
1  יש”ע שלנו 

ידועים  הפרשה  תחילת  על  המדרש  דברי 
טלית  למשה:  ואמר  קרח  "קפץ  לכולנו: 
שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית? 
ספרים  מלא  בית  בציצית...  חייבת  לו:  אמר 
חייב  לו:  מן המזוזה? אמר  פטור  מהו שיהא 
במזוזה... אמרו חכמים חכם גדול היה קרח...".
)כדברי  הגדול  החכם  קרח,  רוצה  מה 
המדרש(, כשהוא אומר למשה רבנו שיש לו 
טלית שכולה תכלת, ובזה הוא רוצה להיפטר 
מלא  "בית  של  המשמעות  מהי  הציצית?  מן 
ספרים" שקרח רוצה להיפטר בו מן המזוזה? 

את  להביע  רוצה  קרח  כי  לומר  אולי  ניתן 
ואני  יש מטרה לכל מצווה,  א.  הרעיון הבא: 
יותר  טובה  דרך  לי  יש  ב.  יודע מה המטרה. 

ומהירה יותר להשיג את המטרה.
פורענות  שורש  בקרח  רואה  רבנו  משה 

שיהרוס את האמונה והתורה, על ידי קעקוע 
התחנכנו  עליהם  חינוכיים  בסיסים  שני  של 

ועליהם אנו מחנכים את ילדינו:
את  מקיימים  אנו  המוצא:  נקודת   - הראשון 
שהקב"ה  כמו  ודקדוקיהן,  לפרטיהן  המצוות 
ציווה, כי כך הקב"ה ציווה. אדרבה, מוטל על 
את  ולהבין  לנסות  תנועה"  כדי  "תוך  האדם 
לשנות  אלו  להשגות  אל  אך  המצוות,  טעמי 
את ההלכה או את הדרך להגיע למטרה אותה 
תהה  לא  התורה  "זאת  בשכלו:  השיג  הוא 
מוחלפת". השני - אין קיצורי דרך כדי להגיע 
לכסא הכבוד. "בל תוסיף ובל תגרע", "ועשית 
צעד אחר  להלך  יש  ועוד.  יורוך",  ככל אשר 
צעד בעבודת ה'. יש לעלות שלב אחר שלב 
בסולם העולה בית אל. מי שמנסה לדלג על 
מדרגות, נופל. המדרגות הן המצוות שציוונו 

חוסר סבלנותו של קורח

הרב יהודה ישריםתאווה, קנאה וכבוד
רב היישוב לפיד
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זמני השבת

הטרור לא מבחין בין ילדים שנוסעים 
לילדים  עציון,  בגוש  בטרמפים 
במועצה האזורית אשכול שנוסעים 
מבין  לא  שהוא  כשם  הספר.  לבית 
מסעדות  ליושבי  בטנק  חייל  בין 
לזוג  ואפילו  אוטובוסים  ונוסעי 
המשקפיים  דרך  בבריסל.  שמטייל 
ואלינו  יהודים  כולנו  הטרור,  של 
נשקים,  חרבות,  מכוונים  הם 
השבוע  ורקטות.  תופת  פצצות 
בישעמדה - סמנכ"ל מועצת יש"ע, 
של  שורה  נגד  יוצא  דילמוני,  יגאל 
הקשה  בשבוע  שבחרו  צקצקנים 
שחלף על עם ישראל, להחליף את 
במלחמה  בטרוריסטים  המלחמה 

צינית בטרמפיסטים.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

מי השתתף בכנס ישע 2014מדור חדש 28
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"הן אל כביר ולא ימאס"

ּבֹוִאי ָהרּוַח

קונגרס יהדות בר-אילן הראשון 
ראשון - חמישי, כ”ד-כ”ח בסיון תשע”ד )26-22 ביוני( 

חמישירביעישלישי שניראשון

יצחק מאיר רוני איש רן אביתר בנאי והרב איתמר אלדרפאנל זהות יהודית

אורי מנדלסון ©

פאנל משפט עברי

evp.co.il/BIU לתכנית מלאה ולהבטחת מקומכם כנסו לאתר הקונגרס
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אלעד מובשוביץ’  יקב שוקק

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?

משהו  לתת  יכול  שאתה  חושב  כשאתה  קורה  "זה 
יכול  גם  שאתה  מאמין  וכשאתה  לאנשים  טוב 

להתפרנס ממנו...אחרת זה לא עסק".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים בתחום?

