בבכי ובאמונה
מתפללי בית הכנסת "איילת השחר" שבגבעת זאב ,הוציאו את ספרי התורה בבכי
בזמן טקס הפרידה הזמני מבית הכנסת ,שפונה עקב החלטת בג"ץ[ .עמ' אחורי]

שלנו

445

 | 445במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אב תשע"ה |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנו

4

קרקס 'מעוף'

האירועים בשבועות האחרונים
יצרו מחול שדים כשחלק
מהתקשורת ניצלה את ההזדמנות
כדי לנסות להשחיר את פניהם
של הנוער ביהודה ושומרון .בניגוד
לתדמית שנוצרה ,הנוער שלנו
הוא נוער איכותי ואחראי ,דבר
שמתבטא בכל בחינה אפשרית.
דו”חות של מוסדות שונים שיצאו
השבוע מוכיחים מעל לכל ספק
– הדימוי התקשורתי שמנסים
להדביק לנוער ביו”ש אפילו לא
מתקרב למציאות בשטח .השבוע
בישעמדה – על הנוער האמיתי
ביהודה ושומרון.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:43
תל אביב 19:03
19:56
חיפה

יציאה
20:20
20:03
20:03

כניסה
19:58
חברון
19:02
שכם
באר שבע 18:54

יציאה
20:57
20:01
20:01

מחר

ברשת

8

מה
קורה

מה עשה ליברמן
בסוסיא?

על הפרשה  -ראה
הרב מנחם גולדברג
ראש מכון הסת"ם החינוכי 'קשרי תפילין'

כל המוסיף גורע?

"א

ת כל הדבר אשר אנכי
מצוה אתכם אותו תשמרו
לעשות לא תוסף עליו
ולא תגרע ממנו" .אנו רגילים לכך ש"כל
המרבה הרי זה משובח" ,אך דווקא
בפרשתנו מציינת התורה שאין להוסיף
או לגרוע ממצוות ה' .כיצד זה ייתכן?
האם לא כדאי להתפלל יותר או להרבות
בצדקה? האם גמילות חסדים ללא
הגבלה היא אסורה?
רבי יהודה הלוי מתייחס לכך בספר
'הכוזרי' בדרך משל :מעשה באדם
טיפש שצפה ברוקח בקיא מאוד

בחוכמת הרפואה .מדי יום הוא הבחין
בכך שהרוקח מחלק תרופה שונה לכל
חולה ורושם לו מרשם עם כמות אחרת
למשך זמן מסוים ולהפתעתו החולים
אכן הבריאו .אותו אדם היה משוכנע
בכך שגם הוא מסוגל לעסוק במלאכת
הרוקחות .באחד הימים הוא נכנס לבית
המרקחת והתחיל לחלק לחולים תרופות
כראות עיניו – במינונים שונים וללא כל
חשיבה .מיותר לציין ,שרבים מהחולים
מתו כתוצאה מכך ורבים אחרים הוחמר
מצבם .היו גם חולים שלא חל שינוי
במצבם והיו גם כאלה שהבריאו .לאחר
המשך בעמוד 3

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.
היו שותפים עמנו גם בתפילות לרפואה שלמה

בניה יחיאל בן ליני מינטשע אלקה

היו שותפים עמנו

בהצלת חיים!

עבור מטרה זו פתחנו קרן בעמותת “מקימי“ .מספר הקרן  .1970ניתן להעביר אליה במגוון דרכים
(באשראי ,תשלומים ,העברה בנקאית וכו’) כדי שהכסף יעבור למטרה זו,
חשוב מאוד ציין בתרומתך“ :לטובת קרן  .“1970התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46

דרך הטלפון1-800-800-340 :

(בכל שעות היממה)

