
1  יש”ע שלנו 

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:54 18:52 חברון 19:57 18:37 ירושלים
19:57 18:56 שכם 19:59 18:58 תל אביב
19:57 18:47 באר שבע 20:00 18:50 חיפה

זמני השבת
יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על המועד -  יום העצמאות

יסוד כסא ה' בעולם
הרב דני איזק 
ראש ישיבת ההסדר בית אורות

המשך בעמוד 3

52
1

 לפני 70 שנה בדיוק 
ילדים מטיילים עם הגננות שלהם בקיבוץ כפר   עציון  ,  אפריל   1947.
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49 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בס״ד

אייר תשע"ז
שלנו בל

לקראת שנת היו

50

ברשת

הדגל בנווה צוף הורםגעגועיםטובה פליקס חלק א' 468
מה 
קורה

ברשת מדור
המייסדים

מחיר מבצע לרגל 
ההשקה 20 ש"ח בלבד 

לרכישה:

www.yeshaclick.co.il 
052-5665052 

מדריך למטייל במעיינות 
יהודה שומרון ובקעת הירדן חדש על המדפים!

בסניפים: שער בנימין | מישור אדומים | 
  גוש עציון  | אריאל
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בין זכרון לעצמאות בכפר עציון המערכת

ישעמדה

האלון הבודד בכפר עציון
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המשך מעמוד השעריסוד כסא ה' בעולם

תוכנית סיורים בחודש אייר עם מיטב המדריכים של עיר דוד,
 נסייר אחר מייסדי האומה, הסיפורים שמאחורי ועוד...

עולים ומסיירים בהר הזיתים
 לרגל 50 שנה לשחרור ירושלים 

מועצת בתי העלמין בירושלים ומשרד ירושלים ומורשת מזמינים את ציבור לחוויה היסטורית חינוכית לאורך חודש אייר

האירוע מאושר 
ומאובטח ע"י 

כוחות הביטחון

סבסוד
אוטובוסים 

למוסדות החינוך

הפעילויות 
ללא 
עלות

ערב ראש
 חודש סיון

"ולירושלים מבשר אתן" 
תולדות בית העלמין 

בהר הזיתים   

כ"ט אייר 25/5

יום 
ירושלים

"מנחם ציון ובונה ירושלים"  
בעקבות בוני ירושלים 

בעת החדשה   

כ"ב אייר 18/5

ל-לג'
בעומר

"יקר בעיני ה" 
בעקבות רבנים 

ואדמורים
    

ט"ו אייר 11/5

ליום 
העצמאות

"למען ציון לא אחשה"  
בעקבות אנשי שם 

בציונות   

ח' אייר 4/5

i

נקודת מפגש בכל יום חמישי בחניון גבעת התחמושת בשעה 16:30 ומשם הסעה להר הזיתים | כניסה חופשית הרשמה מראש חובה

www.hazeitim.co.il | *6033 :)למידע, פרטים והרשמה מראש )חובה

www.hazeitim.co.il ן  ו ו נפתחה ההרשמה לתוכנית חודש סי

 הסיורים 
בהדרכת 
מדריכי
"עיר דוד 
ירושלים 
הקדומה"

צהוב
 CMYK 0/20/100/0

7543u פנטון

צל צהוב 
CMYK 0/27/100/8

טקסט
CMYK 0/0/0/100 שחור
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 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

סיפורה של טובה פליקס
חלק א׳

הרמטכל מוטה גור בהתיעצות עם הרב מנחם וחבר הגרעין

מדור
המייסדים

// מראיינת: עדי מלט
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טובה בגיל 20, בחצר הממשל בחברון

9:00 התכנסות

9:30 ברכות 

9:45 הרצאת פתיחה בסימן 50 שנה

10:30 מושב ראשון: אתרים בבקעה בעת העתיקה    

11:30 הפסקה 

13:00 הפסקה וארוחת צהריים

11:45 מושב שני: התיישבות בבקעה לאורך הדורות

14:15 מושב שלישי: חקלאות בבקעה בעת החדשה  

15:45 הפסקה 

17:30-16:00 סיור לח'רבת מחרוק, עיר קדומה ומבוצרת בפתח נחל 
תרצה, ו"מגדל התצפית" של ממלכת ישראל מדריך: אחיה כהן-תבור

