
1  יש”ע שלנו 

פרשת השבוע אנו נפגשים לראשונה ב
למנהיגי  שיהפכו  ומרים  משה  עם 
מתוך  המדבר.  דור   - ישראל  עם 
משותפת  תכונה  למצוא  ניתן  בפרשה  עיון 

לשניהם שהופכת אותם למנהיגים.
בסיפור "מעמד הסנה", המאורע שבו מקבל 
משה רבנו את השליחות מהקב"ה, יש דגש 
מעניין לתגובת משה כאשר הוא רואה את 
הסנה הבוער שאיננו אוכל. "וירא מלאך ה' 
אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה 
בוער באש והסנה איננו אוכל. ויאמר משה 
הזה  הגדול  המראה  את  ואראה  נא  אסורה 
מדוע לא יבער הסנה וירא ה' כי סר לראות 
ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה 

משה ויאמר הנני" )שמות ג', ב'-ד'(

מיוחד,  מראה  ורואה  במדבר  עובר  משה 
התורה מדגישה את דברי משה "אסורה נא 
להתקרב  מכאן  "אסורה  רש"י:   – ואראה" 
שפעמים  אותנו  מלמדת  התורה  לשם". 
מעדיף  אבל  מיוחד  דבר  רואה  אדם  רבות 
להישאר רחוק: לא להתקרב, לא להתחייב, 
הצד.  מן  לעמוד  לאדם  נוח  להתעניין.  לא 
רואה  הקב"ה   - לראות"  סר  כי  ה'  "וירא 
שמשה נוהג אחרת. הוא מתקרב, אכפת לו 
מכל דבר, הוא מתעניין - "ויקרא אליו ה'", 
ה' רואה שהוא מנהיג וקורא לו מתוך הסנה.

את  ששמו  אחרי  מרים  נהגה  דומה  באופן 
משה בתיבה בסוף על שפת היאור: "ותתצב 
יעשה  מה  לדעה  מרחוק  מרים  אחותו 
ומביטה  מרים  עומדת  ד'(,  ב',  )שמות  לו" 

על הפרשה - שמות

הרב בני נכטיילרלצפות לישועה ולפעול
מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
17:31 16:29 חברון 17:33 15:13 ירושלים
17:32 16:30 שכם  17:34 16:32 תל אביב
17:36 16:26 באר שבע 17:32  16:22 חיפה

זמני השבת

יודע: הכלל הראשון  כל הורה מתחיל 
 – מעשה  לכל  לגבולות.  נוגע  בחינוך 
תגובה, לכל סיבה - תוצאה. הגבולות 
לייצר  ומאפשרים  הסדר,  על  שומרים 
המערכת  את  שמייצב  תגובתי  מאזן 
זקוקים  מבוגרים  גם  המשפחתית. 
פוליטיות  מערכות  גם  וכך  לגבולות, 
כאשר  וכמה  כמה  אחת  על  ומדיניות, 
הצד  את  להשמיד  מבקש  אחד  צד 
מאז  מהבית.  אותו  ולסלק  השני 
הארורים,  אוסלו  הסכמי  על  החתימה 
רצחני  טרור  גבולות.  אין  הערבי  בצד 
מצד  וכלכלי  מדיני  טרור  אחד,  מצד 
וישראל מתנהגת כהורה שאינו   – שני 
בישעמדה  השבוע  מלאכתו.  את  יודע 
– על רפיון המדיניות הישראלית כלפי 
ערביי  של  הבינלאומיים  המהלכים 

יהודה ושומרון.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

שלנו
418

הא-ל שבאריאל
אוניברסיטת אריאל קיימה השבוע הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שבשטחה 

)עמ' אחורי(
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המשך בעמוד 5

אורי אורבך מציג: רולטת הכביש6
"סבא בום"! סגירת מעגל4

ברשת

מסמנים 2 נקודות לדני דיין 

“תפקידך כחבר כנסת בבית היהודי מתבקש“ 
 )הרב חיים דרוקמן(

דני דיין
ציוני. מדינאי. מנהיג.

