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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
איילת השחר אמיתי ,בת 12
מהישוב עשהאל ,במילים
קורעות לב בעצרת
להסדרת ההתיישבות
שהתקיימה השבוע
מול משרד ראש הממשלה.

מיוחד
הדורה
דמיגיטלית
לרגל המצב
6
מופץ ל0.000-
בתי אב

4

מליחת בשר תעשייתית
הלכה וטכנולוגיה
בעולם המעש

6

קוצר רוח
בין מחשבה למעשה

14

'ביקור חולים'
לחולה קורונה
מסביב לשולחן השבת

יש״עמדה

בס״ד

מועצת יש״ע

ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן נותנים כתף למאבק בנגיף
לפני מספר שבועות בודדים החל מבצע החיסונים
בישראל .גם תושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
נותנים כתף ,ומגיעים בהמוניהם למרכזי החיסונים
של הרשויות המקומיות באזור .כבר בתחילת המצבע
התחלנו לראות נתונים יפים על כמות המתחסנים,
ואנו מקווים כי המספרים ימשיכו
לעלות .לאחרונה הגיע משלוח
חיסונים נוסף ,ונראה שבקרוב נוכל
כולנו להתחסן כשיגיע תורנו ולסיים
את המאבק בנגיף הקורונה.

יישובים מהמועצה האזורית בקעת הירדן :נעמ"ה
( ,)29.3%תומר ( )26.3%וארגמן ( .)24.2%אחריהם,
נמצא היישוב חשמונאים שבמועצה האזורית מטה
בנימין ( )23.9%ומצפה שלם שבמועצה האזורית
מגילות-ים המלח (.)22.2%

אנו קוראים לכל תושבי יהודה,
שומרון ובקעת הירדן ולכל מדינת
ישראל :בהגיע תורכם לקבל את
החיסון  -לכו להתחסן .לאחר שנקבל
את מנות החיסון נוכל להמשיך בחיינו,
מבלי לסכן חיים ולהמשיך להניע את
גלגלי הכלכלה.

עם  15.4אחוזי התחסנות ,ולאחריה בקעת הירדן עם
 12.6אחוזים ,גוש עציון ( ,)11.4%בנימין ( ,)9.2%הר
חברון ( )8.6%והשומרון ( .)7.2%המועצה המקומית
עם אחוזי ההתחסנות הרבים היותר באוכלוסייה
היא הר אדר ,עם  22.9אחוזי התחסנות.
ואחריה בצמרת של המועצות
המקומיות  -אלקנה ( ,)20.8אפרת
( ,)16.9%אורנית ( )16%ובית אריה
( .)14.5%העיר עם אחוזי ההתחסנות
הגבוהים ביותר היא מעלה אדומים
( ,)16.1%ולאחר מכן אריאל (,)10.5%
ביתר עלית ( )2.9%ומודיעין עילית
(.)2.4%

ברים שלא ידעתם
דעל גדעון סער
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השבוע אנו גאים להציג כאן את
נתוני ההתחסנות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ,נכון לסוף השבוע
האחרון:
מנתוני משרד הבריאות ,אשר
נותחו על ידי מועצת יש"ע ,עולה
כי נכון לשבוע החולף ,חוסנו ביהודה
ושומרון  8.4אחוזים מהתושבים מכלל
קבוצות הגילאים.
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שיאני התחסנות באוכלוסייה הכללית הם שלושה

היישוב שחיסן את מספר התושבים גבוה ביותר
הוא שערי תקווה שבשומרון עם  845מחוסנים,
לאחריו חשמונאים בבנימין עם  660מחוסנים ,אלון
שבות בגוש עציון עם  ,639וטלמון שבבנימין עם 492
מחוסנים בחיסון הראשון.
המועצה האזורית בה התחסן האחוז הגדול ביותר
באוכלוסייה היא המועצה האזורית מגילות ים-המלח
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מחצית מהמתחסנים הם
מעל לגיל  ,60כאשר  59.5אחוזים
מאוכלוסיית יהודה ושומרון בקבוצת
גיל זו חוסנו .סך הכל ,מדובר על  18,225תושבים
מכלל הרשויות .נציין ,כי אחוז האוכלוסייה מעל גיל
 60נמוך באופן יחסי ,מכיוון שהאוכלוסייה ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן הינה צעירה באופן משמעותי
לעומת אחוזיה בשאר חלקי הארץ.

יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני
בירך על המספרים הגבוהים ואמר:
"כאן ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
אנו ממשיכים להיות חלק ממבצע החיסונים הגדול
של מדינת ישראל .אני מברך את ראשי המועצות על
העבודה הרבה שהם עושים בשבועות האחרונים כדי
להביא את תושביהם להתחסן מפני נגיף הקורונה ,כדי
שנוכל לחזור לשגרה במהירות האפשרית .תושבים
יקרים ,אני מבקש כל מי שעומד בקריטריונים  -אנא
קיבעו תור ובואו להתחסן במרכזי החיסונים".
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אחוז המתחסנים הגבוה ביותר
מעל לגיל  ,60נמצא במועצה
האזורית מגילות-ים המלח עם 94.1
אחוזי התחסנות ,ולאחריה בקעת
הירדן עם  80.8אחוזים ,הר חברון
( ,)71.4%גוש עציון ( ,)70.4%בנימין
( )67%והשומרון ( .)58.3%במועצות
המקומיות  ,המועצה עם אחוז
ההתחסנות הגבוה ביותר מעל גיל
 60היא המועצה המקומית בית אל
( ,)95.5%ולאחר מכן אלקנה (,)82.1%
הר אדר ( ,)81.4%אורנית ()80.8%
ואפרת (.)77.1%

1
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מחלקת מזון למשפחות בהמלצת גדולי הדור

זמני כניסת ויציאת

שבת וארא

גולן

16:30
17:35

פשת
בחולידה ם לי
תאי
ול מ
ב

חיפה

16:30
17:37

תל אביב

16:39
17:39

ירושלים

16:23
17:45

באר שבע

16:42
17:40

אילת

16:23
17:42

3

הכל בס"ד

נגיף הקורונה ניצח

אשת חיל לא!
מתנדבת לניהול חלוקת חסד
ירקות  /מוצרי מזון  /תנורי חימום.
ניהול מתנדבים
ניהול רשימות משפחות
חיפוש מתנדבים למיון תוצרת חקלאית
טיפול במסמכים במשרד

תקבסגר?

לי אישור
להגיע!

כל אחת מתנדבת לתפקיד  1בלבד

בונוס
כל מתנדבת שעתיים .יום  1בשבוע.

4
5

היה פעיל ב"נוער התחיה" מגיל ,15
ונבחר לראש תנועת הנוער
שירת כלוחם ב"גולני" ,נפצע
והמשיך בחטיבה כמש"ק מודיעין
בגיל  32הוא כבר היה מזכיר
ממשלה ,בהתחלה של נתניהו
ואח"כ של שרון
בניגוד לנתניהו הוא התנגד
להתנתקות ,והצביע נגדה בעקביות
כשר החינוך הוא הוביל להכרה
ב"אוניברסיטת אריאל" בשומרון

מהבית מקבלת מכשיר פקס מדפסת
לבית שלה!
 +מחשב נייד לרישומים ותיאום

*למתנדבת שמנהלת  10נשים מתנדבות בעיר שלה
יודעת לעשות סריקה? יודעת לטפל במחשבים? מוזמנת לעזור!

מנהלות התנדבות
נשים
נשיםנשים
התנדבות
מנהלות
נשים
0583211722 | 052-7680100 | 0548450549

הנהלה 0548520806 | 0525100090
פקס  | 02-6-30-50-40מייל jewish85@gmail.com

newhope.org.il
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יזם והוביל ביקורים של תלמידי ישראל
בירושלים ובמערת המכפלה
כשר הפנים ניהל מאבק נחוש בתופעת
המסתננים ,והוציא מספר שיא מהארץ
זכה באות אומ"ץ על היותו
פוליטיקאי שלא דבק בו שום רבב
היה הגבר הראשון ששימש יו"ר הוועדה
לקידום מעמד האשה ,והביא להארכת
חופשת הלידה
כשר החינוך יזם וביצע את "חוק
חינוך חינם" לגילאי  ,3-4והעלה את
שכר המורים

בין שמים לארץ

מה קורה?
 1מערכת 'עירוב' אלקטרונית.

