כתף אל כתף

ראשי המדינה ,ובהם נשיא המדינה הנבחר ראובן ריבלין,
ערכו השבוע ביקורי חיזוק בדרום המותקף

שלנו

395

 | 395במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תמוז תשע"ד |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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ברשתיין
הבית

6

התחזית :מתחמם

“אנחנו פה בכניסה לאשקלון .הבוקר נחת
פה טיל גראד .זה אומר הכל .במקרה ,רק
במקרה ,קרה כאן נס ,והילדים שהראו לי
את הרסיסים לא נפגעו .אבל אנחנו לא
יכולים לסמוך על נסים .אנחנו צריכים
פעולה שתסיר את האיום ,יש רק פעולה
אחת שתעשה את זה והיא למוטט את
שלטון חמאס בעזה” .רצינו לכתוב השבת
מאמר שידגיש שזה הזמן לפעול בעוצמה,
אל מול ההסלמה בדרום ,ולא לסיים את
הסיבוב בעוד שקט מדומה ,שיתפוצץ
במוקדם או במאוחר בפניהם של אזרחי
ישראל .אבל הדברים הללו כבר נכתבו ,או
יותר נכון נאמרו :הציטוט שבו פתחנו הוא
של ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,בכבודו
ובעצמו .השבת בישעמדה – מאת :ראש
הממשלה .אל :ראש הממשלה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 19:07
תל אביב 19:27
19:20
חיפה

כניסה
יציאה
19:22
 20:28חברון
19:26
 20:31שכם
 20:32באר שבע 19:17

יציאה
20:25
20:29
20:28

ישראל
משקפת
שלי

דן שפירו ,תודה

8

מה
קורה

ספרים לבי"ס -
באינטרנט!

על הפרשה  -פינחס
סיפור אחד בשני חלקים

ס

יפור בעל-פעור נחלק לשתי
פרשות-שבוע ,עיקרו בפרשת בלק,
ו'נספחיו' בפרשת פינחס .חלוקה זו
מעוררת תמיהה משתי סיבות :ראשית ,כמעט
כל פרשת בלק עוסקת בסיפורי בלק ובלעם,
ומדוע הוכנס בסוף הפרשה הסיפור על חטא
בעל-פעור? שנית ,מהי התועלת בחלוקת
סיפור בעל-פעור לשתי פרשות שונות?
סיפור בעל-פעור מתחיל בחטא ישראלי
מֹואב",
(כ"ה ,א)" :וַ ּיָ ֶחל ָה ָעם לִ זְ נֹות ֶאל ְּבנֹות ָ
ממשיך בעונש (ג)" :וַ ּיִ ַחר ַאף ה' ְּביִ ְׂש ָר ֵאל"
– חרון שמתבטא במגפה קשה ,ומסתיים
בבלימת המגפה ע"י פינחס (ח)" :וַ ּיִ ְדקֹר ֶאת
ְׁשנֵ ֶיהם ֵאת ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶאת ָה ִא ָּשׁה ֶאל ֳק ָב ָתּה
וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַּמּגֵ ָפה ֵמ ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל".
לכאורה זהו סוף הגיוני לסיפור ,אלא

הרב יאשיהו פרג'ון
המכללה האקדמית הרצוג

שהפסוקים הראשונים של פרשת פינחס
כוללים נתון שמשנה לגמרי את הסיפור.
מתברר שהזנות לא התרחשה ביוזמה
ישראלית ,אלא כחלק ממזימה מדיינית
"צרֹור ֶאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ים
זדונית ,כדבר ה' (יז-יח)ָ :
אֹותםּ :כִ י צ ְֹר ִרים ֵהם לָ כֶ ם ְּבנִ כְ לֵ ֶיהם
וְ ִהּכִ ֶיתם ָ
ֲא ֶׁשר נִ ּכְ לּו לָ כֶ ם ַעל ְּד ַבר ְּפעֹור".
מסתבר שמטרת המזימה היא לגרום לה'
להשמיד את ישראל ,אך מניין יודעים
המדיניים 'להפעיל' כך את ה'? תשובה
לשאלה זו אנו מקבלים כחלוף חמישה
"הן ֵהּנָ ה ָהיּו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
פרקים (ל"א ,טז)ֵ :
ִּב ְד ַבר ִּבלְ ָעם לִ ְמ ָסר ַמ ַעל ַּבה' ַעל ְּד ַבר ְּפעֹור
וַ ְּת ִהי ַה ַּמּגֵ ָפה ַּב ֲע ַדת ה'" .ההוגה של המזימה
הזדונית הוא בלעם ,המתואר כ'יודע דעת
עליון' (כ"ד ,טז).
המשך בעמוד 4
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המערכת

