
1  יש”ע שלנו 

עקב ועשו קיבלו שניהם את שמם בעת י
לידתם. בעשו בולטות מיד שתי תכונות: 
אדמוני ושעיר )'כולו כאדרת שיער'(. את 
השנייה  התכונה  בשל  דווקא  עשו  קיבל  שמו 
ונגמר  נעשה  שהיה  לפי  כן  לו  קראו  "הכל   -
בשערו כבן שנים הרבה" )רש"י(. ואילו יעקב 

נקרא על שם ידו שאחזה בעקב עשו. 
אולם, לשניהם ניתן גם שם נוסף. שנים לאחר 
נא  מכן, כאשר מבקש עשו מיעקב "הלעיטני 
מן האדום האדום הזה", הוא מוכר את בכורתו 
בנזיד העדשים ויעקב קורא לעשו שם שני: "על 
כן קרא שמו אדום". כאן חזרה וניעורה תכונתו 
של עשו כ'אדמוני'. אלא שהתורה לא תשתמש 
רק עשו. מדוע?  לו  לקרוא  ותמשיך  זה  בשם 

יעקב  כאשר  יותר,  מאוחר  שנים  עשרות  רק 
חוזר לארץ ישראל מגלותו בחרן, הוא שולח 
רק  כלומר,  אדום".  ל"שדה  עשו  אל  מלאכים 
אלא, שבדיוק  אדום.  להיקרא  עשו  יתחיל  אז 
באותה העת - גם יעקב מקבל את שמו השני 
– ישראל, וגם פה אחיו הוא שייתן לו את שמו. 
קרא  "הכי  באמרו  לבזותו  עשו  ניסה  בשעתו, 
שמו יעקב ויעקבני זה פעמים, את בכרתי לקח 
בסוף  עכשיו,  והנה  ברכתי".  לקח  עתה  והנה 
אותו לילה ארוך של מאבק נורא, יאלץ להודות 
'שרו של עשו' – "לא יעקב יאמר עוד שמך, כי 
אנשים  ועם  אלהים  עם  כי שרית  ישראל,  אם 
ותוכל". לשניהם יש שם אישי שניתן להם בעת 
זה  )שנתנו  לאומי  שם  יש  ולשניהם  לידתם, 
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זמני השבת

האחרונים  האירועים  בעקבות 
בעלי  ישראל,  מדינת  ברחבי 
ושומרון  ביהודה  רבים  עסקים 
דרמטית  מירידה  סובלים 
במכירות. דווקא עכשיו כשאויבינו 
מנסים להפריע בכל דרך לשגרת 
החיים שלנו, אנחנו צריכים לחזק 
בהתיישבות.  העסקים  בעלי  את 
עלינו לחזור לשגרת חיים למרות 
לכל  ולסייע  הביטחוני  המצב 
רב  זמן  כבר  שנמצאים  העסקים 
על  מוטלת  האחריות  בקשיים. 
ביחד   – בישעמדה  השבוע  כולנו. 
נחזק את העסקים ביהודה, שומרון 

ובקעת הירדן, כי זה העסק שלנו. 
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יש”ע שלנו  2

גל  בעקבות  שנגרמת  הביטחון  בתחושת  הירידה 
הפיגועים בחודשים האחרונים גורמת לכך שאזרחי 
ושומרון.  יהודה  אזור  את  פחות  פוקדים  ישראל 
את  מאבדים  ושומרון  ביהודה  העסקים  כך,  עקב 
דרסטי.  באופן  יורדות  והכנסותיהם  לקוחותיהם 
פחד  להפיץ  שמנסים  הטרור  וארגוני  המחבלים 
וזריקות  האבנים  זריקות  הדקירה,  פיגועי  בעזרת 
החיים.  את  לנו  לעצור  רוצים  התבערה,  בקבוקי 
ולדאוג  – לא לפחד להמשיך את החיים,  תפקידנו 

שבעלי העסקים לא יפגעו מהטרור. 
יודעים שמטרתם של הרוצחים הפלסטינים  כולנו 
היא להפריע לנו בשגרת החיים. הטרור פועל בדרך 
של אירועים בודדים שמקימים הרבה רעש, כל זאת 
בשביל ליצר אווירת מתח וחשש בכל הארץ. אל לנו 
לתת להם לנצח, אסור לשחק לידיים שלהם. ברגע 
ולקנות,  לטייל  לבילויים,  לצאת  מפסיקים  שאנו 
שלנו  האויבים  חיינו,  שגרת  את  עוצרים  כשאנו 

מנצחים. 
ללא ספק, הראשונים שנפגעים מגל הטרור הנוכחי 
הם כמובן עסקי התיירות, שחלקם מדווחים על בין 
בצימרים,  האחרון  בחודש  ביטולים  ל-100%   80%
בלינות ובהדרכות ביהודה ושומרון. אי הגעתם של 
באזור  והנופש  התיירות  לאתרי  ומטיילים  תיירים 
גורמת באופן ישיר מצוקה לבעלי העסקים, ובמיוחד 
עיקר  מצער,  באופן  הקטנים.  העסקים  לבעלי 
שממעטים  ישראל  אזרחי  בגללנו,  היא  הפגיעה 
יהודה  באזור  ולסידורים  לקניות  ולצאת  לטייל 

ושומרון בגלל החשש האמיתי מפיגועים. 

