ה' שמעה תפילתי
עצרת תפילה לזכר מלאכי רוזנפלד הי"ד שנרצח בפיגוע ירי ליד שבות רחל
נערכה ביום שלישי האחרון בסמוך למקום הפיגוע

שלנו
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 | 440במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תמוז תשע"ה |  48שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנו

חאן ארץ המרדפים

4

ברשת

בין הפעילים הפרו פלסטינים שהיו
על סיפונה של אוניית המשט מיוון
היה גם ח”כ באסל גטאס מהרשימה
הערבית המשותפת .כשאנו רואים
את פעילותם של חברי הכנסת
הערביים שתומכים בטרור אנו
מבינים את עמדותיהם האמיתיות.
התמיכה שלהם בשלטון החמאס
עלולה ליצור דה לגיטימיצה של
ישראל בעולם ולהפחית את
התמיכה בנו .השבוע בישעמדה
– על השלכותיהן האמיתיות של
הפעולות נגד ישראל ואיך הגירוש
קשור לזה.

זמניהשבת
זמני
השבת

כניסה
ירושלים 19:08
תל אביב 19:29
19:22
חיפה

יציאה
20:30
20:33
20:34

"א

ם לקרא לך באו האנשים קום
לך אתם" מכאן אתה למד,
ׁשבדרך שאדם רוצה לילך,
בה מוליכין אותו .שמתחלה
נאמר לו :לא תלך עמהם .כיון שהעיז פניו
להלך עמהם ,הלך" (מדרש תנחומא).
דו שיח ארוך מתקיים בין בלעם לבין השליחים
הרבים שנשלחים אליו .בתחילה "לינו פה
הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר ה'
אלי" ואח"כ "לכו אל ארצכם כי מאן ה' לתתי
להלך עמכם" .בהמשך "שבו נא בזה גם אתם
הלילה ואדעה מה יוסף ה' דבר עמדי" ועונה
הקב"ה" :אם לקרוא לך באו האנשים קום לך
איתם אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו
תעשה".

אשר בחר

בנביאים טובים
הקהל הרחב מוזמנים לחווית

גברים ,נשים ,מורים ו
₪ 180

 3ימים

האם חוזר הקב"ה מדבריו הראשונים ונותן
רשות לבלעם ללכת ולקלל את ישראל? אם כן,
מדוע "ויחר אף אלוקים כי הולך הוא"? יתרה
מכך ,בלעם אינו רואה את שרואה האתון והוא
מעוניין להורגה .ללמדנו כמה היה בלעם דבק
במטרתו עד שלא שם לב למתרחש סביבו.
כאשר מופיע המלאך ואומר לו כי הוא הניצב
על הדרך מגיב בלעם "חטאתי  ...ועתה אם רע
בעיניך אשובה לי" .וכי רק עכשיו נודע לבלעם
שהליכתו רעה בעיני ה'?
"זה כלל גדול שכל העולם לא נברא כי אם
בשביל הבחירה ועל כן הבחירה יש לה כוח
גדול מאוד  ...ועיקר כח הבחירה הוא ע"י
שה' העלים והסתיר רצונו  ...רק נתן כח ודעת
באדם שיבין מדעתו לבלות כל ימיו לבקש
המשך בעמוד 3

ב"ה עקב הביקוש הרב
רשמה המוקדמת במחיר מוזל
ממשיכים את הה
כ' תמוז (  )7/7בחצות
עד יום שלישי
חרונים להרשמה מוזלת!
 3ימים א

◆

הרב בני וורצמן
מנכל "לאורו נלך"

על רצון ובחירה

יציאה
20:27
20:31
20:30

הרב יהושע שפירא

מה
קורה

על הפרשה  -בלק

המשך בעמוד הבא

כניסה
19:23
חברון
19:27
שכם
באר שבע 19:19

ילדות יחפה
בחולות

8

גם אני גושניק

◆

לימוד תנ"ך שלא תשכחו!

