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ישראל
משקפת

סבון בעלמא

עסק
שלנו

שלי

מה רוצים אזרחי ישראל? חיים שקטים
ונורמליים עם חינוך ,בריאות ורווחה.
בחודש האחרון ,קלקלה המלחמה כל
אחד מאלה .עפ"י הערכות הכלכלנים,
סבב הלחימה הנוכחי (הרביעי מאז גירוש
גוש קטיף) הסב נזק של כמעט שמונה
מיליארד שקלים לכלכלת ישראל .מי
שהכריז לפני חמש שנים בנאום בר אילן
על המוכנות להקים מדינה פלסטינית
ביהודה ושומרון ,לא יכול שלא להסתכל
על עזה ולהבין סוף סוף :יהודה ושומרון
שומרים על כלכלת ישראל ומדינה
פלסטינית היא אסון כלכלי.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:55
תל אביב 19:16
19:08
חיפה

כניסה
יציאה
19:10
 20:14חברון
19:14
 20:16שכם
 20:17באר שבע 19:06

יציאה
20:11
20:15
20:14

מצדיעים למשפחתו
של אורון שאול ז"ל
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מה
קורה

מה שקורה עכשיו

על הפרשה  -דברים
החזון שבדברים

פ

רשת דברים לעולם תהיה בשבת חזון,
מדוע? האם יש קשר בין הפרשה לבין
החורבן?
"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל
ישראל ."...דבריו אלו של משה הם בנגוד גמור
לדבריו בסנה כשהקב"ה רוצה לשלוח אותו
לגאול את ישראל .אז הוא אמר "ויאמר משה
אל ה' בי ה' לא איש דברים אנכי"...
בהמשך הפסוקים נאמר "בעבר הירדן בארץ
מואב הואיל משה באר את התורה הזאת
לאמר" (א' ,ה) .הרב קוק זצ"ל בהקדמתו ל"עין

הרב דני איזק
ראש ישיבת בית אורות ,ירושלים

איה" מלמדנו ,שיש שתי צורות להאיר אור על
דברי התורה או על מאמרי חז"ל .צורה אחת
היא ה'פירוש' .השניה היא ה'ביאור'.
'פירוש' ענינו לגלות את המשמעות של המאמר
עצמו ,את אותם הדברים שלעתים נסתרים
מעיני הלומד .לעומת זה ה'ביאור' ענינו "שיש
בכוחם של אותם הרעיונות הכלולים במאמר
לפעול על רעיונות שיש להם יחס עמהם עפ"י
חוקי הקשור ההגיוני .וכל המובן שיש בכל
מאמר זה וכל הפרטים שבהרחבתו להפעיל
על טבע השכל לחולל ולהוליד דברים חדשים,
גם זה הוא מכלל המאמר.
המשך בעמוד 7

www.shoam.co.il
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המערכת

היום שאחרי

ישעמדה
חודש אחרי תחילתו של מבצע “צוק איתן”,
עדיין מוקדם מדי לסיכומים ,אך ההשלכות
כבר מתחילות להתברר ,ועמן גם הלקחים
החשובים.
כמו כל מלחמה ,קטנה וגדולה ,ההשלכות
החמורות הן בוודאי אלו שבנפש ,אך לצדן
השלכות-משנה שאין להקל בהן ראש .עפ”י
התאחדות התעשיינים ,הנזק המצטבר
למפעלי התעשייה בכל אזורי הארץ מוערך
בלמעלה ממיליארד שקלים ,עד כה .עלויות
הלחימה והפעלת כיפת ברזל נאמדות בכ4-
מיליארד ש”ח .תביעות ישירות של אזרחים
בגין פגיעות של טילים ופצצות מרגמה,
בתוספת הנזקים העקיפים ,צפויים להגיע יחד
לחצי מיליארד .עיקר הנזק הוא דווקא בענף
התיירות – למעלה מ 2-מיליארד  ,₪להערכת
התאחדות המלונות .סה”כ בין  7ל 8-מיליארד
ש”ח של נזק לכלכלה הישראלית.
נזק בנפש ,נזק ברכוש – וגם נזק מדיני :בסוף

