אתי ִמ ִּמ ְצרָ יִ ם (מתוך הפרשה)
ַּב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה' לִ י ְּב ֵצ ִ
נופי גוש עציון במבט ממערב למזרח

420

שלנו

 | 420במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
שבט תשע"ה |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

ניו-ג'רזי עדי-עד

ברשת

6

תעשיית השקרים
של הפלשתינים

ישראל
שלי

על הפרשה  -בא

כל קצין מכיר את הכלל הבסיסי:
“קו ההגנה לעולם ייפרץ” .כל
מאמן כדורגל יודע“ :מי שמשחק
רק בונקר בסוף חוטף גול” .כל
עו”ד מנוסה למד כבר במשפטו
הראשון ש”ההגנה הכי טובה היא
ההתקפה” .ומה שנכון לכל אחד
מהמגרשים הנ”ל נכון לא פחות
גם בתחום הדיפלומטי -מדיני.
השבוע בישעמדה  -על שינוי
הכיוון המבורך שתופסת ישראל
מול בית הדין לחקירת פשעי
מלחמה בהאג ,ועל ההזדמנות
שהניח לפתחנו דווקא אבו-מאזן,
מכל האנשים בעולם.

לשמור על אוזניים שומעות

מ

הן מטרות מכות מצרים?
הראשונה“ ,למען שתי אתתי אלה
בקרבו” (שמות י ,א) והשנייה:
“ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר
התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי
בם” (שמות י ,ב) .בשביל לספר לישראל
את הנקמה של ה’ במצרים .ומי יספר?
באופן פשוט  -משה רבנו .למה משה רבנו
הוא שצריך לספר? הרי משה הוא כבד פה
וכבד לשון! אנשים רוצים לשמוע סיפור
אותנטי ,סיפור אמיתי מכלי ראשון .למשה
רבנו היו הרבה סיבות להישאר בארמונו של
פרעה ולא לדעת ולא לשמוע את זעקת בני
ישראל .הרי הוא חי בזהות מצרית ,כמאמר

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 16:26
תל אביב 16:45
16:35
חיפה

כניסה
יציאה
16:41
 17:45חברון
16:43
 17:46שכם
 17:44באר שבע 16:38

8

מה
קורה

החיפושית האדומה
בקדומים

יציאה
17:42
17:44
17:47

הרב ינון מדר
ראש המכינה הקדם צבאית “חמדת יהודה”

בנות יתרו לאביהן“ :איש מצרי הצילנו מיד
הרועים”.
משה רבנו פיתח את חוש השמיעה שלו.
הוא שמע וקלט מבעד לחומות הארמון
את זעקת בני ישראל ,יצא החוצה תוך
סיכון עצמי ועשה מעשה :הכה את המצרי.
השמיעה של משה היתה כל-כך משמעותית
עד שדחפה אותו להתערב אפילו בין שני
עברים ניצים“ :ויאמר לרשע למה תכה
רעך?” היינו מצפים שאחרי שנודע הדבר,
משה רבנו לא יסתכן יותר .אך גם כגר בארץ
מדין ,מגורש מארמון פרעה כבורח ,משה
שומע את זעקת העשוקות ,את בנות מדין.
הן עושות את העבודה ,דולות את המים,
המשך בעמוד 5

והפעם  2סוגים

עם רקמת יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי

ניתן להשיג בצבעים

מעיל רוח

פליז דו"צ

130

₪

170

₪

ליח'

ליח'

