
1  יש”ע שלנו 

את  ויתורו  אנשים  לך  לח 
ארץ כנען אשר אני נותן לבני 
ישראל" - במילים אלו מתחיל 
שנים  אלפי  של  ארוך  מסע 
שטרם הגענו אל קיצו. ארבעים יום לתור את 
אנו  ימינו  ועד  במדבר,  שנה  ארבעים  הארץ, 
יבנה בית המקדש בשנה הזו נאלץ  שאם לא 
שנאמר  כפי  באב.  בתשעה  ולהתאבל  לשוב 
"אתם בכיתם בכיה של חינם -  ואני קובע לכם 
בכייה של דורות". אנו יודעים ש"כל דור שאינו 
נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו", 
לפיכך, אם עדיין לא נבנה בית המקדש – אזי  
עלינו לברר את חטאם של הבאים לתור את 

הארץ ולתקן אנו את עצמנו, בעניין זה.
את  התרים  של  ובמעשיהם  בדרכם  נתבונן 

הלב  בכוונת  שההבדל  יודעים  אנו  הארץ. 
של  מטרתם  הייתה  מה  השערה.  כחוט  דק 
דברים  בפרשת  הארץ?  את  לתור  אלו שבאו 
מציין משה שהעם הוא זה שפנה אליו וביקש 
את   ... הארץ  את  שיחפרו  "אנשים  משלחת 
הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא 
מאפשר  פרשתנו,  בתחילת  הקב"ה,  אליהן". 
משלחת  זו.  משלחת  לשלוח  רבנו  למשה 
יוצאת  שבט,  מכל  חשובים  נציגים  הכוללת 

לדרכה לתור את הארץ. 
שש שאלות בשלושה נושאים יסודיים מוצבות 
מצב  ועל  הישובים  על  העם,  על  בפניה: 

הפירות בארץ. 
את  מוציאה  כתיירים  שהגדרתם  המשלחת, 
האפשרות שמדובר במרגלי חרש, שבה לעם 

על הפרשה - שלח לך

הרב דוד לויהאם תיקנו את חטא המרגלים?
רב הישוב אבני חפץ
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זמני השבת

אנטי- ארגונים  של  הקריאה 
ישראל  על  לחרם  ישראליים 
נשמעת בתקשורת, לאחרונה, יותר 
מסתובבים  שהם  תוך  מהרגיל. 
החרם  ארגוני  מנסים  בקמפוסים, 
ישראל  מדינת  כנגד  להסית 
ולפעמים אף מצליחים בכך. בכוונת 
של  פניה  את  משחירים  הם  מכוון 
תוך  תקדים,  חסר  באופן  ישראל 
צבועות  בטענות  משתמשים  שהם 
בישעמדה  זכויות אדם. השבוע  על 
ארגוני  של  האמתית  מטרתם  על   –
הסיכוי  ועל  ישראל  על  החרם 

הקלוש שלהם.

יש”עמדה
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יש”ע שלנו  2

לעלייה  לב  שמים  אנו  האחרונים  בשבועות 
בקריאות לחרם על ישראל. אנו שומעים בתקשורת 
ויותר ארגונים אנטי-ישראליים שתומכים  יותר  על 
עם  והאקדמי  התרבותי  הכלכלי,  הקשר  בעצירת 
בקמפוסים  מסתובבים  אלו  חרם  ארגוני  ישראל. 
ומשתמשים  העולם  ברחבי  אוניברסיטאות  של 
במניפולציות ובשקרים על מנת להסית את העולם 

נגדנו ללא הפסק.
למרות  השולחן,  על  העובדות  את  לשים  צריך 
ההתמקדות של הארגונים האנטי-ישראליים דווקא 
מדיניות  לשנות  רק  מנסים  אינם  הם  ב”כיבוש”, 
ישראלית כזאת או אחרת. המטרה שאליה מכוונות 
פניהם של אותם ארגונים, היא דה-לגיטימציה של 
ישראל בעולם תוך פגיעה ישירה בזכות הקיום של 

