"מגרון  -חלק מירושלים"

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין בביקור במגרון ,השבוע (עמ' אחורי)
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יש”עמדה
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מכת ברק
סיפורי ארץ ישראל

מי שדורש מעולי אתיופיה לומר תודה
על מה שעברו בדרכם להגשמת
החזון הציוני ,צריך בסך הכל לחפש
קצת בגוגל ולהבין כמה גדולה טעותו.
את יהודי אתיופיה יש לחבק ולקרב,
לא רק משום שהם זכאים לכך מכוח
הצדק ,ובטח שלא מתוך רחמים,
אלא מתוך הערצה לסיפורם של
יהודי אתיופיה ומסעם לארץ ישראל,
שהוא סיפור מופת שחובה עלינו
ללמוד וללמד את ילדינו בבתי הספר
ובתנועות הנוער .בישעמדה השבוע
– על התודה ,הסליחה והאהבה
שמגיעות לעולים מאתיופיה ועל
תרומתן של מועצת יש"ע והרשויות
ביהודה ושומרון לשילובם בקהילה.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:26
תל אביב 16:41
חיפה 16:30

יציאה
17:41
17:42
17:40
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כניסה
16:32
חברון
16:30
שכם
באר שבע 16:42
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יציאה
17:42
17:40
17:43

דונה גרציה
דמויות מופת בעם ישראל
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מבשלים תרומה
מה קורה

על הפרשה וארא
האם החמישית

ב

פרשת השבוע "וארא" ,פרק ו'
פסוק כ' נאמר" :ויקח עמרם
את יוכבד דודתו לו לאשה,
ותלד לו את אהרן ואת משה" וגו'.
יוכבד שזכתה להיות אמם של משה,
אהרן ומרים ,היא אותה יוכבד שהיתה
בבטן אמה בעת שיעקב ובניו ירדו
מצרימה ,ובכל זאת מנו אותה במנין
 70נפש בני יעקב שירדו למצרים
(רש"י מ"ו ,ט"ו) .ללמדך שעובר טרם
לידתו ,על פי התורה ,נחשב כחי לכל
דבר ויש למנותו כמו כל יתר הילדים
החיים שכבר נולדו.
יוכבד היא שפרה ,מהמיילדות
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הרב ד"ר אלי שוסהיים

יו"ר אגודת אפרת לעידוד הילודה בעם היהודי

העבריות שעליהן קראנו בפרשת
"שמות" .בזכות פועלה ,יחד עם בתה
מרים שהיתה בת פחות מ 6-שנים,
זכו להציל את ילדי ישראל ונתן להם
הקב"ה בתים .ומהם הבתים הללו?
אומר רש"י :בתי כהונה ,בתי לויה ובתי
מלוכה (שמות א' ,כ"א).
מאהרון הכהן זכתה יוכבד לבתי
כהונה ,ממשה רבנו זכתה לבתי לויה,
ומבתה מרים זכתה לבתי מלוכה,
שממנה יצאה מלכות בית דוד.
רואים אנו שבזכות המעשה הגדול של
הצלת ילדי ישראל ,ומכך שלא שעתה
לגזירת פרעה והחייתה את הזכרים,
המשך בעמוד 3
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תודה ,סליחה והרבה אהבה

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

"תגידו תודה על מה שקיבלתם" ,אמרה השבוע
שרת הקליטה לנציגי העדה האתיופית שבאו
למחות בכנסת על יחס גזעני כלפיהם מצד
תושבים בקרית מלאכי" .גם אני כעולה חדשה
אמרתי תודה למדינת ישראל" ,הדגישה השרה.
האמירה הזו נענתה בדברים נכוחים של נשיא
המדינה ,שמעון פרס" :מדינת ישראל כולה
צריכה לומר תודה לעולים יוצאי אתיופיה שעלו
לישראל ולא ההפך".
אך מה עומד מאחורי אותה "דרישת תודה"? אולי
זו נובעת מאותה מורכבות שנדרשה ממדינת
ישראל כדי להוציא אל הפועל את "מבצע
שלמה"  -אותו מבצע מדהים שראש הממשלה
יצחק שמיר הורה לבצע כדי להביא ביום אחד
וביומיים את שארית יהודי אתיופיה למדינת
ישראל .אולי יאמר מישהו שעל מבצע שכזה
חייבים לנו יהודי אתיופיה תודה.
ובכן ,לא .ממש לא.
להיפך – אפילו בנושא הזה אנחנו חייבים ליהודי
אתיופיה תודה ,כי הם נתנו לנו את ההזדמנות
להזכיר לעצמנו מהי ערבות הדדית יהודית .הם
נתנו לנו הזדמנות להזכיר לעצמנו כיצד מדינה
יהודית צריכה לנהוג כאשר אחים נמצאים
במצוקה .זכינו לאחד הרגעים היפים של מדינת
ישראל בזכות נחישותם ושאיפתם של יהודי
אתיופיה ומגיעה להם תודה על כך.
אך לא זו בלבד שאנחנו חייבים תודה ליהודי
אתיופיה שנמצאים בארץ ותורמים לפיתוחה,
אנחנו גם חייבים להם הרבה מאוד סליחה.

