כלים שלובים

הקונצרט השנתי של תלמידי ישיבת "כינור דוד" ,השבוע (עמ' אחורי)

שלנו
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ניסן תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

נבי דניאל
פה ושם

פה ושם

ראש מועצת אלפי מנשה,
חסדאי אליעזר ,נפטר בשבוע
שעבר לאחר מחלה ממושכת,
והוא רק בן  .57עם תום ימי
השבעה ,בחרנו להקדיש הפעם
את מדורנו לזכרו של מי ששימש
סגן יו"ר מועצת יש"ע ופעל ללא
לאות למען קידום ערכי הציונות,
להצלחת אלפי מנשה ויהודה
ושומרון ,ונלחם ללא פשרות
למען המטרות הלאומיות אותן
הציב לנגד עיניו .עדי מינץ ,יו"ר
מליאת יש"ע המתחדשת בטור
פרידה מחסדאי ז"ל.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:17
תל אביב 17:33
חיפה 17:23

יציאה
18:29
18:31
18:31

כניסה
17:23
חברון
17:22
שכם
באר שבע 17:32

יציאה
18:30
18:29
18:31

6

8

הרב שלום משאש
דמויות מופת בעם ישראל

השלום בזבל
מה קורה

על הפרשה ויקרא
הרב נתן שלו

לראש חודש הגאולה

“ה

רב היישוב מבואות יריחו

ן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך
ישמעני פרעה( “ ...שמות ו’,
י”ב) .משה רבנו סבר שאם בני
ישראל לא שמעו אליו ,קל וחומר שפרעה לא
יעשה כן .מקשים חלק מהמפרשים  -מה פשר
ההשוואה בין פרעה לבני ישראל? הרי עליהם
נאמר שהיו נתונים ב”קוצר רוח ועבודה קשה”,
אך פרעה לכאורה מסוגל להקשיב למשה ללא
קושי!שאלה זו מזמינה התבוננות מעמיקה
יותר במושג ‘קוצר רוח ועבודה קשה’.
בני ישראל ,שהיו עבדים משועבדים לפרעה
במשך מאות שנים ,חוו על בשרם את הצד הרע
של העולם .העולם שהם הכירו היה עולם שבו
הרע הוא החזק והוא השולט.
בשורת הגאולה שמשה בא לבשר ,איננה רק
בשורה .זו מהפכה תפיסתית אדירה :העולם

כולו טוב ,הקב”ה מנהל את כל העולם ,ואין
עוד מלבדו; הרע שיש במציאות הוא חלק
מהתוכנית של הקב”ה ,והוא נועד לשרת את
המגמה האלוקית ,שכולה טוב .עבור עם של
עבדים ,שחווים את הרע שבמציאות על בשרם
בצורה כל כך ממשית ,זוהי מהפכה תפיסתית
כמעט בלתי אפשרית .קוצר הרוח והעבודה
הקשה ,הם בעצם חוסר היכולת לשנות את
תפיסת העולם הכאובה והמרירה שהם שקועים
בתוכה ,לתפיסה ההפוכה לחלוטין.
גם לפרעה יש תפיסת עולם שהוא שקוע בתוכה.
‘לי יאורי ואני עשיתיני’ .הוא החזק והמולך על
הכל ,והכל סרים למשמעתו .בשורת הגאולה
לא באה רק להפסיק את השעבוד של בני
ישראל ,אלא לרסק את כל מעמדו של פרעה.
הדרישה שדורש משה מפרעה היא בעצם
המשך בעמוד 4

ָּכל ִדּ ְכ ִפין ֵי ֵיתי ְו ֵייכוֹ ל
פותחים את הלב ונותנים קמחא דפסחא ל'משביע'
ארגון עזרה למשפחות ביש"ע

ארגון "משביע" ,ארגון עזרה למשפחות ביש"ע וירושלים ,פועל למעלה מעשור ,בשיתוף עם רבני הישובים
ולשכות הרווחה .לקראת הפסח ,ארגון משביע מחלק מאות מנות בכל אזור יהודה ושומרון למשפחות
שמתקשות לעמוד בהוצאות הפסח ,כדי שיוכלו לקיים סדר כהלכתו.