ישיבת שבי
חברון

תנ"ך
ימי לימוד
לאורה של תורת ארץ ישראל
שני-רביעי ,ד'-ו' אב ( 22-20ביולי)

במתחם "המכינה" בגבעת שמואל

בין הרבנים והרבניות :הרב חיים דרוקמן ◆ הרב יעקב אריאל ◆ הרב צפניה דרורי ◆ הרב שמואל אליהו
הרבנית עידית איצקוביץ ◆ הרבנית דנה סליי ◆ הרב חגי לונדין ◆ הרב אלישע וישליצקי ◆ הרב מישאל רובין ◆ הרב מנחם בורשטיין

 95שיעורים פרטים והרשמה באתר הכנס( www.kenes-tanach.org :תמיכה)053-2254447 :

יש”ע שלנו 1

המערכת

ההשלכות של המשט

ישעמדה
הספינה “מריאן” עשתה השבוע את דרכה
מסציליה שביוון לעבר חופי ישראל כחלק ממשט
תמיכה בטרור המסתתר תחת טענות של
הומניטריות .נוכחנו לגלות שעל סיפונה של אותה
ספינה עמד לא אחר מאשר באסל גטאס ,חבר
כנסת מהרשימה הערבית המשותפת ,שהחליט
לתמוך בפעילי המשט בצורה אקטיבית .לאחר
שהספינה שטה במשך שלושה ימים לעבר ישראל
כוחות מחיל הים עצרו אותה במהלך הלילה של
יום שני.
המעשה שעשה ח”כ גטאס אינו מחווה של
רצון טוב כלפי תושבי עזה ,אלא פגיעה מכוונת
במעמד של מדינת ישראל בעולם .כשחבר כנסת
קורא ברדיו קול ישראל שיש "לשבור את המצור
שמטילה ישראל על עזה" ,אזי כוונותיו ברורות
לכל .ישראל לא מטילה מצור על עזה ,אדרבה,
ישראל מסייעת להעברת סחורות וציוד הומניטרי
לעזה ,כ 800-משאיות מידי יום .תמיכה בטרור היא
דבר שלא יעשה בשום צורה ,בוודאי כשמדובר
בארגון בטרור שמכוון כנגד המדינה שבה נבחר
גטאס לכהן בה כאחד מנציגיה – אין לאפשר זאת
בשום צורה .כשחבר כנסת ערבי עולה על משט
המתנגד לזכות הקיום הלגיטימית של מדינת
ישראל הוא חושף בפנינו את פניו האמיתיות
הנותנות יד לשונאי ישראל.
כשחברי כנסת ערבים עולים על משט שמקדם

התמיכה הבינלאומית שהובטחה
לנו על ידי רבים לפני הגירוש לא
ניתנה לנו והלגיטימציה לה ציפו
התומכים בתוכנית ההתנתקות
ממדינות העולם לא הגיעו
ונוכחנו לראות את זה השבוע.
טרור הם למעשה יוצרים דה לגיטימציה למדינה
אותה הם מייצגים .הם הולכים יד ביד עם אלה
הפוגעים בנו בצורה יומיומית ובכך הם שותפים
למאבקם של המרים באויבינו .לכן ,בכל תכנון
אסטרטגי של מדינת ישראל בעתיד יש לקחת
בחשבון את העמדות הפרו פלסטיניות של ח"כ
גטאס וחבריו .אל לנו לשבת בחיבוק ידיים בזמן
שחברי הכנסת הערביים מנסים להרוס את
תדמיתנו הבינלאומית.
ערביי ישראל שחיים פה הם בעלי זכויות
דמוקרטיות שוות לכולם ,והם זקוקים לנציגים
הרבה יותר נאמנים מאשר ח"כ גטאס וחבריו .הם
צריכים שליחי ציבור אמיתיים שיוכלו לעזור להם
בכלכלה ,ברווחה ובתרבות .הם צריכים נציגים
שיוכלו לעזור להם בבעיות האמיתיות שלהם ולא
יבזבזו את זמנם בתמיכה בטרור .במקום שחברי

נטע ודוד דודסון,
פתוח

הבעלים של “חאן ארץ המרדפים” על יד הישוב אלון
www.idesertcamping.co.il 0545-293439