לדרך  ונחזור  נתחזק  אלה  שבימים  חשוב  לכן, 
הרגילה בה חיינו התנהלו. לא בצורה יהירה וחסרת 
המשטרה  ובטוחה.  אחראית  בדרך  אלא  חשיבה, 
והצבא עושים מעל ומעבר כדי לשמור ככל האפשר 
על הביטחון וכדי להיות במגע מידי עם כל מפגע. 

נמצאים  בהם  וטרמפיאדה  צומת  בכל  כמעט 
עמדות.  מתגברים  והמשטרה  צה"ל   – מתיישבים 
הביטחון  שכוחות  מראים  האחרונים  האירועים 
והשוטרים, החיילים  לאירועים,  מידי  מגיעים באופן 
כל  וביעילות  במהירות  מסיימים  הביטחון  ואנשי 

אירוע. 
ושומרון  ביהודה  העסקים  בעלי  לאחינו  האחריות 
כל  על  אחריות  ישנה  שלנו.  הכתפיים  על  מוטלת 
אחד ואחד מאתנו להמשיך לשמור על שגרת חיים, 
מוצרים  ולקנות  העסקים  בעלי  את  לחזק  לבוא 
בעסקים ביהודה ושומרון. כך נשמור על הכלכלה 
של ההתיישבות כדי שלא תיפגע חס וחלילה בימים 

אלו. רק ביחד ננצח.
בסופו של חודש כסלו הבא עלינו לטובה יחול חג 
וכולנו כבר מתחילים לתכנן את הטיולים  החנוכה 
בשומרון,  טיול  כולנו  נתכנן  השנה  המשפחתיים. 
יהודה ובקעת הירדן. ישנם עסקים רבים בהם תוכלו 
מהאכסניות  באחת  לינה  תכננו  בדרככם:  לעבור 
ובתי  הפרוסות באזור, צאו לטיולים דרך מדרשות 
ומפעלי  ביקבים  בסיורים  השתתפו  השדה,  ספר 
באתרי  בקרו  ושומרון,  יהודה  של  המעולים  השמן 
וקנחו בארוחת צהרים  הייחודים לאזורנו,  התיירות 
באחד הדוכנים או המסעדות במקום. כי בכל זאת, 

העסקים ביהודה ושומרון הם גם העסק שלנו.
חודש טוב. 

זה העסק שלנו  המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
לשומרון.  אנשים  לקרב  חלום  לנו  היה  תמיד 
מהגליל  ביופיו  יורד  שלא  נוף  שיש  לב  שמנו 
פשוט  אפשר  שעתיים  לנסוע  ובמקום  והגולן 
משפחתית  משתלה  לנו  יש  לקדומים.  להגיע 
מכירים  שלא  לקוחות  שהרבה  וראינו  סיטונאית 
את השומרון מגיעים ונדהמים, כי הם היו בטוחים 
שיש כאן “שני קרוואנים ועז” וכשהגיעו לסיור הם 

הופתעו.
לנו  לקח  פוטנציאל.  פה  שיש  הבנו  לאט  לאט 
שנה  פנים,  מעצב  שהוא  תורג’מן,  מאיר  ולגיסנו 
כיעדים:  לנו  שהצבנו  מה  לפי  תכננו  שלמה. 
צימר שהוא גם לזוגות וגם למשפחה, שלא ירד 
ברמה מכל צימר במקומות אחרים בארץ. ואחרי 
שעשינו סיורים במקומות אחרים הבנו מה אנחנו 

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

אחרים?
יש  ולכן כל הזמן  הצימר נמצא בתוך המשתלה 
המקום  פרטיות,  הרבה  אצלנו  יש  בעיניים.  ירוק 
הצימר  בחורף.  שמחוממת  בריכה  עם  שקט 

להביא  צריך  ולא  הכל  יש  ומרווח,  מאד  גדול 
כלום: מנגל, שולחן פינג פונג, 2 טלוויזיות, מיחם, 
פלטה ועוד. אנחנו גם קשובים לבקשות מיוחדות 
אפשר  מיוחדים.  לצרכים  להיענות  ומשתדלים 
מפותחת  שמאוד  במשתלה  סיור  גם  לעשות 
שלבי  על  בה  ללמוד  מעניין  ומאוד  טכנולוגית 

הצמיחה של פרחים. 
משתדלים  אנחנו  פנוי  שהצימר  בימים  כן,  כמו 
שייהנו  כדי  עלינו  ששומרים  לחיילים  אותו  לתת 

מהצימר ומהבריכה המרגיעים והנוחים.
מוצר שהייתם רוצים להמליץ עליו?

גשם,  יורד  כשבחוץ  בחורף  בבריכה  השחייה 

כשיש מסביב פטריות גז לחימום, חוויה מיוחדת 
ומומלצת.

