הבן יקיר לי

בית הספר ביקיר שבשומרון פותח את שנת הלימודים תשע"ה ,השבוע

שלנו

402

 | 402במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אלול תשע"ד |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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"לגעת במים"

פרשת אשת יפת-תואר היא מן התמוהות
שבתורה .היא מנוגדת לכל המקובל בתורה
בענייני אישות ,בדין ובמוסר .חז"ל נימקו
את ההיתר בכך שהתורה דיברה כנגד יצר
הרע .כלומר ,מידת שליטתו של חייל על
יצריו בעת מלחמה מוגבלת ,ולכן התירו לו
להיענות ליצרו באופן ייחודי וחריג .ההיתר
ניתן בתוך סייגים ומגבלות רבים הכובלים
את האדם לבל יפרעו יצריו לחלוטין,
והם מעדנים את הפראות והגסות כמידת
האפשר.
היתר זה אינו יחידי .חז"ל הקלו בכמה
איסורים דרבנן בעת מלחמה .הרמב"ם
מנה גם היתר לאכול מאכלות אסורות
כשהחיילים רעבים .מעבר לכך ,בעת קרב

וסכנה ממש ,נדחות כל המצוות שבתורה
מפני פיקוח נפש.
מובן ,שכל ההיתרים הללו אינם מיטיבים עם
מצבו הרוחני והנפשי של הלוחם.
השבים ממלחמת מדין ,הגם שצדיקים היו
ואיש מהם לא נכשל בעבירה ,ראו צורך
לכפר על נפשותם ,מכיוון שגם מי שלא
נכשל בשום עבירה ממשית ,מותירה בו
המלחמה חותם כלשהו במחשבות וברגשות,
המחייב הטהרות וכפרה.
העובדה שאדם נלחם לשם שמים ולצורך
מצוה אינה מבטלת את הקושי הרוחני
ומגינה מפני היצר .גם אדם העוסק במצווה
לשם שמים ,מתוך מסירות נפש וגבורה ,אינו
המשך בעמוד 6

ַּ
ת ַען ַח ָּנ הָ ...ו ֶא ְׁש

במשכן ִשיֹלה ,במעמד מרגש של תפילה והתעוררות.
במשכן ִשיֹלה הניחה חנה את היסוד להלכות תפילה .ערב ראש השנה החדשה נעלה כולנו ,נשים ונערות ,להתפלל עם חנה ִ
ִ

תפילת

חַ ּנָה

ּ ְֹפך

שילה  ‰ברכץ בית אל 02-9973875

יציאה
19:30
19:33
19:34

ַו

זמניהשבת
זמני
השבת
בס"ד

הרב ד"ר יהודה ברנדס
ראש המכללה האקדמית הרצוג

יצרים ומלחמה

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:17
תל אביב 18:37
18:29
חיפה

מה
קורה

על הפרשה  -כי תצא

שנת הלימודים תשע"ה נפתחה
השבוע בהתרגשות גדולה .גם
ביהודה ושומרון חבשו מחדש
רבבות של תלמידי גנים ,בתי-ספר,
ישיבות ואולפנות את ספסליהם.
וכמו בכל שנה ,גם עתה נרשם גידול
משמעותי במספרם של התושבים –
וכמובן גם במספר התלמידים .לרגל
פתיחת השנה – מדור ישעמדה
חגיגי עם המספרים המעניינים של
שנת הלימודים החדשה ומשמעותם
המעשית :יהודה ושומרון  -אזור
צעיר ומבוקש ,המתאים לזוגות
צעירים עם מערכת חינוך טובה,
מגוונת ומתפתחת.
כניסה
יציאה
18:33
 19:33חברון
18:35
 19:35שכם
 19:35באר שבע 18:29

ישראל
שלי

שוקולד ופרח

8

חוגגים  30לפדואל!

שמואל א‘ א‘

ֶ
א ת־ ַנ ְפ ִׁשי ִל ְפ ֵני

תפילת נשים מרוממת ומרגשת

ערב סליחות וניגונים

המשכן
בשיֹלה הקדּומה במקום ִ
ִ

יום רביעי כ“ב באלול תשע“ד ()17.9.14

ה'
Center for the researCh and development of early Jewish settlement in eretz israel

www.telshilo.org.il • 02-9944019
יש”ע שלנו 1

המערכת

המתנחלים  -הדור הבא

ישעמדה

60

5

גני ילדים באפרת

15
 516ילדים בגיל גן באלפי מנשה
 5גני ילדים חדשים שנפתחו

השנה בשומרון

8
 213ילדים בכיתה א' באריאל
 18גני ילדים בבית אל

גני ילדים חדשים שנפתחו
השנה באלקנה

השנה בגוש עציון

ילדים בחינוך היסודי בהר חברון

 7,600ישראלים הצטרפו בחצי השנה הראשונה
של שנת  2014אל מפעל ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,וכעת עומד מספר התושבים באזור על
 382אלף איש .כך עולה מנתונים עדכניים של
משרד הפנים ,שפורסמו השבוע .מדובר בגידול של
מעל שני אחוזים בתוך שישה חודשים בלבד  -נתון
גבוה מממוצע הגידול במדינת ישראל לשנה שלמה.
הרשויות המובילות בטבלת הצמיחה :שומרון ,גוש
עציון ,מודיעין עילית ,בית אריה ואורנית.
לאור פתיחת שנת הלימודים תשע"ה ,ראוי להתעכב
על העובדה שכמחצית מתושבי יהודה ושומרון הם
ילדים ובני נוער עד גיל  ,19המתחנכים בכ1,400-
מוסדות חינוך ממלכתיים ,ממלכתיים דתיים
ופרטיים – גנים ,בתי ספר ,תלמודי תורה ,תיכונים,
ישיבות ואולפנות הפזורים על פני עשרות יישובים,
מועצות וערים .בבנימין ,המועצה הגדולה ביו”ש,
נפתחו השנה  20גני ילדים חדשים ו 15-כיתות
א’ חדשות .בשומרון חנכו  11גנים ושלוש כיתות א’
ובגוש עציון צמחו בחמישה גני ילדים וארבע כיתות.

