ארץ חיטה

יאיר ממצפה יאיר שבהר חברון מתכונן לחג הקציר ,השבוע

שלנו
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 | 390במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
סיוון תשע"ד |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

יקב שילה

אז מה היה לנו ב 20-השנים
האחרונות? הערבים קיבלו לידיהם
 40אחוז מיהודה ושומרון ואת כל
רצועת עזה .ומה ישראל קיבלה?
מאומה .התביעות מצד הערבים רק
הלכו וגדלו ,ומנהיגי ישראל לאורך
הדורות המשיכו להמתין .נתבע
את שלנו ,הם חשבו לעצמם ,אבל
רק בהסדר הסופי .ובכן ,ההסדר
הסופי לא כאן וגם לא בדרך לכאן.
גם מדינות העולם מבינות את מה
שרבים בשמאל כבר מבינים :ביהודה
ושומרון מתגוררים כמעט חצי מיליון
ישראלים – והם לא הולכים לשום
מקום .השבוע בישעמדה – על חלון
ההזדמנות להחלת הריבונות.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:59
תל אביב 19:19
19:12
חיפה

כניסה
יציאה
19:14
 20:21חברון
19:17
 20:24שכם
 20:25באר שבע 19:09

יציאה
20:18
20:22
20:21

על התקופה  -חג השבועות
התורה היא שמותיו של הקב"ה

ה

רעיון שהתורה היא שמות
הקב"ה מקורו בזוהר (ויקהל)
ומתפרש בהקדמת הרמב"ן על
התורה" :עוד יש בידינו קבלה של אמת
כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה
שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין
אחר .כאילו תחשוב על דרך משל כי
פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות.
כגון :בראש יתברא אלוקים ...ונראה
שהתורה הכתובה באש שחורה על גבי
אש לבנה בעניין הזה שהזכרנו היה
שהייתה הכתיבה רצופה בלי הפסק

הרב אברהם קורצוייל
ראש ישיבת ההסדר בקרני שומרון

תיבות והיה אפשר קריאתה שתקרא על
דרך השמות ותקרא על דרך קריאתנו
בעניין התורה והמצווה .ונתנה למשה
רבנו על דרך קריאת המצוות ,ונמסר
לו בעל פה קריאתה בשמות".
לפי זה ,התורה היא רצף של אותיות,
וניתן לגזור מהן את שמותיו של
הקב"ה ,וניתן גם לגזור מהן את התרי"ג
מצוות שלנו כפי שאנו קוראים בחומש.
לגבי משמעות שמותיו של הקב"ה
ידוע שהשמות ה' ואלוקים הם מידות
רחמים ודין .הקב"ה נקרא בשמות לפי

קורא פה!
שהו טוב
מ

www.okm.co.il 077-6621690

לקבלת גיליון היכרותhttp://goo.gl/6QxQNz :
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ן לכל מנוי חד
ש!

חולצת עולם
קט
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יין
הבית
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ברשת

נקודה בחייו של אורי

8

מה
קורה

לגור ביו"ש  -אתר חדש!

חולצות קצרות וחולצות
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המערכת

ריבונות עכשיו

ישעמדה
המשא ומתן תקוע .מנהיגי הרשות הפלסטינית
משלבים זרועות עם מחבלי חמאס .העולם עסוק
באלף ואחת בעיות אחרות .זה בדיוק הזמן לכוון
מחדש את הספינה ,ולהוציא לפועל את התכנית
שתעשה טוב למדינת ישראל :החלת ריבונות על
כל האזורים הישראלים ברחבי יהודה ושומרון.
וכמו כל מהלך גדול ומשמעותי ,על נציגי המחנה
הלאומי בכנסת פשוט לצאת לדרך ולא להמתין
לאף אחד אחר שירים את הכפפה במקומנו.
הגיע הזמן לדבר על הריבונות בקול רם ,הגיע
הזמן לקדם את הצעות החוק שיביאו להגשמת
המהלך .השר בנט מדבר על החלת הריבונות,
השר ארדן קורא להיערך לכך והשר כץ מקדם
את צירוף יישובי גוש עציון לתחומי ירושלים .ברעיון
החלת הריבונות תומכים שרים נוספים בממשלה,
וחלון ההזדמנות פתוח לרווחה.
כך בדיוק התרחשה החלת הריבונות על הגולן.
בארבעה ביולי  1979חתמו עשרות ח”כים על
עצומה ,בה נאמר כי “רמת הגולן היא חלק בלתי
נפרד ממדינת ישראל” וכי יש להחיל את הריבונות
הישראלית על שטחה .בין החותמים היו שבעה שרים.
ראש הממשלה ,מנחם בגין ,לא חתם על העצומה.
במהלך השנה שלאחר מכן ,התנהל במרחב
הציבורי דיון ער בשאלתה של רמת הגולן .היו

