חגו בחג

אלפי נשים השתתפו בחגיגות ט"ו באב המסורתיות בשילה הקדומה (עמ' אחורי)

גליון
400

שלנו

400

 | 400במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אב תשע"ד |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

2

פתוח

עסק
הבית
שלנו

6
משקפתישראל

על המשקל

יין

שלי

הטרור השקט אותו נאלצו תושבי עוטף
עזה לסבול בשנים האחרונות ,הפך
בחודשים האחרונים למוחשי ומאיים
הרבה יותר .דיווחים על מנהרות-ענק
כפסע מהבית ,קרבות עם מחבלים
במרחק ראייה ,ותיאורים מזוויעים על
מגה-פיגועים שתכנן חמאס לבצע –
כל אדם ,ובוודאי בעל משפחה ,לא
יכול להישאר אדיש ושלו נפש כנגד
זאת .את המציאות המורכבת הזו
תושבי יהודה ושומרון מכירים היטב.
כעת ,כשיישובי עוטף עזה סובלים ,זה
הזמן שלנו ,המתנחלים ,לתת כתף,
לתמוך ולעודד .השבוע בישעמדה –
מחזקים את אחינו הגיבורים מיישובי
הדרום – עם ישראל אתכם!

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:34
תל אביב 18:55
18:47
חיפה

החטא ועונשו

כניסה
יציאה
18:50
 19:51חברון
18:53
 19:53שכם
 19:53באר שבע 18:46

יציאה
19:48
19:51
19:52

8

מה
קורה

השופטת דורנר
בדרום הר חברון

על הפרשה  -ראה
הרב ברוך וידר
ראש ישיבת הכותל

מתנת השמיטה
שתי מתנות טובות נתן הקב"ה לעם ישראל -
השבת ושבת הארץ ,שנת השמיטה.
הרב קוק זצ"ל בהקדמה לספרו 'שבת הארץ'
כתב כי "את אותה הפעולה שהשבת פועלת
על כל יחוד ,פועלת היא השמיטה על האומה
בכלל ...בשנה זו מתגלה צביונה של האומה
בכליל הודה".
אנו מכירים את שבת הארץ בתחום החקלאי,
והתורה מלמדת אותנו דרכה את הביטחון
בקב"ה כדברי התורה בספר ויקרא" :וכי
תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ...וציויתי
את ברכתי".
בפרשתנו יש מימד נוסף בדרישה האלוקית

מן היחיד ,בשמיטת הכספים" :וזה דבר
השמיטה שמוט כל בעל משה ידו ...לא יגש
את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה' ".
זהו מבחן אמונה גדול אשר התורה אומרת
לנו עליו בפרשתנו "השמר ...פן יהיה דבר
עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע
שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון ולא
תיתן לו ...נתן תתן לו כי בגלל הדבר הזה
יברכך ה' אלוקיך".
המחשבה הטבעית האנושית אומרת :למה
שאלווה כסף לאחי האביון? והרי יודע אני
שלא יצטרך להחזיר לי! זהו מבחן אדיר של
חסד וביטחון בבורא העולם .עלינו להאמין
המשך בעמוד 6

עולים
להר הזיתים מרן הראי"ה קוק זצ"ל

הדורותג' אלול
משמר"
"ליל
לאורו של רואה
באֹהל לימוד ענק אל מול ציונו בהר הזיתים

מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים המשרד לשירותי דת

הסעות מסובסדות למוסדות קבוצות וסניפים  052-5802156הסעות מבניני האומה כל שעה עגולה החל מהשעה 22:00
האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון  שידור חי ברדיו גלי ישראל

הכניסה חופשית הרשמה חובה באתר  www.haravkook.co.ilאו 052-5802156

במעמד רבנים ,ראשי ישיבות ,שר השיכון אורי אריאל
סגן השר לשירותי דת – הרב אלי בן דהן ,מנכ"ל המשרד אלחנן גלט

