לְ ַמ ַען ָהבִ יא א ָֹתנּו לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָארֶ ץ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע לַ ֲאב ֵֹתינּו (מתוך הפרשה)

עם ישראל ציין השבוע  1946שנים לחורבן הבית ותשע שנים לחורבן גוש קטיף.
בבניין הארץ ננוחם.
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משקפתישראל
שלי

"אנו מקבלים בברכה כל היאחזות
והתיישבות באזור רצועת עזה.
ברצועה יש אדמות שיכולות וחייבות
לשמש התיישבות יהודית ,כי רק היא
שתבטיח שינוי לטובה באופיו של
האזור" .את ההצהרה הזו ,שפורסמה
בחודש אפריל  ,1972לא ניסחו חברי
מזכירות כפר עציון ,וגם לא חברי
סיעת המפד"ל .השבוע בישעמדה –
תשע שנים לגירוש גוש קטיף וצפון
השומרון – מי חתום על ההצהרה
הקוראת ליישב את רצועת-עזה
ביהודים ,והאם לאור כישלון
ההתנתקות הגיע הזמן לדבר בקול
על מה שכולנו מתפללים לו בחרש?

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:49
תל אביב 19:09
19:02
חיפה

יציאה
20:07
20:09
20:10

כניסה
19:04
חברון
19:08
שכם
באר שבע 19:00

יציאה
20:04
20:08
20:08

מפגן ענק
באוסטרליה

8

מה
קורה

חזקים ביחד

חזקים

ביחד

אוהבים את ישראל .סומכים על צה“ל.

על הפרשה  -ואתחנן
"למען ילמדון ליראה אותי"

מ

שה רבנו מעמיד בפרשתנו
ובפרשיות הבאות אחריה את
עבודת ה' על מספר יסודות
מרכזיים והעיקרי שבהם הוא יראת
ה' .היראה יונקת מהתגלות ה' לפני
בני ישראל במעמד הר סיני .שם נפגש
העם פגישה בלתי אמצעית עם כבודו
וגדולתו של ה' ואת קולו שמעו מתוך
הענן העשן והערפל .לדעת הרמב"ן
(דב' ד' ,ט; ו' ,ב) חובה עלינו לזכור
מעמד זה והוא חייב ללוות אותנו בחיי
היום יום ובאמצעותו נגיע ליראת ה',
זאת בנוסף לקיום המצוות שמקורן

הרב ד"ר עזרא קהלני
דיקן המכללה האקדמית הרצוג

באותו מעמד .הרמב"ם גם הוא מעמיד
את קניית יראת ה' על קיום תורה
ומצוות וכדבריו 'היראה תגיע בכל
מעשי התורה' (מו"נ ,ג' נב) ,אך עם
זה הוא מוסיף ערוץ נוסף לאהבת
ה' ויראתו דרך ההתבוננות ב"מעשיו
וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן
חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ,מיד הוא
אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה
גדולה לידע השם הגדול ,כמו שאמר
דוד' :צמאה נפשי לאלהים לאל חי'
וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד
הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא
המשך בעמוד 7

