מפגן תמיכה בבית אל
מאות בני אדם הפגינו בשבוע שעבר מול בית המשפט העליון במחאה על
ההרס המתוכנן בסוף החודש בישוב בית אל

שלנו
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יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנו

4

“שיר למענך”

על אף ההתחייבות של
ראש הממשלה לאשר 300
יחידות דיור בבית אל ,הכריז
השבוע נתניהו כי אין הוא
מתכוון לעשות זאת .ממשלת
ישראל צריכה להבין כי
לממשלה שאינה מרחיבה את
ההתיישבות אין את הזכות
להתקיים .אנו צריכים לצאת
מהגנה למתקפה בכל הקשור
לבנייה ביהודה ושומרון ולדאוג
שהבנייה תימשך .השבוע
בישעמדה – כיצד באמת
שומרים על ההתיישבות.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 19:05
תל אביב 19:25
19:18
חיפה

יציאה
20:25
20:28
20:29

כניסה
19:20
חברון
19:23
שכם
באר שבע 19:15

יציאה
20:22
20:26
20:25

ברשת

'צוק איתן' כל
השנה כאן

8

מה
קורה

מה עשו אלדד יניב ,עמית סגל
ושמעון ריקלין בגוש עציון?

על הפרשה  -מטות מסעי
הרב יצחק נסים
ראש המכינה הקדם צבאית 'אלישע'

ואנחנו נחלץ חושים

ס

וף סוף עם ישראל עומד בפתחה
של הארץ לקראת כניסתו אליה,
והנה ,באים בני ראובן ובני גד
בבקשה להישאר בעבר הירדן ונחשדים
כשותפים לחטא המרגלים“ :למה תניאון את
לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן
להם ה’”.
בעל העקידת יצחק ,ר’ יצחק עראמה,
מתייחס להשוואת חטאם של בני גד ובני
ראובן לחטאם של המרגלים על ידי משה
ומסביר שאי רצונם לבוא אל נחלת ה’ יכול
להיות משתי סיבות .הראשונה היא“ ,שנפל
בהם מורך לבב לבוא אל ארץ גויים גדולים
ועצומים מהם” .כלומר ,נפל בהם פחד אמיתי

כשהם ראו שתנאי המלחמה אינם שקולים.
הסיבה השניה היא“ ,שנמצא בהם שמץ
מינות להתבזות בעיניהם ארץ חמדה והיה
העיקר טפל בעיניהם וכו’ כאילו תכלית
הארץ ההיא לא היה אלא להיות להם מרעה
שמן וכר נרחב להם ולרכושם” .כלומר ,גישה
הרואה בארץ כאמצעי ,בסיס חומרי בלבד,
ולא מטרה ערכית .ממילא השיקול ביחס
למקום הוא פרקטי ולא בא מתוך הכרה
עמוקה בערך וקדושת הארץ .והוא חטא
הבא כתולדה ישירה מקליפת חטא המרגלים,
שעל חטא זה אומר הגר”א שהוא אחד
החטאים הגדולים שרובץ על עם ישראל בכל
הדורות עד היום.
המשך בעמוד 3

אמנה אסף קרדש
יש שחר | עיצוב

להסתכל יום חמישי יד' אב 30/7
להתנתקות
בעיניים

מועצת יש"ע

 | 8:00יציאה מירושלים

ניצן > תצפית חץ שחור > כפר מימון > שומריה

מסע בעקבות  | 20:00חזרה בירושלים

המאבק בעקירה
וגירוש מתיישבי גוש קטיף
בהדרכת ד"ר ענת רוט

עלות למשתתף 70 :שח
פרטים והרשמה באתר מועצת ישעwww.myesha.org.il :
לפרטים נוספים  -נדב052-5665052 :
יש”ע שלנו 1

המערכת

שומרים על הארץ

ישעמדה
בשבוע שעבר דובר כאן בהרחבה על
ההחלטה האבסורדית של בג”צ להרוס
את בתי דריינוף בבית אל .בתוך כך ,נכתב
כי בהסכם שנחתם לפני הריסת גבעת
האולפנה סוכם כי המדינה תקדם את
עניינה של בית אל כתגובה על המהלך
של השמאל הקיצוני בגללו פונתה גבעת
האולפנה .אחד המהלכים שהוסדרו בהסכם
הוא הבטחתו של ראש הממשלה לבניית
 300יחידות דיור בבית אל במקום חמשת
המבנים שפונו“ .אני אומר לאלה שחושבים
שהם ישתמשו במערכת המשפט כדי להזיק
להתיישבות – אתם טועים .כי בפועל ההפך
הגמור קורה .במקום הקטנת בית אל  -הרחבת
בית אל .במקום פגיעה בהתיישבות  -חיזוק
ההתיישבות” ,הבטיח אז נתניהו“ .אין ממשלה
שתומכת או שתתמוך יותר בהתיישבות
מהממשלה בראשותי”.
ביום שני האחרון ,בישיבת הסיעה של הליכוד,
הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בניגוד
לכל הבטחותיו לא יאושרו  300יחידות הדיור
שהובטחו בבית אל .נתניהו אמר לנוכחים
בישיבה שכדי לשמור על ההתיישבות הוא
איננו יכול להמשיך לפתח אותה .ואכן זוהי
תמונת המצב כיום  -הקפאה תכנונית שקטה

