על ראש שמחתנו
מאות אלפי מטיילים פקדו במהלך חג הסוכות את אתרי התיירות ביו"ש
בתמונה :דגם בית המקדש בפסטיבל עולי הרגל בגוש עציון

שלנו

 | 358במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

4
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מ'ביתא ישראל' אל ארץ ישראל
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

בביקורו של ראש הממשלה השבוע
בארצות הברית ,שב נתניהו והדגיש את
העמדה הנחרצת והבלתי מתפשרת
של ישראל בכל הנוגע לאיום האיראני.
הדברים שנשא בעצרת האו"ם הבהירו
באופן חד משמעי כי על פי תפישתו
ותפישת מערכת הביטחון הישראלית
אין להתייחס לאיראן בשוויון נפש
ולקוות שעל ידי דיפלומטיה ניתן יהיה
להביא אותה להתפרקות מנשקה.
להיפך ,בדרך זו תתפנה טהרן להשלים
את תכניותיה לבניית הפצצה הגרעינית
ובכך תהווה איום לעולם כולו .השבוע
בישעמדה  -באיזה נושא אחר כדאי
לממשלת ישראל לאמץ את אותה
השיטה בדיוק?

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:44
תל אביב 18:00
חיפה 17:50

יציאה
18:55
18:56
18:56

כניסה
17:50
חברון
17:49
שכם
באר שבע 18:00

יציאה
18:55
18:54
18:56

קיסריה
מקומות בארץ ישראל
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חיוך של מלאכים
מה קורה

על הפרשה נח
צוהר לצד הנכון

פ

רשנים רבים "מאשימים" את נח
בכך שלא עשה מספיק להצלת
דורו .האם היינו מצפים ממנהיג
שילך בכל מחיר לשכבות העם ,אף
כשהם מושחתים ומאיימים עליו? האם
באמת נח לא עשה מספיק כמנהיג?
כאשר ה' אומר לנח לבנות את התיבה
הוא נותן לו 'מפרט-טכני' עשיר מלווה
בהסברים .בין הדברים שמתבקש נח
לעשות בתיבה ישנו ה'צהר' (ו' ,ט"ז).
מצינו שני הסברים מהו אותו צהר,
וזו לשון רש"י" :יש אומרים חלון ,ויש
אומרים אבן טובה המאירה להם".
פירושו השני של רש"י הוא ע"פ דברי

הרב אלחנן פרינץ
מדריך ארצי במחשבת  -ישראל ומרבני צהר

הגמרא במסכת סנהדרין (ק"ח ,ב').
פירושו הראשון של רש"י תמוה ,שהרי
מפורש בסוף הפרשה (ח' ,ו') שישנו
חלון בתיבהַ " :וי ְִהי ִמ ֵּקץ ַא ְר ָּב ִעים יוֹם
ׂה".
ֲשר ָע ָש
ׁ
ַו ּי ְִפ ַּתח נ ַֹח ֶאת ַח ּלוֹן ַה ֵּת ָבה א ֶ
ניתן לומר כי נח חיפש הרבה דרכים
כיצד להתקרב אל אנשי דורו מבלי
ללמוד ממעשיהם .לצורך כך הוא יצר
הרבה יוזמות ורעיונות .נח ,לא רק
שעסק בבניית התיבה זמן רב ,אלא כל
אותה העת ניסה להבהיר לדורו מה
עומד להתרחש .אף בעת בניית התיבה
הבין נח כי צריך להשאיר פתח 'לדופקי
תשובה' .לצורך כך הוא בנה חלון אשר
המשך בעמוד 3

מצורף קריאת הרבנים לתפילה
בעמוד  5למען שלמות ארץ ישראל
מזה מספר חודשים מתנהל משא ומתן מדיני שבמרכזו הדרישה יש”ע שלנו
לוויתורים\\ 1נוספים

הגרעין ה"פלשתיני"

