עציון במקום הראשון

חטיבת עציון זכתה במקום הראשון בבדיקת המוכנות הביטחונית של אוגדת איו"ש
(עמ' אחורי)
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יש”עמדה
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פתוח

עסק
שלנו
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"נוף השומרון"

החיים בישראל קטסטרופליים.
את ה"עובדה" הזו הצליחו
להחדיר למחשבות אזרחי
ישראל גורמים אינטרסנטיים,
ערוצי תקשורת דמגוגיים ומכונת
שמאל משומנת היטב בכסף זר.
מעבר ל"קטסטרופה" ,על-פי
אותם גורמים ,מדינת ישראל של
 2015היא סיוט עבור היהודים
ועדיף היה להישאר בוורשה,
קזבלנקה או בגדד .מבחינתם,
הכל רע ,לכולם אין עתיד .השבוע
בישעמדה על הסכנה שבקמפיין
"הכל רע" והמשמעות העתידית
שלו לחיינו כאן.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 17:11
תל אביב 17:31
16:22
חיפה

כניסה
יציאה
17:26
 18:28חברון
17:29
 18:30שכם
 18:29באר שבע 17:23

יציאה
18:25
18:28
18:29

ברשת

כשהשמאל מאבד
את ה(מ)צפון

8

צועדים עם בוגי

מה
קורה

על הפרשה  -ויקרא
ימים של התחדשות

הרב יעקב ידיד
ראש ישיבת ההסדר והגרעין התורני בכרמיאל

ום א' בניסן ,שחל השבת ,שבו נצטווה
משה לבנות את המשכן" :ביום
החודש הראשון באחד לחודש תקים
את משכן אוהל מועד" .וחז"ל שואלים:
"מה היה מיוחד ביום א' בניסן שבו הוקם
המשכן? אלא כך שנו חכמים :אותו יום
נטל עשר עטרות (= היה ראשון לעשרה
דברים) ראשון למעשה בראשית (=שהיה
יום ראשון בשבת) ,ראשון לנשיאים
(=שהקריב בו הנשיא הראשון לחנוכת
הבית) ,ראשון לכהונה (= שעד היום היתה
העבודה בבכורות) ,ראשון לעבודה (=
לקרבנות ציבור) ,ראשון לירידת האש
(=מן השמים) ,ראשון לאכילת קודשים,

ראשון לשכון שכינה ,ראשון לברך את
ישראל (=בברכת כהנים) ,ראשון לאיסור
הבמות ,ראשון לחודשים" (שבת פ"ז).מהי
משמעות דברי הגמרא? אמנם יום ראש
חודש ניסן היו בו התחדשויות רבות ,עשר
במספר ,אולם מהי משמעות הדבר הן
מבחינת מעלת היום והן מבחינתנו ,האם
לנו יש נפקא מינה בכך שיום א' ניסן נטל
עשר עטרות?
ההגדה של פסח פותחת בחיוב לספר
ביציאת מצרים" :ואפילו כולנו חכמים
כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה
מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים" .וממתי
מתחילה חובה זו שואל בעל ההגדה,

י

המשך בעמוד 5

לא הגיע הזמן להכיר את השכנים?

מדברים על זה

Rbes

ההוא עם הג'יפ

קרוב ללב

שכנים דתיים
וחילונים נפגשים יחד

ה
זדמנות
א
ח
רו
נ
ה
ללהירשם
פעילות
פסח!

מצטרפים עכשיו לפעילות פסח!

