
1  יש”ע שלנו 

קרבן  סדר  חתימת  לאחר  יד 
חדש  עלת  “זאת  חודש  ראש 
מתואר  השנה”,  לחדשי  בחדשו 
התייחד  בנבדלותו  רק  לא  החטאת.  שעיר 
לה’’,  כ’חטאת  בהגדרתו  גם  אלא  השעיר 
היינו, מוקרבת אל ה’ עובדה שהיא פשוטה 
דווקא  זאת  להדגיש  הצורך  את  וברורה. 
פי  על  הרמב”ם  מסביר  חודש  ראש  בקרבן 
שיטתו העקרונית שחלק גדול מעבודת בית 
המקדש והקרבנות בא כניגוד לעבודה זרה. 
הקרבת קרבנות סביב גרמי הטבע כשמש או 
זרה,  כעבודה  בקלות  להיתפש  עלולה  ירח 
העובדה  מודגשת  זו  מחשבה  להסיר  וכדי 
הפשוטה ששעיר ראש חודש מוקרב אל ה’ 

)מורה נבוכים ג, מו(. המדרש )המובא ברש”י 
כח, טו( מציע אפשרות שקרבן זה מכפר על 
עבירות שרק הקב”ה יודע על קיומן “שמכפר 
בסוף  ולא  בתחילה  לא  ידיעה  בו  שאין  על 

שאין מכיר בחטא אלא הקב”ה בלבד”.
הלבנה  בהתחדשות  רואים  רבים  פרשנים 
מסר חינוכי, על יכולת ההתחדשות והשיבה 
זו  בראיה  מעמיק  הירש  הרש”ר  החטא.  מן 
עד כדי הגדרה שהיכולת לחטוא היא מתנת 
החירות  את  לאדם  המעניקה  עליונה  חסד 
ומרוממת אותו מכל הברואים שהם “לא ישנו 
“העתיד  היחידאי  היצור  אל  תפקידם”,  את 
ה’חטאת  זה  פי  על  כמותה”.  להתחדש 
ה’.  אל  אותנו  המובילה  החטאת  היא  לה’’ 

על הפרשה - פנחס

מדוע נוצרה האפשרות לחטוא?
הרב ינון זמיר
רב העתודה בבית המדרש 
של המרכז האקדמי לב
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זמני השבת

על  עומדים  אל  בבית  דריינוף  בתי 
בגלל  שנים  חמש  כבר  מקומם 
בג”צ. אחרי תלאות ארוכות שעברו 
המשפט,  בבתי  והיזם  המועצה 
את  להרוס  עומדים  החודש  בסוף 
המבנה רק כדי לאשר את התוכנית 
למרות  מחדש.  אותו  לבנות  ואז 
לאשר  המדינה  של  הבטחותיה 
דבר  עושה  היא  אין  התוכנית,  את 
השבוע  המבנים.  להריסת  בדרך 
המשפטי  המהלך  על   – בישעמדה 
ומדוע  דריינוף  בתי  שעברו  הארוך 
עם  מתיישבת  אינה  בג”צ  החלטת 

ההיגיון הבריא.
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יש”ע שלנו  2

אם תלכו בבית אל, ממש בקצה הישוב, תוכלו לראות 
את ‘בתי דריינוף’, שני בניינים אפורים שמעולם לא 
סיימו את בנייתם והם ניצבים שם מאז 2010 כאבן 
שאין לה הופכין. הבתים מיועדים להכיל 44 יחידות 
המשפחות  מספר  את  להגדיל  שאמורות  דיור 
הצעירות שיגורו בישוב בית אל. שמם של הבניינים 
ניתן להם על שמו של היזם שהקים אותם – מאיר 
דריינוף – ועל שמו גם נקרא בג”צ 15/1217 – בג”צ 

דריינוף. 
בגלל  ומורכב  ארוך  הוא  הבניינים  של  סיפורם 
התנהלות חסרת היגיון של בג”צ. עם תחילת הקמתם 
של הבניינים, הוגשה לבג”צ עתירה המבקשת לעצור 
את הבנייה של בתי דריינוף. העותרים טענו שאף על 
פי שמרבית הבנייה היא בתוך השטח המותר לבנייה, 
אחת הפינות של אחד הבניינים נמצא מחוץ לאותו 
שטח. עקב הגשת הבג”צ נוצר מצב אבסורדי בו אי 
אפשר לקדם את תכנון התב”ע לשכונה, מכיוון שעל 
לאשר  רוצים  אנו  אותו  מהבניין  שחלק  הטענות  פי 
נמצא מחוץ לשטח המותר בבנייה. בהסכם שנחתם 
בשנת 2012, לפני הריסת גבעת האולפנה שבבית 
אל, סוכם שהמדינה תקדם את עניין תכנון התב”ע 
הבנייה  תאושר  דבר  של  שבסופו  כך  דריינוף.  של 
ב-2014,  שנתיים,  כעבור  תילם.  על  יעמדו  והבתים 
פסק בג"צ שיש להרוס את בתי דריינוף מאחר ולא 
הושלם תכנון התב"ע. לא ברור מדוע פסק כך בג"צ 
מרבית  וכן  צבאית  בתפיסה  בשטח  מדובר  שכן 
קבע  בג"צ  אך   - זה  שטח  בתוך  נמצאים  הבניינים 

