
1  יש”ע שלנו 

הכבד ב בעונש  ניפגש  השבוע  פרשת 
שלא  ואהרון  משה  על  שהוטל 
זה  לארץ.  ישראל  בני  את  להכניס 
אולי העונש הכבד ביותר שניתן להטיל על 
מנהיג שבמסירות נשא על כתפיו את משא 
העם. על שום מה עונשם כל כך חמור? נכון, 
מכפי  ה’  דבר  את  לשנות  למשה  היה  אסור 
לא  “יען  לומר  ועד  מכאן  אבל  שנצטווה, 
ישראל”,  בני  לעיני  להקדישני  בי  האמנתם 

לכאורה הדרך ארוכה.
על  עומד  מרום”  “מי  בספרו  חרל”פ  הרב 
רצף המילים “עדה” ו”קהל” שחוזר לחילופין 
כל  ישראל  בני  “ויבואו  פסוק:  בכל  כמעט 
“ולמה  לעדה”;  מים  היה  “ולא  העדה”; 

הבאתם את קהל ה’”; “ויבא משה ואהרן מפני 
והקהל את העדה”;  את המטה  “קח  הקהל”; 

ועוד פסוקים רבים.
מבאר הרב חרל”פ ש”קהל” משמעותו אוסף 
אלא  פנימי,  קשר  בניהם  שאין  אנשים  של 
לפתור  שיש  מקרית  לסיטואציה  נקלעו 
כשישנה  שלנו,  מהעולם  דוגמא  אותה. 
התקהלות בגלל חפץ חשוד, זה אירוע מקרי 
שחיבר בין כל האנשים שנקלעו לסיטואציה 
זו. לעומת המילה “עדה”, הבאה לבטא קשר 
שבא  עם  שלנו,  ובמקרה  אנשים.  בין  פנימי 

להעיד על אמונת ההשגחה.
לכאורה  מים,  למשבר  נקלע  ישראל  עם 
פתרון  לו  למצוא  שצריך  טבעי  אירוע 

על הפרשה - חוקת

טעות מנהיגותית
הרב יהודה דנה
מועצה מקומית בית אל

זמני השבת
זמני השבת

האזורית  המועצה  של  משלחת 
לעניינים  והמשרד  הירדן  בקעת 
השבוע  השתתפה  אסטרטגיים 
גדול  פרו-ישראלי  בכנס 
המרכזית  המטרה  בוושינגטון. 
המלחמה  היא  המשלחת  של 
אינה פוגעת  בארגוני החרם, אשר 
שומרון  ביהודה,  שגר  במי  רק 
תושבי  בכל  אלא  הירדן,  ובקעת 
ניסיונות  למעשה  ישראל.  מדינת 
מודרנית.  אנטישמיות  הם  החרם 
של  דבריו   – בישעמדה  השבוע 
שליח הממשל האמריקאי למאבק 
על  קאר  אלן  באנטישמיות 

האנטישמיות המודרנית.
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אברהם
בניצוחו של יובל סטופלבהר הזיתים

ירושלים של מעלה

מופעי ענק 2
חנן בן ארי 
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יש”ע שלנו  2

ישעמדה

כנס  בוושינגטון  התקיים  שעבר  השבוע  בסוף 
ישראל.  למדינת  היחס  בנושא  גם  שעסק  ענק 
הביאו  מוצהרים,  ישראל  תומכי  הכנס,  מארגני 
לשלושה  ארה”ב  רחבי  מכל  משתתפים  אלפי 
להבין  כדי  בנושא.  ומפגשים  דיונים  של  ימים 
את גודל האירוע, נציין כי את נאום הפתיחה של 
הכנס נשא לא אחר מאשר נשיא ארה”ב דונלד 
טראמפ, והשתתפו בו בכירים נוספים, בהם סגן 

נשיא ארה”ב מייק פנס ועוד.
במסגרת הפעילות למאבק בחרם של המועצה 
האזורית בקעת הירדן בשיתוף המשרד לעניינים 
אסטרטגיים של השר גלעד ארדן ומועצת יש”ע, 
מועצת  ראש  בראשות  משלחת  לכנס  יצאה 
חברת  נציגי  עם  יחד  אלחייני  דוד  הירדן  בקעת 
“ורסטה”, והקימו דוכן מרהיב עם מיטב התוצרת 
של האזור וחומרי הסברה. במהלך הכנס ביקרו 
בדוכן כ-2,000 משתתפים שטעמו את התמרים 
המיוחדים של בקעת הירדן, קיבלו שי מתוצרת 
מכוכב  “סבונטו”  המלח,  ים  “אהבה”  מפעלי 
השחר ושמן ארגן ממשק אורן בנתיב הגדוד, יחד 
חשיבות  על  ומידע  ומפות,  הסברה  חומרי  עם 

הפעילות הכלכלית באזור.
בכנס, נאם מטעם המשלחת של בקעת הירדן 
העולם  תפיסת  את  שהציג  לייטר  יחיאל  ד”ר 

לפיתוח אסטרטגי-כלכלי לאזור. 
ובעוד  בוושינגטון  בכנס  החרם  נגד  הפעילויות 
תודעה  לשינוי  לגרום  נועדו  רבות,  הזדמנויות 
הפעילות  ולחיזוק  האמריקאי  הקהל  בקרב 
מוצגים  הכנסים  במהלך  באזור.  הכלכלית 
ומחולקים אמצעי הסברה מגוונים אשר מציגים 
ואת  באזור,  הכלכליים  והנתונים  העובדות  את 
ארגוני  כאן.  התעשייה  חיזוק  של  החשיבות 
מופעלים  ישראל  מדינת  נגד  שפועלים  החרם 
על ידי ארגונים פרו-פלסטינים. הם לא מעוניינים 
לכל  אלא   – בלבד  למתנחלים  נזק  בגרימת 
בעור  מודרנית  אנטישמיות  זוהי  ישראל.  מדינת 

של פעילויות למען זכויות אדם.