יש”ע שלנו 1

מערכת

כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים

ישעמדה
בשבועות האחרונים דובר רבות על הנוער
ביהודה ושומרון ,כשניסו ליחס לו בעיות חינוכיות,
אלימות וחוסר בכל הקשור להתנהגות וערכים.
כלי תקשורת רבים ניצלו את האירועים האחרונים
כדי להתנגח ולהשמיץ את הנוער שלנו על ידי
לקיחת מקרים שוליים והשלכתם על כל הנוער
ללא שום כוונה להתייחס לעובדות האמיתיות.
העובדות בשטח ,כידוע לכולנו ,הן אחרות מאותן
עובדות מסולפות המוצגות בתקשורת.
לצורך העניין ,הנה כמה מהעובדות האמיתיות.
בישובי יהודה ושומרון מתגוררים כ 400-אלף
ישראלים .בניגוד לנתון הארצי ,המציין כי רק 30%
מתושבי המדינה הם מתחת לגיל  ,18כמחצית
מתושבי יו"ש הם ילדים ובני נוער מתחת לגיל
 .18אותו נוער מתחנך בכ 1,300-מוסדות חינוך
ממלכתיים ,ממלכתיים דתיים ופרטיים – גנים,
בתי ספר ,תלמודי תורה ,תיכונים ,ישיבות
ואולפנות הפזורים על פני עשרות ישובים,
מועצות וערים .אם נסתכל על מספר האחוזים
אותם מוציאות הרשויות מכיסם על חינוך,
נגלה כי ביהודה ושומרון ההוצאה גדולה בצורה
משמעותית ביחס לשאר המדינה .למעשה,
 30.2%מכלל הוצאות הרשויות ביהודה ושומרון
הועברו לחינוך ,זאת לעומת הממוצע ארצי (ללא
יו"ש) העומד על .24.3%

התקשורת ,מסיבות כלשהן ,אוהבת לתייג את
הנוער של יהודה ושומרון כנוער לא מחונך .היא
מציירת את כל הנוער כמקשה אחת באותו קו
סטריאוטיפי וחסר מעוף שמשווה לכולם תדמית
של פורעי חוק .במציאות ההפך הוא הנכון,
השבוע ,לדוגמא ,פורסם דו”ח של אוניברסיטת
אריאל ,שם מוכיחים החוקרים כי השימוש
בסמים בקרב הנוער ביהודה ושומרון הוא הנמוך
ביותר ביחס לשאר חלקי הארץ .החוקרים ד"ר
ורד נאמן-חביב וד"ר יעל וילצ'יק-אביעד מעריכים
במחקר כי הסיבה שבגינה ביו”ש קיים שימוש
נמוך בסמים היא הקשר לדת והרקע האידיאולוגי
של בני הנוער בישובים אלו.
עוד התפרסם השבוע דו”ח משרד החינוך
שמצדיע ומתגמל מדי שנה תיכונים המצטיינים
בהישגיהם הערכיים ,החברתיים והלימודיים.
גם השנה מופיעים בדו”ח מוסדות חינוך רבים
מיהודה ושומרון – ישיבת מקור חיים שבגוש עציון
וישיבת בני עקיבא בסוסיא שמתווספים למוסדות
שזכו בשנה שעברה בפרס המצויינות ,ביניהם –
ישיבת עתניאל לצעירים ,אולפנת רעיה בבית אל
וישיבת השומרון בקרני שומרון .יהיה זה לא רציני
לומר שכל אותם תלמידים הלומדים בבתי הספר
האיכותיים הללו ,שאין זו הפעם הראשונה בה הם
מצוינים לשבח על ערכים וחינוך ,הם לא מחונכים.

ציפורה אלוני
פתוח

הבעלים של קרקס "מעוף" בקדומים
maoff11@gmail.com 050-8751300

הנוער שלנו לא מצטיין רק בחינוך הפורמאלי,
אלא גם עושה חיל במסגרות שאינן חלק
מתוכנית הלימודים .נערי יהודה ושומרון
תורמים מזמנם וממרצם למען הקהילה
שלהם ולמען קהילות אחרות בכל הארץ
אשר זקוקות לעזרתם .בחופש הגדול ניתן
למצוא מאות בני נוער מתנדבים בקייטנות
קיץ לילדים בעלי צרכים מיוחדים בכל רחבי
ההתיישבות – קייטנת איל”ן בקרני שומרון,
קייטנת נוער קדומים עם כפר הילדים נווה
לנדי ,קייטנה שארגנו בני הנוער של אפרת
לילדים חולי  ,.C.Pקייטנה לילדים עם צרכים
מיוחדים בדולב ,עמותת ‘לב בנימין’ בעפרה,
וקייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים בחברון
והרשימה עוד מתארכת ומתארכת.
אנו יודעים היטב מה טיבו של הנוער שלנו,
אנחנו לא נגררים אחרי אמירות שווא של
התקשורת .כמובן שאנו מודעים לכך שהמצב
אינו מושלם ויש צורך בשיפור ,אך בהסתכלות
רחבה האור גובר על החושך בוודאות .חשוב
להראות לנוער את הדרך הנכונה והאמיתית,
וחשוב להאמין בצדקת דרכנו ובערכיותם של
הנוער היקר שלנו.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
האמת היא שהעסק די החליט בשבילי .אחרי
שלמדתי הוראת מחול ,הבנתי שתנועתיות
ועבודה עם הגוף זה בדיוק מה שאני רוצה ,אבל
עם אנרגיות קצת שונות .לכן ,יצאתי לקורס
סנפלינג ועבדתי במשך כמה שנים בעמותת
"אתגרים" .במקביל ,במשך כל תקופה זו,
עסקתי ב"תאטרון רחוב"  -הליכה על קביים
וכד' בתהלוכות ואירועים ברחבי הארץ .אך
כשהמשפחה התחילה להתרחב ,העדפתי משהו
קבוע וקרוב יותר .לכן ,פתחתי בקדומים חוג
בשם "תאטרון רחוב" .שם החוג הרתיע מעט את
התושבים ורק  10בנות השתתפו בו .לאחר שנה,
הבאתי אלמנטים אוויריים מתחום הקרקס60 .
בנות באו לעופף .בשנה שלאחר מכן ,התרחבנו
ליישוב נוסף והוכפל מספר המשתתפות .היום,
ארבע שנים אחרי שהתחילו חוגי האקרובטיקה
האווירית " -מעוף" התפרש לחמישה סניפים
ביישובי השומרון ובנימין והוא מונה יותר מ200-
תלמידות נלהבות ,נפתחו גם קבוצות לנשים
והשנה הוקמה "להקת המעופפות" המורכבת
מבנות שהתמידו והשקיעו.
 2יש”ע שלנו

אצלי לומדים לעוף .כפשוטו.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
אצלי לומדים לעוף .כפשוטו .עוזבים את
הקרקע ואת ההיאחזות ביציב ובמוכר ויוצאים
למסע מפעים .מגלים את "כנפי הרוח" שלנו –
על ידי מציאת האומץ שבתוכנו ,בהתמודדות
מול קושי ופחד ,בגילוי כוחות חדשים ופיתוח
האמון שלנו בעצמינו ויכולותינו ,וכמובן ,בסיפוק
תחושת המסוגלות המתעצמת בזמן שחווים את
ההצלחה ומופיעים עם התוצאות .כמו כן ,אני
"מגיירת" את תחום הקרקס ומנגישה אותו לבנות
ישראל ובכך נותנת להן את האפשרות לרכוש
כלים של אומנות ווירטואוזית מרשימה ומקום
ליצירה וביטוי עצמי באופן צנוע ומותאם.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
ברוך ה' החוגים תופסים תאוצה ,בכל יישוב
שנחשפים אליו מצטרפות עוד ועוד בנות .כעת
אני רוצה להבליט גם את הצד הווירטואוזי שבו
ולהראות את התוצרים המרשימים של הלומדות.

לתת במה ליצירותיי ולהופעות הלהקה .ממליצה
מאד לשלב באירועי בנות ונשים קטעי מופע
אווירי מרשים ומעורר השראה .המופע יכול
להתאים לנושא האירוע ,להפיח בו משמעות
ולהועיל בהעברת המסר.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
נכון שבפועל לומדים אצלי לעשות פעלולים
ומתוך כך מתבקש שהבנות תהיינה גמישות,
חזקות ואמיצות .אך לי לא פחות חשוב התהליך
וההתמודדויות ,אני מתרגשת מהמסע של
כל אחת בתחום שמאתגר אותה  -פיזי ,רגשי,
נפשי ,אמוני וחברתי .כל אחת יכולה לשכלל את
הנתונים שקיבלה ולעלות לגבהי חיים חדשים.
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
במט"י הבנתי שמסתבר שלא מספיק שאני אוהבת
את תחומי ומקצועית בו .כדי לגדול ,עלי לטפח גם
את שאר ההתעסקויות הכרוכות ב'עסק'.

כל המוסיף גורע?

