
1  יש”ע שלנו 

הוא ה התורה  של  הגרפי  מבנה 
בו,  עסקו  רבים  שלא  נושא 
מספר  יש  חז"ל  שבדברי  למרות 
בפרשיות  הצורך  את  אליו.  התייחסויות 
כרווחים  חז"ל  הסבירו  וסתומות  פתוחות 
במה  להתבונן  מנת  על  למשה  שניתנו 
משמעות  הגבורה.  מפי  לו  שנאמר 
הדברים היא שהכתיבה עצמה מסמלת את 
החלקים  השטחים  ואילו  האלוקי,  המסר 
הרעיון,  את  הנלווית,  הרוח  את  מסמלים 
את התחושות, את כל מה שמעבר למילה 

הכתובה.
שעומדת  היא  זו  חז"ל  שהבנת  מסתבר 
בין  "לקרוא  העממי  הביטוי  בבסיס 

את  רק  לא  לקרוא  שמשמעו  השורות" 
משמעותה,  את  גם  אלא  הכתובה  המילה 

את רוחה.
בהיבטים רחבים יותר נוכל לומר כי הרעיון 
הזה מביא אותנו להבנה שהמילה הכתובה 
ביניהם.  דיאלוג  והקלף שסביבה מקיימים 
הרעיון  את  מגדירה  הכתובה  כשהמילה 
הלבן  הקלף  של  והמשוחרר  החופשי 
העוטף אותה. בדרך זו הסביר רבי שניאור 
שכל  האומרת  ההלכה  את  מלאדי  זלמן 
מארבע  )קלף(  גויל  מוקפת  שאינה  אות 
יש  אם  זו  הלכה  פי  על  פסולה.  רוחותיה, 
חור בגגה של אות והקלף אינו נוגע באות 
באותו מקום, הרי שלמרות שהאות כתובה 

על הפרשה - בשלח

הרב אריה הנדלרהרוח הגדולה בין המילים
ראש ישיבת ההסדר ברמלה
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זמני השבת

מפלגה  כל  מדגישה  בחירות,  בתקופת 
המיוחדת  האג'נדה  את  טבעי  באופן 
לקבל  ניגשת  היא  שאיתה  זו  לה. 
מתכוונת  שהיא  זו  הציבור,  אמון  את 
קולות.  בדי  תזכה  באם  לאורה  לפעול 
יום  סדר  שידגישו  המפלגות  בין  יש 
הנושא  את  שיעדיפו  יש  כלכלי,  חברתי 
סוגיות  דגלן  על  שיחרתו  ויש  הביטחוני 
שוזר  מעניין  אחד  קו  אך  ומדינה.  דת 
כל  את  האחרונות  הבחירות  במערכות 
בעיותיה  כל  והשמאל:  המרכז  מפלגות 
הביטחוניות,  החברתיות,   – ישראל  של 
יוצא  ללא  כולן,   – והמוסריות  החינוכיות 
אל  תגיע  שבו  ביום  ייפתרו   - הכלל  מן 
ביהודה  הישראלית  ההתיישבות  קיצה 
תחרות   - ביש"עמדה  השבוע  ושומרון. 
על  השמאל,  של  המאוסה  ההכפשות 

גבם של מאות אלפי אזרחים ישראלים.

יש”עמדה
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ציבור המתנחלים וציבור החרדים עושים תורנות 
ביניהם כבר די הרבה שנים. תקופות שהחרדים 
הם האשמים בכל חוליי המדינה ובבור התקציבי, 

ותקופות שאלה המתנחלים.
בעיות  גלאון.  זהבה  הגברת  זו  וראשונה  ראשה 
כבר  ביו"ש.  ונגמרות  מתחילות  כידוע,  העולם, 
אורי  הבינוי  שר  אחרי  רודפת  שגלאון  שבועיים 
אריאל ועל כל צעד או אמירה היא מיד מוציאה 
צו מניעה או פונה לערכאות משפטיות. אם השר 
להכין  כדי  ביו"ש  לבנות  שצריך  אמר  אריאל 
הוא  ואם  מאוד,  חמור  זה  בתים  צרפת  ליהודי 
טרגדיה.  ממש  זו  אפרת  להרחבת  תכנון  החל 
אותה  מגלגלת  המשפטית  כשהמערכת  גם 
לחזור  הדרך  את  תמצא  גלאון  המדרגות,  מכל 

