
1  יש”ע שלנו 

הלוחות ב נתינת  על  מסופר  פרשתנו 
הלוחות  שונות  במה  השניות. 
לוחות  לשניות?  הראשונות 
בקולות  שכינה,  בגילוי  ניתנו  ראשונות 
שכתוב  כמו  מוחצנת  ובפומביות  וברקים 
בתפילת מוסף לראש השנה “ְוַגם ָּכל ָהעֹוָלם 
רק  ניתנה  התורה  אמנם  ִמְּלָפֶניָך”.  ָחל  ֻּכּלֹו 
לעם ישראל – אבל בנוכחות כל העולם כולו, 
כדי לבטא את המשאלה שביום ההוא יהיה 
ה’ אחד ושמו אחד בפי כל הבריות. הפצת 
אל  האדם  כל  את  “לקרב  מטרתה  התורה 
הנושאים  ה’  ככוהני  ולשרת  אביו שבשמים 
מו”ר  כדברי  כולה”  לאנושות  בשורתו  את 
הרב יוסף דב סולוביצ’יק זצ”ל הדן בנושא, 

אוניברסלי  מסר  תורה  במתן  רואה  והוא 
מובהק. 

ברם הוא גם מדגיש שמתן לוחות שניות ביום 
יום.  אותו  של  מאופיו  מושפע  הכיפורים, 
במעמד הר סיני השני לא היתה  פומביות; 
משה עלה לבדו. כבוד הא-ל לוטה בערפל 
המאורעות,  הבנת  על  גם  מאפיל  והענן 
ומתוך כך משה מבקש את הא-לוקים. משה, 
את  לראות  מבקש  הצור,  בנקרת  המתחבא 

פני ה’ הנעלמים.
ישנן אם כן שתי דרכים בפגישתו של האדם 
עם בורא עולם. לפעמים הקב”ה מופיע בכל 
הדר גאונו, בשופרות, בקולות וברקים כמו 

על הפרשה - כי תשא

הרב פרופ’ כרמי הורוביץהדרכים להיפגש עם הקב”ה
מכללה ירושלים

| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  425
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   47  | תשע"ה  אדר 

זמני השבת
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זמני השבת

כל  את  כבש  לא  הזה  הסיפור 
הכותרות, אפילו לא את חלקן. רזי 
לא לחץ, ברנע לא שאל, יונית לא 
מצפה  של  הסיפור  גבה.  הרימה 
כרמים צריך היה להגיע לכל בית 
החשבונית  כמו  לפחות  בישראל 
רה”מ,  של  האף  טיפות  על 
האוהלים   30 מחאת  כמו  לפחות 
תשדירי  כמו  לפחות  ברוטשילד, 
הבחירות. מצפה כרמים הוא סיפור 
של  איוולת,  של  שיא  שיאים:  של 
מאחריות.  בריחה  של  התחסדות, 
השבוע בישעמדה - גם מתנחלים 
בסיפור  להיזכר  יתקשו  וותיקים 
כמו  והסוף?  שכזה.  שיאים  שובר 

תמיד, אופטימי.

