ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:24
תל אביב 16:39
16:29
חיפה
16:30
חברון
16:28
שכם
16:30
ב"ש

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

17:35
17:36
17:35
17:35
17:34
17:36
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הידעת

הרב יצחק זליג מורגנשטרן  -חלק ב'

חיבת הארץ

בסבך הלבנון

מבט לספר

6
7
7

תצפית לעבר גוש דן מהרי יהודה ושומרון .צולם מהיישוב אלמתן בשומרון

נתונים מעניינים על יהודה ושומרון

על הפרשה וירא
הרב חיים דרוקמן ,ראש מרכז ישיבות בני עקיבא וראש ישיבת אור עציון
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‘יְ ִהי אֹור’  -זה אברהם!

ב

הקשר עם הפסוק השלישי בתורה:
ֹלהים יְ ִהי אֹור  -וַ יְ ִהי אֹור”ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
– אומרים חז”ל (בראשית רבה ב’ ,ג’):
“אמר הקב”ה – עד מתי יהא העולם מתנהל
ֹלהים יְ ִהיֹאמר ֱא ִ
באפילה? תבוא האורה! ‘וַ ּי ֶ
אֹור’ – זה אברהם.”...
“יהי אור”  -אינו מתיחס רק לאור הפיזי,
אלא הוא מבטא גם את תכלית הבריאה ,את
ֹאמר
מגמתה ,את התוכן המאיר שלה .על כן “’וַ ּי ֶ
ֹלהים יְ ִהי אֹור’ – זה אברהם”.ֱא ִ
מהו התוכן המאיר של העולם? מהו האור
שאברהם אבינו החל להזרים בעולם? מברר
“עֹולם ֶ -ח ֶסד יִ ָּבנֶ ה” (תהילים פט,ג).
לנו הכתובָ :
התוכן האמיתי של העולם הוא חסד .ואברהם
אבינו האיר בעולם במידת החסד ,כדברי
“ּת ֵּתן ֱא ֶמת ְליַ ֲעקֹבֶ ,ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם”
הנביא – ִ

(מיכה ז,כ) .אברהם אבינו גילם באישיותו את
מידת החסד ,ואותה גילה לעולם.
מהות זאת של אברהם אבינו – אידיאל
החסד והשאיפה אליו – היא מהותו האמיתית
של עם ישראל“ :שלשה סימנים יש באומה זו:
רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים” (יבמות ע”ט
ע”א)“ .כל המרחם על הבריות  -בידוע שהוא
מזרעו של אברהם אבינו ( ”...ביצה לב ע”ב).
מעשה אבות – סימן לבנים .כל המסופר לנו
על הגרעין – נמצא בעצם בעץ כולו.
מלמד אותנו הרב קוק זצ”ל“ :עצמות החפץ
של היות טוב לכל ,בלא שום הגבלה בעולם
כלל ,בין בכמות הניטבים ובין באיכותו של
הטוב – זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה
של כנסת ישראל .זאת היא ירושתה ונחלת
אבותיה” (אורות ישראל א,ד).
>> המשך בעמוד 2

בס“ד

The R’ Shlomo Carlebach Foundation presents:

המופע השנתי לזכר שלמה קרליבך זצ“ל

חוויית מולטימדיה בלתי נשכחת בשילוב קטעי וידאו נדירים Shlomo stories come alive

בהנחיית גולן אזולאי ובבימויו .בהשתתפות :שלמה כ“ץ * חיים דוד * בן ציון סולומון ובניו * קובי אפללו * אהרון רזאל
אלחי רפואה * רואי לוי * יהודה כ“ץ * משה דוד הכהן * ניצן חן רזאל * אליעזר בלומן * רבי סול * חיליק פרנק * ג‘וש לאופר