שיש להרוס.
תוך כדי התנהלות הבג"צ פנתה המועצה המקומית 

שגבול  שקבע  חיצוני  מודדים  למשרד  אל  בית 
מטרים   20 רק  לזוז  צריך  לבנייה  המאושר  השטח 
הדבר  שאכן  אישרו  הגורמים  שכל  לאחר  מערבה. 
נכון, המדינה פנתה לבג"צ עם הממצא החדש והוא 
אפשר את המשך הבנייה באופן תקדימי. המועצה, 
ביחד עם דריינוף, קידמו את התב”ע במהירות והגיעו 
העותרים  בינתיים,  הפרוייקט.  לסיום  עד  כמעט 
המקוריים הגישו התנגדות משפטית לבג”צ אך היא 
נדחתה והיא מחכה לדיון בוועדה המחוזית שם היא 

אמורה להידחות והתב”ע יאושר כדת וכדין. 
נטען  דריינוף,  שהגיש  בבג”צ  שעבר,  בחודש 
היגיון  ואין  בנייה  אישור  לקבל  הולך  שהמבנה 
בביצוע ההריסה רק מכיוון שבעבר ניתן פסק סופי 
בעניין. השופטת מרים נאור טענה בדיון שהמדינה 
להרוס.  יש  כן  ועל  המבנה  בהריסת  השתהתה 
דריינוף,  את  המייצג  ארנון  הראל  עו”ד  טען  מנגד, 
כי לא ייתכן שבית המשפט ילמד את המדינה לקח 
אינו אשם  דריינוף  על חשבונו של האדם הפרטי. 
בכך שהמדינה לא איפשרה לו לקדם את התב”ע 

ולאחר מכן חזרה בה. 
למרות הטענות, בהחלטה תמוהה ולא הגיונית פסק 

בג”צ לפני כשבועיים שיש להרוס את הבתים. 
החלטה זו אינה עומדת במבחן ההגיון מה שמגדיל 
סיבות.  מכמה  ולישוב,  ליזם  שנעשה  העוול  את 
בקרקע  שמדובר  המשפט  בבית  נטען  ראשית, 
פרטית, אך למעשה המדובר הוא בקרקע בתפיסה 
הסיבה  אל.  בבית  הקרקעות  מרבית  כמו  צבאית 
השנייה היא, שפסק הדין נקבע עקב עיקרון “סופיות 

צריכים  משפטיים  שתהליכים  האומר  הדיון”, 
להסתיים וצריך לשים קץ להליך השיפוטי, אך כאן, 
נסיבות  יש  אישור,  לפני  עומדת  שהתב”ע  מכיוון 
המצדיקות שינוי בפסק הדין. סיבה שלישית, בהנחה 
חודשיים  או  חודש  של  נוסף  זמן  פרק  היה  שניתן 
היתר  מקבלים  היו  הבניינים  אזי  התב"ע,  לקידום 
במדינת  אותם.  להרוס  טעם  ואין  וכדין  כדת  בנייה 
ישראל עומדים אלפי בתים ללא היתר בנייה, חלקם 
בהליכי הסדרה שונים, אך כאן מדובר בבניין שעומד 
ממש לפני מתן היתר בנייה. הסיבה הרביעית היא, 
יש התחייבות של המדינה לקדם את התכנון ולאשר 

את התב”ע.
הבניינים,  הריסת  סף  על  אלה  בימים  נמצאים  אנו 
לפי פסק הדין יש להרוס את המבנים עד ה-30/7. 
בעקבות פסק דין זה, ובניגוד להתחייבות הממשלה, 
החליט היועץ המשפטי של איו”ש לעצור את קידום 
שאין  מכיוון  לכשעצמה,  מוזרה  החלטה  התב”ע. 
שום קשר בין קידום התב”ע לבין פסק הדין, שפוסק 
אחרי  מחדש  ולהקים  המבנים  את  להרוס  שצריך 

קבלת אישורי הבנייה שבג”צ בעצמו הבטיח.
חייבת  הממשלה  ראש  ובראשה  ישראל  ממשלת 
מהמדינה  דורשים  אנו  שלה.  בהתחייבויות  לעמוד 
החודש.  סוף  לפני  עוד  התב”ע  את  לאשר  להזדרז 
בו  עגום  למצב  ניגרר  אנו  הבניינים  יהרסו  אם 
להתחייבויותיה של המדינה אין בסיס ולהבטחותיה 
להרוס  יש  לפיה  בג”צ,  של  ההחלטה  תוקף.  אין 
ולא הגיונית  את בתי דריינוף, היא החלטה מעוותת 
את  להסדיר  הבטחת  הממשלה,  ראש  לחלוטין. 

המקום? תקיים! 