חייגו072-2280426 :

מצטרפים

במוקד הטלפוני

מקבלים

ערכות חג לחלוקה

קופצים

לפני החג לשכנים

ומתקרבים
יחד ללב היהודי

דת
המשרד
לשירותי דת
המשרד לשירותי
מנהל לזהות יהודית

קרוב ללב
החיבור שנוגע בכולנו

יש”ע שלנו 1

יגאל דילמוני

טובה המדינה מאוד מאוד

ישעמדה
טקטיקת "הכל רע" היא טקטיקה צינית,
מכוערת ובעיקר מסוכנת ,מכיוון שהיא חרב
פיפיות .טקטיקת "הכל רע" לא התחילה היום
והיא פועלת בשטח כבר למעלה משנתיים.
העיקרון המרכזי שלה הוא לומר לאנשים
שרע להם – בסוף הם יאמינו .כך ,לדוגמא,
אדם שבכיסו מיליון ש"ח במזומן .אותו אדם
תמיד ירצה עוד מאה אלף ש"ח והחוסר הזה
יגרום לו לתחושת קיפוח ,אם מספיק פעמים
יפמפמו לו שרע לו ,למרות אותם מיליון
שמונחים בכיסו.
מסתירים מאיתנו את האמת המלאה והדבר
מחלחל .לא מספרים לנו שהתל"ג של מדינת
ישראל גדל ,שמדינת ישראל היא אי של
יציבות כלכלית ,למרות כל הסערות בעולם,
שההשקעה הבינלאומית בהייטק הישראלי
היא מהגבוהות בכל השנים ,שקצב קניית
הרכבים החדשים בישראל רק עולה ,שכמות
הטסים לחו"ל נמצאת בכל שנה בעליה
מתמדת ,שיש יותר אקדמאים בישראל
ושלמרות מלחמה מתמדת שמתנהלת סביב
גבולותינו ,ביטחון אזרחי ישראל שריר וקיים...
אנו רחוקים ממצב בו הכל מושלם .יש הרבה
מה לשפר בדיור ,בתעסוקה ובתחומים
נוספים .אך להקצין ולומר שהכל רע? אין טוב
בכלל?

מדינת ישראל היא מקום מצוין
לחיות בו למרות שיש הרבה מה
לתקן .אם רע כאן ,לכם יש חלק
מכריע ומרכזי בזה ,אתם אשמים
גם בתחושה הרעה הזו וגם
נושאים באחריות לה .אז שניה
לפני שההרעלה שלכם תזהם
כאן את הכל לצמיתות ,צאו לנו
מהאוויר אותו אנחנו נושמים
תרסיס הרעל באוויר ,שמזהם כל חלקה אליה
קשורה הממשלה ושטיפת המוח המאסיבית
הזאת ,יתפוצצו לנו לבסוף בפנים ,כמו בקבוק
ספריי במדורה .לא משנה מה יהיו תוצאות
הבחירות ,אנשים שגדלים עם תחושת קיפוח,
שמוזנת כל הזמן מהתקשורת ומתעצמת
מאווירה ציבורית ,לא יגדלו לתוך חברה
בריאה .תחושות קיפוח לא מתפוגגות עם
ממשלה חדשה ,הן מחכות מעט ומתפרצות
שוב מכיוון אחר ,לא צפוי ולא פעם מסוכן.

עינב בראון,

פתוח

הבעלים של צימרים "נוף השומרון"
052-6071514 052-3003949

אסטרטגים ,קמפיינרים ויועצים בכירים
למיניהם ,שמתעשרים מהפצת ארס ושטנה,
מנצלים את הציבור הרחב לניסיון הדחה של
ראש ממשלה ,על-ידי הפיכת מדינת ישראל
לגיהנום עלי אדמות .אלו אותם קמפיינרים
ופוליטיקאים שמכרו לנו את ההתנתקות
כמהלך שיביא את השלום והשקט לאזור.
מזרח תיכון חדש" .אם רק נפנה את תושבי גוש
קטיף וצפון השומרון" ,הם אמרו" ,הכלכלה
תשגשג ,ארה"ב תתמוך בנו ,העולם ייתן לנו
לגיטימציה והחיים שלנו כאן יהיו טובים יותר,
בעצם מושלמים" .עכשיו הם דואגים לספר לנו
כמה רע פה" .בגללו" ,כמובן.
פוליטיקאים קצרי רואי ונציגי פורום החווה
המנותקים ,הקשיבו היטב :מדינת ישראל היא
מקום מצוין לחיות בו למרות שיש הרבה מה
לתקן .אם רע כאן ,לכם יש חלק מכריע ומרכזי
בזה ,אתם אשמים גם בתחושה הרעה הזו וגם
נושאים באחריות לה .אז שניה לפני שההרעלה
שלכם תזהם כאן את הכל לצמיתות ,צאו לנו
מהאוויר אותו אנחנו נושמים.
הגיע הזמן למדינה עם עתיד טוב יותר ,בלי
הזיות שמאל ובכיינות ממומנת בכסף זר .הגיע
הזמן לקואליציית ימין-לאומי אמיתית ואיתנה.