בנייני האומה ירושלים מוצ“ש ,כ“ב בחשוון תשע“א  30.10.10פתיחת דלתות 20:00
כתיבה ועריכה :חמוטל בן זאב עפרון  /ניהול מוסיקלי :יהודה כ“ץ  /קטעי וידאו :שלמה כ“ץ  /הפקה :מיכאל גולומב  /רנ“י הפקות  /פרסומי ניסא
נגנים :יהודה כ“ץ ,דני רוט ,יצחק אטיאס ,נדב סירלינג ,חנן אליאס ,אילן שטרקמן  /מקהלה :רוקי זיגלר ,יענקל‘ה שמש ,חנן אליאס

הזמנת כרטיסיםwww.RNYshows.com ;052-6070412 ;077-2164436 :

בלעדי ללקוחות ישראכרט!

 50ש“ח הנחה לכרטיס תמורת  250כוכבים
* אין כפל מבצעים

ימינו כקדם – המשך מעמוד השער

הרצון לעשיית הטוב שופע מאברהם אבינו
לכל הדורות כולם .רצון זה מבטא את המהות
הפנימית ביותר של ישראל“ .סגולת האומה –
הטוב הא-להי הטבוע בקרבה” (הקדמה לשבת
הארץ עמ’ ז’) .רוצה אתה להעריך מהי נשמה
של יהודי? הרי זה הרצון להיטיב הטבה בלתי
מוגבלת ,הן בכמות והן באיכות .ואת הרצון הזה
יש לגלות במציאות.
לצורך זה זיכה אותנו הקב”ה בתורה ,בה גנוז
חסד זה .האור ,של “יהי אור” המתחיל להופיע
עם אברהם בעולם – גנוז בתורה; זהו אורה של
התורה.
חז”ל מחלקים את העולם לשלוש תקופות:
שני אלפים תוהו ,שני אלפים תורה ושני אלפים

ימות המשיח .אלפיים שנות תורה מתחילות
עם הופעת אברהם אבינו בעולם .כי יסוד
התורה היא החסד ,וזה החל להאיר בעולם עם
הופעתו של אברהם.
“דרש רבי שמלאי ,התורה – תחילתה חסד
וסופה חסד .תחילתה גמילות חסדים ,שנאמר
– ‘ויעש ד’ א-להים לאדם ולאשתו כתנות עור
וילבישם’ .וסופה גמילות חסדים ,שנאמר –
‘ויקבור אותו בגיא מול בית פעור’”( .סוטה יד ע”א)
הדגשת רבי שמלאי לגבי תחילתה וסופה,
רוצה לומר שזוהי מהותה של תורה מתחילתה
ועד סופה .התורה כולה ,על כל דיניה ,מצוותיה,
חוקיה ,משפטיה ודקדוקיה – לא באה אלא
להדריכנו איך לגלות את חסד ד’ בעולם .ישנו

כוח אדיר של חסד הגנוז בנשמתנו ,וצריך
רק להוציאו מן הכוח אל הפועל .בא הקב”ה
ומדריכנו כיצד לבטא אותו במציאות.
לשם כך נתן לנו תורה .התורה מלמדת
אותנו איך לחיות את החסד; איך להגשימו
בפועל ,בכל אורחות חיינו.
דווקא על ידי הגשמתם של פרטי המצוות,
על ידי קיומה של התורה בצורה המדויקת
והמדוקדקת ביותר – לא נשאר החסד “מרחף”
כאידיאל בשמים ,אלא הופך להיות חי בארץ,
מתגשם בפועל בצורה הממשית ביותר!
על ידי חיי תורה מלאים אנחנו מגשימים את
ֹלהים יְ ִהי אֹור -ֹאמר ֱא ִ
תכלית הבריאה של :וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי אֹור!”.

