טובים השניים

בחמדת שבבקעת הירדן ,פרשת וישלח  -העוסקת ביחסיהם של התאומים יעקב ועשו -
היא סיבה למסיבה :ביישוב ,המונה  33משפחות ,לא פחות מששה (!) זוגות תאומים! (
(עמ' אחורי)
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האופה הקטנה

הכנסת ה 19-החלה השבוע את
ספירת ימיה לאחור .רגע לפני
שהסיסמאות נשלפות ,הסרטונים
עולים לאוויר והמצעים נכתבים –
ראוי להקדיש כמה רגעים למשימות
שמוטלות על כל אחד ואחת מאתנו
בתקופה הרגישה הבאה עלינו לטובה.
האם ממשלת ישראל הבאה תחזק
את הריבונות או תקים מדינה ערבית?
האם היא תרחיב את ההתיישבות
או תקפיא אותה? האם היא תפעל
לחיזוק הביטחון או תסתפק בקוביות
בטון? אין הדבר תלוי אלא בנו .השבוע
בישעמדה –שמונה הערות ראשונות
לקראת בחירות .2015

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 15:55
תל אביב 16:14
16:03
חיפה

כניסה
יציאה
16:11
 17:14חברון
16:12
 17:16שכם
 17:13באר שבע 16:08

יציאה
17:12
17:13
17:17

המלאך שלי

ברשת

8

מה
קורה

שב"ס קודש

על הפרשה  -וישלח
גם יעקב וגם ישראל

פ

עמיים אנו מוצאים שמשתנה שמו
של יעקב והוא נקרא ישראל .הפעם
הראשונה אחרי המאבק בין יעקב
לשרו של עשו (עפ"י המדרש "האיש" הוא
שרו של עשו) ,ובפעם השניה הקב"ה אומר
לו" :לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל
יהיה שמך" ,וכדברי הגמרא במסכת ברכות
"לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר
ויעקב טפל לו".
ומהו ההבדל בין יעקב לאברהם ,שאצל
אברהם השתנה שמו עד כדי שכתבה הגמרא
"תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם,
עובר בעשה"?
השם אברם כוונתו שהוא אב לארם דהיינו
לאומיות .אמנם אברהם הוא לא רק איש

הרב דני איזק
ראש ישיבת "בית אורות"

פרטי אלא מתייחס לכל האומה שלו ,אך
עם כ"ז הלאומיות הזו היא לא מוצדקת מצד
האמת .היא גורמת למלחמות ומאבקים
לאומיים קשים ,ולכן "ראויה היא האנושות
שתתאחד כולה למשפחה אחת וחדלו אז
כל התגרות וכל המדות הרעות היוצאות
מחילוקי עמים וגבוליהם" .ולעתיד לבוא
"שוב לא ימצא כל דרך בהתפלגות הממשית
והיו כל העמים חטיבה אחת ,ועל גביהם יהיו
עם ישראל שהם ממלכת כוהנים וגוי קדוש
סגולה מכל העמים" (הרב קוק).
לכן מתבטל שם אברם ונשאר רק אברהם.
אברהם הינו אב לכל העמים וזוהי המגמה
האידאלית .לעומתו ,אצל יעקב שני השמות
נשארים כי שניהם נצרכים לדורות.
המשך בעמוד 5
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המערכת

רגע לפני שמתפזרים

ישעמדה
 .1לתושבי יהודה ושומרון יש כוח אלקטורלי חזק
מאי פעם .הם לא רק מונים מעל  150אלף בעלי
זכות הצבעה ,אלא גם מצביעים באחוזים הרבה
יותר גבוהים לעומת הממוצע הארצי –  78אחוזי
הצבעה בכנסת הקודמת בקלפיות ביו"ש ,לעומת
 67%בכל הארץ .ברבבה ,ברוכין ,מודיעין עילית,
מבוא חורון ופדואל נרשמו מעל  90אחוזי הצבעה.
 83% .2ממצביעי יהודה ושומרון שמו בקלפי
פתק לאחת המפלגות הבאות :הליכוד ביתנו,
הבית היהודי ,עוצמה לישראל ,ש"ס ויהדות
התורה .לא פלא שרבים מהמצביעים הללו
מאוכזבים מיחסה של הממשלה ליהודה
ושומרון .בשנתיים האחרונות ,הוקפאו לראשונה
מאז מלחמת ששת הימים כל הליכי התכנון
והבנייה ביהודה ושומרון ,מה שצפוי להוליד
במהלך הכנסת הבאה קיפאון מוחלט וחריף
ביותר בכל רחבי האזור.
 .3הממשלה היוצאת לא חטאה רק בהקפאה.
היא גם שחררה אסירים עם דם על הידיים
כפרס לטרור ועצמה עין אל מול המצב הביטחוני
המידרדר ביו"ש ובירושלים .היא שידרה חולשה
אל מול החרמות הגוברות בזירה הבינלאומית
ואל מול שקריו של אבו מאזן ,לא אימצה ולא
יישמה את המלצותיו של דו"ח השופט אדמונד
לוי ומעל הכל סירבה להצהיר בצורה ברורה כי
מדינה ערבית נוספת לא תקום ביהודה ושומרון.

