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עוז וגאון הינה שמורת טבע ייחודית בלב גוש עציון המלא הוד גבורה ,שיבה וצמיחה, אשר בהרי יהודה.
2014, ע”י תנועת נשים בירוק יחד עם תושבי יהודה בעידודה של מועצת גוש  השמורה הוקמה בשנת 

עציון, לזכרם של שלושת הנערים, אייל יפרח, נפתלי פרנקל וגלעד שער הי”ד. 
 

לארץ  ישראל  עם  בין  הקשר  לחיזוק  שאת  ביתר  לפעול  אותנו  עורר  הנתעב,  והרצח  החטיפה  סיפור 
ישראל, בין אדם לאדם, בין האדם לאדמה, ולשם כך ארגנו מהיום הראשון לעלייתנו למקום שיעורים, 
סדנאות, אירועים המוניים. היער שהיה מזבלה ענקית לערביי האזור, שוקק כעת חיים יהודיים ערכיים. 

 
בשמורה מתארחות קבוצות מהארץ ומחו”ל, אולפנות, ישיבות, מכינות צה”ל, ארגונים שונים שנהנים 
מחוויה ציונית ערכית, אקולוגית וחברתית באמצעות חיבור אמיתי ואותנטי לטבע, לעבודת כפיים בשטח 

ופעילויות חברתיות. 
 

השמורה נמצאת על אדמות מדינה, בקו הכחול של מועצת גוש עציון ומאז עלייתנו לשם המקום הפך 
למרכז תיירותי, תרבותי וחינוכי פעיל. בחוברת ראו פירוט. 

נשמח לארח אתכם.

לתיאום ופרטים:
יהודית קצובר 050-7161818 נדיה מטר 050-5500834

אלישיב קמחי 054-2007354  צורי בוטוש 054-6522292
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סיפורו של מקום:



עקיבא ביגמן, עורך אתר האקטואליה “מידה” שישי כ”ו תשרי 28/10 
ההשפעה	של	האמריקאים	על	צמרת	צה”ל	 ב- 9:00	

הרבנית שני טרגין, ראש בית המדרש במדרשת לינדנבאום שישי ג’ חשון 4/11 
לקראת	יום	פטירת	רחל	אמנו	-	על	הדבש	ועל	העוקץ	 ב- 9:00	

אריאל כהנא, עיתונאי ב”מקור ראשון”, ראש הדסק המדיני שישי י’ חשון 11/11 
כיצד	יוצאים	מן	הבוץ ב- 9:00	

ח”כ לשעבר אורית סטרוק, מנהלת שדולת ארץ ישראל בכנסת שישי י”ז חשון 18/11 
החלת	הריבונות	-	מעלה	אדומים	תחילה ב- 9:00	

פנחס עינברי, יועץ וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור  שישי כ”ד חשון 25/11 
ומדינה, פרשן לענייני ערבים ב- 9:00 

הרשות	הפלשתינאית		הסוף? 	
עו”ד פיני ויקסלבוים, עו”ד באגף היועץ המשפטי לירושלים שישי ב’ כסלו  2/12 

האם	יש	ריבונות	בירושלים? ב- 9:00	
משה טורפז, מנהל מנח”י ירושלים שישי ט’ כסלו 9/12 

החינוך	במזרח	ירושלים ב- 9:00	
ג’ף דאובה, יו”ר ארגון “בסיס חוקי”, נציג ZOA בארץ שישי ט”ז כסלו 16/12 

מאדמונד	לוי	לריבונות	)הרצאה	באנגלית( ב- 9:00	
אברהם שבות, גיאוגרף ומתכנן אזורי ביהודה ושומרון שישי כ”ג כסלו 23/12 

אל	הריבונות ב- 9:00	
הרב חיים דינוביץ, ראש מוסדות “קאתי מר” בירושלים שישי א’ טבת  30/12 