עדי לוי

פתוח

השבוע שעבר כמעט והושבתה פעילותו של
נמל התעופה בן גוריון ,לאחר שחברות התעופה
בכל רחבי העולם הודיעו שאין בכוונתן לאפשר
למטוסים שלהן לנחות בישראל הנתונה תחת
איומי טילים .האשם :טיל .טיל אחד בודד שנחת
ביהוד .בהלה מוחלטת אחזה את התקשורת,
את משרד התחבורה ,את רשות שדות
התעופה ובוודאי את אזרחי ישראל שרצו
לצאת מהארץ או לחזור אליה .חוזים בוטלו,
עסקים נדחו ,חובות הצטברו.
ומבעד לצבע האדום ,זה שעוטף את מרחבי
ארצנו וזה שניבט אלינו מהנתונים הנ”ל ,עולה
המסקנה המתבקשת :תשע שנות חמאס
בעזה ,עולות למדינת ישראל בהרבה אובדן,
סכנות ומפח נפש .את המסקנה הזו ,שנטישת
גוש קטיף פגעה פגיעה אנושה בביטחון ישראל,
רבים כבר הפנימו .השאלה היא מה הלאה.
לפני חמש שנים ,ניצב ראש הממשלה נתניהו
מעל דוכן הנואמים באוניברסיטת בר-אילן

והצהיר על נכונותו "להגיע לפתרון של מדינה
פלסטינית לצד המדינה היהודית" ,על שטחי
יהודה ושומרון .האם גם אחרי מאורעות
החודש האחרון ,יכול מישהו לחשוב שנכון יהיה
לאפשר למחבלי חמאס להפגין את יכולותיהם
המרשימות מגבעות השומרון ובנימין? להרוג
אזרחים ישראלים בכל מקום שרק ירצו,
ממטולה ,דרך נתב”ג וירושלים ועד אילת?
לחפור מנהרות טרור מאזור ההר אל כפר
סבא וכביש  ?6להכניס את צה”ל לעימותים
צבאיים בפאתי עיר הבירה?
את מבצע צוק איתן צריך לסיים לא רק
בהכרעה של חמאס ,אלא בחיסולו המוחלט
של רעיון האימים שנקרא מדינה פלסטינית
ממערב לירדן .שליטה ישראלית במרחבי
יהודה ושומרון היא אינטרס ביטחוני ,כלכלי
וקיומי עבור המדינה .ראש הממשלה חייב
להודיע כי עיקרי נאום בר אילן בטלים מאליהם,
לאור השימוש המעוות שעושים הפלסטינים
בנכונותה של ישראל לשלום.
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הבעלים של מותג הקוסמטיקה הטבעית "סבון בעלמא" ,כפר תפוח
www.sabonbealma.com 050-9090052/3

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"העסק הזה די נולד מתוך עצמו :הוא התחיל בכך
שאנחנו התחלנו להשתמש בסבונים טבעיים
ואח''כ לייצר לעצמנו ולתת דגימות לחברים
ושכנים ,וגם הם התלהבו .ככה לאט לאט זה הלך
וגדל .למעשה העסק נוצר מתוך דרישה .התחלנו
במטבח הביתי ,גדלנו לחדר שלם בבית ועכשיו
זה כבר תופס קומה שלמה בבית שלנו שהוסבה
לבית מלאכה ,חנות מפעל ומרכז מבקרים".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים בתחום?
"ראשית העובדה שכל המוצרים שלנו הם טבעיים
לחלוטין ומיוצרים בעבודת יד במנות קטנות.
שנית ,מרכז המבקרים החדש שפתחנו בבית
המלאכה שלנו .המקום מארח יחידים ,משפחות
וקבוצות לסיורים וסדנאות של הכנת סבונים.
במקום אפשר לראות את הכלים איתם אנו
עובדים ,למשש ,להרגיש ובעיקר להריח את עולם
הקוסמטיקה הטבעית".
האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"בוודאי ,יש כאן הרבה פירגון ותחושה של ערבות
הדדית בין תושבי יש''ע .אני רואה את זה בירידים
בהם אני משתתפת ,מפרגנים לי על עצם זה
שפתחתי עסק  -זה לא קיים במקומות אחרים.
אני רואה את ההבדל בין ירידים ביש''ע ובמקומות
אחרים ,אלו פשוט אנשים מחומר גלם אחר .כאן
יש פרגון ושמחה אמיתית שמישהו מקומי הקים
עסק – זו כבר סיבה טובה לפתוח .גם אנחנו
משתדלים לרכוש מוצרים של תושבי יש''ע כדי
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סבון בעלמא
מוצרי טיפוח טבעיים בעבודת יד

