
1  יש”ע שלנו 

ארבעים פ את  רשת מסעי מפרטת 
ישראל  עם  של  המסעות  ושניים 
שמות,  לספרים  בניגוד  במדבר. 
ויקרא ודברים – בהם עומד עם ישראל סטטי 
משופע  במדבר  ספר  הרי   – אחד  במקום 
“נותן  ישראל  עם  ובטלטלות.  במסעות 
ואחורה.  קדימה  המדבר  את  ו”חורש”  גז” 
המסעות כמובן אינם מסעות טכניים גרידא 
המצחיקים  השמות  בעלי  החנייה  ומקומות 
ארבעים  כאן  ישנן  אלא  שמות,  סתם  אינם 
ושתיים נקודות ציון של התקדמות במעבר 
לכל  המשותף  המכנה  ישראל.  ארץ  אל 
כלומר  המסע,  עצם  הוא  הללו  המסעות 
להגיע  מנת  על  קדימה.  והמעבר  התנועה 

אדם  הקדושה,  אל  להתקרב  ישראל,  לארץ 
על  לקפוא  לא  בדינמיקה,  להיות  צריך 
השמרים – “על פי ה’ יחנו ועל פי ה’ ייסעו”.

של  השני  בחלקה  לזאת,  בהתאם 
ערי  ושתיים  ארבעים  הפרשה מתוארות 
קבועה  נחלה  לו  שאין  לוי,  שבט  הלוויים. 
בתנועה.  העת  כל  מצוי  הוא  אף  בקרקע, 
ודוחפים  ישראל  בארץ  מסתובבים  הלוויים 
קדימה.  העם  של  הרוחנית  ההתפתחות  את 
אסור לאדם להישאר במקום, להתקבע עקב 
הממד  כלכליים,  או  נדל”ניים  אינטרסים 
את  שיוצר  האיכותי  הממד  הוא  הרוחני 
ושניים הוא מספר  המסע. המספר ארבעים 
המסעות  את  הסוד  תורת  פי  על  שמבטא 

על הפרשה - מסעי

הרב חגי לונדין ממשיכים לנוע קדימה
 מראשי ארגון קהלים

זמני השבת
זמני השבת

החופש  של  סיומו  לפני  כחודש 
את  כאן  מפרסמים  אנו  הגדול 
לזכאות  החינוך  משרד  נתוני 
בשנת  בהתיישבות  לבגרות 
את  הקודמת.  הלימודים 
נתונים  משלימים  התמונה 
החינוך  משרד  שפרסם  נוספים 
לשירות  המתגייסים  אחוזי  על 
לאומי-אזרחי.  ולשירות  צבאי 
מאוד  מעודדים  הנתונים 
ומציגים את המצויינות והחינוך 
ביהודה,  הנוער  של  הערכי 
השבוע  הירדן.  ובקעת  שומרון 
נתוני  אל  הצצה   – בישעמדה 
שומרון  ביהודה,  והגיוס  החינוך 

ובקעת הירדן.
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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

מועצת בתי העלמין בירושלים 
ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים:

יהורם גאון
פסגת מעל

הר הזיתים

 פתיחת שערים: 19:00   תחילת מופע: 20:00
רחבת מלון  שבע הקשתותיום שלישי, י"ב באב 13.8.19 //
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חפשו בגוגל: עולים להר הזיתים 
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יש”ע שלנו  2

ישעמדה

הזדמנות  הוא  החינוך  במערכת  הגדול  החופש 
שחלפה  השנה  על  אחורה  להסתכל  מעולה 
ולהבין היכן אנחנו עומדים. משרד החינוך פרסם 
של  המלאות  הרשימות  את  כשבועיים  לפני 
הרשויות המוניציפליות ובתי הספר אשר נמצאים 
קטגוריות  במספר  ביותר  הגבוהים  במקומות 
יישובים  לפי  לבגרויות  זכאות  כולל  שונות, 
התנדבות  אחוזי  לצה”ל,  גיוס  אחוזי  ומצטיינים, 

