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 52שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

6

על בירור והקשבה

ברשת

הקיץ החם מביא איתו בעיות
באספקת מים ,שנגרמות משתי
סיבות עיקריות :תשתיות
שאינן מתאימות וגניבות מים.
תכנית האב למים שפועלת
בימים אלה בהובלת השר יובל
שטייניץ תביא להתאמת קווי
הולכת המים ומקורות המים
בכדי לאפשר אספקת מים
סדירה .גניבות המים עדיין
קיימות ,אך הן בירידה ועלינו
להמשיך לאכוף אותן ולמצות
את הדין עם הפושעים .השבוע
בישעמדה – הכלים לפתרון
בעיית המים במרחק נגיעה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
19:04
19:24
19:17

יציאה
20:24
20:27
20:28

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:19
19:22
19:14

יציאה
20:21
20:25
20:24

6

מה
יקרה

כנס שילה לתנ"ך
וארכיאולוגיה

8

מה
קורה

נבחרת השומרון
באולימפיאדה

על הפרשה  -פנחס
הרב איתמר ליברמן
ראש ישיבת בני עקיבא נר תמיד בחשמונאים

לא רועים ממטר

ד

מותו של משה רבנו ,גדול המנהיגים
שקמו לעם ישראל ,מאירה בפרשה
שלנו בצורה מופלאה ומדויקת.
במפקד המוזכר בפרשה שלנו ,בו מונים את
עם ישראל ,אומרים חז"ל" :כשיצאו ממצרים
ונמסרו למשה נמסרו לו במניין ,עכשיו
שקרב למות ולהחזיר צאנו ,מחזירם במניין"
(רש"י) .המבחן המרכזי של מנהיג ,הוא עד
כמה באמת לאורך כל הדרך מוקד עשייתו
הוא ה'צאן' ,והאם חלילה במעלה הדרך
הצאן הופך ,חלילה ,לאמצעי ופחות למטרה.
באופן דומה ,הפסוקים על אחי יוסף לפני
מכירתו תמיד מהדהדים לי במין תמרור של
אזהרה .גם שם מדובר בצאן וברועים והכל

יצא לאור

נראה טוב ויפה ,אך מול ה'הנני' הטהור של
יוסף ,כתוב על האחים" :וילכו אחיו לראות
את צאן אביהם בשכם" .וברש"י" :נקוד על
'את' ,שלא הלכו אלא לרעות את עצמן".
מעסיקה אותי רבות השאלה מתי ואיך עברו
האחים מ'-לרעות את הצאן' ל'-לרעות את
עצמן'? איך ניתן להישאר 'רועים נאמנים'
לשליחות המקורית שלנו ולמטרות לשמן
יצאנו לדרך? איך נשארים נאמנים יותר
לעמנו ,ופחות ל'מחוזות של עצמינו'?
אז כמה נקודות של אור ממשה רבנו ,הרועה
הנאמן .כאשר הקב"ה מצווה את משה "עלה
אל הר העברים הזה  ...ונאספת על עמיך",
משה רבנו עונה מיד" :יפקוד ה' אלוקי
המשך בעמוד 3

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח
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612

שלנו

בס״ד

כי מראש צורים אראנו
השבוע חגג קיבוץ ראש צורים שבגוש עציון יובל להיווסדו באירוע מרשים במיוחד אליו הגיעו
למעלה מ 1,000-איש ,ביניהם גם ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי
אמיתי פורת ועוד רבים מוותיקי הקיבוץ ,חברי גרעינים ועוד.