המכון  ידי  על  שנערך  הרצליה  בכנס  השבוע, 
נשא  הבינתחומי,  במרכז  ואסטרטגיה  למדיניות 
האמריקאי  הממשל  שליח  קאר,  אילן  דברים 
מוכיח  הוא  בדבריו,  באנטישמיות.  למאבק 
את  שינתה  רק  היא  מתה,  לא  שהאנטישמיות 
דבריו  את  השבוע  לכם  מביאים  אנחנו  פניה. 

בשלמותם:
אנטי  פעילות  שבו  קמפוס  בכל  שלנו  ״המסר   
היא  ציונות  אנטי   -  BDS ופעילות  ישראלית 

אנטישמיות. 
אנטישמיות.   - שזה  כמו  לזה  שנקרא  חשוב 
להילחם  המיוחד  כמומחה  לתפקיד,  מוניתי 
מינוי  זה  חודשים.  מספר  לפני  באנטישמיות, 
יותר.  מתאים  במועד  להגיע  היה  יכול  שלא 
מגיעה  כיום  רואים  שאנחנו  האנטישמיות 
היא  מהאנטישמיות  חלק  שונים:  ממקורות 
השמאל  של  ממניעים  מגיע  חלקה  אתנית, 
הרדיקלי.  מהאיסלאם  וחלק  האנטי-ציוני 
לכאורה, שלושה מקורות שאמורים לשנוא אחד 
את השני, אבל כולם מאוחדים בשנאה לאומה 

הישראלית.
אנחנו רואים התקפות על ישראל גם בארה”ב. 
יש   - אירופה  במערב  קורה  מה  יודעים  כולנו 
אנטישמיות  מעודדים  היום  שגם  לימוד  ספרי 
בילדים,  התעללות  למעשה  זה  ילדים.  אצל 
בעתיד.  באנשים  ופגיעה  היהודים  על  איום 
בוערת  החברתית  הרשת  את  רואים  אנחנו 

בשנאה אנטישמית. 
צריך  יהודים.  שנאת  היא  יהודים  שנאת 
לא  שאני  לכך  הסיבות  אחת  בה.  להילחם 
מדרג אנטישמיות, היא כי לדרג ולהגיד שחלק 
נשק  לתת  זה  משמאל  או  מימין  יותר  גרועים 
כי  פוליטי,  ככלי  למי שמשתמש באנטישמיות 
זה לא אצלנו, זה אצלם. אנחנו צריכים להיות 

מאוחדים נגד כל ביטוי אנטישמי.
למזרח  היה  בתפקיד  שלי  הראשון  הביקור 
אירופה, לתנועות ימין קיצוניות במזרח אירופה 
קריאות  וקוראים  ברחובות  הולכים  שאנשיה 
ספק  אין  העולם.  מן  להיעלם  צריכות  שהיו 
כמו  מתפשט  יהודים  שנאת  של  הזה  שהסוג 
לזה  שנקרא  חשוב  מאד  לויראלי.  והופך  אש 

כפי שזה, האנטישמיות לא משתנה.

אנחנו  עולה,  שהאנטישמיות  יודעים  אנחנו 
משפיעות  ישראליות  אנטי  שתנועות  יודעים 
יהודים  העולם.  ברחבי  הקולג’ים  תלמידים  על 
יהודים  מקבלים פחות תמיכה היום, סטודנטים 
מקבלים פחות תמיכה היום מאשר אי פעם, וגם 
האוונגליסטים פחות תומכים בישראל וביהודים.

עם  הייתה  לי,  שהייתה  מטרידה  הכי  הפגישה 
הבריטית.  הלייבור  במפלגת  פרלמנט  חברת 
לתנועה,  מחוץ  שיצאה  אמיצה  מאוד  אישה 
האסון  אנטישמים.  עם  תשב  שלא  אמרה  כי 
בבריטניה החל בקמפוסים, ואז הגיע למפלגות 
יכולים  אנחנו  טובות,  חדשות  גם  יש  הלייבור. 
על  להגן  נלחמים  אנחנו   - הזה  בקרב  לנצח 
בממשל  ישראל.  במדינת  ולתמוך  יהודים 
הוא  זה,  לגבי  ברור  מאוד  טראמפ  האמריקאי, 
והוא מתכוון  אומר שהוא ילחם נגד אנטישמיות 
יהודים  נהרגו  בו  בפיטסבורג  הטבח  אחרי  לזה. 
אתם  ‘אם  בבירור:  אמר  הוא  השבת,  ביום 
מחפשים השמדה של העם היהודי, אנחנו נרצה 
לבקש  יכלה  לא  ישראל  מדינת  בהשמדתכם’. 
ספק,  ללא  עדיין,  ארה”ב  יותר.  טובים  חברים 
אהוב  היהודי  העם  ליהודים.  ביותר  מחויבת 
ישראליות,  אנטי  הרבה  כך  כל  כשיש  בארה”ב. 
אמריקאים  עם  ולדבר  בארה”ב  לנסוע  אפשר 
הממוצע  לאמריקאי  שיש  האהדה  מקום.  בכל 
כלפי יהודים וישראל, היא גדולה. וזה לא במקרה. 
יגידו שזה עניין של  יגידו שזה תנ”כי, חלק  חלק 
שמחייבים  ארה”ב,  נשענת  שעליהם  עקרונות 
אותה לתמוך ביהודים. וחדשות טובות שלישיות: 
זה.  את  שמבינים  בעולם  מנהיגים  הרבה  יש 
בכל  מנהיגים  עולה,  שהאנטישמיות  בגלל  אולי 
הדרגים עומדים ואומרים ‘אנחנו חייבים להילחם 
התקררו  שהמשרפות  אחרי  שנים  גם  בזה’. 
מנהיגים  אותם  האנטישמיות.  את  רואים  אנחנו 
נלחמים על עתיד החברה שלהם, החברה שהם 

