אנשי התיירות של יש״ע
ביריד התיירות הבינלאומי  IMTMהשבוע בתל אביב

השבוע התקיים בתל אביב יריד התיירות הבינלאומי  IMTM 2014בהשתתפות עשרות מדינות מהעולם
ומאות מציגים מהארץ ומחו״ל .כמו בשנים קודמות בלטו בנוכחותן עמותת התיירות מיהודה ושומרון וגם מרכז
קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף .מאות מבקרים סוכני תיירות ומורי דרך ביקרו בדוכנים המושקעים של יש״ע
ויביאו להמשך התפתחות ענף התיירות.

שלנו

 | 377במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר א' תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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בימי כליון ומרד
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

המרוץ לנשיאות המדינה החל
להתחמם ,לקראת עזיבתו של שמעון
פרס את התפקיד ,באביב הקרוב.
כניסתו של נשיא חדש היא הזדמנות
פז שיש לנצל כדי להחזיר את
המוסד הנשיאותי למקומו החשוב
בהובלת הרעיון הציוני ,ההתיישבותי,
הישראלי .הראשון שכיהן בתפקיד,
ד”ר חיים וייצמן ,לצד היותו מדען
בעל שם עולמי ,פעל רבות למען
מדינת ישראל בארץ ובעיקר מחוצה
לה ,ויצק את היסודות הממלכתיים
לתפקיד .השבוע בישעמדה – איך
אמורה להיראות כהונתו של הנשיא
העשירי של מדינת ישראל.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:45
תל אביב 17:05
חיפה 16:55

יציאה
18:03
18:05
18:03

כניסה
17:01
חברון
17:03
שכם
באר שבע 16:58

יציאה
18:01
18:02
18:05

חומש
מקומות בארץ ישראל
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אורי אריאל מתחזק בחברון
מה קורה

על הפרשה כי תשא
אלוקי כסף ואלוקי זהב

ב

ין הפרשיות העוסקות בציווי על
מלאכת המשכן לבין הפרשיות
העוסקות בעשיית המשכן ,נמצאת
פרשת כי-תשא המפגישה אותנו עם חטא
העגל .רש"י וכן מפרשים נוספים עומדים
על כך שמעשה העגל קודם לציווי מלאכת
המשכן על פי הכלל ש"אין מוקדם ומאוחר
בתורה" (רש"י ,שמות לא ,יח) .אך בכל
זאת ,לא ניתן להתעלם מסדר הופעת
האירועים שבתורה המעמיד את חטא
העגל בין הציווי על המשכן לבין הביצוע.
נראה כי דווקא ברגע זה ,רוצה התורה
להראות לנו כיצד ניתן לקחת את הכסף

הרב שמואל וייס

ראש אולפנת צביה רבבה

והזהב לעבודת ה' וכיצד יכול אותו זהב
להפוך להיות אלוהיהם של ישראל בחטא
עבודה זרה.
כבר ביציאתם ממצרים ,ניתן לראות עד
כמה הכסף והזהב שנטלו מהמצרים היה
כל עניינם וגם כאשר היו צריכים לעסוק
בחיבור בין עבר לעתיד ע"י נטילת עצמות
יוסף ,העדיפו בני ישראל לעסוק בכסף
ובזהב .וכך מתארים חז"ל במדרש מדוע
זכה משה שהקב"ה התעסק בקבורתו:
"עמד משה על שפת הנחל ואמר' :יוסף
יוסף אתה ידעת היאך נשבעת לישראל"
ָּפקֹד י ְִפקֹד ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם"  -תן כבוד
המשך בעמוד 3