יש”עמדה

שלנו
425

המשך בעמוד הבא

זריזין מקדומים
כאלף איש השתתפו בעדלאידע המסורתית של קדומים, שנערכה 

בסימן 40 שנה להקמת היישוב

המשך בעמוד 5

www.6748.co.il להזמנות: 6748* או באתר

מבצע בחירות מיוחד:
קריאת חובה לכל מי " 69 ש"ח בלבד

שמעוניין להבין את מאה 
שנות הסכסוך האלים בין 
היהודים והערבים במזרח 

התיכון...
פרופסור ישראל אומן,
"זוכה פרס נובל בכלכלה
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כ-700  אלון  כביש  על  ממוקם  כרמים  מצפה 
חמה  קהילה  השחר.  כוכב  לישוב  מזרחית  מטר 
כ-150  ובהן  משפחות   42 המונה  ומגובשת 
וצבא, עצמאים,  ילדים. בישוב אנשי מעשה, חינוך 
אומנים ובעלי מקצועות חופשיים העובדים בישוב, 
בסביבה, בירושלים ובמרכז. כמו כן ישנם חקלאים 
ובאזור.  לישוב  מסביב  האדמות  את  המעבדים 
דרומית  מדינה  אדמות  על  הוקם  כרמים  מצפה 
לישוב כוכב השחר ביום העצמאות תשנ”ט. שמונה 
חודשים לאחר מכן, בינואר 2000, בעקבות ‘הסכם 
המאחזים’ פונה המקום ע”י ממשלת ברק והועתק 
למיקומו הנוכחי, מזרחית לכוכב השחר, בחתימתו 
יעלון.  בוגי  משה  דאז,  המרכז  פיקוד  אלוף  של 
ביושר לב ומתוך אמונה בהסכם מול המדינה ושר 
הביטחון קבעו התושבים את ביתם במקום החדש 
שהוקצה להם, שוב, על ידי המדינה. עד היום נבנו 
עתידיות  תוכניות  וקיימות  קבע  בתי   16 ביישוב 

לבניית 120 בתי קבע נוספים.
לפני כארבע שנים עתרו שני ערבים תושבי הכפר 
הסמוך דיר גריר לבג”ץ, בטענה שהקרקע שעליה 
להם.  שייכת  כרמים,  מצפה  מהישוב  חלק  יושב 
אוזניהם.  למשמע  האמינו  לא  כרמים  במצפה 
שהרי הם יושבים בתוך תוכנית המתאר המאושרת 
מראש   - ישראל  מדינת  השחר.  שהרי  כוכב  של 
ועד  שלה  הפיקוד  אלוף  דרך  שלה,  הממשלה 
לראש המינהל האזרחי שלה – היא שבחרה עבורם 
את הקרקע, היא ששמה אותם עליה, היא שסללה 
פיתוח  את  להם  שמימנה  והיא  הכביש  את  להם 

המגרשים לבנייה.

“המדינה,  כתבה:  היום  מישראל  עמרוסי  אמילי 
בקרקע  העותרים  את  נפצה  להגיד:  במקום 
אומרת   - בהמון-כסף  או  בכסף  או  חלופית 
ושלא  היישוב  את  נמחק  טעינו,  ‘סבבה, 
חוקי,  לא  יישוב  בכלל  זה  הפלשתינים,  ירגזו 
מי?’ מצפה  אותם,  מכירים  לא  בכלל   אנחנו 
והתושבים אומרים - אם אכן יש כאן קרקע פרטית 
העותרים  אם  כל,  ושנית  תבדקו.  כל,  קודם  אז 
של  אחר  מקרה  בכל  כמו  אותם,  תפצו  צודקים, 
אנחנו  ושלישית,  השוק(.  )תקנת  לב  בתום  טעות 
בלתי  מאחז  שאנחנו  הראשונה  בפעם  שומעים 
חוקי, מאיפה בלבול השכל הזה מגיע פתאום, ואיך 
זה שבשנת 2000 דרשתם שנזוז קצת וניכנס לתוך 

התב”ע, ועכשיו אתם בכלל לא מכירים אותנו”.

אם  “גם  במעריב:  זאת  סיכם  ליבסקינד  קלמן 
קראתם מאה עתירות של ארגוני שמאל שביקשו 
כבר  ראיתם  אם  גם  ממקומם,  ישובים  לעקור 

של  בתים  להרוס  מוכן  שהיה  בג”ץ  של  פסיקות 
יהודים בהליך שלא הוצגו בו ראיות ולא נשמעו בו 
עדים, סיפור כזה כנראה לא שמעתם. בשורה אחת 
ולומר - אם ראש הממשלה בנימין  אפשר לסכם 
נתניהו ושר הביטחון משה יעלון לא יפעילו את כובד 
משקלם, תהרוס המדינה ישוב שלם שהיא בעצמה 
הקימה, בנימוק שהוא יושב על אדמה של פלסטיני 
שלא הגיע לבית המשפט ושאף אחד לא יודע אם 

הוא קיים בכלל”.