המערכת

מים בששון

ישעמדה

מכליות המים הערביות שהוחרמו אשר שימשו לגניבת ולמכירת מים
בעקבות הבעיות באספקת המים שפוקדות את
יישובי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן מעת לעת
בעונת הקיץ ,שלחה רשות המים בשבועות
האחרונים לאזור הר חברון מעל לעשר
מכליות מים גדולות למילוי איגומי המים ,על
מנת למנוע משבר מים חריף שאיים על אלפי
תושבים .בנוסף ,בשבועות האחרונים מוציאה
המועצה האזורית הר חברון הודעות המבקשות
מהתושבים להימנע משימוש במים שאינו לצורך
חשוב  -השקיית גינות ,מילוי בריכות וכביסה -
כדי שיהיו להם מים לשתייה.
תופעה זו חוזרת מדי שנה בחודשי הקיץ ,משתי
סיבות עיקריות .הסיבה הראשונה היא הזנחה
בחשיבה לעתיד בתכנון וביצוע פרויקטים
ארוכי טווח לקווי מים לשתיה וחקלאות ביהודה
ושומרון .הקווים ישנים והקיבולת שלהם אינה
מתאימה לכמות האוכלוסייה כיום .הצינורות,
אשר מובילים מים גם ליישובים הישראלים וגם
לכפרים הערביים ,אינם עומדים בעומס ובריכות
המים שאמורות לאגור מים בדיוק לימים חמים
כגון אלה ,מתרוקנים.
לפני נתוני רשות המים ,בשנת  2006עמדה
אספקת המים שמזרימה חברת ‘מקורות’
ליישובים הישראלית ביהודה ושומרון (ללא
בקעת הירדן) על  24.8מלמ”ש (מיליון מטר
מעוקב לשנה) ,ואילו בשנת  2018אספקת המים
האמירה והגיעה ל 34.3-מלמ”ש .קפיצה גדולה
אשר מראה על גידול האוכלוסייה ועל הצורך
שלה במים – גם לשתייה ולשימוש ביתי וגם
לחקלאות.
תכנית האב שמקדמים במשרד האנרגיה ורשות
המים יחד עם מועצת יש”ע אמורה לתת מענה
לנושא בשנים הקרובות .לפי התכנית ,אשר הציג
השר יובל שטייניץ בפגישה שהתקיימה השבוע
עם ראשי מועצת יש”ע והגורמים המקצועיים
במינהל האזרחי ובחברת ‘מקורות’ ,בשנת 2040
תעמוד הצריכה במגזר הישראלי על  07מלמ”ש
ואילו במגזר הערבי על  294מלמ”ש .בשל כך,
עמלים בשטח על העבודות בקווי מים שונים
ומגוונים במרחב להחלפת צינורות מים ישנים
וסלילת חדשים ,על קידוחים חדשים והחלפת
משאבות ועוד דברים רבים ונוספים אשר חלקם
כבר מתרחשים בשטח .המטרה היא לסיים כמה
שיותר מהר את ההתאמה לשנת  2040כדי
שכולנו נוכל ליהנות מקיץ מרענן ורטוב.
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הסיבה השנייה למשבר המים היא גנבות מים.
השבוע התקיים מבצע גדול של המינהל האזרחי
באזור הר חברון נגד גנבי מים פלסטינים במהלכו
הוחרמו  18מכליות מים ששימשו לגניבת
מים מצינורות ,מכשירי קידוח ,נותקו חיבורים
לא חוקיים והוחרמו עשרות קילומטרים של
קווי צנרת שהובילו מים מצינור מקורות .כמו
כן ,נעצרו חשודים במעורבות בגניבות המים.
הפעולה התאפשרה לאחר איסוף והפללה של
מערך גניבות המים ,ובצבא מקווים כי הפעולה
תביא להרתעה ותפחית את הגניבות שבקיץ זה
גרמו להפסקת מים רבות לתושבים.
המבצע הזה מצטרף לשרשרת פעולות
שמבצעים יחדיו חברת מקורות ,צה”ל ,משטרת
ישראל והרשויות המקומיות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן הכוללת החדרת מצלמות לעשרות
קילומטרים של צנרת כדי לאתר חיבורים
פירטיים ,אכיפה וטיפול בתשתיות פגועות.
העבריינים פועלים בשלוש שיטות עיקריות:
הראשונה היא גניבה על ידי שאיבה פיראטית
מתוך בריכות המים שמפוזרות ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן.
השנייה מעט יותר מתוחכמת והיא נעשית
בתמיכת הרשות הפלסטינית :אקוויפר המים
של בקעת הירדן קרוב לפני הקרקע ולא צריך
להשקיע הרבה בשביל להגיע למי התהום ,לכן
הגנבים חופרים עם מחפרונים תעלות קטנות
בעומק של  4-5מטר והמים מתחילים מיד
לעלות לתוך הבור .כשהמים עולים ,הם זורקים
פנימה צינורות ובאמצעות משאבה הם שואבים
את המים לשדות החקלאיים שלהם .הרשות
הפלסטינית מממנת להם בריכות פח שמתוכן
הם שואבים את המים לקווי המים.
השיטה השלישית היא פגיעה בצינורות המים,
וחיבורם לתוך צינור מים פיראטי שמוביל לאחד
הכפרים .השיטה הזאת היא הנפוצה ביותר בהר
חברון ,פיצול הצינור פוגע בראש ובראשונה
במדינה ,מכיוון שהמים נגזלים עוד לפני שהם
מגיעים לברזי התושבים ,ומי שבעצם “משלם” על
המים היא חברת ‘מקורות’ – מדינת ישראל .לא
ניתן לעקוב אחרי צריכת המים שנגזלת לצורכי
חיוב של אותם גנבים ובשנת  2018הערכת היקף
הגניבות מגיעה לכמות אדירה של  8.8מלמ”ש.
את רוב המים ,אגב ,גונבים באזור בקעת הירדן
ובהר חברון ( 4מלמ”ש ו 3.4-מלמ”ש בהתאמה),

