ּובין ָה ָא ֶרץ" (מתוך הפרשה)
ת-ק ְׁש ִּתי נָ ַת ִּתי ֶּב ָענָ ן ו ְָהי ְָתה לְ אֹות ְּב ִרית ֵּבינִ י ֵ
"א ַ
ֶ
קשת בענן מעל בקעת הירדן ,השבוע
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יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנו

חוות "אורגניקה"

4

כמו מחאות הדיור והקוטג' ,גם מחאת
המילקי מבקשת להציף מצוקה
קיימת ורחבת היקף .רבים מדי
במדינת ישראל מתמודדים עם בעיות
כלכליות ,חברתיות וחינוכיות בלתי
נסבלות ,ונושאים בצדק את עיניהם
לפתרונות מוצלחים במדינות אחרות.
אך המוכנות לזרוק את מדינת ישראל
לפח ,כאילו הייתה השקעה בורסאית
לא מוצלחת במיוחד ,מבהירה היטב
את הכיוון שאליו המחאה הולכת.
כיוון מפונק וחסר אחריות ,שמעדיף
להפנות עורף ולברוח ,במקום לשאת
בנטל ולפתור יחד את הבעיות .השבוע
בישעמדה – האם מדינת ישראל
יכולה להיות מעצבנת נורא לפעמים?
בהחלט ,תשאלו את תושבי גוש קטיף.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 17:17
תל אביב 17:36
17:26
חיפה

כניסה
יציאה
17:32
 18:32חברון
17:34
 18:34שכם
 18:33באר שבע 17:29

יציאה
18:30
18:32
18:35
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מה
קורה

האושפיז משה

על הפרשה  -נח
המפתח לשמחה בתורה ובמצוות

ר

ש’’י“ :אלה תולדות נח נח איש
צדיק  -הואיל והזכירו ספר בשבחו
שנא’ (משלי י) זכר צדיק לברכה
ד”א למדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים
מעשים טובים”.
לרש”י הוקשה מה שהפסוק פותח ב”אלה
תולדות נח” ,ואינו ממשיך בתולדותיו
של נח אלא בפסוק הבא ,שמונה את שם,
חם ויפת .ומיישב ש”הואיל והזכירו” וכו’,
ובאמת התולדות מנויות רק בפסוק הבא.
ותירוצו השני הוא ש”תולדותיהם של
צדיקים – מעשים טובים” ,וצריך ביאור
איך זה מיישב את הפסוק; הרי לא
כתוב בפסוק “אלה תולדות נח – מעשיו

הרב הדר מרגולין
מרצה בכיר ,מכללה ירושלים

הטובים” ,אלא “נח איש צדיק תמים היה”,
וא”כ סוף סוף לא כתובים תולדותיו?
(ואמנם אם צדיק הוא – בוודאי שיש לו
מעשים טובים ,אבל הרי אין תולדותיו –
מעשיו הטובים – כתובים בפסוק?)
התירוץ בוודאי הוא :התולדות של נח הן
הן “נח איש צדיק” .זה עצמו שנהיה איש
צדיק ושמו נח ,זהו תולדה שהוליד נח.
ומנין שזהו עיקר תולדותיו? כי את זה
מקדים הפסוק ,לפני בניו.
ומדוע זהו עיקר תולדותיו ,יותר מאשר
בניו? (אחרי שהיסוד הוכח ,עדיין כמהים
אנו להבין אותו) .כותב המהר”ל (גור
אריה כאן)“ :כי עיקר תולדות האדם
המשך בעמוד 6

