
1  יש”ע שלנו 

עיתים, בשיחות הקשורות לנושאים ל
הקשורים  ושליחות  אידיאלים  של 
דרכים  בפרשות  בעיקר  לתקופה, 
הבאה:  באמירה  נתקלים  אנו  החלטות,  של 
יצליח  אם  ילך.  זה  איך  לראות  “אני ממתין 

- אצטרף”.
עקרונית  התייחסות  יש  שבפרשתנו  נראה 
לעניין: “החיים והמוות נתתי לפניך הברכה 
אתה  תחיה  למען  בחיים  ובחרת  והקללה 
מובא:  ה’,  ב’,  רבה  בבראשית  וזרעך”. 
הקב”ה  צפה  עולם,  של  בריאתו  “מתחילת 
של  ובמעשיהם  צדיקים  של  במעשיהם 
יודע באיזה מהם חפץ...  איני  רשעים, אבל 
כיון דכתיב ‘וירא אלוקים את האור כי טוב’ 
חפץ...”  צדיקים  של  במעשיהם  אומר  הוי 

ובספר הקדו”ש  לבעל הלשם כתב שטרחו 
יתכן שהקב”ה חפץ  מאוד המפרשים: כיצד 
הביא  וכן  רשעים?  של  במעשיהם  אולי 
הנצי”ב מוולוז’ין  את הספרי בפרשתנו “שמא 
הקב”ה  לפנינו  ונתן  הואיל  ישראל  יאמרו 
ת”ל  שנרצה?  מהם  באיזה  נלך  דרכים,  שני 
‘ובחרת בחיים’ “. והוסיף להקשות: “אם אינו 
שיבחר  טעם  נותן  אתה  איך  בחיים,   רוצה 

בחיים כדי שיחיה?”.
וכיוונו בפירושיהם שתכלית הבריאה לתיקון 
כולה  והבריאה  הפרטיות  הנשמות  כל 
תתקיים בכל אופן שכן רצונו יתברך “לבלתי 
למקור  לשוב  הכל  וסוף  נידח”  ממנו  ידח 
החיים כולל אלה שבחרו בדרך הפחות טובה 
בתחילה. אם כן, שמא יאמר אדם אלך בדרך 

על הפרשה - ניצבים וילך

הרב דוד גבריאליטוב שתחיה ברצונך הטוב
ראש ישיבת נווה דקלים - אשדוד
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זמני השבת

 190 מתגוררים  בשרון,  אחת  גדולה  בעיר 
מנסה  שבועות  כמה  מדי  תושבים.  אלף 
פושע אחד לשים קץ לחייו של פושע אחר, 
תחושת  וערעור  ושבים  עוברים  סיכון  תוך 
של  הכבוד  בשם  רק  ברחוב,  הביטחון 
משפחת הפשע אליה הוא משתייך. ביו"ש 
עיר  מאותה  תושבים  שניים  פי  מתגוררים 
כמו  ישראלים.  אזרחים  אלף   382 מעל   -
בכל חברה אחרת יש ביניהם גם עבריינים, 
להופיע  זוכה  עיר  שאותה  בעוד  אבל 
אחר  שנה  בישראל,  הפשע  טבלת  בראש 
והפשיעה  האלימות  מקרי  מספר  שנה, 
מהנמוכים  הוא  ושומרון  יהודה  באזור 
ביו"ש  דווקא  זאת,  ובכל  בארץ.  והשוליים 
בוחרת הפרקליטות להפעיל "צוות אכיפה 
מיוחד", שמנהל, עפ"י בית משפט השלום 
השבוע  בררנית".  "אכיפה  סבא  בכפר 
המשפטית  הדמוניזציה  על   – בישעמדה 

של המתנחלים.
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בית  שופטת  של  דינה  הכרעת  את  כשקוראים 
ניכרת  בכור,  נאוה  סבא,  בכפר  השלום  משפט 
שבועיים,  לפני  ההפתעה.  תחושת  המילים  מבין 
המיוחד  האכיפה  "צוות  הקמת  מאז  לראשונה 
לענייני יהודה ושומרון" בשנות התשעים, נחשפה 
הצוות.  של  השערורייתית  להתנהלות  השופטת 
שהואשם  אזרח  נגד  שהתנהל  משפט  במסגרת 
של  דינו  עורכי  טענו  וגזענות,  לאלימות  בהסתה 
צוות  האשמות  את  לקבל  ניתן  שלא  הנאשם 
פרקליט  )היום  ניצן  שי  עו"ד  בראשות  האכיפה 
ואינה  מפלה  שהתנהלותו  משום  המדינה(, 

