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רוח גבית לטרור העולמי
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זמני שבת     כניסת השבת   מוצ"שישע שלנו

« המשך בעמוד 3« עמוד 2

חמש  אש"פ,  הקמת  לפני  שנתיים  "ב-1962, 
והקמת  הימים"  ששת  "מלחמת  לפני  שנים 
ירדן  כאשר  ביו"ש,  הראשונה  ההתנחלות 
ומצרים שלטו ביו"ש ובעזה והנושא הפלסטיני 
הקימה  והמערב,  ערב  מנהיגי  את  העסיק  לא 
העולמית"  המוסלמית  "הליגה  את  סעודיה 
מסועפת  גלובלית  מערכת  של  הפינה  כאבן 
של עמותות מוסלמיות הנהנות מסיוע סעודי 
ומקיימות קשר ישיר או עקיף עם ארגוני טרור. 
ערב  שמנהיגי  מאשרים  "וויקיליקס"  מסמכי 
 – הטרור  מצד  הקיומיות  בסכנות  מתמקדים 
הפלסטיני.  בעניין  ולא  ואיראן   – ומחוץ  מבית 
אובמה  ממשל  של  השגויות  ההנחות  אבל 
גבית  רוח  המייצרת  שגויה,  למדיניות  מביאות 
למשטרי וארגוני טרור ורוח נגדית לדמוקרטיות 
יש"ע  מליאת  חבר  של  מאמרו   – המערביות" 

המתחדשת והמומחה לארה"ב, יורם אטינגר.
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המציא לנו מחילה
6סיפורו של מקום

הרב חיים תירר - חלק ב'

4חיבת הארץ

"דאמר מ א':  עמוד  נו  דף  בפסחים  ובא 
יעקב  לקיש:ויקרא  בן  שמעון  רבי 
לכם.  ואגידה  האספו  ויאמר  בניו  אל 
ונסתלקה  הימין,  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ביקש 
ממנו שכינה. אמר: שמא חס ושלום יש במיטתי 
פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק 
שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו: שמע ישראל ה' 
אלא  בלבך  שאין  כשם  אמרו:  אחד.  ה'  אלוקינו 
שעה  באותה  אחד.  אלא  בלבנו  אין  כך   - אחד 
פתח יעקב אבינו ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו 

לעולם ועד".
סומכים  שאנו  לכך  המקור  היא  כאן  הגמ' 
אמירת ברוך שם לקריאת שמע, ברם מדוע אנו 
זאת  מסבירה  שם  הגמ'  בלחש?  זאת  אומרים 
אמרו  לא   - נאמרוהו  נעביד?  היכי  רבנן:  "אמרי 
משה רבינו, לא נאמרוהו - אמרו יעקב. התקינו 
יצחק,  רבי  אמר  בחשאי.  אותו  אומרים  שיהיו 

שהריחה  מלך  לבת  משל  אמי:  רבי  דבי  אמרי 
ציקי קדירה, אם תאמר - יש לה גנאי, לא תאמר 
בחשאי.  להביא  עבדיה  התחילו  צער.  לה  יש   -
אמר רבי אבהו: התקינו שיהו אומרים אותו בקול 
דליכא  ובנהרדעא  המינין.  תרעומת  מפני  רם 

מינין - עד השתא אמרי לה בחשאי".
כלומר יעקב אכן אמר ברוך שם סמוך לקריאת 
שמשה  לומדים  אנו  דברים  בספר  אולם  שמע 
ולא  ואהבת  רבנו אמר מיד לאחר קריאת שמע 
אמר ברוך שם ואם כן אנו מתלבטים האם לנהוג 
כמשה שלא הוסיף זאת או כיעקב הפיתרון הוא 

לומר זאת בלחש, בחשאי.
עלינו לברר מדוע משה אמר ויעקב לא אמר 

וכיצד האמירה בלחש מועילה.
הפסוק "שמע ישראל" שאנו אומרים שחרית 
מלכות  קבלת  הכול,  כולל  לכאורה  וערבית 
שמים ואמונה בייחוד ובאחדות ה', לכאורה אין 