תנו לדני את הכח להמשיך את העשייה מהכנסת
וביחד נביא לבית יהודי גדול ומשפיע 

מה 
קורה

ישראל 
שלי
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לב  תשומת  הרבה  ללא  בשקט,  בשקט 
בישראל,  הבחירות  רעש  ותחת  תקשורתית 
שוב  להתחמק  החוץ  במשרד  הצליחו 
מכישלון דיפלומטי. לפני כשבוע וחצי שגרירת 
ירדן באו"ם הגישה למועצת הביטחון הצעת 
החלטה להקמת מדינה פלסטינית אך בניגוד 
לא  הפלסטינים  המוקדמות  להצהרותיהם 
תשע   - הדרוש  הרוב  את  לגייס  הצליחו 
וישראל  נדחתה  הצעתם  כן  ועל   - מדינות 
לא נזקקה להטלת וטו אמריקני. מיד לאחר 
לנסות  הפלסטינית  ההנהגה  החליטה  מכן 
ולהצטרף לקהילה הבינלאומית דרך חתימה 
על 22 אמנות בינלאומיות, כולל אמנת רומא 
המאפשרת הצטרפות לבית הדין הבינלאומי 
ינסו  כי  הודיע  הפלשתיני  החוץ  ושר  בהאג, 
המדינה  להקמת  הבקשה  את  להגיש  שוב 
להם  יש  כבר  הבטיחו,  והפעם,  הפלסטינית 

רוב.
קרבות  של  בים  אחת  קטנה  טיפה  רק  זוהי 
דיפלומטיים שמנהלים ערביי יהודה ושומרון 
הבעיה  האחרונות.  בשנים  ישראל  נגד 
שלהם  הרצון  לא  דווקא  היא  המרכזית 
מדינה,  לעצמם  להקים  או  בישראל  לפגוע 
הדרך,  אורך  לכל  שישראל,  העובדה  אלא 
מתעלמת כמעט לחלוטין מהמהלכים הללו, 
גובה על כך מחיר דיפלומטי משמעותי  ולא 

ומרתיע.
ושוב,  שוב  מסביר  נתניהו  הממשלה  ראש 
בכל פעם שמתבצע כלפי הערבים צעד של 
כי  ומתן,  המשא  את  לחדש  במטרה  ויתור 

עצם ניהולם של המגעים מונע מהפלסטינים 
שאשמה  היא  שישראל  לטעון  הזכות  את 
מונעת  ישראל  לטענתו,  בכך,  בכישלונם. 
ואירופה,  ארה"ב  אהדת  את  מהערבים 
לאיומים,  אהדתן  את  לרוב  שמתרגמות 

לחצים ומהלכים בכפייה.
עובר  שהזמן  ככל  שונה.  קצת  האמת  אך 
והפניות  וגוברים,  הולכים  רק  הוויתורים 
מפתיע  לא  באופן  לאו"ם,  הפלסטינים  של 
שחרור  הן.  גם  וגוברות  הולכות  במיוחד, 
ושומרון,  ביהודה  בנייה  הקפאות  מחבלים, 

עצירת תכנון ובנייה בירושלים, ועוד.
ראש  הודיע  הבחירות,  ברוח  אולי  השבוע, 
האחרונים  לצעדים  בתגובה  הממשלה 
באו"ם כי יקפיא העברת כספי מיסים לרשות 
המדינה  נשיא  שקלים.  מיליארד  חצי  בסך 
טעם  שאין  והודיע  להגיב  מיהר  ריבלין 

בכסף  שמדובר  משום  הכספים  בהקפאת 
האזרחית.  ברמה  לתפקד  לרשות  שעוזר 
ריבלין צודק, אבל לא מהטעם שהוא חושב: 
משום  תעזור,  לא  המסים  כספי  הקפאת 
שממשלת ישראל חלשה וברגע שוושינגטון 
או מוסקבה יאותתו – המהלך יגולגל לאחור 

ומה ש'הוקפא' יופשר בחזרה.
ישראל  הדיפלומטי,  הידיים  כיפופי  במשחק 
להפסיד.  מה  יש  לה  רק  כאילו  מתנהגת 
בכל  לסחור  שמוכנה  הישראלית  המדיניות 
הזכות  בשביל  רק  ומדיני  בטחוני  אינטרס 
צדדיים  חד  צעדים  למנוע  או  מו"מ  לנהל 
פחד.  של  חריף  ריח  השני  לצד  משדרת 
הערבים חשים בכך. הם שומעים את תגובות 
ושוב  שוב  שמאיימים  והעיתונאים  השמאל 
שהנה קורסת לה המדינה היהודית, ומנצלים 

