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ופרשת ה צו  נפגשות פרשת  שבת, 
כבר  הגדול”.  “שבת  )הפטרת( 
ההלכתית  לדרישה  ביחס 
מוצאים  אנו  לפסח,  הכלים  להכשרת 
היא  במקרה  שכאילו  בפרשתנו,  סימוכין 
הפרשה המקדימה את פסח ברוב השנים.

אשר  חרס  כלי  כי  התורה  לימדה  כאן 
כלי  ואם  יישבר.   - החטאת  בו  תבושל 
במים.  ולשטוף  למרק  יש  הוא,  נחושת 
מידי  יוצא  אינו  חרס  שכלי  גם  למדנו 
מהדופי  הכשרה  לו  שאין  )דהיינו  דופיו 
בניין  שהוא  נחושת  וכלי  בו(  שבולע 
כדרך  להכשירו  יש  המתכות  לכל  אב 
ולשוטפו  ברותחין  ולהגעילו  בליעתו, 
במים. כך נראה כי גם ביחס לפסח -  חג 
שבו נתקדשו ישראל קדושת עולם ביום 

מנת  על  הכשרה  נדרשת  מצרים,  יציאת 
החטאת  ע”י  תיפגם  לא  שהתקדשותנו 

הבלועה.
מכת  קדמה  לכך  כי  חז”ל  בדברי  מובא 
מכת  בזמן  כי  בכורות,  למכת  החושך 
היו  שלא  ישראל  רשעי  כל  מתו  החושך 
ראויים להבנות בכלל בית ישראל הקדוש 
וכדי שלא יאמרו מצרים שישראל לוקים 
כמותם, על כן הסתירה מכת החושך את 
מיתתם של אותם רשעים. אלו המתדמים 
לכלי חרס שאין להם תקנה. אומנם רובו 
הנחושת  לכלי  נמשל  ישראל  של  ככולו 
המזדככים ע”י האש והמים ונגאלים לשם 
שנטהרה  המקורית  קדושתם  השתלמות 
ביסורין. עליהם נאמר “באנו באש ובמים 

ותוציאנו לרויה”.
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על הפרשה צו

שבת הגדול - האור הגנוז

ִשְׁבַעת ָיִמים ַמּצֹות תֹּאֵכלּו
ילדי חוות גלעד מתכוננים לחג הפסח, השבוע

הרב דוד חי הכהן
ראש קהילת אורות התורה בבת-ים

מערכת העלון 
מאחלת לכם, הקוראים, 
חג פסח כשר 

ושמח!
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בחברון  היהודי  היישוב  מחדשי 
המועצה הדתית קרית ארבע חברון | 
מנהלת מערת המכפלה | קרן מורשת 
חברון   מדרשת   | המכפלה  מערת 

 HEBRON
FUND

מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים למערת המכפלה ניתן להגיע עם רכבים פרטיים - חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ:
בית שמש � ביתר (הרשמה חובה 052-7662780, 0573108369) � � אשדוד: תחנה מרכזית חדשה,  תחנה מרכזית 10:00 � באר שבע: רח‘ רבי עקיבא ליד דובק, 10:00-11:00 � בני ברק: אשקלון: תחנה מרכזית 10:00 � הסעות בתשלום (הרשמה חובה) ייצאו מהמקומות הבאים �
0527640001 (ההסעה באחריות  10:00 9:00 (0545467415 באחריות המארגן) � חיפה: חדרה: � 9:00 (הרשמה חובה 0506617366) קרית אתא � 9:00 (הרשמה חובה 04-8735448) קריות: � גבעת שמואל: רחבת המועצה, 7:30 (הרשמה חובה 052-2909848) ליד המצבה, 10:00 � בת ים:
� לוד (הרשמה חובה 0527827770) � מגדל העמק ונצרת עלית (הרשמה חובה, ההסעה באחריות המארגן 054-8451133) בית מנחם, 11:00, אחרי 11:00 יעבור בין התחנות. כפר חב“ד: תחנה מרכזית, 10:30 � כפר סבא: טבריה  (הרשמה חובה) 054-8451133 באחריות המארגן � המארגן) �
קרית מלאכי: 0548435751 -08 תחנה המרכזית � קרית גת: � קרית חב“ד (הרשמה חובה, ההסעה באחריות המארגן 054-8451133) צפת: � 10:00-11:00 פתח תקוה: רחבת העירייה � עפולה (הרשמה חובה, ההסעה באחריות המארגן 054-8451133) רח‘ פינסקר, ליד התחנה המרכזית  � נתניה: �

תל אביב: רחבת היכל התרבות,  � � רמלה: הרשמה חובה 0527827770 יד לבנים, 10:00 רעננה: תחנה המרכזית הישנה, 10:00 (050-8613146) רחובות: הרצל פינת יעקב, 10:00 � ראשון לציון: 8585483 (הסעה באחריות המארגן) �
או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 www.2hebron.co.il ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט

בניני  מחניון  יציאה   9:00-16:00 משעה  ישירים  אוטובוסים 
האומה התחתון (הכוונה מבניני האומה) ישיר למערת המכפלה 
במחיר 19 ₪ בלבד (הלוך ושוב), בחסות משרד התחבורה ו‘אגד‘

19 שימו לב!

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה | הכניסה חופשית

www.2hebron.co.il
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: ( סימלי (בתשלום  לילדים  הפעלות 
חברוניות יצירות  של  ענק  פינת 

סלולרי  ניווט  משחק  כדים קישוט 

גם בימים שישי וראשון יתקיימו סיורים בהדרכת 
היום כל  במשך  תשלום  ללא  ן  חברו מדרשת 

חדש! מתחם 
מתנפחים ענק

משרד החינוך

תחנת המוצא הועתקה 
לחניון בניני האומה התחתון
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בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

חורבת ג'ומג'ום 

ל  ק נ ר פ ב  ד נ
“באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים 
בכרכין  המגילה  את  קורין  בו  עשר  בחמשה 
ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקואות 
המים ועושין כל צרכי הרבים “)מסכת שקלים א’ 

א’(.
לרגל  העולים  רבו  השני,  הבית  ימי  בשלהי 
לירושלים בשלושת הרגלים, ובמיוחד בחג הפסח. 
רבים  טהרה  מקוואות  מוצאים  אנו  זו  מתקופה 
לירושלים,  שסביב  ההתיישבות  באתרי  הפזורים 
אשר נועדו לטבילה לעולי הרגל טרם הכניסה אל 

למעלה  נמצאו  בלבד  חברון  בהר  המקדש.  בית 
תושבי  את  הן  ששימשו  מקוואות,  משבעים 
זו מעיד  והן את עולי הרגל.  על תקופה  המקום 
התנא רבן שמעון בן גמליאל  “בוא וראה עד היכן 

פרצה טהרה בישראל”.  )מסכת שבת  יג. (.
בחפירות שנעשו בחורבת ג’ומג’ום, השוכנת ליד 
הישוב גבעות שבגוש עציון, נמצאו שני מקוואות 
ונבנו  הסלע,  בתוך  נחצבו  המקוואות  טהרה. 
היורדים  על  להקל  מנת  על  מדרגות  בתוכם 
לטבול. בחורבה  נמצאו סימנים נוספים המעידים 
על יהדותם של תושבי המקום: כלי אבן, שאינם 
ושברי  החרס,  לכלי  בניגוד  טומאה  מקבלים 
שם  של  העברי  התרגום  קבורה.  גלוסקמת 

וניתן לה כנראה  גולגולת,  ג’ומג’ום, הינו  החורבה 
העוטרים  שהמצוקים  כיוון  האזור  ערביי  ידי  על 
אותה מסביב נראים כגולגולת. החורבה מתנשאת 
כמצודה רמה מעל סביבותיה, ומפסגתה אפשר 
להשקיף על שפילת יהודה ומישור החוף.  הישוב 
חרב במרד בר- כוכבא עם חורבנה של ארץ יהודה 
התכוון  דומים  ולישובים  זה  לישוב  ואולי  כולה, 
בספרו  שכתב  דיו,  קאסיוס  הרומי  ההיסטוריון 
ממיטב  מצודות  “חמישים   : כי  רומא  תולדות 

מבצריהם של היהודים נהרסו בידי הרומאים”.
נצעד בסימון  עין  הישוב בת  מגיעים: משער  איך 
ולאחר  חובילה,  עין  למעיין  נגיע  כחול,  שבילים 
צעידה נוספת של כרבע שעה נגיע אל החורבה. 

