ת-ה ָארֶ ץ ,לָ רֶ ֶׁשת א ָֹת ּה
ם-ב ּהִּ :כי לָ כֶ ם נָ ַת ִּתי ֶא ָ
יׁשבְ ֶּת ָּ
ת-ה ָארֶ ץ ,וִ ַ
וְ הֹורַ ְׁש ֶּתם ֶא ָ
(מתוך פרשת השבוע)
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יין

שלי

הלחימה בשטח וההסברה הבינלאומית
 אלה שתי הזירות העיקריות שישראלמשקיעה בהן מאמץ ,ומתוך כך מירב
תשומת הלב התקשורתית נתונה להן.
אך שתיהן שואבות את כוחן ממערכה
שלישית וחשובה לא פחות – המערכה על
החוסן הלאומי .אזרחי ישראל ,בכל מקום
שהם ,מגלים רוח איתנה וכוחות בלתי
נדלים אל מול המתקפה על העורף  -הם
מסרבים לנטוש את הבתים המותקפים,
דואגים למזון ומוצרי היגיינה ללוחמים
שיוצאים מהשטח להתרעננות ,ובכך
מחזקים הן את צה"ל והן את הנהגת
המדינה בירושלים .השבוע בישעמדה
– מרימים את המוראל הלאומי – הנשק
הלא כל כך סודי של מדינת ישראל.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 19:00
תל אביב 19:21
19:13
חיפה

יציאה
20:20
20:22
20:23

חדל קשקשת!

כניסה
19:15
חברון
19:19
שכם
באר שבע 19:11

יציאה
20:17
20:21
20:20

8

מה
קורה

אליפות השחמט
של יו"ש

על הפרשה  -מסעי
בין מסע לחניה

פ

הרב ד"ר אברהם וולפיש
ראש התכנית לתואר שני ביהדות במכללה ירושלים

רשתנו חותמת את הספר אשר
פתח בהיערכות בני ישראל במדבר
סיני למסע אל ארץ כנען ומסתיים
בהיערכויות לקראת ירושת הארץ וחלוקתה
לשבטים .אך לפני שפונה פרשתנו לעסוק
בגבולות הארץ ,במנהיגים שינחילו את
הארץ ,בערי הלויים וערי המקלט ובמגבלות
השידוכין לבנות צלפחד ,מופיע הקטע שנתן
לפרשתנו את שמו' :מסעי בני ישראל' בדרכם
ממצרים אל ערבות מואב .באופן מפתיע זוכה
הקטע ה'יבש' הזה להיקרא בקהילות רבות
במנגינה המיוחדת של שירת הים .זאת ועוד:
עוד בטרם נצטווה משה בסוף ספר דברים
לכתוב את ספר התורה כולו ,הוא כותב על פי
ה' (ל"ג ,ב) מסמך מיוחד המכיל את רשימת
ארבעים ושתים התחנות שעברו ישראל

במדבר .מה חשיבותה של רשימת המסעות
שזכתה הן לספר מיוחד הן למסורת קריאה
מיוחדת?
לשאלה זו הוצעו תשובות מספר במדרש
תנחומא .דרשה אחת מנמקת את הכתיבה
'כדי שידעו כמה נסים עשיתי עמהם בכל
מסע ומסע' ,ואחרת מביאה את הצד השני
של המטבע' :מנה להם את כל המקומות היכן
הכעיסוני' .בניגוד לדרשה השניה ,הספורנו
מנמק את רשימת המסעות' :להודיע זכותם
בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה' .אלו
ואלו דברי אלקים חיים ,ודומה שניתן לשמוע
בשירת המסעות הן את הצליל המרומם של
שירת הים הן את דברי התוכחה של שירת
האזינו .אך על-מנת להבין את הצורך בכתיבת
ספר מיוחד של המסעות ,אבקש להציע רעיון
המשך בעמוד 7

