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יש”עמדה

משק אורן

עסק יין
הבית
שלנו

לפני ארבע שנים ,ב,1.12.2010-
שלח נשיא המועצה לשלום ולביטחון,
האלוף במיל' נתן שרוני ,מכתב לראש
הממשלה נתניהו ,בנושא החייל החטוף
גלעד שליט" .אסור ששיקולי ביטחון
שב"כיים שיש בהם 'הטלת מורא' מפני
מעלליהם העתידיים של רבי מרצחים
שישוחררו ,יאפילו על השיקול
הממלכתי" ,כתב שרוני" .כיו"ר המועצה
לשלום ולביטחון ,אני פונה אליך אדוני,
בשם חברי מהנהלת המועצה ובשמי:
קבל החלטה לשחרר את גלעד במחיר
הנדרש .אנו חזקים מספיק כדי לעמוד
בזה" .השבוע בישעמדה – על התחזיות
המופרכות של "הביטחוניסטים",
ששבות ומתנפצות לכולנו בפרצוף.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 19:08
תל אביב 19:29
19:22
חיפה

כניסה
יציאה
19:23
 20:31חברון
19:27
 20:33שכם
 20:35באר שבע 19:19

יציאה
20:27
20:32
20:31

מה
קורה

על הפרשה  -חקת
כעסו של משה
משה רבנו אומר לעם ישראל ב"מי מריבה":
"שמעו נא המורים" ."...המורים" מסביר רש"י:
"סרבנים ...שוטים ."...משה רבנו כועס כאן על
עם ישראל ,וכך גם מסביר הרמב"ם' :שמעו
נא המורים'  -דקדק עליו השם יתברך ,שיהיה
אדם כמוהו כועס לפני עדת ישראל במקום
שאין ראוי בו הכעס ”.כלומר ,חטאו של משה
רבנו ע"ה היה בכך שכעס על בני ישראל
שהתלוננו על כך שאין להם מים.
בעיני האדם הממוצע ניתן להבין את כעסו של
משה רבנו .הוא מצפה מעם ישראל ,אשר כבר
ארבעים שנה נמצא במדבר ורואה "בחוש"
את הנהגתו הנסית של הקב"ה ,שיאמין שגם
ברגע משבר זה הקב"ה יושיע אותם וידאג
להם למים.
מידת הכעס הינה מידה רעה שחייבים
להתרחק ממנה ,וכשהיא באה מאדם אחראי

הרב מיכה קלצהנדלר
ראש הישיבה התיכונית אור עציון

או ממנהיג ציבור היא חמורה כפליים.
מסופר על אבא שהתפלל במניין שבביתו
של החזון איש .פעם הופרה חרדת הקודש
של המניין בקולו של בנו של אותו מתפלל.
האב כעס על בנו והיסה את בנו בקפידה.
לאחר התפילה ניגש אליו החזון איש ואמר:
"היום לימדת את בנך שני לקחים שידריכוהו
בחיים" .נהרו פני האב לאור המחמאה ,וביקש
לדעת אלו שני לקחים .השיב לו החזון איש:
"הלקח הראשון שאסור לדבר בתפילה ,והשני
שמותר לכעוס" .והוסיף" :את הלקח הראשון
 איני יודע אם למד ,אבל את השני  -יאמץלבטח".
משה רבנו ,מנהיגם הגדול והנערץ של בני
ישראל ,הינו דמות לחיקוי ,ועיניהם של
ישראל היו נשואות אליו ללמוד מכל מעשה
והנהגה שלו .וכאשר תבעו מים ברוב צמאונם,

