עפרה זוכרת

חברים ,משפחה ואישי ציבור התכנסו השבוע בעפרה לאזכרה במלאת שנה
לפטירתו של אורי אליצור ז"ל (עמ' אחורי)
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“המתוקים של עינב”

כשהם בעיצומה של המלחמה ,חיילי
צה”ל רגילים לקבל חיבוק גדול מעם
ישראל .עוטפים אותם בצ’ופרים,
מארגנים להם ‘על האש’ בשטחי הכינוס,
חברות מסחריות מציפות אותם במתנות,
אנשים טובים מציפים את בתי החולים
ומרעיפים אהבה על הפצועים .המונים
משתתפים בהלוויות של חיילים ,גם
כאלו שמעולם לא הכירו .אבל עם שוך
המלחמה ,כשהתותחים כבר לא רועמים,
שם מתחיל מבחן אחר לגמרי ואמיתי
לא פחות .כשארגוני שמאל קיצוני ,בשם
המוסר והצדק ,מכפישים את פניהם של
הלוחמים שלנו ומטילים ספק במוסר
הלחימה שלהם בכל רחבי העולם – שם
הם זקוקים לנו אולי יותר מכל .השבוע
בישעמדה  -על הצורך לשבור שתיקה
באמת ולהגן על חיילי צה”ל בקול גדול.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:49
תל אביב 19:10
19:02
חיפה

כניסה
יציאה
19:04
 20:10חברון
19:08
 20:13שכם
 20:14באר שבע 19:00

יציאה
20:07
20:11
20:11

אז ,כשקראו לי צהייינש

ברשת
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על התקופה  -יום ירושלים
“עיר שחוברה לה יחדיו”

ב

קרית הממשלה בירושלים ,עיר
בירתנו הנצחית ,שוכנים שלושת
המוסדות המבטאים את הדמוקרטיה
הישראלית .הממשלה ,הכנסת ובית משפט
העליון .שלושת המוסדות הללו נמצאים
בסמיכות על מנת לחברם למשולש אחד
המנהיג את המדינה באיזונים הנכונים.
למרבה הצער והאירוניה ,מול בית המשפט
נחנך לאחרונה בצורה בולטת ה”סינמה סיטי”
וכשמו כן הוא ,ולא עוד אלא שגשר מחבר
ביניהם...
אנו מתפללים כל יום “השיבה שופטינו
כראשונה ...ומלוך עלינו אתה ה’ לבדך.”...
בית המשפט העליון האמיתי הם סנהדרין
הגדולה היושבים בלשכת הגזית .הברייתא

החלו העבודות בשטח

הרב דני איזק
ראש ישיבת בית אורות ירושלים

במס’ סנהדרין מתארת את הפרוצדורה
המשפטית“ :תניא אמר ר’ יוסי מתחילה לא
היו מרבין מחלוקת אלא בית דין של שבעים
ואחד יושבים בלשכת הגזית ושני בתי דין של
עשרים ושלושה ,אחד יושב על פתח הר-הבית
ואחד יושב על פתח העזרה ושאר בתי דינין
של עשרים ושלשה יושבין בכל עיירות ישראל
הוצרך הדבר לשאול שואלין מבית דין שבעירן
אם שמעו אמרו להן ואם לאו באין לזה שסמוך
לעירן .אם שמעו אמרו להם ואם לאו באין לזה
שעל פתח הר הבית .אם שמעו אמרו להם ואם
לאו באין לזה שעל פתח העזרה ואומר כך
דרשתי וכך דרשו חבירי כך למדתי וכך למדו
חבירי אם שמעו אמרו להם ואם לאו אלו ואלו
באין ללשכת הגזית ששם יושבין מתמיד של
המשך בעמוד 3