מה שמסב נזק בלתי הפיך לחקלאות בבקעת
הירדן ,אשר זקוקה למים ולחיי התושבים.
כחלק מתוכנית האב למים ,מונחים קווי מים
חדשים ,אשר עוקפים את הכפרים הערביים
ומגיעים ישר לבריכות האיגום האזוריות .בהתאם,
מופקים קידוחים חדשים ובריכות מים חדשות
בכדי להפחית את הצורך בשימוש במים שאובים
בחודשי הקיץ החמים .זה לא מפחית את הצורך
מביקורת קבועה על מקורות המים וקווי הולכת
המים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן וכמובן לא
מוריד מהצורך באכיפה ביד קשה נגד גנבי המים.
פגיעה במקורות המים של מדינת ישראל היא
פגיעה בריבונותה .מדינת ישראל צריכה לעמוד
על המשמר כדי שגניבות שכאלו לא ימשיכו
לקרות ,במיוחד לא בהיקפים הרסניים שכאלה.
פגיעה בתשתיות המים והחקלאות הם פעולה
פלילית לכל דבר ועלינו לוודא כי דבר זה לא
קורה .הענישה על כך נדרשת להיות חמורה
וקשה ,על מנת להרתיע את הגנבים שמבקשים
לעשות כסף קל ולפגוע במדינת ישראל .יש
להגביר את הליכי הפיקוח והאכיפה כנגד גניבות
המים ,תוך השבת המצב לקדמותו.

לחברת הפצה מובילה

דרושים שליחים

במיידי

לחלוקת עיתונים ועלוני שבת.
העבודה בימי שישי לפנות בוקר.
רכב חובה ,עבודה לטווח ארוך.

אלקנה ,השומרון,
רעננה ופתח תקווה
דן 052-5052828

לא רועים ממטר

המשך דבר תורה מעמוד השער

הרוחות איש על העדה" .וברש"י" :להודיע
שיבחן של צדיקים ,שכשנפטרים מהעולם
מניחים צורכן ועוסקים בצורכי ציבור" .מנהיג
אמתי לא עסוק בעצמו ,הוא באמת מסור לעם
שלו.
משה רבנו לא מתספק רק באמירה סתמית
שצריך למנות לעם מנהיג .כרועה נאמן הוא
גם מתאר איזה מנהיג צריך למנות" :אשר יצא
לפניהם" ברש"י" :לא כדרך מלכי האומות
שהיו יושבים בבתיהם ומשלחים חיילותיהם".
כאשר המנהיג עסוק בעצמו ,הוא שולח את
חייליו לקרב והוא נשאר מוגן בביתו ,אך כאשר

לראות את כולם ,ולא ללכת רק קדימה .צריך
להיות גם מנהיג ש'רועה' ממטר.
בסוף ,כאשר מגיע רגע האמת ומשה נדרש
להעביר את השרביט – הקב"ה מצווה אותו:
"קח לך את יהושע בן נון  ...וסמכת את ידך
עליו" .משה לא מתלבט ולא מתמהמה אלא
עושה זאת בשמחה .במקום לסמוך את יהושע
ביד אחת כפי שצווה ,הוא סומך עליו את
שתי ידיו .וברש"י" :בעין יפה ,יותר ויותר
ממה שנצטווה ."...מנהיג שלא עסוק בעצמו
ומבין שזה נגמר ויש כעת מנהיג מתאים יותר,
מעביר את השרביט בשמחה למען העם.

