
1  יש”ע שלנו 

- פ בהקהל  שנאמרה  קדושים  רשת 
הינה   – ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל"  "ֶאל-ָּכל-ֲעַדת 
אחת מפרשיות המוסר הבסיסיות של 
עם ישראל. בתחילתה מציב הקב"ה רף גבוה 
ָקדֹוׁש  ִּכי  ִּתְהיּו  "ְקדִֹׁשים   - מאוד לבני ישראל 
אבני  מופיעות  ובהמשך,  ֱאֹלקיֶכם".  ה'  ֲאִני 
הדרך למימוש היעד - חמישים ואחת מצוות: 
ושמונה  ושלושים  עשה,  מצוות  עשרה  שלש 

מצוות לא תעשה.
רבות בפרשה,  חוזר פעמים  ה'"  "אני  הביטוי 
לחלק  קשור  הזה  שהביטוי  נראה  לפעמים 
ֶאל- "ַאל-ִּתְפנּו,  כמו:  בפסוק,  לו  שקדם 

או  ֱאֹלקיֶכם"  ה'  "ֲאִני  כי  למה?,  ָהֱאִליִלם...", 
"ֶאת-ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו, ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו  ֲאִני ה'". 

פעמים שהביטוי נראה לא קשור, כמו: "ְוָאַהְבָּת 
ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֲאִני ה'", או "ֹלא-ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך, 

ֹלא ַתֲעמֹד ַעל-ַּדם ֵרֶעָך ֲאִני ה'".
אם כן, מה הביטוי "אני ה'" בא ללמדנו דווקא 
בהקשרים  מונח  הוא  כאשר  כזאת,  בצורה 
שונים? ואיך זה קשור לחובה המוטלת עלינו 

להיות קדושים?
הרמב"ן, בפירושו, כותב שהזכיר כאן הכתוב 
הראשון  הדיבור  "כעניין  ה'  אני  הביטוי  את 
בעשרת הדברות", ואני רוצה להוסיף שהזכיר 
בעת  ה'  של  הדיבור  כעניין  זה  ביטוי  הכתוב 
ְלָעם  ִלי  ֶאְתֶכם  "ְוָלַקְחִתּי  ממצרים:  הוציאם 
ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלקים ִויַדְעֶתּם ִכּי ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם 

ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַתַּחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים".

על הפרשה -  קדושים

קדושה אני מבקש
הרב ניר הרמן
רב היישוב הר גילה

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:58 18:56 חברון 20:01 18:41 ירושלים
20:01 18:59 שכם 20:03 19:01 תל אביב
20:01 18:52 באר שבע 20:04 חיפה 18:54

זמני השבת

אפשר  החג  ימי  שנגמרו  אחרי 
העושר  את  ולסכם  בנחת  לשבת 
שומרון  ביהודה,  שיש   התיירותי 
אנשים  רבבות  הירדן.  ובקעת 
הגיעו לאתרי המורשת, למסלולים 
לפסטיבלים  ולמעיינות, 
לאזור  שיש  הרבות  ולאטרקציות 
להגיע  הספקתם  לא  אם  להציע. 
אנחנו  האלה,  המועד  חול  בימי 
שכבר  לאלה  )וגם  לכם  מחכים 
ובחגים  השנה  בשאר  ביקרו( 
לכם.  מחכה  התנ”ך  ארץ  הבאים. 
השבוע בישעמדה - סיכום אירועי 
פסח  המועד  בחול  התיירות 

תשע"ט.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

המשך בעמוד 3

לחיי צה"ל
השבוע התקיימה הרמת הכוסית המסורתית של נציגי ההתיישבות ביהודה ושומרון עם מפקד 

פיקוד המרכז וקציני המטה לרגל יום העצמאות ]עמ' אחורי[.

51 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

60שלנובס״ד
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ניסן תשע"ט

www.hazeitim.co.il | 055-243-6698 :הרשמה באתר טיקצ'אק   |  לפרטים
האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הבטחון !

יום הזיכרון 
סיורים לקבוצות ומוסדות חינוך

יום שני | ה' אייר | 1.5
8:30 -  סיור בעקבות לוחמים בהר הזיתים

11:00 – השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי 
              בחלקת חללי הרובע

11:30 - סבב סיורים נוסף  

הפעילויות ללא עלות | | סבסוד אוטובוסים למוסדות החינוך | האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הביטחון

 www.hazeitim.co.il | *6033 :מידע פרטים והרשמה מראש חובה

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי | ב' באייר | 17.04
20:30 - סיור בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:30 - ערב שירי זיכרון ביד אבשלום

i

ומורשת מזמינים  ירושלים  ומשרד  בירושלים  מועצת בתי העלמין 
את הציבור הרחב, תלמידי בתי -ספר, תיכונים, ישיבות ואולפנות ל: 
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 הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

משה להב 
והטיש הגדול

ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ו ת ב
ערב שירי לוחמים

הרשמה מראש חובה | הסעות מגבעת התחמושת

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי, ב' אייר תשע"ט 7.5

יום הזיכרון
סיורים לקבוצות ומוסדות החינוך

יום רביעי, ג' אייר תשע"ט 8.5

8 בקרוב נראה מלונות 6
בהתיישבות

רשימת חניוני צה"ל 
ביהודה ושומרון בבנימין עושים 4

מעשים טובים
מה 
קורה

יש״ע
זה כאן

מה
יקרה



יש”ע שלנו  2

ישעמדה

וכעת  הפסח,  חג  ימי  מאז  עבר  שבוע  כמעט 
התיירות  באתרי  שהיה  מה  את  לסכם  רק  נותר 
השונים שביהודה, שומרון ובקעת הירדן. בין אתרי 
המורשת השונים, הפסטיבלים ומסלולי הטיולים 
מדינת  רחבי  מכל  תיירים  הפסח  חג  בימי  ביקרו 
ומהשרון.  מהשפלה  ומאילת,  מהגולן   – ישראל 
האזור  את  הסובבים  במעיינות  השתכשכו  יחדיו 
עם  ויחד  הגילאים  מכל  וחרדים,  חילונים  דתיים, 