המדינה היהודית. 
ברחבי  שמסתובבים  ישראליים  שמאל  פעילי  גם 
ועל  צה”ל  חיילי  על  שקרים  מפיצים  העולם, 
מעודדים  ושומרון,  ביהודה  הישראלית  המדיניות 
ראינו  בעבר  ישראל.  על  החרם  את  במעשיהם 
בקשות  בארץ,  להופיע  לא  אמנים  על  לחץ  כבר 
ישראליים  חוקרים  לארח  לא  מאוניברסיטאות 
נגד  להתחרות  לא  הספורט  מקבוצות  ודרישה 
וארגוני  הישראלי  השמאל  ישראליות.  נבחרות 
של  בתדמית  לפגוע  מנסים  הישראלים  החרם 
האמיתית  כשהאג’נדה  בעולם  ישראל  מדינת 
למדינת  ישראל  מדינת  של  הפיכתה  היא  שלהם 

כל אזרחיה.

אנטישמיות  של  רע  ריח  מדיפים  ארגונים  אותם 
אדם.  וזכויות  להומניזם  טענות  תחת  המתחבאת 
שרת המשפטים איילת שקד, בנאומה בכנסת על 
החלטת התאחדות הסטודנטים בבריטניה לתמוך 
בחרם על ישראל, אמרה כי "מדובר באנטישמיות 
בגלימה חדשה, אלו אותם תסמינים. האנטישמיות 
ועכשיו  ליהודים,  דה-הומניזציה  עשתה  הישנה 
עושים זאת למדינת היהודים". לדברי שקד, קיימת 
צביעות של אירגוני החרם שמתעלמים מהבעיות 
"בסוריה  נגדם.  פועלים  ולא  אחרות  במדינות 

נשחטים מאות אלפי ילדים, נשים וגברים והעולם 
והעולם   - נערפים  ראשים  ערב  במדינות  שותק. 
שותק ... זה לא פוליטיקלי קורקט להיות אנטישמי, 
והיא  אנטי-ישראלי".  להיות  סופר-אין  זה  אבל 
אופנה  מאותה  חלק  היא  החרם  תנועת  צודקת, 
ורציניות  אמתיות  מבעיות  שמתעלמת  רגעית 
דרך  ישראל  על מדינת  ומסתכלת  בשאר העולם 

זכוכית מגדלת מעוותת.
מחרם  לחשוש  ממשית  סיבה  אין  יום,  של  בסופו 
כל המוצרים  מי שירצה להחרים את  ישראל.  על 
מחשב  ללא  עצמו  את  ימצא  בישראל  שמקורם 
ללא  הנייד,  במכשיר  מצלמה  ללא  קי,  און  ודיסק 
אינספור  עוד  וללא  מסרון  לשלוח  האפשרות 
זה  באופן  שמיוצרים  אחרים  בסיסיים  מוצרים 
המח  אחרי  רודף  כולו  העולם  בישראל.  אחר  או 
בהמצאות  פעם  אחר  פעם  שמפתיע  הישראלי 
ובטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר. בשל כך ישראל 
נמצאת בהסכמי סחר ומידע בינלאומיים רבים עם 
מדינות בכל רחבי העולם והחרם לא נראה קרוב 

כלל וכלל. 
יש להיאחז באמונה בצדקת דרכנו, באמונה שכל 
מה שאנו עושים הוא למען המטרה הצודקת של 
יישוב הארץ וההיאחזות בה. גם אם קשה והאופק 
האמתית  ההבטחה  את  לנו  יש  קרוב,  נראה  לא 
נמשיך  אנו  ישראל  לעם  שייכת  ישראל  שארץ 

ללכת בדרכנו הישרה וגם זרם עכור זה ייעלם.