הבטחת ,תקיים

ישעמדה
ראש הממשלה מתנשף .זה עתה הוא סיים,
כיו”ר האופוזיציה ,ביקור באשקלון ,ונאלץ
להיכנס במהלכו מספר פעמים לחדרים
ממוגנים .הוא לא יכול להמשיך הלאה לפני
שיעביר את התחושות אל אוהדיו בפייסבוק.
הוא מבקש מהעוזר לשלוף את הטלפון ולצלם
אותו.
“הם הבליגו” ,האשים נתניהו אל מול המצלמה.
“הם נתנו לחמאס להתחמש עם עוד ועוד
טילים ולבסוף כשכבר יצאו לפעולה ,ציפי לבני
וממשלת קדימה עצרו את צה”ל לפני השלמת
המלאכה .אז אני רוצה להגיד כאן ועכשיו:
אנחנו לא נעצור את צה”ל .אנחנו נשלים את
המלאכה .אנחנו נמוטט את שלטון הטרור
של חמאס .אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי
אשקלון ,אשדוד ,שדרות ,באר שבע ויבנה.
אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי ישראל”.
נתניהו לוקח נשימה וממשיך“ :כשעמדתי
שם היום במקום הפגיעה ,היתה שם אמא,
מחזיקה תינוקת קטנה ,והיא בוכה .היא אומרת
לי  -תסתכל על התינוקת הזו! היא מפחדת!
והיא בוכה ומתייפחת ואומרת לי – תעשה
משהו! תעזור לנו! אז אני רוצה להגיד לאותה
אמא ,ולכל האמהות בישראל :ועוד איך אנחנו
נעשה! אנחנו נעשה מה שצריך היה לעשות
מזמן וקדימה לא עשתה .אנחנו נמוטט את
שלטון הטרור של חמאס .אנחנו נחזיר לכולכם
את הביטחון”.
יממה לפני כן ,היה נתניהו נחרץ לא פחות,
בהודעת “הסרטון היומי” ששלח לאוהדיו“ :עוד

כבוד ראש הממשלה,
הקשב לעצמך .על בסיס
נאומים אלה נבחרת ,וכעת
העם מצפה שתעמוד
מאחורי דבריך .הכה
בחמאס .הכה בכל מי
שבוחר בדרך הטרור ,ולא
פחות חשוב מכך – נצל את
השעה כדי להצהיר אל מול
פני העולם :הרעיון להקים
מדינת טרור בשטחי יהודה
ושומרון ,הוא רעיון נורא
שאסור היה לו לעלות ושאינו
נמצא עוד על השולחן.
ביטחון ישראל ,לפני הכל
לא גמרנו את המבצע ,בקושי גמרנו אותו,
וכבר הם יורים מחדש .והדבר הראשון שצריך
לעשות ,ואני אומר את זה לראש הממשלה:
תגיב מיד ובעוצמה .אחרת ,תהיה כאן שחיקה
חוזרת של כוח ההרתעה שלנו .אסור לחזור
לימי ההבלגה והאיפוק של ממשלת קדימה,
מה שהביא להתעצמות האדירה ולירי הטילים