אנחנו חייבים סליחה ליהודי
אתיופיה על כך שבהפגנה
בקרית מלאכי על אותה
גזענות בוטה שהתגלתה
בשכונת בר יהודה השתתפו
רק עולים מאתיופיה .לא היו בה
חברי כנסת ,לא היה ציבור ,לא
היה עמך משאר עדות ישראל
שבאו לזעוק את זעקת עם
ישראל כנגד הגזענות הבוטה
נגד יהודי אתיופיה.
אנחנו חייבים סליחה ליהודי אתיופיה על כך
שבהפגנה בקרית מלאכי על אותה גזענות בוטה
שהתגלתה בשכונת בר יהודה השתתפו רק
עולים מאתיופיה .לא היו בה חברי כנסת ,לא היה
ציבור ,לא היה עמך משאר עדות ישראל שבאו
לזעוק את זעקת עם ישראל כנגד הגזענות
הבוטה נגד יהודי אתיופיה.
אנחנו חייבים להם סליחה על כך ששכחנו ואולי
אפילו השכחנו את המסע המופלא שערכו
אלפים אלפים מיהודי אתיופיה במדבריות
סודן ברצונם לחזור לציון ,לחזור למולדת.
הם הקריבו חיים של רבים מיהודי אתיופיה
במסע מפרך אל ארץ ישראל וזה סיפור שהיינו
צריכים להעלות על נס! זה סיפור שהיה צריך
להילמד בכל בית ספר כדוגמה ומופת לציונות

בימינו ואנחנו מתייחסים אליו כקוריוז שספק
אם ילדים רבים בבית הספר שמעו עליו אי
פעם.
אנחנו צריכים לבקש מהם סליחה על כך
שהחברה הישראלית מסכימה להפעלתם של
בתי ספר נפרדים רק לעולי אתיופיה.
על הדברים האלה אנחנו חייבים הרבה מאוד
בקשת סליחה לאחינו בני העדה האתיופית .לא
בגלל שהם ,כפי שלפעמים אומרים ,שקטים
או סימפטים או עובדים עבודה קשה .לא
בגלל זה .אלא בגלל שהם אות ומופת לציונות.
התנועה הלאומית שהתעוררה בברית המועצות
ובמקומות נוספים ,יחד עם התנועה הלאומית
שהתעוררה באתיופיה מהוות סמל ומופת
לציונות בימינו ויש לנו הרבה מה ללמוד מהן
ועל כך שאנחנו לא עושים את זה אנחנו צריכים
לבקש סליחה.
דברינו אינם מן השפה ולחוץ – מועצת יש"ע רואה
בקליטת יהודי אתיופיה ביהודה ושומרון לא רק
משימה לאומית אלא גם ברכה להתיישבות .וכך
ביום חמישי האחרון סייר ברחבי האזור יועץ ראש
הממשלה לענייני יוצאי אתיופיה ,אללי אדמסו,
כאורח מועצת יש"ע .אדמסו נחשף לפרויקטים
המיוחדים המשלבים את בני העדה בקהילה
ושמע מיו"ר המועצה ,דני דיין ,על גאוותנו במה
שנעשה בתחום זה עד כה ,ועל בקשתנו להרחיב
את שיתוף הפעולה המיוחד הזה.
כי אחרי הסליחה והתודה ,מגיעה להם גם
האהבה.

