
1  יש”ע שלנו 

על הפרשה - מטות-מסעי

“לא יחל דברו”
הרב מנחם פרל 
ראש מכון צומת

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:24 19:21 חברון 20:27 19:06 ירושלים
20:28 19:25 שכם 20:30 19:27 תל אביב
20:27 19:17 באר שבע 20:31 חיפה 19:20

זמני השבת

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

המשך בעמוד 3

8 הנשיא מבקר ביריד ההתיישבותהצתה מאוחרת6  דוד וטלי יהב4
מה 
קורה ברשת

מדור
המייסדים

מכירים מקרוב
בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, השתתף בשבוע שעבר לסיור בגוש עציון יחד עם 

מועצת יש"ע. נתניהו סייר בנתיב האבות, בחוות ארץ האיילים ובהרודיון ]עמ' אחורי[

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

57שלנובס״ד
3

ַיַחד

מבצע
 אהבת חינם 
מצטרפים
 לקרן יחד

  72             720   
שעות

ג' - ה' באב
משפחות חדשות 

בקרן יחד

פרטים בעמוד 3

תמוז תשע"ח
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אחריות - מחויבות - סמכות - ריבונות עו”ד אליקים העצני

ישעמדה
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ַיַחד

 קרן יחד 
יוזמה

חברתית
לדורות )ע”ר(

 

  

אין תשלום חודשי קבוע גבייה שקטהחסד אמיתי ₪

קרן יחד
סטרטאפ החסד של ישראל

כבר 4 שנים, מעל ל-21,000 בתי אב החברים בקרן יחד, מסייעים 
במקרה של פטירת אחד מהורי המשפחה החברה בקרן, בסכום של 
עד 150,000 ₪ לכל ילד. בגבייה ממוצעת של 43 ₪ לכל בית 
אב בחודש סייענו בסכום עצום של יותר מ-30,000,000 ₪ ל- 
226  יתומים, מ-57 משפחות. אנו מזמינים אתכם להצטרף 
אל חברי קהילת קרן יחד, ולהגיע יחד איתנו ל-30,000 חבריֿם,  

כי כשכולנו ב'יחד' אף אחד לא נשאר לבד.

  72

720
שעות
ג' - ה' באב

בתוך

נוסיף

משפחות 
חדשות 
לקרן יחד

לוקחים 
אחריות

|  www.kyachad.co.i l | 0חפשו בגוגל ׳קרן יחד׳  2 - 6 2 8 0 0 3 0

מבצע 
״אהבת חינם״ 

מצטרפים 
לקרן יחד

המשך דבר תורה מעמוד השער “לא יחל דברו”
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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

משפחת יהב בחזית ביתם בעמונה

סיפורם של דוד וטלי יהב 
עמונה - עמיחי

// מראיינת: עדי בן ישי
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אחד הבתים שנהרסו בעמונה, שעות לפני העימות, 2006
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mitnachlot.co.il רחלי סגל  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

הצתה מאוחרת



7  יש”ע שלנו 

מה יקרה

רביעי | 25 ביולי

בית צמוד קרקע קרוב לירושלים

  עכשיו בכוכב השחר! 
  שלב א' נחטף - שלב ב' השיווק בעיצומו

דו משפחתי 122 מ"ר
במחיר אטרקטיבי בקהילה דתית לאומית תורנית

* צמוד מדד תשומות הבניה ₪1,192,0005/18

נוף השחר
27 דקות מירושלים

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

הצטרפו למשפחות שכבר רכשו בית צמוד קרקע בסטנדרט בניה איכותי המשתלב בנוף קסום, רק 27 דקות 
מירושלים, בשכונת נוף השחר בכוכב השחר ביישוב שיש בו הכל! זוגות צעירים לצד זוגות מבוגרים עם אווירה 

משפחתית, פעוטונים, גנים, בית ספר יסודי, בית כנסת, מקווה, צרכנייה, מרפאה, מרפאת שיניים, ישיבה תיכונית, 
ישיבה גבוהה, משחקיה, ספריה, תנועת הנוער "עזרא", מגרשי ספורט, אולם שמחות ועוד, בואו והצטרפו אלינו!

50
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 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com 

מה קורה?

2

4

1

35

 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:   מארק ניימן/לע"מ, יעקב ליפקין, בת' לאנין, דוברות המנהל האזרחי, מירי צחי 
 Lishka@myesha.org.il  :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ לתגובות

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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

1

2

3

4

5