היה גם אתה שותף! 1-800-20-44-88
התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46

יש”ע שלנו \\ 1

חסדאי אליעזר ז"ל  /עדי מינץ

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

יותר מכל חסדאי סימל בעיני את
'עמישראל'.
'המתנחלים' נתפסים בציבור הרחב
כאידיאולוגים מדי ,דתיים מדי ,סגפנים
מדי ,נצלנים מדי (חיים על חשבון משלם
המיסים הישראלי) .חסדאי היה חף
מכל הסטיגמות הללו ,הוא היה פשוט
'עמישראל'.
יהודי בכל רמ"ח אבריו ,ישראלי ,ציוני
ופטריוט .כל הדקדוקים שהמתנחלים
מרבים להתעסק איתם של קדושת
ההתיישבות היו זרים לו .הוא היה מחובר

2

\\ יש”ע שלנו

לארץ ישראל ,פשוט כי זה שלנו בלי חוכמות.
נורמליות ישראלית במיטבה.
בכל עת שהכנו קמפיין או פניה לחברה
הישראלית חסדאי היה משקף לנו נאמנה
את ההתייחסות הצפויה מצד הרחוב
הישראלי.
לכתו של חסדאי מאתנו רק מעצימה בעיני
את החסר הזה ,את החסר בגישה הישירה
לרחוב הישראלי החפה מכל פוזה ,את
הדיבור הישיר אל מסעודה בשדרות ,ואל
תמיד במרכז העשייה .חסדאי ז"ל במרכז מסיבת העיתונאים נגד הגב' רובינשטיין ברמת השרון.
חסדאי כסגן יו"ר מועצת יש"ע ,ביטא יותר
הקפאת הבניה ביו"ש

מכל את השותפות הנאמנה של כל חלקי
החברה הישראלית במפעל ההתיישבות .לא
לחינם נקרא חסדאי פעם אחר פעם להנחות
את הפגנות הענק והעצרות של מועצת יש"ע,
כי הוא העמיד בצורה האוטנטית ביותר את
החיבור שלנו ל'עמישראל'.
שני נושאים זרמו בעורקיו של חסדאי :החינוך
והביטחון .בשניהם הייתה לו אמירה נחרצת.
כשהקמנו במועצת יש"ע ועדת חינוך ,הייתה
מחשבה שהועדה תעסוק בנוער החריג

בהתנחלויות האידיאלוגיות ,אך חסדאי העמיד
אותנו על טעותנו ודרש שהועדה תטפל באופן
אינטנסיבי בבעיות של הנוער החילוני בישובים
הגדולים .הקשר המצוין שלו אל הנוער באלפי
מנשה היה נכס צאן ברזל בוועדה הזו ,ובקידום
הנושאים שעמדו על הפרק.
סיור עם חסדאי באלפי מנשה היה תמיד
חוויה מרתקת ,בשל החיבה שרחשו לו כל
התושבים שאיתם נפגשנו .הדהימה הכריזמה
שלו לצד הדאגה שלו לפרטי פרטים ,לניקיון

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

הישוב וטיפוחו ,ומעל הכל החזון שלו לאלפי
מנשה גדולה ,להקמת עוד ועוד שכונות בישוב,
לקליטת מתיישבים חדשים ,וליצירת עובדה
קיימת שאלפי מנשה תישאר לעד.
חסדאי הטביע את חותמו בכל פינה באלפי מנשה,
ותרם תרומה גדולה לנורמליות של ההתיישבות
ביש"ע .החזון של הפיכת ההתיישבות לדבר מובן
מאליו יחסר אותו מאוד.
חבל על דאבדין.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מועצה אזורית שומרון,
בע"מ
גילי צרפתי וסוכנות תצפית הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :א י ן ה מ ע ר כ ת א ח ר א י ת ל ת ו כ ן ה מ ו ד ע ו ת
סטודיו שביעי

