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 הצלמת מירי צחי הלכה
השבוע לעולמה לאחר מאבק 

במחלה קשה. מירי תיעדה דרך 
עדשת המצלמה את יהודה, 
שומרון ובקעת הירדן בזווית 

המיוחדת שלה. יהי זכרה ברוך.

במה להגות תורה, 
 מדע והתיישבות

בשיתוף יש»ע שלנו



יש"עמדה
מועצת יש"ע

בשבוע שעבר נרצחה אסתר הורגן הי"ד על ידי 
מחבל בעת שטיילה ביער ריחן ושקד שליד ביתה בצפון 
השומרון. לאחר ההלוויה, התארגנה באופן ספונטני 
קבוצה, אליה הצטרפו כ-300 איש, שצעדו יחד בשבילי 
היער ובימים האחרים סיירו שם מטיילים נוספים. 
השבוע, אנו מקדישים את מאמר המערכת לזכרה 
של אסתר הי"ד, עם הצעת מסלול טיול קצר ביערות 

ריחן ושקד בצפון השומרון. 

 "לא יעצרנו הכאב, לא הלהט הצורב.
כל עוד פועם בנו הלב - לא נעצור".

אורך המסלול: 3.5 ק"מ. 
משך הטיול: כשעתיים וחצי. 

מים: יש להצטייד ב- 2 ליטר לאדם.
ביטחון ועזרה רפואית:

מוקד שומרון 1-700-700-106
 מפות: מפת טיולים וסימון שבילים מספר 4:

      כרמל, בהוצאת החברה להגנת הטבע.
'מסלוליוש' בהוצאת מועצת  מתוך הספר 
        יש"ע. מומלץ לקרוא את ההנחיות וההוראות   

       המלאות בספר.

תחילת המסלול
נוסעים ליישוב טל מנשה שנמצא בגוש יישובי 
צפון השומרון. בכיכר לפני הישוב פונים שמאלה על 
פי השילוט 'יער אגדות הילדים'. חולפים על פני תחנת 
מכבי אש וקופת חולים משמאל, ולפני שחוצים גדר 
בכניסה ליער פונים שמאלה, אל רחבת כורכר גדולה 

מאחורי בית הספר 'טללי אורות'. 

תיאור המסלול
רחבת הכורכר הגדולה שממערב לבית הספר 'טללי 
אורות' תחומה בין גדר בית הספר ובין הגדר ההיקפית 
של היישוב. מתקדמים לקצה החניה, נצמדים לגדר 
היישוב ועוברים בין שתי הגדרות. לאחר 50 מ' מגיעים 
לשער בגדר היישוב ויוצאים למסלול. בחלקו הראשון 

השביל לא מסומן.

משמאל לשביל נבחין בבור מים מודרני. נמשיך מעט 
עד לקטע שבו עובר השביל על גבול יער אגדות הילדים, 
ובמזלג הראשון נפנה ימינה וניכנס ליער. השביל עובר 

בתוך חורש סבוך ושמור מאוד. לאחר 450 מ' מגיעים 
לצומת שבילים. ממשיכים ישר ומעט שמאלה עוד 

400 מ', עד לחיבור אל כביש 596.

חוצים את הכביש בזהירות וממשיכים על שביל 
עפר לבן ורחב – עדיין בלי סימון. מצד שמאל מבחינים 
בשטח חצוב ומצד ימין במבנה גדול. מתקדמים וחוצים 
שדרת ברושים יפה, ולאחר כ-450 מ' מחציית הכביש 
מתחברים אל שביל עפר עביר לכל רכב בסימון אדום. 
פונים שמאלה בסימון וחולפים על פני כמה בתים 
משמאל. עוברים בשער הכניסה ליער, ומגיעים לבית 
היערן של יער ריחן. אפשר לעלות לתצפית בבית 
היערן המשופץ, שממנו רואים את שמורת יער ריחן 

במלוא הדרה. 

מרחבת בית היערן יוצא מסלול מעגלי )זהו המסלול 
הקצר, ואפשר לטייל בו בלבד(. מתחילים בסימון 
השחור היורד מבית היערן לכיוון צפון-מערב. לאחר 
550 מ' בשביל הולכי רגל, בתוך חורש בתולי, מתעקל 
הסימון השחור, מטפס במתינות, וחוצה את השלוחה 
לכיוון דרום עד שנפגש עם סימון כחול. בסימון הכחול 

פונים שמאלה כדי לשוב אל בית היערן.

מבית היערן נחזור במסלול בו הגענו חזרה דרך 
היערות לרחבת החניה ליד הישוב טל מנשה. 

שמורת יער ריחן
יער ריחן הוא שמורת חורש טבעית, אחת מן 
המעטות שהשתמרו בשטחי יהודה ושומרון והגדולה 
דונם. החבורה   2673 שבהן. שטחו של היער הוא 
השולטת בו היא אלון מצוי ואלה ארצישראלית, ולצידם 

שיחי קידה שעירה, מרווה משולשת ופרחים לרוב.