קורא פה!
שהו טוב
מ

www.okm.co.il 077-6621690

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

מילים שיכולות להרוג

ישעמדה
ראש הממשלה נתניהו ומרבית שריו ,כידוע,
קיבלו את העמדה שייצג נשיא המועצה לשלום
ולביטחון ,האלוף במיל' שרוני ,והסכימו לשחרורם
של  1,027מחבלים תמורת החייל שליט .השבוע
פורסם שמחיר הדמים עבור העסקה ,לא בושש
מלהגיע :סנ"צ ברוך מזרחי הי"ד נרצח על ידי אחד
ממשוחררי עסקת שליט ,שבחר לחזור לדרך
הטרור .לצערנו ,אי אפשר לקבוע שמזרחי הוא
הנפגע האחרון של ההחלטה האומללה ההיא.
אך זו לא ההמלצה היחידה של אנשי הביטחון
בדימוס ,המבקשים להשתמש בעבר המפואר
שלהם בצבא ,כדי להניע את מקבלי ההחלטות
בישראל לעבר מסלול מדיני-ביטחוני הרסני.
המועצה לשלום ולביטחון הוקמה לפני חצי יובל,
על ידי בכירים לשעבר במערכת הביטחון .מאז
הקמתה ,הספיקה לתת המלצות והערכות מהסוג
שנתן שרוני ,על שלל סוגיות ביטחוניות ומדיניות.
ב 1993-ביקשו אנשי המועצה להביע תמיכה
בתהליך אוסלו ,ובמודעה אותה פרסמו כתבו:
"אנו מחזקים את ידי ראש הממשלה רבין ושר
החוץ פרס ,ותומכים במהלכי השלום של ממשלת
ישראל" ,שנה אחר כך כתבו כי "מסירת עזה ויריחו
לרשות הפלסטינית היא צעד חיובי קדימה".

פתוח

הנסיגה מלבנון ,אם תשאלו את חברי המועצה,
היא אחת ההצלחות הגדולות שלהם" .הנסיגה
תביא שקט לצפון" ,הבטיחו אנשי המועצה
בכותרות העיתונות של שנות התשעים .אמנם
היא הולידה מאז מלחמה ומאות חיילים ואזרחים
הרוגים ,אבל מבחינתם מדובר כנראה במכה
קלה בכנף ,שכן בשנת  ,2008רגע לפני המהומות
בדמשק ,לא היססו אנשי המועצה לפרסם את
הדברים הבאים" :המועצה לשלום וביטחון רואה
בהסכם שלום עם סוריה ערך אסטרטגי ממדרגה
ראשונה לביטחון מדינת ישראל .על המו"מ להיות
רציף ורציני תוך נכונות לקבלת החלטות קשות".
רק נדמיין מה היה קורה לו היו הסורים שולטים
היום ברמת הגולן.
גם הגירוש מגוש קטיף זכה לתמיכה נלהבת
מצד מאות חברי המועצה" :המועצה לשלום
ולביטחון קוראת לממשלת ישראל לא להירתע
מלחצים המופעלים עליה על ידי גורמים שונים
ולהמשיך בנחרצות את תהליך ההתנתקות" .את
הגירוש ,ביקשו ומבקשים אנשי המועצה להשלים
גם ביהודה ושומרון .אחד הפרסומים האחרונים
שלהם גורס כי "ההתנחלויות הן הגורם העיקרי
המונע והמעכב כל ניסיון להסדר מדיני" .לא

אלעד מובשוביץ’ יקב שוקק
משק אורן נתיב הגדוד

ההסתה של הפלסטינים ,לא התמיכה בטרור ,לא
הצעדים החד צדדיים באו"ם – ההתנחלויות.
באחד ממאמריה האחרונים ,קובעת המועצה
כי "צה"ל ערוך ומסוגל לשמור על ביטחון אזרחי
ישראל גם ללא בקעת הירדן" וכי "אין בסיס
לאיומי הימין כי הבקעה תהפוך לציר פילדלפי
 ."2אנשי המועצה מבקשים שישראל תנטוש את
חומת ההגנה החשובה ביותר שלה לאורך הגבול
המזרחי ,כי להערכתה "איום המתקפה היבשתית
אינו רלוונטי נוכח הסכמי השלום עם ירדן ומצרים".
תחקיר אתר "מידה" חשף לפני מספר חודשים
כי אחת המממנות הגדולות של פעילות המועצה
לשלום ולביטחון היא לא אחרת מאשר 'הקרן
החדשה לישראל' ,קרן נוספת של יוסי ביילין,
והמיליארדר דניאל אברהמס התומך הגדול של
ברק ,אולמרט ופרס.
גמלאי מערכת הביטחון ,בעידודם של מממני
ארגוני השמאל מהארץ ומחוצה לה ,אוהבים
לומר למנהיגי המדינה מה טוב בשבילנו ,תוך
שהם מנופפים בחוסר חן בעברם הביטחוני .זה
בסדר ,אבל הבעיה היא שבכל פעם שהם עושים
את זה – הם טועים .ואת המחיר כל אזרחי ישראל
משלמים.

