
1  יש”ע שלנו 

סיפור היה יכול להתרחש אחרת. 
אברהם היה פונה לאלוקים בתמיהה, 
כיצד זה שהוא לא משמיד את סדום? 
איפה אתה, שומע צעקה, כאשר אנשים צועקים 
חמס? איך ייתכן שסדום קיימת והאל שותק? 
אברהם היה נושא תפילה לאלוקים, מבקש 
להפסיק את חילול השם הנורא הזה, להחזיר 
את המבול באופן מקומי כדי שידעו כל עמי 
הארץ כי שם ה’ נקרא בארץ. אבל הסיפור היה 
שונה. אברהם דורש משפט, הוא דורש צדק לאלו 
שעיוותו את הצדק, הוא מאמין שהדין האלוקי 
חייב להבחין בין צדיק לרשע ולא מעניש את 
שכנו של הרשע, למרות שאוי לו שעמד שם 
ושתק. אברהם מצפה משופט הארץ שירחם 

על כולם רק בגלל שיש כמה אנשים טובים, כי 
כמה אנשים טובים תמיד משנים את התמונה 

אם נותנים בהם אמון. 
הסוף ידוע, אלוקים משמיד את סדום ואת 
ערי הכיכר, אולם לנו נותר אברהם שמגן גם 
על הרשעים, שלא מפחד להתעמת אפילו עם 
ריבונו של עולם. שופט כל הארץ שוכנע, גם 
לרשעי העולם מגיע משפט צדק ואפילו רחמים, 
ובמקום לראות בעשבים השוטים שיקוף של 
החברה כולה, אברהם מבקש לראות ביחידים 
הטובים את חזות הכל. לא המנאפים, הרוצחים 
והמושחתים, הם אלו שצריך לבחון, אלא את 
היחידים, מנין הטובים שבזכותם העולם קיים. 

גם הרשעים שבו. 
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יש”ע שלנו  2

ההצעה החדשה של ועדת הכספים שבאה 
להציג את הישובים הזכאים להטבות מס הונחה 
השבוע על שולחן הכנסת. לכאורה, מטרתן של 
הטבות המס היא עידוד וחיזוק התיישבות ביישובי 
הפריפריה ובישובים הנמצאים בסיכון בטחוני על 
ידי הפחתה בתשלום מס. עיון מעמיק ברשימת 
הישובים החדשה מעלה שאלות קשות לגבי 
זכאותם של חלק מהישובים אל מול העובדה 
שיישובי יהודה ושומרון, למעט 29 מהם בהר 
חברון ובבקעה, אינם נכללים בה למרות המיקום 
הטבות  מפת  נמצאים.  הם  בו  האסטרטגי 
המס החדשה לא לקחה בחשבון פרמטרים 
בטחוניים של משרד הביטחון הנוגעים לרמת 
האיום הביטחוני על ישובי יהודה ושומרון. בכך 
נעלמו חלק גדול מהישובים ממפת ההטבות. 
האבסורד גדול הרבה יותר. בעוד שישובי יהודה 
ושומרון אינם נכללים ברשימה החדשה של ועדת 
הכספים – ישנה קבוצה של ישובים וקיבוצים 
מבוססים, כולל מספר ישובים ערביים בגליל, 
שאינם גרים בסמוך לגבול וחלקם אף שוכן 

בשלווה לחוף הים התיכון, שנוספו לרשימת 
הטבות המס החדשה. לעומתם ישובים מאוימים 
כמו איתמר, אלון מורה ובית אל אינם נכללים 

ברשימה.
כך, על פי ועדת הכספים, המושב אמירים שנמצא 
בגליל העליון יהנה החל מהיום בו הרשימה 
תיכנס לתוקף מ7% הטבת מס. אותו דבר נכון 
גם לקיבוץ דגניה, למושבה כנרת, קיבוץ עין 
המפרץ, כפר הנשיא ועוד. זה בנוסף לישובים 
ערבים כמו חורה שליד באר שבע וטובא זנגריה 

שליד ראש פינה שנהנים מהטבת המס. 
אך בכך לא הסתיימה האפליה. על מנת לממן את 
הוספת הישובים הללו, הורידו מישובי פריפריה 
אחרים וקיצצו להם את הנחות המס. קריית 
שמונה שתושביה קיבלו 21% , ירדו עכשיו ל18%, 
נהריה עכו ומעלות ירדו מ11% ל9% כל אחת, 
אופקים ירדה מ14% ל 12%, קיבוץ ארז וכפר 
עזה והמושב אוהד שנמצאים בטווח המנהרות 
והרקטות ירדו ל7%. לפי ועדת הכספים, ככל 
הנראה, ישובים אלה לא נמצאים במקום מסוכן 

מספיק, ולכן צריך להעביר מהם כספים לישובים 
כגון עין המפרץ, שמרת ובוסתן הגליל שנמצאים 

בכלל באזור עכו והקריות.
כל זה לא מנע מגורמים אינטרסנטים, כולל 
פוליטיקאים ואנשי תקשורת להמשיך להעליל 
עלילות שווא על המתנחלים שקיבלו יותר, למרות 
שבפועל הישובים ביהודה ושומרון לא נלקחו 

בחשבון בתוך רשימת ההטבות. 
בעוד שמדינת ישראל רוצה לעודד התיישבות 
בפריפריה וביישובי הגבול, וועדת הכספים בוחרת 
להוריד חלק מאחוזי ההנחה בישובי הפריפריה 
וישובי יהודה ושומרון מתמעטים מהרשימה 
בכל שנה עד שהשנה נותרו 29 ישובים בלבד 
בהר חברון ובבקעת הירדן. ממשלת ישראל, 
שאמורה להיות ממשלה לאומית, מתפארת 
בפיתוח הפריפריה אך ביד השנייה פוגעת בישובי 

יהודה ושומרון ובערי הפריפריה. 
את האפליה והעיוות הזה צריכים להפסיק.

דין אופקים וקדומים כדין דגניה המערכת

ישעמדה

איך מחליטים להקים עסק?
כאם ל-8 ילדים ב”ה, הקדשתי את רוב שנותיי הבוגרות 
לגידול שלהם ובחרתי להישאר לשם כך בבית. בשנים 
האחרונות, כשהילדים גדלו, התחלתי “לחפש את 
עצמי” אך מכיוון שעדיין יש לי ילדים קטנים, לא הייתי 
מוכנה לוותר על הקרבה לבית ועל הפניות שלי. 
החלטתי להקים עסק בבית, שיאפשר לי לפגוש אנשים 
ולהביא לידי ביטוי צדדים יצירתיים, חברתיים, ואסתטיים 

שיש בי וכמובן גם להוסיף לפרנסת המשפחה. 
הבוטיק התחיל כחדר בבית וכשצר לו המקום הבנו 
שהגיע הזמן להיכנס יותר ברצינות לעניין. ברוך ה’ 
זכיתי בבעל שבא מתחום הבניה ותמיד הולך איתי, 
כך שלאחר שנה משוגעת של שיפוצים והשקעה 
החנות נכנסה למתחם החדש שבנינו מתחת לבית. 
בזמן התכנון של השיפוץ החלטנו להוסיף עוד חלום 

ובנינו באותה הזדמנות גם יחידת אירוח מפנקת.
זוגות כדי לנפוש,  ליחידת הארוח שלנו באים 
מתארחים קרובי משפחה של משפחות מהישוב 
שחוגגות אירועים משפחתיים וכן קרובי משפחה 
מחוץ לארץ של משפחות עולים רבות המתגוררות 

בישוב. 
מה מייחד את העסק שלך על פני עסקים אחרים?

המיוחד בעסק שלי הוא שבניגוד לרוב חנויות היד שניה 
המוכרות לי, החנות מתוכננת ומעוצבת עד הפרטים 
הקטנים ביותר וכאן תוכלי לרכוש בגדים בסביבה יפה 
ומכובדת, כמו בבוטיק לבגדים חדשים בעיר הגדולה, 
ובמחירים שווים לכל נפש. החלום שלי הוא להקים גם 
מחלקת השכרת בגדים לאירועים שבו תוכלנה נשים 

למצוא בגדים ברמה גבוהה ובמחיר שפוי. אז אם גם 
לך בארון יש בגד מושקע שקנית לאירוע ושוכב כאבן 

שאין לה הופכין, את מוזמנת ליצור קשר. 
מוצר שהיית רוצה להמליץ עליו?

בבוטיק ישנם בגדי נשים ונערות כחדשים, בשמים 
ותכשיטים. הרעיון העומד מאחורי החנות הזאת הוא 
כמובן רעיון המחזור. בעולם השפע שלנו, בו כולנו 
קונות בגדים מאוד בקלות - בחנויות איכות המציפות 
אותנו בפרסומות, בקניונים וגם דרך אינטרנט - יש 
לנו בארון הרבה בגדים שאנחנו “לא יכולות” לזרוק 
והם במצב מעולה או שלבשנו פעמים בודדות בלבד 
ולמעשה אינם בשימוש. הבגדים האלה יכולים לשמח 

מאוד נשים אחרות.

מי האישיות שהכי הייתם רוצים כלקוח?

מקווה לארח יותר אורחים שטרם זכו לטייל באזור 
המדהים שלנו שמתפתח מאד בשנים האחרונות 

בעסקים הקמים בו ובתחום התיירותי.

איך מט"י ש"י עזרו לך לקדם את העסק?

אני מלווה ביועצת מקסימה שעוזרת לי לדייק את 
הרצונות שלי ואת הדרך להגיע אליהם. בכלל, מט”י הוא 
עבורנו בית חם ואנחנו נעזרים ביועצים שלהם רבות. 
במט”י ההרגשה היא שאכפת להם באמת שנצליח. 
אני חברה גם בקבוצת נטוורקינג נשית ומעצימה 
שקמה באזורנו בשם “בחפץ כפיה” ומאחלת לכל 

בעלת עסק למצוא לה שותפות כאלה לדרך.

עסק שלנו

שירה לבנוני,
הבעלים של ‘הבוטיק של שירה’ - בוטיק יד שניה לנשים 

slevanoni@gmail.com 052-5665324 וצימר, עלי

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

הרעיון העומד מאחורי החנות 
הזאת הוא כמובן המחזור



3  יש”ע שלנו 

המשך דבר תורה מעמוד השער

לו היה הסיפור אחר ואברהם היה נושא תפילה 
להשמיד את סדום, לא היינו כאן, קוראים דברי 
תורה. היינו אולי בכנסיה או במסגד, מלאים זעם 
קדוש ומבקשים חורבן לעולם בשם הקדושה 
השורפת ומכלה כל. לו היה הסיפור אחר לא היו 
בניו היהודים של אברהם מתאפיינים בגמילות 
חסד, בביישנות וברחמים, אלא בשנאה, פחד 
ורובה סער. ואת הסיפור הזה היה קשה להפסיק 
לאורך הדורות. אפילו לפרעה הוקרנו תודה על 
האירוח במצרים, ואת הקיסר ירום הודו ברכנו 
מידי שבת. ידענו כי השנאה והפחד הם חלקם 
של הגויים, ואילו אנו מבקשים צדק לכל באי 
עולם, לפעמים צדק המקלקל את השורה, אולם 

העדפנו אותו על פני הנקמה וגסות הלב. 
ביקרנו חולי גויים עם חולי ישראל ונתנו צדקה 
לענייהם כמו לעניים שלנו, כי הרי רחמי האל 
על כל מעשיו, ודרכי שלום גדולות הן מן הכל. 
היינו תמימים, וגם אם העניים והחולים שבקרנו 
הרגו בנו, המשכנו להאמין כי אפשר אחרת, ולו 
נהיה אנו טובים יותר ומאמינים יותר, נוכל לראות 
בחסידי האומות את התקווה. היינו פתאים, חסרי 

כח, ובזכות האמון בטוב האדם חזרנו לציון. 
ולפתע עולים קולות בקרבנו אשר פוחדים מן 
הרע, ומתוך הפחד וההתלהמות שמסביב מפסיקים 
לראות טוב, כבר לא מבקשים משפט, מתנדבים 
לשרת את האל באהבה ולעשות שפטים בעצמם 

במחללי שמו. וסדום עלולה לנצח את אברהם, 
הופכת את זרעו לאלים, שונא ומפחד, וכבר לא 
מאמין בטוב שקיים, רק בזה שיהיה יום אחד, 
כשהכל יהיה כפי שאנחנו רוצים שיהיה. אמת, 
אסור לירות ולבכות בחמלה על הרוצחים שחוסלו. 
אלא שאנו יודעים טוב יותר, שאת סדום מנצח 
אברהם דווקא בתפילה למענם, שאת הקרבות 
ברשע מנהלים בשדה הקרב אך את המלחמה 
מנצחים בכיבוש יצר השנאה ובמתן תקווה. 
“שמעו אלי רדפי צדק, מבקשי ה', הביטו אל-

צור חצבתם, ואל מקבת בור נקרתם. הביטו אל 
אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם,  כי אחד 

קראתיו, ואברכהו וארבהו" )ישעיה נא(.

דרכו של אברהם אבינו

עמק שילה 
הינו עמק פורה במרחב ישובי גוש שילה
 המחבר את הרי בנימין לבקעת הירדן. 

במהלך עשרים השנים האחרונות
 ניטעו בעמק עשרות אלפי גפנים ועצי זית 

שהפכו למשק חקלאי משגשג המניב יין איכותי ושמן זית עטור פרסים
המייצג את מדינת ישראל בגאווה בארץ ובעולם. 

בשל בירוקרטיה משפטית המונעת מחקלאים ישראלים זכויות בקרקע 
קיימת סכנת עקירה מידית של למעלה ממאה עשרים וחמישה אלף גפנים ועצי זית. 

מדינת ישראל יכולה להסדיר את החקלאות העברית ברחבי יהודה שומרון ובקעת הירדן 
ארץ בנימיןולמנוע את העקירה בעמק שילה ובמקומות נוספים.

 125,000
גפנים ועצי זית בעמק שילה
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mitnachlot.co.il  תמר חלוצי מתוך הבלוג מתנחלות ברשת
ברשת

כשהייתי בת עשר ההורים שלי התגרשו. נדדתי 
בין שני בתים מאז ועד גיל 16, עד שעברתי עם 
אחותי לפנימייה. בחגים ובסופי שבוע הייתי אמורה 
לצאת הביתה לבית של אבא והיה גם שלב שהייתי 
אמורה לגור עם אחיי הגדולים אבל זה לא הסתדר, 
כך שרוב הזמן נדדתי בין הפנימיה ובין בתים של 
חברים. בגיל 19 עברתי לגור בקומונה במכינה 
הקדם-צבאית "בינה" בדרום תל אביב, בשכונת 
שפירא. גרתי שם שנה. במשך השירות הלאומי 
במרכז "נא לגעת" ביפו, בתאטרון החירשים-

עיוורים, שוב גרתי אצל אבא שלי. בגיל 21 עברתי 
עם אחותי לשכונת התקווה בת"א, ובגיל 22, 
עברנו, היא ואני, לגבעתיים, בתקווה שלא צפוי 

לנו מעבר בקרוב.
אז אני יודעת איך זה כשמעל למושג 'בית' מרחף 
סימן שאלה. אבל לא הכרתי את התחושה הזו 

מהפן של מגורשי גוש קטיף - כלשונם.
את יעל הרמתי הכרתי לפני כשנתיים במסגרת 
קורס משחק בבית הספר למשחק של ענת 
ברזילי בת"א. יעל למדה בקורס ואני תרגמתי 
לסטודנטית אחרת לשפת הסימנים. לקראת 
מופע הסיום, יעל, שידעה שלמדתי מחזאות, 
שאלה אותי אם אוכל לעבד עבורה מונולוג מתוך 
קטעים שכתבה על ההתנתקות. כמה ימים אחר 
כך נתקלתי בקול קורא להגשת מחזות לפסטיבל 
בנושא 'בית', ויעל, בת היישוב גני טל בגוש קטיף, 

הסכימה לשלוח לי חומרים למחזה שלם.

ההצגה "עת לטעת" עוסקת בסיפורה האישי של 
נטע, בת 25 ואמא לאיתן בן השש, בהתמודדותה 
עם אובדן, עקירה ובית. שבועיים לפני שנאלצה 
להשאיר את ביתה מאחוריה, איבדה נטע את 
דודתה בפיגוע ירי. האבל והאובדן על דודתה 

ועל הבית מתערבבים ונמהלים זה בזה.
היה מאתגר מאד לגשת לסיפור מנקודת המבט 
של יעל ושל אנשים נוספים מגוש קטיף; שכן 
ההצגה היא פסיפס סיפורים ולא רק סיפורה 
האישי של יעל. נעתי בין היכולת שלי להתחבר 
למקומות אישיים כמו אובדן של בית, או אובדן של 
אדם אהוב ובין אידיאולוגיות. בקריאה בכתביה 
של יעל נחשפתי להרבה כאב, שלמעשה הינו 
אוניברסאלי. ההתיישבות בגוש קטיף התחילה 
בתמיכת הממשלה, וההחלטה לפנות נחתה 
בפתאומיות רבה, כך שהרגשתי שאין ערובה 
לאף אחד שהבית שלו תמיד יהיה איפה שהיה.

נקודה שהקשתה עליי בכתיבה הייתה עניין הקשר 
החזק לארץ ולקהילה. לי כחילונית זה היה מאוד 
זר. כשהתוודעתי לכוח החזק של הקהילתיות 
הרגשתי שיש פה סיפור ששווה לספר אותו 

ושתושבי הגוש עוד לא דיברו עליו מספיק. 
סיפור המחזה מתחיל מנקודת הזמן של שנה 
לאחר ההתנתקות, ומתמודד עם השאלה 
איך אנחנו ממשיכים משם. החלום שלנו הוא 
להביא את הסיפור הזה לכל מיני קהלים. 
אלו שצפו בינתיים תיארו נקודות שנגעו בלב 

וכאלה שכאבו בבטן.
גם הבמאית אופל לוי וגם השחקנית מזי 
מזוז, לא הכירו מקרוב את סיפור גוש קטיף 
ובכל זאת התחברו. כולנו מקוות שגם הקהל 
יצליח להתנתק מהפוליטיקה, מהחדשות, 
מהעמדות החצובות בסלע, יאפשר פתיחות 

מחשבתית ויבוא לראות את המחזה.
מתושבי הגוש למדנו שהקבוצה נותנת כוח, 
ונוכחתי בזה בתהליך יצירת ההצגה, שעולה 
עכשיו בזכות הרבה דחיפה ורצון משותף 
של הבמאית, השחקנית ושלי, במסגרת 

תיאטרון עצמאי לגמרי.
היינו רוצות שהקהל ירגיש שאמנם אי אפשר 
לשנות את מה שקרה, אבל אפשר לנסות 

לנתב אל הטוב את מה שיקרה.

עת לטעת
תאריכי ההצגות הקרובות 

בתאטרון הפתוח - ביה"ס למשחק 

ענת ברזילי, מנחם בגין 98, ת"א:

יום חמישי | 29.10 | ט"ז חשוון | 20:30

יום ראשון | 22.11 | י' כסלו | 20:00

מוצ"ש | 19.12 | ז' טבת | 20:3

בתום ההצגה יתקיים שיח עם היוצרות 

על תהליך היצירה. 

מחיר כרטיס: 50 ₪. 

להזמנת כרטיסים: 052-7453944.
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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

אירוע 
ישראלי

  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: מיקי ברקוביץ' נושא את לפיד המכבייה 
ה-15 בפתיחת המשחקים, יולי 1997.

הזוכה: הזוכה: טוביה פרידמן מרמת גן. הפרס נשלח בדואר.

זהו את האירוע שבתמונה
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כד׳-כה׳ חשוון 6-7.11.15

לפרטים והזמנות החל מיום ראשון יב׳ בחשוון 25.10

-    

 | 

    

   

,    
   

 
  

02-9965333  ,13:30

160  •

9:30-14:00

  

20

  

  

 

  

 
(16:00 09:30

  

3 02-9965333
      

7524819

1-800-400-456  

 | Hebron Fund
w w w . h e b r o n . c o m

למרות הכל עם ישראל חי

מערת המכפלה מקור הזכות, הכח והבטחון

ע״ש הרשל פינק

עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
- יוסי 052-8908518  nadav@myesha.org.il הפצה: מקור ראשון

עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: ברוך גרינברג, Jenka Ratner, Ooman, נעמה 
לייטנר, אורי צוברי, לאה רמר, איילה סמוטריץ', אבישי זיו, דוברות מועצה אזורית גוש עציון

 perla@myesha.org.il :הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 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 l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

שליחות. בטחון. התיישבות.
 אלון מורה מתחדשת באמצעי בטחון מתקדמים!

מחפשים שותפים לרכישת  אמצעים ו ציוד לחימה משופר.
לתרומות: 'ידידי אלון מורה' עבור אגף הבטחון

 בנק 14 סניף 343 חשבון 176327 מוכר לצרכי מס.  
לפרטים:  052-4239858 )יחזקאל(.
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מה יקרה

שבת ‘חיי שרה’ בחברון / כ”ד-כ”ה בחשוון 6-7 בנובמבר
גם השנה תתקיים המסורת החשובה של שבת פרשת 
'חיי שרה' בסמוך לקברי האבות בחברון. מערת המכפלה 
תיפתח ליהודים בלבד כולל אולם יצחק. במהלך השבת 
יתקיימו תפילות ברוב עם במערת המכפלה, סיורים מיוחדים 
באתריה של עיר האבות ועוד. ניתן להירשם לאירוח הציבורי 

בטלפון 02-9965333 שלוחה 3.

מופע הצדעה לאזרחים הוותיקים באפרת 
/ י"ח בחשוון 31 באוקטובר

מתנ"ס אפרת והאגף לשירותים חברתיים בגוש 
עציון מזמין את כל האזרחים הוותיקים למופע 
הצדעה שכולל הופעה של הזמרת שולי נתן 
עם שירים מכל העשורים. הכניסה חופשית 

לאזרחים וותיקים. פרטים: 02-9932936

הצגה על דמותו של של הרב קוק זצ"ל בעפרה / כ"א בחשוון 3 בנובמבר
בעפרה מזמינים אתכם להצגת יחיד מרתקת ומרגשת של השחקן ישי מאיר על דמותו של הרב קוק זצ”ל במלאת 80 שנה לפטירתו. באודיטוריום של 

oframashov.ofra.org.il/mashov/215 :האולפנה. 20:30 פתיחת דלתות. מחיר: 35 ₪ בהרשמה מוקדמת ו-50 ₪ ביום המופע. להרשמה

שישי-שבת 6-7 בנובמבר

בתים אחרונים

 צמודי קרקע גדולים!

15 ד' בלבד מירושלים!בישוב עופרה!

עפרה
40 שנה

ממשיכים בבניה

בתי
אמנה

תנועת
ההתיישבות

אמנה

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏≠±  

מידע
צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø≥±אמנה

1,255,000
1,265,000

בית צמוד קרקע רק

107 מ"ר + 88 מ"ר מעטפת 
 4 חדרים

₪

לגור בקהילה שהיא משפחה
הישוב הקהלתי עופרה, יוצא בשיווק בתים אחרונים בפרוייקט 
עופרה הצעירה, אתם מוזמנים לגור בקהילה שהיא משפחה 

רק 15 דקות מירושלים.

מנהל שיווק - אריק וחניש: 
02-5661149 \ 052-2631763

משרדנו
 שער בנימין
 בנין ניקנור 

קומה 3

 המע"מ
ת

רד
הו

של 
מעניקים לכם את ההנחה 
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 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com

מה קורה?

מוכנים ומזומנים בעקבות התמשכות פיגועי הטרור 
יזמו השבוע במערך הרפואה של אגף הביטחון 
במועצה האזורית הר חברון תרגיל משותף למערך 
הרפואה המקומי יחד עם יחידת החילוץ והפינוי 
669, במטרה למקצע את צוותי הרפואה באזור. 
במסגרת זאת תרגלו כוחות הצבא והאזרחים דימוי 
לאירוע רב נפגעים שכלל חבירה בין כוחות, חלוקת 
. עובדי מערך  1 עבודה, ופינוי בטוח למסוקים 
הרפואה נקראים לעיתים תכופות להגיע לאירועים 
ביטחוניים, דוגמת הפרמדיק המתנדב מעתניאל 

שהעניק טיפול ראשוני לאברהם חסנו הי"ד.
חברון עוצרת השבוע השביתה עיר האבות חברון 
את מוסדות החינוך, ראש המועצה העביר את 
לשכתו לצומת בו אירעו שני אירועי דקירה בשבועיים 
האחרונים וציבור גדול נאסף לעצרת בקריאה: די 
להפקרות! דורשים בטחון. ראש המועצה מלאכי 
לוינגר אמר ש"קרית ארבע חברון ממשיכה לעמוד 
כמו חומה בצורה מול הטרור ואני קורא לממשלה 
להתייצב עמנו ולפעול ביד קשה לביטחון עם ישראל 
. אישי ציבור רבים באו לתמוך  2 בכל חלקי ארצנו!" 
במהלך, ביניהם ח"כ מוטי יוגב, מנכ"ל מועצת יש"ע 
שילה אדלר, מנהלת השדולה למען ארץ ישראל 
בכנסת ח"כ לשעבר אורית סטרוק ודובר היישוב 

היהודי בחברון נועם ארנון.
לפיד באפרת יו"ר סיעת יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד 
הגיע ביום ראשון לביקור בגוש עציון ובמועצה 
המקומית אפרת. לפיד החל את הביקור במפגש 
עם מאות תלמידי תיכון באפרת שם שוחח עם 
התלמידים על קבלת האחר והשמעת דעות מנוגדות, 

המשיך בתצפית ובסקירה ביטחונית מקיפה וכן ביקר 
בטרמפיאדה בצומת הגוש בה אירע לפני כשבוע 

. 3 פיגוע דריסה 
לזכור ולא לשכוח אירוע זכר למעמד הקהל התקיים 
ברוב עם על רכס הר כביר בשומרון, מול מקום 
הרצח של איתם ונעמה הנקין הי"ד. באירוע השתתפו 
תלמידי ישיבת בני עקיבא השומרון, תלמידי ישיבת 
'חיצים' שבאיתמר, הישיבה התיכונית באלון מורה 
ותלמידי ישיבת בני עקיבא 'הליכות עולם' שבקרני 
שומרון. את האירוע פתח הרב אליקים לבנון אשר 
נשא דברים על המעמד והמיקום המיוחד, הרב יעקב 
מייטליס ראש ישיבת השומרון קרא פרק תהילים 
לרפואת הפצועים ובמרכז האירוע התברכו הנוכחים 
בברכת כהנים מרגשת מפי תלמידים ומורים שנכחו 
. האירוע הסתיים בהרקדה סוחפת לצלילי  4 באירוע 
ניגוניו של אליעזר רוזנפלד ששכל את בנו מלאכי 

הי"ד בפיגוע לפני מספר חודשים.
שיהיה לבריאות שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן, 
נפגש ביום שני עם ראש מועצה אזורית שומרון 
יוסי דגן, זאת לאחר שמד"א הוציאה מכתב למשרד 
הבריאות המתריע מפני צמצום פעילות ביהודה 
ושומרון תוך פחות מחודש מסיבות תקציביות. לאחר 
הפגישה בישר ליצמן כי פעילות מד"א לא תפגע 
ולא תצטמצם ביו"ש עד להודעה חדשה. יוסי דגן 
שיבח את הירתמותו של שר הבריאות לעניין ואמר 
כי: "הגיע הזמן שהמדינה תפסיק להתייחס לתושבי 
יהודה ושומרון כתושבים סוג ב'. על אחת כמה וכמה 

. 5 כשמדובר בהצלת חיים" 

מענב להרצליה ביום חמישי שעבר השתתפו בנות 
הישוב ענב ב"מרוץ הרצליה" במקצה של ריצת 5 
ק"מ. הקבוצה החלה להתגבש בחודש יוני האחרון 
ומונה 12 נשים, הצעירה ביותר בת 23 והמבוגרת 
כבת 40 . לאחר שחשו שהעניין הופך לרציני הן 
החליטו לחפש מדריכה מתאימה שתהיה מוכנה 
לבוא לענב ומצאו את איה ולטוך מדריכת כושר מהישוב 
עולש שבשרון שנענתה לאתגר. לירון שיוביץ, אחת 
המשתתפות, מספרת: "אנחנו נהנות מעצם העניין, 
מהרצינות ומהמחויבות ובעיקר מהעובדה שאנחנו 
מצליחות לעשות כפיפות בטן, שכיבות שמיכה, ריצה 

ובעיקר נהנות מאווירה טובה ומגבשת".
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הדבקת מודעות 

בבתי הכנסת 

 ובריכוזים דתיים

לפרטים: יוסי בן הדור

052-8908518  

yossib@makorrishon.co.il

שליחי הציבור שלכםמבית
שליחי הציבור שלכם

הפצת עלוני שבת בכל הארץ 


