
1  יש”ע שלנו 

עקב אבינו מלא התמודדויות בחייו. י
ההתמודדות  פרק  את  שעבר  לאחר 
הוא  עובר  עשיו,  אחיו  עם  הראשון 
הרמאי,  לבן  עם  הבא  ההתמודדות  לפרק 
לבסוף,  באריכות בפרשתנו.  כפי שמתואר 
יצטרך להתמודד גם עם סכסוך מבית בין 
בנו יוסף לשאר אחיו. מהיכן שאב יעקב כח 
להתמודד עם האתגרים שנכונו לו בחיים?

דומה שניתן לעמוד על התשובה לכך כבר 
מתיאור לידתו. לאבינו יצחק ולאמנו רבקה 
נולדו לאחר עשרים שנה זוג בנים. תאומים, 

אך כל כך שונים:
הראשון, מתוארת צורתו החיצונית, אדמוני 

מתוארת   - השני  ואילו  שיער;  אדרת  עם 
פעולתו, שהוא אוחז בעקב אחיו. מה רצתה 
ללמדנו התורה בכך, והאם יש דבר שניתן 

ללמוד מן השמות שבחרו להם הוריהם? 
רבות  פעמים  מצביעים  במקרא  זוגות 
כך  שקולות.  דרכים  או  תפיסות  שתי  על 
ביום  השעירים  לשני  ביחס  מוצאים  אנו 
הכיפורים שהאחד עולה לה’, ואילו האחר 
משתלח לעזאזל. כך גם לגבי שתי הציפורים 
שמביא המצורע שהאחת נשחטת על המים 

והאחת משולחת על פני השדה.
הוא  הללו  הדוגמאות  לשתי  המשותף 
שמדובר בפרשת דרכים שעל האדם לבחור 

על הפרשה - ויצא

שתי דרכים לחיים
הרב משה כהן
רב הישוב מעון
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זמני השבת

יורדים  בה  התשיעית  השנה  זאת 
התקשורת  אנשי  כל  לאילת 
תקשורת,  של  לכנס  בישראל 
חברתיים.  וקשרים  פוליטיקה 
משלחת  לכנס  הגיעה  השנה  גם 
לתקשורת  סטודנטים   12 של 
בסיוע  אריאל  מאוניברסיטת 
מועצת יש”ע ואגודת הסטודנטים 
באריאל כדי ללמוד, לחוות ובעיקר 
התקשורת  עולם  את  להבין  כדי 
כפי שהוא נראה במציאות ובצורה 
הלוח  גבי  על  ללמוד  אפשר  שאי 
בישעמדה  השבוע  באוניברסיטה. 
– אליאל יומאל, חברת המשלחת, 

בטור אישי הישר מאילת.
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התיישבות ותורה במקום הרצח
מאהל לימוד ותפילה שהוקם במקום הרצח של הרב יעקב ונתנאל ליטמן הי"ד 

בהר חברון למשך כל ימי השבעה  ]עמ' אחורי[

המשך בעמוד 3

אנחנו רוצים לשלוח לכם 

מתנה!
הגיליון הראשון של לנשמה 
לנשמה בחינם* 

מגזין נשים ללימוד יומי ברמב"ם
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יש”ע שלנו  2

בשבוע האחרון התקיים כנס אילת ה-9 לעיתונות. 
התקשורת  אנשי  כל  התכנסו  ‘הרודס’  במלון 
 12 של  קבוצה  יצאו  לכנס  ישראל.  של  הבכירים 
סטודנטים מאוניברסיטת אריאל ואני בתוכם בסיוע 
את  לחוות  כדי  הסטודנטים,  ואגודת  יש”ע  מועצת 
כדי  ובעיקר  ולהשמיע,  לשמוע  התקשורת,  עולם 
הימים  בשלושת  התקשורתי.  המשחק  את  ללמוד 
העמוסים האלה היינו שותפים בפאנלים ובהרצאות, 
דיברנו עם כתבים, פרשנים, מגישים, עורכים ואנשי 

יח”צ.
מהמפגש הקצר עם עולם התקשורת האמיתי למדנו 
המון, שמענו דעות שונות וקיבלנו עצות מגוונות. עצה 
אחת חזרה על עצמה שוב ושוב - תברחו מהמקצוע. 
ברצינות, עולם העיתונות הוא עולם קשוח ותחרותי 
קשה,  לעבודה  מוכנים  להיות  מאיתנו  שמצריך 
 - ובעיקר  כשצריך,  מרפקים  לדחוף   ,24/7 זמינים 
להשיג את הסיפור ראשונים. התחרות היא מטורפת 

