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פתוח

עסק
שלנו

4

ניו ריסק

כשמדברים על סיפוח או על החלת
החוק בשטחי יו”ש ,נהוג להציג
בעיקר את הסיכונים מבחינה
דמוגרפית .נושא שפחות מדברים
עליו הוא אי ההסדרה המתמשכת
של נושאים אזרחיים לחלוטין.
במצבים כאלו בשטחי יו”ש ,יש
אנשים או ארגונים שמתנהגים
כאילו אין דין ואין דיין .השבוע
בישעמדה  -על זיהום וואדי קלט
 אחד הנחלים היפים באזור ,ואיהאכיפה שמביא להרס הטבע
ולפגיעה במערכת אקולוגית
מיוחדת במינה.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 18:44
תל אביב 19:05
18:57
חיפה

יציאה
20:05
20:07
20:08

כניסה
18:59
חברון
19:03
שכם
באר שבע 18:55

יציאה
20:02
20:05
20:05

מסע לפולין

ברשת

8

על הפרשה  -בהר
זכות הקניין על הגוף והרכוש

ב

פרשת "בהר סיני" התורה עוסקת
בסדרת פרשיות הקשורות לשנת
השמיטה ולשנת היובל .שנת היובל
היא שנה מיוחדת בה לכל יהודי יכולה להיות
הזכות לקיים את המצוות הקשורות מבחינה
מעשית ,רק פעם אחת או פעמיים בימי חייו.
סדר הפרשיות הוא:
א .פרשיית השמיטה תוך הדגשה" :וְ ָהיְ ָתה
ַׁש ַּבת ָה ָא ֶרץ לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה לְ ָך ּולְ ַע ְב ְּדָך וְ לַ ֲא ָמ ֶתָך
תֹוׁש ְבָך ַהּגָ ִרים ִע ָּמְך :וְ לִ ְב ֶה ְמ ְּתָך
וְ לִ ְׂשכִ ְירָך ּולְ ָ
בּוא ָתּה לֶ ֱאכֹל"
וְ לַ ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ְּב ַא ְר ֶצָך ִּת ְהיֶ ה כָ ל ְּת ָ
(ויקרא כ"ה ו-ז).
ב .מצוות קידוש שנת היובל תוך הדגשה
על ביטול מכירת עבדים וקרקעות ביובל:

החלו העבודות בשטח

הרב יוסף כרמל
ראש כולל "ארץ חמדה" ומרצה
בכיר במכללה ירושלים

אתם
"וְ ִק ַּד ְׁש ֶּתם ֵאת ְׁשנַ ת ַה ֲח ִמ ִּשׁים ָׁשנָ ה ְּוק ָר ֶ
יֹובל ִהוא ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם
ְּדרֹור ָּב ָא ֶרץ לְ כָ ל י ְֹׁש ֶב ָיה ֵ
וְ ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחּזָ תֹו וְ ִאיׁש ֶאל ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
ָּת ֻׁשבּו" (שם י).
ג .איסור הונאה במכירת קרקעות (בגלל
דין היובל) בפרט ואיסור הונאה הכללי תוך
הדגשה" :וְ ָה ָא ֶרץ ֹלא ִת ָּמכֵ ר לִ ְצ ִמ ֻתת ּכִ י לִ י
תֹוׁש ִבים ַא ֶּתם ִע ָּמ ִדיְּ :ובכֹל ֶא ֶרץ
ָה ָא ֶרץ ּכִ י גֵ ִרים וְ ָ
ֲא ֻחּזַ ְתכֶ ם ּגְ ֻאּלָ ה ִּת ְּתנּו לָ ָא ֶרץ" (שם כג-כד).
ד .הגבלות על מכירת "נכסי דלא ניידי"
וחזרתם לבעלים אם בגאולה ואם ביובל (שם
כה-לד).
"אנִ י
ה .איסור הלוואה בריבית תוך אזכורֲ :
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ
הֹוצ ִ
ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר ֵ
יְ דֹוָ ד ֱא ֵ
המשך בעמוד 3

