מזוזה בשער

שר האוצר משה כחלון סייר בתחילת השבוע בגוש עציון עם ראשי מועצת יש"ע
וקבע מזוזה בקניון החדש בצומת הגוש [עמ' אחורי]
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הו זמן? זמן הוא היכולת שלנו
לסמן תהליך .כאשר ישנו זמן אנו
מציינים נקודה מסוימת המשמשת
כנקודת התחלה וממנה ניתן להתקדם הלאה,
זמן הוא היכולת לסמן תנועה והתקדמות.
בחלקים נרחבים של העולם הקדום לא היה
קיים מושג הזמן .האדם האלילי חי במעגליות
חיים סתמית :לידה ,עבודה ,מוות וחוזר חלילה.
האדם הקדמון הבחין אמנם במעבר בין עונות
השנה ,אולם ספירת שנים וציון פתיחה של
שלב חדש – לא היו במודעות האנושית עד
לימי הכרוניקנים היווניים .בעולם האלילי אין
לאן להתקדם ,אין תהליך .האדם שבוי במעגל
סיזיפי נצחי ללא אפשרות פריצה .במילים

אחרות :עבדות .האדם האלילי אינו יוצר
יחידות זמן ולכן הוא נשלט בידי הבל-הזמן.
נשחק ,פועל מכוח האינרציה ואינו שולט על
חייו .במצרים ,התרבות המרכזית של העולם
העתיק ,אין דבר מעבר לעבדות ,כמו שנאמר
במכילתה" :מתחילה לא היה עבד יכול לברוח
ממצרים שהייתה סוגרת ומסוגרת" .לא רק
עם ישראל ,גם 'האדונים' המצרים היו מצויים
במצב נפשי של עבדות .סגירות לכל דבר
מעבר לקיימות סתמית ,אין דבר מעבר לטבע
האקראי הנשחק במעגלי הזמן.
כל זאת הולך להשתנות ביציאת מצרים.
חודש ניסן הוא החודש בו למעשה נולד
הזמן בעולם" :החודש הזה לכם ראש חודשים
המשך בעמוד 3

עוד צעד
בדרך לחירות

קמ
תרמו עכשיו :חא דפסחא תורמים עם מקימי

1-800-800-340

או באתרwww.mekimi.org.il :

ע.ר580529303 .
התרומות מוכרות לצרכי מס
לפי סעיף 46
עמותת חסד לזכרם של
הרב מנחם ליבמן זצ"ל
ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"ד
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המערכת

אין טוב ממראה עיניים

ישעמדה
אחת ההחלטות החשובות ביותר שהתקבלו בשנים
האחרונות על ידי מי שעוסקים בהסברה ביהודה
ושומרון הם הסיורים המודרכים .הסיורים ביהודה
ושומרון הם חלק בלתי נפרד מהנוף הירוק של
האזור ומטרתם היא להכיר את המרחב הזה לציבור
הרחב ולקרוא לכל מי שרגלו עדיין לא דרכה בחבל
הארץ הזה לבוא וליהנות ממנו .סוג הסיורים שחשוב
ביותר להסברה ביו”ש הוא “יהודה ושומרון הגיע
הזמן שנכיר” שמביא אישי ציבור ומובילי דעת קהל
בארץ ובעולם ומפגיש אותם עם המורשת העוצמה
וההון האנושי המיוחד כאן.
הסיורים פועלים כל הזמן וכוללים גם פוליטיקאים
בכירים ומעצבי דעת קהל .לפני כחודשיים סיירה
השרה לשוויון חברתי חה”כ גילה גמליאל במועצות
האזוריות מטה בנימין ובקעת הירדן .במהלך הסיור
אמרה השרה“ :ממשלת ישראל ,שאני חברה בה,
חייבת להמשיך ולעשות כל שניתן על מנת לחזק
את ההתיישבות והמתיישבים ביהודה ושומרון .חיזוק
ההתיישבות זה אינטרס לאומי” .שר החינוך חה”כ
נפתלי בנט אמר במהלך סיור בכפר הסטודנטים
באלפי מנשה כי הוא "רואה בכפרי הסטודנטים
משימה לאומית ,ערכית והתיישבותית חשובה מאין
כמוה .זהו מעשה חשוב מאוד ,שהדור הצעיר לוקח
יוזמה ופועל בשטח .זוהי ציונות".

הביקורים ביהודה ושומרון ,אותם מכנים מי
שעוד לא ביקר כאן “מעבר להרי החושך”,
מגלים את פני השטח האמתיים ומקלפים
הרבה סטריאוטיפיים על ההתנחלויות
וציבור המתנחלים .הנוף הירוק והקסום,
אתרי התנ”ך ,העסקים המגוונים,
החקלאות הפורחת ואנשי המעשה מראים
לכל מי שמבקר כאן את המקום האמיתי
ללא התיווך המצומצם של התקשורת
אז נכון ,ציטוטים המבטאים את ערכי ההתיישבות
ניתן למצוא בנקל מחברי כנסת מהצד הימני של
המפה הפוליטית .באופן כללי ,די קשה לשמוע
התבטאויות מחברי כנסת ישראליים החורגות
מהמסרים הפוליטיים שלהם .אך ,סיורים רבים
שנערכו לנציגים מחו"ל מראים את חשיבותם של
הסיורים בפני העולם .דאג למברון ,נציג ממשלחת
של  25חברי קונגרס ופרלמנט מרחבי העולם שהגיעו
לסיור ביהודה ושומרון אמר" :אני שמח שבאתי לכאן,
חשוב להיות כאן ולראות בעיניים את המקום .ביקרתי
בישראל כבר  6פעמים אך זו הפעם הראשונה
ביהודה ושומרון ,וכעת אני מבין עד כמה האזור
הזה חשוב וחיוני לישראל ,וחלק בלתי נפרד ממדינת

