סיפורו של מקום פתח תקווה ביריחו

"ו

את השטח לעדה הארמנית בירושלים.
בנוסף אליהם קפצו על הידיעה גם
בני ירושלים והחליטו לפעול במהירות.
 18אנשים (ביניהם שבעה ממקימי
שכונת 'נחלת שבעה') חתמו על 'שטר
התקשרות' וכך כתבו" :אנחנו החתומים
מטה השתתפנו בקניית אדמת יריחו
אשר תיקרא בעז"ה פתח תקוה ...וה'
הטוב יהיה בעזרנו ויבחר לנו את נחלתו
ויקים לנו הבטחתו ע"י נביאו "ונתתי לה
את כרמיה ואת עמק עכור לפתח תקוה
במהרה בימינו אמן" .עמק עכור הלוא
הוא העמק אשר מסופר בספר יהושע
שסקלו בו את עכן בן זרח אשר מעל
בחרם" .על כן קרא למקום שם המקום
ההוא עמק עכור עד היום הזה"( ...יהושע
ז' ,כ"ו) .הנביא הושע מתנבא על כך
שהעמק אשר היה סמל למעילה ,לחורבן
ולמוות אשר בא בעקבותיו יהפוך
להיות לפתח של תקווה לעם אשר ישוב
בתשובה .כל אחד מהמשתתפים בקניית
האדמות היה חייב לשלם מקדמה כדמי
רצינות ובשיא ההתלהבות הגיע מספרם
ל– 50למרות ההתנגדות העזה בקרב
חלקים מרכזיים בירושלים של אותם
ימים .אולם לשם כך היה עליהם לנצח
את שני המועמדים האחרים.
לכן נקטו בשיטה היהודית עתיקת
היומין והתכוננו בדורון ,תפילה ומלחמה.
הם הכירו היטב את דרשת חז"ל האומרת
כי שבעת הימים אשר בני ישראל הקיפו
את יריחו היו ימי חג הפסח והעיר נפלה
ביום שביעי של פסח .הם קיבלו על
עצמם לקרוא בכל יום מימות הפסח את
פרק ו' בספר יהושע המדבר על כיבוש

נתתי לה את כרמיה משם
ועמק עכור לפתח תקוה"...
ירושלים סוערת! שלושה
יהודים מחשובי העדה ההונגרית
בירושלים קוראים לעבודת האדמה,
לעסוק במלאכה ולדבר עברית .השלושה
הם ר' עקיבא יוסף שלזינגר מתלמידי
החת"ם סופר ,ר' דוד גוטמן ור' יהושע
שטמפפר .השלושה רצו להקים קולוניא
(מושבה) חקלאית בארץ ישראל ועל כך
נודו והוחרמו ע"י הקהילה ההונגרית
בעיר .הם חברו אל יואל משה סלומון
שהיה מבני הארץ וגם הוא קרא ליצירה
ולמלאכה .אל החבורה הצטרפו עוד
מספר אישים וחיכו לשעת כושר
מתאימה .והנה בתחילת שנת תרל"ב
( )1872נראה כי נפתח הפתח :הממשלה
הטורקית הטילה מס חדש על האדמות
במקום מס גולגולת שבוטל .בין הנפגעים
הישירים מכך היו הבדואים העניים
באזור יריחו אשר לא היה להם מספיק
כסף לשלם על הקרקעות בבעלותם
ולכן התחכמו .הם החכירו את האדמות
לפלאחים מהרי יהודה אשר ישלמו על
הקרקע בשליש מהיבול כל שנה .כאשר
הגיעו פקידי הפחה הירושלמי במצוות
השולטן לגבות את המס אמרו הבדואים
כי הם מוכנים לשלם רק שליש...הפחה
התרגז וקבע כי שליש אומנם ישלמו אך
 2/3מהקרקע יופקעו מהם וכך היה.
שני שלישים אלו הסתכמו ב– 4000דונם
באזור יריחו .הידיעה הזו עוררה עניין רב
וקמו עליה שני קופצים ,מוסא אפנדי אל
חוסיני ממשפחת חוסיני הזכורה לרע
והשני ארמני מצרי אשר התכוון להקדיש

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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אלישע מלאכי

היא היחידה אשר יש לה בעלות על
הקרקע" .אולם השולטן אשר גילה כי
הקונים הם בעלי נתינות זרה לאימפריה
העותמנית  -ביטל את המכירה והוסיף
מכיסו עוד  500לירות והקרקע הפכה
להיות בבעלותו האישית .תקופה
קשה עברה על בני האגודה אשר היו
משוכנעים כי בידם "לנטוע נטיעות
נהדרות בארץ הקודש ,במקום בו נכנסו
אבותינו ארצה" .אך כעבור  6שנים הם
יקנו את ביצות הכפר מלאבס ,יקימו
את העיר פתח תקווה 'אם המושבות'
והשאר נכתב בספרי ההיסטוריה# .
סיורי משפחות עם בי"ס שדה עפרה
המחוללות בכרמים  -נשים בנחלת
בנימין ב' סיוון ()5.6
שמירת טבע בנחל קנה ג' סיוון ()6.6
חקלאות ויקבים בשומרון -
ג' סיוון ()6.6
נשמח לראותכם02-9975516 :
תודה לז'אבו ארליך על העזרה.

יריחו ובשביעי של פסח  7 -פעמים ...הם
עשו זאת מתוך ביטחון כי "יתן ד' את
יריחו בידינו" .הם פנו אל מוסא חוסייני
ואיימו עליו כי יוסיפו על כל סכום שהוא
יהיה מוכן לשלם לשולטן ,וכאשר ראו כי
הוא איננו מתרגש  -הבטיחו לו עשירית
מהיבול ,דבר שקסם לו והוא הסיר את
מועמדותו.
נותר רק להתגבר על הארמני הזקן.
לשם כך פנו אל זקן הארמנים בירושלים
ושכנעו אותו כי ישפיע על ידידו להסיר
את מועמדותו מתוך רצונם "לקנות
אדמה ביריחו לעניי ירושלים הנמקים
ברעב" .הוא הסכים ונסללה הדרך לבני
ירושלים לקנות את אדמות יריחו .הם
שילמו  2000לירות טורקיות ובפרוטוקול
נרשם כי "אגודת פתח תקווה העברית