הזדמנות נדירה לגור בישוב
הקהילתי המבוקש אלקנה
ימים אחרונים להרשמה

מה
קורה

הרמטכ"ל החדש
בחברון

 4חדרים

מחיר חדרים
אומדןל5-
עם הכנה

₪ 990,000

לפרטים נוספים
ולהרשמה חייגו058-7001009 :
www.shoam.co.il
יש”ע שלנו 1

המערכת

זה בטבע שלנו

ישעמדה
כל מי שהיה במצדה ,בסחנה או בקיסריה יודע
שאפילו אם ישליך בדל סיגריה על הרצפה הוא
צפוי לקנס גבוה .שלא לדבר על לכלוך משמעותי
יותר ,או התנהגות בניגוד לכללים .במקרה כזה
פקח יוכל לקנוס אותו ולסלקו מהשמורה באופן
מידי .אבל יש מקומות שבהם החוק לא נאכף
בצורה שיטתית ומקוממת .שמורת הטבע בוואדי
קלט שבאזור בנימין ,למשל ,מזוהמת כבר
תקופה ארוכה במי השופכין של מתקן טיהור
שפכים שנמצא בשטח סי באחריות המנהל
האזרחי ובתפעול עיריית אל בירה .זהו זיהום
שפוגע בצורה אנושה בטבע .רשויות האכיפה,
במקרה זה בעיקר מטעם משרד הביטחון
והמנהל האזרחי ,מנסים (מעט) וללא הצלחה
לתקן ,ושמורה יפהפייה שמושכת אליה מטיילים
מכל רחבי הארץ ,נתונה בסכנה .להמחשת
גודל האסון האקולוגי תחשבו על צינור ביוב ענק
שנשפך לנחל זוויתן.
לאחר שנים ארוכות של בקשות ודרישות הגישו
לפני כשלושה חודשים עמותת "ירוק עכשיו!"
והחברה להגנת הטבע ,עתירה לבג"צ נגד שר
הביטחון ,משה יעלון ,מפקד פיקוד המרכז ,אלוף
ניצן אלון ,ראש המינהל האזרחי ביהודה ושומרון,
תא"ל דוד מנחם וגורמים נוספים .בעתירה
נטען כי המתקן לטיהור שפכים של אל-בירה

מתקלקל בתדירות גבוהה ,אחת לכמה חודשים,
ומביא לזיהום שמורת הטבע המתפרסת על פני
 28אלף דונם ,מצפון מזרח לירושלים ,לפגיעה
אנושה בחי ובצומח ולאיסור כניסת מטיילים
אליה .הגורמים התבקשו לנקוט בצעדים של
ממש להגנה על האוכלוסייה והטבע מפני
הפגיעה החמורה והמתמשכת במרחב נחל
פרת כתוצאה מהפעלתו הלקויה של המתקן
לטיהור השפכים אל בירה.
היחידה לתאום פעולות הממשלה בשטחים
הודתה בתקלה ומסרה אז לתקשורת כי "מזה
כחודש וחצי פועל המנהל האזרחי לתיקון
מתקן לטיהור שפכים אל-בירה כדי לפתור את
בעיית זרימת השפכים לנחל פרת" אך בארגוני
הסביבה העותרים לא קיבלו את הטענות ואיצ'ה
מאיר ,מנכ"ל 'איגוד ערים לאיכות הסביבה
שומרון' מחה על אי האכיפה ואמר" :המתקן שייך
לעיריית אל-בירה והוא בשטח סי שבשליטת
המנהל האזרחי .הם יכולים היו כבר אלף פעמים
לאכוף את החוק ולטפל במתקן הזה ולעצור
את הזיהום שקורה אחת לכמה חודשים מסיבה
מכוונת .בשום מקום בעולם לא היו מאשרים
ככה להזרים ביוב בטענה שמתבצע 'תיקון'
במקום".
בפסח האחרון הגיע שוב הביוב עד נפש .רשות