הבטחתם? תקיימו המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
במסגרת   ,1997 מאז  נכנסת  בתיירות  עובד  אני 
לאלפי  חינוכיים  סיורים  בארץ  ארגנתי  עבודתי, 
סטודנטים מפרויקט תגלית בעיקר מצפון אמריקה. 
אזורי  למעט  הארץ  רחבי  בכל  טיילו  הסטודנטים 
יהודה ושומרון בגלל החשש הביטחוני והמחלוקות 
עם  מירושלים  עברתי  שנה   15 לפני  הפוליטיות. 
החלטתי   2011 בשנת  עפרה.  ליישוב  משפחתי 
דווקא  נסיעות  משרד  ולפתוח  עצמאי  להיות 
בשומרון. השילוב בין הניסיון שצברתי בתיירות עם 
הקשרים שאבי יצר הביאו לי את הביטחון שהעסק 
יצליח. חבר אלי ידידי דוד פסדר העובד איתי מול 
במקביל  ואפריקה.  באירופה  הצרפתית  דוברי 
ואנו מארגנים  פתחנו מחלקה לתיירות מקצועית 
סיורים לחקלאים, אנשי עסקים והיי טק וכן סיורי 

אח”מים.
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
ללקוחותינו  מציעים  שאנו  התוכניות  כל  ראשית, 
יתכן  לא  ושומרון.  ביהודה  מובנים  סיורים  כוללות 
שתייר יגיע לארץ ולא יבקר בבית אל, מזבח יהושע 
בהר עיבל ומערת המכפלה. רוב מוחלט של סוכני 

הנסיעות מפחדים להביא תיירים 
מציע  אינם  ולכן  אלו  לאזורים 
מחו”ל.  ללקוחות  כלל  אותם 
העברי  דוד  ידידי  עם  יחד  שנית, 
בהסברה  עוסקים  אנו  מתפוח, 
לארץ  המגיעות  הקבוצות  מול 
על מנת שיחזרו לארצות מוצאם 
ושומרון  יהודה  תושבי  את  וייצגו 

תוך לחימה בתנועת החרם.
להמליץ  רוצה  שהיית  מוצר 

עליו?
הרב,  לצערי  מישראל.  עובדים  לוועדי  סיורים 
הציבור הישראלי מפחד למבקר ביהודה ושומרון. 
האחראי  עם  לדבר  הקוראים  לכל  ממליץ  אני 
במקום עבודתם ולהמליץ לו לבקר בטוסקנה של 
אתגרי  ספורט  יין,  טעימות  שכולל  בדיור  ישראל 
והיסטוריה. אני מאמין שהביקור ייצור חיבור רגשי 

לחבלי הארץ היקרים הללו.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

מרק טווין, הסופר האמריקאי המפורסם. הוא ביקר 
מארץ  התרשמותו   .1867 בשנת  ישראל  בארץ 

שנדרש  חושב  אני  ביותר.  שלילית  הייתה  ישראל 
הביא  ברכה  איזה  יראה  שטווין  כדי  נוסף  ביקור 
ממש  פגש.  שהוא  השוממה  לארץ  היהודי  העם 

התגשמות הנבואות. 
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?

באריאל.  ש”י  למט”י  פניתי  העסק  פתיחת  לפני 
יכולתם  ככל  שעשו  אדיבים  אנשים  שם  פגשתי 
לעזור לי בצעדיי הראשונים. אני רוצה לציין לטובה 
ועזר  פעמים  מספר  אותי  שפגש  חורי  צור  את 
שלנו.  הראשון  האינטרנט  אתר  את  להקים  לי 
לעסקים חדשים  הכשרה  בקורס  גם  השתתפתי 
שהתקיים על ידי מט”י בעפרה ונעזרנו ביועץ עסקי 

שמט”י שלחו לנו.

עסק שלנו

אהרן ליפקין,
הבעלים של ליפקין טורס בע”מ בעפרה
www.lipkintours.com 02-9979329

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

לא יתכן שתייר יגיע לארץ ולא יבקר בבית אל, 
מזבח יהושע בהר עיבל ומערת המכפלה
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המשך דבר תורה מעמוד השער

הרש”ר מתאים את הדברים גם למדרש הידוע 
“אמר  ה’:  על  חטאת  פירושה  לה’  ש’חטאת 
את  שמיעטתי  על  עלי  כפרה  הביאו  הקב”ה 
השב  אצל  המהדהדת  בוסרית  הירח”. שאלה 
לחטוא?  האפשרות  נוצרה  מדוע  היא  ה’  אל 
ידי החוטא השב בחירות  התשובה תינתן על 
מלאה לטהרה עליונה, שלעולם לא היה מגיע 
אליה אלמלא היכולת לחטוא. נמצא, שהשיבה 
היכולת  עצם  על  הכפרה  היא  החטא  מן 
להביא  מאתנו  דורש  חודש  ראש  כל  לחטוא. 
זו על מלאכת הבורא” שברא לנו את  “כפרה 
“הכושר להאפלה זמנית”, וממילא את החרות 

המסוגלת להעצים את “החוטא השב בחירות 
לטהרה מוסרית”.