יש”ע שלנו \\ 1

הנשיא הבא

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

בישראל ,בניגוד לחלק מהמדינות האחרות
בהן מתמנה נשיא ,מעמדו של המכהן
בתפקיד הינו א-פוליטי .לפיכך ,הנשיא
בישראל אינו אמור להתערב בהחלטות
הממשלה או במדיניותה .עליו לייצג את
המדינה בכבוד ברחבי העולם .את המדינה,
ואת מדיניותה .ירושלים ,למשל ,אסור
שתוצג מפי נשיא המדינה כנושא פוליטי
השנוי במחלוקת .אחדות העם ולכידותו
חייבות לעמוד לנגד עיניו בכל יום ויום.
נשיא ודאי אינו יכול לפצות על כישלונותיו
הפוליטיים בעבר או על חלומותיו הלא
ממומשים ,מכיסאו הממלכתי .הוא אמנם
אינו נבחר ישירות ע”י הציבור ,אך הוא
מייצג אותו ,ולכן נדרש לפעול לטובת העם,
למענו ,ותוך שמירה על כבודו.
הנשיא היוצא ,שמעון פרס ,כשל כנשיא
ברבים מהסעיפים הללו .התרגלנו אליו ,אל
דעותיו ,אל התבטאויותיו ,ושכחנו לפעמים
עד כמה המצב אינו תקין .זיכרון לטווח קצר
הוא מפלטם של רבים מהפוליטיקאים,
ושמעון פרס הוא פוליטיקאי .נשיא ,אבל
פוליטיקאי.
זה הזמן לנשיא חדש .נשיא שיידע את
מקומו ואת תפקידו .נשיא שידבר נגד
פעולות אלימות ופגיעה ברכוש של ערבים
אך גם ברכוש יהודי ,וגם נגד יידוי אבנים מצד
ערבים שכמעט גורם למותה של תינוקת
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זה הזמן לנשיא חדש .נשיא
שיידע את מקומו ואת תפקידו.
נשיא שידבר נגד פעולות
אלימות ופגיעה ברכוש
של ערבים אך גם ברכוש
יהודי ,וגם נגד יידוי אבנים
מצד ערבים שכמעט גורם
למותה של תינוקת קטנה.
נשיא שלא יתערב בשיקולי
הנהגת המדינה בנושא
הגרעין האיראני ,לא יתבטא
בעולם נגד מדיניות הממשלה
והאינטרס הישראלי ,ולא
יזמין בנאומיו עוד ועוד לחץ
בינלאומי על ראש הממשלה,
במטרה להוביל לוויתורים על
שטחי מולדת
קטנה .נשיא שלא יתערב בשיקולי הנהגת
המדינה בנושא הגרעין האיראני ,לא יתבטא
בעולם נגד מדיניות הממשלה והאינטרס
הישראלי ,ולא יזמין בנאומיו עוד ועוד לחץ

בינלאומי על ראש הממשלה ,במטרה
להוביל לוויתורים על שטחי מולדת“ .חייבים
להיפטר מהשטחים”“ ,הדרישה להכרה
במדינה יהודית  -מיותרת”’‘ ,ההתנחלויות
מסכנות את הרוב היהודי”“ ,ברגע שיחל
משא ומתן לא ייבנו התנחלויות חדשות”,
“זה הזמן להחלטות היסטוריות ,ליישם
את פתרון שתי המדינות” – אלו הן רק
כמה מאמירותיו של הנשיא היוצא ,אמירות
שראוי היה להן להיעצר בשער הכניסה
לבית הנשיא.
לישראל דרוש כעת נשיא לאומי וצנוע
שיודע את גבולותיו.
ויש גם סמנטיקה .למילה נשיא שני
פירושים :שליט וענן .נשיא יכול להיות
אדם העומד בראש העם ,אבל הוא יכול גם
להיות כזה שמעיב בנוכחותו והתבטאויותיו
ומטיל צל כבד .אל מול כהונה מעוננת
שמסתיימת לה באביב הקרוב ,מחובתם
של חברי הכנסת מהמחנה הלאומי לעשות
כל שביכולתם להגיש לעם ישראל מנהיג,
שיחזיר אל מוסד הנשיאות את הכבוד
הראוי לו..