1

3

2

4

5

אילנה עמר מבית החינוך אמית קרית מלאכי,
נבחרה כמורה המצטיין לשנת התשפ"א כנציגת
קהילת דרום בין מובילי תורת חיים בישיבות
באולפנות ובתיכונים הדתיים ברשת אמית.
"הזדמנות לומר תודה מקרב לב על מקצת
מהנתינה ,היצירה והמנהיגות שלך" ,כתבו
ד"ר אמנון אלדר מנכל רשת אמית ודני רהט
סמנכ"ל הרשת ,החתומים על התעודה" .תודה
על ההשקעה ,האכפתיות ואהבה בתוך כל פרטי
העשיה .תודה על הראיה הכוללת והיכולת להוביל
מהלכים משמעותיים".אביעד גבאי ,מנהל בית
החינוך אמית קרית מלאכי " :אחת החוזקות
של אילנה בכך שהיא מביאה המון שמחה וחיות
ומתוך כך זוכה לגעת בלבבות התלמידים והצוות
ולא מוותרת על אף תלמיד או תלמידה" .בתגובה
לזכייה אמרה אילנה עמר" :נושא 'תורת חיים'
העסיק אותי כבר שנים רבות,העברת החומרים
לתלמידים בדרך חוויתית הופכת את עבודת

המרכזים הקהילתיים של החברה למתנ״סים
הארצית דואגים לפעילות עבור התושבים
גם בימי הסגר והבידוד ומאפשרים להם זמן
איכות ,תרבות ורוגע ,בכל שעות היום .כך
למשל ,במרכז הקהילתי בבית”ר עלית יצאו
עם “קורוגע” יוזמה לאימוץ גישה אופטימית
בהתמודדות עם הקורונה .במסגרת היוזמה
תתקיים תחרות בסגרתה יתחרו יצירות שונות
ציורים,ו סיפורים קצרים ,צילומים ואף דברי
תורה כולם בנושא גישה חיובית לחיים איך ‘
מסתכלים על ‘חצי הכוס המלאה’ ,בין כל שולחי
היצירות תיערך הגרלה והזוכים יזכו בפרסים.
במרכז קהילתי אלעד עורכים עבור הילדים
מערכי תוכן ושיעורי העשרה בתחומי חידושי
תורה ,אלבומים דיגיטליים ופרמייר ,באמצעות
דיסקים המועברים אל הילדים .במרכז הקהילתי
אפרת מפעילים בתקופת הסגר את אפרתTV
– לו”ז מלא בפעילויות לכל המשפחה ,הכולל
הפעלות ,הרצאות ,סדנאות ופעילויות לכל
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 1תומכים עד הסוף בעקבות העיכוב בהחלטת
הממשלה להסדרת ההתיישבות הצעירה ,העבירו השבוע
יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני ,ראש המועצה האזורית גוש
עציון שלמה נאמן וראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן את
לשכותיהם למאהל המחאה של ההתיישבות הצעירה מול
משרד ראש הממשלה .יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני:
"העברתי היום את הלשכה שלי למאהל ההתיישבות הצעירה.
לא יכול להיות שממשלת ישראל רוצה להסדיר את הכפרים
הבדואיים ואת הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי
 – Cאבל מסרבת להסדיר את ההתיישבות הצעירה היהודית
ביהודה ושומרון .אנו באנו הנה למחות ,כי מגיע לתושבים
בהתיישבות הצעירה שיסדירו אותם" .ראש המועצה האזורית
גוש עציון שלמה נאמן" :הגענו היום למאהל ההתיישבות
הצעירה כדי להזדהות עם שובתי הרעב ולקרוא לממשלה
להסדיר את ההתיישבות הצעירה .מדובר בזכות לאומית
שלנו וגם בזכות יסוד אזרחית שלנו".
 2כאן שובתים רעב מנכ''ל מועצת יש''ע יגאל
דילמוני הצטרף בשבוע שעבר לשובתי הרעב במאהל המחאה
של ההתיישבות הצעירה מול משרד ראש הממשלה .במאהל
שובתים תושבי ההתיישבות הצעירה במחאה על העיכוב
בהחלטת הממשלה להסדרת ההתיישבות הצעירה .כעת,
מצטרף אליהם דילמוני על מנת לקדם את החלטת הממשלה
להסדרה .מנכ''ל מועצת יש''ע אמר במאהל המחאה:
"החלטתי היום להצטרף לשובתי הרעב ,כאן במאהל של
ההתיישבות הצעירה מול משרד ראש הממשלה .קמתי
הבוקר בבית שלי ביישוב שבו יש תשתיות חשמל ,מים,
וכבישים נורמטיביות ורגילות .אני לא יכול לחיות עם התחושה
של עשרים אלף תושבים ישראלים ביהודה ושומרון שאין
להם את זה .אני לא יכול לחיות עם התחושה שחברים שלי
כאן שובתים רעב כדי לקבל תשתיות חיים בסיסיות כמו
שיש לכל תושב במדינת ישראל .אני קורא לראש הממשלה
ולשר הביטחון  -הביאו את ההחלטה הזאת מיד לאישור.
אנחנו כאן נשבות רעב עד שתאושר ההחלטה".

