צריך לראות כדי להאמין

שדולת ארץ ישראל בכנסת ערכה השבוע ,בשיתוף מועצת יש״ע ,סיור בבניה הערבית
הבלתי חוקית ביהודה ושומרון שבמימון האיחוד האירופי[ .עמ' אחורי]
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אור חדש

תחקיר “עובדה” ששודר בשבוע
שעבר מביא מידע חמור ,לפיו
פעיל ישראלי בארגון לזכויות
אדם הסגיר ערבי תושב הרשות
הפלסטינית בידיעה שהסגרתו
תוביל למותו של אותו אדם.
בתחקיר אחר ששודר השבוע
בחדשות  ,2הובא כי אותו פעיל
משלם לפלסטינים שהשתתפו
בהפגנות ועימותים עם חיילי
צה”ל .השבוע בישעמדה – האם
ארגוני זכויות האדם באמת
דואגים לזכויות האדם?

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:18
16:38
16:27

יציאה
17:38
17:39
17:37

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:34
16:35
16:31

יציאה
17:36
17:37
17:41
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נוסעת לא יודעת לאן...

ברשת

מה
קורה

סיור לארמון חלקיה

על הפרשה  -בא
מאדון לאדון – המצוות בפרשה

"ו

ידבר ה' אל משה לאמר .קדש
לי כל בכור פטר כל רחם בבני
ישראל באדם ובבהמה לי הוא ...
והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען
תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה'
ממצרים".
הפרשיה האחרונה בפרשת בא משופעת
במצוות ,המתקשרות כמובן ליציאת מצרים,
אלא שהיא נראית מחוץ למקומה .היא
נמצאת בין "ויהי בעצם היום הזה הוציא ה'
את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם"
לבין "ויהי בשלח פרעה את העם" ,ונראית
כמפריעה לרצף הסיפור .גם ניסוח הפסוקים
מראה על כך שהמצוות העיקריות המוזכרות
בה שייכות לעתיד – לאחר הכניסה לארץ.

הרב שלמה הכט
מנכ"ל ארגון רבני בית הלל

אם כך ,מדוע היה חשוב להכניס את המצוות
הללו דווקא כאן?
נוסף על כך ,ישנם שני עניינים נוספים שיש
לעיין בהם .ראשית ,זהו המקום הראשון בו
נזכר הפסוק "וידבר ה' אל משה לאמר" כציווי
למסור מצווה לבני ישראל .שנית ,ציווי
הקב"ה למשה הוא קצר ובאורח פלא הוא
מתארך במסירתו לעם על ידי משה .מדוע?
בתחילת פרשת וארא אנו מוצאים הבטחה על
גאולת מצרים ומיד אחריה את ייעוד מלכות
ה' על העם:
"והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי
אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה,
ובשפטים גדלים .ולקחתי אתכם לי לעם
והייתי לכם לאלקים וידעתם ,כי אני ה'
המשך בעמוד 3

אל תפספסו את
ההזדמנות להצטרף לקהילה
הדתית האיכותית בכוכב יאיר
התמונה להמחשה בלבד

לפרטיםwww.shmurat-k.co.il | 055-6646479 :
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המערכת

זכויות אדם או פוליטיקה?

ישעמדה
התחקיר ששודר בשבוע שעבר בתכנית “עובדה”,
ושעלה לסדר היום הציבורי בצורה רחבה מהרגיל
מעלה טענות קשות כלפי ארגוני השמאל בישראל,
המתהדרים בכינוי ‘ארגוני זכויות אדם’ .בקצרה,
התחקיר מספר על פעילותו של ארגון ‘עד כאן’,
שהכניס פעילים מטעמו לתוך ארגוני זכויות אדם
על מנת לתעד פעילויות בלתי חוקיות ומוסריות
שלהם .בתכנית רואים כיצד עזרא נאווי ,פעיל בארגון
השמאל ‘תאעיוש’ ,נפגש עם סוחר קרקעות ערבי
שפנה אליו על מנת למכור לו קרקע שבבעלותו.
נאווי ,שצילם את כל השיחה ,מספר לפעיל של ‘עד
כאן’ שהוא עושה זאת על מנת למסור את התמונה
והטלפון שלו לביטחון המסכל הפלסטיני ,בידיעה
שברשות הפלסטינית מכירת קרקע ליהודי דינה
מוות בעינויים ,או בשפתו של נאווי“ :הרשות תופסת
אותם והורגת אותם .לפני שהיא הורגת אותם היא
מרביצה להם הרבה .מענים אותם”.
נאווי נראה מתכנן את הסגרתו של אותו אדם
(לדבריו ,זו הפעם הרביעית שהוא עושה זאת)
יחד עם עוד פעיל של ארגון ‘תאעיוש’ ועם פעיל
בכיר בארגון השמאל הקיצוני ‘בצלם’ .אם כל זה
אינו מספיק ,בכתבה ששודרה השבוע בחדשות 2

