
1  יש”ע שלנו 

אלוקים. ר קרבת  מבקשים  בדורנו  בים 
נאותה,  בצורה  זאת  עושים  חלקם 
ואחרים, אף אם בעלי כוונות טובות הם, 
עושים זאת בצורה לקויה. כיצד ניתן להתקרב 
לכך  אפשרית  תשובה  ראויה?  בצורה  לקב”ה 

ניתן למצוא בהפטרת השבת.
בהפטרה כתוב: “קחו עמכם דברים ושובו אל 
ה’,  אל  להתקרב  כדי  ה’,  אל  לשוב  כדי  ה’”. 
צריך רק “לקחת דברים”. נותרה שאלה קטנה: 
מה פירוש “לקחת דברים”? המדרש )תנחומא, 
לקחת  משמעו  “דברים”  לקחת  מסביר:  צו( 
וכך  תורה. מכאן שצריך לעסוק בתורה  דברי 
אחרת:  מסביר  רד”ק  אך  לקב”ה.  להתקרב 
ולא  וזהב  “איני שואל מכם בתשובה לא כסף 
עולות אלא דברים טובים ]...[ ושובו אל ה’ בכל 

לבבכם ולא בשפתיים בלבד”. במילים אחרות: 
אפשר להגיע “אל ה’” גם בעזרת מעשים טובים.

ההבדל בין הפירושים ניכר. מהמדרש משתמע 
להתקרב  יכול  תורה  ללימוד  שמתאים  מי  כי 
אלה  האנשים,  שאר  עם  מה  אך  לקב”ה. 
שמסיבות שונות מתקשים ללמוד? בא הפירוש 
השני ומרחיב את מעגל עובדי ה’: כל מי שיבחר 
לתקן את מידותיו ולעשות מעשים טובים, יזכה 

להתקרב לקב”ה. 
להרבות?  עליי  טובים  מעשים  באילו  ברם, 
התשובה טמונה במילה שממנה התעלמנו עד 
האדמו”ר  מסביר  דברים”.  עמכם  “קחו  כה: 
מגור )אמרי אמת, ויחי(: כל אחד צריך לקחת 
כל אדם  לו. על  עמו את הדברים המתאימים 
לפעול  יכול  הוא  שבהם  הדברים  את  למצוא 

על הפרשה - ויצא

הגיעה העת שנלמד 
מבני עקיבא

הרב יונה גודמן
מנהל חינוכי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, 
לשעבר מזכ”ל בני עקיבא
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זמני השבת
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זמני השבת

לפני  קיבל  נתניהו  הממשלה  ראש 
כמה שנים החלטה אסטרטגית שלא 
ישראל  של  זכותה  על  להתעקש 
אך  ויו”ש.  ירושלים  ברחבי  לבנות 
את  כליל  לעצור  אפשר  שאי  כיוון 
חצי  מתגוררים  שבו  באזור  הבנייה 
טבעי  ריבוי  עם  אדם,  בני  מיליון 
נתניהו,  מצא  מהממוצע,  כפול 
כדרכו, פתרון יצירתי: שיטת “ניצול 
בישעמדה  השבוע  ההזדמנויות”. 
שחוסלה  היצירתית  השיטה  על   –
ועל  האחרון,  הפיגועים  גל  עם  יחד 
המחיר הכבד שתשלם ירושלים אם 

המחנה הלאומי לא יתעורר בזמן.
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חדשה.  שכונה  נבנה  לאו”ם?  פנו  הפלסטינים 
השמאל הקיצוני גרם להריסת בתים? נאשר עוד 
יהודים?  רצחו  מחבלים  לשיווק.  פרויקטים  שני 
ההזדמנויות  ניצול  שיטת  זוהי  קרקעות.  נכשיר 
של ראש הממשלה נתניהו. שיטה בה השתמש 
בשנים האחרונות כדי לסלק מעליו את הטענות 
שקם  ביותר  המקפיא  הממשלה  ראש  הוא  כי 
את  בונה  שלא  היחיד  ומעולם.  מאז  בישראל 

ירושלים, יהודה ושומרון. 
אין ספק ששיטת “ניצול ההזדמנויות” של נתניהו 
מלאכותי  בקשר  המחבר  גרוע,  רעיון  הייתה 
וציני בין פיתוח מפעל ההתיישבות לבין הפגיעה 
בו. וכמו כל רעיון גרוע, גם הוא בא אל סופו. גם 
מי שיכול היה לקבל עד כה בהבנה את מהלכי 
לבין  הבינלאומי  הלחץ  בין  נתניהו  של  התמרון 
הטבח  כי  כעת  להודות  יצטרך   – בבנייה  הצורך 
להניב  היה  אמורה  זו  שיטה  שלפי  בירושלים, 
תגובה ציונית הולמת, רועמת ומהדהדת, מוכיח 
נתניהו לא מתכוון לבנות  חד משמעית שבנימין 
את ירושלים או את יהודה ושומרון. לא יכול, לא 

רוצה או לא יודע – פשוט לא.
אינו  ההזדמנויות  שיטת  של  כישלונה  אך 
יותר  רחבה  הסתכלות  מחייב  הוא  בעינו.  עומד 
למפעל  האחרונות  בשנים  שנגרם  הנזק  על 
ההתיישבות, ובעיקר בירושלים. נתניהו הוא ראש 
האנטי- לתפיסה  שנכנע  הראשון  הממשלה 