אותם  מכינים  ידינו,  במו  תכשיטים  עושים  "אנחנו 
לפי דרך החיים והאמונה שלנו. אנחנו אנשים דתיים, 
יבוא.  המקדש  שבית  שמחכים  ישראל  ארץ  אוהבי 
יחד עם טכניקה, מוצר אחר. אני  זה מביא מאיתנו, 
גם אומנית, ב''ה הקב''ה בירך אותי בכישרון לעשות 
יפים. למדתי להכין דברים לפי בקשות של  דברים 

אנשים בשילוב עם מה שאני מביאה ממני".
להתמקם  אחרים  לעסקים  ממליצה  את  האם 

ביש"ע?
"כן, צריך מאוד להיות מיוחד ולהתאים הנה. כי זה לא 
קל. בשביל צורפות אנו נעזרים בהרבה בעלי מקצוע 
בתחום  כאן  כאלו  אנשים  אין  כי  במרכז,  שנמצאים 
זה – משבצים, יוצקים וחרטים. אם מישהו קורא את 
הכתבה ועוסק בזה, אשמח שייצור עמי קשר. סה''כ 
וכיף   מאוד  שמתפתח  מקום  חיים,  איכות  כאן  יש 

לעבוד כאן".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

לעבוד  המקדש,  לבית  דברים  ליצור  רוצה  "הייתי 
בשביל מי שמעצב, מייצר ומתקן את כלי המקדש. 

האמת היא שיש קבוצת נשים שעובדות על הפרוכת 
את  הכינו  כיצד  חוקרות  אנו   – המקדש  בית  של 
באזור  מרכז  כשבועיים  לפני  פתחנו  הפרוכת. 
הטוויה  לימוד  זה  עניינו  שכל  בעופרה  התעשייה 
והאריגה. אנו לומדות את ההלכות של ההכנה הזו, 

של השימוש בצבעים – התכלת ותולעת השני".

מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
“טבעות הנישואין והאירוסין שלנו שעשויות בהרבה 

מבחר  לנו  יש  טובה.  כוונה  המון  ונשמה,  אהבה 
לפי  לעצב  גם  ואפשר  באתר,  לראות  שאפשר 
בקשות של לקוחות כמובן. לפני שבועיים בחור רצה 
להפתיע את כלתו וביקש ממני לעצב טבעת אירוסין 
מתגובתה  חשש  נורא  הוא  מאוד.  מיוחדת  אבן  עם 
והיא אמרה לו בהתלהבות שאם היא הייתה עושה 
זאת היא בעצמה לא הייתה מצליחה לעצב את זה 

כל כך יפה”.

כביש חשוך באזור השומרון. שעת לילה מאוחרת. 
שאעצור.  בתקווה  לי  מאותתים  בחורים  שלושה 
נסיעה  כדי  תוך  שבשגרה.  עניין  אותם,  העליתי 
לכיוון הבית שלי-שלהם, שאלתי אותם בסקרנות: 
"אינכם מפחדים"? כתשובה הם ענו לי, בשאלה: 

ואתה? אתה אינך מפחד לנסוע כאן?
ויומיומית.  קשה  קשה.  שאלה  שזו  היא  האמת 
ומי  מקום,  בכל  לנו  אורבות  ושונות  רבות  סכנות 
המפחידה  סכנה  היא  איזו  הקובע  בעצם,  הוא, 
ושומרון,  ביהודה  שלנו  החיים  מציאות  יותר? 
בכל חלק אחר של הארץ,  היא כמציאות החיים 
מורכבת מהרבה שגרה וחיים רגילים, המשולבים 

באירועים או תשומת לב יתירה לדברים נוספים.
משפחה ממוצעת, החיה באזור יו"ש, כמעט וחייבת 
להחזיק שני כלי רכב, כדי להתנהל נכון ובזמן, על 
המדויקת  בשעה  לעבודה  להגיע  להצליח  מנת 
ואין  כמעט  שבינינו,  לנערים   . קניות  לערוך  או 
ברירה אלא לנוע בטרמפים. התחבורה הציבורית 
עוברים  רבים  בישובים  קבוע,  באופן  זמינה  לא 
האוטובוסים רק מספר פעמים ביום. וכאילו לא די 
ישובים  דרך  ונוסעים  מאספים,  הם  הקווים  בכך, 
רבים עד ליעד, והוא הגורם לכך, שנסיעה האמורה 

ויותר. שפירושה  לקחת חצי שעה הופכת לשעה 
זמן אבוד ויקר.