יצחק וחני נטורה
פתוח

הבעלים של “נטורה הפקות” מאלון שבות
www.natura-sabato.co.il 054-6292117

ישראל" .בפעם אחרת ,ביקרה משלחת מקופנהגן
ביהודה ושומרון  -הביקור הוכתר בהצלחה .הדנים
נהנו והתרגשו מהביקור והגיעו למסקנות מחודשות
על מדינת ישראל בכלל ,ועל ההתיישבות ועל בית
אל בפרט" .שיניתם לנו את תפיסת העולם לגבי
האזור כולו" ,אמר לנו אחד הנציגים מקופנהאגן.
הביקורים ביהודה ושומרון ,אותם מכנים מי שעוד
לא ביקר כאן “מעבר להרי החושך” ,מגלים את פני
השטח האמתיים ומקלפים הרבה סטריאוטיפיים
על ההתנחלויות וציבור המתנחלים .הנוף הירוק
והקסום ,אתרי התנ”ך ,העסקים המגוונים,
החקלאות הפורחת ואנשי המעשה מראים לכל
מי שמבקר כאן את המקום האמיתי ללא התיווך
המצומצם של התקשורת.
בגיליון הבא אנו נפרסם למענכם מוסף תיירות ענק
לחול המועד פסח .אנחנו מזמינים גם אתכם לבוא
ולקחת חלק בפעילויות המהנות שמסתתרות ביהודה
ושומרון – פסטיבלים ,מסלולי טיולים ,חנויות מפעל,
מעיינות ,בתים פתוחים ,אטרקציות ,צימרים ועוד ועוד.
אתם מוזמנים לקראת החג לבוא ולהביא אתכם
את כל המשפחה על מנת להתרשם מהפריחה
העצומה של יהודה שומרון ובקעת הירדן.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
כבר בזמן הלימודים חני ,שהיא בוגרת האקדמיה
למוסיקה ומחול בירושלים ,החלה להופיע עם
הרכב נגניות ,לאמן פיתוח קול ולהעביר הפעלות
לילדים .במשך הזמן הגיעו בקשות לשיר
באירועים פרטיים וגם להפיק אירועי בת מצווה.
האירועים היו הצלחה גדולה וחני ויצחק מצאו
את עצמם "מוצפים" בהזמנות לאירועים דומים.
במשך השנים נולד הצורך להרחיב את העסק.
יצחק החל ללמוד את התחום בצורה מקצועית
והצטרף בתור איש הסאונד והלוגיסטיקה.
בהמשך ,הצוות גדל וגם הוספנו תכנים והפעלות
לאירועים ,צילום מגנטים ,מרקידות ,בר מתוקים
ועוד .ההתמחות שלנו היא בהפקת אירועי בת
ובר מצווה לציבור הדתי-לאומי וכן מסיבות,
קריוקי והפעלות למוסדות לציבור הדתי-לאומי
ושומרי המסורת.
מה מייחד את העסק שלכם על פני עסקים
אחרים?
דבר ראשון  -חני .חני היא לב לבו של העסק .הבנות
באירוע מתחברות מאוד לחני בזכות האנרגיות,
החן והשמחה המדבקת שלה .באירועים שלנו
בת המצווה מרגישה תמיד במרכז .ההורים
מקבלים הכוונה והנחיות מדויקות לניהול מוצלח
של האירוע ,לפרטי פרטים .היכולת של חני היא
 2יש”ע שלנו

"באירועים שלנו בת המצווה
מרגישה תמיד במרכז"
להתאים את האירוע לכלל המשפחה שהרבה
פעמים מורכבת מגוונים דתיים שונים ,כך
שבסופו של האירוע,כולם מודים לה על האירוע
המקסים.
דבר שני ולא פחות חשוב ,הוא שאנחנו עובדים
עם המון ספקים שמרכיבים את האירוע ויודעים
להמליץ על אנשי המקצוע הטובים והאדיבים
ביותר.
מוצר שהייתם רוצים להמליץ עליו?
מופע בנות מצווה לשכבת כיתה ו’ בהנחייתה
ושירתה של חני בשילוב תוכן ערכי וכמובן
ריקודים ,אטרקציות והמון שמחה!
באתר שלנו תמצאו המון תמונות וסרטונים

מכל מיני אירועים ,המלצות וחבילות שונות
המתאימות לכל משפחה .ניתן להזמין מגנטים,
בר מתוקים ,תקליטן בלבד או מרקידה שרוקדת
ומפעילה את הבנות ומשלבת את האביזרים
השונים ודואגת להוואי ולשמחה.
מי האישיות שהכי הייתם רוצים כלקוח?
נשמח לחגוג לכולם .הלקוחות האהובים עלינו
הם אלו שאומרים“ :בחרנו בכם כי שמענו
המלצות חמות ואנחנו בטוחים שאנחנו בידיים
טובות ואתם יודעים את העבודה!” .לקוחות
שסומכים עלינו ועוברים אתנו את התהליך בכיף
ומקבלים את הטיפים והעצות שלנו שמגיעים
מניסיון של מאות אירועים מוצלחים.

