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“טאפינס”

בוועדות הכנסת היא ישבה גם לפני
מינויה לח"כית .חוקים רבים רשומים על
שמה ,גם אם לא הוגשו על ידה .מהלכים
רבים נגד ההתיישבות נעצרו בזכותה
גם בכנסות הקודמות ,ומהלכים רבים
עוד יתרחשו בזכותה בכנסות הבאות.
חברת הכנסת היוצאת אורית סטרוק ,יו"ר
שדולת ארץ ישראל בכנסת ,שכבר זכתה
בעבר לכינוי "הח"כית ה ,"121-ראויה לכל
שבח על פעילותה האדירה למען מפעל
ההתיישבות ביהודה ושומרון – מתוך
הכנסת ומחוצה לה .עזיבתה (הזמנית?)
את כס הח"כית היא הזדמנות מצוינת
להצדיע לה ,ולומר בשם כל אוהבי ארץ
ישראל :תודה רבה .השבוע בישעמדה -
על פעילותה של ח"כ סטרוק למען ארץ
ישראל ,זכויות אדם וביטחון ישראל.
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סניף קידה ה' עמכם!

על הפרשה  -צו
לשאוף לגאולה

ש

בת זו שלפני פסח נקראת בפי
רבותינו 'שבת הגדול' ,מפני
שבאותה שנה שבה יצאו ישראל
ממצרים חל י' בניסן בשבת ,וביום זה נצטוו
להכין שה לבית אבות שה לבית .יציאת
מצרים היתה ביום חמישי ,והקרבן היה טעון
ביקור ממומים ארבעה ימים  -כל זאת כדי
שעם ישראל יתעסק במצוות על מנת שיהיה
ראוי לגאולה.
ה'טור' מסביר ששבת זו נקראת 'שבת
הגדול' מפני הנס הגדול שנעשה אז.
השכנים המצרים שאלו את עם ישראל
למעשיהם ומדוע הם לוקחים שה וקושרים
אותו .ישראל ענו שהם נצטוו לקחתו ובעוד

הרב דוב ליאור

כמה ימים גם ישחטוהו .המצרים הקדמונים
היו עובדים לכבש ולטלה ,לכן שחיטת כבש
במצרים באותו הזמן היתה מעשה שכרוך
בסכנת נפשות .הנס הגדול היה ,שהמצרים
לא העזו לפגוע בעם ישראל .הם עברו
כבר תשע מכות ונפל עליהם פחד מעם
ישראל .נוסף על כך אנו רואים ,שכאשר יש
מסירות נפש של כלל ישראל לקיים מצווה
כלשהי ,מתגלגלת זכות גדולה מאד ,שעצם
מציאותם של ישראל גורמת לכך שהגויים
לא יעזו לפגוע בהם .זהו גם לימוד לדורות,
שכאשר עם ישראל מגלה נחישות וזקיפות
קומה ,יש גם סייעתא דשמיא .הנכונות
לקיום מצוות הבורא כשלעצמה מקנה את
המשך בעמוד 5

יש”ע שלנו 1

המערכת

הח"כית ה121-

ישעמדה
באחת מהופעותיה האחרונות במליאת הכנסת,
הפנתה ח"כ אורית סטרוק שאילתא לשר
הביטחון ,משה יעלון ,בזו הלשון" :אדוני השר,
לפני כשנתיים קיבלה ממשלת ישראל החלטת
ממשלה שמספרה  .5251עד כמה שידוע לי,
אדוני השר ,היית בין מובילי ומנסחי החלטה זו והיא
אומרת" :לעם היהודי יש זכות טבעית ,היסטורית
וחוקית למולדתו ולבירתה הנצחית ירושלים
ולמדינת ישראל כמדינת העם היהודי יש זכות
ותביעה לאזורים שמעמדם שנוי במחלוקת בארץ
ישראל" .אני רוצה לשאול אותך האם אתה עומד
מאחורי החלטה זו ,ואיך באה החלטת ממשלה זו
לביטוי בכל מה שנוגע לקידום תכנון ובנייה ביהודה
ושומרון עבור יהודים ,תחת סמכותך כשר הביטחון
הממונה על רשויות התכנון ביו"ש .עפ"י הנתונים
שקיבלתי מלשכתך ,אדוני השר ,רשויות התכנון
במינהל האזרחי עוסקות בקידום תוכניותבנייה
לאוכלוסייה הערבית בלבד ועוצרות לחלוטין
תכנון לאוכלוסייה היהודית .למה זה קורה ,אדוני
השר ,ואיך זה מסתדר עם החלטת הממשלה
שהזכרתי?" .תשובתו של השר יעלון ,באופן לא
מפתיע ,הייתה די מתחמקת" :אני עומד מאחורי
ההחלטה ההיא ,הייתי שותף לה ,אפילו הייתי
מיוזמיה ואין דבר כזה איסור בנייה ליהודים ביהודה
ושומרון .זה שיש עיכובים בתחומים מסויימים
מסיבות כאלה ומסיבות אחרות ,יכולים להיות
עיכובים ,אבל אין בשום פנים ואופן איסור בנייה