ובני הנוער, בעיקר בתקופת החופש, ועכשיו עוד 
יותר בתקופת המבחנים, מחפשים דרכים אחרות, 
לנוע בהן, מבלי להיות תלויים בתחבורה הציבורית, 
ומבלי  שעות,  כמה  של  בטווח  כאמור,  שמגיעה, 

לאבד זמן יקר וחשוב.
היו  טרמפים  חיילים,  מכן  ולאחר  נערים  כשהיינו 
ממקום  עצמנו  ושינענו  זזנו  וכך,  שבשגרה.  עניין 
למקום. עוד אז וכהורים צעירים הבטחנו לעצמנו: " 
הילדים שלנו לא ייסעו בטרמפים. נקודה". הילדים 
גדלו, ומציאות הטרמפים היא כמעט בלתי נמנעת. 
בחיים,  כמו  בחיים,  כי  ההבנה,  ומופנמת  צומחת 
שאיחר  לילד  כי  גמישים.  יותר  קצת  להיות  עלינו 
בבוקר את ההסעה לבית הספר, אין דרך להגיע 
לכיתה בלי טרמפ. לילדה שצריכה ללמוד למבחן, 
אחרת  דרך  אין  אחר,  בישוב  גרה  החברה  אך 
סוף שנה  ללא טרמפ. לאימא שנוסעת למסיבת 

בביה"ס ובשעה מסוימת, אין דרך אחרת.
אז כן, גם הילדים שלי נוסעים בטרמפים. וכן, זה 
גם מאוד מטריד אותנו. וכן, יש בידי ילדיי הנחיות 
לא  הישוב,  מתוך  רק  טרמפים:  ללקיחת  ברורות 

בצמתים מבודדים, לא בשעות הלילה, רק ביחד 
ועוד כללים. זה  עם עוד חבר, להצטייד בסלולרי 
שטענו  כפי  טרור"  "מזמין  זה  האם  לא.  מושלם? 
שום  אין  שלא.  ודאי  השבוע?  שמאל  אנשי  כמה 

הצדקה לטרור ולרוע שכזה.
לא שמעתי ששאלו מדוע עדן אטיאס הי"ד נסעה 
נוער,  לבר  נערים  אותם  הלכו  מדוע  באוטובוס, 
האם השתגעו האנשים שישבו במסעדות ומרכזי 
לא  גם  ואף אחד  לפיגוע תופת  יעד  והפכו  קניות 
בחרה  מדוע  הנשיא,  בבית  עובדת  לאותה  הציק 
יודע מה  ובכלל, האם מישהו באמת  לעבוד שם. 
'הילד של  היה  גלעד שליט  גם  בדיוק קרה שם? 
כולנו' למרות שככל הנראה הוא נרדם בטנק ובכך 

תרם להצלחת מבצע חטיפתו.
ילדים  בין  מבחין  לא  הוא  טרור.  הוא  הטרור 
שנוסעים בטרמפים בגוש עציון, לילדים במועצה 
לחייל  הספר,  לבית  שנוסעים  אשכול  אזורית 
ואפילו  אוטובוסים  ונוסעי  מסעדות  ליושבי  בטנק, 
לזוג שמטייל בבריסל. בשבילם אנו יהודים ואלינו 
הם מכוונים חרבות, נשקים, פצצות תופת ורקטות. 

כולנו יהודים. וכולנו יהודים על הכוונת.

היחידה ללוחמה בטרמפים  יגאל דילמוני

ישעמדה

"הייתי רוצה ליצור דברים לבית המקדש"

מעשה ידי אומן    יצהר
www.avash.co.il 052-5795255
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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 או למייל: 
 .Hasbarayesha@gmail.com

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
התשובה לחידה מהשבוע שעבר:  פיצוץ גשר חמת גדר 

במסגרת "ליל הגשרים" 1946.  
הזוכה: משה פורת, באר שבע.

זהו את האירוע שבתמונה

יש שחר הפקות

חפשו בגוגל “קרן יחד”
הכנסו לאתר ומלאו טופס 
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il

מצטרפים 
בקלות.

