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הרב חיים שמואלביץ
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ישראל בעמים ,ארץ ישראל בארצות,
תורת ישראל בתורות ואמונות כולן,
הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים
ואורות עולמים גנוזים בהם להיות
מזינים את כל העולם כולו,
מעלים ומקדשים אותו.
)הראי"ה קוק ,אורות ישראל פרק ה' א'(
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יום פרשת 'ויגש' הוא יסוד ושורש
הגלות .לכאורה ,הכתוב מתאר עידן של
שגשוג והצלחה" :וַיֵּשֶׁב יִשְָׂראֵל ְבּאֶֶרץ
ִמצְַרי ִםְ ,בּאֶֶרץ גֹּשֶׁן; וַיּ ֵ ָאחֲזוּ בָהּ ,וַיִּפְרוּ וַיּ ְִרבּוּ ְמאֹד"
)בראשית מ”ז ,כ”ז( .ישראל יושבים לבטח ,פרנסתם
מצויה ,יוסף מכלכל אותם ואת ביתם "לחם לפי
הטף" ברווחה ,הם יושבים במיטב הארץ על פי
הוראת פרעה ,מעמדם וכבודם רם ונישא וגם בתי
כנסת בתי מדרש ובתי הוראה לרוב תיקנו להם
שמה " -לְהוֹֹרת ְלפָנ ָיו ,גֹּשְׁנ ָה” )שם מ”ו ,כ”ח(.
אולם למקרא הפסוק הזה המסיים את
הפרשה כבר עולים באוזנינו צליליו של הפסוק
בפתיחת ספר שמות )א’ ,ז’(" :וּבְנ ֵי י ִשְׂ ָראֵל ,פָּרוּ
וַיּ ִשְׁ ְרצוּ וַיּ ְִרבּוּ וַיּ ַ ַעצְמוּ ִבּ ְמאֹד ְמאֹד" .פסוקים
מקבילים אבל שונים מאד זה מזה .למעלה
כתוב "ויפרו וירבו" לשון ברכת ה' לאדם
ולמטה באה המילה "וישרצו" בין פרו לבין
וירבו .וישרצו זו מילה שנתייחדה לשרצים
ולדגים .למעלה כתוב "מאד" ולמטה ב"מאד
מאד" .למעלה כתוב " ויאחזו בה" ולמטה
"ותימלא הארץ אותם" .בבואם ציוה פרעה
"במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך".
ולאחר חלוף הדור ההוא "וימררו את חייהם
בעבודה קשה ...אשר עבדו בהם בפרך".
הגלות מתחילה מתוך שפע וברכה ,מתוך
השקט ובטח ,שגשוג גשמי ורוחני גם יחד
עד שהיא נעשית בית עבדים .כך במצרים
שהיא יסוד הגלות וכך בבבל ,כך היה בספרד
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ

ÌÈÏ˘Â¯È
16:09
17:24

˘ÌÎ
16:13
17:23

וכך בדיוק היה בפולין ובשכנותיה .הכל הוא
בבחינת בין המצרים .כדי להבחין בין בואם
לבין שעבודם חוזרת התורה על אותם מונחים
ומילים .בבואם כתוב" :ו ְ ֵאלֶּה ,שְׁ מוֹת בְּנ ֵי
י ִשְׂ ָראֵל ,הַ ָבּאִיםִ ,מצְָריְמָה ...כָּל הַנֶּפֶשׁ ְלבֵית
מצְַריְמָה ,שִׁ ְבעִים" )בראשית מ”ו
יַעֲֹקב הַ ָבּאָה ִ
א’ ,כ”ז( .ובראשית שעבודם כתוב "ו ְ ֵאלֶּה,
שְׁמוֹת בְּנ ֵי י ִשְׂ ָראֵל ,הַ ָבּאִיםִ ,מצְָריְמָה ...שִׁ ְבעִים
נָפֶשׁ; ו ְיוֹסֵף ,הָי ָה ְב ִמצְָרי ִם" )שמות א’ א’  -ה’(.
סיבת בואם והצלחתם הייתה המושל יוסף
ומיד אחר כך "וימת יוסף ...אשר לא ידע את
יוסף" .מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.
חז"ל ציינו זאת בסיום הפרשה :וישב ישראל
בארץ מצרים  -א"ר יוחנן :כל מקום שנאמר
וישב אינו אלא לשון צער .מיד אחריו כתוב
"ויקרבו ימי ישראל למות" .עד ירידתם למצרים
חסו כולם בצילו הגדול של ישראל אביהם ועם
ירידתם למצרים קרבו ימיו למות .ואכן סיומה
של פרשתנו ותחילת פרשת ויחי הם בלא כל
הפסק" .ולמה פרשה זו סתומה? לפי שנפטר
יעקב אבינו ונסתמו עיניהם וליבם של ישראל
מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם .ד"א שבקש
לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו") .רש"י על
פי ב"ר( בראשית הגלות נראה עדיין שהכל תחת
שליטה וכשרק נרצה נוכל לצאת ולחזור לארץ
ישראל .אך לא חולף זמן רב והשעבוד סותם
את הלב ואת העיניים ואפילו הצדיק נפטר בלא
ראיית הקץ המגולה.
המשך בעמ' 11

