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  7.1.18                                                  יום ראשון

 יצחק רבין -הציטוט היומי

שנים נפגשו נשיא ארצות  25לפני "

לינדון  .הברית וראש ממשלת ישראל

אדוני ' :לוי אשכול שאל אז את ג'ונסון

ראש הממשלה, איזו מדינת ישראל אתה 

שנים אחרי הקמת  46רוצה?' היום, 

מלחמת ששת  שנים אחרי 26המדינה, 

אולי הגיע הזמן להשיב על  ,הימים

השאלה הזו: איזו מדינת ישראל אנחנו 

 1993רוצים?" ~ אוגוסט 

  ארכיאולוגיה ביו"ש
המקום  .נחל קומראן סמוך לשפך ,ים המלח  מערבי של-השוכן במישור הצפון ארכאולוגי הוא אתר קּוְמָראן

 .שנמצאו במקום מגילות ים המלח התפרסם במיוחד בשל
תועה,  עז שיצא לחפש בדואי על ידי נער 1946 קומראן התגלו בשנת מערות

תגלית זו הובילה לגילוי  .כתבי יד שבתוכם מוסתרים חרס כדי וגילה מערה ובה
לאחר גילוי המגילות  כתבי יד במקום כחלק מתגלית מגילות ים המלח. 929

שנבנה על פי הערכות  יישוב שרידי וממצאיה באתר ארכאולוגית חפירה נערכה
הייתה  חוקריםלדעת מרבית ה. ספירהלפני ה 150-ל 130החוקרים בין השנים 

ישנה סברה  .כת מדבר יהודה ,יהודית כת נקודת היישוב מקום משכנה של
 פילון ,יוסף בן מתתיהו הנזכרת פעמים רבות בכתבי איסייםבלת שזו כת המקו

מיעוט החוקרים חולקים על  ".כת קומראן" ולכן גם נקראת לעיתים ,פליניוס הזקןו
או  עשירה רומאית משפחה של ביתהדעה זו וטוענים שהאתר שימש כ

ליגיון רומאים. סברה נוספת טוענת כי המקום שימש  חייליל  מבצר אף
 .הרודייני אחוזה ובהמשך כבית חשמונאית דרכים מצודתכ

למגילות חשיבות היסטורית ודתית רבה, מאחר שתקופת כתיבתן של המוקדמות 
כתבי היד  כלומר אלו .ראשונה לפני הספירהוה מאה השנייהמביניהן משוערת ל 

שנמצאו,  בעברית למקרא עד נוסח הקדומים ביותר הכוללים העבריים
 . לפני הספירה 6-מאה הוארך ל המת כסףמ קטע בודד של ברכת כהנים למעט

על אף שחלקים מן הכתוב  .פפירוס ומקצתן עשויות קלף רוב המגילות עשויות
בין  .בקעת ים המלחהשורר ב האקלים הצחיח במגילות ניזוקו ואין אפשרות לשחזרם, רובן נשמרו היטב בשל

היהודיות  כתותהיתר שופכות המגילות אור על חייהם של אנשי "כת היחד" או "כת מדבר יהודה", אחת ה
 .תקופת בית שניב

 לו"ז:

 הגעה למכינה 12:00

 א. צהריים  12:00-13:00

 שיחת פתיחה 13:00-15:00

שיחת פתיחה  15:15-16:30

 יו"ש

פתיחה  -רביד 16:50-18:00

 ליו"ש

 שלמי בוחניק 18:15-19:30

 אימון 19:45-21:15

א. ערב  21:15-22:30

 ומקלחות

 סיכום יום 22:30-23:00

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1946
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%99%D7%93_(%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%99%D7%93_(%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A6%D7%90_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-2_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-1_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9D#%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9D#%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-6_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%97%D7%99%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A2%D7%AA_%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99


                                          8.1.18יום שני                                                      

 

הקים את עמותת יגאל דלמוני 

תיירות של מוא"ז שומרון ועמד 

בראש היחידה האסטרטגית 

 .שומרון

שימש כמנכ"ל המועצה המקומית קדומים, ומנכ"ל 

 .החברה הכלכלית

שימש כסמנכ"ל הסברה של  2010מאז שנת 

של נפתלי בנט. בתפקידו  וסגנמועצת יש"ע והיה 

יסד את מערך סיורי ההסברה ואת כנס יש"ע 

 .להסברה ותקשורת

הודיע דילמוני על התמודדות בבחירות  8.12.14ב

לרשימת מפלגת ה'בית היהודי' לכנסת והגיע 

 .ברשימה 24למקום ה

כיום ממשיך יגאל לשמש כסמנכ"ל מועצת יש"ע 

 .ומנהל מערך ההסברה שלה

 125-דה ושומרון הוא כאזור יהוהידעת? 

ק"מ. גבולותיו, שאינם  50-ל 25ק"מ, ורוחבו בין 

תחום גאוגרפי טבעי, הם בצפון רכס הר הגלבוע 

פחם, בדרום גבעות יתיר והר עמשא, -והרי אום אל

 .במזרח הירדן

 

 

 שלי יחימוביץ' -הציטוט היומי

הצדדים, ואני לא אנחנו בוודאי לא פושעים. ברור לי שקיים סבל, סבל עמוק לשני "

מתעלמת מהסבל הזה, אבל בעיני המפעל הציוני הוא אחד המפעלים המוסריים והצודקים 

עם מתווה קלינטון אני יכולה לחיות ...ביותר, אני חושבת, בתולדות ההיסטוריה האנושית

בשלום. שמירה על גושי התיישבות, חלוקה מסוימת של השכונות בירושלים וכמובן 

  ."שיבההתנגדות לזכות ה

 2011באוגוסט  19, מתוך ראיון לעיתון הארץ, הישראלי פלסטיני בהתייחסה לסכסוך ~

 לו"ז:

 א. בוקר 7:00-7:45

 פתיחת יום 7:45-8:15

 חצי חצי -מיה ונעה 8:30-10:00

מועצת  -יגאל דלמוני 10:30-12:00

 יש"ע

מה  – לימור וייסברט -12:00-13:15

 נכון לשאול?

 א. צהריים 13:15-14:00

 אריה קליין 14:00-15:15

היסטוריה  -דוד נחמן 15:30-17:00

 של יו"ש

  הדסה פרומן 17:15-18:30

 א. ערב 18:30-19:30

 שיחים 19:30-21:00

 פעילות תרבות 21:15-22:00

 סגירת יום  22:15-23:00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפעל  מועצת יש"ע פועלת לביסוס והרחבת

ההתיישבות ברחבי יהודה ושומרון באמצעים 

פוליטיים, משפטיים והסברתיים, מתוך ראייתו כחלק 

המועצה מרכזי בהגשמת הציונות בדורות האחרונים. 