חמורים  הסתה  שמקרי  בעוד  ושוויונית:  הוגנת 
מהליכים  להתחמק  זכו  שמאל,  פעילי  מצד 
לטיפול  זוכים  מימין  הסתה  אירועי  פליליים, 
הם  שכך  להאמין  התקשתה  השופטת  מחמיר. 
פני הדברים, אך לבסוף, לאור העובדות נאלצה 

לקבל את עמדתם.
אנשי  נגד  פלילית  חקירה  נפתחה  לא  "כיצד 
תהתה  מתנחלים?",  לסירוס  הקוראים  שמאל 
"מדוע  הדין.  בהכרעת  בכור  השופטת  כבוד 
נשלח רק מכתב אזהרה למפגינה הקוראת מוות 
ליהודים? אין בידי לקבוע אם מניע זר או מטרה 

פסולה בצדה של האכיפה הבררנית, אך היא לכל 
הפחות נראית שרירותית ופוגעת בשוויון", סיכמה.
מוצאים  איש  אלף   400 כמעט  אחרות:  ובמילים 
ענייניים,  לא  ממניעים  מסומנים,  עצמם  את 
אותו  לבטל  שהומלץ  צוות  של  לפיקוחו  ונתונים 
עוד ב-1998, בשל אי השוויוניות שהוא מייצג. צוות 
האכיפה המיוחד של הפרקליטות, לא רק שהוא 
פועל באופן אי שוויוני כלפי מפגינים מימין לעומת 
את  מפעיל  שהוא  אלא  שמשמאל,  חבריהם 
והפרקליטות  המשטרה  את  השב”כ,  את  הצבא, 
– כל הגורמים שאמורים להילחם באויבי ישראל 

המלחמה במשפחות הישע המערכת

ישעמדה

בשעה 22:30
שיעור בהלכות יום הכיפורים

מפי הרה“ג עובדיה יוסף )בנו של הרה“ג יעקב יוסף זצ“ל(

בשעה 23:30
דרשות התעוררות מפי הרבנים

ומעמד הסליחות המרכזי
בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל:

הראשון לציון הרה"ג  הרב יצחק יוסף  שליט”א - הרב הראשי לישראל 
הרה"ג דוד לאו  שליט”א - הרב הראשי לישראל 

הרה"ג דב ליאור שליט”א - רב העיר קריית ארבע חברון
הרה"ג שלמה בן חמו שליט”א - רב העיר קרית גת

הרה"ג שמואל אליהו שליט”א - רב העיר צפת
בהשתתפות שרים, חכי"ם ואישי ציבור | מנחה: הרב הלל הורוביץ 

אולם יצחק פתוח | עזרת נשים פתוחה

הסעות בתשלום: בהרשמה חובה 029965333 שלוחה 0
ירושלים - בנייני האומה,

בני ברק - רח’ רבי עקיבא ליד ‘דובק’

יום שלישי ו' תשרי 
גברים 

יום רביעי ז' תשרי 
נשים

לאור דרכם של הנערים אייל יפרח, גל-עד שעאר, נפתלי פרנקל הי"ד יום שלישי
שלישי ורביעי ו'-ז' תשרי )30/9-1/10(ו' תשרי )30/9/14(

18:30-20:00

20:00-21:30

21:30-23:30

23:30

ד''ר גרשון בר כוכבא
בשיחה מרתקת בלווי סרטים ושקופיות "חברון מאז ולתמיד"

סיורים לסמטת הגבורה עם לוחמי הסמטה
סיורי סליחות בישוב היהודי בחברון

סיור "סודות מערת המכפלה" עם נעם ארנון

התוועדות, התחזקות ואחדות
בהשתתפות:

הזמרים יצחק מאיר וביני לנדאו
הרב דב זינגר ראש ישיבת מקור חיים

הרב חננאל אתרוג ראש ישיבת שבי חברון 
אורי יפרח, אבי פרנקל ואופיר שאער, 

אבות הנערים הי"ד, על ההתמודדות עם החטיפה, 
השכול והאחדות שבאה בעקבותיה.

