צועדים בגאון
 2,000אנשים צעדו ביום ראשון מצומת אדוריים ועד לעתניאל ,שם נערכה עצרת
בהשתתפות משפחות הנרצחים ואישי ציבור[ .עמ' אחורי]

487

שלנו

 | 487במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תמוז תשע"ו |  49שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

בבת אחת

ברשת

כבר זמן רב שההתיישבות ביהודה
ושומרון פועלת לשינוי התודעה
והתדמית שנוצרה לה בתוך גבולות
ישראל ומחוצה להן .בשבוע שעבר
הוחלט במועצת יש”ע להקים מחדש
את דסק חו”ל ,שמטרתו לפעול מול
גופים בינלאומיים למען ההתיישבות
וכנגד חרמות שמאיימים על
תושבינו .דרכי הפעולה מגוונות
מאוד ,ונראה כי יש בכוחנו לשנות
את המציאות לאט לאט ולהסביר את
עמדתנו וצדקת דרכנו בכל העולם.
השבוע בישעמדה – עודד רביבי
ראש מועצה מקומית אפרת וראש
דסק חו”ל מסביר איך עושים הסברה
ישראלית.
המשך בעמוד הבא

זמניהשבת
זמני
השבת

יש”עמדה

4

6

ישראל
שלי

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
19:05
19:26
19:18

יציאה
20:26
20:28
20:30

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:20
19:24
19:16

יציאה
20:22
20:26
20:26

גדולתה של העדה הדרוזית

8

מה
קורה

ההופעה של שוואקי באיתמר

על הפרשה  -בלק
בדרך שאדם רוצה לילך
בה מוליכין אותו

ב

הרב שלמה רוזנפלד
ראש ישיבת ההסדר שדמות נריה

פרשתנו נלמד כלל הנהגה חשוב דווקא
מבלעם .הבבלי במסכת מכות אומר:
“בדרך שאדם רוצה לילך ,בה מוליכין
אותו .מן התורה ,דכתיב ‘לא תלך עמהם’,
וכתיב ‘קום לך אתם’”.
בכך ,ה’ נתן לאדם כוח עצום של בחירה ,עד
כי ה’ מסייע לבחירת האדם ,ואפילו אם הוא
רשע .ר’ צדוק בספרו צדקת הצדיק מראה כי
ה’ מסייע גם כשזה בניגוד לרצונו ,כפי שסייע
ביד אליהו להסתתר בנחל כרית ,אף שאליהו
השתמש במפתח גשמים ,נגד רצון ה’ .מצד
שני ,ה’ משגיח שהעולם יתנהל בטוב .כיצד
מסתדרים שני אלו?
הרמח’’ל ב”דעת תבונות” מתייחס לשתי

הנהגות הפועלות בעולם במקביל .האחת,
הנהגת המשפט ,המוכרת לנו כהנהגת שכר
ועונש ,והשנייה ,הנהגת הייחוד .בהנהגת
המשפט ,הכל מתנהל על פי מעשיו של האדם,
ולכן יש בה שכר ועונש .אמנם ,יש בהנהגה זאת
הרבה שאלות ,כי לא בכל מקרה אנו רואים
בה את ההיגיון והצדק ,הנסתרים מאתנו ,והם
על פי חשבונו העמוק של ה’.
בהנהגת הייחוד ,ה’ פועל על פי ייעודים שהוא
קבע ,להביא את העולם לידי הכרה בייחודו
והנהגתו .לכן ,יכולים לקרות אירועים שעל
פי השכר והעונש ,ייתכן שלא היו קורים .כך
ביציאת מצרים ,ה’ החליט ש”בעצם היום הזה”
ייצאו ישראל ,אף על פי ש”הללו עובדי עבודה
המשך בעמוד 3