עסק שלנו
סילבי אורן מהמושב נתיב הגדוד
שבבקעת הירדן ,הגיעה מהעיר עם
בעלה למושב בשנת  1981במסגרת
מבצע ‘’בנה קן בגבעת הירדן’’ של
תנועת המושבים .מאז היא ובעלה ,חיים,
מנהלים יחד את “משק אורן” העוסק
בגידול ענבים ,תאנים ואף עצי ארגן
מהם מפיקים את שמן הארגן הייחודי.
איך מחליטים להקים עסק?
"בהתחלה גידלנו כאן ענבים ותאנים ,וכשנתקלנו
בכתבות על שמן הארגן וחקרנו את הנושא התגלה
לנו כי יש לו סגולות רבות .עץ הארגן לא צורך מים
ולא מצריך הרבה ידיים עובדות .זה עץ מאוד קוצני
שיכול להתנשא עד ל 10-מטר והשורשים יכולים
להגיע ל 90-מטר .מחקרים מוכיחים כי מי שצורך
כף שמן ביום ,יכול לאזן את לחץ הדם ,הכולסטרול
והסכרת בגוף".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים בתחום?
"אנו לא רק מוכרים את השמן ומגדלים את העץ
שממנו הוא מופק ,אנחנו בעצם עסק של תיירות
חקלאית .זה נקרא ''דרך המטעים'' ,אנו נותנים
לאנשים לטייל במטעים ,מספרים להם על החיים
כאן כחקלאים .זו דרך חיים .מצד אחד אנחנו
מרוחקים מהמרכז ויש לזה השלכות ,אך בגלל
האקלים כאן אנו מוציאים מוקדם את המוצרים
שלנו .הפירות מבשילים מהר יותר.
בנוסף ,אנו מוכרים את שמן הארגן הטהור עצמו
 2יש”ע שלנו

"מי שצורך כף שמן ביום ,יכול לאזן את לחץ הדם,
הכולסטרול והסכרת בגוף"

שזה לא קורה הרבה בארץ .בישראל השמן משולב
במוצרי קוסמטיקה בעיקר".
האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"בתחום התיירות החקלאית בוודאי ,יש עוד לאן
לפתח את זה .באזור בקעת הירדן יש הרבה מה
לראות מבחינה זו – מקומות שמגדלים את המוצר
ומוכרים אותו :תמרים ,תבלינים ,תה .זה מרתק
אנשים לראות פרי על העץ ואז לקנות אותו מוכן
וארוז .במיוחד שמן הארגן שהוא לא מוכר יחסית".

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"אנחנו נמצאים באזור הגלגל ,בני ישראל נכנסו
מכאן לארץ .לכן הייתי שמחה לארח אותם עכשיו,
שיראו איך הפרחנו את האזור הזה .אני לא חושבת
שכ''כ הצליחו לעשות את זה אז".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"כמובן על השמן הטהור עצמו .מעבר לעניין
הבריאותי ,הוא גם מטפח .אתן לכם טיפ לעור זוהר
באפקט מידי – לוקחים לימון ,טובלים בקצת סוכר
ומעסים את עור הפנים .שוטפים ,מייבישים ומעסים
בטיפות של שמן ארגן .זה ממש הופך את העור
לזוהר ורך ,נעים למגע .זה מחדש את תאי העור".

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 :העלאת ארונו של
בנימין זאב הרצל ארצה.1949 ,
הזוכה :אלקנה סוקולובר מנריה .הפרס נשלח בדואר.

בס”ד

כיכר רבין
יום ראשון | א’ תמוז 19:30 | 29.6

דוד ד’אור ליאור נרקיס צביקה פיק דודו פישר רמי קלינשטיין
איציק דדיה אוהד מושקוביץ ישי ריבו
ישאו דברים שלוש האימהות :איריס יפרח ,רחל פרנקל ,בת-גלים שער