תחת  הבירה  ירושלים  את  המכניסה  ישראלית 
לדוגמה  קחו  חוקית”.  הבלתי  “ההתנחלות  כנפי 
הצמודה  המטוס,  בגבעת  הבנייה  הקפאת  את 

בית- העיר  לבין  הגבעה  בין  תלפיות.  לשכונת 
חומה.  הר  ושכונת  גילה  שכונת  נמצאות  לחם 
מסרבות  הבינלאומית  והקהילה  הפלסטינים 
מתוך  המטוס,  בגבעת  יהודית  לבנייה  בתוקף 
מבית  פלסטיני  התיישבותי  רצף  לייצר  מגמה 
כאשר  טדי,  ואצטדיון  מלחה  קניון  לאזור  לחם 
במדינה  למובלעות  הופכות  חומה  והר  גילה 
להקפיא  בהסכמתו  העתידית.  הפלסטינית 
היום  ידיו  במו  נתניהו  תורם  בגבעה,  הבנייה  את 
לחלוקתה של דרום ירושלים בעתיד. שלא לדבר 
על האיסור הבלתי מתקבל על הדעת על בנייה 
בשכונת רמות, הממוקמת מערבית לכביש 443, 

ונמצאת עמוק בתוך ירושלים.
היום  לראות  שאפשר  הבניה   – תתבלבלו  אל 
היא  ויו”ש  ירושלים  ברחבי  מקומות  בכמה 
ותוצאה  שנים  מלפני  תהליכים  של  הבשלה 
יסתיים,  הנוכחי  הבנייה  כשגל  עבר.  מאבקי  של 
היום  של  התכנונית  ההקפאה  תזוז.  לא  אבן 
משמעותה תקופת יובש חמורה בשנים הבאות. 
לא  להגיע,  עומדים  אנו  שאליה  הקיפאון  נקודת 

רק שתפגע בירושלים בטווח הקצר – היא תנציח 
ואף ראש ממשלה שיגיע  את ההקפאה בטאבו, 
לאחר נתניהו לא יוכל לבנות, לא בירושלים ולא 
את  מעמיק  שעובר,  יום  כל  ושומרון.  ביהודה 
והבנייה  התכנון  מערכות  את  מנוון  ההקפאה, 

ומצמצם עד מאוד את הסיכוי לביטולה בעתיד.
נבואת הזעם הזו אין בחלום יסודה. הלא בסרט 
הזה כבר היינו – מאז מלחמת ששת הימים, כל 
ממשלה שקמה בישראל, מימין ומשמאל, הקימה 
ממשלתו  אך  ושומרון.  ביהודה  חדשים  יישובים 
של יצחק רבין קיבלה ביום שחור אחד החלטה 
ובכך  ביו”ש,  חדשים  יישובים  יותר  להקים  שלא 
קבעה סטטוס קוו שמעולם לא הופר. היישובים 
המעטים שקמו מעבר לתחומי הקו הירוק לאחר 
פעולות  מתוך  לצמוח  נאלצו  החלטה,  אותה 
לא  מעולם  אך  מאחזים,  הקמת  כמו  יצירתיות 
בהחלטת ממשלה. אף ראש ממשלה לא הצליח 
עם  שיקרה  מה  בדיוק  וזה  המצב,  את  לשנות 

הבניה בירושלים וביו”ש, אם לא נפעל כעת. 
ורבים,  אמתיים  הממשלה  ראש  על  הלחצים 
כך,  משום  דווקא  אך  ראש.  בהם  להקל  ואין 
שיסייע  אדיר,  נגדי  לכוח  הזו  בעת  זקוק  נתניהו 
שנתניהו  כדי  הלחצים.  אותם  מול  להתמודד  לו 
העולם,  עם  אותו  לעמת  שצפויה  החלטה  יקבל 
מאחוריו  עומד  הלאומי  המחנה  כי  לדעת  עליו 
מחד, ולא ישתוק על המשך ההקפאה, מנגד. רק 
עמידה נחרצת תאפשר לנתניהו לקבל החלטה 

אמיצה והכרחית למעננו ולמען הדורות הבאים.

אזהרה: כאן לא בונים המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
בהתחלה  שנים,  כמה  לפני  כרמים  "שתלתי 
ואז  אחרים  ליקבים  הענבים  את  מכרתי 
הענבים  מיץ  את  לייצר  להתחיל  החלטתי 
הארץ  יישוב  עניין  את  כאן  שיש  ברור  בעצמי. 
של  אדמות  ותפיסת  המינים  שבעת  ונטיעת 
ארץ ישראל. חלק מהכרמים הם בגידול בעל 
והם צומחים רק מהתפילות  -  ללא השקעה 

שלנו ומהמים שיורדים מהשמים".
אחרים  פני  על  העסק שלך  את  מייחד  מה 

בתחום?
"אין עוד מיץ ענבים כזה. אני מכיר את המיצים 
מהצבע  מאבדים  מהם  הרבה  שבשוק, 
מבחינת  להשוות  מה  אין  פשוט   – ומהטעם 
בקירור  מוחזק  שלי  המיץ  זה  בגלל  איכות. 
מפסטרים  גם  אנחנו  הפרי  על  לשמור  וכדי 
אדום  מיץ  זה  יחסית.  נמוכה  בטמפרטורה 
מאוד, מתוק מאוד. בלי ביסולפיט ומרעין בישין 
השנה  ופיסטור.  סינון  סחיטה,  רק  אחרים. 
כל  את  ומזמינים  הקרקע  את  שומטים  אנחנו 
איכותיים  וענבי מרלו  ענבי קברנה  מי שאוהב 

נפשו.  כאוות  ולקטוף  לבוא 
כולם מוזמנים להגיע".