פתוח

חנה עגיב

 .4העובדה שהממשלה והכנסת ייכנסו בקרוב
לתקופת מעבר ,אסור לה לשמש כתירוץ להמשך
אוזלת היד .אדרבה  -נציגי המחנה הלאומי
בממשלה ייבחנו ,הן במישור האישי והן במישור
המפלגתי ,על פי הישגיהם .מי שקורא נכון את רוח
העם ,יודע שרק מי שירים את דגל ההתיישבות
והציונות – אותו יישא העם על נס .מי שיירדם
בשמירה ויחמם את הכסא – ימצא את עצמו בחוץ.
 .5המחנה הלאומי צריך לפעול יחד .אין כל
פסול בכך שלימין יש כמה מפלגות ,כאשר כל
אחת מדגישה צדדים אחרים בתוך המחנה .אך
יש בהחלט פסול למערכת בחירות שבה כל
מפלגה מן המחנה הלאומי משמיצה ופוגעת
בחברתה .מפלגות הימין צריכות לפעול
להרכבת ממשלת ימין מאוחדת וחזקה – זו
המטרה ואסור לסטות ממנה.
 .6בחירות הן שעה של הזדמנות .כדי לחזק
את מדינת ישראל ,את מפעל ההתיישבות,
את הביטחון ,את הערכים ,ואת החיבור בין עם
ישראל למדינתו ולארצו – חייבים לקחת חלק
פעיל במערכת הבחירות .אין לנו ,במדינת
ישראל הקטנה והצעירה שלנו ,את הפריבילגיה
לא לקחת חלק .כשמטות הבחירות יוקמו – טלו
חלק ,התפקדו וחלקו חומרי הסברה .הציעו את
עצמכם כסוכני שיווק של המפלגה שלכם .כי מי
שלא יפעל למען עוד קול מהימין ,מוסר למעשה
עוד קול לשמאל.

( ,)35בעלים של "האופה הקטנה"
בחמדת שבבקעת הירדן 052-8903764

 .7ואגב ,קול השמאל – הניסיון מלמד
שבחירות הן הזדמנות גם עבור מפלגות
השמאל הקיצוני ומפלגות ה”מרכז” .הזדמנות
לנהל את התחרות המוכרת :מי יתבטא
בצורה החמורה ,החריפה והמכפישה ביותר
נגד ציבור המתנחלים .פסטיבל שלם של
הסתה שרק מחכה לצאת לדרך .אנחנו
במועצת יש”ע נמשיך להדוף כל מתקפה
פרועה כזו ,אך חשוב שגם כל אחד מאתנו
יהיה ערוך לניסיונות לייצר חיכוך מלאכותי
בין ציבור המתיישבים ליתר חלקי העם,
בעזרת דמוניזציה .חשוב ,למשל ,לנצל את
חג החנוכה הקרוב כדי להביא קרובי משפחה
וחברים אל יהודה ושומרון .אין טוב יותר
ממראה עיניים ומצעידה ברגליים כדי להביא
את יהודה ושומרון אל הקונצנזוס.
 .8ממשלת ישראל ה 33-והכנסת ה 19-עשו
גם טוב לעם ישראל .הן קיבלו כמה החלטות
חשובות ביותר ,אך אסור להתעלם מרוב
רובן של ההחלטות שהתקבלו בשנתיים
האחרונות על ידי "הממשלה הימנית ביותר
מאז ומעולם" ,כפי שכינתה זאת התקשורת.
עכשיו ממש זה הזמן לפעול ,הזמן לתקן את
השגיאות ולעשות סוף סוף את מה שטוב
לעם ישראל.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"חיפשתי משהו לעשות מהבית כדי להיות
זמינה לילדים וגם תמיד אהבתי לאפות .האמת
היא שלא חשבתי שזה יגיע לממדים של היום.
בהתחלה עבדתי ממש מתוך הבית עם תנורים
ביתיים ולאט לאט קנינו עוד ועוד ציוד .בן זוגי נכנס
איתי לעסק והיום שנינו עובדים בו מהמטבח
המקצועי שלנו בחמדת".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים בתחום?
"אנחנו מכינים את כל האוכל לבד .לחמים ,קינוחים,
ממש הכל מתוצרת עצמית שלנו .אני במקצועי
קונדיטורית וגם נתנאל בעלי ,כך שאנו מכינים
הכל .הוא בעיקר אחראי על המלוחים והלחמים
ואני בקונדיטוריה .כמובן שהכל מיוצר מחומרי גלם
איכותיים ,חלביים – חמאה ושמנת ,לא מתפשרים
על האיכות .בנוסף ,אנו משתדלים לקנות מבתי
עסק באזור ,למשל אם אני צריכה פרחים לאירוע,
אקנה ממישהו בבקעה".
האם את ממליצה לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"אני חושבת שזה סוג של ביצה ותרנגולת ,כי
 2יש”ע שלנו

