
1  יש”ע שלנו 

גילים אנו לדבר על שלושת הניסים 
שהותנו  בתקופת  שאירעו  הגדולים 
במדבר: המן, ענני הכבוד ובארה של 
מרים. בפרשתנו מוצאים אנו שני ניסים נוספים 
בלתה  לא  "שמלתך  בפסוק:  המתבטאים 
שנה"  ארבעים  זה  בצקה  לא  ורגלך  מעליך, 

)דברים ח, ד(.
כאן  מדובר  שאין  מסבירים  אחדים  פרשנים 
בנס - אלא בתיאור מצב: "ואחרים אומרים, כי 
ויתכן שאין  הוציאו מלבושים רבים ממצרים. 

בתולדת המן להוליד זיעה" )אב"ע, ורמב"ן(. 
לא  ממש,  נס  הוא  הבגדים  שנס  לומד  רש"י 
רק חוסר בלאי אלא ניקוי יבש לגמרי שנעשה 
על ידי הענן, ושינוי מידות אוטומטי בהתאם 
שפים  היו  כבוד  "ענני  האדם:  גוף  לשינוי 

בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים, 
ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן 

עמהם, כלבוש הזה של חומט שגדל עמו". 
הביא  רש"י  כי  נגלה  הדברים,  מקור  בבדיקת 
מספר  עצמו  המדרש  מהמדרש.  חלקים  רק 
חמיו,  את  שאל  שמעון  ברבי  אליעזר  רבי  כי 
עור שאינם  בגדי  "וכי  יוסי,  ברבי  רבי שמעון 
כיצד  ממצרים?",  ישראל  עם  יצאו  מתבלים, 
מצאו בגדים לארבעים שנות שהותנו במדבר? 
בבגדים  שמדובר  הייתה  חמיו  של  תשובתו 
אלוקיים שהלבישום מלאכי השרת )שיר השירים 
יא, כך גם בבמדבר  ב; פסיקתא דרב כהנא,  ד,  רבה, 

רבה ז, ג(.
המדרש מוסיף את דברי רבי סימאי, מאחרוני 
היו  אלו  שבגדים  ישראל,  בארץ  התנאים 

על הפרשה -  עקב

שמלתך לא בלתה
הרב משה אדלר
ראש ישיבת ההסדר 'נהר דעה' בנהריה
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זמני השבת

שהתרחש  המזעזע  האירוע 
שעבר  חמישי  ביום  דומא  בכפר 
ישראל  מתורת  דבר  משקף  איננו 
ומדרכה של ההתיישבות היהודית. 
תינוק  בפיגוע  נהרג  כולנו,  לצער 
כתיבת  לזמן  ונכון  וחצי,  שנה  בן 
שורות אלה, שאר משפחתו תלויה 
החולים.  בבית  למוות  חיים  בין 
שמשתמש  אדם  כל  לגנות  יש 
חייו  את  מעריך  ואינו  באלימות 
את  ובמיוחד  האחר,  של  וכבודו 
השבוע  אדם.  נפש  שנוטלים  אלה 
במאמר  מלמד  הרב   – בישעמדה 

נוקב על קדושת החיים.

יש”עמדה

שלנו
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המשך בעמוד הבא

עולים לשאנור
מאות פעילים ובני משפחה עלו בשבוע שעבר לחורבות הישוב שאנור 

שבצפון השומרון במטרה להקים אותו מחדש ]עמ' אחורי[

המשך בעמוד 3
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אבן פינה בבית אל מה 

קורה
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עסק
שלנו

פתוח

ר

היו שותפים עמנו 
בהצלת חיים!

 היו שותפים עמנו גם בתפילות לרפואה שלמה

בניה יחיאל בן ליני מינטשע אלקה

בניה יחיאל עבר השתלת ריאות ועדיין נאבק על חייו וזקוק לעזרתכם

זה הזמן להציל חיים!
כל רגע קריטי, זקוקים לתרומות שלכם 
עבור הקיום השוטף וההוצאות הרפואיות.