ניב ארציאלי,
פתוח

עסק שלנו

הבעלים של “נוריסק” ,אילוף כלבים לחקלאות בפצאל
שבבקעת הירדן 052-7711900

איך מחליטים להקים עסק?
"אני גר בפצאל בבקעת הירדן .בצבא
שירתי ככלבן גישוש ויחד איתי השתחרר
גם הכלב שהיה איתי לאורך כל השירות,
שמו 'נוריס' .היום נוריס הוא חלק מהעסק
 החקלאים ומגדלי התמרים רובםנמצאים בבקעת הירדן שזה ענף גדול
מאוד ופורח .לתמרים יש מזיק ,חיפושית
שנקראת 'חדקונית הדקל האדומה' והיא
מזיק קטלני לעצי התמר ,היא מחפשת
עצי דקל וביניהם גם תמרים ,נכנסת
להם לגזע מטילה ביצים וזחליה אוכלים
את ליבת העץ .החקלאי לא יכול לראות
שום נזק בשלב של אחרי הטלת הביצים
עד שיום אחד העץ נופל או שיש לו נזק
בלתי הפיך ובעיקר נזק כלכלי כבד מאוד
לאורך שנים .הכרתי את הבעיה הזו כמי
המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה,
שומרון והבקעה www.mati-shay.org.il

שגדל בבקעה ומאז שהשתחררתי 'נוריס'
אולף למצוא ,דרך הרחה ,עצים נגועים,
וככה אני יכול להתריע בפני החקלאי
והוא יודע מתי לטפל בעץ .החיפושית הזו
מגיעה גם לדקלי נוי ,שנפוצים בערים ועץ
יכול פתאום ליפול ובאמצע העיר ולפגוע
באנשים או ברכוש".
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים
אחרים?
"האמת היא שפשוט אין עוד עסק כזה"...
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?
"מט"י ש"י קישרו אותי עם קרן שמש ,קרן
לעידוד יזמים צעירים בארץ ושם בעצם
קיבלתי את החיזוק הפסיכולוגי לעבור את
כל הקשיים במיוחד בסטרטאפ חדשני,
כתיבת תוכנית עסקית ,פגישות עם
מנטורים ועוד ייעוץ לאורך הדרך".

רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

הטבע והגנים הודיעה כי אסור להיכנס לחלקים
מהשמורה בשל זיהום חמור מאוד של ביוב,
שהציף את תוואי הנחל בנוזל שחור ומלוכלך.
החלק האסור ברחצה הוא מעין מבוע מזרחה
כשהחלק מעין פרת לכיוון נחל מכמש מותר
לרחצה 28,000 .דונם של שמורת טבע ,שבמשך
שנים הייתה לאחד ממסלולי הטיולים המרהיבים
בארץ ,עם מעיינות שופעי מים כל השנה ,מגוון
בעלי חיים ,קניונים מרשימים ,אתרי עתיקות
ומנזרים ,הפכה למקום מוזנח עם פגיעה קשה
בבע"ח ובצמחיה במקום.
יעל ישראל ,מהפעילים המרכזיים לאכיפת
החוק בשמורה ומנהלת "ירוק עכשיו!" אומרת
שתפעולו הלקוי של המתקן באל-בירה הוא רק
דוגמא אחת מיני רבות .על המדינה ,לדבריה,
לקחת אחריות מלאה על שטחי סי (לכל הפחות)
ולהחיל את החקיקה הסביבתית לטובת האדם
באשר הוא אדם ,בכל אדמה שעל שמירתה היא
מופקדת.
השמירה על סביבה ירוקה וטיפול במפגעים
סביבתיים היא בנפשנו .בשנת  1967שחררנו
ברוך השם חבל ארץ רחב המקפל בתוכו
מורשת גדולה .האחריות שלנו היא לשמור
עליו מכל משמר ,ללא פגיעה בטבע ובסביבה,
למעננו ולמען הדורות הבאים.

