אשריכם תלמידי חכמים
אלפי תלמידים החלו השבוע את שנת הלימודים בישיבות הגבוהות ובישיבות ההסדר.
בישיבה הגבוהה-הסדר באיתמר מילאו השבוע תלמידים את בית המדרש "משכן אהוד".
[עמ' אחורי]
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יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנו

4

“עשי זאת בעצמך”

בעוד שכל איש ציבור בכיר
או זוטר במדינת ישראל מיהר
לגנות את האירוע בכפר דומא,
פיגועי הדמים שמבוצעים על
ידי ערבים ללא הפסק אינם
מקבלים גינוי מאף איש ציבור
ערבי .יחד עם הידיעה על כך
שרוצחי מלאכי רוזנפלד הי”ד
קיבלו את המימון מהרשות
הפלסטינית ,המצב ברור:
הרשות הפלסטינית מעודדת
רצח יהודים .השבוע בישעמדה
– על גינויים ועל חוסר גינויים.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:36
תל אביב 19:56
19:48
חיפה

יציאה
20:52
20:54
20:55

כניסה
19:51
חברון
19:54
שכם
באר שבע 18:47

יציאה
20:49
20:52
20:53

לא שקופה

ברשת

8

מה
קורה

בני עקיבא עוזרים
בבניית בקעת הירדן

על הפרשה  -שופטים
תמימות הלב ותמימות השכל

"א

יך אדם מקיים “תמים
תהיה עם ה’ אלהיך”? חכמי
ישראל לאורך הדורות
התלבטו בשאלה ,ורבים הדגישו את המימד
של אמונה מוחלטת בקב”ה .כך הרמב”ן
בהשגותיו לספר המצוות של הרמב”ם מנה
צווי זה כאחד מתרי”ג ,וכותב שהמצווה היא
“שנצטוינו להיות לבבנו תמים עמו ...וענין
הצוואה הזאת שנייחד לבבנו אליו לבדו
יתברך ,ושנאמין שהוא לבד ועושה כל”.
הביטחון שלנו בקב”ה חייב להיות מושלם
ואין מקום לפקפוק וחוסר וודאות.
הרמב”ם לא מנה מצווה זו במניין תרי”ג,
ולו דרך אחרת בהבנת הציווי .בפרק י”א

הרב פרופ’ כרמי הורוביץ
מכללה ירושלים

מהלכות עבודה זרה דן הרמב”ם באריכות
באיסורים הקשורים לאיסורי כישוף.
הרמב”ם מונה רשימה ארוכה של איסורים
הנובעים ממעשי עובדי עבודה זרה ,ביניהם:
האיסור לנחש ,לקסום ,לדרוש אל המתים,
לשאול באוב ולכשף .בסיום הפרק מוסיף
הרמב”ם:
“ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן ...
ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים
להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב
שיש תועלת בהן  ...כל המאמין בדברים
האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת
ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא
מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים
המשך בעמוד 3

עסקים עם מעוף
הקדימו להירשם!

קורס יוזמים עסק בקדומים לרכישת כלים מעשיים להקמת וניהול העסק
קורס שיווק דיגיטלי באריאל לניהול קמפיין שיווקי אפקטיבי ברשת
לפרטים והרשמה מעוף אריאלhilaw@4.maof.co.il 076-8844899 :
מהיום לעסק שלך יש בית! מסלולי ייעוץ עסקי,
הדרכות וקורסים יישומיים ,סיוע בגיוס מימון ועוד.
יש”ע שלנו 1

