חגיגה אדומה בחבל יתיר
אלפי מבקרים באו לחגוג בשבוע שעבר בפסטיבל
הדובדבן ביער יתיר [עמ' אחורי]
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עסק
שלנו

4

"אמהות עם מהות"

ביום שלישי ציינו את ‘יום האחדות’
לזכר גיל-עד ,אייל ונפתלי הי”ד,
שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו על ידי
בני עוולה לפני שנה .משפחות הנערים
השפיעו על כולנו את אורך רוחן ואת
התקווה הגדולה שלהן לאחדות בעם
ישראל .הימים ההם ,שהראו לנו את
העם במלוא הסולידריות נתנו לנו את
הכח להמשיך ולהפיץ את האור הגדול
גם בימים שלאחר מבצע ‘שובו אחים’.
עכשיו ,שנה אחרי ,צריך להתבונן
בהמשך השביל ולהמשיך את רוח
האחדות שהייתה בימים ההם .השבוע
בישעמדה – על אחדות ואמונה בימים
קשים ועל האור הרב שהפיצו משפחות
שלושת הנערים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 19:02
תל אביב 19:23
19:16
חיפה

| 02-9933863

etziontour.org.il

יציאה
20:24
20:27
20:29

כניסה
19:17
חברון
19:21
שכם
באר שבע 19:12

יציאה
20:21
20:25
20:25

אנשי המערה

ברשת

8

מה
קורה

איגרוף תאילנדי
בשילה

על הפרשה  -בהעלותך
שתהא השלהבת עולה מאליה

"ד

בר אל אהרן ואמרת אליו
בהעלתך את הנרת אל מול פני
המנורה יאירו שבעת הנרות".
שואלים המפרשים מדוע נאמר בהעלותך
את הנרות ולא בהדליקך? על פי רש"י ,אהרן
הכהן היה משתמש בקיסם או בגפרור כדי
להדליק את הנרות ועד שהשלהבת לא הייתה
נאחזת בפתילה הוא לא הסיר את הקיסם
מהמנורה .לכן אומרת התורה "בהעלותך".
כלומר ,כשתהיה השלהבת עולה מאליה
והפתילה דולקת ,אז מותר לכהן הגדול
להסיר את היד מן המנורה.
ישנה כאן הבנה חשובה לגבי עבודת נפש
האדם .כאשר באים לעסוק בהדלקת נרות

הרב שלמה לוי
נשיא הגרעין התורני
וראש ישיבת ההסדר בראשון לציון

ובגילוי נשמתו של אדם מישראל יש להעלות
את הנרות ,לבצע פעולת התעלות כלפי
מטרת עבודת ה' .כשניגשים לחינוך הנער
יש להעלות אותו למדרגה חדשה .ברגע
שנאחזת בו המדרגה והשלהבת עולה מאליה,
יש להניח לו להתפתח לפי יכולתו וכוחותיו.
על הפסוק "ויעש כן אהרון" אומר רש"י
"מלמד שלא שינה" .מה הוא השבח בכך?
וכי לא פשוט שאהרון הכהן יקיים את ציווי
התורה? אלא שכבר אמר החכם מכל אדם
"חנוך לנער על פי דרכו" .המחנך מנסה
לעיתים להטביע את נפשו שלו במתחנך,
אך עליו לראות את מעלותיו של התלמיד
ולא לשכפל את עצמו בו .על כך אומרים
המשך בעמוד 3

פסטיבל הדובדבנים

פרטים
בעמ‘ האחורי

בשיטת ”אכול כפי יכולתך”

