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פרק ה'
יאס ֶאת ְּד ַבר ַמ ַּפלְ ָּתם ֶׁשל
יס ַ
א ּכַ ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע לִ ִ
נִיקנֹור וְ ַתלְ ַמי – ָח ָרה
יאסָ ,
ּגֹור ִג ַ
יאיו – ְ
ֹלׁשת ַמ ְצ ִּב ָ
ְׁש ֶ
ֹוסף ֶאל ֶא ֶרץ
ַאּפֹו :ב הּוא ֵה ֵחל לְ ֵה ָע ֵרְך לְ ַמ ָּסע נ ָ
נְחּוׁשה לִ ְׁשּבֹר ַה ַּפ ַעם ְּבא ֶֹפן
ָ
הּודה ִמּתֹוְך ַה ְחלָ ָטה
יְ ָ
הּודים:
ּותם ֶׁשל ַהּיְ ִ
ֹופי ֶאת ַמ ְר ָּדנ ָ
ס ִ
ג הּוא ָא ַסף ִׁש ִּׁשים ֶאלֶ ף ַחּיָ לִ ים וַ ֲח ֵמ ֶׁשת
יהּודה:
יָצא לְ ִהּלָ ֵחם ִּב ָ
ֲאלָ ִפים ָּפ ָר ִׁשים ֻמ ְב ָח ִרים ,וְ ָ
יְהּודה ִמ ָּדרֹום,
לִתקֹף ֶאת ָ
יאס ְ
יס ַ
ד ַה ַּפ ַעם ֶה ְחלִ יט לִ ִ
וְ ֹלא ִמ ָּצפֹון ּכְ ַאּפֹולֹונְ יֹוס וְ ַאף ֹלא ִמ ַּמ ֲע ָרב ּכְ ֵסרֹון
יאס :ה הּוא ָעלָ ה ִעם ְצ ָבאֹו ֶּד ֶרך לָ כִ יׁש ֶאל
ּוכְ ג ְֹור ִג ַ
ָה ֵרי ֶח ְברֹון וְ ָׁשם ָחנָ ה ְּב ֵבית–צּור ֲא ֶׁשר ִמ ָּדרֹום
יָצא
הּודה ַה ַּמ ָּק ִבי ֹלא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה וְ ָ
לְ ֵבית–לֶ ֶחם :ו יְ ָ
לִ ְק ָראתֹו ִעם ֲע ֶׂש ֶרת ֲאלָ ִפים ַחּיָ לִ ים :ז ּכַ ֲא ֶׁשר ָראּו
יאס,
יס ַ
יְהּודה ֶאת ַה ַּמ ֲחנֶה ֶה ָעצּום ֶׁשל לִ ִ
נָׁשיו ֶׁשל ָ
ֲא ָ
יהם:
ָּפ ֲחדּו וְ ָרפּו ֵיְד ֶ
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אֹותם וְ ִה ְת ַּפּלֵ ל יַ ַחד ִא ָּתם
ָ
הּודה ָא ַסף
ח יְ ָ
נִצחֹונֹו ֶׁשל ָּדוִ ד ַעל ָּגלְ יָ ת
לֵ אֹל ִֹקיםְּ ,ב ַהזְ ּכִ ירֹו ֶאת ְ
יֹונָתן ֶּבן ָׁשאּול
נִצחֹונֹו ֶׁשל ָ
ּוצ ָבא ַה ְּפלִ ְׁש ִּתים ,וְ ֶאת ְ
ְ
אֹויְבי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמכְ ָמׂש :ט ִמּתוְך
ֵ
ַעל ַה ַּמ ֲחנֶ ה ֶׁשל
יע
הֹוׁש ַ
ִּב ָּטחֹון ְּבצּור יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ֵאין לְ ָפנָיו ַמ ֲעצֹור לְ ִ
נָׁשיו ַעל ַהּיְ וָ נִים
יְהּודה וַ ֲא ָ
ְּב ַרב אֹו ִּב ְמ ַעטִ ,ה ְׂש ָּת ֲערּו ָ
וְ ִהּכּו ָּב ֶהם ּכַ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲאלָ ִפים ִאיׁש :י ַמ ַּפלְ ּתֹו ַּב ְּק ָרב
יאס ,וְ ֹלא ָּפחֹות ִמּכָ ְך
יס ַ
ֶה ֱעכִ ָירה ֶאת רּוחֹו ֶׁשל לִ ִ
ַה ְּׁשמּועֹות ֶׁש ָּׁש ַמע ַעל ַמ ַּפלְ ּתֹו ֶׁשל ַאנְ ְטיֹוכֹוס
ּומ ַדי וְ ַעל ַה ַּמ ֲחלָ ה
ַּב ְּק ָרבֹות ֶׁשּנִ ֵהל ְּב ָה ֵרי ָּפ ַרס ָ
יאס
יס ַ
ַה ָּק ָׁשה ֶׁש ָחלָ ה ָּבּה :יא ּכָ ל ֵאּלֶ ה ֵה ִביאּו ֶאת לִ ִ
לְ ַה ְחלָ ָטה לַ ֲחזֹר ִּב ְמ ִהירּות ִעם ְצ ָבאֹו לְ ִעיר ַה ִּב ָירה,
נְטיֹוכִ ּיָ הּ ,כְ ֵדי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ַּמ ֲא ָבק ַעל ַה ִּׁשלְ טֹון
ַא ְ
נָׁשיו
הּודה וַ ֲא ָ
ַּב ַּמ ְמלָ כָ ה :יב לְ ָמ ֳח ַרת ַּבּב ֶֹקר ָראּו יְ ָ
ַהּנִ ְד ָה ִמים ֶאת ּכָ ל ַה ַּמ ֲחנֶה ַה ָּגדֹול ֶׁשל ַהּיְ וָ נִים ּב ֵֹור ַח
מֹורד ֶה ָה ִרים ֶאל ֵע ֶבר חֹוף ַהּיָ ם ,וְ ֵהם
ִּב ְמ ִהירּות ְּב ַ
אֹלקי יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל
ִה ְת ַמּלְ אּו ִׂש ְמ ָחה ְּגדֹולָ ה וְ הֹודּו לֵ ֵ
ַה ֶח ֶסד ַה ָּגדֹול ֶׁש ָע ָׂשה ִא ָּתם:
לִפנֵי
יְהּודה ְ
יַּצב ָ
הֹודיָה ִה ְת ֵ
יג לְ ַא ַחר ַה ִּׂש ְמ ָחה וְ ַה ָ

