
1  יש”ע שלנו 

אשר  וראובן,  גד  בני  על  מסופר  בפרשתנו 
המזרחי.  הירדן  בעבר  לנחול  ממשה  ביקשו 
משה בהתחלה מסרב מאוד, ואח"כ הוא מבין 
בעבר  שילחמו  בתנאי  ומסכים  בקשתם,  את 
הירדן המערבי. אך לפתע מתווסף עוד חצי 
המנשה.  שבט  חצי  הוא  הלא  לסיפור,  שבט 
ולכאורה לא ברור, מדוע צירף משה את חצי 
שבט המנשה לראובן וגד, הרי הם לא ביקשו 

דבר, ע"פ המסופר קודם לכן.
המדרש רבה מתרץ שחצי שבטה מנשה נענש 
שהיה צריך להתחלק ל-2 חלקים, משני עברי 
הירדן, משום שע"פ המדרש מנשה רדף אחרי 
השבטים בגניבת הגביע של יוסף, וגרם להם 
נקרעה  נחלתו  גם  ולכן  בגדיהם.  את  לקרוע 

ל-2.
על  בפירושו  רס"ג  תלמיד  של  נוסף  פירוש 

ירש  מנשה  בן  שמכיר  סובר  הימים,  דברי 
שליט  יוסף,  של  שהיו  שטחים  יוסף  מסבו 
מצרים, שהיו בארץ הגלעד, ומכיר קרא להם 
באו  הם  ועכשיו  גלעד.  בנו  שם  על  גלעד, 

לנחול את חלקם.
התמיהה  את  הרמב"ן  מתרץ  זאת  לעומת 
אחרת: "מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה, 
אבל כאשר חלק הארץ לשני השבטים ראה 
שהיא ארץ גדולה יותר מן הראוי להם וביקש 
מי שירצה להתנחל עמהם, והיו אנשים משבט 
מנשה שירצו בה, אולי אנשי מקנה היו, ונתן 
הולך  לא  בפירושו  הרמב"ן  חלקם".  להם 
בכיוון של "עונש", ולא "מתנה", אלא הסבר 

מקרי.
העמק דבר תירץ שבעבר הירדן המזרחי לא 
לשים  לכן השתדל  תורה,  חזק של  כוח  היה 

ּטֹות על הפרשה - ּמַ

הרב הלל מרצבךחצי שבט המנשה
רב יד בנימין ומרבני ארגון "עשה לך רב"
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זמני השבת
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זמני השבת

הבטיחו יונה? אז הבטיחו. אחרי מאות 
רקטות שעפו פה בשבועות האחרונים 
לכל מרחבי ישראל, זה הזמן להזכיר 
את הנואמים הגדולים ואת ההבטחות 
אם   – ורגוע  בטוח  לעתיד  שהעניקו 
עזה. רגע  מרצועת  תצא  רק  ישראל 
לפני יום השנה התשיעי לגירוש גוש 
במקום  לקבוע:  כבר  אפשר  קטיף, 
לשדרות  רקטות  קיבלנו  ביטחון 
קיבלנו  שלום  במקום  וירושלים, 
מתח  חדשות,  משדרי  של  שבועות 
למשק.  כלכליים  והפסדים  ברחובות 
חשוב שנזכור את ההבטחות, לא כדי 
לכעוס או להאשים, אלא כדי ללמוד 
ישראל  מדינת  על  ולהגן  הלקח  את 

מהבטחות השקר שעוד יבואו. 

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

שלנו
396
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משקפת
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היישובים  את  נפנה  רק  אם  לנו  הבטיחו  לא  מה 
הישראליים מרצועת עזה? שיהיה שלום, שהרצועה 
תהפוך לאזור פורח, שהמציאות בישראל תשתפר 
לאין ערוך, שהכלכלה תצמח, שעם ישראל ינשום 

לרווחה, ושהטרור סוף-סוף ייפסק.
קצינים  עיתונאים,  אקדמיה,  אנשי  פוליטיקאים, 
בכירים במיל', כולם התחייבו שאם רק "נתנתק", 
אם רק נוציא אלפי ישראלים מבתיהם, אם רק 
וניתן לפלסטינים לשלוט  יישובים שלמים  נפנה 

בעצמם בעזה - הכול יהיה כאן טוב יותר.
כבר  כולם  ההתנתקות  אחרי  שקרה  מה  את 
הפכו  הבסיס  חסרות  ההצהרות  מכירים. 
ב-2005  ההתנתקות  מאז  שווא.  להבטחות 
של  מתמיד  באיום  נמצאים  עזה  עוטף  יישובי 
אזעקות והפגזות מרצועת עזה. בכל שלוש שנים 
בממוצע מדינת ישראל נגררת למערכה צבאית 
מדינת  מתושבי  אחוז   70 נמצאים  שבה  קשה, 
חיילים  ועשרות אלפי  איום רקטי,  ישראל תחת 