יום שישי
כ”ה בסיון 12.6.15
10:00-14:30
בקיבוץ ראש צורים

בגוש עציון
חגיגה ססגונית של קטיף דובדבנים

יש”ע שלנו 1

המערכת

כוחנו באחדותנו

ישעמדה
לפני שנה בדיוק כולנו קמנו לבוקר שחור משחור,
בו גילינו לדאבוננו ששלושה מהטובים שבבנינו
נחטפו על ידי בני בליעל .את שלושת הנערים,
נפתלי ,גיל-עד ואייל הי”ד ,למדנו כולנו להכיר
בשנה החולפת ועוד יותר גילינו את העוצמות
האדירות הקיימות בעם שלנו .בשמונה עשר הימים
שמרגע החטיפה ועד לסופו של מבצע ‘שובו אחים’
מצאנו בתוכנו ,כעם ,כוח אדיר של אחדות שניצת
בנו באותה תקופה ואף ממשיך לבעור בנו עד היום.
חשיבות האחדות בעם ישראל היתה אחד
המסרים המובהקים ביותר שהקרינו משפחות
שלושת הנערים .לאחר שנפגשו עם נשיא
המדינה ,הלכו הורי שלושת הנערים לכותל
המערבי להתפלל למען שובם בשלום של בניהם.
ילדים שראו את רחלי פרנקל ,אמו של נפתלי הי”ד,
ביקשו לחזק אותה והתאספו מסביבה“ .השם לא
עובד אצלנו ,אבל אני מאמינה שהם יחזרו" ,היא
אמרה" ,שלא תישברו אם יקרה משהו אחר,
בסדר? תישארו ביחד" .האמונה החזקה בשובם
של הבנים הביתה ,אותה הפיצו המשפחות לכל
עבר ,חיזקה את כולנו באותה שעה והשרתה רוח
של עוז וענווה על כל העם.
המשפחות חשפו אותנו לשיח מבוגר יותר ,בו
הסולידריות וחוסר האנוכיות גובר על הרצון לשיח
אישי ואינטרסנטי .ההרגשה שכל אחד מאיתנו
אינו לבד ,אלא חלק ממערכת גדולה יותר ,נתנה
לנו את הכח לעשות דברים עצומים .בתקופה

המשפחות חשפו אותנו לשיח
מבוגר יותר ,בו הסולידריות
וחוסר האנוכיות גובר על
הרצון לשיח אישי ואינטרסנטי.
ההרגשה שכל אחד מאיתנו
אינו לבד ,אלא חלק ממערכת
גדולה יותר ,נתנה לנו את הכח
לעשות דברים עצומים
הקצרה הזאת ,שמנו לב לאהבת החינם הגדולה
ששרתה בין איש לרעהו ,ושהמשיכה גם הלאה
במבצע ‘צוק איתן’ עם עזרתם הבלתי פוסקת
של אזרחים מכל הארץ לחיילים ששמרו עלינו
בדרום .אי אפשר היה להגיע לאותה אחדות
ולאותו חיבור לאומי גדול שראינו ב’צוק איתן’ ללא
אותן משפחות ,שלמרות החוויה הקשה שעברה
עליהן ,הרימו לבדן את ראשיהם של כל העם
במסירות נפש שאין שניה לה.
דוגמה לאחדות החזקה של אותם ימים היא
האירוח הבלתי ייאמן ביישוב טלמון ,שם מתגוררת
משפחתו של גיל-עד שאער הי”ד .האירוח המסור
הפתיע רבים מהעיתונאים ששהו מחוץ לבית
המשפחה במהלך ימי המבצע .הם תיארו אותו