אוהבים את הרב
לומדים את תורתו
שני הכרכים
מחיר מיוחד
של ₪ 80

45

*המחירים לא כוללים משלוח

שם הספר
אביהם של ישראל א'
אביהם של ישראל ב'
דורש טוב לעמו
מאמר מרדכי למועדים וימים
שו"ת מאמר מרדכי א+ב
שו"ת הרב הראשי א+ב
מאמר מרדכי -ושבתה הארץ
דברי מרדכי – שמות
דברי מרדכי – במדבר
דברי מרדכי – ירח האיתנים
קיצור שולחן ערוך
הלכות ברכות הנהנים
מן המותר בפיך
קיצור דרכי טהרה
משלוח



ניתן להשיג
סידורי תפילה
ומחזורים
תוספת הלכות
ב
מרובות

חבילת כלל ספרי הרב בהלכה
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

חדש
45



דורש טוב לעמו -
הרב שמואל זעפרני
ראש לשכתו של הרב למעלה מ 20שנה.
בספר מופיעים תולדותיו ,מעשיו ,הליכותיו
 ונפלאותיו בקודש של מר"ן הראשון לציון הרב
מרדכי אליהו זצ"ל.
ברכישה מרוכזת כמתנות סוף שנה תנתן הנחה.

מחיר
קטלוגי
45
45
70
50
90
110
50
45
45
45
45
10
10
45
30

סה”כ  ₪ 590כולל משלוח
במקום  16( ₪ 750ספרים)

70

90



להקדשות והנצחות בספרי הרב זצ”ל  -הילה 0548452804
הזמן! והספר יגיע עד ביתך בדואר שליחים*

לפרטים ולהזמנות :אריאל  02-6521195 -או באתרwww.harav.co.il :
ישע שלנו
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מפת עזר למסביר

חברים,
השבוע צירפנו לעלון יש"ע שלנו מפת תבליט )איור תלת מימדי( של ארץ ישראל,
שמהווה כלי הסברתי שנועד לשימוש כולנו.
המפה ממחישה שיהודה ושומרון צופה ושולטת על גוש דן ועל מרכזי האוכלוסיה של מדינת ישראל.
מרבית הציבור בישראל אינו מודע לכך מכיוון שהמפה הסנטדרטית היא דו-מימדית.
מי שמדבר על מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל צריך להבין שלמעשה מדובר על מדינה פלסטינית
הניצבת מעל מדינת ישראל .כך למשל ,הישוב ברקן שולט על כפר-סבא .לא הרבה תושבי כפר סבא ישמחו
שבתיהם יישלטו על ידי מדינת פלסטין ערבית-מוסלמית .הגיע הזמן שיידעו זאת.
כמו כן ,ניתן לראות בבירור כיצד ירושלים מוקפת בשטחי יהודה ושומרון משלושת עבריה )צפון ,מזרח ודרום(.
בגב המפה תמצאו  12נתונים מפתיעים ומעניינים ביחס ליהודה ושומרון.
אנא ,עשו שימוש במפה ,כי כל אחד מאיתנו הוא שגריר של יהודה ושומרון בציבור הישראלי.
תודה,
נפתלי בנט
מנכ"ל מועצת יש"ע
נ.ב .לקבלת יחידות מודפסות של המפה להפצה וחלוקה )ללא תשלום(,
ולהערות שיפור למהדורה הבאה ניתן לשלוח מייל לכתובת info1@myesha.org.il
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זמן שנכיר.
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איור תבליט ש
ירדן

מעלה
אדומים
ירושלים

ים המלח

הרודיון

60

חברון
הר

חברון
קרית ארבע

דה אפרת
יהו

בית לחם
כפר עציון

נחל
האלה

קריית גת
באר שבע

נחל לכיש

א

ישע שלנו
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נחל הבשור

עזה

של ארץ ישראל
רמת הגולן

כנרת

שכם

בית
אל

שילה
אריאל
ק“מ
55

ימין
בנ

 60מרון
שו

נתב“ג

נחל איילון

15

כפר סבא

דרך ארץ
פלשתים

ואדי מילכ
נחל עירון

“מ
ק

מודיעין

עמק דותן

עפולה

הירקון

חיפה

חדרה
נתניה

תל אביב

רחובות
נחל
שורק

אשדוד

אשקלון

ה

איור מאיר כהנא בית ספר שדה עופרה

 5ישע שלנו

ישע שלנו

6

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק זליג מורגנשטרן האדמו”ר מסוקולוב  -חלק ב'
משה מאירסדורף