המשך דבר תורה מעמוד השער

שחולים אחרים הבחינו בכך – הם ביקשו
לקבל את התרופה שבה השתמשו החולים
שהבריאו .זמן רב עבר עד שגילו החולים
שלא רק שהתרופה אינה מסייעת להם –
היא מזיקה ביותר.
למעשה ,טעותו העיקרית של הטיפש
הייתה חוסר ההבנה שמאחורי חלוקת
התרופות מסתתרת חוכמה – שעל פיה
נרשם סוג התרופה והמינון שלה .כך הם
פני הדברים בעבודת ה' .לפעמים נדמה
לנו כאילו מעשה מסוים יקרב אותנו
לריבונו של עולם ואילו מעשה אחר
ירחיק אותנו ,משום שאנו יכולים בעצמנו

לקבוע מעשים ומינונים .אך האמת היא
שמעשה הופך לאסור או מותר רק בגלל
ציוויו של בורא עולם .אנו יודעים היטב
מהי מצווה ומהי עבירה ,מה מותר לעשות
ומתי ,וממה יש להיזהר – משום שהחכמה
האלוקית שנמצאת בתורה ניתנה לנו
במעמד הר סיני.
כעת ברורה לנו התשובה :החכמה
האלוקית היא המלמדת אותנו מהו המעשה
המדויק והנכון ולכן ,חריגה מהמינונים
הדרושים תפגע בביצוע המעשה .רש"י
בוחר להביא את מצוות התפילין ,ארבעת
המינים ושלושת הפרשיות בברכת כוהנים

כדוגמא לאיסור "בל תוסיף" :אין להוסיף
פרשייה לתפילין או מין לארבעת המינים
או ברכה לברכת כוהנים .כלומר ,על פי
חז"ל אין להפר את האיזון בכל המצוות
כולן – ניתן להתפלל יתר על המידה ,אך
מה יהיה על לימוד התורה וכיבוד ההורים
ופרנסת המשפחה? לא אנו אלה שקובעים
זאת.
כאמור ,בקיום המצוות הכול מדויק מאת
ה' יתברך ואיננו יכולים להחליט לבדנו
לגבי הגבולות שנגזרו עלינו משמיים.
לעיתים הגבולות הם צרים ולפעמים
רחבים ,אך יש לזכור שהם תמיד אלוקיים.

פחות
ממיליון ₪

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

יש שחר אמנה

בישוב טלמון

בפרוייקט נופי טלמון |  15ד' ממודיעין
מגוון דירות
נוספות
בפרוייקט

נופי טלמון פרוייקט המדורגים החדש
נבנה בסנדרטים הגבוהים ביותר ובמחיר שכל אחד יכול.
אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף לקהילה חמה בישוב טלמון שיש בו הכול.
 50ד’

 15ד’

תל אביב

מודיעין

 45ד’

טלמון

ירושלים

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

תמר אסרף מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

זעקנו ,נאבקנו ,מחינו ,לא
הבנו וגם לא הסכמנו עם
ההחלטה להרוס ,אבל
גם לא הסכמנו להיות
שותפים להריסה ,ולכן
לא עמדנו שם בלילה,
לכן הילדים שלנו למדו
איתנו שיש לנו אחריות
לבנות ולא להרוס.
שעת הלילה המאוחרת ,התאורה ,קולות ההרס,
והאבק שנע לו עם הרוח  -יצרו מסביב תחושה
אפוקליפטית משהו .מקדימה שלט ,בית מתוך
שירה של נעמי שמר – "מחר"" :מחר יקומו אלף
שיכונים ,ושיר יעוף במרפסות ,ושלל כלניות
וצבעונים ,יעלו מתוך ההריסות"; 'מאמינים ובונים,
תושבי עלי ושכונת היובל' ,נכתב מתחת לשיר.
שלט מחאה יחיד שאומר הכל  -מאמינים ובונים,
ומאחוריו באגר ענק הורס בית אבן יפיפה .הייתי
שם בלילה הזה ונדהמתי מעוצמת הניגודים שבין
מה שכתוב בשלט לבין מה שקורה בפועל ,והבנתי
עד כמה זה יכול לבלבל.
אחרי מאבק ארוך שנים שהחל בתביעה של שלום
עכשיו להרוס  12מבנים ,הוחלט להרוס בית ורבע.
החלטה מקוממת שעם קצת הבנה של השטח
ועם קצת יצירתיות הייתה יכולה להיות אחרת,
ולמנוע הריסה מיותרת שלא מועילה לאיש.
לצערנו הבנו שאין כאן הרבה היגיון ,וגם לא רצון
טוב ,אבל אני מעדיפה לא לעסוק בהחלטות של
אחרים ,אני רוצה לשתף אתכם בכמה החלטות
חשובות שקיבלנו כאן בשכונה ,החלטות שגורמות
לי לחוש אהבה גדולה למקום הזה שאני גרה בו,
החלטות שהגיעו מהבנה עמוקה שעלולים להרוס
כאן עוד כמה דברים חוץ מהבית ,דברים שלא
"הם" ייהרסו אלא אנחנו.
אני זוכרת שמישהו אמר שכשהורסים בית בשכונה
 4יש”ע שלנו

