
1  יש”ע שלנו 

יום צ של  לזה  זה  מידותם 
העצמאות  ויום  הזיכרון 
והמעבר החד שהדבר יוצר בין 
טוב",  ליום  "אבל  ובין  לאורה"  "אפלה 
ערעורים  פולמוס,  שנה  מדי  מעוררים 
לכל  קשה  זה  חד  מעבר  והרהורים. 
והוא קשה שבעתיים למשפחות  אזרח 
חללי מערכות ישראל – צה"ל ופעולות 
שבני  אחר  ספורות  שעות  האיבה. 
חוויה  חווים  השכולות  המשפחות 
הם  העלמין,  בבתי  ביותר  מטלטלת 
לובשים חולצה לבנה ושרים את ההלל!

מן  העומר,  ספירת  ימי  של  גלגולם 
לא  כי  מלמד  אלה,  ימינו  ועד  התורה 

גם  שהוא  אלא  אפשרי  שהדבר  רק 
חלק מה-D.N.A בנשמתם של ישראל. 
לעצרת,  פסח  שבין  החגיגי  זמן  פרק 
הדומה  מעמד  רמב"ן  של  לדידו  קיבל 
הדורות  במהלך  אך  המועד,  חול  לימי 
ליגון. שתי  היוצרות משמחה  התהפכו 
למהפך:  גרמו  היסטוריות  זמן  נקודות 
על  מספרת  ע"ב(  סב  )יבמות  הגמרא 
רבי  של  תלמידיו  אלף  וארבע  עשרים 
 – אחד  בפרק  מתו  "כולן  אשר  עקיבא 
מפסח ועד עצרת". הגאונים, ואחריהם 
דעתם  לכך  נתנו  ופוסקים,  ראשונים 
העומר  ספירת  הלכות  אותן  הן  והן 
אשכנז  יהדות  היטב.  לנו  המוכרות 
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:57 18:55 חברון 20:00 18:40 ירושלים
20:00 18:59 שכם 20:02 19:01 תל אביב
20:00 18:51 באר שבע 20:03 18:53 חיפה

זמני השבת

בפעילות  טבועה  היהודי  העם  מורשת 
בסמלים  שלנו,  בשפה  שלנו,  היומיומית 
אבותינו  של  ההיסטורית  הזכות  שלנו. 
בתפילה  מוזכרת  ישראל  ארץ  על 
אבל  יום.  בכל  פעמים  כמה  היהודית 
בעודנו  הזה  בדור  דווקא  כאן,  דווקא 
אדמתנו,  על  דגלנו  תחת  לבטח  יושבים 
אנו שוכחים לפעמים את עצמאותנו. יום 
אחד בשנה מאפס אותנו בחזרה, מזכיר 
חיים  אנחנו  שלפיהם  העקרונות  את  לנו 
במדינה המתחדשת שלנו כבר 66 שנה. 
שאינה  עצמאות  הוא  הגדול  האתגר  אך 
מתחילה ונגמרת ביום אחד בחודש אייר, 
שמעמידה  יומית  יום  עצמאות  אלא 
המדינה  טובת  את  העדיפויות  בסדרי 
חולשה  של  שיקולים  פני  על  ואזרחיה, 
מדינית. השבוע בישעמדה – על עצמאות 

מסביב לשעון.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על התקופה - יום העצמאות

הרב פרופ' נריה גוטלעין בעין יראו בשוב ה' ציון
נשיא מכללת אורות ישראל

אומרים שהיה פה שמח יקב יתיר
היפ הופ ציונילפני שנולדתי 248

שלנו
387

יין
מה הבית

קורה

חג היום לישראל
מתכוננים לחגיגות יום העצמאות ה-66, השבוע במגרון

המשך בעמוד 7

עיצוב חדש, מדורים חדשיםהתחדשנו.

ברשת
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וגאווה  חג  של  יום  הוא  העצמאות  יום 
ישראלית, וככזה הוא מביא עמו פחות מעשים 
ויותר התבטאויות. נאומי המנהיגים שלנו ביום 
להבות  חוצבי  חיוביים,  תמיד  הם  העצמאות 
גאווה,  כמו  מילים  שצריך.  כמו  ופטריוטיים. 
חירות, תעוזה, חזון, שגשוג, ערבות, מבחנים, 
וכמובן  אחדות,  אופק,  אתגר,  חוסן,  הישגים, 
תקווה – הן אבני היסוד לנאום יום עצמאות 

מוצלח.
אך מה עם יתר ימות השנה? האם החלטותיהם 
מבטאות  חול  של  יום  בסתם  מנהיגינו  של 
עילאיות  ציוניות  תחושות  אותן  את  נאמנה 
יום העצמאות  כי  נאומיהם?  שמעטרות את 
הוא אמנם יום אחד בשנה, אבל המסר של יום 
חגיגה. הוא  או  אינו תלוי תאריך  העצמאות 
חייב להיות נוכח בכל שעה ושעה. בכל מפגש 
קבינט  ישיבת  בכל  מהעולם,  מנהיגים  עם 

על  התלבטות  בכל  מדינית,  תכנית  וגיבוש 
סדרי עדיפויות תקציביים ובכל אסטרטגיה 

פוליטית ומדינית ארוכת וקצרת טווח.
יום  לפני  ימים  כמה  רק  השבוע,  הנה 
הממשלה  ראש  ביטל  ונאומיו,  העצמאות 
נתניהו ישיבת עבודה שאמורה הייתה לעסוק 
במכרזי בנייה ביהודה ושומרון. מכרזי בנייה 
שאמורים להקל ולו במעט על החנק העצום 
שבו נתון שוק הדיור בישראל בכלל וביו”ש 
בפרט. מכרזי בנייה שאמורים לאפשר לחיים 
מתגוררים  שבו  באזור  להתקיים  נורמליים 
מאות אלפי ישראלים, באזור שקצב הגידול 
הטבעי בו הוא גבוה משמעותית מהממוצע, 
באזור שסובל גם כך מאבנים, ירי ובקבוקי 
תבערה בכבישים על בסיס יום יומי. מכרזי 
הבנייה הללו אמורים לקדם גם את הקמתם 
של מבני ציבור כמו מעונות, גנים ובתי ספר 