לשירות לאומי ועוד.
גם השנה הרשויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן 
מככבות בראש הרשימות עם נציגויות מכובדות 
כך  על  מעידים  הנתונים  השונות.  בקטגוריות 
ושוחר  חכם  נוער  הוא  בהתיישבות  שהנוער 
ורציני שמוכיח מעל לכל ספק את  ידע, משכיל 
יכולותיו במסגרות השונות במערכת החינוך. אנו 
שאנחנו  למה  מעבר  מהנתונים.  מופתעים  לא 
מערכת  של  הממצאים  בניתוח  לראות  יכולים 
החינוך הפורמלית, הנוער ביהודה, שומרון ובקעת 
הירדן הוא גם נוער מתנדב, אשר משקיע מזמנו 
וממרצו בכל עת כדי לתרום לקהילה ולחברה – 

בהתיישבות ומחוצה לה.
ידי  על  התפרסמו  כאן  מביאים  שאנו  הנתונים 
הלימודים  לשנת  מתייחסים  והם  החינוך  משרד 
מחולקת  הרשימה  תשע”ח(.   /  2018( הקודמת 
את  מחלקות  אשר  שונות,  קטגוריות  למספר 

הנתונים ליישובים ולבתי ספר.
הזכאים  שיעור  בעלות  הרשויות  עשרים  בדירוג 
הראשון  במקום  מדורגת  לבגרות  ביותר  הגבוה 
פחות  לא  עם  אלקנה,  המקומית  המועצה 

מ-98.3% זכאים לבגרות. 
אדומים  מעלה  העיר  ברשימה  מופיעות  בנוסף, 
קדומים  המקומית  המועצה  זכאות(,  אחוזי   92.6(
)92.3 אחוזי גיוס( והמועצה המקומית אפרת )91.5 
אחוזי גיוס( במקומות ה-13, ה-17 וה-19 בהתאמה.

קטגוריה מיוחדת, היא זכאות של %100 מבוגרי 
הלימודים  בשנת  בגרות  לתעודת  הספר  בית 
שעברה. בתי הספר שזכו לכך שכל בוגריהם זכו 
לתעודת בגרות מלאה הם: תיכון “דעת ותבונה” 
בנימין,  מטה  עקיבא  בני  ישיבת  עילית,  בביתר 
אולפנת “אורות עציון” ו”נווה חנה” שבגוש עציון, 
רעיה  אולפנת  שבאלקנה,  השומרון  אולפנת 

בבית אל ואולפנת בקעת הירדן.
גוש  האזורית  שבמועצה  חנה”  “נווה  אולפנת 
בעלי  הספר  בתי  של  ברשימה  גם  נכללה  עציון 
 38.6% עם  מצטיינת  לבגרות  הזכאות  אחוזי 

מהתלמידים מצטיינים באותה השכבה.
מבין המועצות בעלות השיעור הגבוה ביותר של 
ברשימה  מופיעה  מצטיינת  בגרות  תעודת  בעלי 
המועצה האזורית גוש עציון עם 22.2% מצטיינים 
והמועצה  מועצה,  באותה  הלומדים  כלל  מתוך 

המקומית בית אל עם 18.6% מצטיינים.
קטגוריה נוספת היא הזכאות לבגרות ב-5 יחידות 
הזכאים  כלל  מבין  ואנגלית  במתמטיקה  לימוד 
לבגרות באותה שנה. ברשימת הזכאים לבגרות 
יחידות לימוד במתמטיקה נמצאת אולפנת  ב-5 
“נווה  וישיבת  זכאים   51.6% עם  עציון”  “אורות 

שמואל” באפרת עם 46.3% זכאים.
ב-5 יחידות לימוד באנגלית נמצאת אולפנת “נווה 
חנה” בגוש עציון עם 88.6% זכאים וישיבת “נווה 

שמואל” באפרת עם 88.1% זכאים.
את  גם  פרסום  באותו  מוסיף  החינוך  משרד 
המובילים  הספר  ובתי  המקומיות  הרשויות 
המועצה  כאשר  צבאי  לשירות  הגיוס  באחוזי 
הטבלה  את  מובילה  אפרים  מעלה  המקומית 
עם %100 גיוס גברים לצה”ל. אחריה נמצאת גם 
המועצה המקומית אלקנה עם 97.4% גיוס גברים 

לשירות צבאי.
את  מוביל  אדומים,  מעלה  וחלל”  “תעופה  אורט 

של  גבוהים  גיוס  אחוזי  עם  הספר  בתי  רשימת 
בנות לצה”ל עם 98.6%.

