אורח לרגע

בסוף השבוע שעבר חגגו כמעט בכל יהודה ושומרון את ביקורו הקצר של השלג
בתמונה :דרום הר חברון בלבן

419

שלנו

 | 419במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
טבת תשע"ה |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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לקרוא לאוייב בשמו

ברשת

על הפרשה  -וארא

אירועי השבוע בפאריז היו לציניקנים
כר פורה לבדיחות סרות טעם ולגלוג
על המציאות .מיליונים מאזרחי
העולם בכלל ואירופה בפרט יצאו
מהבתים והתחייבו לעשות הכל כדי
להילחם בטרור ,אך הציניקנים בחרו
להפנות את הזרקור המרכזי לשורה
שבה צעד ראש הממשלה .לצד
הקריאות הכנות של יהודי ישראל
לאחיהם בצרפת שיעלו ארצה,
נשמעו גם קולותיהם של ‘ליצני
הדור’ השואלים“ :בשביל מה? כדי
שיירצחו בפיגוע בישראל?” .השבוע
בישעמדה על הפתרון המתבקש
לבעיית האנטישמיות הגואה  -בלי
ציניות ועם הרבה ציונות.

דומה דודי לצבי

ב

תחילת הפרשה ,מתוארת “תפנית”
בעלילת גאולתן של ישראל .הייאוש
גובר ,ומצב הרוח של עם ישראל בשפל
המדרגה .בסוף פרשת שמות ,עם ישראל
מתוודע לראשונה לבשורת הגאולה ומגיב
בהתלהבות .אך דא עקא ,התלהבות זו מתפוגגת
לחלוטין ומתנפצת אל סלעי המציאות הקשה
עם תגובתו החדה של פרעה“ :תכבד העבודה
על האנשים ואל ישעו בדברי שקר” .עם ישראל
נשבר ואפילו משה רבנו זועק אל הקב”ה“ :למה
הרעות לעם הזה ,למה זה שלחתני?! ומאז
באתי אל פרעה לדבר בשמך – הרע לעם הזה,
והצל לא הצלת את עמך!”.
חז”ל מוסיפים עוד ומלמדים אותנו שכתוצאה
מכך חזר משה למדין ל  6 -חודשים ,עד

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 15:19
תל אביב 16:38
16:28
חיפה

כניסה
יציאה
16:35
 17:39חברון
16:36
 17:40שכם
 17:38באר שבע 16:32

ישראל
שלי

בואו הביתה

8

מה
קורה

האפליקציה החדשה
של הר חברון

יציאה
17:37
17:38
17:42

הרב רונן טמיר
ראש מדרשת בינת

שנצטווה לשוב למצרים!
גם בתחילת הפרשה ,כאשר משה נשלח לבשר
לעם ישראל שתהליך הגאולה בעיצומו ,אם
כי הוא מופיע בהדרגה ובשלבים “והוצאתי,
והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי” – תגובת עם
ישראל צפויה“ :ולא שמעו אל משה מקוצר
רוח ומעבודה קשה” .בהמשך התהליך מול
פרעה ,עומדים רק משה ואהרון ,ללא עם
ישראל שאינו שותף כלל לתהליך עד מכת
חושך .מדוע ,אם כן ,נשלח משה לבשר על
הגאולה כאשר טרם הוכשרה השעה לכך?
פתח להבנה נמצא בדברי המדרש (שהש”ר,
ב’) “ :דומה דודי לצבי – מה צבי זה נראה,
וחוזר ונכסה ונראה – כך גואל הראשון נראה
ונכסה וחוזר ונראה”.
המשך בעמוד 5

והפעם  2סוגים

עם רקמת יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי

ניתן להשיג בצבעים

מעיל רוח

פליז דו"צ

130

₪

170

₪

ליח'

