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הרב משה מרדכי אפשטיין

המשך מעמ' השער

מדגיש כאן בעל העמק דבר” :ותרא את יצחק
בעודו עומד ומתפלל ,והיה אז כמלאך אלוקים
נורא מאוד ,וכמבואר ,שראתה ידיו שטוחות
בתפילה” .כלומר  -יצחק דבק היה בקב”ה אותה
שעה בתפילה .והרשב”ם מפרש” :ויצא יצחק
לשוח בשדה”  -לטעת אילנות ,כדכתיב” :וכל שיח
השדה” .כלומר  -יצחק היה עסוק בנטיעת אילנות,
בדאגה לשיח השדה .וכך ראתה אותו רבקה .ראתה
את ידיו מטפלות ברגבי האדמה ,ראתה את ידיו
עוסקות בעצים ,נוטעות אילנות ,וגם בזה ראתה
אותו כמלאך א–לוהים נורא מאד והתרשמה
ביותר .היא ראתה את יצחק אבינו דבק בקב”ה
בנטיעת עצים בארץ ישראל .על רקע הסיפור
הבא על אודות מרן הגראי”ה קוק זצ”ל מקבלים
דברי הרשב”ם ביחס ליצחק אבינו אור חדש :מרן
הגראי”ה קוק זצ”ל )בחוברת לשלושה באלול ב’ ,אות
נ”ג( ,השתתף בחגיגת נטיעות במגדיאל )כיום חלק
מהוד השרון( .כיבדוהו בנטיעה הראשונה” .והיה

Ï·‚ÂÓ ÚÈ˙ˆ··Ó
–Ï
·°„·Ï· Ì ÂÎÈ‡¥˙È
˙È
˘‰Ó‡ È˙· Ï

מבצע
התרמה ענק ·ÂÁÈ¯È ‰ÙˆÓ

למען חיזוק
מערת המכפלה
ועיה“ק חברון

‰ÂÓ‰ ¨È¯Â˙≠È˙„ ¨È˙ÏÈ‰˜ ·Â˘ÈÈ ‡Â‰ ÂÁÈ¯È ‰ÙˆÓ
∞ÚÙÂ˘Ó ¨’‡ ˙ÂÙÈ„Ú ¯ÂÊ‡· ·Â˘ÈÈ‰ Æ˙ÂÁÙ˘Ó ≤μ
·˘¨È„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È· ¨Ô‚ ¨ÔÂÚÓ ∫ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ˙Â¯È
¨˙ÈÏÏÎ ‰‡Ù¯Ó ¨‰‰Â·‚ ‰·È˘È ¨˙ÈÂÎÈ˙ ‰·È˘È
‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ¨ÌÈ‚ÂÁ ¨‰ÂÂ˜Ó ¨˙ÒÎ ˙È· ¨˙ÏÂÎÓ

שְ כוֹן בארץ

‰·Á¯ ‰È‚Â Ô·‡ ÈÂÙÈˆ ÌÚ Ú˜¯˜ È„ÂÓˆ ÌÈ˙· ¥

”ו

‰ÈˆÙÂ‡ ¨’¯Ó μ∞∞ Ï˘ ÁË˘ ÏÚ ÈÂ· ’¯Ó ±±≤ ¨ÌÈ¯„Á ¥Æμ
Ï˘ ÔÈÓÊ ˙Â¯È˘ ¨‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ÁÂ˙ÈÙÂ ‰È· ¨‰·Á¯‰Ï
‡ÚÂˆ˜Ó È˘

˙¯È„ÂÁÈÈ‰ ¯‚˙‡· ÔÂ¯·Á ÈˆÂÏÁÏ ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰Â ÔÂ¯·Á· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈÏ ÂÓ
˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ‰ÒÂÒÈ·Â ‰˙·Á¯‰ ¨‰˜ÂÊÈÁ Ï˘ È¯ÂËÒÈ‰‰Â
ÂÈ˙Â·‡ ˙˘¯ÂÓÏÂ ‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓÏ Ï‡¯˘È ÌÚ ¯Â·ÈÁÂ ÌÏÂÚ· ‰˜È˙Ú‰

ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó ˙‡·‰Ï
˙¯ÚÓÏ ÌÈ„Â‰È
ÌÚ „ÁÈ ‰ÏÙÎÓ‰
˙¯ÚÓ ˙Ï‰Ó
‰ÏÙÎÓ‰