נַעלֶ ה
אֹויְבינּוָ ,ה ָבה ֲ
ֵ
נָׁשיו וְ ָא ַמר לָ ֶהםִ :הּנֵ ה נִ ְּגפּו
ֲא ָ
נְט ֵהר אֹותֹו ּונְ ַח ֵּדׁש ּבֹו ֶאת ֲעב ַֹודת
ֶאל ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,
אֹלקינּו:
ַהּק ֶֹדׁש לֵ ֵ
רּועה ְּגדֹולָ ה יָ ָצא ּכָ ל ַה ַּמ ֲחנֶ ה
ּוב ְת ָ
יד ְּב ִׁש ָירה ִ
ּוׁשלַ יִם :טו ּכַ ֲא ֶׁשר ָראּו ֵמנֵלָ אֹוס וְ כ ֲֹהנָיו ֶאת
לְ ֵע ֶבר יְ ר ָ
ּוׁשלַ יִ ם ,נִ ְמלְ טּו
ּובא לִ יר ָ
הּודה ָק ֵרב ָ
ַה ַּמ ֲחנֶ ה ֶׁשל יְ ָ
צּודה ֲא ֶׁשר ָּבנּו ַהּיְ וָ נִ ים ִּב ְׁש ִבילָ ם :טז ְּבֹלא
ֶאל ַה ְּמ ָ
נָׁשיו ְּב ַׁש ֲע ֵרי ַה ִּמ ְק ָּדש,
הּודה וַ ֲא ָ
ּכָ ל ַה ְפ ָר ָעה נִכְ נְסּו יְ ָ
ינֵיהם ִמן
חֹומה ָח ְׁשכּו ֵע ֶ
ַאְך ִמ ֶּׁש ָּבאּו לִ ְפנִים ִמן ַה ָ
ַה ַּמ ְר ֶאה ֶׁשּנִ ְגלָ ה לְ ֵע ֶ
ינֵיהם :יז ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָהיָ ה ָקדֹוׁש
ּוב ְמקֹומֹו ָׂשמּו
ּומ ֻחּלָ לִ ,
לְ ַעם–יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה ָהרּוס ְ
ּכ ֲֹהנֵי ֵמנֵלָ אֹוס ַה ְּמ ֻׁש ָּמ ִדים ֶאת ֱאלִ ילֵ י ַהּיְ וָ נִים וְ ֶאת
ִּפ ְסלֵ י ַהּת ֵֹוע ָבה ֶׁשּלָ ֶהם :יח מּול ַה ֻח ְר ָּבן וְ ִחּלּול ַהּק ֶֹדׁש
ֹאׁשם
נָתנּו ָע ָפר ַעל ר ָ
יהםְ ,
ּנֹורא ֵהם ָק ְרעּו ֶאת ִּבגְ ֵד ֶ
ַה ָ
הּודה וְ ָק ָרא
ּובכּו ְּבכִ י ָּגדֹול :יט ַאְך ַעד ְמ ֵה ָרה ָקם יְ ָ
ָ
ֶאל ָה ָעם ְּבקֹול ָּגדֹולֹ :לא ֵעת ִקינָ ה וָ נֶ ִהי ַעכְ ָשו,
ּכִ י ִאם ֵעת ִּבנְ יָ ן וְ ִׂש ְמ ָחה :כ ֵהם נִ ְּגׁשּו לִ ְמלֶ אכֶ ת
ִטהּור ַה ִּמ ְק ָּדׁש :נִ ְּתצּו ֶאת ּכָ ל ִּפ ְסלֵ י ַהּיְ וָ נִ ים ,וְ ַאף
ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַחֶׁ ,ש ָעלָ יו ִה ְק ִריבּו ַה ְּמ ֻׁש ָּמ ִדים ֲחזִ ִירים
ְּוב ֵהמֹות ְט ֵמאֹותָ ,ה ְרסּו :כא ִּב ְמקֹום ַה ִּמזְ ֵּב ַח ַה ְּמ ֻחּלָ ל
ֵה ִקימּו ִמזְ ֵּב ַח ָח ָדׁש ֵמ ֲא ָבנִים ְׁשלֵמֹותֲ ,א ֶׁשר ֹלא הּונַף
ֹלקים :כב ִּב ְמקֹום
יהן ַּב ְרזֶ לּ ,כַ ּכָ תּוב ְּבת ַֹורת ָה ֱא ִ
ֲעלֵ ֶ
נְטיֹוכֹוס ָ ,עׂשּו ּכֵ לִ ים
ּכְ לֵ י ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶׁ ,שּנִ ְבזְ זּו ַעל ֵיְדי ַא ְ
ּומזְ ֵּב ַח לַ ְּקט ֶֹרת :כג לַ ְמרֹות
ֲח ָד ִׁשיםְ :מנ ָֹורהֻׁ ,שלְ ָחן ִ
ַמ ֲא ָמ ִצים ְּגדֹולִ ים ֹלא ִה ְצלִ יחּו ַהּכ ֲֹהנִ ים לִ ְמצֹא
אֹוצרֹות
ֶׁש ֶמן ָטהֹור ּכְ ֵדי לְ ָה ִאיר ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש; ּכָ ל ְ
ּומה
יהםַ ,
