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הסטודיו של יעלה

שבוע עבר מהפיגוע בו נרצח
דני גונן הי”ד במעיין עין בובין
שליד הישוב דולב על ידי מחבל
מתועב .קריאתו של אלוף
(במיל’) גדי שמני ,שיש להימנע
מטיולים ברחבי יהודה ושומרון
גררה אחריה תגובות רבות.
בדיוק בשבוע בו יוצא הנוער
לחופש הגדול אנו חייבים לו
את הבחירה בשגרה הטובה
שאיננה תלויה באויב זה או
אחר .השבוע בישעמדה – מדוע
וכיצד צריך דווקא להמשיך
לטייל ביהודה ושומרון.
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מה
קורה

רק בת 11
וסיימה את הש"ס

על הפרשה  -חקת
משה בנה וחזקיהו כתת

הרב חיים רטיג
יו"ר זהות וראש ישיבת ההסדר 'בינות' ברעננה

ידבר העם באלהים ובמשה למה
העליתנו ממצרים למות במדבר
 ...וישלח יהוה בעם את הנחשים
השרפים ,וינשכו את-העם וימת עם-רב
מישראל  ...ויעש משה נחש נחשת ,וישמהו
על-הנס ,והיה אם-נשך הנחש את איש והביט
אל נחש הנחשת וחי".
"וכי נחש ממית או נחש מחיה"? המשנה
המפורסמת בראש השנה נדרשת לשאלה זו
בעקבות פסוקים אלה ותשובתה לכך – נשיאת
ישראל את עיניהם לשמיים ושעבוד לבם
לריבונו של עולם הם הגורמים לריפוי המידי
ולא נחש הנחושת עצמו חלילה.
ישנו מתח ברור בין המופשט לבין הרצון

לחוש את המציאות .מתח זה בא לידי ביטוי
באין ספור מצוות בתורה .אין זה מספיק לדבר
על המציאות העליונה חסרת הגוף והצורה,
משום שהאדם נתון בתוך עולם גשמי ושם הוא
מנהל את חייו .התורה אינה מתעלמת מכך
ולכן ישנם תשמישי קדושה ולוחות הברית
וישנו את המקדש שניצב ברוב הדרו הגשמי
והחיצוני.
נחש הנחושת מקפל בתוכו סיכון ,אך גם סיכוי.
הסיכון הוא מובן  -שמא יאמצו ישראל מבט
של עבודה זרה והתייחסות מוטעית לאלילות
החומר .אך הסיכוי הוא שניתן יהיה להבין
דרך מטאפורת הנחש את מורכבות הקודש
שמתגלה בעולם .על ידי נשיאת העיניים
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המשך בעמוד 3

המערכת

גם אם אדמתי בוערת

ישעמדה
ביום שישי שעבר ,ממש לפני כניסת השבת,
שמענו כולנו בעצב על הפיגוע שאירע במעיין
שסמוך לישוב דולב .מחבל מתועב שעמד בצד
הדרך ביקש מנהג הרכב ,דני גונן הי”ד ,שחזר
מטבילה במעיין לעצור לרגע כדי לשאול שאלה.
החזות הערבית של המחבל לא הרתיעה את דני
מלעצור לידו ולנסות להגיש עזרה לאדם שנזקק
לה גם אם הוא לא יהודי .כשהוא עצר ,המחבל ירה
לכיוון הרכב עשרה כדורים שהרגו את דני ופצעו
את החבר שישב לידו באורח קל.
בעקבות הרצח הנורא עלה גדי שמני ,אלוף פיקוד
מרכז לשעבר ,לשידור בגלי צה”ל והתבטא נגד
טיולים ברחבי יהודה ושומרון בטענה שהם אינם
בטוחים כמו שאר חלקי הארץ" .למרות חופשות
הקיץ ,למרות האווירה הפסטורלית ולמרות
השקט היחסי ,צריכים להיות מאוד זהירים" ,אמר
שמני בתכניתה של טלי ליפקין-שחק" ,לטייל שם,
באזורים האלה ביהודה ושומרון ,זה לא כמו לטייל
בגליל או בגולן או בנגב .צריך לתאם ולהיות הרבה
יותר זהירים ואם אפשר אז גם לא לעשות את זה".
מדבריו של שמני יכול המאזין התמים לחשוב
שבניגוד לשאר הארץ אזור יהודה ושומרון הוא
מעין מערב פרוע בו פוגעים ביהודים על ימין ועל
שמאל באין מפריע .לצערנו ,המציאות שונה.
פיגועים הם דבר שמתרחש בכל רחבי הארץ,
לרבות תל אביב ,נתניה ואילת .שעה קלה לאחר