ואין סופית.
של  אישיות  לפגישות  פעמים  מספר  עצרנו  בכנס 
ומנוסים  ותיקים  תקשורת  אנשי  עם  המשלחת 
כמו איש קול ישראל אריה גולן, עורך מקור ראשון 
חגי סגל, מנכ”ל חדשות 2 אבי וייס, כתבי ערוץ 10 
על  שסיפרו  רבים,  ועוד  ליאל  ודפנה  נוביק  עקיבא 
התקשורת שהם מכירים ועל השינויים שמתרחשים 
בה עם הזמן. הם חזרו והזכירו שאנחנו הדור הבא 

של התקשורת, ולכן האחריות לעתידה מוטלת על 
הבנו  מההתחלה.  מלאה  רצינות  ונדרשת  כתפינו 
שבעולם התקשורת היום יש צורך באנשים צעירים 
עם זוויות ראיה שונות מאלו ששולטות במדיה, ולכן, 
לא מספיק לכתוב יפה או לדעת לזהות סיפור, כדאי 

שנביא גם את האישיות המיוחדת שלנו. 
יושבים  אותם  תראו  עם.  הם  תקשורת  אנשי 
בפאנלים, אוכלים אחד את השני, צורחים, מתווכחים, 
שזהו  חושבת  אני  ומתחבקים.  מהבמה  יורדים  ואז 
סוד העולם התקשורתי. על הבמה כולם שחקנים, 
זאת,  בכל  חברים.  להיות  אפשר  הקלעים  מאחורי 
מה שתגיד על הבמה הוא מה שיקבע את מעמדך 

התקשורתי. 

התקשורת כאן כדי להישאר. העיתונות לא נכחדת, 
יחד עם העולם. עמית סגל  היא משתנה כל הזמן 
כשאמר  מדויק,  באופן  העיתונאי  תפקיד  את  תיאר 
שכדי להיות כתב צריך לדעת להיות שלושה דברים: 
הרלוונטי  המידע  את  לברור  לדעת  כדי   - מסננת 
מכל המידע שמגיע. זרקור - כדי להאיר את הדברים 
עד  להגיע  כדי   - חפירה  ואת  באמת,  החשובים 
לסוף הסיפור. גם בימים בהם הרשתות החברתיות 
שלושת  את  סוף,  בלי  חדשותי  מידע  לנו  מעבירות 
הדברים האלו מישהו תמיד יצטרך לעשות, אפשר 

להירגע.
הנושא השכיח ביותר בכנס היה ללא ספק פוליטיקה. 
או בשפה העממית ‘האם אתה ימני או שמאלני?’. אי 
לשם  הגיע  פאנל  כל  מזה,  להתחמק  היה  אפשר 
בסוף. אם נמצה את הדיון, אני חושבת שכבר אפשר 
יש  הבשורה:  את  להפיץ  אפילו  ואולי  בקול,  להגיד 
אנשי תקשורת ימניים. הם נמצאים בעמדות מפתח, 
הם חריפים וחדים, ובעיקר, מקצועיים וטובים. אמנם 
הם לא רבים, ועוד יש הרבה לאן לשאוף, אבל כבר אי 
אפשר להתעלם מהם. הנוכחות בכנס של דוברים 
בולטת  הייתה  ושומרון  מיהודה  הסברה  ואנשי 
על  השפענו  שלנו  המשלחת  עם  ויחד  ומורגשת 
אופיו. כמו שאמר אחד מאנשי התקשורת מימין “גם 

כאן הצלחנו!”.