רוצים שתהיה לילדים ולנכדים שלהם”.

האנטישמיות בעלייה המערכת

לחברת הפצה מובילה

דרושים שליחים 
לחלוקת עיתונים ועלוני שבת.

העבודה בימי שישי לפנות בוקר.
רכב חובה, עבודה לטווח ארוך.

אלקנה, השומרון, 
רעננה ופתח תקווה

דן 052-5052828

במיידי

דוד אלחייני בכנס בוושינגטון



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

טכני. אנחנו אוסף של אנשים כמו “ועד בית” 
שמתמודד עם בעיית מים בבניין - זו מדרגת 

“קהל”.
את  והקהל  המטה  את  “קח  מבקש  הקב”ה 
ואהרן  משה  אחיך”.  ואהרן  אתה  העדה 
תודעתי  שינוי  העם  את  להעביר  נדרשים 
שהתנהלותו  בעם  להטמיע  ל”עדה”,  מ”קהל” 
של עם ישראל ברגעי משבר איננה התנהלות 
משה  אך  הטכני.  במישור  רק  העמים  ככול 
ואהרן במקום להוביל את אותו שינוי תודעתי 
“נשאבים” למדרגת העם “ויקהילו משה ואהרן 
מקהל  העם  את  להפוך  במקום  הקהל”  את 
לעדה הם משאירים אותו במדרגת קהל. כאן 
הייתה טעותו של משה רבינו, במקום לגלות 

את הכח האלוקי הטמון בעם ישראל ביכולת 
לדבר אל הסלע - והוא יוציא מים, הם מכים 
הסלע,  כלפי  טבעית  פעולה  שזו  הסלע  את 

ומנסים לפתור את הבעיה בדרך של טבע.
מבאר הרב חרל”פ שמנהיג בעם ישראל, נדרש 
בעתות משבר להזכיר לעם שגם אם לפעמים 
אנו נתקלים בסיטואציות “משבריות” של מים, 
ביטחון או כל מצב משברי אחר. אנו צריכים 
לחשוף את מדריגת העדה שבנו ולא להתייחס 

לפתרון המשבר כקהל.
משה  נדרשו  ישראל  לארץ  הכניסה  ערב 
על  אחר  למבט  העם  את  להרים  ואהרון 
את  ה’  הנהגת  שמדרגת  להבין  אותו.  הקורה 
שאר  של  ההנהגה  מדרגת  איננה  ישראל  עם 

העמים. בכיבוש הארץ יהיו הרבה סיטואציות 
בתוכנו  לגלות  מאיתנו  שיידרשו  משבריות 
את  בעם  לחשוף  יידרש  המנהיג  כזו.  אמונה 
“חיצוני”  למבט  להיגרר  ולא  חייו  מדריגת 
ומכיוון שלא הצליחו משה  על הסובב אותו. 
ואהרן לחשוף מדרגה זו בעם, שוב לא יוכלו 

להכניס את העם למקום שאליו ייחלו להגיע.
כ-2,000  לאחר  ישראל  לארץ  הביתה  חזרנו 
הסיכויים,  כל  וכנגד  משלנו,  ארץ  ללא  שנים 
בדרך של פלא מתקיימת נבואת הנביא זכריה: 
“כה אמר ה’ עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות 

ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים”.

טעות מנהיגותית

2

עולים להר הזיתים
מועצת בתי העלמין בירושלים ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים:

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
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 פתיחת שערים: 19:00   תחילת מופע: 20:00

יום רביעי, ז' בתמוז 10.7.19  חנן בן ארי 
יום חמישי, ח' בתמוז 11.7.19   שולי רנד  

לרכישת כרטיסים:

הפקה:

חפשו בגוגל:
עולים להר הזיתים

הגעה בהסעות בלבד. )הלוך וחזור(הרשמה מראש חובה
מחניון גבעת התחמושת החל מהשעה 18:00

מחיר כרטיס:  רגיל: 80 ₪
משפחתי: 350 ₪ )עד 5 נפשות( לבירורים: 055-2436698

מארח את

בניצוחו של 
יובל סטופל

אברהם
פריד
ירושלים של מעלה

מופעי ענק בהר הזיתים

רחבת מלון 
שבע הקשתות



יש”ע שלנו  4

יש״ע
זה כאן

חג ליער או מי מפחד מהיער הגדול?

