סוף עונה

רבבות ישראלים פקדו בחודשי הקיץ את אתרי התיירות ברחבי יהודה ושומרון
בתמונה :מטיילים במצפה יוסף שבהר-גריזים

שלנו

401

 | 401במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אלול תשע"ד |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנוהבית

6

הנקודה הכפרית

יין

סקר של ערוץ הכנסת ,בשיתוף מכון המחקר
 Panels Politicsשל מנחם לזר ,הציג
השבוע תמונה פוליטית עדכנית של הציבור
בישראל 43% .מהנשאלים הגדירו את
עצמם כבעלי השקפה ימנית 42% ,העידו
שהם אנשי "מרכז" ,ורק  12%בלבד הצהירו
על השקפת עולם שמאלנית .מה הפלא?
סרבנות ופעילות אנטי-צה"לית ,זלזול
בציונות ובערכיה ,סיוע לחרמות על ישראל
ומוצרים ישראלים ,הסתה נגד הנהגת
המדינה וקציני צה"ל ,הזיית "שתי המדינות"
ופעולות רבות נוספות העבירו את תדמיתו
של השמאל מזרם אינהרנטי ולגיטימי
בתוך עולמה של הציונות ,לזרם חיצוני
פוסט-ציוני שמחפש ללא הרף כיצד לחבל
בעשייה הלאומית ובהתקדמות המבורכת
של מדינת ישראל ,בכל התחומים .אי אפשר
להאשים את מי שמעדיף להגדיר את עצמו
כ"מרכז" ,רק כדי לא להיכלל בקבוצה אחת
יחד עם השמאל הקיצוני.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:26
תל אביב 18:46
18:38
חיפה

כניסה
יציאה
18:41
 19:42חברון
18:44
 19:44שכם
 19:44באר שבע 18:37

יציאה
19:39
19:42
19:43

ישראל
שלי

פצוע קשה
מיידוי אבנים

8

מה
קורה

מפריז ליקיר

על הפרשה  -שופטים
אחרי איזה צדק צריך לרדוף?
“צ ֶדק ֶצ ֶדק”
עיון בתורה יגלה כי הכפילות ֶ
(דברים טז ,כ) שבפרשתנו יוצאת דופן.
בדר”כ החזרה היא על הפועל “ -הֹוכֵ ַח
“הכֵ ּה ַתכֶ ּה” (דברים
ּתֹוכִ ַיח” (יקרא יט ,יז)ַ ,
“ה ֲענֵ יק ַּת ֲענִ יק” (דברים טו ,יד)
יג ,טז)ַ ,
“ה ֵשׁב ְת ִּש ֵׁיבם” (דברים כב ,א) ,ועוד.
ָ
הכפילות נועדה להעצים את הפועל ,ובדרך
כלל היא מורה כי את המעשה יש לקיים
גם אם נדרשים ניסיונות חוזרים ונשנים
עד להשלמתו .בהקשר זה ,לו היה הפסוק
כופל את הציווי ,ומצווה רדוף תרדוף (אחרי
הצדק) היינו מבינים אותו כדרישה למאמץ
חוזר ונשנה לעשיית צדק .אולם ,מה פשר
“צ ֶדק ֶצ ֶדק
הכפלת מושא המשפט – ‘צדק’ֶ :
ִת ְּרדֹּף”?

הרב אוריאל גנזל
רב היישוב רבבה ומרבני צהר

רבותינו פרשו באופן מפתיע כי הכפילות
בפסוק מורה כי המושג צדק אינו חד משמעי.
ישנם כמה סוגי צדק ,ומוטלת עלינו חובה
להכריע באיזה סוג של צדק יש לבחור!
פרשנות מעניינת לכפילות טמונה בדברי רב
אשי“ :רב אשי אמר :מתניתין כדשנין קראי
אחד לדין ואחד לפשרה .כדתניא ‘צדק צדק
תרדף’  -אחד לדין ואחד לפשרה” (סנהדרין
לב ,ב).
תנאים ואמוראים נחלקו בשאלה עקרונית:
מה עדיף – דין או פשרה? האם “יקוב הדין
את ההר” כיוון שבפשרה יש ממד של סטייה
מהאמת הא-לוהית ,או שהפשרה עדיפה כיוון
שהיא מקיימת שלום בין הבריות ,ואילו מיצוי
הדין עלול להחריב את העולם.
המשך בעמוד 6