אין תשלום חודשי קבוע
רק במקרה של פטירה, באותו חודש ייגבו

 מכל מנוי בקרן עד 10 ש"ח בלבד עבור כל יתום.

חסד אמיתי 
כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו

אך ורק את היתומים.

גבייה שקטה 
שיטת פעולתה של הקרן תצמצם את תופעת 

ה”מגביות” סביב מקרי אסון ותשמור על 
פרטיותה וכבודה של המשפחה.

₪

סרוק הברקוד
לסרטון המלא.

ַיַחד

קרן יחד )ע”ר(
יוזמה

חברתית
לדורות   www.kyachad.co.il02-6280030 הצטרפו באתר קרן יחד

דוידי פרל
ראש המועצה האיזורית גוש עציון

אני קורא לכל אחד ואחד ולכל משפחה 
ומשפחה להצטרף לקרן יחד, להגדיל את מעגל 

הערבות והחסד וכך למנוע עומס חריג על 
הקהילה בעת אסון.

“

“

מצטרפים
ל-8000 בתי אב

שכבר בקרן יחד.

ישע שלנו שבת רביעית 170*200 מ"מ
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הרעות  מבשר  הסמס  הגיע  בבוקר  שישי  ביום 
גיל-עד  יצא  בלילה  “אתמול  היישוב:  ממזכירות 
שער מישיבת מקור חיים ועדיין לא הגיע לטלמון. 
מתבקש  הימצאו  מקום  על  דבר  שיודע  מי 
להודיע לרבש”צ. גם אם ילדכם ישנים נא העירו 
אותם ובקשו מהם לסייע לאתר את גיל-עד בכל 

המעגלים.”
פחד. טלמון הוא יישוב קהילתי, במרחק 15 דק’ 
מהעיר מודיעין. 250 משפחות. כולם מכירים את 
כולם, אם לא מקרוב אז לפחות בשם או בפנים.

יום שישי בבוקר זה הזמן שבו המקום הכי טוב 
ביישוב לברר מה קורה הוא במתחם הגנים-בית 
בעלי  אצל  מסתובבת  כבר  שם  כנסת-מכולת. 
התפקידים הביטחוניים, האינפורמציה שהאיכון 
האחרון של הפלאפון היה באזור חברון. וחברון 

היא לא על הדרך הביתה.
Ynet צילום מתוך אתר

ופייסבוק.  טוויטר  טלפונים,  ווטסאפ,   – ואז 
מתבררות  חלקן  שמועות.  המון  ושמועות. 

כמדויקות, אחרות שקריות עד כאב.
מאוד.  מתוחות  שישי  יום  של  הצהריים  שעות 
לשבת  מבשלים  כולנו  השכנים,  עם  מדברת 
מתוך פיזור נפש מוחלט. לא מצליחים להתרכז. 
ועוד רגע שבת, ופתאום נוחתת ההבנה – זה לא 
לא  גם  אולי  נרות.  הדלקת  לפני  להיגמר  הולך 
לפני ההבדלה בעוד 25 שעות. ומי יודע מתי כן. 

אף אחד.
בערב  חמישי  שביום  יודעים  יודעים?  אנחנו  מה 

יוצא לדרך מהתיכון  גיל-עד הודיע להוריו שהוא 
בו למד, בתום בחינה, יחד עם חבר. יודעים שאמר 
המשוער  הזמן  אחרי  וחצי  וששעה  יגיע,  מתי 
להגעה, הוריו כבר החלו לסרוק טרמפיאדות עד 
אזור לטרון, ומשם נסעו למשטרה, ויצרו קשר עם 

משפחת פרנקל, הוריו של נפתלי מנוף איילון.
יותר נגלה שיש גם חטוף שלישי – אייל  מאוחר 

יפרח מאלעד.
יודעים שלמשפחות יש מעגל ראשון של  אנחנו 
ואנשי מקצוע שדואגים  קרובי משפחה, חברים 
להם. בכל ישוב בסביבה פועל צח”י – צוות חירום 
חמ”ל  אנשי  סוציאליים,  עובדים  הכולל  יישובי 
ועוד. פעם בכמה חודשים עורכים להם תרגיל-

אימון. וכרגיל המציאות עולה על כל דמיון.
גיל-עד שער, בן 16.