ולשחרר חסמים מיותרים בני עשרות שנים.
הדיווחים  פי  על  הישיבה?  בוטלה  ומדוע 
מדיניים,  גורמים  מפי  התקשורת,  בכלי 
בנייה  לקדם  המתאים  הזמן  לא  זה  “כעת 
ארה”ב,  הזמן?  לא  זה  כעת  בהתיישבות”. 
אחרי מסע לחצים גדול ומיותר, מגלה סימני 
של  השקרנית  מהתנהלותם  ממשיים  ייאוש 
עם  שלהם  מהחבירה  הפלסטינים,  מנהיגי 
הנהגת הטרור של חמאס ומגסיסתו של רעיון 
עיניה אל המציאות  ופוקחת  שתי המדינות, 
לא  זהו  וכעת  התיכון,  במזרח  המורכבת 

הזמן?
לא  אם  ישראל,  של  עצמאותה  היא  היכן 
בהחלטה המתבקשת לנצל את שעת הכושר 
המדינה  טובת  את  סוף  כל  סוף  ולהעדיף 
מתי  העולם?  מתגובת  החשש  פני  על 
לפעול  המתאים  הזמן  זהו  עכשיו  לא  אם 
לתיקון נזקיה החמורים של הקפאת הבנייה 
המתמשכת ביהודה ושומרון, שהולידה סבל 

גדול ולא הצמיחה דבר?
הזמן  הגיע  תפוס.  שלנו  העצמאות  שריר 
אותו  ולהחזיר  אותו  לחזק  אותו,  למתוח 
לשימוש יום יומי. לא עוד הקפאות, לא עוד 
ויתורים.  עוד  לא  רוצחים,  מחבלים  שחרור 
זכותנו  על  שלנו,  על  לעמוד  הזמן  הגיע 
מחגיגות  ולצאת  ישראל,  בארץ  לבנות 
של  חדשה  בשורה  עם  תשע”ד  העצמאות 

עצמאות ישראלית אמתית.

שהוא  ומחליט  בבוקר  אדם  קם  פתאום 
מקים יקב?

"התחלנו בגידול ענבים בבקעת ערד בהצלחה 
ניסיון ביער  יפה. לאחר מכן הייתה לנו חלקת 
יתיר של שרדונה ומרלו וגם הם הצליחו. לבסוף 
ההחלטה נפלה כשבחרנו ללכת על מיץ ענבים 
מהשטח  מהכרם,  ממש  באה  ההחלטה  אורגני. 

ומשם המשכנו בנטיעות ביער יתיר."
תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם 

לבחור יין בחנות.
מהארוחה.  חלק  היותו  היא  היין  של  "המהות 
היא  שהמטרה  תזכרו  ייין,  בוחרים  כשאתם 
לגיטימי  כחלק  טוב  בשר  עם  אותו  לשתות 

מהארוחה, אל תפחדו ממנו."
איך נראית שגרת יום של בעל יקב? 

מדובר  נשמע.  שזה  כמו  רומנטי  כ''כ  לא  "זה 
שמורכב  מוסד  הוא  יקב  מורכב.  יום  בסדר 
מהמון תחומים – החל מהכרמים ותהליך הייצור 
שביקב. כל תקופה היא יותר אינטנסיבית. בד''כ 
השנה.  כל  דומה  בצורה  עובדים  רגיל  במפעל 
העשייה  פסגת  פסגות.  יש  זאת  לעומת  ביקב 
היא בחודשי הבציר – באב, אלול ותשרי. לאחר 
מכן יש עוד חודשיים של הכנסת היין לחביות, 
של  הבציר  את  מבקבקים  אנו  החורף  ובמהלך 
השנה שלפני ומיד אחרי הבציר מתחיל האביב בו 

מלווים את הכרמים במהלך גידולם. לאורך כל 
הזמן הזה מגיעים ביקורים מכל העולם, כי היין 
גם  ומקבל שם חשיפה.  מיוצא להרבה מקומות 
בכרמים וגם ביקב. אפילו מאפריקה הגיעו אלינו."

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש''ע? 
זה  יין  הביתה.  חזרה  זה  שיין  להבין  "חייבים 
משהו מאוד בסיסי בתרבות העתיקה שלנו, הוא 
את  ''לדפוק  של  האלכוהול  מתרבות  חלק  לא 
הראש''. אנו מאמינים שיין צריך להיהפך לחלק 

שמהשגרה הקבועה, כך היה כאן בימי קדם. יוש
בים לאכול –  עם קצת יין. צריך לזכור שיינות 
פטישים, או לקדש בבוקר על סליבוביץ' – נבע 
יין  לייצר  יכולים  היו  מזה שיהודים בגלות לא 
ניתן  ולא  קרות  גרו במדינות  הם  כי  או  סביר. 

שהיה לייצר כמו שצריך, או בגלל שכנים מוסל
מים שלא נתנו לייצר יין, או כי לא נתנו ליהודים 
בעלות על קרקע. הנושא של יין הקידוש המתוק 
הוא תוצר גלותי מובהק. יש לנו עוד המון מה 
ללמוד בטיפול ביין, בחומרי הגלם ובהשקייה. 

שצריך המון צניעות בזה והכבוד יבוא. מי שעו
זה המסר שלי.  נכון, ברכתו תגיע.  שה דברים 
לא צריך לצעוק שאנחנו ביש''ע עושים יין טוב."

תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך. 
2009, הזן הזה שמאוד מתאים לישש  "יין סירה

ראל וייקח זמן עד שיגלו אותו יותר ויותר".

