וְ נָ ְתנָ ה ָה ָארֶ ץ ִּפרְ יָ ּה ,וַ ֲאכַ לְ ֶּתם לָ ׂשֹבַ ע (מתוך הפרשה)

כרמי גוש עציון נותנים פירותיהם לקראת הקיץ
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יש”עמדה

2

יין
הבית

4

יקב גוש עציון

השבוע נאלצנו להתמודד עם תזכורת
כואבת למה שעלול לקרות לכל אחד
מאתנו .בין  1,001סידורים – ריצה לקופת
החולים ,הוצאת הילד הגדול מהחוג
וקפיצה למכולת ,זה שוב קרה .למישהו
אחר ,אף פעם לא לנו .עד שזה מגיע,
והשמיים קודרים .הפעוט לוי יצחק ,בן
שנה וחצי מבית חג”י ,נשכח ברכב ומצא
את מותו בייסורים קשים .כל אחד מאיתנו
חייב לעצור הכול ולמצוא את הדרך
שתאפשר לו לשמור על חיי ילדיו .שימו
לב לנתון הבא :בשנת  2013גבה הטרור
את חייהם של שישה ישראלים .באותה
השנה מצאו את מותם חמישה ילדים,
שלושה מהם ביישובי יהודה ושומרון,
לאחר שנשכחו ברכב .בישעמדה השבת
 -חייבים לשים סוף לזוועה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:45
תל אביב 19:05
18:58
חיפה

יציאה
20:05
20:08
20:09

כניסה
19:00
חברון
18:04
שכם
באר שבע 18:56

יציאה
20:02
20:06
20:06

ברשת

כשנבראתי מחדש

8

מה
קורה

עפים על הציונות

על הפרשה  -בהר
התקומה שמתוך החורבן

“ּכִ

ּומכַ ר ֵמ ֲא ֻחּזָ תֹו
י יָ מּוְך ָא ִחיָך ָ
ּובא ג ֲֹאלֹו ַה ָּקרֹב ֵאלָ יו וְ גָ ַאל
ָ
ֵאת ִמ ְמּכַ ר ָא ִחיו  .וְ ִאיׁש ּכִ י
ֹלא יִ ְהיֶ ה ּלֹו ּג ֵֹאל וְ ִה ִּשׂיגָ ה
ּומ ָצא ּכְ ֵדי גְ ֻאּלָ תֹו  וְ ִח ַּשׁב ֶאת ְׁשנֵ י
יָ דֹו ָ
ִמ ְמּכָ רֹו וְ ֵה ִׁשיב ֶאת ָהע ֵֹדף לָ ִאיׁש ֲא ֶׁשר
ָמכַ ר לֹו וְ ָׁשב לַ ֲא ֻחּזָ תֹו .וְ ִאם ֹלא ָמ ְצ ָאה
יָ דֹו ֵּדי ָה ִׁשיב לֹו וְ ָהיָ ה ִמ ְמּכָ רֹו ְּביַ ד ַהּקֹנֶ ה
ּיֹובל וְ יָ ָצא ַּבּי ֵֹבל וְ ָׁשב
אֹתֹו ַעד ְׁשנַ ת ַה ֵ
לַ ֲא ֻחּזָ תֹו( ”.ויקרא כה)
בדורנו הופיעו יחד שני עניינים
המנוגדים בתכלית הניגוד .מחד שואת
יהדות אירופה ,ומאידך תקומת מדינת
ישראל .יתכן שבדברי ה”אור החיים”

הרב יואב ברי

ראש אולפנת “צביה” חיפה

הקדוש על הפרשה ניתן למצוא רמז
לדבר.
כי ימוך – זה הקב”ה; ומכר מאחוזתו
– זהו בית המקדש; ובא גואלו הקרוב
אליו – אלו הצדיקים ,הקרובים לקב”ה;
והאיש – הקב”ה; כי לא יהיה לו גואל
– אם אף אחד לא שם לב לדבר להשיב
את האומה הישראלית מהגלות לא”י,
בל תחשוב שאבדה התקווה ,אלא;
והשיגה ידו – על ידי מידת הדין
בייסורים החובטים את עם ישראל
בגלות; והשיב את העודף לאיש אשר
מכר לו – הייסורים ישלימו את החוב
על שלא עלינו לא”י מרצוננו.
המשך בעמוד 7

יש”ע שלנו 1

המערכת

לא תשכח

ישעמדה
השבוע ,בערב יום הזיכרון ,הורדנו כולנו לרגע את הדגל,
אך לא רק לחצי התורן .הורדנו אותו עד הסוף .ברגע כזה
של ייאוש ,של מוות מיותר ,מוות לא מוצדק ונטול כל סיבה
הגיונית .לוי יצחק ,תינוק בן שנה וחצי מבית חג”י ,נשכח
ברכב למספר שעות ,איבד את הכרתו ונשימתו ,ונפטר
את השבוע האחרון פתחנו עם הורדת הדגל
לחצי התורן ,לזכר נופלי מלחמות ישראל ופיגועי
הטרור ,שמסרו נפשם על תקומת ישראל .מדוע
רק לחצי התורן? משום התקווה .מותם של יקירינו
אינו מיותר ,אינו לשווא .הוא מהווה חלק מהתהליך
הקשה והכואב שנדרש מאתנו כדי לחיות בארצנו,
מולדתנו.
השבוע ,בערב יום הזיכרון ,הורדנו כולנו לרגע את
הדגל ,אך לא רק לחצי התורן .הורדנו אותו עד
הסוף .ברגע כזה של ייאוש ,של מוות מיותר ,מוות
לא מוצדק ונטול כל סיבה הגיונית .לוי יצחק ,תינוק
בן שנה וחצי מבית חג”י ,נשכח ברכב למספר
שעות ,איבד את הכרתו ונשימתו ,ונפטר.
אין טעם להטיף ,הרי אין הורה שצריך שישכנעו

