
1  יש”ע שלנו 

ברור פ מדייקת  פרשתנו  תיחת 
לעמים.  ישראל  בין  עקרוני 
מול  וחכמיו  פרעה  מבוכת 
לפתרון(  פשוטים  )הנראים  החלומות 
נובעת מהפנמת תפקיד החלום כהודעה 
סופית ומוחלטת לגבי העתיד להתרחש. 
במצרים המפגש עם הגורל לא מאפשר 
להיות  אנושית  השתדלות  לשום 
שבויה  האלילית  התפיסה  רלוונטית. 
הדמיונית  ובתפיסה  בטבע  לחלוטין 
לשבי  מצוינת  דוגמא  זוהי  האדם.  של 
הפגאנית.  העבודה  של  הדטרמיניסטי 
יוסף  וחכמיו  פרעה  מבוכת  מול  אל  אך 
“ַוַּיַען  לחלוטין:  שונה  התבוננות  מציע 

ֱאלוִהים  ִּבְלָעָדי  ֵלאמֹר  ֶאת־ַּפְרעֹה  יֹוֵסף 
ַיֲעֶנה ֶאת־ְׁשלֹום ַּפְרעֹה”. מתוך אמון יוסף 
מבקש להאזין. ואכן, רק בחלום הראשון 
הוסיף וסיפר פרעה ש”ולא נודע כי באו 
אל קרבנה”. בחלום השני פרט זה חסר. 
יוסף מבין מיד את המשמעות, יהיו שבע 
את  בתוכו  מציע  החלום  אך  רעב  שנות 
משבע  שהרושם  אפשרות  יש  הפתרון. 
הפתרון  לגמרי,  יעלם  לא  השובע  שנות 

המעשי מתגלה. 
כך  להתבונן  הצדיק  יוסף  של  יכולתו 
אמונית  מתפיסה  נובעת  בחלומות 
בתוך  עמוק  שאנחנו  שלמרות  היודעת 
עולם על כל צרכיו ומפעליו יש מעלינו 

על הפרשה - מקץ

הרב ראובן טבולנרות של חלומות
ראש מדרשת שובה

| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  415
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   47  | תשע"ה  כסלו 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
17:17 16:15 חברון 17:19 15:59 ירושלים
17:18 16:15 שכם  17:20 16:18 תל אביב
17:22 16:12 באר שבע 17:18  16:07 חיפה

זמני השבת

על  החשמונאים  של  מאבקם 
עצמאות ישראל, על השליטה בגב 
ולהילחם  להאמין  הזכות  על  ההר, 
הוא   – הזו  והאדמה  הערכים  על 
בו.  חלק  שלכולנו  מתמשך  מאבק 
נס  את  הרימו  אשר  יש"ע  חלוצי 
מפעל ההתיישבות שבין הים לירדן, 
הם המכבים שלנו, החלוצים שהלכו 
החורפי,  בגשם  המחנה.  לפני 
ובשמש הקיצית, סירבו המתנחלים 
ובחזון  יוקדת,  באמונה  להיכנע. 
קדימה  הדרך  את  לנו  הראו  תקיף 
ולשמוע  אוזניים  לפקוח  רק  ועלינו 

אותם קוראים לנו: מי לה' – אליי.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

שלנו
415

כל אחד הוא אור קטן
ישי ברהולץ, שחוגג היום 10 להולדתו, מתכונן לחנוכה, השבוע בעפרה
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יודעים,  רבים  לא  אולי  בגיאוגרפיה.  מתחיל  זה 
היה  לא  חשמונאי  בית  מרד  של  עיקרו  אבל 
באזור  בעיקר  אלא  היום  של  מודיעין  באזור 
נגד  הראשון  המכבים  קרב  והשומרון.  בנימין 
קרוב  לבונה,  במעלה  התרחש  אפולוניוס, 
ניתן  בנימין  שבחבל  בטלמון  שילה.  לתל  מאוד 
למצוא את אתר 'גבעת היקבים' - כפר ישראלי 
מתקופת המקרא ובו שרידים מתקופה זו ואילך, 
כולל תקופת החשמונאים. במקום ניתן למצוא 
שהונגשו  קרקעיים  תת  יקבים  מ-31  פחות  לא 