נדב-יש”ע שלנו 1

המערכת

באים במשפט

ישעמדה
חתימתו של יו”ר הרשות הפלסטינית ,אבו מאזן,
בתחילת החודש על ‘אמנת רומא' המצרפת את
הרשות כחברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי
בהאג עוררה מיני-סערה בישראל .המהלך המי
יודע כמה של אבו מאזן במטרה להטיל אימה
על ישראל במגרש המדיני העולמי ,ובניגוד גמור
לסיכומים איתו ,הצליח במידה מסוימת להעלות
חשש שישראל תעמוד בפני הוקעה עולמית
כמדינה בלתי מוסרית.
למרות החששות ,ההפחדות וההזהרות הרגילות
של אנשי השמאל בעידוד התקשורת ,הפעם
אפשר היה לשמוע בין הקולות המפוחדים גם
כמה קולות אחרים  -כאלה שמזהים דווקא
הזדמנות פז לחשוף סוף סוף את קלונה של
הרשות הפלסטינית דווקא בשדה שאליו היא
מתעקשת לגרור את ישראל .העובדה שהרש”פ
חתמה על האמנה הפכה אותה ממצב של
‘משקיפה’ לחברה של ממש ,מה שמחייב גם
אותה לכל האמנות הבינלאומיות במקרה של
סכסוך אלים.
אחד מאותם קולות ,הוא זה של עו"ד עדו
רוזנצוויג ,מומחה למשפט בינלאומי ,שהתראיין
השבוע לאתר ערוץ  7והבהיר שם כי פעולה
משפטית נכונה של ישראל שתוכיח כי היא
בוחנת את עצמה תוכל להביא גם לכך שאנשי
הרשות הפלסטינית יצאו הנפגעים המרכזיים
מהמהלך כולו" .ככל שנשתף פעולה עם
המערכת" ,הסביר רוזנצוויג" ,נוכיח שאנחנו
חוקרים כמו שצריך ונוכל להעביר מידע על

אם תיזום ישראל מהלך התקפי ,ברור
וכואב לצד שכנגד מול כל הפרה או
צעד חד צדדי ,העולם (וגם אבו מאזן)
יבין סוף סוף מיהו הצד החזק ,הבטוח
וגם הצודק ביותר .מנהיגי העולם
יפנו את מכבשי הלחצים והסנקציות
מישראל אל עבר הפלסטינים ,ויעדיפו
לתקוף את הצד שמחזיק בטיעונים
החלשים ביותר .וכמו בכדורגל,
בבית המשפט ובכל זירה אחרת –
החזק והמעז – ינצח.
מעשים שהפלשתינים ביצעו כדי שהם יפלו
בבור שהם חפרו .הם נתנו סמכויות שיפוט
לבית המשפט והם צריכים כעת להוכיח שהם
פעלו לפי החוק .מערכת המשפט שלנו יותר
חזקה וטובה מזו של הפלשתינים .יש להם
בעיה משפטית הרבה יותר מורכבת להוכיח את
טענותיהם".
מומחית נוספת שצברה כבר ניסיון רב בהגשת
תביעות מסוגים אלו בבתי משפט בחו”ל ,היא
עו”ד ניצנה דרשן לייטנר ,מארגון “שורת הדין”,
שמיד לאחר חתימת אבו מאזן על ‘אמנת רומא’
יצאה בהודעה הקוראת לישראלים לפנות לבית
הדין ולהגיש תביעות נגד הרשות .דרשן לייטנר