ולהכפיש.
מומחה-על  לפיד,  יאיר  עתיד.  ליש   – וממרצ 
בהכפשת קהלים, מתייצב גם הוא בתורו. לפיד 
אחר  אחד  אף  ולא  שהוא  השבוע  הצהיר  כבר 
יתר  גם  להתנחלויות.  כספים  העברת  ימנע 
לבקרים  חדשות  מתראיינים  הרשימה  חברי 
לאור  המתחולל  השוד  את  שיעצרו  ומתחייבים 
כספים  להתנחלויות  מועברים  שבמסגרתו  יום, 
שיועדו בכלל לבתי חולים, לנגב והגליל, ואולי גם 
לבתי יתומים. סתיו שפיר מהעבודה נתנה ללפיד 
פייט מעל דוכן הכנסת והצהירה שהכסף שעובר 

לציבור  "שייך  שהוא  משום  גנוב,  להתנחלויות 
כן,  קשה".  כך  כל  בשבילו  שעובד  הישראלי 
שפיר למעשה טוענת שהמתנחלים אינם חלק 
עובדים  לא  כנראה,  ושהם,  הישראלי  מהציבור 
ולשלם את כספי המסים  קשה כדי להתפרנס 

שלהם. עובדות? למי אכפת. העיקר שזה קליט.
הכנסת.  בבניין  עוצרת  לא  כמובן,  והשנאה, 
העיתונאי גל אוחובסקי, לקח את גל ההכפשות 
צעד אחד קדימה. זמן קצר לאחר פיגוע הדקירה 
באוטובוס ליד גשר מעריב בשבוע שעבר, מצא 
אוחובסקי את האשם, לא תאמינו איפה: "הפיגוע 
הזה, שהיה ליד הבית שלי, הוא הזדמנות חגיגית 
הפיגועים:  בכל  אשם  מי  יודע  אני  שגם  להגיד 
ממשלת ישראל, העומד בראשה, וכמובן מפעל 
ההתנחלויות שהופך את חייהם של תושבי הגדה 
לסיוט. טוענים נגד שמאלנים שהם מאשימים רק 

את הצד שלנו, ואף פעם לא אומרים כמה הצד 
השני גם אשם. אבל האמת היא שהכל מתחיל 
פוסקת,  הבלתי  ובהתרחבות  בכיבוש  ונגמר 
שלעולם אינה נחה, של ההתנחלויות. עוד גבעה 
למשלם  כסף  שעולה  קראוון  ועוד  גבעה,  ועוד 
המיסים, ומיד אחרי שנה כבר יש שם כביש והכל 

בסדר. והסכסוך ממשיך לדמם".
אז מה אפשר לעשות אל מול גל "טרור המילים" 
מפעל  נגד  קיצוני  שמאל  גורמי  שמפעילים 
ההתיישבות ביהודה ושומרון? הנה כמה רעיונות:
היו מעורבים. היכנסו לדיונים ברשת, בפייסבוק, 
בטוויטר והגיבו על השיח המתנהל בנושא. הציגו 
של  האמיתיות  הפנים  על  קצת  ספרו  עובדות, 

יהודה ושומרון.
הפריכו את השקרים. עשו "לייק" לדפי פייסבוק 
ומסייעים  האמת  את  שמפיצים  ברשת,  ציוניים 
למצוא אותה אל מול ים השקרים. ישראל שלי, 
תוכן  שיותר  כמה  ושתפו  ועוד.   ,0404 חדשות 

מדפים אלה.
שמתלבטים  חברים  שכנעו   - חשוב  הכי  אולי 
לישראל  שטוב  מה  לעשות  למרכז,  הימין  בין 
שמתנגדת  לאומית  למפלגה  רק  ולהצביע 
בפיתוח  ותומכת  פלסטינית  מדינה  להקמת 

מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון.

הנה זה בא המערכת

ישעמדה

וציבור  המתנחלים  ציבור 
החרדים עושים תורנות ביניהם 
תקופות  שנים.  הרבה  די  כבר 
שהחרדים הם האשמים בכל 
חוליי המדינה ובבור התקציבי, 

ותקופות שאלה המתנחלים.