אותו שמדובר באסון שאסור שיקרה .אבל
מחובתנו להזהיר ,להזכיר ,להתחנן על נפשם של
הילדים שלנו.
חברים וחברות ,הקיץ כאן .החום איתנו .ככל
שזה מטשטש את ההכרה שלנו ,עלינו לשים
לב שבעתיים למה שאנחנו משאירים מאחור .זו
יכולה להיות בסך הכל שקית עם מצרכים חלביים
מהמכולת ,אבל זו יכולה להיות גם הטרגדיה של
החיים שלנו .וכן ,זו לא קלישאה :זה יכול לקרות
לכל אחד .לעשירים ועניים ,מלומדים ופשוטים,
בכירים וזוטרים ,גברים ונשים ,הורים וסבים .לכל
אחד.
אנחנו ,שנלחמים מדי יום על החיים מול אויבים
שמבקשים לפגוע בנו בדרכנו מהבית לעבודה,

שמשלמים ממיטב כספנו כדי למגן את יישובינו,
שמקדשים את החיים ,דווקא אנחנו צריכים
להוביל את הקריאה להפסיק עם מכת המוות
המיותרת הזו .כיצד נוכל להמשיך ולעסוק בשלוות
נפש בעניינים ברומו של עולם ,בשמירה על הארץ
שלנו ,בחינוך משפחתנו ,בהגשמת ייעודנו ובעולם
מלא של ערכים ,כאשר מתחת לאפנו מתרחשות
תקלות חמורות וטרגיות כל כך?
אנו מחויבים לבחון את דרכי התנהלותנו ולשאול
את עצמנו היכן ניתן לשפר ,לתקן ולייעל .אנו
נדרשים להכפיל ולשלש מחשבה וזהירות בכל
הנוגע לבטיחות ילדינו .עלינו להגדיל ראש ,לשים
לב מי מהילדים לא אתנו ,ומדוע .אנא אל תאמרו
"לי זה לא יקרה" ,שמרו על ערנות ותשומת לב
לילדים בכל מקום ,ובעיקר בנסיעות ,עדכנו על
היעדרות בהתאם ,ובעיקר שימו לב היכן נמצאים
ילדיכם כל הזמן.
ליבנו עם משפחתו של לוי יצחק המתוק .נישא
יחד תפילה לעילוי נשמתו ולתקווה שיימצא בקרוב
הפתרון הטכנולוגי שיוכל למנוע מוות מיותר שכזה
בעתיד .ועד אז – שימו לב.

שרגא רוזנברג יקב גוש עציון
יין הבית
פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא
מקים יקב?
"זה התחיל מגידול פטל בגינה שממנו הכנתי
יין  -היום מדובר ב 600-דונם של כרמים באזור,
שאותם בעיקר הקיבוצים מגדלים .רעייתי תמר
ואני ייסדנו את היקב בשנת  ,2004בלעדיה זה לא
היה קורה .היום אנחנו בשנת האבל עליה ועל שמה
הקמנו את גן האירועים ''כרם תמר'' .בשנת ,1996
כשהגעתי למסקנה שגוש עציון יכול להיות מאזורי
הכרמים המשובחים בארץ ,התחלתי לטעת
כרמים בשיתוף עם קיבוצי האזור .החזון שלי הוא
שגוש עציון יתפרסם כאזור יין וענבים חשוב ומרכזי.
זה חוצה גבולות ופוליטיקה".
תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם לבחור
יין בחנות.
"כאשר בוחרים יינות לבנים – תמיד חפשו את
היין הצעיר ביותר ואל תיקחו יינות שהתיישנו על
המדף .ביינות האדומים – אותו דבר ,לא לקחת
יינות וותיקים מדי ,זה לא סימן לאיכות .וכמובן  -לא
לשמור יין הרבה זמן בבית ,אלא לשתות אותו".
איך נראית שגרת יום של בעל יקב?
"היקב הוא בסיס הפעילות ,יש לנו גם מסעדה
חלבית-דגים ואת גן האירועים ''כרם תמר'' .יש כאן
כמה ערוצים שתורמים אחד לשני ,אז בבוקר אנחנו
מפעילים את המסעדה כאשר במקביל במפלס
התחתון שלה עובדים על היין – מילוי ,הדבקת
 2יש”ע שלנו