יש לנו זמן

המשך דבר תורה מעמוד השער

ראשון הוא לכם לחודשי השנה" .בחודש ניסן
מתחילה ההיסטוריה לצאת לדרך .מעתה יש
ראשית ,יש התחדשות ,מתחילה הצטברות של
זיכרון היסטורי .לזמן ישנם שני מימדים :זמן
קבוע וזמן משתנה .על מנת למדוד זמן אנו
זקוקים קודם כל לנקודת מוצא ,לבסיס קבוע
ויציב ,ולאחר מכן ,לתנועה שאותה ניתן לסמן
כהשתנות והתקדמות .גם בתחושה האישית אנו
מרגישים כך :אם אנו לא בתנועה ובהשתנות,
אנו מרגישים שהזמן 'לא זז' .במעגל השנה
היהודי ישנם אכן את שני הצירים הללו :שבת
– הבסיס הקבוע ,ויום טוב – התנועה המשתנה.
שבת ,אומרים חז"ל היא "קביעא וקיימא" .היא
נקודת הזמן הקבועה ,הקיימת ועומדת מששת

ימי בראשית .לעומת זאת ,המועדים הם דינמיים
ומשתנים בהתאם לקביעתו של בית דין" :ישראל
דקדשינהו לזמנים" .לפני שאנו מגיעים למועד
הראשון של עם ישראל ,לפסח ,לחג בו מתחילה
ההיסטוריה לפסוח בחיפזון ובצעדי ענק – חל
שבת הגדול .בשבת הגדול עם ישראל עוקד
את האל המצרי ,הלא הוא השה – בעל חיים
המבטא את שיא התמימות הטבעית ,עדר
כבשים הנע ללא מטרה ,צאן ללא רועה וללא
תחושת זמן .אנו עוקדים את התמימות הסתמית
ומסמנים את נקודת ההתחלה ,את נקודת הגודל.
ההיסטוריה מתחילה לנוע .כמה ימים לאחר מכן
יופיע המימד השני :יחול חג הפסח ויוולד העם
שתפקידו לסמן כיוון ותנועה בדברי הימים.

לאן מוביל אותנו הזמן? לאן מובילה ההיסטוריה?
היסטוריה איננה רק "רשימת הפשעים ,השיגעונות
והאסונות של המין האנושי" ,כדבריו של ההיסטוריון
א .גיבון .ההיסטוריה היא ,כלשונו של הרב
קוק" ,היסתוריה" ' -הסתר-יה'  -ההיסתוריה
מובילה אותנו לכיוון מסוים ,אלוהים מתגלה
בהיסתוריה .הגודל הראשוני של שבת יציאת
מצרים ממשיך לאורך כל ההיסתוריה הישראלית
ומביא אותנו ל"יום ה' הגדול והנורא" .דמותו
של אליהו הנביא ,האיש שהזמן והמוות לא שלט
בו ועלה בסערה השמימה הוא המבשר לנו את
אותו יום גדול ללא מגבלות הזמן ,ליום "אשר
הוא לא יום ולא לילה".

מה נשתנה?
פתח תקווה 1950

פתח תקווה 2016

צאו מהקופסא,

בואו ללשם.

מדורגים
 5חדרים | דירות גן | דופלקס

החל מ998,000-

₪

בית צמוד קרקע
 4חדרים 121 ,מ“ר  +גינה

החל מ1,270,000-

₪

* התמונות להמחשה בלבד

הצטרפו לקהילה דתית ,מגוונת וייחודית ,בישוב חדש ויפהפה,
 24דקות מתל אביב.

03-6500505
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ראיון עם הרב אליעזר וולדמן
חלק א'

