
1  יש”ע שלנו 

הציווי  בין  נמתחים  רבים  דמיון  ווי 
לבין  בפרשתנו  המילה  ברית  על 
בפרשת  נח.  בפרשת  הקשת  סיפור 
אֹות  "זֹאת   – מכריז  הקב"ה  הקשת 
ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם", וכך גם 
בפרשת המילה – "זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו 
קודמת  הפרשיות  בשתי  ּוֵביֵניֶכם".  ֵּביִני 
לנתינת האות ברכה על פריה ורביה – "ְּפרּו 
ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ"; "ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד 
בשתי  ְמאֹד".  ִּבְמאֹד  אְֹתָך  ְוִהְפֵרִתי  ְמאֹד... 
שיתרחש  שינוי  על  מדובר  גם  הבריתות 
ִיְהֶיה  "ְוֹלא  הברית:  מן  כחלק  ולהבא  מכאן 
עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ"; "ְוֹלא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת 
מכונות  המילה  הן  הקשת  הן  ַאְבָרם".  ִׁשְמָך 
חוזרות  הפרשיות  ובשתי  עֹוָלם",  "ְּבִרית 

פעמים רבות המילים 'ְּבִרית' ו'ָּבָׂשר'.
אולם, הדמיון שבין שתי הבריתות מחדד את 
ההבדל המהותי שביניהן. ברית הקשת היא 
"ֵּביִני   – עם נח, כמייצג את האנושות כולה 
ּוֵבין ָּכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ". אות הברית 
מתבצעת על ידי הקב"ה בלבד: "ֶאת ַקְׁשִּתי 
ּוֵבין  ֵּביִני  ְּבִרית  ְלאֹות  ְוָהְיָתה   – ֶּבָעָנן  ָנַתִּתי 
נכרתת  זאת,  ָהָאֶרץ". ברית המילה, לעומת 
עם אברהם, אך עם זרעו של יצחק בלבד – 
"ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו 
ַאֲחָריו", ובכך מייחד הקב"ה את הקשר עם 
קבוצה מיוחדת מתוך האנושות. אולם, קשר 
ייחודי זה דורש גם מן האדם לתת את חלקו, 
מצטווה  ויצחק  אברהם  של  זרעם  כן  ועל 
 – בבשרו  הברית  מעשה  את  בעצמו  לבצע 

על הפרשה - לך לך

הרב אמנון בזקהקשת והמילה
ר"מ בישיבת הר עציון
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
17:24 16:26 חברון 17:26 16:10 ירושלים
17:26 16:27 שכם  17:28 16:29 תל אביב
17:29 16:22 באר שבע 17:26  16:19 חיפה

זמני השבת

דוכן  מעל  השבוע  ניצב  נתניהו  בנימין 
כי  והצהיר  הכנסת,  במליאת  הנואמים 
לישראל הזכות המלאה לבנות בירושלים. 
בירושלים?”,  לגור  לא  ליהודים  “להגיד 
בונים  “הצרפתים  הממשלה.  ראש  תמה 
וישראלים  בלונדון  האנגלים  בפריז, 
בירושלים”. כמה פשוט. אז למי ששכח: 
נתניהו  בראשות  ישראל  ממשלת 
הבנייה  את  האחרונה  בשנה  מקפיאה 
בירושלים ובאזור יהודה ושומרון. מכרזי 
התבקשו  תכנון  ועדות  עצרו,  בנייה 
כל התקדמות,  לקבל אישור מרה”מ על 
מי  ושוב.  שוב  נדחו  רבים  ופרויקטים 
לטעום  לערבים  ובעיקר  לעולם  שנתן 
ליהודים  בנייה  הקפאת  של  טעמה  את 
בלבד בבירת ישראל, מדוע יתפלא כעת 
כשהוא משנה את הטון ונתקל בביקורת 

בינלאומית ובטרור גואה?

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

שלנו
408
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ירושלים היא סמל. לא רק עבורנו היהודים, אלא 
גם עבור אויבינו ויתר מדינות העולם. ולאור זאת 
וכמו  שבעתיים.  גדולה  עליה  לשמור  החשיבות 
גם  כך   – הגולן  וברמת  ושומרון, בבקעה  ביהודה 
נכונות  על  מדברים  שבהן  בתקופות  בירושלים: 
למסור שטחים, הטרור מריח את החולשה ומרים 

ראש. 
שוב  מרים  בירושלים  הטרור  האחרונה  בשנה 
בקבוקי  אלימות,  הפגנות  ובגדול.  ראשו,  את 
ועכשיו  ודריסה,  ואבנים, פיגועי טרקטור  תבערה 
גם תינוקת קטנה בת שלושה חודשים, חיה זיסל 
ההתעלמות  על  בחייה  ששילמה  הי”ד,  בראון 
הטרור  מבעיית  ישראל  מדינת  של  המתמשכת 