בריחה אף פעם לא הייתה
בלקסיקון של הציונות .ההיפך
הוא הנכון .במשך מאה עשרים
שנות ציונות ,היכן שניסו לפגוע
בנו לשם הלכה המחרשה ועוד
תלם נחרץ באדמה ,במקום בו
נשפך דם הוקמו בתים ,רצח
וטרור נענו בהקמת ישובים
שעלה שמני לשידור דווח באותה תכנית על פיגוע
בירושלים שבו נדקר שוטר מג”ב על ידי ערבי .לפי
ההיגיון של גדי שמני האם אנו צריכים להפסיק
לטייל גם בירושלים? האם אנו צריכים להפסיק
לבקר בכותל המערבי? או שמא שונה דין השומרון
מדין ירושלים ודין בקעת הירדן מדין גוש דן?
בקיץ שעבר היו מספר פיגועים בתל-אביב ,סביר
להניח שלא עלה על דעתו של אף אחד להפסיק
לבקר בגוש דן לאחר מכן .אף איש צבא לשעבר
לא חשב לעלות לשידור ולקרוא לתושבי ישראל
להישאר בבתיהם ולא לנסוע לשם .משום מה,
הגישה שאומרת שצריך להפסיק לטייל במקומות
שבהם נעשה פיגוע אינה תקפה באזורים שמחוץ

יעל ברונר,
פתוח

עסק שלנו

הבעלים של “הסטודיו של יעלה” במושב גיתית
054-6339697

איך מחליטים להקים עסק?
במהלך לימודי האקדמיים בתחום האומנות
נחשפתי דרך מורה מיוחדת לעולם הקרמיקה,
הרגשתי איך דרך החומר אני מביאה את עצמי
לידי ביטוי ואיך מגע היד מסוגל לעצב צורה בין
רגע .עם השנים למדתי אצל מורים שונים טכניקות
בעבודת יד ,באבניים ובצביעה ,פגשתי מגוון של
סגנונות ,ותמיד חלמתי להקים סטודיו משלי ,מקום
שבו אוכל להביע את הסגנון האישי שפיתחתי.
לפני כמה שנים אני ובעלי ,נתי ,מצאנו סטודיו
במבנה עתיק בעין כרם שבעליו רצו למכור
את כל הציוד הישן שבו ,לא ידענו מה בדיוק
הוא שווה אבל החלטנו לקנות ,שיפצנו ותיקנו
מה שהיה צריך והתחלתי לעבוד .עם הזמן ,פנו
אנשים מסביב והתחלתי להעביר חוגים לילדים
ולמבוגרים ,בהמשך פיתחתי גם סדנה חד-פעמית
שמתאימה לקבוצות ,וכל הזמן אני כמובן ממשיכה
להתפתח גם באופן אישי ,וליצור כלים בסגנון
ייחודי ,שמסתבר שלא מעט אנשים אוהבים ורוצים
לקנות.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
האופי של הסדנאות – בסדנאות אני מביאה את

ליהודה ושומרון .לציבור שלנו צריכה להיות
גישה אחרת – כמובן שיש להיזהר ,לפקוח עיניים
ולהישמע להוראות הצבא ,אך אל לנו להיכנע אל
מול האויב שמנסה להכניע אותנו.
בריחה אף פעם לא הייתה בלקסיקון של הציונות.
ההיפך הוא הנכון .במשך מאה עשרים שנות ציונות,
היכן שניסו לפגוע בנו לשם הלכה המחרשה ועוד
תלם נחרץ באדמה ,במקום בו נשפך דם הוקמו
בתים ,רצח וטרור נענו בהקמת ישובים.
אנו חייבים ,להמשיך ולטייל בכל רחבי הארץ,
מהירדן עד לים ומפסגת החרמון ועד להרי אילת
 דרך עמק דותן ,סבסטיה ,שילה הקדומה ,ביתאל ,כפר עציון ,חברון ,סוסיא ועוד הרבה אתרים.
דווקא בימים שבהם יוצאים כל התלמידים
לחופש הגדול ,יש לומר להם בפה מלא – לא ניתן
למפגעים ולמחבלים לעצור את חיינו .לא ניתן
כתף לאותם אשר באים להשמידנו ולקחת מידנו
את ארץ החמדה אשר הובטחה לנו על ידי הקב”ה.
נאמר לממשלת ישראל ולכוחות הביטחון – הגבירו
את הביטחון ,פעלו בכל דרך לשמור על יהודים
בארץ ישראל ,ולמטיילים נאמר – שמרו על עירנות
ואחריות ,וצאו לטייל! תאמו היכן שצריך לתאם,
אבל המשיכו בסיורים ללא מורא ,טיילו וכסו את
הארץ בטביעות רגליכם בכל אותם מקומות
שבהם הלכו אבות אבותינו ושבעזרת ה’ ילכו בהם
גם בנינו ובנותינו בעוז ובגאווה לנצח נצחים.