הזדמנות נדירה לגור בישוב
הקהילתי המבוקש אלקנה
ימים אחרונים להרשמה

מה
קורה

ביקור של בוקר

 4חדרים

מחיר חדרים
אומדןל5-
עם הכנה

₪ 990,000

לפרטים נוספים
ולהרשמה חייגו058-7001009 :
www.shoam.co.il
יש”ע שלנו 1

המערכת

שוברים את השקר

ישעמדה
עובדה ידועה היא שחיילים וכמובן קצינים בכל
הדרגות צריכים אישור של דובר צה”ל כדי
להתראיין ולהגיב בתקשורת .אישורים כאלה
ניתנים במשורה ,מה שמשאיר את השדה
הציבורי-תקשורתי מלא בטענות נגד ‘מוסר
הלחימה’ של צה”ל .טענות שאינן זוכות להדיפה
הראויה להן .כבר שנים שארגוני שמאל קיצוני
פועלים בתחום ,אך בשבועיים האחרונים
נרשמה עליית מדרגה :ארגון ‘שוברים שתיקה’
יצא בקמפיין גדול ועתיר-תקציב במסגרתו
הוא מפיץ את הסיפורים שהגיעו אליו לא רק
בישראל ,אלא ברחבי העולם כולו.
"ככה נלחמנו בעזה  - "2014זהו שמה של חוברת
שהשיקו אנשי 'שוברים שתיקה' .החוברת,
שחלקה הודפס בפונט לבן על נייר שחור בעיצוב
שמזכיר חומרים מימים אחרים לגמרי ,מבוססת
על עדויות אנונימיות של לוחמים שנטלו חלק
במבצע 'צוק איתן'" .מהעדויות עולה תמונה
קשה של מדיניות ירי חסרת הבחנה שהובילה
לפגיעה ולהרג של מאות אזרחים חפים מפשע",
נכתב באתר האינטרנט של הארגון.
בראיון למקור ראשון ,טענו ראשי הארגון כי הם

אינם עוסקים דווקא בנושא החוקי ,או בהשוואה
לצבאות אחרים ,משום שלדבריהם ,מצה”ל הם
דורשים את אמת המוסר הגבוהה ביותר .ראשי
הארגון גם מציגים רזומה של שירות משמעותי
בצה”ל וטוענים כי כל מטרתם היא להביא לשינוי
פנימי בצבא.
אך טענות אלו דינן להידחות .שהרי מה לתיקון
פנימי עם המאמצים הרבים שמשקיעים אנשי
הארגון בהבאת מסקנות הדו”ח שלהם לכל אוזן
גם ברחבי העולם? עשרות אירועים מתוקשרים
בחו”ל ,הרצאות בקמפוסים ברחבי ארה”ב,
תרגום הדו”חות לשפות שונות ברחבי אירופה,
השתתפות בכנסים ל”זכויות אדם” של ערביי
יהודה ושומרון ועוד ועוד .כל אלו אין להם דבר
עם תיקון .אלו פעולות של הרס וחתירה תחת
מוסריותה וערכיותה של המדינה שלנו.
תנועת ישראל שלי ותנועות נוספות ,יוזמות בימים
האחרונים מאבקי נגד ברשתות החברתיות.
מעין תשובת משקל להכפשות .בשבועיים
האחרונים מתפרסמות כנגד ‘שוברים שתיקה’
עדויות מרגשות של לוחמים ובני משפחותיהם
על רגישותם של החיילים ,על הסכנות שעמדו

עינב בר-און,

פתוח

עסק שלנו

הבעלים של “המתוקים של עינב” באלון מורה
052-3003949

איך מחליטים להקים עסק?
“אני בת  ,37נשואה ואם לתשעה ילדים .לאחר
שנישאתי ונולדו הילדים ביליתי במטבח שעות
רבות וגיליתי שאני אוהבת לבשל ולאפות יותר
מאשר המקצוע בו עסקתי (הוראה) .היה לי
חלום :קייטרינג חלבי איכותי לאירועים עם
מנות אחרונות שוות במיוחד .התחלתי להגשים
אותו כשהשתתפתי בקורס קונדיטוריה מקצועי
ולמדתי את רזי המקצוע .כשסיימתי ללמוד
– השכנים הזמינו עוגות לימי הולדת והעסק
התחיל לרוץ ...היום אני מוכרת עוגות לאירועים
שונים ,מעבירה סדנאות שוקולד וקונדיטוריה
ועושה קייטרינג חלבי לאירועים”.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
“ראשית ,מדובר בקונדיטורית בוטיק המייצרת
בעבודת יד את כל המוצרים .כל המוצרים שלנו
נאפים בקפידה ובאהבה .החומרים האיכותיים,
הטעם הטוב וחדוות היצירה שמשולבים בהכנת
המנות  -הם הרכיבים שאנו מכניסים לעוגות
ולמאפים שלנו .שנית ,הכשרות מהודרת והרבה
אנשים מחפשים את זה .וגם ,אנחנו עושים
קייטרינג ומשלוחים לכיוון ירושלים או השפלה,
גם לקבוצות קטנות”.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
“הדבר שרץ במקומות רבים הוא סדנת השוקולד
 2יש”ע שלנו

