
1  יש”ע שלנו 

בפתח. ל ומדורותיו  בעומר  ”ג 
יום יקר זה מעלה בעינינו על 
נס גם את דמותו הפלאית של 
תנא  עקיבא.  רבי  הארצישראלי,  התנא 
אלוקי ששילב באישיותו גדלות עצומה 
עצמאות  למען  עיקש  ומאבק  בתורה 
מתורת  כחלק  הכול  בארצו.  ישראל 
בנכונות  השאר  בין  שהתגלתה  חיים 
גילו  למרות  תורה  ללמוד  להתחיל 
היה  כשזה  אף  תורה  בלימוד  המבוגר, 

כרוך בסכנת מוות ועוד.
בני-עקיבא  שתנועת  מקרה  זה  אין 

שנוסדה באופן רשמי בל”ג בעומר לפני 
85 שנה בדיוק, בחרה להיקרא על שמו 
אורות  לאורו.  ולפעול  עקיבא  רבי  של 
רבים קלטה התנועה מדמותו המקרינה. 
להעז  האמונה  את  ינקו  ממנו  ראשית, 
ולפעול, אף כשאחרים התמלאו ספקות 
הדתי-לאומי  הציבור  ראשי  וחששות. 
מסגרת  זו  נוער  שתנועת  אמרו  דאז 
דתי,  לנוער  מתאימה  שאינה  ממרידה 
אך צעירי הדור התעקשו והקימו תנועה 
שהכריזה על “מרד קדוש” למען קודשי 
ישראל. זאת ועוד. רבי עקיבא התבונן 
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:08 19:05 חברון 20:11 18:50 ירושלים
20:12 19:08 שכם 20:14 19:10 תל אביב
20:11 19:01 באר שבע 20:15 19:03 חיפה

זמני השבת

לנו  מספרים  בעיניים.  עלינו  עובדים 
שארה”ב  שלה,  על  עומדת  שישראל 
שאבו  הרגליים,  בין  הזנב  עם  התקפלה 
וחבירתו  לאו”ם  הליכתו  על  נענש  מאזן 
מדינת  שנים  מזה  שלראשונה  לחמאס, 
שטוב  מה  סוף  סוף  עושה  היהודים 
ליהודים. המציאות, למרבה הצער, שונה 
בשקט  חודשים,  שלושה  מזה  מאוד. 
נתניהו  הממשלה  ראש  כופה  בשקט, 
התכנון  תחום  על  מוחלטת  הקפאה 
ביהודה ושומרון. הביקוש למגורים ביש”ע 
רק הולך וגובר, ילדים נולדים ומשפחות 
בהיגיון  לנהוג  במקום  אך  מתרחבות, 
לחרוש  להתחיל  לטרקטורים  ולהורות 
את השטח, ישראל מגלה חולשה, וטבעת 
החנק מתהדקת. השבוע בישעמדה – על 

ההקפאה השניה של נתניהו.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על התקופה - ל"ג בעומר

רבי עקיבא ובני עקיבא

הרב יונה גודמן
ראש תחום חינוך אמוני, 
מכללת אורות ישראל 
ומזכ”ל בני עקיבא לשעבר

http://goo.gl/6QxQNz :לקבלת גיליון היכרות www.okm.co.il 077-6621690

ש!
ת עולם קטן לכל מנוי חד

חולצ

חולצות קצרות וחולצות 
3/4 במגוון צבעים

משהו טוב קורא פה!
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יין
מה הבית

קורה

זריזין מקדימין
בכל פינה פנויה ברחבי הארץ נערמו השבוע קרשים לקראת ל"ג בעומר

המשך בעמוד 7

ברשת
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יין הבית

"יש''ע היא הטוסקנה של מדינת ישראל" 

בשבועות  הישראלית  התקשורת  אחר  שעוקב  מי 
ישראל  מדינת  שבראש  להאמין  עשוי  האחרונים, 
עומד נץ לוחם, שעוקף את כולם מימין. בנימין נתניהו 
ואף  מצטייר בקולמוסיהם של הפרשנים, משמאל 
את  חשף  לפלסטינים,  עורף  שהפנה  כמי  מימין, 
פרצופו האמיתי של אבו מאזן ואילץ את שר החוץ 
ג’ון קרי, להתייאש מהמשא ומתן הכפוי  האמריקני, 
רוצים להאמין שכך  לוושינגטון. כמה שהיינו  ולשוב 

אכן הדברים מתנהלים.
בשלושת  לחלוטין:  אחר  מצב  מציגות  העובדות 
החודשים האחרונים מתנהל ביהודה ושומרון עוצר 
ישירה של ראש  ובניה חמור ביותר. בהנחיה  תכנון 
של  העליונה  התכנון  מועצת  ואנשיו,  הממשלה 
המינהל האזרחי, הגוף שדן בתוכניות בנייה ביהודה 
אין  ישיבות תכנון,  אין  ושומרון, אינה מתכנסת כלל. 
אישור מכרזים לשיווק. הקפאה לכל דבר ועניין ללא 
הגבלת זמן. הקפאה כזאת מעולם לא הייתה, אפילו 