www.shoam.co.il
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המערכת

חזקים ביחד

ישעמדה
בשבועות האחרונים ,מדינת ישראל נלחמת
בשלוש מערכות שונות ,המשולבות זו בזו.
המערכה הראשונה והקשה ביותר היא
המערכה הצבאית ,בין לוחמינו למחבלי
חמאס .במערכה הזו צה"ל שלנו רושם הישגים
נאים ביותר – מאות מחבלים חוסלו ,מפקדות,
אמצעי לחימה ,משגרים ,רקטות ומנהרות
מושמדים בזה אחר זה .לצערנו יש אבדות
גדולות בנפש ומשפחת השכול גדלה.
המערכה השנייה אינה מסכנת חיים ,אבל היא
חשובה ביותר להצלחת המבצע ,וזו המערכה
על דעת הקהל העולמית .ראש הממשלה
נתניהו ,שר הכלכלה בנט ,השגריר באו"ם
פרושאור וגורמים מדיניים נוספים מתראיינים
השכם והערב ברשתות הזרות ומביעים את
עמדת ישראל הנחרצת מול מסכי הטלוויזיה
של מיליונים בעולם .גם צה"ל פועל יפה
ברשתות החברתיות ,וניתן לראות הבדל
משמעותי בין הסיקור והיחס לפעולות צה"ל
במבצע "צוק איתן" לבין "עמוד ענן" ו"עופרת
יצוקה" שקדמו לו.
אבל המערכה שהיא אולי החשובה מכולן,
שהיא הדלק של צה"ל ושל מערך ההסברה
הלאומי ,היא המערכה על החוסן הלאומי ועל
הרוח .אנחנו ,האזרחים שבעורף מהדרום ועד

