בין אדם לחברון

אלפי יהודים מהארץ והעולם יעשו את השבת בחברון לרגל פרשת "חיי שרה"

שלנו

 | 361במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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פינה חדשה
מטיילים עם משקפת

יש”עמדה

הציונות הדתית נפרדה השבוע
מאחד מעמודי התווך שליוו אותה
בעשרות השנים האחרונות .במשך
למעלה משבעים השנים בהם למד,
לימד והנהיג את ישיבת כפר הרא”ה,
היה הרב אברהם צוקרמן זצ”ל
מורה דרך עבור רבים מבני המגזר.
תחת ידיו צמח דור של אוהבי תורת
ישראל ,עם ישראל וארץ ישראל.
הרב צוקרמן אהב את יהודה ושומרון,
ורבים מצאצאיו ותלמידיו בחרו בחבל
ארץ זה להקים בו את ביתם ,לא מעט
מהם אף לקחו ולוקחים חלק בפיתוח
ההתיישבות .בישעמדה השבת – על
דמותו של הרב צוקרמן והחיבור
העמוק שלו לארץ ישראל.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 17:16
תל אביב 17:35
חיפה 17:25

יציאה
18:31
18:33
18:32

כניסה
17:31
חברון
17:33
שכם
באר שבע 17:28

יציאה
18:29
18:32
18:34
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כפר דבורה
מקומות בארץ ישראל

משחררים את הפקק
מה קורה

על הפרשה חיי שרה
הגאון הרב דב ליאור שליט"א

חברון – בקומה זקופה

ב

פרשתנו מסופר על שליחת אליעזר
למצוא כלה ליצחק .נשאלה שאלה:
איך יתכן שבכל ארץ כנען ,שהיו בה
עמים שונים ,לא היה אפשר למצוא אישה
אחת שתתאים ליצחק ,עד שהיה צריך לשלוח
אותו לארם נהריים ,מקום הולדתו של אברהם
אבינו? הרי גם בני משפחתו בחרן היו עובדי
אלילים ,וכשאליעזר מגיע ,לבן אומר “ואנכי
פניתי הבית” ,ודורשים חז”ל שהוא הוציא
מביתו את כל הפסלים והתמונות של העבודה
זרה שאנשי המקום עבדו .א”כ מה המעליותא
שלהם על אנשי כנען? מדוע אברהם אבינו
ייקח אישה
שלנועל כך שיצחק
ישע בתוקף
עמד
40*170לאמ“מ
מבנות כנען?

רבה של קרית-ארבע  -חברון

אלא שיש לדעת ,שבדורו של אברהם טעו
בני אנוש בשני סוגי טעויות .טעות אחת היא
בענייני השקפה  -דעות עקומות  -ובמיוחד
כמיהה לעבודה זרה .הטעות השנייה היא
בתחום של תיקון המידות ובין אדם לחברו.
ברור שיותר קשה לאדם לתקן את מידותיו
הרעות ,הברבריות ,האכזריות ,השנאה,
הקנאה ,הכעס ,ושאר מידות רעות שתורת
ישראל מדריכה להיות נקיים מהם .זו לא
עבודה של יום אחד ,אלא של שנים ,כמו
שאומר הגר”א ,שיותר קל לאדם ללמוד את
כל הש”ס מלשבור מידה רעה אחת .השפעתו
של אברהם אבינו על אנשי ארץ מולדתו
בתחום שבין אדם לחברו הייתה גדולה עוד
המשך בעמוד 3
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אנא אשאירו גלישה





מגוון רחב של קוטג‘ים ,דירות
גן ודופלקסים  4-6חדרים.



