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במצרים פ ישראל  בני  עבדות  רשת 
מכת  לסיומה.  השבת  מגיעה 
ומתן  המשא  את  הכריעה  בכורות 
המתמשך עם פרעה ובני ישראל יוצאים – 

מגורשים ממצרים.
היציאה ממצרים אינה בנחת רוח ובשלווה 

כאנשים המנצחים, כי אם בריצה.
הכל מתנהל במהירות, בחיפזון ובבהלה.

מעין  ליציאה  ישראל  בני  את  הכין  הקב”ה 
חגורים  מתניכם  אותו  תאכלו  “וככה  זו: 
ואכלתם  בידכם  ומקלכם  ברגלכם  נעליכם 

אותו בחפזון”.
היציאה?  את  שמלווה  החפזון  פשר  מה 
מדוע כה חשוב לדחוק את השעה ולגרום 
שהצידה  כך  יחמיץ  לא  בצקם  שאף  לכך 

לדרך תהיה מצה ולא חמץ?
בביתם  פסח  קורבן  אכילת  גם  מזו,  יתרה 
צריכה  בכורות,  מכת  לפני  במצרים, 

להיעשות עם מצה ולא עם חמץ. מדוע?
בנוהג שבעולם חמץ ומצה הם שני ניגודים - 
הטוב מול הרע. החמץ מסמל את יצר הרע, 
הסיבות  אחת  זו  הגאווה,  ההחמצה,  את 
שברוב הקורבנות יש איסור להקריב חמץ. 
המצה מסמלת את ההיפך. המיעוט העצמי, 

הענווה, ההסתפקות במועט.
הקב”ה  מצרים  שביציאת  אומר  החת”ס 
מיהר להוציאם מכיון שחשש שמא בצקם 
הרע  “היצר  הכוונה:  יחמיץ.  ישראל  של 
ולא  יחמץ  שבגופם  שבעיסה  שאור  שהוא 

יאבו לצאת”.
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ישראל  אזרחי  יגיעו  הקרוב  שלישי  ביום 
אחד  כל  ניצב  הפרגוד,  מאחורי  לקלפי. 
ביהודה  תושב  כל  הוא.  שיקוליו  עם  לבד, 
ושומרון ושאר אזורי ההתיישבות החלוציים 
מהמפלגות  באחת  יבחר  לקלפי  שיגיע 
ציונית  הלאומית  המפלגה  תהיה  שבעיניו 
שתביא לחיזוק של מדינת ישראל, למפעל 
לחינוך  הביטחון,  לחיזוק  ההתיישבות, 
לערכים, ולחיבור בין עם ישראל, למדינתו 
ולארצו. גם בקרב מפלגות הימין יש זרמים 
יש  המתנחלים  לציבור  וגם  פלגים,  ויש 
גוונים שונים - אבל דבר אחד צריך להיות 
לא  פריבילגיה  שום  לנו  אין   – בקונצנזוס 
להצביע. הימנעות מהצבעה עלולה להיות 
ועל  ישראל  ארץ  על  במערכה  פגיעה 
עתידו של מפעל ההתיישבות. לא הצבעת 

= הצבעת לשמאל.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

הבחירות הראשונות ביו״ש
נחום סוקולוב56מראה אחורית

דמויות מופת בעם ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

לא הצבעת – הצבעת לשמאל

בבחירות הקרובות עומדים על כף המאזניים בין הימין 
לשמאל נושאים גורליים: חיזוק הריבונות בארץ, שגשוג 
ההתיישבות, השמירה על היישובים הצעירים, ביסוסם 
לא  משנים  כתוצאה  שנוצר  הפער  וצמצום  והכשרתם 
למעשה  מדובר  בפועל.  בנייה  הקפאת  של  מעטות 

בעתיד של כולנו, של כל תושבי מדינת ישראל.
הצבעה  ל-%100  ולדאוג  אחריות  לקחת  תפקידנו  זהו 
בכל יישובי יש”ע. המסר חייב להיות ברור: לא הצבעת, 
הצבעת לשמאל. אם נשארת בבית, אם לא התאמצת 
מספיק, אם לא דאגת שכל חבריך, שכניך ובני משפחתך 

ייצאו להצביע, הצבעת לשמאל.
יותר מתמיד, למען עתידנו, למען ישראל כולם  הפעם 
אסור  היהודיות-לאומיות.  למפלגות  להצביע  יוצאים 

בהן   1992 בחירות  של  הנוראה  הטעות  על  לחזור 
הפסדנו בקולות ספורים, רבין עלה לשלטון וקיבלנו את 
ממשלה  להיות  צריכה  הבאה  הממשלה  אוסלו.  אסון 
השיקולים  מעל  להתעלות  חייבים  חזקה.  לאומית 
למפלגה  ליבו  נטיית  לפי  אחד  כל  ולהצביע  הקטנים 
אותו  מייצגת  לא  היא  אם  גם  לעמדותיו,  קרובה  שהכי 

בכל מאת האחוזים.
אנו צריכים להגיע בהמוננו לקלפי ולהצביע למען המחנה 
ולשמור  האלקטוראלי,  כוחנו  את  לחזק  כדי  הלאומי, 
פיתוחו  להמשך  ולהביא  ההתיישבות,  מפעל  על  בכך 
ופריחתו. מי שלא מצביע נותן לפחות 50 אחוז מהקול 
שלו למפלגות השמאל, שרוצות לעקור את ההתיישבות 

מיהודה ושומרון ולהקים תחתיה מדינה פלסטינית.

 אז מה אפשר לעשות ?
על  ולהשפיע  להצביע,  ללכת   – ובראשונה  בראש   
סביבתך הקרובה, משפחתך, שכנים, חברים, ידידים 
– לממש אף הם את זכותם הדמוקרטית. כמו כן, אם 
ידוע לך על מישהו שלא מתכוון ללכת ביום הבחירות 
אל הקלפי, לנסות להסביר ולשכנע בדבר החשיבות 
העצומה של ההצבעה, ומאידך את הסכנה הטמונה 
באי הצבעה. גם מי שלא בוחר עושה את הבחירה שלו 
– ונותן את קולו למפלגת השמאל. כמו כן, חשוב מאוד 
ולהצביע,  לבוא  והמתקשים  המוגבלים  לכל  לסייע 

ולתת מענה של הסעה וליווי צמוד.
הצבעת  הצבעת,  לא   - עתידנו  על  אחריות  לוקחים 

לשמאל!

www.myisrael.org.il
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אולם אפשר לראות את החמץ והמצה לא רק 
כניגודים אלא גם כמשלימים.

נשתנה  “מה  המילים  על  שואל  אברבנאל 
הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו 
אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה” - 
מדוע רק מצה? הרי קורבן פסח הינו קורבן 
תודה לקב”ה על שהוציאנו ממצרים ובקורבן 
ומצה,  יש לחמי תודה המכילים חמץ  תודה 

ואילו קורבן תודה של פסח מכיל רק מצה!
נראה שעלינו להסתכל על החמץ גם במבט 
“נעשית”  שהיא  למצה  בניגוד  חיובי.  אחר, 
נזהרים שלא   – ואל תעשה”  באופן של “שב 
על  אקטיבי  באופן  נעשה  החמץ  להחמיצה, 
ידי האדם, האדם מוציא לפועל את כוחותיו.

חג השבועות יוכיח! בחג השבועות, חג מתן 
תורה מטרת יציאתנו ממצרים קורבן הלחם 

המוקרב הינו מחמץ!!
מפסח לשבועות מתרקם תהליך בעם ישראל. 
מעשינו  בזכות  הייתה  לא  ממצרים  יציאתנו 
אלא “מלמעלה”, מהקב”ה בחסד יצאנו ולא 
בזכות. לעומת זאת נתינת התורה בשבועות 
נעשתה בזכות ולא בחסד, שהרי עם ישראל 

קרא בקול “נעשה ונשמע”.
לכן בפסח שזו ההתחלה, הדגש הוא – המצה – 
שאינה מסמלת את מעשה האדם, ובשבועות 

הדגש הוא על החמץ - מעשה האדם.
הפסוקים  בין  הקשר  את  החת”ס  מסביר  כך 
מזה  ה’ אתכם  הוציא  יד  בחוזק  “כי  הבאים: 

ולא ייאכל חמץ” לבין “היום אתם יוצאים 
בחודש האביב”.

יציאת מצרים  על  הפסוק הראשון מדבר 
יאכל  לא  ולכן:  לכך  ראויים  היינו  שלא 
 – שבנו”  “החמץ  מצד  לא  כי  חמץ, 
תקוותנו  אולם  נגאלנו.  שלנו  המעשים 
אתם  “היום  של  לשלב  שנגיע  ותפילתנו 
ותגיע  בזכותנו,  תהיה  שהיציאה  יוצאים” 

“מלמטה”.
חמץ  ומכיל  בפסח  מוקרב  תודה  קורבן 
ומצה, אלא שזמנו ארוך – מפסח עד עצרת. 

בפסח – המצה ובשבועות – החמץ.
מחסד  שהתהליך  ניגודים,   – ומצה  חמץ 

לזכות גורם להם להיות משלימים.

על הפרשה בא
המשך מעמוד השער חמץ ומצה – ניגוד והשלמה
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צביעת המשקוף בדם- 
בכפר המוסלמי

נדב פרנקל
ֲאֶׁשר-ַּבַּסף,  ַּבָּדם  ּוְטַבְלֶּתם  ֵאזֹוב,  ֲאֻגַּדת  “ּוְלַקְחֶּתם 
ִמן-ַהָּדם  ַהְּמזּוזֹת,  ְוֶאל-ְׁשֵּתי  ֶאל-ַהַּמְׁשקֹוף  ְוִהַּגְעֶּתם 
ֲאֶׁשר ַּבָּסף; ְוַאֶּתם, ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח-ֵּביתֹו--ַעד-

ּבֶֹקר” )שמות יב כב(.
צביעת המשקוף בדם נהגה רק בפסח מצרים, אך לא 
יש מקום אחד בארץ  אולם,  לדורות.  נתקבעה כמצווה 
בו נוהגים עד היום לצבוע את משקופי הבתים בדם בכל 
אביב, והמקום הזה הוא דווקא באחד הכפרים המוסלמים 
העוינים ביותר בשומרון- בית פוריכ. הכפר מצוי כשלושה 
קילומטרים מזרחית לשכם והא שוכן בשולי בקעת בית 
דגן, מהפוריות שבבקעות השומרון. המנהג עליו יודעים 
לספר זקני הכפר, מתקיים באביב- הפלאחים לוקחים 

דם עיזים וצובעים בו את מזוזות הבית. 

אין ספק שיש דמיון רב לאותה צביעת משקוף שעשו 
אבותינו לפני 3500 שנה. אך מהיכן התגלגל מנהג זה 
של  תושביו  היו  תמיד  לא  ובכן,  נידח?  מוסלמי  לכפר 
היה  הכפר  שני,  בית  ימי  בשלהי  מוסלמים.  פוריכ  בית 
מיושב ככל הנראה ביהודים, והוא מכונה במשנה בשם 
“פרך” )ערלה ג, ז(. על פי המקורות בכפר גידלו אגוזים 
משובחים ביותר ששמעם יצא בכל הארץ והם נחשבו 
מכל  חסר  שולחנו  היה  “ולא  המציאות-   יקר  כדבר 
מטעמים שבעולם אלא אגוזי פרך” )מדרש רבה פנחס 
כ(. לאחר חורבנו של היישוב היהודי במרד בר כוכבא, 
אחת  שזוהי  וייתכן  השומרונים,  לשליטת  הכפר  עובר 
מהעיירות שמציין עליהן רבי אבהו- “שלש עשרה עיירות 

נשתקעו בכותים בימי שמד” )ירושלמי קידושין ד ה”א(.
השומרונים ישבו בכפר בית פוריכ עד שבנקודת זמן בין 
התקופה הממלוכית לעותומאנית, נטמעו תושבי הכפר 
שהתפשטו  בדואי  ממוצא  מוסלמים  עם  השומרונים 
של  מנהג  לשומרונים  אין  כיום  בשומרון.  עת  באותה 

קורבן  הקרבת  לאחר  אולם  בדם,  המשקוף  צביעת 
הפסח, אשר בהקרבתו השומרונים מתמידים עד היום, 
מסתבר  הקורבן.  בדם  מצחם  את  לצבוע  נוהגים  הם 
שבעבר נהגו השומרונים לצבוע גם את משקוף הבתים 
בדם זכר לפסח מצרים, אולם התקופה הממושכת בה 
ישבו בין ערביי שכם הקנאים חייבה אותם להסתיר את 
הדבר, וכך עבר המנהג מהדלת החיצונית, למצחם של 

האנשים ששהו בבית.
את  דעת,  בבלי  למעשה,  משמרים  פוריכ  בית  תושבי 
המנהג השומרוני הקדום אותו קיבלו מהשומרונים שחיו 
בכפר, בתקופה בה עדיין נהגו לצבוע את דלתות הבית. 
כך התגלגלה המסורת מפסח מצרים דרך השומרונים 

עד לתושבי הכפר המוסלמיים.
על  ביותר  היפה  התצפית  פוריכ-  בית  לעבר  תצפית 
ההר  מראש  איתמר.  שברכס  גדעון  הר  הציורי  הכפר 
ולאתרים  שכם  לעיר  דגן,  בית  לבקעת  נפלאה  תצפית 

נוספים בצפון מזרח השומרון.

+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון
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אחוריתמראה
"קלפיות אזרחיות רגילות יפעלו בשבעה ישובים ברמת הגולן. 
באזור יהודה תופעלנה קלפיות אזרחיות במקום מגוריהם של 

המתנחלים בחברון ובכפר עציון. באזור שומרון ורצועת עזה לא 
יפעלו תחנות קלפי אזרחיות, כי אין בהם עדיין ישוב יהודי 

אזרחי. תחילה סברו שתהיה הצבעה יותר מקיפה בנקודות אשר 
כבר נהפכו לישובים אזרחיים בשטחים, ואולם התברר כי חלק 
מן המתנחלים בהם עדיין רשומים בפנקס הבוחרים ביישוביהם 

הקודמים, ויצטרכו להצביע שם. הסעתם אל מקומות מגוריהם 
הקודמים תבוצע על חשבון המדינה". 

)הבחירות הראשונות אחרי ניצחון מלחמת ששת הימים. כיום 
פרושות רק ברחבי השומרון לבדו למעלה מ-80 קלפיות(.

חקיקה לאומית וציונית בכנסת

סלילת כבישים חדשים ביו"ש

אוניברסיטה ראשונה ביו"ש

תמיכה בגרעינים התורניים

ביקורי תלמידים במערת המכפלה

שיקום אתרי המורשת הלאומית

‡˙ ‰ע˘יי‰ ‰זו חייבים ל‰מ˘יך

בניית אלפי יח' דיור בהתיישבות

עמידה ביטחונית נחושה
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שורשים של נתינה - למען ניצולי השואה בישראל
בארץ חיים עשרות אלפי ניצולי שואה )רק בירושלים חיים כ-21 
אלף(. הם מבוגרים וחלקם עריריים ובמצב גופני וכלכלי לא קל. 
כדי לסייע להם הוקם לאחרונה ארגון "שורשים של נתינה". בואו 
בקרבנו.  החיים  השואה  ניצולי  אלפי  לעשרות  ולעזור  להתנדב 
הארגון מפעיל מאגר מתנדבים בפריסה ארצית. כל אחד תורם 
ניצול  בית  של  שיפוץ  או  צביעה  בניקיון,   - ליכולתו  בהתאם 
השואה, בבישול או ביציאה לטיול והכי חשוב בשיחה והקשבה. 
הארגון מתבסס על מתנדבים בלבד וישמח לכל עזרה אפשרית. 

הפיצו והתנדבו.

 צה"ל יחקור ההסתה נגד קציניו
מחטיבת  מפקדים  כנגד  ההסתה  על  פרסמנו  כשבועיים  לפני 
את  השמיצו  המסיתים  )שביון(.  ישי  בן  שי  סא"ל  ובהם  כפיר 
מפקדי ולוחמי צה"ל והאשימו אותם ברצח, לא פחות. בעקבות 
הפייסבוק.  הקמפיין מרשת  הוסר  שלי  ישראל  של חברי  הלחץ 
וכעת, לאחר שמאות פעילים פנו אליו בדרישה לפתיחה בחקירה  
בדרישה  המדינה  לפרקליטות  הראשי  הצבאי  הפרקליט  פנה   ,
לחקירה למציאת המסיתים. אנו משוכנעים כי בחקירה מהירה 
ייחשפו בקרוב עם התקדמות  יימצאו האשמים. פרטים נוספים 

החקירה.

ילדים שלנו  
בשיתוף

 נחום סוקולוב
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

”מדינת  הספר  בווינה  לאור  יצא   1896  - ב 
נחום  הרצל.   זאב  בנימין  מאת  היהודים“ 
העיתון  עורך  ימים  באותם  שהיה  סוקולוב, 
העברי המצליח - ”הצפירה“,  לא הסתיר את 
דעתו השלילית על הספר ועל פועלו הציוני של 

הרצל בכלל.
הוא כינה את הרצל ’בעל-חלומות‘ וטען שהוא 
למרות  היהודי  העם  על  אסון  להמיט  עלול 
כוונותיו הטובות. שנה לאחר מכן, ב1897, בזמן 
(בראשות  הראשון  הציוני  לקונגרס  שההכנות 
הרצל) היו בעיצומן, דבק סוקולוב בהתנגדותו 
ולא  הקונגרס  מן  להתעלם  והתעקש  לציונות 

לקדמו ולפרסמו בעיתונו כלל. 




ובכל זאת, לאחר שנודע לו שאישים רמי-מעלה 
השתכנע  הקונגרס,  את  לפקוד  הולכים  רבים 
את  בעצמו  לסקר  לבאזל  ונסע  סוקולוב 

הקונגרס. 
היתה  סוקולוב  ונחום  הרצל  של  פגישתם 
בקסמיו  מיד  נכבש  סוקולוב  ביותר,  עוצמתית 
של חוזה המדינה ולאחר שהאזין היטב לנאומיו 
ואף שוחח עמו - יחסו לציונות השתנה ללא הכר, 
את  מייצג  ש‘הרצל  ב“הצפירה“  כתב  למחרת 
ורוממות  הרוח  אצילות  ו‘שכולו  האומה‘  נשמת 
הנפש‘. נחום סוקולוב  שב מבאזל לוורשה אדם 
להקדיש   - ברורה  מטרה  ניצבת  כשלפניו  אחר, 
את  תרגם  הוא  לציונות.  כולו  כל  מעתה  עצמו 
”מדינת היהודים“ לעברית וב1907 מונה למזכיר 

הכללי של הקונגרס הציוני העולמי.
עשור אחר כך מונה להיות נשיא הקונגרס.

נחום סוקולוב (1859 - 1936) היה סופר, עיתונאי ומנהיג ציוני. סוקולוב נולד בפולין, בילדותו קיבל חינוך יהודי מסורתי, 
יידיש, עברית, אנגלית וצרפתית. בגיל 17 התחתן  ואחר כך רכש השכלה כללית רחבה ושלט בכמה שפות ובהן 
ועקב כך עבר לוורשה, שם עסק בכתיבה עיתונאית. בתחילת שנות השמונים של המאה ה - 19 התמנה סוקולוב 
לעורכו של העיתון העברי הראשון בפולין- "הצפירה".  בגיל 23 פרסם את ספרו הראשון, "שנאת עולם לעם עולם", 
ובו ביקש להסביר את הגורמים והסיבות לאנטישמיות. כעבור זמן כתב סוקולוב עוד ספר על האנטישמיות - "לכו 

נא וניווכחה".  
במשך ארבע שנים החליף את ד"ר חיים ויצמן כנשיא ההסתדרות הציונית, ולאחר מכן המשיך לכהן לצדו של ויצמן 

כנשיא הכבוד שלה. יחד עם ויצמן פעל סוקולוב להשגת הצהרת בלפור: ויצמן פעל בבריטניה, וסוקולוב - בצרפת, 
שם נפגש עם חברי הממשלה ואף קיבל מכתב תמיכה אוהד משר החוץ הצרפתי.     

נוסף על פעילותו הציונית והמדינית, ולצד עיסוקו העיתונאי, כתב סוקולוב ספרים רבים במגוון נושאים, ובהם 
ספר המציג את זיקת עם ישראל לארץ ישראל. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה (ב1914) עבר ללונדון, 

ושם גם נפטר ב1936.  ב1956 העלתה ממשלת ישראל את עצמותיו לקבורה בהר הרצל בירושלים. 
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שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!
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נפרד בסיפוק אחרי חמש שנים וחצי בתפקיד, 
, על  1 הודיע השבוע יו”ר מועצת יש”ע, דני דיין 
סיום כהונתו. במכתב לחברי הנהלת המועצה 
לבחירת  עד  בתפקידו  ימשיך  כי  דיין  כתב 
שנות  על  רב  בסיפוק  מסתכל  “אני  מחליף. 
אוכלוסיית  הזה.  המרתק  בתפקיד  בעשיה 
יש״ע גדלה בכ-30% בתקופה זו. ההתיישבות 
הזה.  הדור  של  הציונית  המשימה  היא  ביו”ש 
הודעתו  לאחר  יממה  חיי”.  משימת  גם  היא 
יצא דיין ללונדון לשליחות הסברה, במסגרתה 
את  גליק  קרולין  העיתונאית  עם  יחד  ייצג 
בנושא  שקיימה  בדיון  ביו”ש,  ההתיישבות 

החברה הגיאוגרפית המלכותית הבריטית.

יהודה  הרי  על  שירד  הרב  השלג  בלבן  יו”ש 
משפחות  אלפי  הביא  שעבר,  בשבוע  ושומרון 
יישובי   – באזור  לביקור  הארץ  רחבי  מכל 
וגוש עציון מלאו  , הר חברון  2 שומרון, בנימין 
בובות שלג, מבני קרח ומלחמות בכדורי שלג. 
לחרמון,  עד  שעות  שלוש  לנסוע  במקום  כך 
זכו רבים למנת שלג הגונה במרחק חצי שעת 
נסיעה בלבד. מפלסות השלג של מע”מ ואנשי 
המרכזיים,  הצירים  בפתיחת  עסקו  המועצות 
הגיעו  הרבים  המטיילים  של  המכוניות  ומאות 

אל הפסגות הלבנות.

ומושבים  קיבוצים  מזכירי  עשרות  טוק  שמאל 
בשומרון,  שעבר  בשבוע  סיירו  יזרעאל  מעמק 
. אנשי המועצה,  3 כאורחי המועצה האזורית 
הידועים בקרבתם לעמדות השמאל הישראלי, 

השומרון,  אזור  על  מקיפה  לסקירה  גם  זכו 
מ”מ  התושבים.  במספר  והגידול  היישובים 
ראש המועצה, יוסי דגן, אמר לאורחיו כי “לפני 
הכל, השומרון הוא אזור פורח שחיים בו עשרות 
אלפי יהודים, בונים, מקיימים חיי קהילה ויוצרים 
תעשייה וחקלאות”. ראש מועצת עמק יזרעאל, 
אייל בצר, אמר כי “ישנו דמיון רב בין המועצות, 

ועתידכם הוא העתיד של כולנו”.

“מחוברים”  מפרויקט  כחלק  לאיתמר  מירוחם 
בישיבה  השבוע  התארחו  איתמר,  בישיבת 
בירוחם.  ארץ”  “דרך  המכינה  תלמידי 
מפי  שיחה  שמעו  ביישוב,  טיילו  התלמידים 
אהוד”  ב”משכן  וביקרו   4 רונצקי  אביחי  הרב 
באיתמר.  פוגל  משפחת  בני  לזכר  שהוקם 
חילוני המשתייך לצד השמאלי  ברזילאי,  ברק 
של המפה הפוליטית ומעולם לא ביקר קודם 
בהתיישבות ציין: “עבורי זה היה סיור משמעותי 
ביותר. לראשונה הצלחנו להבין את הערך של 
ההתנחלויות ולא רק את ההיבט השלילי שהיה 
לנו בראש. יצאתי עם תחושה שהם החלוצים 

של היום”.

נסיכת המזרח מיזם חדש של המועצה האזורית 
למסע  להצטרף  לנשים  קורא  הירדן  בקעת 
5 - מסע נשים בחבל הארץ  “נסיכת המזרח” 
הקסום של הבקעה, בשילוב נהיגת ארבע על 
ארבע, נהיגת שטח, משימות קבוצתיות, לינה 
נשית.  והעצמה  הארץ  ידיעת  חידות  בשטח, 
 4X4 רכב  בעלות  לנשים  פתוחה  ההרשמה 

לקראת   .18-80 בגילאי  הארץ,  רחבי  מכל 
הרשות  בשיתוף  הכנה  יום  ייערך  המסע 
מיכל  לפרטים:  בדרכים.  לבטיחות  הלאומית 

.054-4898620

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: ארי גלהר, מוא"ז שומרון ומרים צחי - מקור ראשון
הפקה:  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

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

המוציא לאור:
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