המחריפה בירושלים.
יממה לאחר פיגוע הדריסה, כינס ראש הממשלה 
את  “לממש  הנחה  ובה  ביטחונית,  התייעצות 
ירושלים  חלקי  בכל  הישראלית  הריבונות 
כי  ציין  נתניהו  מסיבי".  כוחות  תגבור  באמצעות 
נתקלים  "אנחנו  מול מעשה הטרור הנפשע,  אל 
כזאת.  רפיסות  אין  אצלנו  בינלאומית.  ברפיסות 
על  להגן  וחובותינו  זכויותינו  על  איתן  נעמוד 
בירתנו". אצלנו אין רפיסות? כבר שנים שתושבי 
מזרח ירושלים זועקים על ההפקרות הביטחונית 

בשכונותיהם. שנים.
אך כאמור, זהו כלל לא שורש הבעיה. זה מתחיל 
בהוראה של ראש הממשלה לעצור את הקמתה 
של שכונת “מבשרת אדומים” שבעוטף ירושלים, 
ממשיך להוראת לשכת ראש הממשלה להקפיא 

את השיווק של כל פרויקט חדש במזרחי העיר, 
מזרח  כי  להצהיר  נתניהו  של  סירובו  וכמובן 
לא  ולעולם  ישראל,  בידי  לעד  תישאר  ירושלים 
תשמש כבירתה של מדינה ערבית כלשהי. חוסר 
גם  ירושלים,  ברחובות  גם  המעשית  הריבונות 
בהר הבית, וגם בדרכים המובילות לעיר – כביש 
מזמין  חולשה,  מזמין   –  1 וכביש   60 ציר   ,443

שישראל  מבהירים  אנחנו  העולם  מול  אל  טרור. 
אינה בטוחה בזכותה על כל מרחבי ירושלים, ואל 
מול הערבים אנחנו תולים שלט: עוד קצת טרור 

ואנחנו עפנו מכאן.

בירושלים  לראות  לעולם  מאפשרת  ישראל  אם 
כעיר כבושה, כ”התנחלות בלתי חוקית” באדמות 
הפריבילגיה  את  לנו  אין  נגזלים,  ערבים  של 
את  מריח  הוא  תוקף.  כשהטרור  להתפלא 
של  משפחתו  וכך  מקילומטרים.  החולשה 
להתמקח  חופשית  מרגישה  הרוצח  המחבל 
עם המשטרה על הסדרי הלוויה, במקום לבקש 
נערים ערבים  וכך  סליחה על מעשיו הרצחניים. 
רכבת  אותה  הקלה,  הרכבת  על  אבנים  מיידים 
לצאת  שלהם  ולאחים  להורים  שמאפשרת 

לעבודה ולפרנס את המשפחה.

טרור,  עוצרות  לא  מילים  היגיון.  אין  טרור,  כשיש 
משא ומתן לא עוצר טרור. כדי לנצח את הטרור 
יש צורך בכוחות ביטחון – משטרה, צה"ל, שב"כ 
ובעמידה  האחד,  מהצד  ומרתיעים  חזקים   –
מדינית איתנה מהצד השני. זו השעה לשים סוף 
רק  לא  להרוג,  יכולה  אבן  ה”הכלה”.  למדיניות 
שוטרים,  ליותר  זקוקה  ירושלים  דוהרת.  מכונית 

פחות סבלנות, יותר הרתעה ופחות פחדנות.

ריח החולשה המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
בבית  גרפי  ועיצוב  אומנויות  שנה   15 "לימדתי 
היציאה  אבל  הירדן,  בבקעת  האזורי  הספר 
משהו  לעשות  רציתי  בעצמות.  לי  בערה  לשטח 
נכון  זה  אז  אחרים.  לעסקים  מעצמי  לתת  משלי, 
שכשאתה שכיר, משלמים לך ימי מחלה ונותנים 
אותי  מאתגרת  העצמאות  אבל  קיץ,  חופשת  לך 
ומאפשרת לי להתחדש כל הזמן ולעשות לקוחות 

מאושרים, ולזה אין תחליף".
אחרים  פני  על  העסק שלך  את  מייחד  מה 

בתחום?
בר  בריתות,  חתונות,   – אירועים  צלמת  גם  "אני 
מצווה, וגם מעצבת גרפית. המענה ההיקפי הזה, 
שמתחיל בקונספט הראשוני, ממשיך אל הצילום, 
ההפקה והעיצוב ונגמר בבית הדפוס – הכל דרכי, 
וללא צורך להשתמש באנשי מקצוע נוספים – נותן 
ללקוח רצף, ותחושת ביטחון שיש מי שמוביל אותו 