מערכת

גינוי חד צדדי

ישעמדה
לפני שלושה שבועות ,ביום בו הוצת הבית בכפר
דומא הוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעה
שפורסמה בכל כלי התקשורת בה הוא אומר
כי הוא "מזועזע מהמעשה הנפשע והנורא הזה,
מדובר בפיגוע טרור לכל דבר .מדינת ישראל
נוקטת יד קשה נגד הטרור ולא משנה מי הם
מבצעיו .הנחיתי את כוחות הביטחון לפעול
בכל האמצעים העומדים לרשותנו ללכוד את
הרוצחים ולהביאם בהקדם לדין .ממשלת ישראל
מאוחדת בהתנגדותה הנחרצת למעשים נוראיים
ושפלים שכאלה".
לאחר כמה פיגועים במהלך השבוע האחרון,
בצומת הביתות שם נדקר לוחם מג”ב ,בכביש
 443שם נפצעו בשני פיגועים שונים אזרח וחייל
ושריפת תחנת הדלק בכניסה לעלי ,התבצע
ביום שני האחרון פיגוע דקירה בצומת תפוח.
מחבל שעמד ליד מחסום מג”ב ביקש להתקרב
ללוחמים בטענה שהוא אינו חש בטוב וניצל
את ההזדמנות כדי לדקור לוחם מג”ב .הלוחם
שהיה לידו הבחין במתרחש וחיסל את המחבל
במקום .בעקבות הפיגוע ,פרסמה הממשלה
הפלסטינית תגובה בה נאמר כי "כוחות הכיבוש
מבצעים הוצאות להורג של תושבים פלסטינים
באמתלות שונות הרחוקות מאוד מהאמת ,אשר
על פיה הכיבוש הוא האחראי על הטרגדיה של

הרשות הפלסטינית מעודדת
את פיגועי הטרור ואת ניסיונות
הרצח שמתרחשים מדי
יום עשרות פעמים ברחבי
המדינה .כל אלה הן הוכחות
חותכות לתהום העמוקה
שפעורה בינינו לבין שכנינו
הערבים בערים ובכפרים
עמנו והפשעים המבוצעים נגד בניו" .ההודעה
איננה כוללת אף לא מילה אחת של גינוי כלפי
המעשה הנורא של אותו מחבל ,ואף נותנת לו
לגיטימציה כשהיא אומרת שאותו "כיבוש" הוא
הסיבה לפיגוע.
ההבדל בין שתי ההודעות האלה גלוי לכל  -בעוד
שישראל מגנה ,בצדק ,מעשה נפשע שיתכן
ונעשה פעם אחת על ידי בני עמה ,הממשל
הפלסטיני נותן רוח גבית לשנאה ,להרג ולטרור
שמייצרים אנשיו כל יום.
הרשות הפלסטינית ,לא רק שאינה מגנה את

איילת בליטי,
פתוח

עסק שלנו

הבעלים של “עשי זאת בעצמך” בנעלה
054-4807287

איך מחליטים להקים עסק?
ההחלטה להקים את בית הספר “עשי זאת
בעצמך” נבעה מתוך ההיכרות שלי עם עולם
השיפוצים שנכפתה עליי עקב היותי אם חד הורית
לשני ילדים ,שגרה בישוב שלא כל שיפוצניק
מגיע אליו והבית מלא סדקים ,הניאגרה דולפת,
הברז רופף וידית הדלת של החדר נשארה אצלי
ביד מידי פעם כשניסיתי לפתוח את הדלת.
בנישואיי השניים חיפשנו עסק שיאפשר לי
להמשיך להיות אמא במשרה מלאה ,לעבוד
מהבית ולגדל את הילדים שלנו .פתחנו את
“אביה סבונים טבעיים” מפעל לייצור ושיווק
קוסמטיקה טבעית שהיה בייבי נוסף עבורי.
עם הזמן ,החלטנו שאפשר להתרחב ופתחנו
את “עשי זאת בעצמך” קורסים הפונים בעיקר
לנשים ,כאלו שמנהלות את הבית עם או בלי
גבר ,עם או בלי ידע ועם או בלי עזרה מהשכן,
אבא ,הגרוש וכדומה.
בנינו מערכי שיעור ,תכנית עבודה ויצאנו לדרך.
פרסום ,שיווק והרבה עבודה טלפונית הביאו לנו
את הקורס הראשון והשני והשמועה עברה מפה
לאוזן .לאט לאט קבלנו טלפונים מבלי שהיינו
צריכים לשווק את עצמנו .שלא תחשבו שעבודת
השיווק מסתיימת .היא אף פעם לא .היא רק
מורידה הילוך ביולי-אוגוסט .כי כשמנהלים עסק
 2יש”ע שלנו