עבור מטרה זו פתחנו קרן בעמותת “מקימי“. מספר הקרן 1970. ניתן להעביר אליה במגוון דרכים 
)באשראי, תשלומים, העברה בנקאית וכו’( כדי שהכסף יעבור למטרה זו, 

חשוב מאוד ציין בתרומתך: “לטובת קרן 1970“. התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 

דרך הטלפון: 1-800-800-340 )בכל שעות היממה(
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שני  אירעו  האחרונה  ביממה  הצער,  למרבה 
וניסיון  רצח  של  ומתועבים  מזעזעים  מעשים 
לרצח. אדם הלך, כביכול, בשם התורה והטהרה 
ידי  על  וזאת  הטומאה,  את  לבער  והקדושה, 
מעשה שהוא הנורא מכל, והוא עצמו אבי אבות 
הטומאה - רצח בזדון. ברוך ה' שזממו המתועב 
שכל  ונקווה  במילואו,  הפועל  אל  יצא  לא 

הפצועים יחלימו במהרה וישובו לאיתנם.
המשפחה  בני  של  השני  במקרה  לצערנו 
נפצעו  משפחתו  ובני  נרצח  התינוק  הערבית, 
קשה מאוד, ומי יודע עוד כמה יצטרכו להתייסר 
על  חטא  הוסיפו  עוד  הקשות.  מפציעותיהם 
לעולם  המשיח  המלך  "יחי  שם:  וכתבו  פשע, 
ימות  של  העולמי  השלום  בשם  כאילו  ועד". 

המשיח, צריך לרצוח אנשים בשנתם.
האמת שבכל חברה יש פושעים, ונציגי החברה 
חוק  יש  כך  לשם  איתם.  להתמודד  חייבים 
מעיזים  הללו  שהפושעים  זה  אבל  ושלטון. 
לה'  קנאות  של  מחלצות  עצמם  על  לעטות 
גדולים,  שציבורים  מפני  מתאפשר  ולתורתו, 
חרדים  ותמימים,  ישרים  ומצוות,  תורה  שומרי 
אונים.  וחוסר  עמוק  בתסכול  חיים  ומתנחלים, 
ומוסדות  שהממשלה  תדיר  באופן  רואים  הם 
אותם  מפלה  הממסדית,  והתקשורת  המדינה 
ואת ערכיהם לרעה. התסכול הזה מתפרש אצל 

פושעים כמתן רשות לפעולות נוראות.

וכבודם  החיים  לערך  הקבוע  החינוך  עם  יחד 
כנגד  הנמרצות  והפעולות  האדם,  בני  של 
הפושעים עצמם, ראוי לייבש את הביצה על ידי 
התוויית דרך וחזון למדינת העם היהודי בארצו 
לפעול  המדינה  צריכה  זה  בכלל  המקודשת. 
לביסוס התרבות היהודית, לימוד התורה וקיומה 
לחיזוק  לדורותיה,  היהודית  המסורת  פי  על 
ההתיישבות בכל חבלי הארץ, ומלחמה נחרצת 

באויבי ישראל.
הפרט  כזכות  לא  זאת  כל  את  לעשות  והעיקר 

אלא כחובת הכלל. מתוך כך לחנך לערך החיים 

ה'  שנתן  והזכות  והחירות  אדם,  לכל  והכבוד 

לכל אדם לבחור את דרכו בין טוב לרע. על ידי 

בנביאים  ככתבם  המשיח  ימות  את  נקרב  כך 

וכמשמעותם המוסרית.

)פורסם לראשונה באתר ערוץ  7, ט"ו באב 
תשס"ה, יממה לאחר הרצח(.

חובת הכלל - חינוך לערך החיים וכבוד האדם הרב אליעזר מלמד

ישעמדה

של  הקושי  אחרי  עסק  להקים  מחליטים  איך 
הגירוש? 

דרום שבגוש קטיף  גרה בכפר  המשפחה שלנו 
הגירוש,  אחרי  הגירוש.  עד  שנים   11 במשך 
משפחות  של  לקבוצה  להצטרף  החלטנו 
שהשתקעו באבנ”י אית”ן שברמת הגולן. בזכות 
השנה  כל  במשך  שבאים  הרבים  המטיילים 
למשפחות,  צימרים  להקים  לנו  המליצו  לגולן, 
לאירוח  מתאים  שלנו  צימר  כל  עשינו.  וכך 
גם  ומתאים  ילדים   8 עד  אפילו  ומשפחות  זוגות 
לציבור הדתי. יש לנו בקתות מעץ מלא חדשות, 
מאוד.  גבוהה  ברמה  ומאובזרות  מדהימות 
מרווחות  ההורים  מיטות  ממוזגים,  החדרים 
ונוחות מאד ואפילו יש לנו ג'קוזי מפנק. בקיצור, 

החופשה שעליה תמיד חלמתם.
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
במיוחד  ומרווחים  גדולים  הצימרים  אצלנו 
הרבה  עם  שמגיעות  למשפחות  גם  ומתאימים 
ילדים. בנוסף לכך, מחוץ לבקתות יש לנו פרגולה 
ניתן לעשות  וערסל מפנק.  ישיבה  ענקית, פינות 
פה גם שבתות ולהזמין אוכל לשבת מקייטרינג. 
את  לכם  שתהיה  כדי  הכל  את  עושים  אנחנו 

החוויה הכי טובה בקיץ.

