רב  -אלוף

הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט הגיע השבוע למוסדות "בני דוד" בעלי,
שם נפגש עם ראשי המוסדות והעביר שיחה לתלמידים [עמ' אחורי]
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עסק
שלנו

4

טרקטורוני גוש עציון

מושב הכנסת שייפתח השבוע
בזמן בו אנו מציינים את פתיחת
שנת היובל לחזרה ליהודה,
שומרון ,בקעת הירדן ורמת
הגולן ,חייב להביא איתו שינוי
בגישה כלפי אזורים אלו .ביטחון,
התפתחות בבנייה ובתשתיות,
מלחמה בחרם הבינלאומי
והסברה ישראלית הם רק חלק
קטן מהנושאים אותם יש לקדם
במושב הקרוב של כנסת ישראל.
השבוע בישעמדה – מה מצפים
בהתיישבות מחברי הכנסת
במושב הקיץ הקרוב.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד 2

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:53
19:14
19:07

יציאה
20:15
20:17
20:19

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:08
19:12
19:04

יציאה
20:12
20:16
20:15

בין חירות לעצמאות

ברשת

8

מה
קורה

מצטייני הנשיא ביהודה ושומרון

על הפרשה  -בהר
בין יום העצמאות ליום ירושלים

הרב יצחק פייגלין
ר"מ בישיבת ההסדר בנהריה וראש הגרעין התורני בעיר

צוות השמיטה ,הפותחת את
פרשת בהר ,הינה אחת המצוות
החשובות ביותר ,הן משום ריבוי
הפסוקים שבה ,והן משום שמצווה
זו נזכרת כמה פעמים בתורה .ומשום
חשיבות זו ,פרשנים רבים ניסו למצוא טעם
ויסוד למצוה זו .אך לפני העיון בפרשנות,
יש לשים לב לטעם שהתורה עצמה נותנת
 "ושבתה הארץ שבת לה'" .נראה ,שהכתוברומז שתכלית המצווה היא ,ששנה זו תהפוך
להיות שבת לה' .חז"ל במסכת סנהדרין
פרטו יותר וביארו" :אמר הקדוש ברוך
הוא לישראל :זרעו שש והשמיטו שבע ,כדי
שתדעו שהארץ שלי היא" .הפרשנים על

התורה ,הוסיפו נופך משלהם בעניין טעמה
של השמיטה ,איש איש כפי שיטתו.
ברצוני להביא בפניכם ביאור מעמיק ומקורי
למצות השמיטה של הרב קוק זצ"ל .אך
לפני שנביא את באורו ,נקדים כמה יסודות
שמביא הרב בפתח דבריו .החיים של האדם
היהודי מקבלים משמעות רק על פי היכולת
של האדם להכניס בהם תוכן רוחני רעיוני,
ובכך יציב לעצמו מטרה לחיים .כשם
שהיסוד הנ"ל פועל בכל פרט ופרט ,כך הוא
נכון ביחס לכלל האומה .עם ישראל יגיע
להשגים ויגשים את יעודו רק אם יוכל למלא
את חייו בערכים האלוקיים שינחו אותו
קדימה.

מ
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יש”ע שלנו 1

המערכת

לקראת מושב הקיץ

ישעמדה
ביום שני ,לאחר פגרה לא ארוכה במיוחד ,ייפתח
מושב הקיץ של הכנסת .חברי הכנסת יצטרכו
להחליט החלטות כבדות משקל שישפיעו על כל
אזרחי מדינת ישראל .בעוד כשבועיים נציין גם את יום
ירושלים ,ויחד איתו את פתיחת שנת היובל לשחרור
יהודה ,שומרון ,בקעת הירדן ורמת הגולן .טווח
השנים האלו ,שהוא ללא ספק טביעת רגל חשובה
בהיסטוריה של מדינת ישראל ,זכאי למקום של כבוד
ולהתייחסות שווה במושב הכנסת הקרוב.
בתוך שאר הדברים החשובים בהם תעסוק הכנסת
עד לסוף מושב הקיץ ,אנו מאמינים כי אלו עיקרי
הנושאים בהם צריכים להתמקד חברי הכנסת
הפועלים למען ההתיישבות:
 .1כבר שנים רבות בהן תכניות הבנייה ביהודה
ושומרון נמצאות תחת הקפאה ואינן מאושרות.
הבניה שמתבצעת בימים אלה היא שאריות של
תכניות ישנות שאושרו לפני שנים וכעת הן קורמות
אט אט עור וגידים .מצב זה אסור שימשך .שנים על
גבי שנים של הקפאת תכנון תחת ממשלות ימין היא
מביכה ומביישת .הפסקת התכנון והבניה בהתיישבות
במשך תקופה ארוכה וכדרישה בינלאומית למשא
ומתן מהווה פגיעה בזכויותיה של מדינת ישראל.
על הממשלה והכנסת לפעול להסרת כל החסמים
המדיניים והבירוקרטים ולהמשיך ביתר שאת