המשפחות המגוונות שלהם.
קשה להעריך את המספר המדויק של המטיילים 
שאספנו  מהנתונים  אך  החופש,  בימי  באזור 
קרוב  כי  לומר  ניתן  מהמועצות  החג  לאחר 
ל-300,000 מטיילים ביקרו בפחות משבוע ברחבי 
חשוב   הישג  זהו  הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה, 
ביום  שירד  שגשם  בכך  בהתחשב  להתיישבות, 
הראשון של חול המועד  אשר בוודאי קלקל את 
תוכניותן של משפחות רבות שרצו להגיע ולטייל 

באזור.
רבה  עבודה  של  תוצאה  הוא  הגדול  ההישג 
התיירות  ובעמותות  במועצות  בעיקר  שנעשתה, 
הטבע  רשות  ובאתרי  שדה  ספר  בבתי  שלהן, 
שיווק  על  השנה  כל  במשך  עומלים  הם  והגנים. 
תחזוק  קבוצות,  ומארגני  סוכנים  הבאת  האזור, 
האתרים הקיימים, על סימוני שבילים ועל הכנת 
הפסטיבלים והפעילויות לקראת ימי הטיולים. זוהי 
עבודה קשה, שנמשכת לאורך זמן רב ונראה כי 
לבלות  הגיעו  רבים  ומטיילים  משתלם   המאמץ 

כאן אצלנו.

עציון  גוש  לרחבי  הגיעו  פסח  המועד  בחול  •
גווני  ומכל  הארץ  רחבי  מכל  מבקרים  כ-45,000 
האוכלוסייה אשר נהנו ממגוון רחב של אירועים, 
עציון.  בגוש  וטבע  תיירות  ואתרי  פסטיבלים 
פסטיבל יער תקוע, חוות ארץ האיילים ופעילויות 
בית ספר שדה כפר עציון משכו כל אחד כ-5.000 

מבקרים בימי חול המועד.

מטה בנימין ביקרו בימי החג כ-30,000  ברחבי  •
שיש  האדירה  מהפריחה  נהנו  אשר  מטיילים 
לאזור להציע. שפע המעיינות והנחלים שבבנימין 

ברגליהם  לצעוד  המבקרים  אלפי  את  הביאו 
שזורמים  הטובים  במים  ולטבול  היפה  בארצנו 
פרת  נחל  בשמורת  הארוך.  החורף  אחרי  אלינו 
לבדה צעדו כ-10,000 מטיילים, בשילה הקדומה 
המעיינות  שביל  ואת  מבקרים  כ-8,000  ביקרו 

הלכו כ-6,000 מטיילים.

האזורית  במועצה  הפזורים  התיירות  באתרי  •
מגילות ים המלח, ביקרו בימי חול המועד רבבות 
המלח  ים  צפון  מחופי  ליהנות  שבאו  משפחות 
יהודה.  מדבר  בנחלי  הטיול  וממסלולי  החמים 
פי  על  ביקרו  לבדה,  צוקים  עינות  בשמורת 
ההערכות כ-81,000 מטיילים לאורך ימי החג וגם 
הלאומי קומראן ביקרו כ-8,600 מטיילים. כל זאת 
בנוסף לבתי הארחה השונים באזור שדיווחו על 

תפוסה מלאה.

ביקרו  השומרון  של  והטיול  המורשת  באתרי  •
הגילאים.  מכל  מטיילים  אלפי  עשרות  החג  בימי 
עם  קנה  נחל  נותר  החג  במהלך  המוביל  האתר 

כ-10,000 מטיילים לאורך ימי חול המועד.

10,000 מבקרים מכל רחבי הארץ הגיעו בחול  •
המועד פסח לחבל יתיר שבהר חברון. המטיילים 
נצלו את מזג האוויר הנפלא, המרחבים הירוקים 
יתיר,  בחבל  אקסטרים  מפעילות  ליהנות  והגיעו 

רחצו במעיינות הרבים, בילו במתחם האקסטרים 
ניתן  המבקרים  מבין  ועוד.  הקדומה  בסוסיא 
מתוך  המבקרים  במספר  העלייה  את  לראות 
הציבור החרדי שהחל להיחשף לאזור לצד קהל 

מגוון מכל הארץ.

לקדומים הגיעו בחג מאות אנשים מכל הארץ  •
הירוקים,  והפארקים  הצינירים  מפארק  ליהנות 
ומצעדת האמונה מקרני שומרון  מסיורים באזור 
לקדומים שבסיומה נחנכה כיכר יפיפייה על כביש 

55 בכניסה ליישוב.

בחג  מבקרים  ל-60,000  מעל  של  שיא  מספר  •
המבקרים  מרכז  בחברון.  היהודי  ביישוב  הפסח 
שעריו  את  פתח  הדסה  בבית  בנצח’  ‘לגעת 
חברון  תל  אתר  ומרהיבות,  חדשות  תצוגות  עם 
שעלו  ומשפחות  מבקרים  התמלא  הקדומה 
המסורתית  ובעצרת  חווייתיים.  ‘ספארי’  ברכבי 
מבקרים  מ-35,000  פחות  לא  השנה  השתתפו 
מערת  למרגלות  החג  בשמחת  ושמחו  שרקדו 

המכפלה.
חול  במהלך  הגיעו  מבקרים  מ-1,500  למעלה  •
השתתפו  הם  שם  שבניצן,  קטיף  למרכז  המועד 
מפעל  על  המספר  וחדשני  מרגש  בסיור 
ההתיישבות בגוש קטיף, על הגירוש ועל הצמיחה 

מחדש. 

באתר  לסייר  מבקרים  כ-350  הגיעו  אל  בבית  •
חלום יעקב, יחד עם הדרכה מרתקת.

