ישע ימינו

עם ישראל נפרד השבוע בדמעות ממרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל (עמ' )2
בתמונה :ביקורו של הרב בעפרה בשנת תש"מ כרב הראשי לישראל

שלנו

 | 359במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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בין כסה לעשור תשל”ד – חלק א’
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

מאות אלפים ליוו השבוע את
אחד מהגדולים שבדורנו ,מרן
הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,בדרכו
האחרונה .הרב יוסף היה אחד
מעמודי התווך של עולם התורה,
אך היה גם למנהיג נערץ על
ישראלים רבים ,בני תורה ושאינם.
לא רק לעם ישראל ולתורת
ישראל היה הרב מחובר  -גם על
ארץ ישראל הרבה לדבר ,בשבחה
הרבה לספר ואת החשיבות
שבשמירה עליה הרבה להדגיש
בשיעוריו הרבים .בישעמדה
השבת – מדברי הרב בענייני ארץ
ישראל ,שכל כך אהב.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:36
תל אביב 17:52
חיפה 17:41

יציאה
18:46
18:48
18:47

כניסה
17:42
חברון
17:40
שכם
באר שבע 17:51

יציאה
18:47
18:46
18:48
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גבעת ציפורי
מקומות בארץ ישראל

השומרון על קצה המכחול
מה קורה

על הפרשה לך לך
הגם אברהם אבינו בנביאים?

ר

גילים אנו לקרוא את הפסוק הפותח
את פרשת לך לך :ויאמר ה’ אל
אברם :לך לך וכו’ .תשומת לב רבה
ניתנת לציווי  -ללכת ,להיכן ,מדוע וכו’ .אך
בראשונה יש לשים לב לפתיחה :ויאמר ה’
אל אברם! כיצד נאמרו הדברים הללו? האם
המילים והמשפטים נאמרו לאברהם ,כפשוטו
של מקרא? שמא תאמר :מדוע להציב סימן
שאלה על כך? אכן ,יש ויש סימן שאלה.
קיימא לן ,שרק שני נביאים התנבאו במילים
אשר קיבלו מפיו של הקב”ה.
ראשון לכולם ,משה רבינו ,עליו נאמר :פה אל
פה אדבר בו ,ומראה ולא בחידות.
השני הוא בלעם הרשע ,שגם בו נאמר:

הרב אליקים לבנון
רב השומרון

שוב אל בלק ,וכה תדבר.
על יסוד זה דורשים חכמים :ולא קם בישראל
נביא כמשה ,אבל באומות קם .ומיהו? בלעם!
אם כן ,חוזרת השאלה :האם גם לאברהם
נאמרו מילים ברורות אלו ,לך לך מארצך וכו’,
או שמא הייתה זו אמירה פנימית .לא שאברהם
שמע דיבורו של הקב”ה ,אלא ,כפי שמעידים
חכמים :נעשו לו כליותיו כשני רבנים והיו
מלמדים אותו .כליות מבטאות את התוכן
הפנימי של האדם .כמו “מוסר כליות” המציין
את הרוח הטבעית השורה באדם .נמצאנו
למדים ,שאברהם אבינו התעורר לקריאת קול
פנימי אשר אמר לו :לך לך מארצך וכו’.
כך עולה גם מלשון הרמב”ם בהלכות עבודת
המשך בעמוד 3
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יש”עמדה

מארח בביתו את נציגי יש"ע והיישוב
מגרון ,תשע"ב

המשך מעמוד השער

מורה דרך

במערת המכפלה יחד עם צמרת ש"ס,
תשנ"ח

מדינת ישראל
"תמיד צריך להודות לקב"ה .גם אנחנו .עיקר הדבר זה שיש
לנו ממשלה יהודית בארץ ישראל .מה היה פה? האנגלים
ימ"ש שונאי ישראל ,כל מי שרצה לבוא לארץ היה צריך
תעודה ,פרוטקציות וכו' .כל איש שהיה בא פה היו עושים לו
צרות צרורות .בזמן המנדט היה  650אלף איש בכל ישראל,
ועכשיו למעלה מ 5-מיליון!
אסור לנו להתכחש לנס שעשה לנו הקב"ה .ברוך ה' .כל יהודי
שנמצא בחו"ל רוצה לבוא? אהלן וסאהלן .אנחנו צריכים
להודות לקב"ה שנתן לנו כוח לעשות חיל .כן יעשה הקב"ה
כהנה וכהנה".

