
1  יש”ע שלנו 

אהרון  ועל  משה  על  יקהלו 
כל  כי  לכם  רב  אליהם:  ויאמרו 
ה'  ובתוכם  קדשים  כלם  העדה 

ומדוע תתנשאו על קהל ה'" )במדבר טז ג(.
צריך  ספרים  מלא  בית  למשה  קרח  "אמר 
מזוזה או לאו? אמר משה - צריך, אמר קרח 
דבר זה לא ציווה הקדוש ברוך הוא. וכן אמר 
לו, טלית שכולה תכלת צריכה פתיל תכלת? 
אלו  כל  קרח  לו  אמר  הין,   - משה  לו  אמר 
הדברים שאתה אומר מדעתך הם, אלא חוט 
תכלת  כולה  הציצית  ואם  פוטר,  תכלת  של 
דברי  אלא  דבריך  אין  עצמה,  תפטור  לא 

שקרים" )במדרש האגדה שם(.
קרח,  של  טענותיו  את  לדחות  רגילים  אנו 
עלה  מה  יודעים  שאנחנו  בגלל  בעיקר 

בגורלו, אולם האם שאלותיו אינן במקומן? 
האם אין הגיון בטענותיו? האם זה לא נכון 
שכל העדה כולם קדושים? ומה הקשר בין 
כדוגמאות  מביא  שקרח  והמזוזה  הציצית 
זצ”ל:  קוק  הרב  אומר  שלו?  לקובלנה 
קדושים  כולם  העדה  "כל  של  "הקריאה 
ובתוכם ה'" הייתה קריאה לועגת לכל תוכן 
התוכית,  וההכנה  הרוממות  ולכל  הקודש 
הקודש  שיהיה  עד  להיעשות  הדרושה 
מכל  מובטח  שיהיה  באמת,  בחיים  מבוסס 
טו(.  ותחייתו  ישראל  )אורות  וסאוב".  פגם 
של  הפנימית  הקדושה  את  לחשוף  בכדי 
המוכן  סדר  ישנו  במציאות,  ישראל  עם 
ישראל  בעם  יש  הגדולה.  ה'  בעצת  לכך 
- נביאים, מלכים,  חלוקת כוחות ותפקידים 

על הפרשה - קורח

הרב ניר הרמן כל העדה כלם קדושים
רב הישוב הר גילה
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זמני השבת

לאונרדו  במלון  נערך  השבוע 
להסברה  יש”ע  כנס  בירושלים 
ידי  על  ותקשורת החמישי שמאורגן 
מועצת יש”ע. מאות אנשים הגיעו כדי 
לשמוע את הדוברים הרבים, ביניהם 
מייקל  ח”כ  דרוקר,  רביב  סגל,  עמית 
אלוף  שטיינברג,  ג’רלד  פרופ’  אורן, 
)במיל’( גרשון הכהן ועוד. דוברי הכנס 
התקיים  שהכנס  מכך  התעלמו  לא 
מגוש  לגירוש  שנים  עשר  ציון  סביב 
וכיממה לאחר  וצפון השומרון  קטיף 
שנשמעו  החמורות  ההתבטאויות 
לנושאים  הגיבו  ואף  האמנים  בכנס 
בדבריהם. השבוע בישעמדה – אז על 

מה דיברו בכנס יש”ע?

יש”עמדה

שלנו
438

המשך בעמוד הבא

הר הזיתים שר ליוסל'ה
אלפי צופים הגיעו ביום חמישי שעבר לחלוק כבוד ליוסל'ה רוזנבלט ז"ל במופע 
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יש”ע שלנו  2

ביום שני השבוע נערך כנס יש”ע להסברה ותקשורת 
מועצת  ארחה  השנה  גם  החמישית.  הפעם  זו   ,2015
מול  שדיברו  בכירים  ומרצים  תקשורת  אנשי  יש”ע 
כשלוש מאות ראשי רשויות, אנשי תקשורת והסברה, 
יגאל  יש"ע  מועצת  סמנכ"ל  ודוברים.  ארגונים  ראשי 
ועד  עם  יחד  "השנה  הכנס:  בפתיחת  אמר  דילמוני 
עורכים  אנו  נוספים  וחברים  קטיף  גוש  מתיישבי 
וצפון  קטיף  מגוש  לגירוש  שנים  עשר  לציון  פעילויות 
בעם  השיח  את  לחזק  היא  שלנו  המשימה  השומרון. 
ישראל כדי שכולנו נבין שתכנית זו הייתה גרועה ופגעה 
בקרב  כזאת  מחשבה  שתהיה  אסור  ולכן  בישראל, 
מקבלי ההחלטות, לא בשיח הישראלי ובוודאי שאסור 
הדיון  בעקבות  ממשלה".  להחלטת  תעלה  שהיא 
הציבורי על הגעתו של אלוף )במיל'( גרשון הכהן לכנס 
מוביל  והוא  הכהן,  גרשון  עם  "נפגשנו  דילמוני:  אמר 
בחודשים האחרונים את המסר שאסור לחזור שוב על 
טעות הגירוש . לכן, החלטנו שכדאי שדבריו ישמעו גם 
בכנס שלנו. אני לא בוחן כליות ולב אלא אחראי לחלק 

של 'לא לשכוח'". 
מחאת  על  בכנס  הגיב  היהודי  מהבית  מגל  ינון  ח"כ 
בצד  אתה  "אם  ואמר  קודם  יום  שהתקיימה  האמנים 
הלא נכון של המפה הפוליטית, אתה כבול. אם אתה 
שמאלניות  תפיסות  ובעל  שטחים  להחזיר  על  מדבר 
זה מותר להגיד. אם אתה חושב  אג'נדה, את  זה לא 
אחרת אסור לך להגיד את דעותיך. אפילו בפוליטיקה, 
כשיש קולות שאומרים דברים שונים אז אנשים יוצאים 
ישלטו  שהם  חושבים  האלה  האליטות  בני  מהכלים. 
בשיח". מגל התייחס גם להשתלבות המאסיבית של 

וטען  בצה"ל  הקרביות  ביחידות  הדתית  הציונות  בני 
ש"זה נחמד שיהיה רמטכ"ל בוגר מכינת בני דוד, אבל 
אנחנו רואים היום איך אמנים ושחקנים משפיעים על 
כתב  לפעמים  מהרמטכ"ל.  יותר  לפעמים  היום  סדר 
בגלי צה"ל משפיע הרבה יותר. זו מלחמה של מעטים 
מול רבים, הציבור הלאומי צריך להתעשת ולהתעורר, 
חייבים להתעסק בתקשורת, בתרבות, באומנות. אם 
חייבים  העולם  ובתפיסת  הדרך  בצדקת  מאמינים 

ללכת על מהלך כזה".
גם שני הפרשנים הבכירים, עמית סגל מערוץ 2 ורביב 
מול  זה  בפאנל  השתתפו  הגיעו,   ,  10 מערוץ  דרוקר 
המפה  צידי  משני  התקשורתי  לסיקור  והתייחסו  זה 
הפוליטית. דרוקר התייחס להבדלים בין אנשי תקשורת 
ימניים לעומת שמאלניים ואמר: "התראיינתי אצל חנוך 
את  הביא  הוא  שידר.  לא  שהוא  אחד  ויש קטע  דאום 
השמאלנות  ועל  הימין  על  לעימות  ואותי  סג"ל  אראל 
של התקשורת. היה לי נוח להגיד את הדבר הבא: הכל 
אבל  ימנית,  חדשות  חברת  להיות  צריכה  צודק,  נכון, 
לא   - הימניות  העמדות  את  שמייצגים  אנשים  הרבה 
רוצים לעבוד. הם לא מוכנים לעשות עבודה מקצועית, 
אמתית. לך תעשה תחקירים, לך תעבוד. אני עבדתי 

קשה כדי להגיע לעמדה הזאת." 
בתגובה לכך ענה לו עמית סגל: "זה לא קשור לעצלות, 
בהן  שנים  לשנים 74-5,  חזרה  שיש  לכך  עדות  אלא 
הימין אמר אנחנו נעשה והשמאל ישלוט בתקשורת". 
"זו שגיאה של הימין, שהרבה מאוד  בהמשך אמר כי 
התקשורת.  מקצוע  את  והחשיב  העריך  לא  שנים 
אחד  דבר  יש  אם  ידברו.  ושאחרים  לבנות  העדיפו 

שהתמונה של ההתנתקות צבעה אצלי מאוד חזק, זו 
התמונה של כפר דרום. בכפר דרום עומדים על הגג 
ברנע  נחום  קדמון,  סימה  עומדים  ולמטה  איש   200
ואחרים. הייתי בספק אם מישהו שם מכיר אותם. ואז 
יותר  נחשבות  ממעשים,  יותר  עשו  שמילים  הבנתי 
ממעשים, מעצבות תודעה. ההתנתקות קרתה כי את 

המעשים מעצבת התודעה".
'כולנו' הזכיר בדבריו  אורן מטעם מפלגת  מייקל  ח"כ 
את יהונתן פולארד: הייתה לי החוויה המזעזעת להיות 
הנציג הישראלי שביקר את פולארד בכלא. לארה"ב יש 
את האוכלוסייה הכלואה, מאחורי הסורגים, הכי גדולה 
לחצים  להם  יש  כלואים.  אמריקאים  מיליוני  בעולם. 
לשחרורי אסירים מכל מיני סוגי אוכלוסייה. בעייני, זה 
ולא  מצטער  אני  האמריקאים.  ובין  בינינו  פתוח  פצע 
גאה לומר שלא הצלחתי. עלינו כמדינה לקחת אחריות 

על פולארד, להמשיך להילחם ולא לאבד תקווה".
שלו  המסקנה  על  דיבר  הכהן,  גרשון  )במיל'(  אלוף 
כל  היתר,  כל  הארץ!  חלוקת  "אין  אחרי:  שנים  עשר 
הסידורים, זה דיון פתוח. מי שמדבר על חלוקת הארץ 
מבין   21 במאה  שנמצא  מי   - העשרים  במאה  נמצא 
על מה שדברתי עם כל הכאב הנורא". על האפשרות 
לחזור לגוש קטיף אמר הכהן: "יבוא יום ותהייה התהוות 
ההתיישבות  בנושא  נגע  בהמשך  זה".  את  שתדרוש 
ואמר "ההתיישבות היא אחד האמצעים שבאמצעותם 
כל  פתוח.  הכל  התיכון  במזרח  אקטיביות.  משמרים 
על  מבוססים  כולם  ודיברו,  שמדברים  הסידורים 
ההנחה שיש יכולת לעצב מציאות, ההתיישבות בהר 

משמרת את האחיזה בכל הארץ".

כנס יש”ע להסברה ותקשורת 2015 - 
מה היו לנו שם? המערכת

ישעמדה
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צופיה ויוסף שקורי,
הבעלים של 'אתר גלגל המקראית' ליד קיבוץ גלגל בבקעת הירדן  

atargilgal@gmail.com 052-7906422

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

אלון לקח אדמת טרשים והפך אותה לגן קסום, 
עם מוטיבים מקראיים ומסעדה ייחודית

איך מחליטים להקים עסק? 
הגענו לבקעת הירדן לפני ארבע שנים הישר למושב 
יפית. לאחר שש שנים מאתגרות ביותר בבית הילדים 
להתפתח  נוכל  שבו  מקום  חיפשנו  עדה  גבעת 
כמשפחה וגם לפתח עסק משלנו. מיד לאחר המעבר 
התחלנו לבדוק את פיתוח העסק שלנו. האמנו שמה 
שאנחנו צריכים זה לפתח בראש ובראשונה "מקום". 
ממנו  שיוצאים  אליו,  להגיע  נעים  שלאנשים  מקום 
עם חיוך ועם כוח. מקום שזוכרים. והנה, לאחר כמה 
הייחודיות שלה  ועם  היכרות עם הבקעה  שנים של 
מצאנו את המקום שחיפשנו. אתר גלגל המקראית 
שנהגה, הוקם ועוצב על ידי אלון אבגי ממושב נתיב 
הגדוד הסמוך. אלון לקח אדמת טרשים והפך אותה 
ייחודית  ומסעדה  מקראיים  מוטיבים  עם  קסום,  לגן 
נופה  על  צופה  האתר  תנ"כי.  בסגנון  ומעוצבת 
המרהיב של בקעת הירדן ומאפשר לכל אדם שמגיע 
לצפות על מרחב עצום שדרכו חצו בני ישראל את 
נהר הירדן. אנחנו רואים את המקום הזה כהזדמנות 
לחיבור עם הבקעה ועם כל מה שיש לה להציע – ויש 

הרבה.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים? 

במרכז  קסומה  נקודה  למעשה  הוא  הגלגל  אתר 

עיצוב,  של  שילוב  הירדן.  בקעת 
חיבור  של  ואווירה,  אוויר  נוף, 
דווקא  המייחד  ההיסטורי  לסיפור 
עם  נכנס  שדרכו  הזה  האזור  את 

ישראל לארץ. 
חומוסייה  מציעים?  אנחנו  מה  אז 
ומזנון ישראלי כשר, הפעיל בשעות 
לבאים  ומאפשר  השבוע  כל  היום 
פינות  טובה,  מאווירה  ליהנות 

לינת  וישראלית.  יהודית  ומוסיקה  מרגיעות,  ישיבה 
מטיילים במבנה ממוזג או בשטח עם מקלחות חמות, 
 - קטנים  לאירועים  מעולה  מקום  ומזרונים.  חשמל 
בתוך המבנה )כמו ימי הולדת, מסיבות סיום, מפגשי 
חתונות(  )אפילו  גדולים  לאירועים  או  ועוד(  עובדים 

בחצר המיוחדת.
על  לקבוצות  והפעלות  הדרכות  גם  ישנן  כמובן, 
כדאי  בבקעה  טיול  שבכל  כך  לתקופותיה  הגלגל 

לשלב ביקור מרתק.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

שלנו!  המדהים  החומוס  את  תפספסו  אל  חומוס. 
הוא טעים, הוא טרי, הוא נעשה במקום החל מהגרגר 
הראשון, בדיוק ובאהבה והוא משתלב מצוין עם הנוף, 

ולנצל  ברוגע  לבוא  כדאי  האנשים.  ועם  המקום  עם 
כמה שיותר את הישיבה במקום הקסום הזה שתמיד 

משאיר טעם של עוד.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

בקעת  של  נפלאותיה  את  בזכותנו  שמגלה  לקוח 
הירדן. זה שמגיע, מתאהב ואומר "וואו"!

איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
היו  עוד  כשהחלומות  בבקעה  דרכנו  בתחילת 
יוזמים   - מט"י  של  בקורס  השתתפנו  בחיתולים 
ונתן לנו תשתית להתחלה.  עסק. הקורס היה מצוין 
שלמדנו.  בתכנים  משתמשים  עדיין  אנחנו  היום  גם 
היקרה  בגילה  נעזרנו   - הפעם  המסע  בתחילת  גם 

מנהלת המט"י בפגישת ייעוץ.
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25 ד׳ מתל אביב • קהילה חמה ואיכותית • ישוב קהילתי ומחבק 
המונה מעל 300 משפחות • טבול בנוף קסום הצופה לנחל קנה

לרכישת בית צמוד קרקע 
156 מ״ר בשכונה הצעירה ביקיר
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יקיר
בית. משפחה. קהילה.

יקיר, קהילה גדולה

₪ 125,000

המשך דבר תורה מעמוד השער

כהנים )שאחד מהם הוא הכהן הגדול(, לווים, 
ולמרות   – ועוד  שוטרים  שופטים  ישראל, 
כולם  כי  בשורשם,  הם  קדושים  העם  שכל 
נושאים את הסגולה הנמשכת מהאדם הראשון 
בהסתעפות  העם,  לכל  ומהם  האבות  דרך 
הענפים לא כולם שווים, ישנן מדרגות שונות 
המותאמות לתפקידים השונים הנדרשים מכל 

פרט ופרט המרכיבים את כלל האומה.
"כי באמת שורש הכל אחדות אחד כי ה' אחד 
יתברך ברא הכל רק שבעולם הזה יש פירוד" 

)שפת אמת קרח תרל"ה(
רק,  לא  אולם  בישראל  הוא  נכון  הזה  הסדר 
הסדר הזה וחלוקת התפקידים והכוחות נכונים 
'הקרחות  של  קולה  כולם.  לאומות  גם  הם 
כנגד  ולצאת  להישמע  מפסיק  לא  האנושית' 

הסדר האלוקי, ופורצים הם ממשיכי דרכו של 
הישראלית  לאומה  מחוץ  אל  הגדר  את  קרח 
שוויון  של  חדשים  לאפיקים  הם  ופונים 
מדומה וטשטוש ההבדלים - "הקריאה אל כל 
בנים  כולכם  קדושים,  כולכם  "הנכם  העמים: 
קדוש  עם  אין  לעם,  עם  בין  הפרש  אין  לה', 
בשווה"  קדוש  הוא  האדם  כל  בעולם,  ונבחר 
- זאת היא הקרחות האנושית". )אורות ישראל 

ותחייתו טו(
אמירה  יש  לנו  האנושית'  'הקרחות  לעומת 
ברורה - יש הפרש בין עם לעם – נכון כולם 
גם  אולם  יתברך,  לה'  הם  בנים  כולם  כולל 
בבנים יש בכור, יש 'סנדויץ'' וישנו בן הזקונים 

– שאת סדר לידתם קבע בוראם.
כל  תורה,  בספרי  מלא  הבית  שכל  אף  על 

בני  וכל  קדוש  העם  כל  תכלת,  כולה  הטלית 
האדם נבראו בצלם אלוקים – ישנו סדר, פיזור 
כוחות וסמכויות, שירד לעולם על ידי הבורא 
את  יביא  הסדר  אותו  פי  על  התנהלות  ורק 
הגילוי של הקדושה מהכוח אל הפועל - ישנה 
מזוזה שהקב"ה קבע שהיא ופרשותיה יקבעו 
האחד  התכלת  פתיל  ישנו  הדלת,  מזוזת  על 
אחד  מנהיג  יש  הטלית,  את  שפוטר  והיחיד 
וכהן גדול אחד שמנהיגים ומובילים את העם 
הקדוש וישנו עם הסגולה שעתיד להיות אור 
לגויים – “ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד 

קצה הארץ" )ישעיהו מט ו(.

כל העדה כלם קדושים
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שוב סגירת מעגל של יום הולדת, וכל פעם, בכל 
שנה מחדש, אני חווה באופן אחר את היום הזה.

נראה  החיים,  במהלך  שצברתי  הקטן  מהניסיון 
שאנשים מעכלים בצורות שונות את היום הזה. 
נתחיל בטיפוס המתלהב. ברור שהיום הזה עבור 
חג  ליל-הסדר,  השנה,  ראש  של  סוג  הוא  אלה 
כי   - יום הזיכרון  יחד.  גם   – ויום הזיכרון  האהבה 
אוי ואבוי למי שיעז לשכוח; חג האהבה - מיותר 
ומחייב  ברור  סדר  יש  כי   - הסדר  ליל  להסביר; 
שאף  הפתעה  מסיבת  עוגות,  בלונים,  שכולל 
פעם לא באמת מפתיעה... כל השנה היא סוג של 
בילד-אפ לקראת היום המיוחד הזה. כל החגיגות, 
ליום  מתנקזים  האפשריים  והפינוקים  המתנות 
אבל  וממש,  המתלהב,  הטיפוס  של  ההולדת 

ממש, לא כדאי לאכזב אותו.
הטיפוס ההפוך הוא כמובן הטיפוס המתבאס. יום 
יום זיכרון מסוג אחר - זיכרון  הולדת עבורו הוא 
להיות.  רוצים  שהיינו  כמו  נצחיים  שאיננו  לכך 
בשביל הטיפוס המתבאס היום הזה הוא נקודת 
ציון לעוד שנה שחלפה והביאה איתה עוד כמה 
שערות לבנות, אולי איזו התחלה של כרס, כמה 
שלא  לכך  תזכורת   - ובקיצור  מיותרים,  שומנים 
הולדת  יום  בשנה...  הזדקנו   - בשנה  גדלנו  רק 
שעברה  מאיתנו  למי  משברון  של  סוג  גם  הוא 
טרם  לעצמו  הציב  שהוא  והיעדים  שנה  עוד  לו 
התגשמו, בין אם מדובר בחיים האישיים או בחיים 

המקצועיים.
והטיפוס שביניהם הוא הטיפוס האדיש. לטיפוס 
בן  לא  כבר  אני  )כי  לחגיגות  ציפייה  אין  האדיש 
כמה  עולות  לא  רוצה  שהייתי  והמתנות  שלוש 
שקלים בחנות הכל בדולר(, העיקר שהאמא ובן/

בת הזוג שלו יאחלו מזל טוב ויקנו מתנה סמלית, 
פייסבוק שולח תזכורת קצרה לחברים ולרוב זה 

להתפלסף  אוהב  האדיש  הטיפוס  ואם  מספיק, 
זו גם הזדמנות קצרה להרהר איפה הייתי לפני 

שנה בדיוק ואיפה אני נמצא היום.
האדיש.  הטיפוס  על  נמניתי  שתמיד  מניחה  אני 
תמיד  כי  מזדקנת  שאני  להתבאס  הספקתי  לא 
האישי  הצ'ק-ליסט  על  ווי  שסימנתי  הרגשתי 
ילד  אוהב,  בעל   .30 גיל  עד  לעצמי  שהצבתי 
אותי,  ממלאת  שמאוד  קבועה  ועבודה  מקסים 
הנכון.  באיזון  רחוקים  וחברים  קרובים  חברים 
מחברות  טלפונים  שניים-שלושה  קיבלתי  אם 
קרובות זה תמיד הספיק לי כדי להרגיש אהובה 
גם   - לעשות  ומה  שזכרתם!(  )תודה  ומוערכת 
מספיקים  שיהיו,  ככל  קצרים  הפייסבוק,  איחולי 

בשביל לגרום לי לתחושה טובה.
קטנים  שינויים,  שני  הזו  למשוואה  נכנסו  השנה 
מהי.  לידה  חוויתי   - ראשית  משמעותיים.  אך 
רק  לא  הוא  ההולדת  שיום  שוכחים  אנחנו  כן, 
היום של הוולד, הוא גם היום שבו אמא שלו מן 
הסתם סבלה באופן שמאוד קשה לשכוח... אמא 
לידה  בחדר  ארוכות  שעות  בילתה  הסתם  שמן 
)סימני  איתו  יחד  נוספים  דברים  כמה  וקיבלה 
גזרה שמנמנה שקשה להיפטר ממנה,  מתיחה, 
איך  הצנזורה...(.  את  שעברו  הדברים  רק  ואלה 
ימי  את  שוכחת  לא  אמא  זה,  את  רואה  שאני 
ההולדת של בניה ובנותיה, לא רק מתוך אהבה 
לילד אלא גם כי אי אפשר לשכוח מה היה צריך 
לעבור בשביל שהוא ייצא החוצה לאוויר העולם. 
בו  בשבוע  ובמיוחד  הכאב,  כל  עם  יחד  אבל, 
נוספו שני תינוקות חדשים בשכונה שלי )ביניהם 
רגע  גם  זהו  הולדת!(,  יום  איתי  שחולקת  אחת 
חיים  שבו  הרגע  לשכוח.  אפשר  שאי  שיא  של 
שבו  בתהליך  ובמיוחד  לעולם,  מגיחים  חדשים 
שום  שאין  רגשית  התעלות  באמת  זו  קורה,  זה 
הוא  גם  נובע  השני  השינוי  לה.  שישווה  דבר 
יום  אחר.  בכיוון  אבל  מחדש,  לידה  של  מהרעיון 
הולדת, אם מתייחסים אליו במובן כזה, הוא סוג 
ההולדת  ביום  הנפש.  עבור  מחדש  לידה  של 
הזה פתאום הבנתי עד כמה אני לא מבינה, וזה 
במקום  אופטימיות.  בהמון  אותי  מילא  דווקא 

להרגיש שאני מזדקנת בעוד שנה ושאני נושקת 
לעשור  מתקרבת  שאני  מרגישה  אני  לשלושים, 
ה-30-40,  שנות  להיות,  שהולך  משמעותי  הכי 
משפחה  גידול  אישית,  צמיחה  של  שיא  שנות 
לעבוד,  כשהתחלתי  בעבודה.  והתפתחות 
אמצה  אני  שנים  שלוש-ארבע  שתוך  חשבתי 
את עצמי, את התפקיד, ואמשיך הלאה. היום אני 
מרגישה ששלוש השנים האלה היו סוג של מבוא, 
הדברים  לאן  יותר  הרבה  מבינה  אני  עכשיו  ורק 
יותר  שאני  ככל  איכשהו  להתקדם.  צריכים 
עסוקה ויותר דברים תופסים את הזמן הפנוי שלי, 
אני מגלה איך לנצל נכון את הזמן. יש לי הרבה 
פחות זמן לסדר את הבית, אבל הוא הרבה יותר 
ובישולים לשבת  מסודר משהיה אי פעם. תינוק 
את  לתקתק  איך  לומדים  אז  ביחד,  הולכים  לא 
בלילה,  בחמישי  או  במעון  נמצא  כשהילד  הכל 
כתחושת החופש של סוף השבוע כבר מתחילה 

למלא את הבית.
מאפשר  הניסיון  שרק  בחיים  דברים  הרבה  יש 
כיצד  הזמן,  את  נכון  לנצל  כיצד  אותם:  ללמוד 
לעבוד על עצמנו ועל המידות שלנו, כיצד ללמוד 
לפעולה  חיובית  אנרגיה  ולאגור  מהנפילות 
נקודת  היא  הולדת  יום  וההצלחות.  מההישגים 
ולקבל  רגע  לעצור  אפשר  שבה  בשנה  האפס 

קצת פרופורציה על הדברים האלה.
של  ההולדת  יום  כי  שאומר  מפורסם  קטע  יש 
לא  שהעולם  החליט  האל  בו  היום  הוא  האדם 
יוכל להתקיים יותר בלעדיו. יום ההולדת אם כך 
הוא נקודת זמן מושלמת להיות מסוגלים לפרגן 
כל  ועל  שאנחנו,  האנשים  על  לשמוח  לעצמנו, 
שהעולם  להרגיש  לנו  שגורמים  שסביבנו  אלה 
שאנחנו  העובדה  בזכות  יותר  טוב  מקום  הוא 

קיימים בו.
יום הולדת שמח לעצמי :(

mitnachlot.co.il מירי מעוז עובדיה  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

להיוולד כל שנה
מחדש
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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: ראש הממשלה דוד בן-גוריון מעניק כנפי טיס 
בסיום קורס טיס מס' 1 בחיל האוויר, 1950. 

הזוכה:  מיכל כהן מירושלים. הפרס נשלח בדואר. 

זהו את האירוע שבתמונה

אירוע 
ישראלי
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טובעים בהכנות לחתונה?
דפיכתוםבקרו ב יריד החתונות הוירטואלי של   

הגרלת ענק בשווי 6800 ש"ח

www.yaridkatom.co.il

רוצים לזכות?? הכנסו ליריד והרשמו!

בס"ד

עד לתאריך 10.08 / כה' אב

www.         .co.ilשילת
רהיטים 

מתנת:                
היצירה 5 קדומים

09-8664043

מכונת כביסה, תנור, 
וחדר שינה קומפלט!

יש דברים שמותר להצמיח בשמיטה
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תורמים לקרן השמיטה של מקימי 
ועוזרים למשפחות מהקהילה לצמוח ולצאת ממעגל החובות

שמיטת כספים למשפחות בקהילה

קרן  באמצעות  כספים  שמיטת  מצוות  את  לקיים  הזדמנות  לכם  נותנת  מקימי 
חזקה  וליצור קהילה  לסיוע  הזקוקות  תוכלו להעניק תקווה למשפחות  כך  ייחודית. 
שלכם! הקהילתי  הביטחון  שלהם,  הכלכלי  הביטחון  ונתינה.  חסד  של 

איך זה עובד? פשוט מאוד!

מלווים למשפחה באתר 'מקימי' 1

בסוף שנת תשע"ה
3 ההלוואה הופכת לתרומה

עמותת 'מקימי' 
תטפל במשפחה במקצועיות 2

קיימתם מצוות 'שמיטת כספים' 
וסייעתם למשפחה מהקהילה  4

ְשמיטאצ'
מכל מכשיר!תרומה בקליק

לתרומות חפשו בגוגל ְשמיטאצ'

עמותת חסד לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ"ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"ד | ע.ר. 580529303  | התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

shmitouch.mekimi.org.il 1800-800-340 11 פתח תקווה 7 ירושלים | שוהם  בית הדפוס 
 0 2 - 6 5 0 0 0 3 0 ד  ר ש מ ן  ו פ ל ט

בס"ד

בהמלצת הרבנים: הרב שלמה אבינר | הרב שמואל אליהו | הרב יעקב אריאל | הרב צפניה דרורי 
הרב גדעון פרל | הרב יובל שרלו
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ישראל
ישראלשלי

שלי

ציר הזמן תמונותאודות139,000 

הודעהעוקבאהבתי

נחמה דוידיאן כהן
ממש תרבותיים, מרוב תרבות עוד יובילו את 
המדינה לאבדון. פשוט הזוי שהם לא רואים 
מה קורה סביבם. והם מחשיבים את עצמם 

תרבותיים ונאורים.

Dori Tel-aviv
השחקן זאב רווח, שהתבטא כבר בעד שרת 

התרבות החדשה, היה המום מדבריו של 
קוטלר. "זה שנאה, אלוהים אדירים, הגענו 

לדרגות של שנאה. אנחנו כל כך משוסעים, 
מתי זה ייגמר? מה אני אתווכח עם עודד 

קוטלר? אז הוא העליב אותי. אני כאמן 
הוכחתי את עצמי בעבודה שלי בתיאטרון וגם 

בארבעה פרסי אופיר? חבל שיש כזו שנאה. 
אני מרחם על השנאה שנובעת מהאמירה 

שלו".

מעיין אשכנזי
תנו להם. זו שירת הברבור של השמאל. 

פירפורי גסיסה.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 14 ליוני

אהבתי · הגב · שתף

2,665  אנשים  אוהבים את זה.

207

זה לא אור, זה חושך.
גידופים, התנשאות, בוז, התנכלות לאחיינית שכולה, שנאה, 

השמעת דוברים שתומכים בטרור ובחרם על ישראל 
ובעיקר- מחיאות הכפיים.

תרבות כזו אנחנו לא רוצים לממן.
תתביישו לכם.

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 

*צמוד למדד תשומות הבניה 01/15 w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

isaacnadlan@gmail.com
טל’: 03-9303494, 050-5326929

איזק נדל”ן, שיווק, נכסים. רח’ חובבי ציון 36, פ”ת

בתי
אמנה

אבני חפץ
ליהנות מהשקט בלי להתרחק מהעיר. 
אבני חפץ מזמין אתכם להצטרף לישוב 

תורני צעיר ושמח. בואו לבנות בית בישוב 
עם המון ילדים והמון עשייה חינוכית.

היישוב: תורני לאומי 
הקהילה: 350 משפחות

הבית: דו משפחתי 
4 חדרים  103 מ”ר

על שטח של כ-400 מ”ר

המחיר:

רק- ₪888,000

נותרו 
2 בתים 
אחרונים!

כל הסיבות לנשוםכל הסיבות לנשום

ישראל
שלי



מה קורה?

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com :מייל חדש
עמותת  של  חדשה  יוזמה  שומטת  קהילה 
המצוות  לאחת  הקהילה  את  מחברת  'מקימי' 
המשמעותיות בשנת השמיטה - שמיטת כספים. 
הרעיון העומד מאחוריי מיזם שמיטאץ' - שמיטה 
ההלוואה  נתינת  הליך  את  לפשט  הינו   - בטאץ' 
'מקימי'  ומייסד  מנכ"ל  ליבמן,  ישראל  לנזקקים. 
בעקבות  קהילתית  בנתינה  הצורך  את  מדגיש 
לחשוף  רבות בצורך  משפחות  שחשות  הבושה 
סיוע  בבקשת  לפנות  בכדי  הכואב,  סיפורם  את 
הדבר  הרגליים.  על  מחדש  להעמידם  מנת  על 
נפוץ פי כמה וכמה ביישובי יש"ע עקב ההיכרות 
 - קהילה  בכל  הקשים  המקרים  עם  הקרובה 
מפנים את התרומות לסיוע לאותן משפחות אשר 
נפתחה  כך  לשם  לעזרה.  לפנות  מסוגלות  אינן 
התרומות  ירוכזו  שבה  מיוחדת  שמיטה  קרן 

שייאספו - ממנה יינתנו הלוואות עבור משפחות 
במצוקה כלכלית. בסוף שנת השמיטה ההלוואת 
את  להחזיר  תידרש  לא  והמשפחה  יישמטו 

ההלוואה.
להחרים  הניסיונות  המתיישבים  למען  דובדבנים 
את תוצרת יהודה ושומרון הביאו השבוע כעשרת 
אלפים משתתפים לחזק את גוש עציון בפתיחת 
עונת קטיף הדובדבנים בראש צורים. לפסטיבל 
כנסת  חברי  הארץ,  רחבי  מכל  מבקרים  הגיעו 
התיירות  עמותת  מנכ"ל  כהנא,  גד  ציבור.  ואנשי 
גוש עציון: "זהבה גלאון רוצה לסמן עשרת אלפים 
איש שבאו היום לקטוף דובדבנים ולחזק את גוש 
עציון ויהודה ושומרון. ואנחנו אומרים היום לזהבה 
באנו  הארץ  קצוות  מכל   - המחרימים  ולכל 

לתמוך במתיישבים".

חיים בקליפ
בונים  תפוח  בכפר 
ומתרחבים עם שכונת 
חדשה.  אמנה'  'בתי 
כל  צילמו  כך,  לכבוד 
קליפ  היישוב  תושבי 

יישובי שמילותיו נכתבו במיוחד והוקלטו באולפן 
השתתפו  תפוח  משפחת  כל  מקצועי.  הקלטות 
בצילומים, שטפו את רחובות היישוב והציגו מפגן 
יישובי מגובש וחדשני המספר על המגוון האנושי 
שעשוי  הקליפ,  קהילתית.  בהרמוניה  בו  שחי 
שיתופים  למאות  זכה  וסוחפת  נפלאה  בצורה 
במסר:  הקליפ  את  סיימו  היישוב  תושבי  ברשת. 
תבוא בגלל איכות חיים - תישאר בזכות האנשים.

ַיַחד

 קרן יחד 
יוזמה

חברתית
לדורות )ע”ר(

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

  
אין תשלום חודשי קבוע גבייה שקטהחסד אמיתי ₪

יחד ל-15,000 חברים.

לנו לסייע  כ-14,000 חברים, מה שמאפשר  יחד פועלת כבר שנה בהיקף של  קרן 
במקרה של פטירה ל”ע ב-140,000 ₪  לכל יתום. במהלך חודשי פעילות הקרן  זכינו  
יחד לסייע למשפחות החברות בקרן שאחד מהוריה נפטר, ביותר מ-2,000,000 ₪ 
נגיע ל-15,000  את/ה שטרם הצטרפת לקרן הגיע הזמן לקחת אחריות, ואתכם יחד 

חברים ולסייע בסכום של עד 150,000 לכל יתום.

מצטרפים לקרן יחד
קהילת החסד הגדולה  בישראל.
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יער יתיר והמושב מעון התמלאו מבקרים ביום שישי שעבר לרגל פסטיבל הדובדבן שהתקיים לראשונה באזור. 
בתקופה זאת מגיע הדובדבן לשיא העונה לאחר שעבר את החורף הקר ביער יתיר שם ממוקמים המטעים. 
אלפי המבקרים נהנו מקטיף עצמי ואכול כפי יכולתך וכן מאטרקציות, פינות מוצלות וממוצרים נוספים מחבל 
יתיר. המארגנים נאלצו לפתוח את החניון החלופי שהוכן מבעוד מועד, מכיוון שהחניון הראשי היה מלא כבר 

בשעות הראשונות בגלל העומס הרב.

ישראל  מדינת  באתגרי  ועסק  החמישית,  השנה  זו  השבוע  התקיים   2015 ותקשורת  להסברה  ישע  כנס 
 ,2015 עד  מ-2005  התקשורת  החרם,  ארגוני  על  ופאנלים  הרצאות  שמעו  הכנס  משתתפי  וההתיישבות. 

יחסי ישראל ארה"ב, תדמית ההתיישבות ובטחון לאומי במרחב המזרח תיכוני.

ח"כ מייקל אורן ודני דיין מחליפים חוויות מוושינגטון

בסוף הכנס נערכה ישיבת ראשי מועצת יש"ע, בה הוענק שי לגלעד אלטמן - עוזר שר הביטחון היוצא

ח"כ ינון מגל  משכנע את הצעירים מדוע חשוב ללמוד ולעשות 
תקשורת לפחות כמו ללכת ליחידה קרבית 

אבי רואה יו"ר מועצת יש"ע מברך את משתתפי הכנס 

העיתונאית יפעת ארליך מנחה פאנל שעסק בדרכים לחיזוק תדמית ההתיישבות. השתתפו: 
אמנון שומרון, רונן צור, רוני רימון ויוחאי דמרי

יגאל דילמוני מעניק בקבוק יין תוצרת יקבי יש"ע לעמית סגל ורביב דרוקר 

עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
- יוסי 052-8908518  nadav@myesha.org.il הפצה: מקור ראשון

 ,Hispalois ,עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: הוגו מנדלסון, מנדי הכטמן, מירי צחי
 perla@myesha.org.il :מאיר אליפור 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 l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מועצת יש"ע