קול ההיגיון נשמע ממי שכאלוף פיקוד אישר את 
אותו  במסגרת  היישוב  של  והתוכניות  המעבר 
שאמר  יעלון  בוגי  הביטחון,  שר  מאחזים’,  ‘הסדר 
היא  במקרה  “עמדתי  ישראל’:  ‘גלי  ברדיו  השבוע 
בדיעבד  יסתבר  אם  גם  כזה,  במקרה  ברורה. 
ממשלה,  של  טעות  והיא  טעות  פה  שנעשתה 
פיצוי  יש מקום להציע  בדין התיישבו שם אנשים. 
לערבי אם אכן הוא מוכיח בעלות ולא לפנות ישוב 
שהוקם מבחינת הממשלה באופן חוקי. זו עמדתי 
והיא ידועה גם ליועץ המשפטי לממשלה וגם לבית 

המשפט”.

כך  הכל  העמדה  האם  היא  העיקרית  השאלה 
המדינה  לתגובת  תתורגם  הזו  ומוסרית  בסיסית 
לבג”צ שצריכה להיות מוגשת בעוד שבוע, יום לפני 
הבחירות. באותו היום, תושבי מצפה כרמים יקימו 
לשים  בקריאה  הממשלה  ראש  בית  מול  מאהל 
קץ לסאגה ההזויה הזו ומבקשים מהציבור להגיע 

ולתמוך בהם. 

מצפה מי? המערכת

ישעמדה

אם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר 
את  יפעילו  לא  יעלון  משה  הביטחון 
כובד משקלם, תהרוס המדינה ישוב 
שלם שהיא בעצמה הקימה, בנימוק 
פלסטיני  של  אדמה  על  יושב  שהוא 
שלא הגיע לבית המשפט ושאף אחד 

לא יודע אם הוא קיים בכלל”

יהודה ושומרון

ועכשיו במבצע
ספרון הסברה + סט מפות

ב 25 ש"ח בלבד

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
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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! 
הפתרון לחידה מהשבוע שעבר: תפיסת אוניית המעפילים סקריה, 

.1940

זהו את האירוע שבתמונה

מטה מצפה כרמים  058-7008077  |  חפשו בפייסבוק מצפה כרמים

נתניהו בוחר
מצפה כרמים 
ב-16.3 

הישוב מצפה כרמים הוקם על ידי ממשלת ישראל בשנת 2000 בהסכם מסודר בתוך תב"ע מאושרת, 
וקיבל את כל האישורים הנדרשים מראש הממשלה אהוד ברק ומאלוף פיקוד מרכז משה בוגי יעלון. 

המדינה היא זו שבחרה את מיקום הישוב, תכננה קידמה ואישרה את התב"ע, והיא העבירה את הזכויות 
במקרקעין לתושבי הישוב. כיום מתגוררות בו 42 משפחות עם כ 150 ילדים בבתי קבע ובקראוונים. 
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ב- 16.3 (יום לפני הבחירות לכנסת ה-20) יעביר ראש הממשלה לבג"צ 
את עמדת המדינה בנוגע לעתיד הישוב מצפה כרמים. ביום זה אנו 

מצפים מראש הממשלה לא להיכנע לתכתיבי השמאל לעמוד איתן 
ולהודיע לבג"צ כי הוא תומך בישוב ומתכוון לפעול להימנע מהריסתו 

ולהסדרתו. זהו יום הבוחר של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנו 
קוראים לו לבחור בישוב מצפה כרמים. 

מצפה
כרמים

הצטרפו למאהל של תושבי מצפה כרמים 
מול בית ראש הממשלה בירושלים 

החל מראשון יז' אדר 8.3 ועד שלישי יט' אדר 10.3 
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il מירי מעוז-עובדיה  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

במאלמו,  הרכבת  תחנת   , מאוחרת  לילה  שעת 
שבדיה. אני בדרכי חזרה מחופשת פסח בארץ, 
גמורה מעייפות אחרי שתי טיסות ונסיעת רכבת, 
שרציתי  מה  כל  ענקית.  מזוודה  אחריי  גוררת 
לעשות זה להגיע לדירה, להתקלח ולזחול לתוך 
המיטה. לאור הנסיבות, למרות שלא גרתי רחוק 
סבירה.  כאופציה  נראתה  מונית  רחוק,  כל-כך 
בעיה  לא  זו  כלל  בדרך  סביבי.  לחפש  התחלתי 
למצוא אחת כזו בסביבת התחנה. ואכן במרחק 
מטרים ספורים קלטתי כמה נהגי מוניות, עומדים 
ואני  טיפה  עוד  כיף,  "איזה  מעשנים,  מדברים, 

בבית!".
לרחוב  להגיע  בבקשה  צריכה  אני  "סליחה, 
אז  גרתי  בני-עקיבא  שליחת  בתור   ."11 קמרר 
בבניין הקהילה היהודית. אנשי הביטחון בקהילה 
לנהגים  לומר  שלא  תמיד  אותי  הזהירו  היהודית 
בבניין  לרדת  ולבקש  המדויקת,  הכתובת  את 
לסטודנטים.  סתמי  מגורים  בניין  שהיה  הסמוך, 
בארץ  החופשה  ואולי  העייפות,  הייתה  זו  אולי 
אבל  מוטעית,  ביטחון  תחושת  איזו  בי  נטעה 

"חשפתי" את הסוד שלי.
חילופי  צחוק, כמה  נענתה בפרצי  הבקשה שלי 
מהם  אחד  שלבסוף  עד  משמעותיים,  מבטים 
להגיע  רוצה  "היהודייה  בשבדית:  לאחרים  פנה 
היהודייה?".  את  לקחת  רוצה  מי  לאנשהו, 
אנגלית,  רק  מדברת  שאני  חשב  כנראה  הוא 
 Jag förstår svenska"  - לו  כשעניתי  כי 
idioter" )אני מבינה שבדית, אידיוט(, הוא נראה 
קצת מופתע. חזרתי לדירה ברגל, מרגישה יותר 
מאי פעם רחוקה מהארץ, כל-כך רחוקה מהבית.

באותו זמן הופתעתי מכמה שהאירוע הזה טלטל 
גדול  חלק  מתנחלת,  ישראלית,  אני  הי,  אותי. 
בצל  היה  חבריי  ושל  שלי  ההתבגרות  מתקופת 
יותר.  מפחידים  דברים  עברתי  האינתיפאדה, 
הזו  התחושה  זאת,  ובכל  עליי".  "קטן  זה  זה? 
צריכה להסתיר את הזהות שלי, שכאשר  שאני 
בטוחה  ולא  סביב  מסתכלת  אני  עליי  מאיימים 
שיש למי לפנות, לא בטוחה שמישהו ינסה להגן 

עליי - היתה הרבה יותר קשה מחוויות העבר.
כל זה קרה לפני שש שנים. נזכרתי בזה לאחר 
שבו  בקופנהגן,  הכנסת  בבית  הנורא  הפיגוע 
שעה  חצי  אוזן.  דן  האהוב  הקהילה  חבר  נרצח 

בלבד ממאלמו.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  את  כששמעתי 
קורא ליהודי אירופה לבוא לישראל, האינסטינקט 
אתם  חבר'ה,  אתו.  להסכים  היה  שלי  הראשוני 
לא  אתם  סביבכם?  שמתרחש  למה  עיוורים 
אתם  שבו  למקום  בואו  חדש.  לא  זה  רצויים, 

יכולים להיות יהודים בלי לחשוש, בואו הביתה!
יהודי דנמרק, או לפחות רבה הראשי של דנמרק 
הרב  נתניהו.  של  קריאתו  עם  פחות  הסכימו 
ראש  מדברי  מאוכזב  הוא  כי  אמר  מלכיאור 

הממשלה, וכי טרור אינו סיבה להגר לישראל.
שיש  הבנתי  מלכיאור  הרב  של  דבריו  בעקבות 
משהו מאוד בעייתי בקריאה הזו, שהיא סותרת 
הרבה ממה שאני מאמינה בו. הרי כל אדם צריך 
קשר  בלי  רוצה  שהוא  איפה  לגור  רשאי  להיות 
צריך  דת. אסור שיהיה מצב שבו אדם  או  לגזע 
של  איומים  בשל  פחד,  מתוך  ביתו  את  לעזוב 
גזענות או אנטישמיות )אגב, זה גם מה שאני עונה 

למי ששואל אותי על זכותם של יהודים להתגורר 
ביהודה ושומרון(.