לסיורים תוך שילוט המקום.
רבים",  מול  "מעטים  של  המספרי,  בתחום  גם 
אפשר למצוא קווי דמיון ברורים בין הימים ההם 
המתחדשת  ההתיישבות  אמנם  הזה.  והזמן 
ביש"ע של עשרות השנים האחרונות אינה מול 
שלטון זר או רשע, אלא מול נבחרי העם היהודי 
ובכל  גלות.  שנות   2000 אחרי  לארצו  ששב 
את  שסחפה  זו  היא  ישראל  ממשלת  לא  זאת, 
ההמונים אל מפעל ההתיישבות. היו אלה מתי 
זמן  ש"הגיע  שהרגישו  שבדורנו,  מכבים  מעט, 
בקרקע.  ההיאחזות  דגל  את  והניפו  גאולתכם" 
אף בתוך הזרם הדתי-לאומי היו שזיהו סממנים 
ההתיישבות  חלוצי  של  במאבקם  "שיגעון"  של 
ביש"ע. "המרד" לא היה פשוט. המרד באכזבה 
שאחרי מלחמת יום כיפור, בהנהגה שלא הבינה 
מה יש לחפש שם והתקשורת שכבר אז שמה 
רב  באומץ  אבל  וקלס.  ללעג  המתיישבים  את 

הם הלכו ורבו והתעצמו במאוד מאוד.

כמו כל התחלה, התנאים היו קשים, ומחסומים 
עלייה  עוד  כיוון.  מכל  מסחרר  בקצב  נערמו 
בר- אדם  וכל  אחת  ועוד  אחת  ועוד  שנכשלה, 
אמונה  אנשי  אבל  להתייאש.  היה  קרוב  דעת 
ומעשה שליבם מכוון לגודל המעמד של גאולת 
הקרקע הישראלית והחיבור אליה לאחר שנים 
הקטנים  הנרות  נרתעים.  לא   - כך  כל  רבות 
שהדליקו בתחנת הרכבת בסבסטיה או בכפר 
מעבר  שהביאה,  אדירה  לתנועה  הפכו  עציון 
קנה  בכל  תקדים  חסרות  ותשתיות  לבנייה 
מידה, לשיח אחר. שיח עמוק יותר, שורשי יותר, 

מחובר הרבה יותר לזהות היהודית של כל אחד. 
זו הייתה שפה לא ''ריאלסטית", לא כזו שרואה 
אוהלים  או  קראוונים  כמה  של  המציאות  את 
אלא מסוגלת להאמין שפה עוד יהיה יישוב עם 

מאות משפחות, בית ספר, ישיבה ומיני מרקט.

אלפי  לאורך  נשזר  ישראל  ארץ  על  המאבק 
שנים, והוא רחוק מלהסתיים. ההתיישבות עדיין 
לחץ  טרור,  הקפאה,  רבים.  במבחנים  עומדת 
בינלאומי, דה לגיטמציה תקשורתית, ועוד. לצד 
לא   - והפיזיות  הרוחניות   - הרבות  ההצלחות 
קשה להרגיש כמו משפחת חשמונאי שעמדה 
"מי  קריאת  את  קראה  עילאית  ובגבורה  בפרץ 
אמונה  מתוך  המרד  נס  את  והרימה  אלי"  לה' 
כתבה  לברכה  זכרונה  שמר  נעמי  יוקדת. 
שפגשה,  מוזר"  "איש  אותו  על  מבטה  מנקודת 
ששב ואומר "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל" 
ואחריו באים מאות ואלפים. לא קל להיות "איש 

מוזר" ובד"כ גם מאוד מכביד וקשה.