ביקור ביישוב הצעיר עפרה ,תש"מ

הגירוש מגוש קטיף וצפון
השומרון
"הרבה שואלים אותנו על עניין ההתנתקות ואני מוכרח לענות.
אני רואה בזה סכנה ,פיקוח נפש ,תקדים מסוכן מאוד .אם
הוא (שרון) יבצע את ההתנתקות הזאת .מה יאמרו הגויים?
מה יאמרו כולם? 'הברחנו את היהודים האלה ,האינתיפאדה
שלנו הועילה ,הטרור הועיל ,מגיע לנו פרס .הנה פרס קבלנו,
מחר נעשה את זה בחברון ,מחרתיים בבאר שבע וירושלים,
ונבריח את היהודים האלה .בשביל מה משא ומתן? ידינו
רמה!' כך יאמרו הגויים .ולכן אסור בהחלט לעשות דבר כזה.
ההצעה הזאת פסולה לחלוטין ,היא מסוכנת לעם ישראל .זה
יהיה פרס לטרור ,סכנת נפשות .אסור לי לשתוק .חייב אני
להציל מה שאני יכול להציל .כל יהודי שהוא ירא שמים יראה
את הנולד .יראה שהוא מסכן את הישוב כולו .מסכן את עם
ישראל ,חלילה וחס לעשות כדבר הזה".

2

\\ יש”ע שלנו

כ"ג שבט תשס"ג
אל כבוד יקירנו אחינו בית ישראל תושבי יש"ע השם עליהם יחיו.
שלומכם ישגא לעד.
ברצוני להבהיר את עמדתי בעניין יש"ע .לא פעם הסברתי מכבר כי
פסק ההלכה אשר נתתי בזמנו "שטחים תמורת שלום" אינו תקף כלל
לרגל המצב הנוכחי ,אני התכוונתי אך ורק לשלום אמת ,בו ירושלים
וסביבותיה ישכנו לבטח ,בשלום בשלווה .אולם עתה ,עינינו רואות
וכלות כי אדרבה מסירת שטחים מארצנו הקדושה גורמת סכנת
נפשות .לא לשלום כזה ייחלנו ולא לנער הזה התפללנו .לפיכך
הסכם אוסלו בטל ומבוטל ,כי אני שלום ,וכי אדבר המה למלחמה.
ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים.
והנני מברך אתכם בכל לב ונפש ,יוסף השם אליכם ככם אלף
פעמים
ויברך אתכם כאשר דיבר לכם .השם ישמור צאתכם ובואכם לחיים
טובים ולשלום מעתה ועד עולם בימיכם ובימנו תיוושע יהודה
וישראל ישכון לבטח ,ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד.
באהבה רבה,
דורש שלומכם וטובתכם בלב ובנפש
עובדיה יוסף

הגם אברהם אבינו בנביאים?

המשך מעמוד השער

כוכבים א ,ב-ג“ :ועל דרך זו היה העולם מתגלגל
והולך ,עד שנולד עמודו של עולם ,שהוא אברהם
אבינו .כיון שנגמל איתן זה ,התחיל לשוטט
בדעתו ולחשוב ביום ובלילה ...ואביו ואמו וכל
העם עובדים ע”ז ,והוא היה עובד עמהם ,וליבו
משוטט ומבין .עד שהשיג דרך האמת ,והבין קו
הצדק ,מדעתו הנכונה” וכו’ .גם הרמב”ם מבאר
אם כן ,שאברהם לא קיבל נבואה ישירה ,אלא
הבין מדעתו .אף אנו נאמר ,שלאחר שהבין
מדעתו ,גם זיכהו הקב”ה בתחושה הפנימית
אשר אמרה לו :קום ,צא מחרן (או מאור כשדים)
ולך לך אל הארץ.
ששה דורות אח”כ ,מקבלים ישראל את התורה
במעמד הר סיני ,ובתום ארבעים שנה במדבר,
מצווה משה רבנו את העם“ ,עלה רש ,כאשר
דיבר ה’”! משה רבנו לא בא לבטל את התחושה
הפנימית של הכמיהה לארץ ישראל .הוא בא
להוסיף על כך ,ולעגן תחושה זו ,במצוות עשה.
רק מצוות מעטות מחייבות אותנו במסירות