פתוח

את התכנון והבנייה ברחבי מדינת ישראל בכלל,
ובהתיישבות בפרט ,ללא תנאים.
 .2ראש הממשלה ושר התחבורה מתפארים בצדק
בכל נאום שהם נושאים בשנים האחרונות בכבישי
ישראל החדשים שמגיעים לכל מקום ,במסילות
הרכבת המפותלות והחדשניות ובתחבורה הציבורית
המסועפת .דא עקא ,הכל נכון עד שמגיעים לכבישי
יהודה ושומרון .כבישים ישנים ומסוכנים ,בעלי נתיב
אחד וללא שוליים רחבים ,הם מראה שגרתי בכבישים
בצד המזרחי של כביש  .6התחבורה הציבורית,
גם היא ,עניין של סבלנות בכל מה שקשור לרצון
להגיע מישוב לישוב ,מה שמצריך רבים מהתושבים
להתנייד באמצעות טרמפים .הבעיות האלה הן בעיות
המשפיעות על חיי התושבים וביטחונם האישי ,וחובה
לטפל בהן בכל המשאבים הקיימים לרשות הכנסת
והממשלה כדי לשמור על בטיחותם של תושבי
יהודה ושומרון כפי שקורה בשאר חלקי הארץ .טיפול
בתשתיות תחבורה ,מים ,ביוב וחשמל הוא אינטרס
חשוב בדאגה לעתיד האזור ובשמירה על יציבותו.
 .3תנועת החרם על ישראל מגבירה את כוחה
ותוצאות סימון המוצרים נותנות את אותותיהן,
לצערנו ,בעיקר בקרב החקלאים .פתיחת שווקים
חדשים בעולם במקומות שהתוצרת הישראלית
נחשבת כהצלחה במדינות שאינן מושפעות

אריה וינשטוק,

הבעלים של סימוני דרך  -טרקטורוני גוש עציון
054-7573333

מהאנרכיסטים הפועלים נגד ישראל ,היא הכרחית
על מנת לסייע לחקלאי יהודה ,שומרון ובעיקר בקעת
הירדן .הכנסת והממשלה צריכים לסייע ליצואנים
למזער את הנזקים המגיעים כתוצאה מהחרם
וסימון המוצרים ובפתיחת שווקים חדשים .כך נצליח
להגדיל את היצוא וקדם את החקלאות במרחב זה.
 .4המצב הביטחוני הקשה נמשך יותר מחצי שנה
וגובה אבדות קשות בנפש בכל הארץ ובעיקר
בשטחי יהודה ושומרון .בתקופה האחרונה ישנה ב”ה
ירידה באירועי הטרור הקשים ,וברור לכולם שהשקט
והביטחון הם צרכים בסיסיים של כל אזרח בישראל.
כאשר דבר זה נפגם ,הוא מקשה מאוד על שמירת
שגרת החיים .לכן ,עלינו להיאבק בצורה נחושה
ומאוד ברורה נגד כל מי שרוצה להפר את שגרת
החיים השלווה בארץ ישראל ,בין אם זה בדיבור
ובהסתה לאלימות ובין אם זה באופן פיזי .מאידך,
ישנה חשיבות עמוקה ללקיחת אחריות גם על שגרת
חייהם של ערביי האזור ,שחיים לצדנו.
 .5קידום מעמד האזור על ידי החלת ריבונות על
ההתיישבות הישראלית במהלך ארוך טווח יחד עם
השוואת חקיקה בהתאמה למצב החוקי החל באזור
היא משימה חשובה לעתיד האזור .החלת כל חוקיה
של מדינת ישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון
היא בעיקר השוואת זכויותיהם של תושבי יו”ש כחלק

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה ,שומרון והבקעה

www.mati-shay.org.il

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
כמי שגדל והתחנך בגוש עציון ,אני יודע
שהאטרקציה העיקרית שהייתה קיימת היא
השטח  -המעיינות ,השבילים והנוף המיוחד של
הגוש ואני זוכר שכילד זה היה הבילוי העיקרי
שלנו .בגיל קטן התחלנו עם טיולים רגליים ,אבל
כשגדלנו לאט לאט עברנו לטרקטורונים ומשם
לאופנועים .תמיד הייתה לי את האהבה והמשיכה
לכלים המוטוריים ,לאדמה ,לשטח ובמיוחד של
גוש עציון עם הסיפורים ההיסטוריים שגדלנו
עליהם והם חלק מחיינו.
בעשור האחרון אני מתעסק בתחום התיירות,
בטיולי ג’יפים והפקת אירועים בשטח ,בשנים
האחרונות גוש עציון גדלה מאוד ,כל תחום
התיירות התפתח ומידי שנה מגיעים מאות אלפי
מבקרים לגוש .הרגשתי שישנה קרקע פורייה
לפתיחה של עסק תיירותי בגוש – היה לי ברור
שזה יהיה עסק של טיולי טרקטורונים שמשלב
את אהבה והידע שלי .יחד חברנו מספר חברים
ויצאנו לדרך עם סימוני דרך – טיולי טרקטורונים
המשלבים חוויה מוטורית עם הדרכה היסטורית
מעשירה.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
הטיולים שלנו משלבים המון כיף והנאה יחד עם
שטח ונוף מדהים ועצירות בפינות חמד ואתרים
 2יש”ע שלנו