אתה גר במקום שמצריך יצירתיות
כדי להתפרנס אבל זה מוציא
ממך את המיטב .זה נותן לך יותר
אפשרויות לחשוב ולהוציא את
הכוחות המיוחדים שבך .לי אישית
לא התאים לצאת לעבודה ולנסוע
בכבישים אז אני חושבת שאנשים
שבוחרים לגור במקום מרוחק
כמו שלנו ,מקבלים את האפשרות
להתפתח כאן יותר".
מי האישיות שהכי היית רוצה
כלקוח?
"למדתי קונדיטוריה אצל אסטלה  -בי''ס
לקונדיטוריה בגבעת שמואל .מאוד הייתי שמחה
אם מקימת בית הספר ,אסטלה מושקוביץ בלפר,
הייתה מגיעה לאחד האירועים שלי ונותנת לי את
חוות דעתה".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"עוגת הגזר שלנו נמכרת מאוד יפה והיא אחד
המוצרים שאנשים הכי אוהבים אצלנו .חוץ מזה,
אנחנו לא רק קייטרינג אלא מפיקים את כל האירוע

אנשים שבוחרים לגור במקום מרוחק
מקבלים את האפשרות להתפתח יותר

– כלים ,עיצוב ,סידור שולחן – אנחנו מביאים צוות
שמטפל בהכל .הכל בהתאם לבקשת הלקוח".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"תמכו בי מאוד בתחילת הדרך ,עם ליווי לגבי שיווק
ופרסום נכון – וגם דאגו להזמנות מהקייטרינג שלי שזה
הכי מפרגן שיש .הם דאגו שאשתתף בפגישות עם
תיירנים ובעלי עסקים קטנים וזה עזר מאוד לחשיפה
של העסק שלי .כמו כן ,עזרו המון בקבלת הלוואה
שעזרה לנו בהקמת המטבח בהמשך הדרך".

אירוע
ישראלי
זהו את האירוע שבתמונה
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 מהפעם שעברה :חיים יבין מודיע בערוץ
הראשון על מהפך הבחירות של .1977
הזוכה :שלום קרבסי מפתח תקוה .הפרס נשלח בדואר.

”

לא חשבתי שאמשיך לגור
במעלה לבונה גם אחרי
החתונה ,אסף התאהב בנוף
ומאז אנחנו פה
אסף ומטר ליבוביץ' אחיה ,טליה ושבות

זה עתה הושקעו מליוני שקלים
בחידוש פני היישוב.

צמוד מדד תשומות הבניה 10.14

ההולכת ונבנת.
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40

10

ת״א

אריאל

35
מעלה ירושלים

14

05

ה

מ

מעלה לבונה בגוש עלי-שילה:
הזדמנות חיים חד פעמית.
עם פתיחת הכביש החדש ותחילת בנייתן של  40יחידות דיור
חדשות ,הישוב מעלה לבונה נמצא בתנופה חסרת תקדים.
אם גם אתם רוצים להיות חלק מקהילה חמה ומגוונת בה כל אחד ימצא את מקומו ,ליהנות מישוב עם
כל השירותים שאתם צריכים ,לחיות עם נוף נדיר עד לים התיכון ,להעניק לילדים את מגוון אפשרויות
החינוך הטובות ביותר – מעלה לבונה היא המקום שלכם .הצטרפו אלינו לפרוייקט החדש.

לבונה

דק
וק ליט

67373
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הצטרפו
לשכונה החדשה

מעלה לבונה
יישוב

4-

אסף

1800-260-240
www.amana.co.il
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ברשת

תחיה עצר

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

מלאך שלי
היום לפני תשע שנים נולד בננו ,מלאכי .מלאך
קטן ,חמוד ועקום ...מלאך שנולד בברכת שמים
עם רגלים עקומות ועם בעיה אורטופדית שנקראת
"קלאב-פוט" .מוזמנים לעיין בויקיפדיה.
ארבעה חודשים קודם לכן השמים נפלו עלי .כמה
ימים אחרי סקירת המערכות שעברה בצורה
תקינה ,הגעתי לבדיקת אולטרא-סאונד סתמית
(אני כבר לא זוכרת למה) .משום מה ,הטכנאית עם
ה"אולטרא-סאונד תלת מימד" היתה פנויה וקיבלה
אותי .ישבנו לנו שם שתינו ,נינוחות ,מקשקשות.
לתמונות יש מין ניחוח נחושתי כזה ,צהוב – חלודה.
ופתאום דממה .משהו לא תקין .ממצא מדאיג .אני
מעבירה בראש את כל הסיפורים ששמעתי ,את
כל התסריטים הכי קשים ,מוודאת שאני באמת
שומעת דופק ורואה תנועות .הטכנאית מנסה
להרגיע ,אבל אני כבר מבינה שהיא ממש לא
מרוצה ממה שהיא רואה ,וקוראת למישהי בכירה
ממנה .ואני שוכבת שם .עם בטן חשופה .קרה.
מחכה למוצא פי ...המומחים .פחד אלוהים.
נכנסת הבכירה .מסתכלת .מוודאת שמה שהיא
רואה אכן "לא תקין" ושולחת לרופאה .בלי אף
מילה או הסבר או נימה מרגיעה ,שלא לומר
להיפך .הרופאה שלי באותו היריון – מלאך בדמות
אישה – ד"ר אחינועם לב-שגיא ,מקבלת אותי מיד
בנינוחות ,מרגיעה קצת אבל שולחת אותי למיליון
בדיקות :סקירת מערכות חוזרת ומקיפה (לברר
אם מדובר בממצא יחיד או רחב יותר) ,אקו-לב,
ייעוץ גנטי ,בדיקות דם ו ...אני כבר לא זוכרת .היא
משביעה אותי שמיד כשחוזרות התשובות ,אני
מתקשרת אליה ,בכל מקום שהיא לא נמצאת,
ומתאמת איתה פגישה.
קבענו סקירת מערכות מיידית .לבדיקה הפעם
כבר לא הלכתי לבד .יד ביד עם נועם .עוברים
עם המומחה איבר איבר ,כלי דם ,מערכות שלד
ומערכות פנימיות ,מנסים לברר את היקף הבעיה.
הבדיקה מסתיימת .אני מתוחה ורוצה שירגיעו
אותי! לא הולך .גזר הדין" :אם את רוצה את
יכולה עדיין לעשות הפסקת היריון" .כבר אמרתי
שהשמיים נפלו עלי???