לאורך הדרך".
להתמקם  אחרים  לעסקים  ממליצה  את  האם 

ביש"ע?
"אני עובדת עם לקוחות מכל רחבי הארץ, מקרית 
ביאליק בצפון ועד אילת בדרום. אבל אני בהחלט 

מעורבת  גם 
באזור  כאן  בנעשה 
את  עיצבתי   –
המועצה  של  הלוגו 
ואת הלוגו  האזורית 
"בקעת  לפרויקט 
סיפור   – הירדן 
ישראלי".  הצלחה 
שלי  הלקוחות  את 
מעניין  באמת  לא 
מניחה  אני  איפה 
בסופו  הראש  את 

של יום, אלא השירות המקצועי שאני נותנת. מצד 
שני, אני בהחלט גאה בפינה המדהימה שלי כאן 
בבקעה, וחשוב לי שאנשים ידעו שהבקעה לא כ"כ 
רחוקה כמו שהם חושבים. נסיעה מת"א לחיפה, 

עם קצת פקקים, לוקחת הרבה יותר זמן...".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

מעצבת  גם  אני  הגרפי,  ולעיצוב  לצילום  "בנוסף 
ביתני תערוכה עבור לקוחות. בדיוק עכשיו יש לי 
מיזם שעוסק בביתני תערוכה בחו"ל, והייתי מאוד 
שבונה  סיסטם"  "סימה  חברת  שמנכ"ל  רוצה 

תערוכות בכל העולם, ייחשף לעבודות שלי ואולי 
יאפשר לי להוציא לפועל את המיזם באירופה".

איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"בשנת 1998 הקמתי את המשרד, תודות לעזרה 
קורסים  לקחתי  השנים  לאורך  מהם.  שקיבלתי 
מט"י,  של  מקצועיים  מיועצים  ועזרה  מקצועיים 
שעזרו בדרך. ברור שהאחריות להקים את העסק 
ולהצליח היא קודם כל שלי, והעבודה מוטלת על 

כתפיי, אבל זה כיף שיש תמיכה ברקע".

עסק שלנו

פני אלימלך )52( מיפית שבבקעת הירדן, 
הבעלים של "סטודיו פאן" לצילום ועיצוב גרפי. 050-7755878

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

את הלקוחות שלי לא באמת מעניין איפה 
אני מניחה את הראש בסופו של יום

מאפשרת  ישראל  אם 
בירושלים  לראות  לעולם 
כ”התנחלות  כבושה,  כעיר 
באדמות  חוקית”  בלתי 
לנו  אין  נגזלים,  ערבים  של 
להתפלא  הפריבילגיה  את 
מריח  הוא  תוקף.  כשהטרור 
מקילומטרים.  החולשה  את 
המחבל  של  משפחתו  וכך 
חופשית  מרגישה  הרוצח 
על  המשטרה  עם  להתמקח 
הסדרי הלוויה, במקום לבקש 
סליחה על מעשיו הרצחניים
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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 
 .Hasbarayesha@gmail.com :או למייל

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
התשובה לחידה מהפעם שעברה:התכנסות ועדת 

אגרנט לחקירת אירועי מלחמת יו"כ, 1974. 
הזוכה: פיליפ ברמן מחיפה. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

כ”א-כ“ב חשוון תשע”ה 14-15.11.14
ערב שבת

   לגברים - לפני שבת סיור ל“מעיין אברהם“ וטבילה במעיין. 

תפילה עם החזן דב הלר | קבלת שבת בנוסח קרליבך.
ליל שבת

   עונגי שבת מרכזיים עם רבנים, ראשי התיישבות ואישי ציבור:
במערת המכפלה | בישיבת ניר | בישיבת שבי חברון | מדרשת חברון

   סיור לילי בחברון - בעקבות היישוב היהודי של פעם.
   "טיש" מרכזי לנוער עם סיפורי חיים ומרצים מרתקים.

יום שבת
   שיחות ושיעורים עם מיטב המרצים והרבנים, לנוער ולמבוגרים.

   סיורים בעיר האבות חברון | סיור בעקבות האבות | סודות 
מערת המכפלה | סיור לחומות הענקים ולמעיין אברהם | 

סיור בעקבות רבני חברון, סיור לסמטת הגבורה ושחזור הקרב | 
  

תוכניה מפורטת תחולק לבאים בנקודות ההתכנסות.

הסעות בתשלום מירושלים, בניני האומה, 

בשעה 13:30, הרשמה חובה בטל’ 02-9965333

• קו 160 אגד מתוגבר (ללא הרשמה) יוצא

ביום שישי מבניני האומה בשעות 9:30-14:00

לאור נסיון העבר, כדי למנוע חילול

שבת, אנו ממליצים ומבקשים

מהציבור להקדים ולהגיע לחברון

כבר בשעות הבוקר. ברוכים הבאים!