// מאת: נחשון אפיק
"לנ חבריו,  לעברו  קראו  ־"השתגעת?", 

"אולי  הצחיח?".  המדבר  בספר  יער  טוע 
– זה  וייץ  יוסף  אכן השתגעתי", ענה להם 
כאן  "אבל   - היערות'  'אבי  לימים  שיכונה 
והארץ  יהודה  מדבר  הנגב,  בין  יער!  ניטע 
חברון,  הר   – יהודה  הרי  בדרום  הנושבת, 

־ובגבול עם הירדנים. יער שיסמן את הנו
יפרחו  ובו  זה,  ארץ  בחבל  העברית  כחות 
יישובים חדשים, מטעי פרי וכרמים ופינות 

־חמד לבילוי ונופש לתושבי הדרום. במר
כזו תוקם מצודה וכפר יערנים".

אמר ועשה: בשנת תשכ"ד, 1964, החלו מאות 
בדרום  הפיתוח  ועיירות  שבע  מבאר  פועלים 
בנטיעות.היה זה פרוייקט לאומי של "עבודות 
שנים  מספר  במשך  הושקה  עץ  כל  דחק", 
המים.  מעט  את  שתשמור  גומה  מעין  וקיבל 
לשמחתו של וייץ והקק"ל, בשנים הראשונות 
כמות המשקעים הייתה טובה והיער שרד, הם 
ראו בכך מעין נס, כיון שטרם ניטע בעולם יער 
באזור עם פחות מ 600 מ"מ גשם )ביער יתיר 

הממוצע הוא 280 מ"מ(.
גודלו של היער כ-40,000 דונם. שמו של היער, 
של  משמה  נלקח  זה,  ארץ  חבל  של  כשמו 
יתיר המופיעה מספר פעמים במקרא.  העיר 
של  שבנחלתו  הערים  ברשימת  בתחילה, 
שבט יהודה " ּוָבָהר ָׁשִמיר ְוַיִּתיר ְוׂשֹוכֹה" )יהושע 
ט"ו מ"ח(, ומיד אח"כ מצווה השבט לתת חלק 
"ְוִלְבֵני  נחלה:  להם  אין  אשר   – ללווים  מעריו 
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָנְתנּו ֶאת ... ְוֶאת ַיִּתיר ְוֶאת ִמְגָרֶׁשיָה" 
שם כ"א י"ג(. בחלוף השנים שולח דוד לזקני 
)שמואל  ציקלג  משלל  ְּבַיִּתר"  “ְוַלֲאֶׁשר  יהודה 
א' ל' כ"ז(, ואף שניים מגיבורי דוד היו מהעיר 

יתיר – עירא וגרב.
עיר  זו  הייתה  הביזנטית-תלמודית  בתקופה 
נותר  ממנה  מפוארת,  כנסיה  עם  נוצרית 
הערבים  בחול.  כיום  המכוסה  יפה  פסיפס 
שימרו את השם בשינוי קל – עתיר, ועליו שיירי 
היער  בלב  נוספת  עיירה  עתיר.  שיח'  קבר 
ערי  רשימת  באותה  המוזכרת  'ענים',  הייתה 
לישוב  יהודה, חורבותיה מצויים מול הכניסה 
שני ליבנה ובה שרידי מצודה מתקופת מלכי 

יהודה ובית כנסת עם שני פתחים למזרח.
בית היערן - מרכז שדה חינוכי יתיר

היערנים  מצודת  הייתה  כשנה  לפני  עד 
יציאה  ומרכז  קק"ל  יערני  של  מושבם  מקום 
לעבודות הייעור ואחזקת היער השונות, מאז 
לידי מחלקת החינוך של קק"ל  עבר המקום 
והוכשרו בו מתחמי לינה, בהם אוהלים בדואים 
ללינת קבוצות, מתחם קמפינג ומטבח שדה, 

חדר אוכל ופינות לימוד ויצירה.
למקום מגיעים בתי ספר על-יסודיים, מכינות 
הם  הארץ.  מכל  נוער  ותנועות  צבאיות  קדם 
אורך  לכל  החולף  ישראל  בשביל  מטיילים 
החקלאיים,  והמתקנים  ענים  בחורבת  היער, 
"עבודה  בשילוב  ביער  במחנאות  מתנסים 

זו,  בהזדמנות  וסיקול.  גיזום  כגון  תורמת" 
נחשפים בני הנוער להר חברון וחלקם מגיעים 
לביקור בסוסיא הקדומה ובחוות הר סיני, ועוד 

היד נטויה.
ידי  על  שהוקם  גדול  מאגר  היער  של  בליבו 
המושבים השיתופיים בהר חברון - יתיר, כרמל 
ומעון – מתוך כוונה לאגם מים לחקלאות. אך 
הולכת  מערכת  השנים  שעם  לאחר  כיום, 
המים השתכללה, המאגר הפך לפנינה בלב 
הר  מועצת  מובילה  האחרונות  בשנים  היער. 
חברון את החשיפה והפעילות ביער המיוחד - 
אירועים ביום העצמאות, מופעים, פסטיבלים, 

טיולי פריחה ועוד. 
לכתיבת  קק"ל  פעלה  האחרונה  בשנה 
תכנית אב ליער שבעקבותיה יחלו פרויקטים 
אופנים  שבילי  מערכת  כמו  משמעותים 
שחושף  ישראל  שביל  עובר  ביער  כיום  ועוד. 

מטיילים רבים למקום הנפלא. 
מידבור - מה הסיפור?