סיכום אירועי התיירות בחול המועד פסח תשע"ט המערכת

סוסיא הקדומה

החגיגות המסורתיות במערת המכפלה

פסיטבל ביער תקוע
סבסיטה

נחל פרת

צעדת האמונה

גן לאומי קומראן

אתר חולם יעקב



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

סיני מציב הקב"ה  הר  נראה שבתחילת מעמד 
יביאו  שאליה  ֱאֹלקיָך"  ה'  "ָאנִֹכי  מטרה  לעמו 
את  בכלל,  והתורה  הדיברות  שאר  אותנו 
"ִויַדְעֶתּם ִכּי ֲאִני ה'", אפשר לראות רק כתוצאה, 
לאחר כל הניסים וההתגלויות של הקב"ה לעם 

ישראל, ודאי מתבקש שהעם יכיר בכך.
אולם, הזוהר הקדוש מציין כי הידיעה שאני ה' 
זו המצווה הראשונה בה נצטוו ישראל כאומה. 
אין זו עוד מצווה, זהו היסוד לכל המהלך בדיוק 
כמו במעמד הר סיני. אמנם, השלב הזה מופיע 
בסוף התהליך )אחרי ארבעת לשונות הגאולה(, 
בעבורו  המחשבה,  בראשית  הטמון  הוא  אך 
נעשו כל השלבים הקודמים. זוהי זהותו המלאה 
של עם ישראל, זו מגמת הכל - עם שכל עניינו 

ֲאִני ה'". גם אם היה נראה  "ִכּי  ותכליתו לדעת 
הגאולה  משלבי  אחד  בכל  להסתפק  שניתן 
 - תחילתו  על  מעיד  המהלך  סוף  הקודמים, 
מהרגע הראשון של היציאה מהשעבוד, המטרה 
היא אחת - מתן הזהות האלוקית לעם ישראל, 

שביטויה בהכרה ובידיעה את ה'.
שעל  התורה  אותנו  מלמדת  בפרשתנו  כאן  גם 
מנת שנגיע למעלת "ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו" אין להסתפק 
אי  או  ועשייתם  האלילים  אל  פנייה  באיסור 
הליכה בחוקות הגויים, אלא כל המכלול כולו, 
הכולל גם את איסור גניבה, כחש, שבועת שקר, 
הלנת שכר שכיר, שנאת אחיך בלבך ועוד, הוא 

שמביא את יסוד מהלך בחירתנו לידי ביטוי.
על  מבוססים  שחוקיה  בריאה  חברה  קיום 

יסודות איתנים של למעלה מ-3,300 שנים היא 
החברה שמביאה לחייה את ההכרה במי שאמר 
אנו צריכים  זוהי הקדושה אותה  והיה העולם. 
לבקש – חיים יומיום שנובעים מההכרה של "ֲאִני 
ה'", באהבה לאחינו היהודים, בדאגה להורינו, 
 – מתקדשים  אנו  בזאת  ולעיוור,  לשכיר  לעני, 

נבדלים – מן העמים.
קומות  את  לבנות  זוכים  אנו  שנים   71 במשך 
היסוד של מדינתנו בצורה מעוררת התפעלות 
וגאווה, אני מאחל לנו שנזכה להמשיך ולבנות 
שיביאו  נוספות  קדושה  של  קומות  גביהן  על 
לידי ביטוי את היסוד לכל המהלך הגדול הזה 

ונממש את ייעודנו לדעת "ִכּי ֲאִני ה'".

בית דו משפחתי 
צמוד קרקע 122 מ"ר

30 דקות מירושלים
15 דקות ממרכז הקניות שער בנימין

עכשיו בכוכב השחר
       דו משפחות 122 מ"ר

בלבד1,204,000 ₪

היום אתם לא צריכים לחלום על בית עם גינה וקהילה מקסימה במרחק 
נגיעה מירושלים, הישוב כוכב השחר הנמצא במרחק 30 דקות בלבד 

מירושלים ונמצא בתנופת בניה ועשיה.

 • לפרטים אמיר •
054-2048322 

 קהילה חמה 
ומגוונת 

30 דקות בלבד מירושלים 
כשקהילה ובית נפגשים 

בית צמוד קרקע בהזדמנות 
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נוף השחר
27 דקות מירושלים

קדושה אני מבקש
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יש״ע
זה כאן

365 ימי מעשים טובים / חלק א'

מאת: רחלי סגל
בין יום המעשים הטובים וקמחא דפסחא 

לימי הלאום והזכרון, הכירו ארבעה יישובים 
בבנימין )מתוך למעלה מ-40( בהם עסוקים 
כל העת במעשים טובים וביוזמות חברתיות 

מעוררות השראה.
מי  כל  אצל  שחזרו  המילים  אלו  לאט.  לאט 
חברתי  מיזם  מקימים  איך  אותו  ששאלנו 
לאחר  למציאות.  חלום  הופכים  איך  מצליח, 
נעימה,  מאד  ולא  סוערת  בחירות  תקופת 
הדרך.  באמצע  טובים  אנשים  לחפש  החלטנו 
אבל  רבים,  באמת  הם  כאלה,  שחסרים  ולא 
הזרקור,  את  עליהם  לשים  צריך  לפעמים 
בעם  הזו,  בארץ  כאן  טוב  מה  לכולנו  להזכיר 

הזה, לקבל קצת השראה.
"אני לא אוהבת בזבוז", אומרת לי שירה גילאור 
כבר  התחלתי.  "ככה  שבבנימין,  מחשמונאים 
מסביבי  שאנשים  ראיתי  בערך  שנה   20 לפני 
חפצים,  בגדים,   - טובים  דברים  המון  זורקים 
אוכל, ואני כאמור לא אוהבת בזבוז. היה לי אז 
מרתף ריק בבית, והצעתי לשכנים להביא אליי 
משפחות  כדי  לזרוק,  מתכננים  שהם  מה  את 

אחרות יוכלו לקחת, וכך היה.
"יום אחד ניגשה אליי אמא מהיישוב ואמרה לי: 
לאכול.  לילד  לתת  מה  לי  אין  שירה,  'תשמעי 
למעלה  עליתי  בשבילי?'.  אוכל  לך  יש  אולי 
כך  אחר  ומצרכים.  אוכל  לה  ונתתי  למטבח 
התחלתי לברר והבנתי שיש צורך גדול בעזרה. 
הייתי  יום  וכל  בחשמונאים  לישיבה  פניתי 
מארוחת  שם  שנותר  אוכל  ואוספת  הולכת 

הצהריים, והעברתי לאותה משפחה. 
לוקחת  הייתי  היה קטן  "כשמספר המשפחות 
נשים לסופר וקונה איתן את מה שהן צריכות. 
לבנות  ומנסה  התקציב  מה  להן  מסבירה 
רשימת קניות של אוכל שיחזיק מעמד ליותר 
זמן, בלי מותרות. לאט לאט התחילה רשימה 
בין  אוכל  ומחלקת  עוברת  והייתי  ארוכה, 
הולכת  שהייתי  תקופה  הייתה  המשפחות. 
בלילה  באחת-עשרה  שנסגרות  למאפיות 

