דורשים ביטחון

כ 1000-תושבים ותלמידים מקרית ארבע ,הר חברון וגוש עציון הגיעו בבוקר יום
ראשון למשרד רוה"מ והפגינו בדרישה לנסיעה בטוחה בכבישי יהודה ושומרון
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יש”עמדה
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שלנו
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מסעדת רוזה

המצב הקשה בו אזרחי
ישראל אינם יכולים לנסוע
בכבישים הוא בלתי אפשרי
ואסור להשלים איתו .בימים
בהם נרצחים ישראלים
בכבישי ארצנו אנו דורשים
מההנהגה לנהוג בצעדים
דרסטיים .השבוע בישעמדה
– על הצורך שלנו להגיע
הביתה בשלום והצעדים
לשינוי המצב.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
15:55
16:14
16:04

יציאה
17:14
17:16
17:13

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:11
16:12
16:08

יציאה
17:12
17:13
17:17

ביתו צפוף לרווחה

ברשת

8

מה
קורה

"אריות ההר" מקדומים
זוכים במקום הראשון

על הפרשה  -וישלח
הרב יהושע שפירא
ראש ישיבת ההסדר ברמת גן

הניגון

ש

ם הפרשה הוא חלק מהתורה ,ובשם
"וישלח" יש הוראה בעבודת ה'.
מעלת היהודי  -שהוא שלוחו של
הקב"ה .נשמתו ירדה לעולם והתלבשה בגוף,
כדי לעשות להקב"ה דירה בתחתונים .דרך
עילאית למימוש השליחות היא דרך עולם
הנגינה.
אדמו"ר הזקן נתייחד בתופעה מופלאה ,אולי
יותר מכל רבותינו .כשהיה מדבר – גם בעניינים
של עולם הזה ,למשל כשנשאל שאלות
בנושאים גשמיים – השיב בניגון ,וגם עניינים
עליונים ופנימיים ,תורות אלוקיות – היה אומר
בניגון .כל ימיו חי מתוך עולם הניגון ,בהיכל
הנגינה .כששמעתי זאת לראשונה ,התהפכו
קרביי .איזו דמות זו? יהודי חי כל ימיו בהיכל

הנגינה .כל מה שהוא מדבר בו הוא באופן של
ניגון – הרי זה פלא.
גדולה מעלת הנגינה בתורתנו :הלויים שרו
במקדש בעת עבודת הקורבנות ,לעתיד לבוא
כל העולם כולו ימלא שירה וזמרה ,ירעם הים
ומלואו תבל ויושבי בה .נהרות ימחאו כף ,יחד
הרים ירננו .העתיד ,כמו שהפסוקים מתארים,
מלא שירה.
והבהיר רבי עקיבא“ :אמר הקדוש ברוך הוא,
אפתח להם לישראל פה ולשון בדברי תורה
כדי שישבחו שמי בכל יום ויום ,שאם אין
ישראל בעולם אין לי שבח וגדולה .שאלמלא
שירה וזמרה שישראל אומרים לפני בכל יום
לא בראתי עולמי .אפילו ישראל שכל העולם
כלו נברא בשבילן  -לא בראתים אלא בשביל
המשך בעמוד 3

לפרטים
laneshamah.co.il
נוספים:

אנחנו רוצים לשלוח לכם

מתנה!
בחינם

הגיליון הראשון של לנשמה

*

072-2602040

לנשמה
מגזין נשים ללימוד יומי ברמב"ם

יש”ע שלנו 1

המערכת

שתוליכנו לשלום

ישעמדה
מישהו צריך להתעשת ולקבל החלטות משמעותיות.
כאלו שישנו את המשוואה.
כבר תקופה ארוכה מדי שאזרחי ישראל חיים תחת
מתקפת טרור ברחובות ,בכבישים ובבתי הכנסת,
אנשים חושבים פעמיים לפני שהם מחליטים לצאת
מהבית או לנסוע בכבישי יהודה ושומרון .אירוע
רודף אירוע והחשש מאירועי הדקירה והטרור כמו
הפחד מזריקת אבנים ובקבוקי תבערה משתק
את התושבים שרק רוצים להמשיך בשגרת חייהם.
הם רק רוצים לצאת לחתונה שאליה הוזמנו ,להגיע
לשבת אצל ההורים או אפילו סתם לבקר חברים
בישוב הסמוך .אירועי ירי ,דקירות ,זריקות האבנים
ובקבוקי התבערה נהפכו ,לצערנו ,לדבר שבשגרה,
בעיקר בכבישי יהודה ושומרון.
בתקופה האחרונה ידענו כמה וכמה אירועים
חמורים ובזמן כתיבת שורות אלה אנו עומדים
לצערנו על  23הרוגים בגל הטרור הנוכחי .רק
בשבוע האחרון נרצחו ראובן אבירם ואהרון יסייב
הי"ד בפיגוע דקירה בבניין פנורמה בתל אביב,
בצומת גוש עציון נרצחו יעקב דון ,עזרא שוורץ ,שאדי
ערפה והדס בוכריס הי”ד ובתחנת הדלק בכביש
 443החייל זיו מזרחי הי”ד ,נפצעו תושבים מקריית
גת מדקירות של מחבל ,נפצעו חיילים בצומת תפוח
ועוד עשרות אירועים .בלתי אפשרי להעלות על

הדעת חיים בהם אנשים שחוזרים הביתה מהעבודה
או תלמידים ששבים מיום לימודים חוששים לאורך
כל הדרך .והחששות כל כך כבדים.
למצב כזה אסור לנו להתרגל .יש לנקוט בצעדים
דרסטיים כלפי אלה המבקשים להורגנו בכל כביש
שבו אנו נוסעים ,בערים ובישובים ברחבי הארץ.
אז מה אפשר לעשות?
אנו יודעים שהצבא מתאמץ ככל יכולתו כדי לתת
לאזרחים שלווה וביטחון .השאלה החשובה היא מה
ההוראות שהוא מקבל מההנהגה המדינית ,ומה עוד
אפשר לעשות בכל הקשור להרתעת המחבלים.
אנו מאמינים כי המשוואה במדינת ישראל צריכה
להיות הפוכה  -המחבלים צריכים לחוש מפוחדים
ונרדפים ,ולא להיפך .את זה יש לעשות בפעולות
אקטיביות יזומות שיוצרות הרתעה ,כמו עצירת
מחבלים או מסיתים פוטנציאליים ומיצוי הדין
איתם ,גירוש ערבים המסיתים לטרור ,מחבלים ובני
משפחותיהם ,סגירת ערוצי תקשורת שמעודדים
טרור מניעת תנועה מראשי הרשות הפלסטינית
שמדברים בזכות הטרור והרצח ועוד .כל הפעולות
האלה חשובות כדי להכניע את הרצון של כל מי
שמתכנן לפגוע ביהודים או מסית נגדם לצאת
ולפעול.
מעבר לכך ,עלינו לא לסמוך רק על ההרתעה ולדאוג

יאיר שיאון ועדי בן זינו,
פתוח

עסק שלנו

הבעלים של מסעדת רוזה בצומת גוש עציון.

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

adi_188@walla.co.il 050-4532772 ,054-5830579

איך מחליטים להקים עסק?
בעבר ,ניהלנו מספר עסקים בתחום המזון
בירושלים ולפני כשנה חיפשנו מתחם מיוחד על
מנת להביא לגוש עציון ,בה אנחנו מתגוררים,
מסעדה מיוחדת ושונה ,אחרי מחשבה רבה
בחרנו ברשת הרוזה ,המונה  9סניפים מצליחים
בפריסה ארצית ,רשת הרוזה מתמחה במאכלים
בשריים ,הכוללים מגוון בשרים ביישון עצמי,
פסטות ,סלטים ,פוקאצות ודגים טריים במחירים
זולים הנוחים לכל כיס ,בחרנו במבנה המצודה
בגלל סיפורו ההיסטורי המיוחד ומקומו
האסטרטגי בצומת הגוש ,המסעדה מכילה 180
מקומות ,עם חדרי אירוח פרטיים ,נוף מרהיב,
וצריחים עתיקים ,המטבח מנוהל בניצוחו של
השף יהונתן דויטש מאלון שבות.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
מכיוון בכל גוש עציון טרם נפתחה מסעדה
בשרית ,חשבנו שיהיה נחמד לגוון לציבור
ולחסוך ממנו את הנסיעה לירושלים על מנת
לצאת ולבלות .החל מה ,12.12.15בכל מוצאי
שבת יתקיימו הופעות חיות במסעדה של זמרים
מוכרים יותר ומוכרים פחות ,הקהל כמובן מוזמן
להביא כלים ולהופיע עמנו ,אנו מעודדים מאוד
יצירה ישראלית ואמנים צעירים בתחילת דרכם,
הערבים משלבים מוזיקה טובה במגוון סגנונות,
 2יש”ע שלנו