היער משמש בית גידול לצמחיה ים תיכונית והוא 
גבול תפוצתם של כמה צמחים: בן חורש רחב עלים, 
יקינטון מזרחי, יבשוש גלילני וער אציל. ביער מתקיימת 
פעילות רבה של בעלי חיים בהם יונקים זוחלים ועופות. 

את חלקם יתכן ונפגוש לאורך המסלול. 

היער הוכרז כשמורת טבע בימי המנדט הבריטי, 
ומעמד זה נשמר גם בתקופת השלטון הירדני. במרכז 
היער הוקם בית יערן, אשר שופץ לאחרונה על ידי 

רשות הטבע והגנים. במרחב בית היערן השתמרו גדר 
אבן ומבנה נוסף.

יער אגדות הילדים )יער שקד(
היער הוא שילוב של חורש טבעי, ויער אורנים 
שניטע על ידי הבריטים בתקופת המנדט. המקום לא 
הוכרז כשמורה אלא כשטח חקלאי, הכרזה שהפכה 
אותו לפגיע בידי אדם. בעקבות הסכמי אוסלו נערכו 
במערכת הביטחון לפריׂשה מחודשת של מחנות צה"ל 
באזור יהודה ושומרון, והוחלט להעביר את מחנה 
החטיבה המרחבית מנשה מצומת קבטיה ליער שקד. 
בשנת 1998 החל משרד הביטחון לכרות חלק מהיער 
כדי לבנות את המחנה במקום. לאחר מאבק של תושבי 
האזור ולאחר בג"ץ שהוגש הופסקו העבודות, והוחלט 
להקים את הבסיס במקום אחר. החורש שיקם את 
עצמו, המועצה האזורית שומרון פיתחה במקום שבילי 
טיול קסומים המזכירים אגדות ילדים, והאתר נפתח 
למטיילים. המטיילים ביער יפגשו תופעות קארסטיות 
מעניינות, כולל בולענים קטנים, ואף עמדות צבאיות 

ישנות ששימשו את הצבא הירדני. 

מפחמות
אחד מענפי הפרנסה באזור צפון השומרון היה, 
ועודנו, ייצור פחם, מה שמוזכר בשמה של העיר הערבית 
הסמוכה ליער ריחן 'אום אל פאחם' – ֵאם הפחם. 
מפעלי ייצור הפחם, המפחמות, הם שיטה מסורתית 
להפקת פחמים להסקה ולקיטור בשיטה מזהמת מאוד. 
העצים הטובים לפחם הם אבוקדו או הדרים, ומקורם 

לרוב בשטחי ישראל. 

בשנים האחרונות זיהום האוויר מאזור צפון השומרון 
מגיע למרחב הערים חריש, פרדס חנה, חדרה וקיסריה, 
ופוגע קשות בבריאות התושבים. בעקבות פניית קצין 
מטה איכות הסביבה בִמנהל האזרחי החל מו"פ יהודה 
ושומרון, שנמצא באוניברסיטת אריאל, לסייע בפיתוח 
מפחמה שמיועדת להחליף את המפחמות הקיימות 
כיום, שהן מפגע סביבתי חמור. במסגרת זו תוכננה 
מפחמה משודרגת, המבוססת על פיתוח ִמצרי של 
מודל מפחמה אמריקאית, והיא צפויה לפעול כמעט 
ללא פליטת מזהמים וביעילות גבוהה ביחס למפחמה 

המסורתית.

בדרכי אסתר

 יש לכם ארוע? הפתעה בפייסבוק
כולם כבר קראו את הדף שלנו על סעודת עניים

כולם קיבלו בהפתעה את הסיפור 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: 
!2021 לשנת  קבלה  יקבלו  בויזה  השבוע  התורמים 

תרמו בהעברה בנקאית
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להרגיש בנוח. להרגיש בבית.

בקרני שומרון

החיים מחדש באורנים שבשומרון.  איכות  בואו להגדיר את 
כאן תיהנו מחוויית מגורים איכותית בקהילה צעירה ותוססת 
לצד מוסדות חינוך ברמה גבוהה, מול נוף ירוק ועוצר נשימה.

אורנים החיים הטובים נוחים באמת
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למה?
כי זו הדרך לנצח מגיפה. כולנו סובלים מנזקי הקורונה 
שנמצאת כאן כבר כמעט שנה. למעלה משלושת אלפים אנשים 
נפטרו בארץ מהמחלה, כשלוש מאות ושמונים אלף נדבקו וחלקם 
מושפעים ממנה גם חודשים רבים אחרי שלכאורה החלימו, וגם 
אלה שלא נדבקו בעצמם נפגעו קשות. איסור גורף על התקהלויות, 
בתי הספר נפתחים ונסגרים לסירוגין, שמחות ולהבדיל לוויות 

נערכות בהרכבים מצומצמים ביותר - איך לדעתכם כל זה ייגמר? 
האם יום אחד הקורונה פשוט תיעלם מעצמה? כנראה שלא. אז 

בואו נגרום לה להיעלם.

