ריבונות  -טוב לכולם
פאנל "מיעוטים בעד ריבונות ישראלית" בכנס הריבונות ה 4-שהתקיים השבוע[ .עמ' אחורי]
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 | 514במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
שבט תשע"ז |  49שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

6

ההר שתמיד אהבנו

ברשת

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא
לפגישה הראשונה עם נשיא ארה"ב
דונלד טראמפ והוא מוכרח לדעת
לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר לנו.
הפגישה הראשונה עם נשיא שהצהיר
כי ההתנחלויות אינו מכשול לשלום
יכולה להיות אבן דרך משמעותית
ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל.
לראש הממשלה ישנה הזדמנות
חשובה למסור מסר חשוב ביותר
לנשיא החדש – פתרון שתי המדינות
אינו על הפרק ,אנו נבנה בכל שטחי
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן ובקרוב
נחיל את הריבונות הישראלית על כל
המרחב .השבוע בישעמדה – הזדמנות
שהיא גם אחריות.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
16:48
17:07
16:58

יציאה
18:05
18:07
18:06

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
17:03
17:05
17:00

יציאה
18:03
18:05
18:08

ישראל
שלי

המרפסת של המדינה

8

מה
קורה

תנועות הנוער שותלות עצים ביו״ש

על הפרשה  -יתרו

כוחה של השמיעה

ב

האירוע
מתגולל
פרשתנו
בזיכרון
ביותר
המשמעותי
ההיסטורי של העם היהודי
 התגלות ה׳ ומתן התורה בהר סיני ,בוהפכנו לעם וקיבלנו את עשרת הדיברות.
משונה מעט ,אם כן ,שדווקא יתרו זכה
ששמו יעטר את שם הפרשה .נכון אמנם
שכל פרשה נקראת על שם מילה מהמשפט
הראשון שלה ,ונכון שהחלוקה לפרקים
אינה אקראית ,אך ודאי היה אפשר למצוא
שם הולם יותר לפרשה .אם כן ,מדוע כך
הוא הדבר?
ייתכן כי התבוננות במבנה הפרשה תסייע

הרב וורן (זאב) גולדשטיין
הרב הראשי של דרום אפריקה

לנו מעט בהבנת הדברים .פרק י"ח של ספר
שמות עוסק כולו במפגש בין משה ליתרו,
פרק י"ט מתאר את האירועים שהובילו
למתן התורה ובפרק כ׳ אנו נחשפים לעשרת
הדיברות .כלומר ,הגעתו של יתרו אל משה
משמשת לנו כהקדמה לקבלת התורה
ועשרת הדיברות .מה טמון בה ,באותה
הקדמה ,שמצדיק את מיקומה ושמה?
הפסוק הפותח את הפרשה מתחיל במילים
"וישמע יתרו" .יתרו שומע על מעשי ה׳
במצרים ,על עשרת המכות וחציית ים סוף
ומגיע אל משה .הוא לא היחיד ששמע
על מעללי ה׳ .בסוף הפרשה הקודמת
המשך בעמוד 3

בואו להקים יישוב חדש בשומרון
הצטרפו לקבוצה שמקימה יישוב עירוני חדש בשומרון
עם תב“ע מאושרת 20 ,דקות מכפ“ס.
היישוב מיועד לזוגות צעירים  -בוגרי מכינות ישיבות ומדרשות
>>>>> לפרטים חייגו לשמעון<<<<< 09-9559501 :

מחיר דירה
לגרעין המייסד:

620,000

₪

יש”ע שלנו 1

המערכת

הזדמנות פז

ישעמדה
בעת כתיבת שורות אלה ,ראש הממשלה
בנימין נתניהו נמצא בדרכו לארה"ב לפגישה
ראשונה עם הנשיא החדש דונלד טראמפ.
בעבר ,לפני כניסתו לבית הלבן ,נפגש ראש
הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ מספר
פעמים ,אך פגישה זו אינה כמו אחרות ,אלא
מהווה אבן דרך חשובה ומשמעותית ,כי היא
קובעת את עתיד היחסים בין שתי המדינות
בשנים הקרובות.
בפגישה זו יעצבו שני המנהיגים את המדיניות
בה ינהגו אחד כלפי מדינתו של השני בארבע
השנים הקרובות לפחות – לטוב ולרע .דוגמה
למדיניות רעה שנבעה מפגישה ראשונית,
היא הפגישה עם הנשיא הקודם אובמה,
אשר במהלכה אמר לראש הממשלה נתניהו
את המשפט שליווה אותו ,לצערנו ,במשך כל
הקדנציות שלו עד היום" :אף לא לבנה אחת".
המשפט הזה מתייחס כמובן לשטחי יהודה,
שומרון ובקעת הירדן ואת התוצאה שלו אנו
רואים בשטח כבר שנים רבות – הקפאה
רבתי בכל המרחב .רק בשבוע שעבר פרסמנו
נתונים על הירידה בקצב הגידול השנתי
ביהודה ושומרון שהחל עם תחילת כהונת
ממשל אובמה ועד היום.
בשבועות האחרונים ,עם ההודעה על כוונתו
של ראש הממשלה להיפגש עם הנשיא

טראמפ ,נפתח חלון הזדמנויות חדש וחד פעמי
עבור מדינת ישראל .האמירה של הממשל
החדש כי "ההתנחלויות אינן מהוות מכשול
לשלום" ,היא אמירה מרעננת שלא שמענו כבר
שנים רבות .אמנם לאחר מכן נכתב כי "ייתכן
והקמת התנחלויות חדשות ,או הרחבתן של
התנחלויות קיימות לא יועילו להשגת מטרה
זו" ,אך נראה כי המשמעות של התבטאות זו
היא אמירה דיפלומטית שמבטאת חוסר עמדה.
דווקא בשל כך ,זהו הזמן של ראש הממשלה,
היוצא בשליחותו של עם ישראל לפגוש את
נשיא ארה"ב להביע את עמדת הממשלה
הימנית ביותר בהיסטוריה .ההחלטה נמצאת
בידיים שלנו ואנו ,כתמיד ,צריכים להיות
אחראים לגורלנו .דווקא בשל האמירות חסרות
העמדה אסור לנו לסמוך על טראמפ שעלול
לזגזג ,אלא להוביל דרך ציונית אמיתית .אותה
דרך ציונית אשר באמצעותה הקמנו את
המדינה לפני  68שנים ,באמצעותה ניצחנו
במלחמת ששת הימים ובעזרת ה' באמצעותה
נבנה ונצמח בכל שטחי יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן .אל לנו לשכוח כי תכנית ההתנתקות
בוצעה תחת חסותו של ממשל רפובליקני ,ואין
לנו ביטוח בפני אף ממשל.
לכן ,אנו מצפים כי מהפגישה הזו יצא ראש
הממשלה עם בשורה אמיתית למדינת ישראל,

בשורה אשר בראשה עומדת הסרת הזיית
שתי המדינות מעל השולחן ורצון להתחיל
לפעול לניהול האזור בצורה מושכלת ,מתוך
הבנה שמדינת ישראל תישאר לעד ביהודה
ושומרון .אנו מצפים מראש הממשלה לומר
בפה מלא כי תם עידן ההקפאה וכעת ניתן
לקדם תכניות בנייה בכל רחבי יהודה ,שומרון
ובקעת הירדן ללא סייגים ,כאשר המטרה
הבאה היא ריבונות ,תחילה במעלה אדומים
ואז הלאה לכל שטחי יהודה ,שומרון ובקעת
הירדן .שינוי המדיניות של ישראל בנושאים
אלה הוא חשוב בעיקר לנו אבל בסוף הוא יהיה
גם אינטרס אמריקני.
עמדות לאומיות אלו תואמות גם את ערכי
הליכוד והן באו לידי ביטוי בכנס מיוחד שערכה
תנועת הליכוד השבוע בכנסת .הצגת עמדות
אלו על ידי ראש הממשלה למנהיג ידידתנו
הגדולה ארה"ב ,יזכו לגיבוי ולתמיכה של ידידנו
ותומכנו מעבר לים.
רגעים חשובים אלו ,שבה נדרשת הנהגה
נחושה ואמיצה ,יכולים להיות פריצת דרך
היסטורית .נאמר לראש הממשלה – העתיד
תלוי בנו ,בממשלתנו ובנחישותנו.

יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה מציג בכינוס הליכוד את הגרף שמראה את הירידה בקצב הגידול ביהודה ושומרון בשנים האחרונות
2

יש”ע שלנו

כוחה של השמיעה

המשך מעמוד השער

למדנו שגם עמלק שמעו על אותם הדברים
בדיוק .אלא שבעוד יתרו בוחר להגיע למשה
ולהצטרף אליו ,בוחרים עמלק להילחם
ולהינגף בידי בני ישראל .אותו מידע -
תגובות שונות לחלוטין .מספר לנו המדרש
כי יתרו עבד כמעט כל פסל ואליל באותם
הימים .נפשו חיפשה אחר דבר מה אמיתי,
וכששמע את מעשי ה׳ ,מצא הוא את האמת
וחבר למשה .יתרו היה קשוב למסרים שה׳
שלח לו ,ושינה את דרכיו בעקבות כך .עמלק
היו אטומים למסרים ,ועונשם ידוע  -מצווה
עלינו להשמידם.
ולא רק יתרו שומע .מיד בראשית הפרשה
יתרו מבקר את משה ומייעץ לו לשנות את כל
מערכת השיפוט שלו .במקום שמשה ישפוט
את כל העם אחד אחד ,אומר יתרו למשה

להקים מערכת משפט שלמה ,בעלת היררכיית
שופטים ודיינים .נזכור ,כי באותה העת משה
רבינו כבר בן שמונים שנים ,ומאחוריו הוצאת
בני ישראל מעבדות לחירות ,לחימה בפרעה
– מי שהיה ראש המעצמה המקומית הגדולה
ביותר  -והבסתו ,העברת בני ישראל בחרבה.
אותו משה מתגלה במלוא עוצמתו וגדולתו
כאשר אף הוא כורה את אוזניו ופוקח את
ליבו לדברי יתרו ,ועושה כעצתו.
בכך מלמדים אותנו הן יתרו והן משה
כי אמנות ההקשבה היא אמנות שעלינו
למשול בה לפני שנוכל לקבל את דברי ה׳
בעולם .לא בכדי מסומנת המילה "וישמע"
בתחילת הפרשה בטעם המקרא ׳גרשיים׳,
טעם מפסיק המעיד על חשיבות המילה
בקריאתה .אף בתלמוד ,כאשר רוצים לשים

דגש על דעה כלשהו בזמן מחלוקת אומרים
"תא שמע" ,היינו ,בוא ושמע .היכולת
לכונן כל שינוי בעולם מתחילה ביכולת
להיות קשובים ופתוחים לביקורת בונה.
זהו בסיסה של כל צמיחה אישית ,כפי שגם
כתוב בהלכות התשובה לרמב״ם ,אשר מציין
כי אחד המכשולים הגדולים ביותר לתשובה
היא חוסר היכולת לשמוע ביקורת בונה.
עלינו להאזין לאמת ,להיות פתוחים אליה
ולהיות מסוגלים לשנות את מי שאנחנו
בהתאם למסרים שה׳ שולח לנו .אמנות
ההקשבה מתעסקת ביכולת לשנות את
עמדתנו ולראות את העולם מנקודת מבט
שונה לחלוטין .יתרו הפך תכונה זו לאות
ומופת.

יש שחר אמנה

הזדמנות מיוחדת
לבית צמוד קרקע

כרמי שילה חד משפחתי  113מ״ר עם אפשרות
להרחבה על מגרש חצי דונם מול נוף כרמים

החל מ₪1,066,000-

צמוד מדד  ,11.16ט.ל.ח

שילה ,ישוב קהילתי המונה מעל ל 350-משפחות.
הישוב שילה משמש כמרכז של ישובי הסביבה,
בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד
מפרט טכני עשיר במיוחד.
 50ד׳

 25ד׳

 10ד׳

ת״א

כביש 6

אריאל

הב ניה ה ח
לה!