מי האישיות שהייתם רוצים כלקוח?
אנשים שלא ביקרו בשומרון או אנשים שיש להם 
יכול  בצימר  והביקור  השומרון  על  קדומה  דעה 

להראות להם את הצד היפה של השומרון. 
איך מט”י ש”י עזרו לכם לקדם את העסק?

ברשתות  בשיווק  מט”י  דרך  קורס  עשינו 
חברתיות. לפני כמה שנים ישוי עשה קורס ניהול 
השומרון  של  תיירנים  בפורום  שותפים  ואנחנו 

שמנוהל על ידם.

עסק שלנו

שני וישוי עברון, 
הבעלים של צימר בין הפרחים בקדומים

 shaniyishve@gmail.com 0528270878

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

"בימים שהצימר פנוי אנחנו 
משתדלים לתת אותו לחיילים" 

ששומרים עלינו

בעלי  לאחינו  האחריות 
ושומרון  ביהודה  העסקים 
מוטלת על הכתפיים שלנו. 
ישנה אחריות על כל אחד 
להמשיך  מאתנו  ואחד 
חיים,  שגרת  על  לשמור 
בעלי  את  לחזק  לבוא 
מוצרים  ולקנות  העסקים 
ושומרון.  ביהודה  בעסקים 
הכלכלה  על  נשמור  כך 
כדי שלא  של ההתיישבות 
בימים  וחלילה  חס  תיפגע 

אלו. רק ביחד ננצח.



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

לזה(, ההולך ומתחיל להתגלות דווקא ברגעים 
אלו. על מעבר יבוק, בכניסה לארץ ישראל.

מדוע מכר עשו את הבכורה? ביחזקאל מופיע 
ביטוי תמוה על אדום: "דם שנאת ודם ירדפך". 
"וכי שונא היה עשו את  שואלים חז"ל במדרש 
הדם? הרי כמה צדיקים הרג? הרי כמה חסידים 
עונה  אלא  שנאת'?!"  'דם  אומר  והוא  הרג? 
המדרש, "אמר עשו: מה אני מבקש מן הבכורה 
זה  למה  למות  הולך  אנכי  'הנה  שנאמר  הזאת 
דם  זה  אמר  נחמן  בר  שמואל  ר'   ... בכורה'  לי 
בכורה וקרבנות, ר' לוי אמר זה דם של מילה". 
אם הבכורה דורשת ממנו עבודה וכיבוש היצר, 
של  חיים  ממנו  תובעת  הארץ  ברכת  נחלת  אם 

הקרבה והתמסרות – הרי ש'האדום האדום' של 
חיי העולם הזה טוב ממנה.

בשם  רש"י  הארץ? מסביר  את  עשו  עזב  מדוע 
המדרש "מפני שטר חוב של גזירת 'כי גר יהיה 
שנה('  מאות  ארבע  אותם  ועינו  )ועבדום  זרעך 
המוטל על זרעו של יצחק. אמר אלך לי מכאן, 
אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, 
את  מבטא  אדום  שם  השטר".  בפירעון  ולא 
מכיר  עשו  הזה.  העולם  חיי   – עשו  של  מהותו 
היטב את ברית בין הבתרים. לעשו אין סבלנות 
לחכות 400 שנה לארץ ישראל. עשו נולד כבר 
עשוי וגמור. עשו רוצה להגיע מיד אל התכלית 
לאיטו  להתנהל  מוכן  יעקב  ומלוכה.  אלופים   –

'לרגל המלאכה ולרגל הילדים הרכים', עד שהוא 
יגיע לתקומת האומה 

לעשו אין מוכנות לסבול עבור ארץ ישראל אלפי 
שנות עבדות וגלות. הוא לא מוכן להילחם את ליל 
הגלויות הארוך והקשה ולצאת צולע על ירכו. 
מהותו התגלתה באותו רגע ראשון, שבו העדיף 
את חיי העולם הזה על פני הבכורה ועבודת ה' 
האומה  את  מקים  הוא  כאשר  שמופיעה  והיא 
האדומית. שם גם התגלתה דמותו הענקית של 
יעקב אבינו "שנתן נפשו על הבכורה" וקנה את 
שם האומה הישראלית במאבקה ובניצחונה 'עד 

עלות השחר'.

אוחז בעקב עשו

הצטרפו ל-200 המשפחות שהקימו קהילה דתית, מגוונת וייחודית,
בישוב חדש ויפהפה, 24 דקות מתל אביב.

03-6500505

“בסופו של דבר הכול 
מתחיל ונגמר בקהילה. 

השתייכות לקהילה עשויה 
להפחית תחושות של 

בדידות ולהוסיף לחיים 
תחושת משמעות”.

“סקר מכון סמית: 
המגורים בגבעת שמואל 

ובריכוזי הערים בעלות 
אוכלוסייה דתית גדולה - 

מייצרים בדידות”.

“מגורים בעיר הגדולה בדרך כלל 
יוצרים תחושת ניכור. החידוש בסקר 
הוא שהדת, שתמיד חשבנו שעוזרת 

לאדם ברגעי חולשה ומצוקה, לא 
תמיד יכולה לתת מענה לתחושת 

הבדידות”.