על הפרשה ויחי
הרב שלמה לוי - ראש הישיבה הגבוהה וישיבת ההסדר בקרית גת  

וראש הכולל בישיבת הר עציון

האספו ואגידה לכם
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מסמכים  אלפי  נחשפו  כשבועיים  לפני 
ואיתם  ויקיליקס  ההדלפות  באתר  סודיים 
שהיו  ומיתוסים  תובנות  מספר  התערערו 
המרכזיים  אחד  האחרונות.  בשנים  מקובלים 
שבהם היה מות תיאורית יצהר תמורת בושהר 
– שטענה כי תמורת סיוע אמריקני במלחמה 
באיום הגרעין האיראני מכיוון טהראן – ישראל 
כדוגמת  קשה  מדיני  במטבע  לשלם  תצטרך 
שארה"ב  מנת  על  וזאת  יישובים  עקירת 
תוכל להשיג את תמיכתן של מדינות ערביות 
תיאורית  איראן.  נגד  לקואליציה  ואירופאיות 
כאשר  השקר  לתיאורית  הפכה  הקשר 
התבטאויות  הובאו  הסודיים  במסמכים 
ערביות  מדינות  ראשי  של  ביותר  חריפות 
הקוראות  ועוד,  הסעודית  ערב  מצרים,  ובהן 
לארה"ב ולעומד בראשה אובמה לפעול כנגד 
 – כלשונן  הנחש"  ראש  את  ו"לרוצץ  טהראן 
ללא כל קשר לישראל. בחרנו השבוע במדור 
יורם  'ישעמדה' להביא קטעים ממאמרו של 
יורק,  בניו  ישראל  קונסול  לשעבר  אטינגר, 
מליאת  וחבר  אמריקאית  למדיניות  מומחה 
יש"ע המתחדשת אשר פורסם השבוע במדור 

:Ynet הדעות של אתר
הנחות- את  מפריכים  "וויקיליקס"  "מסמכי 
היסוד של מדיניות הלוחמה בטרור של הנשיא 
גורם  הוא  הפלסטיני  הנושא  כאילו  אובמה: 
האנטי- ולטרור  התיכון  המזרח  לזעזועי  מרכזי 

מערבי; כאילו סעודיה ופקיסטן הן בעלות-ברית 
של ארה"ב במלחמתה בטרור; כאילו אין טרור 
לשלום;  מעודד  שהאסלאם  משום  מוסלמי 
שהג'יהאד  מכיוון  ג'יהאדיסטי  טרור  אין  כאילו 
טרור  אין  כאילו  מטהר-נפש;  תהליך  הוא 
מייצגים  מוסלמים  טרוריסטים  כאילו  גלובאלי; 
מיעוט מוסלמי; כאילו האסלאם היה תמיד חלק 

מההוויה האמריקאית.
מכה  המוסלמי  הטרור  המסמכים,  לפי 
ארה"ב  דרך  אמריקה,  מדרום  העולם  ברחבי 
מערב  לים,  מעבר  אמריקאיות  ומטרות 
המזרח  אפריקה,  לשעבר,  ברה"מ  אירופה, 
דרום  במיוחד(,  בין-מוסלמי  )טרור  התיכון 

אסיה, המזרח הרחוק ואוסטרליה.