תלם

על יישובינו .צריך להגיב מיד ובעוצמה .ולאורך
זמן אני חושב שצריך להיות ברור :המלאכה לא
הושלמה ונצטרך להשלים אותה .חיילי צה”ל
היו יוצאים מן הכלל ,אבל הדרג המדיני לא
נתן להם את ההנחיה להשלים את המלאכה.
אנחנו בממשלת הליכוד נצטרך לעשות זאת,
כי לאורך זמן ישראל אינה יכולה להשלים
עם בסיס טרור איראני של החמאס בפאתי
אשקלון ,אשדוד ,תל אביב ובאר שבע .אנחנו
צריכים היום ומיד להכות ובעוצמה .אני חושב
שזה עניין של גאווה עצמית .עם שמכבד את
עצמו לא נותן שירו על היישובים שלו ,שיאיימו
בטילים על הילדים שלו ,עם שמכבד את עצמו
לא בורח מפני הטרור .עם שמכבד את עצמו
מאמין בצדקת דרכו ובזכותו על ארצו .אם לא
יכבדו את ביטחוננו – אנחנו נדאג לכבד את
ביטחוננו”.
כבוד ראש הממשלה ,הקשב לעצמך .על
בסיס נאומים אלה נבחרת ,וכעת העם מצפה
שתעמוד מאחורי דבריך .הכה בחמאס .הכה
בכל מי שבוחר בדרך הטרור ,ולא פחות חשוב
מכך – נצל את השעה כדי להצהיר אל מול פני
העולם :הרעיון להקים מדינת טרור בשטחי
יהודה ושומרון ,הוא רעיון נורא שאסור היה לו
לעלות ושאינו נמצא עוד על השולחן .ביטחון
ישראל ,לפני הכל.

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

 2יש”ע שלנו

הקהילה:

משותפת ,חמה
ומשפחתית ,דתיים
וחילונים יחד

הבית:

הבית 113 :מ”ר
דו משפחתי 4 ,חד’ צמוד
קרקע כולל סוויטת הורים

המיקום:

 30דק’ מירושלים
 15דק’ מכביש 6
 20דק’ מבית שמש
ומקרית גת

לפרטים מיקי 052-3439977 :ישוב תלם
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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 :גילוי נפט בשדה חלץ
שבנגב הצפוני.1955 ,
הזוכה :שמואל נחמן וולוסקי מיצהר .הפרס נשלח בדואר.

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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mitnachlot.co.il
הבלוגברשת
מתנחלות
מעוז-מתוך
רחלי סגל
mitnachlot.co.il
מתנחלות ברשת
הבלוגמתוך
עובדיה
מירי

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

"יפה פה כמו באריזונה"

התחזית :מתחמם

בוקר יום שני .ימים של ביטולים עוברים עלינו.
קבוצות חוששות להגיע ליהודה ושומרון,
חוששות מהמחסומים ביציאה מירושלים,
ממעבר ממחלף בן ציון החדש שעובר בליבה
של שכונה ערבית ,התוססת ממהומות
ופרעות בימים האחרונים.
ובינתיים ,אני פוגשת קבוצה שהחליטה לא
לוותר ומגיעה לסיור שכותרתו "הפתרון
הישראלי :מדינה אחת בין הירדן לים?";
ובקבוצה רבנים מזרמים שונים ביהדות.
למשתתפים שאלות רבות ,וניתן להרגיש
דרך השאלות את שותפות הגורל העמוקה
שהם חשים כלפי מה שקורה אצלנו במרחב.
שעות הבוקר עוברות בחיוכים ושיחות קטנות.
"יפה פה כמו באריזונה" ,אומר לי אחד מחברי
הקבוצה" .רק שאצלנו הנייטיבס (המקומיים)
הרבה יותר ידידותיים" ,הוא מוסיף קריצה .אני
חושבת לעצמי שזה שורש הבעיה ,שהעולם
קצת שכח מי הנייטיבס האמיתי פה...
לפני תחילת הסיור חששתי שהמפגש באש
קודש עלול להפוך למפגש מתנגח ,אך
חששותיי מתבדים לאיטם והשאלות שמופנות
אל התושבים הן שאלות מתעניינות ואנושיות.
מה הביא את התושבים לגור פה ,כיצד בונים
פה בתים ומה הקשיים בדרך ,מה מערכת
היחסים עם הכפר קוצרא .כשמגיעה שאלת
המיליון-דולר  -מה הפתרון למצב ומה יהיה

סיפור אחד בשני חלקים

בעתיד ,אני שומעת את קולם של השואלים
ומרגישה כי זו לא סתם התנגחות אלא דאגה
כנה ואמיתית של יהודים ליהודים.

