חגי-גֵ ז
במעלה לבונה נערכו השבוע חגיגות הגז השנתיות
לרגל סוף האביב ולזכר מצוות "ראשית הגז"
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"סבונטו"

עיתון “הארץ” דיווח השבוע שראש
הממשלה מביע נכונות לדון בגבולות
חדשים למדינת ישראל ,ומסכים
להקפאת בנייה נוספת מחוץ למה
שמכונה ‘גושים’ בתמורה לחידוש
המשא ומתן .מודים ,לא חשבנו שנגיע
כל כך מהר בחזרה לאותה נקודה
שממנה שום דבר לא יכול להתקדם.
לא ארץ ישראל ,לא שלום ולא ביטחון.
אבל משבלון הניסוי הזה הופרח לאוויר
– חובה על המחנה הלאומי להבהיר מיד
כי הממשלה הנבחרת קיבלה מנדט
לשמור על יהודה ,שומרון והבקעה ,וכל
דיבור על ויתורים ,מסירות והקפאות
– אין לו יותר מקום בשיח המדיני של
ישראל .השבוע בישעמדה – על בדיקת
הגבולות הקואליציוניים של ממשלת
נתניהו הרביעית.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:58
תל אביב 19:19
19:12
חיפה

יציאה
20:20
20:23
20:24

כניסה
19:13
חברון
19:17
שכם
באר שבע 19:09

יציאה
20:17
20:21
20:20

פתח ליבך

ברשת
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מה
קורה

משפרים ביטחון
בגוש עציון

על הפרשה  -נשא
סוחבים בעלייה

ב

עולם פותחו כלים שמטרתם
לעשות את חיי האדם ליותר
קלים .באופן עקרוני אנו בעד
לחלוטין ,אין מצווה לסבול .במידה
ואפשר לקבל עזרה זו ברכה גדולה ,רק
שחייבים לדעת שבתוך הברכה טמונה
סכנה של שיעבוד האדם לכלים ואובדן
יכולת העמל הנדרשת בדרך למטרה.
ישנם תחומים בחיים אותם אפשר לקנות
רק ע”י הפשלת שרוולים ומאמץ של
בירור ומחשבה ,וכל עוד זה לא ייעשה,
לא יזכה האדם להגיע למטרה.
בפרשתנו נדרשים הלווים לשאת על גבם
את המשכן וכליו ,משימה קשה הדורשת

הרב אמיר סנדלר
סמזכ”ל חינוך והדרכה בתנועת בני עקיבא

זהירות ומחשבה .לטובת המשימה
מארגנים כלי עזר ,מתרימים עגלות
ומארגנים קרשי הרמה  -פעולה הגיונית
לצורך המשימה .אבל כשמגיעים לבני
קהת ,שם משתנה הגישה ולהם אומרים
“עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו” .זאת
למה? הרי יש עגלות שיכולות לעזור.
על מנת לקבל את התשובה צריך להבין
את משימת בני קהת .בני קהת צריכים
לסחוב את הכלים הפנימיים ושם הסיפור
שונה לחלוטין .את המעטפת החיצונית
של המשכן אפשר לסחוב בעגלות ,אבל
כשמגיעים ללב  -שם צריך עמל והשקעה
 ,שם לא נסתפק בכלי עזר ,אלא נידרש
המשך בעמוד 3
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המערכת

גבולות הקואליציה

ישעמדה
בעולם הדוברות והייעוץ התקשורתי קוראים
לזה "בלון ניסוי" .משחררים לעיתונאי נאמן ציטוט
חלקי ,הצהרת כוונות מפי "גורם בכיר" או "מקורב"
ומחכים .פשוט מחכים.
אם הבלון מרחף לו באוויר בשקט ,ללא תגובה
נסערת או הצהרת כוונות נגדית ,התרגום המיידי
של בלון הניסוי היא :אור ירוק .המהלך יכול לצאת
לדרך ,ולא צפויות בעיות.
רעש ציבורי ,לעומת זאת ,יגרור אחריו הכחשה
מידית של מפריח הבלון" .להד"ם" אחד והכל שב
על מקומו בשלום .הניסוי נכשל ,התכניות ייגנזו.
בלוני ניסוי כאלה מופרחים בישראל מדי יום ביומו,
במגוון רחב של תחומים :קיצוצים במפעל ,חתימת
חוזה עם גורם בעייתי או רפורמה חדשה .וכן ,גם
בתחום המדיני.
אי אפשר לקבוע בוודאות שראש הממשלה עצמו
או מי מלשכתו הפריח השבוע את הידיעה שפרסם
הכתב ברק רביד בעיתון "הארץ" ,ולפיה הצהיר
נתניהו בשיחה עם שרת החוץ של האיחוד האירופי,
כי הוא נכון לדון בגבולות גושי ההתנחלויות,
ומסכים להקפאת בנייה מחוץ לגושים אלה .ייתכן
שנתניהו עומד מאחורי הדברים וייתכן שלא ,אך
אין זה משנה ,משום שהבלון כבר הופרח ,ועיני
כולם נשואות אל התגובה הציבורית שתגיע ביחס
לידיעה המטרידה.