את רשימת בתי ספר בעלי שיעור התנדבות של 
אולפנת  מובילה  ואזרחי  לאומי  לשירות  נשים 
התנדבות   100% עם  אל  בית  תאיר”  “צביה 
גם  נמצאים  אחריהם  אזרחי.  הלאומי  לשירות 
אולפנת   ,)93.2%( יעקב  כוכב  “צביה”  אולפנת 
“רעיה” בבית אל )91.7%(, אולפנת “צביה” רבבה 
)90.8%( ואולפנת “צביה” מעלה אדומים )90.7%(.

נאחל  הגדול.  החופש  של  בעיצומו  אנחנו 
ושישובו  וממצה,  נעימה  חופשה  לתלמידינו 
ללימודים בחודש אלול בכוחות מחודשים, לעוד 

שנה של הצלחות. 

שירת הנוער - נתוני החינוך ביהודה, 
שומרון ובקעת הירדן 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

תלמידי הגנים ביישוב אדורה שבהר חברון



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

והמעברים של האדם בעולמו של הקדוש ברוך 
מארבעים  המורכב  בכוח’,  ‘אנא  הפיוט  הוא. 
ושתיים מילים, הוא פיוט הנאמר בזמני מעבר 
– בקריאת שמע על המיטה )במעבר בין ערות 
ימי  בין  )במעבר  שבת  ליל  בתפילת  לשינה(; 
)במעבר  העומר  בספירת  לשבת(;  החול 
התורה  לקבלת  בפסח  מצרים  יציאת  שבין 
בשבועות(; וגם בעת המסע הגדול ביותר של 
האדם - בזמן לוויה, במעבר בין העולם הזה 
של  והמעברים  המסעות  בכל  הבא.  לעולם 
בכוח  ש’אנא  לזכור  הוא  צריך  בעולם  האדם 
גדולת ימינך תתיר צרורה’ - כוח גדולת ימינו 

של ה’ הוא זה שמתיר את הסיבוכים בחייו. 

אנו  השבועות  שלושת  של  הללו  בימים  גם 
בימי  שלנו  הנחמה  ובמעבר.  במסע  מצויים 
החורבן היא שאף הם מניעים אותנו קדימה. 
תהליך  עוברים  אנו  באב  ט’  ועד  תמוז  מי”ז 
הלאה  ממשיכים  ומשם  בירור  של  קשה 
והסליחות.  הרחמים  לחודש  אלול.  לחודש 
המילה ‘רחמים’ היא מהשורש ר.ח.ם. כדוגמת 
הרחם שהוא המקום בו העובר צומח ומבשיל 
בימים  אנו  כך  העולם,  לאוויר  צאתו  לקראת 
ברוך  הקדוש  של  רחמיו  את  מעוררים  הללו 
הוא שייתן לנו להמשיך במסע של חיינו. אנו 
האומר  ‘כל  כי  לנו  יוותר  שה’  מבקשים  לא 
הקדוש ברוך ותרן הוא – יוותרו מעיו’. ותרנות 

חולשות.  עם  והשלמה  במקום  עמידה  זו 
בנו  ייתן  שה’  היא  האמיתית  הרחמים  בקשת 
את האמון שאנו יכולים לצמוח ולנוע קדימה. 
שלנו  העולם  כי  העת  כל  לנו  מזכיר  החורבן 
– בעת החופה אנו שוברים  איננו שלם עדיין 
אנו  חדש  לבית  הכניסה  בעת  הכוס,  את 
 – מסוידת  שאיננה  אמה  על  אמה  מותירים 
זוכרים שהמסע צריך להמשיך,  אנו  כל העת 
עוד  ישראל.  לארץ  לגמרי  הגענו  לא  שעוד 
לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. “צדיקים”, 
אומרים חז”ל במסכת חולין, “אין להם מנוחה, 
לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר מחיל 

אל חיל יראה א-ל אלוקים בציון”.