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
ועשירה  מפנקת  בוקר  ארוחת  להזמין  ניתן 
עם כל טוב הארץ ועם לחם בית שאני מכינה. 
כמובן שאסור לשכוח שבאבנ”י אית”ן פתחנו 
קטיף  גוש  מורשת  מרכז  את  הגירוש  אחרי 
לראות  ולהגיע  מראש  לתאם  ניתן  בגולן. 
מאוד  השונים.  והמיצגים  התערוכות  כל  את 

מומלץ.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

סבים וסבתות של משפחות כפר דרום שהיו 
חלק מהחיים שלנו בכפר דרום למרות שלא 

ולפנק  לארח  רוצה  מאוד  הייתי  איתנו.  גרו 
היו  שהם  בטוחה  אני  שלנו.  בצימרים  אותם 
מה  ואת  אותנו  ולראות  לבוא  שמחים  מאוד 

שיצא מאיתנו לאחר הגירוש.
איך גוש קטיף נכנס בעסק החדש שלך?

לא  שהוא  דרומית”,  “רוח  קראנו  שלנו  לעסק 
שם רגיל במיוחד בגלל שאנחנו בכלל בצפון. 
ועל  עליו  לשאול  לאנשים  גורם  הזה  השם 
לספר  מגיעים  אנחנו  וכך  שלו  המשמעות 
לכל האורחים על גוש קטיף ומשתפים אותם 

בחוויות שלנו משם.

עסק שלנו

טובה ויוסי חדד,
נעקרו מכפר דרום שבגוש קטיף, וכיום הבעלים 

של צימרים “רוח דרומית” באבנ”י אית”ן

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

הצימרים מרווחים במיוחד ומתאימים גם 
למשפחות שמגיעות עם הרבה ילדים

אישי ציבור ואנשי תקשורת רבים חתמו השבוע על אמנה ישראלית לחיים משותפים ולהוקעת האלימות בישראל, 
ביוזמת העמותה לאחדות ישראל, לזכר שלושת הנערים.
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הצימרים מרווחים במיוחד ומתאימים גם 
למשפחות שמגיעות עם הרבה ילדים

המשך דבר תורה מעמוד השער

ועדינים, כנראה בגוון  יקרים  'פורפירא', בגדים 
סגול. יכול היה רבי אלעזר להסתפק בתשובה זו, 
אך המדרש ממשיך ומביא דיון בין רבי אלעזר 

ברבי שמעון לחמיו: 
מימיך  קרית  ולא  לו  אמר  כלים?  היו  "ולא 

'שמלתך לא בלתה מעליך'? 
אמר ליה ולא היו גדלים? אמר ליה צא ולמד מן 

החלזון שכל זמן שהוא גדל נרתיקו גדל עמו. 
ליה  אמר  תכבוסת?  צריכין  היו  ולא  ליה  אמר 

הענן היה שף בהם ומגהיצן.
אמר ליה ולא היו נשרפים? אמר ליה צא ולמד 
או אגד( הזה שאינו מתגהץ  )אבן  מן אמיינטון 

אלא באור. 
אמר ליה ולא היו עושין כנמיות )כינים(? אמר 

ליה אם במיתתן לא עשו, בחייהן עשו? 

גופן?  ריח רע מריח הזיעה של  היו עושין  ולא 
אמר ליה מתגעגין היו בעשב הבאר... והיה ריחן 

נודף מסוף העולם ועד סופו". 
אפשר שהמדרש מגדיל ומרחיב את הנס בדרך 
'יגדיל תורה ויאדיר', כדרכו במקומות רבים, אך 
פרשני רש"י מסבירים כי דיוק הפסוק הכריחם 
משמעו  מעליך"  בלתה  לא  "שמלתך  לכך. 
שהבגדים לא סרו ממש מעל האנשים כל השנים, 
הגדילה  למרות  והזוהמה,  הלכלוך  למרות 
ושינויי הגוף. על כורחנו שכל הניסים שבמדרש 
רמוזים בכתוב. רש"י בחר להכניס לפירושו את 
הניסים הרמוזים יותר בפירוש במילה 'מעליך'. 
או  הכינים  חוסר  הבגדים האלוקיים,  נס הבאת 

הריח טוב הרמוזים פחות, לא הובאו.
זה  מפסוק  לומד  מרימנוב  מנדל  מנחם  הרב 
לקח הנכון לתקופתו )1815-1745( ולתקופתנו: 

צריך  אלוקים  קרבת  יחפוץ  אשר  שכל  "ידוע 
טובות  במידות  טבעו  ולהרגיל  מידותיו  לקשט 
שמלתך  באמרו  הכתוב  לנו  הורה   )...( וישרות 
לא בלתה מעליך )...( כי כל ארבעים שנה הלכו 
היה  אחד  שלכל  בשגם  אחד,  וסיגנון  בטכסיס 
על  אף  ע"ב(  ה  )בכורות  טעונים  חמורים  תשעים 
בקשו  ולא  אחד  במלבוש  מסתפקים  היו  כן  פי 
בזמן  העולם  כמנהג  חדשים  מלבושים  טכסיסי 
לשנות  מתחדשים  לבקרים  חדשים  אשר  הזה 
סיגנונות מלבושיהם בכל יום משונה מחבירו". 