 3אישור בנייה פלסטיני ועדת המשנה לתכנון
ורישוי במנהל האזרחי צפויה לדון ביום ראשון הבא בקידום
הכשרת תוכניות בנייה לא חוקיות שהובילה הרשות
הפלסטינית .תוכניות אלו כוללות בנייה לא חוקית בתוך
שמורות טבע ,על אדמות מדינה המיועדות ליישובים
ישראלים ,וכן שורת בתי ספר בלתי חוקיים ,שהרשות
הפלסטינית מגדירה "בתי ספר של המאבק בהתנחלויות".
התוכניות שיידונו משתרעות על פני כ 500-דונם ,ויש בהן
כיום מאות מבנים בלתי חוקיים .בין השאר ,מדובר בבניה של
בית ספר לא חוקי בתוך שמורת הטבע נחל מכוך שבמזרח
חבל בנימין ,בהלבנה של כפר לא חוקי "דאהר אל מאלק"
בצפון השומרון ,הלבנת בניה נרחבת בלתי חוקית בכפר
וואלג'ה שעל כביש המנהרות ,הלבנת בניה בלתי חוקית
בכפר קיסאן במזרח גוש עציון ,ועוד .מאיר דויטש מנכ"ל
תנועת רגבים ,המובילה את המאבק בבניה הבלתי חוקית
הפלסטינית" :המשמעות האסטרטגית פה ברורה ומחרידה:
ההתיישבות היהודית צריכה להתכנס לתוך משבצות קטנות
ומגודרות ,בעוד שהרשות הפלסטינית מתפשטת על פני
השטח ,וגם מקבלת אישור לכך" .ממועצת יש”ע נמסר:
“מסתבר שבמנהל האזרחי יש כח אדם ותקציבים לאשר
השתלטות פלסטינית על שטחי  ,Cאבל נגמר התקציב
כאשר צריך לקדם מדיניות ציונית לאומית בדרך של הסדרת
ההתיישבות הצעירה .זו אפליה קשה ולעיתים גם מסכנת
חיים ,של אזרחים נורמטיביים ששווים בחובות למדינה
אבל לא שווים בזכויות".
 4מהקיבוץ לגבעה הממשלה .הם ביקשו לחזק
את ידם של המוחים בשביתת הרעב בה פתחו לפני שלושה
ימים ,כחלק מהמאבק להעביר בהחלטת ממשלה את
הסדרתם של  72יישובים צעירים ,שרובם לא מחוברים
לתשתיות חשמל ,מים ולשירותים מוניציפליים נוספים.
חקלאים מכל רחבי הארץ עלו לרגל למאהל המחאה ,כאשר
בין המבקרים היו גם טוטי בלוך ,רפתן מנהלל ויו"ר מועצת
התאחדות יצרני החלב ,ופרופ' חוה טבנקין חברת עין