שימו לב להסדרי האירוח:

נותרו חדרי אירוח אחרונים למשפחות ולמבוגרים - הקדימו להזמין!
  

אורחים מגיל 20 ומעלה מוזמנים לאירוח הציבורי (בתשלום, ההרשמה חובה):

לינה בבתי הספר, ארוחות מלאות בחדרי האוכל.
  

  ניתן להקים אוהלים ולמקם קרונועים בגנים ובחניונים בחברון

(אין צורך להירשם).
  

בני–נוער בקבוצות מאורגנות בלבד בליווי מורים או אחראים
מוזמנים לפנות למטה האירוח.

  

לפרטים והזמנות החל מיום ראשון ט‘ חשוון, 2/11 (משעה 09:30 עד 16:00)
  

מטה האירוח 02-9965333 שלוחה 3
      

הציבור מתבקש לשמור ולהקפיד
על קדושת השבת והצניעות במלואן!

  הסדרי ביטחון מיוחדים בכל הדרכים לחברון ולקרית ארבע ע”י כוחות הביטחון

בשבת חיי שרה מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה
לתפילת יהודים כולל אולם יצחק!

עולים לחברון ולקרית ארבע ומתחברים עם ארץ ישראל!

למען חיזוק היישוב היהודי בחברוןמבצע התרמה ענק
או בהפקדה בבנק הדואר ח–ן 7524819אפשרות לתרום בכרטיס אשראי
לפרטים ותרומות: 1-800-400-456

תרמו והיו שותפים!
Hebron Fund | היישוב היהודי בחברון | מנהלת מערת המכפלה
w w w . h e b r o n . c o m

מועצה דתית
קרית ארבע

חברון קרן מורשת מערת המכפלה  |  המועצה הדתית קרית ארבע - חברון  |  ועדה מוניציפלית חברון  |  מדרשת חברון  |  הכנסת אורחים חברון
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il טל וייזל מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

אצבע  או  פספוס  מזל,  שתקראו;  איך  לזה  קיראו 
תפקידה  שאת  הוא,  שמשנה  מה   – אלוקים 
אליגון-רוז  תלמה  הפזמונאית  של  ההיסטורי 
מתוך  החמצתי  עכשיו',  'שלום  תנועת  כמייסדת 
הרזומה העשיר והמתגלגל שלה, ורק בלילה שלפני 
אותי  תפסו  הללו  המילים  ל'פנימה',  איתה  הריאיון 

לא מוכנה.
בואו נודה על האמת.

שכולנו  הדביקה  הסטריאוטיפים  ביצת  אלמלא 
שוחים בה, לא היתה לי בכלל דילמה.

אך העובדה שהפגישה עם תלמה נקבעה לבוקר 
ליבון  של  זמן  איזה  עוד  לי  הותירה  לא  שלמחרת, 

קצר ביני לביני לגבי מהות המפגש.
ואחרי שגיליתי - ככל שגללתי את עמוד הויקיפדיה 
יכולתי להשתחרר מהמידע  לא   - ולמטה  למעלה 
ידיי בזה הרגע, מאיים להפוך  ועף אל תוך  שפרח 
את הקערה על פיה, את האושר שבפגישה אישית 
בכל  אותי  שליוותה  והמחזאית  המשוררת  עם 

תחנות חיי – לסערת נפש.
בימים שלפני הפגישה עם תלמה, חשתי כיצד מגע 
תקליט הויניל שהונח אחר כבוד על הפטיפון עצום 
והמחט  לי.  קורא  כאילו   – ביתנו  שבסלון  הממדים 
החורשת בעדינות תלמים של סוד, וקסם הצלילים 
הייתי  מוכר.  תבשיל  של  כניחוח  מתוכה  העולה 
עומדת כילדה על קצות אצבעותיי, לבושה בפיג'מה, 
מתוח  הראש  מהמקלחת,  ומטפטף  רטוב  השיער 
אל-על, מתאמץ לראות את הפלא בהתהוותו. ומיד 
הייתי נלקחת למחוזות אחרים של חוף כורכר עם 
צריף מוכר... )הרי שם גר תמרי הנגר(. פקחתי את 
עיני בבקרים ועצמתי אותן לפני השינה כשבראשי 
התנגנו בלי הרף מילותיהם הקסומות של השירים 

'גשם בעתו' ו'דרך ארוכה'...
ופתאום, אותם שירים נשמעים... איך לומר זאת?... 