היהודים בחו"ל מודאגים .מודאגים מהטרור
המתפרץ ביו"ש ,מודאגים מהדמוגרפיה,
מודאגים שההתיישבות ביו"ש גדלה לנקודת
אל חזור ושאז נאלץ לספח שטח הכולל בתוכו
ציבור שונא ומלא איבה" .השכנים שלכם לא
אוהבים אתכם ואתם לא אוהבים אותם",
מקשה אחד המשתתפים" ,אז למה לא
להתנתק"? .ובדרך ,באוטובוס ,אני מסבירה
שגם אם היה אפשר תיאורטית להתנתק
מיהודה ושומרון ,אי אפשר להתנתק גם
משועפט ,קלאנסווה ,טייבה וואדי ערה ,שהפכו
כולם מוקדים לאירועים אלימים כלפי יהודים
וכוחות הביטחון הישראלים .המאבק הוא לא
רק על יו"ש ,הוא על כל ארץ ישראל ,והוא לא
מאבק על רק על שטח ,הוא מאבק על מולדת.
יומיים אחרי כן ,הקבוצה המשיכה בדרכה ,ואני
נוסעת ברכב כשכל כמה שירים השדרנית
קוטעת את המנגינה כדי לעדכן איפה נשמעת
ברגעים אלה אזעקת צבע אדום .לחדשות
משתרבבות ידיעות על הפגנות של בדואים
וזריקות אבנים גם בנגב ,וצלבי קרס בכביש
שישים ובעיר העתיקה.
התחושות באוויר גורמות למחשבות שלי
לשוטט אחורה בזמן ,לתקופה של עמוד ענן

ומבצעים קודמים שהיו .מועצת יש"ע מקימה
אתר לסייע לתושבי הדרום ,ואני נזכרת בימי
מלחמת לבנון השנייה ,כשעלינו צפונה לסייע
לתושבי הצפון ויושבי המקלטים .כשאני ממש
מאבדת שליטה על מחשבותיי אני מרגישה
פתאום שחזרתי אחורה לשנת  ,47-48הצעת
החלוקה של הארץ ולאחריה יציאה למלחמת
העצמאות של מדינת ישראל ,ואני חושבת
לעצמי שלא הרבה השתנה.
גם היום ,שישים שנה אחרי ,אנחנו נאבקים
על העצמאות ,אפילו שכבר יש לנו מדינה.
המדינה שלנו מסוגלת להכיל מיעוטים ובני
דתות אחרות ,אבל רבים מהם לא מסוגלים
להכיל אותנו .מי שלא רצה אותנו ב ,48-ביפו,
בחברון או בירושלים ,לא הפך את עורו ואת
רצונותיו ,וככל הנראה עדיין לא רוצה אותנו
פה ,לא ביו"ש בפרט או בארץ ישראל ככלל...
אז בתחזית מזהירים כי בימים הקרובים
יתחמם ,חימום ניכר ברוב רחבי הארץ .ואני
מתפללת שנצלח את הסבב הזה בלי נפגעים
בנפש ,בגוף או ברוח ,ושכשהקרב הפיזי על
המולדת ייחלש ,נצליח גם במערכה הקשה
והבינלאומית ,בקרב התודעתי ,למי באמת
שייכת המולדת.

המשך דבר תורה מעמוד השער

הנה תשובה לשאלה הראשונה שבה פתחנו :סיפור בעל-פעור הוא חלק בלתי-נפרד מפרשת בלק ,מפני שפרשה זו כוללת לא מזימה אחת של בלעם,
אלא שתים! אך מדוע לא מתחיל הסיפור בתיאור המזימה המדיינית ,ומדוע נדחה אזכור המזימה לפרשת פינחס?
התשובה לכך היא שיש בסיפור שתי פנים שונות :מחד ,זהו חטא ישראלי חמור שבו לא היו אבותינו צריכים ליפול ,בפרט אחרי שהוזהרו על-ידי ה'
(ראה שמות ל"ד ,יד-טז) .ממילא היות הסיפור מזימה ,אינו מעלה ואינו מוריד לעניין העונש הראוי להם .מאידך ,זהו סיפור על מזימה זדונית של
מדין ובלעם ,שהחטיאו את ישראל .אם כן ,חלוקת הסיפור לשתי פרשות שונות מסייעת בהצגתו כמתאר שני סיפורי חטא נבדלים :הראשון ,חטאם
של המוסטים; והשני ,חלקם של המסיתים.
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צורית פניגשטיין

מחלקת הסברה ״משקפת״

המלצה לסיור השבוע
משקפת

צילום :אייל קרן

בהרי הגליל ,מכינים יין מרימונים.
החשיבה מחוץ לקופסא הביאה לגידול זן רימונים
מיוחד ,בעל רמות סוכר גבוהות מהרגיל .בדיקות
מעבדה הראו רמות סוכר זהות לאלו המצויות
בענבי יין .ומכאן התגלגל תהליך היצור של יין

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.

