התשובה למחרימי היין

בעקבות הסרת יקבי יהודה ושומרון מ"מדריך היין הישראלי",
קיימה השבוע שדולת ארץ ישראל בכנסת יחד עם מועצת יש"ע ישיבה
בנוכחות שרים וח"כים וכמובן מבחר יינות יו"ש [עמ' אחורי]
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יעל בן יעקב

מדור
המייסדים

בעקבות אירועי השבועות
האחרונים אנו מביאים
לכם ,הורים ומחנכים,
עשר הערות חינוכיות
שכתב הרב יונה גודמן,
מנהל חינוכי ,רשת ישיבות
ואולפנות בני עקיבא וראש
המכון במכללת אורות
ישראל.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:07
16:26
16:15

יציאה
17:27
17:28
17:26

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:23
16:24
16:20

יציאה
17:25
17:26
17:30

ישראל
שלי

המרצים שצריך לגנות

8

אברי גלעד באוניברסיטת אריאל

מה קורה

על הפרשה  -שמות
דברים שרואים מכאן  -רואים משם

"ו

יהי בימים ההם ויגדל משה ויצא
אל אחיו וירא בסבלתם".
במדרש חכמים מבואר ,מדוע
נאמר בסבלותם ולא את סבלותם" ,שהיה
רואה בסבלותם ובוכה ואומר :חבל לי עליכם,
מי יתן מותי עליכם .שאין לך קשה ממלאכת
הטיט .והיה נותן כתפו ומסייע לכל אחד
ואחד מהם" .מדברי חכמינו אנו למדים כי
משה סבל יחד עם העם והשתדל בכל כוחו
לעזור להם .משה לא ניצל את מעמדו הרם
בבית פרעה ,אלא הזדהה עם העם שממנו בא.
בנוהג שבעולם ,בני אדם מלאי עצות לכל
מי שרק מטה אזנו לשמוע :כדאי לעשות
כך ,או אל תעשה כך .לא כן משה רבינו,

הרב אבי שיש
ר"מ בישיבת ההסדר טפחות ורב אוגדה במיל'

אביהם של כל המנהיגים .כאשר רואה משה
שהעם סובל ,הוא אינו נותן עצות כיצד ומה
לעשות .אלא הולך ומטה שכמו ,שותף יחד
עמם בסבלם הקשה.
הרב קוק מבאר מהן תכונותיו של מנהיג:
האחת ,הסתכלות כללית .הצגת חזון ,מבט
ואסטרטגיה לטווח ארוך ,מעבר לקו האופק.
השניה ,יכולת הסתכלות על צרותיו של הפרט,
מתוך שותפות אמיתית וכנה של המנהיג
בסבלות העם ,ובעקבות זאת להושיעם:
"הנהגת הדור הראויה צריכה להיות שהמנהיג
ישתדל לחדור למצבו של כל יחיד כפי כחו,
ובמה שישתדל לתקן גם כן כל המצבים הפרטיים
יתרומם מצב הכלל כולו ,ונגד הנהגת הפרטי
המשך בעמוד 3

המכירה
בעיצומה
בעיצומה
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יש”ע שלנו 1

כ

י

הרב יונה גודמן
מנהל חינוכי ,רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא
וראש המכון במכללת אורות ישראל

עשר הערות חינוכיות לאירועי השעה
(מתוך מכתב שהופץ לאנשי חינוך)

ישעמדה
תקוותי ותפילתי שיסתבר שהכול עורבא פרח ,ושבתום
המשפט יוכרע שהרצח לא בוצע בידי יהודים .תסריט זה
יחייב עדיין התמודדות עם תופעות של אנרכיזם אלים,
מצד אחד ,ועם סוגיית האמון במחלקה היהודית בשב”כ
ובמסגרות נוספות של המדינה (פרקליטות ,שופטים,
ובעצם – סוגיית יחסנו למדינת ישראל) ,מצד שני.
 .1לא ניתן לבנות השקפת עולם בהתבסס על
סערת הלב ועל שמועות .לא ניתן להסיק מסקנות
כלשהן נוכח שפע הפוסטים המועלים ברשת ,ובהם
השערות שונות.
 .2הריגה של ערבים שלא בהקשר של אירוע ביטחוני
היא רצח ,ועל כן היא אסורה הלכתית ,מוסרית וחוקית.
לא זו בלבד ,אלא שכל אלימות היא פסולה .נקודה.
כך לא בונים את הארץ ,כך רק מחריבים אותה .מי
שצריכים לפעול בכוח ,לפי הצורך והעניין ,הם המדינה
והצבא ,והם בלבד .בדברים אלו אין כל חידוש .זו
דרכנו ,וזה תוכן חינוכנו מקדמת דנא .אם חלילה
יתברר שיש מי שבחר במעשי פשע ,אין זו תוצאה
של החינוך שקיבל ,גם לא בביתו ,אלא של העובדה
שהוא פרש ממנו ומרד בו.
 .3לא ניתן לבנות מדינה בלי מערכת משפט ובלי
כוחות ביטחון ,כולל שב”כ .הם אלה שמוסרים נפשם
במאבק נגד הטרור הערבי ,לילות כימים ,וכן ,קבוצה
מתוכם הופקדה על המשימה להגן עלינו גם ממעשי
עוולה של יהודים .לכולנו יש אינטרס שמבצעי הרצח
האמתיים בדומא ייתפסו .נקודה.