ומנה  הזה  באזור  יער  על  וייץ  כשחלם 
המושג  בעולם  נשמע  טרם  יתרונותיו,  את 
הקרקע  התנוונות  של  תהליך   – "מידבור" 
בזחילה  המדבר  של  הדרגתית  והתפשטות 
בשולי  נראית  זו  תופעה  הנושבת.  הארץ  אל 
מדבריות בעולם, והסיבות לה הן גם טבעיות – 
שינוי אקלימי, עליה בטמפ' וירידה במשקעים, 
הקרקע  של  יתר  ניצול   - אדם  מעשה  וגם 
ורעיית יתר )אצלנו לפחות 3,000 שנות רעיית 
מצומח  החשופה  לאדמה  הגורמים  יתר(, 
ולהשאיר  להיסחף מטה בגשם אל הוואדיות 

סלע ערום.
בעולם  מהמובילות  היא  שישראל  מסתבר 
ידי  על  בעיקר  המדבור,  בתופעת  במאבק 
עם  בנגב,  נחלים  וגדות  ספר  באזורי  נטיעות 
שימוש בשיטות עתיקות כגון אלו של הנבטים 
מעט  את  לנצל  שלמדו   - המדבר"  "אדוני   -
המים, לאגור ולתעל כל טיפה ליעדה. יער יתיר 
נמצא אם כן בחזית המאבק המקומי בזחילה 
של מדבר הנגב לעבר הר חברון הפורה, הוא 
גם היער הנטוע הגדול בארץ, והנטוע הגדול 

בעולם באזור חצי מדברי. 
ליד הישוב  החולף בכביש המרכזי של היער 
עם  מגדל  ובו  היטב  מגודר  אזור  יראה  חירן 
תחנת  זוהי   – העצים  מעל  המציצות  אנטנות 

דן  פרופ'  בראשות  ויצמן  מכון  של  המחקר 
יקיר שזכה השנה לפרס ישראל על מחקרו. 
בסביבה  היער  'התנהגות'  נבחנת  זו  בתחנה 
באמצעות מגדל שטפים )מדידות שטפים של 
פחמן דו חמצני, מים וקרינה(, כחלק ממחקר 

כלל עולמי בכ-600 יערות ברחבי תבל.
האורן  עצי  של  המנגנונים  את  חוקרים  כאן 
בתנאי  לשרידות  בעיקר(  ירושלים  )אורן 
מצליחים  הם  ואיך  בלע"ז(  )סטרס  עקה 
חוקרים  בנוסף  שכזה.  יובשני  באזור  לשרוד 
)בתהליך  היער  של  הפחמן  קיבוע  קצב  את 
כאן  שהעצים  ומסתבר  הפוטוסינתזה( 
ביער  עצים  כמו  ביעילות,  פחמן  מקבעים 
בתחנה  נבדק  כן,  כמו  הגשומה.  באירופה 
ביער יתיר מאזן הקרינה של היער והשפעתו 

על ההתחממות הגלובאלית.
כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל

היער  של  מוחלט  ה)כמעט(  שרובו  למרות 
בערוצים  לראות  ניתן  וברושים,  אורנים  נטוע 
בוסתנים  סחף  באדמת  המלאים  ובעמקים 
היער  את  מעשירה  קק"ל  הארץ.  פרי  ובהם 
ושקדים,  בחרובים  האחרונות  השנים  ב-10 
סרק  ועצי  תותים  רימונים,  וזיתים,  תאנים 

ארץ-ישראלים רחבי עלים נוספים.
על  חשבו  בהר  המשקים  שחברי  לפני  קצת 
"הדובדבן שביער", בקק"ל העלו ארצה אלפי 
ניטעו  –פיסטוקים.  מאיראן  חדשים  עולים 
ציפייה  עם  המתאימים  במקומות  מטעים 
בית  לחקלאי  נמסרו  החלקות  נאה,  ליבול 
יתיר שהישקו ועמלו ולבסוף נטשו את הענף 
מחוסר כדאיות כלכלית. היום ניתן לראות את 
עצי אלת הבטנה לצד אלות ארץ ישראל עם 
מהימים  מזכרת  האדומים-כתומים,  עליהן 
יעקב  ששלח  שהבוטנים  הטוענים  יש  ההם. 
היו  ליוסף  מצרימה  בניו  עם  הארץ  מזמרת 
להמר  ממהר  אינו  לעומתם  רש"י  פיסטוקים. 

וכותב: "לא ידעתי מה הם...".
סוואנה - אפריקה ישראל

היערנים  ממצודת  המחודש  בכביש  הנוסע 
נטיעות,  של  אחר  בסוג  יבחין   31 כביש  לכוון 
הארץ.  ביערות  לנו  המוכרות  מאלו  שונות 
המכונה  יחסית  חדשה  פעולה  בדרך  מדובר 
שיטה  עצי  בעיקר  נוטעים  ובה  "סוואניזציה", 
אקליפטוס  מעט  שיזף,  הנגב(,  שיטת  )לרוב 

מרכז שדה חינוכי קק"ל 

שון אפיק
צילום: נח



5  יש”ע שלנו 

מתוך הירחון “דרומא” בהוצאת המועצה האזורית הר חברון

עצים  כ-25   – מאד  נמוכה  בצפיפות  ועוד 
לדונם. שיטה מעניינת לנטיעה כזו נעשית על 

העצים  למרגלות  אדמה  סוללות  הרמת  ידי 
הגבעות,  של  הגובה  קווי  לאורך  הניטעים 

שיטה  טופוגרפית.  כמפה  מרחוק  הנראות 
אך  בהר,  אבותינו  שבנו  לטראסות  דומה  זו 
מכיוון שאין כאן אבנים לבניית מדרגות ממש, 
משתמשים בסוללות מאדמת הלס, המטרה 
להשקיה  העילי  הנגר  מי  את  לאגור  היא 
מקסימלית ולמנוע סחף של הקרקע. המרווח 
התחדשות  מאפשר  העצים  בין  הגדול 

הצמחייה המדוכאת.
שבילי  בין  להנאתכם  מטיילים  אתם  אם  אז 
היער, או סתם רובצים בצל ביום חם זכרו את 

שון אפיק
יער יתיר - על ספר המדברצילום: נח

אדמה בלב אדם - מזכרת ארץ ישראלית נהדרת. ספר צילומים מהודר עם מאות עמודי צבע המכיל תיעוד 
מאלף של יהודה ושומרון לאורך השנים. תמונות יחודיות, נוקבות ומרגשות מחבל ארץ מופלא עם מראות 

וסיפורים בלתי נגמרים. 