לאסוף מאפים שנשארו עבור המשפחות".
ל-11  וסבתא  לשישה  אמא  בת 54,  היא  היום 
במים,  אירובית  בהתעמלות  עובדת  נכדים, 
מצליחה  הגמישות  העבודה  שעות  ובזכות 
החסד  מפעל  את  עשורים  שני  כבר  לקדם 

והמשפחה  בעלי  בזכות  "הכל  הזה.  האדיר 
על  הכבוד  כל  מגיע  "להם  אומרת,  היא  שלי", 
הסבלנות ועל זה שהם מוכנים לתת לי לעשות 
את מה שאני עושה. אין ספק שזה מאד משפיע 
עליהם ועל הבית. כשהם צריכים אותי אני לא 
שותפים  הם  זאת  ובכל  עבורם,  זמינה  תמיד 

לעשייה".
סוג של מימון המונים

מחשמונאים,  השכנה  גולדשטין,  כשפראני 
הציעה להוסיף לחלוקה גם עוף לשבת, שירה 
מאנשים  לבקש  רצתה  לא  סקפטית.  הייתה 
בדברים  מדובר  "אם  הפרויקט.  בשביל  כסף 
שהם ממילא התכוונו להשליך, זה דבר אחד, 
אחר.  דבר  זה  שלהם  מהכיס  לקחת  אבל 
יקר  דבר  זה  שעופות  חשבתי  לזה,  מעבר 
זמן,  לאורך  בו  לעמוד  שאצליח  בטוח  שלא 
קבוע,  באופן  לו  מצפות  כבר  וכשהמשפחות 
נוצרת בעיה. פראני אמרה 'תסמכי עליי ויהיה 
בסדר'. וברוך ה' היא מדהימה. היא עושה סבב 
הזו.  למטרה  אצלה  שנרשמו  האנשים  כל  בין 
והיא דואגת  אני אומרת לה כמה עופות צריך 
שיגיעו. כל אחד מהם קונה את העופות בעצמו. 
יכול לעשות את השיקול איפה  ככה כל אחד 
לקנות ובאיזה מבצע. לפני ראש השנה ופסח 
ופירות  ירקות  ודגים.  לבשר  גם  דואגים  אנחנו 
ומסבב  ישראל  לקט  מארגון  מקבלים  אנחנו 
אחרת.  מתנדבת  אחראית  עליו  נוסף,  קניות 
"אני מחזירה לרוכשי הירקות את הכסף, אבל 

חלק לא לוקחים. כל אחד לפי יכולתו".
מתארת  לחמש",  עליתי  אחת  "ממשפחה 
שיש  משפחות  ל-40  ועד  לעשר  "ואז  שירה, 
פעם  מזון  סל  שמקבלות  ברשימה,  היום 
יותר  קצת  להיות  התחיל  כשזה  בשבועיים. 
ממוסד יצרתי קשר עם העובדות הסוציאליות, 

רציתי שתהיה לי איזשהי תמיכה". 
- איך מממנים פרויקט כזה?

מישהו  אליי  פנה  אחת  פעם  דרכים.  "בכמה 
ששמע שאני לא מחלקת כספים אלא מחלקת 
לי כסף  נתן  וזה מצא חן בעיניו אז הוא  אוכל, 

כדי לעשות קניות עבור המשפחות. 
"מיזם שהתחלנו הוא השבת בקבוקים לצורך 
 700 להחזיר  כשהגעתי  הפיקדון.  דמי  קבלת 
לא  שהם  עליי  צעקו  כבר  בסופר  בקבוקים 
של  המשאית  עכשיו  אז  בזה.  לעמוד  יכולים 

לנו  יש  הביתה.  אלינו  מגיעה  פשוט  המיחזור 
מתנדבים, מנוער חשמונאים, ישיבת נר תמיד 
ואחרים, שעוזרים לסדר ולמיין את הבקבוקים, 

ובכסף הזה אני קונה אוכל למשפחות. 
יד שנייה  "הכנסה חשובה מגיעה כיום מחנות 
שמיועדת  חנות  זו  בחשמונאים.  שפתחנו 
במיוחד.  אליה  להגיע  ממליצה  ואני  לכולם 
ובגדים  מצוין  במצב  משומשים  בגדים  בה  יש 

חדשים לגמרי, וגם חפצי נוי, צעצועים ועוד.
"כדי לפתוח את המקום פניתי למישהו שיעזור 
שאנחנו  כספים  לסכן  רציתי  לא  כי  כספית, 
מפנים למשפחות, והוא הסכים ותמך. אמרתי 
את  נצטרך  לא  כבר  הכנסות  שכשיהיו  לו 
הודעתי  חודש  בתוך  לשמחתי,  שלו.  העזרה 
החליט  זאת  בכל  הוא  מסתדרים.  שאנחנו  לו 
חודשיים-שלושה,  עוד  לתמוך  להמשיך 
אני  עכשיו  בחנות.  מזגן  גם  לנו  יש  ובזכותו 
הלן  מהחנות.  שנכנסים  מהכספים  פועלת 
פריז, עוד שכנה מהיישוב, מנהלת את החנות, 
ולא  מתנדבות.  נשים  בעשרות  נעזרת  והיא 
גברים  מאד  הרבה  גם  מתנדבות,  הנשים  רק 

רוכשים אוכל, עוזרים במיונים ועוד.
גם  עוזר  זה  נהדר,  דבר  זה  שנייה  יד  "חנות 
בדיאטה  שבדיוק  למישהי  או  צעירים,  לזוגות 
מתאים  זה  מידה,  מחליפה  חודשיים  וכל 
מאד  אנחנו  קטנים.  לילדים  לתינוקות, 
מספר  יום  בכל  תיפתח  שהחנות  משתדלות 
שעות, לפעמים גם בימי שישי או מוצאי שבת. 
וניתן  במתנדבות,  תלויות  הפתיחה  שעות 
שפתחנו  מיוחדת  ווטסאפ  בקבוצת  להתעדכן 

לעניין.
למקרי  גם  החנות  את  שפתחנו  קרה  "כבר 
חירום", צוחקת שירה, "למשל אישה שהגיעה 
נשכח  שלה  והתיק  לחשמונאים  לשבת 

באוטובוס עם כל הבגדים בתוכו.
לנו  שמביאים  שמהבגדים  להדגיש  לי  "חשוב 
אחוז.  מאה  שהם  בגדים  רק  לחנות  מגיעים 
לכל השאר אנחנו קוראים 'שקיות איקס'. פעם 
תמורת  אותן  ואוספת  משאית  מגיעה  בשבוע 
שנכנס  כסף  עוד  זה   – משקל  לפי  תשלום 

והולך למשפחות".
מה מרגש אותך בתוך ים העשייה?

