
1  יש”ע שלנו 

"לפי מ יצחק?  של  עיניו  כהו  דוע 
שיצחק  הקב"ה  לפני  צפוי  שהיה 
יכהו  הקב"ה:  אמר  לעשיו.  יברך 
ולא  ויטול את הברכות  יעקב  ויבוא  עיניו 
יהא יודע יצחק למי הוא נותן". מה שהיה 
נראה בעינינו כצרה נוראה – מתברר שהיה 

לטובתנו.
בהמשך, מתכונן יצחק לברך את בנו מתוך 
השדה  "...וצא  דווקא:  המטעמים  טעימת 
כאשר  מטעמים  לי  ועשה  ציד  לי  וצודה 
אהבתי והביאה לי ואוכלה, בעבור תברכך 
נפשי...". אילו מטעמים היו אילו ומה היה 
הטעם  חשוב  אבינו  ליצחק  וכי  טעמם? 
לטעם  שהכוונה  לנו  מגלה  רש"י  לחיך?! 
אבינו  יצחק  על  האהוב  הצבי  מהו  הצבי. 

ומדוע מתוך טעמו  זה יזכה יעקב לברכה?
הפסוק "דומה דודי לצבי" נדרש כמאפיין 
וחוזר  נראה  זה  צבי  "מה  הגאולה  את 
גואל  כך  ונכסה,  וחוזר  נראה  ונכסה, 
מהן"  ונכסה  וחוזר  להם  נגלה  האחרון 
הצבי,  של  ריצתו  במהלך  א(.  ב  )שהש"ר 
אבד  כי  לרגע  ונראה  מעיננו  הוא  נעלם 
ונפל, אך לאחר זמן קצר מתגלה בהמשך 
שכהו  בשעה  שגם  לנו  מתברר  אז  הדרך. 
גם  בריצה.  והתקדם  עינינו, הצבי המשיך 
 - ונסתרת  נכסית  שהגאולה  נדמה  כאשר 
הרי לא נעצרת ההתקדמות. וכלשון מו"ר 
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל שגאולתנו 
המופיעה קמעא קמעא "כוללת בתוכה גם 
כל  את  גם  והעיכובים,  ההפסקים  כל  את 

על הפרשה - תולדות

הרב איציק אמתיברכה מתוך הסתר
ראש ישיבת אשתמוע
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
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זמני השבת

האויב הרצחני שפעל השבוע שוב בלב 
עוסק  אינו  הבירה,  ירושלים  של  ליבה 
אינו  והוא  הטריטוריה  בשאלת  בכלל 
מבקש לחלק את הארץ חלוקה אחוזית 
כזו או אחרת, 70-30, 90-10 או 93-7. 
העניין הטריטוריאלי פשוט לא מעסיק 
ידי  על  מונע  שלפנינו  האויב  אותו. 
דלק של שנאה תהומית, רעיונית. וכדי 
לשבור את הרעיון המטורף של סילוק 
היהודים מירושלים, חובה על ממשלת 
ישראל לקבע מסמרות בארון הקבורה 
של אותו הרעיון. עליה להבהיר כי אין 
היהודים  לעזיבת  סיכוי  של  פסיק  כל 
את בירתם, על כל שכונותיה ומרחביה. 
נחושה  בלחימה  זה?  את  עושים  איך 

וגם עם מלט, בלוקים ושפכטל.
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ז”ל  אליצור  אורי  כתב  טירוף”,  איננו  “הטרור 
לו  “יש  ראשון.  מקור  בעיתון  ממאמריו  באחד 
היגיון פנימי. אם אתה רוצה לנצח אויב חזק ממך 
פחד  להטיל  אפשרית  דרך  הוא  הטרור  בהרבה, 
הטרור  מעטים.  באמצעים  גדולה  אוכלוסייה  על 
להביא  סיכוי  לה  שיש  פסיכולוגית  לוחמה  הוא 
אויב חזק לכניעה חלקית. זה לא מקרה שבשנות 
לפגוע  דרך  כל  חיפשו  המחבלים  הגדול,  הטרור 
התמקדו  ולא  ובירושלים,  אביב  בתל  בנתניה, 
קל  הכי  שבמתנחלים  למרות  וזאת  במתנחלים. 
הברית  בעלי  את  מדי  יותר  לעצבן  בלי  להכות 
בגלל  הישראלית,  בחברה  הפלשתיני  העניין  של 
הקרבה הגיאוגרפית שבין המחבלים והמתנחלים 
בהם  רואה  הישראלית  מהחברה  שחלק  ומכיוון 
מטרה לגיטימית לפיגועים. אבל ארגוני הטרור רצו 
להתפוצץ דווקא בתל אביב או בגוש דן והשרון, ולא 
לחפש  הוא  הטרור  של  שההיגיון  משום  באיתמר. 
את החוליות החלשות יותר, להטיל פחד במקומות 
חיי  את  להפסיק  לאנשים  גורם  הפחד  שבהם 
לברוח  עשויים  אנשים  שמהם  במקומות  השגרה, 