מתלתא  הראשונה  שהיא  פרשתנו,  בהפטרת 
דפורענותא, ייפגש ירמיהו בהתקדושתו לנביא 
כ’מקל  יזהה  הוא  הראשון  את  מראות.  בשני 
שקד’. כיון שירמיהו זוכה לתשבחות על הזיהוי 
שאין  להניח  ניתן  לראות”  “היטבת  המוצלח 
כי  יזהה,  ילד  ופרחוני שכל  לח  בענף  מדובר 
אם כענף יבש – מקל. אפשר לומר ש”היטבת 
לראות” הוא ציון לשבח על עצם הראייה, על 
עינו הטובה של הנביא שניבא לא על שקידה 
ולנתוץ  לנתוש  עליהם  “כאשר שקדתי  לרעה 

“כן   - לטובה  אלא  ולהרע”,  ולהאביד  ולהרס 
אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאם ה’”. ירמיהו 
הנועד  היבש  המקל  מתוך  רואה  בגדולתו, 
להכות בעם ישראל שהתרחק מה’, את המקל 

הפרחוני המבשר טוב. 
בימי  שרוי  ישראל  עם  כאשר  אלה,  בימים 
טובה  בעין  להתחמש  עלינו  זמנית’,  ‘האפלה 
את  בו  ורואה  המציאות  אל  מבט  המישירה 
התהליך  את  להצדיק  ובכך  הטוב  עומק 

המורכב ולהעלותו אל ה’. 

מדוע נוצרה האפשרות לחטוא?

5
1,265,000

בית צמוד קרקע רק

107 מ"ר + 88 מ"ר מעטפת 
 4 חדרים

₪

לגור בקהילה שהיא משפחה
הישוב הקהלתי עופרה, יוצא בשיווק של 5 בתים 

אחרונים בפרוייקט עופרה הצעירה, אתם מוזמנים לגור 
בקהילה שהיא משפחה רק 15 דקות מירושלים.

הבית
107 מ"ר +  

88 מ"ר מעטפת.

הקהילה 
 קהילה שהיא משפחה

קרוב קרוב
עפרהרק 15 ד' מירושלים

40 שנה
ממשיכים בבניה

מנהל שיווק - אריק וחניש: 
02-5661149 \ 052-2631763

משרדנו
 שער בנימין
 בנין ניקנור 
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il  מיכל פרץ  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

ימי שישי של קיץ  שישי בבוקר, עוד אחד מאותם 
סיבה  שום  שאין  החלטתי  בהם  ומייגעים,  ארוכים 
לא לבשל את השבת בחמישי ולצאת לנשום קצת 
אוויר בבוקר שישי. הפעם היעד - מפגש בבית קפה 
עם אחותי שלא ראיתי כבר חודש, מאז האזכרה 

של אמא שלי.
לחטוף  ואני,  יששכר  הספקנו,  עוד  הנסיעה  לפני 
שיחה קצרה, כשהוא כבר רגל אחת מחוץ לבית, 
בדרך לפתוח את החנות שלו, כשאנחנו חושבים 
יחד אלו עוד מוצרים חדשים כדאי להביא לחנות, 
מגלשות  נדנדות,  לגינה?  פלסטיק  ריהוט  אולי 
מהמכולת  נעים  לא  אבל  פרחים?  אולי  לילדים? 
כי גם הם מוכרים.. אולי מאפים, ככה לפתוח דוכן 
בכניסה לחנות, עם מאפים וגבינות ויין מיקב שילה? 
יצליח,  לחנות  אביא  שאני  'מה  להיט.  להיות  יכול 
אנשים מחפשים לקנות', הוא מתלהב ומדביק אותי 

בהתלהבות שלו.
פתח  שיששכר  מאז  עברו  ימים  עשרה  בדיוק 
תהיה  ברכה  איזו  תראי  'את  החדשה.  החנות  את 
יש  הירקנייה,  מול  מצוין,  מיקום  החדש,  במיקום 
תשכחי  את  מקום,  של  פיצוץ  אנשים,  של  תנועה 
לו  מאחלת  אני  חכי'.  חכי  הקשים,  החודשים  את 
פחות  ותוך  לאחותי.  וממהרת  הבוקר,  בהצלחה 
נשרפה  אסון  "קרה  מצלצל.  הוא  דקות  מעשרים 

החנות", הוא אומר בנשימה אחת.
מזל! מזל שאמר בנשימה אחת! לפני שהספקתי 
כמעט לחטוף התקף לב מאלף סרטים שעוברים 

לכל אמא בראש מהמילה הנוראית הזו, אסון.
"מה? איך? אתה עובד עלי! נכון אתה עובד עלי?".

אבל לא, הוא לא עבד עלי. הבן אדם נעל את החנות 
החדשה שלו בחמישי בלילה, וכעבור כמה שעות, 

כשבא לפתוח אותה, חשכו עיניו.
אין חנות, אין מוצרים

אין ערימות של כיפות עבודת יד
עם  קטנות  המידות,  בכל  ציציות  של  מדף  אין 

איורים, לגיל שלוש, וציציות רשת, וציציות גופיה.

