מועלין בקודש

 47שנה אחרי שחרור יהודה ושומרון ,הגיעה העת להחליף מראות של
הרס וגירוש בצדק היסטורי של ריבונות ישראלית (ישעמדה ,עמ› )2

שלנו

389

 | 389במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אייר תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

2

יין
הבית

7

יקב שוקק

"איזה טענות יש לנו לאלה שאינם
מוכנים לקבל את המדיניות שלפיה
יהודה ושומרון צריכות ,על פי הצדק
ועל פי הזכות ,להיות חלק בלתי נפרד
מהריבונות הישראלית? הם הרי קיבלו
שיעורים שאנחנו מוכנים לוותר על שטחי
יו"ש אז נכנס להם לראש שבעצם זו היא
המדיניות הצודקת ,משום שהישראלים
עצמם מטיפים לה" (מנחם בגין.)1977 ,
בגין היה ראש הממשלה שהחיל את
הריבונות על רמת הגולן ,חרף התנגדות
מדינות העולם וארה"ב בראשן .בגין גם
היה ראש הממשלה שנטש את סיני,
לטובת שלום מפוקפק עם מצרים .איזה
"בגין" יהיה בנימין נתניהו? בישעמדה
השבוע – טור מיוחד לרגל יום שחרור
ירושלים ,הגולן ויו"ש.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:54
תל אביב 19:15
19:08
חיפה

כניסה
יציאה
19:10
 20:16חברון
19:13
 20:19שכם
 20:20באר שבע 19:05

הצטרפו
אלינו
לחגיגה
של ציונות
בליווי מוסיקלי של האחים גת

יציאה
20:13
20:17
20:16

מה יקרה

אברהם פריד
באלון מורה

8

מה
קורה

כה לחי

על התקופה  -יום ירושלים
יְ ִחי ֲאדֹנִ נו ַה ֶּמ ֶל ְך ָ ּדוִ ד ְלע ָֹלם

ה

השגחה העליונה סידרה
עבורנו בדור התחיה סדר
מיוחד  -יום ירושלים חותם
את מועדי הגלות והגאולה החדשים,
לאחר שעברנו את יום השואה ,יום
הזכרון ,וחג העצמאות.
יום ירושלים הבא לקראתנו ,ניצב
בפסגת חגי הגאולה ,ובו תלוי כל מהלך
התחיה של ישראל בארצם ומדינתם.
יש החושבים שעניינו של היום מסתכם
בהודאה על שחרור יו”ש וירושלים
העתיקה .אולם ממשנתו של רבי

הרב ברוך אפרתי
יו”ר הנהלת ‘דרך אמונה’

שמעון למדנו אחרת “ -רשב”י אומר:
בשלשה דברים עתידים ישראל למאוס
 במלכות שמים ,ובמלכות בית דוד,ובבנין בית המקדש”.
יום ירושלים אינו הודאה על העבר
בלבד ,אלא בעיקר יום של בירור
זהותנו.
לאן שואפות עינינו ,לאן אנו מכוונים
את ילדינו  -להיות אנשים טובים
ומוסריים בלבד ,או להיות בני נביאים,
שואפי מקדש ,אידיאליסטים בכל
כחם?
המשך בעמוד 4

פ ר ס מ ו ס ק ו בי ץ  ל צ י ו נ ו ת
עש דר ארווינג וצרנה מוסקוביץ
זוכי פרס עוז ציון לשנת התשע"ד:2014 -
ד”ר גבי ברקאי • מר מיכאל פרוינד • הרב יוסף צבי רימון
זוכי פרס רוח ציון ליזמות צעירה :נתנאל אלינסון • סרן (במיל) הבטאמו יוסף

יום חמישי ,כ"ט באייר 29 ,במאי ,בגן הלאומי "עמק צורים" ,ירושלים

w w w. m o s k o w i t z p r i z e . c o m

יש”ע שלנו 1

המערכת

שעת רצון

ישעמדה

"