לעסקים  ממליץ  אתה  האם 
אחרים להתמקם ביש"ע?

עבודה  זה  כאן  הכל  "בוודאי, 
הכל  יהודים.  פועלים  עברית, 
את  ליישב  רצון  מתוך  נעשה 
מצוות  לקיים  ורצון  הארץ 
 – יהודי  כל  על  שמוטלות 
ליישב כל ד' אמות אפשריות 
בארץ ישראל שזו פשוט זכות 

גדולה".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

אנחנו  מהאזור,  אנשים  בעיקר  זה  שקונה  "מי 
עדיין עסק קטן שלא משתלם לו לנסוע רחוק 
מתל  חבר'ה  מזמין  בהחלט  אני  אבל  ולשווק. 

אביב לבוא לכאן ולקנות מיץ".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?

יש  שלנו,  העיקרי  המוצר  זה  הענבים  "מיץ 
שלוש  ובעוד  קברנה  מענבי  ויש  מרלו  מענבי 
מוסקט.  מענבי  מיץ  לפס  נצרף  בעז''ה  שנים 

אחרי השמיטה נתחיל לייצר גם יין".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?

לי  סייעו  משקי,  ביסוס  לקבל  לי  עזרו  "הם 
לי  כדאי  איפה  של  הכלכליים  בחישובים 
של  הייצור  ובפס  העסק  בפיתוח  להשקיע 
בכל  לעזור  נכונות  הביעו  בעיקר  הם  המיץ. 
דבר. כדי לממן את פס הייצור הייתי חייב את 
העזרה שלהם, בשביל להשיג את כל המכשור 

של הסחיטה והדריכה".

עסק שלנו

רן סגל, בעלים של "דרך הטבע" - שיווק מיץ ענבים אורגני, 
גבעה 777 באיתמר 052-7040326 

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

אין עוד מיץ ענבים כזה - פשוט 
אין מה להשוות מבחינת איכות

עומדים  אנו  שאליה  הקיפאון  נקודת 
בירושלים  שתפגע  רק  לא  להגיע, 
את  תנציח  היא   – הקצר  בטווח 
ההקפאה בטאבו, ואף ראש ממשלה 
לבנות,  יוכל  לא  נתניהו  לאחר  שיגיע 

לא בירושלים ולא ביהודה ושומרון
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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: התשובה לחידה מהשבוע 
שעבר: מטס חיל האוויר מעל מחנה ההשמדה אושוויץ, 2003.

הזוכה: דביר ברלוביץ משוהם. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

עם פתיחת הכביש החדש ותחילת בנייתן של 40 יחידות דיור 
חדשות, הישוב מעלה לבונה נמצא בתנופה חסרת תקדים.

אם גם אתם רוצים להיות חלק מקהילה חמה ומגוונת בה כל אחד ימצא את מקומו, ליהנות מישוב עם 
כל השירותים שאתם צריכים, לחיות עם נוף נדיר עד לים התיכון, להעניק לילדים את מגוון אפשרויות 

החינוך הטובות ביותר – מעלה לבונה היא המקום שלכם. הצטרפו אלינו לפרוייקט החדש.

מעלה לבונה בגוש עלי-שילה: 
הזדמנות חיים חד פעמית.

לא חשבתי שאמשיך לגור 
במעלה לבונה גם אחרי 

החתונה, אסף התאהב בנוף 
ומאז אנחנו פה

אסף ומטר ליבוביץ'  אחיה, טליה ושבות

זה עתה הושקעו מליוני שקלים 
בחידוש פני היישוב.

הצטרפו 
לשכונה החדשה
ההולכת ונבנת.

746,000₪
דירת  4 חדרים החל מ -

מעלה לבונה
יישוב

054-6737314

ה 

מוקד קליט

אסף

www.amana.co . i l
  1800-260-240 

מעלהת״א
לבונה

ירושלים אריאל

401035
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il מאירה דולב  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

רק כשהגעתי הביתה – חסרת נשימה ומתנצלת 
- בסופו של יום ארוך ומרתק, הבנתי כמה מתח 
לא  אני  אפילו  הזו.  האחרונה  בנסיעה  בה,  היה 
המפותלות  בדרכים  נפש  שוות  להיות  יכולה 
הנשים  שלוש  לא  בטח  אז  שלנו,  והחשוכות 
אצלנו  כאן  היו  לא  עוד  פעם  שאף  שברכבי, 
התחננתי  שייך,  לא  ממש  זה  בשבילן  בבנימין. 
בתוך תוכי, שרק לא יחוו את החוויה המפחידה 
הזו של מטח אבנים פתאומי מתוך החושך. שרק 