שבים  אנו  כאשר  מתחזקת  האמונה  רוח  אך 
שמעון  של  המרוממים  דבריו  על  וחוזרים 
של  לשליחו  המקבים  מספר  החשמונאי 
אנטיוכוס השביעי שטען כי שמעון כבש את יפו 
ולא ברכוש  וגזר מידיו: "לא ארץ נכריה לקחנו, 
זרים ָמָׁשְלנּו, כי אם נחלת אבותינו אשר נכבשה 
בעת מן העתים בלא משפט, וכאשר היה לאל 

ידינו השיבונו אותה לנו".

בימים ההם, במקום הזה המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
 14 מגיל  סוסים.  לצד  גדלתי  בחיספין  כילד  “כבר 
כבר התחלתי ללמוד הדרכת רכיבה בסגנון מערבי, 
חיפשתי  טיפולית.  רכיבה  גם  למדתי  כך  ואחר 
של  במרחק  הייתה  היחידה  והחווה  לעבוד  מקום 
כזו  חווה  להקים  מתבקש  והיה  מגיתית  שעה 
לידנו שתשרת את האנשים שקרובים יותר ותהיה 

אפקטיבית לאזור”.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
פסטורלי  במיקום  ממוקמת  שהחווה  זה  “מלבד 
מטורף, פרדס מצד אחד, חממות מצד שני ושמיים 
מדהימים, כל אחד בחווה עומד בפני עצמו והטיפול 
את  שנותן  מקום  ואדם.  אדם  לכל  משמעותי 
האדם לאדם עצמו. יש מקומות שאתה רואה שזה 
או  אחת  בבת  שלושה  שעושה  מדריך  ‘מסחרה’. 
שמתחלף מדריך כמה פעמים למטופל. אצלנו כל 

מטופל מרגיש כמו הלקוח היחידי”.

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח? 
אחרות,  בחוות  שהיה  כזה  זה  האידיאלי  “הלקוח 
ויכול להבין את ההבדל. סוג אחר  יותר,  ממוסדות 
עם  התקשורת  האוטיזם:  רצף  על  הלקוחות  זה 
היא  מסוים,   במובן  אוטיסטית  חיה  שהיא  הסוס, 
עצומה. התקשורת היא הרבה יותר אמיתית, נכונה, 
עם הגוף ומחוות של הגוף. ילד מגיב פתאום בצורה 
טובה יותר. למשל כשאתה מבקש מהילד לכוון את 
הסוס לאיפה שאתה רוצה שהילד יגיע והוא מחויב 

לתקשר עם הסוס, זה פלא בעיני”.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

“לרכב בלי שום קשר לכלום. לא טיפולי ולא כלום. 
מומלץ לכל ילד וגם להורים. יש לי רוכבת בת 60 
כיף  זה  ועוד.   42 בן  רוכב  בעננים,  מוטיבציה  עם 

לראות את זה ומומלץ  מאוד”.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?

“קורס היזמות של מט”י עזר לי לפקוח עיניים ולהבין 
מי נגד מי, מע”מ, רואה חשבון, תוכנית עסקית. גם 
וזה מאוד עוזר.  נושא הפרסום והמדיה נמצא שם 

גם בליווי בטלפונים של התייעצויות זה מאוד מסייע 
במהלך היום יום. הנגישות ליועצים של מט”י גבוהה 

והם עושים אחלה עבודה”.

עסק שלנו

דידו טרבלסי, 
מרכז רכיבה בגיתית שבבקעת הירדן 052-2252034

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

כל בעלי הקייטרינג אומרים שיש אצלם 
אוכל ביתי אבל אצלי זה באמת משהו אחר

בתחנת  שהדליקו  הקטנים  הנרות 
עציון  בכפר  או  בסבסטיה  הרכבת 
הפכו לתנועה אדירה שהביאה, מעבר 
לבנייה ותשתיות חסרות תקדים בכל 
עמוק  שיח  אחר.  לשיח  מידה,  קנה 
יותר, שורשי יותר, מחובר הרבה יותר 
לזהות היהודית של כל אחד. זו הייתה 
שפה לא ''ריאלסטית", לא כזו שרואה 
או  את המציאות של כמה קראוונים 
שפה  להאמין  מסוגלת  אלא  אוהלים 
משפחות,  מאות  עם  יישוב  יהיה  עוד 