יש”ע שלנו \\ 1

ֲאדֹנִ י ַאבְ ָר ָהם ֲא ֶשׁר ִהנְ ַחנִ י בְ ֶּד ֶרְך ֱא ֶמת

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

הרב אברהם צוקרמן נולד בח’ במרחשוון תרע”ו,
בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה ,בווילנא
שבליטא .בילדותו התחנך בבית הספר היהודי
המקומי שבו שולבו לימודי קודש וחול .לאחר
שסיים את לימודיו בגיל אחת עשרה המשיך
ללמוד בישיבות סמוכות בליטא .חותם עמוק
הטביעו עליו שנות לימודיו בישיבת המוסר “בית
יוסף – נובהרדוק” שבפינסק ,שם למד תורה
מפי ראשי הישיבה ,הרב יעקב-ישראל קנייבסקי
זצ”ל ,המכונה ה’סטייפלר’ והרב שמואל ויינטרוב
הי”ד .בזכות לימודיו בישיבה קיבל הרב אברהם
אישור עלייה לארץ (‘סרטיפיקט’) כסטודנט שבא
ללמוד בישיבה בארץ ישראל .הוא מימש את
האישור ,ובל”ג בעומר תרצ”ו ,בהיותו כבן עשרים,
הגיע לארץ ישראל ,לנמל חיפה .מיום עלותו
ארצה לא עזב הרב את הארץ ,ובכל שנה חגג
את יום עלייתו ארצה ,ממש כמו “יום הולדת”.

נהיה כאן ,ויש להם טענות שהם ישבו בארץ
לפנינו ,והארץ היא שלהם ,אם כי אנחנו לא
מסכימים לזה.
חלקי
שני
על
מנדט
על-עצמה
אנגליה קיבלה
נחתום בקטע האחרון בצוואתו של הרב זצ”ל:
ארץ-ישראל .מבלי לשאול את חבר הלאומים
דאז ובלי לשאול אותנו  -היא חילקה את ארץ“ -נהגתי ללמוד כל יום פרק משניות לזכר יקירי
ישראל לשניים ,ונתנה חלק אחד מיד לערבים .שאינם בחיים ובמיוחד בימי הזיכרון שלהם ותהא
גם באותו חלק שהם נתנו לנו ,והיו צריכים לבנות זאת למנוחת נפשי אם גם אתם ,כל אחד ואחד
לנו “בית לאומי”  -היא גרמה לכך שתהיה גם כן כפי יכולתו ,ילמד פרק משניות כל יום ,בשנת
חלוקה .יכול להיות ,שאילו הערבים היו מקבלים האבלות וביום הזיכרון .תודה לכולכם על כל
את החלוקה לא היו יכולות להיות לנו טענות ,הטוב והיפה שהענקתם לנו ,ובחסדי ה’ תוסיפו
והיינו מסתפקים בארץ-ישראל שקיבלנו .אבל לעשות זאת לקיים “מכבדו בחייו ומכבדו כשכבר
חסד עשה הקב”ה אתנו ,שהערבים לא הסכימו איננו בין החיים .יעניק ה’ לכם ולכל אשר לכם
 ועל-כן קיבלנו יותר ממה שרצו לתת לנו אחרי מידו הפתוחה הקדושה והרחבה לאורך ימיםמלחמת העצמאות ,ואחרי מלחמת ששת הימים ושנות חיים וברכה .אוהבכם”.
קיבלנו את כל ארץ-ישראל המערבית ,ואם היינו תהא נשמת הרב צרורה בצרור החיים.

פה ושם
תל חברון
נדב פרנקל

בפרשת השבוע אנו קוראים על קנייתה של
מערת המכפלה בחברון על ידי אברהם אבינו.
חברון מופיעה כעיר מרכזית בדרום ההר
המרכזי של הארץ כבר בתקופות קדומות
ביותר .לעיר כמה יתרונות טבעיים :היא יושבת
בצומת דרכים מרכזי ,וממנה יוצאות דרכים
לצפון ,לדרום מזרח ולדרום מערב .מתחת
לעיר הקדומה נובע מעיין ,ועמקים רבים ופוריים
מבטיחים עורף חקלאי לעיר .גרעין העיר
הקדומה החל להתפתח על תל חברון ,מקום
המכונה כיום בשם תל רומיידא ,ורק בתקופות