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

אין לזלזל בקריאות האיראניות של
"מוות לישראל" ו"מוות לארצות הברית"
הנשמעות תדיר ,הסביר השבוע ראש
הממשלה נתניהו .לדבריו ,עלינו לזכור
את השיעור הכי חשוב והכי עצוב
שלימדה אותנו ההיסטוריה במאה
העשרים  -השואה .אך האם אמירות
חמורות אלה נשמעות רק מכיוונה
של איראן? לצערנו ,התשובה שלילית.
ביטויים אנטישמיים נשמעים תדיר
לא רק במרחק  1600קילומטר שבין
ירושלים לטהרן ,אלא גם במרחק 10
דקות נסיעה בלבד מבירת ישראל.
אבו מאזן ויתר מנהיגי הערבים ביהודה
ושומרון ,ברצועת עזה ובמזרח ירושלים
 משלהבים את הציבור הערבי לשנאתהיהודים במאמרים ,נאומים ,תכניות
טלוויזיה ואף בספרי הלימוד של הילדים
ובני הנוער הערבים.
הנשיא רוחאני ,אם מישהו מעדיף
לשכוח ,אינו הזאב בעור של כבש
היחיד שאנחנו מכירים .על רוחאני אומר
נתניהו כי "האסטרטגיה שלו כדי להשיג
את הפצצה הגרעינית היא לחייך,
לשלם מס שפתיים ,לדבר על שלום
ועל דמוקרטיה" .ומה באשר למנהיגי
הרשות הפלסטינית? האם כוונותיהם

שונות? חיוכיהם שונים?
כל בר דעת יודע שכאשר שכנינו
הערבים מדברים על שלום וביטחון הם
למעשה מבקשים לבלבל אותנו ואת
העולם ,בזמן שהם פועלים נגד ישראל
בכל דרך אפשרית ומנסים להתקדם
בכוח ובמוח צעד אחד נוסף לדחיקתה
של ישראל ממפת העולם .מספיק
לפתוח מעט את העיניים ולראות את
הפיגועים הנוראיים בחג סוכות האחרון
בהם נרצחו שניים מחיילינו על ידי שני
רוצחים בני עוולה ואידאולוגיה שלמה
שעומדת מאחוריהם .אידאולוגיה שאינה
מסתפקת בהטפה לרצח במילים
בלבד ,אלא הולכת צעד אחד קדימה
ומשלמת משכורות שמנות למחבלים
היושבים בכלא ולמשפחותיהם .רוחאני
מדבר ,אך אבו מאזן מבצע.

ולהציג עמדה נחרצת בסוגית יהודה
ושומרון באותה הנחישות שבה
נשמעים דבריו בסוגיה האיראנית" .אל-
קודס" בפרסית היא אותה "אל-קודס"
בערבית ,וה"אויב הציוני" של רוחאני
הוא אותו "אויב ציוני" של אבו מאזן.

ונקודה אחת נוספת לסיום – על כולנו
לזכור את המקום ממנו מגיעה ארה"ב
לכינוס הנוכחי באו"ם .המזרח התיכון
מעסיק את הממשל ואת הציבור
האמריקאי היום פחות מאי פעם .על סדר
היום עומד התקציב הפדרלי והמצב
שם לא פשוט בכלל .ידידתנו הגדולה
והחזקה ביותר עוברת תהליך שמשנה
לצערנו את מעמדה ממעצמת על
לעוד אחת ממדינות העולם .הסתמכות
בלבדית על ארה"ב והחלטותיה בעת
הזו ,הן בסוגיה האיראנית והן בסוגיות
בדיוק כפי שפועלת ממשלת ישראל ביטחוניות אחרות ,תהיה טעות.
בהנהגת נתניהו לחשוף את פניו
האמיתיות של רוחאני ,ואת עמדותיו ישראל חזקה היא ישראל שתדע
הקיצוניות הנאמרות בשפה הפרסית ,להיערך נכונה לכל תרחיש ,כולל
כך על ישראל להציג בפני העולם כזה שבו נידרש להתגונן מול
את הנאמר בשפה הערבית בתוככי הגורמים המאיימים עלינו לבדנו .רק
ברחובות,
המסגדים,
ובתחנות ישראל חכמה ונחושה ,שעומדת על
הממשלה
ראש
על
הערביות.
הטלוויזיה
האינטרסים הביטחוניים שלה  -תנצח.
לחשוף את פני הרשע ,הרחוק והקרוב,