"האמת היא שפשוט אין עוד
עסק כזה"...

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

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 מהמדור האחרון :תושבי הרובע היהודי נאלצים לעזוב את העיר
העתיקה דרך שער ציון.1948 ,

לזמןמבצע
מוגבל!

אתם תחצו כבישים ותעלו על מדרכות
כדי להחזיר עגלת סופר ולקבל  5שקלים בחזרה...

ומה עם למחזר משכנתא

ולחסוך אלפי שקלים?
קיבלתם מהמדינה משכנתא לזכאים?
משרד הבינוי ובנק ישראל בשיתוף עם הבנקים יוצאים במבצע
המאפשר לכם להחליף את המשכנתא הקיימת במשכנתא הניתנת
בריבית נמוכה משמעותית וללא עמלת פרעון מוקדם.
ממחזרים משכנתאות מדינה בתנאים מעולים
וחוסכים בקלות אלפי שקלים
לרשותכם מחשבון לבדיקת החיסכון .פרטים באתרmoch.gov.il :
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ברשת

תמר אסרף

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

אולי חווית השואה שלהם
צריכה לצמוח כאן
בארץ? לטעום עוד מעט
מהעדים החיים שנותרו
כאן ,לבנות לעצמם את
הזיכרון שלהם ולראות
איך הם מעבירים אותו
הלאה לילדים שלהם?

מסע לפולין
כבר כמה שבועות אנחנו נמצאים בדיון משפחתי לא
פשוט שעניינו מסע לפולין.
הבת הגדולה שלנו לומדת בכיתה י"ב ,ובבית הספר
יוצאים השנה למסע המוכר והלא פשוט הזה,
למדינה שאדמתה מקוללת ,לפולין .ההשתתפות
במסע איננה חובה ,מה שהפך את הברור כאן אצלנו
בבית לסוער במיוחד .אני מעולם לא טסתי לפולין.
כשהייתי בגיל של הבת שלי והתחילו אז המסעות
המאורגנים ,זכור לי שסבא שלי לא רצה שכף רגלנו
תדרוך על אדמת פולניה ,וכך עשיתי.
כצברית גאה הרגשתי אז ,וגם היום ,שאין לי צורך
בחוויה הפולנית הזו .גדלתי עם השואה בבית:
עם סבא אחד שלא הפסיק לספר ,וכל ארוחה
משפחתית הייתה מסתיימת בתחושת חנק אם
לא סיימנו את כל מה שהונח בצלחת ,כי לו לא
היה ואיך אנחנו מעיזים לזרוק?! ועם סבתא אחת
שלא סיפרה כלום ורק אזכור השנה ,1939 ,הוביל
לנהרות של דמעות ,מה שגרם לכולנו להלך על
קצות האצבעות ליד הפיל הענק הזה שנקרא
שואה ,העיקר שסבתא לא תבכה .לא ברור מה היה
יותר חזק ,סיפורי הזוועה של סבא או השתיקה של
סבתא .מה שבטוח ,שהשואה הייתה ועדיין קיימת
וצרובה עמוק בתוכי.
עם השנים היחס אליה השתנה .זה התחיל
מחלומות אימה כילדה קטנה שבהם הנאצים
מגיעים לקחת אותי ואני בורחת ובורחת ,המשיך
בקריאה אובססיבית של כל ספר שהיה ניתן לקרוא
על המלחמה ועל השואה ,וקיבל תפנית לא פשוטה
כשהפכתי לאמא ,מה שהעלה את סף הרגישות
שלי למקומות שלא ידעתי שקיימים בתוכי .הספרים
הפכו קשים מקרוא ,הסרטים שניסיתי לראות גמרו
אותי ובדרך כלל הפסקתי לצפות באמצע ,למרות
שהסיוטים המשיכו לרדוף גם בלילות של אחרי.
גם יום השואה הפך לאט לאט ליום קשה ומורכב,
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ואם בעבר הייתי רואה את כל התוכניות ,שומעת
רדיו והולכת לטקסים ,בשנים האחרונות הוא הפך
להיות יום קשה שבו אני בעיקר מנסה לדבוק בחיים
ולהסתכל קדימה ,ופחות לחטט בעבר ,ולמרות
שככה יותר קל אני מלאה ברגשות אשם ,אז מה אם
קשה לי ,להם היה הרבה יותר קשה!
פולין ואיתה השואה נכנסו שוב לחיי כשאייל ,בעלי,
התחיל ללוות משלחות של קורס מ"פים במסגרת
תפקידו בצבא .פעם אחר פעם הוא טס לשם,
מקפיד להדליק נרות נשמה לזכר המשפחות
האבודות של הסבא והסבתא שלי  -סבים רבים
שמעולם לא הכרתי ,דודים ,בני דודים ועוד קרובים
נוספים שאבדו מבלי שוב .דווקא הוא ,בן לעולים
ממרוקו ,שגדל בלי שואה בבית ,נוסע שוב ושוב .בכל
פעם אני מזהה עד כמה המסע הזה קשה לו .לרגע
זה נראה מוזר ,ואולי גם לא נכון ,שלא אני מדליקה
שם נר נשמה אלא הוא ,אבל רק לרגע; כי העובדה
שדווקא הוא נמצא שם ,זה סוד הנצח והחוסן של
העם שלנו .זו האחדות ,וזה גם הנוכחות שלו ושל
החיילים,לבושים במדי צה"ל ,עם כל העוצמה שיש
לצבא שלנו ,צועדים בגאון על אדמת פולין ונשבעים
לא עוד!!!
את מה שהנסיעות של אייל לא הצליחו לעשות,
הצליחה השנה הבת שלי עם ההתלבטויות הבלתי
פוסקות שלה .היא הוציאה אותי מהסטטוס-קוו
שיצרתי עם השנים .דילמת המסע לפולין שלה,