www.shoam.co.il

058-7001009
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המערכת

"פתרון מציאותי"  /תשע שנים לגירוש

ישעמדה
בבחירות האחרונות לכנסת הצביעו  51%מתושבי
קיבוץ עין השלושה שבצפון-מערב הנגב למפלגת
העבודה 19% ,ליש עתיד 7% ,למרצ ו 5%-למפלגת
התנועה .בבחירות לכנסת ה ,16-הכנסת שקיבלה
את ההחלטה על גירוש תושבי גוש קטיף מבתיהם
לפני תשע שנים ,הצביעו  62%מחברי קיבוץ עין
השלושה עבור מפלגת העבודה 15% ,למרצ
ו 11%-לשינוי.
מעניין כמה מתושבי הקיבוץ זוכרים את ההצהרה
שפרסמו חבריו לפני  42שנה" .אנו מקבלים בברכה
כל היאחזות והתיישבות באזור רצועת עזה ובאותם
אזורים אשר מנוי וגמור עם ממשלת ישראל שלא
להחזירם לאותם הגורמים שבמשך עשרות בשנים
עשו כל אשר ביכולתם כדי למנוע הידברות וטיפוח
מציאות של דו קיום בין העם הערבי לבין העם
היהודי ,אלא העדיפו את ההסתה הפרועה וחינוך
לשנאה שלוחת רסן כלפי עמנו .גם ברצועת עזה
ישנן אדמות בבעלות פרטית והן יכולות וחייבות
לשמש התיישבות יהודית .כי רק היא שתבטיח שינוי
לטובה באופיו של האזור" .אי אפשר שלא לתמוה -
מה גרם לחברי הקיבוץ לתמוך בנלהבות כה גדולה
בהקמתו של מפעל ההתיישבות בגוש קטיף?
הסבר אפשרי ניתן למצוא בידיעה שפורסמה
כחודש לפני כן ,בעיתון 'דבר'" :ההתנחלות
הישראלית ברצועה אינה מעסיקה את דעת הקהל
בעזה ואינה מדאיגה את ציבוריותה ,כפי שהדבר
מדאיג את שולליה היהודים .יש גם החושבים

שהתיישבות יהודית ברצועה תביא לשיפור מצבה
הכלכלי הכללי ,ומכיוון שפתרון מדיני אינו נראה
באופק ,זהו הפתרון המציאותי לחיים" .ושוב עולה
השאלה  -האם יכול להיות שמגורי יהודים ברצועת
עזה הם "פתרון מציאותי"?
כדי לענות על כך ,נבחן תחילה את הפתרון
שישראל ניסתה לפני תשע שנים .אריאל שרון
סיפר לנו ש"ההתנתקות תחזק את ישראל ותקדם
אותנו בדרך השלום עם הפלשתינים ושאר שכנינו".
שאול מופז אמר כי מדובר במהלך "הכרחי ונכון",
והחולם הנצחי ,שמעון פרס ,הצהיר כי "ההתנתקות
אינה גירוש אלא הצלה" .המציאות היא שמאז
הגירוש מצבם הכלכלי של תושבי הרצועה הלך
והידרדר ,המציאות היא שכוחם של ארגוני הטרור
גבר לא רק מול ישראל ,אלא גם מול מתנגדי
חמאס בתוך הרצועה ,המציאות היא שהשטחים
שעליהם הקימה ישראל את גוש קטיף היו ריקים
לפני ,ונותרים ריקים אחרי .עם הבדל אחד :במקום
פארקים ,יישובים או חופים לתפארת ,קמו מתחת
להם מנהרות טרור ,בסיוע מלט ,חשמל ומים
שהעברנו לידי חמאס.
המציאות בעזה מורכבת מדי בשביל התנתקות חד
צדדית .גם מי שאינו רואה ברצועת עזה חלק בלתי
נפרד מארץ ישראל הקנויה לנו בזכות ,לא יכול
להתעלם מהצורך של מאות אלפי תושבי הרצועה
בהסרת עולו של חמאס מעל צווארם .לשם כך
נדרשת פעולה מורכבת יותר ,שתאפשר לצה"ל

משה בן ברוך

פתוח

(,)68
הבעלים של 'אלה ואלון  -צימרים בשומרון'
שבחוות יאיר הסמוכה ליקיר052-3985950 .

