
1  יש”ע שלנו 

ברנו תקופה מורכבת. משובו אחים ע
את  בעינינו  ראינו  איתן.  לצוק 
המעוות  והמוסר  הרבה  אכזריותם 
של אויבינו מרצח אכזרי של עולות תמימות 
ועד  היהודית  בזהותם  הוא  חטאם  שכל 
כמגן  בה  ושימוש  אוכלוסיה  מתוך  לחימה 
אנושי. אכזריות זו נטועה בשורשם של בני 
 : תענית  בירושלמי  מסופר  וכך  ישמעאל. 
לגלות במסע  נבוכדנצר את העם  כשהוביל 
כהונה  פרחי  אלף  שמונים  היו  מפרך  מוות 
שהיו מתים בצמא ופנו לישמעאלים ואמרו 
להם אתם בני דודינו הבו לנו מים להחיות 
את נפשנו כי מתים אנחנו בצמא, הביאו להם 
מיני מלוחים כדי להגביר את צמאונם ולאחר 
הנפוחים  הנאדות  את  בפיהם  שמו  מכן 

דחוס  אויר  מתוכם  פרץ  מים  כשבמקום 
שבקע את בטנם והמיתם מוות קשה.

נראית  "ישמעאל"  בשם  קריאתו  סיבת 
לכאורה בעקבות כך ששמע ה' לתפילתו אך 
נקרא  "ולמה  הפוכה:  שהסיבה  הראו  חז"ל 
שמו ישמעאל? שעתיד הקב"ה לשמוע בקול 
ישמעאל  בני  שעתידים  ממה  העם  זעקת 
לעשות. לפיכך נקרא שמו ישמעאל שנאמר 

ישמע אל ויענם" ]פרקי דרבי אליעזר[.
כלומר עניינו של ישמעאל - לגרום לישראל 
לגלות את מהותם הפנימית ולכוונם לנקודת 
ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות  ַהּיֹום,  ֶהֱאִמיְרָך  "ה'  האמת. 
ְסֻגָּלה .. ְוִלְהיְֹתָך ַעם-ָקדֹׁש לה' ֱאֹלֶהיָך, ַּכֲאֶׁשר 
משמש  –ישמעאל  פרשתנו(  )מתוך  ִּדֵּבר" 
ככלי המכריח את האומה בה בחר ה' להיות 

על הפרשה - כי תבוא

הרב יצחק נסיםהיום הזה נהיית לעם
ראש המכינה הקדם צבאית 'אלישע', נווה צוף
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זמני השבת
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זמני השבת

ארגון  פרסם  האחרון  השבוע  בסוף 
הסודית  "הקופה  חדש  מסמך  'מולד' 
נואש  בניסיון  המתנחלי".  הימין  של 
אחרון, ותחת מסווה של "מכון מחקר 
השמאל  פעילי  מנסים  אובייקטיבי" 
על  הזעם  את  להטות  הקיצוני 
ההתנחלויות.  לעבר  הדרום  הפקרות 
ארגון  כי  מגלה  האמת  בנתוני  עיון 
הראשונה,  בפעם  ולא  ביצע,  מולד 
רק  בנתונים  מניפולציות  אינספור 
כשודדי  יו"ש  תושבי  את  להציג  כדי 
הקופה הציבורית. השבוע בישעמדה 
מועצת  סמנכ"ל  של  מיוחד  טור   –
יש"ע, יגאל דילמוני, עם נתוני האמת 
על השקעת המדינה ביהודה ושומרון.
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פעם  מוכיח  'מולד'  ארגון  אובייקטיבי,  מחקר  מכון 
השמאלי  הקצה  בשולי  עמוק  נמצא  הוא  כי  נוספת, 
של המפה הפוליטית הישראלית. עד כדי כך בקצה 
עד שנראה כאילו איבד משווי משקלו. שוב ושוב הם 
ממחזרים נתונים על השקעה עודפת ביהודה ושומרון 
מול יישובי עוטף עזה, בדיוק כמו במסמכים קודמים. 
ומבחינים  יותר  הרחבה  בתמונה  שמביטים  לאחר 
של  מניפולטיבית  הצגה  שעל-ידי  נראה  בנתונים, 
בנתונים  שימוש  ותוך  להתיישבות  החטיבה  מטרות 
בין  לסכסך  הארגון  פעילי  עצמם  על  לקחו  חלקיים 
ההתיישבות ביהודה ושומרון לזו שבדרום. אין מדובר 
במדינת  לשמאל  הימין  בין  ההיסטורי  בוויכוח  כאן 
ישראל, ויכוח שראוי שיתקיים, אלא בניסיון של 'מולד' 
לייצר שנאה וללבות את תחושת הקיפוח גם כשזאת 