על הפרשה כי תשא

 

אלוקי כסף ואלוקי זהב

המשך מעמוד השער

לאלהי ישראל ואל תעכב גאולתן של
ישראל .מעשים טובים יש לך ,בקש רחמים
לפני בוראך ועלה מן התהומות .מיד התחיל
ארונו של יוסף מפעפע ועולה מן התהומות
כקנה אחד .לקח אותו ושם אותו על כתפו
והיה סובל אותו וכל ישראל אחריו וישראל
היו סובלים את הכסף ואת הזהב שנטלו
ממצרים ומשה סובל ארונו של יוסף אמר לו
הקדוש ברוך הוא :משה אתה אומר שדבר
קטן עשית ? חייך ,החסד הזה שעשית גדול
הוא ולא השגחת לכסף ולזהב ,אף אני
אעשה עמך החסד הזה ואתעסק עמך"
(דברים רבה יא ,ז).
בס“ד
ממדרש זה מתברר כיצד הכסף והזהב
שנטלו מהמצרים הובילו לחטא העגל
ולשבירת הלוחות .כאשר מבקש אהרון:

"פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם
ובנותיכם" קיווה כי אהבתם לממון תגרום
להם שלא לחטוא בחטא זה של עבודה זרה,
אך העם לא נמנע מכך והפך את ממונו
ורכושו לסטייה מדרך ה'.
הדרך בה מצווה התורה לקחת את רכושו
של האדם לצורך עבודת ה' ,היא הדרך
להתמודדות הנכונה עם הכסף והזהב .גם
בתקופת בית המקדש השני ,מביאים חז"ל
בתלמוד הירושלמי מדוע חרב הבית:
"ר' יוחנן בר תורתא אמר ...מצאנו שלא חרב
הבית בראשונה אלא שהיו עובדי כוכבים
ומזלות ומגלי עריות ושופכין דמים ,אבל
בשני (=בבית המקדש השני) מכירין אנו
אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות
ובמעשרות  ...אלא שהיו אוהבין את הממון

ושונאין אלו לאלו" (ירושלמי ,יומא א,א).
בשעה שהעם עסוק באהבת הממון ,הוא
מגיע לשנאת חינם המביאה לחורבן
ולסילוק השכינה .אך בשעה שיודעים את
מקומו של הממון כאמצעי לקידום ושכלול
העולם ולגמילות חסד עם מי שאין לו ,אזי
הופך עגל הזהב למשכן ה'.
חטא העגל של דורנו מתאפיין בעיסוק חומרי
רב ,בצרכנות בלתי פוסקת ובהערכת האדם
על פי רכושו .במעשה העגל אנו למדים
כיצד עלינו ליצור חברה הרואה בממון
אמצעי לעבודת ה' ומעלה אותו לדרגת
משכן .קיום תורת ה' מותנה בשריפת עגל
הזהב החברתי ,שכן בזמן שראה משה את
מעשה העגל ,נשברו הלוחות מאליהן ,כפי
שמובא בחז"ל.

כולנו יחד,

אף אחד לא
נשאר לבד.
גם אנחנו
הצטרפנו
לקרן יחד.

צחי וצילה מגנאג‘י

כולנו
מצטרפים

קרן יחד

ערבות הדדית וחסד ליתומים
מיזם של חסד העונה על המצוקה הכלכלית אליה נקלעים
ילדים אשר אחד מהוריהם נפטר בטרם עת .הקרן בונה קהילה
רחבה של משפחות אשר מעניקות יחד ,במאמץ קטן ומחושב,
בטחון כלכלי למשפחה שהתייתמה .אחד בשביל כולם וכולם
בשביל אחד.

מוריה ואחיה פרנקל

אין תשלום חודשי קבוע
₪

רק במקרה של פטירה באותו חודש ייגבו
מכל מנוי בקרן עד  10ש“ח בלבד עבור כל
יתום .סכום הגבייה לא יעלה על  64ש“ח.

חסד אמיתי
כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו
אך ורק את היתומים.

גבייה שקטה
שיטת פעולתה של הקרן תצמצם את תופעת
ה“מגביות“ סביב מקרי אסון ותשמור על
פרטיותה וכבודה של המשפחה.