הכניסה חופשית, ההרשמה לתוכנית חובה )מספר המקומות מוגבל(
 www.2hebron.com |  להרשמה  1-800-400-456 |  קבוצות ומוסדות 052-5802156

מעמד הסליחות המרכזי 

19:30-21:30

21:30-23:30

23:30

סיורים לסמטת הגבורה עם לוחמי הסמטה
סיור סליחות בישוב היהודי בחברון

סיור "חברון מאז ולתמיד ועכשיו יותר מתמיד"
סיור "סודות מערת המכפלה" עם נעם ארנון

התוועדות, התחזקות ואחדות
בהשתתפות:

הזמרת רוחמה בן יוסף
איריס יפרח, רחל פרנקל, בת גלים שאער 
אימהות הנערים הי"ד, על ההתמודדות עם החטיפה, 

השכול והאחדות שבאה בעקבותיה. 
מנחה: מאיה אוחנה מורנו 

תפילת נשים מרכזית במערת המכפלה
בהשתתפות הרבנית צביה אליהו שתח'

אשת מו"ר הרב מרדכי אליהו זוצק"ל

ומעמד סליחות
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שימוש  עושה  הפרקליטות  המתנחלים.  נגד   –
בכלים החזקים ביותר שלה – נגד אזרחי המדינה. 
בראש ובראשונה זה מנוגד לכל דין, אבל מעבר 
הישר,  לשכל  לדמוקרטיה,  מנוגד  זה   – לכך 
לשיקול הדעת ולמידתיות. צווים מנהליים וכלים 
את  להצר  במטרה  שנהגו  נוספים  משפטיים 
צעדיו של האויב ותומכיו, משמשים ב-20 השנים 
ביהודה  היהודית  האוכלוסייה  נגד  האחרונות 
פעיל  חוק,  שומר  כנאמן,  שידוע  ציבור  ושומרון. 
מתנדבי  של  הגדולים  היצרנים  וכאחד  חברתית 
ומאבק  החוק  על  שמירה  בצה”ל.  קרבי  שירות 

אכיפה  שכן.  ודאי  ושומרון?  ביהודה  גם  בפשע 
קולקטיבית  והאשמה  זרים  ממניעים  סלקטיבית 

של תושבי יהודה ושומרון? לא ולא.
האכיפה  "צוות  בראש  שעומד  מי  על  ומילה 
שי  עו״ד  המדינה,  פרקליט  הוא  הלא  המיוחד", 
מתייחסים  אנו  בה  הראשונה  הפעם  זו  אין  ניצן. 
מעל דפי עלון לזה למדיניות האכיפה הבעייתית, 
בלשון המעטה, של ניצן וצוותו, כלפי מגזר אחד 

ויחיד בחברה הישראלית.
החשד לפוליטיזציה של מערכת המשפט והחוק 
התקדמה  יובל  רבע  במשך  מעצמו:  נולד  לא 

בשנים  שמכהנת  אישה  המדינה  בפרקליטות 
השמאל  בתנועות  בכירה  כחברה  האחרונות 
מר״צ  ברשימת  מועמדת  הייתה  ואף  הקיצוני 
בעבר  כיהנה  ששון  טליה  הדין  עורכת  לכנסת. 
בתפקידים בכירים במיוחד במערכת המשפטית 
עשתה  שאף  אומרים  ויש  ישראל  מדינת  של 
האג'נדה  קידום  לטובת  במערכת  שימוש 
הפוליטית שלה. האם מצב כזה שבו הפרקליטות 
יכול  לא  משפטית  עריצות  של  למעוז  הופכת 
שוב  כולה  המדינה  את  ולהפיל  עצמו  על  לחזור 

בפח? ודאי שיכול, ומחובתנו לעצור זאת.
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הרב דב זינגר ראש ישיבת מקור חיים
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השכול והאחדות שבאה בעקבותיה.