יש”ע שלנו 1

המערכת

יורדים מהפסים

ישעמדה
"צריך פשוט לעזוב את ישראל ,ותוך זמן קצר
דברים כאן ישתנו לטובת כולם" (היוזם האנונימי
של מחאת המילקי); "הייתי מתאר את מדינת
ישראל כמניה שמיצתה את עצמה ויש לה אופק
שלילי המורכב ממלחמות ,צפיפות ומריבות
יזומות מיותרות עם כל העולם .זו לא מנייה
שהייתי קונה ,ובהחלט מנייה שהייתי שוקל למכור
– אם רק הייתה לי הזדמנות נוחה" (פרופ' אמיר
חצרוני) ; "אני שוקל לעזוב את הארץ כי אני לא
רואה בה סביבה בריאה לגידול הילדים שלי בבוא
היום ,ולהתפתחות שלי בעצמי" (פ' ,בן  25מת"א,
בראיון לערוץ .)2
השלושה הנ"ל אינם בודדים ,ובוודאי לא
הראשונים ,שמאיימים ללכת ולטרוק מאחוריהם
את הדלת ,בגלל המשכורת ,המשכנתא,
האלימות או כל דבר אחר .בעיתון "הצופה"
בחודש אב תשט"ז ,שמונה שנים בלבד לאחר
הקמת המדינה ,נכתב כך" :היו ימים ש"ירדו"
מארץ ישראל בסתר .עד הרגע האחרון התביישו
לספר שיוצאים ,ואילו כיום עושים זאת בריש גלי.
ללא בושה ,ללא מורא וללא פחד .ולא עוד אלא
שמתגרים בכך ...חודשים לפני מועד היציאה
מספרים לשכנים ולמכרים טובים על התוכניות
ומסבירים להם ,מדוע בעצם החליטו לרדת .כי
כאן מס הכנסה אוכל את הכל וכל מה שאתה
מרוויח הם לוקחים ממך".
יש אמת בטענות כלפי המצב הכלכלי ,המצב

פתוח

המשותף לכל אותם יורדים ,בפועל
ובפוטנציה ,הם חולשת הקשר
לארץ ישראל וחוסר המוכנות
לקחת חלק פעיל ,מתמשך וסבלני,
בתיקון המצב .הקשר של אותם
עשרות ,מאות ,אולי אלפים עם ארץ
חמדת אבות הוא קשר קר ומסחרי.
כפי שהגדיר זאת יפה פרופ' חצרוני
– ארץ ישראל היא בעיניהם מניה
בורסאית ולא יותר
החברתי ,המצב החינוכי .אך המשותף לכל אותם
יורדים ,בפועל ובפוטנציה ,הם חולשת הקשר
לארץ ישראל וחוסר המוכנות לקחת חלק פעיל,
מתמשך וסבלני ,בתיקון המצב .הקשר של אותם
עשרות ,מאות ,אולי אלפים עם ארץ חמדת אבות
הוא קשר קר ומסחרי .כפי שהגדיר זאת יפה
פרופ' חצרוני – ארץ ישראל היא בעיניהם מניה
בורסאית ולא יותר .השקעתי ,ואני רוצה לקבל
את התשואה שהבטחתם לי .לא אקבל? הלכתי.
קשה לחזות בהתנהלות הזו ולהישאר שווי נפש.
כי אם יש ציבור במדינת ישראל שחטף ,שסבל,
שידע מצוקה אמיתית מהי – זה ציבור המתיישבים
בגוש קטיף .אם “היורדים” מדברים על משכנתא

