הישן יתחדש

עם טלסקופ ולפידים שחזרו תלמידים בפדואל את מצוות קידוש החודש
(עמ' אחורי)
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הסטודיו של
שבותיה

בואו נדמיין :עיריית ניו-יורק תממן הצגת
תיאטרון שכתב חבר באל קעידה שהיה
שותף בהפלת מגדלי התאומים .ממשלת
צרפת תתקצב כתיבת ספר זיכרונות של אחד
המחבלים שטבח בחברי מערכת ‘שארלי
הבדו’ .או בעצם למה ללכת רחוק? משרד
התרבות והספורט יממן וייתן במה להצגה פרי
עטו של מחבל יהודי או רוצח ראש ממשלה.
ניתן רק לדמיין את השערורייה הציבורית
שהייתה פורצת .אין כלי תקשורת שלא היה
מעלה על המוקד את מי שאישר את התקציב.
אז אפשר להפסיק לדמיין .מערכה ציבורית
שעל פניו הייתה צריכה לקבל רוח גבית
מקיר לקיר ,נתקלת בתגובות עמומות וחוסר
לקיחת אחריות .השבוע בישעמדה – על הצגה
נוראית שעולה בתיאטרון “אל מידאן” בחיפה,
בשם “חופש האומנות” ,ומבזה את זכרונו של
ישראלי שנרצח בפיגוע.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:39
תל אביב 19:00
18:52
חיפה

כניסה
יציאה
18:55
 19:59חברון
18:58
 20:02שכם
 20:02באר שבע 18:50

יציאה
19:56
20:00
20:00

אחים לנשק

ברשת
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מה
קורה

 40לעפרה

על הפרשה  -אמור
מסירות נפש על הוראת התורה

פ

רשת אמור מזכירה את מצוות
ספירת העומר ונקראת במהלכה.
בימי הספירה אנו אבלים על
תלמידי רבי עקיבא ומזכירים גם את
מות רבי עקיבא עצמו .רבי עקיבא
ואשתו רחל הם סמל למסירות הנפש על
לימוד התורה .בגיל  40עקיבא מתחיל
ללמוד תורה מא'-ב' .התמדתו בלימוד
 24שנים ,בתמיכה מוחלטת של אשתו,
מביאה אותו לגדול בתורה ,ולגדל דור
של  24אלף תלמידים (נדרים דף נ/א).

הרב אליעזר שנוולד
ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל"
במודיעין

אולם רבי עקיבא הוא גם סמל של
מסירות הנפש על הוראת התורה
לרבים .גם כאשר גוזרת המלכות
הרומאית ,על לימוד התורה .רבי עקיבא
ממשיך להקהיל קהילות וללמד תורה
בגלוי ,ברבים .פפוס בן יהודה מזהיר
אותו שיחדל ,כדי שלא יפגע ,אבל רבי
עקיבא עונה לו במשל המפורסם של
השועל והדגים (ברכות סא/ב) .על ערך
ההוראה של התורה ברבים .אף שבאופן
עקרוני ניתן ללמוד תורה כפרטים,
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו 1

המערכת

פחד במה

ישעמדה
בקיץ  1984יצא משה תמם הי”ד לחופשה
לביתו ,נפגש עם חברתו וליווה אותה אל ביתה
בטבריה ,בשעות הערב חזר באוטובוס שנסע
מטבריה לתל-אביב .בתחנת בית-ליד ירד
מהאוטובוס ועקבותיו נעלמו .כעבור ארבעה
ימים ,בי”ב באב תשמ”ד ,נמצאה גופתו וסימני
חבלה בראשו .בחזהו היה נקב של כדור חודר.
חקירת המשטרה הצבאית וכוחות-הביטחון
העלתה שמשה נחטף ונרצח בידי מחבלים
תושבי המדינה מבקה-אל-גרביה .בן  19היה
בנופלו .הוא הובא למנוחות בבית-הקברות
הצבאי בנתניה .השאיר אחריו הורים ,שלושה
אחים ושתי אחיות.
שלושה עשורים מאוחר יותר ,מעלה תיאטרון
“אל-מידאן” הצגה בשם “הזמן המקביל” שכתב
מפקד חוליית הרוצחים של תמם ,וואליד דקה,
בין כותלי בית הכלא הישראלי“ .אל-מידאן”
הוא תיאטרון ערבי הפועל בחיפה וממומן ,בין
השאר ,מכסף שמעבירים משרד התרבות
ועיריית חיפה .על ההזמנה לאירוע חתומים
האגודה למען האסירים ,עמותת “פלסטינייאת”,
קואליציית נשים לשלום ,הוועד הישראלי למען
האסירים הפלסטינים ותיאטרון “אל-מידאן”.
האם ממשלת ישראל ניצבת בחזית המאבק
נגד ההצגה הנוראה? לא .את המחאה נגד
האיוולת המוסרית הזו מנהלים בני משפחת
תמם בעצמם ,בגיבוי תנועת ‘אם תרצו’ וארגון