נִׁש ְּדדּו ַעל יְ ֵדי ַהּיְ וָ נִ ים וְ עֹוזְ ֵר ֶ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְ
ּפּוׂשים
ּומ ֻחּלָ ל :כד לְ ַא ַחר ִח ִ
נִׁש ַאר ָהיָ ה ָט ֵמא ְ
ֶּׁש ְ
נִמ ָצא ּכַ ד ָק ָטן ֶׁשל ֶׁש ֶמןֶׁ ,ש ָהיָה ָחתּום וְ ָטהֹור,
ַר ִּבים ְ
ְּבלִ ְׁשּכָ תֹו ֶׁשל ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול :כה ְּבכ”ה ְּבכִ ְסלֵ וְּ ,באֹותֹו
ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ֻה ַּצב ַה ִּׁשּקּוץ ַהּיְ וָ נִ י ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ק ֶֹדם
לָ כֵ ןְּ ,ב ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה נֶ ְחנַ ְך ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּמט ָֹהר
הּואר
וְ ַה ְּמ ֻח ָּדׁש ְּברֹב ְּפ ֵאר וְ ָה ָדר :כו ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ַ
ַה ֵהיכָ ל ְּבאֹור נֵ רֹות ַה ְּמנ ָֹורה ַה ֲח ָד ָׁשה ,וְ ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ָה ְק ַרב ֵמ ָח ָדׁש ָק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד ֶׁשל ּב ֶֹקר וְ ֶׁשל ֶע ֶרב:
כז ְּב ֶמ ֶׁשך ּכָ ל ַהּיֹום ִה ְת ַּפּלְ לּו ֲהמֹונִים ַר ִּבים ַּב ֲעזָ רֹות
נִׁש ְמ ָעה ִׁש ַירת
ּובכָ ל ָמקֹום ְ
ּוב ַח ְצרֹות ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,
ְ
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ינָתם
ּובכְ לֵ י נְ ִג ָ
אֹלקים ְּב ִׁש ָיר ָתם ִ
ַהּלְ וִ יִ יםֶׁ ,שהֹודּו לֵ ִ
ַעל ַהּיְ ׁש ָּועה ַהּגְ דֹולָה ֶׁש ָע ָׂשה לְ ַעּמֹו :כח ּכָ ְך ִה ְמ ִׁשיכּו
אֹלקים ּכִ י טֹובּ ,כִ י לְ עֹולָ ם
לַ ְחּגֹג וְ לָ ִׁשיר ּולְ הֹודֹות לֵ ִ
ימיםּ ,כַ ּיָ ִמים ֲא ֶׁשר
יָמים ְּת ִמ ִ
ַח ְסּדֹוְּ ,ב ֶמ ֶׁשְך ְׁשמֹונָה ִ
יָמיו ֶׁשל מ ֶֹשה :כט ִׂש ְמ ָח ָתם
נֶחנַ ְך ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ְּב ָ
ָּב ֶהם ְ
ּנֹודע לָ ָעם ְּד ַבר ַהּנֵ ס ֲא ֶׁשר
חֹוג ִגים ָּג ְדלָ הִ ,מ ֶּׁש ַ
ֶׁשל ַה ְ
נַע ָׂשה ַּב ְּמנ ָֹורה :ל ְּבכָ ל ּב ֶֹקרּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ַהּכ ֲֹהנִ ים
ֲ
לְהֹוסיף ֶׁש ֶמן לְ נֵ רֹות ְמנ ַֹורת ַה ֵהיכָ לּ ,גִ ּלּו לְ ַת ְד ֵה ָמ ָתם
ִ
ֶׁשֹלא נִ ְג ְר ָעה ִמ ֶּמּנּו ֲא ִפילּו ִט ָּפה ַא ַחת:
יְמי ֶה ָחג:
נִמ ַׁשְך ַה ָּד ָבר ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ְׁשמֹונַת ֵ
לא ּכָ ְך ְ
ַהּכַ ד ַה ָּק ָטןֶׁ ,ש ַּׁש ְמנֹו ַה ֻּמ ָעט ָהיָ ה ּבֹו ִּבכְ ֵדי לְ ַה ְדלִ יק