לא יסתיים כך בשבילן היום המיוחד הזה.
המיניבוס ובו שאר הבלוגריות של סלונה המשיך 
בבוקר  שהחנו  הן,  אבל  אביב,  לתל  מזמן  לו 
צוף  נווה  איתי.  נסעו  שילת,  בצומת  רכבן  את 
מאחורינו, ומה טומן בחובו החושך שלפנינו. עד 
כמה שיכולתי ניסיתי לא להודות בו, במתח הזה, 
ונוכחות.  מקום  לו  לתת  לא  לביני,  ביני  לא  גם 
קשקשנו כמו שארבע נשים לרוב יודעות לעשות 
מצוין – על שכחת תיקים ובנים מתגייסים ותחנות 
המוחלש  לרדיו  להקשיב  רוצות  לא  בחיים, 
המדווח על יום של דקירות ואבנים והפגנות זעם.
ונתתי  לרווחה  ונשמתי  הביתה  וכשהגעתי 
ולעלות,  לצוף  היום  של  ולמילים  לתמונות 
לשבת  עוד.  רוצה  הייתי  כמה  בעיקר  הרגשתי 
ברוגע כאילו אין לאן למהר ולהכיר אותן באמת, 
מכל  אלינו  שבאו  סלונה  של  הבלוגריות  את 
"מתנחלות  שלנו  לבלוג  שנתיים  לכבוד  הארץ 
צבע  מאחורי  שמסתתר  במה  לגעת  ברשת". 
השיער והשפתון והחולצה והמצלמה – שדי בהם 
כדי לעצב פער ולקבע ריחוק, אם רק ניתן להם. 
להבין איזה מין מאמץ נדרש מהן כדי לבוא עד 
שנדרשו  הצעדים  היו  רחבים  כמה  לכאן,  אלינו 

מהן כדי לטפס על הגשר. 

נפגשנו  שאיתה  שער,  גלים  בת  וכששכנתי 
בבד"  "בד  הקפה  בבית  מאוחרת  בוקר  בשעת 
צוהר  באומץ  בפנינו  פתחה  לטלמון,  שסמוך 
קטן לכאבה הבלתי נתפס, הבנתי: כשאני רואה 
מולי אישה ונדמה לי שאני יודעת פחות או יותר 
מי היא, אז ממש לא. כי האמת היא שאין לי שום 
נושאת  שהיא  משקולות-הכאב  כובד  מה  מושג 
על לבה. ובצדם נוכחים גם חיבוטי נפש ודילמות 
חיים,  ותובנות  המדינה,  לעתיד  ודאגה  כבדות, 
חייה,  את  שמעצבים  והם  והגדרות-מציאות. 
כמה  פי  משמעותיים  והם  אישיותה,  את  ובונים 

בחרה.  שבהם  הפוליטיות  מהעמדות  וכמה 
ולמה, שאלתי את עצמי, ומאיפה, באה ההרגשה 
השקטה הזו שזה כל כך נכון לי לנסות ולמצוא 
את העומק הנשי והאישי והרגשי הזה שיש בכל 
אחת מאיתנו, ולגלות כמה גם אני. וכמה מחבר 

ומשותף ודומה, ומאפיל על חילוקי הדעות. 

האחרונות  בשנים  שעברתי  להבין  לי  והוקל 
שבהן  שנים  היו  מודה,  אני  לביני.  ביני  תהליך 
בכל פעם שנתקלתי במישהו שסבר שאין מנוס 
מיד  מביתי,  גירושי  שמשמעותו  מדיני  מפיתרון 
קפץ בי איזה מנגנון הגנה אוטומטי ושלף עוינות 
שיח  ואילך,  רגע  ומאותו  וקוצים.  והתקפדות 
ומה  ואיך  מתי  אפשרי.  היה  לא  ומקרב  מכבד 
זה  להיזכר.  מנסה  אני  היום,  אחרת  שאני  קרה 
שבאו  ותובנות  התבגרות  של  איטי  תהליך  היה 
על  להצביע  יודעת  לא  אפילו  ואני  החיים  עם 
התחנות. אבל היום אני יודעת גם להקשיב למי 
שהפתרון שלה הוא תרחיש האימים שלי ואפילו 

לאהוב אותה, וזה לא סותר. 

המדהימה  דולב  באולפנת  נפחות  בסדנת 
או  שלי,  פרטית  היא  הזו  ההבשלה  האם  שבה 
עוברת  אט  אט  כולה  הישראלית  שהחברה 
ויודעת שיש משהו פשוט לא  אני תוהה.  משהו, 
נכון בהסתגרות שלנו אי שם הרחק על ההרים 
הגבוהים, מעבר לקווים הפסיכולוגיים והאחרים, 
ואיזה קול פנימי לוחש לי כל הזמן שאני חייבת 
ולגשר,  ולהבין.  לדבר.  חייבים  שאנחנו  אחרת. 

ולאהוב. כמו במשפחה, למרות כל הפערים.

לגעת בעומק הנשי
לאן  אין  כאילו  ברוגע  לשבת 
באמת,  אותן  ולהכיר  למהר 
סלונה  של  הבלוגריות  את 
שבאו אלינו מכל הארץ לכבוד 
שנתיים לבלוג שלנו "מתנחלות 
ברשת". לגעת במה שמסתתר 
והשפתון  השיער  צבע  מאחורי 
והחולצה והמצלמה – שדי בהם 
ריחוק,  ולקבע  פער  לעצב  כדי 
איזה  להבין  להם.  ניתן  רק  אם 
מין מאמץ נדרש מהן כדי לבוא 
רחבים  כמה  לכאן,  אלינו  עד 
כדי  מהן  שנדרשו  הצעדים  היו 

לטפס על הגשר
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המשך דבר תורה מעמוד השער

