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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:

ַוֲחֵמֶׁשת  ַחָּיִלים  ֶאֶלף  ִׁשִּׁשים  ָאַסף  ג הּוא 

ֲ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:  

ִאָּתם  ַיַחד  ְוִהְתַּפֵּלל  אֹוָתם  ָאַסף  ח ְיהּוָדה 

ֵ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 
ַאְנְטיֹוכֹוס  ַמַּפְלּתֹו ֶׁשל  ַעל  ַהְּׁשמּועֹות ֶׁשָּׁשַמע 
ְוַעל ַהַּמֲחָלה  ַּבְּקָרבֹות ֶׁשִּנֵהל ְּבָהֵרי ָּפַרס ּוָמַדי 
ַ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 
ִלְמצֹא  ַהּכֲֹהִנים  ִהְצִליחּו  ְּגדֹוִלים ֹלא  ַמֲאָמִצים 
ֶׁ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 
ֶנְחַנְך ַהִּמְקָּדׁש ַהְּמטָֹהר  ָלֵכן, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה 
ְ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 
ַהְּגבּורֹות  ְוַהֶּנָחמֹות,  ַהְּתשּועֹות  ְוַהִּנְפָלאֹות, 
ְ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 

 חנוכת המקדש על ידי החשמונאים
מתוך: 'מגילת חנוכה' בעריכת ד"ר חגי בן ארצי, בהוצאת ספריית בית אל

 מזל טוב! יש לכם ארוע?
כולם כבר תרמו לנו-למנהג סעודת עניים

תירמו ותהיו ממשיכים בדרכו של הרב מרדכי אליהו זצ״ל

קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל
שע"י תנועת מחשבת הדור

התרומות לעמותה מוכרות למס 
052-5100090 | 02- 6513111

 הפעילות בהמלצת הרה"ג אריה שטרן שליט"א  
הרה"ג דב ליאור שליט"א הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א

אליעזר הלוי 14 קרית משה ירושלים הנהלה ראשית: 
י  כ ד ר מ רב  ה עם  ר  ו פ י ס  ! ו לנ ש ר  ת א ב י  ד ע ל ב
ם י י נ ע ת  ד ו ע ס ג  ה נ מ ה ש  ד י ח ש ל  ״ צ ז ו  ה י ל א

הכל בס״ד

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

 // מו״ל  // בניהול  // הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 // 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׳, יוסי: 052-8908518

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא״י

חיפה

תל אביב
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ירושלים

באר שבע
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אילת
16:11 

17:20

גולן
16:08 
17:13

זמני כניסת ויציאת
שבת וישב - חנוכה
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שבת מברכים
מולד חודש כסלו, המולד יהיה 

ביום שלישי 10 שעות ו920 חלקים



מה קורה?
חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

3

1

1 ממשיכים לנסוע שרת התחבורה מירי רגב 
הודיעה על יציאה לביצוע ותקצוב של שורת פרויקטים 
תחבורתיים חדשים ביהודה ושומרון, בעלות כוללת של 
כ-400 מיליון ש״ח על ידי הסטת תקציב ממקורות משרדה. 
החלטה זו של השרה רגב באה בהמשך להשקת תוכנית 
האב האסטרטגית לתחבורה, שהשיקה לפני שבועיים 
בנוכחות מועצת יש"ע. במסגרת הפרויקטים שביצועם 
אושר יבוצעו: כביש עוקף לובן - בתקציב של כ-100 מיליון 
ש"ח. כביש מודיעין עלית עד הישוב לפיד, שיבוצע בעלות 
של כ-171 מיליון ש"ח, תוך שיפור הכביש הקיים והוספת 
נתיב תחבורה ציבורית. בנוסף, יבוצע פרויקט שיקוע קלנדיה 
בעלות של 103 מיליון ש״ח, שיכלול גשר מעל כביש קלנדיה 
לירושלים ועמדות בידוק חדשות. במקביל, יקודם תכנון 
לכביש אדם-חיזמא, בעלות של 17 מיליון ש״ח. השרה 
רגב: ״רבים מתושבי יהודה ושומרון נוסעים בכבישים שלא 
מספקים ביטחון ובטיחות הולמים. זה מצב שדורש תיקון 
ושינוי יסודי. אנחנו לא מורידים את הרגל מהגז. אנחנו 
מחילים את הריבונות דה פקטו". יו"ר מועצת יש"ע דויד 
אלחייני: "פעילותה הנמרצת של שרת התחבורה מירי רגב 
ניכרת לעין כל בכל הרמות, מהצגת תוכנית אב לתחבורה 
ביהודה ושומרון לטווח הקצר, הבינוני והארוך ועד לחילוץ 
פרויקטים לביצוע מיידי שהיו תקועים זמן רב. אנו מודים 
לשרה על קידום התוכניות ומקווים כי נוכל לראות את 