לְבדִ ,ה ְס ִּפיק לְ ָה ִאיר ֶאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּבאֹור
יֹום ֶא ָחד ִּב ָ
ימים :לב ּכָ ל ָה ָעם
ָּגדֹול ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ְּת ִמ ִ
ֹלקים
ָר ָאה ַּבּנֵ ס ַהּזֶ ה אֹות ִמן ַה ָּש ַמיִםֶׁ ,ש ָר ָצה ָה ֱא ִ
ימי ָה ָר ָעה:
אֹותם ִמ ִּס ְבלָ ם ִּב ֵ
נִחם ָ
יהם וְ ֵ
ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
לג ֶׁש ֲה ֵרי ַרק ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות ָה ַא ֲחרֹון עֹוד ָהיּו ַר ִּבים
ֹואים ,וְ ֹלא יָ כְ לּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוֹות
ּוב ַּמ ֲחב ִ
ַּב ְּמ ָערֹות ַ
ֶה ָחג ּכְ ִהלְ כָ ָתן :לד ַע ָּתהִ ,מ ֶּׁש ָהיְ ָתה ָה ְרוָ ָחה ,יָ כְ לּו
לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת ַמה ֶּׁשֹלא זָ כּו לְ ַקּיֵ ם ֵמ ֲח ַמת ָהאֹנֶס
וְ ַה ְּגזֵ רֹות :לה לְ ַא ַחר ֶה ָחג ִה ְתּכַ ּנְ סּו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ּכָ ל זִ ְקנֵי
ּומ ְצוָ ה לְ כָ ל ּדֹורֹות ְּבנֵי–
ָה ָעם וַ ֲחכָ ָמיו וְ ָק ְבעּו ַּת ָּקנָה ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֲא ֶׁשר ֵהם :לו לַ ְחּגֹג ְּבכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה ֶאת
ׁשמֹונָ ה יָ ִמים ָה ֵחל ִמּיֹום כ”ה
יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ ה ְּב ֶמ ֶׁשך ְ
ּוב ְסעּודֹות
ּוב ַה ְדלָ ַקת נֵ רֹות ִ
הֹודיָ ה ְ
ּוב ָ
ְּבכִ ְסלֵ ו ְּב ַהּלֵ ל ְ
ֹלקי יִ ְׂש ָר ֵאל
ִמ ְצוָ ה :לז לְ זֵ כֶ ר ַהּנֵ ס ַה ָּגדֹול ֶׁש ָע ָׂשה ֱא ֵ
יה
ְּבנָ ְגּפֹו ֶאת ַמ ְמלֶ כֶ ת ַהּיְ וָ נִים ָה ַא ִּד ָירה ִעם ּכָ ל עֹוזְ ֶר ָ
יהם
נְׁש ֶ
ּובנָיו וְ ַא ֵ
יה ָה ְר ָׁש ִעים לִ ְפנֵי ַמ ִּת ְתיָ הּו ָ
ֹומכֶ ָ
וְ ת ְ
ַה ַּצ ִּד ִ
נָפלּו ְּביַד ְמ ַע ִּטים,
יקים וְ ַה ֲח ִס ִידים :לח ַר ִּבים ְ
הֹורים וְ זֵ ִדים
ִּגּב ִֹורים ְּביַד ַחּלָ ִׁשיםְ ,ט ֵמ ִאים ְּביַד ְט ִ
עֹוס ִקים ְּבת ַֹורת ָה ֱא ִ
ְּביַד ָה ְ
ֹלקים :לט ִמּתֹוְך ַהּנִ ִּסים
וְ ַהּנִ ְפלָ אֹותַ ,ה ְּתשּועֹות וְ ַהּנֶ ָחמֹותַ ,ה ְּגבּורֹות
וְ ַה ִּמלְ ָחמֹות ֶׁשל יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ ה ִה ְת ַּג ֵּדל וְ ִה ְת ַק ֵּדש
ֹלקי יִ ְׂש ָר ֵאל ָּבעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו:
ְׁשמֹו ֶׁשל ֱא ֵ
לאחרונה יצא סרט  DVDמיוחד על קרבות
המכבים בהפקת ד"ר חגי בן ארצי.
להזמנות050-7383550 :