פתוח

מתגלה כי מי שתומך בעזרא נאווי כלכלית ומעביר
לו כספים הם ארגוני שמאל בולטים אחרים -
“שוברים שתיקה” ו”רבנים לזכויות אדם”.
התגובות המתלהמות שיצאו מארגונים אלו לאחר
פרסום הדברים היו חמורות יותר מהמעשים עצמם.
לא שמענו גינוי והוקעה של המעשים ,אלא צדקנות
מסוכנת המחפה על מעשים חמורים שתועדו ,יחד
עם התקפה על התוכנית עובדה שקיבלה חומרים
מצולמים מארגון ‘עד כאן’.
דומה שפעולותיו של נאווי אינן פעולות של אדם
אחד ,ארגוני שמאל רבים ומוכרים שותפים,
לכאורה ,בטוויית הקשר לרצח אדם שעוונו היחיד
הוא מכירת קרקע ליהודי .אין סיבה בעולם ,שבגינה
ניתן לפעול לרצח אדם בעינויים .בוודאי לא כשאתה
מגדיר את הארגון שלך כארגון שפועל למען זכויות
אדם – שהגדולה והחשובה שבהן היא הזכות לחיים
ולביטחון.
בסופו של דבר ,העובדה המרכזית שעולה
מהתחקירים החשובים האלה ,היא שארגוני זכויות
האדם אינם מתרכזים באמת בזכויות האדם אלא
הם ארגונים פוליטיים שעניינם התנגדות אקטיבית

חיים ויצמן,

הבעלים של עסק לשיווק וייצור זרעים “אור חדש” באבני חפץ
www.orhadsh.co.il 09-8948016

להתיישבות ביהודה ושומרון ופעילות אנטי ישראלית
בעולם.
לא ראינו את פעילותם כשגורשו תושבי גוש קטיף
או את דאגתם לאזרחים ישראלים חפים מפשע
שנרצחו ברחובות ישראל .בעבר אף נתקלנו
בארגוני זכויות נשים שסירבו לתמוך בהחלת
חוקי עבודת נשים על יהודה ושומרון בטענה שזה
עניין פוליטי .לא זכויות אדם או נשים הם האג’נדה
המרכזית שלהם ,אלא פעילות אנטי התיישבותית
מהצד הכי שמאלי במפה הפוליטית.
חשוב לומר ,זכויות אדם הם ללא ספק דבר חשוב
שיש לפעול להגנתו בכל מחיר .אך הצביעות
המסוכנת של ארגוני השמאל הקיצוני ,אשר
ראינו כיצד הם פועלים נגד ההתיישבות ביהודה
ושומרון גם במחיר של רצח חפים מפשע ,לא
יכולה להימשך .הגיע הזמן לאסור את כניסתם של
הפעילים והארגונים האלו לאזור יהודה ושומרון,
לעצור ולחקור את מי שצריך ,והעיקר  -לא להאמין
להם בכלל.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
מתוך האמונה הגדולה בבניין הארץ ויישובה,
שתילה זריעה בנייה ויצירה ,קם לו החזון לגעת
בכל בית ,גינה או מרפסת בישראל .עד לסוף
שנות ה 90-רוב הזרעים אשר נמכרו לגידול
אישי יובאו מחו"ל ויצרנים ומגדלים ישראלים
ידעו למכור זרעים לחקלאות בלבד .זריעה הינה
פעולה באנרגיה מעגלית ,חלק ממחזור החיים
בטבע וסמל לברות קיימא .זרע נזרע ,מושקה,
מטופל ,מוקפד וגודל להיות צמח לתפארת,
מתוך הצמח יוצאים מאות זרעים חדשים
הממשיכים לדורי דורות של רביה טבעית.
בחזוננו שאפנו לזריעה ישראלית ,של זרעים
ישראלים ,בכל בית בישראל .מרבית הזרעים
המשווקים על ידינו גדלים בישראל (להוציא שנת
שמיטה ולאחריה) .אמנם לא את כל הזרעים ניתן
להשיג בישראל ,אך אנו מקפידים ככל האפשר
לרכוש תוצרת ישראלית משובחת .אנו נהנים
לחשוב על מאות אלפי משפחות וילדים הזורעים
וקוצרים ברינה את פרי עמל כפיהם ,נטול עודפי
ריסוסים והדברה ,במחיר ראוי לכל כיס.
אגב ,שם העסק " -אור חדש" – ניתן לנו בעצתו
וברכתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל.
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"בחזוננו שאפנו לזריעה ישראלית,
של זרעים ישראלים ,בכל בית בישראל"
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
העסק שלנו מתנהל באווירה משפחתית,
ובכל שבוע מתקיימות בינינו שיחות סלון על
מוטיבציה ,הצבת יעדים ,קידום החזון והעצמת
השירות והאיכות .בית האריזה מעסיק עובדים
עם מוגבלויות שונות אשר תעסוקה זו מהווה
אורם ורפואתם ,על השיווק אמונות נשות
המשפחה אשר בנוסף להיותן נשות חיל לביתן,
עושות חיל בנקודות המכירה ממטולה ועד
אילת .הן פועלות בסימפטיה ,בחיוך ,ומציבות רף
שירות גבוה מאוד לכל תחום המכירות בארץ.

מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
לכבוד ט''ו בשבט הקרב ובא אנו ממליצים על
זריעת תבלינים באדניות שניתן לקנות אצלנו
בעסק
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
זהו כמובן נשיאה הראשון של מדינת ישראל,
חיים ויצמן ז"ל .מלבד העובדה שאנו חולקים
את אותו השם ,חיים ויצמן מהווה סמל לציונות
והקמת המדינה (ללא הקשר פוליטי) ,סמל
ליצירה ,בניה ויוזמה .מעבר לכך ,שמו מעטר את
מכון המדע הגדול בארץ ובו פקולטה לחקלאות
מהמובילות בעולם.

מאדון לאדון – המצוות בפרשה

המשך דבר תורה מעמוד השער

אלקיכם ,המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים.
והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי
לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה
לכם מורשה ,אני ה'".
נדמה שברגע בו נושעים בני ישראל ממצרים
ישנה חשיבות להזכיר להם את הנבואה שאליה
לא הקשיבו בתחילת הדרך בגלל קוצר הרוח
והעבודה הקשה .לא מדובר כאן ביציאה
לחופשי ,אלא יציאה אל תחת ידו של אדון
הכול .זהו הרגע לצוות את העם לגבי המצוות
הקבועות הראשונות ,שאינן קשורות במישרין
לתהליך היציאה עצמו.
"והייתי לכם לאלוקים ,וידעתם כי אני ה',
והבאתי אתכם אל הארץ ,ונתתי אותה לכם".
גם תהליך הציווי עצמו משקף במידה מסוימת

את הייעוד האלוקי .הארץ אינה רק מקלט
מהשעבוד כפי שהוצגה בפרשת שמות ,אלא
שירושת הארץ קשורה בקשר עמוק לידיעת ה'
ולזכירת יציאת מצרים .כך ,גם בפרשתנו ישנם
שני מהלכים לקביעת מצוות  -פסח דורות
ופדיון הבכורות – שבהם ישנו שיוך המצווה
לארץ ישראל ,הורשתה לבנים ,וזכירת ה' על
ידי התפילין.
כך לדוגמא במצוות פסח דורות :הגעה לארץ:
"והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני  ...אשר
נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש",
פרטי המצווה" :ועבדת את העבודה הזאת
בחדש הזה .שבעת ימים תאכל מצות  ...ולא
יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבולך",
מסירה לבנים" :והגדת לבנך ביום ההוא לאמר

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" ,זיכרון
על ידי תפילין" :והיה לך לאות על ידך ולזיכרון
בין עיניך  ...ושמרת את החוקה הזאת למועדה
מימים ימימה".
כאמור ,מיד עם יציאת בני ישראל מתחת יד
פרעה מזכיר הקב"ה למשה ומצווהו אל העם
שמטרת היציאה אינה רק גאולת ישראל מיד
צר ,אלא קיום הייעוד האלוקי וברית ה' עם
האבות  -להפוך את ישראל לעם עבדיו של
הקב"ה .לכן ,זהו המקום הראשון שבו אנו
מוצאים את בניין האב והמטבע של מסירת
המצוות ,הן בניסוח "וידבר ה' אל משה לאמר",
והן בדרך המסירה כשאנו רואים שעיקר החיוב
והציווי הוא הפירוט שמסר משה לעם ,על
פרטיו ודקדוקיו ולפי מבנהו המיוחד.

שלב ה' בלשם

נותרו דירות אחרונות!

מדורגים
 5חדרים | דירות גן | דופלקס

החל מ998,000-

₪

בית צמוד קרקע
 4חדרים 121 ,מ“ר  +גינה

החל מ1,270,000-

₪

הצטרפו לקהילה דתית ,מגוונת וייחודית ,בישוב חדש ויפהפה,
 24דקות מתל אביב.