חופש פעולה צבאי גדול יותר מול הטרור בעזה.
נדרש "פתרון מציאותי".
ובל נטעה ,פתרון מציאותי אינו פתרון נקי מתקלות,
הוא אינו פתרון מושלם .הוא ממש לא כולל הבטחה
לשקט ,ואינו חסין מפני קורבנות משני הצדדים.
נוכחות ישראלית ברצועת-עזה אולי סיכנה ותסכן
באופן מסוים את חיי החיילים והתושבים הגיבורים,
אך היא בוודאות מצילה את חייהם של המונים
ומעמידה את יכולת ההרתעה של מדינת ישראל
מול אויביה.
תשע שנים אחרי הגירוש הנורא והמיותר ,עלינו
להקשיב לחברי הקיבוץ השמאלני :הנוכחות
האזרחית שהייתה בגוש קטיף חיזקה את צה"ל,
והנוכחות של צה"ל בגוש קטיף ,שמרה על ישראל.
עם כל יום שעובר ,עם כל מבצע צבאי שחוזר על
עצמו ,גובר הצורך לחזור אל השטחים המופקרים,
לחזור אל הפתרון המציאותי.
היום זה נראה אולי מופרך ולא סביר ,אפילו בעיני
חלקים במחנה שלנו .אבל בואו ננסה לתאר
לעצמנו איך הרגישו חברי כפר עציון כשעמדו 19
שנה בירושלים וצפו בעיניים בורקות אל עבר האלון
הבודד? ומה חשבו אזרחי ישראל עליהם באותם
הימים? מהלך כזה יוכל להצליח אם נשכיל לעשות
זאת יחד עם כל עם ישראל .לא כצעד של ימין
שרוצה “ארץ ישראל” מול שמאל שרוצה “שלום”.
אלא כצעד כלל ישראלי שרוצה ,לפני כל דבר אחר,
לעשות מה שטוב למדינת ישראל.

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

עסק שלנו
"כל מי שרואה את המקום שבו אנו נמצאים מבין
שזה זועק בקולי קולות  -תקימו פה צימרים! זה
נוף שלא מהעולם הזה ,יש אותו רק בישראל.
מצד אחד אנחנו קרובים למרכז הארץ – רק
 20דקות מפתח תקווה ,חצי שעה מבני ברק
ופחות משעה בירושלים ומצד שני אנחנו יושבים
מעל עמק מדהים ביופיו ,כך ששני הפרמטרים
בהחלט משחקים תפקיד".
"בנינו כאן צימרים שיכולים לשמש גם לזוגות ,גם
למשפחות וגם למשפחות גדולות .הם מרווחים
מאוד ,יפים ,יש שטח פתוח ליד הצימרים .זה לא
איזה חדר בתוך בית שקוראים לו צימר .יש כאן
שתי יחידות מרווחות שסמוכות לחורש טבעי".
"מנסיון שלי ,ואני לא בחור צעיר  -אני יודע שכל
השקעה אידאולוגית שעשיתי שלא ממניעים
כלכליים – בסוף יצאה ההשקעה הכי טובה.
מה שהיה כלכלי  -לא הצליח .אז לכו אחר הלב
ולא אחר ההגיון .הלב אומר יש''ע .האידאולוגיה
 2יש”ע שלנו

משתלמת – ואין בזה שום הגיון,
וזה משהו שלמדתי מהמציאות".
"יש מושג בלטינית שנקרא
'טרה אינקוגניטה' – אדמה לא
ידועה .הייתי רוצה שהציבור
המכונה במרכאות 'תלאביבים',
שמבחינתם השומרון הוא
טרה אינקוגניטה ,יישב אצלנו
במרפסת וייהנה מארץ
שנמצאת ב'חצר האחורית' של העיר בה הם
חיים וחושבים שהם מרכז העולם .יש שני
ליצנים ברדיו שעונים להגדרה הזו – שי ודרור.
הם הטיפוס הזה ,אליהם אני פונה .הטיפוס
הציני והמלגלג  -הייתי שמח לקלף ממנו את
הציניות הזו .שיבואו לשדר אצלי מהמרפסת".
"היות ואנחנו צימר חדש בהרצה ,אני ממליץ על
חבילת  2לילות באמצע שבוע .חבילה כזו תזכה
בהנחה בתקופת ההרצה שמתרחשת במהלך
הקיץ הזה .אנחנו באמצע בניית בריכת שחייה
מוצנעת בצימרים – ועד שנסיים את הבריכה אנו

"יכל השקעה אידאולוגית שעשיתי
בסוף יצאה ההשקעה הכי טובה"
מתייחסים לתקופה כהרצה .היות ואני מורה דרך
במקצועי – אני יכול גם לעזור לאנשים בבחירת
טיולים באזור".
"הם פתחו בפניי אתרים ,פתחו לי ערוצי קשר
עם אנשי תיירות בשומרון ,לפתע אתה מגלה
שיש הרבה אנשים שיוזמים בתחום הזה שעזרו
לי מבחינת פרסום .יצרו לי קשרים שעזרו לי
מאוד ,אנשים נפלאים ביותר .בכל פה ובכל לב
אני ממליץ ליצור קשר עם מט''י ש''י בכל נושא
בתחום היזמות".

