קדוש קדוש קדוש

המונים מלווים למנוחות את נפתלי ,גיל-עד ואייל בדרכם האחרונה ,השבוע
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ברשת
משקפת

תיאטרון מקסם

יין

אסטרטגיית בלעם

זמניהשבת
זמני
השבת

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

מה
קורה

הרב אל"מ (מיל') אליעזר שנוולד
ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין ואופקים

פרשת עצת בלעם היא מהפרשות המיוחדות
שהנביא מצווה לזכור לעד ,לא רק בגלל מה
שהיה אלא בעיקר בגלל הלקח שנובע ממנו
לדורות (מיכה ו' ה')" :עמי זכר נא מה יעץ בלק
מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן
השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ד'".
התעצמות ההרתעה של עם ישראל – לאחר
הניצחון על סיחון ועוג מעמידה אותו כמעצמה
אזורית שאין מי שיכול לעמוד נגדה .אולם בלק
אינו מרים ידיים ,הוא מבקש לבחון מבחינה
אסטרטגית מהי נקודת התורפה שתאפשר לו
להתגבר על עם ישראל.
בהעדר אופציה צבאית להכרעה ,בלק מחפש
אופציה תחבולנית ,עקיפה ולא קונבנציונאלית
שתפגע במקור החוסן והעוצמה הרוחנית-
אסטרטגית של עם ישראל" .אמרו להם אין
כוחו אלא בפיו ,אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם

המשך בעמוד הבא

יציאה
20:30
20:33
20:34

שני זוגות משקפיים

על הפרשה  -חקת

אסור לנו ,כעם ,להפנות עורף לצרה
שנפלה עלינו .את הכאב הצורב
שחשנו השבוע אל לנו לשכוח .יש
לזכור אותו היטב ,לצרוב אותו גם
בתודעתנו .זה המעט שאנו יכולים
לעשות עבור המשפחות שחייהן
השתנו לבלי הכר ,עבור הכוחות
שחיפשו יום וליל ,עבור עם שהחסיר
פעימה ,כשהתקווה התחלפה בכאב
גדול .חשוב לזכור .כי כשאנחנו
שוכחים ,המנהיגים שלנו שוכחים חזק
יותר .אם נשכח לדרוש מלחמה בטרור
וחזרה לתנופת פיתוח בהתיישבות,
שקר הפרטנר ישוב להציף אותנו,
עד הנרצח הבא .השבוע בישעמדה
– על הדיבורים שצריכים להיפסק,
והמעשים שצריכים להתחיל ,ומיד.
כניסה
19:23
חברון
19:27
שכם
באר שבע 19:19

8

קווי לילה -
עכשיו בבנימין

יציאה
20:27
20:31
20:30

שכוחו בפיו"  -בלעם .למרות כישלון ניסיונותיו
לקלל את עם ישראל ,הוא דבק במשימה –"דעתו
להרע לישראל ,ועשה בזה כל יכולתו" (רמב"ן
שם כ"ה א') .תצפיותיו על מחנה ישראל הסבו
את תשומת ליבו לצניעות ולקדושה אשר באו
לידי ביטוי בפרצלציה שלו( :רבנו בחיי במדבר
כ"ד ה')" :וע"ד המדרש מה טובו אהליך יעקב ,על
האהלים שבמדבר ,שהיו ישראל יושבים באהלים.
ועל שראה פתחיהם שלא היו מכוונין אלו כנגד
אלו אמר מיד מה טובו אהליך" .מכאן הבין כי
סוד כוחה וייחודה של האומה הישראלית נעוץ
בסטנדרטים גבוהים של צניעות וטהרה ,של
היחידים והחברה ,שאין בשום אומה שבעולם.
מכאן שזוהי גם עשויה להיות נקודת תורפתם
האסטרטגית" :אמר להם :אלוקיהם של אלו
שונא זימה הוא" (סנהדרין ק"ו א') ויעץ לבלק
"להכשילם בבנות מואב שע"י זה תסור השגחת ד'
המשך בעמוד 7

0%

"מ
מע
קה
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זכ
ל

,000
100
ויש לכם דירה משלכם
₪

דירות שנותרו בפרויקט

גם אתה יכול!