"הייתי רוצה שזהבה גלאון תבוא
לראות את המהפך שעברתי"
לחזק את השוק המקומי".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"יו״ר מר״צ זהבה גלאון .אני גדלתי בבית חילוני
ושמאלני למהדרין ,ובתור נערה הייתי בנוער מר״צ.
הייתי שמחה לארח אותה כאן בשומרון שתראה
את המהפך שעברתי".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"מוצר הדגל שלנו הם הדאודורנטים .מתאימים
לגברים ולנשים ,טבעיים לחלוטין וללא אלומיניום.
הם מנטרלים ריחות למשך למעלה מ 24-שעות,

וזה מוצר שלמעלה מ 80%-מהקונים רוכשים
אותו בפעם השנייה".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"מט"י עזרו ועדיין עוזרים לי מאוד בפיתוח
והגדלת העסק ,גם בפן התיאורטי ,עם הקורסים
ליזמות עסקית והליווי העסקי ,וגם בפן המעשי,
עם הירידים המקסימים שהם מארגנים לנשות
הסביבה  -דרכם הצלחתי להגיע להרבה לקוחות.
מלבד זאת  -גם העובדות במט"י הן לקוחות
קבועות שמאוד נהנות מהמוצרים שלנו .") :

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 :הנחת אבן הפינה
לאוניברסיטה העברית בהר הצופים.1918 ,
הזוכה :הלל רייף תגרי משוהם .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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ברשת

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

מתוך מתנחלות ברשת

המלחמה
הראשונה
שלי
בימים האחרונים אני מסתובבת עם תחושה
מוזרה בבטן .לכאורה הכל אותו דבר,
הכבישים בהם אני נוסעת ,מזג האוויר היבש,
החיוכים של נוה מתוך הדמעות כשאני באה
להרים אותו בלילה .ועם זאת יש מין עננה
שמעכירה את הכל' ,רוחות מלחמה' קרא לזה
רמי קליינשטיין.
ובכל זאת משהו שונה .הנסיעה בכבישים
מלאה בשירים עצובים הבוקעים מהרדיו ,מזג
האויר היבש מלווה באפרוריות המסתירה את
השמש ,וכשאני מביאה את נוה איתי למיטה
באמצע הלילה הוא תופס את החלל שהשאיר
בעלי ,כשנסע לפני שבוע בדיוק להצטרף
לכוחות צה"ל בדרום.
בירושלים כמעט ולא מרגישים את המלחמה.
הקניון עדיין מלא באמהות וילדים בשעות
הבוקר ,הימים מחשיכים כרגיל ואנחנו הולכים
לישון ברוגע במיטותינו .קשה אפילו לדמיין
את שגרת ה" 15השניות" הנוראית שהיא מנת
חלקם של אחינו בדרום .אבל יש משהו מאוד
כבד באויר ,עד כדי כך שבכל שיחת טלפון זה
מרגיש ממש מוזר לשאול "מה נשמע" ועוד
יותר מאולץ לענות "בסדר".
יחד עם עשרות אלפי אחרים ,שלמה קיבל צו
 .8ומאז גם אני – מגויסת .בימים אלה נדמה
כי חצי מהמדינה לובשת מדים .האחים שלי,
הבעלים של החברות ,הגברים מהעבודה ,ויש
גם חברה אחת מארגון שהתנדבתי בו בעבר.
ומי שלא לובש בפועל  -לובש בלב ,ונדמה
שכל הזמן כולנו מנסים לחשוב איך אפשר
לעזור להם ואיך אפשר לעזור אחד לשני.
בשיחות הטלפון הנדירות שיש לנו ,שלמה
מבקש להתעדכן מה המצב בעורף ,ואני
מדווחת לו על עצרות הזדהות ועל התגייסות
המונית בפייסבוק .אני בוחרת שלא להרחיב
על הפגנות השמאל ,על מתיחות באזורים
מעורבים ,ועל מה אמר או לא אמר סלב זה או
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אי הידיעה היא קשה ,קורעת ,מתישה.
אבל אי הידיעה גם מפנה מקום לאמונה ,לתקווה.