ה

לחונן את עפרה של ארץ ישראל

רב יצחק זליג מורגנשטרן מסוקולוב,
שהיה כאמור נואם חריף שריתק אליו
את כל שומעיו נודע גם כן בחדות
לשונו וביכולתו לרתק אליו שומעים רבים
באמרות שפר .באחד המקרים ,נכח באסיפה של
אגודת ישראל יחד עם האדמו"ר מגור שאותו
העריץ ועם רבנים נוספים .השמיע האדמו"ר
מגור את דעתו בנושא מסוים ואחד הנוכחים
ניסה לדחות את דבריו .מיד התרומם הרבי
מסוקולוב מכיסאו ,לא ביקש את רשות הדיבור
ואמר" :דרך ארץ בפני הרבי מגור ,יש לו עשרת
אלפים חסידים שאינם מניחים תפילין ואינם צמים
ביום כיפור ."...באולם השתררה מתיחות לשמע
דבריו חסרי הפשר אולם הרבי פירש מיד" :יש לו
רבבת חסידים שטרם הגיעו למצוות וממילא אינם
מניחים תפילין ואינם צמים ביום הקדוש."...
בחריפותו ידע גם 'לקטול' את אותם
שמתחפשים לאנשי מעלה אולם הם ריקים מתוכן.
ללא רחם היה קורע את המסוה מעל פני צבועים

ויהירים שדימו לרכוש את אהדתו ולגנוב את
דעתו .פעם אחת שלח לו אחד הרבנים מאמריקה
את ספרו שהדפיס והוסיף במכתב שליוה לספר:
"יעבור נא הרבי על הספר ויכיר את מחברו כי
'הספר זה האדם' .דפדף הרבי בספר ומיד השיבו:
"תודה בעד הספר ובאמצעותו חושבני שהכרתי
היטב את המחבר והרי הסימנים :עב כרס ,מנופח
מאוד ,הכל שמן ,ותוכנו אפס"...
פעם אחת הגיע אליו עשיר מופלג שהיה ידוע
כקמצן והתאונן בפניו כי שונאיו מעלילים עליו
שאינו תורם לצרכי צדקה" .אני נותן הרבה" ,אמר,
"אבל רק בחשאי ,מתן בסתר ."...השיבו הרבי
בחיוך" :פלאי פלאים! החטאים שאתה עושה בינך
לבין עצמך ,בסדר גמור ,מתגלים לכל ,ורק צדקה
שאתה עושה עם אחרים אינה מתגלה"...
עשיר אחר שירד מנכסיו נכנס אליו יום
אחד ותינה את צרותיו ואמר :אין לי מנוחה
יומם ולילה .עד כדי כך שאיני יכול אפילו
להתפלל במצב כזה...השיב לו הרבי" :שנינו

מבט לספר

“

המשך אי”ה בשבוע הבא

ֹלקים ַא ָּתה
“ע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י-יְ רֵ א ֱא ִ
ַ
תּ-בנְ ָך ֶאת-יְ ִח ְידָךִ ,מ ֶּמּנִ י”
וְ ֹלא ָח ַׂשכְ ָּת ֶא ִ

