מתחברים להתנתקות

הנהגת בני עקיבא התכנסה השבוע במרכז גוש קטיף שבניצן ,לדיון
לקראת אירועי העשור לגירוש גוש קטיף שיצוין בקיץ הקרוב (עמ' אחורי)
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יש”עמדה

2

פתוח

עסק
שלנו

4

שמרית ספורן

כמו כל אחד מאזרחי ישראל ,גם תושבי
יהודה ושומרון מתמודדים עם בעיות
היומיום .יוקר המחיה ,יוקר הדיור,
ביורוקרטיה ,תחבורה ציבורית ,שירותים
מוניציפאליים ועוד .אך בניגוד לישראלים
שבתוך הקו הירוק ,לתושבי יו”ש יש
בעיה אחת נוספת וייחודית להם :מסע
דה-לגיטימציה נגד המקום שבו הם
מתגוררים .נגד הבית שלהם .מסע פרוע
ומסית ,במימונם של בעלי אינטרס מכל
רחבי העולם ,ובעידודם של גורמים
קיצוניים החיים בתוכנו .יום שלישי הקרוב
הוא ההזדמנות עבור כל מי שיהודה
ושומרון חשובים לו ,להילחם כדי לנצח
את השקר ,להילחם כדי לחזק את מפעל
ההתיישבות ששומר על המדינה שלנו.
את המסע לניצחון מתחילים באחוזי
הצבעה גבוהים ,קודם כל ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 17:17
תל אביב 17:26
16:17
חיפה

כניסה
יציאה
17:22
 18:24חברון
17:24
 18:25שכם
 18:24באר שבע 17:18

יציאה
18:20
18:23
18:25

ברשת

לא פשוט
להיות עצמאית

8

מה
קורה

הרעשן הגדול בעולם?

על הפרשה  -ויקהל פקודי
הרב בן ציון אלול
ראש ישיבת בנ”ע ‘נתיבות חיים’ פסגת זאב

בטל רצונך מפני רצונו
השבת נקרא את הפרשה השנייה מסדר
ארבע פרשות – פרשת פרה .
על טיבה של מצוה זו מביא רש”י את דרשת
רבי משה הדרשן“ :משל לבן שפחה שטינף
פלטין של מלך .אמר המלך :תבוא אמו
ותקנח צואת בנה “ .כלומר – תבוא מצוות
פרה אדומה ותכפר ותנקה את חטאו של
בנה – עגל הזהב .
ויש לתמוה – וכי משל זה דומה לנמשל?!
הכיצד תקנח פרה זו צואת הפסל שעשו
ישראל?
נראה לי שכדי להבין מאמר זה נלמד מאמר
נוסף וממנו נבין .שאלו בגמרא במסכת

קידושין“ :עד היכן מגיעה מצות כיבוד אב
ואם? אמר להם :צאו וראו מה עשה גוי
אחד באשקלון ,ודמא בן נתינה שמו .פעם
אחת בקשו חכמים לקנות ממנו סחורה
בששים ריבוא דינרי זהב והיה מפתח של
מקום הסחורה מונח תחת מראשותיו של
אביו שישן באותה שעה ,ולא ציערו להעירו
משנתו למרות שאבד בכך רווח גדול...
לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו
שנולדה לו פרה אדמה בעדרו ,והיו ישראל
זקוקים לה .נכנסו חכמי ישראל אצלו ,אמר
להם :יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם
כל ממון שבעולם תמורת אותה פרה שאתם
נותנין לי ,אלא אין אני מבקש מכם אלא
המשך בעמוד 5

לא הגיע הזמן להכיר את השכנים?
מדברים על זה

Rbes

ההוא עם הג'יפ

קרוב ללב

שכנים דתיים
וחילונים נפגשים יחד
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יש”ע שלנו 1