לא קיימת במציאות.
החטיבה להתיישבות הוקמה כדי לסייע להתיישבות 
יהודה  סיני,  הגולן,  רמת  קרי  הירוק,  לקו  מעבר 
ושומרון. למרות זאת, בשנים האחרונות שני שלישים 

מתקציבה מופנים גם לנגב ולגליל.
להתיישבות,  בחטיבה  ורק  אך  שלהם  ההתמקדות 
היא מגוחכת. יש עשרות ארגונים שתקציבם מופנה 
לפריפריות ברחבי הארץ. הם בחרו להציג רק אחד 
מתוכם, ואת זה שהוקם מלכתחילה עבור יש"ע, מבלי 
להראות את התמונה המלאה. אחת הדוגמאות היא 
בית אל. במסמך שלהם, "חשפו" אנשי מולד העברת 
"יותר מכל הנגב". מה הם  51 מיליון ש"ח לבית אל, 
לא סיפרו? מדובר בתקציב שיועד לפינוי והעתקה של 
להתיישבות  שהחטיבה  אל,  בבית  האולפנה  שכונת 

בעקבות  ישראל  ממשלת  עבור  לבצע  התבקשה 
נאבקנו  כולנו  כידוע,  שמאל.  ארגוני  שהגישו  בג"צ 
נגד מהלך מיותר זה ותושבי בית אל היו שמחים אם 

הפינוי וההרס לא היו מתבצעים. 
להציג,  שלא  בחרו  מולד  האמת  נתוני  שאת  כיוון 
עשינו עבורם את העבודה. בדיקה מקיפה של נתוני 
הרשויות המוניציפאליות בשנת 2012 מגלה תמונה 
שונה לחלוטין מזו המוצגת על ידי 'מולד'. חלוקת סך 
התושבים  במספר  וחלוקתו  הרשויות  של  ההוצאות 
תושב  על  ההוצאה  הבאים:  הנתונים  את  מעלה 
בשנה,  ש"ח   10,000 היא  שומרון  אזורית  במועצה 
 11,100 אשקלון  בחוף  בשנה,  ש"ח   8,300 בבנימין 
נגב 14,600 ש"ח, בהר חברון 18,100  ש"ח, בשדות 
ש"ח, בהר נגב 22,800 ש"ח, ובתל אביב 12,000 ש"ח.  
בתב"ר )תקציב בלתי רגיל( משקיעה הממשלה בכל 
בשומרון  ש"ח,  בנימין 960  האזורית  במועצה  תושב 
1,600 ש"ח, בהר חברון 3,000 ש"ח, באשכול 4,700 
ש"ח, בחוף אשקלון ובשדות נגב  2,200 ש"ח. כך לא 

נראית אפליה. 
הלך  על  מעיד  זה  מסמך  דווקא  פרדוקסאלי  באופן 
לתושבי  דואגים  באמת  שאינם  מחבריו  של  הרוח 
לפגוע  מנסה  מולד  ניטראליות,  של  במסווה  הנגב. 
בנגב  גם  אלא  ושומרון  ביהודה  רק  לא  בהתיישבות, 

והגליל. 
משאבים  מצריכה  פריפריה  באזורי  ההתיישבות 
בטוחים  אנו  בעתיד.  יהיה  וכך  בעבר,  היה  כך  רבים. 
משימה  היא  והגליל  הנגב  ביישובי  שההשקעה 
לפיתוח  המשרד  הוקם  כך  לשם  חשובה.  לאומית 

הנגב והגליל שתקציבו השנתי עומד על כ-136 מיליון 
ש"ח בשנה, סכום שמופנה כולו לאזורים אלו, מעבר 
בשבוע  רק  בנוסף,  להתיישבות.  החטיבה  לתקציב 
שעבר החליטה ממשלת ישראל על הקצאת מיליארד 
האחרונות  בשנים  עזה.  עוטף  ליישובי  ורבע  שקלים 
תושבי  במיגון  רב(  )בצדק  השקיעה  ישראל  מדינת 
עוטף עזה מעל למיליארד ש"ח. כל ההשקעות האלו 
נכונות וראויות. כשלוקחים את הנתונים האלו בחשבון 
היא  והגליל  הנגב  בתושבי  ההשקעה  שאכן  מגלים 
יישובי  כולל  המדינה,  תושבי  משאר  כמה  פי  גדולה 
לא  האובייקטיבי,  הארגון  לפעילי  אך  ושומרון.  יהודה 
משקיעים.  באמת  כמה  מתעניין  לא  'מולד'  אכפת. 
תושבי  של  הקיפוח  תחושת  את  לעורר  הוא  העיקר 
הנגב וליצור שנאה כנגד תושבי יש"ע. וכאן טמון עיקר 