אחרי החגים יתחדש הכל

הגיע חודש חשוון והחגים נגמרו באופן סופי .עכשיו מחכים לנו אתגרים לאומיים וגם
פרויקטים ענפים :מאבק בשחרורי מחבלים עתידיים ,עמידה איתנה לצד המשפחות
השכולות ,התמודדות עם המסתננים הבלתי חוקיים ,הירתמות למען הדיפלומטים שלנו
בעולם שמתמודדים יומיום עם האתגרים הלאומיים של מדינת ישראל ,מאבק בכניעה
לטרור הוואקף המוסלמי בהר הבית ,שבוע הצדעה לפצועי צה"ל ,שיתופי פעולה חוצי-
ארגונים ציוניים .אנו מאחלים לכם ולכל עם ישראל כניסה מבורכת לשגרה ,שנה שתהיה
טובה יותר מהשנה הקודמת ,שנה של עבודה טובה והצלחה בכל התחומים .שמחים
שיש לנו אתכם ,יחד נמשיך לעשות ציונות.

לעצור את שחרור המחבלים

חברי ישראל שלי ממשיכים את הלחץ על שרי
ממשלת ישראל .שבעה שרי ממשלת ישראל כבר
חתמו על מכתב הקורא לראש הממשלה לפתוח
לדיון מחודש את שחרור המחבלים .אך רוב שרי
הליכוד עדיין מתנדנדים ושותקים.
כולנו ראינו מה קרה בחג הסוכות ,חייל צה"ל נהרג
בגלל שחרור מחבלים באופן ישיר .פלסטיני שעבד
במסעדה בבת ים יחד עם חייל צה"ל החליט לחטוף
אותו ולשחרר תמורתו את אחיו המחבל שיושב
בכלא .אם ישראל לא היתה משחררת מחבלים
כעיקרון ,כמו למשל בארצות הברית ,הפלסטיני לא
היה חושב בכלל על החטיפה והחייל שלנו לא היה
נרצח .ממשיכים את הלחץ לעצור את שחרור המחבלים .שחרור מחבלים -זה לא הגיוני ,זה לא מוסרי.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

ישראל
שלי
עושים צ
יונות

www.myisrael.org.il
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\\ יש”ע שלנו

על הפרשה נח
צוהר לצד הנכון

המשך מעמוד השער

מאפשר "צ'אנס" אחרון לחוטאים .מצד
שני אותו חלון סייע לנח לא להיגרר אחר
הקלקולים הנמצאים בדורו .נח היה מוכן
להיפתח לסביבתו ,אך בתנאים מאוד
מגבילים.
כאשר באים להיפתח או להסתגר ,צריך
להיות ברור כי מידת הפתיחות של האדם
(או הקבוצה) תלויה במידת העומק והכח
שלה .בניין שהדפנות שלו חלשות ,כל
פתח שייעשה בו ואף אם הוא קטן וצר
יפורר את הכתלים והבניין ימוט ,ואילו
בניין שיסודותיו מוצקים אף אם ייפתחו
בו פתחים רבים ,לא יגרמו הם שום נזק
ואדרבה יביאו לתוכו משבי רוח רעננים.
וזו כוונת הפסוק (ישעיה נ"ד ,ב')" :הרחיבי

מקום אהלך ויריעות משכנותיך יָטוּ אל
תחשֹכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי".
מי שמרחיב את האהל עליו להאריך את
המיתרים ולהעמיק את היתדות.לדברים
אלו צריכים אנו להוסיף כי הפתיחות
תלויה בעוצמת הרוחות המנשבות מחוץ
לבנין .כל בר דעת יודע שכאשר מנשבת
רוח נעימה מחוץ לביתו הוא פותח את
החלון ואז ביתו מתאוורר ,אבל כאשר רוח
סערה משתוללת בחוץ הוא עושה מאמץ
גדול לסגור את כל הפתחים ולהשאיר
רק חריצי איוורור .לכן אי אפשר לדבר
על פתיחות בלי להעריך נכונה את חוזק
הבניין ,את גודל הפתחים ואת עוצמת
הרוחות שמנשבות בחוץ .כלומר עלינו