איך מחליטים להקים עסק? 
לשומרון.  אנשים  לקרב  חלום  לנו  היה  "תמיד 
ביופיו מהגליל  יורד  נוף שלא  לנו  שמנו לב שיש 
פשוט  אפשר  שעתיים  לנסוע  ובמקום  והגולן 
משפחתית  משתלה  לנו  יש  לקדומים.  להגיע 
מכירים  שלא  לקוחות  שהרבה  וראינו  סיטונאית 
את השומרון מגיעים ונדהמים כי היו בטוחים שזה 
"שני קראוונים ועז" וכשהגיעו לסיור הם הופתעו. 
לאט לאט הבנו שיש פה פוטנציאל. לקח לנו, לי 
שנה  פנים,  מעצב  שהוא  תורג'מן  מאיר  ולגיסי 
כיעדים:  לנו  שהצבנו  מה  לפי  תכננו  שלימה. 
צימר שהוא גם לזוגות וגם למשפחה, שלא יירד 
ברמה מכל צימר במקומות אחרים בארץ. ואחרי 
שעשינו סיורים במקומות אחרים הבנו מה אנחנו 

רוצים והגענו לתוצאה הרצויה".
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים?
נותן  ולכן  למשתלה  מאוד  סמוך  נמצא  "הצימר 
גבוהה  אינטימיות  לנו  יש  ירוק בעיניים.  כל הזמן 
פרטית  בריכה  עם  שקט,  מאוד  מקום  מאוד, 
מחוממת גם בחורף. והצימר מאוד גדול ומרווח. 
יש הכל, לא צריך להביא כלום. מנגל, שולחן פינג 
גם  אנחנו  ועוד.  פלטה  מיחם,  טלוויזיות,   2 פונג, 

קשובים לבקשות מיוחדות ומשתדלים להיענות 
סיור  גם  לעשות  אפשר  מיוחדים.  לצרכים 
טכנולוגית  מבחינה  מפותחת  שמאוד  במשתלה 
ומאוד מעניין ללמוד בה על שלבי הצמיחה של 

הפרחים".
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו? 

גשם,  יורד  כשבחוץ  בחורף  בבריכה  "השחייה 

חוויה  לחימום.  גז  פטריות  שתי  מסביב  כשיש 
מיוחדת ומומלצת".

איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
בשיווק  מט"י  דרך  קורס  עשינו  שני,  ואשתי  "אני 
ברשתות חברתיות. לפני כמה שנים עשיתי שם 
קורס ניהול וגם עכשיו אני שותף בפורום תיירנים 

של השומרון שמנוהל על ידם". 

עסק שלנו

ישוי עברון, 
הבעלים של "צימר בין הפרחים" בקדומים 052-4734738 

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

הרבה לקוחות מגיעים ונדהמים כי היו 
בטוחים ששומרון זה "שני קראוונים ועז"
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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! 
פתרון החידה מהשבוע שעבר: הלוויית לוחמי הל"ה, 1948.

הזוכים: מאור שלו מבית יתיר. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

מיצג רב-חושי

בחברון
אבינו  ישראל, מאברהם  סיפורו של עם 
חדשניים  באמצעים  מומחש  היום,  ועד 
לחוויה  בואו  עכשווי.  ישראלי  ובמבט 
מרגשת שתקח אתכם במרחבי הזמן 

אל תוך הנפש והזהות היהודית.
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אנו שמחים להזמינכם
לטקס חנוכת 
מרכז המבקרים החדש

בית הדסה, חברוןלגעת בנצח
יום שני י״ג בשבט תשע״ה 2.2.15 | 15:00

הסעות מבנייני האומה בירושלים
בשעה 14:00 | רישום מראש חובה, 02-9965333

 במעמד:
כבוד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין
הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א
הרב הצבאי הראשי תא"ל הרב רפי פרץ שליט"א
מפקדי צה"ל ומשטרת ישראל
רבנים , אישי ציבור
משפחת פינק (בלגיה-ישראל)
ידידי ואוהבי חברון