מנחה :אברי גלעד
עוזיה צדוק בשיר שומר ישראל שהולחן במיוחד לאירוע

בשיר ,בתפילה ובתקווה יחד עם משפחות החטופים

מוקד מידע  | 073-2699818לתיאום הסעות מסובסדות :אביתר 052-4624482

המטה
להשבת הבנים

יש”ע שלנו 3

מירי מעוז -עובדיה

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

כולנו כל כך רוצים להושיט יד ולא יודעים איך

אפקט הצופה מהצד
יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא בייסטנדר
אפקט ,או בלשוננו  -אפקט הצופה מן הצד.
מדובר במקרה שבו אדם מסוים נמצא
במצוקה וזקוק לעזרה .התיאוריה אומרת כי
אם יש מספר אנשים גדול בסביבה ,הדבר
מקטין את הסיכויים שמישהו יעזור ,ואילו אם
יש אנשים ספורים הצופים באדם במצוקה יש
יותר סיכוי כי מהם יזדעק ויסייע.
בשבוע האחרון אני ממש מרגישה שאני
סוג של בייסטנדר .החדשות על החטופים
מציפים את החדשות ,הוואטסאפ והטלוויזיה.
הפייסבוק מוצף בהודעות תמיכה וגינוי ,זעקה
ותקוה.
כולנו בייסטנדרים ,אבל בניגוד למונח
הפסיכולוגי ,כולנו כל כך רוצים להושיט יד ולא
יודעים איך .מתפללים ,ומדברים על המצב,
ושומעים חדשות כל שעה עגולה ולפעמים
גם בין לבין ,ומי שלא לובש מדים בימים אלה
נלחם את המלחמה הווירטואלית בכל רשת
תקשורת אפשרית.
אני מסתובבת כל השבוע ,מקשיבה וצופה
ותוהה .מנסה לדמיין איך מרגישה האם ,ואיך
מרגיש האב ,והאחיות והחברים .איך מסבירים
לחניכים הקטנים מתנועות הנוער מה קרה,

ובעיקר  -איך לא מאבדים תקווה.
אני עוקבת בחדשות אחרי גדלות הרוח של
ההורים שיוצאים ומוסרים הודעות לתקשורת,
מנסים לחייך ולא לדמוע ,ובמקום לשחרר
זעם וכעס על כל מי שרק אפשר  -בוחרים
להודות לעם ישראל ,לצבא ולכוחות הביטחון.
אני מתרגשת ודומעת ותוהה לעצמי איך
הסיטואציות החשוכות ביותר מוציאות אור כל
כך גדול מהאנשים האלה.
המשפחות מבקשות להתפלל ,והזעקה
שלהם חוצה יבשות ודתות .חבר מאוסטרליה
מתקשר ומדווח שהם מקיימים טקס בבית
הספר בו הוא מלמד ,שואל איך אפשר לעזור,
ובעיקר מביע תסכול על כך שהוא כל כך
רחוק ולא יכול להיות פה ולהיות חלק מזה,
לתת כתף ,להרגיש שותף .מנהיגי כנסיות
אמריקאים שאני מסיירת איתם השבוע
מגיעים לתל שילה ,ונושאים שם תפילה
לשלום החטופים ,וכולם מרכינים ראש יחדיו,
ונושאים תפילה  -כל אחד לאל שלו...
היום אני קופצת למאהל בטלמון שמוצב מחוץ
לבית המשפחה ,ובדרך שומעת סיפורים על
בייסטנדרים נוספים כמוני ,עומדים מהצד,
כואבים את כאב המשפחות וכל כך רוצים

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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לעשות משהו שיקל את הכאב ...אני רואה איך
הסיפורים המדהימים על הקהילות המחבקות,
בטלמון ,נוף איילון ואלעד ,מתגשמים מול פניי
והופכים למציאות .תושבי היישוב משתבצים
למשמרות ומסייעים למשפחה ולתקשורת
שפתחה מאהל מחוץ לבית .רואה את הנוער
שכל כך רוצה לעזור ועושה זאת בדרך של
לימוד בבית מדרש שנפתח בחצר הבית .אני
מרגישה תעצומות נפש וחיוכים אמיצים מכל
כיוון ,יחד עם עיניים עייפות ועצובות.
אני נוסעת חזרה ולראשונה מזה שבוע
מצליחה להרגיש קצת תקוה ,מרגישה
מחוזקת בזכות האמונה של האנשים האלה,
שיש להם כל כך הרבה סיבות להישבר אבל
הם מצליחים להקרין חוזק ועצמה שאי אפשר
לתאר במילים.
אני מייחלת ומתפללת שהאמונה הזאת
תצליח לחדור ,לעטוף ולשמור את הנערים
באשר הם ,שהקב"ה ירחם עליהם ועלינו,
ויוציאם מצרה לרווחה ומשעבוד לגאולה,
וכמה שיותר מהר