המקום  היא  ישראל  שארץ  חושבת  אני  נכון,  אז 
יהודיים מלאים, ובכנות )בקטע  האידיאלי לחיים 
אם  משמחה  יותר  אהיה  אני  לגמרי(  אגואיסטי 
יותר  ארצה.  יעלו  האירופאים  מחבריי  הרבה 
התפקיד  באמת  זה  ממשלה,  ראש  בתור  מזה, 
יהודים  כאשר  ובייחוד  עלייה,  לעודד  נתניהו  של 
זאת,  עם  יחד  אבל  איום.  תחת  נמצאים  בעולם 
כלפי  להיות  צריכה  היום  העיקרית  הקריאה 
באנטישמיות!  שתילחמו  הזמן  הגיע  אירופה: 
נהדרת  )אופציה  אופציה  להיות  צריכה  עלייה 
נמצאת  לכך  והאחריות  כורח.  לא  אבל  בעיניי( 
הזמן  הגיע  האירופאית.  החברה  בידי  בעיקר 
ברצינות  לטפל  ולהתחיל  להתעלם  להפסיק 

בבעיה.
שהאירוע  מוזר  זה  כמה  על  חשבתי  השבוע 
גדלתי  כך.  כל  עליי  השפיע  בכלל  בשוודיה  אז 
ביישוב, רוב תקופת ההתבגרות שלי עברה בצל 
האינתיפאדה, חוויתי דברים מפחידים יותר. למה 
הקריאות האלו  של נהגי המונית השוודים גרמו 
לי להגיש כל-כך רע? אולי זה בגלל שכשהבטתי 
אליו,  לפנות  מישהו  וחיפשתי  לצדדים  אז 
לבד  שם  אני  שאין,  הרגשתי   - לשתף  להתלונן, 

חסרת הגנה.
אז אולי בעצם הקריאה של נתניהו היא לא לברוח 
הם  שכאשר  העולם  ליהודי  תזכורת  אלא  לפה, 
מסתכלים סביב ומחפשים הגנה, יש מי שרואה 

אותם ודואג להם בלי שום תנאי.
ימים לאחר הפיגוע במרכול הכשר בפריז  כמה 
צרפתים  זוג  שם.  שפגשתי  חברים  עם  דיברתי 
התרבות  ואת  צרפת  את  אוהבים  פטריוטים, 
אופטימיים  נשמעו  לא  הם  יהודים.  וגם...  שלה, 
על  חושבים  שלהם  מהחברים  הרבה  במיוחד, 
השיחה  בסוף  לישראל.  הגדול  חלקם  מעבר, 
איחלתי להם שגם הם יעברו לפה יום אחד, אבל 
לעבור  שיבחרו  להם  מאחלת  שאני  הדגשתי 
לפה, לא מתוך פחד אלא פשוט כי ישראל היא 

מקום שנהדר לגור בו.

שתילחמו  הזמן  הגיע 
עלייה  באנטישמיות! 
אופציה  להיות  צריכה 
)אופציה נהדרת בעיניי( 
אבל לא כורח. והאחריות 
לכך נמצאת בעיקר בידי 
האירופאית.  החברה 
להפסיק  הזמן  הגיע 
ולהתחיל  להתעלם 
לטפל ברצינות בבעיה.