האם מרוב תרבות ,איבדנו את
התרבות לגמרי? איבדנו את ההיגיון
הבריא והפשוט? אזל מהמלאי
הרגש שאמור לבעבע בכל אדם
שיש לו לב? הכל “קריטריונים”,
“בהתאם לחוק”“ ,לא מתערבים
בהחלטות ניהוליות”?
אלמגור .התגובות הקרירות והמתחמקות של
משרד התרבות ועיריית חיפה לתקשורת ולמי
שפנה בעניין ,הן אולי הסיפור הכואב יותר .עיריית
חיפה הפנתה את האשמה למשרד התרבות
והגיבה “אין לנו כל שליטה על תכני התיאטרון
הזה או על כל תיאטרון אחר ,שכן העירייה היא
אינה קומיסרית של תרבות אפילו אם אלה
לא ראויים לבמה” .במשרד התרבות מסרו כי
הם תומכים “בלמעלה מ 800-גופים ומוסדות
תרבות בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
המשרד אינו שותף לתכני הפעילות שמתקיימת
בגופים הנתמכים ואינו רשאי להתערב גם
במקרים שהוא אינו מסכים עם החלטות
ניהוליות שמתקבלות בהם או בתוכן אמנותי
המוצג בהם”.
האם מרוב תרבות ,איבדנו את התרבות לגמרי?

שבותיה לוי,

פתוח
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הבעלים של סטודיו הקרמיקה "הסטודיו של שבותיה",
גבעת הראל שבבנימין 052-7906171

איך מחליטים להקים עסק?
"ב 15-השנים האחרונות למדתי קרמיקה בכל
מיני מסגרות שונות ,בעיקר אצל מורים מ'בצלאל'
ומקומות אחרים ,בסטודיו הפרטי שלהם .זמן קצר
אחרי שעברנו לגבעת הראל ,ביקשו ממני לפתוח
חוגי ילדים ומבוגרים ובתקופה הראשונה העברתי
את החוגים מהקרוואן שלנו .בהמשך ,עם הרבה
דחיפה של בעלי מאחורי הקלעים ,בלילה אחד של
"חומה ומגדל" במהלך תקופת ההקפאה הקמנו
את הסטודיו .ב"ה אני מרגישה שכבר צריך להגדיל
אותו"...
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
"העבודה שלי מתחלקת לשלושה חלקים :חוגים
קבועים לילדים ונשים ,סדנאות חד פעמיות
לקבוצות ומכירת כלים .אנחנו ייחודיים קודם כל
במיקוף ,בנוף ובטבע שבגבעת הראל .הסטודיו
בין הכרם ומטע הזיתים יוצרים אווירה שנותנת
הרבה השראה לאומנות וליצירה .בנוסף ,תמיד כיף
להיכנס באווירה טובה ,עם כוס קפה ועוגה .האווירה
מאוד ביתית ומפנקת והיחס חם ואישי ומעין סוג של
חברות ולא של 'מורה ותלמיד' ".
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איבדנו את ההיגיון הבריא והפשוט? אזל
מהמלאי הרגש שאמור לבעבע בכל אדם שיש
לו לב? הכל “קריטריונים”“ ,בהתאם לחוק”“ ,לא
מתערבים בהחלטות ניהוליות”?
במדינת ישראל ,בכל השרשרת הארוכה של
העברת הכספים ,בין כל הפקידים ונבחרי
הציבור לא היה אפילו אחד ,אחד שצלצל
בפעמון ,הציב קו אדום ואמר ‘רבותי ,לא יכול
להיות שאנחנו מממנים בכספי המיסים של
אזרחי המדינה הצגה שכתב רוצח של חייל’.
שבוע אחרי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה במהלכו ראשי המדינה
קראו שוב ושוב לכבד את זכרם של הנופלים
על הגנת העם והארץ ,פוגעים כולנו במשפחות
השכולות ,בשם “חופש התרבות”.
בבחינת ה”עשה טוב” חשוב להגיד :אם פריחת
המכינות הקדם צבאיות נשאה עמה קצינים
רבים שמשפיעים היום על אופי הצבא ,ואם
קריאתו של אורי אורבך ז”ל “הטובים לתקשורת”
הניעה מהלך עיתונאי אדיר שניתן להרגיש,
הגיעה כנראה העת לקרוא“ :הטובים לתרבות”.
המאבק התודעתי על פניה של מדינת ישראל
נקבע לא מעט בשדה התרבותי .למדינת ישראל
דרושים יוצרים במגוון תחומי התרבות על מנת
להכניס עוד תוכן ציוני ,ערכי ויהודי שיהווה
תשובת משקל ראויה לשלל היצירות הפוסט
ציוניות המציפות את שדה התרבות הישראלי.