המוקד הוא הצאן אז ברור שהמנהיג צריך
ללכת בראש על מנת להגן ולהוביל את צאנו.
מנהיג פורץ דרך שרואה רחוק ולא חושש
להוביל (מנהיג שלא 'רועה' ממטר) ,אך מנהיג
שהולך בראש זו לא התכונה היחידה .הרבה
פעמים כאשר הולכים בראש והעיסוק המרכזי
הוא בהסתערות קדימה ,קשה להסתכל אחורה
או לצדדים ,ולראות גם כיוונים אחרים ודעות
אחרות ,על כן מבקש משה" :יפקוד ה' אלוהי
הרוחות  ...איש על העדה" – "מנה עליהם
מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו"
(רש"י) .מנהיג צריך לדעת גם ללכת אחורה.

בונים יחד את כרם רעים
 3בתים אחרונים בשלב ג‘
שלב ד‘ בקרוב

 2.8א' באב

10.00 - 13.00
חפשו

בWAZE-

כרם רעים

הרשמה מראש חובה

הפעלות
לילדים
114

147

20

6.19

* קיימות אופציות לשכירות בישוב

052-566-5993

| www.kereim.co.il

₪ 1,146,000
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תמר אסרף

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

על
בירור
והקשבה
לפעמים כשאני מוצאת את עצמי כל כך עמוק
בלב הסערה אני עוצרת לרגע ונושמת .אם
הייתי צריכה להדביק לזה אימוג'י הייתי שמה
את זה עם הריץ'-רץ' על הפה .אני בכוח חושקת
שפתיים ושותקת ,נושמת עמוק ומנסה להקשיב.
לא תמיד הייתי כזו ,זו יכולת שקיבלתי במתנה
עם הגיל ועם הרבה מאוד עמל וזה לא בא לי
בקלות ,אבל כל פעם שזה מצליח אני מרגישה
שזכיתי.
הסערה סביב דבריו של הרב רפי פרץ הצליחה
לשאוב אותי פנימה בצורה שלא ברורה לי.
בדרך לעבודה מצאתי את עצמי עוברת בכעס
מתוכנית אקטואליה אחת לאחרת ,והמרואיינים
שהעלו את מפלס העצבים גרמו לי בסוף לנתק
הכל ולעבור לשירים הנפלאים של יונתן רזאל.
שרתי איתו בדרך ,במלא העוצמה ,מרשה
לעצמי לזייף בקולי קולות ולא דופקת חשבון
לאף אחד .כשהגעתי ליעדי צללתי לקבוצות
הוואטסאפ שאני שותפה להן וגם הן הצליחו
להוציא אותי מהכלים ,אבל רגע לפני שעזבתי
אותן בזעם ,נשמתי עמוק וקראתי שוב את מה
שנכתב ,קראתי ועצרתי לחשוב וממש אבל ממש
השתדלתי לא לתת לטייס האוטומטי להגיב.
היה לי ברור שאני מתיישבת לכתוב טור לעיתון
"ידיעות אחרונות" ,והיה לי ברור שהוא גם יפורסם,
אבל ברגע שהם אמרו "בשמחה" התחלתי
לחשוב מה מכל מה שרץ לי בראש וסוער לי בלב
יעלה על הכתב בקיצוב קפדני של  450מילים.
זה כבר מעמד מחייב ויש לי כל כך הרבה מה
להגיד ,ואז הבנתי שאני רוצה לעשות טוב ,לא
רוצה לפלג לא רוצה להתבכיין לא רוצה לזעוק
גוועלד – טוב ,אני כן רוצה לצעוק גוועלד ,רוצה
לצרוח ,להטיח ,להתעצבן ,למחות על העוולה
וחוסר הצדק על סתימת הפיות על החוצפה ,על
שטיפת המוח ועל זה שמאתנו לא אכפת ואותנו
אפשר להשפיל אבל לנו אסור לדבר.
השעה הייתה שעת בוקר ולפני שעות ארוכות
של ישיבות וידעתי שרק בחמש אחר הצהריים
אוכל לשבת ולכתוב .מיותר לציין שלא הייתי