יהיו,  יודעים שבשבת נקבל עדכונים, אם  אנחנו 
כאן  שהייתה  לומר  יודעים  גם  אנחנו  ולאחריה 
ומלאת  מרגשת  מדהימה,  שלישית  סעודה 
שבת,  של  הצהריים  אחר  כשבשעות  עוצמה 
השכבה  בני  גיל-עד  של  ביתו  בחצר  התקבצו 
ואנשי השכונה לשירים  יחד בני המשפחה  שלו 

שקטים, לתפילה חרישית.
לכוחות  הגיע  שהמידע  שמרגע  יודעים  אנחנו 
במטרה  משהו  לעשות  שיכול  מי  כל  הביטחון, 
להשיבם – עושה. אנחנו גם יודעים שלנו, כציבור, 

אין הרבה מה לעשות.
חוץ  עצמנו,  עם  לעשות  מה  יודעים  לא  אנחנו 

מלהתפלל.

במוצאי שבת נאספנו, כל אנשי הישוב, לאמירת 
תהילים ושירי תפילה במעגל אחד גדול ומחזק.

בחזרה הביתה מהתפילה אני רואה את התלונות 
חושבת  לא  המרכזיים.  בערוצים  השידורים  על 
שיש צורך בגל פתוח מהאולפנים. כל כך הרבה 
ברברת. ב”אח הגדול” אין צורך כל השנה, אבל 
ההחלטה להמשיך בשידורים כרגיל עד שיהיה 

עדכון, הגיונית בעיניי.

משגעות.  הטרמפים,  על  והאמירות  השאלות 
דרך  זו  טרמפים  כמה  עד  להסביר  אתחיל  לא 
שהנערים  כך  על  בפריפריה,  נפוצה  תחבורה 
פעלו במידת זהירות סבירה, אומר רק שב-2008 
תלמידים מהישיבה התיכונית “מקור חיים” שהו 
בבית ספרם כששני מחבלים, מחופשים לעובדי 
חדרו  וסכין,  באקדח  ומצוידים  שמירה  חברת 
לשטח התיכון וביצעו פיגוע. ככה, בלי טרמפים. 
לי  שלושה פצועים היו שם. כך שלמרות שהיה 
נדמה שזה מובן מאליו, צריך להזכיר שבפעולת 

טרור אשמים הטרוריסטים.

אי  אבל  מתישה.  קורעת,  קשה,  היא  הידיעה  אי 
זה  לתקווה.  לאמונה,  מקום  מפנה  גם  הידיעה 
הזמן לחוסן נפשי. הבוקר יצאנו לעבודה, שלחנו 
להתפלל  וממשיכים  ללימודים,  הילדים  את 
לסופו של הסיפור. כי המעט שאנחנו יודעים הוא 

– שזה הדבר הנכון לעשות.

פורסם ביום ראשון 15.6.2014

mitnachlot.co.il רחלי סגל מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

אי הידיעה היא קשה, קורעת, מתישה. 
אבל אי הידיעה גם מפנה מקום לאמונה, לתקווה.

יודעים 
ולא 
יודעים 

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

 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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות



5  יש”ע שלנו 

משקפת

היה  הוא  ובכיריו.  העם  מנכבדי  היה  קרח 
רוח  בעל  גם  חז"ל  ולפי  וחכם  עשיר 

שמואל  על  לו  )שבישרה  הקדש 
הנביא שיצא ממנו(.

היה  גדול  חכם  חכמים  "אמרו 
ולאור  הארון".  ומטועני  קֹרח 
הרם,  ומעמדו  תכונותיו 
“וקרח שפיקח  שואל רש"י- 
לשטות  ראה  מה  היה, 
למניע  רבים  הסברים  זו?” 
הטענה  אבל  קרח,  של 
המערערת  המסורתית 

מידי  חוזרת  הסמכות  על 
בה  יש  לפעמים  ואולי  דור. 