אחרת?
על  הונח  הכל  כולל  הכל  שבו  המפגש  אחרי  אז 
מדהימה.  תלמה  להיאמר:  חייבת  האמת  השולחן, 
הקופצני,  ובשיערה  המחוספס  העמוק  בקולה 
בחיוכה הנמתח בלי חשבון לכל עבר. היא כייפית, 

מעניינת ומלאת חיות.
בין פירורי קרואסון השקדים שאכלה היא סיפרה לי 
בעיניים בורקות על אותו ביקור של סאדאת שהוביל 
אותה להקים את שלום עכשיו, ואיך עמדה עם דגלי 
אושר  של  דמעות  מוצפות  לחייה  ומצרים,  ישראל 

ותקווה ונחישות שהכול חייב לקרות עכשיו.
הפוליטית  הפעילה  לא  היא  תלמה  אבל 
הסטנדרטית )יש כזה דבר סטנדרטי?(. היא כל כך 
הרבה יותר מזה. היא שירים של שחפים המלטפים 
במעופן,  מרחפות  ואנפות  ערב  לעת  החוף  את 
עליהם  שגדלנו  נופים  היא  והחמצות,  אהבות 
ולעולם יהיו קיימים בזכרוננו. היא שילוב של ילדות 
ותום )הרי מי עוד יכולה לכתוב את 'לאבא שלי יש 
מלאים  שיריה  בעצמה?(,  ילדה  להיות  בלי  סולם', 
באהבה ורוך ותחושת שליחות בלתי נתפשת )איפה 
באמצע  ילדיה  את  שהעירה  אישה  תמצאו  עוד 
הלילה כדי לנסוע לשדה התעופה ולחלק סוכריות 
לעולים החדשים מברית המועצות...( אולי רק בדפי 
אנשים  נמצא  ביו"ש  ההתיישבות  של  ההיסטוריה 

כאלה...
מתנוססת  שמטפחת  מתנחלת  יחד.  ישבנו  אז 
ודיברנו,  וצחקנו  עכשיו.  שלום  ומייסדת  ראשה  על 
משיריה.  יחד  ודקלמנו  שרנו  ושיתפנו,  התווכחנו 
וכשמבטה נח על פניי תהיתי לעצמי, איפה הסתירה 

צבי'  'ארץ  אל  השיר  את  שכתבה  המשוררת  בין 
לבין זו שכתבה את יונה עם עלה של זית ו)כביכול, 
מה  לכל  שותפה  רבה(  בזהירות  זאת  אומר  אני 
שנתפש בעינינו כאסון לאומי אחד ארוך ומתמשך. 
ואולי, למרות שכל חיינו אנו מתאמצים לשים הכול 

במגירות, אולי בעצם אין סתירה?

כשסיפרה לי על הנגלה הראשונה של הסטיקרים 
שאי  איכותית  כך  כל  שיצאה  עכשיו',  'שלום  של 
אפשר היה לקלף אותם מהשמשה, רק לנתץ את 
זכוכית החלון – מלמלתי ביני לביני שלא בכדי היו 
זקוקים לדבק חזק כי ה'עכשיו' נמתח מבלי משים 
על פני כמה עשרות שנים. אבל את שאר ההערות 

הציניות השתדלתי לשמור לעצמי.

אז לא יצאתי עם הרבה תשובות לשאלות שניקרו 
בי בשעתיים וחצי של שיחה אישית. רק עם תמהיל 
גדול של סוד האנושות. איפה אני ואיפה היא, מדוע 
המסקנות שאני הגעתי אליהן, אינן מסקנותיה? ומה 
גדולה,  באמונה  שלו,  בדרך  לדבוק  לבנאדם  גורם 
למרות שהמציאות )בעיני אחרים לפחות( מורה לו 
אחרת? מה שברור הוא, ששתינו בטוחות מעל לכל 
ספק כי המעשים שלנו, למרות קוטביותם, תורמים 

לעם ישראל ומקדמים אותו.

ימים יגידו מי צדקה, דרכה של תלמה או דרכי שלי. 
בינתיים, למרות הרצון שמדגדג לי בקצה האצבעות 
להוכיח ולהתנצח ולחפש צדק, אני אותיר את סימני 
להכיל  ואשתדל  ועומדים  תלויים  הללו  השאלה 
אותם. להתפלל שנגזרו עלינו השנה חיים טובים על 

פני האדמה הזו, שכולנו אוהבים כל כך.

בגיליון  אלה  בימים  מתפרסמת  המלאה  )הכתבה 
חשוון של מגזין 'פנימה - הלל'(.

תלמה
אז ישבנו יחד, מתנחלת שמטפחת מתנוססת 

על ראשה ומייסדת שלום עכשיות
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תמיד חיפשת לגור בבית 
גדול עם גינה, נוף מקסים, 
קהילה חמה וחיים טובים!