מרוב פחד”.

בהתנחלויות.  ממוקד  איננו  הנוכחי  הטרור  גל  גם 
הוא הגיע לתל-אביב, לירושלים ולפתח תקווה. וכפי 
להחליש  אינה  האויב  של  כוונתו  ז”ל,  אורי  שכתב 
האויב  ושומרון,  ביהודה  או  בבקעה  זכותנו  את 
הרצחני אינו עוסק בכלל בשאלת הטריטוריה והוא 
כזו  אחוזית  חלוקה  הארץ  את  לחלק  מבקש  אינו 
לא  פשוט  זה   .93-7 או   90-10  ,70-30 אחרת,  או 
מעסיק אותו. האויב שלפנינו מונע על ידי דלק של 

הרעיון  את  לשבור  וכדי  רעיונית.  תהומית,  שנאה 
המטורף של סילוק היהודים מירושלים, חובה על 
בירושלים  הריבונות  את  לחזק  ישראל  ממשלת 
ובכל רחבי הארץ ולקבע מסמרות בארון הקבורה 
פסיק  כל  אין  כי  להבהיר  עליה  הרעיון.  אותו  של 
כל  על  בירתם,  את  היהודים  לעזיבת  סיכוי  של 

שכונותיה ומרחביה.
האויב  אם  למעשים,  שעה  זוהי  די.  לא  ובמילים 
להגביר  יש  הבית,  הר  על  יהודים  רוצה  אינו 
משמעותית את מספר העולים. אם האויב מפאר 
את רוצחי היהודים, נדאג לפגוע בהם, בזכרם ובבני 
משפחותיהם. אם הם מבקשים לגדוע את חיינו – 
נייצר תנופה של חיים בעזרת בנייה במרחבי ארץ 
ישראל, ובעיקר בירושלים. עשרות יישובים הוקמו 
מאז הקמת המדינה לזכרם של נרצחי תקומת עם 
ישראל בארצו, ובהם קרית שמונה, נתיב העשרה, 
מעלה החמישה ועין השלושה. יש להמשיך במנהג 
לזכר  חדשים  ויישובים  שכונות  ולהקים  זה,  ציוני 
לאויב  להבהיר  כדי  תשע”ה”,  “מאורעות  נרצחי 
הרצחני והשפל שכשנפש יהודי נרצחת, נפשם של 

כל יתר היהודים הומיה בעוצמה רבה יותר. 

טרור מנצחים עם שפכטל המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
עובדת  מומחית.  חינוכית  פסיכולוגית  "אני 
וביחידה  השומרון  של  הפסיכולוגי  בשירות 
על  חלמתי  רבות  שנים  בטראומה.  לטיפול 
האזור,  תושבי  לרווחת  טיפולי  מרכז  הקמת 
שלא  החינוך,  למוסדות  וקרוב  נגיש  שיהיה 
במקומות  לטיפולים  לנסוע  הורים  ייאלץ 
בשלב  מעייף.  עבודה  יום  אחרי  מרוחקים 
התגייסו  והם  פדואל,  למזכירות  פניתי  מסוים 
היישוב  אבל  שלי,  היה  המימון  אמנם  לעזור. 