-הרשויות המוניציפאליות ביש"ע, ונחשבת לאחד הארגונים החוץ 24 מאגדת את

פרלמנטריים הגדולים והמשפיעים בחברה הישראלית כיום. במועצת יש"ע פועלת 

מנהלת הסברה הכוללת מערך סיורים למעצבי דעת קהל וסטודנטים, מרכז מחקר 

 .מדיה-ות מובילה בתחום הניוומידע, אירועי הכשרת דוברים ואנשי הסברה וכן פעיל

 



         9.1.18יום שלישי                                                 

רכס יהודה  הידעת?

 -מתנשא לגובה של כ ושומרון

 מטר מעל תל אביב. 1000

 מנחם בגין -הציטוט היומי

אז בממשלת הליכוד הלאומי, בהנהגת 

ה'מערך', הוחלט לא לומר 'גדה', 'גדה 

מערבית' או 'שטחים כבושים', אלא 

'יהודה ושומרון'. עצה מתקיימת הפגנה 

בסיסמה 'הלאה הכיבוש'. יהודה 

היות ושומרון הם שטח כבוש? לא צריך ל 

חבר ה'ליכוד', לא צריך להיות חבר 

המפד"ל, לא צריך להיות חבר לע"מ, כד 

להזדעזע מעצם המראה של סיסמה 

כזאת. הרי נשמתו של כל יהודי תתהפך 

לראות מלים אלה. ביהודה ושומרון 

לא ביפו, ובוודאי לא  –נולדה אומתנו 

התנבאו אביב. ביהודה ושומרון -בתל

נוצרה כל נביאינו. ביהודה ושומרון 

 ...התרבות הישראלית עתיקת היומין שממנה אנו יונקים עד היום הזה

-יהודה ושומרון הם שטח כבוש? יהודה ושומרון לא היו שטח כבוש בידי הירדנים, אשר פלשו לארץ

ישראל וניסו לכבוש, -ישראל המערבית? עזה לא היתה שטח כבוש בידי המצרים, אשר פלשו לארץ

? רק ומצד שני את ירושלים והגיעו עד למבואותיה הדרומיים של ירושליםאביב -מצד אחד את תל

במאמץ עליון של כל שלושת ארגוני המחתרת: 'ההגנה', אצ"ל ולח"י וביחוד של נמרוד ברמת רחל, 

 ...ידי כך ירושלים כולה-ניצלה דרום ירושלים ועל

רעם הוא יותר ארץ ישראל הלאה הכיבוש'? ברעם אינו שטח כבוש, אך בית לחם היא שטח כבוש? ב'

מאשר יריחו? מאשר לחברון? לאן אנו מגיעים? לאיזו התכחשות איומה לכל היסודות של היהדות 

והציונות והאמונה, שעליה אבותינו נתנו את נפשם ועליה נפלו טובי הלוחמים בישראל. 'הלאה 

  .אומרים לנו לעיני כל העם היהודי ולעיני כל אומות העולם –הכיבוש' 

 28/03/1982מדברי ראש הממשלה הששי מנחם בגין ז"ל בישיבות הממשלה. ~ 

 לו"ז:

 א. בוקר 7:00-7:45

 פעילות בקהילה 8:00-13:00

 א. צהריים 13:00-15:00

 שלום עכשיו -יותם יעקובה  15:30-16:45

 הראל ארנון 17:15-18:30

העמסת תיקים לברלינגו+  18:30-18:45

 התארגנות למד"ס

 אימון 18:45-20:00

 פעילות קבוצה 20:00-21:00

 תדריך בדק 21:00-21:15

 ... ארוחת ערב21:15

 התארגנות לשבוע              

 סגירת מכינה              



  רשימת ציוד אישית:

 ליטר(  55-75)רצוי בנפח  תרמיל נוח להליכה 

 שק"ש ומזרון שטח

 כלי אוכל בשריים וחלביים

 ליטר מים  3 

  קרם הגנה

 כובע רחב שוליים

 סט בגדים לכל יום

 בגדים לכניסה למים

 מגבת

 אלוורה, דאודורנט(כלי רחצה )מברשת שיניים, אלתוש, 

  + כלי כתיבה  מחברת \פנקס

 ביגוד חם ללילה מומלץ: תרמי/פליז, כובע צמר, חמצוואר, 

 כפפות, גרביים תרמיות

 תרופות אישיות

 סטים לפחות( + נעלי מד"ס 2בגדי מד"ס )

 רב קו 

 פנס + סוללות ספייר

 ףנייר טואלט + שקית איסו
 שקיות זבל + שקיות ניילון לעטיפת הציוד בתיק 2 

 

דין  הוסמך לעריכת  ד"ר הראל ארנון

( את magna cum laudeלאחר שסיים בהצטיינות ) 2001בשנת 
לימודיו לתואר ראשון ולתואר שני במשפטים ובפילוסופיה 

באוניברסיטת בר אילן ולאחר שהתמחה אצל נשיא בית המשפט 
 העליון השופט אהרן ברק.

ד"ר ארנון השלים לימודי דוקטורט בבית הספר למשפטים 
באוניברסיטת הארווארד שם גם היה עמית קרן פולברייט. בשנת 

 A Theory of Direct ראה אור בארה"ב ספרו, 2008
Legislation,  2013העוסק בחקיקה באמצעות משאלי עם. בשנת 

ין והמשפט הבינלאומי ביהודה דיני מקרקע ראה אור בישראל הספר
 . ושומרון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היא התנועה הגדולה והוותיקה בישראל הפועלת לקידום  

 .פלסטיני-השלום דרך פתרון של שתי מדינות לשני עמים ולסיום הסכסוך הישראלי

שלום עכשיו היא תנועת שמאל ציונית השואפת להבטיח את המשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית 

הקמת מדינה פלסטינית על בסיס  –את הפתרון היחיד שיאפשר זאת  ודמוקרטית ופועלת כדי לקדם

לצידה של מדינת ישראל. פעילויות שלום עכשיו נועדו לייצג את הציבור הישראלי התומך  1967גבולות 

בפתרון שתי המדינות, להציב נושאים הקשורים לסכסוך ולפתרונו בראש סדר היום הציבורי ולהפעיל 

מגוון ערוצי הפעילות של התנועה כוללים הפגנות ופעילויות שטח, הרצאות לחץ על מקבלי החלטות. 

