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יש " עמדה

כנס השגרירים של 'ישראל שלי'
שנערך בתחילת השבוע תחת הכותרת
"מפיצים ציונות ברשת" סומן כהצלחה
גדולה .כמות המשתתפים הגדולה
הביאה לכך שעד מהרה אולם הכנסים
התמלא עד אפס מקום כאשר רבים עוד
עומדים בכניסה .המארגנים שהופתעו
לטובה מכמות המשתתפים דאגו
לאולם חלופי ,גדול ורחב ידיים ,שגם
בו לא נותרו הרבה כסאות ריקים .בין
לבין שמעו הנוכחים הרצאות מעניינות
על האינטרנט ,על הכלים הנרחבים
העומדים לרשות הגולש ,על איך
פותחים כרטיס בפייסבוק ,כיצד מגיבים
לכתבה באתרי החדשות ,ואפילו על דרך
העלאת סרטונים ליו-טיוב .בעקבות
הצלחת האירוע – יתקיימו כנסים דומים
בכל רחבי הארץ בתקופה הקרובה.

על התקופה חג השבועות

הרב יונה מצגר – הרב הראשי לישראל

ה

כח האחדות

תורה בדברים (ט"ז ,כ"ב) אומרת" :וְ ֹלא-
ֹלקיָך".
ָת ִקים ְלָך ַמ ֵּצ ָבה ֲא ֶׁשר ָׂשנֵ א ה' ֱא ֶ
אומר רש"י" :מצבת אבן אחת
להקריב עליה אפילו לשמים ...מזבח אבנים
ציוה לעשות ואת זו ַׂשנא( ...כי חוק היתה
לכנענים) ואע"פ שהיתה אהובה לו בימי האבות
עכשיו שנאה".
והיכן היתה אהובה בימי האבות? בפרשת
"ויצא" אחרי חלום הסולם שחלם יעקב נאמר
"וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם
מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על
ראשה "...ואמר יעקב" :והאבן הזאת אשר
שמתי יהיה בית אלקים".
מדוע ,אם כן ,מצבה שנועדה לכבוד ה'
היתה בימי האבות אהובה לפני ה' ,ובימי
משה שנואה?
ונראה שאפשר להבין את פשר הענין אם
ןׁ-שם יִ ְׂש ָר ֵאל נֶ גֶ ד ָה ָהר" (שמות
נתעמק בפסוק "וַ ּיִ ַח ָ

י"ט ,ב')" ,ויחן"  -בלשון
יחיד  -כאיש אחד בלב
אחד ,לולא האחדות,
מובן כי לא היינו זכאים
לקבל את התורה.
כידוע ,גר רשאי
להצטרף לעם ישראל אך ורק לאחר שקיבלת
עליו עול תורה ומצוות ,כך יהודי יכול להצטרף
לתורה רק כשהוא חלק מעם ישראל .אי אפשר
לקיים את התורה כשאתה בבדידות לבדך כי
חלק מקבלת התורה הוא להיות חלק מעם
ישראל .זו הסיבה שיום מתן תורה נקרא
פעמים מספר בתורה "יום ַה ָק ַהל" (דברים ט' ,י').
ומדוע? כי ביום הזה נהיינו ל"קהל" .לא עוד
אוסף של יחידים ,גם לא שנים עשר שבטים,
אלא עם אחד – מאוחד.
חז"ל לימדונו ש"ישראל ערבים זה לזה"
(שבועות ל"ט ,א') ,וכי לא ניתן לקיים את כל התורה

» עמוד 2

ף
בו האמבצעלק כטוסף מהגג!

» המשך בעמוד 3

אור סגולה  -אנרגיה סולארית

לקראת הכרזת תעריף חדש לרכישת חשמל במתקנים פוטו-וולטאים:

חברת "אור סגולה" קיסריה ,נציגיה הבלעדיים בארץ
 ,המובילה בתחום
של החברה העולמית
לפונים עד סוף
האנרגיה הסולרית ,מציעה לבעלי גגות  500מטר מרובע ומעלה
החודש
הזדמנות נדירה להרוויח הרבה כסף ללא סיכון וללא השקעה.
חברת  ,EPCתכנון וביצוע מיידי .עבודה עברית ,היתר עיסקה .לפרטים :נדב www.orsegula.com 052-6071509

כנס "ציונות ברשת" של מועצת יש"ע ומפתחי מיזם האינטרנט "ישראל שלי" השבוע במלון "רמדה רנסנס" בירושלים

שגרירים ברשת

יש"עמדה

באתר ובקבוצה בפייסבוק".
לאחר מכן דיברו מומחים לרשתות
חברתיות אשר הציגו את הכלים בהם
ניתן להשפיע באינטרנט ובהם :תגובות
(טוקבקים) לכתבות ,כרטיס ופעילות
ברשתות החברתיות כמו פייסבוק,
העלאת סרטונים ,פתיחת בלוג ,עריכה
באינציקלופדיה המקוונת 'ויקיפדיה',
ועוד.
מפתחי המיזם 'ישראל שלי' הציגו
למשתתפים את הדרכים שבהם פועל
המיזם האינטרנטי החולש באמצעות

שגרירים ברשת

בעידן שלכל ילד יש פייסבוק ,שכמעט
כל צעיר משתף את תמונותיו ומעשיו עם
חבריו ברשתות החברתיות ולכל אדם יש
בלוג ובו הוא מפרסם את הגיגיו ,הגיע
הזמן לרתום את הכלי האדיר הזה ,אשר
מחבר בין עשרות מיליוני בני אדם בכל
רחבי העולם בלחיצת מקש במקלדת או
כפתור על העכבר ,לטובת ארץ ישראל
בכלל ולטובת מפעל ההתיישבות בפרט.
בכנס "ציונות ברשת" שנערך ביום
ראשון האחרון במלון רמדה רנסנס
בירושלים בלטה – מעבר לכמות
המשתתפים הגדולה – גם הגיוון והשוני.
היו שם כיפות סרוגות ,חרדים ,וחילונים.
מבוגרים אשר הגיעו לכנס מבית אבות,
ותלמידי תיכון שהגיעו אחרי הלימודים.
אזרחים וחיילים .מכל הגילים .מכל
העדות .כולם באו למטרה משותפת
אחת .להעמיק את ההיכרות עם הכלי
הזה שנקרא "אינטרנט" על מנת להפוך
ולהיות שגרירים של רעיון ,של חזון,של
דרך ,של שליחות ,ובעיקר של אמונה
בצדקת הדרך.
הדרך להכשרת השגרירים החלה
בדברי פתיחה של מנכ"ל מועצת יש"ע,
נפתלי בנט ,אשר מלווה את הפרוייקט
מיום הולדתו .בנט בירך את המשתתפים
ואמר כי בשנת  2010כיכר השוק
העכשווית היא הזירה האינטרנטית .זו
זירה – אמר בנט – אשר יש ביכולתה
לעקוף את כלי התקשורת המסורתיים
ולהגיע למאות אלפי בתי אב – בארץ
ובעולם ,אשר גם אם שותפים טבעיים
לדעתנו ולדרכנו – הרי שיכול להיות
שהם מעולם לא נתקלו בה .ודווקא
באמצעות האינטרנט – נוכל לשתף
דעות ,להפיץ מסרים ,להעביר סרטוני
הסברה מעולים" .אין לנו מונופול על
החכמה" – הוסיף בנט – "אבל אם אנחנו
נתקלים בסרטון ביו-טיוב ש"עשה לנו
את זה" ,סביר להניח שהוא יעשה את
זה גם למרבית החברים שלכם .אז אל
תהססו .בלחיצת כפתור עכשיו אתם
יכולים לשלוח אותו אליהם ,והם ישלחו
אותו לחבריהם וכך ליצור רשת חברתית
גדולה ונרחבת שתקיף אלפי חברים
ישע שלנו 2

אתר מרכזי על כל הרשתות החברתיות,
אשר מתעדכנות בזמן אמת ומעדכנות
את הקבוצות ואת החברים בקבוצה.
למשתתפים הוצגו מספר מקרי מבחן
שבהם נכתבה באתר הודעה ובה קריאה
לפעילות כלשהי – והודעה זו עברה לאחר
מכן במספר צינורות מקבילים לאתרי
הרשתות החברתיות וכן לתיבות הדואר
האלקטרוני של הנרשמים והחברים
בקבוצה.
הוסבר על סרגל הכלים אותו ניתן
להוריד באתר ,אשר מעבר לתכנים
השימושיים שלו עבור כל גולש ישראל,
ניתן לקבל באמצעותו חיווי בזמן אמת על
הודעה חדשה על פעילות שיש לעשות
במסגרת האתר 'ישראל שלי' .כמו כן
יש בו כפתור של אימייל אדום שבו ניתן
לדווח למערכת על אירוע שיש להגיב
אליו או לינק לסרטון מוצלח ,או לכל תוכן
אחר שיש להפיץ בין חברי הקבוצה.
דגש מיוחד הושם על קבוצת 'ישראל
שלי' בפייסבוק שעלתה לפני כשבוע
לאוויר וכבר מונה למעלה מ –  700חברים
כאשר בכל יום מצטרפים אליה קרוב ל
–  50חברים חדשים .בקבוצה החברים
מעלים כל העת סרטונים איכותיים
ובהם הסברה פרו-ישראלית ,נופי ארץ
ישראל ,מצגות על כוחה וחוסנה של
מדינת ישראל ,וגם סרטונים אשר
מראים את פרצופם האמיתי של אויבינו
ואת דרישותיהם לחיסולה של ישראל.
בפייסבוק אף מתנהלים דיונים מרתקים
בין ימין ושמאל ,בין מתנחלים ותושבי
מרכז הארץ ,בין נשים לגברים ועוד.
חלק מהחברים בקבוצה הגיעו השבוע
לכנס השגרירים והיה מעניין ומרתק
לפגוש ולהכיר את האנשים שפועלים
בקבוצה – מאחורי הפרצופים ,הכינויים,
והתכתובות.
את הכנס חתמה הרצאת אורח של
העיתונאי רועי שרון ,כתב ערוץ  10לענייני
התיישבות שדיבר על כוחה הרב של
תמונה או סרטון מהטלפון הסלולרי שיש
כמעט לכל אחד – יותר מאשר מצלמות
טלויזיה וממסיבות עיתונאים מתוכננות.
בעקבות הצלחת הכנס הראשון

בירושלים יתקיימו בשבועות הקרובים
כנסים דומים ברחבי הארץ – ביישובי
יהודה ושומרון ,ובערים הגדולות .מקווים
לראותכם שם ,מצטרפים ל'ישראל שלי'
ופועלים למען הפצת ציונות ברשת
לחיזוק המחנה הלאומי.

•

כח האחדות – המשך מעמוד השער

מבלי אותה ערבות הדדית ...כפי שניתן ללמוד
גם ממאמר הילל הזקן לגוי שביקש להתגייר
"מאן דעלך סני"( "...ואהבת לרעך כמוך") – שכדי
להיות יהודי עליך להיות חלק מחברך.
ה"ערבות" הזו באה לידי ביטוי בתשובת עם
ישראל "נעשה ונשמע" לא אמרו "כל אשר דיבר
ה' אעשה" ,אלא בלשון רבים .כי כל אחד נטל
עליו אחריות עבור הרבים שיקיימו יחדיו את
התורה .לפיכך עלינו לדאוג לא רק שכל אחד
באופן פרטי יקיים את התורה בעצמו ,אלא שכל
יהודי נוסף יקיימה ,ואם חברי לא מקיים את
התורה ,זהו חוסר בקיום שלי.
זאת רצתה תורתנו להמחיש בהקמת מצבה
או מזבח :מצבה היא אבן אחת בודדה כפי
שכותב הרמב"ם בהלכות ע"ז (פ"ו ה"ו) ומזבח -
הוא צירוף של אבנים.
האבן מסמלת את היהודי ,אבן ר"ת  -אב ,בן,

ִמזְ ֵּב ַח ְּב ֵׁשם ה'( "...מלכים א' ,י"ח ,ל"א-ל"ב) .אמנם לקח
אליהו שנים עשר אבנים כמנין השבטים ,אך לא
עשה מהן מצבות אלא מזבח ,כדי להורות שעל
כל השבטים להיות מאוחדים יחדיו ,כי אין מתן
תורה ליחידים אלא רק לכלל ישראל.
על פי זה יבוארו את דברי חז"ל בברכות
(ס"ג ,ע"ב)" :אין דברי תורה מתקיימין אלא במי
ּתֹורה
שממית את עצמו עליה שנאמר 'זֹאת ַה ָ
ָא ָדם ִּכי-יָ מּות ְּבא ֶֹהל" (במדבר י"ט ,י"ד); אין התורה
מתקיימת אלא במי שממית את "העצמיות"
שלו עליה .לא ה"אני" הפרטי לומד תורה ,אלא
ה"אני" כחלק מכלל ישראל ,שהיא "מורשה
קהילת יעקב".
לכן אסור לאדם לשמור את התורה לעצמו,
אלא עליו לשאת בעול עם חברו ,ללמוד על
מנת ללמד ,כי "אדם לעמל יולד" – ר"ת לעמ"ל -
ללמוד ע"מ ללמד.

נכד כל יהודי בדורו הוא "אבן".
בימי האבות יכלה להיות מצבה מאבן אחת
בודדה ,אבל ממתן תורה והלאה ,לא תיתכן
אבן בודדה ,כי ממתן תורה איננו עוד בודדים
אלא אנו דומים לאבני המזבח ,שאחת אוחזת
ומחזקת את חברתה ביחד!
זאת ביקש משה לרמוז במתן תורה כאשר
בנה מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבות
לשנים עשר שבטי ישראל ,להורות להם כי עד
עתה הייתם שנים עשר שבטים ,מהיום אתם
נעשים לאומה אחת "היום הזה נהיית לעם" –
אתם כלל ישראל באחדות גמורה .מעתה אין
יותר מצבה יש רק מזבח!
בשיטתו של משה צעד גם אליהו הנביא בהר
הכרמל ,בבואו לאחד את העם לאחר הקרע שגרמו
נביאי הבעל" .וַ ּיִ ַּקח ֵא ִלּיָ הּו ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ֲא ָבנִ ים
ת-ה ֲא ָבנִ ים
ּכְ ִמ ְס ַּפר ִׁש ְב ֵטי ְבנֵ י-יַ ֲעקֹב ...וַ ּיִ ְבנֶ ה ֶא ָ
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי ישראל הגר מויז'ניץ – חלק ב'
משה מאירסדורף

"מחובר
לאדמת הקודש"
לקח את מקלו בידו ,והחל ללכת במהירות
של הרבי ואמר לו כי ישלם את כל חובותיה של
לכיוון רחוב העשירים בעיר .כשהגיע
האלמנה מכיסו הפרטי.
לבית המפואר ביותר ,ביתו של מנהל
רבי ישראל הגר היה ידוע כגאון בתורה ,ונתן
הבנק ,נקש על הדלת והוכנס פנימה על
הסכמות לעשרות ספרים .ספרו על התורה בשם
ידי המשרתים .בעל הבית ,על אף שהיה
"אהבת ישראל" ,יצא בעצם ימי השואה ,בשנת
מן המשכילים ,התרגש מאוד לבואו של
תש"ג בגרויסוורדיין.
האורח החשוב .הוא הושיט לרבי כסא,
על ימיו האחרונים מסופר כי במהלך תפילת
והרבי נטלו מידו בלא הגה .בעל הבית
ראש חודש סיון חזר פעמיים על ההלל ובכל
המתין בכיליון עיניים לשמוע מה בפיו
פעם חזר על הפסוק "אפפוני חבלי מוות" שוב
של הרבי ,אך הרבי ישב ושתק .שעה
ושוב באנחות .בליל שבת קודש ,בב' בסיון
ארוכה ישב הרבי בדממה ,עד שלבסוף
תרצ"ו ( .)1936השיב את נשמתו ליוצרה ונטמן
קם ,הודה למארח ויצא מהבית .המארח
בגרוסוורדיין.
המבולבל ,מהביקור המוזר ,יצא ללוות את
בקיץ תש"ז ,שנה לפני קום המדינה ,הגיע
הרבי .קודם פרידתו ,פנה אל הרבי ואמר:
בנו האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויז'ניץ לרומניה
חד מחסידיו של רבי ישראל הגר ,בעל
"אמנם אין זה מן הנימוס לשאול ,אך מוכרח אני
לרגל נישואי בנו .ביום שבת קודש אותה עשה
ה"אהבת ישראל" סיפר שנכנס אל הרבי
לשאול את כבודו מה רצה בביקורו ממני?" ,הרבי
בעיר גרוסוורדיין הזכיר את אביו במהלך סעודה
שכבר היה בן שבעים וראהו גועה בבכי
חייך ואמר" :באתי לקיים מצוה" ,האיש נדהם,
שלישית ובסיום דבריו הבטיח לעשות ככל
באמרו "עברו כבר רוב שנותי וטרם עשיתי דבר".
"מצוה ,בבית שלי?" הרבי ענה כי בא לקיים את
יכולתו להעלות את עצמות אביו לקבורה בארץ
ניסה החסיד להרגיעו" :איני מדבר כבר על תורתו
דברי חז"ל" :כשם שמצוה לומר דבר הנשמע,
הקודש כאשר התנאים יאפשרו זאת .לאחר
ועבודתו הגדולה של הרבי ,אך מה עם הגמילות
כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע"" .היות
שפנה אל הגאון ר' דוד שפרבר ,אב"ד בראשוב,
החסדים של הרבי ללא גבול וללא שיעור?"" .זה
ורציתי לומר דבר שברור לי שלא תשמע לו ,באתי
שהתגורר ברומניה ואל הגאון ר' משה דוד
כלום" ,השיב ר' ישראל" ,לקחתי מאחד ונתתי
לקיים מצוה זו שלא לומר את הדבר" .הסקרנות
אסטרייכר ושניהם החליטו להתיר את הוצאת
לשני ,זו גמילות חסד?!"
התלקחה בליבו של האיש" ,נו ,אז יאמר הרבי מהו
הארון מהקבר והבאתו לארץ ישראל ,פנה אל
רבי ישראל הגר היה ידוע ביחסו החם
ר' שמחה ארנסטר על
והאבהי לכל יהודי
שבא אליו לתנות את בקיץ תש"ז ,שנה לפני קום המדינה ,הגיע בנו האדמו"ר רבי חיים מנת שיפעל להוצאת
הארון מרומניה .בשלהי
צרותיו .מסופר עליו מאיר מוויז'ניץ לרומניה לרגל נישואי בנו .ביום שבת קודש אותה
חודש שבט תש"י לאחר
כי פעם אחת הופרע
לימודו בשל קול בכי עשה בעיר גרוסוורדיין הזכיר את אביו במהלך סעודה שלישית מאמצים רבים ובמעמד
חזק שנשמע במסדרון ובסיום דבריו הבטיח לעשות ככל יכולתו להעלות את עצמות אביו  20אנשים ,ביניהם הרב
המוליך לחדרו של לקבורה בארץ הקודש כאשר התנאים יאפשרו זאת ...ה"חזון איש" מבראשוב הוצא הארון
הרבי .אל החדר נכנסה הורה לפתוח את הארון ולטמון את הגוף הקדוש בכדי שיראו כי בדרכו את נמל קונסטנצה
ובי"ג אדר ה'תש"י הגיע
אשה אלמנה שסיפרה
בבכי רב ,כי בעלה הוא נשאר בשלמות אך האדמו"ר חיים מאיר לא רצה לזעזע את לנמל חיפה .ה"חזון איש"
שנפטר זה לא מכבר ,הארון ובמקום הורה לקדוח בתחתיתו נקבים על מנת שיהיה מחובר הורה לפתוח את הארון
לאדמת הקודש ובנוכחות קהל רב נטמן בבית החיים בבני ברק.
ולטמון את הגוף הקדוש
הותיר אחריו חובות
בכדי שיראו כי הוא נשאר
כבדים שאין ביכולתה
בשלמות אך האדמו"ר
לכסות אפילו מעט מהם .היא סיפרה כי עיקר
הדבר ,אולי יופתע לגלות כי כן אשמע ,"...הרבי
חיים מאיר לא רצה לזעזע את הארון ובמקום
צערה הוא על הדירה הקטנה בה חיים היא וילדיה.
סרב לגלות" ,בטוח אני לחלוטין כי לא תשמע
הורה לקדוח בתחתיתו נקבים על מנת שיהיה
הדירה ממושכנת לבנק ,שעומד להשליכה עם
ולכן לא אומר" .הבנקאי לא הרפה וביקש שוב
מחובר לאדמת הקודש ובנוכחות קהל רב נטמן
ילדיה לרחוב היות ואין ביכולתה לשלם את
ושוב עד שהרבי אמר לו" :רציתי לשוחח עימך
בבית החיים בבני ברק.
המשכנתא הגבוהה .בית המשפט כבר אישר את
על דירתה של האלמנה שהבנק רוצה להוציאה
הוצאת האישה מן הדירה וכבר בימים הקרובים
המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
ממנו ,ולבקש ממך שתעזור לאומללה" .הבנקאי
אמורה לבוא המשטרה לבצע את פסק הדין.
צילום השער :דובר יש"ע
נאנח ואמר" :הרי אינני הבעלים של הבנק אלא
ליבו של הרבי נקרע בשמעו את סיפורה של
פרסום מודעות:
רק המנהל ,ודבר זה אינו בסמכותי ,"...הרבי
שיראל בלייכר 052-8903906
האלמנה ,אך לא היה ביכולתו לעזור לה באותם
הפצה:
הסתובב בחדות אל עבר הרחוב ואמר בתקיפות:
רגעים .הוא ברך את האשה ,והבטיח לה לחשוב
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
"נו ,הרי לכך התכוונתי כשאמרתי כי אתה לא
ולנסות למצוא לה פתרון .לאחר שהלכה ישב על
עיצוב גרפי :תקוה דגן
תשמע לצערה של האלמנה" והלך במהירות אל
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
בע"מ
כסאו במשך שעה ארוכה בניסיון למצוא פתרון
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :
עבר ביתו .הבנקאי עמד נדהם ברחוב ,כשבליבו
למצוקתה של האלמנה .לפתע קם במהירות,
 www.myesha.org.ilאין המערכת אחראית לתוכן המודעות
סערה .לאחר מספר ימים של לבטים הלך לביתו

א
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"בארץ ישראל מתפרץ שפע רוח הקודש
,על כל תלמיד חכם הלומד תורה לשמה
ורוח כללית מרחיבה את ההלכות
" מה שאין כן בחוץ לארץ- הפרטיות
) קיב,'(אגרות הראיה א
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ישע שלנו

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :קבר יוסף .שמות הילדים הזוכים
יתפרסמו באתר האינטרנט של מועצת יש"ע.
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חדשותיש"ע

יום שכולו תורה
בגבעת אסף

ציבור רחב השתתף
ביום ראשון השבוע
ביום לימוד לרגל חג
מתן תורה ,שהתקיים
על ידי בית מדרש וכולל
אברכים גבעת אסף.
הועברו
השיעורים
על ידי הגאון הרב יעקב
שפירא ראש ישיבת
מרכז הרב ,הגאון הרב
הלפרין ראש המכון
המדעי טכנולוגי להלכה,
הגאון הרב זלמן ברוך

במסגרת זו התקיים יום לימוד ציבורי כהכנה
לחג מתן תורה ,ובע"ה עומד להפתח מסלול
לימוד לבעלי בתים תושבי האזור .בית המדרש
מתוקצב בעיקרו מתרומותיהם של תושבי
האזור וידידי ההתיישבות.
גבעת אסף הוקמה לפני  9שנים במרכז
ציר  60לאחר הרצחו של אסף הרשקוביץ
הי"ד ,תושב עפרה ,בסמוך למקום .כיום
מתגוררות במקום  21משפחות המונות
למעלה מ 100-נפשות ,ומלבד בית המדרש
קיימים במקום מעון ,משחקייה ,מקוה נשים
וגברים ,פעילות תרבות ענפה למבוגרים
וילדים וחיי קהילה תוססים.
גבעת אסף הוקמה כחלק מבית אל
רבתי ,ומקבלת את שרותיה המוניציפאליים
מהמועצה המקומית בית אל ,הרואה
במקום שער כניסה ערכי ופיזי לבית אל
כולה .הגורמים המיישבים באזור מהווים
שותפים פעילים בפיתוחה ,והחיבור מהווה
מימוש חי ושורשי להבטחת ארץ ישראל
שנתנה לאבותינו במקום זה ממש.
ליצירת קשר נא התקשרו לטל':
.052-7710173

•

 30שנה וזו רק ההתחלה...

