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עמק שילה
פה ושם

פה ושם

יש”עמדה

בחודש אוגוסט  2005הוציאה מדינת ישראל
אל הפועל את תכנית “ההתנתקות” שכללה
נסיגה ,עקירה וגירוש מגוש קטיף וצפון
השומרון .איש לא טרח לספק הסברים,
העיתונות לא דרשה אותם ,והמבצע המסובך,
היקר והכואב  -יצא לדרך ללא סימני שאלה.
בתוך ימים ספורים נהרס עולם שלם של חיים,
צבעים ,קולות ,ריחות ומראות .מגדל מפואר
של שלושים שנות ציונות בגוש קטיף הוחרב
בהינף בולדוזר כאילו היה מגדל קלפים .הניסוי
כשל .רבים ממתכנניו ומבצעיו הכירו בכישלון,
חלקם מודים בכך בקול רם וצלול ומבקשים
ללמוד את הלקח ,אחרים רק מודים בכישלון
אך עדיין מבקשים ,מסיבות לא ברורות ,לחזור
על אותן טעויות בדיוק .השבוע בישעמדה –
טעימה מתוך חוברת חדשה של מועצת יש”ע
המציגה מבחר ציטוטים מפי דמויות בכירות
אודות כישלון הגירוש.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:08
תל אביב 19:25
חיפה 19:16

יציאה
20:24
20:26
20:28

כניסה
19:13
חברון
19:14
שכם
באר שבע 19:22

יציאה
20:24
20:25
20:24
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גילוי אליהו
סיפורי ארץ ישראל

אירועי קיץ ביו"ש!
מה קורה

על הפרשה ואתחנן
ואראה את הארץ הטובה

ע

ומד משה רבנו ומתחנן לפני רבש”ע
“אעברה נא ואראה את הארץ
הטובה - ”...רבותינו התלבטו
בשאלה ,האם משה מנסה לבטל בתפילתו
את גזירת ד’ שלא יכנס לארץ ,או שמא
כוונה אחרת יש בתפילתו? הראב”ע מסביר
שתפילתו של משה מחנכת אותנו ,כי אם
למשה רבנו היה כל כך חשוב והתפלל עד
ש”-ויתעבר ד’ בי” ,הרי שבוודאי יש בארץ
הזו משהו מיוחד ,וגם אנחנו נחבב ביותר את
ארץ ישראל.
משה רבנו מבקש שני דברים“ :אעברה”
ו”-אראה” .הבקשה הראשונה מובנת ,אך
עליה נענה “רב לך!” .אולם בקשתו השנייה

הרב אליעזר אלטשולר
רב היישוב סוסיא

דווקא היא נענתה בחיוב? מה כל כך מיוחד
בלראות את הארץ ,שע”ז התפלל משה,
ומה פשר הציווי “שא עיניך ימה וקדמה
..וראה בעיניך”? הדברים מזכירים לנו את
הציווי הראשון לאברהם אבינו “ -לך לך ..
אל הארץ אשר אראך” .הקב”ה לא אומר
לאברהם לאיזו ארץ ללכת ,אלא אחרי שיראה
אותה ,וגם לאחר שכבר הגיע ,הוא מצטווה
“שא נא עיניך וראה ...כי את כל הארץ אשר
אתה רואה לך אתננה ולזרעך”.
נראה שלא מדובר ,אם כך ,רק בטובה שעושה
הקב”ה למשה שנותן לו ,אם לא לעבור אל
הארץ לפחות לראותה ,אלא יש בראיה זו
משהו משמעותי יותר.
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ההתפכחות

יש”עמדה

להורדת החוברת בקרו באתר מועצת יש”ע
בכתובת www.myesha.org.il

נדב פרנקל

פה ושם

עמק שילה
נדב פרנקל

בשבוע הקרוב נחוג את ט”ו באב ,חג שאינו מופיע
בתורה אך מוזכר על ידי חז”ל“ :אמר רבן שמעון
בן גמליאל ,לא היו ימים טובים לישראל כחמשה
עשר באב וכיום הכפורים ,שבהן בנות ירושלים
יוצאות בכלי לבן שאולין ...ובנות ירושלים יוצאות
וחולות בכרמים” (מגילה פרק ד’) .שורשיו של
חג המחולות קדומים הם ,ומגיעים עד לספר
שופטים ,שם נזכר שבני בנימין ארבו למחוללות
בכרמי שילה .בתקופה זו של השנה מבשילים
הענבים ומתחיל הבציר .בנות שילה ,בשמחתן
על הבשלת היבול ,יצאו לחולל בין הכרמים.

