חר ֶיך ֲָ -אח ֻזּ ַת עוֹל ָם (פרשת השבוע)
ו ְנָת ַּתִי אֶת-הָאָר ֶץ הַזֹּאת ,ל ְזַר ְ ֲעך ָ אַ ֲ
מבט מפדואל לכיוון קו הרקיע של תל אביב
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יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנו

תכשיטים שמוסיפים צבע

4

אחרי מאבק ממושך ועמוס
עליות ומורדות ,הכריע השבוע
בג”ץ :עמונה תיהרס .הערכאה
העליונה של מדינת ישראל,
שמטרתה להעניק סעד
לחלשים אל מול גופי המדינה,
ממשיכה להתעלם באופן
שיטתי מעובדות והוכחות,
הסכמים ורכישות ,ומאפשרת
לשמאל הקיצוני להכתיב
את מדיניות ההתיישבות
בישראל .השבוע בישעמדה –
על מדיניות ההרס של בג”ץ,
שחייבת להיעצר ,ומיד.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 15:08
תל אביב 16:27
16:16
חיפה

כניסה
יציאה
16:23
 17:28חברון
16:24
 17:29שכם
 17:27באר שבע 16:21

יציאה
17:26
17:27
17:31

נס חנוכה שלנו

ברשת

8

מה
קורה

גוש עציון
מגבירה ווליום

על הפרשה  -ויחי
מיחידים לעם

ב

תהליך בנייתו של עם ישראל,
שזורים אישים רבים :שלושה אבות,
ארבע אימהות ושנים עשר שבטים
היורדים מצרימה ומהם מתחיל להיבנות עם
ישראל .מדוע ישנו צורך באישים רבים כ"כ?
מדוע לא היה ניתן להסתפק באברהם ושרה
שיבנו שניהם ישירות את בית ישראל?
במסכת אבות נאמר שבעשרה מאמרות
נברא העולם ,וכן מצינו שהתורה ניתנה
בעשר דברות ,העולם מורכב מעשר ספירות
וכו' .כל זה בא ללמדנו שעולם הבריאה
והחומר חייב להיות מורכב מכוחות שונים
ומהופעות שונות .זה טבעו והכרחו של
עולם החומר .אם כל פרט היה כלול מהכל
הרי שהוא היה חוזר אל האחד ,אל הנעלם.

הרב יגאל קמינצקי
ראש הישיבה הגבוהה בניצן

ישנן הופעות המצריכות עשרה כוחות וישנן
ששנים עשר .יש אלו הדרושים להם שלושה
כוחות ויש אלו של חמישה.
כנ"ל עם ישראל המופיע בעולם חייב להיות
מורכב מכוחות שונים .ג' אבות ,ד' אימהות
וי"ב שבטים.
אברהם הינו כוח החסד ,לעומתו יצחק הוא
כוח הדין ויעקב הוא הוא כח הרחמים .שום
כוח שבעולם אינו יכול לעמוד בפני עצמו.
מידת החסד ללא הגבלה הינה מוות .מים
הינם סמל החסד ,אך כשהם באים ללא
מעצור ,מופיע מבול ,מוות .כנ"ל דין העומד
בפני עצמו הוא מוות" .ועצר את השמים
ולא יהיה מטר ואבדתם" וכו' ח"ו .רק יעקב
שהוא מידת הרחמים ,הממוצעת ,היא
המשך בעמוד 5

דני דיין
ציוני .מדינאי .מנהיג.