בית ספר, ישיבה ומיני מרקט



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: כניסת הגנרל אלנבי לירושלים 

דרך שער יפו, תרע"ח.
הזוכה: אלחנן אליהו מעינב. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

בואו לגור בקהילה חמה ואיכותית כאן במרכז!
אתם מוזמנים להצטרף לפרויקט המוצלח בישוב יקיר ולגור בבית צמוד קרקע 154 מ"ר 

צמוד קרקע עם אופציה להרחבה.

לגור בשמורת טבע 
בלב המרכז

יקיר
לגור בשמורת טבע 

בלב המרכז

ישוב קהילתי ומחבק המונה 
300 משפחות 

רק 15 דקות מכביש 6
30 דקות מתל אביב 

טבול בנוף קסום  הצופה לנחל קנה

isaacnadlan@gmail.com | 050-5382852 | 03-9303494 המשווק: איזק נדלן - שיווק פרויקטים

10 ד'

אריאל

15 ד' 

כביש 6

20 ד' 

פתח תקוה

30 ד' 

תל אביב

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י  1,525,000 ש"ח

בית 154 מ"ר 

צמוד קרקע
מבצע 1,445,000 ש"ח

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר
נמכר
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il מירי מעוז-עובדיה  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

בחיבה  בהם  נזכרת  שאני  הדברים  אחד 
של  התחושה  היא  בירושלים,  ההיא  מהתקופה 

להיות תמיד מוקף ברעשים.
משום  שחייבת  הזבל  משאית  עם  מתחיל  זה 
מה לפנות גם ברחובות הצדדיים בשש בבוקר, 
ממשיך עם הפועלים שמתחילים לקדוח ב-7:00 
מצטרפים  כך  אחר  עבודה.  דקת  כל  לנצל  כדי 
וסתם  והרוכלים,  האוטובוסים,  קולות  להרמוניה 
צפירות,  עם  לו  ממשיך  היום  ברחוב.  צעקות 
אמהות שעוברות ברחוב עם ילדים, והערב יורד 
שמגיעים  צעירים  הלילה,  אנשי  את  ומביא  לו 
ברחובות,  בלילה  שמהלכים  וזוגות  לפאבים 

מחפשים אלטרנטיבה לדייטים בבתי הקפה.
גם  בהתחלה.  אותי  משך  כך  כל  הזה  הרעש 
בירושלים, שאי אפשר באמת לקרוא לה עיר ללא 
הפסקה )היא מפסיקה כל ערב בין חצות לשש 
אצלך  יוצר  הרעש  כמובן(,  ובסופ"שים  בבוקר 
איזשהו אדרנלין בלתי פוסק, תחושה שבכל רגע 
נתון יש כמה אלטרנטיבות שאתה עשוי להפסיד 

כל עוד אתה יושב בבית.
נהניתי להקשיב לצלילים, לדמיין את מי שנמצא 
בחוץ. היו צלילים שכבר הפסקתי לשמוע - אפילו 
בבקרים,  אותי  להעיר  הפסיקה  הזבל  משאית 
לחבב.  שלמדתי  למנגינה  הפך  העירוני  הרעש 
הרעש של השבוע העצים את הדממה של שבת 
שכל כך מאפיינת את ירושלים. הרעש המתחדש 
השבוע  את  לפתוח  לנו  עזר  בבוקר  ראשון  ביום 