 10 דקות מאריאל 
 45 דקות מתל אביב

 50 ד' מירושלים

בית חד משפחתי צמוד קרקע 
על כחצי דונם, 114 מ"ר. 

ב - 895,000 ₪*
כניסה מיידית!

משווק: הראל 052-5665993
* צמוד למדד תשומות הבניה - 9/14

שיעורים בנושא חברה, מדינה ודמוקרטיה

שניתנו בבית המדרש “בני דוד“ בֵעִלי

ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה
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 ֱא
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י ָי
ְיִה

ַו

הרב אלי סדן

מהדורה שנייה של
הגדה של פסח ‘כמה מעלות

טובות למקום עלינו’
עם הביאור של הרב אלי סדן

ספר
חדש
בהוצאת
בני דוד

ספרים נוספים
בהוצאת בני דוד

דולה ומשקה
בירור סוגיות בטוען ונטען

הרב אלי סדן

שיחות לקראת
גיוס לצה“ל
הרב אלי סדן

שפתי תפתח
על תפילת שמונה עשרה

הרב חיים וידל

ויהי ידיו אמונה
שיעורים בנושא חברה, מדינה 

ודמוקרטיה | הרב אלי סדן

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ׂשְ
כיוונים בתפילת שמונה עשרה

חיים וידל

דולה ומשקה

הרב אלי סדן
עפ”י שיעוריו של

הגרז”נ גולדברג שליט”א

דולה
ומשקה

חלק א'
בירור
סוגיות
בטוען
ונטען

א

הרב
אלי סדן

חלק א’
בירור סוגיות בטוען ונטען
לפי סדר השו”ע - סימן עה

שיעורים בנושא חברה, מדינה ודמוקרטיה
שניתנו בבית המדרש “בני דוד“ בֵעִלי

ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה

ָנה
מּו

 ֱא
ָדיו

י ָי
ְיִה

ַו

הרב אלי סדן

The Military Yeshiva Academy of Israel

מכינה ישיבתית לצה“ל
ישיבה לבוגרי צבא | ישיבה גבוהה

בני דוד עלי

‰ ברכץ בית אל 02-9973875
שילה

בספרו החדש של
הרב אליעזר קשתיאל

‘סימן לבנים‘
מועברים רעיונות

מחודשים ומאירים
על ספר בראשית

חנות הספרים של
מוסדות בני-דוד, ֵעִלי
052-6198874

www.bneidavid.org
ניתן להשיג באתר

korimnavon.co.il
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Noam Priel
ערכים אחרים, משמעויות אחרות, תרבויות 
אחרות. ועדיין השמאל ממשיך להזות שהם 
מדברים בדיוק כמונו באותה שפה ושואפים 

לאותם דברים.
Gadi Zorea

למה אתם מתפלאים? אם גנץ, הרמטכ"ל של 
צבא ההגנה לישראל קורא לפחדנים השפלים 

הרוצחים האלה אמיצים - אז למה שהם עצמם 
לא יעשו זאת?

יהודית וינדיש אלגלי
ועוד נותנים להם טיפול ריפואי חינם חשמל 

חינם התחלנו להעביר להם מלט וצינורות כדי 
לבנות מחדש מנהרות וקאסמים למה שנתפלא 

שהם ממשיכים להרוג בנו

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 23 לאוקטובר

אהבתי · הגב · שתף

2,024 אנשים  אוהבים את זה.

357

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות141,104 

הודעהעוקבאהבתי

המשך דבר תורה מעמוד השער

"ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם – ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם".
ברית הקשת האוניברסלית קשורה הן בתושבי העולם הן במציאות הגיאוגרפית של העולם כולו: "ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם: )1( ְוֹלא ִיָּכֵרת ָּכל 
ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול )2( ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ". המבול לא יכרית עוד את האנושות, ולא ישחית עוד את הארץ. לעומת זאת, ברית 
המילה, המצומצמת לעם ישראל, קשורה גם בנחלה גיאוגרפית מצומצמת יותר, בארץ ישראל – "ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכל 
ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם". וכשיהיו זרע אברהם ויצחק בארץ כנען, תתקיים התוספת הייחודית המשמעותית שיש לברית המילה על ברית הקשת: 

"ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים".

יאיר אורבך

בואו נדבר רגע על גבורה.
גבורה זה להיכנס לתוך מנהרה בעזה, בלי קשר, כשגילית שחטפו את 

חבר שלך. 
גבורה זה לסחוב את חברים שלך בסופת שלג בנפאל גם כשאתה יודע 

שזה יכול לעלות לך בחייך.
גבורה זה להתקשר למשטרה ולהודיע שחטפו אותך בזמן שמכוון לך 

אקדח לראש וכל זה כשעודך רק נער.
גבורה זה לקפוץ על רימון כדי שלא יתפוצץ על החיילים שלך. 