קרח  של  בטיעוניו  גם  טעם. 
מדרש  טעם.  לכאורה  היה 

פרשת  סמיכות  את  דורש  רבה 
שקרח  וטוען  ציצית  לפרשת  קרח 

למצווה  כדוגמא  בציצית  השתמש 
כמה  מביא  המדרש  ופשר.  טעם  חסרת 

את  דקרח  אליבא  הממחישות  דוגמאות 
מעביר  שמשה  המצוות  מן  שעולה  הגיחוך 
מה  תכלת,  שכלה  :”טלית  ה'  בשם  לכאורה 
משה:  לו  אמר  הציצית?  מן  פטורה  שיהא  היא 
שכולה  טלית  קרח:  לו  אמר  בציצית.  חיבת 
חוטין  וארבעה  עצמה,  פוטרת  אינה  תכלת 
שתהא  מהו  ספרים,  מלא  בית  אותה?!  פוטר 
במזוזה. חייבת  לו:  אמר  המזוזה?   מן   פטורה 

אמר לו: כל התורה כולה מאתים שבעים וחמש 
הבית,  את  פוטרות  אין  כולן  בה,  שיש  פרשיות 

ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרות את הבית?! “

קרח מוכיח מתוך המצוות עצמן כמה הן חסרות 
הטיעונים  עם  מתעמת  לא  משה  בסיסי.  הגיון 
בכלל ונותן לה' להכריע באותות ומופתים. הכל 
מאת ה'. ההגיון האנושי הוא מוגבל ואין בכוחנו 
יש  האלוקי.  והרצון  הצו  משמעות  את  לתפוס 
אליהם  להתחבר  לנו  שפשוט  ומהלכים  מצוות 
ולהבין, ויש שלא. לעיתים המהלך האלוקי חסר 
מבינים  אנחנו  ובדיעבד  לטעמנו,  והגיון  פשר 

משהו.

השבוע האחרון היה חסר פשר ורחוק מההבנה 
האנושית. קשה לקבל את האירועים והאתגרים 
מה  להבין  רוצים  אנחנו  הקב"ה.  לנו  שמזמן 
בפרספקטיבה  רק  נבין  ואולי  הקב"ה,  מבקש 

של זמן.

סיור משקפת לגליל יקח אותנו לתצפית יפיפיה 
החולה  אגם  ייבוש  סיפור  החולה.  עמק  על 
למוגבלות  טובה  דוגמא  הוא  בחזרה,  והצפתו 
בדיעבד.  הטעות  ולהבנת  האנושית  ההבנה 
אגם החולה היה רוחש בעלי חיים,רמשים, דגה 
הפוריות  הקרקעות  פוטנציאל  יחודית.  וצמחיה 
והמדינה  למתיישבים  קסם  החולה  ביצת  של 
לא  בדיעבד,  הביצה.  ייבוש  בתהליך  פתחה 
ונזקו  מהייבוש  החקלאיות  הציפיות  התממשו 
צמחים  אוכלוסיות  תועלתו.  על  עלה  המצטבר 
אבד  נכחדו.  ואף  נתמעטו  נדירים  חיים  ובעלי 

ונעלמה  מתוקים  מיים  של  חשוב  מאגר 
לאחר  התשעים,  בשנות  הדגה. 
מלאכת  החלה  בטעות,  ההכרה 
הוצפו  מהשטחים  חלק  השיקום. 
החולה.  אגמון  ונוצר  מחדש 
והאמונה  היומרה  היהירות, 
הביאו  האדם  של  בכוחו 
לטבע.  הפיך  בלתי  לנזק 
והכבוד  הזהירות  הצניעות, 
רב  בדיוק  שנברא  לטבע 
היו עשויים לחסוך בדיעבד 
שמכוון  מי  יש  ונזק.  טעות 
שנזכה  והלוואי  העולם,  את 
להבין, גם אנחנו בשכלנו את 
המוגבל, את המהלך האלוקי. 
בסיור משקפת לגליל בי"ט תמוז 

)17/7( תוכלו לחוות את עוצמת 
וגודל הבריאה דרך נופים, פלגי מיים 

וביקור ביקב רימון. 
לפרטים והזמנות:  1-700-700-945

www.mishkefet.org.il 
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מחבקים את חיילי צה"ל 
והמתיישבים

דווקא בימים אלה כשכולנו דואגים ורוצים לחבק את משפחות החטופים,
אנו קוראים לכם להצטרף אלינו לסיור בגוש עציון ויחד נחבק את חיילי צה"ל 

ונחזק את המתיישבים. בסיור משקפת מיוחד נעבור באתרי המורשת והתיירות 
בגוש עציון, נעצור ליד חיילינו ונעביר להם חבילות ומכתבים לעידודם.