"מידי שנה מגיעים מאות
אלפי מבקרים לגוש"
ארכאולוגיים וגם היסטוריה יהודית .המבקרים
שלנו יוצאים מאושרים ,כי הם נהנים מאוד מהטיול
עצמו ומחוויית הנהיגה ,אבל בעיקר כי הם יוצאים
עם המון ערך מוסף וידע .אני שם לב שתיירים
מתרגשים בעיקר כשהם מבינים שהם רוכבים
עכשיו בדרך שבה אברהם אבינו ,דוד המלך
ואפילו המכבים הלכו בה.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
אני מאוד ממליץ על טיול של שעה וחצי המוגדר
כ”מסלול חמשת המעיינות” .המסלול מתחיל
מתקופת אברהם אבינו ועד לביקורים במעיינות
ששופצו על ידי בני דורנו .זה מסלול טכני אתגרי
מאוד ,מהנה בחוויית הנהיגה וגם ההדרכה

והסיפורים שמאחוריו .במהלך המסלול ישנן
אופציות לעצירות לקפיצה למעיינות כדי להתרענן
בימים החמים יותר וגם סתם לטבילה .נהנים ממנו
גם חבר’ה צעירים וגם משפחות עם ילדים.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
ציבור חילוני ממרכז הארץ שאינו מכיר את גוש
עציון באותה הרמה שמי שגר בו מכיר אותו ,אלא
ניזון ממה שמוצג בתקשורת .התענוג הכי גדול
שלי זה לקבל את התגובות שלהם בסוף הטיול
 “וואלה מדהים פה ,איפה קונים כאן בית?” ,אניבאמת יכול להגיד שהטיולים שלנו משנים להם
את ההשקפה מקצה לקצה ולי זה מוסיף בעבודה
גם הרגשת שליחות .שיגיעו כמה שיותר!

בלתי נפרד ממדינת ישראל .כאזרחים שמשלמים
מיסים ,מתגייסים לצבא ,מצביעים בבחירות ועושים
את כל חובותיהם האזרחיות ,חובה על ממשלת
ישראל להעניק לנו את השוויון המגיע לנו כפי
שנאמר במגילת העצמאות ,עליו מושתתות יסודות
הדמוקרטיה הישראלית“ :מדינת ישראל  ...תקיים
שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה" .יחד
עם זאת ,יש לפעול לשיפור והתאמת פעילות המנהל
האזרחי האמון על השירות לאזרחי ישראל הגרים
ביו”ש ,על מנת לאפשר קיום חיים סדירים למאות
אלפי אזרחים הגרים כאן.

 .6זכותנו על כל חלקי ארץ אבותינו ,היא אינה דבר
מובן מאליו בעיני העולם .ארגוני השמאל הקיצוני
עושים לילות כימים על מנת לגרום לפרלמנטים
ברחבי העולם להחרים את ישראל ולגרור אותה
בעל כורחה למשא ומתן וויתורים על שטחי המולדת.
הסברה אקטיבית ,בארץ ומחוצה לה ,היא אחת
מדרכי הפעולה המרכזיות שעלינו לנקוט בהן ,על
מנת להבהיר לאזרחי כל העולם כי מדינת ישראל
שייכת לעם היהודי .זכותנו על ארץ ישראל היא זכות
היסטורית ,טבעית ואף משפטית .תוכנית הסברתית
עשויה היטב ובשיקול דעת ,היא הדרך היחידה בה
נוכל לומר בקול גדול וללא מורא כי אנו כאן כדי

להישאר והפעילות האנטי-ישראלית לא תגרום לנו
לפקפק בצדקת דרכנו.
ציון פתיחת שנת החמישים לשחרור לב ארץ
ישראל במלחמת ששת הימים ,הוא ללא ספק אבן
דרך בהיסטוריה היהודית .אנו מצפים שהכנסת
והממשלה תפעל במושב הקרוב ובאלה שאחריו ,על
מנת שאזרחי כל ארץ ישראל יהיו חלק בלתי נפרד,
על כל המשתמע מכך ,ממדינת ישראל הריבונית .אל
לנו להסתפק במס שפתיים פוליטי ,אלא לפעול יחד
להיות עם חופשי בארצנו ,לשוויון זכויות ולשגרת חיים
בטוחה בכל שטחי מדינת ישראל.