בשורות טובות היו גם בהר חברון ,מעלה אדומים,
אלקנה ,קדומים ,מעלה אפרים ,בית אל וקרני
שומרון מדווחים על מאות תלמידים חדשים שהביאו
לגידול במספר הכיתות והגנים בשנה זו.
הנתונים הללו הם פרי משמח לעמל רב .רבים
ממוסדות החינוך ביהודה ושומרון זוכים בפרסי
החינוך הארצי והמחוזי ,תודות לתוכניות חינוכיות
העוסקות בהשתלבות בקהילה ,קליטת עלייה
ומצוינות ערכית וכן הובלת תכניות לימוד חדשניות.
אפשר בהחלט להעריך כי נתונים אלה משפיעים
על הגידול במספר התושבים הצעירים שבוחרים
להקים את ביתם ביו"ש.
ולאחר הסיכומים ,באה שעת המסקנות.
אזור מבוקש ואטרקטיבי ,עם אחוזי צמיחה
מרשימים ,חייב לקבל התייחסות הולמת מצד
המדינה .מחובתה של ישראל לדאוג לבינוי תואם
של בתים ,מוסדות חינוך ומפעלים ציבוריים ,כמו
בכל אזור אחר במדינה ,ובהתאם להיקף הצמיחה.
אסור עוד לאפשר לאיומי הקהילה הבינלאומית ,או

שרה ארגמן

פתוח

170
 3כיתות א' חדשות שנפתחו
תלמידי כיתה א' בקרני
שומרון

כיתות א' חדשות שנפתחו
השנה בבנימין

1451

כיתות א' בקדומים

(.)58
בעלים של "לגעת במים"  -בריכה לימודית
טיפולית במבוא חורון.

שלוחיה בשמאל הקיצוני ,למנוע מאזרחים נאמנים
ומסורים של המדינה מלקבל את המגיע להם כחוק.
לבסוף ,יהודה ושומרון הוא פתרון ולא בעיה .חשוב
להמשיך ולעודד את הקהל הישראלי הצעיר
להתגורר בנגב ובגליל ,אך לא לכולם ההסדר הזה
מתאים .רבים מהצעירים מבקשים לפתח השכלה
וקריירה במרכז הארץ ,שם נמצאים רוב מוסדות
ההשכלה הגבוהה והעסקים המובילים במשק .כדי
לעודד את הצעירים הללו ,דור העתיד של ישראל,
להשקיע בשנות הלימודים והפיתוח המקצועי
שלהם ,חייבים לאפשר להם מגורים בזול .רבים
מהם אינם מסוגלים לשכור דירה בתל אביב או
סביבתה ,ויעדיפו לנסוע  20-30דקות מזרחה בתום
יום הלימודים ,כדי לחסוך אלפי שקלים ולהתגורר
בדירה ראויה.
שיעורי הבית הראשונים של הממשלה לשנת
הלימודים הנוכחית הם במקצוע החשבון .אחת ועוד
אחת שווה שתיים – אזור אטרקטיבי ועוד מצוקת
נדל"ן שווה פתרון מעולה.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"אני מורה לחינוך גופני ושחיה .לפני  18שנה בני
הקטן מיכאל חלה בסרטן ולאחר שנה וחצי נפטר.
היינו בקשיים עצומים מזה .חזרתי לעבוד עד
שהחלטתי שאני רוצה לצאת לשבתון ועשיתי הסבה
להידרותרפיה .זה היה בהתחלה בשביל הכיף והנה
זה פלא ,הנושא שבה את ליבי ,השתלמתי בו ,ויום
אחד הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים בתחום?
"ראשית ,אין הרבה עסקים פרטיים ברמה
מקצועית כמו כאן ,בתחום הזה .המקום נראה כמו
ספא ,יש כאן קפה חופשי וזה כמו בילוי אחה''צ
להורים שבאים עם ילדיהם .יש לנו שלל טיפולים
הידרותרפיים לנכים פיזית ,נפשית ,הפרעות קשב,
אוטיזם – ממש לכל בעיה שיש בספקטרום .אנחנו
גם משתדלים ללמוד את הדברים שחדשים לנו
ומתקדמים עם הזמן מבחינת לימוד וציוד".
האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"אם זה קרוב אליהם ולא יהווה טרחה ,אז בוודאי.
 2יש”ע שלנו

אני תושבת מבוא חורון למעלה מ 40-שנה והיה
לי חשוב להקים את העסק שלי פה כי אני כאן 18
שעות ביום .המזל שלי הוא שמבוא חורון זה אמנם
בבנימין אבל חצי שעה מירושלים ות''א .אני גם
שמחה לענות לשאלות מאנשים שמתלבטים האם
להקים בריכות דומות במקומות שונים בבנימין ,כי
אני רוצה לעזור".
מי קהל היעד שאת חושבת שהכי מתאים לכם?
"הייתי שמחה לקבל כאן אמהות שכולות ,כמוני,
שיבואו לטיפול שמסוגל להכיל אותן ולאפשר להן
לבכות ולהיפתח .אני מבטיחה להן שאח''כ הן יצאו
עם תחושה טובה .יש לנו הרבה הצלחה בקרב
הקהל הזה ,וגם אבות מוזמנים להגיע .בדרך כלל
לוקח להם יותר זמן להיפתח ,אבל בסוף זה בא".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"טיפול ג'הארה .פעם כתבו עליי בעיתון וציינו
בכותרת שזה "טיפול (ש)מיימי" .מדובר בטיפול
הרפייה בן שעה במהלכו המטופל חווה חוויות
עמוקות מאוד .פעם באה אישה הריונית לטיפול,
ולאחר  20דקות היא ביקשה לקום ולעמוד בבריכה.