˙ÏÂ‡‚Â ÔÈÈ·Ï
·˙ÌÈ

¯ÈÚ· ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏÏ
˙Â·‡‰

‰ÁÂ˙ÈÙÏ
Ï˘ ‰˙˜ÊÁ‡Â
¨‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ
‡¯‚ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÂ
˙ÁÓ˘Â ÌÈÈÂÓ‰‰
ÌÈ‚Á‰

˙Â¯ÈÈ˙Â ‰¯·Ò‰Ï

∫ÈÎ‡ÏÓ ≠ ÔÂ¯Á‡‰ ‡È·‰ ˙‡Â· ÈÓÈ˘‚Ó ÔÈ· ÂÈ‰

הִנּ ֵה אָנֹכ ִי שֹׁלֵחַ לָכ ֶם אֵת אֵלִיּ ָה הַנָּב ִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגּ ָדוֹל וְהַנּוָֹרא ,וְהֵשִׁיב ל ֵב אָבוֹת ע ַל בָּנִים ,וְל ֵב בָּנִים ע ַל אֲבוֹתָם!
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יְהִי ָרעָב ָבּאֶָרץ” )בראשית כ”ו,א’(  -בימי
יצחק כבימי אברהם אביו .אך כשעולה
בדעתו של יצחק לנהוג כאביו בשעתו
ולרדת מצרימה ,מזהיר אותו הקב”ה” :אל תרד
מצרימה ,שכון בארץ” )שם ב’( .מסבירים חז”ל
)תנחומא בובר תולדות ו’(” :אביך שבא מחוצה לארץ
 ירד למצרים; אבל אתה ,שנולדת בארץ ישראל,ואתה עולָה טהורה  -תרד?!” .קדושתו של יצחק
אבינו נעלה ביותר :הוא יליד ארץ ישראל .יצחק,
שמעולם לא נשם מטומאת אוויר ארץ העמים ,הוא
עולה טהורה ,ועל כן נצטווה” :אַל תֵֵּרד ִמצְָריְמָה
שְׁכוֹן ָבּאֶָרץ” .חז”ל שומעים כאן כפילות ציווי ,בלא
תעשה ועשה ,כאשר הציווי השני ” -שכון בארץ”
 נראה כמיותר .הם מבינים שהתוספת של ”שכוןבארץ” באה לדרוש מיצחק עשיה מיוחדת ,להטיל
עליו תפקיד מיוחד .כך דורשים חז”ל )בראשית רבה
ס”ד ,ג’(” :שכון בארץ  -עשה שכונה בארץ ישראל;
הוי נוטע ,הוי זורע .דבר אחר :שכון בארץ  -שכן
את השכינה בארץ”.
פירושם השני של חז”ל נשמע מובן מאליו:
על יצחק מוטל להבטיח שהשכינה תשכון בארץ,
שתשרה קדושה בארץ ,אבל הפירוש הראשון -
”עשה שכונה בארץ ישראל; הוי נוטע ,הוי זורע”
 קשה! לבנות ולנטוע במובן הגשמי?! וכי זה מהשנדרש מן העולה הטהורה ,מיצחק אבינו שמדרגת
קדושתו עליונה ונשגבה?!
אלא שבעומק הדברים אין לפנינו אלא שתי
פנים של אותה מטבע  -בבניין ונטיעה בארץ
ישראל אתה משכן את השכינה בארץ .יש להשקיע
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ

ÌÈÏ˘Â¯È
16:01
17:15

˘ÌÎ
16:05
17:14

כוחות ומשאבים בבניינה הפיזי של הארץ ,והבניין
הגשמי הוא הוא הכלי לגילוי שכינה בארץ .בלי
הבניין הגשמי אין בסיס להשראת השכינה ,והיא
נשארת תלושה ומרחפת בשמים .עניינה של
שכינה להתגלות בחיים ,הקדושה צריכה למלא
את המציאות כולה ,לשם כך צריך לבנות מציאות
חיים ממשית ולשכן שכינה בתוכה.
בפרשה הקודמת מביאה התורה את תיאור
הפגישה הראשונה בין יצחק ורבקה )בראשית
כ”ד,ס”ג  -ס”ד(” :וַיֵּצֵא י ִ ְצחָק לָשׂוּ ַח ַבּשֶָּׂדה ִלפְנוֹת
עֶָרב וַיִּשָּׂא עֵינ ָיו וַיּ ְַרא וְהִנּ ֵה ג ְ ַמלִּים ָבּאִים .ו ַ ִתּשָּׂא
ִרבְָקה אֶת עֵינ ֶיהָ וַתֵֶּרא אֶת י ִ ְצחָק ו ַ ִתּפֹּל ֵמעַל הַגָּמָל.
וַתֹּאמֶר אֶל הָ ֶעבֶד מִי הָאִישׁ הַלָּז ֶה הַהֹלְֵך ַבּשֶָּׂדה
לְִקָראתֵנוּ? וַיֹּאמֶר הָ ֶעבֶד :הוּא אֲֹדנ ִי ו ַ ִתּקַּח הַ ָצּעִיף
ו ַ ִתּ ְתכָּס”.
מביא רש”י” :ויצא יצחק לשוח :לשוח  -לשון
תפלה” .ובא על כך התיאור במדרש )בראשית רבה
פרשה ס’ ,י”ד  -ט”ו(” :ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות
ערב”  -אין שיחה אלא תפלה ,שנאמר” :תפלה
לעני כי יעטוף ,ולפני ד’ ישפוך שיחו”” ...ותשא
רבקה את עיניה ותרא את יצחק”  -אמר רב הונא:
צפתה שידו שטוחה בתפלה .אמרה  -ודאי אדם
גדול הוא .לכך שאלה עליו .וכי מה שאלה רבקה
את אליעזר ”מי הוא זה”? ובאיזו התרגשות! הדבר
עלה לה בנפילה מעל הגמל! מי יודע כמה עוברי
אורח נוספים היו בדרך .וכי על כל אחד תהתה
מי הוא זה? אלא ראתה שאדם גדול לפניה .וממה
התרשמה? מאורח תפלתו.
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ÆÂ˙Ó˜‰Ï ÌÈ˘ ∏ Ï‡¯‰
¨˙ÂÁÙ˘Ó ≤∑–Î ·Â˘ÈÈ‰ ‰ÂÓ ÌÂÈÎ
„ˆÏ ÆÚ·˜ È˙·Â ÌÈ‡ÂÂ¯˜· ˙Â¯¯Â‚˙Ó‰
˙ÂÈ‚ Ì‚ ÌÈ·˘Â˙‰ ÌÈÁÙËÓ ¨ÌÈ˙·‰
ÌÈ˜ÊÁÂ˙Ó‰ ÌÈÓ¯ÎÂ ÌÈÚËÓ ¨˙ÂÁÂÂ¯Ó
¨˙ÒÎ ˙È· ≠ ·Â˘ÈÈ· ÆÌÈ„Â‰È È„È ÏÚ
·Á¯ ÌÈ˜Á˘Ó Ô‚ ¨ÔÂÚÓ ¨‰¯‰Ë ‰ÂÂ˜Ó
ÌÈ„ÏÈÏ ‰È˜Á˘Ó Ë¯ÂÙÒ ˘¯‚Ó ¨ÌÈÈ„È
˙ÂÎ‰‰ ˙ÂÓÏ˘ Û‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· Æ‰È¯ÙÒÂ
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הצטרפולמשפחות
שבחרולגורבאורהכוכב

השכונההחדשהבכוכביעקב
קהילהחמהואיכותית
בתיםפרטייםברמתגימורגבוהה

"מאזשנכנסנולגור
בביתבשכונתאורהכוכבאנו
מרגישיםנפלא.הביתאיכותימאוד,
ברמהמעולה,ואנחנושמחיםמאוד"
משפחתפנירי