אם נהיה אנחנו  -המחנה הלאומי
 חלשים בעניין ההתיישבותי ,יהיהנתניהו עצמו חלש מול הלחץ .אם
נהיה חזקים ,נבהיר שמול מזרח תיכון
שרק הולך ונעשה עוין יותר מיום ליום,
אין למדינת ישראל שום אינטרס
להחליש את עצמה ,ועוד בהתנדבות
 נתניהו יידע לומר את הדבריםכהווייתם ויעמוד איתן מול כל לחץ.
הדיבור הלא מוסרי על גבולות בין אזורים ביו"ש,
הוא למעשה דיבור על גבולות הקואליציה החדשה
של נתניהו .הוא מניח אתגר לפתחם של כל חברי
הקואליציה ,ועליהם להיענות לאתגר הזה .נתניהו
רוצה לדעת כמה רחוק יסכימו הפרטנרים שלו
לממשלה ללכת .בעבר הוא הצליח לשכנע אותם
ללכת על הקפאת בנייה ,על שחרור מחבלים ועל
מהלכים נוספים  -ועכשיו כשהממשלה רק הוקמה
זו ההזדמנות שלו לבדוק מה מרחב התמרון שלו
מול הלחצים בארה"ב .אם נהיה אנחנו  -המחנה
הלאומי  -חלשים בעניין ההתיישבותי ,יהיה נתניהו

שלמה קשת,
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עצמו חלש מול הלחץ .אם נהיה חזקים ,נבהיר
שמול מזרח תיכון שרק הולך ונעשה עוין יותר מיום
ליום ,אין למדינת ישראל שום אינטרס להחליש את
עצמה ,ועוד בהתנדבות  -נתניהו יידע לומר את
הדברים כהווייתם ויעמוד איתן מול כל לחץ.
נתניהו הוא ראש הממשלה שכיהן הכי הרבה זמן,
וככל שהזמן עובר יש לו עניין הולך וגובר לעשות
מהלך היסטורי שייחשב גם באירופה לחיובי.
הסכנה הזו קיימת ,ויש להתייחס אליה ברצינות.
מה שלא יובהר כעת ,במילים ומעשים ברורים,
עלול להתגלגל מאוחר יותר לרכבת דוהרת שיהיה
קשה עד בלתי אפשרי לעצור .כבר היינו בסרט
הזה לפני עשור בדיוק.
על כל אחד מנציגי המחנה הלאומי בכנסת ומחוצה
לה להבהיר כעת לראש הממשלה ,לאנשיו וליועציו
שהבקעה היא גבול הביטחון של מדינת ישראל,
שגוש עציון וחברון חד הן ,שאריאל ויצהר ממלאות
כל אחת תפקיד חשוב אחר במפעל ההתיישבות
ובהגנה על ישראל .שבנקודת הזמן הנוכחית ,שבה
הרשות הפלסטינית ממשיכה להסית לרצח יהודים,
שבה חמאס בונה את עצמו מחדש בעזה ומנסה כל
הזמן לשלוח זרועות גם ליהודה ושומרון ,זו תהיה
הפקרות שלא לבנות ,להגדיל אחיזה ולהעצים את
השליטה והריבונות בכל מרחבי הארץ.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
“הסיפור של סבונטו התחיל כשעבדתי עבד ביצור
שמן זית ב”משק אחיה” .באותה תקופה נחשפתי
לסגולות שמן הזית ולמדתי את איכויותיו .אהבת
הארץ ,האדמה ועבודת הכפיים הביאה אותי
לנטוע כרם זיתים משובח בהרי בנימין .אהבה
נוספת שהייתה לי זו אהבה לבישול וזה רק היה
עניין של זמן עד שיתחיל לצוף השמן על פני המים
ולהירקם למתכונים ייחודיים ...לאחר המסיק
הראשון ,החלטתי לממש את אהבתי לשמן הזית
המעולה ולבישול – וליצור סבון טבעי ובריא.
שפכתי את השמן לתוך סיר והתחלתי לנסות
ליצור תרכובות ושילובים של שמנים וצמחים.
יצרתי תרכובות ונוסחאות שונות והריחות שיגעו
את הבית והמגורים בהרי בנימין רק תרמו לעשייה
והעשירו את סל הצמחים”.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
“יש לנו מתכון מיוחד של מרקחת שמנים
המשלבת בתוכה שמנים טבעיים ואיכותיים
המעניקים לסבונים מרקם ייחודי .כל סבון עשיר
בבוץ ים המלח ובמלחים ומינרליים מעומק הים
הנמוך בעולם ,בשילוב צמחי מרפא אורגניים
הנלקטים עם עלות השחר בהרי בנימין .הסבונים
של חברת סבונטו מיוצרים מרכיבים טבעיים
 2יש”ע שלנו