)מנחם ציון, בשלח(. 
בלאי,  חוסר  רק  אינו  במדבר  ישראל  בגדי  נס 
כיבוס וגיהוץ, ושינוי מידות אוטומטי, אלא דרך 
לעיתים  הבגדים  להחליף  וצריך  מותר  חינוך: 
נכון שלא לחדש סגנון לבוש רק  הנדרשים אך 

בשביל הייחודיות או החקיינות.

שמלתך לא בלתה

דירת 5 חדרים מרווחת 
מחסן | חניה | מרפסת עם נוף מדהים!

נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש 
נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל אחד יכול. 

אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה חמה בישוב טלמון שיש בו הכול.

טלמון מודיעין

45 ד’15 ד’ 50 ד’

ירושליםתל אביב

www.nofeytalmon.co.il
לפרטים: צורי 052-3833889

פחות
 ממיליון ₪

בישוב טלמון 
בפרוייקט נופי טלמון  |  15 ד' ממודיעין 

מגוון דירות 
נוספות 

בפרוייקט
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il  מוריה תעסן מיכאלי מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

- מה, בעיר דוד את גרה?
- כן, עיר דוד.

- מה?? עם הערבים ביחד?
- ראית מה זה?

- ככה ממש? בתוכם? את רואה אותם ממש?
- רואה ממש... אפילו מכירה כמה שמות...

- וואלה, מה, כאילו בתוך הכפר?
- כמו שאמרתי...

- לא מפחיד?
-  לא. מתרגלים.

יש  מהבית?  יוצאים  אתם  איך  כאילו  זה?  ואיך   -
מישהו ששומר עליכם?

עליך...  גם  ששומר  אלוקים  את  יש  יש...  יש,   -
ומאבטחים...

- וואלה אתם משהו אתם. מתנחלים הארד-קור.
בתוך  ממש  כן...  סילוואן.  דוד.  בעיר  גרה  אני 

הערבים. מפחיד? לא ממש.
חוויות יש לי מכאן ועד להודעה חדשה. יום יומיות, 

כאלו שקורות לכולנו. בעיר דוד.
אני  אמתית  אידאליסטית  שאני  לי  כשאומרים 
האידאליסטים.  הם  שלי  שההורים  לציין  טורחת 
שבו  מהיישוב  כאן,  לגור  אותנו  שהביאו  אלו  הם 
גדלנו בהר חברון. הייתי בכיתה ה' והאקשן התאים 

לי בול.
היום אני מבינה את הערך של המקום בו אני גרה.

מרגישה  ואני  כאן  גרה  אני  חיי  ממחצית  פחות 
באיזה  גרה  לא  אני  בה.  וגדלתי  נולדתי  כאילו 
היהודים  שעלו  ברגע  אליה  שהגיעו  שכונה 
ואצ"ל  הגנה  של  ניחוח  איזה  אין  ירושלים.  אל 
ששומרים לי עליה. לשכונה שלי, לעיר דוד, הגיע 
דוד המלך כדי למלוך על כל העם. עיר דוד עברה 
בית  בתקופת  שלנו  העם  של  ההיסטוריה  את 
ושם  השילוח  נקבת  נמצאת  דוד  בעיר  המקדש. 
משם  ה'.  לבית  ונקיים  טהורים  לעלות  כדי  טבלו 
עלו לרגל שלוש פעמים בשנה. משם הלכו לבקש 

בידיעה שאלוקים רק מחכה  על חטאים,  סליחה 
לתשובה שלנו. בעיר דוד החלה שושלת מכובדת 
ועוד  ישראל  לעם  שהיו  ומנהיגים  מלכים  של 
ימשיכו לעשות את זה בעתיד. עיר דוד חוותה את 
חורבנו של בית ראשון ולאחריו את חורבנו של בית 
שני. כמה מוות נראה כאן. בעיר דוד. וכמה שמחות 

ותקוות וחיים היו כאן.
ואני, זכיתי לגור במקום הזה.

