
1  יש”ע שלנו 

דורו  את  התורה  מתארת  פרשתנו 
המושחת של נח כדור שבו לאנשים 
או  מידה  לא אמות  ערכים,  היו  לא 
מצפון כלשהו, אנשים מושחתים: "כי השחית 
חמס"  הארץ  ו"מלאה  דרכו",  את  בשר  כל 
ועל כן הקב"ה מחליט להשמיד את בני הדור 
הללו במבול שיביא על העולם ומצווה את נח 
לו תיבה. הוא מצווה אותו לבנות את  לבנות 
התיבה בחוץ, לעיני כולם, מתוך תקווה שאולי 
יצליח לשכנע מי מהם שמתעניין בתיבה,  נח 

לחזור בתשובה ולעשות חשבון נפש.
לא  אחד  אדם  אפילו  שנה,   120 במשך  אולם 
חוזר בו ולא משתכנע ממעשיו של נח. כיצד 

הדבר קורה?

אומר  "בדורותיו"  המילה  על  בפרושו  רש"י 
כי "לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של 

אברהם לא היה נחשב לכלום".
נשאלת השאלה: כיצד רש"י, גדול המפרשים, 
בפרשה  נאמר  לא  וכי  נח?  על  כך  מתבטא 
על נח "איש צדיק, את האלוהים התהלך..."? 
איש  היה  שהוא  נח  על  מעיד  בעצמו  הקב"ה 
אברהם  בימי  היה  מה  כך,  אם  ותמים.  צדיק 

שלא היה בימי נח?
התשובה היא בעיון בסיטואציה דומה שבה היה 
אברהם אבינו מול הקב"ה בזמן שרצה להחריב 
את סדום. אנשי סדום היו רעים וחטאים לה' 
הקב"ה  הרעים,  ממעשיהם  וכתוצאה  מאוד. 
מחליט להפוך את הערים ולהשמידן. אברהם 

על הפרשה -  נח
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זמני השבת

תודה  להכיר  חייבים  אנו 
משמר  לחיילי  לשוטרים, 
ולכל  צה”ל  לחיילי  הגבול, 
ששומרים  הביטחון  כוחות 
ובמיוחד  יום,  בכל  חיינו  על 
בשבועות האחרונים כשאויבינו 
כוחות  בנו.  להרוג  מתאמצים 
מקום,  בכל  נמצאים  הביטחון 
על חשבון הזמן עם משפחתם 
לאיומי  מלאה  ובחשיפה 
רוצים  אנו  כך  ועל  המחבלים 
תודה.   – ברור  בפה  להם  לומר 
חובת  על   – בישעמדה  השבוע 
התודה לכוחות הביטחון לא רק 

בימי משבר.
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יש”ע שלנו  2

מאין  רעוע  ביטחוני  המצב  האחרונים  בשבועות 
בטלפון  לקבל  מזדעזעים  אנו  יום  בכל  כמוהו. 
עוד  על  המודיע  קצר  צפצוף  במחשב  או  הנייד 
פיגוע ועל עוד פיגוע. קו האש הראשון כמעט בכל 
רחבי הארץ הוא אזרחים חפים מפשע שנמצאים 
תגיע,  הראשונה  התגובה  אך  יומם.  לעמל  בדרך 
בדרך כלל, משוטרי משטרת ישראל, חיילי מג”ב, 
חיילי צה”ל ושאר כוחות הביטחון שעומדים בחזית 

ומגנים על אזרחי ישראל בגופם.
האירועים האחרונים הראו כי גם אזרחים מהשורה 
אזרחים  לשמה.  ראויה  וגבורה  אומץ  מפגינים 
אותם  ומנטרלים  מחבלים  על  שמשתלטים 
כוחות  זוכים  אליו  הכבוד  לכל  ראויים  מנשקם 
ומביאים  מפחדים  שלא  טובים  אנשים  הביטחון. 
כמותה  שאין  באחדות  מסוכן  למצב  עצמם  את 
ישראל  אזרחי  בכלל,  הטרור.  אנשי  את  מנצחים 
יוצאת  מתנהגים בתקופת הטרור הזאת בבגרות 

דופן ובאהבת ישראל שאין שניה לה.
אך אין ספק כי הגיבורים האמיתיים של גל הטרור 
רואים אותם  ישראל.  הנוכחי הם שוטרי משטרת 
וברשתות  בטלוויזיה  המשודרים  בסרטונים 
החברתיות עם אקדח שלוף בעוז אל עבר המחבל 
ירייה.  במחי  אותו  ומנטרלים  יהודים  לרצוח  שבא 
וחיילי מג”ב מגלים בימים אלה רצינות  השוטרים 
ואחריות שאין שניים להם בתוך כל הטירוף שסובב 