ציון
גוש ע
א
מת הביאר ב

אל ארץ פלגי מים
סיור בגליל

אל נופיהם המיוחדים
של גוש עציון ואפרת

סיור למרכז קטיף
ודרום מישור החוף

לגלות את הר חברון
ומערת המכפלה

י"ט בתמוז17.7.14 ,

כ' בתמוז18.7.14 ,

כ"ו בתמוז24.7.14 ,

ד' באב31.7.14 ,

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

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

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

אנחנו פוגשים בפרשת
פינחס דוגמאות של
המסגרת,
שבירת
של מקרים יוצאי
דופן המאתגרים את
המערכת.
מעשהו של פינחס
הוא מעשה חריג
שלא עומד במערכת
הכללים המקובלים.
לפי רש"י משה היה
נוכח במקום ומכיוון
שלא עשה דבר-
"הורה פנחס הלכה
בפני רבו ,ולא המתין
ליטול רשות ממשה".
לו היה מחכה פינחס
להתרות בחוטא בנוכחות עדים ,לפעול לפי סדר
הדין ולערוך לו משפט -כבר היתה השפעתו
של חטא זימרי מרחיקת לכת .לו היה משה
במצריים ,רואה את המצרי מכה עברי עד אובדן
הכרה ועומד מן הצד -כבר לא יכול היה להצילו.
יש רגעים יוצאי דופן בחיים ,בהם נדרש האדם
להפעיל אינסטינקט של צדק טהור שלא על פי
דין .רוח חז"ל לא היתה נוחה ממעשה הקנאות
של פינחס ,כפי שמובא בברייתא בירושלמי:
“א"ר יודה בר פזי :בקשו לנדותו ,אלולי שקפצה
עליו רוח הקודש ואמרה" :והיתה לו ולזרעו אחריו
ברית כהונת עולם" (ירוש' סנהדרין פ"ט ,ז') .חשוב
להדגיש את החריגות שאין ללמוד ממנה לשגרת
היומיום .יש רגעים נדירים (שגם להם יש כללים)
בהם נדרש האדם לחשוב מחוץ לקופסא.
בנות צלופחד גם הן מאתגרות את המערכת,
בדרשן נחלה למשפחתן על אף היותן נשים
שאינן יורשות .בתוך הכללים הן אינן מוצאות
את המקרה שלהן ופונות למשה .משה לא יודע
את התשובה ומפנה את השאלה לקב"ה "ויקרב
משה את משפטן לפני ה'”.
הקב"ה ,בוחן כליות ולב ,יודע עד כמה טהורה
היתה כוונתו של פינחס ,ויודע עד כמה כנה
בקשת הבנות הנובעת מכמיהה לנחול את
הארץ .בסופו של דבר הן מקבלות נחלה ויוצרות
תקדים שהפך לכלל.
לכאורה נראה כאילו מצאו הבנות באג במערכת,
לקות בדבר ה' ,שאפילו הקב"ה מודה בטעותו
ומעדכן את הכללים .אך התורה מלמדת אותנו
שיעור חשוב בחשיבה יצירתית מחוץ לקופסא.
גם בתוך המערכת המקודשת אדם נדרש
לחשיבה ביקורתית ויצירתית ולפעולה .בעצם
סיפור המקרה לפרטיו והקרדיט הניתן לבנות
צלופחד על החוק החדש ,קוראת התורה גם
לנו לבחון את הדברים ,לשאול שאלות ולהעלות
רעיונות .והכל ,כמובן וכאמור ,על פי ה' ומתוך
כוונה טהורה.
אדם שאינו מפעיל שיקול דעת ויצירתיות וזורם
עם הכלל -לא יכול לחדש דבר בעולם.
יין מכינים מענבים .כך מקובל .אבל ביקב רימון,

הרימונים והקמתו של
היקב הראשון בעולם
המייצר יינות על טהרת
הרימון בלבד.
יינות בוטיק בעלי
טעם עשיר במיוחד.
היינות משווקים בארץ
ובעולם וזוכים לאהדה
גדולה.
בי"ט בתמוז ה17/7
אתם מוזמנים לביקור
במרכז
ולטעימות
המבקרים של יקב
רימון.
בואו לפתוח את הראש ואת הלב בסיור משקפת
לגליל.
לפרטים נוספים ולהרשמה1-700-700-945 :
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

