פועלים נגד סימון המוצרים
השבוע התארחה סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי בבנימין לפגישות בנוגע לרצון של האיחוד האירופי לסימון
מוצרים מיהודה ושומרון .בתמונה :יקב פסגות מציגים לסגנית השר קו מוצרים חדש לעולם עם מיתוג גדול -
מיוצר בישראל.
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יש”עמדה

4

ברשת

מחפשת

6

ישראל
שלי

במהלך עשרים השנים האחרונות
ניטעו בעמק שילה שבבנימין
עשרות אלפי עצי זית וכרמים
שהפכו את המקום לאדמה
חקלאית פורה ומשגשגת .עקב
דרישתם של פלסטינאים ואירגוני
שמאל לממש את “צו איסור
שימוש מפריע בקרקע” העמק
נתון היום בסכנת עקירה .למרות
דו”ח אדמונד לוי שמתנגד לצו
זה ,ולמרות הבטחותיו של שר
הביטחון לביטול הצו ,התשובה
לבג”צ צריכה להינתן בימים
הקרובים והחקלאים חוששים.
השבוע בישעמדה – כולנו יחד
דורשים :מסדירים ,לא עוקרים!

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:05
16:24
16:14

יציאה
17:22
17:23
17:22

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:21
16:22
16:18

יציאה
17:20
17:21
17:24

בשורה מרגשת מהחייל שנפצע ב'צוק איתן'

8

מה קורה

הפורום הדרוזי של הבית היהודי ביו"ש

על הפרשה  -חיי שרה
הכל מתחיל מחברון

ב

ימים סוערים אלו בהם עם ישראל
ומדינת ישראל נמצאים בעיצומם של
ימים לא קלים ,נראה כי ערי הקודש
ירושלים וחברון הם המקומות שמאתגרים
ביותר את כוחות הביטחון ,הממשלה והעם
היושב בציון .הפרשה שלנו ,פרשת חיי שרה,
יכולה להאיר לנו את הבנת גודל השייכות
השורשית שלנו לחברון ולירושלים ולחיבור
ביניהם ,ומתוך כך להבין "למה רגשו גויים"...
דווקא במקומות אלו.
הקניין הראשוני של אברהם אבינו בארץ
ישראל היה דווקא במערת המכפלה.
וכבר לימדנו הרמב"ן "כל מה שאירע לאבות
סימן לבנים ,ולכן יאריכו הכתובים בסיפורי
המסעות ...ושאר המקרים".

את חייבת א ויר לנשמה

עשי מנוי חודשי והתחילי תכנית לימוד אישית עם חיבור
לתכנים מקוריים של מיטב הכותבים .בואי להקיף את תרי"ג
המצוות והרמב"ם היומי תוך שנה עצרי לרגע את מרוץ חיי
היומיום והקדישי לעצמך זמן איכות תורני' .לנשמה'.

הרב הלל הורוביץ
יו"ר קרן יחד ומנהל מועצת בתי העלמין בירושלים

חובה עלינו להעמיק במשמעות הקניין
הראשוני – בכדי לברר את מעשה האבות
המסמן לנו ,הבנים ,את דרכנו בקניין ובבניין
הארץ.
המדרש מוסיף לנו תוספת משמעותית לתהליך
הקניין :כשבאו שלושת המלאכים לבקר את
אברהם ,התורה מספרת לנו "ואל הבקר רץ
אברהם" ,ומספר המדרש :אברהם אבינו "רץ
להביא בן בקר וברח לפניו בן הבקר ונכנס
למערת המכפלה ,ונכנס אחריו שם ,ומצא שם
אדם וחוה שוכבים על המיטות וישנים ,ונרות
דולקים עליהם וריח טוב עליהם כריח ניחוח,
לפיכך חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר".
אברהם אבינו בזכות מצוות הכנסת אורחים
מגלה את מקום קבורתם של אדם וחוה ,ומריח
המשך בעמוד 3