חנוכה	חג	הריבונות ו’ חנוכה ב- 9:00	
לקראת עשרה בטבת, רינה אריאל אמא של הלל יפה הי”ד שישי ז’ טבת 6/1 

מתקדמים	למקדש	-	מחורבן	לגאולה ב- 9:00	

תוכנית סתיו – חורף תשע”ז בעוז וגאו”ן 
לקראת ריבונות

45

אנו שמחים להגיש לכם את תוכנית סתיו – ראשית חורף
רוב רובם של האירועים מתמקדים סביב הנושא המרכזי שלמענו אנו פועלים – החלת 
ב”ה.  וגוברת  הירדן. המודעות לנושא הולכת  יהודה, שומרון, בקעת  ישראל על  ריבונות 
פעילות  את  ולהפיץ  להרצאות  להגיע  וקרוביך  שכניך  חבריך,  את  תעניין/ני  אם  נשמח 

תנועת הריבונות. 

שנה טובה! 
שנה של ריבונות - כי הגיע הזמן!

להסעות: רנה מרגוליס 052-3294194    קבוצות ויחידים המעוניינים להתנדב לפיתוח השמורה או לקיים 
 בה אירועים - אנא צרו אתנו קשר    תרומות לפיתוח השמורה יתקבלו בברכה. המחאות ל”נשים בירוק”, 

www.womeningreen.org.il    91072 ת.ד. 7352 ירושלים
לפרטים: יהודית קצובר 050-7161818 נדיה מטר 050-5500834

הרצאות
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בית מדרש חברותא בעוז וגאו”ן
סמסטר א’

ז’ חשון 8.11.16 - כ”ה שבט 21.2.17
9:00-9:45 מגילת אסתר

נורית גאל דור
תושבת	מעלה	חבר,	מחברת	ספרים	

הצוללים	לעומק	המופלא	של	המקרא,	
על	פי	המבט	האחדותי	במשנת	

הרב	קוק

10:00-10:45
ספרי “אמת” איוב, משלי, תהילים

הרב גרשון קיציס
מבית	מדרש	“באור	פניך”
לימוד	נ”ך	לאור	החסידות

11:00-11:45 עזרא ונחמיה
הרב דוד נתיב

מרצה	לתנ”ך	במכללת	הרצוג

12:00 - 12:45 שמואל
הרב חיים דינוביץ

ראש	מוסדות	“קאתי	מר”	בירושלים
שיעורי	תורה	ע”פ	הקבלה	והחסידות

המדברים	לכולם

סמסטר ב’
ב’ אדר 28.2.17 - י’ תמוז 4.7.17

9:00-9:45 עמוס, הושע
פרופ’ ישראל רוזנסון

מורה	מחנך,	סופר,	פובליציסט
ראש	מכללת	אפרתה	לשעבר

)4	שיעורים	ראשונים	של	הסמסטר(
ירמיהו

רוני אקריש
מרצה	ללימודי	יהדות	ותנ”ך

ערוץ	מאיר
)10	שיעורים(

10:00-10:45 מלכים
הרב מור ברגמן

בוגר	ישיבת	שבי	חברון
ר”מ	ב“ארץ	הצבי”,	גילה

11:00-11:45 יהושע שופטים
הרבנית עדינה פיירמן

מרצה	במכון	אורה-מכון	מאיר

12:00-12:45 שמואל
הרב חיים דינוביץ

ראש	מוסדות	“קאתי	מר”	בירושלים

מיזם	משותף	של	מתנ”ס	גוש	עציון	האגף	לתרבות	תורנית,	האגף	להתנדבות,	
בית	מדרש	באור	פניך	ונשים	בירוק

קול תורה אנו רוצות שישמע בעוז וגאו”ן.
קול תורה המתחבר לנשמה, לארץ ישראל, לעם ישראל.

קול תורה שמדבר אל כולם.
קול תורה בסולמות שונים שעולה בהרמוניה חזקה השמימה.

