
1  יש”ע שלנו 

תלמיד  אלי  ניגש  ספורים,  ימים  פני 
וביקש לשוחח על בריאת העולם. עולם 
המחקר, המציע כביכול אלטרנטיבה 
לסיפור הבריאה, עורר אצלו תהיות. 
ישבנו יחד זמן רב, וניתחנו קצת יותר לעומק את 
האמור בפרקי הבריאה. נעזרנו במפרשים השונים, 
במדרשי חז”ל וגם קצת בדברי המקובלים, ליבנו 
ובררנו את אשר לימדונו רבותינו עוד הרבה לפני 
שהתיאוריות החדשות עלו על במת המחקר, עד 
שנתיישבה דעתו. שיחות מסוג זה מוכרות מאוד 
לכל מי שעוסק היום בחינוך של נוער מתבגר.

ריבוי העיסוק בשאלת ההתהוות, הבריאה והבורא, 
ובעיקר בדור שלנו, הדור ה’פוסט משכיל’, מעורר 
תמיהה גדולה על השאלה שבה פותח רש”י את פירושו 

לתורה: “אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את 
התורה אלא מ’החודש הזה לכם’, שהיא מצווה ראשונה 
שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית?”.
ושואל הרמב”ן על אתר: “ויש לשאול בה, כי צורך 
גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלוהים, 
כי הוא שורש האמונה, ושאינו מאמין בזה וחושב 
שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר ואין לו תורה כלל?!”.
נראה לומר שרש”י בחר להפגיש אותנו בפתח 
עניין  כל  של  היסוד  שאלת  עם  לתורה  ביאורו 
התורה: “לא היה צריך להתחיל את התורה...”.
מהי “התחלה”? המהר”ל מלמד אותנו במקומות 
של  “עיקרו”  היא  דבר  של  ש”התחלה”  רבים 
הדבר. וכפי שבארמית המילה “מעיקרא” פרושה 
“מהתחלה”. למעשה, רבי יצחק לא שואל על סידור 
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פיגועי הטרור הנוראים שהיינו 
הם  שעבר  בשבוע  להם  עדים 
רק מקרים בודדים שהסתיימו 
בצורה קטלנית מתוך אירועים 
יום  מדי  שמתרחשים  רבים 
ביהודה, שומרון וירושלים. בזמן 
שהצד השני מסית כל הזמן לרצח 
ולפחד, תפקידנו למגר את הטרור 
בדרך שתמיד הובילה את הציונות 
- על ידי אקטיביזם התיישבותי 
שכולל בנייה וצמיחה. רק זו הדרך 
להחזרת השקט לתושבי ישראל. 
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איך מחליטים להקים עסק? 
בעקבות בעיה רפואית שהייתה לי בצעירותי, 
עמדתי חסרת אונים מול הרפואה הקונבנציונלית. 
הבנתי שרק הגוף שלי והמחשבה שלי יכולה 
לרפא את עצמי וכך היה. ממש נס רפואי והודיה 
גדולה לאלוקים על כך שנתן לי את הזכות ללמוד 
לעומק את פלאי הטבע, המחשבה  ולחקור 
והרפואה האלטרנטיבית בבתי ספר שבהם 
למדתי ובעצמי. את החומר הנלמד יישמתי בהכנת 
מרקחות לעצמי ולחברים והשמועה על איכותם 
ופעילותם הטובה הובילה אותי לפתוח את “שפע 
בריאות”, כבר בגיל 25, ולהצליח עד היום עם 
קו איכותי שעשוי בעבודת יד ואהבה בכל אחד 

מהמוצרים שאני מייצרת. 
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים 

אחרים? 
אני גרה במקום שבו האביב מבורך ויש בו המון 
צמחים, פרחים ועצים. באביב האחרון ספרנו 
מעל 100 פרחי בר שונים רק בתחום רותם! שנים 
רבות שאני חוקרת את המגוון העשיר של המקום 
ומשתדלת להפיק מהצמחייה המקומית קרמים 
ומשחות של ריפוי. מדהים לראות איך ידע של 900 

שנים כל כך מדויק ומועיל. וזה בדוק!
מה שעוד מייחד את הקוסמטיקה של שפע בריאות 
זה היותה 100% טבעית! ללא בשמים, משמרים, 
כימיקלים, לנולין ותוספות. הכל מבוסס על צמחי 
מרפא ושמנים אתרים וצמחיים. בשפע בריאות 
ניתן למצוא מגוון מוצרים גדול: קרמים, משחות 
ושמנים טבעיים באיכות מעולה. כמו כן, תוספת 
של ייעוץ מקצועי נטורופטי ותזונתי לפי הצורך.

