
1  יש”ע שלנו 

515 | במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   49  | תשע"ז  בט  ש

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:08 17:09 חברון 18:11 16:54 ירושלים
18:10 17:11 שכם 18:12 17:13 תל אביב
18:13 17:06 באר שבע 18:11 17:04 חיפה

זמני השבת
יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  משפטים

“משפטי ה’ אמת”
הרב נעם ולדמן
ראש ישיבת ניר קריית ארבע

<<<<< פרטים בעמוד       <<<<< 

הדבר הבא למשפחות צעירות

החל מ- 620,000 ₪
עושים 

היסטוריה 
בשומרון

שלנו
515

המשך בעמוד 3

רצים בשומרון

השבוע רצו חיילי גדוד 101 המיתולוגי יחד עם רצי השומרון
לא פחות מ-101 ק"מ ברחבי השומרון. ]עמ' אחורי[

פרס חינוכי75 שנה לרצח "יאיר" יוסי אינדור
למועצה האזורית בנימין 468

מה 
קורה

מדור
המייסדים

ישראל
שלי
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עושים את העבודה המערכת

ישעמדה

ראש הממשלה דאז יצחק רבין אורח הכבוד בהנחת אבן הפינה לנצר חזני
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יום מכירות בפרויקט 
נופי טלמון

 בליווי יועץ 
משכנתאות 

אישי

  משהו מיוחד                                    
                קורה בטלמון... 

יום שישי י"ט באדר 17.3 
 בין השעות 12:00-09:00

שריינו
תאריך
הרשמה חובה

www.nofeytalmon.co.il   052-3833889   לפרטים והרשמה ליום הפתוח

החל מ-870,000 ₪
15 דק' ממודיעין
פרויקט המדורגים החדש

 ₪10,000
ממחיר המחירון 
ליום המכירות 

בלבד

מתנה

4 בתים אחרונים בשלב א' | איכלוס מידי
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המשך מעמוד השער“משפטי ה’ אמת”



יש”ע שלנו  4

 לרגל שנת החמשים לשחרור ירושלים, יהודה, שומרון, הגולן וסיני,
 אנו שמחים להביא את סיפורם של יקירינו מייסדי ההתיישבות.
yesha.shelano@gmail.com :פניות למדור ניתן לשלוח למייל

סיפורו של יוסי אינדור 
עפרה

// מראיינת: אחוה רגב

יוסי אינדור בעפרה, 1977

מדור
המייסדים

באדיבות יוסי אינדור, ארכיון עפרה
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סיפור מתוך הספר "כדי להגשים חלום – סיפורי ראשונים על אודות הקמת היישובים בבנימין" 
 בהוצאת אולפנת עפרה. עריכה: אחינעם ראבילו.

© כל הזכויות שמורות לאולפנת עפרה

אוניית הפירטים שהפליגה לימית נקראה 'אל-תפנינה' )על משקל 'אלטלנה'(

באדיבות רחל לוריא, ארכיון עפרה

הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 
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Sefi Baum
המצפן המוסרי והחזוני של העם והמולדת.

Elad Yona
הלוחם הגדול, יהי זכרו ברוך.

Eli Buaron
בספרי  מוזכר  ולא  כמעט  הלח"י  על  פרק  ה
אלמונים"  "חיילים  הספר  את  וחבל.  לימוד  ה

חובה לקרוא ובו הסיפור של יאיר שטרן הי"ד.

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות160,097 

הודעהעוקבאהבתי

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 21 בפברואר

אהבתי · הגב · שתף

588 אנשים  אוהבים את זה

51

75 שנה לרצח אברהם יאיר שטרן, 
מפקד הלח"י.

הלוחם שלא ויתר,
האיש שלא נשבר.

האדם שנלחם לעצמאות במולדת.
יהי זכרו ברוך.

==
חיילים אלמונים הננו בלי מדים, 

וסביבנו אימה וצלמוות. 
כולנו גויסנו לכל החיים, 

משורה משחרר רק המות. 

בימים אדומים של פרעות ודמים, 
בלילות השחורים של יאוש. 

בערים, בכפרים את דיגלנו נרים, 
ועליו, הגנה וכיבוש. 

לא גויסנו בשוט כהמון עבדים, 
כדי לשפוך בנכר את דמנו. 

רצוננו: להיות לעולם בני חורין, 
חלומנו: למות בעד ארצנו.
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מה יקרה

עמית סגל בחוות יאיר / ד' באדר 2 במרץ
הפרשן הפוליטי של חדשות 2 מגיע לשומרון 

לדבר על פוליטיקה בעידן הפייסבוק, על הקשר 
בין הכיס לקלפי, המצב הביטחוני ותוצאות 

הבחירות, דור הפייסבוק והכנסת ה-20. בשעה 
20:30 במועדון חוות יאיר, מחיר: 35 ₪. פרטים 

באתר מתנ"ס שומרון.

צעדת הבקעה / ה' באדר 3 במרץ
ממשיכים את המסורת בבקעה - מסלול באורך 6 ק"מ, 

ממשכיות לכביש 90 העובר בנוף ירוק ובערוץ נחל יפיפה 
וצופה על נופיה הייחודיים של הבקעה. בסוף המסלול 

הכרזה על פתיחת חגיגות 50 לבקעה. יציאה לדרך: 08:00 
- 9:30, סיום משוער: 12:00. יש להצטייד בכובע, 3 ליטר מין 

יום חמישי | 2 במרץלאדם ונעלי הליכה. לפרטים: 02-9941410

ערב הוקרה למתנדבי גוש עציון / ו' באדר 4 במרץ
המתנדבים ברחבי גוש עציון זוכים לערב מיוחד בו מוקירים את פעילותם הרבה במשך השנה. את האירוע, שמוקדש 
לזכרו של סא"ל משה מועלם שנהרג באסון המסוקים, יפתחו בדברי ברכה ראש המועצה שלמה נאמן, סמח"ט גולני 
וחה"כ שולי מועלם. בתכנית האומנותית – הזמר ישי ריבו. בשעה 20:30 במתנ"ס גוש עציון. מותנה בהרשמה מראש 

באתר המתנ"ס.

• 25•דקות•מכפר•סבא	
• תב“ע•מאושרת	
• בניין•כפרי	
• דירות•3/4/5•חדרים	

כנס השקה לפרוייקט חדש
למשפחות•צעירות•-•בוגרי•מכינות,•ישיבות•ומדרשות

ההשתתפות•בהרשמה•מראש
חייגו•עכשיו:•09-955-95-01 >>>>>

מחיר מיוחד 
למשתתפים בכנס

החל•מ-

₪ 620,000 

 5.3  |  ז‘ באדר  |  17:30
משרדי•“מזרחי•טפחות“
אבא•הלל•סילבר•13,•לוד

- עושים היסטוריה בשומרון -
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 nadav@myesha.org.il 052-5665052  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן, אסף קרדש

תמונות: אריק סולטן, מירי צחי, מאיר ברכיה, אלון פרבשטיין, ביס"ש כפר עציון, ישיבת פרי הארץ. 
perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

המוציא לאור:

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

מה קורה?

 ________________לדיווחים ותמונות:
yesha.shelano@gmail.com
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