הכניסה חופשית, ההרשמה לתוכנית חובה )מספר המקומות מוגבל(
 www.2hebron.com |  להרשמה  1-800-400-456 |  קבוצות ומוסדות 052-5802156

מעמד הסליחות המרכזי 

19:30-21:30

21:30-23:30

23:30

סיורים לסמטת הגבורה עם לוחמי הסמטה
סיור סליחות בישוב היהודי בחברון

סיור "חברון מאז ולתמיד ועכשיו יותר מתמיד"
סיור "סודות מערת המכפלה" עם נעם ארנון

התוועדות, התחזקות ואחדות
בהשתתפות:

הזמרת רוחמה בן יוסף
איריס יפרח, רחל פרנקל, בת גלים שאער 
אימהות הנערים הי"ד, על ההתמודדות עם החטיפה, 

השכול והאחדות שבאה בעקבותיה. 
מנחה: מאיה אוחנה מורנו 

תפילת נשים מרכזית במערת המכפלה
בהשתתפות הרבנית צביה אליהו שתח'

אשת מו"ר הרב מרדכי אליהו זוצק"ל

ומעמד סליחות
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il רחלי סגל  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

הדשא  משטח  את  האדמה  על  להניח  כשסיימנו 
האחרון, אמרתי לו: עכשיו נראה מישהו מעז להזיז 
התלהב  לא  שלגמרי  שלי,  והירושלמי  מפה.  אותי 
אמר:  אשתו,  של  והממטרות  המדשאה  מחזון 

באמת היה חכם לעשות את זה בעצמנו.
שנת  מכירה,  שאני  אנשים  וכמה  כמה  אצל  כמו 
סוף  לנו  שגרמה  זו  הייתה  המתקרבת  השמיטה 
סוף לעשות משהו עם הגינה. יש דד-ליין. מה שלא 

נשתול עכשיו יצטרך לחכות שנה שלמה.
אז יצאנו לשופינג, מהסוג שאני דווקא אוהבת, ושבנו 
לקלטר  כמו:  מילים  עם  להתמודד  הבית  לחצר 

ולתחח.
לנעלי  ובחזרה  ובוץ,  בזיעה  מלא  היה  הזה  אלול 
היה  אבל  הלאומי,  השירות  מתקופת  ההרים 
אמונה.  ובענייני  והתפעלות.  בשמחה  מלא  גם 
האמנתי  לא  וכשהגענו  לזה,  שנגיע  האמנתי  לא 
ויהפוך  באדמה  ייקלט  הצהבהב-משהו  שהדשא 
צריכה  אני  ועכשיו  יומיים-שלושה.  תוך  ירוק 
מרשים,  באופן  יתרחב  באמת  שהפנטס  להאמין 
הרצוי,  הגובה  עד  תטפס  הצהובה  שהמנדיבלאה 
עץ  ששתלנו  כשיגלו  אותנו  יהרגו  לא  ושהשכנים 

גויאבה לא הרחק מהחלון שלהם.
)ושלוש  עצים.  גינה. דשא, שיחים,  רק  כאילו  וזאת 
כל  בה  יש  אבל  תשאלו(  אל  מחרסינה.  תרנגולות 
כך הרבה יותר מבחינתי. כי אני גם צריכה להאמין 
בפינה  שהעץ  לשנים.  נוטעים  באמת  שאנחנו 

יום שישי,  ייתן צל לארוחת בוקר זוגית של  האחת 
וזה שבפינה האחרת יהיה מספיק חזק כדי לתלות 

עליו נדנדה. ושנראה פירות. אפילו גואיבות.

הלא- הבדיחות  את  שמעו  שניים  ולא  אחד  לא 

אותנו  יפנו  שבו  היום  על  שלי  ממש-מצחיקות 
מהבית ונלך להקים גרעין תורני בארסוף או יישוב 
את  שכשהנחנו  היא  האמת  אבל  בסביון.  קהילתי 
הדשא לא הפסקתי לומר שממש חשוב שזה ייצא 
ישר, כדי שנוכל לשים עליו שולחנות באירוסין של 

הבת. כן, זו שעלתה החודש לכיתה ב'.

בפלייליסט אלול-תשרי שלי שירי סליחות וסתיו. )יש 
לי אחד לכל חג, אם תהיתם( ואני אשכרה מתרגשת 
לצלילי נעמי שמר, אם באמת "בראש השנה פרחה 
גם רחל  וכתמיד בפלייליסט  בגינה".  שושנה אצלי 
החקלאים",  לעיני  משתנים  "השמיים  עם  שפירא 
מושבניקית-בלאי  לעיני  אפילו  משתנים,  והם 
מרחפת  יחלוף?"  ומה  יקרה  "מה  ושאלת  שכמוני. 