המערכת מטרתו האמתית של החרם

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
שגדלה  וכילדה  בצרפת  לשעבר  כשחקנית 
במטבח  שגדלה  כמישהי  וגם  שף,  אבא  עם 
המסורתי הצרפתי של סבתא שלי רציתי ליצור 
מסביבי  הזמן  כל  תהיה  הקהילה  שבו  מקום 

ושאוכל גם לשלב בו את כישרונותיי. 
חיפשתי מוצר שקשור לילדות שלי ושקיימת בו 
והחלטתי  מוגבלת  בלתי  ליצירתיות  אפשרות 
)שאז  שלי  והבת  אני  הצרפתי.  בקרפ  לבחור 
מאפס,  ממש  התחלנו   )15 בת  נערה  הייתה 
לאור  מצרפת.  שהבאנו  ביתי  מכשיר  עם 
שיש  הבנו  המיידית  וההצלחה  ההתלהבות 
של  שנה  אחרי  לפתח.  שצריך  פוטנציאל  כאן 
קורס  הביא  הכפר  הבית  בחצר  קרפים  הכנת 
למען  מט”י  של  קטנים  לעסקים  יוזמות  של 
תושבי הסביבה ואני הייתי הראשונה שנרשמה. 
הרגשתי  מוצלח  כך  הכל  הקורס  בעקבות 

מספיק ביטחון להקים עסק באופן רשמי. 
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
אחד,  במוצר  השימוש  הוא  שלנו  הייחודיות 
קטן  מקום  בתוך  לחבר  כאמצעי  הקרפ, 

האנשים  את  אדומים  כפר  כמו  ובייתי 
מפגש  נקודת  מעין  קהילה,  באותה  החיים 
מאוכל  נהנים  שגם  וילדים  הורים  של 
שבמקום  מהאטרקציות  וגם  לגמרי  ביתי 
משחקים(  עם  במה  ציורים,  )ספרים, 

באווירה אוהבת, נעימה וביתית.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

במקום  שמכינים  והמלוח,  המתוק  הקרפ, 
עם הרבה אהבה לפי מתכונים משפחתיים 

של דורי דורות.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

הרשת  בעל  של  לביקורו  בעבר  זכינו 
מאפיית  של  בעולם  והמפורסמת  הגדולה 

התלהב  הוא  ובעצמו.  בכבודו    PAUL
שלו  ההצלחה  סיפור  את  לנו  וסיפר  מהמקום 
שהפך  קטן  מעסק  שהתחילה  משפחתו  ושל 
לקחת  לנו  המליץ  אפילו  הוא  עולמית.  לרשת 
את המותג לעוד ערים בארץ. עדיין לא הגענו 
לזה ובינתיים הקהל האהוב עלינו הוא הילדים 

שבאים לבדם עם החברים להינות מהחוויה.

איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
קיבלתי ממט”י את הליווי והתמיכה הכי טובה 
- גם קורס במחיר סימלי, גם יועץ עיסקי שבנה 
לי תוכנית, גם יועץ אישי, ולבסוף הפנייה לקרן 
תוך  נעשה  הכל  קטנים.  לעסקים  הלוואות 

פחות משנה - ועד היום אני מודה על כך.

עסק שלנו

קרין בן שימול,
הבעלים של ‘קרפיידה’ בכפר אדומים 054-2651277  

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

הקרפ שמכינים במקום עם הרבה אהבה 
לפי מתכונים משפחתיים של דורי דורות

בצדקת  באמונה  להיאחז  יש 
שאנו  מה  שכל  באמונה  דרכנו, 
המטרה  למען  הוא  עושים 
הארץ  יישוב  של  הצודקת 
קשה  אם  גם  בה.  וההיאחזות 
והאופק לא נראה קרוב, יש לנו 
שארץ  האמתית  ההבטחה  את 
אנו  ישראל  ישראל שייכת לעם 
הישרה  בדרכנו  ללכת  נמשיך 

וגם זרם עכור זה ייעלם.



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

לשאלותיהם  כתשובה  עובדות.  להם  ומביאה 
הם מסכימים שהיא ארץ זבת חלב ודבש אלא 
שלעובדות אלו מצורפת פרשנות מפחידה "לא 
... כי חזק הוא ממנו" ומיד אחרי  נוכל לעלות 
אוכלת  "ארץ  ואומרים  העם  אל  פונים  הם  כן 
בעבורה  בארץ  חפצים  אינם  הם   – יושביה" 
בנרגנותם  הם  ממצרים.  אותם  הוציא  הקב"ה 
מעדיפים חיי עבדות במצרים על פני הארץ שה' 

נותן להם.
האם אנו תיקנו את חטא המרגלים ? – במציאות 

חיינו נראה שעדין לא השלמנו את התיקון.
זכינו  בדורנו  והיום  חמדה  בארץ  מאסו  הם 
ואנו רואים וחווים הרבה מסירות נפש על ארץ 

ישראל.

