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התמודדות של האדם בחייו כפרט ב
וכעם  כחברה  שלנו  ובהתמודדות 
במצבים  עצמנו  את  אנו  מוצאים 
ניסיון  של  זמנים  וירעבך”,  “ויענך  של 
עינויי גוף ונפש, זמנים של חורבן ועקירה 
שנים,  שמונה  לפני  זה  בשבוע  שהיה  כפי 
לשאול  חייבים  שאנו  המרכזית  והשאלה 
את עצמנו היא מה הקב”ה מבקש מאיתנו 
לעינוי  זקוקים  אנו  מה  לשם  הזאת  לעת 
ָך  “ַוְיַענְּ ג’(  ח’  זה? התורה אומרת )דברים 
ָיַדְעתָּ  לֹא  ר  ֲאשֶׁ ן  ַהמָּ ֶאת  ַויֲַּאִכְלָך  ַויְַּרִעֶבָך 
י לֹא ַעל  ְולֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען הוִֹדיֲעָך כִּ
מוָֹצא  ל  כָּ ַעל  י  כִּ ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדוֹ  ֶחם  ַהלֶּ

ִפי ה’ ִיְחֶיה ָהָאָדם”, אם הקב”ה רוצה לתת 
לנו את המן לחם אבירים עליון למה צריך 
לפני ויענך וירעיבך? חז”ל )סנהדרין צ”ט( 
מתארים את הימים הללו כקו מוביל לימות 
המשיח “רבי אליעזר אומר: ימות המשיח 
וירעבך  ויענך  הכא  כתיב  שנה,  ארבעים 
ויאכלך, וכתיב התם שמחנו כימות עניתנו 
כמו  הוא  ה’שמחנו’   – רעה”  ראינו  שנות 
ה’עניתנו’ - אם לא היינו בתהליך, במאמץ 
ובמסירות נפש לא נוכל ממש להרגיש את 

ה’שמחנו’.
ימות המשיח אינם נחלה של ציבור מסוים, 
אידיאלי ככל שיהיה. הסיפור הוא של דור, 
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המשך בעמוד 3

ריטואל  הוא  השבוע  שפרץ  המדיני  התהליך 
שחוזר כל כמה שנים. ראשי מדינות ושרי חוץ 
בין  לתווך  ומנסים  התיכון  במזרח  שמדלגים 
האוכלוסיות שגרות כאן. שני דברים משותפים 
למהלכים אלו - כולם פעלו מתוך תפיסת עולם 
שממערב  ישראל  ארץ  את  לחלק  צריך  בה 
וכולם נכשלו בכישלון מהדהד. תושבי  לירדן, 
במרחב  הערבית  והאוכלוסייה  ישראל  מדינת 
בדמים  המחיר  את  שילמו  ושומרון  יהודה 
היו  אחרת  חברה  בכל  משמע.  תרתי  רבים, 
שמתבסס  ומתן  משא  אחרת.  חושבים  כבר 
מדינת  והקמת  ויתורים  הארץ  חלוקת  על 
טרור נוספת על הרי יהודה ושומרון הוא פגם 
מדינית  איוולת  מכך  פחות  ולא  וציוני  מוסרי 
על  שיתבסס  ומתן  משא  לכישלון.  שנדונה 
תשתיות  ושיפור  אזרחיים  צרכים  אדם  זכויות 
יהווה בסיס נכון לפתרון. זו החשיבה החדשה 
בשטח  פותרים  הסכסוך  את  להיות.  שצריכה 

ולא במדשאות בעולם. 

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה עקב

הלחם והחלום
הרב ד"ר אופיר כהן
ראש הגרעין התורני "אורות אשקלון" )תושב כפר דרום לשעבר(

מחוללות בכרמים
8מה קורה

ש”עמדה
י

גילוי אליהו חלק ב'
הרש"ר הירש46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל

רואה אור
בשילה הקדומה נחנך השבוע מרכז מבקרים חדש - מגדל הרואה - בהשתתפות שרים ואישי ציבור
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

 כישלון צפוי מראש

כדאי שכל שרי הממשלה 
יקראו שוב את שירה של 

נעמי שמר – "כריש":

בחוף אילת או אל-עריש
סרדין קטן פגש כריש

פוגשים כריש כחום היום
אז מה אומרים? אומרים 

“שלום”

סרדין קטן אומר ‘שלום”
והכריש מביט בו דום

‘תגיד שלום’ קורא סרדין
והכריש אינו מבין

אז הסרדין מרים קולו
‘אני מוכן תמורת שלום

לתת לך סנפיר שלם”
והכריש חרש-אילם...

