יום האם

רבבות מתפללים ומתפללות פקדו השבוע את קבר רחל,
לציון יום פטירתה החל בי"א במרחשון

שלנו
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 | 409במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ה |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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תכשיטי אורועי

במרוקו ,פולין ,אתיופיה וגם סין – יהודי
כל העולם ,במשך דורי דורות ,חלמו
על ירושלים .ובחלומם לא את דמות
הסינמה סיטי ראו ,ולא את דמות
אצטדיון טדי ראו .סבותינו וסבתותינו
חלמו על הר הבית ,על מקום בית
מקדשנו .גם כשנענשו על כך ,ואף
כשהיו חייהם נתונים בסכנה בשל
חלומם ,לא הפסיקו לחלום ,לקוות,
להתפלל .השבוע בישעמדה – על
פריחתה המחודשת של העלייה להר
הבית ,שמשלימה מהלך היסטורי
שהחל בהקמת המדינה ,המשיך
בשחרור ההר במלחמת ששת הימים
ויושלם רק כאשר יחזרו יהודים לעלות
להר כבעלי-בית ולא כאורחים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 16:04
תל אביב 16:24
16:14
חיפה

כניסה
יציאה
16:20
 17:21חברון
16:21
 17:23שכם
 17:21באר שבע 16:17

יציאה
17:19
17:21
17:24

עיניים בוחנות

ברשת

8

מה
קורה

מה עשה רמי לוי בשומרון?

על הפרשה  -וירא
הזעקה

ה'

הרב שאול דוד בוצ’קו
ראש ישיבת ההסדר היכל אליהו ורב היישוב כוכב יעקב

מודיע לאברהם שהוא עומד
להחריב את כל ארץ סדום
ועמורה (בראשית יח ,כ-כא).
אברהם מתערב אצל ה’ ומפציר בו ארוכות
שיבטל את הגזירה (שם ,כג-לב) .אבל ה’
איננו מקבל את תפילתו.
גם לוט מתחנן אל ה’ .הוא מתפלל אך
תפילה קצרה‘ַ :אל נָ א ֲא-דֹנָ יְ ...ו ָאנֹכִ י ֹלא
אּוכַ ל לְ ִה ָּמלֵ ט ָה ָה ָרה ֶּפן ִּת ְד ָּב ַקנִ י ָה ָר ָעה
ָו ַמ ִּתיִ .הּנֵ ה נָ א ָה ִעיר ַהּזֹאת ְקר ָֹבה לָ נּוס ָׁש ָּמה
ְו ִהוא ִמ ְצ ָער ִא ָּמלְ ָטה נָ א ָׁש ָּמה ֲהֹלא ִמ ְצ ָער
ּות ִחי נַ ְפ ִׁשי’ (שם יט ,יח-כ) .ומיד,
ִהוא ְ
אתי ָפנֶ יָך’ וכו’ (שם
ֹאמר ֵאלָ יו ִהּנֵ ה נָ ָׂש ִ
ַ‘וּי ֶ
שם ,כא) .צוער לא תחרב.
גם משה רבנו ,כשה’ מודיע לו שהוא עומד

להשמיד את עם ישראל בגלל חטא העגל,
משה זועק‘ :לָ ָמה ה’ יֶ ֱח ֶרה ַא ְּפָך ְּב ַע ֶּמָך
ּוביָ ד
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְּבכ ַֹח ּגָ דֹול ְ
הֹוצ ָ
ֲא ֶׁשר ֵ
ֲחזָ ָקה’ (שמות לב ,יא-יג) .מיד ַ‘וּיִ ּנָ ֶחם ה’ ַעל
ָה ָר ָעה ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר לַ ֲעׂשֹות לְ ַעּמֹו’ (שם שם,
יד).
מדוע דווקא תפילתו של אברהם היא
שלא נענתה? בין כל אלה דווקא תפילתו
היא הטהורה ביותר ,החפה מכל פניה
אישית .לוט מתחנן על עצמו שלא ייספה
עם תושבי סדום .משה מסנגר על עמו,
שלמענו נאבק זה זמן רב .ואילו אברהם
מתפלל על זרים ,שאיננו מכיר כלל!
רש”י מלמד אותנו במקום אחר בפרשתנו,
‘שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו,
המשך בעמוד 6

יש”ע שלנו 1

המערכת

לעלות!

