בטון במקום ביטחון

האם ישנה דרך אפקטיבית יותר להתמודד עם הטרור? (עמ' )2

שלנו

410

 | 410במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
חשוון תשע"ה |  47שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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עסק
שלנו

"אריאל מטבחים"

4

תשעה ישראלים נרצחו בחצי השנה
האחרונה על ידי מחבלים בתל-אביב,
ירושלים ,מגדל העמק ,פתח תקווה
וגוש עציון .התקשורת מכנה את
הרציחות הנתעבות הללו "פיגועים
שאי אפשר למנוע" ,כי ככל הנראה לא
מדובר בפיגועים שיזמו ארגוני טרור,
אלא בהחלטה עצמאית של המחבלים,
כתוצאה מההסתה המתמשכת
לרצח יהודים .אך רפיסות כזו מול
הטרור בוודאי לא תביא לניצחון .מול
טרור יצירתי יש לגלות יכולות סיכול
יצירתיות .השבוע בישעמדה – איך
השקר הפלסטיני הגדול ביותר יכול
להפוך לאחד הפתרונות היעילים נגד
המחבלים החדשים?

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

כניסה
ירושלים 16:00
תל אביב 16:19
16:09
חיפה

כניסה
יציאה
16:16
 17:18חברון
16:17
 17:19שכם
 17:17באר שבע 16:13

יציאה
17:15
17:17
17:20

נמסה בגשם ,עפה ברוח

ברשת
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מצנע מדבר על רבין באפרת

מה
קורה

על הפרשה  -חיי שרה
שני חיי שרה

"ו

יהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים
שנה ושבע שנים" .ודרשו חז"ל:
"בת ק' כבת כ' לחטא ,מה בת כ'
לא חטאה שהרי אינה בת עונשין (בעונשי
שמים) אף בת ק' בלא חטא ובת כ' כבת
ז' ליופי".
כך נאמר גם על שאול המלך "כבן שנה
שלא חטא".
תקופת הילדות מאופיינת בתמימות רבה.
נפש הילד טהורה וישרה ,כל זמן שלא
נחשף לשאון החיים .בתקופת הילדות כל
העולם נראה כמישור והנפש מלאה אהבה
לכל .בתקופה זו לא נחשפים לאינטריגות
ומשוגות בני-האדם וחולשותיהם ,לא
נחשפים לגסות החיים והנפש בטבעה

הרב ציון טוויל
ראש ישיבת ההסדר באריאל

מוכנה לקלוט כל דבר של קודש .ולכן
מלמדים אותנו חז"ל" :אין העולם מתקיים
אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של
בית רבן" מפני שהוא "הבל שאין בו חטא".
אמנם חיי האדם מורכבים יותר ובוודאי
שאדם בעולמנו צריך גבורה וחכמה על-
מנת להתמודד עם עולם מלא מהמורות,
יצרים ומידות רעות של רשעי עולם .ומה
יהיה על תכונות הזוך והטוהר של גיל
הילדות? על כך משיב הרב קוק זצ"ל..." :
זאת היא חובתנו לשמור בכל עוז את תומת
הילדות וטהרתה ולהעבירה לאיטה עם כל
זהרה וניקיונה אל תקופת הגדלות ,באופן
שהגדלות תעניק לה רק את העוז והגבורה
החסרים לה ...אבל לא תהין להרס את
המשך בעמוד 5