מחר
זה קצת כמו שאחד השכנים מת .כששמעתי את
זה בפעם הראשונה ממש הזדעזעתי ,אבל בבוקר
למחרת ההריסה ,כשעברתי שם ,ופתאום נוצר
חלל ריק ,מגרש ישר ,בתולי ,שלא נותר בו זכר
לבית האהוב שהיה ,הבנתי שזו הגדרה נכונה.
הבית ששקק חיים ,שהכניס אורחים ,שלמדו בו
תורה ,שאהבו ,שצחקו ,שבכו ,שנולדו בו ילדים -
פתאום בבת אחת ,בכמה שעות ,פשוט נעלם ,ורק
גרם המדרגות מהמדרכה מזכיר כמו איזו מצבה
שרק אתמול היה כאן בבית ,היה ואיננו עוד.
עברתי שם בבוקר עם הילדים שלא היו בבית בליל
ההריסה ,אף ילד לא עמד שם בלילה בזמן שפגעו
בו ,ריסקו אותו ,קרעו אותו לגזרים ,כי ילדים לא
צריכים לראות טרקטורים ושופלים הורסים בתים;
ילדים צריכים לראות איך בונים ,לא איך הורסים.
גם מבוגרים לא צריכים לראות ,המחזה האלים
הזה כמו באיזה סרט אימה הוא מראה לא בריא,
הוא פוגע בנפש ,הוא שורט אותה ,פוצע אותה;
גם המבוגרים לא עמדו שם בלילה .צוחקים עלינו
שאותנו ,בישוב עלי ,יפנו בפקס ,או שמספיק
לשלוח לנו וואטסאפ ,ואני שראיתי כמה נאבקנו
יודעת שזה לא נכון.
כשהגיע הרגע ,הבנו שיש כמה דברים שחשוב
שנברר לעצמנו .שנבין מה באמת באים להרוס
כאן ,שנבין על מה אנחנו נאבקים ,מול מי נאבקים,
איך נאבקים ומה ההשלכות של כל דרך בה נבחר.
הבנו שיש כאן פחד ,פחד עמוק ,פחד עתיק של
עם ששב הביתה מהגלות אבל סוחב איתו עדיין
ספיחים כואבים ממנה .פחד להיות שונים ,פחד
להיות מי שאנחנו באמת  -יהודים .זה פחד עמוק
שלאט לאט יירפא ,אבל עד שזה יקרה אנחנו
נאלצים לשלם מחיר כבד .כמו כל מחלה כרונית,
צריך הרבה סבלנות כדי להחלים ,כשדבר אחד
בטוח כאן בסיפור הזה :אי אפשר לרפא פחד
בפחד .זה לא עובד ,זה רק מחריף את הבעיה.

