
1  יש”ע שלנו 

לע"נ השר אורי אורבך ז"ל
הלב, הוא מקור הנדיבות וההתנדבות. ואל 
הלב של הכלל ושל הפרט, פונה הדיבור 
האלוקי "דבר אל בני ישראל בלשון פיוס 
כמו דברי על לב ירושלים" )בעל הטורים 
שמות כה ב( כי אם הלב הוא הבסיס, אין 
עוסקים רק בכפיה או בציווי מבחוץ, אלא 
"לשון פיוס"- בנעימות ובסיוע לעורר את 

כח הרצון.
נכלל  הנדיבות,  של  שרשה  ובעצם, 
האם  תרומתי".  את  "תקחו  של  בסיכום 
מתכוון הכתוב האלוקי ב"תרומתי" למה 

שנתבע מאיתנו ע"י הציווי? או אולי כוונת 
"תרומתי" לומר: החומרים של תרומתכם 

הם בעצם שייכים לי, הם תרומתי?
במהלך  המלך  דוד  שאמר  כפי  ממש 
הקמת  לקראת  בשמחה  ההתנדבות 
ַנְעצֹר  ִּכי  ַעִּמי,  ּוִמי  ֲאִני,  ִמי  "ְוִכי  המשכן: 
ּכַֹח, ְלִהְתַנֵּדב ָּכזֹאת, ִּכי ִמְּמָך ַהּכֹל, ּוִמָּיְדָך 
יד'(.  כט',  א',  הימים  )דברי  ָלְך"  ָנַתּנּו 
קיבלנו כישרונות ויכולות ממקור החיים 
היא  אפוא  והנדיבות  ישראל,  אלוקי  של 
הטוב,  הכרת  של  בנפש  אמיתית  תנועה 

בחינת "אל תחזיק טובה לעצמך..."

על הפרשה - תרומה

הרב אלישע וישליצקיתרומה מכל הלב

| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  423
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   47  | תשע"ה  אדר 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:05 17:06 חברון 18:08 16:50 ירושלים
18:07 17:08 שכם  18:09 17:10 תל אביב
18:10 17:03 באר שבע 18:08  16:00 חיפה

זמני השבת

“יש מקום אחד ויחיד", כתב אורי 
הקודמות,  בבחירות  ז"ל  אורבך 
"שבו המחנה הלאומי יכול לנצח 
לביטוי:  רצונותיו  את  ולהביא 
המערכות  שאר  בכל  הכנסת. 
הטעם,  וקובעות  המובילות 
יכולים  ודתיים  לאומיים  אנשים 
להשמיע  להשתתף,  להשתלב, 
לקבוע  לא  אבל  קול,  איזשהו 
את הטון ואת הקצב. עוד לא. רק 
שווים,  הקולות  כל  שבו  במקום 
לקבוע".  סוף  סוף  יכול  הרוב 
שכתב  טור   – בישעמדה  השבוע 

אורי ז"ל. לזכרו.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

שלנו
423

מתקן החלומות
עם ישראל נפרד השבוע מאחד מעמודי התווך של הציונות הדתית בדורנו, 

השר אורי אורבך ז"ל.
בתמונה: השר אורבך בבית משפחת פוגל ימים ספורים לאחר הרצח, אוחז 

בספרו "מתקן החלומות", אותו מצא באחד החדרים.

המשך בעמוד 5

ליח'

פליז דו"צ

ליח' 130 ₪

מעיל רוח 

₪ 170 והפעם 2 סוגים
עם רקמת יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי

ניתן להשיג בצבעים

-נדב-

8 מכתב לנתניהוחוויות מהשבעה4 אמית בן אליהו2
עסק
שלנו

פתוח

מה 
קורה ברשת
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בלי  פעמיים,  להצביע  הולך  אני  היום 
בעד  פעם  הבחירות.  חוקי  על  לעבור 

ופעם נגד, באותו פתק.
שחושב  המחנה  בעד  אחת  פעם 
אנכרוניזם,  לא  זה  שמסורת 
וש"עם  גידוף  לא  זה  ש"מתנחלים" 
הלגלגני  "עמישראל"  לא  זה  ישראל" 
עם  אלא  הנסיגות,  שוחרי  מפי  שניתז 

