ילדים בצריח

תערוכת הצדעה לחיילי גזרת בנימין בהשתתפות תושבי המועצה ,השבוע בעלי (עמ' אחורי)

שלנו

 | 259במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אלול תשע"א |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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פירות טריים בארץ ישראל
סיפורי ארץ ישראל

לפני כחצי שנה ,עסקה תוכנית אקטואליה
של הטלוויזיה החינוכית הישראלית בנושא
טיולים ביהודה ושומרון .מגישת התוכנית
שבה ושאלה את הנערים עמם שוחחה
 מדוע הם בוחרים לטייל דווקא בשטחיפלסטין .כך הגדירה את חבל הארץ
העתיק ,אשר בו הילכו אבותינו לפני אלפי
שנים ,אשר שוחרר בגבורה לפני  44שנים,
ואשר בו מתגוררים בימים אלה מאות אלפי
ישראלים .מאוחר יותר התנצלה המגישה
על ההגדרה הטועה והמטעה ,אך השאלה
היא  -האם ידינו לא במעל? האם אנחנו
מבינים בעצמנו את חשיבות האזור לא רק
מבחינה מדינית וביטחונית ,אלא גם ברמה
ההיסטורית ,הגיאוגרפית והתיירותית?
בישעמדה השבוע – על פרויקט מקסים
חדש בשם 'משקפת' ,שהופך את הטיולים
ביהודה ושומרון למשהו זמין ומלהיב.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:27
תל אביב 18:43
חיפה 18:34

יציאה
19:38
19:40
19:40

כניסה
18:32
חברון
18:32
שכם
באר שבע 18:41

JA@;9J1<8549H
<8
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www.finish1982.co.il
pini@finish1982.co.il

יציאה
19:38
19:38
19:39
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רבי מאיר בעל הנס
דמויות מופת בעם ישראל

עוברים לדרום
מה קורה

על הפרשה שופטים
צדק יהודי

"ש

ופטים ושוטרים תתן
לך בכל שעריך...למען
תחיה וירשת את הארץ
אשר ה' אלוקיך נותן לך".
רש"י במקום על המילים "למען
תחיה וירשת" כותב כי "כדאי הוא
מנוי הדיינים הכשרים להחיות את
ישראל ולהושיבן על אדמתן".
לכאורה יש לשאול מהו אותו קשר
בין מינוי הדיינים לבין ירושת הארץ
ומדוע הם תלויים זה בזה?
כדי להשיב על כך עלינו להבין
מהו המשפט העברי ומהי המצווה

הרב אליהו בן דהן

מנכ"ל בתי הדין הרבניים לשעבר

המיוחדת של מינוי הדיינים.
בית הדין על פי התורה ,שונה
במהותו מדרכי המשפט המקובלות
בעולם .טבעו של עולם ,שעל
השופט מוטל עול גדול – להבין את
המציאות שנעשתה ואח"כ להטיל
על הנאשם את העונש הראוי לו.
בנוהג שבעולם ,עונש זה יכול
להיות מותנה בסיבות רבות ,שונות
ומשונות .כך יוצא שאינו דומה
הגונב את מלוא הכסף שבקופה,
לגונב מעט ,על מנת להביא אוכל
לילדיו .המשפט באומות העולם
המשך בעמוד 5

לכבד.
להנציח.
להקדיש.
<JA@;J91I92H4
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יש”עמדה

דרך צלחה
המשך מעמוד השער

מתי בפעם האחרונה בילינו את חופשת הקיץ
שלנו במרחבי דרום הר חברון ,יצאנו לסדרת
טיולים למיטיבי לכת בהרי השומרון ,ביקרנו
במעיינות גוש עציון ,באתרי
המורשת בבנימין או
בנחלי בקעת הירדן?
עכשיו זה אפשרי,
וגם
זמין
כדאי .תחת
הכותרת
" א ר ץ
ישראל
מ ח כ ה
שנכיר"
ה ו ש ק
הקיץ מיזם
הסברה
חדש של יהודה
ושומרון ,בקנה
מידה חסר תקדים:
"משקפת – פרויקט
היכרות לאומי".
בארגון מצפים להביא לסיורי עומק ביהודה
ושומרון חצי מיליון אזרחים ישראלים מכל רחבי
הארץ ,בתוך חמש שנים .שמו של הפרויקט
תואם את המציאות בשטח :כל מטייל מקבל
משקפת טלסקופית בה הוא יכול להיעזר כדי
לראות מקרוב את ערי מרכז הארץ והים ,במהלך
הסיור.
בשנה האחרונה התארחו ביהודה ושומרון
אלפי משפיענים ,מעצבי דעת קהל ,עיתונאים

ראש השנה
לקראת

?
?