המרחק ביניכם לבין דירה משלכם קצר מתמיד .זכאים ל 0% -לפי חוק המע"מ? הצטרפו להשקעה
שתשנה לכם את החיים .מהרו ,רשימת ההמתנה נפתחה ,ומספר הדירות מוגבל מאוד...

לפרטים התקשרו עכשיו*9663 :

avney-derech.co.il
יש”ע שלנו 1

המערכת

תשובה ציונית הולמת

ישעמדה
השכחה היא אחד הכלים החשובים ביותר
המשרתים את הנטייה הטבעית האנושית
להתעלם מצרות העבר והעתיד ,ולהתמקד
במה שקורה רק כאן ועכשיו ,בהווה .דמם
השפוך של הבנים היקרים הי"ד עוד לא יבש,
אבל סכנת השכחה כבר מרחפת באוויר .כן,
תאמינו או לא – בתוך זמן קצר ,רבים מאתנו
פשוט ישכחו שזה יכול לקרות לכל יהודי ,בכל
גיל ,בכל שעה ובכל מקום .נעדיף להמשיך
בשגרת חיינו ,בעבודה ,בלימודים ,בחיים
החברתיים ונשכח מהאקדח הטעון המכוון
לעברנו.
כי בואו נאמר את האמת :אם מדינת ישראל
תעבור על רציחתם של נפתלי ,גיל-עד ואייל
לסדר היום ,ותמשיך הלאה אל השגרה ,יכולים
בהחלט לעבור על כולנו עוד שבועות ,חודשים
ואולי שנים בלי חטיפה נוספת ,אולי אפילו בלי
אף נרצח נוסף" .רק" כמה אבנים ובקבוקי
תבערה פה ושם .מציאות שיש שיגדירו
אותה כנסבלת ,ביחס למה שעבר עלינו כעם
בשבועיים האחרונים.

פתוח

אז למה שנבחר להציף מחדש את הכאב
ולעסוק במלחמות וטרור ,כאשר אפשר
לברוח אל דברים הרבה פחות קשים לנפש?
התשובה פשוטה – משום שהרצח הבא יגיע,
במוקדם או במאוחר .והוא יגבה קורבן אחד או
שלושה ואולי שלושים או שלושת אלפים ,שלא
נדע.
בשנים האחרונות שכחנו הרבה ,אבל האויב
זכר .בזמן שערבים רדפו ורודפים אחרי יהודים
ברחבי מדינת ישראל ,וגם מחוצה לה ,עם
סכין שלופה על מנת לרצוח אותם ,ממשלת
ישראל הייתה עסוקה לא מעט בהקפאת בנייה
ובחיפוש קדחתני ומביך אחרי עוד פתח למשא
ומתן שכישלונו ידוע מראש .היא הייתה עסוקה
בהריסת בתי יהודים על גבעות נטושות ,על
מנת להוכיח למדינות אחרות שהיא צדיקה
יותר מכולם ביחד .מדינות אחרות שבהן ,אגב,
מתייחסים לטרור בצורה שונה לגמרי.
מי שדיבר על היותו "חזק מול החמאס" ,הגיע
הזמן שיפרע את חובו ,יילחם בטרור באמת,
ישמיד את התשתיות ויביא לדין או לקבורה