טוב, ולא סתם לחקות את מעשיהם של האחרים.
תנועת הנוער ‘בני עקיבא’, שמציינת השבת את חגה, ִאמצה ּכדגל את שני הפירושים גם יחד. היא משתדלת לקרב ולהתקרב לקב”ה מתוך צמיחה בתורה, 
אך מאפשרת לכל סניף ולכל אוכלוסייה לעשות כן בדרכה. בשאיפתה להיות “תנועה של עם” היא משכילה לחבר מגוון סוגים של נוער דתי ולהביאם 
לתנופה של חינוך ועשייה למען התורה והארץ, העם והמדינה. בין פעיליה ניתן למצוא אנשים בעלי עמדות רוחניות שונות, שמבינים את הצורך לעבוד 
יחד, לשם שמים, מתוך בירור העמדות ולמען המשותף שרב על המפריד. השנה אף קיבלנו חלון הצצה קטן לתוצאותיה של אחדות זו, עת שינתה התנועה 

כולה מסורת רבת-שנים של מועד שבת הארגון, כדי לאפשר לכל חניכיה לחגוג יחד את ‘חג הסיגד’ שעשה עלייה עם אחינו יוצאי אתיופיה.
נותרה רק שאלה אחת: האם אנו ראויים לתנועה יפה זו? האם גם אנו, ציבור המבוגרים לסוגיו ולעמדותיו, מסוגלים להמשיך להתנהל יחד: בתנועת הנוער 
ובבית הספר, בקהילה ובפוליטיקה, מתוך כבוד והקשבה לבעלי עמדות אחרות? השונות בין קבוצות בתוכנו הייתה קיימת מאז ומתמיד. כך בימי ‘המזרחי’ 

ו’הפועל המזרחי’ וכך היום. השאלה היא האם נדע, כמו התנועה, לצעוד יחד למען כל המטרות החשובות שעליהן מסכימים כולנו. 
בפרשה אנו למדים כיצד, בזכות יעקב אבינו, חדלו האבנים לריב והפכו לאבן אחת: “ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו” )יב(; “ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם 
ְמַרֲאׁשָֹתיו” )יח(. השאלה היא, האם נשכיל, מתוך הקשבה וענווה, להיות מבני בניו של יעקב אבינו; ללמוד מהנוער שלנו, חברי ‘בני עקיבא’ לסוגיהם, כיצד 

השונּות יוצרת עושר ומביאה ברכה לקהילה ולאומה.

הגיעה העת שנלמד מבני עקיבא

ַלְך - ארבעה שיעורים לנשים )שתי פגישות כפולות(, עם הרבנית נעמי שפירא
ְלָך - שני שיעורים לגברים )מפגש אחד כפול(, עם הרב יהושע שפירא
לשניכם - מפגש זוגי מסכם עם הרב יהושע )זה הזמן לבייביסיטר...(

הסדרה המדוברת בציונות הדתית

 'קדושת חיי האישות'
עם הרב יהושע והרבנית נעמי שפירא

מפגש

מפגש כפול
ראשון - נשים 

קדושת חיי האישות, 
אתגרים בחיי האשה 
הרבנית נעמי שפירא

20:00
עד

23:00

יום ראשון
ו' טבת
28/12

יום ראשון
י"ג טבת

4/1

 יום ראשון 
ה' שבט
25/1

יום ראשון
כ"ו שבט

15/2

יום ראשון
ג' אדר
22/2

יום ראשון 
י אדר
1/3

יום ראשון
י"ב שבט

1/2

יום ראשון
י"ט שבט

15/2

יום ראשון
כ'  טבת
11/1

יום ראשון 
כ"ז טבת

18/1

יום ראשון 
כ"ז טבת

18/1

יום ראשון
י"ט שבט

8/2

20:00
עד

23:00

20:00
עד

23:00

21:30
עד

23:00

מורכבות אצל הגבר 
הדרכות חז"ל 

הרבנית נעמי שפירא

קדושת חיי האישות הרב 
יהושע שפירא

זכו שכינה ביניהם 
הרב יהושע שפירא

* שעת השיעורים בבית שאן 19:00-22:00 , ניתן להירשם מחיר מסובסד לתושבי בית שאן והסביבה שרה - 054-2666104

מפגש כפול
 שני - נשים

מפגש כפול
 גברים

מפגש משותף 
זוגות

שעותנושא המפגש
מרכז - בית כנסת 

נאווה תהילה 
גבעת שמואל

דרום בישוב ניצן
 מרכז כיסופים

צפון בית שאן
בשיתוף

 מרכז משפחה

זוגות שהשתתפו בסדרה חוו התחדשות, שמחה ופתח לשינוי משמעותי בחייהם.

לפרטים: הילה - 057-6901002   

ניתן להרשם בקישור זה בו מופיעים הפרטים השונים 
www.avakshech.org.il/events 

אלפים עברו את הסדרה עד כה - עכשיו תורכם. תפרגנו לעצמכם 

 מגיע לכם ולבית שלכם! עלות 400 ₪ למאתיים זוגות נרשמים ראשונים 350 ש"ח ל-7 שיעורים.

 חוזרת ובגדול והפעם במרכז בדרום ובצפון
 אלפים עברו את הסדרה עד כה ומדווחים שחייהם השתנו.

 ואתם?
7 שיעורים עוצמתיים שישנו את הדרך בה אתם רואים את הקשר הזוגי ויעסקו במישור 

האינטימי בין בני הזוג. במפגשים תלמדו את הדרכות התורה וכיצד לעורר ולחדש את האהבה 
והשמחה בקשר האינטימי הזוגי.

חר
ש

ש 
י
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Dafna Cohen Zioni
כל הכבוד!!! אם המוסד המכובד הזה לא עצר 

את הביזיון הזה אתם עשיתם את זה בגדול.