על הפרשה לך לך

נפש עליהן .אם עומדת בפנינו האפשרות לעבור
עבירה או להיהרג ,בכל התורה כולה“ ,יעבור ואל
יהרג” שנאמר :וחי בהם ,ולא שימות בהם .יצאו
מכלל זה רק שלוש העבירות החמורות שבתורה:
עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים ,בהן אנו
מצווים“ :יהרג ואל יעבור” .שלוש העבירות הללו
הינן איסורי “לא תעשה” .דומה להן ,ושונה מהן,
מצוות כיבוש ויישוב ארץ ישראל .שונה מהן
מפני שהיא מצוות עשה ,ודומה להן ,מפני שגם
במצוה זו הננו מצווים לקיימה ,אפילו במחיר של
מסירות נפש .שהרי כיבוש הארץ ,החל ממלחמת
יהושע בן נון ,וכלה במלחמות ישראל בדורות
האחרונים ,כיבוש זה כרוך במלחמה .ובמלחמה,
כמובן שיש נפגעים בנפש.
נמצא ,שמצוות הכיבוש כוללת בתוכה גם את
חובת מסירות הנפש (כך כותב המנחת חינוך,
בהערותיו לספר החינוך סוף מצוה תכ”ה).
מהיכן הננו שואבים את הנכונות למסירות
נפש על מצוות ירושת ארץ ישראל? את זאת

אנו מקבלים לא רק באמצעות הציווי של משה
רבנו ,אלא מתוך התחושה הפנימית שהיתה
לאברהם אבינו.
מסירות הנפש על מצוות לא תעשה ,כמו עבודה
זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים ,אינה דורשת
מאיתנו עשייה ,אלא שב ואל תעשה .אל תסכים
לעבוד ע”ז ,גם במחיר של מסירות נפש.
לעומת זאת ,מצוות העשה של הכיבוש ,הירושה
וההתיישבות בכל חלקי ארצנו ,תובעות מאיתנו
מסירות בקום עשה :במלחמה ,קום והסתער.
ובהתיישבות :קום ובנה ביתך ,קום וסע והתהלך
בכל כבישי ושבילי ארצנו .אל תירא מרוצחים
המנסים לפגוע בהתיישבות ,בתוך “הקו הירוק”
ומחוצה לו .הכל הוא ארץ ישראל ,ובמסירות
נפש נקנה את הארץ ,לכל מרחביה ,ובכך
נשלים את הציווי -התחושה של אברהם אבינו:
לך לך ,קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה,
כי לך אתננה!
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בין כסה לעשור תשל”ד – חלק א’

סיפורי ארץ ישראל

אבישי דגן

פתאום הבליחה בו מחשבה מהירה – יום הכיפורים מתקרב .הוא לא הבין
מאיפה צצה מחשבה זו בראשו ,אולי היה זה השקט האירופי של יום ראשון,
או אולי היה זה יהודי חובש כיפה שחורה עטור תפילין וטלית שהתפלל
בשקט באחת מהפינות של אולם הנוסעים של שדה התעופה הית’רו