כל יום הוא יום העצמאות המערכת

ישעמדה

יעקב בן דור   יקב יתיר

יין הבית

המסר של יום  העצמאות אינו תלוי תאריך או חגיגה. הוא 
חייב להיות נוכח בכל שעה ושעה. בכל מפגש עם מנהיגים 
מהעולם, בכל ישיבת קבינט וגיבוש תכנית מדינית, בכל 
התלבטות על סדרי עדיפויות תקציביים ובכל אסטרטגיה 

פוליטית ומדינית ארוכת וקצרת טווח.
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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

בהצלחה רבה!

זהו את האירוע 
שבתמונה

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

1 - 8 0 1 - 7 0 0 - 2 0 1 שיחת חינם:
חנות ההוצאה: רח‘ בית הדפוס 6 , ירושלים 02-6427117  | רח‘ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783 

גבורה ומלכות
למשמעות חגי הגאולה 
והגבורה וסדר התפילה 

לימים אלו
הרב איתמר כהן

סידור בית מלוכה
ליום העצמאות ויום ירושלים

סדר התפילה ע”פ תקנת רבותינו 
הראשונים והרבנים הראשיים 

לישראל ע”פ תיקון חז”ל והנביאים. 
בעריכת הרב אורי שרקי. 

מתנה אידיאלית 
למשפחה או תלמידים 
הקדימו והזמינו 

עכשיו

ספריית בית אל מאחלת לכל בית ישראל  חג עצמאות שמח!

מגילת 
ששת הימים

מאת ד”ר חגי בן ארצי

סיפורה המלא של מלחמת ששת הימים, בה 
שוחררו מרחבי ארצנו בצורה ניסית ומופלאה.
המגילה כולה כתובה ביד אמן באופן קולח 

וברור, ומכניסה את הקורא בה לאווירת הימים 
ההם. המגילה היא שבח והודיה על הניסים 
הגדולים שנעשו לנו, עם סיפור מסירותם 

וגבורתם של חיילי צה”ל.

ניתן לרכוש במהדורה רגילה או במהדורה 
מורחבת עם נספח תולדות ההתיישבות

מחיר מיוחד לרכישה מרוכזת!

חדש! 
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מה שאספר לכם - הזוי.
לפני כשבועיים, אחרי למעלה מ-40 שנה, 
סופר-מרקט  נפתח  הראשונה,  בפעם 
בבקעת הירדן. בשביל עירוניים, סופרמרקט 
הוא עניין של מה בכך, אבל בשבילנו, תושבי 

הבקעה, זוהי חדשנות אמיתית.
בחורה   - כשהגעתי  כן,  לפני  שנים   37
לא  לבקעה,   - ציונות  חדורת  צעירה 
תמיד  קנינו  צרכניה.  זאת  מה  ידעתי 
הקטנה.  השכונתית  המכולת  בחנות 
ופתאום במושב - מבנה ענקי עם עגלות! 
כל הסחורה מונחת על המדפים, רק קח. 
יכולתי לבחור בין לחם אחיד ללחמניות 
- אחרי שני עשורים של לחם קימל של 
לטעמו  מתגעגעת  אני  )שהיום  ברמן 

בטירוף( – הרגשתי אמריקה.
הבית הקטן והריק שלי היה צמוד קרקע, 
תודו - איכות חיים. המדבר שלט מסביב. 
לא דשא ולא עץ, רק צהוב בעיניים, נחשים 
וטירטר.  הרעיש  החלון  מזגן  ועקרבים. 
בלעדיו לא יכולנו לרגע. 50 מעלות בצל, 
לקח זמן להתרגל. אבל לא לח. לא מזיעים. 

עדיף לגמרי על מישור החוף.
רכב  החוף?  למישור  להגיע  רצינו  ואם 
כמובן לא היה, רק אוטובוס שנסע מנתניה 
דרך שכם עד ארגמן, עשה הפסקה של 
שעתיים,  של  נסיעה  וחזר.  שעה  חצי 
ואחר כך אתה תקוע בנתניה. לך תסתדר 
משם. הנהגים היו הקשר שלנו עם העולם 
ולקבל  לשלוח  נעזרנו  דרכם  החיצון. 
חסר:  ציוד  של  בעיקר  מהבית,  חבילות 
בעזרת  מצעים.  שמיכות,  חלב,  אבקת 

אותו אוטובוס הסתדרנו.
אף סבתא לא עזרה לנו לגדל את הילדים, 
יד  ועבדנו קשה. אבל היו שכנות שנתנו 
או עצה, והילדים גדלו. גדלו כמו שצריך.

הקשר עם העולם החיצון היה הדואר. עד 

דמיינו  אבל  לאט,  שנע  דואר  הוא  היום 
פקסים,  ולא  מיילים  לא  פלאפון,  לא   -
ובטלוויזיה קולטים ירדן בלבד, ובשחור 

לבן.
אם חייבים לדבר עם אמא, ליד הצרכנייה 
עם  ציבורי  טלפון   – הבריכה  וליד 
אסימון  לקנות  שכחת  ואם  אסימונים. 
בבוקר, הלך עליך. גם לדבר לא יכולת. 
אגב,  והרבה.  לבקר,  באה  המשפחה  אז 
אחרי  בזק  ידי  על  הותקן  בבית  טלפון 

שבע שנים.
מערכת הכריזה במושב הייתה כלי עזר 
החברים,  "לכל  החיים:  למהלך  חיוני 

הרופא הגיע".
אז קיטרנו, מותר להיות חולים רק שלוש 
פעמים בשבוע. איפה נשמע כדבר הזה? 
אבל היה לנו גיבוי - במחנה הצבאי גדי 
הייתה מרפאה עם רופאים מילואימניקים. 
את הילדים שנפצעו היינו לוקחים לשם, 
ולא  כירורג  יהיה  שהפעם  ומתפללים 
יותר  )היום  הילד  את  שיתפור  גניקולוג 
 50 לנסוע  צריכים  לאומית  חברי  גרוע. 
בשביל   – אפרים  מעלה  עד  קילומטרים 

פלסטר(.
עד  הבריכה.  הייתה  הלאומית  המצילה 
והפעילות  שלנו,  והיחד  הבריכה  היום. 