גבורה זה לעזוב את החיים הנוחים בארה"ב ולעלות לארץ להתגייס. 
גבורה זה להחביא יהודים בביתך בזמן מלחמת העולם השנייה.

גבורה זה לגור בעוטף עזה. לא בגלל שאין לך מקום אחר לגור אלא 
בגלל שאתה מבין שאם אתה לא תגור שם אז לא יהיה לך מקום אחר 

לגור בו.
לרצוח תינוקת בת 3 חודשים זו לא גבורה. זה טרור. זה רצח. 

להתגאות ברצח תינוקת בת 3 חודשים זו לא גבורה. זה שפלות.

יהי זכרה ברוך

הקשת והמילה



מה יקרה
ערב הליכה בשומרון לזכר סמל דניאל קדמי הי"ד | י"ח בחשוון 

11.11
משפחתו של סמל דניאל קדמי הי"ד, בן הישוב צופים שנהרג במהלך 
התכנסות   17:30 בשעה  לזכרו.  צעדה  מקיימת  איתן",  "צוק  מבצע 
ברחבת מזכירות צופים, רישום וחלוקת חולצות ובלונים, ומשם יציאה 
באמפי  סיום  וטקס  ושקד  זית  תמר  חרוב,  נחל,  ערבי  דרך  למסלול 

מצפה צופים.

מופע: "אות מאבשלום" באלקנה | 
ט"ו בחשוון 8.11

ניל"י,  מחתרת  גיבור  של  סיפורו 
אבשלום פיינברג, עולה במופע מרגש 
המופע,  מקמל-עתיר.  נאוה  מאת 
באורך של שעה וחצי, יתקיים במוצ"ש 
בבית   20:30 בשעה  וירא  פרשת 
הכנסת בשכונה הצפונית של אלקנה. 
המופע,  בערב   ₪ ב-40  כרטיסים 
 3.11 עד  מוקדמת  במכירה   ₪ וב-30 

bit.ly/elmatnas :באתר האינטרנט

ערב ריקודים לנשים ובנות באפרת | כ"ב בחשוון 15.11
במוצאי שבת פרשת חיי שרה, נשות אפרת והסביבה מוזמנות לערב 
ריקודים שיתקיים באולם הספורט במתנ"ס אפרת. ההכנסות מערב 

הריקודים – לצדקה.  פרטים בטלפון 02-9932936.
יום שלישי | 11 לנובמבר

מעט 
מן האור

חנן פורת

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים

ספר ב-59 ₪ שני ספרים ב- 100 ₪

מבצעי החודש באתר: www.beitel.co.il | מבצעים בחנות ההוצאה כל השנה

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 - 6/11/14. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

בקרבך קדוש
הרב יהושע שפירא

ב”כ
מבחר שיחות לפרשיות 

השבוע העוסקות בגילוי אורו 
של הקב”ה, אשר נאמרו 

בישיבת רמת-גן.

מאורות הרצי״ה 
הרב הושע רבינוביץ

ב”כ 
שיחותיו של הרצי”ה 

על פרשות השבוע 
ומועדי השנה, אשר 

ניתנו בתקופת כהונתו 
כראש ישיבת ‘מרכז 

הרב’.

חומש הראי“ה
הרב חגי לונדין

ויאיר רמר
פסקאות מכתבי הראי”ה 

והרצי”א קוק על סדר 
פסוקי התורה.

בעריכת רבני ישיבת אור 
וישועה חיפה.

‘מעט מן האור‘ 
סדרת המופת של חנן פורת ז“ל.

מקורית  ישראלית  ארץ  פרשנות 
ומדרשי  תמונות  בשילוב  ושורשית, 
אל  התורה  חיבור  מתוך   - שיר 
החיים. על יסוד מימרתו של הראי“ה 
והחדש   - יתחדש  “הישן  זצ“ל:  קוק 

יתקדש“.
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מה קורה?

של  הבוקר  תכנית  מגישת  מהקופסה  יצאה 
וזכתה  בחברון  ביקרה  קורח,  הילה   ,2 ערוץ 
על  המשקיפה  החדשה  התצפית  את  לחנוך 
. לאחר הביקור  1 חלקיה השונים של העיר 
כמה  עד  לגלות  הופתעה  כי  קורח  כתבה 
"שווקים  חברון.  של  הערבי  צידה  מפותח 
שאני  וקניון  מפוארים  מגדלים  אדם,  הומי 
מלחה  טיפות  שתי  שהוא  להישבע  מוכנה 
להגיע  לציבור  קראה  קורח  בירושלים...". 
למקום כדי לראות: "גם אם אתם מניפי הדגל 
נגד מפעל ההתנחלויות, למה לא לבוא ולסמן 