נלחמים להשבת השקט לאזרחים בעורף.
גם היום, הרבה מתומכי ההתנתקות לא מכירים 
הבטחות  על  התנצלו  לא  ומעולם  בטעותם 

השווא שהעניקו לציבור. 
מסתובבים  עוד  הרקטות  שרסיסי  בזמן  כעת, 
בתל אביב, חדרה, חיפה, ירושלים, פתח תקווה 
ועוד ערים רבות, הגיע הזמן להזכיר את הנואמים 
הגדולים ואת ההבטחות שהעניקו – אם ישראל 

רק תצא מעזה.

השקר שנשאר המערכת

ישעמדה

"אשקלון לא תהפוך לקו החזית, אני רוצה שתדעו את זה. 
"ההתנתקות אינה גירוש, אלא הצלת יהודים"לא אשקלון ולא מקומות אחרים"

)אריאל שרון, 2003(
)שמעון פרס, 2005(

)קמפיין המועצה לשלום ולביטחון, 2005(

)יאיר לפיד, 2005(

“ההתנתקות היא סיכוי יחיד לחיים נורמליים” "מהלך ההתנתקות הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר ביטחון 
לאזרחי ישראל ולהפחית את העומס המוטל על כוחות הביטחון"

)שאול מופז, 2004(

"ההתנתקות היא מעשה בעל חשיבות היסטורית אמיתית להוצאת המדינה מהבוץ"
)יצחק בוז'י הרצוג, 2004(

)מאיר שטרית, 2004("יש טענה, שיהיה איום על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת"

)עמיר פרץ, 2004( "הרי אני גר בשדרות, ואני לא חושב שמבחינת ה'קסאמים' שמגיעים מבית-חאנון, לפינוי היישובים תהיה השפעה"

)דליה איציק, 2004( "עזה וח'אן-יונס הן נטל גדול. היציאה משם רק תחזק אותנו ואת יכולתנו לפגוע בטרוריסטים"

"המשך שהותנו בעזה היא נטל ביטחוני. ההתנתקות תאפשר היערכות נכונה כנגד טרור" 

"ההתנתקות מעזה טובה לביטחון"
)מכתב 180 האלופים ובכירי המוסד והשב"כ, 2004(

“פינוי התנחלויות, בחירה בחיים”
)קמפיין שלום עכשיו, 2004(

 "נפרדים מעזה לשלום"
)קמפיין המפקד הלאומי, 2004(

עסק שלנו

"יש גאווה שאתה מצליח להביא אנשים 
מקצות תבל שישלמו על השהות כאן ביש''ע"

יגאל כנען
בעל מתחם האירוח "נוף כנען" בנופי פרת שבבנימין.

02-5904010 ,054-4622258
פתוח

איך מחליטים להקים עסק?
"רציתי להקים משהו ייחודי לאזור בו אני גר, ובגלל 
תופס.  זה  מדהים  והנוף  אחרים  צימרים  אין  שכאן 
מגיעים הנה אנשים מרחבי הארץ ותיירים שבאים 
בכלל  מגיעים   30% רחוק.  לא  זה  כי  מירושלים 
מחו''ל על סמך האינטרנט. רוב המבקרים כאן הם 

חבר'ה עירוניים".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים בתחום?

"הנוף המדהים של המדבר, ההתאמה למשפחות 
באזור  נמצא  המקום  לירושלים.  והקרבה  דתיות 
לים  בדרך  אחת  מספר  כביש  על  יחסית,  רגוע 
המלח – תיירים רבים ממילא עושים את הדרך הזו".
האם אתה ממליץ לעסקים אחרים להתמקם ביש"ע?

מוזמן  גם  צימר  בהקמת  שחפץ  מי  כל  "בוודאי. 
כאן  אין  אולי  ועצות.  מידע  לקבלת  אלי  לפנות 
יש כאן פרנסה. לדעתי כל  גדול אך בהחלט  כסף 
משפחה יכולה להקים יחידה או שתיים של צימרים 

ולהרוויח מזה כסף".