"את יהודה ושומרון אני מצלמת ומתעדת עשרות שנים. הסיפורים האישיים, המאבקים והקונפליקטים 
הלאומיים הם חלק מהפסיפס של ההוויה הישראלית. איגדתי את מיטב התמונות מיהודה ושומרון ספר 

יפיפה ומיוחד. אני מזמינה אתכם להצטרף אלי ולהיות שותפים בהוצאתו לאור!"  (מירי צחי) 

נותרו רק 12 ימים לתמיכה בפרוייקט בהד-סטראט! 
חפשו בגוגל 'אדמה בלב אדם' 

בהוצאת ספריית בית אל
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mitnachlot.co.il יעל שושני  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

בשבוע שעבר הפלאפון שלי השתגע לפתע.
הכרטיס  גם  שלו.  הזיכרון  את  איבד  הוא 

הזיכרון החיצוני נמחק, וגם הפנימי לא זוהה.
הוא לא הסכים לקבל שיחות.

מצלצל  הטלפון  אלי,  מתקשרים  אנשים 
ואני  בחרתי,  אני  שלא  מעצבן  רינגטון  באיזה 
שלא  ובטח  מתקשר  מי  לראות  מצליחה  לא 

לענות.
איזה תסכול.

קבוצות  לא  קשר,  אנשי  זיהה  לא  גם  הוא 
ווטסאפ, אפילו לא את הקבוצה שלי עם עצמי.

או  סרטונים  או  תמונות  להוריד  הצליח  לא 
קבצי קול.

בקיצור, דמנסיה פלאפונית מתקדמת.
ואני, אנא אני באה? כל מה שרציתי היה להגיד 

אאאאאאררררררררגגגגגג
בא לי למרוט את שערות ראשי, מזל שאני עם 

כיסוי ראש.
השתמשתי המון בשפת הגי'בריש, שמשרתת 

אותי היטב בשעת תסכול וכעס.

חודשים  שלשה  כבר  כן,  שלי,  העבודה  וזו 
שאני רכזת מדיה בבנימין, והפלאפון הוא אחד 

המכשירים העיקריים בעבודה.
איך אני אעבוד עכשיו?

בכל פעם ניסיתי לסדר אפליקציה או הגדרות 
שהצלחתי,  או  בטלפון,  מסוימת  פונקציה  או 

ומשהו אחר נדפק, או שלא הצלחתי.
בזמן  שומעת  שאני  לסיפור  התגעגעתי 

ההתעמלות שלי.

למוזיקה שמשכימה אותי בבוקר.
והדבר שהיה הכי קשה:

חברות שולחות בקבוצה תמונה עם המלצה 
חמה, ואני לא יכולה לראות מה יש בה.

רציתי לכתוב להן: תתמללו לי בבקשה…
של  השעות  את  לי:  ותכתבו  עלי  תרחמו 
הפירות  כל  של  המחירים  את  הבריכה, 
שלא,  )או  להזמין  יכולה  שאני  הקפואים 
שבמודעה  מי  של  הטלפון  מספר  ואת  תלוי( 
או כתוב  לי מושג מה מצויר  הצבעונית שאין 

בה, אבל אני אוהבת את הצבעים שלה…
על  צעקתי  ככה?  תמונה  מעלות  אתן  מה 

הפלאפון,  אני לא רואה כלום!
אחד  מדיה,  ניו  כרכזת  לעבוד  כשנכנסתי 
היה  פנים  אל  פנים  איתו  שנפגשתי  החוקים 

חוק הנגישות.
התוודעתי לאתר של המתנ"ס, ולכלל הבנאלי 

אך המאוד ברור שהוצב לי כבר מההתחלה:
"האתר שלנו הוא אתר נגיש ולכן כל אלמנט 

ויזואלי חייב להיות מתומלל".
בכפות  דלקת  לחשש  עד  שהקלדתי  לאחר 
ידיי, שניים שלשה פלאיירים לאתר, החלטתי 

שדי.
ומסרתי לקולגות את הכלל: לא מתומלל, לא 

עולה לאתר.
ובשיחות  הווטסאפ,  מקבוצת  עלו  קיטורים 

האישיות שלי עם עמיתיי לעבודה.
נו, באמת, למה צריך לתמלל כל דבר…

גם אני בליבי הסכמתי, אבל מה לעשות, חוק 
זה חוק.

ואני כבר שמעתי על כאלה שנהנים לתבוע מי 
שלא עומד בחוק.

רק כשהפלאפון הפרטי שלי השתגע, הבנתי 
לפתע את המשמעות של חוק הנגישות.

ואני  לעצמו  חוזר  שלי  המכשיר  טיפין  טיפין 
חוזרת אליו, קצת יותר מדי, לצערי…

אך את חווית הנגישות אני שומרת בתוכי
כמו סיפור על יהלום, שלא ידעתי מה ערכו

עד שהתנסיתי בלאבד אותו.