בהן ,ועל מראות תמימים של זקנים וילדים
שניסו לנצל את הרגישות המוסרית של החיילים
על מנת להרוג אותם .חשוב להגביר קול ,על
כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת החובה ,ברמה
האישית ,לעשות כל מה שביכולתנו על מנת
לגבות את חיילי צה”ל ציבורית ,לחזק אותם
ולברך אותם על תרומתם להגנת המדינה.
אך המלאכה לא מוטלת על הציבור לבדו .גם
ברמה הדיפלומטית-מדינית ,על הנהגת ישראל
להשיב מלחמה נמרצת ונחרצת לדה לגיטמציה
נגד חיילי צה”ל .אם בחקיקה שתגביל את
פעילותם האנטי-ישראלית של ארגוני שמאל
קיצוני מתוך שטח מדינת ישראל ,אם במתן במה
נרחבת והצפת האמת בכל הכלים האפשריים,
ואם בחיזוק חיילי צה”ל באמצעים עקיפים
כמו משכורות ותנאי שירות טובים יותר .חיילי
צה”ל שותקים כי אין להם אפשרות אחרת ,הם
עסוקים בהגנה עלינו .החובה שלנו היא לשבור
את השתיקה למענם ,ולהגן עליהם בחזרה .לא
רק בזמן הלחימה ,אלא גם ובעיקר בימי שגרה.

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

החווייתית שאני מעבירה שאנשים מזמינים לכל
מיני אירועים ,בת מצווה ,מפגש משפחתי ,יום
הולדת לסבא או לסבתא ,צוותי עובדים ,חדרי
מורים וכדומה”.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
“האמת היא שכל אחד .מאד חשוב לי שיגיעו
וייהנו ממה שיש לי להציע .כל קבוצה שמגיעה
לאלון מורה לטיול בהר כביר או בגבעות –
יכולה להתפנק אצלנו בארוחה חלבית טובה או

"גיליתי שאני אוהבת לבשל ולאפות
יותר מאשר המקצוע בו עסקתי
בקפה ועוגה ,עוגיות ,פחזניות ,מאפים או כל מה
שמדמיינים”...
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
“מט”י ש”י סייעו לי בצמתים רבים במהלך
השנים .השתתפתי בקורס יזמות עסקית שאני
ממליצה עליו לכל אדם שיש לו רעיון לעסק
עצמאי ובקורסים שונים נוספים”.

אירוע
ישראלי
זהו את האירוע שבתמונה
בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל ,ונבקש לזהות את
האירוע ומתי התרחש .את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662
או למייל.Hasbarayesha@gmail.com :
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים .בהצלחה רבה!
פתרון החידה מהמדור האחרון :אזרחים ישראלים וערבים על גשר אלנבי
הפגוע לאחר מלחמת ששת הימים.1967 ,
הזוכה :ניר ליברמן מאריאל .הפרס נשלח בדואר.

בתי
אמנה

מושב
חיים את החלום
בואו לבקר ,תרצו להשאר,
זה קורה לכולם!
www.gkehila.co.il / maon

נותרו
 4בתים
אחרונים!

מחיר777,000 :
היישוב
דתי קהילתי
הקהילה
 70משפחות

הבית
חד-משפחתי
 4חדרים  118מ”ר

₪

המיקום
 30דקות מבאר-שבע
 40דקות מירושלים

חפשו אותנו ב-

1-800-260-240

מרכז
מידע
 w w w . a m a n a . c o . i lאמנה

משווקת :אפרת 058-4317210
*צמוד למדד תשומות הבניה 12/14
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ברשת

