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ארץ ישראל והתיישבות
  "ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאָתּה ֹרֶאה ְלָך     

     ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם". )בראשית י"ג, ט"ו( 

   "כל הארץ של הקב"ה היא. ברצונו נתנה להם,   
     וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". )רש"י , בראשית א, א(

  כנסת ישראל

   "הר הבית בידינו".

   פינויי ישובים

   התיישבות בנגב ובגליל וביש"ע



ארץ ישראל והתיישבות
  "ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאָתּה רֶֹאה ְלָך ֶאְתֶנָנה  

     ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם". )בראשית י"ג, ט"ו( 

   "כל הארץ של הקב"ה היא. ברצונו נתנה להם,  
      וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". )רש"י , בראשית א, א(

   כנסת ישראל

   "הר הבית בידינו".

   פינויי ישובים

   התיישבות בנגב ובגליל וביש"ע



 

ארץ ישראל והתיישבות
   "ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאָתּה רֶֹאה ְלָך ֶאְתֶנָנה  

      ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם". )בראשית י"ג, ט"ו( 

   "כל הארץ של הקב"ה היא. ברצונו נתנה להם,   
     וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". )רש"י , בראשית א, א(

    כנסת ישראל

    "הר הבית בידינו".

    פינויי ישובים

    התיישבות בנגב ובגליל וביש"ע



ארץ ישראל והתיישבות
   "ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאָתּה רֶֹאה ְלָך ֶאְתֶנָנה  

     ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם". )בראשית י"ג, ט"ו( 

    "כל הארץ של הקב"ה היא. ברצונו נתנה להם,   
     וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". )רש"י , בראשית א, א(

   כנסת ישראל

    "הר הבית בידינו".

    פינויי ישובים

    התיישבות בנגב ובגליל וביש"ע



ארץ ישראל והתיישבות
   "ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאָתּה רֶֹאה ְלָך ֶאְתֶנָנה  

      ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם". )בראשית י"ג, ט"ו( 

    "כל הארץ של הקב"ה היא. ברצונו נתנה להם,   
       וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". )רש"י , בראשית א, א(

    כנסת ישראל

    "הר הבית בידינו".

    פינויי ישובים

    התיישבות בנגב ובגליל וביש"ע



ארץ ישראל והתיישבות
   "ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאָתּה רֶֹאה ְלָך ֶאְתֶנָנה  

     ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם". )בראשית י"ג, ט"ו( 

    "כל הארץ של הקב"ה היא. ברצונו נתנה להם,   
      וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". )רש"י , בראשית א, א(

   כנסת ישראל
    "הר הבית בידינו".

    פינויי ישובים

    התיישבות בנגב ובגליל וביש"ע



השבת בחברה הישראלית
    חנויות פתוחות בשבת

    סעודת שבת משפחתית

   תחבורה בשבת

    "ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשִׁביִעי , ַוְיַקֵדׁש  
       ֹאתֹו" )בראשית ב, ג(

    סניף בשבת
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   התבוללות

   "ְּתַקע ְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוָשׂא ֵנס         
     ְלָקֵבץ ָגֻליֹוֵתינּו )מתוך תפילת שמונה עשרה(

    "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי".

    קשיי קליטה יהודי ברית המועצות

    תכנית עמישב

יהדות התפוצות וקליטת עליה
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     מחול

    "ָנַתּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהּטֹוב     
      ְוֶאת ַהָמֶּות ְוֶאת ָהָרע...  ּוָבַחְרָּת ַּבַחִיּים"       

      )דברים ל, טו-יט(
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