שיר",  מ"דברי  וספרים  וסידורים  מחזורים  אין 
ודיסקים.

וגביעים לקידוש  יפיפיים  וכיסויי חלות  אין פמוטים 
וערכות להבדלה ותמונות של בית המקדש

ותכשיטים מעוצבים.
לה  שמשתרבבת  וצנרת  ופיח  שחור  רק  ויש 

מהתקרה וריח נורא וחלונות מנופצים.
ומה אני עושה? להמשיך את הנסיעה? אני אוטוטו 
בצומת ירקון! לעשות אחורה פנה ולמהר לתמוך 
בבעל ההמום? ומה איתי? כל כך חיכיתי לפגישה 
עם אחותי, כבר היו לי נושאי שיחה בראש, להספיק 
לדבר איתה על הכל. לפרוק לרכל לצחוק להקשיב 
האופציה  על  ללכת  החלטתי  להשוויץ.  להתייעץ 
השנייה, לתמוך בו יהיה לי את כל השישי, והשבת, 

והבכלל.

• • •
שבת.

חברים עולים אלינו לרגל בכל שעה, לחבק, לעודד, 
מדהימה,  קהילה  איזו  השכם.  על  לטפוח  לשמח, 
מילים.  אין  ורבנית,  רב  איזה  לנו,  יש  חברים  איזה 
השוקולדים  המאפים,  שלל  על  מתענגים  כולנו 
בבליל  נעה  ואני  השכנות.  ששולחות  והפינוקים 
אז...  זהו?  מה,  מוחלט,  הלם  אחד  מצד  תחושות. 
עד  האחרונים  בחודשיים  האדירה  ההשקעה  כל 

שנפתחה החנות החדשה, זהו זה?
שהוא  מה  זה  הרי  עכשיו?  יעשה  הוא  מה  ורגע, 
עושה ב-13 השנים האחרונות. עסק שהקים בעשר 
אצבעות וקרא על שמו של אחיו, טוביה. זה הוא. זו 
ההגדרה שלו, הוא טוביה מוצרי המקדש. אחרת, 
מה הוא מבחינה מקצועית? הוא יצטרך להגדיר את 
עצמו מחדש? ואם הוא לא ירצה? ואיך למען השם 
בגיל 40, בלי שאף אחד שאל אותך אם זה מתאים 
לך, אתה אמור להגדיר את עצמך מחדש. הרי רק 
לפני 12 שעות ההגדרה המוכרת והידועה הייתה 

חלק ממך! ועכשיו?

לעורר  משהו,  להגיד  שאמורה  סטירה  זו  ואולי 
משהו? אולי זה דווקא הזדמנות להתחלה חדשה? 
יכול  אתה  מרגש,  כל-כך  זה  חדשה!  התחלה  כן, 
להמציא את עצמך מחדש! חידוש! אבל מי אמר 
לי  קשה  ולמה  אה?  חדשה,  התחלה  רוצה  שהוא 
להיות בחוסר הודאות? וכמה זמן זה ייקח עד שהוא 
בימים  נעשה  ומה  אחרת?  הגדרה  לו  לחפש  ילך 
הקרובים? מה הוא יעשה? יישב כל היום בבית ויפר 
את השקט המבורך שיש לי בשעות אלו בלבד?? 
ומה איתי? למה אני מרגישה כזו מרוחקת? כאילו 
אין לי כוח להיות חלק מזה, לכל אינספור השאלות, 
נורא  זה!  על  רק  ולדבר  כולם,  של  והמבטים 
משעמם! יש לי מיליון נושאי שיחה לדבר עליהם. 
ואני לא אתחיל למנות אותם כאן כדי שלא תחשבו 
שאני עושה על עצמי ספויילר, אבל הם פי אלף, פי 
אלף מעניינים מלדבר שוב, ושוב, ועוד פעם שוב, 
על השריפה. ואולי הכל נובע מהצורך שלי לברוח 
או  ראשינו?  על  שנחתה  נעימה  הלא  מהמציאות 
שזה  שמחה  קצת  אני..  תוכי  בתוכי  דווקא  אולי... 
קרה...? כי להיות עצמאי ובמיוחד לעסוק במסחר, 
זה אחד הדברים הסיזיפיים, מורטי-העצבים, הלא-

יציבים-כלכלית ומעייפים שיש?
כל-כך מעייפים...

התמונות  לי  קופצות  עצמי  עם  מעמיק  שיח  ותוך 
לאיזו  ושוב  שוב  לי  שמזכירות  מהחנות  הקשות 

מציאות הונחת בעלי, ועוברת בי צמרמורת קלה.
ומצד שני... אני קמה בשבת בבוקר ומשחקת עם 
בשעה  כהרגלו  שמתעורר  והשובב  הקטן  הלל 
05:15, ולאט לאט יורדים במדרגות אחיו הגדולים, 
מריבות  וקצת  שנשפך  ושוקו  ושמחה  צחוק  ויש 
כל  על  לפורר  מחליט  שהלל  שוקולד  ועוגת 
הרצפה, ואני ששרועה לי בין כל העיתונים עם כוס 

קפה ענקית.
ואני אומרת תודה. תודה ה'. תודה שכולם בריאים, 

ומתוקים וצוחקים ונודניקים ורבים.
עם כל השאר, נתמודד כבר אחרי השבת.

ואולי זו סטירה שאמורה להגיד משהו, לעורר 
משהו? אולי זה דווקא הזדמנות להתחלה חדשה? 

כן, התחלה חדשה! זה כל-כך מרגש, אתה יכול 
להמציא את עצמך מחדש! שורף!

מתחמם, 
מתחמם,
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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 מהמדור האחרון: ראש הממשלה שמעון פרס משוחח עם 
הזמר חיים משה, בסיום פסטיבל הזמר המזרחי, ברמלה, 1985

הזוכה:  נתן ירון מאפרת הפרס נשלח בדואר. 

זהו את האירוע שבתמונה

אירוע 
ישראלי
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צמוד למדד תשומות הבנייה 3/15

בתי
אמנה

חמדת

90
ש 

בי
 דק‘ מבית שאן דק‘ מבית שאן25 דק‘ מבית שאןכ

55 דק‘ מירושלים

57
8 

ש
בי

כ

ישוב קהילתי דתי 
בצפון בקעת הירדן

כל הגוונים 
שתבחרו

חמדת

w w w. a m a n a . c o . i l
ז  1-800-260-240   כ ר מ

ע ד י מ
אמנה

חמדת
הבית החדש שלכם!

  הקהילה שמאפשרת לך
להתפתח

  היופי שמפתיע כל 
בוקר מחדש

  המרחק שמשאיר אותך 
הכי קרוב לדברים 

שחשובים לך באמת.

לפרטים נוספים: יעלה: 7710000 - 052
רכז קליטה: יונתן: 4446691 - 050

לבית חד משפחתי על חצי דונם
₪ 790,000

אחותי, בלי פדיחות!

מיטב אנשי המקצוע מיש"ע באתר אחד

דפיכתום

www.yaridkatom.co.il

בס"ד

עד לתאריך 10.08 / כה' אב

הגרלת ענק בשווי 6800 ש"ח
כל אחד יכול לזכות! הכנסו ליריד והרשמו:

www.         .co.ilשילת
רהיטים 

מתנת:                
היצירה 5 קדומים

09-8664043

מכונת כביסה, תנור, 
וחדר שינה קומפלט!

מתחתנים דרך היריד של   
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות139,000 

הודעהעוקבאהבתי

Revital Rettig
אשרי העם שאלה מפקדיו... לגמרי. גאה להיות 

ישראלי!

Sefi Baum
"תדע כל אם עברייה כי הפקידה גורל בניה בידי 

מפקדים הראויים לכך". אכן מפקדים ראויים.

Amichay Tessler
גיבורים, מאחל להם המון בהצלחה. אתם 

מגשימים את האמרה האלמותית של גדעון, 
"ממני תראו וכן תעשו"!

זמן לומר תודה.

אליעזר טולדנו, עופר וינטר, רסאן עליאן, אורי גורדין - 
המח"טים של צוק איתן ממשיכים הלאה.

המפקדים שהיו הדוגמא והמופת בלחימה בעזה, שהובילו את 
החיילים באומץ ובגאווה ממשיכים לאתגרים הבאים:

אל"מ טולדנו היה מח"ט צנחנים ועכשיו עובר למכללה הבין - 
זרועית לפיקוד ומטה. אל"מ וינטר שהיה מח"ט גבעתי יועלה 

בדרגה לתא"ל ויהיה ראש מטה פיקוד מרכז. אל"מ עליאן, 
שהיה מח"ט גולני ואף נפצע בלחימה יקודם לדרגת תא"ל 

וישמש כקצין חי"ר וצנחנים ראשי. 

אל"מ אורי גורדין שהוביל באומץ את חטיבת הנח"ל במבצע 
'צוק איתן' עבר לפקד על עוצבת האש בצפון בדרגת תא"ל.

אשרי העם שאלה מפקדיו.

תודה לכם.

ישראל שלי

עושים ציונות

עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
- יוסי 052-8908518  nadav@myesha.org.il הפצה: מקור ראשון

עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: יח"צ, HARNIK NATI, מירי צחי, שלומי שלמוני, 
יעל בן ישר, אדי ישראלי, איציק מושקוביץ, קובי שמול, אהרן ליפקין  

 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 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 l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 6 ליולי

אהבתי · הגב · שתף

3,091  אנשים  אוהבים את זה.
114



מה יקרה

בית מדרש של יום ראשון בבית חגלה / ג’ באב 
19 ביולי

 ,14 הולדת  יום  חוגג  יריחו  פני  על  חגלה  בית 
ומזמין את כולם ליום עיון באווירה ארץ ישראלית. 
הרב יעקב שפירא יספר ספורי ר' נחמן, הרב ד"ר 
אברהם בלס ידבר על מחשבת התלמוד הירושלמי 
והרב ד"ר חגי בן ארצי ידבר על הספר "אם הבנים 
שמחה". הרשמה: ארנה 052-8699300, יוני -052

3527313, לאה 054-7567259.