ופוליטיקאים ,שזכו להכיר ,באמצעות מועצת
יש"ע והרשויות השונות ברחבי יהודה ושומרון,
את השטח מקרוב .כעת ממשיך הפרויקט הלאה
אל כלל הציבור במדינת
ישראל.

ר א ש י
"משקפת" מתכוונים
לארגן במסגרת הפרויקט סיורים לועדי העובדים
של החברות הגדולות במשק ,לתלמידי בתי ספר,
למתנ"סים ,לחברי מפלגות ,לארגונים חברתיים
ולועדי שכונות .במסגרת הסיורים ייחשפו
המבקרים לנופים המרהיבים של יהודה ושומרון,
יבקרו באתרי המורשת וההיסטוריה היהודית
ויסיירו בערים ,בישובים ובאתרי החקלאות
הפורחת באזור ,בדגש על יקבי הבוטיק הרבים
וחוות הגבינות המשובחות באזורים השונים.

את ההשראה ,למרבה האירוניה ,שאבו יוזמי
הרעיון דווקא ממי שיזם וביצע לפני שש שנים
את הגירוש הגדול מגוש קטיף ,ראש הממשלה
לשעבר אריאל שרון .בתקופת
בחירות  ,1981עת כיהן
החקלאות
כשר
בממשלת בגין
הראשונה ,יצא
עם
שרון
פרויקט
חדש תחת
ה ש ם
"אנחנו על
המפה"
(מטבע
ל ש ו ן
אותו טבע
ארבע שנים
קודם לכן שחקן
הכדורסל טל ברודי
לאחר ניצחון מכבי
ת"א בגמר אליפות אירופה).
במסגרת הפרויקט ,שהורחב אח"כ עם מינויו של
שרון לשר ביטחון בממשלתו השנייה של בגין,
הגיעו עשרות אלפי אזרחים ישראלים לסיורים
ברחבי יהודה ושומרון ,מתוך מגמה לחולל תנועה
לאומית להיכרות עם האזור.
זהו הזמן שלכם ושלנו להכיר יותר טוב את יהודה
ושומרון – אנחנו מזמינים אתכם ,קוראי ישע שלנו,
לפנות לאנשי "משקפת" ולהצטרף לסיור הקרוב
.www.mishkefet.org.il 08-9712348

מחזקים את יש"ע

קונים מוצרי יש"ע

מחפשים מזון אורגני בשפע-
מוצרי חלב ,לחמים ,עוגות ועוגיות,
פירות וירקות ,ריבות ודבש,
טחינה ותבלינים מכל הסוגים?
מחפשים שמן ,יין ,מיץ ענבים,
ליקרים או סתם מיץ מתוק?

?
?

מחפשים סבונים ,שמנים ,קרמים,
משחות ,נרות ,טישו ,נייר חתוך,
ממחטות ,מגבונים ,בשמים ומוצרי
טיפוח ,היגיינה ובריאות העור?
מחפשים משחקי קופסא ויצירה
חדשים לילדים?

כל אלו ועוד הרבה יותר מחכים לכם אצל כל אחד מבעלי
העסקים ברחבי יהודה ושומרון – והכל בשיחת טלפון אחת.
מיזם 'קונים ביש"ע' של ישראל ציגלמן מחיפה מאפשר לכל אחד ,בכל מקום,
להזמין מוצרים מעשרות בתי עסק ביש"ע .התקשרו או שלחו דוא"ל עוד היום והרוויחו
פעמיים – מוצר איכותי במחיר משתלם  ,וחיזוק ההתיישבות בארץ ישראל.

הזמנות במחירי מבצע לראש השנה עד יום א' י"ב באלול 11.9.2011
הזמנות בטלפון 052-5978866 052-2330081 02-9972721 :בערב  | 02-9971280הזמנות בפקס | 153-29972721
הזמנות בדואר האלקטרוני foryesha@walla.co.il
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על הפרשה שופטים
צדק יהודי

המשך מעמוד השער

מאפשר לשופט לקבוע את חומרת
העונש בהתאם לחומרת המעשה ולפי
סיבותיו ובעיקר "נסיבותיו".
לעומת זאת ,על פי ההלכה היהודית
אין התחשבות בנסיבות .עונשו של
עשיר הגונב מחברו ,הינו בדיוק
כעונשו של עני הגונב עבור בני ביתו
העניים.
הסיבה לכך היא כיוון ש"המשפט
לאלוקים הוא" .אין המשפט והעונש
נעשים רק ע"י השופט – הדיין .גם