אבל אותו סרדין צעיר
היה גם דיפלומט מזהיר

אשר על כן הוא לא ויתר
מיום ליום נתן יותר

נתן זנב תמורת שלום
את שתי עיניו תמורת 

שלום
תמורת שלום יפה, רחב

את כל הבטן והגב

פוגשים כריש כחום היום
אז מה אומרים? אומרים 

“שלום”
שלום שלום - והכריש

רק מחייך ומחריש

אז הסרדין במר לבו
הריע באזני אויבו

“תמורת שלום גדול גדול
אני מוכן לתת הכל”!

זאת הכריש סוף-סוף 
שמע

והוא סוף-סוף “שלום” 
ענה

אמר שלום, חשף שיניו
והסרדין טרוף טורף

פרחים שלום ואהבה
לא גל במים לא אדווה

ובחוף אילת או אל-עריש
באין מפריע שט כריש...  

info@mishkefet.org.ilwww.mishkefet.org.il    
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צריך ארבעים שנה כדי ליצור יצירה חדשה, 
כארבעים היום של יצירת הולד, להחליף את 
התודעה של הדור מדור של גלות לדור של 

משיח ושמחה.
על  חי  האדם  הרי   - להבין  נצטרך  ועדיין 
הלחם או המן שניתן. איך מזה יגיע להכרה 
האדם  את  ילמד  הזה  הניסיון  איך  בקב”ה? 
הרגיל?  לעולמו  מחוץ  אחר  משהו  לראות 
פרשת  השילוח’  )‘מי  מאיזביצא  האדמו”ר 
ללחם  החלום  בין  הקשר  את  מבאר  מקץ( 

)בהיפוך אותיות בכתיב חסר(,
 “תשמע חלום לפתר אתו- היינו כי כל ענייני 
עוה”ז הם כחלום הצריך פתרון וכמו שיפתור 

לו האדם כן יקום אצלו , והאדם המבין בכל 
כי הכל הוא רק מהש”י ורק ממוצא פיו יחיה 
ומגיע לחיים  ,זה מבין טעם בכל דבר  הכל 
אמיתיים, כמו לחם העיקר המחיה הנמצא בו 
הוא מוצא פי ה’ ומי שאוכל פשוט כבהמה, 
אינו משיג מהלחם רק חיי עוה”ז , והמבין כי 
מוצא פי ה’ הוא המחייה זה ישיג חיי עולם, 
פתרון,  שצריך  היינו  חלם  אותיות  לחם  כי 
וכן הוא כל הנאות, כי כל ההנאות והטובות 

שבעולם נמשלין ללחם”.
המציאות  את  לראות  אפשרויות  שתי  יש 
בחיים - אפשר לראות הכל בהקשר של סיבה 
ותוצאה טבעיים כמו האכילה שמקיימת את 

האדם וממילא כל חיינו הם רק בחומר, ואם 
לקחו לי את הלחם או את הבית אז אין לי 
לי עתיד. אבל אפשר לחיות את  ואין  קיום 
ערכם  לפי  דהיינו  החלום,  פי  על  החיים 
האידיאלי “מוצא פי ה’” וממילא הקיום של 

הלחם ושל הבית זה הדבר המחייה אותם.
וכאשר   - טבעי  זה   - לחם  רוצה  רעב  אדם 
מחליפים את זה למן, למשהו אחר לא מוכר, 
זה  לפעמים  אחר,  תוכן  עם  חדשה  למשימה 
קשה יותר )כפי שראינו שמאסו את המן(. אדם 
שחי על פי ה’ הולך איתו יד ביד לכל שליחות.
אולי לקחו לנו את הבית את הלחם, אבל לא 

את החלום . שמחנו כימות עיניתנו.