ליהודים ביהודה ושומרון".
אמנם זו רק שאילתא ,אחת מיני רבות ,אבל היא
טומנת בחובה את הכל :אורית סטרוק ,במשך
שנתיים של פעילות פרלמנטרית עניפה ושנים
רבות בעשייה הציבורית לפני כן ,היא שליחתו
הנאמנה של מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון
במסדרונות הכנסת .היא יזמה חוקים ,מהלכים
פוליטיים ,מדיניים וביטחוניים ,ונעזרה בכוחה
הציבורי כדי לחשוף ולמנוע מהלכים שנועדו
לפגוע בהתיישבות.
סטרוק הובילה את השיח להחלת ריבונות ביהודה
ושומרון ,ואירחה עשרות סיורים של חברי כנסת
מהשמאל ברחבי האזור .היא יזמה מהלך היסטורי
להחלתם של כל חוקי מדינת ישראל גם ביהודה
ושומרון ,לראשונה מאז מלחמת ששת הימים .לא
רק מפעל ההתיישבות זכה ליהנות מפעילותה
הפרלמנטרית העניפה – חברת הכנסת סטרוק
היא אחת מחברות הכנסת הפעילות ביותר
בתחום זכויות האדם .היא קידמה מסלול שיקומי
לבני נוער שנעצרו על רקע אידיאולוגי ,הגישה
הצעת חוק למניעת נטישת מטופלים סיעודיים
על ידי מטפליהם ,יזמה חוק לאיסור אפליה
מחמת גיל ,קיצור תהליך להחזר הוצאות לתורמי
איברים ,הכפלת ענישה לפוגעים בקשישים,
הרחבת ההגנה לנשים בטיפולי פוריות ,ועוד
יוזמות רבות וחשובות בתחום שבמשך שנים היה
מנת חלקם של ארגוני שמאל.

ליה ואיתמר חאיק,
פתוח
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הבעלים של “טאפינס”  -משחיקה ובית קפה בבית אל
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איך מחליטים להקים עסק?
“כבני זוג ,היה לנו חלום להקים עסק ולנהל אותו
יחד .לא ראינו איך זה יכול לקרות כי באותה תקופה
איתמר למד כלכלה ומנהל עסקים ועבד בתחום,
ואני ,ליה ,למדתי בכלל עבודה סוציאלית .ואז ,לפני
כשנתיים התברכנו בשלישייה מתוקה במיוחד.
נאלצתי לעזוב את הלימודים בסמסטר האחרון,
ואיתמר סיים את לימודיו לקראת הלידה ומאחר
שמקום עבודתו היה מרוחק החלטנו שיעזוב על
מנת שיסייע בטיפול בילדים .כך ,גרנו אצל הוריי
המקסימים ונכנסנו לשגרה של גידול הילדים .ערב
אחד ,ישבנו עם זוג חברים ודיברנו על כך שחסר
מקום חוויתי לילדים שיפנק גם את ההורים המלווים.
חשבנו על זה קצת ופתאום עלה הרעיון להקים
משחקיה איכותית לצד בית קפה נעים .איתמר מיד
החל להריץ את העניינים וכשהילדים היו כמעט בני
שנה התייצב לתפארת העסק המשפחתי החדש!”.
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?
“אנחנו מציעים מקום בילוי חוויתי המותאם לכל
המשפחה  -המבוגרים נהנים מבית קפה נוח וטעים
והילדים נהנים ממשחקיית ענק איכותית הכוללת
שטח ג’ימבורי גדול ,קיר טיפוס ,מתנפחים ,אומגה,
בריכת כדורים ועוד .מעבר לכך ,ניתן לערוך אירועים
 2יש”ע שלנו