 צוללים לעולם התקשורת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק? 
עסקים  במנהל  שני  תואר  בלימודי  הכרנו 
באריאל בשנת 2011. ניר מהקריות ואודי מרמת 
התגלתה  לסוסים  המשותפת  אהבתנו  גן. 
חווה  מתקני  הזמן  באותו  עמדו  בקדומים  מהר. 
להשכרה, וכשותפים שכרנו את המקום והחלנו 
להכרת  לפעול  החלנו  מידי  באופן  בתפעולו. 
דרך  ופרצנו  טיפולית  ברכיבה  החולים  קופות 
בשומרון  הראשונים  כשהיינו  לאחרים  גם  בענף 
ובנוסף  החולים  קופות  כל  של  הכרה  שקיבלו 
התרחבנו בתחום טיולי הסוסים ואנחנו מוציאים 
ויותר.  שלם  יום  ועד  אחת  שעה  בני  טיולים 
שהפכה  ייחודית  סוסים   ODT תכנית  פיתחנו 
ללהיט בקרב עשרות קבוצות מכל רחבי הארץ. 
ביותר.  מקצועית  פיינטבול  זירת  מציעה  החווה 
המועצה  בעידוד  החולפת  השנה  במהלך  ב”ה 
חננאל  בראשה  והעומד  קדומים  המקומית 
ובנינו מרכז חדש  דורני, עברנו למושבנו הקבוע 
עבודה  מאפשר  אשר  וקפדני  מקיף  תכנון  תוך 
אורוות  נבנו  המעבר  במסגרת  ונכונה.  מקצועית 
חדשות, מגרשי רכיבה, משרדים ורחבות שהייה 

ובילוי, תשתיות תאורה ועוד. 
ההרגשה שמלווה אותנו היא הרגשה של שליחות 
והודיה על שהקמנו מקום טיפולי ברמה הגבוהה 

ביותר, כאן אצלנו בשומרון, בארץ ישראל.

מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים? 
ב”ה היום אנחנו מרכז טיפולי אתגרי אשר מעניק 
לשלל  מענה  מעניקים  אנו  ומגוון.  רחב  שרות 
ליחידים,  לקבוצות,  אטרקטיביות  פעילויות 
בשלל  ויחידים,  משפחות  חינוך  למוסדות 
תחומים כמו סוסים, טיפוס, אומגה, קרבות לייזר, 
פיינטבול ועוד. בפן הטיפולי והחינוכי אנו היחידים 
החולים,  קופות  כלל  עם  בהסדר  נמצאים  אשר 
משרד הביטחון, רשת עתיד ועוד כך שבאמת יש 

לנו מענה כמעט לכולם ובכל גיל.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?

מאוד  היינו  מסויימת.  אישיות  מאשר  גוף  יותר 
חבר  או  מפלגה  ומרכזי  גדול  גוף  באם  שמחים 
גיבוש  אירוע,  אצלנו  מקיימים  היו  כלשהו  כנסת 
ואפילו מסיבת עיתונאים כלשהי ומחזקים בכך את 

בו,  מאמינים  בו,  משקיעים  שאנו  אותנו  השומרון, 
אוהבים אותו ומבלים בו, עלינו לחזק אחד את השני 
דומיננטי  הם חלק  בשומרון  התיירים  כי  ולהראות 

ומהותי מהימצאותנו בארץ ישראל והתיירות.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

יום כיף, גיבוש, יומולדת, טיול שנתי – שילוב של 
 / סוסים   / אתגריות  תחנות  שלוש  עד  שתיים 
לחימה – פיינטבול או לייזר- חוויה בלתי נשכחת. 

איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
ש”י,  מט”י  עם  קשר  נוצר  שנים  כשלוש  לפני 
שם פגשנו את גילה לוי שעזרה בכיווני מחשבה 
עסקית  תכנית  לבניית  דרכם  והמשכנו  והכוונה 
לבניית  הכרחי  בסיס  שמשה  בהמשך,  אשר 
אחד  כיום,  במהרה.  הסופית  העסקית  התכנית 

השותפים יועץ בעצמו מטעם מט”י.

עסק שלנו

ניר בן שושן ואודי לבנון,
הבעלים של חוות קדומים - מרכז אתגרי וטיפולי בקדומים

kdumim.farm@gmail.com 09-7746953

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

התיירים בשומרון הם חלק דומיננטי ומהותי 
מהימצאותנו בארץ ישראל והתיירות

אליאל יומאל
סטודנטית תושבת יקיר, שנה ג’ לתואר ראשון 
בתקשורת באוניברסיטת אריאל

ואולי  בקול,  להגיד  אפשר  כבר 
הבשורה:  את  להפיץ  אפילו 
הם  ימניים.  תקשורת  אנשי  יש 
הם  מפתח,  בעמדות  נמצאים 
חריפים וחדים, ובעיקר, מקצועיים 
וטובים. אמנם הם לא רבים, ועוד 
יש הרבה לאן לשאוף, אבל כבר 

אי אפשר להתעלם מהם



3  יש”ע שלנו 

לסרט המלא כתבו בגוגל “אימה בחנוכה”

החנוכה  ערכות  את  עכשיו  הזמינו 
של קרוב ללב – והדליקו נרות יחד 

עם השכנים שלכם

רק בסרטים זה נראה ככה...