סיור ייחודי בגנים וכדים / כ”ט בתמוז 16 ביולי
חלקת השדה מזמינה אתכם לסיור מיוחד בישובי צפון 
השומרון העקורים גנים וכדים. היום יתחיל בשעה 10:00 
בהתכנסות בעפולה עם כיבוד קל וברכות ויצא בשעה 
בהשתתפות  רב-שיח  שיכלול  בכדים  לסיור   12:00
נקודות  בגנים.  סיור  מכן  ולאחר  גנים-כדים  מתיישבי 
הסיור  ומירושלים.  צפון  העין  ראש  מרכבת  איסוף 

באישור ובליווי צה”ל. עלות: 95 ₪. 
להרשמה ופרטים נוספים: חלקת השדה 02-9973106.

פק”ל שישי בנווה דניאל / א' באב 17 ביולי
הנוער של גוש עציון נפגש לקפה ביחד עם ג’רמי גימפל לשיחה בנושא “כל יום קורים ניסים – באמת?!” בשעה 10:00 בחדר החוגים. 

לפרטים: ישי 050-3039106, אמיתי 055-2279655.

שישי | 17 ביולי

רב 
מכר

חדש!

הבן שלי מתבגר 
מורה נבוכים לגיל הנעורים

בשפה פשוטה, מתוך עומק רוחני 
ומבט אופטימי נוגע הספר בלב לבו 

של גיל ההתבגרות ומעניק לכם 
מתנה נפלאה - את הקשר עם בנכם.

• מבוא מאת הרב אלישע אבינר

התהיות והשאלות סביב נושא היצרים 
והבנת תפקידם רבות ומטרידות, ולפעמים 

הלבטים והשאלות מביאים לידי בלבול 
ומבוכה. הספר מתמקד בהבנת כוחו 

וחשיבותו של יצר העריות כפי שעולה 
ממקורות רבים.

היצר הלב והאדם 
התמודדות רוחנית ועצות למעשה

מבצעי החודש באתר: www.beitel.co.il | מבצעים מיוחדים ופגומים רק בחנות ההוצאה

1-801-700-201 שיחת חינם:  
 02-5000783 6, ירושלים  | רח‘ מלכי ישראל   02-6427117 6, ירושלים  חנות ההוצאה: רח‘ בית הדפוס 

₪ 69 45 ₪ בלבד!

הרב אלי שיינפלד, רב ומחנך. זוכה פרס “המורה היזם“ על ספרו “היצר, הלב והאדם“ 
העוסק בהתמודדות עם היצר ומיועד למורים ולמחנכים. בוגר ישיבת ההסדר בחיספין 

וכולל ההלכה ‘ברכת משה‘ במעלה אדומים, רב קהילת ‘נווה הגבעה‘ בגבעת זאב.
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הפצה למוסדות- איציק:052-3003779
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 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?

שומרים על הבית השבוע השתתפו קרוב לאלף 
איש בעצרת תפילה ומחאה ביישוב בית אל, נגד 
 24 המכילים  בתים  שני  הריסת  על  בגץ  פסיקת 
דירות - המכונים בתי דריינוף. בעצרת השתתפו 
רבני הישוב, הרב שלמה אבינר, הרב זלמן מלמד 
סבתו - שקרא לבג"צ להפסיק עם  שבתאי  והרב 
נכחו  עוד  ביו"ש.  יהודים  נגד  והאפליה  הגזענות 
חברי הכנסת מוטי יוגב וינון מגל שאמר כי האחיזה 
בקרקע וחיזוק הזהות הערכית והחומרית, מחזקים 
גם  הגיעו  עצרת  אל  ישראל.  בארץ  אחיזתנו  את 
בית  מועצת  וראש  רואה  אבי  יש"ע  מועצת  ראש 
אל שי אלון, אשר קרא לעצור את ההרס, והכריז 
למאהל  השבוע  כל  לשכתו  את  מעתיק  הוא  כי 
בית המשפט העליון במחאה על  מחאה אל מול 
למאהל  הגיעו  כנסת  וחברי  ציבור  אישי  פסיקתו. 
במקום  קיימה  המועצה  ומליאת  תמיכה,  להביע 

 . 1 ישיבה דחופה 
אישי  אורחים,  מאות  במעמד  ובגאון  בעוז  שנה 
שנה  שעבר  שישי  ביום  צוינה  ורבנים  ציבור 
לזכר  שהוקמה  וגאו"ן',  'עוז  גבעת  של  להקמתה 
יהודית  שלושת הנערים הי"ד. את האירוע פתחה 
קצובר בתיאור התחושות שליוו את הקמת הגבעה 
. בת גלים שאער, אימו של גיל-עד הי"ד, סיפרה  2
בדבריה על תחושת הרוממות שליוותה את העם 
כולו בקיץ הקודם, מאז ראשית מבצע 'שובו בנים' 
ועד לימי המלחמה. אל"מ עמית ימין סיפר על ימי 
החיפושים הקשים לפני שנה, על הקשר המבצעי 
ובימי  היומיום  בשגרת  ההתיישבות  עם  והערכי 
בקריאתן  נחתם  כולו  האירוע  ההם.  החיפושים 
ישראל  לממשלת  קצובר  ויהודית  מטר  נדיה  של 

להרחיב ולהצמיח את ההתיישבות.

ביקר  בנט,  נפתלי  החינוך,  שר  בכתום  נפתלי 
בשבוע שעבר במרכז קטיף להנצחת מורשת גוש 
קטיף וצפון השומרון שבניצן על רקע עשר שנים 
בסיור  נפתח  הביקור   . 3 קטיף  מגוש  לעקירה 
בתערוכה חדשה המציגה תשע כרזות המבטאות 
מגוש  ההתנתקות  של  הרחבה  המשמעות  את 
ובבית  בכנסת  בקרוב  שתוצג  התערוכה  קטיף. 
ההתיישבות  של  מעמדה  על  מספרת  הנשיא 
בעתות  ההדדית  והערבות  הציוני  במפעל 
מחלוקת. הביקור נחתם בסיור במרכז המבקרים 
החדש המספר את סיפור ההתיישבות בגוש קטיף 

ובצפון השומרון.
רוזנפלד  מלאכי  רצח  לאחר  תהילה  דומייה  לך 
הליגות  של  כדורסל  ממשחק  שחזר  הי"ד, 
האזוריות, הוחלט במחלקת הספורט של המועצה 
האזורית שומרון לפתוח את כל משחקי הספורט 
הי"ד  ימי השבעה של מלאכי  שהתקיימו במהלך 
התקבלה  במועצה  כן,  כמו  לזכרו.  דומייה  בדקת 
השומרון  נבחרת  בין  משחק  לקיים  החלטה 

לנבחרת בנימין כדי להדגיש את זכרו של מלאכי.
טיול גברי בסוף השבוע האחרון יצאו גברי הישוב 
אבני חפץ לטיול עמוס חוויות בצפון בסימן חצי יובל 
הישובים  לעקירת  שנים  ועשר  חפץ  אבני  לישוב 
שהתחיל  הטיול,   . 4 קטיף  וגוש  השומרון  בצפון 
אופניים  למסע  צפונה  יצא  בבוקר,  חמישי  ביום 
לאורך הירדן ולשכשוך בנחל דן ונגמר בלינה בבית 
המטיילים  יצאו  השני  ביום  קשת.  בישוב  הארחה 
לשיט קיאקים בנהר הירדן. במהלך היומיים שמעו 
והשמיעו המשתתפים סיפורים על גוש קטיף וצפון 

השומרון וחזרו מלאי חוויות. 
והחלל,  המדע  שר  דנון,  דני  וההלכה  המדע  שר 

'צומת'  מכון  של  המבקרים  למרכז  השבוע  הגיע 
מהרב  סקירה  ושמע  עציון  שבגוש  שבות  באלון 
ישראל רוזן ראש המכון ומראש המועצה דוידי פרל 
ועל המוקד התיירותי  וההלכה  תיירות המדע  על 
למדע והלכה שפועל בהצלחה במקום. דנון סיפר 
כי הוא מכיר את מכון צומת שנים רבות )"למי אין 
חגז בבית"( ושמח לבקר בו. השר דנון אמר כי יפעל 
כדי לקדם את תמיכת משרדו במיזם שחושף את 

המדע לציבור מזווית בלתי שגרתית.
גרוניך בכרמל במופע תחת כיפת השמים אל מול 
מאות  נהנו  חברון  בהר  כרמל  שבישוב  המדבר 
 . 5 גרוניך  שלמה  הזמר  של  מהופעתו  אנשים 
בסיום האירוע הודה שלמה גרוניך לקהל, לדבריו, 
הוא נהנה מאוד להופיע במקום המקסים. המופע 
נערך  והוא  חברון,  הר  של  מהפריחה  חלק  הוא 
לאחרונה  שאוכלסה  בישוב  החדשה  בשכונה 

במשפחות חדשות.

יער יתיר והמושב מעון התמלאו מבקרים ביום שישי שעבר לרגל פסטיבל הדובדבן שהתקיים לראשונה באזור. 
בתקופה זאת מגיע הדובדבן לשיא העונה לאחר שעבר את החורף הקר ביער יתיר שם ממוקמים המטעים. 
אלפי המבקרים נהנו מקטיף עצמי ואכול כפי יכולתך וכן מאטרקציות, פינות מוצלות וממוצרים נוספים מחבל 
יתיר. המארגנים נאלצו לפתוח את החניון החלופי שהוכן מבעוד מועד, מכיוון שהחניון הראשי היה מלא כבר 

בשעות הראשונות בגלל העומס הרב.
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מועצת יש"ע ואמנה 
משתתפים באבלם הכבד של 

גרשון מסיקה ומשפחתו 
על פטירתה של 

שושי ז"ל 
בבניין הארץ תנוחמו 