תואר שני M.ed.
במכללת הרצוג  -גוש עציון
ליד ישיבת הר עציון

ה

*כפוף לקבלת הסכמה ממל”ג יו”ש

חל מ-
₪

תכנית לימוד
לתואר שני M.ed.
בתחומים:
 ¤התנ"ך ופרשנותו
 ¤תורה שבעל-פה
 ¤מחשבת ישראל*

ל
ת בעלי
ה עודת
וראה

2,000
לנרמשמליגה

ה.2012-ם עד
30.6

בין המרצים:
 ¤ד"ר עוזיאל פוקס  ¤ד"ר יעל ציגלר
 ¤ד"ר יונתן גרוסמן  ¤ד"ר חגי משגב
 ¤ד"ר יהונתן יעקבס  ¤הרב ד"ר יהודה ברנדס
 ¤הרב יעקב מדן  ¤ד"ר חנן בירנבוים
 ¤ד"ר אייל בן-אליהו  ¤פרופ’ חיים בן דוד
 ¤ד"ר מעוז כהנא  ¤הרב ד"ר יצחק ברנד
 ¤פרופ’ שלום רוזנברג  ¤ד"ר אביעזר כהן
 ¤ד"ר צבי מרק  ¤הרב ד"ר תמיר גרנות
 ¤ד"ר שמואל ויגודה  ¤ד"ר חנוך גמליאל
 ¤ד"ר ברוריה סמט  ¤ד"ר ברכי אליצור
 ¤הרב פרופ' יצחק קראוס

ללמוד ע� הטובי� ביותר.
קמפוס גברים אלון שבות | קמפוס נשים מגדל עוז

 ¤חלק מהקורסים מתקיימים בלמידה מקוונת מרחוק  ¤הסעות מכל רחבי הארץ
לפרטים והרשמה:
רונית 02-9937314
ronitm@herzog.ac.il

מכללת הרצוג  -גוש עציון
ליד ישיבת הר עציון

יש”ע שלנו \\ 3

לראש חודש הגאולה

המשך מעמוד השער

רבות ועצומות בעבודת השם ,ואי אפשר לטרוח
עוד .הוא סבור שעשה כל שביכולתו ואי אפשר
לעשות יותר .לעומתם המצב המתוקן הוא בחינת
‘אורך רוח’ – מצב שבו חש האדם שמה שעשה
איננו מספיק ,והוא משתוקק לעובד את השי”ת
ביתר שאת‘ .קוצר רוח ועבודה קשה’ ,אלו שני
מחסומים בעבודת השם :המחשבה שלא צריך
להתאמץ כ”כ הרבה ,והמחשבה שעשיתי כל
שביכולתי ואני לא יכול יותר.
לכל מצווה שאנו עושים מתלווה החלטה
פנימית – עד כמה מצווה זו חשובה לי ,כמה
השקעה פנימית אני רוצה להשקיע במעשה הזה
(כמה לב ,כמה עמל ,כמה מסירות וכו’) .החלטה
זו קובעת את המשקל האיכותי של המעשה.
החלטה זו משקפת את מדרגת הדעת שבאדם
– את היחס הפנימי של האדם אל השי”ת ואל

התורה והמצוות.
היציאה לחרות  -בהרחבת הדעת .כיצד יוכל
אדם להיחלץ מאותה תפיסת עולם לקויה שהוא
לכוד בתוכה? כך כתב אור החיים הקדוש (ו,
ט)“ :אולי כי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו,
ולזה יקרא קוצר רוח כי התורה מרחבת לבו של
אדם” .התורה מרחבת לבו של אדם ,במובן זה
שע”י התורה אדם מרחיב את מבטו ותפיסת
עולמו ,ע”י התורה הדעת פתוחה להתמלא
בהשגות עליונות ,מעבר לתפיסה הצרה שהאדם
נתון בה.
מתוך פתיחות והשתוקקות לגלות השגות
חדשות מוארות מאור האמת ,הולך האדם
ומתעלה ,מהשגה אל השגה.
“אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה”.
חודש טוב!