מבט לספר
"מעבר לזמן" על קרבות
הגבורה בכפר האורנים

י

שראלים רבים הנוסעים לירושלים
בכביש  443ובדרכם עוברים בצומת
שילת ליד מודיעין ,לא מודעים
לעובדה כי בקרבתם שוכן יישוב שרגבי
אדמתו ספוגים בהיסטוריה ובקרבות
גבורה של העם היהודי בתקופות שונות,
מימי המכבים ,דרך מרד בר כוכבא ,ועד
למלחמת השחרור בשנת תש"ח .יישוב
זה' ,כפר האורנים' שמו ,שייך למועצה
האזורית מטה בנימין ובו מתגוררות
למעלה מ– 500משפחות .כדי להציף
בתודעה את שאירע באזור ובעיקר כדי
להנחיל את סיפורי הגבורה לדורות
הבאים ,כתב מושי אשר מקדומים -
המשמש בשנים האחרונות כמזכיר 'כפר
האורנים'  -ספר ילדים (שגם מבוגרים
נהנים ממנו) בשם 'מעבר לזמן'.
במרכז העלילה ניצבים שני ילדים,
עומר ואיה ,שמחליטים לבדוק בעצמם
את המערות שבמרכז היישוב בו הם
גרים ' -כפר האורנים' .גם הם ,כמו
ילדים רבים בני גילם ,מאמינים שמערות
יכולות לקחת אותם אל מעבר לזמן,
לתקופות קדומות .ואכן ,לאחר שהם
נכנסים לאחת המערות ,הם מוצאים
עצמם לפתע בזמן אחר ,ובמסעם הם
מצטרפים ליוחנן המכבי ,צופים בקרב
בעמאוס נגד היוונים ,ולאחר מכן ,תוך
קפיצה נוספת בזמן ,פוגשים בלוחמי
פלוגה ב' של חטיבת יפתח במלחמת
השחרור .פלוגה זו נשלחה למשימת
חסימה של כוחות הלגיון הירדני אשר
נעו מבית נבאללה ללטרון במטרה
להשתלט על הדרך לירושלים .ציר
התנועה של הפלוגה ומקום החסימה

עברו דרך הגבעות שעליהם הוקם
היישוב 'כפר האורנים' .משימתם
נקלעה למארב ירדני שיחד עם תושבי
הכפרים הערבים הסמוכים המטירו אש
תופת לעבר הלוחמים ,שסירבו להיכנע
וליפול בשבי .בקרב גבורה זה נהרגו 45
לוחמים מתוך כשמונים חברי פלוגת
הפלמ"ח ,מרביתם מהפלוגה הדתית
שהתגבשה בבית הספר החקלאי
מקווה ישראל .עד היום מוצבת במקוה
ישראל אנדרטת המ"ה לזכרם של נופלי
הקרב בחירבת כוריכור כפי שהמקום
נקרא בפי הערבים.
זהו ספרו הראשון של מושי אשר.
בשיחה עם "ישע שלנו" סיפר מושי
כי הספר נכתב לרגל חגיגות העשור
ליישוב עבור ילדי כפר האורנים כדי
לחברם לשורשים הטמונים באדמת
הארץ וליצור 'גאוות יחידה'" .התגובות
שהתקבלו מהתושבים מדהימות" הוא
אומר" .בבית הספר הילדים מנסים
לנחש מי זה עומר ומי זו איה ,ואף
ישנן משפחות שיושבות יחדיו בארוחת
הבוקר או הערב ומקריאות בכל יום
פרק מהספר".
את יתר העלילות של איה ועומר
תמצאו בספר "מעבר לזמן" ,אותו
ניתן לרכוש במשרדי ועד היישוב כפר
האורנים  -טל' # 08-9768208
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סתרי תורה מביאים את הגאולה,

משיבים את ישראל לארצו ,מפני שתורת אמת בעֹז הגיונה
הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה,
והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות,
ואיך שאי אפשר כלל שצביונה יצא אל הפועל כל זמן שהיא
דחופה וסחופה על אדמת נכר .אבל כל זמן שאור התורה
העליונה הוא חתום ועזוק ,אין התביעה הפנימית של שיבת ציון
מתעוררת בעומק אמונה.
(הראי"ה קוק זצ"ל ,אורות ,עמ' צה)

את ירושלים וגילו בה כל אוהביה
שישו מאמינים מודים וחוגגים
זוכרים

בירושלים
  fhcoominmk ®©¬w

ביום ירושלים נעלה ברבבותינו

לישיבת מרכז הרב

נחגוג את נעילת שנת ה– 40ופתיחת שנת ה–41
לאיחודה של עיר הקודש בירתנו הנצחית
ונעלה את זכרם של שמונת הקדושים הי”ד
תלמידי ישיבת מרכז הרב שנרצחו על קידוש ה’

עצרת החג המרכזית

ביום ראשון אור לכ”ח אייר ()1.6
בישיבת מרכז הרב

רח’ הרב צבי יהודה  12ירושלים

בתוכנית

19:50
22:00

תפילת החג
עצרת החג המרכזית
בהשתתפות ראש הישיבה ,רבנים ראשיים ודיינים
במעמד ראש העיר ירושלים מר אורי לופוליאנסקי
רבנים ואישי ציבור
בליווי

24:00
1:00

תזמורתו של מוסא ברלין וחיליק פרנק
וריקודים עם תזמורת להבה ,אוהד מושקוביץ וחיזקי סופר

שמחה
תהלוכת חג המונית בריקודים עם דגלים לכותל המערבי

הפרדה מלאה | כניסה חופשית | לפרטים 02-6524793
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גליון  | 98אייר תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