אותנו. אם ניקח את מכלול האירועים שהתרחשו 
בשבועות האחרונים נראה שרובם המוחלט הגיע 

אל סופם על ידי כוחות הביטחון.
אלו הרגעים היפים ביותר של כחולי המדים, אלו 
גבורה  בתיאורי  מתוארים  האחרונים  שבימים 
אלו  החומות”.  וכ”שומרי  המדינה”  של  כ”שכפ”ץ 
שעד לפני כמה שבועות היה נוח לכולם להשתלח 
השוטרים  ואחרים.  כאלו  אירועים  בגלל  בהם 
שנמצאים כעת בכל מקום בארץ, עובדים שעות 
כיוון,  מכל  לפגיעות  חשופים  כשהם  ארוכות 
שוטרים  אותם  הם  ומהמשפחה  מהבית  רחוקים 
היו שק החבטות הרשמי  ימים  שעד לפני מספר 
של אזרחי מדינת ישראל. בימים אלה אנו דווקא 
השוטרים  של  איתנותם  ואת  חוזקם  את  מגלים 
מחבל  שאף  יום  בכל  רואים  כשאנו  מג”ב  וחיילי 
האירועים  וכל  מידיהם  להתחמק  מצליח  אינו 

מסתיימים באופן המהיר והיעיל ביותר.
משטרת  שוטרי  לכל  תודה  לומר  צריכים  אנו 
ישראל, חיילי משמר הגבול וחיילי צה”ל. בלעדיהם 
היה  בלבד  קלות  בפציעות  שהסתיים  פיגוע  כל 
ואימה  פחד  מטיל  שהיה  רצחני  לאירוע  נמשך 
גם  תודה  לומר  צריכים  אנו  הארץ.  רחבי  בכל 
 – הביטחון  כוחות  אנשי  כל  של  למשפחותיהם 
התמיכה  על   - ולהורים  לילדים  לבעלים,  לנשים, 
ולהגן על  הרבה שהם מקבלים בבית כדי לצאת 

מאליו  מובן  דבר  אין  ישראל.  מדינת  תושבי  כל 
לפגיעת  חשוף  שאתה  בידיעה  מהבית  ביציאה 
מחבל ושחייך נתונים בסכנה. לחיילי צה”ל מגיעה 
גם תודה מיוחדת על היותם השומרים של תושבי 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן לאורך כל השנה בכל 

מקום ומקום.
חיילי  ישראל,  משטרת  שוטרי  את  מחבקים  אנו 
ובני  הביטחון  כוחות  וכל  צה”ל  חיילים  מג”ב, 
פועלם  על  רבות  להם  ומודים  משפחותיהם 
החשוב למעננו ולמען עתיד מדינת ישראל. תודה.

• • •
ביום  החליטו  יש"ע  ומועצת  ההתיישבות  הנהגת 
סגירת  ועל  שתוכננה  העצרת  ביטול  על  שלישי 
בימים  הממשלה.  ראש  בית  מול  המחאה  מאהל 
טרור  במתקפת  ישראל  מדינת  נמצאת  בהם 
המשטרה  הביטחון,  שכוחות  הבנה  ומתוך  קשה 
ומג"ב נמצאים תחת עומס אירועים ומשימות חסר 
תקדים, מצאנו לנכון לא להעמיס עליהם אתגרים 
כל  עם  ושותפות  אחריות  תחושת  מתוך  נוספים. 

עם ישראל החלטנו לבטל את העצרת.
ושולחים  הביטחון  כוחות  ידי  את  מחזקים  אנחנו 
מהירה  והחלמה  ההרוגים  למשפחות  תנחומים 

לפצועים.

איך מחליטים להקים עסק?
מסורתית.  במשפחה  בצרפת  גדל  דורון 
כשהתחזקה אצלו המודעות שמקומו של יהודי 
כהנדסאי  לימודיו  את  סיים  ישראל,  בארץ  הוא 
ביוטכנולוג ועלה לארץ כשהוא בן 21. אחרי שנה 
דקלים  בנווה  לגור  עבר  אליהו,  שדה  בקיבוץ 
את  לגלות  גדולה  סקרנות  עם  קטיף.  שבגוש 
הארץ פגש חבורה של צעירים שיריחו היהודית 
ביריחו,  הישוב  סביב  המרחבים  חלומם.  היתה 
השממה  את  להפריח  להמשיך  העז  והרצון 
באזור גרמו לנו להקים משק חקלאי על טהרת 
כדאיות  עם  בבד  בד  אבל  העברית.  העבודה 
כלכלית. הגידול הנבחר היה תמר. המטע הוקם 
בלי ידע מוקדם, בסיוע מדריכים חקלאיים, אך 
שהפתיעה  עברית  עבודה  על  התעקשות  עם 

