
1  יש”ע שלנו 

את ב התורה  מצווה  הפרשה,  תחילת 
במלאת  קורבן חטאת  להביא  היולדת 
ימי טהרתה. ללא קורבן זה אסורה היא 
בחלק מהדינים. לדעת חכמים, קורבן זה אינו 
)לא,ב(  נידה  במסכת  אבל  מסוים,  בשל חטא 
שואלים תלמידי רבי שמעון בן יוחאי את רבם, 
"מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? 
קופצת  לילד  שכורעת  בשעה  להם,  אמר 
אמרה  לפיכך  לבעלה,  תיזקק  שלא  ונשבעת 
תורה תביא קורבן". בדקות הקשות של חבלי 
הלידה עלולה היולדת לחשוב שלא תוסיף עוד 
ללדת, מחמת קשיים אלו, אבל כשרואה היא 
את תינוקה, מתחרטת היא על שבועה זו, ועל 

אי קיום שבועה זו מביאה קורבן חטאת.
ביולדת בפעם הראשונה  גם  הוא  נכון  זה  דין 

חכמים  והלאה.  השנייה  בפעם  ביולדת  וגם 
היא  כך  הראשונה  בפעם  אם  גם  להבין:  ניסו 
היא  והשלישית  השנייה  בפעם  אך  חשבה, 
יודעת לקראת מה היא עומדת, ובכל זאת היא 
קיבלה על עצמה את הלידה, אם כן בוודאי לא 
תישבע שוב, ומדוע צריכה היא להביא קורבן 

גם בלידות הבאות, ומה מקום יש לשבועה.
ההסבר הפשוט הוא שדבר לא משתנה בדעתה. 
היא  הראשונה  מהלידה  זמן  פרק  כעבור  גם 
יודעת שכאבי הלידה קשים מאד, אך כעבור 
ולעומתו  מתעמעם,  הכאבים  זיכרון  הזמן 
תחושת האושר בגידולו והחזקתו של התינוק 
מאפשרת לה לראות את הדברים בפרופורציה 
הנכונה, ואף לחפוץ בלידה נוספת. העובדות 
הסתכלות  מקנה  הראיה  זווית  משתנות,  אינן 

על הפרשה - תזריע

הרב דוד לאובכל דור ודור
הרב הראשי לישראל
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:45 17:45 חברון 18:48 17:30 ירושלים
18:48 17:48 שכם  18:50 17:50 תל אביב
18:49 17:41 באר שבע 18:51  16:42 חיפה

זמני השבת

ימין. כמה פשוט. כשבודקים  העם בחר 
את המספרים בעין נקיה זה ברור. ובכל 
בימים  שנשמעות  ספקולציות  זאת 
האחרונים צריכות להטריד כל איש ימין, 
ממפלגות  מפלגה  לאיזו  משנה  זה  ואין 
הימין הוא הצביע בבחירות. אם בבוקר 
כי  בבירור  היה להבין  ניתן  ה-18 במרץ 
ממשלה  תהיה  הבאה  ישראל  ממשלת 
ארץ  על  שתשמור  חזקה,  לאומית 
ישראל מפני אויביה מבית ומחוץ – כעת 
עלינו  להקים  עלול  הפוליטי  המשחק 
שבראשה  ממשלה  השלישית  בפעם 
כן.  ידיה אינן  ימין, אך  עומד אמנם איש 
הברור  רצונו  על   - בישעמדה  השבוע 
של העם ועל ההזדמנות להגשים אותו, 

שאותה אסור לפספס.

יש”עמדה

שלנו
430

המשך בעמוד הבא

מבראשית ועד קו הסיום
בבנימין נערך בחול המועד מרתון התנ"ך הראשון. סיכום אירועי החג בעמ' 7-8

המשך בעמוד 5
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שיטת  היא  העם',  'שלטון  "ביוונית,  דמוקרטיה: 
להשפיע  וזכות  יכולת  לאזרחים  יש  בה  ממשל 
חוקי  באופן  במדינתם,  הציבורית  המדיניות  על 

וממוסד" )ויקיפדיה(.
בבירור  לראות  היה  ניתן  במרץ  ה-18  בבוקר 
על פניהם של מצביעי הימין והשמאל מי בדיוק 
התאבל  השמאל  צהל,  הימין  בבחירות.  ניצח 
את  לידיו  לקבל  הצליח  לא  הוא  ששוב  והבין 
מפתחות המדינה, חרף תקציבי הענק שהושקעו 
בקמפיינים שכל מטרתם הייתה להטות את דעת 