 4יש”ע שלנו

אני חושבת על הקלות שבה
אנחנו פוסלים מומים פיזיים
ואנשים עם מוגבלות נראית
לעין ,ומתייחסים בכבוד
למומים התנהגותיים – כמו
רוע ,טפשות או קמצנות

פרשנות קטנה לפשוטי העם (כלומר ,כל אלה
שאינם רופאים) :כשמומחה (כלשהו .קל וחומר
רופא) אומר לך שאת יכולה להפסיק את ההיריון
(לעשות הפלה ,בעברית מדוברת) ,את מבינה
שמדובר בבעיה מאד מאד חמורה שההתמודדות
איתה ,פיזית ורגשית ,היא מעל כוחותיו של אדם
סביר ,ואת הרי אדם סביר.
אז מה אני אעשה? האם אני בכלל מסוגלת
להתמודד עם זה? להכניס את עצמי למלכוד?
את המשפחה שלי לסחרחורת של טיפול בלתי
אפשרי במשימה כל כך קשה? כל זה עבר עלי
באותו שבריר שניה בראש .עד שהרופא המשיך
ואמר" :אבל אם את רוצה יש פורום באינטרנט
של אימהות לילדים עם אותה בעיה ,וגם יש לי
מטופלת שעברה את זה ,אם היא תסכים אקשר
ביניכם ותשמעי ממנה על מה מדובר" .אז יחד עם
הגזירה הקשה קיבלתי חסד גדול .עוד באותו יום
נכנסתי לפורום באינטנרט ולמחרת כבר דיברתי
עם טניה .והשאר ...היסטוריה.
בחודשים שנותרו לי הפכתי מומחית לקלאב-
פוט .קראתי מאמרים ומחקרים ,נפגשתי עם
הורים ורופאים ,והכנתי את עצמי לטיפול בתינוק
שאני יודעת שיוולד לא בריא במאה אחוז אבל עם
פרוטוקול רפואי מאד ברור לטיפול ,שלאחריו הוא
אמור להיות בריא והולך.
הכנות ללידה לא עשיתי .הכל התכוונן אל "היום
שאחרי" .ידעתי היכן אלד (בית חולים שיודע לטפל
בתינוקות קלאב-פוט עוד בבית החולים).

ידעתי מי הרופא שיטפל בו כבר בבית החולים
ובכל התהליך שלאחר מכן.
ידעתי שאת הגבס הראשון מלאכי יחווה עוד לפני
שהוא יוצא מבית החולים לחיים האזרחיים.
ידעתי שמהיום הראשון יהיו לכולם המון שאלות.
ידעתי שמהגבס הראשון יסובבו אחרי את הראש.
ידעתי שאם אני לא אשלוט במצב ואנהל את
המלחמה הקטנה שלנו ,יכולות לקרות טעויות.
יצאתי למאבק הזה בהחלטה נחושה ש"אני
מתפללת לטוב ומתכוננת לרע".
לא ידעתי איך ארגיש כשאחזיק אותו בידיים,
כשיתגלגל לידי טופס של בית החולים שבו יהיה
כתוב "נולד עם מום" (נשבר לי הלב) או כשארגיע
את רופא הילדים שבא להסביר לאמא של התינוק
מה הבעיה של הבן שלה (הכרתי את הבעיה יותר
טוב ממנו).
יומיים אחרי הלידה ,עוד לפני היציאה מבית
החולים ,מלאכי גובס בשתי רגליו .את הברית הוא
עבר עם גבס ברגלים .מידי שבוע היינו צריכים
להגיע לבית החולים על מנת להסיר את הגבס
ולשים אחד חדש .פעם או פעמיים הגענו למיון
כי הגבס היה הדוק מדי והתינוק (הזעיר!) בכה
מכאבים .היתה לי חופשת לידה מהסרטים .בלי
רגע מנוחה .בלי טיפה "חופשה" (במינון נמוך עוד
יותר מלידה רגילה) .בכל התקופה הזאת ,קבוצת
התמיכה האינטרנטית הזאת היתה הצלה גדולה,
למידע ,לחיבוק ,להבנה ,לסיעור מוחות ,והיא עד
היום כזאת...
המשכנו עם הפרוטוקול הרפואי כמעט עד גיל
שלוש .היום מלאכי בן תשע .הוא לא זוכר כלום.
רק בחודש האחרון הלכנו לביקורת (כי הפולנייה
היתה מודאגת) כדי לוודא שהכל תקין .כפות
הרגליים שלו פחוסות קצת יותר מהרגיל ויש לו
מין עצם בולטת מעל הקרסול .הוא רץ ומשתולל,
משחק כדורגל ומחליק על רולר .אף אחד לא
רואה עליו את מה שהוא עבר .אולי בבקו"ם יגלו
(רווח נקי שלי).
לפעמים אני חושבת על אותו רופא שחשב שלא
כדאי להתמודד עם זה .שהציע לי לוותר על
המלאך שלי .לא רק עליו אני חושבת ,אלא על
הדרך הקלה שבה הצעות שכאלה יוצאות מפיהם
של רופאים (ואולי הופכים הצעות במקרים קשים
באמת לפחות "רציניות").
אני חושבת על הקלות שבה אנחנו פוסלים
מומים פיזיים ואנשים עם מוגבלות נראית לעין,
ומתייחסים בכבוד למומים התנהגותיים – כמו רוע,
טפשות או קמצנות.
אז ...יום הולדת שמח ,מלאכי שלנו ,אתה ברכה
גדולה לבית שלנו ,תמיד מלא אור ושמחה ,תמיד
חושב קצת אחרת ,מלא אנרגיה ותזזית ומאתגר
אותנו בהתמודדות.
מאחלים לך שנים ארוכות של שמחה ,עשייה
ובריאות .אוהבים מאד.