שטענו כי אין להרגיז את מדינות העולם ,ויש
להסתפק בשליטה הצבאית על האזור .היו שקראו
גם לוויתור ונסיגה מהרמה ,כמו התנועה הצעירה
“שלום עכשיו” .בכנס רב משתתפים בכפר
המכביה ,טענו יוסי שריד ,שולמית אלוני וחבריהם
שריבונות בגולן כמוה כהכרזת מלחמה .באותם
הימים ממש ,בתאריך  ,15.10.1980הגישה חברת
הכנסת גאולה כהן ממפלגת “התחיה” את הצעת
החוק לסיפוח הגולן שהתניעה את המהלך.
תחילה הגיעו בטבעיות איומי השמאל על קרע
מהעולם ,ופתאום ,שבוע לאחר הגשת ההצעה,
הודיע הממשל האמריקני בשיחות סגורות עם
עיתונאים“ :לא נפתח בהתנצחות פומבית עם
ישראל על היוזמה להחלת החוק הישראלי על
רמת הגולן” .חודש אחר כך ניסה האויב את מזלו:
“סוריה :סיפוח הגולן לישראל – משחק באש” זעקו
הכותרות .וכך ,לאחר חודשים ארוכים של שיח ער,
התחילו עובדות להיקבע .בחודש נובמבר 1980
שיגר שר החוץ ,יצחק שמיר ,איגרות אישיות לשרי
החוץ של המדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים
עם ישראל ובהן דברי הסבר ורקע על חוק רמת
הגולן .במקביל רמז יו”ר מפלגת העבודה ,שמעון
פרס ,לראשי הממשל האמריקני במהלך ביקור
בוושינגטון על צעדו הצפוי של ראש הממשלה בגין
להביא לסיפוח הגולן.

יותר מעשור לאחר שחרור רמת הגולן ,בתאריך
 14.12.1981עבר חוק רמת הגולן בכנסת ,ברוב
של  63ח”כים לעומת  .21את המהלך הזה מנסים
עכשיו חברי הכנסת משדולת ארץ ישראל בכנסת
לשחזר .ראשי השדולה ,חברי הכנסת יריב לוין
(הליכוד) ואורית סטרוק (הבית היהודי) ,הגישו
השבוע סדרה של הצעות חוק ,המבקשות להחיל
ריבונות ישראלית על אזורי ההתיישבות היהודית
ביהודה ושומרון.
ההצעות מתייחסות ל 10-אזורי ההתיישבות
ביהודה ושומרון :בקעת הירדן ,אריאל ,לב
השומרון ,מודיעין ,מנשה ,מרכז בנימין ,גוש עציון,
חברון ובנותיה ,מעלה אדומים ומערב השומרון.
על פי ההצעה ,תוחל הריבונות על כלל היישובים
הישראלים באזורים אלה ,וכן על אזורי המסחר
והתעשייה ,האתרים הארכיאולוגיים ,הכבישים,
שטחי  Cוכל אדמות המדינה שבין היישובים.
הצעת החוק של שדולת ארץ ישראל היא
ההזדמנות של הכנסת ה 19-והממשלה ה33-
להתניע מהלך היסטורי שיחזק את מדינת ישראל
מול מדינות העולם ויביא ביטחון ,כלכלה ואולי אולי
גם שלום אמיתי עם שכנינו הערבים.