הבעיה. 
בהתיישבות  שלהם  ההבנה  חוסר  אם  אתפלא  לא 
כשרובם לא היו שותפים כלל לפיתוח וחיזוק ישובים 
כנגד  בהמשך  תופנה  הארץ,  ברחבי  מקום  בשום 
החלוצים בעוטף עזה. לא רחוק היום בו פעילי מולד 
יחלקו את מיליארד ורבע השקלים בין תושבי עוטף 
תושבי  לעומת  תושב,  בכל  מושקע  כמה  ויגלו  עזה 
טבלאות  את  נראה  אז  כלום.  קיבלו  שלא  המרכז 
תחום  הרי  עזה.  לעוטף  חדרה  בין  שלהם  השוואה 
בארץ  שונים  אזורים  בין  סכסוך  הוא  התמחותם 

ישראל.  
לשמאל  עניות  תעודת  הוא  'מולד'  של  המסמך 
כמה  שלו:  הברבור  שירת  נשמעת  כך  הישראלי. 

שיותר בירבורים, כמה שפחות אמת.

עסק שלנו

דנית סממה )43(, 
הבעלים של בית הקפה ''אמה'' בישוב ברקן

איך מחליטים להקים עסק?
בכלל  עסקתי  פנים,  מעצבת  אני  "במקצועי 
החלטנו  שנתיים  לפני  שף.  הוא  בעלי  בתיירות. 
שאנחנו רוצים לעזור לאנשים להכיר את השומרון 
ופתחנו בית קפה-בראנץ' חלבי כשר בבית שלנו. 
בהתחלה זה פעל במתכונת של ימי שישי בלבד, 
ובאמצע  הרחב  לקהל  פתוח  זה  בשישי  עכשיו 

שבוע יש קבוצות שמגיעות בתיאום מראש". 
אחרים  פני  על  העסק שלך  את  מייחד  מה 

בתחום?
כן,  חילוני.  קהילתי  יישוב  הוא  ברקן  כל,  "קודם 
דתיים  מתנחלים  רק  אין  הרווחת  לדעה  בניגוד 
חלק  ממש  הוא  הקפה  בית  כן,  כמו  בשומרון... 
עזריאלי.  מגדלי  על  יפים  בימים  צופה  מהבית, 
יש אווירה ביתית כי זהו בית אמיתי ולא בית קפה 
הרבה  כך  כל  כאן  היו  האחרון  שישי  ביום  רגיל. 
של  הפרטי  מהחלק  שלחנות  שהוצאנו  אנשים, 
הבית, וכולם השתתפו וערכו והיה פשוט מצחיק. 
גם  והולכים.  קמים  פשוט  היו  אנשים  אביב  בתל 
ותמיד  משתנה  התפריט  ביתי,  הוא  כאן  האוכל 
יש לנו  יש דברים "מהסבתות", ממטעמי החגים. 
עם  כן  גם  כשר  לאירועים,  אסאדו  קייטרינג  גם 

אפשרות למהדרין".
להתמקם  אחרים  לעסקים  ממליצה  את  האם 

ביש"ע?
בתחום,  התעוררות  רואה  אני  ממליצה.  "מאוד 
זה  האם  תהליך.  פה  שעשיתי  מרגישה  ואני 
שלפני  והחטיפה  המלחמה  בתקופת  לא.  קל? 
שחייבים  דברים  אלו  לנו.  שביטלו  קבוצות  היו 
לעבוד  ממשיכים  ובעלי  אני  לכן  בחשבון.  לקחת 
צריך  קשים,  דברים  יש  שלנו.  בעבודות-היום 
להיות עם ראייה עתידית, אך אני מאמינה שתוך 
חמש שנים הדברים ישתנו בעזרת התהליך. צריך 
לקדם את זה עם מדיה והסברה שתכניס את כל 
זה לתודעה. צריך להביא לפה את ערוצי החיים 

הטובים, להראות את הפן האחר של השומרון".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

אחד  כל  הישראלי.  השמאל  של  הקשה  "הגרעין 
צריך  שלפיה  גישה  עם  המרכז  מאזור  שבא 
יישמע  להעלים את המקום הזה, אשמח שיבוא, 
נתבקשתי  קרה.  זה  לי  גם  אחר.  משהו  ויחווה 
לעצב משהו בחברון במסגרת המקצוע שלי, וגם 
ולשמחתי  מסוכן,  משהו  זה  שחברון  חשבתי  אני 

הגעתי לשם וגיליתי שטעיתי".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?

