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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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ממשיכים ובונים
יש"עמדה

הרבי מהוסיאטין חלק ב'

חיבת הארץ

מבט להתיישבות

2
4
6

עמדה
יש
"
המאבק נגד הקפאת

הבנייה נמשך ביתר
שאת .לאחר שורה
של מאבקים בשטח,
וחסימות הפקחים,
יצאו השבוע רבבות
לרחוב תחת הקריאה
"לשבור את ההקפאה"
ו"ממשיכים ובונים".
האירועים זכו לתהודה
תקשורתית רחבה בארץ
ובעולם .סיכום השבוע
החולף במאבק נגד
הקפאת הבניה.

חנוכה בטלמון

ישיבת "רעותא"

מצורף

על הפרשה וישב

הרב רמי רחמים ברכיהו – רב היישוב טלמון

ח

הכח לשנות גזירות

ז"ל הדגישו שירידת יוסף למצרים באה לקיים
את הגזירה שנאמרה לאברהם אבינו בברית
בין הבתריםּ" :כִ י-גֵ ר ְיִהיֶה זַ רְ ֲעָך ּבְ ֶארֶ ץ ֹלא לָ ֶהם
ם--ארְ ּבַ ע ֵמאֹות ָׁשנָ ה" (בראשית טו,
ֲוַעבָ דּום ִוְעּנּו א ָֹת ַ
יג) .הדברים רמוזים כבר בפתיחת פרשת יוסף ואחיו:
"וַּיִׁשלָ ֵחהּו ֵמ ֵע ֶמק ֶחבְ רֹון וַּיָ בֹא ְׁשכֶ ָמה" (לז ,יד) ,ושאלו
ְ
חז"ל" :והלא חברון בהר? אלא מעצה עמוקה של אותו
צדיק הקבור בחברון" (רש"י שם) .גם בפרשה העמומה
"וַּיִמ ָצ ֵאהּו ִאיׁש
של מפגש יוסף עם האיש 'המסתורי' ְ -
ִוְהּנֵ ה ת ֶֹעה ּבַ ָּש ׂ ֶדה" (בראשית לז ,טו) ,מגלים לנו חז"ל:
"זה גבריאל שנאמר והאיש גבריאל" (רש"י שם) .וביאר
הרמב"ן (שם) כי פרשה זו באה ללמד" :כי הגזירה אמת
והחריצות שקר ,כי זימן לו (=ליוסף) הקב"ה מורה דרך
שלא מדעתו להביאו בידם (=של אחי יוסף) .שלא
לחינם היה כל הסיפור הזה ,אלא להודיענו כי עצת ה'
היא תקום" .הרמב"ן מבהיר כי התורה מאריכה בסיפור
המפגש של יוסף והאיש 'המסתורי' כדי ללמדנו שאי
אפשר להתחמק מגזירה אלוקית ,ועצת ה'  -גזירת
הירידה למצרים  -היא תקום.

גם יוסף בהסתכלות לאחור מודע לתהליך
ההשגחה שהביא אותו למצרים ,וכך הוא משיב את
ֹלקים"
"ֹלא-א ֶּתם ְׁשלַ ְח ֶּתם א ִֹתי ֵהּנָ ה ּכִ י ָה ֱא ִ
ַ
לב אחיו:
(בראשית מה ,ח) .אם כן ההשגחה היא זו שהורידה את
יוסף וכל בית יעקב מצרימה.
מאידך ,חז"ל הטילו את האחריות לירידה
למצרים על יעקב אבינו ,וכלשונם" :לעולם אל ישנה
אדם בנו בין הבנים ,שבשביל משקל שני סלעים
מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו ,נתקנאו בו
אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים" (שבת י,
ב) .וצריך להבין ,הרי גם בלא הקנאה שהטיל יעקב
אבינו היו אבותינו יורדים למצרים כדי לקיים את מה
שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים כדלעיל ,ומדוע
אם כן הטילו חז"ל את האחריות על יעקב אבינו?
על שאלה זו השיבו בעלי התוס' (גמרא שבת שם
ד"ה הכי גרסינן)" :שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כל
כך אלא על ידי זה" .בדברי התוס' אנו מוצאים יסוד
אמוני חשוב .לדעת בעלי התוס' אמנם אבותינו ירדו
למצרים מכח הגזירה שנאמרה לאברהם ,וההשגחה
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פסטיבל תיאטרון יהודי

גבעת
שמואל

רביעי-חמישי כ“ט-ל’ כסלו 16-17/12

חנוכה תש”ע

יום שלם של הצגות

מו
לה מלץ
כרט זמין
מר יסים
אש

ללקוחות ישראכרט :הנחה תמורת כוכבים .הנחות למורים ,ועדי עובדים ולמנויי מקור ראשון

ירושלים
שלישי ,כ”ח כסלו 15/12
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» המשך בעמוד 3

להזמנות03-5115999 :

יש"עמדה

כנסת בגבעת הדקל .מנהיגי ההתיישבות חלצו
נעליים ,נעלו מגפיים גבוהות ,לבשו חולצות עליהן
נכתב "באפרת שוברים את ההקפאה" ,אחזו את
הצינור שחובר למערבל הבטון ויצקו את הרצפה
למבנה כחלק מהמאבק נגד הקפאת הבניה.
האירוע שהתקיים תחת ניצוחו של ראש מועצת
אפרת עודד רביבי יחד עם עובדי המועצה ,זכה
לתהודה תקשורתית רבה בארץ ובעולם.
לאחר יציקת היסודות התקיים כינוס מליאת
מועצת יש"ע באפרת ,יחד עם נציגים מכל
היישובים ביש"ע ,וראשי הרשויות .לאירוע הגיעו
גם ראשי רשויות שאינם תושבי יהודה ושומרון
– ראש מועצת אליכין מוטי חי ,וראש המועצה
המקומית בית דגן ,אלי דדון ,שבאו להביע
סולידאריות עם מאבקם הצודק של המתיישבים

ממשיכים ובונים

יום רביעי שעבר נפתח בהגעת הפקחים לבית
אריה .התושבים בראשות ראש המועצה אבי נעים
חסמו את כניסתם ,ובמקום החלו עימותים בין
השוטרים לבין התושבים ,במהלכם נעצר והוכה
ראש המועצה ,וכן נשברה רגלו של קצין הביטחון
של בית אריה .נעים נלקח לג'יפ משטרתי כשהוא
חבול בכל חלקי גופו למחסום רנתיס ,שם הועבר
לניידת טיפול נמרץ לאחר שחש מיחושים בחזה.
השוטרים עיכבו אותו בניגוד לדרישות צוות
הרפואה של מד"א עד להגעת היועץ המשפטי
של המועצה ,והוא נלקח לבית החולים תל-השומר
שם עבר סדרת בדיקות .מועצת יש"ע הוציאה
הודעה ובה חיזקה את ידיו של נעים ,והודיעה כי
"ראשי הרשויות ימשיכו לעמוד בראש המאבק
ויהיו מוכנים לשלם על כך את המחיר" .ביום רביעי
שעבר הגיעו ראשי רשויות וראשי מועצת יש"ע
לאפרת וקיימו שם טקס יציקת יסודות לבית

ביהודה ושומרון נגד הקפאת הבנייה.
בסיום הדיון גיבשה מליאת מועצת יש"ע
את הודעתה לנוכח הקפאת הבניה:
 .1מליאת מועצת יש"ע קובעת כי החלטת
הקבינט בדבר הקפאת ההתיישבות היהודית
ביהודה ושומרון ,הינה הכרזת מלחמה על
המתיישבים ועל ההתיישבות שהוקמה ביהודה
ושומרון במשך שנות דור .זוהי החלטה מבישה
העומדת בסתירה למהלך שיבת ציון ומגמתה
חורבן ההתיישבות והקמת מדינת חמסטאן
בליבה של ארץ ישראל.
 .2צו הקפאה זה  -הכולל גם תוכניות בניה
מאושרות כחוק שהוחל בפיתוחם בפועל -
מהווה פגיעה בוטה בזכויות אדם של רבבות
אזרחים שומרי חוק.
 .3חמורה במיוחד היא התגייסותו הטוטאלית
של שר הביטחון להפעלת כוחות הביטחון כנגד

אחים כאילו היו אויבים.
 .4לפיכך ,אנו תובעים מהממשלה לבטל
החלטה חמורה זו שכמוה כגזירות "הספר
הלבן" בתקופת המנדט.
 .5מתוך אחריות לגורל העם והמדינה מבהירה
מועצת יש"ע כי תמשיך לפעול לבניין ההתיישבות
ללא התחשבות בצווי ההקפאה שדגל שחור אנטי
מוסרי ואנטי ציוני מתנוסס עליהם.
ביום חמישי שעבר נפגשו ראשי יש"ע עם ראש
הממשלה בנימין נתניהו במשרד ראש הממשלה
בקריה בתל-אביב .הפגישה היתה טעונה וקשה
ובה דרשו מנהיגי ההתיישבות לבטל לאלתר את
צווי ההקפאה .ראש מועצת יש"ע דני דיין אמר
לראש הממשלה כי " לא באנו לנהל משא ומתן
על מזגן או פרגולה ,אלא אנחנו דורשים את
ביטול הצו ,וכל הוא קיים נמשיך באותה מדיניות
שלא לשתף פעולה" .ראש הממשלה אמר כי
"האכיפה לא נעשית עם קצף על השפתיים",
דיין השיב לו" :מי שמגייס מילואים כדי להילחם
בזוגות צעירים שכל רצונם הוא לבנות את ביתם
חובת ההוכחה היא עליו" .ראשי הרשויות הודיעו
לנתניהו כי ימשיכו במאבקם הצודק והמוסרי
כנגד הקפאת הבנייה.
בסוף השבוע שעבר החלו ברשויות יחד עם
מועצת יש"ע לקיים כנסי תושבים בנושא המאבק
נגד הקפאת הבנייה ,וגיוס פעילים להמשך
המאבק .במקביל נמשכה חסימת כניסתם של
פקחי ההקפאה של ביבי ליישובים השונים,
חסימות שנתקלו לא פעם באלימות משטרתית
בפיזור המתיישבים .בטלמון אשה הוכתה על
ידי השוטרים ,הושלכה לקרקע ונזקקה לטיפול
רפואי .בקדומים נגרר ראש המועצה חננאל דורני
על-ידי שוטרי היס"מ שנכנסו ליישוב דרך הכפרים
הערביים לאחר שבמשך מספר ימים נמנעה כניסת
הפקחים דרך השער הראשי של היישוב .ברבבה
נפגע סגן ראש מועצת שומרון ראובן גור-אריה.