הכנסת יעשו את הדברים שיעזרו לציבור שבחר
בהם הם מתרועעים עם מחבלים ומאבדים את
האמון שניתן להם על ידי הציבור.
המשט הזה ,יחד עם משטים קודמים ועם דו”ח
האו”ם על מבצע צוק איתן ,מוכיחים לנו יותר מכל
שתהליך ההתנתקות מחבל עזה ומיישובי צפון
השומרון היה טעות .ב  ,2004 -אמר אריאל שרון
בכנס הרצליה על תוכנית ההתנתקות כי “יש לנו
הזדמנות לבסס שותפות חדשה עם הקהילייה
הבינלאומית ,במאבק נגד הטרור ואי-היציבות
האזורית והעולמית .העולם ובמיוחד אירופה
למדו להבין בפני מה אנו עומדים זה שנים רבות".
התמיכה הבינלאומית שהובטחה לנו על ידי רבים
לפני הגירוש לא ניתנה לנו והלגיטימציה לה ציפו
התומכים בתוכנית ממדינות העולם לא הגיעו
ונוכחנו לראות את זה השבוע.
מאז הגירוש ,פעולותיו של החמאס כפו על
ישראל ארבעה מבצעים צבאיים גדולים בעזה
שגררו אחריהם את השחרת פניה את מדינת
ישראל בעולם יותר מבעבר .אנו רואים כי נסיגות
וויתורים לא עוזרים לנו לקבל מהעולם לגיטימציה
והכרה במדינת ישראל .רק השבוע חווינו פיגועים
רצחניים שהוכיחו לנו שאין לנו אינטרס לוותר על
עוד שטחים מארצנו וממולדתנו.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
חאן ארץ המרדפים הוא חאן אקולוגי משפחתי.
אנו תושבי הישוב אלון והורים לשלושה .הקמנו
את החאן לפני כשלוש שנים מתוך רצון לפתח
את התיירות באזור .מתוך היכרות עם תחום
התיירות המתפתח באזור ,זיהינו את הצורך
באתר שמאפשר לינה דווקא באזור הזה .באזור
זה טמונות אפשרויות טיול ונופש רבות – נחל פרת
ומעיינות המים ,נחל אוג ונחלי צפון מדבר יהודה
המרשימים .שלל אטרקציות לקבוצות ומשפחות,
חוויות תנכ”יות ,טיולי טרקטורונים וג’יפים ועוד.
על דרך ירושלים ים המלח ,עוברים מדי יום
תיירים מהארץ ומחו”ל בדרכם אל אתרי התיירות
המוכרים  -אך הם חולפים על פני אחד האזורים
היפים והמיוחדים בארץ ללא לעצור בו .שמנו לנו
למטרה ,תיירני האזור יחד עם הישובים והמועצה,
להפוך את האזור שלנו ממקום שחולפים על פניו
בדרך  -לאזור שבאים במיוחד אליו .ואם כבר
באים ,שיהיה איפה ללון.
מה מייחד את העסק שלכם על פני עסקים
אחרים?
החאן מאפשר לינת שטח במספר אפשרויות:
מלינת קמפינג שבה משפחות מגיעות עם
 2יש”ע שלנו

האוהלים שלהם ,דרך לינה
באוהלים שלנו במתחמים
פרטיים ועד חושות זוגיות ולינה
לתיירות הנכנסת .בנוסף ,אנו
מפעילים תוכנית משפחות
לתיירות נכנסת שכוללת טיול
זריחה ,הכנת ארוחת ערב
מדברית ועוד .היתרון הגדול של
חאן ארץ המרדפים הוא המיקום.
כן כן .רבע שעה מירושלים ,שעה מתל אביב .רבע
שעה מים המלח .מאפשר לינה גם לאורחים
בירושלים וגם למבקרים בים המלח כמו גם לאלו
שבאים במיוחד לאזור .בחאן אנחנו מאפשרים
גם אירועים קטנים באווירה המדברית ,מפגשים
משפחתיים וסדנאות בישול איכותיות למבוגרים
ונוער.
מוצר שהייתם רוצה להמליץ עליו?
בר/בת מצווה באווירה אחרת .להביא את כל
הכיתה או השבט ללילה עוצמתי ומשמעותי
במדבר .פעילויות לחברים ,מדורה ,מסיבה ,טיול
זריחה .אפשר לשלב עם אירוע של המשפחה.
ארוחות כשרות ברמה גבוהה .אירועים באיכות
אחרת.

זיהינו את הצורך באתר שמאפשר
לינה דווקא באזור הזה
מי האישיות שהכי הייתם רוצים כלקוח?
הייתי שמח לארח את סבא וסבתא שלי שנשארו
באירופה ונרצחו בשואה .הייתי שמח להראות
להם את מדבר יהודה ,את העצים שנטענו במדבר
ואיך עם קצת מים הם פורחים ומלבלבים .לספר
להם על האורחים מכל העולם שבאים להתארח
אצלנו .הייתי לוקח אותם לטיול ג׳יפים לראות את
המדבר ואת ים המלח ,את החקלאות המתקדמת
ואת הישובים.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
דרך המט”י קיבלתי יועץ שעזר לי מאוד לארגן את
החלום לכדי תוכנית עסקית ולקדם את התוכנית
לכדי מוצר בשטח – חאן דרכים אקולוגי ואירוח
מדברי ישראלי.