+

+

את פירות הבאושים של הנסיגה מגוש קטיף
חשה ועוד תחוש מדינת ישראל היטב .רק
השבוע דיווח הרמטכ”ל ,רא”ל בני גנץ ,כי
בתשעת החודשים שחלפו מאז מבצע עמוד
ענן ברצועת עזה ,הגיע חמאס לראשונה
ליכולת ייצור עצמית של רקטות המסוגלות
להגיע לאזור גוש דן .זאת ,לקראת העימות

הבא עם צה”ל ,שבוא יבוא ,במוקדם או
במאוחר.
אם כן ,ההתנתקות אפשרה את הקמתה של
מדינת טרור בפאתי הנגב ,עם גבול פתוח
לכיוון מצרים ועם מעט מאוד אפשרויות
פעולה של ישראל בתוכה .טווח האיום
הרקטי על מדינת ישראל התרחב ומכסה

היום כמעט את כל דרום ומרכז הארץ
מבאר שבע ראשון לציון אשדוד ותל אביב.
המשפחות שנגררו בכוח ממחוז חייהן
מתקשות עד היום להשתקם .הרוח הגבית
שניתנה לטרור נשבה מהדרום והגיעה עד
מפרשי חיזבאללה בצפון .האם היה המחיר
שווה את תמורתו? היום ,באיחור טראגי ,נפל
האסימון.
תהליך ההתפכחות כואב ,אולם המחיר
ששילמו עשרת אלפים מטובי האזרחים
כואב עוד יותר .אנחנו ,שמתקשים לשכוח
את הפצע הפעור בתוכנו ,אספנו כאן את
מיטב ההתבטאויות של מצעד המתפכחים
והמכים על חטא .האם הם מתחרטים?
כנראה שכן .האם למדו את הלקח? ובכן ,זו
שאלה טובה.

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון
עמק שילה שוכן למרגלות תל שילה המקראי,
מקום מושב המשכן ומרכזם של שבטי ישראל
בתקופת השופטים .לעמק שני שמות בערבית:
סהל אל-עיד (עמק החג) וכן סהל אל-בנאת (עמק
הבנות) המרמזים על סיפור חטיפת בנות שילה
על-ידי אנשי בנימין .העמק מתנקז אל נחל שילה,
אחד מיובליו של הירקון.
הוראות הגעה :לשם עריכת תצפית על העמק וגפניו טיולים קרובים בבית ספר שדה כפר עציון:
נעלה לגבעת הראל .בצומת שילה נפנה שמאלה בכל ימי החופש יתקיימו טיולים אחרי הצהריים
(מערבה) ,בעקבות השילוט ,ונעלה אל הגבעה
לקהל הרחב .בט”ו באב יתקיימו הטיולים הבאים:
שהוקמה בשנת תשנ”ט ,ובה מתגוררות כיום כ40-
משפחות .מן הגבעה נוכל להשקיף מערבה אל העמק ,יום ראשון ,ערב ט”ו באב ( )7/21עששיות ,כרמים
ולשמוע את נבואתו של ירמיה“ :עֹוד ֶא ְבנֵ ְך וְ נִ ְבנֵ ית ְבּתּולַ ת וירח מלא בנחל הפירים .לכבוד ט”ו באב נצא
יִ ְש ָׂר ֵאל עֹוד ַת ְּע ִדּי ֻת ַפּיִ ְך וְ יָ ָצאת ִב ְּמחֹול ְמ ַש ֲׂח ִקים .עֹוד ִת ְּט ִּעי לסיור קסום לאור הירח והעששיות בין כרמי נחל
הפירים אשר בלב הרי יהודה.
כְ ָר ִמים ְב ָּה ֵרי שֹ ְׁמרֹון נָ ְטעּו נ ְֹט ִעים וְ ִחלֵ ּלּו” (ירמיה ל).