מנחה: ד״ר אבשלום קור

052-3114870 • 02-9965333לפרטים נוספים אתר חברון www.hebron.org.il

לגעת בנצח
ן  ו ר ב ח ב ת  י ד ו ה י ה  י ו ו ח

היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il הילה לוקסנבורג  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

שקורה  פעם  שבכל  זה,  על  צוחקת  תמיד  אני 
הוא  בחיים  מסעיר  או  מרגש  אירוע  איזשהו  לי 
לפוסט".  "רעיון  עוד  להיות  הופך  אוטומטי  באופן 
משניים  אחד  להיות  הפכו  בחיי  האירועים  ככה 
"הרעיונות  לרשימת  להיכנס  ששווים  אירועים   -
מספיק  שלא  ואירועים  המכובדת,  לפוסטים" 
שווים כדי להיכנס. כי אמנם אנחנו מביאות הנה 
את הסיפורים מתוך החיים שלנו, אך טבעי שנרצה 
להביא את הסיפורים הכי מעניינים ומרגשים, את 
הדרמות הקטנות והגדולות, את הסיפורים שהזיזו 
בנו משהו, גם אם הכי קטן. כי אם כבר סיפור - אז 

שיהיה מעניין.
על  מתיישבת  אני  היום,  כמו  ערב  לו  מגיע  ואז 
הספה עם המחשב, רוצה לכתוב משהו, ואין שום 
סיפור גדול בארסנל הסיפורים שלי. לא מרגש, לא 

מסעיר וגם לא מעורר השראה באיזושהי צורה.
אלה  בראש  כרגע  לי  שמתרוצץ  מה  כל  כי 
הסיפורים הכי לא מעניינים של החיים - הכביסות 
רוצה  שלא  הילדה  בכיור,  הכלים  לקפל,  שיש 
ללכת לישון, המתאמנות שאני עוד רוצה להספיק 
רק  הערב.  לנוח  רצון  איזשהו  וגם  אליהן,  לחזור 

קצת.
בוקר  כל  לפתוח  לי  אמרה  פעם  יקרה  מישהי 
בכתיבה, גם אם כל מה שיש לי לכתוב זה שאין לי 

מושג על מה לכתוב.
מבלי  לראשונה  וכותבת.  יושבת  אני,  הנה  אז 

ובלי לדעת בדיוק מה אני רוצה  ייצא,  לתכנן מה 
לומר. בלי לייצר פתיחה מסקרנת וסוף עם מוסר 
השכל, אלא פשוט לכתוב. לכתוב על הרגע הזה, 
פה,  הזה  הרגע  על  אותו.  חווה  שאני  כפי  בדיוק 
איני מצליחה  בו  על הספה, מול המחשב, הרגע 
לכתוב או לחשוב על דבר שהוא מלבד אותו רגע.

כי הרי תמיד כשאני כותבת - אני בוחרת לכתוב 
על רגעים שהם אינם הרגע הזה - על מה שקרה 
שהרגשתי  מה  על  שעבר,  בשבוע  או  אתמול  לי 
על  מחר.  לי  שמצפה  מה  על  או  יומיים  לפני 

הסיפורים הבאמת"שווים" של החיים.
זה שבזמן שאני כותבת  יודע,  אך מה שאיש לא 
רגעים  בתוך  נמצאת  אני  הזוהר,  הטקסט  את 
עם  ממש,  הזה  הרגע  כמו  במיוחד,  זוהרים  לא 
בזווית  לי  שמציץ  וחצ'קון  זוועה,  שנראה  שיער 
במחויבויות  ולעמוד  לכתוב  להצליח  רוצה  העין, 
זוג  שלי כמתנחלת ברשת, כאישה, כאמא, כבת 

וכאשת קריירה, בלי איזה סיפור מפואר ברקע.
נראה לי שהיום אני מבינה על מה דיברה אותה 
אישה יקרה - על היכולת לתת מקום לכאן ועכשיו.
בדיוק כפי שהוא, ובדיוק כפי שאני נוכחת בתוכו.