להצטרפות למטה הפעיליםDaniDayanMate@gmail.com :
יש”ע שלנו 1

המערכת

אף אחד לא מדבר על צדק

ישעמדה
נראה כאילו כבר התרגלנו .תביעה של
ארגוני שמאל ,ראיות קלושות ,לעתים אפילו
אין בעלים שיתבע את הקרקע ובכל זאת
פעם אחר פעם מקבל בג”צ את טענות
הערבים לבעלות על הקרקע .את הבעיה
הזו ביקש השופט אדמונד לוי ז”ל לפתור,
בעזרת הדו”ח שחיבר .הרבה תקוות נתלו
בדו”ח ,וכך נכתב בו על מקרים בדיוק כמו
זה של היישוב עמונה:
"חרף מעמדה המיוחד של הזכות
לקניין ,לא כל מי שמחזיק בקרקע
הזולת דינו פינוי והריסה של מה שבנה,
הואיל ואפשר כי עומדות לו טענות הגנה
ראויות.
...גם אם מוכחת בעלות בקרקע עליה הוקם
ישוב יהודי ,יש לתת את הדעת לטענות הגנה
אפשריות של המחזיק ,ולפתרונות נוספים
העדיפים על פינוי והריסה ,לדוגמה :תשלום
פיצוי לבעלים ...בפתרון מסוג זה נקט בית
הדין האירופי לזכויות אדם ,בעניין סכסוך
קרקעות בקפריסין...
...לא זו בלבד ששאלת קיומה של זכות
קניינית של אחר בקרקע ראויה להתברר
בהליך אזרחי בפני ערכאה דיונית ,אלא שאין
זה ברור כלל שדינה של הבניה להריסה
בלבד ,הואיל ובנסיבות מסוימות מחייבים

פתוח

רינה לוי,

פסיקת בג"ץ היא אומנם
מכשול .היא מטילה צל
גדול על ההתיישבות ,אך
היא בוודאי לא תפסיק
את המפעל האדיר הזה.
ההתיישבות ביו"ש ידעה
ימים קשים ,ימים של טרור,
ימים של בכי צער ואבל אך
עמדה בגבורה בכל אלה
את הבעלים לשלם את שוויה למי שהקים
אותה ,ולעתים עומדת לזה האחרון הזכות
לרכוש את הקרקע לעצמו לאחר שתלובן
שאלת השווי.
...נכון לאמץ מדיניות לפיה ,קודם שתקבע
המדינה את עמדתה בעתירות לביצוע פינוי
או הריסה ,תעמוד על כך שיתקיים בירור
ממצה בין הצדדים היריבים בפני ערכאה
שיפוטית ,דיונית ,בדבר הזכויות בקרקע.

הבעלים של "תכשיטים שמוסיפים צבע" 054-4903300

במיוחד נכון לנהוג כך במקרים בהם עולה
טענת רכישה או התיישנות ...עד לאותה
הכרעה ...יש להורות לגורמים הפועלים
מטעם המדינה ,להימנע מקביעת עמדה
בסכסוכי קרקעות ,ומנקיטתם של צעדים
בלתי הפיכים ,כגון פינוי והריסה".
כמה פשוט :אפשר לפצות כספית במקום
להרוס ,יש לתת לנתבע זכות להוכיח
את טענותיו בהליך משפטי ,אסור להרוס
לפני כן .כמה פשוט וכמה ההיגיון הזה לא
צולח את המדרגות המובילות לאולמות
המפוארים בבית המשפט העליון.
פסיקת בג"ץ היא אומנם מכשול .היא
מטילה צל גדול על ההתיישבות ,אך היא
בוודאי לא תפסיק את המפעל האדיר הזה.
ההתיישבות ביו"ש ידעה ימים קשים ,ימים
של טרור ,ימים של בכי צער ואבל אך עמדה
בגבורה בכל אלה.
למבקשים להתעודד ,נמליץ להסתכל רגע
לאחור אל העבר ,אל נקודת ההתחלה
הקשה ,וממנה חזרה אל ההווה הפורח
וכמובן אל העתיד שבוודאי יילך ויהיה טוב
יותר" .השיבה שופטינו כבראשונה".