פרטים בעמ׳ 4
הרחוב החדש
יש”ע שלנו 1

עודד רביבי

ראש מועצה מקומית אפרת,
וראש דסק חו”ל של מועצת יש”ע

המשימה  -הסברה ישראלית בעולם

ישעמדה
בשבוע שעבר הקמנו מחדש אתדסק חו”ל של מו־
עצת יש”ע .אסור שמערך ההסברה של ההתיישבות
ביהודה ושומרון יעצור בגבולות מדינת ישראל ,האת־
גרים העומדים לפתחנו מדי יום מחייבים עבודה
הסברתית נכונה ומדויקת גם אצל מקבלי ההח־
לטות והתקשורת העולמית .זה תפקידו של דסק
חו”ל  -לחשוב ,לבחון ולפעול אל מול הגורמים וכלי
התקשורת הנמצאים מחוץ למדינת ישראל .קשת
הארגונים שנפעל איתם או נגדם היא רחבה וכוללת
בתוכה ,בצד האחד נוצרים אוהבי ישראל ,ובצד השני
ארגוני טרור הקוראים להשמידנו .מטבע הדברים לא
כולם נמצאים במרחב ההתעניינות ,אך חובה עלינו
לפעול גם מול גופים שתומכים בחרמות ובעמדות
שליליות נגדנו .אין לנו פריווילגיה לומר “לא מדברים
עם מי שחולק עלינו” ,מחובתנו לחזק את התומכים
ולייצר ספקות אצל המתנגדים .בגלל המרחב העצום
האתגר ענק.
מול קשת ארגונים רחבה זו אנו פועלים בצוות מקצועי
ומצומצם שאני עומד בראשו ,תוך רצון לשתף את
מיטב העוסקים בתחום על מנת לגבש יעדים ודרכי
פעולה .בהנהלת מועצת יש”ע הוגדרו מספר תחומי
עניין שבהם נעסוק ,כגון :אירוח משלחות ואח”מים
מחו”ל ,כתיבת מאמרים והופעה בתקשורת הזרה
במטרה להעביר את המציאות היומיומית בה חיים
תושבי יו”ש ,השתתפות בכנסים והרצאות למקבלי
ההחלטות ,פעולות אקטיביות כנגד יוזמות החרם
וסימון המוצרים ועוד.
גם בזירה הדיפלומטית יש לא מעט מה לעשות .מי
שהחזיק בתפקיד זה בעבר ומונה לאחרונה לקונסול
ישראל בניו-יורק ,דני דיין ,יצר קשרים על בסיס אישי
עם לא מעט שגרירים וקונסולים המוצבים במדינת
ישראל .בניית קשרים אלו חשובה מאוד ליצירת
אמצעים להעברת המסרים לרמה הגבוהה ביותר
של דרג מקבלי ההחלטות בזירה הבינלאומית .רק
לפני שבועיים ראינו כיצד נפגשו מנהיגי העולם לדון
ביוזמה הצרפתית מבלי שקולו של נשוא הדיון (תושבי
יהודה ושומרון) בכלל הובא לדיון.
הפעילות שלנו כוללת גם מפגשים עם שגרירים
המוצבים בישראל .בשבועות האחרונים הבהרתי
להם כי למרות שיש לנו חילוקי דעות עם חלק
ממשלותיהם ,ישנו עיוות בדו”ח ששולח נציג רשמי
של אותה המדינה לאחר שביקר ברמאללה אך
נמנע מלבקר באפרת ,באריאל או בקרית ארבע.

 2יש”ע שלנו

לעיתים אנחנו נשאלים למה כל כך
חשוב להסביר בחו"ל  -הרי בכל
מקרה שונאים אותנו .זו שאלה
ראויה אבל לוקה בראייה לא נכונה
של המציאות .בעידן של כפר
גלובלי אחד ,המשמעות של גבולות
פחתה .מאחר ואנו גרים בלב אזור
שמושך תשומת לב בינלאומית אנו
לא יכולים להשאיר את הזירה רק
לצד השני .לא פעם אני שואל את
עצמי איך היו נראים טיעוני הצדדים
אילו דו"ח השופט אדמונד לוי היה
נכתב בשנת  .1967איבדנו שנים
יקרות בהן נשמע רק צד אחד ואנו
מחויבים לפעול במהירות.
ההתרשמות היא כי ביקורת זו מתקבלת במידה
מסוימת של הבנה והלוואי שנזכה שאותם נציגים
רשמיים יבקרו בהתיישבות וילמדו על המציאות
מכלי ראשון .זהו צעד נוסף בדרך לחיזוק עמדתנו
בזירה הבינלאומית.
דרכי הפעולה הן מגוונות .ישנו פתגם ידוע באנגלית
שאומר ””don’t confuse us with the facts
– אל תבלבלו אותנו עם העובדות .מתוך הבנה של
המצב ,חשוב שעיקרון הפעולה יהיה פשוט ,מהיר
וגמיש לתרחישים שונים ,והעיקרון המנחה שלנו
יהיה “ – ”confuse them with factsתבלבלו
אותם עם העובדות .אנו שוקדים רבות בחשיבה על
הקמת פלטפורמה שהפעלתה לא תדרוש משאבים
רבים ובאמצעותה נוכל מצד אחד להעביר מסרים
לאוהבים ,ומאידך לבלבל את המתנגדים בעובדות
וסיפורים אישיים מהשטח.
לעיתים אנחנו נשאלים למה כל כך חשוב להסביר
בחו”ל  -הרי בכל מקרה שונאים אותנו .זו שאלה
ראויה אבל לוקה בראייה לא נכונה של המציאות.
בעידן של כפר גלובלי אחד ,המשמעות של גבולות
פחתה .מאחר ואנו גרים בלב אזור שמושך תשומת
לב בינלאומית אנו לא יכולים להשאיר את הזירה

