החברים של כבשי יעקב
נס הרים ,ישראל
friendsofthejacobsheep@gmail.com

הודעה לתקשורת
לשחרור מיידי

כבשים מזן יעקב רועות בהרי ירושלים
השלב הראשון של פרויקט השבת כבשי יעקב הסתיים כאשר העדר התנכי מקנדה
הגיע לביתו בהרים שליד ירושלים .כעת נדרשת עזרה לשמר את הפרויקט.
נס הרים ,ישראל ,ינואר 7102

כבשי יעקב רועות עשב
בדיר החדש שלהם ליד
ירושלים( .קרדיט :חברים
של כבשי יעקב)
בשלב הראשון של הפרויקט
הובאו לארץ  001כבשים
טהורי גזע מזן יעקב.
הכבשים הועברו לישוב נס
הרים שליד ירושלים
על פי המקורות בספר יחזקאל פרק ל"ד (פסוקים י"ג-ט"ו) הבטיח הקב"ה להחזיר את הכבשים
להרים שליד ירושלים:

אתים ִמן-הָ עַ ִמים ,וְ ִקבַ ְצ ִתים ִמן-הָ אֲ ָרצוֹת ,וַהֲ בִ יאו ִֹתים ,אֶ ל-
" וְ הוֹצֵ ִ
יקיםּ ,ובְ כֹל מו ְֹשבֵ י
יתים ,אֶ ל-הָ ֵרי יִ ְש ָראֵ ל ,בָ אֲ פִ ִ
ַאדמָ תָ ם; ְּורעִ ִ
ְ

הָ ָא ֶרץ  .בְ ִמ ְרעֶ הּ-טוֹב אֶ ְרעֶ ה אֹתָ םּ ,ובְ הָ ֵרי ְמרוֹם-יִ ְש ָראֵ ל יִ ְהיֶה נְוֵהֶ ם;
ּומ ְרעֶ ה ָשמֵ ן ִת ְרעֶ ינָה אֶ ל-הָ ֵרי יִ ְש ָראֵ ל  .אֲ נִי
ָשם ִת ְרבַ ְצנָה בְ נָוֶ ה ּטוֹבִ ,
ַארבִ יצֵ ם ,נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה".
אֶ ְרעֶ ה צֹאנִי וַ אֲ נִי ְ
בראשון לינואר  ,7102בזמן חג החנוכה ,הרב עמרם וקנין בירך את עדר הכבשים ואת הדיר שבו הן
שוהות .ברכתו היא שהכבשים יתרבו ויתפזרו בארץ
ישראל.
הרב עמרם וקנין מברך את הכבשים ( 01017102קרדיט:
החברים של כבשי יעקב)
אנו מעוניינים להודות להרבה אנשים מקנדה ומרחבי
העולם אשר השתתפו ,תמכו והתפללו עבורנו בהבאת
כבשי יעקב לביתם הטבעי בישראל .אנו רוצים להעניק
תודה לאנשים שבדרום ישראל באזור אופקים ומועצת
אשכול ,שהם המקומות שבהם עברו הכבשים בדרכם לנס
הרים .תודה מיוחדת ניתנת גם לצוות הקנדי שלנו
המבוסס בהמילטון אשר בילה שעות רבות במסירות רבה
עם הכבשים ושעזר לנו לשלוח אותם לישראל.
עתה שהכבשים רועות בהרי ישראל ,השלב השני של
התוכנית החל :ליצור חוות להחיות וגם חוות נופש עבור מקומיים ותיירים ללכת כבשים על הרי
ישראל.

למידע נוסף אנא צרו קשר עם :החברים של כבשי יעקב
כתובת מיילfriendsofthejacobsheep@gmail.com :
אתרhttp://www.friendsofthejacobsheep.com :

