השורה הראשונה

המפכ"ל ,מפקדי כוחות הביטחון באיו"ש והנהגת המתיישבים באפרת ,השבוע

שלנו

יש”עמדה

 | 240במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר ב' תשע"א |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

כ
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יעקב ברג לוגם
המתנחלים

מעט חמישים חברי כנסת
שיגרו השבוע מכתב אל ראש
הממשלה נתניהו ואל שר
הביטחון ברק ,בקריאה לאשר כבר
בימים הקרובים את תוכנית המתאר
של איתמר ולתקצב מיידית את כל
צרכי הביטחון של היישוב .מכתבם של
הח"כים בא אחרי  28שנה שבהן מונעת
המדינה את הזכות הבסיסית לקבלת
מעמד ותוקף חוקי ,מיישוב אותו
הקימה בעצמה .ממשלת ישראל יכולה
לקבל כעת ביוזמתה החלטה הכרחית
לאישור התוכנית ,מתוך חרטה והבנה
של המצב .יהיה זה מביש ,אם דווקא
ממשלת הימין של נתניהו תצטרך
להצטוות על ידי בג"ץ של הנשיאה
בייניש למלא מכוח הדין את חובתה
המוסרית כלפי התושבים.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:22
תל אביב 18:39
חיפה 18:29

יציאה
19:35
19:37
19:37

כניסה
18:28
חברון
18:28
שכם
באר שבע 18:37

יציאה
19:35
19:35
19:36
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לחפור בטהרה
סיפורי ארץ ישראל

קטנים גדולים
מה קורה

על הפרשה תזריע
שבת החודש

הרב אריה שטרן

ראש מכון הלכה ברורה ובירור הלכה
ומועמד הציונות הדתית לרבנות העיר ירושלים

הגאולה שבגילוי

ע

ל פי דרכו של הרמב''ן בפירושו
בעניין נגעי הצרעת ,יש בהם גם
צד חיובי שהוא בבחינת חסד ה'
לעם ישראל בארץ ישראל.
הרמב''ן כותב שהרעיון הזה מתברר
בעיקר מן האמור על הבגדים והבתים,
שכן הנגעים המתגלים בהם אינם יכולים
להיות לפי הטבע ,ועל כורחנו צריך לומר
שיש כאן איזה מסר מיוחד ,שבשעה שעם
ישראל יושב בארצו והמקדש עומד על
תילו ,זוכה הוא לכך שכל כיעור ועוון
מתגלים על ידי הנגעים בבגדים ,בבתים
וגם בגוף.
היתרון בכך הוא שבדרך זו נפתח פתח
שמאפשר ריפוי ותשובה בשלב מוקדם,

ואף על פי שהתהליך הזה כרוך בייסורים,
זהו מצב טוב פי כמה יותר מאשר מצב של
חוסר ידיעה המתמשך עד לרגע הקריטי
ממנו כבר אין חזרה .דומה הדבר ,אם כן,
למה שמקובל בעולם הרפואה לחתור
לגילוי מוקדם של כל מחלה ,כדי שניתן
יהא לרפאה כל עוד הדבר אפשרי.
זוהי כוחה של ארץ ישראל המכנסת את
העם היושב בה כגוף בריא שמגיב לכל
מחלה ולכל דבר של כיעור .מה שאין
כן כשהעם מפוזר בגלות ואינו מתפקד
כציבור ,אז הפגמים אינם ואינם בולטים
עד שיש שמתפתים לחשוב שדווקא
בחוץ לארץ  -בגלות  -אנו נראים יפה
יותר .ולא היא!
המשך בעמוד 3

1 - 800 - 35 - 10 - 12
58-039-270-2
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www.paamonim.org
49342

03-9127100

03-9127101
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יש”עמדה

המשך מעמוד השער

"התב"ע אינה תשובה או מידה
שקולה כנגד רצח ישראלים ,הורים
על ילדיהם .אך יחד עם זאת ,אסור
להתעלם מהעובדה כי היישוב איתמר
עומד בחזית ,ושילם ב 28-שנות קיומו
מחיר כה יקר על עמידתו האיתנה שם
על גבעות השומרון ,מוקף באויבים".