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

התמונה הזוכה לשבוע זה:
המכתש הגדול ,צילמה :שירי הימלפרב
בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס
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\\ יש”ע שלנו

כל שבוע תיק!

האם החמישית

על הפרשה וארא

המשך מעמוד השער

זכתה יוכבד להעמיד את כל עם ישראל.
חז"ל אמנם מונים לעם ישראל ארבע
אימהות ,אולם יוכבד בשרשרת הדורות
שהעמידה ,בהחלט יכולה להתייצב
כדמות האם החמישית .העידית של
בני ישראל יצאו ממנה :כהונה ,לויה
ומלכות.
ואם נדייק בפסוקים שבפרשת "שמות",
נראה כי תחילה נאמר "וייטב אלוקים
למיילדות וירב העם ויעצמו מאד"
ורק בפסוק לאחר מכן נאמר "ויהי כי
יראו המילדות את האלוקים ויעש להם
בתים" .ולכאורה מדוע לא נאמר מיד

שהקב"ה היטיב למיילדות בכך שעשה
להן בתים?
התשובה נראית ברורה ופשוטה.
ההטבה הגדולה ביותר למיילדות ,כפי
שהן רצו ושאפו אליה ,הייתה לראות
שעם ישראל מתרבה ומתעצם .זה היה
מבחינתן השכר הגדול ביותר .רק לאחר
מכן ,באה המתנה האישית הפרטית.
מיילדת נקראת גם "חכמה" ,על שרואה
את הנולד .יוכבד ראתה את אלו שנולדו
פיזית ,אך היא ראתה גם את הנולד בכך
שהבינה כי אם ,חלילה ,תבצע את גזירת
פרעה ותמנע את התרבותו של עם

יריד עודפים ענק
בבנייני האומה

מתחם  outletשל בגדים ,אופנה ,ספרים,
מוזיקה ,ציוד מחנאות ועוד.
<2FF16.
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ישראל ,העם היהודי יכחד .לעומת זאת,
אם תסייע להרבות ילודה ,תביא בכך
להאדרה ולהתעצמות של עם ישראל.
יוכבד מהווה לנו דמות למופת עד עצם
היום הזה .לצערנו הרב ,חיים אנו בדור
שבו מכחידים מאות ילדים בכל שבוע
ואלפים בכל חודש ,בעודם במעי אמם.
עוקרים מהם את הזכות לחיים .מוטלת
עלינו אפוא החובה להצילם ולהעניק
להם חיים ,כי כאז גם היום ,בכך תלוי
עתידו וגורלו של עם ישראל .וכאז גם
היום ,עלינו להתייחס לעובר ככל ילד
שנולד.

מי יקנה לי
מעיל חם
לחורף?

בס“ד

אל תעמדו מנגד,
היתומים זקוקים
גם לתרומתכם!




תרמו עוד היום ביד רחבה ותבורכו בכל מילי דמיטב
הרב חיים דרוקמן שליט“א

ראש ישיבות בני עקיבא

הרב יעקב אריאל שליט“א
רב העיר רמת גן

הרב שמואל אליהו שליט“א

רב העיר צפת

הרב שלמה אבינר שליט“א

ראש ישיבת עטרת כהנים
ורב היישוב בית אל

הרב יובל שרלו שליט“א
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ראש ישיבת פתח תקווה

הרב אליעזר ולדמן שליט“א

ראש ישיבת ניר קרית ארבע

הרב גדעון פרל שליט“א
רב אזורי גוש עציון

בקריאה חשובה!



שבעה ילדים ממשפחה קשת
יום בקרית ארבע ,הגדול בן 22
והקטנה בת  ,10שאביהם ואמם
הלכו לעולמם באורח טראגי
והשאירו אותם ללא כל תמיכה
ומשען  -לא היה אפילו מי שיסייע
בהוצאות המצבה של ההורים!
עמותת ’מקימי‘ המלווה משפחות
במצוקה כלכלית עורכת מגבית
חירום בכדי לסייע ליתומים לצלוח
את הזמנים הקשים .תרומתכם
הכרחית להצלת המשפחה.