וממשיכה להפתיע את כולם – גם היום.
גם  אלה  תמרים  לגדל  רק  לא  למדו  הזמן  עם 
להכיר את האוצרות הטמונים בהם, פרי ישראלי, 
האזור  של  בהיסטוריה  שקשור  כך,  כל  בריא 
ושזור לרוחב כל המסורת היהודית. עם השנים, 
סיורים  לקבל  התחלנו  רב,  ידע  לנו  כשהצטבר 
התגובות  הישובץ  את  להכיר  כדי  גם  שבאו 
להתקדם  אותנו  דחפו   – שקבלנו  הנלהבות 

לאור  במיוחד  הלאה, 
הרבה  שיש  העובדה 
בבקעה  תמרים  מטעי 
אבל אין מרכז מבקרים 
להכיר  הזדמנות  שנותן 

את הגידול הזה.
העסק  את  מייחד  מה 
עסקים  פני  על  שלכם 

אחרים?
במינה,  מיוחדת  יהודית  תיירותית  חוויה 
שמשלבת את כל החושים, חוויה אוטנטית עם 

עבודה עברית. 
מוצר שהייתם רוצה להמליץ עליו?

ממשיך  אך  במעבדה,  עובד  לא  אמנם  דורון 
סילאן  כמו  תמר  למוצרי  שונים  ניסויים  לעשות 
טהור, אותו הם מכינים מתמרי מג’הול. הסילאן 
של  ערבוב  שום  בלי  ומים,  מתמרים  רק  מיוצר 
זנים שונים, ללא תוספות של סוכר או חומרים 
משמרים. השימוש בתמר מג’הול בלבד נותן לו 

טעם וארומה חזקים שאין לסילאנים אחרים.
מי האישיות שהכי הייתם רוצים כלקוח?

שנה  כ-150  לפני  שרצה  סלומון  משה  יואל 

לקנות אדמות כאן באזור יריחו ולהפריח את 
השממה. כאשר העסקה התבטלה, הוא קנה 
אדמות באזור אומלבס - פתח תקוה של היום. 
ולמה קרא לה פתח תקוה? כי על העמק שבו 
העמק  “והיה  בהושע:  נאמר  נמצאים  אנחנו 
תקוה  פתח  בעצם  אז  תקוה”.  לפתח  העכור 
כן  כאן  וציפורים  בבקעה!  כאן  היא  המקורית 

שרות!

איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?

בליווי  נעשתה  התמר  בגידול  הבחירה  עצם 
לנו  נתנו  מט"י  המט”י.  של  כלכלי  יועץ  ועידוד 
ולבנות  להגדיר  להתארגן,  לנו  שעזר  יועץ 
ומהו  מיהו  להבין  לנו  שעזרה  עסקית  תכנית 

העסק שלנו.

שומרים הפקד לעירך מערכת

ישעמדה

עסק שלנו

דורון ומירב אלוש,
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3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

ולבקש  שונים  צידוקים  למצוא  מנסה  אבינו, 
לבטל את הגזירה, שמא יש 50 צדיקים בעיר, 40, 
30 עד לעשרה צדיקים בעיר שבשבילם כדאי לו 

לקב"ה לבטל את הגזירה על העיר.
בכל  ומנסה  מתווכח  ושוב,  שוב  מבקש  הוא 
התעוזה ואולי אפילו חוצפה, לבטל את הגזירה, 
כי היה אכפת לו מן האנשים וכאן נעוץ ההבדל 
הגדול בין שני הצדיקים. אברהם אבינו היה מסוג 
לתיקון  נתונים  היו  מעייניהם  שכל  הצדיקים 
רצה  אבינו  אברהם  כולו.  והעולם  האנושות 
להציל את אנשי סדום בכל מחיר, כי הוא היה 
מצד פנימיותו אוהב אדם, שאכפת לו מסביבתו 

ולא רק ממשפחתו הקרובה.
נח, במידה מסוימת, נכשל בנקודה זאת. הקב"ה 

מחוץ  אנשים  שלו  לתיבה  יכניס  שהוא  קיווה 
למשפחתו, אולי ירצה להציל גם אנשים אחרים. 
נח  את  מצוה  הקב"ה  כך.  עשה  לא  נח  אולם, 
"צוהר תעשה לתיבה" כשהמשמעות היא, תמיד 
עולמך  את  תפתח  חוץ,  כלפי  צוהר  לך  תעשה 
רק  ולא  הסביבה  כלפי  חוץ,  כלפי  ומחשבותיך 
עולם  לבנות  נח  את  מצווה  הקב"ה  לעצמך. 
חדש, עולם שיתנהל תוך כדי התבוננות החוצה, 
מתוך דאגה לזולת ולסביבה ולא רק פנימה כלפי 

