  המצביעים  מפת  את  לקהל  וניתח 
בשנת 2015. לסיום נערך סיור בעיריית ירושלים 

 . 3 ופגישה עם ראש העיר ניר ברקת 
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בימים ההם בזמן הזה

   |  goyatir.co.il :לפרטים נוספים חבל יתיר - כדאי להכיר!

פסטיבל חנוכה בחבל יתיר!
 הפנינג ניסים ונפלאות 
לכל המשפחה במיתרים

פעילות משפחתית בניחוח 
של פעם בסוסיא הקדומה

פסטיבל האור
במושב כרמל

בחנוכה מטיילים עם 
מרכז סיור ולימוד סוסיא

בנוסף, שפע אירועים ופעילויות בישובים: זובור, ארז לב ארי, אסף אשתר ועוד.
הג

האירועים בחסות משרד התרבות והספורט
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