שבה לא מקודמת אף תכנית בנייה בישובים.
הבנייה שכולנו רואים היום בישובים היא התכנון
שנעשה לפני שנים רבות ,כך שאנחנו בונים
היום את מה שקודם ואושר בעבר .כאשר בהווה
לא מקדמים תוכניות ,העתיד של הבנייה בפרט
ושל ההתיישבות בכלל לוט בערפל.
ממשלת ישראל צריכה לדעת ולהבין כי ממשלה
שאינה בונה ביהודה ושומרון איננה ראויה לכיסא
בה היא יושבת .לא יעלה על הדעת שממשלה
לאומית נותנת יד להמשך המצב העגום הזה,
בו למעלה משנתיים אין כמעט קידום תוכניות
בנייה ביהודה ושומרון .איננו תמימים ,נוסח
הודעת הליכוד לפיה “ראש הממשלה מקדם
את מפעל ההתיישבות בתבונה ובאחריות" היא

ריקי אוגול,
פתוח

עסק שלנו

הבעלים של “שיר למענך” בישוב רותם
052-8484936

איך מחליטים להקים עסק?
כששואלים אותי מה אני עושה ,אני שואלת אם
יש מספיק זמן כדי לספר .אני כותבת ,מלחינה
ושרה ,הקלטתי שלושה דיסקים והוצאתי שלושה
ספרי ילדים .אני סורגת מחוטי טריקו ,מעצבת
תכשיטים ,מכינה כלי קרמיקה ,ומעבירה חוגי
אומנות שימושית ממוחזרת לבנות ,מציירת
ומלמדת ציור מנדלות .מאז שהתחלתי לשיר,
לכתוב ולהלחין רציתי להשמיע את השירים
שלי .הרגשתי שאת מסרי האמונה ,האופטימיות
והעוצמה אני לא אשאיר רק אצלי .כשראיתי
ושמעתי את תגובות הנשים ששמעו את שיריי זה
נתן לי כוח ורצון להמשיך לעשות את זה .בדיוק
כמו האומנות שלי ,אני רוצה ללמד נשים אחרות
ליצור ולצייר .ההחלטה להקים עסק משלי בתוך
המבנה המשפחתי (נשואה ואמא ל 6-ילדים
מקסימים) נתן לי סיפוק והגשמה אישית והרבה
שמחה בגידול המשפחה .קיבלתי אומץ וברכה
מבעלי והילדים והם המנוע המניע אותי ליצור
ולהיות מאושרת.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
יש לנו בחצר אוטובוס שהפך לסטודיו ובו אני
מלמדת נשים לצייר מנדלות .בזמן שהן מציירות
 2יש”ע שלנו

מכבסת מילים שפירושה הוא – לא בונים.
הוכח כבר בעבר שעצירת הבנייה אינה
מקדמת את ישראל .הקפאת הבנייה
רק החמירה את המצב והוכיחה לרשות
הפלסטינית שעם מדינת ישראל עובדים
בסחיטה ובאיומים .ראינו את תוצאותיו של
מהלך כזה לפני כשלוש שנים כשנתניהו
הכריז על הקפאה מוחלטת של הבנייה
למשך עשרה חודשים  -מהלך שרק הקשיח
את עמדות הערבים במשא ומתן והעלה את
הדרישות שלהם בהמשך.
הטענות כאילו הקפאת הבנייה שומרת
על ההתיישבות אינה עולה בקנה אחד עם
המציאות .הקפאת הבנייה פוגעת כבר היום
בישובים רבים שמתמודדים עם בעיות קשות
שהיו יכולות להיפטר אם רק היו נותנים לנו
להמשיך לבנות .ישנה רק דרך אחת לשמור על
ההתיישבות ביהודה ושומרון – להמשיך בפיתוח
ובבנייה .ממשלת ישראל צריכה לחזור למדיניות
הבנייה בכל חלקי ארץ ישראל ובמיוחד ביהודה
ושומרון ולו רק כדי להראות לעולם שאנו הריבון
של עצמנו.
ממשלת ישראל ,בואו יחד נשמור על הארץ
שלנו.