לא  וזאת  וחדש,  ישן  שמשלבת  בעיר  גרה  אני 
שמלווה  גדולה  אמת  זאת  שלי.  לבית  פרסומת 
אותי כל יום כשאני הולכת וחוזרת לבית שלי, וזאת 
אמת שמלווה כל תושב שגר במקום עם חשיבות 

היסטורית כזאת גדולה.
ומערערת  לי שאני כובשת  וכשמישהו בא לספר 
לתהליך  ומפריעה  המדינה  של  הביטחון  את 
השלום 'הפורה' במדינה הזו, אני רוצה להזכיר לו, 
ולכל מי ששכח, שבלי ירושלים אין לנו זכות לשבת 

בנחת בכל מקום אחר.
מירושלים צומח העם שלנו והופך להיות אימפריה 
על כל הגויים. כאן התחלנו להרים את האף ולהיות 
לא  אומר  ומי  גדלנו.  כאן  שלנו.  לכוחות  מודעים 
לזיכרונות ילדות? מי מפקיר את הבית? את הלב? 

את הכל...
•••

קורה  זאת  ובכל  מהכותל.  דקות  חמש  גרה  אני 
שאני לא רואה אותו יותר מחודש. ככה זה כשהוא 

הופך להיות הנוף שלך בדרך לבית הספר.
על ההתרגשות שאופפת  לי  סיפרה  פעם חברה 
הייחודיות  על  לכותל,  נכנסת  כשהיא  אותה 
שגרה  שאני,  חבל  וכמה  בשבילה,  הכותל  של 
האמת,  גם.  זה  את  חווה  לא  משם,  דקות  חמש 
לי תשובה לטענה שלה, אבל אחרי  הייתה  שלא 
הכותל  שאולי  לעצמי,  חשבתי  חשיבה  של  דקה 
וירושלים כבר לא מרגשים אותי, אבל לגמרי חלק 

ממני. זורמים בתוך הדם.

אחר כך כשגדלתי, בכלל לא הפריע לי שהכותל 
כבר לא מיוחד בשבילי. כי כותל זה רק קיר אבנים, 
שמסתיר לנו מקום אמיתי שממנו אנחנו צריכים 
ששם  לכסוף,  צריכים  אנחנו  שאליו  להתרגש. 
אנחנו צריכים להתפלל. בהר הבית. וכשאתה מגיע 

להבנה הזו, הכותל רק חוסם לך את התפילות.
ירושלים. להראות  על  זה לשמור  דוד  בעיר  לגור 
אותה  להפוך  רוצה  שלא  מישהו  שיש  לעולם 
לבינלאומית, או לחלק אותה, או להפריד. יש כאן 
דורות.  אלפי  של  חלום  להגשים  שחזרו  אנשים 
שחזרו להגשים חלום של הסבא והסבתא שלהם 
בגלל  רק  לחינם  מתו  לא  שאנשים  ושלך.  ושלי 
מה  כל  על  סתם  וויתרו  לא  שהם  יהודים,  שהם 
ששום  לכאן.  להגיע  בשביל  בעולם  להם  שהיה 
חייל לא נפל בקרב סתם. אנחנו כאן לשמור על 

הלב של העם היהודי. לשמור על ירושלים.
ותאמינו או לא, התחושה הזו, שאתה באמת שליח, 
שחווית המגורים שלך בעיר דוד, גם אם היא לא 
תמיד נוחה, היא לא רק בשבילך, היא בשביל כל 
כך  כל  למקום  דוד  עיר  את  הופכת  הזה;  העם 

מיוחד.
כאן,  שגרים  האנשים  על  בכלל  דיברתי  ולא 
שחיים גאולה יום יום, שהולכים בשבילים שהלכו 
שיצאו  גדולים  ונביאים  ושלמה,  המלך  דוד  בהם 
כאן,  שהיו  האהבות  וכל  חורבן,  או  נחמה  לבשר 
מכל,  והגדול  לרגל,  העלייה  החגים,  המשפחות, 
בית המקדש. לבוא לכאן כל כך הרבה זמן אחרי, 
ולנסות להציל את כבודו האבוד של עם ישראל. 

ששרד הכל, וחזר.
•••

אז אני גרה בעיר דוד. כן, כן.
קצת  לי  וחסר  וצפוף  מסוכן,  שלפעמים  נכון  וזה 
זוכה  אחד  כל  שלא  בזכות  זכיתי,  אני  דשא,אבל 

לה, וכל יום בונים עוד אבן, וכל שנה בניין,
ואנחנו בדרך... ממש בדרך לירושלים, שכולה זהב.