מועצת בתי העלמין בירושלים 
ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים:
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 פתיחת שערים: 19:00   תחילת מופע: 20:00
יום שלישי, י"ב באב 13.8.19 //

לרכישת כרטיסים:

הפקה:

רחבת מלון  שבע הקשתות

חפשו בגוגל: 
עולים להר הזיתים 

הגעה בהסעות בלבד. )הלוך וחזור(הרשמה מראש חובה
מחניון גבעת התחמושת החל מהשעה 18:30

מחיר כרטיס:  רגיל: 60 ₪
משפחתי: 250 ₪ )עד 6 נפשות( לבירורים: 055-2436698

//

בס"ד

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
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ליל יום הזיכרון
מסיירים שרים וזוכרים
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ממשיכים לנוע קדימה
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פשוט מצטרפים –
קצת במספרים:

כיום חברים בקרן קרוב ל-23,000 חברים כן ירבו, 
שסייעו מאז הקמת הקרן )לפני 5 שנים( ל-76 משפחות שלהם 

311 יתומים בסכום של מעל 42,000,000 ₪

האם המינוי הוא לאדם או למשפחה?
המינוי לקרן יחד הוא משפחתי. 

מה סכום הגבייה המקסימלי בחודש במקרה
של פטירה?

בכל מקרה, לא יעלה סכום הגבייה על 64 ש”ח לחודש, 
אם ח”ו יידרש בגין מקרה פטירה סכום העולה עליו 

)עקב מספר רב של יתומים, או מספר פטירות בחודש 
אחד ל”ע(, תועבר יתרת הסכום הנדרש לגבייה לחודשים 

הבאים, בשנה האחרונה גבינו בממוצע  50 ש"ח לחודש.

המינוי המשפחתי –
עד איזה גיל הוא תופס?

במקרה אסון, תיפתח קרן עבור כל ילדי המשפחה 
שאינם נשואים ושגילם מתחת ל-30. )הועד רשאי 

להחליט במידה ויש צורך מיוחד, לפתוח קרן גם 
לילד שנישא בתוך שנתיים הסמוכות לפטירה(.

האם הקרן מתאימה גם לבני זוג
ללא ילדים או שילדיהם מעל גיל 30? 

הקרן מתאימה בהחלט. זוג ללא ילדים או שילדיו 
כבר גדולים יכול להתחבר אל הקרן, כמעשה של 

חסד.

כמה משפחות יכולות להצטרף לקרן?
מספר החברים אינו מוגבל. ככל שיצטרפו יותר 

משפחות, הנטל על משפחות המנויים  במקרה אסון 
יהיה קטן יותר, ויותר משפחות יהיו מוגנות כלכלית 

במקרה של פטירת אחד ההורים.

איך אני יודע כמה משפחות הצטרפו עד כה 
לקרן, בכל רגע נתון?

השקיפות מלאה – מספר החברים מתעדכן באתר 
הקרן בכל זמן.

האם התשלום לקרן מוכר כמעשר כספים?
כן, על פי פסיקת רבני הקרן. 

האם כל משפחה שהתייתמה תקבל אוטומטית 
כסף מהקרן?

מטרת הקרן היא לסייע ולאפשר ליתומים לצאת 
לחיים בצורה כלכלית מאוזנת, ועל כן במקרה פטירה 

יגויסו בכל מקרה עבור כל יתום 50,000 ש"ח, עם 
אפשרות להשלמה עד 150,000 ש"ח לכל יתום. הקרן 
היא קרן צדקה, ולכן לא תגבה מן המנויים כסף נוסף 

במקרה שבו המשפחה יכולה, תודה לא-ל, להעניק 
לילדיה ביטחון כלכלי גם ללא סיוע משלים מהקרן. 