יוצאים מהקופסא

טיול משפחות

נטיעות ט"ו בשבט
מדורת ל"ג בעומר

קמפינג יישובי

בונים קהילה

מדורגים
החל מ-990,000 ₪

בית צמוד קרקע
החל מ-1,240,000 ₪

indd   1.ונלש עשי 10/11/2015   10:32:11
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mitnachlot.co.il מיכל פרץ  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

"אני אומרת לך זה עומד לקרות היום", מבהילה אותי 
אחותי שיושבת כבר משעות הבוקר ליד מיטתה של 
אמא שלנו. ככה התחלקנו בשבוע האחרון, יום אני 
יום היא, ויש את החברה הטובה של אמא שהגיעה 

במיוחד מאמריקה מיוזמתה לעזור לנו.
באטרף  אני  זה,  את  לי  אומרת  שהיא  מהרגע 
ההוא  בתיק  שוב  בודקת  ואז  כביסה,  מכונות  של 
בו מה שצריך לשבוע,  שהכנתי, התיק ההוא שיש 
צעצועים  וכמה  לתינוק,  ובגדים  חיתולים  כולל 

ופיג'מה בשבילי.
ובאותה השנייה שאני דוחפת עוד כמה זוגות גרביים 
חדר  פינת  את  תופס  שבועיים  שכבר  הזה,  לתיק 
לפני ארבעה  רק   - בי הדה-ז'ה-וו  האורחים, מכה 
הלידה;  לקראת  שהכנתי  התיק  היה  זה  חודשים 
הכנסתי,  ואז  משהו,  ממנו  לקחתי  פעם  כשמידי 

שלא יחסר לי, כשלא אהיה בבית כמה ימים.
קולטת,  פתאום  אני  מצמררת!  הקבלה  ואיזו 
לעולם,  לרדת  עמדה  נשמה  מזמן,  לא  שממש 
והמתח המטורף של הלא נודע, ועכשיו, עושה את 
הפוך.  והמצב  בידיים,  ברעד  המכאניות  הפעולות 
מוקדם  מדי,  מהר  לשמיים,  לחזור  עומדת  נשמה 
מדי, ושוב המתח המצמית הזה, שבגללו אני ישנה 
עם פלאפון דלוק מתחת לכרית, וכל ס.מ.ס מקפיץ 
אותי בבהלה, וכל טלפון שבו אני רואה את שמה של 

אחותי על הצג גורם לדפיקות לב מואצות.
וזה חייב, פשוט חייב להיכנס למופע שלי, שיום אחד 
אעלה. ואני מהר רצה למחברת שתקועה גם היא 
באותו התיק, משרבטת מהר: "נשמה יורדת/עולה 

- ותיק ללידה/לשבעה - לפתח את זה".
ולמחרת, כשאני בדרך לסעוד את אמי בהוספיס, 
טובים,  כך  כל  מאנשים  טלפונים  מקבלת  אני 
ועוד  פלאים,  מחוללות  טיפות  עוד  על  ושומעת 
גלובולות שעושות ניסים, ומי כסף שפועלות ישועות, 
רק באלף ₪, ויש ספריי שמשפריצים מתחת ללשון 
עם סגולה של הרשב"י ולחשים וקמעות ומחרוזת 
שכל החבילה כולל תפילה של רבנים סביב מיטת 
זה  יום  שתוך  ואומרים   ₪  1800 רק  עולה  החולה 
מסרבת  שאני  לפני  ורגע  להשפיע,  מתחיל  כבר 
לחבילת הכל כלול, הרבנים כבר שם סובבים את 
כסף  עלי  שאין  להודות  נאלצת  אני  אבל  מיטתה 
רפואה  מאחלים  הם  הקסמים.  כל  על  לשלם 
שלמה ומהירה ונותנים לי כרטיס, שעליו אני מיידית 
משרבטת מהר - "סגולות וקמעות לרפו"ש - קטע 

סאטירי" ומהנהנת להם תודה ואמן.
והמחברת בזמן השבעה ממשיכה להתמלא:

ואני  שישי(,  )יום  שעות  בשלוש  הלוויה  "הפקת"   -
חשבתי שלארגן ברית בשבוע זה מהיר מדי????

- הפלאפון שלי ששכחתי לכבות בהלוויה ובאמצע 
מקפיצה,  מוסיקה  נשמעה  פתאום  ההספדים 
הרוח  מצב  להגברת  שבועיים,  לפני  רק  ששמתי 
לרגע,  שעוצרים  וכולם  הקשה.  בתקופה  שלי 

לשני...  מאחד  מבטים  מעבירים  ונבוכים,  המומים 
ואני מתאפקת שלא לצחוק.