לחיות 
גאולה 

יום יום
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אירוע 
ישראלי
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בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, ונבקש לזהות את 
האירוע ומתי התרחש.  את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 

 .Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 

פתרון החידה מהמדור האחרון: שר הדואר יוסף בורג חונך את מכונת 
הטלקס הראשונה בלשכת העיתונות הממשלתית, אוגוסט 1956.

הזוכה:  רות כ"ץ מעפרה. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

בס"ד

הגרלת ענק בשווי 6800 ש"ח
כל אחד יכול לזכות! הכנסו ליריד והרשמו:

www.         .co.ilשילת
רהיטים 

מתנת:                
היצירה 5 קדומים

09-8664043

מכונת כביסה, תנור, 
וחדר שינה קומפלט!

חתונה בסטייל שלכם!

מיטב אנשי המקצוע מיש"ע באתר אחד

דפיכתום

www.yaridkatom.co.il
עד לתאריך 10.08 / כה' אב

מתחתנים דרך היריד של   

אב , תשע"ה

לתרום חיים
שמי נטע ואני מחפשת תורם להצלת חייה של אימי, צביה ניסן. אימי נלחמת במחלת כלייה 

כבר הרבה מאוד שנים. כעת הגיעה לשלב סופי של המחלה ואנו מחפשים עבורה תורם כלייה 
בבריאות טובה, סוג דם B או O. אפשרי גם עם סוג דם אחר )אולי יהיה ניתן לעשות החלפה 

עם משפחה אחרת(.

:aish.co.il תורמת כלייה בשם לורי פלטינק כתבה באתר

"ה' מנהל את העולם, וכשעומדת לפנינו מצווה, אפשרות להציל חיים, צריכים למהר ולתפוס 
אותה. יתכן שההזדמנות לעולם לא תחזור. לא לעשות כלום ולחיות בעולם של 'ומה אם..' 

עלול לעלות במחיר חיים... איך אני יכולה לא לתת את הכליה שלי, רק בגלל שמדובר באישה 
שאני לא מכירה? מישהו מכיר אותה. היא האישה של מישהו, בת של, אחות של, חברה של..." 

צביה, רעייה, אמא וסבתא אהובה ל-6 נכדים ונכדות צריכה תרומה במהירות. 

neta_nissan@hotmail.com אפשר ליצור עימי קשר במייל
נטע 052-8854298
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עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 

- יוסי 052-8908518  nadav@myesha.org.il הפצה: מקור ראשון

עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: מנדי הכטמן, דוברות הר חברון, מירי צחי, מאיר אליפור

 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות140,000 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 28 ליולי

אהבתי · הגב · שתף

2,269  אנשים  אוהבים את זה.
105

הללויה. 
ועדת השחרורים בארה"ב החליטה: פולארד ישוחרר ב- 20 

בנובמבר. 
מחכים לך בבית אח יקר. 

ישראל שלי

לולי אלחרט אלבז
נקווה לראות אותו בארץ ושלא ימנעו ממנו 

לעלות ארצה, הוא סבל מספיק במשך 30 שנה!

נחמה גלר
ברוך מתיר אסירים

Eva Haya Yfrah
השמחה לא שלמה אם הוא לא יכול לעלות 

לישראל, כאילו שהוא יכול להזיק עוד למשהו או 
מישהו... אבא, תרחם עוד קצת על האיש הזה

Rachel Levi
תודה לאל היה צריך להשתחרר הרבה 

שנים לפני. ישראל לא התאמצה מספיק 
לשחרר אותו.

Sefi Baum
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה... ובעיקר - 

שהחייהו וקיימו והגיעו לזמן הזה!

מועצת ישע מברכת את  יוסי דגן
לרגל זכייתו בבחירות לראשות המועצה האזורית שומרון, 

ומאחלת לו הצלחה והמשך עשייה ברוכה למען פיתוח השומרון.
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מה יקרה

 24 באלול  ט’   / בעתניאל   #2 אנדרדוס 
באוגוסט

אתכם  מזמין  חברון  שבהר  עתניאל  הישוב 
 – מצחיקה  הכי  הקבוצה  של  החדש  למופע 
אנדרדוס. כניסת קהל ב20:30 ותחילת המופע 
בשעה 21:00. מחיר: כרטיס רגיל – 40 ₪, נוער 
– 30 ₪ ובערב המופע – 50 ₪. פרטים והרשמה 

אצל רכזי הקהילות או בטלפון 02-9963640.

