קטנים ומתוקים

כ 12,000-ילדים והורים השתתפו השבוע
בפסטיבל הדובדבנים השנתי של גוש עציון

שלנו
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 | 391במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
סיוון תשע"ד |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

יקב ארנון

מפעל ההתנחלויות הוא מקור לגאווה
ישראלית אמתית וראוי לכל הערכה.
המתנחלים ,בעיניו של הישראלי
הממוצע ,הם קבוצה של אנשים שבחרו
לוותר על מנעמיה של העיר הגדולה,
לטובת אזור מאתגר יותר ,מבחינה
ביטחונית ,תחבורתית ,תעסוקתית
ועוד .חלקם עושים זאת מטעמים
אידיאולוגיים ,חלקם מטעמי איכות
חיים .כל זה נכון ויפה ,אבל זו בהחלט
לא התמונה המלאה .כי לצד ההערכה
והגאווה ,צצו להן בשנים האחרונות
שאלות וספקות ,שמקורן בערבוב אמת
ושקר ומשחקים דמגוגיים עם נתונים.
השבוע בישעמדה – תגובה רצינית
לדברים לא רציניים שאמר השבוע שר
האוצר מול כל האומה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 19:05
תל אביב 19:26
19:19
חיפה

כניסה
יציאה
19:20
 20:28חברון
19:24
 20:31שכם
 20:32באר שבע 19:16

יציאה
20:25
20:29
20:28

על הפרשה  -שלח
תאווה ,קנאה וכבוד

הרב צבי שפיגל
'ראש ישיבת 'קול מבשר' ומנכ"ל ערוץ 'אורות

ספר במדבר ממשיך מבחינה מסוימת את ספר
בראשית .ספר בראשית ,המכונה ספר הישר,
עוסק בין שאר הנושאים ,בבניין המידות של
אבות האומה .הוא עוסק בבניין הפרט ובבניין
המשפחה הישראלית.
ספר במדבר עוסק ,בין שאר הנושאים ,בבניין
הציבוריות הישראלית .כמו בספר בראשית,
הבניין הרוחני נעשה מתוך ניסיונות ובירורים.
חלק מהבירורים נלמדים דווקא מתוך
הכישלונות " -אין אדם עומד על דברי תורה
אלא אם כן נכשל בהן" (גיטין מג).
"הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם
מן העולם" מלמד אותנו רבי אלעזר הקפר
בפרקי אבות.
שלושת אלה הם היסודות למידות המקולקלות
של האדם .בפרשות שלנו ,מסביר ה"נתיבות
שלום" ,אנו פוגשים בהם בפועל :בפרשת

נשא חטא המתאווים; בפרשתנו שלח לך
חטא המרגלים שעל פי הסבר הזוהר חששו
לכבודם עם הכניסה לארץ; בפרשת קורח
המידה המקולקלת שבאה לידי ביטוי היתה
הקנאה .והרי לנו התאווה והקנאה והכבוד
שבכל שלושת המקרים הוציאה את הנגועים
במידות המקולקלות מן העולם .האמנם
מידות אלה שליליות בלבד?
מעניין כי שלוש המידות הללו הן היסוד
לכוחות העוצמתיים המניעים את העולם:
הקנאה " -קנאת סופרים תרבה חכמה";
התאווה היא הכוח היוצר המשכיות לעולם;
הכבוד הוא הכוח המניע אנשים לקחת על
עצמם תפקידים ואחריות .למדנו כי אין מידה
טובה או רעה (למעט כעס) .הקב"ה נתן לנו
כוחות ,ותפקידנו לנווט את הכוחות לעבודת
ה' ולתיקון העולם.

קורא פה!
שהו טוב
מ

www.okm.co.il 077-6621690

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

המשך בעמוד 7

ן לכל מנוי חד
ש!