שבוע ההצדעה למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי
ימים א׳-ה׳  ,כ”א-כ”ה באייר התשע”ו29.5-2.6.16 ,
בין אירועי שבוע ההצדעה:

יום א’ ,כ”א אייר ()29.5

כנס העצמה בנושא:
השירות הלאומי-אזרחי
במגזר החרדי
הרצאות העשרה
כלים להמשך.
גבעת וושינגטון

יום ב’ ,כ”ב אייר ()30.5

כנס גופים מפעילים במגזר
המיעוטים
‘שירות משמעותי במציאות
פרגמטית’.
מודל הפעלה.
מלון חוף התמרים-רימונים ,עכו

יום ג’ ,כ”ג אייר ()31.5

יום עיון מקצועי:
‘אני ההשקעה הכי טובה שלך’
שירות לאומי לאוכלוסיות מודרות -
אתמול היום ומחר.
ממצאי מחקר כלכלי  -עלות תועלת
משירות אוכלוסיות מיוחדות.
רמת אפעל

יום ד’ ,כ”ד אייר ()1.6

הכשרת רכזות השירות הלאומי
בתחום הרווחה
תכניות המשך לאחר השירות
קבוצות דיון.
גבעת וושינגטון

יום ה' ,כ"ה אייר ()2.6

 10:00יריד תעסוקה ולימודים למתנדבים
 13:00אירוע הצדעה ענק
הענקת תעודות למצטיינים.
בהשתתפות:
ח”כ אורי אריאל ,שר החקלאות והממונה על
השירות הלאומי-אזרחי.
מר שר-שלום ג’רבי ,מנכ”ל רשות השירות
הלאומי-אזרחי.
ח”כים ,מנכ”לי הגופים המוכרים בשירות
הלאומי ואישי ציבור.
הופעת אומן אורח :חנן בן-ארי
מנחה :עופר חדד
בנייני האומה ,ירושלים

לפרטים נוספים | ncs.gov.il :להרשמהsherutleumi@ncs.gov.il :

השירות הלאומי-אזרחי :הדרך שלי לתרום לחברה

חפשו אותנו :רשות השירות הלאומי-אזרחי
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כרמי אור

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

בין חירות לעצמאות
רסיסים אחרונים של אור שקיעה קסום .הצפירה
תולשת אותי מהמרוץ היומיומי העסוק .איך אפשר
לזכור כל כך הרבה בדקת דומיה .לא רוצה לדמום,
רוצה לצרוח.
הטקס מתחיל .די גנרי .ככה עוברות השנים ,ובכל
שנה מצטרף עוד מישהו שאני מכירה למעגל
השכול .חושבת לעצמי שאני כבר אטומה ,כבר
עברו הרבה שנים או קצת ,זה לא משנה ,בשגרה
העמוסה ממילא נזכרים רק לרגעים קצרים ואז
שוב נשאבים לחיים.
ואז ,עולה איש עם גיטרה לבמת הטקס והביצוע
מפרק אותי לחתיכות .ברגע אחד ,השיר זורק אותי
בזמן ופותח תהום שכבר לא זכרתי שנפער .והכל
נשטף במפל של דמעות חנוקות שזולגות וזולגות
כאילו העצב נשפך דרך העיניים .אני מחבקת את
האמצעי שלי והוא מחבק חזרה באופן לא שגרתי
לנער מתבגר .אנחנו יושבים ככה דקות ארוכות
והדמעות זולגות גם לו .את שאר הטקס כבר
לא שמעתי .מערבולת של מחשבות ותחושות
וחיבוק נדיר ומקסים .בסוף הערב דיברנו קצת ,אני
והמתבגר .דיברנו על מהות היום ועל המעבר מיום
הזיכרון ליום העצמאות .על המחירים ששילמנו
כעם ועל אלה שאנחנו משלמים באופן פרטי.
ועכשיו ,באור יום ,כשאני יושבת מול המחשב
ומנסה לעשות סדר בבליל המחשבות שמציף ,אני
מבינה משהו חדש.
זה מתחיל בחירות שניתנה לנו כשיצאנו ממצריים.
פסח מסמל יציאה מעבדות לחירות .אבל היציאה
הזאת היא קצת פאסיבית .פרעה משחרר את עם
ישראל אבל העם בכלל לא יודע שהוא עם וממשיך
להתבכיין למשה שכל כך מתאמץ בשבילם .העם
יצא אבל עוד לא בחר מה הוא רוצה לעשות עם
עצמו ,בשביל מה הוא רוצה להזיע.
בהמשך לחירות יש את העצמאות .זה כבר מקום
שקונים אותו .יש מחיר לעצמאות .כמו תינוק
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"יום הזיכרון אינו יום האבל
הפרטי שלי .אלא יום אבל לאומי.
היום בו אנחנו שואלים את עצמנו
מה למדנו מאותם אנשים? איזה
אדם אני רוצה להיות? איזה חיים
אני רוצה לחיות? איזה עם אנחנו
רוצים להיות? איזה חיים הם
ציוו לנו במותם?  -זה החיבור
המופלא ליום העצמאות ,אלו
הם ימי הלאום שלנו .הימים
שאנחנו נזכרים שאנחנו עם"