את ההזדמנות.
אך  בחכמה,  לייצר  צריכה  ישראל  ממשלת 
ובמילה  מדיני.  הרתעה  מאזן  במהירות, 
באו"ם  צדדיים  חד  צעדים  גבולות.  אחת: 
ייענו  ייענו בבנייה. צעדים חד צדדיים בהאג 
כנגד  מלחמה  פשעי  על  מיידית  בתביעה 
מטרור?  נפגע  יהודי  טרור.  הממנת  הרשות 
כל  תיפגע.  הערבים  של  החיים  שגרת 

פרובקציה תיענה. 
כי כמו שזה נראה כרגע, הילד הסורר שזקוק 
מחדש  חינוך  לעבור  הולך  לא  לגבולות 
פה  נשאר  הוא  רחוקה.  צבאית  בפנימייה 
חייב  והוא  וסובא,  זולל  שלנו,  הבית  בתוך 

להבין שכך זה לא יימשך.

סיבה ותוצאה המערכת

ישעמדה

הוויתורים  עובר  שהזמן  ככל 
והפניות  וגוברים,  הולכים  רק 
לאו"ם,  הפלסטינים  של 
במיוחד,  מפתיע  לא  באופן 
הולכות וגוברות גם הן. שחרור 
בנייה  הקפאות  מחבלים, 
ביהודה ושומרון, עצירת תכנון 

ובנייה בירושלים, ועוד

הסדרה המדוברת בציונות הדתית

 'קדושת חיי האישות'
עם הרב יהושע והרבנית נעמי שפירא

מפגש

מפגש כפול
ראשון - נשים 

קדושת חיי האישות, 
אתגרים בחיי האשה 
הרבנית נעמי שפירא

20:00
עד

23:00

 יום ראשון 
ה' שבט
25/1

יום ראשון
כ"ו שבט

15/2

יום ראשון
ג' אדר
22/2

יום ראשון 
י אדר
1/3

יום ראשון
י"ב שבט

1/2

יום ראשון
י"ט שבט

15/2

יום ראשון 
כ"ז טבת

18/1

יום ראשון
י"ט שבט

8/2

20:00
עד

23:00

20:00
עד

23:00

21:30
עד

23:00

מורכבות אצל הגבר 
הדרכות חז"ל 

הרבנית נעמי שפירא

קדושת חיי האישות הרב 
יהושע שפירא

זכו שכינה ביניהם 
הרב יהושע שפירא

* שעת השיעורים בבית שאן 19:00-22:00 , ניתן להירשם מחיר מסובסד לתושבי בית שאן והסביבה שרה - 054-2666104

מפגש כפול
 שני - נשים

מפגש כפול
 גברים

מפגש משותף 
זוגות

שעותנושא המפגש
דרום בישוב ניצן
 מרכז כיסופים

צפון בית שאן
בשיתוף

 מרכז משפחה

ניתן להרשם בקישור זה בו מופיעים הפרטים השונים 
www.avakshech.org.il/events 

אלפים עברו את הסדרה עד כה - עכשיו תורכם. תפרגנו לעצמכם 
לפרטים: הילה - 053-6901002   

ַלְך - ארבעה שיעורים 
לנשים )שתי פגישות 
כפולות(, עם הרבנית 

נעמי שפירא

ְלָך - שני שיעורים 
לגברים )מפגש אחד 

כפול(, עם הרב יהושע 
שפירא

לשניכם - מפגש זוגי 
מסכם עם הרב יהושע 
)זה הזמן לבייביסיטר...(



3  יש”ע שלנו 

אירוע 
ישראלי

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, ונבקש 
לזהות את האירוע ומתי התרחש. 

את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 
 .Hasbarayesha@gmail.com :או למייל

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
התשובה לחידה מהפעם שעברה: הקצין היהודי אלפרד דרייפוס 

מושפל לאחר שהורשע בבגידה, צרפת 1895.
הזוכה: ראשית נחום מעותניאל. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

אנו ראשי המועצות ביהודה ושומרון מוקירים ומעריכים את פעילותו של
כיו”ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון  ח”כ מוטי יוגב 

בועדת חוץ וביטחון. 

הציבורית, בתחבורה  למיגון,  בתקצוב  רבים:  בתחומים  רבות  וסייע  קידם   מוטי 
 בכיסוי הסללורי, בקידום תשתיות, בעבודה מול המינהל ובתחום הביטחון האישי

של התושבים.