ישעמדה
כך מתאר הרב אליעזר גרייבסקי מליברפול
את ביקורו בעיר העתיקה בשנת  ,1878מעל
דפי עיתון "הלבנון"" :אחרי אשר שפכתי שיח
שמה (בכותל המערבי) ובכיתי ,לקחני אבי
זקני להראות לי את מקום מקדשנו ,כי על
הר ד' רובץ איסור גדול לבל יעוז איש אירופי
מבלעדי המושלמנים (המוסלמים) ,לגשת
אל ההר הזה .הבטתי מרחוק על רחב הר
הבית והתבוננתי על כל הבניינים המצוינים
העומדים שמה לתלפיות מעשה ידי הערבים
ובעמקי רעיוני קודש צללתי כי איך יחריש ד'
יהודה גליק ,זמן קצר לפני שנורה
ויתאפק לראות כי במקום אשר מקדשו היה
מתנוסס ,נביא עם נכר יכובד ,וברעיונות אלה
צללתי עד כי הערני אבי זקני המוביל אותי ואמר ,נותר ההר נטול יהודים .משה דיין ,שר הביטחון,
מה לך נרדם! קום התאושש וקווה לד' כי עוד הציע לפתוח את כל השערים אל ההר לכניסת
מתפללים יהודים ,אך הממשלה קיבלה לבסוף
עינינו תחזינה בשוב ד' אל נווהו".
 70שנה אחר כך ,פספסה ישראל את ההזדמנות הצעה אחרת לפתוח רק את שער המוגברים
הגדולה לחזור אל ההר .עם תום מלחמת ולהגביל את כניסת המתפללים היהודים להר.
העצמאות ,היו מנהיגי הימין בישראל ובראשם זאת בניגוד לפסיקת בג"ץ באותם ימים כי מותר
מנחם בגין מאוכזבים מהותרת הר הבית מאחור .ליהודים להתפלל על הר הבית ,משום שזוהי
"לו עמדה בראש עמנו לא ממשלת התכחשות "זכות יסודית וחוקית של כל יהודי".
של משיח השקר אלא ממשלה לאומית השואפת עם השנים ,היחס המפוחד כלפי מימוש הריבונות
להוביל את עמנו לניצחון שלם ,היינו משחררים בהר הבית ,יצר ריחוק גדול של יהודים מההר,
את העיר העתיקה ,את הר הבית ואת הארץ כולה כאשר למרבה האבסורד ,העלייה אליו הפכה
וקובעים עובדות קיימות לכל העמים" ,כתב בגין מחלומם הלאומי של מיליונים למאבקם הסוער
בעיתון "חירות".
וחסר הסיכוי של מתי מעט .רק בשנים האחרונות,
למרבה ההפתעה ,גם לאחר מלחמת ששת תודות ליהודה גליק וחבריו ,חל שינוי משמעותי
הימים ,כאשר שחררה ישראל את הר הבית ,בתפיסה הציבורית הישראלית את המתרחש

פתוח

אורלי רוט

()53
הבעלים של "תכשיטי אורועי" באלקנה 052-2949350

בהר .אל השיח הדתי סביב הר הבית,
הצטרף שיח כלל-ישראלי בדבר הזכות
הבסיסית של כל יהודי ,מאמין או לא מאמין,
להגיע ולבקר במקום ההיסטורי והחשוב
ביותר בתולדות העם היהודי.
האיסורים הבלתי-נתפסים על המתפללים
היהודים להביט אל השמים ,למלמל מילים,
להתנועע או להשתחוות ,מזכירים מאוד
את המציאות במערת המכפלה בחברון,
עד לפני  50שנה .ליהודים הותר אז לעלות
עד המדרגה השביעית במעלה רחבת
הכניסה אל המערה ,ולהתפלל רק שם.
דווקא התעקשותם של יהודי חברון ,לאחר ששת
הימים ,לממש את הריבונות במערה ,לא רק
שלא הביאה למלחמה נוספת באזור ,אלא אף
הצליחה לייצר יחסים מכבדים בין יהודי וערביי
חברון ,המתפללים במערה תוך כבוד הדדי
ללוחות השנה היהודי והמוסלמי.
חברון בהחלט צריכה לשמש מודל לחיקוי
גם בהר הבית .השליטה הבלעדית של הווקף
המוסלמי על ההר ,היא לא רק כתב ויתור ישראלי
על הנכס הלאומי ההיסטורי החשוב ביותר ,אלא
גם ויתור ביטחוני שמאפשר לערבים להבעיר ,כל
אימת שירצו ,את כל המזרח התיכון כולו ,וכפי
שכתב המשורר אורי צבי גרינברג" :השולט בהר
– שולט בארץ".