יוסי גרוס,

בעלים מייסד של חוות "אורגניקה" לגידול
צמחי מרפא ותבלין ,במושב חמרה 054-2271848

יקרה ,מה יאמרו תושבי גוש קטיף על בתיהם
שנהרסו? מי שמדבר על מחיר המילקי הגבוה,
מה יענה לחקלאים הרבים תושבי הגוש שנותרו
ללא פרנסה ונאלצו להתחיל הכל מהתחלה?
תושבי גוש קטיף סבלו על גבם את הטרגדיה
האישית הגדולה ביותר מאז הקמת המדינה.
ולבסוף גם התברר (ולא במפתיע) שהכל היה
לשווא .שחורבן גוש קטיף הוליד רק עוד חורבן
וטרור ,על מדינת ישראל כולה .ירידה מהארץ?
הצחקתם אותם .תושבי גוש קטיף התיישבו
מחדש בנגב ,בעוטף עזה ,בלכיש וביו”ש .מהם
סובלים מטפטוף של פצמ”רים וקסאמים ,ומהם
סובלים מהקפאת בנייה וזריקות אבנים .כמו כל
אזרח בישראל ,גם הם סובלים מיוקר המחיה ,גם
הם מתקשים לקנות בית לילדים ,אבל לדבר על
שבירת כלים? על ירידה מהארץ? אפילו לא עולה
בדעתם.
אז אתם ,חברים יקרים ,עם המילקי והקוטג',
דעו לכם שאתם מרימים קול אמיתי ,על מצוקות
אמיתיות .אבל אם תחליטו לעזוב ולטרוק את
הדלת במקום להתמודד ,דעו לכם שאנחנו,
אוהבי המולדת ,נמשיך לשאת את האלונקה
אתכם או בלעדיכם .נשלם את המסים ,נעשה
את המילואים ,וגם נכעס על המדינה היקרה שלנו
נורא .נכעס ,נישאר ונתקן.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"עד שנת  '93עסקנו בגידול ורדים ,עד שהבנו שזה
הפסד כספי וחיפשנו חלופה .שכנינו הערבים
הצליחו להדביק אותנו בידע שרכשו מאיתנו והם
גם עשו הכל זול יותר .חיפשנו נישה שבה הם לא
יוכלו להתמודד איתנו – ועברנו לתחום האורגני.
באותה שנה גם היה קורס של חקלאות אורגנית
ראשון במדרשת רופין ,ואני והבן שלי הלכנו כדי
לראות .באותה שנה גם הוקם מפעל 'תה עדנים'
בעופרה ועם הזמן התחלנו לספק להם סחורה".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים
בתחום?
"זה עסק משפחתי ,ובשום מקום אין חווה בסדר
גודל כזה מבחינת השטח והמגוון .חוץ מצמחי
התבלין האורגניים שלנו ,אנו מייצרים גם צמחי
חליטות ומשווקים לחו''ל .כל יום יוצאת מכאן
משאית לייצוא לחו''ל .הכל אנו עושים כאן
בעבודה עצמית ,שולטים בגידול ,בעיבוד ,בשיווק
ובפרסום".
האם אתה ממליץ לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"כמות החקלאים באזור הולכת ויורדת .אנחנו
 2יש”ע שלנו

מרגישים חנק כי מדינת ישראל מדכאת את היוזמה
של האנשים כאן .גם האוכלוסיה הולכת ומזדקנת,
הרווחיות כמעט ולא קיימת ,משרד החקלאות
אין לו כח .לא נראה שיש כיוון להתרעננות .אבל
האזור עצמו הוא מדהים ומתאים מאוד לחקלאות
המסוימת שלנו ,כך שהפוטנציאל הוא עצום .אבל
צריך שיהיה ביטחון ומחירים מובטחים לחקלאים".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"בצניעות ,כל מי שהיה אצלנו ,כל סוגי האוכלוסייה,
כולם אמרו בסופו של דבר שהם נהנו ושנתנו להם
חווייה מדהימה .ממש קראו לנו חלוצים ואמרו
שאין ישראלים כמונו .כל אחד שרוצה ,פשוט
מוזמן".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"יש לנו אתר תיירות ,שמארח קבוצות שמגיעות
באוטובוסים .אנו מציעים להם סיור בשטח ,לטעום
ולהריח .יש כאן גם נוף מדהים ששווה לבוא וליהנות
ממנו .מהשטח ממשיכים למפעל בו אנו מעבדים
את התוצרת ויש גם חנות של מוצרי המפעל
בה אפשר לרכוש מהם .יש לנו חליטות בריאות
שמתואמות מול משרד הבריאות .הכל במחירים
של הבקעה .מגישים גם תה חם בחורף"...

"בשום מקום אין חווה בסדר גודל
כזה מבחינת השטח והמגוון"
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"הם הפנו לכאן קבוצות תגלית ששולחים
אוטובוסים ,ואני מאוד מודה להם על כך .אני
מקווה להמשיך את שיתוף הפעולה גם בהמשך,
כשנשדרג את המקום ,בעזרת תכנית כלכלית
ראויה".

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 מהפעם שעברה :טקס חנוכת משכן
הכנסת .1966 ,הזוכה :אבנר אחיעד מיכאלי ,אבני חפץ.
הפרס נשלח בדואר.