תוויות ,טיפול ביינות ,מזיגה מחביות למיכלים וחוזר
חלילה .אנו מגיעים ל 50,000-בקבוקים בשנה
ומוכרים גם בארה''ב".
יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש''ע?
"זה בהחלט נושא מאוד מורכב .היקב שלנו ,היות
ושמו הוא ''גוש עציון'' ,ממש שם את גוש עציון על
השולחן של כל מי שקונה אותו .על כל יין יש תווית
עם הסמל ועם השם ''גוש עציון'' .זה יכול לעורר
מחלוקת כי זה ישיר מאוד .אני לכאורה נשכב על
הגדר בשביל גוש עציון ,בגלל שהשם שלי מאוד
ברור אני בעצם קובע עובדה – ואין לי שום בעיה עם
זה .יש יקבים אחרים ביו''ש שנמצאים באזורים יותר
שנויים במחלוקת אך השם שלהם לא אומר שום
דבר גיאוגרפית ,אז זה עובר".
תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך.
"יש לנו  3סדרות של יין ביקב :נחל הפירים ,האלון
הבודד ועמק הברכה.
אני ממליץ על האלון הבודד קברנה סוביניון 2009
– שזכה במדליות בארץ ובצרפת .יין מאוד מיוחד,
שמבטא באופן מושלם את הטרואר שלנו .אם
אתם מחפשים יין לבן  ,לכו על עמק הברכה לבן
 – 2012יין יוצא דופן באיכותו והוא חלק מהסדרה
הגבוהה שלנו.
מה שמייחד אותנו הוא שאנחנו עושים  40%יין לבן
ביקב שזה מאוד לא פשוט לעשות טכנולוגית".

"זה חוצה גבולות ופוליטיקה"

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  02-6516662או למייל:
.Hasbarayesha@gmail.com
בהצלחה רבה!
התשובה לחידה משבוע שעבר :מצעד צה"ל תשי"ב
 1952בתל אביב.

יום ההצדעה השנתי למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי
כחלק מאירועי שבוע ההצדעה הראשון למתנדבים

יום א‘ ,י“א באייר ה׳תשע״ד11.05.14 ,

אירוע הצדעה ענק למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי בהר הרצל בירושלים ב‘יום הרצל‘
במעמד:

ח“כ אורי אורבך ,השר לאזרחים
שר-שלום ג‘רבי ,מנכ“ל רשות
השירות הלאומי-אזרחי
ותיקים והממונה על השירות
פרופ‘ אריאל פלדשטיין,
הלאומי-אזרחי
אברהם דובדבני ,יו“ר ההסתדרות
יו“ר המועצה הציבורית להנצחת
זכרו של הרצל
הציונית העולמית
גוסטי יהושע ברוורמן ,ראש
האלוף )מיל‘( דוד עברי ,יו“ר
המחלקה לפעילות בתפוצות,
המועצה הציבורית לרשות השירות
ההסתדרות הציונית העולמית
הלאומי-אזרחי
חברי כנסת ,מנכ“לי הגופים המוכרים בשירות הלאומי-אזרחי ואישי ציבור
במסגרת שבוע ההצדעה יתקיימו שורת אירועים וכנסים למתנדבים בשירות הלאומי-אזרחי מכלל המגזרים.
לפרטים נוספים ולהרשמהncs.gov.il :

חפשו אותנו :רשות השירות הלאומי-אזרחי
יש”ע שלנו 3

ברשת

יערה ישורון

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

כשנבראתי מחדש
לפני כמעט  11שנים הפכתי לאמא .כל חלומותיי
ותקוותיי התגלמו בתינוקת המתוקה שיצאה
מגופי .היא עשתה אותי אמא ,בלידתה היא בראה
את האמא שחלמתי שאהיה .כשהיתה בת שנה
וקצת חשבתי שאולי משהו לא בסדר .לא תמיד
היא היתה מגיבה כשפנינו אליה .חשדתי בהפרעת
קשב ,והלכתי עם האבחנה המוסמכת שלי לאחות
טיפת חלב .היא עברה על הספר" :את זה היא
עושה? את זה היא עושה? את זה היא עושה? נו,
אז הכל בסדר .בכל מקרה את יכולה לראות
רופא התפתחותי" .אז ראינו גם רופא התפתחותי.
אמרתי לו ,נדמה לי שמשהו לא בסדר .אחרי שלל
בדיקות הוא נתן את האבחנה :הילדה סנובית .כן,
בת שנה ושלושה חודשים ,אבל לפעמים עונה
ולפעמים לא ,על פי רצונה .נו ,סנובית .רגועה
ומאושרת יצאתי מפתח המרפאה.
חודשיים לאחר מכן ניגשה אלי מנהלת המעון
ואמרה לי :קחי אותה לבדיקת שמיעה ,אולי היא לא
שומעת .ביטלתי את דבריה כמובן ,אבל קבעתי תור.
ומאז בדיקת השמיעה :סערה .סערת הנפש
וסערת הדימיון .ניתוחי כפתורים ,בדיקות שמיעה
חוזרות ,בערות ובשינה ,ובסוף אבחנה :ירידת
שמיעה עמוקה באוזן אחת (כלומר חרשת),
ירידת שמיעה בינונית-חמורה באוזן השניה .ביתך
בכורתך כבדת שמיעה.
לאחר תום תקופת האבל הארוכה-מדי שגזרתי
על עצמי ,נבראתי מחדש .בתוך הטלטלות
הרגשיות של "לאיזו אמא אני הופכת להיות אם
יש לי ילדה מיוחדת? לאיזו קהילה אני משתייכת?
איך יכול להיות שאין לי ילדה רגילה ככל הילדים?
איך יכול להיות שתינוקת בת עוד-לא-שנתיים
עונדת מכשירי שמיעה (מכוערים!)?"  -קרמה עור
וגידים ההבנה העמוקה :זה מה יש ועם זה ננצח.