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"בננו ,רועי אהרון רוט הי"ד ,נרצח יחד עם עוד
שבעה תלמידים בפיגוע במרכז הרב ,לפני
שש שנים וחצי .הפיגוע הותיר אותי במאבק על
הבחירה בחיים ,ולבסוף מצאתי את התכשיטים
כדרך לבטא החוצה את החוסר ,את הכאב
והתפילה העמוקה .התכשיטים הם בעצם הנצחה
חיה עבורי ועבור בעלי ,יענקל'ה ,שהוא שותף מלא
להצלחת העסק".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים
בתחום?
"כל דגם שאני מכינה הוא יחיד ומיוחד ,כמו רועי,
ובכל מוצר שלי אפשר למצוא את האלמנט ,8
לזכרם של שמונת הנרצחים .אני גם משתמשת
במכלול רחב מאוד של חומרים ,החל מפנינים
ובדים וכלה בחומרים ממוחזרים מהטבע ,כמו
עצים ,בקבוקים וגם לשוניות של פחיות .כל דבר
שאני יכולה לבטא בעזרתו את האלמנט של
השמונה".
האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"בהחלט כן .מגיעים אלינו לקוחות מכל הארץ,
 2יש”ע שלנו

ומעולם לא נתקלתי בבעיה – להיפך! האם יש
מקום יותר מתאים מיש"ע להקים עסק? עם
האווירה הזו ,הנוף הזה ועם חיבור כזה לאדמת
ארץ ישראל הקדושה – זה בדיוק המקום .העבודה
ביש"ע היא גאווה גדולה בשבילי ,היא זכות והיא גם
חובה .ומעבר לכך  -זה הבית של רועי".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"כל מי שיכול להתחבר ולקחת מהסיפור האישי
ומהתכשיטים עצמם את העוצמה שמאחוריהם.
אבל אם הייתי צריכה לבחור מישהו ספציפי,
כשאני חושבת על דמותו של רועי ,הייתי שמחה
לראות את משה רבנו במעמד הר סיני עוטה על
עצמו את אחד התכשיטים שלנו".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"שאלה קשה .מבחינתי 'כולם היו בניי' .כל
התכשיטים נעשים מתוך אותה התפילה ,אותו
הרגש ואותה העוצמה .זה כמו לשאול 'איזה ילד
את אוהבת יותר' ...אני חושבת שהמוצר שהייתי
רוצה להמליץ עליו הוא זה שיהיה הכי מתאים לך
כלקוח".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"החברים במט"י ש"י היו שותפים נאמנים לאורך

מצאתי את התכשיטים כדרך לבטא החוצה
את החוסר ,את הכאב והתפילה העמוקה

כל הדרך ואני חייבת להם המון .הם נותנים ליווי
צמוד ואיכותי במאור פנים ,סבלנות ומקצועיות.
עברתי בזכותם קורס יזמות ,עם הדרכה אישית
וליווי עסקי ,ורבים מהדברים שלמדתי בעזרתם
לא ידעתי לפני כן .הם פתחו לי את הדרך ואני
מודה להם מאוד".

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 02-6516662
או למייל.Hasbarayesha@gmail.com :
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים .בהצלחה רבה!
התשובה לחידה מהפעם שעברה :מכת הארבה
בארץ ישראל.1958 ,
הזוכה :נתן ווייל מירושלים .הפרס נשלח בדואר.