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
בין שלל המוצרים יש שניים שאני אוהבת במיוחד. 
קרם לחות נוגד קמטים טבעי שעשוי משרפים 
של מור ולבונה וצמחים מעולים כמו גרניום, נרולי, 
זרעי גזר ועוד. הוא נעים מאוד למגע ועושה פלאים 
לעור הפנים והתגובות של הנשים לא מאחרות 
לבוא והן ממליצות בכל פה. מוצר מיוחד נוסף 
הוא מוצר אנטי אייג’ינג בתוספת של פטריות 
מרפא. פטריות המרפא עשירות מאוד בנוגדי 

חמצון, ויטמינים, מינרלים וחלבון.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

הרמב”ם, בכדי שתהיה לי את האפשרות להודות 

לו על כל מה שלימד אותי. מורה וגדול בתורה, 
רופא והוגה דעות, בימינו היו קוראים לו “מולטי 
טאלנט” אבל עבורי הוא אבן דרך שואבת לכל 
הידע. היה נחמד לשתות איתו תה צמחים מול 
הנוף של רותם ולקבל ממנו איזה מרשם סודי 

שהוא שמר עבורי.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק? 

הפגישה שהייתה לי עם מט”י ש”י מיקדה אותי 
בעסק שלי ודייקה אותי בעשיה המיוחדת שלי. 
העידוד שקבלתי מהם הוא להתרכז ולהעצים 

את העסק שלי. להאמין בו.

ימי חג הסוכות הפכו לאבל לכל עם ישראל עם 
היוודע דבר הירצחם של נעמה ואיתם הנקין הי”ד 
כשנסעו חזרה לביתם שבאיתמר יחד עם ילדיהם 
ועל הירצחו של הרב נחמיה לביא הי”ד בעת שירד 
לעזור לאהרן בניטה הי”ד שנדקר למוות בדרכו 
לתפילה בכותל יחד עם משפחתו. מעשי רצח 
אלו הם חלק קטן מהניסיונות לפגע ביהודים 
המתרחשים בזמן האחרון ביתר שאת ביהודה, 
שומרון וירושלים. מאות אירועים של הפרות סדר, 
זריקות אבנים ובקבוקי תבערה מתבצעים בכל 
יום ואינם מדווחים באף כלי תקשורת מכיוון שאין 

בהם נפגעים בנפש, אך לכל אחד מהם יש להם 
את הפוטנציאל להפוך לאירוע קטלני שבו נרצחים 

בני אדם, כמו שקרה בשבוע שעבר.
האירועים החמורים האלו לא היו מתרחשים לולא 
ההנהגה ברשות הפלסטינית לא הייתה מסיתה 
לרצח של יהודים חפים מפשע בכל מחיר. נאומו 
של אבו מאזן באו”ם, בו הוא האשים את ישראל 
בפגיעה בהר הבית, היא דוגמה לאמירות שתומכות 
באותם מחבלים שרוצים לקום ולאחוז בנשק. 
“קבוצות ישראליות פורצות למסגד אל-אקצה", 

אמר אבו מאזן בנאומו באו"ם, "הם מנסים לחלק 
את מתחם אל-אקצה בגיבוי ישראלי. הם מנסים 
למנוע ממוסלמים מלהיכנס בשעות מסוימות 
לרחבת המסגד. ישראל עושה טעות חמורה כי 
אנחנו לא נקבל זאת". אמירות הקוראות לתגובה 
עממית, כמו זו שאמר אבו מאזן, הן אלו המסיתות 