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

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
“לאחר מספר שנים של מגורים במקום המדהים
הזה שנקרא אלון מורה ,ולאחר הגירוש מגוש
קטיף וצפון השומרון החלטנו להרים פה פרוייקט
של נופש איכותי ברמה גבוהה .הסיבה להקמת
הצימרים היתה  80%אידיאולוגיה ,והשאר – ביזנס.
מגיעים לאזור הזה אנשים רבים ולא היה מענה
ראוי לזוגות ולמשפחות מבחינת לינה .המטרה
שלנו שאנשים יגיעו ,ייהנו ,יטיילו ,ינוחו ויאגרו
כוחות והכי חשוב – שיראו את השומרון כאופציה
תיירותית שאינה נופלת מאילת או מהצפון .כי יש
פה הכל – לינה ,מסעדות ,אטרקציות ,מסלולי טיול,
מעיינות ,תצפיות ,מדרשות טיולים ,בריכת שחיה,
סדנאות ועיסויים”.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
“בצימרים שלנו יש נוף מדהים .הצימרים גדולים
ומרווחים ומתאימים למשפחות .הצימרים נבנו
בעבודה עברית מלאה .אנחנו מגישים ארוחות
בוקר מושקעות ביותר עם מאפים מתוצרת
עצמית וקינוחים מהקונדיטוריה .יש לנו כשרות
מהדרין לארוחות בוקר ולעוגות .למי שמבקש אנו
מכינים גם קייטרינג ביתי ,טעים וטרי לשבת”.
 2יש”ע שלנו

מוצר שהיית רוצה להמליץ
עליו?
“שתי הצעות ,ליום חול
ולשבת :אני מציעה לזוגות או
למשפחות שמגיעים באמצע
השבוע לקחת חבילת נופש
מתוקה הכוללת כמובן ,לינה
בצימר בשילוב ארוחת בוקר
מדהימה וסדנת שוקולד
חווייתית שאני מעבירה
בצימר .זוגות או משפחות
שמגיעים לשבת מקבלים ללא תוספת תשלום
עוגה לשבת מה”מתוקים של עינב” והדרכה
של שלומי ב”מצפה אילן”  -תצפית יפיפייה ליד
הצימרים – בהדרכה זו מסבירים על כל האזור ועל
ההיסטוריה שלו מתוך התנ”ך! כך אורחינו מבינים
באיזה מקום משמעותי דורכות רגליהם ...כמו כן,
חשוב לי לציין שאנשים מאוד מתרשמים מהיחס
ומהאירוח שאנחנו מעניקים לכל אורח שמגיע”.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
“במהלך הכמעט שנתיים שהצימרים קיימים זכינו
לארח פה ישראלים מקסימים מכל המגזרים.
חשוב לנו לארח חילונים וחרדים שיכירו אותנו

הסיבה להקמת הצימרים
היתה  80%אידיאולוגיה
קצת יותר לעומק ויצאו קצת מהסטיגמות ,יחד עם
זה ממש כיף לנו לפנק את אנ”ש – תושבי האזור,
משפחות מגרעינים תורניים בערים וכדו’ שמגיעים
אלינו לנפוש ,לחפוש ,להתאוורר ,לטייל באזור
ולחזור לביתם ,לעשייה היומיומית עם כוחות
מחודשים”.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
“מט”י ש”י ובראשם גילה לוי ליוו אותנו כבר משלב
הרעיון ,סייעו לנו בצמתים רבות במהלך ההקמה
של הצימרים ,השתתפנו בקורס יזמות עסקית
וכעת אנו משתתפים בפורום תיירנים של השומרון
בשיתוף עמותת תיירות שומרון”.