שמחליט ללכת לבד ,גם אנחנו נופלים וחוטפים
מכות מהפינה של השולחן בסלון .מדינת ישראל
קמה במלחמה ומאבק .לא בחרנו בכוח האש
אבל נדרשנו לעמוד מול אויבים ולמדנו איך
לנצח .מדהים לראות כמה מהר עברנו מניצחונות
ל"הכלה" ו"התגוננות" .בדיוק כמו נער שרוצה
לשמור על מקומו החברתי בכיתה ולובש משהו
מאוד לא נוח רק כי הוא באופנה עכשיו .הפתרון
שלנו לדם שנשפך הוא בניית גדרות גבוהים יותר
והצפת הצומת בעוד בטונדות .אנחנו שולחים
את הבנים שלנו ,לעמוד בשמש הקופחת
ובגשם השוטף ולהגן עלינו במקום לנצח .בחרנו
בעצמאות ,עבדנו בשבילה ושילמנו את המחיר,
איך אנחנו מוותרים עליה כל כך בקלות? בשאננות
כזאת שמצדיקה טפטוף של כמה עשרות הרוגים
בשנה.
השנה הבנתי .העצב על האובדן תהומי ללא ספק.
חברים שנעלמו מחיי באבחת חרב צורבת ,נוכחים

במעשי ובחיי באופן שונה מאלה שחיים .אבל
הצער לא יקדם אותי או אותנו לשום מקום .קראתי
היום דברים שאמר אלירז פרץ הי"ד לחברו
אבשלום" :הסיסמה של יום הזיכרון היא "מרכינים
את הראש" ,זו גם התנועה האינסטינקטיבית שלנו
בזמן הצפירה .עוצמים עיניים ומרכינים את הראש.
אבל אני" ,אומר אלירז" ,עוצם עיניים  -ומרים את
הראש .אל תטעה ,הוא אומר לי  -יש לי את יום
האבל הפרטי שלי על אחי ,היום בו אחי נהרג ,שם
אני מתפרק .אבל יום הזיכרון אינו יום האבל הפרטי
שלי .אלא יום אבל לאומי .היום בו אנחנו שואלים
את עצמנו מה למדנו מאותם אנשים? איזה אדם
אני רוצה להיות? איזה חיים אני רוצה לחיות? איזה
עם אנחנו רוצים להיות? איזה חיים הם ציוו לנו
במותם?  -זה החיבור המופלא ליום העצמאות,
אלו הם ימי הלאום שלנו .הימים שאנחנו נזכרים
שאנחנו עם".
ככה אני רוצה להיות .ככה אני רוצה לחנך את ילדי.
להרים ראש ולא להרכין.
אז ביום חגה של מדינתנו היקרה (ולא ,מדינה
היא לא ישות ,היא בנויה מאוסף של אנשים) אני
מייחלת שנשכיל כולנו לייצר הנהגה מתוקנת
שתפסיק לחשוש ותתחיל לנהל את הדברים
בראייה לטווח ארוך .פרעה שיחרר אותנו בגלל
עשר המכות ,קיבלנו את מדינת ישראל אחרי
שואה איומה – אבל זו רק חירות של עבדים.
העצמאות חייבת להיות מלאה בעוצמה ובחירה.
בינתיים ,עד הבחירות הבאות שבהן נוכל ללכת
לקלפי ,אני בוחרת בעצמאות בביתי שלי ובוחרת
את המלחמות שלי .משחררת את מה שאין לי
השפעה עליו ושמה את כל מרצי בדברים שאני כן
יכולה להשתדל כדי שישתנו.

