
שבת
זמני ה

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:07 18:10 חברון 19:10 17:55 ירושלים
19:10 18:13 שכם 19:12 18:15 תל אביב
19:11 18:07 באר שבע 19:11 18:06 חיפה

זמני החג

על המועד -  ראש השנה

המלכת המלך לשם שמים
הרב דוד לוי 
רב היישוב אבני חפץ

המשך בעמוד 15

שר הביטחון במגילות
 בתחילת השבוע סייר שר הביטחון אביגדור ליברמן במועצה האזורית מגילות ים 

המלח והרים כוסית יחד עם ראשי הרשויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. השר ביקר 
בקדם הערבה ובוורד יריחו, שם שוחח עם תושבים ועם ראשי מועצת יש"ע. בתמונה: 

50 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץעם ילדי ורד יריחו ]עמ' אחורי[

בס״ד

תשרי תשע"ח
53שלנו

9

בל
  יו

ההתיישבות חוגגת

מחיר מבצע לרגל 
ההשקה 20 ש"ח בלבד 

לרכישה:

www.yeshaclick.co.il 
052-5665052 

מדריך למטייל במעיינות 
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מועצת יש"ע מציגה: מדריך למעיינות הכבושים  |  צפריר רינת

הספר "מעינוש" מרכז מסלולי טיולים שהכשירו המתנחלים 
לעשרות מעיינות...

"מה יכול להיות נעים וכיפי יותר מטיולים לאתרי מעיינות המייצגים את כל 

מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של הגדה המערבית? מלטבול בבריכה קרירה 

ביום קיץ לוהט ולהריח את פרי הבוסתנים שעה שנופי ארץ אבות עוטפים אותך 

מכל עבר? הספר החדש שהוציאה..."

10.1.17

אגרת
לתושבי
יש"ע 
וידידיה

 שנה טובה ומתוקה!

תשרי תשע"ח
 בתוך הגיליון



יש”ע שלנו  2

// מראיינת: עדי מלט

ילדים ומתנדבים ב"שומר החדש" עובדים במטע הזיתים

 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 שירה עמוסי 
רותם 

מדור
המייסדים



3  יש”ע שלנו 

המשק שלנו בנוף רותם

בחתונת הבת חן
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תשרי תשע"ח

אגרת
לתושבי יש"ע 

וידידיה



5  יש”ע שלנו 

ליקירינו, תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן
ולידידינו בארץ ובעולם. 
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חוגגים יובל
לחידוש התיישבות 

הכנסת חוגגת יובל להתיישבות



7  יש”ע שלנו 

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

למידע נוסף: moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יוצאים לטייל בשנת היובל  
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תשתיות
מאבק 

בניסיונות חרם 



9  יש”ע שלנו 

בטחון
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11  יש”ע שלנו 

) ז  , ט ע ה  ב ר ת  י ש א ר ב (

חג סוכות שמח

*מיועד לתלייה בסוכה
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 גוש דן החדש

 דסק חו"ל



13  יש”ע שלנו 

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה 

אם קיבלתם פטור מצה״ל או לא נקראתם לגיוס, אתם מוזמנים 
להצטרף להתנדבות משמעותית במגוון תחומים:

ביטחון, בריאות, רווחה, חינוך, קליטת עלייה ותחומים חיוניים נוספים.
השירות  מתנדבי  מ-18,000  ליותר  בהצלחה  מאחלת  הרשות 
הלאומי-אזרחי מכלל המגזרים, שהתחילו שנה של שליחות, צמיחה 

משמעותית ונתינה מכל הלב.
ncs.gov.il :למידע נוסף

רשות השירות הלאומי-אזרחי 
פותחת את שנת השירות ה׳תשע״ח 

ומאחלת למתנדבים ולחברה הישראלית כולה

שנה טובה ונתינה טובה!

בנייה והתפתחות   
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ישראל שלי

היה שותף 
 להתיישבות!

קרדיט תמונות: מירי צחי, חיים טוויטו, יוחאי הלל,
                         יונתן הלפרין, מריה ניימן, סטודיו מרקם

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

 @MyIsraelorgil

www.facebook.com/MyIsrael



www.yakir1.co.il | 050-5382852

המשך מעמוד השער המלכת המלך לשם שמים



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

תמונות:  מירי צחי, יח'"צ שדולת א"י 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?
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