"פעם כתבו עליי בעיתון וציינו
בכותרת שזה 'טיפול (ש)מיימי'"
היא התחילה לבכות ואמרה שהיא הרגישה כאילו
אמה מחבקת אותה .היא נפטרה לפני שנים ואף
פעם לא חיבקה אותה ועכשיו זה הרגיש לה כמו
חיבוק מאמא .גם לי חזרה השמחה לעיניים לאחר
טיפול כזה ,אחרי שבני נפטר".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"בראש ובראשונה ,נתנו לי הרגשה טובה .אנשי
המט"י התלהבו מהאנרגיות שלי והאמינו בי .הם
עזרו לי להכין תכנית כלכלית ,שלחו אותי לקורסים
ולייעוץ כלכלי לקראת ההקמה של העסק .כך
הצלחנו להקים את המקום לפני תשע שנים וחצי
וב''ה החזרנו כמעט את כל ההלוואות".

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 :הסופר ש"י עגנון מתבשר
על ההחלטה להעניק לו פרס נובל לספרות.1966 ,
הזוכה :שלמה כהן מירושלים .הפרס נשלח בדואר.
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בס"ד

תפילת

תפילת נשים מרוממת ומרגשת

ערב סליחות וניגונים

חַ ּנָה

בשיֹלה הקדּומה במקום המִ שכן
ִ

יום רביעי כ“ב באלול תשע“ד ()17.9.14

ּ ְֹפך

שמואל א‘ א‘

במשכן ִשיֹלה הניחה חנה את היסוד להלכות תפילה.
ִ
ערב ראש השנה החדשה נעלה כולנו,
במשכן ִשיֹלה,
נשים ונערות ,להתפלל עם חנה ִ
במעמד מרגש של תפילה והתעוררות.

16:00 - 17:00

בשיֹלה הקדומה
סיורים מודרכים ִ
ומיצג מולטימדיה ב'מגדל הרואה'

מיצג מולטימדיה מדהים בטכנולוגיה חדשנית ראשונה
מסוגה ,המקים לתחיה את סיפורה הת“נכי המרתק של ִשיֹלה

17:30 - 19:30

המשכן
תפילת נשים מרגשת במקום ִ
ומעמד הפרשת חלה מיוחד

עם אורה ועזרי טובי

מלאכות המשכן  -מוזיאון פעיל

20:00 - 21:00

הרבנית ימימה מזרחי

ומעמד תפילת חנה משותפת
21:00 - 22:30

להקת הלל ומירב ברנר

במופע מיוחד ומרגש
בהשתתפות עשרות זמרות ונגניות

משרד הדתות

Center for the researCh and development of early Jewish settlement in eretz israel

הכניסה בתשלום  -יחיד | ₪20 :לקבוצות  -מחיר מיוחד!

• תוכנית מיוחדת לאולפנות ומדרשות 052-5665052
• חניון לרכבים פרטיים ותחבורה ישירה למקום וממנו
• יריד מכירות במקום • יש להצטייד בלבוש חם

הסעות בתשלום מתל–אביב ומירושלים

(בהרשמה מראש באתר האינטרנט או בטלפון)
לפרטים ולרכישת כרטיסים:

www.telshilo.org.il

הזמרת והיוצרת קרני אלדד
ורביעיית כלי מיתר

Land of Biblical Heroes

תיירות חבל בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין

שילה  ‰ברכץ בית אל 02-9973875
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02-9944019

חפשו אותנו ִשיֹלה הקדומה

קצין מטה
ארכיאולוגיה
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הילה לוקסנבורג מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