"לפני חצי שנה הייתי בג'ימבורי בפתח תקווה 

האולם ברמלה שעוצב לבר המצווה על ידי נוער מבוא חורון
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שהייתה  אישה  שם  ראיתי  שלי.  הנכדים  עם 
ממש  ולא  חייכתי  רק  אבל  מוכרת  לי  נראית 
ואמרה:  אליי  פנתה  היא  ואז  התייחסתי. 
בין  הייתה  שהיא  הסתבר  נכון?"  שירה,  "את 
לה  היה  להן.  שעזרתי  הראשונות  המשפחות 
את  עזבה  היא  תקופה  ואחרי  קשה  די  סיפור 
כשנפגשנו  יותר.  ממנה  שמעתי  ולא  היישוב 
זאת  אותי.  הצלת  ממש  'את  לי:  אמרה  היא 
במקום  כבר  אני  היום  קשה.  תקופה  הייתה 

אחר'.
תורמות  היום  והן  להן  שעזרתי  משפחות  "יש 
גם  "ויש  בסיפוק.  שירה  מציינת  לאחרות", 
להפך, לצערי", היא ממשיכה. "אנשים חושבים 
זה  לרשימה  שנכנסות  שמשפחות  לפעמים 
בגלל שההורים הם עצלנים. זה ממש לא נכון. 
כל אחד עם סיפור אחר. זה יכול לקרות לכל 
לפעמים  קצרה,  לתקופה  זה  לפעמים  אחד. 

ארוכה".
ההתמודדות הנוכחית של שירה היא העובדה 
שהפרויקט גדל מאד, אבל המקום לא. חסרים 
כל  "אנשים  מבנה.  גדול,  מחסן  ארונות,  לה 
הזמן מביאים לבית שלנו המון ציוד, במיוחד בין 
פורים לפסח. לפעמים גם דברים מקולקלים 
או כלים שלא מסומנים כחלביים או בשריים. 
אני לא כועסת, את הדברים האלו אני מעבירה 

לפיליפיניות או למשחקים בגנים".
רק מהשכנים לא נעים לה. "זה באמת לא הוגן 
שחוסמים להם כל הזמן את החנייה וערימות 
פה  שיקום  רוצה  הייתי  אותם.  מקיפות  ציוד 
בניין של חסד. כמו הבניינים של מפעל הפיס, 
להרחיב  שנוכל   – אחד  במקום  יהיה  ושהכל 
את החנות, את חלוקת האוכל. שיהיו לנו עוד 

מתנדבים, בת שירות לאומי".
אומרת:  היא  חברתיים  מיזמים  על  לחולמים 
ואיך.  קורה  מה  רואים  ואז  בקטן.  "מתחילים 

אנחנו צריכים עוד לגדול". 
חגיגה מכל הלב

ארגנו  כבר  חורון  מבוא  מושב  של  הנוער  בני 
ובת  עזרה  לו  שנדרשה  לזוג  חתונה  בעבר 
מצווה לילדה, אבל לאחרונה התעלו על עצמם 
והפיקו חגיגת בר מצווה ובת מצווה מושקעת 
מבית  מיוחד  חינוך  ילדי  של  שלמה  לכיתה 

הספר "סיני" ברמלה.
על  סיפרה  יונגרייס,  נעה  בנות,  נוער  רכזת 
עשתה  ה'שידוך'  "את  הייחודי.  למבצע  הרקע 

אחותי צופיה אבידן, תושבת מבוא חורון שהיא 
היא  ברמלה.  הספר  בבית  למוזיקה  מורה 
שאלה אותי האם הנוער ירצה לקחת על עצמו 

פרויקט לטובת הילדים, והנוער הסכים".
מלבד הנוער היו שותפים לפרויקט עוד הרבה 
קייטרינג  כספיות,  בתרומות  אנשים  מאד 
מחיר  שלקחו  ודי-ג'יי  צלם  אוכל,  שתרם 
מינימום, חבר'ה שיצאו לקניות, אחרים שהשיגו 

אביזרים שונים. 
אחרי  אבל  הכוחות,  בגיוס  ראשוני  קושי  "היה 
שדיברנו והסברנו בסוף כולם נתנו יד", מעידה 
נעה. "לי כרכזת היה מאתגר מאד להפעיל את 
חלק.  ירגישו  ושכולן  בנוער  שיש  הבנות   100
היה צריך למצוא לכל אחת את הנקודה שבה 

היא טובה ושזה יהיה הדבר שבאחריותה. 
לשתי  הספר  לבית  הגענו  המסיבה  "לפני 
פעילויות. פעילות אחת שאנחנו ארגנו ופעילות 
הייתה  המטרה  ארגן.  הספר  שבית  אחת 
אנחנו  מה  לקראת  שנדע  היכרות,  שתהיה 
בר  נעשה  בואו  'יאללה  יהיה  לא  שזה  באים. 
מצווה לילדים שלא מכירים'. היינו גם צריכים 
לסוגיו.  המיוחד  החינוך  את  נכיל  איך  לדעת 
שבו  ליישוב  ערב  ערכנו  גם  מההכנות  כחלק 

הנוער מכר אוכל ואנשים תרמו בעין יפה". 
פרטים,  לפרטי  האולם  קושט  האירוע  ביום 
וזר  מלבבות  לתסרוקות  זכו  המצווה  בנות 
פרחים מקסים לראשן   – והכל בהפקת בנות 
הנוער. ארוחה משובחת הוגשה לאורחים ובני 
מביישות  שלא  אחרונות  מנות  משפחותיהם. 
אולמות מפוארים הוכנו על ידי תושבות היישוב. 
"המרגש היה לראות את ההורים והילדים ביום 
התרגשות  הייתה  "זאת  נעה.  נזכרת  עצמו", 
אדירה. ההורים חיבקו אותנו ופרגנו מכל הלב, 
וגם בית הספר העריך ותמך. נוכחות המורות 

הייתה מורגשת לטובה, ואחרי האירוע קנה בית 
הספר צ'ופרים לכל הנוער, בנים ובנות.