נופי טלמון

הקהילה במרכז

יש שחר אמנה

דירות  3.5-5חדרים
ביישוב טלמון.
נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש
נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל אחד
יכול .אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה חמה
בישוב טלמון שיש בו הכול.

החל מ-

 50ד’

 35ד’

תל אביב

מודיעין

 45ד’

טלמון

ירושלים

1800-260-240

w w w. a m a n a . c o . i l

בלבד

₪690,000

צמוד למדד תשומות הבניה 7.14

לפרטים :צורי 052-3833889

www.nofeytalmon.co.il

נופי טלמון
הקהילה במרכז
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ברשת

עפרה רויטמן מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

אחרי הקיץ והחגים
לסבתא וסבא המתנחלים יש בית די גדול ,אז למה
לנסוע לצפון הרחוק לצימר? יש צימר נהדר בקרני
שומרון .הזמנו את כל המשפחה לבלות איתנו שבוע
שלם של חופשה משפחתית-קייצית .היה נהדר!
מה שלא הבאנו בחשבון זה שמיד אחרי הקייטנה
מגיעים החגים .הבית ,הגינה ,גן השעשועים הסמוך,
ובכלל  -בית הכנסת שיש לו מסורת ,מושכים את
הילדים שלנו שגדלו ופרחו מהקן לחזור ולהיות
איתנו בימים הנוראים ,ובטח ובטח בסוכות ,שאז יש
לנו סוכה הכי גדולה והכי נהדרת לעומת מה שיש
לאלו שעברו לגור בעיר.
ואני? בין קיץ לכסה ולעשור ,אני לא הספקתי לנוח.
מה זה לנוח? זה לא בטן גב ,זה להתאוורר ,זה
להיפגש עם חברות .לעשות קצת ספורט ולהנות,
למצוא זמן לדברים שמעניינים אותי ולא רק את
הנכדים ,ליהנות מהסתיו לפני ההתכנסות הגדולה
פנימה לתוך החורף .לא שאני אוהבת לבלות
בשופינג ,אבל קצת קצת שופינג – סתם לראות מה
חדש בחנויות .בקיצור ,קוראים לזה קצת לנשום.
אבל כלום ,נפלו החגים והבית עוד נותר בבלגאן
מהקיץ.
כשהגיעו ה"נופשים" של הקיץ אמרתי לעצמי ,לא
נורא ,אפשר להחזיר הכל למקום .אז מה אם יש
שבוע בלגאן .המקררים מתרוקנים .הבית מלוכלך.
בכל דבר נוגעים .טוב ,לא נורא ,ננקה ,יש עזרה.
אבל השנה לא היה שום פסק זמן .מגיע ראש

השנה ואני מגלה שמעבר לרמת הקניות הבלתי
נגמרת ,מעבר לבישולים הממלאים כל חלקה
במקרר ,גיליתי שיש גם שירותים ומקלחות שצריך
למלא מחדש .אין שמפו ואין סבון ,אין נייר טואלט,
אין מגבות ,הכל בכביסה ומכונת הכביסה ואני לא
עומדות בקצב .המצעים הריחניים שלי עוד לא
התכבסו כולם ,ואני כבר בגפילטע פיש ,בבשר
המיוחד ובתפריטים.
ומי בא? מרגע שהפנמתי שמגיע ראש השנה
חשבתי לעצמי  -מי כבר יבוא? רק עכשיו סיימו
להיות איתנו.
ואז התחילו הטלפונים :אמא ,אפשר לבוא לחג?
מי עוד בא? איזה אח  /אחות עוד מגיע? ואני לתומי
השבתי לבתי" :בינתיים את!"" ,טוב אז אנחנו באים",
הייתה התשובה" ,ומה לעזור לך?".
ככה התמלא לו הבית בהזמנות של עוד ילדים
שלי יקרים ,ומצאתי עצמי מכינה חג ל 14-נפשות
בלי עין הרע ,לשלושה ימים ,לשש ארוחות ,ל84-
מנות עיקריות חגיגיות ,ועוד שני קידושים של קפה
ועוגות שבין שחרית למוסף ,לארוחות הבוקר של
התינוקות ולארוחות ארבע של אחרי השינה של
המבוגרים ,למגוון של אוכל שכל אחד מהילדים
הכלות והחתנים אוהב .עבדתי קשה ,גם השתדלתי
להתפלל בין לבין ,ועבר לו החג .היה מקסים ,מלא
נחת .ניקינו וארגנו ,כיבסנו וסידרנו אחרי החג,
הספקנו גם לצום ,והגיע הטלפון הבא :אמא ,מה