לפרטים ורכישת מנוי:
laneshamah.co.il

072-2602040

לנשמה
מגזין נשים ללימוד יומי ברמב"ם

יש”ע שלנו 1

המערכת

אל נא תעקור נטוע

ישעמדה

עמק שילה שבבנימין התברך באדמה חקלאית
מעולה המסוגלת להפיק את כל טוב הארץ.
בעשרים השנים האחרונות ניטעו על פני שטח של
כ 1000-דונם רבבות עצי זית וגפנים המניבים יין
איכותי ושמן זית עטור פרסים .הקרקע החקלאית
בעמק מושכת אליה צעירים רבים המבקשים
לבוא ולעבד את האדמה בעבודת כפיים ועבודות
חקלאיות .השילוב המיוחד בין הדור הצעיר לעבודה
החקלאית מביא להתפתחותה של חקלאות
מתקדמת והצמחה של דור חדש של ישראלים
הבאים שחוזרים לעבודת האדמה בארץ ישראל.
בעמק נמצאים משקים חקלאיים גדולים שהושקעו
בהם מיליוני שקלים ברכישת הזכויות בקרקע ,בטיפוח
האדמה ובעיבודה תוך שהם עושים זאת בתום לב
ומתוך אהבה גדולה לארץ ישראל ולאדמתה .בימים
אלה נמצאים כ 180-דונם של שטחי חקלאות תחת
סכנת עקירה ממשית בגלל בירוקרטיה משפטית
סבוכה של צו דרקוני שהוצא נגדם על ידי המנהל
האזרחי ובג”צ שהגישו פלסטינאים ואירגון השמאל
הקיצוני רבנים שומרי משפט.
ביולי  2008החל הסיפור כשבעקבות תלונה שהוגשה
על ידי פלסטינאים ואירגון השמאל הקיצוני רבנים
שומרי משפט ,חתם ראש המנהל האזרחי על “צו
איסור שימוש מפריע בקרקע” ביחס לחלקות האלו
בעמק שילה ,והורה שלא להמשיך לעבד את הקרקע.
“צו איסור שימוש מפריע בקרקע” קובע כי המנהל
האזרחי רשאי להוציא אדם או גוף מן הקרקע מכיוון
שיש לו חשש סביר שהגוף עושה שימוש בקרקע
שאינה שלו ,ובתוך כך הוא פוגע רק בישראלים .כדי
להוציא צו שכזה ,אין על המתלונן הערבי להוכיח
מי בעל הקרקע ,אלא רק להטיל ספק בבעלותו
של “המפריע” על הקרקע .לאחר שהוצא הצו ,לצד
“המפריע” ישנם רק  15ימים בהם הוא יכול להוכיח את
בעלותו על הקרקע ,ואם לא – יסולק ממנה.
דו”ח אדמונד לוי ,שהתפרסם בשנת  ,2012הגדיר
צו זה כ"דרקוני ושיטת משפט מתוקנת אסור לה
שתשלים עם קיומו" ממספר סיבות:
 .1ההליך בו מתנהל הצו הוא הליך מנהלי ולא שיפוטי –
בכל מקום ,מלבד יו”ש ,שני אנשים אשר מתנהל ביניהם
סכסוך קרקעות נדרשים להוכיח בעלות על הקרקע
בפני רשות שיפוטית ולא מנהלית .מילות הדו"ח לא
משאירות מקום לספק" :לרוב ,סכסוכי קרקע מובאים
בשיטות משפט מתוקנות להכרעתו של בית משפט,
אולם באזור יהודה ושומרון המצב שונה ...בשנים
האחרונות נדרשים המתיישבים הישראלים להציג
 2יש”ע שלנו