"היה פה גם חיבור של ילדים רגילים עם ילדים 
של חינוך מיוחד. הרבה פעמים יש נטייה לפחד 
אהבה  מרעיפים  מיוחד  חינוך  ילדי  אבל  מזה, 

ברמה עוצמתית. זה נותן לך המון כוח".
תחזרו על זה שוב?

הפרויקט  בסוף  הבנות  אחת  של  "התגובה 
'נעה, מבחינתי לעשות להם מחר עוד  הייתה: 
פעם בר מצווה'. מה יותר מעצים מתגובה כזו. 
אני מאד מאמינה בפרויקטים. רק צריך ליזום 
אותם בזמנים הנכונים", היא משיבה. "זה היה 
פרויקט מאתגר וזה דרש הרבה מהנוער וממני, 

כמנהלת שזה הפרויקט הראשון שלה. 
"המסקנות שלי הן שיש הרבה אנשים שרוצים 
לעזור וצריך לדעת להשתמש בכוחות האלה. 
מה  בדיוק  לחבר'ה  להגדיר  לדעת  גם  צריך 

עושים ואז לדעת לשחרר".
טיפ ליזמים צעירים?

הרעיון  מאחורי  עומד  מה  הרבה,  "להסביר, 
שלכם, לשווק כל הזמן. להכין את האנשים, לא 
להנחית עליהם. כשבנאדם מבין מה המטרה 

יותר קל לו להתגייס ולפעול".
מה החלום הבא?

אותו,  ויטפח  אזור  ייקח  שהנוער  חלום  לי  "יש 
ולמען  עצמם  למען  בעצמם  וייצרו  יבנו  שהם 
חלום  זה  מעיינות.  שטיפח  מהדור  אני  הכלל. 
שאני עדיין לא מנסה להגשים כי לחלום צריך 
לבוא בפול אנרגיות, אחרת לא יקרה כלום. אני 

נותנת לזה להתגבש ויום אחד זה יקרה".
המשך בגיליון הבא

סלי הירקות מחכים למיון ומשם לבתי הנזקקים

שירה גילאור
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שומרון – חטמ”ר שומרון
בסיס פתוח: תצוגת כלים עשירה ומרשימה, כלים התקפיים והנדסיים, 

מכבי אש, רחפנים, מופעי ראווה, סדנאות קרב מגע ועוד. 

קרני שומרון – חטמ”ר אפרים
חניון צה”ל וכוחות הביטחון במתנ”ס: בחניון יוצגו כלים רבים ומגוונים: 

תומ”ת, טנק מרכבה, נגמ”שים, ריינג’רים, האמרים, עמדות ורובי צלפים 

החילוץ,  יחידת  שונים,  מסוגים  כבאיות  והצלה:  כבאות  עמדת  ועוד. 

מנוף החילוץ הגבוה בארץ, פעילות לילדים ועוד. בשעה 19:45 פתיחת 

שערים למופע המרכזי - עילי בוטנר וילדי החוץ.

אריאל – בחטיבת הביניים “יובלי אריאל”
ב-8:00 יתקיים מסע אופניים בשני מסלולים - קצר וארוך מרח’ מבצע 

קדש. החל מהשעה 10:00 תערוכת צה”ל ודוכני יצירה ומזון. ב-11:00 

במה רצה עם הופעות מחול מקומית וב-12:00 אמן ילדים.

הר חברון – חטמ”ר יהודה במיתרים
חניון צה”ל וכוחות הביטחון: בחניון יוצגו מגוון כלים: טנק מרכבה, תומ”ת, 
נגמ”שים, ריינג’רים, האמרים, עמדות ורובי צלפים ועוד. עמדת כבאות 
הגבוה  החילוץ  מנוף  החילוץ,  יחידת  שונים,  מסוגים  כבאיות  והצלה: 
בארץ, פעילות לילדים ועוד. עמדת משטרת ישראל: כלי רכב מיוחדים, 
יחידות היס”מ. מתנפחים, פינות  ירי פיינטבול עם  כלבן, חבלן, סוסים, 

ישיבה ודוכני מזון.

גוש עציון – פארק תעשיות
חניון צה”ל ענק הכולל: מתחם פיינטבול של מג”ב איו”ש, באגר, שופל, 
נמ”ר, נגמ”שים, סוואנה, תערוכת אמל”ח, עמדת הסוואה וצבעי פנים, 
ומד”א. בנוסף,  והצלה  וחימוש, תצוגת משטרה, חילוץ  מתחם רפואה 
הפנינג משפחתי במתחם, הכולל מתנפחים אתגריים, מיני לונה פארק, 
דוכני מזון, צילום מגנטים ומסלולי הליכה משפחתיים של בי”ס שדה 

כפר עציון )להרשמה: 02-9935133(.

בנימין יער נווה צוף - חטמ"ר בנימין 
חניון צה“ל: תערוכת צה"ל עם כלי רכב ונשק, אמל“ח, הפנינג משפחתי 

במתחם, ועוד הפתעות.

מה יקרה

יום העצמאות תשע”ט
לרגל חגיגות ה-71 למדינת ישראל צה”ל פותח את שעריו ומזמין את כולם להגיע 

לחניוני צה”ל ולבסיסים הפתוחים באזור יהודה ושומרון. במרחב יפעלו מספר 
מתחמים של צה”ל וכוחות הביטחון בהם יוצגו תצוגות תכלית, כלי נשק ורכבים 
צבאיים, טנקים, מופעי ראווה ועוד. אתם מוזמנים להגיע ולהצדיע למי ששומר 

עלינו במהלך כל ימות השנה.
חניוני צה”ל והבסיסים הפתוחים יפעלו ביום חמישי, ד’ באייר, 9 באפריל, 

בין השעות 9:00 – 15:00.
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מועצת בתי העלמין בירושלים ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים את 
ואולפנות ל: ישיבות  הציבור הרחב, תלמידי בתי-הספר, תיכונים, 

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי, ב' אייר תשע"ט 7.5
20:30 סיורים בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:00 ערב שירי זיכרון ביד אבשלום

יום הזיכרון
סיורים לקבוצות ומוסדות החינוך

יום רביעי, ג' אייר תשע"ט 8.5
08:30 סיורים בהר הזיתים בעקבות לוחמים

11:00 השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי בחלקת חללי הרובע
11:30 סבב סיורים נוסף

www.hazeitim.co.il | 055-243-6698 :הרשמה באתר טיקצ'אק   |  לפרטים
האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הבטחון הסיורים בהדרכת מדריכי!