Tomer Hollander
לאט ובהדרגה השפיות חוזרת למעוננו, הרבה 
בזכות זה שאנשים הפנימו שאי אפשר לעמוד, 

לשתוק ולחכות שהממשלה תעשה הכל. כל 
הכבוד! בשלב הבא: להחזיר את האיזון לכלי 

התקשורת ולבתי המשפט ולהבהיר לממשלה.

דורית קציר
כל הכבוד לכם המתגייסים להפגנה איך 

אוניברסיטת תל אביב בכלל נתנה אישור להפגנה 
שנותנות לבזויים והשפלים שברוצחים מעמד של 

גיבורים קדושים זוהי האוניברסיטה שביליתי בה 
שבע שנים מחיי אני מתביישת במוסד זה.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 20 לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

3,205 אנשים  אוהבים את זה.

353

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות142,309 

הודעהעוקבאהבתי

ככה, בדיוק ככה, מנצחים.
קראו עד הסוף והפיצו.

היום באוניברסיטת תל-אביב תוכננה הפגנה של סטודנטים תומכי 
טרור "לזכר דם השהידים".

התאים הציוניים באוניברסיטה שמעו על ההפגנה והחליטו לא 
לשתוק אל מול האבסורד. תוך פחות מ- 24 שעות הם פרסמו את 

ההפגנה בכל דרך אפשרית, הצליחו לייצר באז מטורף והגיעו למאות 
אישורי הגעה. אפילו אנשים מחוץ לקמפוס הגיעו לתמוך ולהפגין.
בשעת ההפגנה התייצבו למעלה מ- 250 חברה' עם דגלי ישראל 

ברחבת הכניסה לאוניברסיטה. להפתעתם גילו שהמפגינים 
המקוריים, אלה עם הדם של השהידים, פשוט ברחו וביטלו את 

ההפגנה שלהם. ניצחון ענק.
מה למדנו מזה? 

1. כשלא מורידים את הראש ולא בורחים מהטרור - הטרור בורח 
ממך.

2. כשבאים בראש מורם ובעוצמה- מנצחים ובגדול.
3. באחדות ננצח. זו לא היתה יוזמה של תא סטודנטים אחד, אלא 

שיתוף פעולה בין כל התאים הציוניים בקמפוס.
ככה, בדיוק ככה מנצחים. 

שאפו ענק לתאי הסטודנטים של "אם תרצו", "ישראלים", "לביא 
גלעד" ו"צעירי ביתנו". 

גאים בכם.
ישראל שלי

עושים ציונות



מה יקרה
מטיילים בשומרון ובבקעת הירדן  I  4.12 י''ב בכסלו

הירדן:  ובקעת  השומרון  של  הפורחים  הארץ  בחבלי  לבקר  בואו 
מקום   – הירדן  למעברות  נמשיך  טורא,  ביקב  טעימות  בסיור  נפתח 
עלות  בבקעה.  אתרים  בעוד  נבקר  ומשם  לארץ  ישראל  בני  כניסת 
ברכבת  וסע  חנה  מתחם  אביב-  תל  יציאה:  נקודת   .₪  70 למשתתף: 
סיום  שעת   .08:30 יציאה:  שעת  האומה.  בנייני   – ירושלים  ארלוזורוב, 
לכל  ושתיה  אוכל  להביא  יש   .17:00 היציאה:  בנקודת  משוערת 
1-700-700-945 "משקפת"  ולהרשמה:  נוספים  לפרטים  היום. 

מרוץ הלפיד  I 10.12 י''ח בכסלו
השנתי  למרוץ  מוזמן  הציבור 
ז''ל.  זאבי  רחבעם  של  לזכרו 
כ-3  של  קצר  ריצה  מסלול  ישנו 
לעינות  מהכניסה  שיצא  ק''מ 
של  ארוך  ריצה  ומסלול  פצאל, 
משואה.  ממושב  שיוצא  ק''מ  כ-8 
ייערכו   08:00-12:30 השעות  בין 
בשעה  באזור,  מודרכים  סיורים 
ובשעה  המרוצים  יוזנקו   13:00
של  לזכרו  הטקס  יחל   15:30
זאבי באנדרטת הבקעה.  רחבעם 
 ,02-9946637 והרשמה  לפרטים 
www.jordanvalley.org.il

מרוץ בניה ה-I  5.12  9 י''ג בכסלו
מכיכר  וייצא   09:00 בשעה  יחל  ז''ל  ריין  בניה  רס''ן  של  לזכרו  המרוץ 
השלושה בקרני שומרון. בתוכנית: מרוץ 10 ק''מ, מרוץ 5 ק''מ עממי, מרוץ 
2 ק''מ לנבחרות בתי הספר ומקצה נשים הולכות 5 ק''מ. מותנה בהרשמה 
09-7920201 ובמתנ''ס   www.realtiming.co.il באתר:  מראש 