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מרוכזת ,האצבעות בערו לי ,המקלדת קראה לי,
רציתי להתפוצץ עליה בזעם ,אבל השעה הייתה
רק שתיים בצהריים ,והזמן ,הזמן עושה את
שלו .הצלחתי להירגע קצת ,לקרוא עוד קצת,
להקשיב קצת ,ועד שהגעתי למקלדת הדברים
התחילו לקבל צורה קצת אחרת .בשלב שהטור
שלי נשלח לעורכת בידיעות השעה הייתה כבר
מאוחרת ,ואז הגיעה התגובה  -היא עדכנה שיש
מילה אחת שלא נראית לה ,מילה פוגענית והיא
מחליפה אותה באחרת .כמובן שהחלטתי לצאת
למלחמה ,אני לא מוכנה שיגעו לי במילה .כל כך
הרבה מילים פוגעות מודפסות שם בעיתון מדי
יום ,אז רק את שלי לא ידפיסו? אבל אז תוך כדי
שאני מנהלת שיח וואטסאפי זועם ונאבקת על
זכותי לכתוב את דעתי ,הרגשתי שאני שוב לא
מקשיבה ואולי אני מנהלת כאן מלחמה לא נכונה
ואולי אני באמת פוגעת ,ואולי יותר חשוב לא
לפגוע מהזכות שלי להגיד את האמת?
ובעניין האמת – יש לי איזה קול קטן כזה
שמצפצף לו בכל פעם שאני לא מדייקת או
כשאני שומעת דברים שהם לא כל כך ברורים
לי וכשאני לא מרגישה שאני מניחה את הרגל,
או אם לדייק ,את הלב במקום הנכון ,אז הצפצוף
הולך וגובר וכמו נודניק של שעון מעורר הוא
לא מניח עד שאני עוצרת להקשיב .הרגשתי
אותו אתמול ,את הקול הזה ,והוא זעק .הרגשתי
שרב לא יכול להיות שר ,שתלמיד חכם לא יכול
להיות פוליטיקאי ,שמי שלא מבין בתקשורת לא
יכול להתראיין ,שאולי יש איזו הצדקה לסערה
שנוצרה כאן? ולמה הנושא הזה של הלהטב"ים
כל כך מסעיר את כולם? ובעיקר למה לנו ,אנשי
הציונות הדתית ,הוא לא ברור כמו לדוגמה פינוי
יישובים מארץ ישראל?
יש כמה אנשים חכמים שדעתם חשובה לי ,הם
מלווים אותי בהרבה מאוד בירורים בחיים ,אז
התקשרתי ודיברנו ארוכות ,זאת הייתה כבר
הזדמנות לשאול אותו את כל השאלות שהטרידו
אותי (טוב ,לא את כולן ,יש לי תמיד עוד איזה
אלף בקנה) ,והתשובות היו לא קלות אבל הן היו

אמיתיות והן הרגיעו את האזעקה הפנימית שלי
כי הבנתי שהם התיישבו לי על הלב.
שלחתי לעורכת הודעה ,אמרתי לה שאני מורידה
את המילה כי אני לא רוצה לפגוע וביקשתי
שתיתן לי עוד קצת זמן לכתוב את הטור מחדש.
היא מאוד התרגשה ולמרות שהייתה עמוסה,
ואני משערת שהטירוף ברגע שלפני הירידה
לדפוס חגג ,היא איפשרה לי לשנות .זה היה
הדבר הנכון לעשות ואני יודעת שהוא נעשה
רק בזכות שני דברים – בירור אמיתי והקשבה.
שני דברים שכל כך חסרים לנו וצריך מהם עד
ועוד .כי הכי קל לקום וללכת ,הכי קל לצרוח ,הכי
קל לסתום לשני את הפה .אבל זה לא משאיר
אותנו עם כלום פרט לפורקן רגעי שמותיר אחריו
חורבן .אנשים הם לא שק חבטות.
את הטור הסופי ל"ידיעות אחרונות" תוכלו לקרוא
כאן למטה או בקישור נפתח בחלון חדש.
ולגבי הדברים הנפלאים שהאיש החכם אמר לי –
זה יחכה לפוסט הבא.