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 :חידון התנ"ך העולמי
הראשון.1958 ,
הזוכה :יונתן ברקוביץ כהן משילה .הפרס נשלח בדואר.

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

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

כל אבן שנזרקת בכבישים ,כל צמיג בוער
או נסיון חדירה ,יכול להסתיים גם אחרת

הסיוט הכי גרוע
לכל אחד יש סיוט משלו ,איזה פחד מודחק
שצף ועולה מידי פעם .הסיוט שלי מגובש כבר
שנים .גדלתי בבית שנמצא בקצה היישוב ,ליד
חורשה חשוכה בלילות .בשביל המחבר בין
הבית ,דרך היער לשכונה מעל ,תמיד הייתי
רצה בלילה ,ואומרת בלב פרקי תהילים ,נגד
חזירי בר ונגד מחבלים ,אלה חיות רעות וגם
אלה .אם הייתי לבד בבית הייתי נועלת את כל
הדלתות ושמה מוזיקה בפול ווליום .חרדות
שכאלה אופפות את כולנו ונהיות ריאליות
מתמיד בימים אלה.
הסיוט שלי כמעט התגשם היום בצהריים,
כשהשחקנים הראשיים  -הם אחותי הקטנה
וחבר שלה .עכשיו שהבית התרוקן מהמשטרה
והצבא ,ומחברים טובים שבאו לתמוך ,אנחנו
מעכלים שוב ושוב את האירוע ומבינים איזה
נס קרה.
בזמן שאחותי וחבר נוסף ישבו וראו טלוויזיה,
פרצו שני ערבים לבית .הם הגיעו לחדר שבו
הם היו והתחילו להרביץ לשניהם ,למשוך
בשיער ולהנחית אגרופים .הם נעלו אותם
בחדר והלכו למטבח ,במה שנראה היה כמו
חיפוש אחרי סכינים .בנס אחי הגיע הביתה
בתוך כמה דקות ,במקרה ,ראה אותם עם
סכינים במטבח ,ורץ להזעיק עזרה.
לסיפור שלנו יש סוף טוב .אנחנו יושבים פה
ומנסים לצחוק על העניין .בקלות הערב הזה
היה יכול להיראות אחרת .במשטרה מציירים
את האירוע כפלילי ,והחשודים עוד לא נתפסו,
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אבל כשאני מספרת על העניין אני מעדיפה
לקרוא להם מחבלים .מי שפורץ באוגוסט
בשלוש וחצי בצהריים לא מגיע עם כוונות
תמימות .מי שמרביץ ומושך בשיער של ילדה
בת  16ככל הנראה לא הגיע רק כדי לגנוב כלי
כסף .גם המראה שלהם עם סכינים במטבח
לא משאיר הרבה מקום לספקות.
הכתבים שהתקשרו והתעניינו ירדו מהסיפור,
כי אחותי הקטנה לא מעוניינת לראות את
התמונה שלה מתנוססת בעיתונים .אין חשיפה
– אין כתבה .ואני קצת מתעצבנת ,כי ילדה בת
 16לא צריכה לחטוף מכות ,ולהיות נעולה
בחדר עם הפחד שעוד רגע הולכים להרוג
אותה ,ואז עוד לשמוע שכל עוד אין תמונה
שלה זה לא מעניין מספיק בשביל לעלות
לכותרות.
גדר יותר רצינית מתוכננת להגן על היישוב
שלי ,יישוב של כמעט שלוש מאות משפחות,
יישוב שבו מאז שאני זוכרת את עצמי  -ילדים
מסתובבים בו בצורה חופשיה ומרגישים
בטוחים .נוה צוף הוא יישוב שקט ,ולרוב הוא
אכן בטוח ,אבל לצערנו יש אוייבים מסביב ,ויש
מי שרוצה לחבל ולפגוע ביהודים רק משום
שהם יהודים ,בנחל עוז ,בשדרות וכנראה שגם
פה .הגדר המתוכננת שמיועדת להגנה יותר
משמעותית על היישוב ,תקועה אי שם אצל
יועצים משפטיים.
אני כותבת את כל זה כשזה עדיין טרי; כשאח
שלי ,שחזר מהלחימה בעזה ,שומע את אחותי