זה לא התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להתפלל שיבוא המשיח 
והוא יפתור את כל הבעיות.

באמת, זה מה שאתה אומר גם כשיש לך נזילה בבית? אתה 
יושב רטוב ומחכה למשיח? הקב"ה נתן לנו כוחות לפעול בעולם. 
גם אני מתפלל בכל יום לביאת המשיח, אבל כשיש לי נזילה אני 

מזמין שיפוצניק וכשאני חולה אני פונה לרופאים.

האם אין לחיסון תופעות לוואי?
לכל תרופה בשוק. בדרך כלל מדובר בתופעות  ייתכן, כמו
לוואי נדירות יחסית וקלות יחסית. אבל רגע, האם בשאר 
תחומי החיים אנחנו לא לוקחים סיכונים בכלל? גם כשאנחנו 
עולים על רכב אנחנו לוקחים סיכון. בכל שנה נהרגים בארץ 
מאות אנשים בתאונות דרכים ועוד אלפים נפצעים. האם 

בגלל זה אנחנו מפסיקים לנסוע ברכב?

החיים שלנו מלאים בניהול-סיכונים. במודע או שלא 
במודע אנחנו מעריכים את הסיכון לעומת התועלת ומקבלים 
החלטה. במקרה הזה הנתונים ברורים. מצד אחד עומדת 
מגיפת הקורונה שהרגה כבר 1.7 מיליון איש ברחבי העולם 
ומהצד השני עומד חיסון שעבר את כל האישורים של ארגוני 

הבריאות. עבורי ההחלטה פשוטה.

אבל איך אתה יודע שהחיסון באמת מועיל ולא מזיק?
איך אני יודע? כי ככה הרופאים אמרו. תראו, אדם אחד 
אינו יכול להיות מומחה בכל התחומים בעולם. יש שניים-

שלושה תחומי עניין שבהם אני משקיע מאמץ כדי להבין ממש 
לעומק, ובשאר הנושאים אני פונה למומחים. כאשר הרכב שלי 
מתקלקל אני הולך למוסך. אני לא מנסה לתקן אותו בעצמי 
ואני גם לא מקשה על כל החלטה של המוסכניק, בטח שאינני 
חושד בו שהוא שותל ברכב שבב למעקב או שיש לו אינטרס 
שהרכב ימשיך להיות מקולקל כדי שאמשיך לבוא אליו. צריך 
לבנות אמון בסיסי עם המוסך ומכאן ואילך לתת לו לעבוד. 

באותה גישה אני משתדל לנקוט גם בשאר תחומי החיים.

המחשבה שאני יכול בעזרת כמה מאמרים באינטרנט 
להגיע לאותה רמת ידע של רופא מומחה היא מעט יומרנית, 

בלשון המעטה.

אבל הרופאים בכלל לא רוצים שתהיה בריא, כל מה 
שמעניין אותם זה כסף!

בושה וחרפה של טיעון! זו פשוט הוצאת שם רע ומי 
שאומר דברים כאלה צריך להתבייש בעצמו. נכון, רופאים 

רוצים להתפרנס כמו כל אחד מאיתנו, אבל לא בשביל זה 
הם למדו שבע שנים ואז עברו שנים ארוכות של משמרות 
מתישות באורך לא הגיוני. מי שנמצא שם עושה את זה 
בראש ובראשונה כדי להציל חיי אדם, ואנחנו צריכים להיות 

אסירי תודה על כך.

רפואה  המערבית.  ברפואה  מאמין  לא  בכלל  אני 
אלטרנטיבית הרבה יותר טובה!

זה נכון שיש באורח החיים המערבי הרבה חסרונות, בעיקר 
סביב תזונה לקויה. אבל אחרי שאמרנו את זה, מישהו באמת 
חושב שהרפואה המערבית הביאה יותר נזק מאשר תועלת?
בסוף המאה ה-19, תוחלת החיים בארצות המפותחות 
הייתה כ-50 שנה. כיום הממוצע העולמי מתקרב לגיל 70 ואילו 
בישראל ובמדינות נוספות באירופה הוא חוצה את גיל 80. 
בשנת 1960, אחד מכל שמונה תינוקות היה מת לפני גיל שנה. 
כיום הנתון ירד לאחד מתוך שבעה עשר, ובמדינות מפותחות 

אפילו פחות. אתם באמת רוצים לחזור מאה שנה אחורה?