˙‰ÙÈÁ ·È·‡ Ï
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שׁתָּהּ ֹלא
שׁמָּה לְִר ְ
שׁר ַאתָּה בָא ָ
≠ כִּי הָאֶָרץֲ ,א ֶ
כְאֶֶרץ ִמצְַרי ִם הִואֲ ,אשֶׁר יְצָאתֶם ִמשָּׁם ֲאשֶׁר
תִּז ְַרע אֶת ז ְַרעֲָך ,וְהִשְִׁקי ָת בְַרג ְלְָך ְכּג ַן הַיּ ָָרקÆ¢
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¯˜ÈÚ· ¨¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓÓ ÚÙ˘ÂÓ ‰Ú¯Ó‰
·‡˙˘ ˙˘‚¯˙Ó˘ÎÂ ¨¯ÙÒ‰ È¯ÂÊ
·ˆÌÂ˜Ó Ï‡ „Â„Ï ÌÈÚÂ¯‰ ÏÚ ¨˙¯Â
·ÈÏ„‚Ó ÌÚ ¯ÂÁÒÏÂ ˙ÂÚ¯Ï ÂÏÎÂÈ Â
ÆÌ˘Ù ÚÈ·˘‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰‡Â·˙‰
È· ˙‡ ıÏ‡Ó ÔÚÎ ˙‡ „˜ÂÙ‰ ·Ú¯‰
≠ ÏÎÂ‡ ¯Â·˘Ï ‰ÓÈÈ¯ˆÓ ˙„¯Ï Ï‡¯˘È
˘˙Â‡Ï˜Á ˙Á˙ÂÙÓ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡· Ì
ÌÈÂ˘ ‰„˘ ÈÏÂ„È‚ ¯˜ÈÚ· ¨ÔÈÁÏ˘‰
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ואם תאמר :והלא ירדו על פי הדיבור? ואיה
גזירת ידע תדע ועבדום וענו אותם? נשיב
ונאמר :בהדי כבשי דרחמנא למה לך .עצת ה'
לעולם תעמוד אבל מה שמצווים אנחנו עלינו
האחריות לעשותו .ומה כתוב כאן? "ויאחזו
בה" בארץ מצרים במקום ב "ארץ אחוזתכם".
"ותמלא הארץ אותם" בבתי תיאטראות של
מצרים במקום "עד אשר תפרה ונחלת את
הארץ" והוא הוא הקולר התלוי בצווארנו.
וכך פירש הנצי"ב שם" :ותמלא הארץ אותם
 לא ארץ גושן לבד שהייתה מיוחדת לישראלאלא כל ארץ מצרים מלאה את ישראל .והיה
כל מקום פנוי שמצאו ישראל לקנות ולדור -
נתיישבו שמה .וזו הייתה סיבת שנאת מצרים

 ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒגושן יוסף וגושן יהודה
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רבחייםשמואלביץזצ"לנולדביום
שני של ראש השנה שנת תרס"ב
) (1902בעיירה סטוצ'ין בפולין
ונפטר ביום ג' טבת תשל"ט ) (1979לפני
28שנה.אביוהיההרברפאלהלפרראש
הישיבה בסטוצ'ין ואימו אתל הייתה בתו
שלהסבאמנוברדוק.בשיחותמוסרסיפר
הרב שמואלביץ על לימוד מיוחד שלמד
מאביו בנושא כיבוד הורים .הוא סיפר
שמנהגו של אביו היה להתבונן ולמצוא
מעלה מיוחדת באביו .ובתחילה היה הרב
שמואלביץ תמה על הנהגתו של אביו,
ואח"כ הבין שהטעם לכך מפני שעיקר
מצוות כיבוד אב ואם ,וכן כיבוד הבריות
בכלל ,הוא לכבדו כבוד אמיתי .ולכן לא
יתכן לכבד את אביו כבוד אמת אם לא
יהיהאביונכבדבעיניו.וכלזמןשאיןאביו
נכבדבעיניו-איןכלהכבודשמכבדואלא
מןהשפהולחוץ,ואינויוצאבזהידיחובת
מצוותכיבודאבבשלמות.ועלכןחייבהבן
לבקשולחפשולמצואבאביואיזהמעלות
מיוחדות ונכבדות ,ועל ידי כן יהיה אביו
נכבד בעיניו ,ויהא הכבוד שמכבדו כבוד
אמת,ויקייםמצוותכיבודאבבשלמות.
בגיל16התייתםהרבשמואלביץמהוריו.
לאחרמספרשניםבהםלמדבישבתגרודנא
התבלט בכוח למדנותו וגאונתו בתורה
ובגיל  19מונה על ידי ראש הישיבה הרב
שמעוןשקופ,לכהןכמגידשיעורבישיבה.
לאחר  4שנים עבר לישיבת מיר שבליטא
ובשנתתר"צ)(1930נשאלאישהאתחנה
מרים ,בתו של ראש הישיבה במיר ,הרב
אליעזריהודהפינקלזצ"ל.
מספר שנים מאוחר יותר ,בשנת 1936
החל הרב שמואלביץ למסור שיעורים
בישיבה.בשנת1939לפיהסכםמולוטוב–
ריבנטרופ צורפה העיירה מיר לברית
המועצות והישיבה עברה לקידן בליטא,
שעדייןלאסופחהעלידיבריתהמועצות.
בעקבות השתדלותו ופעילותו של הרב
זרחורהפטיג,חילקהקונסולהיפניבליטא,
חסיד אומות העולם צ'יאונה סוגיהארה,
לתלמידים אשרות כניסה ליפן ,ורבים
מהתלמידים נמלטו בצורה זו .התלמידים
המשיכומליטאברכבתעםראשהישיבה
הרב פינקל וחתנו הרב חיים שמואלביץ
דרךסיבירלעירקובהשביפןומשםהגיעו
לשנחאי,שהייתהבכיבושיפני,והוקםבה
גטוליהודיםשכונה"גטושאנגחאי".משם
המשיכו לארצות הברית שם נשארו חלק
מהתלמידים,ויסדואתישיבתםבברוקלין,
אךמרביתםהמשיכועםרבותיהםלישראל
וביניהם הרב פינקל והרב שמואלביץ.
לאחר עלייתם ארצה ביקש ממנו חותנו
מספר פעמים לשמש כראש הישיבה אך
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הרב שמואלביץ סירב .לאחר פטירתו
של חותנו בשנת תשכ"ה ) (1965הסכים
לקבל עליו את עול הישיבה והפך לראש
הישיבה.
סיפורמפורסםהמראהעלחיבורולעם
ישראלקרהלאחרמלחמתששתהימים.
הרבשמואלביץעלהלקברהשלרחלאמנו
בביתלחם,וראהאתהפרוכתשעליההיה
כתוב"מנעיקולךמבכי",פרץבבכיואמר:
אמא! רחל! הקב"ה אמר לך מנעי קולך
מבכיאבלאני,בנךחיים,מבקשממך,אל
תמנעיאתקולךמבכי,המשיכילבכות.כי
עודלאשבוכלהבניםלגבולםוהםנתונים
תחתעולשיעבודהגלות.
הרבשמואלביץכתבודיבררבותבענייני
מוסר .בתקופת מלחמת יום הכיפורים
אמרהרבעלהפסוק"מיהאישהיראורך
הלבבילךוישובלביתוולאימסאתלבב
אחיו כלבבו"" :והתורה הזהירה הרבה
מהאדישות והשגרה ,שיש בכוחם להרוס
אתהכול,ולהביאאתהאדםלכפירה.וכמו
שנאמרבתורה":כיתולידבניםובניבנים
ונושנתם בארץ ,והשחתם ועשיתם פסול
וכו‘".דהיינו,עיקרהבעיההיא"ונושנתם"
נעשוהדבריםכישניםבעיניהם,ואזהגיעו
לדבר הגרוע ביותר ,שהוא "והשחתם
ועשיתםפסל".
ניכרמכתביוומעשיושלהרבשמואלביץ
שהייתה ארץ ישראל חביבה עליו מאוד.
אפשר לראות זאת בדברים שאמר על
המדרשבדבריםרבהב',ח'כשמשהשואל
אתהקב"המדועאיננונכנסלארץ":אמר
ר'לוי:אמרלפניו)משה(:רבש"עעצמותיו
שליוסףנכנסולארץואניאינינכנסלארץ?
אמר לו הקב"ה :מי שהודה בארצו נקבר
בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר
בארצו; יוסף הודה בארצו מנין? גבירתו
אומרת':ראוהביאלנואישעברי'ולאכפר
אלא':גנבגנבתימארץהעברים'.....אתה
שלאהודיתבארצךאיןאתהנקברבארצך.
כיצד? בנות יתרו אומרות :איש מצרי
הצילנו מיד הרועים והוא שומע ושותק,
לפיכךלאנקברבארצו".עדכאןהמדרש.
אמר על כך הרב שמואלביץ כי מצד
האמת יכול להיות שהיה צד למשה לא
להודות על מוצאו כי אולי חשש לפיקוח
נפש .אבל העובדה שלא נקבר בארץ
ישראל איננה עונש .מי שלא מודה על
מוצאוהיהודיועלקישורומתוךכךלארץ
ישראל ומעלותיה הרוחניות לא יכול
להיקבר בארץ ישראל .אין כאן ענישה
על חוסר הודאתו של משה אלא סיבה
ותוצאה.משוםשלאהודהבחשיבותשל
ארץ ישראל ויהדותו לא יכול היה מצד
האמתלהיקברבארץישראל£.

משום שביקשו לצאת מרצון יעקב אבינו,
שיהיו בצד ונבדל ממצרים  -אבל הם לא רצו
כן .ובשמות רבה נאמר "עוד שפסקו למול מזה
הטעם שאמרו :נהיה כמצרים ,דמאחר שקבעו
דירתם ביניהם מצאו טוב להם להשתוות למצרים
ולא יהיו ניכרים שהם יהודים ...אשר היא הסיבה
שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו בשביל שאין
אנו רוצים להיות נבדלים מן האומות".
ועם כל זאת מובטחים אנו בהבטחת ה'
ליעקב "כי לגוי גדול אשמך שם" .ופירש
הנצי"ב" :משמעות גוי בכל מקום :אומה
שיש לה מדינה ומלוכה בפני עצמה ,ובמצרים
נעשו מוכשרים לזה" .זכינו אנחנו לקיום
הבטחת ה' "ואנוכי אעלך גם עלה" ועתה
בידינו הדבר בע"ה להיות אומה שיש לה
מדינה ומלוכה מיוחדת בין העמים£ .
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!שלום ילדים יקרים
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

זהה את המקום
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÎÊ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· ÆÛÒÂÈ ¯·˜ ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù
ÆÔÂ¯·ÁÓ „˜Â È¯Âˆ ÍÂ¯·Â ‰Î¯· ¯‰Ó Ô‡ÈÏÂÓ˘ ‰È„Â‰ ¨‰ÂÂ˜˙ Á˙ÙÓ ‚¯·È˘ ÏÁ¯
°ÌÂÏ˘ ˙·˘ ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ

ÆÛÒÂÈ ¯·˜ Ï˘ ‰ÂÓ˙‰ ˙‡ Â‚ˆ‰ ‰¯·Ú˘ ˙·˘· ∂
È¢Ú ‰ˆ¯‡ ÂÏÚÂ‰ ÂÈ˙ÂÓˆÚ Í‡ ÌÈ¯ˆÓ· ¯ËÙ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ
¨‰ËÈ˘˜ ‰‡Ó· ·˜ÚÈ ‰˜ ¯·˜‰ ˙˜ÏÁ ˙‡ ÆÏ‡¯˘È È·
∫®‚Ï ˙È˘‡¯·© ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù· Â˘Ú ÂÈÁ‡ ÌÚ ˘‚ÙÓ‰ ¯Á‡Ï
, ִמ ַפּדּ ַן אֲָרם וַיִּחַן, בְּבֹאוֹ, אֲשֶׁר בְּאֶֶרץ כְּנַעַן,"וַיָּבֹא יַעֲֹקב ָשׁל ֵם עִיר ְשׁכ ֶם
, ִמיּ ַד בְּנ ֵי–חֲמוֹר, אֲשֶׁר נָטָה שָׁם ָאה ֳלוֹ, וַיּ ִֶקן אֶת חֶל ְַקת הַשֶָּׂדה.אֶת– ְפּנ ֵי הָעִיר
 משביע יוסף את אחיו לקבור, לפני פטירתו." ְקשִׂיטָה,אֲב ִי ְשׁכ ֶם בּ ְ ֵמאָה
 וְהַעֲלִתֶם, אֶת–בְּנ ֵי יִשְָׂראֵל ל ֵאמֹר פָֹּקד יִפְֹקד אֱֹלהִים אֶ ְתכ ֶם, "וַיּ ַ ְשׁבּ ַע יוֹסֵף:( כ"ה,'אותו בארץ ישראל )נ
ÌÈ¯·Â˜ Ï‡¯˘È È·˘Î ‰ÚÂ·˘‰ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ®„¢Î ˜¯Ù© Ú˘Â‰È ¯ÙÒ· Æ¢אֶת–עַצְמֹתַי ִמזּ ֶה
∫ "וְאֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף אֲשֶׁר הֶעֱלוּ בְנ ֵי יִשְָׂראֵלÌÎ˘· ·˜ÚÈ ‰˜˘ ¯·˜‰ ˙˜ÏÁ· ÛÒÂÈ ˙‡
 בּ ְ ֵמאָה ְקשִׂיטָה; וַיִּהְיוּ, בְּחֶל ְַקת הַשֶָּׂדה אֲשֶׁר ָקנ ָה יַעֲֹקב ֵמאֵת בְּנ ֵי חֲמוֹר אֲב ִי ְשׁכ ֶם, ָקב ְרוּ ב ִ ְשׁכ ֶם,ִמ ִמּצְַרי ִם
¯·˜‰ ÌÁ˙Ó ‰ÎÂ˙·Â ÌÎ˘ ˙‡ Ï¢‰ˆ ¯¯Á˘ ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ· " לְנַחֲל ָה,לִבְנ ֵי יוֹסֵף
‰ÏÚÙ ‰·È˘È‰ ÆÈÁ ÛÒÂÈ „ÂÚ ˙·È˘È ÌÎ˘· ‰Ó˜Â‰ ®±π∏μ© ‰¢Ó˘˙ ˙˘· ÆÛÒÂÈ Ï˘
ÂÒ¯‰ ÌÈÚ¯ÂÙ˘Î ‰„‡ÙÈ˙È‡‰ ÈÚÂ¯È‡ ÂÏÁ‰ Ê‡ ‡¢Ò˘˙ ‰˘‰ ˘‡¯Ï „Ú ÌÂ˜Ó·
¯‰ˆÈ ·Â˘ÈÈ‰Ó ‰·È˘È‰ ˙ÏÚÂÙ ÌÂÈÎ ÆÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ Í˘Ó· ¯·˜‰ ˙˜ÏÁ ˙‡ ÂÙ¯˘Â
‡Â‰ ‰ÎÂÁÏ ÛÒÂÈ ¯·˜ Ï˘ ¯˘˜‰ ÆÂˆ¯‡ È˜ÏÁ ÏÎÏÂ Ì˘Ï ·Â˘ ß‰ ˙¯ÊÚ·˘ ‰ÂÂ˜Â
Ì‚ ‰˘‰ ÂÓÎ ÌÈÓÚÙÏÂ ı˜Ó ˙˘¯Ù ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜ Â‡ ‰ÎÂÁ· ‰˘ ÏÎ· Æ± ÏÂÙÎ
˙ÎÒÓ· ‡¯Ó‚‰ Æ≤ Æ‰ÏÂ„‚Ï Â˙ÈÈÏÚÂ ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ ¯ÂÙÈÒ ¯‡Â˙Ó Ô‰· ·˘ÈÂ ˙˘¯Ù ˙‡
ÌÈÁ‡‰ Â˜¯Ê ÂÈÏ‡˘ ¯Â·‰ ÏÚ ‰¯ÓÈÓ‰ ˙‡ ‰‡È·Ó ‰ÎÂÁ ÈÈ„ ¯Â‡È˙ ÍÂ˙· ®·¢Î© ˙·˘
ÌÈÓ Â· ÔÈ‡˘ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ˜È¯ ¯Â·‰Â ß‡˘ ÚÓ˘ÓÓ ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ˜È¯ ¯Â·‰Â¢ ∫ÛÒÂÈ ˙‡
£ Æ¢Â· ˘È ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á Ï·‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ ≠ ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ Ï¢˙ ‰Ó ‡Ï‡

,ילדים יקרים
בשבועות הקרובים נציג לכם

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„
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∫È˜ÒÈËÂ·ßÊ ·‡Ê

ÂÏ˘ ‰ÏÂÎ ÔÂÈˆ
‡È‰ ®Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÚ© Â˙ÂÎÊ¢
‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ¨˙ÂÓÏ˘ ‡È‰Â ¨Áˆ
ÔÂÈˆÂ ¨ÔÂÈˆÏ Í¯„ ¯ÂˆÈ˜ ÔÈ‡Â ¨¯Â˙ÈÂ
Æ¢ÂÏ˘ ‰ÏÂÎ ‡È‰
‰È‡ Ï‡¯˘È ı¯‡· Â˙ÂÓ‡¢
ÈËÒÈÓ ¨¯ÂÂÈÚ ˘‚¯·˘ ÔÈÈÚ
˙Ú·Â‰ ‰˜ÒÓ ‡Ï‡ ¨‰ˆÁÓÏ
Ï˘ ˙„ÁÂ˘Ó È˙Ï· ‰¯È˜Á ÍÂ˙Ó
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ÈÓÈ˜ÓÓ ¨¯ÙÂÒ ¨ÈÂÈˆ ‚È‰Ó
˙ÓÁÏÓ· È¯·Ú‰ „Â„‚‰
ÌÈ‚Â‰‰ ÈÏÂ„‚Ó ¨±–‰ ÌÏÂÚ‰
∫‰˘„Á‰ ˙Ú· ÌÈ„Â‰È‰
˜ÈÊ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ·¯ÚÏ ˘È „ÂÚ ÏÎ¢
Ì‰ ¨Â˙È‡Ó ¯ËÙÈ‰Ï ‰ÂÂ˜˙ Ï˘
È¯·„ ÌÂ˘ „Ú· ÂÊ ‰ÂÂ˜˙ Â¯ÎÓÈ ‡Ï
Æ¢˙Â‚ÈÏÙÓ ˙ÂÁË·‰ ÌÂ˘Â ÌÚÂ
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˙ÏÈÈ‡
¯Á˘‰

¯Ï˜ È·È˘
„ÂÚ ÔÈ‡
Â„·ÏÓ
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Úˆ·Ó· È„ÈÂ„ È„Â‡

¯Á‡ ÔÈÈÚ
È¯Ó‚Ï

Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ
„ÁÈ· Â‡·
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Ô·Ò Ï‡¯˘È
‡¯È˙ Ï‡

.חידה במשכים

השבוע יחול עשרה בטבת יום תחילתו של התהליך שהביא
 האם החורבן נמצא מספיק.בסופו של דבר לחורבן בית המקדש
בתודעה שלנו? מה נוכל לעשות כדי לחבר את עצמנו ואת עם
?ישראל לשאיפה אל הקודש
ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó ˙ÈÂÎÈ˙ ‰·È˘È ˇ ±∑ Ô· ˇ „¯‡ ‰ÈÁ‡

¯¯ÂÚÏÂ ¯ÈÚ‰Ï
ÂÓˆÚ· ÏÎ Ì„Â˜ ÍÎÏ ˙ÂÚ„ÂÓ‰
ÆÏ‡¯˘È· „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Î¢Á‡Â
„ÂÓÈÏ È„È ÏÚ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡
¯‰Ï ‰ÈÈÏÚ ¨˘„˜Ó‰ ‡˘Â· ÚÂ·˜
¨‰ÎÏ‰‰ ˙ÂÏ·‚Ó ˙¯‚ÒÓ· ˙È·‰
È˘„ÂÁ‰ ÌÈ¯Ú˘‰ ·Â·ÈÒÏ ÚÈ‚‰Ï
ÌÂ˜ÓÏ Â˙˜Â˘˙ ˙‡ ÍÎ· ÚÈ·‰ÏÂ
Ï˘ È˙ÈÓ‡‰ Â„ÂÚÈÈ ˙‡ Û˜˘Ó˘
ÂÏ‡ ˙Ó‚Â„Î ÌÈ˘ÚÓ ÆÏ‡¯˘È ÌÚ
Ï‡¯˘È Ï˘ Ì·ÈÏ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ÂÏÚÙÈ
‰ÎÈ¯ˆ ÂÏ˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÙÈ‡˘‰˘
ÌÈ˘„Â˜‰ ˘„Â˜Ï ˙¯·ÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï
Æ‰¢·˜‰ Ï˘ ÂÂˆ¯ÏÂ
‰¯˘Ú ÏÂÁÈ Â· ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ·
¨˙ÂÓÂÁ‰ ÂÚ˜· Â· ÌÂÈ‰ ¨˙·Ë·
·Ï‰ ˙ÂÓÂÁ ˙‡ ¯Â·˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ Â‡
ÆÂ˙ÏÈÙ˙· ÌÈÈÓ˘ È¯Ú˘ ÚÂ˜·ÏÂ
˙È· ‰· ‡Ï˘ ¯Â„¢ ˙¯ÓÂ‡ ‡¯Ó‚‰
Æ¢ÂÈÓÈ· ·¯Á ÂÏÈ‡Î ÂÈÓÈ· ˘„˜Ó‰
¯˙ÂÈ ÂÓˆÚÓ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÂÈÈ‰ Ì‡
‰¢Ú· ¨‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡ ·¯˜Ï ÏÈ·˘·
Æ‰· ‰È‰ ¯·Î ˘„˜Ó‰ ˙È·
¯¯ÂÚÏÂ ÏÂÚÙÏ Í¯Ëˆ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·
‡Ï˘ È„Î Â˙·È·Ò ˙‡Â ÂÓˆÚ ˙‡
‡Ï‡ ÂÈÓÈ· ·¯Á ÂÏÈ‡Î ·˘ÁÈÈ
ÆÂÈÓÈ· ‰·ÈÈ˘ ‰ÎÊ ‰¢ÊÚ·˘
„¯‡ ‰ÈÁ‡

·ÈÈÁ Ï‡¯˘È ÌÚÓ È„Â‰È ÏÎ
¯‰· ÌÂÈ‰ ‰¯Â˜˘ ‰ÓÏ Ú„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï
‰ÎÈ¯ˆ Â˘Ù ÆÂ˘„˜Ó ÌÂ˜Ó ˙È·‰
Ì‰È˘ÚÓ· ß‰ ÏÂÏÁ „‚Î ˜ÂÚÊÏ
˙È·‰ ¯‰ ˙‡ ÂÎÙ‰˘ ÌÈ·¯Ú‰ Ï˘
ÌÈ·ÈÈÁ Â‡ ÆÌ‰Ï˘ ¯˜‡Ò Ô‚Ï
‰ÈÎ˘‰ ¯Úˆ ‰ÊÈ‡ ·Â˘ÁÏÂ ¯ÂˆÚÏ
˙È·‰ ¯‰Ó ˜¯Ê È„Â‰È˘Î ˙¯ÚËˆÓ
ÏÈÁ˙Ó ˜¯ ‡Â‰ Ì‡ ÌÈÙ ˙˘Â··
Æ‰ÏÈÙ˙ ÂÊÈ‡ ÏÓÏÓÏ
Ï‡˘ Ì‡ ¯˙ÂÈ ·ÂË ˙‡Ê ÔÈ·
Û˜‡ÂÂ‰ „‚˙Ó ÚÂ„Ó ÂÓˆÚ ˙‡
ÏÏÙ˙‰ÏÂ ˙ÂÏÚÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈ„Â‰È˘
È˙Ú„Ï øÂÏ˘ ˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó·
‡Ï Ì‰ ∫‰ËÂ˘Ù ‡È‰ ‰·Â˘˙‰
Ì‰ ÈÎ Ì˘ ÏÏÙ˙˘ ÌÈÎÂÓ
ÈÏÂ‡ ÌÈÈ·Ó ÌÈ·¯Ú‰ °ÌÈ„ÁÙÓ
Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ Â˜ÏÁÓ ·ÂË ¯˙ÂÈ
Ì‰ ÆÏ‡¯˘È ÌÚÏ ÍÈÈ˘ ˙È·‰ ¯‰˘
Ì˘ ÌÈÈ˜ ˙Ó‡· Ì‡˘ ÌÈÈ·Ó
Ì‰ Æ‰·ÈÈ ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÂÏÈÙ˙
¯ÂÊÁÈ Ï‡¯˘È ÌÚ Ì‡˘ ÂÈ·‰ ¯·Î
‰¢·˜‰ ÌÚ ÂÏ˘ ¯Â·ÈÁ‰ Â·˘ ÌÂ˜ÓÏ
ÌÚ Ï˘ Í¯„‰ ¯˙ÂÈ· ˜ÂÓÚ‰ ‡Â‰
Æ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ‰È‰˙ ‰ÏÂ‡‚Ï Ï‡¯˘È
„Á‡ ÏÎ ÏÚ ¨ÂÈÏÚ ÍÎ ÍÂ˙Ó
˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ¨„Á‡Â

”אתסיפורגושקטיףצריךלספרשובושוב
“!כדישלאיקרהעודלעולם

נתןשרנסקיבהקדמתולאלבום

אנומביאיםבפניכםהוצאהאיכותיתומהודרתהמתעדת
.ומנציחהאתאשרלאניתןלשכוח2005אתאירועיקיץ
.צרפתיתורוסית,אנגלית,עברית:הקדמותוכתוביותבארבעשפות
.מ“מ265/285.תמונות500–כ.‘עמ276

·‡· ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙ ÛÈִËָ˜:לפניךאלבוםתמונותהמאבק
.ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó¨ ובשיתוףÏ‡ ˙È· ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘בהוצאת
צלמתהשבועון”מקורראשון“לוותהבמשך-צלמתהאלבוםמיריצחי
מיריתיעדה.אוהביהארץאשרהובילואתהמאבק,חודשיםאתהאנשים
.הכאבוהתקווה,ההרס,הגירוש,ההפגנות,בעיןהמצלמהאתהמראות

:להזמנות

02-9973875

בכל שבוע נציג חלק מתמונה
של מקום ביש"ע ובכל שבוע
.ישלים כל חלק את התמונה כולה
אתם מוזמנים לאסוף את
.החלקים ולפתור מהו המקום
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‡È‰‰ ˙Ú·

‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ˙·Ë ‡¢È ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÚÂ·˘‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡
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¨˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÂ˙ÈÚ· ·˙Î ¨¢‰ÏÈ‚¯
¯·Î ÌÈÈ˙˘ÏÙÏ ‰¯ÂÎÊ ‡Ï˘ ‰¯ÈÂÂ‡¢
˙Â¯„˘· ¯Ú ÚˆÙ ˙Â˜„ Ô˙Â‡· Æ¢ÌÈ˘
ÆÌ‡Ò˜ ˙ÂË˜¯ ÈÒÈÒ¯Ó
˙ˆÈÁÏ· ˜Ù˙Ò‰ ‡Ï Û‡ Ë¯ÓÏÂ‡
Û˙Â˘‰ ÈÙ ˙‡ Ì„È˜ ‡Ï‡ ¨˙ÈÓ˘¯ „È
˙¯Â˘˜˙· ‰¯„‚Â‰˘ ‰˜È˘ ≠ ‰˜È˘·
‰ÙÂÚÊ‰ Â˙·Â‚˙ ÁÎÂ ¢‰ÎÈ·Ó¢Î
Ì‚ ¨·‚‡ ª˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈ Ï˘ ˙¯„Â˜‰Â
¨Ë¯ÓÏÂ‡ ÂÏ ˜˘ ˙Ó„Â˜‰ ‰˘È‚Ù·
ÈÈ˙˘ÏÙ‰ Û˙Â˘‰ Ú˙¯ Ê‡ Ì‚Â
ÂÏ ‰˜ÈÊ‰ ˜¯˘ ‰ÓÁ‰ ÌÈÙ‰ ˙Ï·˜Ó
ÆÈÈ˙˘ÏÙ‰ ·ÂÁ¯·
Ì‚ ÂÓÎ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó È˜È˙ÂÂ
ÈÎ „ÂÚ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÓÂÓ‰ ÂÈ‰ ¨ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È· Ï˘ ‰ÈÁ‰ ˙·Á¯·
ÈÏ‚„ ÂÒÒÂ˙‰ ÌÈÂÈ„‰ ˙ÂÁÏÂ˘ ÏÚÂ
ÈÏ‚„˘ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ‰ ˙‡Ê ÆÔÈ˙˘ÏÙ
„ÒÂÓ ÍÂ˙· ÌÈÙÙÂ˙Ó ÔÈ˙˘ÏÙ
˘‡¯ ÔÂÚÓ ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï ¨ÈÓ˘¯ ÈÏ‡¯˘È

Ú˘È ˙Â˘„Á

∫‚ÈˆÓ ÊÂÊÓ

„·Ï· ÌÈÏÁ˙ÓÏ ‰ÈÈ· ˙Â¯ÈÊ‚

˙ÂÏË·˙‰
˙‡ ÌÈÓÒ¯ÙÓ ∫‡ÈÈÁ È·¯ ‡˙¢
˘¯„Ó© ¢Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÈÙÓ ÌÈÙÁ‰

¨Â¯È·Ò‰ Ë¯ÓÏÂ‡ È˘‡ Æ‰Ï˘ÓÓ‰
˙˜˘ÂÓ‰ ÌÈÙ‰ ˙Ï·˜· ‰ÂÂÎ‰ ÈÎ
Ï‡¯˘È ÈÏ‚„ „ˆÏ ÔÈ˙˘ÏÙ ÈÏ‚„ ˙Ù‰·Â
ÈÙÏÎ ˙Â‡˘˙‰ ÔÈ‡˘ ÔÈ¯˜‰Ï ‰„ÚÂ
Æ¢ÌÂÏ˘Ï È˙ÈÓ‡‰ Û˙Â˘¢‰
ÔÈ‡˘ ˙Â˙ÈÎ Ú·¯‡ Â¯È„‚‰ Ï¢ÊÁ
˙Î ¨ÌÈˆÏ ˙Î ∫‰ÈÎ˘ ÈÙ ÌÈÏ·˜Ó
˙ÎÂ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï È¯ÙÒÓ ˙Î ¨ÌÈ¯˜˘
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Æ®ÈÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ© ÌÈÙÁ
ÌÈÓ˘ Ì˘ ÈÏÏÁÓÎ ÌÈÙÁ‰ Â¯„‚Â‰
„ˆÏ ¨Ì‰È·Ï ÌÈ˘È¯ÂÓ ÔÈ‡˘ ‰Ï‡ÎÎÂ
Æ®Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡˙© ¢ÌÈÒ‡‰Â ÌÈÈÓ‰¢
–˙Â¯ÂËÙ‰–˙ÂÂÁÓ‰Ó ÈÓÂ‡Ï‰ ˜Ê‰
˜¯ ÌÈÈ˙˘ÏÙÏ Â˜ÚÂ‰˘ ‰¯ÂÓ˙Ó
˙¯Ò‰Ó ¨‰˘È‚ÙÏ ÏÏÎ· ÂÚÈ‚‰˘ ÌÂ˘Ó
ÏÎ ‡ÏÏ ÌÈ¯ÏÂ„‰ ˙¯·Ú‰Â ÌÈÓÂÒÁÓ‰
ÆÌÓÂ˜ÓÂ ¯ÂÓÁ ‡Â‰ ≠ Ì„ˆÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰
‰¯„˘‰ „ÂÓÚ· ‰˘Â‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÌÏÂ‡
˜ÂÈ„· ˙‡Ë·˙Ó Âˆ¯‡· ÈÏ‡¯˘È‰ Ï˘
˘ÂÏ˘ ∫·ÈÂ‡‰ ÏÂÓ ˙‡Ê‰ ˙ÂÏË·˙‰·
ÈÏ‚„ ¨˙È˙Â„È„È ‰¯ÈÂÂ‡ ¨‰Ó¯Â‚ ˙ÂÓ
ÆÔÈ˙˘ÏÙ
Ô‡Î ÌÈ˜‰Ï Â·˘Á ÈˆÁÂ ¯Â„ ÈÙÏ
ÛÙÂÎ˙‰Ï È„Â‰È Í¯ËˆÈ ‡Ï ‰·˘ ‰È„Ó
ÔÈÎ¯‰Ï Â‡ ıÈ¯ÙÏ ÛÁ˙‰Ï ¨˘È‡ ÈÙ·
‰¯Â˜ ‰Ê ÌÂÈ‰ ÆÌÈÓ˘ÈË‡‰ ÈÙ· Â˘‡¯
ÌÈ˘ μπ Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï·
¨ÌÈ„Â‰ÈÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È·‰ ˙Ó˜‰ È¯Á‡
Â˙Â‡ÓˆÚ ˙Ê¯Î‰ È¯Á‡ ÌÈ˘ μπ
ÍÈ‡ ÂÁÎ˘˘ ‰‡¯ ¨Â˙ÓˆÂÚ ˙ÁÎÂ‰Â
˙ÂÈ‰Ï Â¯ÊÁÂ ≠ ‰È„Ó ÂÓÎ ÌÈ‚‰˙Ó
£ Æ¢‰ÏÈ‰˜ „ÚÂ¢

®·¢ ¨ÌÈÏÈ‰˙

‰˘È‚Ù‰Ó Ì‚ ¨Ï‚¯‰Ï ÍÙ‰˘ ÔÙÂ‡·
¨Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ÌÚ ‰Â¯Á‡‰
ÂÈ„È˘Î ˙ÈÈ˙˘ÏÙ‰ ˙Â˘¯‰ ¯¢ÂÈ ‡ˆÈ
ÈÏ·Ó ÌÚÙ‰ Ì‚ Æ˙Â˙Ó ˙ÂÒÂÓÚ
ÈÏ·Ó ÌÚÙ‰ Ì‚ Æ¯·„ ÁÈË·‰˘
Ì‚ ÆÌÈÓ‡Ò˜‰ È¯È ˙˜ÒÙ‰Ï ·ÈÈÁ˙‰Ï
ÏÚ ÊÓ¯ Â‡ ˙Â‡ ¯ÒÓ˘ ÈÏ·Ó ÌÚÙ‰
ÆËÈÏ˘ „ÚÏ‚ ÛÂËÁ‰ ÏÈÈÁ‰ Ï˘ ÂÏ¯Â‚
˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÂÁÓ‰ ˙ÏÈ·Á Ï·‡
ÔÂÈ„ ≠ ÔÊ‡Ó–Â·‡Ï Ë¯ÓÏÂ‡ ˜ÈÚ‰˘
ÌÈ˘˜Â·Ó ˙¯Ò‰Â ÌÈ¯ÈÒ‡ ¯Â¯Á˘·
‰‡Ó ˙¯·Ú‰ ¨ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ˙ÓÈ˘¯Ó
˙¯Ò‰ ¨˙ÈÈ˙˘ÏÙ‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ
ÏÚ Ï˜‰Ï¢ ˙Ó–ÏÚ ˙È‡ÂËÈÒ ÌÈÓÂÒÁÓ
ÌÈ„Ó‚˙Ó ≠ ¢ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰ ¯Â·Ú ‰ÚÂ˙‰
ÛÈÁÓ‰ ÒÁÈ‰Â ˙ÂÈ˘È‡‰ ˙ÂÂÁÓ‰ „ˆÏ
ÆÁ¯Â‡‰ ÈÙÏÎ ÏË·˙Ó‰Â
ÌÈ˙ÈÚÏ ÌÈÂ˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡ ‚È˘‰Ï È„Î
¨˙È¯·–Ô· ÂÈ‡˘ ÈÓ ÌÚ ‰˘È‚ÙÓ ÒÂÓ ÔÈ‡
‡ÏÏÂ „Â„Ó ˜ÂÙÈ‡· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ Í‡
˙Ï˘ÓÓ ˘‡¯ ÌÏÂ‡ Æ˙Â˘Ú¯ ˙Â‚È‚Á
ÏÚ „Â·Î ÛÈÚ¯‰Ï È„Î Â¯„‚Ó ‡ˆÈ Ï‡¯˘È
˘˜Ú˙‰ ‡Â‰ ∫Â˙ÈÈÏÓÙÂ ÔÊ‡Ó–Â·‡ ÏÚ
Ï·˜Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È·Ó ˙‡ˆÏ
‰˙ÂÁÎÂ ˙‡ ˘˜È· ‡Â‰ ¨Ì‰ÈÙ ˙‡
‡Â‰ ¨ÌÈÙ‰ ˙Ï·˜· ‰ÊÈÏÚ Â˙ÈÈÚ¯ Ï˘
˘ÂÏ˘ ˙· ‰Ó¯Â‚ ˙ÁÂ¯‡ Ì‰Ï ˘È‚‰
‡Ï˘ È„Î ÔÈÈ ˘È‚‰Ï ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Â ˙ÂÓ
·È·ÒÓ¢ ÆÌÈÓÏÒÂÓ‰ ˙Â˘‚¯· ÚÂ‚ÙÏ

זאתבעודבמגזרהערבינמשכתהבנייה,פלילית
 בתוככי מדינת ישראל,הבלתי חוקית הפרועה
 ולמערכת האכיפה אין,הריבונית ולאור היום
אישורלבצעאתהחלטותבתיהמשפטבנושא
."מחששל"התלקחותיצרים
מזוז פועל באינטנסיביות להחלת המלצותיה
לתקןאתהחקיקה,שלאשתהשמאלטליהששון
כך שייקבעו עונשי מאסר וקנס כספי כבד על
עבירותבנייהבהתיישבותהיהודיתבלבד;בנייה
ללאהיתרתיקבעכעבירהפלילית;וכןיתאפשר
.לסלק מבנים מהשטח ללא הליך שיפוטי
בהתייחסולמבניםהלאחוקייםבכפריםובערים
בוחרמזוזלצייןדווקאאת"האחריות,הפלשתינים
המוטלת על מפקד כוחות צה"ל בשטחים על–פי
המשפט הבינלאומי לשמור על החוק באזור
£."ולמנועפגיעהבקניינושלהפרט

 מני מזוז הורה,היועץ המשפטי לממשלה
,לאחרונה להמשיך ולהגביל את ההתיישבות
 בה בעת שהוא מתעלם מבנייה,בנושא הבנייה
בלתיחוקיתוהשתלטותעלאדמותבקרבהמגזר
.הבדואיוהפלשתיני,הערבי–ישראלי
באחרונה דרש מזוז משר הביטחון עמיר
פרץ לזרז צווי חקיקה שיהיו תקפים רק כלפי
 וימנעו,מתיישבים יהודיים ביהודה ושומרון
בנייהכלשהילארקבמאחזיםאלאגםביישובים
מזוזחזרודרששהמנהלהאזרחיימנה.ובערים
תובעיםמיוחדיםשיוסמכולהגשתכתביאישום
דרישות.נגדמתיישביםהעובריםעבירותבנייה
אלו מצטרפות ללחץ בלתי פוסק שמפעיל
היועמ"ש על מערכת הביטחון להפעיל תקנות
,וצווים דרקוניים שנועדו לפגוע בהתיישבות
לעבירה-ולהפוךכלהרחבתמרפסתבכליישוב

∫Ô˙Â„ ‰¯ÈÓÚ Î¢Á ˙ÂÁÎÙ˙‰

¢‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· È‡Â ¨˘ÈÈ·˙‰Ï ÂÏÂÎ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡¢
ÆÂÏˆÂ Ì‰ ¨È˙Ú„Ï Æ‰˜ÊÁ „Â‡Ó ‰ÏÈÓ
¨Â‰˘Ó ‰˘ÂÚ ‰˙‡ ˜Ë–ÈÈ‰· ¯˘‡ÎÆÆÆ
¯ÓÂ‡ ‰˙‡˘ ÈÙÏ Â˙Â‡ ˜„Â· ‰˙‡
˜Â„·Ï ÈÏ· Â‰˘Ó ÂÈ˘Ú ‰Ù Æ¯„Ò· ‰Ê˘
Æ¢˘·È ÏÚ Ï„ÂÓ ‰È‰ ‡Ï ÆÔÎÏ Ì„Â˜ Â˙Â‡
∂Æ∏Æ∞∂ ¨·‡ ·¢È ¨¢‰ÙÂˆ‰¢ ÔÂ˙ÈÚ
Ï˘ ÍÏ‰Ó‰ „Ú· „Â‡Ó È˙ÈÈ‰¢
‡ÏÂ ÏÂÁÎ Ï‚„ È˙‡˘ Æ˙Â˜˙˙‰‰
Ò‡ÓÁ‰ ˙Â¯·‚˙‰ ÁÎÂÏ Ï·‡ ¨ÌÂ˙Î
ÈÏ˘ ‰·È˘Á‰ ¨¯Â¯Ë‰ ˙ÂÓˆÚ˙‰Â
˙ÂÏÎ˙Ò‰ ˙·ÈÈÁÓ ‡È‰Â ‰˙˘Ó
˙ÓÂˆ· ˙ÚÎ ˙‡ˆÓ È‡ ÆÌÈÙ ˙·¯
Æ¢˙È˙·˘ÁÓ
∑Æ±±Æ∞∂ ¨ÔÂÂ˘Á Ê¢Ë ¨∑ ıÂ¯Ú· ÔÂÈ‡¯
ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯˙‡· ¨˘ÈÎÏ Ï·Á· ¯ÂÈÒ·
∫Ô˙Â„ Î¢Á ‰ÙÈÒÂ‰ ¨ÌÈ¯Â˜Ú‰ È¯Â‚ÓÏ
ÌÈË¯Ò‰ ÌÚ ÂÎÏ‰ ‰Ï‡‰ ‰ß¯·Á‰¢
ÌÈË¯Ò Â‡ˆÓ‰ ÂÁ‡Â ÌÈÓÂ˙Î‰
ÆßÂÁ‡Â Ì‰ß ÂÈ˘Ú ÂÏÈ‡Î ÆÌÈÏÂÁÎ
ÂÏÂÎ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡˘ ˙·˘ÂÁ È‡
£ ¢‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· È‡Â ˘ÈÈ·˙‰Ï
≤∑ÆπÆ∞∂ ¨Ê¢Ò˘˙ È¯˘˙ ß‰

Ô˙Â„ ‰¯ÈÓÚ Î¢Á
¨®¢‰ÓÈ„˜¢©
˙ÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯¢ÂÈ
ÈÂÙÓ· ÏÂÙÈËÏ
‰ÎÓ˙ ÆÛÈË˜ ˘Â‚
∫˙Â˜˙˙‰·
˙Â˜˙˙‰‰ ÌÂÈ·¢
ÆÈÂÈÙ· ‰ÎÓ˙˘ ˙ÈÁ¯Ê‡Î ¯ÂÊ‡Ï È˙Ú‚‰
Â˘˜È· ÆÈÊÁ ¯ˆ·Â ÛÈË˜· È˙ÈÈ‰
¨ÌÈÂÙÓ‰ ÌÚ Ì‚Â ‡·ˆ‰ ÌÚ Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï
ÂÊ ÆÌ˙È‡ ¯·„ÏÂ ÌÈ˘‡‰ ÌÚ ˙·˘Ï
ÆÌÏÂÚÏ ÈÂ¯ÎÈÊÓ ˜ÁÓÈ˙ ‡Ï˘ ‰ÈÂÂÁ
ÏÎÏ È˙¯Ó‡Â ‰˙È·‰ È˙¯ÊÁ ÌÂÈ Â˙Â‡·
Â˙Â‡ „È¯ÂÈ˘ ÏÂÁÎ Ë¯Ò ÌÚ ‰È‰˘ ÈÓ
ÏÚ È˙ÈÎ‰ ÆÆÆÔÈÈÚÏ ‡Ï ËÂ˘Ù ‰Ê ÈÎ
¨ËÒÂ‚Â‡· ±∂–· ÈÂÈÙ‰ ÌÂÈ· ¨Ê‡ ‡ËÁ
È‡ ÈÏÂ‡ ÌÂ˜Ó Â‰˘ÊÈ‡· ¨ÌÂÈ‰Â
Ë¯Ò Â˙Â‡ ÏÚ È˘È‡ ÔÙÂ‡· ‰ÙÁÓ
ÆÆÆÂËÂ‡‰ ÏÚ ÈÏ ‰È‰˘ ÏÂÁÎ
ÏÂ„‚ ¯ÈÁÓ ÌÈÓÏ˘Ó ‰Ï‡‰ ÌÈ˘‡‰
Ì‰˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ¨‰ÊÓ ¯˙ÂÈ Æ„Â‡Ó
‰Ù ˙¯ÓÂ‡ È‡Â ¨˜Á˘Ó ÈÏÎ ÂÈ‰

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

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