בהחלט תמך וקידם".
אחרים  פני  על  העסק שלך  את  מייחד  מה 

בתחום?
"המרכז נועד לענות על קשיים התפתחותיים 
ילדים  מתמודדים  שעמם  ולימודיים  רגשיים 
בגיל הרך ובבית הספר. בין השירותים שאנחנו 
פסיכולוגיים,  אבחונים  במרכז:  מעניקים 
קלינאות  מתקנת,  הוראת  רגשיים,  טיפולים 
תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול זוגי 
ומשפחתי, טיפול בהבעה ויצירה. הצוות שלנו 
עובד בשיתוף פעולה מלא, על מנת לקדם את 
ממומחים  ומורכב  בקפידה  נבחר  והוא  הילד, 
התורים  ציבוריים,  למקומות  בניגוד  בתחומם. 
ע"י  כמובן  מוכרים  ואנחנו  יותר  קצרים  אצלנו 

קופות החולים".

האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם 
ביש"ע?

הוא  ושומרון  שיהודה  חושבת  אני  "בהחלט. 
בקצב  טבעי  ריבוי  קיים  עתידי.  פוטנציאלי  אזור 
יש  ולכן  האוכלוסייה,  לשאר  ביחס  משמעותי 
לרווחת  האלו  בתחומים  גם  מענים  במתן  צורך 

התושבים".
שירות שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?

"למרכז שלנו יש מענה טוב ומוצלח לכל התחום 
של קשיים בויסות רגשי אצל ילדים. יש לנו מגוון 

להורים  והדרכה  השונים,  לגילאים  טיפולים  של 
קשב.  והפרעות  למידה  לקויות  עם  ילדים  של 
זהו תחום שהולך ומתפתח ואני חושבת שהורים 
המענה  את  לקבל  יוכלו  הזו  לעזרה  שזקוקים 

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

"הם ליוו אותי מתחילת הדרך, כבר בשלב הרעיון. 
הייתה לי מלווה מדהימה שנתנה לי כלים ועזרה 
לי להפוך את החלום לממשי. גם היום אני נעזרת 

במט"י, ומודה להם על הכל".

עסק שלנו

אורלי בלוך )55(, 
מנהלת "מרכז דרור" מרכז טיפולי לילדים מתבגרים ומבוגרים בפדואל 

03-9331616

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

שנים רבות חלמתי על הקמת מרכז 
טיפולי לרווחת תושבי האזור

אינו  האויב  אם  למעשים,  שעה  זוהי 
רוצה יהודים על הר הבית, יש להגביר 
אם  העולים.  מספר  את  משמעותית 
היהודים,  רוצחי  את  מפאר  האויב 
ובבני  בזכרם  בהם,  לפגוע  נדאג 
מבקשים  הם  אם  משפחותיהם. 
של  תנופה  נייצר   – חיינו  את  לגדוע 
ארץ  במרחבי  בנייה  בעזרת  חיים 

ישראל, ובעיקר בירושלים



3  יש”ע שלנו 

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: בן גוריון סוקר את "שביט 2", 

הטיל הישראלי הראשון שהגיע לחלל, 1961.
הזוכה: אבנר עקיבא שפע מאבני חפץ. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

טרהמלמה מלמה מטרה?! למה 
20%לוותר על 20%לוותר על 20% הנחה ברכישת דירה חדשה?

משרד הבינוי משיק את תכנית מחיר מטרה, המבטיחה 20% הנחה למשפרי דיור ולרוכשי דירה ראשונה 
בקניית דירות חדשות בערים נבחרות ברחבי הארץ. אל תפספסו הזדמנות לחסוך מאות אלפי שקלים.

לא קונים דירה לפני שבודקים את תכנית מחיר מטרה

lamamatara.co. i l
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il טליה יצחקי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

החתונה הגדולה הפכה לשמחה הכפולה של כולנו. 
שנפתח  מעגל   - הזה  המעגל  את  סגרה  החתונה 
ברגעי האימה בפארק, בעת צילומי הקליפ לחתונה, 
כשביום  זה,  ביום  ונסגר  למים;  נפלת  כשלפתע 
החתונה אתה יוצא מבית החולים בריא ושלם. היינו 
באורות! רקדנו מאושר ומהודיה לקב"ה. ולא היתה 
אותך  לקח  כשאבא  עבורי  יותר  גדולה  התרגשות 
אתו לברך מתחת לחופה את ברכת "משמח חתן 

עם הכלה". כי רק לפני שבוע - מי היה מאמין?
אני  שהינו,  ימים  תשעה  במשך  שלי,  ישראל  זיו 
ואתה, במחלקת טיפול נמרץ ילדים שבבית החולים 
תל השומר. תשעה ימים כסמל לתשעה חודשים, 

כמו עובר בבטן אמו. היינו כאחד.
הגענו לשם כשאתה כמעט ללא רוח חיים - מחוסר 
הכרה, לבן, מונשם אבל עם דופק. וכך הייתי גם אני 
- לבנה וחיוורת, מנותקת מהעולם הזה - מחוברת 
אליו, מונשמת מפרק תהילים הצרוב בזיכרוני, אבל 
עם דופק - רוח של נחישות ולחימה נושבת בתוכי 

ואני מחליטה שאנחנו מכאן נצא רק ביחד, יד ביד.
למחלקת  הראשונה  בפעם  כשהגעתי  שישי,  ביום 
הייתי  לא  אותך,  לראות  מנת  על  נמרץ  טיפול 
היה  אפשר  הדלת  מפתח  כבר  להיכנס.  מסוגלת 
לראות אותך שוכב, מחובר להמון מכונות וצינורות 
מכל עבר, מכוסה באיזו חליפת ניילון, ואני נשברתי 
אחרת  תינוקת  של  סבתא  שלך.  המראה  למול 
זה לא כל כך  "אולי  וניגשה אלי:  במחלקה ראתה 
ניגשת  כשאת  "אבל  אמרה,  היא  עכשיו",  מתאים 
לו  ולשדר  להיות חזקה בשבילו  חייבת  - את  אליו 
נותן  וזה  זה  יהיה בסדר. הם מרגישים את  שהכל 
להם כוחות". בהיתי בה ותהיתי: איך עושים את זה?

ראשון היה יום של עליות וירידות בשבילנו: בבדיקה 
 - כך  אחר  בדיקה  מתפקדות,  הריאות  ראשונה 
הדלקת מחריפה ולא תוכל להסתדר לנשום לבדך. 
רגע אחד הלב עובד יפה ורגע הוא זקוק לתמיכה 
אתה  ופתאום  תקין  הדם  לחץ  אחד  רגע  חיצונית. 
על  ומדברת  הרופאה  באה  והנה  דם.  למנת  זקוק 
המושג "נזק מוחי" כמשהו וודאי. ואני, אני מחפשת 
במה להיאחז. כל ירידה שלך שוברת ומורידה גם 

אותי.
זה  מחדש.  נולדנו   - המהפך  אצלנו  חל  שני  ביום 
בחוץ  חיכינו  לבדך.  לנשום  כשהצלחת  התחיל 
נושם  הוא  בואי,  "אמא  קראה:  הרופאה  ולפתע 
לבד". אני התפרצתי למחלקה בקריאות התרגשות 

ובכי והרופא אמר לי: "אמא חכי, זה עוד לא הזמן",  
ואני ידעתי שהוא צודק, שהחשש הגדול הוא בעיקר 

למוח, ובכל זאת - זה היה שלב ראשון בלידה.
לאט לאט התעוררת, מידי פעם אפילו ניסית לפקוח 
אמרת  חיכיתי:  כך  כל  לו  הדבר  קרה  ואז  עיניים, 
אמא. זה היה יותר כמו "מה" ובקול צרוד וחלש, אבל 

זה היה אמא.
אני המשכתי להיות לידך, לשיר ולדבר אליך, ותוך 
שמישהו  בלון  רוצה  אתה  אם  אותך  שאלתי  כדי 
הביא לך. ואתה בטבעיות גמורה, הנעת את כתפיך 
והבעת מחאה כמו שרק אתה יודע, והיית אותו זיו 
כשתקום,  שגם  אותנו  הכינו  הרבה  כך  כל  שלנו. 
ייקח לך זמן לחזור לעצמך ואולי בהתחלה לא כל 
בעיניים  שוכב,  אתה  אומנם  והנה,  אותך,  נכיר  כך 
אתה.  לגמרי  זה  אבל  ומדבר,  זז  בקושי  עצומות, 
ישראל,  זיו  אותך,  ה' הציל  ידעתי:  אני  רגע  ומאותו 
ה' השיב אותך אלינו. זכינו בך בחזרה. אותו לילה 
הלכתי לישון כשליבי קל עלי ומלא בנחת של הודיה. 