ייתכן ומבצע צוק איתן כבר
נגמר ,אבל המלחמה עם
האוייב לא נגמרת שם,
בעזה .לא אחד בלבד עומד
עלינו לכלותנו ,אלא הרבה,
והם לא מרוכזים רק בעזה
אלא מקיפים אותנו בכל
מקום ,והקב"ה מצילנו מידם
הקטנה מספרת לו על הלחימה במחבלים.
מחבלים ולא פורצים .כותבת את זה כדי שיידעו
מה קרה ,גם בלי שאחותי הקטנה שמסתובבת
עם חבורות על הפנים תצטרך לראות את
התמונה שלה בעיתונים .כותבת בעיקר כדי
שכולם יידעו את הגבורה של האחים שלי ,ואת
הפחדנות של הצד השני .כותבת כדי שתפיצו
אתם ותדעו שכל אבן שנזרקת בכבישים ,כל
צמיג בוער או נסיון חדירה ,יכול להסתיים גם
אחרת.
ייתכן ומבצע צוק איתן כבר נגמר ,אבל
המלחמה עם האוייב לא נגמרת שם ,בעזה .לא
אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו ,אלא הרבה,
והם לא מרוכזים רק בעזה אלא מקיפים אותנו
בכל מקום ,והקב"ה מצילנו מידם.

עין כפיר
עין אל כבירה או בשמו החדש עין כפיר,הוא מעיין הנובע בנקבה בוואדי אל
כבירה ,זורם לבריכה שנבנתה במקום וממשיך בוואדי לכיוון הכפר דיר אל
חטב הסמוך.
מי המעיין מגיעים בנקבה עתיקה בנחל ,ומוזרמים בצינור לבריכה שגודלה 2X5
מטר ובעומק  1.5מטר .אל הבריכה יורדות מדרגות אבן .מבריכה זו זורמים המים
לבריכה קטנה יותר בגודל  2X2ובעומק  30סנטימטר ,המתאימה לילדים .בריכה
זו צמודה לבריכה הגדולה.
ב  2010נהרסו הבריכות על ידי שר הביטחון אהוד ברק ,ולאחר כמה חודשים
נבנו מחדש על ידי התושבים בריכות חדשות גדולות יותר.
יש לציין שבריכה זו נקייה תמיד ומלאה כל השנה ,אף על פי שהיא חשופה לגמרי
לשמש רוב היום .במקום גם סככות קטנות לצל ושולחן פיקניק.
דרכי הגעה:
משער היישוב אלון מורה שבצפון השומרון ,נוסעים דרומה כ 800מטר .עד
שבעיקול ימינה בכביש מבחינים מימין בשלט גדול "עין כפיר" .מחנים את הרכב
ליד השלט ,ויורדים מימין לכביש אל הבריכה ,שאותה ניתן לראות מנקודה זאת.
רכבים גבוהים יכולים לרדת בשביל ולהתקרב עד מרחק של  10מטר מהבריכה.