+

להשתחרר מתפיסת העולם שהוא נתון בה,
מהעליונות של ‘לי יאורי ואני עשיתיני’.
ועל כך הקל וחומר של משה שריר וקיים :אם
בני ישראל לא השתחררו מהתפיסה שהם נתונים
בה ,ק”ו שגם פרעה לא ישתחרר מהתפיסה שלו.
הדעת של האדם ,ומבטו על העולם – הם השעבוד
הפנימי של האדם .שעבוד זה יותר משמעותי
מכל השעבודים החיצוניים .אין ביכולת האדם
לעקוף את קטנות המוחין שלו ,אין ביכולת
האדם לחיות חיים שהם למעלה מההשגה הצרה
שלו .ה’נועם אלימלך’ מפרש בדרכו החסידית,
את קוצר הרוח והעבודה הקשה ,כשני טיפוסים
שונים :בעל ה’קוצר רוח’ ,הוא אדם שעובד את
השם ,אך תמיד נוטה לחשוב שמה שהוא עושה
זה מספיק ,ואין צריך לטרוח יותר .לעומתו בעל
ה’עבודה קשה’ תמיד נוטה לחשוב שטרח טרחות

+

על הפרשה ויקרא

פה ושם
נבי דניאל
נדב פרנקל

חג הפסח מתקרב וההכנות תופסות תאוצה.
בתקופת בית שני ,ירושלים מתכוננת למאות אלפי
עולי רגל מכל רחבי הארץ והפזורה היהודית בחו"ל.
כך מתארת לנו המשנה הראשונה של מסכת שקלים:
באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים
בחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכין ומתקנין
את הדרכים ואת הרחובות ואת מקואות המים
היום נעפיל לפסגת נבי דניאל ,שם עברה הדרך
הראשית מחברון ומדרום הארץ לירושלים .משיקולי
נוחות וביטחון ,נבנתה הדרך על שיאי הרכסים -בקו
פרשת המים הארצית ,ולכן העומד על הפסגה (997
מטר גובהה כיום -באזור מגדל המים) יזכה בתצפית
נפלאה הן למערב -לכיוון שפלת יהודה ומישור החוף,

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון
הראשונה נפנה שמאלה ,נמשיך ישר עד שנראה
כביש סוג ב’ העולה ימינה לכיוון מגדל המים של
הישוב ,שם נחנה את הרכבים .כדי להגיע לעצי האלון,
יש להמשיך מעט על הכביש .ננוח בצל האלונים
ונהנה מן התצפית ומן השקט ,אך נוכל לדמיין את
הדרך מלאה בהמון אדם הצועד עם פסחו בידו לכיוון
בית המקדש.
פסח בבית ספר שדה כפר עציון *:טיול נודד
למבוגרים מיטבי לכת מגוש עציון לים המלח
בתאריכים :י”ז –י”ח בניסן ( * )9-10/4טיול אופניים
והן למזרח -לכיוון מדבר תקוע והרודיון.
אל מבצר הדוק -קרנטל ויריחו תאריך :כ’ בניסן
הדרך,
מן
שריד
באזור נמצאו אבני מיל רומיות-
( *)12/4טיולים בחול המועד -בכל יום יתקיימו
מילין.
10
המציינות את המרחק לירושלים:
עשרות טיולים לקהל הרחב * .חפש את המטמון
אלון
עצי
שלושה
למצוא
מעט מצפון לפסגה ,נוכל
בגוש עציון -בעקבות אירועים מתולדות עמינו בגוש
למוסלמים.
המקודש
עתיקים -שרידים לאתר
עציון* אמת הביאר -טיול רטוב ומהנה במנהרה תת
הוראות הגעה :ניכנס ליישוב נווה דניאל ומיד לאחר קרקעית * למתארחים בבית ספר שדה כפר עציון
השער נגיע למעגל תנועה בו נמשיך ישר .בפניה תינתן  25%הנחה על טיולי המשפחות.