עולים לחברון ולקרית ארבע ומתחברים עם ארץ ישראל!
כ”א-כ“ב חשוון תשע”ה 14-15.11.14
ערב שבת
לגברים  -לפני שבת סיור ל“מעיין אברהם“ וטבילה במעיין.
תפילה עם החזן דב הלר | קבלת שבת בנוסח קרליבך.
ליל שבת
עונגי שבת מרכזיים עם רבנים ,ראשי התיישבות ואישי ציבור:
במערת המכפלה | בישיבת ניר | בישיבת שבי חברון | מדרשת חברון
סיור לילי בחברון  -בעקבות היישוב היהודי של פעם.
"טיש" מרכזי לנוער עם סיפורי חיים ומרצים מרתקים.
יום שבת
שיחות ושיעורים עם מיטב המרצים והרבנים ,לנוער ולמבוגרים.
סיורים בעיר האבות חברון | סיור בעקבות האבות | סודות
מערת המכפלה | סיור לחומות הענקים ולמעיין אברהם |
סיור בעקבות רבני חברון ,סיור לסמטת הגבורה ושחזור הקרב |
תוכניה מפורטת תחולק לבאים בנקודות ההתכנסות.

מבצע התרמה ענק

חיזוק היי שוב הי הודי בח ברון
למען
תרום בכר טיס א שראי
אפ שרות לבבנק הדואר ח–ן 7524819
או בהפקדה
ותרומות1-800-400-456 :
לפרטים

תרמו והיו שותפים!

שימו לב להסדרי האירוח:
נותרו חדרי אירוח אחרונים למשפחות ולמבוגרים  -הקדימו להזמין!
אורחים מגיל  20ומעלה מוזמנים לאירוח הציבורי )בתשלום ,ההרשמה חובה(:
לינה בבתי הספר ,ארוחות מלאות בחדרי האוכל.
ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים ובחניונים בחברון
)אין צורך להירשם(.
בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים או אחראים
מוזמנים לפנות למטה האירוח.
לפרטים והזמנות החל מיום ראשון ט‘ חשוון) 2/11 ,משעה  09:30עד (16:00

מטה האירוח  02-9965333שלוחה 3
הציבור מתבקש לשמור ולהקפיד
על קדושת השבת והצניעות במלואן!
הסעות בתשלום מירושלים ,בניני האומה ,לאור נסיון העבר ,כדי למנוע חילול
בשעה  ,13:30הרשמה חובה בטל’  02-9965333שבת ,אנו ממליצים ומבקשים
• קו  160אגד מתוגבר )ללא הרשמה( יוצא
מהציבור להקדים ולהגיע לחברון
ביום שישי מבניני האומה בשעות  9:30-14:00כבר בשעות הבוקר .ברוכים הבאים!

הסדרי ביטחון מיוחדים בכל הדרכים לחברון ולקרית ארבע ע”י כוחות הביטחון

בשבת חיי שרה מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה
לתפילת יהודים כולל אולם יצחק!
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ברשת