- "שבעה - החטאים הקטנים" - מה, באמת להכניס 
לקטע של השבעה את החולצה שכיבסתי בסוף כל 
יום? אבל עם ממש טיפונת אבקת כביסה, כדי שלא 
יעלו עליי...? או שנכנעתי די מהר למקלחות, אחרי 

48 שעות של סבל, בכל זאת קיץ, לא נעים...
שיחות  שמאפשר  המציאו,  שטרם  הזה,  והטלפון 
כך  הכל  שבעידן  באמת  זה  ואיך  טרנס-עולמות, 
)זה  כזו?  אפליקציה  אין  עוד  כיום,  שלנו  מתפתח 
איך  דווקא מרגש, תלוי  או  יכול להיות קטע קורע, 
מפתחת אותו ולאיזה כיוון לוקחת אותו - להחליט!( 
כי אני ממש, ממש, חייבת לעדכן עכשיו את אמא 
שלי שנדב התקבל לישיבה! שקניתי לשחר שמלה 
מדהימה לבת מצווה, בול בצבע של העיניים שלה! 

וכולם אומרים לי כמה היא דומה לך, אמא!
והפעמים האחרונות )עליהם חייבת קטע משמעותי 
האחרונות  הפעמים  כל  על   - שלי!(  הזה  במופע 
כשעשינו  או  קפה,  בבית  כשישבנו  אתה,  שלי 
קניות יחד והיא תמיד קנתה לי כל מה שרציתי, או 
לפני  בשלג  אותנו  אירחה  שהיא  האחרונה  הפעם 
האחרונה  הפעם  או  אותנו,  פינקה  וכמה  שנתיים 
ברגע  הגיעה  כשלא  אותי,  אכזבה  כך  כל  שהיא 
חודשיים  עליה  ועבדתי  שביימתי  להצגה  האחרון 
כל כך אינטנסיביים, והאכזבה אכלה אותי, לראות 
ושכנות  חברות  השחקניות,  של  האימהות  כל  את 
שלי מהיישוב, כשאמא שלי, אמא שלי )!( לא שם... 
לאורך  מרגשת  ממש  נעימה   - מוסיקה  )למצוא 
הקטע אבל לא שמלצית מדי כי אחרת זה מרחיק 
את הקהל...(. והפעם האחרונה שאמרתי לה "שבת 
האלו,  הפעמים  וכל  "אמא",  לה  שקראתי  שלום", 
הפעמים  שאלו  ברור  לי  כשהיה  הסוף,  לקראת 
האחרונות, ופתאום כל פעם שביטאתי את המילה 

הזו, היא קיבלה פתאום טונות של משמעות.
והכל ועוד המון נכתב במחברת, הכי שרבוט והכי 
אינטואיטיבי, בלי לפתח, רק בליל שלם של רעיונות. 
שאחרי,  בחודשים  לשלומי  התעניין  שרק  מי  וכל 
לברר  מנסה  הרשימה,  אותה  את  בפניו  פתחתי 
יחד אתו, או אתה, מה לעשות בצורך הזה, בבלגאן 
למשהו  להפוך  ביטוי,  לקבל  שחולם  הזה  הרגשי 
ירצה  ומי  צורה?  באיזו  אותו?  ליילד  איך  מוחשי. 

לשמוע, או לצפות, או לקרוא את זה?
ואולי כדאי פשוט להניח... להרפות. די, זה לא קורה, 
אני  והרי  להתאמץ,  כך  כל  צריכה  שיקרה  וכדי 
עצלנית, אין לי כוח לכזה מאמץ, בטח לא יצירתי, 

ומקצועי, ואני גונזת את המחברת.
ובמפגש מחזור שנתי של מחזור א' ללימודי תיאטרון 
אחת  כשכל  שעברה,  שנה  בחנוכה  ב"אמונה", 
אני משתפת בחלום  קורותיה השנה,  על  מספרת 
ותסכולו. ואחת החברות הטובות שלי מהלימודים, 
שיחד  לילדים,  תיאטרון  פעם  הקמתי  אתה  שיחד 

נסענו באינתיפאדה הראשונה להופיע ברחבי יש"ע, 
היקרה,  נטע  משותפת,  ביצירה  אנחנו  מאז  שיחד 
מתקשרת אלי כשאני כבר בדרך הביתה ומבטיחה 
שהיא  מופע.  לי  שייצא  עד  תשקוט  לא  שהיא  לי 

מאמינה בי ובחומר שיש לי, ושזה יקרה.
וחולפים כמה חודשים ומגיעה האזכרה של השנה, 
ואני פונה לליאת יצחקי - זמרת, מוכשרת, חברה, 
קולגה, שתלחין שני שירים של אמא ותשיר אותם 
ארוכים  ימים  אותי.  מטלטלים  והשירים  באזכרה. 
ומכורבלת  עטופה  מרגישה  אני  האזכרה  אחרי 
לחיים  מתעוררת  שלי  אמא  השירים.  באותם  לי 
ומאז  יצירתי.  לדחף  מתנערת  אני  וגם  דרכם, 
הבימאית  מנטע  מקבלת  אני  שנה,  חצי  במשך 
מהם  חלק  חופשי  מעיפה  לקטעים,  בימוי  הוראות 
בשל חוסר רלוונטיות למופע, כל מה שלא משיק 
לנקודת הזדהות כללית, אלא מדי אחד-על-אחד, 
הולך באהבה גדולה לפח, או קטעים שכבר פחות 
למעלה  ששרבטתי  הקטעים  כ-ל  כמו  בי,  בוערים 
עולה  נשמה  על  פתיחה  קטע  עכשיו  הקשר  )מה 
ויורדת לאוויר העולם? אני כבר לא אחרי לידה, כבר 

לא בוער בי לספר לכולם על התיק ההוא(.
ומכמות אדירה של קטעים, אני מצמצמת, מדייקת, 
מתהליך  מוקסמת  במקביל,  מתמקדת.  משייפת, 
היווצרותו של שיר מולחן באולפן ההקלטות, כיצד 
הוא מתבשל לו שם, כשמעבר ללחנים של ליאת 
כך  כל  ומדויקים  חזק,  כך  כל  אותי  שתופסים 
למילות השירים שכתבה אמא שלי, מתוספת לשיר 
נגינת כינור, ופסנתר, וחליל, ואחי )מנישואיו השניים 
ואנחנו  צ'לו,  בנגינת  לפרויקט  שמצטרף  אבי(  של 
האלו.  השירים  מכל  אלבום  להוציא  מחליטות 
השירים שכתבה אמי, וליאת הפיחה בהם רוח חיים.

וזה ממלא אותי, עוטף וחובק, ההנצחה הזו, התינוק 
המופע,  התינוקות,  צמד  בעצם  אולי  או  הזה, 
ואמא  בקרוב,  ממש  להיוולד  שעומדים  והאלבום, 
ונראית  בחלומות  לילה  מידי  לי  שמופיעה  שלי 
זורחת, ואני שאעלה על הבמה אחרי זמן רב שלא 

הופעתי בקדמת הבמה )למעט הופעות פלייבק(.
ולא לשכוח את הטקסט, ולא להתבלבל, ושהקהל 
יאהב, ויזדהה, ויתרגש, ויבכה, ויצחק, ושיכתבו עלי 
וילחששו  גבה,  ירימו  שלא  ורק  מפרגנות,  ביקורות 
"איך היא מעיזה ככה על הבמה? שהייתה הולכת 
אזיע שם  ושלא  כולם??";  לפני  וזהו! למה  לטיפול 
פיגוע  יהיה  ושלא  הלוהטים,  הפנסים  כל  עם  נורא 

באותו היום! ולא לשכוח לקחת את כל התיקים!
אוויר  אל  לצאת  עומדים  תינוקות  שני  זאת,  בכל 

העולם.

"קערות של אהבה" - מופע הבכורה יתקיים בע"ה 
ביום ראשון, ג' כסלו, 15.11, בשעה 20:30 במרכז 

מורשת בגין בי-ם, המופע מיועד לנשים בלבד.
)להזמנת כרטיסים:

)058-6290343 ,072-2657871 

קערות 
של אהבה
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השכנים החילונים מפחידים אתכם? עכשיו ברור למה...

לסרט המלא היכנסו לעמוד הפייסבוק של קרוב ללב.

צאו מהסרט...
86% מהשכנים החילונים שלכם רוצים להדליק

איתכם נרות חנוכה! )סקר סמית, אוק 15(
 

הזמינו עכשיו בחינם את ערכות החנוכה של 
"קרוב ללב"

והדליקו נרות – יחד עם השכנים שלכם.

        לקבלת ערכות חינם:
www.karov-lev.co.il | 072-2280426

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: הנשיא הראשון חיים ויצמן נשבע אמונים 

בבניין המוסדות הלאומיים, בפברואר 1949. הזוכה: נתן ירון, מאפרת. 
הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה
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Shirley Lubman
האם תורגם לאנגלית? והאם נשלח באופן 

פורמלי לשרה? או פורסם בדף הפייסבוק שלה? 
כי להפיץ בעיברית זה לא מאוד יעיל.

My Israel | ישראל שלי
היי שירלי, את צודקת כמובן. 

המאמר מתורגם בשעות אלה 
לאנגלית ולשבדית ויופץ.

חיים דהן
עוד מעט היא תלך עם חיג׳ב רק היא לא יודעת 

את זה עוד בקרוב היא תגלה ואז אנחנו ניתן לה 
עצות

אילנה גוב-ארי
מאמר מעולה ומדוייק !

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות146,937 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 10 לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

458 אנשים  אוהבים את זה.

111

מכתב פתוח לשרת החוץ השבדית.
קראו והפיצו את מאמרה של יו"ר 'ישראל שלי', שרה העצני-

כהן: לפני מספר ימים פרסמה שרת החוץ של שבדיה מכתב 
פתוח לעם בישראל בו היא הטיפה לו לעשות צעדים אמיצים 

ולהפסיק את האלימות. היום התפרסמה התגובה של 'ישראל 
שלי':

"שבדיה הדמוקרטית והמערבית הולכת לאיבוד, כבוד השרה, 
אז תסלחי לי אם את עצותייך אניח בנימוס בצד. וגם לי יש 

עצה קטנה אלייך: טפלו בשבדיה לפני שאתם מנסים לתקן 
מדינות אחרות, מי יודע, אולי עוד יש תקווה". 

אנא הפיצו.
ישראל שלי

עושים ציונות

עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 הפצה: מקור ראשון - יוסי -052

8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: סער יעקב, מאיר תורג'מן, מנחם ברודי, מירי 

צחי, דוברות הר חברון, קליין תקשורת, הרמב"ם היומי, יובל גדליה. הפקה: יש שחר הפקות  

 perla@myesha.org.il :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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה 26 בנובמבר טיול חד יומי באלון מורה / י"ד בכסלו 
הארו.  איב  בהדרכת  מורה  באלון  החיים  על  השראה  ומלא  ייחודי  לסיור  יוצאת  אחת'  'ישראל  קרן 
במהלך הסיור צפויים: סיור בהר כביר עם בני קצובר, ביקור במפעל השוקולד וארוחת צהריים חלבית 
בו  בוטיק חדש. לסיום אמירת תהילים במקום  יקב  נחלה"  ב"יקב  סיור  ושלומי,  עינב  בקונדיטוריה של 

נרצחו בני הזוג הנקין הי"ד. בתשלום. להרשמה ופרטים: 058-6634775

 23 מופע הצדעה לוותיקים באריאל / י”א בכסלו 
בנובמבר

מועצות בנימין ובית אל ועמותת וותיקים בקהילה מזמינים 
אתכם לאירוע השנתי בסימן “חינוך לדורות”. בשיאו של 
עם  קריבו’  של  ‘החברים  של  הופעתם  תתקיים  המופע 
שירי השלישיות הגדולות בזמר העברי. בהיכל התרבות 
באריאל, בשעה 18:00. במקום יוגש כיבוד קל. לפרטים: 

vatikimbakehila@gmail.com

בכסלו  ח’   / שומרון  בקרני   10 ה- בניה  מירוץ 
20 בנובמבר

אתם מוזמנים לקחת חלק במירוץ לזכרו של סרן בניה 
ריין הי”ד שנפל במלחמת לבנון השנייה. בדומה לשנים 
עברו, במסגרת האירוע יתקיימו מקצה עממי למרחק 2 
ק”מ לילדים ולמשפחות, מקצה עממי למרחק 5 ק”מ 
והמקצה התחרותי למרחק 10 ק”מ. להרשמה ופרטים:  

http://www.realtiming.co.il/site/562
יום חמישי 26 בנובמבר

קריית נטפים
ז כ ר מ ב ת  י ב ך  ל ש  י ו

אריאל

קריית
נטפים

כביש 6

פתח תקווה

6ד‘

15ד‘

25ד‘

בית עם גינה במרכז הארץ
במחיר שגם אתם יכולים

. ם י פ ט נ ת  י י ר ק ב ים היפים  והצטרפו לחי בואו 

בית חד משפחתי צמוד קרקע
ת פ ט ע מ  9 4  + ר  " מ  1 2 4 י  ו נ ב ת  י ב

שכונת ההרחבה החדשה בישוב הדתי קריית נטפים מחכה רק לכם. השכונה 
נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור זוגות צעירים, במחיר הגיוני.

היו חלק מקהילת היישוב המונה 140 משפחות.
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זה לא
חלום
קריית נטפים

המשווק: איזק שיווק ונדל"ן: 03-9303494 | אתי 050-5382852

₪ 1,382,000  המע"מ
ת

רד
הו

של 
מעניקים לכם את ההנחה 

www. amana . c o . i l
  1800-260-240  



יש”ע שלנו  8

דת  לשירותי  השר  ביקר  השבוע  ומקדם  מבקר 
ביקר  השר   . 1 חברון  בהר  אזולאי  דוד  ח"כ  הרב 
בישיבת עתניאל ובמכינת יתיר, שם נשא דברים בפני 
התלמידים וחיזק אותם. את הסיור ליוו יו"ר המועצה 
הדתית גלעד מתאנה ומזכיר המועצה הדתית ראובן 
בראשותם  המועצה  זכתה  האחרונות  שבשנים  טל, 
ראש  הדתית.  המועצה  תפקוד  על  פרסים  לשני 
לתיקון  לפעול  מהשר  ביקש  דמרי  יוחאי  המועצה 
העוול בעניין תקני רבני יישובים, לדבריו "כשרב עוזב 
אנו  כך  ואחר  עימו  יחד  מתבטל  התקן  תפקידו,  את 

מתקשים לקבל  תקן לרב המחליף".
הביטחוניים  האירועים  לאור  בעסקים  מתעסקים 
ראשי  שני  ביום  ערכו  עציון,  גוש  בצומת  האחרונים 
העסקים  במרכז  והזדהות  חיזוק  סיור  יש״ע  מועצת 
במתחם רמי לוי בגוש עציון. ראש המועצה האזורית 
גוש עציון דווידי פרל אירח את יו״ר מועצת יש״ע אבי 
רואה, ראש מועצה מקומית אלקנה אסף מינצר, יו״ר 
הישוב היהודי בחברון אברהם בן יוסף, מנהל עמותת 
העסקים  לחיזוק  הקמפיין  ומוביל  עציון  גוש  תיירות 
המקומים גד כהנא, מנכ״ל מועצת יש״ע שילה אדלר 