מכאן נוכל לבחור רק בין צחוק לבכי .זו הגזירה,
זו מציאות חיינו ,זו המתנה שקיבלנו ,ואיתה אנחנו
הולכים לבלוע את העולם.
רכשנו מכשירי שמיעה ורודים ונהדרים ,אספנו
לקטנה את השיער למעלה ,וענדנו לה את
התכשיטים החדשים .התחלנו לעבור את מסלול
לימוד המילים והשפה ,מבטי הסביבה ,ההתמודדות
היומיומית עם כל מה שהלקות מזמנת .לא לקח
הרבה זמן עד שגילינו שעבור כל פרט צריך להיאבק:
צריך להילחם כדי לקבל סייעת בגן ,כדי לקבל
החזר על מכשירי השמיעה שעולים אלפים רבים,
להילחם כדי לקבל גן מונגש ולהתחנן כדי לאפשר
לילדה להיות בגן רגיל ולא להישלח לגן חינוך מיוחד,
כמו ששרת החינוך דאז חשבה לעשות.
שם גיליתי כמה המציאות נוהגת כהרגלה בלי
לחשוב ,כמה כבדות שמיעה יש ביומיום שלנו,
כמה קשה לנו להקשיב לקולות אחרים .איך אנחנו
חיים בלי לצלול לעומק ,בלי לדאות לגובה למרות
שרק משם אפשר לראות כמו שצריך .שם גם
גיליתי כמה קול יכול לעורר צלילה או דאייה ,כמה
קול זעקה יכול לשנות מציאות.
השתמשתי בשיעור הזה שלוש שנים מאוחר יותר,
כשהקמתי לגמרי במקרה את "הורים עובדים
לשינוי" ,ארגון שמנסה להתאים בין חופשות ההורים
לילדים כדי ליצור איזון טוב יותר ושלם יותר בחיים
המורכבים ממילא שלנו .איזון שיאפשר לנו להיות
עם הילדים שלנו במקום לראות אותם רק בפיג'מה.
גם שם גילינו מציאות לא הגיונית ,שההיגיון היחיד
בה הוא ההרגל ,ה"ככה זה" חסר המעוף והראייה
למרחוק .ה"ככה זה" שעסוק בלשמר את העבר
ולא לשמוע את קול העתיד ,שמכביד את אוזניו
ואת ליבו למציאות המתחדשת.
מאז ילדתי עוד ילד ועוד שניים ,וחוסר האיזון

במציאות רק החריף .מחירי הדיור נסקו ,וגם
בסופר כבר אי אפשר לקנות הכל ,בטח שלא
עם משכורת אחת .שוק התעסוקה התחרפן
כשהחליט לפלוט ממנו (בעיקר) נשים סופר-
מוכשרות ,חרוצות ,נהדרות ,שלמרבה האבסורד
החליטו שלא מספיק להן לראות את ילדיהן רק
בפיג'מות ,הן רוצות קצת יותר.
אבל קרה עוד משהו .הקול של ההורים נשמע.
עבודה קשה ,נחישות ,והרבה אמונה בדרכנו
הובילו לשינוי תפיסה שבתחילת הדרך לא העזנו
לחלום עליו.
והיום הזה ממש ,אנחנו שש שנים אחרי .לוח
החופשות השתנה מכאן לשם ומשם לכאן ,והשנה
קיבלנו מתנה :מסגרות משלימות בתוך בתי
הספר .חלום .בתי הספר יהפכו להיות מקום של
כיף ושמחה ולא רק של שיעורים ומבחנים.
למדנו שאפשר לשנות מציאות .צריך רק לרצות,
צריך רק להשמיע קול חזק וברור.
אתם מוזמנים להצטרף לחגיגה כדי להגיד –
אנחנו כאן ,והכל אפשרי .השמים הם הגבול.
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צורית פניגשטיין

מחלקת הסברה ״משקפת״

המלצה לסיור השבוע
משקפת

פרשתנו פותחת במצוות השמיטה .בעולם
אידיאלי ,אולי באחרית הימים ,תתקיים
מצוות שמיטה כהלכתה .השמיטה,
שהפכה ברבות הימים לנטל
ומקור לחששות והתפלפליות
הלכתיות עוקפות שמיטה
"ללא חשש שביעית" ,מעוקרת
היום מטעמה ומוחמצת.
ראוי לחשוש מגזל ומטבל,
אבל חשש משביעית? הרי
השביעית היא ברכה! יש
בה פוטנציאל של צמיחה
נפשית ,התנקות והרמוניה
של האדם עם הסובבים אותו
ועם הטבע .בקהלת רבה מובא
מדרש הממחיש את מקומו של
האדם בעולם ואת האחריות העצומה
לקיומו:

תחיה מחודשת של חקלאות עברית
הביאה איתה אתגרים רבים
והזדמנות להתחבר לשרשים
שלנו.