קבוצות  פה  מקבלים  אנחנו  קבוצות.  "אירוח 
ואם מדובר באנשים שקצת חוששים  שמטיילות 
מהאזור, בשביל זה טוב שהם באים יחד וככה לא 

מפחדים ובעצם נפתחים ליהנות מהחווייה".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?

"ראשית, הם עזרו לי בשיווק המקום כלפי חוץ. הם 
מאוד אהבו את הרעיון של בית הקפה ותמכו בנו, 
ושיווק  עסקית  יזמות  של  לקורסים  אותנו  שלחו 
הקורסים  לכל  להירשם  משתדלת  אני  במדיה. 
מה  גם  זה  ותומכים.  מכוונים  מאוד  הם  שלהם, 

שאני ממליצה לאנשים ששוקלים את הנושא". 

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

שירת הבירבור יגאל דילמוני

ישעמדה

פתוח

"צריך להביא לפה את ערוצי החיים הטובים, 
להראות את הפן האחר של השומרון"
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אירוע 
ישראלי

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, 
ונבקש לזהות את האירוע ומתי התרחש. 

את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 או למייל: 
 .Hasbarayesha@gmail.com

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
התשובה לחידה מהשבוע שעבר: שחרורו של אסיר ציון נתן 

שרנסקי מהכלא הסובייטי, 1986.
הזוכה: שלמה ויזנר מבני ברק. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

ה ל פ כ מ ה ת  ר ע מ ב

אמר הקב"ה לישיראל: 
בני, אם אתם מבקשים לזכות לפני בדין 

תהיו מזכירין זכות אבות 
)מדרש רבא ויקרא(

מפאת קדושת 

היום והמקום, 

האירוח לגברים 
בלבד.

טובה,  לחתימה  נזכה  חברון  ישני  הקד'  והאמהות  האבות  ובזכות 
אמן! וברצון!  באהבה  תפילותינו  כל  ויתקבלו  ולשלום,  טובים  לחיים 

מועצה דתית קרית ארבע חברון | מנהלת מערת המכפלה | קרן מורשת מערת המכפלה | הכנסת אורחים חברון | מחדשי היישוב היהודי בחברון

מערת המכפלה פתח גן עדן, 
מקום שכל התפילות עולות 
של  וכעדותם  למרום,  דרכו 
כל אשר השתוקקו להתפלל 
במקום קדוש זה, בהפליגם 
בגודל זכות התפילה ב"שער 
השמיים", מקום בו התפילות 
יערך   - ריקם  חוזרות  אינן 
גדול  כינוס  הכיפורים  ביום 
של עמך בית ישראל, לעורר 
לישועת  חברון  ישני  זכות 

הכלל והפרט.

לאור הביקוש הגדול 
בשנים האחרונות, אנו 
נערכים למבצע גדול 

ומיוחד לקליטת הציבור 
הקדוש לתפילה, ללינה 

ולסעודה מפסקת לפני 
ואחרי הצום. 

הזדרזו והרשמו:
שרה 052-3901629
ההרשמה חובה, כל הקודם זוכה - 

מספר המקומות מוגבל.
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il נריה ארנון מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

שלי.  הזהות  זו  שלי,  השם  זה  מחברון,  ארנון  נריה 
לא  אם  גם  חברון,  של  שגרירה  מעין  הייתי  בעבר 
בהודו, במכללה, בטרמפים ברחבי   – בכך  בחרתי 
הארץ, בהפגנות שהשתתפתי בהן כנערה, בסרטים 
ובכתבות שצולמו מפעם לפעם. ולאחרונה בחרתי 
להיות שגרירה מלכתחילה. אבא שלי הוא הדובר, 

ואני עובדת איתו, עוזרת לו.
הוא  שממנו  המקום  של  שגריר  הוא  אחד  כל 
מסמל  מתנחל  שכן  כל  מתנחל,  שכן  כל  בא. 
נכנס  מתנחל  אותו  אוטומטי,  באופן  חברון:  כמו 
ההארד-קור  היא  חברון  "הקיצוניים".  לקטגוריית 
של ההתנחלויות, אוהבים הרבה להגיד לי. בהתאם 
היותי  עובדת  בעקבות  שמתפתחות  שיחות  לכך, 
מחברון, לרוב מתחילות בנקודת המוצא ולפיה אני 
בוודאי קיצונית, בהכרח שונאת ערבים, ומן הסתם 
וכדומה.  אבנים  בזריקות  פעם  לא  שותפה  הייתי 
שמולי  למי  לגרום  זמן  הרבה  לי  לוקח  לפעמים 
להאמין שאני לגמרי שונה מהתדמית שהראש שלו 