חולצת עולם
קט

2

יין
הבית

4

משקפת

המלצה לסיור השבוע

8

מה
קורה

דורון שפר בחברון

חולצות קצרות וחולצות
 3/4במגוון צבעים

יש”ע שלנו 1

המערכת

בין איתמר ליצהר

ישעמדה
הבעיה אינה בשאלות או בספקות ,אלא במקורן.
חלק מהפוליטיקאים וכלי התקשורת ,בעידודם
של קמפיינים ביוזמת השמאל הקיצוני ,מציפים
שוב ושוב סדרות של שקרים שכל מטרתם
להכפיש את מפעל ההתנחלויות ,להשחיר את
פניהם של המתנחלים ,ולשכנע את הציבור
הישראלי שהמחיר עבור ההתיישבות ביהודה
ושומרון כבד מנשוא ובא על חשבונם של תושבי
ישראל שבתוך הקו הירוק .את השקרים הללו,
עוטפים בעלי האינטרס בנתוני אמת "מעובדים",
ובפריטה על רגשות.
כך בדיוק היה השבוע בכנס קיסריה ,כאשר שר
האוצר לפיד הצהיר כי "איפשהו בין איתמר ליצהר
קבור הכסף שיכול היה לשמש לנו לכיתות קטנות
יותר ,לשירותי בריאות טובים יותר ,לצמצום אי
השוויון בחברה הישראלית וגם לכיפות ברזל
ולטילי חץ  3ולהתעצמותו של צה"ל".
כבוד השר לא ידע עד כמה הוא צודק .בין איתמר
ליצהר שוכן הכפר הערבי חווארה .את החשמל
שמזרימה מדינת ישראל אל בתיהם של תושבי
חווארה ,הציבור הישראלי משלם .אותה רשות
פלסטינית שמוציאה מדי שנה  100מיליון דולר
כדמי מוטיבציה למחבלים ,מסרבת לשלם חוב
מצטבר של  1.3מיליארד שקל לחברת החשמל.
סכום הכסף הזה בהחלט יכול היה לכסות את

הצרכים שהזכיר לפיד ,ואף יותר.
אפשר להתייחס בביטול לניסיונו הלא רציני של
לפיד לסכסך בין חלקים שונים בעם ,בעזרת
דמגוגיה שטחית .אך כיוון שבדבריו יש גרעין של
אמת – אכן ,בחישוב גס של עלות לנפש ,ישנם
הבדלים תקציביים בין יהודה ושומרון ויתר אזורי
הפריפריה לבין מרכז הארץ – נכון יותר להתייחס
לדברים ברצינות ולהסביר את הנתונים והעובדות.
כי האמת היא כלי ההסברה הטוב ביותר.
מאז הקמת המדינה ,ההתיישבות היא חלק
מרכזי במימוש הציונות המעשית .כמו אז כן
עתה ,אי אפשר למדוד את ערכה של ההתיישבות
בסולם ערכים כלכלי .מחיר ההתיישבות בנגב,
בגליל ,ביו"ש ובבקעה גבוה יותר מאשר במרכזי
אוכלוסייה שבין גדרה לחדרה.
יהודה ,שומרון והבקעה הם אזורי פריפריה .בכל
אזורי הפריפריה בישראל היישובים והערים
קטנים יותר ,המרחקים בין היישובים גדולים
יותר ,ולכן כשמחלקים את עלויות התשתיות
והתחבורה ,למשל ,במספר התושבים  -מתקבל
מספר גבוה יותר מזה שיתקבל בערים מרכזיות
וגדולות .היגיון פשוט .אם אריאל ,למשל ,הייתה
גדולה פי עשרים ,כמו פתח תקווה ,עלות המדינה
לכל תושב הייתה זהה בין שתי הערים .השוואה
בין המועצה האזורית הר חברון ,עם ששת אלפים

אלעד מובשוביץ’ יקב שוקק

תושבים ,למועצה אזורית כמו הגלבוע שבה 27
אלף תושבים – היא מגוחכת .הלא רק החלוקה
של עלויות פינוי האשפה לנפש כשלעצמה יוצרת
פער אדיר.
ומה עם עלויות הביטחון? גם כאן אזור יהודה
ושומרון אינו זוכה לעדיפות מיוחדת – בדיוק כפי
שהיה עם יישובי קו העימות בצפון ויישובי עוטף
עזה בדרום (בחלק מהמקומות זה המצב גם
היום) גם ביו"ש מכתיבה המדינה נהלים מיוחדים,
המחייבים עלויות נוספות ,במטרה להגן על חיי
אדם .אין עדיפות .אין הטבות .אין תוספות מיוחדות
לתושבים.
במקום להשקיע את זמנו בחיזוק הדמגוגיות של
השמאל הקיצוני ,במקום להגדיל את הקיטוב
בין אזרחי המדינה ,מוטב שמר לפיד יפעל למען
האזרחים ויקל על מצוקת הדיור ,למשל .כי כדי
להוריד את העלות לנפש ביהודה ושומרון ,כל
שעל הממשלה לעשות הוא להאיץ את הבנייה
והפיתוח של היישובים ביהודה ושומרון ,להרחיב
את הערים באזור ולצמצם את המרחקים בין
היישובים השונים במועצות האזוריות .כך תתחלק
הוצאת המדינה באופן מאוזן יותר ,ותושבי ישראל
יוכלו להרוויח דיור זול יותר באזור מרווח יותר.