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 :חיילי צה"ל לפני הפריצה למלון סבוי.1975 ,

ל טעות
ע חוזרים
לא עמיים!
פ

בנט ,ליצמן,
דרעי ,ישי-
הפעם יוצרים
גוש אחד!

אליציה
קו

אחת

לא רק יכולים!
ערבים
ה
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ברשת

ללי דרעי

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

כשהשמאל מאבד
את ה(מ)צפון
יום שישי בבוקר .כמה ימים לפני הבחירות.
אני במטבח (אלא מה?) .רוצה לשמוע מוסיקה
שתנעים לי את ההכנות לשבת.
מחפשת ביוטיוב פלייליסט של שירים שקטים
כאלה ,שילוו אותי בהכנת הקוסקוס.
אבל במקום הנעימה שציפיתי לה ,אני מקבלת
מוסיקה מפחידה ,שנעה בין פס קול של סרט
זומבים לבין הרקוויאם (תפילה למתים) של
מוצארט.
"אי אפשר להמשיך כך .אנחנו לא יכולים יותר.
המצב בלתי נסבל .חייבים להחליף ...את מי? את
ביבי!
תוכל לדלג על המודעה בעוד  ," ...3 ,4 ,5מבשר
לי הצג ביוטיוב .מחכה להיגאל מהזומבים
המהלכים.
הנה ,השיר סוף סוף מתנגן.
חותכת את הגזר ,מטגנת בצל .מוסיפה כוסברה.
ריח נעים.
השיר מסתיים .מצפה לשיר הבא .אבל שוב,
התקפה" :המצב על הפנים .העניים גוועים ברעב.
אנחנו על סף תהום .המדינה בסכנה .בגלל מי?
בגלל ביבי!"
וכך זה נמשך ,ונמשך ,ונמשך...
שיר אחד נהי ובכי ,שיר אחד ייאוש ועצב.
כמה עולה לשלוט על יוטיוב? מי משלם על זה
? ולמה לעזאזל אני לא יכולה להכין את השבת
שלי בכיף?
יום לפני כן ,אני בתל אביב .ישיבות עבודה,
פגישות .כל המסעדות מלאות .מכל השולחנות
מבצבצים אייפונים חדישים (באותו יום הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה שב2014-
הישראלים רכשו  3מיליון סמארטפונים.)...
 4יש”ע שלנו

לא יעזרו כל ה V15-ושאר
הארגונים עם השמות
הלועזיים הבאים לשכנע
אותנו שאוטוטו ,אנחנו
עוברים את נקודת האל-
חזור ,שממנה אין דרך
חזרה .יש לנו ארץ נהדרת,
בלי ציניות .מצב האומה
לעולם לא היה טוב יותר
בכל-כך הרבה מובנים
האנשים לא נראים על הפנים .הם לא נראים
מיואשים .יותר נראים כמו תמונת הראי של
הסקר שבישר לנו שכמעט  70%מהם מרוצים
מחייהם ,הרבה יותר מרוב אזרחי העולם.
אבל ביבי ...הוא הרי לא יכול להמשיך .אז
מחלקים עיתון  -ישראל מחר (איזה חידוד ,וואו!)
ב 500,000-עותקים ,שמספר לנו כמה טוב יהיה
כשההוא יילך .וכמה רע עכשיו.
ולי בא לומר :החלקתם על השכל? פה רע ? יש
מה לתקן ,יש פערים ,יש עוני ,אבל רע? פה? איך
הצליחו לסחרר את הראש של האנשים עם שקר
כל כך גדול? ולמה זה לגיטימי ,פתאום ,לשקר?
המדינה הנפלאה שאנו חיים בה צריכה למלא
אותנו בגאווה עצומה .וכן ,זה גם בזכות אחד ,ביבי