התרבותית. עשינו המון שמח.
הבריכה )אז והיום( תמיד היתה המצילה 

הלאומית. צילום: ברט אוקרמן
כדי  הגדול  לחופש  חיכו  שלי  הילדים 
להצליח לאכול המבורגר בבורגר ראנץ‹, 
הכנו  אנחנו  הכנתי.  אני  שלא  פיצה  או 
ומלוואח,  לשבת  ג‹חנון   - לבד  הכול 
פיצות ועוגות. ותפרנו את כל התחפושות 
בעצמנו ורקמנו שעות את העטיפה לספר 

התורה של הילדים.
והייתה עבודה עברית. אסור היה להעסיק 

במתנדבים,  נעזרנו  ערבים.  פועלים 
המשפחה  כל   - לשתול  צריך  וכשהיה 
התגייסה. זה לא שלא רצינו להתפנק. לא 
ציונות  יצירה.  חדוות  מן  והייתה  יכולנו. 

במובן האמיתי של המילה.
היה  הכול  הירדן,  עבר  על  הסתכלנו 
נוף  רק  שם,  היה  לא  ישוב  אף  חשוך. 

עוצר נשימה ואנחנו.
לנקלטים החדשים היה הרבה יותר קשה. הם 
הגיעו מהעיר עם הקניונים שופעי כל הטוב, 
מהסופרים עם המאפים החמים שמשכרים 
דלות-ההיצע  לצרכניות  הגיעו  האף.  את 
עם המצרכים הבסיסיים בלבד, חולמים על 
סטייק טרי - ואוכלים קוטג‹ ובשר קפוא, 
אבל - עם תבלינים וירקות טריים מהשדה 

)הנה ארוחה לדוגמה: היו זמנים(.
אני נשמעת כמו מתושלח, אבל הקדמה 
והצטיידנו  מכוניות  קנינו  אותנו.  השיגה 
בכדי  זאת,  ובכל  הגאדג‹טים,  במיטב 
לחיות בבקעה צריך להשקיע הרבה יותר 
מאשר במקומות אחרים: ללמוד נהיגה - 
חצי יום עבודה; להגיע לסופר - 45 דקות 
אדומים;  למישור  או  שאן  לבית  נסיעה 
כיוון  לכל   – מתקדם  חוג  צריך  הילד 

שתיסע – שעה ורבע. כולל רבת עמון.
אז הצטיידנו במקרר נוסף ובמקפיא גדול, 
מבצע,  וכל  עבורנו,  קנה  שנסע,  מי  וכל 
לנו  ייצא  יודע מתי  מי  לסל.  אלינו  נכנס 

לצאת מהיישוב בפעם הבאה?
והנה זה קרה! נפתח סופר כאן, כאן ליד 
הבית. כזה שאפשר לקפוץ אליו 5 דקות 
אחרי העבודה. יש אלוהים ויש תקווה - 
אולי גם התשתית למאה מגה תגיע מתי 

שהוא לכאן?

mitnachlot.co.il זיוה קופר  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי

בשביל תושבי הבקעה, גם דברים של מה בכך הם חדשנות אמיתית
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המלצה לסיור השבוע צורית פניגשטיין
מחלקת הסברה ״משקפת״ 

משקפת

הנרות:  העלאת  ציווי  שוב,  מופיע  בפרשתנו 
ּכָתִית-לַּמָאוֹר  זָךְ  זַיִת  ֶמֶן  שׁ אֵלֶיךָ  "וְיִקְחּו 
מה  העלאה?  אותה  מהי  ּתָמִיד".  נֵר  לְהֲַעלֹת 
משמעות בחירת התורה במילה זו ולא בפועל 

השגור לתיאור הפעולה: הדלקה?
האלשיך מביא פירוש מעניין :"להעלות נר - ולא 
למטה  ההדלקה  ידי  על  כי  נר,  להדליק  כתב 
שהיא מעשה מצוה עושה רושם למעלה, ומאירה 
נר רוחני תמיד, כפי שאמרנו למעלה שהמועדים 
מתקדשים על ידי בית דין של מטה, ואם נכנסו 
בית דין של מעלה לדין ועברו של מטה החודש 
מפסיקין... ובזה מעלה לפני ה‹ למעלה תמיד, 

על המנורה הטהורה - שבמקדש של מעלה".
לפעולת ההדלקה הגשמית יש הד רוחני. האדם 
עושה השתדלות למטה ואור גדול מאיר ועולה 
המועדים,  את  כאן  מזכיר  האלשיך  למעלה. 
עליהם קראנו בפרשה לפני ציווי העלאת הנרות. 
גם את המועדים עליהם ציווה הקב"ה, מקדש 
את   מקדש  מטה  של  דין  בית  למטה.  האדם 
החודש ומקבל מנדט לקבוע את זמני המועדים, 

ובית דין של מעלה אומר אמן.
מעידים  וחז"ל  מיוחדת,  מעלה  הזית  לשמן 
"א"ר  השמנים:  משאר  ומובחר  צלול  שאורו 
יהושע בן לוי כל השמנים כולן יפין לנר ושמן 
זית מן המובחר". ובדף במסכת ברכות העוסק 
נאמר:  חלומות  של  הסימבוליות  במשמעויות 
תורה".  יצפה למאור  זית בחלום  "הרואה שמן 
לאדם  כך סתם  מגיע  לא  כמובן,  תורה,  מאור 
החולם, אלא מובטח כפוטנציאל לאדם העמל 
והטורח בתורה. מי שרוצה אור גדול מלמעלה, 
למטה.  דופן  יוצאת  השתדלות  לעשות  חייב 
ר‹ נחמן מברסלב מרחיב את ההשתדלות  לא 
רק לעמל לימוד התורה אלא גם לעבודה על 
שמנו  נותן  שהזית  שכשם  ומפרש  המידות 
המשובח לאחר הכתישה, כך האדם רק אחרי 
שמזכך ומטהר עצמו, כותש את תאוותיו וכותת 
את המידות הרעות, רק אז ראוי הוא למאור - 