+
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פסח

בבנימין משקפת  סיורי 
לקבוצות מאורגנים  סיורים 
ומשפחות מכל רחבי הארץ
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• מיצגי נחלת בנימין • הכפר העברי הקדום בפסגות • נחל דלבים
• ִשיֹ¿ה הקדומה ≠ עיר המשכן • מסלול נחל ִשיֹ¿ה • יקבי הבוטיק 
• שבילי האופניים∫ סובב ִשיֹ¿ה ≠ ֵעלִי¨ סובב הכרמים¨ סובב טלמון
אדומים כפר   ≠ לציצית  התכלת  מפעל   • פרת  נחל  • מעיינות 
בראשית ארץ  חוות   •  ßבמדבר ßחן  התה  בית   • עטרת  • מעיין 
הנביא שמואל  ציון  המבקרים  מרכז   • במדבר  • טרקטורונים 
• מצוק נחל מכמש ≠ אדם • אתר נוה צוף ומעיין מאיר • מסעדות
• מצפורים נווה צוף ≠ טיבוע ציפורים החל מהשעה ∞∞∫∑  • יער 
• שמורת הר הכוכב ≠ כוכב השחר • מערות גבעת היקבים ≠ חורש ירון
ßִמדבר ßשקט  חאן   • קנדה  פארק   ≠ איילון  עמק  • מרכבות 
שטח טיולי  מועדון   ≠ הרים  אקסטרים   • זרקא  ואדי  • מעיינות 

אטרקציות¨ הדרכות¨ שחקנים¨ טיולים ואתרי מורשת וטבע° 

ת קצי אפלי רד  הו
ק סרו ו  scanl i f e

תחנות מידע
בכניסות לחבל בנימין∫
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אחוריתמראה
"מאורע זה, של חנוכת האוניברסיטה העברית, מציין תקופה חדשה 

וכבירה בתולדות העם, שגורלו הלאומי והדתי קם לתחיה. הבאים 
אחריכם ישקיפו אחורנית אל היום הזה כאל אחת מאבני הדרך הגדולות 

ביותר שבעתידכם. מן המקום הזה נתגלה בראשונה מראה היהודים 
העולים לארץ, מן ההר הזה השגיח המהרס הרומאי על מצור ירושלם.
היש לכם מקום רווי היסטוריה יותר מזה שאנו נמצאים בו עכשיו? 

כאן היתה ראשית העם, וכאן, כך נדמה לרבים – הקיץ הקץ על קשר 
העם היהודי עם ארצו הברוכה. אולם תקופה חדשה התחילה. מאמץ 
תרבותי כביר בארץ ישראל, שכאילו נגמר לפני מאות שנים, יתחדש 

עכשיו בביתו הקדמון של העם הזה".
)הלורד ארתור בלפור השבוע לפני 88 בחנוכת האוניברסיטה העברית 

בירושלים, מזכיר לכולנו איך נראה ביקור של ידיד ישראל אמיתי(.
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סיפורי ארץ ישראל
הפריצה הגדולה לכלא עכו

כמבנה כ נחשב  לא  ימינו  של  עכו  לא 
מאיים - הוא משמש כמוזיאון לתקופה 
תחת  היהודי  היישוב  שעבר  קשה 
הבריטים. אך בתקופה ההיא הוא נחשב לאחד 
הסמלים הקשים של המנדט הבריטי – בו ישבו 
מאות אסירי המחתרות ובו הוצאו להורג חלק 
המקום,  של  חוסנו  הבריטים.  ידי  על  מהם 
ביצוריו, עובי קירותיו וגובהו הילכו אימים על 
וביטחוניים  פליליים  פושעים  ויהודים,  ערבים 
שישבו בו. ובעיקר – חדר הגרדום. סיפורנו בא 
להמחיש את תעוזתם של אנשי האצ”ל שתכננו 
להבקיע את המבצר, אחד מסמלי שלטון המנדט 
הבריטי הנוקשה, ומטרתם לשחרר כמה עשרות 