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
מאוד:  מכובדים  אנשים  אירחתי  אחד,  "מצד 
האוניברסיטה  נשיא  אצלנו,  היה  טאו  צבי  הרב 
העברית היה אצלנו. מצד שני, יש אנשים שהגיעו 
מדהים  שזה  ומנורווגיה  ומפיג'י  מנובוסיבירסק 
כי הם באו כי ראו את הצימר באינטרנט. אז יש 
מקצות  אנשים  להביא  מצליח  שאתה  גאווה 
בעבר  ביש''ע.  כאן  השהות  על  שישלמו  תבל 
כשרצו  הדרום  תושבי  את  לארח  שמחתי  מאוד 
להגיע  אותם  מזמין  אני  הפעם  וגם  להתרענן, 

אלינו".

מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"על השבת המשפחתית שלנו. זה המוצר שממנו 
משפחה  לכנס  מאפשר  הוא  כי  נהנים,  הכי 
מורחבת בצורה ביתית. למשל, לחגוג יום הולדת 
בצימר  מתכנסת  המשפחה  כל  כאשר  לסבא 
שיכול להכיל את כולם. יש בית כנסת, יש פלטות 

ומיחמים וכל מה שצריך לשבת".

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה, שומרון והבקעה
www.mati-shay.org.il 
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אירוע 
ישראלי

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, 
ונבקש לזהות את האירוע ומתי התרחש. 

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

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
התשובה לחידה מהשבוע שעבר: חיים הרצוג, כשגריר 

ישראל באו"ם, קורע את החלטת העצרת הכללית 
המשווה את הציונות לגזענות, 1975.  

הזוכה: מצבי בלום מקדומים. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

יש שחר הפקות

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.

₪

סרוק הברקוד
לסרטון המלא.

ַיַחד

קרן יחד )ע”ר(
יוזמה

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

 אלון דוידי
ראש העיר שדרות

כראש עיריית שדרות, עיר שמכירה מקרוב את 
המושג ערבות הדדית. אני רואה בקרן יחד המשך של 
אותה אחריות ושותפות בין אדם לחברו. משדרות אני 

קורא לכלל הציבור להצטרף לקרן נפלא זו.

“

“

מצטרפים
ל-8000 בתי אב

שכבר בקרן יחד.

ישע שלנו שבת רביעית 170*200 מ"מ
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mitnachlot.co.il רחלי סגל  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il כרמי אור  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

מסיעה  אני  האחורי.  במושב  יושבים  הם 
הולדת  יום  למסיבת  א'  כיתה  בוגרי  שלושה 
על  המחשבות  בין  השכן.  בישוב  חבר  של 
לבין  המדינה  את  שפוקדים  הקשים  הימים 
המחשבות על השיר היפה שמתנגן ברדיו, אני 
שומעת קטעי משפטים של תום ילדות. הקטן 
יכולים רק  "באסה שאנחנו  אומר לחבר,  שלי 
להיזכר בבית המקדש ולא להיות בו באמת..."; 
כל  המשיח,  ש"כשיבוא  לו  עונה  והחבר 
המשאלות שלנו יתגשמו, אבל רק אם נבקש 
ואני חוזרת  טוב... רק דברים טובים יתגשמו"; 
מצטערת  בסיבוב.  שעוקפות  שלי  למחשבות 
המתוקה  לשיחה  קשובה  לא  שאני  לרגע 

שלהם אבל טרדות התקופה לא מניחות לי.

תמיד  שגרה.  של  טיפוס  הייתי  לא  פעם  אף 
נדירות. אולם  וחוויות  "אחרים"  לי דברים  קרו 
בתופעת  אסקלציה  יש  האחרונים  בשבועות 
חוסר השגרה. גם מצד אירועים אישיים אבל 
אני  פתאום  שעולים.  הפחדים  מצד  בעיקר 
שהולכים  לילדים  כאם  החדשות  את  רואה 
פתאום  הגיוס.  גיל  עבר  אל  ענק  בצעדי 
משאירים  שבו  בישוב  לגור  של  הדיסוננס 
בגדר  ומוקפים  מחד  פתוחות  הדלתות  את 
וודאות.  בחוסר  אותי  מותיר  מאידך  ואבטחה 
ילד  של  יציאה  או  בכביש  נסיעה  כל  פתאום 
לשחק בחוץ עם חברים, מעלה תמונות זוועה 

גרה  אני  עשן.  ותמרות  ואש  דם  של  דמיוניות 
14 שנים ומעולם לא הרגשתי שאני  פה כבר 
מהפועלים  או  בצומת  מהערבי  לפחד  צריכה 
של השכן. ועכשיו, הפחד מרים ראש. וגם אין 
אביב  ובתל  בדרום  החברים  כי  לברוח  לאן 
נתקלים  בצפון  החברים  בממ"דים,  נצורים 
בחסימות כבישים וגם אחותי בירושלים יוצאת 
לא  כדי  לאוניברסיטה  מהדירה  מוקדם  ממש 

לחטוף אבנים על האוטובוס.