גם אני, כמוך, הצלחתי סוף סוף לנשום.
לראות  וכמו  מדהימה  במהירות  השתקמנו  מכאן 
אנחנו  כך  ומתפתח,  גדל  הראשונה  בשנתו  תינוק 
פקיחת  שלך:  קדימה  צעד  מכל  והתרגשנו  צפינו 
הראשונות,  המילים  הראשון,  המאכל  העיניים, 
זקוף,  בגב  ישיבה  הראשון,  החיוך  הכפית,  אחיזת 

זחילה, הליכה...
זזת, עד שבאו האחים שלך  ולא  במחלקה כמעט 

ללכת,  התחלת  ושמח.  חזק  לילד  הופך  ואתה 
לרוץ, לטפס ולקפוץ. נכון שעוד התנדנדת ומעדת 
והתעייפת מהר, אבל חזרת להיות האח הקטן של 
השטויות  המשחקים,  כל  עם  וגלעד,  יותם  מלאכי, 

והצחוקים שלכם. אני ואיתן התמוגגנו מאושר.

משפחה  אותנו  לבקר  באה  האחרון  שישי  ביום 
שלא הכרנו לפני כן. כשהאם קלטה אותי היא ישר 
לא  "את  ולהתרגש.  לבכות  אותי,  לחבק  התחילה 
בפארק,  ישבנו  "אנחנו  אמרה,  היא  אותי",  מכירה 
חזו  הם   - בי  אחז  גדול  רעד  הכל..."  ראינו  אנחנו 
ברגעי האימה. "ראינו כמה זמן חיפשתם אותו, כמה 
זמן עד שהגיע האמבולנס. עקבתי אחריו בחדשות 
והייתי חייבת לראות אותו בשביל להאמין". הראיתי 
עם  ושיחק  מאתנו  מה  במרחק  שישב  זיו  את  לה 
והיא עומדת נפעמת ודמעות של התרגשות  אחיו, 
אומרת,  היא  אתאיסטית",  "אני  מעיניה.  זולגות 
"אני לא מאמינה באלוקים, אבל אחרי זה - אין לי 
במוחי  שנחקק  הזה  במשפט  נזכרת  אני  ברירה". 

ותוהה: ואולי בזכות זה זכינו?

וטעון  גדוש  יום  המעגל.  סגירת  יום   - ראשון  יום 
הרפואי  מהצוות  נפרדנו  השתחררנו,  ברגשות. 
בית  את  ועזבנו  וריגשת,  נגעת  בהם  שגם  הנפלא 

החולים ביחד, יד ביד. הגחנו לאוויר העולם.

הביתה,  החזרה  עם  וגברה  הלכה  ההתרגשות 
מחממת  פנים  בקבלת  זכינו  שם  הראל,  לגבעת 
והחברות היקרות  ומרגשת עד דמעות, מהשכנות 
שלא הפסיקו כל התקופה הזו לעזור ולתמוך, וגם 

באותו יום - בהכנה לחתונה.

אני במסיבת ההודיה. ה' נתן לך חיים בפעם השנייה

בלידתך  פעמיים,  אותך  חיבק  ה'  שלי,  ישראל  זיו 
שלך  הדופק  על  שמר  ה'  השנייה.  ובתחייתך 
ואביך  בצבצו,  שמכנסיך  כך  אותך  הציף  במים, 
הצליח למצוא אותך בתוך המים השחורים. שלח 
שליחים בדמות סבתך, שהיא גם נהגת אמבולנס 
והאחיות  הרופאים  וצוות  מד"א  צוות  בהתנדבות, 
של טיפול נמרץ ילדים תל-השומר, שכולם ביצעו 
את הטיפול בך בצורה הטובה ביותר. ה' נתן לך את 

החיים בפעם השנייה.

זיו ישראל, שלא תשכח מי חיבק  אני מאחלת לך, 
אותך פעמיים, שאורו יילך לפניך, ובדרכו תלך.