 .4משפחות העצורים עוברות סבל כפול ומכופל,
ומכיוונים רבים .עלינו לתמוך בהן.
 .5רצינו שהדרך הארוכה ,והקשיים הנלווים לה ,יהיו
רק מול אויבינו ,ושבתוך העם כולם יחשבו כמונו
ויאמצו את דרכנו .מחילה ,אך הקב”ה לא עובד אצלנו.
בניינה של אומה מביא עמו קשיים פנימיים ,מאבקים
ומחלוקות .גם הם חלק מהדרך הארוכה המובילה
להר בית ה’.
 .6יוסף הצדיק הבין שאחד הדברים המסוכנים
שיכולים להתרחש הוא מריבה פנימית בין האחים.
כך כל אחד יאשים את אחיו ,ואזי תתפורר חלילה
הלכידות המשפחתית .עלינו ללמוד מיוסף גם בעניין
זה .נוכח אירועי השעה יתעוררו ויכוחים בתוכנו .עלינו
לנהל את הדיונים כדרכם של אחים :מתוך הקשבה
וכבוד ,אף אם פערי הדעות יהיו גדולים.
 .7העולם מבלבל ,וקשה לעתים לשמור על ההבחנה
בין חשיבותה של המדינה ושלוחותיה ,שלהן זכינו
לאחר אלפיים שנות ציפייה ,לבין הדרוש תיקון בתוך
אותן מערכות .מותר וחובה לדרוש ממערכת הביטחון
לנהוג על פי חוק ובהוגנות כלפי נחקרים ,ובה בעת
להתנגד מוסרית וערכית לפגיעה בערבים ובחפים
מפשע.
 .8אושיות דרכנו בנויות על מידות טובות ומוסר,
אנושיות ודרך ארץ ,ומכוחם בע”ה אנו בונים את
הארץ .המתנער מהם ,חלילה ,עלול להחריבה.

טליה גרוסמן,

פתוח

דיאטנית קלינית בקדומים ושבי שומרון
talia.tzuna@gmai.com 5278238-052

 .9דווקא בימים האחרונים קיבלנו חיזוק לדרכנו
החינוכית – דרך המחנכת לחסד ולתרומה ,לאהבת
העם ,הארץ ,והמדינה ,מתוך תורה מאירה .לא בכדי
אמרו חז”ל“ :זכה ,נעשית לו סם חיים; לא זכה ,נעשית
לו סם מיתה” (יומא עב ,ע”ב).
 .10כמו לכל ציבור ,תמיד יש לנו מה לתקן ומה
לשפר ,אך בעניין הנוכחי ,דרכנו לא שגויה .שוגים
הבודדים ,שאולי פרשו והחליטו לפעול למען התורה,
תוך רמיסתה .אין לנו על מה להתנצל :לא על איכות
החינוך שלנו ולא על איכות הנוער שלנו .אף אם
ישמיצו אותנו עקב מעשי נבלה המיוחסים לבודדים,
נמשיך בפועלנו למען בניין המדינה והחברה ,הארץ
והתורה ,ונעשה זאת באמונה ובאחריות.
סוף דבר
בעת הזו נדרשת אמונה .אמונה בדרך; אמונה
שמתוך המשברים נגדל ,ושגם משברים פנימיים
לא יעצרו את הצעידה הגדולה הביתה ,לארץ ישראל,
מתוך תורה ומוסר ,אמת ואמונה.
בעזרת ה’ ,נישיר מבט מול מורכבות האירועים,
ונשמיע את קולנו,
מתוך הקשבה ושיקול דעת,
בענווה ובבהירות.
והאמת והשלום אהבו.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
ההחלטות בחיים שלי מתחלקות לשני סוגים .סוג
אחד שבו אני בודקת וחוקרת ואז מקבלת החלטה,
וסוג שני בו המטרות והיעדים כל כך ברורים ולכן
ההחלטה מתקבלת בקלות .ההחלטה על הקמת
העסק הייתה מהסוג השני .נעים מאוד ,אני טליה
גרוסמן – דיאטנית קלינית ומאמנת פילאטיס.
היום ברור לכולם הקשר בין בריאות לאורח חיים
בריא שמשמעותו תזונה נבונה ופעילות גופנית
מותאמת .אומנם לתחומים אלה חשיפה גבוהה
במדיה ,אך אני רואה חשיבות עליונה לעין בוחנת
ומקצועית היודעת להבחין בין עיקר לטפל ולהתאים
את סוג הטיפול לכל אחד באופן אישי .המפגש עם
הלקוחות והשינוי שאנו עוברים יחד ,לחיים בריאים
ומאוזנים ,נותן לי תחושת מלאות ואנרגיות להמשיך.
כמובן שאני מקפידה ללמוד ולהשתלם במגוון
קורסים בתדירות גבוהה ,בכדי להעניק ללקוחותיי
את המיטב.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
אני מאמינה בראיה כוללת אשר סוקרת מספר
 2יש”ע שלנו

מישורים כגון תזונה ,אימון
גופני וסטיילינג (כן ,אני גם
סטייליסטית כשיש קצת זמן).
הראיה הרחבה מאפשרת לי
לתת מענה למגוון רחב של
מ צבים באמצעות גישות
שונות ומגוונות .הטיפול מקנה
כלים ומוטיבציה להתמודדות
עם האתגרים ,כך שבסופו של
דבר אנחנו מגיעים למטרה
אותה ביקשנו להשיג ,לדוגמה
– ירידה במשקל ,ירידה בערכי
סוכר ,חיזוק הגוף ,יציבה ,בעיות גב וגם אהבה עצמית.
בנוסף ,חשובה לי מאוד טובת הלקוח שבאה לידי
ביטוי בכנות ותאום ציפיות.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
שגרת החיים שלנו עמוסה ביותר – עבודה ,משפחה,
משכנתא .לכן ,פיתחתי שיטה המתאימה לאורח
החיים האינטנסיבי הזה .אני מגיעה אליכם הביתה,
אם זה ליעוץ תזונתי או לאימון גופני והכי טוב שניהם
יחד .כך נחסך זמן יקר (נסיעה ,חניה ,בייביסיטר).