לקב"ה חלק בכך .ומה שהשופט לא
השלים – הקב"ה משלים .לכן אנו
אומרים "משפטי ה' צדקו יחדיו" ,משום
שעל העונש המוטל על האדם ע"י
הדיין ,מתווסף עונש (או הקלת העונש)
– ע"י הקב"ה ואזי נשלם עונשו.
הדיין הכשר יודע שאין זה המשפט
שלו ,אלא הוא עושה כפי שהתורה
ציותהו ,והקב"ה משלים .רק דיין כשר
כזה ,יכול להביאנו לירושת הארץ
וללמדנו להימנע מהרגשת 'כוחי ועוצם

ידי' ,המתעוררת מן הגאווה שבעשיית
צדק ,קביעת האמת ,הכרעת מלחמת
היצר הטוב ביצר הרע וההתגברות על
האויב .הידיעה הנובעת מן המשפט
היהודי  -שעל גבי החלטת שופט בשר
ודם באה החלטת "שופט כל הארץ",
הקדוש ברוך הוא ,תרחיקנו מן הסכנה
לקלקול מידותיהם של יורשי הארץ
ותאפשר את קיום הצדק האלוקי.
יהי רצון שבזכות דיינים כשרים נזכה
שיקויים בנו "למען תחיה וירשת".

יש”ע שלנו \\ 3

סיפורי ארץ ישראל

ש

נים רבות עמדה אדמת ארץ ישראל
בשיממונה ,מחכה ליהודי טוב
שיפשוט את שרווליו ,יאחז במעדר
ומשפך ,ייטע בה עצי פרי למאכל ויגאל אותה
מצחיחותה .לפני  120שנה ,בשנת תרנ"א ,היה
זה שמואל ברוזה שהחליט באופן נדיר באותם
הימים לגדל עצי פרי – במוצא.
שמואל נולד ברוסיה בשנת  1869וכמו כל
הילדים באותם ימים למד ב"חדר" ,יחד עם
ידידו הקטן חיים וייצמן .בהיותו בן  ,22בשנת
 1891עלה לארץ .בתחילה עבד כפועל חקלאי
במושבות רחובות וראשון לציון .יום אחד,
במהלך ימי הפסח ,עלה לרגל לירושלים עם
שני חברים .הם עשו את דרכם ברגל ,וכאשר
הגיעו עם ערב אל הכפר קאלוניה (מוצא),
החליטו לעצור ולישון במקום .למחרת,
כשפקח את עיניו התרשם כל-כך מיופיו של
המקום ,שהחליט שכאן יקים את ביתו.
אלא שהמחשבה להקים במקום בית יהודי
חלפה בראשן של מספר משפחות ירושלמיות
כארבעים שנים קודם לכן .יהושע ילין היה
מרוכשי הקרקעות בעמק ליד המעיין ,ובשנת
 9( 1869שנים לפני שנת תרל"ח הידועה ,שנת
ייסוד פתח-תקווה) כבר עמד ביתו על תילו,
בצמוד למבנה נוסף שבנה ואשר שימש כחאן
ובית מלון לעולים לירושלים ,ואשר ברבות
הימים הפך לבית הכנסת של המושבה מוצא.
אבל בל נקדים את המאוחר...
לקראת שנת  1890היו ברשותו של ברוזה 188
דונם ,אולם בעקבות חובות כבדים שהיו כנטל
על כתפיו ,מכר את קרקעותיו ,ובסופו של דבר
נגוז החלום להקים את היישוב היהודי החקלאי
הראשון בארץ-ישראל .כעבור שלוש שנים
התגלגלו הקרקעות הללו לידי לשכת ירושלים
של "בני-ברית" אשר החליטה ליישב את
האדמות האלה בחקלאים מצטיינים שהוכיחו
את כישוריהם .וכך בשנת תרנ"ד ( )1894נוסד
הישוב המתחדש "מוצא" ,משני צידי דרך יפו-
ירושלים .שמואל ברוזה הצטרף גם הוא בזכות
המלצות חמות מידיו של ר' יחיאל מיכל פינס
 ,איש רב פעלים ומעניין בפני עצמו .על מנת
להבין את חידושיו של שמואל ברוזה צריך
להבין דבר חשוב בכלכלת ארץ-ישראל של
אותם הימים :צריכת הפירות לה אנו רגילים
היום ,ולא רק מפירות הארץ ,אלא גם עולים
חדשים למיניהם ,מהווה חידוש של עשרות
השנים האחרונות בארץ-ישראל.
בתקופה בה מתרחש סיפורנו ,כמעט ולא נמצאו
בשווקים ברחבי הארץ פירות טריים למאכל,
וזאת מכמה סיבות :הובלת הפירות נעשתה על
גבי חמורים או גמלים וגרמה לנזקים גדולים
לפרי בדרכו אל דוכני השוק .מחירי ההובלה
היו גבוהים מאד ,עם כדאיות נמוכה מאד
בשל הפגיעה באיכות הפרי .לכן מחיריהם של
הפירות הטריים היו גבוהים במיוחד ,וכמעט
שלא נצרכו על ידי אוכלוסיית הארץ שהייתה
ברובה אוכלוסיה דלה מאד.
סיבה נוספת למיעוט גידולי מטעי הפרי היתה
העובדה שרוב שטחי המטעים באזורי ההר
הוקדשו לגידול זיתים ,שכן התמורה לגידולם
השתלמה ביותר .במהלך המאה התשע עשרה,
למעלה ממחצית תנובת שמן הזית יוצאה
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פירות טריים בארץ ישראל