רק לצד השני .לא פעם אני שואל את עצמי איך היו
נראים טיעוני הצדדים אילו דו”ח השופט אדמונד
לוי היה נכתב בשנת  .1967איבדנו שנים יקרות בהן
נשמע רק צד אחד ואנו מחויבים לפעול במהירות.
בתקופה האחרונה הצלחנו כבר לייצר הצלחות .הנה
דוגמא קטנה :מצוקת המים ברשות הפלסטינית
ידועה כבר במשך זמן רב .נדהמתי שדווקא בשבועות
שהיה מחסור מים בישובי השומרון ,בחר יו”ר הרשות
הפלסטינית לצאת בעלילת דם שקרית על הרעלת
הבארות .החלטנו לא לשתוק על השקר הגס ,ניגשתי
למחשב וכתבתי מאמר תחת הכותרת “הסיפור
האמיתי מאחורי הרעלת המים” .המאמר פורסם
בעברית באתר  ,Ynetתורגם לאנגלית ופורסם באתר
 .Times Of Israelשני המאמרים ,הן בעברית והן
באנגלית ,זכו למאות שיתופים ברשתות החברתיות
ועוררו דו-שיח מפתיע ופורה .פתאום התחילו להגיע
אלינו משובים מכל העולם ושאלות קונקרטיות על
הנושא .אנשים היו מופתעים .ביקשו את המקורות,
מהיכן הגיעו הנתונים והמידע ,וכמובן שהעברנו להם.
זה שינה את השיח .או כמו שנאמר  -בלבלנו אותם
עם העובדות הנכונות .כל אחד מאתנו יכול לעשות
זאת .צריך רק לרצות .צריך לעשות וצריך לדייק.
לא רק אנחנו צריכים לפעול בתחום זה .כל אחד יכול,
כל אדם הוא מסבירן.אומרים שתמונה אחת שווה
אלף מילים .הכוחות מולם אנו מתמודדים יודעים זאת,
והם עושים בכך שימוש אין סופי ולעיתים קרובות אף
מביימים סיטואציות שלא התרחשו .לצערנו ,התמונה
של החדר של הלל יפה אריאל הי”ד הייתה תמונה
ששווה אלף מילים .חדר ילדים ,מיטת קומתיים ,דובי,
שטיח ,ארון והרבה מאד דם .כל אחד יכול לראות את
הדמיון לחדר הילדים אצלו בבית ,אף אחד לא רוצה
דם בחדר הילדים שלו .תמונה כזאת ,תמונה של
צוות מד”א מטפל בפלסטינים ,צוותי כיבוי מחלצים
פצועים מרכב פלסטיני ,הן תמונות ששוות אלף
מילים .כולנו יכולים לצלם ,לשתף ובכך לשנות את
הסיפור .לא הממשלה ,לא משרד החוץ ולא הדוברים.
כולנו  -ביחד ובענק .דסק החו”ל של מועצת יש”ע
הוקם בדיוק בשביל הדברים הללו ,אנחנו כאן ,למען
ההתיישבות ומדינת ישראל.

בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו

המשך דבר תורה מעמוד השער

והללו עובדי עבודה זרה” .אך מכיוון שזה חלק
מהתוכנית האלוקית לקיומו של העולם ,חייב
להיות עם עובדי ה’.
גם ביחס לבחירה יהיה הבדל בין ההנהגות:
בהנהגת המשפט ,הבחירה של האדם היא גורם
מרכזי ,וה’ מסייע בידו .אך בהנהגה האלוקית,
ה’ יכוון שהדברים יתנהלו למרות בחירתו של
האדם להגיע ליעד האלוקי הסופי.
איך משתלבות שתי ההנהגות? זה חלק מגדולת
ה’ ,לקדם את תכניתו אל הייעודים הגדולים תוך
כדי התחשבות בבחירת האדם ו”חישוב מסלול
מחדש” .לכן ,בלעם רצה לקלל את ישראל ,וה’

ניסה למנעו ,אך לאור עקשנותו של בלעם ,ה’
סייע בידו להגיע אל בלק .היעד הסופי של
ה’ ,הוא לעזור לישראל ,כך שה’ התערב בדרך
שלו ,שדווקא בלעם שהיה שונא ישראל מובהק,
הוא יברך אותם.
אצל ישראל ,ה’ קבע שיצאו ממצרים “בעצם
היום הזה” ,לאחר ארבע מאות ושלושים שנה
מברית בין הבתרים ,וארבע מאות שנה מלידת
יצחק .אך מה יהיה בתקופה זאת ,האם הכל
יהיה “עבדות” או “גרות” או “עינוי” ,שנזכרו שם
בברית בין הבתרים ,זה ישראל קבעו בהתאם
לבחירתם ,במעשיהם.