לא
הבטחתי
יונה,
גם לא
עלה
של זית
עכשיו זה מוכח .אני כנראה באמת גרה במקום הכי
פסטורלי ושקט בארץ .היו פה בסך הכל איזה שלוש
אזעקות לאורך כל התקופה ,לא ראינו יירוטים
מעל השמיים ולא שמענו פיצוצים בזמן ששתינו
את קפה הבוקר שלנו .אפשר לומר שהשגרה פה
התנהלה בצורה שאפילו הטרידה אותי לא מעט,
כאילו המלחמה ממש פסחה עלינו באיזשהו מקום
והדרך היחידה שלי לחוות אותה היא בצורת מבזק
מהאפליקציה של .ynet
אך השבוע התבדיתי .השבוע הבנתי שנזקי
המלחמה כבר ממש כאן ,גם אצלנו.
אנחנו המבוגרים אולי מתורגלים למצבים הקשים
הללו ,אנחנו כבר יודעים מה זה לחיות במדינת
ישראל .אבל בשביל הבת שלי  -זו היתה הפעם
הראשונה .היא גילתה פתאום שיש לא מעט
אנשים שרוצים להרוג אותה .ולא רק שהם רוצים
להרוג אותה ,הם גם באמת עושים משהו כדי
שזה יקרה,והם יורים לעברה טילים כאלה גדולים
ומפחידים .היא גם גילתה שהדרך שלה להתגונן
זה להיכנס למרחב מוגן או לשכב ולשים ידיים על
הראש .היא בפעם בראשונה שמעה מה זו אזעקה.
הצליל המפחיד והמלחיץ הזה שמעדכן אותך שזהו,
זה קורה ממש עכשיו ,עכשיו הם יורים עליך את
הטילים ,אלו שלא אוהבים אותך ושרוצים שתמות,
איך אמא אמרה שקוראים להם? אה ,החמאס.
אנחנו מתורגלים בחיים האבסורדים הללו שמייצרת
עבורנו המציאות הלא פשוטה פה במרחב ארץ
ישראל .אך בשביל הבת שלי זו הפעם הראשונה.
וכיאה לפעם ראשונה יש לה המון שאלות .זה
מתחיל עם שאלות פשוטות כמו מה זה טיל בכלל
ואיפה המרחב המוגן בסופרמרקט,ואם יפגע בי טיל
ואני אצטרך להגיע לבית חולים יצטרכו לעשות לי
בדיקת דם? וממשיך לשאלות קיומיות ,כמו אם
יורים עלי טיל ואני שוכבת עם ידיים על הראש והטיל
נופל עלי ,מה יעזרו הידיים שעל הראש שלי בכלל?
אני ימות בכל מקרה .ולמה הם בכלל רוצים להרוג
אותי? אני באמת לא עשיתי להם שום דבר רע .אז
החלטתי להציג את התמונה הרחבה והסברתי לה
שאנחנו מאד מחוברים לארץ ישראל ולכן תמיד
 4יש”ע שלנו

חלמנו לחזור לפה ולהקים פה מדינה .ובאמת ,עשינו
זאת והגשמנו את החלום .אבל בארץ יש עוד קבוצה
של אנשים וגם היא רוצה להקים פה מדינה ,כי היא
טוענת שגם היא מחוברת מאד לארץ ישראל .ולכן
הם יעשו הכל כדי להוציא אותנו מכאן ולשבור אותנו,
כי הם רוצים להגשים את החלום שלהם.
"את יודעת מה ,אמא ,אם הם רוצים את הארץ
ואנחנו רוצים את הארץ אז למה שלא נחלק אותה
לשתיים? חלק יהיה שלהם וחלק יהיה שלנו" .בלי
לשים לב הבנתי שאני בעצם מתחילה לנהל עם
הבת שלי את השיחה הפוליטית הראשונה שלנו.
מהר מאד היא כבר עשתה את החלוקה בראש-
הצפון להם והדרום לנו .למה? כי היא לא מוכנה
לוותר על אילת.
הסברתי לה שזה רעיון מאד יפה ושבאמת הרבה
אנשים חושבים שזהו הפיתרון למצב המאד-מורכב
הזה ,רק שמדברים על חלוקה למזרח ומערב .היא
כמובן דרשה לדעת מה יש במזרח כדי לוודא שהיא
לא מפסידה שם משהו חשוב ,והופתעה לגלות
שגם הבית שלה נמצא שם.
"ומה עם ירושלים?" ,היא שאלה" ,הם רוצים גם
לקחת לנו את עיר הבירה?" ,ושוב מיהרתי להסביר
לה שזוהי עוד מורכבות בדרך לפיתרון ,כיוון שגם
הם רוצים את ירושלים כעיר בירה ולכן גם את
ירושלים יצטרכו לחלק בינינו .ולזה כבר הרבה מאד
מאתנו לא מוכנים.
"אם זה אומר שאנחנו נותנים חצי מירושלים אז
אני נגד הפיתרון הזה" ,היא אמרה נחרצות ואני
התרגשתי מכמה רגעים של נחת .באמת מזל שזה
בא ממנה .על הדרך גם ניסיתי להרגיע אותה שהכל
בסדר ,ושאנחנו יודעים איך להגן על עצמנו ,ושיש
לנו צבא חזק ששומר עלינו ושלא ניתן לאף אחד
לשבור אותנו ולקחת לנו את המדינה .ומעבר לזה
יש גם הפסקת אש עכשיו ונראה שאנחנו נכנסים
לתקופה שקטה ורגועה יותר.
"אבל אמא" ,היא אמרה לי פתאום בשקט" ,אם הם
רוצים להרוג אותנו כי הם רוצים את הארץ ,אבל הם
לא קיבלו אותה ,זה אומר שההפסקת אש הזאת