אז החלטנו שלא נפחיד ולא נאיים ,זה לא מועיל
וזה רק מזיק ,והבנו גם שמי שיגיע לכאן בליל
ההריסה ממש לא אשם בהחלטה להרוס,
ושחלילה לנו לפגוע בו או להאשים אותו ובטח
לא לכעוס עליו .הכעס ,ככה הבנו ,הוא עסק מאוד
בעייתי .קשה מאוד להיבנות ממנו כי הוא עסוק
בעיקר בלהאשים אחרים ,ואם הם אשמים אז
איך אני יכול לתקן?! הרגשנו שנעשה כאן עוול,
שהדרך עוד ארוכה ,הבנו מה צריך לרפא ובעיקר
איך לא מרפאים ,הבנו שכואב לנו ,ושלכאוב לא
דומה בכלל ללכעוס .אז כשהרסו כאבנו ,והחלטנו
שהמחאה שלנו תהיה מחר ,מחר נקים כאן אלף
שיכונים ,ונפריח כאן אלף פרחים ונלד כאן אלף
ילדים; וכל זה ,יקום מתוך ההריסות.
הבנו שכשמנהלים מאבק חייבים להסתכל
קדימה ,לא רק על מה יפרח כאן אלא גם על
מה עלול להיהרס כאן .אם נבחר לעמוד ולצפות
בהרס ,נהרוס גם את עצמנו; אם נבחר למחות
בגלל שנכעס ,נהרוס את ההזדמנות לקום מתוך
ההריסות; אם נאשים חפים מפשע ,אנחנו עלולים
לפגוע בהם וגם בנו; אם ניתן לפחד להוביל אותנו,
נחליש ולא נחזק .זעקנו ,נאבקנו ,מחינו ,לא הבנו
וגם לא הסכמנו עם ההחלטה להרוס ,אבל גם לא
הסכמנו להיות שותפים להריסה ,ולכן לא עמדנו
שם בלילה ,לכן הילדים שלנו למדו איתנו שיש לנו
אחריות לבנות ולא להרוס.
ריחמתי על מי שנאלץ להרוס ,לא הייתי רוצה
להיות במקומו ,גיליתי שהעובדה שלא היינו שם
גרמה להם לבכות .הם עמדו שם ,חיילים ,שוטרים,
קבלנים ,אנשי המינהל האזרחי ,ובמקום להתגונן
ולהשקיע את כל הכוח שלהם בלהיאבק ,הם יכלו
לעצור לרגע ,לראות את האבסורד שהם נאלצים
להיות שותפים לו ,ולכאוב יחד איתנו את מה
שקורה .המגרש הריק ,באמצע השכונה ,המצבה
הדוממת הזו ,הם תזכורת חיה וקיימת למאבק
שלנו שלא פסק לרגע .אלף שיכונים לפחות! וגם
אם זה לא יקרה בדיוק מחר ,לא נורא ,זה יקרה
מחרתיים ,יש לנו זמן" .מאמינים ובונים" .אנחנו
שייכים לעם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה גם
אם היא נראית יותר ארוכה ממה שחשבנו.

בשבוע שעבר נעשתה שגיאה ולא נכתב
שמה של כותבת הטור  -רוני קצובר.
אנו מתנצלים על הטעות.

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 משבוע שעבר :משה שרת חותם על מגילת העצמאות,
 14במאי .1948
הזוכה :נריה וטרו מקריית ארבע .הפרס נשלח בדואר.

בס"ד

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

www.yaridkatom.co.il

כל אחד יכול לזכות!

שבוע אחרון להרשמה

להגרלת ענק בשווי  6800ש"ח
הכנסו ליריד והרשמו  -עד לתאריך  / 16.08א' אלול

www.yaridkatom.co.il

מכונת כביסה ,תנור,
וחדר שינה קומפלט!

רהיטים
מתנת:

היצירה  5קדומים
.co.ilשילת www.

09-8664043
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לידידנו היקר ,יו"ר מועצת יש"ע לשעבר דני דיין

ברכות לרגל מינויך לשגריר ישראל בברזיל.
איחולי הצלחה באתגר הגדול ,המשך בעשייה הברוכה למען
ארץ ישראל גם בתפקידך החדש!

עולים להר הזיתים

 80שנה

ליל
משמר

הראי"ה

לאורו של רואה
הדורות מרן
הראי"ה קוק זצ"ל
באֹהל לימוד ענק
אל מול ציונו
בהר הזיתים

יום חמישי
אור ל־ו'
באלול
הכניסה
חינם!
מס' מקומות
מוגבל
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לפטירת מרן
הרב אברהם יצחק
הכהן קוק זצ"ל
22:30
23:00
23:30
24:00
24:15
24:30
01:45
02:00
03:30
03:50
04:10
04:30
05:00
05:45

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרה"ג יצחק יוסף שליט"א
הרב מכונן הרבנות הראשית לישראל
אורות האמונה
הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א
דגל ירושלים
הרב הראשי לירושלים הרה"ג אריה שטרן שליט"א
ראש ישיבת מרכז הרב הרה"ג יעקב שפירא שליט"א אורות התשובה
הר"ר מרדכי זוננפלד שליט"א בין הרב לרב חיים יוסף זוננפלד