גם אם הוא עוד רגע קטן של פשטותשבו כל מה 
שמעניין אותי זה הכביסה והטיול שצריך לעשות 
לכלב. נכון, הרגע הזה הוא לא תמיד הכי מושלם, 
והוא גם לא תמיד נוצץ ומעורר השראה, אבל זה 

כל מה שיש לפעמים.
סיפור  בין  חיה  שאני  תחושה  לי  יש  לפעמים 
לסיפור, בין תובנה גדולה לרגע מרגש, וכל שאר 
להיכנס  זכו  שלא  רגעים  אותם  בחיים,  הרגעים 
לרשימת הסיפורים השווים פוסט, הם סתם עוד 
אין סביבם  כי  רגעים שאני מקווה שיחלפו להם, 

שום הילה מיוחדת.
אני  כבר,  יחלפו  שהם  מחכה  שאני  בזמן  אך 
מפספסת אותם. אני מפספסת את החיים עצמם.
ולא  הבמה,  על  תמיד  לא  אנחנו  שלנו  בחיים  כי 
תמיד אור הזרקורים מופנה אל עבר רעיון גדול או 
סיפור מסעיר. לפעמים אנחנו העובדים שמאחורי 
ואפילו  התאורנים  הלוגיסטיקה,  עובדי  הקלעים; 
עובדי הניקיון. כי גם את הסיפורים הגדולים שלנו 

מישהו צריך לתחזק.
ואתם יודעים מה? גם הסיפורים האלה של החיים 

שווים כתיבה.

אותם רגעים שלא 
זכו להיכנס לרשימת 
הסיפורים השווים פוסט, 
הם סתם עוד רגעים 
שאני מקווה שיחלפו 
להם, כי אין סביבם שום 
הילה מיוחדת.

אך בזמן שאני מחכה 
שהם יחלפו כבר, 
אני מפספסת אותם. 
אני מפספסת את 
החיים עצמם

רגעים שכאלה
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המשך דבר תורה מעמוד השער

כתקנה וניתן לזהותה בשלמות, היא פסולה שכן הקלף אינו נוגע בה מכל צדדיה.
על פי הבנה זו נוכל גם להסביר את העובדה שהאות יו"ד נתפסת כאות בעלת משמעות רוחנית בתפיסת העולם היהודית שכן מאפשרת היא 

לכל כך הרבה רוחניות להופיע סביבה...
כמה מעניין הוא שסיפור גלות מצרים המתחיל בפרשת ויחי, מתחיל בפרשה שעל פי דברי חז"ל, היא סתומה יותר מכל פרשיות התורה. בניגוד 
לכל פרשה שבינה לבין הפרשה הקודמת יש או פרשה סתומה שהיא בעלת רווח של תשע אותיות, או פרשה פתוחה שהיא בעלת רווח עד סוף 
השורה, פרשת ויחי מתחילה ברווח של אות אחת מהמקום בו מסתיימת פרשת ויגש. חז"ל קשרו את הסתימות הגרפית הזו עם סתימת עיניהם 
וליבם של ישראל מצרת השעבוד. נראים הדברים כי המבנה הגרפי של התורה מצטרף לסיפור הגלות ומתאר סתימות נוראה ששיאה בשעבוד 

מצרים. מכאן אף התפתח המושג המוכר "פרשה סתומה" המתאר פרשה בלתי מובנת שאין לה פירוש.
כך הולכת התורה ומספרת את סיפור הגלות ובהמשך גם את סיפור הגאולה ששיאו בפרשתנו בשירת הים. כאן הולכת הסתימות ומתפוגגת. 
לא עוד שעבוד, לא עוד מצרים, לא עוד פרשה סתומה. הכל מתיישר בשירה גדולה הפורצת מפיהם של משה ובני ישראל. כאן כמו בפרשת 
ויחי מצטרפת הגרפיקה של התורה לתיאור המציאות החופשית והמשוחררת. השירה צריכה להיכתב בסגנון של אריח על גבי לבנה. משמע, 
כתיבה שיש בה רווחים גדולים. שוב חוזרים אנו אל הרוח הגדולה הנלווית אל המילים. שוב חוזרים אנו אל תעופת הרעיון שבין השורות. 
שוב חוזרים אנו אל המשטחים הלבנים שבין המילים. לא יותר צפיפות דעת, שחרות מילים, וקושי. שוב אפשר לחשוב, שוב אפשר להביע, 

שוב אפשר להרגיש.