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד

קרן יחד ע“ר
יוזמה
חברתית
לדורות

02-6280030 ZZZN\DFKDGFRLO

ַי ַחד
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סיפורי ארץ ישראל

ז

הו סיפורה של צביה לובטקין .אישה.
לוחמת .ציונית .הקדישה את חייה בין
השנים  1914-1978לגבורה יהודית
בזמן השואה ולתקומת ישראל בארצו.
הקטעים הבאים לקוחים מתוך הספר ‘בימי
כליון ומרד’ – עדותה על הגבורה היהודית
בפולין בזמן המלחמה:
ב 31-בדצמבר  1939נתאספנו ,קבוצת
חברים ,פעילי התנועה החלוצית פרייהיט -
החלוץ הצעיר .היתה זו הוועידה הראשונה
של התנועה שהוקמה בתנאי מחתרת ...על
אף הכל ,נתעודדנו בוועידה ונתמלאנו מרץ
לחידוש הפעולה ולהגברתה .כי אף על פי
שלא ידענו מה תעלומות צופן לנו הגורל
בחובו – אחת ידענו :אין אנחנו יכולים שלא
להקים את המחתרת החלוצית .בסיכומם של
הדיונים סוכמו שני קווי יסוד :חיפוש דרכים
לארץ ישראל ,וחידוש קיומה של תנועת-הנוער
שתשמור בתנאים החדשים של המחתרת על
הגחלת הציונית שלא תכבה.
...כשהחוויר הבוקר הגענו לווארשה .המון
אנשים ברחובות ,רובם פולנים .גם יהודים
נראים ועל זרועם ‘אות הקלון’ – סרט לבן
עטור מגן דוד כחול .היהודים נחפזים ורצים,
ותוך כדי ריצה הם מפנים ראשיהם לעברים,
לראות אם אין רודף אחריהם .המומה ממראה
עיני נשארתי רגע אחד תקועה במקומי .הרהור
ראשון חלף במוחי :כיצד אעמוד בהשפלה
כזאת? יהודים אלה ,אפשר וכבר הסכינו עם
הסרט הזה המסמל את נחיתותם ...ואולי ,שבתי
והרהרתי – נושאים הם אותו בגאווה .כי בקרב
נפשם הם רוחשים בוז למעניהם...
והימים  -ימי הנדידה .ימים טרופים ,החודשים
הראשונים למלחמה .הכל נטרף וניטלטל
ממקום למקום .בעל מחפש את אשתו והוא
נודד מעיר לעיר ואינו מוצאה .אם איבדה את
ילדיה ,והיא תועה מישוב לישוב ואין דואג
לה .בכל – אזלת יד ואפס אונים .כל אחד נתון
לעצמו ,מבקש להציל את עורו שלו.
תנועתנו לא הפסיקה מלהתקיים כקולקטיב,
וחברינו נתלקטו יחד תוך דאגה משותפת ועזרה
הדדית ...באנו לכלל דעה ,כי בראש דאגתנו
צריכה להיות הגשת עזרה סוציאלית דחופה,
בעיקר אספקת פת לחם וארוחה לרעבים .אולם
בה בשעה גם ידענו כי
בלעדי נוער מאורגן לא
יהיה לאל ידינו לבצע
כל פעולה .על כן חזרנו
לאמצעי הבדוק
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שלא הכזיבנו מעולם ,והוא  -חידוש ההכשרה.
כלומר ,הקמת קיבוצים.
ההרגשה הקשה ביותר היתה של אזלת יד,
של חוסר יכולת לעזור .היו רגעים שנדמה
היה לנו כי כל עבודתנו היא לשווא .אף
על פי כן השתדלנו להציל מה שניתן היה
להציל  -בגוף וברוח.
לנוכח הגזירות שניתכו עלינו ,נתחוור לנו
שהגרמנים רוצים לחסל אותנו באופן רוחני,
להמית בנו כל רגש של אדם ,להשחית בנו כל
צלם אלוהים – בטרם יכלו מלאכתם עד תומה.
עשינו אפוא כל שהיה ביכולתנו כדי ללחום
במזימות אלה של הגרמנים.
מהיום הראשון לכניסת הגרמנים ,ובמשך כל
שש שנות המלחמה ,היתה מחשבתנו מכוונת
לשמירה על הקשר בין הגולה הגוססת ובין
הארץ לבל ינותק .אמנם רק עשרות הגיעו
לארץ בתקופה זו ,אולם מאות ניסו ...עשרות
חברים נפלו בידי הגרמנים תוך כדי חיפוש
דרכים לארץ ישראל ,ולא מעטים נרצחו.
אינני יודעת מנין באה ההרגשה האינטואיטיבית
הזאת ,אבל כל התנועה החלוצית היתה שותפה
לה :מתרגשת ובאה השמדה כללית של קהילות
ישראל בארצות הכיבוש הגרמני ...ברגעים
כאלה ,לא היינו יכולים להחזיק מעמד לולא
ההרגשה שיש טעם מיוחד בחיינו .שיש לנו
בשם מה ולשם מי לעמוד ולהילחם .ההיגיון
האידאי של נוער ,שלא רצה להשלים עם גזירת
הכליה ,ציווה לנו את המשך המערכה...
אז נפלה בתוכנו ההכרעה :להתנגד!
רוצים לחסל אותנו,
ואין לנו אלא
להתארגן