הרציחות ואת ניסיונות הרצח ,אלא אף מממנת
אותם .השבוע נחשף ,כי רוצחי מלאכי רוזנפלד
הי"ד קיבלו את המימון לפיגוע מהרשות
הפלסטינית .לאחר שנעצרו שניים מחברי החוליה,
התברר לשב"כ כי אחד ממשוחררי עסקת שליט,
שבעברו רצח שישה ישראלים ,אימן וחימש את
החוליה בכסף שקיבל מהרשות הפלסטינית כל
חודש בהתאם למשכורות המשולמות למחבלים
שהיו כלואים בישראל .זה הכסף ששימש את
המחבל לרכישת כלי הנשק שאיתו נרצח מלאכי
הי"ד.
בפועל ,אין ספק ,הרשות הפלסטינית מעודדת את
פיגועי הטרור ואת ניסיונות הרצח שמתרחשים
מדי יום עשרות פעמים ברחבי המדינה .כל אלה
הן הוכחות חותכות לתהום העמוקה שפעורה
בינינו לבין שכנינו הערבים בערים ובכפרים .בעוד
שתושבי יהודה ושומרון סובלים יום יום מזריקות
אבנים והשלכת בקבוקי תבערה בכבישים ,מנהיגי
ערביי יהודה ושומרון לא רק שאינם מתנצלים
ומגנים את רוצחיהם ,אלא ממש תומכים בהם
בפועל .אי גינוי של הרשות הפלסטינית ,כמו גם
שימוש ב"כיבוש" כמתן לגיטימציה לרוצחים
ערבים ,היא קריאה לרצח .אז בפעם הבאה שינסו
ללחוץ על ישראל ללכת למשא ומתן ,חשוב
שנזכור מי אמורים להיות הפרטנרים שלנו.

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

הבנות קודחות ,מנסרות ,מחליפות
סיפונים ,ברזים ומה לא...
מהבית אי אפשר לעבוד ביולי-אוגוסט.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
אנו עובדים באופן פרטי ומארגנים קורסים
לקבוצות פרטיות ,אך גם קיימים קורסים אותם
אנו מעבירים יחד עם מוסדות מוניציפאליים,
מוסדות לקידום נוער ,ויצ”ו ,נעמ”ת ועמותות
וארגונים רבים ,שבעיקרם פועלים למען
הנשים אך זה לא מחייב .הסדנה עוברת
באופן חוויתי ,משעשע ובעיקר מלמד .אצלנו
לומדים גם באופן עיוני וגם באופן מעשי .הבנות
קודחות ,מנסרות ,מחליפות סיפונים ,ברזים
ומה לא .אנו מקפידים גם לתת תשובה לכל
שאלה ,גם אם היא אינה בחומר הנלמד.
הדבר החשוב ביותר שאני מרגישה שאני

נותנת בכל העסק הזה ,מעבר לידע הרב אותו
אני שמחה להעביר ,הוא תחושת הביטחון של
“אני יכולה הכל ולבד!”.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
הקורס הרגיל והסטנדרטי שלנו שהוא בן שני
מפגשים ,כ 3-שעות כל אחד .הכי מומלץ
לדעתי.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
קהל היעד שלנו הוא כאמור :כולם.
כל מי שרוצה לדעת איך לתחזק את הבית
שלו לבד מבלי להוציא הרבה כסף כל פעם
לבעל מקצוע אחר – מוזמן לבוא .כאן בקורס
אחד ובמחיר שפוי ניתן לקבל את הידע וידע
זה כוח.

תמימות הלב ותמימות השכל

המשך דבר תורה מעמוד השער

יש שחר אמנה

והקטנים שאין דעתן שלימה .אבל בעלי
החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות
שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי
חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי
הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן ,ומפני זה
אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים
תמים תהיה עם ה’ אלהיך”.
לפיכך ,תמימות מתפרשת כדרישה להלימות
מלאה ,עקביות מלאה ,בין האמונה לבין
השכל .בקיומה של כל מצוה חייבת להיות לא
רק מחוייבות אמונית ומעשית ,אלא הזדהות
קיומית ואינטלקטואלית .לא רק שאתה
מזדהה עם מעשה המצוה  -אלא שאתה
מרגיש מחוייבות טוטלית למשמעותה של
המצווה ומשוכנע באמתותה .לקיום המצוה
חייב להתלוות גם שכנוע אינטלקטואלי עמוק.