המכירה
בעיצומה

70%
 45ד׳
ירושלים

משלב א׳

נמכר

הראל052-5665993 :
יש”ע שלנו 3

דביר רז

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

ההר שתמיד אהבנו

ערב.
לרועי בן השנתיים קשה להירדם .סביבה לא
מוכרת בשבילו .מסיבה שלא ברורה לו אנחנו לא
חוזרים הביתה כבר כמה ימים .שאר הילדים כבר
ישנים במיטות קומותיים בחדר שאליו אנו צריכים
להידחס .חדר בגודל של בערך עשירית מהבית
שהיה לנו .היום הרסו לנו אותו .הגיע שופל גדול
והתחיל לנגח אותו בפינה של המטבח .אבל דגל
ישראל עוד התנוסס עליו.
פתאום הטרקטור עצר ,כאילו הבין את הבעיה,
וקצין שפיקח על ההריסות עלה להוריד את הדגל
מהתורן שעל גג הבית .שליחי מדינת ישראל
מורידים את הדגל מהבית לפני ההריסה .שחס
וחלילה פיסת הבד הזו לא תתלכלך או תיקרע.
חשוב מאוד .אבל את הבית שלנו ,את מקום חיינו
וחלומותינו ,אפשר להרוס .זה רק עניין של החלטה
שרירותית של שופט ערל לב ,הרי יש פה "נגזל"
חלש שעליו צריך להגן .מחר הרי יגיע התאריך
"המקודש" שקבע בג"ץ ,שבו הכל צריך להיגמר.
הדגל הורד והשופל המשיך להרוס .אבל לא
הצליח .את הבית בניתי שיהיה חזק .שיעמוד
ברוחות החזקות ,בשלג הכבד ,ובכלל שיהיה חזק
וקבוע .שתהיה לנו הרגשה של בית אמיתי.
וכמה אמיתי הוא היה .את כל מה שהיה לנו
השקענו כדי לבנותו ,את כל האידיאלים ,המצוות
והחינוך שקיבלנו ,השקענו בו .באהבה .באמונה
שזה הדבר הנכון והחשוב.
היה קשה לגור בעמונה.
הפסקות חשמל תכופות ,קור עז ,קרח שצריך
בבוקר לגרד משמשת הרכב במשך דקות ארוכות
כדי לצאת לדרך ,דרכים לא סלולות ,הפסקות
מים מזדמנות ועוד .ומעל לכל חוסר הודאות.
מההתחלה עד הסוף .לנסות לנהל חיי שגרה
4
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ולגדל ילדים שמחים ורגועים כשיש חבורה של
חורשי רעות שמבוקר עד ליל עושים ככל יכולתם
כדי להרוס את הבית ,היישוב והקהילה שלך ,וכדי
לפרק אותך" .וכל הקמים והחושבים עלי רעה ,הפר
עצתם וקלקל מחשבתם" .אבל במקום לקלקל,
עוד יום עובר ועוד חודש ,והחלטות בג"ץ מתחילות
לצמצם את התקוות ,מתחילות לסמן את הסוף
הבלתי נמנע .ובינתיים צומחים .תינוק נולד ,ילדה
גדלה ועולה כיתה ,ופתאום הפכנו להיות אבא
ואמא לחמישה .עם אחריות שיהיה להם רק טוב,
ולגונן עליהם מהרע .אבל הרע מחכה בסבלנות
בחוץ ,מחכה לרגע שיוכל לשים רגל בחריץ הדלת
ולפרוץ לחיינו .ולהרוס.
ויום אחד הוא מגיע .למרות שכבר שנתיים יש
תאריך להריסה והספירה לאחור מתקדמת,
התקווה לניצחון הטוב ,התקווה שאולי יהיה נס,
או הצלה ,או פתרון משפטי ,היא כמו רכבת הרים
הדוהרת לה בין עליה לירידה .עליה בבוקר וירידה
בלילה ,או הפוך .וככל שמתקדמים הימים ,פער
הגבהים בין הרום לשפל גדל ,ומהירות הדהרה
עולה ,והלב ,הלב מתאמץ להכיל ,להתכווץ
מבשורות רעות ולהתרחב כשמתגלה עוד ניצוץ
קטן של תקווה ,שיהיה טוב ,שאולי נינצל מהגזירה
הרעה הזו .כל כך קיווינו ,שהסכמנו אפילו שביתנו
ייהרס וייבנה במקומו אחר ,במרחק כמה מאות
מטרים משם .העיקר להישאר על ההר .להישאר
עם הקהילה .להמשיך להגשים את האידיאל.
להמשיך להוריש את הארץ ,בהר הזה .ההר היה
לנו תמיד קשה עליו ,אבל תמיד אהבנו ,את הנוף
למרחקים ,האוויר הנקי ,הצבאים שאוכלים את
הגינה מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה ,ואת השקט
שמופר בעיקר על ידי הרוח.
והיינו פה בגלל הרוח .בגלל הרוח שאליה חונכנו,

בגלל הרוח שבה רצינו לחנך את ילדינו .בשביל
שחיינו יהיו מלאים במשמעות ותוכן ,בעשייה
ובהגשמה ,ולא רק בהתעסקות ביומיום ובצרכי
הקיום שלנו .אז השופל לא הצליח .והביאו באגר
ענק במקומו .לבאגר הבית לא הצליח להתנגד.
תוך כמה דקות החלום נגוז .עכשיו הכל ערימת
ברזל ,בטון ,פח ואלומיניום מעוכים בערבוביה.
את הטלפון שעכשיו זה קורה קיבלתי כשהייתי
בסיור שטח .נסענו לבחון מקומות להקמת יישוב
חדש .יישוב שיהיה דומה כמה שיותר לעמונה,
יישוב במקום חשוב להתיישבות ,שנמשיך להיות בו
משמעותיים .הרי ראש הממשלה הבטיח לנו.
אולי זה יהיה המרפא לכאבנו ,לחלל העצום
שנפער בליבנו ,מזור לנפשות ילדינו שצריך לתת
להם תקווה מחודשת כדי שימשיכו להאמין בטוב.
הבוקר ,טלוש הקטנה שאלה אותי למה אנחנו
לא חוזרים הביתה לעמונה .היא לא מכירה משהו
אחר .שם היא נולדה וגדלה .שם הוא כל עולמה.
המעון ,הגן ,גינת המשחקים ,השבילים ובית
הכנסת .ועכשיו העולם שלה הרוס .מה שבנינו
עשרים שנה נהרס בימים בודדים .אז מה אפשר
להסביר לילדה בת שלוש וחצי? איך מסבירים לה
מה זה רוע לב ,מה זו אטימות ,מה זה עיוות מוסרי
ומול מי אנו נלחמים על הארץ? הכי קשה היה רגע
הורדת המזוזות מהמשקופים בבית .האורחים
שבאו לתמוך כבר מזמן הוצאו בכוח ופוזרו על
ידי השוטרים .כל הציוד כבר נארז והורד לעפרה.
אפילו קצת ניקינו את הבית .נשארו רק הקירות
העירומים ,והזכרונות .הזיכרון החי של הבנייה של
הבית .הזיכרון של החיים בבית .השמחות והעצב.
ההתמודדויות והשגרה .ימי החול והשבתות.
והזיכרון של הימים האחרונים .איך מול כל
הניסיונו ת להשפיל אותנו ,להכריח אותנו להיכנע,

לאבד את חירותנו ,לפורר אותנו מבית ומחוץ ,מול
כולם עמדנו איתן ולא נשברנו .הימים האחרונים
היו ימים של תורה ,של עוצמה ואמונה ,שלמרות
השבר הפיזי והנפשי ,עשינו את הדבר הנכון .לא
נכנענו .לא ויתרנו .לא הורדנו את הדגל .הם הורידו,
והורידו לעצמם .בשבילנו הדגל ממשיך להתנוסס.
דגל אהבת הארץ והתורה ,דגל האמונה בטוב
ובגאולה.
הורדנו את המזוזות בבכי .ועשינו קריעה עד הלב,
כדי שכולם יראו כמה הוא שבור .עכשיו אנחנו
מחפשים איפה לתקוע את התורן ,כדי שנוכל
לתלות את הדגל גבוה יותר .לתמיד .לתקוע אותו
במקום ששום דבר לא יצליח להוריד אותו משם
שוב .במקום שכולם יראו אותו ממרחק רב .שכולם

יראו ויבינו שיישוב יהודי לא הורסים בארץ אבותינו,
ואם הרסו לנו ,נקים מחדש יישוב חדש ,גדול
יותר ,יפה יותר ,ולוואי שיהיה זה מרפא לנפשותינו
השבורות .אין לנו זמן להתאבל .אנו עסוקים
בהקמת יישוב חדש .עשרות שנים לא עשו את זה
באזור שלנו ,אבל אנו יודעים שיש בנו כוח להצליח,
בעזרת ה'.
הרבה דברים הצלחנו לעשות בפעם הראשונה,
נגד דעתם של הרבה חכמים ומנוסים .אז גם
את זה נצליח בע"ה .כי אנו מאמינים בטוב .כי אנו
מאמינים שתפקידנו להביא את הגאולה .היום.
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לאוהבי הארץ
ספר חובה שאסור לפספס
מחיר מבצע לרגל ההשקה  20ש"ח בלבד

לרכישהwww.yeshaclick.co.il | 072-259-2293 :
*עלות משלוח  5ש"ח
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ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

159,634

ישראל

שלי

ציר הזמן

ישראל שלי

אהבתי · הגב · שתף

אודות

תמונות

אוהבים את זה

עוד

Roy Mussai
דמיינו שבמקום החייל יש שם מחבל מוסלמי.

אהבתי ·  5בפברואר

396

ם אוהבים את זה
 K 1.8אנשי 

כן ,זה עד כדי כך קרוב.
חייל צה"ל בשמירה במצפור 'גג הארץ'  -הר חרשה ,במערב
בנימין 40 ,ק"מ מתל אביב .רואים *הכל*.
==
צילם :יחזקאל בלומשטיין האחד והיחיד.
הפיצו
ישראל שלי
עושים ציונות

עוקב

הודעה

 | My Israelישראל שלי

בדיוק
Elad Cohen

שמרתי שם לפני עשור .נוף מדהים עד חדרה.

Rotem Gitlin
טירוף ,לא היה לי מושג..

Sefi Baum
העיניים של המדינה ...והלב הפועם שלה...
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מה יקרה
סיור פריחות בשילה הקדומה  /כ"א בשבט  17בפברואר

הסיור השלישי בסדרת סיורי הפריחות "שישי צבעוני" יוצא לדרך ,והפעם נצא לסיור פריחה במרחבי עמק שילה בין
שקדיות פורחות ומגוון פרחים חדשים .נפתח את הבוקר בשילה הקדומה עם השקדיות הלבנות ,משם ניסע בדרך
העתיקה במעלה לבונה אל תצפית למישור החוף ולסיור פריחות בנחל שילה .בשעה  9:30בכניסה לשילה הקדומה.
לפרטים1800-34-54-54 :
המופע "מתגברים" באריאל  /כ"ז בשבט 23
בפברואר

החידון הציוני למשפחות בגוש עציון  /ג' באדר  1במרץ

מופע ייחודי בבימויו של גולן אזולאי המביא ארבעה
סיפורים מרגשים על התגברות מנפילות ,על כח
רצון ומתיחת גבולות היכולת למקומות של הצלחה.
המופע יהיה בליווי המוזיקלי של הזמר והיוצר מתי
שריקי .בשעה  20:00בהיכל התרבות.

מתנ"ס גוש עציון שמח להזמין את הציבור הרחב לתחרות
החידון הציוני למשפחות תשע"ז .על כל משפחה להעמיד צוות
של ארבעה נציגים המצייגים  3דורות במשפחה ,והשלב הראשון
ייערך באינטרנט .המקומות הראשונים בחידון יזכו בפרס כספי
והמשפחה שתזכה בחידון הסופי תזכה בטיול משותף בעקבות
הרצל .פרטים באתר מתנ"ס גוש עציון.

יש שחר אמנה

4

יום שישי |  17בפברואר

ים
אבחתרונים

ויש לכם בית  27דקות מירושלים

הארץ
הארץ
לאוהבי
לאוהבי
לפ
לפספ
שאסור
שאסור
חובהחובה
ספרספר
דו משפחתי |  122מ"ר |  4חד'
הצטרפו למשפחות שכבר רכשו בית צמוד קרקע בסטנדרט בניה איכותי
המשתלב בנוף קסום | רק  27דקות מירושלים בשכונת נוף השחר בכוכב השחר
בקהילה דתית לאומית צומחת
נוף
השחר

אריאל

ש
20בל
ש"ח
ההשקה
ההשקה 20
מבצע לרגל
מבצע לרגל
מחיר מחיר
₪ 1,095,000
השחר
נוף
 27דקות מירושלים

נוף
054-2048322
לפרטים אמיר
02-6211999
מירושלים
 27 | 072-259-2293דקות
ww.yeshaclick.co.il
השחרhaclick.co.il
| 072-259-2293
לרכישה:לרכישה:
צמוד מדד 11.16

מעלה
אדומים

ירושלים

*עלות משלוח  5ש"ח*עלות משלוח  5ש"ח
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מה קורה?
1
3

2
5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

הליכוד מימין ביום שני התכנסו בכנסת עשרות
חברי מרכז ליכוד בארגון ״המטה הלאומי
בליכוד״ ו"הליכוד שלי" לכנס בהשתתפות שרים
וח״כים רבים מסיעת הליכוד לקראת פגישתו
הראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו
עם נשיא ארה״ב החדש דונלד טראמפ .חדר
ועדת הכנסת היה מלא עד אפס מקום והורגשה
תכונה רבה בעת הגעת השרים והח״כים . 1
המסר שעלה מהכנס היה אחד :אנו מחזקים את
ראש הממשלה בעת נסיעתו לפגישה בארה״ב
ואומרים לו כי זה הזמן לבנות בכל רחבי יהודה,
שומרון ובקעת הירדן ולהחיל ריבונות בכל
האזור .בין המשתתפים בכנס :יו"ר הכנסת יולי
אדלשטיין ,שר הפנים גלעד ארדן ,שרת התרבות
והספורט מירי רגב ,השר להגנת הסביבה זאב
אלקין ,שר התיירות יריב לוין ,השר איוב קרא,
שר המדע אופיר אקוניס ,השרה לשוויון חברתי
גילה גמליאל ,סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי ,יו"ר
שדולת א"י חה"כ יואב קיש ,חה"כ נורית קורן,
חה"כ מיקי זוהר ,חה"כ אמיר אוחנה ,יו"ר מועצת
יש"ע אבי רואה ,ראשי "המטה הלאומי בליכוד"
שבח שטרן ונתן אנגלסמן ,ראשי רשויות ועוד.
משר התחבורה ישראל כץ נבצר להגיע ולכן
שלח הודעה תמיכה שהוקראה בכנס.
רוצים ריבונות ביום ראשון נערך כנס הריבונות
הרביעי ביוזמת תנועת "נשים בירוק" בניצוחן של
נדיה מטר ויהודית קצובר .כ 1000-משתתפים
הגיעו לאולם בירושלים ,אשר התמלא עד אפס
מקום .השר זאב אלקין הגיע מישיבת הקבינט
המיוחדת המכינה את פגישת ראש הממשלה
והנשיא טראמפ ,כדי לשאת נאום בעד הריבונות:
"דעתי הבסיסית היא כי הריבונות צריכה להיעשות
בשלבים .זהו רעיון נכון שמבטא מהפכה
מחשבתית של הימין שפחד בעבר מצעד שכזה.
כל מקום שניתן להחליט עליו ריבונות ביו"ש,
זו מצווה!" .יו"ר מועצת יש''ע אבי רואה" :אנחנו
נמצאים בשנת החמישים לנוכחות של מדינת
ישראל ביהודה ושומרון וזהו רגע היסטורי לעם
ישראל .ברגע היסטורי זה על המנהיגות של עם
ישראל לקבל החלטות אמיצות גם אם הן נראות
לא בדיוק נכונות לממשל האמריקאי .אם אחרי

 1967הממשלה לא הייתה מהססת ,היינו שולטים
מהירדן לים כדבר טבעי ,כי זה היה הדבר הטבעי
ב 2,000-השנים האחרונות .כי זה היה הדבר
הטבעי מאז ותמיד" . 2
כל עוד הנוער לנו שתי תנועות הנוער הדתיות
הגדולות נטעו לכבוד ט"ו בשבט רבבות עצים
ביהודה ושומרון 4,000 .חניכי "בני עקיבא" מחוז דן
נטעו שתילים בשילה הקדומה  3וכ 7,000-חניכי
תנועת הנוער "עזרא" נטעו את השתילים שלהם
באדמת גוש עציון .ב"בני עקיבא" שולבו גם כ150-
חניכי שבט יובל ,חניכים בעלי צרכים מיוחדים,
בפעילויות במחוזות השונים .במהלך המסלול
עברו חניכי "בני עקיבא" פעילות חווייתית וערכית
ובסיומה נערכו הופעות מרכזיות ,בין היתר של חברי
הרכב "אנדרדוס" .מאות האוטובוסים ,ועליהם אלפי
החניכים והמדריכים של תנועת "עזרא" ,הודרכו
על ידי מדריכי בי"ס שדה כפר עציון במרחבי גוש
עציון .במסגרת הטיול ,ולאחר שנטעו אלפי שתילים
חדשים ,החניכים והמדריכים היו שותפים לפריצת
עשרות קילומטרים של שבילים חדשים בגוש עציון.
רבנים מצטיינים תעודת הצטיינות הוענקה
השבוע למועצה הדתית הר חברון על ידי השר
לשירותי דת דוד אזולאי .הפרס ,על סך  120אלף
ש"ח ,ניתן השנה על התייעלות מקצועית ,ניצול
תקציבים ,הגדלת הכנסות ושמירה על איזון
תקציבי וכן על יזמות והרחבת הפעילות לציבור.
זו הפעם השלישית בתוך ארבע שנים בה זוכה
המועצה הדתית בהר חברון בפרס השר .בטקס,
נטלו את הפרס בשם המועצה יו"ר המועצה
הדתית גלעד מתאנה ,ראש המועצה האזורית
יוחאי דמרי ומזכיר המועצה ראובן טל . 4
עיר אבות ההתיישבות ביום ראשון נפגשו מאות
תושבי קריית ארבע חברון ,לערב "חולמים

ברכות למר שלמה נאמן

מועצת יש"ע

על היבחרו לראש המועצה האזורית גוש עציון .מאחלים לו
הצלחה במשימה החשובה למען ארץ ישראל!
יישר כח לראש המועצה היוצא מר משה סוויל שהוביל את
המועצה בתקופה האחרונה האחרונה ברצינות ובאחריות.

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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יש”ע שלנו

יובל" לקראת שנת היובל לשחרור העיר ושאר
ההתיישבות ביהודה ושומרון שתצוין השנה . 5
ותיקי דור המייסדים ,לצד דור הבנים ובני הנוער,
ישבו יחד ,בשולחנות עגולים ,מתוך גאווה ואהבה
לעיר ,לשיח וחשיבה משותפת כיצד מסכמים יובל
שנות התיישבות וצמיחה ,עם מבט קדימה אל
היובל הבא .במהלך הערב דיבר ראש המועצה
מלאכי לוינגר על הכוחות המיוחדים שטמונים
במקום ,ועל אחדות הקהילה וחשיבותה .זכינו
גם לשמוע על קצה המזלג מרוחמה אזולאי כיצד
הגיעו לבנות את העיר בראשית ימיה.
יקירי העלייה מספר ימים לאחר שמשרד החוץ
הצרפתי גינה את הבנייה בהתנחלויות ולאחר
שנשיא צרפת הוציא גינוי כנגד חוק ההסדרה
אשר יאפשר את המשך ההתפתחות ביהודה
ושומרון ,הגיעו השבוע עשרות יהודים מצרפת
בכדי לבחון אפשרות עלייה לשומרון ולהתכונן
לעלייה .היהודים מצרפת הגיעו מהערים
הגדולות בצרפת ,והתקבלו בשירים ריקודים
ומפגן דגלים מרגש על ידי ראש המועצה
האזורית שומרון יוסי דגן ומאות תלמידי ביה"ס
ממ"ד יקיר שבשומרון .העולים צפויים להגיע
לשומרון בקיץ הקרוב ולהיקלט בישוב יקיר
שבשומרון ,שם כבר הוכנה עבורם שכונה בה
הם ייקלטו כקבוצת עלייה קהילתית .בתוך כך,
ביום ראשון השבוע חגגו ביקיר  36שנים להולדת
היישוב ,בסימן "כל שנבקש לו יהי" .במהלך
הערב הוצגו המשפחות החדשות שנקלטו
בישוב בשנה האחרונה וכן הוצגו נתונים לגבי
התפתחות עתידית של היישוב .את הערב פתח
רב היישוב הרב אהרון כהן ועל החלק האומנותי
הופקדה להקת "אנסמבל שיר אדמה".

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,יהודה שפירא ,גרשון אלינסון ,דוד שטיין ,יחזקאל בלומשטיין
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