חוות האפרסמון בבקעת הירדן

הזדמנות
ממה שיש ,ממה שנתברכנו בו.

להינות

בחוות האפרסמון באיזור ים-
המלח מנסים להתחקות אחרי
גידולים שהיו נפוצים באזורנו
בתקופות קדומות .באקלים
היחודי באזור ים-המלח גודל
צמח האפרסמון הנודע (לא
הפרי הכתום!) שהיה מקור
הכנסה חשוב ושם את ישראל על
המפה בתעשיית הבושם הקדומה.
בחווה מגדלים גם מור ולבונה וצמחי
בושם ,תבלין ומרפא נוספים שהיו נפוצים
בעבר .החווה משמשת למחקר ופיתוח של
צמחים המוזכרים.
לסיור משקפת לחוות האפרסמון ולסיורים
נוספים1-700-700-945 :
www.mishkefet.org.il

אחרי כאלפיים שנים בהם נבצר מאיתנו לשמור

חופשה בישראל רק עם

פסח חלף עבר ואנחנו ממשיכים לטייל וליהנות מהפריחה וממזג האויר
זה הזמן להצטרף אלינו למגוון סיורים מדהימים לקבוצות ולבודדים

מטיילים בשומרון
ובבקעת הירדן
ט"ו באייר15.5.14 ,

לגלות את הר חברון
ומערת המכפלה
כ"ב באייר22.5.14 ,

בואו לבקר בחבל הארץ הצטרפו אלינו לסיור בעיר
העברית הקדומה סוסיא,
הפורח של השומרון
ובקעת הירדן ולהתפעל לפגוש את שרידיה ,לבקר
מנופים מרהיבים וסיפורי במערות מגורים קדומות
גבורה ולטעום יין משובח ולגלות את סודותיה של
מערת המכפלה.
ביקב טורא שבשומרון.

צילום :מירי צחי ,שחר כהן ,קובי הראתי.

מ

טייל

ים בע יירה היהודית

הקדו

מה -
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ס יא

ט.ל.ח

"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו
והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו' :ראה
מעשי ,כמה נאים ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי
בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב
את עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".
האדם הוא עילת כל הבריאה ועל כתפיו מוטלת
האחריות לשימור העולם .הקידמה הטכנולוגית
והתעשיה הביאו אולי בשורה גדולה לאדם
ושליטה בטבע אך במקביל הביאו לחורבן ,סכנת
הכחדה למינים רבים בטבע ,שינוי באיזון ופגיעה
באטמוספירה .השביתה ממלאכה בשבת ,כמו
שמיטת כספים וקרקעות  -היתה עשויה להביא
לאיזון נכון עם עולם החומר .שישה ימים עסוק
האדם בחומר ,וביום השביעי  -יש לו הזדמנות
לפסק זמן מהאינטנסיביות וההתמסרות
לעולם הטכנולוגי שיצר ,פסק זמן מהיצירה
וההתערבות בעולמו של הקב"ה .הוא פנוי עכשיו
לדברים החשובים ביותר :המשפחה ,הקהילה,
התפתחות אישית בעולם התורה והמידות,
מנוחה ושלווה .גם בשמיטה לוקח האדם פסק
זמן מעולם החומר על מנת להגיע לאיזון .לאחר
שקנה שליטה בטבע והגיע לניכור מסויים ממנו
יש לו הזדמנות לפסק זמן .האדם המודרני
לא מחובר דיו לעונות השנה ,לתקופת זריעת
החיטה ,גדילתה והבשלתה .הוא קונה את הלחם
המוכן במדף הסטרילי בסופרמרקט הקרוב
למקום מגוריו .מכונות תעשיתיות מחליפות את
תפקידו של האדם ,ועם כל היתרונות הנפלאים
והקידמה המבורכת הוא גם מחמיץ משהו
בקשר שלו עם האדמהּ “ .כ ִי תָבֹא ּו אֶל-הָאָר ֶץ
ש ּב ָת לה'...
שבְתָה הָאָר ֶץ ׁ ַ
שר אֲנ ִי נֹתֵן לָכ ֶם  -וׁ ְ ָ
ֲאׁ ֶ
שכ ִירְך ָ,
לְך ָּ ,ול ְשמיטה עשוי עַב ְ ּד ְך ָ וְל ַ ֲאמָתֶך ָ; וְל ִ ְׂ
שבְך ָ ,ה ַּג ָר ִים ע ִ ּמָך ְ .וְלִבְהֶמְ ּתְך ָ וְלַחַיָּה
ּול ְתוֹׁ ָ
שר ּב ְאַרְצֶך ָּ :תִהְי ֶה כ ָלּ -תְב ּואָת ָּה לֶאֱכֹל" .מין
ֲאׁ ֶ
אידיליה והרמוניה בין האדם והסובבים אותו .אך
כשהאדם משחרר את השליטה בטבע הוא עלול
להקלע למצב של חוסר .לו האדם ימנע מזריעה
וגידול יתכן שיחסרו מלפפונים במדף! בעידן
השפע שלנו זה מצב לא נסבל .אבל אולי יש
לנו הזדמנות להתקרב לטבע דרך החוסר ,דרך
שחרור הבעלות עליו ,דרך ההתמסרות לחסדיו.

שמיטה כהלכתה ,חזרנו הביתה ויש לנו
הזדמנות לחדש ימינו כקדם.