נציג מקצועי מטעם הקרן ייפגש עם המשפחה, ויבחן 
עמה את מצבה הכלכלי. אם יתברר כי אין באפשרות 

המשפחה להעמיד סכום משמעותי לטובת הילדים 
לכשיתבגרו, יקבע ועד הקרן השלמת הגבייה לסך של 

עד 150,000 ש"ח לכל יתום.

למה לא לעשות ביטוח חיים וזהו?
במקרה של פטירה, ביטוחי החיים הבסיסיים 

לא תמיד מעניקים סכום המספיק לכל ילד וילד 
ליציאה לחיים עם עזרה כלכלית מתאימה.

הקרן מסייעת לפי הצורך גם למשפחות שנעזרו 
בביטוח חיים, כדי להשלים את הסכום הנדרש 

לכל ילד. בנוסף, צריך לדעת שלא מעט משפחות 
מתקשות לשלם את הסכומים הנדרשים לביטוח 

חיים, ולכן מקטינות את התשלום החודשי לביטוח 
וכך מצמצמות מאוד את הסכום שיקבלו מהביטוח 
בשעת אסון. חשוב להדגיש כי הקרן איננה פועלת 

במתכונת של חברת ביטוח הגובה דמי ביטוח 
חודשיים על בסיס חישובים אקטואריים שונים, 

הכוללים בין היתר את רווחי חברת הביטוח לאחר 
כיסוי הוצאותיה. מטרת קרן יחד להיטיב עם 

המשפחה ולעזור לה ככל האפשר לעוגן וביטחון 
כלכלי לאורך שנים, כאשר התשלום החודשי הוא 

מינימלי, ללא כל מטרות רווח.
קרן יחד גובה כספים מחבריה רק במקרה של 

פטירת מי מחבריה, כשכל הסכום שנגבה מיועד 
ליתומים, בתוספת עלויות מינימליות בגין הטיפול 

בהקמת הקרן למשפחה וליוויה הראשוני. למען 
הסר ספק, אין בכוונת הקרן לעודד הפסקת 

תשלומי ביטוח חיים.

שו”ת יחד???
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mitnachlot.co.il מענית רבינוביץ  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

"מי יבוא לכאן?"
זו השאלה שנשאלנו בכל רגע לפני עשר שנים, 
כשהרעיון לבנות צימרים ביישוב קידה שבמזרח 
בנימין התחיל להתגשם. האמת, לא ממש ידענו 

מי יבוא ולאן זה יתגלגל, אבל הרעיון קסם לנו.
כן, לא ממש כלכליות  הרבה מחשבות היו לפני 
הגירוש  אחרי  חברתיות.  דווקא  אלא  ועסקיות, 
תחושה  עם  נשארנו  השומרון  וצפון  קטיף  מגוש 
קשה שהניתוק וחוסר המודעות לכל הטוב והיפה 
שחייבים  ההבנה  ועם  בעוכרינו,  היו  ביישובים 
המקום  את  שיכירו  אנשים  הרבה  לכאן  להביא 

ויאהבו אותו.
אבל לא לכולם מתאים לגור כאן... אז איך בכל 

זאת הם יגיעו?
שיאפשר  משהו  צימרים.  של  הרעיון  נולד  כך 
וזיכרון  טובה  חוויה  שישאיר  כיפי,  קליל,  ביקור 

נעים.
אורחים  להגיע  והתחילו  וחדשני,  מרגש  היה  זה 
סקרנים שנהנו מאוד מאוד מהצימר שקראנו לו 

"נופש בקידה".
לעשות  יש  מה  "אבל  השאלה:  נשאלה  ופתאום 
כאן  יש  אומרת?  זאת  "מה  בכלל?!".  אצלכם 
צריך  מה  מאובזר.  ומטבח  ג'קוזי  ויש  ונוף,  שקט 
לא  שזה  הרגשתי  בלב  אבל  עניתי,  מזה?"  יותר 
מספיק. אז לא היה כאן כמעט כלום חוץ משקט 
וכמה מעיינות מעופשים. אז איפה אוכלים? ומה 

עושים?
לנו  גורם  זה  הצורך  את  כשמרגישים  ושוב, 
לפעול. לקחתי קורס קונדיטוריה קצר כדי להגיש 
לאורחים  שיגרמו  כאלה  נפלאות,  בוקר  ארוחות 

לבוא בשבילן.