ולהרגיש שמשהו חדש מתחיל.
תמיד  לי  גרם  הזה  הרעש  הציבורית  ברמה  גם 

הקודמת  הבחירות  בתקופת  בעניינים.  להרגיש 
פינה.  מכל  ובקמפיינים  במודעות  מוקפת  הייתי 
סוגיות ציבוריות שהביאו את הציבור להפגין מחוץ 
ביקור  כל  היטב.  נשמעו  הממשלה  ראש  לבית 
דיפלומטי של קרי ואובמה פקקו את החיים של 
של  הסירנות  את  שמענו  ביום  ופעמיים  כולנו, 
לביתו  אותו  ומחזירות  מוציאות  הנשיא  שיירת 

שבראש הרחוב שלנו.
לא חשבתי אי פעם שאתגעגע לרעשים האלה, 
מביאים  ביישוב  המגורים  קרה.  זה  הנה  אבל 
איתם הרבה דברים נפלאים, חיי קהילה, שכנות 
טובה, שיחות חולין בדרך למכולת, וכמעט תמיד 
ושקט,  לנסיעה.  שמתלווים  שניים  או  טרמפיסט 

כל כך הרבה שקט. כשהלילה יורד, כל השכנים 
- מרוקנים את  ילדים  אלו שיש להם  ובמיוחד   -
מקלחת,  הערב,  שגרת  את  ומתחילים  הרחוב 
ברכבים,  מלאות  כבר  החניות  כל  ולישון.  אוכל 

והרחוב דומם. קול דממה דקה.

את כל הדברים הטובים שקיוויתי לקבל במעבר 
ליישוב מצאתי פה, והכי חשוב - את שלוות הנפש. 
הרגשתי  שלווה,  למצוא  התקשיתי  תמיד  בעיר 
נהניתי  מחדל.  ברירת  זו  בערב  בבית  שלשבת 
מההמולה שסביבי אך תמיד הרגשתי שאני לא 
מנצלת את כל מה שיש לעיר להציע לי. שנתיים 
גרתי ברחביה ומעולם לא הייתי אפילו פעם אחת 
בהצגה באף אחד מהתיאטרונים שבסביבה, גם 
לא בתיאטרון ירושלים - מרחק 3 דקות הליכה. 
להגיע,  לי  יצא  לא  וקונצרטים  להופעות  גם 
הבטחתי  הזמן  כל  נדירות.  לעיתים   - ולקולנוע 
המיקום  את  טוב  יותר  אנצל  שמתישהו  לעצמי 
המטורף של הדירה שלי, אבל במרוצת החיים זה 

מעולם לא קרה.

ערב,  אחר  ערב  בבית,  יושבת  כשאני  היום 
הפספוס  את  להרגיש  לאט  לאט  הפסקתי 
התמידי הזה ואני לומדת פשוט ליהנות מהשקט 
והמנוחה. אני מבינה שהמנוחה האמיתית היא זו 
ברירת המחדל  ולא  בה,  בוחרים  והנפש  שהגוף 

של המנוחה, הנגרמת מאפיסת הכוחות.

עוד בוקר שקט בשכונה...

ולמנגינת  לירושלים,  להתגעגע  ממשיכה  אני 
כשהגעתי  מרחוק.  מתגעגעת  שלה.  הרעשים 
לביקור השבוע נשמתי עמוק את כל הניחוחות, 
נשימה  נשמתי  העיר.  של  והצלילים  הרעשים 
שחורה  מעננה  קצת  נשנקתי  עמוקה,  אחת 
נוסעת  אני  ודי.  פניי,  על  שחלף  אוטובוס  שפלט 
קול  אל  הביתה  מגיעה  הערב,  רדת  עם  הביתה 
את  שעשיתי  ומרגישה  שלי,  הדקה  הדממה 

הבחירה הנכונה. 