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

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
"המוצרים המומלצים ביותר הם הכלים השימושיים
כמו :נטלות ,קערות בגדלים שונים ,גביעים .יש כלי
שאנשים מאוד אוהבים  -כלי להגשה של שקיות
תה .לאחרונה התחלתי לעשות גם גימיק נחמד של
הזמנת כלים עם הקדשה אישית".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"נשים טובות וחמודות שזמן האיכות שלהן
בסטודיו הוא הפוגה ורגע של אושר לעצמן בתוך
השבוע העמוס .אלו נשים שבאות להתפנק אחת

בלילה אחד של "חומה ומגדל"
במהלך הקמנו את הסטודיו
לשבוע וזההזמן שלהן בתוך שלל המשימות בבית
ובעבודה".
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
"בשלבי ההקמה של הסטודיו נפגשנו עם מט"י
לשיחה ראשונית עם המלווה באופן אישי ומשם
ולאורך כל השנה הראשונה של הסטודיו קיבלנו
עזרה גדולה מהיועצת העסקית .הליווי הזה מאוד
קידם והיה משמעותי נתן כלים ,עזרה בתימחורים,
סדנאות ועוד".

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!
פתרון החידה מהמדור האחרון :מבצע עזרא ונחמיה.1950 ,

עלי

מקום גדול לגדול
(ויש פה הכל)...

הקהילה
קהילה איכותית ומגוונת,
 850משפחות.

בתי
פרויקט אמנה
האיכות

מדורגי ֵעלִ י
תנועת
ההתיישבות

אמנה

היישוב
מוסדות חינוך לכל הגילאים,
מוסדות “בני דוד” ,מתנ”ס פעיל
המציע פעילות תרבות עשירה
לכל הגילאים ,מערך חוגים
בריכת שחיה ,ספריה ועוד
מגוון שרותים קהילתיים.
חדש! מרכז קניות “לב עלי”:
סופרמרקט גדול ,סניף דואר,
ביטוח לאומי ,קופות חולים
 ,בית קפה ומגוון עסקים
מקומיים.

כניסה מידית

מכירת

שלב ב’

בתי
אמנה

במדורגי ֵעלִ י
יוצאת לדרך!

הבית
דירות גן ודופלקסים,
החל מ 110-מ”ר.

₪ 812,000

החל מ

המקום
קרוב להכל  35דקות מירושלים
ופ”ת 10 ,דקות מאריאל

לרגל
פתיחת
שלב ב׳

יש שחר אמנה

מחיר
מיוחד

∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

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

לפרטים :יצחק klita@eli.muni.il 052-4201411
צמוד למדד תשומות הבניה 12.14
±≤Ø±±
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ברשת