נורית מי מרום,

פתוח

“תכלת פרסום ואסטרטגיה” ,בית אל 050-8644312

סיפרה כי ארגונה כבר פעל בנושא" :כנגד אבו
מאזן הגשנו תביעה על ירי הרקטות של ארגון
'פתח' כנגד אזרחים שזה פשע מלחמה וכנגד
חאלד משעל הגשנו תביעה על כך שחמאס
הרגו מול המצלמות  39חשודים בשיתוף פעולה
כנגד ישראל".
כך יוצא ,שדווקא המהלך שבו נקט אבו מאזן,
עשוי לגרום לו (בעבודה דיפלומטית ומשפטית
נכונה) נזק לא מועט :כמי שעומד בראש הרש”פ
ומשלם משכורות למחבלים ,מסית בכל כלי
תקשורת אפשרי לאלימות ,קורא לכיכרות על
שם שהידים ,מנהל מערכת חינוך רוויית הסתה
לשנאה ולרצח ,מפעיל בתי כלא המענים
והורגים את מי שמכונים בפיהם “משת”פים”
 דווקא הם ,כשייכנסו לזירת פשעי המלחמה,יוכלו לצאת ממנה ניזוקים הרבה יותר מישראל.
והלקח לעתיד? פשוט מאוד :מי שכל הזמן
מתגונן ומבקש על נפשו ,העולם לא רוחש
לו כבוד אלא אדרבא ,מפרש זאת כהודאה
באשמה .אם תיזום ישראל מהלך התקפי ,ברור
וכואב לצד שכנגד מול כל הפרה או צעד חד
צדדי ,העולם (וגם אבו מאזן) יבין סוף סוף מיהו
הצד החזק ,הבטוח וגם הצודק ביותר .מנהיגי
העולם יפנו את מכבשי הלחצים והסנקציות
מישראל אל עבר הפלסטינים ,ויעדיפו לתקוף
את הצד שמחזיק בטיעונים החלשים ביותר.
וכמו בכדורגל ,בבית המשפט ובכל זירה אחרת
– החזק והמעז – ינצח.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
“בגיל  30עשיתי הסבה לגרפיקה .ישבתי יחד עם
ילדות בנות  20ונדבקתי בחיידק הזה .ראיתי את
עצמי במגרש הזה של עולם הפרסום מיד .בסיום
הלימודים התחלתי לעבוד עם לקוחות מיד בתור
עצמאית .תוך כדי תנועה הבנתי שמה שחסר להם
זה לא רק גרפיקה יפה .לוגו ,למשל ,כל אחד יכול
לעצב .השאלה היא האם זה עונה על הצורך הכולל.
לאט לאט הבנתי שאני מחפשת משהו מעבר”.
מהם השירותים שאת מעניקה ללקוחותייך?
“למדתי פרסום וגם אסטרטגיה שיווקית .אם יש
לקוח שמחפש להגיע לקהל חדש ,מחפש פריצת
דרך בשוק חדש ,כאן אני נכנסת לתמונה .אני
לומדת את הלקוח בכל הזירות שהוא מתמודד איתן
בכל יום ,ואחרי שאני מגיעה לניתוח האסטרטגי,
אני בונה לו את הסיפור שמייחד אותו ומבדל אותו
מהמתחרים ,עם קו עיצובי אחיד שאיתו הוא פונה
ללקוחות שלו .השאיפה היא לדבר בגובה העיניים
עם הלקוח בלי ביטויים מסובכים ולעזור לו למצוא
את הייחודיות שלו ולספר את הסיפור שלו”.
 2יש”ע שלנו

מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
“אני עובדת באופן מאוד אישי עם הלקוח.
במקומות אחרים אתה אחד מ 50-לקוחות .אצלי
כל עסק מקבל את היחס האישי שלו .השירות
כולל הכל :החל מזיהוי הצורך השיווקי ,דרך
העיצוב והמיתוג ועד להטמעה במדיות השונות.
הביצוע יורד לכל הפרטים הקטנים ולא יקרה
שהוא יישאר ללא מענה .אצלי האסטרטגיה
והביצוע הם תחת אותה מטריה וזה יתרון גדול.
כתובת אחת לכל הצרכים .הלקוח לא יישאר
ללא מענה או אבוד במגרש”.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
“לקוח שמבין מראש שכדי להגיע אל הלקוחות
שהוא רוצה ,הוא צריך אסטרטגיה שיווקית נכונה”.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
“לפני ארבע שנים יצאתי לקורס של עסקים
קטנים של מט”י אריאל .קיבלתי המון כלים מכל
מיני תחומים בתור בעלת עסק .ואח”כ היה גם
הליווי האישי של יועץ שיווקי ,שמאוד עזר לי

אני בונה ללקוח את הסיפור שמייחד
אותו ומבדל אותו מהמתחרים
להגדיר את עצמי ברמה העסקית ולמקד את
עצמי בתחום המקצועי”.

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!
פתרון החידה מהשבוע שעבר :תפיסת ספינת הנשק קארין
איי ע"י חיל הים.2002 ,
הזוכים :נעם ואורי אלון ממצפה יריחו .הפרס נשלח בדואר.

מיצג רב-חושי

בחברון
ע"ש ר' הרשל פינק ז"ל

סיפורו של עם ישראל ,מאברהם אבינו
ועד היום ,מומחש באמצעים חדשניים
ובמבט ישראלי עכשווי .בואו לחוויה
מרגשת שתקח אתכם במרחבי הזמן
אל תוך הנפש והזהות היהודית.
יש שחר

אנו שמחים להזמינכם
מרכז המבקרים החדש

לגעת בנצח
במעמד:

כבוד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א
הרב הצבאי הראשי תא"ל הרב רפי פרץ שליט"א
מפקדי צה"ל ומשטרת ישראל
רבנים  ,אישי ציבור
משפחת פינק )בלגיה-ישראל(
ידידי ואוהבי חברון

צינור מ .פלדמן

לטקס חנוכת
בית הדסה ,חברון
יום שני י״ג בשבט תשע״ה 15:00 | 2.2.15
הסעות מבנייני האומה בירושלים
בשעה  | 14:00רישום מראש חובה

מנחה :ד״ר אבשלום קור

בנצח
לגעת
חוויה יהודית בחברון

לפרטים נוספים אתר חברון 02-9965333 052-3114870 www.hebron.org.il
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ברשת

קורין סופר

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

ניו-ג'רזי עדי-עד
שעת ערב מוקדמת .הבית שקט ,סוף סוף חבורת
הגוזלים שלי נפלו תשושים למיטותיהם .אין כמו
כוס קפה בנחת אחרי יום עמוס .מתיישבת על
הספה ,ופתאום ,בום .הקרוואן רועד .מה זה כל
הרעש הזה? בום .צעקות .פצצות תאורה .ג'יפים
צבאיים טסים במהירות מחוץ לחלון .שיעשו מה
שהם רוצים ,אני חושבת לעצמי ,רק שלא יעירו
את הילדים .אני סוגרת עיניים ,מנסה להתנתק
לרגע מהסערה שאופפת את פינת הגן-עדן שלנו
בעדי עד .צוללת לזכרונות העבר.
אם הייתם אומרים לי בגיל שש-עשרה ,שבעוד
 12שנים אני אמצא את עצמי נשואה  3 +בקרוואן
בגבעות שילה  -הייתי צוחקת לכם בפרצוף.
גדלתי בארצות הברית ,בחממה ,עטופה מותרות,
וחדורה בחלום האמריקאי להצלחה בחיים :תהיי
מושלמת ,תצליחי בלימודים ,תהיי מטופחת לפי
צו האופנה .אל תהיי עדינה ,תעשי כל מה שצריך
כדי להגיע אל האושר של מימוש עצמי ,ועל הדרך
תעשי הרבה כסף.
נכנסתי בכל המרץ לתוך המירוץ ,ומנגד התנגן לי
בלחש קול אחר ,של הוריי" :את יהודייה ,המקום
שלך הוא רק בארץ ישראל".
לכל אורך הדרך ,למרות שחוויתי הצלחות ,לא
הצלחתי להתעלם מתחושת ריקנות שהלכה
ותפחה עם השנים .האם במירוץ הזה מסתכם
כל תכלית החיים? ניסיתי להתעלם מהקול
הטורדני .נרשמתי לאוניברסיטה ידועה בתחום