בחרנו	ללמוד	נ”ך.	הלימוד	מיועד	לכל	אישה.
בואו נתחיל!

הלימודים יתקיימו בע”ה בימי שלישי משעה 9:00 עד 12:45
היום הראשון ז’ חשון פתוח להתרשמות וטעימה

מחיר לסמסטר 250 ₪ )14 מפגשים(. מחיר ליום: 25 ₪

להרשמה	ולבירורים:
סימה	גל	-	מתנ”ס	גוש	עציון,	איילת	חן	גץ	-	אגף	מתנדבים,	גילי	אשכנזי	-	באור	פניך

יהודית	קצובר	050-7161818,	נדיה	מטר	050-5500834 
נא	לא	להביא	תינוקות

בית מדרש לנשים חברותא חדש!
ימי הלימוד 

ז'	חשון 	8/11 שלישי	
י"ד	חשון 	15/11 שלישי	
כ"א	חשון 	22/11 שלישי	
כ"ח	חשון 	29/11 שלישי	
ו'	כסלו 	6/12 שלישי	
י"ג	כסלו 	13/12 שלישי	
כ'	כסלו 	20/12 שלישי	
ה'	טבת 	3/1 שלישי	
י"ב	טבת 	10/1 שלישי	
י"ט	טבת 	17/1 שלישי	
כ"ו	טבת 	24/1 שלישי	
ד'	שבט 	31/1 שלישי	

י"א	שבט	 	7/2 שלישי	
י"ח	שבט 	14/2 שלישי	
כ"ה	שבט 	21/2 שלישי	

ב'	אדר 	28/2 שלישי	
ט'	אדר 	7/3 שלישי	
ט"ז	אדר 	14/3 שלישי	
כ"ג	אדר 	21/3 שלישי	
א'	ניסון 	28/3 שלישי	
כ"ט	ניסן 	25/4 שלישי	
י"ג	אייר 	9/5 שלישי	
כ'	אייר 	16/5 שלישי	
כ"ז	אייר 	23/5 שלישי	
י"ב	סיון 	6/6 שלישי	
י"ט	סיון 	13/6 שלישי	
כ"ו	סיון 	20/6 שלישי	
ג'	תמוז 	27/6 שלישי	
י'	תמוז 	4/7 שלישי	

 א’
סטר

סמ
ר ב’

סט
סמ
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לקראת חגים בעוז וגאו”ן
7 הרצאות בשעות הערב המוקדמות לציבור הרחב 

של הרב דב זינגר ראש ישיבת "מקור חיים" ושל רחלי פרנקל 

בתאריכים הבאים:
שואלים על הגשמים שלישי ז' חשון 8/11 

אור החנוכה שלישי כ' כסלו 20/12 
ראש השנה לאילנות שלישי ד' שבט 31/1 

פורים שלישי ב' אדר 28/2 
על חירות שלישי א' ניסן 28/3 

יום ירושלים שלישי כ"ז אייר 23/5 
לקראת בין המיצרים שלישי י' תמוז 4/7 

בשעה 17:00 הרב דב זינגר - מבט חסידי אל החגים והאירועים
בשעה 18:00 רחלי פרנקל - הגות והלכה

מרכז הדרכה בניהולו של אלישיב קמחי
מרכז	ההדרכה	בשמורת	עוז	וגאון	מזמין	אתכם	להנות	

ממגוון	סדנאות	ערכיות.	כל	סדנא	נפתחת	בסיפור	
המקום,	המעורר	השראה,	רוח	וחזון	ונסגרת	בהשארת	

חותם	ייחודי	של	הקבוצה	במתחם.	
צוות	מרכז	ההדרכה	מורכב	ממדריכים	מקצועיים	

במגוון	התחומים,	מאובזר	בציוד	מתקדם	ובאמצעים	
טכנולוגיים.