התוועדות מרכזית

עם הרב יהושע שפירא שליט"א ראש ישיבת רמת־גן והזמר יצחק מאיר
שירת הרב "ישאלוני רעיוני"
הרב יוחנן פריד "בית הרב"
עם גרשון בר־כוכבא
הרצאה מרתקת בעקבות גדולי ירושלים
לעד חיה בלבבנו
הרב חגי לונדין ישיבת שדרות
גדול 'הדור'
הרב אלי אדלר נווה חלוצה
החסידות בתורת הרב
הרב מיכאל ברום ראש ישיבת שילה
אורות ארץ ישראל
הרב שמואל אליהו שליט"א רב העיר צפת
אמירת סליחות ברוב עם כמנהג עדות המזרח
תפילת ותיקין אל מול הר הבית

 06:45עלייה אל ציונו של מרן הרב זצ"ל
בהשתתפות מרנן ורבנן ראשי הישיבות שרים חכי"ם ואישי ציבור

מנחה :הרב הלל הורוביץ – מנהל מועצת בתי העלמין בירושלים

כיבוד קל ושתיה חמה מומלץ לבוש חם | הסעות מסובסדות למוסדות קבוצות וסניפים 052-5802156
הסעות מבניני האומה כל שעה עגולה החל מהשעה  | 22:00האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון | שידור חי ברדיו גלי ישראל

הכניסה חופשית הרשמה חובה באתר  www.haravkook.co.ilאו 052-5802156

מה יקרה
סרט לילי באפרת  /ט’ באלול  24באוגוסט

כנס שילה השנתי ה 4-בשילה הקדומה  /ה’ באלול
 20באוגוסט

המועצה המקומית והמרכז הקהילתי באפרת
מזמינים את הילדים והמבוגרים להקרנה
לילית של סרטי קולנוע לכל המשפחה .לילדים
יוקרן הסרט “סיפורו של דולפין  ”2בשעה
 ,19:30ולנוער ולמבוגרים יוקרן הסרט “הבלתי
אפשרי” בשעה  .21:00הכניסה חופשית.
מומלץ להביא מחצלות ושמיכות.

שילה הקדומה מזמינה אתכם גם השנה לכנס שילה
למחקרים בתנ”ך ובארכיאולוגיה .הכנס יחל בשעה 15:00
עם סיור מודרך בשילה הקדומה ובמיצג מולטימדיה,
לאחר מכן ברכות מאישי ציבור ושני מושבים בענייני
ארכיאולוגיה ותנ”ך .ישנן הסעות מתל אביב וירושלים.
לפרטים והרשמה.02-5789111 :
ערב שירה ופיוט בקריית ארבע  /ד’ באלול  19באוגוסט

ציון גולן מגיע להיכל התרבות בקריית ארבע – חברון ,לערב שירה ופיוט בלתי נשכח .המופע יחל בשעה .20:30
עלות כרטיס בהרשמה מוקדמת ,₪ 25 :בערב המופע .₪ 35 :פרטים במזכירות המתנ”ס02-9961666 :

מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים

חמישי |  20באוגוסט

המשרד לשירותי דת

ביום שלישי,
ג' באלול

יום עלייתו לגנזי מרומים
של מרן

הרב
אברהם יצחק
הכהן קוק זצ"ל

נעלה,
תלמידיו וההולכים לאורו
לשאת תפילה
למען עם ישראל ,ארצו ותורתו
על יד ציונו הקדוש
בהר הזיתים
אל מול הר הבית
אוטובוסים יצאו מבנייני האומה בכל שעה
בין השעות  14:00 - 8:00לפרטים 052-5802156
צילום המצבה רון פלדallaboutJerusalem.com ,
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מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