שמו .לא רק ,אבל גם.
עליתי לארץ לפני  25שנה מצרפת ,מדינת
רווחה ,אירופאית ,שבה הקצבאות השונות כל כך
גבוהות שהן מהוות הפרנסה היחידה של חלק
גדול מהאוכלוסייה .חזרתי אליה לפני כשנה,
לנסיעת עבודה .ומה שהכי פגע בי שם ,זה העצב
בעיניים של האנשים .תחושת הייאוש .הציניות.
השוויתי את הצרפתים לישראלים ,שכל-כך
אוהבים להתלונן ,אבל מצד שני כל-כך "חיים".
צרפת היום קורסת כלכלית .הפערים החברתיים
כל כך גדולים בין שכונות העוני לשכונות הפאר
(עשר דקות נסיעה במטרו מפרידים ביניהן,)...
שיש תחושה של חבית נפץ שעומדת להתפוצץ.
להם אין את כור ההיתוך של הצבא שמאגד את
כולם ,לתקופה מה ,תחת אותה קורת גג קיומית.
ולא אמרתי מילה על האנטישמיות.
אבל פה ,מסבירים לנו ,פה ,רע.
מי שמעוניין לתת לנו להרגיש כאלה קטנים,
כאלה אפסיים ,ומוכן לשפוך על זה מיליארדים
של דולרים ,לא יודע עם מי יש לו עסק .עם
ישראל אוהב לקטר ,זה נכון .אבל הוא גם יודע
להודות ,ולהודות על האמת .זו המהות של
היהודי .לא יעזרו כל ה V15-ושאר הארגונים עם
השמות הלועזיים הבאים לשכנע אותנו שאוטוטו,
אנחנו עוברים את נקודת האל-חזור ,שממנה אין
דרך חזרה .יש לנו ארץ נהדרת ,בלי ציניות .מצב
האומה לעולם לא היה טוב יותר בכל-כך הרבה
מובנים.
חבריי מהשמאל :רוצים להחליף את ביבי?
זכותכם! חובתכם! אבל לא ככה .אל תהפכו את
הנס הזה שנקרא מדינת ישראל לכדור שחור של
ייאוש וגועל .זה לא מגיע לנו .אתם יודעים מה?
זה לא מגיע לכם.

ימים של התחדשות

המשך דבר תורה מעמוד השער

ומברר בדרך תלמודית את התשובה" :יכול מראש חודש? תלמוד לומר ביום ההוא...לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך".
היתה הוא אמינא שמצוות הזכירה של יציאת מצרים תתחיל בראש חודש ,כלומר ראש חודש איננו רק התאריך בו מתחיל חודש ניסן ,אלא
שהחג שיחול רק בט"ו בו מתחיל כבר עכשיו ,ויש משמעות להזכרת יציאת מצרים מייד בא' ניסן ,ואף שאין הלכה כך ,יש כאן בדברי חז"ל
אמירה משמעותית לגבי התאריך של א' ניסן.
לכל שנה יש לנו שני ראשים ,א' בתשרי הוא ראש השנה -יום הדין שבו נקבעת עתידה של השנה הזו לכל אדם ,ספרי חיים ומתים נפתחים.
זהו ראש השנה האוניברסאלי של כל היקום .אולם יש לנו בכל שנה ראש שנה נוסף ,ראש חודש ניסן .באחד בניסן ראש השנה המיוחד
לישראל .גם ישראל ככל באי עולם עוברים לפני הקב"ה בדין בא' בתשרי ,אולם בא' בניסן יש לנו ראש שנה בפני עצמו .יכולת התחדשות
מיוחדת ,משהו שאין לשום עם בעולם ,כחלק מהתחדשות הטבע ,מתחדשת האומה .עשר העטרות שנטל א' בניסן הם עשר העטרות
היוצרות חיץ בין ישראל לאומות העולם ,עשר העטרות המייחדות את ישראל ומעניקות להם את עוצמתם הייחודית .כל משמעות היום
הזה הוא הבראשיתיות ,אותה התחדשות מיוחדת ,המעניקה כח ולידה מחודשת .הניסים של ניסן מלמדים על שינוי הטבע ,ואולי באופן
פנימי יותר על התחדשות הטבע .ישראל כשיוצאים ממצרים באים לתת בשורה לעולם ,של התחדשות ,של גילוי שם ה' ,מכאן ואילך
הטבע משתנה .בכל חודש ניסן יש בסגולתו הטבעית ,יכולת ההתעצמות והתחדשות הפנימית ,שמתרחשת בנו ,אנחנו רק צריכים להשתדל
ולהתחבר אל המציאות הטבעית לנו ,ולצמוח מתוכה.
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באתי בגלל התפוח

