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

יש”עמדה
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מצורף חינם  -מפת אתרי המכבים

חברת  Airbnbהודיעה כי היא
עומדת להוריד מהאתר שלה
יחידות אירוח ביהודה ,שומרון
ובקעת הירדן .במידה וזה יקרה
מדובר בכניעה לניסיונות החרם
על ישראל .עלינו לנצל את
ההזדמנות ולפעול בשני מישורים
עיקריים כדי לבטל את ההחלטה:
משפטי ושיווקי-הסברתי .בשבוע
וחצי האחרונים נעשות פעילויות
רבות למען קידום הנושא ואנו
מקווים כי הן יצלחו .השבוע
בישעמדה – איך מחזקים את
התיירות באזור.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
15:55
16:14
16:04

יציאה
17:14
17:15
17:13

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
16:11
16:12
16:08

יציאה
17:12
17:12
17:17

שנת בחירה חופשית

ברשת

8

מה
קורה

אריאל זילבר בשיר
חדש לשומרון

על הפרשה  -וישב
הרב חנן יצחקי
רב מכללת אפרתה

על החלומות

ב

ספר בראשית כולו מתוארים
חלומות רבים ,בחלקם מופיע
הקב”ה על מנת להעביר מסר כל
שהוא לאדם החולם (חלום אבימלך ,חלום
יעקב) ,ובחלקם מופיעים דברים מהטבע או
ממעשי ידי אדם (חלומות יוסף ,שר המשקים
ושר האופים ,חלומות פרעה).
המכנה המשותף לכל החלומות בספר
בראשית הוא שלכולם יש משמעות .כמובן
אם מדובר על דבר ה’ ,אך גם אם לא  -הרי
שיש מי שמבין את המשמעות של החלום:
אחי יוסף וגם יעקב מבינים מיד שמשמעות
החלום היא שיוסף ימשול בהם ,יוסף פותר

יצא לאור

את חלומות שר המשקים ושר האופים ,וגם
את חלומות פרעה .כל החלומות האלה הם
חלומות נבואיים ,שמספרים על מה שיקרה
בעתיד.
בפרשה שנקרא בשבוע הבא מסופר על
חלומות פרעה ופתרונן על ידי יוסף .יש
לציין שהמדרש מספר שהפתרון גם הופיע
בחלומות פרעה ,אך הוא שכח אותו ,ולכן
הוא ביטל את דברי החרטומים ,וקיבל רק
את הפתרון של יוסף ,שהיה הפתרון הנכון.
כלומר החלום לא נשאר כחידה גם לחולם
עצמו ,הוא חד ומבורר.
שתי נקודות נוספות בעניין זה אותן אומר
המשך בעמוד 3

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח
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בס״ד

מטיילים בארמונות החשמונאים
לאור פניות רבות של גורמי תיירות והתיישבות אישרה מערכת הביטחון לפתוח למטיילים
את ארמונות החשמונאים ליד יריחו במהלך יום שלישי של חג החנוכה .מוזמנים לבקר.
בתמונה :סיור באתר ארמונות החשמונאים