•

מרכז מבקרים בנימין ≠ יקב פסגות

חנוכה
בארץ החשמונאים

כנס בנימין לידיעת הארץ ע¢ש יאיר בשן ובסימן ∞≥ שנה למטה בנימין¨ בבית ספר שדה עפרה
יום ה ßל ßכסלו ≠  ±∑Æ±≤Æ∞πערב הרצאות בנושא ערכי צה¢ל לאור קרבות המכבים

∞≥∫∂ ±התכנסות ∞∞∫∑ ±הדלקת נר חנוכה ודברים לזכרו של יאיר ז¢ל
∞≥∫∑ ±הרב שלמה אבינר∫ ההכרעה המוסרית≠צבאית של יהודה המכבי
∞∞∫∏ ±תא“ל הרצי הלוי∫ מודיעין ומוסר בלחימה
∞≥∫∏ ±זאב ח Æארליך ©זßאבו®∫ חנוכיית הקרבות של יהודה המכבי
∞∞∫ ±πהפסקת קפה ועוגה
∞≥∫ ±πפרופ ßאסא כשר∫ לאור ערכי צה¢ל
∞∞∫∞≤ ד¢ר חגי בן ארצי∫ מורשתו הצבאית והמדינית של יונתן המכבי
∞≥∫∞≤ אל¢מ איתי וירוב∫ אחי גיבורי התהילה ≠ מכבים בני דורנו

ליווי מוסיקלי במהלך הערב ע¢י יוחאי ועופר בשן
הכניסה בתשלום ™אפשרויות לינה במדרשת עפרה ובצימרים בסביבה
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הכח לשנות גזירות

הרב רמי רחמים ברכיהו – המשך מעמוד השער

הביאה למימוש הגזירה כדברי הרמב"ן לעיל ,אולם
אופי העינוי במצרים ,לא נקבע בשעת גזירת הגזירה,
תהליך זה השאיר הקב"ה בידיה של הבחירה
החופשית .לכן חז"ל מטילים את האחריות על העינוי
במצרים בקנאת האחים ביוסף ובמתח שנוצר בבית
יעקב אבינו .מכאן אנו למדים כי בתוך תהליך של
מימוש הגזירה העליונה ,יש עדיין מקום נרחב לבחירה
החופשית להשפיע על אופי מימוש הגזירה.
רעיון מעין זה מצאנו גם בגמרא בראש השנה (יז,
ב)" :עיני ה' אלוקיך בה  -עתים לטובה עתים לרעה,
עתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים
בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים ,לסוף חזרו
בהן ,להוסיף עליהן אי אפשר שכבר נגזרה גזירה ,אלא
הקב"ה מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן ,הכל לפי
הארץ" .גזירה שנגזרה בראש השנה ונחתמה ביום
הכיפורים אי אפשר לשנות ,אולם מעשיהם של בני אדם
(שנובעים מבחירתם החופשית) יכולים להשפיע לטובה
על אופן מימושה של הגזירה ,וכן להיפך" :עתים לרעה

כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין בראש השנה,
ופסקו עליהם גשמים מרובים ,לסוף חזרו בהן .לפחות
מהן ,אי אפשר שכבר נגזרה גזירה ,אלא הקב"ה מורידן
שלא בזמנן ,על הארץ שאינה צריכה להן לטובה".
על פי הדברים למדים אנו שישנה השפעה הדדית
בין ההשגחה התלויה בתכנית אלוקית שמימית לבין
מעשיו של האדם התלויים בבחירתו החופשית.
אכן ,מעבר לכך שבכח מעשיו של האדם לקבוע
את עוצמת הגזירה ,למדנו כי אדם יכול אף לקרוע את
גזר דינו .כבר אמרו חז"ל" :ארבעה דברים מקרעים
גזר דינו של אדם ,אלו הן :צדקה ,צעקה ,שנוי השם,
ושנוי מעשה" (ראש השנה טז ,ב) .וכן למדנו מחזקיהו
המלך שלא קיבל את נבואתו של ישעיהו שבישר לו
שנגזירה עליו מיתה" :בן אמוץ כלה נבואתך וצא ,כך
מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת על
צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים" (ברכות י,
א) .על האדם מוטלת אחריות כבדה שכן בכוחו אף
לשנות תהליכים הקבועים מראש .אמנם חשבונות

הם לקב"ה ,פעמים החריצות שקר ופעמים אמת ,ואין
אתנו יודע מתי הגזירה האלוקית היא הגוברת על
המעשים ,ומתי בכוחם של המעשים לגרום לשינוי
בגזירה שמימית ,ודי לנו בידיעה שחז"ל גילו לנו
שישנה השפעה הדדית ודו סטרית.
איננו יודעים אם הסכמי אוסלו והגזירות על
ההתיישבות ביש"ע שבאו בעקבות הסכמים אלה ,הם
תוצאה של מצבנו הרוחני ובני אדם הם שהביאו עלינו
את האסון הנורא ,או שמא מדובר בגזירה אלוקית
שמימית שאינה תלויה בהכרח במעשי בני האדם .אולם
מפרשת השבוע נלמד שגם אם מדובר בגזירה אלוקית,
אפשר ועדיין האופי ועוצמת הגזירה תלויה היא
במעשינו הטובים ,ובכוחנו אנו לשנות ולגרום "להורידן
בזמנן על הארץ הצריכה להן" .לכן מלבד כל פעולות
המחאה הלגיטימיות בהם יש לנקוט כדי להעביר את
רוע הגזירה ,אם על ידי הפגנות ושאר דרכים ,יש לדעת
כי גם הרבה תלוי במעשינו הטובים ,בפרט במצוות בין
אדם לחברו (על פי הגמרא בשבת לעיל).
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין

ק

שר מיוחד היה לבית הוסיאטין עם
רבי חיים בן עטר .האדמו"ר רבי מרדכי
שרגא הנהיג בקרב חסידיו ללמוד בכל
את פירוש 'אור החיים' על התורה.
בקיץ תש"ב ,כאשר צבאות הנאצים ימח שמם היו
עוד בתנופת כיבוש ,החל הגנרל הנאצי רומל לכבוש
את צפון אפריקה והתקרב במהירות לכיוון ארץ

כאתחלתא דגאולה ולכן תמך הרב ישראל
פרידמן בהפצת לימודי התורה ,חינוך יהודי
ומצוות יישוב הארץ בקרב הפועלים ,ואף חיזק
את ידה של תנועת המזרחי.
בכ"ט בכסלו תש"ט ( )1948מת הרב ישראל
הוסיאטין בהיותו בן  ,91והיה לנכד האחרון של
הרב ישראל מרוז'ין .רבי ישראל מהוסיאטין

התמונה באדיבותwww.mytzadik.com :

"במטרה כללית לאומית

הולכים רק לארץ ישראל"
חסידות רוז'ין בכלל והרב פרידמן בפרט ,ראו ועודדו מאז ומתמיד
את מצוות יישוב ארץ ישראל .הרב ישראל פרידמן השתייך לציונות
דתית ,תמך בישוב העברי בארץ ,ואף חיזק את היישוב בארץ על ידי
עליה וייסוד חצר חסידות הוסיאטין בתל אביב .לאחר קום המדינה
ראה הרב במדינה כאתחלתא דגאולה

ישראל .בשלושה עשר ימים התקדמו
הגרמנים ארבע מאות קילומטר ,תוך שהם
משמידים שמונים אחוז מהכוחות האנגליים
שלחמו נגדם .הם כבר הגיעו לשערי אל
עלמיין ,מרחק של כמאה קילומטרים
מאלכסנדריה שבמצרים ,והתכוונו לסיים במהירות
את כיבוש מצרים ולהמשיך לארץ ישראל.
רומל התפאר שכיבוש הארץ יהיה מהיר וקל.
השמועות על רציחת היהודים באירופה כבר הגיעו
לארץ ,ופחד נורא נפל על היישוב היהודי .רבים
התאספו לתפילות .האדמו"ר מהוסיאטין היה
באותה עת בירושלים ,והרב החסיד יעקב לנדא
זצ"ל ,רבה של בני ברק ,שהיה רגיל לפקוד את ביתו
של האדמו"ר מהוסיאטין (לאחר הסתלקות הרש"ב,
האדמו"ר החמישי של חב"ד ,התקשר לאדמו"ר
מהוסיאטין) ,נכנס אצלו לספר לו על השמועות
הרעות .השיב הרבי מהוסיאטין" :אמת הוא שכל
העניין לא נראה לי ,ברם ,האם יש לי צורך להתערב?"
השיב הרב לנדא שכך נהגו גדולי הצדיקים,
להתעצם בתפילה כדי להגן על ישראל .והמשיך:
"ומשמע מכך שיש לו לצדיק הדור להתערב בנעשה
כאן ,להשמיע דעתו (בשמים) בעניין ולמנוע גזירות
רעות" .שאל האדמו"ר שוב" :האמנם סבור רבה
של בני ברק כי עלי להתערב?" השיב הרב לנדא:
"כן ,כן ,בוודאי ובוודאי שרבינו צריך להתערב".אז
הודיע האדמו"ר כי למחרת ,בט"ו תמוז ,יום פטירתו
של רבי חיים בן עטר ,יילך לציונו הקדוש להתפלל
על ישראל .המונים עלו אז על קברו של רבי חיים
בן עטר ,וכשבא האדמו"ר פינו לו מקום ,והאדמו"ר
ומלוויו החלו לומר את כל ספר תהלים .המלווים
והמתפללים שמסביב הרבו בבכיות .האדמו"ר עמד
ללא ניע במשך זמן רב ואמר יחד עם הקהל תהלים.
לאחר כארבעים דקות סגר את הספר והכניסו לכיס
מעילו ,ונשאר לעמוד בעיניים עצומות .פנה מקורבו
הרב החסיד שלמה שרייבר זצ"ל ,ראש ישיבת חיי
עולם ,ואמר" :רבי ,העולם בפחד ,צריך לעורר רחמים
מרובים על כלל ישראל" .שוב הוציא האדמו"ר את
ספר התהילים מכיסו והליט בו את פניו ,וכך עמד זמן
רב מאוד .הקהל כבר סיים את כל התהילים ,וכשראו
שהאדמו"ר עודנו עומד חזרו והתחילו לומר שוב
תהלים מהפרק הראשון .פתאום הסיר האדמו"ר את
ישע שלנו 4

משה מאירסדורף

הספר מעם פניו ,הסתובב מעט ואמר" :לצורר לא תהיה
שליטה בארצנו" .שמחה התפשטה בקרב מלוויו .תוך
זמן קצר הובס צבאו של הגנרל רומל והסכנה הוסרה.
לאחר מכן העז הרב שלמה שרייבר לשאול את
האדמו"ר על דבר האמירה ההיא .והאדמו"ר השיב
בקצרה" :כשראיתי את אותיות שם ה' מאירות באור
מוזהב על הציון ,ידעתי כי כך יהיה".

חלק ב'

חסידות רוז'ין בכלל והרב פרידמן בפרט,
ראו ועודדו מאז ומתמיד את מצוות יישוב ארץ
ישראל .הרב פרידמן השתייך לציונות דתית,
תמך בישוב העברי בארץ ,ואף חיזק את היישוב
בארץ על ידי עליה וייסוד חצר חסידות הוסיאטין
בתל אביב .שנים לאחר מכן התייחס הרב פרידמן
לעליה לארץ ואמר" :מהגרים גם לארצות אחרות,
אבל רק למטרה פרטית ,במטרה כללית לאומית
הולכים רק לארץ ישראל .והראיה – אוגנדה .גם
החופשיים בכו אז לשמע הצעה הזאת אפילו שלא
ידעו אם הארץ המוצעת טובה אם לא".
סיפור שמובא ב'מלכות הקדושה' מאת הרב
ד"ר יהודה ברנדס מבהיר את עידודו הנמרץ של
רבי ישראל להוסיאטין להיאחזות בארץ ישראל
על אף הקשיים" :שבת אחת ,ערב ג' בחשוון ,יום
ההילולה של הר"י מרוז'ין ,פגשתי בבית הכנסת
מכר ,תלמיד חכם וחסיד פולני ,יושב ומעיין בספר
רוז'ינאי ('נר ישראל') .שאלתיו :מה לך ולרוז'ין?
אמר לי ,אספר לך מעשה :הורי היו זוג צעיר ,ועלו
לארץ בשנות השלושים מפולין .בשנת תרח"ץ,
כשהיתה אימי מעוברת לראשונה ,נסעה חזרה
לפולין כדי ללדת סמוך לאמה .בארץ לא היו להם
קרובים ,וגם פרנסתם לא היתה מצויה .אחרי הלידה
כתבו לאב הצעיר שנשאר בארץ שיצטרף אליהם
בפולין ,ושם גם תימצא לו פרנסה בשפע .אבי נכנס
אצל הרבי ישראל מהוסיאטין ליטול ממנו ברכת
הדרך .שאלו הרבי :מפני מה אתה נוסע? אמר לו:
קשיי פרנסה .אמר לו הרבי :פרנסה אפשר למצוא
גם כאן ,סוחרים בחמאה ,סוחרים במלח ,משהו
יימצא .משהבין האב הצעיר שהרבי אינו מברך
אותו לנסיעתו ,החליט להישאר בארץ .אשתו והבן
נאלצו להגיע גם הם .האב ,האם והבן הם שלושה
יחידים שנשארו מכל המשפחה שנהרגה בשואה.
והבן הזה ,סיים היהודי את סיפורו ,הוא אני .עכשיו
אתה מבין מה לי ולורז'ינאים?"
לאחר קום המדינה ראה הרב במדינה