יום חמישי | 4 לדצמבר

המכבים
ביו"ש

היהודים  בין  פנימיים  סכסוכים  בעקבות 
עזב  הכהונה,  במוסד  השחיתות  ובעקבות 
ירושלים  את  חשמונאי  לבית  הכהן  מתתיהו 
לגור במודיעין. השלטון הסלווקי בראשות  וירד 
לירושלים  הגיע  אפיפנס  )הרביעי(  אנטיוכוס 
דעתו,  שיקול  פי  על  גדולים  כוהנים  ומינה 
הסתבך  המצב  ישרים.  היו  לא  אשר  כוהנים 
במלך  להילחם  למצרים  ירד  אנטיוכוס  כאשר 
תלמי ולארץ הגיעו שמועות על מותו במערכה. 
בירושלים חגגו את מותו של אנטיוכוס והרחיקו 
אך  מינה.  אשר  הגדול  הכהן  מנלאוס,  את 
לא  אורח  למסיבה  הגיע  ההפתעה  למרבה 
קרוא - אנטיוכוס בעצמו. למראה החגיגות כעס 
אנטיוכוס והתייעץ עם מנלאוס מה לעשות בעם 
חוקים  לחוקק  החליט  אנטיוכוס  הזה.  המרדן 
חזיר,  לאכול  יהודי  כל  המחייבים  היהדות  נגד 
הגזירות  שבת.  לשמור  ולא  בניו  את  למול  לא 
יהדותם. עצם  על  אם  כי  היהודים  חיי  על  אינן 
העם.  בקרב  רבה  לתסיסה  גרמו  הגזירות 
במודיעין פרץ המרד לאחר שמתתיהו הרג על 
הבמה במרכז העיר מתייוון שהתכוון לזבוח זבח 
א-לוקיו  לתורת  החרד  האיש  "מי  יון.  למלכות 
ב',  א',  )חשמונאים  אחרי"  יבא  בבריתו  ומחזיק 
וחמשת  והוא  העיר,  ברחבי  מתתיהו  צעק  כח'( 
בית  הרי  במערב  גופנה  מחוז  אל  ברחו  בניו 
אל. מתתיהו הצית את המרד אך לא ראה אש, 
יוחנן,  כיוון שנפטר מעט אחר כך. חמשת בניו- 
עצמם  על  נטלו  ויונתן  אלעזר  יהודה,  שמעון, 
נס  את  להניף  כדי  זה  אחר  בזה  הפיקוד  את 
מתתיהו  של  בניו  מצאו  טראגי  באופן  המרד. 
זה. את מותם בדרך שאינה טבעית, בזה אחר 

כנגד  היה  המקבי  יהודה  של  הראשון  הקרב 
על   .)10 ג,  א',  )מקבים  משומרון  אפולוניוס 
הכל  בסך  נכתבו  מעטות,  ידיעותינו  זה  קרב 
וזאת  הקרב,  את  המתארים  משפטים  שלושה 
א' לא השתתף  כנראה משום שמחבר מקבים 
)קדמוניות היהודים,  יוסף בן-מתתיהו  בו, אולם 
יב:287,261( מוסיף כי אפולוניוס היה המושל של 
מחוז שומרון, והיו שסברו כי יציאתו של אפולוניוס 
השליטה  על  המריבה  רקע  על  היתה  לקרב 
באזור הרי גופנא, אזור שנע בין יהודה ושומרון 
לאורך השנים, ובתקופה זו היה במחוז שומרון. 
מוזכר  לא  ואף  בחסר,  לוקה  הקרב  תיאור 
שאפולוניוס  שסברו  היו  התרחש.  הוא  היכן 
היחידה  האורך  בדרך  לאזור  משומרון  הגיע 
המים. פרשת  קו  שעל  האבות"  "דרך  באזור- 
חוקרים  עם  יחד  צבאיים  אסטרטגים 
ייתכן  בהם  מקומות  שני  הציעו  והיסטוריונים 

על  הקרב  שהתרחש 
פי ניתוח אופי הלחימה 
בדרך  תורפה  ונקודות 
לבנימין. משומרון 

התייחס  ראשון  זיהוי 
מעלה-לבונה  לאזור 
של  העליון  בקצה   -
המעלה מפותל בדרך 
כאשר  הראשית, 
הכבד  אפולוניוס  צבא 
מתנשף,  מטפס 
מעולה  נקודה  זוהי 
צבאו  את  לתקוף 
אפולוניוס. של 

על  חרמייה,  בואדי  הוא  אפשרי  שני  זיהוי 
הנועד  צר  הכרחי  מעבר  זהו  דרך.  אותה 
שיטת  זו  בנקודה  חצור.  בעל  הר  את  לעקוף 
הלחימה היוונית המתבססת על שורות חיילים 
אינה  )פלאנקס(  מרחבים  גבי  על  הנפרשים 
שלוחות,  המוקפת  זו  בנקודה  אפקטיבית. 
אפולוניוס. של  הצבא  את  להפתיע  ניתן 

פותח  שהוא  כיוון  רבה  חשיבות  זה  לקרב 
כנגד  המקבים  קרבות  שרשרת  את 
בראותם  העם  מורל  את  ומרים  המרד 
לנצח. ואף  היוונים  כנגד  לעמוד  ניתן  כי 

תתקיים   19:30 בשעה   4/12 חמישי  ביום 
בבית ספר עפרה הרצאתו של ז'אבו ארליך- 
למשתתף:  עלות  חשמונאי".  בית  "גבורת 
.02-9975516 בטלפון:  הרשמה  ש"ח,   15

סיפורי המכבים ביהודה ושומרון
פינה מיוחדת לקראת חנוכה

והפעם: קרב המכבים במעלה לבונה  אריאל פילבר- בית ספר שדה עפרה
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מעלה לבונה

7  יש”ע שלנו 



יש”ע שלנו  8

מטיילים בגיל חברי מועדון הגיל השלישי באפרת 
וסביבותיו.  יתיר  ביער  לטיול  שעבר  בשבוע  יצאו 
בין היתר הם ביקרו ביישוב "דרומא" שהיה מרכז 