גם בתום הביטחון טבעה סטרוק חותם .אחד
המהלכים הנועזים והזכורים ביותר מכהונתה
של סטרוק ,היה בעת חטיפתם של שלושת
הנערים בגוש עציון .לאחר החטיפה ,נדרשה
פעולה שתפנה את הלחץ כלפי חמאס .לאחר
כניסת השבת ,בשל חשיבות העניין ,צלצלה
הח"כית מחברון אל ביתו ברעננה של יו"ר
הבית היהודי ,השר נפתלי בנט ,המכהן כחבר
בקבינט המדיני-ביטחוני ,וביקשה ממנו להציג
לקבינט דרישה להחזיר מיד לכלא הישראלי
את כל משוחררי עסקת שליט .בנט עשה זאת,
ואכן המהלך יצר משוואה אסטרטגית חדשה
מול חמאס :חטיפת ישראלים לא משחררת
מחבלים ,אלא מכניסה אותם לכלא.
עוד טרם מינויה לכנסת ,כשריכזה את שדולת
ארץ ישראל בכנסת ,זכתה אורית סטרוק לכינוי
"חברת הכנסת ה ."121-זאת תודות למעורבותה
הפעילה והיכרותה הנדירה את המסדרונות
הפוליטיים ,ויכולתה להניע מהלכים חשובים
למען עם ישראל ,גם ללא התואר "חברת כנסת".
מי שזכתה להיות "אלופת החקיקה" בכנסת
האחרונה ,כבר הודיעה שתמשיך לעשות טוב
למען כולנו גם עתה .זו ההזדמנות הקטנה של
כולנו לומר לה תודה על הכל ,ולברך את חברי
הכנסת של המחנה הלאומי שיזכו להמשיך את
העשייה שבה התחילה ,ולאפשר לה להמשיך
ולפעול בעזרתם גם בכנסת ה.20-

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

שונים בטאפינס ,כגון :ברית ,בר/בת מצווה,
ימי הולדת ,כנסים ,מפגש משפחתי וכו’.
אורחים שמגיעים לאירוע במקום נפעמים
ונהנים מהשילוב הייחודי של משחקיה
ובית קפה .הילדים משתוללים בכיף בזמן
שההורים משוחחים עם חברים ונהנים
בנחת מהאירוע”.
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?
“הטאפינס מציע פעילויות קבועות
המספקות קהילתיות ,תרבות ,יצירה,
הנאה וסיפוק :בכל יום חמישי מתקיימת תכנית
“חמישי שמח” הכוללת פעילות חווייתית ואיכותית
לילדים .בין השאר מתקיימים מופעים מרתקים,
שעות סיפור וסדנאות המותאמות לילדים .המחיר
לא משחק תפקיד כי הכניסה לפעילויות היא חינם
לבעלי כרטיסייה של הטאפינס .בנוסף ,מתקיימת
בכל יום שלישי תכנית “שלישי נשי” לנשים ונערות
הכוללת מופעים ,סדנאות והרצאות .התכנית
מספקת מקום רגוע ומפנק לנשים במחיר מוזל
הכולל בתוכו קפה ומאפה”.
מי האישיות שהכי היית רוצה כלקוח?
“אנחנו תמיד שמחים לארח בטאפינס לקוחות
מבית אל ומהישובים באזור .אך קשה להישאר

הילדים משתוללים בכיף בזמן
שההורים משוחחים עם חברים
אדישים ותמיד כיף לשמוע את הלקוחות שמגיעים
מירושלים והסביבה .הם טוענים שרמה כזאת של
משחקיה במחיר כזה ובלי פקקים קשה למצוא
בערים הגדולות”.
איך מט”י ש”י עזרו לך לקדם את העסק?
“לפתוח משחקיה ברמה כזאת זה לא פשוט בכלל.
תכנית עסקית של משחקיה במרכז הארץ שונה
לחלוטין מהתוכנית העסקית שבנינו עם מט”י ש”י.
בגלל המיקום המיוחד שלנו נאלצנו “להמציא את
הגלגל” בכדי שהעסק יהיה רווחי ,ואכן  ,בעזרת
היועצים של מט”י ש”י הצלחנו לבסס את העסק גם
מבחינה כלכלית”.