בין יום העצמאות ליום ירושלים

המשך דבר תורה מעמוד השער

עתה ,מבאר הרב ,ישנה בעיה במציאות
היומיומית ,במישור הפרטי ,שאדם שחי
חיי שיגרה" ,במהומתם המעשית התכופה,
מסתירים הם את ההוד הרוחני של הנשמה
האלהית ,בתוך המציאות-החילונית השולטת".
כדי לעצור את מהומת החיים הרגילה צריך
לתת רווח של הפסקה והתנערות .הפסקה זו
היא שבת קודש ,שפעם בשבוע עוצר האדם
את זרימת חייו ומפנה את תשומת ליבו לעיין
במחשבה" :לשם מה?".
אם כן ,היחיד מתנער מחיי החול לפרקים
קרובים  -בכל שבת .ומכאן מבאר הרב "את
אותה הפעולה ,שהשבת פועלת על כל יחיד,
פועלת היא השמיטה על האומה בכללה".
כלומר ,מטרת השמיטה היא ,להוציא את העם
משיגרת עבודתו בבניין וביצירה ,כדי שיתן את

ליבו לצדדים הרוחניים של האומה .או בלשון
אחרת ,עם ישראל צריך מפעם לפעם להפסיק
את עבודת הארץ ,כדי להבין את משמעות
היותו עם ,פה בארץ .שכן ,אנו רואים כיצד
יכולה אומה שלמה לשקוע בבניינה ובחיזוק
בטחונה ,ומתוך כך לא שמים לב ,לשם מה
הבניין ,ולאיזו מטרה אנו כאן?
אם נתבונן על המאורעות שעברו על עם ישראל
בתקופתנו ,נוכל לציין את יום העצמאות ויום
שחרור ירושלים כימים מרכזיים.
יום העצמאות ,מציין את הצלת העם היהודי
הנרדף ,את בנין הארץ לתפארת ואת הדאגה
לבטחון המדינה .אך בכל העיסוק סביב
השמחה על כך שזכינו למדינה יהודית נדחקה
לצד שאלת המהות .רבים מהחוגגים ,עומדים
נבוכים כאשר נשאלים" :לשם מה מדינה?",

"מדוע דוקא כאן?".
בכדי להשיב תשובה ברורה לשם מה הבניין
ולשם מה מדינה ,זקוקים אנו לקומה נוספת
מעל יום העצמאות .כשם שהשמיטה מטרתה
לחנך את העם לעבר יעודו הרוחני ,כך זקוקים
אנו ליום בו נרוממם את העם מעבר למציאות
המעשית-בטחונית .יום זה הוא יום ירושלים,
שמכריז כי ארץ ישראל היא של הקב"ה.
שבנו אל ארץ אבותינו ,שבנו אל עיר הקודש
ירושלים ,באנו לכאן להגשים את חזון נביאי
ישראל.
כאן ,קוראים יקרים ,נקראים אנו לדגל (תרתי
משמע) ,נקראים אנו להיות החלוצים לפני
המחנה ולהוביל אותו מהעצמאות אל היעוד,
אל התכלית של הכל – לירושלים הבנויה.

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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ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

154,380

ישראל

שלי

ציר הזמן

ישראל שלי
אהבתי ·  17במאי

אהבתי · הגב · שתף

643

-1.7K

מה שאוהד חמו שכח לספר לכם בתחקיר.
הפיצו כדי לחשוף את האמת.
==
רואים את הבחורה שבתמונה? קוראים לה פרימה.
פרימה היא פעילה בשוברים שתיקה .אבל היא לא סתם פעילה.
פרימה הודתה בעבר ,מול המצלמה ,שהיא בעצם נשלחה על ידי
מנכ"ל שוברים שתיקה לשעבר לשרת במנהל האזרחי במטרה לאסוף
עדויות.
ככה היא אמרה:
Sagi Nachum
רגע ,אבל העדויות עצמן נכונות ,לא?

 | My Israelישראל שלי

כל העדויות שזוהו כעדויות מהמנהל האזרחי
בשכם בשנים בהן שירתה הפעילה נמחקו
מהאתר של שוברים שתיק ה.
Itzik Peretz
זו לא עיתונות או עבודה עיתונאית.
פלא שאנשים בורחים מהם וההשפעה שלהם
הולכת ופוחתת?
Neta Baranetz
אתם עושים עבודת קודש אמיתית.
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אודות

תמונות

עוקב
אוהבים את זה

הודעה
עוד

(מיכאל ,שהיה המנכ"ל לשעבר ,אמר לי" )..תקשיבי ,את הולכת
למנהל האזרחי ,את פשוט תחזרי אלינו עוד שנתיים עם עדויות".
==
הכתב ,אוהד חמו ,לא טרח לציין את זה אתמול בפני הצופים,
הוא פשוט נתן את דבריה כאמת לאמיתה .מה שראיתם אתמול
הייתה כתבת יח"צ לשוברים שתיקה.
בשביל זה אנחנו כאן.
אוהד חמו הציג לכם אתמול כתבה מוטה ושטחית .בושה
לאתיקה המקצועית ובושה למקצועיות.
בשביל זה יש פייסבוק  -הפיצו.
==
ישראל שלי
עושים ציונות