אחר .מעדיפה להתמקד בסולידריות הניבטת
מכל כיוון .בעשרות אלפים שליוו חיילים
בודדים למנוחות ולא בכמה מאות שחסמו
כבישים והלכו מכות בתל אביב או בחיפה.
ויותר מהכל ,אני רואה כמה כוח זה נותן להם
שם ,לדעת שכולנו מאחוריהם.
ובינתיים עשרות צדיקים מתגייסים לעזור
בדרכים שונות .לאסוף ציוד לחיילים ,להכין
אוכל למילואימניקים שתופסים קו בשומרון,
מזמינים את ילדי הדרום לסיורים חינם
אין כסף ,ואפילו  -מתקשרים אלי ,אשת
מילואימניק ,ומשכנעים אותי לקבל ארוחת
ערב שמכין מתנדב ירושלמי נחמד .בהתחלה
אני המומה ומסרבת בעקשנות שאין צורך,
שאחרים צריכים יותר .בהמשך אני כבר
דומעת ,בערבוב רגשות שכזה ,מופתעת
שאני חלק ממערך-תומכי-הלחימה ,אך גם
מתרגשת עד עומק ליבי מטוב ליבם של
האנשים.
אני משתדלת להמשיך את שגרת חיי עד כמה
שאפשר ,ללא שלמה ,במדינה תחת מלחמה,
שגרה אפורה ומוזרה .שוברת את השגרה רק
כשאני כבר לא מצליחה לעצור את הדמעות
כשחיילים נופלים ,וכשבני משפחותיהם
מרגשים אותי בחוזק ובחוסן שלהם.
"את לא נטרפת מדאגה?" ,שואלים אותי כל
הזמן .וכשאני עונה לא ,אני מתכוונת לזה בכל
ליבי .אני מאמינה בלב שלם שיהיה בסדר,
סומכת על האל שמגן עלינו .סומכת על
החיילים שלנו ,על העורף שלנו ,על האחים
שלנו בתפוצות .יודעת שיהיה טוב ,שאנחנו
במערכה קשה במלחמה צודקת ,וכשאני
קופצת היום לבקר בשכונה הצעירה שאליה
אנחנו עתידים לעבור ,בשש אחרי המלחמה,
אני רואה ילדים קטנים משחקים ברחוב ,רצים
בעליזות ובחופשיות מבית לבית ,ואני נזכרת
בשביל מי אנחנו נלחמים באמת ,ולמה בסוף
גם ננצח את הרוע.

מעיין באביגיל
מעיין
אביגיל הוא יישוב קטן בדרום הר חברון .במקום נבנתה בריכה
סמוכה לנביעה שיבשה כיום .הבריכה מלאה במי ברז .ביישוב
גרות כ 20-משפחות .היישוב נמצא על הגבעה הצופה אל עיקול
הכביש שבין סוסיא למעון.
הוראות הגעה:
מירושלים נוסעים לכיוון גוש עציון ,ומשם דרומה להר חברון .כ 3
קילומטר מדרום ליישוב מעון ,על כביש  317פונים שמאלה לכביש
תלול המוביל ליישוב .יש בכביש הראשי סלע גדול ועליו מופיע שם
היישוב ושילוט .אחרי כקילומטר ובכניסה ליישוב ,מבחינים מימין
בחורשה קטנה .הבריכה מתחת לעצים .הכניסה מותנית בהנחת 5
שקלים לאדם בתיבה קטנה בכניסה למתחם המעיין.

רוצים לאכול בריא? משתדלים?
הספר יעודד את כולם לאכול רק ברילולו!

חדש

מחיר מיוחד

רק  39ש“ח!

בספור מחמם לב ומצחיק יוצאים הקוראים בעקבות אנשי כפר בונגלולו
ומגלים למה וכיצד כדאי לאכול רק ברילולו...
נוש נוש

שלומי צ'רקה

לודוויג

ציפי פינגלה

נושנוש עולה לכיתה א’ והחיים שלה
מלאים בהרפתקאות משעשעות.
חוויותיה של נושנוש מוגשים בשפה
מדוברת וקולחת כך שכל ילד (וגם
מבוגר) יוכל להתחבר לעלילה ,להתרגש
ולהזדהות.

מסע אל ארץ
ישראל
בעקבות פרשת
השבוע.

אחר צהריים הרפתקני
בחייו של גל -
הרואה את החיובי בכל דבר.

אושי גרוס

39

₪ 69 ₪

39

₪ 69 ₪

מצויין

39

₪ 69 ₪

המבצע בתוקף עד  | 15/8המחירים אינם כוללים דמי משלוח

מבצעי החודש באתר | www.beitel.co.il :מבצעים בחנות ההוצאה כל השנה

שיחת חינם1-801-700-201 :
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

130,787

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  27ליוני

אהבתי · הגב · שתף

1.447

ם אוהבים את זה.
 5,143אנשי 

מצדיעים למשפחתו הנפלאה של אורון שאול ז"ל.
היום ,ללא הלוויה ,התחילה המשפחה לשבת שבעה על אורון.
====
אורון הוכרז כחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע.
המשפחה האיתנה הזו עמדה בלוחמה הפסיכולוגית המתועבת של
החמאס ובמשך כל הזמן הזה לא צייצה ולא התלוננה ,לא ניסתה להפעיל
לחץ על הממשלה או על צה"ל.
====
אנחנו מלאי הערצה למשפחה האצילית הזו.
המשפחה יושבת שבעה בפוריה עילית ,אם אתם בסביבה -בואו לחזק.
כולנו היום משפחת שאול.

Zipi Grinboim Hoffman
מקום קבורתו נודע בליבנו בלב עם ישראל
לעולם – הי״ד
זלמן קויטנר
נוח בשלום על משכבך עד קץ הימים .עד
אתמול היית חייל בצבא הגנה לישראל ועכשיו
הנך מלאך בצבאו של הקב"ה .היה נא מליץ
יושר לפני כסא הכבוד לשמור על חיילינו ועמ־
נו .ממרומים שמור עלינו מכל פגע וצרה ועזור
להחזיר את חיילינו לביתם ולמשפחותיהם ,
לשלום.
איילת ביטון

תודה לך אורון שיצאת לקרב כדי להגן עלינו !!

מה יקרה
טקס לציון  9שנים לעקירה מגוש קטיף וצפון השומרון  Iז' באב 3.8

מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ,יערוך ביום ראשון הקרוב את הטקס הממלכתי לציון תשע שנים לעקירה מגוש קטיף ,במרכז בגין
בירושלים .השנה הטקס יעמוד בסימן עשור ל"שרשרת האנושית" .באירוע יוקרן הסרט "זה לא שרשרת -זה גורמט" המספר את סיפורה של השרשרת
האנושית וייערך רב שיח בהנחיית סיון רהב מאיר ,ובהשתתפות ח"כ זבולון כלפה ,פרופ' תמר הרמן וד"ר ענת רוט .ישאו דברים :שר הפנים גדעון סער וראש
העיר ניר ברקת .מספר המקומות מוגבל ,יש להירשם מראש.02-5652011 :
פסטיבל מחוללות בכרמים  Iט''ו באב11.8 ,

כמדי שנה ,אלפי נשים יגיעו בט"ו באב לאתר שילה הקדומה שבחבל בנימין ויחוללו בין נופי
הכרמים והשרידים של עיר המשכן הקדומה כמו בימי התנ"ך ,בדיוק במקום ובזמן שנהגו
לעשות זאת בנות שילה לפי המסורת העתיקה .פסטיבל שכולו העצמה נשית ושכרון
חושים עם מגוון מופעים וסדנאות מחול מכל הסגנונות :במופע המרכזי  -מירי מסיקה
ואופיר בן שטרית .ייערך גם ריקוד צחוקוליסטי ,היפ הופ ,ריקודי עם ,יוגה בתנועה ועוד...

החזון שבדברים

ט''ו באב אצל יוסף הצדיק  Iט''ו באב11.8 ,

במסגרת אירועי 'קיץ בשומרון' ,ייערך סיור הכנה מרגש הכולל
הרצאה ,תצפיות ותפילה בקבר יוסף.
לפרטים והרשמה09-8841359 \ 09-8841623 :
דוא''לmidshomron@gmail.com :
אתרwww.midshomron.org.il :