אירוע
ישראלי
זהו את האירוע שבתמונה

בפסח
בפסח
בפסח

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!
הפתרון לחידה מהשבוע שעבר :צו הגירוש ליהודי ספרד בחתימת המלך והמלכה.1492 ,
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ברשת

מאירה דולב

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

מתוך מתנחלות ברשת

והנה  40שנה אחרי,
בעצם יותר מ3000-
שנה אחרי,
אנחנו שוב רצים כאן.
אז לא אכפת לי
שתהיו ציניים,
אבל אותי זה מרגש

ה

ם הסתכלו עלי במבט שיש בו קצת
זלזול ,קצת עוקצנות וקצת ציניות.
לא ,זה ממש לא מרגש ,הם חתכו.
ואני הבנתי שהפעם אני נסוגה .במרקם היחסים
העדין והמיוחד שבינינו  -צוות התוכן של מיצגי
שילה הקדומה ,מתנחלים-דוסיים-קלאסיים
שכמונו ,ובין אנשי המקצוע התל-אביביים ,שכף
רגלם לא דרכה קודם לכן מעבר לקו הירוק  -אני
צריכה לבחור מתי לעמוד על רגליי האחוריות ומתי
לא .העקשנות הקצוברית שלי ,כך קראו לה לא
פעם חבריי לצוות ,תישמר לפעם אחרת .גם כך
מבין שלל התכנים הנוגעים למקום המדהים הזה
צריך לוותר לפחות על חצי .אז כנראה שזה באמת
יישאר בחוץ.
אבל למרות שוויתרתי בעיניי זה דווקא מאד מרגש.
עדיין .העובדה שבשנים הראשונות לחזרתה של
מדינת ישראל לכאן ,למחוזות יהודה ושומרון ,כבר
בשנות ה ,70-התקיים כאן "מירוץ איש בנימין" –
שהופק על ידי יוזם המכבייה והרוח החיה בהקמת
מוסדות הספורט במדינה הצעירה (שזכה על כך
בפרס ישראל) ,יוסף יקותיאלי .ולא על ידי אנשי
גוש אמונים .רוח הקונצנזוס שנשבה אז ,התחושה
הטבעית שכאן אנחנו בבית שהיתה נחלת הרוב
המוחלט במדינה ,מרגשת אותי עד היום .לא את
התל-אביבים ,מסתבר.
אותו יקותיאלי ,אגב ,התרגש גם הוא ,כך מספרים,
כשנוכח לגלות שאורך המסלול שאותו רץ איש
בנימין התנ"כי ,זה שבא מן המערכה עם פלישתים
באפק שליד ראש העין כדי לבשר לאנשי עיר
הבירה שילה על תבוסתם בקרב ועל הילקח ארון
האלוקים בשבי ,הוא  42ק"מ בדיוק ,כמו אורכו של
המרתון המודרני .האם ייתכן שבעצם ההשראה
לריצות המרתון שרק הולכות וצוברות תאוצה
ברחבי העולם ,היא אותו מרוץ תנ"כי ראשוני
 4יש”ע שלנו