עלייה 
וקוץ בה
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המשך דבר תורה מעמוד השער

ם ֶאת ה’ ֱאֹלֶקיָך". שני המאורעות  בלוחות הראשונות . ולפעמים בקשת ה’ היא מתוך מחשך ועלטה. הוא יימצא רק אחרי חיפוש - “ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמּׁשָ
של מתן תורה משקפים את התנודות של כל אדם ביחסו אל הא-לוקים כדברי מו”ר. לפעמים הקב”ה מאיר פנים ואנו מרגישים את נוכחותו 
והשגחתו הפרטית. אנחנו מרגישים שהוא מלווה אותנו, אוחז בידינו ומסובב את המציאות להצלחתנו. אבל לפעמים הכל נראה עכור ומעורפל. 
האדם מחפש את הא-לוקים והוא מסתתר, “בתעלומה המעיקה על כל היצור” כניסוחו של מו”ר זצ”ל. אבל אם הבקשה היא כנה ואמתית, ואם  

היא נעשית מתוך יגיעה והתמדה, ואם “ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך”, אזי אנו מובטחים, לקיומה של “ּוָמָצאָת”.

הדרכים להיפגש עם הקב”ה

כשהכל לידך קל להצליח.
מעלה לבונה.

עם פתיחת הכביש החדש ותחילת בנייתן של 40 יחידות דיור חדשות, 
הישוב מעלה לבונה הופך לקרוב יותר, נגיש יותר, זול יותר.

אם גם אתם רוצים להיות חלק מקהילה חמה ומגוונת, ליהנות מישוב עם כל השירותים 
שאתם צריכים, לחיות עם נוף נדיר עד לים התיכון, להעניק לילדים את מגוון אפשרויות 

החינוך הטובות ביותר – מעלה לבונה היא המקום שלכם. הצטרפו אלינו לפרוייקט החדש.

הצטרפו למשפחות שכבר רכשו
בשכונת נופי דן מעלה לבונה

 052-8308129
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אדיר, עובד בתל אביב

45 דקות נסיעה

מבלים בקפה קפה

אריאל, 10 דקות נסיעה

8 דקות נסיעהבבית הספר בשילההילדים לומדים
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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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איציק כהן
בשדה  אותך  שהפקירה  המדינה  שתתבייש 

המערכה, אותך ואת אדל ביטון הי"ד.

שלומית אברהם
חזקה   , כזאת  יפה  ילדה   , להם  ישלם  השם 

ואמיצה השם יברך אותך בבריאות וכח אמן

Reut Gilad Abo
שמך  את  קוראת  אני  בוקר  בכל  יקרה,  אילה 
לראות  תהילים.   פרקי  לאחר  שלמה  לרפואה 
אותך נותן לי תחושה של ניצחון!!! חג שמח ילדה 

יפה ומתוקה.

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 2 למרץ

אהבתי · הגב · שתף

2,457 אנשים  אוהבים את זה.

88

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות143,825 

הודעהעוקבאהבתי

אילה שפירא, עשית לנו את פורים!

אילה שנפצעה אנושות מבקבוק תבערה שזרקו עליה ערבים, 
הצליחה ומצליחה להשתקם בצורה מדהימה. בכוחות אדירים 

ומשפחה אוהבת, היא נלחמת ומצליחה.

שיהיה לך חג שמח!

ישראל של



מה יקרה

מתגלגלים על הלשון / כ"ח באדר 19 במרץ
קישון  אפרים  והבמאי  הסאטיריקן  לסופר,  מחווה  ערב 
של  לזכרה  תשע"ה  הקצר  הסיפור  תחרות  סיום  לרגל 
רחלי לוין ז"ל. הערב יתקיים במועדון הישוב כפר אדומים. 
הזוכים, הלשונאי  : חלוקת הפרסים לכותבים  בתוכנית 

רוביק רוזנטל וד"ר רפי קישון, בנו של קישון.

י"ז באדר 8   / יום האישה בהר אדר 
במרץ

וכיבוד  מעניינות  שיחות  טובה,  מוסיקה 
במתנ"ס  לכן  ממתינות  המלך  כיד 
המייל:  באמצעות  הרשמה  אדר.  הר 

hagit@har-adar.muni.il
או בטלפון 050-7890078

זוגות בזיגזג / ט"ז באדר 7 במרץ
סוף השבוע של דניאל הופך לערב של הפתעות, שינוי זהות, שקרים והמצאות הגורמות לו להסתבך. 