הקהל שמאלה.
המפלגות,  של  המושבים  מספר  את  כשבוחנים 
ביותר  הטבעית  הקואליציה  העם,  רצון  את 
והגדולה ביותר היא של מה שנקרא "השותפים 
להן  שמצביעים  במפלגות  מדובר  הטבעיים". 
מחלום  שהתפכחו  ציונים  ישראל,  ארץ  אוהבי 
בעירה  מרגישים  שלא  הפלשתינית,  המדינה 
או  להתנחלויות,  התקציבים  את  לייבש  גדולה 
תשוקה בלתי מוגבלת להמשיך ולשחרר אסירים 
הערבים  עם  ומתן  משא  לנהל  ה"זכות"  תמורת 

ושלא מתביישים לדבר ולעשות ציונות. 
ממשלה  רוצה  העם  במפורש.  נאמר  העם  רצון 
לאומית, שסדר היום שלה הוא לאומי, ציוני, ימני. 

כל חיבור שיוליד סדר יום שונה, משמעותו הליכה 

נגד רצון הבוחר. במהלך מערכת הבחירות אמר 

השמאל  מפלגות  כלפי  נתניהו  הממשלה  ראש 

וכעת  עשית".  לא   – פינית  לא  "אצלם,  בציניות 
גורמי שמאל להפיץ  נראה שהסיסמה שמנסים 
היא "לא פנית - לא עשית". כלומר, אם לא פנית 
אחדות  לממשלת  בהצעה  העבודה  למפלגת 
סיכוי שתצליח כראש ממשלה. את הקולות  אין 
הכניסה  בדלת  עוד  לעצור  נתניהו  חייב  האלה 
ללשכתו. תוצאות הבחירות הברורות מאפשרות 
כעת לראש הממשלה להציג את האלטרנטיבה 
הימנית לחולשת השמאל. להראות שזה אפשרי.
הגיע הזמן לממשלה ציונית. בלי קריצות. ממשלה 
שתרסן את ההשתוללות של בג"צ והפרקליטות. 
שתשקיע  וציוניות.  ברורות  תשובות  שתיתן 
שתפעל  חשש,  בלי  ובהתיישבות  בפריפריה 
בירושלים,  שתבנה  הדיור,  מחירי  להורדת 
שתקדם  הארץ.  חלקי  ובכל  בשומרון  ביהודה, 
היהודית.  הזהות  את  שיחזקו  חינוכיות  תוכניות 
שתילחם בלי חשבון בדה לגיטימציה של ישראל 

באו”ם ובמדינות מסוימות ברחבי העולם.
30 שנה  והימין כבר  השמאל אוהב לומר שביבי 
בשלטון. זה נכון, אבל חלקית. הפעם זו ההזדמנות  
להעמיד במבחן המציאות את העמדות הציוניות 
עם  ברורות  עמדות  והארץ,  התורה  ואוהבות 
גאווה לאומית, עם עמוד שדרה ציוני. לאזור כוח 

ולמשול, לנצח באמת.

לנצח באמת המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
"את העסק הקמתי לא בגלל שהוא כלכלי 

אנחנו מאוד מאמינים בתחום  במיוחד. 
הזה, במשפחה שלנו יש ביקוש גבוה 
למוצר הזה והוא מוצר צריכה מאוד 
בצריכה  מאמינים  אנחנו  בסיסי. 
וזה  ואיכותיים  בריאים  מוצרים  של 
בעצם הוליד את העסק לפני שבע 
ההורים  של  במשק  בערך,  שנים 

בבקעה  להתגורר  כשעברתי  בצפון. 
העברתי את העסק ביחד איתי".

פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 
עסקים אחרים?

הארץ  מתוצרת  מלא,  קמח  משווקים  "אנחנו 
בטחינת ריחיים, יבול הארץ. הקמח הוא מלא שלא 

קמח  משווקים  אנחנו  בקירור.  נשמר  הוא  כי  ניפוי  צריך 
חיטה מלא, קמח כוסמין וקמח שיפון ויש כמה מוצרים נוספים כמו סוכר, 

דבש ועוד".