1 יהודי בתקופת מרד בר כוכבא ובאתר סוסיא 
כי מזג האוויר היה שופרא  דיווחו  . המשתתפים 
הביטחונית,  המתיחות  למרות  וכי  דשופרא 
במקביל  אבותינו.  בארץ  בשמחה  מטיילים  הם 
דיווחה השבוע מועצת אפרת על פתיחת ‘’כיתת 
אביחי  של  בניהולו  מיוחדת  תכנית   – הותיקים’’ 
כדי  הלימודים  ספסל  אל  שחזרו   55 לבני  פואה 

להעשיר את עולמם.
בית  היישוב  חגג  האחרונה  בשבת  ללוז  ל"ז 
להיווסדו.  שנה   37 "לוז"(  גם  בתורה  )הקרוי  אל 
אורי  הבינוי  שר  אמר  בשבת,  שנערך  בפאנל 
את  מקיים  לא  הממשלה  "ראש  כי  אריאל 
שהובטחו  הדיור  יחידות   300 לבניית  הבטחתו 
לסדר  זה  על  לעבור  יכולים  לא  אנו  אל,  לבית 
היום ונצא על כך למאבק". השתתפו גם החזנים 
יצחק מאיר, שלמה נחמיאס ושמעון אילוז והוצגה 
לרגל  היישוב  ילדי  שהכינו  מיצגים  של  תערוכה 
"אנו  אמר:  אלון  שי  המועצה  ראש   . 2 האירוע 
נזכה  הקרקע,  על  שנים   37 שלאחר  מאמינים 
וצפונה  וקדמה  ימה  "ופרצת  ההבטחה  לקיום 

ונגבה", ונרחיב את היישוב".
מעלה  בישוב  לבונה  במעלה  שכונה  עושים 
לבונה, הקדישו את שבת פרשת 'תולדות' לזכרו 
נערכו שיעורים,  בין היתר  עגנון.  של הסופר ש"י 

וכלל אירועים שסבבו סביב הדמות של  דרשות 
לפני  חודש  החלו  לשבת  ההכנות  וכתביו.  עגנון 
שהכינו  מקדימים  ומשחקים  חידונים  בעזרת 
לבונה  במעלה  המיוחדת.  לשבת  התושבים  את 
מציינים כי בימים אלו ממש יוצא היישוב לתנופת 
בניה של שכונה חדשה בת 40 יחידות דיור. לרגל 
קמפיין  אמנה  תנועת  משיקה  השכונה,  חנוכת 

. 3 חדש, בו יקחו חלק זוגות צעירים בני היישוב 
מצטערת, לא מתחרטת השרים ציפי לבני וגלעד 
שיזם  עיון  ביום  מיוחד  בפאנל  השתתפו  ארדן 
על  הכנסת  להחלטת  עשור  לציון  קטיף,  מרכז 
. השרה לבני  4 גירוש גוש קטיף וצפון השומרון 
אמרה כי "ההתנתקות השאירה בציבור הישראלי 
לקחו  שלא  כאלה  "היו  וכי  עמוקה"  שריטה 
בחשבון מה הדבר יעשה לקהילת המתיישבים", 
אך לא הביעה חרטה על תמיכתה בגירוש. השר 
ארדן אמר כי ההתנתקות הייתה "פשע מלחמה 
אנטי דמוקרטי". באירוע נערך פאנל נוסף בנושא 
בעבר  רשויות  ראשי  בהשתתפות  אזרחי,  חוסן 
ובהווה מעוטף עזה: אלון שוסטר, יאיר פ'רגון וצבי 

הנדל.
הבניה  הקפאת  רקע  על  היהודיים  הבתים 
ועידת  חברי  פורום  התכנס  ושומרון  ביהודה 
הבית היהודי ביש"ע לדיון חירום )תמונת השער(. 
יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין אבי רואה 
סקר בפני המשתתפים את המצב הקשה וקרא 
לח''כים ולשרים לעצור את הקפאת הבניה ביו"ש 

יש"ע  מועצת  וסמנכ"ל  הפורום  יו"ר  ובירושלים. 
יגאל דילמוני, אמר: "בשטח רואים בניה, אבל כל 
הטרקטורים שפועלים כעת הם על בסיס תכנון 
של לפני כמה שנים. בעוד שנה, לא תהיה בניה 

ביהודה ושומרון בכלל".
לשכת  של  מצווה"  "שכר  תכנית  וכדין  כדת 
עורכי הדין פותחת סניף ראשון ביהודה ושומרון. 
במסגרת התכנית יינתן סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי 
דין  עורכי  ידי  על  בקריטריונים  לעומדים  חינם 
כי  הדגיש  פרל  דוידי  המועצה  ראש  מתנדבים. 
המחסום  בשבירת  ונוסף  חשוב  בצעד  מדובר 
ושומרון.  יהודה  סובלים תושבי  הווירטואלי ממנו 
בהשקת התכנית השתתפו: שופט בית המשפט 
העליון נעם סולברג, מנכ"ל לשכת עורכי הדין גיל 
דוד  ח"כ  ומשפט  חוקה  חוק  ועדת  יו"ר  סלומון, 

. 5 רותם ועורכי דין רבים תושבי הסביבה 

 ________________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: מרכז קטיף, גרשון אלינסון, לימור כהן, מתנחלות ברשת 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

מה קורה?
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