רעיה בלוך,

פתוח

הבעלים של "אמהות עם מהות" בכפר תפוח 053-7728489

כדבר שלא מובן מאליו ,כשמצד אחד יישוב שלם
חושש לחייו של בן היישוב ,אך מצד שני הוא לא
מפסיק להתנדב ולתת מעצמו לאחר ,עם דאגה
גם לעיתונאים שבאו לסקר וקיבלו מקום מוצל
עם כיסאות ,כיבוד במשך כל שעות היממה,
ארוחות חמות ושתיה צוננת .יקי אדמקר מאתר
וואלה ,כתב אז בפרופיל הפייסבוק שלו" :הקהילה
המדהימה הזו עם הלב הרחב נתנו לנו הכל .כאילו
היינו בני המשפחה עצמה ,לא עלינו ,שזקוקים
לעידוד ,תמיכה וסיוע .בלי שביקשנו ,הוציאו לנו
אבטיח קר ,ארטיקים ,סנדוויצ'ים ,ארוחת קייטרינג
מפנקת וכל מה שרק הייתם מעלים בדעתכם .אף
אחד לא ביקש .אף אחד לא דרש .הם נתנו ופרגנו
מעומק לבם .הם נתנו עצמם לא רק למשפחה
שמתמודדת עם חוסר וודאות אלא גם לנו
העיתונאים .משפחת טלמון ,תודה".
צוואתם של הנערים הי”ד ,שמתבטאת ב’יום
האחדות’ שצוין השבוע לזכרם ,היא להמשיך
את החיבור חסר הפשרות שנוצר כאן לפני
שנה ,לא לתת לו להיעלם .אמנם כוחות רבים
הושקעו בתפילות ובכמיהה לחזרתם של
הבנים הביתה שלמים ובריאים ,והסיפור לא
הסתיים באופן שבו קיווינו ,אך מילותיה של
רחלי פרנקל צריכות להדהד בליבו של העם
– אסור לנו להישבר גם כשהרצונות שלנו לא
מתגשמים ,למרות זאת אנחנו חייבים להישאר
ביחד .עם ישראל חי .חי ומאוחד.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
העסק שלנו הוא בעצם חנות יד שניה לביגוד
איכותי לילדים ומבוגרים עם בית קפה .זה התחיל
כסוג של אילוץ .קיבלנו ארגזי בגדים משומשים
מארה״ב וחיפשתי מקום לסדר את אותם בגדים
כדי שעוד אנשים יוכלו לראות ולהשתמש בהם.
לקח זמן ,שיפצנו מחסן גדול למקום נעים ומרווח
שעם הזמן היה לסוג של פלטפורמה לפעילות
נוספת שמטרתה עידוד אימהות .מכאן גם שמו.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
הדברים המייחדים את העסק שלי הם :המיקום,
המקום ,המוצר והאווירה .המיקום הוא יחיד
וייחודי ,הוא נגיש ליישובי הבקעה ,צפון בנימין,
גב ההר ,אריאל וישובי חוצה שומרון .המקום  -יד
שניה בקונספט אחר ,למרות שהאינטרנט הוא
זה שהפך את המושג יד-שניה לדבר מצוי ואפילו
עדיף ,אנחנו פה הרבה לפני .המקום שלנו גדול
נעים ,מרווח ומציע יותר .המוצר איכותי ,ממויין
בקפידה ובמחיר שווה לכל נפש .האווירה  -צריך
להיות כדי להרגיש.
 2יש”ע שלנו

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
בביגוד  -כל מה שעל המדף .יש אצלנו
מותגים אמריקאים מוכרים וחולצות גברים
מכופתרות במבחר גדול וקיימים גם בגדים
לנשים ונערות .הפרש במחירים הוא של
מאות אחוזים מהחנויות המקוריות והמבחר
מגוון במיוחד .בבית הקפה  -בקרוב נגיש לחם
עם שמן זית וזעתר איכותי על בסיס מוצרים
טבעיים מתוצרת עצמית וגם משקאות פרי
מעולים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
הייתי רוצה לראות פה כל אמא שתרצה
לחסוך מעצמה זמן וכסף של נסיעה לעיר.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
מט״ נתנו אל הליווי העסקי בהתחלה וגם
עזרו עם סיוע כספי לפתיחת העסק .מאז
הם תמיד בקשר ,אם במפגשי תיירים ,יזמות
עסקית או קורסים מקצועיים שונים .מט״י
ש"י מפליאים ביכולתם להיות אירגון מקצועי
בליווי ידידותי.

הפרש במחירים הוא של מאות אחוזים
מהחנויות המקוריות והמבחר מגוון במיוחד

שתהא השלהבת עולה מאליה

המשך דבר תורה מעמוד השער

חז"ל "מלמד שלא שינה" .אהרון הכהן העלה
את הנרות כך שאופיו הטבעי והאמיתי של
המתחנך נשמר היטב.
מצוות הכהן הגדול היא הטבת הנרות .בכל
בוקר היה עליו להסיר את השמן שדלק
כל היום ,לנקות היטב ולהכניס שמן חדש.
לכאורה ,תמוה מדוע מלאכה זו מחייבת
התערבות של הכהן הגדול ,והרי המצווה
בהדלקה בלבד וההטבה של הנרות היא רק
אמצעי?! אלא שתפקידו של המחנך לגלות את
יכולתו של הנער ולהכין את הדרך להגשמת

משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית
להנצחת זכרו של רחבעם זאבי

מטרתו .דווקא ההדלקה יכולה להתבצע על
ידי אדם אחר .ללמדנו שחוכמת החינוך היא
דווקא חשיפת כוחותיו של הנער ולא גילוי
האור עצמו.
הגמרא במסכת כתובות דנה בשאלה כיצד
מרקדים לפני הכלה .בית הלל אומרים "כלה
נאה וחסודה" ובכך מדגישים את ראיית הצד
החיובי .בית שמאי אומרים "כלה כמו שהיא"
ואינם מוכנים לייפות את המציאות .כלומר,
בית שמאי רואים את ההווה ,את מה שקורה
כאן ועכשיו .לעומתם ,בית הלל רואים את מה