יצר לגביי.
לא מזמן התראיינתי לתכנית "נקודה טובה" בערוץ 
היא  התכנית  של  המוגדרת  המטרה  החדש.   20
למצוא נקודה טובה בין שני אנשים שנמצאים בשני 
צידי מתרס כלשהו, נקודה שממנה אפשר להתחיל 
לדבר. צוות התכנית בחר להציב מולי בחור צעיר 
מארגון "שוברים שתיקה", נדב קוראים לו. נדב אמר 
לי שאני קיצונית, וכמה שאני אנסה להתכחש לזה, 

זו האמת ואין בילתה.
מדברת  אני  זאת  בכל  אובייקטיבית,  לא  אני  אולי 
היא  אצלי  שנוצרה  התחושה  אבל  עצמי,  על  כאן 
לדבר  ניסיתי  הוא.  זה  שנינו  מבין  שהקיצוני  דווקא 
לא  אחרים,  דברים  על  בחיוך,  בנחמדות,  איתו 
הסכים.  לא  כמעט  הוא  אבל  לפוליטיקה.  קשורים 
חנות  יש  מולנו  אמר,  הוא  בחברון,  נמצאים  אנחנו 
פלסטינית סגורה שעל הדלת שלה כתובה כתובת 
איתך  שאתיידד  רוצה  את  איך  ערבים,  נגד  נאצה 

עכשיו, הוא האשים.
בין  מפריד  לא  הוא  למה  אותו,  הבנתי  לגמרי  לא 
התייחסות  לבין  יהיה,  לא  שזה  מה  או  פוליטיקה 

בסיסית לבן אדם, כמותו, בשר ודם. הרי מבחינתי, 
חבר  הוא  בוגד.  כאל  אליו  להתייחס  יכולה  אני  גם 
בארגון אנטי-ישראלי שעל-פי ראות עיניי עוסק כולו 
בהחלשתה וניוונה של מדינת ישראל. אבל נדב היה 
נראה לי בחור נחמד עם כוונות טובות, למה שלא 
ואנסה קצת להבין את  ידידותי,  אדבר איתו באופן 
המקום שלו? לא להסכים, חלילה. רק קצת להבין. 

כדי שיהיה אפשר להתחיל לדבר.
אם היו שואלים אותי, הייתי חושבת לקרוא לתכנית 
מפגש".  "נקודת  אולי  משותפת",  "נקודה  הזו 
)יש  אידיאולוגי  שוני  בסיס  על  נוצרות  מלחמות 
שיאמרו על בסיס אגו...( כלשהו. הן לא מתייחסות 
בני  שכולנו  שוכחים,  שתמיד  הזה,  הבסיסי  לדבר 
אדם, ורוצים פשוט לחיות, איש באמונתו. זה הבסיס, 
יהודים.  אדם.  בני  שני  ואני  נדב  מתחילים.  מכאן 
ישראליים. מאמינים ורוצים בטוב. זו הנקודה שלנו. 

יש לי דבר משותף עם כל אדם שרוצה לחיות ולתת 
אליה  לגעת,  ארצה  אני  הזו  בנקודה  לחיות.  לשני 
ארצה להתייחס, אותה ארצה להרחיב. עד שיגבר 

המשותף על המפריד.

הפוליטית  במפה  שלי  לצד  שמשתייכים  אנשים 
יכולים לפעמים להתרגז עלי, לחשוב שאני נחמדה 
מדי, "יפת נפש" מדי. אולי. ואולי זה מה שאני רוצה 
לי  יש  קיצונית.  לא  אני  אבל  מחברון,  אני   – להגיד 
לכווננן  צריכה  אני  לפעמים  שאולי  מוזרה,  נטייה 
אותה ולסנן חלקים ממנה, והיא להאמין בטוב של 
האדם שמולי, והרצון להיות בשלום עם מי שסביבי. 
כי האדם שמולי, שאינני  היא  ברירת המחדל שלי 
אני לא  יוכח אחרת.  עוד לא  זכאי כל  מכירה, הוא 
אני  הערבים,  שכניי  של  טובה  הכי  החברה  אהיה 
אבל  ולהיזהר.  מההיסטוריה  ללמוד  משתדלת 
חלק  כאל  לא  כאדם,  אדם  על  מסתכלת  כן  אני 
מקבוצה. לא רוצה לחיות בעולם של מלחמות, לא 
רוצה לשנוא. משתדלת להאמין בטוב. החיבור שלי 
לחברון, לאמונה בצדקת דרכנו, מגיע מהרצון הזה. 