נייח.  מחשב  לא  וגם  בבית  טלוויזיה  לי  אין 
מדליקה את הלפ-טופ לצורך עבודה וגולשת 
בחילה  כדי  תוך  והפייסבוק  החדשות  לעמודי 
עלינו?  עובר  מה  להפסיק.  יכולה  ולא  נוראית 
ממתי נהיינו ככה? והחדשות מעידות שכנראה 
בקטע  נזכרת  ואז  נרדף.  עם  היינו  מתמיד 
התחשק  ככה  סתם  )כן,  שקראתי  עגנון  של 
התיכון  לימי  לחזור  האחרונה  בשבת  לי 
מדוייקת(:  ישראלית  ספרות  שוב  ולקרוא 
בכל  והולכים,  מתרחשים  הרבה  "דברים 
ובכל  ובפרהסיא  בצנעה  נהרגים  יהודים  יום 
שחורים.  בעיטורים  העיתונים  מעוטרים  יום 
בעיתון  שחור  פס  רואים  כשהיינו  בראשונה 
את  הנחנו  נהרג  מישראל  שאדם  וקראנו 
סעודתנו, עכשיו כשהצרות מצויות, אדם יושב 
ודבש  בחמאה  פתו  את  ואוכל  שולחנו  על 
נהרגה  שוב  יהודי,  נהרג  שוב  ואומר  קורא 
אישה יהודית, שוב נהרג תינוק מישראל. ואנו 
להריגה  עצמנו  ונותנים  ידיים  בחיבוק  יושבים 
ואומרים, הבלגה הבלגה. הם הורגים ורוצחים 
ושורפים ואנו יושבים ומבליגים... אנו מבליגים 
ומראים לעולם כולו כמה יפים אנו, כמה יפה 
מוסר היהדות, אפילו באים עלינו להרגנו ואנו 

שותקים".

להתרכז  מצליחה  לא  ואני  נוקפות  והשעות 
משמעותית  פרזנטציה  יש  )מחר  בעבודה 

מאוד לעתיד המקצועי שלי(, ואני לא מצלחה 
להתנתק מהמחשבה שמאז מאורעות תרפ"ט 
לנו  יש  נס.  פה  קרה  הנוראה,  השואה  וימי 
וצבא ההגנה  )ברובה(  ריבונית  יהודית,  מדינה 
במיוחד  מיוחדות  אימהות  ושלוש  לישראל 
והאמונה  העם  אחדות  את  נס  על  שמרימות 
האבל  את  שממנף  נפלא  ונוער  עולם  בבורא 
לעצרות תפילה ועשייה חברתית מבורכת. אז 
למה זה לא מרגיש לי מלא תקווה והשראה? 
לכאורה  הפחד?  תוך  אל  מתכנסת  אני  למה 
ממשיכה בחיי היומיום, אבל מתעוררת בלילה 

מסיוט של פרעות, לא אופייני בכלל.

פה,  שדווקא  מבינה  אני  אחד,  ברגע  ואז, 
הילדים  פה  דווקא  שקט.  הכי  שלנו,  בשומרון 
)גן  בגנ"ש  המונדיאל  בגמר  לצפות  הולכים 
כי  בסווטשירט  לבושים  בלילה  שעשועים( 
לממ"ד.  להיצמד  צריכים  ולא  בלילה  פה  קר 
משמעית  וחד  איתנה  לישראליות  ומייחלת 
בכל  ושנים  ימים  לאורך  שקט  לנו  שתיצור 
רחבי מדינתנו המוטרפת והמדהימה והיחידה.

הילדים ממשיכים בשיחה המתוקה גם בדרך 
חזרה. "אנחנו במדינת הבלתי פגיעים", "כולם 
מכריזים  הם  להיפגע",  בלי  להתלחם  יכולים 
ומכוונים את אקדחי המים הצבעוניים אחד אל 
מהרכב,  יוצאת  ואני,  מתגלגל...  בצחוק  השני 
מחבקת את בני חזק חזק, הוא מבקש שאני 
אתכופף ונותן לי נשיקה על הלחי לפני שהוא 
הכנסת  לבית  הקורקינט  על  במהירות  נוסע 
להיות שותף ב"מממ" – מתמידי מנחה מעריב. 
והעיניים מתמלאות דמעות התרגשות לנוכח 
העוצמה של אהבה פשוטה ותמימות ילדותית 
כוח להמשיך בדרך הנצח של העם  שנותנת 
והארץ הכל כך לא שגרתיים שקיבלנו במתנה.