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
מאוד  קמח  מלא.  הקמח  על  הכי  "הכי 
נותן הם מעולות  איכותי. התוצאות שהוא 
חיוביים  פידבקים  המון  מקבלים  ואנחנו 

מהאנשים וזה נותן לנו המון סיפוק".

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
אנשים  יש  אנשים:  של  סוגים  כמה  "יש 
אנשים  יש  הבריאותי,  בקטע  ממש  שלא 
שמאוד מאמינים בזה ויש אנשים שחוטפים את 
"הבום" הבריאותי ואז הם נבהלים...יפה שעה אחת 
קודם. אני אשמח שכל מי ש"עיניו בראשו" יאכל בריא 

ויקנה מהמוצרים שלנו".
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?

"הם מנסים לקשר אותי לגופים שנותנים ייעוץ ועוזרים למנף את העסק".

עסק שלנו

דוד הרצליך, 
מנכ"ל חברת שיווק קמח מלא "שקמח" במשכיות שבבקעת 

הירדן 050-6003004 אביתר

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה, 
www.mati-shay.org.il שומרון והבקעה פתוח

יש אנשים שחוטפים את "הבום" הבריאותי 
ואז הם נבהלים...יפה שעה אחת קודם

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 

הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 תמונות: מאיר ברכיה, מרים צחי, תומר פדר 

עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ  

 perla@myesha.org.il :לתגובות

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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בלי  ציונית.  לממשלה  הזמן  הגיע 
את  שתרסן  ממשלה  קריצות. 
ההשתוללות של בג"צ והפרקליטות. 
וציוניות.  ברורות  תשובות  שתיתן 
ובהתיישבות  בפריפריה  שתשקיע 
בלי חשש, שתפעל להורדת מחירי 
הדיור, שתבנה בירושלים, ביהודה, 
הארץ.  חלקי  ובכל  בשומרון 
שתקדם תוכניות חינוכיות שיחזקו 
שתילחם  היהודית.  הזהות  את 
של  לגיטימציה  בדה  חשבון  בלי 
ישראל באו”ם ובמדינות מסוימות 

ברחבי העולם
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אירוע 
ישראלי

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, ונבקש לזהות את האירוע ומתי 
התרחש. את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 או למייל:

 .Hasbarayesha@gmail.com 
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 

הפתרון לחידה מהשבוע שעבר: הלורד רוטשילד פותח את שידורי הטלוויזיה 
הישראלית, 1966.

זהו את האירוע שבתמונה

משווק: אלעד - 050-2091959
צמוד למדד תשומות הבניה 12/14

בתים דו משפחתיים
צמודי קרקע עם גינה 

182 מ”ר | 7 חדרים

 ₪ 1,480,000 

 15
דקות

10
20דקות

דקות

במרכז הארץישוב עירוני, פתוח, מעורב

כל האפשרויות פתוחות

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

בתי
אמנה

יל
וב

פרוייקט מ

ש.א.ג )ולול(.
בניה ופיתוח בע"מ

ש.א.ג
בניה ופיתוח בע"מ

)ולול(

קבלן מבצע:
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il שירה פרי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

שני  אמא  אבא,   - הקטנה  משפחתנו  אלה  בימים 
נזרקנו  בהם  חודשים  שמונה  מציינת   - ובת  בנים 
ממציאות חיים מוכרת של עבודה, ילדים ובקיצור – 

החיים, אל מציאות שונה לגמרי ממה שהכרנו.
עוד  איתן,  צוק  לפני כשמונה חודשים החל מבצע 
מבצע צבאי ברשימה האין סופית של המדינה שלנו.
יום של  גם בפעם הזו האיש שלי הוקפץ, באמצע 
חול, לצו 8 אל הדרום הרחוק. שוב מצאתי את עצמי 
כמה  ותהינו  שאלנו  ושוב  התיק,  את  להכין  עוזרת 
זמן זה ייקח הפעם, ושוב התכוננתי לימים ארוכים 
של לבד ושל הרבה חוסר ידיעה, והרבה מתח צף 
ועלה לאוויר. הוא יצא לדרכו ואני נשארתי לבד עם 
שלושה ילדים קטנים, עם חופש גדול בפתח ועם 