לא בממשלות השמאל. 
או  שנתיים,  או  שנה  בנות  בתוכניות  מדובר  לא 
בהקמת יישובים ישראלים חדשים. לא ולא. מדובר 
בשלבים  שנמצאות  שונות  אדריכליות  בתוכניות 
מתקדמים של בדיקות מקצועיות ברוב ישובי יהודה 
מדובר  מהמקרים  בחלק  הירדן.  ובקעת  שומרון 
ביישובים בני כמה עשרות שנים, הממתינים לאישור 
תכנית הבינוי, שתאפשר סוף סוף לנהל שגרת חיים 
ילדים  וגני  ציבור  מבני  להקים  ביישובים,  נורמלית 
הטבעי  לגידול  היישובים  התפתחות  את  ולהתאים 
במספר התושבים. עשרות יישובים ובהם איתמר, , 
עפרה וברוכין , השקיעו מאות אלפי שקלים בהכנת 
הסופיים  השלבים  אל  ההגעה  עם  וכעת  תכניות, 
מיותרת  הקפאה  מגיעה  התכניות,  אישור  לקראת 
סיבה  שום  בלי  התהליך  את  שוב  ועוצרת  כך,  כל 

הגיונית הנראית לעין.
הקיצוני  השמאל  אנשי  אוהבים  הפרוע”  “המערב 

לכנות את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ביחס 
להליכי התכנון והבנייה באזור. היכן הם אותם צדיקים 
גדולים, אבירי שלטון החוק, שיצאו להגנת זכויותיהם 
של ילדי ההתנחלויות, הזקוקים לגני ילדים, בתי ספר 
ומוסדות ציבור, וכעת בשל ההקפאה נאלצים שוב 
שימציאו  יצירתיים,  דין  עורכי  של  סוללות  להפעיל 
מיוחדים  אישורים  להוציא  כדי  מאין  יש  פתרונות 
מי  באזור?  תקינה  חיים  שגרת  לקיים  שיאפשרו 
שאשם בשיטת הפתרונות העוקפים הוא מי שלא 
מאשר תכניות, שמהדק עוד ועוד את טבעת החנק 

על ההתנחלויות.
שמורה  היד  כי  איוולת.  גם  נוספת  הזה  ולעוול 
היד  גם  היא  ושומרון,  ביהודה  הבנייה  את  להקפיא 
שהורסת. השבוע הרס המינהל האזרחי את ביתה 
של משפחה בת חמש נפשות בנווה ארז, הסמוכה 
למכמש שבבנימין. הבית, שהוקם על שטחי מדינה, 
יכול היה להיכנס להליך של הסדרה, אך תחת זאת 
בני  את  ולהשליך  להרוס  להחריב,  המדינה  בחרה 

המשפחה אל הרחוב.
בהתיישבות.  עצום  תסכול  יוצרים  אלו  מהלכים 
פונים  הקפאה,  ורואים  ימינה  פונים  הציבור  ראשי 
שמאלה ורואים הריסה, ומגלים שאין שום אפיק חוקי 
להתפתחות טבעית סביבם. זהו מצב חמור, כי איך 

אמר פעם אדם חכם? כשהכל אסור – הכל מותר.

שהוא  ומחליט  בבוקר  אדם  קם  פתאום 
מקים יקב?

פגשתי  אני  לא  האדם,  את  שפוגש  מקצוע  "זה 
אבל  ביין  שמתעסקים  אנשים  הרבה  יש  אותו. 
כשזה נדבק בך חזק כ''כ, אין דרך אחרת. מישהו 
במילואים הביא יין ביתי, ביקשתי ממנו את המתכון 
והתחלתי לייצר לבד בבית. עם הזמן, הכמויות גדלו 
בגליל  טיול  במהלך  המתכון  את  לעצמי  ושיפרתי 
העליון. היה הרבה לימוד עצמי, ולפני ארבע שנים 
עשיתי קורס ייצור יין במכללת רמת גן וזה השלים 
פרטים טכנולוגיים. לבסוף, הקמתי את היקב בקרני 

שומרון יחד עם אביגדור שרון."
תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם לבחור 

יין בחנות.
למנוע  ועוזר  חימצון  שמונע  חומר  יש  אדום  "ביין 
מחלות קשות ואף מעכב את הזדקנות התאים, וזה 
פשוט מוצר בריא שמומלץ לצרוך ממנו כוס ביום - 
יין אדום או לבן. אז לא משנה מה, העיקר שתשתו יין 

מדי פעם, ושיהיה לחיים!"
איך נראית שגרת יום של בעל יקב? 

"אצלי זה מגוון כי אני גם יינן, וגם מתעסק בשיווק. אני 
דוגם, טועם את החביות ודואג לטופינג - מילוי החביות. 
אני מכין את הבלנדים - התמהיל של יין שאמור לצאת 
לשטוף  כמו  יקבניות  בפעולות  גם  ומתעסק  לשוק, 
חביות ולהעביר מיכלים. בנושא השיווק - מתלבשים 
יפה ויוצאים לפגישות ולבתי מלון, הרצאות ותערוכות."

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש''ע? 
נתקלתי  לא  עכשיו  עד  "לשמחתי, 

בתגובות שליליות. שמנו על נס את שם 
היקב ואנו לא מסתתרים - גת שומרון 
שקונה  גדול  קהל  יש  ברור.  די  זה   -
ישראלים  גם   – שמפרגן  פי',  על  'אף 

למרות  ישראל.  אוהבי  גויים  ואפילו 
שפוליטית יש אולי בעיה, איכות וייחודיות 

היינות שלנו מבקיעים יעדים שהם לא כ''כ 
ימניים בהכרח. אנו מייצאים לחו''ל - לאנגליה, 

והמחירים של היין שם גורמים לנו כאן להתגאות. 
היא  יש''ע  לתדמית.  הרבה  תורם  שזה  מאמין  אני 
הטוסקנה של מדינת ישראל מבחינת היקבים וכל 
ישוב שרוצה להתהדר - יש לו יקב. ראש המועצה 
של קרני שומרון ואנחנו רואים עין בעין הקמת יקב 
שיש  כמו  שומרון,  קרני  בישוב  מבקרים  ומרכז 
ותחושה  גבית  רוח  לנו  נותן  בעצם  זה  בפסגות. 