אבא ואמא אינם!
רק אנחנו יכולים לעזור

ניתן לתרום למשפחה באחת הדרכים הבאות
 .1באתר האינטרנט

 .2בהוראת קבע
ניתן להוריד מהאתר או
להתקשר ונשלח אליכם

 .3בכרטיס אשראי בפקס
ניתן להוריד טופס מהאתר או
להתקשר ונשלח אליכם

 .4בכרטיס אשראי
בטלפון 1800-800-340

 .5בשיקים בדואר
לפקודת ’מקימי‘
בית הדפוס  ,7ירושלים

 .6הפקדה בבנק

www.mekimi.org.il

)טופס מאובטח(

בס"ד

מור אופיר | איילת שוהם  -כיפות
Little miss designer
אביה ששון אקססוריז ומטפחות
יעל מארק -אקססוריז ומתנות לידה
תכשיטי חגית אפרים | תיקי

תמראירועים
עיצוב

האחראים על הקרן:
הרב אליעזר ולדמן ,ראש ישיבת ניר קרית ארבע ומר יוסי דיין ,יו“ר המועצה הדתית קרית ארבע

אירועים עסקיים | חתונות | שבתות חתן
שבע ברכות | בר/בת מצווה | בריתות | קידושים
עיצוב טקסטיל בהזמנה:
מפות | כיסויים לפלטה | סינרי הנקה ועוד.
תמי דרורי טל | 054-2275290 :מיילTami@x-r.co.il :

בתרומתכם נא לציין עבור קרן מס‘  ,1190התרומות מוכרות לצורכי מס‘ לפי סעיף 46

בהוראת הרבנים ,ניתן לתרום מכספי מעשר

להזמנת דוכנים 052-6475999 :

במקום יתקיים במקביל יריד לימודים של
שיכלול מעל ל 1000-מ”ר של דוכני לימודים

בנק הדואר ח-ן  8377825בנק מרכנתיל
דיסקונט ) (17ח-ן  18337סניף 661

כניסה חופשית!
לנשים ולגברים

יום ה‘ ,ט‘ שבט2.2.12 ,

טל1800-800-340 :

אתר www.mekimi.org.il :מקימי
ע.ר | 580529303 .משרד :רח' בית הדפוס  ,7ירושלים  | 95483דוא"לmekimi350@gmail.com :