גם יעקב וגם ישראל

המשך דבר תורה מעמוד השער

בראשית המאה הקודמת היו התעוררויות לאומיות חזקות ששיאם היה במלחמת העולם הראשונה .כיום הרוחות המנשבות קוראות לביטול הלאומיות
(איחוד אירופה ,למשל) ,וכמו שאמרנו המגמה הזו צודקת .אולם צריך לזכור שהאומה הישראלית חייבת להשאר בבדידותה ולאומיותה לתועלת
האנושות כולה .מצאנו במדרש רבה "ר' רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר אין כא-ל ומי כא-ל ישורון,ישראל סבא .מה הקב"ה כתוב בו ונשגב ה' לבדו
אף יעקב כתוב בו ויותר יעקב לבדו" .ה'לבדיות' של עם ישראל מגלה את "ונשגב ה' לבדו" .רק עם ישראל בחייו המיוחדים ובמהלך ההיסטוריה
המופלאה שלו מגלה את שם ה' בעולם .כמו שאנו מתפללים בתפילת מנחה של שבת – "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".
רבים מאחינו לא מבינים זאת כיום .הם מושפעים מתפיסות העולם המודרניות הרוצות לראות את כל בני האדם שווים בלי מחיצות לאומיות .הם
חושבים שגם ישראל נמצאים באותה קטגוריה ,ולכן אין מקום ללאומיות הישראלית .אך כפי מה שביארנו תפיסה זו של הלאומיות הישראלית אינה
נכונה .בלי ספק האמת האלוקית הזו חייבת להתברר ולהתגלות .ומתברר שדוקא עם עלית המחשבה המורידה את המחיצות הלאומיות ,מוצאים
אנו שעולה האנטישמיות ,כאילו יודעים הם באופן אינסטנקטיבי שעם ישראל שונה ואצלו המחיצות הלאומיות לא יוסרו ולכן הכעס והזעם עלינו.
הלאומיות הישראלית אינה פאשיסטית ומתנשאת ,אלא מאירה את הדרך שבה יגיע העולם לשלום אמיתי ולפסגת האושר האנושי.

הסדרה המדוברת בציונות הדתית

האישות'
חיי
'קדושת
עם הרב יהושע והרבנית נעמי שפירא
חוזרת ובגדול והפעם במרכז בדרום ובצפון
אלפים עברו את הסדרה עד כה ומדווחים שחייהם השתנו.

ואתם?

 7שיעורים עוצמתיים שישנו את הדרך בה אתם רואים את הקשר הזוגי ויעסקו במישור
האינטימי בין בני הזוג .במפגשים תלמדו את הדרכות התורה וכיצד לעורר ולחדש את האהבה
והשמחה בקשר האינטימי הזוגי.

ַלְך  -ארבעה שיעורים לנשים (שתי פגישות כפולות) ,עם הרבנית נעמי שפירא
ְלָך  -שני שיעורים לגברים (מפגש אחד כפול) ,עם הרב יהושע שפירא
לשניכם  -מפגש זוגי מסכם עם הרב יהושע (זה הזמן לבייביסיטר)...

יום ראשון
ו' טבת
28/12

יום ראשון
כ"ז טבת
18/1

יום ראשון
י"ט שבט
8/2

יום ראשון
י"ג טבת
4/1

יום ראשון
ה' שבט
25/1

יום ראשון
כ"ו שבט
15/2

20:00

יום ראשון
כ' טבת
11/1

יום ראשון
י"ב שבט
1/2

יום ראשון
ג' אדר
22/2

21:30

יום ראשון
כ"ז טבת
18/1

יום ראשון
י"ט שבט
15/2

יום ראשון
י אדר
1/3

מפגש

נושא המפגש

שעות

מפגש כפול
ראשון  -נשים

קדושת חיי האישות,
אתגרים בחיי האשה
הרבנית נעמי שפירא

20:00

מפגש כפול
שני  -נשים

מורכבות אצל הגבר
הדרכות חז"ל
הרבנית נעמי שפירא

מפגש כפול
גברים

קדושת חיי האישות הרב
יהושע שפירא

מפגש משותף
זוגות

זכו שכינה ביניהם
הרב יהושע שפירא

עד

23:00
20:00
עד

23:00
עד

23:00
עד

23:00

מרכז  -בית כנסת
נאווה תהילה
גבעת שמואל

יש שחר

דרום בישוב ניצן
מרכז כיסופים

צפון בית שאן
בשיתוף
מרכז משפחה

* שעת השיעורים בבית שאן  , 19:00-22:00ניתן להירשם מחיר מסובסד לתושבי בית שאן והסביבה שרה 054-2666104 -