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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\\ יש”ע שלנו

"

שמעון פרס ,נשיא המדינה ידיעות אחרונות8.9.06 ,

רעיון ההתנתקות או ההתכנסות החד-צדדית נגמר .הוא נגמר פוליטית ,פסיכולוגית ומבצעית .לא תהיה ביהודה ושומרון חזרה כפולה ומכופלת
על הנסיגה מעזה .לא יהיה פינוי מאסיבי של התנחלויות .רעיון ההתכנסות מת משלוש סיבות .האחת :יורים עלינו מרצועת עזה אחרי שנסוגונו
ממנה .השנייה :הפוליטיקה הפלשתינית מפוצלת ,מפולגת ,ואין בה מי שייקח אחריות .והסיבה השלישית :ישראל היא דמוקרטיה ,ודעת הקהל
שוללת היום את הרעיון של התנתקות חד-צדדית נוספת .לכן היא לא תהיה לפחות לא בחמש שנים הבאות ,או אפילו בעשור הקרוב

ציפי לבני ,שרת המשפטים

"

נאום במרכז לשלטון מקומי 4.1.07

הסיסמא שקראה ‘עשר שנות משא ומתן  -לא קיבלנו שום דבר; קצת טרור  -והם עוזבים’ .לא צריך לוותר לטרור,
ברחובות עזה ראינו את במקום שזה נתפס כהישג לטרור ...ככל שאנחנו מוציאים את הצבא מחוץ לשטחים ,מתפתחים יותר קני טרור
ולא צריך לעשות ויתורים

"

"

"

מירב מיכאלי ,חברת כנסת

19.2.07 ,YNET

צריך להגיד :כל מה שקורה לנו כמדינה בימים אלה הוא האפטר–אפקט של שלטון שרון .היום אנחנו משלמים את המחיר על חמש שנים
של שיכרון חושים ,בהן אהבנו לחשוב שיש לנו מנהיג חזק וחכם וכל-יכול ...ההתנתקות השאירה אלפי משפחות בלי בית ,בלי עבודה ,בלי
קהילה ,הסלימה את המצב בעזה ולא קידמה כהוא–זה את מצב הביטחון .כשיתחיל לשקוע האבק ,אנחנו חייבים לזכור לא ליפול שוב בפח
הזה ,באחיזת העיניים הזאת

"

ירון לונדון ,עיתונאי 26.6.06 YNET

"

התאמתו אזהרותיהם של מתנגדי הה
תנתקות .מבעד למבואותיה הפרוצים של הרצועה הוברחו כמויות עצומות של נשק ...הגדר אינה מבט�י
חה שקט :הקסאמים חולפים
מעליה ומחבלים מסוגלים לחתור מתחתיה ...דבר לא נבנה על ההריסות חוץ מאשר מחנות אימונים למחבלים

"

יהושע סובול ,מחזאי וסופר רשת ב’27.7.06 ,

" ציפיתי שההתפנות מרצועת עזה
שלומסירת כל שטחי הרצועה לידי הפלשתינים תביא אותם לידי כך שהם יניחו שם את נשקם
ויתחילו לעסוק בבנייה ובשיקום
ויודעיםהרצועה וביוזמות שלום בתוך הרצועה ,לטובתם הם ,ויתחילו להראות לעולם שכשנותנים
להם הם יודעים לבנות חברה
לבנות מדינה .במקום זה ,ביום שלמחרת הנסיגה מהרצועה ,התחילו לעוף קסאמים.
לא נבנה שם כלום בימים
האלה,
כלום,
השני יפסיק כלום ,רק פעולות הרס .ההנחה הזאת ,שדי בכך שאנחנו נצא מהשטח ונתקפל לתוך
גבולותינו כדי שהצד
לחזור אל גב את תוקפנותו ,התבדתה .מתברר שהגורמים לתוקפנות כלפינו הם כנראה עמוקים יותר
מאשר התביעות
ולותינו .אני בפירוש לא הייתי רוצה שוב לראות מצב שבו אנחנו נתקפל ,נאמר ,מיהודה ושומרון
ולמחרת היום יתחילו לעוף קסאמים על כפר
סבא ועל רעננה והרצליה בשלב ראשון ,ואנחנו נצטרך גם שם להתחיל להגיב"

בנימין (פואד) בן אליעזר ,חבר כנסת

רדיוס14.8.09 ,

" תמכתי תמיכה מוחלטת בהינתקות ,היום אני אומר  -טעינו טעות גדולה מאוד .מה שקרה זה שהכוונה הייתה ללכת על מודל
שיראה לאחרים  -הנה ישראל מוכנה להרוס במו ידיה אפילו את היישובים שהיא בנתה .הרמתי טלפון לאבו מאזן למחרת
ואמרתי לו  -מהיום אין לך חייל ,מתנחל או התנחלות והבעיה מעכשיו היא בינך לבין החמאס ,זו הזדמנות גדולה מאוד.
הניסיון הזה לקום ולעזוב הביא עלינו אסון  10 -שנים של קסאמים ,שלא מפסיקות"
המשך מעמוד השער

על הפרשה ואתחנן
ואראה את הארץ הטובה

המשך מעמוד השער

אברהם זוכה בארץ ויוצר את כח ירושת האבות.
הוא אמנם הולך בארץ לארכה ולרחבה ,אבל
הקניין הזה אינו רציף לדורות ,אלא כהבטחה
לדורות שעוד יבואו .ירושה זו אינה מכוח
זכויותיו של אברהם אבינו ,אלא מכוח ההחלטה
והבחירה האלוקית והראיה מבטאת את הקשר,
גם אם אינו ממומש עדיין.
משה אמור להנחיל לעם ישראל את ארץ ישראל,
אבל הפעם לא בכוח הירושה ,אלא בכוח הזכות.
כניסת עם ישראל הפעם היא על מנת לשבת
בה ,לקיים בה תורה ומצוות ולהופיע שכינה
בארץ .ההתאמה הסודית שבין עם ישראל ,בניו
של אברהם אבינו לבין ארץ ישראל צריכה כעת
לצאת אל הפועל ולהתממש בהשפעת ישראל
על הארץ בתורה ומצוות ,וההשפעה החוזרת
של קדושת ארץ ישראל עלינו.

חטא המרגלים שיכול היה להתפרש
כוויתור מרצון על הארץ ,הסתיים ב”-וכל
מנאצי לא יראוה” ,שהרי גם אם אין יכולת
לאף אחד בעולם להפקיע את זכותו של
הבן מלרשת את ירושתו ,אם הבן בעצמו
ויתר עליה  -מי יעכב?
בא משה רבנו ומתפלל :רבש”ע ,גם אם
היה בחטא המרגלים ויתור מרצון ,הרי
זה ויתור על הארץ מצד הירושה ,כנכס
היסטורי שקיבלנו מהאבות ,אולם מצד
התכלית ,שלשמה אנחנו אמורים לרשת
את הארץ ,האם יכול דור אחד להחליט
שהוא מוותר? האם ייתכן שעתידה של
השכינה ושל הארץ הטובה יהיה מוכרע
בשל חולשה חולפת?
ואז ,מקבל משה את הציווי“ ,עלה ראש

הפסגה ושא עיניך” ,ומשה מצטווה לראות
את הארץ ולהבין את המיוחד שבה,
בהשראת השכינה ע”י קיום המצוות בה,
ולכן ממשיך מיד ואומר “ועתה ישראל
שמע אל החוקים ואל המשפטים ..למען
תחיו ובאתם וירשתם את הארץ”.
ופרשה זו נקראת תמיד בשבת של נחמה,
ללמדנו ,שגם אם קרה והיו תופעות כואבות
של ויתור מרצון או מחולשה על חלקי
ארץ ,אין זה אלא מצד הירושה הקניינית,
וגם אם נגרמה דחיה של מימוש ההבטחה
לאבות ,הדרך לתקן זאת היא ע”י חינוך של
חיבת הארץ ,והבנת משמעותה של קדושת
הארץ לא כנדל”ן אלא כארץ שתמציתה
ב”-ההר הטוב ,זה ירושלים ,והלבנון – זה
בית המקדש”.
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סיפורי ארץ ישראל
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ליהו ,או אלי בפי משפחתו וחבריו ,זה
עתה השתחרר מהצבא והחל לעבוד
במאפייה קטנה ,שבבעלות אחיו.
הוא קם בשעות הקטנות של הלילה ,אחרי
שהקפיד לישון טוב משעות הערב המוקדמות,
פתח את המאפייה והחל בעבודות הנדרשות.
הוא אהב את השעות השקטות ,את הלבד,
עם המחשבות והזיכרונות משירותו הצבאי
ואף מלפני כן ,בימים חסרי הדאגות שלפני
הגיוס.
גם עכשיו לא הטריד אותו דבר :הוא תכנן
לעבוד כמה חודשים ואז לצאת לטיול הגדול
לדרום אמריקה .הכול היה פתוח והחיים
העתידיים נראו לו יפים .במחשבותיו הפליג
אל עבר השרות המשמעותי שעשה בחטיבת
‘גולני’ ,על הקווים הארוכים בגבול לבנון,
על הטירונות המפרכת ,ובעיקר חשב על
החברים הטובים שרכש במהלך השרות .רוב
חבריו מהילדות עוד היו בצבא ,חלקם כבר
השתחררו והיו עסוקים בשיפור בגרויות
והכנה למבחן הפסיכומטרי .מדי פעם ,אחרי
הצהריים ,היה מרים טלפונים  -כל פעם לחבר
אחר לשאול מה שלומו ,ובעיקר לראות לאן
פניו מועדות.
הימים חלפו ,הכסף החל להצטבר ואלי
התחיל לתכנן את טיולו .שותף עדיין לא היה
לו וגם את הכיוון הזה התחיל לבדוק בעדינות
עם חבריו .צור  -אחד מחבריו הטובים ,עוד
מהשרות הצבאי המאתגר ,גילה התעניינות
בתוכניותיו של אלי ,ואלי נמשך מאוד לצאת
עם צור לטיול .צור היה בחור ערכי ,בעל
כושר טוב ואוהב אתגרים .אלי ידע כי טיול
עימו יימשך לכיוון ה’טראקים’ ,שינה בשטח
באוהלים ובישול עצמי ,ולו רק בגלל שצור
הוא בחור דתי ,שאינו יכול לאכול בכל
מקום .בחור אחר ,חבר ילדות של אלי ,גם כן
התלהב מאוד מהרעיון ,אך אלי ידע כי טיול
עימו ייגרר לכיוון של מסיבות חוף ,קרנבל
בברזיל ושאר בילויים .אלי ,שתמיד התייחס
להחלטותיו בכובד ראש ,נקרע בין חבר זה
לאחר ,ומכיוון שהיה זה טיול של פעם בחיים
ורצה להפיק ממנו ערך משמעותי בחר בצור
כשותפו לטיול הגדול.
אלי צלצל לצור לאחר שהחליט ,וצור הבהיר
את הקשיים שיכולים להתגלות בטיול שכזה
סביב עניין השבתות והכשרות .אלי הקשיב
ובחר בכל זאת בדרך הזו .משהניח את
השפופרת ,הרגיש שמחה בלב ,ובמשך שעה
ארוכה שכב על גבו בחדרו ונזכר בשירות
המשותף והחברות המיוחדת שבנו צור והוא
למרות השוני הרוחני שביניהם .לא סתם ,כך
חשב ,המ”מ שלהם בחר לשים אותם באותו
אוהל סיירים ,ולא סתם כשנתקלו במארב
באחת מערי הגדה ,היה זה צור שחילצו תחת
אש ,אחרי שנקע את רגלו באחת מהסמטאות
ולא יכול היה לזוז .גם היו שיחות הנפש
העמוקות אל תוך הלילה ,תוך שמירה
משותפת .הוא כבר לא זכר אם זה היה בזמן
האימון בגולן ,או סביב המחנה הפלוגתי בקו
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\\ יש”ע שלנו

“אני לא יודע מה קרה לי בשעות
האחרונות ,אבל אני מרגיש
רוח חדשה שנכנסה בי .הכול
קורה כל כך מהר ”.צור אמר:
“מעכשיו אתה שב”ח?”“ .מה?!”
שאל אלי“ ,מה זה שב”ח?”“ .לא
משנה” ,אמר צור“ ,אני אסביר
לך כשתגיע .אם תגיע ”...גיחך.
“ניפגש בשירת הים” ,חתם אלי
וניתק ,תוך התארגנות לכניסה.
שעשו באזור שכם .המקומות התערבבו ,כמו
גם השיחות והמחשבות.
ככל שעבר הזמן ההתרגשות עלתה ,תאריך
יעד כבר נקבע – יולי-אוגוסט ( 2005קיץ
תשס”ה ,לפי היומן של צור) .אך היה משהו
שהתחיל להעיב על אלי .בזמן האחרון חברו
הטוב צור כבר נשמע פחות נלהב מהטיול:
הוא התחיל לדבר הרבה על התוכנית של
אריאל שרון להתנתק מגוש קטיף .אלי לא
הבין מה זה קשור אליהם ולטיול שלהם.
אם זה מה שהוחלט על ידי השלטון אז זהו,
ומה כבר אפשר לעשות? ...מעולם לא היה
מעורב בפוליטיקה ,אך הוא האמין ברצון
הרוב ,גם אם צריך לעשות “ויתורים כואבים”.
כך הוא דקלם פעם לצור באחת משיחותיהם
הליליות ,עוד כשתכננו את הטיול ,מה
שהכעיס מאוד את צור ואפילו הביא לנתק
של כמה שבועות.
הזמן חלף ,והשניים התרחקו .הטיול החל
להיראות רחוק מאוד :צור עבר לחיות בגוש
קטיף והיה פעיל מאוד במה שקורה שם.
אלי ,מצידו ,הרגיש זנוח .באחת השיחות
עם צור ,אחרי שהוצאת הגזירה אל הפועל
כבר הייתה קרובה מאוד ,הוא קלט כי חברו
התבגר פתאום ,ברגע אחד .הוא נהיה כל כך
רציני ועסוק ,עד שאלי הרגיש לידו כילד קטן
שלא מבין כלום .חלפו עוד מספר שבועות
ורגע האמת הגיע :צעדות גדולות ,שרשרת
ההתחברות ועצרות המונים .את הכל ראה
אלי מרחוק ,דרך הטלוויזיה .הוא חש ייאוש
ובלבול .הוא הבין כי משהו גדול וחשוב קורה
במדינה ,אך הוא לא ידע באיזה צד לתמוך.
כשהגיעו מים עד נפש ,הוא החליט לעשות
מעשה :חיש מהר צלצל לצור ושאל אותו
היכן הוא נמצא“ .אני מתכוון להגיע
אליך” ,הודיע .צור התרגש מאוד
ושמח על כך שחברו יבוא לבקר.
הכתובת היתה – “שירת הים”,
מאהל מאולתר על שפת הים.
אלי מיהר לארוז תיק ויצא נרגש
מהבית .הוריו ,אצלם גר ,היו
המומים כשאמר להם לאן פניו
מועדות .אימו אמרה“ :מסוכן
שם” ,אביו לחש“ :לא יעזור להם
כלום” .אך הוא כבר לא שמע
אותם .הוא יצא באוטובוס לאשקלון

גילוי אליהו

אבישי דגן

ומשם בטרמפים לכיוון כיסופים .בדרך עצר
לו אוטובוס עמוס מפה לפה בבחורי ישיבה
צעירים שתיחקרו אותו מה עושה בחור חילוני
כמוהו כאן .הוא קיבל חיזוקים על דרכו,
למרות שלא ידע שיש לו אחת כזו .משהגיע
אחרי תלאות רבות אל אזור ‘כיסופים’ גילה
כמו רבים אחרים שאין כניסה .מיד מצא עצמו,
עם עוד חמישה בחורים ,מתארגן לכניסה
בחסות החשיכה .הוא צלצל לצור ועדכן
אותו .צור התלהב“ :מה ,אתה מתגנב לגוש?
אם יעצרו אותך ,יפתחו לך תיק ,ומה עם כל
התוכניות שלך לעבוד במשרד הביטחון?”.
אלי הרגיע את חברו“ :אני לא יודע מה קרה
לי בשעות האחרונות ,אבל אני מרגיש רוח
חדשה שנכנסה בי .הכול קורה כל כך מהר”.
צור אמר“ :מעכשיו אתה שב”ח?”“ .מה?!”
שאל אלי“ ,מה זה שב”ח?”“ .לא משנה” ,אמר
צור“ ,אני אסביר לך כשתגיע .אם תגיע”...
גיחך“ .ניפגש בשירת הים” ,חתם אלי וניתק,
תוך התארגנות לכניסה.
הם כוונו אל עבר הפרצה בגדר וחדרו דרכה.
מכאן התנהלו חמשת הבחורים בשקט
מוחלט .אלי התמכר לשקט ,רק רעש צעדיהם
נשמע ,ומדי פעם קול תן ,או קולות מואזין
ערבי שנשמע מרחוק .הרוח ליטפה את פניו,
הם התקדמו עוד .אורות וצ’קלקות של
רכבי משטרה וצבא נראו באזור .הם ירדו
על הרצפה והמתינו .אלי לא הבין מה הוא
עושה פה ,אך הרגיש כי משהו גדול קורה לו.
פתאום ראה בעיני רוחו את סבא אליהו ,שעל
שמו הוא נקרא .הסבא שמעולם לא הכיר ,אך
היה ידוע ביושרו ובצדקותו .הסבא שבכה על
כך ששלושת ילדיו התרחקו מדרך התורה.
פתאום באמצע החולות ,בחסות הלילה
הקריר והלח ,הרגיש אלי את עצמו חד ,צודק,
אמיתי ומחובר.
המשך יבוא...

מראה אחורית

"משנכנס אב מרבים בסחורות וזריזים מקדימים מי"ז בתמוז
ואילך ומקבצים סחורות ,וקונים בכסף או בהקפה לאין קץ מינים
ממינים שונים דברים המשמחים את הלב  -מיני פשתן ומיני צמר
למלבושים ,כלי זכוכית לרוב ,גם כלי כסף וזהב ונחושת ובדיל
וברזל ועופרת ,נזמים וטבעות ,צמידים וסהרונים ,כלי עץ וכלי
עור ,תיבות וכיסאות קטנים ,תופים ומחולות ,מיני בשמים לרוב...
כי כל דבר סחורה נמכר ביום החג הזה שהוא יום ט' באב".
דוד אלקאיס מתאר בעיתון הצפירה לפני  122שנה את "חגיגות תשעה
באב" במוגדור שבמרוקו.
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לא משחררים רוצחים

תנועת 'ישראל שלי' בשיתוף ארגון 'אלמגור' פתחו השבוע בקמפיין נגד כוונתם
של ראש הממשלה וממשלת ישראל לשחרר כ 120-אסירים ,מתוכם רוצחים
ערבים ישראלים עם דם על הידיים (חלקם אף נידונו למוות) .אתם מוזמנים
לקחת חלק במאבק החשוב :היכנסו לדף הפייסבוק של ישראל שלי ,ולחצו
על הכפתור "רצחנו  -שחררו אותנו!" .שם תכירו את פני הרשע ותראו חלק
מהמחבלים שעתידים להשתחרר במקרה שממשלת ישראל תיכנע ללחץ
האמריקאי והערבי .שם תכירו את האכזריות הבלתי נתפסת ,את הסיפורים
של הנרצחים ,את התמונות ואת האבסורד הלא-ייאמן .לאחר מכן הפיצו את
הסיפורים והדביקו את הקישורים לפרופילים של המחבלים על העמודים
של השרים וראש הממשלה כדי שגם הם יכירו את הרוצחים מקרוב .בימים
הקרובים צפויות פעולות נוספות  -עקבו אחרינו!
¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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www.myisrael.org.il
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.ĤĦđĕ čđĔ ďĕĦĞĘ ĐđđģĦđ ěđĘĥĕė ,ĕčĥđ ĐēĕĤč ,ďēĠđ ġĚđČ ěĕč ęĕĕē ĘĞ ĤđĠĕĝ .ĒĞđĜđ ĕďđĝ ĞĢčĚč đēĤč

www.beitel.co.il :ĤĦČč ĥďđēĐ ĕĞĢčĚ

1-801-700-201 :ęĜĕē Ħēĕĥ
02-5000783 ęĕĘĥđĤĕ ,6 ĘČĤĥĕ ĕėĘĚ ÅēĤ | 02-6427117 ęĕĘĥđĤĕ ,6 ĝđĠďĐ Ħĕč ÅēĤ :ĐČĢđĐĐ ĦđĜē
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