פתוח

חדרה ,מתל אביב עד ירושלים ,חייבים להישאר
חזקים ,להכיר בעובדה שהאויב מנסה לשבור
את רוחנו ,ולא לתת לו להשיג את יעדו.
הציבור הישראלי מפגין בשבועות האחרונים
רוח אדירה של התנדבות ועוצמה .עיני העולם
נשואות אל ישראל והן רואות עם חזק ומאוחד,
שמעניק רוח גבית ללוחמיו שבשטח ,ומוכן
לספוג מאות טילים ומציאות יומיומית קשה
ביותר ,מתוך הבנה שפגיעה עמוקה בטרור ,כפי
שנדרשת כאן ,לוקחת זמן ודורשת סבלנות .גם
פיקוד העורף ,חשוב לומר ,עושה עבודה טובה
ומאפשר לאוכלוסייה הישראלית להבין יותר,
להתעניין יותר ומתוך כך להיות מודעת ומוכנה
יותר .מצב זה מייצר אורך-נשימה עבור הנהגת
המדינה ,ומתוך כך מאפשר מרווח פעולה טוב
יותר לצה"ל להמשיך ולפעול.
תושבי הדרום המותקף נשארים בבתיהם
ומסרבים לברוח ,להיפך – רבים מהם נשארים
בבית ומנצלים את הזמן הפנוי לארח חיילים
שיוצאים מעזה להתרעננות ,ולהכין אלפי מנות
אוכל חמות וכשרות ללוחמים הנפלאים .מכל
קצוות הארץ שולחים אזרחים חבילות של
מוצרים לחיילים ולחיילות שבשטח .אנשים
טובים ,לא רק באמצע הדרך ,אלא לכל אורכה.
שלא ברצון ,דווקא אויבינו מחוללים ברוח העם
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שינוי חשוב ביותר .הערבים משיבים לציונות
את משמעותה ,ומחזירים אותה מן הארכיון
אל השיח הציבורי .מזה שנים כלואה הציונות
במרתפים חשוכים של "הימין הקיצוני" ,וכעת
מוסר מעליה האבק .הערבים מאלצים את
תושבי גוש דן והשרון ,כמו אחיהם שבצפון
ובדרום ,להתייחס ברצינות לציונות הזאת,
לשוב ולהרהר בה ובמהותה ולהפנים את
מה שכבר שנים נטען אך לא נקלט :השנאה
לישראל אינה פונקציונלית ,ואינה תלויה
באף מעשה שתעשה המדינה או בשטח פיזי
כלשהו .מדובר בשנאה היסטורית ועמוקה,
שהטרור שואב את כוחו ממנה ,ולכן הדרך
היחידה לטפל בו היא בחיסולו.
עם ישראל הוא העם העתיק בעולם ,עם
היסטוריה מפוארת בת  3,800שנה .עברנו
תקופות קשות מאלה ,עם צבא חלש מזה,
ובכל זאת אנחנו כאן ,חזקים ביחד ,בעזרת
ה' .נשלח מכאן את ברכתנו לחיילים הגיבורים
ולמפקדיהם ,למשפחות ההרוגים והפצועים,
ולאזרחי ישראל הנפלאים.
אז מה כולנו יכולים לעשות? תולים דגל ישראל,
קושרים סרט כחול לבן לרכב ,יוצאים לצמתים
עם דגלי ישראל .חזקים ביחד ,אוהבים את
ישראל ,סומכים על צה"ל .עם ישראל חי.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"זה מאוד קשור לסוג האדם שאתה .האם אתה
עצמאי ,יוזם ,אוהב לנהל או להיות מנוהל .לי
הרבה יותר קל לנהל משהו שאני רוצה לעשות.
אז פתחתי חנות בגדים שאת חלקם אפילו ייצרתי
בעצמי ובמהלך הזמן נהייתי אמא והבנתי שאני
צריכה הפוגה ,ואז חזרתי עם עיצוב שמלות הכלה".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים
בתחום?
"קודם כל אני .אבל ברצינות ,יש הרבה דברים
ייחודיים .יש לי יכולת מקצועית להפוך כל רעיון
לגיזרה .בעבר למדתי את כל המקצוע  -דיגום
חופשי ,טקסטיל ,יצירה עילית ,הכל .זה נתן לי
יכולת וכוח ליישם כל רעיון ולהפוך אותו לגזרה
אמיתית  -לא לציור ,אלא לשמלה ממש".
האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"בוודאי שכן .לוקח זמן עד שאתה צובר מוניטין
בתחום ועד שמעריכים את מי שאתה .אבל אז
 נוסעים בשבילך לכל מקום .זה לא נורא כמושמציירים את זה .מגיעות אלי לקוחות ממעלה
אדומים ,מירושלים ,מהערבה ...אבל לתל
 2יש”ע שלנו

אביבים יותר קשה לבוא
לפה מבחינת המרחק".
איך מט"י ש"י עזרו לך
לקדם את העסק?
"לא הייתי נמצאת כאן
בלי מט''י .לא פשוט
''לחזור'' מלהיות אמא
ללהיות בעלת עסק.
הם ליוו אותי ותמכו בי
והקשיבו לי  -גם עכשיו
אני עדיין מרגישה שהם
מאחוריי .יש להם נציגה
פה ,קואצ'רית ,שהיא אלופה שבאלופים,
מלאכית קטנה ,דואגת שאשווק ואפרסם כמו
שצריך".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"אבישג השונמית שהייתה אחת מהנשים
היפות בתבל".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"אני לא יכולה להמליץ על גיזרה ספציפית ,כי
לכל אישה גיזרה שונה שעיצוב שונה יתאים
לה .אני חושבת שכלה צריכה לדעת מה

"יש גאווה שאתה מצליח להביא אנשים
מקצות תבל שישלמו על השהות כאן ביש''ע"
מתאים לה מבחינת הגיזרה והחומר וזה מה
שייתן את התוצאה הסופית ,העיצוב הוא רק
החותמת .בגדול  -בשוק יש שמלות מחויטות
ויש שמלות רכות .אני ממליצה על השמלות
הרכות שלי שהן ללא רכיסה ,מלייקרה ,נראות
מדהים ומרגישות נוח .אני גם מכינה נעליים
תואמות לשמלות  -אני לא מייצרת נעל אלא
לוקחת נעל בסיס ועושה לה עיצוב מחדש
שמתאים לשמלה".