אל נופיהם המיוחדים
של גוש עציון ואפרת
א' בסיון30.5.14 ,

אל ארץ גיבורי התנ"ך
 בנימיןח' בסיון6.6.14 ,

בואו לסיור חוויתי בחבל
ארץ פורח ומשגשג,
בין תצפיות מרהיבות,
אתרי עתיקות ,סיפורי
גבורה וצפיה בחיזיון אור
קולי ייחודי בכפר עציון.

בואו לביקור בין שבילי
אבות ,בתצפיות
מרהיבות דרך מטעי
חורש טבעיים ,במעיינות
וביקור באתר המופלא
"שילה הקדומה".

נקודות יציאה :ת"א  -מתחם חנה וסע ברכבת ארלוזורוב • ירושלים  -בנייני האומה
• חיפה  -מרכז חורב • באר שבע  -התחנה המרכזית

לקבוצות מאורגנות:
הצעות מיוחדות ואפשרויות יציאה במגוון תאריכים
מכל רחבי הארץ!
מרכז הזמנות
ארצי1-700-700-945 :

info@mishkefet.org.il
הצטרפו אלינו בפייסבוק

• www.mishkefet.org.il
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

ישראל

שלי

אהבתי

109,080

ציר הזמן

אודות

תמונות

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  30לאפריל

מחזקים את חיילי צה"ל -מפסיקים את ההפקרות.
עמדת 'ישראל שלי' בפרשת הדחת הלוחם הנחלוואי:
לנו נמאס לראות את החיילים שלנו מותקפים ונרמסים יום-יום על ידי
"צעירים" ערבים .לא ייתכן שמדינת ישראל תשלח חיילים למשימות מב־
צעיות ולא תיתן להם את הכלים להתמודד עם הטרור והאלימות בשטח.
עם ישראל רואה יום-יום את התמונות והסרטונים בהם חיילי צה"ל
לא יכולים להגיב לטרור ולהשפלות .הן לא מפורסמות בתקשורת
המיינסטרימית אבל הרשת מוצפת בהם.
====
הסרטון שהופץ שלשום בתקשורת לא נעים לצפיה ,אבל משקף את
המציאות של חיילנו יום יום .החייל נקלע למארב מצולם -התקפה על ידי
מתפרעים ,חמושים בנשק קר (אגרופן).
בעקבות הסרטון צה"ל החליט להדיח את החייל מתפקידי לחימה.
בינתיים הצבא שינה את גרסתו .בצה"ל טוענים כי מדובר בחייל אלים
ללא כל קשר .יכול בהחלט להיות .אבל איפה היה הצבא עד כה ומדוע
"הסתתר" מאחורי המקרה המצולם?
====
הדחת הלוחם על סמך הסרטון היא בושה והפקרה של החיילים שלנו
בשטח.
מצה"ל נמסר כי החייל לא פעל "כמצופה ממנו".
חבל שמה שמצופה מחיילי צה"ל זה להוריד את הראש ולהיות מושפלים.
ככה לא מנצחים.
====

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

הודעה

מעל הכל צריך להיות ברור :הוראות הפתיחה באש היום הן מסוכנות
ומסכנות את האזרחים ואת החיילים .הגיע הזמן לתת ללוחמים שלנו את
הגיבוי הציבורי והגיבוי הפיקודי.
====
אוהבים אתכם חיילי צה"ל
ישראל שלי —עםאוראל שרבטו ב.
אהבתי · הגב · שתף

399

ם אוהבים את זה.
 3.385אנשי 
עמית מלכי
החייל הפגין איפוק שלא בטוח שהרבה אחרים היו
מפגינים .זאת סיטואציה קשה .למזלו הוא לא ירה
אחרת היה יושב בכלא .אחרים היו יורים.

יוסף זילברברג
המזוויע הוא שמי שמעלה את הסרטונים של
השפלת חיילי צהל הם הערבים עצמם! הם מתגאים
בזה ואין פוצה פה.

יעל יגאל
אם זה היה הבן שלי הייתי אומרת לו להגיב אותו
דבר ולהגן על עצמו .צריך להגן על חיילי צה"ל מפני
הפוליטיקאים והמפקדים בדרגה גבוהה  .לא רק
מפני האויב.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן
תמונות :גרשון אלינסון ,עמרי בראל ,משה רונצקי
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
יריד התעסוקה השנתי באוניברסיטת אריאל |  12.5י"ב באייר

"הכוכב הבא" |  ,15.5ט"ו באייר

ביריד התעסוקה ה 8-ישתתפו כמדי שנה חברות מובילות במשק,
המבקשות לקלוט לשורותיהן סטודנטים ובוגרים הנוכחים באירוע.
בין החברות המגוונות אשר לקחו בעבר חלק ביריד ,ניתן למצוא את
טבע ,בנק מזרחי ,נציבות שירות המדינה ,כביש  6בנק הפועלים ,צה"ל,
התעשייה האווירית ,ביה"ח אסותא ,הסוכנות היהודית,Proceed ,
רדימקס ,שירות בתי הסוהר ,Solcon ,FedEx ,מרץ השקעות ועוד.
לפרטים נוספים .03-9371417