שהעשייה שלנו נכונה."
תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך. 

"כל סדרות המוצרים שלנו ייחודיות בתהליך שלהן, 
K24 הסדרה הבולטת היא

שמופק  מאוד  ייחודי  קינוח  יין   –  iced wine
מכך  וכתוצאה  ענבים  הקפאת  של  בתהליך 
זהב  במדליית  שזכה  ועשיר  מרוכז  יין  מתקבל 
בינלאומית, ושנמצא במלונות מובילים כמו ממילא 

ווולדורף אסטוריה".

שובה של ההקפאה המערכת

ישעמדה

ליאור נחום     יקב גת שומרון

עוצר  ושומרון  ביהודה  מתנהל  האחרונים  החודשים  בשלושת 
הממשלה  ראש  של  ישירה  בהנחיה  ביותר.  חמור  ובניה  תכנון 
שדן  הגוף  האזרחי,  המינהל  של  העליונה  התכנון  מועצת  ואנשיו, 
ישיבות  אין  כלל.  מתכנסת  אינה  ושומרון,  ביהודה  בנייה  בתוכניות 
תכנון, אין אישור מכרזים לשיווק. הקפאה לכל דבר ועניין ללא הגבלת 

זמן. הקפאה כזאת מעולם לא הייתה, אפילו לא בממשלות השמאל"

" 
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אירוע 
ישראלי

־בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם יש
ראל, ונבקש לזהות את האירוע ומתי התרחש. 

את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 או 
 .Hasbarayesha@gmail.com :למייל

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
התשובה לחידה משבוע שעבר: חטיפת מטוס סבנה.

הזוכה: פנחס טלמזן, הרצליה. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע 
שבתמונה

יש שחר הפקות

ַיַחד

קרן יחד
יוזמה

חברתית
לדורות

  www.kyachad.co.il02-6280030 הצטרפו באתר קרן יחד

לוקחים 
אחריות

מצטרפים
ל-7000 בתי אב

שכבר בקרן יחד.

פרופסור ראובן אור
מנהל המחלקה להשתלת מח עצם

הדסה עין כרם

דווקא בגלל שאני בא מהעולם הרפואי אני תומך 
בקרן יחד. אנחנו כרופאים העוסקים במערכת 
החיסון שבאה להגן על הפרט ממחלות קשות, 

מבינים כמה החוסן הנפשי יכול למנוע צרות. קרן 
יחד נותנת מענה ומונעת הידרדרות של היחידים או 

של המשפחה, מביאה עזרה ומונעת הרבה צרות.

עדיין לא הצטרפת?

חפשו בגוגל ”קרן יחד“
הכנסו לאתר ומלאו טופס 
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il

מצטרפים 
בקלות.

”

”

אין תשלום חודשי קבוע
רק במקרה של פטירה, באותו חודש ייגבו

 מכל מנוי בקרן עד 10 ש"ח בלבד עבור כל יתום.

חסד אמיתי 
כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו

אך ורק את היתומים.

גבייה שקטה 
שיטת פעולתה של הקרן תצמצם את תופעת 

ה“מגביות“ סביב מקרי אסון ותשמור על 
פרטיותה וכבודה של המשפחה.

₪

(ע“ר)

סרוק הברקוד
לסרטון המלא.

ישע שלנו שבת רביעית 170*200 מ"מ
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מסורת  להמשיך  החלטנו  שעבר  בשבוע 
שהתחלנו בה כשהתחתנו - להימנע מלהישאב 
המנגלים,  טהרת  על  שכולו  עצמאות  ליום 
וחיתוך  נקניקיות  משיפוד  קלה  הפוגה  לקחת 
ישנם  הארץ.  בשבילי  טיול  לטובת  סלטים, 
מספר הזדמנויות בשנה שבה מסלולים רבים 
ביהודה ושומרון פתוחים ומאובטחים, והחלטנו 
לנצל את ההזדמנות ולטייל קרוב לבית, כאשר 

על הכוונת - נחל קנה למרגלות קרני שומרון.

ניווט  שגיאות  מוקדמת,  בוקר  יציאת  לאחר 
קלות וארוחת בוקר שהפכה לארוחת צהריים, 
יצאנו לדרך. בעודנו יורדים מן ההר אל הוואדי 
שלא  לשמחתנו,  ושלא  לשמחתנו  גילינו,  כבר 
מאזהרות  להתעלם  שהחליטו  היחידים  היינו 
השרב של החזאים ולצאת לטייל. בין העוברים 
כפרים  תושבי  גם  היו  הנחל  לאורך  והשבים 
ערביים סמוכים. אחד מהם שחלף לידינו, בירך 
אותנו בחג שמח. שלמה השיב לו "בוקר טוב", 
הוא  אחר  יום  שבכל  הקטנה  לאחותי  והסביר 
היה מברך אותם בחזרה באותה ברכה, אבל 

ספציפית ביום הזה זה קצת פחות מתאים...