לפניכם	מוצגות	מגוון	סדנאות	לימוד	ומעשה,	אותן	
ניתן	להתאים	לפי	גיל,	גודל	קבוצה,	משך	הפעילות	

והמטרה	החינוכית.	

טעימה חלוצית
מגוון	סדנאות	המשלבות	עבודה	קבוצתית	ועבודה	

פיזית	במתחם	השמורה,	בדגש	על	חוויית	החלוציות,	
הסיפוק	בעבודת	הכפיים	והתוצר	הפיזי	בשטח.	

המשתתפים	מתנסים	בשיטות	וכלי	עבודה	שונים	
ומגלים	מה	הערך	והכוח	של	עבודת	צוות.	

חיים בשטח
מגוון	סדנאות	המשלבות	עבודה	קבוצתית	ועבודה	
 פיזית	במתחם	השמורה,	תוך	חיבור	אמיתי	לטבע	

וגילוי	סודותיו.
במהלך	הסדנאות	המשתתפים	יגלו	את	הכוחות	

הטמונים	בהם	דרך	כוחות	הטבע,	יכירו	ויתנסו	בבניית	
מגוון	סוגי	מחסה,	בישולי	שדה,	ניווט	והתמצאות,	עזרה	

ראשונה	בשטח,	מערות	ומחילות	מסתור,	צמחים	
ובע”ח	יעילים	או	רעילים,	גששות	וזיהוי	מקורות	מים.

יצירה בטבע
מגוון	סדנאות	המשלבות	עבודת	כפיים	קבוצתית,	

התנסות	במלאכות	ופיתוח	מיומנויות	שונות.	
במהלך	הסדנאות	המשתתפים	יפגשו	חומרים	שונים	

בטבע,	יכירו	מלאכות	קדומות	ומסורתיות,	לצד	
עבודות	שיקום	ושימור.	יתנסו	בכלים	ושיטות	עבודה	

וילמדו	מהי	אחריות	סביבתית	וחדוות	יצירה.

כושר והגנה עצמית
מגוון	סדנאות	הגנה	עצמית,	הכנה	לצה”ל,	כושר	קרבי	

ועוד	בהתאמה	לצרכי	הקבוצה.
 משתתפי	הסדנא	ילמדו	ויתנסו	בהגנה	על	עצמם	
 ועל	הסובבים	אותם,	תוך	הכרת	החוק	והאתיקה,	

גיבוש	קבוצתי	וחוויה	מעצימה.
אפשרויות	לאימון	משולב	הכולל:	קרב	מגע,	אימון	

 נשק,	עזרה	ראשונה	קרבית,	אימון	אלונקה	
.odt	ופעילות

ליצירת	קשר:	צורי	בוטוש,	רכז	הדרכה	054-6522292 
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The sound of Torah – we want it to be heard in Oz veGaon!
The sound of Torah – connecting to the soul, to the Land of Israel, to the People of Israel.
The sound of Torah – that speaks to everyone,
The sound of Torah – in its varied keys, which ascends heavenward in strong harmony.
 
We have chosen to study נ”ך - the Prophets and Writings. Many of us have studied Torah, but have not yet 
studied the books of the Prophets and the Writings. Let’s start! 
The lessons are in Hebrew and are suitable for all women.
The Beit Midrash will be held on Tuesday mornings from 9:00 am to 12:45 pm. 
The first day of learning, Tuesday November 8th will be open to get a taste and an impression. 
Price per semester: 250 nis (14 classes). Price per day: 25 nis

For registration and details:
Sima Gal, Ayelet-Chen Getz, Gili Ashkenazi
Yehudit Katsover 050-7161818   Nadia Matar 050-5500834
Please do not bring babies.