תיאטרון מקסם עופרה

את המאיימים עלינו וכן ,גם את סייעניהם .כי
מעשי רצח שכאלה צומחים על קרקע פוריה
של חינוך לטרור ,עם שיתוף פעולה סביבתי
 אקטיבי ופסיבי – שאין להתעלם ממנו .כלמחבל או מחבלת החברים באחד מארגוני
הטרור יודעים כי עצם חברותם בחמאס יש
בה כדי להצהיר על תמיכתם בטרור ,בין
אם פעילותם בו נוגעת ישירות לנשק ,ובין
אם באופן עקיף באמצעות אחת "הזרועות
המלבינות" של הארגון.
ולאחר הרס הרע ,יש לבנות טוב .ללא צל
של בושה ,יש לומר זאת בפה מלא :התשובה
הציונית ההולמת לניסיונות הטרור לסלק
יהודים מאדמת ארץ ישראל ,היא הקמתם של
יישובים חדשים ,הרחבתם של יישובים קיימים
ותנופה גדולה מאוד של בנייה ,בכל מרחבי
ארץ ישראל ובפרט ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן  -צמיחה של חיים ,דווקא מהמקום בו
ביקר מלאך המוות.

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה ,שומרון והבקעה
www.mati-shay.org.il

עסק שלנו
אבי באט ,תושב עופרה ,הוא הבעלים
של "תיאטרון מקסם" .התיאטרון
מציג בכל רחבי הארץ מופעי קסמים
והצגות ייחודיות בעלות מסר חינוכי.
בזמנו החופשי ,אבי עובד כמורה
במשרה מלאה...
איך מחליטים להקים עסק?
"כל מורה יודע שצריך דרכים יצירתיות
להעביר בהן תכנים .לכן התחלתי עם מופע
''קסמי אמונה'' ומתוך ההצלחה והביקוש ,נולד
העסק .הרעיון הוא להעביר תכנים ערכיים
באמצעות קסמים .דברים כמו ביטחון עצמי
וחשיבה חיובית".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים
בתחום?
"השימוש במשחק ובקסמים כדי להגיע
לאנשים ולרגש אותם ,כדי לנסות לעשות
שינוי בחיים שלהם .זו דרך מעולה לגרום
לאנשים לחשוב אחרת על דברים .אתה אומר
לעצמך שאם ביום אחד איש אחד יחשוב
אחרת על משהו בזכותך ,זה שווה הכל .אם
ילד יזהר בחציית כביש בזכותי ,או נער יגיד לא
לאלכוהול – עשיתי את שלי .זו כל המהות".
 2יש”ע שלנו

האם אתה ממליץ לעסקים אחרים
להתמקם ביש"ע?
"הקהל כאן מפרגן ואנשים נורא נחמדים
ומפרגנים .אין ציניות וביקורתיות .אנחנו
שומעים מדי פעם על בתי עסק שלא
מגיעים לאזור הזה ,לכן זה חשוב ויפה
שיש עסקים שפועלים דווקא ביו"ש ,כי
חשוב שכולנו נחיה כאן חיים נורמלים וזה
כולל גם את תחום התרבות".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"אני הכי אוהב להופיע בפני משפחות,
אבל זו שאלה קשה .הכי הייתי רוצה
להופיע בפני כל חטיבות הביניים בארץ,
ממש לעבור בהן אחת אחת ולשמח את
הילדים".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"זה כמו לשאול "איזה ילד אתה הכי
אוהב" ...אבל אם אני חייב לבחור -
''כיכר הקסמים'' זו הצגה שמלווה
בהרצאה והיא למעשה פעילות למניעת
התמכרויות .הנוער חשוף כיום ,שלא כמו
בעבר ,לאלכוהול וסמים ,ולכן בעיני זו
פעילות חשובה מאוד".

"אם נער יגיד לא לאלכוהול – עשיתי את שלי"

עצרת ההמונים בכיכר רבין ,יום
ראשון האחרון

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 :מבצע יהונתן להצלת
חטופי מטוס "אייר פראנס".1976 ,
הזוכה :אביאל אברהם מרציאנו משוהם.
הפרס נשלח בדואר.