פירות ההחלטה בשטח בהקדם".

2 יו”ר הכנסת בהר חברון יו"ר הכנסת יריב לוין 
סייר בשבוע שעבר במועצה האזורית הר חברון בליווי ראש 
המועצה יוחאי דמרי. את הביקור פתחו ביישוב עשהאל, 
לעמוד מקרוב על סוגיית ההתיישבות הצעירה. בהר חברון 
חמישה יישובים המחכים להסדרה, היישוב עשהאל הגדול 
מבניהם וגרות בו כ-70 משפחות. במהלך הביקור פגש יו"ר 
הכנסת את ילדי הגנים וסייר בין בתי היישוב, בפגישה 
עם הנהגת היישוב, משפחות, ומנכ"ל מועצת יש"ע יגאל 
דילמוני, למד על התנאים ההומניטריים הירודים איתם 
מתמודדים התושבים - אספקת חשמל, מים ותקשורת 
ירודה. בהמשך הגיעו לאתר סוסיא העתיקה וחנכו את 
מרפסת התצפית החדשה על בית הכנסת העתיק.  יו"ר 
הכנסת לוין אמר: "משמח לראות את ההתפתחות של 

היישוב ואת הילדים הרבים כאן, אך מצד שני יש כאן 
תנאי חיים הומניטריים קשים, דרכים לא סלולות ובעיות 
חשמל ומים. אנחנו עושים מה שאפשר כדי לנצל את 
חלון ההזדמנויות הצר להסדרת ההתיישבות הצעירה. 
ההסדרה היא הכרחית כדי לאפשר חיים נורמליים לגידול 
ילדים". ראש המועצה יוחאי דמרי: "יריב הוא ידיד אמת של 
ההתיישבות בעבר, בהווה ובעזרת ה' גם בעתיד. יש את כל 
הסיבות ובעיקר את הסיבה האנושית, ההומניטרית, לספק 
חשמל לחולים ובריאים, לספק מים ומרכיבי ביטחון על ידי 
הסדרת היישובים, אלפי משפחות שחיות כאן בהר חברון 

וביהודה ושומרון בכלל מצפות לכך". 

3 סיור ביטחוניסטי בכירי תנועת הביטחוניסטים 
סיירו היום בהתיישבות הצעירה ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן יחד עם מועצת יש"ע. בסיור השתתפו האלוף 
)במיל'( גרשון הכהן, האלוף )במיל'( דני ביטון, מנכ"ל 
תנועת הביטחוניסטים תא"ל )במיל( אמיר אביבי, מנכ"ל 
מועצת יש"ע יגאל דילמוני ומנהל הפעילות של הפורום 
להתיישבות צעירה אליהו עטיה. הביטחוניסטים שוחחו 
עם התושבים במגוון מקומות בהם עברו ושמעו על הקשיים 
הקיימים ביישובים השונים בעקבות החוסר בהסדרה: 
חשמל, תקשורת, מים, תחבורה ציבורית, מרכיבי ביטחון 
ונגישות לשירותים בסיסיים. בסיור ביקרו הביטחוניסטים 
ביישוב הצעיר נופי נחמיה, בגבעות איתמר וביישובים 

הצעירים אחיה וגבעת הראל. 