לבדוק :מה העוצמה הרוחנית של ילדינו,
מה מידת הרוח המנשבת בחוץ ,ומה גודל
הפתחים שנפתחיםֵ .ל ָמה אנו נפתחים?
כל מתכנן בית יודע שאם צד אחד של
הבית פונה לגן ורדים המדיף ריח בשמים
ולאור השמש ,וצד אחד פונה לרוחות
רעות ,נפתח את הפתח לכיוון הגן ובלא
שום היסוסים נסגור ואף נאטום את הפתח
בכיוון השני.
על כן מחובתנו לעשות השתדלות באותם
דברים שהם בשליטתנו ,הן באשר לחיינו
והן באשר לחיי ילדינו.
תפילתנו שנזכה בחורף זה ל"משיב הרוח"
אמיתי ,רוח מרוממת והרבה אורך רוח
בחינוך הדורות הבאים.
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מ'ביתא ישראל' אל ארץ ישראל  -חלק ב'

סיפורי ארץ ישראל
ד"ר יעקב פייטולוביץ פעל רבות מתחילת
המאה ה 20-ועד אמצעה למען יהודי אתיופיה.
הוא היה מהראשונים שחשפו לעולם את
היהדות החבויה הזאת ונלחם למען הכשרת
המוכשרים שבהם לחינוך תורני אורתודוכסי
וכללי באירופה ובארץ ולהחזרתם לאתיופיה
לצורך חיזוק הרבים .כל זאת ,עוד הרבה לפני
שמדינת ישראל הייתה קיימת ולפני העליות
המפורסמות .לא רבים יודעים זאת ,אך הוא
זה שבעצם החל בהכשרת הקרקע למה שכולנו
מכירים היום כמבצעי העלייה הגדולים ומלאי
הסיכון של יהודי אתיופיה לארץ" :מבצע
משה" באמצע שנות השמונים ו"מבצע שלמה"
לאחריו ,בשנות התשעים.
הפעם נצטרף למסע מיוחד ,רווי סכנות
ואתגרים שעשו חלק מיהודי אתיופיה אל עבר
עתיד עלום וחלומי ,מקום משאת נפשם של
יהודים אתיופים במשך דורות רבים  -אל ארץ
ישראל.
מלסה אדגה בן ה 11-פחד מאוד ממה
שהתרחש סביבו לאחרונה .הוא הרגיש כי
החיים בכפר אינם זורמים על מי מנוחות כפי
שהיו עד כה .לאחרונה נראו בכפר כל מיני
אנשים לבנים שנכנסו באישון ליל לשיחות
חשאיות עם ראשי הקהילה הפלשית הקטנה.
הפעילות של הנוצרים אף היא הפכה לאחרונה
למציקה ומלסה הצעיר כבר לא ידע מי לטובתו
או לרעתו .הילדים שאינם פלשים הציקו לו
יותר מתמיד .כדי להתחמק מכל מה שקורה
היה מתנדב במקום אחיו הבכור לצאת יותר
אל המרעה ,עם הצאן של אחד מאמידי הכפר.
שם  -בטבע הפראי  -הרגיש נחת .אחיו הבכור
אנדואלם כבר היה בן  15והמרעה פחות
עניין אותו ,כך שיכול היה לרחרח ולראות
מה קורה בכפר .אימם של מלסה ,אנדואלם
ושתי אחיותיהם הקטנות ,הייתה ,רוב זמנה,
עסוקה בפרנסת המשפחה בעשיית כלים
מחימר מיוחד .אביהם נעלם אי שם במדבריות
סודן כמה שנים קודם לכן ,כשהגיעו שמועות
על מדריכי מדבריות שיכולים לקחת יהודים
לעתיד טוב יותר ,והוא הלך לראות אם הדרך
טובה תהיה גם למשפחתו .בוקר בהיר אחד
קם מלסה לעבודתו והנה מיטתו של אחיו
ריקה ,הוא הלך בזהירות אל עבר החדר השני
בבקתתם העלובה ,שם ראה את אימו יושבת
וממררת בבכי" .מה קרה?" שאל בזהירות.
אימו שלחה את זרועותיה אליו וחיבקה
אותו" .אנדואלם הלך!" אמרה ,רועדת מבכי
והתרגשות .מלסה לא הבין" .אבל לאן?" שאל.
אימו הגיבה" :הוא יצא בדרך אל סודן .כמו אבא
שלך ...הוא שמע שעולים משם לירושלים."...
מלסה נדהם וחזר על המילה שוב ושוב בשקט
ובפליאה" :ירושלים ...ירושלים ."...ימים רבים