המערכת

ישראל צריכה את הקול שלך

ישעמדה
הבחירות לכנסת ה ,20-שייערכו ביום שלישי
הקרוב ,הן הזדמנות לחשבון נפש לאומי.
במפה הפוליטית של  2015מספר מפלגות
שייכות למחנה הלאומי ומצהירות על נאמנותן
לארץ ישראל .כל אחד מאיתנו ,אוהבי ארץ
ישראל ,חייב לבחור בקלפי במפלגה שתביא
לחיזוק מדינת ישראל ,מפעל ההתיישבות
והביטחון ,מפלגה שתפעל לחינוך לערכים
ולחיבור בין עם ישראל ,למדינתו ולארצו.
דבר אחד חייב להיות ברור :אין לאף אחד את
הפריבילגיה לא להצביע .הימנעות מהצבעה
עלולה להפוך לפגיעה אנושה במערכה על
ארץ ישראל ועל עתידו של מפעל ההתיישבות.
לא הצבעת? הצבעת לשמאל.
אחוז ההצבעה ביו”ש בבחירות שעברו עמד
על ( 78%היישוב רבבה הוביל את הרשימה
עם  )93%כשבשאר הארץ אחוז ההצבעה
עמד על  .67%מדובר בנתון יפה ומכובד,
אך אפשר וצריך הרבה יותר .תושבי יהודה
ושומרון חייבים להגיע ל 85-ו 90-אחוזי
הצבעה ולהשפיע דרמטית על עוד מנדט
לטובת המחנה הלאומי .לטובת ארץ ישראל.

אחרי שנות ימין רבות ,המוטיבציה
של השמאל לעלות בחזרה לשלטון
גבוהה .אך הרוב הישראלי ,באופן
מובהק ,הוא ימני .ולכן אחוז הצבעה
גבוה משמעותו ניצחון של הרוב,
ניצחון של הימין.
אחרי שנות ימין רבות ,המוטיבציה של
השמאל לעלות בחזרה לשלטון גבוהה .אך
הרוב הישראלי ,באופן מובהק ,הוא ימני .ולכן
אחוז הצבעה גבוה משמעותו ניצחון של הרוב,
ניצחון של הימין.
ממשלה בראשות השמאל ,ואפילו ממשלת
ימין בשותפות עם השמאל ,עלולה להביא
להקמת מדינה ערבית נוספת בשטחי יהודה
ושומרון ,לעקור יישובים ולפגוע בביטחון
ישראל.
הממשלה היוצאת עשתה לא מעט טעויות.

שמרית ספורן,
פתוח

"שמרית מגע של יופי" מהיישוב גיתית 052-8541546

זו שלפניה – אף יותר .צרות רבות ידעה
ההתיישבות ביש”ע ,בתחום אישורי הבנייה,
תב”עות ,פיתוח ועוד .אך חברי הכנסת של
המחנה הלאומי הם חרוצים ,אידיאליסטים,
שליחי ציבור נאמנים שעובדים מבוקר עד
לילה ,מחקיקה ,ועד עזרה לפנייה אישית כדי
להיטיב איתנו ,שולחיהם .זו השעה להיזכר
בהישגים ולא בכישלונות ,ולתת את הקול
למי שימשיך לשמור על ארץ ישראל ,איתנו,
בשבילנו.
אז מה אפשר לעשות?
קודם כל – ללכת להצביע ,ולהשפיע על
הסביבה הקרובה ,המשפחה ,שכנים,
חברים ,ידידים – לממש אף הם את זכותם
הדמוקרטית .אם ידוע לך על מישהו שלא
מתכוון ללכת ביום הבחירות אל הקלפי,
לנסות להסביר ולשכנע בדבר החשיבות
העצומה של ההצבעה ,ומאידך את הסכנה
הטמונה באי הצבעה .גם מי שלא בוחר
עושה את הבחירה שלו – ונותן את קולו
למפלגת השמאל.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"אני בת  ,34במקור ממשואה שבבקעה.
התחתנתי עם בן כיתה שלי מגיתית והחלטנו
להישאר בגיתית במסגרת מבצע קליטה כי
החלטנו שזה המקום הכי טוב לגדל בו ילדים.
במהלך השנים התמחיתי במגוון גדול מאוד
של תחומים כמו :קוסמטיקה ,בניית ציפורניים,
ספרות ,איפור קבוע ,שעוות ,עיצוב גבות ,ג'ל
לציפורניים ,החלקות ,מניקור פדיקור וכל מה
שקשור ביופי...
את העסק הקמתי בעיקר בשביל הילדים.
לא רציתי לשלוח לפעוטונים בגיל קטן מדי
וההחלטה הייתה להביא את העבודה הביתה.
בהתחלה הקמתי את העסק בחדר בית אחר
כך בניתי את העסק מאחורי הבית .והעסק רץ
כבר  10שנים".