הכריחה אותי להסתכל לשואה שוב בעיניים,
ולחשוב מחדש על היחס שלי אליה .לטוס או לא
לטוס? אדמת פולין מחליאה אותי ,הדם זועק
שם מן האדמה ,המחשבה שהילדה שלי תדרוך
עליה ,תיכנס פנימה לתוך המחנות  -מפחידה
אותי .המראות שברחתי מהם ,ערמות המשקפיים,
הנעליים ,האפר ,המשרפות ,כל אלו יפגשו אותה
פנים אל פנים? מה זה יעשה לה? מה זה יעשה לי?
ומה אם לא? מה יקרה אם היא לא תיסע לפולין?
איך היא ,כבת הדור השלישי לשואה ,שאמנם זוכה
גם לחיות ולהכיר את הסבים והסבתות שלי ,תעצב
לעצמה את היחס שלה לשואה? אולי הדור הזה וזה
שאחריו יהיו חייבים לטוס לפולין? אולי יחסר להם
משהו שלי זורם עמוק בדם? ואולי בדיוק ההפך?
אולי אסור להם לטוס לשם? אולי חווית השואה
שלהם צריכה לצמוח כאן בארץ? לטעום עוד
מעט מהעדים החיים שנותרו כאן ,לבנות לעצמם
את הזיכרון שלהם ולראות איך הם מעבירים אותו
הלאה לילדים שלהם?
בקיצור ,המון שאלות ,וכן ,גם המון חששות ,ובעיקר
סלידה גדולה מפולין.
מזל שההחלטה היא שלה ולא שלי .מי יודע ,אולי רק
אם היא תיסע לשם אדע את התשובות ,ואני מקווה
שלא היא ולא אני נצטער על כך .מה שבטוח הוא
שהמסע שלה הפך להיות גם המסע שלי ,והוא לא
פשוט לי בכלל.