טליה
גרוסמן
דיאטנית קלינית
R.D. B.Sc

יותר מכל אני נהנית לעבוד
עם נשים
במקביל ניתן לשמור על קשר ולשאול שאלות
באמצעות מיילים ומסרונים ,כך שאני תמיד בעניינים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
יותר מכל אני נהנית לעבוד עם נשים .אמא שלי,
שכבר מגיעה להתאמן אצלי בפילאטיס מספר
שנים ,מורה שלי מבית הספר שלימדה אותי בעבר
ועכשיו אני זוכה להעניק לה ואפילו לקוחה בת 80
שממשיכה להגיע למעקב בכדי לשמר את ההצלחה
שלה לאחר שירדה במשקל.

דברים שרואים מכאן  -רואים משם

המשך דבר תורה מעמוד השער

יקרא בלא משל פרנס-הדור ,שהדור מורכב
מפרטים ואישים שונים וצריך שיפרנסם כולם כל
אחד לפי עניינו .וקברניטה-של-הספינה יקרא
על שם ההוראה של ההנהגה הכוללת ,כשם
שמנהיג הספינה מנהיג כל אישיה הנקבצים
לתוכה בהנהגה אחת ,ובבאם אל מחוז חפצם
יבור לו כ"א דרכו הפרטי".
הקברניט ,מוציא ומביא את הספינה ללב ים,
הוא האחראי להשיט את הספינה בבטחה ליעדה,
בדרך קצרה ונוחה .כמובן ,תפקיד זה חשוב,
אך מאידך הקברניט אינו בקי בפרטי האנשים
הנמצאים על ספינתו .תפקידו של הפרנס שונה.
הפרנס מופקד על ענייניהם האישיים והפרטיים
של עמו ,הוא בקיא בעסקיהם וצרכיהם.

זו ההנהגה הראויה :הנהגה המשלבת בין ראייה
ובין חזון ,בין ענייני פרט והמעשה .כך היה
משה רבינו .בו מצאנו את השילוב הגדול בין
השנים .משה רבינו ראה את סבלם הקשה של
עם ישראל ובלבו ידע :צרותיהם של עמו לא
יגרמו לו לפרוק עול ,ועל כן יש להתחזק לעזור
להם ,על מנת להקל מעט מסבלם.
כעין זה מדוקדק מפירושו של רבי משה אלשיך
המבאר שעלייתו לגדולה של משה לא גרמה
לו להתנכר לסבל העם ,ולא החלישה את
ראייתו החדה" .שעלה לגדולה ,בן בת המלך
וגדול בבית המלכות .ולא יאות לו להיות פורש
מצרתם ,על כן ויצא אל אחיו וירא בסבלותם,
רואה ומצטער בצרתם".

מדינת ישראל

אכן ,גם בעודו יושב על כס ההנהגה ,ידע משה
לחוש את רצון ולב העם .אשרי העם שאלו
מנהיגיו ,מנהיגים שיודעים לומר' :דברים
שרואים משם ,רואים גם מכאן'.
ומכאן לימינו אנו .צה"ל ,צבא יהודי בארץ
ישראל ,יקר לנו מאד .הרבנות הצבאית היא בבת
עינינו ,והיא בצרה – קיצוצים ואף רצון לכופף
את תודעה יהודית .תפקידם של המנהיגים בעת
הזאת היא לנהוג כמשה רבינו ולראות בצרכיהם
של הציבור .לשים לב לכוונה להחליש את כוחה
של הרבנות הצבאית ולעמוד בפרץ .בנפשנו
היא .כל פגיעה בכשרות ,בשבת או בתודעה
היהודית מחלישה את כוחנו במלחמה ,ופוגעת
ברוחו של צה"ל .לא תוכל להתעלם.