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

בואו להיות חלק מהפרויקט הגדול שלנו :הדור הבא של תפוח.
בתים דו משפחתיים וצמודי קרקע |  122-144מ”ר עם גינה
החל מ-

975,000

₪

בכפר תפוח :מעון | גני ילדים | בי“ס יסודי | אולם תרבות וספורט | פארק משחקים הגדול בשומרון
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 25דק’
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1-800-260-240

מרכז
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פתח
תקוה

צילום :אישי חזני סטודיו מרקם

כפר
תפוח

אריאל

6

כפר
סבא

לפרטים :הראל 052-5665993
צמוד למדד תשומות הבנייה 12/14
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

143,847

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  16למרץ

אהבתי · הגב · שתף

34

ם אוהבים את זה.
 456אנשי 
רחל חיה אזולאי
מזמן היה צריך להחתים עצומה כזו  ,אז הגנרלים
אולי היו שוקלים פעמיים אם לפתוח את חרצובות
לשונם.

בזכותכם.
תודה על ההירתמות ,כיף לעשות אתכם ציונות.
מחר מנצחים.
ישראל שלי

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

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

 6יש”ע שלנו

דבורה שבת
צריך להפסיק עם כל ההצהרות של הזקנים
בדימוס שיוצאים לעיתונות בשם דרגתם בכדי
שיראו שהם עדיין משהו אך לצערי רובם נראים
עם דמנסיה ואלצהיימר התחלתי ולכן סכנה
לשמוע אותם כי הם לא באי שיפוט
Jan Amoyal
כנציג המאבטחים בבתי הספר  ,בגנים
אנו קוראים לכם להצביע
הרצוג...

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

מה יקרה
ערב לימוד בהלכות פסח  /ד' בניסן  24במרץ

בית המדרש בגבעת אסף ייארח החל מהשעה  17:00שיעורים בהלכות פסח מפי הרבנים :ראש ישיבת
מרכז הרב הרב יעקב שפירא שליט"א ,הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א ,וראש בית המדרש בגבעת
אסף ,הרב גיורא ברנר שליט"א ועוד .לפרטים.054-8189882 :
יריד אביב  /ד' בניסן  24במרץ

המחזה אי-זוגי  /ו' בניסן  26במרץ

יריד מיוחד לרגל האביב ויום המעשים הטובים :עמדות מכירה
ושיווק של עסקי השומרון  -עמדות מכירה יד שנייה במגוון רחב
של דברים  -צעצוע לכל ילד  -ילדים תורמים צעצועים לטובת
מעונות ובתי ילדים נזקקים מוזמנים להגיע מכל השומרון
לתרום וליהנות .לרכישת דוכן ופרטים.09-7676211 :