השער לכלכלה נבונה
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שי סנדיק

אלדו בורגונזוני1950 ,

סיפורי ארץ ישראל

מכת הברק

"ד

וד ,הזדרז!" נשמעה קריאה
מהמטבח" .צריך עזרה כאן!"
דוד אהרון מיהר לאסוף את
הצלחות מהשולחן שהתפנה
זה מכבר מסועדים ולהביא אותן למטבח .היתה
זו שעת אחר צהריים וגם הסככה שהוקמה
בחזית המסעדה לא הצליחה למנוע מבעד
השמש להלהיט את הגוף העמל של דוד וחבריו,
עובדי המסעדה .זה עתה הסתיימה שעת ארוחת
הצהריים וניצולי מחנות הריכוז ששבו לסלוניקי
בתום המלחמה ,פרשו לבתיהם לנוח את
מנוחת הצהריים .בניגוד לשמש שנעה במרום
בעצלתיים ,כאילו יוצאת גם היא לסיאסטה,
עבדה החבורה הצעירה במרץ ובשמחה.
"נו ,באמת" ,נאנח מושוניקו בחיוך" .תראו מה
נהיה מאיתנו .רק אתמול היינו לוחמים נועזים
ביערות ,ומה עכשיו? חבורת ספונג'דורים
ושוטפי רצפות".
"מושוניקו ,תפסיק לקשקש ותתחיל לעבוד",
דחק בו איזק.
"בוא נשיר איזה שיר ,להעביר את הזמן" ,הציע
מושוניקו.
דוד ,שניחן בקול נעים ,החל לשיר "צור משלו"
במנגינה המוכרת של יהודי סלוניקי ,כשהוא
משלב את המילים בלדינו בין בית לבית.
העבודה הואטה לפתע .כל אחד מהצעירים
עצר והקשיב לזמר הנוגה ובעיני כולם נקוו
דמעות של געגוע לבית אבא ,לזמירות שבת
שהיו ואינן ,לעולם שחרב ושאת שרידיו פגשו
ושימשו מדי יום ביומו.
"די ",אמר מושוניקו" ,די עם הנוסטלגיה .מספיק
עם כל הדמעות האלה .דוד ,ספר לנו שוב על
הקרב שבו שבית את שני הגרמנים".
"כן ,קרבנוס ("ברק" ביוונית) ,ספר לנו שוב",
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אמר איזק.
"כבר שמעתם את הסיפור הזה אלף פעמים",
מחה דוד.
"וגם בפעם האלף ואחת הוא נשמע לי כמו
אגדה" ,אמר איזק.
"ספר ,ספר" הפצירו בו כולם.
"מאיפה אני אתחיל?" ,נכנע דוד" .היינו 45
חבר'ה כשהצטרפנו לתנועת הפרטיזנים ביוון.
התאמנו במשך חודשיים ולאחר מכן שלחו
אותנו להרים כדי להילחם בגרמנים".
"ואז דוד מונה לקצין כי הוא היה חייל מצטיין",
התערב מושוניקו.
"שה ,שה ,תן לו לספר" ,השתיקו אותו כולם.
"התקדמתי שם די יפה והייתי אחראי על
מחסני הנשק .באופן כללי ,הפרטיזנים היוונים
התייחסנו אלינו יפה מאוד וסמכו עלינו ללא
סייג .יום אחד קיבלנו ידיעה שהגרמנים עומדים
לתקוף .שאלו מי רוצה להתנדב ואני ועוד
שניים הצבענו .בקיצור ,ניצחנו בקרב ולקחנו
שני שבויים".
"מספיק עם הצניעות" ,גער בו איזק" .ספר את
כל הסיפור ,למה קראו לך קרבנוס".
"זה לא באמת חשוב" ,הסמיק דוד.
"אז אני אספר" ,התערב מושוניקו" .דוד שלנו
היה רץ כמו שד משחת ונע ממקום למקום כמו
ברק ,לכן קראו לו קרבנוס .במתקפה נפל אחד
הגנרלים הבכירים של הפרטיזנים מהסוס אך
דוד הציל אותו ברגע האחרון .בזכות זה הגנרל
אמר לו שמאותו יום והלאה הם יהיו יחד".
כל החבורה הריעה לדוד ,כאילו היו באותו רגע
ממש בשדה הקרב.
"אני הולך לפנות את האשפה" ,אמר דוד
במבוכה וניצל את ההזדמנות לחמוק החוצה.
הוא יצא מהמסעדה והביט אל הנמל השוקק

ובעובדיו החסונים .הוא נזכר בערגה בימים
שבהם רוב עובדי הנמל ככולם היו יהודים,
ימים שבהם השפה הלא-רשמית בנמל היתה
לדינו והשבת היתה יום שבתון גם לגויים .כמה
השתנתה סלוניקי מאז שב מהמלחמה .כמה
שונה היא בלי אבא ואמא ,בלי שרה ורבקה
אחיותו האהובות ,בלי סבתא וסבא .איש מהם
לא שב .דוד מצא בית ריק וחדשות עגומות על
ימים קשים ואכזריים שעברו על משפחתו כמו
גם על כל קהילת יהודי סלוניקי המפוארת.
אף שחבריו הביכו אותו ,היה דוד חדור גאווה
על הדרגה המכובדת שאליה הגיעה במהלך
המלחמה ועל הכבוד וההערכה להם זכה מידי
הבריטים בעקבות פעילויות התיאום והקישור
שבהם נטל חלק פעיל ומכריע.
אך את הגאווה האמיתית רצה לראות בעיני
אביו .ואביו לא זכה לראות בתפארת בנו.
ליבו לא איבד תקווה .החבורה העליזה עבדה
במסעדה לא רק כדי לעזור לניצולים מזי הרעב
שחזרו הביתה .הם חסכו וחברו יחד כדי לעלות
לארץ ישראל ,להמשיך את מסורת האבות בארץ
האבות ולהגשים את החלום שמשפחותיהם
שעלו בלהבות לא הספיקו להגיע אליו.
מספר חודשים לאחר מכן ,עלה דוד על סיפון
אניית המעפילים "חביבה רייך" שעשתה את
דרכה אל נמל חיפה .דוד היה נרגש כולו –
הוא הביט בנמל סלוניקי מתרחק ,הנמל שהיה
לפני שנים אחדות ביתו השני שבו סייע לאביו
בחופשות ובו חלמו יחד על היום שבו יכינו את
הספינה שתוביל אותם לארץ ישראל.
כעת ,יצא דוד על המסע ,לכאורה לבדו ,אך
עימו לימוד התורה ,זמירות השבת ,תפילות
בית הכנסת וכל המסורת שינק בבית ,וכל אלה
נוסעים איתו הביתה – אל ארץ ישראל.