מינהל חברה ונוער
האגף לשירות לאומי

שמיניסטיות ,גם השנה השירות הלאומי
מגיע אליכן

"חינוך לאהבת הארץ ,לאחריות לעתיד המדינה ולנכונות לפעול למענה".
)מתוך חזון החמ״ד(

ירידי חשיפה והכוונה לשירות לאומי משמעותי
בעקבות ההצלחה בשנים קודמות ,וכחלק משדרוג תהליך המיון והשיבוץ לשירות הלאומי,
רשות השירות הלאומי-אזרחי בשיתוף עם משרד החינוך ,מקיימים ברחבי הארץ
"כנסי מודעות"  -ירידי חשיפה והכוונה מחוזיים לקראת שירות לאומי משמעותי.
כנס מחוז דרום
כנס מחוז מרכז
כנס מחוז ירושלים
חמדת הדרום
אמנה כפר סבא
רמת רחל
ט"ז שבט ה'תשע"ו )(26.1.16
ג' שבט ה'תשע"ו )(13.1.16
כ"ב טבת ה'תשע"ו )(3.1.16
כנס מחוז התיישבותי
כנס מחוז חיפה
כנס מחוז ת"א
אולפנת צפירה
אולפנת סגולה
אולפנית ישורון פתח תקווה
י"ז שבט ה'תשע"ו )(27.1.16
ט' שבט ה'תשע"ו )(19.1.16
כ"ד טבת ה'תשע"ו )(5.1.16
כנס מחוז צפון
מתנ"ס מגדל העמק
י' שבט ה'תשע"ו )(20.1.16
הכנסים בכל המחוזות יתקיימו אי"ה בין השעות .16:00-9:30
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מדור
המייסדים

ראיון עם יעל בן יעקב

 //חן גלעד
יעל בן יעקב ,65 ,נולדה בירושלים וגדלה
ברמת גן .את שירותה הצבאי העבירה בנח”ל.
לאחר נישואיה לזמיר ז”ל בשנת  ,1977החליטו
השניים לעבור יחד עם הגרעין המייסד של
דותן לשאנור .במהלך השנים 1987 - 1977
עבדה במרץ למען פיתוח ההתיישבות בשומרון
ושימשה כיו”ר הוועד ומזכירת הישוב מבוא דותן.
בהמשך פעלה בתנועת ההתיישבות אמנה וכן
במועצה האזורית שומרון.
בן יעקב למדה פיזיותרפיה ומתוך ניסיונה בתחום
הייתה שותפה בהקמת מרכז להתפתחות הילד
של המועצה האזורית שומרון .בין לבין מעבירה
בן יעקב הדרכות בתחום של התפתחות הילד.
בנוסף לכל תרומתה להתיישבות ,יעל היא
הדוברת של הישוב מבוא דותן ומאז הקמתו
מספרת את סיפורו של המקום .ליעל בן יעקב
יש חמישה ילדים ו 21-נכדים.
“בכל בית שגרתי בו גידלתי פרחים ,תמיד הייתה
לי את החלקה שאומרת  -זה לא חשוב שזה
בית זמני .בזמן הזה שאני נמצאת כאן תהיה לי
את הגינה עם הפרחים העונתיים שלי .יהיה לי
משהו שהוא בשביל הנשמה ,בשביל הטבע .יש
אנשים שבאים למבוא דותן ואומרים “אני לא יכול
עם השקט הזה” ,וכשאנחנו באים לעיר אנחנו
לא מצליחים לעכל את המרוץ הזה .אני אוהבת
לנסוע לעיר אבל אני יודעת גם שיש לי לאן לחזור
 לחלקת האלוהים הקטנה שלי”.לאחר נדודים מקיבוץ עין חרוד לגבעת המורה
עגנו הזוג בן יעקב ביקנעם ,שם עם שני ילדיהם
הם חיו את החיים הבורגניים והנוחים ,עד שביום
בהיר אחד הגיעו אליהם חברים שעניינו אותם
בעלייה לצפון השומרון יחד עם גרעין דותן .כבר
באותו הערב החליטו הזוג בן יעקב להצטרף
ולעלות לשומרון.
מה הייתה הנקודה שהביאה אתכם להתיישבות?
“בעלי הקים נגרייה ביקנעם ,בנינו בית ,היו לנו שתי
מכוניות ושני ילדים .באמת הכל היה מסודר .אבל
מה מעבר לזה? חיפשנו משהו לעשות .חשבנו
מה לעשות כדי שיהיה לנו משהו מעבר לעבודה
והחיים עצמם .בעלי היה בגיניסט ואני באתי
ממפלגת העבודה  -זה היה הבסיס האידאולוגי
שלי .אני גדלתי בשמאל והלכתי לנוער העובד
והייתי בקיבוץ .אם היום אני מוגדרת ימין זה בגלל
שהשמאל זז שמאלה .הוא איבד את החשיבה
ההתיישבותית הציונית”.
איך החלטתם ברגע אחד לעשות מעשה ,לקחת
את הדברים ולעלות לצפון השומרון?
“בנושא יהודה ושומרון היינו בדעה אחת .שנינו
חשבנו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ושיהודה
ושומרון זה חלק בלתי נפרד מהארץ .אם אנחנו
רוצים שזה יהיה ככה בעתיד אנחנו לא יכולים רק
לדבר על זה ,אלא גם לעשות משהו .זה באמת
היה נושא שעבד עלינו  -לעשות משהו חדש
ומשמעותי ,שצריך להגשים כדי שזה יקרה .זה
לא קורה בשיחות סלון .זה קורה בשטח”.
העלייה לשטח החלה בשנת  1977על גבעה
 4יש”ע שלנו

לקראת שנת החמשים לשחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ,הגולן וסיני,
אנו שמחים לפתוח בסדרת ראיונות עם יקירינו מייסדי ההתיישבות.
פניות למדור ניתן לשלוח למיילyesha.shelano@gmail.com :