עברו ומלסה המשיך תוך נשיכת שפתיו לעשות
את מה שידע הכי טוב – לרעות את הצאן .את
הסכומים הדלים שהרוויח ,נתן לאימו .מעט
מן הכסף שמר לעצמו ,לעתיד לבוא .בינתיים
הגיעו מכתבים מאנדואלם .מה רבה הייתה
השמחה שגילו שאחרי דרך תלאות נוראית
הגיע לבסוף אחרי חודשים רבים אל ישראל.
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הוא אף הבטיח שיעשה הכול כדי להביאם
אליו .המשפחה שמחה מאוד ומלסה החל
לדמיין את עצמו ביחד עם משפחתו בירושלים.
הזמן עבר והמכתבים כמו חזרו על עצמם.
נראה היה כי לאנדואלם די טוב בארץ החדשה
ואף שלח די הרבה כסף שעזר מאוד לחייהם
בכפר ,אך מלסה החל להרגיש קוצר רוח .הוא
ניגש לאימו ערב אחד וניסה בעדינות לשדלה
כי תשחרר אותו ,שייצא גם הוא לדרך" .אימא
יקרה" ,פנה אליה" ,יודעת את כי סובל אני כאן.
געגועי גדולים לאחי הבכור ומי יודע מתי נוכל
להצטרף אליו .אני כבר גדול מספיק .מתארגנת
קבוצה "...אימו קטעה אותו בחדות" .לא ולא,
מלסה .אנחנו צריכים אותך פה .וחוץ מזה אתה
בסך הכול ילד ...איך תשרוד שם במדבריות
וביערות? הנה – אביך מעולם לא חזר משם"..
אימו של מלסה החלה לבכות חרישית ומלסה
חיבקה מתוך חמלה .הוא צפה מראש מתוך
חכמה וקור רוח את תגובתו של אימו ,ובליבו
כבר מבשילה תוכנית ב' .עברו עוד כמה ימים
ומלסה נסע לגונדאר לצורך קניות מיוחדות
לבית .אימו ליוותה אותו אל התחנה ולא
שיערה כי כאן ייפרדו דרכיהם לשנים רבות.
מלסה נופף לה בידו כשהרכב יצא לדרכו,
דמעה רכה ירדה על לחיו .מיד התעשת ותיכנן
את הבאות :מיד כשיגיע לגונדאר יעשה את
הקניות ,ייצור קשר עם סוחר נוסף בן כפרו
שיעביר את הקניות לאימו .הוא אף ימסור
בידו מכתב שהסוחר יעביר לאימו – כל זאת
יומיים אחרי פרידתם בתחנה בכפר .באותו
זמן הוא כבר יהיה במרחק גדול מספיק ,אולי
אפילו יומיים הליכה מהגבול הסודני .וכך היה:
התוכנית תקתקה כמו שעון והוא מצא את עצמו
יחד עם עוד חמישה יהודים צעירים ורווקים,
אך מבוגרים ממנו ,יושב באיזו מסעדה זולה
ביחד עם מורה הדרך ומתכנן את המסע .לפתע
צצה בעיה .אחד ממורי הדרך הצביע על מלסה
ליד כולם ואמר" :רגע ,רגע ...ומה איתך? אתה
צעיר מדי .לא תעמוד בתלאות הדרך" .מלסה
היה צריך לאזור יחד את כל בגרותו ולומר
בקול גברי ככל שיכל" :נכון ,אמנם אני צעיר,
אך אני מכתת רגליי במרעה מגיל שבע ,אני
יודע לסבול .חיי לא היו קלים" .מורה הדרך
צחק" :והם גם לא יהיו קלים .אתה יודע עם
איזה רעב ,חום וצמא תצטרך להתמודד?
אנחנו לא מתכוונים לסחוב אותך על הגב .זה
עלול לעכב אותנו ולגרום לתפיסתנו .אנחנו לא
יכולים להסתכן" .מלסה כמעט התפוצץ ,אך
הוא נשם עמוק ואמר בשקט" :אני מבטיח שאם
תרגישו כי אני מעכב אתכם אדרוש כי תשאירו
אותי לבדי ,היכן שזה לא יהיה "...תשובתו של
מלסה היממה את הנוכחים ,שלפתע הבינו את
השעה הגורלית שבה הם עומדים :עתה זה
הם  -החבורה המצומצמת עם מורה הדרך אל
מול הצבא האתיופי ,החיילים הסודנים מעבר
לגבול ,היערות וחיות הטרף שבהם ,המדבר
הקשה .אך שם בהמשך ,ידעו כולם ,מחכה להם
ארץ ישראל.