האומנות והאופנה .בין סיום התיכון לתחילת
האוניברסיטה הגעתי לשנה להתאוורר בישראל,
וללמוד במדרשה .רק לשנה ,ואז אמשיך את
המסלול שקבעתי לעצמי ,כך חשבתי .רבות
מחשבות בלב איש.
עברו כמה חודשים .קבוצה רעשנית של בנות
אמריקאיות דחוסות בתוך מונית שירות .בדרך
לעמונה .שמענו שרוצים לפנות ישוב בארץ
ישראל ,היינו סקרניות .מי מפנה? למה? צחקקנו
במונית ,איפה זה בכלל עמונה? זה מעבר לקו
הירוק? (כידוע ,לרובנו היה אסור לעבור את הקו
הירוק ,ובכלל ,לא ידענו מה זה טרמפ) .אני זוכרת
עד היום את הרגע שבו ירדנו מהמונית ונכנסנו
לעמונה .פעם ראשונה בהתנחלות .הסתכלתי
על הנוף המדהים שהקיף אותנו ,האווירה
המחשמלת ,לקחתי נשימה עמוקה .הרגשתי איך
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אם הייתם אומרים לי בגיל שש-
עשרה ,שבעוד  12שנים אני אמצא
את עצמי נשואה  3 +בקרוואן
בגבעות שילה  -הייתי צוחקת
לכם בפרצוף .גדלתי בארצות
הברית ,בחממה ,עטופה מותרות,
וחדורה בחלום האמריקאי
להצלחה בחיים :תהיי מושלמת,
תצליחי בלימודים ,תהיי מטופחת
לפי צו האופנה .אל תהיי עדינה,
תעשי כל מה שצריך כדי להגיע
אל האושר של מימוש עצמי ,ועל
הדרך תעשי הרבה כסף
האוויר זורם בתוכי .התמלאתי בתחושה של זרם
לא מוכר לי .היום ,עשר שנים אחרי ,אני מבינה
שזו הפעם הראשונה שחשתי שאני חיה .לא סתם
חיים ,אלא משהו אמיתי ושורשי ,הקשור לעומק
הווייתי .חיבור לאדמת ישראל .הנשמה שלי,
שחיכתה  18שנה עד שאגיע לחלקת האדמה
הזו ,נשפה רוח חיים והתחילה לקום מתרדמתה.
הסתובבתי בלילה ההוא בעמונה כמו בחלום.
ראיתי אנשים עם אידיאלים ,שחיים בשביל משהו
מעבר לעצמם .אמרתי לעצמי ,אני לא יודעת
מיהם האנשים האלו ,אבל אני מקווה שיום אחד
אזכה להיות חלק מהם .הייתה לי תחושה חזקה
ולא מוסברת ,שמכאן אין דרך חזרה.
מאותו לילה דברים התגלגלו במהירות .שיניתי
תוכניות ,עליתי לארץ ,ברוך ה' התחתנתי (עם
עולה חדש שרוף כמוני) ,והתחלתי לימודי
פסיכולוגיה .לאחר זמן מה התחלנו לחפש יישוב.
לא הכרנו כלום ,אז פתחנו מפה ,ובחרנו באקראי
(בהשגחה עליונה) ישוב אחד :עדי עד .נסענו
לביקור בעדי עד ,ונעמדנו בפרגולה ליד בית
הכנסת .הרגשתי את הזרימה המוכרת מלפני
מספר שנים .בלעתי בשקיקה את הנוף הנשפך
מסביבי ,נשמתי את האוויר .הרגשתי חיים .זה היה

