
1  יש”ע שלנו 

טלטלה העזה שבאה בעקבות חטא 
העגל, הביאה עמה גם תשוקה עזה 
שעד כה היתה נסתרת. התשוקה 
המגושמת של העם לשוות ציור לאלוקות, 
מופיעה אצל משה רבנו כתשוקה לראות את 
פני ה': "ויאמר הראני נא את כבדך". אלא 
שבקשתו של משה אינה נענית: "ויאמר לא 

תוכל לראת את פני".
ניתן להבין את תשובתו של הקב"ה כמין 
גילוי מילתא על גבולות ההכרה האנושית 
המנועה מלראות את פני ה'. אך דווקא חכמינו 
הרגישו שתשובתו של ה' למשה, טומנת 
בחובה משמעות עמוקה יותר לאי האפשרות 
הזו: "ר' יהושע בן קרחה אמר: לא עשה משה 

יפה, שהסתיר פניו, שאלולי שהסתיר פניו, 
היה מגלה לו הקב"ה מה למעלן ומה למטן 
ומה שהיה ומה עתיד להיות, ובאחרונה 
בקש לראות, שנאמר: 'הראני נא את כבודך'. 
אמר הקב"ה: כשבקשתי, לא בקשת, עכשיו 

שבקשת, איני מבקש".
ההתגלות הראשונה של ה' למשה במעמד 
הסנה, מעוררת בו יראה וגורמת לו לתגובה 
הפכית לגילוי פני ה': "ויסתר משה פניו כי 

ירא מהביט אל האלקים".
לדעת רבי יהושע בן קרחה, חוסר היכולת 
לראות את פני ה' בפרשתנו, היא תוצאה 
לעמדתו הראשונית של משה כלפי הגילוי 
האלוקי בסנה. כאשר משה מסתיר את פניו 

על הפרשה - כי תשא

ואפילו בהסתרה
הרב רוני פרינץ 
מרבני הרמב"ם היומי
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:10 17:11 חברון 18:12 16:55 ירושלים
18:12 17:12 שכם 18:14 17:15 תל אביב
18:14 17:07 באר שבע 18:13 חיפה 16:05

זמני השבת

אוהב  לעולמו  הלך  שבוע  ה
יוחנן  ישראל הגדול הרב  ארץ 
סופר – האדמו"ר מערלוי זצ"ל. 
בכלל  ישראל  לארץ  הבתו  א
קץ.  ידעה  לא  בפרט  לחברון  ו
אנו מביאים השבוע את דבריו 
שהיה  הורוביץ,  הלל  הרב  ל  ש
אירח  ואף  לאדמו"ר  קורב  מ
בחברון  רבות  פעמים  ותו  א
וברחבי יהודה ושומרון. השבוע 
האדמו"ר  על   – ישעמדה  ב
שכולנו  דמות  זצ"ל.  ערלוי  מ
יודעים  אך  הרבה,  לה  ייבים  ח

עליה מעט.
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אפשר לעצור את ההסתה
השבוע קיימה מועצת יש"ע הפגנה אל מול ישיבת הממשלה בדרישה לפעול 

לסגירת ערוצי התקשורת המסיתים לטרור. ]עמ' אחורי[

המשך בעמוד 5
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6 לקחת פסק זמן2 החממה

עסק שלנו

פתוח

1  יש”ע שלנו 

טלטלה העזה שבאה בעקבות 
גם  עמה  הביאה  העגל,  חטא 
היתה  כה  שעד  עזה  תשוקה 
נסתרת. התשוקה המגושמת של העם לשוות 
ציור לאלוקות, מופיעה אצל משה רבנו 
כתשוקה לראות את פני ה' :"ויאמר הראני 
נא את כבדך". אלא שבקשתו של משה אינה 

נענית: "ויאמר לא תוכל לראת את פני".
ניתן להבין את תשובתו של הקב"ה כמין גילוי 
מילתא על גבולות ההכרה האנושית המנועה 
מלראות את פני ה'. אך דווקא חכמינו הרגישו 
בחובה  טומנת  ה' למשה,  שתשובתו של 
משמעות עמוקה יותר לאי האפשרות הזו: 
"ר' יהושע בן קרחה אמר: לא עשה משה 

יפה, שהסתיר פניו, שאלולי שהסתיר פניו, 
היה מגלה לו הקב"ה מה למעלן ומה למטן 
ובאחרונה  ומה עתיד להיות,  ומה שהיה 
בקש לראות, שנאמר: 'הראני נא את כבודך'. 
אמר הקב"ה: כשבקשתי, לא בקשת, עכשיו 

שבקשת, איני מבקש".
ההתגלות הראשונה של ה' למשה במעמד 
הסנה, מעוררת בו יראה וגורמת לו לתגובה 
הפכית לגילוי פני ה': "ויסתר משה פניו כי 

ירא מהביט אל האלקים".
לדעת רבי יהושע בן קרחה, חוסר היכולת 
לראות את פני ה' בפרשתנו, היא תוצאה 
לעמדתו הראשונית של משה כלפי הגילוי 
האלוקי בסנה. כאשר משה מסתיר את פניו 