מה יקרה
כנס שילה ה 8-לתנ”ך וארכיאולוגיה  /כ”ב בתמוז  25ביולי

נס שילה ה 8-למחקרים בתנ”ך ובאריכואוליה לזכרה של רחל ארליך ז”ל יעמוד השנה בסימן חידושים :ממצאים
חדשים ,תובנות חדשות ומיצגים חדשים בשילה הקדומה .הכנס ייפתח בסיור מרשים באתר שילה הקדומה ,ויחולק
לשני מושבים – ארכיאולוגיה ותנ”ך .ההרצאות בכנס ללא תשלום ,הסיור בתשלום .החל מהשעה  16:00בשילה
הקדומה .לפרטים והרשמה02-5789111 :
אברי גלעד בעפרה  /כ”א בתמוז 24
ביולי

איש התקשורת הוותיק ומנחה
תכנית הבוקר ,מגיע לעפרה לשיחה
בנושא“ :תקשורת ציונית יש דבר כזה
בכלל?” .גלעד יעביר את ה

כנס הקיץ של צהר בגוש עציון  /כ’ בתמוז  23ביולי

כחלק מתכנית כנסי הקיץ של ארגון ‘צהר’ העובר בכל רחבי הארץ,
רבני ‘צהר’ מגיעים ליום עיון מיוחד בגוש עציון ,בתכנית :דברי פתיחה
של ראש המועצה שלמה נאמן ,עמית סגל ,הרב אייל ורד ,הרב עילאי
עופרן והרב דוד סתיו .החל מהשעה  18:30במתנ”ס גוש עציון .מחיר60 :
 .₪לפרטים והרשמהwww.tzohar.org.il :
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שלישי |  23ביולי

מחקרים בתנ״ך וארכאולוגיה
ל ז כ ר ה

ש ל

ר ח ל

א ר ל י ך

ז “ ל

יום חמישי כ״ב בתמוז תשע״ט

בשילֹה הקדומה
ִ 25.7.2019

18:00

16:00

חידושים ותגליות

פתיחת כנס שִ ילֹה ה־8
ראש המועצה האזורית מטה בנימין

ממצאי החפירות במדרון הצפוני
ד״ר סקוט סטריפלינג

ברכות
מר ישראל גנץ

סא"ל שמעון שיטרית
קצין הגמ"ר אוגדת איו"ש

ח"כ זאב אלקין

השתתפות בסיור
בהרשמה מראש ובתשלום ( 30ש"ח)
השתתפות בכנס המחקרי  -ללא תשלום

חדש! הסיפור שמספרות האבנים

השר להגנת הסביבה ,לירושלים ומורשת
•••

דברים לזכרה של רחל ארליך ז״ל
צופיה ניר (ארליך)
•••

יו"ר המושב :חנניה היזמי  -קמ״ט ארכאולוגיה
ראש משלחת  ,ABRמנהל החפירה

(ההרצאה באנגלית ,בתרגום סימולטני מתומלל)

•••

מזבח בני ראובן ובני גד -
חשד בכשרים?
ד"ר ברכי אליצור -מכללת הרצוג
•••
מסע החיפושים
אחר הקטורת במקדש
בליווי הדגמות

בין מסורת לארכאולוגיה
ג'אמע א-סתין וכיפת השכינה
רב שיח בהנחיית יוחאי גרינליק

הרב מנחם בורשטיין

ראש מכון פוע"ה וחוקר המקדש
•••

ִשיֹלה  -בבניינה ובחורבנה

הרב מנחם מקובר  -ראש המדרשה
לידע המקדש

ברכץ בית אל

בהשתתפות:
רעות בן אריה  -חופרת האתר
ד"ר עמיחי שוורץ  -היסטוריון
פרץ ראובן  -מומחה לארכאולוגיה אסלאמית
•••