זוגות שהשתתפו בסדרה חוו התחדשות ,שמחה ופתח לשינוי משמעותי בחייהם.
לפרטים :הילה 057-6901002 -
ניתן להרשם בקישור זה בו מופיעים הפרטים השונים

www.avakshech.org.il/events
אלפים עברו את הסדרה עד כה  -עכשיו תורכם .תפרגנו לעצמכם
מגיע לכם ולבית שלכם! עלות  ₪ 400למאתיים זוגות נרשמים ראשונים  350ש"ח ל 7-שיעורים.
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

142,591

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  27לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

145

ם אוהבים את זה.
 2,434אנשי 

"בין  193הדגלים באו"ם תמצאו דגל אחד בלבד שעליו מגן דוד .ישנה
רק מדינה אחת קטנה השייכת לעם היהודי ,אך מדינות רבות כאן
מאמינות שמדובר בדגל אחד יותר מדי .הדיון הזה לא מתנהל למען
השלום או למען הציבור הפלסטיני; מטרתו היא אחת  -לתת במה
להתנגחות אנטי-ישראלית!"
שגריר ישראל באו''ם ,רון פרושאור ,בדיון הזדהות עם הפלסטינים
שנערך בעצרת הכללית של האו"ם .בדיון זה ,שמתקיים מדי שנה
לציון כ"ט בנובמבר ,מתקבלות באופן מסורתי מספר החלטות אנטי
ישראליות.
טוב שיש לנו נציגים כמו  - Ron Prosorרון פרושאור! כתבו לו מילות
תמיכה בדף הפייסבוק שלו:
https://www.facebook.com/RonProsor

Dalia Timen

מר פרושאור ,יישר כוח על אמירת האמת מול
אומות עוכרות ישראל! איש אמיץ המייצג נאמנה
את מדינת ישראל!! כל הכבוד!!
Eli Matzliah
ישראל צריכה לפרוש מהאו"ם.
Silvia Bublil Dadusc
איזה נאום גדול! מילים כדורבנות .וגם אם זה
לא ישנה כלום ,לפחות השגריר שלנו הסיר את
הכפפות ונכנס בהם כמו בולדוזר בשם מדינת
ישראל ואזרחיה.

אם לא תספרו,
איך ידעו?
רשות השירות הלאומי-אזרחי ,בשיתוף אתר מתת ויחד עם הגופים המוכרים ,גאים להשיק:

 - ncs.gov.ilאתר חדש המרכז את המידע המלא על מקומות השירות
מתנדבי ובוגרי השירות הלאומי-אזרחי ,אתם מוזמנים לתרום מניסיונכם למתנדבים הבאים,

באמצעות מילוי חוות דעת על מקומות השירות .כעת תורכם לתרום להנגשת תהליך המיון למילוי חוות דעת ע“י בוגרי השירות ולמידע
והשיבוץ לשירות הלאומי-אזרחי .זאת לאחר שיפור התהליך באמצעות :שאלון הכוון אחיד המלא על מקומות השירותncs.gov.il :
ירידי מקומות שירות מחוזיים רישום פתוח ושוויוני למקומות השירות ועוד...

השירות הלאומי-אזרחי :הדרך שלי לתרום לחברה
 6יש”ע שלנו

חפשו אותנו :רשות השירות הלאומי-אזרחי

מה יקרה
"המשבר כמבשר"  Iט''ו בכסלו 7.12

מאיה אוחנה מורנו ,אלמנתו של סא''ל עמנואל
מורנו הי''ד שנפל במלחמת לבנון השנייה ,יוצאת
במופע משותף ונוגע עם הזמרת רוחמה בן
יוסף על הבחירה בחיים ,חיבור של כאב ,אמונה
ושמחה ,געגוע ואור .במקום יופעלו דוכנים
מהשעה  ,19:30המופע יחל ב .20:30-מחיר25 :
ש''ח במכירה מוקדמת ו 30-ש''ח בערב המופע,
מכירת כרטיסים במתנ''ס הראשי במעלה
אדומים.

פסטיבל המכבים  Iכ''ז ,כ''ט ו-ל' בכסלו 21- 19.12
22.12

הפסטיבל יתקיים בחבל מודיעין ובחבל בנימין ,ויספר את
סיפור המכבים בדרך חווייתית ומהנה ,בעזרת שחקנים
מחופשים שידריכו את המשפחות דרך העבר העשיר
של האזור .גם יהיו :סדנאות יצירה ,טיולי ג'יפים ,פינות חי
ומגוון הפעלות לכל המשפחה ברוח החג ,כל זאת לצד
הדלקות נרות חגיגיות במקום המשכן בשילה הקדומה,
הדלקת נרות מוסיקלית עם חסידי הרב קרליבך במבוא
מודיעים והדלקת נרות עם יוצאי חבאן במושב ברקת.