מאירה דולב

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

אחים לנשק
ימי אייר נוראי-ההוד בעיצומם .חלפו להם יום
הזיכרון ויום העצמאות ,ולפנינו יום שחרור ירושלים.
אבל בשנה הזו דבר-מה השתנה .זו פעם ראשונה
בחיי שביום הזיכרון אני אמא לחייל ,והפעם זה היה
אחרת.
זוויות הראייה שלנו אל ימי הזיכרון ,ובתוכם גם
יום השואה ,משתנות עם החיים .כשאנחנו ילדים,
כשאנחנו נערים ,כשאנחנו הורים צעירים לילדים
קטנים – אנו חווים את הימים האלה בהתאם .את
הדימיון שלנו ממלאות תמונות אחרות ,הפחדים
שלנו לובשים דימויים אחרים ,הרגשות שלנו
מוכוונים אל מקומות שמתאימים לעולם שהוא
עולמנו .כך בכל שלב בחיים.
להיות אמא לחייל ביום הזיכרון ,יותר מכל זה פחד
צונן שמסתנן ,וניסיון לא-רצוני אך מטלטל ובלתי
אפשרי לעמוד בנעליהן של האמהות שעל המסכים.
והערצה גדולה להתמודדותן וגבורתן .ועוצר-כפוי
על הדימיון .ותפילה חרישית בלב.
בין כאמהות ובין שלא ,בארץ קטנה כשלנו ,אין מי
שיום הזיכרון לא אישי וקרוב לו .אין מי שלא נושא על
גבו את תיק נופליו .מה גם שיום הזיכרון לחיילי צה"ל
ויום הזיכרון לנפגעי הטרור – יום אחד הם ,וכך אין מי
שמשא התיק על גבו לא כבד וכואב ,כי אין מי שלא
הכיר ואהב וכאב נופלים לא מעטים.
בת שנתיים הייתי כשפרצה המלחמה הראשונה
בחיי (יום כיפור ,ואני לא זוכרת כלום) ומאז ליוו את
חיי – כמו רובנו בארץ הזאת  -שמות ועוד שמות
שנוספו לרשימות ימי הזיכרון .ילדותי בקרית
ארבע ואחר כך בהרי השומרון זימנה כר נרחב של
הזדמנויות ,וסליחה על הציניות .אל תחתית התיק
שלי נדחס זיכרון ילדות מוקדם על הלם עצום של
כל מי שסביבי נוכח פיגוע הירי בשערי בית הדסה
שבו נרצחו ששה בחורים; ואחריו החיפושים אחרי
הילד רמי חבה סביב אלון מורה שהסתיימו במציאת
גופתו שאבן רוצצה במערה; וממשיכים באבנר ונדב
שנפלו בלבנון ,החברים של בעלי מאסון צאלים,
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עפרה המקסימה שנסעה להביא את משפחת
אחותה מבית אל ונורתה בדרכה ,גביש ,ועוד ועוד...
הקיץ הקשה האחרון הוסיף גם הוא למשא .איש
איש ומשא נופליו...
המלחמה שלנו על הארץ הזו נדמית כאינסופית.
היא בלתי נתפסת .אבל ניסיון החיים כאן כבר לימד
אותנו שהבריחה ממנה אל מחוזות של "תנו לחיות
סוף סוף בשקט" רק מכפילה את המחיר.
אז מה ,לנצח נחיה על חרבנו? ,שאלה אותי פעם
במבט מאשים עיתונאית אחת ממחנה השמאל
במשדר טלויזיוני ,את השאלה שבה אוהבים לשאול
אותנו כל שמאלני הארץ.
הייתי כל כך רוצה להאמין שלא ,במיוחד עכשיו ,שיש
לי בן בצבא.
ולרגע אחד בכל יום זיכרון אני יכולה להבין את
אלה שכוחם לא עומד להם והם אומרים :די .אי
אפשר יותר .אם רק נרצה מספיק ,נוכל להפסיק
את שפיכות הדמים הזאת ,את המחיר הנורא הזה,
הבלתי אפשרי.
אבל אני גם יודעת שבחיים זה בדיוק הפוך .כשאתה
בורח ,אתה מקבל הכל בהפוכה .כשאתה נכנע
לחולשה ,בסוף תידרש באין ברירה להשקיע מאמץ
כפול .כשאתה מובל על ידי תסריט פנטסטי ולא
מציאותי ,סופך שהמציאות תבוא ותטפח על פניך.
בעוד שלושה שבועות – יום שחרור ירושלים ויהודה
ושומרון .עוד מלחמה בשרשרת המלחמות הארוכה
של ארצנו הצעירה ,מלחמה שהסתיימה בניצחון
מזהיר ובנס ,ואיפשרה לנו לחזור הביתה ,אל מחוזות
התנ"ך ולב ההיסטוריה של עמנו; והעצימה לשיאים
חדשים את חילוקי הדעות על עתידה של הארץ
הזאת.
"צה"ל בששת הימים הפסיק הלדורות" ,אמר אז
דוד בן גוריון ,והתייחס לאמירתו כמעט עשרים שנה
קודם לכן ,אחרי המלחמה הראשונה של מדינתנו,
בקיץ " .1948זוהי בכייה לדורות" ,אמר אז על כך