היא בכלל לא שווה כי הם בטח ימשיכו לירות עלינו
עד שהם יקבלו את הארץ .אז בטח יירו עלינו טילים
כל החיים שלי עד שאני אהיה בת  100בכלל".
באותו רגע ,בזמן שאנחנו נוסעות לנו ברכב,
והשתיקה פתאום שררה באוויר ,אני מציצה עליה
מהמראה ורואה את הפנים המתוקות האלה
עם העיניים התמימות והמודאגות שמביטות להן
החוצה דרך החלון ,ורק יכולה לשמוע מבעד לשקט
הזה עוד ועוד שאלות שצפות לה בראש עכשיו,
מחשבות שהן רק שלה.
תחושת עצב גדולה התחילה לחלחל בי .כמה עצוב
הרגע הזה שבו הילד מאבד את ילדותו .כמה עצוב
להבין את כל הדברים הגדולים והבלתי נתפסים
האלה .אך בעיקר מה שהיה לי עצוב זה שלא יכולתי
לתת לה שום תקווה במהלך השיחה הזאת .שלא
יכולתי לומר לה :אהובה שלי ,זה לא ימשיך ככה
עד שתהיי בת  ,100כי יהיה שלום בקרוב ונחיה
פה בשקט ובשלווה .לא יכולתי לומר לה שהטילים
נגמרו ושלא נשמע מהם עוד לעולם .גם לא יכולתי
לומר לה שאותם אנשים רעים ,כפי שהיא מכנה
אותם ,הם כבר טובים בעצם והם לא רוצים להרוג
אותה יותר .לא יכולתי להבטיח לה יונה ולא עלה
של זית .לא יכולתי לומר לה ,אבל היא הבינה לבד.
ואולי זה היה החלק הכי עצוב .ראיתי את זה במבט
שלה -המבט המפוכח הזה .העצוב אך המלא קור
רוח .המבט הזה שהתחיל להבין מה זה לחיות
פה במדינת ישראל .באותו רגע הבנתי כמה קשה
לגדל פה ילד .כמה קשה להכניס אותו לתוך מעגל
האבסורד הזה ,לחנוך אותו במו ידיך ולהכין אותו
למציאות חיינו .כמה הייתי רוצה להאמין ששלום
הוא אכן אפשרי פה .כמה הייתי רוצה להבטיח אותו
לבת שלי .אבל הדבר היחידי שהצלחתי לומר לה
זה שתמיד נמשיך לרצות אותו ,את השלום הזה
שכולם מדברים עליו .תמיד.
כל המציאות המורכבת הזו שאנו חיים בה גורמת
לי תמיד להיות חזקה ואיתנה ,להבין שאני חלק
ממשהו גדול ומשמעותי ,לקום על הרגלים ולצעוד
קדימה בגאון .אני מודה שהפעם נשברתי .הפעם
תרשו לי בעיקר להיות עצובה.

מעין אברהם
מעיין
עין ג'דידה ,עין אברהם
מעיין בלב העיר חברון .המעיין הוא נביעה ענקית תת קרקעית לתוך בריכה
תת קרקעית שגודלה  5X3מ"ר ,בעומק עצום של כשבעה מטרים! הבריכה
אינה מתאימה לשהייה ארוכה.
דרכי הגעה:
משכונת אברהם אבינו שבחברון ,מתקדמים בעלייה לכיוון בית הדסה ,עד
שמזהים מימין בסיס צבאי .כאן משאירים את הרכב ,פונים שמאלה וחוצים את
הרחוב .עולים בין בתי קברות ערביים ,מתקדמים ישר כל הזמן כ  3דקות בעלייה,
עד שמבחינים בשער לבן .עוברים דרכו ויורדים במדרגות למעיין.
אין צורך בנשק ,אבל יש להודיע לחייל בעמדה שבבסיס שאתם הולכים למעיין.

בדרך להנהגה
תומכים בחוקה

בימים אלה ,בהם באה לידי ביטוי חשיבותה ,תמיכתה הציבורית חסרת התקדים
והשפעתה של הבית היהודי על מדינת ישראל ,זה הזמן לעלות קומה נוספת עם חוקה שתוביל להנהגה.
מול קריסת השמאל ועליית הבית היהודי כאלטרנטיבה יהודית-ציונית ,זה הזמן לאחדות.

אנו קוראים לחברי המרכז ולחברי המפלגה לא לפילוגים ,כן להנהגה.
"להצעה מובטח רוב .הבית היהודי מקבע את שיטת
הפריימריז .המפלגה מצטרפת למועדון קטן אבל איכותי
של מפלגות דמוקרטיות בכנסת הנוכחית"

"החוקה המוצעת מצוינת .יש במטרות
ובעקרונות את יסודות האמונה והתורה"
(הרב זאב קרוב)11/7/2014 ,

(סופיה רון מוריה)27/6/2014 ,

"החוקה היא אחד המסמכים הפוליטיים החכמים
שנכתבו לאחרונה"
(עמית סגל)27/6/2014 ,

"מטרתה העיקרית של החוקה החדשה היא לאפשר
למפלגה להתרחב ,ולהביא את ההשפעה הגדולה של
הציונות הדתית לכל המדינה"

הבית
היהודי
17

17

18

19

1%ס7קר מינה צמח:

ממתפקדי
הבית היהודי
תומכים ב

חוקה החדשה

גיאוקרטוגרפיה ערוץ
הארץ-
הכנסת
מעריב -
דיאלוג
סופהשבוע ()1/9/14
27/8/14
()29/8/14

(הרב דני טרופר)27/6/2014 ,

מאגר
מוחות-
ערוץ 1
29/8/14

אזולאי ישראל ,יו"ר סניף וחבר מועצה קרית ארבע
אטיאס מיקי ,חבר הנהלת סניף מעלות
אייזנטל פלטיאל ,יו"ר סניף הבית היהודי פתח תקוה
אליהו רוני ,חבר מועצת העיר טירת הכרמל
בונפילד שימי ,חבר מועצה יהוד -נווה מונסון
בלומנטל שי ,חבר מועצת העיר חיפה
בן אליהו משה ,נציג חבל התענכים
בן מרגי חיים ,חבר מועצת העיר בית שמש
בן משה אביהוא ,יו"ר הבית היהודי
וחבר מועצת העיר רמת גן
ברח"ד בומה ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר קרית מוצקין
ברקוביץ יעקב ,יו"ר סניף ראשון לציון
גפן שמואל ,חבר מועצת העיר תל אביב
גרוס עדי ,חבר מועצת העיר גבעת שמואל
גריידי שמואל ,חבר מועצת העיר רמת השרון
גרינבלום אבי ,יו"ר סניף
וחבר מועצת עיר קרית אתא
גרינגליק צביקה ,חבר מועצת העיר רעננה
גרינוולד גאל ,יו"ר סניף בית שמש
דהאן יצחק ,יו"ר סניף שוהם
דרור אילנה ,יו"ר הבית היהודי
וחברת מועצת העיר גבעת זאב
הלוי אבנר ,סיו"ר סניף פרדס חנה-כרכור
וולדיגר מיכל ,חברת מועצת העיר גבעת שמואל
ויזנר אודי ,חבר מועצת העיר פתח תקווה
ויצמן קובי ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר נהריה
וקנין יוסי ,חבר מועצה מיתר וסרמן יחיאל,
יו"ר סניף גבעתיים