ה

חייל המשוחרר הטרי ג’וש רבינוביץ’
או בשמו הישראלי שוקי ברנע היה
על המטוס בחזרה מישראל אל ארץ
הולדתו – דרום אפריקה .המטוס התחיל לנוע
על המסלול ולהגביר את התאוצה ,גו’ש תמיד
אהב את ההרגשה הזו ,כשהגלגלים ניתקים מן
הקרקע והמטוס ממריא אל על .הוא חווה את
ההרגשה הזאת רבות בחייו ,עת הסתובב ברחבי
העולם בעקבות עבודתו של אביו ,איש רכש
צבאי ,אזרח דרום אפריקה ,שעבד מטעם מדינת
ישראל ,בסודיות כמובן ,ברחבי בעולם וביצע
עסקאות נשק כאלה ואחרות למענה .ג’וש שקע
בכורסתו ועצם את עיניו ,הוא ניסה קצת לסדר
את מחשבותיו לקראת מה שצפוי לו לכשיחזור
לארץ בה נולד .הטיסה הייתה צריכה להימשך
בסה”כ כמעט  24שעות כולל חנייה של כמה שעות
בלונדון ,זמן ארוך לפניי ,חשב לעצמו .די והותר
בשביל לתכנן תוכנית לעתיד הקרוב לפחות.
מאז שזכר את עצמו ,ג’וש תמיד היה בחור מסודר
במחשבתו – כנער הוא תכנן את מחנות הקיץ של
תנועת הנוער היהודית בדרום אפריקה בכישרון
רב ,כמו גם את עלייתו לארץ בגיל  18וגיוסו
לסיירת גולני .הוא ניסה להתרכז ,אך משהו הטריד
אותו .במקום לחשוב על חבריו ומשפחתו בבית
המצפים לבואו ,או לסקור את חוויותיו מישראל
ואת השירות הצבאי המשמעותי שעשה ,משום
מה נדדו מחשבותיו אל רגע הפרידה ממפקד
הסיירת .שוב ושוב שיחזר את השיחה ביניהם,
שרק לפני כשבועיים נערכה בשטחי האימון של
הסיירת בצפון הארץ .גו’ש נכנס אל המפקד
ביוזמתו ,דקות אחדות לפני שיעלה על האוטובוס
שייקח אותו לבקו”ם כדי להשתחרר .המסיבה
לכבוד שחרורו נערכה ערב קודם לכן ומחבריו
כבר נפרד בחיבוקים עזים .המפקד לחץ את ידו
בחום וחיבקו“ .גו’ש ,אתה יודע כמה חשוב אתה
לסיירת ,אך הגיע גם זמנך לסיים את השירות”.
ג’וש הרכין את ראשו מעט ולא ענה .הוא הסתכל
במפקדו הנערץ ורק אמר בהיסוס“ .המפקד...יש
מתיחות .מדברים על מלחמה .ואני נוסע חזרה.
קשה לי לעזוב עכשיו“ .”...שטויות” .אמר המפקד,
“לא קשה ולא נעליים .תחזור הביתה ,תשמח.
המשפחה שלך מחכה לך .אני בטוח שלבחור
צעיר כמוך יש הרבה תוכניות .לך תלמד מקצוע.
אין לי ספק שאתה עוד תועיל רבות למען המדינה
היכן שלא תהיה .מי יודע אולי אתה עוד תחזור
לכאן ,המלחמות על הארץ הזאת לא נגמרות .אני
בטוח שעוד ניפגש כאן בסיירת ,במילואים באיזו

מלחמה בעוד כמה שנים”...
ג’וש פקח את עיניו .הדיילת עברה עם עגלת
ה’דיוטי פרי’ לידו והעירה אותו ממחשבותיו.
עוד שעתיים המטוס יגיע ללונדון ,חשב לעצמו,
הזדמנות לעשות טלפון להוריו .הוא נרגע מעט,
עצם שוב את עיניו ושקע בתנומה עמוקה .הפעם
הבאה בה התעורר הייתה לקול הטייס במערכת
הכריזה ,שמודיע על נחיתה קרובה בלונדון.
המטוס ירד בגובה והחל להאט לקראת נחיתה.
היה זה בוקרו של יום ראשון  ,שמונה בבוקר .הוא
הסתכל מהחלון  -גשם ניקה במשך הלילה את
העיר וזאת התנוצצה לפניו כמעשה קסם .הוא נזכר
ביוהנסבורג ,העיר בה נולד ושאליה יגיע בעוד
כ 12-שעות .הכול היה שקט ומבהיק ,כל כך שונה
משטחי האימונים המאובקים מהקיץ הישראלי
אותם זה עתה עזב“ .לאן אני שייך?” שאל עצמו.
הדלתות נפתחו והנוסעים בג’נטלמניות אנגלית
החלו לפתוח את התאים ולהוציא את חפציהם.
גו’ש תמיד אהב לקחת את הזמן .לחכות שכולם
יקומו ורק אז לארוז את חפציו אט אט .כשירד
מכבש המטוס ,הרגיש את האוויר הקריר ונשם
אותו מלוא ריאותיו .הכול היה כמו בהילוך איטי
ובשקט מופתי.
פתאום הבליחה בו מחשבה מהירה – יום הכיפורים
מתקרב .הוא לא הבין מאיפה צצה מחשבה זו
בראשו ,אולי היה זה השקט האירופי של יום
ראשון ,או אולי היה זה יהודי חובש כיפה שחורה
עטור תפילין וטלית שהתפלל בשקט באחת
מהפינות של אולם הנוסעים של שדה התעופה
הית’רו .ג’וש הלך לאיטו לכיוון מסוע המזוודות,
רוב המזוודות כבר לא היו שם ,כך שבקלות זיהה
את מזוודתו .הוא אסף אותה והחל לגלגל אותה
אחריו לכיוון תא הטלפון הקרוב .הוא הרים את
השפופרת ,הכניס מטבע מקומי וחייג הביתה,
לדרום אפריקה .פתאום ניתק ,והחל לחייג שוב –
הפעם לארץ ,למשפחה המאמצת שלו מהקיבוץ,
ושוב ניתק לעצמו“ .מה קורה לי?”  -שאל את

