
1  יש”ע שלנו 

מתאים  כלא  נראה  שרה  עשה 
ואכן  רוח,  שאר  בעלת  לאשה 
הרמב"ן כתב: "חטאה אמנו בעינוי 
הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע ה' 
אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות 
זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי". הנצי"ב 
שרה  חז"ל  שלפי  ומסביר  לכך  מסכים  אינו 
כותב:  הוא  בנוסף  במעשיה.  תמימה  הייתה 
בזרע  התעללו  לבדם  ישמעאל  זרע  "וכי 
אברהם ושרה זה בדור זה וזה בדור זה. וכן 
להפך, בני ישמעאל לא עם בני ישראל לבדם 
התעללו כי עם כל מי שהיה נכבש מהם בעת 
מדוע   - נוסף  קושי  פרעות".  עשו  ידם  רמה 
אומר המלאך להגר "שובי אל גברתך והתעני 

תמשיך  הוא ששרה  וידוע  גלוי  ידיה",  תחת 
לענותה, אז מדוע מכשילה הקב"ה שוב?

שפחה  ולה  לו  ילדה  לא  אברם  אשת  "ושרי 
מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברם הנה 
אולי  נא עצרני ה' מלדת בא נא אל שפחתי 
אבנה ממנה". הגר מתוארת כשפחה מצרית 
מכן. מדוע  נשנה שוב בפסוק לאחר  והדבר 

יש צורך לפרט זאת שוב? 
פרשה דומה אנו מוצאים גם בין רחל ויעקב, 
שם נאמר: "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב... 
ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על 
ברכי ואבנה גם אנכי ממנה". ההבדל בין שני 
מוגדרת  היא  שרה  אצל  בולט.  התיאורים 
כשפחה, ואילו אצל רחל כאמה. שרה אומרת 
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זמני ה

הקשים  הביטחוניים  האירועים 
שהחלה  מאתנו  והשכיחו  כמעט 
שנת הלימודים האקדמאית, ושמעל 
ל-300,000 סטודנטים החלו השבוע 
ובמכללות.  באוניברסיטאות  ללמוד 
ביהודה  האקדמיים  במוסדות  גם 
הלימודים  שנת  נפתחה  ושומרון 
סטודנטים  ל-20,000  מעל  עם 
אריאל,  באוניברסיטת  שלומדים 
באלקנה  ישראל  אורות  במכללת 

ובמכללת הרצוג בגוש עציון. 
את  להביא  בחרנו  בישעמדה  השבוע 
ראש  קלרמן,  אביחי  ד"ר  של  דבריו 
החוג לחינוך במכללת הרצוג שבגוש 
חדשות  הזדמנויות  צרור  על  עציון, 

וייחודיות שיפתחו בפני הסטודנטים. 
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יש”ע שלנו  2

לעולם האקדמי לוח זמנים משל עצמו ועם סיומם 
שנה  של  בפתחה  עומדים  אנו  תשרי,  חגי  של 
מאות  כשלוש  על  המבשרת  חדשה  אקדמית 
אלף ישראלים שיבואו בשערי המוסדות להשכלה 
בדרכו  אחד  כל  שבחרו  אלו  צעירים  גבוהה. 
האזרחית את תחום לימודו יהוו את התשתית של 
החברה האזרחית שלנו בעתיד. בתפילת שחרית 
רבבות  "מקהלות  את  מזכירים  אנחנו  שבת  של 
הישרים,  מעל  העליון  כדבר  ישראל",  בית  עמך 
יחיד  כל  מעל  כי  והקדושים,  החסידים  הצדיקים, 
"מקהלות  נמצאים   - תהא  אשר  דרגתו  ותהא   -
רבבות עמך" אותו ציבור שנבנה גם מאותם פרטים 
המתחילים בעת הזאת עוד שנת השכלה ולימוד. 

לסטודנטים  זו  שנה  מציעה  הלימוד,  מלבד 
ידע  פעמיות.  חד  ולעיתים  ראשונות  הזדמנויות 
והיכרות עם הזדמנויות אלו יסייע לכם להפיק את 

המרב והמיטב משנת הלימודים הקרובה. 

מפגש שיח והחלפת דעות: 
היכרות  מאפשרת  האקדמיה  לעולם  הכניסה 
בישראל.  הציבור  עם  ומעמיקה  כנה  אמיתית, 
האקדמיה מתאפיינת בחתירה לידע מעמיק ורחב, 
תהליכי  מחקרית,  מצוינות  ביקורתית,  מחשבה 
מרחף  זה  כל  ומעל  טווח  ארוכי  ומחקר  לימוד 
ה"חופש האקדמי". הבא לראשונה בשערי המוסד 
שמנינו  המרכיבים  כי  מגלה  גבוהה,  להשכלה 
ניתן  שלא  ושיח  חברה  של  מעניין  תמהיל  יוצרים 
בצבא.  או  הממלכתית  החינוך  במערכת  לפגוש 
זהו מפגש ראשון  לרבים מהסטודנטים הצעירים 
את  להביע  ובעיקר  ליצור  לחשוב,  היכולת  עם 
עצמם בצורה חופשית, בתחום שאותו הם בחרו 
לבד ללמוד ובו רצו להתמחות ואולי בעתיד לעסוק. 
לפגוש  ניתן  והמכללות  ברבות מהאוניברסיטאות 

כשהלימוד  בישראל,  האוכלוסייה  גווני  כל  את 
המשותף יוצר מפגשים ישירים של שיח והחלפת 
דעה, המלווה לעיתים בשיתוף פעולה לימודי כזה 
או אחר. זו הזדמנות פז שלא תמיד חוזרת להיות 
וללמוד על  וקשובים, להתבונן, להקשיב  פתוחים 
בארצנו  כאן  אתנו  שחיים  מי  של  השונה  עולמם 

הקטנה.

רכישת מגוון מיומנויות נרחב: 
יקדישו  באקדמיה  הלומדים  של  המכריע  רובם 
כארבע שנים ללימודיהם, אלו שנים שכדאי לנצל 
ישנה  מוסד  בכל  והתמחות.  הצטיינות  ללמידה, 
וקורסים  המקום,  את  המכבדת  גדולה  ספרייה 
את  לנצל  כדאי  מגוונים,  בתחומים  דעת  מרחיבי 
הידע  גבולות  את  ולהרחיב  האלה  הידע  משאבי 
ותחומי העניין. העוסקים בחקר שווקי התעסוקה 
בעתיד צופים כי המתמחה היום יעסוק בכמה סוגי 
מיומנויות  מגוון  יידרשו  לצעירים  בעתיד.  עבודה 
בעולם  לשרוד  כדי  הוריהם  משל  יותר  נרחב 
התעסוקה שהולך ונהיה תזזיתי מעת לעת. אחד 
ממובילי חקר החינוך בארץ ובעולם מציע לדמות 
צבירה  למצב  זמננו  בן  ללומד  הנצרך  הידע  את 
של "נוזל", כך שהוא יוכל לשנות צורה לפי הצורך 

ולהתחבר בקלות לידע אחר, חדש ונצרך.

התמקצעות ומרחבי דעת: 
עם  יחד  ומגיעה  זולה  אינה  הגבוהה  ההשכלה 
אשר  שקלים,  אלפי  לעשרות  הנלוות  ההוצאות 
על כן כדאי לנצלה כמה שיותר לרכישת כלים של 
התמקצעות  איכותית,  כתיבה  ביקורתית,  חשיבה 
ומעל הכל ידע רחב מעבר לתחומים הספציפיים 
תכונה  אינה  הלימוד  אהבת  ללמידה.  שנבחרו 
ופעמים  יחסית  בגיל מאוחר  נרכשת  היא  מולדת 

הזמן  את  לאדם  כשאין  מה,  באיחור  מגיעה  היא 
מי  והמשפחה.  הפרנסה  הקריירה,  בגלל  לכך 
שעדיין לא התחיל בכך זה הזמן והמקום לעשות 
זאת, להיפתח לעולמות של מרחבי דעת, הכלה 
החדשים  הבאים  של  לרובם  מוכרים  שלא  וידע 

לאקדמיה. 

קשרים והזדמנויות עסקיות: 
החברה,  של  התווך  מעמודי  אחד  היא  הכלכלה 
וזאת מושתתת על עובדים משכילים, מיומנים ואם 
ניתן יזמים. הציבוריות הישראלית הבריאה צריכה 
מגוון רחב של צעירים משכילים, תאבי תעסוקה, 
מתקבל  האדם  שבו  ציבור  ועשייה.  יצירתיות 
מגוריו.  מקום  או  דעתו  מוצאו,  לפי  ולא  ערכו  לפי 
ציבור שלומד לקבל את הזולת כמו שהוא בצורה 
קהל  דעת  מעצבי  של  תיווך  ללא  אמצעית  בלתי 
למיניהם וכלי תקשורת לגווניהם. עולם האקדמיה 
מזמן את היכולת לקשור קשרים בלתי אמצעיים 
ארוכי טווח, מאפשר היכרות מעמיקה עם הזולת 
ללא  עצמנו  את  להציג  אותנו  מכריח  וכמעט 
אנחנו  שממנו  הציבור  את  לייצג  ולעיתים  כיסויים 
באים בצורה טובה מעמיקה ומושכלת. היכרות זו 
ליצור קשרים להמשך הדרך בשיתופי  גם  יכולה 
עולם  זהו  עסקיות.  והזדמנויות  תעסוקה  פעולה, 
שבו ניתן להפוך את האמירה "להתנחל בלבבות" 
לעשייה משמעותית ומשפיעה על רבדים מגוונים 
היא  הגבוהה  שההשכלה  הישראלית  בציבוריות 

אולי האמצעי היחיד לשיג ושיח עימם.
חדשים  ללמוד,  המתחילים  כל  את  נברך  לסיום, 
להרחיב  לכם  שקורא  בעולם  בהצלחה  וותיקים, 
ותורמים  טובים  אזרחים  ולהיות  להצטיין  דעת, 

לטובת הכלל.   

לקראת שנה אקדמית חדשה ד"ר אביחי קלרמן
ראש החוג לחינוך במכללה האקדמית הרצוג 
בגוש עציון

ישעמדה

מה קורה
באקדמיה?

בהרצוג מתחילים בהרצאה
וסטודנטיות  סטודנטים  מ-600  למעלה 
שנת  פתיחת  באירוע  השבוע  השתתפו 
הרצוג  האקדמית  במכללה  תשע"ו  הלימודים 
שבגוש עציון, בקמפוס המכללה באלון שבות. 
הרצאה  הסטודנטים  שמעו  האירוע  במסגרת 
מהחוג  ראשי  צוריאל  ד"ר  של  מפיו  קצרה 
בגין  ביבי,  אובמה,  "האם  בנושא  לתקשורת, 
ראשי  מורים?"  להיות  יכלו  אנגליה  ומלכת 
סיפר שמורה טוב, כמו נואם טוב, צריך לא רק 
את  להניע  גם  אלא  ולשכנע  מסרים  להעביר 

המאזינים שלו לפעולה. 
הפנינג ענק באוניברסיטת אריאל

שנת  את  פותחת  אריאל  אוניברסיטת 
סטודנטים,  כ-15,000  עם  תשע"ו  הלימודים 

לתואר  אקדמיים  בלימודים  כ-12,000  מהם 
במכללה  כ-1,600  ודוקטורט,  שני  ראשון, 
והיתר  באריאל"   "הנדסאים  הטכנולוגית 
במרכז ללימודים קדם אקדמיים. אוניברסיטת 
במעורבות  לעסוק  השנה  בחרה  אריאל 
השונה  קבלת   – נושאים  בשני  חברתית 
השבוע  אוכלוסיות.  למגוון  בקהילה  ומנהיגות 
בהפנינג  הלימודים  את  האוניברסיטה  פתחה 
תחילת שנה ענק שכלל מתחם פופים עם בר 

בירות, דיג'יי ודוכני אוכל.

מתכוננים לחורף במכללת אלקנה 

את  החלו  באלקנה  ישראל  אורות  במכללת 

השנה ביריד מכירות לכבוד החורף הקרב ובא. 

גשמים,  לבקש  התחלנו  בו  היום  שלישי,  ביום 

נמכרו  שם  הקמפוס  ברחבי  דוכנים  נפרשו 

מטפחות, תיקים, איפור, בגדי תינוקות ועוד. 

הפנינג פתיחת שנה באוניברסיטת אריאל



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

ואבנה.  אומרת  רחל  ואילו  אבנה ממנה,  אולי 
לא קל לאשה להכניס צרתה לביתה ובכל זאת 
עצמה:  שרה  פי  על  מדוע?  זאת.  עושה  שרה 
"אולי אבנה". משמעות הביטוי מבוארת על ידי 
האבן עזרא - הבן כדמות בנין והאב כמו יסוד. 
שרה אינה מצפה ללידת בן יוצא חלציים, אלא 
כזה שימשיך את הבניין שאת יסודותיו הניחו 
כבר אברהם והיא. בן זה אינו יכול להיות כל 
ולא בנה של הגר  בנו של אברהם  אחד, אלא 

המצרית. 
הכתוב מדגיש לנו שהגר היא מצרית. כלומר, 
של  בנה  יהיה  שייוולד  שהבן  כזה  סיכוי  יש 

נוטים אל החומריות  - שבמהותם הם  מצרית 
"אולי  שרה  אומרת  לכן  הרוחניות.  אל  ולא 
רחל.  של  ביחסה  כן  שאין  מה  ממנה".  אבנה 
בבחינת  אינה  היא  בלהה  עם  הכרותה  מתוך 
שייוולד  מי  לכן  אמה.  בבחינת  אלא  שפחה, 
ממנה בוודאי יהיה בן הבונה את יסודותיו של 

יעקב.
בעיניה",  גבירתה  "ותקל  הגר  הרתה  כאשר 
ולכן  דומיננטי  הוא  המצרי  שהצד  מתברר 
מצד  ניסיון  הוא  העינוי  שרי". מטרת  "ותענה 
הרוח.  את  ולרומם  הגוף  את  להשפיל  שרה 
אולי בדרך זו תלמד הגר מהו התפקיד הנדרש 

ממנה ותדע להיות יסוד בבניין אמונה ועבודת 
ה'. תקווה זו נכזבה והיא ילדה בן שיהיה פרא 
הזאת  האמה  "גרש  שרה  מבקשת  לכן  אדם. 
משום  ישמעאל  כאן  מוזכר  לא  בנה".  ואת 
בנו  ולא  בבנה  שמדובר  הוא  הגירוש  שסיבת 
של אברהם. הקב"ה מסכים לדבריה "וגם את 
בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא" – אמנם 
הוא מזרעו של אברהם אך הוא בנה של הגר 

והיא יסוד בניינו.
לע"נ חותני הרב אהרן אלימלך בר שאול זצ"ל, 

נלב"ע ערש"ק פרשת לך לך תשכ"ה.

"ותענה שרי"

הצטרפו ל-200 המשפחות שהקימו קהילה איכותית,
בישוב חדש ויפהפה, 24 דקות מתל אביב.

צאו מהקופסא,03-6500505
בואו ללשם.

מדורגים
5 חדרים | דירות גן | דופלקס

בית צמוד קרקע
4 חדרים, 121 מ“ר + גינה

החל מ-1,240,000 ₪החל מ-990,000 ₪

או קופסת גפרורים 
במודיעין

₪ 1,750,000

או בית בלשם
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mitnachlot.co.il  תמר אסרף מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

ההר  עיבל,  הר  את  מקרוב  להכיר  לדרך,  יצאנו 
הגבוה אפוף המסתורין, הר הקללה.

שנים  מזבח.  ישנו  לנו,  נודע  כך  ההר,  על  שם  אי 
חיפשו אותו ורק אחד הצליח למצוא, אדם זרטל.

יותר נכון לקרוא לו פרופ' אדם זרטל – הארכיאולוג, 
יהודה  מרחבי  את  סוקר  שנים  שבמשך  האיש 

ושומרון.
הוא בן 77, גדל וחי בקיבוץ עין שמר. "שמוצניק גאה" 
הכיפורים  יום  במלחמת  קשה  נפצע  להגדרתו, 
ושרידי פציעתו מלווים אותו מאז, כשהוא מסתובב 
עם זוג קביים, כובע בוקרים, ופנים מאירות מלאות 
חכמה מנוקדות בכתמים ונמשים משהייה ארוכה 

בשמש היוקדת על הרי השומרון.
סיפורו האישי של הקיבוצניק שלמד ארכיאולוגיה 
הפך להיות חלק בלתי נפרד מסיפורו של המזבח 
למד  הוא  בלב.  עמוק  לי  נגע  והוא  עיבל,  הר  ושל 
גדולי  לו  סיפרו  שם  אביב,  תל  באוניברסיטת 

שבינו  עתיקה,  אגדה  רק  הוא  שהתנ"ך  המרצים 
היהודי  שהעם  בלבד,  מקרי  קשר  המציאות  לבין 
לעצמו  שאימץ  נודד  בדואי  שבט  של  סוג  הוא 
לא  שמעולם  הסביבה,  מעמי  וסיפורים  מסורות 

הגיע למצרים ולכן מעולם לא יצא ממנה.
אותו  "למרוד" במה שלימדו  לו  גרם  בדיוק  מה 
רבותיו, לא ברור לי, אולי זה אופיו המרדני ואולי 
לחפש,  יצא  הוא  ולעם.  לתנ"ך  גדולה  אהבה 
שהכל  היכן  ושומרון,  יהודה  בהרי  הוא,  דווקא 
פינה,  כל  סוקר  והחל  אומר,  הוא  כך  התחיל, 
מחפש, חופר ובודק. כ-3,000 ק"מ - מטר אחר 
כן  לטעון  אפשר  איך  כי  ברגל  צועד  הוא  מטר, 
או לא, אם אף אחד מהחוקרים לא הטריח את 

עצמו להגיע לשטח ולבדוק?!
אני מסתכלת עליו, מקשיבה לו, בולעת בשקיקה 
כל מילה, נשבית בקסמו ויש לו, מרגישה שזכיתי 
אותי  מרגש  מה  תוהה  ואני  נדירה,  בהזדמנות 
סיפורו  או  עיבל,  הר  המזבח,  של  סיפורו   - יותר 

של אדם זרטל.
מזבח,  מחפש  לא  הוא  עיבל  להר  מגיע  כשאדם 
ללא  מוזר  מבנה  שם  מוצא  הוא  סקר.  עורך  הוא 
חלונות ודלתות. רק לימים יגלה שהוא מצא שם את 
המזבח. נדמה לי שלא רק את המזבח הוא מוצא 
שגם  מרגישה  ואני  מוצא,  הוא  עצמו  את  גם  שם, 

אותי הוא מוצא, בעצם את כולנו.
עם  העצמות,  שרידי  עם   - המזבח  מציאת 
של  חתימתו  עם  ממצרים  שהובאו  החרפושיות 
שיצא  עם  כאן  שהיה  מוכיחים   - השני  רעמסס 

ממצרים, שקיבל תורה וששב לארצו.
אלפי שנים לאחור, רגע לפני שבני ישראל נכנסים 
להר  להגיע  עליהם  מצווה  משה  ישראל,  לארץ 
מזבח  לבנות  עליהם  כי  להם  נאמר  שם  עיבל, 
ולכתוב את התורה על 12 אבנים. אחרי שתעשו כן, 

אומר להם משה, תהפכו לעם.
אני לא יכולה שלא להרגיש איך ששנים אחר כך, 
את  ועושה  מקום  לאותו  אדם  מגיע   ,1980 בשנת 
אותו הדבר. גילוי המזבח היה לא פשוט גם בשבילו. 
הוא ניסה לעשות הכל כדי לא לראות את המבנה 
שמצא כמזבח של יהושע, אבל מה לעשות, אדם 
להן  ונתן  לעובדות  התייחס  אחרים  לרבים  בניגוד 
התיאוריות  כל  את  מחדש  לבלבל  אותו,  לבלבל 
שלמד ולפתח תיאוריה חדשה, אמיתית, מבוססת 

על אותם ממצאים ולא על שאיפות פוליטיות.
לו  עשו  לא  ולמחקר,  לתנועה  לקיבוץ,  חבריו 
"חבר  "שקרן",  "משוגע",  לו  קראו  קלים,  חיים 
של המתנחלים". כמה קשה לשחות נגד הזרם, 
כמה כוחות נדרשים לעמוד מול כולם וללכת עם 

האמת שלך.
אני עומדת שם על יד המזבח מצד אחד וחושבת על 
העם הזה, וליד אדם זרטל מהצד השני וחושבת על 
האיש המדהים והאמיץ הזה, מספרת לו שגם אני 

לימדו  אותי  וגם  חניכה בשומר הצעיר,  הייתי פעם 
לאהוב תנ"ך והיסטוריה וגם לאהוב את ארץ ישראל.
"ומה לימדו אותך על השטחים?" הוא שואל בחיוך.

- "להחזיר אותם!" אני עונה. אבל כשנמצאים על 
הארץ  כשכל  יהושע,  של  המזבח  ליד  עיבל  הר 
למרגלותינו וכל סיפורי התנ"ך מתעוררים לחיים, אי 
אפשר להרגיש כאן שטחים. כאן מרגישים מה זה 
להיות יהודי, כאן מרגישים מה זה להיות ציוני, כאן 
מרגישים מה זו ארץ ישראל, כאן מרגישים מה זה 

"להיות לעם".

יד המזבח  על  עומדת שם  אני 
העם  על  וחושבת  אחד  מצד 
מהצד  זרטל  אדם  וליד  הזה, 
האיש  על  וחושבת  השני 
המדהים והאמיץ הזה, מספרת 
חניכה  פעם  הייתי  אני  שגם  לו 
בשומר הצעיר, וגם אותי לימדו 
וגם  והיסטוריה  תנ"ך  לאהוב 

לאהוב את ארץ ישראל

"היום הזה נהיית לעם"

עבודה מרתקת ועצמאית ◄
משרה מלאה או חלקית  ◄
שעות גמישות ◄
פריסה ארצית ◄
מערך תמיכה שיווקי מקיף ◄
הכשרה וכנסים מקצועיים ◄

 072-2602040
natirambam@gmail.com
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לרמב"ם היומי דרושים גברים 
ונשים ערכיים וכריזמטיים, עם 
יכולת שיווק מוכחת, שרוצים 

להיות שותפים למצוות הנגשת 
תורת הרמב"ם לישראל

לזכרו של פרופ׳ אדם זרטל שנפטר השבוע

פרופ׳ אדם זרטל ז"ל ליד המזבח שגילה בהר עיבל
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אירוע 
ישראלי

5  יש”ע שלנו 

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 משבוע שעבר: הזמרת יפה ירקוני ואלוף אברהם אדן 
ליד תעלת סואץ, אוקטובר 1997.

הזוכה: חיים כרם מרחובות. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה

בתי אמנה מעניקים לכם את 
ההנחה של הורדת המע"מ

התקשרו לברר מחירים מעודכנים בכל הפרוייקטים
 אבני חפץ  ⋅ אדורה ⋅ איתמר ⋅ אלון מורה ⋅ אלמוג ⋅ בית חגי ⋅ בית יתיר ⋅ ברוכין ⋅ ברקן ⋅ גיתית ⋅ חמדת 
טל מנשה ⋅ טלמון ⋅ טנא עומרים ⋅ יפית ⋅ יצהר ⋅ יקיר ⋅ כוכב השחר ⋅ כוכב יעקב ⋅ כרמל ⋅ ליבנה ⋅ מבוא 
דותן ⋅ מגדלים ⋅ מעון ⋅ מעלה חבר ⋅ מעלה מכמש ⋅ מעלה לבונה  ⋅ נופי פרת ⋅ נופים ⋅ נוקדים ⋅ נילי ⋅ נריה 
⋅ סוסיא ⋅ עופרים ⋅ עטרת ⋅ עינב ⋅ עלי עלי זהב ⋅ עפרה ⋅ עתניאל ⋅ פדואל ⋅ פסגות ⋅ קצרין ⋅ קריית נטפים 
⋅ קרני שומרון ⋅ רבבה ⋅ ריחן רימונים ⋅ שבות רחל ⋅ שילה ⋅ שמעה ⋅ שקד ⋅ תלם ⋅ תל ציון ⋅ תפוח ⋅ תקוע

הזדמנות

 כן, הבנתם נכון רק אצלנו בבתי אמנה 
הפחתת 1% מהמע״מ לא נשארת אצל היזם.
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מה יקרה

פגישה מאחורי הקלעים עם מוני מושונוב במעלה אדומים / 
כ"א בחשוון 3 בנובמבר

ערב של סיפורים אישיים על תחנות בקריירה של מוני 
מושונוב כשחקן בתיאטרון, בבידור, בטלויזיה ובקולנוע. 
על תהליך יצירת הדמויות ועל כל מה שמעניין. בשעה 
20:30 במוזיאון קסטל. מחיר כרטיס: 25 ₪ במזכירות 

המתנ"ס.

מופע תיאטרון מחול לילדים באפרת / י"ג בחשוון 26 באוקטובר
נגה להקת מחול מציגה מופע לילדים המספר את סיפורה של שירה ומשפחתה שעוברים דירה. שירה, גיבורת המופע, 
חוששת מהשינוי ומאובדן המוכר והידוע. בשעה 17:00 במתנ"ס אפרת. כרטיס לילד: 20 ₪, להורה: 10 ₪. כניסה לנשים 

בלבד. לפרטים: 02-9932936

מרוץ הלילה של גוש עציון  / כ"ג בחשוון 5 בנובמבר
השנייה  הפעם  זו  יתקיים   GushNight הלילה  מרוץ 
לזכרם של אייל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל הי"ד. 
ק"מ  ו-10  ק"מ   5 ק"מ,   2 של  במקטעים  ייערך  המרוץ 
מירי  ח"כ  והספורט  התרבות  שרת  של  ובהשתתפותה 

רגב. פרטים באתר של מתנ"ס גוש עציון:
www.matnasetzion.com 

יום חמישי 5 בנובמבר

יוזמת
הפרויקטים:

www.ayz.co.il | 055-6603916 למידע ופרטים נוספים: רחל

דירות גן ודו-משפחתיים החל מ-960,000 ש”ח

זה   הזמן   להצטרף   ליישוב   פורח   עם   קהילה   איכותית   של   אנשים   מצויינים. כ-200 משפחות גרות היום ביישוב ענב הנהנה מקרבה לכביש 
שש ויישובי השרון והמרכז.   אריאל   יזמות   בונה   בכרמים   דו-משפחתיים   ודירות   גן   בעיצוב   ייחודי   ובמחיר   אטרקטיבי    המאפשר לכם 
לבנות את בית חלומותיכם ולהצטרף לקהילה פעילה ומשגשגת. שלב א’ של כרמים הסתיים. שלב ב’ כעת יוצא לדרך. הצטרפו גם אתם.

סטנדרט בניה גבוהבתי כנסת פעיליםגנים וחוגים לילדים15 דקות מכביש שש

יופי של קהילה. 
יופי של בית.

בית בעיצוב עוצר נשימה בסטנדרט 
הגבוה ביותר בשומרון מחכה לכם 

בשכונת כרמים שבענב.
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אולמי שירת ירושלים, רח’ כנפי נשרים 64 ירושלים  |  5002737 - 02  |  4140430 - 050

אולם מעוצב לאירועים ולכנסים | עד 600 מוזמנים | מיקום בכניסה לירושלים
מבחר תפריטים | כשרות מהודרת ביותר

חתונה 
יהודית

רק עם 
עבודה 
עברית!

אנחנו  ירושלים  שירת  באולמי 
מקפידים רק על עבודה עברית.

ההרשמה לאירועי החורף 
בעיצומה.

בצל האירועים הקשים, התאא  גוש עציון ברשת ב '
ארחו בני הנוער ממועצת הנוער של גוש עציון בת

כנית 'שעת חברה' המשודרת ברשת ב'. יחד עם 
רוטנברג מאגף הנוער, הם שוא ויהודה   שי ששו ן
חחו עם מיקי מירו על מאפייני החיים בגוש עציון, 
אותם  שמייחדים  הערכים  על  ילדותם,  נופי  על 

ופעו הנוער  מועצת  ועל  לרגליהם,  נר  אומהווים 
עוד  הייתה  התכנית   . 4 החולפת  בשנה  לתה 
התנסות מרתקת לבני הנוער, שבמהלך כהונתם 

אבמועצה נחשפים ומתנסים בתחומים שונים הק
שורים להנהגה.

הקהל בקרית ארבע בשיאו של גל הטרור הרצחני 
בכל הארץ התקיים מעמד הקהל עוצמתי לציון 
במעמד  ארבע.  בקרית  השמיטה  שנת  סיום 

ליאור  דב  הרב  נכחו 
אליהו,  שמואל  והרב 
יריב  יהודה  מח"ט 

מעל  לוינגר.  מלאכי  המועצה  וראש  עזרא  ב ן 
העירוני  האצטדיון  את  גדשו  תושבים  ל-3,500 
מאות  האירוע.  לכבוד  פניו  את  ושינה  שקושט 
החצוצרות  תרועות  לקול  נכנסו  הגנים  ילדי 
הטקס.  מהות  את  הציגו  "אספקלריא"  ושחקני 
והגביה  בתורה  קרא  לוינגר  מלאכי  העיר  ראש 
את  בירך  אליהו  שמואל  והרב  הציבור  כל  לפני 
הקהל וחיזק את תושבי העיר הגיבורים העומדים 

איתנים גם בזמנים קשים כמו הימים.
נטלו  חיפה  מתושבי  עשרות  חזון  עם  מטיילים 
חלק בטיול לשומרון והזדהות עם תושבי המקום, 

לאומי'  'חזון  שמפעיל  הטיולים  מרכז  במסגרת 
כחלק   . 5 בחיפה  ציונית  למנהיגות  המרכז   –
לאורך  לאומי'  'חזון  של  השוטפת  מהפעילות 
השנה, מוציא מרכז הטיולים, כמדי חודש, טיולים 
שונים  לאזורים  הרחב  לציבור  לימודיים  וסיורים 
שולדינר  ישראל  לאומי'  'חזון  מנכ"ל  בארץ. 
הטיול  כי  סיפר  הטיולים,  מרכז  בראש  העומד 
תצפית  לעבר  המשיכו  משם  גריזים,  בהר  החל 
מיוחד  וביקור  ברכה  הר  מעיינות  יוסף,  קבר  אל 
נהנו המשתתפים מטעימות  בהר עיבל. לקינוח 

ביקב הבוטיק 'טורא' שבישוב רחלים.

המשך מהעמוד האחורימה קורה?
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התארחה  שלישי  ביום  ביו"ש  ממשלתי  ביקור 
רגב  מירי  חה"כ  והספורט  התרבות  שרת 
מקצועי  לסיור  בנימין,  מטה  האזורית  במועצה 
 . 1 לשרה  נבחרה  מאז  המשרד  של  ראשון 
השרה רגב נשאה דברים והתייחסה לגל הטרור, 
ואמרה "נמשיך לבנות, נמשיך לשמור על מרקם 
החיים, נמשיך לחיות בכל מקום בארץ, הטרור 
מועצת  ראשי  עם  בפגישה  אותנו".  ינצח  לא 
יש"ע וראשי הרשויות ביהודה ושומרון התייחסה 
והצהירה על הגדלת  השרה לפעילות משרדה 
תקציב תרבות בקהילה ומתן סל תרבות מיוחד 
יהודה ושומרון,  וישובים בפרפריה כולל  לערים 
כדי להעניק חווית תרבות לכל אזרחי המדינה. 

שמחבלים  לאחר  ימים  שלושה  נזקים  אומדים 
רשמית  משלחת  נכנסה  יוסף,  קבר  את  הציתו 
לאמוד  בכדי  שומרון  האזורית  המועצה  מטעם 
את הנזקים. המשלחת נכנסה כשבראשה הרב 
הרב אליקים  יוסף,  יצחק  הרב  לישראל  הראשי 
לבנו ן, ראש מועצת שומרון יוסי דג ן, וסגנו דוידי 
. יחד איתם נכנסו גם אנשי צבא ואנשי  2 ב ן ציו ן 
מקצוע מטעם המועצה לאמוד את הנזק. הרב 
זעזוע  הביע  יוסף  יצחק  הרב  לישראל  הראשי 
את  נישק  במקום.  ההרס  את  כשראה  עמוק 
בית  חורבן  מתיאור  בפסוק  ופתח  המצבה 
היכל  את  טימאו  בנחלתך  גויים  "באו  המקדש: 

קדשך״.

הגיעו  האחרון  שישי  ביום  עציון  בגוש  אמריקה 
חמישה חברי קונגרס אמריקאי, לסיור היכרות 
סיור  ערכו  הקונגרס  חברי   . 3 עציון  בגוש 
גוש  של  מהיינות  טעמו  מודרך,  טרקטורונים 
עציון ולמדו על המורשת, ההיסטוריה והעשייה 
חברי  את  עציון.  שבגוש  חברתית  הקהילתית 
עציון  גוש  מועצת  הנהלת  חבר  ליוו  הקונגרס 
ריסקי ן  יוני  עציון  גוש  קרן  מנכ"ל  בנק,  אורי 
יוזמת המשלחת. חברי הקונגרס  ליברמ ן  ורותי 
המורשת  כיצד  לראות  במיוחד  התרגשו 
לפעום  ממשיכה  היהודי,  העם  של  המופלאה 
ונמצאת בחיי היום יום של התושבים בגוש עציון.
המשך בעמוד 7
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עוצרים את הבניה 
E1 בשטח

 הצטרפו אלינו בדף הפייסבוק "פורום עוטף ירושלים" למדו, הגיבו, שתפו והשפיעו!

מובילים עכשיו לפתרון קבע –
עוצרים את הבניה הבלתי חוקית של הבדואים לפני שיהיה מאוחר.

עוצרים את ההשתלטות הפלסטינית – מפנים את המאחזים הבלתי חוקיים סביב ירושלים
האיחוד האירופי מממן – וראש הממשלה שותק!

הרשות הפלסטינית מבצעת – ושר הביטחון מתעלם!

עשרות מאחזים בלתי חוקיים מוקמים על אדמות מדינה בין ירושלים לים המלח – וכולנו משלמים את המחיר!
הביטחון של ירושלים מתחיל מכאן. לא נותנים לרשות הפלסטינית לחבר את ירושלים לטרור.

שתיקה - מביאה טרור, התעלמות - מובילה לאסון
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עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
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יהודה רוטנברג, גרשון אלינסון, מאיר ברכיה, טל משיח  הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 
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