117,000

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

דן שפירו ,תודה.
כמה מילים טובות לשגריר ארה"ב בישראל ,דן שפירו.
אתמול בוטל מופע הזיקוקים בחגיגות העצמאות של ארה"ב בבית השגריר
בישראל .השגריר החליט לבטל את המופע ,בגלל טרגדיית הנערים.
במשך כל התקופה הקשה הזו ,של היעדרות הנערים ,היה השגריר שפירו
נקודה של אור במרחב הבינלאומי .הוא פרסם סטטוסים אוהדים ,הוא ליווה,
ניחם והקשיב.
בתקופה של ממשל אמריקאי נוקשה לישראל ,השגריר שפירו הוא נקודת אור
ורגישות.
תודה לך ,מר שפירו.
נבקש רק בקשה אחת :אנא ,פעל לשחרורו של אחינו יהונתן פולארד .גם לו
מגיעה חירות.
שבת שלום חברים ורק בשורות טובות.

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  4ליוני

אהבתי · הגב · שתף

24

ם אוהבים את זה.
 1,184אנשי 

Edna Livne
בתפקידו ובמעמדו  -כל הכבוד לו! יישר כח כבוד
השגריר!!
Dror Lavan
דן שפירו הוא בן אדם זהב  ,כל המדינה יכולה
להעריך אותו.
בנימין לוי

כל הכבוד .להיות ציוני /ישראלי זה גם מחוץ
לגבולות המדינה.

ישראל שלי
עושים ציונות

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

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

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

מה יקרה
עפיפוניאדה בקרני שומרון | ט"ז בתמוז  14ביולי

יריד שלו"ה  | 2014ט"ז תמוז  14ביולי

"הורים למען הורים" ומתנ"ס קרני שומרון מזינים את כל משפחות קרני
שומרון רבתי לאחר-צהריים של כיף בפארק מיכל שבקרני שומרון.
באירוע – הכנת והפרחת עפיפונים ( ₪ 10לעפיפון) ,מתחם בועות
לילדים ,דוכני מזון וסדנת הפתעה להורים .האירוע בסיוע מדריכים
ומתנדבים ,והוא פתוח לכל הגילאים.

כמדי שנה ייערך היריד ע"ש נחשון פורת ז"ל במתחם שלו"ה (שחרור למשפחה
ולילד המוגבל) באלון שבות .בין השעות  4ל 7-אחה"צ יחכו למשתתפי היריד
דוכני יצירה ,איפור ותסרוקות ,ליצני רחוב ,מתנפחים ,מתחם ספורט אתגרי,
בית קפה קהילתי ,הגרלת ענק והפתעות נוספות .הכניסה למתחם חופשית .כל
ההכנסות קודש עבור מחנה קיץ לילדי שלו"ה.
"מלכת ההר" בהר חברון | כ"ב בתמוז  20ביולי

המועצה האזורית הר חברון מזמינה אותך להיות מלכה ליום אחד" .מלכת ההר" הוא אחר צהריים חוויתי לנשים הכולל פיינטבול ,ג'יפים וארוחת ערב חגיגית.
ההרשמה בטלפון  02-9969114או במייל .yaelh@hrhevron.co.il :עלות ₪ 120 :לאישה.

עלי

מקום

גדול

לגדול
(ויש פה הכל)...

ֵעלִ י
אריאל
10ד’

פתח
תקוה
35ד’

בתי
אמנה

ירושלים
35ד’

המקום
קרוב להכל  35דקות מירושלים
ופ”ת 10 ,דקות מאריאל

הקהילה

אחרונים
למכירה
בשלב א’
החל מ-

₪ 810,000

היישוב

בתי
אמנה

מוסדות חינוך לכל הגילאים,
מוסדות “בני דוד” ,מתנ”ס פעיל
המציע פעילות תרבות עשירה
לכל הגילאים ,מערך חוגים
בריכת שחיה ,ספריה ועוד
מגוון שרותים קהילתיים.
חדש! מרכז קניות “לב עלי”:
סופרמרקט גדול ,סניף דואר,
ביטוח לאומי ,קופות חולים  ,בית
קפה ומגוון עסקים מקומיים.

בתי
אמנה

הבית

דירות גן ודופלקסים,
החל מ 110-מ”ר.

∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

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

ועוד לא
אמרנו הכול ...תנועת
ההתיישבות
אמנה

לפרטים :יצחק klita@eli.muni.il 052-4201411
צמוד למדד תשומות הבניה ±≤Ø±±

בתי
אמנה
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∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

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

יש שחר אמנה

קהילה איכותית ומגוונת,
 850משפחות.

פרויקט האיכות
תנועת
מדורגי ֵע ִלי
ההתיישבות
אמנה

10
בתים

מה קורה?

1
3

4

2
5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
נקודותיים במבצע לילי מורכב ,הוקמו השבוע
שתי נקודות התיישבות חדשות ,כתגובה ציונית
הולמת לרצח שלושת הבנים הי"ד .היישובים–
תקוע ה' הסמוך ליישוב תקוע ורמת השלושה
ממערב לבת-עין  , 1הוקמו ביוזמת המועצה
האזורית גוש עציון .ראש המועצה ,דוידי פרל,
הדגיש כי בכוונתה לשכן בכל נקודה מאות
משפחות" ,כדי לחזק אחיזתנו בקרקע מול רצון
המרצחים להחליש את ההתיישבות".
כן בבית ספרנו יש לכם תלמידים בבית? המיזם
הבא עשוי לעניין אתכם מאוד :שלושה חבר'ה
בשנות ה 30-שלהם – שי דרעי ,דורון הלל ויעקב
רייס – הקימו אתר בשם  GETBOOKשמאפשר
להזמין את ספרי הלימוד ולקבל אותם עד הבית.
כרגע המיזם פועל בשומרון ,בשיתוף פעולה עם
בתי הספר והת"תים באזור .והעלות?  ₪ 20דמי
משלוח .הכתובתwww.getbook.org.il :
אייכה? בבית אל! בבית-אל פעל בשבוע
האחרון “מאהל הידברות” ,שאירח מפגשים בין
חיילים מהבסיס הצבאי הסמוך ,ותיקי בית-אל,
ילדים ובני נוער .במאהל נערכה גם פעילות
מיוחדת של דקורציה בפירות .שיאו של השבוע
– בהופעה מיוחדת של הזמר שולי רנד .שי אלון,
ראש המועצה ,ציין כי הבחירה בשולי לשבוע
ההידברות הייתה מדויקת “ . 2שולי הוא יהודי
יקר ,ששר מהלב ונכנס אל הלב” ,הסביר.
אייטם ממוחזר מהפכת המחזור מגיעה
 8יש”ע שלנו

לשומרון :תאגיד המחזור "תמיר" החל לפעול
בימים האחרונים באזור השומרון ,ביוזמת
ראש המועצה גרשון מסיקה וראש אגף שפ"ע
במועצה רמי שנוולד  . 3שומרון היא הרשות
ה 23-המצטרפת למיזם ,מתוך  256רשויות
ברחבי ישראל .עד כה הוצבו בשטחי המועצה
 700פחים כתומים ב 25-יישובים .התהליך ילווה
במהלך הסברתי בבתי הספר וגני הילדים.
נערכות ל"חופש" מאות נשים השתתפו השבוע
ביום עיון שקיימה מכללת "אורות ישראל"
באלקנה בשיתוף עם מדרשת רבבה .השיעורים
עסקו ,בין היתר ,בנושאי זוגיות וחינוך ילדים
לקראת החופש הגדול .כיבדו בנוכחותם :סגנית
השר ציפי חוטובלי  , 4פרופ' הרב נריה גוטל,
הרב יונה גודמן ,הרבנית אהובה צוקרמן ,הרב ערן
טמיר ,הרב מנחם בורשטיין ,הגב' טפת הלפרין,
ד"ר הרבנית לאה ויזל ועוד.
מסתערים עשרות מתנדבים מאזור הר-חברון
השתתפו השבוע בקורס סע”ר (סיוע עצמי
ראשוני) במרכז החירום האזורי באדוריים.
הקורס כלל הכשרות בנושאי עזרה ראשונה,
חילוץ לכודים ,מענה לרעידות אדמה וטיפול
בזירה הרוסה  . 5יוחאי דמרי ,ראש מועצת הר
חברון ציין כי "המתנדבים בשטח ,הם הכוחות
הראשונים להגיע לאירוע ולכן ההכשרה
והזמינות שלהם הן גורם מכריע במקרי חירום".
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