כשנולדת 
בפעם 
השנייה

מאותו רגע אני ידעתי: ה' 
ישראל,  זיו  אותך,  הציל 
אלינו.  אותך  השיב  ה' 
אותו  בחזרה.  בך  זכינו 
לישון  הלכתי  לילה 
ומלא  עלי  קל  כשליבי 
גם  הודיה.  של  בנחת 
אני, כמוך, הצלחתי סוף 

סוף לנשום
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המשך דבר תורה מעמוד השער

הנסיגות והכשלונות, גם את כל העיכובים והסיבוכים" )לנתיבות ישראל א, קצח(. יצחק אבינו בשעה זו שעיניו כהות, טועם הוא טעם צבי. 
מאמין שאלוקי-ישראל מסובב אף בנסתרות את הברכה שתגיע ליעקב.

כך כותב ניצול השואה הרב יהודה לייב גינזבורג רבה של דנוור, בכ' סיוון תש"ה. בימיה האחרונים של שואת אירופה, שלוש שנים בלבד 
לפני הקמת מדינת ישראל. והוסיף וכתב: "ובאמת גורלן של ישראל היה תמיד כגורלו של דוד, כי גם אנחנו מהרבה צרות באנו לידי הרחבה. 
וכן גם עתה... מתוך הצרות הגדולות שתכפו עלינו עוד נבוא לידי ישועות גדולות, שעתה מתוך טרוף הדעת אי אפשר לנו להעלות על 

המחשבה שאפשר שיהיו לנו עוד דברים טובים כאלה".
אף אנו, בניו של יצחק, זוכים לאורך כל הדורות לטעום מטעם הצבי, להתברך מתוך הסתר, ובמיוחד בדור של גאולה בו הנסתר הופך גלוי. 

אשרינו שרואים אנו בעינינו את הערפילים מתפזרים והישועה מופיעה בגלוי ולא בסתר. 

ברכה מתוך הסתר

בעקבות ההצלחה בשנה שעברה ממשיכים בתנופה:
רשות השירות הלאומי-אזרחי בשיתוף עם משרד החינוך ועמותות השירות הלאומי, 

מקיימים ברחבי הארץ ירידי הכוונה לקראת שירות לאומי משמעותי.

שמיניסטיות, השירות הלאומי
מגיע אליכן

ירידי הכוונה לשירות לאומי משמעותי

משרד החינוך
האגף לשירות לאומי

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה
רשות השירות הלאומי-אזרחי חפשו אותנו: 

שירות לאומי בחינוך   

 ncs.gov.il :למידע נוסףEducation.gov.il/sl ●

כנס מחוז חיפה
אולפנת בני עקיבא, כפר פינס

ג' בכסלו התשע"ה, 25.11.14

כנס החינוך ההתיישבותי
אולפנת צביה, חפץ חיים

ד' בכסלו התשע"ה, 26.11.14

כנס מחוז ירושלים ומנח״י
מלון רמת רחל

י' כסלו התשע"ה, 02.12.2014

כנס מחוז הדרום
מכללת חמדת הדרום

י"א כסלו התשע"ה, 03.12.2014

כנס מחוז הצפון
אולפנית אורט טבריה

י"ז כסלו התשע"ה, 09.12.2014

כנס מחוז תל אביב
אולפנית בר אילן בנתניה

כ"ב כסלו התשע"ה, 14.12.2014
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זבולון כלפה
שיעור בחקלאות ציונית אמיתית

Michel Touito
אולי במקום לעזור למנוולים האלה, יעבירו חלק 

מהתוצרת של הערבה ישירות לרוסיה, ככה נרויח 
פעמיים.

Ayala Moatty
אין על החקלאים שלנו!

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 17 לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

2,140 אנשים  אוהבים את זה.

202

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות141,878 

הודעהעוקבאהבתי

איך נקמו החקלאים התותחים של בקעת הירדן בחרם האירופי על 
ישראל? שיעור קטן בחקלאות ציונית אמיתית

האיחוד האירופי אוסר על מדינות האיחוד להעביר תוצרת חקלאית 
לרוסיה, בגלל מלחמתה באוקראינה. לכן השוק החקלאי באירופה 

מוצף בתוצרת שאין מה לעשות איתה.
ההולנדים, שאצלם נמצאת רוב הסחורה התקועה, פנו לחקלאים 

הישראלים וביקשו שיעבירו בשבילם את הסחורה לרוסיה )כי ישראל 
לא משתתפת בחרם האירופי על רוסיה(.