דלת  ואת  ליבי  את  פתחתי  צעד.  עוד  ועשיתי 
בזכוכית,  יוצרת  אני  בו  שלי,  הפצפון  הסטודיו 
לעשות".  מה  גם  "שיהיה  כדי  זוגיות  לסדנאות 
וסטודיו  ל'גלריה  והתרחב  גדל  הסטודיו  מאז 
מענית אומנות בזכוכית', וכבר היו בו סדנאות של 

30 איש יחד.
נפתח  לזכוכית  מהסטודיו  עצמי  בייצור  מראה 

בחלון חדש
מעניינים  מפגשים  הרבה  אספנו  השנים  עם 
שבעלי  לומר  אפשר  ובכלל  מצחיקים,  וסיפורים 

צימרים יכולים לכתוב ספר אורחים משלהם.
בטיול  לצימר  המפתח  את  שאיבד  זוג  לנו  היה 
להעיר  להם  נעים  היה  לא  ביישוב.  שבת  ערב 
אותנו אז הם ניסו להיכנס מהחלון. מזל ששמענו 
רק  נוסף,  מפתח  עם  אליהם  ויצאנו  מוזר  משהו 

שלא יישברו משהו חלילה.
עירוני  לזוג  בבוקר  בשבת  מים  ירידת  הייתה 
הרחק  שכשנמצאים  הבין  ממש  שלא  והריוני 
למרות  נוסעים  ופשוט  מחכים  לא  חולים  מבית 

השבת. אגב, קיבלנו הזמנה לברית שבת אחרי.
היו חתן וכלה שהמלווה שלהם השאיר להם רכב, 
אבל הם לא ידעו את הקוד שלו. החבר ישן והם 
נותרו חסרי אונים ובעיקר רעבים, אז הכנתי להם 

קציצות ופירה, ככה עם טעם של בית, בינתיים.
וגילו  היו אורחים לא דתיים שהגיעו לסוף שבוע 
מקום,  בקרבת  בשבת  פתוחה  מסעדה  שאין 
בשפע  אוכל  והיה  כסאות  כמה  עוד  הוספנו  אז 
ממה  יותר  קצת  מכינה  תמיד  אני,  ככה  לכולם. 

שצריך.
המקום  את  להכיר  כדי  שבאו  תיירים  גם  היו 
מה  דרך  ולא  בלב,  ובעיקר  באוזניים  בעיניים, 

ששמעו בחדשות, ועוד ועוד.
עשר שנים זה הרבה הרבה סיפורים. וכל מפגש 

כזה הוא מיוחד.
לא  כאן,  שהיו  הזוגות  את  לזכור  משתדלת  אני 
שאורח  מסתובבת"  "דלת  של  לתחושה  להגיע 
אחד  לכל  לתת  אלא  במקומו,  מגיע  ואחר  הולך 

את תשומת הלב שלי.
כך,  כל  התפתחה  בבנימין  כשהתיירות  עכשיו, 
אפשר להגיע לכמה ימים ועדיין לא להספיק את 
כל הטוב והשפע שיש כאן - מסעדות, אטרקציות, 

טיולים, מעיינות, סדנאות. תבואו.

צימר 
במזרח
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות168,826 

הודעהעוקבאהבתי

Odi Dahan
היהלום  זה  ביו״ש  ההתיישבות  מילה!  כל 

שבכתר של ישראל היפה.

Yairi Zehavin
הארץ האמיתית שלנו!

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 28 ביולי

אהבתי · הגב · שתף

107 אנשים  אוהבים את זה

9

#בוגרים_מספרים
תקראו את מה שכתבה משתתפת בתכנית המשפיעים שלנו, מיכל 

דיאמנט, מתל אביב <<

השבוע סיירתי באזור יו״ש. 
מדובר בסיור שהוא חובה בעיני לכל אדם במדינה שלנו ובייחוד למי 
שמעוניין להבין יותר לעומק את העובדות בנוגע לאזור הזה, שהוא 

כל כך שנוי במחלוקת בציבור הישראלי.