03-6500505
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כרמי אור

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

אין לפוסט הזה פואנטה או אמירה מיוחדת .רק
קצת חוויות שאין בהרבה מקומות...
כמעט חצות ,חוזרת מיום עבודה ארוך בתל אביב.
הגעתי לעיר ברכבת בגלל הפקקים של הבוקר.
הרכב מחכה לי בתחנה בצומת ירקון .רגע לפני
שאני עולה על כביש  5בדהרה הביתה אני עוצרת
לטרמפיסטים בתחנה .עומדים שם שניים.
היא לא עולה ,הוא כן עולה ,לכיוון אריאל .מצוין.
בדרך הוא מספר על הגבעה עליה הם גרים ,על
העניינים המוניציפאלים ועל נתוני הקליטה מול
נתוני הנשירה .תמיד מגיעים למישהו שמכירים.
יורד בצומת שלפני אריאל ,איש מבוגר בעל זקן
מכסיף ונער צעיר רצים לקראתי .לרגע עולה
החשש ,אבל החיוך שמפציע על פניהם כשאני
אומרת בפשטות "ליקיר" מפיג הכל .הם עולים
בהוקרת תודה ואחרי כמה שאלות מסתבר שהוא
התפלל בראש העין בבית הכנסת שסבא דוד
שלי הקים (כן ,יש לי חצי ממוצא תימני לגמרי.)...
כשהם יוצאים מהרכב ,הוא בוחן אותי לרגע
ואומר בחביבות ,את ממש דומה לסבתא שרה
שלך" .רגע של נחת וגעגועים לסבתא וסבא ,ככה
באמצע הלילה .חוויה לא צפויה.
ויש גם רגעים אחרים .של פחד .רגעים שבהם אני
לא עוצרת .נוסעת עם הילדים בכביש המהמם
של הוואדי ובתחנה באמצע שומקום עומד איש
צעיר בלבוש חרדי .בטח הוא רק צריך לעמנואל.
לא עוצרת .אומרת לו בליבי 'ממש ממש ממש
מתנצלת .לא עצרתי לך בתחנה .אני עם הילדים
באוטו ולמרות שיש מקום ,אתה גבר בתחנה
רחוקה בשומרון ואני לא לקחת סיכונים מיותרים'.
האם זה באמת סיכון? לא יודעת...
טרמפים הם עניין שבשגרה ,אפילו ילדים צעירים
עומדים בתחנות ההסעה .למה? פשוט כי זה
ממש נוח.
 4יש”ע שלנו

נוסעת לא
יודעת לאן

כמעט ואין תחבורה ציבורית שיוצאת ונכנסת
לישוב שלנו ,אבל יש הרבה אנשים שיוצאים
ונכנסים עם מקומות פנויים ברכב וזה עובד טוב
לכולם.
לכאורה ,באוטופיה.
אבל אנחנו בשומרון ,יש פה סכנות ,מפגעים,
רוצחים ,חוטפים .ולפעמים זה משהו מאוד אנושי
שסתם בא לי לנסוע בבוקר לבד עם המוסיקה
והמחשבות או לנהל שיחת טלפון חשובה בלי
אוזניים נוספות.
אז מה לעשות? לעצור או לא? מגיל  ,20עוד מאז
שהיתה לי פיאט אונו קטנה ומקרטעת ,עוד לפני
שגרתי בשומרון ,עצרתי לחיילים ,תושבים ועוברי
אורח בכל שעה ביום .באמת בכל שעה .זה חלק
מהאינסטינקטים שלי .לחפש אותם .לקחת עד
הבית אם אפשר.
זוכרת יום מקסים בחורף שעבר ,נסיעה נעימה
בבקעת הירדן בואכה בית שאן ,אישה מבוגרת
עם סלים בתחנה .עד דלת ביתה הבאתי אותה.
או לילה אחד שחזרתי מהרצאה בישוב רחוק
ונער עמד בצומת קסם .מה נראה לכם? שלא
לקחתי אותו עד הבית בישוב השכן? להשאיר
אותו בצומת באמצע הדרך בשתיים בלילה זו לא
אופציה.
אז אפשר לצקצק בלשון ולהגיד "איפה ההורים
של אותו נער" ,אבל אני לא שופטת ,לא יודעת
למה הוא נקלע לצומת בשתיים בלילה או מי
ההורים שלו .פשוט אוספת ומסיעה.

וחיילים? נכון ,אסור להם לנסוע בטרמפים ,אבל
אני יודעת שמי שעומד בצומת מכוון לבסיס
שממש בכניסה לישוב שלי ,אז למה לתת לו
להתייבש בשמש או להרטב בגשם כשאני יודעת
שהאוטובוס הבא עובר שם רק עוד שעתיים...
קורצים בחיוך ועולים .מורידה אותם כמה מטרים
מתחת לשער שלא יראו איך הגיעו .אבסורד.
והילדים שלי? אז מתוך הישוב אין בעיה ,כי
אלה רק אנשים מהישוב .ובחוץ? אני לא מרשה
לנסוע בטרמפים ,דואגת תמיד שהרב-קו יהיה
מוטען .אבל יש ימים כאלה שאני לא בבית ואין מי
שיאסוף מהצומת הקרוב ,ואז בדחילו ורחימו אני
מזהירה " -רק עם מישהו מהישוב"" ,רק אם יש
ג'יפ עם חיילים בצומת אני מרשה לעמוד" ,אחרת
אפשר להמשיך לעיר הקרובה ולחכות לי שם...
ומה קורה כשאני לא יודעת? לא יודעת...
זו דילמה ענקית ,כי מצד אחד טרמפים זה אחלה,
ואפילו די מרגש שמישהו יצר 'גמ"ח שלטים' ליד
המחסום וכל אחד יכול לקחת בהשאלה שלט עם
כיתוב שמציין את נקודת היעד שלו ,כדי שאנשים
יוכלו לעצור באופן ממוקד .ומצד שני ,לא יודעת
מה מצד שני ...רק יודעת שכמעט כל יום ,אני
זוכה לנוסעים נוספים ברכב וזה מרתק ,מעניין,
לפעמים קצת מסריח ,מרעיש ומשתיק ,נעים
וצבעוני ...אבל בעיקר ,ישראלי...

ישראל

שלי

ישראל

שלי

עוקב

אהבתי

149,613

ציר הזמן

אודות

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

איתמר בן זאב

ישראל שלי
אהבתי ·  11לינואר
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אהבתי · הגב · שתף
ם אוהבים את זה.
 554אנשי 

**שתפו**
שוברים שתיקה ורבנים למען זכויות אדם העבירו כסף לעזרא
נאווי .בכתבה גם מתועד נאווי מעביר כספים לפלשתינים
שהשתתפו בהפגנות ופרובוקציות כנגד חיילי צה"ל וכנגד
ההתיישבות .משהו פה מאד מסריח .אנא הפיצו
ישראל שלי
עושים ציונות

יום אחד ההיסטוריה תשפוט את הבוגדים האלה.
עוכרי ישראל מהסוג הגרוע ביותר .מוכרים את
אחיהם תמורת בצע כסף.
Milka Ziv
מצחיק אותי שקוראים לעצמם ״ארגונים לזכויות
האדם״
Meir Amir Halfon

בשוברים שתיקה שומרים על זכות השתיקה

״טוב שכן
טוב שהוא
כמו אח
קרוב״
אבי רט

סופר ,איש חינוך ותקשורת ישראלי

צילום :נעה סינגר

גם אני יוצא לשכנים!
אלפי משפחות מחוללות שינוי וקופצות בחגים לבקר
את השכנים עם מתנה ערכית של ״קרוב ללב״ .לא תצטרפו?

 | www.karov-lev.co.il | 072-2280426

קרוב
ללבללב
קרוב
החיבור שנוגע בכולנו

החיבור שנוגע בכולנו

יש”ע שלנו 5

מה יקרה
טקס חנוכת שכונה חדשה באבני חפץ  /י”ב בשבט  22בינואר

הישוב אבני חפץ ו’בתי אמנה’ מזמינים אתכם לחנוכת שלב ב’ בשכונה החדשה באבני חפץ .בשעה 9:30
תתקיים חגיגת נטיעות והנחת אבן פינה בהשתתפות רבנים ואישי ציבור .בשעה  10:00הופעה מלאה של
חנן בן-ארי .הכניסה חופשית .לפרטים03-9303494 :

הופעה של שלמה כ”ץ בתקוע  /י”ג בשבט
 23בינואר

יום שישי  22בינואר

מלווה מלכה יחד עם הזמר שלמה כ”ץ
ביקבי עמוס שבישוב תקוע .אתם מוזמנים
להגיע לערב של שירה ותורה בשעה .20:30
מחיר .₪ 35 :לפרטים054-2033250 :

יום עיון בבית חגלה  /ז’ בשבט  17בינואר

בבית חגלה על פני יריחו ייערך יום עיון בהשתתפות
הרב ד"ר אברהם בלס שידבר על מחשבת התלמוד
הירושלמי והרב ד"ר חגי בן ארצי שילמד את ספר
אורות של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.
לפרטים052-8699300 :

דווקא עכשיו

בבנימין

מוזמנים לחופשה זוגית מפנקת במחירים אטרקטיביים כאן ,אצלנו...
נופש באחיה

צימר עלי

יחידת אירוח גדולה ומאובזרת
למשפחות ולקבוצות.
 15מיטות ואפשרות למזרונים.
מרחבים ,שקט ומסלולי טיולים.

יחידת אירוח יפיפייה ומאובזרת,
אינטימית ומפנקת.
מתאימה לזוג או זוג .2+היחידה
נגישה לנכים  -ללא מדרגות.

אחיה

₪ 400 

 ₪80לאדם נוסף מגיל שנתיים

במקום הכי גבוה בעפרה ,יחידת
נופש יפהפייה לזוגות ומשפחות.
 ₪ 500 כולל א .בוקר

סופ”ש₪ 650 :

לילה שני בהנחה משמעותית!