אבל שאלת היסוד היא - מהי ארץ ישראל? האם 
היא ארץ מולדת, ארץ הלאום במובן ההיסטורי 
ככל עם אחר, או שהיא ארץ ה', ארץ שנשלחנו 
ישראל  וארץ  זכינו  בה.  לחיות  ונצטוונו  אליה 
מקבלת פנינו בפריחה ובהרווחה, מתקיימים בנו 
דברי הנביא יחזקאל "הרי ישראל ענפיכם תתנו 
ופריכם תשאו לעמי כי קרבו לבוא". טוב ונעים 

לנו בארץ ישראל.
אך, תשובת התורה היא כי איננו חיים כאן, רק 
כי טוב ונוח לנו כאן אלא כי זהו צו ה' - דווקא 
כאן לממש את ציווי התורה בכל אורחות חיינו.

מצוה היא מלשון מצווה, ולמקבל המצווה אין 
שיקול דעת גם לגבי גבולות המצוות. כמו שלא 
כך  אביב,  בתל  המקדש  בית  את  לבנות  ניתן 
אינם  והשאלה היכן לישבה,  גבולות הארץ  גם 

הארץ  לו   - הקב"ה  דעתנו.  לשיקול  מסורים 
ומלואה, וברצונו נתן לנו את ארץ ישראל. הוא 

זה שקובע עבורנו את גבולותיה.
בארץ  מסוים  במקום  לי'  אפשי  'אי  האומר 
גנאי  בתארי  כזה  מקום  המכנה  או  ישראל, 
הוא  הרי  מהם,  להיפטר  רצונות  את  המביעים 
כופר באלוקיותה של הארץ. לא רק שאינו מתקן 
חטאתם  את  ממשיך  אלא  המרגלים  חטא  את 
לתור את הארץ ולשאול על מתנת ה' האם היא 

טובה או חלילה רעה.
נשתדל להיות מתלמידי אברהם אבינו הרואים 
את הכל בעין טובה ויחד עם זאת נאמנים לקב"ה 

שבחר בנו ונתן לנו את התורה ואת הארץ.

האם תיקנו את חטא המרגלים?
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המונה מעל 300 משפחות • טבול בנוף קסום הצופה לנחל קנה

לרכישת בית צמוד קרקע 
156 מ״ר בשכונה הצעירה ביקיר

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

יקיר
בית. משפחה. קהילה.

יקיר, קהילה גדולה

₪ 125,000
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כ"ח סיון תשע"ה
במלון לאונרדו ירושלים

סנט ג'ורג' 9 ירושלים 
)ליד מלון עץ הזית(

ראשי רשויות, דוברים, ראשי ארגונים, אנשי תקשורת והסברה. 
גם השנה נארח בכנס המרכזי של יש"ע, שורה של מומחים ואנשי 

תקשורת שיסייעו לכולנו להיות אנשי תקשורת והסברה נאמנים 
ומקצועיים.  15/6

perla@myesha.org.il - עלות השתתפות: 60 ש"ח כולל א. צהרים | לפרטים: טל - 02-6211999 | מייל
 www.facebook.com/My.yesha | www.myesha.org.il - הרשמה ותשלום: דרך אתר האינטרנט

בסיום הכנס יערך מפגש לאנשי ההסברה באנגלית,
פרטים אצל מירי מעוז-עובדיה: 052-7906315  

מומלץ לחנות בחניון ליד גבעת התחמושת ולהגיע ברכבת הקלה.

| יתכנו שינויים בלו"ז נא לעקוב אחר הפרסומים

מועצת יש"ע

להסברה ותקשורת
כנס יש“ע

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

ש
רד

 ק
סף

 א
ב:

צו
עי

 | 

תכנית מנחה: נריה ארנון
8:30     התכנסות ורישום 

9:15     פתיחה וברכות 
יגאל דילמוני – סמנכ"ל מועצת יש"עאבי רואה - ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע  

 ?BDS-10:00   מי עומד מאחורי ה
נשיא מכון המחקר NGO MONITOR פרופ' ג'ראלד שטיינברג – המחלקה למדעי המדינה אונ' בר אילן, 

מי עומד מאחורי מהלכים אלו וכיצד הם פועלים? תמונת מצב והצעות להתמודדותנראה כי תנועת החרם על מדינת ישראל הולכת ומתחזקת ופעילותה מתרחבת ברחבי העולם.

 ח"כ מייקל אורן - לשעבר שגריר ישראל בארה"ב12:30  ישראל וארה"ב: האחות הקטנה והאחות הגדולה, או יחסים שאין להם תקנה? ראש בראש: על הסיקור התקשורתי בגוש קטיף וצפון השומרון ובמערכת הבחירות האחרונה עמית סגל - ערוץ 2 , רביב דרוקר - ערוץ 11:1510   2005 – 2015 תקשורת ישראלית בעשור דרמטי – תמונת מצב11:00   הפסקה
יחסי ישראל ארה"ב בתקופת כהונתו של ממשל אובמה ידעו משברים רבים. כיצד באמת נראים יחסים 

אלו בתוך החדרים הפנימיים ובמפגשים הדיפלומטים? האם המשברים הם כה עמוקים כפי שהם 
מצטיירים בתקשורת? 

13:00  הפסקה | ארוחת צהרים

14:15   ההתיישבות על שולחן הניתוחים: עצות לשפצורים ומתיחת פנים אורית סטרוק – לשעבר ח"כ ויו"ר שדולת ארץ ישראל בכנסת14:00    פתיחה וברכות 
האם ההתיישבות נתפסת כערך או נטל? כיצד ניתן לחזק את מעמדה?חקלאות והקמת ישובים, הפכו להיות שם נרדף ללאומנות או לארכאיות. נראה שעם השנים נפגעה תדמית ההתיישבות. ערכים לאומיים כמו "המחרשה והתלם", מנחה: תמר אסרף - דוברת המועצה האזורית מטה בנימין יוחאי דמרי - ראש מועצה אזורית הר חברון פאנל יועצים אסטרטגים, בהשתתפות: רונן צור, אמנון שומרון, רוני רימון,

זווית ראיה ביטחונית על הנעשה במרחב זה, ועל התיישבות ועבודת אדמההתמורות במרחב המזרח תיכוני בשנים האחרונות משפיעות רבות על ישראל.אלוף במיל' גרשון הכהן15:00  התיישבות ובטחון במזרח תיכון בוער

16:30  סיום

מושב א' | אתגרי מדינת ישראל

מושב ב'  |  אתגרי ההתיישבות



5  יש”ע שלנו 

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, ונבקש לזהות את האירוע 
ומתי התרחש.  את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 

 .Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 

פתרון החידה מהמדור האחרון: בן גוריון נואם בחגיגות העשור לעיר אילת, 1959. 
הזוכה:  חיים פרלשטיין משלוחות. הפרס נשלח בדואר. 

זהו את האירוע שבתמונה

אירוע 
ישראלי

5  יש”ע שלנו 

ע”ש השר רחבעם זאבי ז”ל

צעדת 
השומרון

שנות התיישבות 
בשומרון 

משרד ראש הממשלה
המועצה הציבורית

להנצחת זכרו של רחבעם זאבי

המועצה האזורית שומרון

בשעה 14:00 
עצרת סיום בפארק בראון

ליד היישוב קדומים
עידן עמדי בהופעה

יום שני | כ”ח סיון תשע”ה 
15.6.15

יציאה לצעדה במסלול משפחתי מהנה
 מהחנייה בפארק בראון בין השעות 09:00-11:00

הרשמה לקבוצות ופרטים נוספים:
www.mat-shomron.com | 03-9066410
חפשו אותנו בפייסבוק: מתנ”ס שומרון 

הכניסה
חופשית
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות139,000 

הודעהעוקבאהבתי

 Avi Bruchim
כך ראיתי את הכותל בשבת הראשונה אחרי 

המלחמה. הייתי בן שש, אבא שלי ז"ל עם החבר 
סלח רצו לבקר בעיר העתיקה ואני לא ויתרתי 

והצטרפתי.