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

אני שולפת את הגיטרה ושרה עבורן את השירים
שלי .הנוף שרואים מתוך האוטובוס שייך לבורא
עולם וכל יום הוא שוקד על שקיעה מהממת
לכבודי ולכבוד הנשים המתארחות בו .תה
הצמחים והעוגה שאני מכינה באים מהגינה
שלנו.
האוטובוס מייצר סביבה יצירתית מעצם קיומו.
הוא מזמין ויפה מאוד .מבחוץ זה נראה כמו
אוטובוס אך מבפנים זה נראה ממש כמו ארמון.
כשרואים את האוטובוס שואלים תמיד לאן
נוסעים? והתשובה שלי היא שניתן לנסוע לאן
שרוצים .האוטובוס אמנם לא זז אבל אנחנו יכולים
להגיע לאן שרק נרצה .אני מאמינה בזה מאוד.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
אני מופיעה בכל הארץ בערבי ראש חודש וגם
לנערות אולפנה ומאז שיש לי את האוטובוס אני
יכולה לארח בו נשים שחוגגות יום הולדת ,מפגשי
חברות ומפגש נשי משפחתי מפנק .אני מארגנת
לנשים שבאות כמה שעות נעימות ומפרגנות כדי
שיחזרו הביתה עם כוח ,שמחה ואנרגיות טובות.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
הייתי רוצה לארח את רבקה אמנו ,הדמות
התנכית שאני קרויה על שמה .היא התגלמות
הנשיות בעיני .מצד אחד צדיקה ונשואה לצדיק

אני מארגנת לנשים שבאות כמה
שעות נעימות ומפרגנות
ומצד שני חדורת מטרה ורואה את העתיד למולה
ולא חוששת לפעול לקידום מטרותיה מתוך אמונה
גדולה.
היא אמהית ואכפת לה מחינוך ילדיה .היא מנהיגה
גדולה ובמדרשים נכתב שהיא הייתה אשת חסד,
בעלת עין טובה ומכניסת אורחים .הייתי רוצה
ללמוד ממנה להיות יותר רבקה .התעוזה שלה
והאמונה שלה בדרך הנכונה היא ההשראה שלי.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
כשהגעתי לבקעת הירדן נפגשתי עם נציג של
המט”י ועם הצוות המופלא והמפרגן שלהם שנתנו
לי את הכלים הראשוניים .השתתפתי בקורס
שלהם ובו גיליתי את העוצמה שיש בתוכי וכך
החלטתי להגשים את המתנות שה’ נתן לי .הייתי
גם אתר האינטרנט הראשון של מט”י!

ואנחנו נחלץ חושים

המשך דבר תורה מעמוד השער

יסוד שלישי להסבר חטאם הוא בפרישתם
משאר הציבור וביצירת מחנות בתוך האומה.
פגיעה באחדות ובמשימות המשותפות
מסוכנת היא לכלל האומה ויכולה למוטט את
הכל ,יש להוקיע אותם לפני שיחלישו את רוח
האומה בכללה .אך מיד מתקנים בני גד ובני
ראובן את דבריהם ואומרים שכוונתם הייתה
רק לאחר ירושת הארץ ושהם יחלצו חושים
לפני המחנה עד שיסתיים הכיבוש הכללי .גם
את דבריהם “נחלץ חושים לפני בני ישראל”
מתקן משה כפי שמביא המלבים“ :אם תחלצו
לפני ה’ למלחמה” .המלחמה במדין איננה
מלחמה פרטית שלנו אלא מלחמת ה’ .הפוגע
בעם ישראל פוגע בכל מה שהוא מייצג ובמי
שהוא מייצג ומתחלל שם שמים על ידי כך.

ממילא ,הצבא הוא צבא ה’ ולכן עליו להיות
מלוכד ובהתלכדותו מתגלה שם שמים עליו.
בירושלמי מובא :ר’ יוחנן בר תורתא אמר:
מצאנו שלא חרב בראשונה אלא שהיו עובדי
כוכבים ומזלות ומגלי עריות ושופכי דמים.
אבל בשני ,מכירים אנו אותם שהיו יגעים
בתורה וזהירין במצוות ,וכל מידה טובה הייתה
להם ,אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין
אלו לאלו שנאת חינם וקשה היא שנאת חינם
משלש עבירות החמורות” .כמו כן ,בבית
ראשון הרסו האויבים רק את התקרה ובבית
שני הרסו עד היסוד.
השבוע ,התייחדנו עם יקירינו שנפלו בצוק
איתן וציינו שנה למלחמה .מעבר לכאב

ולרגשות המתפרצים מלווה אותנו ההשראה
והרוח המיוחדת שהתרוממנו אליה כולם,
כל המגזרים ,כל המפלגות בתחושת הביחד,
תחושה של עם מלוכד .תחושת רוממות רוח
זו ולכידות העם הינה מדרגה רוחנית ממש,
ומהווה מפתח לירושת הארץ וגאולת ישראל.
בעת צרה יורדות כל העטיפות והמסכות
ומתגלה הצד הפנימי .ומה שהתגלה בצוק
איתן הוא שאחדותנו אמיתית היא למרות
השונות ,ורב המאחד על המפריד .למען אחינו
הנופלים ולמען בית חיינו שנשרף עקב שנאה
ופירוד בואו נמשיך ונאחד ולא ניתן יד לחרב
הפירוד הפוגעת בחברה הישראלית כעת ,כי
בכך נירש את הארץ.

הפקה וניהול תוכן :עמית הפקות בע"מ

לאור ירח מלא ,אויר הרים ,נשים בלבן ,מול נוף הכרמים
נחגוג את חג האהבה והמחול ,בזמן ובמקום בו התקיים בימי התנ"ך

חוויה נשית בלתי נשכחת!