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 תמוז  -הפצצת
הכור הגרעיני בעיראק.1981 ,
הזוכה :דוד ואוריה כהן ממעלות .הפרס נשלח בדואר.

תנועת
ההתיישבות

אמנה

כרם רע םי
מקום טוב להתפתח

יש שחר | אמנה

כרם רעים בגוש טלמונים מרחיב את שורותיו
ומזמין אתכם ,משפחות צעירות ,להצטרף
למקום פתוח באוירה טובה
מקום לפתח ולהתפתח!

שלומית | 054-5872325 :שני050-3913999 :
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mitnachlot.co.il
מתנחלות
רחלי סגל
mitnachlot.co.il
ברשתברשת
מתנחלות
הבלוגהבלוג
מתוךמתוך
רחלי סגל

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

כבר לא מספיק להיות אחד שיודע אלא הראשון שיודע

הודעה נמסרה למשפחות
הדי הלחימה בעזה נישאים למרחוק .אנחנו
שומעים את היירוטים וההפגזות מהסלון
בטלמון .גם רואים – את כיפת ברזל בפעולה
מעל גוש דן ,את שמי עזה הבוערים בחשיכה.
עוטף נתב"ג זה כאן.
אחרי למעלה משבוע כבר מבדילים בין יירוט
מעל מועצה אזורית חוף אשקלון ,לזה שבגן
יבנה.
את הקולות הללו שומעות גם חברותיי ,שבני
הזוג שלהן גויסו בצו  8או משרתים בקבע,
או אמהות שילדיהן חיילים בסדיר .חלקם
בדרום .קשר טלפוני עם הלוחמים בשטח –
אין .ההמתנה מורטת עצבים .הן עושות מאמץ
כל כך גדול ,כל כך מעורר הערכה כדי לשמור
על שגרה בעבודה ,עם הילדים ,לשמור על
שפיות .הן משדרות עוצמה ,אומרות :תמשיכו,
כי זה חשוב .תמשיכו ,למרות שלפני תשע
שנים אמרנו שזה מה שיהיה ,וצחקו עלינו.
מוצ"ש לפנות בוקר ,אני נאלצת לשבת לעבוד
בשעה כזו בתום העלטה ששררה כאן הערב
באדיבות החבר'ה מהכפר השכן ,ומזפזפת
מדי פעם לרשתות החברתיות .ממה שאני
רואה שם ,אני חושבת – החברות שלי ,ועוד
עשרות אלפי נשים כמותן ,לא יישברו מהידיעה
המהבהבת בתודעה מה פירושה של לחימה
ומה היא טומנת בחובה ,לא מהקושי הרגשי
והטכני בהיעדרו של הבעל ,הבן או הבת ,לא
בגלל הפגנות שמאל קיצוני ,גם לא הלוחמה
הפסיכולוגית של חמאס ,מה שישבור אותן
יהיה אנחנו .אנחנו נשבור אותן ואת עצמנו.
איך? עם הפייסבוק והווטסאפ והצורך העז-
עד-להטריף להיות הראשון שמפרסם.
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בלילה הזה ,בלילה שכזה ,כתבים משתמשים
ברמזים מטרימים כמו" :האש נמשכת כל
הזמן ברצועה .לילה לא שקט".
לא הייתי אומרת כלום אם זה היה רק לעיני
פריקים של חדשות כמוני ,שיודעים לאן הם
נכנסים ומה עלול להיות שם ,אבל הידיעות
עוברות ,ובפייסבוק מופיעים המתחכמים עם
סטטוסי' :אני יודע משהו שאתם לא ,אבל אני
עדיין לא יכול להגיד לכם מה' .מישהו מעדכן
"מקווה שהבשורה ששמעתי עכשיו לא נכונה"
ומישהי כותבת "זה הזמן לתפילות" ,ואנשים
שאמורים לפעול תחת חיסיון רפואי או מוסר
בסיסי מצלמים ושולחים הלאה.
וממשיכים להעביר הודעות ווטסאפ שלא
ברור מה מקורן ,או אפילו אמיתיות לגמרי – רק
שהצנזורה ביקשה לחכות איתן ,והמתלוננים
על רב סרן שמועתי הזה שרץ להם בנייד ,לא
עוזרים יותר .הם בעצם מזמינים את כל מי
שטרם עודכן לשאול מה קרה .אלה בF15-
ואלה ב.F5-
אחר כך זה מגיע גם לאולפנים עם שידורים
מגומגמים ,מגוחכים.
אני שמה בצד – למרות שצריך להתייחס גם
לזה – את השקרים ,ההמצאות ,המקרים בהם
"הורגים" אנשים חיים .אני מבקשת להתרכז
בהודעות האמיתיות ,האיומות – האם אי
אפשר לחכות איתן עד שההודעה תימסר
למשפחות? גם למען המשפחות שהרע מכל
הונח לפתחן ולא צריכות לגלות את זה ממקור
לא רשמי ,גם למען המשפחות שבפעם הזו
יוכלו לנשום לרווחה – לא הודיעו לנו ,אז הכל
בסדר.