ראיות להוכחת חזקתם כדין בפני רשות מנהלית (ולא
שיפוטית) ,אשר מכריעה בשאלת הבעלות על הקרקע
ואף נוקטת אמצעים להפסקת החזקה "
 .2קיימת אפליה בפועל של אזרחי ישראל  -הדבר
חמור עוד יותר ,כאשר מבינים מהי הראיה שעל
המערער להביא על מנת לערער את הזכות
בקרקע .פלסטיני יכול להביא ראיה מכל סוג שהוא,
גם קלושה ביותר שהייתה נדחית בכל ערכאה
משפטית ,וראיה זו מספיקה בשביל לחייב את בעל
הקרקע הישראלי להביא ראיה מוחלטת וחזקה
לבעלותו על הקרקע .כלומר ,גם אם הפלסטיני
אינו יכול להוכיח בעלות על הקרקע ,הוא עדיין יכול
לערער בכך על נוכחותו של הישראלי בקרקע,
ולהעביר את חובת ההוכחה אליו ,ולא  -יפונה .ברירת
המחדל היא לטובת הצד הפלסטיני.
 .3אין כאן "הפרעה" כפי שמנסים לצייר אותה – הצו
תמוה עוד יותר כאשר אנו מבינים שבדרך כלל ערעור
כזה מוגש רק אחרי עיבוד של הקרקע במשך מספר
שנים .מה שמראה שהעיבוד החקלאי כלל אינו מפריע
לסדר הציבורי .במילות הדו"ח" :הדיבר 'שימוש מפריע'
עצמו הנו בעייתי ,באשר לא ברור כיצד ,לדוגמה ,עיבוד
חקלאי של קרקע שאינה קרקע מדינה ואין לה דורש...
מעורר חשש להפרה של הסדר הציבורי ...מדובר
בהחזקה בקרקע שנמשכת זמן ניכר ,לעתים מספר
שנים ,ואתה תוהה כיצד אותו סיכון נטען להפרה של
הסדר הציבורי לא התממש עד כה".
 .4קיימת כאן התערבות משפטית חריגה  -בכל
מקום סכסוכי קרקעות הם עניין לתחום המשפט
הפרטי ,כסכסוך על בעלות קרקע ,ולא לתחום
המדינה נגד אדם בודד .במילות הדו"ח" :סכסוכי
קרקעות הם מתחום המשפט הפרטי ,ואל להן
לרשויות להתערב בהם ,במיוחד כאשר הנחת
היסוד על פיה הן פועלות היא שהמשתמש בקרקע
עושה זאת שלא כדין ,עד שיוכח אחרת".
 .5הצו הזה פוליטי לחלוטין  -וועדת לוי מבהירה כי
לדעתם מאחורי הצו עומדים כוונות לא משפטיות
אלא פוליטיות" :הוגי הצו שמו לעצמם מטרה
למנוע מההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון
להרחיב את גבולה ...אין ספק כי מטרת הצו הייתה
לסכל כמעט כליל את האפשרות שמתיישבים
ישראלים יעלו טענות הגנה".
בגלל כל הסיבות האלה ,החליט שר הביטחון בוגי
יעלון כשנכנס לתפקידו במרץ  2013לפעול ליישום
החלטות דו”ח אדמונד לוי בכלל ולביטולו של “צו איסור

שימוש מפריע בקרקע” בפרט .אך למרות זאת הצווים
שניתנו קודם לכן לא בוטלו והדיונים לגביהם נמשכו
בוועדת העררים הצבאית.
בדצמבר  2013קבעה ועדת העררים כי אמנם
הערבים לא הצליחו להוכיח זכות כלשהי בקרקע,
או בלשונם של השופטים“ :לא הוכח כי המשיב
(הערבי שטוען לבעלות על הקרקע) הוא הבעלים
של מקרקעין כל שהם בעמק שילה” ,אך בהתאם
להוראות הצו היא המליצה לראש המנהל האזרחי
לעקור את המטעים .לגבי אחד מן המשקים החליטה
וועדת העררים להמליץ שלא לעקור ולקבל את
הערר .בספטמבר האחרון הוגשה לבג”ץ עתירה
על ידי אירגון רבנים שומרי משפט הדורשת משר
הביטחון לעקור את המטעים כולם בהתאם לצו .על
המדינה להשיב לבג"ץ עד ה.17.11.15-
אז כדי למנוע נזק אדיר לחקלאים ולמפעל ההתיישבות
כולו ,יש לממש את המלצת דו"ח אדמונד לוי ואת
הבטחת שר הביטחון ,ולהביא לביטולו המידי של צו
"שימוש מפריע" .לאור העובדה שהמתלוננים הערבים
לא הצליחו בכלל להוכיח זכויות בקרקע ,מן הראוי
להימנע מפגיעה במשקים היהודיים המשגשגים.
אם יוכיחו הערבים את זכויותיהם בקרקע ניתן
לפצות אותם כלכלית ו/או קרקעית ,בלא לעקור
את המטעים המניבים של החקלאים היהודים.
ניתן להסדיר את הנושא בדרכים משפטיות ובפיצוי
כספי או קרקעי ,בלי צורך לעקור עשרות אלפי עצי
פרי ולקחת את עבודתם של אנשי האדמה.
הצטרפו אלינו בקריאה – מסדירים ,לא עוקרים!
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הכל מתחיל מחברון