יום רביעי |  23לדצמבר

דניאל זמיר ביקב  Iכ''א בכסלו 13.12

דניאל זמיר על הסקסופון והשירה יחד עם תומר בר על הפסנתר בערב של מוסיקת איכות ביקב שוקק שבסוסיא ,במוצ''ש פרשת וישב .בר
היין יהיה פתוח ,כדי להגדיל את השמחה ; )-פתיחת דלתות בשעה  .20:00כרטיסים בהרשמה מוקדמת 30 :ש''ח ,בערב המופע 40 :ש''ח.

סיפורי המכבים ביהודה ושומרון
פינה מיוחדת לקראת חנוכה

קרב בית צור

המכבים
ביו"ש

אריאל פילבר -בית ספר שדה עפרה

בית צור

Illustration: Meir Kahane, Ofra Field School

מצפון לחלחול ,בהר חברון ,קיימת גבעה הנקראת
"תל טוביקה" .על הגבעה שרידים רבים מתקופות
שונות ,והיא מזוהה ע"י החוקרים והארכיאולוגים
כ"בית צור" המקראית.
בית צור נזכרת בכמה מקומות בתנ"ך ,אך עלייתה
לכותרות היא בזכות שני קרבות קשים אשר אירעו
בסביבתה בזמן המרד החשמונאי.
יהודה נלחם ביוונים שמונה קרבות .בקרב הראשון
בהרי גופנה (קרב מעלה לבונה )-167 ,מנצח
יהודה את אפולוניוס ,שר הצבא אשר הגיע עם
חילו משומרון .בשני הקרבות הבאים ניצח יהודה
את סרון במעלה בית חורון ( ,)-167ואת גאורגיאס
במארב המפורסם באמאוס (.)-165
כעבור שנה ( )-164חזר שר הצבא ליזיאס ליהודה.
לאחר שאפולוניוס נכשל בתקיפה מצפון ,ולאחר
שנכשלו סרון וגאורגיאס בואדיות הצרים של הרי
ירושלים ,מחליט ליזיאס לעלות לגב ההר דרך הר
חברון (אזור כביש " – 35כביש חוצה יהודה") ,ומשם
על גב ההר לנסות להצפין לירושלים" :ויעתק את
מחנהו בארץ אדום ויחן לפני בית צור" (חשמונאים
א' ,ד' ,כו') .ליזיאס הגיע עם  60אלף חיילים וצר על
בית צור .יהודה המקבי הגיע למקום עם שישית
מהכוח היווני 10 ,אלף חיילים .העיר בית צור
מצליחה לעמוד במצור כיוון שיהודה המקבי מצליח
להבריח לתוכה אספקה ,כנראה דרך מעבר נסתר
ע"י החומה שנתגלה בשרידים הארכיאולוגים בתל.
בעוד ליזיאס עסוק במצור ,תוקף אותו יהודה
לפתע" :וכאשר נודע לאנשי המקבי כי שם מצור
על המבצר ,התפללו לה' הם וכל העם ...ומקבי אחז
ראשון בנשק ויעודד את האחרים ...ובהסתערם
כאריות על האויבים הכו בהם ...ויניסו את הנותרים
ורובם נפצעו ונמלטו ערומים ,וליזיאס עצמו ניצל

בבורחו בחרפה" (חשמונאים יא' ,ה'-יב') .בית צור
נפלה ,אך ליזיאס שראה את אומץ ליבו של יהודה
המקבי ,חזר לאנטיוכיה .את הפוגה זו ניצל יהודה
המקבי כדי לטהר את המקדש.
הקרב החמישי של יהודה ,גם הוא נגד ליזיאס,
התרחש באותו איזור .צבאותיו של ליזיאס בליווי
פילים התמקמו על יד בית צור כאשר צבאותיו
של יהודה התמקמו בבית זכריה (ע"י צומת הגוש).
בקרב זה נהרג אלעזר ,אחיו של יהודה" :וירא
אלעזר החורני והנה חיה אחת חגורה ביתר שאת
וגדולה מן האחרות וליבו אומר אכן המלך עליה...
וירץ כגיבור בתוך גדודי האויב ...ויכרע בן ברכיו
וידקרהו ויפל הפיל עליו וימות" (חשמונאים א' ,ו',