אורנית עצר מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

לפני  13שנים ,כשהיינו זוג צעיר ,חיפשנו את
מקומנו ביהודה ושומרון .כמתנחלים בני מתנחלים,
האופציה לגור בעיר לא עמדה על הפרק ,אך ידענו
כי לא כל שערי הישובים פתוחים בפנינו .ידענו
שאפילו ביישובים בהם גרים ההורים שלנו אין זה
מובן מאליו שיקבלו אותנו כחברים מן המניין .ידענו
שכרווקים הם נאלצים לקבל אותנו בכל מצב,
אבל ברגע שנישאנו  -אפילו יישוב שגדלנו בו כל
חיינו ומכיר בדרך כלל את אישיותנו החיובית ,מודד
את קוטר הכיפה ,שלמות כיסוי הראש ואפילו את
קיומם של המכנסיים – מתחת לחצאית.
יש יישובים ששעריהם סגורים גם בפני אלו שגדלו
בהם כל חייהם (ליישוב זה דווקא אין קשר לנכתב
כאן) .צילום :רחלי סגל
לא רצינו להיות תחת עיניים בוחנות ,אז נמנענו
מללכת לוועדות קבלה ביישובים שידענו שלא
יקבלו אותנו ,ולבסוף מצאנו את מקומנו ביישוב
אחד צעיר .והנה אסיפת חברים אחת הפכה
לסוערת ,כשהתלקח בה דיון בנוגע למשפחה
שרצתה להתקבל ליישוב אך הבעל אינו חובש
כיפה .שאלתי את עצמי ,מי אמר שהכיפה של
בעלי או של השכן שלי יותר טובה מראשו הגלוי
של המועמד לקבלה? אולי הוא איש חסד? אולי
הוא מקפיד מאוד על נטילת ידיים? אולי הוא שונא
הגדרות ולכן ויתר על הכיפה? בסופו של דבר,
לאחר דיונים רבים ,המשפחה לא התקבלה ליישוב.
קטונתי מלהבין :ישוב צעיר שנלחם נגד הרס ופינוי,
ישוב צעיר שרוצה לגדול  -כיצד הוא מעלה בדעתו
לדחות משפחה?
באחת השבתות האחרונות קראתי כתבה ב'בשבע'
שבה סיפר ראש הדסק לענייני ערבים בערוץ ,10
צבי יחזקאלי ,כי הוא ורעייתו ניסו להתקבל ליישוב
דתי-לאומי מוכר .לאכזבתם הם לא צלחו את ועדת
הקבלה היישובית.
"מאוד רצינו להשתלב שם בקהילה .זה התאים לנו
מבחינה חינוכית ואידיאולוגית .יש לנו שם גם חברים
קרובים ,אז חשבנו שזו אופציה נהדרת בשבילנו",
סיפר.
יחזקאלי החליט לא לוותר והגיש ערעור על
ההחלטה ,אך נדחה בשנית" .אחרי כל הדרך
הארוכה שעשיתי והתהליך הלא פשוט שעברתי
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אני מבקש להיות קרוב אליכם ,להפוך לחלק
מכם ,ובכזאת אטימות הרחקתם ,למה?" שאל.
הוא מסביר כי ביישוב אמרו לו שהוא ברסלב ועלול
להקים בתוך היישוב תת קהילה .באמת מפחיד.
אז כן ,גם יחזקאלי הבחין בכל היופי והטוב ביישובים
ביהודה ושומרון .מאמץ של שנים להראות לחברה
הישראלית חבל ארץ יפה ופורח הצליח ,לפחות
במקרה של יחזקאלי ,אבל בתגובה הוא קיבל
סטירת לחי.
קראתי את הכתבה ותחושות קשות עלו בי.
הלם ,וגם לא מעט תסכול .שנים אנו מנסים
להשפיע על החברה הישראלית .מאז גירוש גוש
קטיף שבו הציבור לא היה עמנו ,טובי המוחות
והיח"צנים מנסים בכל דרך להשפיע .להסביר.
לפרסם .להשמיע .להראות כמה אנחנו יפים
וטובים ומוצלחים ותורמים לחברה .תקציבי עתק
מושקעים בתיירות כדי שכל עם ישראל יראה את
ההיסטוריה והתנ"ך שחיים פה בין האבנים .כדי
שעם ישראל יבין שאסור לוותר על האדמה הזו
שהינה חלק בלתי נפרד ממנו.
ניסיתי לנחש איזה ישוב ויתר על יחזקאלי ,האם
אינם מודעים לכוחו בהסברה ובהשפעה על
החברה הישראלית? וגם אם לא היה מדובר כאן
בדמות מוכרת ,הפסדנו משפחה .צעד פשוט של
קבלת משפחה לישוב המביאה עימה מעגלים
רחבים של משפחה וחברים מועיל יותר מהרבה
צעדים של הסברה.
האם הם באמת לא מבינים את גודל השעה? אנחנו
עדיין רחוקים מלהיות מיליון יהודים ביהודה ושומרון,
מספר שיש הסוברים שהוא שימנע כל סיכוי לפינוי.
בין אם זה הסוד שימנע פינוי ובין אם לא ,מדובר כאן
בעיוורון.
לאחרונה הדהים בכיר בהתיישבות את מכריו
כשסיפר להם בפורום מצומצם כי לפני שנים רבות
הוא ואשתו ,זוג צעיר ,ניסו להתקבל ליישוב קהילתי
בשומרון ,אך נדחו .הוא הסביר כי כנראה הם היו
"לא מספיק דוסים" .ועדת הקליטה שדחתה אותו
לא שיערה את התפקידים הבכירים שהוא עתיד
לשאת בהם יום אחד .בתגובה הוא הקים יישוב
אחר .בפעם הזו הרווחנו.