ברור ,הגעתי הביתה.
מאז אנחנו גרים כאן כבר כמה שנים ,ובינתיים
סיימתי את הלימודים והתחלתי לעבוד בתור
פסיכולוגית חינוכית .חוץ מהעבודה המרתקת
עם ילדים ,הורים ובתי ספר ,אני נהנית במיוחד
במפגש שבין העולמות .יוצאת בבוקר מעדי עד,
מגיע תוך שעה למקום הפוך מבחינת הנוף הפיזי
והאנושי .אני מרגישה שהמפגש הזה בין אנשים
ודעות שונות הוא מהותי כדי לבסס את זכותנו על
האדמה הזאת .אני מרגישה שכל הקושי הכרוך
בלעבוד עם אנשים שונים ,נהיה שווה כשנוצר עוד
חיבור בין שתי נפשות .כשפתאום ההתיישבות,
ויישוב קטן כמו עדי עד ,נהיים מושגים מוכרים
ואהובים .מבחינתי ,העבודה שלי והמקום שבו
אנחנו חיים הם שילוב מופלא של עולמות ,והם
גורמים לי לחדד בכל פעם מחדש את ההבנה
מאין באתי ולאן אני הולכת.
בזמן האחרון יש כל מיני כוחות המנסים לערער
לי את החלום האידילי שלי .בכוח רב ,משתדלים
לעקור ממני תחושה בסיסית של ביטחון וקביעות
במקום שבו בחרתי לבנות את חיי .רק בשבועות
האחרונים חווינו ניסיון חדירה ,גניבה ,עתירה
לבג"ץ של "יש דין" וכפרים ערבים מסביב ,הפגנה
ו"תהלוכת שלום" סביב עדי עד (שבמהלכה
נפטר השר לענייני התנחלויות) ,וביום שישי
האחרון  -איום בנשק חם על ידי אנשי הקונסוליה
האמריקאית .למרות שהשגרה ממשיכה ,אני
מרגישה שיש כל כמה זמן תזכורת ברורה :עד
כמה אנחנו מאמינים בקשר שלנו לאדמה הזאת?
עד כמה אנחנו שואבים ממנה את כוחות חיינו?
ועד כמה ניאבק לשם כך ,לשם הזכות שה' נתן
לנו לחיים רוויי משמעות?
מבחינתי ההחלטה להשתקע פה ,בעדי עד ,זה
חלום שהתגשם .לפעמים אני מדמיינת איך חיי
היו יכולים להיות אחרת ,באמריקה .בית ענק,
עוזרת בית צמודה ,חיים קלים .אף אחד לא
יאיים על הבית שלי בניו-ג'רזי .ועם זאת ,אני
מתמלאת רחמים על האישה הזאת המצליחה
והעשירה והחלולה שהייתי יכולה להיות .אני
בוחרת כל יום מחדש את הלכלוך ,הכביסה,
הכלים .את האתגרים המתלווים לבחירה
לחיות חיי אמת .ויותר מכל ,אני בוחרת לחוש
את עונג זרימת החיים.

לשמור על אוזניים שומעות

המשך דבר תורה מעמוד השער

והרועים יגרשו אותן? מה פתאום! השמיעה ממשיכה להפעיל אותו לעשיית צדק.
כמובן ,הדוגמה האחרונה בסדרה היא שמיעת משה את קולו של הגדי הצמא שבורח ,ומשה מאשים את עצמו בחוסר רגישות כלפיו ,ונושא אותו
על כתפו ומשקהו .רק לאחר מכן השומע הגדול זוכה לשמוע את קול ה’ ומאז לא מפסיק לשמוע אותו ולהשמיע אותו לעולם כולו.
בפרשת בא מתחדדת מצוות הסיפור ביציאת מצרים :למען תספר  -במעגל המשפחתי הקטן :למען תספר באזני בנך ובן בנך ,ובמעגלים
הרחבים יותר ,הלאומי והעולמי .אנו חיים בתקופה שבה “גונבים” לנו את חוש השמיעה ,וממילא את חוש הדיבור .כל הורה שמתוסכל ,כל
מורה שמרגיש שהוא מאבד את סמכותו ,יבדוק האם הוא יודע לשמוע ,להקשיב באמת ,או שאולי גנבו לו את האוטומטיות הפשוטה של שומע
באמת ומקשיב ,וצריך לשקם אותה ,ליצור את הביטחון שאני יכול לספר את הכאב ,את הזעקה ,והאוזן כרויה באמת לשמוע ,גם אם אני לא
יכול לשנות.
חשוב מאד דווקא בעת הזאת של מאבקי כוח ותקופת בחירות ,כשכל-כך הרבה נאמר ולא באמת ,לשמור על אוזניים נקיות ,לשמור על אמנות
השמיעה .ואז נשמע שוב מפי משה ,שהוא השמיע בהר סיני ,והוא הגואל הראשון והוא הגואל האחרון .מצווה לשמור על אוזניים כרויות
לשמוע ,כדי שיהיה למי לספר ביציאת מצרים.

