
1  יש”ע שלנו 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:53 18:52 חברון 19:56 18:37 ירושלים
19:56 18:55 שכם 19:58 18:57 תל אביב
19:57 18:48 באר שבע 19:59 18:49 חיפה

זמני השבת
יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  אמור

שלמות האדם
הרב מיכאל ימר
ראש ישיבת ההסדר שעלבים

המשך בעמוד 3

 התיישבות  כ חול לבן
 מאות ילדי גני הילדים של  המועצה המקומית קדומים הגיעו לחטיבת אפרים לחגוג את 

עצמאות ישראל עם חיילי ומפקדי החטיבה.  יו"ר מועצת יש"ע ו ראש  מועצת קדומים 
חננאל דורני, ברך את הילדים והודה לחיילים ולמפקדים על תרומתם לבטחון ישראל.

50 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בס״ד

אייר תשע"ח

56שלנו
3

בל
  יו

ההתיישבות חוגגת

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il |  02-6211999 :לרכישה

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון 
ובקעת הירדן

"מה יכול להיות נעים וכיפי יותר 

מטיולים לאתרי מעיינות המייצגים 

את כל מרכיבי התרבות הנופית 

והחקלאית של הגדה המערבית?..."

10.1.17

מה ברשת
קורה

ההתיישבות חוגגת עצמאות 48
מה 
קורה

מדור
המייסדים

70 השנים הבאות 6
ברשת

רבקה לשם חלק א׳
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ישעמדה

זוכת פרס ישראל למפעל חיים, על חיזוק הרוח היהודית-ישראלית
מרים פרץ / נאום נציגת זוכי הפרס, יום העצמאות תשע”ח
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המשך מעמוד השער שלמות האדם

 את הקיץ להתחיל         בואו 

עם בית פריט 
מלשכם 

goeinav.co.il | 03-9303494 | 050-5382852 איזק נדל“ן
שיווק פרוייקטים נכסים

50

ביישוב ענב - בית על שטח של 450 מ"ר 
איכות חיים, חיי חברה ושכנים טובים

ל ח ה ע  ק ר ק ד  ו מ צ
מ-1,022,000 ₪ 

30
דק׳

30
דק׳

15
דק׳

כפר 
סבא

נתניה כביש 6 יום פתוח בענב 
כל האופציות הכי טובות לבית צמוד קרקע 
במחירי קיץ שלא יחזרו

 יום שישי כ״ו אייר 11.5 | בין השעות 9:30-12:00

ישוב

דתי לאומי

במרכז
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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

מדור
המייסדים

צילום אוויר של היישוב הר גילה צילום דרור לביא

סיפורה של רבקה לשם  חלק א׳
הר גילה

// מראיין: נדב פרנקל
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המבנה הראשון ברכס הר גילה מ-1860 וממזרח לו שני עצי אורן הסלע עם הגזע העבה ביותר בישראלצילום יאיר בן ארי

המדור יוצא לאור בסיוע בית ספר שדה כפר עציון
www.k-etzion.co.il

כנס מחקרי בקעת הירדן ה - 3 
יום ראשון, י"ד באייר תשע"ח, 29.4.18 

בהיכל התרבות - מתנ"ס, במתחם המועצה האזורית בקעת הירדן

9:00 התכנסות

11:15 הפסקה 

15:30 הפסקה 

17:30-15:45 סיור למרחב פצאל: מעיין שופע, יישוב בן 5000 שנה, תל מקראי ובריכה  
                 הרודיאנית. מדריך: אחיה כהן - תבור

9:25 ברכות: 
דויד אלחייני, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן

11:30 מושב שני: התפתחות, בטחון והתיישבות בעת החדשה 
אורית שלום וד"ר ראובן גפני: דרך בית שאן-יריחו ומשמעותה בעת החדשה

חגי לוטן: סיפורה של סיירת חרוב 
ד"ר אפרת קנטור: "אבל עצביה ברזל": כיצד משקפות אנדרטאות בבקעת הירדן את 

ההתיישבות הישראלית לאורכה?