יש”ע שלנו 1

המערכת

ה SMALL-הקיצוני

ישעמדה
המשך מעמוד השער
גם מתיישבי עוטף-עזה – רובם מצביעי שמאל
היסטוריים  -מבינים היום יותר מתמיד שאל
מול הטרור אין באמת שמאל וימין .הרקטות
אינן מבחינות בין מצביעי הליכוד ומצביעי מרצ,
והרצון של תושבי העוטף להתמודד נכון ,לעומק
ולאורך-זמן עם האיום מעזה – אינו שונה כלל
מרצונם של מתיישבי יהודה ושומרון לחיות חיים
בטוחים ורגועים ,לצד ערביי האזור .מתיישבים
רבים מיהודה ושומרון ביקרו בחודשיים
האחרונים ביישובי הדרום ,ומקרב שני הצדדים
עולה המסקנה הבאה :כולנו ישראלים פשוטים,
שמעוניינים בחיים נורמליים ומוכנים לקחת
את האתגר שבחיים לצד שטחי אויב – ובלבד
שהמדינה תעשה הכל כדי להגן עלינו ועל
משפחותינו .ההתיישבות "שלהם" וההתיישבות
"שלנו" ,אם כן ,אחת היא.
וכעת ,כשרוב מוחלט של אזרחי ישראל מסרב
לקנות את אשליות השמאל ומבין את החשיבות
שבהתיישבות – מה נותר לאנשי השמאל
הקיצוני לעשות? לסכסך.
"מנהרות? ירי בלתי-פוסק? חדירות מחבלים?
מה כל אלו לעומת הזדמנות נוספת להזרים
עשרות מיליונים לטובת בנייה בשטחים?”
רושפת הקרן החדשה לישראל“ .השקעה
ביישובי עוטף עזה היא לטווח ארוך ,והשקעה

בהתנחלויות המבודדות עושה בדיוק ההיפך”,
מתפייטת השרה לבני“ .בהתנחלויות יקבלו סיוע
פסיכולוגי ,הדרום יכול לחכות" ,זועקת הכותרת
ב'כלכליסט'" .ביום שבו ילד באלקנה יקבל כמו
ילד בדימונה ,נראה נטישה של ההתנחלויות”,
מצייצת ח"כ סתיו שפיר.
הניסיונות הללו לייצר שנאה פנימית בתוך
עם ישראל ,בעזרת שקרים ועיוות העובדות,
הם מעטים אמנם ,אבל אסור להתעלם מהם.
הדמוניזציה של ההתיישבות ביהודה ושומרון
היא כלי הנשק האחרון שנותר בידי השמאל
הקיצוני ,ונמשיך להיאבק בה ,בעזרת הפצת
האמת.
מצב החיים ביהודה ושומרון ,הן בצד הישראלי
והן בצד הערבי ,הולך ומשתפר בשנים
האחרונות .הגורם העיקרי לכך הוא הכרעת
הטרור והמשך השליטה הישראלית בשטח -
יד חזקה ומרתיעה של כוחות הביטחון אל מול
כל ניסיון של מחבלים להרים ראש .אך לצד
זאת ,וזו לא הפעם הראשונה שאנחנו מציינים
זאת בעלוננו ,אחראית לכך גם איכות החיים
באזור ,ובראשה שיתופי פעולה כלכליים ובנייה
הדרגתית של שגרת חיים נורמלית – הן בצד
הישראלי והן בצד הערבי.
בתחילת השבוע פרסמה התאחדות התעשיינים

דוד איציק
פתוח

( ,)40איתמר.
בעלים של ''הנקודה הכפרית" פרויקט
חקלאי-חינוכי-תיירותי באיתמר.