Israel Ben Yishai
זה ממש כך. שנזכה לעלות להר הבית, אבל 

לבינתים נסתפק גם בכותל !!!

Daniella Siton - לא נתפס... אושר אמיתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 7 ליוני

אהבתי · הגב · שתף

1,945  אנשים  אוהבים את זה.
224

7 ביוני 1967 - "שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה". 
הרגע שאף פעם לא מפסיק לרגש - 

החזרה הביתה, אל הלב, אל הכותל והר הבית. היום לפני 48 שנה.
תמונה מדהימה של הכותל המערבי כמה ימים אחרי השחרור.

ירושלים שלנו.

עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
- יוסי 052-8908518  nadav@myesha.org.il הפצה: מקור ראשון

עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: ויקיפדיה, נשים בירוק, שחר כהן, ישיבת ההסדר 
מעלה אפרים, מאיר ברכיה, דוברות אפרת, מירי צחי, עין טובה- נריה לוי  

 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות



מה יקרה
כנס יש"ע להסברה ותקשורת בירושלים / כ"ח בסיון 15 

ביוני
גם השנה עורכת מועצת יש"ע את כנס יש"ע להסברה ותקשורת. 
תנועות  כמו  הפרק  על  העומדים  בנושאים  השנה  יעסוק  הכנס 
של  התקשורתי  הסיקור  הברית,  ארצות   - ישראל  יחסי  החרם, 
דרוקר,  רביב  סגל,  עמית  ישתתפו:  היתר  בין  ועוד.   2015 בחירות 
ח"כ מייקל אורן, אלוף )במיל'( גרשון הכהן ועוד. 60 ₪ כולל ארוחת 
www.myesha.org.il :צהריים. מלון לאונרדו ירושלים. הרשמה

ימי עיון לציון עשור לגירוש בגני טל ובניצן /  כ'-כ"א בתמוז 7-8 ביולי
מרכז כיסופים בשיתוף עם ועד מתיישבי גוש קטיף מפיק שני ימי עיון לציון עשור לגירוש מגוש קטיף המיועדים לנשים 
בלבד. יום העיון הראשון ייערך באולם בגני טל ויועברו בו שיעורים מפי הרב ישראל מאיר לאו, רחלי פרנקל, אלישיב 
רייכנר ועוד. ביום העיון השני, שייערך בקמפוס הימייה בניצן, יועברו שיעורים על ידי הרבנית ימימה מזרחי, הרב אלישע 

וישליצקי ודוברים נוספים. הכניסה בתשלום. פרטים: 08-9738000

 18 בתמוז  א’  בעלי/  ה-5  מעיין  מרוץ 
ביוני

מרוץ לזכרו של מעיין אושפיזאי ז”ל ייערך ביום 
חמישי הקרוב בישוב עלי החל מהשעה 17:00. 
מקצים  לשלושה  יתחלקו  במירוץ  המסלולים 
עיקריים – 10 ק”מ, 5 ק”מ ו2 ק”מ בשתי רמות. 
המשתתפים במירוץ יקבלו חולצת דרייפיט. 85 

שני | 15 ביוני₪. לפרטים: הראל - 055-6625526

משכיות
בין עמק המעיינות להרי שומרון

בקסם בראשיתי, בתוך הנוף הפתוח
צומחת קהילה דתית מגוונת ומשפחתית,

עם שמחת ילדים... והמון שלווה.