»»¯µÆ¶¸»ÅÇ³
½´¼¸»È´Ç¸°¸²´³¸³É¸°³²½Á
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רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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עצמו .הוא כמו נשען בכל כוחו על ידית הניתוק,
אדם נוסף נעמד מאחוריו ,מחכה שיחליט כבר מה
איתו .גו’ש ביקש סליחה ,פינה את מקומו והחל
להתרחק מהטלפון .הוא מצא לעצמו שולחן קטן
בבית הקפה והזמין לעצמו קפה וכריך .הוא היה
צריך ‘להרוג’ כמה שעות בהמתנה לטיסת ההמשך
ליוהנסבורג .ג’וש הוציא ספר באנגלית מתיקו
הקטן ,וקרא מאחור על הספר והסופר שכתב
אותו .היה זה ספר מפורסם שניתח בצורה חדה
ומדויקת את הקרבות הקשים של מלחמת העולם
השנייה ,ביניהם הקרב העקוב מדם על סטלינגרד
כמו גם הפצצות האוויר הבלתי פוסקות של
הגרמנים על לונדון ,שכמעט והחריבוה עד היסוד
 העיר היפה בה הוא נמצא עכשיו ,יושב לו בנחתושותה קפה של בוקר .כמה הפכפך יכול להיות
עולמנו .הוא חשב לעצמו.
הזמן חלף לו וג’וש נרגע קצת ,ניגש שוב אל
הטלפון הציבורי וצלצל להוריו .על הקו הייתה
אחותו הצעירה רייצ’ל“ .שלום חמודתי” ,אמר
לאחותו האהובה .רייצ’ל המופתעת ענתה
בשמחה והתרגשות“ :גו’ש .זה אתה? איפה אתה?
מתי אתה מגיע?” “אני בלונדון עכשיו” ,ענה
ג’וש“ ,עוד מעט עולה על הטיסה הביתה .אגיע
בערב .תמסרי לאבא ואימא”“ .בטח...אני כבר
מוסרת .איך אני מחכה כבר לראות אותך .יש לי
המון מה לספר לך ,על המחנה קיץ שהיה ועל...
טוב ...לא משנה עכשיו ,תגיע מהר“ .”...בסדר,
בסדר ”...הצטחק ג’וש ,רואה בעיני רוחו את
אחותו הרגשנית והפטפטנית מחזיקה בטלפון
ומדברת איתו .הקריאה הראשונה לעלות למטוס
הגיעה ,גו’ש נזכר כי טרם הניח תפילין .אומנם
הוא לא היה דתי ,אך בקהילה ביוהנסבורג היו
רבים ששמרו מסורת והקפידו לפחות על חלק
מהמצוות .כך גם הוא .לא עבר יום מאז היה בן
 13בו לא הניח תפילין ,אפילו למארבים בבקעה
לקח איתו את התפילין ,שאם יזדמן לו לכרוע ברך
ולהניח תפילין מאחורי איזה שיח יעשה זאת .הוא
הניח תפילין ,קרא קריאת שמע והספיק לחטוף
תפילת שמונה עשרה ,עת הגיעה הקריאה השנייה.
חיש מהר קיפל את התפילין והצטרף לנוסעים
האחרונים שעברו מבעד לדלת הזכוכית שהובילה
אל מפלצת הברזל של “בריטיש אירוויז” שעמדה
שם מחממת את מנועיה העצומים ומחרישה את
אוזניו .הוא עלה בכבש המטוס ,מביט מעבר
לאופק ,מדמיין משום מקום את רחובות תל אביב
בשקט של יום הכיפורים.
המשך יבוא...

דרושים שליחים

להפצת העיתון בימי שישי בבוקר
 #טבריה  #אילת  #רחובות  #הוד השרון
 #תל אביב  #בני ברק  #רמת גן  #חולון

מיילb0528908518@gmail.com :
 #עדיפות לתושבי המקום  +רכב  #חלוקה בסופי שבוע בלבד

ěđĥČĤ ĤđģĚ

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות:
ארנה קובוס באדיבות ארכיון עפרה ,מרים צחי – מקור ראשון ,גרשון אלינסון ,אלעד
בע"מ
פסח ,הלל מאיר  -סוכנות תצפית Talsardar ,הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מראה אחורית