ערב של הנאה וצחוק משחרר. לקהל מבוגר. בשעה 21:00 בהיכל התרבות באריאל 03-9083333

ראשון | 8 במרץ

להזמנות: 6748*
www.6748.co.il או באתר

* משלוח תוך 72 שעות 

שליח עד הבית

מבצע בחירות מיוחד:
 69 ש"ח בלבד

קריאת חובה לכל מי "
שמעוניין להבין את 
מאה שנות הסכסוך 
האלים בין היהודים 

והערבים במזרח 
התיכון...

פרופסור ישראל אומן,
"זוכה פרס נובל בכלכלה

S
TU

DI
O

mn
s |



יש”ע שלנו  8

חוטובלי  ציפי  ח”כ  השר  סגנית  בדרך?  ההסדרה 
אותם  בעפרה,  הבתים  בתשעת  השבוע  סיירה 
ויו”ר  יחד עם ראש המועצה  בג”ץ להרוס,  הורה 
1 המזכירות  ונציגי  רואה  אבי  יש”ע,  מועצת 

כי  חוטובלי  אמרה  המשפחות  עם  במפגש   .
בממשלת  רק  להתקיים  יוכל  ההסדרה  “פתרון 
ימין בראשות הליכוד. כל מציאות אחרת תרחיק 

אותנו מכל פתרון להתיישבות ביו”ש“.
הגיעו  ומשפחות  ילדים  מאות  אחריות  לקחו 
המועצה  שערכה  ענק  פורים  להפנינג  השבוע 
האזורית שומרון למען ילדים עם צרכים מיוחדים. 
מדובר בשיתוף פעולה בן חצי עשור עם ישיבת 
אלקנה, אגף הרווחה ומתנ”ס שומרון. ענת צפריר 
, מנהלת אגף החסד במועצה אשר ריכזה את  2
הפרויקט סיפרה כי “עשרות בעלי עסקים נרתמו, 

דאגו לפרסים, אוכל וציוד עבור האירוע”.
המנהיגים הבאים קורס מזכירי הישובים החמישי 
במספר הסתיים  השבוע ולמעלה מעשרים בוגריו 
3 כאשר בידיהם כלים להובלת  יוצאים לשטח 
וניהול  תשתיות  וקידום  השונים  הישובים  פיתוח 
לניהול  המזכירים  הוכשרו  בנוסף,  נכון.  תקציבי 
בתנועת  וטיפוחה.  חיזוקה   , קהילה  חיי  של  נכון 
התוכנית  “משתתפי  בין  כי  אומרים  ‘אמנה’ 

מתחבאים מנהיגי עתיד של עם ישראל”.
הנוער  מועצת  ביוזמת  באפרת  נולדים  כוכבים 
וחגיגי  מיוחד  ערב  נערך  עציון,  גוש  של  הטריה 
בגוש  נוער  ולהקות  הרכבים  בין  תחרות  ובו 
לחשוף  הייתה  העיקרית  שמטרתו  בערב,  עציון. 
בין  שמסתתרים  המוזיקליים  הכישרונות  את 
 4 היישובים בגוש, הופיעו שש להקות מול קהל 

מנחה  ולבלות.  לשמוע  שבאו  נוער  בני   250 של 
המועצה  כי  מספר  רוטנברג,  יהודה  המועצה, 
ולאחד את בני  החדשה חרטה על דגלה לקרב 
הנוער המגוונים בגוש עציון בעזרת מפעלים כגון 

אלו.
אירחו  שחלף  השבוע  במהלך  הצירים  ציר 
במועצת קרני שומרון שלושה אישים משפיעים: 
 5 השר אורי אריאל, אלוף פיקוד מרכז  ניצן אלון 
ודוד ביטון סגן מפקד מחוז ש”י. במועצה מספרים 
ביניהם:  רבים  נושאים  נדונו  הנ”ל  בפגישות  כי 
55 לארבעה נתיבים, הקמת כביש  ציר  הרחבת 
עוקף לכפר נבי אליאס, הגברת האכיפה על ציר 
55 וכן קידום רישום ראשוני לרמת גלעד ומתווה 

דרך חדשה לשכונה.

 ________________לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

מה קורה?
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