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

מדור
המייסדים

המשפחות הראשונות בחברון

 //חן גלעד
הרב אליעזר וולדמן ממחדשי היישוב היהודי
בחברון כיהן עד לפני שלוש שנים כראש ישיבת
ניר בקריית ארבע מאז יום הקמתה .הוא נולד
בשנת  ,1937ובשנת  1974עבר למושב קשת
בגולן שם שימש כרב המושב לשנה אחת ,היה
חבר המזכירות העולמית של בני עקיבא ולאחר
מכן בהנהלה הראשית של בני עקיבא .ממייסדי
גוש אמונים ומייסדי מפלגת "התחיה" .כיהן
כחבר כנסת בכנסת ה 11-וה .12-לזוג אליעזר
ורותי וולדמן שמונה ילדים ונכדים ונינים.
כאשר היה בן  19הגיע הרב אליעזר וולדמן
מארצות הברית לתוכנית הכשרה חד שנתית
בקיבוץ יבנה ,כאשר במהלכה למדו הבחורים
בישיבת כרם ביבנה ועבדו בקיבוץ .זמן התוכנית
הוא כשנה ,אך כאשר הגיע הרב לארץ ,הוא
החליט שהוא לא חוזר חזרה לנכר ונשאר בארץ.
עם ההחלטה נשאר ללמוד בישיבת כרם ביבנה
ולאחר מכן עבר לישיבת מרכז הרב ,אשר
באותם ימים שכנה בבית הרב .לאחר שנישא
לרותי עברו השניים לישוב מרכז שפירא שם
הקימו את ביתם החדש.
את המעבר עשו השניים כשנה לפני פרוץ
מלחמת ששת הימים ,וממרכז שפירא הם
הרגישו את המתיחות שבגבול הדרומי ואת
כוחות צה”ל שיורדים דרומה .לרוב ,כאשר
רוצים לתאר את התחושה שהייתה במדינה
בימים שהיו לפני מלחמת ששת הימים ניכר
כי התחושה הייתה פחד ,רבים מביאים את
אותה בדיחה על “האחרון שיוצא מלוד שיכבה
את האור” .באופן כללי ,מדובר על הרגשה של
פסימיות ,אך לא כך היה אצל הרב וולדמן .כאשר
הרב מדבר על התחושה שליוותה אותו באותם
ימים מדובר על הרגשה שונה ,שילוב של אמונה
וציפייה לבאות ,משהו טוב שהולך להתרחש.
“הייתה הרגשה של התרחשות ,שמשהו הולך
לקרות .היו ריכוזים של תלמידים חרדים שצעקו
באותיות קידוש לבנה שיש סכנה גדולה וקראו
לכולם לחזור בתשובה .אנחנו חשבנו שלא צריך
להפחיד .מתוך המקום הזה של המתח  -אנחנו
עומדים לראות ישועות גדולות ,דברים גדולים
 4יש”ע שלנו

עומדים לקרות”.
לאחר המלחמה ,הרגשת האופוריה הייתה
גדולה ,ובאמת הרבה דברים החלו לקרות .הרב
מדבר על כך שאותה מלחמה הביאה לשינוי
עצום בעם ישראל ,מדובר על מהפכה רוחנית
גדולה ששינתה את פני העם.
“לפני מלחמת ששת הימים היו בארץ שתי
ישיבות הסדר – ישיבת מרכז הרב וישיבת כרם
ביבנה .מארץ ישראל הכל פורח ,מלחמת ששת
הימים הביאה למהפכה רוחנית בעם ישראל.
מאותו רגע הכל צמח בארץ ,הציבור שלנו
התחיל להיכנס לכל תחום אפשרי ,חינוך ,צבא
וצמיחה אדירה של כל המפעל הלאומי”.
אותה צמיחה התבטאה גם בחידוש ההתיישבות
באותם אזורים אשר מסמלים את לב ליבו של
העם היהודי ובתוכם חברון עיר האבות.
איך התחלתם להתאסף לקראת העלייה
לחברון?
“מי שאסף את החבורה היה הרב לוינגר אשר
איגד אותנו יחד .ההכנה לקראת העלייה לחברון
הייתה בשלוש חזיתות מרכזיות – גיוס משפחות,
השגת אישור ממשלתי וקניית בתים .השלב
הראשון היה הקל ביותר  -מכל הארץ הייתה
היענות .מעבר לכך ,הגיעו אלינו חברים מכל
הגוונים של האוכלוסייה .עוד שהיינו בממשל
הצבאי הגיעו אלינו השומר הצעיר ,הנוער העובד
והלומד ביקשו לבוא לסמינרים כדי שנסביר
ונספר להם על המקום והעשייה”.
איפה הרגשתם את הקושי?
“הקושי הגדול היה בשתי החזיתות האחרות -
השגת האישור וקניית הבתים .מבחינת קניית
הבתים גם מי שהסכים  -ביטל יום למחרת.
התושבים בחברון לא הסכימו והתנכלו לאלו
שהסכימו .היה לנו מאוד קשה למצוא מישהו
שימכור לנו בית כלשהו”.
אט אט הסתדרו הקשיים ,ובצורה מופתית
מחדשי היישוב בחברון מצאו עצמם מתגברים
כל פעם על עוד קושי שנערם בדרכם .בתחילה,
התושבים חיפשו את האדם שייתן להם את
האישור להתיישב באזור ,אך כמובן שזה לא
היה בנמצא .בשבוע שלאחר המלחמה הוקמה
התנועה לארץ ישראל השלמה ,ופעם ראשונה