יש”ע שלנו 3

רחלי סגל

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

שני זוגות משקפיים
היו אלה המשקפיים .לפני שנמצאו הבנים
נמצאו משקפיים לא הרחק.
לשלושתם היו משקפיים ,לפחות בחלק
מהזמן .לגיל-עד ,נפתלי ואייל .במוצאי השבת
האחרונה ,בסביבות אחת לפנות בוקר יצר
הצבא קשר עם אופטיקאי מאלעד שזיהה.
אלה היו המשקפיים של אייל.
בשעות ובימים הקרובים בוודאי תתבהר
תמונת האירוע לפרטיו האיומים ,מה ידעו
כוחות הביטחון שלנו ,מה שמעו ההורים ,ומתי.
ועוד שאלות יעלו ,חלקן כבר צפות ,האם
הידיעות ,ההבנות היו צריכות לשנות משהו
בפעילות הצבא ,האם היו צריכות לשנות
משהו ביחס לתפילות ,ביחס לזריעת התקווה.
בעיניי ,שני זוגות משקפיים ליוו את מהלך 18
הימים האחרונים  -משקפי הבנה ומשקפי
תקווה .אלה ואלה היו הכרחיים.
דברי קציני הצבא ואופן החיפוש היו כאלה
שאם מסתכלים בהם במשקפי ההבנה ,קשה
שלא להעריך מה מצפים למצוא .המידע
שהושג הצביע על המגמה .הדברים טפטפו
פה בטלמון כל העת ,ברמזי רמזים ,במילים
הנבלעות בין השורות .לעיתים גם ביותר מכך.
בשבת הראשונה הסביר קצין תושב היישוב
לחברים של גיל-עד שגם תרחישים רעים
עומדים על הפרק .כשישבתי אצל משפחת
שער פלטה אחת המבקרות משהו על כך
שבין האזרחים שהצטרפו לחיפושים יש
מומחים למערות .בת גלים שמעה ולא הגיבה,
ובמהירות טושטש המושג בינות למילים
מחזקות.
כי יחד עם זה ,כל עוד לא מוצאים ואין וודאות,
אי אפשר שלא לקוות.
ריקי רט מ"מקור ראשון" סיפרה בשבוע
שעבר על משקפי התקווה  -הרבנית ד"ר
מיכל טיקוצ'ינסקי ,שכנה וחברה של משפחת
פרנקל בנוף איילון ,שהתה בביתם ,כשאחותו
הקטנה של נפתלי ביקשה את עזרתה -
להלביש בובה חדשה שקנו לה.
טיקוצ'ינסקי שאלה אותה" :מי קנה לך את
הבובה?" ,והילדה ענתה "אמא".
היא הרימה מבט תוהה לרחלי פרנקל ושאלה
מי באמת קנה את הבובה?
 4יש”ע שלנו

ורחלי ענתה  -אני.
"הייתי היום בקרית ספר לרכוש משקפיים
חדשים לנפתלי ,וקניתי גם את הבובה .מי
יודע באיזה מצב המשקפיים של נפתלי ,והוא
בוודאי יזדקק למשקפיים חדשים כשיחזור
הביתה".
כשהמוכרת שאלה אותה על שם מי לרשום
את ההזמנה ,היא ענתה "על שם נפתלי
פרנקל" .המוכרת הרימה את עיניה ממסך
המחשב ונדהמה" .צריך להיות אופטימיים",
אמרה לה רחלי פרנקל בפשטות.
את התקווה הקלושה שידרו אף עיניה ודבריה
של איריס יפרח.
גם בת גלים אמרה לנו" ,אני אישה של שכל.
פתאום אני מוצאת את עצמי מדברת במונחים
של תדרים ואנרגיות טובות שאני מנסה לשדר
לגיל-עד".
במעגלי התפילות שהיו כאן – הדתיות
והחילוניות  -בבתי הכנסת ,בכיכרות ובצמתים,
הסתכלתי הרבה על פני האנשים ,על עיניהם
הנעות תכופות בין ייאוש וציפייה .מבינים,
ובכל זאת מתפללים .אינם יכולים לדעת איזו
השפעה תהיה לה לתפילה הזו בעולם או
עליהם עצמם.
ונכון ,עוצמת הכאב נדמית כך כחדה מאוד,
חותכת ,חונקת ,אפילו מפתיעה .אבל אני לא
בטוחה שאחרת היה קל יותר .לא משנה כמה
התכוננת נפשית ,זה מפרק.
להבדיל ,אני חושבת על רגעי לידה .תשעה
חודשים אנחנו יודעות שזה יגיע אז למה
אנחנו בוכות מהתרגשות? כי אין וודאות ,כי זה
פתאום פה .ממש פה.
ב 15:00-תתחיל בבית הכנסת למטה הלוויה
של גיל-עד .ב 17:00-תתקיים בבית הכנסת
השני ,ברית-מילה לתינוק חדש שנולד
בטלמון.
רגע לפני שייתנו לנו את שמו ,יאמרו" :קיים את
הילד הזה לאביו ולאמו".