יום חמישי ליל ג' אלול

יש”ע שלנו 1

המערכת

אחינו גיבורי הדרום

ישעמדה
תושבי עוטף עזה היו נתונים בשנים האחרונות
לטרור שקט ומתמשך .כמו פצע קטן שמטריד
את גופנו באופן מתמשך אבל נסבל ,כזה
שיודעים שהוא שם ומרגישים את כאבו רק מדי
פעם.
מבצע "צוק איתן" הביא עמו הצלחות גדולות
מול הטרור ,אך הוא גם חשף לא מעט איומים
רציניים שיישובי עוטף עזה טרם ידעו כמותם.
הפצע הקטן הפך למכה של ממש .עד כה
איום המנהרות לא היה מוחשי וברור מספיק,
הוא ריחף באוויר ,בדומה לאיום האיראני .כולנו
יודעים שאיראן מחזיקה ביכולות גרעיניות
מתקדמות ,אבל אין ספק שביום שבו נחזה בטיל
איראני מביא למותם של כמה מאות אלפי בני
אדם במדינה אחרת ,נוכל להבין ברמה אחרת
לגמרי את הסכנה ולהרגיש אותה בעצמותינו.
זה בדיוק מה שקורה כעת לתושבי עוטף עזה.
התושבים הגיבורים ,שהצליחו להתמודד
בגבורה עם טפטוף הטילים המתמשך ,לפתע
רואים מול עיניהם פתח של מנהרה ,כמה
מאות מטרים מפתח הבית שלהם ,עם שלושה
אופנועים מתודלקים שרק מחכים כדי לעשות
את הנורא מכל .המצב החדש מפחיד ומרתיע
הרבה יותר ,והקושי גדול.
זו בדיוק הייתה התחושה בעשור הקודם ברחבי

יהודה ושומרון .הטרור הגובר הביא לשערי
היישובים ,לכבישים ולכל פינה ביהודה ושומרון
מחבלים עוינים ,נושאי רימונים ,סכינים ורובים.
הפחד שלט .רבים מהילדים פחדו לישון ,כל
תזוזה בגדר הקפיצה את כיתת הכוננות ,צפצפה
בביפרים ,והכניסה רבים לפחד קיומי .תושבים
התקינו סורגים בחלונות ,החליפו את הדלת
הפשוטה לדלת פלדלת ,ולא מעט גם העדיפו
לבקר ביקור ארוך אצל ההורים .אבל אין ספק
שעוצמתו של מפעל ההתיישבות ,עוצמתן של
הקהילות ביהודה ושומרון והגיבוי הניכר שקיבלו
המתנחלים מאזרחי ישראל באותם הימים,
הביאו יחד לעמידה אזרחית איתנה ונחושה מול
הטרור ביו"ש .עוצמה זו אפשרה לצה"ל לצאת
למלחמת חורמה בטרור ולהחזיר את הביטחון
והשקט ליישובים.
את תחושת השליחות שלהם ,למדו המתנחלים
דווקא מאבותיהם של תושבי עוטף עזה ,אנשי
מפא"י ההיסטורית שידעו שהקמת יישובים
והגנה עליהם היא הדרך היחידה להילחם בטרור
("אין ַעם ֲא ֶשׁר ִיּסֹוג
ולקבוע עובדות בשטח ֵ
ֵמ ֲח ִפירֹות ַח ָיּיו" – נתן אלתרמן) .וכעת מבקשים
מאות אלפי מיישמי "הציונות המעשית"
שממזרח לקו הירוק ,לחזק בחזרה ולחבק
את תושבי עוטף עזה :אנחנו אתכם בחששות

נתנאל קייזמן

פתוח

( )35מעפרה.

בעלים שותף של "על המשקל"  -חנות למוצרי טבע ,בישול
ואפייה באזור התעשייה שער בנימין ,קרני שומרון וגבעת שמואל

