
1  יש”ע שלנו 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:26 19:23 חברון 20:29 19:08 ירושלים
20:31 19:27 שכם 20:32 19:29 תל אביב
20:30 19:18 באר שבע 20:34 19:22 חיפה

זמני השבת
יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

על הפרשה -  פנחס

הקשר הזוגי המקודש
הרב אלי שיינפלד
רב קהילת “נווה הגבעה” גבעת זאב

המשך בעמוד 3

57
2

דורשים הסדרה
ראשי מועצת יש"ע בדיון השבוע בכנסת בוועדת הפנים בראשות ח"כ יואב קיש, 

בנושא הסדרת שכונות ויישובים צעירים בהתיישבות

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

בס״ד

תמוז תשע"ח
שלנו

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il | 052-5665052 :לרכישה

מדריך למטייל במעיינות יהודה שומרון ובקעת הירדן

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il | 072-259-2293 :לרכישה
*עלות משלוח 5 ש"ח 

לאוהבי הארץ 
  ספר חובה שאסור לפספס

מחיר מבצע לרגל ההשקה 20 ש"ח בלבד 

www.yeshaclick.co.il | 072-259-2293 :לרכישה
*עלות משלוח 5 ש"ח 

02-6211999

מה ברשת
קורה

פסטיבל הבירה ה-4 בתקוע 48
מה 
קורה

מדור
המייסדים

הכל יכולה 6
ברשת

 סיגלית טמיר
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היועץ המשפטי של מי?  המערכת

ישעמדה

גילדה  נוצרה  ישראל  מדינת  ב
במסדרונות  שצומחת  שפטית  מ
תפיסות  עם  המשפטים,  שרד  מ
מהו  שקובעות  רדיקליות  ולם  ע
רצון העם ומה המדיניות שהציבור 
רוצה לקיים והכל מנקודת הראות 

של היועץ המשפטי
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גדול
צפוף לכם הבית

בית

גדולה
למשפחה

₪ 30,000
הנחה מיוחדת

לדירת 7 חדרים

אפשרי  זה  עכשיו  הארץ?  במרכז  משלכם  קרקע  צמוד  בבית  לגור  חלמתם  תמיד 
ביישוב  שלנו  החדשים  מהבתים  להתרשם  אתכם  מזמין  ביקיר  הפרויקט  ומשתלם. 
שיש בו הכל: גנים, מכולת, קופת חולים, מגרשי כדורגל ותנועת נוער. והכל - מרחק 

נסיעה קצר ממרכזי העבודה בפתח תקווה, ראש העין ותל אביב.

yakir1.co.ilבואו להתרשם! לפרטים ותאום  אתי 050-5382852
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 גדול
למשפרי

דיור
במרכז

המשך מעמוד השערהקשר הזוגי המקודש
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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 סיגלית טמיר
עדי עד

סיגלית טמיר יחד עם בנותיה בחצר ביתם בעדי עד

מדור
המייסדים

// מראיינת: עדי בן ישי



5  יש”ע שלנו 

יהודה הופמן

צילום: יהודה הופמן

חתונת ביתה של סיגלית בעדי עד

סיגלית ומשה טמיר ביום חתונת ביתם
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mitnachlot.co.il הדר שרקי מתוך הבלוג מתנחלות ברשת

ברשת

הכל יכולה
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מה יקרה

מפגש עם הסופר מאיר שלו בקרני שומרון / כ”ז בתמוז 10 
ביולי

מפגש עם הסופר מאיר שלו על ספריו. ילדותו של מאיר 
שלו, בנו של המשורר יצחק שלו, עברה עליו בנהלל, בקיבוץ 

גינוסר ובירושלים. למד פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית 
בירושלים, הפיק והנחה תכניות ברדיו ובטלוויזיה ומפרסם 

טור קבוע בעתון ידיעות אחרונות. מחבר ספרי ילדים 
ומבוגרים. הכניסה חופשית. לפרטים:  09-7920201

ההצגה פולישוק בבקעת הירדן / כ”ח בתמוז 11 ביולי
הצוות המקורי של סדרת הטלוויזיה המצליחה “פולישוק” מביא לבמה פרק סוער במיוחד מעלילותיו של השר 

פולישוק – האיש הלא נכון במקום הלא נכון. ההצגה תחל בשעה 21:00. מחיר: 100 ₪. 
לפרטים וכרטיסים: 02-9941410

כנס הקיץ של צהר בגוש עציון / כ”ז בתמוז 10 
ביולי

כנס הקיץ של ארגון צהר, בו ניגע במה שנוגע 
לכולנו. בשעה 19:00 שיעור של הרב אלישע 

אבינר, בשעה 19:45 שיח עם הרב בני לאו ובנו 
הרב ידידיה לאו, בשעה 21:00 חילי טרופר. 

מחיר: 50 ₪ כולל מזנון חלבי מזמין. כרטיסים 
שלישי | 10 ביוליניתן לרכוש באתר צהר.

תלמוד תורה
חדש בשומרון

קדושה   יצירתיות   עבודת ה׳   ביטוי עצמי   
עמל התורה   חיבור לגוף, לרגש ולדימיון 

תלמוד תורה הוליסטי המחנך ליראת השמיים ועמל התורה, 
תוך מתן ביטוי לכל כוחות הנפש ופיתוח הלמידה העצמאית, 
הסקרנות ושמחת החיים הטבעית של הילד. כמו כן, יילמדו 

בתלמוד התורה כל מקצועות הליב״ה ברמה גבוהה.

תלמוד התורה מוקם בידי אנשי חינוך מנוסים בהובלת אבינעם מימון,   
מנהל פרוייקטים חינוכיים ומרצה בבית הספר ליעוץ תורני. 

בתכנית פתיחת שני בתי ספר - לבנים ולבנות. מיקום תלמוד התורה ייקבע 
על פי בקשת התושבים.

לפרטים נוספים: אבינעם מימון 052-4244478

בסיעתא דשמיא
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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: דוברות המשטרה, שם בראל, דוברות בית הנשיא, יהודה הופמן, יוסי זמיר דוברות 
perla@myesha.org.il :לשכת עורכי הדין הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

המוציא לאור:
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מה קורה?
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