מה יקרה
באפרת  //י"ח
י”ח – י”ט באייר ה
נולד" באפרת
כוכב נולד"
"שמשון כוכב
הצגה "שמשון
ההצגה
פ
יתיר  //י”ח
ביער יתיר
ביער’ ביער
‘דובדבן ביער’
סטיבל ‘דובדבן
פסטיבל
באייר  26במאי
 26-27במאי

חגיגה אדומה בחבל יתיר :בואו להשתתף בפסטיבל שלם
עם קטיף ,הכנת
והגודגדנים ,עם
הדובדבנים והגודגדנים,
עונת הדובדבנים
כבוד עונת
ללכבוד
ריבות ,אפיית פיתות ,רכיבה ביער ,שוק איכרים מקומי ועוד
פעילויות .ניתן כמובן גם לקנות סלסילות דובדבנים
מגוון פעילויות.
מגוון
מתוקים .לפרטים1599-57-57-58 :

אפרת מעלה
ה
של אפרת
הקהילתי של
תיאטרון הקהילתי
התיאטרון
“שמשון כוכב
ב
ההצגה “שמשון
את ההצגה
בכורה את
הופעת בכורה
בהופעת
של גיבור התנ”ך
סיפורו של
את סיפורו
המספרת את
נולד” ,המספרת
נולד”,
שמשון .מחיר .₪ 35 :המופע יחל בשעה .19:00
להזמנות02-9932936 :

כנס מחקרי בקעת הירדן ה 1-בשדמות מחולה  /י”ד באייר  22במאי

שכולו העשרה וידע .הכנס ייתחלק
ביום שכולו
הראשונה ,ביום
בפעם הראשונה,
השבוע בפעם
ייערך השבוע
הירדן ייערך
בבקעת הירדן
המחקרי בבקעת
הכנס המחקרי
הכנס
למספר מושבים ,בהם ישוחחו יחדיו מגוון החוקרים ,ובסוף האירוע יתקיים סיור באזור .דמי השתתפות בכנס
ובסיור .₪ 40 :לפרטים והרשמה02-9941410 :

חמישי-שישי |  26-27במאי

שלוחת רמת השרון

לחבר
את כל

מדרשת רמת השרון

יום חמישי יח' אייר תשע"ו 26/5/16
10

18:00

העולמות...

13:30

מדרשת רמת השרון מציעה לך
תכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי איכותי עם
לימוד תורה רציני ומעמיק שלוש פעמים בשבוע.
הצוות החינוכי המנוסה של מדרשת בינת
יעמוד לרשותך לשיחות אישיות ,התייעצות והכוונה.
הקשר החם ילווה אותך בהמשך דרכך ,עוד שנים רבות.
במהלך השנה יתקיימו פעילויות חברתיות ומגוונות,
טיולים ,שבתות ומעורבות בקהילה.

20

בית יהודי
לימוד תורה מעמיק
בתי ספר
מרכזהות "והדרת"
חבורה איכותית ומגובשת
עשייה משמעותית
אוירה חמה ומשפחתית

לפרטים נוספים ולתיאום סיור היכרות וריאיון ,את מוזמנת לפנות אלינו:
052-3911549
ריעות  050-7754222אורית
02-6255456
052-3477701
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מה קורה?
1
3

2
5

לדיווחים ותמונות:
________________
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yesha.shelano@gmail.com
מהקריה לעלי הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט ,ביקר
ביום שלישי במוסדות "בני דוד" בישוב עלי .בביקורו
נפגש הרמטכ"ל עם ראשי המוסדות חתן פרס
ישראל הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין ,וכן עם
יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה ומנכ"ל מועצת יש"ע
שילה אדלר לשיחה אישית ,ולאחריה נפגש עם כל
התלמידים .הרמטכ"ל פרס בשיחה את האיומים,
האתגרים והתוכנית של צה"ל להמשיך להגן ולנצח.
כמו כן ,הדגיש הרמטכ"ל את חשיבותה של האחדות
בצה"ל והגברתה ,חשיבות השמירה על הפקודות ועל
ערכי צה"ל ופעולתו לאור המסורת היהודית" .צהל
אינו המקום לדבר על המפלג בחברה הישראלית"
אמר" ,צה"ל מאוחד כדי להגן על המדינה" .באותו
יום התקיים ביקורו של מנכ"ל רשות השירות
לאומי-אזרחי שר-שלום ג'רבי  . 1במוסדות "בני
דוד" ובמדרשה לבנות 'דניאלי' בכפר תפוח השייכת
למוסדות 'בני דוד' ומכינה את הלומדות לשירות
לאומי משמעותי לאחר לימודיהן במדרשה .ג'רבי
נתן שיחה בפני הבנות ובסיומה שמע מהן על תהליך
השתלבותן בשירות הלאומי במגוון תחומי עשייה
למען המדינה והחברה.
לתפארת מדינת ישראל בבוקר יום העצמאות קיבל
סמ”ר יאיר גולדשטיין  , 2תושב המועצה המקומית
אפרת ופרמדיק באוגדת איו”ש ,את אות הצטיינות
הנשיא מנשיא המדינה ראובן ריבלין ומהרמטכ”ל
רא”ל גדי אייזנקוט .גם בטקס פרס ישראל היוקרתי
הייתה נציגות לאפרת  -פרופ’ יוסי כץ ,ממקימי
אפרת וחוקר גיאוגרפיה ,ארכיאולוגיה וידיעת ארץ