מעיין

אפשרות נוספת ,לחנות את הרכב בצד השני של הכביש ,שם יש מקום יותר
גדול לחנייה ,ולהגיע לבריכה דרך מעבר תת קרקעי מתחת לכביש.
הבריכה נבנתה לזכרו של אבנר כפיר חזי בן אלון מורה שנהרג בדרכו למוצב
הבופור שבלבנון ,בסיוע קרן ידידי אלון מורה.
דרוש ליווי נשק מותנה באישור בטחוני

"למען ילמדון ליראה אותי" המשך דבר תורה מעמוד השער

בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה
לפני תמים דעות ,כמו שאמר דוד' :כי אראה שמיך
מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו' "(הל' יסודי
התורה ב' ,ב) .תורף דבריו של הרמב"ם שהיראה יונקת
ממידת הענווה .כשהאדם מעמיד עצמו מול הבריאה
המופלאה ומול המאורעות הגדולים והעצומים שהוא
חווה ומבין שאת הכל עשה ה' ,התבוננות זו בהכרח
שתביא את האדם ליראת ה' .אנו נמצאים בימים אלו
במערבולת של רגשות וחווים ישועות וניסים גדולים
מחד וכאב גדול מאידך על כל נופל ועל כל פצוע .עלינו
לעמוד מול כל זה בהרבה ענווה ויראת ה' ולהתפלל
לפניו שיגאל אותנו וישים עלינו ברכה ושלום.

חג האהבה  -ט”ו באב
בשילה הקדומה
ִ

ביחד ובאהבה
עם נשות הדרום ונשות הלוחמים
יום שני ט”ו באב 11.8.14
חוויה נשית בלתי נשכחת!

מירי מסיקה
אופיר בן שיטרית
אודהליה ברלין

חפשו אותנו בפייסבוק

הפקה מוזיקלית ושירה

 18:00התכנסות ורישום | אתנחתא בבית הקפה הממוזג

“ 18:30-20:00מעגלים של אהבה”
בהנחיית ציפי דגן וגבי שיר

 20:30מופעי מחול בהשתתפות:

ציפורה אלוני ,קרקס “מעוף”  -מחול אווירי
להקת “איילות”  -מחול עכשווי
נטלי דביר ולהקת “קדין” -מחול מזרחי בניגון יהודי
“מלאייקה” -תיפוף ומחול אפריקאי

“ 21:15צלילי הכרמים”-
מופע מוזיקלי מרכזי
·„¢Ò

˘¯Â·Èˆ‰ ÈÁÈÏ
˘ÌÎÏ

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

¯øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙· ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ
איתנו אתם יכולים!
לרש
ש ותנו

כרטיסים :לרגל המצב  -מצדיעים לכן במחיר מיוחד
 ₪ 50 90ברכישה מוקדמת (עד  ₪ 65 120 )8.8ביום האירוע

ל

מ
ר כל ב אגר
ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÈÂÏÚ Ï˘ ˙ÈÚÂ·˘ ‰ˆÙ‰ £
שימת תי ה ממו
ממוקדתגבאיםכלנסת כוחלשב ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÒÎ‰ È˙· ÏÎ· ÌÂÒ¯ÙÂ £
פקות ∫˙Â„ÁÂÈÓ
ה˙Â˜Ù‰
מיוחדות:
לפי קהלהפצה ל ˙ÒÎ‰ È˙·· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙˜·„‰ £
¨ÒÂÙ„Â
קדם„ÒÂÙ
עיצובÌ„˜ ,
¨·ÂˆÈÚ
ודפוס
דפוס
היעד ÌÈÈ˙„ ÌÈÊÂÎÈ¯·Â £
·ÔÂÏÈÈ
ÌÈ¯ˆÂÓ
ÛÂËÈÚÂ
‡ÛÂÒÈ
איסוף ועיטוף מוצרים בניילון
·¨˙ÂÎÈÒ
הזמנה˜Â„È‰,
לפי ¨‰ÓÊ‰
ÈÙÏ
ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ¯È˘È ¯ÂÂÈ„ £
בסיכות
הידוק

הסעות מת”א וירושלים (בהרשמה מראש ובתוספת תשלום)
הסעות לנשות ישובי הדרום  -ללא תשלום! (בהרשמה מראש)
לרכישת כרטיסים ,להסעות מי-ם/ת”א והדרום ולפרטים נוספים
 אתר תיירות בנימין www.gobinyamin.org.ilלפרטים והסעות 1-800-34-54-54 :