התמונה באדיבות מגזין פנימה-הלל

עיניים בוחנות

לא חסרים סיפורים על מסכת הייסורים
שעוברות משפחות בניסיון להתקבל ליישוב -
ראיונות ,מבחנים שבתות אירוח .חברים רבים,
'עירוניסטייים' ,מתארחים אצלנו לשבת ומספרים
על המסע שעברו חבריהם שניסו להתקבל לאיזה
יישוב .יש להניח שרבים מתייאשים בדרך .אחרים
ודאי נרתעים מהנבירה בחייהם האישיים .יותר קל
לקנות דירה בפתח תקווה...
יש ישובים שיתופיים המונעים הרחבה של היישוב
מסיבה כלכלית .היקב המצליח של היישוב
מניב רווחים נאים המתחלקים בין תושבי היישוב
השיתופי .תושבים נוספים יגרמו לכך שפרוסות
העוגה יהיו קטנות יותר .אז למה לקבל תושבים
חדשים?
ישנם ישובים שיתופיים שבעקבות תהליך שעברו
החלו לקבל תושבים קהילתיים שאינם זכאים
ליהנות מרווחי השיתוף .פיתרון יפה ,אך לדעתי גם
הוא עלול להרחיק משפחות .לא רוצים אותי באופן
מלא כחלק מהקהילה שלכם? לא צריך! אחפש לי
מקום אחר .בבאר שבע ,מעלה אדומים ומודיעין לא
מתנים לי תנאים לפני רכישת דירה.
שמעתי אפילו על יישובים מעורבים שמסננים את
קבלת המשפחות הדתיות כדי לשמור על איזון.
פה אנחנו יותר מדי דוסים ,ובמקום אחר פחות מדי
דוסים.
עשרות שנים של סינון ובקרה עשו את מה
שהשמאל והאויב הערבי מבקשים לעשות ,דיללו
את האוכלוסייה ביהודה ושומרון.
עשרות שנים של ועדות קבלה המונעות
מאינטרסים ואגו .ועדות קבלה שמדדו את גודל
המטפחת ,אורך הציצית ,ארץ המוצא של ההורים
ועוד.
עשרות שנים של שכחה מהאידיאל החשוב ביותר
 באנו ליהודה ושומרון כדי למלא את ההריםוהגבעות ביהודים ולגאול את חבל הארץ הזה מידי
זר.
אני מקווה שלא מאוחר מדי לעשות תשובה ולפתוח
את שערי היישובים בפני עם ישראל.

בתי
אמנה
תנועת
ההתיישבות

תמיד חיפשת לגור בבית
גדול עם גינה ,נוף מקסים,
קהילה חמה וחיים טובים!

יש שחר אמנה

אמנה

 10דקות מאריאל
 45דקות מתל אביב
 50ד' מירושלים
בית חד משפחתי צמוד קרקע
על כחצי דונם 114 ,מ"ר.

בתי
אמנה
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זה לא
חלום
קריית נטפים
6ד‘

אריאל

קריית
נטפים

בית עם גינה במרכז הארץ
במחיר שגם אתם יכולים
בית חד משפחתי על כחצי דונם

בית בנוי  124מ"ר  98 +מעטפת

15ד‘

כביש 6

25ד‘

פתח תקווה

₪ 1,390,000
שכונת ההרחבה החדשה בישוב הדתי קריית נטפים מחכה רק לכם .השכונה
נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור זוגות צעירים ,במחיר הגיוני.
היו חלק מקהילת היישוב המונה  140משפחות.

בואו והצטרפו לחיים היפים בקריית נטפים.

1800-260-240
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קריית נטפים
ויש לך בית במרכז

המשווק :איזק שיווק ונדל"ן03-9303494 :
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

141,179

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

אוהבים את זה

זעקה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  4לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

מרגש 36 :ילדים אומרים תודה ללוחם שהקריב את חייו כדי להציל
את חייהם.
"לפני  16שנה ,ב 29-באוקטובר  ,1998יצאנו  36ילדים בהסעה מכפר
דרום שבגוש קטיף אל בית הספר שלנו בנווה דקלים ,מלווים בג'יפ
צבאי.
לפתע הבחינו החיילים במכונית תופת מתקרבת במהירות אל
האוטובוס שלנו ,ובנחישות חצצו בינינו לבין המחבלים.
המכונית התפוצצה ,והג'יפ הצה"לי עף באוויר .שני לוחמים נפצעו
וסמל אלכסיי נייקוב הי"ד נהרג במקום.
השבוע 16 ,שנים אחרי ,התאספנו כל הילדים שניצלו מאותו פיגוע,
עם המשפחות שהקמנו ,כדי לומר לך אלכסיי שאנחנו זוכרים .הקמנו
לזכרך פינת הנצחה במרכז למורשת גוש קטיף שבגולן ,ואנחנו
מבטיחים לשוב ולבקר כאן גם עם הנכדים והנינים.
יהי זכרך ברוך"