שיכול להתפתח ולהופיע בעתיד ,אף שכרגע
אינו נראה.
עולמנו מסובך ונקרא בלשון חז"ל "עלמא
דשקרא" .השקר מטעה אותנו ולא מאפשר
לנו לראות את הפוטנציאל הקיים .על פי בית
שמאי רק לעתיד לבוא נוכל לחשוף את העולם
האמיתי ואילו לפי בית הלל ניתן לחשוף את
הנרות – "נר ה' נשמת אדם" – כבר בעולם
הזה .יהי רצון שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה
להדליק את הנר שלו ויחד נזכה לראות את
אור הגאולה.

המועצה האזורית שומרון

שנות התיישבות
בשומרון

צעדת
השומרון
ע”ש השר רחבעם זאבי ז”ל
יום שני | כ”ח סיון תשע”ה
15.6.15

יציאה לצעדה במסלול משפחתי מהנה
מהחנייה בפארק בראון בין השעות 09:00-11:00

חהוכפניסה
שית

בשעה 14:00

עצרת סיום בפארק בראון

ליד היישוב קדומים

עידן עמדי בהופעה
הרשמה לקבוצות ופרטים נוספים :
www.mat-shomron.com | 03-9066410
חפשו אותנו בפייסבוק :מתנ”ס שומרון
יש”ע שלנו 3

ברשת

מאירה דולב

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

נדמה לי שהזיכרון המוקדם ביותר שלי הוא של הילדה
הקטנה שהייתי כשניצבתי במערת המכפלה ,מביטה
בפליאה על התקרות המקומרות הגבוהות ,המקושטות.
אז היה נדמה לי שהקישוטים על התקרה יפהפיים,
שהמערה הזו היא בעצם ארמון פלאים ,שהקימורים
גבוהים גבוהים ורחוקים .כילדה ,כך אמרו לי ,הלכתי
עם אבא מידי שבת מקרית ארבע למערת המכפלה
(שם גם הייתי כשפרצה מלחמת יום כיפור ,לחרדתה
של אימי שנשארה בבית עם תינוקת) .את זה אני כבר
לא ממש זוכרת ,אבל אני זוכרת היטב שכשגדלתי
וכבר עזבנו את קרית ארבע ,בכל פעם שחזרתי אל
המערה לא הבנתי איך זה התנמכה לה כל כך התקרה
והאולמות עצומי-המימדים התכווצו .אבל ארמון ילדותי
רב הקסם לא איבד עם השנים מעוצמתו .הוא ניצב בלב
חברון מלא הוד והדר ,אולי בלב מרחבי יהודה ושומרון
כולם כמו לב פועם ,שמזרים את הדם ,שנותן את החיים,
שאי אפשר בלעדיו .אולי כמו עמוד שדרה ,של תפיסת
עולם נחושה שלא מתכופפת ולא מוותרת לקשיים .אולי
כמו איזה חבל טבור מימינו אל עברנו המשמעותי ביותר,
חבל טבור שאי אפשר לנתק .כשעומדים מול המערה
אי אפשר שלא לשאול ,מה זה אומר לנו ,שקבורים
כאן אברהם ,יצחק ויעקב אבותינו .שרה רבקה ולאה
אמותינו .הרי לא נותר לנו מהם שום דבר פיזי ,מוחשי,
שאפשר כמו לגעת בו ,מלבד מקום קבורתם .ומורשת
רוחנית שעד היום אנו הולכים לאורה והיא חיה ונושמת
ועמוקה מיני ים ומשמעותית למיליוני אנשים בכל רגע
ורגע למרות אלפי השנים שחלפו.
חברון כולה משדרת עוצמה גדולה .לפני קצת יותר
משבוע הובא בה למנוחות הרב לוינגר ,מנהיג חידוש
ההתיישבות בעיר ובמרחבי ההרים שסביב לה ,עד
השומרון .כילדה לא הצלחתי להבין את דבריו ,אבל
גדלתי על הערכה עצומה לאיש ,וגם למרים אשתו .אבא
סיפר לא פעם איך נתקל כסטודנט צעיר באוניברסיטה
במודעה שמבקשת להצטרף למתנחלי חברון .בליל
הסדר המפורסם במלון פארק הוא אמנם עוד לא היה,
אבל אחר כך נפשו נקשרה בנפשם של אנשי חברון
המחדשים את ההתיישבות בה ,פחות מ 40-שנה מאז
נרצח אחרון תושביה היהודים בתרפ"ט .הוא הצליח
לשכנע את אמא להתחתן בה וגם לגור בבניין הממשל
הצבאי ,עד שממשלת ישראל הקימה את קרית ארבע.
כשמשה דיין שר הביטחון שקל להוציא צו גירוש
ליהודים ממערת המכפלה בעקבות תקרית הכנסת
דגל למערה בניגוד לנהלים (תקרית שהתפתחה
למרדף מעגלי אחרי הדגל בין המתנחלים לחיילים)
הוא הזמין אותם קודם כל לשימוע .הרב לוינגר הטיל על
אבא להכין שיעורי בית .הוא תמיד ידע להרחיק ראות,