לצרפת שם נמכר
כ"שמן
השמן
פרובאנס"
וכמות רבה
ממנו נמכרה
לתעשיית
הסבון.
אם כך,
מ י ע ו ט
מ ש ט ח י
המטעים
באזור ההר
הוקדשו
לגידולי
משמשים,
תאנים,
וגפנים,
שקדים,רימונים,
ומכירת הפירות היתה בצורתם
המיובשת והמוגנת מפגעי הזמן
והדרך ,כ"לדר" ("עור" באנגלית -
הוא משטח המשמש המיובש

וגידל בוסתן מפואר
משמשים,
של
ת א נ י ם ,
תפוחים,
אפרסקים,
אגסים,
שזיפים,
ת ו ת י ם
ואפילו
דובדבנים!
ת נ ו ב ת
המטעים של
ב ר ו ז ה
התפרסמה בכל רחבי
ישראל .זיתיו היו קרויים
ארץ-
"זית ברוזה" בשווקים ,ומושלי ירושלים
הבריטיים דרשו לקבל על שולחנם את
"תותי ברוזה"...
הרצל ,בביקורו בארץ ,בשנת ,1898
בעת שהותו בירושלים,

כך ,לאחר עבודת כפיים מתישה להכשרת הקרקע הטרשית,
ולדרוגה בטרסות ,נטע שמואל ברוזה ,וגידל בוסתן מפואר של
משמשים ,תאנים ,תפוחים ,אפרסקים ,אגסים ,שזיפים ,תותים
ואפילו דובדבנים! תנובת המטעים של ברוזה התפרסמה בכל
רחבי ארץ-ישראל .זיתיו היו קרויים "זית ברוזה" בשווקים ,ומושלי
ירושלים הבריטיים דרשו לקבל על שולחנם את "תותי ברוזה"...
והדקיק) ,דבלים ,וצימוקים...
שמואל ברוזה היה החקלאי היהודי הראשון
שלקח על עצמו את האתגר לגדל מטעי פרי,
על מנת לשווק את התוצרת ,במלוא טריותה
בשווקי ירושלים.
שמואל נהג לבקר בבוסתני המנזרים הסובבים
את ירושלים ,ומהנזירים הגננים למד את מלאכת
הגננות .הוא נהג לטייל כשבתיקו מזמרה,

וכמה חיתולי בד לחים .הוא היה משוטט בין
המנזרים ,וגוזם זמורה מעץ זה ,ייחור מעץ
אחר ,אורז אותם בזהירות בחיתול הלח ,אחר-
כך היה מרכיב אותם על העצים בבוסתנו .כך,
לאחר עבודת כפיים מתישה להכשרת הקרקע
הטרשית ,ולדרוגה בטרסות ,נטע שמואל ברוזה,

