נאסף אל אבותיו

אלפים השתתפו השבוע בחברון בהלוויית הרב משה לוינגר,
ממייסדי מפעל ההתיישבות ביש"ע (עמוד אחורי)

שלנו
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 | 434במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
סיוון תשע"ה |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

64

כשאורי בכה

ברשת

השבוע נפרד עם ישראל מאחד
מעמודי התווך הבולטים של
מפעל ההתיישבות המשגשג
ביש”ע ,הרב משה לוינגר ז”ל.
לאחר אירועי הריסת עמונה ושנה
לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון
השומרון התכנסו כמה בחורי
ישיבה בביתו של הרב לוינגר כדי
ללמוד ממנו מהן הדרכים להרמת
קרנה של ארץ ישראל  -בציבור
הרחב ובקרב בני הישיבות בפרט.
השבוע בישעמדה  -חלקים מתוך
אותו שיעור ,המדגישים את עומק
המחשבה התורנית והציבורית של
אחד מאבות ההתנחלות בת זמננו,
בנושאי כלל ישראל.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:54
תל אביב 19:14
19:07
חיפה

כניסה
יציאה
19:09
 20:15חברון
19:13
 20:18שכם
 20:19באר שבע 19:05

יציאה
20:12
20:16
20:16

ישראל
שלי

אלי כהן  50 -שנה למותו

8

מה
קורה

צעדת אביתר

על הפרשה  -במדבר
מי סופר אותי?

כ

מה ילדים יש לכם? כמה עוד
תרצו שיהיו לכם? עד כמה
תאהבו אותם ומה תהיו מוכנים
לעשות למענם? התשובה לשאלות
יכולה להיות שונה אצל כל אחד ואחת
מאתנו ,אך ביחס למידת ההשקעה
קרוב לוודאי שהיא תהיה ברורה וזהה
אצל כולנו " -עד אין סוף" .לא ניתן
לאמוד את הרצון וההשקעה שאנו
מוכנים להשקיע בילדינו ,שהרי היא
אינסופית.
כך בפרשתנו ,אנו רואים את מידת
חיבתו ואהבתו של הקב"ה לבניו,
יקיריו ,כאוצר יקר מאין כמותו,

הרב אבי ברמן
מנכ"ל  OUישראל

"ׂשאּוֶ ,את-
שאוהבו ומשגיחו בכל עתְ :
ל-ע ַדת ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם,
רֹאׁש ּכָ ֲ
לְ ֵבית ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְס ַּפר ֵׁשמֹותּ ,כָ ל-זָ כָ ר
ֹלתם ִ .מ ֶּבן ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ָו ַמ ְעלָ ה,
לְ גֻ לְ ּגְ ָ
לּ--ת ְפ ְקדּו א ָֹתם
ּכָ ל-י ֵֹצא ָצ ָבא ְּביִ ְׂש ָר ֵא ִ
לְ ִצ ְבא ָֹתםַ ,א ָּתה ְו ַא ֲהרֹן" (במדבר
א':ב'-ג') .קיימת התחושה כאילו ישנה
כאן חזרה נוספת ומיותרת של ספירת
בני ישראל .שהרי בני ישראל נספרו
כבר ביציאת מצרים (שמות ,יב ,לז) וכן
לאחר שחטאו בחטא העגל נספרו כדי
לדעת את מנין הנותרים מן המגיפה
(שמות ל ,יב) וכעת ,שוב נספרים חודש
לאחר הקמת המשכן.
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו 1

הרב משה לוינגר ז"ל

“אוהבים אותך ,ארץ ישראל”

ישעמדה
“לפעמים נדמה שלבית המדרש אין קו ברור ומסודר
בכל נושא ארץ ישראל .כשמגיעה עת צרה ,חלילה,
הישיבות יוצאות לפעילויות ‘דחופות’ ,כגון התמודדות
מול עקירת מאחזים ,וכן ‘הדבקות’ ,מבצעי ‘פנים אל
פנים’ ,תעמולת בחירות וכו’ .את דרכי הפעולה מתווים
עסקנים ובית המדרש לא מתווה קו ברור בעניין ארץ
ישראל וכך נראה שהוא אינו מוביל אלא מובל....
המציאות של היותנו פרטים ,אנשים פרטיים ,הייתה
מציאות ארוכה מאוד .במאות השנים האחרונות החלה
התעוררות לנושא ארץ ישראל ,וגם לנושא ה’אחד’
שבאומה ,כלומר כלל ישראל .גם בעולם התורה וגם
בעולם הציבורי ,התחילו לדבר על תחיית עם ישראל

בארצו .הדבר הזה הוא חדש .לעומת חיי קהילה ופרט
ומשפחה בהם שהינו תקופות ארוכות ,עתה מתחילים
לדבר על שיבת העם לארצו ,היהודים עולים לארץ
ישראל ,והופכים כאן לעם ,ליחידה אחת .החזרה לארץ
יצרה שינוי במהות :חזרנו להיות אחד .זה חידוש!...
זו הנקודה של ארץ ישראל .בארץ ישראל צריך לדבר
דיבורים גבוהים! בארץ ישראל צריך לומר שכאן אנחנו
אחד! הבעיה הציבורית נובעת מכך ,שלא רואים מה
הגדולה של ארץ ישראל .בני תורה צריכים לשים לב
לנקודה הזו ,שהעם הזה הוא גדול וענק ,והוא כללי
והוא אחד ,והאחד הזה מלא אור ,עד שאפילו מחמת
גובהו ,יש נקודות שאין לו בהן בחירה חופשי ,והרשעות

חיצונית לעומת האור הפנימי הזה שבו .כך צריך
להתחיל ,ב”אחד” .לצערנו אמנם לומדים בישיבות
“אורות” כשם שלומדים את הגמרא בברכות ש”אתם
עשיתוני חטיבה אחת בעולם” אבל הלימוד הזה אינו
אבן פינה....
...יש ביטויים כאלה שאם לא קיבלת היתר של כל עם
ישראל אז אתה לא יכול להתנחל .ויש בביטויים האלה
חושך יותר מאור ,ואין להתפלא על כך שלא פועלים
בענייני הכלל .זו לא רק שליחות ,שאפשר לומר “אני
שליח של הכלל ואם הכלל לא מוכן אז הכל כיבוש
יחיד’ ,אז מה אתם מתרגשים מפינוי יישוב? זה רק
כיבוש יחיד ,הכלל לא החליט על כך .”...לפי המחשבות

לגור בשמורת טבע
בלב המרכז

בית  154מ"ר

צמוד קרקע

בואו לגור בקהילה חמה ואיכותית כאן במרכז!
אתם מוזמנים להצטרף לפרויקט

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

המוצלח בישוב יקיר ולגור בבית
צמוד קרקע  154מ"ר צמוד קרקע
עם אופציה להרחבה.

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
 2יש”ע שלנו

יש שחר אמנה

ש"ח
1,525,000
מבצע  1,445,000ש"ח

צריך לרומם ולפעמים אתה אומר עוד פעם ועוד פעם
והציבור כולו מתרומם.
כרגע יש חולשה כיון שאיננו מדברים דיבורים גבוהים.
חמש עשרה שנה שכל מה שעושים הוא התחכמויות
עם השלטון .פה איזה קראוון ,שם מגרשים ,ולא
מדברים על גדולת ישראל .בגלל שאין בחורי ישיבה
ואנשים שמדברים על גדולת ישראל ,המצב די שפל.
צריך לדבר על הגדולה של עם ישראל בארץ ישראל,
ועל כך שזו בושה שלא מתנחלים בכל מרחבי הארץ...
שאלה :מה לגבי פעולות מעשיות?
תשובה :עלינו לדבר גבוה ,איזה אור עצום זה עם
ישראל בארץ ישראל .לכן ,חבר’ה שפועלים  -צריך

האלו גם כל העניין של קרית ארבע ושילה הם לא כלל
ישראל הם ‘כיבוש יחיד’ .אלא תמיד הקב”ה נתן ביחיד
כוח לרומם את הכלל כולו ,כנחשון בן עמינדב ,וכך גם
התלמידים שהעמיד הרצי”ה זצ”ל ..תמיד הלכו יחידים.
אני זוכר כשהיינו בחברון ,בשנה הראשונה הזמינו אותנו
לנשיא שז”ר ,שהיה בעל חזון .הוא מאוד העריך אותנו
לכן הזמין אותנו אליו .הגענו אליו ,והוא אמר לנו :איך
מדברים נגד זה שהלכו שלא ברשות הממשלה? כל
היישובים הוקמו בניגוד לעמדת הסוכנות ...לא בניגוד
ב"ה אלא בניגוד לעמדת הסוכנות! הוא
לעמדת הבריטים,
ה"ב
צחק על הביטויים האלה ,שמפחדים ללכת קדימה
כי “העם לא אישר ,ולא היה יישוב דעת בעם” .אתה

ע ו ל י ם

ל ה ר

לעודד אותם ,ולעזור קצת ,כל אחד כפי יכולתו .חשוב
להבין שצריך לעזור לדבר הזה ,ולהיות שותפים ,שלא
יהיו רק ארבעה חמישה אנשים שתפסו איזו יוזמה,
והאחרים יגידו שהם כנראה “לא הצליחו ללמוד” .אלא
להבין שזה באמת חשוב ,זה באמת יחיה! דוגמא קטנה:
אם נרים בהרים פרסומים“ ,אנחנו אוהבים אותך ארץ
ישראל” ,וזה יתפרסם בעולם ,זה דבר גדול! אתם רוצים
למכור ולהפקיר את הארץ?! אנחנו אוהבים אותה! כולנו
צריכים לעזור ,איש כמתנת ידו .לעזור בשמחת ארץ
ישראל!”
(הדברים פורסמו בירחון ‘קומי אורי’ גיליון ח’ תמוז
תשס”ז)

ה ז י ת י ם

קונצרט חגיגי
םיתיזה רהל םילוע

עולים

במלאת  82שנה לפטירתו של גדול החזנים
יוסלה רוזנבלט בסמוך למקום קבורתו.
החזן

החזן העולמי

יצחק מאיר הלפגוט ⋅ דובל'ה הלר

בליווי מקהלת החזנים הירושלמית ,מקהלת זמרת י-ה ומקהלת בנימין

בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של מאסטרו אלי יפה
במעמד הרב הראשי לישראל הרה״ג דוד לאו שליט״א ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת
המשנה לראש העיר מר דב קלמנוביץ׳ ,רב העיר ירושלים הרב אריה שטרן שליט"א

,

יום חמישי כד' סיוון  11.6.15בשעה 20:00

ברחבת מלון שבע הקשתות מול מקום המקדש )מעל הר הזיתים(

כרטיסים  60ש״ח כולל הסעה

כרטיסים :בימות www.bimot.co.il *6226

הסעות מאובטחות יצאו מחניון גבעת התחמושת החל מהשעה  | 18:30מספר המקומות מוגבל | נא להצטייד בלבוש חם
למידע נוסף חייגו 052-5802156
בחסות

המחלקה למורשת ישראל

יש”ע שלנו 3

ברשת

תמר אסרף

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

חשבתי לעצמי על כוחן של
הדמעות האלו ,על מה הן
בונות לנו בנפש ,על זה שמי
שמזיל אותן הוא לא חלש
כפי שנתפש בעולם מנוכר.
חשבתי על עם ישראל
ועל הקשר המיוחד שלו
עם הארץ הזו ובעיקר עם
ירושלים ,על כמה דמעות של
צער וגעגוע זלגו מעיניו במשך
אלפי שנים ,ועל הדמעות
שלנו שהן דמעות של שמחה,
התרגשות והודיה על עוצמתו
של הרגע הזה

כשאורי בכה
"את מאלו שמתרגשים ומזילים דמעה כאשר
מניפים את דגל ישראל בטקס יום העצמאות
בעלי" ,אמר לי חבר-עיתונאי לפני כמה ימים.
"אני בז למי שמתרגש מדגל ישראל" ,והוסיף" :אני
מקווה שהבת שלי בחיים לא תזיל דמעות כשהיא
תראה את דגל ישראל" .סיימנו את השיחה
בינינו כשאני נשארת עם תחושת עצבות עמוקה
מהולה במידת-מה של רחמים .בדרך כלל אני
לא נוטה להזיל דמעות בקלות ,חלק מהקרירות
הפולנית שטבועה בי ,אבל ישנם רגעים שבהם
הדמעות אצלי פשוט זולגות ושום חוסן פולני לא
יכול למנוע זאת .הרגעים האלו ברובם קשורים
לעם ישראל ,לארץ ישראל ולתורת ישראל .בגדול
כל הסיפור היהודי מרגש אותי ,משהו בשרשרת
הדורות ,בחיבור של אז והיום ובתקומת העם
היהודי ושיבתו הביתה ,גורם לי לא רק לבכות
אלא גם להודות על הזכות הגדולה בלהיות חלק
מהתהליך המופלא הזה.
חשבתי על מי שחי את חייו בלי להזיל את הדמעות
האלו ,על מי שלא יודע או לא רוצה להתרגש
מדגל ישראל ,על מי שמוכן להתרגש מאוד
מילד ,מחיוך ,מעוול מוסרי ומוחסר צדק ,אבל
רק ברמה הפרטית; הסיפור הלאומי ההיסטורי
לא מעניין אותו ,הוא לא מחובר אליו .במקרה
הטוב הוא נאבק בהשלכות שלו .חשבתי על כמה
הוא מפסיד החבר הזה שלי ,על כמה מפסידים
אנשים שכמותו ,חשבתי על הציניות שמהווה

 4יש”ע שלנו

תחליף רגעי לצורך הנפשי הזה שלדעתי קיים
בכל יהודי ,ציניות שמשאירה את האדם בודד,
מנותק ובעיקר מיואש .למה מיואש? למה בודד?
כי אנחנו לא רק פרטים ,אנחנו גם עם ,ויש לנו
צורך נפשי פנימי להיות מחוברים בשני הרבדים.
כשהמחשבות על השיחה לא עוזבות אותי
ומעוררות אותי לתהות מה הניתוק הזה עושה
לעם שלנו ,לאן הציניות הזו יכולה להוביל אותנו,
הגעתי לאזכרה של אורי אליצור ז"ל .נכנסתי
קצת באיחור אבל כנראה בדיוק בזמן .על מסך
ענק הוקרן סרט  -אורי ונכדו עומדים במרפסת
תצפית כשלפניהם ירושלים .אורי מספר לנכדו
על העיר בה נולד וגדל ועל שיבת עם ישראל
לארצו ,והבכי חונק אותו ,והוא לא מצליח לעצור
את ההתרגשות .זו לא פעם ראשונה שאורי
בוכה שם על המרפסת הזו .שנים קודם לכן אורי
מתאר איך הגיע ביום ירושלים לבית אורות שעל
הר הצופים והמחשבות על סבא שלו ועל הסבא
של הסבא שלו שחברו יחדיו לרגע הזה שבו
הוא זוכה לעמוד בירושלים ולראות המוני נערים
ונערות צועדים ברחובה של עיר ,כשחולצות לבן
על גופם ודגלי ישראל בידם ,גורמות לו להזיל
דמעות .הסתכלתי על האיש החזק הזה ,שכוחו
היה בחריפות שכלו ,ביכולת הניתוח שלו ובהבנה
העמוקה שלו את המציאות; האיש הריאלי הזה
שהיה גם מורה למתמטיקה ידע גם להתרגש
ולבכות .הופתעתי מהדמעות של אורי ,והן שבו

והופיעו עוד כמה פעמים במהלך הסרט .לא רק
בימיו האחרונים הוא בכה ,גם שנים רבות קודם
לכן הוא ידע להתרגש ולהזיל דמעות ,הוא כנראה
גם בכה כשהניפו את דגל ישראל בעפרה.
חשבתי לעצמי על כוחן של הדמעות האלו ,על
מה הן בונות לנו בנפש ,על זה שמי שמזיל אותן
הוא לא חלש כפי שנתפש בעולם מנוכר .חשבתי
על עם ישראל ועל הקשר המיוחד שלו עם הארץ
הזו ובעיקר עם ירושלים ,על כמה דמעות של
צער וגעגוע זלגו מעיניו במשך אלפי שנים ,ועל
הדמעות שלנו שהן דמעות של שמחה ,התרגשות
והודיה על עוצמתו של הרגע הזה .חשבתי על
היום בו שוחררה ירושלים ,אחרי אלפי שנים ,יום
בו אף עין לא נותרה יבשה .חשבתי על כוחו של
אורי שידע לכתוב ,לערוך ,לייעץ ,לכוון ,לאפס;
וידע גם להתרגש ולבכות .חשבתי שוב על החבר
הזה שלי וכמה הוא מפסיד ,וחשבתי על הבת
שלו .אמרתי לו שאני מקווה בשבילה ובשבילנו
שהיא תדע להתרגש מדגל ישראל.
השילוב הזה של אורי הוא בעצם כוחנו שלנו
כעם .היכולת לחשוב ,להבין ,לזכור ,אבל גם
לבכות ולהזיל דמעות .הדמעות האלו הן הנקודה
הפנימית שמחברת אותנו לעבר ומחברת את
ילדינו לעתיד ,לדעתי הן הדבק שמחבר את אותה
שרשרת דורות נצחית של עם ישראל לארצו.

מי סופר אותי?

המשך דבר תורה מעמוד השער

גם רש"י (במדבר א:ב') מעלה תמיהה זאת ועונה עליה כלשונו " :מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה" .במשפט זה של רש"י
מסתתר רעיון יסודי בחינוך הדור הבא וביחסנו האחד כלפי השני בהיותנו חלק מעם בחירה .עלינו ללמוד מדרכיו של הקב"ה
שכשם שחוזר ומונה את בני ישראל ,לכאורה ללא סיבה ממשית ,אלא מתוך חיבתו ואהבתו הרבה ,כך עלינו לנהוג בתוך הקן
המשפחתי שלנו כלפי ילדינו וכלפי הקרובים אלינו .עלינו להתבונן בהם ולחזור למנותם שוב ושוב מתוך אהבה וחיבה ,מתוך
קירבה וגאווה .עלינו לראותם כאוצר יקר  ,שיש להשגיח עליו ולשמור אותו מקרוב ,נביט פנימה בנשמה ולא בחיצוניות וכך
נראה תמיד את האור הפנימי שלהם .זאת מתוך ההבנה שילדינו יקירנו הם יציר הבורא וזוהי דרכו של השי"ת להתנהג עם בניו.
כך גם ננהג ביחסנו אחד לשני ,חילוני כחרדי ,אתיופי ורוסי ,כולנו עם אחד ,עלינו לדעת לכבד זה את זה ,ולאהוב זה את זה ,כי
זהו רצונו של הבורא "שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם" .יהי רצון שנזכה לאהוב כל יהודי באשר הוא ולהגיע לאהבת
חינם אמיתית.

קטיף חוויתי

רכיבה על
סוסי פוני
ביער

ביער יתיר
ובמושב מעון

הדרכות
של קק”ל
ביער

פסטיבל
הדובדבן

בתים
פתוחים
ביישובים

ביער יתיר

שוק
איכרים
ואומנים

הכנת ריבות
ואפיית
פיתות

חבל יתיר  -כדאי להכיר!
כל המשפחה מוזמנת לקטיף חוויתי וחגיגי של דובדבנים ביער יתיר ובמושב מעון!

יום שישי ,י”א סיוון ,29.5 ,בשעות 15:00–9:00
הכניסה לפסטיבל חופשית ,הקטיף ורכיבת הסוסים בתשלום

אל תפספסו את הבתים הפתוחים ,בואו להתרשם מישובים מדהימים
בית חג”י

בית יתיר טנא עומרים

ליבנה

מעון

נגוהות סוסיא

עתניאל

סוסיא הקדומה פתוחה למבקרים בשעות14:00-9:00 :
בית הקפה שבאתר סוסיא יפתח בשעות12:30-9:00 :

הפסטיבל בחניון מכסיקו על כביש  80מכיוון תל ערד | הקטיף ביער יתיר ובמושב מעון

לפרטים נוספים| goyatir.co.il | 1599-500-037 :
החברה לפיתוח דרום הר חברון (תשמ“ו) בע“מ
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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 ·  18למאי

אהבתי · הגב · שתף

629

ם אוהבים את זה.
 2.551אנשי 
נאוה לוי

יש שר חינוך חדש וטוב ,אפנה אליו בבקשה
ללמוד על אלי כהן  .מקווה שתסתיים הסאגה
הזאת ויעלו את עצמותיו לקבר בישראל.
Hadas Charline Eshkar

גיבור לאומי ...נתן הכל בשביל המדינה .איש
משכמו ומעלה  -באמת המילה גיבור לא
מתארת אותו מספיק .אלי  -זוכרים אותך
ומתפללים ליום שתבוא על משכבך באדמת
הקודש לה הקרבת את חייך.
 Zion Revivoאני זוכר את היום הזה שהוא
הוצא להורג היתה אווירה קודרת ברחוב וכולם
בכו .הינו ילדים  .אבל ידענו מה קורה וזה היה יום
ההולדת שלי  18מאי  .1965תנצב"ה .
וזנה איציק תמצית הרוח היהודית ,נתן את
נשמתו למען עמו ,עליו נאמר :עז כנמר

 50שנה להוצאתו להורג של האיש שלנו בדמשק אלי כהן ז"ל.
שתפו כמה מילים על גיבור לאומי שעדיין לא הובא לקבר ישראל.
אלי כהן נולד במצרים ,באלכסנדריה ,בשנת .1924
הוא עלה לישראל בגיל  33ושלוש שנים לאחר מכן גויס ליחידת
המבצעים המיוחדים "קיסריה" .אלי נשלח בזהות בדויה לארגנטינה
ולאחר מכן לתוככי סוריה ,משם ריגל באומץ רב למען ישראל.
אלי כהן נתפס על ידי המודיעין הסורי והוצא להורג בתלייה ב18 -
במאי .1965
כדי להבין כמה הוא חשוב ,צריך לקרוא שוב ושוב את מילותיו של ראש
הממשלה לוי אשכול:
"מעשיו של אלי כהן חסכו למדינת ישראל חטיבות רבות של חיילים.
המידע שהביא לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא יסולא מפז,

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

והביא לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים".
לפני שהוצא להורג הספיק להעביר פתק לאשתו ובו כתב ,בין היתר:
"יום יבוא וילדי יהיו גאים בי".
לא רק הילדים שלך גאים בך ,אלא אומה שלמה.
כולנו גאים ומודים לך.
הפיצו.
ישראל שלי
עושים ציונות