הכישוף אסור לא רק בגלל שהקב”ה אסר
עלי ,אלא אם הוא ציווה אותי ,אז אני מגיע
לשכנוע של האמת באיסור; הדברים האסורים
הם שקר וכזב! הציווי של תמים תהיה עם ה’
א-לוקיך אומר לי שלא רק שאני צריך לקבל
מרות המצוה .אני חייב להפנים את האמת של
המצוה ולהזדהות עמה.
הרמב”ם מנחה אותנו לא ללכת בדרך שאינה
ממושמעת מבחינה אינטלקטואלית ,בדרך
חסרת רגישות דתית .המסר של תמימות הוא
שאי אפשר להגיד שאין מכנה משותף ,שאין
קשר בין היכולת לחשוב ולהסיק מסקנות
רציונליות לבין התורה .ישנם אלו שמעדיפים
להעצים אדיקות ויראת שמים באיזו סוג של
מחשבה מעורפלת .הרמב”ם כאן דוחה עמדה
זאת מכל וכל .לא ניתן להפריד בין יראת

שמים ליכולת שכלתנית.
הרמב”ן ,בהשגתו על הרמב”ם ,תוהה למה
הרמב”ם לא מנה מצווה זו עם תרי”ג .תשובתו
היא “ואולי חשב הרב שהיא צוואה כוללת
המצוות כולן ללכת בדרכי התורה” .שמעתי
ממו”ר הרב פרופ’ יצחק טברסקי זצ”ל ,לא
“אולי חשב הרב” אלא וודאי חשב הרמב”ם
שהיא מצווה כוללת החלה על כל המצוות
ולכן לא נמנה כמצווה בפני עצמה .אם כן לא
רק שנדרשת שלמות בין השכל לבין האמונה
במקרה של כישוף ,אלא זו צוואה כוללת,
שבכל המצוות ,בכל עבודת השם שלי אני
חייב להגיע לתמימות מלאה בין האמונה שלי
לבין השכנוע האינטלקטואלי שלי באמתותה
של תורה.

יצהר
הגיע הזמן לבית

תמיד חיפשת לגור בבית גדול עם גינה,
נוף מקסים ,קהילה חמה וחיים טובים!
בית חד משפחתי
צמוד קרקע
על כחצי דונם,
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ברשת

