
1  יש”ע שלנו 

ַאָּתה "ְו ָאֵהב,  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך  ֹעז 
ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים,  ּכֹוַנְנָּת 
ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת" )תהלים צ"ט ד'(

משפט  מערכת  הפרדוקס:   

דורשת  אכיפה  אכיפה,  מחייבת  תקיפה 
משחית.   - השלטון  בידי  רב  כוח  כוח, 
כדברי  המשפט.  את  מעוותת  ההשחתה 
שהוא  מי  שבעולם,  "בנוהג  התנחומא: 
דבריו  לעשות  רוצה  אינו  זרוע  בעל 
במשפט, אלא מעביר על המשפט: חומס 
וגוזל ומעביר על דעת קונו, ונושא פנים 

לפני אוהביו וקרוביו, ועושה שלא כדין 
לשונאיו...".  

המדרש מצביע על כיוון לפתרון לבעיה:  
היו  חמרים  שני  אלכסנדרי:  רבי  "אמר 
זה,  את  זה  שונאין  והיו  בדרך,  מהלכין 
ראה  מהם.  אחד  של  חמורו  לו  רבץ 
אותו חבירו, ועבר. משעבר אמר: כתוב 
עזב  שונאך...  חמור  תראה  'כי  בתורה 
תעזב עמו'. מיד חזר וטען עמו. התחיל 
לשיח בלבו, אמר: כך היה פלוני אוהבי 
לפונדק  להם  נכנסו  יודע?  הייתי  ולא 

על הפרשה - משפטים

הרב ד"ר יהודה ברנדספרדוקס המשפט, השלטון והכח
ראש המכללה האקדמית הרצוג
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:00 17:00 חברון 18:02 16:45 ירושלים
18:02 17:02 שכם  18:04 17:04 תל אביב
18:04 16:57 באר שבע 18:02  16:54 חיפה

זמני השבת

שהימין  אחד  משהו  יש  אם 
מהשמאל,  ללמוד  יכול  בישראל 
ה"ספונטנית"  העבודה  שיטת  זו 
שצובעת כל מהלך גדול בצבעים 
השטח.  מן  ופריצה  עממיות  של 
הסעות,  בארגון  להתחיל  לא 
 – מהמשטרה  ואישורים  הפגנות 
אלא להיפך. להצית את האש, ורק 
הטריטוריה.  את  סביבה  לסמן  אז 
 V15 מחאת  של  פריצתה 
המהלך  היא  הישראלית  לתודעה 
עכשיו,  שקורה  והספונטני  הגדול 
החדשה  הקרן  של  בניצוחה 
 - בישעמדה  השבוע  לישראל. 
בשירות  מזויפת  ספונטניות  על 

הדמוקרטיה הישראלית.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

שלנו
422

סודה של יהודה
תערוכת התיירות הבינלאומית IMTM נערכה השבוע בתל אביב, 

בהשתתפות עמותות התיירות של יש"ע )עמ' אחורי(

המשך בעמוד 5

ליח'

פליז דו"צ

ליח' 130 ₪

מעיל רוח 

₪ 170 והפעם 2 סוגים
עם רקמת יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי

ניתן להשיג בצבעים

-נדב-

8 אהבת ישראל בגרוננו4
נתניהו מתגייס נגד החרם )בלבד( יקב "טורא"2

עסק
שלנו

פתוח

מה 
קורה ברשת



יש”ע שלנו  2

בשנים  השמאל  של  גדולות  הכי  המחאות 
היא  מכולן  הזכורה  "ספונטניות".  היו  האחרונות 
כזו.  להיות  תכננה  שלא  החברתית,  המחאה 
הסיפור, כפי שהוצג בתקשורת, היה כזה: לדפני 
ליף העלו את שכר הדירה, אז היא כתבה הודעה 
בפייסבוק לחברים שלה ובנתה אוהל בשדרות 
רוטשילד במחאה. מצלמה של ערוץ 10 ליוותה 
אותה כבר בשלב הזה. פתאום, ככה בלי לשים 
בספונטניות,  אביבים  תל  ואלפי  מאות  לב, 
התיישבו סביבה, פרסו מחצלות ובפי כולם אותו 
מזמור ישן: להחליף את השלטון. הם לא הספיקו 
צדיקים  כמה  ונמצאו  הביתה"  לך  "ביבי  להגיד 
דורש,  לכל  אוהלים  ספונטני  באופן  שחילקו 
הוקמו  מאהלים  ועשרות  לשילוט,  מימון  נמצא 
גם  ונמצא  ימים,  כמה  עוד  הארץ.  רחבי  בכל 
המימון לבמות ענק, והגברה, ואוטובוסים ואמנים 
אלתור  בימן  הכל  והכל,  בהתנדבות  שהופיעו 

כזה, בזרימה, בלי תכנון מראש. ספונטני.
להם  יושבים  שוב   .2015 לשנת  הגענו  והנה 
גרעינים,  מפצחים  קפה,  שותים  חברים,  שני 
אבל  פוליטיקה.  ומדברים  פיצה  מזמינים  אולי 
הם  מדברים.  סתם  לא  האלה  החבר'ה  שני 
מחליטים שצריך לעשות משהו. תוך שבוע הם 
עבודתם  את  שעזבו  מתנדבים   350 מארגנים 
והתגייסו לחודשיים, מגיעים למשרדי ארגון 'קול 

רציניים  תורמים  שני  למצוא  להם  שעוזר  אחד' 
עליהם  לשפוך  אותם,  להכיר  בלי  שמוכנים, 
מיליונים ולהקים את מיזם V15. ומה המטרה? 
להחליף. לשנות. לא חשוב, העיקר שיהיה משהו 
אחר. והם יודעים למה הם לא יגידו לכם במפורש 
למי: כי אז הם יעברו על החוק. אבל עד אז - זה 

ספונטני, זה דמוקרטי. חגיגה.
תשאלו  הרב.  לצערנו  קורים  לא  כאלה  ניסים 
כל אחד שיצא לו להקים עמותה עד כמה קשה 
את  להקים  קשה  כמה  עד  לתורמים,  להגיע 
מערך הפעילות, עד כמה קשה לגייס מתנדבים. 
הקלות שבה שני בחורים צעירים גייסו מיליונים 
הסיפור  אם  פחות,  לא  נס.  היא  הון  בעלי  משני 
הזה אמיתי. אנחנו במועצת יש"ע יודעים דבר או 
וניסיון  הפגנות  גדולות,  עצרות  ארגון  על  שניים 
לעניין את התקשורת במהלך. תאמינו לנו, זה אף 

פעם לא מתנהל בקלות כזו.

גם  תמיד  כמו  הוא  הסיפור  הרב,  לצערנו 
השאלות,  את  שואלת  שלא  זו  התקשורת. 
ומשתפת  המדהימה  מהמקריות  מתעלמת 
פעולה עם ה"קולות שעולים" וקוראים להחליף 
יוצאי דופן שאינם מעידים על  את השלטון. שני 
שלא   10 מערוץ  לונדון  ירון  השבוע:  היו  הכלל 
נחשד באהבה יתירה לנתניהו והטיח במנכ"לית 
התחיל:  הכל  איך  לו  שסיפרה  אחד'  'קול  ארגון 
"את חושבת שאנשים מטומטמים?" ועמו גם קרן 
לליכוד,  מצביעה  לא  שכנראה  ב'  מרשת  נויבך 
שוב  הארגון  בראשי  להטיח  חששה  לא  אבל 
ושוב את הדרישה לשקיפות. אלה אמנם רק שני 

קולות, אך הם חשובים וראויים להערכה.

ומילה אופטימית לסיום: העובדה כי רוב אנשי 
להחריש,  מעדיפים  הבכירים  התקשורת 
חוזרת   – מאליהן  זועקות  השאלות  כאשר 
בישראל  עצמה.  בתקשורת  ופוגעת  כבומרנג 
לא  כבר  התקשורת  כלי  של  המונופול   2015
תקשורת  כלי  החברתיות,  הרשתות  קיים. 
לאומיים, וציבור שכבר מבין שהכל משחק של 
אינטרסים לא אוכל את הלוקש ה"ספונטאני" 

הזה כל כך מהר.