על רצון ובחירה

המשך דבר תורה מעמוד השער

ולחפש אחר רצונו יתברך ולבטל כל רצונותיו
נגד רצונו" (ר' נתן) .בלעם מנסה למשוך את
הרצון העליון לרצונו והקב"ה מנסה להראות
לו מה רצונו ,אך משאיר בידיו את הבחירה
מה לרצות ולעשות .לכן אם "לקרוא לך באו
האנשים לך עמהם" .אם זוהי בחירתך וזהו
רצונך אז "מי אני" שאעמוד בדרכך.
מי שבוחר הוא גם רוצה ,מי שאינו רוצה אין לו
במה לבחור .בלעם רצה מאוד ועשה את מרב
המאמצים לממש זאת ,אלא שזה היה מנותק
מהרצון העליון .למרות זאת לא מנע ממנו

הקב"ה לבחור ולממש את רצונו גם כשהוא
מנוגד לרצון העליון.
פרשה זו באה גם לעורר אותנו לבדוק את
רצונותינו  -האם הם משמעותיים בחיינו
ונכונים לשורש נשמתנו – או שמא הרצון שלנו
לא מפותח דיו ואנחנו מתנהלים בעולם מכוח
האינרציה ומכוח הצורך לנהל את עצמנו
ומשפחתנו.
"החשק יש לו כוח לפעול אותו דבר שהוא
משתוקק לו הרבה אפילו הוא רע ,כענין בדרך
שאדם רוצה לילך מוליכין אותו .מצד הרצון שלו

פועל אפילו כל חמדת עולם הזה  ...וכפי תוקף
התגברות כח החשק כך הוא משיג כי החושק
נקרא סוף מעשה" (צדקת הצדיק ,רמט).
מהו החשק שלנו? להיכן אנחנו מכוונים את
חיינו? הרצון הינו כוח חיים שמסוגל להרים את
האדם למעלה ,אך גם להורידו לבור תחתיות.
בידינו מה לרצות ומה לבחור .יהי רצון שנזכה
להיות מבעלי הרצונות הנכונים לנשמתנו,
רצונות בהם מתגלה רצון השם ותיקון עולם
במלכות ש-די.

דיור בר השגה
עכשיו
0
0
0
,
5
9
7
₪
ברבבה!

בתי
אמנה

*

00

₪ 850,0

מהיום אתה לא צריך לחלום.
הישוב רבבה מזמין אתכם ליהנות
מדיור בר השגה .גם קוטג’ צמוד
קרקע גם במרחק נגיעה ממרכז
הארץ ויותר מכל מחיר שיגשים
לכם את כל החלומות.

1-800-260-240
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מידע
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בס"ד

המרחק:

 30דק’ מתל אביב
 15דק’ מכביש 6
הבית:

קוטג’ צמוד קרקע
 96מ”ר |  4חדרים

איזק נדל”ן ,שיווק ,נכסים .רח’ חובבי ציון  ,36פ”ת

טל’050-5326929 ,03-9303494 :

isaacnadlan@gmail.com
צמוד למדד 1/15

אחותי ,בלי פדיחות!

מתחתנים דרך היריד של דפיכתום
מיטב אנשי המקצוע מיש"ע באתר אחד

www.yaridkatom.co.il
עד לתאריך  / 10.08כה' אב

כל אחד יכול לזכות! הכנסו ליריד והרשמו:

הגרלת ענק בשווי  6800ש"ח
מכונת כביסה ,תנור,
וחדר שינה קומפלט!

רהיטים
מתנת:

היצירה  5קדומים
.co.ilשילת www.