"הגר"א היה ציוני ,הרב בעל התניא היה ציוני ,יהושע בן נון היה ציוני,
משה רבנו היה ציוני ,הקב"ה הוא ציוני ככתוב" :כי בחר ד' בציון ,אוה
למושב לו"!"

“

הרב יצחק צבי ריבלין זצ"ל

בתי
אמנה

ישוב קהילתי דתי ,איכותי ומגוון ,המונה כ100-
משפחות ונמצא בתנופת קליטה ופיתוח.

חד משפחתי  98מ“ר,
 4חדרים על חצי דונם,
הכנה ל 40-מ“ר נוספים

צע ל 3-רוכשים הראשונים
מב
 ₪ 30,000הנחה
ממחיר החוזה!
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ישראל
בעם
מופת
דמויות
דונה גרציה


בשיתוף

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

"איננו יכולים עוד להשאר כאן! עלינו למצוא מקום בטוח יותר עבורנו ,

אולי אפילו נזכה לקיים את מצוות תורתנו הקדושה בגלוי וללא
חשש - "...הודיעה חנה נשיא ,הידועה בשם דונה גרציה ,לבתה
היחידה ולמשרתיה .בעלה נפטר כמה שנים קודם לכן וחנה נאלצה
לנהל את עסקיו הרבים ולגדל את בתם ריינה בכוחות עצמה .הם
פנו לאנטוורפן שבבלגיה ,אך גם שם לא מצאו מנוח ובמרוצת השנים
נדדו בין ערים שונות באירופה.

דונה גרציה רואה את המצב הקשה של בני עמה והסכנות הרבות האורבות
לו מצד העולם הנוצרי ומחליטה להקים מקלט ליהודים הנרדפים .בשנת
 1561היא פונה לסולימאן הראשון ,השולטן התורכי באותם הימים בבקשת
חכירה של ערים בארץ ישראל .תחילה היא מבקשת את ירושלים אך נענית
בשלילה ,ולבסוף מצליחה לחכור את טבריה באלף דוקטים זהב לשנה .היא
התחילה לקדם את בנייתה של העיר והחומה שתגן עליה ,ליישב בה יהודים.



תקוה דגן

בחודש כסלו שנת שכ"ה ) (1564הסתיימה הבניה של החומה בטבריה .חג החנוכה באותה שנה היה שונה מקודמיו .תושבי טבריה
הדליקו את נרות החג והרגישו כי אור החנוכה הולך ופורץ את האפלה הקשה של הגלות בה חי עם ישראל באותם הימים.
ביאטריצ'ה )גרציה( דה לונה נולדה ב 1510-בליסבון פורטוגל למשפחת אנוסים שברחה לפורטוגל עקב גירוש
היהודים מספרד ב .1492-המנהיגה היהודייה דונה גרציה )חנה נשיא בשמה העברי( היתה בת למשפחה
יהודית ממגורשי ספרד ופורטוגל ,אחת הנשים האמידות בעולם במאה ה .16-את הונה האגדי עשתה ביבוא
פלפל שחור מן המזרח .בכוחה ובקשריה השתמשה להציל יהודים מגורשים ונרדפים .היא הקימה אירגון
חשאי ומסועף להצלת יהודים ולעזרה לפליטים .מאות סוכנים נעו בכל ערי אירופה והצטוו לסייע ליהודיים
ולדאוג להביאם בשלום לערי מקלט בטוחות .דונה גרציה הפכה למנהיגה נערצת ,דומיננטית ואמיצה
בפעולותיה עד שנציגי הקהילות היהודיות הטביעו מדליון הנושא את דיוקנה ואת הכתובת "גרציה נשיא".
ב 1569-נפטרה דונה גרציה נשיא לא רחוק מקושטא ,טרם הגשימה את חלומה לעלות לארץ ישראל.