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

המשתתפים ליצור משהו פנימי משלהם,
תוך כדי הכוונה ושיפור המיומנויות
האישיות הקיימות ,חשוב לי שכל אחד
ואחת יצאו עם יצירה מוגמרת ומשמעותית
עבורם .בנוסף ,המקום  -הסטודיו עצמו
מרשים מאוד ומשרה אווירה מיוחדת,
הוא גדול מאוד ומאפשר עבודה של
קבוצות גדולות ,הוא גם ממוקם אל מול
הנוף הקסום של בקעת הירדן ומורדות
השומרון ומעוצב כמקום שכיף ליצור ולעבוד בו,
וזה חלק חשוב מאוד בתהליך.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
למי שיכול – מומלץ להגיע לסדנה בסטודיו ,ולמי
שקצת קשה – אני מגיעה להעביר סדנאות גם
במקומות אחרים .הסדנאות מתאימות למגוון
גילאים וקהלים – נוער וילדים ,קייטנות ,מסיבות
בת מצווה ,מסיבות ימי הולדת/רווקות ,מקומות
עבודה ועוד .הסדנאות כוללות כמה אפשרויות,
בהתאם לקהל המשתתפים – החל מנושא
הצביעה ,המהווה פן משמעותי בגימור הכלי ,דרך
טכניקות שונות של עבודת יד ויצירת כלים או
פיסול בקרמיקה ,ועד לעבודת קדרות באבניים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

הרגשתי איך דרך החומר אני
מביאה את עצמי לידי ביטוי
אותם אנשים שחסרה להם אמונה ביכולת היצירה
שלהם ,אלו שלא נותנים לעצמם הזדמנות לנסות
ולהביע את עולמם דרך אומנות וחומר ,אנשים
שטרודים בעבודה אינטנסיבית ולא מוצאים זמן
איכות ומרגוע לעצמם ולסביבתם – כל אלו יותר
ממוזמנים להגיע ואיתם הכי כיף לעבור את
התהליך.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
החבר’ה המדהימים במט”י חיברו אותי למנחה
עסקית שעזרה לי לתכנן את העסק ,הם תמיד
מפרגנים ומזמינים אותי לדוכני מכירה באירועים
שלהם ,ובכלל  -מלווים ועוזרים בכל שלב ובכל
עניין שצריך.

משה בנה וחזקיהו כתת

המשך דבר תורה מעמוד השער

מעלה – כביכול כדי להתבונן בנחש – נפנה
למעשה את מבטנו הרוחני כלפי אור אינסוף.
למעשה ,עם ישראל לא עומד בניסיון נחש
הנחושת ואנו יודעים שבימי חזקיה המלך
הוא נשמד סופית .הנחש הופך מגורם מועיל
פוטנציאלית לגורם מקלקל ומחריב ,מכלי
לעבודת ה' לעבודה זרה בעצמו .לכן הודו
חכמים לחזקיה על כך שכיתת את הנחש (הקרוי
בפי העם "נחושתן").

עניין זה אקטואלי גם לימינו .אנו לפעמים
שוכחים להבדיל בין עיקר לטפל ובין אמצעי
למטרה .אנו מפסיקים להבחין בין הכוחות
הגדולים שקיימים בעולמנו לבין בעל הכוחות
כולם .התורה והמצוות הינן כלי לגילוי
מציאותו של הבורא בעולם .דרך פרטי היום
יום ובמעשינו אנו יכולים לדבוק ביוצר העולם
ולסייע בהשראת שכינה .גם היום אנו מצווים
לשאת עיניים לשמיים ולכוון את מחשבותינו
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כלפי מעלה .או אז מיד נתרפא.בתי
אמנה
אין להכחיש שזרם החיים לא תמיד מאפשר לנו
להתרכז בלחיות את הקשר שלנו עם הבורא.
בדיוק לשם כך קיימות התפילות וניתנה לנו
שיחברו אותנו
התורה וישנם המעשים הטובים תנועת
ההתיישבות העצום
אליו .נשיאת עיניים מעלה וראיית החזון
של חיי עם ישראל בארצו – בקדושה ובטהרה
– הם שיביאו לצמיחה ופריחה של הקשר החי
אל ה'.
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בית צמוד קרקע רק

1,265,000

₪
יש שחר אמנה

 107מ"ר  88 +מ"ר מעטפת
 4חדרים

לגור בקהילה שהיא משפחה
הישוב הקהלתי עופרה ,יוצא בשיווק של  5בתים
אחרונים בפרוייקט עופרה הצעירה ,אתם מוזמנים לגור
בקהילה שהיא משפחה רק  15דקות מירושלים.

קרוב קרוב
רק  15ד' מירושלים

הקהילה
קהילה שהיא משפחה

הבית
 107מ"ר +
 88מ"ר מעטפת.

עפרה
 40שנה
ממשיכים בבניה

משרדנו
שער בנימין
בנין ניקנור
קומה 3

מנהל שיווק  -אריק וחניש:
02-5661149 \ 052-2631763

ברשת

תמר אסרף

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

"תל-אביב תהיה ז'נבה"
אם רוצים להבין את תל אביב ,חייבים לנסוע
לביקור קצר לאיזו ארץ מערבית אי-שם בעולם
שמעבר לים ,כי דברים שרואים משם באמת
לא רואים מכאן .מאות ביקורים בתל אביב לא
הצליחו לגרום לי להבין את מה שביקור אחד קצר
באירופה הצליח.
זה מתחיל כבר בשדה התעופה ,בדיוטי פרי הזה
שגורם לך להרגיש איש העולם הגדול" .פרי" זה
שם המשחק ,חופשי ומאושר אתה עוזב מאחוריך
הכל ויוצא לחופש .ההכל הזה כולל בתוכו את
הבית ,העבודה ,ובעיקר את המתח המטורף
והאינטנסיבי שסובב אותנו כאן בארץ .בנתב"ג
הדרכונים הזרים בשלל הצבעים מזכירים לך
שאתה בניגוד להם ישראלי ,וזה אומר שאתה
מכאן; אבל בבידוק הדרכונים במדינה בה הרגע
נחתת אתה עוד אחד מהמון תיירים מכל העולם
שהגיעו לביקור ,וזה הרגע שאתה רוצה להיות
כמו כולם .סים מקומי משחרר אותך מכל שאר
הדברים שעדיין קשרו אותך לארץ ,והנה אתה
כבר נטול דאגות ,נוהג לך על הכביש המהיר
לעבר מרחבים ירוקים .הירוק הוא לא סתם הצבע
המעטר את קירות בתי החולים ,הוא מרגיע ,זו
התכונה העיקרית שלו ,הוא אפילו קצת ממסטל,
כל כך ירוק שכואב בעיניים.
תוסיפו לזה את כמויות המים ,נהרות ,אגמים,
מפלים וגשם ידידותי כל יום בין שתיים לארבע
שמשקה באלגנטיות את אלפי האדניות
והעציצים שנמצאים בכל מקום .ממבט קצר
של תייר ישראלי עולה מסקנה מיידית ראשונית,
החיים תותים! התחושה הגלובלית הזו ,כשכולם
משלמים ביורו ,בשילוב החיים נטולי הדאגות,
מעצימה את ההבנה שהם כאן זכו בכל הטוב הזה
ורק אנחנו תקועים עם הסכסוך.
חריגים ,שונים ,מוקצים מחמת מיאוס ,תקועים
במדינה יבשה ממים ,מוחרמים ומושמצים,

אני חוזרת הביתה להרי בנימין,
מבינה שגשם לא ישקה לי
כל יום את העציצים הנמקים
להם בשנת השמיטה ,שהירוק
שמככב כאן על ראשי ההרים
שמור רק למספר מצומצם
של חודשים בשנה ,לרוב צהוב
ויבש כאן; מעיינות יש בצמצום
וסכסוך יש בשפע ,אבל אני
יודעת שאלו הם חיי ,זו המשימה
שלי ,ואני לא מתכחשת לה
ובהכל הכל אשם הסכסוך .אם רק היינו יותר
אוניברסאליים ,אם לא היינו כאלו פנאטים ,רק
קצת יותר אירופאים ,פלורליסטים ,ליברלים ,אז
גם אנחנו היינו יכולים .מה בסך הכל ביקשנו?
להיות נורמליים! וכשחושבים על זה לעומק ,זה
באמת מפתה ,זה ממש עושה חשק להיות כמו
כולם .לחיות את החיים נטולי הסכסוך האלו.
ולכן הדבר הכי נכון לעשות הוא לנסות להתרחק
מהמכשול הקטן הזה שדופק כאן את כולנו -
המכשול היהודי .היהודי שבנו הוא זה שבעומק
העניין תוקע אותנו ומרחיק אותנו מכל הטוב
והיפה הזה ,ולכן הכי טוב שנתקע אותו כמה
שיותר עמוק במזוודה ,אם אפשר גם לדחוף
אותו לבוידם זה יהיה מצוין .תל אביב ,כמשל
כמובן ,מסתכלת מערבה ורוצה להיות ז'נבה,
רוצה להיות עוד מטרופולין בעולם הגדול ,ומה
שמונע ממנה את זה זו החטוטרת היהודית ,זו