בתיםפרטיים
ודו–משפחתיים

385,000

החלמ–
˘∞≤≠ππ∑≥∏∑μ Ï‡ ˙È· ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ

עיסוקבעניינייישובארץישראל.
לאחר עזיבת וולוז‘ין ,ולאחר שכבר היה
נשויואבלילדים,חברהרבאפשטייןלשלוש
אגודות סתרים נוספות  -שאחת מהן באה
מאלקסוט ,והשנייה באה מריגה .הוא היה
חבר במשלחת של חמישה שליחים מטעם
אגודות אלה ,שיצאו לקנות אדמות בארץ
ישראל.בהמלצתוובתיווכושליהושעחנקין
קנו את אדמות חדרה ,זאת לאחר שחנקין
התחייב בחוזה כתוב שידאג לייבושן של
כל הביצות בסביבה .בסופו של דבר לא
עמד חנקין בהתחייבויותיו והרב אפשטיין
לא עלה עם אנשי האגודות לחדרה ,משום
שמונהבינתייםלהיותראשישיבתסלבודקה
כשהתבקש על ידי מחותנו  -הרב נתן צבי
פינקללעמודבראשהישיבהשייסד-ישיבת
כנסת ישראל בסלובודקה ,יחד עם גיסו
 הרב מלצר .מאוחר יותר עבר הרב מלצרלעמודבראשישיבתסלוצק.
בשנת תרפ"ד ) (1924עלה הרב אפשטיין
לארץ ישראל עם רוב תלמידי הישיבה ועם
הרב נתן צבי פינקל לארץ ישראל ,והקים
בה את הישיבה בעיר חברון .חברון נבחרה
במקום ירושלים ,משום שבירושלים גרו
אנשי היישוב הישן שהיו שמרנים במיוחד.
הישיבה נקראת עד היום על שם העיר -
ישיבתחברון.לאחרפרעותתרפ“טוחיסול
היישוב היהודי בחברון ,הוקמה הישיבה
מחדשבירושליםבשכונתגאולה.
בשנת עלייתו הצטרף הרב אפשטיין
לראי“ה קוק זצ“ל ,ולרב אברהם דב כהנא
זצ“ל ,רבה של קובנא במסע לארה“ב על
מנתלהשיגמימוןלמוסדותתורנייםבארץ.
יחסםשלראשיישיבתסלבודקה–חברוןאל
מרןהרבקוקהיהיחסשלהערצה.הואהיה
מבחינתם המרא דארעא דישראל ,הן מצד
גאונותווהןמצדצדיקותו.הסבאמסלבודקה,
חותנושלהרבאפשטיין,תאראתהרבקוק:
”הגאוןהגדולהמפורסםבקצוויארץ,בגאון
תורתו ,חכמתו וצדקתו ,ובנועם מדותיו
העמוקותוהנשגבותבאורהתורה,אוהבעם
ישראלבמסירותנפש“)ליקוטיהראי“הח“ג
ע‘.(135
לאחר מותו בירושלים בי‘ כסלו תרצ“ד
) (1933לפני  73שנים ,כיהנו חתניו כראשי
הישיבהבמקומו.אתחידושיופרסםבספרי
”לבושמרדכי“עלהש“ס£.
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¨˙È˙ÂÏ‚‰ ˙Â„‰È‰ Ï˘ „ÈÓÚÓ‰
Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ˙Â„‰È‰Â
‰ÓˆÚ ‰ÚÂ˘È‰ ‡È‰

¯‡˘ÚÂ·˘‰ ˙Â¯„˘ È·˘Â˙ ÌÚ ˘‚ÙÓ· Ú¢˘È È

ה

רבמשהמרדכיאפשטיין,הקיםאת
ישיבת חברון ועמד בראשה ,והיה
ממקימיהעירחדרה.הרבאפשטיין
נולדב–כ‘אדרתרכ“ו)(1866בבאקשט)סמוך
לוילנה(לאביו-הרבצביחייםשנודעבישיבת
וולוז‘יןבכינוי’העילויהשחור‘,ואשרשימש
כרבהשלבאקשט,ולאימו-בילאחנה.הרב
אפשטיין למד בישיבת וולוז‘ין ,ונחשב בה
לעילוי .כאשר שרגא פייבל פרנק  -הגביר
מאלקסוט,פרברהשלקובנה-נפטר,ביקשה
גולדה-אלמנתו-למלאאתצוואתו,ולהשיא
אתבנותיהןלתלמידיחכמיםמובהקים.היא
נסעה לישיבת וולוז‘ין כדי למצוא שידוך
לבתה הראשונה ,ושם ראש הישיבה  -הרב
נפתלי צבי יהודה ברלין התלבט בין הרב
משהמרדכיאפשטיין,וביןהרבאיסרזלמן
מלצר.לבסוףהואשאלאםישלהבתנוספת
הצריכה להינשא ,ובשנת  ,1892הבת חיה
מנוחהנישאהעםהרבמשהמרדכיאפשטיין,
והבתהשנייה,בילאהינדא,נישאהעםהרב
איסרזלמןמלצר.
כבר בתקופה שלמד הרב אפשטיין
בישיבת וולוז‘ין ,הוא היה מראשי אגודת
סתר ציונית בשם ”נס ציונה“ .מטרת חברי
האגודה ,שכולם היו בחורי ישיבה ,הייתה
לעלות לארץ ישראל .מזכיר האגודה היה
פסח פרידלנד ,גיסו של הרב אפשטיין -
הרבאיסרזלמןמלצר-היהחברבה,וחבר
נוסףבאגודההיההרבאברהםדבבערהכהן
שפירא-הרבהאחרוןשלקובנה.קיומהשל
האגודהנשמרבסוד,משוםשהרוסיםאסרו