כרמי אור מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

תסתכלו מסביבכם ,יש שם
נשים מדהימות (וגם גברים)
שבסך הכל משהו הוסט
במסלול החיים שלהן.
הן לא מקשה אחת ,לכל
אחת יש את הסיפור שלה,
האיכויות ,הרצונות ,הצרכים
והיכולות שלה
"מצטרפים אלינו לחורשת טל?" ,הוא עונה לי
בצהלה" .מהזה כיף פה ,מצאנו בונגלוס ממש ליד
המים ,פשוט אדיר" .ואני רק התקשרתי לשאול
אם הם בבית ואפשר להזמין את הבן שלהם
לשחק עם שלי ,אבל זורמת ועונה בצחוק מעושה:
"חצופים ...דיברנו על זה בשנה שעברה ,לא אמרנו
שאתם קוראים לנו כשאתם יוצאים לטבע?" הוא
עונה" :ודווקא מה זה חיפשנו עוד משפחה שתבוא
איתנו ,שיהיו לילדים חברים טובים ,את לא מבינה
איך כיף פה!"; ואני חושבת לעצמי בצעקה – מה
אני? לא משפחה?
אז כבר שש שנים שלא מזמינים אותנו לטיולים.
שואלים למה? כי אנחנו לא ממש כמו כולם.
יש עניין עם נשים גרושות בישובים שלנו .לא
רק מטיולים אנחנו מודרות ,גם מסעודות שבת
ואירועים אחרים" .החוויה של 'מותרת לכל אדם'
כגרושה דתיה ,יש בה משהו לא פשוט" ,אמרה
אחת הנשים שפגשתי לאחרונה .יש נשים נשואות
שבוודאות מוציאות אותך ממעגל ההזמנות לשבת
כי הבעל שלהן העיז להגיד לך 'שבת שלום' בחיוך
ליד בית הכנסת .וואלה ,הוא אומר לי את אותו
משפט עם אותו חיוך ,עברו  15שנים ,מה חדש...
אבל פתאום כשאני בלי כיסוי ראש ,שומרת על
הגזרה כי (לצערי) אני לא בהריון כל שנה וחצי -
יש נשואות שזה עושה להן לא טוב .אז מה רצית?
שאני אתחבא בבית? תכל'ס אולי זה רעיון לא
רע ...אבל כשהוא יוצא למילואים היא הכי נזקקת
בעולם ,אפילו מתקשרת לבקש עזרה .ומה איתי?
תמידית לבד ,עניין שבשגרה.
לא ,אני לרגע לא מתלוננת ,באמת באמת .אלה
החיים שלי ,זו המתנה שקיבלתי מהקב"ה ,ולמיטב
הכרתי ,אני מתמודדת סבבה; על אף ,למרות
ובזכות .בדרך כלל מחייכת ,נמרצת ,פעילה,
מלאת חוויות ואפילו מוצאת זמן להתנדבות .אבל
בלילה ,כשכולם מתכנסים לבתים ,אני לבד.
שבת כן שבת לא אני לבד .כן ,זו הסיבה שקניתי
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במכולת שתי עגבניות ודלורית אחת ,הכנתי
לעצמי סעודת שבת בעצמי .כי הילדים לא פה.
אז מתכונים את יכולה לבקש ממני במפגש ההוא
במכולת ,אבל את לא תראי את תכולת הסל
שלי .ובתפילה כשאת שואלת איפה הילדים אני
שוב עונה ,אצל אבא שלהם ,ואת פוערת עיניים
בתימהון כאילו זו לא המציאות כבר שש שנים,
שבת כן שבת לא ...אז אל תשאלי איפה אני עושה
קידוש ,זה בסדר ,הכנתי דלורית וסלט ויש יין טוב.
כבר למדתי .אני אפילו נהנית מהשקט הזה פעם
בשבועיים ,יקיצה טבעית בשבת בבוקר ,ספר טוב
אחרי התפילה .בהתחלה היה קשה להיות לבד אז
נסעתי ,כל שבת שנייה .אבל באמת שאחרי שבוע
אינטנסיבי עם הילדים ובעבודה ,אין לי שום חשק
לארוז ,לנסוע ,לישון במיטה זרה ולחזור עייפה
במוצ"ש עם תחושת ריקנות .את זה יש לי בשפע
מתי שארצה.
יש שלוש משפחות שאני מרגישה בנוח להזמין
את עצמי אליהן כשאני לבד" .זיכית אותנו
כשהתקשרת ביום שישי" ,הוא אומר לי בעיניים
מחייכות ואשתו עונה שהם כל כך שמחים שאני
פה .מרחיב את הלב .השכנים הצמודים שלי
שואלים כל יום שישי איפה אני השבת ואם אני
עם הילדים או לא ועוטפים אותנו באהבה .מולם
אני מרגישה פשוט אישה רגילה .אנחנו מחליפים
תשורות קטנות ובכל יום שישי מבשלים טיפה
יותר ממשהו מיוחד ושולחים מעבר לכביש חלות,
סלטים ,עוגות וכתבות מעניינות מהעיתון (טוב,
זה רק הם ,כי אין לי מנוי לעיתון) .כיף לי כשהם
מבקשים עזרה בארגון אירוע או שואלים מברגה,
כיף לי לבקש מהם לשלוח את הבן הבוגר לעזור לי
להרים משהו כבד או לבדוק מה עם הילדים כשאני
מאחרת .פשוט שכנות טובה .איתם אני לא שקופה.
ויש את החברה המדהימה בקצה השני של
היישוב שכשנתקעתי בפקק אדיר אספה את הבן
שלי וגם הגישה לי שניצל ופירה כשהגעתי לאסוף
אותו מרוטת עצבים באיחור של שעתיים .ויש את
השכן שתמיד יבוא בחיוך לסגור ברז דולף או
לגזום שיח סורר.
גם בשבתות (וכל חגי ישראל) שהילדים כן איתי,
אני זקוקה לכם .ואמרתי את זה כל כך הרבה
פעמים .וצעקתי את זה .וביקשתי עזרה לקראת
בר-מצוות .ובסוף לא חגגנו את הבר-מצווה ביישוב
(נעזרנו בסבא בבית הכנסת של המושב) וגם