ÌÈÂÏÚÏ
הכנסת‡ÌÈË¯ÒÈ
˙ÒÎ‰
לעלונים
אינסרטים

לפרטים:
 052-8908518יוסי
b0528908518@gmail.com

Land of Biblical Heroes

תיירות חבל בנימין

תיירות
חבל בנימין
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

135,250

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  3לאוגוסט

אהבתי · הגב · שתף

459

ם אוהבים את זה.
 5,235אנשי 
Aviv Sasson
גאה שהייתי חלק מהאירוע המרגש הזה!!
Aliza Peled
חבל שאצלנו לא מניפים דגלים על מכוניות
בבית הפרטי של כל אחד מאתנו

מפגן ענק באוסטרליה הרחוקה:

Uzi Manor

תמונות מאוסטרליה שבאופן מוזר התקשורת
בישראל לא תראה לכם.

עשרת אלפים איש מניפים דגלי ישראל.
עם אחד ,לב אחד.

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 :ג'ודי ווילקנפלד ,מואז גוש
עציון ,אהוד אמתון  -תצפית ,תמר הירדני  -ויקיפדיה הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
יום שלישי | כ"ג אב 19.8

חוגגים אהבה במתנ''ס קרני שומרון  Iי''ד באב 10.8

תיאטרון 'פלייבק' מזמין את הקהל למופע אימפרוביזציה המבוסס על
סיפורי הקהל ועוסק באהבה ,לרגל חג האהבה היהודי.
מחיר ברכישה מוקדמת 35 :ש''ח ,כולל קפה ומשהו מתוק לפה.
המופע ייערך באולם המתנ''ס ,לפרטים .09-7920201/3
קיץ אתגרי בפארק העשור באפרת | ט"ו בטב 11.8

טיול להר עיבל ברכבים פרטיים  Iכ''ג באב 19.8

מתנ"ס אפרת מזמין את הציבור לקיץ ספורטיבי בפארק העשור.
בתכנית :תחרות בימבות ,חישוקים ,כדורים ,מוסיקה ועוד.
הכניסה חופשית .לפרטים02-9932936 :

מדרשת שומרון מזמינה את הקהל המוטורי לעלות עם הרכב
''הביתי'' (או הרכב מהעבודה שכידוע תמיד סוחב אפילו יותר טוב) על
הר עיבל .מחיר 100 :ש''ח לרכב .לפרטים והרשמה .09-8841359
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טל מנשה
לבנות יישוב,
להיבנות עם קהילה

בתי
אמנה

הישוב טל מנשה מתרחב .זה הזמן!

בנופי השומרון המשקיפים על עמק יזרעאל ,שוכנת קהילה
דתית תורנית חמה ופורחת .בבית צמוד קרקע ובשכנות
למשפחות צעירות ותוססות ,תיהנו משירותים קהילתיים
מפותחים ,מחינוך מצוין ומחברה איכותית.
היישוב :דתי תורני קהילתי הקהילה 95 :משפחות
הבית :דו משפחתי ורבעיות
המיקום 10 :ד’ מכביש  6ומחריש 30 ,ד’ מחדרה ומעפולה

852,000

המחיר החל מ-

1-800-260-240

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

₪

בקרו באתר www.tal-menashe.info :לפרטים :שלמה 052-6071473 -
צמוד למדד תשומות הבניה 06/14
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מה קורה?