נסע לבקר את ברוזה ,ואף נטע באותה הזדמנות,
במוצא ,עץ שהתפרסם כ "ארז הרצל" ,למרות
שהיה למעשה ברוש...
וכך כתב הרצל ביומנו" :בשלוש וחצי נסעתי
עם וולפסון ,בודנהיימר ועם האיכר ברויזה אל
המושבה השוכנת ביפה נוף ,אך הענייה עדיין
במאד מאד – אל מוצא...במוצא נטעתי ברוש
צעיר .בחשכת הלילה שבנו לירושלים".
בעקבות פרסומו של ברוזה כחקלאי חדשן
ומצליח החל אליהו קראוזה ,מנהל בית הספר
החקלאי "מקווה ישראל" ,לשלוח את בוגרי
הכיתה העליונה אל ברוזה ,להשתלמות מעשית
בגידולי מטעים .שבעת מייסדי קרית ענבים
היו מתלמידיו של ברוזה ,וגם ערביי הסביבה
נהגו לבוא אל שמואל ברוזה ,להתייעץ עימו
וללמוד מניסיונו .על הקשר הטוב בינו לבין
כפריי הסביבה ניתן ללמוד מן הכינוי שהדביקו
לו "ברוזה אבו-רוזה" (יש מי שטוען שמסיבה
זו קרא לאחת מבנותיו – שושנה ,)...ומהעובדה
שהזמינו אותו לא פעם להיות פוסק ובורר
במריבותיהם.
שמואל ברוזה היה גם חלוץ מכיני שימורי
הפירות והירקות בארץ .וכאשר נוסד בית
החרושת "עסיס" באו מייסדיו ללמוד את
המלאכה ממנו .פירסומו של ברוזה ,כחקלאי
חדשן ומוביל ,זימן אליו גם אנשי ממשל
בריטיים שביקשו ללמוד ממנו על הפוטנציאל
החקלאי הטמון בארץ-ישראל.
שמואל ברוזה נפטר בשנת תש"ה ,בהיותו
בן  .75שלוש שנים אחר-כך נפל נכדו ,יונתן,
בקרבות הקסטל.

"חס וחלילה להגיד על אלה שהשתדלו נמרצות עם מלכי העולם להקמת
המדינה ,וכן אותם המטפלים בהגברת העלייה ,כאילו ח"ו עושים נגד
השבועות הנ"ל (שלוש השבועות שאחת מהן אוסרת על עליה לא"י) ,כי
זמן השבועות הנ"ל כבר חלפו ואינם ,שאינם אלא באלף הראשון שאחרי
החורבן ,ואדרבה בימינו אלה ,מצוה עלינו לעשות כל מיני השתדלויות
להחשת הגאולה ולהגברת העליה".

“

(הרב עובדיה הדאיה זצ"ל)

סביוני
סוסיא
להגיע הביתה
ĦĕĦďĐ ĐĥĕČĘ ěĕĒĎĚĐ
ğđĦĕĥč

ĐĚĕĜĠ ĦđĕđĜĚ ĦēĠĥĚĘ ĕĠĤĔĢĐ
- ěđĝĠĘđđ ĕĚĞĜ Ęĥ ĥďēĐ ĐĤĠĝ ĦČ ĕĘčģđ
"* !ĐĜĦĚč "ĐĞĕĎĜ ,ģēĤĚ

*ĕČĘĚĐ ĤĚĎ ďĞ ĞĢčĚĐ

סביוני
סוסיא
להגיע הביתה

ęĕĥĜĐ ĤđčĕĢĘ ĤĥčĘ ęĕēĚĥ
ďēđĕĚ ĞĢčĚ ĘĞ

*.Ĭ 98 (ĐĜĦĚĐ ĕđđĥ) ĤĠĝĐ ĤĕēĚ
:ęĕČčĐ ęĕĤĠĝĐĚ ďēČč ĤĕĚĐĘ ěĦĕĜ

בתי אמנה בונה את ”סביוני סוסיא"
שכונת המגורים החדשה בסוסיא,
ומזמינה אתכם ליהנות מבית פרטי
ביישוב איכותי ופורח המציע לכם
קהילה דתית ,חמה ותוססת
עם תשתיות מפותחות
● בית צמוד קרקע עם גינה גדולה
● מוסדות חינוך ,חנויות ושירותים
● קהילה איכותית בצמיחה

לפרטים וסיור ביישוב  054-2200840גיל
מרכז מידע אמנה 1-800-260-240
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
רבי מאיר בעל הנס

בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
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רבי מאיר היה אחד מן התנאים ,חכמי המשנה ,שחי בארץ ישראל במאה
ה 2-לספירה והיה ֵעד למרד בר כוכבא .נוהגים לכנותו בשם "רבי מאיר
בעל הנס" ,אך יש הסוברים כי אלו היו שתי דמויות שונות .לפי המסופר
במדרשי אגדה ,היה מוצאו ממשפחת גרים  -מצאצאיו של נירון קיסר .הוא
נשא לאישה את ברוריה בת חנינא בן תרדיון .רבי מאיר התמנה כחבר
בסנהדרין שפעלה באותה תקופה באושא  -אחד המרכזים היהודיים
בגליל באותה תקופה .רבי מאיר הגיע למעמד מרכזי בהנהגה בזכות אישיותו
וגדולתו בהלכה" ,שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה" ,ועליו נאמר "שאין בדורו
של רבי מאיר כמותו" .גדולתו של רבי מאיר הייתה גם בתעוזתו ,בדעותיו שלא
עלו בקנה אחד עם ההבנה המקובלת" :שהיה אומר על טמא ' -טהור' ...ועל
טהור ' -טמא' ".רבי מאיר ידע לחדור מעבר לחיצוניות הפשוטה והפשטנית.
לכלכלתו עסק רבי מאיר בלבלרות .הוא כתב ספרי תורה ומגילות .כדי לשפר
את כתיבתו ולהעניק לה יופי וחן עירבב סוגים שונים של דיו סממנים )צמחים(.
הוא היה בעל זיכרון טוב וגילה בקיאות בכל ספרי הקודש .מסופר כי פעם
נקלע למקום ללא ספרי קודש וכתב את כל מגילת אסתר מזיכרון בלבד.