מעשה ההתיישבות של אותם הימים ,היה תוצאה
של פעילותם נלהבת של החלוצים החדשים,
מתיישבי יהודה ושומרון ,שאחריהם נמשכה ממשלת
ישראל .אותה הססנות מצד המנהיגים ,גררה אחריה
אדישות מצדם של יהודי העולם ,וכך פוספסה לה
ההזדמנות הגדולה של מדינת ישראל"

הימים שאחרי מלחמת ששת הימים ,בראייה
לאחור ,יש בהם מימד משמעותי של פספוס.
עם ישראל חש בנימי נפשו את הנס הגלוי
שבניצחון המעטים על הרבים ,ולממשלת ישראל,
אם רק הייתה מחליטה על כך ,היה את הגב
הציבורי הנדרש להחלת ריבונות על המרחבים
המשוחררים בגולן ,בסיני ,ביהודה ושומרון
ובירושלים.
ריבונות הייתה מאפשרת להביא לתנופת
התיישבות נרחבת בכל חבלי ארצנו .יהדות הגולה
באירופה ובארצות הברית יכול והייתה מתעוררת
ומצטרפת לגל העלייה ,והמרחב ייתכן והיה
מתמלא במיליוני יהודים מכל קצוות תבל.
אבל הגאולה ,כידוע ,קמעא קמעא היא .מנהיגי
המדינה של אותם הימים לא תיארו לעצמם

כמה קשים ורבים יהיו הלחצים שיפעילו מדינות
העולם על ישראל במטרה להביא לנסיגתה
מיהודה ושומרון .אותם מנהיגים גילו הססנות
ביחס לזכותנו על האדמה בה צעדו אבותינו ,וכל
מעשה ההתיישבות של אותם הימים ,היה תוצאה
של פעילותם נלהבת של החלוצים החדשים,
מתיישבי יהודה ושומרון ,שאחריהם נמשכה
ממשלת ישראל .אותה הססנות מצד המנהיגים,
גררה אחריה אדישות מצדם של יהודי העולם,
וכך פוספסה לה ההזדמנות הגדולה של מדינת
ישראל.
מאז ,שעת הכושר הלכה ודעכה .למרבה הצער,
צמחו בישראל דורות של צעירים אשר אינם
מודעים לחיבור העמוק בינם לבין ארץ ישראל
המקראית – בית אל ,שכם ,חברון ושילה .החולשה

אלעד מובשוביץ’ יקב שוקק

החינוכית ,יחד עם החולשה המדינית ,יצרו גם
מציאות ביטחונית סבוכה ,שמאלצת את צה"ל
להתמודד (בהצלחה מרובה ,ברוך השם) עם איומי
טרור בלתי פוסקים.
כעת ,עם מלאת  47שנה לניצחון הגדול ולהזדמנות
ההיא ,זו העת להזדמנות חדשה .מספרם של
תושבי יהודה ושומרון מתקרב לחצי מיליון ,ישראל
זקוקה למרחב נדל"ן חדש שיקל על מצוקת הדיור
העצומה ,ישנו צמא הולך וגובר של ישראלים
להתחברות של ממש לשורשים ההיסטוריים של
עמנו ,ובמישור המדיני המערב הולך ומבין שרעיון
המדינה הפלסטינית אין בינו לבין המציאות דבר,
כאשר אבו מאזן וחמאס משלבים זרועות .דווקא
בימים אלה ,כאשר ענן של חששות כבדים לגזירת
הקפאה שנייה מרחף מעל יהודה ושומרון ,מוטלת
על כל גורם בהנהגת המדינה החובה לעזור לכוון
את הספינה ליעדה הנכון.
ההזדמנות הזו מונחת לפתחו של ראש ממשלת
ישראל .לוי אשכול החיל את הריבונות על
ירושלים ,מנחם בגין החיל אותה על רמת הגולן,
וכעת בנימין נתניהו וממשלתו יכולים להשלים
את המהלך ולעשות צדק היסטורי שיעמיד את
יהודה ושומרון בסטטוס הראוי לה :שטח ריבוני של
מדינת ישראל.