החקלאים מהבקעה )שתוצרתם מוחרמת ע"י האיחוד האירופי( 
סירבו לבקשת ההולנדים. או כמו שניסח את זה חנן פסטרנק, מגדל 

פלפלים מנתיב הגדוד שבבקעה: "על המקום אמרתי להם שאני 
לא מסכים. לא מספיק שדופקים אותנו - עכשיו גם נעזור להם? הם 

מחרימים אותנו, אני לא מרחם עליהם. אין על מה לדבר".
תותחי על.

)פורסם לראשונה בעיתון מקור ראשון(



מה יקרה
ערב שירי קרליבך בסוסיא לבני 50 ומעלה | 22.11 כ"ט בחשוון

 ,20:00 בשעה  שיחל  במופע,  סוסיא.  באתר  החדש  המבקרים  במרכז  ייערך  קרליבך  שלמה  ר'  של  לפטירתו  שנה   20 לציון  ערב 
חברון. הר  האזורית  המועצה  דרך  לאדם,   ₪  30 הערב:  עלות  למשתתפים.  חם  מרק  ויוגש  המרקד"  "הרבי  של  ושירים  סיפורים  ישולבו 

תזמורת נתניה בחגיגה צוענית | 27.11 ה' בכסלו
של  בניצוחו  הקיבוצית,  הקאמרית  נתניה  תזמורת 
מוזיקליים  ביטוי  קווי  עם  בקונצרט  בויקו,  דניאל 
בהיכל  שייערך  האירופאית,  הצוענית  מהתרבות 
מנצח  של  בכורה  הופעת  באריאל.  התרבות 
יורק  ניו  של  הפילהרמוניות  של  לשעבר  הבית 
הפלא  כנרת  וכן  התזמורת  עם  יחד  ושיקגו, 
בישראל.  לראשונה  המבקרת  ארמניה,  של 
הפסקה.  כולל  כשעתיים  הקונצרט  משך 

פרטים במשרדי ההיכל: 03-9083333

ערב גבורת נשים לקראת חנוכה בכפר תפוח | 
23.11 א' בכסלו

אלמנתו  מורנו,  אוחנה  מאיה   – כמבשר"  "המשבר 
במלחמת  שנפל  הי"ד  מורנו  עמנואל  סא"ל  של 
משותף  במופע  האישי,  בסיפורה  השניה,  לבנון 
המופע  בלבד.  לנשים  יוסף,  בן  רוחמה  הזמרת  עם 
והספורט  התרבות  בבית   20:00 בשעה  יתחיל 
כרטיסים  מוגבל.  המקומות  מספר  תפוח.  בכפר 
בהרשמה מוקדמת – 50 ₪ ובערב האירוע – 60 ₪. 

לפרטים: שרה 053-7749676.
יום ראשון | 23 לנובמבר

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

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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הולכים כאחד למען המיוחד במועצה האזורית 
מטה בנימין החליטו לקחת חלק ב"יום ההליכה 
העולמי" שצוין בשבוע שעבר, וניצלו אותו לטובת 
עמותת  ילדי   . 1 מוגבלויות  עם  בילדים  תמיכה 
אולפנת  בנות  בקהילה,  ותיקים  בנימין",  "לב 
השתתפו  והמתנ"ס  המועצה  ועובדי  עופרה 
ספורטיבית  ובפעילות  הילדים  למען  בצעדה 

חווייתית.
קטיף  גוש  מתיישבי  ועד  נציגי  נשיאותי  זיכרון 
הנשיא,  בבית  השבוע  ביקרו  כלפה  זבולון  וח"כ 
הפגישה  במהלך   . 2 בירושלים  ריבלין,  ראובן 
יעשה מאמצים רבים להנחיל  כי  הבטיח הנשיא 
"סיפור  הבאים.  לדורות  קטיף  גוש  מורשת  את 
"והגדת  בבחינת  הוא  קטיף  גוש  של  המורשת 
אמר.  הלאה"   אותו  להעביר  ומשמעותי  לבנך" 
קטיף  גוש  מורשת  במרכז  ביקר  כן  לפני  יממה 
הוועד על  ושמע מאנשי  מאיר כהן,  שר הרווחה, 
נאלצים  עמם  והחברתיים  הקהילתיים  הקשיים 
במרכז  ביקורו  בסיום  להתמודד.  המגורשים 
"כל  כי  והוסיף  למגורשים  לסייע  השר  הבטיח 
דרך  לעבור  חייב  המדינה  עתיד  על  שחושב  מי 