הרבה סימני שאלה באוויר.
הבית  ואחריות  לבד  שכשאני  פעם  שוב  גיליתי 
יודעות  כשכולנו  דום.  עומד  הבית  כתפיי,  שתי  על 
שהעזרה שבשגרה שמגיעה כל ערב לא תגיע היום, 
לתקתק  מאד  כדאי  עזה,  ליד  שם  אי  מוצבת  היא 
לגבוה  בכיור  הכלים  לערימת  לתת  ולא  עניינים 
מרוב  עבר.  לכל  להתפזר  לצעצועים  לתת  ולא 
לחץ ועייפות הכל היה מאורגן למשעי, הילדים היו 
וכמעט  השיש  על  שטופים  הכלים  בזמן,  במיטות 

אפשר היה לאכול מהרצפה.
במהלך הימים, כשהאיש שלי הספיק לחזור וללבוש 
מדים, לעבור אימונים, ולהפוך ללוחם כשיר, החיים 
כל  אבל  עבודה.  קייטנות,   - כרגיל  המשיכו  בבית 
העת החששות והמחשבות רצו בראש, מתחיל או 

לא מתחיל, נכנסים או לא נכנסים לעזה?
מלדאוג  עייפתי  שדי!  החלטתי  שבו  ביום  דווקא 
דווקא  בסדר;  שיהיה  שלמה  אמונה  והאמנתי 
"זה  הטלפון:  שיחת  הגיעה  העבודה  באמצע  אז 
מהצבא, האיש היקר שלך נפצע, יש לו דימום ועוד 
לסורוקה, אם  לא, תבואי  או  לנתח  מתלבטים אם 

את צריכה הסעה – נדאג לך להכל".
אלו היו דקות ארוכות של פחד אמיתי וחוסר רצון 
להבין את גודל הבשורה. אני זוכרת איך הידיים 
במעלה  לאיטו  לו  הזדחל  והבכי  לרעוד  התחילו 
את  להרגיע  ניסה  הזמן  כל  הראש  אבל  הגרון, 
הלב. להפתעתי גיליתי שכשהבנתי שלא הייתה 
הראש  ממשית  תועלת  להביא  יכולת  עדיין  לי 
עסוקה  הייתי  להפליא.  מפוקסת  בצורה  עבד 
שיחות  התחלתי  זה  ולצד  עבודה  ענייני  בלסגור 
עדכונים עם המשפחה והצבא, בניסיון להבין איך 

מתגלגלים דרומה.
פצמ"ר  מרסיס  פנימית  פגיעה  הייתה  הפציעה 
הגבול  על  בקרבתו  נחת  הפצמ"ר  לגוף.  שחדר 
ולמזלנו "רק" רסיס אחד פגע בו. מצבו הוגדר בינוני. 
לנו  נדרשנו מהרופאים להמתנה ארוכה, הם הורו 
שנסתכל  ודרשו  וסבלנות,  רוח  אורך  הרבה  לגייס 
על חצי הכוס המלאה. הרופאים בישרו לנו שעלינו 
ולנסות  לנתח  שיוכלו  עד  ארוכים  חודשים  לחכות 
לתקן כדי להחזיר את המצב לקדמותו ולהשיב לנו 

את רוב מה שהכרנו לפני.
הוריי  האשפוז  שבועות  במהלך  הטוב,  למזלנו 
תפעלו את הבית והילדים בצורה מופלאה, שנתנה 
לי הרבה אורך נשימה ויכולת להיות לצד אישי בבית 
החולים. הימים היו ארוכים והנסיעות מתישות, ואם 
ברגע שהודיעו לי על הפציעה שמחתי לרגע קצר 
שאי הודאות הסתיימה כי הוא יצא מעזה ולא הייתי 
צריכה יותר לדאוג, בעצם הבנתי שרק שינינו סיפור 
ומיקום, והבנתי שחוסר הודאות והדאגות ממשיכים 

אתנו הלאה לזמן בלתי מוגבל.
ובדרום  הביתה,  חזרו  החיילים  נגמר,  המבצע 
והחיים  בפתח  עמדו  החגים  לשגרה.  לחזור  ניסו 

שבו למסלולם - אצל כולם, אבל לא אצלנו. כמה 
שהכנתי את עצמי לרגע הזה שכולם ישובו לחייהם 
– הפער בין מה שקרה אצל כולם לבין מה שקרה 

אצלנו היה גדול מדי.
שכולנו  ארוך  תהליך  היא  פציעה  עם  התמודדות 
תהליך  זה  נעבור.  ועוד  עברנו  וכיחידים  כמשפחה 
הצופן בחובו עליות ומורדות, כאבים פיזיים וכאבים 

נפשיים ואין הנחות.
כלפי חוץ הכל המשיך כרגיל – אצלנו בבית עבר 
התחלות  של  רבות  והכנות  ביותר  עמוס  קיץ 
לפני  מתחת  אך  גדולה.  וההתרגשות  חדשות 
בבית  מאד  ונוכחת  נושמת  חיה  הפציעה  השטח 
הכל   - הבדיקות  הריצות,  ההתמודדות,  פנימה. 