בימינו ,אנו רואים שה’ מקדם את הגאולה,
בהנהגתו המיוחדת ,למרות הסיכויים הקלושים
והמציאות הקשה ,בהם היה מצוי עמנו .אך
צורתה וקצב התקדמותה של הגאולה ,תלויים
בנו .כבר אמרו חז’’ל“ :זכו – אחישנה ,לא זכו
 בעיתה” ,וכן בעוד פרטים רבים של הגאולה.מתוך המעשה של אותו רשע ,שהתורה מאריכה
לפרט ,אפשר ללמוד לקח חיובי גדול ,כי הדבר
תלוי בנו ,ולפי זה גם נזכה לסיוע של ההנהגה
האלוקית.
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נורית טיטלבוים
נעים להתוודע לארץ ישראל הטובה! תמיד יש
"אנשים טובים באמצע הדרך" .
שושנה וינשטוק
ם.
אחינו היקרים הדרוזי 

אריאל מורלי ,מילואימניק גאה ,כתב:
מסיים תרגיל מילואים בכפר דרוזי .מיד כל התושבים מגיעים
ומפנקים ברמה לא נורמלית את כל הפלוגה באוכל ,שתייה
ובעיקר -בתודות על כך שאנחנו לובשי מדים.
כששאלתי איזו משפחה זו ,הסתבר שזו משפחת סייף ,שאחד
מבניה ,השוטר זיידאן סייף הי"ד ,נהרג כשהסתער על מחבלים
בבית הכנסת בהר נוף לפני כשנה וחצי.
תמיד אנחנו מתפעלים מגדולתה של העדה הדרוזית ,אבל תמיד
הם שוברים שיאים של גדולה.

Sigal Mendler Barkai

מרגש!

Ilana Daniel

אחים אמתיים.

בס״ד

קדמא
יזמות בנייה נדל״ן

פרויקט חדש ביישוב "לשם"
 42יחידות דיור בלבד במפרט ייחודי

ועכשיו במחירי השקה
הרחוב החדש
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לפרטים054-4269393 :

מה יקרה
ההצגה מתקן החלומות באריאל  /י”א בתמוז 17
ביולי

יהורם גאון בבקעת הירדן  /י”א בתמוז  17ביולי

חתן פרס ישראל הזמר יהורם גאון מגיע להופעה ענקית
עם תזמורת מלאה בהיכל התרבות של המרכז הקהילתי
בקעת הירדן .במופע ישיר גאון ממיטב להיטיו מכל הזמנים
בהופעה בלתי נשכחת .מחיר.₪ 60 :
המופע יחל בשעה  .21:00לפרטים www.mjv.co.il :

הקיץ בשומרון נפתח ובהיכל התרבות של אריאל
ש מחים להזמין את כולם להצגת הילדים “מתקן
החלומות” לפי ספרו של אורי אורבך ז”ל .בשעה .16:30
מחיר .₪ 30 :לפרטיםwww.mat-shomron.com :

יאיר אורבך באלון שבות  /י”א בתמוז  17ביולי

אלון שבות מארחת את יאיר אורבך במופע סטנדאפ "המבדיל בין קודש לצחוק" .ההופעה תתקיים בהיכל השמחות
בשכונה החדשה בשעה  .20:00מחיר בערב האירוע .₪ 30 :לפרטים והרשמה02-9937999 :

ראשון |  17ביולי
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קונצרט חגיגי

זמר אורח

יצחק מאיר

קונצרט מרגש לזכרו של גדול החזנים יוסל׳ה רוזנבלט

דובל'האהרןהלר
החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט ⋅
מקהלת בנימין מנצח :יותם סגל | מקהלת זמרתי-ה מנצח :ד"ר אורי

קונצרט מרגש לזכרו של גדול החזנים יוסל׳ה רוזנבלט
הלר יפה
מאסטרו אלי
בניצוחו של
מאיר ירושלים
הסימפונית
התזמורת
בליווי
יצחק
החזן העולמי
דובל'ה
הלפגוט ⋅

מנכ״לאהרן
ד"ר אורי
נירמנצח:
זמרתי-ה
מקהלת
מנצח:
משרד הדתות עו״ד עודד פלוס
ברקת ⋅
ירושלים מר
סגל |העיר
יותם ראש
שליט״א ⋅
בנימיןלאו
מקהלתדוד
במעמד הרב הראשי לישראל הרה״ג
הרב איתיאל בר לוי מנהל תרבות תורנית ⋅ הגב' חגית משה סגנית ראש העיר ירושלים ⋅ הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין

בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של מאסטרו אלי יפה
20:00
לאו י״ג
שלישי
הדתות עו״ד עודד פלוס
בשעה משרד
19.7.16ברקת ⋅ מנכ״ל
בתמוזירושלים מר ניר
שליט״א ⋅ ראש העיר
יוםהרה״ג דוד
במעמד הרב הראשי לישראל
בתי העלמין
ירושלים
תרבות
מועצתם )
מנהל י ת י
הורוביץ ה ז
הללע ל ה ר
הרב ( מ
ק ⋅ד ש
העיר ה מ
ראש ו ם
סגניתמ ק
משה ו ל
חגיתו ת מ
הגב' ש ת
תורנית ⋅ה ק
שבע
מנהלו ן
לוימ ל
בר ת
איתיאלח ב
הרב ב ר

כרטיסים
אחרונים

יום שלישי י״ג בתמוז  19.7.16בשעה 20:00

מוקדמת:
ש״חר ה ז י ת י ם )
 80ע ל ה
ש (מ
במכירהו ם ה מ ק ד
כרטיסים מ ו ל מ ק
ברחבת מלון שבע הקשתות
0722-657-870
כולל הסעה
כרטיסים החל מ 80-ש״ח
כרטיסיםwww.ticket-line.co.il 0722-657-870 :

 | ticket-line.co.ilבחנויות גל-פז | בימות bimot.co.il *6226

להצטייד בלבוש
מהשעה| 18:00
החל מהשעה
התחמושת
מחניון גבעת
הסעות חינם!
להצטיידחםבלבוש חם
18:00נא | נא
החל
התחמושת
מחניוןיצאוגבעת
הסעות חינם יצאו
ניתן לשלב סיור חינם בהר הזיתים  -מותנה ברישום פרטים באתר הרישום

למידע נוסף חייגו 052-5802156

ניתן לשלב סיור חינם בהר הזיתים  -מותנה ברישום פרטים באתר הרישום

למידע נוסף חייגו 052-5802156

מספר
המקומות
מוגבל

המחלקה למורשת ישראל

המחלקה למורשת ישראל
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מאירה דולב

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

בבת

אחת

כמי שגדלה עם ארבע אחיות ,ויכולה להיות
חתומה בלב שלם על המשפט שטוען שאחיות
הן אחת המתנות הכי מדהימות של החיים ,לא
פשוט לי עם העובדה שנולדה לי רק בת אחת.
וחמישה בנים.
מצד שני ,אני רואה פה ושם משפחות שכולן רק
בנים ,אז לא מקטרת .רק מודה שזכיתי בבת.
אין ספק שבנות משנות את הבית .הבנים שלי
מקסימים אחד אחד ,טובי לב ואיכותיים וחסונים,
ב"ה ,אבל גברים .ומה לעשות ,יש דברים שבנים
פשוט לא רואים ,ויש דברים שבנים פשוט לא
חושבים עליהם .אולי בנים שגדלו בבית של
בנות זה אחרת ,אולי.
בשבוע שעבר חגגנו לבתנו היחידה (שנולדה
רביעית) בת מצווה .כבר שנה שהיא וחברותיה
מדלגות מבת מצווה לבת מצווה ,חוזרות קרוב
לחצות וקמות עייפות ושמחות ,ובכל אחד מהם
היא אוספת רעיונות לאפקטים מרשימים והפקות
מפתיעות שאיש לא חשב עליהן קודם .וכשהיא
מספרת על הרעיונות החדשים ,אנחנו לרוב מגיבים
בביטול ואומרים בחיוך :תשכחי מזה.
כשהיא נולדה (לראשונה ילדתי בעיצומו של הקיץ
ולא בליבו של חורף קפוא) ,היה ברור לכולנו שסוף
סוף הדשא שלנו ימלא את הפוטנציאל הגלום
בו להיות גן אירועים ,ושאת הבת-מצווה שלה
נחגוג תחת הכוכבים ובינות לפרחים ,סביב כמה
שולחנות עגולים ,באווירה משפחתית אינטימית.
אבל בערך מגיל  10כבר הבנו שלילדה יש תמונה
אחרת בראש .מול החלומות שלה עוד יכולנו
לעמוד ,אבל מול המציאות לא כל-כך :באיזה
שלב הבנו שאין אצלנו בדשא מקום לכל 70
החברות ולמשפחה ,שלא נעליב בגלל זה אף
חברה ,ושלפצל את האנרגיות לשני אירועים
שונים מבחינתנו זה לא בא בחשבון.
וכך נפתחו שאלות נוקבות ששאלנו את עצמנו
על חגיגות ובת מצוות ועל סטנדרטים חברתיים
 6יש”ע שלנו