4 מצילים את הטבע ביום שישי שעבר קיימו 
רשות הטבע והגנים והמנהל האזרחי פעילות התנדבות 
מיוחדת במועצה המקומית אלפי מנשה, במסגרת שבוע 
ההתנדבות השנתי שלה. במסגרת הפעילות, הזמינה הרשות 
את הציבור הרחב למבצע של הוצאת פקעות של גיאופיטים, 
ערכי טבע מוגנים אשר ישתלו בימים הקרובים באזורים 
מוגנים, לקראת בניית אזור התעשיה והתעסוקה החדש 
של היישוב. כ-200 מתנדבים מהאזור ומכל הארץ נענו 
לקריאה והגיעו לסייע עם מעדרים, אתי חפירה ומכושים 
ועסקו בהצלת הגיאופיטים. גם ראש מועצת אלפי מנשה, 
שי רוזנצוויג, לקח חלק ביום ההתנדבות של רשות הטבע 
והגנים והמנהל האזרחי והגיע להוציא פקעות מהשטח בו 
עתיד להבנות אזור התעשייה והתעסוקה החדש של היישוב.

5 מטיילים ושומרים מיזם של מנהל החמ"ד 
במשרד החינוך וקואליציית שומרים על הנצח "חנוכיית 
המורשת - עושים היסטוריה" עלה לאוויר באתר החמ"ד. 
במסגרת המיזם תתקיים פעילות היכרות עם אתרי 
מורשת מרכזיים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, ובראשם 
גן לאומי ארמונות החשמונאים, גן לאומי שומרון העתיקה-
סבסטיה וסיור בעקבות קרב בית זכריה, בעמק הברכה 
בגוש עציון. הסיורים יופעלו באמצעות בתי ספר שדה 
האזוריים ובשיתוף מחלקות התיירות ברשויות המקומיות 
ויכללו סיורים למשפחות ופעילויות לילדים. באתר ניתן גם 
להירשם לסיורים וירטואליים, תחת ההנחיות של משרד 
הבריאות לימי הקורונה. הגעה דרך דף המיזם תזכה את 
הנרשמים בהנחה בחלק מהאתרים. גיא דרך, מנהל הפעילות 
בשומרים על הנצח, מסר: "לראשונה עולים אתרי המורשת 
הלאומית ביהודה ושומרון במרוכז על מפת התיירות 
הארצית באמצעות גורם ממשלתי רשמי. זהו צעד חשוב 
בהכרה של מדינת ישראל בצורך לשמר את המורשת 
הלאומית של כולנו, ואין זמן מתאים לכך יותר מחנוכה 
ושבוע המורשת הלאומית. אנו מודים לשר החינוך גלנט 
ולהנהלת החמ"ד על נכונותם למיזם המשותף, וקוראים 
לממשלה להמשיך ולהשקיע בשמירה על ההיסטוריה של 

bit.ly/2VRBdle :כולנו". ניתן להירשם בכתובת

6 סיורי חנוכה ביהודה ושומרון בית ספר שדה 
עפרה מוציא בחג החנוכה בקרוב סיורים לקהל הרחב 
ו-3 פסטיבלים בשיתוף המועצות האזוריות: ארמונות 
החשמונאים – 3 ימים ברכבים פרטיים, 4 ימים משחק 
ניווט רכוב לכל המשפחה בבקעת הירדן בעזרת אפליקציה 
מיוחדת ובכל יום בימי החנוכה מעל ל-100 סיורים ביער 
ריחן ושמורת נחל קנה. אריאל פילבר מנהל בית ספר שדה 
עפרה: "אחרי כמעט של שנה של קורונה, זה הזמן לצאת 
לשטח הפתוח וביהודה ושומרון לא חסר מקומות שכאלה 
ברחבי חבל התנ"ך. מוזמנים להגיע ולהנות יחד איתנו". חובת 
הרשמה בכפוף לתו הסגול. מוקד המידע של בית ספר שדה 
עפרה במהלך החג בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00 
)tic.li/5yxJoAz 5( :בטלפון: 02-9975516. לפרטים והרשמה

קרדיטים: שרון גולן הרדשקוביץ, 
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