ליח'
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המערכת

עולים להגנה

ישעמדה
באופן אינסטינקטיבי ,כשיהודי בישראל רואה
פיגוע נגד יהודים בחו”ל ,השאלה הראשונה
שצצה ועולה היא“ :מה הם מחפשים שם? מדוע
הם לא באים הביתה?” .ראש הממשלה בנאומו
בבית הכנסת הגדול בפריז אמר השבוע את
הדברים בקול ברור ובוטח" :יש לכם הזכות
המלאה לחיות בבטחה ובהשקט כאזרחים שווי
זכויות בכל מקום שתבחרו ,לרבות כאן בצרפת",
אמר נתניהו אך הוסיף" :היהודים בימינו התברכו
בזכות נוספת ,זכות שלא הייתה קיימת בדורות
קודמים  -להצטרף לאחיהם בארץ ישראל.
זו הזכות לחיות במדינתו החופשית האחת
והיחידה של עם ישראל ,מדינת ישראל .זו הזכות
לעמוד זקופים מול חומות ציון ,בירתה הנצחית
של ישראל ,ירושלים .כל מי שירצה לעלות,
יתקבל בלב חם וחפץ ובזרועות פתוחות”.
ואת הזכות הזו לה זכינו ,אחרי  2000שנות גלות,
עלינו לזכור ולהזכיר לאחינו בכל העולם ,בכל יום
וללא שום קשר לאירוע ספציפי .רבים מאחינו
פזורים בכל אומות העולם ומדינת ישראל צריכה
לעשות ככל אשר היא יכולה כדי לעודד אותם,
ולחזק אותם "לעשות עלייה" למרות הקשיים
והמשמעויות.
אך זהו לא הקול היחיד שנשמע לאחר אירוע
מסוג זה .קול אחר ,אמנם חלש יותר ,נשמע גם
הוא בעיקר בכלי התקשורת .קול זה ,שלרבים
יכול להיות צורם מאוד באוזן ,תמה כיצד אנו
קוראים לאחינו לעלות ארצה ,כאשר כאן ,בארץ
הקודש ,נרצחים יהודים רק בעוון יהדותם.

אחינו הצרפתים מחפשים כעת
מקום איכותי ובטוח לגור בו –
העלאתם לארץ היא משימה
לאומית ,גם במישור היהודי,
החברתי והכלכלי – אבל לא
פחות מכך במישור ההתיישבותי
והמדיני .ויפה שעה אחת קודם
לתמהים אלו נשיב בסיפור שסיפר ר' יעקב
הניג ,נאמן ביתו של הרבי מדוהוביטש“ :הייתי
בסוכתו של האדמו"ר בסוכות תרפ"ד ,בשעה
שבא מרן הרב קוק זצ"ל לבקרו בחוליו .והנה
פתח הרבי ואמר :החסידים שאלו אותי מדוע אני
מזרז לעלות לארץ ישראל ,והלא יש כאן צרות
שמכים יהודים? עניתי להם :בפולין מכים יהודים,
משום שהם שם יותר מדי ,ואילו בארץ ישראל
מכים יהודים ,משום שהם כאן פחות מדי...
נענה מרן הרב ואמר :גם אותי שאלו שאלה
זאת ,והשבתי ,שהחילוק בין מצב היהודים שם
למצבם כאן הוא בזה :ישנם שני מצבים – מחלת
התנוונות מחמת זקנה ,שכל אחד יגור מפניה,
אף על פי שכשלעצמה אינה מסוכנת ,ולעומת
זה ישנו מצב מסוכן ממש ,ובכל זאת כל אחד
מעוניין בו – וזוהי לידה .הצרות שבחו"ל ,אלו הן
מחלות זקנה והתנוונות ,ואילו הצרות שבא"י ,עם
כל הסכנות שבהן – חבלי לידה הן" (מתוך דף