בסבך הלבנון

אנו הורים לחיילים שנפלו על הגנת המולדת
במלחמת לבנון השנייה .אנו קשורים לארץ
הזאת בכל נימי נפשנו ותמיד ראינו בתרומה
למדינה חלק מרכזי בהשקפת עולמנו .התגייסותם
של בנינו לשירות בצבא ההגנה לישראל הייתה
המשך טבעי לדרך בה חונכו  ...לנו ולבנינו היה ברור
כי השירות בצבא עשוי להעמידם במצב בו ידרשו
לסכן את חייהם ואולי אף למסור את נפשם .קיווינו
תמיד שצורך זה לא יבוא לעולם .בקיץ של שנת
 ,2006בתוך המלחמה ,ליוונו את בנינו למנוחת
עולמים ." ...שורות אלו נלקחו מההקדשה לספר
'בסבך הלבנון' בהוצאת ראובן מס שהופיע בימים
אלו ,ארבע שנים לאחר מלחמת לבנון השנייה ,על
מדפי חנויות הספרים.
ספר חדש זה בעריכתו של ד"ר עשהאל אבלמן
מתווסף לרשימה מכובדת של ספרים שנכתבו על
מלחמת לבנון השנייה ,אך שונה וייחודי הוא מהם.
בספר שלושה פרקים  :סקירה כללית על מלחמת
לבנון השנייה מתוך דו"ח וינוגרד ,דפי זיכרון על
 121לוחמי צה"ל שנפלו במלחמה .עמוד לכל
נופל שנכתב על ידי המשפחות ,וסיפורי קרבות
וסיפורי משפחות.
כל פרק הוא מעניין ומרתק ,אך יחודו של הספר
הוא דווקא בסיפור שמאחורי כתיבתו והוצאתו.
"ספר זה לא נכתב בידי אדם אחד .קבוצה של
הורים שבניהם נפלו במלחמת לבנון השנייה חברו
יחד כדי ליצור אותו"  -כותב העורך בהקדמתו
לספר ומוסיף " -סיפורי המשפחות מכילים מגוון

במכת סנהדרין שביקש נבוכדנאצר לומר שירה,
בא גבריאל וסטרו על פניו .שאל הסבא הרבי
מקוצק :וכי לא רצו בשמים לשמוע את שירתו?
אלא שרצו לראות איך הוא שר אחרי סטירת
לחי .את תפילתך מתוך רוחב הדעת שמעו כבר
בשמיים ועתה רוצים לשמוע את תפילתך מעוני
ומדוע לא תתפלל?"...
כל ימיו ערג רבי יצחק זליג לחונן את עפרה
של ארץ ישראל ולתת יד לשיקום חורבותיה או
לפחות לבקר בה ולהתבשם מאוירה המחכים.
בצעירותו השתתף בפעולות שיזם אביו ,הרבי
מפילוב לגאול אדמות הארץ מידי הערבים
ולהקים עליהן ישוב חקלאי אך לדאבון ליבו לא
יצאו תוכניותיו לפועל מפני עיכובים שונים.
הרבי לא התייאש מן התקווה להיקלט בארץ
ישראל והוא נשא את עיניו ליום בו יוכל לנשק
את אבניה ורגבי עפרה של ארץ הקודש.