תום ילדות

 - עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 הפצה: מקור ראשון
יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: מרים צחי,  דוברות קרית 

ארבע חברון, גרשון אלינסון, תיירות גוש עציון הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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שומרון
ניחוח אביב

מבניני  )הכוונה  התחתון  האומה  בניני  מחניון  יציאה   9:00-16:00 משעה  ישירים  אוטובוסים 
האומה( ישיר למערת המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד )הלוך ושוב(, בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19 הסעות מירושלים
בלבד!ללא צורך בהרשמה

₪ תחנת המוצא הועתקה 
לחניון בניני האומה התחתון

ד לרשות המבקרים ן רכבים ענק בקרית ארבע יעמו ו י ם - חנ י  לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ: 02-9965333 ניתן להגיע עם רכבים פרטי
מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5.60₪( מגיל 5 ומעלה. 

הסעות בתשלום )הרשמה חובה( ייצאו מהמקומות הבאים אשקלון תחנה מרכזית 10:00 * • בני ברק רח’ רבי עקיבא ליד דובק 10:00 * • באר שבע תחנה מרכזית 10:00 * • אשדוד תחנה מרכזית חדשה 10:00 * • ביתר, 052-7662780, 057-3108369 הרשמה חובה • בית 
שמש סופר הצלחה 10:00 * • גבעת שמואל רחבת המועצה 7:30 052-2909848 הרשמה חובה • הרצליה ההסעה באחריות המארגן, 054-7986798 קריות, 04-8735448 הרשמה חובה • קרית אתא, 050-6617366 הרשמה חובה • חיפה, 052-7640001  ההסעה באחריות 
המארגן • טבריה  054-8451133 ההסעה באחריות המארגן • כפר חב”ד בית מנחם 11:00 * • לוד , 052-7827770 הרשמה חובה • נצרת עלית/מגדל העמק, 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן • נתניה רח’ פינסקר, ליד התחנה המרכזית 9:00 057-7740626 הרשמה 
בין השעות 16:00-20:00 או דרך האתר • כפר סבא תחנה מרכזית 10:30 * • עפולה , 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן • פתח תקוה רחבת העירייה 10:00 * • צפת קרית חב”ד 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן • קרית מלאכי בית הכנסת חב”ד 11:00 
08-8585483,  0543931316 הרשמה חובה • ראשון לציון תחנה המרכזית הישנה 10:00 050-8613146 • רחובות יעקב פינת אחד העם 10:00 * • רכסים/יוקנעם , 054-8451133 הרשמה חובה הסעה באחריות המארגן • רעננה יד לבנים 10:00 * • רמלה, 052-7827770 

הרשמה חובה • ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il  או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה | הכניסה חופשית

ן ו ח ט י ב ה ת  ו ח ו כ ת  ח ט ב א ב ו ם  ו א י ת ב ם  י ר ו י ס ה ו ם  י כ ר ד ה ם  י ע ו ר י א ה ל  כ

ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל טל’ 052-5802156 לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!
מחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת 
המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון  

1800-400-456
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רכיבה על חמורים   הפעלות לילדים )בתשלום סימלי(: מתחם מתנפחים  
פינת יצירות חברוניות  קישוט כדים

ת י ש פ ו ח ה  ס י נ כ ה  - ן  ו ר ב ח ת  ש ר ד מ ם  ע ן  ו ר ב ח ב ם  י ר ו י ס

www.2heb ron . co . i l
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ף ס ו נ ע  ד י מ ו ת  ו ע ס ה ת  נ מ ז ה
סרוק את
הברקוד

HEBRON
FUND

שימו לב!

  בנימין
דניאל אהביאללנדאו

איציק דדיה חיים ישראל
כוכב הזמר החסידי מזרחי

תזמורת מורחבת בניהולו ילד הפלא החדש
וניצוחו של המאסטרו אמן הכינור היהודי והאירי

 בלהיטים מאלבומו
החדש

להקת הילדים של ישראל
הקינדרלעך

ישי ריבו

מנחה: קובי סלע שידור חי

עוזיה צדוק
גרשון פריישטט

רביעי חמישי טז-י”ז ניסן • 16-17.4 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה

חמישי י”ז ניסן 17.4 | 13:00-19:00  עם ענקי הזמר היהודי החסידי והמזרחי
גדול הזמר המזרחי חסידי

חוזר לחברון
אברימי רוטאהרן רזאל

בלהיטים מכל האלבומים

זמר הנשמה החסידי

הרצאות 
 מיוחדות
על חברון

גרשון בר כוכבא
 נועם ארנון ועוד.