זרוק יוסף ,יו"ר סניף בת ים
חביב פרץ ,יו"ר הסניף וחבר מועצה עפולה
חג'ג' שיקו ,יו"ר סניף אור עקיבא
חדד יהודה ,יו"ר הנהלת סניף ראש העין
חובב אלישע ,חבר מועצה בני עייש
חזן אילן ,יו"ר הסניף קרית גת
חזן שמעון ,יור סניף
ומ"מ ראש עיר קריית מלאכי
חיון דוד ,חבר מועצה אור יהודה
טוויל אופיר ,חבר מועצת העיר הוד השרון
טל נעמה ,חברת מועצה אפרת
טרבלסי רפי ,חבר מועצת העיר טבריה
ידעי ציון ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר גדרה
יונייאן אלון ,יו"ר הסניף וחבר מועצה נחל שורק
ימיני שלמה ,יו"ר מזכירות סניף קרית אונו
יצחקי דתיה ,יו"ר סניף גליל מרחבי
ישורון יערה ,חברת מועצה מזכרת בתיה
כהן יצחק ,חבר מועצה קרית מוצקין
כהן משה ,יו"ר סניף וחבר מועצה נוף איילון
כהן יצחק ,יו"ר סניף וחבר מועצה נס ציונה
לוי דניאל ,חבר הנהלת סניף פרדסיה
לוי אלברט ,חבר מועצת עיר דימונה
לוי שלום ,יו"ר סניף קרית עקרון
לוי מתנה ,יו"ר סניף וחברת מועצה אליכין
ליבי אוהד ,יו"ר סניף רחובות
לנגפלד עמיחי ,יו"ר סניף וחבר מועצה לוד
מאזוז גדי ,יו"ר סניף וחבר מועצה באר שבע
מגנאגי יוסף ,חבר מועצת העיר אזור

(כיפ
ה)28/8/2014 ,

על החתום:

טאוב עמיעד ,יו"ר מועצת ראשי הסניפים
ויו"ר סניף מודיעין
בשן שייקה ,סיו"ר מועצת ראשי הסניפים
ויו"ר סניף גבעת שמואל
גלרמן חיים ,סיו"ר מועצת ראשי הסניפים
ויו"ר סניף רמת גן
זוהר ללו ,ראש העיר ,קרית מלאכי
סולימן אבי ,מזכ"ל הפועל המזרחי
ליבר ענבל ,יו"ר המטה החילוני
בן ציון דוידי ,יו"ר פורום השומרון
גולדשטיין משה ,משנה לראש העיר גבעתיים
נתן שי ,משנה לראש העיר אלעד
גולדמן חיים ,סגן ראש העיר ויו"ר סניף רעננה
גץ נוריאל ,סגן ראש עיר מעלה אדומים
דעי איציק ,סגן ראש העיר פתח תקווה
הרוש יוסי ,סגן ראש העיר לוד
וייס צבי ,סגן ראש העיר ויו"ר סניף הרצליה
חרל"פ מיכאל ,סגן ראש העיר מודיעין
ינאי רותם ,סגן ראש העיר ויו"ר סניף כרמיאל
צנעני איתן ,סגן ראש העיר כפר סבא
גלאם איציק ,סגן ראש המועצה קדימה -צורן
וולפה דב ,סגן ראש המועצה גליל תחתון
אביני עדי ,חבר מועצת העיר ראש העין
אברהמי חיים ,חבר הנהלת סניף פרדסיה
אהרוני איתי ,יו"ר הבית היהודי
וחבר מועצת העיר אריאל
אוחנה יוסי ,יו"ר סניף חדרה
און נריה ,יו"ר סניף אשדוד

מדמון משה ,יו"ר סניף תל אביב
מוזס אבי ,חבר מועצת העיר רחובות
מיארה מוריס ,חבר מועצת העיר בית שאן
מייזליס אריה ,חבר מועצה קרית אתא
מימון יעקב ,יו"ר סניף מגדל העמק
מלכה שמעון ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר דימונה
מלכא גדי ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר צפת
מנצור נחמיה ,חבר מועצת עיר פרדס חנה  -כרכור
סולר יעקב ,יו"ר סניף בני ברק
עוגן אביחי ,חבר מועצה גן יבנה
עמיחי סיבוני ,יו"ר הבית היהודי אשקלון
פיניאן אשר ,חבר מועצת העיר קרית שמונה
פרג'ון אריה ,יו"ר סניף וחבר מועצת העיר טירת הכרמל
פרץ אליהו ,יו"ר סניף נשר
פת משה ,יו"ר הנהלת סניף תל אביב
קולמן אמיר ,חבר מועצת העיר כפר סבא
קלימי אלעד ,חבר מועצת העיר שדרות
קמינסקי שרה ,חברת מועצת העיר מעלה אדומים
קפלן אבי ,יו"ר סניף חיפה
קרמר הרב איתי ,חבר מועצת העיר בת ים
רדא צוריאל ,חבר רשימת הבית היהודי ראש העין
רצון אורי ,יו"ר סניף ראש העין
שבת דוד ,יו"ר מועצת סניף קרית שמונה
שפלר דובי ,חבר מועצה אפרת שיאחי אהרן,
יו"ר סניף בנימינה
שרוני צפריר ,יו"ר סניף מודיעין עילית
תמם שלומי ,יו"ר הבית היהודי חולון
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

ישראל

שלי

אהבתי

139,671

ציר הזמן

ישראל שלי

אהבתי · הגב · שתף

אהבת חינם זה מצרך שתמיד נדרש...
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ם אוהבים את זה.
 2,059אנשי 
Elyashiv Raichner

שוקולד ופרח .זה מה שהביאו לקראת שבת תושבי גוש קטיף לשעבר,
לתושבי קיבוץ נירים שאיבדו בשבוע שעבר שניים מחבריהם.
לא 'אמרנו לכם' ,ולא פנקס חשבונות פתוח על תמיכה בהתנתקות ,אלא
שוקולד ופרח ,וחיבוק מאנשי התיישבות לאנשי התיישבות.
מחווה קטנה של אנשים גדולים.
(הצילום של מוטי בלושטיין מקיבוץ נירים)

אודות

תמונות

אוהבים את זה

עוד

Dror Kachlon

אהבתי ·  31לאוגוסט

יצרים ומלחמה

עוקב

הודעה

Lior Bracha

אני בטוח שהם גם לא שכחו ולא סלחו ,פשוט
הם יודעים מתי העם צריך אותם וזה יותר
חשוב להם מאשר זה שהם צדקו.
עידית צליוק

האנשים האלה הם תמצית של תקווה
לגידול הדור הבא של עם עם ערכים,יפי נפש
אמיתי,חיבור של עם ישראל,וסחיפת כל הע־
שבים השוטים,הלוקים בתרבות הדיבור ויחסי
איש לרעהו  -אתם):

המשך דבר תורה מעמוד השער

מוגן מפני יצר הרע .עם זאת ,הקושי הרוחני אינו פוטר ממצוות המלחמה וחובתה .שהרי כל ההיתרים הללו נאמרו במלחמת מצוה ,אליה יוצאים
גם חתן מחדרו וכלה מחופתה.
שיבוש סדרי החיים הרגילים והיומיומיים ,והכניסה לעולם הסוער של מחנה הצבא ומערכות המלחמה ,מרופפים את ההגנות והעידונים הטבעיים
ומעוררים כוחות יצריים עזים .אותם כוחות ברוכים הנחוצים לגבורת המלחמה ,הם גם מקור הסכנה לנפילה מוסרית.
לכל זמן ועת לכל חפץ :עת מלחמה ועת שלום .בעת מלחמה – גבורה ותעוזה וסיכוני נפילה בצידם .בעת שלום ,כששבים משדה הקרב ,יש לארגן
מחדש את כוחות הנפש והמידות ,ולחזור לנהל את מלחמת היצר היומיומית במתינות וישוב הדעת.
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מה יקרה
מתכוננים לשמיטה  Iי''ג באלול 8.9

בשילה ייערך ביום שני הקרוב ערב עיון לקראת שנת השמיטה בהשתתפות הרב יעקב אריאל ,רב היישוב הרב אלחנן ,הרב אלישע וישליצקי והרב יוסף
צבי רימון .כמו כן ,ייערך סיום מסכת מועד קטן .האירוע יתחיל בשעה  .17:30עזרת נשים פתוחה ,יוצבו דוכנים למכירת ספרים וכיבוד קל יוגש במקום.
לפרטיםtzfira25@gmail.com :
אי זוגי  Iט’’ז באלול 11.9

תפילת חנה  Iכ’’ב באלול 17.9

אולם מיתרים בהר חברון מארח את הצגת ‘’אי זוגי’’
של תאטרון אספקלריא .ההצגה ,דרמה קומית,
עוסקת בשיחת גברים על זוגיות בת זמננו בין
שלושה גברים שתי פגישות ומטפל אחד ...מחיר
כרטיס.₪ 20 -
הרשמה אצל רכזי הקהילה ובמתנ"ס.02-9969164 :

מעמד תפילת חנה השנתי יתקיים בשילה הקדומה ,לקראת ראש השנה .בתכנית :תפילת נשים
מרוממת וערב סליחות וניגונים .האירוע יתחיל בארבע אחה”צ בסיורים מודרכים בשילה הקדומה
ומיצג מולטימדיה ב"מגדל הרואה" .אח"כ תפילת נשים במקום המשכן ומעמד הפרשת חלה עם
אורה ועזרי טובי .בשעה תשע הרבנית ימימה מזרחי ומעמד תפילת חנה משותפת ,יחד עם להקת
הלל ומירב ברנר ,הזמרת קרני אלדד ורביעיית כלי מיתר .הכניסה בתשלום 20 :ש"ח למשתתפת,
מחיר מיוחד לקבוצות .דוכני מכירה במקום ,יש להצטייד בביגוד חם .לפרטים 029944019

דווקא עכשיו!
נופשים בדרום

מזמינים עכשיו נופש
במחירים מיוחדים!

בואו יחד נחזק דווקא עכשיו את עסקי התיירות בדרום.

נכנסים עכשיו לאתר:
www.daromlove.co.il
ותומכים בדרום מכל הלב.

Daromlove.co.il

רבבה

היישוב :תורני לאומי
הקהילה 270 :משפחות
הבית :קוטג’ טורי |  4חדרים
 96מ”ר בנוי

המחיר ₪818,000:

אבני חפץ

שלווה
בלב השומרון

בתי
אמנה

בואו לגור בשומרון וליהנות מאיכות חיים,
שלווה ובנייה איכותית

היישוב :תורני לאומי
הקהילה 350 :משפחות

הבית :דו משפחתי |  4חדרים
 103מ”ר על שטח של כ 300-מ”ר

המחיר₪885,000 :

פדואל

היישוב :תורני לאומי
הקהילה 250 :משפחות
הבית 5 :חדרים 106 ,מ“ר עם
גינה ומרפסת

המחיר ₪985,000:

הבית 4 :חדרים 112 ,מ”ר | מעטפת  85מ”ר
גינה ומרפסת שמש גדולה

המחיר ₪1,200,000:

1-800-260-240

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

איזק נדל”ן ,שיווק ,נכסים .רח’ חובבי ציון  ,36פ”ת

טל’isaacnadlan@gmail.com 050-5326929 ,03-9303494 :
צמוד למדד תשומות הבניה 07/14
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מה קורה?
1

2

4

3

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
הצרפתים באים על רקע גל העליה מצרפת
נערכו השבוע סיורים של הנהגת יהדות
צרפת בהר חברון  . 1ז'אק קופפר ,פעיל
בהסתדרות הציונית העולמית ,נציגי קק"ל
ונציגי ההסתדרות הציונית ,ביקרו בהר
במטרה לבדוק אפשרות להפניית חלק
מהעליה הגדולה של יהודי צרפת להתיישבות
בהר חברון .ראש המועצה יוחאי דמרי אמר
כי "נשמח לקחת חלק בקליטת עולי צרפת
ולשלב אותם במארג המיוחד שלנו".
צמאון למעון פסטיבל חוץ התקיים השבוע
בחוות מעון שבהר חברון .הפסטיבל הזמין
את הציבור להכיר את החווה ואת דרך החיים
המחוברת לאדמת ארץ ישראל .האירוע כלל
פעילויות בטבע לילדים ,השרדות בטבע,
פעילות בבוץ ועוד .לאחר מכן נערכו הופעות
של הזמרים כוכבא תור  2ביני לנדאו ופורת
נב שהרקידו את הקהל בנופי הכרמים והיער.
יד לשלושה גלעד לזכרם של שלושת הנערים
החטופים  -גיל-עד שער ,נפתלי פרנקל ואיל
יפרח הי"ד ,הוקם בגוש עציון ,ליד תחנת
האוטובוס בטרמפיאדה שבה נחטפו . 3
הרעיון לבנייתו הועלה ע''י בני נוער מהיישוב
בת עין .ראש המועצה האזורית גוש עציון,
דוידי פרל ,גייס את המועצה לסייע בכל
שיידרש ,מתוך מטרה לרתום את הנוער
להקמת פינה סביבתית-ערכית שתעניק
מקור לזיכרון ולגאוות יחידה כאחד.

מהפרעות אל החגיגות שני ספרי תורה
שניזוקו במהלך פרעות תרפ"ט בחברון
ומאז נותרו נטושים ,תוקנו לאחרונה והוכנסו
השבוע אל "בית הרב קוק" בירושלים .בטקס
הכנסת הספרים השתתפו נשיא המדינה,
ראובן (רובי) ריבלין  4הרב חיים דרוקמן,
סגן שר הדתות הרב אלי בן דהן ,ראש עיריית
ירושלים ניר ברקת ,ח"כ יוני שטבון ,דובר
היישוב היהודי בחברון נעם ארנון ועוד .בשירה
ובנגינה השתתפו חיים אדלר ,מוסא ברלין,
ודוד ויינקרנץ.
פדואל חוגגים  03הישוב פדואל חגג 30
שנה להיווסדו ביום חמישי שעבר .במסגרת
החגיגות נחנך מצפור חדש הצופה אל פני
אזור גוש דן .בטקס נכחו השר לענייני אזרחים
ותיקים אורי אורבך ,ראש המועצה האזורית
שומרון גרשון מסיקה ,אורחים ותושבי היישוב
 . 5המצפור הוקם על ידי מזכירות פדואל
ובסיוע מועצה אזורית שומרון ומשפחת
וינברג מפדואל.
קהל רב אלפים השתתפו בלימוד השנתי
ובעלייה לקברו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל,
במלאות  79שנים לפטירתו .הרצאות
ושיעורים התקיימו בערב האזכרה ,מאת הרב
דוד לאו ,הרב חיים דרוקמן ,הרב יעקב שפירא,
הרב אלישע וישליצקי ועוד .כמו כן התקיימה
התוועדות המונית עם הרב יהושע שפירא
והזמר יצחק מאיר ,וסיור עם אלידע בר-שאול

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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בעקבות גדולי ירושלים הקבורים בהר-
הזיתים .בשעות הבוקר עלו אלפים לקברו
של הרב בהר הזיתים ,מול מקום המקדש.
בין הנוכחים :הרב זלמן-ברוך מלמד ,הרב
צבי טאו ,הרב עמיאל שטרנברג והרב מרדכי
שטרנברג וכן השר אורי אריאל ,סגן השר אלי
בן-דהן ,אלחנן גלט ויוזם הלימוד השנתי ,הרב
הלל הורוביץ.

מחפש/ת
עבודה
מעניינת ואידאלית??

דרושים
אנשי שיווק

שכר גבוה  +בונוסים

סביבת עבודה
צעירה ודינמית

עבודה בירושלים לפרטים052-8903996 :

בשעות הערב drushim.ita@gmail.com
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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 :מרים צחי,מוא"ז גוש עציון ,יעקב פלדמן הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