על  כלל,  בדרך  מנוהל,  המוסלמי  הטרור 
אוניברסיטאות  בוגרי  וביניהם  משכילים  ידי 
"בלאקברי",  באינטרנט,  הנעזרים  מערביות 
"איי-פוד", "טוויטר", ו"פייסבוק". בניגוד להנחת 
אובמה, הטרור אינו ביטוי לדחיית המודרניזציה, 
אלא ביטוי למינוף המודרניזציה לקידום מטרות 
וערכים היסטוריים של האסלאם. מנהיגי הטרור 
להשתלטות  שחזונם  מאמינים  המוסלמי 
גלובלית– דתית וטריטוריאלית – מהווה שליחות 
על  השליחות  את  מקדמים  הם  אלו-הית.  
"כופרים",  כלפי  חוסר-סובלנות  אלימות,  ידי 
דיקטטורה  אחרים,  ומתנגדים  "אפיקורסים" 
מכשול  המהוות  ישויות  נגד  קודש"  ו"מלחמת 
למימוש החזון המגלומאני, החורג הרבה מעבר 
 – לקיום  או   – למדיניות  הפלסטיני,  לנושא 

המדינה היהודית.  
מסמכי "וויקיליקס" כוללים מזכר של מזכירת 
המדינה קלינטון, מדצמבר 2009, המצביע על 
האמירויות  איחוד  קטאר,  )במיוחד(,  סעודיה 
וכווית כמממנים המובילים של הטרור המוסלמי-
סוני העולמי. סעודיה ושכנותיה מגייסות מימון 
לאשקר-א-טייבה"  "טאליבן",  קעידה",  ל"אל 
עמותות  באמצעות  נוספים  טרור  וארגוני 
הלונדוני  טיימס"  ה"סאנדיי  ללא-כוונת-רווח. 
הביון של פקיסטן  ב-31.5.2010 ששרותי  דיווח 
דולרים מסעודיה  מיליארד   1.5 תיעדו העברת 
ובמיוחד ל"טאליבן".   לטרוריסטים באפגניסטן, 

בהרג  סעודיה  של  חלקה  "מה  תוהה:  היומון 
אלפים  ופציעת  אמריקאים  חיילים   1,268

נוספים באפגניסטן?!"
תת-מזכיר האוצר האמריקאי לענייני מודיעין 
ב-6.10.2009  העיד  לוי,  סטיוארט  טרור,  ומימון 
זורם  ש"מימון  בסנאט  הבנקאות  וועדת  בפני 
לעיראק,  מגיע  טרור...חלקו  לארגוני  מסעודיה 
בעולם".  נוספים  ומקומות  אסיה  מזרח  דרום 
לדוגמא, הבנק הסעודי, "אל-ראג'י", היה מעורב 
משטרת  דווחה  ב-2009  צ'צני.  טרור  במימון 
פקיסטן על 15 מיליון דולרים שהועברו מסעודיה 
למעורבים ברצח רה"מ בנזיר בוטו. משרד מבקר 
המדינה האמריקאי )GAO( דיווח ב-15.11.2010 
שסעודיה משתפת פעולה עם ארה"ב למניעת 
טרור מוסלמי בתחומי הממלכה, אך לא למניעת 

טרור מוסלמי בעולם הרחב.
ב-1962, שנתיים לפני הקמת אש"פ, חמש 
והקמת  הימים"  ששת  "מלחמת  לפני  שנים 
ירדן  כאשר  ביו"ש,  הראשונה  ההתנחלות 
ומצרים שלטו ביו"ש ובעזה והנושא הפלסטיני 
לא העסיק את מנהיגי ערב והמערב, הקימה 
העולמית"  המוסלמית  "הליגה  את  סעודיה 
מסועפת  גלובלית  מערכת  של  הפינה  כאבן 
של עמותות מוסלמיות , הנהנות מסיוע סעודי 
ארגוני  עם  עקיף  או  ישיר  קשר  ומקיימות 
ליחסי  "הוועד  עמותות  נוסדו  בארה"ב  טרור. 
האסלאמית  "האגודה  אמריקה-אסלאם", 
הקודש"  ארץ  "עמותת  אמריקה",  צפון  של 
טרוריסטים  של  במשפטיהם  המככבות 