מתקשים לעזוב מתפללי בית הכנסת "איילת
השחר" שבגבעת זאב קיימו ביום שני האחרון ,טקס
פרידה זמני שכלל הוצאת ספרי התורה מארון
הקודש  , 1בעקבות החלטת בג"ץ לפנות את בית
הכנסת מכל תכולתו עד להחלטה נוספת שאמורה
להינתן בתקופה הקרובה .בשעת לילה מאוחרת
פינתה חברה אזרחית את כל תכולת בית הכנסת.
מתפללים רבים שהיו במקום ,התייפחו בבכי
למראה הפגיעה בבית הכנסת שאיחד את קהילתם
בשנים האחרונות והיווה מקום של תפילה ולימוד
תורה לילדים ולמבוגרים ,גברים ונשים ,ורב הבית
הכנסת אף עשה קריעה.
חוזרים הבייתה איילה שפירא בת ה ,12-שנפצעה
באורח אנוש מבקבוק תבערה סמוך למעלה
שומרון ונכוותה בפלג גופה העליון ,השתחררה
מבית החולים "שיבא" בתל השומר לאחר שיקום
ארוך .לפני כשמונה חודשים נסעה שפירא יחד
עם אביה בדרך לביתם ביישוב אל-מתן כששני
מחבלים התקרבו לעבר רכב המשפחה והשליכו
לתוכו בקבוק תבערה .השבוע ,השתחררה איילה
כשמצבה הרבה יותר טוב.
האופוזיציה בהר חברון סיעת ישראל ביתנו ביקרה
בשבוע שעבר לראשונה בהר חברון .חברי הכנסת
אביגדור ליברמן ,רוברט אילטוב ושרון גל הגיעו יחד
עם עשרות פעילים מהמפלגה כדי לתמוך בתושבי
בסוסיא על רקע פרשת הכפר הבדואי הבלתי
חוקי הסמוך למקום  . 2יחד איתם הגיעו שי אלון,

ראש המועצה המקומית בית אל ,וכן דני קריצ'מן
יו"ר החטיבה להתיישבות ומנכ"ל החטיבה ירון בן
עזרא .במהלך הסיור ביקרו האורחים בסנסנה שם
למדו על הקשיים במקום בכל הקשור לתכנון בנייה
ותשתיות בשל היעדר תב"ע .כמו כן ,ביקרו בסוסיא
הקדומה ,שם ראו הח"כים את המיצג האור קולי
ודיברו על העבר והעתיד של הר חברון.
הסיפור של כל יהודי השבוע התכנסו מנהלי התיירות
במועצות השונות במטרה להעמיק את שיתוף
הפעולה ביניהם ועל מנת לחבר ,לפתח ולמתג את
ההתיישבות כיעד מועדף באתרי התיירות במדינת
ישראל  . 3בפגישה דובר על אפשרויות של פיתוח
תשתיות ,העצמת השיווק והפרסום וחיבור של
המטיילים לתקופת התנ"ך .אתרי התיירות ביו"ש
פועלים למגוון קהלי יעד ,יהודים ,נוצרים ועוד מגוון
תיירים שמתעניינים בהיסטוריה של האזור ,בסיורי
יין ובכלל באטרקציות באזור.
שבת מיוחדת בשבת שעברה ,פרשת עקב ,אירח
נוער חברון חניכים בעלי צרכים מיוחדים מארגון "עת
לעשות" .כל נוער חברון התגייס למבצע המיוחד .לכל
חניך הוצמדו שני בני נוער אשר ליוו אותו במשך כל
השבת ודאגו לו .בערב שבת ,התקיימה פעילות בגן
מערת המכפלה ,פעילות שכללה מתנפחים ,פיסול
בבלונים ,ומשחקי גיבוש והיכרות שונים .סעודות
השבת התקיימו בבתי משפחות מהעיר ובסעודה
השלישית אכלו כל החניכים והמדריכים בצוותא עם
משפחות היישוב היהודי בחברון בתל חברון . 4
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 8יש”ע שלנו

קייטנה ישראלית חניכי וצוות עמותת "לב
בנימין" ,המסייעת לילדים עם צרכים מיוחדים ובני
משפחותיהם ,הדרימו בשבוע שעבר לקיבוץ יבנה,
ונהנו מקייטנה חווייתית .כחלק ממה שהפך כבר
למסורת ,הגיעו חניכי העמותה הישר מאזור בנימין
לקיבוץ יבנה ,שם הם השתתפו בקייטנה ,שנמשכה
ארבעה ימים .הקייטנה הקיבוצית שילבה בין הנאות
וחוויות מחיי היום יום בקיבוץ  5לרכישת כישורי
חיים ופיתוח אחריות אישית בקרב החניכים.
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