 יציע לועדת המינויים של דיינים, הרב טולידנו,"שר הדתות
 שהוא הסמכות,למנות דיין ספרדי נוסף לבית הדין הרבני הגדול
 בכדי להשוות את מספר הדיינים,השיפוטית הרבנית העליונה
 כיום מכהנים בבית.הספרדיים למספר הדיינים האשכנזים שבו
 מהם,הדין הרבני הגדול היושב ב"היכל שלמה" שבעה דיינים
 הרב טולידנו מבקש אפוא למען האיזון למנות.ארבעה אשכנזים
,35 דיין ספרדי רביעי ומציע לתפקיד זה את הרב עובדיה יוסף בן
."דיין בבית הדין הרבני המחוזי בירושלים
)... כך הכל התחיל.19.1.1959 ,(מעריב

!ĘČĤĥĕ ġĤČ ęĞ ęĕĤčēĦĚđ ĞčĤČ ĦĕĤģĘđ ěđĤčēĘ ęĕĘđĞ
:ēđĤĕČĐ ĕĤďĝĐĘ čĘ đĚĕĥ
25-26.10.13 ďÃĞĥĦ ěđđĥē čÂė-ČÃė
!ěĕĚĒĐĘ đĚĕďģĐ - ęĕĤĎđčĚĘđ ĦđēĠĥĚĘ ęĕĜđĤēČ ēđĤĕČ ĕĤďē đĤĦđĜ
:(Đčđē ĐĚĥĤĐĐ ,ęđĘĥĦč) ĕĤđčĕĢĐ ēđĤĕČĘ ęĕĜĚĒđĚ ĐĘĞĚđ 20 ĘĕĎĚ ęĕēĤđČ
.ĘėđČĐ ĕĤďēč ĦđČĘĚ ĦđēđĤČ ,ĤĠĝĐ ĕĦčč ĐĜĕĘ
ěđĤčēč ęĕĜđĕĜēčđ ęĕĜĎč ęĕĞđĜđĤģ ęģĚĘđ ęĕĘĐđČ ęĕģĐĘ ěĦĕĜ
.(ęĥĤĕĐĘ ĖĤđĢ ěĕČ)
ęĕČĤēČ đČ ęĕĤđĚ ĕđđĕĘč ďčĘč ĦđĜĎĤđČĚ ĦđĢđčģč ĤĞđĜÀĕĜč
.ēđĤĕČĐ ĐĔĚĘ ĦđĜĠĘ ęĕĜĚĒđĚ
(16:00 ďĞ 09:30 ĐĞĥĚ) ďÃĞĥĦ ěđĥē ÄĔ ěđĥČĤ ęđĕĚ ĘēĐ ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

3 ĐēđĘĥ 02-9965333 ēđĤĕČĐ ĐĔĚ
ďĕĠģĐĘđ ĤđĚĥĘ ĥģčĦĚ ĤđčĕĢĐ
!ěČđĘĚč ĦđĞĕĜĢĐđ ĦčĥĐ Ħĥđďģ ĘĞ
ĘđĘĕē ĞđĜĚĘ ĕďė ,ĤčĞĐ ěđĕĝĜ ĤđČĘ
ęĕĥģčĚđ ęĕĢĕĘĚĚ đĜČ ,Ħčĥ
ěđĤčēĘ ĞĕĎĐĘđ ęĕďģĐĘ ĤđčĕĢĐĚ
!ęĕČčĐ ęĕėđĤč .ĤģđčĐ ĦđĞĥč Ĥčė

ÅĘĔč Đčđē ĐĚĥĤĐ ęđĘĥĦč ĦđĞĝĐ
,ĐĚđČĐ ĕĜĕĜč ,ęĕĘĥđĤĕĚ 02-9965333
ęđĕč ďĎČ 160 đģ ¤ 13:30-12:30 ĦđĞĥĐ ěĕč
03-6948888 ďĎČ ěĕĞĕďđĚ ¤ ĥÃĢđĚčđ ĕĥĕĥ

ěđēĔĕčĐ Ħđēđė ĕÃĞ ĞčĤČ ĦĕĤģĘđ ěđĤčēĘ ęĕėĤďĐ Ęėč ęĕďēđĕĚ ěđēĔĕč ĕĤďĝĐ
ĐĘđė ĐēđĦĠ ĐĕĐĦ ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚ ĐĤĥ ĕĕē Ħčĥč
ģēĢĕ ęĘđČ ĘĘđė ęĕďđĐĕ ĦĘĕĠĦĘ
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ĦĕĦď ĐĢĞđĚ
ĞčĤČ ĦĕĤģ
ěđĤčē