היה  תמיד  טיול  כדי  תוך  בשבילים  המפגש 
עם  לשלום-שלום  יחידנית  הזדמנות  עבורי 
כשגדלתי  מגוריי.  באזור  הערבים  השכנים 
ביישוב, היו אלו שנים של אינתיפאדות וזריקות 
אבנים. כל רכב ערבי שעצר בצד הדרך הדליק 
יותר  חזק  ללחוץ  לנו  וגרם  אזהרה  נורת  לנו 
על דוושת הגז, רק ליתר ביטחון. נסיעות דרך 
יחד  מתמדת.  ערנות  הצריכו  ערביים  יישובים 
עם הזהירות והחששות המוצדקים, לא חונכנו 
לשנאה. כשנסעתי בבקרים ועברתי במחסום, 
תמיד כאב לי לראות אותם משתרכים בתורים 
עבודה,  ליום  ביציאה  הבוקר  על  ארוכים 
היה באנשים מבוגרים  במיוחד כאשר מדובר 
מאוד. הכאב הזה פחת בימים שבהם הודעות 
אחר  או  זה  תופת  פיגועי  נרצחי  על  מזעזעות 
כי  והבנתי  העיתונים,  כל  פני  על  התפרשו 
נולדתי  לא  נקלענו.  אליה  כורח המציאות  זהו 
בעתות השלום עליהם מדברים הזקנים, לימים 
ההם בהם אנשי היישוב שלי היו יושבים בכפר 
אצלם על כוס קפה ועושים קניות ברמאללה, 

אך למדתי לייחל אליהם.

 והיום, למפגשים בשבילים הצטרפו המפגשים 
בסופר מרקט של רמי לוי, לצדם של העובדים 
המעבדים  והחקלאים  ובתעשייה  בבניין  יחדיו 
את כרמיהם בשכנות זה לזה. לא חברים, אבל 

שכנים.

רעיון  להפוך  התחלנו  האחרונים  בחודשיים 
כל  עם  בו.  להתמקם  יישוב  ולחפש  למציאות 

האהבה לירושלים, תמיד היה לנו ברור שאנחנו 
אנשי כפר במהותנו, ושיש לנו משיכה עמוקה 
שלנו  נסיעה  כל  ושומרון.  יהודה  הארץ,  ללב 
בצד  ליישוב  רכוב  וסיבוב  גיחה  כללה  לאזור 
הדרך כדי לחפש מקום שירגיש לנו כמו בית. 
תמיד הרגשתי שבשבילי לחזור לגור בבנימין 
ויותר  יותר  אני  אבל  הטבעית",  "הברירה  היא 
שלי  המשפחה  את  להביא  כי  לדעת  נוכחת 
לגור פה זה כבר צעד משמעותי, צעד שעושים 

כמשפחה.

 ואכן בבואנו לאחד היישובים באזור אנו פוגשים 
וועדת קליטה, ולראשונה בחיינו עוברים ריאיון 
זוגי. למה אנחנו רוצים לבוא לגור ביישוב פלוני, 
אנחנו  הזוגי  ובריאיון  מחפשים.  אנחנו  מה 
מנסים לבטא את הרצונות המשותפים שלנו, 
אני לא מפחדת  אותי אם  כמשפחה. שואלים 
מהנסיעות בכבישים. באינסטינקט ראשוני אני 
המצב  שאז  צוף,  בנוה  שגדלתי  שלא,  טוענת 
הבן  על  למטה  מסתכלת  אני  גרוע.  יותר  היה 
הקטן שלי, שלובש פיג'מה מקושטת בדובונים, 
קצת  היא  הסיטואציה  שעכשיו  בכנות  ועונה 

אחרת, כבר לא אני לעצמי.

הפרדוקס  על  משוחחים  אנחנו  חזרה  בדרך   
שבמגורים פה. אנחנו עוברים ליו"ש כדי לברוח 
המגורים  של  לפסטורליה  העיר  מהמולת 
גם  אבל  הארץ,  בלב  לגור  עוברים  בגבעות, 

בלב הקונפליקט.

בחר  אך  פה  שגדל  חבר  עם  שוחחתי  פעם,   
שבו  במקום  לגור  "רציתי  בשפלה.  לגור 

השכנים לא שונאים אותי. לגדל ילדים בשקט". 
גם  תורי  בית,  לבחור  תורי  שהגיע  ועכשיו 
לבחור שכנים. את השכנים פה לא בחרנו, והם 
שאנחנו  היא  המציאות  אבל  אותנו,  בחרו  לא 
שכנים.  אבל  חברים,  לא  זה.  לצד  זה  חיים 
המשואה  מדליקת  על  בחדשות  קוראת  אני 
מבועיינה-נוג'ידאת בגליל, שקיבלה מבול של 
להדליק  שהעיזה  על  וקללות  שטנה  דברי 
משואה ישראלית ביום העצמאות "וביזתה את 
שהמצב  לעצמי  וחושבת  הפלשתינאי",  העם 
לא כל כך שונה בגליל, בתל אביב-יפו או בנגב. 
בשומרון  פלשתינאי  בה  שמציאות  מרגישה 
ביום שהוא ההיפך  לי חג שמח  מסוגל לאחל 
מחג בשבילו -  נשמעת אולי משוגעת לאוזניים 
במציאות  שלי,  באוזניים  נורמלית  אבל  זרות 

המשוגעת-נורמלית שבה אנו חיים.