אלעד מובשוביץ’ יקב שוקק
עמיחי לוריא יקב שילה
יין הבית
פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא רוצה
להיות יינן?
"הייננות התחילה כתחביב ,כשהכנתי יין ביקב
קטן בבית כמה אלפי בקבוקים בשנה למשפחה
ולחברים .לאור ההצלחה בקטן ,זה הפך למקצוע.
כיום אנחנו מייצרים באזור ה 100-אלף בקבוקים
בשנה .אפשר לומר שהמוטו שלנו הוא מצוינות,
עקביות ותמורה טובה למחיר .את זה אנחנו
מוכיחים עם השנים ,כי זכינו ביותר מדליות
בתחרויות יין מכל יקב אחר ביש''ע .חלק מהזכיות
הן ממש יוצאות דופן ,למשל לפני שנתיים  -מדליית
זהב לשלושה יינות שלנו בארץ".
תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם לבחור
יין בחנות.
"כשמתיישבים לאכול ,לא שמים על הצלחת
רק פולקע .צלחת זו ארוחה מלאה ,במיוחד
בשבת – יש המון סלטים וטעמים .אז למה ביין
צריך להסתפק בבקבוק אחד מסוג אחד? אפשר
להחזיק בארוחה  2כוסות יין ,ולשתות יין מסוגים
שונים בהתאם לסוגי האוכל ,וגם לא חייבים לשלם
הרבה על יין .לפני כמה חודשים זכינו בפרס על
התמורה הטובה ביותר ביחס למחיר על יין .זו
הערכה שיותר חשובה לי ממדליות על איכות היין".
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איך נראית שגרת יום של יינן?
"זה תלוי בעונה – עכשיו עונת הביקבוק והיא קצרה
מאוד ,אבל היום מתחיל בארבע וחצי בבוקר וממשיך
עד הלילה .בעונת הבציר זה כמו לקבל צו  .8מאמצע
אוגוסט לשלושה חודשים ,היום מתחיל בשתיים וחצי
לפנות בוקר ומסיימים אותו בלילה .לפעמים אפילו
לא חוזרים הביתה .יש ימים של טעימות מהבוקר
עד הערב .בטעימות זה כמובן יריקת יין מיד לאחר
הטעימה – אני יורק יותר יין בשנה ממה שמשפחה
ממוצעת שותה כל החיים"...
יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש''ע?
"אנחנו נקראים יקב שילה ולא מנסים להסתיר זאת.
מאמינים במקום הזה ,גרים ועובדים פה ,וגם מודים
על הברכה שהמקום הזה משרה עלינו .לכן אנחנו
כאן .ככלל ,אין לי בעיות עסקיות מהמקום הזה.
אני שומע מעמיתיי סיפורים כאלו לפעמים ,אך לא
אצלנו .מפרגנים לנו דווקא בגלל שאנו לא מסתירים
את שייכותנו".
תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך.
“סדרת הלג’נד שזוכה כבר כמה שנים ברציפות
במדליות – זה בלנד ייחודי שלא עושים כמותו .היין
לג’נד  1מורכב פטיט סירה ,פטי ורדו ושיראז .יין
פירותי ונעים לשתייה .לג’נד  2זה קברנה סוביניון,
קאריניאן וסנג’ובזה ,זה יין עוצמתי יותר ומורכב”.

"מודים על הברכה שהמקום הזה משרה עלינו"

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 :ניצחון מכבי ת"א
בגמר גביע אירופה בכדורסל.1977 ,
הזוכה :בנימין וולף ,רמת גן .הפרס נשלח בדואר.

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
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ברשת

מאירה דולב

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

נקודה בחייו
של אורי
האבחנות המדויקות .הבהירות .ההפשטות.