ובתקווה לימים של שקט .המשיכו לגלות עוצמה
ונחישות אל מול התחזקות השנאה כלפי העם
היהודי.
האחריות היא כמובן לא על התושבים לבדם.
למעשה ,היא מוטלת בעיקר על ממשלת
ישראל .תושבי עוטף עזה הם גיבורים ,רבים
מהם מעבדים אדמות במרחקים קטנים מקו
הגבול המאיים ,מתפעלים טרקטורים וזורעים
אדמה שלא פשוט לעמוד עליה בימים אלה .ולכן
על מדינת ישראל לעשות את כל מה שנדרש
כדי להגן על האזרחים ,אך לא רק להעניק להם
ביטחון ,אלא להעניק להם גם *תחושה* של
ביטחון  -לראות את אמצעי ההגנה בכל פינה
ולשמוע את מנהיגי המדינה מתחייבים בצורה
ברורה וכנה לפעול בכל הכוח נגד הטרור העזתי.
ולבסוף ,אנחנו קוראים לאזרחי ישראל מהגולן
ועד אילת להיות יחד עם תושבי עוטף עזה,
לחבק אותם ולהעניק להם חום ,אהבה והערכה.
לא רק במכתבים ,בביקורים ובמתנות ,אלא
גם בשיחות הסלון הכי פשוטות שלנו – שיחות
שמייצרות תודעה .כי יישובי עוטף עזה ,בניגוד
לשמם ,לא באמת עוטפים את עזה ,אלא אותנו,
אזרחי ישראל.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"עבדתי כשכיר ורציתי חופש כלכלי ויכולת
להיות בבית יותר ,מכיוון שהייתי בעבודה
אינטנסיבית .נכנסתי לזה בלי להבין ,שילמתי
בדמים (כסף )...עד שהגעתי לשלב שבו
החנות הצליחה .עם הזמן הצטרף לעסק
השותף שלי  -עמיחי חלמיש מיקיר".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים
בתחום?
"אנחנו מייצרים חלק מהמוצרים בעצמנו.
למשל ,הקמחים המיוחדים שלנו – ללא צורך
בניפוי .אנחנו משלבים את הצד הבריא של
הבישול והאפייה וגם הפתרונות שאנו מביאים
הם תמיד לכיוון הבריא .אנו עושים משלוחים
ליישובים והגבעות של בנימין והשומרון –
ממש עד הבית".
האם אתה ממליץ לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"כן ,כי הלקוחות שלנו כאן הם אנשים שאנו
מחוברים אליהם מעבר לרמה העסקית
נטו .בין אם זה שיתופי פעולה של ''להחזיר
לקהילה'' או להיפך ,כשהקהילה נעזרת
בנו .אלו לקוחות נאמנים יותר ממה שאני
 2יש”ע שלנו

שומע ממתחרים ומעסקים
אחרים בערים".
מי האישיות שהכי היית
רוצה כלקוח?
"אמילי עמרוסי .מישהי
מהאזור שלנו שמצד אחד
היא אמא שאופה ומבשלת
והמוצרים שלנו יתאימו לה,
ומצד שני יש לה אישיות
מאוד פופולרית שיכולה
לסייע לנו בהבאת עוד
לקוחות".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"הקמחים ,כי זה הבסיס שלנו באזור הזה.
זה מוצר מבוקש כאן ,והצלחנו להוריד את
המחירים באופן דרסטי בשוק הזה ,מכיוון
שאנחנו מייצרים אותם .אלו קמחים מלאים
מסוגים שונים .את החיטה אנו רוכשים מאזור
השפלה ,טוחנים אותה באיתמר במגוון רמות
וצורות כדי להגיע לסוגים שונים כמו מלא,
 70%מלא ועוד .הם נשמרים אצלנו בקירור
ולכן לא צריכים לעבור ניפוי ע''י הלקוח .יש
לנו  8סוגים מהם סה''כ".

"הלקוחות שלנו כאן הם אנשים שאנו
מחוברים אליהם מעבר לרמה העסקית נטו"
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"בתחילת הדרך הם הפנו אלינו יועץ עסקי כדי
שנכיר יותר את תחום היזמות והפעלת העסק.
היום במבט לאחור ,אני מבין שחייבים מישהו
שיסביר לך מי נגד מי ולאן אתה נכנס – הכנ־
סות מול הוצאות ,תמחור ועוד מונחים שאז
לא הכרתי .אח''כ הם סייעו לי במימון לשדרוג
העסק ,למעבר התקופות הקשות ובכלל לאורך
כל הדרך הם תמיד היו שם :אם בהדרכות ואם
בהרמת טלפון לשאול כיצד אפשר לעזור".

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 :חטיפתו של מרגל האטום,
מרדכי ואנונו ,לישראל.1986 ,
הזוכה :לירן זלינגר מצפת .הפרס נשלח בדואר.

מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים

המשרד לשירותי דת

ביום שישי ,ג' באלול
יום עלייתו לגנזי מרומים של

מרן הרב אברהם יצחק
הכהן קוק זצ"ל
הסעות לקבוצות
מאורגנות
מכל רחבי הארץ
אוטובוסים יצאו
בין השעות
13:00 - 8:00
מבנייני האומה
לפרטים 052-5802156

נעלה בהמונינו ,תלמידיו וההולכים לאורו
לשאת תפילה למען עם ישראל ,ארצו ותורתו
על יד ציונו הקדוש
בהר הזיתים אל מול הר הבית
בהשתתפות מרנן ורבנן,
ראשי הישיבות ,שרים ח"כים ואישי ציבור.