קול 
דממה 
דקה

להתגעגע  ממשיכה  אני 
ולמנגינת  לירושלים, 
מתגעגעת  שלה.  הרעשים 
לביקור  כשהגעתי  מרחוק. 
את  עמוק  נשמתי  השבוע 
הרעשים  הניחוחות,  כל 
העיר.  של  והצלילים 
אחת  נשימה  נשמתי 
קצת  נשנקתי  עמוקה, 
שפלט  שחורה  מעננה 
פניי,  על  שחלף  אוטובוס 
נוסעת הביתה עם  ודי. אני 
רדת הערב, מגיעה הביתה 
הדקה  הדממה  קול  אל 
שלי, ומרגישה שעשיתי את 

הבחירה הנכונה
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המשך דבר תורה מעמוד השער

איננו הודעה אלא הזמנה. העולם  ואמת. החלום  גבוהים, לרצות טוב  לנו לרצות דברים  מחשבה, לעיתים בלתי מושגת, הגורמת 
הריאלי בו אנו פועלים, על כל מעלותיו, יישאר תמיד מוגבל, תמיד עד גבול מסוים. כל מחשבה שיורדת אל העולם עוברת ‘מדידה’ 
ומבחן מסוגלות. אך לצד ימי המעשה האדם מוכרח לבקש בעצמו גם מחשבות שאין להן גבול, מחשבות חופשיות, לעיתים חצופות 
ומשחררות. מחשבות וחלומות של שבת. החלום נותן לנו להבין שהעולם הרבה יותר חופשי ממה שהוא נראה, הרבה יותר רוחני ממה 

שאנו חווים. ישנו תמיד טוב מסתתר. 
כחכמי פרעה אף חכמי יוון ביקשו לעצב תפיסת עולם ללא חלומות, תפיסה נטורליסטית הרואה בקיים המוכח והמדיד את חזות 
הכל, אפילו את שורש הנפש והמוסר. לעומתם ימי החנוכה מזמינים אותנו לשאול בדבר החלומות שלנו, לבקש את הרצון המתעורר. 
לשהות בתוך הרוח הפנימית. הדלקת הנרות בפתח הבית מחיה בנו את החוש החלומי ומאירה מרחב נפשי חדש, מרחב של סוד 

הממתין תמיד, “ְוַעל־ְּפָתֵחינּו ָּכל־ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם־ְיָׁשִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך”. 

נרות של חלומות

אנו ראשי הרשויות ביהודה ושומרון מבקשים בזה להכיר טובה ולהודות לחברי 
הכנסת הנאמנים על פעילותם הרבה והברוכה למניעת אפלייתם של מאות 
אלפי התושבים ביהודה ושומרון, חיזוק מרכיבי הביטחון באזורנו, ותרומתם 

החשובה לפיתוחו ושגשוגו של מפעל ההתיישבות כולו.
ואלה יעמדו על הברכה:

יו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, 
ח"כ זאב אלקין, הליכוד

יו"ר ועדת הכספים,
 ח"כ ניסן סלומינסקי, הבית היהודי

בברכה

אומרים תודה!

אבי רואה
יו"ר מועצת יש"ע

ויו"ר מועצה איזורית מטה בנימין

מועצת יש"ע

ח"כ גילה גמליאל, הליכוד
ח"כ דני דנון, הליכוד
ח"כ חיים כץ, הליכוד
ח"כ יריב לוין, הליכוד

 ח"כ מירי רגב, הליכוד
ח"כ אורית סטרוק, הבית היהודי

ח"כ איילת שקד, הבית היהודי
ח"כ זבולון כלפה, הבית היהודי
ח"כ אלכס מילר, ישראל ביתנו
ח"כ חמד עמאר, ישראל ביתנו

ח"כ  רוברט אילטוב, ישראל ביתנו
ח"כ הרב יעקב ליצמן, יהדות התורה
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יהודית מזרחי
מה צריך לצפות מיריב אופנהיימר שיגיד את 

האמת מהשרפה העיקר הוא חימם את השטח 
וקיבל את הבוחטה שלו מאירופה ועכשיו הוא כבר 
יכול להגיד מה שהוא רוצה המשפט הראשון הובן 

טוב וזה מה שקובע בסוף

יאיר פיינה 
שכל העיתונות תתנצל!

כולנו זוכרים טוב מאד את הכותרות שזעקו 
'מתנחלים שרפו מסגד...'

לרוב בשורות למטה הופיע גם- 'כוחות הביטחון 
בודקים את הסיבות לשריפה.