על הפרשה עקב

המשך מעמוד השער הלחם והחלום

28.7
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www.myisrael.org.il
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www.imti.org.il

www.imti.org.il

If You Will It - It Is No Dream

Advocating for Israel in Israel

בונים חברה ציונית
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לא א שהשתחרר  חילוני  בחור  הוא  לי 
שרות  ששירת  לאחר  מהצבא,  מזמן 
במסגרת  'גולני'.  בחטיבת  משמעותי 
וערכי.  דתי  בחור  צור,  את  פוגש  הוא  השרות 
השירות  לאחר  גם  נשמרת  ביניהם  החברות 
אמריקה.  לדרום  משותף  טיול  מתכננים  והם 

אלי מחליט לצאת לטיול הגדול עם צור למרות 
ולכן  ומצוות  תורה  שומר  צור  כי  יודע  שהוא 
המשותף.  הטיול  צורת  על  להשפיע  עלול  זה 
הוא מוכן לעשות את הוויתורים הנדרשים כדי 
טיול  איתו  ביחד  לחוות  ובכך  צור  עם  לטייל 
התעניינות  'טראקים',  הכולל  משמעות,  בעל 
על  קרירה  רוח  ערבי  המקומית,  בהיסטוריה 
כוס קפה חם בשטח, בישול על מדורה וכמובן 
שיחות נפש אל תוך הלילה, כמו אלו שהיו להם 

בזמן השרות – בשכם או בלבנון. 
טלטלה  הטיול,  את  מתכננים  שהשניים  בזמן 
גדולה עוברת על הארץ – העקירה מגוש קטיף 
שני  על  מאוד  ומשפיעה  גבוה  להילוך  נכנסת 
החברים: צור יורד אל חולות הגוש ומעורב עד 
מבין  לא  מצידו,  אלי  שם.  הנעשה  בכל  צוואר 
בתוכנית  רוצה להמשיך  ורק  על מה המהומה 
המקורית. הם מתווכחים מידיי פעם בטלפון על 
עניינים פוליטיים ושניהם נעלבים אחד משני – 
הטיול נראה רחוק כמו גם היחסים ביניהם. אלי 
שנדחף  כך  על  עצום  תסכול  להרגיש  מתחיל 
לתוך קלחת שלא היה לו שום עניין בה. צור, 
השקפתו  ואת  עצמו  את  מבצר  הזמן,  באותו 
במאהל המאולתר 'שירת הים'. ברגע של שיתוף 
מ  חוויותיו  את  בטלפון  צור  מתאר   – מיוחד 
'שירת הים' לאלי, שמרגיש כי כאב חד של קנאה 
מפלח את ליבו. הוא חושב לעצמו: "הטיול של 
הארץ  המרכז  כאן  ואני  בלעדיי.  התחיל  צור 
עזוב ובודד". ברגע של אומץ אלי מחליט לארוז 
תיק. הוא נפרד מהוריו ומתחיל במסע דרומה 
מתארגן  הוא  חברו.  את  לפגוש  קטיף  גוש  אל 
עם ארבעה בחורים לכניסה לא מורשית לגוש. 
הם מתקדמים בשקט בחולות מפקירים עצמם 

אל הלא נודע. רכבי משטרה וצבא סורקים את 
האזור. הם יורדים לכריעה ואח"כ לשכיבה על 
החול. פתאום מתוך האפלה והשקט, רואה אלי 
בעייני רוחו את סבו אליהו, שהוא נקרא על שמו. 
סבא אליהו קורא לו לשוב אל עצמו, להתחבר 
להמשיך  לו  אומר  הוא  וערכי.  שנכון  מה  אל 

האפילה  את  לחתוך   – הגוש  עבר  אל  הלאה 
צור  אל  לחבור  שאבדה.  האמת  את  ולגלות 
ישראל המאוחדים  בני  כל  ואל שירת הים של 
בדרכם. אלי מתחיל להרהר הרהורי תשובה, אך 
מסלק אותם כרגע מראשו. "אני בסך הכול הולך 