כי זה לא רק הגודל של האזור, כמעט רבע )!( משטחה של מדינת 
ישראל.

אלו לא רק הנופים המדהימים והיישובים הפסטורלים.

מישור  כל  את  לראות  שמאפשרים  והמיקום,  הגובה  רק  לא  אלו 
החוף כולל המטוסים שנכנסים ויוצאים מנתבג - וההכרה בכך שמי 
שיישב שם, אם לא אנחנו, יוכל לא רק לראות אלא גם לירות משם, 

על כל מישור החוף ועל המטוסים שמעל.

עדויות  למצוא  אפשר  באזור  פינה  שבכל  העובדה  רק  לא  זו 
מהתנ״ך, וביניהן גם המזבח בהר עיבל שנבנה על ידי יהושע בן נון 

המקרא  ולאמינות  ישראל  לראשית  ארכיאולוגית  עדות  ומהווה 
)תעשו גוגל, סיפור מרתק(.

ומתפרנסים  שעובדים  ויהודים  ערבים  עם  המפגש  רק  לא  זה 
ביחד, ומוכיחים שהדו קיום האמיתי מתחיל שם.

שטחים  על  הערבים  של  המסיבית  ההשתלטות  רק  לא  זו 
מרכזיים באזור, מתוך מטרה לקבע עובדות בשטח ולדחוק את 

רגלי היהודים משם.

זה הכל ביחד.

הזמן  הגיע  ברורה:  והמסקנה  מתחבר,  הכל  שם  וכשמסיירים 
להחיל את הריבונות הישראלית על ההתיישבות ביו״ש.
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מחקרי שילה כנס שילה ה-8 למחקרים בתנ”ך 
בשילה  שעבר  בשבוע  נערך  ובארכיאולוגיה 
הקדומה שבבנימין, בנוכחות מאות משתתפים. 
ארכיאולוגיים  חידושים  בסימן  עמד  הכנס 
ומיצגים  חדשות  תובנות  נדירים,  וממצאים 
נפתח  האירוע  הקדומה.  בשילה  חדשניים 
מיצג  וחנוכת  הכנס  לבאי  מודרכים  בסיורים 
לגזור  זכה  הסרט  את  החדש.  המחסנים  בתי 
זאב  ומורשת  ירושלים  הסביבה,  להגנת  השר 
גנץ  ישראל  המועצה  ראש  בנוכחות  אלקין 
ואנשי עמותת “משכן שילה”. לאחר מכן, עברו 
באי הכנס לאירוע המרכזי בו התקיימו הרצאות 
והוענק  והארכיאולוגיה  התנ”ך  בתחומי  רבות 
אורי  החקלאות  לשר  הקדומה  שילה  יקיר  אות 
אריאל. ראש מועצת בנימין ישראל גנץ: “במהלך 
הממשלה,  ובמשרדי  בכנסת  אורי  של  השנים 
ושומרון  יהודה  ויישוב  לפיתוח  רבות  השר  דאג 
והיום  בפרט,  הקדומה  שילה  ולפיתוח  בכלל 

. 1 זכינו להכיר לו תודה על כך” 
מבקרים שהגיעו למעיין עין סג’מה  מעיין חיים 
בתחילת השבוע הבחינו בנזקים רבים ובלכלוך 
השבוע.  סוף  במהלך  במקום  שהצטבר  רב 
עציון  גוש  האזורית  המועצה  של  הנוער  בני 
שלהם,  הקיץ  חופשת  של  בעיצומה  שנמצאים 
את  ולשפץ  לנקות  למים”,  “לקפוץ  התנדבו 
. קבוצת חברים בפרויקט “הילה” יחד  2 המעיין 
עם עמותת תכל’ס ובליווי עמותת התיירות גוש 
 - ומזמין  יפה  יראה  שוב  שהמקום  דאגו  עציון 
ועכשיו כל תושבי הגוש ליהנות מהטבע המדהים 