הפלסטינים:"תג מחיר"'

 Efrat Argaman
נוכחנו לדעת שאנשי השמאל הקיצוני הם 

האנשים האלימים ביותר ולכן מזדהים עם האויב 
התוקפן

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 11 לדצמבר

אהבתי · הגב · שתף

1,565 אנשים  אוהבים את זה.

352

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות143,075 

הודעהעוקבאהבתי

יריב אופנהיימר- תתנצל.
הצתת המסגד התגלתה כשקר. לא תג מחיר ולא נעליים. 

קצר חשמלי, תנור שנשרף והעלמת ראיות על ידי תושבי הכפר 
עצמם. 

לאחר המקרה, מזכ"ל שלום עכשיו לא היסס ומיהר להשמיץ, 
כהרגלו.

פנו אליו, בנימוס ובכבוד - ודרשו התנצלות. התנצלות פומבית, בדיוק 
כפי שהוא ידע להשמיץ בפומבי.

חברים, לא בקללות ולא בשפה מלוכלכת. 
פנו אליו בעמוד הפייסבוק שלו )בהודעה אישית או בתגובה לפוסט 

קיים( ודרשו התנצלות פומבית:
www.facebook.com/yarivyariv

ישראל שלי
עושים ציונות

יהודה ושומרון

כל הנתונים והמחקרים העדכניים
אודות יהודה ושומרון בתוספת סט מפות

הסברה - ”ישראל שלי על המפה“

זה שלנו  זה חיוני  זה אפשרי

להזמנות - מוקד יש“ע: 052-5665052

ועכשיו במבצע
ספרון הסברה + סט מפות בשני גדלים

ב 48 ש"ח בלבד
לא כולל משלוח  ו  ניתן להזמין בעברית או באנגלית

חוברת:
25 ש"ח 

סט
מפות בינוני:

20 ש"ח 

סט
מפות קטן:

10 ש"ח 



מה יקרה

הפנינג בכרמל / א' בטבת 23 בדצמבר
החל מהשעה 8:00 ועד ל-16:00 ייערכו בכרמל שבדרום הר חברון טיולי ג'יפים למדבר, סיור 

בעשבי קדם, סדנאות, טעימות ועוד. לפרטים: 1599-507-517.

סיורים בהרודיון  / ל' כסלו 22 בדצמבר
ההרודיון  באתר  יתקיימו  היום  במהלך 
סיורים מודרכים והצגות עם שחקני תאטרון 
"המקום" שיפגשו את האורחים עם המלך 
הורדוס, ודמויות  שונות מחייו במסע ססגוני 
 16:30 מהשעה  החל  העבר.  אל  ומצחיק 
אירוע הדלקת נרות חנוכה חגיגי. לפרטים: 

גן לאומי הרודיון, 02-5636249.

ימי  כל   / יריחו  באזור  ותפילות  סיורים 
החנוכה

נביעה  מדרשת  תקיים  השבוע  במהלך 
שבבית חוגלה על פני יריחו סיורים מיוחדים 
קבורה  ומערות  החשמונאים  בארמונות 
הכנסת  בבית  והדרכות  תפילות  באזור, 
'שלום על ישראל', ביקור בביכנ"ס נערן ועוד. 

ההרשמה חובה אצל ארנה 052-8699300.

יום שני | 22 לדצמבר

ַ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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רצים  כ-1,000  הגיבור  בעקבות  רצים 
מכל רחבי הארץ ובמגוון גילאים השתתפו 
כרמל  הישובים  בין  אתגרי  במרוץ  השבוע 
עקיבא  בני  ישיבת  ע"י  שאורגן  וסוסיא 
לחינוך סביבתי בסוסיא והמועצה האזורית 
ויינברג  דרור  אל"מ  של  לזכרו  חברון  הר 
בחברון  הגיבורים  בסמטת  בקרב  שנהרג 
מכינות  תלמידי  חיילים,   - הרצים  בין   . 1