זכות הקניין על הגוף והרכוש

המשך דבר תורה מעמוד השער

ִמ ְצ ָריִ ם" (שם לה-לח).
ו .איסור העבדת עבד עברי בפרך והחובה לשחררו אם בזמנו (לאחר משנה שכר שכיר) ואם ביובל ,בקודם מבין השנים ,תוך הדגשה "ּכִ י ֲע ָב ַדי ֵהם ֲא ֶׁשר
אתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֹלא יִ ָּמכְ רּו ִמ ְמּכֶ ֶרת ָע ֶבד …" בהדגשה כפולה "ֹלא ִת ְר ֶּדה בֹו ְּב ָפ ֶרְך" (שם לט-מו).
הֹוצ ִ
ֵ
ֹלהיכֶ ם" (שם
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֲאנִ י יְ דֹוָ ד ֱא ֵ
אתי ָ
הֹוצ ִ
ז .דיני גאולת אח שנמכר לעבדות לנכרים ,תוך הדגשה "ּכִ י לִ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ִדים ֲע ָב ַדי ֵהם ֲא ֶׁשר ֵ
מז-נה).
מהו המכנה המשותף לכל ההלכות האלה? ייתכן ובאמת כולן קשורות בטבורן ליובל .היובל (ביטוי עברי שאין לו אח ורע בשפות זרות) מסמל את
החופש .לאדם חופשי הזכות לקניין פרטי והזכות להיות הבעלים על גופו וזמנו .זכויות אלה מעוגנות ומוגנות בחוקי התורה שבפרשתנו .יחד עם זה,
התורה מדגישה וחוזרת ומדגישה ,חופש זה הושג בזכות יציאת מצרים בנסי ובחסדי ד' עלינו.
זכות הקניין הפרטי נובעת מהשעבוד לבורא עולם שהוציאנו ממצרים .על כן:
א .בכל שנה שביעית קרקעותינו הן מעין הפקר ,ובשנה זו היבול "שייך" לכולם כי בעצם תמיד הוא שייך לקב"ה.
ב-ד .אין מכירה לצמיתות של קרקעות ואנשים ,כי לאיש אין זכות להשתלט על חברו ורכושו.
ג-ה .יש להקפיד כי צבירת רכוש תעשה אך ורק בדרך הוגנת ואסור לחזק ,העשיר לנצל את חוסנו הכלכלי כדי להשתלט על רכוש החלש אם באמצעות
הלוואה ב"נשך" ואם על ידי "הונאה".
ו-ז .גם אם נמכר אח לעבדות יש לשמור על זכותו לחיים בכבוד כמי שנברא "בצלם" ולהשתדל לפדותו משעבוד.
דווקא השנה ,שנת השמיטה ,נתפלל שזכויות יסוד אלה יישמרו תוך זכירת העיקרון שרק עבדו של הקב"ה הוא באמת חופשי.
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כרמל.

הבית שלך במושב

השקט .המדבר .החקלאות .המושב .הקהילה .הילדים.
מצטרפים לקהילה החמה במושב כרמל ומתחילים לחיות.
ושלים |  10דק’ מקרית ארבע
דק’ מבאר שבע |  40דק’ מיר
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ציר הזמן

שוברים שתיקה' מוכרים את החיילים שלנו לאירופה.
הפיצו בכל הכוח.
היום יצא דו"ח עדויות של ארגון 'שוברים שתיקה' על צוק איתן .מחר
הם ילכו בכל העולם וילכלכו על החיילים שלנו.
האמת היא פשוטה ועירומה :הם מכרו את החיילים שלנו אחרי
'עופרת יצוקה' -הם מוכרים אותם גם היום אחרי 'צוק איתן'.
אחרי 'עופרת יצוקה' הם סיפקו חומר לדו"ח גולדסטון ,דו"ח אנטי
ישראלי ,מוגזם ושקרי .אפילו המחבר ,השופט גולדסטון ,חזר בו
מהדו"ח והודה שהגזים.
שימו לב למסמך המרתק הזה שמצאו בארגון .NGO Monitor
זהו צילום מסך מתוך דוח סיום ביקורת שערכה רשות התאגידים
ל'שוברים שתיקה' .הביקורת נערכה בקיץ  2010והדוח פורסם
בינואר .2013
ממשלות אירופה פשוט "קונות" עדויות של חיילים וחיילות' .שוברים
שתיקה' הם כמו קבלן ביצוע של המשימה הבזויה הזו.
הפיצו בכל הכוח.
חשפו את הפרצוף האמיתי והמכוער של 'שוברים שתיקה'.
אנחנו נמשיך לפעול למען החיילים שלנו ,אלה שמגנים עלינו ,אלה
שהלכו לחלץ עכשיו ישראלים מהקצה השני של העולם.
ישראל שלי
עושים ציונות
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עוקב