ישראל חי. פשוט, קצר ופרימיטיבי.
אני  בדיוק,  פתק  באותו  שנייה,  ופעם 
שמתנהגים  אלה  נגד  נגד.  מצביע 
והקידמה  המתינות  החוכמה,  כאילו 
אלה  נגד  הנוגות.  מעיניהם  נשקפים 
שכל פעולה שלהם היא תמיד חוקית 
ומוסרית ומצפונית, ואילו זולתם תמיד 
חשוד כאנטי-דמוקרטי, כמי שמערער 
והחוק הטבעיים.  ערכי הצדק  כל  את 
אני הולך להצביע נגד מי שהשחיתות 
שלהם היא רק "אי-סדרים", להדלפות 
מצידם הם קוראים "מעשה של אומץ 
שלהם  יד  הרוחצת  והיד  אזרחי"  לב 

היא בכלל "הגנה על חופש הביטוי".
היושר.  דגל  את  נושא  שהימין  לא 
אני  יביא.  לא  כנראה  הוא  שלום  גם 
ריאליות  וחשדנות  מדידות  מעדיף 

של  המשיחית  הנדיבות  פני  על 
של  בהבעה  תמיד  המלווה  השמאל, 
אני  יהיה בסדר".  והכל  עלינו  "תסמכו 
שלום  יוני  אבל  ולחשים,  לקמעות  בז 
וגדרות הפרדה מועילים בעיני באותה 

מידה. רק עם יותר הרוגים.
שולטת  המיעוט  שדעת  בכך  לי  די 
בספרות  ובפרקליטות,  בעיתונות 
ובבתי המשפט. די לי בכך שבאקדמיה 
אותם  יושבים  התרבות  ובמערכות 
מחשבות,  אותן  שלועסים  אנשים 
הטפות,  אותן  בדיוק  ממחזרים 
להמונים,  בוז  אותו  ניבט  ומעיניהם 
שאינו  מי  ולכל  לדתיים  לאספסוף, 

כמותם. לא רוצה אותם גם בשלטון.
המחנה  שבו  ויחיד  אחד  מקום  יש 
הלאומי יכול לנצח ולהביא את רצונותיו 
לביטוי: הכנסת. בכל שאר המערכות 
אנשים  הטעם,  וקובעות  המובילות 
להשתלב,  יכולים  ודתיים  לאומיים 
להשתתף, להשמיע איזשהו קול, אבל 
עוד  הקצב.  ואת  הטון  את  לקבוע  לא 
לא. רק במקום שבו כל הקולות שווים, 

הרוב יכול סוף סוף לקבוע.
.YNET פורסם 28.1.03 באתר

תנו לרוב להוביל / אורי אורבך המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
בשלב  ילדים.  עשרה  לי  נולדו  השנים  “במשך 
מזיעים  לא  בעלינו  אם  לעצמי,  תהיתי  מסוים 
עם  נשארנו  אנחנו  למה  לחם,  להביא  בשביל 
אוויר  יש מיזוג  “בעצב תלדי בנים”? אם  הקללה 
מכל מקום עבודה, בטוח שיש גם פתרון לכאבי 

הצירים שהם לא אפידורל.
לי  שפתרה  לטכניקה  הגעתי  וטעייה  ניסוי  תוך 
את מצוקת הכאב ב-80%. זה מאוד מקדם את 
הלידה ומוריד דרסטית את הכאב. אחרי הלידה 
השביעית שבה נפתח העניין ועליתי על הפטנט, 
חשבתי לעצמי שאולי היה לי מזל או סתם לידה 
טובה. שבועיים אחרי הלידה לימדתי חברה וגם 
לה זה עבר בקלות וגם פה עדיין לא הייתי בטוחה 
כמה  עוד  אחרי  צדיקה.  שהיא  בגלל  לא  שזה 
עשרות נשים שהשיטה התגלגלה אליהן, הבנתי 
עד  זה.  את  להפיץ  וצריך  גדול  משהו  פה  שיש 
היום, ב”ה, עזרתי  ל- 500 זוגות, כולל באיטליה 

ובמישיגן דרך הסקייפ”.
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים?
אמיתיים  כלים  שנותנת  ייחודית  שיטה  “זו 