ריקה בשאנור אשר במרכזה נמצא בנין של
המשטרה הבריטית .היא הייתה חלק ממה שנקרא
אז ‘מבצע  12הגרעינים של גוש אמונים’  -גוש
אמונים פרס מפה ברחבי יהודה ושומרון ושם
התיישבו הגרעינים ממצפה יריחו ותקוע בדרום
ועד דותן בצפון.
“אנחנו היינו גרעין דותן בשאנור .הקבוצה הזו
החלה להתארגן ב 1975-בחיפה .היינו קבוצה
מעורבת מתוך כוונה להקים ישוב מעורב .זה
היה ניראה נכון לשלב בין עם ישראל כולו ותורת
ישראל וארץ ישראל” מספרת יעל“ .עלינו לשאנור
כל הגרעין ,הצטרפו אלינו עוד אנשים והרבה
תקשורת ,היינו במחנה אוהלים שהצבא הקים.
ידענו שזה מקום זמני ,לא לחודש חודשיים .רצינו
להתיישב בעמק דותן .כשאנחנו עלינו לשם היה
שם רק את המסגד הישן והמצודה הישנה ופה
ושם כמה עצים .ואנחנו התחלנו לפתח ולשפץ
את בניין המשטרה”.
העלייה הראשונה לשאנור הייתה ב 16-באוקטובר
 ,1977המונים עלו למקום .אבל ביום למחרת
כשהתעוררו להם אנשי המקום ,מי שנשאר היו
בסך הכל תשע משפחות.
איך היו תנאי המחיה בתחילת הדרך בשאנור?
“במחנה שאנור הצבא בנה לנו מחנה אוהלים,
מטבח וחדר אוכל ומקלחת ציבורית צבאית .לא
של מחנה צבאי אלא של מאחז צבאי .אחר כך
עברנו לקרוואנים  -לא היה מים ,מטבחון ,הכל
נשאר כמו שהיה במתקן הצבאי” .בנסיעות היום
יומיות בדרך לשאנור היו צריכים אנשי הישוב
לחצות את ג’נין ,דבר שבאותם ימים היה נחשב
שגרתי .שלא לדבר על כך שנשים מהישוב היו
נוסעות לג’נין ללמוד נהיגה.
החיים בשאנור התפתחו להם ,היו את אלו שבאו
ואת אלו שעזבו .המעבר למבוא דותן במקומה
הנוכחי היה ביוני  .1981הזמנים היו ימי הבחירות
הראשונות אחרי המהפך הגדול של .1977
“חשבנו שאם יהיה מהפך חוזר לא יתנו לנו לעלות
ולהקים ישוב קבע ,ולכן עזבנו את שאנור והגענו
לפה .לא היה פה חשמל ,אז הבאנו גנרטור והיינו
צריכים לדאוג שמישהו כל פעם יהיה אחראי
לפתוח את החשמל כדי שהוא לא ייפול בבת אחת.
כל פעם מישהו אחר יכל להדליק מכשיר חשמלי
אחר כדי שלא יווצר עומס .כשהגענו משאנור לפה

כבר היינו ישוב עם כל הפונקציות  -גן ,מועדון,
בית כנסת ,מכולת וכך באמת היינו העוגן לצמיחה
של הישובים מסביב”.
איך את רואה היום את ההשפעה של מבוא
דותן על האיזור?
המחשבה שלנו בהתחלה הייתה למנוע הקמה של
איזושהי מדינה בסמוך לנו .לערבים יש ממשלה,
יש להם בחירות מוניציפליות .אבל מדינה לא
יכולה לקום כאן .מדינה לא יכולה להיות מפורדת.
הרי מה יקרה ,יגיעו דאע”ש וחלק מהציבור פה
הוא ציבור חילוני .הם רואים שהשליטה הבסיסית
של ישראל באזור מקנה להם זכויות שלא היו
להם אם היו במקום כמו סוריה”.
אפשר לראות את החיבור העוצמתי של יעל
לאדמה ,לאדמה הזאת של צפון השומרון .ובכלל,
החיבור לטבע .אותו מקום שאנחנו במאה ה21-
קצת איבדנו .דיבור על החומרנות המערבית
שפשטה בנו ולאט לאט מכלה כל חלקה טובה.
“לדעתי כשכתוב ‘לא תעשה אלוהים אחרים על
פני’ לא התכוונו רק לישו ,מוחמד או בודהא אלא
בעיקר לכסף .כי עגל הזהב הוא היה ה’אלוהים
האחרים על פניי’ והוא אחד הדברים שמשחיתים
את הציבור .בינתיים בתוכניות בטלוויזיה מראים
כתבות על בנות שקונות צמידים באלפי שקלים
ואנחנו נכנסים לנורמה כזאת”.
הנוף ממבוא דותן לא נותן לך להישאר אדיש,
הכל ירוק ומתחילים להרגיש את החורף .מסביב
גידולים שונים של הפלחים מהכפרים ליד .בשעות

הערב אפשר לראות את האורות של הישובים מירב
ומלכישוע על הר הגלבוע ממזרח ,את הר עיבל
מדרום ואת הים ממערב .סך הכל  350מטר מעל
פני הים עם נוף משגע.
מה את יכולה להגיד לדור הבא בהתיישבות?
“איכות חיים זה לא רק כסף .מקום כזה כמו מבוא
דותן שיש בו את השקט ,החברות ,ההגשמה .לעשות
משהו בשביל הנשמה זה דבר שבונה אישיות .השנים
הכי יפות שלנו היו השנים של ההתחלה .העניין
של יישוב הארץ ולא משנה איפה ,אבל גם הנושא
של שילוב דתיים וחילונים  -הפלת המחיצות בין
אנשים שהם סך הכל דומים בעיניי זה דבר מאוד