ישראל זכה בכבוד להיות חתן פרס ישראל .ראש
המועצה המקומית אפרת עודד רביבי אמר כי זה
ממש לא מובן מאליו שישוב בן  10,000תושבים
מצליח לתת ייצוג כל כך נרחב .גם לעיר מעלה
אדומים הייתה נציגות מכובדת ביום העצמאות כאשר
שני חיילים תושבי העיר קיבלו אות מצטייני הנשיא
לשנת תשע”ו – סמ"ר אנאל אלבז וסגן יונתן ברנר.
נזכור את כולם בערב יום הזיכרון התקיים טקס חנוכת
מרכז המורשת הלאומית גוש עציון בהשתתפות
מאות משתתפים .אתר המורשת החדש מנציח
את זכרם של  240נשים וגברים שנפלו בקרבות
מלחמת העצמאות בגוש עציון ואת מאורעות התקופה
בסרט עלילתי המבוסס על מכתבים שנשלחו בזמן
המצור .באירוע נשאו דברים השרים זאב אלקין,
יריב לוין ,אורי אריאל ,ראש מועצה אזורית גוש עציון
דוידי פרל  , 3יו"ר קק"ל דני עטר ,נציג המשפחות
השכולות ואפילו כמה מוותיקי הגוש ,חלקם כבר
חצו את גיל תשעים .כמו כן ,הגיעו לברך ,חה"כ אורן
חזן ,חה"כ ניסן סולומיאנסקי וסגן השר חה"כ הרב
אלי בן דהן שהתכבד בקביעת המזוזה.
היי לאלפי רבבה טקס הענקת תעודות ייחודי
התקיים השבוע בישוב רבבה שבשומרון .מזה
 10שנים שהישוב מאמץ בסיוע האגף לשירותים
חברתיים במועצה האזורית שומרון ילדים ובני
נוער בעלי צרכים מיוחדים .אחת לחודש מגיעים
הילדים המיוחדים לרבבה ומבלים עם הנוער באחר
הצהריים של כיף כשמשפחתם זוכה לערב פנוי
בבית .השבוע ,החליטו הילדים המיוחדים להיות

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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אלו שיכירו טובה .במסגרת אירועי חגיגות  25שנים
לישוב עלו לבמה שישה מהילדים בעלי הצרכים
המיוחדים והעניקו תעודות הוקרה למתנדבים
שמטפלים בהם.
ארץ דגן ותירוש בתחרות היין הישראלי "אשכול
הזהב" ,זכה השנה יקב שילה בשלוש מדליות זהב
ובמדליית ארד אחת .זוהי הפעם השלישית בה זוכה
היקב בקטגוריות הקשות ביותר בתחרות ,ביניהן
הקברנה סוביניון הטוב ביותר בארץ בפעם השנייה
ברציפות .את הפרס קיבל היינן עמיחי לוריא  . 4חשוב
לציין ,כי השנה היא רק אחת משנים רבות בהן יקב
שילה ויקבים אחרים מהאזור זוכים במקום הראשון.
מכינה לחיים חניכי מכינת איתן ,המופעלת
על ידי גרעין 'בית מורשת' מבית 'קרן קהילות'
במעלה אדומים ,שהו שבוע שלם ברחבי יהודה
ושומרון ,נפגשו עם מנהיגים ,אנשי ציבור ,מפקדים
ואוכלוסיות מגוונות .הסיור נפתח במפגש עם
בני קצובר  5והמשיך במפגש עם ראש ישיבת
איתמר הרב אביחי רונצקי .למחרת עם שחר,
החלו החניכים בטעימה מעבודה חקלאית בשטח,
ובהמשך היום נפגשו עם הרב אליעזר קשתיאל,
עם דוברת מועצת מטה בנימין תמר אסרף וקינחו
בסיור מרתק בתל שילה .לאחר שבת מרוממת
בבת עין המשיכו החניכים ונפגשו עם מח"ט עציון
שהעביר להם סקירה על האיזור ,המשיכו למפגש
עם אמו של הקצין יוחאי קלנגל הי"ד וסיימו בסיור
בעיר האבות חברון ובמערת המכפלה.
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