משהו בשביל הנשימה
שלנו ,ולא הסיפור היווני על הרץ מהעיר מרתון
ועד אתונה לבשר על ניצחון היוונים בקרב מול
הפרסים בשנת  490לפני הספירה? האם ייתכן
ששוב העתיקו מאתנו את ההיסטוריה?
שבעה רצים בלבד הוזנקו במרתון הראשון
בישראל ,שהתקיים בתל אביב ב .1934-גם
ב"מירוץ איש בנימין" של יקותיאלי לא רצו המונים,
אבל היו בהם בכירי הרצים הישראלים (האם
השמות ציון חצרוני ודני משרקי אומרים משהו
למישהו?) .ובכל זאת היה קשה להפיק מרוץ
בתוואי מסובך כזה ,והוא לא ארך שנים.והנה 40
שנה אחרי ,בעצם יותר מ 3000-שנה אחרי ,אנחנו
שוב רצים כאן .אז לא אכפת לי שתהיו ציניים ,אבל
אותי זה מרגש .ומה שעוד יותר מרגש אותי ,זה
שגם אני ,ממרומי  44שנותיי ,נרשמתי למרוץ .כי
בחודשים האחרונים התחלתי גם אני לרוץ ,ואני
עדיין לא מאמינה שזה קורה לי .בשבילי זו פשוט
תפנית מרעננת בחיים.
בעשר השנים האחרונות אני מתוודעת בחשש-
משהו לעובדת השתנות הגוף עם הזמן החולף.
לא אגיד "הזדקנות" – זו מילה כבדה וממש לא
שייכת לי ,אבל בפועל זה מה שמתחיל לקרות.
לא שזה מלווה אותי בכל רגע ורגע ,אבל זה שם,
כמו צל סמוי ,צץ מידי פעם להזכיר ,למרות שהגיל
מביא אתו גם הרבה חוויות מדהימות .אבל במה
שנוגע לגוף זו חוויה לא מוכרת ולא קלה .להבין
שימי העלומים הרעננים והזוהרים כבר אינם ממש
מנת חלקי ,ועוד שערה לבנה שמבצבצת פה ושם,
והתיק הרפואי החדש שנפתח ,והנשימה הקצרה
בטיולים ,והילדים שכבר עוזרים לי במסלולים
הקשים – ...זו מגמה שרק תלך ותתגבר .והתמונה
שיכולה לצייר את המצב הזה על פני הגרף היא
של קו שהולך ויורד .והנה לפתע פתאום ,הריצה
הזו זרקה אותי לחוויה חדשה ,כשהקו גם יכול
לעלות.
זה התחיל מקבוצת ריצה שנפתחה אצלנו ביישוב
(ועוררה מיני-סערה פנימית בשל היותה מעורבת
לגברים ונשים) עם מאמן מדהים ,והמשיך
לקבוצת נשים נוספת שאליה הצטרפתי אני .כבר
שנים אני מתגעגעת לימים שבהם הייתי יכולה
לרוץ ,לתת לגוף כמו לדלג על כוח הכובד ,להרגיש
קלילה ומרחפת מעל הקרקע .בשנות נעוריי אפילו
השתתפתי בתחרויות לאולפנות בגבעת וושינגטון
ואי שם באיזה ארגז במחסן קבורות להן שלוש

מדליות לפחות.
הרעיון שזרקה לי חברה ליישוב להצטרף לקבוצה
ממש קסם לי ,אבל האם הוא אפשרי? לא הייתי
בטוחה בכלל .אז מסתבר שכל אחד יכול ,אם
עושים זאת נכון ובהדרגה .את השיעור הראשון
הפסדתי כי היינו בחופשת20--שנות-נישואין,
וכך יצאתי לריצה הראשונה עם הילדים הקטנים
שעוד בבית .ההוראות :לרוץ דקה ,ללכת  4דקות,
עשר פעמים .בין ארבעים שניות לששים חשבתי
שאני קורסת .הילדים (בני  10ו )8-עודדו אותי לא
להתייאש .הם נראו לי כל כך קלילים ובעלי כוח
אינסופי.
מאז עברו ארבעה חודשים .מדקת ריצה לשתיים,
לארבע ,לשש ,לשמונה .עד לריצה רצופה של 5
קילומטרים במסלול הקבוע שלנו בסובב טלמון.
בכל פעם שאני חוזרת מריצה ומביטה במראה
אני רואה אישה זורחת (טוב ,בסדר ,גם הזיעה
שמבריקה עושה את זה) ,ומרגישה קלילה יותר
ויותר משבוע לשבוע .לא שזה קל .שלוש פעמים
בשבוע אני קמה בחמש וחצי-שש (וגם זה לא
יאומן בשבילי) ,יוצאת מהפוך בעיצומו של החורף
הקר החוצה כשעוד חושך ורוח מקפיאה ,לבושה
בנעליים ובבגדים המקצועיים שהבעל המקסים
שלי קנה לי מתנה (גם הוא רץ ,בקבוצה הראשונה,
והוא ממש חוזר לתהילת נעוריו ומשיל קילוגרמים
בזה אחר זה) ,ולמרות שהעליות עדיין מכבידות
על הנשימה ,ולמרות שהשרירים לפעמים
זועקים הצילו ,ולמרות שאלף קולות קטנוניים
בתוכי צועקים לי להישבר בכל עלייה מחדש ,אני
מנצחת .בדרך כלל.
אז מזמינה גם אתכם לצאת לנצחונות קטנים
משלכם :תרוצו ,אתם יכולים ,ותחשבו על מה
שמעבר לרגע הזה שבו נדמה שקשה :תחשבו
על החיבור המיוחד הזה שלנו לארץ הזאת ,על
אלו שרצו כאן לפנינו ,על תהליכים שמשפיעים
ומשנים מתחת לפני השטח למרות שלא רואים
ולא מרגישים אותם ברגע הזה בדיוק ,ועל הדרך
שבחרנו בה – להתמודד עם הקשיים ולהיות
יכולים להם.
ואל תשכחו להירשם למרתון התנ"ך!
/http://biblemarathon.co.il

