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מת ביש”עמדה אבינו  יעקב  השבוע  פרשת 
לגבי  בדברים  מאריכה  והתורה 
קבורתו והמספד שעשו לו. בפרק 
נ' בפסוק י"ג נאמר : "וישאו אותו בניו ארצה 
 כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה".
דרשו חז"ל במסכת סוטה )י"ג ע"א(: "כיוון 
שהגיעו למערת המכפלה, הגיע עשו והחל 
מעכב. אמר להם: שלי הוא.  אמרו לו: והרי 
מכרת את חלקך? אמר להם: את בכורתי 
מכרתי, אך האם את חלקי מכרתי? אמרו 
לו: כן, שהרי כתוב "בקברי אשר כריתי לי". 
אמר להם: הביאו לי את האיגרת. אמרו לו: 
האיגרת במצרים היא. ומי ילך? ילך נפתלי 
שקל הוא כאיילה. היה שם חושים בן דן, 
שכבדו אזניו משמוע, אמר להם:  מאי האי? 

אמרו לו: אנו מתעכבים עד שישוב נפתלי 
מארץ מצרים. אמר להם: ועד שיבוא  נפתלי 
בביזיון?!  מוטל  אבא  אבי  יהא  ממצרים 
 מיד נטל מקל וכרת את ראשו של עשו".

שמואלביץ  חיים  ר'  הגאון  כך  על  הקשה 
זצ"ל, ראש ישיבת מיר: מדוע מכל צאצאיו 
של יעקב, דווקא חושים בן דן הוא שנתעורר 
לכבודו של יעקב? וכי כל יתר הנכדים לא 
 הרגישו בביזיון סבם המוטל ללא קבורה?

חיים  ר'  מסביר  זה,  ממדרש 
של  כוחו  על  אנו  שמואלביץ", למדים 
למצב  אותנו   להכניס  שעלול  ההרגל, 
אדם  נגרר  רבות  פעמים  אדישות.  של 
עולמו  לתפיסת  המנוגדת  מציאות  אל 
ארוכה  משהייה  כתוצאה  ולרצונותיו. 

על הפרשה ויחי

זמני השבת

המתנחל הממוצע הוא בוגר ישיבת 
סרוגה  כיפה  ציצית,  עם  הסדר 
וסנדלי שורש – נכון? אז זהו, שלא 
שערכה  יסודית  בדיקה  ממש. 
מחלקת המחקר של מועצת יש"ע 
ברחבי  מסיירים  כשאתם  כי  מגלה 
שתתקלו  הסיכוי  ושומרון,  יהודה 
זהה   ,)34%( הדתית  הציונות  בבן 
תורה  שומר  אינו  שהוא  לסיכוי 
כיפה  חובש  או   )34%( ומצוות 
ושומרון  ביהודה   .)32%( שחורה 
350 אלף תושבים יהודים מכל גווני 
האוכלוסייה, המרכיבים יחד מרקם 
נתונים  עוד  אמיתי.  ישראלי  חיים 

מעניינים – בישעמדה השבוע. 
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

יש"ע  מועצת  של  המחקר  מחלקת  שערכה  מקיפה  בדיקה 
של  הדתיות  להשקפותיהם  בנוגע   2011 דצמבר  בחודש 
תושבי יו"ש מעלה ממצאים מפתיעים. לפי הנתונים שנאספו 
מתושבי  כשליש  רק  כי  ושומרון עולה  יהודה  וערי  מיישובי 
האזור משתייכים לזרם המגדיר את עצמו 'דתי –לאומי' ואילו 

היתר – שניים מכל שלושה תושבים - 
מזוהים עם הציבור החרדי או החילוני.

המקומיות,  המועצות  תושבי  בקרב 
 45% תושבים,  כ-80,000  המונות 
מזוהים עם המחנה הדתי-לאומי, 46% 

חילוניים ו-9% בלבד חרדים.
רוב  מסתמן  הערים  תושבי  בקרב 
דתיים- שאינם  לתושבים  מוחלט 
תושבי  כ-150,000  מתוך  לאומיים. 
הערים, כ-62% מזוהים כחרדים, 29% 

כחילונים, ורק 9-% דתיים-לאומיים.
את  המאגדות  האזוריות,  במועצות 
הקטנים,  הקהילתיים  היישובים 
מתוך  הפוכה.  מגמה  מסתמנת 
כ-110,000 תושבי המועצות האזוריות, 
כ-62% נמנים על הזרם הדתי-לאומי, 
31% משתייכים לציבור החילוני ו-7% 

בלבד מוגדרים כחרדים.
כוללת  ושומרון  ביהודה  האוכלוסייה 
שלושת  של  משמעותית  נציגות 

מלהיות  ורחוקה  הישראלית,  בחברה  המרכזיים  המגזרים 
נחלתו של ציבור או מגזר מצומצם מסוים.

נכון  הפנים,  משרד  נתוני  סמך  על  הם  התושבים  )*מספרי 
כ-350,000  חיים  ביש"ע  כיום  כי  היא  ההערכה   .2011 ליוני 

תושבים(.

המתנחלים 2012

 

תחרות

 
בדף הפייסבוק של

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
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הצלם המאושר יזכה בפרס

התמונה הזוכה לשבוע זה:
מערת המכפלה לקראת שקיעה. צלם: יעקב פלדמן

התמונה של 
ישראל

כל שבוע תיק!
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לא להתרגל

במצב מסוים, מתקהים חושי הביקורת של 
לסיטואציות  מתרגל  בקלות  והוא  האדם, 
מהן. נחרד  היה  כתיקונם  בימים   אשר 

במערת  אותו  לקבור  רוצים  יעקב  בני 
ועוצר אותם, בטענה  ועשו עומד  המכפלה 
יעקב  בני  לו.  שייכת  המכפלה  שמערת 
עומדים ומתווכחים עם עשו, ונפתלי שהוא 
איילה שלוחה נשלח למצרים כדי להביא את 
שטר המכירה ולהוכיח לעשו שהוא מכר את 
המערה למשפחת יעקב. בכל משפט שאמרו 
לו, חשבו שבעוד רגע הם ינצחו אותו ומיד 
יוכלו לקבור את יעקב, אך בכל רגע התחדש 
עם  ומתן  אחרת. המשא  נקודה  על  הויכוח 
בביזיון  מוטל  יעקב  בעוד  התארך,  עשו 

והאחים בכלל לא שמו לב לכך.

חושיו,  קהו  שלא  היחיד  היה  דן  בן  חושים 
האיום  המצב  את  לשאת  מוכן  היה  שלא 
כובד  בגלל  דווקא  בביזיון.  מוטל  שיעקב 
שמיעתו, לא נסחף הוא אל תוך המשא ומתן 
יעקב  את  ראה  כאשר  וממילא,  שהתנהל, 
רגליו.  על  וקם  נזדעזע  מיד  בביזיון,  מונח 
חושים בן דן לא היה מוכן להתרגל למצב - 

מיד לקח מקל וכרת את ראשו של עשו.
מגמרא זו אנו יכולים ללמוד מוסר חשוב 
להישחק  עלולים  אנו  .לפעמים  ביותר 
ולהתרגל למצבים קשים , וזאת בגלל כוח 
ההרגל שהינו כוח מסוכן. אסור לנו לפתח 
אסור  נסבלים,  שאינם  למצבים  אדישות 
לקחת  ניתן  אלו.  למצבים  להתרגל  לנו 
לדוגמא את מספר נפגעי תאונות הדרכים 

החדשות  במהדורות  מודיעים  לפעמים   -
או  כזה  ביום  התאונות  נפגעי  מספר  על 
לחדשות  ההרגל  ומתוך  מסוים,  בשבוע 
וממשיכים  מתעלמים  אנו  אלו,  מעין 
מדי  לשמוע  התרגלנו  הבאה.   לידיעה 
יום על תאונות דרכים, וידיעות מעין אלו 

פשוט פוסחות עלינו.
באים חז"ל ומלמדים אותנו – אסור להתרגל 
מזעזעות  ידיעות  כלפי  אדישות  ולפתח 
חייבים  אנו  כזו.  מזעזעת  ומציאות  כאלה 
לעצור ולשאול את עצמנו – מה אנו יכולים 

לעשות כדי לתקן את המעוות.
רק אם לא ניתן לכוח ההרגל להשפיע על 
ולעלות  ולשפר  להשתפר  נוכל  תודעתנו, 

מעלה מעלה.

על הפרשה ויחי
המשך מעמוד השער

מועצות מקומיות

מועצות אזוריות

עיריות
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שמש כבר החלה לצנוח באופק המרוחק ה
הרב  השקיעה.  של  בואה  על  ובישרה 
ברחובותיה  מיהר  אדלר  מרקוס  נתן 
משה  סר  ידידו,  בית  אל  לונדון  של  הסואנים 
מונטיפיורי. הגביר זימן אותו לפגישה חשובה 
האפשרי.  בהקדם  לביתו  לסור  ממנו  וביקש 

הרב אדלר חשש שקרה אסון.
המשרת  את  שאל  האדון?"  עם  בסדר  "הכל 
מונטיפיורי חש בטוב,  "סר  לו.  שהגיע לקרוא 
לפגישה  לכבודו  לקרוא  ממני  ביקש  הוא  אך 
חשובה", הסביר השליח באי נוחות, כשראה את 
התכונה בבית הרב לקראת כניסת השבת."אני 
בטרם  לאישתו  שח  בסדר",  הכל  שאכן  מקוה 

יצא מהבית. "אשתדל לחזור במהירות".
סר  ששלח  המפוארת  המרכבה  על  עלו  הם 
העיר,  ברחבי  שעטו  והסוסים  מונטיפיורי 
הרב  אדונם.  טרדת  את  בעצמם  חשים  כאילו 
לו  היה  לא  מדובר.  במה  לשער  ניסה  אדלר 
ספק שהפגישה קשורה בשובו של מונטיפיורי 
זה מכבר מביקורו הראשון בארץ ישראל. הוא 
הזמין את הרב אדלר להתלוות אליו, אך בשל 
התחייבויות קודמות, התכנית לא יצאה לפועל. 
הרב ציפה בכיליון עיניים לשמוע חוויות מארץ 
הגביר  של  התרשמותו  את  ובעיקר  הקודש 

ממצבה של הארץ.
רבות.  לפני שנים  בין השניים החלה  הידידות 
והשפעתם  מקבילים  בתחומים  פעלו  הם 
מהגבירים  היה  מונטיפיורי   – עצומה  היתה 
ומחוצה  היהודית  בקהילה  ביותר  המשפיעים 

היהודים  אחיו  למען  לאות  ללא  ופעל  לה 
וזכויותיהם בבריטניה, ואילו הרב אדלר מתוקף 
תפקידו כרבה הראשי של האימפריה הבריטית 
יהודי  של  הרוחניות  לחיזוק  חייו  את  הקדיש 
חייהם  אורחות  את  לקיים  ולזכותם  הממלכה 
בלב הסביבה הנוצרית החשדנית, ולעתים אף 
אנטישמית. שיתוף הפעולה ביניהם נשא פירות 

והתפתח לכדי חברות אמיצה וקרובה.
את  בראותו  מונטיפיורי  צהל  אדלר!"  "הרב 
ידו  את  הרב  לחץ  מונטיפיורי,"  "סר  ידידו. 
בחמימות, "ברוך שובך!" "אני מתנצל שקראתי 
לך זמן קצר כל כך לפני כניסת השבת, אבל מאז 
לי מנוחה". "קרה משהו במהלך  שחזרתי, אין 
הנסיעה?" שאל הרב. "לא, לא משהו מסוים... 
לי  קרה  שכן...  לומר  אפשר  כן,  בעצם...  אבל 
שם משהו, ללא ספק", הישיר אליו ידידו מבט 
נבוך. "אתה מבין, הרב, ארץ ישראל במצב איום 
ונורא – עוני מחפיר, מחלות איומות – לא קל 
היה  אישית  לי  גם  קל.  לא  לגמרי  לחיות שם, 
קשה בגלל החום והאקלים. אף חליתי שם. אין 
ספק שהם זקוקים שם לעזרה. כמובן שנרתמתי 
לסייע ותרמתי להם". "לא חשבתי אחרת", חייך 
אליו הרב אדלר, אך הוא עדיין לא הבין לשם 

מה זומן לכאן בדחיפות רבה כל כך.
כמו  לך.  קראתי  למה  עצמך  את  שואל  "אתה 
מנוחה.  לי  אין  שחזרתי  מאז  לך,  שאמרתי 
המדבריות,  ההרים,  את  עיני  לנגד  רואה  אני 
האלה  המקומות  כל  את  העתיקה,  העיר  את 
ששמעתי עליהם בסיפורי התנ"ך והנה הם שם, 

לפני, במרחק נגיעה. ואני לא חלק מכל זה".
"ודאי שכן, הרי אתה עוזר לעם ישראל בתחומים 
רבים כל כך. יש לך תפקיד חשוב שרק מעטים 

יכולים למלא כמותך", הזכיר לו ידידו.
נאנח  יורד לסוף דעתי, כבוד הרב",  "אתה לא 
מונטיפיורי. "הנסיעה הזו פקחה את עיני – כל 
לי, אלה האחים  שייך  הוא   – הסבל, כל העוני 

שלי, זו הארץ שלי, ההיסטוריה שלי. אני רוצה 
להתקרב אליה, לדעת יותר. לשם כך, אני צריך 
אותך. אני רוצה לחזור למסורת, לא רק לפקוד 
בשנה,  פעם  הכיפורים  ביום  הכנסת  בית  את 
להרגיש חלק מהעם שלי, מהמורשת שלו. אתה 
חוזר  שאני  הרגשתי  הזו  בנסיעה  הרב?  מבין, 
הביתה". בעיני הגביר התנוצצו דמעות, וגם עיני 
הרב לא נותרו יבשות. "אני צריך שתדריך אותי 
לגבי שבת, כשרות, יש לי דברים רבים ללמוד". 
עד  והתרגש  ובהבנה,  בחום  ידו  את  הרב לחץ 
עמקי נשמתו. הוא ראה את מונטיפיורי במצבים 
לא  מעולם  אך   – נחוש, החלטי  תקיף,   – רבים 
שברירי, חשוף, אמיתי. כמה רב כוחה של ארץ 

ישראל, חשב בינו לבין עצמו.
בהליכה  הביתה  הדרך  את  עשה  אדלר  הרב 
עתיד  שהוא  ידע  הוא  מהפגישה.  נסער  וליבו 
להיות עד לדרך חדשה בחייו של ידידו, אך לא 
שיער בנפשו שזו גם תחילתה של דרך חדשה 

בתולדות ארץ ישראל.
החלו  אכן  יהודית  ורעייתו  מונטיפיורי  סר 
תפקידיו  כל  בין  ומצוות.  תורה  חיי  לשמור 
הקפיד  עולם,  שועי  עם  ומגעיו  הרבים 
עימו  לקח  הוא   – כבחמורה  קלה  מונטיפיורי 
פמלייתו  שכל  והקפיד  מסעותיו  לכל  שוחט 
ביישוב  מעורבותו  ובחגים.  בשבתות  תשבות 
הארץ, לרבות הקמת משכנות שאננים, הגבירה 
את מעורבותו בחיי התורה והמצוות, והוא הפך 
בבריטניה  הדתית  בקהילה  משפיעה  לדמות 

כמו גם בארץ ישראל.
יישוב  למען  לפעול  המשיך  אדלר  הרב  גם 
הארץ – הוא עמד בקשר רציף עם הרב קלישר 
לארץ  העלייה  בנושא  הלכתיות  בסוגיות 
למזכרת  "הקרן  בלונדון  וכשנוסדה  ויישובה, 
יהודי  את  ליישב  במטרה  מונטיפיורי"  משה 
נעשה  טבעי  באופן  הקרקע,  על  ישראל  ארץ 

הרב אדלר מראשי הוועד שלה. 

כב' השר מתחזק 
שי סנדיקסיפורי  ארץ ישראל

משכנות שאננים, ציור מ 1864

"הנסיעה הזו פקחה את עיני- 
כל הסבל, כל העוני – 
הוא שייך לי, אלה האחים שלי, 
זו הארץ שלי, 
ההיסטוריה שלי" 
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“

הרב אהרן ישעיה פיש מהאדאס זצ"ל

"ואם אנו רואים שרבים מתאווים לבנותה )את ארץ ישראל( אפילו ע"י 
הגרועים שבישראל, מאן מפיס ומאן יהיר להפריע אותם מעבודתם, 

אולי הוא רצון הי"ת לבנות ע"י אנשים כאלה דווקא "ובהדי כבשי 
דרחמנא למה לך", עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות יודע איך 

לסבב את הדברים והנח להם".
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 רבי נחמן מברסלב
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 
ל"ג בעומר תקנ"ח (1798). מדוידבקה, אוקראינה. ר' נחמן בן 
שמחה, נינו של הבעל שם טוב, יוצא למסע ארוך ומסוכן אל 
ארץ ישראלמלווה באחד מאנשיו הנאמנים, ר' שמעון. ידע ר' 
ומכשולים, שכן הימים  כי הנסיעה תלווה הרפתקאות  נחמן 

ימי מלחמת תורכיה וצרפת הנפוליאונית. 
ידעו זאת גם בני ביתו וגעו בבכייה: איך הוא יתגבר על תלאות 
הדרכים? מי יודע כמה זמן יישאר שם ומי יפרנס אותם בהעדרו? 
בקרבי  שהנשמה  זמן  "כל  מדמעות:  נרתע  אינו  נחמן  ר'  אך 
אמסור את נפשי ובכל כוחי אסע לשם... שכן באמת כבר עתה 

רובי כבר שם והמעוט שנשאר פה הולך אחר הרוב" - הסביר.

לספינה  שמעון  ור'  נחמן  ר'  ירדו  נוספים  עיכובים  אחרי 
התיכון  בים  הנסיעה  גם  לא"י.  קושטא  מנמל  ששטה 
היתה מלווה סערות עזות שהעמידו בסכנה את הספינה 
ונוסעיה. בדרך אזלו מי השתייה ואנשים התעלפו מצמא. 
בעוד שאנשים שבספינה היו מייללים מצער ופוכרים את 
הוא  ושתק.  הפינות  באחת  נחמן  ר'  ישב  מפחד,  ידיהם 
קיבל עליו את הדין בשלווה - הלא בטרם יצא לדרך ידע 

שמן השמים ינסו לעצור בעדו מלבוא לא"י. 
בערב ראש השנה תקנ"ט אחר טלטולים ונדודים שארכו 
נכנס  ואז  חיפה  בחופי  הספינה  עגנה  חודשים,  חמישה 
אליו  נכסף  אשר  "המקום   - הקדושה  לארץ  נחמן  ר' 
גדולים  וגעגועים  וכיסופים  והשתוקק אליו בהשתוקקות 
בשביל  פעמים  ורבבות  אלפים  נפשו  ומסר  מאד  מאד 
הקודש  ארץ  אדמת  על  אמות  ד'  כשהלך  תיכף  זה...". 
חש שנשמתו הולכת ומתעלה והוא גופו מזדכך ונעשה 
לאיש אחר. לפתע שרתה עליו שמחה גדולה ונכנס לתוך 
פרקי  ואמר  העיר  ברחובות  התהלך  עצומה,  התלהבות 
שבח והודיה משבחי נעים הזמירות. שמחה גדולה היתה 

לו על כך שזכה להיות בראש השנה בארץ הקודש.

השניים הגיעו לאודיסה שבאוקראינה ומשם הפליגו לים השחור. מיד עם 
הפלגת הספינה מהחוף פקדה רוח סערה את הים. ר' נחמן נאלץ היה 
לרדת אל בטן האניה ולסגור את עצמו בתאו ארבעה ימים. גם באיסטנבול 
(קושטא) עמד בפני איומים וסכנות חיים: היו תורכים שחשדו בו בריגול, 
גדפוהו וביזוהו, היו גם יהודים שהפיצו שמועות כי הוא איש מרמה ועלול 

להביא נזק לישוב, על כן אסור לאפשר לו להגיע לא"י.






רבי נחמן מברסלב נולד בא' בניסן תקל"ב (1772).  כבר בגיל צעיר ראו 
ממנו גדולות. בגיל 6 הוא חיבר את הספר "ספר המידות", 
יוצא לשדות, מתענה ומתבודד, ומתפלל  מגיל צעיר היה 
ספוגה  היתה  שלו  הטלית  כי  אומרים  רבות.  שעות 
הקב"ה,  מול  תמימה  באמונה  דגל  נחמן  ר'  מדמעות. 
שצריך  טען  ותמיד  קבלית  חסידית  באווירה  גדל  הוא 
להתחדש ולא להזדקן (לא לאבד כוחות, תמיד להמשיך 
קדימה). הוא נפטר בי"ח בתשרי  התקע"א  (1810) 

בהיותו בן 38 בלבד.

דגן
ה 

תקו

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 
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הדמותזהה את

נו  
של

ם 
די

יל

שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת 

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!

פתרון החידה הקודמת:  רבי נחמן מברסלב.

שכונת הקוטג‘ים החדשה 

 øרוצים ליהנות מכל היתרונות של ירושלים¨ בלי מחירים בשמיים
 ±∞∞∞ כ≠  בת  מגוונת  אוכלוסיה  תמצאו  אדם  העירוני  ביישוב 
חולים¨  קופות  ספר¨  ובתי  גנים  ומקוואות¨  כנסת  בתי  משפחות¨ 
קרוב≠קרוב  הכל   Æקהילתיים שירותים  ומגוון  מסחריים  מרכזים 

לבירה ובמחיר שאין בעירÆ בואו לראות ולקנות°

 ליהנות מכל היתרונות של ירושלים¨ בלי מחירי

אדם
קוטג‘ פרטיביישוב

במפרט יוקרתי
µ≥± מ“ר ´ גינה 

 ₪ ±¨∞∑∏¨∞∞∞ 

בלבד°

±±Ø±± המחיר צמוד למדד תשומות הבניה

∞ µ ¥ ≠ ∂ ≤ ± ≤ ∏ ¥ ¥  ≠ ה מ ע נ
∞ µ ¥ ≠ ∑ ∂ ∏ ∑ ∂ ∂ ∞ ≠ ל ט י ו ר

ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÂÂÂÂÂÂÂÂ¯̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ˙̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇······················

ËËËËËËËËËË˜̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ÈÈÈÈÈÈÈÈÂÂÂÂÂÂ¯̄̄̄̄̄̄̄ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ···········
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dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

מה קורה

עורך: רוני ארזי  פרסום מודעות:  שיראל בלייכר 052-8903906 הפצה:  מקור ראשון - יוסי 052-6070999 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 
perla@myesha.org.il :תמונות: מרים צחי, תומר דואני וזאב רוט הפקה:   בע"מ לתגובות

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

w w w . m y e s h a . o r g . i l
המוציא לאור:

עמד איתן השר מיכאל איתן מהליכוד הגיע בשבוע 
שבבנימין,  מגרון  ביישוב  הזדהות  לביקור  שעבר 
אותו דורש בג"ץ להרוס, חרף העובדה שאין אדם 
היישוב  הוקם  עליה  הקרקע  כי  שהוכיח  בעולם 
שייכת לו. בסיור, שכלל גם ביקור בגן הילדים של 
, השתתפו גם ראש המועצה האזורית  1 היישוב 
בנימין אבי רואה, רב היישוב מגרון הרב איתי הלוי 
ויו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית ישראל הראל. השר 
מאוד  יקרה  "ההתיישבות  לתושבים:  אמר  איתן 
לליבי, אך גם בית המשפט ומערכת החוק. צריך 
להימנע בכל מחיר מעימות משום שהמתיישבים 

הם חלק בלתי נפרד מפניה של המדינה".
חוגגת  קדומים  המקומית  המועצה  מתקדמים   
36 שנים להולדתה. קדומים, חלוצת  בימים אלה 
ההתיישבות היהודית בשומרון, ציינה את האירוע 
חגיגי  נאום  שכללה  משתתפים  רבת  במסיבה 
של  הופעה   , 2 דורני  חננאל  המועצה  ראש  של 
)בתמונת  המועצתית  הילדים  ותזמורת  מקהלת 
בנאי,  מאיר  הזמר  של  אורח  והופעת  השער( 
שפעלו  לתושבים  קדומים  יקיר  אות  ובחלוקת 
מיכל ואברמי שבות  לטובת הקהילה. זוכי השנה: 

מרים  השומרון,  של  הראשונים  המתחתנים   –
האזרחי  המשמר  מתנדבי   – ברומקיש  וישראל 
מאיר אשכנזי, רופא ילדים שפעל ביישוב  וכן ד"ר 

למעלה מעשרים שנה. מזל טוב!
ציפייה,  של  עשור  חצי  לאחר  באריאל!  קניון   
התקבל סוף סוף מלשכת שר הביטחון אהוד ברק 
באריאל  קניון  לבניית  אישור  האזרחי  והמינהל 
את  יקימו  אור  מגה  חברת  עם  לוי  רמי  הזכיין   -
אלף   11  - דונמים   7.3 של  שטח  פני  על  הקניין 
חנייה  בתוספת  קומות,  שתי  על  הפרוסים  מטר 
החדש  הקניון  מעל  רכב.  כלי  כ-600  שתאכלס 
עיריית  יבנו עוד חמש קומות של משרדים. ראש 
אריאל, רון נחמן, בירך על ההתקדמות וציין בחיוך 
לרבת  תקווה  פתח  בין  היחיד  בקניון  "מדובר  כי 

עמון".
שבירושלים  המרכז  בפיקוד  בביטחון  ניצחון   
הצטיינות  תעודות  חלוקת  טקס  באחרונה  נערך 
החטיבות  של  היישוביים  השוטף  הביטחון  לרכזי 
הירדן.  ובקעת  שומרון  יהודה,  באזור  המרחביות 
בטקס השתתפו קצינים בכירים בפיקוד המרכז, 
 3 בהם קצין ההגנה המרחבית, סא"ל צחי לוגסי 

וכן משפחות המצטיינים. רבש"צ פצאל, גיל מימון, 
וקצין   ,417 חטמ"ר  של  ההצטיינות  לתעודת  זכה 
ג'לאל  עלי  רס"ן  החטיבה,  של  המרחבית  ההגנה 

קיבל את אות קצין הגמ"ר מצטיין של הפיקוד.
 קפצו לבריכה 250 ישראלים השתתפו ביום שישי 
האחרון בטיול נדיר לבריכות שלמה שבפאתי בית 
. צה"ל אינו מרבה לאשר טיולי משפחות  4 לחם 
למקום, מה שהביא להצטרפות רבים לטיול, בהם 
עמית  המדריך,  וחיילים.  משפחות  הדרכה,  צוותי 
הורן מ"עמיתים לטיולים", הסביר למשתתפים, בין 
היתר, על מערכת הבריכות שנבנתה לפני למעלה 
מ-2000 שנה, כחלק מאמות המים המשוכללות 

של אותה התקופה.
מרכז המבקרים ביקב פסגות  מוסיקה עם רקע   
לכבוד  חגיגי  דינר  באחרונה  אירח  שבבנימין 
הישיבה התיכונית המוסיקלית כינור דוד שבעטרת. 
באירוע, שנערך בשיתוף קרן "ישראל אחת", נהנו 
בוגרי  של  החסידי  הג'אז  מנגינת  המשתתפים 
מוטי  הרב  הישיבה  ראש  עם  יחד   5 הישיבה 
מארק  קרסנר.  מיכאל  המוסיקה  ורכז  הרשקופ 
פרוביזור מארגון "ישראל אחת" אמר למשתתפים 
מרכיב  בה  ורואה  הייחודית  בישיבה  גאה  הוא  כי 
חיוני להמשיך הנוכחות הישראלית בארץ האבות.

myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

מי מכיר את האיש שבעיר?
קהל  דעת  ומעצבי  עיתונאים  פוליטיקאים, 
בישראל קיבלו השבוע בקשות חברות בפייסבוק 
מאריתריאה.  מסתננים  של  פרופילים  מעשרות 
יוזמת  שלי',  'ישראל  תנועת  יו"ר  שקד,  איילת 
את  להפסיק   – מטרתה  כי  הסבירה  הפעולה 
המצב שבו רק תושבי אילת ודרום ת"א נאלצים 
להיפגש מדי יום עם פני האסון הדמוגרפי העומד 

את  לעזוב  מרצון  בוחרים  הם  עבודה.  מהגרי  אלא  פליטים  אינם  "המסתננים  לדבריה,  לפתחנו. 
50 דולר לחודש, ולעלות לארץ המובטחת בה הם מרוויחים אלף דולר  ארצם, בה הם מרוויחים 
בחודש. מדינת ישראל לא יכולה להוות פתרון לכל תחלואי היבשת, כמו סכסוכי השבטים והתל"ג 
הנמוך. כשיש שיטפון צריך קודם כל לסגור את השיבר – חייבים להפסיק את ההפקרות ולסתום את 
הפרצות בגבול". בתנועה, המונה כיום למעלה מ-73 אלף חברים, מציינים כי עפ"י נתונים רשמיים 
של מדינת ישראל, בחודש דצמבר חדרו לישראל 2,931 מסתננים – שיא של כל הזמנים, המעיד 

על החרפת התופעה, חרף הצהרות ברורות בנושא שמשמיעים בכירים בהנהגת 
המדינה ואף החלטות שכבר התקבלו, אך אינן מיושמות.

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
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אפרת
מפעל הצלת חיים הגדול בעולם

גזירת פרעה של המאה ה-21

150 תינוקות מידי יום 
לא זוכים להיוולד

עשרות אלפי תינוקות 
כבר הצלנו, בעזרתך 

נוכל להציל יותר!

www.efrat.org.il

גזירת פרעה של המאה ה-21

שבת בשבתו

היו שותפים!
אפרת - מפעל הצלת חיים הגדול בעולם
02-5454500

150 תינוקות מידי יום 
לא זוכים להיוולד

עשרות אלפי תינוקות כבר הצלנו,
בעזרתך נוכל להציל יותר!

ראש יהודי

ידיעות-מטוס אל על

שיחת השבוע גדול

ישע

תאיר נרי

02-5454500היו שותפים!

150 תינוקות מידי יום
לא זוכים להיוולד

www.efrat.org.il

מן האור

שיחת השבוע

בסופו של דבר...

הילודה 
היא שתכריע את קיומנו כמדינה יהודית

www.efrat.org.ilאגודת ”אפרת“

הארץ

Save a child 
in Israel!

Save a child
in Israel!

She wants her baby but 
needs your help.

Give her the choice. 
www.efrat.info

She wants her baby but needs your help.
Give her the choice.
www.efrat.info
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