הביע בצוואתו את הרצון להיקבר בהר הזיתים,
אך אם הדבר לא יושג שיקברוהו בצפת או
בטבריה ,ואכן מפאת שלטון הירדנים במזרח
ירושלים לא היו יכולים לקבור אותו בהר הזיתים,
בנוסף לא ניתן היה להספיק לסדר מקום עבורו
בצפת על כן קברוהו בחלקת תלמידי הבעל שם
טוב בטבריה .אחריו המשיך באדמו"רות חתנו
הרב יעקב פרידמן בעל 'אהלי יעקב' ,ואחריו
נכדו רבי יצחק בעל ה'שיח יצחק'.
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"הברק האלוקי שבנשמת החשמונאים
נתפוצץ לניצוצות כשיתקבצו
לאבוקה אחת  -ישוב להיגלות"
(מגד ירחים ,כסלו)

השומרון

מבט†ממזרח†על†הר†גריזים†והר†עיבל

אברהם¨†יעקב†ויוסף†Æאבימלך†וגדעון†Æזמרי†ואחאב†Æבית†חשמונאי¨
הורדוס†וצבא†ביזנטיון†הותירו†חותם†בהרים†ובאבנים†Æבואו†לגנים
הלאומים †ולאתרי †העתיקות †בשומרון† Æלגעת †בימים †ההםÆÆÆ

שמן†זית¨†יינות†וגבינות†צאן†אורגניות†מחכים†לכם†בחוות†החקלאיות¨
בבתי†הבד†וביקבי†הבוטיק†Æיוצרים†ואומנים†Æשמורות†טבע¨†הרים
מוריקים †ומבחר †מסלולי †טיול †וסיור† Æבמיוחד †לזמן †הזהÆÆÆÆ
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מבט להתיישבות

ישיבת ההסדר "רעותא" בכרמל

חונכת בחנוכה את משכן הקבע

ב

יום חמישי נר שביעי של חנוכה
יתקיים טקס חנוכת בית המדרש
"רעותא" במושב כרמל בהר
חברון במעמד הרב הראשי לישראל ,יו"ר
הכנסת ,רבנים ואישי ציבור.
בית מדרש החדש "בית יוסף" שיחנך
בחנוכה בישיבת רעותא במושב כרמל
בדרום הר חברון הוא בית מדרש אשר
נבנה על שם יוסף ויינריבר ז"ל ובני
משפחתו שנספו בשואה הי"ד.
בניין בית המדרש נבנה מחדש לאחר
שבית המדרש בישוב עצמונה על שם
יוסף ויינריבר ז"ל נחרב בגוש קטיף
במהלך הגרוש .
בבית המדרש אשר השוכן בדרום הרי
חברון וצופה אל נופי מדבר הרי יהודה
לומדים כשישים בני ישיבה ובליבו של בית
המדרש בראשות הרב נתן אופנר עומדת
התביעה לעין טובה והאמונה בכל אדם
ובטוב שבו.
ביום חנוכת משכן הקבע של הישיבה
תיערך קביעת מזוזות ותהלוכת ספרי
התורה מבית המדרש הישן לחדש,הדלקת
נרות חגיגית במקביל לדברי התורה
והברכה תעלה ההצגה "בדרך אל האור"
של תיאטרון פויקה המיועדת לילדים.
הרב נתן אופנר אומר כי "אופי הלימוד
בישיבה הוא מעמיק ויסודי תוך השמת דגש
על התפתחות והתקדמות איכותית של
צורת החשיבה והסברות בקרב הלומדים
כך בתחום העיון הן בגמרא הן באמונה".
השם רעותא (רצון) מבטא את דרכו של
בית המדרש הפועל מתוך להוציא את
הרצון אל הפועל מתוך עבודת ה' בתפילה
לישועת ישראל מתוך דבוק חברים
באטמוספרה המאפשרת חופש פנימי.
²”À°
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מרכז סיור ולימוד אלון מורה

והולך
מוסיף
טיולי חנוכה בבקעה ובהר
בעקבות קרבות החשמונאים

עם חלקת השדה מרכז סיור ולימוד אלון מורה
יום שני כ“ז כסלו ) (14.12טיול למיטיבי לכת

ערים גדולות ובצורות בשמים
סיור אל תל ארומה ,עירו של אבימלך בן נצחונות והפסדים
במעלה בית חורון
גדעון והמבצר החשמנואי.
יום שלישי כ“ח כסלו ) (15.12טיול משפחות

הר עיבל  -בעקבות מזבח
יהושע
טיול באוטובוס צמוד.

052-8903993

נצא לרכס "שייח זייתון" החולש על מעלה
בית חורון ונקנח במעיינות צלולים בנחל
מודיעים.

יום חמישי ל‘ כסלו )(17.12
טיול למשפחות מטיבות לכת

וואדי א זנניר

יום שלישי כ“ח כסלו )(15.12
טיול למשפחות מטיבות לכת

גבורה יהודית מיהודה המכבי ועד חנן סמסון.

מבצר נהדר בראש ההר
נעפיל למבצר המרשים והמתנשא ,בעקבות
הדלקת המשואות ,וסיפורי השושלת
החשמונאית.
יום רביעי כ“ט כסלו ) (16.12טיול משפחות

הגן הלאומי סבסטיה -
שומרון העתיקה

נלך בגיא קניוני היורד ממצפה אלון לבקעת
הירדן .מעיינות רועים ציוריים ,וסיפורי ארץ
המרדפים.
יום שישי א‘ טבת )(18.12
טיול למשפחות מטיבות לכת

מאמינים ומתיוונים בצרדה

בעקבות סיפורו המאלף של המנהיג הרוחני
של מרד החשמונאים  -יוסי בן יועזר איש
צרדה.

טיול באוטובוס צמוד.

לפרטים והרשמה חלקת השדה מרכז סיור ולימוד אלון מורה טל02-9973106 .
www.shechem.org/teva

»¾´Ã»·ÇÃÀ½°¼¸·ÇÃ

יום רביעי כ“ט כסלו )(16.12
טיול למיטיבי לכת

teva.shchem@gmail.com
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בשיתוף ועדת תרבות אלון מורה

נדודי ערי הבירה בממלכת ישראל סדרת  4מפגשי חורף בימי שני

ממלכת ישראל המפולגת התקיימה
כ 200-שנים בלבד ,אך במהלך זמן זה
התחלפו בה  4ערי בירה ,זו אחר זו.
המפגשים יתקיימו בחלקת השדה מרכז
סיור ולימוד אלון מורה בשעה .20:15
עלות הסדרה 80 :ש“ח לנרשמים
מראש.
בכל מפגש:
סקירה גיאוגרפית וארכיאולוגית –
נתנאל אלינסון ודביר רביב.

שיעורים מתחלפים:
יא טבת  28/12שכם  -חלק ושלם על
פילוג המלוכה  -אוסנת ברוורמן שילה
יח טבת  4/01פנואל  -כי ראיתי
אלוקים פנים אל פנים  -הרב אלחנן
בן נון
כה טבת  11/01תרצה  -מנחלת הבנות
לעיר ממלכה  -ד"ר אריה בורשטיין
ג שבט  18/01שומרון  -בירה יש מאין-
הרב נעם פרל

להרשמה ופרטים 02-9973106 -
ישע שלנו 6

חנוכה תש“ע

•

חלקת השדה

תרבות תורנית

www.shechem.org/teva

GFDL , ויקיפדיה העברית,עמיחי

ילדים שלנו
!שלום ילדים יקרים

ת
א
זהה ה

מקום

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
.את ארצנו הקטנטונת והיפה
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
02-6516662 ולשלוח את הפתרון לפקס
ita@myesha.org.il או למייל
!בהצלחה רבה
: שמות הילדים הזוכים. קבר דוד המלך:פתרון החידה הקודמת
 שדה אליהו, משפחת לב  אלעד, קובי כנה  עפולה,בראל אוחנונה

ĦđĕđĘĕĞĠ Ęĥ ęĕĚĕ ĐĜđĚĥ
Čĕĝđĝ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ ęĞ

!ĕĦēĠĥĚ ĘđĕĔĘ ęĕĤĢđĞ ĦĘĕČĘđ čĎĜĘ ĖĤďč
ěĚĥ ĦģĠĐđ ģĕĝĚ Ęĥ ĐĤĕĥĞ ĦđĘĕĞĠđ
.ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ
ĦĎĕĎē ,Ħģđĥ ĦĚđĢč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ
.13:00 ĐĞĥĐĚ ĘēĐ Čĕĝđĝ ĤĦČč ģĕĝĚĐ

11/12 ,đĘĝė 'ďė À ĕĥĕĥ ęđĕ
ĐĠĢĚ À Čĕĝđĝ ĤĦČ À ěđĤčē ĤĐč ĕĥĕĥ ęđĕ ĕĘđĕĔ
,Čĕĝđĝ ĤĦČ ĦĕĕĜēĚ 7:45 ĐĞĥč ĐČĕĢĕ ,ĞđĚĦĥČ
.ĦđĘĞ ČĘĘ À ēĔĥč ęđĕĝ 13:00

16/12 ,đĘĝė 'Ĕė À ĕĞĕčĤ ęđĕ
ęĕďēđĕĚĐđ ęĕĤĦĝĜĐ ęĕĘēĜĐĚ ĐĜĕģ ĘēĜĘ ĘđĕĔ
. đč ĕđčēĐ ģĜĞĐ čĎĐ ęĞ ĐďđĐĕ ĤčďĚč
ďĤĞĘ ĐĝĕĜėč ĒĠ ĦĜēĦč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ
ĦĕĘĕĘ ĐĕĢģĤĔČ - ”ĤčďĚč ĦđĤĜ ęĕģĕĘďĚ”
ęĕĥĎĠĜ À ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ Đĕđđē À ĐďđĐĕ ĤčďĚč
.ďĤĞ ĒĠ ĦĜēĦč 20:00 ĐĞĥč

13/12 ,đĘĝė 'đė À ěđĥČĤ ęđĕ
-Čĕĝđĝ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚč ĕĥĕĚēĐ ĕĦĜĥĐ ĝĜėĐ
ĘĦĚ ĦđĞĝĐ À ”ĘČĤĥĕ ġĤČč ĤčďĚĐđ ĤĠĝĐ”
ø
.ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐč ęĕĘĥđĤĕđ čĕčČ

052-8903906 É´ÆÃ³ Ç¶È È¸

17/12 À đĘĝė 'Ę À ĕĥĕĚē ęđĕ
ęĕĥĎĠĜ ,ęđĤ ĘēĜ À ēĤĒĕ ĘēĜĘ ĦđēĠĥĚ ĘđĕĔ
.ĤĚĦ ĦĕĤđĒČ ĐĢĞđĚč 10:00 ĐĞĥč
10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ À ĐďĢĚĘ ĖĤďđĚ ĘđĕĔ
ĐĘĘđĝĐ ĕĘĎĤĘ ”čĤĞĚ ĐďĢĚ” ěđĕĜēč
.(ďĤĞ ěđđĕėĚ ĐĞĎĐĐ)
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14/12 ,đĘĝė 'Ēė À ĕĜĥ ęđĕ
10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ À ĎđČ ĘēĜč ęĕģđĢĚđ ĦđĚĘđĝ
.ĎđĚĘČ ĦĚđĢč
ĞđĔĜĐ ĤĞĕĐ ,ĤĕĦĕ ĤĞĕč ĦđĕđčēĐ ďĚēĐ ĦđĜĕĠ
ĦĜēĦč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ ÀĐĜĕďĚč ĘđďĎĐ
.ĤĦĕĚ ģĘďĐ
15/12 ,đĘĝė 'ēė À ĕĥĕĘĥ ęđĕ
ĦĥďēĦĚĐ ĦđČĘģēĐĚ À ”ģĕĝĚĐđ ěĚĥĐ ĦđĎĕĎē”
ĕĘĎĤ ĘđĕĔ ,ĤĐč ĦđČĘģēĐ ĕďĕĤĥ ĘČ čĎĜĐ ěđĠĢč

ĦđĤĕĕĦĐ ĕďģđĚĘ ĐčĤĕģ À ĐėđĜēĐ ĕĚĕĘ ęĕģĕĘďĚ ęĕĤĕēĚ - Čĕĝđĝč ĐēĤČĐ Ħĕčč ēđĤĕČ
ĦđēĠĥĚĘ ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚ ĞģĤģ ĕďđĚĢ ęĕĤďēč ĦĕĤĠė ĐĤĕđđČč ēđĤĕČ ,ēĘĚĐ ęĕčđ čĎĜč