(בראשית כ”ב ,י”ב)
משה מרחביה

של קולות ישראליים העוסקים בהיסטוריה
משפחתית ולאומית ,בפנים שונים של החיים
בישראל ,בהשקפות עולם ,בשכול ,במחשבות על
המלחמה ובמחשבות על החיים שאחריה".
אכן הנופלים באו מהפסיפס המדהים של החברה
בישראל ,בני הארץ ועולים ,דתיים וחילוניים ,בני
ההתיישבות הותיקה ובני עיירות הפיתוח.
מתיישבי יהודה ושומרון זכו לייצוג מכובד של נופלים
בכל אתרי הלחימה במלחמה זו ,ובחבל ארץ זה
שכבר מזמן כולל בתוכו כמעט את כל חלקי החברה
הישראלית ,בא הדבר לביטוי גם בין הנופלים.
מפורסמים שמותיהם של רועי קליין ועמיחי
מע ִלי ואוהד קלאוזנר מבית חורון שהיו
מרחביה ֵ
משמונת הנופלים בקרב הגבורה של גולני בבינת
מע ִלי שנהרג עם שמונת חבריו
ג'בל .גלעד זוסמן ֵ
מגדוד החה"ן של חטיבה  551מירי טילים בכפר
דּבל .נעם מאירסון שהיה ערב חתונתו וסידר כבר
ֶ
בע ִלי ונהרג עם המ"פ שלו יותם
את דירתו החדשה ֵ
לוטן מפגיעת טיל בטנק בו שימש כטען-קשר.
בנייה ריין מקרני שומרון שנהרג עם כל צוות הטנק
עליו פיקד ,בשעה שהיו במשימת חילוץ פצועים.
פיליפ מוסקו ממעלה אדומים ,שירת כפרמדיק
בכוח רפואי של גדוד הצנחנים 101ונהרג מפגיעת
טיל בנגמ"ש עליו נסע .ינון ניסן ממעלה אדומים
שירת בחטיבה  7כתותחן בצוות הטנק של עוז
צמח ,הטנק נפגע בעת חילוץ צפונית לבינת גבל,
והוא נהרג עם שלושת חבריו לצוות .גיא חסון
ממושב נעמה בבקעת הירדן שירת בחטיבת

כרמלי ונהרג עם
שלושת חבריו בקרב
בעיטה – א-שעב.
יהודה גרינפלד ממעלה
מכמש נהרג מפגיעת קטיושה בכפר גלעדי עם
אחד עשר חבריו.
עמי משולמי מעפרה אשר גורש שנה לפני
המלחמה עם משפחתו מנצרים ,שירת כטנקיסט
בטנק המ"פ שי ברנשטיין בחטיבה  401ונהרג
עם חברו לצוות והמ"פ שלו מפגיעת טיל ,בקרב
הסלוקי סמוך לכפר רנדוריה .
מדהים הוא שיתוף הפעולה הלא מובן מאליו בין
משפחות הנופלים הבאות מקצוות שונים בחברה
הישראלית ,החושבות ופועלות לעתים בחיי
היומיום באופן קוטבי זו מזו .המפגשים של קבוצת
ההורים הביאה להיכרות ובהמשך לחיבה ולחברות
אמיצה שהעפילה על המחלוקות הרגילות
והמוכרות .פעילות זו התמשכה קרוב לארבע שנים
והביאה להוצאת ספר מרשים זה.
סיפורי המשפחות חושפים את הקורא להוויה
הישראלית של קיבוץ גלויות ,עליה התיישבות
ושכול .הוויה מרתקת המחברת בקשר עמוק את
כל חלקי החברה בישראל ,באמצעותם אנו
מתוודעים לאחת מנקודות החוסן הסמויות של
החברה בישראל .ספר מעניין ומומלץ.

כותב המאמר הוא אביו של סגן עמיחי מרחביה ז"ל
שנפל בקרב בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה
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חדשותיש"ע

ניצחון לתנועת
ישראל שלי כנגד
התבטאותה
החמורה של מירב
מיכאלי בגל"צ

לאחר מבול של פניות
חברי 'ישראל שלי' לגל"צ
בעקבות ההתבטאות בעד
סרבנות התנערה התחנה
הצבאית מהדברים.
במהלך יום השידורים
המיוחד של גל"צ לרגל 60
שנות שידור היה מי שבחר
לקלקל את החגיגה:
בעיצומו של תוכנית
שהגישה התבטאה מירב
מיכאלי בעד הסרבנות ואמרה" :כשיש כיבוש
שמתמשך למעלה מ 40-שנה והשלטון בישראל
לא עושה מאמץ אמיתי לפתור אותו  -נשים
לא צריכות להסכים לשלוח את הילדים שלהם
לצבא בכלל".
לאחר שמיכאלי השמיעה את הדברים החמורים
נקראו חברי ישראל שלי באתר ובפייסבוק
להתקשר לתחנת גלי צה"ל ולמפקדה יצחק
טוניק ולדרוש ממנו להתנער מהאמירה.
שיחות טלפון רבות הציפו את המרכזייה של
התחנה הצבאית ובעקבותן הוציא מפקד גל"צ
הודעת התנערות רשמית מהדברים" :הדברים
אינם מקובלים עלינו ולא היו צריכים להיאמר,

בטח שלא בגל"צ שהיא תחנת רדיו צבאית
שתומכת בהתנדבות ובשירות משמעותי
בצה"ל .מרב מיכאלי איננה עובדת בגל"צ ואיננה
משדרת בתחנה מזה שנים ארוכות"  -נמסר
מהתחנה הצבאית.

מביאלא ,המקובל הרב יוסף שוורץ " -הסבא",
המקובל הרב יעקב דויטש ,וכן יו"ר ועדת הפנים
של הכנסת ח"כ דוד אזולאי (ש"ס) וגרשון
מסיקה ראש המועצה האזורית שומרון אשר
הודה לחטיבת שומרון בראשות אל"מ נמרוד
אלוני וכן לקצין ההגמ"ר רס"ן מקי סיבוני על
האבטחה והמאמץ במשימה החשובה של
הכניסות לקבר יוסף והביע תקוה לחידוש
השהייה המלאה בקבר יוסף בקרוב.

הצעדה ה  3 -לזכרה של שרה
לישה הי"ד

לרגל יום פטירת רחל אימנו:
כניסה מיוחדת לקבר יוסף

למעלה מאלף איש מרחבי הארץ השתתפו
בראשית השבוע בכניסה מיוחדת לקבר
יוסף לרגל י"א חשון  -יום פטירת רחל אימנו.
הכניסה לקבר יוסף היתה באישור וליווי
צה"ל ואורגנה ע"י אגודת"שכם אחד"
והמועצה האזורית שומרון.
לאורך כל הלילה נכנסו המתפללים בסבבים
באוטובוסים והתפללו בקבר יוסף  -דתיים ,חרדים,
מסורתיים וחילונים .במהלך הערב נערך במקום
טקס "חלאקה" לילד שהגיע לגיל שלוש.
בין הבאים היו רבנים ומקובלים ,ביניהם האדמו"ר

הצעדה תתקיים ביום שישי כ"א במרחשון
()29.10.2010
יציאה בשעה  8:30מהישוב עטרת עד לצומת
גופנא ומשם הסעות למקום הרצח.
הצעדה בהדרכת אהרון טבגר.
טקס קצר ,תפילת מנחה והסעות לנקודת
ההתחלה ,עם סיום הצעידה.
יוגש כיבוד קל .לפרטים052-3325819 :
המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונות החדשות :מ"א שומרון
תמונת שער :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :רויטל מסגיש
חוה לבנון
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

כאן צומח חלום

חד משפחתי  98מ”ר 4 ,חדרים על חצי דונם,
הכנה ל 40-מ”ר נוספים

35

דק’ מירושלים
ומבאר שבע

15

דק’ מצומת הגוש

580,000

*₪

הראל 052-5665993

שבת חיי שרה

שבת חברון
עולים לקרית ארבע  -חברון
ומתחברים עם ארץ ישראל!

ממערת המכפלה ,ראשית קנין הארץ ,נאמר לעולם כולו:

לא תוקם מדינת אויב בלב ארצנו! ארץ ישראל שייכת לעם ישראל!
שבת חיי שרה | כ”ב חשוון תשע”א 30.10.2010
צינור | עיצוב

מטה האירוח  02-9965333שלוחה 3

ישע שלנו

www.hebron.org.il • www.machpela.com
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מרכז מידע אמנה 1800-260-240

*צמוד למדד תשומות הבניה 08/10

חג”י
בית
בית במרחק נגיעה