יותר מתמיד.

עוד רגע השנה הזו מסתיימת. שנה שבה באדמה 
בשלל  יום  בכל  לנו  שחסר  שלי,  אבא  נטמן 
אפיזודות, ובתוכן השבוע, כשלא הגיע להעיף מבט 
שבראש  סמכותי  בקול  ולייעץ  בגינה  העבודה  על 
ו"תביאי  צול,   3/4 צינור  צריך  ההשקיה  מערכת 

שנייה מפתח שוודי...".

זרעי  עכשיו  מטמינה  אני  שלנו  הגינה  באדמת 
שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  תכלה  אופטימיות. 

וברכותיה.

 ותחדש פני אדמה

ברירת אלול הזה היה מלא בזיעה 
ההרים  לנעלי  ובחזרה  ובוץ, 
הלאומי,  השירות  מתקופת 
בשמחה  מלא  גם  היה  אבל 
לא  אמונה.  ובענייני  והתפעלות. 
וכשהגענו  לזה,  שנגיע  האמנתי 
לא האמנתי שהדשא הצהבהב-

ויהפוך  באדמה  ייקלט  משהו 
ועכשיו  יומיים-שלושה.  תוך  ירוק 
שהפנטס  להאמין  צריכה  אני 
מרשים,  באופן  יתרחב  באמת 
תטפס  הצהובה  שהמנדיבלאה 
עד הגובה הרצוי, ושהשכנים לא 
יהרגו אותנו כשיגלו ששתלנו עץ 
גויאבה לא הרחק מהחלון שלהם

 - עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 הפצה: מקור ראשון
יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: גרשון אלינסון, מוא"ז גוש עציון, 

שמואל פיטוסי, שחר כהן 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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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:הנפת דגל הדיו 

בכיבוש אילת, 1949.
הזוכה: דוד בן חמו מאשדוד. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

'
https://www.facebook.com/MwqdZwHsnhhttps://www.facebook.com/TzavHashana

054-4265905 050-6231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

'
https://www.facebook.com/MwqdZwHsnhhttps://www.facebook.com/TzavHashana

054-4265905 050-6231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

'
https://www.facebook.com/MwqdZwHsnhhttps://www.facebook.com/TzavHashana

054-4265905 050-6231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

tzavhashana@gmail.com 
                 0544-265905 0506-231172

'
https://www.facebook.com/MwqdZwHsnhhttps://www.facebook.com/TzavHashana

054-4265905 050-6231172

ד

דווקא עכשיו: מחזקים את חיילי צה“ל
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בואו נודה על האמת. רובנו לא מכירים את האיש שבתמונה.
ומדוע? כי האיש שבתמונה היה מעדיף שלא נכיר אותו. אדם 

מיוחד, צנוע באופן נדיר.
אבל זה בסדר, כי חסן סלאמה ומחבלי הטבח במינכן, כמו 

המחבלים באנטבה וגם סדאם חוסיין - כל אלה הכירו אותו, או 
יותר נכון את נחת זרועו.

האלוף במילואים יצחק חופי, שנפטר היום בגיל 87, היה ראש 
המוסד, סגן הרמטכ"ל ואחד מאנשי הביטחון האיכותיים ביותר 

שידעה ישראל.
יהי זכרו ברוך.

גיל כהן
הרבה מאוד "ביטחוניסטים" כיום לא מגיעים 
לקרסוליים שלו. היה אחד המוחות הנדירים 

שהיו לזרוע המבצעית של המודיעין הישראלי.

Avi Burger
היה לי הכבוד להיות צוער בהד 1 בזמן שהוא 

היה המפקד אכן אדם מיוחד יהי זכרו ברוך

Doreen Efraim
תודה שהשכלתם אותי.. אכן חשוב ומכובד! 

יהיה זכרו ברוך גיבור ישראל!

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 15 לספטמבר

אהבתי · הגב · שתף

2,711 אנשים  אוהבים את זה.