בפועל לביטחוננו בכל מקום .על ההנהגה המדינית
להורות לצה”ל ולמג”ב על עוצר של כל הערים
והכפרים הערביים לצורכי בידוק וחיפוש ,על בידוק
קפדני לתושבי הרשות הפלסטינית בכל נקודות
מפגש אפשריות עם אזרחי ישראל .כמובן שבנוסף
לכך להגביל תנועת חשודים בכל מקום ובמיוחד
במקומות בהם יש חיכוך עם אוכלוסייה ישראלית.
בסופו של יום ,מדינת ישראל יחד עם הצבא צריכים
לדאוג לכך שכל אדם שיוצא לעשות פיגוע ידע שחייו
וחיי משפחתו ישתנו מקצה לקצה.
כל הפעולות הביטחוניות האלו טובות לטווח הקצר.
את שינוי המשוואה האמיתי צריכה הממשלה
לעשות במישור הלאומי על ידי חיסול רעיון גירוש
היהודים והקמת מדינת טרור בלב ארץ התנ”ך.
החלת הריבונות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון
זו הפעולה הנכונה שתמחק את האשליה של
המפגעים שעל ידי טרור הם יגרמו לנו לברוח .אנחנו
כאן ונישאר כאן לעד ,והחלת הריבונות תהווה יתד
חזקה לאמת זו.
לצערנו ,למדנו כבר על בשרנו שעל כל דקה בה
החלטות כאלו אינן מתקבלות אנו משלמים בעוד
ועוד טרור עם פצועים והרוגים .כולנו תקווה שלא
יהיו עוד.

אנו מעודדים מאוד יצירה ישראלית
ואמנים צעירים בתחילת דרכם
ישראלי ,חסידי ,לועזי ,ג'אז ,גיים סיישן וכל זאת
בשילוב אווירה צעירה ,חוויה קולינרית ,בר
אלכוהול מפנק ויחס אישי.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
יש לנו בתפריט פלטת בשרים מפנקת ,הכוללת
מגוון מוצרי בשר ,הום פרייז וסלט מושלם.
יש כמובן את פטוצ'יני האנטריקוט האגדי של
רוזה ,מגוון כריכים ,המבורגרים ועוד הרבה
הפתעות.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
האמת שהלקוח המועדף עלינו הם אותם
הלקוחות הקבועים ,תושבי הגוש ,שבוחרים בנו

פעם אחרי פעם ,וכוללים בתוכם את כל החיילים
ששומרים על גוש עציון ,כיף לנו באמת לדעת
כי יש אנשים שלמרות המצב מצביעים ברגלים,
באים לחזק ,לתמוך ולהנות מארוחה טובה.
מועצת גוש עציון ,בראשות דוידי פרל ותיירות גוש
עציון עושים כל שביכולתם ,תומכים ,מעודדים
ודואגים להמשיך ולדחוף קדימה בימים לא
פשוטים אלה.
הפידבק והכוח שנותן לנו להמשיך ולמשוך
קדימה בכל המצב הקשה הזה זה לראות את
החיוך ,המילה הטובה או החייל השמח שיצא עם
פינוק .שנזכה כולנו לימים טובים יותר.