צוות הליהוק של תכנית הטלוויזיה "הכוכב הבא" -
העונה השנייה ,מגיע לאולם "הרב תכליתי" בעפרה.
בתאריך ט"ו באייר ,15.5 ,בשעה 16:00-19:00
יתקיימו אודישנים לאיתור הכוכב הבא .יש להכין שני
שירים ,כאשר חומרים מקוריים יתקבלו בשמחה.
פרטים והרשמה אצל רויטל בטלפון .054-2276294

"הכוכב הבא" | 15.5

מרוץ אפרת הראשון |  16.5ט"ז באייר

מה קשור בהיכל התרבות באריאל |  17.5י"ז באייר

המרוץ ,לאור  10ק"מ ,יתחיל ברחובותיה של אפרת
וייצא אל הכביש ההיקפי .במקביל למסלול המקצועי,
נבנה מסלול קל בן  2ק"מ למשפחות וצעירים .הרצים
שיירשמו יזכו בחולצה ,והזוכים – במדליה! הרשמה
באתר מועצת אפרת.

במוצאי השבת הבאה תופיע שלישיית מה קשור בשעה  21:30בהיכל
התרבות באריאל .ציון ברוך ,אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי כותבים
בעצמם את החומרים ,הפונים למגוון הרחב של סוגי אוכלוסייה .מפיקי
ההופעה מבטיחים רצף של הפתעות לא צפויות לאורך שעה ועשרים
דקות של הנאה צרופה .טלפון לרכישת כרטיסים .03-9083333

התקומה שמתוך החורבן

מה קשור| 17.5

המשך דבר תורה מעמוד השער

גם בכתבי הרב קוק ניתן למצוא
כדברים האלה“ :אם אפסה
התלהבות הקודש ורצון הגאולה
 אם אין אנשים שירצו לעלותלארץ מתוך ההבנה שהגיעה העת
לעזוב את הגלות ולעלות לארץ
ישראל כדי להיות ממלכת כהנים
וגוי קדוש ,ואם גם הרגשה אנושית
לאומית טבעית ורצון של חיי לאום
בכבוד גם הם אפסו  -ואם גם אין
אנשים שירצו לעלות לארץ ולבנות
מדינה ,ולו מדינה ככל העמים,
אזי “באים אויבי ישראל ותוקעים
באוזנינו לגאולה” .הם מכריחים
אותנו לשמוע את קול השופר-
“תקע בשופר גדול לחרותינו”,
הם מרעישים ...ואינם נותנים לנו
מנוח בגלות .שופר של חיה טמאה
נהפך לשופרו של משיח .עמלק,
פיטלורה ,היטלר ...מעוררים
לגאולה".

דרושים שליחים

 אבן יהודה  כפר יונה  קדימה  נתניה
 נורדיה  תל אביב  רמת גן

ב"ה

בחופשת ל"ג בעומר
יום שני י"ט באייר ()19/5
חוגגים

באקשן פארק
ויה מרתקת לכל המשפחה

חו

יום שני י"ט אייר תשע"ד ()19.5.2014
באקשן פארק במושב לכיש (אחרי קרית גת)
מהשעה  10בבוקר עד השעה  18:00אחה"צ

להקת פר
חינןיאבירוטלשלים
בהצדע בניצוחו של ח

ה
לתושבי הדרו
ונפגעי הטרור בשעהם ,גוש קטיף,
0
13:3

א
תבי בניון
ז
בהוופעהמורתו

מיוחדת

פארק שומר שבת
חורשה מיוחדת למנגל

שפע של אטרקציות והפתעות
אטרקציות  מתנפחים  בלוני קפיצה  קיר טיפוס
מתנפח  אומגה  טרקטורונים חשמליים  רכבת
המסיירת בפארק  קרוסלה  מסלול לאופני הרים 
מסלול לאופני סטיקים  טירת הרפתקאות לפעוטות
 קארטינג  מיני ג'יפ לנהיגה עצמית

הכניסה והאטרקציות

חינם!

מיילb0528908518@gmail.com :

בקשה לרשום בנושא המייל את מקום המגורים
#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב חלוקה בסופי שבוע בלבד
#

מקור ראשון

כולם באים! מוקד ארצי02-6255456 :

למעוניינים בדוכנים
במקום 052-3477701
יש”ע שלנו 7

מה קורה?
1
3

2
4

5

לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il
אח ,איזה ביקור "אנו נכנסים לעידן מדיני חדש
– עידן אוסלו נגמר וכעת הגיע הזמן לעידן
פרקטי – ריאלי" ,כך אמר שר הכלכלה נפתלי
בנט בחנוכת מעון ביישוב אפרת .יו"ר הבית
היהודי הוסיף כי יש "להתנהל בצורה טובה
עם השכנים הערבים ואפרת זו דוגמא טובה
לכך" .ראש המועצה עודד רביבי אמר לשר
כי אוכלוסיית אפרת צפויה לצמוח ב60%-
ב 5-השנים הקרובות .בנט ביקר גם במועצת
גוש עציון ,מלווה בחברת סיעתו ,שולי
מועלם ,תושבת אלעזר .ראש המועצה ,דוידי
פרל ,העניק לשר מזכרת  1הודה לו ואמר
כי "כשחווים מקרוב את השטח ,קל יותר
להתחבר לערכי ההתיישבות ואהבת הארץ".
השיריונר הנח"לאווי אפרת זכתה לארח בשבוע
שעבר גם את שר השיכון והבינוי ,אורי אריאל.
השר התייחס לפרשת חייל הנח"ל דוד
אדמוב ,ואמר" :תנו לצה"ל לנצח .אני חוזר
על כך :תאפשרו לחיילי צהל לעמוד נוכח
האתגרים ,נוכח אלה שמתגרים בהם תחת
מצלמות של כל מיני משקיפים מסקנדינביה.