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון -יוסי
 052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :מרים צחי ,גרשון אלינסון ,רעות שמבה,
אביתר ליכטמן ,נאור צימרמן ,משה גלנץ ,רבקה קובלסקי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

צורית פניגשטיין

מחלקת הסברה ״משקפת״

המלצה לסיור השבוע
משקפת

צילום :מורן אשןאל
מדרשת אורות הגליל

עין טינה

חופשה בישראל רק עם

זה הזמן להצטרף אלינו למגוון סיורים מדהימים לקבוצות ולבודדים
לטייל וליהנות מהפריחה וממזג האויר
צילום :מירי צחי ,שחר כהן ,קובי הראתי.

ההרודיון בגוש

עציון

אל נופיהם המיוחדים
של גוש עציון ואפרת

אל ארץ גיבורי
התנ"ך  -בנימין

אל ארץ פלגי מים
סיור בגליל

סיור למרכז קטיף
ודרום מישור החוף

ו' בתמוז4.7.14 ,

י"ג בתמוז11.7.14 ,

י"ט בתמוז17.7.14 ,

כ"ו בתמוז24.7.14 ,

בואו לסיור חוויתי בחבל
ארץ פורח ומשגשג ,בין
תצפיות מרהיבות ,אתרי
עתיקות ,סיפורי גבורה,
והליכה חווייתית בניקבת
מים קרירים.

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

הצטרפו אלינו לסיור
אביבי בטבע קסום,
בין נופים מרהיבים ,מים
מפכים וסיפורי מורשת
חוויתיים בארץ פלגי מים -
ארץ הגליל.

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

ט.ל.ח

פס הקול של הימים הארוכים האחרונים הוא
תפילה ושירה .נהמה חרישית ושפתיים דובבות
בקשה לבורא עולם שיחזיר את הבנים.
בפרשת חוקת הנקראת השבת מופיעה
שירה מיוחדת -שירת הבאר.
בפרשתנו ,אנחנו נפרדים מדמויות
מפתח שליוו את עם ישראל
בהתהוותו והיו לו מורים
נאמנים -אהרן ומרים .הבאר
שליוותה את עם ישראל
בהיותו במדבר פסקה
מלנבוע .ופתאום מרגישים
כולם בחסרונה "וְלֹא-הָי ָה
מַי ִם לָעֵד ָה" .בני ישראל לא
מבחינים בכוחה של הבאר
ולא עומדים על טיבה עד
שהיא חסרה .כך הוא טיבו של
עולם ,אנחנו מגלים ומעריכים
דברים שנראים בשגרה כטבע
מובן מאליו -כשהם חסרים.
אבל החוויה של החוסר מטלטלת את
העם ופתאום הם מגלים בעצמם כוחות
מיוחדים שלא ידעו אפילו על קיומם .הם
אומרים שירה .הם יודעים לשיר לבד!
בתחילת דרכם ,בשירת הים ,חוזרים העם על
דברי משה מילה במילה ,כמו תינוקות של בית
שׂרָאֵל
רבן ,כמו הד" :אָז יׁ ָשִיר-מֹׁשֶה ּוב ְנ ֵי י ִ ְ
אֶת-הׁ ַּשִיר ָה הַזֹּאת" השירה הנפלאה ההיא,
לא פורצת מגרונם לבד .על אותה שירה מנצח
משה .מרים הנביאה מנסה כבר אז לעודד אותם
להוציא את השירה מפיהם שלהם" :ו ַּתַעַן לָהֶם
מִר ְי ָםׁ :שִיר ּו ל ַיהו ָה ּכ ִי-גָאֹה ּגָאָה" .אלא שעם
העבדים שיצא ממצריים אינו מסוגל לשיר
בעצמו אז.
אבל עתה ,לאחר שנים במדבר ,הם כנראה כבר
שׂרָאֵל אֶת-הׁ ַּשִיר ָה
מסוגלים לבד" .אָז יׁ ָשִיר י ִ ְ
הַזֹּאת" .מרים ,המורה הנאמנה ,אותה אנחנו
פוגשים לראשונה על המיים ,כשהיא משגיחה על
אחיה התינוק .ועל המיים כשהיא יוצאת בתופים
ובמחולות בשירת הים .וגם כעת ,כשמסתבר
שכל ימי המדבר באר מיים ליוותה את העם
בזכותה .את כח המיים החיים היא מנחילה לעם
גם אחרי לכתה.
לא מיים המומטרים משמיים על העם ,כי אם
מיים חיים הנובעים מבטן האדמה ,מלמטה.
את כח הנביעה מגלה בעצמו העם ,אחרי שעבר
את טלטלת החוסר ,אחרי שלמד להעריך.
החוסר פוקח את עיניו .עכשיו הוא מעריך עוד
"בְאֵר ֲחפ ָר ּוהָ
דברים .הוא גם מודה למנהיגות ּ
ִש ֲענֹתָם".
שׂר ִים ּכ ָר ּוהָ נְד ִיב ֵי הָע ָם ּבִמְחֹקֵק ּבְמׁ ְ
ָ
גם מאיתנו ,בימים הקשים האלה ,פתאום נובעים
כוחות של נתינה ואחווה שכמוהם לא ידענו מזמן.
לא ידענו בשגרת היומיום על האפשרות לשיר
ולהתפלל יחדיו ללא הבדלי מגזרים ודעות ,ללא
מחסומים מיותרים .החוסר המטלטל והנורא
מביא אותנו למקומות בהם אנו מגלים עוצמות
הנובעות מתוך העם ללא כל הכוונה .פשוט
נביעה בלתי פוסקת של טוב ,מבטן האומה.
סיורי משקפת ,שגם בימים כתיקונם ,עוסקים