אנשי המערה
וגם הפעם צפה את הטיעונים של השר .ובדיוק כמו
שצפה הרב ,דיין פתח בטיעון נחרץ" :ממתי בית קברות
זה בית כנסת?".
הרב לוינגר נתן נאום נחרץ על אבות האומה .הרב ולדמן
גם הוא אחריו .ואז אבא ,שהכין שיעורי בית כמצוות
הרב לוינגר (בעידן שאין בו גוגל) סקר את תפילת
היהודים במערת המכפלה בכל התקופות  -הרומית,
הביזנטית ,הצלבנית ,הממלוכית .התקופה הירדנית
היתה המשפילה ביותר – יהודים לא הורשו להיכנס והם
התפללו על שבע המדרגות שבחוץ.
דיין התרשם .חקר ושאל לפרטים .ובסופו של דבר לא
רק שלא הוציא את צו הגירוש ,אלא שידרג את שעות
התפילה ליהודים ואת מעמדם במערה .עד אז הוא נקט
בגישה שלפיה היהודים הם תיירים במסגד מוסלמי.
מעכשיו הבין שהמקום ראוי להיות בית כנסת לא פחות
ממסגד .את השימוע ,אגב ,הוא ערך בביתו בתל אביב,
ואת האורחים מחברון הוא קיבל בחביבות גדולה,
כשהוא מציג בפניהם עם בואם תצוגה מרשימה של
עתיקות שדודות .לימים ,אחרי האירוע הקשה המכונה
"טבח גולדשטיין" ,כשדודי צבי היה ראש המועצה
בקרית ארבע ,וועדת שמגר שקלה לבטל את נוכחות
היהודים במערה ,הוא התקשר לאבא לבקש את החומר
כדי שיוכל גם הוא להופיע בפני הועדה .הוא חזר בפניה
על ההשתלשלות ההיסטורית המרשימה ,ונשיא הועדה
שמגר הכניס את כל הרקע ההיסטורי לסיכומי הועדה.
"הכל בזכות הרב לוינגר ,שכתמיד הרחיק ראות" ,תמיד
אבא סיכם.
אנשי חברון נדרשו עם השנים למסירות ולכוחות גדולים
מאלה שידעו שאר תושבי יהודה ושומרון .הם הילכו
ברחובותיה כמו בנים השבים הביתה ,נחושים לא לתת