למנצח לאחר עונה מותחת ולמעלה מ80-
משחקים ,התקיים השבוע בירושלים גמר
ליגת בתי הכנסת בכדורסל .האלופה היא
נבחרת בית כנסת משכן אברהם מפסגת
זאב שגברה במשחק הגמר על יריבתה
מבית הכנסת רעות .ראש עיריית ירושלים,
ניר ברקת ,העניק לזוכים גביעים ומדליות 1
ומתפללי בית הכנסת הזוכה נהנו ממתנה
מיוחדת – סיר קוגל ירושלמי.
רווח והצלה  34בני נוער מגוש עציון ,קרית
ארבע ובית אל ,סיימו השבוע קורס כיבוי
והצלה בתחנת אפרת שבגוש עציון 2
 .בני הנוער ,שהחליטו להקדיש שבועיים
מחופשתם למטרה החשובה ,קיבלו הסמכה
לקחת חלק בפעילות מערך הכיבוי וההצלה
של הישוב .בטקס הסיום השתתפו :מפקד
מחוז איו”ש טפסר בכיר אמנון אמיר ,ראשי
מועצות אפרת וגוש עציון – עודד רביבי ודוידי
פרל ,מדריכי קורס כיבוי והצלה ,החניכים
והוריהם.
מקום מיוחד העיתונאית אילנה דיין התארחה
השבוע בגוש עציון  3וביקרה במצפור האלף
בנווה-דניאל ,בשדה-בר שם נפגשה עם
מספר נציגים מרחבי הגוש ובסדנא בגבעות,

מוסד חינוכי המשלב בעלי צרכים מיוחדים
בחברה ובקהילה .הביקור בסדנא הותיר
על דיין רושם רב והיא אמרה כי “המקום
והאנשים ריגשו אותי במיוחד וכבר זמן רב
שלא התרגשתי כך”.
אוהב הארץ ג’ראד מורגנשטרן ,בכיר בחברת
פייסבוק וממציא ה”לייק” ,התארח בחברון
וביקר במערת המכפלה  4עם דובר הישוב
היהודי בעיר נועם ארנון .מורגנשטרן התרשם
מאד ממערת המכפלה ,הידועה לכל יהודי
כמקום קבורת אבות האומה .לפני כן ביקר
בבנימין ,במסגרת סיור השורשים שהוא
מקיים בארץ ,שם ביקר בשילה הקדומה,
ומארחיו ,כך אומרים ,זכו ממנו ללייק.
שמונה שנים ראשי מועצת יש”ע ביקרו
השבוע במרכז קטיף שבניצן ושמעו סקירה
על מצב תושבי הגוש מחמוטל שפירא ועל
הפעילות במרכז קטיף ממוכי בטר והרב קובי
בורנשטיין .המבקרים נחשפו לראשונה למיזם
התיעוד החזותי בו תועדו בווידאו מעל 800
מאנשי הגוש וצפון השומרון .פגישה מרגשת
הייתה עם אבנר שמעוני  , 5ראש המועצה
האחרון של גוש קטיף ומנכ”ל מועצת יש”ע
בעבר ,המתגורר כיום בניצן.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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קיץ ביו”ש! עם תום שלושת השבועות ,כמה
המלצות לפעילויות חופש:
ביום ראשון ,ערב ט”ו באב ,יערך פסטיבל
המחול המסורתי לנשים בשילה הקדומה
ומופע משולב וייחודי של האמניות רוחמה בן
יוסף ,דין-דין אביב וכוכבת ‘דה וויס’ יובל דיין.
סיור לילי קסום לאור ירח ועששיות בין
כרמי נחל הפירים לכבוד ט”ו באב ייצא ביום
ראשון בשעה  20:00מבית ספר שדה כפר
עציון.
מופע קסמים מרהיב עם צמד קוסמים
בעלי שם בינלאומי ייערך ביום שני ,ט”ו
באב בשעה  17:00באולם הפיס של מתנ”ס
אלקנה.
עמותת התיירות ‘משקפת’ מציעה בקיץ זה
מגוון סיורים מרתקים ומרגשים ברחבי יהודה
ושומרון ושבתות נופש במלונות מפוארים
בירושלים המשלבים סיורים מרתקים ברחבי
גוש עציון בימי שישי.
בכל יום עד לראש חודש אלול יעלה
ועד מתיישבי השומרון לדף הפייסבוק שלו
המלצה לטיול בשומרון בליווי מפה ,פרטים
מדויקים ומסלול הטיול .כדאי לעקוב.

•

•

•

•

•

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :שמעיה ספירו ,חן כליפה ,אבשלום מנשרי ,דוד וילדר ומרים צחי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