חיה-אילה רבינוביץ 055-6605623

שירה052-5665324 :

ארץ בראשית

שירת המדבר

צימר דולב

צימר רומנטי ,בין ירושלים לים
המלח .רוגע ,שלווה ומנוחה מול
הנוף של הרי מדבר יהודה .ניתן
להזמין טיפולים ופעילויות בחווה.
 ₪ 500 כולל א .בוקר

סוויטות רומנטיות ומפנקות.
מתאים לזוגות ומשפחות.
סיור מודרך בשעות הערב.
[סנפלינג בתוספת תשלום].
 2 | ₪450 לילות ₪800
סופ”ש 2 | ₪ 580 :לילות ₪980

שני צימרים ,מפנקים ומאובזרים
בין העצים בתוך חורשה וממוקמים
במרחק הליכה קצר מבית הכנסת,
מהמכולת ומהבריכה.

02-9974477

גאולית052-3003598 :

עמי054-3030319 :

נהרה במדבר

צימר סוף הדרך

נופי הירדן

יחידה מרווחת ויוקרתית עם
ג’קוזי זוגי מפנק .מתאימה לזוגות
ולמשפחות .חצר מרווחת ופינת
ישיבה רגועה על הנוף.
 2 | ₪ 600 לילות ₪ 1100
סופ”ש 2 | ₪ 750 :לילות ₪ 1400

זוג צימרים (זוגי ומשפחתי)
יפהפיים המשקיפים לנוף
פסטורלי באווירה כפרית ושקטה.
[ ₪ 400 לילה שלישי ב]50%

סופ”ש₪ 500 :

נופי פרת

מצפה יריחו

דולב

סופ”ש₪ 500 :

דולב

 | ₪ 390 סופ”ש₪ 520 :

מצפה יריחו
סוויטה על הגג עם נוף פנורמי
מדהים .חדר גדול וג’קוזי וכל מה
שצריך לחופשה בשבת ובימי חול.
מיקום מעולה .מול בית הכנסת.

 אמצ”ש/סופ”ש₪ 500 :

052-6366623 | 052-68419016

0506563436 | 050-2403750

נוף כנען

נופש בקידה

שלווה במצפה

יחידות משפחתיות וזוגיות בנוף
מדהים מעל נחל פרת .ביחידות
מטבחון מאובזר ,אינטרנט,
טלוויזיה ועוד.
 | ₪ 450 שבת וחופשות₪ 550 :

חבילת פינוק מושלמת .צימרים
מפנקים מול נוף עוצר נשימה,
אפשרות לארוחת בוקר מושקעת
ועשירה וסדנת יצירה בזכוכית.
 | ₪ 400 סופ”ש₪ 500 :

054-4622258

מענית052-3767091 :

פנינה050-8454780 :

שפת המדבר

בקתה בכרם

צימר ייחודי ומרווח .בחצר הצימר
ברכת מעיין מחוממת ופרגולה
על הנוף המדברי .מיועד לזוגות
ומשפחות (עד  8איש)
 | ₪ 599 סופ”ש₪ 699 :

צימר טל
במדבר יהודה

בלב כרמי שילה צימר מפנק
לנופש מושלם.
צימר בוטיק לזוגות/משפחות
 | ₪ 550 סופ”ש₪ 650 :
לילה שני ב₪ 400-

צופיה052-9706947 :

נופי פרת

נופי פרת

קידה

אש קודש

מצפה יריחו

סוויטה זוגית מדהימה במצפה
יריחו .ג’קוזי זוגי מפנק ,מפרסת
נוף למדבר המשרה שלווה ורוגע.

 | ₪ 580 סופ”ש₪ 680 :
לילה שני ב 50%-הנחה

כפר אדומים

מול נוף פתוח לצפון מדבר יהודה.
שתי יחידות אירוח גדולות ומאובזרות.
מתאים לזוגות ולמשפחות.
 | ₪ 400 סופ”ש₪ 500 :

054-5224496 | 054-5922545
שלום054-2377633 :
052-3114913
המחירים בתוקף עד  | 1.4.16המחיר לזוג בחדר | האחריות על בעלי הצימר לרבות רישוי ,ביטוחים וכיוצ”ב | ט.ל.ח
ענבלים נווה ארז

לינת שטח מפנקת ויחס אישי עם נוף ושקט של ספר המדבר.
בסיס יציאה נהדר לאטרקציות רבות בסביבה.
 | ₪ 200 אוהל מרכזי לקבוצה (עד  30איש) ₪ 750

נועם050-4324446 :
 6יש”ע שלנו

 | ₪ 350 סופ”ש₪ 450 :

עפרה

יואב052-8744976 :

דרך אלון

קמפינג

עלי

נוף עפרה

מרכז מידע ארצי1-800-34-54-54 :
| www.gobinyamin.org.il

תיירות חבל בנימין

משה להב והטיש הגדול בבית חגי  /י”ג בשבט  23בינואר

ערב חגיגי יתקיים במועדון היישוב יחד עם הטיש הגדול של משה להב שיארח את קובי אריאלי וג’קי לוי
מסביב לשולחנות עגולים המלאים בפירות ויין לכבוד ט”ו בשבט .לפרטים052-8895204 :
הרצאה על התיישבות וזמר עברי בכפר מחולה /
י"א בשבט  21בינואר

הפנינג ט”ו בשבט באפרת  /ט’ בשבט 19
בינואר

הרצאה מרתקת שלא כדאי להפסיד בנושא
"תפיסת הציונות את הארץ והתיישבות בראי הזמר
העברי" שתועבר על ידי יותם רגב ,רמ"ד חינוך
בקריית ההדרכה של צה"ל בנגב ואיש החברה
להגנת הטבע והמכון למורשת בן גוריון.
בשעה  .19:00מחיר כרטיס.₪ 50 :

המרכז הקהילתי באפרת מזמין את כל הילדים
להפנינג ענק לכבוד ט”ו בשבט הקרב ובא.
במקום יערכו סדנאות פיסול ויצירה במוצרים
מהטבע ,סדנאות יצירה לקטנטנים ואפילו
מתקנים מתנפחים .בין השעות  16:00ל18:00
במתנ”ס אפרת .מחיר לילד.₪ 15 :

הפצת
עלוני שבת

בכל הארץ

ש
ליחי הצי
מבית בור שלכם

הדבקת
מודעות
בבת
וברי י הכנסת
כוזי
לפרטים :יו ם דתיים
סי בן הדור

8518
052-890 ishon.co.il
makorr

@yossib

יש שחר אמנה

נִש ְׂמ ָחה בו״
״זֶ ה ַהיּוֹם ָע ָשׂה ה׳ נָגִ ילָ ה וְ ְ
"וכל גבולך לאבני חפץ"

אבני חפץ
ב

ש

תול

וס

ע

שי
שיב בשבט
י22.1.1"6

ונוטעים
בונים

הזמנה לטקס
חנוכת שלב ב׳ בשכונת
בתי אמנה 'אבני חושן'

שבישוב אבני חפץ

זהו הזמן המתאים
ביותר להגיע אלינו

ליהנות מיופיו של הישוב אבני חפץ,
ואף להתעניין ברכישת בית צמוד
קרקע דו משפחתי בשכונה החדשה,
בישוב קהילתי מקסים ומחבק הנמצא
בקרבת הערים נתניה ,כפר סבא ,פתח
תקווה וחדרה.

לפרטים03-9303494 :

 9:30חגיגת נטיעות
בארץ ישראל
והנחת אבן פינה
לשכונת ׳אבני חושן׳
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

חנן בן ארי

 10:00בהופעה מלאה
הכניסה חופשית
יריד דוכנים ישראלי

לפרטים ומידע נוסף
אבני חושן
הבית שלך באבני חפץ

050-5605033

במקביל לטקס יתקיים יריד הכולל
דוכנים לממכר אוכל לשבת ,שתילים,
זרעים וכלי גינון ,יודאיקה ועוד.
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מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
מסיירים עם השדולה שדולת ארץ ישראל
בכנסת בראשות חה״כ יואב קיש ובצלאל
סמוטריץ' ערכה השבוע ,בשיתוף מועצת יש״ע,
סיור ביהודה ושומרון בהשתתפות חברי כנסת
מהסיעות השונות ביניהם חה״כ אמיר אוחנה,
שרן השכל ונורית קורן מהליכוד ,חה״כ מוטי יוגב
ושולי מועלם מהבית היהודי ,חה״כ רועי פוקלמן
ממפלגת כולנו וחה״כ עודד פורר מישראל ביתנו.
אל הסיור הצטרף בתחילתו גם שר החקלאות
ופיתוח הכפר חה״כ אורי אריאל .הסיור החל
בביקור בשטח  E1ובעיר מעלה אדומים ,שם
העביר ראש עיריית מעלה אדומים בני כשריאל
לחברי השדולה סקירה על הקפאת הבניה
ביו״ש ובירושלים .בהמשך הסיור הגיעו חברי
השדולה אל המאחזים הפלסטינים הבלתי
חוקיים במרחב אדומים ,שם קיבלו סקירה מרכזי
השטח מאיר דויטש ועובד ארד מעמותת ״רגבים״
על מימון האיחוד האירופי לבניית מבנים בלתי
חוקיים .בהמשך ,הגיעו לתצפית על החקלאות
הישראלית בעמק שילה וחנכו את אולם קדם
שבאתר שילה הקדומה .בסיור השתתפו ראשי
הרשויות דוידי פרל ,אלי שבירו ,יגאל להב ,חננאל
דורני ,שי אלון ,שלמה ללוש ,מלאכי לוינגר ,יו"ר
מועצת יש"ע אבי רואה ,מנכ"ל מועצת יש"ע שילה
אדלר וסמנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני .לאחר
הסיור ערכו ראשי מועצת יש"ע פרידה מתא"ל
דוד מנחם ראש מנהל האזרחי אשר מסיים את
תפקידו בימים אלו . 1
הוזלת עלויות כחודש לאחר פגישתם של
שר התחבורה חה"כ ישראל כץ וראש המועצה