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

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

מקום לפחד ,אלא ללכת זקופי קומה כבעלי הבית
למרות שמכל סימטה יכול לצוץ בכל רגע מרצח .למרות
שצצו אלפים כאלה ,למרות אינספור סיטואציות קשות
מנשוא .וכמה אירוני ,שחז"ל אומרים ששמה נקרא כך
בגלל שהיא "עיר שעושה כל ישראל חברים"; וכיום אין
עיר שמעצימה את המחלוקת יותר ממנה .עדיין .אל
חברון אוהבים גופי השמאל להביא סיורים שיוכיחו את
זוועות הכיבוש ,את רעת לבם של המתנחלים .שוב
מסתבר שהכל בעיני המתבונן :מי שמחפש שנאה ימצא
שנאה ,ומי שמחפש אהבה ימצא אהבה.
בשבילי חברון היא יותר מכל עיר של אהבה עד מסירות
נדירה .אנחנו אמנם המשכנו ממנה הלאה ,לשומרון,
אבל השארנו בקרית ארבע דודים והמון אהבה
וגעגועים .השבוע התחתן ברחבת מערת המכפלה בן
דודי הצעיר .חתן מקסים (וחתיך) ,כלה מתוקה ,עומדים
בעיניים בורקות תחת חופה לבנה מול המבנה המרשים
הזה ,שכל המחלוקות והפיגועים והשנאה והאיומים לא
מזיזים כהוא זה לאבניו ולהוד שהוא מפיץ .והאורחים,
חלקם מחוברים למקום הזה וחלקם דורכים פה
בפעם הראשונה ,רבים מהם חברי החתן מגבעתי,
הרגישו כולם את הודו ועוצמתו של המקום הזה ,הנצחי
והנישא מעל קטנות היום-יום" .יו איזה התרגשות ,כולי
צמרמורת" ,אמרה אשה אחת בשיער שחור גולש
שעמדה לידי בחופה .אינני יודעת אם היתה כאן אי
פעם קודם לכן .היה חם בחברון בערב של החתונה,
כמו בכל מקום אחר בארץ ,ומידי פעם נשבה רוח-אבק
שטילטלה הכל והפילה את אגרטלי החיטה היפים שעל
השולחנות .אבל במקום שכזה כל זה לא משמעותי.
כשמערת המכפלה לידך ,וחוסנם של אנשי חברון
וקרית ארבע סביבך ,מה זה כבר מזג אויר משוגע.
ומזל טוב לכם ,עמיעד ובת אל אהובים!

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
 nadav@myesha.org.ilהפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-8908518
עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :דוברות הר חברון ,אריק דרוסט ,דוברות אלון מורה,
מירי צחי ,איקי מימון ,ויקיפדיה ,אוריה הלר הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

יום שני | כ”ח סיון תשע”ה 15.6.15
משרד ראש הממשלה

המועצה הציבורית
להנצחת זכרו של רחבעם זאבי

המועצה האזורית שומרון

שנות התיישבות
בשומרון

צעדת
השומרון
ע”ש השר רחבעם זאבי ז”ל

 4יש”ע שלנו

יציאה לצעדה במסלול משפחתי מהנה
מהחנייה בפארק בראון בין השעות 09:00-11:00
בשעה 14:00

עצרת סיום בפארק בראון

ליד היישוב קדומים

עידן עמדי בהופעה

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 :יצחק שמיר ,שמעון פרס ויוסי ביילין בימי
ממשלת האחדות בכנסת האחת עשרה.1985 ,
הזוכה :יחזקאל וייג מחיפה .הפרס נשלח בדואר.

ההדמיה להמחשה בלבד

ההדמיה להמחשה בלבד

החלה הבניה

ות משפחות בוגרי ישיבות הסדר
הצטרפו לע
שרבר רכשו ב׳כרמי הנדיב׳
שכ

מגשימים חלום
בלב הארץ

בניה
ירוקה

דירות
מרווחות

מרפסות
מחירים
סוכה גדולות אטרקטיביים

בואו גם אתם להגשים חלום על אותן הקרקעות שגאל
הברון ב 1887-וליהנות מאיכות חיים גבוהה וחוויית מגורים
בלתי מתפשרת בשכונת היוקרה החדשה בלב הארץ.

״כרמי הנדיב״ ממוקם בין באר טוביה,
כפר ורבורג וקרית מלאכי .הצטרפו עכשיו
לשלב א׳ שיצא לדרך לקהילה דתית לאומית.
 30דק׳ למרכז 40 ,דק׳ לירושלים מוסדות חינוך ותעסוקה

מרכז מכירות*8214 :
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יש”ע שלנו 5
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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 ·  27למאי

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 2,286אנשי 
Bella Azulay Mizrahi
כל הכבוד דייוויד ,וכבוד גדול שאתה מרגיש
שישראל היא הבית שלך!
Chaim Kisos

דוד מלך ישראל ,כבר אמרנו?
Nir Katirachi

גאווה ישראלית! מאמן ישראלי בגמר ה.NBA -
דייויד בלאט ,גאים בך!
ישראל שלי

אלוף!