יבחר  נוה  אולי  שלום,  של  בעיתות  אחד  יום   
אז  ואולי  ביו"ש,  רביעי  דור  ולגדל  פה  לגור 
עם  זאב  יגור  עוד  לחברות,  תהפוך  השכנות 
בסגנון.  משהו  או  ירבץ,  ערבי  עם  ויהודי  כבש 
וגם אם לא יהיה מרבץ משותף על נרגילה וכוס 
קפה, אז לפחות איש תחת גפנו ותחת תאנתו, 
בלי תגי מחיר, זריקות אבנים והסתות. עד אז, 
להסתפק  מוכנה  אני  לעצמי,  מבטיחה  אני 

בשכנות טובה.

mitnachlot.co.il מירי מעוז-עובדיה  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

שכנים לא בוחרים



5  יש”ע שלנו 

המלצה לסיור השבוע צורית פניגשטיין
מחלקת הסברה ״משקפת״ 

משקפת

"אִם- המפורסמת  בהתניה  פותחת  פרשתנו 
ְמְרו  ּתִשׁ ואֶת-מִצְוֹ תַי  ּתֵלֵכּון  ּבְחֻּקֹתַי 

ְמֵיכֶם ּבְעִּתָם,  וֲַעשִׂיתֶם אֹתָם- וְנָתַּתִי גִשׁ
וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבּולָּה, וְעֵץ הַּשָׂדֶה יִּתֵן 

ּפִריו...” וממשיכה בהבטחה לביטחון 
ושפע כלכלי וביטחון מדיני צבאי.

ארוך,  בתיאור  ממשיכה  התורה 
הקללות,  של  ומפורט  מדורג 
בתיאור  השומע  את  ומבהילה 
הרב,  שלצערנו  ואיום,  נורא 
בין  היחס  כעם.  בו  התנסינו 

ממש  נראה  והקללות  הברכות 
לא מאוזן. האבן עזרא מזהיר לבל 

נתפתה להבין לא נכון: "וריקי המוח 
מהברכות,  רבות  הקללות  כי  אמרו 

ולא אמרו אמת. רק נאמרו הברכות כלל 
ולהפחיד  ליירא  פרטים  בקללות  ונאמרו 
השומעים. והמסתכל היטב יתברר לו דברי.”

עדיין  זה  עזרא,  האבן  בדברי  האמת  אף  על 
והכמות  הריבוי  מן  מתעלמים  כאשר  גם  קשה. 
הקללות,  באיכות.  הבדל  שיש  היא  ההרגשה 
הנפשי  בפן  גם  מתוארות  הברכות,  כמו  שלא 
שלהן. ההתדרדרות תביא בסופו של דבר לא רק 
למצב  גם  אלא  אובייקטיביות,  ממשיות  לצרות 
ומעורער.  מטורף  פסיכוטי  סובייקטיבי   נפשי 
ּכֲֹחכֶם...  לָרִיק  אֶתְכֶם...וְתַם  וְאֵין-רֹדֵף  “וְנַסְּתֶם 
ּבִלְבָבָם“.  מֹרֶךְ  ּבָעּו...וְהֵבֵאתִי  תִשְׂ וְלֹא  וֲַאכַלְּתֶם 
שלום,  מבטיחה  התורה  בברכות,  ולעומתן 
ּבְאַרְצְכֶם.  לֹא-תֲַעבֹר  "וְחֶרֶב  אותו  מסייגת  אך 
לֶחָרֶב..”  לִפְנֵיכֶם  וְנָפְלּו  אֶת-אֹיְבֵיכֶם  ּורְדַפְּתֶם, 
אחרי  לרדוף  מדוע  מחריד,  ואין  שלום  יש  אם 
אוייבים? כנראה שתמיד יהיו אוייבים, תמיד תהיה 

החרב המונפת.

האדם  גם  האדם.  לנפש  התורה  מכוונת  אולי 
המאושר ביותר מכיל את האושר הצרוף במידה. 
מאושר  שיכור  אך  בחייו  שמח  להיות  יכול  הוא 
הכאב  לתהומות  לעומתו  ספורים.  לרגעים 
מתי  מידה.  אין  ולצער  לגעגוע  גבול,  אין  והיאוש 
כספי שר בשיר שתורגם ע"י אהוד מנור: “העצב 
אין לו סוף, לאושר יש ויש.." והמשפט המפורסם 
בו פותח טולסטוי את ספרו אנה קרנינה מעיד גם 
הוא על אופי הצער מול האושר "כל המשפחות 
המשפחות  אך  לזו.  זו  דומות  המאושרות 
האומללות - אומללות הן כל אחת על פי דרכה".

ובאושר.  בהרמוניה  ובנאלי  מרדים  משהו  יש   
לתנועה.  האדם  את  מביא  והחוסר  הגעגוע  ורק 
המאיימת  לחרב  לעיתים  זקוק  שהאדם  כנראה 

על מנת להתקדם.

גם  גבול  יש  הכוללת  בתמונה  יאוש.  אל  אבל 
ּבְאֶרֶץ  ּבִהְיוֹתָם  "וְאַף-ּגַם-זֹאת  ולצער  ליאוש 
לְכַּלֹתָם  וְלֹא-גְעַלְּתִים  מְאַסְּתִים  לֹא  אֹיְבֵיהֶם, 
לְהָפֵר ּבְרִיתִי אִּתָם: ּכִי ֲאנִי ה' אֱלֹהֵיהֶם. וְזָכַרְּתִי 
יש  הגלות  בעומק  גם  ֹנִים...”  רִאשׁ ּבְרִית  לָהֶם 
תקוה לטוב והקב"ה לעולם לא מתייאש מאיתנו, 

לא נגעל ולא מואס.

אנחנו עשויים לעבור דברים נוראיים אבל מובטח 
לנו כעם סוף טוב, כי ה' תמיד זוכר לנו את הברית. 