כבר ארבעה ימים חלפו מאז נטמן אורי בעפר
עפרה ,ועובדת מותו עדיין לא מתיישבת לי על
הלב .חסרונו לא מתקבל על הדעת .במיוחד
כשאני בוהה בכותרות המודפסות ,משהו
במילים הכתובות שנקראות בעין מקומם עוד
יותר ממשמע האוזן.
הייתי כתבת צעירה בעיתון הימני היחיד
בארץ אז" ,נקודה" ,כשהתחלנו לעבוד יחד.
כבת להורים שהיו שותפיו לדרך בחידוש
ההתיישבות ביהודה ושומרון ,כבר ידעתי
מי זה אורי אליצור ,אבל להכיר  -לא ממש
היכרתי .העורך הראשון של "נקודה" ,ישראל
הראל ,הוא ששלף אותי מספסל הלימודים
ב"כותרת" וזרק אותי למים הצוננים של
ריאיונות וכתבות .לא היתה לי ברירה אלא
לקחת הרבה אוויר ולשחות .העריכה שלו
היתה מוקפדת ,לא מתפשרת ,לא מוותרת
על הסטנדרט הכי גבוה .זה היה שיעור מאלף
אבל הרבה מתח נלווה לעבודה באותם ימים.
אורי בפאנל בערב עיון עם השקת ספרו של
חגי סגל "שטחים תמורת חלום" .צילום :אהוד
אמתון ,תצפית
ואז יום אחד הודיעו לנו שמתחלף העורך.
אורי אליצור מחליף את ישראל הראל .ניסינו
לא להיות ספקניים ,אבל משהו באורי לא
שידר את אותה נחרצות של ישראל .את
אותה מוקפדות .את אותה חריצות .תהינו אם
זה יעבוד.
הספקתי לקבל את תפקיד רכזת המערכת
זמן קצר לפני שילדתי את בני הבכור .חזרתי
מחופשת הלידה לתקופה די-מוטרפת
 4יש”ע שלנו

שלתוכה דחסתי עבודה ,אמהות טרייה
לתינוק קטן ויונק ולימודים לתואר שני (לא
היה לי מושג למה אני מכניסה את עצמי),
וכל זה עם נסיעות חוצות-שני-כפרים-ועיירה
ערביים ברכב מקרטע שפעם בשבוע לפחות
לא הואיל בטובו להניע (אבל לא היה זמן
לקחת אותו למוסך) .זה אמור היה להיות
בלתי אפשרי ,אבל בכל זאת המתח ההוא
התפוגג .וגם סימני השאלה .העבודה עם אורי
היתה חוויה אחרת.
הוא היה עורך שידע לסמוך ,ולא ידע לנזוף.
בטח לא לצעוק .הוא פירגן והאמין ,וכיבד
ועודד .תמיד הייתי משתאה לראות איך הוא
יכול בשיחת טלפון לפוגג את כל הסירובים
וכל הכעסים וכל הטענות-ומענות של מי
שמעבר לקו" .דיברתי אתו והוא כבר לא
כועס" ,הוא היה מסכם בפשטות שיחה
שאמורה היתה להיות טעונה במיוחד .את
המאמרים שעל שולחנו (שלרוב נערמו עד
הרגע האחרון-אחרון ממש) הוא היה מבתר
לפסקאות בעט אדומה ובונה אותן מחדש
מתוך רצף היגיוני מוקפד והשתלשלות
רציונלית ולא אסוציאטיבית .הוא היה יכול
לקחת מאמר בינוני-עד-חלש ולשכתב אותו
כך שאיכותו עלתה פלאים .הוא ידע לזהות
כשרונות עולים ולשלוף אותם מבין כותבי
ה"מכתבים למערכת" ולהפוך אותם לבעלי
טורים .ובין לבין היה פשוט כיף לחטוף איזו
שיחה עם אורי הבן אדם ,החכם ,המבין,
היודע.
מצבה הכלכלי של נקודה אף פעם לא היה
מזהיר ,והוא הלך והחמיר עם השנים .הוא