חייבים את
ח”כ מוטי יוגב

להמשך העשייה
למען ההתיישבות

בכנסת הבאה!

מוטי היה זמין וקשוב לכל בקשותנו 
ומצאנו בו אוזן קשבת וכתובת נאמנה.

יוחאי
דמרי

 ראש מועצה אזורית
הר חברון

אבי
רואה

ראש מועצה אזורית 
מטה בנימין

גרשון
מסיקה

 ראש מועצה אזורית
שומרון

דוידי
פרל

 ראש מועצה אזורית
גוש עציון

שי אלון
ראש מועצת בית אל

חננאל דוראני
ראש מועצת קדומים

יגאל להב
ראש מועצת קרני שומרון 
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il תמר אסרף  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

שנים  הרבה  אחרי  בערך,  שנים  שש  לפני 
אינטנסיביות בצבא, החליטו להחכים ולאוורר את 

בעלי עם איזו שנת לימודים.
ועלה על אזרחי, הוא  ברגע שאייל הגיע הביתה 
הודיע שהשנה הזו היא גם ההזדמנות שלי. בואו 
שכבר  מי  של  כזה  היה  הנפשי  שמצבי  נאמר 
שנים נמצאת בבית, מגדלת לבד חמישה ילדים 
ולא מצליחה לצאת מהטרנינג; נסכם שהיה שם 
משהו  ולעשות  מהבית  קצת  לצאת  גדול  צורך 

אחר עם עצמי.
כשאייל שאל אותי מה אני רוצה לעשות לא הייתה 
לי תשובה, הלכתי לאיבוד במגוון האפשרויות, ומנגד 
הבנתי שזו רק שנה ואסור לי להיסחף, כי אחריה 
שאבחר  כדאי  אז  לקדמותו.  יחזור  כנראה  המצב 
את  הרמתי  ממש  לא  שאני  מכיוון  בקטנה.  משהו 
הולך  שהוא  והודיע  למחשב  ניגש  הוא  הכפפה, 
לרשום אותי ללימודים. "אז מה יתאים לך?", שאל 
קורס  על  דעתך  "מה  עצמו,  את  ספק  אותי  ספק 

תקשורת, דוברות ויחסי ציבור? זה תפור עלייך".
סנדוויץ'.  לי  הכין  גם  והוא  הסיע  הוא  רשם,  הוא 
אמרתי כבר שמצבי הנפשי לא היה משהו? ואז 
נכנסתי לשיעור הראשון. זו הייתה אהבה ממבט 
מכל  נהניתי  עליי,  תפור  היה  באמת  זה  ראשון. 
רגע, וככל שלמדתי יותר הבנתי עד כמה המצב 

שלנו כאן ביו"ש גרוע.
הרומן שלי עם התקשורת התחיל בבוקר חורפי 
היובל  בשכונת  לגור  כשעברנו  זכור,  שבת  ערב 
נודניקים  כמה  ועוד  צלמים  כתבים,  עלי.  בישוב 
הגיעו לסקר את הקמתה של השכונה החדשה, 
שלימים זכתה לתוספת "מאחז לא חוקי" - מה 
צריך  היה  מישהו  תקשורת.  עוד  כמובן  שהביא 
לצאת ולדבר איתם, ומכיוון שאף אחד לא ממש 
במידה  נהניתי.  ואפילו  זאת,  עשיתי  אני  התנדב, 
אחורה,  שנים  כמה  אותי  החזיר  זה  מסוימת 
תרבות  ועם  איתם  שגדלתי  אנשים  עם  למפגש 
לא  שלי.  מהחיים  משמעותי  חלק  שהייתה 
נבהלתי, ובינינו, תמיד היה לי פה גדול, וביישנות 
היא לא ממש חלק מהלכסיקון שלי. אז צעדתי 
צעד אחד קדימה והתחלתי לגלות את עוצמתה 

של התקשורת.