שמאוד בולטת אם מפנים לרגע את המבט לכיוון
מזרח .מודה שלרגע יכולתי גם אני להזדהות
עם הכמיהה .כמה פשוט זה נראה משם .אבל
רק לרגע .מי שמבין שאת היהודי שלנו אי אפשר
להעלים ,שהוא תמיד יהיה שם ,ובעל כורחנו ,גם
אם לא נרצה ,הוא תמיד ידרוש מאתנו להיות
אחרים; הוא תמיד יעצב את חיינו בצורה שונה
ותמיד יתבע מאיתנו אתגרים ומשימות אחרות,
הוא יעמיד את חיינו כאן בלב סכסוך תמידי בין
אם זה מוצא חן בעינינו ובין אם לאו; מי שמבין
את זה יודע שכאן חוקי המשחק שונים .ולכן הוא
לא חולם שתל אביב תהיה ז'נבה .יש לו שאיפות
אחרות .הוא גם מבין שיש לו לתת לעולם הרבה
יותר מירוק מרגיע ומים זורמים ,יש לו שליחות
עמוקה של עם שנולד כדי להאיר את העולם,
ומה לעשות ,המשימה הזו כוללת בתוכה הרבה
אתגרים והתמודדויות .עם הפנים מערבה ,כל כך
בקלות אפשר לשכוח את כל זה ,וכשהרצון העז
להיות כמו כולם דוחף קדימה ,אני יכולה היום
להבין יותר טוב לאן תל אביב מנסה לקחת אותנו.
ודווקא בגלל זה אני חוזרת הביתה להרי בנימין,
מבינה שגשם לא ישקה לי כל יום את העציצים
הנמקים להם בשנת השמיטה ,שהירוק שמככב
כאן על ראשי ההרים שמור רק למספר מצומצם
של חודשים בשנה ,לרוב צהוב ויבש כאן; מעיינות
יש בצמצום וסכסוך יש בשפע ,אבל אני יודעת
שאלו הם חיי ,זו המשימה שלי ,ואני לא מתכחשת
לה .אני שלמה ואוהבת ומודה על הזכות להיות
חלק מהעם הזה ,לשלם בשקל ולא ביורו ,לאכול
כשר ולשבות בשבת .זה מה שאני רואה כשאני
מפנה את הפנים מזרחה .ובאשר לתל אביב,
מקווה שגם שם יבינו למרות הנסיעות הרבות
מסביב לעולם שככה זה כאן .אין סיכוי שנהיה
ז'נבה .אולי כדאי להתחיל לחלום על עיר אחרת.
יש לי גם הצעה בשבילם  -ירושלים.

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 :תזמורת המשטרה בקבלת פנים לנשיא
חיים ויצמן.1949 ,
הזוכה :מיכל כהן מירושלים .הפרס נשלח בדואר.

לח
ברינו היקרים שלום וברכת ה' עליכם!

יחד ל 15,000-חברים.