 וכנסים, סיורים ועבודה חינוכית, קמפיינים ציבוריים והפצת חומרי הסברה. 

 

 רשות:

 מעיל גשם      משקפי שמש           

 סנדלי שורש )מומלץ(       ₪)      100כסף (עד 

 מטען נייד        כיסוי גשם לתיק     

 מצלמה        שעון                       

 מגבונים                       פלסטרים 

 שפתון נגד יובש

 

http://peacenow.org.il/


         10.1.18                                               רביעייום 

איש ציבור  -בני קצובר

ישראלי, ממקימי גוש 

אמונים וממנהיגי ציבור 

המתנחלים. לשעבר 

ראש המועצה האזורית שומרון. מאז 

הוא מכהן כיו"ר ועד מתיישבי  2008

  . השומרון

 - משה זלמן פייגלין

 חבר היה

 הליכוד מטעם כנסת

וכיום הוא יושב ראש   

 .תנועה ישראלית יהודית -זהות  מפלגת

כנסת התשע שב ראש הכיהן כסגן יו

מנהיגות " והיה ראש חטיבת ,עשרה

 "זו ארצנו" בליכוד. ייסד את תנועת "יהודית

 .הסכמי אוסלו בתקופת

 

 

 

 ,תקופת בית שני משלהי ,ארכאולוגי הוא אתר ,הר הורדוס- הרודיוןה
. בספר מדבר יהודה ירושליםמדרום ל קילומטרים 12-כ ,גן לאומי כיום

מגדלי שמירה  ,חומות ,דמוי גבעה מלאכותית ,מבצר האתר כולל
ולמרגלותיהם עיר קטנה )"הרודיון תחתית"( ובה בריכת מים 

 22 בין השנים הורדוס מלךרחב ידיים שנבנו על ידי ה ארמוןו
יוסף בן  עבורו ועבור אנשי חצרו. לפי ,לפנה"ס 15-ל לפנה"ס
נפלה  מרד הגדולהורדוס נקבר באתר בטקס מפואר. ב  מתתיהו

מרד בר הרודיון לידי המורדים היהודים, שאיישו את המבצר והתבצרו בו כנגד כוחות הרומאים. גם ב 
שימש האתר כמקום מקלט למורדים היהודים. לאחר המרד ננטש המקום ואוייש לסירוגין עד  כוכבא

 .התקופה הביזנטית שננטש סופית בסוף

 לו"ז:

 פתיחת יום 6:45-7:15

 

 א.בוקר 7:15-8:45

 יציאה מהמכינה 9:00

 משה פייגלין 11:00-12:00

 נסיעה להר כביר 12:00-12:30

 א. צהריים 12:30-13:30

 בני קצובר 13:30-15:30

 נסיעה להר ברכה 15:30-16:00

 ענבל מלמד 16:00-17:30

 נסיעה לאיתמר 17:30

 עמיעד כהן 18:30-20:30

 ארוחת ערב20:30-21:30

 סיכום יום21:30-22:15

 רכס יהודה ושומרון הידעת?

 משטחי מדינת ישראל 23%מהווה כ

 ארכיאולוגיה ביו"ש

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA_-_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA_-_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%95_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/22_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/22_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA


  העשרה 

זו העיר  .ברשות הפלסטינית השומרון פלסטינית באזור עיר היא -רוואבי

ובשנת  2009הראשונה והיחידה ברשות הפלסטינית. בנייתה החלה  המתוכננת

 .הסתיימו העבודות על שתי שכונות ראשונות בעיר, והן החלו להיות מיושבות 2015

.  A בעיקר בשטח ,מערבית מרמאללה-העיר נמצאת כתשעה קילומטרים צפון

דונם.  6,300העיר עתידה להשתרע על פני שטח של  .תעטר  נמצאת בסמוך ליישוב

יחידות  6,000-איש בכ 25,000-בשלב הראשון, צפויה להתגורר בה אוכלוסייה בת כ

גבוה של -העיר מיועדת למעמד הבינוני . 40,000דיור, עם יעד אוכלוסייה סופי של 

 ,מסחר מרכזי ,בתי מלון ,גני ילדים ,בתי ספר החברה הפלסטינית. העיר תכלול

משטח העיר מתוכננים להיות שטחים  60%-כ .ופארקים בתי קפה ,מקומות בילוי

מקומות  5,000העיר אמורה לספק עד  .טק-חממת היי ירוקים, וכמו כן מתוכננת בה

 תעסוקה.

אכלוס העיר התעכב תקופה ארוכה עקב מחלוקת בין ישראל לרשות הפלסטינית 

 .יות המים של העירבאשר לשאלה על מי מוטלת האחריות לתשת

הושלמו העבודות על שתי שכונות ראשונות בעיר, והן החלו להיות  2015 בשנת

  .מיושבות בפועל

בני  ייחודית הטוענת להיותה המשך ישיר של דתית-קבוצה אתניתו עם הם שומרוניםה

של  שפתם .חולון ובעיר גריזיםהר בעיקר ב  :ארץ ישראלם חיים רק בהשומרוני  .ישראל

 .נוסח ייחודי של התורה ואורח חייהם מתבסס על ,עברית עתיקההשומרונים דומה ל

 .עם ישראל במהלך ההיסטוריה נתגלעו מחלוקות בעלות אופי דתי בין השומרונים לבני

 .צלבניםוה הביזנטים ם פרעות ומעשי טבח, בעיקר על ידילאורך ההיסטוריה חוו השומרוני 

מתוך כלל השומרונים, שאוכלוסייתם מנתה מעל למיליון נפש בימיו של מנהיגם 

 .נפש בלבד 150-כ 20-המאה ה שרדו בתחילת ,4-מאה הב  ,בבא רבה ,הנערץ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%A8%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%A8%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20


         11.1.18                                              חמישייום 

שקיות בשטחים לא הידעת? 

החוק הישראלי לא חל  -עולות כסף 
 שם.

נשואה לאייל  אסרף תמר

לחמישה ילדים, גרה  ואמא
בישוב עלי שבבנימין. בשנת 

למדה תמר תקשורת  2009
החלה  2010דוברות ויחסי ציבור ובשנת 

לעבוד כדוברת ורכזת הסברה במועצה אזורית 
היא נחשבת לדוברת מוצלחת . מטה בנימין

המחברת בין קצוות החברה הישראלית 
באמצעות סיורי הסברה באזור בנימין. 