 4מתחמים ומופע ענק בכרטיס אחד!
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שי-לי עטרי ונעמה כהן
דמנטה מתופפות בתנועה ומיצג אורקולי משולב בקטעי מחול
בתנועה מתמדת
ריקוד חופשי | ריקודי עם | מסיבת אוזניות
מחול אתיופי | מחול מזרחי | היפ הופ | פלמנקו

מתחמי הפסטיבל
מצב רגיעה

לגעת בקול

עבודה שבגוף

מתחם הרפיה ומסאג' | קונטאקט
אימפרוביזציה | טאי צ'י וצ'י קונג

סדנת אומן
מעגל מתופפות

יוגה
תנועה מודעת

כרטיסים | ₪ 110 :בהרשמה מוקדמת) ₪ 89 :עד ה(25.7
) 10%לחיילת/ש.ל/אזרחית ותיקה/תושבת בנימין – בהצגת תעודה בקופה(
* מחירים מיוחדים לקבוצות מעל  20נשים

לפרטים ולרכישת כרטיסים :אתר תיירות חבל בנימין

www.go-festival.co.il
* התוכנית כפופה לשינויים.

חפשו אותנו ב

ěĕĚĕĜč ĐĔĚ ĦĕĤđĒČ ĐĢĞđĚ

תיירות חבל בנימין

Land of Biblical Heroes
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ברשת

שירה פרי

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

'צוק איתן' כל
השנה כאן

עוד מספר ימים נציין שנה לאותם ימי צוק איתן
הארוכים .נדמה כי רק לפני רגע הגיעה אותה
הקפצה של צו  8לביתנו ,ולעשרות אלפי בתים
בארץ .כאילו רק רגע עבר מאז אותו יום בו קיבלתי
טלפון מהצבא באמצע יום של עבודה ,שהודיע על
פציעתו של אישי היקר ואבי ילדיי.
תמיד אומרים שהזמן עובר מהר כשנהנים .במבט
לאחור ,הזמן אכן עבר עלינו מהר ,אבל לאו דווקא
נהנו...
שנה עברה מאז המלחמה ,אבל משפחתנו הקטנה
עדיין מרגישה בעין הסערה .ביום החמישי ללחימה
נתי נפצע באורח בינוני ,ואושפז למשך שלושה
שבועות בבית החולים .בבית הוא שהה למעלה
משמונה חודשים שבמהלכם עבר ניתוח משקם
וזמן החלמה ארוך .בחודשים האחרונים הוא חזר
בשעה טובה לעבודתו ,נכון לעכשיו לחצי משרה ,כי
זה מה שמתאפשר .לא אכנס לפרטי הפציעה אך
השלכותיה חיות ונוכחות מאד בבית פנימה.
כולם מסביב מבקשים לציין את השנה למלחמה
ההיא .לאותה מלחמה שבה אנשים רבים כל כך
עברו חוויות קשות ומורכבות .במהלכן התנפצו
חלומות והשתנו סדרי חיים .רבים הצטרפו
למשפחת נכי צה"ל המתמודדת ,ורבות המשפחות
שהצטרפו למשפחת השכול האבלה.
בכל העיתונים ובכל תחנות הטלוויזיה מציינים
שנה ,מעלים זכרונות ,בודקים את הדופק ומבצעים
הערכות ,תוך שמעלים על נס גיבורים לרגע.
לכי תסבירי לכולם שאת לא צריכה שום תזכורת.
צמד המילים 'צוק איתן' לא נעלם לשום מקום
ולא התפנה מרצון מביתנו לאף יום בחודשים
האחרונים .אצלנו אין עדיין הערכות מצב וסיכומים.
המלחמה חיה ובועטת ביום יום ,ההתמודדות
וחוסר הוודאות טרם התפוגגו.
 4יש”ע שלנו