להתחבר, לאהוב. אז איפה אני קיצונית?

כואב לי לשמוע על סבל של תושבי עזה, או תושבי 
חברון. אבל מה לעשות וכואב לי יותר על בני עמי, 
וכשמי שמולי מסרב להבדיל בין שני הקטבים, אני 
הזאת  שלי.  שאינו  הצד  של  בסבל  להכיר  אסרב 

קיצוניות?

ולא  כזאת  שאני  מישהו  לשכנע  עניין  כל  לי  אין 
בטוחה  לא  אני  קודם,  הזכרתי  שגם  כפי  אחרת. 
שהנטייה הזו שלי תמיד נכונה ומתאימה. לפעמים 
בכל  אני,  זאת  אבל  רך.  ולא  קשה  להיות  צריך 
מקרה, וכל מה שאני רוצה להגיד למי שחושב שאם 
אני מחברון סימן שאני "פנאטית": אם זה מה שאתה 

חושב עליי, תנסה קודם כל לבחון את עצמך.

נקודה טובה
ברירת המחדל שלי היא כי האדם 
זכאי  הוא  מכירה,  שאינני  שמולי, 
לא  אני  אחרת.  יוכח  לא  עוד  כל 
אהיה החברה הכי טובה של שכניי 
ללמוד  משתדלת  אני  הערבים, 
אני  אבל  ולהיזהר.  מההיסטוריה 
כן מסתכלת על אדם כאדם, לא 
רוצה  לא  מקבוצה.  חלק  כאל 
לא  מלחמות,  של  בעולם  לחיות 
להאמין  משתדלת  לשנוא.  רוצה 
לחברון,  שלי  החיבור  בטוב. 
מגיע  דרכנו,  בצדקת  לאמונה 
לאהוב.  להתחבר,  הזה.  מהרצון 

אז איפה אני קיצונית?
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מעיין
מגלשת עוג'ה

מגלשת מים ובריכה, כחלק מאמת מים הרודיינית שבנה 
הורדוס ממעיין בוואדי עוג'ה לכיוון יריחו.

דרכי הגעה:

מכביש 90 כביש הערבה, יש לפנות ימינה לכיוון ייט"ב, עוברים דרך 
הכפר עוג'ה, לאורך הדרך ניתן להבחין באמת המים העתיקה.עוברים 
את היישוב ייט"ב. אחרי כ 5.5 קילומטר מגיעם לצומת טי קטנה, פונים 
ימינה ונוסעים עוד כקילומטר, ומבחינים מימין במגלש המוביל מים 

לבריכה. יש עוד בריכות בהמשך הוואדי, יש צורך בליווי נשק. 

 דרוש ליווי נשק, מותנה באישור בטחוני

נופי טלמון
ז כ ר מ ב ה  ל י ה ק ה

נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש 

נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל אחד 

יכול. אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה חמה 

בישוב טלמון שיש בו הכול.

 נופי טלמון
הקהילה במרכז

www.nofeytalmon.co.il
צמוד למדד תשומות הבניה 7.14

לפרטים: צורי 052-3833889

ה
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

החל מ-
ד690,000 ₪

ב
בל

www. amana . c o . i l
  1800-260-240  

 דירות 3.5-5 חדרים
ביישוב טלמון.

טלמון ירושליםמודיעין תל אביב

45 ד’35 ד’ 50 ד’
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מנותקים.
הטעויות שלהם - הריאליטי של כולנו.

הפיצו את הסרטון החדש מבית 'ישראל שלי'.
בזמן מבצע צוק איתן שתקנו. התאחדנו, התנדבנו, נרתמנו. 

עכשיו, כשחזרו הדיבורים ההזויים על תהליכים מדיניים ונסיגות 
תמורת שלום, כשדאע"ש על הגדר מימין והחמאס מצד שמאל, 

הגיע הזמן להזכיר לכולם את התחזיות הוורודות על ההתנתקות 
ואיך הן התפוצצו לכולנו בפרצוף.

ישראל שלי
עושים ציונות

אמילי עמרוסי
גם הימין יודע לעשות שיבי. מסר משכנע ושיר 

כיפי. הייתי כותבת סרטון פצצות אבל עצם 
הביטוי יוציא אותי נביאת זעם ימנית עם עין 

במצח.
יוסי פוקס

ישנה חשיבות לחזור ולומר "אמרנו לכם" 
ביחס לתוצאותיה ההרסניות של תוכנית 

"ההתנתקות", לאחר שכל תחזיותינו התממשו 
וזאת כדי למנוע את הנסיגה הבאה מיהודה 
ושומרון. הנה סרטון שעושה עבודת הסברה 

נפלאה בנושא זה. 
Tsipora Sassover

מדהים. הסרטון משקף מצוין את המושגים 
המבלבלים והחלומות הוורודים שהשמאל 

מנסה למכור לנו.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 4 לספטמבר

אהבתי · הגב · שתף

3,414 אנשים  אוהבים את זה.

2.282

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות140,243 

הודעהעוקבאהבתי

המשך דבר תורה מעמוד השערהיום הזה נהיית לעם

נאמנה לעצמיותה ולתפקידה כאור לגויים.
אי אפשר להתעלם מכל המתחולל מסביבנו, רוח סער וסופה מטלטלות את המדינות ומה שנראה יציב מתגלה בבת אחת כרעוע. יד ה' מתגלה 
בכל המהפכות כתהליך מפעים המחדד אותנו ומכוון אותנו כנאמנים לברית שחתמנו עם ריבונו של עולם מיד בכניסתנו לארץ. "היום הזה נהיית 

לעם לה' אלוקיך".
ונסיים באחת מהברכות הכתובות, שנזכה לה במהרה: "ְוָראּו ָּכל-ַעֵּמי ָהָאֶרץ, ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך; ְוָיְראּו, ִמֶּמּךָ".
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יום רביעי | 17 בספטמבר

מה יקרה

פשוט לדעת את ההלכה

פניני הלכה ימים נוראים

 # 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!

02-9709588 | shop.yhb.org.il  ההזמנות דרך האתר של מכון הר ברכה

₪33
 לא כולל דמי

טיפול ומשלוח

בסדרת פניני הלכה כרך חדש

אתניקס בשערי תקווה I כ''ב באלול 17.9
להקת אתניקס, עם הלהיטים "תותים", "מחר אני בבית", "ג'סיקה", "ציפור 
לקהל  וקוראת  תקווה  בשערי  בהופעה  שנה   30 חוגגת  ואחרים  מדבר" 
להצטרף. "שמחים לבוא להופיע בשומרון, מזמינים את כולם לבוא ליהנות 
אתנו!", נמסר מהלהקה. את האירוע יכבדו בנוכחותם יו"ר הכנסת ח"כ יולי 

אדלשטיין וח"כ איילת שקד.

אדון הסליחות I ו' בתשרי 30.9
והאנסמבל  אלמליח  ליאור  עם  סליחות  למופע  מוזמן  הציבור 
האנדלוסי שיארחו את דוד דאור, על רקע נוף הרי יהודה ולמרגלות 
והספורט.  התרבות  משרד  בחסות  בסוסיא,  העתיק  הכנסת  בית 
המופע יחל בשעה 19:30, הכניסה חופשית, מומלץ להביא ביגוד חם. 

יש להירשם מראש לאירוע: 02-6286212

ערב התעוררות I כ''ה באלול 20.9
אירועי תפילה והתחזקות יתקיימו בשבועות הקרובים בעפרה לרפואת בן הישוב 
יהודה יצחק הישראלי שנפצע קשה במבצע "צוק איתן" ומאושפז מאז במחלקה 
לטיפול נמרץ בבית החולים סורוקה. בין האירועים: הפרשת חלה, תפילה בקבר 
הראשון.  הסליחות  במוצ"ש  ופיוטים  התעוררות  ערב  וכן  אמנים  סעודת  רחל, 

kehila@ofra.org.il :לפרטים

1-801-700-201 שיחת חינם: 
חנות ההוצאה: רח‘ בית הדפוס 6, ירושלים 02-6427117  | רח‘ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783  

יוסף חיים מבגדד  “הבן איש חי” - הרב 
זצוק”ל, אשר משנתו ופועליו

מאירים ומשמשים דוגמא ומופת לאהבת 
ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל.

₪ 79  ₪ 59₪ 79  ₪ 59₪ 79  ₪ 59

מסכת חייו של הרב אברהם יצחק הכהן 
קוק זצ”ל, מענקי הרוח של העם היהודי 

בדורות האחרונים.
של  הייחודית  אישיותו  מתגלה  בספר 
לחלוצי  שהעניק  החם  החיבוק  הרב, 
היהודית  דמותה  על  מאבקו  לצד  הארץ 

של החברה הנבנית בישראל.
מלווה בתמונות ומסמכים נדירים.

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

לכולם במאור פנים ובנפש חפצה.

לקראת יום פטירתם שחל החודש

מלאכים
כבני אדם  

שמחה רז

הרי”ח הטוב
אבישי בר אושר

רב הכותל  
שמחה רז
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מה קורה?

ביום  נחנכו  חדשים  פנימייה  מבני  יושבי  אשרי 
שנבנתה  שלום''  ''הר  בישיבת  שעבר  חמישי 
תשע  חברון,  שבהר  אשתמוע  במצפה  מחדש 
שנים לאחר עקירתה מחומש. נכחו באירוע: הרב 
יהודה  מח"ט   , 1 אריאל  אורי  השר  ליאור,  דב 
דמרי.  יוחאי  המועצה  וראש  עזרא  בן  יריב  אל"מ 
השר אריאל אמר לנוכחים: "סביב מבנה הקבע 
ביתם  את  ויבנו  והבוגרים  המלמדים  יבואו  הזה 

ויהיה פה ישוב לתפארת עם ישראל כולו".
הרב דוד  הרב הראשי לישראל,  אל תקרי בנייך 
לאו, ביקר בשבוע שעבר בתלמוד התורה האזורי  

בחן  הביקור  במהלך  השער(.  )תמונת  עין  בבת 
כי  וציין  ובמשנה  בגמרא  התלמידים  את  הרב 
"ללא ספק ניתן לומר כי גוש עציון מהווה גוש של 
תורה". הרב ביקר גם במועצה המקומית אפרת 
שם סייר יחד עם ראש המועצה עודד רביבי בבית 
בשירה  והתקבל  עציון",  "אורות  היסודי  הספר 

ובתקיעות שופר כיאה לרוח חודש אלול.
נחנכה  שלם"  "מצפה  שכונת  בהר  ברכה 
בשבוע שעבר בישוב הר ברכה. באירוע חנוכת 
השכונה החדשה, שתאכלס עשרות משפחות, 
מלמד,  אליעזר  הרב  היישוב,  רב  השתתפו: 
ציפי  ח"כ  סגניתו  כץ,  ישראל  התחבורה  שר 
חוטובלי, יו"ר הקואליציה יריב לוין ויו"ר הכנסת 
הזו  השכונה  "הקמת  שאמר:  אדלשטיין  יולי 
מי  לכל  ביותר  הראויה  הציונית  התשובה  היא 
נוסיף  ומדינתנו.  ארצנו  על  יד  להרים  שמבקש 

. 2 לבנות ולהתרחב" 

איי לייק מייק מושל ארקנסו לשעבר, מייק האקבי, 
הרפובליקנים  מועמדות  על  להתמודד  העתיד 
לנשיאות ארה"ב, סייר בשבוע שעבר בגוש עציון, 
מלווה בח"כ דני דנון וראש המועצה האזורית גוש 
בהחלטה  תמיכה  להביע  בכדי  פרל  דוידי  עציון, 
להקים בגוש את העיר החדשה גבעות: "זו אדמה 
יהודית, אי אפשר להתווכח על כך", אמר האקבי 
3 והוסיף: "אמריקה צריכה לתמוך בכל פעולה 

שישראל עושה על מנת להגן על עצמה". 
קהילתי  שיטור  תחנת  אל  בית  הבאה:  התחנה 
תושבי  בהשתתפות  אל,  בבית  השבוע  נחנכה 
המועצה ובמעמד מפקד מחוז ש"י יעקב כהן ועוד 
נפגשו  . השוטרים  4 ושוטרים  עשרות מפקדים 
לפני הטקס עם ראש המועצה שי אלון, המנכ"ל 
למפגש  ישר  בן  יעל  והדוברת  רויטמן  אמיתי 
קהילה-משטרה,  יום  גם  כלל  הטקס  היכרות. 
אמצעים  והצלה,  חילוץ  רכבי  כבאיות,  הוצגו  בו 
סוסים  עם  ופרשים  אצבעות  טביעות  לזיהוי 

שהדגימו תרגילים לילדים.
עשר של יין יקב גבעות שבגבעת הראל חגג ביום 
אירוע בציר עשירי. לרגל המאורע  שישי שעבר 
הגיעו חובבי יין מכל רחבי הארץ בשעות הבוקר 
הקברנה  ענבי  בבציר  להשתתף  המוקדמות 
סובניון שבכרם הראל, תוך קבלת הסברים על 
שיבי דרורי.  יינן היקב ד"ר  תהליך ייצור היין מפי 
וטעימת  מפנקת  בוקר  מארוחת  נהנו  האורחים 
ממגוון יינות היקב המשובחים שהוסיפו מצב רוח 

. 5 טוב לחגיגה 

 - עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 הפצה: מקור ראשון
יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות:  מוא"ז גוש עציון, מרים צחי, 

שמואל פיטוסי, מאיר ברכיה, ויקיפדיה הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662
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w w w . m y e s h a . o r g . i lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

 ________________לדיווחים ותמונות:
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