ה

יישוב איתמר קיים כבר  28שנה.
החטיבה להתיישבות סימנה את המקום
בשנת  1984כאחד היישובים היהודיים
המתוכננים להיבנות מסביב לשכם .בונה היישוב
הוא לא אחר מאשר משרד השיכון ,הפועל בשמה
ובסמכותה של ממשלת ישראל .את בתיהם קנו
המתיישבים החלוצים בכסף מלא מהמדינה.
איתמר הוקמה על גבעה שוממה ,שכונתה
בפי הערבים 'גבעת הנחש' על שם הנחשים
ששרצו בה .מאז עלתה אל הקרקע ,נאלצה
איתמר להתמודד עם נחשים מסוג אחר לגמרי.
 22קורבנות טרור ידעה איתמר ,בהם שלושה

תלמידים בישיבת חיצים ,קב"ט המועצה גלעד זר,
משפחת שבו ומשפחת פוגל ,לפני פחות מחודש.
למרבה הצער והאכזבה ,אותה מדינה ששלחה
את המתיישבים להקים את איתמר ,בידיעה כי
מדובר במהלך הדורש אומץ רב ואמונה בצדקת
הדרך ,היא גם זו שמונעת מזה כמעט שלושה
עשורים מהתושבים את הזכות הבסיסית לקבלת
מעמד ותוקף חוקי.
יתרה מכך  -לאחרונה ,עם קביעת 'הקו הכחול'
של היישוב הוסר המכשול הבירוקרטי האחרון
לאישור תוכנית הבניה (תב"ע) של איתמר .הדבר
היחיד שמעכב כעת את האישור המיוחל ,זו
חתימתו של שר הביטחון ,אהוד ברק.
זוהי חובתה הבסיסית של הממשלה לאשר את
תוכנית המתאר של היישוב ,ובכך לאפשר את
שיפור מערך האבטחה של איתמר ,שאמור לתת
מענה לטרור ההולם שוב ושוב בתושבים .זוהי
חובה שאינה תלויה ,מותנית או קשורה בקשר
כלשהו לאירועי הטרור הללו .אישור התב"ע אינו
תשובה או מידה שקולה כנגד רצח ישראלים,
הורים על ילדיהם .אך יחד עם זאת ,אסור להתעלם

יעקב ברג ( ,)34מנכ"ל יקב פסגות,
מתגורר בפסגות שבבנימין.
מה יש בעולם היין שאין בהייטק או מדע
למשל?
"יין מביא לידי ביטוי את האדמה עליה גדלים
הענבים מהם יוצר היין .הוא משלב מצד אחד
מעשה אומנות בהכנתו ומצד שני מייצג את
החיבור לאדמה והטבע באופן היותר עמוק
וטהור שקיים .כל שינוי בסביבת הגידול של
הענבים ,יורגשו ביין  -בכל שנה מאותו כרם
ואותו יינן יצא יין שונה במקצת".
חלק מהענבים מגיעים אל היקב שלכם
מאזור בנימין  -יש להם יתרונות מיוחדים?
"אזור בנימין מתאפיין בגובה רב (הכרמים של
היקב בפסגות מצויים כ 900-מטרים מעל הים).
אלו הרים גבוהים אשר בקרקעיתם סלעית גירנית
אשר מאפשרת לשורשי הגפן לחדור למעמקי
הסלע ולשאוב מינרלים ולחות ומוסיפה ליין
מורכבות ,עומק ומגוון רחב של ארומה וטעם .לא
בכדי היו בבנימין כרמים לכל אורך ההיסטוריה
היהודית ובעיקר בתקופת בית ראשון ובית שני".
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מהעובדה כי היישוב איתמר עומד בחזית ,ושילם
ב 28-שנות קיומו מחיר כה יקר על עמידתו האיתנה
שם על גבעות השומרון ,מוקף באויבים.
השבוע שיגרו  46חברי כנסת מכתב אל ראש
הממשלה בנימין נתניהו ואל שר הביטחון ברק,
ובו הם קוראים "לאפשר לתושבי איתמר חיים
נורמאליים ,באיתמר כמו בתל אביב ,ללא שום
קשר לויכוח הפוליטי" .במכתבם ,דורשים חברי
הכנסת "לאשר כבר בימים הקרובים את תוכנית
המתאר ,לאשר ולתקצב באופן מיידי את כל צרכי
הביטחון של היישוב ולהתחיל באופן מיידי בבניית
מבני קבע למוסדות החינוך שפועלים ביישוב
בתוך קרוואנים ישנים ומתפוררים".
מכתבם של חברי הכנסת מהווה קריאת כיוון
אחרונה בהחלט לראש הממשלה ולשר הביטחון,
המאפשרת לממשלת ישראל לקבל ביוזמתה
החלטה הכרחית ,ראויה ומתבקשת ,מתוך הבנה
של המצב .יהיה זה מביש ,אם ממשלת הימין
של נתניהו תצטרך להצטוות על ידי בג"ץ של
הנשיאה בייניש למלא מכוח המשפט את חובתה
המוסרית כלפי תושבי איתמר.