משמעותי .ההצטרפות שלנו לגרעין מעורב לא
הייתה סתמית”.
איך את רואה את המקום של הנשים בהתיישבות?
“בין הנשים שהתעסקו בהתיישבות יש כמה נשים
שהיו מנהיגות .נשים שעסקו בהקמה של יישובים
חדשים .דור שלם של נשים שלקחו על עצמן את
המשימה ,וזה היה הכרחי לגבי הקהילה .הנכונות
והרצון של הנשים להגיע למקום שהוא לא פשוט.
באמת אפשר לראות שבהתיישבות החדשה יש
מקום להנהגה נשית  -רחלי ענבר ,אורית רפפורט,
נעמה ספיר ,דניאלה וייס .בהרבה ישובים רואים
נוכחות משמעותית במקום של האישה”.
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דווקא עכשיו

בבנימין

מוזמנים לחופשה זוגית מפנקת במחירים אטרקטיביים כאן ,אצלנו...
נופש באחיה

צימר עלי

יחידת אירוח גדולה ומאובזרת
למשפחות ולקבוצות.
 15מיטות ואפשרות למזרונים.
מרחבים ,שקט ומסלולי טיולים.

יחידת אירוח יפיפייה ומאובזרת,
אינטימית ומפנקת.
מתאימה לזוג או זוג .2+היחידה
נגישה לנכים  -ללא מדרגות.

אחיה

₪ 400 

 ₪80לאדם נוסף מגיל שנתיים

 | ₪ 350 סופ”ש₪ 450 :

עפרה

במקום הכי גבוה בעפרה ,יחידת
נופש יפהפייה לזוגות ומשפחות.
 ₪ 500 כולל א .בוקר

סופ”ש₪ 650 :

לילה שני בהנחה משמעותית!

חיה-אילה רבינוביץ 055-6605623

שירה052-5665324 :

יואב052-8744976 :

ארץ בראשית

שירת המדבר

צימר דולב

צימר רומנטי ,בין ירושלים לים
המלח .רוגע ,שלווה ומנוחה מול
הנוף של הרי מדבר יהודה .ניתן
להזמין טיפולים ופעילויות בחווה.
 ₪ 500 כולל א .בוקר

סוויטות רומנטיות ומפנקות.
מתאים לזוגות ומשפחות.
סיור מודרך בשעות הערב.
[סנפלינג בתוספת תשלום].
 2 | ₪450 לילות ₪800
סופ”ש 2 | ₪ 580 :לילות ₪980

שני צימרים ,מפנקים ומאובזרים
בין העצים בתוך חורשה וממוקמים
במרחק הליכה קצר מבית הכנסת,
מהמכולת ומהבריכה.

02-9974477

גאולית052-3003598 :

עמי054-3030319 :

נהרה במדבר

צימר סוף הדרך

נופי הירדן

יחידה מרווחת ויוקרתית עם
ג’קוזי זוגי מפנק .מתאימה לזוגות
ולמשפחות .חצר מרווחת ופינת
ישיבה רגועה על הנוף.
 2 | ₪ 600 לילות ₪ 1100
סופ”ש 2 | ₪ 750 :לילות ₪ 1400

זוג צימרים (זוגי ומשפחתי)
יפהפיים המשקיפים לנוף
פסטורלי באווירה כפרית ושקטה.
[ ₪ 400 לילה שלישי ב]50%

דרך אלון

סופ”ש₪ 500 :

נופי פרת

מצפה יריחו

דולב

סופ”ש₪ 500 :

דולב

 | ₪ 390 סופ”ש₪ 520 :

מצפה יריחו
סוויטה על הגג עם נוף פנורמי
מדהים .חדר גדול וג’קוזי וכל מה
שצריך לחופשה בשבת ובימי חול.
מיקום מעולה .מול בית הכנסת.

 אמצ”ש/סופ”ש₪ 500 :

052-6366623 | 052-68419016

0506563436 | 050-2403750

נוף כנען

נופש בקידה

שלווה במצפה

יחידות משפחתיות וזוגיות בנוף
מדהים מעל נחל פרת .ביחידות
מטבחון מאובזר ,אינטרנט,
טלוויזיה ועוד.
 | ₪ 450 שבת וחופשות₪ 550 :

חבילת פינוק מושלמת .צימרים
מפנקים מול נוף עוצר נשימה,
אפשרות לארוחת בוקר מושקעת
ועשירה וסדנת יצירה בזכוכית.
 | ₪ 400 סופ”ש₪ 500 :

054-4622258

מענית052-3767091 :

פנינה050-8454780 :

שפת המדבר

בקתה בכרם

צימר ייחודי ומרווח .בחצר הצימר
ברכת מעיין מחוממת ופרגולה
על הנוף המדברי .מיועד לזוגות
ומשפחות (עד  8איש)
 | ₪ 599 סופ”ש₪ 699 :

צימר טל
במדבר יהודה

בלב כרמי שילה צימר מפנק
לנופש מושלם.
צימר בוטיק לזוגות/משפחות
 | ₪ 550 סופ”ש₪ 650 :
לילה שני ב₪ 400-

צופיה052-9706947 :

נופי פרת

נופי פרת

קמפינג

עלי

נוף עפרה

קידה

אש קודש

מצפה יריחו

סוויטה זוגית מדהימה במצפה
יריחו .ג’קוזי זוגי מפנק ,מפרסת
נוף למדבר המשרה שלווה ורוגע.