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  4למאי

אהבתי · הגב · שתף
ם אוהבים את זה.
 693אנשי 
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Dita Sanderovitch
שוברי שתיקה״ טוענים שחיילנו עברו את הקו
האדום ! אלפי טילים ומנהרות לתוך הבתים...
לא עברו את הקו האדום !!! למה מצפים ״שוברי
השתיקה״לאלפי הרוגים בצדנו? כמה כסף מקבל
הארגון כדי להשמיץ ולבזות כל את חיילי ישראל??
Yonatan Zipori
לאחר קריאת כל העדויות של שוברים שתיקה
מצוק איתן..חייב לומר לכם ,חלש .הכל מסתכם
בזה ש"ירו הרבה" לכל הכיוונים מבלי לבדוק .וסוס
אחד שבטעות ירו בו" :החייל מסתובב ומסתכל
במסך ופתאום קולט משהו לבן ,ישר דפק צרור,
פתאום אני קולט סוס צונח לאדמה" שזה מאוד
מצער אגב.
שבי בנדר
תגישו תלונה על ריגול ,זה העברת מידע על
פעילות צבאית לגורם בילתי מוסמך,

מה יקרה
הפנינג צדקה ענק בקרית ארבע  /כ"ב באייר 11
במאי

קונצרט "מרוסיה באהבה" באריאל  /כ"ג
באייר  12במאי

כמדי שנה ,בנות האולפנה בקרית ארבע – חברון מפיקות
אירוע קהילתי גדול המציע לתושבים פינות יצירה ,דוכני
מכירה ,הפעלות לילדים ,מזנון עשיר ועוד – והכל במחירים
נמוכים כאשר ההכנסות כולן קודש למועדונית "בית
נחשון" לילדים בעלי צרכים מיוחדים .האירוע יתקיים
בשעות  15:30-19:00באולפנת קרית ארבע.
לפרטים :הודיה 054-5405625

אנסמבל מאסטר קוורטט עם התזמורת
הקאמרית הישראלית בקונצרט מרגש על פי
המסורת הרוסית ,בהיכל התרבות באריאל.
מוסיקה מאת צ'ייקובסקי וגלינקה ,דרך מיטב
הנעימות הישראליות-רוסיות שכולנו מכירים
ואוהבים .ערב שכולו שמחה ונוסטלגיה .פתיחת
שערים בשעה  .20:30לפרטים03-9083333 :

יום 'סחרור' בנימין בכפר הסטודנטים רימונים  /כ"ד באייר  13במאי

ערב בירה ושירה לכבוד יום שחרור בנימין והשומרון .הערב מיועד לצעירים מגיל  ,21אך גם מבוגרים מוזמנים
להגיע .לפרטים052-2929059 :