קהילה חמה ומשפחתית | גידול ילדים בראש שקט | 
פעילות תרבותית ותורנית ענפה,מעונות וגן במקום | 
מיקום קרוב לעמקים ולשומרון | משפחות אידאליסטיות 
עם לב פתוח הרוצות לקחת חלק בבניית קהילה צעירה 

ותוססת, מוזמנות לבוא ולהתרשם

בואו להתרשם 

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

לפרטים: 
רחל 04-6060892  

053-2207524
04-6060106 )משרד(

אר
יק

 פ
נה

 ד
לל

:ה
ום

יל
צ

ravitkon@gmail.com
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 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com :מייל חדש

מה קורה?
2

4

1

3

איש משפט וצדקה מאות קרובי משפחה, חברים 
ח"כ  את  האחרון  שלישי  ביום  ליוו  ציבור  ואישי 
. רותם,  1 לשעבר דוד רותם ז"ל מהיישוב אפרת 
בן 66 במותו, הלך לעולמו ביום שני לאחר שלקה 
דודו רותם איש תורה בעל לב  בדום לב בביתו. 
המשפטי  היועץ  רבות  שנים  במשך  היה  רחב, 
של מועצת יש"ע, תנועת אמנה ומרבית הרשויות 
ביש"ע. באומץ לב ובחשיבה יצירתית תוך עמידה 
על עקרונות הוא בנה את התשתית המשפטית 
ובניה,  תכנון  בנושא  ושומרון  ביהודה  הייחודית 
ומעמד  מקרקעין, מערכות הארגונים הציבוריים 
חוות  עשרות  הכין  ז"ל  דודו  והרשויות.  הישובים 
וניירות עמדה שעזרו לפיתוח ההתיישבות  דעת 
סבוכה  משפטית  במערכת  לפעול  וסייעו 
הירדני  החוק  הישראלי,  מהחוק  ומורכבת 

והמשפט הבינלאומי. יהי זכרו ברוך.
ציינו  וגאו”ן’  ‘עוז  בשמורת  ובגאון  בעוז  זוכרים 
השבוע שנה לחטיפה ולרצח של גיל-עד, נפתלי 
ואייל הי”ד. 700 חניכי בני עקיבא מגוש עציון קיימו 
“ואהבת  הסיסמא  תחת  לימוד  ערב  בשמורה 
גוש  מועצת  ראש  בהשתתפות  כמוך”  לרעך 
עציון, דוידי פרל, ומזכ”ל בני עקיבא דני הירשברג. 
תלמידות כיתה ח’ מאולפנת קריית ארבע הגיעו 
גם הן למתחם השמורה לבוקר של עבודת ניכוש, 
ניקוי והכשרת השטח שביער, ונחנכה בנייתה של 
של  כיתתם  חברי  ובנו  שהקימו  ייחודית  ברזייה 

. 2 גיל-עד ונפתלי מישיבת ‘מקור חיים’ 

התנ”ך קם לתחיה ביום ראשון נערך ערב השקה 
– בקודש  לאו “שמואל  בני  הרב ד”ר  לספרו של 
רחבי  מכל  איש  כ-150  בהשתתפות  חזיתיך”, 
הארץ באתר שילה הקדומה. המשתתפים ערכו 
שיחה  נערכה  מכן,  ולאחר  באתר  מודרך  סיור 
בהנחייתו  החדש  ספרו  על  לאו  בני  הרב  עם 
לאו אמר  הרב   . 3 סעדה  דודו  יו”ר “בשבע”  של 
שילה  באתר  וסיור  בשהות  כי  למשתתפים 
של  החושים  בכל  לחיות  חוזר  התנ”ך  הקדומה, 

האדם.
צדיק בא לעיר ביום שני התקיים בשומרון ביקור 
שאול  חיים  הרב  ממודז’יץ,  האדמו”ר  של  מיוחד 
גדולי  מועצת  וחבר  האדמור”ים  מחשובי  טאוב, 
מקום  ממלא  עם  יחד  ביקר  האדמו”ר  התורה. 
באזור  דגן,  יוסי  שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
התעשייה ברקן ובישוב באיתמר. בהמשך הגיעה 
הרב  היישוב  רב  עם  למפגש  ליצהר  המשלחת 
דוד דודקביץ’ ומשם המשיכו לקבר יוסף לתפילה 