וישיבות, וכן משפחתו של דרור הי"ד.
נערך  ראשון  ביום  אל  בבית  חזקה"  ב"יד 
היומי  הרמב"ם  לימוד  מחזור  סיום  טקס 
לתלמידי ותלמידות החינוך הממלכתי דתי- 
לטקס  החדש.  המחזור  והתחלת  חמ"ד, 
בני   18,000 הגיעו  נוקיה,  בהיכל  החגיגי 
. במהלך הטקס  2 נוער מכל רחבי הארץ 
ובמקום  היומי  הרמב"ם  חידון  גם  התקיים 
יוסיפון  נעמי  זכתה  הבנות  בחידון  הראשון 
מאולפנת "רעיה" בבית אל. גם את המקום 
יעלה   - "רעיה"  תלמידת  תפסה  השני 
המקום  את  קטפה  בית-אל  אופן.  יהודית 
הראשון גם אצל הבנים, בזכותו של תלמיד 

ישיבת "בני צבי" בבית אל, דביר קורקוס. 
בית אל ב' ובהמשך ישיר לאייטם הקודם - 
ביום ראשון ציינה בית אל את "יום המורה", 

המועצה,  למורי  הוקרה  מכתב  בחלוקת 
אל  בבית   . 3 חגיגית  בוקר  ובארוחת 
בתי  כל  נכנסו  החולפת  בשנה  כי  מציינים 
לעשירייה  במועצה  יסודיים  העל  הספר 
הערכיים  הספר  בתי  ברשימת  הראשונה 
אחוז  כי  שם  מזכירים  כן,  כמו  בישראל. 
ומספר   90% מעל  על  עומד  הבגרות  זכאי 

המתגייסים לקרבי עומד על 86%.
לימודי  סוכנים  סיור  לטייל  איפה  י"ש 
הפעולה  שיתוף  במסגרת  השבוע  התקיים 
והגנים.  הטבע  ורשות  "סמייל"  חברת  של 
יו"ש  במחוז  הרשות  לאתרי  נערך  הסיור 
במטרה להכיר לסוכנים את האזור ולעודד 
מארגני  כ-40  השתתפו  בסיור  תיירות. 
יעד  וקהלי  שווקים  ממגוון  נכנסת  תיירות 
הטבע  רשות  נציגי  כן  וכמו  חברות  ומ-23 
הסוכנים  בפני  חשף  הסיור   . 4 והגנים 
לתיירות  הרלבנטיים  מרכזיים  אתרים 
באתרים:  ביקור  כלל  הסיור  הנכנסת. 
קומראן   יהוד,  אל  קאסר  הטוב,  השומרוני 
מהאזור  התרשמו  הסוכנים  צוקים.  ועינות 
מתאימים  מוצרים  להטמיע  וייבחנו 
לחבילות התיור שלהם לקהלי יעד ייעודים 

)תיירי חוץ(.

המקומית  המועצה  אבנה  משכן  בלבבי 
אפרת חנכה השבוע בית כנסת על שמו של 
רב סרן בניה שראל ז"ל שנהרג בהתקלות 
עם מחבלים במהלך מבצע צוק איתן, בית 
בניה  אפרת-משכן  גני  שייקרא  הכנסת 
עשרות  ישמש  והוא  הדקל  בשכונת  נחנך 
לטקס  בשכונה.  המתגוררות  משפחות 
שלום ומיכל  החנוכה הגיעו הוריו של בניה 
אלוף  גבעתי  חטיבת  מפקד  5 וכן  שראל 
משנה עופר וינטר וראש המועצה המקומית 
אפרת, עודד רביבי שאמר כי הוא רואה זכות 
גדולה למועצה לקרוא את בית הכנסת על 

שמו של המנהיג שנפל.

 ________________לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

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

תמונות: גרשון אלינסון, מרים צחי, ישראל ברדוגו, גליה אוהד    
 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ  לתגובות

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

המוציא לאור:
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה קורה?
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4 35

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