תקוה דגן

בתלמוד מסופר על נס שנעשה לרבי מאיר  -כאשר חיילים רומאים 
כלאו את גיסתו ,הוא נתן שוחד לסוהר כדי שישחרר אותה .אותו הסוהר
חשש לגורלו במקרה שיתגלה הדבר .רבי מאיר הבטיח שיינצל אם
יאמר "אלקא דמאיר ענני" .כדי להוכיח זאת ,נכנס רבי מאיר למכלאה
של כלבים אכזריים ,ששמרו מסביב לכלא .כשרצו להתנפל עליו
ולהרגו ,קרא" :אלקא דמאיר עני" ,ומיד הכלבים עזבו אותו.



רבי מאיר נחשב לגדול התנאים בדורו ,וכל
פסקי ההלכה שפסק שימשו בסיס לששת
סדרי המשנה שערך רבי יהודה הנשיא .בכל
מקום שבו מובאת הלכה במשנה ללא ציון
שם אומרה  -אלו בדרך כלל דברי רבי מאיר
וכמאמר הגמרא" :סתם משנה  -רבי מאיר".
אהבתו לארץ ישראל והוקרתו את ערכה ואת
קדושתה מתבטאת במאמרו" :כל הדר בארץ
ישראל ,וקרא קריאת שמע שחרית וערבית,
ומדבר בלשון הקודש  -הרי הוא בן העולם
הבא" )ספרי ,דברים של"ג(.
לפי המסורת ,נפטר רבי מאיר ביום י"ד באייר
והובא לקבורה בטבריה שם פוקדים המונים
את ציונו עד עצם היום הזה.

רבי מאיר שמר אמונים גם לרבו שהתפקר ,אלישע בן אבויה ,והמשיך לראות בו
גדול בתורה .האגדה מתארת כיצד ליווה רבי מאיר בשבת את בן אבויה הרוכב
על סוס" ,והיה מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו ".רבי מאיר היה מסוגל ללמוד מכל
אדם ,גם מכופר להכעיס כאלישע בן אבויה" :רבי מאיר  -רימון מצא )=אלישע בן
אבויה( ,תוכו אכל )=למד תורתו(  -קליפתו )=מעשיו הרעים( זרק ".הוא סעד את
רבו לשעבר ,ברגעיו האחרונים ,ואף קיווה שבן אבויה יחזור בתשובה לפני מותו.

ידך
בהישג
חדשה
דירה
בפרויקט חדש לציבור הדתי לאומי בנצרת עילית
בלב הגליל 20 ,דקות מכביש 6
החל מ | ₪547,000-ובנוסף מענקי דיור לזכאים

הון עצמי נדרש 150,000 :ש“ח בלבד
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\\ יש”ע שלנו

לפרטים :זאב 052-3145501

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

זהה את

הדמות

בס“ד

פתרון החידה הקודמת :רבי מאיר בעל הנס
שמות הילדים הזוכים :דוד בן חמו מחיפה וטוינה
אביגיל מנוה צוף.

יריד המעצבים

בשבילך

ה
ש
בו

ע!

שי ורביעי

עיצוב :כנרת בדיחי

שלי
)למניינם(
ימיםלול6-7/9 ,
א
10:00-23:0
ז'-ח' השעות 0
בין
מדה רנסנס
ר
במלון ל ,ירושלים
שדרות הרצ
מתחם מעצבים ענק.
במקום מרווח ואווירה נעימה,
עם מבחר בגדים ,אקססוריז ,כיסויי ראש ,תיקים,
קוסמטיקה והמון פינוקים לאישה הדתית
שנועדו בדיוק ...בשבילך.
כניסה ליריד  | ₪ 10חניה חינם בשפע