האזורית שומרון יוסי דגן בה הועלתה הסוגיה
שרפורמת מחירי התחבורה הציבורית לא חלה
בשומרון השבוע הגיעו בשורות טובות .בפגישה
עם השר כץ בה השתתפו גם ראש עיריית אריאל
אלי שבירו ,ראש מועצת אורנית שלומי לנגר,
מנכ"ל שערי תקווה חיימון בלומנפלד ויו"ר הישוב
עץ אפרים רפי חדד ,הודיע שר התחבורה כי
הוא נענה לבקשה וההטבה תחול מיידית גם על
תושבי השומרון . 2
לא שוכחים ועד מתיישבי גוש קטיף נפגש
בשבוע שעבר עם שר החקלאות חה"כ אורי
אריאל ,שאליו הואצלו סמכויות הממשלה לטיפול
במפונים .במהלך הפגישה שטחו אנשי הוועד בפני
השר את הבעיות שעדיין נותרו כבר מעל ל10-
שנים לאחר ביצוע הגירוש .השר אמר כי מדינת
ישראל לא פתרה את כל הבעיות הגם שעברו
שנים רבות" ,הוא הבטיח לזרז הליכים ולקדם
את הבעיות של המפונים על מנת שהסאגה הזו
תסתיים מהר ככל האפשר" ,אמרו בוועד.
סיירת מובחרת נפילתו של בניה שראל הי"ד,
בן קרית ארבע ,במבצע צוק איתן הכתה בכאב
את תלמידי הישיבה התיכונית בקרית ארבע יחד
עם כלל הציבור .לאחר נפילתו החליטו תלמידי
הישיבה להקים את "סיירת בניה" ,שמטרתה
לשמח את חיילי צה"ל המשרתים בגזרת חברון.
הסיירת פועלת בעידודה של הישיבה ובתרומות
אשר התלמידים בעצמם אוספים מדלת לדלת
ברחבי הישוב .כל שבוע יוצאת הסיירת ,בהובלת
תלמידי כיתה י' ,עמוסה בחטיפים ,פיצות ,תה חם
ובעיקר בהרבה אנרגיות טובות עבור החיילים

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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המשרתים בגזרת חברון .באחת הפעמים הם אף
נפגשו עם מח"ט חברון אל"מ יריב בן עזרא ששמח
מאוד לראות אותם . 3
מבשלים ביחד ועד העובדים במועצה המקומית
בית אל ארגן ערב בישול בסגנון "מאסטר שף" ,בו
נטלו חלק כ 60-מעובדי המועצה  4בהשתתפות
ראש המועצה שי אלון .עודד פישר ,הבעלים של
חברת "מיקסר" לפעילויות בתחום הבישול,
העביר לעובדים סדנת בישול במהלכה העובדים
בישלו ארוחה מלאה שכללה מנות ראשונות
ואחרונות .בסופו של הערב ,אכלו העובדים
ממעשה ידיהם.
חלק מהנוף השבוע יצא סיור היסטורי לארמון
חלקיה שבמערב הר חברון לציון יום השנה
ה 8-לזכרם של דוד רובין ואחיקם עמיחי הי"ד
תושבי קרית ארבע שנרצחו במהלך טיול בנחל
ניצב הסמוך לתלם .כ 150-מטיילים זכו להיכנס
לראשונה לארמון חלקיה הנמצא בשטח ,A
בעיירה דיר צמת הסמוכה לנגוהות  . 5הארמון
חשוב מבחינה היסטורית וארכאולוגית מכיוון
שהממצאים בו מצביעים על חיים יהודיים
שהתנהלו במקום אחרי חורבן בית שני ולפניו.
בתקופה הרומאית נבנה במקום ארמון גדול
ששימש את אנשי הצבא ,ובתקופת המרד הגדול
נבנו בו מערכות מסתור ארוכות ועמוקות הקיימות
עד היום .תגלית מרשימה נודעה במהלך הביקור
ולא הייתה ידועה למחקר בדבר מערכת מסתור
גדולה ומסועפת שנחפרה ככל הנראה בתקופת
מרד בר כוכבא.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-
 5665052הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,אלירן תשובה ,דוברות הר חברון ,יתק"א ,מועצה אזורית שומרון.
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
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