בימי כליון ומרד
אביחי פרץ
להגנה ולמלחמה על כבודנו וכל כבוד ישראל.
נפתח במערכה למעננו ,למענכם ,למען הישוב
היהודי ,למען יהודי התפוצות .ואף אם נשלם
בחיינו בעד גילויי ההתנגדות ,הרי גם לאויב
נשלם כגמולו ...התלבטנו מה שם נקרא לארגון
זה .לבסוף הוחלט“ :הארגון היהודי הלוחם”
(אי”ל).
למדנו שאין לנו לסמוך על זולתנו אלא על
עצמנו ,על הצעירים האלה אשר הגורל רצה
כי יוטל עליהם התפקיד לעמוד במערכה על
כבוד ישראל ,לא מפני שהיו יותר חכמים ,יותר
נבונים ,אלא מפני שהיו אנשי תנועה ,אשר גם
בימים כתיקונם דרשה את האדם כולו ...אם
בימים כתיקנם התבטאה ההגשמה העצמית
במעבר לחיי עבודה ,הרי עתה ,בתנאים שלנו,
ביטויה של ההגשמה העצמית היא המלחמה
על חיינו ,השמירה על כבוד העם ,כל גאווה
יהודית ואנושית ,העמידה עם נשק ביד.
מנין בא הכוח הזה לתנועה החלוצית ,לתנועת
הנוער ,אשר לקחה לידיה בימים הקשים את
הגה הנהלת החיים היהודיים? נדמה לי שאין
צורך לחפש הרבה את התשובה לשאלה הזו..
זהו בעצם סוד כוחה של התנועה :שידעה תמיד
לתבוע מאנשיה .היא רצתה לחנך וחינכה אנשים
מהפכנים ,שעמדו ויכלו לעמוד ,בתקופות שונות
ובתנאים קשים – על קוממיות העם ,על קוממיות
האדם בישראל ,ועל קוממיות האדם בכלל.
כמה חשוב היה לנו הקשר עם הישוב היהודי
בארץ .קשר זה עיקר חשיבותו היה לא
בתועלתו הממשית .אבל עצם עובדת הקשר
עודד אותנו מאוד.
ישנם סיפורים רבים שלא סיפרתי ,על עיירות
שונות שיהודים נלחמו בגבורה ועמדו .לא
סיפרתי מפני שקשה לי לספר על מקומות שלא
הייתי בהם .אבל היתה עמידה.
העם עמד!

אם גם לכם יש סיפור ציוני מעורר השראה,
אם גם אתם רוצים שהסיפור של המשפחה
שלכם יופיע בעלון ‘ישע שלנו’ ויעורר השראה
בקרב הקוראים  -שלחו אותו אלינו לכתובת
.avihaip@gmail.com