The “Havruta” Beit Midrash for Women at Oz veGaon

Our hearts yearn for continual renewal, for continual, 
perpetual renewal because this is the nature of the soul 
– it should flow like a river

(Rav A.I. Kook)

The Bet Midrash is a common project of the Matnas Gush Etsion, Torah department 
and the Volunteer department, Bet Midrash Beor Paneicha and Women in Green

Studying the Prophets and the Writings together

Semester 1 
Nov.8th 2016 – February 21st 2017 

9:00 – 9:45 am Megillat Esther
Nurit Gael Dor 
Resident of Ma’ale Hever, author of books that 
delve deeply into the marvels of the Bible 
according to Rav Kook’s distinctive point of view

10:00 – 10:45 am Iyov (Job), Mishlei (The 
Proverbs), Tehillim (Psalms)
Rav Gershon Kitzes 
From the “Be’or Paneicha” Beit Midrash
The study of Nach with a Hasidic hue 

11:00 – 11:45 Ezra and Nechemia
Rav David Nativ
a lecturer on the Bible at Michlelet Herzog  

12:00 12:45 The book of Shmuel
Rav Haim Dynovisz 
Head of the “Katei Mar” institutions in Jerusalem 
Lessons according to Kabbalah and Hasidism 
that everyone can relate to

The “Havruta” Bet Midrash for Women at Oz veGaon- Schedule
Semester 2
February 28th 2017 – July 4th 2017

9:00 – 9:45 Amos, Hoshea
Prof. Yisrael Rosenson
Educator, author, columnist
Former head of the Michlelet Efrata 
(4 first Tuesdays)

Yirmiyahu
Roni Akrish
Lecturer on Judaism and Bible, Arutz Meir
(10 Tuesdays)

10:00 – 10:45
Rav Mor Bergman
Graduate of Shavei Hevron Yeshiva
Instructor at Eretz Hatzvi, Gilo

11:00 -11:45
Rabbanit Adina Feirman
Lecturer at Machon Ora – Machon Meir

12:00 – 12:45
Rav Haim Dynovisz
www.ravdynovisz.net

Tuesday classes:
November 8, 2016
November 15,2016
November 22, 2016
November  29,2016
December 6, 2016
December 13, 2016
December 20, 2016
January 3,  2017
January 10, 2017
January 17,  2017
January 24, 2017
January 31, 2017
February 7 ,2017
February 14 , 2017
February 21,2017

February 28, 2017
March 7, 2017
March 14, 2017
March 21, 2017
March 28, 2017
April 25, 2017
May 9, 2017
May 16, 2017
May 23, 2017
June 6, 2017
June 13, 2017
June 20, 2017
June 27, 2017
July 4, 2017

For the Holidays! 7 late afternoon Lectures for the general public 
with Rav Dov Zinger and Raheli Fraenkel
The lectures will be held, b”H, on the following dates:
  Tuesday, November 8th – Asking for Rain    Tuesday, December 20th - Hanukka
  Tuesday, January 31st - Tu Bishvat    Tuesday, February 28th - Purim
  Tuesday, March 28th On Freedom    Tuesday, May 23rd - Yom Yerushalayim
  Tuesday, July 4th 17th of Tammuz
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Friday, Oct. 28th Akiva Bigman, Editor of the Current Affairs site, “Mida”
9:00 am American influence on the IDF leadership

Friday, Nov. 4th Rabbanit Shani Taragin, Head of the Lindenbaum Beit Midrash 
9:00 am Regarding our Foremother Rahel’s Yarzeit - On the honey and the sting

Friday, Nov. 11th Ariel Kahana, Journalist, Makor Rishon, head editor of the political desk
9:00 am How to get ourselves out of the mud

Friday, Nov. 18th Former MK Orit Struk, Director of the Knesset’s Land of Israel Lobby
9:00 am Application of Sovereignty – Ma’ale Adumim first

Friday, Nov. 25th Pinhas Inbari, Senior Advisor and researcher in the Jerusalem Center  
9:00 am for Public Affairs, Arab Affairs Analyst
 The End of the Palestinian Authority?