על הפרשה - כי תשא

ואפילו בהסתרה
הרב רוני פרינץ 
מרבני הרמב"ם היומי
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:04 17:05 חברון 18:07 16:50 ירושלים
18:06 17:07 שכם 18:09 17:09 תל אביב
18:09 17:02 באר שבע 18:07 חיפה 16:59

זמני השבת

אוהב  לעולמו  הלך  השבוע 
יוחנן  הרב  הגדול  ישראל  ארץ 
סופר – האדמו"ר מערלוי זצ"ל. 
בכלל  ישראל  לארץ  אהבתו 
קץ.  ידעה  לא  בפרט  ולחברון 
אנו מביאים השבוע את דבריו 
שהיה  הורוביץ,  הלל  הרב  של 
אירח  ואף  לאדמו"ר  מקורב 
בחברון  רבות  פעמים  אותו 
וברחבי יהודה ושומרון. השבוע 
האדמו"ר  על   – בישעמדה 
שכולנו  דמות  זצ"ל.  מערלוי 
יודעים  אך  הרבה,  לה  חייבים 

עליה מעט.

ש”עמדה
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המשך בעמוד הבא

שלנו
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אפשר לעצור את ההסתה
השבוע קיימה מועצת יש"ע הפגנה אל מול ישיבת הממשלה בדרישה לפעול 

לסגירת ערוצי התקשורת המסיתים לטרור. ]עמ' אחורי[

המשך בעמוד 5
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מחפשת 
ברשתברשת



יש”ע שלנו  2

אחרי מות קדושים המערכת

ישעמדה

יוחנן סופר, האדמו"ר מערלוי זצ"ל, החזיר  הרב 
נולד  הוא  לבורא.  נשמתו  את  השבוע  בתחילת 
דור  והיה  הקודמת  המאה  בתחילת  בהונגריה 
מחנות  את  שרד  הרב  סופר.  לחת"ם  חמישי 
העבודה בשואה, אך איבד בהם את כל משפחתו 
מלבד אח אחד. לאחר השואה, כשעלה לארץ, 
שלו  הפעילות  מרכז  ואת  ישיבתו  את  הקים 

בירושלים. 
התומכים  מגדולי  אחד  היה  זצ"ל  האדמו"ר 
כל  על  כאב  הוא  ישראל.  ארץ  ושל  חברון  של 
ברור  שכיום  כפי  לדבריו,  ישראל.  בארץ  ויתור 
בארץ  ויתור  וכל  ומתן  משא  כל  כי  הוכח  לכל, 
ביקר  הוא  וטרור.  פיגועים  ישראל מביא לסכנת 
פעמים רבות בחברון והביע את אהבתו לתושבי 
על  אבל  בחברון  היהודי  היישוב  היישוב.  וילדי 
מגדולי  זצ”ל,  מערלוי  אדמו”ר  של  הסתלקותו 

תומכי חברון.
היהודי  היישוב  מראשי  הורוביץ,  הלל  הרב 
בחברון, היה מוערך מאוד על האדמו"ר. במילים 
שהוא כתב עם פטירתו, הוא מתאר את האהבה 
שלו  ההכרה  ואת  ישראל  לארץ  האדמו"ר  של 

בחשיבות שלמותה:
כנסת  משיירי  היה  זצ"ל  מערלוי  "האדמו"ר 
לחבר  שידע  בכך  מתבטא  זה  דבר  הגדולה. 

ולהנהיג  התורה  של  לענקיותה  מושלם  באופן 
את עדתו עשרות שנים במסירות רבה ובאהבה 
נטועה  הייתה  ערלוי,  קהילת  קהילתו,  קיץ.  אין 
חזק מאוד בציבור החרדי, והאדמו"ר גילה אהבה 
ובונה  ומסירות לציבור המתנחלים אשר מיישב 
את הארץ בכל מרחביה. באופן מיוחד אימץ אל 
האדמו"ר  האבות.  עיר  חברון  מתיישבי  את  ליבו 
המכפלה  במערת  האבות  בקברי  לבקר  הרבה 
עם  על  ובוכה  מתפלל  היה  שליש  ובדמעות 

הקפיד  ביקורים  באותם  ישראל.  בארץ  ישראל 
הוא  פעם  לא  חברון.  אנשי  את  ולברך  לפגוש 
במרכז  חסידיו  ועם  חברון  אנשי  עם  טיש  קיים 
הקפיד  הוא  המכפלה.  מערת  שליד  גוטניק 
לחזק  בשביל  חברון  מתושבי  לקנות  בעקביות 
התושבים  את  ליבו  אל  וחיבק  הפרנסה  את 
הארץ  שלימות  על  המאבקים  בכל  והילדים. 
הקדושה הייתה דלתו פתוחה בכל שעות היממה 
כדי לעזור בכל התלבטות שנוגעת בענייני ארץ 