היה עיתון נחשב ,ויחיד מסוגו שנתן ביטוי
להתיישבות ולרחשי ליבה – הרבה לפני מקור
ראשון ובשבע  -ואולי בגלל זה לעובדי נקודה
היתה מסירות מיוחדת שהיום קצת קשה לי
להבין .השעות היו לא שעות ,המשכורות היו
לא משכורות (לא זוכרת כבר על כמה דילגו
ואף פעם לא הוחזרו) ,ועם הזמן התנאים
הפכו לא תנאים.
כשילדתי את התאומים שלי הייתי צריכה
להחליט אם אני חוזרת לשיגעון הזה,
והחלטתי שדי לי בשיגעון של התאומים,
ולפחות העבודה שלי צריכה להיות יציבה.
כמו רבים רבים המשכתי לעקוב אחרי אורי
– בידיעות אחרונות ובמקור ראשון ,בריאיונות
לרדיו ובין השורות של נאומי ראש הממשלה.
האבחנות המדויקות .הבהירות .ההפשטות.
הפירוק הזה של פקעת קשרים מסובכת
לחוטים מאד קצרים וברורים .על כל אלה
כבר כתבו רבים.
מפת התקשורת השתנתה מאז ללא הכר.
הרבה בזכות אורי והתשתית של נקודה .אני
זוכרת איך התרוצץ במשבר הראשון של
מקור ראשון כשכמעט נפל ונסגר .ואיך שוב
במשבר השני .והאחרון .איכשהו כל מיני
משברים תמיד התנקזו אל כתפיו ותמיד היה
ברור שהוא זה שלוקח עליו לפתור אותם.
הלב צועק שאי אפשר להמשיך לנהל
את המערכה הזאת בלי אורי ,אבל הראש
אומר שזה יקרה .הוא עשה שזה יקרה.
מפת התקשורת תמשיך להשתנות ,ואיתה
התודעה הישראלית .האנשים שהוא הצמיח
והרעיונות ששלח לאוויר והמילים שכתב ועוד
יחלחלו – אלה עוד יעשו וישנו וישפיעו כמו
מעגלי מים שהולכים ומתרחבים ,הולכים
ומתפשטים.

צורית פניגשטיין

מחלקת הסברה ״משקפת״

המלצה לסיור השבוע
משקפת
בנבואת ישעיהו בתיאור האוטופי והנפלא של
"כ ִי-מָלְאָה הָאָר ֶץ ּדֵע ָה אֶת-
אחרית הימים ּ
ה' ּכ ַּמַי ִם ל ַ ּי ָם מְכ ַּסִים" .הלוואי שנזכה
'לשתות בצמא את דברי התורה'
ו'לא לאבד טיפה' ,ונזכה לראות
בהתגשמות הנבואה של
אחרית הימים.

פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה.
שפע נושאים ,ועניין אחד שהתורה חוזרת ודשה בו.

צילום :שבתאי שירן "מורשת הגליל"

בסוף הפרשה אנו עדים לרגע מרגש
ביותר ,חגיגות חנוכת המשכן .משה
מושח ומקדש את המשכן והנה הגיע
רגע פתיחת המתנות!!הנשיאים
מביאים את קורבנם ,ולמרבה
הפלא הם מביאים בדיוק
אותו דבר .אותה קערת כסף,
אותו מזרק כסף ,אותה
כף קטורת ואותו מספר
פרים ואיילים וכו .והתורה
הקדושה ,הבוררת את
מילותיה ומדייקת בהם,לא
מסתפקת באמירה הכללית
שכל הנשיאים הביאו את
אותה מתנה,אלא חוזרת
ומפרטת שוב ושוב מילה
במילה בדיוק מופתי את כל פרטי
המתנה עם כל נשיא ונשיא שהקריב
אותה .וקשה שלא לתמוה על החזרה
הטרחנית והמייגעת שאינה מחדשת דבר.
מדרש רבא מזהיר אותנו לבל נתפתה לחשוב
שיש דמיון בין הקרבן של נשיא שבט אחד לאחר.
כל אחד ואחד מביא עמו מטען וכוונות אחרים
בעת ההקרבה ומשנה את מהות הקרבן" :רבנן
אמרין אף על פי שקרבן שוה הקריבו ,כולם על
דברים גדולים הקריבו וכל אחד ואחד הקריבו
לפי דעתו".והמדרש מרחיב ומפרט כנגד מה
הקריב כל אחד מהנשיאים את קורבנו.

מפל הבניאס הוא המפל
בעל עוצמת הזרימה
החזקה ביותר בישראל.
הוא צונח בעוצמה וברעש
מגובה של כ 10מ' לבריכה
יפיפייה מוקפת בצמחיה.
אתם מוזמנים לבקר בשמורת
הבניאס ,במסלול הליכה נעים
ומוצל בין פלגי מים מפכים בסיור
משקפת לאזור בי"ד בסיון.12/6 ,

נחל הבניאס

לפרטים נוספים והרשמה1-700-700-945 :
www.mishkefet.org.il

חופשה בישראל רק עם

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

מ

ט
ומה
יילי
הקד
ם בעיירה היהודית

סיא

"המשל אל המים אשר הם מתחלקים אל
הכלים והכלים משונים בגוונם זה לבן וזה אדום
וזה ירוק וכן כולם .הנה כאשר יתפשט המים אל
הכלים ההם עם היות המים פשוטים מכל גוון
הנה יתראו בגווני הכלים ההם וישתנו אל גוונם".