02-9963424 ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ

www.susya.org.il info@susya.org.il

Čĕĝđĝ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ

(ĉĂĉĂ)

ċ“ďþ ĄĂėĆđĂ āĆčþ

”³º´¿¶°¼¶ ”
¾´¸ÅÁÇÃº³²ÈÇÃÀÉ¸°Á”ÈÉ³º´¿¶°¼¸»´¸·É±¸±¶
¼¸¸·ÇÃ¼¸°ºÇ°¼¸»´¸·É¸¿º´É
(13-17/12/09´»Àº°'»´”º'³'¯¼¸½¸
¼´¸ÀÉÁÈ

³¯¸Å¸ÉÁÈ

»´¸·³¼È

13:30
13:00
14:00
13:00
13:00
16:30
16:30
16:30
17:00

9:30
9:30
10:00
10:00
10:00
14:00
14:00
13:30
14:30

¾´·¸Ç¶ÉÇÁ½»¯
±´¯»¶¿°¼¸»Ã½´É´½»´À
·»Æ¸²¯´´°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
³²¿ÆÆÇ¯Ã°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
¾¸Æ´Ã¸²¯´´°É´¿¸¸Á½´¼¸¿ÉÀ´°
¼¸°º½³É´Ç°Æ²´ÀÉ´°ÆÁ°
±´¯»¶¿°³Á¸ÆÈ
¾¸Æ´Ã¸²¯´´°É´¿¸¸Á½´¼¸¿ÉÀ´°
¾´¸²´Ç³°³Á¸ÆÈ

¼¸»¯Å»¶¿»»½Çº½
¼¸Ç±´°½»Éº»¸°·¸½»²²´¿»´¸·
À¸»·¸¸½³'»Ç³¯ÉºÇ²³°
¼¸»¯Å»¶¿»¾´Ç°¶Ç³¶Çµ½¼´Ç²½²²´¿»´¸·
Ç³»Ç°²½³É½Ç°³½´Ç²³º¸»³¼Çº»¯¼È¶»»½Çº½³Á¸À¿¯¼´¸
³»¸»³¾´¸¿¶°¶·ÈÉ¿¸»¾´¸»Á¼¸»¯Å»¶¿´³È²Á»¶¿¾´ÇÅ¶»¶¿¾´ÇÅ¶
³Ç¸ÃÅÉºÇ°»»Á½È
Ç½¿¾¸Á´³½Á¿ÉºÇ°»¹È½³¼¸»¯Å»¶¿°È³Ç¸ÃÅÉºÇ°»³²¸Ç¸°¼´¸
»¶¿³»ÈÂ¶À³ÉÃ¸¿½»²Á¼¸Á»À¯¸±¹Ç²³º¸»³
(16-17/12/09´»Àº°'»·º¼¸º¸Ç¯É

ÇÁ´¿»Ç°²½°É´²ÇÈ¸³

052-8903906 É´ÆÃ³ Ç¶È È¸

¸°Å¾°²Á»±ÉºÇ²³°
¼¸½ ÉÆÃ³ ¸Ç°²½ ¶·È° É´ÈÈ± Ç°²½° ¼¸½ É¯¸Å½ ·´´¸¿³ É´²´À¸
²´Á´¼¸°º´ºÉÇµÁ°·´´¸¿É´¯Å½É³É´½²ÆÉ³°¸É¿ÉÇ¸¶°¼¸¶½Å½
É½Ç¹Ç´¯»¹»¿´Ç°²½³É½ÇÇ´µ¯½¯Å¿³²´³¸Ç°²½°¹ÇÁ¸É³¿²À³
¶»½³¼¸»²ÁÇ°²½³
(16-17/12/09´»Àº°'»·º¼¸º¸Ç¯É

12²´½Á°¾´¸ÅÁÇÃº³²ÈÇÃÀÉ¸°É´»¸ÁÃ»Á²´Á

www.k-etzion.co.il

°´ÇÆ³È²´¶°É´º¸¯¸»´¸·
Ç½È½»¶¿°É´ÇÃÅ
ÇÆ¿°¾ÇÁÉºÇ²³°
É¸¿´Ç½´È³³²¸ÇÅ»¯
ÄÇ¯ Â´É¸È° ²´½Å À´°´·´¯ ¼Á »´¸·
¯É½³¯¸Å¸ÉÇ²³¿
¾´Ç½´È³ °ÇÁ½ »È °¸³Ç½ Â´¿° »´¸·
¯¸³Ç°¯É¿°'Ç¶»¯»¯´²Ã°´È¸¸³½
·°¿¾°¼Á°Ç¸»È³²¸ÇÅ³
(31/12/09É°·°²¸¸È¸½¶¼´¸
¾´Ç½´È°¼¸¿´Ç½´È³´¼¸¯¿´½È¶³²Ç½
²´½ÅÀ´°´·´¯¼ÁÉ´º¸¯»´¸·
¾É¿ÉÇÃ¯ÉºÇ²³°
¼¸µ¸Ç±Ç³³¿´°»³»Á½´³¿Ã´±¸Ç³
(1/1/10É°·°´·¸È¸È¼´¸
»¯´½À¸°¿»³Ç´¯Ç³½
¼¸¸·ÇÃ¼¸°ºÇ°Éº»¸°¸·¸½»¼¸»´¸·
À¸»·¸¸½³'»Ç³¯ÉºÇ²³°
¼¸Ç±´°½»¼¸»´¸·³¿Æ»¶¿°¼¸½¸±»Ã
¼Á Â´É¸È° ¯É½ ²´½Å À´°´·´¯ ¼Á
ÉÇ²³¿ÄÇ¯
³»É¸»¶¿°Ç´¶È³Æ¸Æ¿³»¯
¼¸¸·ÇÃ¼¸°ºÇ°É´¶ÃÈ½»´¸·
(4/1/10É°·¶¸¸¿È¼´¸
¸²±¾¸ÁÇ´µ¯´É´±´ÇÁ»¶¿
²´½ÅÀ´°´·´¯¼ÁÉ´º¸¯»´¸·
¸°Å¾°²Á»±ÉºÇ²³°
(6/1/10É°·° º¸Á¸°Ç¼´¸
¼Á È´°¸± »Á $´¿¯° ¾¸¯½  ¾´¸Á ¼´¸
´ÅÇ¯°»¯ÇÈ¸
¹¿É³¼Á»¸¸·»ÀÇ´ÆÉÇ±À½°¾´¸Á¼´¸
°¸É¿²´²Ç²»¯Ç½É¸¯¾´½¸À»¯¸Ç´¯'Ã´ÇÃ

(15/12´»Àº¶º¸È¸»È¼´¸
»°¸ÁÇ³°ÁÈ´³¸É´°ÆÁ°
É¸·ÀÇ¯Æ ³ÁÃ´É´ ¾´Á²± »È ´Ç¸Á
É²¶´¸½
¾¸¸·È¿Ç´°³¸Ç¯Ç²ÉºÇ²³°
(18/12/09É°·° ¯¸È¸È¼´¸
¼¸»È´Ç¸°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
¸°°´¶» ¼¸¸·ÇÃ ¼¸°ºÇ° »´¸·
³¸±´»´¯¸ºÇ¯
É¸½Á²´²Ç²ÉºÇ²³°
¼¸Ç´²µ´ÇÃ°¸¿´º¸É¼¸³ÈÇ´¶°´¸ÉÀ
¼¸¸·ÇÃ¼¸°ºÇ°³Æ¸¿·´°¸°°´¶»»´¸·
¾»´±µ´ÁÇ²ÉºÇ²³°
(21/12/09É°· ²¸¿È¼´¸
³¸Ç´·À¸³´Á°·¼¸¶½»ÃÉ´»´¶
³¸²°´Á¾´Ç¸ÉºÇ²³°
¼¸¶½»ÃÉ´»´¶¼¸³¿°¸Æ¸ÉÁ³»½¿³
»¯¸»½± ¾°Ç »È Ç°Æ ¾´¸Å ¾¸°´Ç ¸°¿
³¿°¸»É¸»±Ç»
(23/12/09É°·° ´¸Á¸°Ç¼´¸
°±¿°É´°¯³É´°ÆÁ°
±Ç°¿·´Ç³¸Ç¯ÉºÇ²³°
ÇÇ±Á°ÈÇ¯°¾¸Æ¸¸°¿
(25/12/09É°·° ¶¸È¸È¼´¸
³»½Ç
¼¸ÆÀ´Á³ ¼¸¸·ÇÃ ¼¸°ºÇ° ¼¸»´¸·
¸»¯ÇÈ¸¸°ÇÁ³¹´ÀºÀ°´¼¸°ÇÁ°
³¸²°´Á¾´Ç¸ÉºÇ²³°
É¯Ç¸º¿´³»½ÇÉ°Ç´Á½³Ç¸Á°Ç¸¸À¿
¼´Æ½°¼¸¸µºÇ½³¼¸ÇÉ¯³

02-9935133¾´¸ÅÁÇÃº³²ÈÇÃÀÉ¸°³½ÈÇ³´¼¸·ÇÃ»

/http://www.k-etzion.co.il´¯02
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ď"ĝč

ěđĤĚđĥđ
ĐďđĐĕ
ĕďđĐĕ Ęė Ęĥ ĘđĕĔĐ

ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕč ĐėđĜē ĕĘđĕĔ ğĝđĚ
ěĕĚĕĜč ĦđĤĕĕĦ
ĘČĤĥĕ Ęĥ čĘč ęĕĥĠđĜđ ęĕĘĕĕĔĚ

ěĕĚĕĜč
ęĕČĜđĚĥēĐ ġĤČč ĐėđĜē

ěĕĚĕĜč ĐĔĚĘ ĐĜĥ 30 ěĚĕĝčđ ěĥč ĤĕČĕ ĥÃĞ ġĤČĐ ĦĞĕďĕĘ ěĕĚĕĜč ĝĜė
đĕĘĝė 'Ę 17.12.09 'Đ ęđĕ ĐėđĜē Ęĥ ĕĞĕčĥ ĤĜ ĕĥĕĚē ęđĕč ęĕĕģĦĕ
ĐĤĠĞ Đďĥ ĤĠĝ Ħĕčč
ĐĤĠĞč ęđĕĤđĔĕďđČč ĦđĝĜėĦĐ 16:30
Ę”Ē ĤĕČĕ Ęĥ đĤėĒĘ ęĕĤčďđ ĐėđĜē ĦđĤĜ ĦģĘďĐ -17:00

ęĕčėĚĐ ĦđčĤģ ĤđČĘ Ę”ĐĢ ĕėĤĞđ ĐĚĕēĘ ČĥđĜč ĦđČĢĤĐ
ĕčėĚĐ ĐďđĐĕ Ęĥ ĦĕČčĢ À ĦĕĤĝđĚĐ ĐĞĤėĐĐÀ ĤĜĕčČ ĐĚĘĥ čĤĐ - 17:30
ĐĚĕēĘč ĤĝđĚđ ěĕĞĕďđĚ À ĕđĘĐ ĕĢĤĐ Ę”ČĦ -18:00
ĕčėĚĐ ĐďđĐĕ Ęĥ ĦđčĤģĐ ĦĕĕėđĜē À (đčČ'Ē) ĖĕĘĤČ .ē čČĒ - 18:30
ĐģĝĠĐ À 19:00
Ę”ĐĢ ĕėĤĞ ĤđČĘ À Ĥĥė ČĝČ 'ĠđĤĠ - 19:30
.ĕčėĚĐ ěĦĜđĕ Ęĥ ĦĕĜĕďĚĐđ ĦĕČčĢĐ đĦĥĤđĚ À ĕĢĤČ ěč ĕĎē Ĥ”ď - 20:00
đĜĤđď ĕĜč ęĕčėĚ À ĐĘĕĐĦĐ ĕĤđčĕĎ ĕēČ - čđĤĕđ ĕĦĕČ Ě”ĘČ - 20:30
ěĥč ĤĠđĞđ ĕČēđĕ ĕ”Ğ čĤĞĐ ĖĘĐĚč ĕĘģĕĝđĚ ĕđđĕĘ
ğĦĦĥĚĘ Ĭ 40 :ĝĜėĐ ĤĕēĚ

...ĖĥĚĐ

ď"ĝč

(ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐč) čēĤĐ ĘĐģĘ ęĕĤđĕĝ đĚĕĕģĦĕ ĦđČĢĤĐĐ ĝĜė ĦĤēĚĘ
18.12.09 'đ ęđĕč - ęĕčėĚĐ ĦđčĤģ ĦđčģĞč ęĕĤđĕĝ
13:00 À 9:00 :ęĕĤđĕĝĐ ĦđĞĥ
ĐĜđčĘ ĐĘĞĚ čĤģ
ęĕĕĝĜ .ĦĕČĤģĚĐ ĘđČĥ ĦĞčĎ ČđĐ ĘđĠ ĘČ ĘĦč ĤĥČ ěĕĕĝđē ĖĘĚĐ ěđĚĤČĚ ĦĕĠĢĦč ęđĕĐ ĦČ ĘĕēĦĜ
.ĐĕĚĤē ĕďČđč ęĕčėĚĐ đĚēĘ đč čĤģĐ ĦĕĕĎĔĤĔĝČ ĘĞ ďĚĘĜ Đč ĐĜđčĘ ĐĘĞĚĚ ĦĕĠĢĦč đĜĚđĕ ĦČ

ěđĕĢĞ ĥđĎč ĤĒĞĘČ čĤģ
.ĐĒ ĤđĒČč đĦđĚ ĦČ ČĢĚ ĤĥČ ĤĒĞĘČ Ęĥ đĦđĚď ĦđčģĞčđ ěđĕĢĞ ĥđĎč ęĕĤĦČč ĤĕĕĝĜ
ĤđĢē ĘĞč ĤĐč ĕčėĚĐ ĐďđĐĕ Ęĥ đĦđĚ
ďĚĘĜđ ěđĤĚđĥč ĐđčĎĐ ĤĐĐ ČđĐ ĤđĢē ĘĞč ĤĐđ ĐĤĠĞ čđĥĕĐ Ħčĕčĝč ęĕĤĦČč ĤĕĕĝĜ
.ĕčėĚĐ ĐďđĐĕ ĘĠĜ đč čĤģĐ ĦđďđČ
ěđĤđē Ħĕč ĐĘĞĚđ ęĕčėĚĐ ĦđĤčģ
ěđĤđē Ħĕčč ęĕĕĝĜ .ęĕčėĚĐ ĕĕēđ ĝđČĚČ čĤģ ĘĞ ďĚĘĜ đč ĐďĜģ ģĤČĠč ęđĕĐ ĦČ ĘĕēĦĜ
.ěđĤđē Ħĕč ĐĘĞĚč ęĕĕĦđĞĚĥĚĐ ęĕčėĚĐ ĦđčĤģĚ ďēČ ĘĘđēĦĐ đĦčĕčĝč ĤĥČ

ęĕďĘĕđ ĦđēĠĥĚĘ À ĝđČĚČ čĤģ
ĐĤĕģĝč ĘĕēĦĜđ ĐďĜģ ģĤČĠĘ ĞĝĕĜ
.ęďģ ĕĚĕč čĤģĘ ĦđĜėĐ ĘĞ ĐĤĢģ
.ďĘĕĘ Ĭ 20 ĤĎđčĚĘ Ĭ 30 :ęĕĤđĕĝĐ ĦđĘĞ
ĥĎĠĚĐ ĦđďđģĜ ďčĘč ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐč ęĕĤđĕĝĐ Ęė
.ĐĚĥĤĐĐ ĦĞč đĤĝĚĕ
ofra@spni.org.il 02-9975516 ĐĤĠĞ Đďĥ ĤĠĝ Ħĕč

...ęĕČĜđĚĥēĐ ġĤČč ďđĞđ

ĐĕēČ ģĥĚ Ęĥ ďčĐ Ħĕčč ĦĕĒĐ ěĚĥ ĦđčģĞč ęĕĤđĕĝ
!ěĕĤďĐĚĐ ěĚ ěĕĤďĐĚĐ Ęĥ ěĚĥĐ ĦČ ęĕģĕĠĚ ďĢĕė ĦđČĤĘ đČđč
1800-242-999
- ĐėđĜē Ęĥ ĕĥĕĘĥ ĤĜ À ĕĜĥ ĤĜ 'č - 'Č ęĕĚĕč
:ĐėđĜēĘ Ħđĕďđēĕ ĦđČĜďĝđ ĦđĘĕĞĠ !ĐėđĜē ĎĎđē ĐĚđďģĐ ĐĘĕĥ ĤĦČ
ďđĞđ ĐėđĜē ĕģēĥĚ ĦĜĕĠ ĤĚĕēĚ ěĚĥ ĦđĤĜ ĤđĢĕ ĎĜđďĚ ĦđĤĜ ĦĜėĐ
02-9944019
- ĐėđĜē Ęĥ ĕĥĕĘĥ ĤĜ À ĕĜĥ ęđĕč
.ĦĤĠ ěĕĞ ĞčĔĐ ĦĤđĚĥč ęĕďĘĕĘ ĦđĎĢĐ ĦĕĜėĦ
14:00 ,12:30 ,11:00 -č đĘēĕ ĦđĎĢĐĐ

02-9975516 - ĐĚĥĤĐđ ĞďĕĚĘ

ěđĤčē ĤĐ

Čĕĝđĝ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ ęĞ ĦđĕđĘĕĞĠ Ęĥ ęĕĚĕ ĐĜđĚĥ
! ĕĦēĠĥĚ ĘđĕĔĘ ęĕĤĢđĞ ĦĘĕČĘđ čĎĜĘ ĖĤďč

.ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ěĚĥ ĦģĠĐđ ģĕĝĚ
ĤĦČč ģĕĝĚĐ ĦĎĕĎē ,Ħģđĥ ĦĚđĢč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ
.13:00 ĐĞĥĐĚ ĘēĐ Čĕĝđĝ

16/12 ,đĘĝė 'Ĕė À ĕĞĕčĤ ęđĕ
ĐďđĐĕ ĤčďĚč ęĕďēđĕĚĐđ ęĕĤĦĝĜĐ ęĕĘēĜĐĚ ĐĜĕģ ĘēĜĘ ĘđĕĔ
ĒĠ ĦĜēĦč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ .đč ĕđčēĐ ģĜĞĐ čĎĐ ęĞ
.ďĤĞĘ ĐĝĕĜėč
À ĐďđĐĕ ĤčďĚč ĦĕĘĕĘ ĐĕĢģĤĔČ - ”ĤčďĚč ĦđĤĜ ęĕģĕĘďĚ”
.ďĤĞ ĒĠ ĦĜēĦč 20:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ À ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ Đĕđđē
17/12 À đĘĝė 'Ę À ĕĥĕĚē ęđĕ
10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ ,ęđĤ ĘēĜ À ēĤĒĕ ĘēĜĘ ĦđēĠĥĚ ĘđĕĔ
ĤĚĦ ĦĕĤđĒČ ĐĢĞđĚč
ěđĕĜēč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ À ĐďĢĚĘ ĖĤďđĚ ĘđĕĔ
.(ďĤĞ ěđđĕėĚ ĐĞĎĐĐ) ĐĘĘđĝĐ ĕĘĎĤĘ ”čĤĞĚ ĐďĢĚ”
1599-507-517 -ěđĤčē ĤĐ ĞďĕĚ ĒėĤĚ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

11/12 ,đĘĝė 'ďė À ĕĥĕĥ ęđĕ
,ĞđĚĦĥČ ĐĠĢĚ À Čĕĝđĝ ĤĦČ À ěđĤčē ĤĐč ĕĥĕĥ ęđĕ ĕĘđĕĔ
À ēĔĥč ęđĕĝ 13:00 ,Čĕĝđĝ ĤĦČ ĦĕĕĜēĚ 7:45 ĐĞĥč ĐČĕĢĕ
.ĦđĘĞ ČĘĘ

13/12 ,đĘĝė 'đė À ěđĥČĤ ęđĕ
ġĤČč ĤčďĚĐđ ĤĠĝĐ”
ø Čĕĝđĝ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚč ĕĦĜĥĐ ĝĜėĐ
.ĥČĤĚ ĐĚĥĤĐč ęĕĘĥđĤĕđ čĕčČ ĘĦĚ ĦđĞĝĐ .”ĘČĤĥĕ
14/12 ,đĘĝė 'Ēė À ĕĜĥ ęđĕ
ĦĚđĢč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ À ĎđČ ĘēĜč ęĕģđĢĚđ ĦđĚĘđĝ
.ĎđĚĘČ
ĐĜĕďĚč ĘđďĎĐ ĞđĔĜĐ ĤĞĕĐ ,ĤĕĦĕ ĤĞĕč ĦđĕđčēĐ ďĚēĐ ĦđĜĕĠ
.ĤĦĕĚ ģĘďĐ ĦĜēĦč 10:00 ĐĞĥč ęĕĥĎĠĜ
15/12 ,đĘĝė 'ēė À ĕĥĕĘĥ ęđĕ
čĎĜĐ ěđĠĢč ĦĥďēĦĚĐ ĦđČĘģēĐĚ À ”ģĕĝĚĐđ ěĚĥĐ ĦđĎĕĎē”
Ęĥ ĐĤĕĥĞ ĦđĘĕĞĠđ ĕĘĎĤ ĘđĕĔ ,ĤĐč ĦđČĘģēĐ ĕďĕĤĥ ĘČ

ĘČĤĥĕ ġĤČč ĤčďĚĐđ ĤĠĝĐø À Čĕĝđĝč ĕĥĕĚēĐ ĕĦĜĥĐ ĝĜėĐ

ĔčĕĐ À čĎĜč ĐĚđďģ ĤĠĝ ĦđČĘģē
ĕĘđďĕĎđ ĕĞģĤģ ,ĕĚĕĘģČ
ěč ĦĔĕĝĤčĕĜđČ ěĚĕĕĠ ďđď 'ĠđĤĠ
ĘČĤĥĕč ĥĚĥĐ ĦĕĕĎĤĜČ .čĎĜč ěđĕĤđĎ
ĦĕĜđĕĎĐ ĐĠđĘē À
ěĚĝĜĕĕČ ęĐĤčČ ĤÃď ,ěđĤĔģ ĤĕĚČ ĤÃď
ĐďđĐĕ ĕĤđĒČ Ġ”đĚ
ĖĤđĢĘ ĘĔ ĕĚ ğđĝĕČĘ Ħđĥďē ĦđĔĕĥ
ĤčďĚ ĕČĜĦč ęĕĢĞ ĘđďĕĎ
ĐďđĐĕč ĕĤđĒČ Ġ”đĚ ĕČđĘ ěĠĔĝ ĤÃď
Ĥģđč Đďĥ ,ĤčďĚĐ ĤģēĘ ęĕĜđėĚĐđ
ĦđĠđģĦč ęĎ À čĎĜč ęĕĕĤđĠ ĐĞĤĚ ĕēĔĥ
ĦđĜđēĥ
ěĚĢĕđ ěđėĚ ,ĐčĕčĝĐ ĕĞďĚ ĎĤčĜĔđĤ ĘĕĕČ ĤÃď

ĤĠĝč ĤĞĕ ęČĐ ...ęĕĕĘģČ ĕđĜĥč ęĕĤčďĚ ĘđėĐ
?Ėė ĘĞ ĞĕĠĥĚ ĤčďĚĐ

đĝĕĒ ĒĞđč ĤÃď ĤÃđĕ 'Č čĥđĚ - 12:30-10:00
ěĘĕČ Ĥč ĦĔĕĝĤčĕĜđČ ĘĥČ ěĜē 'ĠđĤĠ
Ččėđė Ĥč ďĤĚ ĤēČĘĥ ĐĠđģĦĐĚ ěđĤčē ĤĐ ęđĤďĚ Đĥďē ĐďđĞĦ
ĕ'ĢČ'Ģ ĘēĤ 'čĎ ,ěĚĘģ čģĞĕ ĤĚ ,ĦĤđĠ ĕĞđĤ ĤĚ ,ĤĢĜ ďđĐČ 'ĠđĤĠ
ęĕĘĥđĤĕ ĦĕĤčĞĐ ĐĔĕĝĤčĕĜđČĐ
ěđĕďđĤĐĐ ĦđĤĕĠēč ęĕĥđďĕē
ęēđĤĕ ,ěĘĕČ ĐĜĜĤ ĤÃď
ĤčďĚč ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĦđďĘđĦ ĦĜčĐĘ ĕĤĥĠČ ēĦĠĚė ĕĜĦČĐ ĘďđĚĐ
ĦĕĔĜĒĕčĘ ĦĕĔĝĜĕĘĐĐ 'ģĦĐ ěĕč ĐďđĐĕ
ěđĘĕĕČ ğđĜ ,ěĚĝĕĕđ ęĕĕē ĤÅď
ěđĤčē ĤĐ ęđĤďč ĦĝĜėĐ ĕĦč ĐĜčĚ ĦđĞĚĥĚ
čĎĜč ěđĕĤđĎ ěč ĦĔĕĝĤčĕĜđČ ěđđĕĒ čČĒ ĤÃď
ĕďđĐĕ čđĥĕĕ À ĐĜđĥČĤĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚč ĕĔĕĤčĐ ČčĢĐ ĕĤĤēđĥĚ
ďĤĞ ĘĦč ěđĥČĤ
ďĘĠĜĒđĤ ĞĥđĐĕ ĤĚ ĤÃđĕ 'č čĥđĚ À 14:00 À 16:00
ěĎď Ħĕč À ĐčĕčĝĐđ ęĕĚĐ ,ĞģĤģĐ ĕĞďĚĘ ěđėĚ ĝďĐ ĝđĚĞ 'ĠđĤĠ

ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
:ĦđĕđĘĕĞĠĐ ĘĘėĘ
Čĕĝđĝ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ

02 -9963424

w w w. s u s y a . o rg. i l
info@susya.org.il

Čĕĝđĝč ĐēĤČĐ Ħĕčč ēđĤĕČ

ĐėđĜēĐ ĕĚĕĘ ęĕģĕĘďĚ ęĕĤĕēĚ
,ēĘĚĐ ęĕčđ čĎĜč ĦđĤĕĕĦĐ ĕďģđĚĘ ĐčĤĕģ
ĞģĤģ ĕďđĚĢ ęĕĤďēč ĦĕĤĠė ĐĤĕđđČč ēđĤĕČ
ĦđēĠĥĚĘ ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚ

ěđĕĢĞ
ĥđĎ
ěđĕĢĞ ĥđĎč ĐėđĜē ęĕĎĎđē

ď"ĝč

ěđĕĢĞ ĥđĎč ęĕĔđđĜĚ
!ĕčĕĔģČĤĔĜĕČđ ĕĤČĘđĘĝ ,čđėĤ ĔđđĕĜ ģēĥĚ À ěđĕĢĞ ĥđĎč ĐĜđĥČĤĘ
ĐĚĕďģ...đ ĕĤČĘđĘĝĐ ěđĠĘĔĐ ĦČ ęĕĜĕėĚ ,Ħđďĕē ęĞ ĦđĜđĚĦ ,ĤĕđČ ęđĘĢĦ ĦĠĚ ęĕĘčģĚ
!ĖĤďĘ ęĕČĢđĕ
.ěđĕĢĞ ĥđĎ ĒėĤĚč ČĢĚĜ ĔđđĕĜĐ ęđēĦ .ĤđĤč ĤčĝĐč ĐđđĘĚ ģēĥĚĐ ĦėĤĞ
.13.12 ,'Č ęđĕĚ ĘēĐ ěđĕĢĞ ĥđĎ ĝ”ĜĦĚč ĥđėĤĘ ěĦĕĜ ĐėĤĞĐ ĦČ
.ĐėđĜēĐ Ďē ĖĘĐĚč ĦđĤėĐ ĤĕēĚ
02-9933863 ěđĠĘĔčđ ĤĦČč ęĕĔĤĠ

ěđĕĢĞ ĥđĎ ĕĘĕ ē ęĞ ěđĕďđĤĐč ĐėđĜē ĦđĤĜ ĦģĘďĐ

ěĕč 14/12/09 đĘĝė Ē”ė ĕĜĥ ęđĕč ĐėđĜē Ęĥ ĕĞĕčĤ ĤĜ ĦģĘďĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ěđĕĢĞ ĥđĎ ĕčĥđĦ
.18:00-16:30 ĦđĞĥĐ
.ĦđĕĜĎĠđĝ ĦģđĘēđ ĦđĤĜ ĦģĘďĐ ,ĐėĤč ĕĤčď ,ĦĕČčĢ ĐģĐĘ :ĦĕĜėđĦč
ęđĘĥĦ ČĘĘ ĦĕČĚĢĞ đČ 14:30 ĐĞĥč ěđĕĢĞ ĤĠė ĥ”ĝĕč ęĞ ęđČĕĦč ĐĒ ęđĕč ěđĕďđĤĐč ĤĕĕĝĘ ěĦĕĜ
.16:00 À Ě ĘēĐ

ĤđČč ĞĎđĜĥ ěđĎĕĜĐ

čĤĐ ęĞ ďđĚĕĘđ ĦđďĞđđĦĐ ĘĘđėĐ ďēđĕĚ ĞĠđĚč ĕČĜč ĤĦĕčČ
(ěĘđĎĐ ĦĚĤč ęĕĕēĘđ ĐĤđĦĘ ĥĤďĚĐ Ħĕč ĥČĤ) ĤďĘČ ĤĚĦĕČ
.ĦđďĕĝēĐ ęĘđĞĚ ęĕĜđĎĕĜđ ĦđĤđĦ čđĘĕĥč
.ěđĕĢĞ ĥđĎ ĝ”ĜĦĚč 20:30 ĐĞĥč 14/12 đĘĝė Ē”ė ,'č ęđĕ

ÃĐĝđĤ ĐĤĔÃ ĦģĐĘ
ÃěĚĥĘ ČĠĘČÃč ĦēĤČĦĚ

.”ęĕďđďĜ” ĐĤđėčĐ ęđčĘČ ĦģĥĐ
ĥĕđ čĤĞĚĘ ēĤĒĚ ěĕč ĦčĘĥĚĐ ĐģĕĝđĚ ĦĜĎĜĚ ĐĝđĤ ĐĤĔ ĦģĐĘ
-ĐģĕĝđĚđ Ē'Ď ,ĦĕĜČģĘč ĦĕėĤđĦ ĦĕčĤĞ ĐģĕĝđĚĚ ĦđĞĠĥĐ Đč
.ęĕĘĕĘĢ Ęĥ ěĕĕĜĞĚđ ďēđĕĚ ĘĕĐĚĦ ĤĢđĜ Ėėđ ĦĕĝČĘģ
ďčĘč Ĭ 35 À ĐĝĕĜė ĝĕĔĤė ĦđĘĞ
.ĞđģĦč 20:30 ĐĞĥč 9/12 ,ĥ”ĢđĚ
050-9605580 :ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

ęĕĤĕČĚđ ęĕĤĢđĕ

ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ĦđĕđĜĚđČ ĦĎĕĎē
.ěđĕĢĞ ĥđĎ ĕĜĚđČ ęĞ
15:00-10:00 ĦđĞĥĐ ěĕč 16/12 đĘĝė Ĕ”ė ,'ď ęđĕ
:ĦĕĜėđĦč
,ęĕÊĒČĤĔĕđ ,đĚĕĠ ,ęĕĒđĤē ĘĕĕčđĚ ,ġĞ ĘĞ ĤđĕĢ :ĦđČĜďĝ
,ĤĚđēč ĐďđčĞ ,ęĕďė ĦĞĕčĢ ,ĦđĤĜ ĕĔđĥĕģ ,ęĕĜđčĕčĝ
.ďđĞđ ĦđĜĔĕĥėĦ
”ĐĠđĜēĐ Ďē” ěđĤĔČĕĦĐ ĦĎĢĐ
.ĐēĠĥĚĐ ĘėĘđ ęĕďĘĕĘ ĐēĕĘĢĚđ Đĥďē ĐĎĢĐ
.ęĕĞĕĦĠĚ ęĕĤĕēĚč ęĕĤĠĝ ďĕĤĕ
.ĦđĕĜĎĠđĝ ĦģđĘē

ęĕĕĔĤĠ ęĕčėĤč ęĕĘđĕĔ ĦĕĜėđĦ
(13-17/12/09´»Àº°'»´º'³'¯¼¸½¸
¼´¸ÀÉÁÈ

³¯¸Å¸ÉÁÈ

»´¸·³¼È

13:30
13:00
14:00
13:00
13:00
16:30
16:30
16:30
17:00

9:30
9:30
10:00
10:00
10:00
14:00
14:00
13:30
14:30

¾´·¸Ç¶ÉÇÁ½»¯
±´¯»¶¿°¼¸»Ã½´É´½»´À
·»Æ¸²¯´´°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
³²¿ÆÆÇ¯Ã°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
¾¸Æ´Ã¸²¯´´°É´¿¸¸Á½´¼¸¿ÉÀ´°
¼¸°º½³É´Ç°Æ²´ÀÉ´°ÆÁ°
±´¯»¶¿°³Á¸ÆÈ
¾¸Æ´Ã¸²¯´´°É´¿¸¸Á½´¼¸¿ÉÀ´°
¾´¸²´Ç³°³Á¸ÆÈ

¼´¸ÀÉÁÈ

³¯¸Å¸ÉÁÈ

»´¸·³¼È

13:30
14:00
13:00
12:00
12:00
12:15
12:00

8:30
9:00
9:00
9:00
9:00
9:15
9:00

¾´·¸Ç¶ÉÇÁ½»¯
·»Æ¸²¯´´°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
³»Ãº½³ÉÇÁ½´¾´Ç°¶°³º´¿¶
³²¿ÆÆÇ¯Ã°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
¼¸°º½³É´Ç°Æ²´ÀÉ´°ÆÁ°
¾¸Æ´Ã¸²¯´´°É´¿¸¸Á½´¼¸¿ÉÀ´°
¼Çº¾¸Á°¼¸¸Ç³Å

(18/12/09É°·°'¯'´¼´¸

ÉÇ²³¿ÄÇ¯Â´É¸È°¯É½À´°´·´¯¸»´¸·
¼´¸ÀÉÁÈ ³¯¸Å¸ÉÁÈ
16:00
16:00
16:00
16:00
14:30

»´¸·³¼È

¹¸Ç¯É

8:30 ¾¸½¸¿°ÄÇ¯°¼¸¯¿´½È¶³É´°ÆÁ°
(14/12/09´»Àº°µº¸¿È¼´¸
8:30
»°¸ÁÇ³°ÁÈ´³¸¶°µ½ (15/12/09´»Àº°¶º¸È¸»È¼´¸
8:30
¾´Ç½´È³ÉÇ¸°³¸·À°À (16/12/09´»Àº°·º¸Á¸°Ç¼´¸
8:30
³»Ãº½³ÉÇÁ½´¾´Ç°¶ (17/12/09´»Àº°»¸È¸½¶¼´¸
8:30
$ÉÇÆ¸°Ç°º¾´¸²´Ç³°°´¿À
(18/12/09É°·°¯¸È¸È¼´¸

:ĦđēĠĥĚ ĕĘđĕĔĘ ĦđĘĞ
Ĭ 25 À ďĘĕ Ĭ 35 À ĤĎđčĚ
ęĕĘĥđĤĕč ęĕĤđĕĝĘ ĦđĘĞ
ęďČĘ Ĭ 35 :(ĦĤďĐĜ ġĤČ ğđĦĕĥč)
ĦĤďĐĜ ġĤČ ĕĤđĕĝĘ ĦđĘĞ
ęďČĘ Ĭ 95 :(ČÃĦĚ ĐČĕĢĕ ęĞ ĝđčđĔđČ ĘđĕĔ)

ěđĚĔĚĐ ĦČ ĥĠē
ěĕĞĕďđĚ Ęčēč ęĕČĜđĚĥēĐ ġĤČč

-ěĕĞĕďđĚ Ęčēč ęĕčėĚĐ ĦĠđģĦĚ ĦđĕđĚďđ ęĕĞđĤĕČ ĦđčģĞč
.ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ģēĥĚ
ĞĝĚĘ đČĢĕĕđ ĦđĤđģĚ ĦĤčđē ğđĤĕĢč Đďĕē ĕčĦė đĘčģĕ ęĕĠĦĦĥĚĐ
.ěĕĞĕďđĚ ĤđĒČč ęĕČĜđĚĥēĐ ďĤĚ ĕĞđĤĕČ ĤēČ đčģĞĕ đč ēĔĥčđ ěĚĒč
ĦĕĜđėĚĘ Ĭ 100 :ĦđĘĞ
,(17/12/09) đĘĝėč 'Ę 'Đ ęđĕ ,(15/12/09) đĘĝėč ēÃė 'Ď ęđĕ ,(09/12/14) đĘĝėč ĒÃė 'č ęđĕ :ęĕėĕĤČĦ
(18/12/09 ĦčĔč 'Č 'đ ęđĕ
ęĕėđĒĘ ĖĤĞ ĕĤģĕ ęĕĝĤĠ

ęĕČĜđĚĥēĐ ĦđčģĞč ęĕĔđđĕĜ

Ã!?!?ěĠĢĚđ ĐĠĚ đĜĕďĕč !ĥĤĎĘ Ėĥđē đĜČč
ĦĕĤđģĚ Đĕđđē .ĐďĜģ ģĤČĠč ,ĐėđĜē ďđčėĘ ,ęĕĤĕĞĢ ĦđĎđĒđ ĦđēĠĥĚĘ ĤĎĦČĚđ ĐĜĐĚ ĕĦĕđđē ĕĘĎĤ ĔđđĕĜ
,ěđĕĢĐ ĦđďđģĜ ěĕč ĕČĚĢĞ ěĠđČč ĦĔđđĜĚ ĐēĠĥĚ Ęė ,ĔđđĕĜĐ ĖĘĐĚč !ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ĐĜĐĚđ ĦďēđĕĚ
..ĦđďĕēĐ ĘĞ ĐĜđĞđ ęĕĞĔģĐ ĦČ ĦČĤđģ
09/12/18 ĦčĔ 'Č ,'đ ęđĕ ,17/12/09 đĘĝė Ę ,'Đ ęđĕ ,13/12/09 đĘĝė đÃė ,'Č ęđĕ :ęĕėĕĤČĦ
('Đđ 'Č ęĕĚĕč ģĤ) 15:00-13:00 :ęĕĕĤĐĢ ččĝ 11:00-9:00 :Ĥģđč ččĝ
ęĕėđĒĘ ĖĤĞ ĕĤģĕ ęĕĝĤĠ

ĖĘđĐđ ğĕĝđĚ

ĒėĤĚ ĐďĥĐ ĦģĘē ęĞ ĐėđĜē
ĐĤđĚ ěđĘČ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ

ěđĤĚđĥ

ď"ĝč

ÃęĕĚĥč ĦđĤđĢčđ ĦđĘđďĎ ęĕĤĞÃ
ĐĚđĤČ ĘĦč -ĤĦđĕč ĕĜđĠĢĐ ĕČĜđĚĥēĐ ĤĢčĚĐ ĘČ

ĤČĥĐ ěĕčđ ,ęĕĕČĜđĚĥē ęĕďĕĤĥ ęĕČĢđĚ đĜēĜČ
ĝđĜģĤđĐ ěĜēđĕ ,ěđĞĚĥ Ęĥ ęĐĕĚĕĚ ĦđĞčĔĚ 9 ė
ĤĢčĚĐ ĐČĤĜĐ Ęėė ĐĕĐ ĐĒ ĤĢčĚ .ĕČĜĕ ĤďĜĝėĘČđ
ĖĘĠ - ěđĤĚđĥč ĘđďĎĐ ĕďđĐĕĐ ĖĘĠĐ Ęĥ ,ĕĜđĠĢĐ
ĤĚĦĥĜ ĐĚĥĥ - ĐčĤģĞ ĐĦĕĐ đĦĤĕčĥ ĐčĤģĞ
ĤĢčĚ ĦđĕĐĘ ďĞđĜ ĤĢčĚĐ .đĜĕĚĕ Ęĥ ĐčĤģĞ ĤĠėč
.ĕĜđĤĚđĥĘ ĕďđĐĕĐ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ęđēĦ ěĕč ġĕĕē
ęĕĚĐ ĦĤĕĎČ ĦėĤĞĚ ĤĢčĚč ĐĦĘĎĦĜ ĐĜđĤēČĘ
ģĜĞ ĕĤĎČĚ 10 ė ĦĘĘđė ČĕĐ ,ěđĤĚđĥč ĐĘđďĎĐ
!!ęĕĚ čđģ 15,000 ė ĘĕėĐĘ ęĕĘđėĕĐ ,ęĕčđĢē
ĕĜĥč ĤčđĞ ,ĤĚĦĕČ Ď.ĥĚ ČĢđĕ ĐĚđĤČ ĘĦĘ ĘđĘĝĚĐ
ďēČĘ ĞĕĎĚ ,ęĘđĞ ěĕĞđ ĐĕĤĜ ěĕĞ - ęĕĕĠĕĐĠĕ ĦđĜĕĕĞĚ
ČĘ ĐĒ Ęė ęČđ ,ġĤČč ĤĦđĕč ęĕģĦĤĚĐ ęĕĤĢčĚĐĚ
ĕĜđĠĢĐ ěđĤďĚĐ Ęėč ĦđēĤđĠ đĒ ĐĠđģĦč - ģĕĠĝĚ
ĐčđĐĢĐ ěĦēĕĤĠčĥ ,ĦđĕĜđĚĘē ĦđĤĥĞ ,ĘĦĐ Ęĥ
.ēĔĥĐ Ęėč ęĕĤĐđĒĥ ĐėđĜē ĦđĤĜ ĦđČĚė ĦđČĤĜ .ĐėđĜēĘ ĕĘČĕďĕČ ĘđĕĔ - ĤđĢĕģč
ČĢĕ ,ČčĢĐ ĤđĥĕČđ ęđČĕĦč ĐĚđĤČ ĘĦĘ ĘđĕĔ
ĐĞĥč ĐČĕĢĕ .12/14 đĘĝė 'Ēė ĕĜĥ ęđĕč ,ĐėđĜēč
.ĤĚĦĕČĚ 10:00 ĐĞĥčđ ĘČĕĤČ ģĘď ĦĜēĦĚ 9:30
ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
02-9973106 ĐĤđĚ ěđĘČ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ
ěđĝĜĕĘČ ĘČĜĦĜ - čĦė
ĐĤđĚ ěđĘČ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ ĐďĥĐ ĦģĘē

ČĥĜĦĚ ,ĤĚĦĕČ ĝėĤĘ ęđĤďĚĥ ĕĤĤĐĐ ĥđĎč
ĘĦ - ěđĤĚđĥč ĤĦđĕč ęĕĚĕĥĤĚĐ ęĕĤĢčĚĐ ďēČ
Ħĕďđēĕĕ ĦĕĚĤđĜĠ ĦĕĠĢĦ ĤĐĐ ĥČĤč .ĐĚđĤČ
ĕčĤĞĐ đĚĥ .ęėĥ ġĤČđ ”ĤĐĐ čĘ” ĤđĒČ Ęė ĘĞ
ĐĚĥ ĦČ ĤĚĥĚ ”ĐĚĤđĞ ĘČ Ęč'Ď” ĤĐĐ Ęĥ
ĤĥģĐĐ ĕĠĘ ĐĜėĥĥ ,ĦĕČĤģĚĐ ĐĚđĤČ Ęĥ
.ęėĥĘ ĖđĚĝč - ĕĤđĠĕĝĐ
ĐĠđģĦĐĚ ĘēĐ čĥđĕĚ ĐĕĐ ęđģĚĐ
ĦĕĜĞĜėĐ ĐĠđģĦč Ĥčėđ ,ĐĚđďģĐ ĦĕĜĞĜėĐ
ĦĠģđĚ ĦĤĢđčĚ ĤĕĞ ěČė ĥĕ ,ĐĜđėĕĦĐ
ęĕĤĞ ęĕČđĤ đĜēĜČĥė .ĐģĘģĘēđ ĐĚđē
ĦđČĤĜ ęėĥ Ęĥ ęĕģĚĞĐĚĥ ,ĐĘČė ĦđĤđĢč
ěĕčĐĘ ěĦĕĜ ,ģĕĦĞĐ ęĘđĞĐ Ęĥ ęĕģēĥĐ ĕďĤđĎė
ġĤČč đČĤĥ ęĕĤĠĝĚĥ ęĕĘĎĤĚĐ Ęĥ ĐĤĕĚČĐ ĦČ
.(ēė Č ęĕĤčď) ”ęĕĚĥč ĦđĤđĢčđ ĦđĘđďĎ ęĕĤĞ” - ěĞĜė
ęėĥ čēĤĚč ĥēĤĦĚ ,ĦđĘēĜĦĐĐ ĦĠđģĦ ĦĕĥČĤč
ĤđĠĕĝ - ĘČĤĥĕč ĐėđĘĚĐ ďĝđĚ ĦĚģĐĘ ěđĥČĤ Ęĥđė ěđĕĝĕĜ
ĕĘĞč Ęĥ ęčĕĘ ĦČ ĐĜđģđ ,đĕēČ 70 ĦČ ĎĤđĐĥ ĖĘĚĕčČ .ĖĘĚĕčČ
ĤĢčĚč čĥĕĕĦĐĘ Ĥēđč ČĘČ ,ĦĕĞčĔĐ ĐĤĕčĐ ,ęėĥč čĥđĕ ČĘ ,ęėĥ
”ĐĚđĤČč ĖĘĚĕčČ čĥĕđ” - ęĕėĤďĐ ĘĞ čĔĕĐ ĔĘđĥĥ ďďđčĚđ ĤĢđčĚ
,ęėĥ ĦČ ğđĤĥĕđ čĕĤēĕ ,ĐĚģĜđ ēĢĤ ĞĝĚĘ ĖĘĚĕčČ ČĢĕ ěČėĚ .(ČĚ ,Ĕ ęĕĔĠđĥ)
ġĢđĤĦ ĐĥĕČĥė ,ġčĦč đĦđĚ ĦČ ČĢĚĕ ęĥ ,ěđĤĚđĥĐ ěđĠĢĘ ĎĤĐĐ ĞĝĚč ĖĕĥĚĕđ
.čėĤ ēĘĠč đĥČĤ ĦČ
ĐĚđĤČ ĘĦč ęĘđČ ,ęĕĜđĤĚđĥĐ ĕďĕ ĘĞ čĥđĕĚ ěđĤĚđĥĐ ĤđĒČ čđĤ ,ĕĜĥ Ħĕč ĕĚĕ ĦĕĥČĤč

ĐĤđĚ ěđĘČ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ ĐďĥĐ ĦģĘē ęĞ ĤĐčđ ĐĞģčč ĐėđĜē ĕĘđĕĔ
15.12.09 đĕĘĝė 'ēė 'Ď ęđĕ
.ČčĔĤĝĐ ěĤģĘ ĘđĕĔ .ĤĐĐ ĥČĤč ĤďĐĜ ĤĢčĚ

14.12.09 đĕĘĝė 'Ēė 'č ęđĕ
.ĐĚđĤČ ĘĦĘ Ĥđĕĝ ”ęĕĚĥč ĦđĤđĢčđ ĦđĘđďĎ ęĕĤĞ”

16.12.09 đĕĘĝė 'Ĕė 'ď ęđĕ
”ĐģĕĦĞĐ ěđĤĚđĥ-ĐĕĔĝčĝ ĕĚđČĘĐ ěĎĐ”

15.12.09 đĕĘĝė 'ēė 'Ď ęđĕ
ĘčĕĞ ĤĐč ĞĥđĐĕ ēčĒĚ

16.12.09 đĕĘĝė 'Ĕė 'ď ęđĕ
ěđĦĕĕĒ 'ēĕĕĥ ĝėĤĘ ĘđĕĔ .”ěđĤđē Ħĕč ĐĘĞĚč ęĕďĝĠĐđ ĦđĜđēĢĜ”
ěđĤđē Ħĕč ĐĘĞĚđ
17.12.09 đĕĘĝė 'Ę 'Đ ęđĕ
.ěđĝĚĝ ěĜē ďĞđ ĕčėĚĐ ĐďđĐĕĚ ĦĕďđĐĕ ĐĤđčĎ - ĤĕĜĜĒ Č ĕďČđđ
18.12.09 ĦčĔ 'Č 'đ ęđĕ
ĐďĤĢč ęĕĜđđĕĦĚđ ęĕĜĕĚČĚ

ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
ĐďĥĐ ĦģĘē
ĐĤđĚ ěđĘČ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ
.www.teva.org/teva 02-9973106

!!!ĥďē ęĕĠĕ'Ď ĕĘđĕĔ

ęďČĘ Ĭ 150 ĤĕēĚ 10:00 ĐĞĥč ĘČĕĤČč ěđĤĚđĥĐ ĘĥČĚ ĐČĕĢĕ
ěďĤĕĐ ĦĞģč ĘČ ĤĚĦĕČ ĝėĤĚ À ĕĜĥ ęđĕ
ĘČĢĠ ĦđĜĕĞ ĘČ ĐčĔĤĝĐĚ - ĕĥĕĚē ęđĕ

ĐđĢĚ Ĥčđ ěĦē ĦđĦčĥ ēđĤĕČ
ĦđĕĦēĠĥĚ ĦđĦčĥ
ęĕĜđĕĤĜĕĚĝđ ěđĕĞ ĦđĦčĥ
ěđĤĚđĥ - ĕčĥ čđĥĕč ěđĤĚđĥ ĦĥĤďĚ ĐēĤČĐ Ħĕčč
09-8841359 :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
midshomron.org.il ĤĦČĘ đĝĜėĐ
Đčđē ęĕĘđĕĔĐ ĘėĘ ĐĚĥĤĐ
Ę”ĐĢ ĤđĥĕČč ĐĜĦđĚ ęĕĘđĕĔĐ ęđĕģ
ęĕĠĦĦĥĚ ęđĚĕĜĕĚčđ

ĐėđĜēč ęĕĘĕĕĔĚ
ěđĤĚđĥ ĦĥĤďĚ ęĞ

ęĕĕĔĤĠ ęĕčėĤč ęĕĘđĕĔ
10:00 ĐĞĥč ĘČĕĤČč ěđĤĚđĥĐ ĘĥČĚ ĐČĕĢĕ
čėĤĘ Ĭ 120 ĤĎđčĚĘ Ĭ 35 ďĘĕĘ Ĭ 25 ĤĕēĚ
ďĤĠĜ ęđĘĥĦč ęĕĤĦČĘ ĐĝĕĜė ĘĘđė ČĘ

ěđĤĚđĥĐ čĤĞĚč ĦđģĕĦĞ ĦđĕČĘģē Ħđđē - ěđĥČĤ ęđĕ
Ĥđĕĝ À ĐĕēČ ģĥĚ ďčĐ Ħĕč - ěĚĥ ĦĕĒ ġĤČ - ěđĥČĤ ęđĕ
.ĦđĜĕĕĞĚđ ĦđĕĠĢĦ ģĕĝĚĐ ĦĜđĞč ęĕĚĤė ěĕč
.ěđĤĚđĥĐ čĘč ęĕĚđ ĦđĜĕčĎ ěĕĕ - ĕĜĥ ęđĕ
ĘĘđė đĕĦđčĕčĝđ ĐĘĕĥ ĘĦ ĐĘĕĥč 'ĐĘ Ďē ĐĜĐ - ĕĜĥ ęđĕ
.ĐĕēČ ģĥĚ À ďčĐ ĦĕčĘ ĐĝĕĜė
ģĥĚ ďčĐ Ħĕč - ĤĐĢĕđ ĥđĤĕĦ ěĎď ġĤČ - ĕĥĕĘĥ ęđĕ
.ĐčĔĕĚč ĦĕĤčĞ ĦđČĘģēđ ęĕčģĕ ,ĐĕēČ
ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĥđďĕē ĤđĠĕĝ - ęĕĕđėĕĝĐ Ęė ďĎĜė - ĕĞĕčĤ ęđĕ
ěđĤĚđĥč
.ĦėĘ ĕčĕĔĕĚ ĘđĕĔ ĘČĢĠ ĦđĜĕĞĘ ěđĘČ ĐĠĢĚĚ À ĕĞĕčĤ ęđĕ
ġĤČĐ ĥđčĕė ĤđĠĕĝ-ĤĐč ęĕĘēĜĦĚĐ - ĕĥĕĚē ęđĕ
.đĜĕĚĕ ďĞđ ěđĜ ěč ĞĥđĐĕĚ

ďđĚĢ ĝđčđĔđČ ĕĘđĕĔ

8:30 ĐĞĥč ěĕĞĐ ĥČĤ ĦčėĤ ĦĜēĦĚ ĐČĕĢĕ
9:00 ĐĞĥč ĘČĕĤČč ěđĤĚđĥĐ ĘĥČĚ ĐČĕĢĕ
ęďČĘ Ĭ 90 ĤĕēĚ
- ěďĤĕĐ ĤčĞĚ ĘČ ĦđČđĥĚĐ ĦĎĝĠĚ - ĕĜĥ ęđĕ
ĘĘđė ěďĤĕĐ ěđČĎčđ ĐčĔĤĝč Ĥđģĕč
ĦĕĜđĜĕč ĐĎĤďč ĐėĕĘĐ
ĞĥđĐĕ ēčĒĚ ĘČ - ĕĥĕĘĥ ęđĕ
ĐĎĤďč ĐėĕĘĐ ĘĘđė - ĘčĕĞ ĤĐč
ĦĕĜđĜĕč
ĘČĤĥĕ ĦėĘĚĚ ĘČ - ĕĞĕčĤ ęđĕ
ěđĤĚđĥĘ ĘđĕĔ - ĐĦĤČĠĦč
ĐģĕĦĞĐ
ęĕĚđ ĦđĜĕčĎ ěĕĕ - ĕĥĕĚē ęđĕ
ěđĤĚđĥĐ čĘč

חדשותיש"ע

ועדת הכספים
אישרה תקציב
מיגון הסעות
ביו"ש

ועדת הכספים אישרה
השבוע את העברתו של
תקציב מיוחד בסך 30
מיליון שקלים לטובת
מיגון הסעות ביהודה
ושומרון.
המהלך אושר בזכות
פעילותה האינטנסיבית
של מועצת יש"ע
והסברת הנושא בקרב
חברי הועדה ,ובסיוע
יו"ר ועדת הכספים ח"כ
משה גפני ,יו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין,
וחברי הכנסת אורי אורבך (הבית היהודי)
ואורי אריאל (האיחוד הלאומי).
מלבד ההעברה המיידית של התקציב
למיגון אוטובוסים ורכבי הסעות ביו"ש ,סוכם
עקרונית על העברות נוספות עד לסך של
 120מיליון  ₪בשלוש השנים הקרובות.
ביו"ש לומדים כיום יותר מ 45-אלף
תלמידים ,אשר רבים מהם לומדים במוסדות
חינוך מחוץ ליישובם ,ונעזרים בהסעות של
המועצות האזוריות .כיום מחויבים בשימוש
ברכבים ממוגנים גם מסיעי ילדים מהחינוך
המיוחד ,חיילי צה"ל ומסיעי מטיילים.

•

המאבק בהקפאת הבניה -
המישור המשפטי

הקפאת הבנייה ביש"ע פוגעת פגיעה
קשה בזכויות הבסיסיות של למעלה
מ 300,000-ישראלים .במסגרת המאבק נגד
ההקפאה מסייע הפורום המשפטי למען
ארץ ישראל לתושבים שניזוקו כתוצאה
מהחלטת הקבינט .בראשית השבוע כינס
הפורום ישיבה עם נציגים ממשרדי עורכי
דין מובילים ובו סוכם על תוכנית פעולה
במספר אפיקי פעולה משפטיים.
משפטני הפורום חיברו דף הנחיות לתושב
שמסביר ומפשט את המצב המשפטי
של הבנייה ביהודה ושומרון כתוצאה מצו
ההקפאה .פורום רואים חשיבות רבה למאבק
המשפטי "מלמטה" בכל מקרה ומקרה – הן
בסוגיית האכיפה והן בסוגיות הכלכליות
הנובעות מההקפאה .להערכת משפטני
הפורום אם כל יחיד וכל תאגיד שנפגעו
מהצו ינקטו בכל האמצעי החוקיים העומדים
לרשותם בבקשות ,תביעות ,עתירות לבג"צ
וכו' -יהיה בכך כדי לסייע רבות בצמצום
הנזקים בהווה ובעתיד.
בין המלצות הפורום המשפטי:
לא להתעלם מ"צו הפסקת עבודה" מאחר
והדבר יביא לקבלת צו סופי שקשה לבטלו .מומלץ
להתייצב לשימוע במועד הנקוב בצו או ליצור
קשר עם מזכירות הועדה כדי לדחות את הדיון
בטלפון 02-9977063 :או בפקס.02-9977320 :

כנס חוג עמק יזרעאל נגד הקפאת הבניה ביש"ע

ממשיכים ובונים
להודיע בפתח הדיון שאתם טוענים שהצו
הוא בלתי חוקי וחסר תוקף ,וכן להביא את
כל המסמכים הרלוונטיים כולל היתר בניה
והוכחות על קיום יסודות .לוודא כי פרוטוקול
השימוע משקף נכון את הנאמר.
עוד ממליץ הפורום שכל בעל היתר
בניה שהושעה לפי צו האלוף יפנה לועדת
החריגים כדי לבטל את ההשעייה – בטלפון:
 02-9977312 ,02-9977716או בפקס:
.02-9977349
על כל ההחלטות של ועדת המשנה
לפיקוח ,ועדת החריגים ,וועדת התובענות
ניתן להגיש עתירה לבג"ץ וכן עתירות כספיות
בבתי המשפט בגין נזקי ההקפאה .הפורום
ממליץ למצות כל הליך משפטי אפשרי,
ולשם כך לאסוף ולשמור את כל המסמכים
הרלוונטיים ובעיקר ראיות לכל נזק כספי
כתוצאה מההקפאה.
בנוסף למאבק העקרוני ,משפטני הפורום
"גויסו" למאבק לשם סיוע פרטני לנפגעים.
לקבלת סיוע משפטי ניתן לפנות דרך אתר
האינטרנט בכתובתwww.haforum.org.il :

•

המוציא לאור:

בעקבות גזירת הקפאת הבנייה יקיים בחנוכה חוג עמק יזרעאל
כנס הזדהות עם תושבי יהודה ושומרון.

הכנס יתקיים תחת הכותרת "לב אוהב ללב הארץ" ביום ה' ל' כסלו ,נר שישי של חנוכה (09
 )17/12/בשעה  19.00במושב כפר-יהושע ,בעמק יזרעאל .בין הדוברים באירוע :ראש מועצת
גוש עציון שאול גולדשטיין ,ראש עירית אריאל רון נחמן ,ראש עירית מעלה אדומים בני כשריאל,
אל"מ במיל' מוקי בצר ,לוחם ומחנך ,איש העמק ,שמעון גפסו ראש עירית נצרת-עילית ,ונציג
מועצת יש"ע .לפרטים בעז דרומי  052-8717779או משה פלד .052-6071577
בסיעתא דשמיא

שמחים להזמינכם

לחנוכת משכן הקבע של ישיבת רעותא

בית מדרש "בית יוסף"

ע"ש ר' יוסף ויינריבר ז"ל ובני משפחתו שניספו בשואה הי"ד
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בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עיצוב-נעמה אמיתי 0528119747

מומלץ להביא ביגוד חם
הסעות יצאו מירושלים
הרשמה מראש במשרדי הישיבה 02-9605545
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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שתתקיים ברצות ה' במושב כרמל
ביום חמישי בנר שביעי של חנוכה אור לא‘ בטבת
במעמד הרב הראשי  -הרב יונה מצגר שליט“א,
יו"ר הכנסת  -מר ראובן ריבלין,
הצגת ”ב
רבנים ואישי ציבור.
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התכנסות בשעה 17:30
לדים
ההצגה מ

עורך :ישי הולנדר
צילום השער וחדשות יש"ע:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
עצוב מוסף טיולים :רויטל מסגיש
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובותperla@myesha.org.il :