איך מחליטים להקים עסק? 
החממה הוא בית קפה ומשתלה, שהוקם בדיוק 
לפני שנה! מזל טוב לנו. הרצון היה להקים מקום 
ביתי, נעים ואיכותי עם שירות שהוא מעבר ליחסי 
לבבות  לקירוב  מביא  שהוא  אלא  מלצר-לקוח 
של  הזווית  את  גם  היה  לאוכל.  מעבר  ולחוויה 
הרצון שלנו להביא לגוש עציון משהו מעט שונה. 
היכרות  ומתוך  באזור  הקיים  הצורך  את  זיהינו 
אישית שלנו עם עולם המסעדנות והאהבה שלנו 

לאכול בחרנו לעשות לביתנו. 
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
המשתלה נותנת לבית הקפה ערך מוסף מעבר 
המשפחתית,  התחושה  קפה.  בבית  לישיבה 
כדי  רבה  מחשבה  בו  שהושקעה  המקום  עיצוב 
בית  אלא   - המונית  רשת  עוד  כמו  ירגיש  שלא 
שכל אחד ירגיש נוח, התפריט הייחודי, המוצרים 
הטריים, האפייה במקום, איכות האוכל הגבוהה 
ההשראה  וכמובן  עונה.  כל  שמתחלף  והתפריט 
מגוון  עם  קפה  לבית  שצמודה  מהמשתלה 
טריים  תבלין  צמחי  ועציצים,  שתילים  פרי,  עצי 
והדרכה צמודה מצוות העובדים שנותן עוד רגע 

של נחת מהשגרה. חוויה כפולה בהחלט. 

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
את  חידשנו  שלנו,  השנה  חגיגות  לקראת 
יצא  ולבסוף  טעמנו  חשבנו,  ישבנו,  התפריט. 
תפריט שלדעתנו הוא מגוון, עשיר, עם רעננות 
שמתחשבות  מנות  ובעל  הקרב  האביב  של 
גלוטן,  ללא  מנות  כמו  השונות,  ברגשיות 
ארוחות  כמובן  היא  ההמלצה  וכו’.  טבעוניות 
החשובה  הארוחה  זאת  הרי  שלנו,  הבוקר 
ביותר ביום, ולכן דאגנו למגוון שיסדר לכם את 
קינוחים  תפריט   - שבקצפת  והדובדבן  היום. 
שכולו תוצרת עצמית, פרי משותף של השפים 

שלנו שרה ומשה. כי לקינוח תמיד יש מקום.

‘החממה’  של  להיווסדה  השנה  חגיגות  אגב, 
ואנחנו   6-10/3 בין  השבוע  כל  יתקיימו 
שלנו,  ללקוחות  והפתעות  פינוקים  מבטיחים 

יום הולדת אמיתית באווירה חגיגית. 
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

שבזכותם  הלוחמים  ואת  הגזרה  מח״ט  את 
שמחים  היינו  שגרה.  לקיים  מצליחים  אנחנו 
להם  ולהודות  בחזרה  מעט  להם  להחזיר 
תמיד  הם  שלהם.   האינסופית  הנתינה  על 
מבית  ובפינוקים  באהבה  אצלנו  מתקבלים 

'החממה'.

עסק שלנו

אביה קאופמן
הבעלים של בית קפה ומשתלה ‘החממה’ במרכז המסחרי 

כפר עציון 02-6230465

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

פתוח

"מקום ביתי, נעים ואיכותי עם שירות 
שהוא מעבר ליחסי מלצר-לקוח"



3  יש”ע שלנו 

     

בוקר מכירות מיוחד בפתח תקווה של פרויקט לשם                                          

                                       בתפריט

           היכרות עם לשם

           פגישה אישית עם נציג הפרויקט

         “חנוך דאום אוכל ת’ראש” הופעה מיוחדת וחד פעמית!!!

 11/03/16   | ב’   אדר  ר”ח    | שישי   יום 

תקווה פתח  הגולה,  מועדון   |  9:00 בשעה 

להרשמה חינם חפשו בגוגל

או חייגו 03-6500505   * ההשתתפות למתעניינים בלשם ובאישור המארגנים.
ארוע לשם

ישראל, ידענו שאם נבוא אל האדמו"ר בזריזות 
מיוחדת הוא יפעל בכל כוחו ומרצו לעזור ולסייע 
עם כל גורם אפשרי לשלמות הארץ. היה מדהים 
לראות איך תוך כדי שיחה איתו, כשאנו פורסים 
ממש  אחד  מצד  היה  והכאב,  הקושי  את  לפניו 
ושל  השתתפות  של  כאב,  של  דמעות  מזיל 
שהדברים  כדי  תוך  שהות,  ללא  ומאידך  דאגה 
את  לו  להשיג  הגבאים  מאחד  ביקש  נאמרים, 
אותה אישיות שחשב שהוא יוכל להשפיע עליה 
הנחישות  את  לראות  מאוד  מחזק  היה  בעניין. 
שהעלנו  לסוגיה  שלו  בהתייחסות  והתקיפות 