השבוע
לסיור
הצעה
צורית פניגשטיין מחלקת הסברה  -משקפת
צילום :גרשון אלינסון
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הכניסה לעיר אפרת
בפרשתנו מתרחשת אחת הטרגדיות של עם
ישראל במדבר .אחת הנפילות המשמעותיות,
הדרמתיות והכואבות של העם היוצא ממצריים.
העם שזה עתה זכה לגילוי שכינה ולפסגה הגבוהה
בתולדותיו ,נופל בחדות מאיגרא רמא לבירא
עמיקתא .השבר הוא עצום ומתסכל ואף תמוה.
אחד ההסברים לטלטלה החדה בגרף האמונה בה'
היא התהליך המהיר שעבר העם מבירא עמיקתא
לאיגרא רמא .עם העבדים השקוע בטומאת
מצריים ,יוצא בחיפזון ועובר תהליך אינסטנט זריז
כדי להיות ראוי למעמד הנשגב והנפלא של מתן
תורה בהר סיני .התהליך החפוז שעבר ,לא עמוק
דיו כדי להטמיע בו את האמונה באל המופשט.
כשבושש משה לרדת ,מחפש העם שוב להגיע
לפיסגה ,לקולות ,לברקים ולחוויה המרוממת ,דרך
עגל הזהב ,וחוטא בחטא הנורא.
אינה דומה גאולה ניסית וזריזה מן השמיים לגאולה
שבאה בתהליך הדרגתי ,עמוק ,איטי ואמיתי
שעובר העם.
כאשר משה רבנו יוצא להגן על עם ישראל מכעסו
לכאורה של ריבונו של עולם ,הוא מתחנן שיסלח
ם-איִ ן-
ה' לעם ומוכן לשלם מחיר אישי כבד" .וְ ִא ַ
ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִּס ְפ ְרָך ֲא ֶׁשר ּכָ ָתבְ ָּת" .מנהיגים בשיעור
קומה עצום כשל אבותנו ,חדורי תחושת שליחות,
היו נטולי אגו ונגיעות אישיות .הם הקדישו עצמם
באופן טוטאלי לטובת העם .משה מוותר על שלו
למען עם ישראל .למשה לא היו חיי משפחה
רגילים בגלל מסירותו לכלל .הוא הוביל את תהליך
הגאולה והיציאה ממצריים ,נדד עם העם במדבר
והביא אותם לארץ ישראל .אבל הוא עצמו ,לא זכה
להכנס אל הארץ המובטחת.
גם אסתר המלכה ,עליה נקרא ,כעת חיה ,בעוד
חודש ,מסרה נפשה למען עמה .היא הובילה
תהליך של הצלה לעמה ,אבל בחייה האישים
שילמה מחיר כבד מנשא בהיותה נשואה לגוי .היא
וויתרה על חיים בקרב עמה.
רחל אמנו ,שביטלה את רצונותיה וויתרה על שלה
למען אחותה ,קבורה בדרך אפרתה ולא זכתה
להקבר עם שאר אבות ואמהות האומה .היא
נשארה בדרך ,שם ראתה את בניה הגולים .ומאז
היא מבכה את בניה ,ממאנת להנחם .היא מתחננת
על עמה ,כמו המנהיגים המוזכרים לעיל ,והקב"ה
"מנְ ִעי קֹולֵ ְך ִמּבֶ כִ י וְ ֵעינַ יִ ְך ִמ ִּד ְמ ָעה ּכִ י
מבטיח לה ִ :
יֵ ׁש ָׂשכָ ר לִ ְפ ֻעּלָ ֵתְך נְ ֻאם ה' ...וְ יֵ ׁש ִּת ְקוָ ה לְ ַא ֲח ִר ֵיתְך
נְ ֻאם ה' וְ ָׁשבּו בָ נִ ים לִ גְ בּולָ ם".
אכן מתקיימת נבואתו של ירמיהו ,והבנים חוזרים
לגבולם .אנו עדים לגאולה הנרקמת אט אט .לא
גאולה פתאומית ,ניסית מן השמיים .כי אם תהליך
פיזי ונפשי של עם ישראל ,גאולה קמעה קמעה
כאורה הבוקע של איילת השחר.
בדרך אפרתה ,עוברים יום יום בני בניה של רחל

בדרכם בין גוש -עציון לירושלים .בישוב אפרת
(הקרוי על שם דרך אפרתה המקראית המוזכרת
כמקום קבורתה של רחל אמנו) ,חיים כ8,000-
תושבים בינהם עולים חדשים רבים .עולים
רבים אשר ויתרו על שלהם ,והקריבו חיים נוחים
ומפנקים לטובת חלום ציוני בן אלפיים שנים.
באפרת שבע גבעות הקרויות רובן בשמות שבעת
המינים מתוך חיבה לפירות שנשתבחה בהם ארץ
ישראל .אפרת היא מועצה מקומית ובה מרכזים