הפסקה
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יו"ר המושב :פרופ׳ עלי מרצבך
בסימן השקת מיצג בתי המחסנים

שילה ‰

מיצג בתי המחסנים

18:30

מושב ראשון
ארכאולוגיה

19:45

מושב שני
תנ"ך

לפרטים והרשמהִ :שיֹלה הקדומה • טל׳ visit@telshilo.org.il • www.telshilo.org.il • 02-5789111/22
הסעות בהרשמה מראש ובתשלום | מירושלים  -בנייני האומה | מתל אביב  -רכבת מרכז  -סבידור (מותנה במספר נרשמים)
ע י ר ה מ ש כ ן C I T Y O F TA B E R N AC L E

המרכז למחקר ולפיתוח ערש ההתיישבות בארץ ישראל
CENTER FOR THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EARLY JEWISH SETTLEMENT IN ERETZ ISRAEL

מועצה אזורית מטה בנימין

קצין מטה
ארכאולוגיה

החטיבה להתיישבות
ההסתדרות הציונית העולמית

משרד החקלאות
ופיתוח הכפר

יש”ע שלנו 7

מה קורה?
1

2

3

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

מים חיים שר האנרגיה יובל שטייניץ ,נפגש
השבוע עם ראשי מועצת יש”ע וגורמים
מקצועיים לדיון בנושא אספקת המים ליהודה,
שומרון ובקעת הירדן ותכנית האב למים לעתיד
האזור  . 1בדיון במשרד האנרגיה השתתפו יו”ר
מועצת יש”ע חננאל דורני ,ראשי הרשויות יוחאי
דמרי ,שלמה נאמן ,ישראל גנץ ,יגאל להב ,נציגי
מועצת יש”ע ,עוזר שר הביטחון להתיישבות אבי
רואה ,נציגי רשות המים ,נציגי חברת “מקורות”
וסמנכ”ל המשרד ,יחזקאל ליפשיץ ,סגן ראש
המנהל האזרחי ועוד .בדיון ,סקרו הגורמים
המקצועיים בפני השר שטייניץ את הפעולות
וההתקדמות בביצוע תכנית האב למים לאזור
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן .ראשי הרשויות הודו
לשר האנרגיה על פעילותו הנמרצת לקידום
פתרונות לאספקת המים לאזור והסדרת
אספקת המים לתושבים ,שסבלו בשנים קודמות
מבעיות תכופות באספקת המים .עוד עלה
בפגישה נושא גניבות המים ,בעיקר בהר חברון
ובבקעת הירדן ,אשר פוגע בכלל האוכלוסייה,
והצורך להגביר את האכיפה למניעתם .יו”ר
מועצת יש”ע חננאל דורני אמר בדיון“ :לפני שלוש
שנים ,בעיצומו של משבר ,במהלכו לא הגיעו מים
לחלק מהברזים של התושבים ביהודה ושומרון,
היית אתה זה שלקח אחריות והנחת לקדם את
תכנית האב למים לצפי של מיליון ישראלים
ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן .מנהיגותך הביאה
לכך שכל הגופים הרלוונטיים שילבו ידיים,
וקידמו את הנחת התשתית למאבק בגנבות
המים שמאפשרות לנו לעבור קיץ רגוע ברוב
היישובים בהתיישבות”.
מפעל ההתיישבות מנהל אזורי תעשייה
במשרד הכלכלה אישר הקמת והרחבת שלושה
מפעלים חדשים באזורי תעשייה ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .מפעל לייצור רהיטים יוקם באזור
התעשייה בראון שבשומרון ,מפעל לצביעת