פרטים בתוכניה
בתשלום סימלי

של פסחהגדה

ישע שלנו שבת שניה דאבל 200*340 ס"מ

מעיין רב בריכות. הנביעה מתנקזת למקווה מסודר בתוך 

מבנה בעומק מטר וחצי. משם המים זורמים לבריכת 

שכשוך בצורת במבה בעומק 40 ס"מ ובהמשך זורמים 

המים לעוד בריכה בצורת לב בעומק 50 ס"מ. מקום 

מדהים.

איך מגיעים?
מצומת תפוח נוסעים צפונה לכיוון שכם כ 7 קילומטר עד 

כיכר ענק- צומת משכית. פונים שמאלה לכיוון הר ברכה. 
אחרי כקילומטר ואחרי עיקול גדול מבחינים משמאל 
בשביל עפר משופע. עוצרים את הרכב. מכאן אפשר 

להבחן במבנה המשמש למקווה, ובשלט "מעיין עמשא" 
המעיין קרוי על שמו של עמשא משולמי שנהרג במלחמת 
לבנון השנייה. מהמקווה יורדים למטה כ 20 מטר ומגיעים 

לבריכה השנייה. מתקדמים עוד כ50 מטר ומגיעים 
לבריכה השלישית. אין צורך בנשק, אבל יש להודיע לחייל 

בעמדה שבבסיס שאתם הולכים למעיין. 

מעיין עמשא

רוצים עדכונים חיים? הכנסו היום לאתר "ארץ המעיינות" או בפייסבוק
www.hamaayanot.co.il    www.facebook.com/hamaayanot

מעיין

למידע נוסף על המעיין

www.beitel.co.il | מבחר הספרים בחנות ההוצאה גדל מבצעי החודש באתר: 

1-801-700-201 שיחת חינם: 
חנות ההוצאה: רח‘ בית הדפוס 6, ירושלים 02-6427117  | רח‘ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783  

המבצע בתוקף עד - 13/6/14. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

רב הכותל 
הרב  של  חייו  מסכת  מתוארת  בספר 
בתוניסיה,  רבנותו  ושנות  מילדותו  גץ 
תקופת הנהגתו הרוחנית את ישובי מרום 
כרב  וכהונתו  ירושלימה  עלייתו  הגליל, 
הקדושים,  והמקומות  המערבי  הכותל 
המקובלים  ישיבת  בראשות  ועמידתו 
עשתה  הכותל  כרב  כהותנו  אל”.  “בית 
פונים  שהכל  לתלפיות - תל  אותו 
נענה  והוא  עזרתו,  את  ומבקשים  אליו 
חפצה. ובנפש  פנים  במאור  לכולם 

סיפורי צדיקים
שמחה רז

סיפורים המיוחסים 
למפעלות הצדיקים 

ולעולם האמונה התמימה

מלאכים כבני  אדם
שמחה רז

מסכת חייו של הרב אברהם יצחק 
הכהן קוק זצ”ל, מענקי הרוח של 

העם היהודי בדורות האחרונים.

ר’ אריה היה אומר
שמחה רז

מסכת אבות מבוארת 
בידי הרב אריה לוין

₪ 98  ₪ 49 ₪ 98  ₪ 49 ₪ 98  ₪ 49

מהדורה חדשה




ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות120,217 

הודעהעוקבאהבתי

כל הכבוד לך, לוסי אהריש.

בשביל להיות עיתונאי הוגן ומקצועי לא צריך להיות ימני. 

לוסי אהריש היא עיתונאית ישראלית-ערבית מוכשרת ואינטליגנטית. היא לא 
מתביישת ולא מתחנפת ושואלת את עמיתה, עיתונאי מעזה, שאלות שאף 

עיתונאי יהודי-ישראלי לא מעז.

צפו בראיון המרתק והפיצו.

רזי ברקאי, מאחוריך.

ישראל שלי

עושים ציונות

ליאת כרמון
שיונית לוי תיקח ממנה דוגמא .

Noga Balaban
שוווה לצפות!

 חיים אביטן
לוסי ובני משפחתה היקרים הם דוגמה טובה לדו-

קיום בין העמים.
לוסי חיה למדה וגדלה בין יהודים והיא יודעת את 
האמת על היהודים, כך שאי אפשר לעבוד עליה.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 13 ליוני

אהבתי · הגב · שתף

4,092 אנשים  אוהבים את זה.