מועצת יש״ע ומערכת עלון ישע שלנו מודים לרוני ארזי על שנים של עבודה מסורה ואחראית ,ועל
עריכת העלון בצורה איכותית .רוני הצליח לשמור על רמה גבוהה יחד עם יצירתיות והתחדשות
לאורך השנים ובכך סייע להתיישבות .בתוך כך ,אנחנו מאחלים בהצלחה לעורך החדש ,אלנתן
זכריה ,ואנו סמוכים ובטוחים כי הוא ימשיך את הדרך המקצועית שהתוו קודמיו בתפקיד.

בהצלחה!
ספרים נוספים
בהוצאת בני דוד

כיוונים בתפילת שמונה עשרה
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

 6יש”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
ְׂ

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

א

דולה ומשקה
בירור סוגיות בטוען ונטען
הרב אלי סדן

מה יקרה
הכנס ה 25-למחקרי יהודה ושומרון באוניברסיטת
אריאל  /כ"ד בסיון  11ביוני

במהלך הכנס יוצגו עשרות מחקרים חדשים העוסקים
בנושאים מגוונים דוגמת חקר הארכאולוגיה ,החי,
הצומח והחקלאות באזור יהודה ושומרון ובקעת
הירדן וכן מחקרים בנושא כלכלה וחברה .הכנס יערך
בהשתתפות חברי כנסת ואישי ציבור .הכנס יתקיים
בקמפוס תחתון ,בניין ראאב (.)52
לפרטים ולהרשמה03-9066140 :

שבוע הספר באיתמר  /כ”א בסיון  8ביוני

כחלק מפעילויות שבוע הספר המתרחשות ברחבי
הארץ ,באיתמר מזמינים אתכם לחגיגה של ספרים
באולם הפיס של הישוב .הילדים ייהנו מסדנאות ,ארוחת
ערב במחיר מוזל וצפייה בסרט על הספר ‘אי המטמון’
שיוקרן בשעה  17:00בעלות של  .₪ 5האימהות מוזמנות
למסע אל נבכי הנשמה עם ד”ר אדוה ביטון ,אמה של
אדל חיה הי”ד במפגש מלא אמונה ,תקווה ועוצמה
בעלות של .₪ 15

קונצרט חזנות חגיגי בהר הזיתים  /כ”ד בסיון  11ביוני

הקונצרט ייערך מעל פסגת הר הזיתים בירושלים לציון  82שנים לפטירתו של החזן יוסל’ה רוזנבלט .במופע הנדיר
ישתתפו שניים מגדולי החזנים בעולם  -החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט ,החזן דובל‘ה הלר בניצוחו של אלי יפה.
רחבת מלון ‘שבע הקשתות’ ,בשעה .20:00

חמישי |  11ביוני

בתי
אמנה

כרמל.

הבית שלך במושב

השקט .המדבר .החקלאות .המושב .הקהילה .הילדים.
מצטרפים לקהילה החמה במושב כרמל ומתחילים לחיות.
ירושלים |  10דק’ מקרית ארבע
דק’ מבאר שבע |  40דק’ מ
30

ועכשיו בית בראש שקט!
החל
מ-

592,000

₪

כרמל

על מגוון בתים צמודי קרקע
לפרטים והתרשמות :מאיר 052-8990278
פשוט לחיות טוב

1-800-260-240

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

12/14
הבנייה
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עולים לסבסטיה נוער אלון מורה ,קיים השנה
את המסע המסורתי הנערך אחת לארבע שנים,
בעקבות ראשי ההתיישבות בשומרון שהקימו לפני
ארבעה עשורים את גרעין אלון מורה .השנה ,באסרו
חג שבועות ,יצאו כמאה בני נוער מלווים בהורים
ובתושבי הישוב למסע הייחודי אשר החל בהר
הזיתים ,המשיך לעבר תחנת עפרה ומשם לנווה
צוף .לאחר מכן עצרו המשתתפים בישוב קדומים
ומשם המשיכו לישורת האחרונה ולשיאו של המסע,
טקס שמונה העליות בתחנת הרכבת העתיקה
בסבסטיה .התרגשות ניכרת נרשמה בדבריהם של
בני קצובר והרב מנחם פליקס  1אשר מתגוררים
עד היום בישוב אלון מורה וכיבדו את המעמד
בהדלקת משואות כהוקרה לחלוציותם.
מתרגלים בבית אל בית ספר בית אל בנות השתתף
ביום שני האחרון בתרגיל הארצי לתרגול ירידה
למקלטים במקרה של אזעקה  . 2בית הספר
המונה כ 500-בנות ,תרגל את שני השלבים למקרה
של מלחמה .לכל בנות כיתה ח’ ,הבנות הגדולות
בבית הספר ,ישנם תפקידים מוגדרים לסיוע .ישנן