. 4 מרגשת, שירים וניגוני דבקות 
התקיימה  ראשון  ביום  אליהו  הרב  של  תורתו 
ספר  הכנסת  אפרים  במעלה  ההסדר  בישיבת 
זצוק”ל.  אליהו  מרדכי  הרב  נשמת  לעילוי  תורה 
אלי  הרב  הבטחון  שר  סגן  השתתפו  באירוע 
של  רבה  טורק,  איציק  המועצה  מנכ”ל  דהן,  בן 
ציבור  אישי  ועוד   5 אליהו  שמואל  הרב  צפת 
קיבלו  אליהו  שמואל  הרב  של  פניו  את  נוספים. 
ותושבים ממעלה אפרים שביקשו  חברי הגרעין 

שהאירה  תהלוכה  כלל  האירוע  מפיו.  להתברך 
בשמחתה את רחובות היישוב וסעודת מצווה כיד 

המלך. 
מכל  נשים  מ-300  למעלה  הלב  מכל  צולחים 
הכנרת  צליחת  באירוע  השתתפו  הארץ  רחבי 
הצליחה  שעבר.  שישי  ביום  שהתקיימה  ה-6 
מתקיימת זו השנה השישית כדי לתמוך במוסד 
ומיועד  עציון  שבגוש  שילוב"  "סדנת  החינוכי 
בחברה.  שילובם  למען  מיוחדים  צרכים  לבעלי 
התלמידים שותפים לקהילת 'גבעות' ונוטלים על 
עצמם אחריות קהילתית- החל מתפקיד הגבאי 
בבית הכנסת של היישוב ועד לטיפול בפינת החי. 
יוקצה  הכנרת  מצליחת  שנאסף  הסכום  השנה, 
בתוכו  שישלב  חדש  טיפולי  מטבח  של  לבנייה 
התלמידים  יוכלו  מהם  תחומים  של  רחב  מגוון 

ללמוד וליהנות.
המקומית  המועצה  סוכריות  יזרקו  באפרת  אולי 
שבוע  ולכבוד  שעבר  בשבוע  אירחה  אפרת 
ז"ל.  אורבך  אורי  של  לזכרו  מיוחד  פאנל  הספר 
בין המשתתפים היה גם חבר הכנסת אילן גילאון 
מסיעת מרצ, והידיעה על האורח המיוחד הביאה 
תושבים רבים למתנ"ס העירוני, שם זכו לשמוע 
לגילאון  בנוסף  לשעבר.  השר  של  ספריו  על 
התארחו ביישוב גם מיכל אורבך, אשתו של אורי, 
צ'רקה  שי  המאייר  סגל,  עמית   ,2 חדשות  כתב 
הופקד  ההנחיה  על  עוזיאל.  מאיר  והסטאריקן 

השחקן נועם יעקובסון.

יער יתיר והמושב מעון התמלאו מבקרים ביום שישי שעבר לרגל פסטיבל הדובדבן שהתקיים לראשונה באזור. 
בתקופה זאת מגיע הדובדבן לשיא העונה לאחר שעבר את החורף הקר ביער יתיר שם ממוקמים המטעים. 
אלפי המבקרים נהנו מקטיף עצמי ואכול כפי יכולתך וכן מאטרקציות, פינות מוצלות וממוצרים נוספים מחבל 
יתיר. המארגנים נאלצו לפתוח את החניון החלופי שהוכן מבעוד מועד, מכיוון שהחניון הראשי היה מלא כבר 

בשעות הראשונות בגלל העומס הרב.

משרד ראש הממשלה
המועצה הציבורית

להנצחת זכרו של רחבעם זאבי

המועצה האזורית שומרון

ע”ש השר רחבעם זאבי ז”ל

צעדת 
השומרון

שנות התיישבות 
בשומרון 

בשעה 14:00 
עצרת סיום בפארק בראון

ליד היישוב קדומים
עידן עמדי בהופעה

יום שני | כ”ח סיון תשע”ה 15.6.15
יציאה לצעדה במסלול משפחתי מהנה

 מהחנייה בפארק בראון בין השעות 09:00-11:00
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