הניגון

המשך דבר תורה מעמוד השער

שירה ,שנאמר :עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו”.
מה יש בה באותה שירה ,שהיא הטעם של בריאת
כל העולם ,שהיא מלווה את כל עבודתנו בבית
המקדש ,שהיא העתיד של הגאולה השלימה?
כדי להבין מהי השירה ,יש להבין תחילה מה
ההבדל בין השירה והניגון לבין הדיבור :הניגון
והדיבור שניהם מתרחשים באמצעות הפה ,אבל
הפוכים הם מצד תוכנם ומהותם.
הדיבור עניינו לקצוב ,להגדיר ,לסמן במדויק,
לצייר במילים את התובנה ואת הרגש .המילה
היא הגדרה ,היא גבול .כשברא הקב"ה את
עולמו ,ברא אותו בעשרה מאמרות .כל העולם
כולו הוא דיבור ,מפני שהדיבור כוחו ויכולתו
להפוך מבלי גבול לגבול .הקב"ה ברא את
העולם בדיבור" :ויאמר אלקים יהי אור ,ויהי

אור .ויאמר אלקים יהי רקיע ,ויהי רקיע" .המילה
האלוקית יוצרת היא את הגבול .האמירה שלנו,
כעין דוגמא של אמירה של מעלה ,מגדירה
ומגבילה .מסמנת דבר מסוים בלבד.
לעומת זאת ,השירה והזמרה פועלות בדיוק
הפוך :מוציאות הן חזרה את האדם מתוך הגבול
אל הבלי גבול .אומר אפוא רבי עקיבא :מה
הטעם של בריאת העולם ,לשם מה התחולל
דיבור כזה שיוצר צמצומים והעלמות והסתרים?
 כדי שמתוך הגבול נצא עם ניגון ,נצא אל הבליגבול.
בניגון ,משהו בלב נפתח וניתן לשמוע בתוכנו איך
הגבולות שלנו מתמוססים .ומעניין :בחסידות
מבואר ,שדווקא הניגונים ללא מילים הם עוד
יותר עמוקים מהניגונים עם המילים .כאשר

הניגון הוא 'פשוט' ,בלי מילים ,הוא מתפשט בלי
גבול ,עד אין סוף .הניגון הוא ההשתחררות מן
הגבול ,ולכן כשיצאו ישראל ממצרים ,כלומר:
כאשר יוצאים מן המיצרים ,אמרו ישראל שירה.
כך גם לעתיד לבוא ,בגאולה השלימה ,כשנצא
ממיצרי העולם הזה ,הכל יאמר שירה .הכל
יחוש ויביע בניגון את ההתעלות אל מעבר
לגבולות אליהם השתעבדנו בכל חיי העולם
הזה .כל משמעותה של הגאולה העתידה היא –
ההתמוססות של הגבול וחזרה אל הבלתי גבולי.
כשיצא אדמו"ר הזקן מכלאו – משהו השתחרר.
לא רק במציאות הגשמית ,לא רק בנשמה שלו
אלא בנשמה של כלל ישראל.
הרב יהושע שפירא ישתתף השבוע בארועי י"ט
כסלו בבנייני האומה.

החניה שלך בג_ _ _ שמ_ _ל

החניה שלך בלשם.

מדורגים

החל מ₪ 990,000-

בית צמוד קרקע

החל מ₪ 1,240,000-

הצטרפו ל 200-המשפחות שהקימו קהילה דתית ,מגוונת וייחודית,
בישוב חדש ויפהפה 24 ,דקות מתל אביב.

03-6500505
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אורנית עצר מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת
לפני שבועיים ליווינו את חמי ,ר' שלום עצר ,למנוחת
עולמים .הכרתי אותו כדמות ציבורית שנים רבות אך
רק לאחר החתונה עם רפי התחלתי להכיר אותו
באמת .בימי השבעה גיליתי שלא הכרתי אפילו קצה
של האישיות הענקית.
הגעתי לבית החם של משפחת עצר לפני  15שנה,
כלה צעירה שקצת בהלם מגודלה של המשפחה.
כמו כל זוג צעיר הגענו כמובן להתארח בשבת .גם
אני גדלתי במשפחה תימנית אך במנטליות ממש
שונה .ידוע (אולי לא לכולם) שתימנים מגישים את
המרק הטעים וממשיכים את הארוחה באותה צלחת.
אני שהורגלתי למשהו אחר לגמרי ,למרות שהכרתי
את המנהג ,ביקשתי מיד בשקט מרפי צלחת נוספת.
מתברר שזה ממש לא נעלם מעיניו של שלום,
ובשבת הבאה שהתארחתי הוא הזדרז לקום ולהביא
לי צלחת למרות שכמובן לא ביקשתי .היה לו חשוב
שארגיש בביתו נעים ושיהיה לי נוח.
אני אומנם באתי מבית דתי אבל אצל משפחת עצר
גיליתי לראשונה מה זה חיים של תורה ,איך התורה
והמצוות נוגעים בכל החלטה בחיים ,בכל צעד,
ואצל שלום בכל רגע ורגע .כל מילה ,כל משפט יונק
ממקור עליון .מסביר הכול לאט ובשקט .גם אם אני
לא מסכימה או לא כל כך נעים לי לשמוע .מסביר
שוב ושוב עד שאתרצה .אחרי ההסבר שלו אי אפשר
כבר להתווכח...
במהלך השבעה רבים דיברו על פועלו של הרב למען
ההתיישבות ,למען בנימין ולמען ארץ ישראל ועם
ישראל .אך אני הכרתי אותו כאבא של בעלי ,כסבא
של ילדיי .אין זה סוד שבלי עין הרע יש נכדים רבים אך
לכל אחד התייחס בדרך המתאימה לו .מילה טובה
לטוהר המקסימה ,חיוך לנועם המתוקה ,ולגואל
התעניינות בלימוד ,קמצוץ של תורה ,שאלה על
פסוק ...וטפיחה על השכם.
לפני כחודש חגגנו את בר המצווה של גואל .שלום
התעניין כל העת במצב לימוד הקריאה של גואל
ורצה מאוד להשתתף בשמחה .מצבו הבריאותי
ריחף כצל מעל תכנוני הבר מצווה .בסופו של דבר
לאחר מחשבות רבות ודיונים הוחלט שאת טיול בר
המצווה נסריט בוידאו למענו ,והוא ישתתף בסעודת
המצווה .את שבת בר המצווה תכננו לערוך במבוא
חורון כדי שיוכל להשתתף.
אז תכננו ...הקב"ה תכנן משהו אחר .שלום השתתף
בקושי רב ובייסורים בסעודת המצווה ,אך כשחגגנו
את השבת הוא כבר היה בבית חולים ולא הגיע.
ביום חמישי ,שבת בר המצווה עברה לפסגות .הוא
התקשר אלינו ואמר שהוא מאוד רצה לבוא לשמוע
את הנכד שלו קורא אך מצבו לא מאפשר זאת.
הבטחנו לו שנעשה שבת נוספת אחרי שישתחרר.
לא זכינו לקיים את ההבטחה.
את הוידאו של טיול בר המצווה שצולם למענו קיבלנו
ביום בו קמו מהשבעה .עכשיו הוא כבר רואה הכול,
נמצא איתנו בכל מקום ולא צריך צילומי וידאו.
בשנים הראשונות לנישואינו שלום הנהיג מנהג שהיה
לו מאוד חשוב .מפגש משפחתי כל ראש חודש .לא
אכביר במילים אך ניתן להבין שהמפגשים האלו לא
תמיד התאימו לי בלו"ז ולא תמיד היה לי נוח .ברוך
ה' היו הרבה ילדים והרבה בלגן ואני אוהבת שקט,
פרטיות ,ואם אפשר גם שהילד שלי לא ירוץ בבוץ עם
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ביתו צפוף
לרווחה
כל הילדים  -אז עוד יותר מצוין .רפי לא כל כך ויתר,
והגענו כמובן למפגשים מידי חודש (כמעט ,)...למרות
אי הנוחות לעיתים (הבעיה היתה אצלי בראש בלבד).
תמיד התקבלנו בשמחה ,סבא וכמובן גם סבתא
קיבלו את הנכדים ואת הבלגן בחום ואהבה .מאור
פנים לכל אחד ואחד .העיקר שכולם נפגשים .כל
אחד נרתם והביא משהו .חגגנו ימי הולדת משותפים
לילדי החודש ומה רבה היתה השמחה.
פעם אחת באמצע מסיבה הייתי צריכה לנסוע מיד
לבית החולים מחשש להפלה .כמובן שלא רצינו
להודיע לכולם מה קורה .מילה אחת לגיסתי ועוד
מילה אחת לאמא של רפי והיינו בשקט בדרך לבית
החולים ,יודעים שהילדים בטוחים ומטופלים .ברוך ה'
התגלה בבית החולים שהכול בסדר .באצילות גדולה,
ההורים לא חיטטו ולא שאלו דבר כשחזרנו .משפחה
חמה ,מחבקת ,אך לא חונקת.
שלום לא הרבה בשיחות עמוקות אך ידע מה עובר
עלינו עם טוהר ,ותמיד דיבר איתה בהבנה ובחיוך,

התייחס אליה בגובה העיניים ,עזר במקרה הצורך
ועודד .גם בחודשים האחרונים כשכבר היה קשה לו
עם הרעש והבלגן של הילדים הוא הבין שלא הכול
בשליטתנו ואמר זה בסדר ,לא נורא ,ילדים...
לצערי רק היום אני מבינה לעומק את הערך של
המפגשים ושל המשפחתיות .בשבעה היינו כולנו
מוקפים בבני משפחה .רפי מוקף באחים ואחיות
כואבים ,אך מלוכדים ודואגים אחד לשני .אני מוקפת
בגיסות שעוזרות ותומכות .ובני היקר גואל מוקף בבני
דודיו שמשובת הנעורים של כולם יחדיו עזרה להם
לעבור את השבוע הקשה.
אישיותו הענקית של שלום מילאה את הבית ועתה
נותר חלל גדול .המציאות לא נתפסת ורק הזמן יעיד
כנראה על החיסרון הגדול.
ר' שלום היקר ,אבא לאישי ,סבא לילדיי ,נשתדל
ללכת בדרכך ולמלא את החלל בלימוד ,בתורה,
בשמחה ,בילדים ובאהבה.

חֹוׂשְך ִׁש ְבטֹוִ ,מ ְּבלִ י לַ ֲחׂשְֹך ֶאת ַא ֲה ָבתֹו
ֵ
ּפֹוׁשט יָדֹו
מֹוׁשיט ֶאת ַׁש ְר ִביטֹו ,לְ כָ ל ַה ֵ
ִ
עַ יִן ֹלא ַמעְ לִ יםֵ ,מעַ ל צֹאן ַמ ְרעִ יתֹו
עֹודנּו ּכְ לִ י ֶח ְמ ָּדתֹו
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ָאנּו ִׁש ְב ֵרי כֵ לִ יםֵ ,
ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲה ָבהָ ,רצּוף ַא ֲה ָבה
ֵּביתֹו ָצפּוף לִ ְרוָ ָחהָ ,צפּוף לִ ְרוָ ָחה...

(ישי ריבו)

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 מהשבוע שעבר :זאב שרף עומד בין יו"ר הוועד הפועל
הציוני לראש הממשלה משה שרת בחתימת ההסכם בין ממשלת ישראל
להסתדרות הציונית ,יולי  .1954זוכה :ידידיה שטרן מירושלים.
הפרס נשלח בדואר.

באחיה קולטים משפחות! אחיה זה הבית שלי!

חורף חם באחיה

אחיה
ִ

רק

5
מי3ר דקות
וה ושלים
מרכז

פ

ישוב תורני קהילתי בגוש שילה שבבנימין

נינה | 052-7710321

מבחר מבנים להשכרה במחיר אטרקטיבי

לקראת מעבר משפחות למבני הקבע ,מתפנים מספר מבנים
ביישוב אחיה .הקודמים זוכים!

 0 5 2 - 6 6 5 4 3 3 6מאיר | רכז קליטה
 | www.achiya.co.il | milcameir@gmail.comחפשו אותנו ב
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

147,641

ציר הזמן

תמונות

אודות

ישראל

שלי

אוהבים את זה

הודעה
עוד

ישראל שלי
אהבתי ·  23לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 1,784אנשי 
Shlomo Beuthner

אני קראתי את הספר בזמן שהמתנו להיכנס
לעזה בצוק איתן ,בשבועיים האלו .וזה נתן לי
הרבה כוח וביטחון במהלך המבצע.
Ori Marmelshtein
איש מדהים הבן הבכור שלי קרוי על שמו.
Meital Salomon

מדהים .יהי זכרו ברוך!
יהודה אריה תורם
עשה מהפכה צבאית ביטחונית בגזרתו.
ביצירתיות ונחישות.
נועד לרמטכלות.

 13שנה ל"קרב הסמטה" בחברון.
אל"מ דרור ויינברג ז"ל ,מח"ט יהודה האגדי ,נפל בקרב עם עוד 11
לוחמים.
והנה סיפור קטן על איש גדול.
דרור היה מועמד להיות מח"ט צנחנים .יום אחד התקשר אליו
רב חשוב ,המשמש גם כמפקד בכיר במילואים ,ואמר לו' :דרור,
תפקיד מח"ט צנחנים חשוב יותר מתפקיד מח"ט חברון .אל תעשה
שטויות כדי שלא תפסיד את התפקיד .תפעל מתחת לרדאר ,ככה
מתקדמים בצבא'.
דרור ענה לו :״מח״ט חברון הוא התפקיד האחרון שלי ,כל תפקיד אותו
אני עושה הוא התפקיד האחרון .איני פועל עכשיו כדי לקבל את התפקיד
הבא ,כך אני עושה את תפקידי העכשווי בצורה הטובה ביותר״.

דרור היה מפקד מיוחד במינו .ללא פחד ובמנהיגות יוצאת דופן,
הוא יצא ממגננה להתקפה .הוא זרע בחייליו ומפקדיו אומץ וביטחון
והצליח להדוף את הטרור באופן יצירתי ומוחץ .מפקד שהוא
השראה.
למי שרוצה להכיר קצת יותר את דרור ,אנחנו ממליצים על הספר
"וקראתם דרור" של הסופרת רונית לוינשטיין מלץ.
יהי זכרו ברוך.
ישראל שלי
עושים ציונות
עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052

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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לצערנו ,זה באמת היה התפקיד האחרון שלו.

הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :יאנה עבאדי ,מוטי קיקיון ,דוברות רה"מ ,הרמב"ם היומי ,דוברות מועצה
קדומים ,מירי צחי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
מרוץ דרור תשע”ו בהר חברון  /כ”א בכסלו  3בדצמבר

כולם מוזמנים להשתתף במירוץ “הלפיד” לזכרו של מח”ט יהודה אל”מ דרור וינברג הי”ד .המירוץ יתקיים על הכביש בין הישובים
כרמל וסוסיא במסלול אתגרי באורך  10ק”מ .מחיר .₪ 50 :להרשמהhttp://bit.ly/1kPtKia :
חוויה בלתי נשכחת עם המנטליסט מרום מור בתלם /
כ”ה בכסלו  7בדצמבר

אמן החושים הבינלאומי מגיע למופע חנוכה באוהל אירועים
גדול באווירה חמימה ונוחה עם דוכני מזון ,סופגניות והרבה
שמחה .במגרש הישוב תלם בשעה  .17:00מחיר₪ 30 :
למשפחה .תתקיים במקום הדלקת נרות עם חיילי הגזרה.

הופעה של עדי רן וחבורת אדלר בנווה ארז  /כ”ו כסלו
 8בדצמבר

חאן ענבלים מזמין אתכם להתארח אצלו לערב רוק ורוח
יהודית משובח שבמרכזו הופעה של עדי רן וחבורת אדלר.
מחיר ברכישה מוקדמת.₪ 40 :
מחיר בערב המופע .₪ 50 :לפרטיםinbalim.biz :

שלישי |  8בדצמבר

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
2

4

3

5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
פגישה ביטחונית ראש הממשלה בנימין נתניהו
סייר השבוע בצומת גוש עציון ובחטמ"ר עציון.
ראש הממשלה קיבל במקום סקירות על הגזרה
והתקיימה הערכת מצב בהשתתפות שר הביטחון
משה (בוגי) יעלון ,סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן,
מפקד הפיקוד אלוף רוני נומה ,מפקד אוגדת איו"ש
תא"ל ליאור כרמלי ומח"ט עציון אל"מ רומן גופנר.
בהמשך ראש הממשלה נפגש עם ראשי רשויות,
ראש מועצת גוש עציון דוידי פרל ,ראש מועצת
אפרת עודד רביבי ,ראש מועצת הר חברון יוחאי
דמרי ,ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין
וראש מועצת קרית ארבע מלאכי לוינגר . 1
בפגישה הציג ראש הממשלה פעולות התקפיות,
הגנתיות והרתעתיות שמערכת הביטחון תבצע
בתקופה הקרובה על מנת לסכל טרור ולהחזיר
את הביטחון לתושבי הארץ .בתוך כך ,העבירה
ח"כ שולי מועלם את לשכתה לצומת גוש עציון.
מורה מחליפה מפגש מיוחד התרחש השבוע
בקרית ארבע חברון ,כאשר צוות המורות מבי"ס
ממ"ד בשומריה הגיעו לבי"ס ממ"ד בקרית ארבע,
שם מלמדת נעה ליטמן ,ששכלה את בעלה יעקב
ובנה נתנאל הי"ד בפיגוע הרצחני לפני כשבועיים.
הצוות הגיע עם חבילות של פינוקים ושלחו את
כל צוות ההוראה של בית הספר ליום הפוגה
בירושלים כשצוות המורות משומריה נכנסו
במקומו לכיתות ליום שלם .השבוע גם הגיעה
הגברת מרים פרץ להעביר שיחות חיזוק לבני נוער
בקרית ארבע חברון ,שמעה מהם על ההתמודדות
היום יומית ודיברה על המקום החשוב של הנוער
בהרמת רוח הקהילה והעם כולו.
 8יש”ע שלנו

מלאים הערכה ביום שני קיימה ישיבת הר עציון
באלון שבות אירוע הוקרה במלאת  90שנה
למשה (מושקו) מושקוביץ ,יו"ר הנהלת הישיבה
מיום היווסדה ,מייסד אלון שבות ואפרת ,מיוזמי
הקמת מכון 'צומת' ועוד .ראשי הישיבה ,הרב
יעקב מדן ,הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין
איחלו למושקו המשך פעילות ועשייה
משמעותית .שרת המשפטים איילת שקד
בירכה את מושקו על יותר מ 60-שנות עשיה
ציבורית .מאות בוגרים הגיעו להוקיר את הישיבה
ואת מושקו שהודה ואמר "ישיבת הר עציון היא
גולת הכותרת של עשייתי הציבורית" . 2
הולכות ממצווה למצווה  1,200בנות מיישובי
יהודה ושומרון ביניהם קדומים ,רבבה ,עלי,
עפרה ,בית אל ,ראש צורים וקרית ארבע
סיימו בהצלחה ביום שני את צעדת התרי"ג.
הבנות אשר כל השנה לומדות בהתמדה
מצווה יומית במסגרת תוכנית הלימוד של
פרויקט הרמב"ם היומי התכנסו לצעדת
התרי"ג לרגל סיום מחזור ב' של ספר המצוות
לרמב"ם והצטרפו ל 10,000-בנות מכל רחבי
הארץ . 3
בעקבות נדב בשבוע שעבר השתתפה
קבוצת "אריות ההר" ,קבוצה שהוקמה עבור
תלמידי ישיבת "בני חיל" בקדומים במטרה
להכשירם לקראת הגיוס ,במסע לילי של 10
ק"מ בשטח .המסע מתקיים מידי שנה בנחל
חילזון שליד כרמיאל לזכרו של נדב באלוה
הי"ד ,לוחם יחידת אגוז שנפל במלחמת לבנון

השנייה .נדב היה חבר קרוב של אליה זיטמן,
תושב קדומים ,שמדריך את הנערים מספר
שנים .לאחר המסע התקיימה תחרות ריצה
עם אלונקות בה זכו ה"אריות ההר" במקום
הראשון . 4
בואי גלי למרות המצב הביטחוני הקשה
הגיעו השבוע מאות מתושבי אפרת להופעה
המתוכננת של הזמרת גלי עטרי שהתקיימה
במסגרת פרויקט בימות פיס .במועצה
החליטו שלא לבטל את ההופעה ולהמשיך
בשגרת חיים נורמליים ,וההופעה הייתה רגע
של נחת ואופטימיות בימים הלא פשוטים
שעוברים על תושבי גוש עציון . 5
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