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :גדליה בלום ,נתי הרניק – לע"מ ,מאיר ברכיה ,מרים צחי ,צופיה בורובסקי ,ויקיפדיה
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
אסרו חג שבועות בחבל בנימין  /ז' בסיוון 25
במאי

פסטיבל הדובדבן ביער יתיר  /י"א בסיוון 29
במאי

הציבור מוזמן למגוון אירועים ברחבי חבל בנימין:
חגיגות ראשית הגז במעלה לבונה ,סיורים מודרכים
בפינת החי וחליבת עזים ,טיול משפחות במסלול
מעיינות באזור שילה ,פתיח המיוחדת של הקרפיאדה
בכפר אדומים מעל וואדי קלט ,וסיורים מיוחדים
בתפילין בית אל שימחישו כיצד כותבים ספר תורה.
לפרטים1800-345454 :

במשך כל היום ייערכו במקום קטיף משפחתי ומגוון
פעילויות נוספות בהן הכנת ריבות דובדבנים ,אפיית
פיתות בטאבון ,סדנא להכנת תליוני דובדבנים וסיורים
מודרכים ביער יתיר .במהלך היום יתקיים גם שוק איכרים
ואומנים עם תוצרת מקומית ואיכותית .בנוסף ,תתקיים גם
רכיבה מודרכת על סוסי פוני ,ברחבי יער יתיר.
לפרטים נוספים1599-500-037 :

כנס זוגיות להתנהלות כלכלית באוניברסיטת אריאל  /י"ד בסיוון  1ביוני

בין נושאי הכנס :תפקיד החינוך הפיננסי בבניית התא המשפחתי ,חינוך להצלחה זוגית כלכלית ,מה אנו מצפים
מבני זוג פוטנציאלים ומדוע זוגות רבים? .הכנס "באושר ועושר -כלים ליצירת זוגיות טובה" בארגון המחלקה למדעי
ההתנהגות .לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לגב' לידור קרוה0542108489 :

שישי |  29במאי

בתי
אמנה

דיור
בר השגה
עכשיו ברבבה!

0
0
0
,
₪ 795
*

עי  27/5ט’ סיון
יתקיים ביום רבי ת  553/6רבבה
ח’ הררי קדם בי
ר
ת 17:00-20:00
בין השעו

אל

את ההזדמנות
תחמיצו

מהיום אתה לא צריך לחלום .הישוב רבבה מזמין אתכם
ליהנות מדיור בר השגה .גם קוטג’ צמוד קרקע גם
במרחק נגיעה ממרכז הארץ ויותר מכל מחיר שיגשים
לכם את כל החלומות.

1-800-260-240

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

* מחיר מבצע עד חג השבועות

בית פתוח

₪ 850,000

המרחק:

 30דק’ מתל אביב
 15דק’ מכביש 6

הבית:

קוטג’ צמוד קרקע
 96מ”ר |  4חדרים

איזק נדל”ן ,שיווק ,נכסים .רח’ חובבי ציון  ,36פ”ת

טל’isaacnadlan@gmail.com 050-5326929 ,03-9303494 :
צמוד למדד 1/15

מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
אבי ההתיישבות אלפים ליוו השבוע בחברון את
הרב משה לוינגר בדרכו האחרונה (תמונת השער).
הרב היה ממייסדי ומובילי המאבק לשיבת יהודים
לחברון בפרט וליהודה ושומרון בכלל .בהלוויה
באו לחלוק כבוד אחרון אישי ציבור רבים ,ובהם
נשיא המדינה רובי ריבלין ,שישב לצד ראש מועצת
קרית ארבע ובנו של הרב ,מלאכי לוינגר .עוד נכחו:
שר החקלאות אורי אריאל ,ח”כ ינון מגל ,הרב דב
ליאור ,הרב חיים דרוקמן ,הרב זלמן מלמד ועוד.
מסע ההלוויה נפתח במערת המכפלה והסתיים
בבית העלמין העתיק בחברון .הנשיא ריבלין ספד
לרב לוינגר ואמר“ :מעולם לא הטלת ספק בכך
שרק בסיס איתן בקרב העם היושב בציון ,ותמיכה
רחבה בהתיישבות היהודית בקרית ארבע היא
חברון ,יצליחו לחדש כאן את שרשרת הדורות”.
בגובה הראוי מאות תושבים השתתפו השבוע
ב”צעדת אביתר” בין היישוב תפוח למאחז
אביתר לזכרו של אביתר בורובסקי הי”ד,
שנרצח בצומת תפוח לפני שלוש שנים.
לאחר הצעדה  , 1התקיים פסטיבל
עפיפונים .הרב שמעון רוזנצויג ,רב היישוב
תפוח ,אמר“ :באירוע החגיגי הזה ,כשרואים
ילדים שמחים ומשחקים ,מרימים את כולנו
לגובה ונזכרים בגובה בו אנחנו ראויים
להיות”.
בירא רמא בהרצאה בישוב אלקנה ,ערב
יום ירושלים ,אמר אלוף (מיל’) עוזי דיין
 2כי על מנת לחזק את ירושלים כבירת
ישראל ,יש ליזום תכנית להבאת  100אלף
ישראלים בכל שנה לביקור בעיר .דיין
 8יש”ע שלנו

הוסיף כי מחובתה של ישראל להחזיק בנכסים
אסטרטגיים כמו בקעת הירדן במזרח ורמת הגולן
בצפון .במפגש ,אותו הנחה צביקה לשם ,השתתפו
רבים מתושבי אלקנה ,בהם ראש המועצה אסף
מינצר והשר לשעבר שאול יהלום.
בחזרה לסבסטיה לרגל יום שחרור ירושלים,
שהוא גם יום שחרור השומרון ,יזם מטה חומש
תחילה יחד עם המועצה האזורית שומרון אירוע
תפילה מיוחד בתחנת הרכבת בסבסטיה 3
 .בתפילה השתתפו מאות מתפללים מירושלים,
גוש עציון ,בת-ים ויישובי השומרון .את התפילה
החגיגית הוביל הזמר ר’ יהודה כץ ,תלמידו של
הרב שלמה קרליבך זצ”ל.
שוברים שתיקה תושבי בית אל  , 4הפגינו
השבוע נגד פתיחת כביש ביתין העובר סמוך
לכניסה ליישוב ,ומחו על הסכנה הביטחונית

והמפגע התעבורתי שהכביש מהווה עבור בית
אל .ראש המועצה ,שי אלון ,הסביר כי “התושבים
חשים שהסכנה אורבת בפתח ולכן יזמו הפגנה -
עם התקדמות העבודות בשטח”.
מורשת? קרב! בצהרי שבת האחרונה צעדו
כ 100-פעילי שמאל קיצוני מלווים בערבים
מרמאללה ,לשער אתר המורשת הלאומית
בסוסיא .משלא הצליחו להיכנס לאתר ,החלו
להתפרע ולרסס כתובות שנאה במקום ועל שלטי
הכוונה באזור  . 5כח צבאי שהגיע לנקודה פיזר
את הפעילים ,ואלו בתגובה הציתו חורשת יער
הצמודה לאתר .ראש המועצה ,יוחאי דמרי ,הגיב
לאירוע ואמר כי “ההסתה של השמאל הקיצוני את
האוכלוסייה הערבית המקומית נגד ההתיישבות
עלולה להידרדר גם לפגיעה בתושבים".
ה
פצת עלוני

שבת
בכל הארץ

ש
ליחי הצי
מבית בור שלכם

הדבקת
מודעות
בבת
וברי י הכנסת
כוזי
לפרטים :יו ם דתיים
סי בן הדור

8518
052-890 ishon.co.il
makorr

@yossib