מרגע שעברנו לגור בישוב עלי, הבנתי שהפכתי 
למתנחלת, ושלתואר הנכסף מתלווה עוד שורה 
מטען  ובעיקר  הכללות,  עצם,  שמות  של  ארוכה 
נפגשת  שאני  מי  כל  את  שמלווה  עצום  רגשי 
כולה,  ההתיישבות  נציג  הוא  מתנחל  כל  איתו. 
לכל  המלאה  האחריות  מונחת  כתפיו  על  ולכן 
העוולות שהשמאל דואג לפמפם השכם והערב. 
ביחס  הגדול  ההבדל  את  הבנתי  גם  במקביל 
אביב  תל  בלב  מצלמה  כשמציבים  לתקשורת: 
לזכות בכמה שניות  כדי  ונדחפים  רצים  כולם   -
של תהילה; וכאן באזורנו, ברגע שרואים קצה של 
מצלמה, הדלתות נטרקות והאנשים בורחים, כי 
התשקרות תמיד נגדנו! קשה להאשים את אלו 
בין  היחסים  שמערכת  נגיד  בואו  כך,  שחשים 
חמה  הייתה  תמיד  לא  לתקשורת  המתנחלים 

ואוהבת.
כשהתחלתי ללמוד, הבנתי שיש כללים, וכמו כל 
משחק, אם אתה לא שם על המגרש אז ההפסד 
 - ונעיז  נלמד את הכללים  ושאם רק  מיידי,  הוא 
ובעיקר  התוצאות.  את  לשנות  להתחיל  נוכל 
הבנתי שאי אפשר להתעלם ממעצב דעת הקהל 
הכי חזק בעולם. לצעוק שזה עלמא דשיקרא זה 

נחמד אבל מה לעשות שהעלמא הזה פועל חזק 
על מיליוני אחינו ברחבי המדינה, ואין מי שמנסה 

לפעול אחרת.
לעבודה  להתקבל  לי  סייעו  שרכשתי  הכלים 
הכי מדהימה שיש, ומאז כבר כמה שנים, בזכות 
הרבה מאוד אנשים מדהימים שעובדים במקביל, 
אנחנו  יש"ע,  במועצת  וגם  נוספות  במועצות  גם 
לפעמים  מנצחים,  לפעמים  המגרש,  על 
מפסידים, אבל הכי חשוב זה שאנחנו שם. וככל 

שהזמן חולף אנחנו לומדים יותר ויותר.
ידי  על  מוזמנת  להיות  זכיתי  ימים  כמה  לפני 
הדס,  אבינעם  אותי,  שלימד  מדהים  מרצה 
בקורס  לסטודנטים  קצרה  שיחה  להעביר 
במקום  בדיוק  ציבור,  ויחסי  דוברות  לתקשורת 
סגירת  תחושת  שהתרגשתי,  מודה  למדתי.  בו 
אני   - עברתי  דרך  כברת  איזו  והתובנה  המעגל 
 - בבנימין  וההסברה  הדוברות  עברה  איתי  ויחד 

הייתה מדהימה.
הייתה  מבחינתי  מרגשת  הכי  הנקודה  אבל 
)מסתבר  בוגרות  נשים  של  קבוצה  מול  לעמוד 
הזה(,  לקורס  העיקריות  הנרשמות  הן  שנשים 
ולהיות  בחיים,  שינוי  לעשות  מחפשות  שחלקן 
מסוגלת להגיד להן - זה אפשרי, אפשר לעשות 
את השינוי הזה, אפשר להצליח, תמצאו את מה 
שאתן אוהבות ולכו עם זה עד הסוף, אתן יכולות 
ויש לכן המון  ליצור  יכולות  לשנות מציאות, אתן 

כוח!
השינוי  על  לעצמי  חשבתי  הביתה  חזרה  בדרך 
שאני עשיתי בחיים הפרטיים שלי. יצאתי מהבית, 
התחלתי ליצור, לעבוד, ליזום; אני אומנם חוזרת 
הביתה מאוחר, הילדים רואים אותי פחות, הבית 
שיהיה,  רוצה  שהייתי  ממה  ומסודר  נקי  פחות 
קנוי           הוא  לפעמים   - מבושל  תמיד  לא  האוכל 
ולדעתי  מאושרת,  שלנו,  בבית  האמא  אני,  אבל 
זה יותר חשוב מכל שאר הדברים, כי כשלי טוב 

מבפנים זה מקרין על כולם כאן.
כבר  שנמצאת  מי  ולכל  שחולמת  מי  לכל  אז 
ורוצה לצאת, דעו לכן, זה  יותר מדי שנים בבית 

אפשרי!