ואת סמנכ״ל מועצת יש״ע יגאל דילמוני.
סגל  בין  עבודה  פגישת  התקיימה  היום  בהמשך 
בראשות  ש"י,  מחוז  משטרת  של  הבכיר  הפיקוד 
מיכאל לבין פורום ראשי  שלומי  ניצב  מפקד המחוז 
הרשויות ומועצת יש"ע ביישובי יהודה ושומרון. במהלך 
רואה  אבי  יש"ע  מועצת  ראש  יושב  העניק  המפגש 

ניצב  ישראל למפקד המחוז  מפת תבליט של ארץ 
. המפגש התקיים כחלק ממפגשי  2 שלומי מיכאל 
גוש  בצומת  ההתיישבות  ראשי  עם  סדורים  עבודה 
עציון. במסגרת המפגש הודו ראשי הרשויות למפקד 
שמגלים  והמסירות  המקצועית  העבודה  על  המחוז 

שוטרי המחוז מדי יום במסגרת עבודתם.
ש"י  של  לפטירתו  שנתיים  במלאת  ש"י  את  זוכרים 
ברחבי  הגרעינים  ואבי  קהילות  קרן  מנכ"ל  תובל, 
להשקת  אפרת  תושבי  משכניו  מאות  הגיעו  הארץ, 
מאמרים  קובץ   - האדם"  לו  שיבור  "דרך  הספר 
והחברים  הרבנים  לצד  לזכרו.  שיצא  מידות  בענייני 
מהגרעינים בכל הארץ, הגיעו גם חבריו של ש"י: רכזי 
תנועות הנוער, המחנות העולים, דרור ישראל )הנוער 
החיבור  על  שסיפרו  עקיבא,  ובני  והלומד(  העובד 
לאיש המיוחד ורעייתו רבקה תובל העניקה להם את 

. 3 הספר 
הראל  בגבעת  חגגו  השבוע,  ישראל  ארץ  תורת 
שבבנימין את הסיום הראשון של הלימוד היומי של 
צוין  שנים,  וחצי  כשבע  לפני  שהחל  הלימוד,  הש"ס. 
הרב  צפת  העיר  רב  בנוכחות  והתקיים  עם  ברוב 
בנימין  מטה  האזורית  המועצה  ראש  אליהו,  שמואל 
נון  בן  אלחנן  הרב  רואה,  אבי  יש"ע  מועצת  ויו"ר 
שהישוב קרוי על שם בנו הראל שנרצח בפיגוע לפני 

כ-17 שנה, ותושבי הישוב והסביבה. 
התיכוניות  מהישיבות  תלמידים  עשרות  כך,  בתוך 
סיום  למעמד  השבוע  התכנסו  המרכז  באזור 

עם  יחד  היומי.  הרמב"ם  של  מרגש  'קדושה'  ספר 
היומי  לימוד הרמב"ם  גם חבורת  נמנתה  המסיימים 
אשר  אל,  שבבית  צבי  בני  תיכונית  הקטנה  בישיבה 
מנין  ולאחר  שנים   4 כבר  בוקר  מדי  קום  משכימים 

 . 4 ותיקין מתכנסים ולומדים את הפרק הנלמד 
שמינית אחרת נוער בגילאי כיתה י"ב מהיישוב רבבה 
החליט בעקבות המצב הביטחוני להתחיל בפרויקט 
"חמישישישמיניסטים".  הקליט  בשם  שנקרא 
יזמו הנערים, היא לגבש את  מטרת הפרויקט, אותו 
שלהם  הכוחות  את  למנף  ביישוב,  השמיניסטים 
לעשיה, ולתת מעצמם קצת בשביל האחר. הפרויקט 
ביחד  כולם  מתכנסים  חמישי  שבימי  כך  מתוכנן 
במועדון הנוער, מכינים מגוון תבשילים ומאפים ובימי 
שנמצא  בבסיס  החיילים  את  לשמח  נוסעים  שישי 
להם  להעלות  כדי  רק  זאת  כל   . 5 הסמוך  ביישוב 
חיוך על הפנים ולנסות לתת להם להרגיש עד כמה 

שהם מעריכים את העבודה והמסירות שלהם. 
קבלת פנים חמה בקרית ארבע חברון ערכו השבוע 
מפגש הכרות לכ-50 משפחות חדשות שהגיעו לגור 
יחד  המקומית  המועצה  האחרונים.  בחודשים  בעיר 
וחילקו  גדולה  ארוחה  ערכו  המשימתי  הגרעין  עם 
ערכות מידע מפורטות. לאחר הארוחה, נשארו ראש 
המועצה מלאכי לוינגר, עובדי המועצה וחברי הגרעין 
המשימתי לשוחח ולהכיר את המשפחות עד השעות 

הקטנות של הלילה. 

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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צמוד למדד תשומות הבנייה 09/15
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