לפגוש חבר". הוא אומר לעצמו. 
עומדת  והחבורה  מתרחקים  הג'יפים  אורות 
הולך  אלי  הלאה!  ממשיכים  רגליה.  על  שוב 
אורות  עבר  על  מתקרבים  הם  בחבורה.  שני 
הגוש. פתאום מתוך האפלה קול סירנה חזקה 
הם  בלמים.  בחריקת  לידם  נעצר  ענק  וג'יפ 
מאוחר  כבר  זה  אך  הקרקע.  על  חיש  נשכבים 
הם התגלו! מתוך הג'יפ קופצים שישה שוטרים. 
קול מגה פון קורע את הלילה. "זה נגמר. אתם 
אלי  הג'יפ".  אל  והתקרבו  מייד  קומו  עצורים. 
עליו  קופצים  מייד  רגליו,  על  נעמד  המותש, 
שני שוטרים ומכופפים את ידיו בעוצמה. הוא 
צורח מכאב. יוצא ממנו קול אחר ממה שהוא 
לא  אותי,  "תעזבו  ועצבני:  תובעני  קול  רגיל. 
עשיתי לכם כלום". השוטרים רק מכופפים את 

ידו יותר חזק וכהרף עיין הוא מוצא את עצמו 
שוטר  במהירות.  נטרקות  הדלתות  בניידת. 
בכיר מתיישב ליד הנהג ואומר ומפטיר קצרות 
לנהג: 'כיסופים'. הניידת יוצאת בחריקת בלמים 
ואלי ההמום, שמעולם לא ראה ניידת משטרה 
לא  לומר משהו, אך שום הגה  מבפנים, מנסה 
יוצא מפיו. פתאום באור פנסי הרכב הוא קולט 
מימין מקדימה שלושה נערים חרדים בחולצות 
מאוחר  אך  במהירות.  שפופים  רצים  לבנות 
מידיי! הקצין קולט אותם ומפעיל את הסירנה. 
הרכב דולק אחריהם ומשמתקרב דיו, הוא נעצר 
והקצין קופץ ממנו במהירות, דולק בריצה אחרי 
שלושת הבחורים. הוא משיג אחד מהם, מפילו 
על הארץ ומפליא בו את מכותיו. הניידת ואלי 
בתוכה מתקרבת אל השניים. אלי, בשם הצדק, 
צועק מתוך הניידת: "תעזוב אותו. שוטר חוצפן. 
הוא לא עשה לך כלום". הנהג, מסתובב אל אלי 
ומפתיע אותו: "לא כדאי אחי. אל תסתבך. הוא 
סתם.  לכולם  מרביץ  הוא  הזה.  הקצין  משוגע 
תתלונן עליו אח"כ. עכשיו זה לא יעזור לך. רק 
יהיה יותר גרוע" אלי משתתק. הקצין, חוזר אל 
הרכב ואומר: "אני מחכה כאן עם הבחור הזה. 
לך תזרוק את זה", מצביע על אלי, "ב 'כיסופים' 
יוצאת שוב לדרך. אלי  ותחזור לכאן". הניידת 
והנהג שותקים. הניידת מתקרבת אל 'כיסופים', 
"יהיה  אליו:  ומחייך  אלי  אל  מסתובב  הנהג 
רגעים  כמה  אחרי  תראה".  אתה  בסוף,  בסדר 
הנהג.  אומר  "זהו".  במחסום.  עוברת  הניידת 
"אתה יורד כאן". אלי יורד לבדו ומגלה כי הנהג 
המאולתר.  החקירות  למתחם  אותו  הכניס  לא 
הוא מסתובב מסביב לבד היוטה הירוק שעוטף 
בדעתו  חוכך  והנחקרים.  העצורים  מתחם  את 
מנופפת  ביד  מבחין  הוא  פתאום  לעשות.  מה 
אליו מתוך רכב, כמה עשרות מטרים ממערב 
למחסום. אלי מסתכל ימינה ושמאלה ומתחיל 
ללכת לכיוון הרכב. שוטרים מדברים וצוחקים, 
עייף  חייל  אליו.  גבם  עם  סיגריות  מעשנים 
מסתכל עליו בחוסר עניין והוא חולף על פניו, 
מתקרב אל הרכב. אלי, מיטיב את משקפיו על 
עיניו, רואה את הבחור שנופף לו בידו, קופץ 
יוצאת  זעקה  "צור!!".  הרכב.  מתוך  בזריזות 
נופלים איש על צוואר  מפיו של אלי. השניים 
רעהו. "כנס מהר". אומר צור, ונכנס לתא הנהג. 
תוך  אל  עמוק   - מערבה  במהירות  יוצא  הוא 
מהירה  נסיעה  של  ארוכה  דקה  אחרי  הגוש. 
"מה  הדממה:  את  ראשון  צור  מפר  ושקטה 
קורה אחי?. אתה נראה המום". אלי מהנהן. לא 
מצליח להוציא מילה. לא מעכל את מה שקרה 
שלא  ידעתי  הא?  בסוף.  הגעת  "אז  הערב.  לו 
תצליח לעמוד בפיתוי". צוחק צור. "כן". מפטיר 
אלי חלושות. "בזכות סבא אליהו". "מי?!! איזה 
סבא בראש שלך" אומר צור. כבר יש לך הזיות 
הים  את  שתראה  חכה  חכה,  האלה.  מהחולות 
ברזיל".  של  מהחופים  טוב  יותר  בבוקר!  מחר 
כלא  צור  על  הסתכל  אלי  בעיניו.  לו  קורץ 
מאמין. הוא לא ידע אם חרב הגירוש אכן תגדע 
את הגוש מתוך הארץ, אך הוא כן ידע כי הוא 
קושר את גורלו עם גורל תושביו של הגוש. חייו 