לגור בשמורת טבע
בלב המרכז

בית  154מ"ר

צמוד קרקע

יש שחר אמנה

ש"ח
1,525,000
מבצע  1,445,000ש"ח
בואו לגור בקהילה חמה ואיכותית כאן במרכז!

אתם מוזמנים להצטרף לפרויקט המוצלח בישוב יקיר ולגור בבית צמוד קרקע  154מ"ר
צמוד קרקע עם אופציה להרחבה.
נמכר
נמכר

נמכר

נמכר

ישוב קהילתי ומחבק המונה
 300משפחות
רק  15דקות מכביש 6
 30דקות מתל אביב
טבול בנוף קסום הצופה לנחל קנה

נמכר
נמכר
נמכר

נמכר

נמכר

יקיר
לגור בשמורת טבע
בלב המרכז

 10ד'

 15ד'

 20ד'

 30ד'

אריאל

כביש 6

פתח תקוה

תל אביב

המשווק :איזק נדלן  -שיווק פרויקטים isaacnadlan@gmail.com | 050-5382852 | 03-9303494
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

143,497

ציר הזמן

תעשיית השקרים של הפלשתינים וארגוני השמאל -ככה זה
עובד.
הפיצו בכל הכוח.
הסרטון הזה הגיע לידינו הערב .מה הסיפור האמיתי?
חיילי צה"ל פינו בית עסק בקסבה של חברון לאחר שהערבים
זרקו מתוכו בקבוקי תבערה לעבר אזרחים יהודים .ארגוני
ה"זכויות" וצלמים נוספים ביימו סצנת בכי :לקחו אישה ערבייה
מבוגרת ,ביקשו ממנה לבכות מול המצלמה .הבת שלה עומדת
לידה ,מדריכה אותה בחיוך כיצד עליה לבכות מול המצלמות.
מה מנסים למכור לכם?
ישראל כובשת ,מנצלת ,מתעללת בחסרי ישע .לא סיפרו על
הטרור ,לא סיפרו על ההצגה .הכל תעמולה שקרית.
אז הנה ,השקר במלוא מערומיו .הפיצו בכל הכוח.
ולעולם* ,לעולם* אל תאמינו לסרטים שיוצאים מטעם ארגוני
ה"זכויות" .הסרטונים הללו כמעט תמיד ערוכים ומוצאים
מקונטקסט ,מביאים סיפור שקרי לחלוטין.
הפעם "תפסו" אותם על חם.
* תודה לעופר אוחנה מ"הצלה יו"ש" ששלח לנו את הסרטון.
הפיצו
ישראל שלי
עושים ציונות
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עוקב

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  19לינואר

אהבתי · הגב · שתף

1480

ם אוהבים את זה.
 1,559אנשי 
 Bar Ben Naimביזיון שאין מספיק
השקעה בתחום ההסברה שכל כך
נחוץ.
 Evelyne Revivoהאוייב הכי גדול של
מדינת ישראל הם השמאלנים שמעיזים
להפיץ שקרים בלי סוף ולהאמין בהם
כדי שכולם גם יאמינו .שילכו לעזה
כולם .שם מקומם.
מוניק אגיוף עכשיו ראיתם איך הם
עובדים השמאלנים????  .והם מוכרים
לרשתות חוץ תמורת כסף רב.
והם שהביאו את ישראל להאג.
נבלות מוכרים את ארצם....

מה יקרה
כניסה לקברי בני אהרון וקבר יוסף  /ה'-ו' בשבט 25-26.1

ביום ראשון תתקיים כניסה לקברי בני אהרן בכפר עוורתא שבשומרון ולמחרת ביום שני תתקיים כניסה
לציון יוסף הצדיק זיע"א בשכם .הכניסות בתאום ובאבטחת כוחות הביטחון .במקום יהיה כיבוד קל.
לפרטים והרשמה חובה1800800019 :
ההצגה "ילד פלא"  /ח' בשבט 28
בינואר

בשעה  17:30בהיכל התרבות אריאל
תעלה הצגת ילדים מוזיקלית חדשה
עם מיטב שירי הילדים הקלאסים
והאהובים שהלחין קובי אושרת.
לפרטים 03-9083333