חברה ב'שומר הצעיר' בצעירותה הייתה 
וב'שלום עכשיו', ואף הפגינה בעד הסכמי 

וחברה  אוסלו עד שעשתה מהפך בחייה
ושומרון. להתיישבות היהודית ביהודה  

נולד בשנת תשי"ז בעז העצני 

( וגדל בירושלים, בחולון, 1957)
ברמת חן ובקריית ארבע. למד 
בתיכון אורט ירושלים, ושירת 

כקצין קשר בגדוד נח"ל. סיים תואר ראשון 
בהנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון. מנהל 

חברה לשירותי רכב, פעיל ב"חומש תחילה". 
פובליציסטים בכל מיני במות, כותב מאמרים 

כגון "ישראל היום", "מקור ראשון", "בשבע", 
בבחירות  34-, וואלה, ועוד. נבחר למקום ה7"מעריב", "הצופה" ובאתרים מחלקה ראשונה, ערוץ 

.המקדימות של הליכוד. נשוי ואב לשלושה, תושב קריית ארבע .  

 לו"ז:

התארגנות    6:00-6:45 

 6:45-7:15 נסיעה לעלי

א. בוקר   7:15-8:00 

העצניבעז    8:30-9:45 

זמן ידעא"צ  10:00-10:30 

תמר אסרף  10:45-12:00 

הליכה למעיין הגבורה+ א.  
 12:00-13:30צהריים

חזרה מהמעיין  13:30-14:00 

סיור במשכן שילה  14:00-15:30 

 נסיעה לעפרה 15:30-16:00

מפגש עם אנשי עמונה  16:00-17:00 

נסיעה לקריית ארבע  17:00-19:00 

אימון  19:30-20:45 

ארוחת ערב ומקלחות  20:45-22:00 

סיכום יום   22:00-23:00 

  :הושע יח א
 דויקהלו כל עדת בני ישראל שילה וישכינו שם את אהל מוע

ארץ ב התנחלות השבטים בתקופה שבין השומרון בדרום נחלת שבט אפריםב ישראלית הייתה עיר שילה
וכנראה  ,שבטי ישראל י שלפולחנ-בתקופה זו שימשה כמרכז הדתי .ממלכת ישראל המאוחדת לבין הקמת כנען
תר הפולחן טרם בניית בימה"ק הראשון, והוא נבנה לאחר סיום כיבוש . משכן שילה שימש כאבפועל  בירהאף כ

  שנה  369-הארץ. עבודת האלוהים התרכזה בו כ
תקופת הברונזה שנערכו באתר התברר כי האתר שימש כמקום פולחן החל מ חפירות ארכאולוגיותב

אם כן, משכן שילה שכן באתר שנלוותה לו מסורת פולחן  ,תקופת הברזל ועד לחורבן שילה באמצע התיכונה
המסורת  לפי .הישראלית באתר טרם החלה ההתיישבות ,התקופה הכנענית בארץ ישראלעתיקה עוד מ

 .)לפנה"ס 889 - לפנה"ס (1258 ב'תתע"א - ב'תק"ב משכן שילה עמד בין השנים היהודית

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%27%D7%AA%22%D7%A7_-_%D7%91%27%D7%AA%D7%A7%D7%A6%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%27%D7%AA%22%D7%A7_-_%D7%91%27%D7%AA%D7%A7%D7%A6%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%27%D7%AA%22%D7%AA_-_%D7%91%27%D7%AA%D7%AA%D7%A6%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%27%D7%AA%22%D7%AA_-_%D7%91%27%D7%AA%D7%AA%D7%A6%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-13_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-13_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-9_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-9_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1


 עמונה

, בעל חצור, על פסגה גבוהה ושלטת חצור, שלוחה של הר-ה מאחז ברמתתעמונה הי 
כקילומטר מזרחית לעפרה, המשתייכת למועצה אזורית מטה בנימין. מקור השם ביישוב 
"כפר העמונה" הנזכר בספר יהושע, כחלק מרשימת יישובים, בצמוד לעפרה המקראית 

 בנחלת שבט בנימין. 
היה המאחז הגדול  היו ביישוב כחמישים משפחות הגרות בקרוואנים, והוא 2015בתחילת 

 ביותר ביהודה ושומרון.
נהרסו תשעה מבני קבע לא חוקיים בעמונה, לאחר שכוחות משטרה פינו  2006בפברואר 

בשנת  .שנבנו על קרקע פרטית של פלסטינים , בטענהאלפי מפגינים שהתבצרו במקום
, בעקבות עתירה לבג"ץ של כמה מבעלי הקרקע הפלסטינים, הרסו התושבים 2013

זמתם בית נוסף. בג"ץ פסק שיש לפנות את המאחז כולו, ולאחר דחיות אחדות החל מיו
 ., והושלם יום לאחר מכן2017בפברואר  1-הפינוי ב

עמונה הוגדרה מאחז בלתי מורשה,  ,טליה ששון של עו"ד דו"ח המאחזים הבלתי מורשיםב
, ללא תכנון כדין, ללא שנקבע תחום ולכן גם לא חוקי, מכיוון שהוקמה בלא החלטת ממשלה

בניגוד  ,פלסטינים שיפוט בצו מפקד האזור, והיא נבנתה על קרקעות שהיו בבעלות של
ר לקו הירוק יוקמו רק על אדמות מדינה. שיישובים ישראלים מעב 1979-לפסיקת בג"ץ מ

בנוסף, ללא מסמכי רכישה כדין, הקמת יישוב על אדמות של פלסטינים, נחשבת גזל 
 .ופגיעה בזכות הקניין של הבעלים

בדרישה להריסת המאחז כולו, פסק  בג"ץבעקבות עתירה נוספת ל  ,2014 בדצמבר 25-ב
חוקי על מקרקעין  בג"ץ כי הואיל ועמדת המדינה היא שהמאחז כולו נבנה באופן בלתי

מוסדרים בבעלות פרטית, והואיל והטענות לרכישת חלק מהמקרקעין טרם הגיעו לכדי 
בירור, וגם אם יאומתו והליכי פירוק השיתוף יושלמו, לא ברור שיהיה בהם די בשביל 

להכשיר את כול המאחז או אפילו את רובו, חובה על המדינה להרוס את המאחז. על מנת 
רונות דיור חלופיים לתושבים, שהשתקעו ביישוב והקימו בו קהילה, לאפשר מציאת פת

 .הורה בג"ץ על מימוש הצווים בתוך שנתיים
. "גן נעול" בפינוי עמונה במבצע שנקרא משטרת ישראל החלה 2017 בפברואר 1-ב