Friday, Dec. 2nd Atty. Pini Weichselbaum, Attorney with Jerusalem’s Judicial Advisory Department 
9:00 am Is there Sovereignty in Jerusalem?

Friday, Dec. 9th Moshe Tur-Paz, Director of the Jerusalem Education Authority  
9:00 am On Education in east Jerusalem

Friday, Dec. 16th Jeff Daube, Chairman of Legal Basis, ZOA representative in Israel
9:00 am From Edmond Levy to Sovereignty (this lecture will be in English)

Friday, Dec. 23th Avraham Shvut, Geographer and Regional Planner in Judea and Samaria
9:00 am On Sovereignty

Friday, Dec. 30th Rav Haim Dynovisz, Head of the “Katei Mar” institutions in Jerusalem 
9:00 am Hanukah - the Holiday of Sovereignty

Friday, Jan. 6th Rena Ariel, mother of Hallel Yaffa, Hy”d

9:00 am Advancing toward the Holy Temple – from Ruin to Redemption

2016-17 Autumn - Winter Schedule 
at Oz veGaon - Towards Sovereignty
We are pleased to present to you the schedule of events for autumn and the beginning 
of winter.

Most of the events are focused around our central area of activity – the application 
of Israeli sovereignty over Judea, Samaria and the Jordan Valley. Consciousness and 
awareness of this subject is, thank G-d, continually increasing. We urge  you to interest 
your family, friends and  neighbors in coming to the lectures and expanding the activity 
of the Sovereignty Movement.

May you have a good year! May we have a year of sovereignty – because the time 
has come for Sovereignty!

Lectures are in Hebrew with simultaneous translation to English    For transportation: Renee Margolis 
052-3294194    Interested in volunteering or organizing events - please contact us    donations will be 
gratefully accepted. Please make checks out to Women in Green, P.O. Box 7352, Jerusalem, 91072    
For details: Yehudit Katsover  050-7161818, Nadia Matar 050-5500834    www.womeningreen.org

Lectures



Oz veGaon is a unique nature preserve in the heart of Gush Etzion, full of the glory of heroism, renewal and 
growth, in the Judean Hills. 

The preserve was established in 2014 by Women in Green, together with residents of Judea, with 
encouragement from the Gush Etzion Council. It was founded in memory of the three youths, Eyal Yifrach, 
Naftali Frenkel and Gil-ad Shaer, Hy”d.

The horrendous account of their abduction and murder spurred us to take action in order to strengthen the bond 
between the People of Israel and the Land of Israel, and, to this end, we have arranged lessons, workshops, and 
large events from the day we first ascended to the site. The forest, which served as a tremendous garbage dump 
to the Arabs of the area, is now teeming with Jewish life based on Zionist principles.

Groups from high schools, yeshivas and seminaries, IDF preparatory schools, and various organizations from 
Israel as well as from abroad, visit the preserve, enjoying a Zionist experience with an emphasis on values, 
ecology, and social activity, while forming an authentic bond with nature through physical work in the field. 

The preserve is located on state land, within the official boundaries of Gush Etzion, and since our ascent to the 
site, it has grown into an active center of education, culture and tourism. 

See the brochure for details. We will be pleased to host you.

For arrangements and details:
Yehudit Katsover 050-7161818  Nadia Matar 050-5500834
Elyashiv Kimche 054-2007354  Tsuri Butush 054-6522292

Oz veGaon- an active center of tourism, education and culture
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שנתיים	לעוז	וגאו”ןחוגגים	בעוז	וגאו”ן

צומת	הגוש	עובר	שדרוגיוחנן	בן	יעקב	עם	אולפנת	אבן	שמואל

Celebrating in Oz veGaonTwo years to Oz veGaon

Yochanan ben Yaakov speaks to Even Shmuel high schoolThe Gush Etsion intersection undergoes a facelift