במהלך השנה שעברה עלינו התוספו לי מבלי
שביקשתי תפקידים רבים :להחזיק ,לנהל ולנחם,
וכל זאת מתוך הבנה שאף אחד אחר לא יכול ולא
יעשה זאת במקומי .כל זאת בניסיון לקבל ולהשלים
עם הידיעה שמה שהיכרנו לא יחזור ,לא כרגע.
כפי שכתבתי בעבר ,פציעה אינה התאוששות
מלידה ,היא תהליך ארוך ומייגע ,ולאורך כל הדרך
משפחתי ואני צריכים לחיות עם ההבנה שלא
בטוח שיגיע היום שבו נשים הכל מאחורינו .אנו
לומדים כל יום לחיות מחדש עם השינויים הפיזיים
והנפשיים שהפציעה השאירה לנו בירושה.
והנה הקיץ הגיע ומביא אתו את אותה אווירה
וזכרונות מהתקופה שלפני ,שצפים ועולים ביתר
שאת .החופש גדול ,המתח באוויר ,ההפגזות
וההתקפות ,הכניסה הקרקעית ,הלחימה  -כל
אלו רגעים שרבים נזכרים בהם כרגעי אימה
ופחד גדול .עבורי התזכורות הללו מסביב מציפות
ומעלות בראשי ובליבי תמונות וזכרונות ,ריחות
ורגעים ,ופתאום כבר לא בא לי לשמור ואין לי
כוח עוד להחזיק .פשוט מתחשק לי לתת דרור
לדמעות שמחפשות מקום להשתחרר ,לצאת
וקצת להתפרק .כמו שאומרים טובי הפסיכולוגים,
זה הרי חייב להשתחרר מתישהו ,ובאיזשהו אופן
טוב שזה ייצא כל העצב הזה...
לכולם נורא חשוב לציין שנה ,אך אצל רבים
וטובים  -צוק איתן (כמו מלחמות אחרות ופיגועי
טרור) לא מהווה עוד זיכרון רחוק שידהה עם
השנים; אלא זיכרון הצרוב היטב יום יום בגופם
ובנפשם .אולי אני כותבת פה משפט קשה
ומורכב ,אבל בתחושה שלי ושל ילדיי ,חלק מאבא
שלנו עוד לא חזר מאותה מלחמה ,לא ממש .זה
משפט כואב אך לא רחוק מאד מהאמת ...נכון,
הוא חזר ,תודה לאל ,והוא עומד על הרגליים,

לכי תסבירי לכולם שאת
לא צריכה שום תזכורת.
צמד המילים 'צוק איתן' לא
נעלם לשום מקום ,אצלנו
אין עדיין הערכות מצב
וסיכומים .המלחמה חיה
ובועטת ביום יום
אבל חזר באופן קצת אחר...
חברים ושכנים תוהים ושואלים" ,רגע ,סוגרים
שנה לאירוע  -מה עם איזו סעודת הודיה?" כולם
מבחוץ מחפשים נואשות את ה"הפי-אנד" ,מביטים
בפליאה על האדם שעומד על הרגליים ומסתובב
וחי ,אבל כל מי שמחוץ לטנגו הסוער הזה לא מבין.
זו אינה קלישאה ,אנשים באמת לא מבינים ואין לי
טענות לאף אחד.
זכור לי שבאחת השבתות בבית החולים קראתי
בשקיקה את ספרו של הרב זאב קרוב" ,בלבב
פנימה" ,על תקופת ההחלמה והטיפולים שלאחר
פציעתו האנושה של בנו ,אהרן .אחד המשפטים
שהרב קרוב חזר עליהם בספרו הוא האמירה  -מה
שנראה מבחוץ אינו מעיד על מה שקורה מבפנים.
המשפט הזה הולך איתי כבר שנה צמוד ללב.
עדיין הפער בין מה שאנו חשים ומרגישים לבין מה
שנראה בחוץ הוא גדול.
ועדין קשה להסביר שאצלנו עוד מורכב קצת
להודות ,ויש עוד הרבה שאלות ותהיות לא ברורות.
בעוד מספר שבועות נציין ,ואולי אף נחגוג ,את
ה"פציעולדת" – יום הולדת לפציעה ,כפי שנהוג
לכנות בפי חברינו החדשים נכי צה"ל.
ביהדות יום ההולדת הוא לא סתם יום של חגיגה,
אלא יום של עצירה לחשבון נפש ,של בחינה
והסתכלות פנימית.
מתוך הקושי הגדול והעצב אני כמהה ומתפללת
להגיע ליום הזה עם הרבה כוחות ויכולת להתרומם
ולהזיז את העננים האפורים הצידה .מקווה
שנצליח כולנו לעבור את יום השנה הפרטי שלנו,
ולעלות מדרגה בתהליך ההשלמה .אם נצליח
להגיע למקום יותר מלוטש ונקי של הכרת הטוב
והודיה על נס – דיינו.

אירוע
ישראלי
״בית זה מקום שאתה מרגיש בו
רצוי.
ובעיקר
בו
מרגיש
מקום שאתה
זהו את האירוע״בית זה
שבתמונה
ובעיקר רצוי.
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 :נשיא המדינה חיים הרצוג ורעייתו אורה
חותמים בספר האורחים ,בביקורם במפעל מקסימה ,במצפה רמון.1984 ,
הזוכה:רונן סיון מנתניה .הפרס נשלח בדואר.