 5דרעי למען אהוביה שר הפנים אריה דרעי
נפגש בשבוע שעבר בלשכתו עם הוריו של אהוביה סנדק
ז"ל ,איילת ואברהם ,יחד עם ראש המועצה האזורית גוש
עציון שלמה נאמן .ההורים סיפרו שעה ארוכה על בנם
אהוביה ,על הדרך הייחודית בה התנהלו חייו בגבעת מעוז
אסתר ועל מסירותו ללימוד התורה והקדשת חייו למען ארץ
ישראל .אביו של אהוביה הקריא לשר שירי אמונה אותם
כתב אהוביה לפני כחצי שנה המסבירים על ייחודיותו של
הנער .ההורים העלו בפני השר טענות קשות על התנהלות
המשטרה בחקירת האירוע .לטענתם ,המשטרה לא מספרת
להם את האמת בכל הקשור לאופן מותו של בנם .בעקבות
אמירות ההורים ,הורה השר דרעי לחבר הכנסת משה
ארבל להיכנס לעובי הסוגייה ,לסייע למשפחה ולהיות
חלק מהצוות המשפטי עד למיצוי חקר האמת .השר דרעי:
"הנסיבות הטראגיות שבהן נהרג אהוביה ז"ל מעלות שאלות
המצריכות בירור ובדיקה רצינית .שמעתי מההורים על
העוצמה שיש בנערים ,החברים של אהוביה ,והיום הם הכירו
לי לעומק את איכותם ומסירותם של הנערים האלה וחשוב
שנעזור להם" .איילת ואברהם סנדק אמרו" :אנו מודים
לשר הפנים שפגש אותנו ושמע את אשר על ליבנו .אנו
מעריכים את הקשבתו ואת כאבו הגדול לזכרו של אהוביה".
קרדיטים :תנועת רגבים ,אהרן קראהן

גיבוש הרשימות המתמודדות לכנסת ה,34-
הוציא השבוע רבה של גוש קטיף לשעבר הרב
יגאל קמינצקי ,מכתב למאות רבנים ,בו הוא קורא
לאיחוד בין המפלגות הדתיות – הבית היהודי,
האיחוד הלאומי ,נעם ועוצמה יהודית .המכתב
יצא ביוזמת המטה ל'רשימה דתית לאומית
מאוחדת' ,כאשר ליוזמה הצטרפו גם הרבנית
הד"ר חנה קטן וחבר הכנסת לשעבר צבי הנדל.
בין היתר ציין הרב קמינצקי במכתבו כי "על מנת
שחיבור יצא לפועל ,דרושים הרבה צניעות וענווה
מכל העומדים בראש המפלגות הפסקת מלחמות
האגו והשררה והחלטה ולהתאחד יחדיו".
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 5נינג'ה בנימין :כוכב תוכנית
הריאליטי כבש את המסכים יובל שמלא,
אלוף העונה הראשונה של נינג'ה ישראל ,העביר
אימון זום מיוחד לילדים ,בה השתתפו אלפי
ילדים מרחבי בנימין והמדינה (כ 1,700-בתי
אב) .האימון נערך בהובלת מחלקת הספורט
במתנ"ס בנימין ,במסגרת פעילויות המתנ"ס
לתושבי המועצה לימי הסגר .יובל ,שערך את
האימון עם חולצת מרתון התנ"ך  ,2020העביר
סדנאות כושר והעצמה לילדים שביצעו את
הפעולות מביתם .בנוסף סיפר יובל לילדים על
הדרך הקשה והאמונה לאורך כל הדרך שהביאה
אותו לתוצאות גבוהות.ראש המועצה האזורית
בנימין ,ישראל גנץ" :ילדי בנימין ושאר תושבי
המועצה יהנו במהלך הסגר מתוכן רב ומגוון דרך
הפעילויות הרחבות של מתנ"ס בנימין".