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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קורה בסוכות? אפשר לבוא? בטח מותק ,תבואי,
תבואי ,הכל מוכן לכבודכם .הבית גדול ויש המון
מקום ,ואבא כבר בנה סוכה ענקית בגינה ,ויש
גם מרפסת גג עם סוכה ללינה .הרי בנינו בהרי
השומרון בית די גדול.
בסוכה השנה ירד גם גשם והבית והסוכה עם בוץ.
לא נורא ,סוכות הוא חג של טבע ,וקצת אדמה
של ארץ ישראל על השטיחים  -עניין קטן .הסוכה
התמלאה באורחים והיה לכולם כיף להישאר גם
בחול המועד .נו ,מה ,נבנה סוכה? אצלכם אבא
ואמא הסוכה כל כך מרווחת ומוארת .וגם מטיילים
אצל השכנים ופוגשים את החברים מהשבט וזה
כיף .בשמחת תורה השתתפנו בקידוש הקהילתי
המסורתי .סוף סוף אפגוש גם אני כמה מחברותיי.
אבל הצעירים שמתארחים אצלי לא רוצים קיגל
וטשונט ובטח שלא לאכול עם החברים הקשישים
שלי ,וכך בישלנו שוב והתיישבנו לשולחן החג ,כי
המתארחים שלי נשארו רעבים.
אז החגים הסתיימו להם ברוך השם ובלי עין רעה
היו עמוסים מכל בחינה שרק אפשר לחשוב עליה.
הבית התרוקן .נהיה שקט.
הי חברות שלי ,מה עושים עם השקט הזה? מה
עושים עם כל האנדרלין שגוייס בחגים?
עכשיו שגרה .מצד אחד ,קשה עם השקט הרועם;
ומצד שני ,הי ,שיעור פילאטיס ,אני כבר באה.
פורסם לראשונה 1.10.13

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :גרשון אלינסון ,תרבות ומורשת
יריחו ,מרים צחי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

 2דירות

יש שחר אמנה

אחרונות

בהזדמנות!

&693,000
 15ד’
מירושלים

נופי פסגות ביישוב פסגות
עם  2דירות אחרונות ב!&693,000
1800-260-240

לפרטים :רוני 052-5603330

דש!

w w w. a m a n a . c o . i l

שתי דירות בנויות בנות  3חדרים  76מ”ר עם גינה .בפרוייקט האיכות
נופי פסגות ביישוב פסגות השוכן כרבע שעה נסיעה מירושלים.

ח

ביאור חדש ובהיר
למזמורי תהלים,
בהתבסס על
מדרשי חז"ל
ופירושי הראשונים
"קנקן חדש מלא ישן"

איש כלבבו

איש לשבטו

עוז מלך

עוז וענווה

הרב אברהם רמר
ספר שמואל

הרב אברהם רמר
ספר שופטים

יגאל אריאל
עיונים בספר שמואל

יגאל אריאל
עיונים ביהושע שופטים

₪ 59 79

₪ 59 79

₪ 49 64

₪ 49 64

המבצע בתוקף עד  30/10/14לא כולל דמי משלוח

שיחת חינם1-801-700-201 :
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

141,000

אודות

ציר הזמן

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  21לאוקטובר

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 1,247אנשי 
ליאת כרמון
לא רק שלא יזכרו  ,ברור שכבר עכשיו מגחכים
עלינו כמה אנחנו מטומטמים !!! לא מבינה
למה לא שלחו אותה לבית חולים בקטאר.
Victor Yamin
זו היתה הזדמנות פז להחזיר את גופות את
החילים
Anat Weizman
האב השכול צודק בהחלט! זה פשוט נורא
הדבר ,שמדינת ישראל מכניסה לתוך תחומי
הארץ ,ובמיוחד לבית החולים "איכילוב" בתל
אביב בת של רוצח המונים! הומניות זה דבר
מאוד מבורך ,אך רק לאילו שהומנים איתנו!