מחזה דרמטי קומי של תיאטרון
אספקלריא על זוגיות בת זמננו ,יוצג
במתנ"ס קרני שומרון בשעה .20:30
 40ש"ח לכרטיס.
טלפון לפרטים.052-7374723 :

חמישי |  26במרץ

מ
מ
חוהת ב
טר ,אחוטתר,בהאדס
ביהרודשסליה
בירובקשלי
פהם
ם
םתבק מב
קפה
פהיעליקהםפה
דים בגניםדי וםבבמגעניוןם ובמעון  35דקות5אנ3ריסמבדיעליהקו אנריס
א
ל,
אל 10 ,דקות נסי
עה
10עה
אדסקותף ,נסיר״
היל 2דקוהיתל2הלידכקוהת הליכה
אמסבף,בירת״מ
ב
בי
ת
ה
ה
ס
ס
פ
פ
ר
ר
ב
ב
בית אל בית אל
דים לומדיםדים לומדים
קור,
תלתעו נ
15אדדיקור,תעו 5נ1בדסאדיעבדיה
אב
היל הספרהבילשילההספר בשילה
בדסיביעבהתל אביב
בבית
בבית
 45דקות נ5ס 4דקות נס
יעה

 8דקות נס8יעהדקות נסיעה

יעה

יש שחר אמנה

יש שחר אמנה

יש שחר אמנה

יש שחר אמנה

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

להצליח.
לידך קל
כשהכל
להצליח.
לידך קל
כשהכל
לבונה.
מעלה
לבונה.
מעלה

השירותים כל השירותים
כל מישוב עם
ליהנות
ומגוונת,
ומגוונת ,חמה
חמהמקהילה
מקהילהחלק
רוצים להיות
אם גם אתם אם
מישוב עם
ליהנות
אתםחלק
רוציםגםלהיות
אפשרויותמגוון אפשרויות
לילדים את
להעניק
התיכון,
התיכון,עד לים
נוף נדיר
צריכים,
שאתם
מגוון
לילדים את
להעניק
עםלים
לחיותעד
נוף נדיר
לחיות עם
שאתם צריכים,
לפרוייקט החדש.
אלינו
אלינוהצטרפו
שלכם.
שלכם.המקום
לבונה היא
מעלה
מעלהביותר
הטובות
החינוך הטובותהחינוך
החדש.
לפרוייקט
הצטרפו
המקום
לבונה– היא
ביותר –

דיור חדשות,
יחידות
בנייתן של
חדשות,
יחידות40דיור
ותחילתשל 40
החדש בנייתן
הכבישותחילת
פתיחתהחדש
עםהכביש
עם פתיחת
רכשושכבר רכשו
למשפחות
הצטרפו הצטרפו
למשפחות שכבר
יותר.זול יותר.
זוליותר,
נגיש
יותר,
לקרוב
לבונה
יותר,
נגיש
הופךיותר,
לקרוב
מעלההופך
הישובלבונה
הישוב מעלה

מעלה לבונה
מעלה דן
בשכונת נופי
לבונה
בשכונת נופי דן

052-8308129
052-8308129

שכבר רכשו
הצטרפו הצטרפו
למשפחותרכשו
למשפחות שכבר

מעלה לבונה
בשכונת נופי
מעלהדןלבונה
בשכונת נופי דן

052-8308129
052-8308129

כל השירותים
מישוב עם
ומגוונת,
חמה
מקהילה
חלק
חלק להיות
להיותרוצים
רוציםאתם
אם גם אתםאם גם
השירותים
ליהנות כל
מישוב עם
ליהנות
ומגוונת,
חמה
מקהילה
מגוון אפשרויות
לילדים את
להעניק
התיכון,
התיכון,לים
ליםנדיר עד
עדנוף
נדירעם
לחיות
שאתם
אפשרויות
את מגוון
לילדים
להעניק
צריכים,נוף
לחיות עם
שאתם צריכים,
לפרוייקט החדש.
הצטרפו
המקום
המקוםהיא
מעלה לבונה
ביותר –
הטובות
החינוך
אלינוהחדש.
לפרוייקט
שלכם.אלינו
הצטרפו
שלכם.
לבונה היא
מעלה
ביותר –
החינוך הטובות