Ħčĥ čĤĞ
.ěĕĕĞĚč ĐĘĕčĔđ ÂęĐĤčČ ěĕĕĞĚÂĘ Ĥđĕĝ Ħčĥ ĕĜĠĘ - ęĕĤčĎĘ
.ĖčĕĘĤģ ēĝđĜč Ħčĥ ĦĘčģ | ĤĘĐ čď ěĒēĐ ęĞ ĐĘĕĠĦ

Ħčĥ ĘĕĘ
:ĤđčĕĢ ĕĥĕČđ ĦđčĥĕĕĦĐ ĕĥČĤ ,ęÂĕėē ,ęĕĜčĤ ęĞ ęĕĕĒėĤĚ Ħčĥ ĕĎĜđĞ
ěđĤčē ĦĥĤďĚ | ěđĤčē ĕčĥ Ħčĕĥĕč | ĤĕĜ Ħčĕĥĕč | ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚč
.ęĞĠ Ęĥ ĕďđĐĕĐ čđĥĕĕĐ ĦđčģĞč - ěđĤčēč ĕĘĕĘ Ĥđĕĝ
.ęĕģĦĤĚ ęĕĢĤĚđ ęĕĕē ĕĤđĠĕĝ ęĞ ĤĞđĜĘ ĕĒėĤĚ "ĥĕĔ"
Ħčĥ ęđĕ
.ęĕĤĎđčĚĘđ ĤĞđĜĘ ,ęĕĜčĤĐđ ęĕĢĤĚĐ čĔĕĚ ęĞ ęĕĤđĞĕĥđ Ħđēĕĥ
Ħđďđĝ | ĦđčČĐ ĦđčģĞč Ĥđĕĝ | ěđĤčē ĦđčČĐ ĤĕĞč ęĕĤđĕĝ
| ęĐĤčČ ěĕĕĞĚĘđ ęĕģĜĞĐ ĦđĚđēĘ Ĥđĕĝ | ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚ
| čĤģĐ ĤđĒēĥđ ĐĤđčĎĐ ĦĔĚĝĘ Ĥđĕĝ ,ěđĤčē ĕĜčĤ ĦđčģĞč Ĥđĕĝ
ĐĘĠėĚĐ Ħĕčđ ęđĘĥĐ ĦĕčĘ ęĕĤđĕĝ
.ĦđĝĜėĦĐĐ ĦđďđģĜč ęĕČčĘ ģĘđēĦ ĦĔĤđĠĚ ĐĕĜėđĦ

w w w . h e b r o n . c o m
ĐĘĠėĚĐ ĦĤĞĚ ĦĘĐĜĚ | ěđĤčēč ĕďđĐĕĐ čđĥĕĕĐ | Hebron Fund

ģĜĞ ĐĚĤĦĐ ĞĢčĚ

ěđĤčē č ĕďđĐ ĕĐ čđĥĕ ĕĐ ģđĒĕē
ěĞĚĘ
ĕČĤĥ Č ĝĕĔĤ ėč ęđĤĦ
7524819 ěÀē ĤČđďĐ ģĜččĘ ĦđĤĥ ĠČ
ĐďģĠĐč đČ
1-800-400-456 :ĦđĚđĤĦđ
ęĕĔĤĠĘ

!ęĕĠĦđĥ đĕĐđ đĚĤĦ

ěđĤčē ęĕēĤđČ ĦĝĜėĐ | ěđĤčē ĦĥĤďĚ | ěđĤčē ĦĕĘĠĕĢĕĜđĚ ĐďĞđ | ěđĤčē - ĞčĤČ ĦĕĤģ ĦĕĦďĐ ĐĢĞđĚĐ

ילדים שלנו
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זהה את

המקום

עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

עד מקום שכם מאות משפחות
צפויות לעשות את השבת הנוכחית,
פרשת לך לך ,בשומרון לרגל “שבת
אלון מורה” שכבר הפכה למסורת.
“אנחנו חוגגים את השבת הזאת,
לא רק בגלל ששם הישוב מוזכר
בפרשה ,אלא בגלל ההבטחה על
הארץ שנתנה דווקא כאן” מסביר
בני קצובר יו”ר וועד מתיישבי שומרון
ותושב היישוב ,ומוסיף כי “אבותינו קנו
חלקת קבר בחברון ,ואת חלקת יוסף
בשכם ואת ירושלים ,כי הם ידעו היטב
שמי שמחזיק בירושלים ,חברון ושכם
מחזיק בארץ ישראל כולה”.
עובדות בשטח בטקס קביעת מזוזה
במחנה הצבאי הנטוש ״שדמה״
שהתקיים השבוע בנוכחות מאות
מתומכים ופעילים השתתפו ראש
מוא”ז גוש עציון דוידי פרל ,סגנו משה
סוויל ,סגן השר אלי בן דהן  , 1ח”כ
שולי מועלם ,כלת פרס ישראל גאולה
כהן ,יו”ר מנהלת הר חומה הרצל
יחזקאל ומנהיגות המאבק לשמירה