צילום :מירי צחי ,שחר כהן ,קובי הראתי.

ר' משה קורדובירו ,בספרו 'פרדס רימונים' מביא
משל הממחיש את ההבדל בין הקורבנות.

סו
-

ח' בסיון6.6.14 ,

י"ד בסיון12.6.14 ,

כ"א בסיון19.6.14 ,

כ"ח בסיון26.6.14 ,

למים מקום חשוב בתרבות היהודית והאנושית
בכלל.יש המכנים את חג השבועות 'חג המים',
בגלל מנהג יהודי צפון אפריקה להתיז מים
זה על זה בחג השבועות .מקור המנהג ככל
הנראה במשל המפורסם -התורה נמשלה
למים .המקורות היהודיים עשירים בדימויי המים
הרבים שנמשלו לתורה ולטהרה ועוד .ר' עקיבא,
מגדולי החכמים בכל הדורות ,היה בן ארבעים
ולא למד כלום .פעם הבחין בתופעה שצדה את
עינו ,הוא התפעל מכוחם של המיים לעצב את
האבן" .אבנים שחקו מיים".

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

ע"פ האגדה היה זה הרגע בו הבין שיש בכוחו
ללמוד תורה".מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר
בעצמו :מה רך פיסל את הקשה,דברי תורה,
שקשה כברזל ,על אחת כמה וכמה שיחקקו
את לבי ,שהוא בשר ודם! המים מככבים גם

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,
בארץ פלגי מים  -ארץ בניה שבר וצמיחה ,מפגש
אנושי וטבע קסום.
הגליל

ט.ל.ח

לכאורה המים הם אותם מים,אך כל כלי קיבול
נותן להם צורה וצבע שונים .כל קרבן וקרבן
מקבל גוון ומשמעות אחרת בזכות מי שהקריב
אותו.

פסטיבל קטיף דובדבנים
בגוש עציון

אל ארץ
פלגי מים

סיור למרכז קטיף
ודרום מישור החוף

לגלות את הר חברון
ומערת המכפלה

הצטרפו אלינו לסיור בעיר
העברית הקדומה סוסיא,
לצפות בחיזיון אור קולי
מרהיב ,לסייר בבית כנסת
עתיק ולגלות את סודותיה
של מערת המכפלה.

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

עוקב

אהבתי

110,000

ציר הזמן

אודות

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

Neta Bodek Guarderia Flamenca

ישראל שלי

אהבתי ·  25למאי

198

את זה ההסברה שלנו חייבת להפיץ בעולם!!!!! הרבה וכמה
שיותר מהר!

Regev Golan

אין פרטנר .ולפי הכתבה הזו ,ששודרה הערב
בערוץ  ,2כנראה שגם לא יהיה.

מחנכים אותם מגיל אפס לשנוא אותנו ,בטלוויזיה ,בספרי
הלימוד שלהם ,בכל מקום...

אהבתי · הגב · שתף

Eitan Prozanski
פשוט לא יאמן .אנחנו משקיעים שעות וימים בחוגים ובחינוך.
ובצד השני משחיזים סכינים.

ם אוהבים את זה.
 1.044אנשי 
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מה יקרה
חמישי | ז' בסיוון 6.6

תיקון ליל שבועות במכינת עין פרת \ ו’ בסיון  4ביוני

לילה של לימוד תורה ושיעורים מרתקים במכינת עין פרת,
סדנת יוגה ושירה בציבור להתעוררות הגוף והנפש ,קריאת
מגילת רות ושחרית ,ועוד שיעורים מעוררים ביום החג.
ההשתתפות בתשלום.
לפרטים ספיר הלוי  ,054-7510444נעמה הורוביץ .0524507338

כנס מחקרי חברון ויהודה \ ז’ בסיון  5ביוני

בואו לספוג אלפי שנות יהדות בשיעורים והרצאות
מאלפות על ארכיאולוגיה ,מאיר הר ציון ,מאורעות
הדמים ,מלחמת ששת הימים ,צמיחת גוש אמונים ועוד.
לפרטים והרשמה – מדרשת חברון  .02-9605215דמי
הרשמה  50ש’’ח לאדם ,ארוחת צהריים במקום כלולה.
הסעות מירושלים ומתל אביב.