14:00 מושב שלישי: החקלאות בבקעה - מהעת העתיקה לעת החדשה  
ד"ר עקיבא לונדון: כמה דונם תמרים גידלו בבקעת הירדן בתקופה הרומית והביזנטית, 

ומה היה מחיר הפרי?
זיוה גלעד: המחקר החקלאי בבקעת הירדן: עבר, הווה, עתיד  

אפרים ציפלביץ: גידול התמר: מים מתוקים, מים מלוחים, הרצוי והמצוי 
ד"ר פנחס סריג: עיכוב ההיתמרות והתמודדויות נוספות במטע התמרים  

דמי השתתפות בכנס ובסיור: 50 ₪ 
(כולל כיבוד וארוחה)

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

במהלך הכנס יימכרו אסופות מאמרי הכנס ה-1 
וה-2 (מחיר: 30 ₪)

הסעה מירושלים תצא בשעה 7:30 בבוקר
ובחזרה בסוף היום (מחיר: 25 ₪)

10:30 הרצאת פתיחה חגיגית 
יו"ר הכנסת, מר יולי אדלשטיין: על משמעותה של בקעת הירדן למדינת ישראל

12:45 הפסקה וארוחת צהריים
ביקור עצמאי בחדר ההנצחה לחללי סיירת חרוב

9:30 מושב ראשון: קדושה, פולחן ותרבות בעת העתיקה 
פרופ' אלחנן ריינר: היכן חצו בני ישראל את הירדן? הכנרת כירדן, טבריה כיריחו

ד"ר יקי אשכנזי: נזירות מדברית ונזירות כפרית – בקעת יריחו והגליל
מאיר רוטר: בקעת הירדן בין מזרח למערב, בראי מקראי וארכיאולוגי 
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mitnachlot.co.il תמר אסרף מתוך הבלוג מתנחלות ברשת

ברשת

 70
השנים 
הבאות
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מה יקרה

“עד שמצאנו” הצגה זוגית בקרית ארבע / כ’ באייר 5 במאי
הצגה זוגית מוסיקלית מפי יעל וליאור רבינוביץ. הם היו 

בחיפוש ארוך, כל אחד מתוך המנהרה הארוכה והחשוכה 
שלו מתוך החלטה שלא לוותר, נסעו כל אחד אל היעד 

ששינה את חייהם לנצח. במופע מרתק, מרגש עד דמעות 
ומלא הומור, הם חופשים דרך סיפורם האישי את הדרך 
שעברו כדי למצוא זוגיות. בשעה 21:15 בהיכל התרבות. 

www.mk4.org.il :מחיר: 35 ₪. לפרטים ורכישה

כנס מחקרי בקעת הירדן / י”ד באייר 29 באפריל
מועצה אזורית בקעת הירדן מזמינה אתכם לכנס ה-3 שעוסק בזווית הארכיאלוגית של בקעת הירדן. בין הנואמים 
בכנס: ראש המועצה דויד אלחייני, יו”ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, ד”ר עקיבא לונדון, פרופ’ אלחנן ריינר, חגי לוטן 

ועוד. הכנס יחל בשעה 9:00 במתנ”ס בקעת הירדן. דמי השתתפות: 50 ₪. לפרטים נוספים והרשמה: 02-9941410

אליפות אפרת-גוש עציון / י”ט באייר 4 במאי
המועצה האזורית גוש עציון והמועצה המקומית 

אפרת מזמינות אתכם לאליפות הריצה השנתית 
של הגוש. המרוץ יתקיים בארבעה מקצים שונים: 

מסלול 2 ק”מ עממי, מסלול 5 ק”מ, מסלול 10 
ק”מ ומסלול חצי מרתון )21 ק”מ(. השתתפות 

במרוץ כרוכה בתשלום ובהרשמה באתר 
live.4sport.co.il/Registration/2415שישי | 4 במאי