מוסלמים הפועלים נגד ארה"ב.
העובדה  מן  מתעלם  אובמה  הנשיא  אבל, 
משפיעים  לטרור  והמסיתים  שהמממנים 
את  משעבד  אובמה  הטרור.  ממבצעי  יותר 
לפשטנות,  להרהורי-לב,  בטרור  המלחמה 
לאי-הבנת הכתובת-על-הקיר ולסדרת הנחות 
הקיימת  הזיקה  כגון  מהמציאות,  המנותקות 
לבין   מחד  הפלסטיני  הנושא  בין   – לדעתו   –
הלוחמה בטרור והמאמץ למניעת התגרענות 
אובמה,  לאסכולת  בניגוד  מאידך.  איראן 
ערב  שמנהיגי  מאשרים  "וויקיליקס"  מסמכי 
אכן מתמקדים בסכנות הקיומיות מצד הטרור 
– מבית ומחוץ – ואיראן ולא בעניין הפלסטיני. 
שגויה,  למדיניות  מביאות  שגויות  הנחות  וכך, 
המייצרת רוח גבית למשטרי וארגוני טרור ורוח 

נגדית לדמוקרטיות המערביות".•

רוח גבית לטרור העולמי



3 ישע שלנו

להוסיף  למה  זולתו.  אפס  תוספת,  בשום  צורך 
"ברוך שם"?

תרעומת  יש  אבהו  ר'  בדברי  כלולה  התשובה 
המינין. הבריאה כוללת עולמות רבים, יש עולמות 
עליונים בהם עומדים המלאכים יש עולמות עוד 
עולמות  יש  נסתרים  עולמות  יש  עליונים,  יותר 
אחד  עולם  גם  יש  הזה  המכלול  בתוך  גלויים, 
עולם  והעכור,  הגס  החומר  החומר,  עולם  מיוחד 
קדושים  אנשים  יש  הזה  העולם  בתוך  הזה. 
חלקים  גם  יש  אבל  קדושים  ומקומות  וזמנים 
פחות קדושים, יש תאוות ויצרים יש כוחות מכל 
מיני סוגים. המינין סבורים שאחדותו של הקב"ה 
בו  מסתיים,  הקדושה  גילוי  בו  במקום  נעצרת 
של  לרצונו  בניגוד  דברים  מתרחשים  לכאורה 

הקב"ה ולא היא.
וכנאמר בתניא שער היחוד והאמונה פרק א "וכן 

בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים 
ממש  דומם  ובחינת  הגשמית  הלזו  ארץ  ואפילו 
האותיות  ח"ו  כרגע  ממנה  מסתלקות  היו  אילו 
מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי 
בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני 
ששת ימי בראשית ממש... שגם בדומם ממש כמו 

אבנים ועפר ומים יש בחינת נפש וחיות רוחנית".
ברוך שם מפרט ומבהיר את שמע, אחדות 
שום  אין  קטן  הכי  הפרט  עד  הכול  כוללת  ה' 

קיום ללא זה. 
דברים אלו מפורשים בדברי רש"י בדברים על 
הפסוק "אתה הראת לדעת"  - כתרגומו אתחזיתא. 
שבעה  להם  פתח  התורה  את  הקב"ה  כשנתן 
רקיעים. וכשם שקרע את העליונים כך קרע את 
אתה  נאמר  לכך  יחידי,  שהוא  וראו  התחתונים. 

הראת לדעת:

ברוך  לומר  נזקק  לא  משה  כך;  להסביר  ניתן 
שם, משה היה במדבר בו היה גילוי שכינה ראו את 
ענני הכבוד והעם עמד מתחת להר סיני בו הקב"ה 
ה'.  אחדות  וידעו  ראו  כולם  התחתונים,  את  קרע 
כביכול  שכינה  שם  בגלות,  במצרים  היה  יעקב 
גלות  של  בפתחה  שעומדים  יודע  יעקב  נסתרת 
נוראה מוסיף על שמע את ברוך שם כדי ללמד את 