לקבלת ערכות חינם:
072-2280426
www.karov-lev.co.il

במציאות – השכנים שלכם 
רוצים להכיר אתכם!

המשך דבר תורה מעמוד השער

היכן הוא שם פעמיו. ביום הכיפורים נחתם 
גורלו של האדם ועליו לבחור אם הוא דבק 
בדרך ה’ או, חס וחלילה, בוחר בדרך אחרת 
המצורע,  גם  כך  לאבדון.  אותו  שתוביל 
שנשתלח מחברת בני אדם צריך לבחור האם 
ישוב אל החברה וישמור על טהרה או שיוקע 

לחלוטין ויישאר בודד לנצח. 
דומה ששני הבנים של יצחק ורבקה מביאים 
יוצא  עשיו  לחיים.  גישות  שתי  ביטוי  לידי 
שיער  עם  עשוי  מוגמר,  כשהוא  אמו  מבטן 
לפי  ברור  הכל  עשיו.  הכל  לו  קוראים  ולכן 
או  להעמיק  מה  ואין  החיצונית  תפיסתו 

את  כבר  רואה  הוא  להתמודד.  או  לחקור 
יום מותו לנגד עיניו ומתוך ייאוש הוא קורא 

‘למה לי בכורה?’.
לו  יש  חלק.  איש  הוא  זאת,  לעומת  יעקב, 
הוא  ולהעמיק.  לשאול  לבחון,  מה  הרבה 
פועל ומחפש את ייעודו, עוקב אחרי אחרים 
במטרה להשיגם. אביו הוא זה שמזהה זאת 
וקורא לו יעקב. איש כזה לא יושב במנוחה 
את  ולכבוש  הזמן  כל  להתקדם  חותר  אלא 
שיכול  מי  הוא  רק  לעצמו.  שהציב  היעד 
בדרך  לו  שנכונו  כל המשברים  מול  לעמוד 

החיים. 

מדרך  ללמוד  ועלינו  אבינו  יעקב  היה  כזה 
פעולתו הן בלימוד והן בדרך החיים. נכונים 
לנו אתגרים רבים בהתיישבות, במאבק מול 
בארץ  היהודית  החברה  ובעיצוב  אויבינו 
לנו  יש  מפניהם.  חוששים  ואיננו  הקודש 
תפקיד ושליחות בעולם שצריך להוציאם מן 
הכוח אל הפועל. רק אם נלך בדרכו של יעקב 
בהתמודדות  נתמיד  אלא  נישבר  ולא  אבינו 
עם כל המשברים שבאים עלינו נהיה ראויים 

להיקרא בני ישראל.

שתי דרכים לחיים

התיירים בשומרון הם חלק דומיננטי ומהותי 
מהימצאותנו בארץ ישראל והתיירות
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mitnachlot.co.il מתוך הבלוג מתנחלות ברשת

ברשת

מדוע אני אינני ממגנת את חלונות רכבי? 
השבוע רבים מאתנו שמעו הרצאה על דרכי התגוננות מפני מפגעים. 
בין השאר, המליץ הדובר באופן חד משמעי, למגן את חלונות הרכבים 
במיגון נגד אבנים כמה שיותר מהר, וכמובן לנסוע עם חלונות סגורים. 
אין בכך חדש. זהו המסר של המופקדים על הביטחון כבר שלושים 
לא  שהם  כפי  הרכב  חלונות  את  להשאיר  שלי  ההחלטה  גם  שנה. 

נולדה היום. אנו נוסעים בכבישי יהודה ושומרון אי אלו שנים.
בכל אופן ראיתי לנכון להאיר את זווית המבט שלי על העניין:

איני ממגנת את החלונות, פשוט משום שאני מתענגת לנסוע עם חלון 
החלונות...(.  סגירת  על  הקפדה  בלעדי  למגן  טעם  אין  )הלוא  פתוח 
כשאני נוסעת עם חלון פתוח עד גבול האפשר, אני נושמת ומריחה את 
אוויר פסגות השומרון, מריחה את ריח הגשם בסתיו, עולצת אל מול 
גלי הפריחה בסוף החורף, עוקבת בצער מה על המעבר מהצבעוני 
רוח קרירים  נהנית ממשבי  ַמשמים של הקיץ,  והירוק לצהוב המעט 
של סוף הקיץ. בקיצור אפשר לומר שאני מנהלת עם המרחבים רומן 