בתולדות ישראל הצטרפו יחד ימין ושמאל,
דתיים וחילונים .בעקבות כך ,נוצרו קשרים עם
אנשי רוח מהשמאל אשר קישרו את אותה
החבורה ליגאל אלון שכיהן באותם ימים כשר
בממשלה.
“ניגשנו ליגאל אלון וביקשנו ממנו שיעזור לנו
להשיג אישור לעלייה לחברון .יגאל אלון ענה
לנו במילים האלו ‘אתם השתגעתם ,אתם רוצים
אישור ממשלתי? כך לא עובדת הציונות אם היו
מחכים לאישורים ממשלתיים לא היו לנו לא
את חניתה ולא את גינוסר .כדי לבנות ולהקים
לא מבקשים אישורים ממשלתיים ,קודם כל
קובעים עובדות בשטח .לכו ,עלו לחברון ואני
אעזור לכם’”.
ובאמת ,כך התחילו תושבי חברון את מסעם
המופלא אל עבר המנוחה והנחלה .מבחינת
קניית הבתים ,הבעיה טרם נפתרה ,המתיישבים
החדשים חיפשו הזדמנות לקנות בית בחברון
אך המצב לא היה לטובתם.
“יום אחד ,נודע לנו שיש מלון שערבי מעוניין
להשכיר אותו .לאותו אדם לא היו קליינטים .הוא
השכיר לנו את המלון לשבוע עם אופציה לחודש
ואפילו אופציה לשנה”.
משם ,ממלון פארק ,החל התהליך הראשוני של
חידוש היישוב היהודי בחברון .האירוע הראשון
שהתקיים במקום הוא סדר הפסח עליו יסופר
בשבוע הבא ,בחלק השני של הריאיון .לאותו
סדר הגיעו כמאה אנשים ושם חגגה חבורת
מתנחלי חברון את ניצחון החירות באזורים
ששוחררו פחות משנה לפני כן.
“לאחר סדר הפסח כינסנו מסיבת עיתונאים כדי
להודיע על שהותנו בחברון .במשך חודש ימים
הממשלה דנה מה לעשות אתנו וכל יום ראשון
בערב היה מגיע אלינו יגאל ידין לספר לנו מה
היה בישיבת הממשלה .באותם ימים ,היו לחצים
על הממשלה מהשמאל שיוציאו אותנו מפה.
אלון לא רצה שבממשלה תהיה הצבעה על
שהותנו כאן ויהיו מתנגדים .לכן ,הוא לא הציע
שתהיה הצבעה על הכרה ביישוב יהודי בחברון,
אלא הכרה על הקמה מחדש של ישיבה .וכך לא
הייתה הצבעה נגד ,היו נמנעים אבל אף אחד לא
התנגד .הייתה ישיבה לפני תרפ”ט וכך העבירו

ימים ראשונים בחברון
אישור על כך שנשב פה ומהמלון עברנו לממשל
הצבאי .הייתה לנו ההתלבטות האם לעבור או
לא לעבור”.
למה הייתה ההתלבטות?
“לאורך כל הדרך לקחנו את מה שהביאו לנו
ונאבקנו על מה שאין .גם בקדום וגם כשהציעו
לנו להשתכן בממשל הצבאי בחברון ,זה לא היה
ברור מאליו ללכת לשם ,כי ידענו שיסגרו אותנו
שם וזה יכול לחסום אותנו”.
איך התארגנתם מבחינת תעסוקה?
“בממשל הצבאי הדבר לא היה אפשרי ,היה
רק כולל ,ומי שעבד נסע לירושלים .הרב לוינגר
ביקש שאעמוד בראש הישיבה ולימדנו .כמובן
שאחר כך הדברים השתנו .בהתחלה כל אחד
שהגיע היה צריך לקבל אישור אבל לאט לאט
הסכר נפרץ”.
איזה עוד דמויות היו משמעותיות ותמכו בכם
בימים הראשונים?
“יום אחד הגיע לכאן משה דיין לפגישה עם מח”ט
האזור והמנהיגים הערביים ,לאחר הפגישה
הוא בא אלינו .אנחנו חיכינו לו וקיבלנו את פניו
בחגיגיות ,כל הילדים לבשו לבן ושרו שירי ארץ
ישראל .הוא התרגש מקבלת הפנים וסיפר לנו
שהמנהיגים הערבים אמרו שהם לא יכולים
לקחת את האחריות לכך שהיהודים יהיו פה
בטוחים – וביקשו ממנו להוציא את המתנחלים
מכאן כי הם לא יוכלו לשמור עליהם .ומשה דיין