רשימת המעצבים) :רשימה חלקית(
הלן וגלית ,ורדית לאור) ,(laorצבעים ,שירת הים ,אוולין ,ג'ודי ,קמיליון ,צבעוני ,ברוניקה ,אתכסיא ,הינומא ,הודיה לוביץ,
מישמש ,אורלי אופיר ,מטופחת ,דניתא ,יעל רוזמרין ,סולטנא ,הגילוי שבכיסוי ,עדי אור ,עדיים ,לימורי מטפחות ,סיוון צוברי,
איילה ומור אופיר ,מירי גדות ,כליל תכשיטים ,שלהבת ,טוהר מטפחות ,מוריאל ,בנעימות נצח ,ליאור רחימי ,דוד אחדות,
גאולה תכשיטי פימו ,יומן בנותיה ,אילנה קיסר ,חיה סטיילינג ,מחליקי שיער ,שושנים ,נועה וידר ,ממאלה בגדי הריון ועוד...

במקביל למתחם הקניות ,יתקיים ביום שלישי "מתחם אלול" כי גם לנפש מגיע ...להתחדש.

תוכנית מתחם אלול:

עלות כניסה :יום עיון מלא בהרשמה מראש עד ה' אלול  ₪ 60במקום ₪ 85
בכניסה לשיעורים – כניסה חינם ליריד.

טל"ח

" 11:00-12:15לחזות בנועם ה'" | הרבנית צביה אליהו שתח'
" 12:45-14:00חדש עלינו שנה טובה" | הרב מיכי יוספי
" 14:45-16:00אין לי מושג תשאל את אמא" | רותי גרינגליק ,צביקה
וילדיהם במופע חדש ומרתק על חינוך והורות מזווית אחרת.
יש להירשם מראש להבטחת מקומכן ,כניסה במקום ע"ב מקום פנוי.

לפרטים והרשמה :הודיה | 054-7533083 :חופית 054-7289942 :לדוכנים  -אילת054-7775118 :
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לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

בס“ד
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טכנולוגיה מגוייסת

מתחזקים ומחזקים עשרות משפחות
מכל רחבי הארץ ,כולל מיו"ש ,יצטרפו
במהלך השנה הקרובה לגרעינים
התורניים בנגב ובדרום ,חרף המצב
הביטחוני באזור ( 3בתמונה :משפחת
ורסטיל העוברת מירושלים לבאר
שבע) .אברהם ברנשטיין ,תושב דרום
הר חברון אשר עבר לפני כשבועיים
לאשדוד אומר כי הוא מאמין שיוכל
לסייע במקום מגוריו החדש ,כמי שהיה
איש צוות חירום במקום מגוריו הקודם.
שי תובל ,מנכ"ל קרן קהילות ,אומר
כי "מדובר במשפחות שבחרו לתרום
לחוסן הלאומי של מדינת ישראל
במיוחד בימים אלו".
מחנה קיץ מיוחד כ 20-ילדים עם
צרכים מיוחדים השתתפו באחרונה
במחנה קיץ של "נופשון שומרון",
במסגרתו ביקרו בבסיס צבאי באזור
 4ולקחו חלק בסדנאות בישול,
יצירה וקומיקס" .נופשון שומרון"
פועלת בקמפוס של ישיבת ההסדר
בקרני שומרון ,ומאפשרת להורים
לילדים עם צרכים מיוחדים ליהנות
מדי חודש מהפוגת סוף שבוע ,כאשר
הילד נשאר בנופשון וזוכה להשתתף
בפעילות מהנה ומרגיעה.
תפוסה מלאה שמונה משפחות שעלו
לאחרונה לארץ בסיוע ארגון "נפש
בנפש" השתקעו באפרת שבגוש
עציון .ראש המועצה ,עודד רביבי,
מברך על ההצטרפות אך מציין כי על
השמחה מאפילה העובדה כי למעלה
מ 50-משפחות אחרות שמבקשות
לעלות לארץ ולגור באפרת פשוט אינן
מוצאות בית" .למעלה מעשור אין בניה
חדשה ביישוב והדרך היחידה להיכנס
פנימה היא פשוט להמתין שמשפחה
אחרת תצא" ,מסביר רביבי.