מזל טוב! יש לכם ארוע?

כולם כבר תרמו לנו-למנהג סעודת עניים
תירמו ותהיו ממשיכים בדרכו של הרב מרדכי אליהו זצ״ל

חיפה

16:08
17:15

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

תל אביב

16:17
17:17

ירושלים

16:01
17:23

הנהלה ראשית :אליעזר הלוי  14קרית משה ירושלים
בל ע די ב אתר ש לנו! ס י פ ו ר עם ה רב מ ר ד כ י
אלי הו זצ ״ ל שחידש המנהג סעודת עניים

באר שבע

16:20
17:18

אילת

16:11
17:20

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

1

2

3

4

6
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 1ממשיכים 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  103מיליון ש״ח ,שיכלול גשר מעל כביש קלנדיה
לירושלים ועמדות בידוק חדשות .במקביל ,יקודם תכנון
לכביש אדם-חיזמא ,בעלות של  17מיליון 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".
 2יו”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".
 3סיור 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.
 4מצילים 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.

 5מטיילים 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
כולנו" .ניתן להירשם בכתובתbit.ly/2VRBdle :
 6סיורי חנוכה ביהודה ושומרון בית ספר שדה
עפרה מוציא בחג החנוכה בקרוב סיורים לקהל הרחב
ו 3-פסטיבלים בשיתוף המועצות האזוריות :ארמונות
החשמונאים –  3ימים 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
בטלפון .02-9975516 :לפרטים והרשמה)tic.li/5yxJoAz 5( :
קרדיטים :שרון גולן הרדשקוביץ,