בהתרגשות נוראה ,ברעדת–קודש .זלגו עיניו
דמעות ופניו כלפיד אש ,ולא לקח את המעדר ,אך
בידו טיפל ברגבי האדמה .וכשנשאל על התרגשות
זו ,שהיא כמו שראוהו בקבלת מלכות–שמים
בקריאת שמע  -אמר :הרי זו התדבקות במידותיו
של הקב”ה ,להתעסק במטע הארץ ,כדברי חז”ל
במדרש רבה ,פרשת קדושים”.
זהו החידוש הגדול שהנחילה היהדות לעולם
 ישנה ארץהקודש .הקדושה שייכת למציאותהארצית שלנו ,ועליה להתגלות בכל אורחות
חיינו .דבר זה מלמדת אותנו התורה דווקא דרך
המפגש עם יצחק אבינו .ממרום קדושתו העליונה
בא יצחק ללמדנו את ערכו של הבניין החומרי
והנטיעה המעשית של ארץ ישראל ,שהוא כל
כולו בסיס להשראת שכינה בעולם ,לגילוי
קדושה בעולם .ארץ ישראל ,ארצנו הקדושה ,בה
ורק בה תיכון קדושה במלואה ותתגלה התורה
בשלמותה .בהאחזותנו בה ובבנייננו אותה אנחנו
בונים את בניין השכינה בעולם£ .
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ÚÈ‚Ó ¨ı¯‡· ÂÈ˙ÂÚÒÓ ˙¯‚ÒÓ
‡·¯” ≠ ¯¯‚Ï Ì‰וַיִּסַּע ִמשָּׁם
ַאבְָרהָם אְַרצָה הַנֶּג ֶב וַיֵּשֶׁב בֵּין
ָקֵדשׁ וּבֵין שׁוּר וַיָּג ָר ִבּג ְָרר” ©·¯‡˘¨ßÎ ˙È
‡¯¯‚ Ï‡ ¯ÊÂÁ ¨·Ú¯‰ ˙Â·˜Ú· ¨˜ÁˆÈ Æ®ß
‡Â‰ Ì˘Â È˙˘ÏÙ ÔÂËÏ˘ ˙Á˙ ‰Â˙‰
Ô˘È Æ¢¯¯‚· ˜ÁˆÈ ·˘ÈÂ¢ ≠ ·˘ÈÈ˙Ó
∫¯¯‚ ¯ÈÚ‰ ÈÂ‰ÈÊ ¯·„· ˙Â‡Ò¯‚ ¯ÙÒÓ
˙Æ„ÂÚÂ ‰ÚÈ¯˘–‡ Ï˙ ‰Óß‚ Ï˙ ¨¯Â¯‰ Ï
‡˙¯Ì˘È ‰Ê ¯ÂÊ‡· ÌÈ‡ˆÓ ‰Ï‡ ÌÈ
˙Ú˜¯˜Â ˙ÈÒÁÈ ÌÈÁÂ ÌÈÈÓÈÏ˜‡ ÌÈ‡
·¯ÚÓ È˘È·Î· ÚÒÂ‰ ÆÈ„ÓÏ ‰ÈÈ¯ÂÙ
‰‡Â·˙‰ ˙Â„˘Ó Ì˘¯˙‰Ï ÏÂÎÈ ·‚‰
ÆÌÈÙÒÂ ˙Â‡Ï˜Á ÈÁË˘Â ÌÈ·¯‰
˙¯¯‚ Ï˘ ÌÈÈÂ‰ÈÊ‰ „Á‡ ¨¯Â¯‰ Ï
Æ¯¯‚ ÏÁÏ ÍÂÓÒ· ‡ˆÓ ¨˙È‡¯˜Ó‰
Ô˙È‡ ÏÁ ‰È‰ ˜ÂÁ¯‰ ¯·Ú· ¯¯‚ ÏÁ
˘˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÚÈ·‰Ó ‰È‰ ÂÈÓÈÓ ¯Â˜Ó
·ÌÈÓ Ï˘ ‰Ï„ ‰ÓÈ¯Ê ‰˘È ÌÂÈ‰ „Ú ÆÂ

·‡¯ ˙ÂÓÏ‰

קידש חייו בתורה
וטיהרם בעבודה

שְכוֹן בארץ
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 ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒהנגב המערבי – מופת למסירות על הארץ
‡ÌÈ¯˜ÂÁ‰ Ù¢ÚÂ ÌÈ·Ï ˙ÓÂÁÏ ‰˙Â
ÌÂ¯„· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ „Á‡ ‰Ê ‰È‰
ÆÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ÔÚÎ
·‡Ì‰·˘ ÂÏ‡ ÌÈÈ¯Â˘ÈÓ ÌÈ¯ÂÊ
ÌÈ‡Â ÌÈ‰ Ï‡ ¨˙ÈÒÁÈ ¨ÌÈ·Â¯˜ ÌÈÏÁ‰
ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ‰ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÌÈÈÂË
ÈÙÏ ˙Á˙Ó Ï‡ ÌÈÏÁÏÁÓÂ ÌËÈ‡Ï
ÏÚ ÆÌÈÏÁ‰ ÈˆÂ¯Ú· ¯˜ÈÚ· ¨‰Ó„‡‰
ÂÏÏ‰ ÌÂ‰˙‰ ÈÓ ˜ÙÂ‡Ï ÚÈ‚‰Ï ˙Ó
ÂÊÎ ‰¯ÈÙÁ ¨Ì‰ÈÏ‡ ÚÈ‚‰ÏÂ ¯ÂÙÁÏ ˘È
˙ÈÈÙ‡Ó‰ ÒÏ‰ ˙Ó„‡ Æ¯‡· ∫˙‡¯˜
‡˙ ¨˙Â¯‡· ˙¯ÈÙÁÏ ‰ÁÂ ¯ÂÊ‡‰
ÁÂ ÏÁ‰ ÈˆÂ¯Ú· ‡ˆÓ‰ ÛÁÒ‰ Ì‚Â
˙„ÓÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÂÊ Æ˙Â¯‡· ˙¯ÈÙÁÏ
··˙Â¯‡·‰ ˙¯ÈÙÁ ¯ÂÙÈÒ ÒÈÒ
Æ¯¯‚ ı¯‡· Ô‰ÈÏÚ ˙Â·È¯Ó‰Â
·˙˜˙Â¯‡·‰ ˙ÂÎÙÂ‰ ˙¯Âˆ· ˙ÙÂ
Í¯„‰ ÆÔ¯ÓÂ˘Ï ˘ÈÂ „‡Ó ˙ÂÎ¯ˆ ˙ÂÈ‰Ï
ÌÂ˜ÓÓ ·˘ÈÈ˙Ó ˜ÈÁ¯‰Ï ‰ËÂ˘Ù‰
≠ ÂÈÓÈÓ ¯Â˜Ó ˙‡ ÌÂ˙ÒÏ ‡È‰ ‰ÊÎ
Ì‰¯·‡Ï Â˘Ú ÌÈ˙˘ÏÙ‰ ÍÎ Æ˙Â¯‡·‰
Ì‰Ï ˘È‚„ÓÂ ˜ÁˆÈ Ì˙Â‡ ÁÈÎÂÓ ‰Ê ÏÚÂ
‰Ó„‡ ÏÚ ¯‡˘È‰Ï ˘ÂÁ ‡Â‰ ‰ÓÎ „Ú
˙ÂÙÒÂ ˙Â¯‡· ¯ÂÙÁÏÂ ·Á¯˙‰Ï Û‡Â ÂÊ
·‡Æ¯ÂÊ
‚¯¯ ˙Â¯Â˜Ó·Â ÒÂÈ·Ò·‡ Ïˆ‡ ‰ÚÈÙÂÓ
·ÊÂÁÓ Ì˘Î ‡·„ÈÓ ˙ÙÓ· ÏÏÂÎ ÌÈÈËÊÈ
≠ ˙ÎÒÓ© ÈÓÏ˘Â¯È‰ „ÂÓÏ˙· Æ¢È˜È¯¯‚¢
˘·Ì˘Î È˜È¯¯‚ Ì˘‰ ÚÈÙÂÓ ®ß‡ ¨ ßÂ ˙ÈÚÈ
‡ÌÈÓÚ ˙‡ÓÂË ÂÈÏÚ Â¯Ê‚ ‡Ï˘ ¯ÂÊ
‡‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ÌÈÈ¯Î Â· ÌÈÈÁ˘ Ù¢Ú
ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „Ú ¯·„ ÏÎÏ È¢‡Ï ·˘Á

©ÒÁÈÈ˙Ó ÈÓÏ˘Â¯È‰ Æ®˘È¯Ú Ï‡ È„‡Â
ÏÁ ‰Î‡Â· ·‚‰ ·¯ÚÓ ÔÂÙˆ ¯ÂÊ‡ ÏÎÏ
Æ¯·„ ÏÎÏ Ï‡¯˘È ı¯‡Î ¨ÌÈ¯ˆÓ
Â˙ÂÁÎÂ ÏÚ ˘˜Ú˙‰ ˜ÁˆÈ ˜¯ ‡Ï
·‡ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ Ì‚ ‡Ï‡ ¯¯‚ ¯ÂÊ
ı¯‡ ÈÓÂÁ˙· ¯ÂÊ‡‰ ÏÂÏÎÏ Â˘˜Ú˙‰
¯ÙÒ· ÔÈÂˆÓ˘ ÏÂ·‚‰ ÈÙ ÏÚ Ï‡¯˘È
ÏÂ·‚ ÔÂÈˆ© „¢Ï ¯·„Ó·Â Â¢Ë Ú˘Â‰È
Ì˜˘Ï ÁÈÏˆÓ ˜ÁˆÈ Æ®ÔÚÎ Ï˘ ÈÓÂ¯„‰
‡˙ ·‡¯ÌÈ˙˘ÏÙ‰˘ Ì‰¯·‡ Ï˘ ÂÈ˙Â
Æ˙Â·¯ ˙Â¯‡· ¯ÂÙÁÏ ÏÈ·˜Ó·Â ¨ÂÓ˙Ò
˘Ù‰ ˙Â¯ÈÒÓ ˙‡ ÏÓÒÓ‰ ˜ÁˆÈ
„Â˜Ú Â˙ÂÈ‰· „ÂÚ ¨Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÚ
˙Â¯ÈÒÓ Â˙Â‡ „ÓÈÏ Á·ÊÓ‰ ‚¢Ú
˜ÁˆÈ ÍÈ˘ÓÓ ˙Â¯‡·‰ ¯ÂÙÈÒ·Â ¨È‰Ó
·„¯‡Â‰˘Î ı¯‡‰ Á·ÊÓ ÏÚ „˜ÚÂ ÂÎ
ÏÂÓ „ÈÓ˙Ó ˜·‡Ó· ÂÏÂ·‚ ˙‡ ·ÈÁ¯Ó
ÆÌÈ˙˘ÏÙ‰
˙Á‡‰ ÌÈÎ¯„ È˙˘· Ì„˜˙Ó ˜ÁˆÈ
≠ ÆÂÈ·‡ ˙Â¯‡· Ï˘ ˘„ÁÓ ‰¯ÈÙÁ È¢Ú
‡˙ Ïˆ‡ ˙È˘‡¯ ¨˘ÙÁÓ ‡Â‰ ÌÈÓ‰
‡·‡Ï ıÓ‡Ó ˙˘¯Â„˘ ‰ÏÂÚÙ ¨ÂÈ
¨˙È‡ÓˆÚ ‰¯ÈÙÁ È¢Ú ≠ ‰ÈÈ˘‰Â ÆËÂ˘Ù
˙Â·Á¯˙‰Â ˙Â˘„Á˙‰ ¨˙ÂÁ˙Ù˙‰
ÆÂÏ˘Ó ÌÈÈ‡ÓˆÚ
··¯ÚÓ È„ÏÈÂ È˘ ¨È˘‡˘ ¨ÂÏ‡ ÌÈÓÈ
˙È„ÈÓ˙ ÌÈÈÁ ˙ÎÒ· ÌÈ‡ˆÓ ·‚‰
ÍÎ·Â Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ÌÈÈÁ ˙‡Ê ÏÎ·Â
Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÓ· ˜Â·„Ï ˘È ¨·ÈÂ‡· ÌÈ˜·‡
‡È·˙Â Â˙Â‡ ‰‡È·‰˘ Â˙Â˘˜ÚÂ ˜ÁˆÈ
‡ ...” ≠ Ï Â˙Âוַיּ ְִקָרא ְשׁמָהּ ְרחֹבוֹת וַיֹּאמֶר כִּי
באֶָרץ”£ Æ
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ÆÌÈ·˘Â˙Ó ˙˜Â¯Ó ¯ÈÚ ÏÂÓ Ì‚ ‰·Ú¯
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בפינה הזאת ננסה יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
 כל שבוע נציג בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן.הקטנטונת והיפה
 צוות העלון, באהבה רבה.שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים
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 כך יהיה מספר האנשים שיזרמו- הביטחונית
ראשי.אמרו,“לתוךשדרותלתמיכהבתושבים
המועצות גיבשו תוכנית להבאת אלפי אנשים
לערוךימיםמרוכזים,לעירלהבעתסולידיריות
 ולצאת,לעידוד הקניות בבתי העסק בעיר
למבצע של חלוקת חבילות שי לכל תושב
.בשדרותע“ימתנדביםתושבייש“ע
בנוסף מתוכננת עצרת הזדהות רבת
 בשיתוף תנועות חוץ פרלמנטריות,משתתפים
 תנועות ההתיישבות וארגונים,מימין ומשמאל
 מקום האירוע ייקבע בכפוף.חברתיים
 הציבור מתבקש.לשיקולים הביטחוניים
לעקוב אחר הפרסומים כדי להתעדכן במועדי
£.האירועיםהשונים

במועצת יש“ע יתחילו בשבוע הקרוב
בביצוע תוכנית עבודה לחיזוק ועידוד תושבי
השבועביקרוראשיהמועצה.שדרותהמופגזת
ונפגשו,סיירובאתרינפילותהטילים,בשדרות
עםהנהגת,עםראשעירייתשדרותאלימויאל
בפגישהעם.ועדהפעולהבעירועםהתושבים
 הביעו אנשי המועצה תמיכה בעמידתו,מויאל
האיתנה למען חיים תקינים וחיזוק החוסן
 וההתנגדות שהביע נגד פינוי,האזרחי בעיר
.התושבים
חברי מועצת יש“ע הבטיחו למויאל כי
התשובה לריקון העיר מתושביה תהיה הבאת
:כמות מכופלת של אזרחים לחיזוק העיר
”כמספר האנשים שיעזבו בגלל המצוקה

¯ˆ·Ó ÈÓÁÂÏ „ÓÚÓ ÏÚ ÌÈÓÁÏ

צוותפעולהמיוחדהחלאתפעולתולביטולפיטוריהםשלעשרות
מאבטחי”מבצר“ביש“ע
. עובדים חדשים60 הביטחון מכרז לאיתור
”משרדהביטחוןמתנהגכמואחרונתחברות
”הימנעותו,אמרובמועצתיש“ע,“כוחהאדם
ממתןתנאיםסוציאליםמעידהכיככלהנוגע
 זכויות העובדים כנראה כלל,אליו כמעסיק
.“אינןמעניינותאותו
במועצת יש“ע הקימו צוות פעולה מיוחד
.למציאת פתרון והחזרת העובדים לעבודה
,הכוללאנשימקצועמתחוםהביטחון-הצוות
ניפגש-הזכויותהסוציאליותודיניהעבודה
עם בכירים במשרד הביטחון והצבא ויפנה
£.במידתהצורךגםלאפיקיםהמשפטיים

מישנחשבל“מר,עמירפרץ,למרותהיות
שרהביטחוןהחליטמשרדו,“זכויותעובדים
לפגוע באופן חמור בזכויותיהם של עשרות
עובדי פרויקט ”מבצר“ ולפטרם בטרם יזכו
.לקביעותולתנאיםסוציאלייםכחוק
במסגרת תוכנית ”מבצר“ מחליפים
כשלוש–מאותלוחמיםאזרחייםעובדימשרד
הביטחון את חיילי המילואים בשמירה
, כשישים לוחמים.על חלק מיישובי יש“ע
העומדיםעלסףקבלתמעמדשלעובדקבוע
 קיבלו לאחרונה,לאחר שנתיים בתפקיד
 פרסם משרד, במקביל.מכתבי פיטורין
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