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

50

בית צמוד קרקע 
חד משפחתי

כרמי שילה
 בית חד משפחתי על כחצי דונם 

 צמודי קרקע חד משפחתיים
 אחרונים ביהודה ושומרון

 קהילה חמה עם כל השירותים הדרושים   

 יישוב דתי לאומי בצמיחה

שלב א׳ 

הסתיים 

שלב ב' 
נפתח 

עשרות זוגות צעירים

 כבר רכשו 

₪  1,162,000
 מדד 2/18 | כולל אגרת מבני ציבורהחל מ - 

הראל: 052-5665993 ירושלים

50 ד׳ 15 ד׳55 ד׳ 30 ד׳

אריאל כביש 6 שילהת״א
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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:  דובר צה"ל, מועצה מקומית קדומים, דרור לביא, יאיר בן ארי  

 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?

מניפים ריבונות ערב יום העצמאות ה-70 של 
מדינת ישראל, החליטו רשויות ביהודה ושומרון 
לא לשכוח את אחת מהמשימות המרכזיות של 
ההתיישבות – החלת הריבונות. במהלך סמלי, 
בנוסף לדגלי ישראל התלויים ברחבי המועצות, 
תלו היום ראשי המועצות דגלי ריבונות, מתוך 
רצון לחזק את הדרישה מהממשלה ומהכנסת 
להעברת החוק להחלת הריבונות על מרחבי 
ההתיישבות הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת 
. ראש המועצה האזורית גוש עציון  1 הירדן  
שלמה נאמן אמר: “אנחנו ממשיכים לפעול בכל 
הכוח כדי שממשלת ישראל תשים קץ לסימני 
השאלה בסוגיה למי הארץ הזאת. הגיע הזמן 
לקדם את החלת החוק הישראלי ואין מתאים 
מגוש עציון ומתקופת חגיגות השבעים למדינה 

כדי להתחיל בתהליך הזה”.
חוגגים עצמאות ביום העצמאות נהנו כ-60,000 
משתתפים מכל רחבי הארץ בחניוני צה”ל השונים 
ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. המועצות השונות 
פתחו את שעריהן והזמינו את כולם להגיע לחניוני 
צה”ל, בהם פעלו מספר מתחמים של כוחות 
הביטחון. בין המקומות בהם התקיימו מיצגי כוחות 
הביטחון: במועצה המקומית אלקנה ביקרו במשך 
היום כ-20,000 משתתפים מכל רחבי הארץ  
, בבסיס חטמ”ר שומרון התארחו כ-12,000  2

משתתפים, במועצה האזורית מטה בנימין חגגו 
כ-7,000 משתתפים בחניון צה”ל בנווה צוף, 
במועצה המקומית אפרת התארחו מעל ל-14,000 
משתתפים במתחם החניון, במועצה המקומית 
קרית ארבע השתתפו כ-2,000 משתתפים, 
במועצה האזורית הר חברון הגיעו כ-3,000 
תושבים לאזור התעשייה מיתרים ולמתחם 
שבמועצה האזורית בקעת הירדן הגיעו אלפי 
אנשים למתחם שבחורשת האנדרטה. בנוסף, 
נפתחו חניוני צה”ל ומתחמי כוחות הביטחון גם 
במועצה במקומית בית אל ובאריאל. יו”ר מועצת 
יש”ע חננאל דורני אמר: “בכל השנה צה”ל 
ושאר זרועות הביטחון שומרים על השקט באזור 
ומאפשרים לנו שגרת חיים. ביום העצמאות אנו 

רוצים להודות להם ולהביע את הערכתנו. עשרות 
אלפי איש שהגיעו לחניוני צה”ל בהתיישבות 
נהנו מהפעילות ויחד עם זאת אמרו תודה. כולנו 
מאחלים לעם ישראל שנה שקטה, בה כלי הנשק 