בפניו. אחד הדברים שמאוד הפעימו אותנו היה 
בזמן שנכנסנו לחדרו של האדמו"ר וראינו שהוא 
הציבורי  לצורך  התפנה  הוא  אך  בלימוד,  שקוע 
הוא  מסיימים  וכשאנחנו  ובמהירות  שהות  ללא 
ומיד חוזר לשקוע בלימוד.  מלווה אותנו החוצה 
רוחנית  לאישיות  זכה  שלנו  הדור  ספק  ללא 
ומגוונים  גדולים  קהלים  לחבר  שידעה  נשגבה 
והסתלקותו מהווה אבידה גדולה לכלל ישראל 
ולארץ ישראל. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, 

וזכותו תגן עלינו לעד”.

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 
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נעם ורותי אור

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות151,417 

הודעהעוקבאהבתי

Roni Goldberg 
יהי זכרו ברוך. עמד בעוז נגד רוצחי עמנו. חוזקו, 
בהקמת משפחה כאן בישראל. לזכור ולא לשכוח.

Rafael Lebor
תרשו לי להגיד ״השם ייקום דמו״, למרות שנפטר 

בשיבה טובה.

 Anna Michaeli
יהי זכרו ברוך !!!!!!

דור העתיד- האחריות להמשיך ולספר היא שלנו.

דרורה אייכנר בכר
השם נתן לו חיים ארוכים. יהי זכרו ברוך.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 20 פברואר

אהבתי · הגב · שתף

  1,293 אנשים  אוהבים את זה.

 194

דור הולך ונעלם.
שמואל ווילנברג, הניצול האחרון ממחנה ההשמדה 

טרבלינקה, נפטר בגיל 93.
כמה מילים על האיש המיוחד הזה:

שמואל נולד בפולין בשנת 1923. הוא הועבר לגטו אפטא 
ומשם למחנה ההשמדה טרבלינקה בו נרצחו כ- 870,000 בני 

אדם. 
באוגוסט 1943 פרץ מרד בטרבלינקה, אותו שרדו רק 70 איש, 

אחד מהם היה שמואל. הוא עלה לישראל בשנת 1950.
אם אתם רוצים להעמיק עוד בסיפור הבלתי יאמן של האיש 
הזה, אתם יכולים לחפש את הספר שלו "מרד בטרבלינקה" 

או לחפש את הסרט התיעודי עליו: "העד האחרון של 
טרבלינקה".

עוד ניצול שואה שנפטר, יהי זכרו ברוך.
ישראל שלי

עושים ציונות
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ירושלים
 30 דק'

עלי \ שילה
10 דק'

אריאל
15 דק'

ראש העין 
וכביש 6
30 דק'

במעלה לבונה

מזגן 3.5 כ"ס מתנה 

לרוכשים עד

פורים התשע"ו
)23.3.16( 

הלוואה עד 100,000 

ש"ח בתנאים טובים 

לסיוע גיוס הון עצמי

מעלה לבונה בגוש עלי-שילה:
הזדמנות חיים חד פעמית.

מעלה לבונה בגוש עלי-שילה:
הזדמנות חיים חד פעמית

בס"ד

החל מ-745,000 ₪ 
דירות 113 מ"ר, 4 חד' + מרפסת + גינה + אפשרות להרחבה 

צמוד
פוקחים את העיניים!

עולים ל קרקע!
בואו לפרויקט נופי דן, שכונה חדשה עם הפנים לדור הצעיר, בישוב 
מעלה לבונה הפותח את שעריו בימים האלה למשפחות חדשות. 

דירות צמודות קרקע במחיר הכי שפוי באיזור אריאל.

פותח  אלה  ובימים  בנייה  לתנופת  מתעורר  לבונה  מעלה  הישוב 
יוצא  הייחודי של אמנה  את שעריו למשפחות חדשות. הפרויקט 
לדרך, ההיתרים בנמצא, הבנייה החלה ואתם יכולים להבטיח לכם 
ועוטפת  חמה  בקהילה  קרקע,  צמוד  איכותי  בית  ולמשפחתכם 

בישוב צומח עם נוף מרהיב לנחל שילה וגוש דן.

 הבניה

בעיצומה

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

| ההדמיות להמחשה בלבד   ט.ל.ח *צמוד מדד 1/16

היכנסו לאתר שלנו, 
חפשו בגוגל 

"טובה הארץ"

התקשרו עכשיו!
אילן – 050-8915499
tovahaaretzp@gmail.com 

המשך דבר תורה מעמוד השער

בשעה שה' דווקא מגלה אותם, הוא מגדיר 
למעשה את מסגרת הדיאלוג בינו לבין ה'.

היראה, הגורמת להסתרת הפנים, אינה הולמת 
את העמדה האלוקית המבקשת להתראות עם 
משה פנים בפנים: "כשבקשתי, לא בקשת". 
למרות שאותה יראה היא למעשה ביטוי לצדקותו 
של משה, פני ה' הנראים בלבת אש, נתקלים 
במסכה ולא בפני האדם. בשעה שה' מגלה 
פניו, אין מקום ליראה האישית. בגילוי פני ה' 
מסתתרת בקשה לזנוח ולהקריב את המדרגה 
המידתית, מתוך רגישות לבקשתו הסמויה של 
הקב"ה להישיר מבט ולעמוד עמו פנים בפנים. 
דווקא לצדיק שעמל על מידותיו וזכה בהם 

שלא מן ההפקר זו משימה קשה עד מאוד.
אלא שהמדרש עצמו מגלה פנים לפנים: "ר' 

הושעיא רבה אמר: כבוד גדול עשה משה 
שהסתיר פניו, אבל נדב ואביהוא פרעו ראשיהן 
וזנו עיניהן מן השכינה, שנאמר: 'ואל אצילי 

בני ישראל לא שלח ידו'". 
רבי הושעיא מנגיד את כיסוי פניו של משה, 
לגילוי ראשיהם של נדב ואביהוא המאפשר 
לעיניהם לזון מן השכינה. כיסוי הפנים הוא 
למעשה כיסוי הראש. כיסוי הראש המפסיק 
וחוצץ בין האדם לשמיים, הוא אותו הכיסוי 
שגם יוצר את היראה – יראת השמיים. כיסוי 
זה יוצר "כבוד גדול", כדברי המדרש, משום 
שבתשוקה האנושית לפגוש את פני ה' יש 
גורם רעבתני והרסי. התשוקה היא ביטוי של 
רעב,  וההסתכלות הרוחנית בשכינה היא לא 
יותר מסיפוק עקר שלו. כבוד ה' נגלה דווקא 

במוסר, באותה יראת שמיים אנושית הנוצרת 
מתוך אי ההסתכלות בפני ה'. 

אפשר שזו כוונתו של רבי יהושע דסכנין בשם 
ר' לוי: "בשכר ויסתר - וידבר ה' אל משה". 
יראת השמים של ההסתרה, של השפלת העין 
מלראות את פני ה', של כיסוי הראש, יוצרת 
את הדיבור. את הגדר הטובה, התוכן המוגדר 

והמובן, את התורה שאנו מכירים.
אלא שאותה כף-כיפה מסתירה, אסור שתהיה 
אטומה. הקב"ה מעמיד את משה בנקרת הצור. 
בכיסוי מערה שיש בו כמלא נקב מינימלי 
פתח דק כמחט סדקית. דרכו חודר אור פני 
ה' להאיר ולעורר את העולם הנמשל בכיפה 

אל הרצון שמעבר לו.

ואפילו בהסתרה
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mitnachlot.co.il רבקה דויטש  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

היה זה אריק אינשטיין הענק והמנוח שפיזם את 
השורה האלמותית: "לקחת פסק זמן ולא לחשוב...". 
זה יישמע לכם אולי כמו תחילתו של דבר תורה 
ליד שולחן שבת, אבל למה בחר המשורר דווקא 
במילה "לקחת"? למה לא לשבת ולחכות להזדמנות 
מתאימה ואז 'לצאת' לפסק זמן או 'לקבל' פסק 
זמן? והתשובה, לפי הפרשנית רבקה דויטש שתחי', 
היא שאם את תשבי ותחכי שההזדמנות ההולמת 
ללקיחת הפסקה מהמרוץ תגיע, אז היא לא תגיע. 
אם תמתיני ליד הטלפון כדי לקבל שיחה מאראלה 
כזו או אחרת, אז בוודאות היא לא תתקשר אלייך. 
ולא בגלל חוק מרפי, אלא כי את החופש שלך 
את צריכה ליצור במו ידייך. באופן אקטיבי. אם 

תישארי פסיבית הוא יתמהמה.
היה זה בסוף כיתה י"ב כמדומני, או בסוף שנת 
השירות הראשונה, שהחלטתי לרדת יחד עם מלי 
לאילת. מלי היא חברה גנרית. כזו שמשתבחת 
עם השנים. כזו שגם לאחר חצי שנה של שקט 
אנחנו ממשיכות את השיחה בינינו בדיוק מהמילה 
באמצע המשפט שנעצר בפגישה הקודמת. מלי 
היא ההיפך הגמור ממני בכל פרמטר. במראה, 
בריאליזם, בציון הבגרות במתמטיקה. באנליטיות. 
מלי ואני מכירות משנת 1995 וזו חברות שתימשך 
כנראה עוד הרבה שנים הלאה בעזרת השם, 
פשוט כי אם היא לא התפוגגה עד עכשיו בין שלל 
החתונות ההריונות הלידות והבעלים מסביב, אין 
שום סיבה שהיא תיפסק. וגם מפני שפשוט אני 

אוהבת אותה אהבת נפש.
למעט העובדה שהיינו שתי סוף-תיכוניסטיות 
תפרניות וחסרות גרוש, החופשה האילתית נראתה 
קוסמת ומבטיחה. עלינו על אוטובוס 'אגד' מהתחנה 

המרכזית בתל אביב לקראת חצות הלילה, ונסענו 
אלוהים יודע כמה שעות על כביש הערבה רק על 
מנת להיזרק אחר כך עם התרמילים המגודלים 
והמרופטים שלנו בחוף 'מגדלור' בקצה העיר, 
סמוך לגבול עם טאבה. אמנם חשבתי שאני יוצאת 
לשבוע חופש, אך כפי שהאירועים אחר כך הוכיחו 

לא ידעתי מהו חופש באמת.
מבחינת מלי, הרגועה, השלווה והנורמטיבית, 
באנו כדי לנקות את הראש )לא שיש לה כל כך 
מה לנקות, הראש שלה מסודר מוקפד ומאורגן 
יפה בקלסרים מתויקים(. מבחינתה היינו צריכות 
רק להשתרע על שפת החוף, לצלול עם שנורקל 
מידי כמה זמן, פה ושם להגיח לעיר כדי לאכול 
חצי מנה פלאפל, ואולי לסיום לקנח באטרקציה 
תיירותית אחת או שתיים. אני, לעומתה, נכנסתי 

לאמוק מוטרף.
נפשי החלה סוערת. הייתי בטוחה שאני חייבת 
למלא צ'ק-ליסט אין סופי של משימות ומטלות. 
בערתי מרוב לחץ. היה לי ברור שאם הגעתי עד 
אילת אז אני צריכה לבקר בכל מקום תיירותי 
שהעיר מציעה. שחייב להיות לי סדר יום גדוש 
שמתחיל בהשכמה מוקדמת והספק מוכח של 
עשייה רבת רושם. הייתי על סף להשתגע ממש. 
פתאום למצוא את עצמי במקום שלא דורש ממני 
להוכיח כלום כי אם להשתרע ולהשתחרר עורר 
ושיחרר מתוכי את השדים העמוקים שלא ידעתי 
אז שקיימים בי. מלי השתוממה )ברוגע האופייני 
שלה( ולא הבינה מה כל כך מסעיר ומטלטל 
אותי. לכאורה יצאתי לחופש, אבל לא באמת 

ידעתי מנוחה.
מתוך פרק זמן קצרצר של חמישה ימים בסך הכל, 

לקחו לי יומיים תמימים כדי להירגע ולהבין שעליי 
לשחרר. אולי אף בכוח. "לזרוק את השכל", כמו 
שהברסלבים נוהגים לומר. ואז, כשהצלחתי סוף 
סוף להפנים ולעשות את זה, ואחרי התנצלויות 
אינספור על התנהגותי בפני מלי, שהכילה אותי 
והצליחה לעזור לי לעשות סוויצ' בראש ולעבור 
ממצב רוח וצלצולים למצב שקט, הצלחתי 
קצת ליהנות. לשחות, להביט בשקיעה ולנשום. 
פשוט לנשום. ליהנות מה"להיות" הזה שלי מבלי 
לגבות אותו ב"לעשות" צפוף ועצבני. זה שאחר 
כך נשרפתי כהוגן מהשמש וסבלתי מכוויות חום 
רציניות וקילופים שנמשכו שבועיים - זה כבר 

נושא בפני עצמו לפוסט הבא.


היה זה בשבוע שעבר, סתם כך אמצע שבוע עבודה 
סטנדרטי בחודש חורפי, בו אמרתי לאלעד שאני 
לא רוצה לשבת ולחכות לחופש. אני מעוניינת 
להביא אותו אלי. הוא הרים גבה בתימהון קל 
)אחרי שניה הוא הוריד אותה כי אחרי הכל הוא די 
מורגל ליציאות הבלתי מוסברות שלי(. "אין בעיה, 
אני מוכן", הוא הסכים, "אבל מה עם הילדים?", 
הקשה. "יבואו אתנו", עניתי בהחלטיות, למרות 
שהבנתי שזה עלול להקשות מעט על כל הרעיון 

של החופשה.
מפה לשם, יומיים אחר כך מצאנו את עצמנו, זוג 
ילדים, עם עוד ארבעה ילדים קטנים יותר, נשענים 
על מושבי המטוס המרחף מעל העננים בדרך 
לאילת. 40 דקות טיסה ושתי מזוודות בינוניות בלבד. 
חופשה בת שתי לילות ושלושה ימים באחלה דיל 
עם הילדים, כשבארץ גשום ובאילת שמש חמימה 
וסבירה. סתם כך, מבלי שאראלה תתקשר אליי.
לא יצאתי עם ציפיות להספיק לחרוש את כל 
המסלולים באזור. גם לא עם לחץ היסטרי לנצל 
ולקנות את כל הסחורה בחנויות שנמכרת בסיילים 
וללא מע"מ. הדרישה היחידה שלי מעצמי היתה 
ליהנות עם הילדים, לא לכעוס או להילחץ, ופשוט 
לשחרר את עצמי . להבין שעכשיו אני ממלאת 
מצברים. קפסולה קצרה של זמן משפחתי, של 
זולה ורביצה במלון, מקסימום קפיצה קלה למצפה 
התת-ימי לראות איזה כריש, אולם בעיקר מנוחה 

לגוף אך לא פחות – לנפש. וכך באמת היה.