אבל למה לחסן בכפייה?
תרגעו, אף אחד לא מתכוון לחסן בכפייה. לא עומדים 
להקים כאן מחנות ולהוליך אנשים בכוח לעבר המזרק. מה 
שכן, בהחלט מדברים על 'מקלות וגזרים' - הקלה בהגבלות 
לאלו שיתחסנו לעומת החמרה לאלה שלא. בסך הכל מדובר 
בגישה הגיונית. כמו שאנחנו מונעים מנהג שתוי לעלות על 
הכביש משום שהוא מהווה סכנה לציבור, כך ראוי להגביל את 
זה שמסרב להתחסן, שמהווה גם הוא סוג של סכנה. כמובן 
שיש אנשים שאינם יכולים להתחסן מסיבות רפואיות, אבל 
אלה שיכולים ובוחרים שלא להתחסן צריכים לדעת שיש 

לזה מחיר.

במה  להסתפק  צריך  שלא  חושב  אני  הזה  בהקשר 
שהמדינה מציעה, יש מקום גם לקהילות ולעסקים לנקוט 
ביוזמות משלהם. ישובים קהילתיים יכולים להחליט שאירועי 
התרבות שלהם פתוחים רק למחוסנים; בתי קפה יכולים 
להחליט שאליהם לא נכנסים ללא אישור על חיסון. ככל 
שיותר מקומות יעודדו את הציבור להתחסן כך נוכל להתגבר 

מהר יותר על המגיפה הנוראית הזו ולחזור בהקדם לשגרה. 

גם אני אתחסן!

החיים שלנו מלאים בניהול-סיכונים. 
במודע או שלא במודע אנחנו 
מעריכים את הסיכון לעומת 
התועלת ומקבלים החלטה. 

במקרה הזה הנתונים ברורים. 
מצד אחד עומדת מגיפת הקורונה 
שהרגה כבר 1.7 מיליון איש ברחבי 

העולם ומהצד השני עומד חיסון 
שעבר את כל האישורים של ארגוני 

הבריאות. עבורי ההחלטה פשוטה.

 לתגובות:
 bshinberg@gmail.com בנימין שיינברג // מעלה חבר

 לתגובות:בין מחשבה למעשה
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מתוך צילומיה של מירי צחי ז"ל לזכרה

הרב רפי אוסטרוף, ראש המועצה דתית גוש עציון
מי השילוח ההולכים לאט

רבי מאיזביצא מסביר את ההבדל בין יעקב אבינו לאברהם ה
ויצחק בפרשתנו  באופן הדומה לתורתו של ר' מנחם מנדל 

מקוצק שהוא כידוע היה מגדולי תלמידיו.

וכך אומר הרבי:
ויאמר האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו האלקים הרועה 
אותי מעודי .היינו שיעקב אבינו היה מקטין עצמו נגד אבותיו 
אברהם ויצחק, ואמר כי להם היה חכמה ובינה גדולה מאד עד כי 
הרחיבו את רצון הש"י מעצמם, ואף אם פתח להם הש"י פתח 
קטן, היו מרחיבים ומתפשטים אותו בחכמתם כדי לעשות רצון 
בוראם, והבינו אף בדבר שלא האיר להם הש"י מפורש, וזה פי' 

אשר התהלכו היינו שהיו הולכים בכחם. 

האבות, אברהם ויצחק, כיוונו דעתם לרצון ה' ויכלו לומר 
ולעשות דברים בשם ה', גם כאשר לא קיבלו על כך סימן ברור 
או הוראה מפורשת. כמו עבד, שמבין את רמיזות אדוניו ואת 

תהלוכותיו, ולא צריך שכל דבר יגיד לו האדון.

אבל אני, האלקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, היינו בכל 
פרט מעשה שאני עושה, אני צריך שהש"י יאיר עיני איך הוא רצונו 
ית', ואף בזה המעשה שראיתי איך הוא רצונו, אם רצונו לשנותה, 

מ"מ צריך אני לראות גם בפעם השנית איך הוא רצונו ית'.

יעקב אבינו מעיד על עצמו, שבכל דבר הוא צריך הכוונה וייעוץ 
מאת ה', האם הוא עושה את הדבר הנכון. הוא אינו יכול להתקדם, 

בלי לוודא שאכן זהו הדרך שה' רוצה שילך בה.

לכאורה מדריגתו היא נמוכה מהאבות, כיון שהוא אינו בטוח 
בעבודת ה' ולא יודע לכוון לדעת עליון. אלא אומר הרבי, שדווקא 

מדריגתו של יעקב אבינו היא הגבוהה:

ובאמת בזה הענין היה יעקב הגדול שבאבות כי זאת היא 
מדרגה גדולה שהש"י מנהיג את האדם תמיד, וזאת היתה תפלת 
דוד המלך ע"ה )תהלים כ"ג,א( ה' רועי לא אחסר, היינו שלא 
אחסיר השגחת הש"י עלי ורק שיהיה רועה אותי תמיד וגם אני 

אכיר תמיד שהש"י הוא רועי.

זו מדריגה מאד גבוהה שאדם מרגיש את הנוכחות התמידית 
של ה', אך זה בוודאי היתה גם מדריגת האבות הראשונים, אלא 
שה' לא עוזב את האדם ונמצא תמיד איתו, זוהי המדריגה הגבוהה.