"עיר דוד ירושלים הקדומה"

יום הזיכרון 
סיורים לקבוצות ומוסדות חינוך

יום שני | ה' אייר | 1.5
8:30 -  סיור בעקבות לוחמים בהר הזיתים

11:00 – השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי 
              בחלקת חללי הרובע

11:30 - סבב סיורים נוסף  

הפעילויות ללא עלות | | סבסוד אוטובוסים למוסדות החינוך | האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הביטחון

 www.hazeitim.co.il | *6033 :מידע פרטים והרשמה מראש חובה

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי | ב' באייר | 17.04
20:30 - סיור בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:30 - ערב שירי זיכרון ביד אבשלום

i

ומורשת מזמינים  ירושלים  ומשרד  בירושלים  מועצת בתי העלמין 
את הציבור הרחב, תלמידי בתי -ספר, תיכונים, ישיבות ואולפנות ל: 

קר
צו

ס 
מו

ע
ה: 

חנ
מ

 ב
ם

צל
ן, 

חו
ט

בי
ה

ת 
רכ

ע
מ

ל ו
ה"

צ
ון 

כי
אר

ת 
בו

די
א

ב

 הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

משה להב 
והטיש הגדול

ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ו ת ב
ערב שירי לוחמים

הרשמה מראש חובה | הסעות מגבעת התחמושת

ח"כ זאב אלקין
שר ירושלים ומורשת

עו"ד עודד פלוס
מנכ"ל המשרד לשירותי דת

הרב הלל הורוביץ
מנכ"ל מועצת בתי העלמין ירושלים

הרב אוהד טהר- לב 
לזכרו של הבן אלחי הי"ד

עו"ד לילי הורוביץ-גץ  
לזכרו של האח אבנר גץ הי"ד

ישאו 
דברים:

הפעילות 

בעלות 

סמלית של 

₪ 10
הרשמה מראש חובה באתר טיקצ'אק

הסעות מגבעת התחמושת בשעה 20:30

הפקה:

יום הזיכרון 
סיורים לקבוצות ומוסדות חינוך

יום שני | ה' אייר | 1.5
8:30 -  סיור בעקבות לוחמים בהר הזיתים

11:00 – השתתפות בטקס הזיכרון הממלכתי 
              בחלקת חללי הרובע

11:30 - סבב סיורים נוסף  

הפעילויות ללא עלות | | סבסוד אוטובוסים למוסדות החינוך | האירוע מאושר ומאובטח ע"י כוחות הביטחון

 www.hazeitim.co.il | *6033 :מידע פרטים והרשמה מראש חובה

ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים

יום שלישי | ב' באייר | 17.04
20:30 - סיור בהר הזיתים בעקבות לוחמים

22:30 - ערב שירי זיכרון ביד אבשלום
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ומורשת מזמינים  ירושלים  ומשרד  בירושלים  מועצת בתי העלמין 
את הציבור הרחב, תלמידי בתי -ספר, תיכונים, ישיבות ואולפנות ל: 
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 הסיורים בהדרכת מדריכי
"עיר דוד ירושלים הקדומה"

משה להב 
והטיש הגדול

ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ו ת ב
ערב שירי לוחמים

הרשמה מראש חובה | הסעות מגבעת התחמושת

מה יקרה
חוגגים עצמאות במגילות / ד' באייר 9 במאי

במועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינים אתכם להפנינג לכל המשפחה בקיבוץ מצפה שלם הכולל: מתקני 
זיקוקי  נינג'ה, תכנית אמנותית מקומית, חלוקת מלגות הצטיינות חברתית והופעה מרכזית של ברי סחרוף עם 

דינור. בשעה 16:30. הכניסה חופשית.

סיור שקיעה ושירה בכפר עציון/ ג’ באייר 8 במאי
בבית  נציין  העצמאות  ליום  הזיכרון  מיום  המעבר  את 
לוחמי  רוח  נופי בעקבות  ספר שדה כפר עציון בסיור 
תש”ח בארוחה חגיגית ובשירה בציבור. נצא בעקבות 
במהלכו.  מדן  יעקב  הרב  את  ונשמע  בשבט  ג’  קרב 
בסיום הסיור נתכנס לתפילת ערבית חגיגית ולסעודת 
שיר  הרכב  עם  בציבור  ושירה  בשרית  עצמאות  חג 

אדמה. לפרטים והרשמה: 02-9935133

רצים לזכרם באפרת / ג’ באייר 8 במאי
פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות  לחללי  הזכרון  ביום 
 5  ,2 במסלולי  הארצי  במיזם  משתתפת  אפרת  איבה 
ו-10 ק”מ באפרת וגוש עציון. זוהי ריצה משותפת, לא 
מרוץ, לשם כך, אנחנו נעצור במספר מקומות חשובים 
שכולות  ממשפחות  סיפורים  ונשמע  עציון,  בגוש  לנו 
בשכונת  הגבורה  בשביל   17:30 בשעה  הנופלים.  על 

www.memorun.org :התאנה. לפרטים והרשמה
חמישי | 9 במאי
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המועצות  ראשי  הגיעו  השבוע  צה”ל  לחיי 
מועצת  וראשי  הירדן  ובקעת  שומרון  ביהודה, 
יום  לכבוד  חגיגית  כוסית  להרמת  יש”ע 
מרכז  פיקוד  מפקד  בראשות  העצמאות 
והאוגדות,  החטיבות  מפקדי  פדן,  נדב  האלוף 
ומפקדים בכירים מהמנהל האזרחי, מחוז ש״י 
ומג״ב.  ישראל  משטרת  של  ירושלים  ומחוז 
מדברי האלוף פדן: “השותפות הטבעית איתכם 
לבצע  נמשיך  שלנו.  בשגרה  יסוד  אבן  מהווה 
את תפקידנו ולשמור על מרקם החיים ואיכות 
החיים באיו”ש ובבקעה לצד סיכול הטרור מדי 
יום ולילה. ברצוני להודות לכלל גורמי הבטחון 
האזרחי  והמינהל  משטרה  שב”כ,  והארגונים: 
לאורך  מהעשייה  נפרד  בלתי  חלק  שמהווים 
גוש  האזורית  המועצה  ראש  השנה”.  ימות  כל 
בשם  הנוכחים  את  בירך  נאמן  שלמה  עציון 
ההתיישבות ואמר: ״התיישבות היא רעות. רעות 
ההתיישבות  בין  רעות  לארצינו,  התיישבות  בין 
אנו  לחיילנו.  התיישבות  בין  רעות  למורשתינו, 
כל  במשך  עושים  שאתם  מה  על  תודה  מלאי 
על  לשמירה  בחג  שעשיתם  מה  ועל  השנה 
פסח  בין  כאן  נמצאים  אנו  התושבים.  בטחון 
ליום העצמאות כדי לברך אתכם על החג שהיה 