שמואל ברק יקב ארנון
יין הבית
פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא מקים יקב?
"אני באמת לא יודע .זה פשוט בא .בעברי הייתי איש הייטק,
מהנדס מכונות .עבדתי ברפא''ל .באזור גיל  50החלטתי
שאני רוצה לעשות משהו אחר .לא יודע מאיפה זה בא ,אין
כאן הגיון .אבל זה מה שנבחר ואני מאוד מרוצה".
תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם לבחור
יין בחנות.
"אני לא יכול לומר איך הם יכולים לבחור יין ,אבל אני
יכול לומר שהיינות שיוצאים מאדמת השומרון ,מהר
ברכה ,הם באיכות מעולה .זה נקרא טרואר  -מושג
שמתייחס לגידול היין ,וכאן הוא נהדר .הטרואר דואג
לזה שלמרות שאנו בוצרים יחסית מאוחר ,האיכות
שהגפן סופגת מהאדמה היא אידיאלית .היו כאן
אנשים מאיטליה שנדהמו מהאיכות".
איך נראית שגרת יום של בעל יקב?
"אני גם בעל הכרם ,וזה אומר שאני גם הכורם וגם
היינן .אני אוהב את העבודה בכרם ולמעשה שולט
בכל הפרמטרים של עשיית היין .מבחירת הזנים
שאני בוחר ועד לעשיית היין .בבוקר אני עובר
בכרם ,עובד בו ,טיפול שגרתיים .בעונה הזו מדובר
בפעולות כמו דילול ועיצוב הכרם ובהמשך היום יש
את עבודות הסיכול וההשקיה .בתקופות אחרות יש
בציר :בין ראש השנה לסוכות  -זה בד''כ הפינו נואר,
ואחרי סוכות באים הקברנה והמרלו".
 2יש”ע שלנו

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש''ע?
"הגעתי לאיתמר מנהריה .אני לא יודע איך הקב''ה
הוליך אותי הנה ,כי הסתבר שאחרי ששתלתי את
הכרם ובניתי את היקב  -חשפנו כאן גת עתיקה בת
 3000שנה .באנגלית זה  ,re-settlersז''א מתנחלים
שחזרו למקום שלהם .זה באמת מקום נהדר לגידול
ענבים ,אני מגדל אותם בצורה אורגנית ,ללא ריסוס
כימי והכל נעשה מא-לוהים .יש כאן רוח מדהימה
שהיא הבסיס לכל ההצלחה של הכרמים ,היא
מייבשת את הלחות של האשכולות ואז המזיקים
לא נדבקים אליהם .על האנשים שחושבים שאין
כאן מוצרים איכותיים אני יכול רק לרחם ,כי כנראה
שחסר להם משהו".
תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך.
"היין שאני הכי אוהב נקרא 'שירה-יה' ,זה בלנד של
קברנה פרנק ,סנג'ובזה וקברנה סוביניון .יין עם טעם
עגול ומלא וריח פשוט מדהים .ארומה באמת נהדרת
שמתקבלת אחרי שנה בחבית אלון צרפתי .היין
בוקבק לפני שנה ויש לו יכולת התיישנות של כמה
שנים טובות".

"היו כאן אנשים מאיטליה שנדהמו מהאיכות"

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 :שחרור מערת
המכפלה ע"י הרב גורן זצ"ל.
הזוכה :אברהם שרון ,חשמונאים .הפרס נשלח בדואר.

כנס
י
ש“ע
להסברה ותקשורת
הכנס יתקיים ב-
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י“ח סיון
במלון לאונרדו ירושלים
סנט ג'ורג'  9ירושלים )ליד מלון עץ הזית(

יום שני
הקרוב

הרשמה חובה

ראשי רשויות ,דוברים ,ראשי ארגונים ,אנשי תקשורת והסברה .גם השנה נארח בכנס המרכזי של יש"ע
שורה של מומחים ואנשי תקשורת שיסייעו לכולנו להיות אנשי תקשורת והסברה נאמנים ומקצועיים.