להסתכל שמאלה המערכת

ישעמדה

גם  תמיד  כמו  הוא  הסיפור 
התקשורת. זו שלא שואלת את 
השאלות, מתעלמת מהמקריות 
פעולה  ומשתפת  המדהימה 
וקוראים  שעולים"  ה"קולות  עם 

להחליף את השלטון

איך מחליטים להקים עסק? 
ורד  ואשתי  עוד לפני שאני  “חלמנו על חקלאות 
ומאוחר  תפוחים,  עם  דווקא  התחלנו  התחתנו. 
יותר נטענו כרמים בהר ברכה ואת הענבים מכרנו 
ליקב גדול והוא עשה מזה סדרה מיוחדת. לימים 
ולמרות  איכותיים  כמאוד  התגלו  האלו  הכרמים 
זאת היקב החליט לא להוציא את הסדרה בגלל 
ב-2003  החלטנו  אז  שמאל.  ארגוני  של  לחץ 
ולייצא את  והתחלנו להכין  יקב בעצמנו.  להקים 
תל  במכללת  וקורס  למידה  תהליך  לאחר  היין. 
חי ולאחר רכישת ציוד מקצועי הקמנו את היקב 
בישוב רחלים שבשומרון. בשנה הראשונה יוצרו 
 2800 יוצרו  מכן  לאחר  ושנה  בקבוקים   1200
התפתח  היקב  מתמיד  בטיפוס  וכך  בקבוקים 

ובשנה האחרונה הוא ייצר 14,000 בקבוקים”.
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים?
וגם  הכורמים  גם  כלומר,  אחוזתי.  יקב  “אנחנו 
הייננים. בצרפת זה מאוד מקובל על פי האימרה 
כל  את  מלווים  אנחנו  בכרם”.  מתחיל  טוב  ש”יין 
אין  היקבים  רוב  כשבישראל  היין  הכנת  תהליך 
נוסף  ייחוד  עצמו.  היקב  את  בבעלותם  להם 

עושים  לא  שאנחנו  הוא 
בשביל  רק  זה  את 
עושים  אנחנו  הפרנסה. 
יישוב הארץ  זה בגלל  את 
האידיאולוגית  והחשיבות 
עצמנו  את  ומצאנו  בעניין 
השומרון  של  כשגרירים 
עכשיו  ומהעולם.  מהארץ 
בת”א  בתערוכה  למשל 
ראיתי מישהי מהשגרירות 
הקודם  והשגריר  הצ’כית. 

היה עוצר אצלנו בד”כ בדרך לרמאללה. שאלתי 
הוא  שעתיים  ואחרי  החדש  השגריר  מי  אותו 
הגיע לדוכן שלנו והתלהב. וככה יצרנו עוד אדם 

משמעותי מעבר לשיתוף הפעולה העסקי”.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

הארץ.  לב  הארטלנד.  שנקרא  חדש  יין  לנו  “יש 
הוא  זני ענבים.  יבש, בלנד של שלושה  יין אדום 
ואנשים  בחביות  חודשים  עשר  ארבעה  מתיישן 
שבועיים  לפני  אותו  השקנו  אותו.  אוהבים  מאוד 
וכל בעלי המסעדות בתל אביב מאוד אהבו אותו”.

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
“כולם, חוץ מפרס ואובאמה, כבר היו פה אז גם 
הם מוזמנים... יש להם דעות מאוד נחרצות וכף 
כמובן  הם  אבל  פה,  תדרוך  לא  כנראה  רגלם 

מוזמנים”.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?

יועצים,  של  מגוון  השנים  במשך  לנו  נתנו  “מט”י 
יועץ שיווק, ייעוץ כלכלי, ואסטרטגי לאורך השנים. 
אותנו  שמלווה  מטעמם  יועץ  לנו  יש  עכשיו  גם 

ועוזר לנו בהקמת מרכז המבקרים החדש”.