ונו מבתיהן ארבעים ושתיים משפחות ומעל אלף מתנגדים נוספים במסגרת המבצע פ
לפינוי רבים מהם בני נוער. פונו גם ילדים ותינוקות שהובאו למקום ביזמת ארגון "נחלה" 

 .דניאלה וייס בהנהגת
עמק הקמת יישוב חדש למפוני עמונה ב ביטחוני-הקבינט המדיני אישר 2017 במרץ 30-ב

שמו של היישוב  .[82]הסכמי אוסלו זהו היישוב היהודי הראשון שיוקם ביו"ש מאז .שילה
 .עמיחי -החדש 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2014
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2017
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/30_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/30_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/2017
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%98_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95
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היא עיר במרכז הר חברון שבהרי יהודה, כ  ֶחְברֹון

ק"מ דרומית לירושלים. חברון היא אחת הערים  35
העתיקות במזרח התיכון ומהערים העתיקות 

בעולם המאוכלסות באופן כמעט רצוף מאז העת 
העתיקה. היא העיר הגדולה ביותר בשטחי הרשות 

הפלסטינית. לפי נתוני הלשכה הפלסטינית 
, מתגוררים 2016ה משנת המרכזית לסטטיסטיק

אלף פלסטינים. כמו כן גרים בה כמה  215בה כ־
מאות יהודים בשטחים שבשליטה ישירה של 

 ישראל.
על פי המסורת היהודית, במערת המכפלה שבעיר 

נקברו אבות האומה וִאמותיה, ועל כן היא מכונה 
מייחס חשיבות לציון "עיר האבות". גם האסלאם, אשר מחשיב את אברהם, יצחק ויעקב לנביאים, 

 -פי כינויו של אברהם במסורת המוסלמית -ח'ליל", על-מיקום קבריהם. בערבית נקראת העיר "אל
 ובה שוכן אתר תפילה למוסלמים. איבראהימי" -חרם אל-מערת המכפלה מכונה "אל .ח'ליל אללה

וד המלך בתקופת המקרא הייתה חברון לאחת הערים הגדולות בארץ ישראל, ואף לבירתו של ד
בשנותיו הראשונות כמלך. חברון היא אחת מארבע ערי הקודש )יחד עם ירושלים, צפת וטבריה( 

 .שבהן התרכזו מרבית בני היישוב הישן
( H1כיום מחולקת העיר בהתאם להסכמי אוסלו והסכם חברון לאזור באחריות הרשות הפלסטינית )

 (.H2ולאזור באחריות מדינת ישראל )
 ט ארגון אונסק"ו להכיר בעיר העתיקה של חברון כאתר מורשת עולמית. החלי 2017ביולי 

הוא עורך דין ופובליציסט ישראלי, חבר במועצת יש"ע וחבר הכנסת  אליקים העצני
   מטעם מפלגת "התחיה 12-ה

 לו"ז:

השכמה+ התארגנות   6:30-7:15 

פתיחת יום  7:15-7:45 

ארוחת בוקר  7:45-8:15 

הליכה להרצאה  8:15-8:30 

אליהו ליבמן   8:30-9:30 

 9:45-11:00 אליקים העצני

ביקור בבית הדסה   11:00-12:00 

 12:00-13:00 סיור עם רביד 

התארגנות לשבת  13:00-15:00 

קבלת שבת 15:00-16:30  
תפילה במערת  16:30-18:00

 המכפלה
ארוחת שבת אצל משפחות  18:00

 מהיישוב
אחרי טיש עונג שבת אצל יפה 

 הארוחות
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 לו"ז:

 תפילה למעוניינים במערת המכפלה

 ארוחת שבת אצל המשפחות 10:30

 מפגש בקפה ענת ויציאה לסיור 12:40

 ישראל חייקין -סיור בחברון 13:30

סעודה שלישית אצל  16:15-17:35

 ענת 

 הבדלה 17:35-18:00

 זמן התארגנות 18:00-19:15

 הרצאה 19:15-20:30

 לאלעזרנסיעה  20:30-21:30

 יוסף קלנגר 21:30-22:30

 סיכום שבת 22:30-23:30

 חברון -מערת המכפלה 

י"א  ,ויצא אירע בליל שבת פרשת הפיגוע בציר המתפללים

ציר סמוך ל ,2002בנובמבר 15 ,ה'תשס"ג בכסלו

ה מדרום התרחש בתוך סמטה צר  פיגועה .חברוןב המתפללים

קריית לציר המתפללים, המשמש כחלק מהדרך מ

ובאזור ה"שער הדרומי" )השער לקריית  מערת המכפלהל  ארבע

 12ארבע( במקביל. במהלך הקרב עם שלושת המפגעים נהרגו 

 ,משמר הגבול שוטרי 5 ,חטיבת הנח"ל לוחמי 3 -ישראלים 

החטיבה  מפקדשל קריית ארבע, ו כיתת הכוננות שלושה אנשי

ישראלים נוספים  14 .דרור וינברג אלוף משנה ,המרחבית

הג'יהאד  נפצעו. נהרגו גם שלושת מבצעי הפיגוע, חברי

 .האסלאמי הפלסטיני

בשנים שלאחר הפיגוע היו שכינו את המקום בשם "סמטת 

 "המוות", "סמטת הגיבורים" או "סמטת הגבורה

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%90_%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%90_%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%90_%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%97%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%97%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%27%D7%99%D7%94%D7%90%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%27%D7%99%D7%94%D7%90%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%27%D7%99%D7%94%D7%90%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
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העומד  אלון הוא עץ האלון הבודד

אלון  קרוב ליישוב גוש עציון במרכז

 700-ו מוערך בלמעלה משגיל שבות

 .שנה

בזמן העתיק העץ שימש כציון הגבול בין 

מחוז יהודה למחוז בית לחם. 

העץ הייתה ליד  מלחמת העצמאות לפני

צומת דרכים של יישובי גוש עציון. 