הרוח הגדולה בין המילים

*צמוד למדד תשומות הבניה 11/14 עדי: 050-5799996

דו משפחתי עליון:
 197 מ”ר, 7 חדרים

 גינה | מרפסת שמש גדולה )77 מ”ר( | 2 חניות 

רק 1,465,000 ₪

ישוב מעורב ודינמי, עכשיו במגמת צמיחה ושגשוג, 
מעוניין לקלוט משפחות נחמדות וקהילתיות 

בעלות רצון לנתינה ולקידום הישוב

עלי זהב

ראש 
העין

6
ברקן

אורנית

פתח 
תקוה

כפר 
סבא

5

עלי זהב

אריאל

אזורי תעשיה היכל תרבות

אזורי פנאי אוניברסיטה

nofzahav.co.il

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה
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Fried Moshik
קראתי על זה בפוסט של זהבה גלאון. 
היא תיארה איך כל חבריה במרץ הגיעו 

מיד למקום ועזרו לכבות את השריפה 
ולשפץ את הגן כחדש. סתם בצחוק 

נראה לכם. זה גן של יהודים שנשרף 
על ידי ערבים.

Uri Lapid
לפגוע ביהודים מותר. האוטו 

אנטישמיות והשנאה העצמית ידרדרו 
אותנו לתהום.

Hank Nussbacher
פיקוד משטרת ישראל עסוק בדברים 

הרבה הרבה יותר חשובים בתחום של 
שטרות ושוטרות.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 26 לינואר

אהבתי · הגב · שתף

2,718  אנשים  אוהבים את זה.

935

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות143,497 

הודעהעוקבאהבתי

גן ילדים הוצת בלוד.
לא גן דו-לשוני, גן חד-לשוני.

גן של יהודים הוצת על ידי ערבים.
איפה שמעתם על זה? איפה היו הכותרות המרעישות?

איפה הגינויים של כבוד נשיא המדינה  ראובן רובי ריבלין? של 
תג מאיר: אור במקום טרור? איפה היתה  ציפי לבני? צעדות 

המחאה? הראיונות בתקשורת של הילדים שכמעט נפגעו?
אין הצדקה לאלימות, מכל צד שהוא.

אבל הצביעות פה זועקת לשמיים.
הפיצו.

ותודה ל ערוץ 7 על הפרסום.
ישראל שלי

עושים ציונות



מה יקרה
אורי חזקיה בהיכל התרבות באריאל / י"א בשבט 31 בינואר

אורי חזקיה משתף את הקהל בזווית המאוד מיוחדת בה הוא רואה את חיי היומיום. המופע בוחן את 
'הדברים הקטנים' שבחיים, ויחד עם תיאטרליות, גופניות וגיטרה אורי מכניס את הקהל לעולם המעט 

הזוי שלו. מסתבר, של כולנו. כרטיסים בטלפון 03-9083333

 4 בשבט  ט"ו   / בשבט  בט"ו  לנשים  בוקר 
בפברואר

על  לדבר  כדי  ניפגש  בעלי  המסחרי  במרכז 
צמיחה אישית נשית, הורות מצמיחה והתחדשות 
. עם הנשים המדהימות: יהודית בן מנחם מאמנת 
ורבקה  התחדשות  בעלת  מאיר  דפנה  הורים, 
יפית הירש- מאמנת. כולל שתיה וארוחת בוקר 

קלה. עלות 30 ₪ . לפרטים: 054-2372882

י"ג   / בחברון  החדש  המבקרים  מרכז  חנוכת 
בשבט 2 בפברואר

היישוב היהודי בחברון מזמין אתכם לחוויה מרגשת 
- סיפורו של עם ישראל, מאברהם אבינו ועד היום, 
במבט ישראלי עכשווי מומחשת באמצעים חדשניים 
שייקחו אתכם במרחבי הזמן אל תוך הנפש והזהות 
להרשמה   .14:00 בשעה  יחל  האירוע  היהודית. 