לשאוף לגאולה

המשך דבר תורה מעמוד השער

המעמד והזכות של זקיפות הקומה מול הגויים .עם ישראל כולו צריך לעמוד בתקיפות על כך שארץ ישראל שייכת לו ,ולא יעלה על הדעת
שנשיג איזו פיסת שלום אם נתקפל וניתן לאויבינו חבלי ארץ .המציאות מוכיחה את ההיפך ,ככל שנותנים להם ,הם דורשים עוד ועוד ושלום אין.
חז"ל תקנו לקרוא ב'שבת הגדול' הפטרה מיוחדת העוסקת בגאולת ישראל .למרות שבדרך כלל יש קשר בין ההפטרה לפרשת השבוע ,כאן
(ובעוד מקומות) קבעו חז"ל שהתוכן של היום גובר על הקשר בין הפרשה להפטרה .עניינה של 'שבת הגדול' הוא ההכנות לקראת יציאת מצרים.
בהפטרת "וערבה לה'' אנו קוראים את דבריו של הנביא מלאכי על הגאולה העתידה "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה'
הגדול והנורא" .חלק מבשורת הגאולה הוא "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" .לפעמים יש מרידה ,הבנים מורדים נגד המוסכמות
של אבותיהם ,והאבות לא מוצאים את הדרך אל הבנים שסטו מהדרך .לעתיד לבוא ,כשתהיה התעוררות לתשובה ,יחוברו העושר של העבר
והקידמה של העתיד ,והאבות והבנים יחזרו בתשובה .הנביא מלאכי בסיום נבואתו כותב "זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל
ישראל חוקים ומשפטים" כדי להדגיש שתורתנו היא נצחית ולא משתנית לפי הרוחות הנושבות בעולם .אם עם ישראל יחזור בתשובה גם בדורנו,
נזכה שאליהו הנביא יופיע בהקדם ויבשר על הגאולה ,ונזכה לראות בגאולת ה' את עמנו ונחלתנו.
מהשבתות הללו נשאב את העוז והגבורה לקראת העתיד ,ולא ניפול בייאוש וברפיון הדעת בגלל חולשות זמניות .בכל הדורות היו מצבים קשים
לעם ישראל אך הוא התגבר עליהם ,וכך בע"ה יהיה גם בדורנו.

עלי

מקום

גדול

לגדול
(ויש פה הכל)...

הקהילה
קהילה איכותית ומגוונת,
 850משפחות.

בתי
פרויקט אמנה
האיכות

מדורגי ֵעלִ י
תנועת
ההתיישבות

אמנה

היישוב
מוסדות חינוך לכל הגילאים,
מוסדות “בני דוד” ,מתנ”ס פעיל
המציע פעילות תרבות עשירה
לכל הגילאים ,מערך חוגים
בריכת שחיה ,ספריה ועוד
מגוון שרותים קהילתיים.
חדש! מרכז קניות “לב עלי”:
סופרמרקט גדול ,סניף דואר,
ביטוח לאומי ,קופות חולים
 ,בית קפה ומגוון עסקים
מקומיים.

כניסה מידית

מכירת

שלב ב’

בתי
אמנה

במדורגי ֵעלִ י
יוצאת לדרך!

הבית
דירות גן ודופלקסים,
החל מ 110-מ”ר.