המלחמה שלנו על
הארץ הזו נדמית
כאינסופית .היא בלתי
נתפסת .אבל ניסיון
החיים כאן כבר לימד
אותנו שהבריחה
ממנה אל מחוזות של
"תנו לחיות סוף סוף
בשקט" רק מכפילה
את המחיר.
שהצעתו בממשלה לכבוש מיוזמתנו את אזורי
יהודה ושומרון עד הירדן נפלה על חודם של שני
קולות.
האמנם הבכייה לא היתה לדורות? בן גוריון היה קצת
אופטימי מדי .בדורנו לפחות ,הבכייה עוד מורגשת.
הוא כנראה סבר לעצמו שתחושת הצדק ההיסטורי
האיתנה שחש כל העם עם חזרתנו הביתה אל הרי
יהודה ושומרון ,היא עובדה מוגמרת.
מאז המציאות מאתגרת אותנו .העולם כולו רוטן
ורושף ולוחץ ומאיים ומה שהיה פעם ברור וטבעי
ומובן מאליו ,כבר לא כך היום .תחושת הצדק
שבשיבתנו לכאן נסדקת ונבחנת כל העת .אבסורד:
דווקא במערכות הצדק והמשפט ,יותר מכל ,היא
נתונה למרמס שוב ושוב.
•••
כבר במוצאי יום העצמאות ארז הבן שלי את המדים
וחזר לצבא .לקחתי אותו לרכבת ,עוטה על עצמי
אומץ וחיוך .וכשנסעתי משם חשבתי על חבריו
שנקבצים עכשיו מכל קצות הארץ .ועל אמהותיהם
הנפרדות לשלום .ואני יודעת שחבריו לצבא באים
מכל מיני בתים ,מכל מיני מקומות ,מכל מיני
תפיסות עולם ואמונות ודעות .ודאי יש ביניהם גם
שמאלנים ואנטי-דתיים וכאלה שרואים במתנחלים
כמונו את האשמים בכל .אבל בסוף ,ברגע האמת,
הכל מתגמד ,ויותר מכל דבר אחר ,בצבא הם
אחים .ואנחנו ,ההורים שלהם ,עוד נסתכל עליהם
ונדע שאם הם אחים ,גם אנחנו ההורים מתחברים
בינינו אם נרצה ואם לא נרצה באיזה גשר מיוחד
במינו ,שצולח את כל המחלוקות ,ומגמד את כל
ההאשמות ,ומטשטש את כל הפערים.
וכנראה ,אני מהרהרת ,לריבונו של עולם יש סיבות
נסתרות מעינינו לכך שהמלחמה על הארץ הזאת
עוד נמשכת.

מסירות נפש על הוראת התורה

המשך דבר תורה מעמוד השער

בהיחבא ,אולם הערך של הוראת התורה הוא חשוב ביותר .בלעדיו הרי זה כדגים המוצאים מן המים .רבי עקיבא אכן נתפס והוצא
להורג על שלימד תורה!
מצוות תלמוד תורה של כל יהודי כוללת :ללמוד וללמד (רמב"ם סהמ"צ יא) .משום מה מקובל לחשוב שהחובה ללמד מוטלת רק
על רבנים .זוהי טעות! כל אחד חייב ללמד תורה .על פי מה שהוא יודע ,אפילו מעט ,ועל פי הצורך במקומו .אפילו אם לשם כך
הוא צריך לוותר .חז"ל מגנים את":הלומד תורה ואינו מלמדה  -זה הוא דבר ה' בזה" (סנהדרין צט/א).
על כן אנו מתפללים ,כולנו מידי יום שנזכה "לְ ָה ִבין ּולְ ַה ְשֹּכִ יל .לִ ְׁשמ ַֹע .לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד .לִ ְׁשמֹר ְולַ ֲעשֹֹות ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מּוד
ּתֹור ֶתָך ְּב ַא ֲה ָבה".
ָ

יש קליטה
בחמדת!