בתכנית
8:30

התכנסות ורישום

 14:00ברכות – דב קלמנוביץ – משנה לראש עיריית ירושלים

9:00

פתיחה וברכות
ח"כ גדעון סער  -שר הפנים
אבי רואה – ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע
ח"כ איילת שקד – הסברה נכונה

 14:15איך אתם נראים ,ולאן הולך התהליך המדיני

 10:00לא סותם ת'פה על הבמה

*

- ON AIR -

מושב ראשון

תוכניתו של אראל סג"ל בשידור חי ברדיו "גלי ישראל" מבמת הכנס
משתתפים :דרור זרסקי – עורך התוכנית לונדון וקירשנבאום ערוץ ,10
שלום ירושלמי  -פרשן פוליטי

 11:00הפסקה

 11:15הסכסוך השולי במזרח התיכון
דר' גיא בכור  -מזרחן ,משפטן ועורך אתר הפרשנות ג'יפלנט

 12:15התקשורת הבינלאומית
משחק מכור או שאנחנו לא יודעים לשחק?
מנחה :דר' יועז הנדל
משתתפים :דני דיין – ראש המערך המדיני במועצת יש"ע,
דוד הורוויץ -עורך ומייסד ,TIMES OF ISRAEL
אריאל כהנא – כתב מדיני מקור ראשון,
ניצן חן – מנהל לשכת העיתונות הממשלתית ,בועז ביסמוט  -ישראל היום

מושב שני

אודי סגל – הפרשן המדיני של חדשות ערוץ 2

 15:00מלטפים או נושכים?
תפקידה של העיתונות המגזרית ככלי תעמולה או ככלי ביקורת
מנחה :עמיחי אתאלי
משתתפים :דודו סעדה  -יו"ר קבוצת עיתון בשבע,
חגי הוברמן – עורך מצב הרוח,
הילה ניסן  -פרידמן – עורכת שביעי,
ישראל פריד  -מנכ"ל רדיו גלי ישראל ,
אורלי גולדקלנג  -עורכת דיוקן מקור ראשון

 16:15כלכלה ישראלית ביהודה ושומרון
דר' עדית סולברג  -מרצה בכירה בחוג לכלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת אריאל

 17:00סיום
* בשיתוף רדיו "גלי ישראל" **יתכנו שינויים

 13:00הפסקה ארוחת צהרים

עלות השתתפות 60 :ש"ח כולל א .צהרים | לפרטים :טל  | 02-6211999 -מייל perla@myesha.org.il -
הרשמה ותשלום :דרך אתר האינטרנט www.facebook.com/My.yesha | www.myesha.org.il -

מועצת יש"ע
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צורית פניגשטיין

מחלקת הסברה ״משקפת״

המלצה לסיור השבוע

משקפת
בחולות הפכה לסיפור הצלחה והיבול נמכר גם
לייצוא בכל העולם.

סיפור חטא המרגלים הוא אחד המשברים
המטלטלים והמשמעותיים שלנו כעם .משבר
שעיכב את העם שנים רבות במדבר
והשלכותיו הכואבות מלוות אותנו ,ע"פ
חז"ל ,עד ימינו ומידי ט' באב.

הם זכו לקדש את החול (תרתי משמע)
ולחבר שמיים וארץ ,אך שילמו בסופו
של דבר מחיר כבד בשל אחיהם
שמאסו בארץ חמדה.

מה יש בחטא הזה שהופך אותו
לחמור מכל חטאי המדבר?
חמור אפילו מן הבגידה בה'
בחטא העגל .ע"פ פשט
הסיפור ,ראשי השבטים
מביאים את רשמיהם
האמיתיים מארץ ישראל
וגורמים לעם לפחד
מהתמודדות עם הכניסה
הפחד
האם
לארץ.
מהתמודדות הוא עד כדי כך
חמור?
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מ

סיפור ההתיישבות בגוש קטיף הוא סיפור חלוצי
מקסים ומעורר השראה .סיפור על יהודים חדורי
אהבת תורה ואהבת העם והארץ שלא ראו את
החולות והשממה ואת הסביבה העויינת המנסה
לכלותם -אלא את טוב הארץ .עינם הטובה
עשתה פלאים והפריחה את השממה .החקלאות

ט
ומה
יילי
הקד
ם בעיירה היהודית

צילום :מירי צחי ,שחר כהן ,קובי הראתי.

עדותם של המרגלים היתה מגמתית וצרת עין.
מה שאמרו המרגלים על הארץ היה נכון .אכן
ענקים היו בה ,וערים בצורות .אך בתוך המציאות
המורכבת היה עליהם לגלות עין טובה ורצון טוב.
במקום בו יש עין טובה -יש תקוה ואור.

חופשה בישראל רק עם

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

סו
-

סיור למרכז קטיף
ודרום מישור החוף

לגלות את הר חברון
ומערת המכפלה

אל נופיהם המיוחדים
של גוש עציון ואפרת

אל ארץ גיבורי
התנ"ך  -בנימין

כ"א בסיון19.6.14 ,

כ"ח בסיון26.6.14 ,

ו' בתמוז4.7.14 ,

י"ג בתמוז11.7.14 ,

אתם מוזמנים לסיור
חוויתי בחבל ארץ פורח
ומשגשג ,השוזר בתוכו
את סיפורו של גוש קטיף,
בניה שבר וצמיחה ,מפגש
אנושי וטבע קסום.

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

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 ,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

ט.ל.ח

המרגלים ,במעמדם המשפיע על דעת הקהל,
גרמו לעם למאוס ברצון להתקדם לעבר היעד
הנכון .הם עיוותו את תפיסת עולמם .קהילות
שלמות של יהודים יראי שמיים נמחו מעל פני
האדמה בשל העיוות שהנחילו להם רבנים
טועים שלא הבינו את חיוניות ארץ ישראל לקיום
המצוות.

בסיור משקפת בכ"א בסיון
( )19/6אתם מוזמנים לחוות
במרכז המבקרים החדש
בניצן את סיפורו המיוחד של
גוש קטיף ,לראות את תנופת
ההתיישבות באיזור ואת הצמיחה
מתוך השבר.
לפרטים נוספים ולהרשמה:
www.mishkefet.org.il 1-700-700-945

סיא

נציגי השבטים שנבחרו היו כולם
משכמם ומעלה ,כפי שמעיד
עליהם הכתוב " ּכ ֻּל ָם אֲנׁ ָשִים ,ר ָׁאשֵי
שׂרָאֵל ה ֵּמָה “.שיקול הדעת
ב ְנ ֵי-י ִ ְ
המצופה מהם והאחריות המתבקשת
ממעמדם היא עצומה וכגודל הציפיה כך גודל
האכזבה .הרב אליעזר מלמד כותב על הטעות
של המרגלים ,שכמו רבנים וראשי קהל אחרים
גם בימינו ,לא מבינים את גודל ומשמעות
החיים בארץ ישראל .ארץ ישראל היא המקום
בו נפגשים שמיים וארץ ,חול וקדש רוח וגשם.
הרבה יותר פשוט לחיות את התיאוריה ,מבלי
להדרש ליישם אותה .הרבה יותר קל להתקדש
במדבר ,לאכל מן ולא לדאוג למים ,כביסה,
ביטחון ועוד צרכים גשמיים אחרים .נח יותר
לחיות מציאות ניסית ולא לטרוח בזריעה,
קציר ,הכנת הלחם והפרשת החלה ,המוזכרת
בפרשה .אבל אך ורק בארץ ישראל ניתן לקיים
את התורה ככתבה וכלשונה ,וקיום מצוות
מחוצה לה הן בבחינת "הציבי לך ציונים".
חומרת החטא כאמור היא הכפירה באחדות
העם ,התורה והארץ .אי אפשר לאף אחד מן
המרכיבים ללא האחר.

השבר הגדול שהיה ועודנו לא
ריפה את ידי המאמינים .הם
הצליחו ,ברובם ,כקהילות
וכיחידים להמשיך ולממש
את החיבור לארץ לעם
ולתורה גם במעונם החדש.

המנהל לחינוכ ממלכתי-דתי

קיץ של כולם

בתי הספר של החופש הגדול
בימים הקרובים צפוי להסתיים הרישום לבתי הספר של החופש הגדול.
תכנית ייחודית המאריכה את שנת הלימודים בשלושה שבועות ומבטיחה מענה
חינוכי לכלל ילדי כיתות א‘-ב‘ ,תוך הוזלה משמעותית של העלויות להורים.
הורים ,אנו קוראים לכם למהר ולהירשם כדי להבטיח לילדיכם מסגרת חינוכית,
ערכית ,איכותית ומפוקחת אשר תיטיב עם ילדיכם.
באחרונה ,נשמעו טענות מבלי שהמבקרים טרחו לברר את העובדות לאשורן.
לפיכך ברצוננו להבהיר:
 .1כל תוכני הלימוד הינם באחריות הרשות המקומית ובפיקוח מנהל החינוך הדתי )חמ“ד(
במשרד החינוך .אף אחד מהשותפים למימון התוכנית אינו שותף לגיבוש
התכנים ובכללם ,גם הקרן לידידות.
 .2הקרן אינה שותפה במימון התוכנית ”בתי הספר של החופש הגדול“ לכיתות א׳-ב׳
אלא במימון המרכיבים התוספיים בלבד.
 .3הקרן שותפה במימון חלק מהעלות של פיילוט הארכת יום הלימודים לכיתות ג׳-ה׳
בפריפריה ,וזאת רק לרשויות שביקשו את הסיוע לכך.