הודעה

250

ם אוהבים את זה.
 2,998אנשי 
קריסי ליזה וברוך
צמרמורת...איזה חיילים מופלאים יש לנו...יהי
זיכרו ברוך
Sima Swearingen
אשרי העם שאלו הם בניו

Henia Yehuda
יהי זכרו ברוך ,וכל הכבוד לכם שאתם זוכרים
את מי שהקריב את חייו למענכם.

המשך דבר תורה מעמוד השער

והיא קודמת להתקבל’ (רש”י בראשית כא ,יט) .אכן כשאדם מאבד כל תקוה ,כשהוא חש עד מעמקי נפשו שאין לו להישען אלא על אביו
שבשמים ,או אז הקב”ה חש לעזרתו .אמנם התפילה על הזולת נקיה מפניות ,אבל אינה משתווה לזעקת הכאב הבוקעת מלב האדם הסובל.
אברהם התווכח עם הא-להים .הוא טען טענות הגיוניות להציל את ערי סדום :אולי ימצאון צדיקים בעיר? טענותיו נדחו כי ִ‘מ ְׁש ְּפ ֵטי ה’ ֱא ֶמת’,
אין בהם דופי ,ולכן א-להים החריב את הערים .אבל לוט ידע שגורלו תלוי בגורל העיר :אם היא תיחרב ,הוא ייספה יחד עמה .וה’ שמע את
צעקתו.
ֹלהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה’ (שמות ב ,כג) .וזעקה זו הייתה הסיבה המידית להתגלות ה’ להציל אתוכן אבותינו במצרים‘ַ :וּיִ זְ ָעקּו ַו ַּת ַעל ַׁש ְו ָע ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
עמו‘ְ :ו ֶאת ַצ ֲע ָק ָתם ָׁש ַמ ְע ִּתיָ ...ו ֵא ֵרד לְ ַה ִּצילֹו’ (שם ג ,ז-ח).
“קרוב ה’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת”.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מרים צחי ,אסתר אלוש ,נעמה יוטבת הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
שבת |  15לנובמבר

שבת חיי שרה בחברון | כ"ב
בחשון  15בנובמבר

מדי שנה מארח היישוב היהודי
בחברון אלפי ישראלים ,לרגל
פרשת חיי שרה שבה מסופר אודות
קניין מערת המכפלה ע"י אברהם
אבינו .מספר הטלפון של מוקד
האירוח המרכזי.1-800-400-456 :

שבת תולדות בבית-אל | כ"ט בחשון 22
בנובמבר

בשנים האחרונות הצטרפה לשבת חברון
אחות תאומה – שבת בית-אל ,לרגל
קריאת פרשת תולדות שבה מתואר ביקורו
של יעקב אבינו בבית-אל ,שם חלם את
חלום הסולם והמלאכים .להזמנת מקום
התקשרו למתנ"ס בית אל .02-9706600

חינוך ילדים עם שולמית קיסרי במעלה אדומים | י"ח בחשון  11בנובמבר

הרצאה ראשונה בסדרה בנושא חינוך וגידול ילדים עם מנחת ההורים שולמית קיסרי .ההרצאה ,שתתחיל בשעה  20:00ותתקיים בלובי הספרייה
העירונית ,תעסוק בגבולות בחינוך ילדים .מחיר כרטיס  ₪ 25ולגימלאים  .₪ 20ניתן להירשם או לרכוש כרטיסים מראש בטלפון 02-5357108

מעט
מן האור
חנן פורת
בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים

‘מעט מן האור‘
סדרת המופת של חנן פורת ז“ל.
פרשנות ארץ ישראלית מקורית
ושורשית ,בשילוב תמונות ומדרשי
שיר  -מתוך חיבור התורה אל
החיים .על יסוד מימרתו של הראי“ה
קוק זצ“ל“ :הישן יתחדש  -והחדש
יתקדש“.

חומש הראי“ה

הרב הושע רבינוביץ
ב”כ

מאורות הרצי״ה

הרב יהושע שפירא
ב”כ

פסקאות מכתבי הראי”ה
והרצי”א קוק על סדר
פסוקי התורה.
בעריכת רבני ישיבת אור
וישועה חיפה.

שיחותיו של הרצי”ה
על פרשות השבוע
ומועדי השנה ,אשר
ניתנו בתקופת כהונתו
כראש ישיבת ‘מרכז
הרב’.

מבחר שיחות לפרשיות
השבוע העוסקות בגילוי אורו
של הקב”ה ,אשר נאמרו
בישיבת רמת-גן.

הרב חגי לונדין
ויאיר רמר

בקרבך קדוש

ספר ב ₪ 59-שני ספרים ב₪ 100 -
המבצע בתוקף עד  .6/11/14 -המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
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מה קורה?

1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
אורח פורח שר החקלאות ,יאיר שמיר ,ביקר
בשבוע שעבר בשומרון .ביישוב קדומים
הוא סייר במשתלת מאירה של ישי עברון,
בן למייסדי היישוב ,שחולש על המפעל
המשפחתי .אל השר התלוו ראש המועצה
חננאל דורני ונציגי משרד החקלאות .השר
הדגיש כי "החקלאות היא גורם משמעותי
לחיזוק האחיזה בחבלי ארצנו" .משם המשיך
השר אל מסעדת "ברכה על ההר" ,שם
התכבד בארוחה ובתצפית מרהיבה . 1
הבית השומרוני פורום הבית היהודי בשומרון
בראשות דוידי בן ציון ,אירח בשבוע שעבר
את יו"ר המפלגה השר נפתלי בנט ומנכ"ל
המפלגה ניר אורבך" .אני לא נאבק על
ההתיישבות ביו"ש מטעמי ביטחון ,אלא
מהחיבור ההיסטורי לרגבי האדמה" ,אמר
השר .כמה שעות קודם לכן סייר בנט
בשומרון ובבנימין .כחלק מהביקור ,חנך יחד
עם יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין,
אבי רואה ,מעון חדש לילדי היישוב דולב . 2
 8יש”ע שלנו

נוף בשקל איש העסקים רמי לוי התארח
באירוע סיום ההשתלמות של מזכירי
היישובים בשומרון  . 3לוי חלק עם המזכירים
את התפיסה העסקית שלו וכן תובנות וטיפים
לניהול .בסיור מקדים שערך עם ראש מועצת
שומרון ,גרשון מסיקה ,סיפר לוי כי הוא מביא
אליו לסניפים הפועלים ביו"ש עיתונאים
זרים כדי לחשוף אותם לשיתוף הפעולה בין
יהודים וערבים במרכזי הקניות שלו.
מצפה לזכרם בקרית ארבע חברון נחנך
השבוע מצפה “רוח אחרת” לזכר בניה
שראל ,דוד רובין ואחיקם עמיחי ,שלושה
מבני המועצה שנפלו על אהבתם את עמם
וארצם  . 4המצפה ,שהוקם בשכונת ׳גבעת
גל׳ הממוקמת בסמוך לאזור התעשייה של
הישוב ,צופה אל דרום הר חברון ואל ספר
המדבר .באירוע הסרת הלוט השתתפו הרב
דב ליאור ,ראש המועצה מלאכי לוינגר,
משפחות הנופלים וחבריהם.
סיירות לאומית כ 60-בנות שירות לאומי

סיימו השבוע קורס להדרכת טיולים מטעם
“אשכולות” – פורום מרכזי סיור ותודעה
ישראלית  . 5את הקורס עברו הבנות במרכזי
לימוד וסיור ברחבי הארץ ,ובהם גם המרכז
בסוסיא שבהר חברון .בערב סיום הקורס
השתתפו מנכ”ל אשכולות ,צחי דיקשטיין,
וכן סגן שר החינוך אבי וורצמן ,יו"ר ועדת
הכספים חה"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר אשכולות
אילן גאל דור ומנכ"ל הרשות לשירות לאומי
אזרחי שר-שלום ג'רבי.

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