החלו לקבל תפנית חשובה. 

סיפורי ארץ ישראל
גילוי אליהו חלק ב'

אבישי דגן

פתאום מתוך האפלה קול סירנה 
חזקה וג'יפ ענק נעצר לידם 
בחריקת בלמים. הם נשכבים 
חיש על הקרקע. אך זה כבר 

מאוחר הם התגלו! מתוך הג'יפ 
קופצים שישה שוטרים. קול 
מגה פון קורע את הלילה. "זה 
נגמר. אתם עצורים. קומו מייד 

והתקרבו אל הג'יפ"!
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myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי

לא משחררים רוצחים
כולם חותמים  רוצחים.  נגד שחרור  מעל עשרים אלף איש הצטרפו לעצומה 
ומצטרפים לעצומה חשובה זו. ביום ראשון הקרוב נקיים משמרת מחאה מול 
ישיבת הממשלה בין השעות 8:30 - 12:00 יחד עם המשפחות השכולות. פרטים 

באתר ישראל שלי.
www.myisrael.org.il
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 הרש"ר הירש
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 



 העיר  רב  הירש,  רפאל  שמשון  הרב  מקבל  אולדנבורג  בעיר  זמן  באותו 
רב  להיות  ונחשק:  מכובד  בתפקיד  לקידום  הצעה  העת,  באותה  הנ“ל 
האורתודוקסית  הקהילה  של  הצעתה  כולו.  אולדנבורג  מחוז  של  המחוז 
לרב  מינויו  לאחר  ימים   4 רק  הירש  לרש“ר  מגיעה  מפרנקפורט  הקטנה 
גדולים  היו  המחוז. הלחצים על הרב הירש לקבל את תפקיד רב המחוז 
לטובת הקהילה  הירש  היתה קשה, אך לבסוף הכריע הרב  וההתלבטות 
מפרנקפורט. במכתב ההתפטרות שלו הוא כותב: ”קהילה זו, עצם ייסודה 
הוא, בעיני, המאורע המשמח ביותר שאירע בישראל בשנים האחרונות. כי 
הפעם התלכדה לראשונה קהילה ישראלית מסביב לעיקרון קדוש, בריש 
גלי, על שטח שהצליחו לכבוש מידי התועים. ומה אעשה והעיקרון הקדוש 

הזה הוא אשר גמרתי אומר להקדיש את חיי להצגתו ולהפצתו.“ 

כ-400  הכל  בסך  מצויות  שבגרמניה  פרנקפורט  בעיר   .1850
שאר  ישראל,  דת  את  עזב  הגדול  חלקן  יהודיות,  משפחות 
הפסח  חג  לקראת  הרפורמית.  בקהילה  חברות  המשפחות 
הקהילה  מן  לפרוש  מחליטות  משפחות   11 שנה,  באותה 
הם  היהודית-אורתודוקסית.  קהילה  ולהקים  הרפורמית 
בוחרים לפנות לרב שמשון רפאל הירש ולהציע לו לשמש כרב 
כמי שנלחם למען  גרמניה  נודע ברחבי  הירש  קהילתם. הרב 

שוויון זכויות היהודים בכלל והיהודים האורתודוקסים בפרט.