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"אני גמלאית של המשטרה בתחום הזיהוי הפלילי.
לאחר שיצאתי לגמלאות חיפשתי עיסוק שכולל
עבודה עם הידיים ,אני מאוד אוהבת לעבוד עם
צבעים ,ומניסוי וטעייה הכי משך אותי תחום
התכשיטים .התחלתי כפנסיונרית בחוג ואחד
החוגים היה חוג תכשיטנות ופשוט נשביתי.
בהתחלה עשיתי רק לעצמי ולמשפחה ,אח"כ
גם לחברות .ברגע שכבר התחילו להגיע הזמנות
עשיתי מעין עסק קטן בפינת האוכל ואח"כ פתחתי
סטודיו מאובזר בכפר אדומים עם תצוגה ואפשרות
לראות ולקנות".
מה מייחד את העסק שלך ,על פני אחרים?
"אני מכינה תכשיטים סרוגים .זו שיטת סריגה
ייחודית ואני לא מכירה עוד מעצבת שמשתמשת
בשיטה הזו ,בוודאי לא לרמה המסחרית .אני
משתמשת בחוטים מיוחדים בשילוב של חרוזים
ואלמנטים שאני מוצאת מהארץ ומהעולם .חלק
מהתכשיטים מתאימים למי שאלרגי למתכות.
ועם כל זה צריך לזכור שאני עיוורת צבעים ...ואני
מהמרת ,אבל מהתגובות ההימור מצליח .אמרה
לי פעם חברה שזה אפילו יתרון כי לפעמים ,דווקא
 2יש”ע שלנו

בגלל זה ,אני לא הולכת לפי תורת השילובים של
הצבעים ויש בזה משהו שונה".
האם אתה ממליץ לעסקים אחרים להתמקם
בישע?
"אחרי שפתחתי את העסק הפכתי להיות רכזת
פורום התיירות בבנימין של כל אזור כפר אדומים,
עשינו מפת תיירות ומפגשים בינינו כדי לעבוד
ביחד להזרים לכאן תיירים .בכובע האחר שלי אני
מרגישה מחויבת מאוד לקדם את נושא הנופש,
הפנאי והתרבות בבנימין ,לחבר את הציבור של
בעלי העסקים אחד לשני ואת כלל הציבור לעשייה
שמתרחשת כאן".
מה האישיות שהיית רוצה כלקוח?
"כל מי שרוצה להוסיף לעצמו שמחה .התכשיטים
שלי משמחים וכל מי שרוצה להיות שמחה מוזמנת
להיות לקוחה שלי .כשאני רואה מישהי שקונה את
התכשיט ,קשה להסביר את זה ,אבל זה הופך את
האישה להיות שמחה".
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
"הם עזרו לי בליווי הקמת נושא התיירות .הם כיוונו
אותי להתמקד ולדייק יותר מה התחום שלי ולא

כל מי שרוצה להיות שמחה
מוזמנת להיות לקוחה שלי

להתפזר והייתה גם עזרה בלשווק את עצמי במדיה
החברתית והאינטרנטית".

אירוע
ישראלי
זהו את האירוע שבתמונה
בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל ,ונבקש
לזהות את האירוע ומתי התרחש.
את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662
או למייל.Hasbarayesha@gmail.com :
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים .בהצלחה רבה!
התשובה לחידה מהפעם שעברה :הקמת מגדל שלום מאיר
בתל אביב.
הזוכה :אביחי אברהמי מקרית מלאכי .הפרס נשלח בדואר.

תלמידים ואברכים ב70 -
ישיבות הסדר

 65מרכזים
לזהות יהודית

סה"כ השקעה ₪42,000,000 -

סה"כ השקעה ₪17,000,000 -

שעות פעילות
של גרעינים תורניים

תלמידות ב 23-מדרשות
תורניות לנשים

סה"כ השקעה ₪17,000,000 -

סה"כ השקעה ₪6,000,000 -

משתתפים בטיולים וסמינרים
ליהדות וציונות
סה"כ השקעה ₪18,000,000 -

חפשו את הסרטון
הרשמי  -ב
"סופרמן בשירות
הבית היהודי"

השבת
מצורף לעלון
דו"ח
ההישגים המלא

שוב לכם ,מטה וורצמן
אם החינוך חצטרף ,להתנדב ,לסייע
קורא לכם לה

ולהצביע וורצמן
מטה מתנדבים03-7922144 :