דויד אלחייני, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן 
פרופ' חיים בן דוד, המכון לארכיאולוגיה גלילית, מכללת כנרת 
פרופ' מרים ביליג, ראש מו"פ אזורי מזרח, יו"ש ובקעת הירדן 

ד"ר שי בר: בקעת הירדן ומזרח השומרון לאחר הכיבוש האשורי: על 
נסתרות מצודה וקערה

ד"ר איתן קליין: פפירוס ירושלים והצעה אפשרית לזיהויה של נערתה 
המקראית בח'רבת אל-עוגה אל-פוקה בבקעת הירדן

ד"ר ראובן גפני: יהודים אחרונים בעיר התמרים: הנוכחות היהודית ביריחו 
בתקופת המנדט   

שמוליק בן שאול: ראשית החקלאות בבקעה עם תחילת 
ההתיישבות החדשה 

ד"ר יונתן גורליק: לגדל צמחי מרפא בבקעה 
גיא ארליך: צמחי הבושם הקדומים של צפון ים המלח ובקעת הירדן 

קמים לתחייה 

פרופ' חיים בן דוד: כבישים רומיים ואבני מיל בבקעת הירדן  
פרופ' ישעיהו גפני: סימני דרך בתולדות "אתר הטבילה" (קצ'ר אל יהוד)   

אלוף (מיל') עוזי דיין, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי וסגן 
הרמטכ"ל: בקעת הירדן – גבולה המזרחי של מדינת ישראל 

דמי השתתפות בכנס ובסיור: 40 ₪ (כולל כיבוד וארוחה)

  mjv.org.il | 02-9941410 לפרטים נוספים והרשמה במתנ"ס

במהלך הכנס תימכר אסופת מאמרי הכנס ה-1 (מחיר: 30 ₪)  

הסעה מירושלים תצא בשעה 7:30 בבוקר ובחזרה בסוף היום (מחיר: 25 ₪)
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mitnachlot.co.il מוריה תעסן מיכאלי  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

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 

געגועים
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מה יקרה

יום שלישי | 2 במאי

בוקר של לימוד ביום העצמאות בהר ברכה / ו' אייר 2 במאי
ביום העצמאות, סדרת שיעורים בענייני  'בוקר של תורה'  בישיבת הר ברכה  ו השנה ה-12 בה מתקיים  ז
הגאולה והמדינה. בישיבה מקפידים לציין את יום העצמאות בלימוד תורה משמעותי עם מאות משתתפים. 
השנה יעבירו שיעורים הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד ורבנים חשובים 

נוספים. בוקר הלימוד יועבר גם בשידור חי בערוץ 7 ובאתר הישיבה.

30 באפריל שרים וזוכרים בהר חברון / ד' באייר 
'בעז רוחם' - סרטי זיכרון לזכר נופלים מההר: הרב מיכי מרק מעתניאל, אריק בקר מאדורה וכוכבה אבן חיים 

מבית חגי. שירים לתוך הלילה, בליווי נגינה והקרנת מילות השירים. בשעה 21:15 בבניין המועצה במיתרים.

יום העצמאות ביער נווה צוף / ו' באייר 2 במאי
פעילויות  שלל  לכם  יחכו  שנה  וכמידי  בבנימין,  העצמאות  ביום  השנה  גם  כולנו  ניפגש  המסורת  מיטב  כ
צה"ל,  תערוכת  ישיר,  בשידור  התנ"ך  חידון  הקרנת  מוזיקה,  יצירה,  קרקס,  המשפחה:  לכל  אטרקציות  ו

מתקנים מתנפחים ועוד. לפרטים: 02-9977101

₪ 1,066,000
הראל: 052-5665993 ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

החל מ - 

   בית 
 צמודקרקע 
   חד משפחתי

כרמי שילה

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

 20 זוגות צעירים כבר רכשו
 בית חד משפחתי על כחצי דונם 

 צמודי קרקע חד משפחתיים
 אחרונים ביהודה ושומרון

 10 דקות מהקניון החדש באריאל
 ישוב דתי לאומי בצמיחה

שילה
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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

תמונות: KLUGER ZOLTAN לע"מ, משפחת פליקס, יובל קופרמן, דו"צ, ישיבת הר 
ברכה, דוברות המשטרה. הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 

לתגובות: perla@myesha.org.il 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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