ריקודגלים  -סיום שנת הארבעים לשחרור העיר שחוברה לה יחדיו

על הפרשה במדבר
הרב רמי רחמים ברכיהו  -רב היישוב טלמון

ע

ממדבר מתנה

ל הקשר שבין התורה לבין המדבר
רמזו כבר חכמי התלמוד ואמרו" :מאי
דכתיב (במדבר כ"א) 'ּו ִמּמְִדּבָר ַמּתָנ ָה'
 אם משים אדם עצמו כמדבר זה ,שהכלדשין בו  -תלמודו מתקיים בידו .ואם לאו
 אין תלמודו מתקיים בידו" (עירובין נ"ד ,א').ובלשון אחרת אמרו :מאי דכתיב( :במדבר כ"א)
"וממדבר מתנה"? כיון שעושה אדם את עצמו
כמדבר שהוא מופקר לכל  -תורה ניתנה לו
במתנה ,שנאמר' :וממדבר מתנה' (נדרים נ"ה,
א') .התורה נתנה במדבר כדי ללמד כי התנאי
לקבלת התורה  -עבודת המידות .אפשר שזו
גם הסיבה לכך שר' יוסף קארו קובע בספרו
שולחן ערוך (או"ח סימן קכח סעיף ד)" :ולעולם
קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת".
בהתבוננות נוספת נראה לומר כי בחג
השבועות אנו מציינים שני אירועים
משמעותיים :האחד ,חג מתן תורה ,והשני
הכרת התודה על מתנת הארץ ,לכן בעצרת
מביאים את פירות הביכורים לבית המקדש,
והמביא פירות ביכורים אומר את פרשת
"ארמי אבד אבי" ,המבטאת את הכרת התודה
לקב"ה על כך שהוציאנו מעבדות לחירות
ומגלות לגאולה " -וַי ְ ִבאֵנּו אֶל הַּמָקֹום הַּז ֶה
וַּיִּתֶן לָנּו אֶת הָאֶָרץ הַּזֹאת ...ו ְ ַעּתָה הִּנ ֵה הֵבֵאתִי
אֶת ֵראׁשִ ית ּפְִרי הָ ֲאדָמָה ,אֲׁשֶ ר נ ָ ַתּתָה ּלִי ה'"
(דברים כ"ו ,ט'  -י') .לכאורה ציון מתנת התורה
שניתנה במדבר וציון מתנת הארץ ופירותיה
בחג השבועות מהווה סתירה ,שהרי המדבר
וארץ ישראל שני הפכים הם ,המדבר מסמל
ירושלים
כניסת שבת 19:00
צאת השבת 20:16

תל אביב חיפה
19:08
19:15
20:20
20:19

את הגלות היובש והניתוק מציויליזציה ואילו
ארץ ישראל ופרותיה מסמלים גאולה צמיחה
יצירתיות ומקור של שפע ,מדוע אם כן
מציינים בעצרת גם את חג מתן תורה שניתן
במדבר וגם את הבאת הביכורים של פירות
ארץ ישראל?
נראה כי ישנו קשר פנימי בין נתינת התורה
במדבר לארץ ישראל ופירותיה .נתינת התורה
במדבר מלמדת שכדי לגדול ולהתפתח
בתורה יש צורך במעט פרישה מן החיים
ומן הציויליזציה .אולם הפרישה מן החיים
זמנית היא ולא אידיאל ,המשימה הגדולה
של האדם מישראל הוא היכולת להוריד את
התורה לתוך חיי המעשה ,למקומות הנמוכים
של החיים ,לתוך מציאות החיים הלאומיים
והכלכליים " -גדול לימוד תורה שהלימוד
מביא לידי מעשה" (בבא קמא י"ז ,א') .התורה
אמנם ניתנה במדבר ,אולם התורה ניתנה
לאחר ספירת חמישים יום מיציאת מצרים,
כאשר על פי חכמי הסוד יום החמישים הוא
בחינה של מלכות דמלכות שהיא המידה
התחתונה ביותר .התורה אמנם נתנה במקום
הפקר ,אולם עניינה הוא להפריח את השממה,
להפריח את מציאות החיים .אפשר שזהו
המקור למנהג לקשט את בית הכנסת בעשבים
וענפי אילנות (הרמ"א סימן תצג ,ג) ,הואיל וגם
בהר סיני ,ביום מתן תורה צמחו עשבים
ואילנות (משנה ברורה שם)  -דבר המלמד על
מגמת נתינת התורה.
המשך בעמ' 5

חברון
19:13
20:16

שכם
19:05
20:16

באר–שבע
19:15
20:17

חדשות ישע
ראש מועצת
קרני שומרון
עוכב לחקירה
במעבר אליהו
באירוע הזה נחצו כל הגבולות" :אולמרט מבין
שלא יוכל לפנות אותנו מפה כרגע ,אז הוא
מנסה להתעלל ולהקשות את חיי התושבים
בכל דרך ,לא נוכל לסבול זאת והיום נחצה קו
נוסף כששוטרים מעכבים במחסום ראש מועצה
מכהן"  -הוא אמר ליש"ע שלנו.
בעקבות המקרה הפגינו תושבים רבים
מקרני שומרון ,מעלה שומרון וקדומים במחסום
ביום שלישי אחר הצהריים ,ומחו נגד מדיניות
האפליה וההפקרות הביטחונית  -כאשר מחד
מקשים את חיי התושבים במחסום מיותר בדרכם
הביתה ,ומנגד ,לאחר שהתושבים כבר עברו את
המחסום כוחות הביטחון לא מונעים את אירועי
זריקת האבנים ויידוי בקבוקי התבערה לעברם,
המתרחשים כמעט מדי יום בשעות קבועות על
הכביש.
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,פנה בעניין למפקד
מחוז המרכז במשטרת ישראל ,ניצב ניסים מור,
ודרש ממנו לפעול להסרת המחסום# .

המשטרה עכבה השבוע לחקירה את ראש
מועצת קרני שומרון ,הרצל בן ארי ,לאחר שזה
מחה על עיכוב תושבים שניסו לעבור דרך מעבר
אליהו לעבר היישובים קרני שומרון וקדומים.
בעקבות מעצרו נמנע מבן ארי להגיע לאירוע
חנוכת מסלולי הליכה לרווחת תושבי ישובו.
האירוע החל ביום שני האחרון ,כאשר
המשטרה עיכבה ובדקה במעבר אליהו שאחרי
אלפי מנשה תושבים שנסעו מהמרכז לכיוון
היישובים בכביש  - 55מעלה שומרון קרני
שומרון וקדומים ,במשך דקות ארוכות .בן
ארי ,שהיה בדרכו לאירוע חגיגי והפנינג שבו
נחנכו מסלולי הליכה ביישוב ,יחד עם המתנ"ס
ושירותי בריאות כללית ,והיה אמור לנאום
בו ,ניגש אל השוטרים ודרש מהם לזרז את
הבדיקה ולהקל על הנוסעים .בתגובה הודיעו
לו השוטרים כי הוא מעוכב לחקירה .רק לאחר
דין ודברים ,ולאחר שראש המועצה 'זכה' מידי
השוטרים לדו"ח הוא שוחרר .בן ארי סבור כי

חודש תקציב מיגון כלי רכב ביש"ע
מוכנים לקחת על עצמם את האחריות על הסיכון
הגדול הנגרם לחיי אדם כתוצאה מהפסקת
תקצוב הפרויקט?".
בפגישה שהתקיימה בראשית השבוע
בהשתתפות מזכ"ל אמנה ,זאב חבר ,וחבר
הכנסת אורי אריאל והממונה על התקציבים
באוצר סוכם על הפשרת המימון לפרויקט
המיגון מתקציב משרד הביטחון .ביום שלישי
השבוע ,אישר שר הביטחון אהוד ברק את
התקציב  -בסך  2.5מיליון ש"ח .אם סכום זה
ינוצל כולו  -אמרו במשרד הביטחון  -יוקצב
לכך סכום נוסף.
נוהל מיגון כלי רכב שגובש יחד עם משרד
התחבורה ומשרד הביטחון מופיע באתר מועצת
יש"ע בכתובת  www.myesha.org.ilתחת
הכותרת "מיגון רכבים".
במקרים חריגים ניתן לפנות למר אוהד ברט
במשרדי מועצת יש"ע .02-6211999
נסיעה טובה ובטוחה# .

בשורה לתושבי יש"ע :הוחזר הסיוע למיגון
כלי רכב עבור תושבי יש"ע שקוצץ לפני מספר
חודשים ,זאת בעקבות פעילות אינטנסיבית
של מועצת יש"ע ,יחד עם יו"ר סיעת האיחוד
הלאומי–מפד"ל ח"כ אורי אריאל ,בסדרת
פגישות ,במכתבים לנוגעים בדבר ,וביצירת הד
ציבורי והעלאת הנושא בתקשורת הישראלית.
מאז שנת תשמ"ז ( )1986סייעה המדינה במימון
מיגונם של שמשות כלי הרכב של תושבי יהודה
ושומרון ושל בעלי העסקים הנעים בכבישי
האזור נגד פגיעת אבנים .לפני חודשים אחדים
הודיע במפתיע משרד הביטחון לקב"ט מועצת
יש"ע ולקציני הביטחון במועצות האזוריות
ביהודה ושומרון ,כי הוא מפסיק לממן את מיגון
כלי הרכב בתואנה של חוסר תקציב .בעקבות
כך החלו ראשי מועצת יש"ע לפעול בקרב
הממונים על הנושא ,על מנת לחדש את המימון
לפרויקט.
בין היתר נפגשו מנהיגי המתיישבים וח"כ
אריאל עם הממונה על התקציבים באוצר ,רם
בלינקוב ,עם מנכ"ל משרד הביטחון ,פנחס
בוכריס ,ועם ראש החטיבה להתיישבות במשרד
הביטחון ,עמיקם סבירסקי ,זאת לצד יצירת
לובי פוליטי למען הנושא .במקביל התראיינו
בתקשורת בכירי מועצת יש"ע ובהם קב"ט
המועצה ,שלמה ועקנין ,ותקפו את ההחלטה
למנוע את המיגון מהתושבים.
במכתב שכתב מנכ"ל המועצה ,פנחס
ולרשטיין לשר הביטחון אהוד ברק לפני כחודש
וחצי נכתב כי "פגיעתו של בלוק ברכב נוסע,
כמוה כירי נשק קל ,וכאשר מדובר ברכב ללא
מיגון אזי אירוע כזה יכול חלילה להסתיים
באבידות בנפש ,כפי שלצערנו קרה בעבר.
הכתובת נמצאת על הקיר .האם אתה ומשרד
הביטחון שהנך עומד בראשו ,או משרד האוצר,

יריד יש"ע
בפתח תקווה
יריד מוצרי יש"ע יתקיים אי"ה
בתאריך ז' סיון (איסור חג שבועות)
באולפנת רעות ,סמוך לצומת סגולה,
בפתח תקווה .ביריד יהיה ניתן לרכוש
תוצרת מגוונת מהיישובים :תוצרת
חקלאית ,מתנות ,מזון ומשקאות ועוד.
בעלי דוכנים שמעוניינים להקים דוכן
ביריד מוזמנים לפנות לטלי יעקבסון
# .052-5665473
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יש"עמדה

 #הידברות בשקיפות מלאה  -ראשי
המועצות האזוריות והמקומיות נמצאים
בקשר מתמיד עם תושבי המאחזים שבתחומם.
הם גם שותפים מלאים להתדיינות מול נציגי
שר הביטחון .אם וכאשר יגיעו המגעים לשלב
מעשי ותוצג ע"י המדינה הצעה לפיתרון על
פי הקריטריונים דלעיל ,ואנו נעריך כי נשמרים
עקרונותינו לחיזוק וביסוס ההתיישבות נביא
אותה בפני תושבי המאחזים והמנהיגות

מאחזים

בימים האחרונים אנו עדים לקולות
ומאמרים ביחס להסכם מאחזים שהתגבש
כביכול בין ראשי מועצת יש"ע והמועצות
ביהודה ושומרון לבין נציגי משרד הביטחון.
אותם כותבים מתייחסים לביצה שלא נולדה.
ראשית יש לציין שהדרגים במועצת יש"ע
פועלים על פי עיקרון יסודי והוא :שמירה,
חיזוק ,ביסוס ,ופיתוח ההתיישבות בכל
אתר ואתר .זהו קו מנחה בכל פעולותינו.
בכל צומת דרכים או התלבטות שמתעוררת
לגבי מהלך כזה או אחר נבדקת קודם כל
שאלת היסוד' :האם הדבר יסייע ויעזור
לחיזוק ההתיישבות' .גם למשמעות
המדינית של כל מהלך ניתנים תשומת לב
ושיקול דעת.
מעל אותן נקודות התיישבות המכונות
'מאחזים' מתנוססים שני איומים קיומיים:
האחד של בג"ץ ,בעקבות עתירה של תנועת
שלום עכשיו יחד עם פלשתינים כנגד מספר
מאחזים  -ובראשם מגרון ,והשני של המערכת
המדינית הפוליטית הרוצה 'להיפטר' מתפוח
האדמה הלוהט שנקרא מאחזים אחת ולתמיד.
ולהיפטר ,משמעו מבחינתם ,סילוק והחרבת
נקודות התיישבות רבות ביו"ש.
נקודת המוצא הבסיסית שלנו היא כי
אם לא נפעל ונשאר אדישים לתהליכים
המתרחשים בנושא המאחזים נמצא את
עצמנו עומדים מול שוקת שבורה במאחזים
רבים ,גם במקומות שהמרחק בינם לבין
אישור והכשרה סופית הוא רק חתימתו
של שר הביטחון .לפני מספר חודשים
הודיעה המדינה לבג"ץ כי היישוב מיגרון
יפונה ,חלילה ,עד לחודש אוגוסט הקרוב.
משמעות הדבר היא שאם נעמוד מנגד ,ולא
נפעל בדרכים כאלו ואחרות לשינוי המצב ,הרי
שהשופטים עלולים לתת לתשובת המדינה
תוקף של פסק דין חלוט (כפי ששלום עכשיו
ביקשו בדיון האחרון אולם השופטים סירבו)
ובכך להכריע על עקירת מיגון ומתן קצובת
זמן למדינה ל'טיפול' במאחזים נוספים .בשל
כך במטרה למנוע מצב כזה בעז"ה מתקיימת
הידברות מול נציגי משרד הביטחון .התעלמות
או עצימת עיניים אינן דרך לטיפול אחראי
וענייני במצב המסובך .תהיה זו התנהגות של
בת יענה הטומנת ראשה בחול.
בשלב הנוכחי אין שום הצעה מעשית
לפיתרון הסוגיה ,קל וחומר לא סיכום כלשהו
בעניין .יודגש שנציגי ההתיישבות מציגים
את המידע הרלוונטי המסייע להוכחת
זיקתנו לאותן נקודות התיישבות המכונות
'מאחזים' וזאת על-ידי הצגת מסמכים על
מעמד הקרקעות ,מועדי ההקמה והאישורים
שניתנו להקמתם .לדוגמא :הטענה כאילו
מגרון יושבת כולה על קרקע פרטית ,שהיא
הבסיס לטענת שלום עכשיו בבג"ץ ,אינה
נכונה כלל ועיקר.
כל הדיונים מתנהלים כאשר מספר
עקרונות מנחים אותנו:

הרבנית והציבורית במקום .בכל מקרה מועצת
יש"ע לא תחתום על שום הסכם מאחורי גבם
של האנשים שאותם היא מייצגת ביישובים
ובמאחזים הרלוונטיים.
 #בחינה עניינית של כל נקודה  -ההתיישבות
בארץ ישראל אינה סחורה הנמכרת בבזאר
תורכי .לא נסכים לנהל מו"מ עבור מספר
מאחזים בתמורה לפינויים חלילה של מאחזים
אחרים .כל נקודה תבחן לגופה .אנו נציג את
כל הטיעונים המאוששים את אחיזתנו במקום
ונדרוש את האישור הפורמאלי על-מנת
להכשיר את המקומות תוך מתן פתרונות
קבע מקומיים באם ישנו צורך.
 #מסירת קרקע ארץ ישראל לשליטת גויים
היא איסור גמור  -הן כנגד מצוות התורה והן
כנגד עם ישראל ומדינת ישראל .כל הצעה
שתובא לפנינו צריכה לעמוד בכללים אלו.
כמובן שמעל הכל עומד עיקרון  -על שאותו
הזכרנו תחילה :שמירה ,חיזוק ,ביסוס ופיתוח
ההתיישבות .תחת הכותרת 'מאחזים' נמצאים
יישובי קבע ושכונות רבות ביישובים .הרוב
המוחלט של המאחזים מצוי במצב בו ניתן
להסדיר את חוקיותם בחתימה של שר הביטחון
בלבד ,זאת כפי שנדרש בכלל יישובי יו"ש על
פי החלטות הממשלה שהוסדרו בחוק שנחתן
בצו אלוף הפיקוד .בטיפול אמיתי ,מקצועי
וענייני בסוגיה אפשר להגיע להסכמות
ולהימנע מהחלטות חד צדדיות שעלולות
להיות בעוכרנו .חובתנו לעשות הכל על
מנת למנוע מראת קשים כפי שהיו בעמונה
אך באם נתקל באוזניים אטומות ובחוסר
נכונות לדיון ענייני ולהסקת מסקנות
על-פי נתוני האמת ,נאלץ לצאת למערכה
להגנה על ההתיישבות ,וננהל מאבק עיקש,
נחוש ותקיף לשמיר על שלמות היישובים
והמאחזים .מועצת יש"ע קיימה בעבר
מספר הסכמים עם ממשלות ישראל ,סברנו
אז ואנו סוברים היום כי הסכמים אלו חיזקו
את ההתיישבות .בכל אותם מקומות שהוזזו
או הוקפאו קיימים היום ,בהם ובמקומות
החלופיים הזמניים ,יישובים ומאחזים הגדלים
ומתפתחים ב"ה .אנו בוחנים את ההסכמים אך
ורק במבחן התוצאה לחיזוק ההתיישבות.
ניתן וראוי שנושא מורכב זה יידון
בצורה עניינית ,בכובד ראש ובאחריות נוכח
המצב .אך אסור שההתיישבות תידרדר
חלילה לכאוס של התלהמות ,שמצות,
הכפשות ,קללות וגידופים ,ובוודאי שלא
לפגיעה ברכוש ובאלימות פי שכבר קרה
לצערנו לאחרונה במחוזותינו .לנגד עינינו
צריכה לעמוד המטרה הראשית והיא חיזוק
ההתיישבות .ההתיישבות היא המטרה.
המאבק הוא אחד האמצעים בין יתר הדרכים
להשיג אותה .צריכים אנו לחזק את חוט
השדרה וכח העמידה של מחננו מחד ,אך לא
להפוך את המאבק לעיקר ואת ההתיישבות
לאמצעי ,חלילה# .
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בשם אמרם
מוטה גור:

"ירושלים לנצח"
מרדכי (מוטה) גור ,הרמטכ"ל
העשירי ולאחר מכן חבר כנסת ושר
בממשלת ישראל .נודע כמח"ט חטיבת

הצנחנים ששחררה את העיר העתיקה
במלחמת ששת הימים .לקראת יום
שחרור ירושלים שיחול בתחילת השבוע

לזקוף
את
קומתם

מגבית שבועות
לנזקקי יש"ע
קרן מס' 521

הדרכים ארוכות ,מלאות מכשולים
ואחינו מועדים ונופלים
אלו שירדו מנכסיהם כאבי-מלך
אחרים אבדו את ביתם ללא דרך
משלנו שיכלו ילדים יקרים
אומרים טוב מותנו מחיים...
ובתוך הכאב והמחשכים
לזקוף קומתם ביקשו רחמנים
רואים אותם כפופים
כל פסיעה ,כלקט שיבולים
ממצולות ים של דם ודמעות
הנה תקווה ,שיבולים מתרוממות
לכי בתי אל השדה ,אל תראי-
הביאי קמה
הנה עם עזרי ,תהיי לך תקומה

כידוע בספרים הקדושים ששלושת
ימי ההגבלה )שקודם יום השבועות(
הם ימים מסוגלים מאוד לישועה-
בימים אלו יערכו תפילה בעלות
השחר במערת המכפלה לכל
התומכים והמסייעים לנזקקי יש"ע

עזרי  -קרן הצדקה המאוחדת לישראל

1800-39-50-50
כמו כן ניתן לשלוח מעטפה ל-ת.ד 16216 .ירושלים ת"ו
או בהפקדה בבנק הדואר חשבון מספר8209909 :
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ניתן לתרום גם באתר שלנו:

WWW.EZ-RI.COM

שחרור הר הבית בידי חטיבת הצנחנים במלחמת  6הימים

העמוקה הפועמת בלב היהודי כלפי
ירושלים .במלחמת השחרור נעשו
מאמצים עצומים להחזיר לאומה
את לבה  -העיר העתיקה והכותל
המערבי .בידכם נפלה הזכות הגדולה
להשלים את המעגל ,להחזיר לעם את
בירתו הנצחית ומרכז קודשו .צנחנים
רבים ,מחברינו הוותיקים והטובים
ביותר ,נפלו במערכה הקשה .היה
זה קרב עז ונמרץ ,בו פעלתם כגוף
המועך כל אשר לפניו מבלי שים
לב לפצעיו הוא .לא טענתם ,לא
התלוננתם ,לא דיווחתם ,רק קדימה
חתרתם  -וכבשתם .ירושלים היא
שלכם  -לנצח"# .

הבא בחרנו להביא מדבריו במסדר
החטיבתי לאחר מלחמת ששת הימים:
"צנחנים ,כובשי ירושלים! כאשר
נכבש הר הבית על–ידי היוונים,
שחררוהו המכבים .במחריבי הבית
השני נלחמו הקנאים ובר–כוכבא.
כאלפיים שנה היה הר הבית אסור
ליהודים .עד אשר באתם אתם
הצנחנים ,והחזרתם אותו לחיק
האומה .הכותל המערבי ,אליו פועם
כל לב ,שוב בידינו .יהודים רבים שמו
נפשם בכפם ,לאורך כל ההיסטוריה
הארוכה שלנו ,על מנת להגיע
לירושלים ולחיות בה .שירי געגועים
לאין ספור הביעו את הכמיהה

ממדבר מתנה
המשך מעמ' השער

תורה שמימית ,גבוה מעל גבוה ,אולם כל
עניינה הוא לרומם את החיים ואת המציאות
האנושית הכללית והפרטית .אכן "ממדבר
מתנה"  -אם יש תנועה מהמדבר אל החיים,
יש מתנה# .

יש המעדיפים להישאר במדבר ולעסוק שם
בתורה השמימית ,מאידך יש הרואים עצמם
חווים את מציאות החיים ומנצלים את מתנות
העולם הזה לצרכיהם הפרטיים בתחושת כוחי
ועוצם ידי .היהדות גורסת שאכן ניתן לעולם
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חיבת הארץ
הרב כלפון משה

ה

ישובה בכל הבא מידו .ומה מאוד
שש לבי ויגל מסברת הציונים
אשר לפי הנשמע זו היא מטרתם
העצמית להיות אחינו בית ישראל איש איש
תחת גפנו ותאנתו .ולהגדיל יותר גבולי חברה זו
ולהלהיב לבב מנוייה נראה לי כי אם כה יעשו
טוב להם מאוד כאשר אבאר:
א .להיות עיתון ציוני מופץ בין כל אחינו ...בכל
מקום שהם ויהיה בעל ג' דפים ..בעברית...
בערבית ...ובצרפתית ובו ידובר מכל הנעשה...
בחברת הציונים ונתיבותיה .ולדעתי ,מלבד
ההתלהבות ...עוד מביא פרי וברכה באוצר
הציוני וגם מגביר השפה העברית בין אחינו.
ב .להיות מאוצר הציונים סך מה לבתי חרושת
אחדים ולרשום על הפתקאות המדביקים על
התוצרת שלהם באותיות עבריות ...דבר המושך
לב הקונים למשל :אם אשכח ירושלים...
ג .להשתדל בכל עוז ...להרבות מסילות הברזל
מארץ ישראל ...לכל חלקי תבל ...שזה גורם גדול
לישוב העיר ושגשוגה ...ובה' יהיה ביטחוננו".
עוד בהיותו בג'רבה  -רכש חלקת אדמה
בארץ ישראל ,ובערוב ימיו  -לאחר שהתרופפה
בריאותו  -החליט לעלות לארץ .בנו שושן יצא
לתוניס להסדיר את אישורי העלייה ,אך בעקבות
התערערות מצב בריאותו ,בוטלה העלייה לארץ
ישראל .הרב כלפון הותיר אחריו חיבורים על
התורה ולמעלה מ– 40ספרים בהלכה כשהמפורסם
שבהם הוא שו"ת "שואל ונשאל" ,וכן הספרים
"דרש משה"" ,זכות משה"" ,ברית כהונה" ועוד.
בכתביו ומאמריו דיבר רבות על חשיבות היישוב
בארץ ישראל .בפרשת 'וירא' נאחז הרב כלפון
בדברי פסוק 'למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו
אחריו' ודרכו הוא מרצה את משנתו בחינוך הבנים.
לשיטתו של רבי כלפון בין הדברים החשובים
ביותר לחינוך הבנים הוא" :להחזיק ביישוב ארצנו
ובבניינה ,אשר זו המתנה היפה אשר הבטיח ה'
לאבותינו ...והיא היא ראש ופינה ויסוד גדול
לנצחיות ישראל ,קיומם והתמדתם ,ושמירת
התורה קיומה והתמדתה ...וכל המסייע ועוזר...
ליישוב ובניין ארצנו ,הרי זה מרים דגל ישראל,
מרים דגל התורה ומצוותו קיימת ומתמדת בזה
ובבא ...וכבר בימינו אלה עינינו הרואות כי העיר
ה' את רוח אדירי הממלכות בנאורים לתת מקלט
בטוח ובית לאומי לנו בית ישראל בארץ ישראל,
והיישוב מני אז והלאה הולך קדימה כמו באורח
נס ופלא ,ככתוב 'בעתה אחישנה' (ישעיהו ס' ,כ"ב).
ותקוותנו כה חזקה ,כי אין זה רק מדרכי הנס
המושגח ,המסתתר בנתיבי הטבע ,כי לב מלך ביד
ה' ,וניצוצי הגאולה החלו להיגלות ועוד ייגלו ,עד
כי יבוא יבוא ויגיע קץ הימין במהרה בימינו אמן".
הרב משה כלפון הכהן נפטר בג'רבא בי"ח

רב כלפון משה הכהן
זצ"ל נולד ב–י"ב בשבט
תרל"ד ( )1874לאביו הרב
שלום הכהן ,ולאמו תראּכי ,באי ג'רבה (הסמוך
לחופי תוניסיה) .הוא היה נצר למשפחת רבנים
מפורסמת :אביו היה הרב שלום כהן (עלה לארץ
ונפטר בטבריה) ,סבו על שמו הוא קרוי הרב משה
הכהן ואבי סבו מגדולי רבני ג'רבא במאתיים
שנים האחרונות הרב שאול הכהן .גם בנו הרב
שושן כהן זצ"ל כיהן בקודש בארץ כרב של
מושב איתן ליד קרית גת ,ונכדו הרב שלום כהן
מכהן כיום כרב של המועצה האיזורית שפיר.
בימי ילדותו ידעה משפחתו שנות עושר ושובע
והייתה ידועה בגמילות חסדים ובתמיכתה
בחכמי ובעניי ג'רבה .בבחרותו הידרדר מצבה
הכלכלי של משפחתו ,והוא יצא לעזור בפרנסת
הבית על ידי הגהה והעתקת ספרים .רבי משה
כלפון למד אצל אביו ,ואצל מי שהיה לימים רבה
הראשי של תוניסיה ,הרב יוסף ברבי .כאשר נקרא
אביו להנהיג את קהילת זרזיס ,נתבקש רבי כלפון
לשמש כשוחט לבני הקהילה ,וכך בהיותו בן שבע
עשרה למד שחיטה ושימש כשוחט ובודק .עקב
תנאי העבודה הקשים ,תחת כיפת השמים בימי
הקיץ החמים ,חלה בקדחת וראייתו נפגעה .עם
זאת לא רצה להפסיק את עבודתו בפרנסת ביתו,
ורק לאחר הפצרות רבות חזר לג'רבה והמשיך
בלימודיו .בשנת תרנ"ה ( ,)1895בהיותו בן ,21
נשא את מסיעדה  -בת אחי אמו הרב אהרן הכהן,
ונולדו להם שני בנים וארבע בנות .כבר בהיותו
בגיל  25ביקשו ממנו הקהל לשרת בקודש אך הוא
סירב כדי לא להתפרנס מן הציבור כפי שאסר
הרמב"ם .בגיל  ,43בשנת תרע"ז ( ,)1917נתמנה,
לאחר הפצרות רבות ,לחבר בית הדין בג'רבה
 יחד עם הרב ציון הכהן יהונתן והרב מרדכיאמייס כהן  -וגם זאת בגין אי הסכמתו להתמנות
לראש בית הדין ,אלא רק לשלישי בדין .מאוחר
יותר הפך לראש בתי הדין ותיקן תקנות חשובות
בג'רבה ,ועמד על משמר הדת בכל רחבי האי.
הרב משה כלפון היה תומך נלהב בתנועה
הציונית :בין השאר התקין לאחר קום המדינה
לחגוג באי ג'רבה את יום העצמאות במשך שלושה
ימים רצופים (ד'  -ו' באייר) .בחיבוריו שקדמו
להקמת המדינה מופיעים גם רעיונות מדיניים
מפורטים  -לא רק למען הרעיון הציוני אלא גם
למען רעיונות קוסמופוליטיים מובהקים (כגון
הצעת הקמת חבר הלאומים ובית דין בינלאומי
 שמקום מושבו הוצע להיות בירושלים) .וכךכתב בספרו תורה וחיים ח"א ,מערכת א סימן
י'" :ציון עיר קודשנו וקרית מועדינו אליה עיננו
צופיות בשוב ה' את שבותה .וראוי לכל אחד
מאחינו בית ישראל להשתדל בכל עוד להרבות

המוציא לאור:

"וקראתם דרור בארץ"
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני.

8232

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

ימים

עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
לשכת העיתונות
הממשלתית
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

של גדולי ישראל

סייע בכתיבת המאמר ירון נעים
naimo@zahav.net.il

הכהן להחזיק ביישוב ארצנו ובבניינה
רבנים ,תלמידים ובני משפחת הרב לשלטונות
תוניס ובו הבקשה לעלות את עצמותיו
לירושלים .לאחר מבצע מורכב נטמן הרב כלפון
זצ"ל בח' בחשון ה'תשס"ו ,בבית–העלמין בגבעת
שאול ,סמוך לקברו של הרב שלום משאש זצ"ל,
ומול קברו של מרן החיד"א זצ"ל# .

בטבת תש"י והוא בגיל  .76לפני כארבע שנים
פנו בני משפחתו של הרב כלפון לרב עובדיה
יוסף שליט"א ושאלו אותו האם ניתן להעלות
את עצמותיו ארצה .הרב עובדיה פסק כי
"הכל עולין לירושלים" ושם תהא מנוחתו .בני
המשפחה יצאו במכתב שעליו חתומים מאות
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
זריעת אילנות ושתילת ירקות
בפעם הקודמת עסקנו בשאלה האם
האיסור לטעת אילנות בשביעית הוא חלק
מאיסורי המלאכות שאסרה התורה ,או
שפעולה זו אסורה אך רק מדרבנן .יש מן
האחרונים הסוברים שאף אם נאמר שהתורה
אסרה בשביעית רק זריעה תבואה וירקות
ולא נטיעת אילנות  -הדבר אמור רק בנוגע
לנטיעת ייחורי אילנות בשביעית ,אולם זריעת
גרעיני אילנות בשביעית דינה שונה ,ולדעתם,
מתייחסים לפעולה זו כפעולה האסורה מן
התורה  -עם ההשלכות הנובעות מכך .בהסבר
הדבר כותב בעל המנחת חינוך (מצוה שכ”ז)
“דגם באילנות אם זרע אילן עובר ,דזריעת זרע
אילנות הם בכלל לאו זה דשדך לא תזרע” .וכן
כתב שו”ת משיב דבר (ח”ב סי’ ס) .וכך גם דעת
הגראי”ה קוק זצ”ל (מבוא לשבת הארץ פרק ד,
וקונטרס אחרון שם סי’ ו) .לשיטה זו כשחז”ל
אומרים שנטיעה אסורה מן התורה בשביעית,
כוונתם לזריעת גרעיני אילנות בשביעית.
אמנם בהל’ כלאי–זרעים מצאנו לכאורה
ראיה לסתור ,מתוך שהרמב”ם (הל’ כלאים
פרק א ה”ו) פסק :ש”מותר לערב זרע אילנות
ולזרעם יחד” ,למרות שגם באיסור כלאים
נקטה התורה לשון דומה לאיסורי שביעית:
“שדך לא תזרע כלאים” .ואם בכל זאת
המושג “זריעה” בכלאים לא נוגע לזרעי
אילנות  -כיצד ניתן לומר שהמושג “זריעה”
בשביעית כן נוגע לזרעי אילנות?! ביאר
המנחת חינוך (שם) שגם בזרעי אילנות שייך
המושג “זריעה” ,אולם מה שלא שייך אליהם

זהו המושג “כלאים” בזריעתם יחד .משום
שאחר שהם גדלים ונעשים עצים גדולים ,אין
עירבוביה בין המינים ,ורק בשל כך לא שייך
לגביהם דין כלאים בזריעה (אלא בהרכבה).
אולם במצוות שביעית ,האיסור שלא לזרוע
את השדה בשביעית (“שדך לא תזרע”) -
לפיכך הוא כולל את כל מיני הצומח שניתן
לזרוע אותם ,ובכללם גם זריעת גרעיני אילנות.
וכך גם כותב הגראי”ה קוק זצ”ל (מבוא לשבת
הארץ שם) באופן פשוט ,שלשון הרמב”ם
בהלכות כלאים (פ”א הלכה ו) “וכן מותר לערב
זרע אילנות ולזרעם יחד” מהווה דווקא ראיה
 שלשון זריעה שייך באילנות .אמנם החזו”א(סי’ י”ז ס”ק כ) כותב :ש”אף נוטע גרעין לא
חשיב זורע” אך המחלוקת ביניהם היא רק
בהגדרת המלאכה  -כיוון שלדעת החזו”א גם
נטיעת יחור של אילן אסורה מן התורה.
שתילי ירקות בשביעית
לאור ההבחנה בין נטיעת ייחור האסורה
מדרבנן ,לזריעת גרעיני אילנות האסורה מן
התורה ,מחדש הרב קוק זצ”ל (שבת הארץ
קונטרס אחרון ו’) ש”בירקות שדרכם לזרוע
זרעוני גינה במקום אחד בערוגה בדוחק,
וכשיצמחו עוקרים אותם ושותלים אותם
דרך שתילה בפיזור ,הזריעה הראשונה היא
מהתורה ,והשניה מדרבנן” .דהינו כשאדם
זורע זרעים של ירקות זהו איסור תורה
בשביעית ,אך לאחר שצמחו השתילים
והוא שותל אותם במקום אחר ,נחשבת
פעולה זו כאיסור דרבנן# .
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ילדים שלנו
מלי
המזבח

מברכות
השחר

מל"ט
מלאכות
שבת

(אחרי מות
ט"ז ,י"ב)

(וישב ל"ז)

עליו ניתנה
התורה

שער נעול
בחומת
ירושלים

קיבוץ ליד
באר שבע

ו...מצות
משוחים
בשמן

ישוב
בחבל
מודיעין

אתר
תעשייה
ליד סדום

שיירה

(צו ,ז ,יב)

מבני לוי
"החכם
מכל אדם"

שבעה
כאלה
בחומות
ירושלים

יושב בדין,
דיין

אבי דוד
המלך

ספרה
מאחת עד
עשר

שלח את
בלעם
לקלל

יוצא לאור
(ר"ת)

זאב פראנק

את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום ב'
הקרוב ,באמצעות
דוא"ל:

כינוי חיבה
למרדכי

(הלל)

אגם מים
גדול

ישובים
נחל
שיתופיים למרגלות
רק בישראל הגולן
תורה
קימצה
נביאים וצברה ע"י
צמצום
כתובים
ההוצאות

ישוב
ישוב
בבקעת בשומרון
שנהרס
הירדן בהתנתקות

(ר"ת)

ממכות
מצרים
אמתחת

מלך גוי
בימות
המשיח

השנה
העברית
ב–1980

כינוי
לירושלים

 ...לא תכלה
וצפחת
השמן לא
תחסר

מס' 16

ערך ושיבץ:

שמח
באנגלית
 ...מעפר
דל

ישוביצי

יוריד
מעליו

m@myesha.org.il

או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת
הפותר .בין הפותרים
יוגרלו פרסים ממוצרי
גוש קטיף.
הפתרון לתשחץ
יתפרסם מיום ג'
הקרוב באתר

www.myesha.org.il
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