מה קורה?
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לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
בעקבות הגבורה מדי שנה האגף הביטחוני-
חברתי במשרד הביטחון מקיים את מסע
“בעקבות לוחמים” בהשתתפות אלפי
שמיניסטים מכל רחבי הארץ .מטרת
הפרויקט לחזק את הזיקה של בני הנוער
למורשת ,להיסטוריה ,ולאהבת הארץ,
לייצר תחושת הזדהות עם הערכים עליהם
מושתתים צה”ל והחברה הישראלית .השנה
התקיימה המסורת גם בגוש עציון בו התארחו
 1ביום שלישי ורביעי השבוע ,למעלה מ-
 5000בני נוער מכל הארץ .את הצועדים ליוו
הפעם שר הביטחון ,משה (בוגי) יעלון וראש
המועצה האזורית גוש -עציון ,דוידי פרל.
ערוכים ומוכנים לפקודה אוגדת איו”ש 2
קיימה בשבוע שעבר ביקורת לבדיקת מוכנות
ששת החטיבות המרחביות שבאוגדה :חט’
 ,417בנימין ,מנשה ,אפרים ,יהודה וחטיבת
עציון .במסגרת הביקורת נבדקו מוכנות
היישובים למצבי חירום ,תפקוד רכזי
הביטחון ,פיקוד ושליטה על מערכי האבטחה
וחיילי ההגנ”ש ונבדק הפו”ש במשימה שבין
היישובים לדרגי הפיקוד בחטיבה ובאוגדה.
 8יש”ע שלנו

בגוש עציון סיפרו כי קבלת הציון הגבוה ביותר
  9מתוך ציון  10אפשרי ,הינה תעודת כבודלעבודה מאומצת ,מקצועית ובלתי מתפשרת
למען ביטחון התושבים המתבצעת בשיתוף
פעולה וכבוד הדדי בין כל גורמי הביטחון.
הימין בכיכר מארגני עצרת הימין שהתקיימה
בשבוע שעבר בכיכר רבין בהשתתפות
עשרות אלפי בני אדם  , 3ברכו על הצלחתה
והודו להמונים שלקחו בה חלק .לדבריהם
“מפגן ההמונים הוכתר כמוצלח מעל
למשוער .הימין חזר לכיכר לאחר שנים
רבות והוכיח כי רוב הציבור תומך בממשלת
ימין חזקה שעומדת אל מול לחצי השמאל
והעולם ללא פשרות”.
רצים למטרה בין משתתפי מרתון ירושלים
שנערך לאחרונה הייתה גם קבוצה של 4
 70תלמידי בית המדרש התיכוני מבית “אור
תורה סטון” ,שרצו שעל בגדיהם המדבקה
״משה מתפללים לרפואתך״ .חברי הקבוצה
השתתפו במרוץ לרפואתו של חברם
ללימודים משה ,שנפצע אנושות לפני כשבוע
בתאונת דרכים ומאז מורדם ומונשם .בנוסף,

חברי הצוות הפעילו במתחם המרתון דוכן ובו
חילקו נרות שבת ,שתייה קלה ומיני מזונות
תוך שהם מבקשים מהעוברים והשבים
לברך לרפואתו של משה הפצוע.
האור החדש של מתי "אור חדש" מפציע
על עולם המוזיקה היהודית :מתי שריקי
מבנימין  5עם אלבום חדש ומקורי ,שאת
מילותיו ולחניו – כתב בעצמו .אלבום מתובל
בשורשים יהודיים ובספר הספרים אך גם
ממוסיקה ישראלית ,רוק ישראלי ועוד .את
האלבום עיבד והפיק אבי טל.

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