. 1 ובחג שיהיה - חג שמח” 
נתניהו  יאיר  הגיע  המועד  בחול  חגיגי  ביקור 
בנו של ראש הממשלה, לסיור מיוחד בשומרון 
יחד עם מנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני. את 
הסיור החל נתניהו באתר הארכאולוגי גן לאומי 
נפגש  הוא  שם  סבסטיה,   - העתיקה  שומרון 
עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, קיבל הדרכה 
האתר  של  בהיסטוריה  רבות  והתעניין  צמודה 
ובעיקר  היום,  ועד  התנ”ך  מתקופת  המיוחד 
ניסיונות השתלטות ערבית על  על מצבו לאור 
המקום. לאחר מכן, המשיך הסיור לגן הלאומי 
עם  נתניהו  נפגש  שם  שבשומרון  גריזים  הר 
ישראל אלטיף, אשר סיפר לו  נציג השומרונים 

את סיפורם ההיסטורי של השומרונים והסביר 
ישראל  כאזרחי  הימצאותם  בעייתיות  את  לו 
של  למצבם  הקשיב  נתניהו  יאיר   .B בשטחי 
ואף התעניין בפתרונות  השומרונים בקשב רב 
בגן  סייר  נתניהו  השומרונים.  נציג  שהציע 
שומרון  מדרשת  מנהל  של  בהדרכתו  הלאומי 
והשבים  העוברים  עם  הצטלם  אלמקייס,  יאיר 
מנכ’’ל  לתנ’’ך.  האיזור  בקישור  רב  ידע  והראה 
מועצת יש’’ע יגאל דילמוני אמר: “שמחנו לארח 
הממשלה.  ראש  של  בנו  נתניהו,  יאיר  את  כאן 
יותר  מתאים  מקום  ואין  בתנ”ך  בקיא  יאיר 
מאזור יהודה ושומרון לטייל בו עם התנ”ך. יחד 
חול  בימי  שמטיילים  הישראלים  רבבות  עם 
המועד, סיירנו באתרי המורשת והארכיאולוגיה 
החשובים שבשומרון ונהנינו מהיופי ומהשימור 

. 2 של ההיסטוריה החשובה של עם ישראל” 
בתחילת  שהתקיימה  בישיבה  ביו”ש  מלונות 
מנהלי  לבין  יש”ע  מועצת  אנשי  בין  השנה 
עמותות התיירות ברשויות המקומיות ביהודה 
ושומרון, עלה כי מספר יחידות האירוח ביהודה 
תיירים  על  שמקשה  מה  מספק,  אינו  ושומרון 
נושא  יותר מיום אחד.  באזור לטייל בו למשך 
הלינה והאירוח יקבל כעת תנופה משמעותית 
לאירוח  לוין  התיירות  שר  של  מענקים  כאשר 
נוספים להקים  ומלונאות יאפשרו למשקיעים 
הירדן.  ובקעת  שומרון  ביהודה,  אירוח  יחידות 
חוזר מנכ”ל חדש שיצא על ידי משרד התיירות 
להקים  המעוניינים  ליזמים  מיוחד  סיוע  מציע 
בקשה  להגיש  יכולים  אשר  באזור,  מלון  בתי 
מהיקף   20% בגובה  מענק  קבלת  לשם 
למדיניות  בהמשך  זאת  המוכרת,  ההשקעה 
משרד התיירות לעידוד הקמה של מתקני לינה 
במחירים עממיים ובהמשך להחלטת ממשלה 
מנהליים  מענקים  גם  יינתנו  בנוסף,  בנושא. 
נוספים לבתי מלון עממיים, בשיעור של 13%. 
יוחאי דמרי,  גנץ,  ראשי הרשויות בהם ישראל 

שלמה נאמן, עודד רביבי ואחרים הודו לשר לוין 
באזור.  התיירות  לעתיד  החשובה  היוזמה  על 
יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני: “אנו מודים לשר 
יריב לוין על פעילותו החשובה בתחום התיירות 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. הקמת מלונות 
שמראה  חשוב,  צעד  זהו  באזור  אירוח  ואתרי 
את  ומתווה  בקרקע  שורשינו  העמקת  את 
ביהודה  הישראלית  הריבונות  להחלת  הדרך 

. 3 ושומרון” 
יד ושם בשיתוף פעולה של המועצה המקומית 
אפרת ומועצה אזורית גוש עציון נחנכה השבוע 
עציון  בכפר  העלמין  בבית  חדשה  אנדרטה 
שנפלו  אחרון”  ו”נצר  השואה  נספי  של  לזכרם 
. ביוזמת טוביה ואסתר  4 על אדמת גוש עציון 
שואה,  שורדי  שני  אפרת,  מהיישוב  שלזינגר 
הוקמה האנדרטה שתאפשר מעתה גם מקום 
להתייחד עם זכר קרוביהם ביום השואה וביום 
הרב  עציון  גוש  הדתית  המועצה  יו”ר  השנה. 
של  שמותם  ייכתבו  כי  הקפיד  אוסטרוף  רפי 
עציון  גוש  אדמת  על  שנפלו  שואה  שורדי   15
אפרת  מועצת  ראש  העצמאות.  במלחמת 
מי  את  לזכור  חובה  לנו  “יש  אמר:  רביבי  עודד 
שנתנו למעננו הכל, את מי ששרדו את התופת 
לעבר  חוב  היום  מילאנו  בית.  לנו  יש  ובזכותם 
דור  יכירו  שמותיהם  שאת  כדי  לפעול  ונצטרך 

העתיד”.

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com
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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: נעמה אב, Zachi Evenor, אורן רוזן, מורשת מדבר יהודה, חאן צוק יעלים, 
תיירות גוש עציון, אוריה הלר - היישוב היהודי בחברון, מ.א. מגילות ים המלח, דו"צ, הרב 
Lishka@myesha.org.il  :רפי אוסטרוף הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 