כי הש"י בטובו מנהיג כל דבר, אך שהאדם מחזיר פניו ואינו 
רוצה לצפות ולהתפלל, ובעת שהאדם יתפלל תפלה שלימה אז 
תיכף יענה, ויראה כי הש"י הוא הרועה וזה פי' לא אחסר היינו 

שלא אחזיר פני ממנו.

האדם שפונה אל ה', ומיד נענה ומרגיש את הנוכחות של ה' 
איתו בכל דבר ובכל צעד ובכל החלטה שהוא עושה, זוהי מדרגה 
גבוהה מאד, אף אם עושה דברים שניראים היפך האמת. הרבי 
מסביר דרשה זו על ברכת הבנים שהוא שיכל את ידיו ושם את 
יד ימין על הצעיר ולא על הבכור. ולכאורה המעשה הזה הוא היפך 
רצון ה' שיצר את מנשה הבכור. אלא יעקב מגלה שגם בזה ה' 
מנהיג אותו ומדריך אותו בכל צעד ושעל. הלוואי שגם אנו נזכה 

להרגיש את ה' שהולך איתנו ומכוון את דרכינו בכל דבר ודבר. 

האלוקים הרועה אותי מעודי
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מה קורה?
חדשות יהודה, שומרון ובקעת הירדן

1 למען ההתיישבות הצעירה לאור העיכובים 
בהחלטת הממשלה בסוגיית הסדרת ההתיישבות הצעירה, 
ובעקבות האפליה כלפי אותם יישובים אל מול הרצון מנגד 
לקדם הסדרת יישובים בדואיים בנגב, התקיים השבוע 
מפגש של ראשי מועצת יש''ע וראשי ההתיישבות הצעירה 
מול משרד ראש הממשלה. במפגש קיבלו המשתתפים 
עדכון על קידום החלטת הממשלה להסדרת היישובים 
הצעירים התקועה אצל ראש הממשלה נתניהו לצד ניסיונו 
לקדם את הסדרת ההתיישבות הבדואית מנגד. במפגש 
השתתפו יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני, ראש מועצת גוש 
עציון שלמה נאמן, ראש מועצת קרית ארבע חברון אליהו 
ליבמן, מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני ונציגי פורום 
ההתיישבות הצעירה. יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני 
אמר: "יש לנו הזדמנות שאני לא יודע אם תחזור. זאת 
ההזדמנות שלנו ללחוץ על ראש הממשלה להסדיר את 
ההתיישבות, עוד לפני שטראמפ יסיים את כהונתו. יש 
לממשלה חוב מוסרי להסדיר את ההתיישבות ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן. אסור לנו להרפות ונמשיך להפגין 
נחישות עד להשלמת המהלך". ראש מועצת גוש עציון 
שלמה נאמן אמר: "מי שרואה את עצמו ראש הממשלה 
הבא ומנהיג את הציבור הימני בישראל, לא יכול להתעלם 
מהבעיות הבוערות ביותר של ההתיישבות. מתווה הסדרת 
ההתיישבות הצעירה היא צו השעה ואנו לא יכולים להמתין 
עם זה יותר ולא נכיר בזכות השתיקה בעניין. מי שרוצה 
להנהיג אותנו חייב לומר מה דעתו ועמדתו בנושא". אורי 
ברטפלד מראשי פורום ההתיישבות הצעירה: "אנחנו 
צריכים לשאול את עצמנו איך יכול להיות שכולם מדברים 
התיישבות צעירה וזה לא עולה להחלטת ממשלה. זה 
מבחינתנו סטירת לחי מצלצלת". כמו כן, השבוע נפתח 
מאהל בדואי מיוחד של פורום ההתיישבות הצעירה מול 

משרד רה”מ, במטרה לקדם את הליך ההסדרה. 

2 ברקת בבעת הירדן ח"כ ניר ברקת הגיע בשבוע 
שעבר לסיור בבקעת הירדן יחד עם יו''ר מועצת יש''ע 
דויד אלחייני ומנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני. ברקת 
החל את הסיור באתר הטבילה 'קאסר אל-יהוד', ולאחר 
מכן הגיע ליישוב מבואות יריחו, שם התקבל על ידי 