ר' שמשון בן רפאל הירש נולד (1808) בהמבורג שבגרמניה ונפטר (1888) בפרנקפורט שבגרמניה.בשנות נעוריו שילב הירש בין לימודיו בגימנסיה 
לבין לימודי מקצועות הקודש אצל הרב יצחק ברנייס. במקביל ללימודיו שימש עוזר בבית מסחר. בגיל 20 נסע 
שמשון הירש אל ישיבתו של רבי יעקב עטלינגר, מגדולי התורה של אותה תקופה, ולאחר שנתיים וחצי בלבד 
של לימודים קיבל ממנו היתר הוראה. ב -1829 פנה רש"ר הירש לרכוש השכלה כללית באוניברסיטת בון, 
ושם למד תיאולוגיה. רש"ר הירש טיפח את השילוב של קודש וחול, של אורח חיים דתי קפדני והשכלה 
כללית ומעורבות בחיים הכלליים, וזאת בהשפעת "עולם המחשבה של ההשכלה". לפי תפיסת הרש"ר 
בניגוד  אך  הם"-  זהים  אנושי  הכלל-  המוסר  של  והאידיאלים  היהדות  של  הדתיים  -"האידיאלים  הירש 
ליהודים הרפורמים בני זמנו בגרמניה - האמין הירש כי ליהדות יש רק דרך אחת, והיא דרכה של תורה, 
המתבססת על קיום דקדקני של אורח חיים דתי. במהלך חייו התפלמס בחריפות עם מנהיגים רפורמים, 
וכן עם שונאי-תנ"ך נוכריים. הרב  הירש תרגם לגרמנית והוסיף ביאור בגרמנית לחמישה חומשי תורה 
וגם לספר תהלים. נוסף על כך פרסם גם שני ספרים המציגים את השקפותיו על היהדות: "איגרות 
צפון": ספר המציג התכתבות בין צעיר יהודי משכיל ומתלבט בשם בנימין ובין חברו נפתלי, המקיים אורח 
חיים דתי קפדני. ספרו השני  "חורב"- ממיין את המצוות ומסביר את טעמן וגם עוסק בחובותיו של עם 
ישראל בגלות. רש"ר הירש גם ייסד בפרנקפורט, ב1845 , את כתב העת "ישורון" שנועד לשמש 
במה להגנה על היהדות. הוא  נפטר בגיל 80 בעיר פרנקפורט שבה  פעל במשך 38 שנים. אחד 

מניניו היה חוקר המקרא וחתן פרס ישראל, הרב מרדכי ברויאר.

ב1851 עבר הרב הירש לפרנקפורט, שם הנהיג את הקהילה האורתודוקסית ואף הקים וניהל בית ספר יהודי, שפעל לפי חזונו והתבסס על עיקרון 
"תורה עם דרך ארץ" - שילוב לימודי קודש ולימודים כלליים.  

פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

הפקה:  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :לתגובות

כן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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נשמע מצויין השבוע חגגו תושבי שמעה – דתיים 
היאחזות  להעברת  שנים  יובל  חצי   – וחילוניים 
לידיים אזרחיות. ראש מועצת הר חברון,  הנח”ל 
ובירך את תושבי  לאירוע  הגיע   , 1 חי  בר  צביקי 
שבקשה  נח,  שגית  המזכירות,  יו”ר  ואת  היישוב 
ללא  ומרץ  זמן  שהשקיע  הישוב  נוער  את  לציין 
גם  חגגו  באירוע  האירוע.  הפקת  למען  לאות 
חדשות  משפחות   16 של  לישוב  הצטרפותן  את 
שהגיעו בעקבות הפנינג קליטה שנערך בשמעה 