גוש קטיף
בדרכים
גוש קטיף
לחווית
בואו
בדרכים
בהתיישבות וה
הכואבתלחווית
בואו
״בית זה מקום שאתה מרגיש בו נוח ,בטחון
והצמי
והא
בהתיישבות
ובעיקר רצוי .בוא לבקר״ להתרגש ובע
והצמיח
הכואבת
הסיפור ש
שזה
ובע
להתרגש
המבקר
מרכז
שזה הסיפור ש
לחווית
מרכז המבקרי
לחווית

השפעות העקירה על עתיד החברה הישראלית
כנס קטיף לציון עשר שנים
לעקירת גוש קטיף ויישובי צפון השומרון

יום שלישי ,ה' אב ,21.7,הקריה החינוכית "נווה דקלים" בניצן
12:00-11:00
קהילות גוש קטיף  -שבר וצמיחה
ברכות :אליעזר אורבך ,יו״ר ועד מתיישבי גוש קטיף
מנחה :חגית ירון
משתתפים :דוד חטואל ,מרים שפירא ,מרים בובליל,
עידית קפאח
הקרנת הסרט "רואים מעבר לקוצים" ,במאי  -מורדי קירשנר

13:30-12:00
הציונות הדתית לאחר ההתנתקות
ברכות :הרב יגאל קמינצקי
מנחה :אלישיב רייכנר
משתתפים :רן שריד ,אורלי גולדקלנג ,ליאור כלפה,
תמר אסרף

גוש קטיף נגע בכולנו,
בדרכים שונות.
בואו לחווית קטיף שלכם,
17:00-16:00
בהתיישבות והאנשים ,העקירה
הגבול"
הכואבתיעבור
"היכן שתעבור המחרשה ,שם
ש .בואו
והצמיחה מחד
להרגיש -
בין ובעיקר
להתרגש
התיישבות
מה קרה לאתוס הציוני על הקשר
שזה הסיפור שנוגע לכולנו יח .ד
לביטחון?
בואו
המבקרים בניצ
ברכות :מר יאיר פרג‘ון ,ראש מרכז
האזוריתן ,חוף
המועצה
לחווית קטיף.
אשקלון

מנחה :אמילי עמרוסי
משתתפים :שר החקלאות אורי אריאל ,ח“כ בני בגין,
ח“כ חיים ילין

 - 18:00-17:00ניתוק או התחברות?
השפעת ההתנתקות על דמותה היהודית והציונית של
המדינה ועל הלכידות החברתית והערבות ההדדית
ברכות :מר שלמה קוסטינר ,יו"ר המועצה הציבורית מרכז קטיף
מנחה :עמית סגל
משתתפים:

" - 15:45-14:15כל כך קשה לכתוב דמעות"
שר החינוך נפתלי בנט
מושב מיוחד לרגל השקת אלבום גוש קטיף
שר האוצר משה כחלון
ברכות :מוכי בטר ,מנכ“ל מרכז קטיף
ח"כ יצחק )בוז׳י( הרצוג ,יו״ר האופוזיציה
משתתפים :פרופ‘ מרים ביליג ,חגי הוברמן ,נעמי
פרופ' ידידיה שטרן
אלדר ,מורדי קרשנר
שצרב את
”השער
קטיףהסרט
הקרנת
קטיף
מרכז
הרב קובי בורנשטיין,
חינוכיותסיום -
ומרגשהגב“ -פעילויות דברי
לנוער וילדים
תוכן
חווית
מגוונות
עוצמתי
במיצג
חווית
חווית תוכן לנוער וילדים
פעילויות חינוכיות מגוונות
חווית קטיף במיצג עוצמתי ומרגש
חווית קטיף במיצג עוצמתי ומרגש
ד
אשדו ש 6
ל
לכבי
ד
אשדו ש 6
ל
לכבי

ד
אשדו ש 6
ל
לכבי
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הציבור מוזמן!

פעילויות חינוכיות מגוונות

חווית תוכן לנוער וילדים

ארכיון לאומי

המבקרים בניצן
מרכזהמבקרים
מרכז
בניצן

סיורים במרכז המבקרים יתקיימו בשעות 9:30 ,9:00 ,8:30
כיבוד קל יוגש לאורך כל היום .ניתן להזמין ארוחת צהריים בתשלום
077-4324101
מיקוד| 79287
מיקוד
ניצן| 2
1919ניצן
info@merkazkatif.co.il
ובהרשמה| 2מראש:
077-4324101
| 79287
ת.ד.ת.ד.
 –077-4324101בתיאום מראש
 | 09:00-16:00יום ו'
א'-ה'
ימים
מבנייני| 79287
מיקוד
ניצן | 2
ת.ד19 .
מראש
בתיאום
בירושלים ו' –
 | 09:00-16:00יום
א'-ה' -
ימים
ליד
האוטובוסים
ומחניון
האומה
ייצאו
הסעות
info@mkatif.org
|
054-59532953
אורית:
להזמנות
מראש
אביב ו' – בתיאום
אורית | :יום
09:00-16:00
א'-ה' -
.9:30
)ארלוזורוב( בשעה
הרכבת תל
ימיםתחנת
info@mkatif.org
סבידור-מרכז |
054-59532953
להזמנות
info@mkatif.org
לקבוצות |
אורית054-59532953- :
להזמנות
סוכנינסיעות
דרךסוכני
דרך
המזמינות
הנחה
info@merkazkatif.co.il
|
077-4324101
להסעות:
הרשמה
נסיעות
המזמינות
לקבוצות
הנחה
10%10%
הנחה  -לקבוצות המזמינות דרך סוכני נסיעות
10%

מרכז המבקרים בניצן

מרכזקטיף |
קטיף | מרכז
| www.mkatif.org
 | www.mkatif.orgמרכז
קטיף |
| www.mkatif.org

יום השנה
העשירי

לגוש קטיף
וצפון השומרון

יום השנה
יום השנה
העשירי
העשירי

אירועים נוספים מתקיימים בכל רחבי הארץ .לפרטים mkatif.org -
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נגיע בהמונינו ונעצור ארת בההשרקס!ט!
מה עושים?