יו"ר היישוב ומנהל הפעילות של הפורום להתיישבות 
צעירה אליהו עטיה. ברקת התעניין במצבו של היישוב, 
כמו כן בתמונת המצב של ההתיישבות הצעירה ביהודה 
ושומרון והסדרתה. את הביקור במקום סיים ח''כ ברקת 
בביקור קצר באנדרטת אסון הנ''ד והתייחדות עם זכרם 
של קורבנות האירוע. בהמשך הסיור, הגיעו ח''כ ברקת 
ואלחייני למשק אורן, המפיק שמן ארגן מיוחד. בסוף 
הביקור נערך דיון בנושא התוכנית שהוכנה על ידי ברקת 
לפיתוח כלכלי ותיירותי באזור והרחבת ההתיישבות לשני 
מיליון נפש, והדרכים למימושה בממשלה הבאה. ח''כ 
ברקת אמר: "יחד עם הסדרת היישובים המתבקשת, 
יש להמשיך לפעול בכל הכוח כדי לממש את הפוטנציאל 
העצום שיש בבקעת הירדן, הן כלכלית והן תיירותית. דבר 
זה יתרום רבות לא רק לבקעת הירדן אלא ליהודה ושומרון 
ולמדינת ישראל כולה״. יו''ר מועצת יש''ע דויד אלחייני 
אמר: "אני מודה לידידי ח''כ ניר ברקת על הביקור היום 
בבקעת הירדן. שוחחתי עם ניר על החשיבות בקידום 
התיירות, החקלאות והכלכלה באזור, ושמחתי לראות 
שיש לו רעיונות רבים ומגוונים לפיתוח יהודה, שומרון 
ובקעת הירדן. יחד נוכל להמשיך ולקדם את האזור לקראת 

השנים הבאות". 

3 פארק אסתר משפחתה של אסתר הורגן הי"ד 
שנרצחה בשבוע שעבר סמוך ליישוב טל מנשה, סיימה 
קיבלה  האחרונים,  בימים  השבעה.  ימי  את  השבוע 
המשפחה את ההחלטה להקים לזכרה את "פארק אסתר", 
פארק טיולים וריצה כהנצחה לדמותה המיוחדת שידעה 
ליהנות מטבע, מספורט, מריקודים ומאנשים. הפארק 
מיועד לקום במקום הרצח, דווקא במקום בו נגדעו חיים, 
בכדי לזרוע תקווה. בני משפחת הורגן: "בימים אלו, אנו, 
משפחת הורגן וחבריה של אסתר מתחילים לתכנן את 
הפארק וזקוקים לעם ישראל שיתגייס. את הפארק אנחנו 
שואפים להקים בשיתוף עם עם ישראל כולו ועם אוהבי 
ישראל והטבע בכל מקום שהם. הצטרפו אלינו ויחד נקים 
את הפארק ונמשיך בדרכה של אסתר". לתרומות: חפשו 

בגוגל “פארק אסתר”. 

4 מחזקים ומתחזקים תושבי הר חברון אספו מעל 
ל-5,000 ש"ח לחיזוק תושבי היישוב טל מנשה שאיבדו 
את חברתם אסתר הורגן הי"ד בפיגוע בשומרון. למבצע 
הצטרפו תושבים מכל יישובי הר חברון וביחד גייסו את 
הכסף שמיועד לחלוקת 141 מארזים תוצרת ההר: עציץ, 
שוקולד "הולי קקאו" ודבש נגוהות. במהלך ימי השבעה יצאו 
תושבי ההר באוטובוס שנתרם על ידי החברה לפיתוח הר 
חברון לחלוקה ולחיבוק מרחוק בטל מנשה. חוי כהן מיוזמות 
הפרוייקט: "הידיעה על הרצחה של אסתר השפיעה על 
כולנו, קשה לשאת את הכאב על הרצח הנתעב. אנו למודי 
כאב על אנשים יקרים שאיבדנו ובשעה קשה זו חשוב 
ביותר לחבק ולחזק, באנו לתושבי טל מנשה בשם קהילת 

הר חברון להביע יחד איתם את עומק הכאב".

5 לחקור לעומק במכתב משותף של ראשי מועצות 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן שנשלח אל השר לביטחון 
פנים אמיר אוחנה, הביעו ראשי המועצות את זעזועם נוכח 
הרג הנער אהוביה סנדק ז"ל במהלך מרדף משטרתי שערכו 
שוטרי ימ"ר ש"י. "אנו הח"מ כואבים את האירוע המזעזע בו 
נהרג הנער היקר אהוביה סנדק ז"ל במהלך מרדף משטרתי 
שהסתיים בתאונה קשה. מדובר באירוע חמור ביותר, כואב 
וחסר תקדים", נכתב. עוד נכתב כי "קיימת תחושה בציבור 
של סדר עדיפות שגוי בהקצאת משאבים אדירים לטיפול 
בבני ההתיישבות מול אלפי אירועים לאומניים ופליליים 
הפוגעים יום יום במתיישבים ובכוחות צה"ל יום יום". 
בסיום נכתב כי הדרך היחידה להשבת האמון היא הקמת 
ועדת חקירה חיצונית, שאינה משטרתית, על מנת לבדוק 
את נהלי המפלג לפשיעה לאומנית בימ"ר ש"י". בין ראשי 
המועצות החתומים על המכתב: יו"ר מועצת יש"ע דויד 
אלחייני, ראש עיריית מעלה אדומים בני כשריאל, ראש 
מועצת שומרון יוסי דגן, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, 
ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, ראש מועצת הר 
חברון יוחאי דמרי, ראש מועצת בית אל שי אלון, ראש 
מועצת קדומים חננאל דורני, ראש מועצת קריית ארבע 

אליהו ליבמן ועוד. 