בואו לקחת חלק בבתי הספר של החופש הגדול
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

111,000

ציר הזמן

תמונות

אודות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

ישראל

אהבתי ·  2ליוני

שלי

אהבתי · הגב · שתף

626

ם אוהבים את זה.
 12,295אנשי 
נתנאל לוי

תותח!! כל הכבוד!!!
איזה גבר.
השחקן עמוס תמם" :לא מוכן לגלם חייל מתעלל" .לתמם הוצע להיבחן לתפ־
קיד של חייל ישראלי המתעלל באישה בהריון במחסום .הוא סירב.
" ...כאחד שהיה שם בחברון ,אני יכול להגיד שאף פעם לא ראיתי דבר כזה.
אני לא יכול להתחבר למשהו שאני לא מאמין בו" .אל תתבלבלו .תמם איננו
איש ימין ,אבל הוא נאמן למדינה ובעיקר -נאמן לאמת .לידיעת ארגון 'שוברים
שתיקה' ,שעסוק בהשמצת והכפשת ישראל וחיילי צה"ל.
מוזמנים לפרגן לו כתגובה על הפוסט האחרון שלוhttp://on.fb. :
me/1oOKpSf
ישראל שלי עושים ציונות

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

בן אדם עם כבוד עצמי ולאומי.
רענן הראל

גם אני מצדיע לעמוס ,גם אני שרתתי לא פעם
בסביבת אוכלוסיה ערבית ביו"ש וחבל עזה ,החייל
היחיד שהתנכל לאזרח ערבי שהכרתי במשך
שלושים שנות שרות ,סדיר ומילואים ,נענש קשות.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן תמונות :גרשון אלינסון ,מרים צחי ,גילי צרפתי,
מדרשת חברון ,ויקיפדיה הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

הנכם מוזמנים להתחבר לרוח "בני־דוד"

ולרכוש ספר

וַוַ יְ ִִה
יְהי יָ ָדיו ֱאמוּנָּנָהה

דולה ומשקה

דולה
ומשקה

שילה  ‰ברכץ בית אל 02-9973875

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

אברהם יעקובי

יְהדי יָיו ָדיו ֱאמוּנָ ה
וַ ִ וַ ִ
יְהי יָ ָ ֱאמוּנָ ה

חלק א’
בירור סוגיות בטוען ונטען
לפי סדר השו”ע  -סימן עה

חלק א'

בירור
סוגיות
בטוען
ונטען
הרב
אלי סדן

שפָ ַתי ּ ִתפְ ּ ָתח
ְׂ
שי
עורים בנושא חברה,
מדינה ודמו
שניתנו
מדינהקרטיה
ודמוקרטיה
חברה,
בנושא
שיעורים
בבית ה
מדרש “בני
המדרשדוד“
“בני ֵ
בע ִלי
בע ִלי
דוד“ ֵ
שניתנו בבית

הרב
אליהרבסדןאלי סדן

ויהי ידיו אמונה

שיעורים בנושא חברה,
מדינה ודמוקרטיה
הרב אלי סדן
מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

The Military Yeshiva Academy of Israel
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הרב אלי סדן
עפ”י שיעוריו של
הגרז”נ גולדברג שליט”א

כיוונים בתפילת שמונה עשרה

א

חיים וידל

שפתי תפתח
על תפילת
שמונה עשרה
הרב חיים וידל

בני דוד עלי

מהדורה שנייה של

שיחות
לקראת גיוס
לצה“ל

דולה ומשקה

הרב אלי סדן

אפשר להשיג בחנויות המובחרות
ובאתר האינטרנט של ‘בני דוד‘

בירור סוגיות
בטוען ונטען
הרב אלי סדן

הגדה של פסח
כמה מעלות טובות
למקום עלינו
עם הביאור של
הרב אלי סדן

www.bneidavid.org

שבת רביעית  200*170מ"מ

מה יקרה

שבוע הספר העברי | לאורך השבוע

ראשון | י"ז בסיוון 15.6

באריאל נמשכת חגיגת שבוע הספר בכל ערב בין
השעות  ,17.00-19.00במרכז מסחרי א' ליד חנות
קרביץ .אפשרות להחלפת ספרי קריאה מכל הסוגים.
בשערי תקווה תיערך ביום א' י"ז סיון  15.6בשעות
 16:00-21:00ברחבת הדואר ומול הספריה חגיגת
ספרים ותרבות .בתכנית :דוכני ספרים ,מיצגים ,תיאטרון
סיפור ,להטוטנים והפעלות לילדים.