סגירת 
מעגל

ממש  לא  שאני  מכיוון 
הוא  הכפפה,  את  הרמתי 
והודיע  למחשב  ניגש 
אותי  לרשום  הולך  שהוא 
ללימודים. "אז מה יתאים 
אותי  ספק  שאל  לך?", 
"מה  עצמו,  את  ספק 
דעתך על קורס תקשורת, 

דוברות ויחסי ציבור? 
זה תפור עלייך"
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המשך דבר תורה מעמוד השער

מרחוק, והנה כאשר רואה בת פרעה את הילד אשר בתיבה נצבת מרים לידה "ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן 
העבריות...". מרים הנביאה שניבאה שעתיד אחיה להושיע את ישראל לא מתייאשת כאשר שמים את משה ביאור, היא ניצבת ומוכנה לפעולה, 

מוכנה לסייע ולעזור כדי שנבואתה תתקיים.
חז"ל מלמדים אותנו שאחד הדברים שנשאל אדם לאחר מותו האם "ציפית לישועה" – הרב קוק אומר שנקטו חז"ל דווקא בלשון זו כדי ללמד 
על תפקידו של הצופה. משל לחייל העומד על המשמר בתפקיד הצופה. אם יראה שמרחוק מתקרב אויב - לא יישאר במקומו, מיד ירד ממגדל 

התצפית וירוץ להודיע לחבריו. נדרשת מהצופה פעולה ועשייה.
כך גם אנו מצווים בדורנו, רואים אנו את תשועת ה' באתחלתא דגאולה - חזרת עם ישראל לארצו, התיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, אך אל לנו 

לעמוד מהצד, נדרשת מאיתנו תכונת המנהיגות של משה ומרים, לא לעמוד מרחוק אלא להתעניין, להתקרב, לפעול ולעשות.
בימי המאבקים שניהלנו על ארץ ישראל, בתקופות של הפגנות ומחאות, תמיד אמרתי לתלמידיי בישיבה - אל תהיו אלה שיושבים בבית ורואים 

את ההפגנה בטלוויזיה, תהיו בהפגנה שאותה אחרים רואים. בדורנו זקוקים אנו למנהיגות יוזמת, פורצת ועושה - בעז"ה שנזכה. 

לצפות לישועה ולפעול

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

)ויש פה הכל...(

 פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

היישוב

הבית

שלב ב’

הגילאים,  לכל  חינוך  מוסדות 
מוסדות “בני דוד”, מתנ”ס פעיל 
המציע פעילות תרבות עשירה 
חוגים       מערך  הגילאים,  לכל 
ועוד  ספריה  שחיה,   בריכת 

מגוון שרותים קהילתיים. 
עלי”:  “לב  קניות  מרכז  חדש! 
דואר,  סניף  גדול,  סופרמרקט 
חולים  קופות  לאומי,  ביטוח 
עסקים  ומגוון  קפה  בית   ,

מקומיים.

דירות גן ודופלקסים,
החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

קרוב להכל 35 דקות מירושלים 
ופ”ת, 10 דקות מאריאל

ונת, ומגו איכותית   קהילה 
850 משפחות.

klita@eli.muni.il 052-4201411  לפרטים: יצחק

מקום
 גדול
לגדול

עלי

מכירת

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

במדורגי ֵעִלי
יוצאת לדרך!

10.14

מחיר
מיוחד

לרגל
 פתיחת
שלב ב׳

כניסה מידית

₪ 812,000

מ
חל 

ה
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Yair Yehezkel על צה"ל להשכיב מארבים 
במקומות בהם הפוטנציאל לזריקת סלעים 

ובק"תבים . שר הביטחון 
משכיב מארבים לנוער הגבעות או ללהבה.

Pnina Cohen סופסוף מראים בערוץ 10 
כתבה לא עם פן סמולני...

ותודה לשר אהררונוביץ שלא מספק ביטחון 
בתקווה שבבחירות ייבחר מישהו נורמלי.

אלקנה ומיכל ארליך כתבה מזיקה שזורה פחד 
בציבור לבקר בישובי יו"ש.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 6 לינואר

אהבתי · הגב · שתף

408 אנשים  אוהבים את זה.