בחגים אנחנו נוסעים ,תמיד ...לא נהוג ביישוב מניין
שיוויוני (וזה ממש בסדר מבחינתי) אבל אתם אלה
שיושבים שם בעזרת הגברים ,אני יכולה להביא
את הבנים רק עד פתח הדלת .משם קחו אחריות.
אין לי ברירה בעניין הזה .צעיר בניי ,שמתלווה אליי
לתפילה לעזרת הנשים ,שאל אותי לא מזמן עד
מתי מותר לו להיכנס איתי ובאינסטינקט עניתי
לו שעד גיל  ,12למרות שאני יודעת שבעוד שנה
הוא כבר לא ירצה להיכנס לעזרת הנשים למרות
שהתפילות שלנו יחד כל כך מתוקות ,כל כך...
והגדולים שלי ,נכנסים ,לא מוצאים את מקומם
ומוותרים ויוצאים ,ולי עצוב ,מאוד.
לפני שנה ,לקראת סוכות ,פצחו במיזם סיוע
לבניית סוכה .שמחתי לגמרי ,תמיד לא נעים
לבקש עזרה וקצת גדול עלי לבצע לבד .שלחו שני
נערים מתוקים שבמשך יומיים עשו עבודה של
שעה ,אבל חימם לי את הלב ,באמת.
מצד שני ,בדיוק באותו קיץ ,בעת שהתרחשה
בדרום מלחמה אמיתית ,חילקו לילדי אנשי
המילואים מדליות והפתעות .גם אבי ילדיי היה
שם חודש פלוס .אפילו אחרי שהתקשרתי למי
שארגנה את המחווה ושאלתי בנימוס אולי שכחו
את הילדים שלי כי אבא שלהם לא גר בישוב ,ולא
התפלאתי לגלות שגם בסיבוב הבא הדירו אותם
מרשימת ילדי האבות הלוחמים.
אני ממש לא מצפה ולא מעוניינת שיפסיקו לחגוג
זוגיות זוגית בט"ו באב או שיפסיקו לפרסם שכניסה
למסיבת פורים היא בתחפושת זוגית בלבד או
שיבטלו את שיעורי הזוגיות בישוב .להיפך ,זו
הנורמה ,אף אחד לא צריך לקחת אחריות על
המצב שלי .אבל מידי פעם תמשיכו להיות חברים,
כמו פעם .כן ,אני פה .לפחות בינתיים .ולבד ,עד
להודעה חדשה (כן ,כן ,אשמח שתכירו לי את
המקסים שבדיוק התאלמן ויושב לידכם בעבודה).
ופעם אחרונה שבדקתי ,אני לא שקופה...
אז תסתכלו מסביבכם ,יש שם נשים מדהימות
(וגם גברים) שבסך הכל משהו הוסט במסלול
החיים שלהן .הן לא מקשה אחת ,לכל אחת יש
את הסיפור שלה ,האיכויות ,הרצונות ,הצרכים
והיכולות שלה .וגם אם לעיתים הן מוגבלות מעט
בתקציב ,בלו"ז בכוחות או אפילו בידע ,הן לא
צריכות רחמים ,הן צריכות חיוך ,חיבוק ,ולפעמים
גם הזמנה למשהו כיפי ומשמח .וכן ,אנחנו מאוד
רוצים להצטרף אליכם לחורשת טל! מאוד.

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 :טקס פתיחת אליפות ישראל הראשונה
בשחמט .1951 ,הזוכה :נריה בן פנחס מקדומים .הפרס נשלח בדואר.
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072-2602040
www.yad14.co.il
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

141,000

אודות

ציר הזמן

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  16לאוגוסט

אהבתי · הגב · שתף

354

ם אוהבים את זה.
 5,606אנשי 
פנינה סעדה בוקובזה
כל הכבוד לך מתיסיהו .זאת האמת של
כולנו!!!!
Eyal Nahum

זמר ענק .כשהוא היה עדיין חרדי ,הוא היה
המופע הפותח של סטינג בשנת 2006
באיצטדיון רמת גן .מוזיקאי אדיר ושווה לכם
לראות אותו.
Eric Cohen
האמת שלא הייתי אף פעם בהופעות שלו,
אבל עכשיו אני אתמוך ואגיע לתת לו פרנסה
בשמחה .כאלה אומנים ויהודים אנחנו צריכים
במדינתנו!

מתיסיהו  -אתה מלך!
הזמר הענק מתיסיהו סירב להצהיר כי הוא תומך בהקמת מדינה
פלסטינית  -והופעתו בוטלה.
אנחנו כאן כדי לתמוך.

דליה שוורץ
יאללה ,תיפנו לאיזה סוכן שיביא אותו לסיבוב
הופעות! אחרי ביטול כזה מובטח לו קהל
ללא תקדים בסיבוב הופעות בישראל!