רהיטים יוקם באזור התעשיה עמנואל ומפעל
לייצור מוצרי נגרות יוקם באזור התעשייה בשילה.
סך הסיוע ממשרד הכלכלה והתעשייה בהקמת
והרחבת המפעלים עומדת על כ 3-מיליון שקלים.
נתוני מינהל אזורי תעשייה מצביעים על המשך
גידול בקצב שיווק המגרשים ,אשר מעיד על
תנופה בפיתוח התעשייה בישראל .שר הכלכלה
והתעשייה אלי כהן“ :הקמת מפעלים ביהודה
ושומרון נדרשת על רקע הביקוש .היא משלימה
את תנופת הבנייה למגורים ומחזקת את היציבות
הביטחונית ביהודה ושומרון .התנופה הכלכלית
באזורי התעשייה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
נמצאת בעיצומה”.
שומרים על הבית המועצה האזורית גוש עציון
יזמה השבוע כנס שכל כולו שמירה על אדמות
המדינה .מעל ל 90-תושבים ופעילים מגוש
עציון והסביבה באו ללמוד ולקבל כלים פרקטים
למאבק בגזל הקרקעות .הכנס נפתח עם סקירה
של ראש המועצה שלמה נאמן שתיאר את
המצב בגוש בקצרה וקבע כי “זוהי הסוגייה הכי
חשובה היום ביהודה ושומרון וקרקע שישתלטו
עליה תיאבד לא לשבע או עשר שנים ,אלא תלך
לאיבוד לעוד הרבה מאוד שנים קדימה .לצד
הבנייה חייבים לעצור את הגזל הנורא הזה”.
בכנס ניתנו הרצאות על המעמד המשפטי של
הקרקעות ,ההשתלטות על שטחי  Cועוד .הכנס
הוא חלק ממהפך שהמועצה בגוש עציון עושה
בשנה וחצי האחרונות בכל התחום של שמירה
על קרקעות המדינה .במסגרתו הוקמה מחלקת
הקרקעות הראשונה ביהודה ושומרון ,הוקמו
מיזמים ושיתופי פעולה עם התושבים שמדווחים
על כל פעילות בניה חריגה בשטחים הפתוחים
וסביב הישובים ,ובכך הם חלק בלתי נפרד
מהעלייה באכיפה והעצירה של ההשתלטות
הערבית הבלתי חוקית שמתרחשת יומיום באזור
גוש עציון . 2

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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השומרון קולע לסל נבחרת הנוער של
השומרון – אליצור שומרון – ייצגה את ישראל
באולימפיאדת הילדים שהתקיימה השנה
ברוסיה .נבחרת הנוער התמודדה מול  97ערים
ממדינות בכל העולם בהן :תאילנד ,סין ,צכיה,
טאייוואן ,רומניה ,יוון ,הונגריה ,אוסטריה ועוד .זו
השנה הרביעית בה משתתפת מועצה אזורית
שומרון באולימפיאדת הילדים ,ולראשונה עלה
השומרון השנה לרבע הגמר וקבע הישג חדש.
ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר:
“זו הפעם הרביעית שמועצה אזורית שומרון
מצליחה להעפיל לאולימפיאדת הילדים ולשלוח
נבחרת ראויה .בשקט בשקט מאחורי הקלעים
אנחנו מוכיחים שהחרם הוא פיקציה שמעניינת
בעיקר ארגוני שמאל שמתפרנסים ממנו.
השומרון היה על המפה ויישאר על המפה בכל
התחומים גם בכדורסל” . 3
מראש צורים השבוע חגג קיבוץ ראש צורים
שבגוש עציון יובל להיווסדו באירוע מרשים
במיוחד  . 4לאירוע הגיעו למעלה מ 1,000-איש,
ביניהם גם ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן,
מזכ”ל הקיבוץ הדתי אמיתי פורת ועוד רבים
מוותיקי הקיבוץ ,חברי גרעינים ועוד .הסיפור
ההיסטורי המרגש של המקום ומפעלי החסד
הרבים שיש בו צוינו באירוע בסרטים ובמופעים
בהשתתפות רבים מתושבי המקום ,ובעיקר
הילדים והנוער .רגע השיא היה ללא ספק עם
עלייתו לבמה של גרשון שפט ,תושב עין צורים
אשר נלחם במקום ערב הקמת המדינה ונלקח
בשבי הירדני לאחר שנאלצו להיכנע ,ובירך לעיני
כולם “ברוך שעשה לי נס במקום הזה” ,וברכת
“שהחיינו” .בסוף האירוע תועד פרויקט מקסים
של שחזור תמונות מן העבר ,אותן צילם תושב
המקום יוחאי כהן ,ושנתלו על קירות המזכירות.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מועצה אזורית גוש עציון ,מועצה אזורית שומרון ,גיל רוזיאביץ
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותLishka@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