היה מתיש ומעייף.
כל  לאורך  ובדיקות.  מעקבים  טיפולים,  עוברים 
הדרך חווינו חששות ומחשבות עגומות, התמודדנו 
עברנו  נכות,  של  הגדרה  עם  חדשים,  מונחים  עם 
הביטחון,  ממשרד  השיקום  אגף  מול  ושיח  וועדות 

וכל העת צוברים עוד ניסיון ועוד חוויה.
לא תכננתי לעבור בחיי חוויה מטלטלת שכזו. את 
כל  במשך  שכזו.  להתמודדות  עצמך  מכינה  לא 
התקופה היינו צריכים להבין ולהפנים שפציעה היא 
וכואב.  ארוך  תהליך  אלא  מלידה  התאוששות  לא 
באמונה  גדול  שיעור  עבורי  הייתה  הזו  התקופה 
דברי  את  ביותר  ממשי  באופן  לחיות  הדין.  וקבלת 
רבי עקיבא: "כל מה שה' עושה – לטובה הוא עושה".

כל התקופה הזו השתדלנו - ועדיין - לראות את חצי 
יכול  גדול, הפצמ"ר  כי קרה לנו נס  הכוס המלאה 
והרסיס  יותר,  ולפגוע קרוב  היה לעבור נתיב אחר 
הארור יכול היה לעבור ולפגוע פגיעה קטלנית יותר, 
נגזר  כבר  ואם  להתרחש.  היה  עלול  מכל  והגרוע 
אז  ארוכים,  חודשים  בבית  לבלות  שלנו  אבא  על 
כולנו זכינו בזמן איכות לא שגרתי. הפציעה זימנה 
לנו  העניקה  וזוגיים,  משפחתיים  רגעים  הרבה  לנו 
וכמו  אין,  ומה  לנו  יש  מה  ולבחון  לעצור  הזדמנות 
מילות השיר " מישהו שלח לי מתנות קטנות" - כמו 
עוד  מה  שיש'  מה  את  שאין,  מה  את  לקבל  הכוח 

אפשר כבר לבקש...

התקופה הזו הייתה 
עבורי שיעור גדול 
באמונה וקבלת 
הדין. לחיות באופן 
ממשי ביותר את 
דברי רבי עקיבא: 
 – "כל מה שה' עושה
לטובה הוא עושה"

מתנות קטנות
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חדשה ונכונה יותר בבחינת הדברים, ומעניקה לכל פרט את נקודת המבט המדויקת. מרחק הזמן גורם לה להתייחס בחיוב לערך הילודה, אף שברגע 
מסוים חשה כלפיו ריחוק.

"זאת תורת היולדת". מפרשיית היולדת, הממוקדת כולה בכאב החריף, וממקמת אותו במקום הראוי לו כעבור פרק הזמן, נסיק לכל התורה כולה. מדי 
יום מזכירים אנו את יציאת מצרים, קושרים תפילין על זרוענו וראשנו כזכר למאורע זה, ואף על פי כן מעשי היום-יום שוחקים בנו את גדלות המאורע 
ומשמעותו לחיינו. הורתה לנו התורה את חובת החגים, שמטרתם לקרב אותנו לערכים הגלומים בהם. מרחק הזמן גורם לטשטוש מה בתחושה הרגשית 
החריפה של החג. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מחויבים אנו לשמר את אותם רגעים מלאי הוד של היציאה ממצרים. כי 
מרחק הזמן גורם לרישומו של היום לפוג, ולתחושת ההודיה כלפי הקדוש ברוך הוא להתעמעם. לכן מספרים אנו ומתארים את אירועי מצרים, חוזרים 
על קשיי השעבוד, ומזכירים עד כמה רחוקים היינו, ועכשיו "קירבנו המקום לעבודתו". לאחר הקביעה ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 

הוא יצא ממצרים", אז אפשר להגיע לשלב של "לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל".
את חג מתן תורה חוגגים אנו לאחר לימוד מסיבי לאורך כל הלילה, לפחות. רק לאחר שנחזור ונשדר לעצמנו את חשיבות הערך של לימוד התורה. רק 
לאחר שנכין עצמנו לכך בארבעים ותשעה ימים של ספירת העומר, אז נוכל לחוג כראוי, מתוך הכרה עמוקה שזכינו וקיבלנו תורה, ומחויבים אנו לנהוג 

כיאה ל"ממלכת כוהנים וגוי קדוש".
השבוע חוגגים אנו את עצמאות ישראל בארצו. יום קודם מזכירים אנו את מסירות נפשם של חללי מערכות ישראל למען עצמאות זו. יש הגורסים כי 
מלחמת העצמאות לא תמה. יש הסוברים כי קשיי הימים מסתירים לנו את חסד הבורא, וכברת דרך ארוכה עברנו בחמישים ושלוש השנים. בני הדור שחי 
בארץ קודם לכן יודעים להעריך את מתנת האלוקים, ואנו – הדור שנולד למציאות זו, ולא חשנו את הקשיים וחבלי הלידה – עוצרים אחת לשנה, מודים 

על חסדיו, ומייחלים לראות במהרה בגאולה השלימה.

המשך דבר תורה מעמוד השער בכל דור ודור

מחיר 245 ₪  199 ₪
המחיר כולל דמי משלוח    

סדרת ילדים כמונו

שיחת חינם:  1-801-700-201
רח‘ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783 | חנות ההוצאה: רח‘ בית הדפוס 6 , ירושלים 02-6427117 

מבצעי החודש באתר: www.beitel.co.il | מבצעים מיוחדים ומוזלים רק בחנות ההוצאה

הסדרה המצליחה מפרי עטו של אורי אורבך
אולי בשבת יזרקו סוכריות • בגלל ילד אחד • ילדה כמוני • באיזה שבט אתה? • מבטיח, בלי נדר

ש!
חד

מבצע
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מה יקרה

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות138,713 

הודעהעוקבאהבתי

Chalom Haglili
כל הכבוד על היוזמה הברוכה . צעדים קטנים 

מסוג זה יכולים להתחיל להזיז תהליך גדול של 
בניית אמון ורצון לחיות יחד בכבוד.

Mor Mizrahi
רס"ן רועי קליין הי"ד כתב פעם: "אם יש בך חסד, 

אתה הרי גיבור"

Or Azulay-Bitan
מעשה יפה, אבל לא הייתי לוקחת סיכון..

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 12 לאפריל

אהבתי · הגב · שתף

3276 אנשים  אוהבים את זה.

278

הנה סטטוס שעשה לנו את היום. שתפו - והפיצו קצת אור. 
)אורי, אגב, גר בגוש עציון(. 

תודה אורי שכטר.

ישראל שלי 
עושים ציונות

יום כדור הארץ הבינלאומי באוניברסיטת אריאל / 
א' באייר 20 באפריל

צוות קמפוס ירוק באוניברסיטת אריאל מזמין את הציבור 
סדנאות,  במגוון  הבינלאומי  הארץ  כדור  יום  את  לחגוג 
הרצאות ופעילויות אקולוגיות מיוחדות בין השעות -10:00

ייחורים  *סדנת  ישירה  חברתית  חקלאות  *יריד   .18:00
ביקב  וטעימות  *סיורים  שמיטה  שנת  ברוח  והרכבות 
פרטים  ובגדים.  משחקים  תרופות,  *תרומות  המחקרי 

בטלפון 054-7740225.

חנוכת שביל המפקדים בעמק הירדן וערב 
זיכרון / ל' בניסן 19 באפריל

יחד עם הועדה לסימון  בית ספר שדה עופרה 
שבילים של החברה להגנת הטבע uומדרשת 
חדש  טיולים  שביל  חונכים  השדה,  חלקת 
בבקעת הירדן. השביל מתחיל באזור התעשייה 
הבקעה.  באנדרטת  ומסתיים  אפרים  מעלה 
ייערך בשעות אחה"צ, הציבור  אירוע החנוכה 
מוזמן, הכניסה חופשית. לפרטים: 02-9973106 

יום עיון בבית חוגלה: "המציאות הארץ ישראלית" / ל' בניסן 19 באפריל
מדרשת נביעה שבבית חוגלה על פני יריחו, תארח ביום ראשון יום עיון, בין השעות 17:00-20:00. משתתפים: 
ייצא מירושלים לבית חוגלה  יעקב שפירא, הרב ד"ר חגי בן ארצי. אוטובוס אגד  הרב אברהם בלס, הרב 

בשעה 16:30. הרשמה ופרטים אצל ארנה 052-8699300

שני | 20 באפריל

סיכום אירועי חול המועד 
פסח תשע"ה



מה קורה? סיכום אירועי חול המועד 
פסח תשע"ה

יש"ע  לכל המשפחה 

בחבל יתיר – הר חברון גדשו השנה כ-15 אלף מבקרים את האתרים השונים. לצד אתרי התיירות הקבועים פתחו את שעריהם יישובים שונים בהר עם מגוון 
אטרקציות והצעות לבילוי. בדוכני הקליטה נרשמה התעניינות שיא בפרויקטים השונים ובבניה המתחדשת בהר חברון. בין שלל האירועים - מופע שקיעה 
מרהיב של ישי ריבו בעתניאל, טיול רב משתתפים לבריכת כרמל בהשתתפות הרבצ"ר הרב רפי פרץ, חנוכת שמורת האלונים הסמוכה לנגוהות וכמובן 

העיירה הקדומה בסוסיא.

כ-50 אלף איש ביקרו במערת המכפלה במהלך חול המועד, וזכו לחנוך את המיצג האורקולי החדש "לגעת בנצח". ביישוב מספרים על הצלחה גדולה 
מהמשוער. בין המבקרים היו גם מפקד פיקוד המרכז, האלוף רוני נומה, ומפקד מחוז ש"י ניצב שלמה מיכאלי. באירוע המרכזי במערה הופיעו אמנים רבים 
ואישי ציבור: האחים אריה וגיל גת, חיים ישראל, אודי דוידי, יניב בן משיח, מנדי ג'רופי, אבי בניון, מתי שריקי ועוד. שר הבינוי אורי אריאל וסגן שר הדתות הרב 

אלי בן דהן כיבדו את האירוע בנוכחותם.

במועצה האזורית שומרון מדווחים על למעלה מ-70 אלף מטיילים שפקדו את אתרי התיירות, המסלולים והאירועים שאורגנו לרגל החג. בין המקומות 
הפופולריים : השמורות של רשות שמורות הטבע והגנים נחל קנה, הר גריזים וסבסטיה, הר כביר, היקבים והמסעדות של השומרון. במספר מוקדים חיכו 
למבקרים שחקני רחוב, פעילויות לילדים בטבע, חגיגות עפיפונים ועוד סדנאות לרגל החג. בין האירועים המרכזיים - חנוכת מצפור "בנ-יו" סמוך לאלון 
מורה, חגיגת אביב ענקית במבוא דותן, אירוע לציון 40 שנה לגוש אמונים בסבסטיה וחנוכת סינגל האופניים הראשון של השומרון באורך 9 ק"מ באזור 

אבני חפץ. ובהר גריזים, בין המוני המטיילים שהגיעו למקום, גם חיילים מגדוד 12 של גולני מדרגת מ"מ ומעלה, עם אבותיהם בהדרכתו של ז'אבו ארליך.

הר חברון

שומרון

היישוב היהודי בחברון
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הפעם  זו  השנה  התקיימה  קדומים  של  המסורתית  האמונה  צעדת 
העשירית. הצעדה נערכת לזכרם של בני הזוג הלוי וכן שקד לסקר 
עוד  לקדומים.  שומרון  מקרני  בדרכם  שנרצחו  הי"ד,  פלדמן  ורעות 
ופעילויות  סיורים  נערכו  ליישוב  שבכניסה  הסוסים  בחוות  בקדומים: 
מים,  מבריכות  המבקרים  נהנו  הצנירים  בפארק  וילדים,  לנוער 
מהפארק  היוצאים  החדשים  ובשבילים  שעשועים  ומתקני  מדשאות 

צעדו מטיילים בכל הגילאים.

ולישוב  ותל אביב הגיעו אל אתר הגילגל המתחדש  מיבנה, עכו 
מבואות יריחו שבבקעת הירדן. חלק מהמבקרים גם בחרו לעשות 
את הלילה באתר הקמפינג שנפתח לרווחת המטיילים. המטיילים 
נהנו משלל פעילויות כולל הכנת סילאן תמרים בלב המטע של 
משפחת אלוש, טיול לבית הכנסת העתיק בנערן ומסלולי ג'יפים 
נעזרו  שאף  והיו  העוג'א,  במעיין  טיילו  מטיילים   800 בבקעה. 
ביתדות וסולמות כדי לצלוח את קניון ואדי קיס אל שמורת נחל 

ייטב. בסוף המסלול התקיימה הופעה של להקת ענבלים.

למעלה מ-30 אלף מבקרים טיילו במהלך הפסח בגוש- עציון. התגליות האחרונות בגן הלאומי הרודיון וביניהן קבר הורדוס המשוחזר יחד עם הצגות שהחיו 
את העבר, משכו את המבקרים אל האתר ההיסטורי. "חוות ארץ האיילים" הייתה גדושה בילדים, צעירים ומבוגרים שהגיעו לראות ולגעת בחיות הבר, לגלוש 
באומגה הארוכה בארץ ולצאת ממנה למסע טרקטורונים בשבילי הגוש. אלפים הגיעו להתרענן מהשרב באמת הביאר והמעיינות הרבים שנוקו במיוחד 
לכבוד הפסח. מדריכי בית ספר שדה כפר עציון הובילו את המטיילים גם אל ואדי פוכין, ובריכות שלמה שאינם נגישים לכל אורך השנה למטיילים. גם 

במרכז המבקרים של מכון צומת ביקרו אלפים, וכך גם המסעדות והיקבים שברחבי הגוש.

את אתרי הטבע והתיירות בחבל בנימין פקדו בחול המועד למעלה מ-50 אלף מבקרים מכל רחבי הארץ. בין האתרים המתויירים: "שילה הקדומה", כפר 
האמנים האקולוגי בנווה ארז, מרכז המבקרים "נחלת בנימין" שביקב פסגות, מסע בזמן באוטובוס התנכ"י אל הכפר העברי הקדום, פינת חי בחוות עמק 
איילון וכמובן מרתון התנ״ך הבינלאומי הראשון שהוזנק מראש העין והסתיים בשילה הקדומה. רץ המרתון שסיים ראשון הוא אריאל רוזנפלד ובמקצה 

הנשים סיימה ראשונה מינה שפירא.

תנועת ההתיישבות "אמנה" ערכה סדרה של חגיגות קליטה ביישובים שונים ברחבי יהודה ושומרון. יום של כיף וקליטה בישוב תלם אירח 700 איש, שנהנו 
מהפנינג לכל המשפחה ורכב ספארי שלקח את הבאים לטיול שטח במעיינות תלם הסמוכים. בתלם מספרים כי נותרו ביישוב מספר בתי אמנה למכירה 
במחיר של 750,000 ₪, והצפי הוא לאכלוס מלא עד הקיץ. לפרטים ניתן לפנות למיכאל בטלפון 052-3439977. גם באבני חפץ, החוגגת חצי יובל להקמתה, 
אירחו משפחות רבות המתעניינות בקליטה ביישוב. בשכונה החדשה של אבני חפץ התקיים "בית פתוח", וניתן עדיין לפנות כדי להתרשם אצל איזק שיווק 
ונדלן בטלפון 03-9303494. אל כרמל שבהר חברון הגיעו כ-900 איש לחוויה מדברית מיוחדת. בין סדנאות הכנת בשמים ודוכני היצירה נהנו הילדים הרבים 
שהגיעו מרכבת חקלאית ומספארי שירד למדבר לסיבוב מרתק. אורחים רבים ניצלו את הזמן ונרטבו קצת במתנפחי המים, והסיורים ברפת ובלולים היו 
אטרקציה נפלאה לקטנים. בסיום נערכה הגרלה בין המשתתפים, כשהפרסים: חופשה זוגית חלומית בים המלח, טאבלט, חבילות שי, ושוברים שונים. רבים 
מהמבקרים ניצלו את ההזדמנות וראו בתים לדוגמא של חברת בתי אמנה, הבונה גם בכרמל, במחירים מיוחדים. למעוניינים, ניתן עוד להתקשר ולקבוע 

פגישת היכרות אצל מאיר בטלפון 052-8990278.
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