מירי מעוז-עובדיה

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

אז ,כשקראו לי

צהייינש
"לכל איש יש שם ,שנתן לו אלוהים ,ונתנו לו אביו
ואימו לכל איש יש שם ,שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו"...
לי יש שם שנתנו לי חניכיי מהשירות הלאומי:
צהיינש .שמיניסט מצחיק בשם אבי טללה ,החליט
שהמראה הצהוב והחיוכים שלי מזכירים לו שמש,
שזה צהיי באמהרית.
וכיוון שהוא היה אתיופי די צבר ,כבר הרבה שנים
בארץ ,השם שלו אברה הפך לאבי וגם השם שלי
צהיינש  -חזר למקור בעברית ,שמש .הרבה חניכים
אחרים שלי אז ,במקווה ישראל ,היו בעלי שני שמות.
השם שנתנו להם הוריהם ,והשם שהדביקה להם
הגננת ,כי זה דמה בצליל לשם המקורי ,ובעיקר כדי
להקל עליה ועל הילדים האחרים .שני שמות שהם
ביטוי לשתי זהויות שמנסים להתמזג.
זאת היתה שנה ממש מיוחדת ,השנה ההיא
במקווה ישראל .מקווה ישראל הוא בית ספר חקלאי
שמשמש מזה שנים רבות כר קליטה לאוכלוסיות
של עולים .עליית הנוער המשמעותית הראשונה
היתה לפני למעלה מיובל ,של ילדי אירופה ,והיום
עליית הנוער ששולטת שם היא של ילדי עולים
מאתיופיה ומברית המועצות.
זו היתה ההיכרות העמוקה והמשמעותית שלי עם
העדה האתיופית .נערים ונערות עדיני נפש אבל גם
תוססים ברמות אחרות .גם בתוכם היתה חלוקה
פנימית ברורה למדי בין ה"עולות" ו"הוותיקות",
העולות שדבקו בשמותיהן המקוריים ,שהיו בארץ
מעט שנים ,העדיפו לדבר אמהרית בינן לבין עצמן,
לשמוע מוזיקה אמהרית בקולי קולות ,לעשות צמות
זו לזו עד שעות הלילה הקטנות ,שזורות בתוספות
שיער סגולות ,אדומות וחומות" .הן עולות ,אנחנו
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לא" ,הודיעו לי הוותיקות ,בנות שהגיעו לארץ בגילאי
הגן ,שהעדיפו לשמוע מוזיקת פופ כמו כל חבריהם
הישראלים ,עם נטייה קלה לראפרים וזמרות כמו
ביונסה.
את הלקח על האינטגרציה שכפינו עליהם למדנו
כשניסינו בכוח לערבב בין החדרים בפנימייה,
להכריח אותן להתערבב עם אחרות ,לעזור
להשתלב ,להיות חלק .תלינו על הקיר את הרשימות
החדשות ,הודענו להן שעד הערב כל אחת מ32-
החניכות שלנו מחויבת לארוז את חפציה ולהתמקם
מחדש ,וברחנו לקניון עד יעבור זעם .כשחזרנו
בעשר בלילה ,שעת כיבוי האורות בפנימייה ,גילינו
מרד עקשני ,ולקח עוד ימים רבים עד שהשקט חזר
לשרור במעונות.
השנה הזו הביאה אל תוך חיי הרבה מאוד מושגים
וחוויות משמעותיות .ההיכרות עם ההורים העדינים,
ביקורי הבית שכללו טעימות של אינג'רה ודאבו
(=לחם) ,החשיפה הראשונה שלי למשפחות מעוטות
יכולת עם בית דל מרוהט בפשטות ,והכנסת אורחים
מדהימה ומכובדת .ההיכרות עם ההורים שהדבר
הכי חשוב להם בעולם היה שהילד ייצא עת תעודת
בגרות ,ירכוש מקצוע ,ישתלב כראוי ,גם כשהם
עצמם לא למדו בבית ספר מעולם .התמודדות עם
שתיית אלכוהול ועישון מאסיבי של סיגריות מגיל
צעיר היתה חדשה לבת יישוב כמוני ,שלא הכירה
את הדברים האלה .נערות בנות  16שהרבה פעמים
היוו חוליה מקשרת בין ההורים לבין החיים בישראל,
והיו הולכות איתם לקופת חולים ולבנק ולביטוח
לאומי ונלחמות את המלחמות בשביל ההורים
שלהן  -בעברית.