של אהבה ושייכות.
לנסוע בספארי של הצבא  לי  בתחילת האינתיפאדה השנייה הזדמן 
ממחסום כיסופים לכפר דרום תובב"א. התחושות היו כמובן אחרות. 
מבין החרכים הממוגנים של הספארי הבליחו אלי קרני אימה. יכולתי 
למשש את התחושה כי מאחורי כל עץ פיקוס או תלולית חול אורבים 

שליחיו של מלאך המוות.
באוטובוס ממוגן ירי רגיל, הנוף אמנם אינו מקרין גלי אימה, אך הוא כן 
מקרין זרות. מה כבר אפשר לראות מבעד לזכוכית המהוהה שבעבר 

ראתה והראתה ימים טובים יותר.
במדרג שתיארתי, מיגון נגד אבנים הוא הפחות מפריע. בהחלט אפשר 
לחיות אתו, אבל עדיין זה לא זה. המחיצה המגנה עלי מאבני הארץ 
גם מרחיקה אותי מאדמתה ומהרריה. היא כביכול פוסקת: כאן זה לא 
הבית, חכי שתגיעי ליישוב. סוף כל סוף אחר אלפיים שנה זכינו לחזור 

לנקודות היישוב, אך המרחבים לא לנו הם, כי אם לצרינו.
לי שאפשר להסכים עם  נדמה  גרידא.  אינן סנטימנטליות  התחושות 
הקביעה כי טבעת החנק הונחה על צווארו של גוש קטיף הרבה לפני 
הגירוש. חסימת הצירים המקשרים בין היישובים, ההכרח בהתמגנות 
אלה  כל  מזומנות,  לעתים  מוות  למלכודות  הדרכים  הפיכת  מקיפה, 
הפכו את הגירוש לצעד מתבקש וקל ליישום. במלים אחרות, הפיכת 
הפכה  סכנה,  בחזקת  אליהם  שהדרכים  מבוצרים  ליעדים  היישובים 

את הקיום שלהם לארעי.
על אף כל האמור לעיל עדיין איני צועדת לבדי משבי שומרון לקדומים. 
נכון, גם "ונשמרתם" זו מצווה. אבל במקומות שהסכנה באי-ההתמגנות 
אינה נראית בעיניי מוחשית דיה, אני מבכרת את הערך שביצירת קשר 

של חיים ביני ובין האדמה, על תוספת מיגון על מגננה.
לא באתי כאן לקרוא לציבור כיצד לנהוג. יבחר כל אחד אם לנהוג כפי 

שמורים לו רבותיו, רבש"ציו או כליותיו...

אני לא מפחדת. אני לא מפחדת לנסוע בלילה. אני לא מפחדת לנסוע 
לא  זה  אולי  טיפשי,  זה  אולי  ילדיי.  עם  לנסוע  מפחדת  לא  אני  לבד. 
הגיוני, אבל זה ככה. אני נכנסת לרכב מלאה בביטחון בה', שהוא איתי, 
שהוא מגן עליי, שהוא רוצה שאחיה כאן, בארץ ישראל. אינני מוכנה 
להתבצר לתוך ביתי. אינני מוכנה לוותר על ערב עם חברות או פגישה 
ומוזל או על  בבית קפה. אינני מוכנה לוותר על הקניות בסופר גדול 
ההליכה עם בנותיי לקניון לבילוי ולקניות. אינני מוכנה להחליף קופת 
בנסיעות  כרוכות  אלו  שכל  בגלל  רפואיות  בדיקות  על  ולוותר  חולים 
 – ימינו  של  המטורפת  שבמציאות  נודה  ובואו  מפוקפקים.  בכבישים 

הקניון יותר מפחיד מהכביש.
עם זאת, אני מרגישה שחובתי לדאוג ולהגן על עצמי ככל שביכולתי.