בלבד ,ללא רעלים וזוכים
ליחס אישי החל משלב
לקיטת הצמחים ,החליטה
והבחישה ועד לאריזה
עצמה .ייחוד נוסף ואהוב
שאנו גאים בו נולד לפני 17
שנה ,אז נולד לי ולאשתי
נעמי ,בננו הרביעי שגילינו
שהוא בעל תסמונת דאון.
הבנו שברגע זה קיבלנו
לידינו משימת חיים.
החלטנו להישאב אליה
בכל הכוח ולסייע לאלנתן
המתוק למצות את כל
היכולות שלו ממש כשם שאנו עם צמחי המרפא.
היום אלנתן עובד במפעל המשפחתי ,הוא (וחבריו
שהצטרפו אליו בהמשך) עובד במחלקת האריזה
במפעל ,עוטף את הסבונים באהבה ,ממש כשם
שעטפו אותו מרגע שנולד – כל אחד וסגולותיו ,כל
אחד וניחוחו”...
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
“סדרת סבוני בוץ ים המלח שכמו כל סבוני
סבונטו מכילים בוץ משובח מים המלח ,אך סדרה
זו מתאפיינת בתרכובת ייחודית המכילה כמויות
גדולות של בוץ המעניק לסבון יתרונות בריאותיים

יש לנו מתכון מיוחד של מרקחת
שמנים טבעיים ואיכותיים
שרק בוץ מעומק ים המלח יכול להעניק לנו,
בניחוחות משכרים של לבנדר ,מליסה ,גרניום
ורוזמרין”.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
“החל מתחילת הדרך מט”י ש”י עזרו ,קדמו ,ודחפו
את סבונטו בכל המובנים .החל מהדרכה עסקית,
סיוע בקבלת ביסוס משקי ,הקמת אתר אינטרנט
ועוד ועל כך המון תודות לכל המסייעים והמסייעות
לי ולעוד המון עסקים ביו”ש החייבים להם את
הצלחתם”.

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 :ילדי קיבוץ דן במקלט ,מלחמת ששת
הימים .1967 ,הזוכה :דביר ברלוביץ משהם .הפרס נשלח בדואר.

בתי
אמנה

באתי
בגלל
התפוח

השבוע בית פתוח בתפוח
13:00 - 9:00
קיים ביום שישי י”ח בסיון ( )5/6בין השעות

ית

היום יתקיים סיור ביישוב ,מפגש עם תושבים
במהלך
יועץ משכנתאות ונציג בתי אמנה | כיבוד קל
הרצאה עם

לפרטים והרשמה :הראל 052-5665993
בואו להיות חלק מהפרויקט הגדול שלנו :הדור הבא של תפוח.
בתים דו משפחתיים וצמודי קרקע |  122-142מ”ר עם גינה
צילום :אישי חזני סטודיו מרקם

975,000

₪
החל מ-
בכפר תפוח :מעון | גני ילדים | בי“ס יסודי | אולם תרבות וספורט | פארק משחקים הגדול בשומרון
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ברשת