246

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות140,500 

הודעהעוקבאהבתי

המשך דבר תורה מעמוד השערטוב שתחיה ברצונך הטוב

שאלך, שהרי גם היא מובילה בסוף לטוב ולתיקון?  אומרת לו התורה “ ובחרת בחיים” שהרי בכל מקרה תחיה אתה וזרעך. כלומר התיקון השלם 
יגיע - עדיף שתעשה אותו אתה - “שתחיה ברצונך הטוב” כלשון הנצי”ב. ובלשונו “כי רצונו של הקב”ה הוא רק שיעשה התיקון אשר בתכלית 

כוונתו ית”ש ע”י קיום התורה והמצווה דווקא ע”י גיבורי כח עושי דברו..” שרוצים בתיקון העולם ע”י מפגש אמיתי עם החיים. 
לפני יותר ממאה שנה החלה התעוררות לאומית, הדבר המתבקש היה שאנשי התורה יובילו את המהלך והכל יבנה בקדושה. לצערנו, רובם עמדו 
מהצד ומי שהובילו היו אנשים הרחוקים מהתורה והתוצאות ברורות. גם בתקופתנו ישנם צמתים של הכרעות. עלינו להחליט האם אנו נוביל את 
המהלכים בתורה ובחיים או שנמתין ואחרים ימשכו לכיוון שלהם, אז הדרך תהיה קשה יותר  ומייסרת גם אם התיקון יגיע בסופו של דבר,  בשל 

סגולתם הפנימית הגדולה של ישראל. יהי רצון שנזכה בעז”ה לפעול ולבחור בחיים.
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בשעה 22:30
שיעור בהלכות יום הכיפורים

מפי הרה“ג עובדיה יוסף )בנו של הרה“ג יעקב יוסף זצ“ל(

בשעה 23:30
דרשות התעוררות מפי הרבנים

ומעמד הסליחות המרכזי
בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל:

הראשון לציון הרה"ג  הרב יצחק יוסף  שליט”א - הרב הראשי לישראל 
הרה"ג דוד לאו  שליט”א - הרב הראשי לישראל 

הרה"ג דב ליאור שליט”א - רב העיר קריית ארבע חברון
הרה"ג שלמה בן חמו שליט”א - רב העיר קרית גת

הרה"ג שמואל אליהו שליט”א - רב העיר צפת
בהשתתפות שרים, חכי"ם ואישי ציבור | מנחה: הרב הלל הורוביץ 

אולם יצחק פתוח | עזרת נשים פתוחה

הסעות בתשלום: בהרשמה חובה 029965333 שלוחה 0
ירושלים - בנייני האומה,

בני ברק - רח’ רבי עקיבא ליד ‘דובק’

יום שלישי ו' תשרי 
גברים 

יום רביעי ז' תשרי 
נשים

לאור דרכם של הנערים אייל יפרח, גל-עד שעאר, נפתלי פרנקל הי"ד יום שלישי
שלישי ורביעי ו'-ז' תשרי )30/9-1/10(ו' תשרי )30/9/14(

18:30-20:00

20:00-21:30

21:30-23:30

23:30

ד''ר גרשון בר כוכבא
בשיחה מרתקת בלווי סרטים ושקופיות "חברון מאז ולתמיד"

סיורים לסמטת הגבורה עם לוחמי הסמטה
סיורי סליחות בישוב היהודי בחברון

סיור "סודות מערת המכפלה" עם נעם ארנון

התוועדות, התחזקות ואחדות
בהשתתפות:

הזמרים יצחק מאיר וביני לנדאו
הרב דב זינגר ראש ישיבת מקור חיים

הרב חננאל אתרוג ראש ישיבת שבי חברון 
אורי יפרח, אבי פרנקל ואופיר שאער, 

אבות הנערים הי"ד, על ההתמודדות עם החטיפה, 
השכול והאחדות שבאה בעקבותיה.

הכניסה חופשית, ההרשמה לתוכנית חובה )מספר המקומות מוגבל(
 www.2hebron.com |  להרשמה  1-800-400-456 |  קבוצות ומוסדות 052-5802156

מעמד הסליחות המרכזי 

19:30-21:30

21:30-23:30

23:30

סיורים לסמטת הגבורה עם לוחמי הסמטה
סיור סליחות בישוב היהודי בחברון

סיור "חברון מאז ולתמיד ועכשיו יותר מתמיד"
סיור "סודות מערת המכפלה" עם נעם ארנון

התוועדות, התחזקות ואחדות
בהשתתפות:

הזמרת רוחמה בן יוסף
איריס יפרח, רחל פרנקל, בת גלים שאער 
אימהות הנערים הי"ד, על ההתמודדות עם החטיפה, 

השכול והאחדות שבאה בעקבותיה. 
מנחה: מאיה אוחנה מורנו 

תפילת נשים מרכזית במערת המכפלה
בהשתתפות הרבנית צביה אליהו שתח'

אשת מו"ר הרב מרדכי אליהו זוצק"ל

ומעמד סליחות
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סליחות במערת המכפלה  I  ו' בתשרי 30.9-1.10
מעמד הסליחות המרכזי בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, ח"כים ואישי ציבור. הרשמה מראש - חובה. 