!Matisyahu - Thank you
ישראל שלי

 -מודעה -

כמה זמן לוקח ללמוד היום את הרמבם היומי?
"אני לא רוכש מנוי לרמב"ם היומי ,כי אין לי זמן ללמוד במהלך היום
העמוס שלי" ,זאת התשובה הנפוצה ביותר המתקבלת במשרדי
הטלמרקטינג של הרמב"ם היומי .לאחר כמה מחזורי לימוד ואלפי
מנויים בפרויקט "הרמב"ם היומי" ,נשאלו שוב ושוב מנהלי הפרויקט –
כמה זמן נמשך הלימוד היומי של הרמב"ם? על פי הבדיקות שנעשו
מתברר כי כל מנוי צריך להקדיש  15דקות בממוצע בלבד בכל יום וכך
לאחר תקופה לא ממושכת לסיים את לימוד הרמב"ם היומי כולו.
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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כעת מקוים מנהלי הפרויקט כי לאחר שיוודא זמן הלימוד הקצר שיש
להקדיש לדבר ואף דרכי לימוד נוספים מעבר לקבלת ספרי הרמב"ם,
אין סיבה לא להצטרף לפרויקט.
מיכאל אדרי ,מנהל הפרויקט אומר כי :בשנה האחרונה השקענו משאבים
רבים בהנגשת הלימוד ,פיתוח אפליקציה ושידרוג אתר האינטרנט הם
דוגמא לכך .זו בשורה של ממש לאוכלוסייה שמחפשת שילוב של חיי
עבודה עמוסים יחד עם לימוד תורה איכותי!
עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
 nadav@myesha.org.ilהפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-8908518
עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :עמית לוי ,דוברות בני עקיבא ,יח"צ ,דוברות מוא״ז
גוש עציון ,דוברות ענב הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
מיני לונה פארק במיתרים  /ט”ו באלול  30באוגוסט

הלונה פארק מגיע למיתרים שבהר חברון ומציע לכל הילדים מתקנים שווים  -קרוסלת שרשראות ,סירת
פיראטים ,בנג’י ועוד המון הפתעות .האירוע יתקיים בין השעות  16:00ל .19:00מחיר לילד מגיל  ,₪ 10 – 4ועד
 ₪ 50למשפחה .שי לכל משתתף.
ערב לזכרו של יוחאי קלנגל הי”ד בגוש עציון  /י”ז באלול 1
בספטמבר

המועצה האזורית גוש עציון פותחת את שנת הלימודים בערב מוזיקה
ישראלית מרגש לזכרו של סרן יוחאי קלנגל הי”ד ,שנפל בגבול לבנון לפני
פחות משנה .האירוע יתקיים במתנ”ס גוש עציון ויתחיל בשעה 19:45
בדברי פתיחה של ראש המועצה דוידי פרל .לאחר מכן ,יופיע ניר קלינגל,
בן דודו של יוחאי ,וב 20:30יעלה על הבמה ישי ריבו במופע אקוסטי .מחיר
כניסה ₪ 100 :למען פעילות העמותה .לפרטים.02-9939777 :

יום כיף משפחתי בשערי תקוה  /ח'
באלול  23באוגוסט

גם השנה יתקיים הפנינג המשפחות
המיוחד בשערי תקווה .בתוכנית
מתנפחים ,מתקני אתגר ,דוכני אוכל,
הפתעות ועוד .האירוע יתקיים בשעות
 16:30-19:00במתחם הבריכה בשערי
תקווה .לפרטים 052-3267616 :יעל.

שלישי |  1בספטמבר

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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מה קורה?
1
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4
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לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