09-8664043
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ברשת

מיה לוי

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

 10שנים אחרי:

עוד צד לגירוש

מסתבר שלקבוצת ריצה של נשים יש עוד
מעלה ,בנוסף ליתרון הבריאותי .מדובר על הפן
הסוציאלי .תכל'ס ,הכיף הגדול של הריצה הוא
השיח ,קבוצת התמיכה שנוצרה ,במיוחד כשאת
היחידה שמצליחה להמשיך לדבר גם בעליות
שבין טלמון לנריה ,וכולן נאלצות להקשיב לך.
המסקנות והמשך הדיון נעשה כבר במישור.
השבוע התנשפנו על נושא מאוד אקטואלי10 :
שנים לגירוש מגוש קטיף .הנושא נפתח ומצאתי
את עצמי נשפכת ומספרת לרצות את הצד שלי,
מה חוויתי ומה עובר עלי כיום .ומאירה הרצה
הצמודה הכריחה אותי להעלות את זה על הכתב.
הסיפור שלי מתחיל לפני  38שנים כשעברנו  -אני
ילדה בסיום כתה א'  -הוריי ואחיי הצעירים לחוף
ים אחד גדול .לא היה לו אפילו שם בעברית ,רק
בערבית .באמת היה שם רק חול וחול .עם עוד
שתי משפחות עם ילדים וכמה רווקים ,הוריי
הקימו את המושב הראשון בגוש  -נצר חזני,
כשהחברה שלי הן שתי בנות בערך בגילי וכמה
אחים צוציקים .ילדות יחפה ,כי הסנדלים נעלמים
בחול וחבל סתם לקנות; ילדות שבה נוהגים
בטרקטור מגיל  ,12ילדות בה הבית הראשון שלי
הוא חממות העגבניות ,כי שם אמא גרה ,הבית
השני – הים ,הבית השלישי  -חוות הסוסים ,ורק
הרביעי  -הבית בו ישנים.
וזה הולך ככה :מחזור א' בבית ספר יסודי (10
ילדים ,שתי כיתות מצורפות) ,מחזור א' בחטיבת
בינים (נאלצו לבנות חטיבה בגוש כשגילו
שחברתי ואני חוזרות כל בוקר בחזרה עם נהג
ההסעות שהיה אמור להוריד אותנו בנתיבות),
מחזור א' באולפנת נווה דקלים (שמונה בנות
בכיתה ,כשאבא שלי הוא המורה שלי בחצי
מהמקצועות) .ולכן אפשר להבין מדוע כשיצאתי
לשירות לאומי ונישאתי חיפשתי משהו חדש ונוף
שונה .ואז עברתי להקים את היישוב טלמון.
אך תמיד תמיד הבית האמיתי שלי היה בנצר חזני,
ובכל שבת ובכל קיץ היה ברור שאנחנו במושב,
 4יש”ע שלנו

ככל שהזמן עובר הגעגועים
קשים יותר ,ככל שאדם
מתבגר הוא מוצא את עצמו
מחפש את שורשיו ומתחבר
למקורות שלו .לי אין כאלו.
שלי נהרסו ,נמחקו .הזכרונות
עולים וצפים ,והגעגועים
גוברים עד כדי תחושת מחנק
לעיתים קרובות יותר ויותר.
למרות המרחק ,גם בתקופות הקשות של הטירור
והפיגועים.
בתקופת טרום הגירוש עברתי עם משפחתי
בחזרה לבית ילדותי למספר חודשים .בניתי
שם מערך של קיטנות וגנים לילדי השב"חים,
והיינו פעילים נגד הגירוש .מצאתי את עצמי
בכל התקופה תומכת ומחזקת את כולם ,ואפילו
את אימי הגיבורה ,הרי אותם אוטוטו מוציאים
מהבית והם הולכים אל הלא נודע .רק כשעליתי
על האוטובוס שהוציא אותנו מהגוש הבנתי שאני
אל הבית שלי ,אל המקורות שלי ,אל הילדות
שלי  -כבר לא יכולה לחזור .הרגשתי שמנתקים
אותי מחבל הטבור ,ואז הכל פרץ בבכי ובצעקות
שהמשיכו עד שהגענו לכותל .מהכותל ,חברי
המושב ומשפחתי המשיכו למאהל בתל-אביב,
ומשם לבית הארחה בחיספין ,ואני נפלתי הביתה.
הרי הייתי חייבת לחזור לעבודה אחרי היעדרות
ממושכת כל כך ,ולנסות להחזיר את המשפחה
לשגרת חייה .במקביל משפחתי המורחבת
במשבר קשה ,ללא בית ,ללא חפצים .נאלצתי
להיות החזקה ,לנסוע לבקר ברמת הגולן ,לארגן