נתונים מעודכנים על העסקת ערבים ביהודה
ושומרון .מהנתונים עולה שמספרם של ערביי
יהודה ושומרון המועסקים בהתנחלויות מגיע
ל .22,500-אם לוקחים בחשבון את העובדה
שברשות הפלסטינית ,בית אב כולל מספר
משפחות החיות יחד – אפשר להעריך בכחצי
מיליון איש את מספר הפלסטינים שנהנים באופן
ישיר מתעסוקתם של ערביי יהודה ושומרון
במפעלים ובחקלאות היהודית באזור .יתירה
מזאת – בעוד שהשכר היומי הממוצע של עובד
ברשות הפלסטינית עומד על כ 87-שקלים ,אותו
עובד יקבל עבור אותה העבודה פי שניים שכר
כאשר הוא מועסק במפעל ישראלי.
זהו רק תחום אחד של שיתוף פעולה ,שמחזק
הן את מפעל ההתיישבות ,והן את הסיכוי לדו-
קיום בשטח .לא שלום של מנהיגים ,הצהרות
והתערבויות בינלאומיות – אלא שלום של
אנשים .את העובדה הזו ,מתקשים אנשי
השמאל הקיצוני להבין .המשך הדמוניזציה
שלהם כלפי מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון
לא רק שפוגע בכלכלה הישראלית – הוא גם
עשוי להגדיל את הסיכוי להרעה משמעותית
במצב הביטחוני של ישראל כולה .מזל שהם כל
כך מעטים.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
המקום קרוי על שם חבר ,שעימו תכננתי את
ההקמה – יוסף טוויטו שנהרג לפני  13שנה
בחדירה לבית משפחת שאבו .רצינו להקים מיזם
שיעצים את הנוער דרך חקלאות .העסק הזה
מעצים את הנוער באמצעות שימור וחקלאות.
זה גם חניון נופש שאפשר להתארח בו ,יש לנו
אוהלים מונגולים ,שירותי תיירות עם ארוחות,
מקלחות ,פינת חי ועוד.
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים
בתחום?
היכולת שלנו להגיע לרזולוציה גבוהה של תכנים.
יש לנו מטרה – לחבר את האנשים לארץ ישראל
ולסביבה .אם אנחנו מסיעים ילדים על טרקטור
זה לא ''סתם'' ,אלא כדי להראות את האדמה ,את
טחנת הקמח ,את הערכים .זה דורש גם מחשבה
מהלקוח שלפעמים מעדיף משהו פשוט ומוגמר.
האם אתה ממליץ לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
הפוטנציאל של יש''ע הוא גדול כי הוא צמוד למרכז.
איתמר זה חצי שעה מפ''ת ,אז לא צריך לנסוע עד
לגולן בשביל מעיין .אבל החודשים האחרונים היו
קשים ,אז צריך יעוץ כלכלי נכון כי המצב הבטחוני
 2יש”ע שלנו

משפיע .השלום עדיין לא הגיע,
כידוע .צריך לקחת בחשבון את
התנודות ולהביט לרחוק .מי
שמסתכל רק לקרוב – זה לא
בשבילו.
מי האישיות שהכי היית רוצה
כלקוח?
מישהו כמו יוסי שריד או
עמרם מצנע .אנשים ערכיים
עם אידאולוגיה שונה משלי.
אם הם יכירו אותנו ,הם יגלו
שגם לשיטתם אנו עושים עבודה טובה בנושא
סביבה וערכים יהודיים למרות שבנושאים
אחרים דעותינו חלוקות.
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
פעילות בת\בר מצווה – למי שמשחפש משהו
ערכי עבור חתן השמחה .אם רוצים שהוא יעבור
תהליך בונה ,אנו מעבירים אותו חווייה שתביא
אותו לקחת אחריות כי זה מה שצריך לקרות
בגיל הזה .זו לא הצגה כמו הרבה מהמסיבות
האלו שעושים היום .אנו יוצאים איתם לטיול בן
יומיים-שלושה ,מלמדים אותם את הסטוריית
ארץ ישראל ואז הילד\ילדה מדריכים את

"העסק הזה מעצים את הנוער
באמצעות שימור וחקלאות"
המשפחה שלהם בנושא ונשארים לאש לילה
בלי ההורים.
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
הם פנינה טובה בשומרון .יש שם כמה אנשים
שהם פשוט אידיאליסטים .גילה וכל הצוות –
הם לא באים לעבוד סתם ,הם ממש מוצאים
פתרונות .הם גם תמכו וייעצו וליוו ,ידעו לעבוד
מולי בלי אגו ,ובזמנם החופשי הם פשוט מטיילים
בין העסקים ובודקים ודואגים ומעודדים .למשל,
כשהיה כאן שלג האתר שלנו קרס ,גילה הייתה
הראשונה שהגיעה הנה.

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 שלמה להעלאת
יהודי אתיופיה לישראל.1991 ,
הזוכה :שלו ונוה זהבי מקרני שומרון .הפרס נשלח בדואר.

בתי
אמנה

פדואל
הכי מרכז
בשבילך
אפשרות
דת
הלישחיכרה!