314

צמוד למדד תשומות הבניה 05/14 w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

בתי
אמנה

ם:
סו

פר
ארבע  מקרית  דק'   10  | מירושלים  דק'    40  | שבע  מבאר  דק'   30

מ-₪595,000 החל  קרקע  צמודי  בתים  מגוון 

ג’ בשכונת דגן בעיצומה! מכירת שלב 
הצטרפו גם אתם לקהילה חמה, משפחתית ותוססת.
לפרטים והתרשמות: מאיר  052-8990278  |  רחל  052-3003463
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מה יקרה

מרוץ לבונה ה-I 1 כ''ה בתמוז 23 ביולי
 600 והגן,  המעון  לילדי  בימבות  מסלול  מטר   100 מקצים:  מספר  ייערכו  במרוץ 
מטר לילדים עד כיתה ד', 1600 מטר ריצה תחרותי/הליכה עממי, 3800 מטר ריצה 
ונשים.   לגברים  נפרדים  מסלולים  במתכונת  ייערך  המרוץ  עממי.  תחרותי/הליכה 
עלות: 15 ש"ח, חולצת דרייפיט תינתן במתנה לכל משתתף. לפרטים בן הינדי -054

.4848534

באה מאהבה I כ''ג בתמוז 21 ביולי
מרכז יה"ל ומתנ"ס גוש עציון מזמינים את ציבור הנשים ליום עיון ראשון מסוגו בנושא 
בין   .9:00 מהשעה  החל  עציון  גוש  במתנ''ס  ייערך  האירוע  וגוף.  אינטימיות  נשיות, 
: הכנת הבן והבת לנישואין, הדרכה לחיי אישות ועוד. ההרשמה תפתח  ההרצאות 

בקרוב, יש לעקוב אחר הפרסומים.

ימי עיון בתנ"ך I כ''ט בתמוז – ד' מנחם אב 27-31.7
המכללה האקדמית הרצוג שבאלון שבות תארח את ימי העיון 
ההרשמה  באנגלית.  שיעורים  ייערכו  השנה  גם  כאשר  בתנ''ך, 
כ"ד  שלישי  יום  עד  תימשך  הלימוד  לימי  באינטרנט  המקוונת 

בתמוז )22.7(.

27
-3

1.7
אב 

חם 
מנ

ד' 
 – 

מוז
בת

'ט 
כ'

כרם רעים בגוש טלמונים מרחיב את שורותיו

ומזמין אתכם, משפחות צעירות, להצטרף

 למקום פתוח באוירה טובה 

מקום לפתח ולהתפתח!

כרם רעים
מקום טוב להתפתח

שלומית: 054-5872325 | שני: 050-3913999   

תנועת
 ההתיישבות

אמנה

רביעי |כ''ה בתמוז 23.7

איתם תלמידי חכמים ושבט מנשה התאפיין בתלמידי חכמים רבים, כפי שכתוב בשופטים: "מני מכיר ירדו מחוקקים" וכך דורשת הגמרא. וע"פ פירוש 
זה, משה צירף אליהם את חצי שבט מנשה, בכדי שישמור עליהם מבחינה רוחנית. 

נראה שהסיבה שמשה חושש לשבט גד וראובן שדווקא הם צריכים חיזוק רוחני, מפני שהם גרים רחוק ממקום הקדושה. ראיה לכך ניתן לראות, מכך 
שמשה נותן לשבט לגד וראובן שלוש ערי מקלט, כמות זהה של ערי מקלט שניתנו לכל שבטי ישראל. וכפי שבאמת הוכח במציאות, ששבטים גד 
וראובן גלו ראשונים בגלות אשור. מי שנמצא בארץ ישראל, זקוק פחות לשמירה רוחנית, משום שעצם המצאותו בקודש היא ששומרת עליו. אך מי 

שמרוחק מהמקדש הוא חייב שמירה רוחנית חזקה. 
אנו שזכינו לגדול בתקופה של אתחלתא דגאולה, מוכרחים להבין שאת התורה שלנו אנו צריכים להפוך מתורה מצומצמת לתורה חיה ופועלת, תורה 
שמשפיעה בכל הרבדים של המציאות, ומתוך כך נזכה בעז"ה בקרוב לזכות בכל ארץ ישראל, לקיבוץ כל שבטי ישראל, ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. 

המשך דבר תורה מעמוד השערחצי שבט המנשה
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שעבר  בשבוע  הוסמכו  באפרת  קיץ  סמיכת 
12 רבנים בוגרי המכון להסמכת רבנים מבית 
ראש  ריסקין,  שלמה  הרב  סטון”.  תורה  “אור 
 1 בטקס  נאם  אפרת  של  ורבה  המוסדות 
ולכל  יהודי  כל  ללמד  חייבים  “אנחנו  ואמר: 
משמעותה,  התורה,  יסודות  את  האנושות 
הקדוש  היעוד  זה  שלה.  והרלוונטיות  והיופי 
באירוע:  אמר  סתיו  דוד  הרב  הקדוש”.  לעם 
תשומת  ובראשונה  בראש  צריכות  “קהילות 
בזמננו  הרב  ואכפתיות.  רגישות  אהבה,  לב, 
את  “אוהב  אהרון,  של  בדרכו  ללכת  נדרש 