שלישי |  12במאי

בתי
אמנה

כל האפשרויות פתוחות
ישוב עירוני ,פתוח ,מעורב
במרכז הארץ

1,480,000
1-800-260-240
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פרו

ייקט מו

ביל

בתים דו משפחתיים
צמודי קרקע עם גינה
 182מ”ר |  7חדרים
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לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
הצלחה משכרת בתחרות היין היוקרתית
"אשכול הזהב" שנערכה השבוע ,גנב יקב שילה
את ההצגה  1כשזכה בלא פחות מארבע
מדליות זהב ומדליית ארד אחת  -יותר מכל יקב
אחר בארץ .עמיחי לוריא ,היינן המרכזי של יקבי
שילה אמר לאחר התחרות" :הוכחנו שאיכות
ושאיפה למצוינות זה לא משהו חד פעמי אצלנו,
כבר חמש שנים ויותר אנו זוכים במדליות ואני
שמח שגם הפעם זכינו והסבנו גאווה".
חשמל בהר הבית האלוף במילואים יוסי בן חנן,
הגיע השבוע לגבעת עוז וגאו"ן שבגוש עציון 2
 ,כדי להרצות על קרבות מלחמת ששת הימים
וצליחת התעלה בה צולם כשהוא אוחז רובה
קלצ'ניקוב בידו.
"היינו בטוחים שעכשיו נראה חמור לבן ועליו
המשיח" ,מספר בן חנן" .כששמענו בקשר 'הר
הבית בידנו' סיפרתי על כך למח"ט שמוליק
ו"הדבר עבר בנו כמו חשמל".
הרמטכ"ל  1בקדומים חוגגים השבוע את
חתונתו של אהרון (ארי) חייקין ,שזכה רק לפני
שבועיים בתואר מצטיין הנשיא לשנת התשע"ה
בטקס מיוחד בבית הנשיא ביום העצמאות,
בהשתתפות הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט 3
 .אהרון הוא מפקד בנפה סדירה של פיקוד
העורף ,יחידה מאומנת בנושא חילוץ והצלה .את
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אות ההצטיינות הוא קיבל על תפקודו בפעילות
המבצעית ועל היחס לפקודיו.
הרמטכ"ל  2רא"ל גדי אייזנקוט ביקר בתחילת
השבוע בעיר האבות חברון .הרמטכ"ל עלה
לתצפית מרשימה מגג מבנה מערת המכפלה
וזכה לסיור צבאי מקיף .לביקור הצטרפו ראשי
הישוב היהודי בחברון ,אורי קרזן ונעם ארנון,
שבירכו אותו בהצלחה בתפקיד החשוב 4
 .ביישוב אומרים כי "שיתוף הפעולה עם הצבא
בחברון הוא יומיומי ומבורך .אנו מחזקים את ידיו
של הרמטכ"ל ומאמינים שיסייע בחיזוק הקשר
של מדינת ישראל עם עיר האבות".
עצמאות חומש סטייל למעלה ממאתיים בחורים
ובחורות מישיבות ואולפנות הגיעו מכל רחבי
הארץ ביום העצמאות לחומש  . 5הצועדים
הגיעו לחורבות היישוב ,שם נערכה תפילה
חגיגית בליווי גיטרה וריקודים .גרעין המאבק
לחזרה ליישוב אומר כי חומש מהווה מצפן של
כיוון מחייב לבניה ,התרחבות וחירות יהודית.
השלם זה הבניין! בטלמון מבקשים מהציבור
להתגייס לטובת סיום בניית בית כנסת ביישוב
על שמו של בן היישוב ,גיל-עד שער הי"ד,
שנחטף ונרצח בקיץ האחרון .בהשראת נשות
דור המדבר שתרמו את תכשיטיהן לצורך
הקמת המשכן ,נשות טלמון עורכות יריד נשי

שכל הכנסותיו קודש לבניית בית הכנסת .ביריד
נמכרים אביזרי אופנה ,ספרי קריאה ומוצרי בית
(יד  )2שתרמו אנשים טובים וכן חברות מסחריות,
מעצבות ,חנויות ,ובוטיקים לעיצוב הבית .ביריד
יופעלו בית קפה ומסעדה חלבית ,פינות מסאג',
ייעוץ ,טיפוח ופינוק מסוגים שונים  .האירוע ייערך
ביום שלישי  19במאי מהשעה  17:00עד ,23:00
באולם השמחות בטלמון.
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