המשך יבוא...

אבישי דגן

"אבל לאן?" שאל.
אימו הגיבה" :הוא
יצא בדרך אל סודן.
כמו אבא שלך...
הוא שמע שעולים
משם לירושלים."...
מלסה נדהם
וחזר על המילה
שוב ושוב בשקט
ובפליאה:
"ירושלים...
ירושלים"...

מראה אחורית

"שמעון פרס ,בהיותו ראש ממשלה ,ושר הביטחון
יצחק רבין היו מעורבים אישית במבצע סודי ביותר
של הספקת נשק וציוד אמריקניים למשטר חומייני
באיראן .הם פעלו למען ארצות הברית ,ועל דעתו של
הנשיא רונאלד רייגן"
דיווח בעיתון מעריב .9.11.1986 ,מי היה מאמין שעברו רק  27שנה...

קריאת הרבנים לתפילה
למען שלמות ארץ ישראל
מזה מספר חודשים מתנהל משא ומתן מדיני שבמרכזו הדרישה לוויתורים נוספים
על חבלי ארץ ישראל .בימים אלה גובר הלחץ על ראש הממשלה להסכים לנסיגות
נוספות ר"ל.
עינינו הרואות ששרי ממשלה ,סגני שרים וחברי כנסת ,חרדים אף הם מפני תוכניות
הרות-אסון ,ויצאו בעצם ימים אלה בהצהרות שעניינם אחד :שלמות ארץ ישראל
בסכנה!
על כן אנו קוראים לכל אחינו בית ישראל ,עם פתיחת ארון הקודש ובעת הדלקת נרות
השבת ,לקרוא את התפילה שתיקן הרב מרדכי אליהו זצ"ל לשלמות הארץ .ומבקשים
אנו מכל יחיד ויחיד להוסיף תפילה זו בתפילת לחש בימות החול,
בברכת שומע תפילה.

הרב חיים דרוקמן ,הרב דב ליאור,
הרב איתן אייזמן ,הרב מרדכי גרינברג ,הרב חיים שטיינר
הרב שמואל אליהו ,הרב שאול בוצ'קו ,הרב דוד חי הכהן,
הרב דב וולפא ,הרב שבתי סבתו ,הרב אבי סמוטריץ',
הרב אביחי רונצקי ,הרב יהושע שפירא
להוסיף בתפילת לחש בימות החול בברכת שומע תפילה

אבינו מלכנו הפר עצת מהרסינו ומחריבינו
החפצים לקרוע את ארץ נחלתנו.
אנא רחום ברחמיך הרבים בטל מעלינו גזרות
קשות ואל תתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים,
שמרנו והצילנו מיד אויב ותן בנו עז וגבורה
לבנות ולנטוע את ארץ קדשך ,ויהי רצון מלפניך
שנזכה לרשת את ארצנו ככתוב "וירשתם אותה
וישבתם בה".
(וממשיך "כי אתה שומע תפילת כל-פה)"...
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ילדים שלנו