הבית היהודי

שמעון חזן 052-5665272 :בראשות נפתלי בנט
maw100100@gm
ail.com
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ברשת

מאירה דולב

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

נס חנוכה
שלנו
היריון של שלישייה זו
חוויה נדירה בעוצמתה
ובקשייה.
יותר מהכובד הלא רגיל,
זה בעיקר ההתרגשות,
הדאגה והמתח.
הרופאים במדינת
ישראל בעלי דעה אחידה
ונחרצת ,המוטחת
בהורים המאושרים:
יש לבצע דילול.
דילול.
מילה קרה ועניינית.
ואיומה .כלומר לוותר על
אחד מהשלושה.
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בחנוכה הזה מלאו לשלישייה של אחותי
שלוש שנים; שלוש שנים לאחד מניסי
חנוכה של משפחתנו המורחבת.
אילו היה מדובר בשלישייה שלי ,הייתי
כותבת כאן ביתר חופשיות על הדרך
רצופת הייסורים עד שנולדו ,אבל זו אחותי
(אחותי המדהימה!) ולכן אני שוקלת כל
מילה ,פן אספר על משהו אישי מדי ,פן
אתאר חוויה פרטית מדי ,פן אבהיל אותה
בביטוי פולשני מדי.
אז אנסה להלך בין הטיפות.
גדלנו בבית של שני בנים וחמש בנות .חמש
אחיות ,לידיעת מי שלא חווה משהו דומה,
זה ממש מעצמה .זו חזית ביקורתית לא
פשוטה להתמודדות ולא פעם זירת קרבות
עוקצנית ,שעם השנים הופכת למתנה
מופלאה של תמיכה ,אהבה ,הבנה וקירבה
מיוחדת במינה.
נולדתי שנייה ,ראשונה מבין חמשתנו.
אחותי שאחריי תמיד היתה מיוחדת במינה,
בטעמה האנין ,בחשיבתה המקורית .לילדיי
הייתה הדודה המדהימה ביותר שאפשר
לחלום עליה.
לא אתיימר לתת כאן הסברים וניתוחים
ופרשנויות .אתעלם מדרך החתחתים
הארוכה ואדלג על המון פרטים דרמטיים
אל השורה התחתונה :בגיל  35התחתנה
(כן ,הוציאה לנו ,ובעיקר לה ,את הנשמה...
) וגם אז הדרך אל ההיריון לא היתה קלה.
היריון של שלישייה זו חוויה נדירה
בעוצמתה ובקשייה .יותר מהכובד הלא
רגיל ,זה בעיקר ההתרגשות ,הדאגה
והמתח .הרופאים במדינת ישראל בעלי
דעה אחידה ונחרצת ,המוטחת בהורים
המאושרים :יש לבצע דילול.
דילול .מילה קרה ועניינית .ואיומה .כלומר

לוותר על אחד מהשלושה.
קשה לתאר במילים (ולא ,לא בגלל שאני
נזהרת במילותיי ,עובדתית דלות המילים
לתאר) את המתח שבו נתונים הורים,
שלאחר מסע מפרך וכאוב זכו סוף סוף
לקבל את הבשורה הנכספת בברכה
משולשת ,ומשהו בהם כל כך מתקומם נגד
הגזירה אבל גם מפחד נורא.
כי המלצת הרופאים ,זה ברור ,באה לאחר
ניסיונם המר של אחרים .ולך תדע מה צופן
העתיד לך.
והדעת נטרפת בהתלבטות הקורעת.
התלבטות שעברה בתחנות רבות של
התייעצויות והסתיימה בתקווה גדולה
שהכל יעבור בעזרת ה' בשלום.
החודשים חלפו ובנר שני של חנוכה לפני
שלוש שנים הם נשלפו בניתוח קיסרי
בזה אחר זה אחר זה ,אחד גדול דיו ועוד
אחד שבלע קצת מים ועוד אחת ממש
קטנטנה לפגייה .ההתרגשות שלנו עלתה
על גדותיה .כמה התפללנו וייחלנו וחיכינו
וקיווינו וביקשנו והנה קרה לנו הנס שלנו.
ובכל חנוכה ,כשאנו שרים על הניסים,
אנו חושבים גם על הנס הזה הקטן-גדול
שלנו; שהולך ומתעצם משנה לשנה.
לגדל שלישייה זו משימה די מטורפת,
אבל מדהימה .והנה חגגנו להם שלוש –
לשלישייה המקסימה והמתוקה ,שכל אחד
מהם ממיס את הלב בחכמתו השנונה
ומילותיו המתוקות ומבטיו מלאי הקסם.
מזל טוב לכם ,שלישייה מתוקה ,ועוד שנים
רבות וטובות של שמחה וברכה.