כאבי  עם  להתמודדות 
כמו  עצות  ולא  הלידה 
אוכלת  שאת  “תדמייני 
בזמן  “תתנועעי  או  גלידה” 
הציר”. יש דברים מדויקים 
לעשות.  צריך  שהגוף 
להמלצת  זכתה  השיטה 
קפלן  פרופ’  כגון  רופאים 
מביה”ח בילינסון, יוסי זמיר 

מקדומים ועוד”.
רוצה  שהיית  מוצר 

להמליץ עליו?
לפני  להשקיע  שרוצה  “מי 

לידה, כדאי לה לעשות איתי מפגש לפני הלידה 
יותר מורחב  ולהתרשם. בקרוב יהיה לנו פורמט 
של קבוצות. יש גם החזר מקופות חולים למפגש 
אני  המשלים(.  בביטוח  )תלוי    40-75% בין  של 
גם עורכת ביקורי בית. וכמובן זוהי הדרכה זוגית 
משום שלבעל יש תפקיד חשוב מאוד בתהליך. 
אוקסיטוצין  יותר  לשחרר  לומדים  שלי  בסדנה 
)ההורמון שעושה את הצירים( בין ציר לציר וגם 

דברים שצריך לעשות בזמן הציר עצמו”.

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
ישראל  לעם  חדשים  ילדים  שמביאה  מי  “כל 

ורוצה לעשות את זה בלי כאבים”.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?

האתר  את  ולקדם  לשדרג  לי  עזרו  “מט”י 
באינטרנט, לתרגל קבוצות בפייסבוק, להכין דפי 

נחיתה וגם סייעו ביחסי ציבור”.

עסק שלנו

אמית בן אליהו, 
“אמית לידה” – קורס הכנה ללידה, עלי 050-8581192

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

"הגעתי לטכניקה שפתרה לי 
את מצוקת הכאב ב-80%"
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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

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
פתרון החידה מהשבוע שעבר: נציגי ישראל ומצרים דנים בשביתת 

הנשק, 1949.
הזוכה: אשר כהן מחספין. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

)ויש פה הכל...(

 פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

היישוב

הבית

שלב ב’

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

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

מקומיים.

דירות גן ודופלקסים,
החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

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

ונת, ומגו איכותית   קהילה 
850 משפחות.

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

מקום
 גדול
לגדול

עלי

מכירת

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

במדורגי ֵעִלי
יוצאת לדרך!

12.14

מחיר
מיוחד

לרגל
 פתיחת
שלב ב׳

כניסה מידית

₪ 812,000

מ
חל 

ה
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il מוריה תעסן מיכאלי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

יכולה  ש'שבעה'  ידעתי  לא  שבועות,  כמה  לפני  עד 
להיות אירוע כל כך מרתק. עד לפני כמה שבועות, 
גם אמא שלי לא חשבה כך. מיד בתום ההלוויה על 
סבי היא אמרה שאפשר למצוא אותה בחדר למעלה, 
דבר  של  בסופו  לדלת.  מתחת  להכניס  נא  ארוחות 
עמוסים  ימים  שבעה  נגמר.  שזה  הצטערנו  כולנו 
במבקרים, בני משפחה, חברים ושכנים, ומכל אחד 
על  סיפור  עוד  סבא,  על  סיפור  עוד  לשמוע  ניתן 

המבקר עצמו, עוד סיפור על דור שהולך ואובד.
ממרוקו  לארץ  שעלה  ניסים,  סבא  שלי,  סבא 
ביותר,  הראשוניים  בחיתוליה  עוד  כשהמדינה 
ותמיכה,  משפחה  וללא  בכיסו  פרוטה  ללא  שהגיע 
שלו  הראשונה  בשנה  קשה  דרכים  תאונת  שעבר 
שנה  כמעט  כעבור  חולים  מבית  והשתחרר  בארץ 
הוא  )כי  ממינוס  שהתחיל  סבא  איננו;   – כל  חסר 
מונית מבית החולים ללשכת  כדי לקחת  לווה כסף 
המדינה,  בשירות  בכיר  לתפקיד  והגיע  התעסוקה(, 
נכדים  ילדים,  והעמיד  לתפארת  משפחה  שהקים 
ונינים שהספיק עוד להרכיב על ברכיו ולהסיע בכיסא 