98

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות143,286 

הודעהעוקבאהבתי

חובת צפייה.
רולטת הכביש: האבן, בקבוק התבערה והפחד חזרו לכבישי יהודה 

ושומרון. כתבה מתוך ערוץ 10, של הכתב אלון בן דוד.
צפו ושתפו את הכתבה הרצינית והמרגשת הזו:

http://bit.ly/1zOR9ji
הרבה פעמים אנחנו מבקרים את התקשורת על אי-סיקור ראוי של 

המצב בכבישי יהודה ושומרון.
 Alon Ben-David עכשיו הזמן לומר מילה טובה לכתב אלון בן דוד

על כתבה מושקעת ורצינית, שקשה לא לדמוע במהלכה. 
הפיצו.

ישראל שלי, עושים ציונות

בנט ליוגב: אני רוצה אותך לצידי
גם בכנסת הבאה 

הם  חייו  כל  יוגב  “מוטי  בנט:  נפתלי  השר 
שנות  ב30  ישראל.  לעם  שמוקדשים  חיים 
שירות בצה”ל, בכל מקום הוא היה יותר בכיר 
וכמח”ט. אח”כ  ממני. בסיירת מטכ”ל, במגלן, 
עבר  ואח”כ  עקיבא  בני  כמזכ”ל  לחינוך  עבר 
להתיישבות כסגן ומ”מ ראש המועצה בבנימין. 
בכנסת הוא עושה נפשות למען עם ישראל - אני 
רוצה אותך לצידי גם בכנסת הבאה.” את הדברים 

אמר בנט בכנס הבחירות של ח”כ מוטי יוגב.
שייך  יוגב  “מוטי  הוסיפה:   שקד  איילת  ח”כ 
לסוג חברי הכנסת שיודעים לעבוד. יש על מי 
בחקיקה  מצויינת  עבודה  עשה  הוא  לסמוך, 
ושומרון.   ליהודה  המשנה  ובועדת  חברתית 
ואנשי  עשייה  אנשי  בסיעה  צריכים  אנחנו 
עבודה כמו מוטי. מקווה שנמשיך לעבוד ביחד”

מודעה



מה יקרה

*צמוד למדד תשומות הבניה 10/14 עדי: 050-5799996

דו משפחתי עליון: 197 מ”ר, 7 חדרים
 גינה | מרפסת שמש גדולה )77 מ”ר( |  2 חניות 

רק 1,465,000 ₪

ישוב מעורב ודינמי, עכשיו במגמת צמיחה ושגשוג, 
מעוניין לקלוט משפחות נחמדות וקהילתיות 

בעלות רצון לנתינה ולקידום הישוב

עלי זהב

ראש 
העין

6
ברקן

אורנית

פתח 
תקוה

כפר 
סבא

5

עלי זהב

אריאל

אזורי תעשיה היכל תרבות

אזורי פנאי אוניברסיטה

nofzahav.co.il

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

המופע החדש של נויה | י"ט בטבת 10 בינואר
"אני בחופש תסתדרו לבד" – מוצ"ש הזה בשעה 21:00 בהיכל התרבות אריאל. נויה מנדל בהצגת בידור חדשה - לאחר שנים בהם מילאה אולמות 

ברחבי הארץ כסטנדאפיסטית, והצחיקה עד דמעות קהל צעיר ומבוגר, כעת היא עולה בהצגת הבידור - לנשים עייפות ולגברים אמיצים.

מעגל נשים עושות עסקים | כ"ב בטבת 13 בינואר
המפגש הרביעי של "בחפץ כפיה – מעגל של נשים עם עסקים" יוצא לדרך בשילה, אצל מזל 
היילבורן - מעצבת פנים ואירועים. בין השעות 09:30-13:00. בין הנושאים: רשתות חברתיות, 
ניהול ושיווק עסקים קמעונאיים, סדנת נטוורקינג ועוד. עלות 30 ש"ח בהרשמה מוקדמת 40 
לספונטניות. מוזמנות להביא כרטיסי ביקור, פלאיירים, דוגמיות ומה שבא. הרשמי והבטיחי 

את מקומך: 0542372882.