בניו שגם בימים הקשים הכול נעשה בהשגחה.
אנו אומרים ברוך שם בלחש שהרי זה כביכול 

מיותר אליבא דאמת שמע ישראל כולל הכול.
עוברים  אנו  גיסא  שמחד  אלו  בימים  גם 
ומאידך  לסערה  ואח"כ  לשריפה  מבצורת 
סמויה  הקפאה  גלויה  הקפאה  ודאות,  חוסר 
ועוד שאלות רבות העומדות על פיתחנו עלינו 
לבירה  בית  בעל  שיש  לזכור  באמונה  להתחזק 

ולעובדו בשמחה רבה.•

האספו ואגידה לכם המשך מעמוד השער

דיונים  ופרשנויות,  דעות  ראשון.  מקור  של  והפוליטיקה  האקטואליה  מוסף 
אמין. ולדווח  מעמיק  לניתוח  זוכות  והמדינה  הבטחון  סוגיות  ותחקירים, 
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

ישע שלנו 4

את ר ביותר  מחבב  היה  תירר  חיים  בי 
מתוך  ניכרת  זו  ואהבתו  קודש  שבת 
הוא  בו  שבת'  של  'סידורו  הגדול  חיבורו 
את  לעורר  מנת  על  ודרשות  חידושים  מביא 
נפשו  את  ולהלהיב  השבת  בקדושת  הלומד 
רבי  של  ומקרוביו  תלמידיו  מעלתה.  בגודל 
מוסיף  חיים  רבי  היה  בשבת  כי  העידו  חיים 
יותר  גבוה  והיה  ראש  קומת  כמלוא  לגובהו 
ערב  שישי  ביום  השבוע.  ימות  בשאר  מהרגיל 
לילך  חיים  רבי  של  מנהגו  היה  קודש  שבת 
מביטים  היו  עירו  ויושבי  המרחץ,  בבית  לטבול 
מבית  יצא  עת  צמחה  קומתו  כיצד  אחריו 
שבת. לקבלת  הכנסת  בית  אל  בדרכו   המרחץ 

לפני  לגשת  חיים  רבי  נוהג  היה  עצמה  בשבת 
תפילות  בכל  ציבור  כשליח  ולשמש  העמוד  
קורא  היה  התורה  קריאת  את  ואף  השבת, 
יום  לאורך  השבת.  את  חיבתו  לגודל  בעצמו 
עוסק  והיה  ער  נשאר  חיים  רבי  היה  השבת 
שבאחת  מסופר  ובהתלהבות.  בדביקות  בתורה 
השבתות ראה רבי חיים יהודי ישן, וברוב מעלתו 
ישן  רק  זה  ויהודי  יתכן  כי  דעתו  על  העלה  לא 
לפי שאין ישנים בשבת, ועל כן הסיק רבי חיים 
ורץ בחופזה להעירו בעזרת  כי היהודי התעלף 
ורק  בבהלה  התעורר  היהודי  צוננים,  מים  ספל 
 אז עמד רבי חיים על טעותו ופייס את היהודי.

בצ'רנוביץ',  רב  תירר  חיים  רבי  שהיה  בעת 
שסר  ספרד  לגולי  צאצא  יהודי  בעיר  התגורר 
מדרך הישר. אותו יהודי היה עשיר גדול והחל 
בונה עבורו ארמון מפואר, דא עקא שאת אותו 
כולל  השבוע  ימות  בכל  הפועלים  בנו  ארמון 
על  בשומעו  הזדעזע  חיים  רבי  קודש.  בשבת 
אליו  לקרוא  ושלח  השבת  בחומות  הפרצה 
חיים  ורבי  להגיע  סרב  היהודי  יהודי.  אותו  את 
הלך אליו בעצמו והזהירו כי אם ימשיך לבנות 
בשבת הרי שבבכורו יבנה יסודות לבנין ובצעירו 
את  בנה  אשר  האלי  בית  כחיאל  דלתותיו  יציב 
של  להתרעתו  צחק  עשיר  אותו  יריחו.  חומות 
אותו  לו,  ארע  כן  הוזהר  כאשר  אך  חיים  רבי 
בניו  כל  את  הארמון  בניית  לאורך  קבר  עשיר 
כל. ובחוסר  בעירום  ונותר  מנכסיו  ירד   ואחר 