את הקמים עלינו להורגנו.
אנו, עם הנצח, כבר עברנו תקופות קשות. למודי 
נסיון אנו מבינים שאירועים אלו הם רק ניסיון כושל 
שמטרתו להפחיד ולהרחיק את עם ישראל מיישובי 
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יהודה ושומרון, וניסיון להרחיק את עם ישראל 
מעיר הנצח ירושלים. אותם שונאי ישראל טועים 
לחשוב כי על ידי מעשי אלימות מתועבים הם 
יוכלו לנתק אותנו מאדמת אבותינו הקדושה בה 
חיו אבות האומה היהודית אלפי שנים. ההיפך הוא 
הנכון. בימים אלו אנחנו מתחזקים ומקבלים עוצמה 
מהחוסן הנפשי והקהילתי בישובים ובקהילות 
ברחבי יש”ע. בכך מתחזקת ההבנה שלנו שארץ 
ישראל היא נחלת אבותינו, והיא אף פעם לא תהא 
מקום למשא ומתן. בוודאי שלא בגלל מעשי רצח 

אכזריים של אויבים. 

אין מקום לבהלה ופחד, אין מקום לחולשה 
ולרפיון. המעשים וההתיישבות ינצחו. בימים 
אלו נדרשת תפיסה חדשה, אקטיבית, האומרת 
שהאויבים צריכים להתגונן מפנינו. אנו נסגור 
את  המסיתים  והרדיו  הטלוויזיה  ערוצי  את 
תושבי הרשות לרצח יהודים, אנו נטיל הגבלות 
וקנסות על משפחות שילדיהם עוסקים בטרור, 
אנו נעצור מנהיגי דת שיסיתו את מאמיניהם 
לפגיעה ביהודים ואנו נעצור נערים שיזרקו אבנים 

על תושבים וחיילים. 

ובצד ההתיישבותי – אנו מחזקים את התפתחות 
והבנייה. לאורך שנות קיומה של הציונות תמיד 
פעלנו כך, ויש לנהוג כך גם עכשיו. מאירועים אלו 
נצא חזקים יותר וגדולים יותר. מטרתנו היא אחת – 
להחזיר את הביטחון לתושבי מדינת ישראל. אנו לא 
יורדים לרמתם המתועבת של אויבינו ולוקחים את 
החוק לידיים – אנו מחזקים את ההתיישבות בארץ 
ישראל על ידי הוספת עוד שכונות בישובי יהודה 
ושומרון, אישורי תוכניות בנייה וקבלת תושבים 
חדשים לקהילות הקיימות. שינוי תפיסה זו יביא 
ביטחון לכלל תושבי מדינת ישראל. רק ככה ננצח.
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mitnachlot.co.il  נעמה הנקין הי"ד מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

אנו מביאים את הטור שפירסמה נעמה הי"ד ב27.1.13 לזכרה ולזכר בעלה איתם 
הי"ד שנרצחו בפיגוע האכזרי בחול המועד. 

ושוב אני מתארגנת לנסוע לפגישת עבודה בתל-אביב, שוב פותחת את הארון כדי 
להתלבט בפעם המאה מה ללבוש שיהיה צנוע אבל עדכני מספיק, אלגנטי אבל 
לא מתיימר מדי, ושוב אני יודעת בסתר לבי שכשאצא מהרכב במגרש החניה בלב 
אלנבי ארגיש כתמיד - זרה, חריגה, אחרת, ההיא מ"ההם". המטפחת המעוצבת 
שלי, זו שבערב נשים ביישוב תפיק מחמאות והתעניינות 'איפה קנית', רלוונטית 

ברחוב אלנבי בדיוק כמו החיג'אב המוסלמי, כלומר בלתי רלוונטית בעליל.
אחרי שאני מצליחה להתגבר על גל רגשי הנחיתות אני נכנסת לבניין מחופה 
הפרקטים, כבר מחכים לי לפגישה שנקבעה לפני 10 דקות )איכשהו, עומס הפקקים 
בכניסה לתל-אביב וברחובותיה תמיד מצליח להפתיע אותי(. גיחה אחרונה לחדר 
השירותים, לסדר את המטפחת, לבדוק שהאיפור שריר וקיים, ואנחה אחרונה סופית 