הצגה לילדים בתקוע / כ”ו באב 11 באוגוסט
קיץ של תיאטרון בתקוע מביא מדי שבוע מופעים חדשים 
ומעניינים לילדים – והפעם “שבת הזהב” מבית תיאטרון 
אורנה פורת. ההצגה חינוכית ביותר ומדברת על ערכים 
של נתינה לאחר ובעזרה לזולת. ההצגה תתקיים בשעה 
כרטיס   .4-8 לגילאי  מתאימה  והיא  תקוע  בפיס   16:30

עולה 15 ₪ לילד ו10 ₪ למלווה. 
 .http://matnasetzion.com :לרכישת כרטיסים

סיורים ועפיפונים בהר כביר / כ”ט באב 14 באוגוסט
ותעיפו  תיצרו  שאיתם  מדריכים  תיפגשו  שם  כביר,  בהר  חוויתי  שישי  ליום  אתכם  מזמין  שומרון  מתנ”ס 
עפיפונים. במהלך הטיול נסייר בפסגתו הגבוהה של רכס כביר ונבצע תצפיות לעבר נחל תרצה ולעיר שכם. 
הטיול מיועד למשפחות ומונגש. הפנינג העפיפונים יתקיים ב10:00-13:00 והסיורים יצאו כל חצי שעה החל 

מ - 10:00. הכניסה חופשית.

שני | 24 באוגוסט
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ארץ המעיינות - משפחות
מדריך מקוצר 50 מסלולים

למשפחה המטיילת

₪ 79  ₪ 35 ₪ 178  ₪ 99

בישראל  הקסומות  המים  לנקודות  השלם  המדריך 
כל המעיינות הכי שווים עכשיו בכל הארץ
היסטורי רקע   • וטבע  פריחה   • קרובים  אתרים   • הגעה   ודרכי  נ.צ   • מפורטות  מפות   •

ארץ המעיינות צפון
וארץ המעיינות מרכז ודרום

משפחותצפון מרכז-דרום

www.beitel.co.il | מבצעים בחנות ההוצאה מבצעי החודש באתר: 

1 - 8 0 1 - 7 0 0 - 2 0 1 שיחת חינם:
חנות ההוצאה: רח‘ בית הדפוס 6 , ירושלים 02-6427117  | רח‘ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783 

₪ 89  ₪ 45 ₪ 89  ₪ 45 ₪ 89  ₪ 45
*המחירים אינם כוללים דמי משלוח | המבצע בתוקף עד 31.8.15

מאור אורי 
בארץ המעיינות

טיולי קיץ

חמש דקות מכפר סבא
חגי סגל

סאטירה מאת חגי סגל על 
הרגעים הקטנים והגדולים של 

חיי המתנחלים. 
‘היצירה המסירה את הלוט 

מעל עולמו הפנימי של המגזר 
האנושי המסוקר ביותר בתבל 

מאז ימי סבסטיה’.

שבויות
אורה חצרוני

מסען המטלטל של שלוש 
נשים אשר התאסלמו 

וחזרו ליהדותן. נשים אשר 
חיו תחת משטר אלים 

ואכזרי ממנו 
ברחו במבצע סודי ונועז.

שיעור מולדת
הדסה קלוש

ליאה, צעירה הרפתקנית, 
היוצאת בעקבות סוד 

משפחתי ומגלה את עברה 
דרך מכתבים של דור 

החלוצים מקום המדינה 
ומתחברת דרכם לחלוצי 

דורנו. 
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מה קורה?

ומאות  משפחות  עשרות  ולהיבנות  לבנות 
הישוב  לחורבות  שעבר  בשבוע  עלו  פעילים 
יחד  שנים  עשר  לפני  גורשו  שתושביו  שאנור 
גוש קטיף. התושבים, שהביאו עמם  עם תושבי 
שני  ביום  הגיעו  רבים,  לימים  ומזון  מים  מספיק 
ולהקים  בישוב  להישאר  כוונתם  על  והצהירו 
אותו מחדש. מועצת יש"ע ותנועת אמנה הוציאו 
הימים  כי  המציינת  בתושבים  תמיכה  הודעת 
על  ישראל  לממשלת  מבחן  שעת  הם  האלה 
מדיניותה בכל הנוגע לבנייה ביהודה ושומרון. אבי 
רואה, שילה אדלר, ויגאל דילמוני ממועצת יש"ע 
בשאנור,  והפעילים  המשפחות  את  ביקרו  אף 
. לאחר יומיים קשים  1 תמכו בהם וחיזקו אותם 
בהם עמלו להכשרת המצודה של שאנור למגורי 