הלגיון  כבש במלחמת העצמאות

והחריב את  ושומרון יהודה את הירדני

יישובי הגוש. חלק מהמגינים נפלו 

לאחר  נטבחו מהם 130-בקרב, וכ

שנישבו. הנשים והילדים שפונו בעוד 

האלון הבודד נצפה  .פליטיםמועד היו ל 

וסימל את הכמיהה  ישראל משטח

לשיבה למקום. בין מלחמת העצמאות 

נהגו פליטי גוש  מת ששת הימיםמלחל 

 .ולייחל ליום בו ישובו לאדמתם ,מבוא ביתר או נס הרים עציון וצאצאיהם, לצפות בעץ מאזור

קרן קיימת  .ור לשליטה יהודיתהאלון הפך לסמל לשיבת האז מלחמת ששת הימים לאחר

אלון  הקימה ליד האלון אנדרטה למתיישבי גוש עציון. על שם האלון נקרא היישוב לישראל

 .מועצה אזורית גוש עציון שבגוש עציון. העץ אף מופיע בסמל שבות

  

 לו"ז:

 השכמה 6:00

 נסיעה לגוש עציון 6:45-7:30

 א. בוקר 7:30-8:00

סיור בדרך  -דוד נחמן 8:00-11:00

 האבות

 רגלי -הגעה לכפר עציון 11:00-11:15

חזיון אור קולי בכפר  11:15-12:45

 אוהד -עציון

 א. צהריים 12:45-13:30

מפגש+ סיור עם אוהד  13:30-15:30

 פרסבורגר

 -מפגש עם 16:00-17:00 

 קרן אור -בנות

 רפאל -בנים

 חזרה רגלית לכפר עציון 17:00-17:30
 אימון 17:30-19:00
 א. ערב ומקלחות 19:00-20:00
 פעילות +שיחת סיכום 20:00-21:30

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F#%D7%94%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A1_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


 העשרה 
 -, בפיקודו של דני מס  לוחמים, אנשי הפלמ"ח והחי"ש 40 -מחלקה שהורכבה מ שיירת הל"ה

עציון, אך נאלצה לשוב על עקבותיה. -יצאה בלילה לאחר יום ההתקפה במסע רגלי מירושלים לגוש
(, יצאו הלוחמים שוב לדרכם במסלול שונה, 15-16.1.1948) ה בשבט תש"ח-למחרת, בלילה בין ד

עציון. המחלקה -ושכשהם נושאים תגבורת בנשק ובתחמושת, חומרי רפואה, מצברים וחמרי נפץ לג
טוב , אליה הגיעה בנסיעה מירושלים. שני לוחמים נותרו במושבה מחוסר -התעכבה במושבה הר

 טוב.-נשק. בדרך נפצע אחד הבחורים ויחד עם שני מלווים נאלצו לשוב להר
בלילה  01.00 -עציון, למרות השעה המאוחרת -שלושים וחמישה לוחמים המשיכו לצעוד לעבר גוש

חברון. עם אור -ק"מ, בדרך העוברת בקרבת כפרים ערבים עויינים, במעלה הר 25-עוד ככשלפניהם 
מרחק קצר למדי היה עליהם לעבור   ידי ערבים משכימי קום באיזור הכפר צוריף.-ראשון נתגלו על

כדי להיחלץ מאיזור הסכנה, אך דרכם נחסמה. התפתח קרב עז בין המחלקה לבין המוני ערבים 
תוך כדי תנועה עם פצועים לעבר רכס הסנסן הגבוה, התבצרו הלוחמים על גבעה שִכתרו אותה. 

אליה הגיעו מדרום, מוואדי עציונה העמוק שלמרגלותיה. על ראש הגבעה התנהל קרב  573נ.ג. 
 עציון מטרת מסעם נראה באופק.-אחרון שנמשך עד שעות הערב, כשגוש

הסתער על הגבעה ולכבוש אותה. רק כשאזלה התחמושת של הלוחמים, הצליחו הערבים ל 
-הפורעים שללו, בזזו ולאחר מכן אף התעללו בגוויות. יומיים לאחר הקרב הובאו גופות הקרבנות, על

 עציון ושם נקברו.-ידי מפקח משטרה בריטי, הימיש דוגין, לכפר
 השחרור הועברו-בין הנופלים בקרב זה מטובי הלוחמים והמפקדים בפלמ"ח ובחי"ש. לאחר מלחמת

הרצל -הצבאי בהר-הקברות-עציון לקבורה בבית-ארונותיהם, יחד עם שאר הלוחמים שנקברו בגוש
 בירושלים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אהוד ברק-הציטוט היומי
זה מדרון חלקלק ובמדרון החלקלק הזה אנחנו צועדים לכיוון מדינה אחת לשני עמים. בעולם "

מתגבשת ההרגשה שישראל לא מתכוונת באמת, שהמאסה של ההנהגה הישראלית הגיעה 
למסקנה שאין פתרון סביר של שני עמים שיכול להבטיח לישראל ביטחון ושאין לנו ברירה אלא 

ולתת להם זכויות אחרות של אוטונומיה. ובגלל שלנו אין ברירה, אז להמשיך להחזיק בכל השטח 
העולם ייאלץ לקבל את זה. כל ההנחות האלה הן מופרכות, זה פשוט פרי היעדר שיח אסרטיבי. 

העולם לא יקנה את זה. זו פשוט אשליה. הרעיון הזה ייהדף בברוטליות על ידי הטובים שבידידנו. 
ר את הכוונה הזאת על ידי נאומי מכללת תל חי או אוניברסיטת בשלב מסוים אפשר יהיה להסתי 

חיפה, אחרי שהיה נאום בר אילן. אז יהיו עוד איזה שני נאומים וזה יזרע לאיזה זמן עמימות, אבל 
העולם הולך ומתפכח והוא ילך בנתיב שאנחנו ראינו. אני בכוונה לא רוצה להזכיר את השם של 

ליכים אטיים של דה־לגיטימציה לישראל מתחת לפני השטח. מה שקרה ביבשת אחרת. קורים תה
של חרם או משיכת השקעות וסנקציות על ישראל, מתפתחת. השם שלה שאול  ,BDS תנועת

מהתנועה שמוטטה בסוף את דרום אפריקה שהייתה מבחינה כלכלית וצבאית יותר חזקה מאשר 
יכלה לעמוד בבידוד הבינלאומי.  כל אפריקה מתחת לסהרה ביחד, אבל היא לא עמדה, כי היא לא

כל זמן שהקולות האלה נגד ישראל הגיעו מאריתריאה, או מאוריטניה, בסדר. כשזה מתחיל להגיע 
מסקנדינביה, מבריטניה, זו בעיה רצינית. תראה איפה ישראל נמצאת בקהילה של ארגוני עובדים 

סיה, לאקדמיה." ~ על סכנת בעולם, במצב חמור ביותר. זה ימשיך לארגוני צרכנים, לקרנות פנ 
באתר  ,אהוד ברק מזהיר שישראל תחת נתניהו בדרך לאסון. ראיון ,החרם על ישראל )גידי וייץ

 (2015בינואר  7הארץ, 

 

http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2533408
http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2533408
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-)נולד ב אליעז כהן

( 1972בינואר  1

הוא משורר, עורך 

ועובד סוציאלי. חבר 

קיבוץ כפר עציון. עורך ראשי 

  בהוצאת ראובן מס.