ומה נכון ומה לא .עד כמה אנחנו מתכננים אירוע
שנכון בעינינו ועד כמה בגלל שכך כולם חוגגים?
עד כמה אנחנו נגררים אחרי חלומות ילדותיים
ועד כמה פשוט זורמים עם הילדה שתשמח?
מה עקרוני לנו ומה אפשר לשנות?
ואי אפשר היה שלא להעלות מתהום הנשייה
את הזכרונות המרירים-משהו של הבת מצווה
שלי ,לפני משהו כמו  33שנה ,שחלה חצי שנה
אחרי בר המצווה של אחי .הוא נולד שנה וחצי
לפניי ,וכך יצא שהאירועים היו צפופים משהו.
בעקבות בר המצווה שלו – שנערכה ברוב עם
כראוי לבן בכור – היו לי ציפיות בהתאם .וכגודל
הציפיות כך גודל האכזבות.
היום אני יודעת לראות את הדברים באור
פרופורציוני ,הרי בת מצווה לא היתה דבר שהיה
קיים בכלל בדור של ההורים שלי .בשנים שבהן
אני גדלתי הן פחות או יותר יצאו לדרך והתחילו
לגבש את זהותן .אני ,שעד אז גדלתי בתחושה
של לגמרי שווה בין שווים ,לא ממש הבנתי למה
אמור להיות הבדל .אבל ההורים שלי ,מותשים
מהפקת אירוע גדול שהתרחש אך זה עתה ועוד
לא ממש מחוברים לקונספט בת המצווה החדש,
ראו את זה אחרת.
אז ברור שחשוב שהילדה תשמח ,אבל גם
ברור שלא ניגרר אחרי כל רעיון וכל גחמה.
ושוב יישמתי את מה שהגדרתי לעצמי כבר בבר
מצווה הראשונה :מבחן הבטן .יש לגוף שלנו יכולת
מופלאה ,אם רק נהיה קשובים ודרוכים ורגישים,
לרמוז לנו מה נכון לנו ומה לא .הבנתי את זה אז
לפני שנים בעודי עומדת בחנות החד-פעמי מול
איזה קשקוש שאינני זוכרת מה היה שאמור היה
לקשט את השולחנות ,או את הקירות ,או את
הבופה ,ואז חשתי בה ,במועקה שהגוף משדר
לנו כשאנחנו עומדים לעשות משהו שלא נכון לנו
באמת .והבנתי ,זה ממש לא בשבילי הקשקוש
הזה ,ואם כמעט קניתי אותו רק כדי לעמוד באיזה

סטנדרט חברתי ,אז אני מוותרת .ומאז כל צעד
שהיה קשור בבר מצוות עבר את מבחן הבטן:
הגוף כבר ידע לשדר מה באמת משמח ומה ממש
מעיק ולכן לא בשבילנו ודינו לרדת מסדר היום.
ובעיקר היה לנו ברור שצריך להשקיע מחשבה,
איך יוצרים אירוע עם תוכן ומשמעות ,ולא רק
מסיבה שבה הילדה היא מלכה ליום אחד .ואיזה
בת מצווה תעשה נחת רוח מלפני מי שהוריד
לעולם את המצוות.
אז חשבנו על תוכן ועל רעיונות ,שלחנו לכל עבר
משימות ,את חלקן ערכנו לסרטון קטן ואת חלקן
שמענו מפי הדוברים בערב עצמו .בעיקר כדי
לתת תוקף לאירוע המכונן הזה :כניסת הילדה
לחיוב מצוות .ומה משמעותו של הרגע ,ומה זה
אומר קיום מצוות ,ועוד בדור מאתגר כשלנו.
והיה מרגש וקסום (והיה מופע ג'אגלינג מקסים
של כל הגברים המוכשרים) והבנתי שכמה
שאנחנו לא נחשוב ונתכנן ונארגן ,בסוף האווירה
כולה כרוכה באישיותה של הילדה  -הקטנה אבל
כבר בבת אחת כל כך גדולה :אם היא מתוקה
ושמחה וערכית וזורמת וטובת לב ומלאה אור,
כנראה שגם הבת מצווה שלה תהיה כזאת.
ותודה לך ריבונו של עולם שזכינו לכזאת ילדה.

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

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל*9248 -
לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

אמנה
תנועת
ההתיישבות

אמנה

ם
בי
כנס מנהלי יישו בתי
אמנה
אמנה 2016
יזמות כמנוף לצמיחה ופיתוח היישוב
לקידום ההתיישבות ביו"ש
∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

מרכז
מידע
 w w w. a m a n a . c o . i lאמנה

יום רביעי | י"ד בתמוז | | 20.7מלון יהודה בירושלים
אנחנו שמחים להזמינכם ליום היכרות לימוד והעשרה בנושא יזמות
לכלל מזכירי ומנהלי הישובים ביהודה ושומרון.
בכנס יינתנו כלים חשובים לניהול הישוב ,יחד עם פעילויות מהנות לאורך כל היום.
 9:00התכנסות ורישום
9:30
9:45