אחת לת
קופה אנו משתדלים לעדכן ולספר
קצת
ממה שקורה בקרן .ב"ה קרן יחד הולכת
וגדלה
וכבר
מונה
0
14,00
ח
ברים,
כ
אשר
נגיע ל0-
 15,00חברים כ"י נוכל כולנו לסייע
בסכום
של עד  150,000ש"ח לכל יתום
ב
מקרה
פ
טירה.
חשוב
לדעת
ו
לזכור שכל
חבר שמ
צטרף לקרן יחד נותן את האפשרות
להגדיל
את הסיוע בצורה משמעותית
למש
פחה
בעת
צרה,
ומאפשר למשפחה
ולקהילה
הקרובה את היכולת להתמודד עם
הכאב
והאובדן ולצאת מחוזקים מן המשבר.
ל
צערנו
עד
היום
קרו
שבעה
מקרי פטירה
במש
פחות הקרן ,וקרן יחד סייעה למשפחות
בסכום
שמעל לשני מיליון ש"ח .אנו כולנו
זוכים
ל
היות
ל
אותן
משפחות יקרות לעזר
ואחיסמך שאי אפשר לתאר במילים.
אחד הד
ברים המיוחדים בקרן הוא שמעל
ל10%-
מ
חברי
הקרן
הם
א
נשים שהקרן אינה
מגנה ע
ליהם .אלו משפחות שילדיהם חצו
את גיל
שלושים ,אך למרות זאת החליטו
להצטרף
למצוות החסד ,ולחזק את הקהילה
כולה מתוך אחווה ואחריות.
בכל
פעם שאנו שולחים הודעת עדכון על
גבייה,
אנו מתרגשים מחדש נוכח הפניות
הרבות
שאנו מקבלים לאחר הודעת הגבייה,
כמו:
"למה
לא
גובים
יותר
למען
המשפחה?"
איך א
פשר לעזור יותר למשפחה"? ואנו
עונים
על כך :חשבנו על סכום שמצד אחד
יכול ל
סייע ולהבטיח את צרכי היתומים
לאורך ה
שנים עד לחתונת היתום ,ומאידך
לא ל
הכביד
על
הק
הילה
של
הקרן בסכומים
גבוהים.
חשוב לנו מאוד להישאר בגביית
סכומים השווים לכל נפש.

מצטרפים לקרן יחד
קהילת החסד הגדולה בישראל.
קרן יחד פועלת כבר שנה בהיקף של כ 14,000-חברים ,מה שמאפשר לנו לסייע
במקרה של פטירה ל”ע ב ₪ 140,000-לכל יתום .במהלך חודשי פעילות הקרן זכינו
יחד לסייע למשפחות החברות בקרן שאחד מהוריה נפטר ,ביותר מ₪ 2,000,000-
את/ה שטרם הצטרפת לקרן הגיע הזמן לקחת אחריות ,ואתכם יחד נגיע ל15,000-
חברים ולסייע בסכום של עד  150,000לכל יתום.
חסד אמיתי

₪

אין תשלום חודשי קבוע

עוד מן
הדברים שהתברכנו בהם ההצטרפות
המו
פלאה בשיטת חבר מביא חבר לקרן יחד,
ועל כן
אנו
מב
קשים
לה
משיך
ב
השת
דלות,
בהצט
רפות בקלות באתר קרן יחד או בטלפון
כל אחד
יכול לבוא להצטרף וגם לצרף את
מי
שטרם חבר בקרן יחד ,ויחד בע"ה נמשיך
לבנות קהילה שכולה חסד וצדקה.
בברכת חברים,
הרב הלל הורוביץ
יו"ר קרן יחד

קרן יחד
יוזמה
חברתית
לדורות (ע”ר)

גבייה שקטה

הצטרפו באתר קרן יחד 02-6280030 www.kyachad.co.il

ַי ַחד
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

139,000

ציר הזמן

סטודנטית-

מחפשת מגורים
עם משמעות
באווירה תורנית?
יש לך מקום אצלנו!

במסגרת המדרשה לבנות המוקמת בתפוח
יש לנו מספר חדרים להשכרה,
המאובזרים בשירותים+מקלחת ,ארון ,מזגן ,מקרר וכיריים
סטודיומרקם@חזני

תחבורה ציבורית לאריאל במהלך כל היום ( 8דק').
אווירה תורנית ,משפחתית וטובה!
ניתן להשתתף בשיעורי המדרשה בתיאום.
אפשרות לארוחה חמה בערב בתוספת תשלום.

לפרטים :תהלה 050-5953090
אחת בחדר  1,000 -ש"ח*
 2בחדר  1,200 -ש"ח*

*לא כולל חשמל

מספר המקומות מוגבל

 6יש”ע שלנו

עוקב

אודות

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ניצחון מתוק.
הנה תמונה של רז ,לוחם מג"ב שנפצע אנושות בפיגוע
אתמול.
היום כבר אפשר לראות חיוך על פניו ואת יהודה גליק
המקסים שהגיע לבקר ולעודד .לילה טוב חברים.
ישראל שלי
עושים ציונות
ישראל

שלי

ישראל שלי

אהבתי ·  23למאי

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 4,393אנשי 
Yehudah Glick
רז הוא גיבור גדול שמעורר הרבה השראה.
גם רופאי הטיפול נמרץ שמצליחים בעזרת ה'
להחיות מתים כפשוטו .היום שוב התחבקתי עם
הרופאים ושאר הצוות במחלקה .איזו עוצמה הם
מקבלים מכל הצלחה .איזו זכות!!!
דבורה דניאל כהנא-פרץ