הגלגלים בכל הבית.
ימי השבעה לימדו אותנו עוד על סבא, אבל הם גם 
לשורשים  שער  נפלא.  לעולם  שער  בפנינו  פתחו 
לא  סבא  של  מותו  שבלי  שייתכן  וחסונים,  חזקים 
היינו נחשפים אליהם לעולם. סבא התגלה כמשקף 
ומלאת  ענפה  שורשית,  משפחה  של  נאמנה 
תעצומות. משפחה שבכל ענף שלה ניתן למצוא אות 
לעוז ולחוסר במורך לב. ואותה המשפחה התגלתה 
כמשקפת דור. דור של נפילים שבזכותם אנחנו כאן. 
כל מבקר שנכנס לבית האבלים הוסיף נופך משלו 

לתמונה המלאה, שהלכה ונרקמה לנו מול העיניים.
לעשות  באוטובוס  שנסעה  פנינה,  דודה  על  שמענו 
פתחו  חזור  ובדרך  שלה,  החתונה  לפני  תסרוקת 
לה...  הלכה  והתסרוקת  באוטובוס  החלונות  כל  את 
שבאה הביתה כדי לגהץ לחתן את החולצה, כי הוא 
מהשק"מ  משקאות  בקבוקי  בסחיבת  עסוק  היה 
הצה"לי לרחבה שבה התקיימה החתונה, שנכוותה 
שלה  אמא  כי  לבכות  העזה  לא  אבל  הגיהוץ  בעת 
עמדה לצידה ונזפה בה שכווייה על היד זה שום דבר 
שלא  אז  למות  הולכת  ולא  הערב  מתחתנת  ושהיא 

תעז לבכות...
על אותה סבתא גדולה, שילדה עשרה ילדים ואיבדה 
שניים למחלות, שהחליטה עוד במרוקו שילדיה ילכו 
שלא  השכלה.  לרכוש  כדי  כללי  ספר  בבית  ללמוד 
נכנעה להתנגדותו הנחרצת של בעלה ושהפכה, היא 
בעצמה, להיות סוחרת כדי לממן את אותם הלימודים 
עוד  לארץ  לעלות  ילדיה  לכל  שנתנה  לבד.  מכיסה 
לפניה, אבל בסוף באה גם היא והספיקה לחיות כאן 

למעלה משני עשורים.
סבא,  של  חורגת  אחיינית  של  סיפורה  את  שמענו 
מרשימה  אשה  השבעה,  באמצע  פתאום  שהגיעה 
עם שיער לבן, שהייתה רועת צאן 14 שנה, שבחרה 
לקיבוצים  ולהצטרף  הדת  את  לעזוב  צעיר  בגיל 

החופשיים רק כדי שתוכל לעלות לארץ, שלא שינתה 
את שם משפחתה עם נישואיה עוד הרבה לפני שזה 
היה באופנה )"לקחתי ממנו טבעת, למה אני צריכה 
לקחת גם שם?!"(, שלא שמה מזוזה בביתה כי טענה 

שהיא ומעשיה הטובים הם המזוזה האמיתית.
סבא,  של  אבא  הגדול,  שלום  סבא  על  לנו  סיפרו 
לימודי  על  אשתו  מול  התנגדותו  שכלתה  שלאחר 
להשכלה  ילך  שלא  אחד  ילד  וקיבל  ביקש  הילדים, 
הכללית, אלא ישב וילמד תורה )כמה טוב שזה היה 
סבא שלי!(, שמותו היה מוות של צדיק אמיתי, כזה 
בפרקי  ממנו  נפרד  בעולם,  מלאכתו  את  שכילה 
של  חבורה  כאשר  ונפטר,  רגליו  את  אסף  אשכבה, 
ומבכה את  יושבת למראשותיו  רבנים שנקראו אליו 

מותו בערב ראש השנה.
על דודה נוספת רחוקה, אשה מרשימה נוספת, שעוד 
במרוקו לקח בעלה אשה שניה על פניה, כיוון שלא 
את  ביכר  שבעלה  מכך  שסבלה  ילדים.  להם  נולדו 
והחליטה  בידיה  גורלה  את  לקחה  פניה,  על  צרתה 
להתגרש. לא זו אף זו, היא הסכימה לאחר דין ודברים 
להתחתן עם סוחר שהיה שכנה כל השנים והתאלמן. 
תשעה חודשים לאחר החתונה, כאשר חבקו השניים 
'ברוריה' לכבוד רבי מאיר  בת ראשונה, נקראה היא 
בעל הנס. לאחר שנים אף זכתה לעלות לארץ עם 