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

מאוחרות יותר ירדה העיר לעמק .בחפירות
ארכיאולוגיות שנערכו בתל נמצאו שרידים
לחומות ענק ("חומות קיקלופיות") ,שהיוו את
ביצורי העיר כבר לפני יותר מ 3500-שנה.
העיר נכבשה על ידי כלב בן יפונה ,אך מי
שהקנה לעיר תהילת עולם הוא דוד המלך,
שהפך אותה לבירתו הראשונה ,ומלך בה
על שבט יהודה במשך שבע שנים .בחפירות
נמצאו ממצאים רבים מימי בית ראשון,
הכוללים ממגורה לאחסון תבואה מתקופת
השופטים ,בית ישראלי טיפוסי ("בית ארבעת
המרחבים") ,וקנקני חרס עם החותם "למלך
חברון" ,המעידים על אגירת המזון שקדמה
למסע האשורי שעבר ביהודה בתקופתו של
חזקיהו המלך .כיום יושבת על התל שכונה

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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\\ יש”ע שלנו

+

+

כך סיפר לידידיה הכהן ,תלמידו:
“עליתי לארץ-ישראל בתרצ”ו .ואז היה בארץ-
ישראל ציבור יהודים לא גדול – בין שש מאות
אלף לשבע מאות אלף יהודים .גם הערבים לא
היו אז ציבור גדול  -אולי פי שניים מאשר יהודים.
וכבר אז ערבים ירו בכבישי הארץ על אוטובוסים
של יהודים .ואף על פי כן עלינו ,רצינו לבנות
וקנינו אדמה ,ולמרות שקנינו בכסף מלא ,הייתה
התנגדות ערבית לישוב היהודי ,והערבים גם
הרגו ערבים שמכרו לנו אדמות.
הערבים לא מסכימים ולא יסכימו שאנחנו

מיישבים חלק זה מיד  -הערבים היו נוטשים את
המקום .אבל שוב ,לצערנו ,עם ישראל לא השכיל
לעלות בהמוניהם וליישב את הארץ .התורה
ַשד ֶה” (דברים ז,
“פ ֶן ּתִר ְּב ֶה עָל ֶיך ָ חַּי ַת ה ּ ָׂ
אומרת ּ
כב) .כוונתה לא רק לחיות ממש ,הכוונה יכולה
להיות גם לערבים  -צריך לשמור על ארץ ישראל
גם מפניהם.
ברגע שעם ישראל יעלה ויעלה  -בסופו של דבר,
אני מקווה שהקב”ה י ַערה רוח ממרום .כשם
שעד עכשיו הקב”ה עשה לנו נסים והתקיימנו
בנסים ,ואני אומר שוב  -נס גדול עשה לנו הקב”ה
שהערבים לא הסכימו לחלוקה! כך ימשיך ויעשה
לנו ניסים....
בנוסף לכך ,ככל שנתפשט לארכה ולרחבה של
ארץ-ישראל  -יהיה בשבילנו טוב יותר!”

יהודית בשם אדמות ישי.
איך מגיעים :יורדים לכיוון מערת המכפלה,
חולפים על פניה וממשיכים לבית הדסה דרך
רחוב דוד .עוברים את בית הדסה וכשמגיעים
למחסום צה"ל פונים שמאלה ומתחילים
לטפס .מגיעים לצומת  ,Tפונים בה שמאלה
ונכנסים לתוך השכונה .אתר העתיקות נמצא
ליד הגן הציבורי ,מתחת לבניין הקבע היחיד
בשכונה .לאחר הביקור באתר מומלץ לעלות
לתצפית נפלאה על העיר חברון וסביבותיה
מראש הבניין .מפתחות לגג ניתן לקבל מן
המשפחות המתגוררות בבניין .בסיום הביקור
בתל ניתן לחזור לצומת ה ,T-לפנות בה
ימינה ולהגיע אל בית הקברות העתיק של
יהודי חברון.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרכז קטיף BIBLE BIKE ,אריאל צוקרמן הפקה:
בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

חברון – בקומה זקופה

המשך מעמוד השער

מאז שהוא היה שם (אנו רואים זאת כאשר
אליעזר בא ושאל היש מקום ללין ומיד הכניסו
אותו ונתנו לו ולגמליו מקום) למרות שעדיין
נשארו עובדי עבודה זרה ,חוץ מרבקה שהייתה
כשושנה בין החוחים.
אברהם אבינו העדיף משפחה של עובדי עבודה
זרה על פני אנשים עם מידות רעות ,מפני שגם
מי שעובד ע”ז ,אם מידותיו מתוקנות יודה על
האמת כאשר יוכיחו לו שהאליליות היא שטות
וטעות ,אך קשה מאוד לשנות מידות ותכונות
של אדם.
החלק הראשון של פרשתנו עוסק ברכישת
מערת המכפלה וקבורתה של שרה אמנו.
הרמב”ן אומר שיש חשיבות לכבד את מקום
מנוחתם של אבותינו ,מתוך אמונה בכך שיש חיי
נצח .חייו של אדם לא מסתיימים בכך שהנשמה
נפרדה מהגוף ,אלא הוא ממשיך במתכונת חיים

על הפרשה חיי שרה

אחרת .מערת המכפלה משמשת מקום השראה
בכך שבני אברהם יצחק ויעקב באים לקברי
אבותיהם ומתחברים להשקפתם ,לפועלם,
למעשיהם ולמחשבותיהם ,ויונקים מהם את
החוסן הנפשי והגבורה ללכת בעקבותיהם.
כלב בן יפונה השתטח על קברו של אברהם
אבינו מפני שרצה להתחבר לעומק אמונתו
בדורו ולעמוד מול המתנגדים לכניסה לארץ.
כך גם אברהם אבינו ,אע”פ שאפילו לא היה
לו מקום קבורה בארץ ,האמין בהבטחת ה’
על נתינת הארץ ולא ערער אחר מידותיו של
הקב”ה ,למרות שבדרך הטבע לא ידע איך היא
תתקיים .התחברות זו לאברהם אבינו נסכה
בכלב כח וגבורה לעמוד מול רוב הציבור.
מכאן אנו למדים כיצד לעמוד בנחישות מול
החלשים בעמנו ,שאינם מבינים את זכותנו
על כל מרחבי ארצנו ,ומוכנים להסגיר חבלי

ארץ תמורת דמיון של שלום אע”פ שהמציאות
טופחת על פניהם .אנו שואבים מאבותינו
הקדושים ישני חברון את עומק האמונה
הנותנת לנו עוז וגבורה וכושר עמידה מול
המציאות הקשה.
בשבת פרשת ‘חיי שרה’ אנו מקבלים חיזוק
גדול מהמוני בית ישראל הבאים לעיר האבות
(ומהרבבות שנבצר מהם להגיע) ומביעים בכך
את הזדהותם עם ההתיישבות בכל מרחבי
ארצנו ועם זקיפת קומתה של האומה .מהם אנו
שואבים את הכח לעמוד במצבים שאין להם
פתרון בדרך הטבע ,ויודעים שדבר אלוקינו
יקום לעולם.
אנו מאחלים לכל הציבור הקדוש שיזכה
לשאוב עוצמות ממקום זה ,עד שנזכה שכל
ארץ ישראל תהיה בידי בניו של אברהם אבינו
לעד ולעולמי עולמים.

הפיגועים ממשיכים ,ממשלת ישראל משחררת רוצחים

יום לפני שחרור המחבלים לא נשארים אדישים

שני הקרוב

עוצרים
את שחרור
המחבלים
שרשרת
אנושית
סביב כלא עופר
בהשתתפות משפחות שכולות

חברי כנסת ואישי ציבור

שני הקרוב  28.10כד' חשוון | החל מהשעה 19:00

מול כלא עופר כביש  443דרך בגין ירושלים
בכלא עופר מתאספים הרוצחים מכל בתי הכלא בארץ ומשם הם משוחררים ליהודה ושומרון

לפרטים והסעות

0722156213
www.sharsheret.org.il
התעדכנו על הפעילות בפייסבוק ישראל שלי:
www.facebook.com/MyIsrael

~~ www.myisrael.org.il

הסעות שטאלים מבניני האומה בירושלים
בין השעות  18:00-19:00ללא הרשמה | מטה מוסדות054-4734058 :

הסעות בתשלום מכול רחבי הארץ הרשמה חובה באתר sharsheret.org.il

ישובי יש"ע פרטים במזכירויות ובמועצות  Aגבעת שמואל רחבת המוצה A18:00
פתח תקוה רחבת העיריה  A 18:00רחובות הרצל פינת יעקב  A 18:00רעננה רחוב
אחוזה ליד יד לבנים  A 17:30תל אביב רכבת צפון 17:30
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משקפת נולדה מתוך רצון לחבר את החברה הישראלית
לנופים לאנשים ולמורשת של ארץ ישראל.
בעזרת משקפת תוכלו להגיע לאתרים ארכיאולוגיים קדומים,
לאתרי מורשת קרב ,לתצפיות מרהיבות ,להיכרות עם
חקלאות ענפה ועסקים מקומיים מרתקים כמו יקבי בוטיק
 ,מפעלי גבינות ביתיים ,אומנים מקומיים וכו' .והכל באווירה
נעימה ומיוחדת .מכל העולם אנשים נוהרים לראות מקרוב
ולגעת בארץ התנ"ך ,ואתם תישארו בבית? התנ"ך הוא רב
המכר הבינלאומי הנמכר ביותר בכל הזמנים ,בכל השפות
והניבים .גיבוריו ,שחיו כאן ממש,על ההר ,הטביעו את חותמם
על ההיסטוריה והתרבות העולמית .ממשיכיהם בתקופת
המשנה והתלמוד יצרו פה תרבות מיוחדת במינה שאנו
יונקים ממנה עד היום .אחרי גלות ארוכה זכינו לשוב הביתה
 .אל ההר ממנו השקיף אברהם במראה פנורמי על ההרים
והשפלה הפרושה תחתיו כשהבטיח לו ה' את הארץ .אל
הגבעות והגאיות בהם הסתובב מוטרד ,שאול המלך ,בחפשו

תמונה אחת שווה אלף
מילים ,וטיול חוויתי
בנופים עוצרי נשימה ובין
שכבות הזמן שווה הרבה
יותר .אם טרם יצאתם
לטייל עם משקפת ,לא
נורא ,לא מאוחר.

אחרי האתונות האובדות .כאן התחבאו במערות מסתור טובי
בחורינו המכבים הלוחמים ביוונים .וכאן נפרשים היום כרמים,
מטעי זיתים וחקלאות יהודית מגוונת על המורדות הפסטורלים
ביהודה ושומרון.
מאז הקמת הפרוייקט ,מזה כשנתיים זכו כבר כ,130.000-
מטיילים להכיר בעזרת משקפת את הארץ ,בסיורים חוייתיים,
איכותיים ומקצועיים .לחלקם היתה זו הפעם הראשונה בנופים
לא מוכרים ,וכפי שלא תארו לעצמם.
משקפת תכיר לכם עוד פנים בארץ הקטנה גדולה שלנו ,בואו
ללקק את השפתיים .ארץ זבת חלב ודבש.

הצעה לסיור השבוע

מטיילים ביהודה ושומרון עם משקפת ונהנים:

חוויה בבנימין ,ארץ גיבורי התנ"ך

הסיור יתקיים בכ"ז בחשון ,)31.10.13( ,המחיר ₪ 55 :למשתתף .אל תחמיצו!!
פרטים ,סיורים ואטרקציות נוספות מחכים לכם באתר משקפת:
 mishkefet.org.ilובדף הפייסבוק
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צילום :שחר כהן ,כתיבה :צורית פניגשטיין

נוף בראשיתי קסום ,שבילי חורש טבעיים ושפע מעיינות ובריכות במרחק קצר
ומפתיע מערים מרכזיות בישראל.
שקפת מזמינה אתכם לחוויה רב חושית של תענוג לעיניים ,,לאזניים ללב ולנשמה.
מ
רק התרגשות מנופים עוצרי נשימה של חקלאות יהודית מתחדשת ,לא רק טעם
לא
המים החיים המפכים בנביעות הרבות ואוויר ההרים בתצפיות הפנורמיות .אלא גם
טיול לנפש ולרוח בין שכבות הזמן במקום בו התהווה הסיפור היהודי.
נצא בעקבות יעקב אבינו וחלום הסולם ,ירמיהו הנביא בנחל פרת ,יונתן בן
שאול בקרב מכמש.
נלך בדרך עולי הרגל למשכן שילה והגולים מירושלים בדרך העתיקה .נבקר במגדל
הרואה ונצפה בחזיון האור-קולי.

מראה אחורית
"דחוף מאוד!

גדעון ברזילי ,רביבים ,אלדד שמואל ,קיבוץ זרעין :יש לכם זכות
בחירה למועצת גבעתיים .בואו היום להצביע עם תעודת זהות.
מט הנזי חיפה :עליך לבוא היום לרמת גן להצביע עם פנקס זהות.
משפחת בן ישראל כפר חיים :בואו היום להצביע לעירית רמת גן.
הביאו פנקסי זהות"
(על המשמר ,14/11/1950 ,הבחירות המקומיות הראשונות במדינה,
~ 
כשכל קול באמת נחשב)...




 ~

מגוון רחב של קוטג‘ים ,דירות גן ודופלקסים  4-6חדרים.



דירות וקוטג‘ים מרווחים
עם אופציה להרחבה בחלק
מהיחידות.

 

~ 
מחיר שכל אחד
יכול לעמוד בו.

שכונה מעורבת ,קהילה חמה ,בתי
כנסת ,בתי ספר יסודיים ,ישיבות
תיכוניות ,ישיבת הסדר ,תנועות נוער,
מרכז קניות ,בנק ,תחבורה ציבורית.



 15דקות מכפר סבא,
 25ד‘ מתל אביב,


עוצר נשימה...



~
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ילדים שלנו

6

\\ יש”ע שלנו

זהה את

המקום

עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
מלחמת השחרור המועצה האזורית מטה בנימין
החליטה השבוע לעלות מדרגה במאבקה
בפקקים החוזרים ונשנים בכביש אדם-חיזמה,
מהם סובלים תושבי כל האזור מזה שנים.
הנהלת המועצה הקימה משרדים מאולתרים
בכיכר המרכזית הסמוכה לאדם .ביום שלישי
האחרון נועדו במקום ראש המועצה ,אבי רואה,
ומפקד מחוז ש”י במשטרה ,ניצב קובי כהן 1
וסיכמו להמשיך ולפעול לפתרון הבעיה בהקדם.
מעז יוצא מתוק צוות מנהל ,חברה ונוער של מחוז
דרום במשרד החינוך התארח ביום א’ האחרון
במרכז קטיף שבניצן .הצוות  2בראשות
מנהל המחוז אלי שטרית ,נחשף במהלך הסיור
לפעילותו החינוכית של המרכז ,לקראת הכנת
תכנית משותפת לתלמידי תיכון בנושאים כמו
ערבות הדדית ,התמודדות במשבר זהות יהודית
וכיו”ב.
אלן וסאהלן חבר בית הנבחרים של דרום

בשקט בשקט
משחררים מחבלים

קרוליינה ,אלן קלמונס  3ביקר בסופ”ש במחנה
שדמה שבמזרח גוש עציון .קלמונס סייר במחנה
והתרשם מנחישות הפעילים המגיעים מרחבי
הארץ ומתייצבים מדי שבוע במקום .הוא סיפר
להם על ההתרגשות האוחזת בו כשהוא “מתהלך
על אדמת הקודש” וציין כי ארה”ב עומדת לצד
ישראל .עוד נכחו :נדיה מטר ויהודית קצובר
מ’נשים בירוק’ והרב זאב סולטנוביץ’.
חדש בקרנ”ש בנייתו של שביל לרכיבת אופניים,
מהיפים בישראל ,הושלמה השבוע בנחל קנה
שבמרכז השומרון  . 4השביל ,הכולל מערכת
גשרים ייחודית ,הוקם ביוזמת מועצת קרני
שומרון ,ארגון  BIBLE BIKEוחברת “עמית
עבודות עץ” ,בסיוע מתנדבים מהיישוב ובתמיכה
ממשלתית .ראש המועצה ,הרצל בן ארי ,אומר כי
המיזם צפוי לקדם את התיירות בנחל ולמשוך
אל האזור רוכבים מכל רחבי הארץ.
יוצרים קשר בכפר המכביה התקיים השבוע יריד