המשך דבר תורה מעמוד השער

הגמ' במסכת מגילה אומרת שאין מפסיקים בקללות שבספר 'תורת כהנים' אבל קללות שב'משנה תורה' פוסק .מאי טעמא? הללו בלשון רבים אמורות
ומשה מפי הגבורה אמרן והללו (בספר דברים) בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן" .המהר"ל מבאר ש"בכל התורה היה השי"ת נותן הדבור בפיו
של משה ,כמו שנאמר "משה ידבר והאלקים יעננו בקול" אבל משנה תורה היה משה מדבר בעצמו ,כמו השליח שמדבר כאשר צוה לו המשלח וזהו מפי
עצמו ,שלא היה הקב"ה נותן דבר בפיו ,ואין הכונה ח"ו שיאמר משה דבר מפי עצמו אפילו אות אחת".
מחד נראה שארבעת הספרים האחרים של התורה יש בהם מעלה על פני 'משנה תורה' בזה שהם דבור אלוקי ישיר שניתן בפיו של משה ,אולם מאידך
כשעם ישראל גדל והתעלה מיציאת מצרים ועד לפני כניסתו לארץ ישראל ,יחד אתו גדל משה עד כדי כך ש"אלה הדברים אשר דבר משה" הם דבור
אלוקי .בזה מתבטא החבור המוחלט שלנו כמקבלי התורה עם התורה ועם הקב"ה הנותן לנו אותה .זוהי המהפכה שחלה במשה שהיה כבד פה והנה הוא
נואם לפני כל ישראל .שנוי זה חל במשה כשהכלל והפרט הגיעו למעלה עליונה בחבור ההרמוני בין האומה וארץ ישראל שמתוך כך גם התורה מקבלת
את הופעתה השלמה ,שהרי "אין תורה כתורת ארץ ישראל" .התורה בוקעת ועולה מפנימיותם של ישראל .במיוחד ,מתבטא הדבר אצל משה רבנו שזוכה
שספר דברים "שמפי עצמו אמרן" הוא ממש חלק מהתורה .דברים אלו של משה הם "ביאור" התורה ,על כן מובנים ההבדלים שמוצאים אנו בספור חטא
המרגלים בספר 'דברים' ,לבין המסופר בספר 'במדבר' .בספר 'במדבר' העובדות הן כהויתן ,אולם בספר 'דברים' משה מוכיח את ישראל ומלמדם מוסר,
על כן הוא 'מבאר' את המשמעות הפנימית של המאורעות.
עתה מבינים אנו את המשמעות הפנימית של החורבן .אין כאן רק ביטול עבודת המקדש וחורבן הארץ ,אלא ביטול החיים האמיתיים של האומה ,שהרי
החיבור של התורה שצריכה להיות בפנימיותנו נפגע מאוד.
בחזרתנו לארץ ישראל התביעה לשלמות החיים הולכת ומתעמקת .אנו חייבים להקים מוסדות שידעו להדריך את היחידים ואת הכלל לחיות חיים
ישראליים אמיתיים במדינתנו הנפלאה .המלחמה שאנו נמצאים בעיצומה היא מלחמת ישראל – מלחמת ה' על זהותנו האלוקית ועל חיבורנו הפנימי
לארץ .מתגלים כוחות נפלאים באומה שמתוכם נזכה לראות בבניין האומה בארצה בשלמות.

אדורה
כבר לא חלום

אלים .איכות חיים.
אידי וילה עם גינה.

 35דק’

לירושלים

1-800-260-240

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

א
חילונידםו ורדתהיים,בקתהינלוהפה
חמה
001105מ”,ר7444,

בתי
אמנה

ש”ח

מפר חדרים,
ט מוקפד

 25דק’

לבית שמש

 10דק’

לקרית ארבע

 20דק’

לקרית גת

משווק -שמעיה052-8983518 :

 15דק’
לכביש 6

אדורה

צמוד למדד תשומות הבניה 06/14
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מה קורה?

1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
גוש איתן סמינר בן שלושה ימים להנצחת
מורשת גוש קטיף וצפון השומרון נערך במדבר
יהודה ,בהשתתפות כ 300-בני נוער בוגרי כיתות
ז-ח  . 1הסמינר כלל סיורים ,סדנאות מנהיגות,
הרצאות בנושא ההתיישבות בגוש קטיף וצפון
השומרון ועוד .מוכי בטר ,מנכ"ל מרכז קטיף:
"זו השנה השביעית שאנו מקיימים את סמינר
סיירי קטיף ,בניהולה של חמוטל שפירא מוועד
מתיישבי גוש-קטיף .אנו מברכים את בני הנוער
שבחרו לסיים השנה את הסמינר בכותל לצורך
תפילה לשלומם של החיילים היקרים .אנחנו
משתתפים בצערם של המשפחות השכולות,
ומאחלים רפואה שלמה לחיילים הפצועים"
חיבוק עוטף עזה  1,200ילדים תושבי הדרום
הגיעו ליום כיף בשערי תקווה שבשומרון ,ביוזמת
מוא”ז שומרון ומפעל הפיס .המבקרים נהנו
מהופעות אמנים ,בהם כוכבת הילדים מיכל
הקטנה ,סדנאות ,מתנפחים ,בריכה ומניקור .בין
המבקרים הייתה גם אורלי חדד מגורשת מגוש
קטיף ,תושבת אחד מיישובי עוטף עזה שאמרה
לראש המועצה גרשון מסיקה" :מדהים לגלות
כמה אנשים טובים יש במדינה הזו ,שמוכנים
ורוצים לעזור" . 2