 2יש”ע שלנו

מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
"אני מקבלת לקוחות מהבוקר עד הערב ,מאוד
רלוונטית לקהל הדתי כי נשים לא אוהבות
ללכת לספר גבר .הייחוד העיקרי הוא שאני
מזמינה אישית כל אחת לבד וכל אחת מרגישה
שאני רק בשבילה .הכל במקום אחד ואם
יש נניח אירוע הם עוברים ומקבלים את כל
השירותים ומתכוננים לאירוע מא' ועד ת'".
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
"עיצוב הגבות ברמה מאוד גבוהה ואני מקבלת
הרבה שבחים על זה".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"אני אוהבת לטפל בנשים שרוצות לשדרג את
החיים שלהן ,את המראה שלהן ,להרגיש טוב
עם עצמן ,ובאופן כללי זורמות ומוכנות שאני
אפתיע אותן".
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
"בעיקר דרך קישור לפרסום והפצה בספר
טלפונים של הבקעה".

"כל אחת מרגישה שאני רק בשבילה"

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!
הפתרון לחידה מהשבוע שעבר :הרב קוק בראש משלחת רבנים
לארה"ב.1918 ,

ההוא עם הג'יפ
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יש”ע שלנו 3

ברשת

כרמי אור

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

לא פשוט
להיות עצמאית
לא פשוט להיות עצמאית .בטח לא כמתנחלת.
כשכל פגישה מצריכה נסיעה ארוכה כי רוב
הלקוחות לא יגיעו אל מעבר להרי החושך.
כשאני לא יכולה פשוט לפתוח משרד בבית כי
זה לא רלוונטי ל 99%מהאוכלוסייה .כשבכל
הרצאה ,כששואלים מאיפה אני ,פותחים עיניים
ואומרים – את? את לא נראית מתנחלת ...ואז
אני שמחה שהם שאלו בסוף ההרצאה ולא
בהתחלה ,כי לפחות הצלחתי לעשות רושם
מקצועי לפני שה'שד' ההתנחלותי יצא מהארון.
כשאני צריכה לתמחר כל קילומטר מרחק ושעת
בייביסיטר ,כי אחרת זה לא יהיה משתלם .כשאני
חוטפת סלע בסוף ההרצאה בגזרה אחרת בכלל
שבעצם קצת פחדתי לנסוע אליה ,אבל החלטתי
שכן כי אני מתנחלת ואני יודעת כמה זה מרגיש
רע כשאנשי מקצוע לא מגיעים אלינו לישוב.
כשהשכנים בקושי יודעים מה אני עושה ,כי יש
לי איזו עבודה 'אחרת' שונה ולא מקובלת .כי אני
אישה שמגדלת שלושה ילדים ולא ממש מסתדר
להם כשהם רואים אותי בעיתון .כשאני כותבת
בארבע בבוקר והמואזין ברקע.
אף פעם זה לא זמן טוב .תמיד מישהו נפטר,
נחטף ,נפצע ,במילואים ,בסדיר .תמיד מתנהלת
איזו 'שבעה' של מישהו או שיש אזכרה למישהו
אחר .כשמאז 'שובו אחים' ו'צוק איתן' העסק
מהבהב חלושות עד 'אחרי החגים' וברקע
בחירות .אף פעם זה לא זמן טוב .תמיד יש משהו
או מישהו שלא נוח לו או לא מתאים לו .ואני
צריכה לקבל החלטות ולבצע לבד .עצמאית.
לקחת סיכון וסיכוי כיחידה אחת ולעוף קדימה ,כי
זה לגדול או לחדול.
תמיד יהיה למישהו משהו להגיד .כי ככה זה
בקהילה .תמיד ירצו שתכתבי תמורת 'חשיפה'
כי זה מגזרי וחשוב .תמיד יבקשו טובה והנחה
והתנדבות כי ככה זה אצלנו .וכשתדברי פתאום
על כסף ,העומדים מולך יגלגלו את עיניהם
לשמיים ויצקצקו בלשונם כי הרי 'כסף הוא גשמי
 4יש”ע שלנו