שניה
הקומה המדרגות
ם
עם גרחיצוני

והמחיר

1,200,000 ₪ 985,000

לבית בנוי  106מ“ר עם גינה ומרפסת

₪

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

1-800-260-240

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

משרד מכירות :איזק נדל“ן:

isaacnadlan@gmail.com
צמוד למדד תשומות הבניה 07/14

הנכם מוזמנים לערב השקת ספרה החדש של ד"ר ענת רוט

לא בכל מחיר

מגוש קטיף עד עמונה – הסיפור מאחורי המאבק על ארץ ישראל
יום שלישי ,ז' אלול 2/9/14 ,מרכז מורשת בגין ,ירושלים • הכניסה חופשית
מספר המקומות מוגבל .יש לאשר הגעה בטלפון 052-3833311
19:00
19:30

קבלת פנים
ברכות:
הרצל מקוב ,מנכ"ל מרכז מורשת בגין
דב איכנוולד ,מנכ"ל ידיעות ספרים
ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת

20:15

פאנל בהשתתפות:
ח"כ עמרם מצנע ,יו"ר ועדת החינוך של הכנסת
פנחס ולרשטיין ,מראשי מועצת יש"ע בימי המאבק בהתנתקות
הרב אבי גיסר ,רבה של עפרה
עמיר רפפורט ,מו"ל ועורך של  Israel Defenseופרשן צבאי
של  nrgומקור ראשון .בימי ההתנתקות הפרשן הצבאי של מעריב

מגיבה :ד"ר ענת רוט ,מחברת הספר
מנחה :אבי רט ,סופר ואיש חינוך
דן מרגלית (ישראל היום :)28/3/14 ,ספר חשוב אשר מקומו
הראוי הוא על המדף בכל בית יהודי בעידן שבו מתנהל משא
ומתן על נסיגה כלשהי ביהודה ובשומרון.

8/25/14 4:10 PM

ד"ר תומר פרסיקו (הארץ:)22/5/14 ,
סיפור ההתנתקות כפי שעדיין לא סופר.
מאוד מומלץ.

פרופ' אודי לבל (כנס מחקרי יהודה ושומרון:)12/6/14 ,
ספר חובה שבלעדיו לא ניתן להבין את הפוליטיקה הישראלית
בכלל ,ואת הפוליטיקה של הציונות הדתית בפרט.
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mitnachlot.co.il
ברשתmitnachlot.co.il
מתנחלותברשת
הבלוגמתנחלות
מתוךהבלוג
סגל מתוך
רחליוייזל
טל