מצטרפים לפעילות בא
תר www.otzrim.co.il
לקבלת סמס ב
פיםיום פקודה 058-403-6042
לפרטים
נוס ותרומות 058-403-6043

מפגן
הזדאבהות ומחאה
ביום ראשון ג'

( )19.7בשעה 17:30

צמתי היישובים על ציר
לפרטים:

60
 -מדרום הר חברון ועד קדומים

www.otzrim.co.il

058-403-6042

מטה מאבק בית אל

 4מתחמים ומופע ענק בכרטיס אחד!

בשיה הקדומה
ערב ט"ו באבִ 17:30 ,30.7.2015 ,
לפרטים ולרכישת כרטיסים:
אתר תיירות חבל בנימין או www.go-festival.co.il

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

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

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
 nadav@myesha.org.ilהפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-8908518
עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :יח"צ סיון רהב מאיר ,מירי צחי ,שוש שילה ,דוברות גוש עציון
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

6

מה יקרה
מופע קיץ בבית אל  /י”ב באב  28ביולי

מועצה איזורית בית אל מזמינה אתכם להופעה ענקית של שלומי שבת בה הוא יארח את אודי דוידי .פתיחת שערים ב .19:45תחילת ההופעה ב.20:30
עלות כרטיס  .₪ 60לפרטים מתנ”ס בית אל.02-9706600 :
מירוץ צפון השומרון השנתי בחרמש ובמבוא
דותן  /י”ג באב  29ביולי

מפגש ,לימוד ושיח בעתיקות עיר דוד בירושלים /
ט’ באב  25ביולי

מירוץ הוקרה ופרידה ממפקד חטיבת מנשה
אל”מ אורן זיני ,יצא בשני מקצים – מקצה של 5
ק”מ יצא מהישוב חרמש ומקצה של  10ק”מ יצא
ממבוא דותן .שני המקצים יצאו בשעה  .18:15כל
רץ יקבל את חולצת המירוץ ויהנה בסוף המירוץ
מארוחת ערב עשירה .ההשתתפות היא ללא עלות
אך מותנת בהרשמה באתר .realtiming.co.il
לפרטים ובירורים :יחיאל מצקין .050-7436919

הערב ייפתח בקריאת מגילת איכה ובדבריו של ראש
עיריית ירושלים מר ניר ברקת כשלאחריו יתקיים שיח
מיוחד במינו על זיכרון ,שבר ותיקון בין סיון רהב מאיר
והלל מאלי .לאחר מכן ,נצא לסיורים ומעגלי לימוד
ושיח שיתקיימו בין עתיקותיה של ירושלים הקדומה.
הערב יחל בשעה  21:30בקריאת המגילה וב23:00
יתחילו הסיורים .הערב הינו ללא עלות אך מחייב
הרשמה בטלפון *.6033

בס"ד

מוצ"ש |  25ביולי

חולמת על חתונה מהאגדות?
מתחתנים דרך היריד של דפיכתום
מיטב אנשי המקצוע מיש"ע באתר אחד

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

העבר
זוכרים
מסתכלים אל העתיד
את

עצרת כיסופים

יום חמישי ,בשעה17:00 :

ז‘ אב ( )23.7בכיסופים

מתגעגעים ונפגשים

יום שני ,בשעה16:00 :

י“א אב ()27.7
במכללת גבעת וושינגטון

מתגעגעים
משפחת גוש קטיף נפגשת

לציון יום השנה העשירי
לחורבן גוש קטיף

הארוע מיועד
למשפחות
המגורשים

הפנינג למשפחות
גוש קטיף

מפגש של זיכרונות וחוויות
מפגש חברים מתנפחים דוכני יצירה
דוכני מזון מתקנים אתגריים לנוער
חפש את המטמון גמר טורניר יוליס

באישור כוחות הביטחון
הסעות מירושלים ומת“א:
 ₪ 50לאדם  ₪ 150למשפחה

להרשמהoffice.mifalot@gmail.com :

ב 20:00-מופע משותף
מועצה אזורית
נחל שורק

מ.א .חוף אשקלון

אודי דוידי ועידן עמדי

לפרטים נוספים08-9738000 :