קרדיטים: פורום ההתיישבות הצעירה

בין שמים לארץ

3

5

1 האלוף של קרית ארבע חברון.  הישג מרשים 
של הספורטאי יוסף רבוח תלמיד בן 14, תושב קרית 
ארבע חברון שזכה ביום שישי האחרון במדליית כסף 
באליפות ישראל בטאקוואנדו עד גיל 21.  יוסף בן 
14,  מתאמן במועדון קרית ארבע מגיל 8 .ובשנתיים 
האחרונות החל להדריך במועדון כעוזר מדריך. כמו כן 
בשנה האחרונה החל להתאמן גם בנבחרת המועדון 
באיצטדיון טדי. למרות תקופת הקורונה המאתגרת 
ואחרי אינסוף השקעה, התמדה ,כוח רצון ואימונים 
אינטנסיביים יוסף הגיע להישג מצוין. קרית ארבע 

גאה בך. 

2 הכשרה גרונטולוגית בתנועת אמונה. מכון 
באר אמונה מבית תנועת אמונה ערך השבוע טקס 
חלוקת תעודות במתכונת קורונה לבוגרות המכון שסיימו 
הכשרות ביעוץ גרונטולוגי, חינוך למיניות בריאה והנחיית 
הורים. בלטה במיוחד התוכנית בתחום יעוץ גרונטולוגי, 
המכשירה לעבודה עם קשישים ועזרה והכוונה לבני 
משפחות הקשישים במיוחד בתקופת הקורונה. תעודת 
הוקרה מיוחדת ניתנה לנחמה בראון שמנהלת בהתנדבות 
בשנה האחרונה את מוקד הקורונה הנותן מידי יום עזרה 
ותמיכה לקשישים. המוקד פועל בהתמדה ומסירות 
של קבוצת מתנדבות בניצוחה של נחמה ונותן תמיכה 
ריגשית וליווי לקשישים ובני משפחותיהם. ליאורה 
מינקה, יו"ר תנועת אמונה: "מכון באר אמונה, מסתכל 
למציאות בעיניים ומציע עיסוק וטיפול בסוגיות עכשוויות 
הנוגעות למשפחה בחברה המודרנית. הבוגרות והבוגרים 
של המכון  מסייעים לחיזוק המשפחה ומוכשרים לפעול 

במקצועיות"

3 מתחם עבודה שיתופי נפתח ביישוב נריה 
- במערב בנימין. ביום שני, עם תחילת הסגר, הגיע 
ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, לחנוך את 
מתחם העבודה השיתופי של מערב בנימין - בנריה. 
לטקס גזירת הסרט הגיעו יחד עם ראש המועצה, שרון 
כליף מנהלת אגף עסקים במועצה, נתן מאירס בעלי 
המקום, איש התקשורת עובד פרל יוזם הפרויקט ועובדי 
המתחם. "גם אחרי שהנגיף ייעלם מאיתנו, אנשים יראו 
שאין סיבה לנסוע רחוק. יש מענה מצויין לעבודה קרוב 

לבית פה במערב בנימין" אמר גנץ.

4 מנהל חדש לוועד להגנת הר הזיתים. שלום 
לרנר חבר מועצת העיר בית שמש וסגן ראש העיר לשעבר 
בבית שמש, מונה למנהל הוועד להגנת הר הזיתים 
בישראל הפועל למען השמירה על הר הזיתים ולהגברת 
הביטחון בו. לרנר, למד בעבר בישיבת נר ישראל בבולטימור 
ארה"ב ובישיבת איתרי בירושלים ושימש בעבר כחבר 
מועצת העיר וסגן ראש העיר בית שמש . לשלום לרנר 
יש קשר אישי עם הר הזיתים. סבו, הרב שלום לרנר 
זצ"ל שעל שמו הוא נקרא, היה בין הרבנים הבולטים 
באירופה לפני השואה, שימש כראש השוחטים ויו"ר 
חברה קדישא באנטוורפן שבבלגיה. שנה לפני פטירתו 
עלה לארץ ושימש כגיזבר צדקת רבי מאיר בעל הנס ונטמן 
בחלקת הנביאים  בהר הזיתים. גם הוריו  אלימלך ופרידה 
לרנר ז"ל עלו לארץ וקבורים בהר הזיתים. במשך השנים 
פועל לרנר לחיזוק ההתיישבות היהודית ביהודה, שומרון 
וארץ ישראל. הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים הוקם 
בעשור האחרון בידי האחים אברהם ומנחם לובינסקי 
שגילו את ההפקרות בהר לאחר שהוריהם ז"ל נטמנו 
שם. בשנים האחרונות פועל הוועד גם באמצעות לחץ 
בינלאומי על הגורמים השלטוניים בישראל כדי שזו 
תאשר פעילויות למיגון ההר ולשמירה על ניקונו וכבודו 
של המקום שליבם של יהודים רבים עורג אליו. אחד 
מההישגים הייתה הקמת שדולה מיוחדת בכנסת למען 
הר הזיתים. שלום לרנר: "הגיע הזמן שהר הזיתים שמשם 
תתחיל תחיית המתים יקבל את היחס והטיפול הראוי 
לו. המינוי שלי מדגיש את המחויבות העמוקה של חברי 
הועד הבינלאומי להשקיע ולשדרג את המאמצים למען 
הר הזיתים.  ביחד עם חברי הכנסת וידידים מהארץ 
ומהעולם אנחנו מחויבים להעמיק ולהרחיב את הפעילות 