הסיור יתקיים ביום שני כ"ה בסיון 23.6.14

החיזיון האור קולי בכפר עציון אמת הביאר בגוש עציון תצפית האלף בגוש עציון האלון הבודד בגוש עציון

הביאו אתכם חטיפים, מכתבים וצ'ופרים ונחבק את חיילי צה"ל 
העוסקים בפעילות אינטנסיבית כעת באיזור

נקודת יציאה: ת"א - מתחם חנה וסע ברכבת ארלוזורוב

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

מרכז הזמנות  1-700-700-945
ארצי:

מערת המכפלה

אגם החולה

המלצה לסיור השבוע צורית פניגשטיין
מחלקת הסברה ״משקפת״ 
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות112,000 

הודעהעוקבאהבתי

ממגננה להתקפה. הפיצו.
משוחררי עסקת שליט והפעימות האחרונות - לכלא!

הגיע הזמן לקחת יוזמה חריפה. לא רק תפילות, חיפושים ותקוות.
מדינת ישראל היא מדינה חזקה, היא לא צריכה להיות בת ערובה בידי ישות 

טרוריסטית. 

מחזירים את הבנים הביתה, משנים את הטרמינולוגיה, משנים את הגישה ואת 
המעשים. 

לא עוד "כמה זה יעלה לנו", אלא- כמה זה יעלה להם. מדינת ישראל לא תשלם 
"מחיר כבד" עבור בניה, אלא תגבה "מחיר כבד" מהמחבלים.

 
זה אפשרי, חיוני ומוסרי.

המחבלים ששוחררו – לכלא.
 

הפיצו בכל הכוח. הגל רק מתחיל.

ישראל שלי
עושים ציונות

Laiza Koch
לפעמים בעל הבית צריך להשתגע ולפעול אחרת

 
אביחי שושן

במקום חיילים מותקפים, נצמיח חיילים מתקיפים.
במקום מכבסת מילים, נוודא שאספנו אחרי 

הפעילות את התרמילים.
במקום להשתהות שעות על גבי שעות עם כל כך 

הרבה כוחות במקרה כמו עכשיו, להתחיל להחריב 
בית בית על יושביו.

חברים, לחזור לעצמנו.

Dani Kaplan 
האמת, רעיון נכון. לתפוס את כל מי ששוחרר 

כתגובה. 

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 15 ליוני

אהבתי · הגב · שתף

 1632 אנשים  אוהבים את זה.

537

 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÈÂÏÚ Ï˘ ˙ÈÚÂ·˘ ‰ˆÙ‰ £

 ı¯‡‰ È·Á¯· ˙ÒÎ‰ È˙· ÏÎ· ÌÂÒ¯ÙÂ £

 ˙ÒÎ‰ È˙·· ˙ÂÚ„ÂÓ ˙˜·„‰ £

 ÌÈÈ˙„ ÌÈÊÂÎÈ¯·Â £

ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ¯È˘È ¯ÂÂÈ„ £

∫˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â˜Ù‰
 ¨ÒÂÙ„Â ÒÂÙ„ Ì„˜ ¨·ÂˆÈÚ

 ÔÂÏÈÈ· ÌÈ¯ˆÂÓ ÛÂËÈÚÂ ÛÂÒÈ‡
 ¨˙ÂÎÈÒ· ˜Â„È‰ ¨‰ÓÊ‰ ÈÙÏ
ÌÈÂÏÚÏ ÌÈË¯ÒÈ‡ ˙ÒÎ‰

øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙· ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙·øÈ˙„‰ ¯Â·Èˆ· ·‡ È˙· ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯ ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈˆÂ¯

„¢Ò·

ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó ˙È·Ó

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘ Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘ÌÎÏ˘

 Â̄·È̂ ‰ ÈÁÈÏ˘
ÌÎÏ˘

 איתנו אתם יכולים!

לפרטים:
052-8908518 יוסי

   b0528908518@gmail.com

 הפקות מיוחדות:
 עיצוב, קדם דפוס ודפוס

 איסוף ועיטוף מוצרים בניילון
 לפי הזמנה, הידוק בסיכות
הכנסת אינסרטים לעלונים

 לרשותנו מאגר ממוחשב

 של כל בתי הכנסת כולל

 רשימת גבאים להפצה

ממוקדת לפי קהל היעד
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מה יקרה
שרים באביגיל על הדשא עם ארבל מהבוביזמר | ג' בתמוז 1.7

המועצה האזורית הר חברון והיישוב הצעיר אביגיל מארחים את צעירי ההר באירוע 
לפתיחת הקיץ -  ערב בירה ושירה עם ארבל מהבוביזמר. קפה ועוגה על חשבון 

הבית. בירות וכיבוד קל ימכרו במקום במחיר ידידותי. הגעה וצחצוח גרונות בשעה 
20:30, ותחילת האירוע בשעה 21:00. עלות השתתפות: 30 ש"ח ליחיד / 50 ש"ח 

לזוג. לחיילים ובנות שירות 20 ₪. תשלום במזומן במקום. לבוא בלבוש חם.