יעקב ברג

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
1

בצדק או בדין

3

הניסיונות להחרים תוצרת ישראלית מיו"ש
פוגעים גם בענף היין?
"לחרם ישנו פן כלכלי  17% -תוספת מס בכל גוש
האירו על תוצרת יש״ע וכן חרם של ממש בעיקר
מצד רשתות השיווק אשר מסרבות מראש
לקנות תוצרת יו"ש .אך למען האמת ,דווקא
ביין (בשונה מפירות וירקות) מיקומו של היקב
הוא מרכיב משמעותי בקניה ממילא ,ולכן אותו
'צדיק' שאינו קונה תוצרת יו״ש ,בדר"כ גם אינו
קונה יין תוצרת תל אביב שהרי כל מטרתו לפגוע
בעם ישראל .לעומת זאת ,יש לנו ברחבי העולם
לקוחות רבים שדווקא בגלל החרם רוצים להביע
תמיכה והערכה באמצעות קניית היין שלנו".
היקב שלכם זוכה בפרסים רבים .מהו
האחרון שאתה יכול לספר לנו עליו?
"לאחרונה היינות שלנו זוכים לייצוג מכובד
בתחרויות בארץ ובחו"ל -לפני כחודש זכינו
בשתי מדליות ,זהב וכסף בתחרות היין היוקרתית
 vinaliesשנערכה בפריז .הישג נוסף וחשוב
שלנו הוא שבטעימת היינות השנתית של המגזין
האמריקני  jewish weekזכה היין קברנה סוביניון
מכרם יחידני ליין הכשר הטוב ביותר בעולם".
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'יין ישמח לבב אנוש'  -יש לך סיפור מעניין
שמדגים זאת?
"לפני כשנה ראיתי ביקב בזווית העין דמות
מוכרת .כשנגשתי לשולחן זיהיתי את ראש
המינהל האזרחי לשעבר אילן פז (פיצי) ,אשר היה
ידוע כאחד מגדולי עוכרי ההתיישבות ,שותה יין
עם עוד ראש מינהל לשעבר וחבר נוסף .הם בילו
אצלנו ביקב שעות ארוכות ובסיומן כתבו בספר
המבקרים מילים חמות ואוהדות ביותר .ראיתי
כיצד ניתן לרכך שנאה ארוכת שנים באמצעות
שיחה על כוס יין".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"כפי שהייתה בימי בית ראשון  -מרכזו הרוחני
והפיזי של העם היהודי מחד ,ו״טוסקנה״ של
המזרח התיכון מאידך .טובה של ארץ ישראל
כולה תפוץ ברחבי העולם בזכות יינות בנימין
ויהודה ואדמתנו תשוב למעמדה כארץ זבת חלב
ודבש .מיליוני תיירים מרחבי העולם יגיעו לחזות
בפלא הזה שמשלב היסטוריה והווה המגשים
את חזון הנביאים במלואו ״ונטעו כרמים ושתו את
יינם ...ונטעתים על אדמתם״.
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\\ יש”ע שלנו

ĥďģĚĐ ĕĤĢđĚ ĐĕčđĔ :ęĕĔĤĠĘ
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הגאולה שבגילוי

על הפר
שה תזריע
ש
בת החודש

המשך מעמוד השער

לפי סדר השנה אנו עוברים עכשיו מחודש
אדר לחודש ניסן ,משמחת פורים לפסח.
זוהי אכן לשון רש''י על הנאמר במסכת
תענית (כ"ט ).שהכוונה ב'משנכנס אדר
מרבים בשמחה' היא לשמחה של כל הימים
הטובים הממשמשים ובאים ,דהיינו פורים
ופסח .הרי מבואר שריבוי השמחה אינו
מכוון רק לפורים ,ואנו נוסיף שזה מכוון
גם לימי הגאולה שזכינו להם בדורנו – יום
העצמאות ויום ירושלים.
בלוח השנה שלנו יש שני מסלולים :מסלול
אחד הוא לפי סדר השנה המיוחד לישראל
שמתחיל בניסן שהוא ראשון לחודשי

השנה .בו אנו מציינים את לידתו של העם,
יציאתו ממצרים וקבלת התורה .אבל יש עוד
מסלול של החיים עצמם ,שקודם כל אנו
מבקשים אותם ושמחים על קבלתם .זוהי
השמחה שמגיעה לשיאה בפורים כשמודים
על ההצלה ממוות לחיים ,ורק אחר כך
אנו מסוגלים להתבונן במשמעות החיים
ובייעודנו בעולמנו בקיום התורה ומצוותיה.
החיים השלמים האלה מתקיימים כראוי
רק בארץ ישראל ובקיבוץ של בניה
לתוכה .אנחנו ,שזכינו להקמת המדינה
ועל ידי כך לקיבוץ גלויות ,מחויבים ,אם
כן ,בריבוי גדול עוד יותר.