אתם מכירים את הסיפור על הבן אדם שהיה במצוקה והתפלל לה' 
שיצילו. הגיע מישהו והציע לו עזרה והאיש ענה "לא תודה, ה' יצילני". 
לאחר כמה זמן מצבו החמיר והוא זעק לשמיים שיצילו. שוב הגיע אדם 
להצילו והוא אמר לו "לא תודה, ה' יצילני". כך הוא חזר על עצמו בכל 
פעם שמישהו בא לחלץ אותו, עד שבסופו של דבר האיש נספה ועלה 
לשמיים. שם אמר לה' "למה לא הצלת אותי?!", וה' ענה לו: " שלחתי 

לך כל פעם שליח אחר שיציל אותך, אך בחרת לא להינצל".
להציל  שיכולים  בשוק  הנמצאים  האמצעים  את  לזהות  צריכים  אנו 

אותנו ולמזער נזקים במקרה של פגיעה, חס וחלילה.
יש כאלה שמצטיידים בגז פלפל. יש כאלה שמוציאים רישיון לנשק. יש 
כאלה שנרשמים לתור למיגון האבנים על חשבון המדינה. אני בחרתי, 
בין היתר, לא לחכות לקבל תור בעוד חצי שנה )במקרה הטוב( כדי 
לבצע מיגון נגד אבנים, אלא לבצע מיגון בשיטת הדבקת טפט מיוחד 
למגן  בחרו  איתי  יחד  אבנים.  ממוגן  כעת  שלי  הרכב  החלונות.  על 
בשיטה הזו עשרות משפחות מהיישוב שלי וכולנו מאחלים אחד לשני 

"שלא נזדקק למיגון!".
מלאה  נוסעת  ואני  חיי  את  עוצרת  לא  אני  מפחדת.  לא  אני  נכון,  אז 
בביטחון בה'. אבל יחד עם זאת, בחרתי למגן את הרכב שלי. בחרתי 
ועל  עצמי  על  להגן  כדי  הקב"ה  לי  ששלח  ויעיל  זמין  מיגון  באמצעי 

משפחתי.
שלא נזדקק למיגון!

אילנה דינרץ  

חנה גולדמינץ

ממזערת 
נזקים

חלון פתוח

להקדים תרופה למכה?
בעד ונגד מיגון רכבים מאבנים
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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! 
פתרון החידה מהשבוע שעבר: דוד בן-גוריון נפרד מנכדו, יריב בן אליעזר, 
בטרם יצא לביקור בבורמה, 1961. הזוכה: אביחי אברהמי מקרית מלאכי. 

הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

)ויש פה הכל...(

פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

היישוב

הבית

שלב ב’

הגילאים,  לכל  חינוך  מוסדות 
מוסדות “בני דוד”, מתנ”ס פעיל 
המציע פעילות תרבות עשירה 
חוגים  מערך  הגילאים,  לכל 
ועוד  ספריה  שחיה,   בריכת 

מגוון שרותים קהילתיים. 
עלי”:  “לב  קניות  מרכז  חדש! 
דואר,  סניף  גדול,  סופרמרקט 
חולים,  קופות  לאומי,  ביטוח 
עסקים  ומגוון  קפה  בית 

מקומיים.
דירות גן ודופלקסים,

החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

קרוב להכל 35 דקות 
מירושלים ופ”ת, 10 דקות 

מאריאל

ומגוונת,  איכותית  קהילה 
850 משפחות.

klita@eli.muni.il 052-4201411  לפרטים: יצחק

מקום גדול לגדול
עלי

מכירת

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

במדורגי ֵעִלי
בעיצומה

דירת 4 חדרים ענקית בעלי 

כניסה מידית

₪ 805,000
₪ 812,000

מ
חל 

ה
 

 המע"מ
ת

רד
הו

של 
מעניקים לכם את ההנחה 
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Liora Einhorn
איזה נורא, במקום לעזור ולהציל חיים ברחו 

מהשטח ועכשיו טוענים שלא!

אליהו חדד
אנשים תתעוררו.

אם אתם מצפים מהסהר האדום שיציל אותכם 
אז אתם חולמים.

במקרה הטוב הם יגאלו אותכם מייסוריכם.

עדי גולדמן
מה הפלא הגדול? ציפיתם ממי שרוצח בנו, 

לעצור לעזור לנו?

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות147,471 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 16 לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף

1,177 אנשים  אוהבים את זה.

414

ישראל שלי:
הסהר האדום הפקיר פצועים בשטח.

"הסהר האדום נסע מאיתנו, לא יודע למה", קרא דביר הצעיר 
דקות אחרי הפיגוע ביום שישי האחרון. 