לאה שקלאר,

פתוח

מנהלת "בגד-נפש" לייעוץ בתחום הלבוש כשפה לייחודיות
וגילוי עצמי 052-8138702

הפייסבוק 'אור האורות').
את מה שלצערנו הרב תושבי ישראל מכירים כל
כך מקרוב ,חוו על בשרם גם יהודי צרפת בשבוע
האחרון .את חוסר הביטחון האישי ,את ההכרה
במפלצת הטרור האיסלמית המאיימת על כל
חלקה טובה של רצון לחיות בנחת ושלווה ,את
המחיר האישי ,את הידיעה שזה יכול לפגוע
בכל אחד בכל מקום .אך כפי שהסיפור מדגיש,
הכוח לנצח את הטרור ואיומיו הולך וגובר ככל
שאנו מתחזקים .ככל שאנו מגדילים את מספר
היהודים בארץ ישראל ,הסיכוי לפגוע בנו הולך
וקטן .זהו משחק של יחסי כוחות ,ובמשחק הזה
חובה עלינו לנצח.
בשנתיים האחרונות הרבינו לעסוק בעובדה
שאזור יהודה ושומרון הוא הפתרון למצוקת
הדיור בישראל .רבים רוצים לגור קרוב למרכז,
אך נאנקים תחת נטל המשכנתא ויוקר המחיה.
כעת ,מזכירים לנו האירועים הקשים בצרפת
שיהודה ושומרון הוא גם הפתרון הטוב ביותר
למצוקת האנטישמיות הגוברת מחד ,והזדמנות
להכפיל את כוחנו במרחבי יהודה ושומרון
מאידך .הערים והישובים ביו"ש קלטו בשני
העשורים האחרונים עולים רבים מרוסיה,
אתיופיה וארה”ב .אחינו הצרפתים מחפשים
כעת מקום איכותי ובטוח לגור בו – העלאתם
לארץ היא משימה לאומית ,גם במישור היהודי,
החברתי והכלכלי – אבל לא פחות מכך במישור
ההתיישבותי והמדיני .ויפה שעה אחת קודם.

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

עסק שלנו
מהו בעצם העסק?
"אני מעבירה סדנאות והרצאות לנשים ולגברים,
בנושא הלבוש כביטוי לאישיות ולאותנטיות.
חיבור הבגד כגילוי הנשמה הוא בעצם תרופה
אלטרנטיבית לעיסוק בבגד במושגים המקובלים
כמו הצניעות וגם כאופנה .הסדנאות עוסקות בלבוש
כסוג של שפה ודיאלוג ביני לעצמי וביני לסביבה,
תקשורת עם האחר ,כבוד לאחר ולמי שאני".
איך מחליטים להקים עסק?
"נורא פחדתי ומה שהיה כבר לא התאים לי .הנושא
הזה העסיק אותי כל חיי .הייתי בתפקידים שונים
במשרד החינוך ופגשתי את נושא הלבוש מהצד
של חוסר הנחת שבו .הייתי אחראית על תוכניות
להעצמה נשית ותמיד בתוכניות האלה האי-נחת
מהלבוש היה הנושא המתמשך והמתסכל ביותר
שפגשתי .עד כדי כך שמורות אמרו שהן מרגישות
שהן יוצאות לזירת קרב כשהן מגיעות למוסדות
החינוך והתלמידות מאידך סיפרו שתמיד בחנו את
הלבוש שלהן ופחות את מי שהן ואת האישיות שלהן".
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
"הוא מהווה השראה לכל אחד ואחת ללכת בדרך
 2יש”ע שלנו

של עצמם .אין נוסחאות ,אין פתרונות קסם ,אלא
תהליך של ליווי לעשות את מה שבאמת אתה אוהב
ומתאים לך .אנשים לא אוהבים לעזוב את המוכר
והידוע .קראתי בהתחלה לעסק שלי "צעדי האומץ"
אבל אף אחד לא בא ...אנשים לא מאמינים במה
שיש להם וקל להם להישאר במוכר ובידוע .הרבה
אנשים מסתכלים כל הזמן על האחר ואני מאפשרת
לאמץ את ההבנה שהכל נמצא בתוכי .ולקבל
בטחון ממי שאני ,מה שמקנה הרבה מאוד חופש
פנימי ושמחה .חשוב לי להדגיש שזה לא סותר את
ההלכה .ההיפך ,זה הרבה יותר מאתגר למצוא את
העניין האישי במסגרת ההלכה".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"אני מסתכלת על הנשים שרצות היום לפוליטיקה
ומאוד הייתי רוצה להלביש אותן .היה מתחשק לי
להלביש גם את המנהלות ,ואת המורות שתלמידות
שיסתכלו עליהן יגידו 'אני רואה בה דמות שמהווה
לי השראה' ".
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
"רוצה להמליץ לכל אחד שיהיה לו תמיד צעיף
בתיק .צעיף עושה המון עבודה .מכסה את מה