אלעד מובשוביץ’ יקב שוקק
יין הבית
פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא
מקים יקב?
"גדלתי בכרמים של אבא שלי ,ואם מחברים
את זה לאהבת יין ולזה ששטח חקלאי קטן
יחסית יכול לבנות הכנסה כלכלית אז ...הקמתי
יקב .הכרמים שלנו גדלים בדרום הרי יהודה,
בסוסיא ,בגובה של כ 900-מטר ומזג אוויר
יבש וקר – מה שתורם להבשלה ולגידול של
הענבים .רוב הענבים מגיעים מהכרם שלנו
וחלק מצביקי בר חי ,ראש המועצה לשעבר.
בנוסף ,אנחנו מגדלים אדמוניות ליצוא ,פרח רב
שנתי יפה במיוחד".
תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם
לבחור יין בחנות.
"המחיר לא תמיד מורה על איכות היין ,ומה
שחשוב הוא ליהנות מהיין ולא להתרשם
מהביקורות עליו .תמיד כדאי לנסות דברים
חדשים ,ומה שטוב לכם חשוב יותר ממה
שאמור להיות לפי הגדרתם של מביני עניין".
איך נראית שגרת יום של בעל יקב?
 2יש”ע שלנו

"תמיד קמים מוקדם ,ומשם זה מגוון – צריך
לטפל בכרם ,להכין את היין ,להתעסק בתיירות
ובשיווק של היין .חוץ מזה אני גם מגדל פרחים
בעיקר לייצוא אז צריך לטפל בהם .מעבר לזה,
הכל עונתי ומשתנה בהתאם .סה''כ זה עיסוק
מאוד מגוון".
יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש''ע?
"אני משתדל לתת לטעם לדבר .אני בא
לחנויות כבן אדם ,ולא כמתנחל .לא נתקלתי
בתגובות או הערות מיוחדות .אני עובד ברמה
הבין-אישית ולא מגיע לזה ,אבל על הבקבוק
מצוין שהיין הוא מסוסיא ואנחנו לא מסתירים
את זה .זה לא משחק תפקיד אצל האנשים
שאני עובד מולם".
תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך.
"קברנה סוביניון  2011מסדרת 'שקד' ,שקרויה
על שם בתי .זה יין עוצמתי ומורכב שמתאפיין
בצבע בורדו עז המכיל  85%קברנה סוביניון
ו 15%-שיראז עם ניחוחות וניל ושוקולד ונגיעות
אקליפטוס".

"מה שחשוב זה ליהנות מהיין"

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
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים .בהצלחה רבה!
התשובה לחידה מהשבוע שעבר :השבעת הנשיא
הראשון ,ד"ר חיים ויצמן .הזוכה :טוביה פרידמן ,רמת גן.
הפרס נשלח בדואר.

ראש הממשלה הנחה את מערכת הביטחון להקפיא בפועל את כל הליכי התכנון
והשיווק בירושלים ,ביהודה שומרון ובקעת הירדן לתקופה לא מוגבלת

דווידי פרל

בני כשריאל

חננאל דורני

ראש מועצה אזורית גוש עציון

ראש העיר מעלה אדומים

ראש מועצה מקומית קדומים

ממשלת ישראל בחרה בדרך של
תבוסה ונותנת יד להקפאת התפתחות
ההתיישבות .ביטול וועדות התכנון
מהווה גדיעה ממשית לא רק של עתיד
ההתיישבות אלא אף של ההווה.

מחובתה של הממשלה שלנו להמנע
מהקפאה ולהמשיך את מסורת הליכוד,
לבנות ולפתח את ירושלים ,מעלה אדומים,
וההתיישבות כולה.

ראש הממשלה בספרו "מקום תחת
השמש" כתב " :המונח 'הקפאה'
הוא מלת צופן נוחה למי שמתכוון
בעצם ל'חיסול' .נתניהו ,מה כוונתך

גרשון מסיקה

בהקפאת התכנון ביש"ע?