ישראל שלי
עושים ציונות

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

03-6500505

לא מכיר לא מכיר החייכנים

זה עם הקרחתדווקא בסדר לא מכיר

אלה עם הכלב פינצ'ר עצבניזו עם התאומים

משפחת חדדמשפחת ברנע

הבית שלך בג*** ש***ל

הבית שלך בלשם.

בית צמוד קרקע  |  החל מ-1,240,000 ₪מדורגים  |  החל מ-990,000 ₪
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מה יקרה

8 בדצמבר המופע של אנדרדוס בקרני שומרון / כ"ו בכסלו 
מופע הבידור החדש של רביעיית "אנדרדוס" מגיע לקרני שומרון. באולם הפיס. פתיחת דלתות: 21:00, תחילת מופע: 

21:30. מחיר כרטיס: 30 ₪. הזמנת כרטיסים במתנ"ס קרני שומרון: 09-7920201

 8 - כ"ח בכסלו  כ"ו   / פסטיבל חנוכה במעלה אפרים 
10 בדצמבר  -

אתכם  מזמינה  אפרים  מעלה  מקומית  מועצה 
ומלא  מואר  חנוכה  לפסטיבל  אליהם  להצטרף 
בין  ולמבוגרים.  לילדים  מעולות  והרצאות  בהופעות 
'אולטראס',  להקת  רוזן,  חנוך  גת,  האחים  האומנים: 

פאר טסי ועוד רבים. לפרטים: 02-9941221

 3 יום כיף לקטנטנים בבקעת הירדן / כ"א בכסלו 
בדצמבר

מלא  ליום  ההורים  עם  יחד  מוזמנים  הקטנטנים  כל 
בסדנאות, ג'ימבורי והצגה מופלאה של תאטרון אורנה 
תחל  ההצגה   .16:30 בשעה  יתחיל  ההפנינג  פורת. 

בשעה 17:30. מומלץ לילדים מגיל 2 - 7. 
שלישי 8 בדצמברלפרטים: 02-9941410

סה
ופ
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חוצ
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דיו
טו
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וב:

עיצ
רי, 
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בן 

חנן 
אל

המופע המרכזי
י"ט כסלו בנייני האומה

לראשונה
התוועדות על הבמה

אביתר בנאיאברהם פריד יונתן רזאל

נאור כרמי

דניאל זמיר

חיליק פרנק

                          צימאון חדש...נאור כרמי
     אותו מקום, אותו תאריך,

 | 
05

0-
57

55
56

1

3 ימים - 5 מופעי ענק!

 ראשון, י"ז כסלו - 20:30 
גברים

 שני, י"ח כסלו - 20:30שני, י"ח כסלו - צהריים
גברים

 שלישי, י"ט כסלו - 17:00
נשים

 שלישי, י"ט כסלו - 20:30 
נשים

 אירוע סגור
לתלמידי ישיבות 

תיכוניות

ההרשמה דרך 
מוסדות הלימוד

הכרטיסים!אזלו

 מקומותנותרו
אחרונים!

www.19kislev.co.il  |  072.279.2075  |  !שריינו לעצמכם מקום עוד היום
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הרצחני  הפיגוע  בעקבות  פחד  בלי  ממשיכים 
הגיעו  חברון  בהר  שעבר  שישי  ביום  שהתרחש 
השבוע שר החקלאות אורי אריאל, יו"ר מועצת יש"ע 
לוינגר  מלאכי  רואה, ראש מועצת קרית ארבע  אבי 
הפיגוע.  למקום  אדלר  שילה  יש"ע  מועצת  ומנכ"ל 
מר  חברון  הר  מועצת  ראש  להם  המתין  במקום 
. תושבי בית  1 יוחאי דמרי יחד עם נציגות תושבים 
את  השר  בפני  הביאו  במקום  שנכחו  ועתניאל  חגי 
לדון  לפגישה  התכנסו  מכן  לאחר  התושבים.  מצב 
בדרכי תגובה ודרכי פעולה לאור התמשכות ועליית 
המדרגה של גל הטרור. שר החקלאות אורי אריאל 
אמר בסוף המפגש : "אנו מחוייבים על לא תעמוד על 
דם רעך, מציאות שבה פלסטינים ממשיכים לנסוע 
שלישי  ביום  נסבל".  בלתי  הוא  רצח  שהיה  במקום 
שיפעל  לימוד  מאהל  הרצח  במקום  הוקם  האחרון 
כל השבעה על ידי ראשי המועצות הר חברון וקריית 
ליטמן  יעקב  שהרב  ניר  ישיבת  עם  בשיתוף  ארבע 