אני עוקבת אחרי החדשות על ההפגנות של יוצאי
אתיופיה ,והלב שלי איתם .גם הגוף שלי היה צריך
להיות שם ,אני מודה ,ואיכשהו בטעות זה לא
קרה .אני רואה חדשות מידי ערב וממש כועסת
על התקשורת שמלבה את האש והופכת את
השולי לעיקר  -האלימות ,הגזענות של השוטרים,
המחאה החברתית החדשה .העיקר צריך להיות
בדק בית שלנו כחברה ,ולבחון איך אפשר להוריד
את החומות ,כדי שהם יהיו חלק מאיתנו ואנחנו חלק
מהם.
אנחנו ,החברה הישראלית ,מפסידים אותם.
מפסידים את האנשים האלה שעשו הכל כדי להגיע
לארץ ,ובוכים מהתרגשות ביום הסיגד כשהם עולים
לירושלים וכל כך אוהבים את ישראל ,אבל נפגעים
ממנה שוב ושוב .מפסידים את בני הנוער שכל
חלומם לעטות מדים ירוקים וכחולים ולשרת בצבא,
אבל מאבדים אותם כשהמסגרת לא מבינה שיש
להם בעיות ת"ש ושיש מתוכם מפרנסים יחידים
של משפחה שלמה; מפסידים אותם כשבמשטרה
מדביקים להם תווית של אוכלוסיה בעייתית.
מפסידים אותם שוב ושוב באוניברסיטאות,
במקומות העבודה ,במגזר הציבורי ,מסיבות שאני
לא יודעת לציין ולתת להן שם ברור ,אבל העובדה
היא עובדה.
אני גאה בהם ,בחניכים שלי מלפני עשור ,היום
הם כבר אנשים בוגרים .הם פעילים חברתיים
ומתעקשים על מה שחשוב להם ,ויוצאים להפגין
ורוצים לקחת אחריות על העתיד שלהם ,של העדה
ושל הדור הבא.
עשר שנים חלפו מאז ,בעידן שלפני הסמארטפונים
היה קשה לשמור על קשר כשהפלאפונים
מתחלפים כמו גרביים .היום אני רואה אותם קצת
בפייסבוק ורוצה בעיקר להשתמש בפוסט הזה כדי
לומר לכם כמה אני גאה בכם ,ומרגישה שהמאבק
שלכם הוא המאבק של כולנו ,והלוואי ונצליח ביחד
להביא את השינוי שכל כך מגיע לכם ולכולנו
כחברה ישראלית אחת.

“עיר שחוברה לה יחדיו”

המשך דבר תורה מעמוד השער

שחר עד תמיד של בין הערבים”.
מעיון בפסוקים ומדברי חז”ל למדנו שיש השפעה וחשיבות למקום מושבם של הסנהדרין הגדולה .בפס’ נאמר “וְ ַק ְמ ָּת וְ ָעלִ ָית ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר ה’
ֹלהיָך ּבֹו” .ובהמשך “וְ ָע ִׂש ָית ַעל ִּפי ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר יַ ּגִ ידּו לְ ָך ִמן ַה ָּמקֹום ַההּוא ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר ה’” .חז”ל דורשים “וקמת ועלית אל המקום -מלמד שהמקום הוא
ֱא ֶ
גורם”.
הגמ’ במס’ יומא מלמדת שלשכת הגזית שבמקדש היתה בנויה חציה בקודש וחציה בחול ,והיתה פתוחה לכאן ולכאן .המקדש כולו הוא קודש ,ואנו
חייבים להתחבר אל הקודש המקורי ולבטאו בחיינו גם בחיי החול .הסנהדרין מחברים בין הקודש לחול ,הם המעבירים את תוכן הקודש אל חיינו
המעשיים .פסיקת ההלכה אינה טכנית-מעשית אלא חיבור אל הנשמה הפנימית של התורה .כשאנו חיים על פי ההלכה אין כאן ציות טכני בלבד ,אלא
חיים אמיתיים בדבקות בקב”ה“ .ואתם הדבקים בה’ אלוקיכם חיים כולכם היום”.
רּוׁש ִַלים ַה ְּבנּויָ ה ּכְ ִעיר ֶׁש ֻח ְּב ָרהּ-לָ ּה יַ ְח ָּדֽו” ,ירושלים במהותה מחברת ומאחדת את כל הכוחות בהרמוניה אמיתית .מתוך כך אפשר להקריב קרבנות
“יְ ָ
ארציים ולהתקרב אל ה’ .הקרבן חושף את הצד הפנימי האלוקי של ההויה העולמית ,וע”י כך כל המציאות מתעלה ומתקדשת.
ע”פ דברינו ,מובנים דברי חז”ל שהסנהדרין היו יושבים בלשכת הגזית מזמן הקרבן תמיד של שחר ועד זמן תמיד של בין הערביים .העברת הקדושה אל
חיי המעשה ההלכתיים שפועלים הסנהדרין ,יונקת את כוחה מעבודת הקרבנות .זאת ירושלים אליה אנו כמהים ואליה אנו מצפים ,אך כדי שאורה של
ירושלים יתגלה בשלמותו צריכים אנו להכין את הכלים ולהרחיב אותם.
לצערנו ציבור קטן מדי חוגג את יום ירושלים משום שכל הקדוש מחברו חרב מחברו .דוקא משום כך אנו צריכים לחגוג ברוב עם את יום חגה של
ירושלים .נזכה כולנו לראות את האור החדש שיאיר ה’ על ציון.