בוחרים
עתיד
ĦđďĝđĚ ďĕĤĕ
ĐĐđčĎĐ ĐĘėĥĐĐ
:ğđĦĕĥč
ק
ÌÏÂÚטן
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ĦđďĝđĚĐ Ęė
!ďēČ ęđģĚč

2.2.12 ,Ĕčĥ 'Ĕ ,ĕĥĕĚē ęđĕ
ęĕĘĥđĤĕ ,ĐĚđČĐ ĕĜĕĕĜč

לכם נשאר רק לבחור...

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
 נפשו מייחלה:* רמז

. דונה גרציה:פתרון החידה הקודמת
שמות הילדים הזוכים יתפרסמו באתר האינטרנט
.של מועצת יש"ע

זהה את

הדמות
ĥďđēĐ Ęė . ĖĦĕČ
ĦĕĦďĐ ĐĥĕČĘ ěĕĒĎĚĐ

ęđģ

Ĭ2

8

...ĦđĕđďďđĚĦĐč

Ěč !ĞĢčĚ
č
ģĤ

22

ďč

ĥďđēĐ Ęė .ĥďđē Ęė .ĐĚĕĜĠ

32

Ĭ Ęč ĥďđēĘ

,ĖĘ ęĕčđĥēĐ ęĕĞĎĤč ĖĦđČ ĐđđĘĚ ĐĚĕĜĠ ěĕĒĎĚ ,ĥďđē Ęėč
ĖĘĥ Ħĕčč ,ĖĘĥ Ĕģĥč ,ĦđĕđďďđĚĦĐč ,ĦđĕĎđĒč ,ęĕďĘĕĐ ęĞ
ĐĚĕĜĠ ĦđĥĜ Ęĥ ĐĘďĎđ ĦėĘđĐĐ ĐēĠĥĚĘ ęđĕĐ ĕĠĤĔĢĐ

đĚđĤė ĕďđĚĞ 1

ēčĔĚč ęĎ

ĖĘĥ Ħĕčč

ĐēĠĥĚč

ěĘđėĘ ęđģĚ .ĐĚĕĜĠ

02-6646001 :ĦđĠĤĔĢĐĘ
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
מתלכדים סביב מגרון יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
ביקר השבוע במאחז מגרון  , 1וקרא לממשלה
למנוע את הרס המאחז" .אם הממשלה לא תסדיר
את מגרון  -תעשה זאת הכנסת" ,אמר ריבלין
למארחיו במגרון ובהם אנשי היישוב ,ראש המועצה
האזורית בנימין אבי רואה ויו"ר מועצת יש"ע דני דיין.
בראיון לעודד בן עמי בגלי צה"ל קודם הביקור אמר
יו"ר הכנסת כי "מגרון היא חלק מירושלים".

בהמשך ביקרה במגרון גם שרת התרבות
והספורט ,לימור לבנת" .צריכה להיות
הסדרה חוקית של המאחזים ביו"ש ובהם
מגרון .לבוא ולעקור אותם היום שלא בדרך
של הסדרה חוקית ,זהו מעשה לא דמוקרטי
ולא מוסרי״ ,הבהירה השרה שהתארחה
גם במרכז המבקרים בבנימין ובאתר שילה
הקדומה.

עיוות מבחוץ
סגן ראש ממשלת בריטניה ,ניק קלג ,אמר השבוע כי מפעל ההתיישבות
ביש"ע הוא "ואנדליזם מכוון" .בתגובה לדברים החמורים ,פנו מאות
מחברי ישראל שלי לדף הפייסבוק של שגרירות בריטניה בישראל
ולדף הפייסבוק האישי של קלג ופרסמו הודעות מחאה על הדברים.
"הפלסטינים משדרים מדי יום תעמולת שטנה והסתה נגד ישראל
ומהללים את רוצחת  37הישראלים בפיגוע בכביש החוף ,העולם הערבי
וזה מה שיש לאדון קלג לומר?" ,תהתה יו"ר ישראל שלי ,איילת שקד.