המשך דבר תורה מעמוד השער

ריח ניחוח – ריח גן עדן.
ולכן ,כשמתה עליו שרה ,אברהם מתעקש
לקוברה דווקא באותה מערה .וכאן מוסיף לנו
המדרש את משמעותה העמוקה של המערה,
שכך אמרו לו בני חת" :אנו יודעים שהקב"ה
עתיד לתן לך ולזרעך את כל הארצות האל ,כרות
עמנו שבועה שאין ישראל יורשים את עיר יבוס
כי אם ברצונם של בני יבוס".
אברהם אבינו חזר רק עתה מהר המוריה לאחר
ניסיון העקדה ,הוא יודע את גודל מעלת קדושת
ההר ,ששם עתידים בניו לבנות את המקדש
ולהקריב את הקורבנות ,והוא צריך להחליט
האם לקנות את המערה ובכך יעכב את בניו
מלכבוש את עיר יבוס  -את ירושלים  -או לוותר
על קניין המערה ולחפש מקום קבורה חלופי.

אברהם אבינו מחליט וכורת עמם שבועה ,ואת
השבועה חרטו היבוסים על שני צלמים והעמידו
אותם ברחוב העיר ,וכשבא יהושע וכובש את
הארץ ,נאמר ביהושע (ט"ו ס"ג)" :ואת היבוסי
יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם" ,וכל
המפרשים שואלים – הכיצד? הרי יהושע נלחם
מול מלכי הארץ ויכל להם ,ומדוע הוא לא יכול
להוריש את עיר יבוס? ואומר המדרש" :מפני אות
ברית שבועת אברהם" ,יכול היה  -אבל אינו רשאי.
אברהם אבינו מעכב את כניסת בניו לירושלים,
וכל זה בשביל לקנות את מערת המכפלה.
למדנו כאן מדברי חז"ל יסוד מרכזי בסדר קניין
ובניין הארץ .הדרך לעלות לירושלים ,להר הבית
ולבניית המקדש מתחילה במערת המכפלה.
מתחילה בחברון.

וכפי שפתחנו  -מעשי אבות סימן לבנים:
גם בדור שלנו הדרך לעלות לבניין המקדש
בירושלים חייב להתחיל במערת המכפלה
שבחברון .דווקא משום כך קמים עלינו אויבנו
ומנסים לפגוע ולערער את החיבור המיוחד בין
חברון לירושלים .אבל אנו מאמינים ובטוחים
כי "עת צרה היא ליעקב וממנה יושע" ,ועל כן,
נתחזק כולנו בעוז ובגבורה להדוף את הקמים
עלינו ,ולהמשיך ביתר שאת בחיבור המיוחד
עם ישני המכפלה כדי לקיים "והשיב לב אבות
על בנים ולב בנים על אבותם" ,ומתוך כך נזכה
בעזרת ה' לבניין בית המקדש והחלת עבודת
הקרבנות מתוך ראיית פני המזרח עד שבחברון
במהרה בימינו אמן.

השכנים החילונים מפחידים אתכם?
עכשיו ברור למה...