בפסח האחרון.
מתגעגעים לשא-נור ביום ראשון הקרוב תתקיים 
צה”ל,  באישור  לשא-נור  רבת-משתתפים  עלייה 
לציון שמונה שנים לגירוש מצפון השומרון. באירוע 
האמנים,  בכפר  מודרך  סיור  הפנינג,  מתוכננים 
מופע של אסי וטוביה לילדים וכן מופע למבוגרים. 
לאירוע יגיעו שרים וחברי כנסת ביניהם: סגן השר 
מוטי  הרב אלי בן דהן, סגן השר אבי וורצמן, ח”כ 

יוגב וח”כ יוני שטבון.
, חגג  2 נפתלי בנט  שר הכלכלה,  קדים לקידה 
בשבוע שעבר עם תושבי היישוב קידה שבבנימין 
עשור להקמתו. “אתם התשובה שלנו לכל הקולות 
שנשמעים בחוץ. מנסים לומר לנו שזה לא הבית 
שלנו, שזו לא הארץ שלנו. אם זה לא הבית שלנו 
אז אני הומלס” השר. יאיר צור יו”ר מזכירות היישוב 

נאם וביקש להודות לשר בנט וכן למוטי יוגב, שולי 
מועלם, ניר אורבך, נחי אייל, פנחס וורלשטיין ואבי 

רואה על פעילותם למען היישוב.
וההאשמות  האיומים  אף  על  מפחדים  לא 
ב”תמיכה באפרטהייד” שקיבלו בנוגע להופעתם, 
לישוב   3 החוץ  וילדי  בוטנר  עילי  השבוע  הגיעו 
אפרת שבגוש עציון במסגרת פסטיבל השמינית. 
במסגרתו  אפרת  בישוב  מסורת  הינו  הפסטיבל 
מארגנים בוגרי כיתות י”ב יריד לכל תושבי הישוב. 
וחיילים  נוער  בני  כ-500  השנה  השתתפו  ביריד 
המשרתים בקרבת הישוב, שנהנו ממתחמי אוכל, 

משחקים, הפעלות והופעות.
הגנה אזורית יוזמה מקומית בהר חברון מאגדת 
יחד תושבים נגד הפגנות האנרכיסטים מהשמאל, 
המגיעים מדי שבת בליווי ערביי האזור עד לגדרות 
היישובים ומעודדים פרובוקציות ומהומות מסכנות 
בסכנה  והן  תודעתית  בסכנה  הן  “מדובר  חיים. 
קיומית” אומר יוחאי דמרי שמקים בימים אלו ועד 
פעולה שבראשו יעמוד אבידן אופיר ממצפה יאיר. 
הועד צפוי לפעול להרחקת האנרכיסטים, למעקב 

אחריהם ולשינוי המצב התדמיתי באזור.
נשים מכל רחבי  אלפי  ויצאת במחול משחקים 
“מחוללות  לפסטיבל  השבוע  נקבצו  הארץ 
בהפקת  האירוע,  הקדומה.  בשילה  בכרמים” 

את  החמישית,  השנה  זו  מחדש  בנימין,  מועצת 
ימי התנ”ך עת היו בנות ישראל מחוללות בכרמים 
אשר סביב שילה עיר המשכן. במרכז האתר הוצב 
דיווחים  שהעביר  צה”ל,  גלי  של  השקוף  האולפן 
בהם  רבים,  תושבים  וראיין  הפסטיבל  מאווירת 
אבי רואה  ויו”ר מועצת יש”ע  ראש מועצת בנימין 
. בשיא האירוע התקיים מופע מוזיקלי בשילוב  4
יובל  יוסף,  בן  רוחמה  הזמרות  של  ומרגש  מיוחד 

דיין ודין דין אביב. 

ואב לארבעה  נשוי   )30( מתי שריקי  מעבר לקיר 
“אור   – יוצא בסינגל הביכורים שלו  משבות רחל 
עם   . 5 ומתהווה  ההולך  אלבום  מתוך   - חדש” 
השנים הצטברו אצל מתי שירים רבים ולפני חצי 
שנה החל להקליט את החומרים באולפן שבנה 
בביתו. לאחר מכן פנה אל המפיק אבי טל שעיבד, 
הפיק מוסיקלית והקליט את “אור חדש”. במקביל 
עובד שריקי על קליפ שצולם בסמטאות ירושלים 

.YouTube-ובנופיה – בקרוב ב

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

 

052-8908518
   b0528908518@gmail.com
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