מלאכי לוינגר

עזרא גרשי

ראש מועצה אזורית שומרון

ראש מועצה מקומית קריית ארבע

ראש מועצה מקומית עימנואל

זו הקפאה מהחמורות שידענו
שהתקבלה ללא דיון בממשלה וללא
הגבלת זמן .ישנם ישובים שהוקמו על
ידי המדינה לפני עשרות שנים ולא ניתן
לסיים בהם את הליכי התכנון ולהתפתח.
לא נסכים להקפאה שניה זו ונפעל נגדה.

אני קורא לממשלה הסירו את המעצורים,
בטלו את ההקפאה! לא לעכב נבחרתם ,כי
אם להמשיך את גאולת הארץ ,לא להצר את
צעדי ההתיישבות נועדתם ,כי אם להרחיבה.

התפתחות היא אבן היסוד לקיומה של
ההתיישבות .הקפאת התכנון עוצרת
את זרימת החיים לישובים וגורמת סבל
מיותר לתושבים שלנו.

*רשימה חלקית

מוגש כחומר למחשבה ע"י מועצת יש"ע | חפשו אותי בפייסבוק "ישע שלי"
יש”ע שלנו 3

יְ ִחי ֲאדֹנִ נו ַה ּ ֶמ ֶל ְך ָ ּדוִ ד ְלע ָֹלם

המשך דבר תורה מעמוד השער

יום ירושלים מציב בפנינו דילמה  -האם לאחר השחרור החומרי של העיר ,נוכל לשחרר בתוכנו גם את מהותה של מלכות בית
דוד?
האם נדע לכונן זהות ישראלית היונקת מהקודש ,המשתוקקת לנבואה ולמקדש ,לקרבנות ולעמקות של תורה?
“אמר ר’ סימון :אין ישראל רואין סימן גאולה לעולם ,עד שיחזרו ויבקשו שלושתם” .אם חפצי חיים אנו ,עלינו לדרוש את תחיית
זהותו של דוד המלך ביום ירושלים ,ולא רק את עצמאותנו הלאומית החיצונית.
עלינו לתבוע מעצמנו ומאחרים את חידוש הברית עם אלקי הארץ הזו ,המחכה להתעוררות הרוח שלנו ,ממתין שנבקש בכל
ליבנו את דוד מלכנו ומקדש שלמה .כך נעבור מאתחלתא דגאולה לגאולה שלימה בע”ה.

בס"ד

עירית ירושלים

הקרן למורשת הכותל

עם כלביא

לזכר הרב יהודה חזני זצ"ל

יום ירושלים ה47-
ביום רביעי כ"ח באייר  28/5נעלה כולנו לירושלים ביום חגה ונשמח
בשמחתה בדגלים ,בשירה ובריקודים ,ונאחד את ירושלים לנצח
בתוכנית:

 16:00התכנסות :בנים :ברחבת היכל שלמה  /בנות :ברחוב בצלאל ליד גן סאקר

17:15

הרקדה המונית במרכז העיר :בנים :מול היכל שלמה ,בליווי מתי שריקי ולהקתו
בנות :מול ביה"כ ישורון ,בליווי איילת השחר פרחי ירושלים

 18:30המשך ריקודגלים לכותל דרך שערי העיר העתיקה

 20:00עצרת מרכזית ברחבת הכותל המערבי
במעמד :רב הכותל והמקומות הקדושים  -הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א ,רבנים ,ואישי ציבור
הרקדה בליווי:

תזמורת 'להבה' חיים דוד סרצ'יק חזקי סופר

האירוע יתקיים בהפרדה מלאה ,נא לשמור על קדושת המעמד הארוע מאושר ומאובטח ע"י משטרת ישראל וכוחות הבטחון לפרטים052-4295164 / 052-8903906 :
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צורית פניגשטיין

מחלקת הסברה ״משקפת״

המלצה לסיור השבוע
משקפת
הלכות רבות תלויות בקו אווירי הנקרא "צופים"
בסביבות ירושלים כגון :שריפת קודשים,
הקלת ראש וקריעה על חורבן בית
המקדש.