מסחריים ,מוסדות לימוד ,ישיבות ,בתי כנסת וחיי
תרבות ופנאי.
בכ' אדר א' ( )20/2תוכלו להצטרף לסיור משקפת
לגוש עציון ,לבקר באפרת ובסביבתה ולהינות
מהנופים והאנשים שהופכים אותה למיוחדת
ומזמינה.
לפרטים נוספים ולהרשמה1-700-700-945 :
www.mishkefet.org.il

טיולי
בגוש עציון ואפרת
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!שלום ילדים יקרים

עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
.02-6516662 ולשלוח את הפתרון לפקס
Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
!בהצלחה רבה
 מגדל המים:התשובה לחידה בשבוע שעבר
. קרית מלאכי, אביחי אברהמי: הזוכה.בחומש
.הפרס לעולה בהגרלה בין הזוכים נשלח בדואר

זהה את

המקום
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
סגן הסב סגן שר הדתות ,הרב אלי בן דהן,
ביקר בקדומים בשבוע שעבר .נכחו בביקור רב
הישוב הרב צבי פרבשטיין וחננאל דורני ראש
המועצה .הרב אלי ביקר במקווה הראשון שנבנה
עם קום הישוב לפני  38שנים .הביקור הסתיים
בארוחת צהריים חגיגית באולפנת להב”ה,
בהשתתפות מנהלי האולפנה  -עינת וולך וצבי
אפריון .באולפנה התקיים מפגש משפחתי בין
הרב לשתי נכדותיו מהישוב עלי-זהב שלומדות
באולפנה  . 1הרב סיפר על השתתפותו כבחור
צעיר בעליות לסבסטיה וחיזק את הנהגת הישוב
והציבור ביהודה ושומרון תוך הדגשת החשיבות
שבהמשך הבניה והפיתוח של הישובים.
עציון בראשון המועצה הדתית גוש עציון
זכתה השבוע ,בפעם השנייה ,בפרס המועצה
הדתית המצטיינת מהמשרד לשירותי דת.
עובדי המועצה הדתית מונים כ 15-רבני ישובים
וקהילות  ,עשרות בלניות המפעילות את מקוואות
הטהרה בכלל ישובי המועצה ,מתנדבי חברה
קדישא ,ומשגיחי כשרות ועירוב .הפרס הוענק
במעמד :סגן השר לשירותי דת ,ח”כ הרב אלי בן
דהן ,מנכ”ל המשרד אלחנן גלט ,ראש המועצה,
דוידי פרל ,ראש המועצה הדתית בגוש ,הרב
רפי אוסטרוף ,שאמר כי קבלת הפרס “יוצרת
בנו מחויבות גדולה יותר להמשיך ולשפר את
השירות שאנו מעניקים”.
מחזק את היסודות שר השיכון אורי אריאל
ביקר ביום שישי בחברון וסייר באתר החפירות
הארכיאולוגיות בתל חברון  , 2שם הוצגו בפניו
ממצאים ובינהם מטבע יהודי עתיק שמעיד על
הישוב היהודי במקום בעבר .הוא נטע עץ יחד עם
הרב דב ליאור והביע תמיכה ביישוב היהודי“ :אני

שמח להיות בחברון שהיא ערש האומה היהודית.
כל מי שמדבר על גושים או על כל הסדר אחר
לא מבין – מפה הכל התחיל ,זה החלק הבסיסי
ביותר של ארץ ישראל ,של מדינת ישראל ושל
העם היהודי כולו .אנחנו היינו פה ,אנחנו פה
ואנחנו נהיה פה .זה לא נושא לדיון עם אף אחד,
לא עם האמריקאים ,לא עם הערבים “.
רצים כצבי בוגרי ישיבות ההסדר החליטו לצאת
במאבק תודעתי על חשיבות השמירה על ארץ
ישראל באמצעות מסע הסברה ,אותו מנהל
ארגון ‘ארץ הצבי’“ .אנשים רבים העידו שאינם
יודעים דבר על יהודה ושומרון ועל חשיבותם
האסטרטגית לביטחון המדינה” ,מספר אורי
איבגי בוגר ישיבת ההסדר בשדרות וממקימי
ארגון “ארץ הצבי”.הפעילים חילקו חומרי הסברה
 3בערים -תל-אביב ,ראשון לציון ,רמת-גן ,פתח
תקווה ,ירושלים ,חיפה ,באר שבע ,בית שמש,
חולון ,דימונה ואילת.
מחורבותייך אבנה ביתו של שגיא קייזלר מועד
מתיישבי שומרון נהרס ע’’י המינהל האזרחי
בחסות צו עליו חתם שר הביטחון . 4
חבריו של קייזלר מספרים כי בכירי המינהל
ביקשו לנקום ,לכאורה ,בקייזלר על פעילותו
הפוליטית והטעו את השר באומרם לו כי הבית
אינו מיושב .השבוע החלו לגייס כספים לבניית
בית חדש למשפחה .הרב שמואל אליהו הגיע
למקום בו שכן הבית ,ליד הישוב קידה והעביר
לשגיא תרומה על סך  50אלף שקל ,מנדיב
שהעדיף להישאר בעילום שם .הרב אליקים
לבנון ,רב המועצה האזורית שומרון ,אמר כי
ניתן לתרום להקמת הבית החדש של משפחת
קייזלר גם מכספי מעשרות.