דברי פתיחה :ראש מועצה אזורית גוש עציון דוידי פרל
דברי פתיחה :יו"ר החטיבה להתיישבות גאל גריינולד

 9:55דברים לזכרו של צבי יהודה גרוסמן ז"ל ,מזכיר הישוב גבעת אסף לשעבר
יש שחר אמנה

 10:00דברי פתיחה בנושא יזמות:

שר החינוך חה"כ נפתלי בנט
מזכ"ל אמנה זאב חבר (זמביש)

 11:00הפסקה
11:10

יזמות :עזרי טובי

מייסד עמותת 'בומרנג  -נלחמים למען ישראל'

תירא-אל כהן

מנכ"לית ומייסדת עמותת "קדמה" ,לכפרי סטודנטים ביש"ע

 12:00סבב היכרות רב משתתפים

דקה עליך ועל שאיפותיך ביישוב  -אילה פישר

יעוץ  ,הדרכה ופיתוח קהילה

 13:00הפסקה ארוחת צהרים | תפילת מנחה
 14:00הבטלרס  -תיאטרון פליבק " -סוגיות מחיי הובלה של ישוב קהילתי"
15:00

16:10

יזמות :תמר הקשר
בני אריאל שותף וממנהלי מחלבת "חלב הארץ"
אביחי שורשן מייסד ארגון "האמת שלי"
הרצאה מרכזית דובר הדסטארט  -דני אור

מנהלת סדנת שילוב לילדי החינוך המיוחד

 17:00סיום
* עלות מסובסדת ₪50
**  4דקות ממלחה
*** לפרטים נוספים נדב 0525665052

לפרטים והרשמה
www.amanaclick.co.il

(חובה)
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מה קורה?
1
2

4

3
לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
מאדוריים לעתניאל ביום ראשון התקיימה צעדה
לאורך  6ק”מ מצומת אדורים ,ליד מקום הפיגוע בו
נרצח הרב מיכאל מרק הי”ד ,ועד לישוב עתניאל
שבהר חברון ,בקריאה לממשלה להחריף את
הצעדים במלחמה בגל הטרור הערבי ולפעול
לחיזוק ההתיישבות בבניה ופיתוח .בצעדה השתתפו
כ 2,000-אנשים ובסיומה התקיימה עצרת מחאה
בעתניאל בהשתתפותם של בני משפחותיהם של
הרב מרק הי”ד ושל הלל יפה אריאל הי”ד ,סגן שר
הביטחון חה”כ הרב אלי בן דהן ,חה”כ מיקי זוהר,
חה”כ אמיר אוחנה ,חה”כ אורן חזן ,חה”כ יהודה
גליק ,רבנים ,ראשי הרשויות חננאל דורני ,דוידי פרל
ומלאכי לוינגר ,ראש המועצה האזורית הר חברון
יוחאי דמרי ,יו”ר מועצת יש”ע אבי רואה ומנכ”ל
מועצת יש”ע שילה אדלר .שירה חריף ,ביתו של הרב
מרק הי”ד ,אמרה בעצרת“ :תודה לכל מי שהגיע
מהארץ כולה ומעתניאל .האדמה שוב מתבוססת,
הפעם בדמיו של אבי ,אני מבקשת שמתוך זה
תצמח שמחה וחיים" .סגן שר הביטחון בן דהן אמר
בעצרת" :אויבנו ניסו לרפות את ידינו בפחד ,אך אני
רואה אותם ואתכם ומבין שאויבנו נכשלו .אנו נותרנו
חזקים ומחוזקים .רוח העם היהודי תמשיך ותנצח".
אבי רואה אמר למשתתפים" :באנו היום לספוג
מהעוצמות ,ללמוד מכם ,מהעוצמה והיכולת לעמוד
מול האויב למרות כל הרציחות ולומר אנחנו כאן כדי
להישאר .לצערנו ממשלת ישראל לא מבינה את
גודל הרגע ההיסטורי בו היא יכולה להכיל ריבונות
על השטח .העם בריא ומבין הממשלה לא כל כך.
מכאן אנו אומרים לראש הממשלה חזק ואמץ זה
הרגע להפסיק את ההקפאה לפרוץ קדימה ולחזק
את אחיזתנו בחבלי הארץ".
רק בריאות ביום שלישי התקיים ביקור היסטורי
של שר הבריאות הרב יעקב ליצמן מאגודת ישראל
בשילה הקדומה  . 1לאחר הסיור נערכה ישיבה