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

בלוז לחופש הגדול
אני זוכרת את שהיה אז ,ממש כמו היום .את
חולצת המלמלה הלבנה של המורה ,את מבטם
המצפה של הילדים האחרים .ילדה צעירה
ודקה בת תשע ,עומדת מול כל כיתה .המילים
הראשונות והמהוססות בוקעות מפי בלחש ולאט
מתקבצות להן והופכות לסיפור מקסים ומרתק.
ביום שלפני ,כשהמורה לעברית הטילה עלינו
משימה לכתוב סיפור על פגישה עם חייזר,
מיהרתי לסגור את הספרים ,להכניסם לתיק
ה'מודן' שלי ולצאת לחופשי מדלת הכיתה והלאה
הביתה .גם בשבתי מול שולחן הכתיבה בחדרי
הפרטי ,מיאנה המוזה לשרות על מעשה ידיי,
והמילים נכתבו על דף מחברת-עשר-השורות-
שלי בקמצנות ,במתינות .אך מול הכיתה נפרצו
הסכרים ,ובמקום להקריא את שכתבתי בעמל רק
אתמול ,מצאתי את עצמי כאילו מקריאה בשצף
קצף סיפור מופלא שכביכול כתבתי.
החייזר הפך למוחשי יותר ויותר ,ולבי הנרגש
לקראת פגישתי עמו עלץ בקרבי .שקעתי בתוך
הסיפור עד כי נשכחה ממני העובדה שעוד רגע
קט המורה תגלה שכל זה אינו כתוב במחברת ,וזו
אינה אלא בדיה שבדיתי זה עתה ממוחי הקודח.
בדיה אמנם ,אך מופלאה מאין כמותה ,וכגודל
המתיקות שנסכה בי בעודי מקריאה ,כן גודלו של
ההלם שהיכה בי כשנתבקשתי לסור אל המורה
לקבל חתימה במחברת ואולי גם מדבקת חיוך.
באותו רגע ידעתי שנפלתי בפח האשליות ,ומפח
הנפש מתקרב אלי בצעדי ענק.
את מבטה של מורתי כששאלה איה הסיפור
הארוך והמופלא שהקראתי (כי הרי רק כמה שורות
כתובות בכתב מרושל ישנן במחברת) אני לא
שוכחת עד היום ,אף על פי שעברו  23שנים מאז.
היא הביטה בי במבט של סלידה איומה ,ומיד
פצחה בנאום על שימתי אותה ללעג ולקלס.
"שקרנית!" היא הטיחה בי ,ואני ,ילדה טובה
ושקטה ,לא ידעתי את נפשי .דווקא משום שרציתי
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לרצות אותה ,נאלמתי דום וגורשתי בבושת פנים,
לשהות עד סוף השיעור עם ה"מופרעים" שבחוץ,
שהוצאו זה מכבר מהכיתה .חשתי פושעת,
שקרנית ,ראויה לכל עונש.
היום אני יודעת אחרת .גדלתי מאז ,וגדלתי
מהחוויה .זו לא הייתה האכזבה היחידה שלי
ממערכת החינוך .רשמי ילדותי צפים ועולים בי
לאורך השנים האחרונות ,כאם המגדלת ילדים מגן
עד בית ספר ,והאכזבות הרבות שנחשפתי אליהם
העמיקו את התובנה עד כמה מורה יכול לשנות
את חייהם של ילדיי .במשך השנים האחרונות
שוב ושוב נשלחתי לערוך לילדיי אבחונים שונים
ובדיקות בלי סוף אצל אנשי מקצוע רבים וטובים
(ויקרים) רק כדי לגלות שהכל בסדר ,שהם
חכמים ,יצירתיים ובעלי מעוף ,אולי לא תמיד
קשובים ,וכן – לא תמיד באה אליהם המוזה בדיוק
ברגע שהמורה מבקשת .בכל זאת ,ניתן קצת
קרדיט לגנטיקה המשפחתית...
ביליתי שעות בטיפולי ריפוי בעיסוק למיניהם
כדי לגלות שהם פשוט לא מתאימים לשבלונה
של המערכת (ואני תוהה כמה ילדים באמת
מתאימים?) .אבל באותה נשימה אומר שפגשתי
באנשי חינוך מיוחדים עד מאוד שלמרות
שהמערכת אינה בנויה לכך ,התאמצו מאוד
ובהרבה סבלנות הכילו את ילדיי וקידמו אותם,
ועל כך אני מודה מאוד .גם אני ,במבט לאחור על
י"ב השנים שלי עם מערכת החינוך ,יודעת שזו
היתה בסך הכל מערכת יחסים טובה .עד היום אני
יכולה לזכור את מבטן הטוב של גננות ,את אהבתן
ודאגתן לי; מורות שממש סייעו לי בעיצוב אישיותי;
אפילו את המורה לתנ"ך עם העגיל באוזן שלא
ידע שהוא מחזיר אותי בתשובה בעודו מסביר על
מהלכו של 'המחבר המקראי' במהלך השיעורים.
על אף התמורות החשובות שנערכו במערכת
החינוך בשנים האחרונות ,אני עדיין מחפשת
בה את המשקפיים ה'לא ממסדיות' .כשם שלא

כל השיבולים בשדה גדלות באותו קצב ,כך
גם בני אדם ,והשיח הנסוב תדיר סביב תוצאות
לימודיות ומבחני מיצ"ב צורם לי עד מאוד ,מפני
שהוא חורג מדרכי הטבע האנושי הפשוט .צר
לי כל כך על הצוות החינוכי שלמרות מגבלות
המערכת משתדל ועמל לטובת הילדים ,אך אימת
המפקחת עליהם; והיא תחזיר אותם בסופו של
יום לעסוק במבחן התוצאה ולאו דווקא בתהליך.
זו הסיבה שלמרות אהבתי למסגרת ולסדר יום
קבוע ,חופשת הקיץ העומדת בפתח מביאה
עמה עבורי תחושת הקלה ההולכת ומתרקמת
בי בעליצות-מה בשבועות שלפני ,וככל שילדיי
גדלים כך גדלה גם היא .לעומת המרוץ למציאת
פעילות מתאימה ו'סינג'ורי' סבתות למיניהן למורת
רוחם של ההורים ,הימים המתוחים שלי ,תתפלאו
לשמוע ,הם דווקא במהלך השנה .במהלך שנת
הלימודים אני מלווה את ילדיי בכל בוקר לבית
הספר עם פרפרים בבטן ,מתפללת שהם ישתפו
פעולה עם המורה בשמחה או יפתחו את הסידור
בקלות .לעומת זאת בחופשת הקיץ קמים בבוקר
בנחת ,אפשר להכין יצירות מופלאות מפימו,
לתפור ולסרוג וליצור כאוות נפשם של ילדיי .זו
ההזדמנות שלי להעניק להם חום ואהבה ומרחב
ליצירתיות .לדידם ,זהו חבל הצלה שנתי שאני
שמחה מאוד לנצל .אני מתפללת שכל ילד וילדה
יזכו לגלות את כישרונותיהם המופלאים ,ויקבלו
את האפשרות בכל מקום שיגיעו אליו ,לממש
אותם בשמחה ובגדלות נפש.
ולמורתי הקשוחה  -אם הייתי פוגשת אותך היום,
שמחה הייתי לספר לך שעיסוקי המרכזי היום הוא
כתיבה על היבטיה השונים ,והכל כנראה תלוי-
משקפיים .היום אני יודעת ממרומי גילי ,שלו הייתי
במקומך הייתי דווקא משבחת את יכולתה של ילדה
בת תשע לעמוד מול כיתה ולשלוף סיפור מהמותן,
סיפור שנשמע כאילו הוא נכתב כולו מראש.
פורסם בתאריך 1.7.2013