הרשמה למוסדות בטל': 02-9965333 הרשמה ליחידים תפתח בשבוע הבא. אולם יצחק יהיה פתוח.

י''ב    I אדומים   במעלה  בול  סטריט 
בתשרי 6.10

ע''פ בקשת הקהל האירוע נדחה לתאריך 
משחקי  זוגית,  קליעות  תחרות  הנוכחי. 
3X3, תחרות שלשות ומשחקי אחד-על-

אחד. פרסים יקרי ערך לזוכים. שימו לב: 
להשתתפות בשתי התחרויות הראשונות 
לכלל  מוקדמת,  הרשמה  נדרשת 

התחרויות נדרש תשלום.
.mam.org.il 02-5913111 :לפרטים

משפחת ואך בעלי I   כ''ו באלול 21.9
ייערך  ''קול המשפחה''. המופע  ואך במופע חדש:  יוצאת משפחת  'ליל אברהם',  בעקבות צאת האלבום 

באולם משכן עלי בשעה 20:30. 
לפרטים ולהרשמה 052-6733113

חגית שכטר )34(, 
ראש צורים. בעלים של "חגותא - מתנות לבית בעיצוב שמח"

איך מחליטים להקים עסק?
לצאת  החלטתי  שלי,  השני  הבן  שנולד  "אחרי 
שלי  התואר  יודעת.  אני  בנאלי,  קצת  לעצמאות. 
הוא בכלל במדעי המדינה ותקשורת אבל תמיד 
כשהכנתי  איכשהו  באומנות.  והתעסקתי  תפרתי 
בעלי   - לשבת  אליהם  שבאנו  לחברים  מתנות 
התגלגלתי  וככה  לי  עזר  תעשייתי  מעצב  שהוא 

לתוך העסק".
אחרים  פני  על  העסק שלך  את  מייחד  מה 

בתחום?
בעיצוב,  ביטוי  לידי  שבאה  והשמחה  "הצבעוניות 
זה הכי חשוב לנו ואנחנו מקפידים על זה. אנחנו 
רוצים שאנשים ישמחו מהמוצר שיש להם בבית. 

אנחנו גם תמיד מתחדשים".

אחרים  לעסקים  ממליצה  את  האם 
להתמקם ביש"ע?

ממש  זה  שלנו  היא  "האמת 
האוכלוסייה  פה.  נח 

היישוב  לאנשי  תומכת, 
חשוב לתמוך בעסקים 
אנשים  גם  מבית. 
באים  הגוש  מרחבי 

לקנות. הם אוהבים שיש 
באזור.  לתמוך  במי  להם 

שאני  מקומיים  ירידים  אצלנו  יש 
משתתפת בהם ואנשים מחפשים את זה ובאים 
היוצר,  בחוצות  כשהייתי  גם  במתנה.  להתחדש 
ירושלמים שאלו מאיפה אני ושמחו שזה גוש עציון 

ואפשר לקפוץ אלי".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

יצירתית  ילדים שהיא מאוד  "רינת הופר, סופרת 
שהיא  ובדרך  שלה  בסיפורים  שלה,  ברעיונות 
מעבירה אותם. היא גם מציירת וגם כותבת, ומאוד 

הייתי רוצה שהיא תראה את המוצרים שלי".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?

רימון,  פאזל  על  ממליצה  אני  החגים  "לכבוד 
שעשוי מ-6 רימונים קטנים שמשמשים כתחתיות 
לכוס וכשהם מורכבים יחד הם הופכים לתחתית 

לסיר".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?

עליהם.  לומר  לי  יש  טובים  דברים  רק  "וואו, 
עסקי  יועץ  שלהם,  היזמים  בקורס  השתתפתי 
שלהם עזר ועכשיו אני הולכת להשתמש במאמן 

עסקי של מט''י. כשצריך עזרה הם תמיד שם".