לקחת
פסק זמן



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

2 במרץ ערב נשים עם רביטל ויטלזון יעקבס בכפר מחולה / כ”ב באדר א’ 
“תעזבי אותי כבר” הוא מופע מיוחד של הבדרנית רביטל ויטלזון יעקבס. כל הנשים מוזמנות לשיחה 
על זוגיות, דיאטות, בישולים לשבת ועל איך הפכנו להיות אמא שלנו. לפני המופע יתקיים יריד מכירות 

בגדים. תחילת מופע: 20:30. מחיר: 40 ₪. לפרטים: 02-9941410

4 במרץ סיור בישוב תקוע / כ"ד באדר א' 
בסיור נחוש את האווירה הייחודית בישוב, נפגוש ברבש"ץ 
הישוב תקוע מירו כהן, חוקר התרבות החקלאית הערבית 
והקדומה. כמו כן, נתרשם מדמותו של הרב מנחם פרומן 
זצ"ל ונפגש עם הרבנית הדסה פרומן. בחלקו השני של 
הסיור נרד אל הנקודות הכפריות של תקוע ונתרשם מציונות 
המתרחשת בימים אלו ממש. נפגשים בשעה 9:00 בשער 

הישוב. לפרטים: 02-9935133

באלון   2 ילדים מספרים על עצמם  המופע 
10 במרץ מורה / ל' באדר א' 

בעקבות ספריו של חיים ולדר נוצר מחזמר לכל 
המשפחה בכיכובו של עודד מנסטר ועכשיו 
כבר הגיע זמנו של המחזמר השני בסדרה. באולם 
הפיס באלון מורה. מחיר: 30 ₪ לכרטיס יחיד, 

120 ₪ לכרטיס משפחתי. 
www.mat-shomron.com :להרשמה

שישי | 4 במרץ
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שיחת חינם: 1-801-700-201
 0 2 - 6 427117 ם  י של ו ר י  ,6 ס  ו הדפ ת  י ב  ‘ ח ר  : ה א צ ו ה ה ת  ו נ ח

מבצעי החודש באתר: www.beitel.co.il  מכירות לחנויות: איציק 052-3003779

סדרת ספרים זו זכתה בפרס משרד החינוך

- האם  ובנות  רעיות, אמהות   – אינן מפורסמות כאחרות  אך  נשים המופיעות בתנ"ך  סדרת הספרים מציגה 
אתם מכירים את אחלי בת ששן, בכל בת אברהם, בנות שלום הלוחש, אשת און בן פלת, אמתלאי, צרועה, 
חז"ל  בדברי  פועלן.  ואת  אותן  שנכיר  הוא  טוב  מעשיהן,  או  שמן  את  להזכיר  בחר  התנ"ך  אם  נחושתא?... 
והמפרשים נמצאים פרטים המשלימים את אלה החסרים במקרא עצמו, אולם לעיתים התנ"ך עצמו מספר לנו 

פרטי פרטים על מעשי נשים שונות. "כדי ללמד באי עולם לדורותיהם".

בסדרה 4 כרכים.

מבצע! 239 ₪  316 ₪
לכל הסדרה

נשים נסתרות בתנך
מרים סמואל

חדש!



יש”ע שלנו  8

די להסתה ביום ראשון התקיימה הפגנה מול ישיבת 
הממשלה ובה קראה מועצת יש”ע לממשלה לנקוט 
בצעדים אקטיביים לעצירת ההסתה וגל הטרור 
. בהפגנה השתתפו  1 הרצחני שפוקד את ישראל 
סגן השר חה”כ איוב קרא, חה”כ מוטי יוגב, חה”כ 
שולי מועלם, יו”ר מועצת יש”ע וראש מוא”ז בנימין 
אבי רואה, ראש מועצת גוש עציון דוידי פרל, ראש 
מועצת בית אל שי אלון, ראש מועצת אפרת עודד 
רביבי, ראש מועצת קרית ארבע מלאכי לוינגר, ראש 
מועצת קדומים חננאל דוראני, הרב אלי סדן, מנכ”ל 
מועצת יש”ע שילה אדלר, סמנכ”ל מועצת יש”ע יגאל 
דילמוני, נעמה וצחי קריגמן הוריה של שלומית ז”ל, 
עובדי מועצות אזוריות מיו”ש, תלמידות מבנימין, 
ותושבים רבים. אבי רואה אמר מעל הבמה: “מכאן 
אנחנו שולחים דרישה בלתי מתפשרת לממשלת 
ישראל לפעול בנחישות כנגד המרצחים וכנגד הארגונים 
האלה שבכל שעה מסיתים נגד עם ישראל ולא 
להסתפק בענישה כזאת ואחרת של אותם טרוריסטים 
שדוקרים יהודי באשר הוא יהודי. אנחנו כמובן נמשיך 
עם ההתישבות בכל חלקי ארצנו, כי זו ארצנו ואין לנו 
ארץ אחרת. בשם ה’ נעשה ובעזרת ה’ גם נצליח”. 
נעמה קריגמן אמה של שלומית הי”ד אמרה: “היא 
הייתה ילדה של גשר בין חילונים ודתיים, מתנחלים 
ואנשי המרכז, אלו היו החיים שלה. לצערנו לקחו 
אותה. אין לנו ספק שההסתה והסרטונים בפייסבוק 
הם אלה שאחראים לזה. זה לא דאעש או ארגון אחר. 
בזמן שהילדים שלנו רואים בפייסבוק סרטונים של 
מנטוס וקולה הם לומדים איך לרצוח יהודים במדינת 