מלאים בתורה הישיבה הגבוהה–הסדר
באיתמר פתחה השבוע את שנת הלימודים
תשע"ו בשיא חדש של תלמידים 95 .תלמידי
שיעור א' החלו השבוע את לימודיהם בישיבה,
יחד עם  125תלמידים ,בוגרי צבא ואברכים.
התלמידים ממלאים את בית המדרש החדש
“משכן אהוד” ,שנבנה לזכר בני משפחת פוגל
הי”ד ,ואפילו לנים בשני בנייני הפנימיה החדשים
של הישיבה שעוד טרם הושלמה בנייתם.
מגוש עציון לאו”ם ביום שישי האחרון ערך השר
דני דנון ובני משפחתו סיור בגוש עציון ,בליוויו של
סגן ראש המועצה ,משה סוויל .במהלך היום סייר
דנון בגן הלאומי הרודיון ,רכב על טרקטורונים,
וכן ביקר בחוות ארץ האיילים  . 1בעודו מסייר
בגוש עציון ,התבשר השר דנון על מינויו לשגריר
ישראל באו"ם .ראש מועצת גוש עציון דוידי פרל
ברך את השר הנרגש ואמר שהוא בטוח שדנון
ימשיך לסייע לגוש עציון גם מעבר לים.
נותנים כבוד לתורת הנערים בסוף השבוע
האחרון התקיימה הכנסת ספר תורה לחוות ארץ
האיילים שבגוש עציון .טקס כתיבת האותיות
התקיים בטרמפיאדה בה נחטפו שלושת הנערים
הי"ד לפני כשנה  , 2והתהלוכה המשיכה למקום
בו נרצחו הנערים ,מתוך כוונה להראות שתורת
ישראל היא תורת חיים ואת נצחיותה .הספר
נתרם על ידי משפחת לוי ,לעילוי נשמת אביהם,
יוסף לוי ,אשר היה מבוני ירושלים .בטקס
השתתפו מח״ט עציון אל"מ עמית ימין ,ראש
מועצת גוש עציון מר דוידי פרל ,הרב שמואל
אליהו ,חיילי קורס נתי״ב ותושבי האיזור.
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תורה ועבודה מאות בני נוער מחבריא ב' של
תנועת בני עקיבא הגיעו בשבוע שעבר בחום
הכבד לבקעת הירדן לשבוע "תורה ועבודה"
בכפר האומנים "ברוש הבקעה" .בני הנוער
בנו בבוץ פינות ישיבה ,הקימו טרסות ,עמדות
תצפית ובריכה חדשה  . 3בלילה ,ישנו חניכי
התנועה תחת כיפת השמים והכינו בעצמם
את הארוחות היומיות .הפעילות לוותה בעשייה
ולימוד חינוכיים על חלוציות ,עשייה והתחברות
לקרקע ,כשהמטרה היא לתת לכפר האומנים
הקהילתי זריקת התפתחות בבניה ייחודית
בשטח .הפעילות כולה התקיימה תוך שיתוף
פעולה עם אומנים צעירים חילונים שהתיישבו
במקום לאחר שנרצח שם אל"מ (מיל') שריה
עופר הי"ד לפני כשנה וחצי.
לומדים את השומרון כשישים בנות שרות לאומי
ומשרתי שנת שירות השתתפו השבוע בקורס
הכשרה למדריכי טיולים המתקיים בימים אלה
במדרשת סוסיא מטעם אשכולות  -פורום מרכזי
סיור ותודעה ישראלית .במהלך ההכשרה הם
סיירו באלקנה ,פדואל ,הר גריזים ,אלון מורה
ועוד ,כאשר הם למדו על השומרון כרקע להבנת
ארץ ישראל כולה .מטרת הקורס הינה להכשירם
לקראת שירות לאומי משמעותי בעשרות מרכזי
הסיור הפזורים ברחבי הארץ " . 4מדובר בקורס
ההכשרה הארוך והאינטנסיבי ביותר במסגרת
השירות הלאומי ,באמצעותו אנחנו מכינים את
המדריכות והמדריכים לקראת שירות משמעותי
וערכי של שנתיים" ,מציין מנכ"ל אשכולות צחי
דיקשטיין.

כל ענב  -זהב כמדי תחילת שנה ,היישוב ענב
שבצפון השומרון קולט משפחות וניכרת עלייה
משמעותית באוכלוסייה הצעירה המגיעה
ליישוב" .לא סתם זכה היישוב שלוש פעמים
ברציפות בפרס המועצה" ,אומרים התושבים
בגאווה" ,זה רק בשל קליטת המשפחות
החדשות" .מזכירות היישוב דיווחה כי בימים
האחרונים נקלטו  13משפחות חדשות  -שיא של
כל הזמנים בהתחשב בישוב קטן ומתפתח .לאור
קליטת התושבים החדשים ,החליטו במזכירות
הישוב לצאת לטיול גיבוש בן יומיים באזור הצפון.
חמישים משפחות ,חדשות וותיקות נהנו ברחצה
בים ,מנגל ישובי ,רפטינג והקרנת סרט במתחם
האוהלים שהקימו . 5
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