בחיבור לאדמה ולעם ,מזמינים אתכם להצטרף.
בעין תינה ,ריכוז נביעות מיים מבטן האדמה,
תוכלו לבקר בסיור משקפת לגליל בי"ט
בתמוז.17/7 ,
עין תינה הוא מעיין מים הנובע כל
השנה .לאורך אפיק הנחל עצי
תאנה רבים (מכאן נגזר שמו
של המקום) וצמחיה ענפה
של עצי אלון ,סבך פטל ועוד.
מי המעיין פורצים מסלע
געשי ונופלים במפל הזורם
עד לחורשת אקליפטוסים,
שם יוצרים בריכה מוצלת.
מי יתן ונזכה ,בזכות הנביעה
הנפלאה של הטוב מבטן
האומה ,לראות בחזרת הבנים
בריאים ושלמים במהרה.
לפרטים נוספים על סיור משקפת
ל"ארץ פלגי מים"1-700-700-945 :
www.mishkefet.org.il

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!

משקפת מזמינה אתכם ליהנות מחופשות קיץ
במגוון בתי מלון בכל 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

מפגן אמהות בגוש עציון

הרב הראשי דוד לאו במערת
המכפלה עם סבו של אחד
החטופים והרב הצבאי הראשי

נוער טלמון בהפרשת חלה
המונית בלב תל-אביב

בלב

החיפושים נמשכים ביום ובליל

משיב את הבנים
שיירת אופנועים ודגלים בגוש עציון

הורי הנערים החטופים במפגן של עוצמה לא רגילה לעיני העולם כולו

הנשיא הנבחר ,ראובן ריבלין ,בסיור הזדהות בגוש-עציון
 6יש”ע שלנו

קרית ארבע הקימה מערך התנדבות לטובת החיילים

השר נפתלי בנט בישיבת מקור חיים

שבת רביעית  200*170מ"מ
יום עיון לקראת השמיטה  Iב' בתמוז 30.6

בתכנית :הרצאות בנושאי חקלאות והתמודדות עם שנת השמיטה ,פאנל בהשתתפות חקלאים ,אנשי
תעשייה ,נציגי משרד החקלאות והמשרד לשירותי דת .הכנס יתקיים באוניברסיטת אריאל ,קמפוס תחתון,
בניין יוברט  ,53קומה  ,4חדר  .55לפרטים :שונמית .03-9076533

מה יקרה

עידן עמדי ואריאל זילבר בכפר אדומים  Iג' תמוז 1.7

מאהל הידברות בבית אל  Iד' תמוז 2.7

בין הוואדי לישוב ,בין הנוף לאנשים ,בין הדתי והחילוני ,בין השגרה
לבין החופש נפגשים לערב משותף  -דתיים וחילונים20:30 .
בגן הצוק ,כפר אדומים .במכירה מוקדמת לתושבי גוש אדומים
 60ש"ח ,מחוץ לגוש אדומים  65ש"ח .בקופות 70 :ש"ח פרטים
והרשמה .להעמדת דוכן אצל רכזות הקהילה.

קבוצות שונות של מגוון בני נוער יתכנסו ביישוב בית אל ל 3-ימים של הידברות בלתי
אמצעית פנים אל פנים .השבוע יכלול בתוכו מגוון שיחות ,פאנלים ופעילויות בנושאי דת
חברה ומדינה שבסיומן תתקיים הופעה מלאה של האמן שולי רנד במופעו "נקודה טובה".
פתיחת דלתות בשעה  20:00עלות כרטיס במכירה מוקדמת  ,₪ 40ביום המופע .₪ 50
פרטים בטלפון.050-5763140 -

כעסו של משה

המשך דבר תורה מעמוד השער

ומשה כעס  -ולא היה צריך לכעוס ,משום שכאשר אדם נמצא בצרה ,הוא בוכה ,מתלונן ולפעמים גם תובע דברים בצורה לא מכובדת ,אין סיבה
לכעוס עליו כי מתוך כאב אמיתי הם התלוננו ,אך היות ומשה כעס הם למדו שמותר לכעוס .בהמשך הקב"ה מבקר את משה ואהרן ואומר להם" :יען
לא האמנתם בי להקדישני ."...כפי שאמרנו אין לנו מושג במשה רבנו ,דרגתו וחטאיו .אבל עלינו להפיק לקחים לעצמנו .התנהגות בלתי הולמת במקום
ציבורי  -בגדר חילול ה' היא ועל כך נפרעין ממנו מיד .משה רבנו לא קידש את ה' במעמד הנ"ל ולכן נענש .כולנו מנהיגים ,מי כהורה ,מי כמפקד ומי
כמנהל .כולנו אחראים ומהווים דוגמא אישית בחיי היומיום שלנו בכל מה שאנו עושים ,והחברה לומדת מאתנו .לכן חובה עלינו להקפיד לנהוג בכבוד
ולקדש שם שמים בכל צעד ושעל ,כדי שנזכה אנו לכל הטוב ,ועל ידי כך יזכו האחרים להתגדל על ידי המעשים שלנו.

מצטרפים

ל 8000-בתי אב
שכבר בקרן יחד.
מצטרפים

בקלות.

חפשו בגוגל “קרן יחד”

הכנסו לאתר ומלאו טופס
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.
kyachad.co.il

אלון דוידי

אין תשלום חודשי קבוע

ראש העיר שדרות

₪

“

כראש עיריית שדרות ,עיר שמכירה מקרוב את
המושג ערבות הדדית .אני רואה בקרן יחד המשך של
אותה אחריות ושותפות בין אדם לחברו .משדרות אני
קורא לכלל הציבור להצטרף לקרן נפלא זו.

“

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

חסד אמיתי
כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו
אך ורק את היתומים.

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

סרוק הברקוד
לסרטון המלא.
קרן יחד (ע”ר)

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

ַי ַחד

יוזמה
חברתית
לדורות
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מה קורה?
2
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4
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לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
המלאך אוריאל “הממשלה תמשיך לפתח את
ההתיישבות בכל רחבי הארץ וכמובן שגם ביהודה
ושומרון" ,כך אמר שר השיכון אורי אריאל השבוע
בביקורו בגבעת אסף ,שם קיבל תעודת הוקרה
מהתושבים  . 1התעודה הוענקה לשר על התמיכה
בישוב לאורך השנים ,בעיקר על רקע סכנת ההריסה
שריחפה מעליו .השר הודה לתושבים ואמר כי מפלגת
הבית היהודי לא תסכים להקפאת בנייה בהתיישבות.
תרבות לפנים תערוכה של הציירת תמר רונד,
"מראות פני קדם" ,נפתחה במרכז האומנים
במיתרים שבהר חברון ביום שישי שעבר .התערוכה,
בה הוצגו ציורי נוף ואנשים ,משקפת בתוכה את
פני האדמה והאדם ושמה מכיל בתוכו גם את
מקום מגוריה של תמר  -הישוב פני קדם .פתיחת
התערוכה לוותה בקבלת שבת מיוחדת של ניגונים
עם אודה-ליה ומוסא ברלין  . 2ראש המועצה
האזורית הר חברון ,יוחאי דמרי ,ציין כי התערוכה היא
עוד הזדמנות לחשיפה לתרבות בהר חברון ,שיונקת
מהחיבור לאזור.
ישנן בנות כנס להעצמת נשות השומרון התקיים
בשערי תקווה ביום שלישי שעבר ,בהשתתפות מנכ"ל
מפעל הפיס אלי דדון ,ששיבח את יוזמות הכנס על
הדרך שבה בחרו להוביל את נשות השומרון להיות