הוא יוחנן בן יעקב 

 ופעיל איש חינוך

 ת ציונוציבור ב

 איש הגות ,הדתית

ישראל, ובמיוחד  ארץ  וחוקר

 עציון גוש חקר

נצר חגית עופרן 

למשפחה דתית 

ופוליטית, היא ראש 

צוות מעקב התנחלויות 

בתנועת 'שלום עכשיו'. חגית עוסקת 

באיסוף מידע ופרסומו, בעתירות לבית 

משפט ובסיורים וכן מרכזת את מאגר 

המידע העצמאי המקיף ביותר אודות 

 .בהתנחלויות הנעשה 

 

 

 לו"ז:

 א. בוקר 7:00-7:45

 פתיחת יום 7:45-8:15

 יוחנן בן יעקב 8:15-9:30

 חגית עפרן 9:15-11:15

 הפסקה פעילה 11:15-11:45

 נשות ווטש -חנה ברג 11:45-13:00

 א. צהריים 13:00-14:00

 אליעז כהן 14:00-15:30

 -מרכז שורשים  16:15-17:45 

 פלסטינאים  -מפגש יהודים

 נסיעה לאביב 18:00-19:00

 א. ערב והתארגנות 19:00-20:30

 פעילות ידעא"צ 20:30-21:30

 שיחת סיכום יום 21:30-22:30

תדריך לקראת  22:30-22:45
 הביקור בכנסת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F


היא תנועת נשים ישראליות שהוקמה  Watchמחסום או  נשות ווטש

, המתנגדת לשליטה הישראלית ביהודה ושומרון, ולפגיעה 2001ב־

בחופש התנועה של הפלסטינים באזור זה, הנגרמת באמצעות מחסומי 

[ פעילות הארגון צופות בהתנהגות החיילים והשוטרים 1צה"ל.]

 במחסומים ומתעדות אותה, וכן את הנעשה בבתי המשפט הצבאיים,

והן מנסות לסייע לפלסטינים במעבר במחסומי צה"ל. הארגון מאוגד 

משפטית כחברה לתועלת הציבור בשם קרן נשים למען זכויות אדם 

 בע"מ.

 

 נק' חשובות שעלו לי במהלך היום:

_________________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 אליעז כהן, עד שהגענו להבנה עם האור                  ______________________________
______________________________ 
______________________________ 
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, רב־אלוף במילואים, 30743ואני, מספר אישי "

יצחק רבין, חייל בצבא ההגנה לישראל ובצבא 

השלום, אני ששלחתי גייסות אל האש וחיילים 

אל מותם, אומר לך, מלך ירדן, ואומר לכם ידידים 

אמריקנים: אנו יוצאים היום למלחמה שאין בה 

הרוגים ופצועים ולא דם ולא סבל, וזו המלחמה 

המלחמה על  –שתענוג להשתתף בה היחידה 

השלום. ומחר, בדרך העולה לירושלים, אלפי 

פרחים יעטפו באהבה את חלקי המשוריינים 

החלודים, אלה שלא הגיעו אל 

העיר. מחר, אלפי פרחים יחייכו 

שלום אלינו משלדי המתכת." ~ 

דברים בקונגרס יצחק רבין, 

ביולי  26האמריקני, וושינגטון, 

 "הספר "רודף שלום, מתוך 1994

,   באוקטובר- 2נולד ב בל -ֹעמר בר
 1984–בין השנים כ"לסיירת מט מפקד ,אלוף משנה קצין צה"ל במילואים בדרגת1953

והקים  דור שלום לב פעל במסגרת תנועת-בר .מפלגת העבודה מטעם חבר הכנסתו1987 
בראשה הוא עומד מאז. התנועה מפעילה תוכניות לצמצום  "!אחריי "את תנועת 1997 בשנת

של מדינת  63-ה יום העצמאותב .בחינות הבגרותקבוצות הכנה לצבא ול  ,פריפריהפערים ב 
 .טקס הדלקת המשואותישראל נבחר להדליק משואה ב 

 לו"ז:

השכמה +התארגנות  6:30-7:15

 וקיפולים

 נסיעה לכנסת 7:15-8:15

 הסבידוקים וכני 8:30-9:00

 סיור בכנסת 9:00-10:00

 פעילות בזוגות 10:00-11:00

איך  -לימור 12:00-13:00

 מגבשים דעה

  -ברנשטייןאודי  13:00-14:00

 

 כנס מרכזי בכנסת 14:00-16:00

 עמר בר לב 16:00-17:00 

 מפגש ח"כ 17:00-18:30
 יציאה 18:30-19:00

נסיעה למכינה  19:00-20:00
 בתחב"צ

 א. ערב 20:00-20:45

 סיכום סדרה 20:45-22:15

... התארגנות במכינה 22:15
 וחק"י

 יצחק רבין -הציטוט היומי

 

https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1953
https://he.wikipedia.org/wiki/1953
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1984
https://he.wikipedia.org/wiki/1987
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1997
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%99!
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%99!
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA


 מילון מושגים לסדרה                                

לפי המינוח הישראלי או הגדה המערבית לפי המינוח הירדני,  :יהודה ושומרון
קמ"ר המוחזק בידי ישראל במעמד של תפיסה  5,790הם כינויים לשטח של 

הועברו חלק  1993לוחמתית מאז שנכבש מירדן במלחמת ששת הימים, ומאז 
  .מסמכויות השלטון בו לרשות הפלסטינית

 אזור יהודה ושומרון :איו"ש

 .ם בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטיניתשטחי  A:שטחי

שטחים בשליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית ושליטה ביטחונית של   B:שטחי
 .ישראל

 .שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של ישראל  C:שטחי

לטה אל-א )ל( :הרשות הפלסטינית ֻּ הרשות הלאומית  .פלסטיני ה-ַוטני ה אל-ס 
 אוכלוסייהלמחצה החולשת כמעט על כל ה אוטונומית ישות היא ,הפלסטינית
רצועת באופן פורמלי שולטת הרשות גם ב  .יהודה והשומרון בשטחי הפלסטינית

הרשות .  2007 בשנת הפיכת חמאסאולם בפועל היא איבדה שליטה זו ב ,עזה
- ובין אש"ף מדינת ישראל בין סכמי אוסלוה במסגרת  1994 הוקמה בשנת

 .מדינת פלסטין קוראת לעצמה 2013מאז ינואר  .הארגון לשחרור פלסטין 

הארגון לשחרור  לבין ישראל הם סדרה של הסכמים שנחתמו בין :הסכמי אוסלו
.  1993מאז שנת פלסטיניםמתהליך השלום בין ישראל ל)אש"ף(, כחלק  פלסטין

"גישת  -ההסכם המקיף  ".העקרונותהסכם " השם הרשמי של הסכמים אלה הוא
נועד להביא לפתרון קבע את מכלול הסוגיות התלויות ועומדות ה", החביל

ואת  הכיר במדינת ישראלההסכם הביא את אש"ף ל .פלסטיני-סכסוך הישראליב
 .פלסטיניישראל להכיר באש"ף כנציג העם ה

מושג בדיני המלחמה הנכללים במשפט הבינלאומי  אהי לוחמתית:תפיסה 
הפומבי, העוסק בשליטתו של צבא בזמן כיבוש שטחים עליהם השתלט. צבא 

 .זיק בשטח בתפיסה לוחמתית כפוף לכללי המשפט הבינלאומי הפומביהמח

היא מחסום הפרדה הנבֶנה על ידי ישראל בעיקר לאורך הקו  :גדר ההפרדה
בלתי מורשה של פלסטינים מיהודה , לשם מניעת מעבר 2002הירוק מאז 

ושומרון למרכזי אוכלוסייה ישראליים, במטרה למנוע חדירת מחבלים 
 .פלסטינים, ובכללם מחבלים מתאבדים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1-%D7%A4%D7%AA%22%D7%97_%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2007
https://he.wikipedia.org/wiki/1994
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1993
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94


ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם  הנשק של מדינת-הוא קו שביתת :הקו הירוק
, 1949סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 

. שמו 1967לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 
  .ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים

העיר  מזרחית של-הדרוםהוא מתחם קדוש בפינה  הר הבית:
  .ירושליםב העתיקה

 – בית המקדש – יהודיםביותר ל קדושהר הבית הוא המקום בו שכן המבנה ה

שבו יוכל לשכון המקדש בעתיד. נמצא בו  ,הלכהוהמקום היחיד, על פי ה
היהודים פונים  .אקצא-מסגד אל – מוסלמים הסוניםהמבנה השלישי בקדושתו ל

פי המסורות הדתיות השונות, הר -על. שלוש פעמים ביום תפילהלכיוונו ב
פי -ועל ,עקידת יצחק בו התקיימה, נברא העולם הבית הוא המקום ממנו

המלאך  השמימה עם מוחמד ממנו עלה ,פרשני הקוראן המוסלמים רוב
  .מסעו הליליב גבריאל

ישראלית, אך מנוהל באופן רשמי על ידי משרד  ריבונות המתחם נמצא תחת
 .ירדןב ווקףה

עצה והיא המו ,ירושליםנמצאת מדרום מערב ל :מועצה אזורית גוש עציון
מלחמת  לאחר יהודה ושומרון בשטחי התנחלויות האזורית הראשונה בה הוקמו

ה מתגוררים ב 2016 נכון לסוףיישובים.  18בתחומי המועצה  .ששת הימים
 ) תושבים 22,906

המועצה כוללת  .היהוד הממוקמת בדרום מערב :הר חברון מועצה האזורית
 ,דתיים ,חילוניים ,יישובים קהילתיים וארבעה מצפים, בהם התנחלויות15

מתגוררים במועצה אזורית הר חברון  2016  ףנכון לסוחקלאיים. -ושיתופיים
  תושבים 7,942

 6בתחומה  . ים המלח בצפון מועצה אזורית: מועצה אזורית מגילות ים המלח
רשות תושבים, והיא ה 1,200-בהם מתגוררים כ ,קיבוצים ארבעה, יישובים

  .הקטנה ביותר ישראליתה המקומית

הרי  וצפון הרי בנימין ,השומרון באזור דרום שוכנת :מועצה אזורית מטה בנימין
הוקמו  1974ב־ .מלחמת ששת הימיםב ירדן שטח המועצה נכבש מידי .ירושלים

 שטח השיפוט ,איו"שהיישובים הראשונים באזור. בשל מיקומה של המועצה ב
נפת רבים המשתייכים ל פלסטינים שלה אינו רציף ואינו כולל ערים ויישובים

המועצה האזורית מטה בנימין משתרעת על  .הפלסטינית בירה-רמאללה ואל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_%D7%95%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%A6%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A7%D7%93%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9A_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A7%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/2016
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1974
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%95%22%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A0%D7%A4%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A0%D7%A4%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A0%D7%A4%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94


 .שטח של כמיליון דונם
 .שבט בנימין נחלתהמועצה נמצאים ב שטחישם המועצה נגזר מהתנ"ך, חלק מ

בעוד זהו שמה במסמכים   .בקעת הירדןנמצאת ב :מועצה אזורית ערבות הירדן
במסמכים של  מועצה אזורית בקעת הירדן , היא נקראתרשמיים של הממשלה

כל יישוביה . יישובים 21עצמה. בתחומי המועצה המועצה האזורית 
שטח המועצה  .גדר ההפרדהומעבר ל קו הירוקהמצויות ממזרח ל התנחלויות הם

נכון  .נהר הירדןועד ל הרי השומרון אלף דונם, ממורדות 860משתרע על 
בשטח  .תושבים 4,699מתגוררים במועצה אזורית ערבות הירדן   ,2016 לסוף

המועצה האזורית ערבות הירדן אין עיר מחוז. היישוב הישראלי הגדול ביותר 
מועצה שאינו חלק מהמועצה האזורית אלא מוגדר כ ,מעלה אפרים באזור הוא

המועצה האזורית גובלת בשטח העיר  .צה"ל עצמאית שהוקמה בצו של מקומית
 .וסביבותיה יריחו פלסטיניתה

שטחה . 1979הוקמה באפריל  .השומרון באזור מועצה: מועצה אזורית שומרון
השטח עליו נמצאת כיום המועצה היה קמ"ר.  2,800ני משתרע על פ

מלחמת ששת  מתום מלחמת העצמאות. לאחר ממלכת ירדן בשליטת
ם עבר השטח לשליטה ישראלית. ביוזמת ממשלת ישראל הוקמו יישובי הימים

 . 1975-הוקם ב ,קדומים ,יהודיים באזור, כאשר הראשון שבהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98_(%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A7%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 מה אני חושב/יודע על יו"ש?
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