בין תחילת השמועות ועד להפרכתן או אישורן
עוברות שעות ארוכות של חרדה ,שעות
מתישות ומיותרות.
כבר בדיווחים מלבנון ידענו מה הם "חילופי
אש כבדים" ותקלות בתחום קרו בעבר .אני
זוכרת את הקלוז-אפ של ערוץ  2על הקיטבג
של משה סבן ז"ל באסון המסוקים ,יודעת
שכשדודה של בעלי נרצחה בפיגוע עם בנה,
בן אחר שמע את זה מפליטת פה ברדיו ,אבל
לאחרונה נראה שכבר לא מדובר בתקלה
אלא בשיטה .כבר לא מספיק להיות אחד
שיודע אלא הראשון שיודע.
שמעתם משהו? אל תעבירו הלאה .חכו
להפרכה ,או במקרה הרע  -למילים" :הודעה
נמסרה למשפחות".
זה קשה מאוד למי שמתוקף תפקידו (או
התמכרותו) כבר יודע אבל רואה את העולם
כמנהגו נוהג .אנשים יגידו לכם בוקר טוב,
ואתם תצטרכו לענות בחזרה .אין ברירה.
ובואו נודה באמת ,אנחנו מעבירים את המידע
מוקדם משצריך לא רק מטעמי עול נפשי או
חובה מקצועית אלא גם מטעמי אגו .הפוזה
היודעת-כל ,יושבת טוב על הרבה אנשים .לא
מעט פעמים גם עליי .זו הזדמנות טובה להניח
לה.
כרזה מארכיון צה"ל .זה לא עניין רק לנשים
אחד מעורכי החדשות הבכירים הסביר לא
מזמן שבכל תחום ונושא סיקור הוא שואף
להיות תמיד הראשון שמעלה את הידיעה ,חוץ
מתחום ההודעות הנוראיות ,בזה הוא ממש
משתדל להיות השני.
שבוע חדש מתחיל עם בשורות כל כך
מצערות .זה השבוע השביעי ברצף בו
מסיימים פה כל שיחה במשפט "בתקווה
לבשורות טובות יותר" .הלוואי שאלה יגיעו
מהר .ושהרעות לא יהיו לשווא.

עין מאיר
מעיין
המים יוצאים ממערה חצובה בקיר סלע ,לשוקת גדולה ויפה ומלאה
במים ,ומשם זורמים לבריכה .לצידו עוד זרזוף עונתי מהסלע.
המעיין שופץ נוקה ומתוחזק על ידי נוער נווה צוף לזכרו של מאיר
סגל ז"ל.
נבנתה בריכה נמוכה המתאימה לרחצת ילדים .במקום סככת צל,
ספסלים ושולחנות פיקניק.
דרכי הגעה:
מכיכר הכניסה ליישוב נווה צוף (חלמיש) יש לנסוע בכביש 465
לכיוון מרכז ,ובעצם מקיף את היישוב ,אחרי סיום הקפת היישוב,
כקילומטר,אחרי עיקול בכביש ,המעיין נמצא בצד שמאל ,צמוד לקיר
הסלע ,יש שלט "מעיין מאיר".
דרוש ליווי נשק