ומוחלטת: על מי אני מנסה לעבוד, הרי דוסית נשארת דוסית. 
רגע לפני שאני נכנסת לפגישה, התהיה הקבועה חולפת במוחי - הם יופתעו לראות 
שאני דתיה? האם מי שהזמין אותי הנה הוסיף את התואר הזה כחלק בלתי נפרד 
מהתיאור שלי - "אנחנו נעבוד עם נעמה, היא מעצבת ממשקים, אה כן, היא גם 
דתיה - נו, דוסית כזאת עם מטפחת, אבל היא דווקא סבבה"... מעולם לא נכחתי 

בחדר כשמשפט כזה נאמר, אם נאמר, אבל 
אני יכולה לחוש בו תמיד כשאני נכנסת 

לחדר, למרות שאני מתקבלת בטבעיות 
אינן  הגברים  ידי  ובחיוך,  גמורה 

מושטות אליי ללחיצה והמזכירה 
החייכנית ממהרת לעדכן אותי 

שהקפה כשר.
ואז מגיע הרגע הזה, כשכחלק 
מהסמול-טוק, מישהו מתעניין, 
"אז מאיפה את מגיעה אלינו? 
ירושלים אמרת?" )הם תמיד 

זוכרים ירושלים, בגלל אזור החיוג(, ואני מסמיקה, "לא, לא, יישוב קטן, באזור מודיעין". 
אהה, מהנהנים כולם, מודיעין, כן, שמענו על העיר הזאת, באמת צריך להגיע לשם 

פעם עם הילדים, אומרים שיש שם אחלה פארק.
יבוא יום - אני מבטיחה לרודף הצדק הקטן והנרגז שבתוכי - אולי כשאהיה גדולה, 
בו אאזור אומץ, ובתגובה לשאלה הזו, אענה את האמת: אני גרה בנריה, זה יישוב 
קהילתי בבנימין. כן, זה יוצא מעבר לקו הירוק, מה שקוראים בתקשורת התנחלות, 
אבל אנחנו מעדיפים לקרוא לזה התיישבות. תבואו פעם לבקר, נורא יפה אצלנו.

המטפחת הבלתי רלוונטית בעליל

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן אוהבים את זהתמונותאודות143,000 

עוד

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 4 לאוקטובר

אהבתי · הגב · שתף

3,397  אנשים  אוהבים את זה.
3.488

סיימנו לשתוק.

סרטון חדש של 'ישראל שלי'- צפו והפיצו.

הפיצו בכל הכוח.

ישראל שלי

עושים ציונות

נתנאל פליישמן
כל הכבוד! מאתמול מתנגן לי בראש המשפט 

הזה של ראש הממשלה

דודו ספיאשוילי
אין לי שמץ של מושג מה עובר עליו אבל 

כדאי שיתעורר ומהר

גיא עמית
כן.

העם בהחלט מצפה למנהיגות.
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אירוע 
ישראלי

5  יש”ע שלנו 

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 מגיליון 448: יום פתיחת הכרמלית, אוקטובר 1959.
הזוכה: מירי זנדר ממודיעין. הפרס נשלח בדואר. 

זהו את האירוע שבתמונה

ַיַחד

ַיַחד

 קרן יחד 
יוזמה

חברתית
לדורות )ע”ר(

 
ד ח י ן  ר ק ר  ת א ב ו  פ ר ט צ www.kyachad.co.il02-6280030 ה

  

אין תשלום חודשי קבוע גבייה שקטהחסד אמיתי ₪

קהילת קרן יחד מאגדת בתוכה מעל ל-15,000 בתי אב, מה שמאפשר לנו לסייע כיום, במקרה של פטירת אחד מההורים, בסכום 
של 150,000 ₪ לכל יתום. במהלך השנה וחצי האחרונות בהן פועלת הקרן זכינו יחד לסייע לעשרות יתומים, בסכום כולל של יותר 
מ-3,500,000 ₪ ולספק להם ליווי כלכלי צמוד. את/ה שטרם הצטרפת לקרן - הגיע הזמן לקחת אחריות, ויחד אתכם נוסיף עוד 

משפחות שעוזרות האחת לשניה במקרה של אסון ל"ע.

קהילה של חסד וערבות הדדית 
ליתומים.