₪ 812,000

החל מ

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

לרגל
פתיחת
שלב ב׳

יש שחר אמנה

מחיר
מיוחד

∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

מרכז
מידע
 w w w . a m a n a . c o . i lאמנה

לפרטים :יצחק klita@eli.muni.il 052-4201411
צמוד למדד תשומות הבניה 12.14
±≤Ø±±

יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

138,732

ציר הזמן

עם ישראל היפה ניצח.
ניצח את התקשורת ,ניצח את הכסף הזר שזרם פה ,ניצח
את הגזענות וההתנשאות ,ניצח את הרכילות הזולה ,ניצח את
הפסימיות ,ניצח את המשמיצים ,ניצח את הסקרים והמדגמים ,ניצח
את הפרשנים המוטים ,ניצח את נוני מוזס ,ניצח את יגאל סרנה
ונחום ברנע ,ניצח את אמנון אברמוביץ' ואולפן שישי ,ניצח את אורי
משגב וגדעון לוי ,ניצח את שטיפת המוח ,ניצח את הייאוש ,ניצח את
השקרים ועיוותי המספרים.
עם ישראל הרים את הראש ,וניצח.
==
יש הרבה עבודה .האתגרים עצומים.
חייכו  -ולעבודה.
==
אנחנו כאן ,נמשיך לעשות ציונות ,אתכם.
ישראל שלי

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

w w w . m y e s h a . o r g . i l

 6יש”ע שלנו

עוקב

אודות

ישראל

שלי

תמונות

הודעה

אוהבים את זה

עוד

ישראל שלי

אהבתי ·  18למרץ

אהבתי · הגב · שתף

157

ם אוהבים את זה.
 1665אנשי 
ישראל אזולאי
עכשיו המבחן האמיתי :ואני בתור ימני כותב את
זה .איך יהיה היחס לחלשים ,לעניים .איך יוקר
המחיה ומחירי הדיור אם זה לא ישתנה אז עם
ישראל הפסיד בגדול.
Yael Sheffi
זה הנצחון של עם ישראל ,ארץ התנ״ך והכי
חשוב הקדוש ברוך הוא ,שלא נתן לתקשורת
ולמחנה השמאל.

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

מה יקרה
פתיחה חגיגית של הסטודיו  jewlerinaבכפר אדומים  /ט' בניסן  29במרץ

המים רותחים ,הקפה מחכה ...היכונו לפתיחה החגיגית של הסטודיו בכפר אדומים .באותה הזדמנות
ניתן יהיה להתחדש בתכשיט מקורי .הנחה משמעותית ל 10-הרוכשים הראשונים.
פרטים בטלפון 054-4903300
יריד מכירות לקראת פסח בשבות רחל  /ט' בניסן
 29במרץ

הצגת "שבת הזהב" בגוש עציון  /י' בניסן
 30במרץ

בין השעות  17:00-22:00במועדון שבות רחל יחכו
לכם כיפות וציציות ,מתנות וכלי בית ,תכשיטים,
שמלות ובגדים לכל המשפחה ,נעליים ,מוצרי טבע,
טקסטיל וגם ספרית .בואו בשמחה!

תיאטרון אורנה פורת מגיע עם הצגת הילדים
"שבת הזהב" אל מתנ"ס גוש עציון .ההצגה
תעלה בשעה  .12:30מחיר כרטיס .₪ 30 :ניתן
לקנות באתר המתנ"ס וביום האירוע.

שני |  30במרץ
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כמונו
ילדים
סדרת
הסדרה המצליחה מפרי עטו של אורי אורבך
אולי בשבת יזרקו סוכריות • בגלל ילד אחד • ילדה כמוני • באיזה שבט אתה? • מבטיח ,בלי נדר

מחיר במכירה מוקדמת ₪ 149 ₪ 199
ברכישת מארז  -מתקן החלומות ₪ 25 ₪ 49

*המחירים אינם כוללים דמי משלוח .המבצע בתוקף עד 2/4/15

מבצעי החודש באתר | www.beitel.co.il :מבצעים מיוחדים ומוזלים רק בחנות ההוצאה

שיחת חינם1-801-700-201 :
רח‘ מלכי ישראל  ,6ירושלים  | 02-5000783חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  , 6ירושלים 02-6427117