יש”ע שלנו 1

המערכת

אפשר לנצח את הטרור

ישעמדה
ה"צומוד" הוא הדיבר ה 11-של ערביי ארץ ישראל.
מונח עם צליל נחמד ומשמעות מרחיקת לכת.
כמו המילה העברית "נצמד" ,כך גם בערבית
מבקש המונח להדגיש את חיבורם הבלתי-ינותק
של ערביי ארץ ישראל לאדמת "פלסטין" ואת
המוכנות שלהם להקריב את חייהם למען קשר זה.
ה"צומוד" הוא מעין ערך לאומי ,חובה מקודשת של
ה"פלסטיני" להישאר על מקומו ,להיצמד לקרקע,
לא משנה מה .והאמת הידועה היא שמעולם לא
הייתה באמת אומה פלסטינית ,ולכן גם מעולם
לא היה באמת "צומוד" – מדובר בהמצאה חדשה
יחסית ,שנולדה עם מאבקם של ערביי יהודה
ושומרון להקמת מדינה ערבית נוספת על שטחי
ארץ ישראל .אך לאחר שזה נאמר – ה"צומוד" הוא
לא רק שקר גדול ,אלא גם הזדמנות גדולה של
ישראל להכריע את הטרור הגואה.
במהלך השבוע האחרון נשמעה שוב ושוב הטענה
שאת הטרור האינדיבידואלי ,העצמאי ,המפתיע ,אי
אפשר לנצח .מחבל בלתי ידוע יוצא מנקודה בלתי
ידועה עם כלי נשק פשוט להשגה ומבצע את זממו
בשעה לא ידועה ,במקום לא ידוע – זה אכן נשמע
כמו משהו שפשוט אי אפשר למנוע .אך מדובר
בהבל הבלים – שהרי מדינת ישראל כבר הוכיחה
לא מעט פעמים שטרור ניתן להכריע באמצעות
הרתעה משמעותית .כאשר הטרור הוא ממוסד
ומאורגן ,הפגיעה בו היא ממוסדת ומאורגנת.
וכאשר הטרור מקבל פנים אחרות ויצירתיות יותר
– מחובתה של מדינת ישראל ,על זרועות התכנון

מדינת ישראל כבר הוכיחה לא
מעט פעמים שטרור ניתן להכריע
באמצעות הרתעה משמעותית.
כאשר הטרור הוא ממוסד ומאורגן,
הפגיעה בו היא ממוסדת ומאורגנת.
וכאשר הטרור מקבל פנים אחרות
ויצירתיות יותר – מחובתה של מדינת
ישראל ,על זרועות התכנון והביצוע
שלה ,לפעול ביצירתיות ולפגוע
בטרור פגיעה אנושה
והביצוע שלה ,לפעול ביצירתיות ולפגוע בטרור
פגיעה אנושה .הפעלת עונש מוות נגד מבצעי
הטרור ,למשל ,היא פעולה יצירתית אך ספק אם
תרתיע את המחבלים שרואים בעצמם "שאהידים"
ויודעים שמותם יוסיף לשמם כבוד ותהילה ויעניק
למשפחותיהם רווחה כלכלית אדירה .הריסת בתי
מחבלים גם היא עונש משמעותי עם פוטנציאל
הרתעה ,אך בית ניתן להקים מחדש ,ולכן אין
מדובר בפתרון מספק וארוך טווח .דווקא צמיחתו
של ה"צומוד" בקרב הקיצונים שבערביי יהודה,
שומרון ,ירושלים ,הגליל והנגב ,היא הזדמנות
מצוינת לפגוע במחבלים ובסביבתם ולגבות מחיר
יקר מאוד ,עבור מי שאת הטרור שלהם מבצעים
לכאורה בשם אהבתם לאדמת ארץ ישראל.
איום בעקירתם ובהגלייתם של המחבל ומשפחתו
משטחי ישראל כולה ,ללא אפשרות לחזור ,יכול

אריאל אטינגר

פתוח

(.)40
הבעלים של "אריאל מטבחים" במעלה מכמש שבבנימין.
054-4876891

להיות אמצעי ההרתעה היעיל ביותר נגד המשך
מעשי טרור ורצח של יהודים באשר הם יהודים.
גירוש כל המעורבים בטרור הערבי ובתמיכה
בו ,בכל הדרגות ,יכול להיות אפקטיבי ביותר,
ובעיקר אם הוא יהיה מלווה בתפיסה ישראלית
של השטחים והנכסים שיתפנו ,ע"י צה"ל ובהמשך
גם על ידי אזרחים יהודים .אם יידעו הערבים שכל
מעשה טרור ורצח יגרום באופן מידי ובמישרין
לנגיסה כואבת ביישוב הערבי בארץ ישראל ,ייתכן
שיחשבו את מסלולם מחדש .מדובר בפתרון שאם
יוצג כראוי לארה"ב ומדינות המערב ,הוא יוכל
להיתפס גם בעיניהם כמענה הולם ,מידתי ומוסרי
כלפי פעולותיהם הרצחניות של הערבים.
במקביל ,כדי להעצים את משוואת הפגיעה של
הטרור ב"צומוד" ,וכדי להדגיש את בעלות היהודים
הנצחית על אדמת ארץ ישראל ,יש להרחיב באופן
משמעותי את הבנייה במרחבי ישראל כולה –
בנגב ,בגליל ,בירושלים ,ביהודה ובשומרון .לא ייתכן
שבעוד אבו-מאזן מחלק מכתבי תמיכה למשפחות
הרוצחים הנתעבים ומאפשר לכלי התקשורת
הרשמיים ברשות להסית לרצח יהודים ,ישראל
תחשוש לבנות כדי שלא תואשם ע"י מאן דהוא
בפגיעה בסיכויים לשלום.
על ידי חידוש תנופת ההתיישבות והבניה בכל
ארץ ישראל ,לצד הדברת הטרור הרצחני ,הענשה
חמורה למחבלים וסביבתם ,ואם יש צורך – גם
מבצע נרחב למיגור הטרור – ניתן יהיה לנצח את
הטרור ולהחזיר את הביטחון לרחובות ישראל.

בשיתוף המרכז לטיפוח יזמות ועסקים קטנים ביהודה,
שומרון והבקעה www.mati-shay.org.il

עסק שלנו
איך מחליטים להקים עסק?
"מאז ילדותי ,אהבתי ליצור דברים בידיים .יום אחד,
לפני  15שנה ,נתקלתי במודעת דרושים שבה
חיפשו נגר מתלמד .עבדתי בנגריה כשכיר במשך
ארבע שנים ,צברתי הרבה ידע ,לקחתי קורסים
מקצועיים ולבסוף קפצתי למים".
מה מייחד את העסק שלך על פני אחרים
בתחום?
"בחסדי ה' יש לנו הרבה עבודה ,וזה בזכות שירות
מכל הלב ומוצר ברמה מאוד גבוהה .אבל אני
מוכרח לומר – יש ברוך ה' נגריות רבות באזור
בנימין ,וכולן חברות זו לזו ומשתפות פעולה זו עם
זו ,בבחינת 'איש את רעהו יעזורו' ".
האם אתה ממליץ לעסקים אחרים להתמקם
ביש"ע?
"היום ,בעולם הממוחשב ,ללקוחות לא כ"כ
משנה היכן ממוקם המפעל ,ולכן יש לנו עשרות
לקוחות גם מחוץ ליהודה ושומרון .הימצאותנו
בבנימין אמנם קצת משפיעה על חלק מהספקים
שחוששים לפעמים להגיע ,אבל יש"ע זה בהחלט
מקום טוב להקים בו עסק – הן מהצד האידיאולוגי
 2יש”ע שלנו

יש"ע זה בהחלט מקום טוב
להקים בו עסק
והן מצד השכירות והמחירים הזולים".
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
"כמו כל יהודי מאמין ,הייתי שמח להגיע ליום שבו
אוכל להכין בנגריה שלי כלים לבית המקדש,
מהחומרים הכי מובחרים ובאהבה גדולה".
מוצר שלך שהיית רוצה להמליץ עליו?
"אנחנו מייצרים שלושה סוגי מטבחים :פורמייקה,
פולימר ושלייפלק .רוב הלקוחות מזמינים מטבחי

פולימר ,שהם נחשבים זולים ופרקטיים יחסית
למטבחים הכפריים".
איך מט''י ש''י עזרו לך לקדם את העסק?
"בדיוק עכשיו קיבלתי מהם עזרה גדולה .אנחנו
משדרגים בחודשים אלה את הנגריה וממחשבים
את תהליך הייצור .היינו זקוקים להלוואה לרכישת
מכונת  ,CNCשתוכל להכפיל לנו את יכולת
הייצור ,ומט"י עזרו לנו בזה".

אירוע
ישראלי
זהו את האירוע שבתמונה

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל ,ונבקש
לזהות את האירוע ומתי התרחש.
את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662
או למייל.Hasbarayesha@gmail.com :
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים .בהצלחה רבה!
התשובה לחידה מהפעם שעברה :חגיגת האישור להתיישב
בסבסטיה שבשומרון.1975 ,
הזוכה :אבנר אחיעד מיכאלי מאבני חפץ .הפרס נשלח בדואר.

משרד החינוך

שמיניסטיות ,השירות הלאומי-אזרחי

מגיע אליכן

ירידי הכוונה לשירות לאומי-אזרחי משמעותי
בעקבות ההצלחה בשנה שעברה וכחלק משיפור תהליך המיון והשיבוץ ,רשות השירות
הלאומי-אזרחי בשיתוף עם משרד החינוך ,מקיימים ברחבי הארץ ירידי הכוונה לקראת
שירות לאומי-אזרחי משמעותי.

כנס מחוז מרכז
אולפנת אמנה כפר סבא
כ״ו מרחשון התשע״ה19.11.14 ,
כנס מחוז באר שבע והדרום
מכללת חמדת הדרום
כ״ז מרחשון התשע״ה20.11.14 ,

למידע נוסףncs.gov.il :

כנס מחוז חיפה
אולפנת סגולה
ג׳ כסלו התשע״ה25.11.14 ,
כנס מחוז התיישבותי
גבעת וושינגטון
ד׳ כסלו התשע״ה26.11.14 ,

חפשו אותנו :רשות השירות הלאומי-אזרחי

השירות הלאומי-אזרחי :הדרך שלי לתרום לחברה
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ברשת

הילה לוקסנבורג

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

נמסה בגשם,
עפה ברוח
תמיד שנאתי את החורף .איך שהשמיים
מתחילים לקבל גוון אפור אני מתמלאת בצורך
בלתי מוסבר להיכנס למיטה ולהתעורר בתחילת
האביב הבא .גם הגשמים האלה  -זה אף פעם
לא היה בשבילי .אני מבינה שאנחנו צריכים גשם
וזה טוב לחקלאות וגם הכנרת צריכה להתמלא
וכל זה ,אבל את מי זה באמת מעניין כשאתה
נרטב כולך ,והשיער מאבד כל צורה ,והכביסה
מתרטבת ,והאוטו מלוכלך ,וכל המדינה פקקים,
וקר לך .אלוהים ,כמה שקר לך .אני מודה
שברגעים האלה הכנרת קצת פחות מעניינת
אותי.
זה קרה לפני שבועיים ,במהלך חופשה באכזיב.
החלטנו לצאת לרוץ בבוקר לאורך הים .מאחר
ואני רגילה לרוץ במגרש הביתי שלי ,המהמם
אמנם ,אבל הרצוף עליות וירידות ,תמיד כשאני
רואה מולי מישור ,זה מעלה בי צורך והתרגשות
לפצוח בריצה .לכו תבינו.
ואז פתאום ,בעודנו רצים ,באמצע הדרך ,נפתחו
 4יש”ע שלנו

ארובות השמיים במין קטע מפחיד וקיצוני כזה,
והתחיל לרדת עלינו גשם אימים (טוב נו ,יכול
להיות שאני קצת דרמטית עם התיאורים שלי,
אבל אני מתה על זה).
האוטומט שלי זה לקלל .ברור .כאילו מה קשור
הגשם הזה עכשיו עד שיש לי מישור לרוץ בו??
אבל מהר מאד הבנתי שאני קצת ממולכדת .אין
שום מקום בסביבה שאפשר להסתתר בו והדרך
היחידה שלי להגיע בחזרה לכפר הנופש היא
לרוץ ...אז כל מה שנותר לי זה להמשיך לרוץ
ולנסות ליהנות מזה לפחות.
אך מהר מאד פתאום קלטתי שלא רק שאני לא
סובלת ,אני אפילו די נהנית.
האוויר נשטף ריח מדהים של גשם ראשון,
ריח של רעננות ,טיפות המים היו הפוגה קרה
ומרעננת למי שרגע לפני כן הלכה למות מחום,
ואפילו סימני הזיעה המביכים נעלמו לגמרי
בחסות הגשם.
אבל בעיקר הרגשתי שהגשם ששוטף מלמעלה

ממש מנקה אותי .שוטף אותי מכל מה שמיותר
וממלא אותי במין תחושת התחדשות מרגשת.
תחושה של משהו חדש ,תחושה של אחרי
מקלחת-שממש-זקוקים-לה ,תחושה של אחרי
טבילה במעיין .קשה להסביר ,זו תחושה חדשה
שלא היתה לי עוד.
אולי זו אותה חוויה עוצמתית ,אולי זה סתם חלק
מתהליך התבגרות של לדעת לקבל את הדברים
כמו שהם מתוך שמחה ,ואולי אלה בגדי החורף
החדשים שהצטרפו למלתחה שלי ,אבל משהו
השתנה .פתאום במקום לקלל ולברוח מהגשם
אני מוצאת את עצמי מחכה לו .פתאום אני
מרגישה שאני מקבלת את החורף בברכה ,אפילו
עם תחושת ציפייה וסקרנות.
ופתאום זה אפילו מרגיש אפשרי עבורי לצאת
לרוץ במזג אוויר חורפי ,מה שתמיד הבריח אותי
לחדר הכושר.
עכשיו נשאר רק לפתור את בעיית השיער בגשם.
ואת הקור .ואת הפקקים.

שני חיי שרה

המשך דבר תורה מעמוד השער

היתרונות היקרים של הילדות האהובה והחביבה עדי עד" (מאמרי הראי"ה עמ' .)230
ואכן זאת היתה גדלותה של שרה שאף שהייתה באה בימים ,אותה תכונה של תום ,טוב וחסד ,קדושה וטהרה ,הייתה רעננה בקרבה כשם
שהייתה בצעירותה .וכן נאמר על שאול שהיה כבר מלך בישראל ובשיא תוקף חייו ,בן ארבעים כבן שנה שלא חטא ,ששימר את תכונת
ילדותו עם מה שרכש במשך השנים חכמה וגבורה.
הציפייה לישועה מצריכה הרבה תמימות שהרי המציאות רחוקה מאוד מכל ייעודי הנביאים .אם מסתכלים בעיניים "ריאליות" אין סיכוי
לשינוי המצב המסובך שבו אנו נמצאים .ובעצם כל גאולת ישראל וכל הקורה איתנו בדור של תחיה הוא כנגד כל הסיכויים .כאן צריכים
הסתכלות שהיא מעבר למה שנגלה לנגד ענינו .הסתכלות כזו באה מנפש תמימה וטהורה שאף-על-פי שיש לה הרבה חכמה עדיין שומרת
היא את תכונת הטהרה ,נפש כזו יכולה מתוך לב תמים לצפות לישועה! נפש כזו יכולה להיות ממילא תמיד בשמחה! וכמו שאומר הנצי"ב
על מדרגתה של שרה..." :שרה שהייתה חזקה באמונתה ...לא נתעצבה כל ימיה והייתה שקועה ברוח הקודש ...דשנים שלה כולם היו בחיי
שמחה ונפש המעלה"...
כשאנו קוראים את פרשיות ספר בראשית אנו רואים את דמותם של האבות והאמהות לנגד ענינו וממילא משתוקקים לאותן תכונות
ישראליות שנטעו בתוכנו לדורות עולם .מתוך כך עולה הציפיה לאותה נפש תמימה החבויה בכל אחד מאיתנו מתוך דמותה של שרה אמנו
הגדולה ,על מנת לצפות לגאולה שלימה במהרה בימינו!

ברכה

 11,125חברים בקרן יחד

משפחה
של חסד וערבות
הדדית

הצטרפות כל אחד מאיתנו מעצימה את
הסיוע למשפחות שחרב עליהן עולמן.
כשכולנו יחד אף אחד לא נשאר לבד.

לוקחים
אחריות

מצטרפים
לקרן יחד
קרן יחד פועלת מעל  7חודשים בהיקף של מעל  11,000חברים ,מה שמאפשר לנו
לסייע במקרה של פטירה ל“ע ב ₪ 110,000-לכל יתום .במהלך חודשי פעילות הקרן
זכינו יחד לסייע למשפחה החברה בקרן שאחד מהוריה נפטר ,ביותר מ₪ 600,000-
בגבייה חד פעמית של  ₪ 64בלבד .את/ה שטרם הצטרפת לקרן הגיע הזמן לקחת
אחריות ,ואתכם יחד נגיע ל 15,000-חברים ולסייע בסכום של עד  150,000לכל יתום.
חסד אמיתי

₪

הצטרפו באתר קרן יחד

אין תשלום חודשי קבוע

www.kyachad.co.il

קרן יחד
יוזמה
חברתית
לדורות )ע“ר(

גבייה שקטה

02-6280030

ַי ַחד
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

עוקב

אהבתי

141,317

ציר הזמן

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  11לנובמבר

אהבתי · הגב · שתף
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ם אוהבים את זה.
 3,014אנשי 

סמל יהודה הישראלי ,לוחם גבעתי ,נפצע קשה במבצע צוק איתן.
מאז הפציעה הוא מורדם ומונשם .רבקה אשתו ,שכמעט ולא זזה
ממיטתו ,הספיקה כבר ללדת את בנם במחלקת היולדות של בית
החולים ,אבל הוא לא זכה להיות נוכח.
השבוע ,המשפחה של יהודה החליטה לחגוג לו יום הולדת בדרך
יצירתית .הם הרימו יום מעשים טובים בבתי ספר ובגני ילדים ברחבי
בנימין ,וחילקו מרק לחיילים ועוברים ושבים במזג האוויר הקר.
מדהים לראות משפחות ,ברגעים הכי קשים ,לוקחות את הצרה
הפרטית שלהן והופכות אותה למנוף של עשיית טוב לעם ישראל.
כל הכבוד למשפחה.
השם המלא ,למי שרוצה להתפלל לרפואתו :יהודה יצחק בן איריס
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Yaniv Melamed
חשוב לא לשכוח שיש גם כאלה שעדיין פצועים
קשה מצוק איתן...
Bar-on Eytan
רפואה שלמה לגיבור ישראל.
Maayan Landvirt
בעזרת השם שיקום על הרגליים במהרה
למשפחתו ולילדו הקטן ,אמן! משפחה מדהימה
ישר כוח.

מה יקרה

השבת כולם בחברון!
אלפי ישראלים מציינים השבת ,כמדי שנה ,את קריאת פרשת חיי-שרה
בעיר האבות ,חברון .בפרשה מסופר בין היתר על קניין מערת המכפלה ע"י
אברהם אבינו מידי עפרון החיתי .השנה ,עומדת שבת חברון בסימן "ארבע
ערי הקודש" ,לאות הזדהות וחיזוק לירושלים ,לצפון ולארץ כולה .בין האורחים
שהודיעו על כוונתם להשתתף בעונג השבת המרכזי :רבה של צפת הרב
שמואל אליהו ,הרב שאול דמרי מטבריה ,איש ירושלים הרב ישראל גליס
והרב יאיר קרטמן מישיבת בית אורות בהר הזיתים בירושלים .לרגל השבת
המיוחדת ,פרסמו הרבנים הראשיים ,נשיא המדינה ריבלין וראש הממשלה
נתניהו מכתבי ברכה לאנשי היישוב היהודי בחברון" .אני מאחל לכם" ,כתב
ראש הממשלה" ,ששבת חברון בהשתתפות אלפים רבים ,תחזק את
מורשת חברון ותעמיק את יסודות קיומנו בארץ – בהווה ובדורות הבאים".
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זה לא
חלום
קריית נטפים

6ד‘

אריאל

קריית
נטפים

קריית נטפים
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זה לא
חלוםעם גינה במרכז הארץ
בית
במחיר שגם אתם יכולים
קרקע
צמוד
דונם
כחצי
בית חד משפחתי על

ל

ת
ים

בית בנוי  124מ"ר  98 +מעטפת

בית עם גינה במרכז הארץ
₪ 1,390,000
15ד‘

כביש 6

תקווהשגם אתם יכולים
במחיר
פתח

שכונת ההרחבה החדשה בישוב הדתי קריית נטפים מחכה רק לכם .השכונה
נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור זוגות צעירים ,במחיר הגיוני.
היו חלק מקהילת היישוב המונה  140משפחות.

25ד‘

כחצי
משפחתי על
בית חד
דונםהיפים בקריית נטפים.
לחיים
והצטרפו
בואו
בית בנוי  124מ"ר  98 +מעטפת

ש6
תקווה

1800-260-240

ויש לך בית במרכז

w w w. a m a n a . c o . i l

₪ 1,390,000

קריית נטפים

המשווק :איזק שיווק ונדל"ן03-9303494 :

שכונת ההרחבה החדשה בישוב הדתי קריית נטפים מחכה רק לכם .השכונה
נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור זוגות צעירים ,במחיר הגיוני.
היו חלק מקהילת היישוב המונה  140משפחות.

בואו והצטרפו לחיים היפים בקריית נטפים.

מה קורה?
1
2

4

3

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
מזל טוב למגילות! המועצה האזורית מגילות
שבצפון ים המלח חגגה בשבוע שעבר 40
שנה להקמתה .מעל  1,000איש השתתפו
באירוע ,שכלל ארוחת ערב ,מיצגים ושירים,
הצגה ונאומים וגם מופע מוסיקלי של דני
סנדרסון והכל בהנחייתו המיוחדת של
טל פרידמן שאף "הכריז" על התמודדותו
לראשות המועצה 1 ...במגילות מציינים
כי בימים אלה משווקת המועצה עשרות
מגרשים לבנייה עצמית ,ללא תשלום!
יש רבנים בעשהאל ביישוב עשהאל שבהר
חברון ,חגגו השבוע את הכתרתו של הרב
מאיר בראלי לרב היישוב .אל היישוב המתחדש
הצטרפו בשלוש השנים האחרונות 24
משפחות .את אירוע ההכתרה כיבדו בנוכחותם
הרב דוד לאו הרב הראשי לישראל  , 2הרב
דב ליאור רבה של קרית ארבע-חברון ,ראש
המועצה יוחאי דמרי ,רבני היישובים והישיבות
מהאזור ,ותושבי הר חברון.

לא רצים לישון ביום חמישי האחרון התקיים
לראשונה מירוץ הלילה הראשון ביש"ע " -גוש
נייט" ,לזכרם של שלושת הנערים הי"ד .את
המירוץ הפיקו מתנ"ס גוש עציון והמועצה
האזורית ,והשתתפו בו מעל  1,000רצים מכל
הגילאים ומכל רחבי הארץ .בין המשתתפים:
משפחות הנערים  , 3מח"ט עציון אל"מ
עמית ימין ,שופט ביהמ"ש העליון נעם סולברג
ועוד.
מחשבים מסלול מחדש מגורשי חומש
ושא-נור שבצפון השומרון נפגשו עם יו”ר
הכנסת ,יולי אדלשטיין ,וביקשו ממנו לסייע
להעביר חוק שיאפשר להם להקים מחדש
את היישובים שנחרבו במסגרת תכנית
ההתנתקות  . 4אדלשטיין אמר לנציגי
המגורשים כי בכוונתו לסייע להם בקידום
היוזמה בכנסת ,והוסיף כי יש להיערך
לניסיונות משמאל לתקוף את המהלך
ולהציגו כמסכל סיכוי לשלום עם הערבים.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

w w w . m y e s h a . o r g . i l
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מקשיבים לך מצנע ביום השנה לרצח ראש
הממשלה לשעבר ,יצחק רבין ,בחר איש השמאל,
ח”כ עמרם מצנע ,המכהן כיו”ר ועדת החינוך של
הכנסת ,לבקר דווקא במועצה המקומית אפרת
ולהיפגש עם תלמידי בית הספר “דרך אבות”,
שם סיפר להם על היכרותו עם רבין  . 5ראש
המועצה ,עודד רביבי ,אמר במהלך הביקור כי
“לא כל הדברים שנאמרו מוסכמים על כולם,
אך הבחירה לשמוע את ח”כ מצנע ,מלמדת על
היכולת לנהל שיח גם על נושאים שבמחלוקת”.

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

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -
ezrac@makorrishon.co.il

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מרים צחי ,ערן ירדני ,שמואל פיטוסי הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