בקרוב

בהשתתפות  :יריב אופנהיימר | אנדרדוס | חנוכיה
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מוריה תעסן מיכאלי מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

מחפשת
"אז מה את עושה בימים אלה?"
"אני? אני מחפשת עבודה".
אני? אני רוקמת חלומות ומקווה שיתגשמו ,אני
שולחת את לחמי על פני כל מים אפשריים ,אני
מחפשת היכן שאני בטוחה שאמצא וממלאת את ימיי
בעננים ורודים שהנה ,עוד רגע קט ,ואני כבר יושבת
במשרדי החדש מלא האידאלים ,מוקפת באנשים
חביבים ,בעלת משרה תובענית ומספקת ,גמישה
בשעות המשפחתיות בתיאום מושלם עם האיש שלי,
חוזרת בחיוך הביתה והולכת לישון בסיפוק.
ואז אני מתעוררת לעוד יום ועוד שבוע של פיכחון
מייאש .של קריאת אלפי משרות שאף אחת מהן לא
רלוונטית לי ,של שליחת קורות חיים לאחדות שכן
וציפיות קלושות לכך שאולי מחר יהיה שם משהו
אחר.
ולאט לאט גם הביטחון העצמי מתערער ,ואם לפני
שנה עזבתי משרה מכובדת של מנהלת לשכת שר
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ועוזרת מנכ"ל שבטוחה בעצמה ויודעת שהיכן שרק
תנחת היא תציל את העולם ,הרי שעכשיו אני כבר
לא זוכרת לפעמים במה אני טובה ,מעבירה לפעמים
ימים שלמים ברחמים עצמיים והולכת לישון ללא כל
תחושה של סיפוק .יודעת שהילדים מרוויחים אותי
בבית מצד אחד ,אבל אולי היו מרוויחים הרבה יותר
אמא ששמחה בעצמה ומסופקת מעמל יומה.
ואז אני גם מטילה ספקות בבחירות שלי .אז הייתי
בבית עם תינוקת חצי שנה ,והחלטתי לסיים את
התזה ולא משנה מה ,וסיימתי אותה בתאריך יעד
בלתי הגיוני ,ואז כבר חיפשתי עבודה רק על אש
קטנה כי יולי אוגוסט הציצו מבעד לדפי היומן ,וכל יום
בחופש הייתי בטוחה שהנה ,יגיע הראשון לספטמבר
ואמצא את עצמי נוטלת את תיקי גם כן ,ודוחפת עוד
סנדוויץ' ויוצאת עם כולם מהבית.
והמציאות הטיחה בי את העובדות שאני אכן יוצאת
מהבית ,מפזרת למסגרות וחוזרת לשבת יום שלם