עצרת ההמונים בכיכר רבין ,יום ראשון האחרון

צורית פניגשטיין

מחלקת הסברה ״משקפת״

המלצה לסיור השבוע
משקפת

תמונה :שי ימיני

משק ימיני

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 ארץ גיבורי
התנ"ך  -בנימין

אל ארץ פלגי מים
סיור בגליל

סיור למרכז קטיף
ודרום מישור החוף

לגלות את הר חברון
ומערת המכפלה

י"ג בתמוז11.7.14 ,

י"ט בתמוז17.7.14 ,

כ"ו בתמוז24.7.14 ,

ד' באב 31.7.14

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.

הצטרפו אלינו לסיור בעיר
העברית הקדומה סוסיא,
לסייר בבית כנסת עתיק
ולגלות את סודותיה של
מערת המכפלה.

ט.ל.ח

לאור הצלחות הכיבוש של ישראל
בפרשה הקודמת ,מתיירא בלק מלך
מואב ובצר לו פונה אל זקני מדין.
“מה טיבם של זקני מדין כאן?”
שואל המדרש תנחומא .הרי
יריבות שוררת ביניהם כמו
שכתוב“ :המכה את מדין
בשדה מואב” (בראשית
לו) ואין המדיינים קשורים
בכלל לאיזור הכיבוש והם
לא בעלי אינטרס מדיני
או בטחוני רלוונטי .ועונה
המדרש“ :שהיו רואים את
ישראל נוצחין שלא כדרך
הארץ .אמרו :מנהיג שלהם
במדין נתגדל ,נדע מהן מה
מידתו .אמרו לו זקני מדין :אין
כוחו אלא בפיו .אמרו להם :אף אנו
נבוא כנגדן באדם שכחו בפיו“.
על מנת להלחם בעם המאיים על מואב
עושה בלק עבודת מודיעין יסודית ומגיע עד
למדיין ,שם נבנתה אישיותו ושליחותו של משה
המנהיג .הוא מבין שלא ינצח את ישראל בכח
הזרוע ,כיוון שהוא עשוי לנחול מפלה כפי שקרה
לגדולים ממנו סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן.
הוא מבין ,כפי שנוכל לאמר בפרספקטיבה
הסטורית ,שיש לעם ישראל קיום מאטפיזי שאין
לו אח ורע באנושות .מעבודת המודיעין עולה
שיש לעם ישראל כח שאינו גשמי .כח הטמון
במילה ,ברוח .את הכח הזה גילינו ביתר שאת
בשבועות האחרונים ,כשאויבינו ביקשו להלחם
בנו בכח הזרוע ,לחטוף ולרצוח נערים צעירים,
להבהיל ולהפחיד אותנו .במקום תגובת הפחד
והרפיון המתבקשת גילינו עוצמות ,רוח איתנה
ואחדות שלא ידענו כמותה מזמן" .שהיו רואים
את ישראל נוצחין שלא כדרך הארץ".
אבל הרוח היא גם נקודת הטורפה .הדרך לנצח
את ישראל עוברת דרך הרוח .ומואב מצליחים
במזימתם כשהם מדיחים את ישראל ,בפרשה
הבאה ,לזנות ועבודה זרה .קילקול מוסרי וערכי
ואובדן דרך מביאים את ישראל להתפוררות.
תושבי גוש קטיף היוו סמל לרוח איתנה שלא
מתחשבת בטבע .הם בנו קהילות למופת
והצמיחו מתוך החולות והשממה גידולים
ייחודיים שנמכרו בכל העולם .הם שרדו טרור
וקאסמים וחיו בלב אוכלוסיה עצומה עויינת
ולא נשברה רוחם .ההתיישבות בגוש קטיף רק
התעצמה ,שיגשגה ופרחה .רק אובדן הדרך של
אחיהם הביא אותם לשבר הגדול של הגירוש.
למגורשי גוש קטיף רוח מיוחדת ,שאינה ככל
הנראה כדרך הארץ .בחולות זיקים ,סמוך לעזה,
במשק ימיני ממשיכים את גידולי העלים שגודלו
גם בגוש קטיף בתנאים דומים .הם מגדלים
את העלים על מצעים מנותקים על שולחנות
ומפעילים מחלקה למחקר ופיתוח.
בסיור משקפת לאיזור ,כ"ו בתמוז 24/7 ,תוכלו
להתרשם מהעוצמות של האנשים המיוחדים