מיחידים לעם

המשך דבר תורה מעמוד השער

המאפשרת חיים – חסד המוגבל ע"י דין .כנ"ל האימהות ,כ"א מהן מייצגת כח אחר באומה .רחל את הצד הנגלה ולאה את הפן הנסתר וכו' .אין
קיום לנגלה ללא הנסתר ולנסתר ללא הנגלה.
אּובן ְּבכ ִֹרי ַא ָּתה – כוח הבכורה והקדושה.
וכן אנו מוצאים בפרשתנו בשבטים .כ"א מהם מייצג כוח ייחודי הנצרך לכוחות האחריםְ .ר ֵ
ִׁש ְמעֹון וְ לֵ וִ י ַא ִחים ּכְ לֵ י ָח ָמס ְמכֵ ר ֵֹת ֶיהם :הם כוח הגבורה והצבאיות( .בהמשך לוי מקבל את כוח הכהונה והפצת התורה "כי שפתי כהן ישמרו דעת
ּומח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַרגְ לָ יו ַעד ּכִ י יָ בֹא ִׁשיֹלה וְ לֹו
יהּודה ְ
ותורה ילמדו מפיהו כי מלאך ה' צב-אות הוא") .יהודה כוח ההנהגה והמלכותֹ :לא יָ סּור ֵׁש ֶבט ִמ ָ
יִ ְּק ַהת ַע ִּמים :זבולון הכוח הכלכלי( :יג) זְ בּולֻ ן לְ חֹוף יַ ִּמים יִ ְׁשּכֹן וְ הּוא לְ חֹוף ֳאנִ ּיֹת וְ יַ ְרכָ תֹו ַעל ִצידֹן:
וכן על זו הדרך שאר השבטים.
כאמור ,לכל כוח בפני עצמו אין קיום .הקיום מתאפשר רק כאשר כל הכוחות לומדים לחיות יחד .זו אחת המגמות של הירידה למצרים  -כור
ההיתוך :להפגיש בין השבטים השונים והכוחות השונים באומה ,תוך כדי התמודדות וקשיים עד לגיבושנו לעם אחד המורכב מכוחות שונים
המכוונים כולם למען אותה מטרה :גלוי כבוד ה' בעולם מתוך חיבור לתורה ולארץ.

בס"ד

סטודיומרקם@חזני

שיר לשלמה
מלווה מלכה והתוועדות מיוחדת

במלאות  90שנה להולדתו,
בערב מיוחד לעילוי נשמתו
של אהובנו הגדול אוהב ישראל -
הרב שלמה קרליבך
בהשתתפות הרב דוד דודקביץ,
ובשירת אמנים מהיישוב :ירמיהו,
עזרי טובי ועוד .זמר אורח:

שלמה כץ
כולם מוזמנים לבוא בשמחה
לערב מרגש ומרומם,
בצוותא ודיבוק חברים,
בשירים ,סיפורים ותפילות

מוצאי שבת קודש
פרשת שמות
י"ט בטבת תשע"ה ()10.1
בשעה 21:00

בבית הכנסת המרכזי ביצהר
לפרטים 02-997544
כרטיסים במכירה מוקדמת במחיר  30ש"ח
באתר המתנ״ס www.mat-shomron.con
מספר המקומות מוגבל
ישיבה נפרדת

האירוע בחסות בתי אמנה

הבונים ביצהר בתים חד-משפחתיים צמודי קרקע 114 ,מ"ר ,על כחצי דונם
משווק הראל 052-5665993
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

143,243

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  25לדצמבר

אהבתי · הגב · שתף

360

ם אוהבים את זה.
 1,285אנשי 
שי ומיטל כוכבי

איפה שלום עכשיו שמגנה על הפלסטינים
בשטחים ,ומלשינים לאיחוד האירופי על בניה
לא חוקית בשטחים ,איפה בצלם ואיפה הקרן
החדשה? אין גינויים וחרמות ודיווחים לעולם
כלפי הצד השני? רק נגד בני עמם (המתיישבים
בשליחות המדינה) הצביעות והשחיתות חוגגת
אצל אירגוני השמאל שחלק מהמימון שהם
מקבלים מגיע ממדינות עויינות במטרה להחליש
אותנו ....

בארץ הטרור.
עשרות פיגועי אבנים ,בקבוקי תבערה ,פצצות צבע ,מטעני חבלה -זו
המציאות של תושבי יהודה ושומרון כבר חודשים ארוכים.
הערב ,איילה שפירא ,ילדה מתוקה בת  ,11נשרפה ברכב וכעת
נאבקת על חייה בבית החולים.
הצבא יכול לטפל בבעיה ,ישראל כבר טיפלה בעבר בטרור .צריך
לרצות למגר את הטרור ,לא לוותר ולא להכיל .כשמכילים טרור
אבנים זה נגמר בילדות שנשרפות ברכבן.
אנא ,שאו תפילה למען איילה בת רות ,לבית שפירא.
ישראל שלי
עושים ציונות

והפעם  2סוגים

עם רקמת יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי

ניתן להשיג בצבעים

יוסי נגר
אני רק מחכה לאידיוט שיגיד שזה לא על רקע
לאומני...

מעיל רוח

פליז דו"צ

130

₪

ליח'

נדב- 6יש”ע שלנו

Roni Goldberg
החלמה מהירה לילדה המתוקה .להעניש את
התוקפים המרצחים ולסלק את משפחותיהם
ממדינת ישראל.

170

₪

ליח'

מה יקרה
יום עיון בנושא שמיטה לחקלאים | ט"ז בטבת  7בינואר

מגוון הרצאות בתחומי הלכה ,ביטוח חקלאי ותיירות חקלאית ,החל מהשעה 08:30
באוניברסיטת אריאל .לפרטים03-9076533 :
סלט טרי בשישי | י"ח בטבת 9
בינואר

הרצאה על יידיש לדוברי עברית | י"ב בטבת 3
בינואר

סיור בחממות בקעת הירדן והכנת
סלט טרי בסיומן .ללא עלות .יציאה
בשעה  .08:45אפשר להתעדכן
בפרטי האירוע בדף הפייסבוק "שישי
של סלט טרי".

מתנ"ס קרני שומרון יארח במוצ"ש הקרוב את ד"ר
מרדכי יושקובסקי ,מומחה לפולקלור יידיש ,להרצאה
בנושא "מדוע ביידיש הכל מצלצל יותר טוב?".
מתכנסים בשעה  .20:30העלות .₪ 30 :כולל מרק
חם לכל משתתף .לפרטים03-7920201 :