משפחתו בלבד, אולם נח לא עשה כך.
אנו  לך"  ו"לך  "נח"  הפרשות  על  בהתבוננות 
סוקרים את השתלשלות עשר הדורות מנח עד 
את  מכירים  אנו  הפרשיות  שתי  ובתוך  אברהם 
נח.  לעומת  אברהם  של  השונות  דמויותיהם 

אמותיו  בד'  שמסתגר  האחד  של  הוא  הדימוי 
ודואג למעיל שיתחמם בו ויהיה לו חם, והאחר 
הוא זה שדואג לכל סביבתו, שמשפיע על העולם 
ולא רק את  ומדליק מדורה שתחמם את כולם 

עצמו.
כך  כי  גויים"  המון  "אב  כל  בפי  נקרא  אברהם 
על  ומרחם  שדואג  רחום  אבא  במהותו,  הוא 
היהודי  בני העם  בניו  ואנו  בעולם,  כל הבריות 
ממשיכי דרכו. דווקא בימים קשים אלו בהם אנו 
רואים כיצד התעצמה האנטישמיות בעולם אנו 
בניו של אברהם אבינו, נדאג להמשיך להפיץ את 
האור בעולם ולדאוג לאנושות מתוך אחריותנו 

להיות אור לגויים כעם הנבחר.

יצאת צדיק

בתי אמנה מעניקים לכם את 
ההנחה של הורדת המע"מ

התקשרו לברר מחירים מעודכנים בכל הפרוייקטים
 אבני חפץ  ⋅ אדורה ⋅ איתמר ⋅ אלון מורה ⋅ אלמוג ⋅ בית חגי ⋅ בית יתיר ⋅ ברוכין ⋅ ברקן ⋅ גיתית ⋅ חמדת 
טל מנשה ⋅ טלמון ⋅ טנא עומרים ⋅ יפית ⋅ יצהר ⋅ יקיר ⋅ כוכב השחר ⋅ כוכב יעקב ⋅ כרמל ⋅ ליבנה ⋅ מבוא 
דותן ⋅ מגדלים ⋅ מעון ⋅ מעלה חבר ⋅ מעלה מכמש ⋅ מעלה לבונה  ⋅ נופי פרת ⋅ נופים ⋅ נוקדים ⋅ נילי ⋅ נריה 
⋅ סוסיא ⋅ עופרים ⋅ עטרת ⋅ עינב ⋅ עלי עלי זהב ⋅ עפרה ⋅ עתניאל ⋅ פדואל ⋅ פסגות ⋅ קצרין ⋅ קריית נטפים 
⋅ קרני שומרון ⋅ רבבה ⋅ ריחן רימונים ⋅ שבות רחל ⋅ שילה ⋅ שמעה ⋅ שקד ⋅ תלם ⋅ תל ציון ⋅ תפוח ⋅ תקוע

הזדמנות

 כן, הבנתם נכון רק אצלנו בבתי אמנה 
הפחתת 1% מהמע״מ לא נשארת אצל היזם.
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mitnachlot.co.il  מאירה דולב מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

צבע  המטבח.  בארונות  בוהה  עצמי  את  מצאתי 
העץ העדין שבחרה. הידיות על דלתות הארונות 
וקצצה  חתכה  שעליו  השיש  וסגרה.  שפתחה 

וערבבה ותיבלה.
עדיין  לה  יש  במטבח  בבית,  מקום  מכל  יותר 

נוכחות כל כך חזקה, גם אחרי מותה.
ואיך זה, איך זה יכול להיות. שככה נעלמת אשה 
בחטף ממטבחה, מביתה. ממשפחתה. האם חשה 
באיזה אות אזהרה? רמז? בת קול? האם כשיצאה 
מהבית באותו בוקר יום חמישי ידעה שהיא עוזבת 

לתמיד, שאל המטבח הזה יותר לא תשוב?
נמוכים.  כסאות  על  יושבים  נעמה  של  הוריה 
לשבעה,  האחרון  היום  איתם.  של  משפחתו  גם 
מהמטבח.  נשמעת  הילדים  המולת  בנריה. 
אבל  נגמרת  השבעה  מחר  אמא.  של  המטבח 

בעצם הכל רק מתחיל.
בחוץ מתחילים כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת 
– )האם אפשר  גונן הי"ד  הנרצחים. אמו של דני 
הנרצחים  בסדרת  הראשון  היה  שהוא  לומר 
למי  לפני,  לגמרי  דומא,  לפני  עוד  וכן,  הנוכחית? 
אלוף  ונחמה.  עוצמה  מילות  מוצאת   - שתהה( 
ושכנים,  וקרובים  הראשי,  והרב  נכנס,  הפיקוד 