שבנו מחדש את חורבות המשק שהיה
בגוש קטיף .את הסיור במשק פותח
שי ימיני בשיחה בה בא לביטוי
הפן האישי והמשפחתי וממשיך
בהסבר על הגידול וסיור
בחממה ובבית האריזה.
"על אף הצרות הכלכליות
והקשיים אנו יודעים שהכל
מאיתו יתברך" אומר שי" .עם
הרבה אמונה אנו אוספים
את הרסיסים ,סומכים על
הקב"ה ומסתכלים קדימה".
אתם מוזמנים לבוא לראות
בפריחה ובשגשוג המחודשים
של משק ימיני ,בכח בו נוצחין
ישראל שלא כדרך הארץ.
לפרטים נוספים יש לפנות למרכז
ההזמנות של משקפת1-700-700-945 :
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

עוקב

אהבתי

115,875

ציר הזמן

אודות

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ולהכניס את נעמי שמר למהדורה המודפסת הבאה.
yigals@bgu.ac.il
לא נשקוט עד שנוודא שזה קורה .עזרו לנו .פעלו והפיצו את הסיפור ההזוי
הזה.
ישראל שלי
עושים ציונות

ישראל

שלי

ישראל שלי

אהבתי ·  29ליוני

אהבתי · הגב · שתף

497

ם אוהבים את זה.
 1857אנשי 

השאירו את נעמי שמר בחוץ.
כמה חוצפה יש לאקדמאים מהשמאל? הרבה .תקראו ותפעלו.
לאחרונה יצא לקסיקון מפואר של סופרים ישראלים 998 .עמודים ו-
 1,135ערכים של סופרים ,משוררים ויוצרים ישראלים  -מפורסמים יותר
ומפורסמים פחות .אפשר למצוא שם את חיים גורי וחיים חפר ,את מאיר
אריאל ועוד רבים וטובים .יהודים וערבים ,ישראלים ויורדים.
את מי החליטו עורכי הספר להעלים? את נעמי שמר ,אחת מהיוצרות
הגדולות שידעה מדינת ישראל .למה? כי היא פשוט לא חשבה כמוהם.
ובשפה אקדמית מכובסת" :חברי המערכת  -כמה פרופסורים  -התנגדו
לשמר בנימוק שכתיבתה אינה קאנונית".
פרופ' יגאל שוורץ ,מעורכי הלקסיקון ,הרגיע את הציבור ואמר ששמר
תופיע במהדורה האינטרנטית כי "השוליים התרחבו ובאינטרנט יש מקום".
הבנתם? נעמי שמר ,ענקית הזמר העברי ,היא שוליים ,ורשאד חוסיין
(משורר ערבי ישראלי) הוא מרכז .מעניין ,כי בבדיקה שערכנו ,המשורר
רשאד חוסיין דווקא כן עסק בכתיבה פוליטית .אבל מהצד הנכון של המפה
 ולכן זכה להיכנס.פנו לעורך הספר ,פרופ' יגאל שוורץ ,בנימוס ובכבוד ,ודרשו ממנו להתנצל