לאחר מכן גוש אמונים ולסיום ,מפלגת התחייה.
כל אלו הם סמלים של המהות שלנו כאן.
האחדות היהודית של עם ישראל”.
איך אתה יכול להסביר את העובדה שישנם
אנשים שאינם מבינים את חשיבות הישיבה
בחברון?
“יש פחד בינלאומי ולחצים גדולים ,העם קפץ
קדימה והמוסדות הממשלתיים התעכבו .הם
תמיד חששו .בשביל שיהיה שלום הם מוכנים
למסור את כל החלקים האלה”.
בהסבר מדויק להפליא מביא הרב את הפסוק
אמר להם ‘אני לא שאלתי אתכם אם אתם רוצים מישעיהו ומפרש אותו לאותו מקום בו אנו
או לא  -זו עובדה’”.
נמצאים היום “ -על הר גבוה על לך מבשרת ציון
איך הייתה התחושה להסתובב בחברון?
הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים ,הרימי אל
כמובן שהתחושה הייתה מפעימה .ידענו שאנחנו תראי אמרי להרי יהודה הנה אלוקיכם”.
נמצאים באירוע מכונן .זהו תהליך שאינו קורה כל “יש פה שתי מבשרות ,מבשרת ציון ומבשרת
יום .מבחינת התושבים שמסביב ,הם היו מלאי ירושלים ,שני שלבים בגאולה .השלב הראשון
התפעלות עוד מימי המלחמה .על כל בית היה
הוא בניית התשתית הבסיסית-כלכלית-
דגל לבן עוד שנה אחר כך .מעבר לכך ,הם פחדו
ממה שנעשה להם כי הם זכרו מה שהם עשו לנו ביטחונית .אבל המטרה היא מבשרת ירושלים,
אשר היא התשתית הרוחנית-אמונית ,ואותה
במאורעות תרפ”ט וגם בתרצ”ו  -תרצ”ט”.
מה הייתה התחושה הפנימית ברגעי השיבה אי אפשר להקים ללא השלב הראשון” ,הרב
ממשיך ומפרש“ ,יש את אנשי המעשה – הבונים
לחברון?
“המגע עם ארץ ישראל מעורר את כל הנעלה והלוחמים .אבל המטרה היא השלב השני ,אשר
והגדול והקדוש בנשמת עם ישראל ,ולכן הכל מהווה את התוכן של החיים היהודיים וזוהי
נוצר והתפתח .עם ישראל בתהליך של גאולה ,מבשרת ירושלים .הנביא אומר למבשרת ציון
ולכן ,המגע עם ליבה של ארץ ישראל הוא ‘עלי לך’  -אל תישארי ברמה המעשית ,תתעלי.
מרומם במיוחד כי הוא ליבו של המפגש שלנו הוא פונה ואומר למבשרת ציון ‘אם אתם תישארו
עם ארץ ישראל .והתחושה
בס"ד הזו היא התחושה רק ברמה המעשית אתם תתעייפו’ .ומבשרת
הנעלה ביותר”.
ירושלים היא זו אשר מסמלת שיש התעוררות
הרב וולדמן מספר את סיפורה של חברון ממקום
של תנועה גדולה .אומר הנביא :יבוא הזמן,
פנימי של תורה ,ואי אפשר שלא לחוש בקרבה
שלו לתורת הרב קוק .כל אירוע שקורה בעם שאתם אנשי אמונה ,אנשי מבשרת ירושלים,
ישראל ,מובא באופן ישיר בציטוט מאחד מספרי תוליכו את העם כי אנשי מבשרת ציון הולכים
להודיע שהכל
באמת
מוהלפה זה
מנשההעניין
ונחלשים .כל
לחברון
באמת שבעלייה
הנביאים .התחושה היא בס"ד
בתחום.
מומחה
חזות תושב טל
שלמה
גבוהים,ולא על
תהליך אלוקי
על
פה
מדובר
ה’,
מאת
גדול.
לשינוי
שהביא
נעשה תהליך חירות גדול
הברית מתבצעת בסטנדרטים רפואיים והלכתיים
“היו שלושה שלבים שהביאו אותנו למצב חדש תהליך אנושי .וכאשר אומרים ‘הרימי בכ”ח קולך’
במקצועיות ,בזהירות ובמהירות.
בעם החל מהתנועה לארץ ישראל השלמה – ,כ”ח אייר – הזמן בו שוחררה ירושלים”.

מוהל מנוסה בצפון השומרון
מוהל מנוסה בצפון השומרון

בס"ד

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

שלמה חזות הינו בעל הבנת רזי האנטומיה
מומחה בתחום.
שלמוהל
מנשה
שלמה חזות תושב טל
המילה.
והפיזיולוגיה
הברית מתבצעת בסטנדרטים רפואיים והלכתיים גבוהים,
ובמהירות.
בזהירות
במקצועיות,
הילודים שנימולו
תמידי אחרי
במעקב
שלמה חזות נמצא
על ידו והוא זמין  24שעות ביממה.
בתחום.
רזימומחה
מוהל
מנשה
שלמה
האנטומיה
הבנת
טלבעל
תושבהינו
חזותחזות
שלמה
גבוהים,
בסטנדרטים
מתבצעת
הברית
והפיזיולוגיה
והלכתיים טוב!
המילה.המון מזל
רפואיים-
שללכם
לאחל
אישית ,ברצוני
ובנימה
ובמהירות.
בזהירות
במקצועיות,
הרבה שלווה ,נחת ,בריאות ואושר בלתי פוסק.
שלמה חזות נמצא במעקב תמידי אחרי הילודים שנימולו
האנטומיה
בעל24הבנת
שלמה
שעותרזיביממה.
הינוזמין
חזותוהוא
על ידו
והפיזיולוגיה של המילה.
ובנימה אישית ,ברצוני לאחל לכם  -המון מזל טוב!
שנימולו
הילודים
במעקב
פוסק.
אחרי בלתי
תמידיואושר
בריאות
נמצא נחת,
חזותשלווה,
שלמההרבה
על ידו והוא זמין  24שעות ביממה.

מוהל מנוסה בצפון השומרון

מוהל מומחה בתחום

טוב!
המון מזל
ובנימה אישית ,ברצוני לאחל לכם -
052-6071473
פלאפון:
טלפון04-6350007 :
הרבה שלווה ,נחת ,בריאות ואושר בלתי פוסק.
hazut12@gmail.com
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מוהל מומחה בתחום
פלאפון052-6071473 :

ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

153,576

ציר הזמן

היום לפני  22שנה התרחש פיגוע ההתאבדות הראשון
שהחמאס ביצע בישראל .זה קרה פחות משנה לאחר חתימה
על הסכם אוסלו.
==
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הגיע מחבל מתאבד עם
מכונית תופת לעפולה ונצמד עם מכוניתו לאוטובוס "אגד"
שאסף נוסעים במקום ,בזמן שהתחנה היתה עמוסה .הוא
פוצץ עצמו עם מכוניתו וגרם להרג של שמונה אזרחים
ולפציעת נוסעים נוספים ,רובם תלמידי בית ספר.
==
שמות הנרצחים:
מיה אלהרר הי"ד בת .18
מירב בן-משה הי"ד בת .17
ורד מרדכי הי"ד בת .13
איילה והבה דורון הי"ד בת .39
אהובה כהן הי"ד בת .37
אשר עטיה הי"ד בן .48
פאדיה שלבי הי"ד בת .25
אילנה שרייבר מרחב הי"ד בת .54
==
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים
==
בתמונה :האנדרטה בגן הרכבת בעפולה לזכר קורבנות
הטרור בעפולה
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אודות

ישראל

שלי

תמונות

עוקב
אוהבים את זה

הודעה
עוד

ישראל שלי
אהבתי ·  6באפריל

אהבתי · הגב · שתף

82

ם אוהבים את זה.
 584אנשי 

Ariel Winer
כבר  150שנה מחבלים מתאבדים ולא מתאבדים
מנסים לחסל את היישוב היהודי בארץ ישראל,
ואנחנו עם ישראל שורדים ,גדלים ,מתפתחים
ובונים ארץ ומדינה לתפארת ואיפה הם?
עירית מודן
ולחשוב שפושעי אוסלו עדיין לא הובאו לדין.
ניסן סיאג
לפי מה שראיתי בתכנית על אוסלו בערוץ
הראשון ,הפיגוע הראשון קרה פחות משבוע
אחרי ההסכם.
חנן גרשוני
רק לדייק :פיגוע ההתאבדות הראשון בישראל
היה בצומת מחולה ,שנה לפני כן.

מה יקרה

מעמד הכניסה לארץ וחציית הירדן במעברות הירדן /
י' בניסן  18באפריל

סטריטגול בנימין השני בעפרה  /ט’ בניסן 17
באפריל

לרגל י' בניסן ,יום כניסת עם ישראל לארץ ישראל ,אתם מוזמנים
לכינוס לציון האירוע בשיר ובמזמור .בתכנית :שיעור של הרב
ד"ר בני לאו ,אלוף (במיל') עוזי דיין ,סיור במקום בהדרכת חגי בן
ארצי ומופע משמח של חנן בר סלע ושל מקהלת החזנים "בת
קול" .בשעה  ,16:00מחיר להסעה ממספר מקומות בארץ.₪ 30 :
לפרטים והרשמה02-9941410 :

אירוע הכדורגל של השנה בהשתתפות שחקני בית”ר
ירושלים ,אז והיום – אלעד גבאי ,אביעד ברוכין ועידן
טל .המשחקים יערכו מהשעה  10:00ועד השעה
 20:00ובמקביל יתקיים הפנינג ספורט ענק עם המון
משחקים לציבור הרחב .הכניסה בתשלום מראש.
לפרטים050-7455522 :

ראשון |  17באפריל

יריד הפסח הגדול בקריית ארבע  /ט’ בניסן  17באפריל

כולם מוזמנים ליריד הגדול לקראת חג הפסח שיתקיים בין השעות  21:00 – 14:00במרכז הקהילתי בקריה .ביריד יעמדו
לרשותכם דוכנים למכירת בגדים ,תכשיטים ,כיפות ,כלי בית ודוכני מזון והפעלות לילדים .בשעה  16:00תעלה ההצגה
המשעשעת “יוסל’ה קמצן קדוש” – הצגה לכל המשפחה .מחיר כניסה .₪ 25 :לפרטים02-9961666 :

כרמי שילה

חד משפחתי צמוד קרקע מול נוף משכר

בנ י

המכירה
בעיצומה

70%

בית חד משפחתי  113מ״ר עם אפשרות
להרחבה על מגרש של חצי דונם

לה

החל מ₪1,046,000-

ית

התש ת י ו ת

כבר

הח

משלב א׳

נמכר

שילה ,ישוב קהילתי המונה מעל ל 350-משפחות.
הישוב שילה משמש כמרכז של ישובי הסביבה,
בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד
מפרט טכני עשיר במיוחד.
 50ד׳

 25ד׳

 10ד׳

ת״א

כביש 6

אריאל

 45ד׳
ירושלים

הראל052-5665993 :

כרמי שילה

יוצאים לדרך

ט.ל.ח | צמוד מדד 1/16
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מה קורה?
1
2