עין עוז
מעיין
דרוש ליווי נשק
מעיין ושתי בריכות גדולות בצורת עיגול בסמוך לגבעת הרואה ביישוב עלי.
נבנה לזכר הראל עוז בן נון.
דרכי הגעה:
מכיכר צומת הכניסה לאריאל פונים מזרחה לכביש  505לכיוון צומת תפוח.
אחרי כ 9.6ק"מ מגיעים לצומת תפוח .פונים ימינה לכביש  60לכיוון ירושלים.
נוסעים כ  11ק"מ עד צומת הפנייה לעלי ,ממשיכים כמה עשרות מטרים אחרי
הכניסה ,ופונים ימינה ל"דרך אלקנה" שמובילה לכיוון גבעת הרואה .אחרי כמה
עשרות מטרים פונים שמאלה לשביל עפר שמוביל למעיין לאורך כ 500מ'.
המעיין בצד ימין של הדרך.

לקראת יום פטירתם שחל החודש

הרי”ח הטוב

מלאכים
כבני אדם

רב הכותל

אבישי בר אושר

שמחה רז

שמחה רז

“הבן איש חי”  -הרב יוסף חיים מבגדד
זצוק”ל ,אשר משנתו ופועליו
מאירים ומשמשים דוגמא ומופת לאהבת
ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל.

₪ 59

₪ 79

מסכת חייו של הרב אברהם יצחק הכהן
קוק זצ”ל ,מענקי הרוח של העם היהודי
בדורות האחרונים.
בספר מתגלה אישיותו הייחודית של
הרב ,החיבוק החם שהעניק לחלוצי
הארץ לצד מאבקו על דמותה היהודית
של החברה הנבנית בישראל.
מלווה בתמונות ומסמכים נדירים.

₪ 59

בספר מתוארת מסכת חייו של הרב גץ
מילדותו ושנות רבנותו בתוניסיה ,ועד
כהונתו כרב הכותל המערבי והמקומות
הקדושים ,ועמידתו בראשות ישיבת
המקובלים “בית אל” .כהותנו כרב הכותל
עשתה אותו לתלפיות  -תל שהכל פונים
אליו ומבקשים את עזרתו ,והוא נענה
לכולם במאור פנים ובנפש חפצה.

₪ 59

₪ 79

₪ 79

שיחת חינם1-801-700-201 :

חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783

כרך חדש

בסדרת פניני הלכה

פניני הלכה
33

₪

לא כולל דמי
טיפול ומשלוח

ימים נוראים

פשוט לדעת את ההלכה
 #הלכות ימי הדין
 #ראש השנה ויום הכיפורים
 #התפילות והסליחות
 #עשרת ימי תשובה
 #דיני התענית
 #ביאור עבודת הכהן הגדול

השנה מגיעים לראש השנה ויום הכיפורים מוכנים!
ההזמנות דרך האתר של מכון הר ברכה 02-9709588 | shop.yhb.org.il
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

138,840

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  24לאוגוסט

אהבתי · הגב · שתף

1.105

ם אוהבים את זה.
 2,420אנשי 

סתם שתדעו שגם זה קרה פה ביממה האחרונה.
פצוע קשה מיידוי אבנים ליד גוש עציון.
הפיצו.
====
הבחור שבתמונה ,ידעיה ,אבא של ניצן ,נפצע קשה כתוצאה מיידוי אבנים
דרומית לגוש עציון.
זה קרה אתמול בערב.