ישראל. חברי הממשלה וחברי הכנסת הם אלה שיש 
להם כח והם אלה שיכולים לעצור את ההסתה“.

לא שותקים הפיגוע שהתרחש ביום חמישי שעבר 
ברמי לוי שבאזור התעשייה שער בנימין גרם לחשש 
בקרב בעלי עסקים במתחם לירידה בהיקף הקונים 
והמסחר, ושחלק מהספקים לא יהיו מוכנים לספק 
סחורה. חנניה אוחנה, בעל חנות הדגים 'חנניה דגים' 
החליט לפעול בעניין והעלה פוסט לדף הפייסבוק 
שלו אשר קורא ללקוחות להגיע לומר מילה טובה 
וליהנות מהטבה. "חברים ולקוחות יקרים", כתב 
אוחנה בפוסט, "עקב המצב הביטחוני והקריאות לא 
להגיע לשער בנימין, החלטנו בחנניה דגים לפנק 
אתכם במתנה ללא שום התניה. פשוט מגיעים מיום 
רביעי עד יום שישי, נכנסים, אומרים רק מילה טובה, 
ומקבלים תבלין ממגוון התבלינים בחנות מתנה. 
אז בואו לפרגן". לקריאה זו הצטרפו בעלי עסקים 
נוספים מתוך רצון לשמור על שגרת חיים וחוסן 

כלכלי של ההתיישבות. 
חוזר למקורות יו"ר האופוזיציה חה"כ יצחק הרצוג ביקר 
. אליהו שבירו,  2 ביום שלישי בעיר אריאל שבשומרון 
ראש העיר אריאל, ערך להרצוג סיור בעיר ובמרכז 
הצעירים במקום והציג בפניו את ההתפתחות של 
בירת השומרון. שבירו בירך את חה"כ הרצוג על הגעתו 
לעיר אריאל ואמר כי “יש אמירה חשובה בביקור 
בעיר אריאל המהווה מוקד התיישבות תוסס ופעיל, 
עם תושבים הנהנים מעיר משגשגת המספקת חיי 
אקדמיה וחינוך, חיי תרבות, פנאי, מסחר ורפואה".

ניצב לימין מפקד מחוז ש"י היוצא ניצב שלומי 
מיכאל הגיע השבוע להיפרד מראש המועצה 
. דוידי הודה  3 האזורית גוש עציון דוידי פרל 
לניצב מיכאל על העבודה המסורה שנעשתה 
תוך הקשבה, רצון לשיתוף וכבוד הדדי ואיחל 
לו ברכת הצלחה בדרכו החדשה לאחר יותר 

משלושים שנות שירות.
יש”ע זה מדעי שר המדע חה"כ אופיר אקוניס 
סייר ביום שלישי בשומרון יחד עם ראש מועצת 
. במהלך הסיור, בו הראה דגן  4 שומרון יוסי דגן 
לשר את היקף הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית 
סמוך לישובים ישראלים, התייחס השר לעניין 
מתווה ״שתי המדינות״ ואמר: ״כאן לא תוקם מדינה 
פלשתינית. אין עם שמוותר על מולדתו - ואין 
עם שמוותר על בטחונו. אם אנחנו לא נהיה כאן, 
מחבלי החמאס והג׳יהאד ישבו כאן. אני שמח 
לראות שעמדתי העקבית המתנגדת למתווה 
שתי המדינות מובנת היום גם בקהילייה הבינ״ל״

ושבו בנים תלמידי ישיבת מעלה אפרים וראש 
הישיבה, הרב מיכאל אהרונוב, שבו לאחר חמישה 
חודשים לבית הכנסת "שלום על ישראל" שביריחו 
. ביום חמישי שעבר נכנסו כ-30 תלמידי ישיבה  5
רבנים וילדים באוטובוס, שאובטח על ידי כוח צה"ל, 
לבית הכנסת העתיק ביריחו ללימוד ותפילה. 
בדרך לבית הכנסת רגמו ערבים את האוטובוס 
באבנים ובצמיגים בוערים אך אף אחד לא נפגע. 
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