1

2

3
5

4

מה קורה?
לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

נלחמים בשיניים ביום שלישי האחרון העביר
ראש מועצת בית אל שי אלון את לשכתו אל
בתי דריינוף המיועדים להריסה על פי החלטת
בג"צ  . 1אלון עבר ביחד עם ח"כ בצלאל
סמוטריץ' וח"כ אורן חזן שהעבירו גם הם את
לשכותיהם הפרלמנטריות לבית אל .מטרת
המעבר היא ליצור לחץ על ראש הממשלה על
מנת שלא יהרוס את הבתים.
חווית צפון השומרון מאות בני אדם ,ביניהם
משפחות מגורשים ,הגיעו בשבוע שעבר לשבי
שומרון לטקס הנחת אבן פינה למרכז המבקרים
של יישובי צפון השומרון .בטקס השתתפו השר
זאב אלקין ,הרב יהושע שמידט – רבה של שבי
שומרון ,הרב אהרון כהן – רבה של יקיר ורבים
נוספים .את המרכז יקימו במשותף מועצה
אזורית שומרון ,מרכז קטיף ומרכז סיור ולימוד
שומרון בשיתוף "אשכולות" .באירוע נחנכה
מערה שהוקמה בתוך בונקר ירדני ,בה ניתן יהיה
ליהנות מחזיון אור קולי שימחיש לצופים 3000
שנות היסטוריה בצפון השומרון ובתוך כך גם את
סיפורם של ארבעת יישובי צפון השומרון ,גנים
כדים חומש ושאנור שנעקרו לפני עשר שנים.
אפרת מקדמים את האחר בני הנוער של הישוב
אפרת נהנים בחופש הגדול אך גם לא שוכחים
את האחר .בשבוע שעבר אירח סניף בני עקיבא
בישוב  25ילדים חולי  C.P.שהגיעו ממקומות
שונים בארץ לקייטנה מיוחדת באפרת . 2
נסיעה לגן החיות ,ביקור במוזיאון המדע ,יום
כיף בלונה פארק וגם צפייה בסרט בסינמה
סיטי היו רק חלק מהחוויות אותן חוו הילדים.
חניכי סניף בני עקיבא המשיכו את הנתינה של
סניף תנועת הנוער עזרא הישובי שקיים גם הוא
 8יש”ע שלנו

מחנה קיץ לילדים עם צרכים מיוחדים .ואם כל
זה לא מספיק אז בשבוע הבא סניף גפן של בני
עקיבא יערוך קייטנה לילדים מיוחדים על שמו
של סג"מ יובל היימן הי"ד שנהרג במבצע צוק
איתן והיה מפעילי הקייטנה בעבר.
מתקשרים את הגוש בגוש עציון קיימו ביום
ראשון מפגש שאיחד את איש התקשורת
אלדד יניב ,הכתב הפוליטי עמית סגל
והעיתונאי שמעון ריקלין .במפגש נחשפו
השלושה למגוון הרחב של אתרי התיירות
הפרוסים בכל פינה .את היום התחילו שלושת
אנשי התקשורת בסקירה של מנכ"ל מועצת
התיירות בגוש עציון גד כהנא ממרפסת 'מצפה
האלף' שנבנתה ליד נווה דניאל .לאחר מכן,
השתתפו בסיור ביקבי גוש עציון ,קיבלו הסבר
על הפעילות בארץ ובחו"ל ואף זכו לטעימות
ממגוון רחב של יינות אדומים ולבנים . 3
מגל מחזק ביום ראשון האחרון ביקר חבר
הכנסת ינון מגל את משפחתו של מלאכי
רוזנפלד הי"ד ,שנרצח בפיגוע בשומרון,
בביתם שבכוכב השחר .במהלך הביקור
מסר ח"כ מגל את תנחומיו לשרה ואליעזר
רוזנפלד ,הוריו של מלאכי ,וביקש לחזק את
ידיהם בשעה קשה זו .לאחר הביקור אצל
משפחת רוזנפלד ,עלה ח"כ מגל לסייר
בנקודת ההתיישבות החדשה " -מלאכי
השלום"  . 4לאחר הסיור אמר ח"כ מגל כי
"ההתיישבות במקום חשובה על מנת להשלים
את רצף ההתיישבות וחיזוק הביטחון באזור".
הנוער העולה מאות תושבים וילדים מקדומים
ערכו ביום שישי שעבר מסע אופניים וצעדה
רגלית מקדומים לסבסטיה במלאת  40שנה

לחידוש ההתיישבות בשומרון  . 5בצעדה
השתתפו ח"כ בצלאל סמוטריץ וחננאל דורני
ראש מועצת קדומים .בסיום הצעדה קרא
חננאל דורני לממשלת ישראל לבנות ישובים
כהמשך לתנועת ההתיישבות שהחלה במקום
זה לפני  40שנה.
טבילה בבנימין השר אופיר אקוניס מהליכוד
סייר השבוע במועצה האזורית מטה בנימין
יחד עם אבי רואה ראש המועצה האזורית
מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע וצוות המועצה.
במסגרת הסיור ביקר השר במעיין דני (עין בובין),
ששמו ניתן לו לאחר הרצח של דני גונן הי"ד.
השר אקוניס קרא לכל עם ישראל להמשיך
לטייל לבנות ולפתח את ארצנו .ברגע אחד של
נחת חלץ חבר הכנסת את נעליו ושכשך את
רגליו במעיין הצלול והקריר.
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