את החתונה של אחי שהתקיימה חודש לאחר
הגירוש ,לארח את שבת החתן ולדאוג לעשות
שמח כי כולם כל-כך ירודים ,ולהחזיק את כולם
מעל המים.
ב"ה כולם עברו לקראווילות ,פותחים את
המחסנים הניידים עם החפצים מהבית שנארזו
על-ידי החיילים ונציגי המשפחה במהירות
(מתברר שכשגברים אורזים ,חצי מהדברים
נשארים בבית שנהרס) .אני מקבלת לשמירה את
כל אלבומי התמונות ,מכתבי הילדות שלי ושל
אחי ,הרי אין מקום בקארווילות לחפצים מיותרים.
כולם מתחילים בתהליך השיקום הארוך ,הכולל
טיפול קהילתי ,טיפול פסיכולוגי אישי ,הקלטת
עדויות על-ידי מוזיאון גוש קטיף ,ואיפה אני
בעניין? אני לא מסוגלת לראות תמונות מההרס,
סרטים שנעשו ,תמונות מבית ילדותי .אבל אני לא
מהקהילה ,אין לי צורך בטיפול ,אני חזקה ותומכת.
כבר לא נעים לי לספר לחברים ביישוב על
הקשיים של המשפחה ,כמה אפשר לקטר ,כמה
אפשר לשמוע כבר על המגורשים המסכנים,
כמה פרויקטים ,עבודות שורשים ושיחות בוקר
הילדים שלי יכולים לעשות בנושא .כבר עברו
הלאה ,מיצו.
משפחות המושב סוף סוף עוברות לבתי הקבע.
אני מלווה ועוזרת להוריי ואחיי במעבר ,שמחה על
כל משפחה שנכנסת סוף סוף לבית קבע חדש,
מלווה את אמי בבניית בית הכנסת החדש.
חוגגת איתם בחנוכת הבית .ופה משהו אצלי
מתחיל טיפ-טיפה להיסדק .הרגשות מעורבים.
זה כבר לא הקהילה שלי ,אני אורחת שם אצל
משפחתי וחבריי מהמושב .אוהבת להיות איתם,
אך זהו לא בית ילדותי.
ככל שהזמן עובר הגעגועים קשים יותר ,ככל
שאדם מתבגר הוא מוצא את עצמו מחפש את
שורשיו ומתחבר למקורות שלו .לי אין כאלו .שלי
נהרסו ,נמחקו .הזכרונות עולים וצפים ,והגעגועים
גוברים עד כדי תחושת מחנק לעיתים קרובות
יותר ויותר.
אבא שלי לוקח את נכדיו לטיול שורשים בארצות
הברית .את זה אני לא אוכל לעשות.
נפתחות קבוצות של צעירים בוגרי הגוש והמושב
בפייסבוק ,כדי לספר ,להיזכר ,אני חברה בכולם
אך שייכת לא שייכת ,לא מצליחה להזדהות ,אולי
נפלתי בין הכיסאות?
תוהה כמה רבים יש כמוני שנפלו בין ההריסות.

אירוע
ישראלי
זהו את האירוע שבתמונה

יש שחר אמנה

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!
פתרון החידה מהמדור האחרון :השופטים דב לוין ודליה דורנר מעיינים
בראיות במהלך משפטו של ג'ון דמניוק בירושלים.1987 ,
הזוכה:חיים פרלשטיין משלוחות הפרס נשלח בדואר.

יצהר
הגיע הזמן לבית

תמיד חיפשת לגור בבית גדול עם גינה,
נוף מקסים ,קהילה חמה וחיים טובים!
בית חד משפחתי
צמוד קרקע
על כחצי דונם,

 114מ"ר.

*
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משווק :הראל 052-5665993

צמוד למדד תשומות הבניה ±≤Ø±±
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

ישראל

שלי

אהבתי

139,000

ציר הזמן

ישראל שלי

אהבתי ·  23ליוני

אהבתי · הגב · שתף

408

ם אוהבים את זה.
 3,702אנשי 

"אני מעדיף לחיות כאן תוך לחימה מתמשכת מלהיות חלק מן
העם היהודי הנודד ...כיוון שאין לי כוונות לספר לנכדים שלי על
מדינת־היהודים במאה העשרים כעל אפיזודה חולפת וקצרה
באלפי שנות נדודים ,אני מתכונן להאחז כאן בכוח רב".
יוני נתניהו ז"ל.
היום 39 -שנים למבצע יונתן 39 ,שנים לנפילתו.
עצמה ומוסריות ,מורשת שחייבים לשמר ולהמשיך.
ישראל שלי
עושים ציונות

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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אודות