במאה 
הגיעו  לארץ יהודים ה-16, 

מגורשי ספרד. הם פתחו בחיים חדשים בחברון 
בראש  המכפלה.  למערת  סמוך  אדמות  וקנו 
הקבוצה עמד הרב מלכיאל אשכנזי. הם הקימו 

וסגורה ובמרכזה  שכונה הבנויה כחצר גדולה  
ברובע  אבינו".  "אברהם  הכנסת  בית 
רבנים,  ובה  יהודית  קהילה  התפתחה 

גדולי תורה, בעלי מלאכה ועוד.

בפרעות  שנים,  מאות  כעבור 
ונרצחו  עונו   )1929( תרפ"ט 
הרובע  תושבי  יהודים  באכזריות 
והרובע  הערבים,  שכניהם  ע"י 
הכיבוש  לאחר  ונשדד.  נבזז 
הרסו   )1948( בתש"ח  הירדני 
היהודי  הרובע  את  הערבים 
מרכז  סיטונאי,  שוק  עליו  והקימו 
ציבורי.  שימוש  ובית  אשפה  איסוף 
על חורבות בית הכנסת אברהם אבינו 

הוקם דיר עיזים וחמורים.

ב1979.  יהודים  ע"י  מחדש   יושבה  השכונה 
לבוא  תוכלו   22.5 באייר  בכ"ב  משקפת  בסיור 
השכונה  של  המחודשת  מהתחיה  ולהתרשם 

הותיקה, ומההבטחה הנצחית המתקיימת בנו.

לפרטים נוספים ולהרשמה: 1-700-700-945 
www.mishkefet.org.il

info@mishkefet.org.il
•  www.mishkefet.org.ilהצטרפו אלינו בפייסבוק

מרכז הזמנות  1-700-700-945
ארצי:

 לקבוצות מאורגנות:
הצעות מיוחדות ואפשרויות יציאה במגוון תאריכים

  מכל רחבי הארץ!

נקודות יציאה: ת"א - מתחם חנה וסע ברכבת ארלוזורוב • ירושלים - בנייני האומה 
• חיפה - מרכז חורב • באר שבע - התחנה המרכזית

טיילים בעיירה היהודית הקדומה - סוסיא
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בואו לביקור בין שבילי 
אבות,  בתצפיות 

מרהיבות דרך מטעי 
חורש טבעיים, במעיינות 
וביקור באתר המופלא 

"שילה הקדומה".

הצטרפו אלינו לסיור 
אביבי בטבע קסום, בין 
נופים מרהיבים, מים 

מפכים וסיפורי מורשת 
 חוויתיים בארץ 

פלגי מים - ארץ הגליל.

אל ארץ גיבורי התנ"ך 
- בנימין

 אל ארץ 
פלגי מים 

 י"ד בסיון, 12.6.14ח' בסיון, 6.6.14

הצטרפו אלינו לסיור בעיר 
העברית הקדומה סוסיא, 
לפגוש את שרידיה, לבקר 
במערות מגורים קדומות 
ולגלות את סודותיה של 

מערת המכפלה.

 לגלות את הר חברון
ומערת המכפלה 
כ"ב באייר, 22.5.14

בואו לסיור חוויתי בחבל 
ארץ פורח ומשגשג, 
בין תצפיות מרהיבות, 
אתרי עתיקות, סיפורי 

גבורה וצפיה בחיזיון אור 
קולי ייחודי בכפר עציון.

 אל נופיהם המיוחדים
של גוש עציון ואפרת

א' בסיון, 30.5.14

חופשה בישראל רק עם 
פסח חלף עבר ואנחנו ממשיכים לטייל וליהנות מהפריחה וממזג האויר

זה הזמן להצטרף אלינו למגוון סיורים מדהימים לקבוצות ולבודדים

מערת המכפלה  צילום: שחר כהן
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות109,600 

הודעהעוקבאהבתי

"אני בצד של ישראל בסכסוך מול הפלסטינים"

ג'יי לנו, ברוך הבא לישראל!

אחד הקומיקאים המצליחים בארה"ב מגיע לישראל, והוא דואג להבהיר 
היטב את דעתו: 

־"אני מאוד פרו-יהודי ופרו ישראלי... בנקודה מסוימת בחיים אתה חייב לב
חור צד, אני נוטה להסתכל על דברים רבים מזווית ראייה יהודית, במיוחד 

בנושא הזה. אני מבין את החשיבות של ישראל"

ג'ו לנו, ברוך הבא לישראל, אוהבים אותך.

https://www.facebook.com/jayleno :כתבו לו

ישראל שלי

עושים ציונות

 3/14 

יוסי סקלי
עמוס עוז תלמד

אילנה אליהו
ברוכים הבאים לישראל. כן ירבו כמוך. גאה בך

Shira Goeta
בושה ליהודים מתוכנו שלא מרגישים כמוהו

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 30 לאפריל

אהבתי · הגב · שתף

1.716 אנשים  אוהבים את זה.
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מה יקרה

המשך דבר תורה מעמוד השעררבי עקיבא ובני עקיבא

התמדה,  באמצעות  כי  וראה  בטבע 
יכולות  קטנות  מים  טיפות  אפילו 
“אבנים שחקו  בבחינת  בסלע,  לחצוב 
יכול  אדם  כל  כי  למד  מכאן  מים”. 
התורה,  דרך  את  ולאמץ  להשתנות 
התנועה  למדה  ממנו  הוא.  אפילו 
להאמין בנוער, כולל זה שנראה רחוק 
ביישובי  במסירות  לפעול  ומרוחק. 
ועם  מצוקה  באזורי  עולים,  וִעם  ְספר 
לראות  –וב”ה  מיוחדים  צרכים  בעלי 
בפועלה הנעשית מתוך אהבה ואמונה 