 | ₪ 580 סופ”ש₪ 680 :
לילה שני ב 50%-הנחה

כפר אדומים

מול נוף פתוח לצפון מדבר יהודה.
שתי יחידות אירוח גדולות ומאובזרות.
מתאים לזוגות ולמשפחות.
 | ₪ 400 סופ”ש₪ 500 :

054-5224496 | 054-5922545
שלום054-2377633 :
052-3114913
המחירים בתוקף עד  | 1.4.16המחיר לזוג בחדר | האחריות על בעלי הצימר לרבות רישוי ,ביטוחים וכיוצ”ב | ט.ל.ח
ענבלים נווה ארז

לינת שטח מפנקת ויחס אישי עם נוף ושקט של ספר המדבר.
בסיס יציאה נהדר לאטרקציות רבות בסביבה.
 | ₪ 200 אוהל מרכזי לקבוצה (עד  30איש) ₪ 750

נועם050-4324446 :

מרכז מידע ארצי1-800-34-54-54 :
| www.gobinyamin.org.il

תיירות חבל בנימין
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אהבתי

ישראל

שלי

ישראל

שלי

148,809

ציר הזמן

ישראל שלי
אהבתי ·  22לדצמבר

אהבתי · הגב · שתף

אודות

תמונות

עוקב

הודעה

אוהבים את זה

אהרון סיילס

148

ם אוהבים את זה.
 558אנשי 
"חלאה ניאו נאצית"" ,שותפה עקיפה לרצח עם"" ,טינופת"  -אלה רק חלק
מהפנינים שכתבו מרצים באוניברסיטה העברית על *שרת המשפטים*
של מדינת ישראל.
כתבו עוד הערב לנשיא האוניברסיטה ,פרופ' מנחם בן ששון .אנא כתבו
בנימוס ובלי קללות (זה לא מכובד ורק מזיק לעניין עצמו):
 hupres@savion.huji.ac.ilאו שיתנצלו  -או שילכו הביתה.
דווחו כאן ביצוע .ישראל שלי  -עושים ציונות

יש מקום ורצוי ששרת המשפטים תתבע את
עלבונה בבית המשפט ,ודי לחופש "הביטוי" של
השמאל
Avigdor Potaznik

בוצע
Shuki Steiner
השמאל צועד בכיוון הנכון ,עוד צעד בהרחקת
השמאל מהשלטון לעד

השירות כולל
נסיעות בלי חשבון

* נסיעות לאילת  -על מתנדבות/ים המשרתות/ים או גרות/ים באילת ,יחול ההסדר הקיים באמצעות הזמנת נסיעה בטלפון או במרשתת.
הכרטיס שיונפק יהיה בתוקף בהתאם לפרטים המופיעים בכרטיס המתנדב/ת .הפסקה/סיום השירות  -יש לגשת לאחת מנקודות השירות
ולהחזיר את הכרטיסייה שהונפקה .אי החזרת הכרטיסייה בזמן מהווה עבירה פלילית .ההטבה תקפה מתאריך כ' טבת ה'תשע"ו ).(1/1/16
הנפקת כרטיס בנקודות השירות תחל בט"ו טבת ה'תשע"ו ).(27/12/15
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עוד

מה יקרה
הצגה של שליחת חב”ד חני ליפשיץ באריאל  /כ”ה בטבת
 6בינואר

ועידת העסקים אפרת – גוש עציון  /כ”ג בטבת  4בינואר

ועידת העסקים הראשונה בגוש עציון בשיתוף החברה
לפיתוח גוש עציון תיערך בשבוע הקרוב במתנ”ס גוש
עציון .בוועידה יוכלו ליהנות כל בעלי העסקים באזור
משיחות רבות והרצאות ויצירת קשרים בתחומים בהם
הם עוסקים .מחיר ביום הוועידה.₪ 75 :
לפרטים והרשמה.02-9937970 :

הצגה מרגשת ,מצחיקה ומעוררת השראה על חיים
בשליחות ,המבוססת על סיפורים אמיתיים .לנשים בלבד.
בהצגה משחקות חני ליפשיץ  -שליחת חב"ד בקטמנדו
ואדר פנקסוביץ' .במתנ"ס שומרון.
מחיר .₪ 50 :פרטים והרשמה באתר מתנ”ס שומרון.

שיחה מפי ד”ר אדווה ביטון בסוסיא  /כ”ח בטבת  9בינואר

המסע – שיחה לנשים ולגברים מאת ד”ר אדווה ביטון ,אימה של אדל ביטון הי”ד ,בנושא צמיחה ואמונה מתוך משבר .בחדר האוכל
של בית ספר שדה סוסיא .מחיר ,₪ 20 :נוער/בנות שירות/חיילים .₪ 15 :כיבוד קל יוגש במקום .לפרטים.054-6207143 :

רביעי |  6בינואר
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₪ 1,382,000
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1800-260-240

w w w. a m a n a . c o . i l

03-9303494 :