לא מצחיק

תכנית הרדיו "שי ודרור" חצתה השבוע את
הגבול האדום ,כשביזתה את ספיר סבח ,בת ,17
שהתפרסמה בזכות מאבקה נגד המורה שלה ,אדם
ורטה ,שהביע עמדה פוסט ציונית בזמן שיעור" .מי
זאת הספיר סבח הזאת? היא 'ספיחסה'! פיכסה בך"
– אלה מקצת מהמילים הקשות שהושמעו בשידור.
שש דקות של אלימות מילולית והשפלה של ילדה בת  17בשידור חי .ישראל
שלי יזמה תלונה ברשות השנייה האחראית על טיפול במעשים נלוזים כאלה.

לחיים! ערב הוקרה לעובדים המצטיינים
בחברא קדישא בירושלים והסביבה נערך
השבוע ,במהלכו חולקו תעודות הוקרה והערכה
ע’’י מועצת בתי העלמין בירושלים בראשות
הרב הלל הורוביץ .בטקס נכחו ובירכו הרבנים
הראשיים לישראל הרב דוד לאו והראשון לציון
הרב יצחק יוסף וסגן השר לשרותי דת ח”כ הרב
אלי בן דהן .ואלו מצטייני ההתיישבות :מקרית
ארבע אורן ישורון ,מבנימין אהרון חניה ,מבית אל
ר’ ישראל ברוכי ומאפרת אלי אייזקס.
ריבונות עכשיו חברות ארגון ‘נשים בירוק’
ניצבו השבוע במשמרת מחאה מול בית רה’’מ,
שאוישה ע’’י עשרות אימהות בקריאה להחלת
הריבונות על שטחי יו’’ש  . 5למאהל הגיעו אנשי
ציבור רבים ,וביניהם :יו’’ר הקואליציה יריב לוין,
ח’’כ מירי רגב ,ח’’כ משה פייגלין ,סגנית השר
ציפי חוטובלי ,ח’’כ זבולון כלפא ,יו’’ר סיעת
הבית היהודי איילת שקד וסגן השר הרב אלי
בן דהן .נכחו גם ראשי המועצות ביש’’ע :דוידי
פרל ,גרשון מסיקה ויוחאי דמרי.

הפצת ישע שלנו
והפצה שבועית של
עלוני פרשת שבוע
לבתי כנסת
בכל רחבי הארץ

יוסי בן -הדור 052-8908518

B0528908518@gmail.com

מנגינה צורמת

רוג'ר ווטרס מכה שנית .סולן להקת פינק פלויד ממשיך
להסית נגד ישראל .בשבועות האחרונים הוא קורא
שוב ושוב למוזיקאי הקנדי ניל יאנג ,שהודיע כי יופיע
בישראל בעוד כחצי שנה – שלא להגיע לארץ כי ישראל
היא מדינת אפרטהייד שנוהגת בגזענות .בתגובה,
הציפו מאות מחברי 'ישראל שלי' את דף הפייסבוק של
ניל יאנג בתודות על הגעתו הצפויה ובנתוני אמת אודות
ישראל וערביי האזור.

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

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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\\ יש”ע שלנו

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