מעניין האם מישהו שם ,בצד השני ,יזכור לנו את הטיפול בבת של
איסמעיל הנייה ובאשתו של אבו מאזן ,או שבמכרז הבנייה הבא
ביו"ש ובמזרח ירושלים שוב נהפוך לרוצחים אכזריים.

המפתח לשמחה בתורה ובמצוות

המשך דבר תורה מעמוד השער

מעשים טובים ,כי התולדות לאו בגופו ,ואילו מעשים
טובים הם בגופו ,ואין לך תולדות יותר מזה ,שהרי הוא
כאילו מוליד עצמו ,וזהו יותר תולדה”.
נמצא שמכל תולדותיו של האדם ,התולדה העיקרית
שתהיה לו היא – הוא עצמו .וזו כוונת “עיקר תולדותיהם
של צדיקים מעשים טובים”.
הכרה זו ,היא המפתח לשמחה בתורה ומצוות .וכדברי
המגיד משנה (סוף הל’ לולב) ...“ :ויבין כי לכך נוצר,
לשמש את קונו .וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו -
ישמח ויגיל” .וזהו המבואר בברכת ק”ש של ערבית...“ :
ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד  -כי הם
חיינו” .הרי שלקחו של פסוק זה הוא  -ההכרה שעיקר
תולדותיו של האדם זה הוא עצמו ,והמעשים הטובים
שהוא עושה הם עצם מהות חייו.
וזהו המפתח לשמחה בתורה ומצוות!
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מחפש/ת
עבודה
מעניינת ואידאלית??

דרושים
אנשי שיווק

שכר גבוה  +בונוסים

צסעיבירבהת עבודה
ודינמית

עבודה
בש בירושלים לפרטים052-8903996 :

עות הערב drushim.ita@gmail.com

מה יקרה
שבת אלון מורה  Iח' בחשוון 1.11

בשבת הבאה ,פרשת לך לך ,תיערך באלון מורה שבת אירוח חגיגית ,בהשתתפות אנשי ציבור ורבנים .יועברו
שיעורים על אברהם אבינו ,שהתחיל את מסעו בארץ באלון מורה .קבוצות ומשפחות מוזמנות בשמחה.
לפרטים  -מוקד טלפוני ,כל ערב בין השעות  029973433 .19:00-21:00לקבוצות :אביטל0546334864 :
יעל.052-3115528 :
ערב הוקרה לאזרחים הותיקים באפרת  Iד’ בחשוון 28.10

לרגל ציון חודש האזרח הותיק בגוש עציון ואפרת ,ייערך ערב מיוחד לכבוד בני גיל הזהב .במרכז הערב
 מופע של שלישיית אדלר .לאחר התכנסות וכיבוד שיחלו בשעה  19:00ודברי ברכה ב ,19:30-המופעיעלה בשעה  .20:00מותנה בהרשמה מראש ,הכניסה חופשית לאזרחים ותיקים בלבד בהצגת תעודת זהות.
להזמנת מקומות .02-9937999

“החולה המדומה” בהיכל התרבות
באריאל  Iג’-ד’ בחשוון 27-28.10

הצגתו של מולייר ‘’החולה המדומה’’,
שתירגם ניסים אלוני וביים אודי בן משה
תעלה בהיכל התרבות באריאל .ההצגה
עוסקת בהיפוכונדר שמחליט להשיא את
ביתו לרופא כדי לזכות ברפואה בחינם,
אך לבת יש תוכניות אחרות לגמרי...
להזמנות .03-9083333

יהודה ושומרון

זה שלנו זה חיוני זה אפשרי
כל הנתונים והמחקרים העדכניים
אודות יהודה ושומרון בתוספת סט מפות
הסברה ” -ישראל שלי על המפה“