 6פרס הצטיינות לישיבת חיצים.
טקס הענקת פרס הצטיינות מחוזית של החמ"ד
התקיים בישיבה הכפרית חיצים שזכתה בפרס.
בהשתתפות ראש המועצה האזורית שומרון
יוסי דגן ,נציגי החמ"ד ובראשם המפקח הארצי
על החמ"ד מר בועז קולומבוס ,הנהלת הישיבה
ונציגות מצוות הישיבה .בעז קולומבוס ,המפקח
על החינוך העל יסודי בחמ"ד ויו"ר הוועדה ברך
את הישיבה על השקעה בלמידה והיכולת להיות
בתהליך של התקדמות וצמיחה מתמדת ,למרות
ההצלחות לא שוקטים על השמרים ומחפשים
כיצד לקדם את התלמידים כל הזמן.
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 4זמן קורונה במרכזים הקהילתיים.

 3הרב קמינצקי בקריאה להפסקת
מאבקי הכוחות בציונות הדתית .לקראת

ג׳ בשבט תשפ"א | פרשת וארא

במסגרת ההאקתון של המרכז האקדמי
לב ,פיתחו הסטודנטים פתרונות טכנולוגיים
לאתגרים שהציבו בפניהן החברות הגדולות
במשק .המהנדס הראשי של מכון צומת יוני
בן דוד אתגר את הסטודנטים במציאת פתרון
לבעיית עירוב שנקרע בשבת מבלי שאף אחד
ידע על כך .לאחר  48שעות איטנסיביות ,קבוצת
סטודנטים פיתחה חיישן כח אשר יותקן על
העמודים הקיימים של העירוב .המערכת,
שניקראת  Easy-Ruvתזהה אם העירוב נקרע
ותשדר תקלה בזמן אמת .המערכת מזהה
את מיקום הקרע ויכולה לזהות מספר קרעים
במקביל .מנהל מרכז היזמות לב-טק במרכז
האקדמי לב ,ערן יומטוביאן" :הסטודנטים זכו
לפתח מוצרים וטכנולוגיות ייחודיות ,כשהם
עובדים לצד אנשי תעשיה מובילים ואנחנו
גאים מאוד".

 2המורה המצטיינת של רשת אמית.

חרוד" .הישובים הצעירים ביהודה ושומרון הם המשך
ישיר של מפעל החקלאות וההתיישבות הציוני" ,אמר
אחד מהחקלאים שהגיעו לביקור" .אין סיבה להפלותם
בהיעדר תנאים הומניטריים למחיה"" .שמחנו על ביקורם
מחמם הלב של ראשי ההתיישבות העובדת" אמרה אייר
סגל ,תושבת גבעת ארנון ( )777הסמוכה ליישוב איתמר:
"חקלאות וציונות הם ערכי ליבה שחשובים לתושבי מדינת
ישראל ,מכל קצווי הקשת הפוליטית .ההתיישבות הצעירה
היא המשך ישיר של ראשוני מפעל הציונות".

ההוראה שלנו לאיכותית ונכונה יותר למציאות
של היום".

הגילאים ,ביניהם :תפילת ילדים בכל יום בשעה
 ,8:15שעת סיפור לילדים בימי שני וחמישי,
סדנת אפיה ב"זום" לכיתות ה'-ח' ,פעילות מטה
הנוער לכיתות ה'-ו' ,מרכז למידה לכיתות ח'-יב',
קבוצת ספורט לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים וכן
משחק מזוודת חדר בריחה לכל משפחה .לכניסה
לפעילויותhttp://www.efratmatnas.com/ :
html5/?_id=9965&did=4463&G=9965