הבריות ומקרבן לתורה” “.
עולים ליגה קבוצת כדורגל חדשה במועצות 
קרית ארבע חברון, אפרת והר חברון: 'עירוני 
הקרובה  מהעונה  החל  תשחק   2 יהודה' 
בתוכו  ישלב  הקבוצה  כשסמל  ג',  בליגה 
גיל- הנערים  שלושת  של  דמויותיהם  את 
עולים  בקבוצה  "יש  הי"ד.  ואייל  נפתלי  עד, 
מקולומביה, ספרד, אתיופיה, רוסיה, מצרים, 
בסגל",  שחקנים   25 הכל  ובסך  הודו,  ואפילו 
בהצלחה  בוטביה.  ינון  הקבוצה  מאמן  סיפר 

לכם!
 3 חדשה  אפליקציה  אדומים  מעלה 
גוש  האזורית  במועצה  השבוע  שהושקה 
הגוש  באזור  שנמצא  מי  את  תנווט  עציון 
תעביר  בנוסף,  הצורך.  בעת  הקרוב  למקלט 
תאפשר  חירום,  לשעת  הודעות  האפליקציה 

נוסף  מידע  ותספק  העירוני  למוקד  פניות 
במגוון תחומים. מפתחיה עובדים כעת גם על 
הודעה  לשלוח  שמאפשר  טרמפים",  "מודל 
ל-3 אנשים על עלייה לטרמפ בצירוף מיקום. 
דוידי פרל, ראש המועצה: “בימים קשים אלו 
התושבים,  עם  רציף  קשר  על  לשמור  חשוב 

שצמאים למידע שיקל עליהם את המתח".
המגורשים  מיישוב  נוער  בני  קייטנה  זה  פה 
עבור  שקל  אלף  מ-100  למעלה  גייסו  ניצן 
. 22 חניכים  4 קייטנה לילדי 'חברים לרפואה' 
במהלך  נהנו  הישוב  של  נוער  בני  ו-140 
לסופרלנד,  לספארי,  מנסיעה  הקייטנה 
אחרות.  מגוונות  ופעילויות  מסדנאות 
מבני  ולחלק  חששות  הרבה  היו  "בהתחלה 
בפעם  לחניכים  להתקרב  קשה  היה  הנוער 
יונתן  הקייטנה  רכזי  מספרים  הראשונה", 

מנשרי ושירה אלטמן.
אפרת  של  הנוער  מטה  ומצפים  צפים 
חמש  בת  במסורת  השנה  גם  המשיך 
נפרדים  במהלכה   , 5 "האפרסודיה"  השנים 
וחציית  רפסודות  בבניית  מהשמיניסטים 
הכנרת. השנה הרפסודות נשאו על מפרשיהן 
רק  אחד,  לב  אחד,  עם  ובהן:  שונים,  מסרים 

ביחד ננצח!
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מה קורה?

 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÈÂÏÚ Ï˘ ˙ÈÚÂ·˘ ‰ˆÙ‰ £

 ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÒÎ‰ È˙· ÏÎ· ÌÂÒ¯ÙÂ £

 ˙ÒÎ‰ È˙·· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙˜·„‰ £

 ÌÈÈ˙„ ÌÈÊÂÎÈ¯·Â £

ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ¯È˘È ¯ÂÂÈ„ £

∫˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â˜Ù‰
 ¨ÒÂÙ„Â ÒÂÙ„ Ì„˜ ¨·ÂˆÈÚ

 ÔÂÏÈÈ· ÌÈ¯ˆÂÓ ÛÂËÈÚÂ ÛÂÒÈ‡
 ¨˙ÂÎÈÒ· ˜Â„È‰ ¨‰ÓÊ‰ ÈÙÏ
ÌÈÂÏÚÏ ÌÈË¯ÒÈ‡ ˙ÒÎ‰

øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙· ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙·øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙· ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯ ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘ Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘

 איתנו אתם יכולים!

לפרטים:
052-8908518 יוסי

   b0528908518@gmail.com

 הפקות מיוחדות:
 עיצוב, קדם דפוס ודפוס

 איסוף ועיטוף מוצרים בניילון
 לפי הזמנה, הידוק בסיכות
הכנסת אינסרטים לעלונים

 לרשותנו מאגר ממוחשב

 של כל בתי הכנסת כולל

 רשימת גבאים להפצה

ממוקדת לפי קהל היעד
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