לקראת חג מתן תורה
חומש הראי“ה
ספר במדבר
להנות מתורת הכהנים הראי"ה והרצי"ה זצ"ל
פיסקאות ובאורים מכתביהם לפי סדר פסוקי החומש
בעריכת הרב יאיר רמר והרב חגי לונדין

חדש!

מפעל משותף לישיבת
אור וישועה וספריית בית אל

מבצע
מדרש הבית

אגדה ופרשה
מהדורת כיס

חדש!

נעם פרל
מקרא ,מדרש וחיים שילוב
מפסוקי פרשת השבוע וקטעי
אגדה רלוונטיים .הסוללים את
הדרך לתובנות במשמעות
החיים שלנו.

₪ 29

שמואל שנהב
חוויה רגשית סביב שולחן
השבת באמצעות מדרשי
אגדה ושאלות הכוונה
המנותבים לעיון ותקשורת
משפחתית בפרשיות השבוע.

₪ 49

₪ 79

 4חומשים ₪ 195
חומש בודד ₪ 59
מעט מן האור

חנן פורת ז”ל
סדרת המופת של חנן פורת ז“ל.
פרשנות ארץ ישראלית מקורית
ושורשית ,בשילוב תמונות ומדרשי
שיר  -מתוך חיבור התורה אל החיים.

במבצע ₪ 299
*המחירים אינם כוללים דמי משלוח

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

שיחת חינם1-801-700-201 :
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783
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אהבתי

139,000

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  11למאי

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 1.886אנשי 
Hadas Cohen Hagag
מה שבאמת חשוב זה לספר את הסיפור בכל
המחוזות בהם ״שוברים שתיקה״ מספרים את
דברי הבלע שלהם
אהרון סיילס
גאה בך אלעזר ובכל שאר החיילים שעושים
ימים כלילות לביטחון המדינה ,כן גם לשפויים
מותר לשבור שתיקה ,למען ידעו
Ohad Cohen
השב״כ צריך לעצור את ראשי ופעילי ארגון
״שוברים שתיקה״ ולחקור אותם .בתום החקירה
הגשת כתב אישום נגדם בגין בגידה ,חתרנות,
סיוע לאויב בשעת מלחמה.

אלעזר הכהן שלחם בצוק איתן גם שובר שתיקה.
הנה הסיפור שלו #האמת_שלי
====
הנה העדות שלי ,בלי מסכות ובלי שמות בדויים.
שם:אלעזר הכהן
דרגה:סמל
תפקיד בצוק איתן :מפקד טנק בגדוד  52של חטיבה 401
באחד הימים של הלחימה (אני חושב השמיני אבל קצת קשה לזכור).
אחרי שהפלוגה התמקמה במגנן בתוך חירבת אחזעה צפונית לרפיח,
הודיעו בקשר שיש הפסקת אש ואסור לירות אלא אם יורים אליך.
כולנו דרוכים כי בכל זאת זה לחימה מול אירגון טרור שהפר כמה
הפסקות אש .אנחנו מזהים תזוזה בשיחים ליד בטנק ,מבקשים
מהמ"פ אישור לירות צרור ונענים בשלילה כי יש הפסקת אש .מתוך
השיחים יוצאת זקנה מניפה דגל לבן ומתישבת כחמישים מטר
מהטנק .שני חיילים מגדוד צבר ניגשים אליה ,אחד שואל אותה
בערבית מה היא עושה .היא עונה שהיא מחכה לאמבולס ,המ"פ
שולח את החובש לבדוק אותה והוא לא מוצא שום דבר חריג והמ"פ
פוקד לעזוב אותה ,לטנק שלי הוא אומר לראות מה היא עושה .לאט
לאט אנחנו רואים שהיא מוציאה דפים ומתחילה לרשום ולהתקשר
בפלאפון .אחרי חצי יום היא הולכת ומשאירה שני דפים על החול .אחד