בתי אב בקרן יחד
15,000

הצטרפו בקלות
 חפשו בגוגל ׳קרן יחד׳
או חייגו 02-6280030

כספי הגבייה וכל 
רווח שיצטבר 

ישמשו אך ורק 
את היתומים.

רק במקרה של פטירה, ייגבו 
באותו חודש בלבד מכל מנוי בקרן 

עד 10 ש"ח עבור כל יתום ולא 
יותר מ-64 ש״ח. 

שיטת הפעולת של הקרן 
תצמצם את תופעת 

ה”מגביות” סביב מקרי 
אסון ותשמור על פרטיותה 

וכבודה של המשפחה.
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סטנדרטים גבוהים...אנחנו יודעים שיש לנו

www.ayz.co.il :למידע ופרטים נוספים: רחל 055-6603916 |  או באתר

דירות גן ודו-משפחתיים החל מ-960,000 ש”ח

זה הזמן להצטרף ליישוב צעיר ופורח עם קהילה איכותית של אנשים מצויינים.
אריאל יזמות בונה בכרמים דו משפחתיים ודירות גן בעיצוב ייחודי ובמחיר אטרקטיבי. הקרבה למרכז 

יחד עם האנשים האיכותיים והמפרט העשיר, הופכים את כרמים לפרויקט מוביל לציבור הדתי-לאומי.
שלב א’ בשכונת כרמים בענב הסתיים ושלב ב’ יוצא לדרך.

משווקת 
הפרויקטים:

המשך דבר תורה מעמוד השער

התורה אלא על עיקרה. לכאורה, התורה היא ספר 
החוקים של עם ישראל, ספר ההוראה, וזה עיקרה של 
התורה. אם כן, שואל רבי יצחק, מהו עניינה המרכזי 
של התורה, עניין עשיית המצוות או ענייני הבריאה 
ומהלך התהוות העולם? מהו העיקר? מהי ה”התחלה”?
מעשיו  ‘כוח  “משום  יצחק:  רבי  עונה  כך  ועל 
.” ’ . . גויים. נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד 

התורה מדגישה בסיום ימי המעשה של הבריאה את 
יום השישי )בה”א הידיעה(, ואומרים חז”ל: “יום השישי 
– כל מעשה בראשית תלויים ועומדים עד יום השישי, 
הוא שישי בסיון המוכן למתן תורה” )רש”י(. יום השישי 
שבבריאה רומז ליום השישי בסיון שהוא יום מתן תורה. 
“מלמד שהתנה הקב”ה עם מעשה בראשית ואמר 
להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין, 
ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו” )שבת פח.(.

יוצא מהדברים, שאין כאן שני עניינים שונים שיש לדון 

ביניהם מהו העיקר: עניין מצווות התורה מחד ועניין 
השקפתי של בריאת העולם מאידך, אלא ישנו כאן יסוד 
אחד בלבד - קיום המצוות הוא המשך סיפור הבריאה. 
הקב”ה נתן “כוח” עצום לעמו ישראל להיות שותפים 
ב”מעשיו” – מעשה הבריאה: “’כוח מעשיו הגיד לעמו” 
במובן של כוח של שותפות במעשה הבריאה נתן לעמו”. 
ששת ימי הבריאה הסתיימו אך סיפור הבריאה לא תם. 
עדיין אנו צריכים להשלימו, לקדמו ולקיימו. אנו שותפים. 
“אשר ברא אלהים לעשות”. ומתוקף היות לנו שותפות 
ו”כוח” ב”מעשיו”, יש לנו גם את זכות הבעלות על הארץ: 
“’כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם 
יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם 
ארצות שבעה גויים, הם )ישראל( אומרים להם כל 
הארץ של הקב”ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר 
בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו”.