ישמשו רק לתצוגות שכאלה”.
זוכרים בבנימין מאות אנשים השתתפו בטקס 
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות 
האיבה של המועצה האזורית מטה בנימין. הטקס 
התקיים באתר “יד לבנים” בוואדי חרמייה, שם 
אירע פיגוע קטלני לפני 16 שנים בו נרצחו שבעה 
חיילים ושלושה אזרחים ישראלים, מאז מתקיים 
במקום אירוע יום הזיכרון המסורתי של מועצה 
אזורית בנימין. בטקס נכחו ראש המועצה אבי 
רואה, מח”ט בנימין אל”מ יובל גז, משפחות 
שכולות, תלמידי ישיבה, בנות אולפנה ואזרחים. 
במסורת הטקס מוקראים על ידי ראש המועצה 
שמות נופלי תושבי בנימין ומשפחות ששכלו את 
. במהלך האירוע אמר  3 יקיריהם, כ-107 חללים  
ראש המועצה אבי רואה: “גם היום בשנת השבעים 
למדינה אנו נלחמים כנגד אויבים מבית ומחוץ 
על זכותנו וחובתנו ליישב את ארצנו. משפחות 
שכולות יקרות, אנו נחושים להמשיך את צוואת 
יקירכם – יקירנו, ולהנחיל את מורשת ההתיישבות 

לדורות הבאים”.
ברית אהבה בשבוע שעבר התקיימה הרמת 
כוסית של מפקד פיקוד מרכז אלוף נדב פדן ופורום 
הפיקוד הבכיר של הפיקוד עם ראשי מועצת יש"ע 
וראשי המועצות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן 
 . 4 לרגל יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל 
האלוף פדן: "אנו נמצאים כאן היום, מפקדים עם 
ראשי ההתיישבות, וזו הזדמנות חשובה למסור 
את ברכת החג לכולכם. הערכתי לכל מי שנוטע, 
מגן, מחנך ולוקח חלק כבר 07 שנה בעשייה. 
נמשיך לפעול לביטחון תושבי הגזרה ולסיכול 
הטרור". יו"ר מועצת יש"ע חננאל דורני: "מדי שנה 
אנו נפגשים כאן, ומחדשים את ברית האהבה בין 
צה"ל וההתיישבות ובין כולנו לארץ ישראל. לא רק 
ביום העצמאות, אך בעיקר ביום זה, אני מתעקש 
להביט בהשתאות ובתודה על כל הטוב. מפקדי 

פיקוד המרכז היקרים, בראשותך, האלוף פדן, אני 
חש צורך רב להודות לכם בשם ההתיישבות כולה. 
הרי כל זה לא היה יכול להתרחש ללא עבודתכם 

המסורה, יום אחרי יום, לילה אחר לילה".
הכותל בקרנ”ש תערוכת הצילומים “יובל בכותל” 
בנושא הכותל המערבי נפתחה במתנ”ס קרני 
שומרון. התערוכה כוללת עשרות תמונות שצילם 
תושב היישוב, דוד דיאמנט, יחד עם בנו שריה, 
ומהן ניתן לראות את החיים השוקקים בכותל 
המערבי בסיטואציות רבות שלעתים נסתרות 
מן המבקר הממוצע בכותל. דוד דיאמנט הוא 
יזם הייטק בעל ותק רב ומטפח במשך שנים את 
אהבתו לצילום. תמונותיו משתתפות באופן תדיר 
בתערוכות ובתחרויות צילום. שריה דיאמנט, צלם 
במקצועו, נדבק בחיידק הצילום של אביו ושותף גם 
לאהבה לכותל המערבי. התערוכה “יובל בכותל” 
הוצגה בעבר ברחבת הקארדו שברובע היהודי 
בירושלים וכעת היא נפתחה בקרני שומרון לקראת 
יום העצמאות ויום ירושלים. התערוכה תוצג עד 
כ”ט באייר. חובבי האמנות בשומרון ובכלל, ואוהבי 

ירושלים בפרט מוזמנים.
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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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