לפעמים נדמה שקוצר הרוח משתלט
עלינו וגורם לנו לשכוח את העיקר,
ובו בזמן מביאנו להבליט את הצדדים
השליליים ,שבאמת אין צורך להתאמץ
כל-כך כשמבקשים לחושפם.
משום כך יפה לנו השילוב של פרשת
תזריע עם פרשת החודש ,שבזמן שאנו
נכנסים לאווירה החגיגית של ימי הגאולה
נלמד שהשמחה אינה נפגמת על ידי
הגילוי של המומים והחסרונות ,ואדרבה,
כאמור ,גילוים יכול וצריך לדרבן אותנו
לתיקונם ,למען תהא ,כלשון הרמב''ן,
"רוח ה' עלינו תמיד".

*בכפוף לתנאי המבצע

גם מאיר ,גם בטוח.

meirkids.co.il
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סיפורי ארץ ישראל
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שכם בבוקר יצא ד"ר אבי סלומון
מביתו שביצהר לירושלים עיר
הקודש ,לגלות את רזיה ומסתוריה
של ירושלים הקדומה .במעבה האדמה ,הרחק
מעיני הזרקורים ,ניגש בלב אוהב לחשוף
שכבה ועוד שכבה ולגעת בחייה של ירושלים
בעת העתיקה .ירושלים של מקדש.
ד"ר סלומון מעמיס דלי ועוד דלי של עפר
ומוציאם החוצה .שכבה ראשונה של טייח
נחשפת ובדיקה מגלה כי זהו טייח עתיק בן
כאלפיים שנה" .מוכרחים להסיר את קיר
הבטון .הבריטים הציבו אותו פה בחפירה
קודמת כדי שהקיר הרטוב לא יתמוטט" -
שוב חופרים ,דלי ועוד אחד.
לפתע נחשפות להן שלוש מדרגות המובילות
לבריכה בעומק כמטר וחצי .אורכה שלושה
מטרים ורוחבה שניים  -אין ספק ,קובע הד"ר,
זהו מקווה עתיק בן אלפיים שנה .שמא שימש
את עולי הרגל שטבלו ממש כאן לפני כניסתם
להר הבית בעלותם לבקר בהיכל ה'? אולי זהו
מקווה של כהנים?
"מה נעשה עם הלחות שבקיר?" ,שואל אחד
החופרים" .נקדח וננקז" ,עונה אבי סלומון
ומביא מקדח ענק המסוגל להגיע לעומק
שמונה מטרים .המקדח פועל במלוא המרץ
וקודח חור בקיר המקווה .אין שינוי .שני
חורים נוספים גבוה ,שניים נמוך ובקידוח
השישי  -מים! מים חיים ,נקיים וצלולים
יוצאים מן הקיר!
המים נכנסים לבור .מקווה בן אלפיים שנה
קם לתחייה .חתן זכה לטבול בו ביום חופתו.
יהי רצון שישוב לשמש את העולים למקדש.
עבר ,הווה ,עתיד.
המטייל בארץ ישראל ,יזכה לפגוש לא מעט
סימנים לחיים יהודיים של פעם ,אם אלו מערות
בר כוכבא אותן חפרו הלוחמים במלחמתם
כנגד הרומאים ,אם אלו עצמות של בהמות
טהורות בלבד באזור משכן שילה ואם
אלו שרידי בתי כנסיות ופסיפסים
עם סמלי המנורה וכתובות
עתיקות .אל כל אלו מצטרפת
ה ה ר ג ש ה
המדהימה
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לחפור בטהרה