גם בדרשותיו היה חוזר רבי חיים מצ'רנוביץ על 
דרכו  הייתה  וכך  השבת.  של  ומעלתה  גדולתה 
מישראל  אדם  המעשה  ימי  ששת  "כל  לומר: 
ואינו  קדירה  כשולי  פניו  משחיר  קשה,  עובד 
ועם חיים של קדושה ושל אצילות אבל משבאה 
שבת באה מנוחה. מנוחת הגוף והנפש. המנוחה, 
שורך  ינוח  '"למען  שנאמר  לבהמה.  גם  צריכה 
מן  נהנה  גופם  אלו,  בהמות  אם  אבל  וחמורך" 
המנוחה הרי יש לאדם גם נשמה והלא כך אמרו 
דורשי הרשומות: יתרון האדם מן הבהמה? אין. 
היא  אף  והנשמה  נשמה,  יש  אדם  תיבות  ראשי 
דורשת את תפקידה ואף היא רוצה להשתחרר 

העול  את  לפרוק  השבוע,  ימות  כל  משעבוד 
איך  הגוף,  את  עליה.  ומעיק  המכביד  הקשה 
אבל  מוותר  אינו  הוא  מלעיטים  אנו  שהוא, 
של  למנוחה  וזקוקה  וענוגה  רכה  היא  הנשמה 
קדושה. ואם כששת ימי המעשה אדם מישראל 
דואג רק לצרכי הגוף, הרי על פי היושר חייב הוא 
לתת יום אחד למצער את יום השבת לנשמה...".

חבל  סיפוח  עם   ,)1805( תקס"ה  בשנת 
בוקובינה על ידי האימפריה האוסטרית ולאחר 
שנכנס לקונפליקט עם השלטונות האוסטריים, 
צ'רנוביץ,  של  כרבה  תפקידו  את  חיים  רבי  עזב 
שעבר  לאחר  אך  ישראל,  לארץ  לעלות  כדי 
כרב  שימש  מולדובה  נסיכות  אל  הגבול  את 
בבוטושאן ומאוחר יותר בקישינב. לארץ ישראל 

הגיע רק ב-1813 וקבע את מושבו בעיר צפת.
כמה חודשים לאחר עלייתו ארצה, הודיע רבי 
'קידושא  יערוך  השבת  כי  העיר,  לתושבי  חיים 
ארצה.   עלייתו  לכבוד  התפילה  לאחר  רבא' 
במהלך הקידוש פתח ואמר: "ודאי תמהים אתם 
מדוע עיכבתי שמחה זו עד עתה ולא חגגתי מיד 

כאשר הגעתי לארץ. ובכן, אספר לכם. 

'שליח  היה  ארצה  לעלות  אותי  שעורר  מי 
השליח  ישראל.  מארץ  לביתי  שהגיע  דרבנן' 
סיפר לי ברגש רב על התפילות המיוחדות אשר 
שלומדים  התורה  ועל  ישראל'  דארץ  ב'אוירא 
דעתו  נחה  לא  כדוגמתה.  תורה  אין  אשר  בארץ 
את  בהתפעלות  באוזני  שתיאר  עד  השליח  של 
ואת  זהב  בצבע  שהוא  ישראל  ארץ  של  עפרה 
החמים  דבריו  להם.  יהלומים  שצורת  אבניה 
ולעלות  לקום  בִלבי  אומר  וגמרתי  אותי  הלהיבו 