מערכת

דירה להשכיר

ישעמדה
בשבוע שעבר התפרסמה ההחלטה של אתר
 ,Airbnbפלטפורמה מיוחדת להשכרת
דירות ברחבי העולם ,כי הם עומדים להפסיק
את הקשר עם יחידות הדיור והצימרים
שעובדים איתה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
ולהוריד אותם מהאתר .ההחלטה פורסמה
בשבוע שעבר אבל שורשיה היו טמונים עוד
קודם במאמצים בלתי פוסקים של מועצת
זכויות האדם של האו”ם מזה שנתיים לפרסם
“רשימה שחורה” ,אשר תכלול גופים וחברות
אשר יש להם נכסים ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן .במטרה להוציא את שמם מהרשימה,
הודיעה החברה כי תפסיק את שירותיה באזור.
בהצהרה שפרסמה החברה באתר האינטרנט
שלה נכתב“ :הגענו למסקנה שאנחנו צריכים
להסיר את הדירות שרשומות בהתנחלויות
ישראליות בגדה המערבית הכבושה ,שנמצאת
בלב הסכסוך בין הישראלים לפלסטינים”.
מאז פרסום ההצהרה פועלים ללא לאות
ארגונים רבים בשיתוף פעולה כדי למנוע את
ההחלטה ,משתי סיבות עיקריות .הראשונה
היא מניעת הפגיעה בתושבים ,אשר Airbnb
הייתה הפלטפורמה הטובה ביותר שלהם
להציע את הדירות ויחידות האירוח שלהם
למכירה .הסיבה השנייה היא החשש מכך
ש Airbnb-תהיה הסנונית הראשונה בסחף
של חברות אחרות אשר עובדות באזור אשר
עלולות להדיר את רגליהם מיהודה ,שומרון
ובקעת הירדן.
אנו פועלים בשני מישורים עיקריים :משפטי
ושיווקי-הסברתי.
במישור המשפטי ,פורום “קהלת” הציג
לפני שבוע דו”ח מפורט של פרופ’ יוג’ין
קונטורוביץ’ ,מומחה למשפט בינלאומי ,אשר
מציג חברות בינלאומיות הפועלות באזורים
שנויים במחלוקת ברחבי העולם ,ואינן זוכות
לביקורת רבה כמו חברות הפועלות בארץ
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ישראל .בעמודים המוקדשים ל־Airbnb
הם מציינים שהחברה מפרסמת מקומות
לינה רבים בנגורנו־קרבאך ,חבל ארץ שנתון
במחלוקת בין ארמניה ואזרביג’אן ,בצפון
קפריסין הכבושה בידי טורקיה ,ובמערב
הסהרה הנתונה תחת שלטון כיבוש מרוקאי.
הקשר שלנו לארץ התנ”ך חזק יותר ועמוק
יותר.
מלבד זאת ישנה התארגנות של תביעת חברת
 Airbnbבישראל ובארה”ב ,מקום הפעילות
העיקרי שלה .ארגון “שורת הדין” מתארגן
בימים אלה להגשת תביעה בבית המשפט
בארצות הברית ,ופנה לתיירנים מהאזור
בקריאה“ :אי אפשר להחריג ישראלים ויהודים
שמשכירים בתים ביהודה ושומרון ,בלי להחריג
באותה עת פלסטינים ,או נוצרים או מוסלמים.
זו אפליה על רקע גזעני או דתי ,והיא יוצרת
עילת תביעה לפי החוק הפדרלי בארה”ב .אנו
מארגנים תביעה נגד  Airbnbבארה״ב ונגד
מי שהביא למדיניות המפלה הזו ,בשם בעלי
אזרחות אמריקנית שבתיהם הוצאו מהאתר.
יש מחיר לחרם” .לאחרונה התרחש תקדים
במשפט הבינלאומי כאשר יעקב ברג ,הבעלים
של יקב פסגות זכה בתביעה שהגיש בצרפת
נגד הנחיית האיחוד האירופי לסמן מוצרים
שמיוצרים ביהודה ושומרון בתווית מיוחדת.
במישור השיווקי ,נעשים מאמצים רבים
בתחום התקשורת שמטרתם לקדם את
העסקים ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
אשר כעת נשארו בלי אפשרות להזמין מהם
חדרים .בשבוע האחרון נעשתה בפעילות
רבה בתקשורת הישראלית והבינלאומית,
הכוללת ראיונות בגופי תקשורת שונים,
הקובלים על ההחלטה של  Airbnbומזמינים
תיירים מהארץ והעולם לבוא להתארח אצלנו.
התגובות חיוביות והיו כבר תיירים שהגיעו
ללינות באזור.

בנוסף ,במאמץ של גופים רבים נעשו
סרטונים מגוונים המופצים ברחבי הרשתות
החברתיות הכוללות תפוצה רחבה במיוחד.
אחד הסרטונים המיוחדים שנעשו ,הוא של
קבוצה מתל אביב אשר נחשבים “מארחי-
על” ( – )Super Hostמשתמשים מיוחדים,
אשר מפעילים מספר נכסים גבוה דרך האתר
שהחליטה שהיא לא מוכנה לשתוק לנוכחההחלטה של  .Airbnbהם הכינו סרטון
מיוחד המזמין את מנכ”ל  Airbnbבריאן
צ’סקי לביקור בישראל ,כאן הוא יוכל לחוות
בעצמו את האווירה ואת החיים המיוחדים
ויוכל להביע את דעתו .בסרטון ,אומר אחד
הנציגים של הקבוצה כי “אתר  Airbnbאמור
לחבר בין אנשים במקומות שונים .אני מודה
על ההזדמנות להיות בעצמי חלק מקבוצה
גדולה אשר מארחת אנשים מגוונים עם
דעות שונות ותרבויות מיוחדות .לכן ,נורא
הופתעתי לשמוע שחברת  Airbnbהחליטה
להחרים ישראלים על פי דעות של אנשים
אשר מחזיקים באג’נדה אנטי-ישראלית מבלי
לבדוק את העובדות על ידי אנשי החברה”.
אנו מקווים כי המשך הפעילות בשני
המישורים האלה יגרום לחברת Airbnb
לחזור בה מהחלטתה ,כך שתושבי יהודה,
שומרון ובקעת הירדן יוכלו להמשיך להציג את
נכסיהם באתר.
כל אחד מאיתנו יכול לסייע לתיירני האזור
ולהגיע לטייל וללון באזור .אנו מזמינים אתכם
לבוא ולטייל כאן בימי חנוכה הקרובים .בואו
לטייל במסלולים המיוחדים שלנו ,לשכשך
במעיינות ובנחלים ולבקר באתרי המורשת
וההיסטוריה של יהודה ,שומרון ובקעת הירדן.
וכמובן – להתארח בחדרי האירוח ,בצימרים
ובדירות הנפלאות שיש כאן.
חג חנוכה שמח!

על החלומות

המשך דבר תורה מעמוד השער

ֹלהים ע ֶֹׂשה,
“את ֲא ֶׁשר ָה ֱא ִ
יוסף לפרעה :אֵ .
ִהּגִ יד לְ ַפ ְרעֹה”  -יוסף חוזר על רעיון זה כמה
פעמים .ברור שהחלום נשלח על ידי הקב”ה,
והוא האדון ובעל החלומות .ב" .ועל ִה ָּשׁנֹות
לּ-פ ְרעֹהַּ ,פ ֲע ָמיִ םּ--כִ י-נָ כֹון ַה ָּד ָבר
ַה ֲחלֹום ֶא ַ
ֹלהים”  -כל החלומות בפרשות וישב
ֵמ ִעם ָה ֱא ִ
ומקץ מופיעים בצמדים :חלומות יוסף עם
השיבולים ועם גרמי השמים ,חלומותיהם של
שני השרים ,כששניהם חולמים על שלושה
פרטים  -שמבטאים שלושה ימים ,וכן חלומות
פרעה  -על הפרות ועל השיבולים .יוסף
מסביר שכשהקב”ה מעביר את המסר פעמיים
 יש לזה תוקף גדול יותר ,וזה ודאי יקרה.במקורותינו המאוחרים יותר לנושא של

משמעות החלומות יש יחס אמביוולנטי .מצד
אחד המשפט "חלומות שווא ידברו" הושאל
לנושא החלומות (שהרי המקור בזכריה י' יב
מדבר על עבודה זרה) ,ומצד שני אנו מכירים
את "תענית חלום" ,ואת "סדר הטבת חלום" -
מה שמוכיח שיש להתייחס למראות החלומות
ברצינות .וכמובן שאינני מתיימר להכריע בין
הגישות השונות.
ואולי אפשר ליישם את הדברים שאמרנו על
חלומות פרעה גם על החלומות של כל אחד
ואחד לשנים הבאות .החלום איננו רק מה
שמופיע בעת השינה .לכל אדם יש שאיפות,
רצונות לעתיד ,כמיהה לדברים מסוימים.
ובשפתנו שלנו :לכל אחד יש חלומות .חלום זה

לא רק מה שהיה בלילות הקודמים ,אלא מה
שאנו מצפים ,מקווים ומייחלים שיהיה בהמשך.
ייתכן והעקרונות שאמרנו על חלומות פרעה,
יכולים להיות מיושמים על החלומות שלנו
לעתיד :ככל שאתה מדבר ,עוסק ופועל יותר
בנושא שעליו אתה חולם ,יש יותר סיכוי שהוא
יקרה  -אתה תתאמץ להגשימו .החלום שלך
לעתיד צריך להיות חד וברור ,תמקד את
חלומותיך ותוכל ביתר קלות לפעול על מנת
להגשימו .והדבר החשוב ביותר הוא לזכור
שהקב”ה הוא “בעל החלומות”  -אם אתה
חולם על דבר מסוים ,הרעיון “נשתל” על ידי
הקב”ה ,וביכולתו לעזור לך להגשימו.

יש שחר אמנה

המשפחה
רוצה
להתקדם!

בואו לטלמון ישוב קהילתי שיש בו הכל
צמוד מדד 10.18

החל מ 895,000-ש״ח

ט.ל.ח ההדמיות להמחשה בלבד

נופי טלמון

י שלב ב׳
צא לדרך

בית גדול ,מיזוג מרכזי ,גינות ענקיות ,נוף מדהים והכל רק  20דקות ממודיעין

 20דקות
ממודיעין

מוסדות חינוך
מצויינים

נופי טלמון
הבית שלכם

קהילה מגובשת
וצעירה

ל פ ר ט י ם

דירה
משפחתית גדולה

נופי
טלמון
בית במרכז
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כרמי אור

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

שנת בחירה חופשית

כבר ממש קר בערב .סתיו שומרוני נהדר.
לא קריר .קר .כזה שמצריך סוודר ושמיכה
חמה.
אני מתיישבת מול המחשב לסיכום שנה ,בין
ראש השנה ובין יום הכיפורים .ואין לי קצה
חוט ,קרה כל כך הרבה ויש עוד כל כך הרבה
שעומד להתרחש ,ואני נוטשת את הכתיבה
ומתכרבלת בשמיכה עם התה שבעלי דאג
להכין ,כזה טרי מעלים מהגינה ,כמו שאני
אוהבת .כבר לילה .האיש שלי תיכף נוסע
ללוויה של ארי פולד הי"ד ואני נשארת פה עם
מלאן מחשבות שמרוקנות אותי .ואז מופיע
הלאכלום...
וכרגיל ברגעים כאלה של כלום ,אני בוהה
במסך של הנייד ,גוללת עוד ועוד תמונות
ופוסטים וסרטונים ולרגע נעצרת על סרטון
של אליפות משהו בהתעמלות קרקע .לינוי
אשרם ,הפרצוף מוכר ,בטח מפוסטים אחרים,
השם עולה לי פה בפעם הראשונה .היא
מבצעת תרגיל חישוק מושלם ,מחייכת מאוזן
לאוזן ,ייצוגית ,מהממת מקצה לקצה .אני
קוראת עליה קצת בגוגל ,היא מרתקת .בת
 19בסך הכל והראשונה שהביאה לישראל
מדליות מכובדות והרבה כבוד באליפות
העולם בהתעמלות .מולטיטאסקרית אמיתית
בדרך לכרטיס לאולימפיאדת טוקיו.
מתחשק לי להתקשר אליה ולשאול איך היא
עושה את זה ,איך היא מצליחה להיות כל כך
ממוקדת ומחייכת באותו זמן ואיך מגיעים
להצטיינות כזו במציאות שבה אנחנו כל כך
מפוזרים ומרובי משימות.
ואני חושבת על העשרים שנים האחרונות ,של
חיי הבוגרים .אלו חלומות היו לי וכמה מהם
זכיתי להגשים ואיזה מחיר שילמתי על כל
אחד מהם ,כי תמיד יש מחיר.
אז לפני עשרים שנה וחודש התחתנתי .ראש
חודש אלול ,על הדשא במושב ,עם מי שהיה
חבר שלי מכיתה י"א ,בן כיתה שהערצתי .וזה
היה הכי טבעי שנתחתן .ואז נולדו ילדים ,וזה
לא היה קל כי הוא היה בצבא אבל זה הרגיש
כמו הגשמת חלום ,כי ככה כולם אמרו .איזה
יופי ,מקימים משפחה אידיאליסטית ,וכמה
אתם יפים ומוצלחים .והחלומות שלי קיבלו
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גוונים חדשים בתוך מרוץ החיים .ולא הרגשתי
החמצה שאני כבר לא רוקדת או מציירת או
כותבת שירים .וכבר שכחתי כמה אני אוהבת
לרקוד וכמה אני שונאת לבשל .ופתאום לנקות
את המטבח במקביל לכביסה היתה פסגת
השאיפות שלי .ולשרוד את החופש הגדול בלי
להתפרק היה אליפות העולם.
אבל ,לקב"ה יש דרך מעניינת להעיר אותנו
כשאנחנו לא עושים את זה לבד ...והייתי
צריכה לאבד את כל מה שבניתי כדי למצוא
את הדרך מחדש ,כדי לחזור לחלום באמת,
כדי למצוא את עצמי ,כדי להתחיל לבחור ולא
רק להתגלגל.
נכון ,תמיד הייתי בוועדת חינוך ואפילו הקמתי
עסק קטן ,אבל זה כנראה לא היה מספיק.
אז "לא משחקים ושברו את הכלים" נפל עלי.
והייתי צריכה לבנות הכל מהתחלה.
אחרי שנים ארוכות לבד ,התחתנתי שוב,
על דשא יותר יפה ,עם איש יותר ראוי ועם
אהבה בהירה ומודעת כלפי גם עצמי .ושוב
הרשיתי לעצמי לחלום ,ולקחתי משרה בכירה
ומיוחדת בארגון גדול שנתן גב לחלומות שלי.
וכשהארגון התחיל להעיק וסיימתי פרוייקט
שהיה חלום ,אז חזרתי לעסק שחיכה לי
בזרועות פתוחות ונלהבות.
יצרתי לוח זמנים חדש והחלתי שוב לסנן
חלומות ,ביחד ולחוד .הבנתי שמולטיטאסקינג
יישאר מנת חלקי עד עולם ,אבל זכותי
לתעדף .ונשמתי .והורדתי הילוך איפה שהיה
פחות מועיל והתארגנתי טוב יותר על מה
שהיה משמח .ובימים שלא העברתי הרצאות,
כתבתי עוד כמה מילים בספר שחלמתי
להוציא ,ובימים שהילדים היו צריכים אותי
יכולתי להיות שם בשבילם.
ובין לבין גיליתי שכיף לי לקבל לקוחות פרטיים
בבית שלי למרות שאני גרה ב"חור" ,אז פשוט
יצאתי במבצע של חצי מחיר למי שמגיע עד
אלי ,וראה זה פלא ,הימים שהקצבתי למבצע
התמלאו ואנשים מקרוב ומרחוק הגיעו (מי היה
מאמין שזוג זרים שגרים דרומית לבאר שבע,
יעשו את כל הדרך לשומרון כדי לפגוש אותי,
או שזוג חרדים מבני ברק יהיו מוכנים לצאת
מאזור המרכז אל הפריפריה הרעיונית) ,ואני

שוקלת להפוך את זה להרגל ולהימנע מנהיגה
ארוכה החוצה.
ובין לבין ,גיליתי שיש לי עוד המון חלומות
ופתחתי מחברת חדשה ורשמתי את כולם
מתוך ידיעה שלא את כולם אגשים בקרוב,
ושמותר להם להשתנות עם הזמן ,אבל אסור
לי לשכוח את עצמי .ואין יותר "לא נעים" או
"חייבת" או "ככה נהוג" – זה רק אני מול בורא
עולם ,הזמן לא חוזר ואני לא נהיית צעירה
יותר ...והפרמטרים שבהם אני מודדת הצלחה
נראים אחרת לגמרי מאשר בגיל  ...20ויש לי
משפחה נפלאה שחשוב להקדיש לה זמן
ומחשבה ואנרגיה...
ושוב אני חוזרת לסרטון של לינוי ומתפעלת.
ויודעת שהיא עבדה קשה .מאוד .ועדיין עובדת.
ואני מקווה בשבילה שהמחירים משתלמים
ושהבחירה החופשית שלה בלבד .ואיזה
כיף שדווקא אותה פגשתי הערב בשיטוטיי
הסתמיים ,כי היא חידדה לי את מהות
החלומות שלי לשנה הקרובה ואת הגמישות
שתידרש כדי להגשים את כולם ביחד בקרב-
רב מגוון ומולטי משימתי ,אבל עוד יותר היא
חידדה לי שבניגוד אליה ,שהיא נמצאת באור
הזרקורים ונמדדת על פי מדדים מדויקים
של אנשים זרים שהכתיבו אותם ,לי יש את
הפריווילגיה להציב לעצמי את המדדים
ולהיות סלחנית לגבי התוצאות כשהמחיר
נדמה לי כגבוה מדי ,בכל נקודת זמן שאבחר...
ועם התובנה הזו אני יכולה לסיים את השנה
ברוגע ולפתוח את השנה החדשה בהתרגשות.
וכל השאר לא בידיים שלי ...גמר חתימה טובה.

שליחי הציבור שלכם
מבית

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום
באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל*9248 -
לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
yossib@makorrishon.co.il

מה יקרה
פסטיבל המכבים בגבעת היקבים  /כ”ח – כ”ט בכסלו  7 – 6בדצמבר

המועצה האזורית מטה בנימין מזמינה אתכם לטייל במקומות בהם התרחשו סיפורי החנוכה ,לפגוש שחקני
רחוב ססגוניים ,ליהנות מצלילי מוזיקה בחיק הטבע ,לזחול במחילות מסתור ,להצטלם עם פיל יווני שנלקח
שלל ,לפתור כתב חידה וליהנות מפארק אתגרי לכל המשפחה .יום חמישי בשעות  10:00-16:00ויום שישי
בשעות  .10:00-14:00לפרטים1800-34-54-54 :

צעדת יוסי שוק בבית חגי  /כ”ד בכסלו  2בדצמבר

הולכים לאורו של יוסי שוק הי”ד .כמידי שנה
נחיש רגלנו ונצעד על אדמת הרי חברון ויחד
נגדיל ונוסיף את האור .התכנסות בשעה
 18:00בשער היישוב ויציאה בשירה וריקודים
לעבר האנדרטה לזכרו של יוסי הי”ד.
לפרטים והסעות052-4786662 :

עידן עמדי בבקעת הירדן  /ל’ בכסלו  8בדצמבר

הזמר עידן עמדי מגיע לבקעת הירדן להופעה חד פעמית
ומרגשת במיוחד עם כל הלהיטים הגדולים והשירים
המוכרים בחסות מפעל הפיס .עמדי הוא מהזמרים
והיוצרים המצליחים והמוערכים ,בתעשיית המוסיקה
בישראל ,בעשור האחרון .בשעה  21:00בהיכל התרבות.
מחיר .₪ 30 :לפרטים והזמנות02-9941410 :

מוצ"ש |  8בדצמבר
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מה קורה?
1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

מיו”ש לגרמניה משלחת אנשי ממשל ותקשורת
נסעה לכנס הפרו-ישראלי הגדול באירופה
שהתקיים בפרנקפורט ,למלחמת הסברה
בתנועת ה BDS-הפוגעת במפעלי יהודה,
שומרון ובקעת הירדן .עם בכירי המשלחת נמנו
השר גלעד ארדן שמוביל את המאבק בחרם
וראש מועצה אזורית בקעת הירדן דוד אלחייני,
שחשף בפני הקהל האירופאי את נתוני הפגיעה
בייצוא הישראלי מבקעת הירדן ואמר כי החרם
שנועד לפגוע בכלכלת ישראל למעשה פוגע
אף יותר בכלכלה הפלסטינית .בסיוע המשרד
לנושאים ואסטרטגים והסברה הוקם בכנס ביתן
ישראלי ובו הוצגה מיטב התוצרת החקלאית
מיהודה ,שומרון ובקעת הירדן . 1
שיכור משמחה בתחרות היינות הבינלאומית
“טרה וינו” ,זכה יקב “תום” שבגבעות איתמר
בתואר “היקב הטוב ביותר” בקטגוריית יקבי
הבוטיק ,וכן במדליית “זהב כפול” ליין היקב בשם
“קברנה פראנק  ”2016מכרם מירב של היקב.
לתחרות טרה-וינו מגיעים מעל  500יינות מכל
העולם ,כאשר כל יין נבדק על ידי  30שופטים
שטועמים כל יין ומעניקים ציונים .בתחרות
ניתנות מדליות כסף ,זהב וזהב כפול .בנוסף,
בקטגוריית יקבי הבוטיק זכה היקב לציון הגבוה
 ,93.6ובכך קיבל את תואר היקב הטוב ביותר
בקטגוריה זו .את יקב תום הקימו בני הזוג תומר
ומיטל פניני ,שמתגוררים בגבעת ארנון (גבעה
 )777שברכס איתמר “ . 2אפשר לומר שאנחנו
‘מגדלים יין’” ,אומר תומר“ .כבר מההתחלה
אנחנו מראש מתכננים את התנאים הטובים
ביותר ליצירת יין משובח .הגידול שלנו לא מכוון
לפי כמות פרי ,חשובה לנו האיכות”.

לא נכנעים במהלך ועידת הדיפלומטים של
הג’רוזלם פוסט שנערכה בשבוע שעבר,
התקיים פאנל שעסק בנושא הBDS-
ובהשלכותיו הכלכליות על ישראל בהנחייתו
של העורך הראשי של הג’רוזלם פוסט יעקב
כץ .בפאנל השתתפו ראש אגף יוזמות במשרד
לנושאים אסטרטגיים רון ברומר ,ראש המועצה
המקומית אפרת וראש אגף קשרי חוץ של
מועצת יש”ע עודד רביבי ,אשראף ג’ברי  -איש
עסקים מחברון ומנכ”ל חברת ליפסקי יהודה
כהן  . 3ביוזמת המשרד לעניינים אסטרטגיים
בראשות השר גלעד ארדן ובשיתוף מועצה
אזורית בקעת הירדן הוצגה בכנס תוצרת
חקלאית ותעשייתית ממפעלים ושטחים
חקלאיים בהם עובדים ישראלים ותושבי
הרש”פ יחדיו .השר יואב גלנט הגיע לדוכן
וקרא לציבור להתעלם מקריאות החרם
ולהגיע לטייל וללון ביהודה ושומרון .עודד רביבי
אמר בפאנל“ :הדוגמא המפורסמת היא של
מפעל סודה סטרים שהיה ביהודה ושומרון
ומאות פלסטינים עבדו שם וכיום ,כשהמפעל
עבר לצד השני של הקו הירוק הם פוטרו.
תנועת ה BDS-לא חגגו כי הם הבינו שמאות
פלסטינים איבדו את מחייתם” .יו”ר מועצת
יש”ע חננאל דורני שהשתתף בכנס אמר כי:
“ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
דואגת להתפתחות האזור בתעשייה ,בכלכלה,
בתשתיות מים ,תחבורה וחשמל לרווחת כל
תושבי האזור ,כולל הערבים .תנועת הBDS-
מונעת ממניעים אנטישמיים לפגוע במדינת
ישראל ,אך פוגעת בפועל בערבים”.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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אלף שיר לשומרון השבוע יצא הסינגל החדש
של השומרון .השיר נקרא “כביש  ”5והוא חלק
משיתוף פעולה בין היוצרת נעמה זנבר ומקהלת
לשם-עלי זהב ,לאריאל זילבר  . 4ההפקה
המוזיקלית של השיר נעשתה על ידי בני שוורץ
והקליפ הופק על ידי יהודית פסל עבור מועצה
אזורית שומרון ששמה לה למטרה להפסיק
את “החרם השקט” ,כלשונם ,של יוצרים על
השומרון“ .לא תמצאו ספר ,לא סרט ,לא שיר,
לא סיפור ולא סדרה על השומרון” אומר ראש
המועצה האזורית שומרון יוסי דגן“ ,לזה אני קורא
החרם השקט .זה חרם שלא מדברים עליו אבל
אני בטוח שהוא מורגש עבור תושבי השומרון
ועבור רבים אחרים במדינה” .השיר הופק בסיוע
ועד מתיישבי שומרון ובהובלת דוברת המועצה
האזורית שומרון אסתר סילם אלוש שגם סייעה
בכתיבת השיר .זילבר מסביר“ :זה השומרון
שלנו 70 ,שנה לישראל ואלפי שנים לשומרון,
צריך מדי פעם לעשות שיר לשומרון .זה הזמן”.
שבת מעונות אגודת הסטודנטים באוניברסיטת
אריאל ערכה בשבת וישלח את שבת המעונות
הקבועה בהשתתפות העיתונאית סיון רהב
מאיר  . 5השנה שברה שבת המעונות שיא
משתתפים עם מאות סטודנטים שבאו לקחת
חלק בשבת המיוחדת .במהלך השבת שמעו
הסטודנטים הרצאות מעשירות מפי סיון
שסיכמה“ :השבת כאן הייתה נהדרת ולמדתי
הרבה .היה כיף להיות חלק משבת משמעותית
בקהילת הסטודנטים המעולה של אריאל”.
יו”ר אגודת הסטודנטים אור אזולאי ,סיכם את
השבת“ :שמחנו לקיים את השבת שיצרה חיבור
בין הסטודנטים שלנו .האירועים היו מלאים עד
אפס מקום ורק תרמו לאווירה .ניפגש בשבת
המעונות הבאה”.

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :קרדיטים :סיון פרג' ,שמואל אדלמן ,אוהד רומנו ,תרבות ומורשת יריחו
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות • Lishka@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