בנות שמלוות תלמידות בכיתות הצעירות יותר
וישנן בנות האחראיות על התנהלותו התקינה של
התרגיל.
מקום לנוער ביום חמישי האחרון התקיימו טקסי
חנוכת הבית לבית פיס לנוער בישוב סוסיא ובית
פיס לקהילה בישוב טנא עומרים .הטקסים נערכו
בהשתתפות אלוף (מיל’) עוזי דיין יו”ר מפעל הפיס
ויוחאי דמרי יו”ר מועצת הר חברון  . 3המועדונים
החדשים ישמשו את הקהילה הבוגרת ואת בני
הנוער של הישוב לפעילות חברתית ולחוגים
חברתיים והם מיועדים גם לפעילות תנועות הנוער
שבישוב .במפגש שקיים ראש המועצה בלשכתו
עם יו”ר מפעל הפיס ,הודה ראש המועצה לדיין
על התמיכה של מפעל הפיס לאורך השנים וציין
כי המיזם הבא שהוא עומד להקים ,הוא אולם
לתרבות וספורט שיהווה מרכז לפעילות  18ישובי
המועצה.

משפחה מתאבקת יישר כח גדול למשפחת
גורדון משילה על זכייתה בארבע מדליות זהב
באליפות ישראל באיגרוף תאילנדי לשנת 2015
שנערכה ביום חמישי שעבר .כיבדי גורדון (,)15
שזו הפעם השלישית שבה הוא אלוף ישראל,
רוח-השם גורדון ( )11פעמיים אלופת ישראל,
שמחה גורדון ( )13שזו הפעם ראשונה שהיא
אלופת ישראל ואהבת גורדון ( )9שגם לה זו
פעם ראשונה בתור אלוף ישראל .כל אחד מבני
המשפחה זכה בקטגורית הגיל והמשקל שלו.
דובדבן של פסטיבל יער יתיר והמושב מעון התמלאו
מבקרים ביום שישי שעבר לרגל פסטיבל הדובדבן
שהתקיים לראשונה באזור  . 4בתקופה זאת מגיע
הדובדבן לשיא העונה לאחר שעבר את החורף
הקר ביער יתיר שם ממוקמים המטעים .אלפי
המבקרים נהנו מקטיף עצמי ואכול כפי יכולתך וכן
מאטרקציות ,פינות מוצלות וממוצרים נוספים מחבל
יתיר .המארגנים נאלצו לפתוח את החניון החלופי
שהוכן מבעוד מועד ,מכיוון שהחניון הראשי היה מלא
כבר בשעות הראשונות בגלל העומס הרב.
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חגיגה ססגונית של קטיף דובדבנים
בשיטת ”אכול כפי יכולתך”

יום שישי כ”ה בסיון  10:00-14:30 12.6.15בקיבוץ ראש צורים
מחיר כניסה ₪ 30 :לאדם )ילד מגיל  ,(3ברכישה מוקדמת באתר עמותת התיירות גוש עציון )עד  // ₪ 25 :(7.6.15הכרטיס מקנה כניסה למתחם הפסטיבל,
השתתפות בכל הפעילויות וקטיף עצמי לאכילה  //הוצאת דובדבנים מחוץ למתחם הקטיף כרוכה בתשלום נוסף  //חנייה מסודרת בהתאם להוראות
הסדרנים במקום  //הדובדבנים הינם אוצר בית דין בראשות הרב ויטמן  -רב תנובה
מגוון רחב של הטבות והנחות לבאי הפסטיבל באתרי התיירות בגוש עציון  -פרטים באתר עמותת התיירות גוש עציון :חוות ארץ האיילים  //טיולי טרקטורונים //
יקב גוש עציון  //מסעדת גוונא  //חווית צומת  //בית ספר שדה כפר עציון  //מרכז חוויות  //מסעדת רוזה  //גן לאומי הרודיון  //בית קפה החממה  //מלון
נווה אפרת  //טיולי ג‘יפים  //שדה בר  -מחלבת צאן ,מסעדה  //קליבר  // 3אמת הביאר  //חיזיון אור קולי כפר עציון  //מגוון צימרים ואפשרויות לינה באיזור
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