הצלחה רבה.
את  לנו  מאירות  בעומר  ל”ג  מדורות 
בע”ה  מדריכים,  עם  במדורה  האתגר. 
הלאומיות  ערכי  את  נס  על  יעלו 
וסיפורים  שירה  יוסיפו  ואף  והתורה 
רבי  לתורת  הראויה  תרבותית  ברמה 
עקיבא. אך כיצד ינהגו ילדינו הבוגרים 
יותר, בשעות הלילה בהן אין מדריכים 
כאן  מאורגנת?  תנועתית  תוכנית  או 
מודגם האתגר החינוכי הגדול המוטל 
פעילים  ומורים,  הורים  כולנו:  על 
לגלות  להמשיך  לחנך  ומדריכים. 
רק  לא  עקיבא  רבי  של  גבורתו  את 
בשדות הקרב, אלא גם בשעות הפנאי 
והתרבות. לגלות אף בהן את האהבה 
הגדולה לה’ יתברך, שמתגלה באהבה 

מרוממת בכל המעגלים.

בחופשת ל"ג בעומר
יום שני י"ט באייר )19/5(

חוגגים
באקשן פארק
חוויה מרתקת לכל המשפחה

יום שני י"ט אייר תשע"ד )19.5.2014(
באקשן פארק במושב לכיש )אחרי קרית גת(
מהשעה 10 בבוקר עד השעה 18:00 אחה"צ

אטרקציות  מתנפחים  בלוני קפיצה  קיר טיפוס 
מתנפח  אומגה  טרקטורונים חשמליים  רכבת 

  מסלול לאופני הרים  קרוסלה  המסיירת בפארק
מסלול לאופני סטיקים  טירת הרפתקאות לפעוטות 

 קארטינג  מיני ג'יפ לנהיגה עצמית

פארק שומר שבת

02-6255456 מוקד ארצי:  כולם באים!

חורשה מיוחדת למנגל

למעוניינים בדוכנים 
במקום 052-3477701

להקת פרחי ירושלים
בניצוחו של חנן אביטל

בהצדעה לתושבי הדרום, גוש קטיף, 

ונפגעי הטרור בשעה 13:30

שפע של אטרקציות והפתעות

ב"ה

אבי בניון 
ותזמורתו

בהופעה מיוחדת

הכניסה והאטרקציות
חינם!

# עדיפות לתושבי המקום + רכב  # חלוקה בסופי שבוע בלבד
מקור ראשון

b0528908518@gmail.com :מייל

  מודעין כרמיאל כפר יונה תל מונד 
 אבן יהודהבית יהושע  בית שמש

דרושים שליחים

רים ו ם המג ל את מקו י ושא המי בנ ם  לרשו בקשה 

צעדה בל"ג בעומר | י"ח באייר 18.5
בל''ג בעומר תתקיים כבכל שנה צעדה בגבעות איתמר לזכר מתן 

זגרון, שנהרג לפני 11 שנים ע''י מחבל מתאבד בתחנת הדלק באריאל. 
הוריו, ורדה ובני, ויתר בני המשפחה, מקווים שאל הצעדה השנה, 

העשירית במספר, יצטרפו רבים מהציבור. מוזמנים לצעוד כשעתיים 
לזכר מתן, במסלול יפה המותאם לעגלות ואופניים. לפרטים: ורדה 

.054-3085552

צביקה הדר באריאל | כ"ב 
באייר 22.5

מחלקת הספורט במתנ"ס 
בנימין מזמינה את הציבור לקחת 

חלק בטורניר סטריט בול בנימין 
בכדורסל, שיתקיים ביום שני, 

חופשת ל"ג בעומר, י"ט אייר 
19/5 בישוב כפר האורנים. אירוע 

השיא בתחרות יהיה משחק 
ראווה בין כוכבי "מכבי ת"א" 
לכוכבי בנימין למען ילדי 'לב 

בנימין'. מס' המקומות בטורניר 
ובמשחק הראווה מוגבל – כל 

הקודם זוכה!

סטריט בול בנימין | י"ט באייר 19.5
מחלקת הספורט במתנ"ס בנימין מזמינה את הציבור לקחת חלק בטורניר סטריט 

בול בנימין בכדורסל, שיתקיים ביום שני, חופשת ל"ג בעומר, י"ט אייר 19/5 בישוב כפר 
האורנים. אירוע השיא בתחרות יהיה משחק ראווה בין כוכבי "מכבי ת"א" לכוכבי בנימין 

למען ילדי 'לב בנימין'. מס' המקומות בטורניר ובמשחק הראווה מוגבל – כל הקודם 
זוכה!

צעדה בל"ג בעומר | 18.5

צביקה הדר באריאל | 22.5







יש”ע שלנו  8

לדיווחים ותמונות:
________________ 

dover@yesha.co.il
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מה קורה?