1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
בבניין הארץ ננוחם אזכרה לציון שלושים
לרציחתם של שלושת הנערים החטופים
אייל יפרח ,גיל-עד שער ונפתלי פרנקל הי"ד
נערכה בשבוע שעבר בגבעת עוז וגאו"ן שבגוש
עציון ,הקרויה על שמם .ראש המועצה ,דוידי
פרל ,קרא לשר הביטחון לחזק את המאחזים
שהוקמו לאחר החטיפה והרצח  . 1יו"ר ועדת
חוץ וביטחון ,ח"כ זאב אלקין ,אמר כי "הקמת
עיר חדשה בגוש עציון היא התשובה האמתית
לטרור" .באירוע השתתפו גם ראש ישיבת מקור
חיים הרב דוד רבינוביץ' ובני משפחות הנערים.
נזכור ונחזור טקס לציון יום השנה התשיעי לעקירת
גוש קטיף נערך השבוע סמוך לנתיבות בהשתתפות
כשלושים מנציגי המתיישבים ,עקב הוראת פיקוד
העורף האוסרת על התקהלות המונית .שר הבינוי
והשיכון ,אורי אריאל ,אמר בטקס" :לקח 2000
שנה עד שחזר עם ישראל לארצו ,לקח  19שנה
עד שחזרו בני גוש עציון לבתיהם ,ואנו כאן מחכים
גם כן .נזכור ונחזור"  . 2ח"כ זבולון כלפה ,שנעקר
מעצמונה ,אמר כי "רוח גוש קטיף לא נעלמה ,היא
נמצאת כאן איתנו ומפעמת אצל ילדינו".
חזקים ביחד ארגונים רבים ובהם מועצת
יש"ע ,המטה לחוסן לאומי ,ישראל שלי ,הקרן
להתחדשות קהילות בישראל ועוד התארגנו
יחד בשבועות האחרונים תחת מטה אחד בשם
"חזקים ביחד" .המטה ארגן עצרות תמיכה ברחבי
הארץ ביותר מ 150-צמתים ,בהם ניצבו פעילי
המטה עם דגלי ישראל ,שלטים וסרטי כחול-
לבן  . 3כמו כן סייעו פעילי המטה למשפחות
מהדרום ,חילקו מטעני טלפון לחיילי צה"ל ופרחים
למשפחות הלוחמים ולפצועים בבתי החולים.
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בנימין ישכון לבטח למעלה מ 1,500-תושבים
מאשדוד ,אשקלון ,קרית גת ,ניצן ,קרית מלאכי,
אופקים ועוד הגיעו ליום אירוח מכל הלב במועצה
האזורית מטה בנימין .יום האירוח כולל ביקור
במעיין  , 4פינות יצירה ופעילות תיירותית,
ארוחת צהריים דשנה ,סיור בשילה הקדומה
וביקור ביקב פסגות ובחצר התימנית .במועצה
מדווחים על מאות תגובות נרגשות שהגיעו אל
משרדי המועצה ,בעקבות הסיורים.
ההר יוליד תכנית בהר חברון השיקו השבוע
תהליך לבניית תכנית אסטרטגית בשיתוף
הציבור .כ 80-מנציגי היישובים הגיעו למפגש
ההשקה לתהליך ,אותו תנחה בשנה הקרובה
ד”ר רונית דווידוביץ’ אדריכלית ערים המתמחה
בתחום התכנון האסטרטגי .ראש המועצה ,יוחאי
דמרי ,אמר" :אני מאמין שהתהליך כולו ,הזיהוי,
המיפוי והשיתוף יובילו לתוכניות מעשיות שיהיו
משמעותיות מאוד לפיתוח ההר ולגדילתו".
רבתי עם אלפים הגיעו השבוע לקריאת מגילת
איכה בהרודיון שבגוש עציון  . 5דתיים וחילונים,
חיילים וחרדים ,ישבו יחד לקריאה משותפת
והשתתפו בסיור במבצר שהיה במוקד המרד
הגדול ובשיחות על אחדות העם בימים אלו.
מנהל בי"ס שדה כפר עציון ,ירון רוזנטל ,סיפר:
"כשעמדנו בלילה על פסגת ההרודיון ולפנינו
נצנצו האורות של ארץ יהודה ,האבל הגדול
על החורבן אשר אנו חשים בט' באב התערבב
באופטימיות למראה רצף האורות האדיר של
ירושלים וגוש עציון אשר מסמלים את חזרתנו
לארץ אבותינו".

"עיני עיני יורדה מים"
קרית ארבע חברון מבכה מרה
את נפילתו בקרב של

רס"ן בניה שראל הי"ד
בניה שנולד וגדל כאן בעיר האבות היה
ממובחרי בניה ובנותיה,והוא נפל על קידוש ה',
בהגנתו על עמו וארצו.

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים"
בשם תושבי עיר האבות כולה
מלאכי לוינגר ,ראש המועצה