איזה נס! כל כך הרבה ניסים ואנו לא תמיד
מבחינים בהם! איזו שמחה! מה יכולנו לבקש
יותר?! ב"ה
אליס גרין

חזק ואמץ.רפואה שלמה והחלמה מהירה

מה יקרה
מופע פתיחת הקיץ בכרמל  /ט”ו בתמוז  2ביולי

יום לימוד למען בית-הכנסת בנחליאל  /כ’ בתמוז
 7ביולי

המושב כרמל מזמין את הציבור הרחב לפתוח
הקיץ בהופעה של שלמה גרוניך בליווי נגנים.
המתחם בשכונה החדשה במושב ייפתח בשעה
 20:00והמופע יחל בשעה  .21:00במקום יפעל
בית קפה בו יוגשו מזון ומשקאות .עלות כרטיס
במכירה מוקדמת  ₪ 50וכרטיס זוגי .₪ 90
לפרטים052-4767300 :

תושבי הישוב נחליאל שבמערב בנימין שמחים להזמין
אתכם ליום לימוד תורני מגוון ואיכותי בו כל ההכנסות
מוקדשות לבניית בית-כנסת חדש בישוב .ביום יהיו
שיעורים מגוונים לבחירה ,וכמו כן ,גם יריד יד שניה
ויריד אומנים .מחיר בהרשמה מוקדמת  .₪ 25לפרטים
והרשמה052-3114435 :
אורי חזקיה בשערי תקווה  /ט”ו בתמוז  2ליולי

אירועי הקיץ של נוער שערי תקווה נפתחים בהופעת סטנדאפ קורעת מצחוק של אורי חזקיה בקאנטרי ומתנות לכל
המתגייסים .לגילאי כיתות ט’ – י”ב .עלות כרטיס  ,₪ 40כניסה למתגייסים חינם .פתיחת דלתות ב.19:00
לפרטים – רכז הנוער אילן רובין052-2216380 :

חמישי |  2ביולי

בתי
אמנה

פדואל
הכי מרכז
בשבילך

והמחיר

1,173,000

₪

רו
5נובתתים
חרונים!
א
כניסה
מיידית

לבית בנוי  112מ”ר  +מעטפת  85מ”ר ,עם גינה ומרפסת שמש גדולה

| 050-5326929 | 03-9303494

1-800-260-240

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

בס"ד

קפיצה קטנה ממרכז הארץ אתם יכולים לגור בישוב
הוותיק פדואל וליהנות מכל העולמות .ישוב תורני ,חיי
תרבות עשירים ,מערכת חינוך גדולה עד כיתה ח’ וגם
נסיעה קצרה מהעבודה במרכז הארץ.

משרד מכירות :איזק נדל”ן:

isaacnadlan@gmail.com
צמוד למדד תשומות הבניה 01/15

גם את חתונת הזהב
מתכננים אצלנו!
בקרו ביריד החתונות הוירטואלי של דפיכתום

www.yaridkatom.co.il

עד לתאריך  / 10.08כה' אב

כל אחד יכול לזכות! הכנסו ליריד והרשמו:

הגרלת ענק בשווי  6800ש"ח
מכונת כביסה ,תנור,
וחדר שינה קומפלט!

רהיטים
מתנת:

היצירה  5קדומים
.co.ilשילת www.

09-8664043

מה קורה?