נוסף בחיפוש ,תהייה ,בהייה וייאוש שכבר שובת אצלי
דרך קבע.
ואני נזכרת באנשים שהכרתי שחיפשו עבודה תקופה
ארוכה ,שהיו כל כך מלאי כשרונות שלא הבנתי כיצד
זה ייתכן .ואני מבינה שזה ייתכן .ואני מוצאת את עצמי
בתחרות סמויה עם רווק קרוב ,מי פחות בררן ,הוא
בהצעות השידוכים שאני שולחת לו או אני בהצעות
עבודה הבלתי מתאימות שאני מקבלת.
ואני מוצאת את עצמי מתעמתת עם האישיות שלי –
מדוע אני מרגישה פחותת ערך להגיד שאני מחפשת
עבודה? מדוע לא נעים לי לפנות לאנשים בבקשת
עזרה? למה אם אני מדברת עם חברה אני ממהרת
להדגיש שזה לא שאין הצעות ,יש ,פשוט אני מכוונת
גבוה ...למה הצורך הזה להוכיח את עצמי שוב ושוב
כאילו חיפוש עבודה זה איזשהו גנאי?
ואולי ,לפני שבועיים הפוסט הזה היה מסתיים כאן,
בתקווה שדברים ישתנו .אבל אז ישבתי וחשבתי מה
הקב"ה רוצה ממני .מה אני יכולה להוציא מעצמי
בתקופה הזאת? מה יש לי ביד שאני יכולה להועיל
ולהעביר אותו הלאה גם מבלי שיהיה לי מי שייתן לי
תלוש בסוף החודש? במה בורכתי? מה יש לי להציע
לעולם?
אז הסרתי את האבק מעל תעודת המורה המוסמכת
למחול מזרחי ,ריעננתי את השורות שלי ואני מגשימה
חלום ישן ומציעה סדנאות נשיות ושחרור דרך מחול
מזרחי .אז לקחתי את התזה שלי והפכתי אותה
להרצאה (מרתקת!) שתוך שבוע קיבלה כבר שלוש
הזמנות לזמן הקרוב .אז הצעתי את עצמי לכתיבה
עבור עלונים ומגזינים .אז הסכמתי גם להעביר
שיעורי תורה בתשלום .וכל אחד מהדברים האלה זה
חלק ממני שאני כל כך שמחה להעביר אותו הלאה.
ויש לי עוד המון תכניות ותקוות וחלומות שאני רוצה
לממש.
ואני עדיין מחפשת עבודה .ואני עדיין מקווה לדחוף
סנדוויץ' לתיק ,להניע את הרכב ולצאת ליום של
עשייה .אבל אני יודעת שבזמן הזה של החיפוש,
החלטתי גם לחפש את עצמי ,ולמצוא אותי היכן
שרק אפשר .ושכל מה שאבסס בתקופה זו הפנויה
יותר בחיי ,יעמוד לימיני בהמשך .ושגם אם אני לא
מתפרנסת עכשיו כפי שאני יכולה וצריכה ,הרי שמה
שאני עושה זה לגמרי בעשר אצבעות וזו הרגשה
שנותנת כל כך הרבה סיפוק.
ועדיין יש ימים של חידלון ושל ייאוש ,ועדיין יש בתוכי
כל כך הרבה צדדים נוספים שממתינים להתגלות,
ואני מפחדת שמישהו מלמעלה מסתכל אלי ואומר
לי – עוד לא מספיק .יש לך עוד .אז אמנם לי זה
מספיק לדעתי ,אבל אני קמה בבוקר בידיעה שגם
אם אני היום בבית ,אני צריכה לעשות הכל כדי
שמחר אהיה במקום אחר.
אז מה אני עושה עכשיו? אני מחפשת עבודה.

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 מהשבוע שעבר :דוד בן גוריון בטקס הענקת פרס ביטחון
ישראל .1959 ,הזוכה :מיכל כהן מירושלים .הפרס נשלח בדואר.

המטבח שלך בגבעת שמואל

המטבח שלך בלשם

בית צמוד קרקע
 4חדרים 121 ,מ“ר  +גינה

מדורגים
 5חדרים | דירות גן | דופלקס

החל מ990,000-

₪

החל מ1,240,000-

₪

הצטרפו ל 200-המשפחות שהקימו קהילה דתית ,מגוונת וייחודית,
בישוב חדש ויפהפה 24 ,דקות מתל אביב.

03-6500505
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

146,630

ציר הזמן

תמונות

אודות

ישראל

שלי

אוהבים את זה

הודעה
עוד

ישראל שלי
אהבתי ·  30לאוקטובר

אהבתי · הגב · שתף

283

ם אוהבים את זה.
 3,515אנשי 

זוכרים את יהודה הישראלי?
יהודה נפצע אנוש במבצע צוק איתן והיה בתרדמת במשך
זמן רב.
והנה ,הבוקר ,בשורה מרגשת ואופטימית.
ממשיכים לקוות ולהתפלל .לו יהי.
ישראל שלי
עושים ציונות
מירב נאור
רפואה שלמה .אני ממשיכה עדיין להתפלל
בשבילך :יהודה יצחק בן איריס
Yam Dahan
כמה מרגש .רפואה שלימה גיבור ישראל!