מופע "הומור יהודי" במעלה אדומים  /ז' בשבט  27בינואר

ההומוריסט והסטיריקן משה שריבר במופע הומור יהודי
בספריה העירונית .הומור יהודי שזור בעכשוויות וסאטירה,
לכל הגילאים – דתיים ולא דתיים .הערב יתקיים בשעה 19:30
בלובי הספרייה .לרוכשי כרטיסים מראש מחיר כרטיס 20
 ₪ולגמלאים  .₪ 10ביום המופע  ₪ 25ו ₪ 15-לגמלאים.
לבירורים.02-5357108 :

ראשון ושני |  25-26לינואר

פמלבייתזlineאיכות
ben

2
מעיל רוח SOFT-SHELL

170 130
₪

₪

מעיל פליז דו צדדי

עובי 400

מה קורה?
1
2

3

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
מצלמים לבן לרגל סערת השלג האחרונה,
קיימה מחלקת התיירות של המועצה האזורית
שומרון תחרות צילומי שלג נושאת פרסים.
מבין מאות התמונות שהשתתפו ,זכתה
תמונתו של מיכאל אזולאי שצולמה מהיישוב
מגדלים בה ניתן להבחין בקשת המחברת
בין הנוף המדברי לשלג שירד ביישוב ,במקום
הראשון . 1
עם האימונים בא הגובה אליצור הר חברון
כדורסל הוקמה לפני שמונה שנים עם קבוצת
ילדים אחת .כיום ,מתפארת הקבוצה בלא
פחות משבע קבוצות בליגה מכיתות ה’ (קט
סל) דרך ילדים ,נערים ונוער .השנה נפתחה
גם קבוצת בוגרים שמשחקת בליגה ב׳ מחוז
׳נגב׳  . 2לאחר תשעה משחקים ,לקבוצה
שישה ניצחונות ושלושה הפסדים .בהצלחה!
מנהיגות צעירה מועצת הנוער האזורית של
גוש עציון התכנסה השבוע לישיבת העבודה
הראשונה שלה .המועצה  3הוקמה בהתאם

לחוק הנוער והיא מייצגת את נוער הגוש
המגוון ,הכולל דתיים וחילוניים ,בנים ובנות
נציגי כל היישובים .לישיבת העבודה הגיעו
נציגי משרד החינוך שבאו להתרשם ממועצת
הנוער החדשה וכן ראש המועצה דוידי פרל,
שי ששון מנהל יחידת הנוער ,ויהודה רוטבנברג
מנחה המועצה.
הכל התחיל מחיפושית בקדומים נערך
ערב השקת הספר “החיפושית האדומה” של
תושבת קדומים חברת גרעין אלון מורה ,שוש
אילן  . 4הספר עוסק בסיפור העליות לשומרון
עם המכונית האדומה של מנחם ושוש אילן.
את הערב פתח חננאל דורני ראש המועצה
בתודות לזוג החלוץ ,והשתתפו בו בני קצובר
מייסד גרעין “אלון מורה” וכן נציגי הגרעין :יוסי
ודבורה ארציאל ,ברכה מלצר ,מיכל שבות ודוד
רוזנצוייג.
מחמם את הלב השלג שכיסה את קרית
ארבע חברון בסערה האחרונה ,ממשיך

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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להביא מפה לאוזן לא מעט סיפורים מרגשים.
במועצה המקומית שכרו מבעוד מועד רכבי
שטח ששהו במשך כל ימי הסופה בקריה
וסייעו בשינוע יחד עם רכבי הביטחון .ביום
שלישי ,ערב הסופה ,התקבצו במתנ”ס כ100-
בני נוער והתחלקו לתפקידים שונים ,החל
מעזרה למשפחות ,עובר בפילוס שבילים
ומעברים וכלה בחלוקת מרק חם לקשישים
וחיילים ביישוב . 5

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 :רבקה קובלסקי ,מאיר רוטר  -ויקיפדיה הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