תמונות

עוקב

הודעה

אוהבים את זה

עוד

Doreen Efraim
אני זוכרת שקראתי את הספר ״מכתבי
יוני״ בצבא וזה דרבן אותי ונתן לי מוטיבציה.
כשביקשו מאיתנו בקורס לספר על דמות
מופת אני בחרתי לספר עליו ובאמצע בכיתי
מהתרגשות ועצב רב .יוני הוא דמות שלעולם
תהיה זכורה בליבו של כל העם! יהיה זכרו ברוך.
Mor Mizrahi
יוני הוא גיבור ישראל
דוגמה ומופת לכלל האנושות.
Sigal Mendler Barkai
יש אנשים גדולים שמטביעים חותמם  -יוני
נתניהו נמנה עליהם .והמילים חזקות  -הלוואי
שזה היה המוטו של כולנו  -להיאחז כאן בכוח
רב כי אין לנו ארץ אחרת.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
 nadav@myesha.org.ilהפצה :מקור ראשון  -יוסי 052-8908518
עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות ,HARNIK NATI :יח"צ ,גרשון אלינסון ,יהודה
רוטנברג ,שומבלע ,מירי צחי ,מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ,מאי
פולני ,דוברות מועצת גוש עציון הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה
אירוע לציון עקירת יישובי צפון השומרון בשבי שומרון /
כ’ בתמוז  7ביולי

טיולי יום שישי באפרת  /כ”ג בתמוז
 10ביולי

מועצה אזורית שומרון ו’מרכז קטיף’ מזמינים לאירוע לציון
עשר שנים לעקירת ארבעת יישובי צפון השומרון :גנים ,כדים,
חומש ושאנור .באירוע ייחנכו תצפית וחיזיון אור קולי וייערך
טקס הנחת אבן פינה למרכז מבקרים .החיזיון האור-קולי
יוקרן ב 16:00והטקס יתקיים בשעה  19:30יחד עם הקרנת
הסרט “התנערי” של מנורה חזני.

המשפחות הצעירות באפרת יוצאות
ביחד עם מטה הצעירים של אפרת
לטיול יום שישי בעיינות מטע כולל טבילה
במעיינות ובישולי שדה .יוצאים ב.8:00
עלות ₪ 20 :לאדם.
לפרטים :יצחק 050-5729700

בוקר השראה ויצירה במושב מעון  /כ”ב בתמוז  9ביולי

סדנאות יצירה והשראה בהנחייתה של רות ונטורה לנשים בלבד בסטודיו של רות במושב מעון מ10:00
עד  .14:00במקום ניתן להשתתף בסדנאות של תכשיטים מעוצבים ,אבני מדרך לגינה או מתקן למטפחות
ולהינות מארוחת בוקר יצירתית בגינה .עלות למשתתפת  .₪ 200לפרטים :רעות 052-6533021

שישי |  10ביולי

רב
מכר

חדש!

הבן שלי מתבגר

היצר הלב והאדם

בשפה פשוטה ,מתוך עומק רוחני
ומבט אופטימי נוגע הספר בלב לבו
של גיל ההתבגרות ומעניק לכם
מתנה נפלאה  -את הקשר עם בנכם.

התהיות והשאלות סביב נושא היצרים
והבנת תפקידם רבות ומטרידות ,ולפעמים
הלבטים והשאלות מביאים לידי בלבול
ומבוכה .הספר מתמקד בהבנת כוחו
וחשיבותו של יצר העריות כפי שעולה
ממקורות רבים.

מורה נבוכים לגיל הנעורים

 ₪ 45בלבד!

₪ 69

המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

• מבוא מאת הרב אלישע אבינר

התמודדות רוחנית ועצות למעשה

הרב אלי שיינפלד ,רב ומחנך .זוכה פרס “המורה היזם“ על ספרו “היצר ,הלב והאדם“
העוסק בהתמודדות עם היצר ומיועד למורים ולמחנכים .בוגר ישיבת ההסדר בחיספין
וכולל ההלכה ‘ברכת משה‘ במעלה אדומים ,רב קהילת ‘נווה הגבעה‘ בגבעת זאב.