ספרי
הרב יגאל אריאל
מתוך סדרת ספרי העיונים בתנ”ך הכוללת
תמונות ,מפות ודברי רקע בסיסיים ,אולם היא
מתרוממת למעלה מהפרשנות ועיקרה העיון
בתכנם הפנימי של הכתובים ,במשמעותם
הערכית ומסריהם הנצחיים בסוגיות
המרכזיות הנוגעות לדורנו ,כפי שהתפרשו
בידי חכמים.
*המחירים אינם כוללים דמי משלוח

₪ 98 ₪ 79

המבצע בתוקף עד 7/8/14

מחיר לספר בודד₪ 79 ₪ 59 :

מחיר לשלושה ספרים₪ 207 ₪ 150 :

מבצעי החודש באתר | www.beitel.co.il :מבצעים מיוחדים ופגומים רק בחנות ההוצאה

שיחת חינם1 - 8 0 1 - 7 0 0 - 2 0 1 :
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

124,420

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  21ליוני

אהבתי · הגב · שתף

1.447

ם אוהבים את זה.
 3,037אנשי 

חדל קשקשת!
--הבוקר סיפרו בני משפחתו של חייל גולני איך אתמול ,בגלל הוואטסאפ ,הם היו
בטוחים שהוא נהרג.
חבר'ה ,הם הקימו מאהל אבלים מחוץ לבית!
רק אחרי כמה שעות הגיעה הודעה רשמית מצה"ל שהוא היה אמנם בכוח
שלחם ,אבל לא נפגע.
--קיבלתם סמס או וואטסאפ? שמועה הגיעה לאזניכם? תשמרו אותה אצלכם.
אתם לא מדמיינים כמה נזק יכול להיגרם ,כמה כאב יכולה שמועה אחת להפיק.
אנחנו במלחמה .ובמלחמה צריך לתת ללוחמים שלנו להילחם ,ולהפסיק
לקשקש.
תעבירו הלאה.

Yoni Twito

ה' ישמור כמה הלב שלנו דפק .עשר שעות
חשבנו שחבר שלנו נהרג
Idan Yahud
אחרי שהמלחמה תגמר ,צה"ל צריך לחקור
את העניין ולשלוח ל 30יום מחבוש את
החיילים שהדליפו את השמות לווצאפ! גם כל
מי שמשתף הלאה את המידע שמקבל שותף
לפשע באותה מידה!! תפסיקו עם הילדותיות
הזאת .מה זה משנה אם תדעו את הדברים
עכשיו או עוד שעתיים .אתם לא הרמטכ"ל
ולא שר הבטחון
Dita Sanderovitch

כמה שפחות לדבר .גם בטלוויזיה נותנים יותר
מדי אינפורמציה!

ישראל שלי
עושים ציונות  -ושותקים

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  052-5665052הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :מרים צחי ,גרשון אלינסון,
הארכיון הציוני המרכזי ,משקפת הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
תערוכת ציורים ייחודית  Iג'-ד' באב 30-31.7

חוג ציור שערי תקווה גאה להציג את יצירותיו לקהל הרחב ,במתנ''ס מרעי
שנמצא בסוף רחוב דגניה ,בין השעות  18:00-21:00לפרטים נוספים ,תמרה
054-4828665
זכרונה של ירושלים  Iד'-ו' באב 31.7-2.8

סוף שבוע של לימוד ,עיון וסיור בנושא זיכרונה של ירושלים והמבצעים
החשאיים להעלאת יהודי אתיופיה ,במהלכו יועברו הרצאות ע''י קציני צה''ל
שהשתתפו במבצעים השונים ומחוקרי הנושא באקדמיה .בשבת יתכנסו
כולם בבית ספר שדה כפר עציון .ניתן להירשם לכל הפעילות ,או לחלק
ממנה .לפרטים 02-9935133
כ''ט בתמוז  -ד' אב 27-31.7
רביעי | כ''ה בתמוז 23.7