קבע, פינו אותם כוחות צה”ל בליל יום חמישי. 
יש"ע  ומועצת  אל  בית  תושבי  אותי  תנצחו  לא 
בתי  במתחם  פינה  אבן  שעבר  בשבוע  הניחו 
את  בעתיד  ולבנות  לשוב  כוונה  מתוך  דריינוף, 
שני המבנים שנהרסו אחרי החלטת בג"צ. טקס 
"ממשיכים  הייתה  שכותרתו  הפינה,  אבן  הנחת 
את  והיווה  ההרס  לאחר  יום  התקיים  לבנות", 
אל"  בית  "ארזי  שכונת  בניית  להתחלת  האות 
וגזית  נפלו  "לבנים  מישעיהו  הפסוק  בהשראת 
 300 ושל  נחליף"  וארזים  גדעו  שקמים  נבנה, 
הממשלה  ידי  על  שוב  שהובטחו  הדיור  יחידות 
חוטובלי,  ציפי  . בטקס נכחו סגנית שר החוץ  2
ח"כ אורן חזן, ח"כ בצלאל סמוטריץ', יו"ר מועצת 
המועצה  וראש  ליאור  דב  הרב  רואה,  אבי  יש"ע 

המקומית בית-אל שי אלון.
התקיים  שני  ביום  הזיתים  הר  פסגת  מעל 
במתחם  המרכזי  הכליזמרים  מופע  לראשונה 
מלון ‘שבע הקשתות’ שבהר הזיתים שבירושלים. 
את  ריגש  גאון,  יהורם  במופע,  המרכזי  האומן 

ירושלים,  שירי  של  מרטיט  בביצוע  הקהל 
“אל ארץ  “בית אבי”,  “מעל פסגת הר הצופים”, 
במופע,  השתתפו  רבים  אמנים   . 3 ועוד  צבי” 
חנן  הקלרינט  אמן  רזאל,  אהרן  הזמר  ביניהם 
בר סלע, שאף היה אחראי על הניהול המוזיקלי, 
כיבדו  לה.  ומחוצה  מישראל  נוספים  והרכבים 
בהשתתפותם את האירוע סגן שר הביטחון הרב 
פלוס,  עודד  הדתות  משרד  מנכ”ל  דהן,  בן  אלי 
הלל  הרב  מרחב,  אמנון  ירושלים  עיריית  מנכ”ל 
עירית  לראש  המשנה  קלמנוביץ’  ודב  הורוביץ 

ירושלים.
שבוע קסום ביתיר אלפים ביקרו בחבל השבוע 
יתיר במסגרת פסטיבל “לילות קסומים”, שכלל 
הערב  מגוונים.  יעד  לקהלי  מופע  ערב  מדי 
המהנה ביותר היה, ללא ספק, ביום חמישי בערב 
– על שפת הבריכה ביישוב ליבנה, בלב יער יתיר, 
שם הופיעו אלון אולארצ’יק ואפרים שמיר בשירי 
ארץ ישראל, ובכללם מבחר שירי להקת כוורת 
לשירה,  הצטרפו  הרבים  הצופים   . 4 האהובה 
נותרו עם טעם  וכולם  הייתה מדהימה  האווירה 

של עוד.
אזרחי  יהודים  ל-200  מעל  לאפרת  מצרפת 
לארץ,  דרכם  את  שעבר  בשבוע  עשו  צרפת 
לאחר שבחרו לעשות עלייה וחלקם אף החליטו 
עציון.  שבגוש  באפרת  דווקא  ביתם  את  לקבוע 
ביום רביעי האחרון הגיעו רבים מתושבי המועצה 
ונערות השייכים לתנועות הנוער  ובניהם נערים 
לשכנים  בסבלנות  והמתינו  הישוב  לשער 
השכנים  ילמדו  הקרובים  בימים   . 5 החדשים 
החדשים להכיר את הישוב והסביבה, יפגשו עם 
הספר  בבתי  יסיירו  רביבי,  עודד  המועצה  ראש 

ובגנים בהם יקלטו ילדיהם.

מגלים את השומרון בשנה האחרונה נרשמה 
עלייה במספר היזמים הפותחים אתרי תיירות 
 200% של  עלייה  בחודש,  ליזם  בשומרון, 
מדובר  היה  אז  קודמות,  לשנים  בהשוואה 
בשנה  חודשים.  בארבעה  יזם  של  בקצב 
האחרונה לבדה נפתחו מוקדי תיירות חדשים 
אטרקציות,  יקבים,  השאר:  בין  בשומרון, 
הנכנסת  התיירות  גם  בהתאם,  ועוד.  צימרים 
הכפילה את עצמה. ומספר התיירים הנכנסים 
 2014 לשומרון בשנה עלה ל-250,000 בשנת 
לעומת רק 80,000 תיירים נכנסים בשנת 2010 
לשומרון. לראשונה נפתח השנה מוקד תיירות 
למטייל  ויאפשר  ביממה  שעות   24 שיפעל 
טיולים  בנושאי  שאלותיו  על  תשובות  לקבל 

ותיירות גם בשעות הלילה.
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הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 