מהאסירים היושבים בו. 
תיאר  כך   .1947 במאי  ב-4  אירעה  הפריצה 
לנו  “היה  אותה מנחם מלצקי, אחד האסירים: 
חלק בלתי נפרד בתכנון הפריצה. תשדורות רצו 
הלוך ושוב. מסרנו מידע על סדרי הכלא, היקף 
המשמרות, הרגליהם, מבנה הכלא, דרכי הגישה, 
סדר היום שלנו כאסירים. הפריצה נשענה על 
מבחוץ  שיבואו  הפורצים  ראשיים:  כוחות  שני 
כינויו  ‘שמשון’,  היה  הפורצים  בראש  ואנחנו. 
של דוב כהן. בראש הפורצים החוצה היה איתן 
משנה.  יחידות  לשלוש  חולקו  האסירים  לבני. 
תפקידי  הפורצת.  היחידה  בראש  עמדתי  אני 
היה, עם הישמע הפיצוץ החיצון של הפורצים 
פנימה, לפוצץ את הסורגים ואת שערי הברזל 
החיצוני  למסדרון  המוליכים  במסדרונות 

ולפרצה. יחידת משנה שנייה, בפיקודו של דוב 
אפרת, נועדה ליצור מסך-אש למניעת כניסתה 
שלישית,  יחידה  וצבא.  שומרים  תגבורת  של 
ברימוני  מצוידת  שיף,  מנחם  של  בפיקודו 
ירי של השומרים שעל  הפחדה, נועדה למנוע 
‘אנו’,  הכוחות  שני  של  הזיהוי  סיסמת  הגגות. 

והתשובה ‘באנו’. 
הצהריים  אחר  ארבע  לשעה  נועדה  “הפריצה 
ומובן, שככל שקרבה השעה – גבר המתח. מתח 
עצור ומוסווה, שחלילה לו מלהתגלות. מעטים 
מהאסירים ידעו על הבריחה. מפקדות האצ”ל 
והלח”י קבעו מי יהיו 41 הבורחים - 30 מהאצ”ל 
אזרחיים  בגדים  לבשו  אלה  מהלח”י.  ו-11 
ארבע  לשעה  סמוך  האסירים.  לבגדי  מתחת 
חולייתי  להטעיה.  בכדורעף,  האסירים  שיחקו 
הייתה בתא 23, מצוידת בחומרי נפץ שהוברחו 
לכלא, חיכתה מרוטת עצבים לשעה ארבע. כבר 
ארבע...ארבע וחמישה...ארבע ועשרה. הדקות 
כמו לא זזות ואנחנו יושבים מתוחים וקשובים 
להגיע?  יצליחו  האם  מבחוץ.  הרכב  לקולות 

האם יגיעו מבלי להתגלות?
מתקרב.  הרכב  את  שמענו  ורבע,  “בארבע 

וכעבור זמן קצר מאוד, שמענו את הפיצוץ...”.
הבאה  הפריצה  חוליית  מפקד  סולומון,  דב 
מחופשים  “הגענו  חברו:  את  ממשיך  מבחוץ 
לבריטים, בטנדר צבאי כביכול. בנקודת הפריצה 
הגג  על  טיפסנו  המרחץ(  )בית  החמאם  ליד 
החלון  אל  להביאנו  שנועדו  הסולמות  ועימנו 
המסורג, שאותו נפוצץ ונבקיע את הפרצה. על 
שהסולמות  התברר  ממש,  האחרון  ברגע  הגג, 
שמתי  הנפץ  חומר  תרמיל  את  עלינו.  קצרים. 
הנחתי,  הסולם,  קצה  עד  טיפסתי  הראש,  על 
קראתי ‘אבי געזונט’ )ביטוי באידיש שמשמעותו 
‘העיקר הבריאות’ והיה לסיסמת קרב באצ”ל(, 
ואפילו הספקתי לראות את המשחקים בחצר... 
לי  לנו,  נותרו   - וידעתי  המטען  את  הפעלתי 
כדי  שניות  שלושים  לידי,  שטיפס  ולחברי 
ובא   – למטה  משוגעים  כמו  קפצנו  להימלט. 