3

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
כחלון מבקר בגוש שר האוצר חה"כ משה כחלון
סייר בתחילת השבוע בגוש עציון יחד עם ראשי
מועצת יש"ע וראשי הרשויות ביו"ש וכן קבע מזוזה
בכניסה לקניון החדש שיפתח בקרוב בצומת גוש
עציון .השר ביקש להעביר מסר לתושבים ואמר
כי "אין זמן יותר טוב מזה ,תקופת האביב ,התחלות
חדשות ,להגיע לכאן ולחנוך קניון עם המותגים
המובילים בארץ ובעולם כמותגי עוגן .זהו מקום
שיוצר מקורות פרנסה והכנסה וגם מקומות בילוי
לאזור ,ויהווה עוגן לאזרחי הגוש היהודים וגם
לפלסטיניים .אני חושב שיש פה בשורה ענקית
ואנחנו רואים את השיפור הביטחוני ואני מקווה
שבעזרת השם זה ימשיך" .במהלך המפגש עם
ראשי הרשויות העניק ראש מועצת גוש עציון
דוידי פרל לשר האוצר מתנה מרגשת ובה עציץ
עם ייחור מעץ האלון הבודד ,סמלה של גוש עציון.
חג בטוח ראשי מועצת יש״ע נפגשו בתחילת
השבוע עם מפקד פיקוד המרכז האלוף רוני
נומה לעדכון שוטף ולהרמת כוסית לרגל חג
הפסח  . 1מפקד הפיקוד סקר בפני ראשי
הרשויות את עיקרי הערכת המצב והפעולות
המבצעיות הנעשות בשטח וכן את התקדמות
התוכנית למרכיבי הביטחון השונים ותשתיות
התחבורה .יחד עם ראשי הרשויות יצא מפקד
הפיקוד בקריאה משותפת לקראת חג הפסח
לצאת לטייל ולהשתתף באירועים השונים ביו״ש
ולהישמע להוראות כוחות הביטחון והכללים

החלים על המרחב .ראשי המועצות הודו למפקד
הפיקוד על המפגש והקשר השוטף אשר חשוב
ומשמעותי לחיזוק ההתיישבות ולחיילי צה"ל
ומפקדיו אשר עומדים על משמרתם ומאפשרים
את המשך שגרת החיים השוטפת במדינת ישראל.
מוכן לפקודה ביום שני קיימה כיתת הכוננות
של אלון מורה אימון ,כחלק מסדרת אימונים
שנתית אותה מעבירה עמותת "מגן יהודה" לכיתת
הכוננות .את היום התחילו מתנדבי כיתת הכוננות
מוקדם בבוקר כאשר תחילה תרגלו הגעה ופריקה
מרכב ,לאחר תרגול הפריקה ברמת הפרט והזוג,
עברו המתנדבים מסלול לחימה שכלל את כל
המרכיבים העלולים להיות במקרה אמת  . 2מי
שאחראי על בניית תכנית האימונים וההדרכה
מטעם עמותת מגן יהודה הוא אהוד דריבן שאמר
כי "התרגיל מחדד מאוד את רמת הלחימה של
כיתת הכוננות וגורם לה לתת פתרונות טקטיים
שונים ברמת מורכבות גבוהה לתרחישים שהם
יפגשו בהם ביישוב".
באים בריצה יותר מ 5,000-רצים השתפו בשבוע
שעבר במירוץ אפרת-גוש עציון  . 3הרצים ,יחד
עם ראשי המועצות דוידי פרל ועודד רביבי ,סגן
ראש המועצה משה סוויל ושופט העליון נועם
סולדברג לקחו חלק באירוע הספורט שכולו
חיבור לשבילים בהם צעדו האבות ואמירה ברורה
שאת גוש עציון לא ניתן לעצור.

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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הנציג שלנו אלקנה פרידמן ,תלמיד כיתה ט' בישיבה
התיכונית "בני צבי" בבית אל ,זכה במקום הראשון בחידון
התנ"ך הארצי לנוער .פרידמן ,שכאמור עלה שלב,
יתמודד בחידון התנ"ך העולמי ביום העצמאות הקרוב.
ראש מועצת בית אל שי אלון ,בירך את פרידמן ואיחל
לו הצלחה בחידון העולמי ,ויחד עם כל תלמידי ישיבת
"בני צבי" ,מקווים שיקטוף את תואר חתן התנ"ך העולמי.
עזרה בדרך המועצה המקומית קדומים מארחת מדי
שנה קבוצת מתנדבים נוצרים מאורלנדו שמגיעים
מזה  11שנים לקדומים  . 4מטרתה של הקבוצה היא
לחזק את ההתיישבות היהודית בשומרון בכלל ובקדומים
בפרט .הקבוצה מתארחת בבתי התושבים וחבריה
עובדים עבודה פיזית קשה בפיתוח וקידום פארק
הצנירים המיוחד ,סמוך לשכונת קדומים צפון .השנה
הגיעה קבוצה של  43חברים  -צעירים ומבוגרים .ראש
מועצת קדומים חננאל דורני ,עומד בראש הפרויקט
יחד עם בועז וינרב ושלמה פיבלוביץ.
לרוץ עם גלעד מעל ל 600-רצים מכל רחבי הארץ,
הגיעו בסוף השבוע האחרון לכביש גלעד בין קדומים
לגב ההר ,להשתתף במירוץ גלעד החמישי ,זאת כחלק
מפעילות מחלקת הספורט במתנ"ס שומרון להנצחת
גלעד זר הי"ד .אביו של גלעד ,משה זר הגיע לפתיחת
המירוץ  5ואמר לרצים" :אני מתרגש ושמח מהנוכחות
שלכם כאן .העובדה שכל שנה מגיעים יותר ויותר רצים
מחממת את הלב .זו הדרך הטובה ביותר להנציח את
גלעד שאהב את הארץ הזו ,והוא פרץ את הדרך בה
אנחנו הולכים כעת".

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il
 052-5665052הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :יצחק נטורה ,BohPhoto,מירי צחי ,אור מני ,דוברות מגן יהודה ,שוש שילה
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