Ayala Moatty

ברוך ה'! איזה נס! מתפללת לרפואתו השלמה!
ושהקב"ה ישלח מלא כוחות למשפחה! אוהבים
אתכם!
חנה אנטמן
מבקשת עבורו כל בוקר בתפילתי ,וכך אמשיך
עד להחלמתו המהירה בעזרת ה' .תשועת ה'
כהרף עין .בשורות טובות.

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

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה  052-5665052הפצה :מקור ראשון  -יוסי
 052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן תמונות :שלמה ,יהודה וינברג ,מדרשת חברון,
מועצה אזורית גוש עציון ,יח"צ ,ליאור שטול ,מירי צחי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מה יקרה

שולי רנד במופע 'נקודה טובה' באריאל  /ל' בחשוון  12בנובמבר

שולי רנד ,אחד מהיוצרים ובעלי התשובה הבולטים בעולם התרבות היהודית והישראלית ,שחקן,
תסריטאי ,במאי ומוסיקאי ,במופע המשלב את שלל שיריו כשהם מתובלים בסיפורים קטנים ובחוויות
מהחיים אותם הוא מציג בכישרון רב .בהיכל התרבות באריאל בשעה  .20:30לפרטים.03-9083333 :
הצגה לילדים על זהירות בדרכים בעופרה  /כ”ט בחשוון 11
בנובמבר

לכבוד חודש הזה”ב – ההצגה 'חבר זה"ב' עם אבישי
שטרית (פולקע) ודב זהבי .בשעה  16:30במבנה הרב
תכליתי .מחיר ₪ 15 :ברישום מוקדם ₪ 20 ,ביום המופע.
לילדי תלמוד תורה המחיר  ₪ 5בלבד .להרשמה :
http://oframashov.ofra.org.il/mashov/214

מופע האשליות של נמרוד הראל בבקעת
הירדן  /ב’ כסלו  14בנובמבר

מופע האשליות האדיר של האמן נמרוד
הראל בהיכל התרבות במרכז הקהילתי של
בקעת הירדן .בשעה  .21:00מחיר כרטיס:
 ,₪ 60לנוער עד גיל .₪ 40 :18
להזמנת כרטיסים02-9941255 :

חמישי  12בנובמבר

בתי
אמנה

אל תלכו
רחוק מדי!
מכמש.
קהילה שקרובה אליכם.
 15דקות מירושלים

ואתם יכולים להרשות לעצמכם

וילה חד משפחתית

עם גינה צמודה גדולה ומרווחת

₪ 985,000

בית חד משפחתי  100מ”ר  4חדרים
מעטפת של  66מ”ר

1-800-260-240

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

משווק  -אלעד050-2091959 :
*צמוד למדד תשומות הבניה 09/15
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מה קורה?
1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________

yesha.shelano@gmail.com
אהלן וסהלן חברי הפורום הדרוזי בבית היהודי
בראשות אייל אסעד ערכו היום סיור בהתיישבות
בשומרון ובבנימין כאורחים של מועצת יש"ע .את
הסיור הוביל סמנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני
והשתתפו בו עו"ד גדי עזי ,ד"ר סלימאן חטיב,
סמאר עטאללה ,זאיד סלאלחה ,רמזי עזאם
וד"ר עודד סושארד .במהלך הסיור ביקרו בברקן
ובאריאל שם נפגשו עם ראש עיריית אריאל אלי
שבירו ועם מנכ"ל מועצת יש"ע שילה אדלר.
בהמשך הגיעו למכינת 'בני דוד' בעלי  , 1ביקרו
בבתי המדרש ושמעו ממנכ"ל המכינה ליאור
שטול ,על התכניות החינוכיות לנוער במקום.
בסיור בשילה הקדומה נפגשו עם דוברת מוא"ז
מטה בנימין ,תמר אסרף ושמעו על ההיסטוריה
והמורשת היהודית במקום .בארוחת צהריים
עם יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצה אזורית מטה
בנימין אבי רואה דיברו על שיתופי הפעולה
והתפתחות האזור .לסיום בקרו במשק אחיה שם
נפגשו עם איתמר וייס מנהל משק הזית ועם ח"כ
מוטי יוגב ,מנכ"ל הבית היהודי ניר אורבך ,ועו״ד
אבינועם גואלמן.
גמליאל בבית אל השרה לשוויון חברתי ,גילה
גמליאל ביקרה השבוע בישוב בית אל שבבנימין.
היא השתתפה בסיור בפסגת יעקב בו שמעה
המכירה
בעיצומה