Meir Moyal
הסיבה האמיתית שלא הכניסו אותה לספר
רק מוסיפה לה כבוד בעיני ובעיני רבים
אחרים שאוהבים אותה ואת שיריה,ולעזאזל
ה"פרופסורים".
Rivi Hermoni-amitay
"השירה שלה אינה קאנונית" .הרי זה כל כך
ברור .כל זב חוטם מושך בעט ,שנמצא בצד
הנכון ,כמובן זכה להיכנס ללקסיקון הזה .נעמי
שמר? "השירה שלה אינה קאנונית" .איזה
תירוץ עלוב .השמאלנים מופיעים שוב במלוא
צביעותם .ודרל אגב :גם זאב ז'בוטינסקי,
הסופר המשורר והמתרגם ,נעדר מהלקסיקון
הזה .באיזה תירוץ עלוב ישתמשו הפעם?
יעלי קורץ
אוניברסיטת בן גוריון ,מה אפשר כבר לצפות
מהם.

משפחות שער ,פרנקל ויפרח,
אבלים ודואבים עמכן את רציחתם המזעזעת של הילדים

גיל-עד ,נפתלי ואייל
השם יקום דמם

בבניין הארץ תנוחמו
מועצת יש"ע
 6יש”ע שלנו

שבת רביעית  200*170מ"מ

מה יקרה
טיול מורשת בבנימין  Iי''ג בתמוז 11.7

פסטיבל קיץ ביתיר  Iי''ב בתמוז 10.7

טבע פראי ,נוף עוצר נשימה ושפע נביעות מים .מסע בשבילי התנ"ך בהשתתפות יעקב
אבינו ,ירמיהו הנביא ויונתן בנו של שאול המלך .נקודות היציאה :תל אביב – מתחם חנה וסע
ברכבת ארלוזורוב ,ירושלים – בנייני האומה ,חיפה – מרכז חורב ,באר שבע – תחנה מרכזית.
שעת יציאה 08:30 :שעת סיום משוערת 17:30 :עלות למשתתף 60 :ש"ח .יש להצטייד
באוכל ושתיה לכל היום ובבגדים להחלפה .לפרטים נוספים ולהרשמה1-700-700-945 :

מופע הקיץ השנתי של פסטיבל הקיץ ביתיר יארח השנה את הזמר
שלום חנוך .במהלך האירוע ייערך כמדי שנה גם יריד אומנים .יער
יתיר הוא היער הנטוע הגדול בישראל .בתוך היער ישנם בוסתני
פרי ,שבילי אופניים ומאגר מים ייחודי בהם אפשר לטייל במסגרת
האירועים .כרטיסים :שפע הפקות8949* :
"מפריח היונים"  Iי"ד תמוז 12.7

בשעה  21:30בהיכל התרבות באריאל תיערך הקרנת הסרט המתאר את עיראק בשנות החמישים של המאה הקודמת .כאבי עמארי בן ה ,16 -הוא בן למשפחה
ציונית .כאשר דודו חזקאל נאסר ,כאבי לוקח על עצמו את המשימה לגלות היכן הוא נמצא ,ובעקבות זאת מצטרף למחתרת הציונית .משפחתו של כאבי חיה בעולם
רווי סתירות פנימיות ויחסים אמביוולנטיים .היהודים בעיראק חשו קשר עז לעולם המוסלמי ולתרבות הערבית השלטת ,אולם בו בזמן חיו בפחד מתמיד מפני גירוש.