מאת :אריה ליפו

המדמיין יוכל לראות את אלפי עולי
הרגל עם כבשים ועיזים ,יורדים
טמאים מצד אחד ועולים טהורים
מצידה השני של המחיצה ,שמחים
ורעננים ,נכנסים דרך שערי חולדה אל
היכלו של מלך מלכי המלכים.
ביותר של גילוי מקוואות הטהרה ,כמעט
בכל ישוב יהודי מימי בית שני ,כמו למשל
בסוסיא העתיקה ,שם ישנם מספר מקוואות
שנשמרו בשלמותם על אף שקהילה זו חייה
גם לאחר חורבן הבית וכך גם בגוש עציון
שם התגלה המקווה שבו ודאי היו טובלים
העולים ירושלימה מארץ יהודה ,בדרכם
אל בית המקדש ,וכמובן בירושלים ,סמוך
לאבני חומת הר הבית הענקיות שהופלו
בחורבן ,נמצאו עשרות מקוואות טהרה
לרגל
העולים
את
ששימשו
בגדיהם
שהיו פושטים
להיטהר
ומבקשים
מטומאתם.
י ו כ ל
המדמיין
את אלפי
לראות
עם
הרגל
עולי
כבשים ועיזים ,יורדים
טמאים מצד אחד ועולים
טהורים מצידה השני של
המחיצה ,שמחים ורעננים,
נכנסים דרך שערי חולדה אל
היכלו של מלך מלכי המלכים.
ומאין הגיעו המים לכל אותם מקוואות
ולאותה מערכת מקוואות תת קרקעית
שמצא ד"ר סלומון?
מי המקווה שתחת המנהרה ,לא מי גשמים הם
אלא מי מעין שהובאו במיוחד מהרי חברון
למלא את מקוואותיה של ירושלים הקדושה.
מסביר הדוקטור המלומד:
"המטייל באזור גוש עציון יוכל להיכנס בפיר
היורד אל 'אמת הביאר' ,שם מתחילה מערכת
אמות מים שהובילה את מי המעיינות מאזור
אל ערוב אל המקוואות שבירושלים! כמה
מרגש ללכת באותה מערכת מים עתיקה
שנשתמרה כמעט בשלמותה
בידיעה כי אפילו
אתהמקווה
של

הכהן הגדול במקדש היו ממלאים מאותה
אמה .את מי המעיינות הובילו לאורך עשרות
קילומטרים בשיפוע יורד מזערי ומדויק .בדרך
נאגרו המים בברכות שלמה ,ומשם הובלו
בשתי אמות העוברות בארמון הנציב ומתחת
לימין משה  -אחת לעיר התחתונה דרך הר
ציון ואחת לעיר העליונה ,היכן ששוכן כיום
אזור הרובע היהודי בירושלים .אמה זו עברה
ככל הנראה דרך בריכת ממילא אל שער יפו,
לארמונו של הורדוס (מגדל דוד) ומשם אל
המקוואות הרבים שנתגלו בבתי הכוהנים
בעיר העליונה.
גם לעיר התחתונה ,כאמור ,הגיעה אמת מים
 זו שנבנתה עוד בימי החשמונאים ,בין היתרכדי למלא את המקוואות בבית הפרווה ובהר
המוריה ,שכן אם ישאבו את המים ממעין
השילוח ,אזי יפסלו למקווה .אם כן ,היה
צורך להעביר את המים מאזור גבוה – אותה
אמה נכנסה כנראה להר הבית בסמוך לשער
קיפונוס המערבי ופוצלה מלמעלה דרך אמה
קטנה היורדת וממלאת את המקווה – אותו
מקווה שחשף ד"ר אבי סלומון.
אשריכם ישראל! לפני מי אתם מטהרים
ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים .ואומר,
מקווה ישראל  -ה' – מושיעו בעת צרה.

"התחלת הגאולה תהיה מן האומה בעצמה בעזר אלו-ה ,ונקבצו ושמו
להם ראש אחד ועלו מן הארץ ,וסוף הגאולה על ידי הגואל הגדול
משיח בן דוד...והמאמינים כי התחלת הגאולה תהיה על ידי משיח בן
דוד באותות ומופתים כימי צאתנו ממצרים ,הם מאמינים אמונת שוא
ושקר כי שכחו א-ל מושיעם משיח בן יוסף ,והיעוד האחרון מקווים אותו
ראשון"

“

(כתבי רבי יהודה אלקלעי)
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בעםישראל
מופתבעם
דמויותמופת
דמויות
ישראל

מורנו
עמנואלמורנו
עמנואל
 סא"ל

בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

עמנואל יהודה מורנו טוב-עלם נולד 
בצרפת ,בן לסילביה ושלמה אילן מורנו,
חוזרים בתשובה ,שהיגרו לצרפת שנים
קודם לכן מצפון אפריקה.