פלס"ר  של  מסלול  סוף  בטקס  ליצהר  כבוד 
תושב  ליינר,  )שמואל(  מולי  קיבל  צנחנים, 
ממח"ט  הצטיינות  אות   1 יצהר  הישוב 
הצנחנים אליעזר טולדנו. "מולי קיבל החלטה 
להתגייס ליחידה מובחרת, והיום הוכיח לעצמו 
בחיים  הכל  להגשים  שאפשר  ולמשפחה 
לוי  כשיש לך כח רצון" אמר אחיו של החייל, 
יצחק, המשמש כרבש"ץ הישוב יצהר. בישוב 
המשרתים  חיילים  שבעה  מתגוררים  יצהר 
ואחד  לוחמים,  מתוכם  ששה  בסדיר,  בהווה 

בחיל האוויר.
סייר  הנגבי  צחי  ח''כ  וקדמה  ימה  הנגבי 
דוידי  המועצה  ראש  עם  יחד  עציון  בגוש 
ב'פינה  החל  הביקור  סוויל.  משה  וסגנו  פרל 
החמה' בצומת הגוש, המשיך למצפור האלף 
המדרש  לבית  בועז,  לשדה  דניאל,  בנוה 
 2 צומ''ת  מכון  עוז,  במגדל  לנשים  הגבוה 
כי  אמר  הנגבי  גבעות.  ביער  'קשואלה'  וחוות 
"הביקור בגוש עציון היה משב רוח מרענן של 
ממשיך  עציון  גוש  כיצד  לראות  יפה  ציונות. 
לשגשג ולהתפתח לאורך השנים. בגוש עציון 

יש ערכים, יש טבע ויש מורשת".
בין כרמל לבנימין עמותת התיירות "משקפת" 
המשק  לבכירי  בנימין  בחבל  סיור  ערכה 
מועדון   . 3 חיפה  'רוטרי'  ממועדון  הישראלי 
'רוטרי' הינו ארגון בינלאומי של אנשי עסקים 
משתתפים  וכ-50  הקהילה,  למען  שפועלים 
גן  משה  המועדון  נשיא  וביניהם  בסיור  נכחו 
כפירי.  ויוסי  רוזן,  מירה  אסיף,  שלמה  צבי, 
הסיור החל בשילה הקדומה והמשיך לתצפית 

קידה. במהלך הסיור נפגשו עם ראש המועצה 
האזורית, אבי רואה ועם דוברת המועצה תמר 
"המכנה  כהן:  בני  משקפת,  מנכ"ל  אסרף. 
הוא  אלינו  המגיעות  הקבוצות  של  המשותף 
המקומות  את  מקרוב  ולהכיר  לבוא  הרצון 
בהם טמון הסיפור הישראלי, המקומות בהם 

נרקם הסיפור שלנו כעם".
אריאל,  אורי  והבינוי,  השיכון  שר  שלנו  זו 
הרביעי,  הירדן  בקעת  בכנס  השתתף 
המו’’מ  ולקריסת  הדיור  למצוקת  והתייחס 
שהיום,  מקווה  "אני  לפלסטינים:  ישראל  בין 
ונגמר  חודשים  תשעה  נמשך  שהמו״מ  אחרי 
בהפלה אחת גדולה על ידי הפלסטינים שפנו 
לאו"ם, כולם מבינים שאין לנו פרטנר”. השר 
שמתנגדים  הקיצוני  בשמאל  גורמים  תקף 
יבדוק  כי  והוסיף  הירדן  בבקעת  להתיישבות 
את האפשרות לתת לבקעה עדיפות במשרד 

הבינוי והשיכון.
שומרון היום העיתונאי בועז ביסמוט )“ישראל 
כאורח  משפחתו,  עם  בשומרון  ביקר  היום”( 
בעבר  שהיה  העיתונאי,  האזורית.  המועצה 
שגריר ישראל במאוריטניה, החל את הביקור 
 . 4 מסיקה  גרשון  המועצה  ראש  בלשכת 
בהדרכת בועז העצני עברה המשפחה בישוב 
התעשייה  שבאזור  ליפסקי  במפעל  ברקן, 
"גבעות  ובחוות  באיתמר  נופים,  בישוב  ברקן, 
בני  את  ביסמוט  פגש  מורה  באלון  עולם". 
יכול  "לא  ואמר  קצובר. הוא סיכם את ביקורו 
את  פה  לראות  יגיעו  לא  שיהודים  להיות 
השורשים שלהם ולא יתרגשו. אנשים נוסעים 

ואת ההוויה של  להודו לראות את השורשים 
מה  את  בכלל  מכירים  שהם  מבלי  ההודים, 

ששלהם כאן".
יוקם  חדש  מבקרים  מרכז  במרכז  המבקרים 
בגוש עציון ויספר את סיפור היישובים שהוקמו 
בהקמתם  הגבורה  סיפור  ואת  עציון  בגוש 
הימים  ששת  מלחמת  לאחר  המחודשת 
לזכרו  המוקדש  אולם  יתווסף  למרכז   . 5
שהיה  ז"ל,  ליבראנט  פרץ  אוריאל  סמל  של 
מפקד טנק שנפל בתמרון צבאי ברמת הגולן 
מיליון  ב-15  נאמדת  הפרויקט  עלות   .)2009(
התיירות,  הביטחון,  משרדי  לו  ושותפים  ש"ח 

החקלאות וכן שורה של ארגונים ועמותות.

לחברינו 
צביקי ולאה בר חי 

ומשפחתם
משתתפים באבלכם הכבד על 

פטירתו של
 בנכם אורי ז״ל

״ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים״. 
בבנין הארץ תנוחמו. 
בית מועצת יש״ע • בית אמנה

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן 

תמונות: מרים צחי, גרשון אלינסון , יצהר, ויקיפדיה
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

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
ן המערכת אחראית לתוכן המודעות אי