יום רביעי |  7בינואר

מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
מדם ליבם איך מעלים את המודעות לחשיבות
תרומת דם? לנוער היישוב נווה צוף שבבנימין יש
תשובה :בלונים . 1
בתחילת השבוע ,לילה לפני שהגיעה ניידת
ההתרמה ליישוב ,חילק נוער היישוב בלונים בכל
רחבי נווה צוף ,עליהם נכתב ‘גם אני תורם דם’.
כשהגיעה ניידת ההתרמה התגלה שהיענות
תושבי היישוב היתה מעל ומעבר למצופה.
החרונים שהגיעו ,נשלחו הביתה בגלל מחסור
בשקיות תרומה ובאמצעי קירור .התרמת הדם
מוקדשת לזכרו של יצחק הורנמן שהיה תורם
דם באופן קבוע ,ומעודד אנשים לתרום.
שינויים בהרגלי הצריכה הבעיה הזו מוכרת
לכולם .מאות חברות המבטיחות אספקה עד
בית הלקוח אינן עוברות את הקו הירוק .לועד
מתיישבי השומרון נמאס מהתופעה והוא יצא
השבוע בקמפיין הקורא לתושבי יו”ש לעדכן על
כל החרמה תוך הבטחה לטיפול תוך  48שעות.
פניות ניתן לבצע דרך אתר האינטרנט של הועד.
‘ענבי הגפן’ בענב הרב ניר ואורית רוזנברג
פתחו במיזם חדש בישוב ענב שבשומרון -
‘חודשי זוגי’ .סדרת שיעורים לאורך השנה לזוגות
צעירים מכל האזור בנושא זוגיות מפי רבנים
שונים .השבוע התארח במיזם הרב הראשי
לצה”ל ,תת אלוף הרב רפי פרץ “ . 2חשוב לזכור

שזיווג זו החלטה של הקב”ה” ,אמר הרב“ ,גם
כשיש משברים בדרך צריך לזכור שהקב”ה לא
טעה ולא התבלבל חלילה בזיווג ,אלא שאנחנו
צריכים לעבוד יותר קשה על עצמנו”.
ראש סדר העדיפויות סגן ומ”מ שר החינוך,
ח”כ אבי וורצמן סייר במוסדות חינוך בקרית
ארבע וגוש עציון .במהלך ביקורו חנך סגן השר
וורצמן אשכול גנים בקרית ארבע ונפגש עם ראש
המועצה מר מלאכי לוינגר ,סגן ראש המועצה,
מחזיק תיק החינוך ויו”ר הבית היהודי בישוב ,מר
ישראל אזולאי ,מ”מ ראש המועצה מר ישראל
ברמסון ,חברי המועצה ומנהל אגף החינוך מר
אבי שושן . 3
בווליום גבוה המועצה האזורית גוש עציון וחברת
סלקום השיקו בשבוע שעבר את מועדון “ווליום”
בגוש .מטרת העל של המועדון  -להעניק לבני
הנוער -באמצעות המוזיקה  -כלים ,ידע ואמונה,
שהמימוש העצמי וההצלחה נמצאים בהישג ידם.
כמו-כן ,מבקשים באמצעות הפרויקט להנחיל
לנוער ערכים ולייצר עבורם בילוי לשעות הפנאי,
כחלופה ראויה לשוטטות מסוכנת .סגן ראש
המועצה ,משה סוויל ,שאף התנסה בנגינה על
גיטרה חשמלית  4במהלך ההשקה ,בירך את
השותפים לפתיחת מועדון ווליום ,ואיחל לבני
הנוער שעות רבות של למידה והנאה.

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

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

 8יש”ע שלנו

בין עפרה לאשקלון מדרשת עופרה העלתה
השבוע הופעה לקראת עשרה בטבת בהיכל
התרבות באשקלון  . 5המופע עסק בבירור
הקשר העמוק של עם ישראל לאורך כל הדורות
אל ירושלים ,תוך שילוב מצג אור קולי .המושב
השני באירוע נפתח בטקס זיכרון לקראת
יום הקדיש הכללי ולאחריו התקיים רב-שיח
בהנחיית אמילי עמרוסי עם ניצולי שואה ,סגן
מפקד אוגדת עזה ,בת גלים שער אמו של גלעד
שער הי”ד ומר נמרוד גלנטה ,מנהל אגף תרבות
נוער וספורט בעיריית אשקלון.
הבהרה :בשבוע שעבר חגגה מועצת קדומים
 39שנים להיווסדה ולא כפי שפורסם .אנו
מתנצלים על הטעות.

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
ezrac@makorrishon.co.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מאיר נעמת הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