שלישי | י"ט בסיוון 6.6

שרית חדד בהופעה לנשים בשומרון |  17.6י"ט בסיון

ביום שלישי הקרוב תופיע שרית חדד בקאנטרי קלאב בשערי תקווה שבשומרון,
באירוע המרכזי השנתי של נשות נשמ"ה והמועצה האזורית שומרון להעצמת נשים
בשומרון .במקום תתקיים גם תצוגת אופנה ויוצבו כ 40 -דוכנים של יריד אמנים
ומעצבי אופנה .לקראת ההופעה אמרה חדד" :אני מתרגשת ושמחה להופיע בשומרון
 -מקום מיוחד וחשוב לכולנו" .פרטים נוספים וכרטיסים באתר מתנ"ס שומרון.

להזמנת

-4201408

gmail.com

בישובי בנימין
בהרשמה מראש
בערב המופע 0

שולי
רנד אביתר בנאי

הופעה משולשת בעלי :שולי רנד ,אביתר בנאי ובוצר |
 17.6י"ט בסיון

בוצר

במופע התרמה

מופע התרמה מיוחד לקייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים,
תתקיים ביום שלישי הקרוב ,בשעה  20:00ביישוב עלי .עלות
לכרטיס בהרשמה מראש ,₪ 60 :ובערב המופע.₪ 70 :
להזמנת כרטיסים ש
 .052-4201408כל
לטלפון
אפשרלישי
לצלצלי”ט
סי
בעליון (6
צרכים)17.
מיוחדים
ההכנסות קודש לקייטנה למען ילדים
מסדנת שילוב באמונה גוש :00
עציון 20.בישוב ֵע ִלי

מצטרפים

ל 7850-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
₪

דר‘ יחיאל לסרי

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

חסד אמיתי

ראש העיר אשדוד

כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו
אך ורק את היתומים.

”

מדובר ברעיון פנטסטי המבטא את ערכי
הערבות ההדדית והרעות בין תושבים בכל רחבי
מדינת ישראל .הקרן מחברת את השפלה ,המרכז,
יהודה ושומרון ,הצפון והדרום לקהילה של חוסן
השומרת איש על רעהו.

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

קרן יחד )ע“ר(

ַי ַחד

כל ההכנסות ק
למען ילדים בע
מ”סדנת שילוב
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חברתית
לדורות

יש”ע שלנו 7

סירקו
לערוץ ב

בחסות:

.

נוער ֵע ִלש.יא.ג-
מופע התרמ

(ולו

תוח ב

בניה

ופי

ש.א.ג (ולול

בניה ופיתוח בע"מ

מתקני פס
למען הקה

מה קורה?
1
3

2
4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
סיירת דובדבן כ 12,000-מבקרים התארחו ביום
שישי האחרון בפסטיבל הדובדבנים בקיבוץ ראש
צורים שבגוש עציון ,ביוזמת המועצה האזורית
ו''-משקפת'' (עמוד השער) .המשתתפים ערכו
קטיף עצמי במטעים בשיטת ''אכול כפי יכולתך''
ונהנו משוק איכרים ,דוכני מזון ,טעימות ממעדני
שף ,פינות יצירה לילדים ,הופעות ועוד .השתתפו:
ראש המועצה דוידי פרל ,מנכ"ל גלי ישראל ישראל
פריד ,עוזר רב הכותל יוסי בלוך ,ישראל גולדברג
מבעלי "פרסומי ישראל" וסגנית מנהל המרחב של
משרד החקלאות יהודית חלימי.
ואנחנו נבנה שכונת ‘’נופי ארומה’’ נחנכה בשבוע
שעבר באיתמר ,ובה רחוב ‘’גלעד’’ על שם גלעד
זר הי’’ד  -קב”ט מועצת שומרון שנרצח ע”י
מחבלים לפני למעלה מעשור .באירוע הסרת הלוט
השתתפו מזכ”ל אמנה זאב חבר (זמביש) ,ראש
מועצת שומרון גרשון מסיקה ,סגנו יוסי דגן ,אמו של
גלעד יעל זר ,אחיו אורן ובנו שחר  . 1ראש המועצה
אמר באירוע“ :זוהי תשובה ניצחת למחבלים שטעו
לחשוב שיוכלו לשבור את רוח העם היהודי בעזרת
מעשי רצח נתעבים של חפים מפשע”.
שתלתם ניגונים הקונצרט השנתי של ישיבת
בני עקיבא המוזיקלית ‘כינור דוד’ השוכנת בישוב
עטרת  , 2נערך בשבוע שעבר בתאטרון חולון

בהנחיית הד”ר אבשלום קור .התלמידים ניגנו
קטעים מגוונים ,ובהם פס קול מסרט של וולט
דיסני וביצוע חדשני לפיוט “חון תחון” .השתתפו:
סגן שר החינוך ח”כ אבי וורצמן ,ראש מועצת בנימין
ויו”ר מועצת יש”ע אבי רואה ,מנכ”ל מרכז ישיבות
ואולפנות בני עקיבא הרב בני נכטיילר ,רבנים ואישי
ציבור נוספים.
חברון  -חוקרים סביב לה כנס מחקרי חברון ויהודה
ה 4-נערך בשבוע שעבר בהיכל התרבות בקרית
ארבע .המשתתפים זכו לשמוע את הרצאתו של
לוחם יחידת ה 101-דוד בן עוזיאל (טרזן) על פעולת
חברון שכונתה 'כפפות משי' בשנת  ,1953ונחשפו
לסיפורים ומחקרים מפי החוקרים אליהו רוטנברג
ומשה אוריאל .סיור בתל חברון נערך עם חופר
האתר עמנואל אייזנברג ודובר היישוב היהודי נעם
ארנון  . 3האירוע נפתח בברכת ראש המועצה
המקומית קרית ארבע ,מלאכי לוינגר ,שעמד על
התפתחותה של המועצה בשנים האחרונות ועל
תכניות פיתוח התיירות העתידיות.
שיחק אותה שחקן העבר של מכבי ת"א ,דורון
שפר ,ביקר השבוע בהר חברון ,במסגרת מסע אישי
של "עליה לרגל" מהגליל אל ירושלים דרך ארבע
ערי הקודש .שפר ביקר בחברון בלוויית נעם ארנון,
דובר הישוב היהודי  , 4וכן ביקר בסוסיא ובמפעל

"עשבי קדם" .בסיום הביקור הודה שפר למארגנים
והוסיף" :מה יותר טוב מלגור במקור ,ליד האבות,
ליד ההיסטוריה שלנו?".
מסיימים מסכתות ביום ראשון שעבר השתתפו
כ 600-איש באירוע סיום המסכתות של תלמוד
תורה 'הדר -יוסף' בעלי .תלמידי הת"ת לומדים
במשך שישה שבועות מסכתות יחד עם הוריהם,
ומסיימים את הלימוד במעמד המיוחד .הרב הראשי
לישראל ,הרב דוד לאו ,כיבד בנוכחותו את האירוע
והתקבל בשירה ובריקודים  . 5ראש המועצה
האזורית ויו"ר מועצת יש"ע ,אבי רואה ,הדגיש כי
לימוד התורה מחזק את ההתיישבות.
פולארד .חירות .סוף למעלה מ 30-אלף איש
כבר חתמו על העצומה הקוראת לנשיא היוצא,
שמעון פרס :כבוד הנשיא ,תסיים עם פולארד!
מצבו הרפואי המתדרדר של יהונתן פולארד,
לאחר קרוב ל 29-שנים בכלא ,מחייב אותנו לפעול
בדחיפות של הצלת נפשות .נותרו עוד כשבוע וחצי
לנסיעתו החגיגית של הנשיא פרס לוושינגטון .זו
השעה להגביר את הדרישה הציבורית :על הנשיא
היוצא להקדיש את הביקור לשחרור פולארד .אנא
היכנסו לאתר והחתימו את כל המשפחה והחברים:
www.PollardNow.org

מועצת יש"ע מברכת את ראובן (רובי) ריבלין לרגל היבחרו לנשיא העשירי של מדינת ישראל .רובי ידיד
אמת של ההתיישבות ,איש כבוד והדר והיבחרו לתפקיד הרם הוא ניצחונה של ארץ ישראל השלמה,
היפה והטובה .מדינת ישראל זכתה בנשיא לאומי ,נצר למשפחה שורשית מראשוני בוני הארץ ,אשר רואה
נכוחה את הדרך בה נכון לצעוד אך לא שוכח את זו שבה הלכנו אבותינו ,את העבר והמורשת.
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כבוד הנשיא
תסיים
עם פולארד

מצטרפים לעצומה www.PollardNow.org