איל’’ן מבורך קייטנת איל’’ן ,לילדים הסובלים
ממוגבלויות פיזיות-מוטוריות קשות ,התארחה זו
הפעם ה 20-בגוש עציון ,והופעלה ע’’י בני נוער
מהגוש שגייסו את התרומות הדרושות ואף ארגנו
את הפעילויות  . 3הקייטנה נמשכה שישה ימים
וכללה בילוי משותף במחיצת ילדים ובני נוער בני
גילאים דומים ,מפגש חברתי ,פעילויות חברתיות,
ספורטיביות ואתגריות .במסגרת הקייטנה הגיעו
ליישובי הגוש כ 500-ילדים ובני נוער חילונים
ודתיים ,יהודים וערבים .ראש המועצה האזורית
גוש-עציון ,דוידי פרל" :אנו מודים לנוער הנפלא
שלנו על ההתגייסות וההשקעה למען פרויקט
נעלה זה ,ששם במרכז את העשייה החברתית
ואהבת האדם ללא אבחנה בין יהודי למי שאינו
יהודי".
קורנית שומרון גינת תבלינים שכונתית הוקמה
בגן הגת שבמועצה המקומית קרני שומרון .פעילי
קהילה סביבתיים שלמדו קיימות מהי ,תרמו
ממרצם ומזמנם והקימו גינה בחורשת האורנים
הוותיקה שנמצאת בשכונת גינות שומרון .בגינה
פינות ישיבה ,מסלול הליכה ספורטיבי ומתקני
האכלת ציפורים .הגינה ,שבנייתה התאפשר
הודות לתמיכת המשרד להגנת הסביבה ולאיגוד

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

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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ערים לאיכות סביבה שומרון ,נחנכה על ידי ראש
המועצה יגאל להב ,מנהל מחלקת שפ"ע שלמה
וקיל ומאיר זמן יועץ גינון וחבר פעיל בקורס
הקיימות . 4
מה שקורה עכשיו כתב גלי צה''ל לענייני
התיישבות ענבל תמיר ,ביקר השבוע בבית
אל בליווי סמנכ''ל מועצת יש''ע יגאל דילמוני.
הם ערכו סיור בישוב יחד עם ראש המועצה
המקומית שי אלון ,דוברת היישוב יעל בן ישר
ורכזת התיירות ג'ודי סיימון וסקרו את העבר
וההווה של הישוב מתוך רצון לשיתוף פעולה
פורה בעתיד . 5
·„¢Ò
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לפי קהלהפצה ל ˙ÒÎ‰ È˙·· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙˜·„‰ £
¨ÒÂÙ„Â
קדם„ÒÂÙ
עיצובÌ„˜ ,
¨·ÂˆÈÚ
ודפוס
דפוס
היעד ÌÈÈ˙„ ÌÈÊÂÎÈ¯·Â £
·ÔÂÏÈÈ
ועיטוףÌÈ¯ˆÂÓ
איסוף ÛÂËÈÚÂ
‡ÛÂÒÈ
בניילון
מוצרים
·¨˙ÂÎÈÒ
הזמנה˜Â„È‰,
לפי ¨‰ÓÊ‰
ÈÙÏ
ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ¯È˘È ¯ÂÂÈ„ £
בסיכות
הידוק

ÌÈÂÏÚÏ
הכנסת ‡ÌÈË¯ÒÈ
˙ÒÎ‰
לעלונים
אינסרטים

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 :חמוטל שפירא ,מוא"ז גוש
עציון ,מאיר ברכיה ,דובר צה"ל הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