הפיצוץ וכיסה את הכול במסך עשן”.
מנחם: “שמענו את הפיצוץ וזינקנו. מייק אשבל 
הברזל.  שער  ליד  אותו  הניח  המטען,  עם  רץ 
המסדרון  לכיוון  רצנו  נפרץ.  השער  פיצוץ, 
שני,  מטען  הניח  סולומון  משה  החיצוני. 
הפעלה, נסיגה, פיצוץ וגם הוא נפרץ. כבר אי 
אפשר לנשום. הכל רווי עשן סמיך ופיח. בקושי 
ראו משהו, אבל ידענו את הכיוון הכללי. הלכתי 
כשידי מושטות לפנים. ראינו את האור, את גגו 
של בית המרחץ. היה סולם, ירדתי בו ואחרי כל 
שחיכה  הטנדר  אל  הרחוב,  אל  קפצנו  השאר. 
שם. עלינו. ספרנו שלושה עשר איש – קדימה, 

אל החופש.
חולייה נוספת ובה שני מפקדי הארגונים שבכלא 

מהלח”י  זטלר  ויהושע  מהאצ”ל  לבני  מנחם   –
הסתבכה לה תוך כדי הבריחה בשוק הערבי של 
שיניה.  בעור  לחמוק  לבסוף  אך הצליחה  עכו, 
חולייה נוספת הסתבכה וחלק ממנה נתפסו או 

נהרגו. היו גם פצועים רבים”. 
המורכבות.  התוצאות  נראו  העשן  משהתפוגג 
נלחם  דם,  שותת  פצוע,  הכביש,  על  “שכבתי 
הבריטים  החיילים  הכרתי.  את  לאבד  שלא 
שלכדו אותי חשבוני שאני גוסס והיה אחד מהם 
שאמר: ‘חבר’ה בואו נגמור אותו ודי’. שני אמר: 
‘הניחו לו. בין כה וכה ימות’. לא הגבתי. מוטב 
אבל  לחיות.  רציתי  באמת  ואני  חשבתי.  כך, 
ידעתי מה קורה לאדם  ראיתי את סופי קרוב. 
המאבד דם רב. הייתי משול בעיני עצמי למת. 
אם מכדור, או מאיבוד דם – מה זה כבר משנה. 
הם הסתובבו סביבי. כעבור זמן הגיע טנדר ובו 
בעיניהם  נראיתי  אני,  עור  שכהה  אני,  ערבים. 
אותי  והניחו  בזהירות  אותי  הרימו  כערבי. 
בארגז הטנדר. כשפקחתי את עיניי – הן חשכו: 
אבשלום  מהפורצים:  אחדים  היו  כבר  בטנדר 
חביב, מאיר נקר ויעקב וייס – שלושתם נידונו 
ונתלו. הם היו חבולים קשות.  אחר כך למוות 
עיניהם  דם,  מכוסים  ממכות,  נפוחים  פניהם 
נפוחות. הובילו אותנו לתחנת המשטרה, זרקו 
אותנו בחצר. הדם שתת ממני ומחברי, אך איש 
ואמרתי  כוחותיי העזתי  לא התרשם. בשארית 
שבויי  ‘אנחנו  השוטרים:  לאחד  באנגלית 
מלחמה. אנחנו זכאים לטיפול רפואי’. כתשובה 
שמואלביץ,  מתי  בפרצוף.  בעיטה  קיבלתי 
ככל  בנו  טיפל  בינינו,  הסתובב  בידו,  שנפצע 
טובה  מילה  אמר  תנוחות,  היטיב  היה,  שיכול 
ששכב  בנאדו  ניסים  גם  היו  בחצר  ומעודדת. 
מדמם, ניסים לוי שנפגע בריאותיו וזעק לעזרה 
ומייק אשבל, פצוע קשה שלא איבד את רוחו. 
בפצעים,  טיפל  לא  איש  שכבנו,  שעות  שבע 
דיממנו וטולטלנו בין הכרה לעילפון. לאיש לא 
היה איכפת. ברגע מסוים אמר אשבל: ‘תנקמו, 
חבר’ה. יהיה טוב. אבי געזונט’ - הוא אמר את 
נפטרו  אחרים  גם  נשמתו.  את  והוציא  שאמר 
מפצעיהם מאוחר יותר. טיפול ראשוני קיבלנו 