בתי
אמנה

בית חד משפחתי  109מ"ר
 4חדרים על כחצי דונם

הפנינג

שבועות בחמדת
ביכורים ומבקרים
הפנינג בחסות מתנס בקעת הירדן

יום שלישי
א' בסיוון ()19.5
בשעה 17:00

מפיועילות
לילחדת
לקראדים

תנפחים
מ דוכנים
ו

ת
שבועות

בשירה
ל צ
שיבור
מ פחות

אתם מוזמנים להכיר את הבית החדש שלכם!

1-800-260-240

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

לפרטים נוספים :יעלה052 - 7710000 :
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

139,000

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  28לאפריל

85

אהבתי · הגב · שתף
ם אוהבים את זה.
 800אנשי 
Ran Netanel
יש בהחלט מה ללמוד מהם .אחים שלנו.

ברוך וליזה קריסי
הדרוזים הם אחים שלנו נלחמים כתף אל כתף
וכשיש עשב שוטה צריך לקצור אותו.

רונית שרייבר למדינה יש מה ללמוד מה
זה נאמנות ולהשיב להם בצורה של השקעה
כספית ביישוביי הדרוזים.

בחופשת ל“ג בעומר
חוגגים
שיעור בנאמנות מהדרוזים.
תשמעו סיפור ,ואז הפיצו :שניים מהמחבלים שנהרגו על גבול סוריה
אתמול הם דרוזים .במג'דל שמס הקימו סוכת אבלים לזכרם.
מנהיגי העדה הדרוזית וראש המועצה המקומית מג'דל שמס מיהרו
לגנות באופן נחרץ .בלי אבל ובלי אולי.
מי שמכיר את הסיפור של הדרוזים ברמת הגולן יודע שהיחסים
שלהם עם מדינת ישראל מורכבים .ועדיין ,זה לא מונע מהם להגיד
תודה ונאמנות למדינה.
אין ספק שלחברי הכנסת הערבים יש שיעור או שניים ללמוד.
תודה ל  Eran Gepsteinשהעביר את הידיעה שפורסמה היום
ב'ידיעות אחרונות'.
הפיצו .ככה נוהגים אזרחים.
ישראל שלי
עושים ציונות
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יום חמישי י“ח אייר תשע“ה )(07/05
10

18:00

פע קסמים
מו היב!!!

13:30

מרוסם אלי נביאן
עם הק
הליכה על המים
ג'יירו 20
מסלול טרקטורוני שטח לילדים

02-6255456

052-3477701

מועדון חופשת לידה בשומרון  /י"ד
באייר  3במאי

נמאס לך להיות לבד בחופשת לידה? אין לך כוח
להיסחב רחוק מהבית לפעילות על התינוק? בא
לך על זמן לעצמך? מועדון חופשת לידה נפתח!
אודל מזמינה אותך לביתה שבצופים לבוקר
כיפי ונעים .נפגוש אימהות אחרות ,נפטפט,
ננשנש ונקבל טיפים וכלים במגוון נושאים.
לפרטים :אודל 054-4635008

מה יקרה

טורניר סטריטבול בבנימין  /ט"ז באייר  5במאי

כוכבי הפועל "בנק יהב" ירושלים בסטריטבול בנימין השני
שייערך ביישוב עפרה! מחלקת הספורט של מתנ"ס
בנימין מזמינה אתכם לקחת חלק בחוויית כדורסל יוצאת
דופן – טורניר סטריטבול בנימין בכדורסל .בשיאו של
האירוע יתקיים משחק ראווה חגיגי למען ילדי עמותת "לב
בנימין" בהשתתפות יותם הלפרין ,ליאור אליהו ,דונטה
סמית' ,ברייסי רייט ויתר כוכבי הפועל "בנק יהב" ירושלים.
לפרטים והרשמהsportbinyamin.co.il :

מרוץ טלמונים ה / 8-י"ט באייר  8במאי

אל תפסיקו לרוץ! המרוץ הוותיק והמרגש בבנימין לזכרו של רועי ארבל הי"ד ,העובר בנופי בראשית
מרהיבים ,מזמין אתכם להירשם ולהשתתף בחוויה מדהימה .לפרטים והרשמהhttp://www. :
realtiming.co.il/site/500
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מבצע
מיוחד

שלישי |  5במאי

כמונו
ילדים
סדרת
הסדרה המצליחה מפרי עטו של אורי אורבך
אולי בשבת יזרקו סוכריות • בגלל ילד אחד • ילדה כמוני
• באיזה שבט אתה? • מבטיח ,בלי נדר

ברכישת מארז  -מתקן החלומות

₪ 49

₪ 25

דרושים סוכני מכירות

מבצעי החודש באתר | www.beitel.co.il :מבצעים מיוחדים ומוזלים רק בחנות ההוצאה

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

מה קורה?

1
3

2
4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
שמחת חג את יום העצמאות חגגו במועצת
בנימין ,כמו בכל שנה ,באירוע גדול לכל
המשפחה ביער נווה צוף .למרות מזג האוויר
ההפכפך הגיעו לאירוע כ 4,000-משתתפים
שנהנו ממתנפחים ,אתגרים לילדים ,קרקס,
מעגל מתופפים ,אופניים ,פינות חי ,תצוגה
של צה”ל ,פינות ישיבה ומנגל ,חנייה והכל
בחינם .לתשואות הקהל ,גם סגן ראש
המועצה ישראל גנץ ,הפשיל שרוולים ולקח
חלק  1במופע הקרקס.
עצמאות ביער כ 3000-איש בחרו לחגוג
את יום העצמאות באתרים השונים בחבל
יתיר  . 2באירוע המרכזי ביער יתיר נהנו
המבקרים מאטרקציות רבות ומגוונות בחיק
הטבע .אתרים נוספים בחבל פתחו שעריהם:
אתר סוסיא העתיקה ,בית הקפה החדש
שנפתח במקום ,יקב שוקק שבסוסיא ,מפעל
‘עשבי קדם׳ שבכרמל וחאן סוסיא – בכולם
התארחו קבוצות מרחבי הארץ ,שגם נהנו

מהמעיינות הצלולים ברחבי ההר.
עצמאות מקומית רכזי תנועת אמנה ביישובי
בנימין נפגשו השבוע בעפרה  . 3הביקור
נפתח בשיעור של הרב אבי גיסר ובהרמת
כוסית לרגל יום ט' באייר ,שבו התחילה
ההתיישבות בעפרה לפני  40שנה .הרב גיסר
סיפר כי בהתייעצות עם הרב גורן ,ביום זה לא
נוהגים בעפרה במנהגי האבלות של ספירת
העומר  -לא אומרים תחנון ומתגלחים.
מזכ"ל אמנה ,זאב חבר (זמביש) ,שהיה חלק
ממחנה העבודה הראשון שהקים את עפרה,
בירך את הישוב שימשיך להיות מהמובילים
בהתיישבות ביש"ע .לאחר הביקור בעפרה
המשיכו עובדי אמנה בסיור וביקרו בין השאר
גם בגבעת אסף ,נופי פרת ,רימונים ועדי עד.
מקודש מקודש לרגל סיום לימוד מסכת ראש
השנה ,בה מתואר תהליך קידוש החודש,
החליטו בבית הספר שיל”ת שבפדואל,

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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לשחזר את המצווה .התלמידים ניסו לראות
את מולד הלבנה באמצעות מכשירי טלסקופ
 4ולמחרת התאספו למעמד חקירת העדים
ע”י צוות הרבנים .ראש בית הדין ,הרב חיים
ענזי ,הכריז “מקודש” והקהל השיב “מקודש
מקודש” בהתרגשות גדולה .בערב שלאחר
ההכרזה ,הדליקו הילדים לפידים ענקיים
בגבעות היישובים באזור ,כפי שמתואר
במשנה.
הגאווה של אפרת שניים מבני אפרת עמדו
ביום העצמאות על הבמה המכובדת בבית
הנשיא וזכו לאות הצטיינות :סמל נתן באר
וסגן יגאל וולברומסקי  . 5במשך השנים
ניצבת אפרת בראש רשימת המתגייסים
ליחידות קרביות והמתנדבים לקצונה .עודד
רביבי ,ראש המועצה המשרת כסא”ל במיל’
אמר כי “הצעירים באפרת גדלים על ערכי
המולדת ,ושני המצטיינים הם ההוכחה לכך”.

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