מלמד ראש הישיבה ורב הישוב בית אל ,הגאון
הרב כלאב אב"ד הרבני ירושלים ,ועל ידי הרב
ברנר ראש כולל גבעת אסף.
בית המדרש וכולל אברכים גבעת אסף,
הוקם באלול האחרון ,במטרה להרבות
קולה של תורה במרכזה של בנימין ,וליצור
חיזוק רוחני שורשי לישוב הצעיר גבעת
אסף הנמצאת בחוד החנית של ההתיישבות
הצעירה מזה  9שנים.
בבית המדרש לומדים בצורה סדירה כ15-
אברכים בתכנית הלכה "יורה יורה" ,ובחזונו
שואף בית המדרש להוות מרכז רוחני אזורי.
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המועצה אזורית שומרון חוגגת  30שנה
להיווסדה באירוע חגיגי ומיוחד יחד עם אישי
ציבור ,ואומנים תחת הכותרת "השומרון
בלב המדינה שלי".
האירוע יתקיים ביום רביעי ,כ' בסיון ()2.6.10
בפארק רעננה וצפויים להשתתף בו בין היתר:
הרב שלמה משה עמר  -הראשון לציון הרב
הראשי לישראל ,המשנה לראש הממשלה
והשר לעניינים אסטרטגיים משה (בוגי) יעלון,
המשנה לרוה"מ יו"ר ש"ס ושר הפנים אלי
ישי ,שרים ,ח"כים ואישי ציבור .בשעה 19:00
תפתח תערוכה ייחודית אשר תציג מינופי
ומתוצרת השומרון – בשימת דגש על חיבור
בין עבר לעתיד ,ובין אנשים חבלי ארץ ,ערכים

ושורשים .בשעה  20:00יחל המופע המרכזי
בהנחיית השחקן גולן אזולאי ,עם מופע
מולטימדיה מרהיב בשיתוף ילדי השומרון
ולאחר מכן מופע ראשון מסוגו בו יארחו רמי
קליינשטיין והמועצה את המוזיקאי והיוצר
יונתן רזאל.
ניתן לרכוש כרטיסים ניתן לרכוש דרך רכזות
הקהילה או במשרד חברת הכרטיסים
"הדרן" בטלפן *.2274

•

יהודה ושומרון בפס רחב

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בשבוע
שעבר באפליה של חברות בזק וחברת
הכבלים "הוט" למתן שירות לתושבי יהודה
ושומרון.
צוות המועצה האזורית שומרון שהשתתף
בדיון דרש במהלכו להפסיק להתייחס
לתושבי יו"ש כאזרחים סוג ב' ולהחיל את
כל התקנות הנהוגות בקו הירוק גם על יו"ש
כולל טלפוניה ,אינטרנט ,וטלוויזיה כמו לכל
אזרח בארץ".
נכון להיום חברת הוט לא פועלת כלל
בשטחי יהודה ושומרון ,חברת בזק נותנת
לתושבי יו"ש רוחב פס נמוך ובמקרים רבים
הזמנת טכנאי רק פעם בשבוע.
חברות התקשורת אמרו בוועדה כי
לעיתים רבות לא משתלם להם לפעול
בשטחי יו"ש ,ח"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ'
(קדימה) עקצה את חברות התקשורת
ואמרה להם כי בפעם הבאה יביאו לוועדה
טישו כדי לנגב את הדמעות.
הועדה ,בראשות היו"ר ח"כ אופיר אקוניס
(ליכוד) ,קיבלה את טענת מועצה האזורית
שומרון והורתה לחברות התקשורת לפעול
בהתאם ,כמו כן החליטה הועדה הקמת
ועדה המורכבת ממנכ"ל משרד התקשורת,
ו  2 -נציגי ציבור שתפקח על חברות
התקשורת ותאשר רק במקרים חריגים לא
לפעול בהתאם לחוק המפעילים.
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