קטיף דובדבנים בראש צורים \ ח' בסיון  6ביוני

שישי | ח' בסיוון 6.6

חוויה משפחתית של קטיף דובדבנים עצמי בשיטת אכול כפי יכולתך ,במטעי הדובדבנים
בקיבוץ ראש צורים בגוש עציון .הביקור כולל שוק איכרים ,עמדות יצירה לילדים ,מתנפחים,
טעימות ממעדני השף ,פינות ישיבה מוצלות ועוד .נקודות יציאה :תל אביב  -מתחם חנה וסע
ברכבת ארלוזורוב ,ירושלים – בנייני האומה .שעת יציאה 08:30 :שעת סיום משוערת בנקודת
היציאה 15:00 :יש להביא אוכל ושתיה לכל היום .לפרטים נוספים ולהרשמה" :משקפת"
 .1-700-700-945עלות למשתתף.₪ 70 :

התורה היא שמותיו של הקב"ה

המשך דבר תורה מעמוד השער

ההנהגות השונות שבהם הוא מנהיג את
העולם .הנהגות אלו נקראות בתורה
"דרך ה'" .וכפי שנאמר על אברהם אבינו
"ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".הצדקה והמשפט שהם דין ורחמים,
נקראים "דרך ה'" .כדברי רש"י" :ללכת
בכל דרכיו – הוא רחום ואתה תהא רחום"
וכו' (דברים י”א).
ישנם שני רבדים בתורה .יש את מה שה'
עושה (דרך ה') ,ויש את מה שאנחנו
מצווים לעשות (תרי"ג מצוות) .האם אלו
שתי תורות שונות? והרי את שתיהן ניתן
ללמוד מאותן האותיות?

מתוך פשט הכתובים בתורה נראה שיש
קשר בין שתי התורות" ,ושמרת את
מצוות ה' אלוקיך ללכת בדרכיו וליראה
אותו".
נראה שכוונת התורה לומר ששמירת
המצוות היא היא ההליכה בדרכיו .כדי
שהאדם ילך בדרכי ה' לעשות צדקה
ומשפט הוא זקוק למערכת שלימה של
מצוות שתרומם אותו ותקשר אותו
לאלוקים.
ולכן בא ישעיהו והעמידן על שתיים:
"כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי
קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות"

(מכות כ”ד.).
וכשבא אותו נכרי להלל וביקש "גיירני
על מנת שתלמדני את כל התורה כולה
כשאני עומד על רגל אחת" ,גייר אותו
ואמר לו "דעלך סני לחברך לא תעביד
זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה
הוא זיל גמור" (שבת ל"א ,).ההתנהגות
הנאותה לרע היא העומדת בשורש כל
המצוות -זוהי דרך ה'.
האמונה הדתית תתקשה לעמוד במבחן
של התנהגות ראויה ויפה בין אדם
לחברו ,אם לא תדע להעמיד תביעה זאת
במרכז ההוויה הדתית והחינוך הדתי.