תקוה דגן

בגיל שנה עלה עמנואל עם משפחתו
לישראל.הוא גדל בשכונת סנהדריה
המורחבת בירושלים ,היה חניך ב“בני-
עקיבא“ ,סניף שונרא .מורנו למד בתיכון
הרטמן ובתיכון הימלפרב בירושלים ,וכן
במחזור ב‘ במכינה הקדם צבאית בני דוד
בעלי.

מורנו שירת בסיירת מטכ“ל ובשירות הביטחון הכללי  16שנים ,והגיע
לדרגת סגן אלוף ,שהוענקה לו כדרגה אישית על ידי ראש אמ“ן לשעבר
 אהרן זאבי-פרקש ,כלומר שלא על פי תקן ,כשהיה מפקד היחידהנושא דרגה זו ,ומבלי שמילא תפקיד זה בעצמו .מפקד סיירת מטכ“ל
לשעבר הרצי הלוי תיאר את ייחודיותו כלוחם” :אם צה“ל הוא הצבא
הטוב בעולם ,וסיירת מטכ“ל היא היחידה הכי טובה בצה“ל ,ועמנואל
הוא הלוחם הכי טוב בסיירת מטכ“ל  -אז עמנואל הוא הלוחם הכי
טוב בעולם“ .השר אבי דיכטר ,אף הוא מיוצאי סיירת מטכ“ל ,תיאר
אותו כמי שהיה בחוד החנית של הסיירת או בלשונו ”בסיירת של
הסיירת“ .במהלך השנים הוכשר לתפקידים ייחודיים ,שדרשו מיומנות
וסיכון מעל ומעבר לאלו של לוחם יחידה ”רגיל“ .נטל תפקיד מכריע
במשימת חטיפתו של מוסטפא דיראני בלבנון בשנת .1994



בתאריך כ“ה באב התשס“ו ,בליל שבת קודש פרשת ”ראה“,
בתום מלחמת לבנון השניה ,נהרג עמנואל מורנו באזור
בעלבכ בלבנון בפעילות מבצעית שמנעה העברת נשק
מאיראן ומסוריה לחזבאללה.
הלווייתו נערכה באישון לילה כיאה ללוחם קדוש שכל
חייו חי בצניעות .בן  35במותו ,עמנואל השאיר אחריו
הורים ,אחים ,אישה ושלושה ילדים – אביה ,נריה
ונועם ישראל.
סא“ל עמנואל הי“ד ,היה יהודי גיבור ,לוחם נועז ,קצין
ומפקד נערץ ,אך לא רק זאת – עמנואל היקר באישיותו
המיוחדת שילב מידות אצילות ותכונות נעלות ,יחד עם
גבורת נפש ואמונה גדולה.

³Ç´ÉÇÃÀÉ°¸Éº¼´¸À»³¿½µ³
»²Ç¯»´Ã³º»½¾°¾É¿´³¸»È´Ç´Ç¶¸ÈÉ´ºµ
16:00³ÁÈ°¸È¸»È¼´¸°³°´·»´¿¸»Á¯°³¾À¸¿È²´¶È¯Ç°
¸¾´¸ÅÇ³°³Á¹»½³²´²¾´¸Å°³Ç´É³ÇÃÀÉ°¸Éº¼´¸À¼¸¸ÆÉ
½¾´Ç°¶°³»Ãº½³ÉÇÁ½»¹»½ÉÇ²³´¼Á°Ç°³¯¸Å¸¼È
¾´Ç°¶°³»Ãº½³ÉÇÁ½»²´²¾´µ¶ÉÀ¿º³É¸°½³º´»³É¯ÅÉ18:00³ÁÈ°
¶´Ç´Ç¶¸È»¼¸»Á´Ã³²Ç¯»´Ã¾É¿´³¸»È´¸Ç°
057-7755524¾´Ã»¶»´¯È¾´ÅÇ°´»°ÆÉ¸É´½´ÇÉÇÃÀ³É½»È³»ÂÀºÇÀ¶¾¸¸²Á
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שלום ילדים יקרים!

ילדים שלנו

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :סא"ל עמנואל מורנו
שמות הילדים הזוכים:
הילה אסרף ,אלעד.
אלחנן ונריה אליהו ,ירושלים.
ידיד בן זכאי ,דימונה.

זהה את

הדמות

”יש כאן מרקם אנושי ייחודי¨
וכל אחד מוזמן להצטרף
ולתרום בתחום שלוÆ
נכנסנו פה ל‘משפחה‘
מהרגע הראשון“Æ

המחיר∫ רק ∞∞∞¨≥₪ ∂π

משפחת סיטון
שלומי¨ ∞≥¨ איש קבע
מעיין¨  ¨≤πבימאית ומפיקת תיאטרון
הורים ליאיר ©בן  ¨®¥יואב ©בן שנתיים וחצי®
ואורי ©בת  µחודשים®

יישוב קהילתי דתי בתנופת קליטה
תפוח¨ יישו
כפר תפ ח
היישוב∫ כפ
ב
היישוב
המיקום∫  ≥µדק‘ מתל אביב¨ ∂ דק‘ מאריאל
הקהילה∫ ∞∞≤ משפחות מאושרות
קע
ם קרק
קרקע
הבית∫ חד משפחתי  ¥חדרים¨ ≥∞ ±מ“ר על כחצי דונם

המחיר צמוד למדד תשומות הבניה ≤Ø±±

תפוח

יש מקום לכולם Æכמו בבית°

לפרטים∫ הראל ≥ ˇ ∞µ≤≠µ∂∂µππמרכז מידע אמנה ∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

 39שנות נסיון-עסוק בנדל"ן כולל ביו"ש,צוואות,ירושות,הסכמי
ממון,אשורי תרגום נוטריוניים עברית-אנגלית-עברית-שרות
באלפי מנשה לתושבי השומרון.

חג הפסח בפתח  --זהו הזמן להתחדשות בבית

עובדת עם כל מרחב וכל תקציב
גם אני
חבר ב-

פתרונות עיצוב פשוטים ,מהירים וזולים
 0545-743-630סוויטקה )תושבת עלי(
www.heder21.com

גם אני
חבר ב-

גם אני
חבר ב-

גם אני
חבר ב-
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

הגנה והנהגה באפרת נערך השבוע
כנס לסיכום שנת העבודה  2010של
מחוז ש"י ,בהשתתפות המפכ"ל רב
ניצב דודי כהן ,מפקד מחוז ש"י ניצב
חגי דותן ,אלוף פיקוד המרכז אבי
מזרחי ,מפקד מג"ב ניצב ישראל יצחק
מפקדים בכירים נוספים בגזרה וראשי
ההתיישבות ביהודה ושומרון .יו"ר
מועצת יש"ע דני דיין  1אמר למפכ"ל
היוצא כהן" :ידענו חילוקי דעות וגם
ויכוחים אבל דלתך תמיד הייתה
פתוחה ועל כך אנו מודים" .ראש
המועצה המארחת ,עודד רביבי ,אמר
כי "ההתבטאויות על נכונות לפשרה
מדינית רק מגבירות את הטרור".
ניחום ממלכתי נשיא המדינה שמעון
פרס ערך בסוף השבוע שעבר ביקור
תנחומים  2אצל משפחות פוגל ובן
ישי ,הוריהם של הרב אודי ורותי פוגל
הי"ד אשר נרצחו יחד עם ילדיהם יואב,
אלעד והדס באיתמר .אל הנשיא התלווה
מזכירו הצבאי ,תא"ל חסון חסון" .מה
שקרה באיתמר הפך את כולנו למשפחה
אחת בלב ובנפש" ,אמר הנשיא.

לומדים ומיישמים משתתפי
קורס שגרירי ההסברה של יהודה
ושומרון סיירו השבוע בשומרון
ובבנימין ולמדו כיצד ליישם
בשטח את המידע והנתונים
שקיבלו בקורס .המשתתפים
נפגשו עם דני דיין ,יו"ר מועצת
יש"ע וביקרו בין היתר גם במרכז
האוניברסיטאי אריאל ,שם
צפו במאיץ החלקיקים ושמעו
הסבר מפרופ' יוסי פנחסי ,דיקאן
הפקולטה להנדסה  3את הקורס
והסיור ערכה מנהלת ההסברה של
מועצת יש"ע במסגרת הפרויקט
'יהודה ושומרון -הגיע זמן שנכיר'.
השחמט שולט מאה נציגים מ23-
יישובים ביו"ש השתתפו באליפות
העשירית של יו"ש בשחמט
שנערכה באלקנה .באירוע נשאו
דברים ראש המועצה צדוק זהוראי,
יגאל לוטן מנכ"ל איגוד השחמט
ודוד באום ,מנהל מתנ"ס אלקנה
(חמישה מ 18-הגביעים הלכו אל
נציגי אלקנה).