הצבא שלנו הוא הצבא הכי מוסרי בעולם,
הניסיונות ללכלך את שמו פסולים .חיילי
צה"ל נפלאים .אין פה מרד" .במהלך הביקור
חנך השר סניף של בני עקיבא באפרת . 2
מתנחלים על הברקס  32גברים ונשים סיימו
בהצלחה לפני שבוע ,קורס ראשון מסוגו בו
צברו ידע בתחומי השיטור והאכיפה בכביש
ובטיפול בתאונות דרכים  . 3המתנדבים
יתגברו את שוטרי יחידת התנועה בהר
חברון .בהמשך יוסמכו המתנדבים לרשום
דוחות תנועה .ראש מועצת הר חברון ,יוחאי
דמרי אמר למתנדבים החדשים" :התפקיד
שלקחתם על עצמכם הוא לחנך ללמד
ולהדריך את הציבור לנהיגה נכונה ,מה
שבסופו של דבר ימנע את הנפגע הבא".
הבית הבנימיני מפלגת ''הבית היהודי'' חנכה
סניף חדש בפסגות שבבנימין  . 4נכחו :יו"ר
מועצת יש"ע אבי רואה ,סגן השר הרב אלי
בן דהן ,סגן השר אבי וורצמן והח"כים ניסן
סלומינסקי ,מוטי יוגב ,אורית סטרוק ,יוני

שטבון ושולי מועלם וכן מנכ"ל המפלגה ניר
אורבך .ליו"ר הסניף נבחר אלדד עוזרי מכוכב
השחר ,ולסגניו עוה"ד אבינעם גואלמן מנריה
ומשה אייזן מפסגות .ח"כ יוגב ציין כי במטה
בנימין התפקדו במפקד האחרון לבית היהודי
כ 3,000-תושבים ,וכי מדובר בסניף השלישי
בגודלו בארץ.
עפים על הציונות משפחת רוקח מקדומים
זכתה בחידון הציונות הראשון שנערך
בתיאטרון ירושלים בהנחיית אלי יצפאן 5
 .המשפחה ענתה נכונה על שאלת 'הזהב'
שנשאלה ע"י ראש הממשלה בנימין נתניהו,
והיא תהנה מטיול משפחתי חוצה יבשות,
בעקבות תחנות חייו של בנימין זאב הרצל
ומסעו המדיני באירופה עד הגעתו לירושלים.
נכחו בגמר :יו"ר ההסתדרות הציונית
העולמית ,אברהם דובדבני ,ראש המחלקה
לפעילות בישראל ולמאבק באנטישמיות,
יעקב חגואל ,יו"ר המועצה הציונית ,יגאל ביבי
ומנכ"ל המועצה הציונית ,יגאל ברנד.

היריד הארצי

בס“ד

ללימודים ותעסוקה
15.5.14
לימודי תואר ,תעודה ,מקצוע ,העשרה ,מכינות ,בגרות ,פסיכומטרי ,חוויה ועוד...

ה
כניסה חינם
אך כרו

היריד פונה לכל

הגילאים

רק לבאי היפרריד הלוואות
ריד ללא ריבית
טים בי

בואו ליריד ונצלו את ההזדמנות האחרונה השנה לפגוש במקום אחד
עשרות מוסדות מובילים שיציעו מאות תוכניות לימוד בתנאים מיוחדים.
וכן ,מוסדות ,גופים וחברות יעניקו ייעוץ והכוונה בנושאים שונים ובבחירת
תחום לימוד ומקצוע ובנוסף ,חברות השמה יציעו לכם את מיטב המשרות
ביריד מידע על :סיוע כספי מלגות לימודים הלוואה בתנאים מועדפים שוברי הנחה לקורסי הכנה לפסיכומטרי דמי קיום במכינות הקדם אקדמאיות הנחה
בלימודי הנדסאים סיוע ייחודי לחיילים משוחררים ,בודדים וזכאי סיוע לימודים שנה ראשונה חינם הנחה של  80%מארנונה הכשרה מקצועית תעסוקה
מענק שחרור פקדון אישי עבודה מועדפת מס הכנסה ביטוחים ועוד .רשימה חלקית של מוסדות הלימוד המופיעים והמפרסמים ביריד נכון ל 2.5.14 -ט.ל.ח

ייזום ,ארגון והפקת היריד:
חברת חמש מערכות יזום והפקות בע“מ
לפרטים050-2878138 , 02-5020057 :
 8יש”ע שלנו

בין באי היריד
תוגרל מלגת לימודים
בסך של  1,000ש“ח
בהתאם לתקנון ההגרלה בחברה

 5מערכות ,פיתוח עסקי פרסום והגדלת המכירות 050-2878138

כה ברישום ביריד