להזמנת כרטיסים
052-4201408

l.com

mofatruma@gmai
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הגברה ותאורה

דורון אוסט

עבודות פיתוח ובניה
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
נאמר זאת כך דוברי המועצות ביש''ע עברו
השבוע השתלמות מקצועית באולפני חדשות
 . 1 2המשתתפים שמעו הרצאה מפי עמיחי
אתאלי על עבודת הדובר ודנו עם אנשי חברת
החדשות על הסיקור התקשורתי ביהודה ושומרון.
בין השמות המוכרים עמם נפגשו הדוברים:
העיתונאים יונית לוי ,עמית סגל ,עופר חדד
וחיליק שריר וכן אבי וייס מנכ"ל חברת החדשות.
השתתפו :יעל בן ישר ,מורן צדוק ,אסף מרום ,נריה
ארנון ,חופי עמוס ,יעל קורץ ,תמר אסרף ,איתי חמו,
דוד צביאל ,אהוד אמיתון ויגאל דילמוני.
ביקור שורש הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו
ביקר בשבוע שעבר במעלה אפרים  . 2הרב
סיפר על ביקורו של ראש ממשלת בריטניה,
צ'רצ'יל  ,בארץ .מאיר דיזנגוף ,ראש העיר תל
אביב ,לא נערך מבעוד מועד לביקור ולכן הורה
לשתול במהירות עצים לכבודו .כאשר צ'רצ'יל
נשען על אחד השתילים ,העץ נפל .אמר צ'רצ'יל
– "אתה רואה? דבר שאין לו שורשים אינו מחזיק
מעמד! אשריכם היהודים שיש לכם שורשים של
אלפי שנים" .ראש המועצה שלמה ללוש אמר
לרב כי הוא מעריך את אנשי הציונות הדתית
שמוותרים על חיים רוחניים "מפנקים" ובאים
להתיישב במסירות נפש בבקעת הירדן.
אתר הבית אתר האינטרנט ''לגור ביוש''  3הושק
ביום העצמאות ,ובו פירוט אודות פרויקטים בבנייה
ביהודה ,שומרון ,בנימין ,בקעת הירדן והר חברון.
מטרתו לאפשר לגולשים למצוא פתרון דיור מתאים
ואיכותי ,בין אם מדובר במשפחה חילונית ,דתית או
חרדית .האתר הוקם ביוזמה פרטית של תושבים
באחד מיישובי השומרון ,שמבטיחים חידושים
נוספים בהמשך .כתובת האתר .goyosh.co.il

רני ושמחי "הפעם האחרונה שביקרתי כאן
הייתה בטיול השנתי של בית הספר" ,אמר השבוע
איש יחסי הציבור רני רהב לנעם ארנון ,דובר
הישוב היהודי בחברון ,בביקורו במערת המכפלה
 . 4הביקור התחיל ביקב יתיר ,המשיך בקטיף
דובדבנים וכלל עצירה לצילום הכרמים ,המטעים
והאזור כולו" :זה לא פרובנס ,זה יער יתיר בהר
חברון .אני בקטיף דובדבנים ,הגפנים הקסומים,
מדהים!" ,כתב רהב בדף הפייסבוק שלו .הוא
ציין כי חבריו הרבים רובם ככולם אינם יודעים
איך נראות ההתנחלויות באמת וכי יש לפעול כדי
שהציבור יידע איך המקום באמת נראה .ראש
המועצה ,יוחאי דמרי ,אמר לרהב כי הוא מתכוון
להשקיע בכך רבות.
אשורר שירה ערב לציון  30שנה למוסדות
אור תורה בראשות הרב שלמה ריסקין נערך
בתיאטרון ירושלים .כיבדו בנוכחותם :שר
הכלכלה נפתלי בנט ,חברי הכנסת דודו רותם,
ניסן סלומיאנסקי ושולי מועלם ,וגם אישי ציבור,
רבנים ,אנשי חינוך ,בוגרים ותלמידים .מי שגנב
את ההצגה היה ראש מועצת אפרת עודד רביבי,
שבמקום לשאת דברי ברכה פצח בשיר שכתב
לרב ריסקין על בסיס המנגינה של ‘’מראה כהן’’.
לליווי השיר בגיטרה גויס הרב יצחק גרינוולד .והנה
כמה ממילות השיר" :משלב נשים בבתי הדין,
מראה כהן .מושיט "יד לאישה" ולעגונות ,מראה
כהן .מלמד תורה את בנות ישראל ,מראה כהן.
אמת מה נהדר היה כהן גדול ,מלינקולן סקוור
שבארה"ב ,לאפרת בירת עציון".
נתן בהם סימנים מפעל חייו של ראש ישיבת ‘שבי
שומרון’ הרב יהושע שמידט ‘’שיטת הסימנים’’
ללימוד התלמוד ,זכה השבוע למחמאות מהרב

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים ,בפגישה
משותפת של השניים  . 5השיטה נותנת סימן
שיזכיר ללומד את הנושא הנלמד באותו דף גמרא
על פי ראשי תיבות המתאימים לעמוד הרלוונטי.
ניתן לקבל את חוברת השיטה ללא תשלום
בטלפון.052-5994724 :
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,גרשון אלינסון ואהוד אמיתון -
תצפית הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