וי על משבצת ההקשבה והפתיחות?".
הדתית  מודיעין  גני  בשכונת  שבגנים  הגנים 
בשבוע  נחנכו  עילית  שבמודיעין  לאומית 
באירוע  חדשים.  ילדים  גני  שלושה  שעבר 
אבי  החינוך,  שר  סגן  השתתפו  החנוכה 
וורצמן, ראש העיר יעקב גוטרמן, ראש מועצת 
רואה,  אבי  בנימין  האזורית  והמועצה  יש"ע 
את  בירך  וורצמן  השר  סגן  רבים.  ותושבים 
תושבי גני מודיעין ואמר כי "חנוכת קמפוס גני 
הילדים דווקא בעת הזו מהווה תשובה ניצחת 
המשך  את  להפסיק  הקוראים  הקולות  לכל 
חלקי  בכל  היהודית  ההתיישבות  התפתחות 

הארץ".
גפן,  אביב  הזמר  אביב  שבא  יודעים  איך 
ביום  ביקר  הקיצוני,  השמאל  עם  המזוהה 
שישי האחרון בכפר תפוח שבשומרון, כחלק 
מצילומי התוכנית "דה ווייס" בערוץ 2 )תמונת 

עבור  מוסיקלי  כמדריך  משמש  גפן  השער(. 
אייל כהן, תושב הישוב, המשתתף בתוכנית. 
סירב  קצר,  זמן  במקום  ששהה  הזמר, 
לבקשת הקהל לשיר את אחד משיריו. "קשה 
לי לשיר כל כך מוקדם בבוקר", אמר והוסיף 

בחיוך: "וגם ככה כל השירים שלי נגדכם".
באריאל  התרבות  היכל  היהודי  את  תפסו 
אירח בשבוע שעבר פאנל סוער בנושא ספרו 
ת'יהודי!'.  'תפוס  טננבאום  טוביה  של  החדש 
האזוריות  המועצות  ארגנו  אותו  באירוע, 
השתתפו  אריאל,  ועיריית  ושומרון  בנימין 
לוינסון  חיים  העיתונאי  גם  לטננבאום  בנוסף 

. 2 מ'הארץ' ועורך אתר 'מידה' ארז תדמור 
ביישוב נוקדים שבגוש עציון  תפילה של קבע 
התקיים ביום חמישי שעבר טקס חגיגי לרגל 
של  הקבוע  הכנסת  לבית  הפינה  אבן  הנחת 
והשיכון,  היישוב. בטקס השתתפו שר הבינוי 
אורי אריאל, שר החוץ אביגדור ליברמן )תושב 
נוקדים(, ראש המועצה דוידי פרל וסגנו משה 
להקפאת  התייחס  אריאל  השר   . 3 סוויל 
לבנות  צריכים  "אנחנו  ואמר:  ביו"ש  הבנייה 
לא כתגובה לרצח אלא כי צריך לבנות בארץ 

ישראל כל העת, וכשיש טרור בונים יותר".
ברית אל בבית-אל נרשמה התרגשות גדולה 
הרב  לרגל הגעתו של הרב הראשי לישראל, 
של  החדש  לבנו  המילה  לברית  יוסף,  יצחק 
לציון  הראשון   . 4 אלון  שי  המועצה,  ראש 
שימש כסנדק של הרך הנימול. הגיעו לברך: 

מועצת  ויו"ר  בנימין  מועצת  ראש  רואה,  אבי 
עציון,  גוש  מועצת  ראש  פרל  דוידי  יש"ע, 
חיון  דוד  אלעד,  עיריית  ראש  פורוש  ישראל 
מפקד משטרת בנימין, שלושת רבני בית אל 
והרב  מלמד  זלמן  הרב  אבינר,  שלמה  הרב 
רויטמן  אמיתי  המועצה  מנכ"ל  סבתו,  שבתי 

והדוברת יעל בן ישר.
הכתבת  שחר,  אילאיל  שחר  עם  הפתעה 
בגוש  השבוע  סיירה  גל״צ,  של  המדינית 
עציון, בלוויית ראש המועצה דוידי פרל. אחרי 
שחר  שמחה  באזור,  שערכה  המקיף  הסיור 
לגלות כי סגן ראש המועצה, משה סוויל ויועץ 
תקשורת,  מלרנר  עובדיה  אבי  התקשורת 
הארוכה  באומגה  הפתעה  ביקור  לה  תכננו 
למרבה   . 5 האיילים״  "ארץ  שבחוות  בארץ 
הכתבת  תפסה  הקפיצה  לפני  רגע  הצער, 

רגליים קרות והחליטה שלא לקפוץ...

 ________________לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

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

תמונות: יוגב אריה, גרשון אלינסון 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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שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם
רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
ezrac@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד