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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כל שבוע תיק!

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם
כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס

התמונה הזוכה לשבוע זה:
שלג בפסגות .צילמה :חגית ללום

בס“ד

"מפעלות הציונות הדתית"
בשיתוף תנועת "אורות-חסד" שהוקמה ע"י חנן פורת ז"ל

התאחדו השנה למבצע
”קמחא דפסחא“
במסגרתו יארזו ויחולקו אלפי מנות
למשפחות בכל רחבי הארץ.
שווי החבילה כ 250 -ש"ח!

אנא תרמו עוד היום!

תנועת אורות 02-5379777
יש”ע שלנו \\ 5

ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
הרב שלום משאש


בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

 ,1978קזבלנקה .הרב שלום משאש ,רבה הראשי של
מרוקו יוצא לדרכו אל ארץ הקודש  -מהלך שיזמו שני
הרבנים הראשיים לישראל ,הרב שלמה גורן והרב עובדיה
יוסף .במעמד מרגש זה נוכח חסן מלך מרוקו ,שמלווה אותו
לשדה התעופה .המלך מבקש מהרב משאש כי יברכו לפני
צאתו ממרוקו.
הרב שלום משאש  -אהוב על יהודי ארצו אך גם על כל תושביה
הלא יהודים .במשך הזמן המלך חסן הפך לידידו האישי של
הרב ,ולפחות פעמיים בשנה היה הרב משאש מוזמן לבוא
לברך את המלך בטקס מלכותי ומפואר ,כשהמלך מאזין לכל
מילה ביראת כבוד ,תוך שהוא עומד כפוף כל זמן הברכה.
הערבים במרוקו מתיחסים לדמותו המלכותית בהדרת כבוד,
וגלי הערצה אופפים אותם אחרי שראו את מלכם מבקש את
ברכת הרב היהודי.


בהגיעו לארץ מתחיל הרב שלום משאש לכהן כרבה 

תקוה דגן

של ירושלים ,תפקיד שנשאר בו במשך  26שנים  -עד
יום מותו .עם כניסתו לתפקיד ,מעבירים אליו את כל
התיקים הסבוכים שמחכים כבר שנים להכרעה ותוך
תקופה קצרה מכריע הרב בכל הבעיות וכותב פסק
לכל תיק .שמו מתפרסם כאחד מגדולי הפוסקים.
רבנים ודיינים מכל קצוי תבל פונים אליו בשאלות
ובקושיות בנושאים שונים .תפילתו ותקוותו של הרב
היא ,שגם בארץ ישראל יזכה לענות לכולם באותה
מידה שענה בהיותו במרוקו.
כשמגיע הרב ארצה ,הוא מחפש חברותא ,והנה
באחד מהמבחנים שעושה בכוללים מוצא חן בעיניו
אחד הלומדים שעדיין רווק ,וחפצו וחשקו היה בתורה.
הרב מדבר אל ליבו שיהיה לו חברותא ,ואכן הוא זוכה
לשהות בביתו של הרב במשך שש שנים  -עד נישואיו,
כשכל מחסורו על הרב משאש .הלימוד הראשון
שבוחר הרב ללמוד עם החברותא הוא לימוד הלכות
שמיטה ויובל ,כיון שבהיותו בחו“ל לא היה נצרך כל כך
להלכות אלו ועתה זוכה לשבת בארץ הקודש ולפסוק
בהלכות חשובות אלו*.



הרב שלום משאש נולד בשנת תרס“ט ) (1908בעיר מכנאס שבמרוקו .בצעירותו למד תורה ושימש את גאוני
חכמי ישראל וקדושיו שבאותו הדור .תוך זמן קצר נחשב לאחד מגדולי בעלי ההוראה בדור הקודם ובדורנו
אנו .עד כדי כך ,שכל השאלות החמורות ביותר שעלו על שולחנם של הרבנים הראשיים ,וחברי בית הדין
הגדול היו מועברים אליו לעיונו ופסיקתו .ספרו ”מזרח השמש“ העוסק בהלכות איסור והיתר נכתב בעמקות
נפלאה עוד בהיותו בן  17שנה ,ונדפס בשנת ה 25-לחייו.
בשנת תש“ך ) (1960בהיותו בן  52עלה לכהן כרב ראשי וראש אב בית דין בקזבלנקה ואחר כך במרוקו כולה.
אחרי שהתפרסם כגדול בתורה ,הוזמן הרב משאש להתיישב בארץ ולכהן כרבה של ירושלים .הרב הסכים
לכך אך הציב תנאי ,שהמינוי לא יגרום למחלוקת ויקבל הסכמה מלאה מצד כל הפלגים ,ואכן כך היה.
ב“שבת הגדול“ י‘ בניסן התשס“ג ,בשיבה טובה ובדיעה צלולה עד הרגע האחרון ממש ,נפטר הרב
שלום משאש בביתו והוא בגיל  .95בהלווייתו הספידוהו גדולי וגאוני ישראל מכל העדות.
* מתוך הספר ”אורה של ירושלים“ מאת יוחנן אלול ,באדיבות ”הספריה הספרדית  -ירושלים“.
ď"ĝč

""ĐĤďĐ Čč ĐđđĕĒ Čč ĐďđĐ Čč
ēĝĠĐ ĦĘđČĎ ĕĚĕ ĦČĤģĘ

ēĝĠ ĦđėĘĐč ęĕĕĒėĤĚ ęĕĕĦėĘĐ ęĕĤđĞĕĥ Đ"ĕČ đĚĕĕģĦĕ

ĐĤđĦĐ ĘđďĎ Ĥ"đĚ ĕĠĚ

Č"ĔĕĘĥ ĤđČĕĘ čđď čĤĐ ěđČĎĐ

đĜĤđď ĕģĝđĠ ĕĘđďĎĚ
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.ĦĤĥ ĦĞčĎč 1 ěčđČĤ ÅēĤč ÃęđĘĥ ĦĤĔĞÃ ĜÃėĕčč 19:40 ĐĞĥč ěĝĕĜ Åč ěđĥČĤ ęđĕ - ĥĚĥ Ħĕč
.32 ĤđĜģĕĜ ÅēĤč ÃěđĕĢč ĐĤđĦÃ Ħčĕĥĕč 16:45 ĐĞĥč ěĝĕĜ ÅĎ ĕĜĥ ęđĕ - ęĕĘĥđĤĕ
.22 ĔÃĥĞčĐ ÅēĤč ÃĤĢĘĒ ĦĕčÃ ĜÃėĕčč 18:45 ĐĞĥč ěĝĕĜ ÅĎ ĕĜĥ ęđĕ - ĦđčđēĤ
.ęĕčđĥĕ ĕĜčĤĘ ěđėĚč 17:00 ĐĞĥč ěĝĕĜ ÅĐ ĕĞĕčĤ ęđĕ - ĞčĤČ ĦĕĤģ
.33 ČĜĕčđĤ ĐĜē ÅēĤ ÃĎÃĞĐÃ ĜÃėĕčč 20:00 ĐĞĥč ěĝĕĜ ÅĔ ěđĥČĤ ęđĕ - ĐđģĦ ēĦĠ

""ĎēĐ ĦđėĘĐč ěĕĥĤđďđ ěĕĘČđĥ
ěĚĒđĚ čēĤĐ ĤđčĕĢĐ

050-5281118 ĤđČĕĘ čĤĐ ĦėĥĘ À ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

ילדים שלנו

!שלום ילדים יקרים

* עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
.02-6516662 לפקס
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה
 מחנה צבאי בבאר שבע:* רמז

. הרב שלום משאש:פתרון החידה הקודמת
 נריה יצחק פרינץ מבית:שמות הילדים הזוכים
 יעקוב רבאני מאשדוד ומשפחת דדון,שמש
.ממבשרת ציון

ה נפתחת
המכס
!מפספסים
הפעם לא

זהה את

הדמות
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energysolar2012@yahoo.com  
eitan@golansolar.co.il    
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

השלום בזבל בבג”ץ הופתעו לגלות
בשבוע שעבר כי עיריית אל-בירה
הערבית פועלת יחד עם איגוד
ערים לאיכות הסביבה – שומרון,
נגד החלטת המנהל האזרחי לסגור
אתר פסולת משותף .השופטים
אליקים רובינשטיין ,אסתר חיות ויורם
דנציגר אמרו בדיון“ :הלוואי שבכל
תחום הייתה כזו תמימות דעים”
והורו לפתוח את האתר עד למציאת
פתרון .השופטת חיות הוסיפה ואמרה
למנכ”ל האיגוד ,יצחק (איצ’ה) מאיר
כי “על כך נאמר  -השלום בזבל”.
שפה משותפת בכירים בשגרירות
צרפת בישראל ביקרו השבוע בגוש
עציון ונפגשו עם עולים מצרפת
שבחרו להשתקע באזור .הם צפו
בחיזיון האור-קולי בכפר עציון
וביקרו בסניף רשת המרכולים
“רמי לוי” המעסיק ומשרת יהודים
וערבים יחדיו .במהלך הביקור נודע
אודות הפיגוע הרצחני בטולוז .ראש
המועצה ,דוידי פרל  , 1אמר לאורחיו
כי “אירוע הטרור בבית הספר “אוצר
התורה” והטרור הפלסטיני בשטחי
מדינת ישראל נובעים שניהם מאותו
המקור”.

אורח קבע שר ההסברה
והתפוצות ,יולי אדלשטיין ,ובני
משפחתו התארחו בשבת
שעברה בשכונת מגורשי שא-נור
וחומש בישוב שבי שומרון . 2
ביום שישי סיירו בני הזוג בשומרון
בלוויית ראש המועצה גרשון
מסיקה ודוברו יוסי דגן וביקרו
בברקן ,ברחלים ,ביקב “טורא”,
בנופי נחמיה ובחוות גלעד.
במהלך השבת צפה השר ביישוב
החרב חומש שבהר ממול ,והביע
תקווה שבתוך זמן לא רב ,יוקמו
חומש ושא-נור מחדש.
דרך ללא מוצא עשרות מתושבי
נווה צוף ועטרת ובהם ראש
מועצת מטה בנימין ,אבי רואה ,וכן
פעילים של תנועת הליכוד הפגינו
השבוע בכביש חוצה בנימין ()465
 3במחאה על הקמת העיר
הערבית רוואבי ועל אישור שנתן
משרד הביטחון לסלילת כביש
גישה זמני לעיר .לדברי התושבים,
הכביש הזמני לוקה בחוסר
תכנון מקצועי וצפוי ליצור עומסי
תנועה בלתי נסבלים תעבורתית
וביטחונית בכל האזור.

מפסיקים להבליג

דף הפייסבוק של שרת החוץ באיחוד
האירופי ,קתרין אשטון ,נכבש השבוע ע"י
חברי ישראל שלי ,שהביעו את מחאתם
על ההשוואה שערכה בין רצח הילדים
היהודיים בצרפת לבין פעילות צה"ל
בעזה במענה לירי הטילים על ישראל.
מדובר בהשוואה מזעזעת בין רצח בכוונה תחילה לבין מאבק להגנה על מדינתנו
מפני טרור .הגיע הזמן להפסיק עם ההבלגה להתבטאויות אנטישמיות כאלה.

ראו את הקולות באוניברסיטת
בר אילן נערך השבוע הקונצרט
השנתי של תלמידי ישיבת בני
עקיבא “כינור דוד” בעטרת (תמונת
השער) .השיא :ניגון “קה אכסוף”
בהשתתפות כל נגני וזמרי הישיבה.
נצפו מזמזמים :ראש הישיבה הרב
מוטי הרשקופ ,המנכ”ל שוקי סט,
ראש המועצה אבי רואה ,הרב
יהודה פליקס ,הרב בני נכטיילר
ואבי שחר ממרכז ישיבות בני
עקיבא וכן גנית ויינשטיין ודסי בארי
ממשרד החינוך.
לכבוד הרב ביום שני הקרוב בשעה
 19:15ייערך בבית אבי חי בירושלים
אירוע הוקרה לרב שלמה ריסקין,
ממקימי אפרת וראש מוסדות
“אור תורה סטון” ,עם הוצאת
ספרו החדש והאוטוביוגרפי “ציוני
דרך” בהוצאת ידיעות ספרים . 4
את הערב יכבדו בדברי ברכה נתן
שרנסקי יו”ר הסוכנות היהודית ודב
אייכנוולד מנכ”ל הוצאת ידיעות
ספרים .הרצאות יימסרו מפי פרופ’
אביגדור שנאן ,סיון רהב-מאיר
והרב ריסקין בעצמו .האירוע פתוח
לקהל הרחב.

חנוכת גן בקרני שומרון חנכו
השבוע גן ארכיאולוגי משוחזר בן
כ 2,000-שנה ובו בית בד  5וגת,
וכן מבנה שבו התגוררו שומרי הגן.
בערב החנוכה שנערך השבוע
השתתפו קמ”ט ארכיאולוגיה ביו”ש
חנניה היזמי ,החוקר דביר רביב
וראש המועצה הרצל בן ארי שאמר:
“ביקשנו לשחזר את האתרים בשל
ייחודם ,ומתוך הרצון לחבר בין
העבר לבין ההווה של קרני שומרון”.
במועצה מבטיחים כי בקרוב ייערך
במקום הפנינג יין ושמנים לכל
תושבי האזור.
עדכוני פסח באיתמר הדפיסו
לקראת החג אלפי חוברות עם דיני
פסח ,לעילוי נשמת יואב פוגל הי”ד.
את החוברת כתב רב היישוב ,הרב
נתן חי וניתן להזמין אותה או לתרום
עבור הדפסת חוברות נוספות
בטלפון .02-5345420
“מפעלות הציונות הדתית” ו”אורות”
יוזמים מבצע “קמחא דפסחא” ענק
לחלוקת סלי מזון לנזקקים ברחבי
הארץ ,לעילוי נשמת הרב חנן פורת
ז”ל .עלות סל מזון יחיד –  290ש”ח.
לתרומות.02-5379777 :

יש"ע זה כאן

ירחון "קשר עין" של ארגון המורים פרסם לאחרונה
באחת הכתבות מפה של ישראל ,כשהיא ללא יהודה
ושומרון וללא רמת הגולן .חברי ישראל שלי פנו למערכת
העיתון ,ושם התנצלו והבהירו כי מדובר בטעות .בגיליון
האינטרנטי של הירחון תוקנה התקלה ,ובגיליון הבא
תפורסם התנצלות .חשוב שמורים יידעו איך נראית מפת
ישראל ,כדי שגם התלמידים יידעו
זאת היטב .כך עושים ציונות.

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
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