יש כאן גם לימוד עבורנו .חזרה לדבר החביב
עלינו וירידה לפרטים היא לא סתם גחמה .זו
תכונה מבורכת של מי שיודע להינות ממה
שיש לו ,להעריך ולהתענג עליו .זו הכרה בטוב
שזכינו לו.

מתוך הסדר והמיקום המדוייק של כל שבט
ומשפחה אנו יכולים ללמוד על המקום של
הקודש במחנה" .סָב ִיב לְאֹהֶל מוֹע ֵד יַחֲנוּ" .הכל
נסב סביב המרכז הרוחני שהוא לב המחנה.
ממקומו של כל שבט ניתן היה לראות את אהל
מועד ולחוות את נוכחותו .המשמעות של היכולת
לצפות באוהל מועד היא הפוטנציאל גם לחוש אותו.

ט
ומה
יילי
הקד
ם בעיירה היהודית

מ

הפוטנציאל לבלגן ולכאוס עצום .לכן כל כך
מרשים לראות את הסדר המופתי ואת הירידה
לפרטים .עם ישראל התנייד וחנה במדבר
בתוך מסגרת ברורה ומדוייקת עד לרמת
הפרט .חומש במדבר פותח ברובד הבסיסי של
סדר ,שהוא תנאי לקומה הבאה של ההכנות
לכניסה לארץ .לא ניתן להכנס לארץ ישראל
ולהתחיל בחיים חדשים מתוך בלגן .לפני הכל,
כדי לייסד חברה בריאה -עושים סדר ברור ורק
אז אפשר להתקדם.

חופשה בישראל רק עם

זה הזמן להצטרף אלינו למגוון סיורים מדהימים לקבוצות ולבודדים
לטייל וליהנות מהפריחה וממזג האויר

סו
-

אל נופיהם המיוחדים
של גוש עציון ואפרת

פסטיבל קטיף דובדבנים
בגוש עציון

אל ארץ
פלגי מים

סיור למרכז קטיף
ודרום מישור החוף

א' בסיון30.5.14 ,

ח' בסיון6.6.14 ,

י"ד בסיון12.6.14 ,

כ"א בסיון19.6.14 ,

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

חגיגה ססגונית של קטיף
דובדבנים עצמי בשיטת
אכול כפי יכולתך במטעי
הדובדבנים המרהיבים
בקיבוץ ראש צורים
בגוש עציון! בואו לחוויה
משפחתית מיוחדת
וטעימה...

ט.ל.ח

השם הנושא את הפרשה ואת החומש כולו-
במדבר ,אינו רק תיאור מקום אלא גם תיאור
מצב .העם הרב שיצא ממצריים מגיע למדבר
הרחב והחם .בתוך הציה והשממה אורבות
סכנות ,ואדם היוצא מהסביבה המוכרת
לו אל תנאים קשים ואל הלא נודע -מצבו
הנפשי מתערער.

בא' בסיון , 30/5 ,אתם מוזמנים לסיור משקפת
לאזור בו תוכלו להעפיל לתצפית המרהיבה בנוה
דניאל ,להתחבר ולחוש את ארץ ציון וירושלים.
לפרטים נוספים ולהרשמה1-700-700-945 :
.www.mishkefet.org.il

צילום :מירי צחי ,שחר כהן ,קובי הראתי.

כך גם בספירת העומר ,אנו מונים יום יום
את מה שכבר השגנו ,את מה שיש -ולא את
החסר שטרם השגנו .יש לנו עדיין לאן לשאוף,
ויש הרבה להספיק ולהשיג ונמשיך להתקדם
 אך לא פחות חשוב  -לברך ולהכיר תודהעל מה שכבר יש.

מראש הפסגה ניתן לצפות
בראש ובראשונה בירושלים
בצפון ,ולחוש אותה.

ממערב נראה הים התיכון וממזרח
ניתן לראות את ים המלח והרי מואב.

"תצפית האלף" בנווה דניאל

גם סביב הר הבית היו מעגלי קדושה שכלולים
בהם מקומות מהם ניתן לראות את ירושלים.

נוה-דניאל ,הגבוה בישובי גוש
עציון ,שוכן על הר המגיע לגובה
של כמעט  1000מ' מעל פני
הים.

סיא

פירושים רבים והסברים נכתבו
כתשובה ,אבל לרש"י תשובה
מתוקה ועקבית בכל המניינים:
"מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל
שעה " .גם רש"י מביא בהמשך הסבר
מניח את הדעת על הצורך הענייני בכל
אחד מהמפקדים שנערכו ,אבל הוא פותח
בהסבר האהוב עליו .הקב"ה אוהב את עם
ישראל ונהנה למנות אותם מתוך חיבה מיוחדת,
בדיוק כפי שאנו נהנים לשוב ולהביט ולרדת
לפרטים כאשר משהו חביב עלינו במיוחד.

צילום :גרשון אלינסון

אנו זוכים השבת לפתוח את ספר במדבר,
המגולל את קורותיהם של בני ישראל במדבר
סיני ועד ערב הכנסם לארץ ישראל.
והפרשה ,שהיא מן הארוכות ביותר
בתורה עוסקת בסדר השבטים
ובמספרם באופן שלא רק לכם
גורם לחוש בטרחנות וחוסר
הרלוונטיות של הפרטים .גם
חז"ל נדרשו לשאלה למה שוב
נמנה עם ישראל ,ומה הצורך
בכל הפרטים.

אתם מוזמנים לסיור
הצטרפו אלינו לסיור אביבי
חוויתי בחבל ארץ פורח
בטבע קסום ,בין נופים
ומשגשג ,השוזר בתוכו
מרהיבים ,מים מפכים
וסיפורי מורשת חוויתיים את סיפורו של גוש קטיף,
בניה שבר וצמיחה ,מפגש
בארץ
אנושי וטבע קסום.
פלגי מים  -ארץ הגליל

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
11-700-700-945
ארצי700 700 945 :

info@mishkefet.org.il
הצטרפו אלינו בפייסבוק

• www.mishkefet.org.il
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

110,000

אודות

ציר הזמן

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  16למאי

אהבתי · הגב · שתף

151

ם אוהבים את זה.
 1.344אנשי 
Liran Shavit
לא.

עכשיו בכותרת הראשית של וואלה
"כמעט לינץ'  -צוות של וואלה חדשות הותקף"
אז קודם כל ,שמחים שהאירוע הסתיים בשלום.
אבל לא יכולים ,פשוט לא יכולים ,שלא לשאול את עצמנו מה היה קורה
אם ,נגיד ,לא היה מדובר בצוות של וואלה ,אלא סתם באיזה ישראלי שגר
שם באזור.
מה אתם אומרים ,חברים וחברות?
זה היה מקבל כותרת ראשית בוואלה? המילה לינץ' הייתה מופיעה שם?

מוטי מורגנשטרן
השאלה בהחלט במקום ולדעתי יש אפשרות די אובייקטיבית
לענות עליה.
כלומר ,במהלך  24שעות האחרונות היו עשרות (!) אירועים
ברדיוס של  20ק"מ מביתוניא ,בהם הותקפו אזרחים ישראליים
בידי ערבים.
אז ,אני כבר לא מדבר על סגנון הדיווח והניסוח .אני לא אבדוק
בקטנוניות אם הידיעה הופיעה כמבזק בן  20מילים ,כידיעה
חדשותית יבשה או ככתבה שמביעה רגש כלפי מי שנפגע ,יחס
שלילי לתוקפים וכו'.
אני בסך הכל שואל כמה מהאירועים בהם הותקפו ישראלים ב
 24-48שעות האחרונות דווחו בכלל בוואלה?
אסתר רויטבורג
מתי אנשי התקשורת לא שותקים ??..
כל אחד מגיע יומו לעמוד במבחן האימה והטרור הם אינם חסינים
רק בגלל שהם מעריצים את השמאל והכסף שהם מפזרים כמו
הפרוטקציות וההבטחות הם אינם חסינים  ,הם הבאים בתור
לחוות את הטרור מקרוב הכי אתי שיש.
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שבת רביעית  200*170מ"מ

מה יקרה
ראשון | כ"ה באייר 25.5

אנסמבל ניגון ירושלמי עם דוד ד'אור | כ”ה באייר 5|25

נשים צולחות את הכנרת | א' בסיון
30.5

מופע לפתיחת חודש המורשת היהודית  -מסע בזמן אל שורשי
המוסיקה היהודית השוזר ניגונים ,פיוטים וסיפורים בדרך העולה
לירושלים .אנסמבל ניגון ירושלמי במופע חג עם דוד ד'אור  -יום
ראשון כ"ה אייר  25.5.14בשעה  20:45באולם מתנ"ס גוש עציון.
מחיר כרטיס  45ש"ח.

חמישי | כ"ט באייר 29.5

השבוע נפתחה ההרשמה לצליחת
הכינרת לנשים שתתקיים ב.30.05.14 -
מדובר בשנה החמישית בה מתקיים
האירוע הספורטיבי אשר הכנסותיו מו־
קדשות למען ילדי ובוגרי פרויקט החינוך
המיוחד "סדנת שילוב" בגוש עציון .
הצליחה כוללת שני מקצים של 1.5
ו 3.5 -ק"מ ,במסגרתם צפויות לשחות
מאות נשים מהארץ ומחו"ל.
לפרטים .1-800-35-39-35

אברהם פריד באלון מורה | כ’’ט באייר 29.5

ענק הזמר החסידי אברהם פריד יופיע למרגלות
הר כביר ביום חמישי הקרוב כ"ט אייר בשעה ,19:00
וזאת במסגרת חגיגות פתיחת אירועי חודש המורשת
היהודית .המועצה האזורית שומרון והישוב אלון מורה
מזמינים את הציבור להגיע ,מחיר כרטיס .₪ 60 :פרטים
נוספים באתר מתנ"ס שומרון.

עדיין לא הצטרפת?

לוקחים
אחריות

מצטרפים
ל 7000-בתי אב
שכבר בקרן יחד.
מצטרפים

בקלות.

חפשו בגוגל ”קרן יחד“

הכנסו לאתר ומלאו טופס
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il

אין תשלום חודשי קבוע
₪

פרופסור ראובן אור

”

חסד אמיתי

מנהל המחלקה להשתלת מח עצם
הדסה עין כרם

כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו
אך ורק את היתומים.

דווקא בגלל שאני בא מהעולם הרפואי אני תומך
בקרן יחד .אנחנו כרופאים העוסקים במערכת
החיסון שבאה להגן על הפרט ממחלות קשות,
מבינים כמה החוסן הנפשי יכול למנוע צרות .קרן
יחד נותנת מענה ומונעת הידרדרות של היחידים או
של המשפחה ,מביאה עזרה ומונעת הרבה צרות.
סרוק הברקוד
לסרטון המלא.

רק במקרה של פטירה ,באותו חודש ייגבו
מכל מנוי בקרן עד  10ש"ח בלבד עבור כל יתום.

גבייה שקטה
שיטת פעולתה של הקרן תצמצם את תופעת
ה“מגביות“ סביב מקרי אסון ותשמור על
פרטיותה וכבודה של המשפחה.

”

הצטרפו באתר קרן יחד 02-6280030 www.kyachad.co.il

יחד )ע“ר(

קרן
יוזמה
חברתית
לדורות

ַי ַחד
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מה קורה?
1

2
4

3

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il

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

w w w . m y e s h a . o r g . i l

דרושים שליחים

 מודעין כרמיאל כפר יונה תל מונד
 אבן יהודהבית יהושע  בית שמש

מיילb0528908518@gmail.com :

בקשה לרשום בנושא המייל את מקום המגורים
#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב

#

מקור ראשון

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן
תמונות :מוע"ז גוש עציון ,מרכז סיור ולימוד סוסיא ,גרשון אלינסון ,משה פרידמן ,מרים
בע"מ
צחי ,ויקיפדיה הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

קורא פה!
שהו טוב
מ

www.okm.co.il 077-6621690
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חלוקה בסופי שבוע בלבד

לקבלת גיליון היכרותhttp://goo.gl/6QxQNz :

ן לכל מנוי חד
ש!