להזמנות  -מוקד יש“ע052-5665052 :

וספערוןכ השסביורהב+מסטבצ
מפותע
ב  25ש"ח בלבד

מה קורה?
1

2

3
4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
האושפיז משה בחג הסוכות ביקר שר הביטחון,
משה בוגי יעלון ,בבית אל  1והתארח בסוכתו של
ראש המועצה שי אלון ,יחד עם חברי מליאה ,חברי
מרכז ליכוד ,תושבי בית אל ורבני היישוב .בפגישה
אמר השר כי הוא ידיד ההתיישבות ,וכי “אין צורך
לזרז את המזורזים” בעניין קידום הבנייה בבית אל.
המון חברון כשלושים אלף איש הגיעו לחברון
להשתתף בשמחת חג הסוכות .כמדי שנה
הופיעו ביישוב אמנים מובילים ובראשם מרדכי
בן דוד .על הבמות נאמו סגן שר החינוך אבי
וורצמן וח''כ אלי ישי .גם בני משפחתו של החייל
גל קובי הי"ד ,שנפל בחברון בסוכות לפני שנה
הגיעו לסיור בעיר יחד עם נעם ארנון  . 2בחברון
מציינים כי עם תום החג כבר החלו ההכנות
לשבת חברון בפרשת "חיי שרה".
דיווש עציון שבילי אופניים אתגריים באורך
כולל של  35ק"מ נחנכו בגוש עציון בטקס חגיגי
ב"אמת הביאר"  . 3את השבילים הכשיר נוער
גוש עציון לזכרו של דב וינשטוק (דובק) ז״ל
מאלון שבות ,שהיה סייר שדות בגוש עציון ומקים
יחידות איתור הנעדרים במדבר יהודה .הוא חילץ
עשרות אנשים שטיילו ונתקעו במדבר יהודה.
 8יש”ע שלנו

ראש המועצה האזורית גוש-עציון ,דוידי פרל,
אמר" :רגבי אדמת גוש עציון ספוגים באהבתו של
דובק ז''ל ,שהיה מיוזמי הקמת השבילים".
עת לכל חפץ היישוב הדתי אבני חפץ והמושב
החילוני ניצני עוז שממוקמים משני צדי הקו
הירוק קיימו הקפות שניות משותפות במוצאי
שמחת תורה .תושבי אבני חפץ ויתרו על
המסורת לערוך את ההקפות בישובם ומאות
מהם ערכו ריקודים בכבישי ניצני עוז יחד עם
חברי המושב וספרי התורה .הם אף עברו בין בתי
התושבים המבוגרים על מנת לשמחם בשמחת
החג .לאחר מכן התכנסו כולם לריקודים והקפות
בבית הכנסת ההולך ונבנה במושב.
יהודים סביב לה כמדי שנה ,בליל הושענא
רבה ,התכנסו עשרות לומדים לליל התיקון
בבית חוגלה שמול הר נבו  , 4לציון כיבוש יריחו
(שלזכר כיבושה בשבעה סיבובים ,נהגו להקיף
את המזבח במקדש שבע פעמים בהושענא
רבא) .הלימוד נערך עם הרב שמעון בן ציון
שדיבר על "ארץ ישראל והצדק החברתי" ועם
ד''ר הרב חגי בן ארצי שדיבר על "ברית ערבות
מואב וערבות יריחו".

מתלכדים בבנימין  120חברי ליכוד וחברי
מרכז הליכוד מסניפי ראש העין ופתח תקווה
הגיעו לסיור בבנימין  , 5ביוזמתו של יו’’ר
סניף ראש העין של המפלגה ,מתי יצחק.
הסיור החל בחאן טלמון עם אופיר ובת גלים
שער ,משם המשיך לתצפית בישוב חרשה
ולאחר מכן לנווה צוף .משם עברו המבקרים
למכינה הקדם צבאית אלישע שבשכונת
צופית בישוב בה נערך מפגש עם חברת
ועדת הכספים ,ח"כ גילה גמליאל .הסיור
הסתיים בשילה הקדומה.

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
ezrac@makorrishon.co.il