בתקופה הקרובה".

5 בישיבת ההסדר במודיעין יש מסלול מיוחד 
לפרמדיקים קרביים בני ישיבה. תלמידי הישיבה 
החובשים והפרמדיקים גוייסו לסייע למד"א במאמץ 
החיסונים הלאומי. ספריית הישיבה הוסבה למרכז הדרכה 
לביצוע חיסונים, ההכשרה ייעודית לחיסון בפני הקורונה 
הועברה על בכירי מד"א. בסיום ההכשרה, תלמידי הישיבה 
הפרמדיקים והחובשים חיסנו אחד את השני. בסיום 
ההכשרה יצאו התלמידים למשימת חיסונים לבני הגיל 
השלישי, דיירי הדיור המוגן בפאלס מודיעין. בתום שעות 
ארוכות של חיסונים הם יחזרו לחבוש את ספסלי בית 

המדרש במודיעין עד השעות המאוחרות של הלילה. 
ראש השיבה מספר " במוצ"ש התקשר אלי הד"ר אלי 
יפה סמנכ"ל מד"א וביקש שהתלמידים יתגייסו למבצע 
הלאומי כדי להגדיל את היקף המתחסנים ולהציל חיים. 
בלא היסוס נענינו לאתגר, תוך שאנו מקפידים על שילוב 
נכון בין המשך הלימודים בישיבה, עמידה במגבלות הסגר 
והקורונה ובין המשימה הלאומית. אני מודה לקב"ה שזיכנו 

להיות שותפים בהצלת חיים כפשוטו". 

6  מכללת חמדת הדרום ממשיכה לגדול 
גם השנה. המכללה האקדמית שבשדות נגב היא בין 
המכללות היחידות בארץ שרשמה פריחה משמעותית 
הנתונים  לפי  השנה.  הלומדים  הסטודנטים  בהיקף 
לשנת תשפ"א היקף הסטודנטים החדשים שנרשמו 
ללימודים במכללה הינו 629 סטודנטים וזהו המספר הגדול 
ביותר מאז היווסדה. פרופ' חיים שקד, נשיא המכללה, 
בירך על הנתונים המשמחים: "הנתונים מלמדים על 
צמיחה משמעותית של המכללה בהיבטים אקדמיים 
וחינוכיים, והעבודה של המכללה נעשית ברמה מקצועית 
גבוהה במיוחד. הסטודנטיות והסטודנטים שבוחרים 
בלימודים בחמדת הדרום מחפשים את המשמעות 

שבלימודי החינוך".

7  אלבום חדש לילדים: 'ֶיַרח ֶּפַרח ְוָחִליל'. 
הזמר והיוצר יוחאי בן אב"י משיק פרויקט מוסיקלי 
חדש לילדים: 'ֶיַרח ֶּפַרח ְוָחִליל'. את מילות השירים כתב 
המשורר צור ארליך, ויחד עם העיבוד המוסיקלי של 
ערן קליין – הם מעניקים לילדים מבט מחודש ושמח 
על חודשי ומועדי השנה. המילים המשמעותיות של 
המשורר צור ארליך, פונות אל הילדים )והמבוגרים( 
בעברית משובחת וחרוזים מתוקים, ויחד עם העיבודים 
העליזים של ערן קליין הם מעניקים מבט מחודש ושמח 
על חודשי ומועדי השנה.  שלושה עשר שירי האלבום 
ארוזים יחד עם לוח שנה עד מעוטר באיורים מרהיבים של 
אלחנן בן אורי, אותו ניתן לתלות על הקיר ולציין בו תאריכי 
ימי הולדת של בני משפחה. "יש דברים שעוברים לידנו 
במהלך החודש ואף אחד לא חושב עליהם", מסביר יוחאי:" 
מעבר למתיקות שבמילים, הן מעוררות לעומק ומחשבה, 
ומפגישות אותנו עם חושים שונים – טעמים, ריחות 
וקולות, המאפיינים כל חודש. זה מתחיל עם השופר של 
אלול, ומסתיים באבטיח של אב, ובדרך – המון הפתעות!".
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