הפצה למוסדות -איציק052-3003779:
מבצעי החודש באתר | www.beitel.co.il :מבצעים מיוחדים ופגומים רק בחנות ההוצאה

שיחת חינם1-801-700-201 :
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים  | 02-6427117רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים 02-5000783
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מה קורה?
לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

זוכרים את דני בסיוע חיילי צה”ל הגיעו ביום שישי
שעבר מאות מחבריו של דני גונן הי”ד מלוד
ומטיילים רבים אחרים להוקיר את זכרו באירוע
מיוחד במעיין עין בובין ששינה את שמו ל’מעיין
דני’ .האירוע לזכרו של דני הי”ד התקיים במעמד
השר אורי אריאל ,ח"כ מוטי יוגב ,ראש מועצת
יש"ע אבי רואה ,אנשי המועצה ובני משפחתו של
דני הי"ד . 1
מתחממים בגוש עציון כארבע מאות בני נוער
מכל יישובי גוש עציון חגגו ביום שני שעבר את
פתיחת חופשת הקיץ .האירוע הגדול ,שהתקיים
בחוות ארץ האיילים ,כלל להקות נוער שהופיעו
במופעי רחוב ,שולחנות משחק ואטרקציות
 , 2עמדת חינה ותלבושות אתניות .שיאו של
האירוע היה מופע מיוחד של הזמר ישי ריבו
ששר והרקיד את בני הנוער .כחלק מרעיון גיבוש
הנוער קיבלו כל המשתתפים באירוע חולצה
זהה שבה מתנוסס הכיתוב 'גושניק'.
תורתה של אדל ביום שני התקיימה ביישוב יקיר
הכנסת ספר תורה לזכרה של אדל ביטון הי"ד
שנהרגה בפיגוע אבנים סמוך לאריאל .הישוב כולו
התייצב לאירוע החשוב והמשמח שלווה במוזיקה
ובריקודים  . 3במעמד בני המשפחה ,רבנים
ותושבי היישוב ,הקימו אדווה ורפי ביטון עמותה
חדשה לזכר ביתם הנושאת את שמה 'אדל  -אני
דואג לאחר' .מטרת העמותה לתת מענה לשכול
הכללי בישראל ולדאוג למשפחות ביום שאחרי,
בטיפול נפשי וכללי במרכז סיוע תומך.
 8יש”ע שלנו

הח"כים מתגבשים ביוזמתו של יו"ר הכנסת
יולי אדלשטיין ,תושב גוש-עציון ,נערך בסוף
שבוע האחרון "גיבושון" לח"כים החדשים
של הליכוד שכלל סיור במערת המכפלה וכן
בגוש-עציון .במהלך ביקורם סיירו הח"כים
באתרים מרכזיים בגוש עציון ,וכן צפו בחזיון
האור קולי שבכפר עציון .ראש המועצה
דוידי פרל שאירח את החכים שיתף אותם
באתגרים של המועצה וביקש את מעורבותם
 . 4את הביקור חתמו הח"כים בארוחת ערב
בביתו של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בישוב
נווה דניאל.
ילדי התנ”ך לראשונה בהר חברון התקיים
חידון תנ"ך לילדים .בחודשים האחרונים
התמודדו כ 100-ילדים בשלבים השונים
לקראת השלב הפומבי אליו עלו  19בנים
ובנות מ 12ישובים במועצה .שלושת המקומות
הראשונים זכו בטיסה בשמי הארץ ,ספרים,
אופניים ועוד .כחלק משלבי החידון יצאו כ40
מהילדים שהעפילו לקדם הגמר ליום טיול
בהר חברון ובמערת המכפלה לראות בשטח
אתרים שהתרחשו בהם סיפורי המקרא.
מעצבים עשור לגירוש תערוכה המציגה
כרזות שהשתתפו בתחרות על השלכות
העקירה מגוש קטיף נפתחה השבוע בבית
האמנים לציור ולפיסול בתל אביב .במסגרת
התחרות ,שאורגנה על ידי מרכז קטיף
להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון,

השתתפו עשרות סטודנטים מהמכללות ובתי
הספר לעיצוב בארץ .במקום הראשון זכה
ב ₪ 8000-מתניה דייפני ,תושב ניצן שגורש
מכפר דרום ולומד כיום במכללה האזורית
אשקלון .הכרזה מציגה מבוך בצבעי שחור לבן
ובשולה בית כתום ,לצד תעתועי ראיה מסווים
מציגים את צמד המילים 'גוש קטיף' ואת
מועד הפינוי  . 5היא באה לתאר את התהליך
הארוך והמייגע שעברו מפוני גוש קטיף לאחר
הפינוי ,מקבוצת ישובים מאוחדת ומשפחתית
התפצלו דרכיהם לכל קצוות הארץ בחיפוש
אחר מקום חדש בו יוכלו לשקם את חייהם.
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