Alex Stadnik

אני לא מבין מה קורה כאן ,כאשר שירתתי בס־
דיר היינו עושים מבצעים שלמים רק בשביל
לתפוס את זורקי האבנים .לילה לילה שעה
שעה...מה קורה כיום? למה זה ככה? תושבי
יו״ש תהיו חזקים והלוואי ובפיקוד הבכיר כבר
יתעשתו...
Rachel Levy

זה קורה כל יום מספר פעמים ביום  -עשרות אבנים ובקבוקי תבערה.
גם אם לא שמעתם או קראתם  -זה קורה ,והתושבים הגיבורים ביהודה
ושומרון סופגים וסופגים.

זה כנראה מה שיקרה על כביש  ,6כפר סבא,
ראש העין וכו׳ אם יחזירו את יהודה ושומרון..
בדיוק כמו בדרום -פינו ישובים האש המשיכה
יותר פנימה..

====

Itay Fayerverker
הכל מתחיל מהבלגה על פשעים קטנים.
גם החמאס התחילו בזריקת אבנים ותראו
איפה הם היום.
אסור להבליג על אלימות.

כולנו איתך ,הדסה .מקווים שידעיה יתעורר בקרוב.
הפיצו.
ישראל שלי
עושים ציונות

אחרי איזה צדק צריך לרדוף?

המשך דבר תורה מעמוד השער

“צ ֶדק ֶצ ֶדק ִת ְּרדֹּף” – גם הדין הוא צדק ,וגם הפשרה היא צדק!
חידושו של רב אשי :בשתי הדרכים ניתן להגיע אל הצדק ,וזהו פשר הכפילות בפסוקֶ :
להלכה נפסק כי ההחלטה האם לנטות לפשרה או למצות את הדין נתונה בידי הצדדים.
“צ ֶדק ֶצ ֶדק ִת ְּרדֹּף” לפיו צדק אינו בהכרח שורת הדין ,מהווה השראה מתאימה לחודש אלול .אנו מתכוננים כעת
הרעיון הטמון בקריאה הכפולהֶ :
למשפט ,ומקווים לטוב .הרעיון שהצדק האלהי מורכב יותר ,ואינו בהכרח מיצוי הבירור המשפטי או הכרעה על פי הדין ,וגם רחמים הם צדק,
מעודד מאד ,אך גם מחייב.
רבותינו לימדו אותנו כי א-לוהים מאפשר לבני האדם להכריע באיזו דרך הוא ינהיג את עולמו באמצעות התנהגותם האישית“ :זה מעביר על
מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו” (תענית כה ,ב) .וכפי שנסח זאת רבי בונים מפשיסחה‘ :צדק צדק תרדוף’  -הרדיפה אחרי הצדק צריכה אף
עברה” – אם אדם נוהג בצדק ,הצדק רודף
ועברה גוררת ֵ
היא להיות בצדק ...נרמז מה שאמרו חז”ל במשנה (אבות ד,ב)“ :מצווה גוררת מצווה ֵ
אחריו ומביאו לעוד צדק”.
כתיבה וחתימה טובה.
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מה יקרה

החברים של בניה  Iו' באלול 1.9

אזכרה במלאת  30לפטירתו של בנינו ואחינו מפקד סיירת גבעתי
רב סרן בניה שראל ז''ל תיערך בבית העלמין העתיק בחברון
בשעה  .10:00בואו לחלוק כבוד.

יום שלישי | ו אלול 1.9

השקת הספר ''לא בכל מחיר''  Iז' באלול 2.9

ספרה החדש של ד''ר ענת רוט" ,לא בכל מחיר" ,העוסק במאבק
על ארץ ישראל מגוש קטיף ועד עמונה ,יושק במרכז מורשת בגין
בירושלים ביום שלישי הקרוב בשעה  .19:00במהלך הערב ייערך
פאנל בהשתתפות :ח''כ עמרם מצנע ,פנחס ולרשטיין ,הרב אבי
גיסר והעיתונאי עמיר רפפורט .ינאמו :דב איכנולד מנכ''ל ידיעות
ספרים וח''כ ניסן סלומינסקי .את הטקס ינחה אבי רט .מספר
המקומות מוגבל ,יש לאשר הגעה בטלפון .052-3833311

אברהם פריד בבית אל  Iכ''א באלול 16.9

מופע התעוררות של אברהם פריד ,לקראת
הימים הנוראים ,ייערך בבית אל .המופע
יתקיים בשטח פתוח ,יש להצטייד בביגוד
חם .כרטיסים ניתן לרכוש במתנ"ס בית אל,
בטלפון  02-9706600או באתר האינטרנט
.www.matnas-betel.org.il
עלות כרטיס  70ש"ח.