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

אנחנו רוצים שאנשים ישמחו 
מהמוצר שיש להם בבית

עסק שלנו
פתוח
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מה קורה?

ברכה מקורית
עובדי  עם  מעגל"  "סגרה  חיים  מקור  ישיבת 
לקראת  משותף  לימוד  ביום  גוש-עציון,  מועצת 
והליווי  העשייה  על  כהוקרה  הנוראים,  הימים 
מאז היוודע חטיפתם של שלושת הנערים הי"ד, 
הרב  הישיבה,  ראש   . 1 מתלמידיה  שניים  בהם 
דוידי פרל שציין  דב זינגר הודה לראש המועצה 
התיכונים  ברשימת  נמצאת  מקו"ח  ישיבת  כי 
לצה"ל,  גיוס  של  בפרמטרים  בארץ  המובילים 
ספק  לי  "אין  חברתית:  ועשייה  לימודית  מצוינות 
שתמשיכו להוביל בכל תחום. יש לכם צוות נפלא 

ואתם תלמידים מצויינים".
שלום לך ארץ נהדרת

והשר לשיתוף פעולה  שר התשתיות הלאומיות 
במטה  שעבר  בשבוע  ביקר  שלום,  סילבן  אזורי, 
ראש  עם  העבודה  פגישת  במהלך   . 2 בנימין 
התחייב  רואה,  אבי  יש"ע  מועצת  ויו"ר  המועצה 
השר שמחירי המים והחשמל ירדו עד סוף השנה. 
ראש המועצה הודה לשר "על הרצון לקדם את 
בנוגע  השר,  אמר  עוד  בבנימין".  ההתיישבות 
לעיר רוואבי, כי הנחה לדרוש את קידום סוגיות 
המים להתיישבות היהודית ביו"ש כתנאי לדיון על 
הדרישות של הרשות הפלשתינית בנושא המים.

עם ישראל ח''י
למועצה  ארצה  לאחרונה  שעלו  משפחות   18
בתחומי  סיור  השבוע  ערכו  אפרת  המקומית 
המועצה  ראש  רביבי,  עודד  עם  יחד  המועצה 
בו  ביום  לישראל  הגיעו  העולים  משפחות   . 3

אפרת,  תושב  ז"ל,  היימן  יובל  משנה  סגן  נהרג 
בהיתקלות עם מחבלים במהלך מבצע צוק איתן 
הקשה,  האירוע  בגלל  "דווקא  לדבריהן  אך    -

חשוב ליישב את הארץ על כל חלקיה".
זליגר חברון

בסיורי  באחרונה  החל  בחברון  היהודי  הישוב 
יועצי  ביישוב  התארחו  והשבוע  באזור,  הסברה 
ואנשי  זליגר  ואיתן  שומרון  אמנון  התקשורת 
עופר  וייס,  דניאל  גולדין-הלוי,  שלומית  משרדם 
של  ההסברה  מנהל   . 4 אביטן  ודודי  ענבר 
הישוב היהודי בחברון, יוסי קליין, ליווה את הסיור 
בתל  ארנון.  נעם  גם  הצטרף  המכפלה  ובמערת 
רומיידה פגשו בברוך מרזל, שהזמין בספונטניות 

את המבקרים להתארח בביתו.
מתחברים להתנתקות

300 איש הגיעו לערב ההשקה לספרה של ד"ר 
בהתנתקות.  העוסק  מחיר",  בכל  "לא  רוט  ענת 
את הערב הנחה אבי רט, והשתתפו בו: ח"כ ניסן 
ידיעות ספרים דובי איכנוולד  סלומינסקי, מנכ"ל 
, ראש מרכז בגין הרצי מקוב, ח"כ עמרם מצנע,  5
הרב אבי גיסר, הפרשן הצבאי עמיר רפפורט, ח"כ 
מוטי יוגב, זוכה פרס נובל פרופסור ישראל אומן, 
פנחס  דני דיין,  יושבי ראש מועצת יש"ע לשעבר 
יש"ע  מועצת  סמנכ"ל  ליברמן,  ובנצי  ולרשטיין 

יגאל דילמוני, חגית עופרן משלום עכשיו ועוד.
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