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יש " עמדה

ההתנגשות הנוכחית בין הממשל
האמריקני לממשלת ישראל ,קיבלה
גוון שונה ממחלוקות העבר .השוני
אינו רק בטון ,אלא גם בעוצמה ובסגנון
המתנשא והאלים של האמריקנים.
בירושלים חוששים בצדק שינסו לכפות
פתרון על פי דרישת הפלסטינים,
כששיחות הקרבה יגיעו למבוי סתום.
ואילו בשמאל הישראלי ,שנוהג להלשין
לממשל על כל מכרז במזרח ירושלים,
נשמעים קולות צורמים הקוראים
לכפות על ישראל פתרון שעלול
להביא להכחדתה .אסור שהתפיסה
האמריקנית השגויה של ממשל אובמה
בכל הנוגע למזרח התיכון ,תוביל קו
שיכפה על ישראל הסדר מדיני .מאמרו
של יו"ר מליאת יש"ע ,עדי מינץ.

על הפרשה אמור

הרב יהושע מרדכי שמידט  -רב הישוב שבי שומרון וראש ישיבת
ההסדר 'ברכת התורה' ביישוב

מ

חיים של קידוש ד'

ובא בפרשתנו פרק כ''ב פסוק ל''ב" :וְ ֹלא
תׁ-שם ָק ְד ִׁשי וְ נִ ְק ַּד ְׁש ִּתי ְּבתֹוְך
ְת ַח ְּללּו ֶא ֵ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל".
בני ישראל מוזהרים כאן שלא לחלל את ד' .יש
כאן שתי מצוות  ,עשה ולא תעשה ,כפי שמובא
ברמב''ם פ''ה מ"הלכות יסוד התורה" הל' ,א'" :כל
בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה,
שנאמר ולא תחללו את שם קודשי".
במצוות קידוש ד' אנו מוצאים שתי פנים :חיים
על קידוש הד' ומאידך גיסא ,מיתה על קידוש ד'.
בדברי רבותינו קיימים כללים ופרטים רבים,
והם עמוקים וגדולים ומקיפים את כל ימי תקופת
עם ישראל.
הרמב''ם בפרק ה' מ"הלכות יסוד התורה"
מגדיר ,שבכל המצוות אם יעמוד עכו''ם ויאנוס
אותו לעבור אותם יעבור ואל יהרג .אבל ,בעבודה
זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים יהרג ואל יעבור.

וכותב בהלכה ד'" :וכל מי שנאמר בו יעבור ואל
יהרג ונהרג ולא עבר ,הרי זה מתחייב בנפשו .וכל
מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי
זה קידש את ד' .ואם היה בעשרה מישראל הרי
זה קידש את ד' ברבים כדניאל ,חנניה ישמעאל,
עזרי'ה ,רבי עקיבא וחבריו ואלו הם הרוגי מלכות
שאין מעלה על מעלתן" .ובכלל זה ,כל אדם אשר
מת על עצם היותו יהודי הנושא שמו ותהילתו של
הקב''ה בעולם וכן בדברים של הלכות דרך ארץ
ודקדוק מצוות ,אם הבריות מרננים אחריו בדברים
אמיתיים הרי זה קילל את ד' .וכן מביא הרמב"ם
את עניין הפורש מעבירות כקידוש ד'.
אנו מוצאים הגדרות אף בעניין של מהו קידוש
ד' בחיים ,איך אנו בחיינו היום יומיים ,יכולים לקדש
את שמו של הקב''ה? וכך מובא בברייתא במסכת
יומא דף פ''ו ע''ו" :ואהבת את ד' אלוקיך שיהא שם
שמיים מתאהב על ידך שיהא קורה ושונה ,ומשמש
» המשך בעמוד 3
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האם ידעת את סגולת המקדש???

 12אבני החושן מהווים סגולה מיוחדת :ועכשיו ערכת אבני החושן
אודם – סגולה ללידה קלה.
במגוון צבעים במבצע מיוחד:
פטדה – סגולה לאהבה ועוד.
 , ₪ 50במקום  ,₪ 120כולל משלוח,

לפרטים :טוביה מוצרי המקדש ברקת  -לחלומות טובים ,כולל חוברת הסבר על סגולות
האבנים ומקורן.
 www.tuvia.org.il 052-7966636משמרת מהמזיקים...

יש"עמדה

מדינות ערב גוברת התפיסה כי ארצות הברית
אינה מסוגלת לעמוד מול ישראל ,שהערבים
מאבדים אמון בהבטחות של הממשל וכי
העקשנות הישראלית מול הפלסטינים מסכנת
את מעמדה של ארצות הברית במזרח התיכון.
הביטוי החריף ביותר שלו היה" :היחסים של
אמריקה עם ישראל חשובים ,אבל לא חשובים
כמו חייהם של חיילים אמריקנים" .כשדבריו
של פטראוס עוררו מהומה ,הוא מיהר להכחיש
אותם .אבל בשבוע שעבר התברר שהיה זה
מהלך ריכוך מתוכנן .דבריו של מרטין אינדיק,
שגריר ארה"ב בישראל לשעבר וכיום יועץ
מיוחד לשליח ג'ורג' מיטשל ,היו מפורשים
ובוטים הרבה יותר ושיקפו את עמדת

לא להסדר כפוי

בוושינגטון ממשיכים במכבש הלחצים.
למרות עמידה של ראש הממשלה על
המשך הבנייה בירושלים ,והתחייבות שרי
השביעיה לשוב לבנייה ביהודה ושומרון
עם תום תקופת ההקפאה ,בבית הלבן
מנסים להפעיל כל העת שליחים ודיבורים
מתחת לפני השטח על מנת לכפות על
ישראל מהלך מדיני לא-דמוקרטי ,בניגוד
לרצון מנהיגיה ולרצון הציבור הישראלי.
ישראל כבר ויתרה על חלק מעמדותיה
ואסור שבמדרון החלקלק הזה נגיע להסדר
כפוי שיהיה הרה אסון למדינת ישראל.
בחרנו השבוע במדור "ישעמדה" להביא
את מאמרו של יו"ר מליאת מועצת יש"ע
עדי מינץ" ,על הטעויות של אובמה אנחנו
נשלם" שפורסם השבוע במדור הדעות של
אתר :Ynet
"ההתנגשות הנוכחית בין הממשל
האמריקני לממשלת ישראל ,קיבלה גוון שונה
ממחלוקות העבר .השוני אינו רק בטון ,אלא
גם בעוצמה ובסגנון המתנשא והאלים של
האמריקנים .בירושלים חוששים בצדק שינסו
לכפות פתרון על פי דרישת הפלסטינים,
כששיחות הקרבה יגיעו למבוי סתום .ואילו
בשמאל הישראלי ,שנוהג להלשין לממשל
על כל מכרז במזרח ירושלים ,נשמעים קולות
צורמים הקוראים לכפות על ישראל פתרון
שעלול להביא להכחדתה.
הגנרל פטראוס הזהיר כי בקרב מנהיגי