בשבוע הבא תשחרר
ישראל לחופשי עוד 32
מחבלים .לפי הפרסומים,
ב 27-או ב 29-באוקטובר
תבצע ישראל את ה"פעימה
השנייה" 32 .מחבלים,
חלקם רוצחים ,שיוצאים
לחופשי .מאז ה"פעימה הראשונה" התגבר הטרור בעשרות אחוזים,
המשא-ומתן תקוע ומנהיגי המחבלים ששוחררו בעסקאות קודמות
מובילים את ארגוני הטרור .אבל ממשלת ישראל בשלה :משחררת
מחבלים חינם .אנחנו לא נשתוק .כבר בימים הקרובים נצא בסדרת
אירועים ומחאות כנגד האבסורד .בפעם הקודמת היה שחרור ,אך הוא
לא עבר בשתיקה .המסר שלנו לשרים ולראש הממשלה ברור :שקט
הוא רפש .לא ניתן לשחרור לעבור בשתיקה .עקבו אחר הפרסומים
בדף הפייסבוק שלנו והצטרפו אלינו.

אמנים וחקלאים  , 5בו נטלו חלק נציגים מכל
רחבי יו”ש .ביריד השתתפו אמני זכוכית ,חמר,
קרמיקה ,צורפות ,ועוד וכן חקלאים שהציעו
למכירה גבינות ,שמן ,יינות בוטיק וליקרים.
במועצת השומרון השקיעו מאמץ מיוחד
ביריד ,ואף הקרינו למבקרים מצגת הסברה,
במטרה “להביא את הפנים היפות של האזור
אל מי שמבחינתם השומרון נמצא מעבר להרי
החושך”.

דרושים שליחים
להפצת העיתון בימי שישי בבוקר
 #מעלות  #כרמיאל
 #קרית אונו  #בת ים

יוסי בן הדור b0528908518@gmail.com

#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב

#

חלוקה בסופי שבוע בלבד

ěđĥČĤ ĤđģĚ

הופכים את המהפכה
החוקתית

בחודשים האחרונים (שוב)
היינו עדים לאקטיביזם שיפוטי
מוגזם מצד הרשות השופטת.
שתי דוגמאות חריפות לכך:
ביטול החוק למניעת הסתננות .והדחת שני ראשי ערים מכהנים (שטרם
הורשעו) פחות מחודשיים לפני בחירות דמוקרטיות .נוצר מצב בו
התכלית של כל דבר במדינה היא משפטית .המילה האחרונה והקובעת
שמורה ליועצים המשפטיים ולא לאנשי מקצוע אחרים או לנבחרי
הציבור .המציאות כיום היא שבג"ץ מרוקן את חוקי הכנסת מתוכנם
ומשליט במקומם את החוקים ואת הערכים הנראים לו .זו לא דמוקרטיה.
התוצאה היא מיעוטוקרטיה ולא דמוקרטיה .איזון בין הרשויות וביטול
עליונותה של מערכת המשפט יובילו להגברת הדמוקרטיה ולא לפגיעה
בה .המטרה היא להפוך את מדינת ישראל ליותר דמוקרטית ולא פחות
דמוקרטית .כל הכבוד לח"כים שקד ולוין .המאבק מול הפופוליזם והרוח
הגבית בתקשורת לא יהיה פשוט .אנחנו כאן עומדים ונעמוד מאחוריכם.

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

¸»¯ÇÈ
¸»È
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www.myisrael.org.il
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