ועיוות מבפנים
בשנה האחרונה אי אפשר שלא לחוש גל הולך וגובר של עיוות מצד
אתר האינטרנט  Ynetכלפי כל קבוצה שלא תואמת את האג'נדה של
מנהלי האתר בכלל ,וכלפי הימין בפרט .השבוע הוצגה בכותרת הראשית
של האתר אמירה שונה לחלוטין ממה שמתואר בידיעה – במקום לציין
שהדו"ח סוקר אלימות בשמאל ובימין ,רק הימין הוזכר בכותרת הראשית
ובענק .גם התמונה שנבחרה הציגה חיילים נגד פעילי ימין בלבד .בימים
הקרובים תצא תנועת ישראל שלי ,על  74אלף חבריה ,בפעילות
נרחבת להפסקת התנהלות מעוותת זו .עדכונים בדף הפייסבוק
שלנו.
¸¸»È»¯ÇÈ
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

המוציא לאור:

www.myesha.org.il

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

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים
צחי ,חן קדם מקטובי ומוא"ז שומרון הפקה:
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
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זה בגנים גן הילדים "חצב" שבישוב אבני חפץ
שבשומרון  2זכה בפרס החינוך המחוזי של
משרד החינוך לשנת תשע"ב ,כשהוא גובר על אלפי
גני ילדים במחוז המרכז – הגדול שבמחוזות .צוות
הגן ,הכולל את הגננת מאירה חדד והסייעת שלומית
מלכה ,מוביל מזה תשע שנים פעילות חינוכית
ייחודית בשילוב בעלי חיים בישוב .ראש המועצה
האזורית שומרון גרשון מסיקה ,מ"מ ראש המועצה
ראובן גור אריה ומנהלת מדור הקדם יסודי במועצה
רות אברהם בירכו את הגן על התואר המכובד.
נצרו לשונכם שמונה מבכירי הכנסייה האנגליקנית
בבריטניה סיירו בשבוע שעבר ביהודה ושומרון,
כאורחי מועצת יש"ע .הם ערכו תצפית מהרי מערב
השומרון אל עבר גוש דן ,סיירו באתר הקדום "תל
שילה" ,ופגשו את יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין 3
שאמר להם" :כמנהיגים רוחניים ,חשוב שתבינו
ששיבת עם ישראל ללב ארצו ,היא הדבר הצודק
והמוסרי ביותר וכי רעיון הנפל של שתי מדינות כשל
פעם אחר פעם והגיעה העת לזנוח אותו סופית".
מבשלים תרומה איך מתחברים בישול ואפיה עם
תרומה למשפחות שמתקשות לשלוח את ילדיהן
לפעילויות בבני עקיבא? פשוט מאוד :גרעין של 20
נשים מקרני שומרון והסביבה מתכנס מדי פעם
לסדנת בישול והתשלום על הסדנה הולך לאותן
משפחות  . 4כך זכו הנשים לסדנאות מהבשלנים
הידועים בני סיידא ופיליס גלזר ובשבוע שעבר
מיען נווה ,בעלת סטודיו לתכשיטים ובעלת חיבה
רבה לבישול .את תפקיד המארחת מילאה הפעם
אסתר שנלר.
התחנה הבאה מנכ"ל חדש לעיריית אריאל :את
מקומה של חנה גולן יתפוס מוטי אמיר ,מנהל רשת
ב' ברשות השידור ולשעבר ראש אגף הביצוע
ברשות .בישיבת המנהלים השבועית בירך ראש
העיר רון נחמן את אמיר  5ואמר" :מוטי הוא ידיד
העיר ובעל עבר עשיר בניהול ואני סבור כי הוא יבצע
את המוטל עליו במקצועיות ובאחריות רבה" .אמיר
הוסיף" :החלטתי להקדיש את פרק ב' בחיי לעשייה
באריאל לצדו של רון נחמן ,האיש שהקים את העיר
היפה והמשגשגת הזו .בהחלטה שלי יש אמירה
והצהרה על השקפת עולמי באשר להתיישבות
באריאל ובכלל ביהודה ושומרון".
טיול שורשים לראשונה מאז נרצח הרב בנימין
הרלינג הי"ד במהלך טיול במורדות הר עיבל
לפני  11שנה ,אישר צה"ל לערוך טיול רגלי רב
משתתפים במקום .כמאה ישראלים השתתפו
השבוע בטיול ,אותו הדריך יאיר אלמקייס מנהל
מדרשת שומרון ובהשתתפות חברי 'עמיתים
לטיולים' .המסלול כלל תצפיות ייחודיות מזוויות לא
מוכרות על שכם ואתריה.