מה נגישות, מה
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מה יקרה
פותחים את הקיץ בנווה צוף / ה’ בתמוז 8 ביולי

 - נווה צוף של תנועת ההתיישבות אמנה, מתחם לקטנטנים  יום חווייתי במיוחד בישוב  חל מהשעה 16:00 יערך 
‘משחקצף’ + יצירה, מתחם מתנפחים ומתחם מיוחד של שולחנות משחק הכוללים הוקי אוויר וכדורגל. בנוסף יהיה 
בהפנינג גם מתחם סקייטפארק במתחם מקורה בתשלום. במהלך ההפנינג אתר הבנייה של פרויקט המגורים יהיה 

פתוח לביקור והתרשמות. לפרטים: 052-6633888

פסטיבל אחרית הימים בארץ האיילים / ז’ בתמוז 10 ביולי
יהודי  אינדי  הימים”  “אחרית  פסטיבל   - חוזר  הוא  עשור  אחרי 
בגוש עציון לזכרו של אמיל לויכטר ז”ל בשיתוף מתנ”ס ותיירות 
לאפריקה,  רבע  בפסטיבל:  שיתארחו  האמנים  בין  עציון.  גוש 
ויונתן רזאל,  זילבר, אהרן  ביני לנדאו, אריאל  שבתא, שי צברי, 
יחל בשעה  ועוד. הפסטיבל  רוח, להקת עלמא  נחת  תור,  סיני 

15:00 בחוות ארץ האיילים. לפרטים ורכישה: 054-2415707

להקת שלווה בהר חברון / ה’ בתמוז 8 ביולי
הר  האזורית  במועצה  הקיץ  פתיחת  אירוע 
חברון - “פותחים את הלב”. סדנאות ופעילויות 
חברון  מהר  נוער  הרכב  של  מופע  לילדים, 
בשעה  יחל  האירוע  שלווה.  להקת  של  ומופע 

17:00 בסמוך לבניין המועצה. 
לפרטים ורכישת כרטיסים: 02-9969164

שני | 8 ביולי

להיות בשחור לבן.ציונות לא חייבת 

www.kereim.co.il  052-566-5993 )הראל(   |

כרם רעים
א ב ה ר  ו ד ה

בימים אלה מתפתחת קהילה חדשה ומגוונת בכרם רעים 20 ק״מ ממודיעין. 
בואו להיות חלק בצמיחה עם הווי קהילתי עשיר ומרחב פרטי שקט.

צעיר לכולםכרם רעים ישוב 

 ּכרם ֵרעים.מקום חדש.בית חדש.    
חד משפחתידגם מוסקט

147 מ"ר 
דו משפחתי

114 מ"ר  דגם שרדונה

 בית צמוד קרקע
מ-1,145,000 ₪
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חפש אותי בוויז 
"כרם רעים"
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יש”ע  מועצת  קיימה  השבוע  תודה  אומרים 
אירוע הוקרה לקובי אלירז, עוזר שר הביטחון 
את  סיים  אשר  היוצא,  התיישבות  לענייני 
תפקידו בחודש שעבר. באירוע, אשר התקיים 
אלקנה  המקומית  המועצה  ראש  במשרדי 
יש”ע  מועצת  יו”ר  השתתפו  מינצר,  אסף 
ושומרון,  דורני, ראשי רשויות מיהודה  חננאל 
מזכ”ל אמנה זאב זמביש חבר, מנכ”ל מועצת 
יש”ע יגאל דילמוני ועוד רבים. במסגרת אירוע 
הפרידה העניק יו”ר מועצת יש”ע חננאל דורני 
לאלירז שי מטעם מועצת יש”ע – תנ”ך מהודר 
“התפקיד   . 1 להמשך  הדרך  ברכת  עם 
שאליו נכנסת הוא לא התפקיד שאותו אתה 
את  הגדרת  “אתה  דורני.  אמר  כעת”,  עוזב 
התפקיד הזה מחדש. הסתערת על התפקיד 
באופי היוזם שלך, בהשקעה גדולה ומסירות 
המדינה.  ולמען  ההתיישבות  למען  קץ  אין 
זאת  קובי,  אצלך,  שמיוחדים  הדברים  אחד 
חז”ל,  בדברי  המטובלת  העשירה,  השפה 
שורשיך  מאיפה  מקום  בכל  מראה  אשר 
ולראשי  יש”ע  למועצת  הודה  אלירז  יונקים”. 
בשנים  המשותפת  העבודה  על  הרשויות 
“קיבלתי חיבוק מאוד גדול  ואמר:  האחרונות 
מראשי ההתיישבות אבל גם הייתי שמח לא 
אהבתי  בעבודה.  להמשיך  אלא  אותו  לקבל 
שעשיתי  הרגשתי  שלי,  העבודה  את  מאוד 
קשור  מרגיש  עדיין  ואני  משמעותית  עבודה 
אליה עד היום. הייתי מוכן להמשיך בעבודה 

הזאת עד גיל 70”.
יצחק  דת  לשירותי  השר  יעקב  יצחק בחלום 
בית  המקומית  במועצה  השבוע  ביקר  ועקנין 
ועם  אלון  שי  המועצה  ראש  עם  יחד  אל, 
מנכ”לית המועצה שירה ליבמן. הביקור החל 
באתר חלום יעקב, שם אמר השר כי הנוכחות 
היהודית במקום מרגשת אותו מאוד וכי חשוב 
לפתח את המועצה. לאחר מכן המשיך השר 
החדשה  ולשכונה  אל  בית  תפילין  למפעל 