להבין את אור התורה.
הזיכרון  יום  שבין  המיוחדים  הימים  באווירת 
לשואה ולגבורה ובין יום הזיכרון לחללי צה"ל 
עניין  באותו  העוסקים  הגמרא  דברי  את  נביא 
:"ואמר רבי יוחנן למה נמשלו ישראל לזית לומר 
לך מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה 
אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י יסורין". 
להבין  המתיימר  הסבר,  כל  לקבל  לנו  קשה 
את היסורים הקשים, אבל הרעיון הזה מבטיח 
סוף טוב. מעז יצא מתוק, ומן היסורים הנוראים 
שעוברים עלינו יצא מאיתנו שמן הזית המובחר 

והמזוקק ביותר.
לשמן הזית תכונה בולטת שאינו מתערבב עם 
שאר הנוזלים, ומדרש רבה בספר שמות מביא 
רעיון הממשיך את האלגוריה על יחסי ישראל 
ואומות העולם "כל המשקין מתערבים זה בזה 
והשמן אינו מתערב אלא עומד. כך ישראל אינם 
מתערבים עם העובדי כוכבים שנאמר )דברים 
ז, ג(: "ולא תתחתן בם". דבר אחר: כל המשקים 
אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה 
בכל  מערבו  אתה  אפילו  השמן  אבל  עליון 
כך  מהן.  למעלה  נתון  הוא  שבעולם  המשקין 
מקום  של  רצונו  עושים  שהיו  בשעה  אבותינו 

נצבים למעלה מן העובדי כוכבים שנאמר )שם 
כח, א( "ונתנך ה‹ אלהיך עליון" הוי "זית רענן 

יפה פרי תאר".  
גם במקרה הזה, רק השתדלות למטה לעשות 
ויכולת  גדול  אור  לנו  תפתח  מקום,  של  רצונו 

לצוף מעל שאר כל העמים.
שמן הזית הוא המובחר שבשמנים, ושמן הזית 
המיוצר במשק אחיה נבחר להיות משמני הזית 
המובחרים ביותר מידי שנה. המובחר שבמובחר. 
הוא קוטף מידי תחרות את המקומות הראשונים 
ומקבל מדליות על איכות השמן וטעמו. בשנה 
המפוקחת  בינלאומית  תחרות  נערכה  שעברה 
שמן  זכה  ושוב  העולמי  הזית  שמן  ארגון  ע"י 

הזית מבית הבד של משק אחיה לציון המשוקלל 
הגבוה ביותר מבין שמני הזית הישראלים.

מהגדולים  הבד  בית  של  התהוותו  סיפור 
ביסורים  הוא  אף  כרוך  בישראל  והמצליחים 
שקיבל  סופו  אך  מלמטה,  מרובה  והשתדלות 
שפע גדול מלמעלה והפך מותג מוביל ומבוקש.

משקפת  לסיור  להצטרף  מוזמנים  אתם 
ומטעי  הכרמים  מנוף  להתרשם  למקום, 
הזיתים, לבקר בבית הבד ולהתוודע לסיפורו 

המרתק של משק אחיה.

לפרטים על מגוון סיורי משקפת:
www.mishkefet.org.il 1-700-700-945 

סוער בחוץ חם בפנים

info@mishkefet.org.il
•  www.mishkefet.org.ilהצטרפו אלינו בפייסבוק

מרכז הזמנות  1-700-700-945
ארצי:

 לקבוצות מאורגנות:
הצעות מיוחדות ואפשרויות יציאה במגוון תאריכים

  מכל רחבי הארץ!

נקודות יציאה: ת"א - מתחם חנה וסע ברכבת ארלוזורוב • ירושלים - בנייני האומה 
• חיפה - מרכז חורב • באר שבע - התחנה המרכזית

חופשה בישראל רק עם 

טיילים בעיירה היהודית הקדומה - סוסיא
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בואו לביקור בין שבילי אבות,  
 בתצפיות מרהיבות 

דרך מטעי חורש טבעיים, 
 במעיינות וביקור באתר המופלא 

"שילה הקדומה".

אל ארץ גיבורי התנ"ך - 
בנימין

ח' באייר, 8.5.14

בואו לבקר בחבל הארץ 
הפורח של השומרון 

ובקעת הירדן, להתפעל 
מסיפורי הגבורה ומנופיהם 

המרהיבים של אתרי הפאר 
והחקלאות המודרנית, 

לטייל בין המרבדים הירוקים 
הפורחים ולטעום יין משובח 

ביקב טורא שבשומרון.

 מטיילים בשומרון
ובבקעת הירדן 

ט"ו באייר, 15.5.14

הצטרפו אלינו לסיור בעיר 
העברית הקדומה סוסיא, 
לפגוש את שרידיה, לבקר 
במערות מגורים קדומות, 
לצפות בחיזיון אור קולי 

מרהיב, ליהנות במפעל ליצור 
קוסמטיקה טבעית, לסייר 

בבית כנסת עתיק ולגלות את 
סודותיה של מערת המכפלה.

 לגלות את הר חברון
ומערת המכפלה 
כ"ב באייר, 22.5.14

בואו לסיור חוויתי בחבל ארץ 
פורח ומשגשג, בין תצפיות 
מרהיבות, אתרי עתיקות, 

 סיפורי גבורה וצפיה 
 בחיזיון אור קולי ייחודי 

בכפר עציון.

 אל נופיהם המיוחדים
של גוש עציון ואפרת

א' בסיון, 30.5.14

פסח חלף עבר ואנחנו ממשיכים לטייל וליהנות מהפריחה וממזג האויר
זה הזמן להצטרף אלינו למגוון סיורים מדהימים לקבוצות ולבודדים
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עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן 

תמונות: גרשון אלינסון, מרים צחי, ויקיפדיה
 perla@myesha.org.il :הפקה:  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
ן המערכת אחראית לתוכן המודעות אי

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות109,080 

הודעהעוקבאהבתי

152אהבתי · הגב · שתף

מיטל רחמים
ואף מילה על המואזין המחריש אוזניים בכל שעות 

היממה

אמילי עמרוסי
זריקות אבנים בירושלים?

דוברי המשטרה בדיוק בהפסקת צהריים

מקסים טרלצקי
כאחד שנשאר לסופשבוע בירושלים לפחות פעם 

בחודש - מסכים עם כל מילה.

עמית כהן
מחזק כל מילה.

לא יתואר מצב שבו בכניסה לעיר הבירה, בכביש 
שמכונה "כביש 1" מרוב חשיבותו, נהגים יחששו 
לחייהם או לפחות לרכבם בגלל קבוצת מיעוט! 
שלחו מילה לשר לביטחון הפנים. עוד פניה ועוד 

פניה, בסוף הוא ידפוק על השולחן וישנה את 
המצב. בזכות "ישראל שלי" הצלחנו לשנות יותר 

מפעם אחת, בבקשה, תתנו יד גם הפעם

  512  אנשים  אוהבים את זה.

ישראל
שלי

מה עובר על הירושלמים?

תקראו, זה ממש חשוב

התוכן שמגיע אלינו דרך כלי התקשורת עובר סינון. את זה כולנו יודעים. 
הכתב מסנן את החומר שמגיע אליו, עורכים מסננים את הכתבים, והעורך 

הראשי מסנן את העורכים.

אבל יש עוד גורם מסנן אחד בדרך, שמחליט מה יגיע אל התקשורת עוד 
הרבה לפני העורך הראשי, ואפילו לפני הכתב. העורך הזה היא המשטרה.

־המשטרה שמחליטה אם להתייחס לאירוע של זריקות אבנים בגבעה הצר
פתית, או להתמקד בחבורת סטלנים שמעשנת משהו בתל אביב.

המשטרה שמתלבטת אם לעשות הכל כדי לחקור ולתפוס את המחבל 
שזרק בקת"ב שכמעט והרג ישראלית בכביש 443, או למצות את הדין עם 

איזה חצי סלב שנתפס ברעננה כשהוא חונה באדום לבן.

־המשטרה שבוחרת אם לנקוט ביד קשה נגד מתפרעים בהר הבית, או להפ
עיל את היחידות המיוחדות דווקא כשמדובר בהריסת בתי ישראלים שנבנו, 

אולי, שלא כחוק איפשהו בבנימין.

חבר'ה, זה המצב בירושלים: אזרחים לא מצליחים להגיע להלוויה או אזכרה 
בהר הזיתים בלי לחטוף אבן, סטודנטיות מוטרדות על ידי עוברי אורח ממזרח 

ירושלים בדרכן לאוניברסיטה העברית, זוגות ותיירים מפחדים להגיע אל 
הטיילת היפהפיה בארמון הנציב. כן, מפחדים. הפחד מרים ראש.

והמשטרה שמתעלמת, שלא חוקרת לעומק, שלא עוצרת ביד קשה את 
המציאות הרעה הזו – גם מרחיקה את המציאות הזו מהתקשורת, ומהעם. 
הציבור בישראל פשוט לא יודע מה קורה, לא מבין כמה מסוכן ונפיץ המצב. 

לא יודע מה עובר על הירושלמים. מה קורה בעיר הבירה שלנו.

האחריות היא של השר לביטחון הפנים. אנחנו לא מתכוונים להציע פתרונות. 
זה לא העסק שלנו. על השר אהרונוביץ' מוטלת החובה לדפוק על השולחן, 

לקבל את כל הגיבוי ולצאת לדרך עם תוכנית להחזרת השקט והביטחון 
לרחובותיה של בירת ישראל. זו המשימה, ויש לקחת אותה ברצינות.

ומילה אחרונה לשוטרים הנפלאים שלנו.

אתם ההורים שלנו, האחים שלנו, והילדים שלנו. תודה לכולכם, תודה על 
־המאמץ שאתם מקדישים להגנה עלינו, לשמירה על הסדר הציבורי, לתחו

שת הביטחון שלנו. אתם פשוט נפלאים.

חברים וחברות, תקדישו עכשיו דקה אחת, רק דקה אחת, כדי לעשות 
מעשה. היכנסו לדף הפייסבוק של השר אהרונוביץ' ודירשו ממנו לפעול 

להחזרת השקט לרחובות ירושלים. במילים שלכם, בלי לפגוע ובלי מילים 
שאינן לעניין. היכנסו עכשיו – מהטלפון או מהמחשב, לא משנה.

שלחו לו הודעה אישית בפייסבוק

https://www.facebook.com/messages/aharonovichitz
או דואר אלקטרוני לכתובת
SAR@MOPS.GOV.IL

ישראל שלי
עושים ציונות – ומחבקים את הירושלמים

ישראל שלי 
אהבתי · 26 לאפריל
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15.5.14

בס“ד

היריד הארצי
ללימודים ותעסוקה

בואו ליריד ונצלו את ההזדמנות האחרונה השנה לפגוש במקום אחד
עשרות מוסדות מובילים שיציעו מאות תוכניות לימוד בתנאים מיוחדים. 

לימודי תואר, תעודה, מקצוע, העשרה, מכינות, בגרות, פסיכומטרי, חוויה ועוד...

ביריד מידע על: סיוע כספי   מלגות לימודים   הלוואה בתנאים מועדפים   שוברי הנחה לקורסי הכנה לפסיכומטרי   דמי קיום במכינות הקדם אקדמאיות   הנחה 
בלימודי הנדסאים   סיוע ייחודי לחיילים משוחררים, בודדים וזכאי סיוע   לימודים שנה ראשונה חינם   הנחה של 80% מארנונה   הכשרה מקצועית   תעסוקה 

  מענק שחרור   פקדון אישי   עבודה מועדפת   מס הכנסה   ביטוחים ועוד.  רשימה חלקית של מוסדות הלימוד המופיעים והמפרסמים ביריד נכון ל- 2.5.14 ט.ל.ח

בין באי היריד
תוגרל מלגת לימודים

בסך של 1,000 ש“ח
בהתאם לתקנון ההגרלה בחברה

וכן, מוסדות, גופים וחברות יעניקו ייעוץ והכוונה בנושאים שונים ובבחירת 
תחום לימוד ומקצוע ובנוסף, חברות השמה יציעו לכם את מיטב המשרות

ייזום, ארגון והפקת היריד:
חברת חמש מערכות יזום והפקות בע“מ
לפרטים: 02-5020057 , 050-2878138

ולכל הגילאיםהיריד פונה לכלל הציבוראך כרוכה ברישוםהכניסה חינם

מה יקרה

בערב יום העצמאות החל מהשעה 
23:30, יארח מתנ”ס גוש עציון את 

האירוע השנתי “שרים עצמאות”. סביב 
שולחנות עגולים, ישיר הקהל יחד את 

שיריה היפים והטובים של ארץ ישראל. 
הכניסה חופשית.

בחטמ"ר שומרון יחכו בבוקר החג 
לחוגגים הפנינג ענק: הצגות לילדים, 

מופעים, שוק, פיינטבול, מתנפחים, 
סדנאות, סרטים ועוד בין השעות: 
10:00 עד 17:00. הכניסה חופשית. 

פרטים נוספים באתר מתנ"ס שומרון.

בחניון דבורה שביער יתיר בדרום 
הר חברון מציעים גשר חבלים, 

מעגל מתופפים, יצירה מהטבע, 
ג’ימבורי לילדים, אפיית פיתות, 

קליעה למטרה ועוד הרבה הפתעות.
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שי ביער נווה צוף שבבנימין, בין השעות 10:00 
ל-16:00 יחכו לחוגגים מתחם יצירה, מתחם 

מוסיקה עם מופעים וסדנאות, מתחם לקטנטנים, 
מתחם שעות סיפור וספרים, מופעים לכל 

המשפחה, פארק חבלים, מתנפחים, תחנות פעילות 
ספורטיבית, מגרשי משחקים לטורנירים, שולחנות 

משחק ופינת ליטוף. הכל ללא תשלום.

ביום שישי הקרוב, ז’ באייר 7.5, יתקיים סיור “אל נגב 
כלב במורדות הר חברון”. הסיור ברמת קושי קלה עד 

בינונית. יוצאים בשעה 7:30 בבוקר מבנייני האומה 
בירושלים, וחוזרים לפני כניסת השבת. העלות: 195 ₪, 

כולל הדרכה מקצועית, אוטובוס צמוד וכניסות לאתרים. 
הרשמה בטלפון 1599-507-517.

המשך דבר תורה מעמוד השערעין בעין יראו בשוב ה' ציון

הצער  הנהגות  את  ביותר  העצימה 
והאבל, שכן מסעי הצלב התרכזו בעיקר 

בחודשי אייר-סיון.
מה  ובשורה התחתונה:  הכל  אחר  ובכן, 
ימי ספירת העומר, לנו כאן  אופיים של 
ימי  בהם  לראות  עלינו  האם  ועכשיו? 

שמחה או ימי עצב?
הלכה היא בידוע – ולא רק בעניין זה – 
שלא חייבת להתקיים סתירה מובנית בין 
וצריך  יכול  היהודי  הלב  הממדים.  שני 

הסתלקותם  על  ואבל  עצב  גם  להכיל 
של גדולי ישראל ועל מותם של רבבות 
ימי  על  שמחה  לחוש  בבד  ובד  ישראל, 
עקב  המתקדמת  והפסיעה  המועד  חול 

בצד אגודל מחג החירות לחג החרות. 
אם בד בבד הדבר אפשרי ואף נכון, הרי 
בסמיכות  וחומר  וקל  שבעתיים  שכך 
ליום  הזיכרון  יום  נשיקת  וצמידות. 
העצמאות היא ביטוי מיטבי למגש הכסף 
עליו מושתתת מדינת ישראל וריבונותנו 

בארצנו. בזכות הכוח ובכוח הזכות קנינו 

בדמים את הגעתנו ל-66 שנות עצמאות 

ישראל. 

אמת, עין אחת שלנו בוכה בו בזמן שעין 

שניה שלנו שוחקת, אך אנחנו מתבוננים 

עין  "כי  פקוחות.  עיניים  בשתי  קדימה 

בעין יראו בשוב ה' ציון".