מדי בשביל דוסים' ולכי תסבירי להם שזה לא
תחביב ,מזה את מתפרנסת ואת טובה במה
שאת עושה (ח"ו לשבח את עצמך ,טפו) .ויהיו
גם את המקסימים שיפרגנו ויגידו 'מגיע לך,
השקעת ,רצת ,את תותחית' .ותהיה החברה
הזאת שכשהיא באה לאסוף את הבן שלה
ממשחק עם הבן שלי ,תשמע בדלת ,על רגל
אחת ,על הפרויקט החדש ועל כמה אני עסוקה,
ופשוט תודיע לי שאני לא צריכה לבשל לשבת
כי היא מזמינה לשתי ארוחות .ויהיה השכן שיבוא
באמצע ארוחת ערב לתקן איזה תוסף לתוכנה
שלא עולה וחייב להסתדר ממש עכשיו הרגע.
שש-עשרה שנים מתנחלת ,שמתוכם אני
עצמאית בדיוק חצי .שמונה שנים של למידה,
חיפוש ,תהיות ,קהילתיות; וגם שנים של קצת
פחות .עם הרבה ניסים בדרך ואנשים טובים
שמחייכים חזרה .ועכשיו ,בימים אלה ממש ,אני
נוגעת בשיא עצמאי משמעותי .כבר בניתי בעבר
שותפויות ,הקמתי עמותה ,פיתחתי מוצרים
ועברתי דרך עם המון לקוחות מסוגים שונים,
אבל זה תמיד הרגיש לי 'ליד' .הפעם זו יצירה
שלי ,מכל הלב והשכל ,מושקעת ,מטופלת על
ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה וכמובן
שימושית לכלל האוכלוסייה .הפעם אני שלמה
ומושלמת איפה שאני בלי להתנצל ובלי לשאול
יותר מדי שאלות .ומי שלא נוח לו ,שיקרא ספר
אחר ...אז עם המרחק ועם הסקפטיות החברתית
ועם האבנים בדרכים ועם הלוויות והאזכרות ועם
מטלות היומיומיום – עם כל זה – הנה זה קורה!
זוגיתא יוצאת לדרך עם ניסיון של שמונה שנים
ותובנות של הרבה יותר .הצוות המיומן ואני
מציעים לזוגות מתחתנים ליווי והדרכה כלכלית.
כי כשמקימים בית חדש (פיזי וגם רוחני) צריך
לאפשר שמחה ורוגע בצמיחה המשפחתית
לטווח ארוך.
(מגיעים עד אליכם הביתה! חפשו אותנו
)/http://zoogita.co.il

תמיד יהיה למישהו
משהו להגיד .כי
ככה זה בקהילה.
תמיד ירצו שתכתבי
תמורת 'חשיפה'
כי זה מגזרי וחשוב.
תמיד יבקשו טובה
והנחה והתנדבות כי
ככה זה אצלנו.
וכשתדברי פתאום
על כסף ,העומדים
מולך יגלגלו את
עיניהם לשמיים
ויצקצקו בלשונם כי
הרי 'כסף הוא גשמי
מדי בשביל דוסים'

בטל רצונך מפני רצונו

המשך דבר תורה מעמוד השער

אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא”.
יש לשאול :מדוע קיבל כשכר דווקא פרה אדומה? היד ה’ תקצר? הלא יכול היה לזכות בממון רב באמצעים אחרים ומדוע נבחרה דווקא דרך זו?
מרן ה”בן איש חי” בביאורי האגדות מבאר בשם בנו ,כי ניתנה לו הפרה האדומה כדי להבליט את ההבדל בין ישראל לעמים .הוא ,קיים מצווה
שמעית ,שכלית – כיבוד הורים ודרש מחכמים את תמורתה “אין אני מבקש אלא ממון שהפסדתי בשביל כיבוד אבא” .ואילו ישראל ,מוכנים לשלם
הון עתק על מצוה שהיא בגדר חוק שאינו מובן ואין טעמו ידוע.
אף אנו נאמר :בחטא העגל זנחנו את ריבונו של עולם תמורת הנאות מיידיות [“ויקומו לצחק”] ,ובמצוות פרה אדומה אנו מראים את ביטול
מאווינו ושכלינו כלפי אבינו שבשמים.
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

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

ם בגנים ובמעון
די
היל 2דקות הליכה

דים לומדים
היל הספר בשילה
בית
ב  8דקות נסיעה

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

מט
ר ,אחות בהדסה
בירובקשלי
פהם
מבלים
קפה
 35דקותאנריסאיעל,ה
10
ד
קות נסיעה
אסף ,ר״מ בבית
הספר בבית אל
15אדדיקור,
תעו נבדסיעבהתל אביב
 45דקות נסיעה

יש שחר אמנה

יש שחר אמנה

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

כשהכל לידך קל להצליח.
מעלה לבונה.

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

עם פתיחת הכביש החדש ותחילת בנייתן של  40יחידות 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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ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

143,847

ציר הזמן

הנה ,זה השינוי שמתכננים לנו.

אודות

ישראל

תמונות

ישראל שלי

שוב רוצים להחליף את העם.
צפו והפיצו בכל הכוחhttp://bit.ly/1E46Zex :

אהבתי · הגב · שתף

מופע הגזענות וההתנשאות של יאיר גרבוז ,אחד הדוברים
הפופולריים בהפגנת השמאל אתמול.
העם הוא קומץ ,קומץ של מחריבי הדמוקרטיה ,לוקחי שוחד,
מושחתים ,מנשקי קמעות ועובדי אלילים ,העם הוא קומץ בור
ושונא-כל ,העם לא מאפשר חיים תקינים של לימוד ויצירה ,חיים של
פרנסה ודיור .העם הוא קומץ ,קומץ שליבו גס כל כך ,שמנצל את
העבר (השואה) כדי להחריב את העתיד.
גרבוז ,אתה הוא הקומץ .אדם שמאמין בדמוקרטיה אבל לא מוכן
לספור את העם ואת מי שלא חושב כמוהו .אדם אלים וולגרי ,גזען
ומתנשא.
עכשיו ,ב 17 -במרץ תזכרו הכל .תזכרו את טעויות המדיניות של
השמאל ,תזכרו את ההתנשאות שיוצאת מפי אושיות התרבות שלו.

 6יש”ע שלנו

Shlomi Tamam Adv
אחיי ואחיותיי המזרחיים ,השמאל רע לכולנו.
אסור לבחור במפלגות השנאה ,לא למחנה
האנטי ציוני ,לא לאין עתיד ולא למרצ .
Matan Stern

מתי הייתה הנקודת זמן הזו שסופרים הפכו להיות
מובילי דעת קהל בכל הקשטר לפוליטיקה?
ממתי סופרים אנונימיים ועלובים כמו גרבוז הפכו
להיות דמויות ציבוריות שנואמות בכנסים?

מבצע בחירות מיוחד:
 69ש"ח בלבד
להזמנות *6748 :או באתר www.6748.co.il
שליח עד הבית | משלוח תוך  72שעות

| mns

"

פרופסור ישראל אומן,
זוכה פרס נובל בכלכלה

Sef Baum
אין מה לעשות .השמאל לא מצליח להתמודד
עם מציאות דמוקרטית בו הוא המיעוט .הפתרון
הוא פסילת החלקים האחרים של העם.

STUDIO

"

קריאת חובה לכל מי
שמעוניין להבין את מאה
שנות הסכסוך האלים בין
היהודים והערבים במזרח
התיכון...

285

ם אוהבים את זה.
 1,098אנשי 

אז מה חושבים על העם ,שם ,בעצרת השמאל?

ישראל שלי
עושים ציונות

אוהבים את זה

עוד

אהבתי ·  8למרץ

שלי

שימו הכל בצד וצאו להצביע.

עוקב

הודעה

בתי

יקרה
מה
אמנה
פורום מדברות עסקית  / 2כ"ד באדר  15במרץ

פורום מדברות עסקית  2ייערך בצופים ויארח את יפעת ברכה ,מנכ"לית מעגל תנופה ומלווה עסקית בנושא :יסודות השיווק בעסק שלך .עלות הסדנא:
 .₪ 100פרטים אצל מזל 052-4256060

תנועת
ההתיישבות

אירוע סיום תחרות הסיפור הקצר  /כ"ח באדר  19במרץ

במועדון הישוב כפר אדומים ייערך ערב מחווה לסופר ,הסאטיריקן והבמאי אפרים קישון
לרגל סיום תחרות הסיפור הקצר תשע"ה לזכרה של רחלי לוין ז"ל .בתוכנית  :חלוקת
הפרסים לכותבים הזוכים "מארבינקא עד לג'ינג'י עם המפתחות – "...הלשונאי רוביק רוזנטל
וד"ר רפי קישון ,בנו של קישון ,מספרים אפרים קישון .פרטים נוספים והרשמה :אצל רכזות
הקהילה בישובים.

אמנה

חנוכת סינגל חורש טלמונים  /כ"ט באדר  20במרץ

אוהבים אופניים? רכיבה מודרכת בסינגלים חדשים,
חולצות ,מפות ,אופניים ,פינוקים הכל עלינו חינם! מספר
משתתפים מוגבל .מהרו להירשם מיועד לרוכבים מנוסים.
החניה לאירוע בחניון ביה"ס טלמון .האירוע מתחיל בשעה
 .07:00ההרשמה באתר תיירות חבל בנימין.

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

בתי
אמנה
אמנה

מרכז
מידע
 w w w . a m a n a . c o . i lאמנה

בתי
אמנה
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מרכז
מידע
 w w w . a m a n a . c o . i lאמנה

∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

בחמדת

ב 17-למרץ | כ"ו אדר
בואו להכיר ולבחור את הקהילה,
הנוף והמגרש בשכונה החדשה
שמתחילה להבנות בימים אלה..

לפרטים והרשמה :
חנהל'ה 052-8903764

בוחרים
ם נוף טוב
ישוב ע

יש שחר אמנה

ביום הבחירות הכלליות לכנסת ישראל
בואו לעשות את
הבחירות הפרטיות שלכם בארץ ישראל

מה קורה?
3

1

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
הבטחות מקיימים שר הבינוי ,אורי אריאל ,הגיע
השבוע לחזק את משפחות היישוב מצפה כרמים
 , 1שהקימו מאהל מחאה מול בית ראש הממשלה
בירושלים ,במחאה על הכוונה להרוס את הישוב.
השר אריאל קרא לראש הממשלה נתניהו לקיים את
הבטחותיו לציבור המתיישבים" :אני בא להזדהות
עם אנשי מצפה כרמים ואומר לראש הממשלה:
"הבטחת שהם יישארו במקומם .מה שמבטיחים
מקיימים".
לקראת העשור מועצת ההנהגה של תנועת בני
עקיבא המונה כ 100-רכזים ורכזות התכנסה (תמונת
השער) השבוע במרכז למורשת קטיף בניצן .הכינוס
הינו אות הפתיחה לסדרת פעילויות בתנועה לציון
עשור לעקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון שיחול
בקיץ הקרוב .אמיר סנדלר ,סמזכ”ל חינוך והדרכה
בתנועה אומר כי “במאבק נגד ההתנתקות הבנו כי
בנוער קיימים כוחות אדירים ומחובתנו שיופיעו לא רק
בימי שבר וקושי אלא גם בימי שגרה”.
חצי מרתון היסטורי מאתיופיה ומישראל ,מתל אביב,
מחולון ,מירושלים ,מגוש עציון וגם מאילת – רבים
מכל רחבי הארץ השתתפו בחצי מרתון אפרת

אם

שהתקיים בשישי שעבר  . 2את הפרס הראשון
קטף נהיל גברה ,שניצח במרוץ והגיע בזמן מצוין של
 1:23דק’ .במסגרת ההכנות למירוץ פנו אנשי מועצת
אפרת למוכתר הכפר הסמוך עבדאללה איברהים:
“ביקשנו ממנו להשתמש באחד השבילים הנמצאים
בתחומי הכפר והוא נענה לבקשתנו על מנת שנוכל
למתוח את מסלול הריצה” סיפרו השבוע במועצה.
“לא יכרע” עשרות מתושבי גוש עציון התכנסו בשבוע
שעבר בשמורת ‘עוז וגאו”ן’ לקריאת מגילה משותפת
ביוזמת תנועת ‘נשים בירוק’ .בקריאת המגילה
השתתף גם ראש מועצת גוש עציון ,דוידי פרל.
במהלך הקריאה הדגים הקורא  , 3ד”ר דוד מטר,
את פסוקי המגילה והדגיש כל פסוק ומילה בעלי
השלכה אקטואלית .בסוף הקריאה פתחה תזמורת
עיר האבות ברצף שירים לפורים ומרק חם שבר את
הצום.
עד משה בז’ באדר התכנסו עשרות יהודים לתפילת
תיקון על גדת הירדן ליד יריחו ,ביום הולדתו ופטירתו
של משה רבנו .הרב ישועה בן שושן חיבר תיקון של
מדרשים ,מזמורים ותפילות לשלום הארץ וגאולת
העם ,התורה והארץ  4ויחד איתו תקעו עשרות

בחצוצרות כסף .הנוכחים סיפרו כי “זה היה מרגש
לקרוא את פסוקי הגאולה הקרובה על המדבר הירוק
והנחלים יזרמו ולראות זאת בעין .אף פעם לא ראינו
אזור שמם זה ומלוח  -ירוק .בוודאי משה רבנו מתמוגג
להשקיף מעל יריחו אל הארץ הפורחת”.
חדשה מרעישה ילדי כיתה ח'  2של המסלול
המקצועי בחטיבת ביניים ‘בני בנימין’ בבית אל ,בנו
לקראת פורים את ‘הרעשן הגדול ביותר בעולם’
 . 5בישיבה שלחו פנייה לספר השיאים של גינס,
וממתינים לאישור על הרישום בספר.

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 -
yossib@makorrishon.co.il

ירד

השמאל יעלה
21
מנדטים

זה אנחנו או השמאל

הליכוד
בראשות נתניהו

24
מנדטים
סקר ערוץ הכנסת ופאנלס
10.3.2015

המחנה הציוני
עם בוז׳י וציפי

ביום שלישי הקרוב זה בידיים שלך!

רוצה ממשלת ימין? רק הצבעה לליכוד תמנע את הסכנה
שבוז׳י וציפי ירכיבו ממשלת שמאל וכל הימין ילך לאופוזיציה

 8יש”ע שלנו