רק לאחר שהועברנו לבית החולים בחיפה”.
אסירים   29 הצליחו  הנועז  החילוץ  במבצע 
ורבים  נהרגו  תשעה  נתפסו,  שמונה  לברוח, 
הוא  הנועז  המבצע  של  הרב  כוחו  אך  נפצעו. 
ברוחו הלא מתפשרת ובהד הרב שעורר בעולם 
שנפוליאון,  היכן  הצליחו  המחתרות  פורצי   –
 – לכן  קודם  שנה   150 נכשל  הגדול,  המצביא 

הבקעת מבצר עכו.

אבישי דגן

“שמענו את הפיצוץ וזינקנו. 
מייק אשבל רץ עם המטען, 
הניח אותו ליד שער הברזל. 
פיצוץ, השער נפרץ. רצנו 
לכיוון המסדרון החיצוני. 
משה סולומון הניח מטען 
שני, הפעלה, נסיגה, פיצוץ 
וגם הוא נפרץ. כבר אי אפשר 
לנשום. הכל רווי עשן סמיך 
ופיח. בקושי ראו משהו, אבל 
ידענו את הכיוון הכללי. 
הלכתי כשידי מושטות 
לפנים. ראינו את האור, את 
גגו של בית המרחץ. היה 
סולם, ירדתי בו ואחרי כל 
השאר. קפצנו אל הרחוב, אל 
הטנדר שחיכה שם. עלינו. 
ספרנו שלושה עשר איש – 
קדימה, אל החופש.
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 www.etziontour.org.il 

עין אברהם\ג'דידה

www.hamaayanot.co.il    www.facebook.com/hamaayanot



ג10\\ יש”ע שלנו  " ע ש ת ח  ס פ 10

JPS
100

.

www.k etzion.co.il Index.asp
?ArticleID CategoryI

D Page=1

60 JPS

20

www.k etzion.co.il Index.asp
?ArticleID CategoryI

D Page=1

10:00

JPS

havayot.center@gmail.com

havayot center.co.il

17

:JPS

60

www.deer land.co.il

6

:JPS
20

16

http www.etzion bloc.org.il

3

JPS

www.caliber range.com

sms

:JPS

100

www.nivut.net family

12:00 10:00

.

JPS
27

http www.parks.org.il

 :JPS
10

www.gushetzion winery.co.il

700

JPS

90

atvgush@gmail.com



11יש”ע שלנו \\ ג " ע ש ת ח  ס 11פ

www.telshilo.org.il

12:00 7:00



ג12\\ יש”ע שלנו  " ע ש ת ח  ס פ 12

10



13יש”ע שלנו \\ ג " ע ש ת ח  ס 13פ

www.tourshomron.org.il

.

9 21

10:00
.16:00

160

.

10:00
17:00 12:00

.

10:00
16:00

.

.



ג14\\ יש”ע שלנו  " ע ש ת ח  ס פ 14

.

.

.

.

100

.

17:00

.

.
.

12

.

www.tourshomron.org.il 

19:00

20

60



15יש”ע שלנו \\

בזכותכם, ישראל שלי היא התנועה הציונית-לאומית תקשורתיות והסברתיות - לאומיות ובין לאומיות. מאות רבות של פעולות ציוניות - חברתיות, חינוכיות, במהלך שלוש השנים האחרונות מאז שקמנו ביצענו ישראל שלי חוגגת 100,000 חברים!
תודה לכם, חברים, על כל הנשמה שאתם נותנים.הגדולה בישראל.

עושים ציונות - וצומחים
www.myisrael.org.il • www.facebook.com/myisrael

מזל טוב!

www.myisrael.org.il
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ללא  שנה  שלושים  לאחר  הקרח  את  שוברים 
פרויקט  נחנך בעמנואל שבשומרון  בניה,  יוזמות 
תקופה  לסופה  המביא  שומרון’,  ‘נופי  הבניה 
ראש  השתתפו,  באירוע  הקפאה.  של  ארוכה 
מועצת עמנואל הרב עזרא גרשי, ח”כ ניסים זאב, 
ח”כ הרב מאיר פרוש, מזכ”ל אמנה זאב )זמביש( 
וקודמו  רואה  אבי  יש”ע  מועצת  יו”ר   , 1 חבר  
חננאל  קדומים  מועצת  ראש  דיין,  דני  בתפקיד 
רחובות,  של  רבה  קוק  הכהן  שמחה  הרב  דורני, 
הרב יצחק הלוי רבה של קרני שומרון, והרב דודי 

דודקביץ רבה של יצהר.

במיוחד בשבילו מועצת יש”ע הפיקה ספר מיוחד 
באנגלית לרגל ביקור נשיא ארה”ב ברק אובמה. 
זהב  הטבעת  עם  מהודרת  בהוצאה  יצא  הספר 
 JUDEA AND  : ונקרא  אובמה  תמונת  של 
 SAMARIA : IT‘S JEWISH , IT‘S VITAL
יגאל דילמוני , סמנכ”ל   .  , IT‘S REALISTIC
ניסו  : “במשך שנים רבות  כי  יש”ע אמר  מועצת 
ללא  האזור  על  הסדר  לכפות  ארה”ב  ממשלות 
הצלחה בעיקר עקב אי הכרת המציאות בשטח. 
יש עניין שספר זה יזכה לשבת על שולחנם של 

נשיא ארה”ב וצוות הבית הלבן”.

פרויקט  של  ב’  מחזור  במדים  משתלבים 
קיים  בבנימין,  המתקיים  במשטרה’,  ‘מאמינים 
את  שסיים  לאחר  ההשבעה,  טקס  את  השבוע 
במרכז  הכשרתו,  במסגרת  הראשון  השלב 
. מפקד הענף, סגן  2 ללימודי משטרה בשפרעם 
ניצב יוסי שרביט, אמר בטקס ההשבעה “מדובר 
והרושם  הדתית,  הציונות  של  איכותית  בקבוצה 
על  שישפיע  מצליח  בפרויקט  שמדובר  הוא 
המשטרה ועל איכותה לשנים רבות”. בימים אלו 

החל הגיוס למחזור ג’. לפרטים 08-9241167.

בצעדה  השתתפו  איש  כ-300  גיבורים  בדרכי 
החייל  של  לזכרו  חברון  ארבע  בקרית  מיוחדת 
נפל  אשר  המקום  תושב   הי”ד,  מנצורי  אמיר 

הקריה  תושבי  עם  יחד  לכיסופים.  סמוך  בקרב 
צעדו ב”צעדת אמיר”, אשר עמדה השנה בסימן 
“ברכת האילנות”, גם חיילים מיחידתו של מנצור 
מלאכי  המועצה,  ראש  כבוד.  לו  לחלוק  שהגיעו 
גבורה  “סיפורו של אמיר מסמל  כי  לוינגר, אמר 
הרעות  ערך  על  מכל  יותר  המלמדת  ישראלית 

אותו אנו משמרים למען הדורות הבאים”.

נחנך מיזם  יעקב שבבנימין  בכוכב  תימן זה כאן 
המדמה  התימנית’,  ‘החצר  והתרבות  המורשת 
יצירותיו  לצד  עתיקים  מוצגים  באמצעות 
אופי  את  שמחי,  שוהם  האמן  של  המקוריות 
חתן  הנחה  הטקס  את  בתימן.  היהודיים  החיים 
בשירה  והנעים  פנחס  נריה  מר  לשעבר  התנ”ך 
כיבדו בנוכחותם: רב הישוב   . 3 גולן  ציון  הזמר 
הקהילה  רב  בוצקו,  דוד  שאול  הרב  יעקב  כוכב 
הרב שמעון יחיאל, פרופ’  התימנית בפסגת זאב 
ופרופ’  העברית  מהאוניברסיטה  גימאני  אהרון 

מרדכי בשארי תושב הישוב. 

הספורט  מנהל  מועצת  בישיבת  בריאה  נפש 
סיירו  בבית-אל,  השבוע  שהתקיימה  הארצי 
רוזנבוים,  משה  המועצה,  ראש  עם  המפקחים 
בבית אל המקראית. מנהל מחלקת הספורט, יאיר 
חרל”פ, הציג בפניהם את היקף פעילות הספורט 
שפר,  אורי  ד”ר  בבית-אל.  המתקיים  העממי 
כי  למפקחים  אמר  בארץ,  הספורט  מנהל  ראש 
בחר לקיים את הישיבה בבית אל כיון שבביקורו 
הראשון קיבל במקום הארה גדולה. “חשוב היה 

לי שגם אתם תגיעו למקום המיוחד הזה”, ציין.

ישוב בתנופה בישוב “כפר תפוח” במרכז השומרון 
נחנך בשבוע שעבר מרכז תרבות וספורט חדש 
 . 4 רזאל  יונתן  הזמר  של  בהופעתו  ומפואר, 
באירוע נשאו דברים ראש המועצה גרשון מסיקה, 
ויו”ר המזכירות  הרב שמעון רוזנצוייג,  רב הישוב 
דורון הילל שסיפר כי בניית האולם מהווה אחת 
מנקודות השיא בתוכנית האסטרטגית שנהגתה 

כפר  את  להפוך  שמטרתה  הישוב,  במזכירות 
ולנצל את הפוטנציאל הרב  תפוח לישוב מרכזי 

הטמון בו עקב מיקומו האידיאלי. 

הירוקה”  הקהילה  “תחרות  ושמח  ירוק  פסח 
שיזמה תנועת ‘ירוק עכשיו’ לקראת הפסח יוצאת 
בתנועה,  הפעילות  רכזת  טוב,  סימן  יעל  לדרך. 
מסבירה כי “הפעילות צריכה להיות כמה שיותר 
בין  באוכלוסייה”.  השונים  למגזרים  משמעותית 
ראשוני הנרשמים ניתן למצוא את עיריית נתניה, 
המועצה האזורית עמק חפר, קהילת בית הכנסת 
הממלכתי  הספר  ובית  באפרת  ברמה’  ‘קול 
ר”ח  עד  לתחרות  להירשם  ניתן  בעכו.  ‘אשכול’ 

אייר באתר האינטרנט של ‘ירוק עכשיו.

שומרון  בקרני  התקיים  השבוע  ציונות  מפסלים 
. בפסטיבל לקחו  5 פסטיבל פיסול באבן הבזלת 
בארץ  שונים  ומושבים  מקיבוצים  אומנים  חלק 
שהובאו  באבנים  לפסל  שומרון  לקרני  שהגיעו 
מרמת הגולן. “כשההורים שלי הקימו את קיבוץ 
שהישוב  כפי  בדיוק  ספר  ישוב  היה  הוא  גנוסר 
זה  היום-  פה  שנמצאים  זה  בזכות  כיום.  שלכם 
יהיה שלנו. אני קורא לכם חלוצים” אמר הפסל 
יובל לופן בן 70 מקיבוץ גנוסר. הרצל בן ארי, ראש 
המועצה אמר כי “פסטיבל הפיסול באבן הבזלת 
״לגדול לעיר  מהווה חלק מהחזון הישובי שלנו- 

להרגיש בכפר״.

מחנכים לזכרו שלוש שנים אחרי נפילתו של בנה, 
הכריזה  פרץ,  מרים  בניה,  משני  השכולה  האם 
בטקס קריאת ישיבת אמי”ת אלירז על שם בנה 
רס”ן אלירז פרץ הי”ד -”היום בניתם לי כאן  עוד 
בית”. בתמונה משמאל לימין- ראש הישיבה הרב 
שמעון שושן, ד”ר אמנון אלדר מנכ”ל אמית, מר 
הופנברג  רמי  העיר,  ראש  סגן  שמחון  בן  יעקב 
ראש מינהל החינוך, אסתר אורנבוך מחמ”ד ת”א 
,שלומית פרץ וילדיה, מרים פרץ, גב’ רחל רוג’רס 

יו”ר נשות אמי”ת בישראל .

מה קורה
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