כולנו שותפים במעשה בראשית

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 
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 מחזירים
 את
הביטחון

בסיום השבעה לפיגועי הטרור בסוכות

במהלך השבוע כולנו מצטרפים לשביתת ראשי הרשויות מול בית ראש הממשלה

  www.myesha.org.il | 02-6211999 לפרטים 
הסעות מסובסדות למוסדות וקבוצות 052-5802156 | הסעות מהישובים פרטים במזכירויות הישובים

הסעות מרחבי הארץ עלות 15 שח • אשדוד תחנה מרכזית 17:00 • אשקלון תחנה מרכזית 17:45 • באר שבע תחנה מרכזית 17:30 • חיפה מיקום יפורסם 
באתר 17:30 • כפר סבא תחנה מרכזית 17:45 • נתניה רח' פינסקר ליד התחנה המרכזית 17:45 • פתח תקוה רחבת העירייה 18:00 • רחובות הרצל פינת 

יעקב 18:00 • תל אביב רכבת צפון 18:00 • הרשמה מראש חובה www.myesha.org.il או בטלפון 02-6211999

בהשתתפות שרים, ח"כים, ראשי הרשויות ורבנים

יום שלישי ל' תשרי | 13.10.15 | 19:00

 
 
 
 
 
 

 

 

קרית ארבע מועצת יש"ע

בירושלים וביש"ע
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מה קורה? סיכום אירועי חול המועד 
סוכות תשע"ו

יש"ע  לכל המשפחה 

הר חברון

גוש עציוןבקעת הירדן

שומרון

במעיינות  ורחצה  עתיקה  בגת  ענבים  דריכת  עצמי,  ענבים  בציר 
"בציר  בפסטיבל  למבקרים  שהוצעו  מהחוויות  חלק  רק  היו  הצלולים, 

ושיר" בהר חברון.

השנה, לראשונה, נערך מסע סוכות גם בשומרון כאשר החניכים טיילו 
בנחל קנה ובמסלול סובב אלון מורה - הר כביר. על מנת לקיים את 

מצוות החג כהלכתו בנתה התנועה למעלה מ-150 סוכות בחניוני 
הלילה שעמדו לרשות החניכים.

בבקעת הירדן נערך פסטיבל בתים ומשקים פתוחים. עשרות תושבים 
וחקלאים פתחו את הבית והמשק לביקורים, תצוגה וסדנאות חוויה 

לכל המשפחה. המבקרים נהנו מהפעילויות הרבות וזכו למפגש מרתק 
עם חלוצים שעומלים יום יום כדי לפתח את בקעת הירדן ומייצרים 

מוצרים מיוחדים.

חגיגות שנת ה-40 של הישוב אלעזר שבגוש עציון, הגיעו לשיאם 
בהופעה חיה של רמי קלינשטיין אל מול קהל של כ-4000 צופים 

שכלל את תושבי הישוב לדורותיהם ועוד רבים נוספים מתושבי גוש 
עציון. 

מופע שקיעה מדברי לצליליו של חנן בן-ארי במעלה חבר הקפיץ את 
כל הקהל על הרגליים וגרם להם להרגיש באמת את שמחת החג.

בנימין

חברון

באתר שילה הקדומה ביקרו בסוכות למעלה מ-5000 מבקרים. 
המבקרים הרבים שהולבשו בביגוד עולי רגל, הגיעו ל"מגדל 

הרואה" – מיצג מולטימדיה חדשני המספר את סיפורה התנ"כי של 
שילה על רקע הנוף הנשקף.

כ-300 איש השתתפו השבוע בתהלוכה והכנסת ספר תורה 
למכינה הקדם צבאית אלישע לזכר סרן נתן כהן הי"ד שנהרג 

במבצע 'צוק איתן'. לאחר התהלוכה התקיימה חנוכת הרחבת בית 
המדרש של המכינה וקביעת מזוזה. 

עשרות אלפי אנשים הגיעו לחברון בחול המועד סוכות – רבים מתוכם 
הגיעו במיוחד לאירוע העצום שהתקיים ביום רביעי למרגלות מערת 

המכפלה. ישי לפידות ומועצת השירה היהודית, הקינדרלעך, יובל 
טייב, חזקי סופר וכוכב הזמר החסידי – ליפא שמעלצער שהגיע הישר 

מארה"ב הקפיצו והלהיטו את הקהל.

סינגל חדש לרכיבת אופניים נפתח בחול המועד בקרני שומרון. 
השביל מחבר בין נקודות בנחל קנה ומעביר את הרוכב בין נופי 

הקדם היפים של השומרון. 