מה קורה?
1
3

2

4

5

לדיווחים ותמונות:
________________

dover@yesha.co.il
אנחנו רצים במרוץ השומרון החמישי 1
השתתפו אצנים צעירים מגיל  10ומעלה וכן
חיילים מכל הארץ .מרוץ השומרון נערך לאורך
ציר גלעד על שם גלעד זר הי"ד .בין מאות הרצים,
החיילים והתושבים אשר השתתפו במירוץ,
הגיעו גם קבוצת הנוער של מועדון "רצי בית-
שמש" הכוללת אצנים צעירים במיוחד .ראש
המועצה גרשון מסיקה הכריז על הזוכים והוסיף
כי "משמח במיוחד לראות כיצד כבר מגיל צעיר,
ילדים ובני נוער לוקחים חלק במרוצים ותחרויות
אלו בהתמדה וברצינות רבה".
האדם שנותן ינצח בבנימין נערך השבוע מבצע
חלוקת מזון ,במסגרת פרויקט “לעמו נתן”
לזכר סרן נתן כהן שנפל במבצע צוק איתן .כהן
הוא בוגר מכינת אלישע .מנכ”ל המכינה ,יוני
קונפורטי ,מסביר כי תלמידי המכינה התגייסו
למשימה בשמחה  , 2ובכך “גם הם ממשיכים
בנתינה למען החברה הישראלית ,כפי שעשה
נתן” .הרב יצחק נסים ,ראש המכינה ,הוסיף כי
“הנתינה מחברת לבבות .בעת כזו אחרי מתח
ופירוד צריך ללכת בדרכו של נתן לתת לאחר,
לאחד את כולם כמשפחה אחת החוגגת יחדיו
את חג החירות”.
 8יש”ע שלנו

תודה ליוסף הצדיק יממה לאחר ניצחון הימין
בבחירות לכנסת ,נערכה כניסת הודיה למתחם
קבר יוסף שבשכם .למתחם הגיע גם חבר
הכנסת הנכנס בצלאל סמוטריץ' הממוקם
במקום השמיני ברשימת הבית היהודי . 3
"הייתי כאן לפני חודש" ,אמר סמוטריץ'" ,וכעת
שבנו לכאן להתפלל וביקשנו מהקדוש ברוך הוא
שיזכה אותנו למלא את שליחותנו באמונה ,בלי
לשכוח חס וחלילה מאיפה באנו ולאן אנו הולכים.
כאן בקבר יוסף זה המקום למלא מצברים
ולקבל כוחות לקראת העשייה החשובה שצפויה
לנו בכנסת".
שחררו סינגל חדש למעלה מ 700-רוכבי
אופניים מכל רחבי הארץ הגיעו השבוע
לחנוכת סינגל "חורש טלמונים" שבמערב בנימין
 . 4מאות הרוכבים המקצועיים התייצבו בשעת
בוקר מוקדמת ויצאו לרכיבה בסינגל האתגרי
הנפרס לאורך כ 50ק"מ בין מעיינות וחורש
וכולל גשרי עץ המוסיפים לחוויית הרכיבה בנופי
התנ"ך של האזור .משה רונצקי ,מנהל התיירות
בחבל בנימין ,מספר כי המחזה הצבעוני היה
מרגש וכי שבילי האופניים החדשים שנחנכו ,כמו
גם הסינגלים שהכשירה המועצה בגוש שילה

שבבנימין ,הפכו מוקד משיכה לרוכבים מנוסים
המחפשים שבילי אופניים ברמה גבוהה ובמרחק
קצר ממודיעין ,ירושלים או מגוש דן.
עלה נעלה לקידה עשור לאחר שהוקם ,חנך
השבוע הישוב קידה בבנימין סניף בני עקיבא
חדש  . 5ביישוב מסבירים כי לאחר שהילדים
בגרו עלה הצורך בפתיחת סניף של התנועה.
הסניף ,אותו מרכזת הלל המאירי הקומונרית,
מנה בשבת הראשונה כ 40-חניכים ובצאת
השבת נערך אירוע פתיחה מרגש בהשתתפות
רב היישוב ,הרב אמיר בירנבוים ,והורי החניכים.
הסניף מצטרף ל 380-סניפי התנועה הפועלים
ברחבי הארץ.

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 -
yossib@makorrishon.co.il