הממשל .בניו יורק טיימס הוא כתב" :במידה
שנתניהו ימשיך לדחות את ההכרעה המדינית,
התוצאות ליחסים בין ארה"ב לישראל עלולות
להיות נוראיות".
בראיון חצוף ומתנשא בגלי צה"ל ,הוא
הוסיף" :אם ישראל היא מעצמת על
שאינה זקוקה לסיוע האמריקני ,שתקבל
החלטות לבד .אבל אם היא זקוקה לו ,עליה
גם להתחשב באינטרסים האמריקניים".
במילים אחרות :להפסיק מיידית את הבנייה
בירושלים ולהכנע לדרישות הפלסטיניות ,כי
זה "מסכן את החיילים האמריקנים בעיראק
ובאפגניסטן".
הבעיה אינה רק ביחס הממשל לישראל.
הבעיה הקשה בהרבה היא הראייה המוטעית
של ממשל אובמה את המזרח התיכון
והעולם המוסלמי .הטעות הזו התגלתה
כבר בנאומו הפתטי והמתרפס של אובמה
בקהיר .עצם המחשבה שבאמצעות פייסנות
ניתן יהיה לקנות את נאמנותם של הערבים
והמוסלמים לטווח ארוך ,ושהרחוב הערבי
והמוסלמי יהיה מוכן לקבל את ישראל כחלק
בלתי נפרד מהמרחב המזרח תיכוני ,רחוקה
מהאמת כרחוק מערב ממזרח תרתי משמע.
החברה הערבית מוסלמית לא מקבלת את
הקודים המערביים ,ואינה מוכנה לחיות על
פיהם .קרוב ל 5,000-חיילים אמריקנים נהרגו
בעיראק מתחילת המלחמה .האם אינדיק
ופטראוס חושבים שהם נהרגו בגלל ישראל?
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האמריקנים כבר הודיעו שהם יוצאים
מעיראק .השאלה היא כיצד תצטייר היציאה.
ארה"ב תעשה מאמץ לשוות לה אופי של
עזיבה אחרי השלמת משימה מוצלחת .אך
לא כך היא תיתפס בעולם הערבי והמוסלמי,
שיראה בה בריחה מהטרור וגירוש על ידי
המוסלמים ,בדיוק כמו שהנסיגות של ישראל
מדרום לבנון ומעזה .האסטרטגיה המרכזית
של ארה"ב מבוססת על הישענות על
המשטרים ה"מתונים" במזרח התיכון ,בהם
מצרים ,ירדן ,ערב הסעודית ומדינות המפרץ
הפרסי .אך מדיניותם מבוססת על כדאיות,
לא על ערכים .המשטרים הדיקטטוריים של
מובארק במצרים ,חוסיין ועבדאללה בירדן
והמלך פאהד נשענים על שני יסודות :הראשון
כלכלי  -כספי הסיוע האמריקני והמסחר בנפט
עם אמריקה .והשני  -אלו משטרים חילוניים
(למעט סעודיה) ולאומניים החוששים מאוד
מפני התגברות האיסלאם הקיצוני .ארה"ב
מנסה להפוך את הרשות הפלסטינית לחוליה
בשרשרת הזו .אך השתלטות החמאס על עזה
מבהירה שללא נוכחותה של ישראל ביו"ש,
גם יהודה ושומרון ייתפסו על ידי החמאס .כך
שגם המחשבה שיש סיכוי להפוך את עיראק
למדינה מתונה תתפוצץ לאמריקנים בפרצוף.
המקום הבולט ביותר הוא מצרים ,המדינה
המובילה של ציר "המדינות המתונות"
כביכול .היא סרבה לאחרונה להקרנת סרט
ישראלי בפסטיבל סרטים ,ושר החוץ אחמד
אבו אל ריט כינה השבוע את ישראל כמדינת
אויב .השנאה כלפינו בתחומה היא שורשית
ובסיסית .אינטלקטואלים ואנשי השמאל
המצריים מובילים את המגמה ואת הדרישה
לחיסול הישות הציונית .הם מובילי הקו
הלוחמני בכל הקשור לישראל ,ומתנגדים
לכל דיאלוג ופיוס ִעמה .המלך עבדאללה
מצדו ,איים לאחרונה שבקיץ תפרוץ מלחמה
אם ישראל לא תיכנע לסחטנות הפלסטינית.
כך שהחזון של ארה"ב על הפיכת המזרח
התיכון לאזור דמוקרטי המבוסס על ערכי
חופש ושוויון הוא חלום באספמיה .רצוי
מאוד שבכירי הממשל יתעוררו לפני
שיהפוך לחלום בלהות שידמם בכל העולם
המערבי .כל מחשבה על פתרון כפוי על
ישראל ברוח דבריו של מרטין אינדיק יקרב
חלילה את חיסולו של המאחז היחיד במזרח
התיכון שחולק עם העם האמריקני את ערכי
החירות והדמוקרטיה".
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חיים של קידוש ד' – המשך מעמוד השער
תלמידי חכמים ,ויהא משאו ומתנו באמונה ,ודיבורו
בנחת עם הבריות .מה הבריות אומרות עליו? "אשרי
אביו שלימדו תורה" .ראו במה דרכיו? במה מתוקנים
מעשיו? עליו הכתוב אומר :ויאמר עבדי אתה ישראל
אשר בך אתפאר!" וכפי שמביא הרמב''ם את דברי
הבריייתא הנ''ל להלכה בהלכות יסוד התורה ומוסיף:
"צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין.
ולכן ,אם דקדק החכם על עצמו ,והיה דיבורו בנחת
עם הבריות ,ודעתו מעורבת עימהם ,ומקבלם בסבר
פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם."...
עד עכשיו דיברנו על קידוש ד' של האדם
הפרטי ,אך ישנו קידוש ד' "כלל ישראלי" .מדינת
ישראל והעם הנבחר ,העם של הקב''ה יושב בארץ
ישראל ,במיוחד אחרי השואה הנוראה ,זה קידוש
ד' .והעם היושב בגלות הינו חילול ד' נורא .והדברים
מפורשים ומבוררים על-ידי הנביא יחזקאל
בנבואותיו ,בפרק ל''ו פסוקים טז'-כ'" :וַ יְ ִהי ְד ַבר ד'
ל-א ְד ָמ ָתם
ן-א ָדם ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל י ְֹׁש ִבים ַע ַ
ֵא ַלי ֵלאמֹרֶּ .ב ָ

ילֹותם ְּכטֻ ְמ ַאת ַהּנִ ָּדה
אֹותּה ְּב ַד ְר ָּכם ַּוב ֲע ִל ָ
וַ יְ ַט ְּמאּו ָ
ל-ה ָּדם
ָהיְ ָתה ַד ְר ָּכם ְל ָפנָ י .וָ ֶא ְׁשּפְֹך ֲח ָמ ִתי ֲע ֵל ֶיהם ַע ַ
אּוה ...וַ ּיָ בֹוא
ּלּול ֶיהם ִט ְּמ ָ
ל-ה ָא ֶרץ ְּובגִ ֵ
רׁ-ש ְפכּו ַע ָ
ֲא ֶׁש ָ
תׁ-שם ָק ְד ִׁשי
רּ-באּו ָׁשם וַ יְ ַח ְּללּו ֶא ֵ
ל-הּגֹויִ ם ֲא ֶׁש ָ
ֶא ַ
ֶּב ֱאמֹר ָל ֶהם ַעם ד' ֵא ֶּלה ֵּומ ַא ְרצֹו יָ ָצאּו."...
הנה הגדרות ברורות של חילול ד' .ואומר שם
רש''י" :מהו החילול באמור אויביהם עליהם עם ד' אלה
ומארצו יצאו ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת
ארצו" .עם ישראל בחוץ לארץ זהו חילול ד' לאומי.
ומהו קידוש ד' לאומי? יש בגדרות ברורות
ביותר אצל הנביא ,בהמשך הפסוקים כ''ב-כ''ד:
ָ"ל ֵכן ֱאמֹר ְל ֵבית-יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֹה ָא ַמר ד' אלוקים ֹלא
ם-ק ְד ִׁשי
ם-ל ֵׁש ָ
ְל ַמ ַענְ ֶכם ֲאנִ י ע ֶֹׂשה ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ִּכי ִא ְ
אתם ָׁשם .וְ ִק ַּד ְׁש ִּתי
רּ-ב ֶ
ֲא ֶׁשר ִח ַּל ְל ֶּתם ַּבּגֹויִ ם ֲא ֶׁש ָ
תׁ-ש ִמי ַהּגָ דֹול ַה ְמחֻ ָּלל ַּבּגֹויִ ם ֲא ֶׁשר ִח ַּל ְל ֶּתם
ֶא ְ
י-אנִ י ד' ,נְ אֻ ם ד' אלוקים
תֹוכם וְ יָ ְדעּו ַהּגֹויִ ם ִּכ ֲ
ְּב ָ
ן-הּגֹויִ ם
ְּב ִה ָּק ְד ִׁשי ָב ֶכם ְל ֵעינֵ ֶיהם .וְ ָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמ ַ
אתי ֶא ְת ֶכם ֶאל-
ל-ה ֲא ָרצֹות וְ ֵה ֵב ִ
וְ ִק ַּב ְצ ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמ ָּכ ָ

ַא ְד ַמ ְת ֶכם" ,ושוב מדגיש שם רש''י במקום ..." :ומהו
הקידוש? ולקחתי אתכם מן הגויים" ,שלא נתבלבל
שקידוש ד' וחלילה חילול ד' שעליו מדבר הנביא,
הוא האם עם ישראל יושב בארץ ובחו''ל!
אנו צריכים להפנים את הנקודה הזאת ,יש קידוש
ד' ,יש קידוש ד' פרטי ויש קידוש ד' וחילול ד' לאומי
שהוא הגלות והחזרת שטחים מא''י .שקדושתה
וחלילה חילולה גדולים יותר.
וזה אנו צריכים לומר לנו ,לעם כולו" :כוח מעשיו
הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" .אבל לעניות
דעתי ,אמירתם של לומדי התורה הגואלת תהיה
עוצמתית יותר אם נדע לקיים את קידוש ד' הפרטי,
על ידי טוהר המידות ונועם הליכותינו .ועל ידי זה,
שנהיה אנשים עממיים ונדע לדבר ב"גובה העיניים".
וממילא דברינו על קידוש ד' ,של בניין ארץ ישראל
ואי החזרת חלקים מארצינו ,יתקבלו באהבה
ובהערכה ,בלי לבטל את עצם האמירה הברורה
שלא להחזיר אף חלק בארץ ישראל.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב דוד בוזגלו – חלק א'
משה מאירסדורף

ר "פיוט לארץ ישראל"

בי דוד
בוזגלו
מקובל
בין יוצאי מרוקו
כגדול פייטניה ומשורריה של יהדות מרוקו במאה
העשרים ,אשר זכה להעמיד תלמידים הנמנים
היום עם חשובי הפיוט המרוקאי.
רבי דוד נולד בשנת התרס"ג ( )1903בעיירה
זאוויא הסמוכה למרקש .במרקש החל את דרכו
בעולם השירה והפיוט בלימודיו אצל מורו
הפייטן רבי חיים עטר.
בהיותו כבן שש עשרה עבר רבי חיים עטר
לקזבלנקה ,ובעקבות כך העתיקה גם משפחתו
של רבי דוד בוזגלו את מקום מגוריה – על מנת
שהפייטן הצעיר יוכל להמשיך וללמוד מפי רבו
את מסורת השירה העברית.
בקזבלנקה השלים את לימודיו התורניים
ונחשב ל"עילוי" ולבעל זיכרון יחיד במינו ,תכונה
שעמדה לו לשנים ,כאשר איבד את מאור עיניו
בגיל  .46הוא היה היה מצוי בעולם התלמוד
ומחשבת ישראל ,ניהל חליפות מכתבים עם
גדולי הפוסקים של רבני מרוקו ,ופעל רבות
למען החייאת השפה העברית במרוקו.
במקביל ללימודיו התורניים המשיך ללמוד
באופן שיטתי מפי ר' חיים עטר את מסורת
הפיוטים כפי שהתגבשה ב"שיר ידידות" .מסורת
זו של "שיר ידידות" הפכה להיות במשך השנים
המסורת המרכזית של יהודי מרוקו ,ולר' דוד
בוזגלו חלק מרכזי בביסוסה של מסורת זו
כמסורת הפיוטים העיקרית של יהודי מרוקו,
זאת הודות לביצועיו הנמשכים והמרשימים של
מסורת זו והכשרתו דורות של פייטנים לאורה.
את רזי המוסיקה האנדלוסית למד מפי
בכירי המוסיקאים הערבים שפעלו במרוקו.
בקיאותו וכישוריו המוסיקליים וקולו המיוחד
בעל העצמה והצלילות ,הוציאו לו שם בכל
רחבי מרוקו ,בין יהודים ומוסלמים כאחד.
בקזבלנקה היה ר' דוד לפייטן וחזן מבוקש
בתפילות ,אירועים ושמחות .הוא הקים
מקהלות של ילדים ונערים שלמדו פיוטים
ואף ליוו אותו בהזדמנויות שונות .תלמידים
רבים למדו מפיו את מסורת הפיוט  -קמו
אתו ל"שירת הבקשות" מדי שבת בין סוכות
לפסח ,באו לשמוע אותו משורר פיוטים אחרי
תפילת מנחה של שבת בבתי כנסת שונים
בקזבלנקה בתקופת האביב והקיץ ,ולימים
הפכו להיות פייטנים וחזנים חשובים בארץ.
אצל ר' דוד בוזגלו התקיים שילוב של ידע ויכולת
יצירה פואטית יחד עם ידע מוסיקלי מעמיק,
אשר אפשר לו להרכיב לחני מוסיקה מרוקאית
אנדלוסית ,עממית וערבית מזרח-תיכונית על
השירים שכתב ,בנוסף ללחנים שחיבר בעצמו.
ר' דוד כתב מאות פיוטים  -בעברית .בערבית
יהודית ,ובשילוב של השתיים .בהיותו במרוקו
סבבה שירתו סביב הנושאים המרכזיים
בשירת הקודש העברית  -שירי גלות וגאולה,
שירים לחגים ומועדים ,שירי מוסר המטיפים
נגד הגאווה וגבהות הלב ,שירי שבח לדמויות
ישע שלנו 4

מן המקרא ,לרבנים ולצדיקים ,שירים לארץ
ישראל ולירושלים .נדירים היו השירים שנכתבו
למאורעות הזמן  -כמו קינה שחיבר על רעידת

ה א ד מ ה
שפקדה את
אגאדיר בשנת
 ,1960ושירים
שחיבר בזמן מלחמת העצמאות ,שבהם שורר
על גודל הנצחון והנס וקרא לשלום בין עם
ישראל לאויביו הקמים עליו:

ַא ְשרֵ ינּו ִּכי נ ֲַח ַל ֵתנו ּ -
לכבוד ניצחון ישראל

ֲא
ַא
ֵמ
ַק
ּת

ִס ֵירי ִת ְקוָ ה ָּד ָמם נִ זְ ָרק ְלאֹות,
סֹועה וְ סּופֹות
ֲהֹלא ֵהם ַה ְמדֻ ִּכים ַּת ַחת ָ
ַּת ַחת ַל ַחץַ ,ל ַחץ עֹול זָ ר ,עֹול זָ ר ׁשֹוד,
ּות ָלאֹות.
ׁשֹוד ֶׁש ֶבר ְ

ְש ֵרנּו ִּכי נַ ֲח ַל ֵתנּו ָׁש ְפ ָרה
בּוׁשי ֲע ָט ָרה
יֹום ָּבּה נֶ ֱא ַס ְפנּו ֲח ֵ
יֹוׁשב ִצּיֹון ֹלא יֵ בֹוׁש וְ ֹלא יֶ ְח ַּפר
ֵ
ּתּופר.
רּותה ֲע ֵדי ַעד ֹלא ַ
ְּוב ִרית ְּכ ָ
יהִ ,היא ָהיְ ָתה ִל ְׁש ִאּיָ ה,
ׁשֹוכנֶ ָ
ָר ַעת ְ
ַעד יֹום נִ ְפ ְק ָדה ,בֹו ָק ָמה ִל ְת ִחּיָ ה.
נֹוסדּו ַה ָּשׁ תֹות
נִ ְבנּו ַה ְּט ָפחֹות וְ ְ
נֹוב ִרים ְּב ַא ְׁש ָּפתֹות.
וְ ֹלא עֹוד ֲחזִ ירים ְ
גֹוללּו אֹויְ ֵבינּו ְב ָע ָפר
ְרנֵ נּו ְ
בֹוה ְּכׁשֹור ָּפר
ִה ִּביטּו ָבנּו ִמּגָ ָ
ַעד יֹום נִ ְת ַּכ ַּב ְדנּו ָל ֶׁש ֶבת ֶע ְליֹונִ ים
יֹוע ֵצי ֶא ֶרץְ ,מ ָל ִכים וְ רֹוזְ נִ ים.
ִעם ֲ
ֹוח ֶלת ְמ ֻמ ָׁש ָכה ִהיא ָהיְ ָתה ֶל ֱאדֹום.
ֶ
ְליֹום ּבֹו יִ ְכ ֶלה ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ּדֹום.
ָא ֵכן ְל ַא ְכזָ ָבה ָהיְ ָתה ִת ְקוָ ָתם.
הּוקם ֵקץ ְל ִאיׁש ַּתם:
יחם ָ
ִּכי ְב ִעיר ְמ ִׁש ָ

•

המשך א"יה בשבוע הבא .נכתב בסיוע אתר "פיוט".

"הגיע הזמן ,שבו אנו צריכים להכיר את קול ה' מכל המסיבות
המתהפכות ,מכל יצרי הלב ,מכל תנועות החיים ,הפרטיים
והכלליים ,וקול ה' בכוח קורא אלינו מחרבות ירושלים
ומשומותיה :קומו ,בני ,בנו את הנשמה ,קוממו את עיר הקודש
הנהרסה ,זכרו מרחוק את ה' ,וירושלים תעלה על לבבכם!"
(מאמרי ראי"ה ב' עמ' )329

מבט להתיישבות
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ם השנה ממשיכים במסורת בקיום
מרוץ הלפיד לזכרו של לוחם השייטת
יוחנן הילברג הי"ד.

ל"ג בעומר :מרוץ הלפיד ה 13 -

לזכר לוחם השייטת יוחנן הילברג הי"ד

יוחנן ,ילד מקסים ולוחם שייטת נועז,
גדל במושב נצר חזני שבגוש קטיף על
דיונות החול הזהובות והים הקסום ,ונהרג
במהלך מבצע בעומק לבנון יחד עם אחד
עשר מחבריו לוחמי שייטת  13באסון שנודע
כ"אסון השייטת".
מאז מדי שנה בשנה חבריו ובני משפחתו
מקיימים את מרוץ הלפיד לזכרו .במרוץ
משתתפים חבריו ליחידה ,אנשי גוש קטיף,
מכינות קדם צבאיות וכמובן בני המשפחה.
המרוץ שהחל לפני  12שנה על חולות הים
בגוש קטיף יצא השנה מהחוף הצפוני של
אשקלון ויסתיים באתר הקארווילות בניצן,
אורכו הוא  13ק"מ .מסלול המרוץ יעבור
בסמוך לחלקה הצבאית החדשה בבית
הקברות בניצן שם נטמן יוחנן בשנית עם
עקירת יישובי גוש קטיף.
השנה נקבע המרוץ ליום ראשון הקרוב,
ל"ג בעומר.2/5/10 ,
מאז הגירוש בשנים האחרונות מספר
המשתתפים במרוץ הולך ומתמעט בגלל
הפיזור הגיאוגרפי של תושבי גוש קטיף.

נשמח מאוד אם תוכלו לעזור לנו להמשיך
במסורת לזכר בננו ותבואו לקחת חלק
במרוץ.
על מנת להיערך לכמות המשתתפים ,נודה
אם תירשמו מראש בטל'054-6671518 :
או במייל.lapidy13@gmail.com :
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה
אלישע מלאכי

"לכבוד התנא האלוקי ר'
שמעון בר יוחאי ,ואמרתם כה
לחי ר' שמעון בר יוחאי"...

ב

מהלך יום ל"ג בעומר יפקדו אלפים
ורבבות את ציונו של כותב ספר הזוהר
ומגלה תורת הסוד  -רשב"י .מי שתיקן את
נושא פקידת קברו של רשב"י היה האר"י הקדוש
במאה ה 16-ובעקבותיו כל שאר המקובלים.
וכבר כתבו ראשונים ואחרונים שבזכותו של
רשב"י יופיע המשיח וכתב המקובל רבי יצחק
אליפה" :לעשות הילולא ושמחה ביום ל"ג בעומר
יותר משאר כל הצדיקים כי מכל הצדיקים לא היה
אחד שהבטיח לכלל ישראל להצילם מיום הדין
ולפוטרם מן הדין… הואיל ובאותו יום הוא מליץ על
כלל ישראל וממתיק הדינים מעליהם… לזה ביום
פטירתו עושים כמה סעודות ושמחות של מצוה".
ביום זה מפסיקים מנהגי האבלות של ימי
הספירה עקב מותם של  24,000תלמידי ר' עקיבא
שלא נהגו כבוד זה בזה.
החוקרים מתלבטים מהו גרעינו ההיסטורי של
החג .לפי אחת המסורות ביום זה התחיל לרדת
המן במדבר ולבני ישראל היה מה לאכול .לפי
מסורת נוספת ,בל"ג בעומר חל מפנה לטובת
צבאו של בר כוכבא במרד מול הרומאים והושאו
משואות לבשר את הניצחון.
אך על כולם מקובל שביום הזה בר כוכבא נחל
את אחד מניצחונותיו הגדולים נגד הגנרל הרומאי
טיטוס שמונה על ידי הקיסר הרומי אדריאנוס
והטיל משטר של אימים על היהודים ,דיכא את
הנטייה לעצמאות ,הטיל מסים כבדים על היהודים
ואסר עליהם ללמוד תורה .רבי עקיבא ,עודד את
תלמידיו להתגייס לשורותיו של צבא בר כוכבא
ואמר על בר כוכבא 'דא הוא מלכא משיחא' – זה
הוא מלך המשיח.
צבאו של בר כוכבא הצליח להדוף את
הרומאים במשך שלוש שנים ,להנפיק מטבעות
ועוד סממנים של עצמאות מדינית .עד שהחליט
הקיסר אדריאנוס לשלוח לארץ ישראל את הגנרל
החזק והאכזרי ביותר ,יוליוס סברוס .סברוס הגיע
לארץ ישראל עם כוחות גדולים והרס עד יסוד את
כל מעוזיו של בר כוכבא.

חלק מהלוחמים ברחו למערות מפלט במדבר
יהודה ובנימין אך הרומאים הגיעו גם למערות
נידחות אלו .אל חלק מהמערות לא ברור כיצד
נכנסו כלל היהודים והגישה אליהן כיום היא רק על
ידי ציוד גלישה .גם למערות אלו הגיעו הרומאים,
ומאז ,חוגגים אנו את ל"ג בעומר כזכר למאבק על
עצמאותם בארץ הקודש.
נס נוסף אשר אירע בימים אלו בהרי הגליל
העליון קשור לימי מלחמת העצמאות.
בימים שלפני ההכרזה על הקמת המדינה
מצבם של יהודי צפת היה בכי רע .מספר
היהודים בעיר היה כ  1,600 -נפש ,לעומת כ12-
אלף תושבים ערבים .כ  5,000 -ערבים התגוררו
בכפרים שהקיפו את צפת .כל אלה תוגברו על
ידי כוחות צבא ההצלה בפיקודו של פאוזי אל-
קאוקג'י וכוחות משלוח קטנים מסוריה ,עיראק
ועבר הירדן .הערבים ראו בכיבוש צפת ,בירת
הגליל העליון היהודי ,יעד אסטרטגי .לכולם היה
ברור שברגע שהבריטים יעזבו את המצודה של
העיר ,הכוחות הערביים יפשטו על היישוב היהודי,
שרובו חרדי ואינו מאומן למלחמה ,כדי להשמידו.
בתחילת חודש ניסן תש"ח התכנסה ישיבה
מצומצמת של ועד הקהילה .בישיבה הועלתה
לדיון הצעתו של מפקד הצבא הבריטי בצפון,
לפנות מהעיר את הילדים והנשים .הצעה זו הייתה
מאד חריגה מהתנהגותם הרגילה של הבריטים
שהיו פרו ערבים או פשוט חסרי עניין במה שיקרה
לאחר שהם עוזבים .היו שסברו כי יש לקבל את
הצעת הצבא ,בתנאי שידאג להעברת המפונים
לטבריה ,חיפה ,תל אביב וכו' .אבל יהודה גרוס,
מזכיר מועצת פועלי צפת ,וישעיהו עשני ,מזכיר
ועד הקהילה ,דרשו נמרצות לא להיכנס לדיון עם
הצבא הבריטי .הוחלט להעביר את הצעת המפקד
הבריטי למוסדות המוסמכים .יהודי צפת היו על
סף שבירה והוחלט לשלוח להם סיוע מהיר .למרות
שצפת הייתה נצורה מכל עבריה הגיעה בדרך לא
דרך מחלקת פלמ"ח בפיקודן של אלעד פלד
בבוקר שבת ,לאחר מסע רגלי לילי .הם הסתדרו

הסימפוניה נמשכתÆÆÆ

בשני טורים וצעדו לתוך הרובע היהודי תוך שירת
המנון הפלמ"ח" ,מסביב ייהום הסער" .השעה
היתה בערך חמש לפנות בוקר ,אבל מהבתים יצאו
זקנים ,נשים וילדים ודמעות בעיניהם .תחושתם
של התושבים השתנתה באחת .ביום שישי16 ,
באפריל  ,1948כשהצבא הבריטי פינה את העיר,
שרר ייאוש בלב התושבים שסברו כי היישוב
המאורגן נטש אותם .שירת "מסביב ייהום הסער"
בבוקר המחרת הפכה את הייאוש לתקווה עצומה.
רבה של צפת ,אברהם זיידה הלר ,אמר לאחר
המלחמה שצפת ניצלה בזכות המעשים ובזכות
הנס .המעשים  -הלוא הם התפילות; הנס הוא
הגעת הפלמ"ח.

•

דרושים/ות
משגיחים/ות

לבחינות הבגרות בישובי השומרון
בחודשים מאי  -יולי )אייר  -תמוז(
מגיל  12 ,23שנות לימוד .שעות
גמישות .שכר גבוה!!

נא לפנות לתיגבור
 09-7674218אירית/יוספה

לאור ההצלחה¨ בתי אמנה ממשיכה בבניה בשומרון ומזמינה אתכם לסימפוניה של איכות חיים°
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ילדים שלנו
!שלום ילדים יקרים

זהה את
ה
מקום
ĐĕĔĝčĝ ĕĚđČĘĐ ěĎĐ

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. משטרת לטרון:פתרון החידה הקודמת
 פתח תקוה, יוסף אודסר  מודיעין, נתנאל זנדר  ירושלים,דביר דנן

ęĕĜđĤēČ ĦđĚđģĚ

ĦđĞđčĥ Ďē

ĦđĜĕčĎ ,ěĕĕ ,ęĕĔĕē ĤĕĢģ ĦđčģĞč ĘđĕĔ Ďē čĤĞč
.ěđĤĚđĥĐ čĘč ęĕĚđ
čĤĐ ęĞ ĦđČĢĤĐđ ĦđĞđčĥ ĘĕĘ ďđĚĕĘ - ĎēĐ ĘĕĘč
.ďđĞđ ĐĜĠď čģĞĕ Ĥ"ď ,Č"ĔĕĘĥ ĔďĕĚĥ ĞĥđĐĕ
ěđĤĚđĥ ,ĤĚĦĕČč ĒĎĐ Ďē :Ďē đĤĝĕČč ęĕĘđĕĔ
.(ĐĕĔĝčĝ) ĐģĕĦĞĐ

ęĕĘđĕĔ

.ĤĠĝ ĕĦčĘđ ĦđĢđčģĘ ęĕĘđĕĔ •
.ęĕĘđĕĔĘ ĕĔĝĕĎđĘ ěđĎĤČ •
.ęĕĠĕ'Ď ĕĘđĕĔ •

פרסום מים

ĕ ĥ
ĕĥĥĤĕđĥ

ęĕĤĠČ ĤĐ ęđĤď ĦĜĕĠ ěĕĚĕĜč čĤĞĚ •
ĐĕĦđĜčđ ęėĥ ġĤČ ĘČ ĦđčČĐ ĖĤďč •
ěđĤĚđĥĐ čĘč ęĕĚđ ĦđĜĕčĎ ěĕĕ •
ĤĐĢĕđ ĥđĤĕĦ ěĎď ġĤČ •
ěđĤĚđĥĐ čĘč đĘĚĞđ ęďČ •

ĐĘĕĐģĘ Đĕđđē

midshomron.org.il
midshomron@gmail.com

ēđĤĕČ ĦđĦčĥ

ĕďĚ ęĕĕĔĤĠ ęĕčėĤč ęĕĤđĕĝ
:Ė"ĜĦĐ ġĤČ ĕčēĤĚč ,ĕĥĕĥ ęđĕ

ĐĜĥ ęĕĕĝĚ ęĕĤđĚ Ĥďē

09-8841359

ĕďđĚĕĘ ĥĠđĜ

,ĦđĕĠĘĦ ĦĕĚďģČĐ ĐĘĘėĚĐ ęĞ ğđĦĕĥč
?ęĜĚČĐ - "ĐĠĕėč ĘĥđĚ - čČēČ"
ģĚĞčđ ĤĐč ęĕĜđĥ ęĕĤĦČč ęĕĤđĕĝđ ĦđČĢĤĐ
.ęĕĢĤĚĐđ ęĕėĕĤďĚĐ ĕčđĔ ęĞ
.ĕĘđĕč 4-7 ĒđĚĦ Đ"ė-č"ė :ęĕėĕĤČĦ

ĤĚĦĕČč ĦĕĤĠėĐ ĐďđģĜč ĒĎĐ Ďē •

.ęĕďđĚĕĘĐ ĦĜĥ ęđĕĝ ĘĎĤĘ ęĕĤđĚĐ ĦđđĢĘ Đĕđđē
ĐēđĤČđ ġĤČĐ ĕčēĤč ęĕĤĦČ ěđđĎĚč ęĕĤđĕĝ
.ĐďĞĝĚč đČ ēĔĥč

Đĕđđē ĘđĕĔ ĥĠđĜ

ġĕģ ēđĤĕČ

.ĕĤĤĐ ğđĜč ĕĦēĠĥĚ ġĕģ ĥĠđĜ
.ďđĞđ ęĕďĘĕĘ ĦđĘĕĞĠ ,Đĕēĥ ĦėĕĤč ,ęĕĘđĕĔ
21.7-26.8 ,ĘđĘČ Ē"Ĕ-čČ 'ĕ

Ė"ĜĦ .ęĕĜđĎĤČđ ĦđĘĕĐģĘ ĥ"Ġđĝđ ĘđĕĔ ĕĚĕ
ęĕčģĕč ĦđĚĕĞĔđ

ĝđčđĔđČ ĕĘđĕĔ

13.5 ,ĤĕĕČ Ĕ"ė – ĘčĕĞ ĤĐĘ ĘđĕĔ •
18.5 ,ěđđĕĝ 'Đ – ěđĤĚđĥĐ čĘč ęĕĚđ ĦđĜĕčĎ ěĕĕ •
20.5 ěđđĕĝ 'Ē ,ĦđĞđčĥ Ďē đĤĝĕČ – ĐĕĔĝčĝĘ ĘđĕĔ •

ġĕģĘ ēđĤĕČđ ěĦē ĦđĦčĥĘ ĐĚĥĤĐ ĦėĥĚĜ
.ĦđĕđĜĠ ĦđĦčĥ ĤĠĝĚ đĤĦđĜ .Ğ"ĥĦ
.ęĥĤĕĐĘ đĚĕďģĐ

ĦđĜĒē Ħčĥ

,ěđđĕĝ 'č ,ĤčďĚč ĦĥĤĠ
,ĕĥĕĥ ęđĕč ĘđĕĔ .15.05
ĦđĘĕĠĦ .Ħčĥč ĥĠđĜ
.ĐĘĐģĚđ ěĒē ęĞ Ħčĥ
"ęĞĜ ĕĦĠĥ" :ĐĘĐģĚ .ěđĜĤČ ĘČđĚĥ Ĥ"ď :ěĒē
ĤĜĔđĤ (ĐĘ'ģĜĞĕ) čģĞĕ :ēĢĜĚ

ĘČĤĥĕ ġĤČ Ħčĥ

ġĤČĐ ēčĥč ĤĠĝĜ Ħčĥčđ ,ĕĥĕĥ ęđĕč ĘĕĕĔĜ
,ĤčđĢģ ĕĜč ,ĎĤčĝĕĒ čģĞĕ Ĥ"ď čĤĐ :ęĞ
.ĘČĘďĜĚ ĤĕČĚ ,ěĎď ĕĝđĕ ,ĕĜĒē ĐĤđĜĚ
4-5.6 ěđđĕĝ Ď"ė–č"ė ,ēĘĥ ĦĥĤĠ

Đĕēĥ ĦėĕĤč .ěĕĤďĐĚĘ Ĥĥė ,ęĕēđĜ ēđĤĕČ ĕĤďē
ğđĜĐ ĕĤĦČ ĘėĘ ĐēđĜ ĦđĥĕĎĜ .(ĦđďĤĠĜ ĦđĞĥ) ĐĜđĞč
.ěđĤĚđĥĐ ĤđĒČč ĐĕĤđĔĝĕĐĐđ ĞčĔĐ

ěđĤĚđĥ ĦĥĤďĚ
ěđĤĚđĥ ĕčĥ
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חדשותיש"ע

יו"ר מועצת
יש"ע לשר
האוצר :לפצות
ישראלים נפגעי
חרם הרשות
הפלשתינית
בכספי המכס
של הרש"פ
הנגבים בישראל

יו"ר מועצת יש"ע דני
דיין פנה השבוע במכתב
דחוף לשר האוצר ד"ר
יובל שטייניץ ובו דרישה
שכל סכום שיופנה ע"י
הרש"פ לקרן המיועדת
להוציא אל הפועל את
החרם הכלכלי על הסחורות הישראליות
המיוצרות ביהודה ושומרון ובחלקים מירושלים,
וכן כל נזק שייגרם למפעלים ישראלים עקב
הטרור הכלכלי מעשה ידיה של הרשות – ינוכה
מכספי המכס שישראל גובה עבור הרש"פ
על-פי הסכם פאריז .הסכומים שינוכו ישמשו
לפיצוי נפגעי פעולת האיבה הכלכלית הזו.
בדברי ההסבר שלו כותב דיין לשטייניץ:
"כידוע לך ,הרשות הפלשתינאית חוקקה חוק,
שאף אושר ע"י יו"ר הרשות מחמוד עבאס
עצמו ,על פיו נאסר לסחור במוצרים אשר
יוצרו במפעלים ישראלים הממוקמים ביהודה
ושומרון ובחלקים מסויימים של ירושלים ,בירת
ישראל .עוד לפני חקיקת החוק  ,החרימו שוטרי
הרשות סחורות ישראליות בהיקף כספי גדול".
דיין ממשיך ומסביר" :הגדיל לעשות יועצו של
עבאס אשר כינה את היישובים היהודים בתואר
"סרטן" ,וזאת בהמשך למופע הבריוני של ראש
הממשלה סאלם פאייד – המצית מסלפית -
שהצית מדורה במרכז הכפר סלפית והשליך
לתוכה סחורות ישראליות ,לקול תשואות
ההמון המשולהב .כמו כן ,הרשות הכריזה על
הקמת "קרן הכבוד הלאומי" שבעזרתה ימומנו
פעולות החרם הערבי החדש".
יו"ר מועצת יש"ע סיכם" :ממשלת ישראל
אינה יכולה לשבת בחיבוק ידיים לנוכח
הטרור הכלכלי וההסתה החמורה מצד
הרשות הפלשתינאית .לא ייתכן שהממשלה
תמשיך לבצע מחוות מרחיקות לכת כלפי
הפלשתינאים ותתעלם מן ההסתה והחרם
שהם מנת חלקה מצד הרש"פ".

•

שרים חברי השביעיה בביקור
באפרת

בימים האחרונים ביקרו מספר שרים חברי
השביעיה באפרת ועמדו מקרוב על השלכות
הקפאת הבנייה .בין השרים שהיו אורחי ראש
המועצה המקומית עודד רביבי :המשנה
לראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים
משה (בוגי) יעלון ,שר התשתיות הלאומיות,
הד"ר עוזי לנדאו ,והשר בני בגין.
יעלון סייר יחד עם ראש המועצה עודד

רביבי בשכונות השונות ,בתערוכת מיליון וחצי
הכפתורים לזכר הילדים שנרצחו בשואה
ובחדר התנ"ך שבביה"ס "עשה חיל" ,ושוחח
עם תלמידי תיכון "דרך האבות" העומדים ערב
גיוסם לצה"ל.
יום קודם לכן ביקר באפרת השר עוזי לנדאו
שאמר בביקור כי "ברור לי שהשביעייה הכוללת
את איווט ליברמן ,בני בגין ,אלי ישי ובוגי יעלון
תצביע בעד המשך הבנייה בסיום ההקפאה".
ערב הביקור באפרת בירך לנדאו את
ראש הממשלה נתניהו על סירובו לדרישה
האמריקאית ,להקפאת הבניה היהודית
בירושלים" .ראש הממשלה עמד על איתן
על כבודה של מדינת ישראל ושמר על
האינטרסים שלה .הבנייה בבירתנו היא זכות
בסיסית שאף ממשלה בעבר לא הייתה מוכנה
להתפשר עליה .בנושאים האלה צריך לדבר
בקול ברור ,אסור להסס ועל הדברים האלה
אסור להתנצל" .לפני כשבועיים ביקר במקום,
השר בני בגין ,חבר השביעייה ,והצהיר כי עם
סיומה – ההקפאה לא תחודש.
ראש מועצת אפרת עודד רביבי הדגיש
באוזני השרים כי ב  10 -השנים האחרונות לא
אושרה הקמתו של בית אחד באפרת למרות
הצהרות הפוליטיקאים שגוש עציון נמצאת
בלב הקונצנזוס הישראלי .יתרה מכך ,הוסיף
רביבי ,עד היום השקיעה המדינה  40מיליון ש"ח
בתשתיות במקום  -חשמל ,מים וביוב  -בעיקר
בשכונות גבעת הזית וגבעת הדגן ,אך בשל
התמשכות ההקפאה ואי מתן אפשרות לשווק
בשכונות אלו למגורים,
הכל יורד לטמיון.

•

ישע שלנו 8

•

ערב עיון תורה ומדינה

בימים שבין יום העצמאות ליום ירושלים
כולל דיינות 'כרמי המשפט' בעינב יקיים ערב
עיון לציבור הרחב בענייני הלכה ומדינה.
האירוע יתקיים ביום רביעי ,כ"א אייר תש"ע,
 5במאי בבית המדרש מנחת דורון ע"ש דורון
זיסרמן הי"ד ביישוב עינב בין השעות  18:00ל
– .21:00
בין הדוברים :הרב ניר רוזנברג ,רב היישוב
עינב ,הרב ישראל רוזן ,ראש מכון צומת שיעסוק
בחידושים הלכתיים-טכנולוגיים בענייני בטחון
ורפואה ,הרב משה ביגל ,רב היישוב מיתר ,על
פסיקה בכשרות הציבורית ,והרב בניהו ברונר,
ראש כולל 'כרמי המשפט' שיציג את יישומי
ההלכה בתחומי המעמד האישי במדינת
ישראל .לפרטים.052-3115204 :

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
תמונוה בחדשות:
גרשון אלינסון
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מרימים את הדגל
של יום ירושלים

השנה מרימים את
הדגל ומעלים את
ירושלים על ראש
שמחתנו – בכל רחבי
הארץ.
תנועת מרימים את
הדגל מקיימת צעדות
ועצרות לקראת יום
ירושלים במרכזי הערים,
ומבקשים להעלות יחד
עם תושבי מדינת ישראל
את ירושלים אל ראש
חייהם ואל לוח ליבם.
במיוחד השנה ,לאור
הלחצים והטלטלות של

תושבים בעלי אזרחות אמריקאית מוזמנים לסדנה בנושא :שיטות עבודה עם
הקונגרס האמריקאי במטרה לעקוף את התכתיבים של הנשיא ומזכירת המדינה
בהנחיית העיתונאי והחוקר דוד בדין .הסדנה תתקיים ביום שני י"ט אייר תש"ע
( 3במאי) במרכז הישראלי רחוב קרן היסוד  22ירושלים בשעה .20:00
להרשמה.bedein@thebulletin.us :

•

אומות העולם ,נצא כולנו כאיש אחד בלב אחד
לכינוסים ולפעילות ציבורית בחוצות הערים
להרמת דגל ציון וירושלים בכל הארץ לקראת
כ"ח באייר ,יום החג של שחרור ירושלים
בירותנו.
בעזרת ה' ,בעשרות רבות של מוקדים יחגגו
השנה את ירושלים ברחובה של עיר,
למעוניינים בסרט ,בפרסומים ,בפליירים ,וכד'
לפעילות ביום ירושלים ,או המעוניינים לחבור
ולחזק פעילות עירונית קיימת מוזמנים ליצור
קשר עם מרימים את הדגל ,052-3003873
( office@hadegel.org.ilאריאל) לפרטים
נוספים – אביטל סלע.054-2240919 :










”עשה אותי כלי לשליחותך”
במלאות  30לנפילתו של חברינו
רס"ן

אלירז פרץ

הי"ד,

יתקיים ערב לזכרו בישוב עלי
בסימן "גבורה ומנהיגות".
הערב יתקיים ביום רביעי ,כ“א אייר התש"ע,
,5/5/10
התכנסות בשעה 18:30
באולם 'משכן עלי'
בהשתתפות:
משפחת פרץ ,רבנים ,מפקדים,
אישי ציבור וחברים.



Ï¢‰ˆÏ ˙È¯Â˙ ‰ÈÎÓ

ביה“ס התיכון התורני
ע“ש פ .הימלפרב