מאמין בשומרון אנוך אבובויה המכונה
"האפיפיור השחור" סייר בשבוע שעבר
בשומרון .אבובויה ,הנחשב למנהיגם
הדתי של כמאה מיליון מאמינים
שחורי עור ברחבי העולם ואף הוגדר
ע"י הירחון העולמי "ניוזוויק" כאחד
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∞∞∫∑ ±¥∫∞∞≠±סיורים מודרכים בתל שילה
©לקבוצות בתאום מראש®
תפילת נשים במקום המשכן
∞≥∫∑±
∞≥∫∏±

הרבנית
ימימה

מזרחי

]לאה שבת
]טל בריל

במופע משותף של שירי נשמה

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á

במשכן שילה הניחה חנה את היסוד להלכות
תפילה Æערב ראש השנה החדשה נעלה כולנו¨
נשים ונערות¨ להתפלל עם חנה במשכן
שילה¨ במעמד מרגש של תפילה והתעוררותÆ

www.myisrael.org.il

תוכנית מיוחדת לאולפנות ומדרשות
לתיאום ∞µ¥≠¥≤∂µπ∞µ

הכניסה חופשית
לפרטים ∞µ¥≠¥≤∂µπ∞µ

בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

מועצה
דתית
בנימין

ěĕĚĕĜč ĐĔĚ ĦĕĤđĒČ ĐĢĞđĚ

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-
בע"מ
 6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :שחר כהן ומוא"ז שומרון 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
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שיחה מפי

ומעמד ¢תפילת חנה ¢משותפת

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

\\ יש”ע שלנו

 ~w  p

 
 zn j
q

ערב תפילה סליחות
וניגונים במקום המשכן
בשילה הקדומה
יום חמישי כ“ג באלול ©®≤≤Æπ

יו"ר 'ישראל שלי' ,איילת שקד ,שיגרה השבוע מכתב למנכ"ל 'גוגל' ישראל ,מאיר
ברנד ,ובו היא מבקשת ממנו למנוע את כוונתה של קבוצה אנטי-ישראלית לנצל
לרעה את הגעת פרוייקט 'גוגל סטריט ויו' המצלם מקומות מרכזיים בישראל,
לטובת העברת מסרים הפוגעים במעמדה הבינלאומי של ישראל .פרטים
נוספים  -בפייסבוק של 'ישראל שלי'.
המוציא לאור:

מ 50-האנשים המשפיעים בעולם,
נטע עץ עם ראש המועצה גרשון
מסיקה  , 5ביקר באתר העתיקות
השומרוני ובכרמי היישוב הר ברכה
ונפגש עם רב היישוב וראש הישיבה
הרב אליעזר מלמד.

המרכז למחקר ולפיתוח ערש ההתיישבות בארץ ישראל
CENTER FOR THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EARLY JEWISH SETTLEMENT IN ERETZ ISRAEL

¯¯¯¯¥
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תנ"ך זה כאן במכללת הרצוג-גוש
עציון נערך השבוע יום הכנה מיוחד
למאה המתמודדים  1שעלו
לשלב האחרון בחידון התנ"ך הארצי
למבוגרים ,שייערך בחנוכה הקרוב
בסימן "ערכים ומידות" .ביום ההכנה
הועברו למתמודדים שיעורים מפי
ד"ר הרב שוקי רייס והרב אמנון בזק.
ראש המכללה ,פרופ' הרב יצחק
קראוס אומר כי "קיום החידון יש בו
אמירה חשובה שלימוד התנ"ך אינו רק
לצעירים".
בהצדעה עם בוא סוף הקיץ ולקראת
האתגרים הביטחוניים שבפתח ,יזמו
אנשי עלי יום הצדעה לחיילי צה"ל
בגזרת בנימין .באירוע ,שנערך בשיתוף
המועצה האזורית ,אמנה ,מפעלות
הציונות הדתית וצה"ל – התקיימו
תערוכת ענק של הצבא ,הפנינג
מתנפחים ויריד אמנים .במקביל ,הגיעו
מאות חיילים ליום כיף בעלי ונחלו
תבוסה לנבחרת הכדורסל המקומית.
בטקס הצדעה שנערך בערב 2
העניקו ראש המועצה ,אבי רואה ויו"ר
הועד המקומי עלי ,קובי אלירז ,שי
הוקרה למפקד החטיבה אל"מ סער
צור ,לסגנו סא"ל שחר שטרית ולקצין
הגמ"ר היוצא ,רס"ן אילן מרנדיץ'.
לקינוח נהנו המשתתפים מהופעה של
הזמר אודי דוידי.
ביקור חינוכי לקראת שנת הלימודים
החדשה ,ביקר השבוע ח"כ אורי אריאל
במכינה התורנית טכנולוגית "מכלול"
בישוב מעלה לבונה ,כאורחם של
ראש המכינה הרב יאיר שחור ומנהלה
הכללי שחר מיכאלי .חה"כ אריאל
שמע בין היתר על תוכניתה המיוחדת
של המכינה ,המשלבת לימוד תורה,
שירות קרבי בצה"ל ולימודי הנדסה.
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