משפיעות ומובילות שינויים חברתיים .חנה שטאובר,
יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה במועצת השומרון
ציינה כי מטרת הכנס לחשוף את הנשים ללימודים
ולמעורבות חברתית וקהילתית.
חוקרים צעירים במועצה המקומית קדומים הטמיעו
השנה את עקרונות הקיימות במערכת החינוך
בקהילה .מטרת הפרויקט – היכרות עם הטבע לשם
שמירה על הממצאים למען עולם בר קיימא .קבוצות
מנהיגות ירוקה הוקמו בגני הילדים  , 3גני החובה
ובבתי הספר היסודיים .ילדי הישוב ערכו סקר מגוון
מינים בישוב ,גילו וחקרו את צמחי הבר ואת בעלי
החיים בסביבתם הטבעית .התוכנית הופעלה על ידי
מחלקת החינוך של המועצה בראשות גדי פנינגשטין
ואחראית גני הילדים ליאורה גולדמן.
באפרת ייסדתי השר לאזרחים ותיקים אורי אורבך
חנך בשבוע שעבר את 'בית שיינפלד'  -מרכז
לפעילות לבני  50ומעלה באפרת " . 4בדרך כלל
נהוג לראות השקעות בדור הצעיר ולכן מועצה
מקומית שלוקחת על עצמה להשקיע בדור
המייסדים זהו מעשה ראוי להערצה ולהעתקה" ,אמר
השר .נכחו בטכס גם התורם ד"ר שיינפלד ,הרב חיים
דרוקמן ,רב העיר אפרת הרב שלמה ריסקין וראש
המועצה עודד רביבי.

תלם

תואר הנשק אוניברסיטת אריאל מציעה מסלול
חדש המשלב לימודי הנדסה באווירה תורנית עם
שירות צבאי .המסלול' ,פעמי עתידים' ,הוא פרי של
שיתוף פעולה בין האוניברסיטה ומכללת 'אדיר
במרום' שביישוב חיספין .מנהלת אגף השיווק
והפרסום באוניברסיטת אריאל ,עינת דיין ,אומרת
כי "השת"פ נולד מתוך ראיית עולם משותפת אשר
רואה בהשכלה לא רק הקניית תואר ,אלא שליחות
חברתית ,לאומית וציונית למען עתידה של מדינת
ישראל".
חברון על הבר בשבוע שעבר הגיעו נציגי הישוב
היהודי בחברון ,נעם ארנון ובתו נריה ,לפאב ה"מאש"
ברחוב אלנבי בתל-אביב ,ושוחחו על כוס בירה עם
חבר'ה מהעיר הגדולה  . 5את האירוע ארגן אלון
קמחי ,פעיל למען חיבור והידברות בין ימין לשמאל
וחבר בקבוצת "אין ימנים מצחיקים" .ארנון אמר
למשתתפים כי "חברון היא סמל של חיבור ,והיא
מזכירה תמיד שכולנו משפחה  -לכולנו אותם אבות
ואמהות ,בחברון אנו מתחברים ,וזה הכוח שלנו".

בתי
אמנה

איכלוס
מידי

בית וקהילה במחיר נפלא

742,000

₪

לוילה איכותית
במפרט מוקפד
וטיפוח סביבתי

הזדמנות אחרונה!
אל תפספסו!
1-800-260-240

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

 8יש”ע שלנו

הקהילה:

משותפת ,חמה
ומשפחתית ,דתיים
וחילונים יחד

הבית:

המיקום:

הבית 113 :מ”ר
 30דק’ מירושלים
דו משפחתי 4 ,חד’ צמוד
 15דק’ מכביש 6
קרקע כולל סוויטת הורים
 20דק’ מבית שמש
ומקרית גת
לפרטים מיקי 052-3439977 :ישוב תלם
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