עולים
להר
הזיתים
כיבוד קל ושתיה חמה
מומלץ לבוש חם
הסעות מסובסדות
למוסדות קבוצות וסניפים
052-5802156
הסעות מבניני האומה כל שעה עגולה
החל מהשעה 22:00

משמר" ג' אלול
"ליל
לאורו של רואה הדורות
מרן הראי"ה קוק זצ"ל

באֹהל לימוד ענק
אל מול ציונו בהר הזיתים

במעמד רבנים ,ראשי ישיבות,
במעמד שר השיכון אורי אריאל
סגן השר לשירותי דת – הרב אלי בן דהן ,מנכ"ל המשרד אלחנן גלט

יום חמישי ליל ג' אלול
 23:00התכנסות
 23:30הרב אלישע וישליצקי שליט"א

"אורות הגאולה והתשובה"

 00:10הרב דוד לאו שליט"א,
הרב הראשי לישראל

הרב זצ"ל " -צוק איתן" לדורות

 00:45הרב יעקב שפירא שליט"א,
ראש ישיבת "מרכז הרב"

 02:30אלידע בר־שאול – סיור לילי מרתק
בהר הזיתים בעקבות גדולי ירושלים
 04:00הרב חננאל אתרוג שליט"א,
ראש ישיבת "שבי־חברון"

"אורות הגבורה"

"בית־הרב" 3
 04:30הרב אברהם טייץ שליט"א,יש”ע שלנו
מסע המחנות
 05:00הרב חיים דרוקמן שליט"א

ברשת mitnachlot.co.il
מתנחלות ברשת
הבלוג מתנחלות
מתוך הבלוג
אסרף מתוך
רחלי סגל
mitnachlot.co.il
תמר

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

שבועות מורכבים עברו עלינו
כאן ,בארץ הזו שתושביה
נעמדו כצוק איתן ,כולם יחד
וכל אחד לחוד בחזיתו הוא.
כוחות אדירים של אחדות,
אהבה וחוסן הורעפו על כולנו;
החזית על העורף והעורף על
החזית ,כשלא ברור מי מחזק
את מי ומי נמצא איפה
כשנשות המגויסים מקבלות הזמנה לבוא
להתפנק עם בן הזוג במסעדה ולהציג שובר
שחרור ממילואים ,אני מבינה שמסתיימת לה
תקופה.
שבועות מורכבים עברו עלינו כאן ,בארץ הזו
שתושביה נעמדו כצוק איתן ,כולם יחד וכל אחד
לחוד בחזיתו הוא .כוחות אדירים של אחדות,
אהבה וחוסן הורעפו על כולנו; החזית על העורף
והעורף על החזית ,כשלא ברור מי מחזק את מי
ומי נמצא איפה.
חבורת נשות הקבע בישוב שבו אני גרה
התרחבה בן לילה ,ונוספו אליה בצעד חכם ונכון
גם נשות צו  8ואמהות החיילים .פתאום כולם
לא בבית ,כולן דואגות ,כולן מתגעגעות ,ובעיקר
מתמודדות עם ההבנה שהן צריכות להיות צוק
איתן .פתאום חיינו המשונים בלי אבא בבית
הפכו לנורמה ,ומי שלא גויס ומצא את עצמו
חוזר בערב מהעבודה ,הפך להיות החריג .זה
נשמע מוזר ,וזה גם הרגיש ככה ,אבל היה משהו
מאוד מאחד ומיוחד בתחושה הזו שכולנו יחד
באותה סירה .תודה לאל שהמצב הזה הוא רק
זמני ולאט לאט מסביב חוזרים לשגרה .ברחוב,
במכולת ,בעבודה ,כולם שואלים "נו ,הוא כבר
חזר הביתה?" .אז זהו שלא ...הוא חזר ושוב
נסע ,אצלנו צו  8זה מציאות חיים מתמשכת.
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צוקית איתנה
נכון ,זו בחירה שלנו ,נכון ,אני מאוד גאה להיות
חלק מהמציאות הזו ,ועדיין זה לא פשוט ,בעיקר
כשרק לפני רגע כולם חיו ככה והרגשנו מה זה
להיות כמו כולם ,והנה ברגע זה נגמר.
החיים האלו דורשים ממני להיות כל היום צוקית
איתנה ,וזה לא פשוט בכלל.
זה לא הקושי הטכני ,וגם לא הגעגועים ,זה קושי
אחר ,זה הקושי להיות כל הזמן חזקה ,להרגיש
ביום יום את מה שכולם הרגישו כאן כמה
שבועות והספיק להם .החיים וההתמודדויות
שוחקים את הרוח האיתנה הזו ,ומושכים אותנו
למטה; ובשעת מלחמה כולנו מרימים ראש וזו
משימה לא פשוטה ,בטח לא בחופש הגדול,
בטח לא כשכולם חוזרים לשגרה בעוד שאצלנו
ההיפך הוא השגרה.
החיים לימדו אותי לא להסתכל ולא להשוות,
הבית שלי זה מה שאני רואה לנגד עיניי ,ולא
פוזלת שמאלה או ימינה לבית של השכנים ,לא
בודקת מתי הבעל חוזר שם הביתה ולא כמה
פעמים הוא שמר על הילדים בזמן שאשתו הלכה
לנוח או סתם נסעה להתאוורר .ועדיין זה לא קל,
זו משימה שדורשת גם היא המון כוחות.
לפני כמה ימים הרגשתי שהכוחות האלו נגמרים
לי ,שנמאס לי להיות צוקית שכזו ,שאני זקוקה
לשקט ,שהאחריות הזו כלפי הילדים וכלפי
הפקודים והגיזרה וכלפי מדינת ישראל  -עתידה
עברה וההווה שלה  -כבדים עליי .הרגשתי שאם
אני לא מוצאת את הזמן הזה לעצמי אני פשוט
משתגעת ,ובעיקר הופכת לגוש עצבים שיורה
לכל הכיוונים .ההורים שלי ,שהם בדרך כלל
הצוק האיתן שלי ,יצאו לחופש ,מה שערער לא
מעט את מעט העוגן שהיה ,ולכן נותרה לי רק
ברירה אחת – בעלי .לא מעט ייסורים ליוו את
ההחלטה להודיע לו שהוא לוקח את הילדים
איתו לצבא .זה לא איזה משרד נחמד שאפשר

לדחוף שם את הילדים מול איזה מסך ,וגם בערב
הוא לא חוזר איתם הביתה והם נמצאים שלוש
שעות נסיעה מהבית; אבל כנראה שהתחושה
שאני עומדת על קצה הצוק האיתן שלי גרמה
לי פשוט לעשות את הצעד הזה .זה אמנם היה
צעד קדימה אבל לא לתהום ,זה היה צעד מבריק
שגילה עד כמה לא תמיד צריך להגיע לקצה,
וכשאי אפשר כבר אז תמיד אפשר למצוא
פתרונות.
והוא אכן עשה זאת ,למרות שהיה מסובך ובלתי
אפשרי ולא היה לו זמן והיה תרגיל והוא בכלל
בשטח .הוא לקח אותם .הם נהנו ,הם היו עם אבא
לבד (טוב ,לא ממש לבד) ,הם עשו דברים שאם
אמא הייתה שם היא בטוח לא הייתה מרשה ,והם
התנהגו למופת (גם זה משהו שלא היה קורה אם
אמא הייתה שם).
זה היה מבצע צוק איתן הקטן שלי ,ולא נדרשת
כאן שום ועדת חקירה ,המסקנות כבר ברורות:
 .1וועדת זכויות האדם של האו"ם בטוח תומכת
במבצע הזה
 .2זכיתי לגלות שהכל אפשרי ושאני יכולה
להתחיל גם לדרוש ולא רק לתת (למדינה כמובן).
 .3היה לי שקט וזמן איכות עם עצמי באמצע
אוגוסט ,משהו שבחיים לא קרה לי.
 .4אני בטוח ניצחתי ולא משנה מה יגידו בחמאס
או בשמאל.
 .5אחרי הפסקת אש של כמה חודשים אני יוצאת
לעוד מבצע.
 .6הילדים בטוח ישמחו אם אמא תיסע כל
השבוע לצבא ואבא יישאר איתם בבית כי "עם
אבא הרבה יותר כיף ,הוא מרשה לנו הכל"
 .7אני שוקלת את העניין ברצינות.
צוקית איתנה או לא ,אני כל כך נהניתי .ואפילו
התגעגעתי.

מעיין הגבורה
מעיין

דרוש ליווי נשק

מעיין הגיבורים ,עין אל עריק
לווי נשק מותנה באישור בטחוני
מעיין סמוך ליישוב עלי .נקרא בערבית עין אל עריק ומכונה בעברית גם מעיין
הגבורה.
זהו מעיין שכבה נחמד שנבנה לזכר אבי ואביטל וולנסקי ז"ל ,תושבי עלי
שנרצחו באינתיפאדה.
מדובר בשתי בריכות עגולות המוזנות מנביעה בקיר .בריכה עמוקה ,ובריכה
רדודה ,במקום שולחנות פיקניק ,מלתחה איכותית מעץ ,שלטי הסברים
והנצחה ,ועצי הזיתים שמסביב הם בבעלות יהודית מלאה.
בבניית המקום הושקעה מחשבה רבה .שתי הבריכות בצורת עיגולים מחוברים,
שמים זורמים מאחד לשני ,מייצגים את אבי ואביטל וולנסקי שמחוברים אחד
לשני ולא נפרדו גם במותם.

דרכי הגעה :מהכניסה ליישוב עלי יש לסוע כ 1.2קילומטר לכיוון שילה.
יש לפנות שמאלה לכיוון בית העלמין של עלי .חולפים על פני בית העלמין,
ומתקדמים לתוך הוואדי כ  800מטר עד הבריכות בין עצי הזית.

יהודה שומרון בנימין והבקעה
דווקא עכשיו הזמן לבוא עם כל המשפחה לטייל ולבלות ביהודה שומרון ובקעת הירדן.
מבחר אטרקציות ,מרכז מבקרים ,יקבי בוטיק ,מסלולי טיול ,מעיינות ,אתרי טבע ואפשרויות לינה מגוונות לכל המשפחה.
נחל קנה | שילה הקדומה | גן לאומי הר גריזים | מרכז מבקרים | נחלת בנימין | אמת מים תת קרקעית בגוש עציון |
| האומגה הכי ארוכה בארץ | ארץ האיילים | אתר סוסיא העתיקה | מערת המכפלה | ועוד.
פרטים במרכזי המידע:
גוש עציון  | 02-9933863 :בנימין  | 1-800-34-54-54 :שומרון  | 03-9066402 :הר חברון 1599-507-517 :
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הודעה

אוהבים את זה
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ישראל שלי

אהבתי ·  14לאוגוסט

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 4,810אנשי 
Valentin Belokonenko
למה מלכתחילה היה שירות לאומי ב"בצלם"?
מה הדבר הבא ,שירות לאומי בדאעש?

המדינה נגד "בצלם" :ייפסק שירות לאומי בארגון זכויות
האדם ,שמנהלו טען אתמול כי חמאס אינו ארגון טרור ,הוצא
היום מרשימת מפעילי שירות לאומי-אזרחי .זאת "לאור פעילות
כנגד מדינת ישראל"...

החטא  -ועונשו.
מי שמסרב להגדיר את חמאס כארגון טרור ,אין סיבה שהמדינה תאשר לו
שירות לאומי.

Einat Gavriely
כל הכבוד ,הגיע הזמן שנפעל נגד מי שפועל
נגד מדינת ישראל
שומבלה הליצן
מקווה מאוד שזאת רק ההתחלה ,עד להוצאת
ארגון ״בצלם״ האנטי ציוני אל מחוץ לחוק.
כך ייעשה לעוכרי ישראל ולארגונים מבית
שיוצאים כנגד חיילינו .יש גבול לחוצפה ולעזות
המצח!

מתנת השמיטה המשך דבר תורה מעמוד השער

שהברכה האלוקית תבוא דווקא בדרך ההפוכה מההיגיון האנושי שהוא לשמור ולחסוך.
השבת מחנכת את היחיד השובת ממלאכה לאמונה בקב"ה בורא עולם הזן ומפרנס ומנהיג את העולם.
שבת הארץ מחנכת את האומה ,הן את החקלאי השובת והן את הצרכן הנדרש ,לסייע לשומרי השמיטה.
הדבר בא לידי ביטוי ברמה הלאומית בשמיטת הארץ וברמה הפרטית בשמיטת החובות.
אמנם למדנו במשנה כי "המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה ממנו" אבל העיקרון האמוני של חסד מתוך ביטחון בקב"ה קיים ועומד.
בדורנו ,דור הגאולה והשיבה לארץ ,עדיין לא זכינו לשמיטה מהתורה כשכל יושביה עליה ,אבל מחויבים אנו לתת ידינו ולפתוח ליבנו לשומרי
השמיטה בדרכים ההולכות עם בנין הארץ והמדינה כמפעל "אוצר הארץ" המיוחד.
שמירת השמיטה היא המנוף לחיזוק לאחיזה בארץ ובנין האמונה הפרטי והלאומי של עם נגאל ההולך ובונה את חיי האומה על אדמתה.
ומתוך כך ,כדברי הרב קוק ":יתגלה צביונה של האומה בכליל הודה".
לע"נ תלמידנו אביתר משה תורג'מן הי"ד  ,שהשבוע ימלאו שלושים לנפילתו במלחמה
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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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :צביקה ישראלי ,ויקיפדיה ,מירי צחי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה

פסטיבל בחוות מעון  Iכ''ט באב 25.8

מסיימים את חודש אב בפסטיבל לכל המשפחה בחוות מעון שבהר חברון .החל
מהשעה  16:00יתקיימו הפעלות ודוכנים :בנייה בבוץ ,אפיית פיתות על סרג',
סדנאות השרדות בשטח ויצירות לילדים .החל מהשעה  18:30ייערכו הופעות
אקוסטיות של פורת נוב ,ביני לנדאו וכוכבא תור ,באווירה המיוחדת של חוות מעון.
במקום ישנו מתחם המאפשר ריקודים לנשים .עלות  -כרטיס אחד 15 :ש''ח .לכל
המשפחה 60 :ש''ח .לפרטים :מוריה 052-6070942
חמישי שומרוני  Iב' באלול 28.8

ערב מרתק הכולל תצפית והרצאה – בשעה  18:00ניפגש בשער הישוב שבי
שומרון לתצפית לכיוון שומרון העתיקה ורכס חומש מהגבעה הצפונית .בשעה
 – 19:00הרצאה' :מי אתה נבי נעמן?' ההתכנסות באולם ההרצאות של מדרשת
שומרון בשבי שומרון .מרצה :ז'אבו ארליך – מדריך ,סייר וחוקר ארץ ישראל .סיום
משוער  20:30עלות למפגש 40 :ש"ח .לפרטים :מדרשת שומרון 09-8841359

מרוץ לילה לזכר הנערים  Iב' באלול 28.8

מרוץ הלילה הראשון של גוש עציון ייערך לזכר שלושת הנערים אייל
יפרח ,גיל-עד שער ונפתלי פרנקל הי"ד .ניתן להתמודד במרחקים
 ,5 ,2ו 10-ק''מ .המרוץ מתקיים בחסות משרד התרבות והספורט.
לפרטים 02-9937999 :או באתר gushnight.sportweb.co.il
חופשה ב 50%-הנחה בכפר עציון | כ"ח באב 24.8

לכבוד סיום החופש הגדול ,בי"ס שדה כפר עציון מזמין את עם
ישראל לחופשה ב 50%-הנחה .החל מ  78 -ש"ח לאדם בחדר זוגי.
כולל טיולים ,חזיון אור קולי ואטרקציות נוספות.
לפרטים02-9935133 :

בתי
אמנה

פדואל
הכי מרכז
בשבילך
אפשרות
דת
הלישחיכרה!
השניה
ה

הקומ מדרגות
ם
עם גרחיצוני

והמחיר

1,200,000 ₪ 985,000

לבית בנוי  106מ”ר עם גינה ומרפסת

1-800-260-240

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

בס"ד

₪

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

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 06/14

בקוש הפקות מציגים:
"שריקי מנצנץ ממקום כמעט אנונימי ומאתגר את
"..העיניים שלי מסתכלות
" אור חדש במוסיקה הסרוגה:
אמני המגזר עם מוזיקה איכותית ,אליטיסטית
בהשתאות על הוירטואוז
מוסיקה יהודית היא כבר
ובועטת .קולו וצליליו כמו נתפרו למידותיהם


המנגן בפסנתר"..
מזמן לא רק נחלת הדתיים"...
הסטייליסטיות של הפלייליסטים הנחשבים בישראל"
(רן שריד ,מעייני הישועה)
( nrgמעריב)
(עוזיאל סבתו ,שביעי)

מתי שריקי
מופע בשירים מאלבום הבכורה "אור חדש" שבדרך

שלישי ' ,2.9גולה' פ"ת
ז' אלול תשע"ד .מועדון ה'גולה' רח' שמואל הנגיד  7פתח תקווה

מאיר
יצחק
אורח:
פתיחת דלתות  21:00כרטיסיםgula.org.il :

בהנחייה ובשיר

( 25במכירה מוקדמת 35,בערב האירוע .בטלפון )03-5359963

כרטיסים און-ליין
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מה קורה?
1
3

4

2
5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
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הפנינג

סוף הקיץ
באש קודש

0548824567-

מחוללות שמחה
חג ט"ו באב התנכ"י שוחזר גם השנה בשילה
הקדומה שבבנימין ,בהשתתפות כ 3,000-נשים
מכל רחבי הארץ (תמונת השער) .השנה נחגג
האירוע עם נשות הדרום ועם אמהות ונשות לוחמי
צה"ל והופיעו בו מגוון להקות מחול והזמרות מירי
מסיקה ,אודליה ברלין ואופיר בן שטרית .מנהל
התיירות במועצת בנימין ,משה רונצקי ,סיכם:
"התרגשנו לארח  12אוטובוסים באירוע מרגש
שחידש ימי קדם וחיזק את שורשינו בארץ גיבורי
התנ"ך".
עולה מן המדבר
פסטיבל "עולה מן המדבר" ,נערך לראשונה בישוב
מעון .מאות משתתפות ,ביניהן רבות שבעליהן
גוייסו בצו  ,8הגיעו לאירוע שכלל שיחה של הרבנית
ימימה מזרחי ,הופעה של רוחמה בן יוסף  1עם דין
דין אביב שהצטרפה בשירה דרך הטלפון לאחר
שנאלצה להיעדר בפתאומיות .תהילה דרמון,
ממארגנות האירוע סיפרה "זה היה כל כך במקום
עבור כל כך הרבה נשים .פשוט ערב מיוחד".
מדריכים לחיים
מאות מש"צים צעדו ביום חמישי האחרון מנווה
דניאל לאלון הבודד שבכפר עציון ,לזכרם של
שלושת הנערים גלעד ,אייל ונפתלי הי"ד .את
הצעדה יזם שחר קריאף" :הרגשתי חובה לזכור
את הנערים בני גילי שלא חזרו הביתה מהבגרות
ממנה אני כן חזרתי" .הצעדה נפתחה בטקס בו
השתתפה רחלי פרנקל ,אימו של נפתלי הי"ד,
שאמרה לצועדים" :הבנים שלנו היו שמחים
לראות שמנציחים אותם בשבילי הארץ שהייתה
כל כך אהובה עליהם" . 2
נשיאה טובה
נשיאת מועצת העיתונות ,דליה דורנר ,סיירה
השבוע בהר חברון ובחברון  . 3בסיור ביקרה
בישוב תלם ,בכרמל ובמערת המכפלה" .במשך
חמש שנים נסעתי מדי יום בציר  60לכיוון באר

שבע ויש לי חיבה מיוחדת לאזור" ,אמרה דורנר.
ראש המועצה ,יוחאי דמרי ,אמר כי "המפגש עם
השטח ממחיש בצורה הטובה ביותר את הדברים
שקשה להעביר בלי לראות".
מנדט של תמיכה
כנס תמיכה בישראל התקיים השבוע בעיר ברייטון
שבאנגליה ,בהשתתפות בכירי הקהילה היהודית
שהביעו חשש מהאנטישמיות הפוקדת את האזור.
הנואם המרכזי בכנס היה ראש מועצת אפרת,
עודד רביבי ,שאמר" :המפגינים נגד בעלי העסקים
היהודים באנגליה אינם מבינים את המשמעויות
של הסיסמאות שהם אומרים"  . 4בכנס נאם גם
מפקד הכוחות המיוחדים בעיראק הגנרל ריצ'ארד
קמפ ,שהתארח לאחרונה בישראל והביע עמדה
נחרצת לטובתה.
פירותיך מתוקים
למעלה מ 150-חניכים מכל רחבי הארץ השתתפו
בקייטנת איל"ן לילדים עם צרכים מיוחדים בישיבת
ההסדר בקרני שומרון  . 5מלבד זאת התקיימה
גם קייטנת נופשון שומרון עם למעלה מ 100-בני
נוער מהשומרון שעוטפים  33חניכים מיוחדים.
התוכנית כללה שבוע שלם של אטרקציות -

ספארי ,בריכה וקיפצובה .הילדים צפו אף בהופעת
כלב משטרה ,מופע כבאות ותאטרון בובות.

מתנפחים ,ג'אגלינג,
איפור פנים ,הכנת פיתות
מעגל מתופפים
והמופע המרכזי -מופאש!
יום ראשון 16:00-19:30

כ"ח אב
)(24/08

לפרטים :צופיה 0585802187 -

פזל תלת מימדי
לכל המשפחה
אתגר מרתק
לשולחן השבת

www.landocubes.com

חינם!