והבית צפוף, ואני כבר חייבת לצאת החוצה.
ממש  שידעתי  מבלי  לכאן  אותי  נשאו  רגליי 
את  הכרתי.  בקושי  נעמה  את  למה.  להסביר 
נורא.  באופן  לי  מציף  והכל  לא.  בכלל  איתם 
הציליות התלויות בחוץ והסדרנים בקצה הרחוב 
וביקורו  והשלטים  והדגלים  השתייה  ושולחן 
הצפוי-אך-מתבטל של ראש הממשלה... כל כך 
דומה לחוויות הקשות שחווינו בטלמון לפני קצת 
יישובים  ונריה,  טלמון  החטיפה.  עם  משנה  יותר 
שכנים, יישובים אחים. טוב שכן קרוב מאח רחוק.

אני יוצאת מהבית הצפוף והכל סביבי מתערבל 
לי. האובך והאבק של סוף הקיץ הלוהט שחלף 
הראשונים  הברכה  בגשמי  ונשטפו  שקעו  כבר 
ובהיר אבל  ולכאורה הכל צלול  של הסתיו הזה 
של  כולה  היא  אותי  שאופפת  ההרגשה  בעצם 
כזה,  גשם  לאיזה  מתפללת  ראות.  וחוסר  אובך 
לא גשמי אלא אחר, שיבהיר את תמונת המצב, 
משמעות  לנו  שייתן  הבהירות,  אי  את  שישטוף 

למה שקורה, שיסמן כיוונים.
לרכב  הנקין  משפחת  מבית  הדרך  ובינתיים 
וחסרת  כאובה  כך  כל  לרחוב  מעבר  החונה 

תובנות ומילים.
מאז נרצחו איתם ונעמה נשטפה הארץ סכינים. 
כמה רוע צריך להיות באדם המסוגל לנעוץ סכין 
בגופו של אדם אחר. לחתוך בבשרו החי. לשחוט, 
המילה.  של  והנורא  הפשוט  באופן  כך,  ממש 
זה  ואיך  אותנו.  מוליך  זה  כל  ולאן  שנאה.  כמה 
שכל אחד, כל אחד כאן במדינה, ולא משנה מה 
היתה דעתו בארבעים השנים האחרונות בוויכוח 
בדיוק את  הזו, מוצא בסכינים האלה  על הארץ 

ההוכחה למה שטען כל הזמן.
אני ממש לא רוצה להצטרף למקהלת ה"אמרנו 
לא  להאשמות,  לא  הזאת.  הנחרצת  לכם" 
לדרישות, לא למכריזים בראש חוצות. ובכל זאת 
נדמה לי שמזמן לא היתה כך הארץ כולה חזית 
מאיתמר  נודדת  הקשים  האירועים  מפת  אחת. 
תקווה  ופתח  גת  וקריית  אביב  ולתל  לירושלים 
ירושלים.  ושוב  ירושלים.  ושוב  ואשקלון  ועפולה 
והדרך לירושלים. ונדמה לי שאך מתבקש שנבין 
הארץ  לב  בין  להפריד  רלוונטי  לא  כמה  עד 
לשאר אבריה. כמה נאיבי להבחין בין ערביי ההר 
לערביי העמק שמקטן עד גדול פשוט לא רוצים 

ההיסטורית,  אבותינו  בארץ  כאן  אותנו  לראות 
בירושלים  או  בעפולה  זה  אם  משנה  לא  וזה 
ודאי לא כולם רוצחים, לא  וגם אם  או באיתמר, 
גינוי  חוצות  בראש  משמיע  מהם  איש  שמעתי 
לרציחות האיומות.  אבל ריקודי שמחה המוניים 
על "הצלחות" מבצעי הרצח שמעתי גם שמעתי.

ביקשו  השבת,  צאת  לאחר  בלילה,  אתמול 
לתושבי  להצטרף  ודולב  טלמון  מתושבי 
בני  האבלים.  של  פניהם  את  המקבלים  נריה 
כה  עד  ישבו  ואיתם  נעמה  של  משפחותיהם 
שבעה כל אחד בביתו, ולקראת היום האחרון באו 

לשבת יחד בנריה.
אל  המובילה  הדרך  לאורך  עמדו  אנשים  המוני 
ושוב  חי".  ישראל  "עם  ושלטי  דגלים  עם  הבית, 
של  הקשים  בימים  טלמון,  אנשי  בנו,  נזכרתי 
מורטת  הדאגה  של  הודאות,  אי  של  המתח, 
אוחזות  בשירת-תפילה,  כשעמדנו  העצבים. 
חיבוק  אחים,  חיבוק  יחד.  חרש  מתחננות  ידיים, 
וכמה  התפילה.  מנגינת  לקצב  נעים  אחיות, 
הזו,  המחזקת  באחיזה  הזה,  ביחד  יש  עוצמה 
בתוך ים הכאב והקושי. אין כמו היחד להיות מזור 

לפחד ולדאגה. 
ברור  אחד  דבר  שמסביב  הבהירות  אי  ובתוך 
הניסיונות  את  לצלוח  כוחות  לנו  שייתן  מה  לי. 
רק  זה  בנו,  להרוג  וערב  בוקר  ונשנים  החוזרים 

ביחד מחזק כזה.
ושל  תמיכה,  של  עוצמה  בו  שיש  כזה  ביחד  רק 
בחזית  יחד  כולנו  וכוח.  תקווה  ושל  שותפות, 
הזאת, כולנו יחד נעמוד איתן מולה, אנחנו יודעים 
זה  מאלה.  בהרבה  קשים  ימים  עם  להתמודד 
נשמע מילים יפות שכולם יסכימו להן מן הסתם, 
האם  קלות.  לא  החלטות  מחייב  גם  זה  אבל 
נצליח גם הפעם לחבק בלי להאשים, לחזק בלי 
בלי  שותפים  להיות  להדיר,  בלי  לתמוך  לבקר, 

להשתחצן? אמן.

כל הארץ חזית
נדמה לי שאך מתבקש שנבין 
עד כמה לא רלוונטי להפריד 
אבריה.  לשאר  הארץ  לב  בין 
ערביי  בין  להבחין  נאיבי  כמה 
שמקטן  העמק  לערביי  ההר 
רוצים  לא  פשוט  גדול  עד 
בארץ  כאן  אותנו  לראות 
לא  וזה  ההיסטורית,  אבותינו 
או  בעפולה  זה  אם  משנה 

בירושלים או באיתמר
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אירוע 
ישראלי

5  יש”ע שלנו 

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 משבוע שעבר: חיילי מילואים מצוות טנק בסיני שמחים 
לבשורה על תום מלחמת יום כיפור, אפריל 1974.

הזוכה: ערן אליהו משדרות. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

ַיַחד

ַיַחד

 קרן יחד 
יוזמה

חברתית
לדורות )ע”ר(

 
ד ח י ן  ר ק ר  ת א ב ו  פ ר ט צ www.kyachad.co.il02-6280030 ה

  

אין תשלום חודשי קבוע גבייה שקטהחסד אמיתי ₪

קהילת קרן יחד מאגדת בתוכה מעל ל-15,000 בתי אב, מה שמאפשר לנו לסייע כיום, במקרה של פטירת אחד מההורים, בסכום 
של 150,000 ₪ לכל יתום. במהלך השנה וחצי האחרונות בהן פועלת הקרן זכינו יחד לסייע לעשרות יתומים, בסכום כולל של יותר 
מ-3,500,000 ₪ ולספק להם ליווי כלכלי צמוד. את/ה שטרם הצטרפת לקרן - הגיע הזמן לקחת אחריות, ויחד אתכם נוסיף עוד 

משפחות שעוזרות האחת לשניה במקרה של אסון ל"ע.

קהילה של חסד וערבות הדדית 
ליתומים.

בתי אב בקרן יחד
15,000

הצטרפו בקלות
 חפשו בגוגל ׳קרן יחד׳
או חייגו 02-6280030

כספי הגבייה וכל 
רווח שיצטבר 

ישמשו אך ורק 
את היתומים.

רק במקרה של פטירה, ייגבו 
באותו חודש בלבד מכל מנוי בקרן 

עד 10 ש"ח עבור כל יתום ולא 
יותר מ-64 ש״ח. 

שיטת הפעולת של הקרן 
תצמצם את תופעת 

ה”מגביות” סביב מקרי 
אסון ותשמור על פרטיותה 

וכבודה של המשפחה.
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ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות144,000 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 11 לאוקטובר

אהבתי · הגב · שתף

1,172  אנשים  אוהבים את זה.
125

דווקא עכשיו, דווקא כאן.
הפעם מול דגלי ישראל: מתיסיהו שר את "אם אשכחך ירושלים", למרגלות 

חומות העיר העתיקה.
אחרי שניצח את ה - BDS בקיץ האחרון, עכשיו הגיע מתיסיהו הביתה. 

הפעם את השיר שלו "ירושלים" הוא שר מול דגלי ישראל ולא דגלי אש"ף.

Alegria Debby
מתיסיהו - תבורך שירבו אנשים כמוך!

Gila Madar
היה אירוע מאלף, הוא פשוט מדהים ואנו 

צריכים להיות גאים על כך שהוא משתייך 
לעם שלנו.

Ilya Bondar
כל פעם שהוא אומר "אם אשכחך ירושלים" 

זה מעביר צמרמורת.
ירושלים היא בירתה הניצחית של עם הנצח. 

ככה זה היה, ככה זה עכשיו וככה זה יהיה!

Roni Goldberg
אין לנו ארץ אחרת, זו מולדת העם היהודי 

היחידה והקטנה.

עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 

- יוסי 052-8908518  nadav@myesha.org.il הפצה: מקור ראשון

עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות:   דוד רובינגר, משה וטנברג, דודי סעד, מירי צחי, 

דרור אבי, דוברות מועצת שומרון  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 l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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מה יקרה

הרצאה של עינב גלילי בבקעת הירדן / י”ג 
בחשוון 26 באוקטובר

מרתקת  להרצאה  הירדן  לבקעת  מגיעה  גלילי  עינב 
על  תענה  היא  בהרצאה  וקומדיה.  הומור  בנושא 
שאפשר  או  מולד  חוש  הוא  הומור  האם   - השאלות 
לפתח אותו? מה גורם לנו לצחוק? ואלו טכניקות יעזרו 
הקהילתי.  במרכז  יום.  היום  בחיי  הומור  לשלב  לנו 
מחיר כרטיס 60 ₪. לפרטים והזמנה: 02-99414710

הרצאה על חייו ופועלו של חיים וייצמן באריאל / ט”ו בחשוון 28 באוקטובר
מרכז מורשת מנחם בגין והיכל התרבות באריאל מזמינים אתכם הרצאה על הנשיא חיים וייצמן מפי פרופ' יוסף 
גורני, מרצה בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת תל אביב וחתן פרס ביאליק לחכמת ישראל. כתב ספרים רבים 
ובהם ספרים אודות חיים וייצמן. בשעה 20:00 בהיכל התרבות באריאל. הכניסה חופשית ברישום מראש בטלפון: 

03-9083333

 23 בחשוון  י’   / עמוס  בנחל  המשפחה  לכל  טיול 
באוקטובר

בואו להסתובב יחד עם מרכז לימוד וסיור סוסיא במרחבי נחלת 
יהודה, בגבעות ובתלים, לחפש גתות ומתקני חקלאות ולרחוץ 
במקווי מים ייחודיים ונסתרים. בואו להכיר את אזור נחל עמוס 
ומעלה רחבעם בחציית חבל ארץ מקצה לקצה במסלולים לא 
מעגליים. כל הסיורים בהליכה רגלית ולא בשבילים מוסדרים. 

הטיול בתשלום סמלי. לפרטים: 02-9963424
יום שישי 23 באוקטובר

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה
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)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
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במדורגי ֵעִלי
בעיצומה

12.14

דירת 4 
חדרים ענקית 

בעלי 
כניסה מידית

₪ 812,000
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yesha.shelano@gmail.com

מחזירים את הביטחון מאהל המחאה של מועצת 
וראשי הראשויות ביו"ש מול ביתו של ראש  יש"ע 
אל  פעילותו.  את  השבוע  גם  המשיך  הממשלה 
יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון שהתחיל 
את שביתת השבת הצטרפו רוב ראשי רשויות היו 
במאהל, דתיים חילונים וחרדים, וחלקם אף הקימו 
בתחילת  הגיעו  המאהל  אל  לשכותיהם.  את  שם 
אביגדור  וח"כ  בנט  נפתלי  גם שר החינוך  השבוע 
הרב  גם  נכח  השר,  של  הביקור  במהלך  ליברמן. 
. הרב בן  1 יהודה בן ישי אביה של רותי פוגל הי"ד 
ישי הפתיע את המשתתפים ואמר "אנחנו באמת 
לפני  שלנו  הילדים  של  הטבח  שלאחר  חשבנו 
ארבע וחצי שנים זו תהיה התחנה שתצליח לעורר 
את העם, ואני הזדעזעתי לשמוע שמזרזים תהליך 
קבלת החלטה של הריסת בתים של המחבלים. 
של  הרוצחים  של  שהבתים  יודעים  אתם  האם 
וחצי  ארבע  ועומדים?  קיימים  עדיין  שלנו  הילדים 

שנים". 
לבני  השבעה  ימי  בתום  מורם  בראש  מטיילים 
הזוג הנקין הי"ד, התקיים ביום שישי שעבר טיול 
ממחאת  כחלק  הטבח,  למקום  מאיתמר  המוני 
ראשי המועצות ביו"ש מול בית רה"מ. את הטיול 
מ'עמיתים  רוטר  מאיר  המשטרה  קצין  הוביל 
הישוב  של  מהשער  יצא  הרגלי  הטיול  לטיולים'. 
איתמר אל חירבת אבן נצר שבפאתי העיר שכם 
כביש  על  פוריק  בית  הכפר  בצומת  והסתיים 

 . 2 איתמר אלון מורה - מקום הרצח 
הקהל את הטף 1# כ-2,000 ילדי גן חובה וכיתות 
א' השתתפו באירוע זכר למעמד הקהל ותפילה 
הקדומה.  בשילה  שנערך  הביטחוני  המצב  על 
הילדים הגיעו לעיר המשכן ועסקו בהכנת קטורת 
והכנת כתר מלכות וכן צפו בהופעה שהמחישה 
לילדים את משמעות מעמד הקהל בחן רב. רב 

העיר צפת הרב שמואל אליהו, כיבד את המעמד 
עול  ובקבלת  כהנים  בברכת  בתורה,  בקריאה 
מטה  אזורית  מועצה  ראש   . 3 שמים  מלכות 
בנימין ויו"ר מועצת יש"ע אבי רואה שר עם הילדים 
הילדים  ארוכה".  מדרך  מפחד  לא  הנצח  "עם 
האירוע  כשהגיע  במיוחד  התרגשו  והמבוגרים 
פרישת  התורה,  ספר  פני  קבלת  בעת  לשיאו 

הטליתות על ראשי הילדים ותרועת השופרות.
תלמידי  מ-2,500  למעלה   2# הטף  את  הקהל 
מערכת החינוך העירונית באפרת הגיעו השבוע 
 . 4 המקומית  המועצה  שיזמה  הקהל  למעמד 
התלמידים שהגיעו, חלקם מלווים בהוריהם, נהנו 
מהופעה של הזמר ישי ריבו ופצחו איתו בשירת 

"אני מאמין". 
הקהל את הטף 3# ביום שישי האחרון התקיים 
לילדי הישוב קדומים,  לזכר מעמד הקהל  טקס 
כ-1,500 ילדי גני הילדים ובתי הספר עם הוריהם, 
הנחו  הטקס  את  הישוב.  ותושבי  המשפחה  בני 
האומנים טוביה רוזנפלד ועמית סופר. רב הישוב 
והציבור  הילדים  את  ברך  פרבשטיין  צבי  הרב 
מר  המועצה  ראש  הילדים  את  בירך  ולאחריו 
שהביאו  הורים  הוזמנו  לטקס  דורני.  חננאל 
שופרות לתקיעת שופר גדולה, התקיימה ברכת 
כוהנים לכל ילדי הכוהנים, קריאה בתורה וכמובן 

כל האירוע לווה בשירים וריקודים.
קיימו  שעבר  שישי  ביום   4# הטף  את  הקהל 
המיוחד  המעמד  את  חברון  בהר  הספר  בתי 
'סוסיא'  הספר  בבתי  השמיטה.  שנת  למוצאי 
בציון  איש  לאלף  מעל  השתתפו  ו'עותניאל' 
המקדש  בזמן  נהוג  היה  אשר  הקהל  מעמד 
ותלמידים  מורים  הורים,  השמיטה.  שנת  בצאת 
ריקודים  יחד למעמד ברוב עם בשירה  התכנסו 
ובתהלוכה עם ספר תורה. רבני היישובים סיפרו 

והתלמידים  ההיסטורי,  המעמד  על  לתלמידים 
בסיפור  המקדש  מכון  של  מרגשת  בהצגה  צפו 
בתקיעה  שלווה  המקדש",  אל  המופלא  "המסע 

בחצוצרות הכסף האמיתיות.
ומרגש  מרהיב  חגיגי,  בטקס  במעלה  הידד 
במיוחד נפתח והושק השבוע היכל התרבות של 
תיאטרון  בהצגת  נפתח  ההיכל  אדומים.  מעלה 
קפטן.  משה  הקאמרי "כנר על הגג" בבימויו של 
לצד הצגות התיאטרון ייערכו בהיכל גם מופעים 
לילדים וכן מופעים מוזיקליים שונים בהשתתפות 
הראל  שוחט וזמרים כמו  גיל  המנצח והפסנתרן 
סקעת, שמעון בוסקילה ועוד. נשיא המדינה ראובן 
ריבלין שנכח בטקס אמר כי פתיחתו של ההיכל 
החדש בעיר שמה את מעלה אדומים באפן רשמי 

. 5 על מפת התרבות של מדינת ישראל 
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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 

מה קורה?