הי”ד הוא בוגרה וועדי המתיישבים..
ה-9  אילת  כנס  התקיים  השבוע  לאילת  יורדים 
אנשי  מיטב  שנה  מדי  מגיעים  הכנס  אל  לעיתונות. 
בפאנלים  להשתתף  מנת  על  בישראל  התקשורת 
פורים בנושאים שונים. גם השנה יצאו לכנס משלחת 
של 12 סטודנטים לתקשורת מאוניברסיטת אריאל 
של  הסטודנטים  ואגודת  יש"ע  מועצת  עם  בשיתוף 
עם  והתרועעו  השונים  לפאנלים  האזינו  אריאל, 
אנשי מפתח בתקשורת הישראלית. בכנס התקיימו 
לבין אנשי  המשלחת  חברי  בין  אישיות  שיחות  גם 
תקשורת בכירים כמו מנכ"ל חדשות 2 אבי וייס, עורך 

, איש קול ישראל אריה גולן  2 מקור ראשון חגי סגל 
יש"ע,  מועצת  נציגי  גם  השתתפו  בכנס  רבים.  ועוד 

בנימין, גוש עציון ובקעת הירדן. 
מקומית  במועצה  ציינו  שעבר  בשבוע  שמח  חג 
אמי"ת-להבה  באולפנת  הסיגד.  חג  את  קדומים 
התקיים אירוע חגיגי יחד עם הפנינג לכל ילדי הישוב 
מאתיופיה  עולות  ממשפחות  בנות  ידי  על  שאורגן 
. האירוע כלל תחנות הפעלה:  3 שלומדות באולפנה 
ובאמהרית,  בעברית  הילד  שם  עם  סימניות  הכנת 
צמות,  לקליעת  ותחנה  השפות,  בשתי  משחקים 
הבנות  של  בכיכובן  סרט  הוקרן  האירוע  בסיום 
בנים  נחשון  הספר  בית  בנוסף,  מאתיופיה.  העולות 
עלה לגבעה הגבוהה בישוב, גבעת רש"י, כסמל לציון 
להגיע  בציפייה  גבוה  להר  עלו  בה  באתיופיה  החג 

לירושלים.
שהתרחש  הפיגוע  לאחר  צרפת  עם  המתנחלים 
מתיישבי  בוועד  החליטו  בצרפת  שעבר  בשבוע 
צרפת  דגלי  של  חלוקה  למסע  לצאת  השומרון 
לרכב עם הכיתוב "המתנחלים עם צרפת", ומתחת 
החוק  לפי  כמחויב  ושומרון"  ביהודה  "מיוצר  הכיתוב 
החדש באיחוד האירופאי. אלפי הדגלים חולקו באזור 
וכנגד  צרפת  בעד  והתגובות  אבי  בתל  השגרירות 
. מנכ"ל ועד מתיישבי השומרון  4 החרם היו חיוביות 
מביעים  "אנו  החלוקה:  בעקבות  אמר  קייזלר  שגיא 
זאת  עם  יחד  אך  הצרפתי  העם  בפני  תנחומינו  את 
מזהירים כי השנאה והגזענות כלפי עם ישראל בכלל 
והמתנחלים בפרט הם טעות ובזבוז משאבים. אנו הם 
שוחרי השלום האמיתיים ולא המוסלמים הקיצוניים".

תלמידי כיתה י"א מבית המדרש  מהעיר לבקעה 
התיכוני אור תורה מהעיר אריאל, השכימו במשך 
שלושה ימים בשעה 5 בבוקר, ויצאו לעבוד בשדות 
הירדן,  שבבקעת  ירדנה  מושב  של  ובחממות 
בשעות   . 5 המושב  לחקלאי  לעזור  במטרה 
יצאו  העבודה,  את  התלמידים  סיימו  הצהרים 
בעקבות  להרצאות.  האזינו  היום  ובסוף  לטיולים 
נהרסו,  שלמים  יבולים  האחרונות  הברד  סופות 
הניילונים בחממות היו זקוקים להחלפה, והנזקים 
התלמידים  שקלים.  אלף  למאה  במעל  הסתכמו 
נקטו יוזמה ויחד עם הר"מים החליטו לבוא לסייע, 

ומימנו את רוב הפעילות מכיסם הפרטי.
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