אורנית עצר

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

לפני פסח טוהר בתי כבר החלה לדקלם – "הורים
יקרים ,ברוכים הבאים ."...עדיין לא קיבלנו הזמנה
אך הבנתי שמסיבת הסידור בפתח .בכלל שכחתי
שיש דבר כזה ,ושאנו עתידים להשתתף בו.
לפני כשנה וחצי הגיעו הילדים לבית הספר ,לא
סתם בית ספר ,בית ספר לחינוך מיוחד .רובם לא
ידעו לקרוא וחלקם אף לא הכירו את האותיות.
לאט לאט התקדמו .עוד אות ,עוד מילה ועוד צליל.
לילדים האלו זה לא פשוט .אני רואה את טוהר
מחברת את האות לצליל שמתחתיה ואז מחברת
לאות הבאה עם הצליל שלה .לבסוף נוצרת מילה.
רואים את העמל הרב בכל שלב.
נרגשים מאוד מאוד הם נכנסו לאולם ,ילדים
וילדות חמודים בחולצות לבנות וחגיגיות ,ההורים
כבר מחכים .מסיבת הסידור החלה .חודשיים של
הכנות שהחלו לפני פסח התנקזו לשעה קלה של
סיפוק והנאה .הילדים דקלמו יפה ,שרו ורקדו .וזה
אומר גם לזכור מתי לקום ומתי לשבת במהלך
המסיבה ,מתי תורי לדקלם ,מהן תנועות הריקוד...
הילדים האלו יכולים לעשות הכל ,הכל בדיוק כמו
כולם .הם רק צריכים לעבוד יותר קשה .עוד חזרה,
עוד שינון ועוד פעם.
לא פשוט להסביר את מה שמתחולל בראשה של
טוהר .תוך כדי ההכנות למסיבת הסידור הגיעו יום
הזיכרון ויום העצמאות ,והילדים התכוננו לריקוד
מיוחד בטקס יום הזיכרון .לפני השינה טוהר אמרה

שרוכים".
לקשור
התפעלות עצומה
מסגירת סנדלים...
וכמובן משימות ויעדים
לעתיד .לרגע לא נחה.
גם מהסידור טוהר
ולאחר
התפעלה,
המסיבה לא עזבה
אותו לשעות ארוכות.
המסיבה נערכה ביום
שישי בבוקר ,ובליל
שבת טוהר התארגנה
לאבא
והצטרפה
לתפילה עם הסידור
בידה.
טוהר לא מרבה
לבקר בבית הכנסת,
שהאווירה בו לצערי לא
מתאימה לתעצומות
הנפש שלה .אם יש
לה מה לומר היא תגיד
אותו באותו רגע בקול
רם ללא התחשבות
בסביבה .המתפללים
לא תמיד מבינים
את הסיטואציה ,וזה

לי" :ביום חמישי יש חופש .ביום רביעי שלפני יום
חמישי יש משהו שאני לא זוכרת מה ואני ונתנאל
ועוד ילד מהכיתה שאני לא זוכרת מי צריכים להגיד
משהו ביחד ואני לא זוכרת מה" .בקיצור ,סלט
אחד גדול בראש שלה ,זוכרת אך לא זוכרת .היא
יודעת שהיא צריכה לעשות משהו אך לא בטוחה
בדיוק מה .אל דאגה ,עד מסיבת הסידור עצמה
הכול הסתדר .זו זכות גדולה להתפלל ,כמה מובן
מאליו עבורנו לפתוח את הסידור בכל עת ולמצוא
בו בדיוק את המילים שחיפשנו  -תפילה לרפואה
שלמה ,מילים שעוזרות לנו להודות על הטוב ,פסוק
שמתאר בדיוק מה הרגשנו באותו רגע ,ברכה
ופסוק לכל עת ולכל זמן.
טוהר לעומתנו מגלה כל יום את העולם מחדש,
מתפעלת כל יום מעוד חידוש שהיא מגלה ,מעוד
מילה כתובה ,מעוד יכולת חדשה .יום אחד היא
באה אליי מאושרת " :יש! הצלחתי לסגור את
הסנדלים לראשונה בחיי .יש עוד דברים שאני
צריכה לעשות בפעם הראשונה...לכפתר כפתורים.

לא פשוט .אני לא התפללתי בבית הכנסת כבר
תקופה ארוכה .אני מכניסה את טוהר ואחותה
וממתינה דרוכה בחוץ .לאחר דקות ספורות היא
יוצאת אליי .הרוח הסוערת שבתוכה מוציאה אותה
החוצה אל המרחבים.
השנה בפורים הלכתי לראשונה לקריאת מגילה
עם כולם .טוהר ישבה לידי ועקבה אחרי המילים
במגילה .מידי פעם עודדתי אותה שעוד מעט ,עוד
קצת וזה מסתיים .הרעש של "המן" הפריע לה
מאוד והיא ניסתה לצאת ,מניחה את כפות ידיה
על האזניים ,שוב הרגעתי אותה .אחרי שתלו את
המן היא חשבה שזהו ,לא יהיה עוד רעש צורם.
ושוב "המן" ורעש שהגוף שלה מתקשה לקבל.
היא מעירה בקול – "כבר הרגו אותו .למה אמרו
אותו עוד פעם?" .בסופו של דבר צלחנו את כל
קריאת המגילה ,הרבה בזכות היכולת שלה לקרוא
ולהבין את סיפור המגילה .קראתי בפייסבוק תיאור
של אמא לילד אוטיסט שהתארחה בשבת בר
מצווה משפחתית וספגה הערות על הילד שלה

פתח ליבך
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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שלא מתנהג כמקובל במהלך התפילה .היא יצאה
החוצה בדמעות ולא הצליחה להסביר שהוא לא
כמו כולם.
יש ילדים שלא רואים עליהם את הקושי ,את
המגבלה שלהם .אל תמהרו לשפוט ,תנו להם
מקום גם בהיכל התפילה .בעידן של ימינו ,ששיחות
של ממש מתנהלות בירכתי בית הכנסת ,נראה לי
שאפשר למצוא דרך לקבל גם את הילדים האלו
שרוצים להתפלל ממש כמו כולם.
במסיבה איחלתי לילדים שהסידור ילווה אותם
ויילך איתם לכל מקום .אמרתי להם שיוכלו לפתוח
אותו ולדבר עם ריבונו של עולם בכל עת; בזמנים
של עצב ובזמנים של שמחה ,כשקשה או כשרוצים
להודות על דברים טובים .לא שכחתי להודות
לצוות המקסים המלווה את הילדים כל הדרך ולא
מתייאש ,עובדים קשה על כל אות ואות וכל צליל.
משקיעים המון ולא מוותרים על אף ילד .זוכרים
תמיד שהילדים האלו יכולים לעשות הכל כמו
כולם ,צריך רק לאפשר להם והם פורחים.
לקראת חג מתן תורה והתפילות הרבות – זכרו
אותם ותנו להם מקום .אני בטוחה שגם הם היו
יחד עם כולם במעמד הר סיני .אומרים שהיה
שקט .אולי שכחו להזכיר בין הפסוקים את הילד
שהתפעל בקול.
פורסם לראשונה בערב חג השבועות.

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

סוחבים בעלייה

המשך דבר תורה מעמוד השער

לעבודה בידיים.
כאשר דוד המלך מעלה את ארון ברית ה’ לירושלים הוא עושה זאת בריקודים ובשירה אבל חכמים מעבירים עליו ביקורת קשה .זאת
מכיוון שאת הארון דוד מעלה בעגלה  -לא מספיק רק לרקוד ולפזז מסביב לתורה .חייבת גם להיות המוכנות לעמל והשקעה .ואכן
בפעם השנייה כאשר דוד מעלה את הארון ,שם כבר נושאים את הארון בכתף מתוך הבנה שזאת עמדת הנפש הנכונה לאדם ולעם
שרוצים להצליח לקנות תורה.
אומר הנביא ירמיה “טוב לגבר כי יישא עול מנעוריו” .יש כאן עמדת נפש ,התביעה לעמל לא מגיעה כאילוץ לאור הסתבכות של מצב
בחיי היחיד או האומה ,יש כאן הבנה שהדברים המשמעותיים בחיינו נקנים רק ע”י השקעה ומה שלא כזה יהיה בבחינת
לאב פתור ב"ה
ה"
דרך קצרה שהיא ארוכה.

ע ו ל י ם
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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
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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 ·  22למאי

אהבתי · הגב · שתף

324

ם אוהבים את זה.
2,481 אנשי 
Dani Hakim
שלחתי לו ברכות .איש יקר ואמיץ .הלוואי ויגרום
לשאר המדינות להתפכח .כולל ישראל שצריכה
לקדם חקיקה דומה .חדשות רעות לשמאל.
חדשות מצוינות לאוהבי ישראל.
Or-on Adler
דוגמא למה שכתבתי ...אנגלית:
Thank you very much for your
support Governor State of Israel and
the Jewish people. And you supported
the good against the evil ...
עמי שמואל
זו דחיפה אדירה למדינה ובמיוחד לנסיונות
ההסברה שלנו..

אפשר לנצח את תנועת החרם על ישראל .תודה לך ,מדינת אילינוי ,על מלחמתך בתנועת ה!BDS -
יופי של ידיעה לפתוח איתה את הקיץ .ממשיכים לפעול יחד נגד תנועת החרם וכנגד 'שוברים שתיקה' והכנס בשוויץ .עקבו אחר העדכונים,
רואים את ההשפעה של הלחץ שלנו.
ישראל שלי עושים ציונות

חרב ההריסה עומדת מעל הישוב
עמונה בחבל בנימין.
מצורפת קריאה קדושה מהרב יאיר פרנק ,רבה של עמונה:
"הרבה אנשים יכולים לפעול בעולם העשייה ,ומי שיכול לעשות ,בוודאי
חייב הוא לעשות כל שיש לאל ידו ,בכל מאודו ובכל כוח מרצו.
אולם ,כולם כולם ,כל איש ואישה ילד וילדה ,יכולים לפעול מול מקבל
ההחלטות האמיתי ,אחד יחיד ומיוחד ,א-להי ישראל .הכוח הגדול
והמשמעותי ,והאמיתי ,שיש ממש ביד כל אחד ואחת מאיתנו הוא
התפילה .בזמנים המיוחדים ביום ,בהם אנו מתכנסים פנימה לתפילה
חרישית ,אנו יודעים מי באמת מלכו של עולם ,ורק אליו עינינו נשואות.
לפני מספר חודשים כתבתי נוסח תפילה' ,תפילה לעמונה' ,בהתייעצות
עם מספר תלמידי חכמים ,שאפשר להוסיפה בתפילת העמידה בברכת
שומע תפילה ,והיא מצורפת לפניכם .נודה לכם על אימוצה ,לכל הפחות
בתפילה אחת משלושת התפילות שבכל יום.
שנזכה בזכות תפילותינו ומעשינו לראות בישועת ה' במהרה ,בגאולת
העם והארץ".
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ּכְ בֹודֹוׁ ,ש ֵֹומ ַע וְ ַה ְד ַרת ּגָ ְדלֹו לְ ה ִֹוד ַיע יִ ְׂש ָר ֵאל ּבְ ַעּמֹו ּב ֵֹוחר ָה ַר ֲח ִמים,
ּבְ ִמ ַּדת עֹולָ ם ּב ֵֹוראוַ ֲענֵ נּו נִ ְׁשּבַ ְע ָּת ֲא ֶׁשר ּבָ ָא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְּמָך יִ ּׁשּובֵ י ּכָ ל
ֹרּתפִ ּלָ ה ,אֹויְ בֵ ינּוֲ ,ע ַצת ָהפֵ ר ׂשֹונְ ֵאינּו,
וְ ֶאת ַעּמֹונָ הַ ,הּיִ ּׁשּוב ֶאת וְ ַה ֵּצל ְׁשמ ְ
ַמ ְח ְׁשבֹות ּבַ ֵּטל פֻ ְר ָענֻ ּיֹותִ .מינֵ י ִּומּכָ ל ַמ ְׁש ִחיתִ ,מינֵ י ִמּכָ ללַ ֲאב ֵֹותינּו ,י ַּוצר
ּכְ לִ י ּכָ ל ֶׁשּכָ תּוב ִמ ְק ָרא לְ ֶח ְרּפָ ה .וִ ֻיקּיַ ם ּבָ נּו נַ ֲחלָ ְתָך ִּת ֵּתן וְ ַאל ֵמ ָעלֵ ינּו,
ַּומ ְׂש ִטין ַצר ּכָ לּכַ ּלֵ ה נְ ֻאם ֵמ ִא ִּתי וְ ִצ ְד ָק ָתם ה' ַעבְ ֵדי נַ ֲחלַ ת זֹאת ַּת ְר ִׁש ִיעי
ֹלאעלַ יִ ְך ה'.
לַ ִּמ ְׁשּפָ ט ִא ָּתְך ָּתקּום לָ ׁשֹון וְ כָ ל יִ ְצלָ ח ָ
את ַהּגֹויִ ים ִקּבַ ְצ ָּתם ִמּכָ ל ָה ַרּבִ ים ּבְ ַר ֲח ֶמיָך ַע ֶּמָךֲ ,א ֶׁשר
א ָֹותם וְ ֵהבֵ ָ
ּוסאבִ ינּו יִ ּנָ ְתׁשּו וְ ֹלא ַא ְד ָמ ָתם ַעל ּונְ ַט ְע ִּתים נְ בִ ֶיאָך
וְ ַר ֵחם ַעל ַמלְ ּכֵ נּו ח ָ
םאל ַא ְד ָמ ָתםַ ,קּיֵ ם ֶאת וְ לִ נְ ט ַֹע לִ בְ נֹות
יְ ֵדי ַעל ֶׁש ִהבְ ַט ְח ָּתנּו ַה ָּדבָ ר ֶאת ּבָ ֶה ֶ
ֹלהיָך .ה' ָא ַמר לָ ֶהם נָ ַת ִּתי ֲא ֶׁשר ַא ְד ָמ ָתם
ּוגְ ב ָּורה ֵע ָצה ר ַּוח ּבָ נּו ֵּתן ֱא ֶ
ֵמ ַעלעֹוד ֶא ֶרץ ּבָ ּהּ ,ובִ זְ כּות ְק ֻד ַּׁשת וִ ַיׁשבְ ֶּתם א ָֹתּה וִ ִיר ְׁש ֶּתם ּבְ ת ָֹור ֶתָך
ָך,א ֶרץ ּבָ נּו ,זֶ ַרע ּובְ ָת ִמים ,וְ ִת ְת ַקּיֵ ם ּבֶ ֱא ֶמת ּבְ ָך לִ ּבֵ נּו ּולְ ַדּבֵ ק
ּכַ ּכָ תּוב ָק ְד ֶׁש ֶ
לַ ֲעב ָֹוד ֶתָך ַע ְצ ֵמנּויִ ְשֹ ָר ֵאל נִ זְ ּכֶ ה לְ ָק ֵרב ר ֶֹאה ַא ָּתה ֲא ֶׁשר ָה ָא ֶרץ ּכָ ל ֶאת
קאבְ ָר ָהם ְּתפִ ּלָ ֵתנּו:
ָאבִ ינּו ּכִ י לְ ַאבְ ָר ָהם ֶׁש ִהבְ ַט ְח ָּת ַה ַהבְ ָט ָחה וְ יַ ֲעקֹב ,יִ ְצ ָח ַ
ֶאת ּובְ ָרצֹון ּבְ ַר ֲח ִמים וְ ַקּבֵ ל עֹולָ םַ .עד ּולְ זַ ְר ֲעָך ֶא ְּתנֶ ּנָ הלְ ָך תפילה
להוסיף אפשר[כאן אישית]ּ .כִ י ַא ָּתה ׁש ֵֹומ ַע ְּתפִ ּלַ ת וְ כּו':

מה יקרה
סדנה להכנת תיאטרון בובות באלעזר  /י"ג
בסיוון  31במאי

"שירים לאורך החוף" במעלה אדומים  /י"ג בסיוון
 31במאי

תמורת  ₪ 150בלבד תוכלו להשתתף בסדנא
להכנת תיאטרון בובות בין השעות .11:00-13:00
הסדנה מיועדת לאנשי חינוך ,הורים ,אמנים ומטפלים
והיא תתקיים בסטודיו לתיאטרון בובות שבאלעזר.
לפרטים :נעמה מאיר 052-6532442

הספרייה הציבורית של מעלה אדומים מזמינה את תושבי
העיר והסביבה למופע המביא את סיפורו הייחודי של
המשורר הישראלי נתן יונתן ,לאורך תחנות חייו השזורות
בשיריו בדרך נעימה וקולחת .כרטיסים במחיר ₪ 25
במזכירות המתנ"ס ובערב האירוע.

מופע התרמה של ישי ריבו ומתי שריקי בעלי  /כ' בסיוון  7ביוני

קייטנת "לב אל לב" הפועלת בעלי למען נערים בעלי צרכים מיוחדים מעמותת אור-על"ה ,תקיים אירוע התרמה
למען הקייטנה .במופע ישתתפו הזמרים ישי ריבו ומתי שריקי .תחילת האירוע בשעה  .19:30כרטיסים בהזמנה
מראש  ₪ 50ובערב המופע  .₪ 60יש הנחה לקבוצות .הזמנות בטלפון  .052-4201408הישיבה על הדשא .מומלץ
להצטייד בלבוש חם .דוכני מזון במקום.

ראשון |  31במאי

יש שחר אמנה

 2דירות

אחרונות

בהזדמנות!

&693,000

 15ד’
מירושלים

נופי פסגות ביישוב
פסגות עם
 2דירות אחרונות
בנות  3חדרים
שתי דירות בנויות בנות  3חדרים  76מ”ר עם גינה.
בפרוייקט האיכות נופי פסגות ביישוב פסגות השוכן
כרבע שעה נסיעה מירושלים.

1800-260-240

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

לפרטים :רוני 052-5603330

מה קורה?
1
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לדיווחים ותמונות:
________________
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dover@yesha.co.il
האש מן הבקעה בישיבת ההסדר מעלה אפרים
התקיים ביום חמישי שעבר אירוע לכבודה של
תורה ,תחת הכותרת “מקבלים תורה בשמחה
בבקעת הירדן” .בחלקו הראשון של הערב הועברו
שיעורים ע”י רב חטיבת הבקעה הרב נריה רוזנטל
 , 1ראש מדרשת בינת הרב רונן טמיר ,מרא
דאתרא הרב מנחם גליצנשטיין ור”מים בישיבה.
בחלקו השני של הערב הופיע ביני לנדאו ושימח
את התלמידים ותושבי האזור.
לשמור על השמורה כ 200-איש השתתפו
בתחילת השבוע בהפגנה  2למען הצלת ואדי קלט
(נחל פרת) ,מאתרי הטבע הפופולאריים בישראל.
מארגני ההפגנה מסבירים כי מזה שנים מוזרמים
לנחל שפכים ממתקן הטיהור הלקוי של אל בירה
ומזהמים את המים .להפגנה הגיעו פעילים של
החברה להגנת הטבע ,עמותת ירוק עכשיו ותושבי
האזור ,שדרשו יחד מהגורמים האחראים להפסיק
את הזרמת השפכים לנחל ,לפקח על תקינות

מתקן הטיהור ולפעול לשיקום הנחל.
שלום ,חבר בהרצאה מיוחדת שנשא בשמורת
‘עוז וגאו”ן’ שמעל גוש עציון ,הציג עורך הדין
אליקים העצני  , 3ממקימי גוש אמונים ,את
תרומתו המכרעת והקריטית של הרב לוינגר ז”ל
לחידוש ההתיישבות ביו”ש ,בהיבט ההיסטורי-
חברתי הכולל ,במרוצת עשרות השנים האחרונות.
הרצאתו של העצני היא חלק מפעילות שמקיימת
תנועת ‘נשים בירוק’ בשמורת ‘עוז וגאו”ן’ ,לזכר
שלושת הנערים החטופים ז”ל ,שעל שמם קרויה
השמורה.
מגנים בתוקף שלושה אוטובוסים ממוגני ירי
הצטרפו השבוע למערך התחבורה של החברה
לפיתוח גוש עציון  . 4האוטובוסים החדשים יחליפו
אוטובוסים מיושנים ,שבהם נאלצו לנסוע תלמידים
רבים מדי יום ,בשל קשיים תקציביים .במועצה
הודו לח”כ מוטי יוגב על תרומתו למהלך וציינו כי

בכוונתם לפעול לצמצום הנסיעה בטרמפים באזור
והגברת תחושת הביטחון של התושבים.
מיל”ה של בית אל מדריכי וחניכי מיל”ה בית אל יצאו
השבוע ליום סנפלינג ,כחלק מהפעילות השנתית
של הפרויקט  . 5מדובר בשיתוף פעולה מיוחד של
המשטרה עם נוער בסיכון ונוער עם רישום פלילי,
במסגרתו נפגשים בני הנוער והשוטרים לפעילות
אתגרית משותפת ,שיחות קבוצתיות ,הדרכות ועוד.
הכל במטרה להניע את הנוער לפתוח דף חדש
לחיים טובים ובריאים יותר.

ספרים נוספים
בהוצאת בני דוד

חיים וידל

מהדורה שנייה של
הגדה של פסח ‘כמה מעלות
טובות למקום עלינו’
עם הביאור של הרב אלי סדן
יְהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה
וַ ִ

בספרו החדש של
הרב אליעזר קשתיאל
‘סימן לבנים‘
מועברים רעיונות מחודשים
ומאירים על ספר במדבר

 8יש”ע שלנו

שפתי תפתח
על תפילת שמונה עשרה
הרב חיים וידל

יְהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה
וַ ִ

שילה  ‰ברכץ בית אל 02-9973875

ספר
חדש
בהוצאת
בני דוד

שפָ ַתי ּ ִתפְ ּ ָתח
ְׂ
כיוונים בתפילת שמונה עשרה

שיחות לקראת
גיוס לצה“ל
הרב אלי סדן

שיעורים בנושא חברה ,מדינה ודמוקרטיה
בע ִלי
שניתנו בבית המדרש “בני דוד“ ֵ

הרב אלי סדן

ויהי ידיו אמונה
שיעורים בנושא חברה ,מדינה
ודמוקרטיה | הרב אלי סדן
דולה
ומשקה
חלק א'

בירור
סוגיות
בטוען
ונטען

דולה ומשקה
חלק א’
בירור סוגיות בטוען ונטען
לפי סדר השו”ע  -סימן עה

הרב
אלי סדן

הרב אלי סדן
עפ”י שיעוריו של
הגרז”נ גולדברג שליט”א

ניתן להשיג באתר

korimnavon.co.il

חנות הספרים של
מוסדות בני-דוד ,עֵ לִ י
052-6198874
www.bneidavid.org

בני דוד עלי
מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה
The Military Yeshiva Academy of Israel
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דולה ומשקה
בירור סוגיות בטוען ונטען
הרב אלי סדן