מועדים לשמחה – לגאולה שלימה!  
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של  לזכרם  האמונה  צעדת  לרגל  הליכה 
קורבנות הפיגוע בקדומים בא' ניסן תשס"ו, 
בו נרצחו רפי והלנה הלוי, שקד לסקר ורעות 
פלדמן – ולזכרו של עידו זולדן שנרצח בי' 
כסלו תשס''ז, התקיימה כמדי שנה בחוה''מ 
הדגיש  צועדים,  כ-800  בנוכחות   . 1 פסח 
חננאל  קדומים  המקומית  המועצה  ראש 
אחיזתנו  לחיזוק  העשייה  המשך  כי  דורני 
במותם  וכי  הנרצחים  צוואת  היא  בשומרון 

ציוו לנו את החיים.
ניצן מלבלב מועדון נוער שנבנה בתרומה 
של למעלה ממיליון דולר ביישוב ניצן נחנך 
במעמד שר השיכון אורי אריאל, יו’’ר ועד 
בני  אורבך,  אליעזר  קטיף  גוש  מתיישבי 
ארגון  וראשי  מוסקוביץ’  התורם  משפחת 
בגוש  ששימש  ונונו  דרור   . 2 העולמי  ויצו 
קטיף כמנהל קשרי החוץ של הקרן לפיתוח 
רבות  עזרה  מוסקוביץ  "משפחת  כי  ציין 
לפיתוח ההתיישבות בחבל קטיף, וכיום היא 
של  ופיתוחם  להקמתם  ומסייעת  ממשיכה 

היישובים החדשים".
האזרחי  המינהל  ראש  הכפולה  אפרת 
באתרי  סייר  מנחם,  דוד  תא"ל  באיו"ש, 

המועצה  ראש  עם  יחד  באפרת  הבנייה 
בג"ץ  צווי  לאכיפת  וקרא   3 רביבי  עודד 
יהודים  בין  שוויוני  באופן  הבנייה,  בתחום 
וערבים. לדבריו, "במקום שבו נקבע כי אין 
מחלוקת על בעלויות על הקרקע, יש לפעול 
בנחישות להסרת הפלישות". ראש המועצה 
ציין כי העיר אפרת נמצאת בתנופת פיתוח 
בחמש  האוכלוסייה  את  להגדיל  הצפויה 
שנים הקרובות בכאלף משפחות )גידול של 

.)60%
ברוך מחדש חידושים סגן שר הדתות, הרב 
אלי בן דהאן, הגיע לביקור ב"חווית צומת", 
מרכז המבקרים של מכון צומת באלון שבות 
. הוא עבר בין התחנות השונות והתנסה  4
מבית  טכנולוגיים  הלכתיים  בפתרונות 
צומת. בן דהאן אמר כי "החיבור בין ההלכה 
לחיים המודרניים שנעשה במכון צומת הוא 
משמעותי ועכשיו ניתן גם לגעת בחיבורים 
מודרנית  מדינה  בפעולת  ולהתנסות  הללו 
ראש  רוזן,  ישראל  הרב  ההלכה".  פי  על 
המכון, תיאר בפני סגן השר את העומד על 
הפרק במכון בתחום החידושים הטכנולוגיים 
המותאמים להלכה בעיקר בסיוע למוגבלים. 

היפ הופ ציוני "קריס קרוס" - להקה ובה 20 
עינב  ברקן,  מהיישובים  ורקדניות  רקדנים 
בתחרות  הראשון  במקום  זכתה  ואריאל 
שנערכה  פרי  גרנד  הבינלאומית  הריקודים 
אנדר.  הופ  היפ  בקטגוריית  בברצלונה, 
בלהקה:  רקדנית   )15( הרשקוביץ  עמליה 
ומצאת,  יגעת  שוב:  מוכיחה  הזו  "הזכייה 
תאמין". גרשון מסיקה ראש מועצת שומרון 
ובראשונה  "בראש  ואמר:  הזכייה  בירך על 
הזירה  זו  התרבות.  על  דגש  לשים  עלינו 
להוביל  שיצליח  מי  הדברים,  ייקבעו  בה 
את התרבות במדינת ישראל יוביל גם את 

השיח".
מצדיעים בצעדים אירוע הנצחה לרגל 66 
שנים לקרב כ"ה בניסן תש"ח במנזר הרוסי 
שבגוש עציון בו נפלו 12 לוחמים, נערך ביום 
. כ- 1000 תלמידי גוש עציון,  5 שישי שעבר 
הקרב.  למקום  צעדו  ולוחמים  תושבים 
בהשתתפות  אזכרה  טקס  נערך  בהמשך 
מח"ט עציון אל"מ עמית ימין, לוחמי תש"ח 
פרל,  דוידי  האזורית,  המועצה  ראש  וכן 
שאמר כי "אנו עומדים ונשבעים לא לנטוש 

עוד את אדמת ארץ ישראל".

 לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

ncs.gov.il :לפרטים נוספים ולהרשמה

רשות השירות הלאומי-אזרחי מקיימת שורת אירועים, בהם מצדיעה מדינת ישראל למעל 16,000 מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי המגיעים מכלל הקבוצות 
והמגזרים בחברה: דתיים, חילונים וחרדים, יהודים ובני מיעוטים, בנים ובנות, נוער בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים. 

בין אירועי שבוע ההצדעה:
בירושלים  הרצל  בהר  הלאומי-אזרחי  השירות  למתנדבי  ענק  הצדעה   אירוע 
וחזונו  ב‘יום הרצל‘, הכולל: פעילויות חינוכיות למתנדבים ברוח ערכי הציונות 

של הרצל, הענקת תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים, והופעת אומן אורח.
חשיפת  הכולל  הלאומי-אזרחי,  בשירות  המיעוטים  בני  התנדבות  בנושא  כנס   

תוצאות מחקר בנושא, הרצאות מומחים וצוות דיון. 

 יום למידה בנושא שירות לאומי-אזרחי לצעירים בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים, 
הכוללת הצגת מחקר, עבודה מונחית 

      בקבוצות, ובחינת השפעת השירות על צעירים מאוכלוסיות אלו. 
 יום עיון בנושא שירות לאומי-אזרחי למגזר החרדי, השלכותיו על שילובם בתעסוקה 

והשפעות רוחב על המגזר החרדי. היום יכלול הרצאות מומחים בנושא וצוות דיון.

חפשו אותנו: רשות השירות הלאומי-אזרחי

שבוע ההצדעה למתנדבי השירות הלאומי-אזרחי 
ימים א׳-ה׳ , י“א-ט“ו באייר התשע“ד, 11-15.5.2014
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