עסק שלנו

ארז בן סעדון, 
בעלים “יקב טורא” ברחלים 02-6508882

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

"מצאנו את עצמנו כשגרירים של 
השומרון מהארץ ומהעולם"
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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! 
פתרון החידה מהפעם שעברה: החתימה על מגילת היסוד של 

אוניברסיטת בר אילן, 1953.
הזוכה: אבנר אחיעד מיכאלי מאבני חפץ. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

בואו לגור בקהילה חמה ואיכותית כאן במרכז!
לפרויקט  להצטרף  מוזמנים  אתם 

בבית  ולגור  יקיר  בישוב  המוצלח 

צמוד קרקע 154 מ"ר צמוד קרקע 

עם אופציה להרחבה.

לגור בשמורת טבע 
בלב המרכז

יקיר
לגור בשמורת טבע 

בלב המרכז

ישוב קהילתי ומחבק המונה 
300 משפחות 

רק 15 דקות מכביש 6
30 דקות מתל אביב 

טבול בנוף קסום  הצופה לנחל קנה

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

10 ד'

אריאל

15 ד' 

כביש 6

20 ד' 

פתח תקוה

30 ד' 

תל אביב

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י  1,525,000 ש"ח

בית 154 מ"ר 

צמוד קרקע
מבצע 1,445,000 ש"ח
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il ללי דרעי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

קיץ 2005. הגירוש ממשמש ובא ואנחנו, הציבור 
בין  במערכה.  לבד  די  מרגישים  הדתי-לאומי, 
כתום  צמיד  בין  אנושית,  לשרשרת  הפגנה 
לצעדה, אנו רואים רק את עצמנו. ואז מגיע רעיון 
חדש: נארגן שבת התחברות. למי? לעם ישראל! 
משפחות  באופקים!  אותו?  לחפש  נלך  איפה 
משפחות  אצל  יתארחו  ביו"ש  מההתיישבות 
אז  היינו  להכיר...  נעים  ישראל,  עם  מהפריפריה. 
יצאנו  ילדים. ארזנו לשבת,  משפחה עם ארבעה 
המתנחלים  את  קיבלה  אופקים  הארוכה.  לדרך 
נרות. מרגישה בבית  בזרועות פתוחות. מדליקה 
את  לנו  שהשאירה  בוקובזה,  גברת  של  בביתה 
דירתה הצנועה לשבת "כי בשבת אני תמיד אצל 

הבן". יוצאים להתפלל.
ואז מגיעה ההפתעה, האכזבה, המבוכה. בשבת 
ל'לכה  מתחברים  לא  המתנחלים  ההתחברות, 
התוכנית  אופקים.  של  הכנסת  בתי  של  דודי' 
העיר,  באמצע  פתוח  לשטח  להגיע  לנו  מורה 
רק  קרליבך.  בנוסח  השבת.  קבלת  תיערך  שם 
נזכרתי  להדיר.  נעים  ישראל,  עם  ואנחנו.  אנחנו 
באירוע זה כשהתפוצצה "פרשת אוחנה" הזכורה 
לרעה. ופתאום הבנתי: לא היתה פה גזענות. חד 
משמעית. היה פשוט דיליי של בערך מאה שנה. 
ישראל,  עם  את  אוהב  הדתית  מהציונות  חלק 
אבל את עם ישראל של הרב )קוק(: החלוצים, או 

החרדים.
סך  שהוא  עם  כזה,  תיאורטי  ישראל  עם 
האליטות שלו, שעליו ניתן לבנות דרשות שלמות 
הלכה  הרבה  לא  אבל  שלמה.  ואידיאולוגיה 
למעשה. שלא תטעו: הגרעין הישן של המפלגה 
אופקים,  אנשי  את  גם  אוהב  לאומית  הדתית 
וכל הארץ בעצם, אבל  והקריות,  וקריית שמונה, 
הוא לא מעריך אותם מספיק. הוא לא "מתחבר" 

אליהם.
המחשבות שלי ממשיכות לנדוד ומובילות אל הבן 
על  שומר  ביישובו.  יחיד  במג"ב.  שמשרת  שלנו, 
הר הבית. בכל פעם שאני מגלה לאחד מבני או 
בנות המגזר שהבן שלי מג"בניק, התגובה דומה 
להפליא: "מג"ב? אבל זה לא כל כך איכותי! למה 
לא צה"ל?". רק חסר שיאמרו: 'למה לא צה"ל, כמו 

כולם'. אז זהו שלא. לא כמו כולם. משמר הגבול 
ולוחמים  לוחמות  אלפי  עשרות  בתוכו  מכנס 
האוכלוסייה.  שכבות  מכל  כמעט  באים  אשר 
במג"ב  יש  פה.  החשובה  היא  "כמעט"  המילה 
אנשי פריפריה, עולים, סתם עירוניסטים רגילים. 
ישנם אשכנזים )מעט, רובם יוצאי העלייה מברית 
מזרחיים  מאתיופיה,  עולים  לשעבר(,  המועצות 
)לא  סרוגות  כיפות  שחורות,  כיפות  )המון!!!(, 
עבודת יד, אלא הכיפות האלה שמוכרים בדוכנים 
בשוק(, כיפות סאטן, כיפות שקופות... בטקס סיום 
טירונות, אני מוכנה להישבע שהרב היחיד שראיתי 
לטנג'יר...  אלג'יר  בין  ישראל,  עם  החיל.  רב  היה 
אגב, הטקס ההוא כמעט בוטל, כי החיילים האלה, 
פשוטי העם, שמרו באותה תקופה על עיר הבירה 
שלנו וספגו יום אחר יום, לילה אחר לילה, אבנים 
וזיקוקים  בסיבוב,  תבערה  בקבוקי  בקסדות, 
בפנים. אבל הם לא חלק מעם ישראל התיאורטי 

ההוא. הם ה"עמך". ועמך, לא כולם צדיקים...
שמעתי רב אחד בשבוע שעבר שהסביר שהבית 
מזדהה  שלא  למי  מקום  לשריין  יכול  לא  היהודי 
אותו  שאלתי  הדתית.  הציונות  של  הערכים  עם 
מציע  היה  בנט  נפתלי  אם  מזדעק  היה  הוא  אם 
לחרדי, שלא מאמין באותם ערכים של אתחלתא 
אני  ענה.  לא  הוא  למפלגה.  להצטרף  דגאולה, 
כמעט בטוחה שאם בנט היה מציע לחקלאי, עובד 
אדמה, מפריח שממה, בונה את הארץ אבל חילוני 

גמור, להיכנס לרשימה, הוא גם לא היה מזדעק.
אהבת  שלנו:  וגם  שלהם,  הגדולה  הבעיה  וזאת 
 - ישראל  מעם  ההיבדלות  וחרב  בגרוננו,  ישראל 
זה של אלי אוחנה, זה של הכדורגל, זה שהתפכח 
של  הכנסת  בתי  של  זה  ההתנתקות,  אחרי 

אופקים, זה של משמר הגבול – בידינו.
הדרך שבה בנט הנחית את החלטתו היתה שגויה, 
לי אין ספק בכך. היה עליו להסביר את עצמו ואת 
נאמן  צודק, חכם,  נכון,  היה  כוונותיו. אבל הרעיון 
לערכים של הציונות הדתית. נאמן לרב קוק. עם 

ישראל, נעים להוקיר.

אהבת ישראל בגרוננו, 
וחרב ההיבדלות 
מעם ישראל - זה 
של אלי אוחנה, זה 
של הכדורגל, זה 
שהתפכח אחרי 
ההתנתקות, זה של 
בתי הכנסת של 
אופקים, זה של משמר 
הגבול – בידינו

אהבת ישראל בגרוננו )בלבד(
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לפרטים: הראל 052-5665993
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באתי בגלל התפוח

בתים דו משפחתיים וצמודי קרקע | 122-144 מ”ר עם גינה

החל מ- ₪978,000

בואו להיות חלק מהפרויקט הגדול שלנו: הדור הבא של תפוח.

בכפר תפוח: מעון  |  גני ילדים  |  בי“ס יסודי  |  אולם תרבות וספורט  |  פארק משחקים הגדול בשומרון

 אקדמאים שמתחברים לנוף, בוגרי יחידות קרביות שנושמים אוויר נקי, ילדים שאוהבים חברים, 
משפחות צעירות שמחפשות קהילה תוססת. לכל אחד יש כפר תפוח משלו. 

5  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

ואכלו ושתו. מי גרם להם שעשו שלום? על ידי שהביט זה בתורה. 'אתה כוננת מישרים' וגו', איזה זה? זה משפט".
הפתרון להשחתת השלטון נעוץ בהעברת האחריות מן הממסד אל החברה. חינוך למצוותיה של פרשת משפטים, יכונן בלב האזרחים 
את ההכרה בערכו של משפט צדק ואת השאיפה להטמעתו במערכות הציבוריות. כדי שהמערכות השלטוניות לא יסתאבו, נחוץ 
שבקרב העם תהיה נטועה אהבת היושר והצדק. במקום להתלונן על השלטונות ומערכת המשפט, יש לפעול לתקן את האקלים 

החברתי. "אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית" הוא תנאי מקדים ל"עוז מלך משפט אהב". 

פרדוקס המשפט, השלטון והכח

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 

הפצה: מקור ראשון- יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ  לתגובות
רמת הגולן 55, ירושלים 

טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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אביחי דוד הלוי
למה לצאת לעבוד? מקבלים משכורת יוצאים 

להפגנה פעם בשבוע כי מה לעשות צריך לעבוד 
מתי שהוא מייצרים בעיות וכאוס למה להיות 

במעגל היצירה העובדת? בימי שישי וכל השבוע 
נחים .ככה זה. משלמים משכורת ללא עבודה. 

יהודים כבר אמרתי?
קומבינה. והמדינה אזוקה בחוזקה .ומי יצא 

להרעיש עולמות? התקשורת ?חחחחחח

Niv Kofman
 איך חשבתם שכל פעילי השמאל מתפרנסים?! 

הרי הם כל היום יושבים בבתי קפה מטקבקים את 
הרעל שלהם בפייסבוק ושאר הרשת. וזה כשהם 

לא עסוקים בארגון/ השתתפות ההפגנות אנטי 
ישראליות. או באיסוף מידע שקרי על חיילי צה"ל. 

זאת עבודה במשרה מלאה להיות עוכר ישראל.

Shlomi Tamam Adv
בנינו את הארץ הזו , אחרי חורבן גדול ורצח עמינו. 

אסור לתת שונאינו מבחוץ לקנות אותנו בחינם . 
החינם הזה יביא עלינו את הקץ.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 10 לפברואר

אהבתי · הגב · שתף

736 אנשים  אוהבים את זה.

333

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות143,715 

הודעהעוקבאהבתי

את  זרות  מדינות  לנו  מנהלות  ככה  אותנו.  הצחקתם  דמוקרטיה? 
החיים כאן. דו"ח מדהים וחשוב של NGO Monitor  השקיעו כמה 
100 מיליון ש"ח   - זה שווה. מענקים של למעלה מ  דקות מזמנכם, 
רשימת  בראש  הערבי-ישראלי.  בסכסוך  המעורבים  לארגוני-שמאל 

התורמים: האיחוד האירופי.

הדו"ח הזה הוא מדהים, לא פחות.  הוא התאפשר בזכות "חוק חובת 
דיווח" שיזם חבר הכנסת אלקין ב - 2011. את מי תוכלו למצוא שם?  

אספנו עבורכם כמה דוגמאות: 

# ארגון 'יש דין' שקיבל מענקים של מיליונים )!( עבור "פרויקט חקירת 
הם  שלנו  החיילים  של  הרדיפה  את  שמקדם  מי  הביטחון".  כוחות 

האיחוד האירופי ומדינות זרות. 

ל"פרויקטים  שקלים  אלפי  מאות  שמקבלים  שתיקה'  'שוברים   #
חינוכיים".

עבור  ב'זוכרות'  שקלים  אלפי  במאות  שתומכות  ואנגליה  פינלנד   #
מי  כן,  השיבה.  זכות  בנושא  הציבורי  השיח  קידום  של  פרויקטים 
הן  ולעכו,  לטבריה  לתל-אביב,  ליפו,  הפליטים  שיבת  את  שמקדם 

מדינות זרות. 

שימו לב, כל התרומות הללו הן לא מ"הקרן החדשה לישראל", אלא 
ישירות מממשלות זרות )או ארגונים מתווכים(.

הפיצו. זה חשוב. בפעם הבאה שידברו איתכם על דמוקרטיה, ריבונות, 
זכויות- תדעו מאיפה מגיע הכסף שמנסה לשנות את החיים שלנו כאן 

ולהשפיע על הדמוקרטיה הישראלית מבחוץ. 

ישראל שלי

עושים ציונות



מה יקרה
"הדלת ממול" בהיכל התרבות באריאל / כ"ז בשבט 16 בפברואר

קומדיה רומנטית שנונה ונמרצת מאת פאבריס רוג'ה, מוצגת ע"י תאטרון החאן בהיכל התרבות העירוני 
באריאל. פתיחת דלתות בשעה 20:30 . לבירור פרטים 03-9083333.

 19 בשבט  ל'   / במגדלים  לבלקלאווה"  "חוזרים 
בפברואר

הבקלאווה  בפאב  במועדון  דלתות  פתיחת   21:30
במופע  הנבואה"  "שוטי  מלהקת  ורואי  גלעד  במגדלים. 
האהובים.  הלהקה  להיטי  כל  את  הכולל  אקוסטי  סתיו 
מחיר כרטיס ביום המופע 60 ₪ בהזמנה מוקדמת 50 ₪ 
התשלום במקום במזומן בלבד. לפרטים 0506904926.

 / יעקב  בכוכב  בנים"  עם  תצאי  "בעצב 
כ"ח בשבט 17 בפברואר

מופע הכולל חוויות מעולם הדייטים והשידוכים 
ואופטימית.  אמונית  נשית,  מבט  מנקודת 
התכנסות בשעה 20:00 תחילת מופע 20:30 
)מתחת  יעקב  כוכב   - הכוכב  פנינת  באולם 

לביכנ"ס המרכזי(. לפרטים 02-9973972.
שלישי | 17 בפברואר

האמיתית". והעצמאות היצירה, התרבות מקור החיים, "האדמה היא 

שומטים!לתמיכה בחקלאים מימון המונים הצטרפו לפרוייקט גם אתה!שמיטה זה 
לתרומות
www.mimoona.co.il/Projects/2461
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יהודה ושומרון

כל הנתונים והמחקרים העדכניים
אודות יהודה ושומרון בתוספת סט מפות

הסברה - ”ישראל שלי על המפה“

זה שלנו  זה חיוני  זה אפשרי

להזמנות - מוקד יש“ע: 052-5665052

ועכשיו במבצע
ספרון הסברה + סט מפות בשני גדלים

ב 48 ש"ח בלבד
לא כולל משלוח  ו  ניתן להזמין בעברית או באנגלית

חוברת:
25 ש"ח 

סט
מפות בינוני:

20 ש"ח 

סט
מפות קטן:

10 ש"ח 
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נחמה"  "אהל  הכנסת  בבית  בחרמות  נלחם 
ראש  של  מפגש  השבוע  נערך  בירושלים 
המיזם  אנשי  עם   , 1 נתניהו  בנימין  הממשלה, 
מוצרים  בינלאומי  לשיווק  הפועל  עולם"  "לב 
וההתיישבות  הפריפריה  הגולן,  מיו"ש,  ישראלים 
החלוצית. במיזם שותפים גם אנשי ועד מתיישבי 
השומרון וכן ראשי מועצות מרחבי יהודה ושומרון. 
חשוב,  במפעל  מדובר  כי  באירוע  אמר  נתניהו 
עם  להתמודדות  החשובים  מהמענים  "אחד 

הניסיון להחרים את ישראל".
משגב  מגוש  נוער  בני  פייסבוק  שמיטת 
את  “שומטים  החברתי  במיזם  השותפים 
בתקוע,  האחרונה  בשבת  התארחו  הפייסבוק”, 
וחברתית  ישראלית  זהות  של  מסמינר  כחלק 
בראי השמיטה. מטרת הפרויקט להגביר היכרות 
הישראלית.  בחברה  מגוונות  נוער  קבוצות  בין 
במסגרת המפגש המיוחד, יצאו הקבוצות לטיול 

. 2 שישי משותף בנחל דרגות 
האחרון  שישי  ביום  האבות  לכבוד  רצים 
התקיים מרוץ האבות בקרית ארבע חברון. מאות 
שישי  ביום  הגיעו   3 הארץ  רחבי  מכל  רצים 
למקצים  יצאו  ומשם  המכפלה  למערת  בבוקר 
טקס  התקיים  המרוץ  לאחר  ריצה.  של  שונים 

במעמד  הראשונים  למקומות  פרסים  הענקת 
שטיגליץ  יעל  וכן  המועצה  ראש  לוינגר  מלאכי 
תלמיד  הגיע  הראשון  למקום  המתנ”ס.  מנהלת 
ישיבת יתק”א ברהנו מולסאו שסיים בתוצאה של 

20.10 דקות.
סדר  התקיים  שעבר  בשבוע  בשבט  מוטי 
התורני  ולגרעין  ההסדר  לישיבת  משותף  ט”ו 
 . 4 יוגב  מוטי  במעלה אפרים בהשתתפות ח”כ 
תלמידי הישיבה ניצלו את ההזדמנות כדי לנסות 
לסחוט מהח”כ את עמדותיו בנושאים הפוליטיים 
יוגב הדגיש כי הוא מתנגד לשיטת  שעל הפרק. 
הזמנית  שהצטרפותו  שמח  הוא  וכי  השיריונים, 
של אלי אוחנה לשורות המפלגה העלתה בירור 

נוקב בציונות הדתית.
פתחה  אריאל  אוניברסיטת  לצפון  חשיפה 
הארץ.  מצפון  נוער  לבני  שעריה  את  השבוע 
במסגרת הביקור, התנסו תלמידי מגמת פיזיקה 
במעבדות המחקר בנושא גלים ובפרט בגלי קול. 
תלמידי כיתה ט’ נפגשו עם מרצים ודוקטורנטים 
במרכז  וביקרו  והתקשורת,  המדעים  מתחומי 
מחלקות  של  המחקר  במעבדות  המאיצים, 
ובאולפני  האלקטרוניקה  והנדסת  הביולוגיה 
. את יום החשיפה  5 הרדיו והטלוויזיה הפעילים 

יזמה היחידה לילדים ונוער באוניברסיטת אריאל 
אשר מטפחת ומעודדת את ההתעניינות בתחומי 

דעת אקדמיים בקרב ילדים ובני נוער.
אמנה  של  חדש  בניה  פרוייקט  זהב.  קהילה 
לדרך  יוצא  השומרון  במערב  זהב  עלי  בישוב 
הוותיקים  הישובים  אחד  מתרחבת.  והקהילה 
בין  המחברת  מיוחדת  קהילה  לבנות  שמצליח 
דורות  שלוש  בין  גם  ועכשיו  וחילונים  דתיים 
סבים ילדים ונכדים שבוחרים לגור יחד. יתרונות 
לישוב,  הצמוד  התעשיה  באזור  התעסוקה 
ברקן  תעשייה  לאזור  חמש,  לכביש  הקרבה 
ולפארק ההייטק סיבל הפכו את הישוב למבוקש 
ובקרוב יחלו בתכנון קאנטרי ומרכז רפואי במקום 

לטובת תושבי אזור מערב השומרון.

 ________________לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

מה קורה?
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שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם
רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

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

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד


