
1  יש”ע שלנו 

לכבוד “ו       קודש...  בגדי  עשו 
תצוה  פרשת  ולתפארת”-  
בגדי  בהכנת  בעיקרה  העוסקת 
הכהונה מהווה המשך טבעי לפרשת תרומה 
אם  תמוה  וכליו.  המשכן  בבניית  שעסקה 
כן מדוע הפרשה פותחת בציווי על לקיחת 
ששייך  נושא  למאור”,  כתית  זך  זית  “שמן 
נצטוו  שכבר  והדלקתה  המנורה  לבניית 
הצמידו  לא  ומדוע  תרומה,  בפרשת  עליה 

ציווי זה - על לקיחת השמן - לשם?
בציווי על בגדי הכהונה נאמר “ועשית בגדי 
קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת”, ויש 
לבין תפארת,  כבוד  בין  מהו ההבדל  לברר 
בגדי  של  בעניינם  להתבונן  יש  ובכלל 

בלתי  המקדש  עבודת  שבלעדיהם  הכהונה 
בהלכות  ברמב”ם  שנפסק  כפי   - אפשרית 
כלי המקדש )פרק י’ הלכה ד’( - “מצות עשה 
לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהם 
גדול  וכהן  קודש...”,  בגדי  “ועשית  שנאמר 
ששימש בפחות משמונה בגדים אלו או כהן 
הדיוט ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו 
הוא הנקרא מחוסר בגדים ועבודתו פסולה 

וחייב מיתה בידי שמיים כזר ששימש”.
גם במגילת אסתר אנו פוגשים את התפקיד 
והמגילה  לבגדים,  שיש  המשמעותי 
לנכון  מוצאת  הקודש(  ברוח  )שנאמרה 
מצב  בכל  שנלבשו  הבגדים  את  לנו  לתאר 
- “חור כרפס ותכלת” שעפ”י חז”ל היו אלו 

על הפרשה - תצוה

הרב שלמה שושןמשמעותו העמוקה של הבגד
ראש ישיבת ההסדר בבית שאן

| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  424
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   47  | תשע"ה  אדר 

זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:10 17:11 חברון 18:13 16:56 ירושלים
18:12 17:13 שכם  18:15 17:15 תל אביב
18:15 17:08 באר שבע 18:14  16:06 חיפה

זמני השבת

  כולנו מכירים את הנימוקים החשובים 
והרגילים נגד מדינה ערבית בין הים 
והירדן מתחום הערכים, ההיסטוריה, 
אנו  השבת  אך   – והכלכלה  הביטחון 
נוסף,  אחד  טיעון  להציג  מבקשים 
ביו"ש,  מי ששולט  ולא פחות חשוב: 
לא  שמפיק  ההר,  באקוויפר  שולט 
פחות משליש מכמות המים שמדינת 
 – המלאים  הנתונים  צורכת.  ישראל 

בעמוד הבא.

יש”עמדה

שלנו
424

המשך בעמוד הבא

אם אשכחך
עשרות בני נוער מגני טל ביקרו השבוע בתל-גמה הצופה אל גוש קטיף 

כדי להצהיר: עוד נשוב!

המשך בעמוד 5

ליח'

פליז דו"צ

ליח' 130 ₪

מעיל רוח 

₪ 170 והפעם 2 סוגים
עם רקמת יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי

ניתן להשיג בצבעים

-נדב-

8 חדש בתקוע: אז ועכשיו4
גמ"ח קלנועיות! סגולה מלט2 עסק

שלנו

פתוח

מה 
קורה ברשת

זה  במקום  פרסמנו   422 מס'  בגיליון 
"מנצחת"  לישראל  החדשה  הקרן  כי 
הקרן  כי  לנו  הובהר   .  V15 קמפיין  על 
בכל  מעורבת  אינה  לישראל  החדשה 
מתנצלים  ואנו  הנ"ל,  בקמפיין  דרך 

בפניה על הפרסום השגוי.

סגולה מלט
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ישראלי  אזרח  כל  יוכל  מחודש  פחות  בעוד 
להשתמש בכוח שהעניק לו החוק, כדי לחזק את 
לאומית?  מפלגה  מיהי  בכנסת.  הלאומי  המחנה 
ושומרון  יהודה  על  לשמירה  שמחויבת  כזו 
ערבית  מדינה  להקמת  מוחלט  באופן  ומתנגדת 
נוספת בין הים והירדן. כולנו מכירים את הנימוקים 
מתחום  כזו  מדינה  נגד  והרגילים  החשובים 
אך   – והכלכלה  הביטחון  ההיסטוריה,  הערכים, 
השבת אנו מבקשים להציג טיעון אחד נוסף, ולא 
באקוויפר  שולט  ביו”ש,  ששולט  מי  חשוב:  פחות 
המים  מכמות  משליש  פחות  לא  שמפיק  ההר, 

שמדינת ישראל צורכת. 
אקוויפר ההר, המצוי ברובו ביהודה ובשומרון הינו 
בישראל.  המים  למשק  החשובים  האזורים  אחד 
זהו מאגר המים התת-קרקעיים הגדול של מדינת 
ישראל שמשתרע על  פני שטח של 3000 קמ”ר 
יהודה  בבטן האדמה מהר הנגב בדרום דרך הרי 
מאגר  בצפון.   הכרמל  הרי  למורדות  עד  ושומרון 
השפירים  מהמים  אחוזים  כ-35  מספק  זה  מים 

המופקים במדינת ישראל. 
באקוויפר ההר מתבצעים מאות קידוחי מי שתיה, 
המצויים ברובם בקו המחבר בין השפלה להר: בין 

ואדי ערה בצפון, לבין מזרח שפלת לוד בדרום.
גורם לחלחול  )קארסט(  סוג המסלע באזור ההר 
ושומרון.  יהודה  הרי  על  שיורדים  הגשמים  מי 
הקרקע הקרסטית באזור ההר, מאפשרת חלחול 
בו  השפלה  לאזור  בניגוד  אליו,  הגשם  של  מהיר 
שבאזור  מראים  מחקרים  יחסית.  אטומה  קרקע 
קארסטי מתחילה זרימה בנחלים רק לאחר רוויה 

ירידה של כ-70 מ”מ  של הקרקע הנוצרת לאחר 
היורד  מהגשם  מ-98%  יותר  ההר,  באזור  גשם. 
גשומה  שנה  כך  ומשום  לתת-הקרקע  מחלחל 
שנים  של  החוסרים  את  למלא  מספיקה  אחת, 
רבות באקוויפר ההר, בניגוד לבעיית המילוי החוזר, 

באקוויפר החוף.
מהירות  המסלע,  של  הקרסטיות  התכונות  בגלל 
)בתת-הקרקע(  באקוויפר  המים  של  הזרימה 
ספיקות  ליממה.   מטר  ב-50-100  מוערכת 
של  ישירה  תוצאה  הן  המים  בקידוחי  השאיבה 
שהמים  ככל  ולכן  הקידוח.  סביב  ההולכה  כושר 
בתווך  יותר  מהיר  בקצב  לקידוח  לזרום  מסוגלים 
השאיבה  ספיקת  את  להגדיל  ניתן  קרקעי  התת 
האקוויפר  של  ההולכה  שכושר  מכיוון  מהקידוח. 

גדול מאוד, ספיקת השאיבה בקידוחים גדולה. 
מהגבוהים  הוא  ההר  באקוויפר  המשקעים  עובי 
בממוצע.  לשנה  מילימטרים   600-800 בארץ: 
עד כה ירדו השנה )תשע”ה, חורף 2015 ( כ-600 

מילימטרים.
המים  שאיכות  ומכאן  נמוכה  האקוויפר  מליחות 

רבים  תאים  של  הנמוכה  מליחותם  גבוהה: 
לליטר,  כלורידים  מ”ג  ל-100  מתחת  באקוויפר, 
שמליחותם  המוביל,  מי  של  מהילה  מאפשרת 

כמליחות הכינרת, כ-250 מ”ג כלורידים לליטר. 
אגן ירקון תנינים הוא חלקו המערבי והחשוב ביותר 
של אקוויפר ההר אשר ממנו שואבים את רוב המים 
השפירים שמגיעים ממשקעי האקוויפר. האגן ניזון 
בשומרון  החדירים  מחשופיו  על  היורד  מגשם 
המילוי  של  הרב-שנתי  הממוצע  הערך  וביהודה. 
הטבעי של האגן, נאמד בכ-355 מיליון מ”ק לשנה 
השפירים  המים  אחוזי   35 כל  את  מהווים  אשר 

המופקים מאקוויפר ההר. 
זמין  מקור  ישראל  למדינת  מספק  ההר  אקוויפר 
ומהיר לאבטחת אספקת המים לאזרחי המדינה: 
קו המוביל הארצי, חוצה את מדינת ישראל מצפון 
לדרום. קידוחי מי השתייה, המצויים בגבול התחתון 
הארצית  למערכת  מחוברים  ההררי,  האזור  של 
טייבה- )לדוגמא:  מערב  מזרח  שכיוונם  בקווים 

מהכינרת,  הספקה  בעיית  קיימת  כאשר  נתניה(. 
מזינים קידוחי אקוויפר ההר את המערכת הארצית 

בשאיבה מוגברת.
של  העליונה  חשיבותו  את  מדגישים  אלו  נתונים 
ירקון  אגן  המערבי,  חלקו  ובמיוחד  ההר  אקוויפר 
על  לשמור  מנת  על  ישראל.  למדינת  תנינים 
שליטה  נדרשת  הארץ  לכל  סדירה  מים  אספקת 
של  והאגירה  החלחול  אזור  על  מלאה  ישראלית 
ומערכת  הקידוחים  המים,  מפעלי  על  האקוויפר, 
אספקת המים.  למדינת ישראל יש אינטרס מובהק 

לשמור על משאב חשוב זה.

מים שלנו המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
“למדתי יעוץ אישי, זוגי וחינוכי ואף ניהלתי וחינכתי 
בבית הספר לבנות בחריש. אני עובדת כבר שנים 
ונערות מכל המגזרים, נשים במצבים  עם נשים 
כלים  לתת  רציתי  נורמטיביים.  ובמצבים  קשים 
לנשים בכל מעגלי החיים, שיאפשרו להן לבנות 
את העולם הרגשי מול הבעל, מול הילדים ומול 
העבודה. זה בער ובוער בנפשי, ומכאן ההחלטה 

להקים את העסק".
עסקים  פני  על  שלך  העסק  את  מייחד  מה 

אחרים? 
ממקורות  הכל  את  ללמד  הוא  שלנו  "הסגנון 
מדיכאון  אנשים  מוציא  הרמח"ל  איך  תורניים. 
שצריך  שלנו  במקורות  כלים  המון  יש  למשל. 
ולא  כישרונות  המון  יש  לנשים  אותם.   להציף 
תמיד הן יודעות איך לנתב את הכישרונות שלהן 
או  בלט  רקדנית  כמו  אישה,  הזה.  העולם  בתוך 
מרצה  עם  להסתדר  לה  קשה  מאוד  זה  ציירת 
הרבה  דורש  זה  מתאימה,  שלא  בחברה  חילוני 

הן  ולפעמים  פשרות 
שנכנעות  או  מוותרות 
המטרה  לאופנה. 
במה  לתת  היא  שלנו 
בפריצת  אותה  שמלווה 
הייחודיות  הדרך הזאת. 
יונק  שהכל  היא  שלנו 

מהקודש".
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

קורס חדש של 13  פותחות  אנחנו  "אחרי פסח 
עבודת  את  לברר  שרוצות  לנשים  מפגשים 
הנפש והלב בנקודה הזו. כל מפגש הוא בנושא 
איך  כלים.  עם  ייצאו  נשים  הזו  ומהסדנא  אחר. 
והפרקטי,  הרוחני  במישור  הבית  את  לארגן 
היחס מול האיש, עבודה נפשית על עצמך ועוד 
של  הרוחני  העולם  מתוך  שכולם  נושאים  המון 
טלטלות.  הרבה  עבר  התורני  העולם  היהדות. 
פעם תנאים היו פועלים ובעלי מקצוע והדברים 
היו הרמוניים והמטרה שלנו היא להחזיר את זה 

למקום השלם שלו".

מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
ורוצה  לעצמה  עצמית  הערכה  לה  שיש  "מי 
של  קרנה  את  מרימים  לפעמים  דרך.  לפרוץ 
האישה ממקום לא נכון. מי שרוצה להיות אישה 
למופת ואמא למופת ולהביא את כל הטוב שיש 

לה לעולם, נשים יוזמות".
איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?

הם  השיווקי.  בפן  עזרה  הרבה  צריכה  "הייתי 
עזרו ועוזרים לי עם מיתוג, פרסום וכלים נוספים 

מהעולם הזה".

עסק שלנו

סגולה מלט, 
מנכ"לית "מרכז שולמית - בית מדרש יוצר לנשים" בשילה

02-6271007

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

"הייחודיות שלנו היא 
שהכל יונק מהקודש"

ביהודה  ברובו  המצוי  ההר,  אקוויפר 
ובשומרון הינו אחד האזורים החשובים 
למשק המים בישראל. זהו מאגר המים 
מדינת  של  הגדול  התת-קרקעיים 
מהמים  אחוזים  כ-35  ומספק  ישראל 

השפירים המופקים במדינת ישראל.
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אירוע 
ישראלי

בכל שבוע נפרסם תמונה מאירוע חשוב לעם ישראל, ונבקש לזהות 
את האירוע ומתי התרחש. 

את התשובה יש לשלוח לפקס 02-6516662 
 .Hasbarayesha@gmail.com :או למייל

בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים. בהצלחה רבה! 
פתרון החידה מהשבוע שעבר: הצבת תורן אנטנת "קול ירושלים" 

בבניין הרדיו ברמאללה, 1945.
הזוכה: אבנר אחיעד מיכאלי מאבני חפץ. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה
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מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה
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מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

)ויש פה הכל...(

 פרויקט האיכות 
מדורגי ֵעִלי

היישוב

הבית

שלב ב’

הגילאים,  לכל  חינוך  מוסדות 
מוסדות “בני דוד”, מתנ”ס פעיל 
המציע פעילות תרבות עשירה 
חוגים       מערך  הגילאים,  לכל 
ועוד  ספריה  שחיה,   בריכת 

מגוון שרותים קהילתיים. 
עלי”:  “לב  קניות  מרכז  חדש! 
דואר,  סניף  גדול,  סופרמרקט 
חולים  קופות  לאומי,  ביטוח 
עסקים  ומגוון  קפה  בית   ,

מקומיים.

דירות גן ודופלקסים,
החל מ-110 מ”ר.

המקום

הקהילה

קרוב להכל 35 דקות מירושלים 
ופ”ת, 10 דקות מאריאל

ונת, ומגו איכותית   קהילה 
850 משפחות.

klita@eli.muni.il 052-4201411  לפרטים: יצחק

מקום
 גדול
לגדול

עלי

מכירת

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י

במדורגי ֵעִלי
יוצאת לדרך!

12.14

מחיר
מיוחד

לרגל
 פתיחת
שלב ב׳

כניסה מידית

₪ 812,000

מ
חל 

ה
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ברשת
מתוך מתנחלות ברשת

mitnachlot.co.il מירי מעוז-עובדיה  מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

מתוך מתנחלות ברשת

אז, כששלג היה מחזה נדיר, שנה כן שלוש שנים 
בזהירות  השנים  מניין  את  סופרים  היינו  לא, 
זה  ומשכנעים את עצמנו שאולי סופסוף השנה 

יגיע.
לא  אנחנו  בשנה,  פעמיים  מגיע  כששלג  עכשיו 

מבינים מאיפה זה בא לנו.
היינו  יגיע-לא-יגיע,  אם  ידענו  כשלא  אז, 

מתעוררים בבוקר ומגלים שהארץ מכוסה לבן.
בברד,  מעורב  במים,  מעורבב  כששלג  עכשיו, 
שהדבר  עד  ארוך  פרומו  מעין  יש  ברוח,  מעורב 

האמיתי באמת מגיע.
אז, כששלג משמעו היה חופש מלימודים, הפוגה 

משיעורים, וכמה שיותר ימי חופש יותר טוב.
עכשיו, שימי החופש שלנו הם ספורים ויקרים, מי 

רוצה בכלל לבזבז אותם על שלג.
אז, כשהיו הפסקות חשמל היינו מדליקים את כל 
הנרות בבית על שולחן אחד, ומנסים לשחק יחד 

ארץ עיר לאור הנרות.
עכשיו, כשהפסקת חשמל משמעה חוסר יכולת 
להטעין פלאפונים, תחושת התסכול של הניתוק 

מהעולם גוברת על כל דבר אחר.
אז, היינו נפגשים עם כל החבר'ה בצומת ועושים 
קרב כדורי שלג עד שהבגדים שלנו היו נרטבים, 

כולל השכבה השלישית והרביעית שלבשנו כדי 
להתגונן מהקור.

ילדים  וקבוצת  הרכב  עם  עוברת  כשאני  עכשיו, 
ממש,  מתעצבנת  אני  שלג,  כדורי  עלי  זורקת 

אפילו שנותרתי יבשה לחלוטין.
אז, כשירד שלג - כל מה שהיה קיים היה היישוב 
בלבן  צבועה  ירושלים  של  תמונות  וכמה  שלנו 

בעיתון של מחר.
עכשיו, בכל דקה יש תמונת מצב מעודכנת של 

כל מקום, בכל רגע נתון.


היינו  מאוד  מהר  לאיטו,  יורד  היה  כשהשלג  אז, 
עד  לעשות  מה  לחפש  והולכים  משתעממים 

שהוא ייקלט.
יחד  במרפסת  לשבת  שניים,  שאנחנו  עכשיו 
ולראות את השלג יורד עם כוס קפה ביד, הופך 

לבילוי שיכול להימשך שעות.
הסתכלתי  ושוב  ושוב  ישר  בשלג,  כשנפלתי  אז 
סביב לוודא שאף אחד לא רואה את הפאדיחות.

עכשיו יש מי שנותן לך יד ומונע ממך את הנפילה 
הבאה; ואם נפלת בכל זאת - יש על מי לכעוס.

 אז, היו לך בדיוק 36 תמונות בפילם לתעד את 
כל הסופה.

וגם  הפוגה,  ללא  ולצלם  לצלם  אפשר  עכשיו, 
לשפץ את הכל במחשב וליצור תמונה מושלמת.

ונהיה  יחסמו  שהכבישים  מתפללים  היינו  אז, 
תקועים ביישוב כמה ימים.

עכשיו, שהרכב הוא מצרך חיוני, אביזר נשימה - 
סתימת כבישים היא ממש כמו סתימת עורקים.

אז, היינו מסתכלים בקנאה על הירושלמים ועל 
כמויות השלג שהם זוכים לקבל.

כזה  לא  זה  שלג  של  שכמויות  הבנו  עכשיו, 
לכל  המפתח  הוא  הנכון  ושהמינון  אטרקציה, 

חוויה בחיים.
אני  לי.  מתערבבים  ועכשיו  אז  שלג,  כשיורד 
שחשתי  התרגשות  אותה  את  להרגיש  מצליחה 
באוויר,  התעופפו  שלג  כשפתיתי  קטנה  כילדה 
השלג  פתיתי  אם  שיקרה  ממה  חוששת  גם  אך 
עם  סופה  וליצור  בזו  וזו  בזה  זה  לדבוק  יחליטו 

פוטנציאל הרסני.
יותר  היה  באמת  האם  ביניהם,  רבים  ועכשיו  אז 
טוב פעם או שדווקא ההווה מוצלח יותר. פתיתי 
בין  הגשר  את  ליצור  איכשהו  מצליחים  השלג 
הילדות  של  הטוהר  את  לי  מזכירים  השניים, 
קפואה  באכזריות  הפנים  על  טופחים  גם  אך 
ומזכירים לי את האתגרים והקשיים של העולם 

הגדול.
שוקו  כוס  להכין  הביתה,  להיכנס  בוחרת  ואני, 
ואת  אז  של  הזיכרונות  את  לתוכו  ולערבב  חם 
התחושות של עכשיו, כי המינון ביניהם הוא הדבר 

היחיד שבאמת משנה.   

אז ועכשיו

האם באמת היה יותר טוב פעם או שדווקא 
ההווה מוצלח יותר? פתיתי השלג מצליחים 
איכשהו ליצור את הגשר בין השניים,  מזכירים 
לי את הטוהר של הילדות  אך גם טופחים על 
הפנים באכזריות קפואה ומזכירים לי 
את האתגרים והקשיים של העולם הגדול
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המשך דבר תורה מעמוד השער

בגדי הכהן הגדול שאחשוורוש לבש במשתה כדי לבזות את ישראל ולייאשם מהגאולה, “וילבש שק ואפר” )אצל מרדכי(, “ותלבש אסתר מלכות”, 
“ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור” וכו’.

הבגדים משמשים קודם כל להסתרה ולצניעות שכל אדם, לפי דרגת הבנתו, נצרך לאותה הסתרה וצניעות. אך הבגדים יכולים גם לשמש להגדרה 
יותר מיוחדת וגבוהה על פי תפקידו או מעלתו של האדם. לפעמים יש אנשים שרוצים שיכבדו אותם ועוטים על עצמם בגדי פאר, אעפ”י שבאמת 

אינם ראויים לכך, וכך גם להיפך יש שאנו מגדירים ושופטים אדם על פי בגדיו וחיצוניותו אעפ”י שבתוך תוכו יש בו מעלות גדולות. 
בגדי הכהונה נועדו לשתי מטרות: “לכבוד” - צניעות בסיסית, “ולתפארת” - תפקיד של מעלה עליונה שמבטא שלמות בין הפנים לחוץ. כל 
ושלנו  הזו של הכוהנים,  ובעבודה  והטבע  לחיי החומר  והקדושה האלוקית  בין השכינה  ושלם  חיבור טהור  הוא  עניינה של עבודת הכהונה 
כממלכת כוהנים, מתוקן חטא האדם הראשון שיצר פירוד ביניהם. היכולת של האדם אכן להתעלות מעל המבט החיצוני תלויה בהארת החכמה 
שמסמלת המנורה שמאירה על ידי שמן זית זך וטהור. לכן תנאי הכרחי לכך שהבגדים אכן ישמשו לכבוד ולתפארת - ולא חלילה לרמאות 
ובגידה - הוא שאור החוכמה והתורה יאיר בנו ודרכו נתבונן על המציאות בעומקים האלוקיים שבה ולא רק על צדדיה החיצוניים בלבד. זהו גם 
סודה של המגילה שמגלה את הקב”ה בתוך כל המקריות והטבע, בתוך כל הלבושים והכיסויים, כשבסופו של דבר אנו מבינים ומכירים ביד ה’ 

שמובילה ומכוונת את הכול וכפי שדרשו מגילה מלשון מגל י-ה. 

משמעותו העמוקה של הבגד

2

₪ 130 ₪ 170

SOFT-SHELL מעיל רוח

מעיל פליז דו צדדי
 עובי 400

פליז איכות
ben line מבית
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Avi Uno
יותר חשובה מהפסק דין עצמו היא העובדה שיש 
כאן תקדים שעשוי להוביל לעוד פסיקות כאלה. 

כל הכבוד צעד חשוב ביותר!

Ronen Bessen 
אני מצר על הפסיקה הזו. עכשיו הם ישנאו אותנו 
יותר. ומאיפה יהיה להם עכשיו כסף לשלם את 

החוב לחברת החשמל?

Liron Simcha Reuven 
בעוד שבמדינה  דין במדינות אחרות  יש  לפחות 

שלנו נותנים למחבלים מלון..

ישראל
שלי

ישראל שלי 
אהבתי · 23 לפברואר

אהבתי · הגב · שתף

2,326 אנשים  אוהבים את זה.

223

ישראל
ישראלשלי

שלי
ציר הזמן עודאוהבים את זהתמונותאודות143,825 

הודעהעוקבאהבתי

סנסציה. 

תנו כפיים ופרגנו לארגון שורת הדין!

כשמתעקשים ומאמינים - אפשר ואפשר. 

אין עליכם. 

ישראל שלי

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 

הפצה: מקור ראשון- יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן 

תמונות: גרשון אלינסון, רננה גרשי לוי - תצפית, חגית רצבי הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ  

 perla@myesha.org.il :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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות



מה יקרה

מסיבת פורים נשית בגוש עציון / י"ג באדר, 4 במרץ
חנה  ויקטוריה  הקול  אומנית  עם  נשית  פורים  מסיבת 
ומסיבת ריקודים שמחה במיוחד. קריאת מגילה ותפילת 
 ₪  65 עציון  בגוש  האיילים  ארץ  בחוות  בחצות.  נשים 

.054-4802989

 6 באדר,  ט"ו   / ה-2  אפרת  מירוץ 
במרץ

ו-21   10  ,5  ,2 של  בהיקפים  מרתונים 
קילומטר. פרטים מלאים, תקנון והרשמה 

בדף הפייסבוק "מרוץ אפרת".

פורים שמח באריאל עם משה דץ וחברים / י"ד באדר, 5 במרץ
הפנינג ילדים ענק ותחרות תחפושות סדנאות יצירה, מתנפחים ועוד. שעות: 17:00-20:00. מחיר ילד: 
35 ש"ח מחיר הורה: 10 ₪. מחיר מיוחד לילדי צהרונים ופעוטונים של גוונים: 25 ש"ח במכירה מוקדמת 

בלבד. מרכז גוונים אריאל 03-9083388.

חמישי | 5 במרץ

בואו לגור בקהילה חמה ואיכותית כאן במרכז!
לפרויקט  להצטרף  מוזמנים  אתם 

בבית  ולגור  יקיר  בישוב  המוצלח 

צמוד קרקע 154 מ"ר צמוד קרקע 

עם אופציה להרחבה.

לגור בשמורת טבע 
בלב המרכז

יקיר
לגור בשמורת טבע 

בלב המרכז

ישוב קהילתי ומחבק המונה 
300 משפחות 

רק 15 דקות מכביש 6
30 דקות מתל אביב 

טבול בנוף קסום  הצופה לנחל קנה

isaacnadlan@gmail.com | 050-5382852 | 03-9303494 המשווק: איזק נדלן - שיווק פרויקטים

10 ד'

אריאל

15 ד' 

כביש 6

20 ד' 

פתח תקוה

30 ד' 

תל אביב

ה 
מנ

א
ר 

ח
ש

ש 
י  1,525,000 ש"ח

בית 154 מ"ר 

צמוד קרקע
מבצע 1,445,000 ש"ח
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לאפרת מירושלים בכנס העיתון “בשבע” שנערך 
את  אפרת  המקומית  המועצה  קיבלה  השבוע, 
פרס ירושלים להתיישבות. בנימוקי הפרס נכתב 
חדשים,  לעולים  שואבת  אבן  היא  “אפרת  כי 
אשר רואים עוד טרם עלייתם ארצה את אפרת 
עודד רביבי, שקיבל  כביתם”. על ראש המועצה, 
הוא  כי  נכתב  התושבים,  בשם   1 הפרס  את 
מוביל את אפרת למיצובה כבירת גוש עציון. עוד 
קברניטיה  של  הרבים  למאמצים  הודות  כי  צוין 
יחידות  כ-1000  של  בנייה  לתנופת  אפרת  זוכה 
ב-60%  המועצה  אוכלוסיית  את  שיגדילו  דיור 

בחמש השנים הקרובות.
זהות יהודית שר הביטחון, משה בוגי יעלון, וסגנית 
בכנס  חוטובלי השתתפו  ציפי  התחבורה  שר 
הדתית  הציונות  של  צבאיות  הקדם  המכינות 
השר  סגנית   . 2 נווה  שביישוב  עוצם  במכינת 
חוטובלי שיזמה את האירוע אמרה כי “הבחירות 
המדינה  זהות   - נושאים  שני  על  הן  האלה 
הזהות  את  שמפריטה  וסקטוריאליות. מדינה 
ולסקטורים  בעם  לקבוצות  שלה  האזרחית 

מאבדת את התמונה הכוללת”.

ריבלין,  ראובן  המדינה,  נשיא  נשיאותי  ניחום 
לנחם  כדי  שבשומרון  יקיר  לישוב  השבוע  הגיע 
נכחו  ז”ל. בביקור  את משפחתה של אדל ביטון 
גם רב היישוב יקיר הרב אהרון כהן, ראש מועצת 
דגן  יוסי  מקומו  וממלא  מסיקה  גרשון  שומרון 
אדווה  ז”ל,  אדל  של  אימא  אמרה  בביקור   . 3
ביטון לנשיא המדינה: “אבן רצחה את אדל לפני 
השיב  הנשיא  זאת”.  להבהיר  וחשוב  שנתיים 
ואמר:  “אנחנו מתיישבים בארץ ישראל לא בגלל 
שאנו עושים איזה שהוא דבר נגד מישהו. אנחנו 
מאמינים  אנחנו  זכות.  וזו  מולדתנו  את  אוהבים 
אדל  מולדתנו.  לארצנו  שחזרנו  שלמה  באמונה 
בכל  וזעקתה  נהדרת  ובת  ונכדה  נפלאה  ילדה 

העולם מהדהדת”.
גמ”ח על גלגלים במכון צומת באלון שבות שבגוש 
עציון, נערכה השבוע השקה מיוחדת למפעל חסד 
בפיגוע  שנרצחה  הי”ד  למקוס  דליה  לזכר  ייחודי 
שבת  קלנועית  גמ”ח   - חודשים  שלושה  לפני 
שיועמד לרשות אורחים מבוגרים המתקשים ללכת 
להגיע  ויבקשו  תקוע  ביישוב  לשבת  שיגיעו  וחולים 
. ביוזמת המשפחה, חבריה לסניף  4 לבית הכנסת 
צומת,  מכון  של  הראשי  והמהנדס  בישוב  שרה  יד 
משה לפידות, תרמה חברת אפיקים קלנועית ומכון 

צומת את מנגנון השבת.

אריאל  אורי  השר  מתנצלת  לא  חפץ  אבני 
חפץ  לאבני  השבוע  הגיע  היהודי  מהבית 
במסגרת סיור שערך בצפון מערב השומרון. 
במפגש  השר  השתתף  הביקור  במסגרת 
הוועד,  יו”ר  לנגרמן  שולי  היישוב,  עם הנהגת 
ברשימת  וחבר  היישוב  תושב  דילמוני  יגאל 
חבר  דואני,  רוני  הרב  לכנסת,  היהודי  הבית 
מאירוביץ’,  אהרל’ה  הרב  דרביק,  צבי  הוועד 
. השר אריאל  5 וכן עשרות מתושבי היישוב 
האנשים  את  מבין  לא  “אני  לתושבים:  אמר 
בהתיישבות המצביעים לליכוד, כאשר נתניהו 
והצהיר  ביו”ש  התכנון  הליכי  כל  את  הקפיא 
פלסטינית,  מדינה  והקמת  מדינות  שתי  על 

כאן בשטח שאתם גרים בו”.

 ________________לדיווחים ותמונות:

dover@yesha.co.il

מה קורה?
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באמצעות עמותת מקימי 
www.mekimi.org.il :חייגו: 1-800-800-340או באתר

פונהפוכו
כל השנה!

לא רק בפורים!

מתנות לאביונים

בו ביום

זכר 

למחצית השקל

     הופכים את עתידן של המשפחות

 השנה נותנים מתנות לאביונים 

בס"ד
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