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

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :אסף קרדש ,מ .פלדמן
צילום :מרים צחי – מקור ראשון ,גרשון אלינסון
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

זהה את

המקום

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

ב"ה

מגדל פורח
באוויר
מאת מוטי מאור

55

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

52

48

6885
חדש

כריכה רכה 432 ,עמ'

חדש וייחודי!
סיפור עלילתי ,סוחף ונוגע ,המשלב מבט
עמוק ומרתק על סוגיית מגדל בבל.
חבורת שמיניסטים יוצאת למסע בעקבות
חלומו של האדם להגיע אל השמים ,מסע
שמביא אותם לגילויים חדשים על עצמם.

ספר עוצמתי הנקרא בנשימה אחת...

מבצע!  2ב 80

זוג ספרים
מתוך הפירסום

בניין האמונה ספר יסודי המברר את היסודות האמוניים

שעליהם נבנה הבניין האמוני והמוסרי של האדם .הרב בלייכר

חדש

נתיב התורה למהר"ל פרק א' .לבירור ערכה של התורה
ופעולתה על העולם ועל האדם .הרב משה בלייכר
למהלך הפרשיות לספר בראשית .הרב משה בלייכר
* המחירים כוללים דמי משלוח

להזמנות 02-9605631 :להזמנות גדולות052-8990321 :
www.meemekhevron.org

מעמק חברון  -מכון מחקר תורני
ת"ד  58קרית ארבע 90100
טלפון02-9605631 .

להצטרפות למועדון
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

ישעבודה גבי קדוש יועצו המדיני של ראש
הממשלה ורון שכנר מנכ"ל מועצת יש"ע
השתתפו בסיור מיוחד שערך להם השבוע ראש
מועצת אלקנה צדוק זהוראי ביישובו  . 1במהלך
הסיור ביקרו בשכונה הצפונית באלקנה ,שם
מתוכננת הקמת  283יח"ד .זהוראי הציג בפני
קדוש פרויקטים נוספים לבינוי ופיתוח כלכלי
הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים ,ובהם פארק
העסקים שער שומרון ופרויקט מתחם התפר
אשר יכלול מאות יח"ד באלקנה ובשערי תקווה.
מחוף לחוף לקראת סלילת הכביש החדש מגוש
עציון לים המלח ,הגיעו לסיור היסטורי בגוש
עציון :שר התחבורה ישראל כ"ץ ,שר החקלאות
יאיר שמיר ,יו"ר ועדת החוץ והביטחון אביגדור
ליברמן ,מנכ"לי מוסדות ממשלתיים וכן ראש
מועצת גוש עציון ,דוידי פרל ,וראש מועצת
מגילות ים המלח ,מוצי דהמן . 2

שאריות מהסוכה
• למעלה מ 30-אלף איש עלו לחברון לעצרת
המרכזית של החג ,כשעל הבמה הופיעו
הזמרים :יניב בן משיח ,ישי לפידות ,מנדי ג'רופי
ויעקב שוואקי שהרטיט את הקהל עד דמעות
בשיר "טאטע טאטע" לזכרו של החייל שנרצח
בחברון יום קודם לכן ,גל קובי הי"ד.
• בהר ברכה חנכו שכונה חדשה – "עלי עין" ובה
חמישה בנייני דירות .אלפי משתתפים הגיעו
לאירוע ,שכלל הפנינג לכל המשפחה .השתתפו:
הרב אליקים לבנון ,הרב אליעזר מלמד ,גרשון
מסיקה ,ח"כ מוטי יוגב ,יו"ר מועצת יש"ע אבי