ופרטים נוספים 02-9965333

ראשון | 2 בפברואר

בואו לגור בקהילה חמה ואיכותית כאן במרכז!
לפרויקט  להצטרף  מוזמנים  אתם 

בבית  ולגור  יקיר  בישוב  המוצלח 

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
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עשרות תלמידי  בשומרון  ראשון  ביקור 
ישראל,  ממקווה  צבאיות חילוניות  קדם  מכינות 
ניצן ועוד הגיעו לסיור עומק בשומרון. התלמידים 

1 לצה”ל  הכנה  קורס  במסגרת  לסיור  הגיעו 
עבורו מדובר  התלמידים סיפר כי  אחד  שלומי,   .
במטרה  לכאן  “הגענו  בשומרון :  ראשון  בביקור 
חשוב  שונה.  זווית  מנקודת  האזור  את  להכיר 
לנו להכיר את הארץ באופן שונה ממה שרואים 
המקומות  על  שקיימות  והסטיגמות  בטלוויזיה 

השונים”, אמר.
פרס שמן בתחרות “ראשון המסיק”  2015 של 
ענף הזית במועצת הצמחים, זכה שמן הזית של 
2 במקום השלישי, בקטגוריית שיווק של  “טורא” 
עד 25 טון שמן זית, בין בתי בד גדולים אחרים. 
לתחרות השנה ניגשו 33 שמנים, שנבדקו ונטעמו 
ע”י מומחים, אשר בחנו ודירגו כל אחד מהשמנים 

לפי פרמטרים מקצועיים של ריח וטעם.

הולכים בדרכם בקור מקפיא של כמה מעלות 
משתתפים,  כ-10,000  השבוע  צעדו  בודדות 
לאורך תשעה 9 ק”מ את צעדת הל”ה, בעקבות 
35 הלוחמים שנפלו בדרכם לגוש-עציון. הצעדה 

יצאה מקיבוץ נתיב הל”ה שבעמק האלה, לעבר 
הגוש. השתתפו בצעדה קבוצות של חניכי תנועות 
צבאיות,  קדם  מכינות  תלמידי  חיילים,  נוער, 

3 בנט  נפתלי  השר  וכן  ומשפחות  סטודנטים, 
התקיים  בוקר,  לפנות  הצעדה,  של  בסיומה   .

טקס  מרגש לזכר הנופלים בגבעת הקרב.
בנות מדרשת שובה בעפרה  וגבירות  גבורות 
לדורותיהן חגגו בשבוע שעבר את הגיעו לגבורות 
של מייסד המדרשה ומי שעמד בראשה במשך 
כלל  האירוע  שפירא.  משה  הרב  שנים,  עשרות 
בוגרות  של  אישיות  וחוויות  ניגונים  התוועדות, 
המדרשה. הנוכחים דיווחו על דמעות של שמחה 

והתרגשות שנשפכו כמים.
בנות  ברציפות,  השישית  בפעם  בעפרה  ועוד 
אולפנת עפרה זכו באליפות הארץ בריצות שדה 
והכתירה  השבוע  בסוף  התקיימה  4 .האליפות 
בישראל  כמהירה  בעפרה  האולפנה  את  שוב 
בקטגוריית ריצות השדה. הבנות, שנותנות את כל 
כולן למקצוע הספורט התחרותי, לא מקלות ראש 
ותוצאות  הישגים  לשלב  מצליחות  והן  בלימודים 
בשני התחומים. בשנה שעברה הן אפילו השתתפו 

באליפות העולם, ויתכן כי יתחרו בה שוב השנה.
“ערב  התקיים  השבוע  בחודש  לידות   30
ליולדות  ההדדית  התמיכה  לרשת  השקה” 
האחרונים  בחודשים   . 5 חברון  ארבע  בקרית 
הדדית  לעזרה  קהילתית  התארגנות  החלה 
הניתן  ככל  לסייע  במטרה  האזור  נשות  בקרב 
המהלך  יוזמת  הלידה.  תקופת  ולאחר  במהלך 
מספרת כי הוא עונה על צורך גובר, שכן בקרית 
ארבע חברון ממוצע של כ-30 לידות בחודש. בין 
יועצות  דולות,  למצוא  ניתן  הרבות  המתנדבות 

הנקה ועוד, והכל ללא תשלום ובשמחה גדולה.

 ________________לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

מה קורה?

2

1

4

3

5

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 

הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: גרשון אלינסון, יקב טורא 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

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