1

2

3
4

5
לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

בעקבות גנדי למעלה מ 3000-ילדים ,בני נוער,
חיילים ומבוגרים מהשומרון ומכל רחבי הארץ
צעדו בשבוע שעבר בצעדת השומרון לזכרו של
רחבעם זאבי (גנדי) ז”ל .הצעדה השנה התמקדה
באזור סבסטיה ,כאשר הצועדים נהנו ממסלולים
עם תחנות הדרכה ,מפגש עם שחקני רחוב
שהמחיזו את מורשת השומרון בעבר הרחוק
והקרוב וממפגש מרגש בסבסטיה עם מייסדי
ההתיישבות בשומרון  -בני קצובר ,הרב מנחם
פליקס ושושי אילן .גם בנו של גנדי  -פלמח
זאבי צעד יחד עם ההמונים וסיפר למשתתפים
על דרכו המיוחדת של אביו .הצעדה הסתיימה
בעצרת מרכזית שם הופיע הזמר עידן עמדי
אשר הקדיש את שירו המפורסם “כאב של
לוחמים” לחיילים אשר השתתפו בצעדה ואף
שר אותו יחד איתם . 1
מועצות חברתיות בטקס מכובד בנוכחות שר
הפנים סילבן שלום הוענק השבוע פרס אחריות
חברתית ברשויות המקומיות לכמה מן המועצות
ביהודה ושומרון ביניהן :מועצה אזורית מטה
בנימין ,מועצה מקומית אפרת ומועצה מקומית
קדומים .המועצה המקומית אפרת  2זכתה
בפרס על עשייה חברתית בעיקר על פעילותה
בקיץ שעבר במהלך במבצע 'שובו אחים' בו
אירחו תושבי המועצה מאות חיילים שהגיעו
לתגבר את הכוחות לאחר אירוע חטיפת שלושת
הנערים .גם לאחר מבצע שובו אחים המשיכו
באפרת בפעילות זו ואירחו את החיילים שהגיעו
לתגבור בגוש עציון במהלך מבצע צוק איתן.
שניהם מאותו הכפר ח"כ ינון מגל סייר בשבוע
שעבר בשכונת משכנות בית אל בישוב בית
אל ,זאת על רקע ההתפרעויות של בני הנוער

הערבים מבית הספר הסמוך .במהלך הסיור
ראה ח"כ מגל את הגדר הנבנית במקום על מנת
להגן על תושבי הישוב מבני הישובים הסמוכים.
כמו כן ,ישב ח"כ מגל לשיחה עם הרב זלמן
מלמד  3והופתע לגלות שדרכי שניהם עברו
במספר צמתים זהים :שניהם במקור ממושב
בלפוריה שבעמק יזרעאל ,אביו של הרב היה
השוחט במושב וסבו של ח"כ מגל היה גבאי בית
הכנסת .בנוסף ,הרב מלמד גדל בשכונה בתל
אביב שבה ח"כ מגל גר כיום (ובאותו בית כנסת).
בנוסף פגש ח"כ מגל את ראש המועצה  -שי
אלון ,וסייר בגבעת האולפנה.
אלוף בגוש אלוף פיקוד המרכז רוני נומה ,שמונה
לאחרונה לתפקיד ,סייר בשבוע שעבר במועצה
האזורית גוש עציון .האלוף החל את הסיור
במזרח גוש עציון והתרשם מהצמיחה של יישובי
הגוש ,משם המשיך אלוף הפיקוד למפגש עם
רותי גיליס בפינה החמה שהוקמה לזכרם של
ד"ר שמואל גיליס וצחי ששון הי"ד  . 4את הסיור
סיים נומה בישוב גבעות שם נפגש עם חניכי
"סדנת שילוב" ולמד על פעילותם המבורכת.
האלוף הדגיש שהוא מחויב לביטחון התושבים,
והוסיף כי יפעל ככל שיוכל לשיפור הביטחון
ביישובי מרכז הגוש.
סיימה את הש”ס הודיה צאירי ,בת  11מקרית
ארבע ,נבחרה לייצג את מאות ואלפי הילדים
שהיו שותפים למפעל לימוד התורה לעילוי
נשמתם של שלושת החטופים .למעלה מ1,100
מסכתות של התלמוד הישראלי נלמדו ע"י מאות
רבות של ילדים והורים ברחבי הארץ לעילוי
נשמותיהם של גיל-עד שער ,נפתלי פרנקל ואיל
יפרח הי"ד ,שנחטפו ונרצחו בקיץ שעבר .השבוע,
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ביום השנה לקבורתם ,הסתיים המבצע ובטקס
שנערך לכבוד הלומדים קיבלו מאבי רט שני
נציגים של ילדי ישראל תעודת הערכה ומדליה
מיוחדת של התלמוד הישראלי . 5
בית”ר בקעת הירדן בזמן שאמנים מהשמאל
מחרימים הופעות בבקעת הירדן ,חניכי תנועת
בית"ר העולמית מתנדבים בבקעת הירדן.
חניכי התנועה מאוסטרליה מתחילים בפרק
ההתנדבות שבמהלכו יתנדבו חודש שלם
בבקעת הירדן ויעסקו בסיוע לחקלאים באזור,
בשיפוץ בתי קשישים בישובים ובפעילויות
חינוכיות במתנ"סים .השבוע הם נפגשו עם מח"ט
הבקעה ,אל"מ אופיר ליוויוס ,ועם ראש המועצה,
מר דוד אלחיאני .ליוויוס דיבר עם הקבוצה על
ציונות ואהבת הארץ ועורר בהם השראה רבה.
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