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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 6יש”ע שלנו

החיילים שדיבר איתה ומבין ערבית קורא את הדפים ורואה שרשום
שם את כל מערך הכלים ( טנקים אכזריות וכד' ) ודרכי גישה למגנן,
בקיצור ,תצפיתנית של החמאס.
למחרת בבוקר מגיע מידע מודיעיני על חמור או ילד מתאבדים בדרך
אלינו .בסריקה מהירה מזהה אחד הטנקים ילדה בגיל עשר פחות או
יותר הולכת לכיוון המגנן עם תיק ענק על הגב .הוא יורה צרור לאוויר,
הילדה ממשיכה להיתקדם .צרור על חומה מאה מטר מהילדה והיא
ממשיכה להיתקדם.
צלף של כוח החיר יורה כדור בצד של התיק ,פיצוץ מטורף והילדה
פשוט נעלמת .אתם מבינים חמאס שלך ילדה בת עשר להתאבד
עלינו ,הכל ממידע שהזקנה אספה עלינו בזמן הפסקת אש!
עכשיו תגידו לי מי הזבל האנושי בסיפור הזה!!!
====
ככל שנחשפים יותר סיפורים ,כך אנחנו גאים בחיילים שלנו יותר.
שוברים שתיקה ,תמשיכו להסתובב בעולם ולהשמיץ את החיילים
שלנו ,אנחנו נמשיך להילחם  -למענם ולמען כולנו.
ישראל שלי
עושים ציונות

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מרים צחי ,מרכז תיעוד הגליל העליון ,תנועת אור ,מיכל אביאור ,אבינועם גואלמן
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
מקבלים תורה בשמחה במעלה אפרים  /ג' בסיון  1במאי

נכנסים לשבועות מתוך שמחה של מצווה ביום של לימוד תורה
ושמחה ,החל מהשעה  :15:30שיעורים של הרב נריה רוזנטל ,הרב
מיכאל אהרונוב ,הרב רונן טמיר ,הרב מנחם גליצנשטיין והופעה
מלאה של ביני לנדאו ₪ 20 .בהזמנה מראש  ₪ 30בערב האירוע.
לפרטים והזמנת כרטיסים :ניסן 052-4295288

הפנינג שבועות בחמדת /
א' בסיון  19במאי

הפנינג עם פעילות מיוחדת לילדים
לקראת שבועות ,מתנפחים ודוכנים,
שירה בציבור ועוד המון הפעלות.
לפרטים :יעלה 052-7710000

יריד אביב בטלמון  /א' בסיון  19במאי

החפצים מצטברים וצוות היריד תופס תאוצה במרץ ...יריד אביב!! כל ההכנסות קודש לבניית ביכנ"ס
בנוה טלמון ע"ש גיל-עד שער הי"ד .שתפו ,עיזרו ,תירמו והפיצו .היריד ייערך בשעות .18:00-23:00
לפרטים0528748480 :

שלישי |  19במאי

מועצת ישע מברכת את

ישראל הראל

ממייסדי מועצת יש"ע
לרגל קבלת פרס מוסקוביץ' לציונות
יחד עם

יהודה גליק
ויואל זילברמן

ואת

תיראל כהן

ועמותת כפרי הסטודנטים "קדמה"
לרגל קבלת פרס רוח ציון
יחד עם

שירה לורנץ

מה קורה?
1
3

2
4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
פארק הל"ב בסנסנה שבדרום הר חברון נפגשו
השבוע ראש המועצה ,יוחאי דמרי ,והוריהם של
בניה שראל ,ליאל גדעוני והדר גולדין שלושת
החיילים מחטיבת 'גבעתי' שנהרגו במהלך
מבצע צוק איתן  . 1בפגישה הוצג להורים מיזם
להקמת מתחם לרכיבת אופניים לזכר השלושה.
המהנדס שלום שראל מתכנן את המתחם,
שישתרע על כדונם אדמה ויקרא הל"ב (הדר,
ליאל ,בניה) .במימון הפרויקט שותפה גם תנועת
אור.
המון בטלמון ביום שישי האחרון התקיים “מרוץ
טלמונים ה ”8-לזכרו של רועי ארבל הי”ד – תושב
הישוב טלמון שנרצח בדרכו לביתו לפני כעשור.
במרוץ השתתפו מאות מכל הארץ  , 2בהם
מעל  100נשים .במהלך המסלול המעגלי ,שיצא
מטלמון ועבר בנריה ובזית רענן ,זכו הרצים גם
לחנוך טיילת חדשה ומפוארת בין טלמון ונריה.
במקצה ה 10-ק”מ זכה ידין עמר ,במקצה ה5-
ק”מ זכה מיכאל גריידי ובמקצה  5ק”מ נשים
זכתה ציון ורקר.
צעד צעד כ 80-מטיילים בגילאי  50-85סיימו
מסלול ייחודי של בי”ס שדה כפר עציון בשיתוף
מרכז סיור ולימוד סוסיא ומדרשת הגולן ,של
טיולים מודרכים לאורך שביל ישראל .במסגרת
הפרויקט יצאו המטיילים בכל חודש לטיול בן
יומיים של כ 20-ק”מ הליכה רגלית  . 3לאחר
שנתיים וחצי – הגיעו הקבוצות למעבר טאבה
ובכך השלימו קרוב ל 1000-ק”מ של הליכה.
הכרת ה’טב’ במוצאי ל”ג בעומר התכנסו פעילי
הבית היהודי בשומרון לאירוע הוקרה לכבוד
הח”כים היוצאים של המפלגה  : 4שולי מועלם,
 8יש”ע שלנו

אורית סטרוק ,זבולון כלפא ואבי וורצמן שנותרו
בבחירות האחרונות מחוץ לכנסת .באירוע
השתתפו גם הח”כים המכהנים הרב אלי בן דהן,
ניסן סלומינסקי ומוטי יוגב ,וכן פעילים מרכזיים
מאזור השומרון .במהלך האירוע שהופק ע”י
יו”ר פורום השומרון דוידי בן ציון הוגשה ארוחת
ערב חגיגית והוקרנו סרטים לסיכום פועלם של
הח”כים.
אורחת בוקר חברת הכנסת הטרייה נאווה בוקר
מהליכוד הגיעה השבוע לסיור בגוש עציון .היא
ביקרה בהרודיון ובגבעת עוז וגאון ונפגשה עם
מתנדבים במערך הכיבוי והחילוץ של גוש עציון.
האורחת הבטיחה לפעול בכנסת למען החלת
הריבונות על שטחי גוש עציון .דוידי פרל ראש
המועצה ,הודה לח”כ בוקר על הביקור וברך את
הח”כית הטריה בהצלחה רבה בתפקידה החדש.
מתגעגעים לאורי בעפרה התכנסו השבוע מאות
לציון שנה לפטירתו של אורי אליצור ז"ל ,מאנשי
התקשורת הבולטים בימין ובציבור הדתי ,וחבר
מועצת יש"ע (תמונת השער) .בין מוקירי זכרו
– קרובים ,חברים לעבודה ואישי ציבור .השר
נפתלי בנט סיפר באירוע" :אורי היה עוגן בשבילי
ונעזרתי בו הרבה .גם היום אני שואל מה הוא היה
אומר על כל מיני נושאים" .באירוע הוקרנו קטעים
שונים בהם
ביטחון בשטח עמיקם סבירסקי ,מנהל היחידה
להתיישבות במשרד הביטחון ,ביקר השבוע
בבית אל .סבירסקי סייר בשטחי המועצה
וגבולותיה יחד ראש המועצה שי אלון  , 5ולאחר
מכן נפגש עם מנהלי המועצה לארוחת צהריים
ופגישת עבודה" .היישוב התפתח ושינה את

פניו" ,אמר האורח ,שהתייחס גם למכינה הקדם-
צבאית ,אותה כינה "מובילה" וציין כי מדי שנה
מגדיל משרדו את תקציבה באחוזים ניכרים.
יגעת ומצאת  -אמנה כ 40-זוגות השתתפו
השבוע בערב שיווק של בתי אמנה בעפרה .זאת
לאחר שהפרויקט זכה להפשרה אחרי שנים של
מלחמה בבג"צ נגד הבניה ,שזכתה כעת לאישור
המדינה בזכות עתירת ארגוני השמאל .בערב
השיווק נהנו המתעניינים מארוחת ערב עשירה,
הסבר על הפרויקט ועל משכנתאות באופן כללי.
את הפרויקט הציגו אלון פרבשטיין מבתי אמנה,
האדריכל יהושע שחר ,מנהלת המכירות נורית
ממליה ואנשי מקצוע נוספים.
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