גוש  האזורית  המועצה  ראש  עציון.  בגוש  שיש 
עציון שלמה נאמן אמר: “אנו מברכים ומעריכים 
בוחר  בטוב.  שבוחר  שלנו  האיכותי  הנוער  את 
ההתיישבות  למען  עציון,  גוש  למען  לעשות  
ולמען ארץ ישראל. חשוב לחבר את דור העתיד 
לשורשים, למסורת ולמקום בו גדלים וצומחים. 
לחיקוי  כמודל  הזה  בפרויקט  לראות  חשוב 

לדורות הבאים”.
מפעל חיים השבוע התקיים טקס הענקת פרסי 
כץ למוסדות ולאישים התורמים ליישום ההלכה 
במעמד  המודרניים  בחיים  היהודית  והמחשבה 
יו”ר הכנסת ח”כ יולי אדלשטיין. ראש ישיבת הר 
הרב אליעזר מלמד זכה בפרס היוקרתי  ברכה 
. ראש  3 על סדרת ספרי “פניני הלכה” שכתב 
אמר:  פינסקי  אורי  ההסדר  ישיבות  איגוד  מטה 
‘פניני  זכייתו בפרס.  “אנו מברכים את הרב על 
הלכה’ מפרים את בתי המדרש ביצירה רוחנית 
לומדים  ידי  על  מקום  בכל  ונלמדים  מקורית, 
הדתיים-לאומיים  המדרש  בתי  הגילאים.  בכל 
גאים בחיבור המקיף, המנגיש בשפה שווה לכל 
נפש את ההלכה ומקורותיה הרעיוניים למבקשי 

התורה”.
חדש  )שחב’’ק(  ספורט  מגרש  ילדים  משחק 
בנוכחות  חברון  שבהר  אשכולות  ביישוב  נחנך 
יוחאי  המועצה  וראש  היישוב  הנהגת  תושבים, 
החמישי  הסיננטי  הדשא  מגרש  זהו  דמרי. 
הר  אזורית  מועצה  ביישובי  השנה  שנחנך 
עד  להיחנך  עתידים  נוספים  ושניים  חברון, 
לסוף השנה, המגרשים נבנים בתמיכת משרד 

התקיים  באירוע  והטוטו.  והספורט  התרבות 
ז”ל,  ליבוביץ  איילה  של  לזכרה  קטרגל  טורניר 
בת היישוב שנהרגה לפני כארבע שנים בתאונת 
דמרי:  יוחאי  . ראש מועצת הר חברון  4 דרכים 
בשנתיים  עצמו  את  הכפיל  אשכולות  “היישוב 
גבוה.  ברמה  וילות  שכונת  בזכות  האחרונות 
בהר  חדש  עידן  היא  והבתים  המגרשים  בניית 
וההתנחלות  ההקמה  משלב  מעבר  של  חברון 
לקומת איכות החיים, קצב הבינוי והצמיחה בהר 
חברון מדהימים, ואני מזמין משפחות להצטרף 

אלינו להצלחה”.
אברכים  תלמידים,  ל-250  מעל  חברון  שבת 
טוביה’  ‘מאור  ומשפחותיהם מהישיבה הגבוהה 
מיוחדת  קהילה  שבת  קיימו  יריחו,  שבמצפה 
ראש  ליווה  השבת  את  חברון.  האבות  בעיר 
בשיחות  סבתו  יצחק  הרב  הגבוהה  הישיבה 
השבת  במהלך  אבותינו.  מתורת  תורה  ובדברי 
ושמעו  דוד פוטש,   הרב  עם  נפגשו התלמידים 
מפיו שיחה מרתקת. כמו כן, נערך סיור מרתק 
בר  גרשון  האבות  עיר  ותושב  ההיסטוריון  עם 
מאחורי  ועל  המכפלה  שדה  בעקבות  כוכבא 
השבת  המערה.  של  וההיסטוריה  הקלעים 
הגבוהה,  הישיבה  של  קבועה  כמסורת  נערכת 
מרתקת  לשבת  הישיבה  מגיעה  שנה  בכל  בה 
חזרו  השבת  לאחר  חברון.  בעיר  ומיוחדת 
סיום  לקראת  מחודשים  כוחות  עם  התלמידים 
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