בעקבות סוד המשכן  Iימי חמישי במהלך חודש אוגוסט

בכל יום חמישי בחודש אוגוסט יתקיים סיור לילי באתר שילה
הקדומה .נפגשים בשעה  19:00בכניסה לאתר .משך הסיור
כשעתיים :מתחילים במיצג המולטימדיה המרהיב ב"מגדל הרואה",
ממשיכים בסיור בתל הארכיאולוגי בו יחכה לנו נגן ,ממש על שרידי
המשכן .מסיימים בשתיית תה צמחים חם .עלות הסיור 49 :למבוגר,
 45לילד .הרשמה מראש -חובה! בטלפון02-9944019 :

בין מסע לחניה

המשך דבר תורה מעמוד השער

נוסף (בהשפעת הרמב"ם ,מורה נבוכים ,חלק ג ,פרק נ) :במהלך ארבעים שנה ,עם ישראל חוו נסיעות ותחנות מרובות ,הנראות על-פניהן כנדידה
ממקום למקום ללא כיוון וללא תכלית .עם סיום המסע ,כשעומדים על סף הכניסה לארץ ,נטיית הלב היא להתמקד בעתיד ,בהגשמת החלומות,
ולשכוח את תחנות הביניים האפרוריות שעברו בדרך .כאן נצטווה משה לשמר בזיכרון את כל התחנות וכל המסעות .לא פחות מההגעה אל היעד היא
להבין את המשמעות של התהליך כולו ואת התרומה הייחודית שתרמו כל תחנה וכל מסע .לאור זאת נבין את עומק דבריו של דרשן שלישי בתנחומא,
שנימק את רשימת המסעות בהבטחת ה' לעתיד לבא' :ישושום מדבר וציה' – מזווית הראייה של אחרית הימים ,כל תחנה במדבר תפרח בשכר החוויות
והלקחים המיוחדים שחווה שם דור המדבר.

בתי
אמנה

פדואל
הכי מרכז
בשבילך
אפשרות
דת
הלישחיכרה!

והמחיר

שניה
הקומה המדרגות
ם
עם גרחיצוני

1,200,000 ₪ 985,000

₪

לבית בנוי  106מ”ר עם גינה ומרפסת לבית בנוי  112מ”ר  +מעטפת  85מ”ר ,עם גינה ומרפסת

1-800-260-240

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

קפיצה קטנה ממרכז הארץ אתם יכולים לגור בישוב
הוותיק פדואל וליהנות מכל העולמות .ישוב תורני,
חיי תרבות עשירים ,מערכת חינוך גדולה עד כיתה
ח’ וגם נסיעה קצרה מהעבודה במרכז הארץ.

| 050-5326929 | 03-9303494

משרד מכירות :איזק נדל”ן:

isaacnadlan@gmail.com
צמוד למדד תשומות הבניה 05/14
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
גן לדורות בקדומים חנכו השבוע מחדש
את גן השעשועים הראשון שהוקם בשומרון
לפני  38שנים .הגן המחודש נקרא כעת
על שמם של דוד ארבל ,ממייסדי קדומים,
ובנו רועי שנרצח בפיגוע ירי לפני עשור 1
 .בטקס החנוכה השתתפו :גאל גרינוולד
סגן יו"ר דירקטוריון קק"ל ואנשי החטיבה
להתיישבות ,תושבי קדומים ומשפחת ארבל.
ראש המועצה ,חננאל דורני ,אמר כי "קהילת
קדומים מתכבדת בכך שהגן המרכזי בה
נושא את שמם של אנשים מעוררי השראה".
אני והסבתא גינה אקולוגית ראשונה מסוגה
הוקמה במועצה המקומית עמנואל ,ע''י
קבוצת תושבות שלמדה על שיטות סביבתיות
בהקמת גינה חסכונית במים ובאדמה,
ושימוש חוזר בחומרי פסולת  . 2בגינה שתלו
נערות צעירות יחד עם סבתותיהן צמחי
תועלת הכוללים צמחי תבלין ,מרפא ,חליטות
ובושם .בפינת הגינה הוצב קומפוסטר להכנת
דשן שידגים כיצד הוא יכול לשמש כפח
שמיטה בשנת השמיטה .הגינה ,שבהקמתה
שותף גם המשרד להגנת הסביבה ,נחנכה
במעמד ראש המועצה עזרא גרשי ,מנכ''ל
המועצה עידו מאושר ומנהל מחלקת הרווחה
אמנון אסף.
מעפר קומי סבו וסבתו של אייל יפרח הי"ד
הגיעו בשבוע שעבר לגבעת 'עוז וגאו"ן'
שהוקמה לזכר שלושת הבנים גיל-עד שאער,
אייל יפרח ונפתלי פרנקל (גאו"ן) ונטעו עץ
 8יש”ע שלנו

תאנה לזכרו של נכדם  . 3על הגבעה הוקם
מתחם המוכשר בימים אלה על ידי מתנדבים
רבים ובני נוער מיישובי גוש עציון והסביבה
לקראת הפיכת המקום לנקודת תיירות
יהודית בקרבת צומת הגוש .מנהיגות 'נשים
בירוק' ,יהודית קצובר ונדיה מטר ,שהובילו
את מהלך העלייה למקום אומרות כי "הגענו
לכאן כדי להישאר ולפרוח כאן".
צא ולמד אנשי ביטחון מניגריה הגיעו
להשתלמות ביטחונית בישראל לאור הטרור
המתחזק שם ,וזאת במסגרת קורס בטחון
לאומי במכללת הגליל בנהלל  . 4במהלך
הביקור הם סיירו בשומרון וקיבלו תסקיר
בטחוני על האזור מראש המועצה האזורית
גרשון מסיקה .במהלך הביקור הם גם
צפו ביירוט רקטות מעל גוש דן מהתצפית
בצופים .סטיבן אוקושניר ,קצין בכיר במערך
המודיעין של ניגריה ,שיבח את ישראל
ומערכת הביטחון הישראלית ואמר" :אם
נהיה מאוחדים כמוכם בישראל ,נוכל לנצח
את אויבינו בקלות".
עשו להם רב הרב יואב שטרנברג והרבנית
ד"ר עדינה שטרנברג התקבלו השבוע
לעמוד בראש קהילת "נחלת בנימין" ביישוב
גבע בנימין (אדם) .הרב והרבנית הוכשרו
במסגרת תכנית של ארגון "עשה לך רב".
מנהל התכנית ,יהודה אלטשולר ,אומר כי
"רבני עשה לך רב ונשותיהם עוברים הכשרה
מדוקדקת המאפשרת להם לשרת את

הקהילה בנאמנות ובמסירות מתוך הבנה
עמוקה של האתגרים הרוחניים והקהילתיים
שיעמדו בפניהם".
שח-קט כ 50-ילדים התחרו באליפות
השחמט הראשונה שנערכה לילדי הר חברון
 . 5את התחרויות אירגן וניהל זאב קיגיס,
תושב הר חברון ,מאמן שחמט ומנהל תכנית
לימודי השחמט בהר חברון .הזוכה באליפות
לילדי גן עד כיתה ב' ,פדות בראלי ,היא בוגרת
כיתה א' מעשהאל ומחזיקת התואר "אלופת
יהודה ושומרון" בשחמט לגילאים אלו .הזוכה
במקום הראשון בתחרות לכיתות ג'-ו' עם
מלוא הנקודות האפשריות ,הוא דוד ,בוגר
כיתה ה' מעומרים שלומד שחמט כבר ארבע
שנים והספיק להשתתף ולזכות בתחרויות
רבות בארץ.
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