עם ראשי מועצת יש"ע בהשתתפות יו"ר מועצת
יש"ע וראש מועצת מטה בנימין אבי רואה ,ראשי
הרשויות אלי שבירו ,עזרא גרשי ,דוידי פרל ,חננאל
דורני ,אסף מינצר ,אריה כהן ושי אלון ,מנכ"ל מועצת
יש"ע שילה אדלר ,ומשתתפים נוספים .בפגישה עלו
נושאים שונים לטיפול משרד הבריאות כגון פריסת
נקודות הזנקה לאמבולנסים ,מוקדים רפואיים,
מרכזי חוסן ,ביקור רופאים בישובים ,בתי מרקחת
במרפאות קטנות ועוד .השר ליצמן הבטיח לטפל
בנושאים אלו .השר אמר למשתתפים" :לכל אדם
יש מחויבות להציל חיי אדם ולעזור לאנשים בבחינת
'כל המציל נפש אחת מישראל' .זה התפקיד שלכם
כראשי רשויות וזה התפקיד שלי כשר בריאות.
נעמיק יחד את שיתוף הפעולה לטובת התושבים.
הדלת במשרדי פתוחה אליכם תמיד".
תיירות פנים שר התיירות יריב לוין ביקר השבוע
במועצה האזורית הר חברון יחד עם ראש המועצה
יוחאי דמרי .במהלך הביקור סיירו השניים במאגר
יתיר ובאתר סוסיא הקדומה  . 2בתום הסיור נפגש
השר עם מחלקת התיירות במועצה ותיירנים
מהישובים ,מהם שמע על התיירות המתפתחת
באזור .לסיכום אמר השר לוין" :במהלך הסיור
נחשפתי להיסטוריה וגם לפוטנציאל התיירותי
העצום שיש כאן וגם כמובן למפעל ההתיישבות
המפואר שמכה כאן שורש וינצח את כל הטרור.
אני מזמין את כולם לבוא לבקר בסוסיא וביער יתיר,
ליהנות ולהכיר מקומות יפים".
שוואקי באיתמר כ 2,500-בני אדם הגיעו השבוע
לחגוג באיתמר יחד עם הזמרים יעקב שוואקי ויונתן
רזאל בהופעה שארגנו מועצה אזורית שומרון
ומתנ"ס שומרון  . 3שוואקי פתח את ההופעה
במילים" :אני שר את השיר הראשון ואני חושב
לעצמי ,זה מקום של גיבורים .אתם גיבורים ,איתמר.
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אני אומר את זה מתוך הלב .כשאני שומע פה את
קולות הילדים ,קולות האימהות ,אני נזכר בכל
הדברים הנוראים שקרו .יש לי משפחה 5 ,ילדים,
וכל לילה אני רוצה לשמוע את הקולות שלהם .גם
כשהם בוכים .לפעמים זה לא קל מה שעם ישראל
עובר .ובכל זאת ,צריך לומר ,הקיום שלנו כאן הוא
נס" .לאחר ההופעה ובפעם הראשונה בחייו ,נכנס
שוואקי יחד עם ראש המועצה יוסי דגן ועוד אלפי
מתפללים לקבר יוסף בשכם.
יידיש בהרודיון ביום רביעי שעבר התקיימה הופעה
ייחודית בגן לאומי הרודיון .בהופעה ,שהייתה פתוחה
לציבור ביוזמת עמותת תיירות גוש עציון ,הופיעו
ביידיש גרשון לייזרסון ולהקתו .המבקרים הרבים
נהנו מההופעה ובנוסף שמעו מערן קרוזל מרשות
הטבע והגנים סקירה על הפיתוחים והחידושים
בהרודיון  . 4גד כהנא ,מנכ"ל עמותת התיירות אמר
כי" :גוש עציון תמשיך להציע בילוי מיוחד המשלב,
טבע ,מורשת והנאה .חופשת הקיץ שנפתחה
מאפשרת לכל אחד הגיע לגוש לחופשה משפחתית
ערכית ומהנה".
מתנחלים על המסך בימים האחרונים עלה לאוויר,
בפעם הראשונה בתולדות ערוץ  ,2קמפיין נדל"ן
חדש לרכישת בתים ביישוב לשם שבשומרון.
היישוב לשם ,שפרץ בחודשים האחרונים ,איכלס
כמאה משפחות חדשות תוך מספר שבועות.
בסרט הפרסומת ללשם נראה גבר מצטופף בביתו,
חסר מקום ושלווה ,ומלווה בקריינות " -או קופסת
גפרורים בתל אביב או בית בלשם ."...בחברת "הרי
זהב" ,הבונה את השכונות החדשות בלשם ,מציינים
כי הסרטונים יועלו לאוויר גם ברשתות החברתיות
ובמדיות השונות ומספרים כי מדובר בקמפיין ראשון
מסוגו שאי פעם עלה ואושר לשידור בערוץ  2ועוד
צפויים לעלות לאוויר סרטונים נוספים בערוץ.
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