המקום הזה".
בצל טבח המתפללים השבוע  תגובת שרשרת 
בבית הכנסת בהר נוף ובמלאת שבעה לרציחתה 
כ-2,000  יחד  חברו  הי"ד,  למקוס  דליה  של 
מתלמידי התיכונים בגוש עציון לשרשרת אנושית 
שבה  האוטובוס  תחנת  דרך  עציון  גוש  מצומת 

הנערים  שלושת  נחטפו  ושמולה  דליה  נרצחה 
הי"ד, אל היישוב כפר עציון )תמונת השער(. יוזמי 
השרשרת ציינו כי "גוש עציון זה הבית שלנו, ולא 

ניתן לאירועי הטרור לשבש את שגרת חיינו".
היכל התרבות בקרית ארבע  ארצנו הקטנטונת 
רמי  והיוצר  הזמר  את  השבוע  אירח  חברון   –
להופעה  הגיעו  תושבים  מאות   . 3 קליינשטיין 
ומילאו את ההיכל. לאחר מכן, ביקש קליינשטיין 
עם  יחד  שמע  שם  המכפלה,  במערת  לבקר 
המערה  של  ההיסטוריה  אודות  הנגנים  מלוויו 
וקניינה ע"י אברהם אבינו. ראש המועצה, מלאכי 
את  לארח  "שמחנו  הביקור:  בתום  אמר  לוינגר, 
למפעל  חיזוק  מהווה  הגעתם  עצם  וצוותו.  רמי 

ההתיישבות ולעיר האבות".
או"ת כבוד ישיבת או"ת מחנים שבגבעת המבתר 
מן  הסדר  כישיבת  השבוע  הוכרה  עציון  בגוש 
"אור  מוסדות  לרשת  השייכת  בישיבה,  המניין. 
תורה סטון", כ-120 תלמידים בשלבים שונים של 
מסלול ההסדר. ראש הישיבה, הרב שלמה וילק, 
אומר כי הישיבה מעודדת את התלמידים לשירות 
בן שלוש שנים בצה"ל, ומקפידה על קשר רציף 

עם התלמידים במהלך השירות ולאחריו.
במעלות קדושים ביישוב מכמש שבבנימין נחנך 
"מעלות  הספרדי  הכנסת  בית  שעבר  בשבוע 
יוסף". בטקס החנוכה נכחו ראש מועצת בנימין, 
, סגנו ישראל גנץ, הרב אחיקם הלוי,  4 אבי רואה 

ובני  תושבים  מיכאלי,  זהר  הרב  כהן,  דוד  הרב 
בית  קרוי  שמו  שעל  ז"ל,  שרון  יוסף  המשפחה. 
הכנסת, שימש כשליח הסוכנות לארה"ב לעידוד 
עלית יהודים לארץ וכן סייע בהקמת בית החולים 

לניאדו בנתניה.

התקשורת  בכירי  תקשורתית  שליחות 
השנתי  בכנס  השבוע  השתתפו  הישראלית 
לצד  באילת.  שנה  כמדי  הנערך  לעיתונאים, 
משלחת  חברי  צעירים,   11 גם  בלטו  הבכירים 
אריאל,  אוניברסיטת  של  לתקשורת  סטודנטים 
של  פעולה  שיתוף  במסגרת  לכנס  שנשלחו 
החבורה   . 5 יש"ע  ומועצת  הסטודנטים  אגודת 
נפגשה במהלך הכנס עם עורך מקור ראשון חגי 
התקשורת  יועץ  סעדה,  דודו  בשבע  מו"ל  סגל, 

עמיחי אתאלי ועוד.

 ________________לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

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

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

תמונות: מרים צחי,  ליאת שניטמן, Ranken Jordan הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662
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