050-5382852
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מה קורה?
1

2
4

3

5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
כנס היין הראשון בכנסת לאחר הפרסום כי עורכי
הספר ״מדריך היין הישראלי״ מחרימים יקבים
מיהודה ושומרון ,קיימה ביום שני האחרון שדולת
ארץ ישראל בכנסת ישיבה חגיגית בהשתתפות
בעלי יקבים מיהודה ושומרון ,עם מיטב היינות
עטורי הפרסים  . 1השדולה בראשות ח"כ יואב
קיש וח"כ בצלאל סמוטריץ' החליטה להגיב על
החרם כנגד היקבים והכריזה חגיגית בכנס היין
הראשון בכנסת יחד עם מנכ״ל ידיעות ספרים
דב אייכנלווד כי תפעל להוצאת מדריך יין מלא
שיכלול את כלל היינות בארץ ישראל כולל יהודה
ושומרון והגולן .לכנס החגיגי שהתקיים בסיוע
מועצת יש״ע הגיע יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין,
שלושה משרי הממשלה :השר נפתלי בנט ,השר
אורי אריאל והשר אופיר אקוניס ,יו"ר מועצת יש"ע
אבי רואה וכן חברי כנסת משלל הסיעות בכנסת
ביניהם ח״כ איתן כבל ועודד פורר מהאופוזיציה.
גמליאל בקדומים השרה לשוויון חברתי ח"כ גילה
גמליאל ביקרה ביום שלישי במועצה המקומית
קדומים שם פגשה את תושבי הישוב ואת ראש
המועצה חננאל דורני שאף בירך אותה והדגיש
את נאמנותה לארץ ישראל ובמיוחד את הצבעתה
נגד תוכנית ההתנתקות .במסגרת הביקור נפגשה
השרה עם בנות אולפנת להב"ה בקדומים ,דיברה
בפניהן ,עודדה וחיזקה אותן בשאיפותיהן לעתיד . 2

מיטב בחורינו חבר הכנסת אבי דיכטר ביקר
בתחילת השבוע במכינה הקדם צבאית אלישע
בישוב נווה צוף שבבנימין .לאחר סיור במכינה
והתרשמות מהתפתחותה לאורך השנים ,נפגש
עם ראש המכינה הרב יצחק נסים ועם מנכ"ל
המכינה יוני קונפורטי ,שסקרו בפניו את המודל
החינוכי של המכינה וכן את הפרויקטים החינוכיים
בהובלתה .לאחר מכן ,העביר ח"כ דיכטר שיחה
בה ענה לשאלות התלמידים ובין השאר אמר:
"פגשתי בני נוער רבים שדחו מבחירה את גיוסם
לצה"ל בשנה לקראת שירות משמעותי .במהלך
השיחה הוברר לי עד כמה הצעירים הללו חושבים
על מדינת ישראל יותר מאשר חושבים על עצמם.
הם מתעניינים לדעת כיצד ניתן לשרת את השירות
הכי קרבי והכי תורם למדינה" . 3
מסיימים בשבילו לאחר חמישה שבועות של
עיכוב הסתיימה ביום ראשון העבודה על השביל
בשמורת עוז וגאון שבסמיכות לצומת הגוש.
את הדליים האחרונים של החצץ שפכו הוריו,
אחותו ואחיו של עזרא שוורץ הי"ד שנרצח לפני
חמישה שבועות בדרכו להתנדבות בפיתוח
השמורה  . 4בני משפחת שוורץ הגיעו ארצה
השבוע וביקשו להשלים את פעולת ההתנדבות
אותה לא זכה להשלים עזרא .אביו של עזרא
אמר בטקס שהתקיים בשמורה כי ,החיבוק אותו
מקבלת המשפחה מחזק את המשפחה ברגעים

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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הקשים .רחלי פרנקל שהשתתפה בטקס סיפרה
כי גם היא הגיעה לשמורה לראשונה חמישה
שבועות לאחר הרצח של בנה .היא התקשתה
למצוא מילים ואמרה להוריו של עזרא שעכשיו
הם יחד איתה שותפים למשפחת השכול שכולנו
מתפללים שלא תגדל עוד.
פוגשים את אברי במסגרת התוכנית "מפגשים
עם התעשייה" ,בה מארח בית הספר לתקשורת
באוניברסיטת אריאל אנשי תקשורת בולטים,
התארח ביום שני איש התקשורת אברי גלעד
באולפן הטלוויזיה של בית הספר  . 5במהלך
המפגש ,בנוכחות הסגל של בית הספר והסטודנטים,
נשאל גלעד כיצד הוא רואה את התפקיד שלו
כאיש תקשורת ,ומהי הזווית אותה הוא מנסה
להעניק" .אני מנסה לתת מידה של הומור ,חיוביות
ולאומיות" ,ענה" ,בעיני לאומיות זה לא לראות
את כולם כשווים .אני לא מתבייש להגיד שאני
מעדיף את בני העם שלי ,אני לא האו"ם .אני נותן
העדפה בתוכנית שאני מגיש לדעות לאומיות ולא
נותן פתחון פה למי שאני מגדיר כאויב" .כשנשאל
לעמדתו כיום ,אמר גלעד" :אני לא איש ימין ,אבל
מה שלקחתי מאורי אורבך זה ההבנה שעמדות
השמאל הם ילדותיות .ילד קטן שניצב בפני בעיה
רוצה פתרון כאן ועכשיו ,אבל מגיע רגע שבו אדם
סביר חייב להגיד ניסיתי ,אין פתרון בעת הזאת,
וצריך לחיות כך".

הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :בנימין אשתה ,מירי צחי ,מאיר אליפור ,עידן מזרחי
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