מה'-מח') .לימים הוקם בגוש עציון ,סמוך למקום
הקרב ,הישוב אלעזר.
יהודה המקבי הפסיד בקרב בבית זכריה ,אך הודות
להתפתחויות באנטיוכיה אשר אילצו את ליזיאס
לעזוב את הארץ ,הצליח יהודה בדרכים מדיניות
להשיג את ביטול הגזירות.
 2148שנה לאחר הקרבות באזור בית צור ,בר"ח
כסלו  -החודש בו חל חג החנוכה ,עלו לגבעה
מצפון לתל בית צור בוגרי ישיבת "הר עציון" והקימו
את הישוב "כרמי צור" אשר שמו נגזר מסמיכותו
לבית צור המקראית ,ועל שם הכרמים הרבים
בסביבתו בעבר ובהווה.
"בימים ההם -בזמן הזה".
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מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
יש"ע זה כאן ושם אנשי מחלקות התיירות
של מועצות מטה בנימין ומטה יהודה החליטו
לקדם שיתופי פעולה תיירותיים ביניהן.
את המהלך השיקו המחלקות בביקור של
הבנימינאים ביהודה ,במסגרתו הגיעו בין
היתר ל'גלריה של סבא'  1וליקב עגור.
מנהל השיווק של מחלקת התיירות בבנימין,
אסף פלסנר ,אמר כי "המסקנה המשמעותית
ביותר מהביקור היא שריבוי בתי עסק מאותו
תחום לא מהווה תחרות אלא מוקד משיכה
וכי שיתוף פעולה בין תיירנים מחזק את
העסקים".
בלי זיבולים מאבק של שלוש שנים נגד
הקמת מטמנה ערבית מדרום לרימונים
שבאזור בנימין הגיע לסיומו .המינהל
האזרחי הודיע בשבוע שעבר שלא יאשר
את הקמת המטמנה ,מחשש שלאזור ייגרם
נזק בלתי הפיך בעקבות החומרים המזהמים
שבפסולת .המאבק נגד המטמנה ,שתוכננה
לקום במימון הבנק הגרמני ,כלל שיתוף
פעולה בין ארגונים ואזרחים יהודים וערבים
ועתה מקווים כל הגורמים כי יימצא פתרון
אחר לפינוי הפסולת.
יישוב טוב חברת "בתי אמנה" עורכת בימים
אלה קורס מנהלי ישובים ל 20-צעירים
וצעירות המבקשים להשתלב כמזכירי
ישובים .בתכנית :שיעורים בהתנהלות
כלכלית נכונה ,ניהול תקציב ,דרכים לקליטת
משפחות חדשות והתנהלות מול המועצה,

גורמי החינוך ,ומוסדות הממשלה .ב"בתי
אמנה" מסבירים כי מטרת הקורס לסייע
ליישובים להתנהל כראוי ולהפוך אותם
לחזקים ועצמאיים יותר.
שב''ס קודש רב שירות בתי הסוהר ,הרב
יהודה ויזנר ,ביקר השבוע במכון 'צומת'
שבאלון שבות ונפגש עם מנהלו ,המהנדס
הרב ישראל רוזן ועם המהנדס הראשי של
המכון ,משה לפידות  . 2הרקע לפגישה:
חוק חדש שירחיב משמעותית את השימוש
באזיק האלקטרוני ,שיחליף מעתה את נוהל
המעצר עד תום ההליכים .האזיק שכבר קיים
היום הוא אזיק "למהדרין" ואינו גורם לחילול
השבת .כעת עובדים במכון על הארכת חיי
הסוללה של האזיק ועל טכנולוגית GPS
שתפעל גם בתוך הבית לאיכון מדויק יותר.
גן חובה גן ילדים חדש נחנך ביישוב מבואות
יריחו ,ביוזמת המועצה האזורית בקעת הירדן
ובסיוע תרומה שנישאה לזכר אשת החינוך
דבורה פרנק ז"ל .בטקס נכחו ראש המועצה
האזורית דוד אלחייני ,שר הבינוי אורי אריאל
וח"כ אורית סטרוק  3שבנה אהרון מתגורר
ביישוב .השר אריאל אמר כי ההתיישבות
בבקעה חשובה למניעת השתלטות עוינת על
אדמות המדינה שבאזור.
מכלכלים את הצעירים כ 30-זוגות צעירים
הגיעו השבוע לסדנת כלכלה שיזמה
המועצה המקומית אפרת  . 4במועצה
הסבירו שמטרת הסדנה להקנות מושגים

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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בסיסיים בכלכלת המשפחה ,כמו הבנת
תלוש המשכורת וגובה הפנסיה שמעסיק
צריך להפריש .יגאל ,אחד ממשתתפי הסדנה
אמר" :יש אנשים כמוני שלא מבינים הרבה
בכספים ובכלכלה נבונה ,לכן הגעתי הנה
על מנת לקבל מעט טיפים שבוודאי יעזרו לנו
כזוג צעיר בהמשך".
חברת הכנסת וההתיישבות ח"כ גילה גמליאל
(הליכוד) קיימה השבוע סיור עבודה בגוש
עציון ,אליו התלוו ראש המועצה ,דוידי פרל
וסגנו משה סוויל .לאחר שסיירה בבית הספר
היסודי אח"י תקוע  5המשלב תלמידים
חילונים ודתיים ,ובגבעת עוז וגאון הקרויה
על שמם של שלושת הנערים הי"ד ,ביקשה
גמליאל ממארחיה לראות בה "שותפה מלאה
לפעילות בגוש" .ראש המועצה הדגיש בפניה
כי "האופי המיוחד של תושבי הגוש והקהילות
שנוסדו על מורשת איתנה ממשיכים להצמיח
מעורבות קהילתית והובלה חינוכית".
רואים כפול ביישוב חמדת שבבקעת הירדן
מציינים מדי שנה באופן מיוחד את שבת
‘’וישלח’’ .ראשית ,משום שהיישוב נמצא מול
נחל יבוק ,שבו התנהל המאבק בין יעקב
אבינו למלאך .ושנית – משום שבו מתוארים
יחסיהם המורכבים של התאומים עשו ויעקב.
מה הקשר? מסתבר שמתוך  33משפחות
בחמדת ,ישנם לא פחות משישה זוגות
תאומים! (תמונת השער).

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :גרשון אלינסון ,מוא"ז גוש עציון ,יעל קורץ הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