על שדמה בידיים יהודיות – יהודית
קצובר ונדיה מטר.
לבנות ולהיבנות אלפי בני אדם
השתתפו בעצרת מחאה בבניני
האומה וקראו לממשלה להדוף את
לחצי העולם ולהקים יישובים חדשים.
השתתפו :הרב דב ליאור ,הרב חיים
דרוקמן ,הרב משה לוינגר ,הרב שמואל
אליהו ,שר הכלכלה נפתלי בנט ,סגן
שר הדתות אלי בן דהן ,סגן שר החוץ
זאב אלקין יו”ר הקואלציה יריב לוין,
סגנית שר התחבורה ציפי חוטובלי,
ח”כ איילת שקד ,ח”כ אורית סטרוק,
ראש מועצת השומרון גרשון מסיקה
 , 2ראש מועצת גוש עציון דוידי פרל,
ומארגנת האירוע דניאלה וייס.
מה נחמד הוא ביישוב יקיר שבשומרון
נחנכו השבוע גני הילדים החדשים
שבנייתם הסתיימה עם פתיחת
שנה”ל.
באירוע נכחו :רב היישוב הרב אהרון כהן,
ח”כ ניסן סלומינסקי ,מ”מ מוא”ז שומרון
יוסי דגן ,מנהלת אגף החינוך במועצה
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שולמית בוחניק ,יו”ר מזכירות היישוב
עו”ד אשר אילוביץ ,ותושבים רבים.
רווח והצלה שר הרווחה מאיר כהן
ביקר בשבוע שעבר במועצה האזורית
מטה בנימין ,כאורחו של ראש המועצה
ויו”ר מועצת יש”ע אבי רואה  . 3השר
נפגש עם בני הנוער מועדונית “בית
חם” ואנשי עמותת ”לב בנימין”
בעופרה הדואגת לילדים עם צרכים
מיוחדים והתרגש מעוצמת העשייה.
כמו כן סייר בשילה הקדומה ובמרכז
המבקרים .בסיום הסיור אמר השר
שענייני רווחה הם מעל הכל ושאסור
לערבב פוליטיקה עם הצורך העצום
שקיים בשטח.
מן המיצד המועצה האזורית גוש עציון
ערכה בשבוע שעבר אירוע שיווק גדול
בישוב מיצד ,ישוב חרדי באופיו ,אשר
שוכן במזרחו של גוש עציון ומשקיף
על ים המלח .הישוב מיצד מונה כיום
 55משפחות חרדיות  4ובקרוב
תחל בישוב בנייתם של בתים צמודי
קרקע .בשלב ראשון ,שאמור להתחיל

בשבועות הקרובים ייבנו  60יח”ד,
כאשר הפרויקט הסופי כולו יכלול 300
יח”ד .לביקוש הגדול תרמו ברכתו של
הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן והקמת
ישיבה חדשה בראשות הרב יצחק
לפוליאנסקי במקום.
נפש אומן השבוע נפתחה התערוכה
“הנצו הרימונים” של הצייר דוד פיש
מהישוב פדואל בשומרון .בין השאר
מוצגות בתערוכה תמונות מרהיבות
של נופי השומרון ,מיצהר ועלי זהב
 5ועד שדה פרגים .דוד פיש ,בכלל
פיזיקאי ומהנדס אלקטרואופטיקה
שלח ידו בציור מאז היותו ילד ,ובשנים
האחרונות הרגיש שהוא רוצה לחשוף
את היצירות שלו לציבור הרחב .גרשון
מסיקה ,ראש מוא”ז שומרון“ :האמנות
היא חלק בלתי נפרד מהתחדשותו
של עם בארצו” .התערוכה מציגה
בהיכל התרבות במודיעין ותינעל
ב .31.10.13 -ניתן לבקר בתערוכה
בימים א-ה בין השעות  9-20ובימי ו בין
השעות .9-13
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