חולצת עולם
קט

עוברי אורח מזג האוויר החמים הביא עמו השבוע
אורחים רבים ליהודה ,שומרון ובקעת הירדן .בין
המסיירים :חברי קונגרס אמריקנים ,קבוצת רבנים
בהובלת הרב יונתן זקס לשעבר הרב הראשי של
בריטניה ,קבוצת פעילי איפא’’ק ,פעילים מהליגה
נגד השמצה וצוערי משרד החוץ .חלק מהסיורים
כללו מפגש ודיון עם ראש מערך החוץ של מועצת
יש”ע ,דני דיין  , 1ונציגים נוספים מההתיישבות.
שומרים עלי תחנת משטרה ראשונה נחנכה
בעלי שבבנימין .סגן מפקד מחוז ש"י במשטרה,
תת ניצב דוד ביטון ,הסביר שהקמת התחנה
מטרתה לשרת טוב יותר את תושבי האזור.
בטקס החנוכה השתתפו שוטרים ותושבים רבים
מכל האזור ,וכן יו"ר הועד המקומי של עלי ,קובי
אלירז ,מפקד תחנת בנימין סנ"צ דודי חיון ויו"ר
מועצת בנימין ומועצת יש"ע אבי רואה  2שאמר
כי "פתיחת תחנות מרכז שיטור קהילתי בישובים
מחזקת ובונה את מערכת היחסים החיונית
לקיומם של חיי יום יום תקינים".

פסגות היין קברנה סוביניון סינגל ויניארד 2011
של יקב פסגות זכה במקום הראשון בתחרות
'אשכול הזהב' שנערכה ב ...מרכז פרס לשלום
ביפו .יעקב ברג ,הבעלים של יקב פסגות ציין כי:
"שנת הבציר  2011בכרם פסגות התאפיינה
באקלים הייחודי של אזור בנימין ,בו ניתנות מכות
קור משמעותיות לגפנים המשבחות את הבציר".
גם יקב טורא שברחלים  3זכה במדליית כסף,
זו השנה השלישית ברציפות .בתחרות השתתפו
 232יינות מ 52-יקבים ברחבי הארץ.
שר והר השר לביטחון הפנים ,יצחק אהרונוביץ',
סייר השבוע בהר הזיתים לקראת בוא מנהיג
הנוצרים ,האפיפיור פרנציסקוס ,לירושלים.
במהלך הסיור נפגש אהרונוביץ' עם ראש מועצת
בתי העלמין ירושלים במשרד לשירותי דת ,הרב
הלל הורוביץ  . 4האחרון ביקש מהשר לעשות
כל מאמץ על מנת שהביקור לא ייפגע בציבור
המבקש לעלות להר כדי לפקוד את הקברים
שבבית העלמין במקום ,ובהם קברי צדיקים.

כה לחי בבית הגדודים שבמושב אביחיל התספו
ותיקי לח"י ,הורים ,מורים ותלמידים ממעלות
שבצפון ועד באר שבע שבדרום ,לחידון בנושא
המחתרות ויאיר שטרן .במקום הראשון זכה גלעד
בויים  5תלמיד כיתה ז' מתלמוד תורה 'ברקאי'
בקרני שומרון ,שהוא נכד ללוחם הלח"י יהושע
ישראלי (בקר) .גם במקום השלישי זכה תלמיד
‘ברקאי' דביר רחימי מכתה ח' .את המעמד כיבדו
בנוכחותם לוחמי המחתרות שרובם בני 90
ומעלה וביניהם יאיר שטרן בנו של 'יאיר' האגדי.
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