אסטרטגיית בלעם

המשך דבר תורה מעמוד השער

מהם" (מלבי"ם שם) .הפגיעה בצניעות ובטהרה ,פריצות ופורקן יצרים ,מכלים את תעצומות הנפש ומסיטים את תשומת הלב מהדברים החשובים באמת ,ויוצרים
מבחינה אישית ולאומית ניוון וריקבון ומקטינים את המוטיבציה להילחם על יעדים לאומיים אסטרטגיים .הערכתו היתה נכונה ,יעידו התוצאות הקשות שבפרשתנו.
צריך לשנן לדורות את הלקח הזה בשלושת רבדיו :א .הידרדרות בסטנדרטים של הצניעות והאיפוק פוגעת באושיות היסוד של אומתנו .ב .אויבי עם ישראל בכל
הדורות "עומדים עלינו לכלותינו" .ובכל דור יש מביניהם שמחפשים ולעיתים גם מאתרים "בהצלחה" את התורפות האסטרטגיות שלנו .ג .ובאופן הפוך ,כמה חשוב
וקיומי עבורנו לפתח חשיבה אסטרטגית חיובית זו שמנסה "לצפות פני עתיד".

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

1
4

3

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
נוהל מראה טקס חילופי מג''דים בגדס''ר נח''ל
התקיים בשבוע שעבר בקדומים ,במהלכו
נפרדו מהמג''ד היוצא סא''ל מני ליברטי,
ששירת בתפקידו במשך שנתיים ,וקיבלו
בברכה את מחליפו ברק רובין  . 1בטקס
השתתפו מפקד האוגדה תא''ל נדב פדן וכן
מח"ט הנח"ל ,מח"ט שומרון ,מפקדים ,חיילים
ובני משפחות המגדי"ם.
חדש תחת השמש מערכת סולארית ראשונה
מסוגה הותקנה לאחרונה בישיבת בני עקיבא
לחינוך סביבתי בסוסיא  . 2המערכת החדשה
צפויה לחסוך מאות אלפי שקלים מתקציבה
של הישיבה .חיים בר חי ,מנהל הישיבה
בסוסיא ציין בהערכה רבה את המקצועיות של
אנשי חברת "טיב סולאר" .דרור ונונו ,מנכ''ל
החברה אמר כי "הישיבה היא המוסד החינוכי
הראשון שמתקין מערכת סולארית במתווה
מונה נטו .באופן שיאפשר לישיבה להסב
כספים לטובת עשייה חינוכית משמעותית –
וזהו הרווח הגדול".
עת לבנות במגרון נחנך השבוע מקווה חדש,
בהשתתפות אישי ציבור רבים :ראש המועצה
ויו"ר מועצת יש"ע אבי רואה ,יו"ר הכנסת יולי
אדלשטיין ,שר השיכון אורי אריאל ,ח"כ אלי

ישי ,ח''כ מוטי יוגב ,יו"ר החטיבה להתיישבות
דני קריצ'מן ,ועוד רבים אחרים  . 3חלק
מהבכירים המשיכו מהאירוע החגיגי במגרון
אל היישוב כוכב יעקב שם התקיים טקס הנחת
אבן פינה לשכונה החדשה "נוף הרים".
נוסעים חכם בלילה שירות "קווי לילה" החל
השבוע לפעול גם באזור בנימין  . 4המיזם
מאפשר לצעירי האזור לצאת לבילויים ולחזור
הביתה בשלום מבלי לנהוג תחת השפעת
אלכוהול .בימי החופש הגדול יצא קו 270
החדש של חברת "אגד" ,בלילות א'-ה' ומוצ"ש,
מעפרה דרך בית אל ואדם אל מוקדי הבילוי
בירושלים וחזרה ,מ 00:00-ועד  03:00לפנות
בוקר ,כל זאת במחיר נסיעה רגילה .כל המידע
על הקווים ולוחות הזמנים במוקד הטלפוני
במספר *.8787
תלם התורה בישוב תלם שבדרום הר חברון
התקיימה בשבוע שעבר חנוכת ארון קודש
והכנסת ספר תורה לזכרה של חנה הראל
ז''ל .במעמד השתתפו הרב שלום ארוש,
הרב שלמה בן חמו רבה של קרית גת ,גלעד
מתאנה יו''ר המועצה הדתית ,תושבי היישוב
ובני המשפחה . 5

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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לפרטים:
 052-8908518יוסי
b0528908518@gmail.com

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון -יוסי 052-
 8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :מרים צחי ,ויקיפדיה
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