משחק בית ותיקי מכבי ת"א
והפועל ירושלים בכדורסל ,ובהם
דורון ג'מצ'י ,מיקי ברקוביץ' וטל
ברודי השתתפו השבוע בטורניר
הסטריט-בול הראשון של גוש
עציון .האירוע נערך לרגל הנגשתו
של אולם הספורט המקומי לבעלי
מוגבלויות .באחד המשחקים
השתתפו גם שלושה שחקני
כדורסל נכים מבית הלוחם
בירושלים שנפגעו במהלך פעילות
קרבית ביו"ש ,בעזה ובלבנון ולשם
ההגינות – גם הכוכבים התיישבו
על כסאות הגלגלים  . 4טורניר
אחר לגמרי יתקיים ביום חמישי
הקרוב במבוא דותן :טורניר כדורגל
לזכרם של שלושה מילדי היישוב
שנהרגו בתאונת דרכים לפני כחצי
שנה .בטורניר ישתתפו שחקני ליגת
השומרון ואת האירוע צפויים לכבד
בנוכחותם יו"ר מועצת יש"ע דני
דיין ,ראש המועצה האזורית שומרון
גרשון מסיקה ומנכ"ל החברה
לפיתוח במועצה חיים בן שושן.

ההר הטוב והלבנון

מועצת יש״ע מברכת את הרב אליקים לבנון שליט״א חבר הנהלת מועצת יש״ע
על הכתרתו לרבה של השומרון .יהי רצון שפעילותך לכבודה של תורה תרומם את קרן ההתיישבות כולה.

ישראל שלי Live

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

"יודעים מה טוב בשבילנו"

תנועת ישראל שלי הפיצה השבוע סרטון חדש תחת הכותרת 'המועצה לשלום
ולביטחון  -יודעים מה טוב בשבילנו' .בימים האחרונים יצאה המועצה לשלום
ולביטחון בקמפיין תקשורתי ענק – 'רק המעז מנצח' ,בקריאה ללחוץ על ראש
הממשלה לא לפספס את ההזדמנות המדינית שנוצרה לטענתם בעקבות
הסערה המתחוללת במדינות ערב .הסרטון של ישראל שלי סוקר את תחזיות
המועצה ב 20-השנים האחרונות ,באשר להסכמי אוסלו ,הנסיגה מלבנון ותוכנית
ההתנתקות ומראה כי המציאות רחוקה מלקלוע לתחזיות המועצה.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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צועדים
בדרך האבות
הנכם מוזמנים לטקס חנוכת
הדרך החדשה למערת המכפלה

מקרית ארבע לחברון

"דרך הבנים"

ביום שלישי ,א' ראש חודש ניסן,
 5באפריל 2011

המשנה לראש הממשלה ,השר לעניינים אסטרטגיים משה (בוגי) יעלון ,חנך
השבוע מיזם חדש ומיוחד של ישראל שלי – ראיון חי עם עשרות אלפי חברי
קבוצת הפייסבוק של 'ישראל שלי' .החברים שלחו שאלות אל השר שהשיב
עליהן בשידור חי ופרש את משנתו המדינית ,הפוליטית והביטחונית" .אני פריק של
אינטרנט כבר הרה זמן" ,התוודה יעלון" .מאז שהבנתי את העוצמה של האינטרנט,
אני פותח את הבוקר להתעדכן באתרים שונים ויש לי רשת של מידע שמעדכנת
אותי ממקומות שונים בעולם .אני גם פעיל בפייסבוק" ,סיפר.

\\ יש”ע שלנו

גן שלנו פרס החינוך הדתי הוענק
השבוע לגן הילדים "שלהבתיה"
בחברון  5ולגננת רחלי ונינו על
פיתוח תכנית חשיבה שהוכרה כתכנית
מצטיינת ע"י משרד החינוך .רחלי היא
בתם של הרב משה ומרים לוינגר,
מייסדי היישוב היהודי בחברון .כיום
היא מתגוררת בקרית ארבע .אחיה,
מלאכי ,הוא ראש מועצת קרית ארבע.
קונים ומחזקים לקראת חג הפסח,
ייערך ביום שני הקרוב יריד מוצרי
יש"ע בין השעות  10בבוקר ל6-
בערב במרכז הישראלי של ארגון
ה OU-בירושלים .במקביל ניתן כבר
עתה להזמין מצות שמורות עבודת
יד ,תוצרת חברון ,בהכשר של הרב
מחפוד יורה דעה במחיר של ₪ 40
לשלוש יחידות .טלפון להזמנות :אבי
.052-2330081

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור
ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,שמואל אדלמן
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
ונטלי תרשיש הפקה:
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

במעמד שר התחבורה
והבטיחות בדרכים

ח"כ ישראל כץ
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