ארבעת ילדיה ובעלה ולהשתכן בטבריה.
ועוד סיפורים ועוד... מכל עבר. על ניסים שלא האמנו 
אהוב  ארוס  על  הזו,  במשפחה  שקרו  קורים,  שעוד 
שנפטר עוד במרוקו והופיע מחדש לפני שנים אחדות 
עד  הארוסה  אצל  כמזכרת  שנשמרה  תמונה  בתוך 
יומה האחרון כאן בארץ. על רסיסי זכרונות ועל אהבה 
גדולה לתורה ולארץ שליוותה את כל סיפורי המופת.

והסתכלתי על המבקרים, והסתכלתי על המספרים. 
הסתכלתי על קשישים מרשימים, ועל כאלה שכבר 
על  להסתכל  רגילים  שכולנו  כך  על  וחשבתי  לא. 
לכולנו  ברחמנות.  ולעיתים  בכבוד  לעיתים  זקנים 
שכאשר  לאנשים  השנים  עושות  מה  לראות  קשה 
ממה  יותר  עוז  מלאי  הם  היו  במותנם  כוחם  היה 
חידדו  הללו  הסיפורים  אבל  לדמיין.  יכולים  שאנחנו 
לי את הנקודות האלה עוד. הדור הזה, שהקים את 
את  שרד  שחלקו  גלויות,  מארבע  שנקבץ  הארץ, 
ברגל, חלקו שרד  עלייה לארץ  השואה, חלקו שרד 
קשיי  ו'רק'  המוצא  בארצות  מערבים  התנכלויות 
המדינה  את  הקים  חלקו  חדשה;  בארץ  הסתגלות 
דברים  על  כך  בשביל  וויתר  אצבעות  בעשר  שלנו 
שנרכשו בדם יזע ודמעות. אותו דור נראה בעיניי היום 

כדור של שורדים. מי שנמצא כאן איתנו, כדי לספר 
זורם דם  לנו את הסיפורים הללו, סימן שבדם שלו 

של שורדים, דם של חזקים.
יוקר  יש  נכון,  יותר.  עוד  חדים  הדברים  היום  ודווקא 
נכון,  בית.  לקנות  אפשרי  בלתי  נעשה  נכון,  מחיה. 
עדיין  הסתיימו.  לא  והאתגרים  בדרך  עוד קשיים  יש 
צריכים  אנחנו  ועדיין  לכלותנו  רוצים  ודור  דור  בכל 
להשוות.  אין  אבל  כאן.  לחיות  הזכות  על  להילחם 
שהגיעה  במסרקת  שלי.  החתונה  ביום  נזכרת  אני 
יקרים  חדשים,   - הכן  שעמדו  בבגדים  הבית,  עד 
ומגוהצים, בסידורי הפרחים ושפע האוכל. אני נזכרת 
כמה קשיים היו לי כשהעברתי את הילדים מגן אחד 
לילדים  להתרגל  צריכים  היו  הם  כיצד  למשנהו, 
להרגלים  או  חדשה  לשפה  להתרגל  מבלי  חדשים, 
 – שלנו  השפע  בהתלבטויות  נזכרת  אני  חדשים. 
לאיזה בית ספר לשלוח את הילד? היכן לקנות בגדים 
ויש גם התלבטויות ברמה הלאומית.  לעונה הבאה? 
השולחן,  על  ההתלבטויות  את  שמים  הבחירות  וימי 
ופורסים לראווה את כל מה שעדיין לא טוב במדינה 
הדברים  את  לשים  הזמן  זה  עכשיו  ודווקא  שלנו. 
בפרופורציה ולהיות גאים על הזכות שיש לנו לבחור. 
ממשלה.  ראש  ולבחור  לחתונה  תסרוקת  לבחור 
להתלבט איזה בית חולים הוא הטוב ביותר ללדת בו 
מבין כל בתי החולים הטובים, ולהתלבט איזו מפלגה 

לשים בקלפי. אשרינו שזכינו.
ואני רוצה לעמוד, לחבק את כל סביי וסבתותיי, את 
ולצעוק,  ולהגיד,  הזה,  הדור  כל  ואת  אישי  של  סביו 
שעשיתם  תודה  ששרדתם.  תודה  תודה.   – ולבכות 
את כל המאמצים האלה כדי שאנחנו נהיה כאן. תודה 
שאנחנו יכולים לבחור. אני רוצה גם לספר לאלו שלא 
הגשימו  שאחרים  לאלו  בדרך,  שנפטרו  לאלו  זכו, 
אני  ישראל.  במדינת  כאן,  שאני  החלום,  את  עבורם 
כאן, מתלבטת איזו מפלגה יהודית לבחור שתמשיך 
שלהם.  ובחירותיהם  שאיפותיהם  את  להגשים 
זה  בשבילם  לעשות  יכולים  שאנחנו  היחיד  והדבר 
לזכור, להתאמץ, ולהמשיך מהנקודה שבה הם עצרו 

והעבירו לנו את המקל.
והסתיימה השבעה, ואנחנו נותרנו מופתעים, נבוכים, 
שייכים  להיות  גאים  ובעיקר  ומתגעגעים,  אוהבים 
למשפחה כה עתיקה, כה שורשית, כה אמיצה. לגלות 
שאנו, נכדיו ונכדותיו של סבא ניסים, ממשיכים דורות 
ומשעשעים,  מרתקים  וגיבורים,  ראויים  אנשים  של 

שרק את קצתם התחלנו לגלות... 

חוויות 
מהשבעה
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המשך דבר תורה מעמוד השער

יהי רצון מלפני אלוקי מערכות ישראל שהדברים האלה יהיו לעילוי נשמתו של השר אורי אורבך ז"ל שעלה לגנזי מרומים השבוע. "איש 
עם לב". והכישרון בלשון היה ביטוי נאמן ללב אוהב, לב נותן, לב צנוע, לב מחבר, לב של תרומה והתנדבות.

לבו של השר אורי ז"ל כמו גם דעותיו ומעשיו, נבעו מרצון אמיתי לשרת את כלל ישראל, את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. 
להיות שותף אמיתי בבניית קומה חדשה של הגאולה בעזרת צור ישראל וגואלו.

"ציונות דתית" היתה אצל השר אורי ז"ל, מקור חיים של תורה ומדינה, עם מוסריות וחברתיות, עם רווחה וסיוע אמיתי, ללא שום מחיצות 
מלאכותיות בין ערך לערך ובין קבוצה לקבוצה.

"ושכנתי   - הלוואי בחודש אדר המתחדש עלינו לטובה, נתנחם בתנופתה של התנדבות אמיתית הצומחת מתוך והחוזרת אל תוככי 
בתוכם".

תרומה מכל הלב

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 

הפצה: מקור ראשון- יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: מרים צחי הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ  

 perla@myesha.org.il :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

 במלאת ארבע שנים לרצח יקירנו,

ביום רביעי, ו' באדר התשע"ה (25 לפברואר 2015)
16:00 עליה להר המנוחות- חלקה ל"ו

17:30-20:00 אזכרה באכסניית הנוער בית וגן, הפסגה 8 בית וגן

דברי תורה 
הרה"ג, הרב משה שלמה עמאר, הרב הראשי לירושלים  

הרב אלישע וישליצקי, שליט"א. "צדיקים קרויים חיים": 
על הרב אהוד, אשתו רות וילדיהם יואב, אלעד והדס הי"ד

בזיכרונות ותמונות - בני משפחה וחברים.

 בניגונים ושירים- יצחק מאיר.  

הציבור מוזמן 
משפחות פוגל- בן ישי
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יוכי דרורי
השמאלנים איבדו את דעתם.

 

מוריה כהן-חניה
אבל למה עם ספר שלו? לא חסר סופרים טובים 

שהם גם אנשים נסבלים
 

Efi Weiss
זר פרחים?? שברגותי ישלח לו פרחים.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 15 לפברואר

אהבתי · הגב · שתף

665 אנשים  אוהבים את זה.

73

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות143,763 

הודעהעוקבאהבתי

את נאום הצ'חצ'חים של עמוס עוז כבר שמעתם? מצטרפים 

למחאת השבעים. פרטים בהמשך הפוסט.

"קרוב ל- 70% מהחברה לא קוראים ספרות- אולי 'ישראל היום' כן. 

האם בוועדת הפרס צריכים להיות 70% שלא קוראים ספרות?"

באותו נאום התפאר גם עמוס עוז שכשהיה נער בן 12 הוא בעט 

בראשו של הילד בנימין נתניהו, בן ה- 3. 

צחוק צחוק עמוס עוז, בכל צחוק יש מעט אמת ובמקרה הזה גם 

הרבה אלימות, התנשאות וולגריות.

עמוס עוז, אנחנו הרוב. הרוב החושב והאינטליגנט, הרוב המשרת 

התורם והמתגייס, הרוב שאוהב את המדינה ומשקיע בה את חייו. 

לעולם לא נעזוב ולעולם לא נתייאש. לעולם גם לא ניתן למיעוט 

המתנשא והשונא בו אתה חבר לנהל לנו את החיים.

שלחו לנו בהודעה או הדביקו לנו על הקיר צילום שלכם עם ספר. 

צלמו את הילדים ואת הסבתא, צלמו את עצמכם בסלפי. תייגו 

בהאשטג #שבעיםאחוז ונעלה כאן. 

את התמונות נשלח בסוף לעמוס עוז, עם זר פרחים מלווה. גם הוא 

חלק מהעם. מחכים לתמונות שלכם. 

הפיצו

ישראל שלי

עושים ציונות

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם
רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד



מה יקרה
קובי אריאלי בקרני שומרון | ב' באדר 21.2

"עלילות הדוס בעיר הגדולה" – המופע של קובי אריאלי. מעשה בבחור ישיבה חרדי מירושלים שנסע 
בשעה  שומרון  קרני  במתנ"ס  יתקיים  האירוע  בישראל.  הסאטירה  מכוכבי  לאחד  והפך  הגדולה  לעיר 

20:30. עלות כרטיס: 40 ₪. לפרטים: 03-7920201

הסרט "מיתה טובה" בהיכל התרבות אריאל | ו' באדר 
25.2

עומד  ובראשם  בירושלים  מוגן  בדיור  חברים  של  קבוצה 
לעזור  בכדי  עצמית  חסד  להמתת  מכשיר  בונה  יחזקאל, 
לחברם החולה. כשהשמועה בדבר המכשיר עוברת מפה 
לאוזן, בקשות נוספות לעזרה מגיעות אל החבורה. לרכישת 

כרטיסים ופרטים: 03-9083333.

במעלה  המשפחה  יום  אירועי 
אדומים | ה' באדר 24.2

לבריכה,  שמתחת  הפיס  באשכול 
ביום  יארגן  אדומים  מעלה  מתנ"ס 
והפעלות  סדנאות  שלל  המשפחה 
02- נוספים:   לפרטים  הגילאים.  לכל 

5913111
רביעי | 25 בפברואר

2

₪ 130 ₪ 170

SOFT-SHELL מעיל רוח

מעיל פליז דו צדדי
 עובי 400

פליז איכות
ben line מבית
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ספורטאים   150 מעל  קטנים  ענקים 
צעירים השתתפו בשבוע שעבר באליפות 
ג'ודו שנערכה באפרת. התחרות מתקיימת 
ומשתתפים  זו השנה השלישית,  במועצה 
בה מתחרים מכל רחבי הארץ, המשתייכים 
לשבעה מועדונים שונים. הזוכים בתחרות 
משה  הג'ודו,  איגוד  יו"ר   . 1 במדליות  זכו 
כי  והדגיש  המתחרים  את  בירך  פונטי, 

המסורת תימשך גם בשנה הבאה.
מושל  האקבי,  מייק  מייק  לייק  איי 
שוקל  אשר  לשעבר,  ארקנסו  מדינת 
מטעם  ארה”ב  לנשיאות  להתמודד 
הגיע  הרפובליקנית,  המפלגה 
לאירוע  וזכה  לבנימין  שעבר  בשבוע 
פסגות. ביקב    2 חם  ואירוח   תמיכה 

בישראל.  הנלהבת  בתמיכתו  ידוע  האקבי 
דיין,   דני  לוין,  יריב  ח”כ  ליוו  ביקורו  את 
סגן ראש מועצת בנימין והרב  ישראל גנץ 

אברהם גיסר רב הישוב עפרה.
התקיימה  השבוע  לזיכרון  מתפילה 
לזכרו  המונית  תפילה  עצרת  יוסף  בקבר 
הגיעו  למקום  ז”ל.  אורבך  אורי  השר  של 
מתפללים  אלפי  עם  אוטובוסים  עשרות 
התקיים  ערב,  באותו  יותר  מוקדם   . 3
כנס תפילה לזכרו של השר אורבך בישוב 
חברי   200 כ-  הגיעו  לכנס  מורה.  אלון 
מורה  אלון  תושבי  וכן  שטח  ופעילי  מרכז 
הרב  אשר שמעו שיחות מפי רב השומרון 
אליקים לבנון, רב העיר צפת הרב שמואל 
הישוב  רב  וישלצקי,  אלישע  הרב  אליהו, 
ישיבת  ראש  וכן  כהן  אהרון  הרב  יקיר 

איתמר הרב אביחי רונצקי. 

ראש הממשלה,  מכתב לראש הממשלה 
בנימין נתניהו, ביקר בשבוע שעבר במכינה 
הקדם-צבאית “בני דוד” שביישוב עלי, יחד 
עם סגנית השר, ציפי חוטבלי, והמועמדים 
במהלך  חזן.  ואורן  גליק  יהודה  לכנסת 
תלמידי  כ-400  בפני  נתניהו  נאם  ביקורו 
בשירה  פניו  את  קיבלו  אשר  המכינה, 
ובריקודים. נתניהו גם נפגש עם מרים פרץ 
4 אמם של סגן אוריאל פרץ ז”ל, מפקד 
ושל  לבנון,  בדרום  שנהרג  גולני  בחטיבת 
עם  בהיתקלות  שנהרג  פרץ  אלירז  רס”ן 
במהלך  עזה.  ברצועת  מחבלים  חוליית 
אלירז,  של  אלמנתו  מסרה  המפגש 
הממשלה  לראש  אישי  מכתב  שלומית, 
גיוסו  ערב  לנתניהו  אלירז  כתב  אותו 

לצה”ל.
יין ישמח בתחרות בינלאומית שהתקיימה 
השבוע במלון רמדה בנתניה זכו שני יקבי 
במדליות  חברון  ארבע  מקרית  בוטיק 
 448 נשלחו  לתחרות   . 5 יוקרתיות 
מן   55% וכהלים,  יינות  של  דוגמאות 
מ-  והשאר  מישראל  התקבלו  הדוגמאות 
מגוון  העולם.  מרחבי  שונות  מדינות   29
יקבי בוטיק זכו בפרסים, אך גולת הכותרת 
הייתה זכייתו של יקב “אריאל ביהודה”, של 
זהב  מדליות  בשתי  שזכה  אריאל,  עמיחי 
ואף בתואר יקב הבוטיק הקטן )עד 10000 
בישראל.  ביותר  הטוב  בשנה(  בקבוקים 
בשדה  השוכן  ליבני”  “יקב  זכה  בנוסף 
בשתי  חברון,  ארבע  קרית  שבפאתי  כלב 

מדליות כסף.
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בית אמנה ומועצת יש"ע
 אבלים על פטירתו בטרם עת 

של ידיד ההתיישבות

השר אורי אורבך ז"ל
אורי ידיד ההתיישבות, היה מחלוצי התקשורת 
 – נקודה  העיתון  וממייסדי  בארץ  המאוזנת 

ביטאון המתנחלים.

אורי היה בעל תפיסת עולם כלל ישראלית 
בחיבור  רבות  עסק  חייו  שבמהלך 
באופן  וביטא  העם,  חלקי  לכל  ההתיישבות 
והארץ.  העם  התורה  בין  הקשר  את  ייחודי 
לאבן  הפכו  שלו  הלשון  ומטבעות  מאמריו 

דרך בשיח במדינת ישראל.

ושולחים  הליכתו,  את  מבכים  אנו 
תנחומים למשפחתו.