להקצות  יפעל  כי   והודיע  אל,  בית  של 
וכי הוא  כספים לבניית מקווה חדש בשכונה 
בית  את  לשפץ  כדי  משאבים  לבקש  מתכוון 
העלמין של המועצה. ראש המועצה שי אלון: 
“מדובר בביקור חשוב מאוד. אני מודה לשר 
עבורנו  זכות  זו  אל,  בבית  לבקר  שהגיע  על 
לארח את השר כאן, להראות לו את האתרים 
החדשות  השכונות  לצד  ההיסטוריים 

. 2 שהולכות ונבנות כאן בבית אל” 
במפקדת  שהתקיים  בטקס  גברי  חילופי 
אל,  בבית  איו”ש  באוגדת  האזרחי  המנהל 
נכנס השבוע לתפקידו ראש המינהל האזרחי 
החדש תא”ל רסאן עליאן. תא”ל עליאן שכיהן 
בתפקידו האחרון כראש מטה פיקוד המרכז 
בתפקידו  יחליף  גולני,  מח”ט  בעבר  והיה 
בן  אחוות  תא”ל  האזרחי,  המנהל  ראש  את 
שלוש  במהלך  זה  בתפקיד  כיהן  אשר  חור 
מצה”ל  לפרוש  ועתיד  האחרונות  השנים 
לאחר 36 שנות שירות. טקס החילופים נערך 
בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם  במעמד 
המרכז  פיקוד  מפקד  רוקון,  אבו  כמיל  אלוף 
אלי  הרב  הביטחון  שר  סגן  פדן,  נדב  אלוף 
וכן  דורני  חננאל  יש”ע  מועצת  יו”ר  דהן,  בן 
ביהודה  הרשויות  וראשי  יש”ע  מועצת  ראשי 
ושומרון. מדברי ראש המנהל האזרחי הנכנס 
נכנס  אני  אליו  “לתפקיד  עליאן:  רסאן  תא”ל 
ההתיישבות  כלפי  גדולה  אחריות  עתה,  זה 
ביהודה ושומרון. אני מתחייב לפעול בהתאם 
לי  הניתנות  ולסמכויות  הממשלה  למדיניות 
תוך  ההתיישבות,  פיתוח  לצורכי  הנוגע  בכל 
מתן מענה מיטבי ושיפור מתמיד של השירות 
המנהל  הישראלית.  האוכלוסייה  לצורכי 
אזרחי תחת פיקודי יפעל בשקיפות, בהוגנות 
ואחריות  בצניעות  ברלוונטיות,  וערכיות, 
ולפיתוח  לקידום  מלא  פעולה  ובשיתוף 
התשתיות ועיצוב המציאות בהתאם להנחיות 

. 3 הדרג המדיני” 

קהילת  פורום  של  כנס  בקרקע  משקיעים 
‘נדלניו”ש’   – שומרון  יהודה  של  הנדל”ן 
של  בביתו  האחרון  השבוע  בסוף  התקיים 
בכנס  שומרון.  לקרני  בסמוך  זר  משה 
וקבלנים  יזמים  נדל”ן,  אנשי  כ-70  השתתפו 
היה  ניתן  הנוכחים  בין  ושומרון,  יהודה  מכל 
ערן  הישראלי  הבנייה  מרכז  יו”ר  את  לראות 
מנכ”ל  היוזמה,  מאחורי  עומד  אשר  רולס 
חברת פרפקט ישי שנקולבסקי, בעלי אריאל 
לוין,  שוקי  פרל,  דוידי  לבקוביץ,  טוביה  יזמות 
ברון  שמעון  דרך  אבני  סמנכ”ל  פרץ,  שלומי 
ואיתי זר. כנס הנדל”ן החל בדברי פתיחה של 
משה זר, מאנשי הנדל”ן הראשונים בשומרון, 
רכישת  תחילת  ואת  חייו  סיפור  את  שספר 
הקרקעות בשומרון. אחריו עלה לדבר מנכ”ל 
שדיבר  רולס,  ערן  ישראלית  לבנייה  המרכז 
הבנייה  של  הנורמליזציה  של  החשיבות  על 
בהתיישבות שהיא חלק בלתי נפרד ממדינת 

. 4 ישראל 
והסביבה  אריאל  תושבי  הקיץ  את  פותחים 
עידן  של  מרהיבה  מהופעה  השבוע  נהנו 
שפתח  פיס”  “בימות  מיזם  במסגרת  עמדי 
אריאל  עיריית  ראש  בעיר.  הקיץ  אירועי  את 
את  שגדש  הקהל  את  בירך  שבירו,  אלי 
למפעל  והודה  נעים,  קיץ  בברכת  הרחבה 
הפיס ולעידן עמדי על התרומה המשמעותית 
בנוסף,   . 5 במועצה  התרבותית  לפעילות 
ארי  בן  חנן  של  קיץ  פתיחת  מופעי  התקיימו 
מטעם  הוא  גם  אל,  בית  המקומית  במועצה 
במועצה  סקעת  הראל  של  וכן  הפיס,  מפעל 
השנה  זו  מתקיים  המיזם  אלקנה.  המקומית 
רחבי  מכל  לתושבים  ומאפשר  התשיעית 

הארץ ליהנות מהופעות חיות במחיר סמלי.

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?
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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: נחשון אפיק, מירי צחי, איה וולקוב, יוסף אנאיה, מועצה אזורית בקעת הירדן - ורסטה
Lishka@myesha.org.il  :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