קובי אפללו והאחים גת באפרת | כ"ח בסיוון 26.6
לרגל סיום אירועי חודש המורשת ופתיחת הקיץ, יופיע הזמר קובי אפללו 
והאחים גת ביום חמישי הקרוב, כ"ח בסיוון 26.6 במתנ"ס אפרת. פתיחת 

דלתות בשעה 20:30. עלות כרטיס במכירה מוקדמת 50 ש"ל וביום 
המופע 65 ₪. 

פרטים בטלפון 02-9932936.
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)ויש פה הכל...(

 פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

 ועוד לא
אמרנו הכול...

 בתים
 אחרונים 

למכירה
בשלב א’

 החל מ-
₪ 810,000

היישוב

הבית
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הגילאים,  לכל  חינוך  מוסדות 
מוסדות “בני דוד”, מתנ”ס פעיל 
עשירה  תרבות  פעילות  המציע 
חוגים       מערך  הגילאים,  לכל 
ועוד  ספריה  שחיה,   בריכת 

מגוון שרותים קהילתיים. 
עלי”:  “לב  קניות  מרכז  חדש! 
דואר,  סניף  גדול,  סופרמרקט 
ביטוח לאומי, קופות חולים , בית 

קפה ומגוון עסקים מקומיים.

דירות גן ודופלקסים,
החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

קרוב להכל 35 דקות מירושלים 
ופ”ת, 10 דקות מאריאל

נת,  ו ו מג ו ת  תי כו אי לה  קהי
850 משפחות.

ֵעִלי

ירושלים

אריאל
35ד’10ד’

35ד’

פתח 
תקוה

klita@eli.muni.il 052-4201411  לפרטים: יצחק

מקום
 גדול
לגדול

עלי

נה
מ

 א
חר

ש
ש 

י

הקב"ה בתורתו, ועליהן אנו צריכים לשמור ככתבן וכלשונן. ניתן לראות את הדברים הללו רמוזים גם במדרש אחר: "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות 
זו, אלא עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת ממנו שמואל ששקול כמשה ואהרן... ועשרים וארבע משמרות עומדות מבניו שכולם מתנבאים ברוח 
הקודש...". רואים אנו את קרח שמחפש קיצורי דרך. נכון, שמואל יצא ממך, עשרים וארבע משמרות יצאו ממך, אך זו תוצאה של דורות רבים שיבואו 
אחריך, שלב אחרי שלב. זה מה שאומר האר"י ז"ל שהפסוק: "צדיק כתמר יפרח", מרמז על שמו של קרח בסופי התיבות. כאילו אומר לו לקרח: אם 

היית מחכה לסוף, אם לא היית מחפש קיצורי דרך והמצאות מדעתך, היית זוכה להיות צדיק.

המשך דבר תורה מעמוד השערחוסר סבלנותו של קורח
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כנס ישע להסברה ותקשורת 2014
] ם י ל ש ו ר י  , ו ד ר נ ו א ל ן  ו ל ] מ

מעל 200 ראשי רשויות, מנהלים, דוברים ואנשי הסברה 
השתתפו השבוע בכנס ישע להסברה ותקשורת 2014.

תודה לכל המשתתפים ולהתראות בשנה הבאה!

הפאנל המגזרי ישראל פריד מגלי ישראל, חגי הוברמן ממצב הרוח, אורלי גולדקלנג ממקור ראשון, 
הילה ניסן פרידמן משביעי עמיחי אתאלי ויגאל דילמוני

שר הפנים גדעון סער

אראל סגל, שלום ירושלמי ודרור זרסקי

ח''כ איילת שקד מהבית היהודי פאנל התקשורת הבינלאומית עם יועז הנדל, דני דיין, אריאל כהנא, ניצן חן ודויד הורוויץ

ד''ר גיא בכורד''ר גיא בכור