הרבה יותר מאתגר למצוא את
העניין האישי במסגרת ההלכה
שצריך לכסות ,הוא כמו תכשיט ונותן שדרוג של
המראה .צעיף טוב תמיד יקפיץ את המראה ,הוא לא
תופס מקום ובכל צורה שיניחו אותו הוא נותן מראה
משודרג".
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
"הם היו נהדרים .הצמידו לי חונכות אישית ,נתנו
קורסים מסובסדים ,עזרו לי לבנות אתר ולעשות את
הצעדים הראשונים כשאני עוד לא ידעתי מה הצעד
ובעיקר הם נתנו לי המון ביטחון".

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 :מנחם בגין נואם
בהפגנה כנגד ההסכם השילומים עם גרמניה.1952 ,
הזוכה :אחיה לייבו מרמת בית שמש .הפרס נשלח בדואר.
בס"ד

סטודיומרקם@חזני

שיר לשלמה
מלווה מלכה והתוועדות מיוחדת

במלאות  90שנה להולדתו,
בערב מיוחד לעילוי נשמתו
של אהובנו הגדול אוהב ישראל -
הרב שלמה קרליבך
בהשתתפות
הרב דוד דודקביץ,
ובשירת אמנים מהיישוב:
ירמיהו ,עזרי טובי ועוד.
זמר אורח:

שלמה כץ

שבת פרשת 'וארא'
כ"ו בטבת תשע"ה ()17.1
בשעה 21:00

בבית הכנסת המרכזי

כולם מוזמנים לבוא בשמחה
לערב מרגש ומרומם,
בצוותא ודיבוק חברים,
בשירים ,סיפורים ותפילות
מספר המקומות מוגבל

האירוע יתקיים ,בעז"ה,
במוצאי שבת זו

ביצהר

לפרטים 02-9975444
כרטיסים במחיר  30ש"ח
מכירה מוקדמת באתר מתנ״ס שומרון:
www.matshomron.con

ישיבה נפרדת

האירוע בחסות בתי אמנה

הבונים ביצהר בתים חד-משפחתיים צמודי קרקע 114 ,מ"ר ,על כחצי דונם
משווק הראל 052-5665993
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ברשת

ללי דרעי

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

כשלא רוצים לקרוא
לאויב בשמו
יום רביעי בצהריים .עולם הפוך אני רוא"ה .בארץ
מדברים על מזג האוויר ובצרפת על פיגוע .אחד
הנרצחים הוא קבו ( ,)CABUמאייר מוכשר בחסד
שליווה את כל ילדותי .אני זוכרת משקפיים
עגולות ,תספורת לא ברורה ומבט טוב בעיניים.
עכשיו הוא מת .הוא ועוד  11עיתונאים .הם הוצאו
להורג בעוון חוצפה .העזו לאייר את הנביא מוחמד.
העזו לצחוק עליו.
אני פותחת אתר חדשות בצרפתית .מראיינים שם
עד ראייה לטבח .לא מראים את פניו ,שמא ינקמו
בו אותם אנשים האלרגיים לחוצפה .ואז אני נזכרת
מה קורה אצלנו כשיש פיגוע .איך כולם רוצים
להעיד ,להראות את פניהם על המסך ,לעמוד
מאחורי העיתונאי .צרפת טראגית בצהרי יום רביעי.
אחר כך מראים וידאו שצולם מאחד הגגות .רואים
את שני המחבלים מתקרבים לשוטר פצוע ,שרוע
על הכביש ,שכנראה מתחנן על נפשו .נדע מאוחר
יותר שקוראים לו אחמד ,לשוטר .אז אחמד מתחנן
לסעיד ,או לשריף ,מבקש שיחוסו עליו" :מה אני קשור
לאיורים של מוחמד ,ובכלל ,קוראים לי אחמד ,אל
תהרגו אותי" .בום! ירייה לפנים .תשובה קולעת.
ואז באה הצעקה המשחררת :באנו לנקום את
הנביא מוחמד! ובאולפני הטלוויזיה בצרפת,
נזהרים מאוד" :כפי שאתם שומעים ,שני התוקפים
(אין מחבלים בצרפת ,אלא אם כן הם שייכים לימין
הקיצוני) צעקו שהם באו לנקום את הנביא" .איזה
נביא? טוב ששאלתם .לא אומרים איזה נביא .אין
צורך .הרי יש רק נביא אחד שהוא תקין-פוליטית
בארץ הדוגלת בחילון מוחלט.

 4יש”ע שלנו

לאורך כל הדיווחים ,צמד המילים "אסלאם רדיקלי"
בקושי נאמר .לא רוצים לקרוא לילד בשמו .לא
רוצים לקרוא לאויב בשמו .גם הקורבן זוכה לשם
חדש :לא רצחו את האיש עם המשקפיים העגולות
והמבט הטוב בעיניים .רצחו את חופש הביטוי!
ואז זה מתחיל .כולם צועקים בקול גדול :אני שארלי.
אותו שארלי שנלחם נגד כל העולם על הזכות
לפרסם קריקטורות פרובוקטיביות של הנביא
מוחמד .אותו שארלי שכולם ,אך לפני שבועיים,
אמרו ש"ממש ,הוא לא בסדר ,למה הוא מתגרה
בהם?" .אותו שארלי שמת ,יחד עם  12העיתונאים
שהיוו את עמוד השדרה של העיתון הסאטירי מספר
 1בצרפת .אז פתאום כולם שארלי .האומנם? כמה
מוכנים להמשיך את מלחמתו של שארלי? כמה
הבינו על מה הוא נלחם בכלל? כמה רוצים באמת
להגן על חופש הביטוי? כמה מוכנים לפרסם את
אותן הקריקטורות? אף אחד .כי כולם מ-פ-ח-ד-
י-ם .הרעים ניצחו .ואני מסתכלת על כל זה ולא
מאמינה .מפרסמת עוד פוסט בפייסבוק ,ועוד
אחד .עד שמישהו עוצר אותי ומאשים אותי בחוסר
חמלה :למה את לא משתתפת בצער שלנו ,לפני
שאת מבקשת מאיתנו להגדיר את האויב ,לפתוח
עיניים פקוחות לרווחה? קצת רגש! קצת אמפטיה!
אז נכון ,לא כתבתי שבכיתי על האיש עם התספורת
הלא ברורה ,על טוב הלב שלו ,על הילדות שלי ,על
אחמד השוטר המסכן.
לא כתבתי כי זה לא חשוב .כי לקורבנות לא
אכפת מהדמעות שלי .לא אכפת מהאמפטיה
שלי .את החמלה הם מקבלים במנות גדושות

מכל האנשים שם ,בצרפת ,אשר החליטו לנתק
את שכלם עד יעבור פחדם .אשר לא רוצים
לראות את התמונה הכוללת .אז אני כועסת על
צרפת .ועל העיתונאים שלה שמתנדנדים באי-
נוחות על הכיסאות שלהם כדי לא לדבר על
פיל שבאמצע החדר .להם בא לי להגיד :אני לא
שארלי ,אני ישראל ,וזה לא פשוט בכלל.
אבל אז ,מגיע יום שישי .פה בארץ ממשיכים
לדבר על מזג האוויר ,ובצרפת ,עוד פיגוע .הפעם,
שארלי וישראל קרובים מאי-פעם .המרכול
 HYPERCACHERהוא ה"רמי לוי" של קהילת
יהודי פריז .שם כולם נפגשים .לשם נכנס עוד אחד
מאלה-שאסור-לומר-את-שמם ויורה לכל עבר.
אני שוב פותחת חדשות בצרפתית .לפיל באמצע
החדר יש עכשיו פרופורציות של דינוזאור.
ובליבי ,דאגה .למשפחה ,למכרים ,לקהילה .איך
ישרדו את זה אחרי גבריאל ,אריה ויונתן סנדלר,
אחרי מרים מונסנגו ,אחרי אילן אלימי? השבת
נכנסת מהר מדי .לא נדע מה עלה בגורל היהודים
שבאו לקניות שבת ומצאו עצמם בלב ליבו של
סכסוך שאף אחד לא רוצה לקרוא בשמו.
כל השבת נחשוב עליהם .נתפלל עליהם .על
האנשים האלה ,אחינו הרחוקים כל כך וקרובים כל
כך .ונכעס על כל השאר ,שעוד לא החליטו לעלות
לארץ למרות שמסוכן בצרפת .וגם נחייך קצת:
אפשר לחשוב שאצלנו מדברים על מזג האוויר
 365ימים בשנה...
ואז במוצאי שבת ,רצים לנייד .ארבעה שמות :יואן,
מישל ,פיליפ ,יואב .השם ייקום דמם.

דומה דודי לצבי

המשך דבר תורה מעמוד השער

ומוסיף המהר”ל (גבורות ה’,ל’)“ :והנה זה הטעם עצמו ,מה שלא ציווה הקב”ה לעשות האותות מיד ,כי רצה הקב”ה להיות הגואל נכסה מהם זמן
מה ,ואחרי כן יחזור להיגלות ,וכל זה לטעם מופלא” .הקב”ה מלמד אותנו בגאולת מצרים סוד גדול בגאולתן של ישראל ,סוד שילווה אותנו לאורך
ההיסטוריה כולה ,עד לגאולה האחרונה.
מוסיף המהר”ל“ :ולפי דעתי ,הוא כנגד שתי פקידות ,שאמר “פקוד פקדתי” ,ולכך היה כאן שתי פקידות ,ולעתיד גם כן – יהיו נגאלין ב “צ” כפולה,
שנאמר ‘איש צמח ומתחתיו יצמח’ – יש כאן שתי צמיחות ,וכל זה כדי להעלות הגאולה ,שאי אפשר שתבוא הגאולה ,שהיא מעלה עליונה ,בפעם אחת”.
מכאן למדנו יסוד חשוב .כדי שהגאולה תהיה שלימה עלינו להתעלות מעל המבט האנושי הטבעי .הפקידה הראשונה מעירה את הלבבות ברמה
הבסיסית ,האנושית .המשבר שבעקבותיה “מנקה” כביכול את המבט הראשוני ,ומתוך כך מופיעה הפקידה השניה ,שמפגישה אותנו עם בשורת
הגאולה ברמה האמיתית שלה ,הרמה האלוקית.
אכן המשבר במהלך הגאולה גורם צער גדול ואף “קוצר רוח” בעם ישראל ,אך במבט רחב ועמוק זוהי ירידה לצורך עליה ,משבר שמצמיח תקומה
גדולה“ :איש צמח ומתחתיו יצמח” כדי לזהות את עומק התהליך כבר בתחילתו אנו נדרשים למבט חודר מתוך אמונה גדולה ,שנבנית מתוך התבוננות
עמוקה ורחבה בדבר ה’ בתורה ,ובהשגחתו עלינו מערש יצירתנו .כך נוכל להשתחרר מקוצר הרוח ולזהות את הצבי המדלג על ההרים ,נגלה ונכסה,
ואי”ה בקרוב – חוזר ונגלה.

לגור בשמורת טבע
בלב המרכז

בית  154מ"ר

צמוד קרקע

יש שחר אמנה

ש"ח
1,525,000
מבצע  1,445,000ש"ח
בואו לגור בקהילה חמה ואיכותית כאן במרכז!

אתם מוזמנים להצטרף לפרויקט המוצלח בישוב יקיר ולגור בבית צמוד קרקע  154מ"ר
צמוד קרקע עם אופציה להרחבה.
נמכר
נמכר

נמכר

נמכר

ישוב קהילתי ומחבק המונה
 300משפחות
רק  15דקות מכביש 6
 30דקות מתל אביב
טבול בנוף קסום הצופה לנחל קנה

נמכר
נמכר
נמכר

נמכר

נמכר

יקיר
לגור בשמורת טבע
בלב המרכז

 10ד'

 15ד'

 20ד'

 30ד'

אריאל

כביש 6

פתח תקוה

תל אביב

המשווק :איזק נדלן  -שיווק פרויקטים isaacnadlan@gmail.com | 050-5382852 | 03-9303494
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

ישראל

שלי

אהבתי

143,380

ציר הזמן

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  6לינואר

126

אהבתי · הגב · שתף
ם אוהבים את זה.
 1אנשי 
 ,785

בואו הביתה אחים יקרים.
לא בגלל שבטוח כאן יותר -גם כאן יש טרור אסלאמי רצחני.
לא תמיד קל כאן ,בישראל ,אבל כאן זה הבית.
עם ממשלה משלנו וצבא משלנו ,אבל בעיקר -גאווה עברית.
בואו אלינו ,בואו לבנות את הבית ,איתנו ביחד.
אתכם באבלכם הנורא על אבדן הנרצחים.
בואו.
ישראל שלי
עושים ציונות

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w . m y e s h a . o r g . i l

 6יש”ע שלנו

אודות

תמונות

עוקב

הודעה

 Michal Bar-tzion Takoהכי ...אבל
הכי בטוח כאן ולא משנה מה ...תעלו
כבר לארץ ישראל ,זה הבית היחיד
שלנו!!!
 Sara Malkaבואו לביתכם ארץ ישראל
מחכים לכם ונקבל אתכם בחיבוק גדול
כל יהודי מקומו בארץ ישראל.
 Smadar Sabanתמונה שקורעת
את הלב .מאחלת לכם בריאות הגוף
והנפש ,בואו לישראל נקבל אתכם
בחיבוק!

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :דרום הר חברון - Okki ,ויקיפדיה הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
הכרת המקדש לנשים  /כ"ח בטבת  19בינואר

תנועת "נשים למען המקדש" פותחת קורס שלישי ללימוד סוגיות הר הבית והמקדש בקרית ארבע.
מדובר בשלושה מפגשים בין השעות  6ל 10-בערב .לפרטים :יעל .0528045337
כלניות בשומרון  /ב' בשבט  22בינואר

היסטוריה עתיקת יומין ,נופי בראשית ,ארכיאולוגיה
והיסטוריה וכמובן פריחות מפתיעות בשומרון.
מחיר הסיור .₪ 155 :המחיר כולל אוטובוס ממוגן,
הדרכה ומאבטח .הסעה מחיפה ורכבת ראש העין
(קסם) יציאה 8:00 :חזרה.19:00 :
לפרטים והרשמה.02-5358500 :

ערב סטיילינג לנשים  /כ"ט בטבת 20
בינואר

 Collect & Krushמזמינה את ציבור הנשים
לערב בנות מלא סטייל .בשעה  19:30קולקציות
בהטבות חד פעמיות ובשעה  20:00סדנת
סטיילינג ששוברת את כל החוקים .מתנה
לנרשמות מראש .פרטים 0506887868 :קרן.

סיבוב
ראששערים
ודש
ח
שבט
 13שנה לסיבוב שערים

מחזקים את

ושלי
יר ם מ

ירושלים

להחגשוב
יע!

יום חמישי |  22לינואר

הנוער
חשלר!
ו
בהבחירות
ארוע
בואו לשמוע את:

יום שלישי,
כ"ט בטבת

איילת שקד (הבית היהודי)
רות קלדרון (יש עתיד)
שמעון אוחיון (ישראל ביתנו)
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי-תקומה)
רחל עזריה (עיריית ירושלים  -כולנו-כחלון)
וח"כ מהליכוד ויהדות התורה

חזקים את

בתכנית:

פאנל חברי הכנסת

בהנחיית יאיר שרקי ,כתב חדשות .2
שאלות מהנוער בקהל

הצבעה בקלפי בחירות

התוצאות יפורסמו בכלי התקשורת

השבוע!

יום רביעי ,ר"ח שבט12:30-15:30 21/1 ,
מרכז אקדמי לב ,ירושלים
האירוע מיועד לתלמידי כיתות י"א-י"ב,
בתי"ס ,גרעיני חבריא ב' וכו'.
ההרשמה חובה

באים ובוחרים להשפיע!
סיבוב
שערים

 18:30התכנסות ברחבת הכותל
 19:00יציאה לסיבוב שערים

לפרטים1-700-70-70-21:

פרטים והרשמה (חובה):

bit.ly/okkenes

ayelet@okm.co.il

בשיתוף אגודת הסטודנטים של מרכז אקדמי לב

מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
על קיבתו ביום שישי האחרון קיבל יצחק
סנדרוי ,תושב יצהר ,שיחת טלפון מפתיעה
ממחלקת עורב צנחנים הממוקמת במוצב
כמה קילומטרים מהיישוב .החיילים סיפרו כי
נותרו ללא אוכל לשבת ,בשל הסערה .תושבי
היישוב התגייסו והכינו תבשילים ומאפים
לכבודם של הלוחמים .רכב הביטחון של יצחק
נשא את המטעמים עד לחיילים ,שהתרגשו
מאוד מהמחווה  1וכתבו לתושבים מכתב:
"האוכל היה מטורף והעוגות היו מעין עולם
הבא .כיף להיזכר שוב למה אנחנו פה".
בית של תורה השלג שירד בשבוע האחרון
תפס את תושבי גוש-עציון ערוכים ומוכנים.
כלים כבדים הועמדו בצמתים ,מלח פוזר על
הכבישים וגנרטורים הובאו מרחוק לשעת
חירום .השלג אמנם הגיע באיחור קל אך
כיסה בלבן את הישובים ,הכבישים וההרים.
ילדי הגוש שזכו בחופשה בלתי מתוכננת,
נהנו לגלוש שעות ארוכות ולהתחרות בבניית
בובות שלג .גם תלמידי ישיבת הר עציון יחד
עם ראש הישיבה ,הרב יעקב מידן  2עשו
הפסקה מלימודם ,הפשילו שרוולים ,ונרתמו
 8יש”ע שלנו

לבניית איגלו שהיווה חלופה זמנית בלבד
לבית המדרש.
תלמידים באורות בישיבת ההסדר
בעתניאל הנמצאת בדרום הר חברון ,סבלו
מניתוקי חשמל רבים במהלך סוף השבוע
הסוער .המצב הבעייתי לא הפריע לתלמידים
לשבת וללמוד כסדרם ,גם בלי חשמל .הם
מצאו פתרונות יצירתיים וישנים ובהם לימוד
לאור נרות3 ...
מונעים שכחה במועצה האזורית ‘הר
חברון’ התחילו להטמיע כלי מנע מעשי
להעלאת מודעות ההורים ולמניעת מקרים
של שכחת ילדים ברכבים .מדובר בתוכנה
בשם  SIMVשאמורה לתת התראה אישית
למכשיר הנייד של ההורים במידה והילד לא
הגיע לגן עד זמן מסוים ,כאשר בכניסה לגן
מותקן טבלט עם שמות הילדים ,וכל הורה
בכניסתו עם הילד מתבקש לסמן נוכחות.
מנהל מחלקת החינוך במועצה ,יהושע
רוזנפלד ,מעדכן כי עד כה הותקנה המערכת
במספר יישובים ,וכבר מתוכננת המשך
התקנה בשאר יישובי המועצה.

מסע כיסופים  2700תלמידים ותלמידות
מרשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא ומרשת
צביה יצאו השבוע למסע כיסופים ,בשיתוף
מרכז קטיף  . 4זו השנה הרביעית של המסע,
שמטרתו היכרות ומפגש של בני הנוער עם
מורשת גוש קטיף ולימוד על הישובים שחרבו
לפני כעשור .לדברי מנכ”ל מרכז ישיבות
ואולפנות בני עקיבא ,הרב בני נכטיילר,
“החינוך למורשת גבורת הרוח והמעשה של
תושבי גוש קטיף עובר דרך הצעדה שאנו
עושים בחולות חלוצה”.
חופרים ובונים השר אורי אריאל ,ח״כ אורית
סטרוק ומנכ״ל רשות העתיקות ישראל חסון
סיירו השבוע באתר הארכיאולוגי תל חברון
ונחשפו לממצאים שהתגלו במקום בשנתיים
האחרונות  . 5במהלך החפירה נמצאו
ממצאים אריכאולוגים רבים מימי אברהם
אבינו ובהם :גתות ,מקוואות בורות ומערכות
מים מסועפות ,חותמות וביצורים .השר
אריאל הבטיח כי יפעל לקידום בניית מרכז
מבקרים במקום.