ר
הח

70%

לה

בני

י

ת
ת התש יות כב

על זיהוי המקום כאתר חלום יעקב והקשר
ההיסטורי של אבות האומה לבית אל  . 2השרה
קיימה פגישת עבודה עם ראש המועצה שי אלון,
המנכ"ל אמיתי רויטמן ועובדי מועצה נוספים,
ואמרה כי משרדה ישתתף בהקמת מרכז
צעירים וכיתה לאזרחים וותיקים.
חברון עיר החינוך שר החינוך ויו"ר הבית היהודי
נפתלי בנט ביקר ביום שלישי בקרית ארבע
וחברון שם נפגש עם מורים ,מנהלים ויועצים
מבתי הספר בקרית ארבע  . 3המפגש נערך
בהשתתפות ראש מועצת קריית ארבע ,מלאכי
לוינגר ונציג הבית היהודי בקרית ארבע ,ישראל
אזולאי .בהמשך הסיור ביקר השר בנט במערת
המכפלה ולאחר מכן נפגש עם תושבי היישוב
היהודי בחברון ,בניהם ח"כ לשעבר אורית סטרוק.
מתיישבים בלשם פרסום פתיחת שלב האכלוס
החדש בישוב לשם זכה השבוע למאות פניות
ממתעניינים שרוצים לעבור לישוב המתפתח,
שכבר הספיק להפוך את עצמו כאלטרנטיבה
לגבעת שמואל וערי המרכז ,בהן ישנו ריכוז גבוה
של הציבור הדתי לאומי .בעקבות הפרסומים,
החליטו בישוב להגדיל משמעותית את מוקד
הפניות וכעת מגייסים מתנדבים נוספים כדי
לענות לפניות.

כיף להיכנס לקדר לאחר כ 30-שנים בהן הגישה
ליישוב קדר ,הסמוך למעלה אדומים ,הייתה
בכביש צר וצנוע ,נחנך השבוע כביש חדש
ומכובד וכניסה מפוארת לישוב .במסגרת עבודות
השדרוג עברה הכניסה לישוב לאמצע הכביש
ונבנה מבנה מרווח ומכובד .תאורה חדשה
מאירה את הכביש וכל הכניסה מאירת פנים
ומזמינה את התושבים והמבקרים הרבים .דוידי
פרל ,ראש מועצת גוש עציון אליה משתייך הישוב
קדר ,אמר כי "הכניסה המיושנת שהפכה לפנינה
ולטיילת תוסיף בטיחות ותאפשר לקדר להמשיך
להתפתח ולהיות מוקד משיכה לציבור רחב" . 4
כנס בית לחם הראשון בשבוע שעבר התקיים
לראשונה כנס בית לחם שעסק בהתיישבות
היהודית בעיר לדורותיה  . 5יורם אלמכיאס,
מדריך וחוקר במדרשת חברון הפועלת במסגרת
אשכולות ,תיאר בדבריו את תהליך הפיכתם של
קבר רחל והעיר בית לחם ,מאתרים קדושים בעלי
קונוטציה דתית לסמלים לאומיים בעידן הציוני.
מנכ"ל אשכולות ,צחי דיקשטיין אמר כי "כנס בית
לחם הראשון הוא עוד יוזמה ברוכה וחדשנית
המציב בגאווה ,יחד עם שורת הכנסים המחקריים
של מרכזי אשכולות את עובדות עבר עמנו בארץ
אל מול המשך קיומנו בגאון בהווה ובעתיד״.
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חד משפחתי צמוד קרקע מול נוף משכר

החל מ₪1,038,000-
 8יש”ע שלנו

בית חד משפחתי  113מ״ר עם אפשרות
להרחבה על מגרש של חצי דונם
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