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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מה קורה?
1
3

4

2
5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
ויוה לה ישראל!
 12משפחות עולים הגיעו בשבוע שעבר
לשומרון ,ישירות מפריז וליון שבצרפת ,כדי לגור
בשכונת קרוונים שהוקמה למענן ביקיר . 1
בכוונת המועצה האזורית שומרון להעלות בשנה
הבאה עוד  50משפחות" ,כך שהיא תהיה שותפה
בתהליך שיבת ציון בפועל ובכל יום ויום" ,כדברי
ראש המועצה גרשון מסיקה .מדובר ביוזמה
משותפת עם עמותת 'קליטת קהילות' של הרב
יהושע צוקרמן והרב שלום ואך.
אם תסיירו
תנועת ‘’אם תרצו’’ קיימה סמינר בן יומיים
לרכזים ולפעילים ,הפעם בסימן "בימים ההם
בזמן הזה" .הסמינר החל בקבר רחל ,עבר
לקרית ארבע לשיחה עם אליקים העצני ,המשיך
במערת המכפלה  2ולבסוף להרצאה מפי
מייסד התנועה ,ד"ר רונן שובל .מנכ"ל התנועה,
מתן פלג ,מסר" :חשוב היה לנו להראות את אזור
גוש עציון וחברון היות והוא מספר את סיפורה
של תקומת העם היהודי בארצו".
להבה אמיתית
אולפנת להב"ה בקדומים הצטרפה השבוע
לרשת אמי"ת .היא יוסדה לפני  30שנה וכיום
עומדת בראשה עינת ולך ,בוגרת המחזור
הראשון באולפנה .ד"ר אמנון אלדר ,מנכ"ל
אמי"ת ,אמר כי הרשת תפעל כדי שהאולפנה
תמשיך לשגשג ולהוביל .באמי"ת מציינים כי

ייחודיות האולפנה מתבטאת ברב גוניות שבה
ובמענה שניתן בה לכל סוגי התלמידות ,כולל
בנות פנימיה ותלמידות עולות מאתיופיה.
יו"ש על הגובה
לראשונה ביישובים הקהילתיים ביהודה ושומרון:
"בתי אמנה" בונה בניינים בני שש(!) קומות
עם מעלית בטלמון  . 3היישוב עלה לכותרות
לאחרונה כשתושביו התגייסו ועמדו לימין
משפחת שער וכעת הוא מקבל זריקת עידוד
משמעותית בדמות פרויקט הבנייה .הרב רמי
ברכיהו ,רב היישוב" :אחרי החטיפה והלכידות
הקהילתית שהתגלת ה בישוב ,ברור לאנשים
שטלמון זה המקום לגור בו".
אדורבל
חניכי "משען למרפא" ,מאזור אשדוד יצאו
להפוגה מהאזעקות ,אל אירוח שבתי חם במיוחד
של נוער אדורה ,שנערך לכך מבעוד מועד
בעזרת משפחות הישוב  . 4במהלך השבת
התקיימו סעודות משותפות ,ושיתוף הדדי של
הנוער והחניכים בחוויות החופש .בסעודה
השלישית נערכה הצגה של חניכי ומדריכי משען
למרפא וסיום השבת צוין במוצ"ש בהרקדה
סוערת בבית הכנסת.
אל אל אריאל
יוזמה משותפת של אוניברסיטת אריאל ועיריית
אריאל הביאה מאות מתושבי הדרום להתארח
עם משפחותיהם במעונות האוניברסיטה.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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העירייה יזמה אירוע הפנינג בסוף השבוע והיא
מאפשרת לאורחים ליהנות מבריכת השחייה
בעיר ,כניסה לגן האתגרי ,ומגוון פעילויות נוספות
ללא תשלום .גם המשטרה באריאל התגייסה
לסייע והיא מקיימת סיורים ויום פעילות מטעמה.
הסבר פניך
תושבי הדרום יצאו למסע הסברה בתל אביב נגד
הקמת מדינה ערבית ביהודה ושומרון ,חמושים
בטאבלטים עם משחק שהשיק ועד מתיישבי
שומרון .הם נתנו לאזרחים להתנסות במשחק
שמזהיר מפני עתידה של ישראל לצידה של
מדינה ערבית בשטחי יו"ש  . 5מנכ"ל ועד
מתיישבי שומרון ,שגיא קייזלר" :הקמת מדינה
פלשתינית זה לא משחק ילדים .לא ניתן לחזור
על הטעות של מסירת גוש קטיף".
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לפרטים:
 052-8908518יוסי
b0528908518@gmail.com

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :דוברות היישוב יקיר ,גל אורן – ויקיפדיה ,נתי ישראלי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