הצגת הילדים אצבעונית | כ"ב בטבת 13 בינואר
תיאטרון מופע בשיתוף להקת המחול הקיבוצית מביאה 
את סיפורו המפורסם של הנס כריסטיאן אנדרסון אל 
מתנ"ס גוש עציון. תפאורה, תלבושות ותאורה, פס קול 
קלאסי והשקעה בפרטים הקטנים. בשעה 17:00. מחיר 

כרטיס 30-40 ₪.
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מאות  בהשתתפות  לתורה  כבוד  נתנו 
והספורט,  התרבות  שרת  ובמעמד  סטודנטים 
לימור לבנת, רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ’, 
ונשיא  שבירו  אלי  אריאל  עיריית  ראש 
נערך  דנון,  יהודה  פרופ’  אריאל,  אוניברסיטת 
תרומת  תורה,  ספר  הכנסת  טקס  השבוע 
“בית  הכנסת  לבית  ממיאמי  פאליק  משפחת 
החלק  על   . 1 אריאל  באוניברסיטת  שלום” 
הרגש  ועל  גת  האחים  אחראים  היו  האומנותי 
מעל  שהוביל  פאליק  סיימון  התורם,  ניצח 
הבימה את שירת התקווה כשדגל ישראל בידו.

לשעבר  יש”ע   מועצת  יו”ר  דמינו?  לקוסובו 
עם  נפגש  דיין  דני  בהווה  היהודי  הבית  ומועמד 
ווק  נשיא העצרת הכללית של האו”ם לשעבר, 
. ירמיק, אשר כיהן בעבר גם כשר החוץ  2 ירמיק 
דיין בזמן שהותו  של סרביה, ביקש לפגוש את 
בישראל. “הקמת מדינה פלסטינית ביו”ש תסכן 
יציבות  חוסר  “ותיצור  דיין,  הזהיר  ישראל”,  את 
בירדן”. ירמיק  וגם  בישראל  גם   – באזור  כללי 

השיב כי הוא מכיר את הנושא מקוסובו, השכנה 
אלבניה,  עם  להתאחד  עלולה  אשר  למדינתו, 
אירופה,  בלב  לחלוטין  מוסלמית  מדינה  וליצור 

שתגרום להערכתו לאי יציבות בכל היבשת.
סבא בום בני גיל הזהב של היישוב אלון מורה 
אשר  חדש  תרבות  במרכז  השבוע  התחדשו 
מהישוב  ותיקים  אזרחים  לעשרות  מענה  ייתן 
ומהאזור כולו. את הסרט גזרו יחד רב השומרון 
הרב אליקים לבנון, השר לאזרחים ותיקים אורי 
אורבך ומ”מ ראש מועצת שומרון יוסי דגן, אשר 
. השר אורבך ציין כי  3 קבעו גם מזוזות במקום 
השומרון הוא אחד מאזורי תופעת ה”סבא בום”, 
שבהם צפויה בקרוב התרחבות משמעותית של 

אוכלוסיית גיל הזהב.
אפרת  המקומית  המועצה  גמלאי  הצייד  עונת 
אפרים  ד”ר  של  בהרצאתו  השבוע  השתתפו 

4 האחרון  הנאצים  לצייד  הנחשב  זורוף 
המועצה,  במתנ”ס  שהתקיימה  ההרצאה,   .
משכה אליה עשרות גימלאים וגמלאיות מרחבי 

המועצה שהאזינו לד”ר זורוף ושמעו ממנו כיצד 
ידיו לתפיסתם של נאצים. בין היתר  הביא במו 
סיפר זורוף על החיפושים אחר מנגלה “הרופא 
מת  כי  התברר  דבר  של  שבסופו  מאושוויץ” 
אמריקה  דרום  מארצות  באחת  לב  מהתקף 
מולדתו  מגרמניה  רחוק  בדויה  בזהות  חי  שם 

וממשפחתו.

להירצחו  יום   30 במלאת  פיגוע  תאונה,  לא 
הירדן  מבקעת  חקלאי  הי"ד,  ציון  בן  אבי  של 
בשומרון,  אלון  בצומת  ערבים  בידי  שנרצח 
ותושבי  ציבור  אישי  חבריו,  משפחתו,  בני  ערכו 
 . 5 הרצח  במקום  לזכרו  עצרת  הירדן  בקעת 
לפיה  המשטרה,  הודעת  על  מחו  המשתתפים 
מותו של בן ציון נגרם כתוצאה ממעשה פלילי. 
לומר שזו  איך אפשר  יהודי.  הוא  כי  נרצח  "אבי 
תאונת דרכים?", תהה ראש המועצה האזורית 

בקעת הירדן, דוד אלחיאני.
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