4

5
רואה ונציג המתנדבים האמריקאים ,ילד בן ,14
שריגש את הקהל . 3
• אלפי מטיילים הגיעו בחול המועד לפסטיבל
עולי הרגל בדרך האבות העתיקה בגוש עציון -
הדרך שתקופת המקדש שימשה את עולי הרגל
שעלו מהדרום לירושלים.
• בקרני שומרון חגגו בסוכות  36שנה להקמת
היישוב .תושבי קרנ"ש אביגדור ורותי אפשטיין
זכו במקום הראשון במשחק "אחד נגד מאה"
שנערך לכבוד המאורע בנושא "דע את יישובך".
• בקדומים נחנך פארק הצנירים החדש
בפעילויות אתגריות ובהשתתפות מאות מתושבי
וילדי היישוב והאזור .הפארק הוקם ביוזמת
גנן המועצה בועז וינרב ובסיוע ידידי קדומים
מאורלנדו.
משפחה אחת ביישוב כרמל שבהר-חברון נחנך
השבוע בית כנסת חדש על שם כנרת מנדל הי"ד,
תושבת המקום אשר נרצחה בפיגוע לפני שמונה
שנים .נכחו :רבה של רמת גן הרב יעקב אריאל,
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל ,מזכ"ל אמנה זאב
חבר(-זמביש) ,ראש מועצת הר חברון צביקי
בר חי ,עורך אתר 'וואלה' ינון מגל ועוד .האירוע
לווה בשירתה של מקהלת "משפחה אחת" אשר
איתמר מנדל ,אביה של כנרת ,חבר בה . 4
מאתגר בעלי מרוץ 'עלי אתגרי' השלישי התקיים
בשבוע שעבר ובו התמודדו על המקום הראשון
כ 300-גברים ,נשים וילדים .המרוץ כולל
משימות מאתגרות בכל רחבי היישוב עלי -
זחילה בין קרני לייזר ,גלישת אומגה ,מעבר גשר

חבלים בין שמים וארץ וניפוץ קרחונים .המנצחים
המאושרים ,אלקנה ריקלין ויאיר גזי ,זכו בטיסה
במצנחי רחיפה מתנת בנק מרכנתיל.
חיוך של מלאכים לזכרו של אביתר בורובסקי
(נאפו) הי"ד,הוקמה קבוצת התיאטרון 'נאפולופו'.
יחד עם חברי להקת 'צוזאמן!' הם מרימים מופע
ייחודי" ,תשיר קצת לאחרים!" המשלב בתוכו
תיאטרון אימפרוביזציה ומוזיקה באופן שטרם
נראה כמותו במחוזותינו! מופע בכורה יתקיים ב-
 10.10בשעה  20:00במנורה  8בירושלים.
רואים רחוק בשבת "משקפת" השנייה במלון
ליאונרדו בירושלים השתתפו שר הבינוי והשיכון
אורי אריאל ,סגנית שר התחבורה ציפי חוטובלי,
פרשן הכדורסל אלי סהר ,ראשי המועצות :דוידי
פרל ,דוד אלחייני ,אבי נעים והרצל בן ארי ,וכן
יגאל דילמוני סמנכ"ל מועצת יש"ע ,אורן לאש
מנכ"ל שדות תיירות והעיתונאים חגי הוברמן
וקובי פינקלר . 5

דרושים שליחים
להפצת העיתון בימי שישי בבוקר
טבריה  #הוד השרון
 #רחובות  #אילת

מיילb0528908518@gmail.com :
#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב חלוקה בסופי שבוע בלבד
#

מקור ראשון

בתי
אמנה

עופרים
בית אריה

ראש העין

כשתגיעו
תבינו!
הקהילה :הבית:

8

\\ יש”ע שלנו

₪ 1,476,000

ייקט מו

ביל

1-800-260-240

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

בית חד משפחתי על כחצי
דונם .מדורג 5 ,חדרים 130
מ”ר בנוי  72 +מ”ר מעטפת
פרו

יישוב עירוני
מעורב

המיקום:
 10דק’ ממודיעין
 7דק’ מכביש 6

(מועצה מקומית בית אריה  -עופרים)

לפרטים :הראל 052-5665993
ההדמיה להמחשה בלבד *צמוד למדד תשומות הבניה 08/13

מו