לארץ ישראל. 
אותו  את  לפתע  פגשתי  ארצה  בבואי  והנה, 
אך  מאוד,  לו  הודיתי  עליתי.  שבזכותו  שליח 
לרמות  צריך  היית  זה  'מדוע  שאלה:  שאילתיהו 
היה  די  הרי  ואבניה?  הארץ  לעפר  בנוגע  אותי 
לך לספר על לימוד התורה והתפילה המיוחדים 
שבארץ, את זה מרגיש אני ללא ספק. מדוע איפה 

סיפרת לי דמיונות שווא על זהב ויהלומים?!' 
אין  'וכי  ואמר:  בי השליח במבט תוהה  הביט 
אכן  ואבניה  הארץ  עפר  הלא  זאת?!  רואה  אתה 

מאירים כזהב ומרגליות!'" 
דבריו  את  "קיבלתי  ואמר:  חיים  רבי  הוסיף 
והבנתי שעלי לעשות תשובה על כך. בערב שבת 
האחרון פתחתי את חלון ביתי ולנגד עיני ראיתי 
יכול  כעת  לאמיתה.  אמת  השליח  של  שדבריו 
ולעשות  ארצה  שעליתי  בשמחה  להכריז  הייתי 

סעודת הודיה על כך".
שהמפורסם  חיבורים  מספר  חיבר  חיים  רבי 
שבהם הוא החיבור 'באר מים חיים' בו כתב רבי 
הפרד"ס.  בדרך  התורה  על  חידושיו  את  חיים 
ובו דרשות על  'שער התפילה'  נוסף הוא  חיבור 
ענייני תפילה. חיבורו האחרון של רבי חיים, הוא 
'ארץ החיים' שחלקו הראשון עוסק בנ"ך וחלקו 

השני עוסק בהלכה ואגדה במסכת ברכות.
ביום  מעלה  של  לישיבה  התבקש  חיים  רבי   
נטמן  והוא   )1817( תקע"ח  שנת  בכסלו  כ"ז 
במערה בבית הקברות העתיק של צפת. המערה 
ובתוכה,  חיים',  מים  'באר  מערת  כיום  נקראת 
בפשטות:  נכתב  חיים  רבי  של  מצבתו  על 
שלמה  רבי  בהחסיד  חיים  רבי  הרב  נטמן  "פה 
תקע"ח". כסלו  כ"ז  ביום  נלב"ע   מבאטישאן 
)כשם  חיים"  מים  "באר  הרחוב  קרוי  שמו  על 
בירושלים  וגן  בית  בשכונת  יותר(,  הידוע  ספרו 

ובשכונת קרית דוד ברחובות.•

"פתחתי את חלון ביתי ולנגד עיני ראיתי שעפר 
ארץ ישראל ואבניה אכן מאירים כזהב ומרגליות"

משה מאירסדורף

רבי חיים תירר - חלק ב'

בבואי ארצה פגשתי לפתע את 
עליתי.  שבזכותו  שליח  אותו 
הודיתי לו מאוד, אך שאילתיהו 
צריך  היית  זה  'מדוע  שאלה: 
לרמות אותי בנוגע לעפר הארץ 
ואבניה? הרי די היה לך לספר 
והתפילה  התורה  לימוד  על 
זה  את  שבארץ,  המיוחדים 
מדוע  ספק.  ללא  אני  מרגיש 
איפה סיפרת לי דמיונות שווא 

על זהב ויהלומים?!' 
בי השליח במבט תוהה  הביט 
ואמר: 'וכי אין אתה רואה זאת?! 
אכן  ואבניה  הארץ  עפר  הלא 

מאירים כזהב ומרגליות!'" 
הוסיף רבי חיים ואמר: "קיבלתי 
את דבריו והבנתי שעלי לעשות 
שבת  בערב  כך.  על  תשובה 
האחרון פתחתי את חלון ביתי 
של  שדבריו  ראיתי  עיני  ולנגד 
כעת  לאמיתה.  אמת  השליח 
בשמחה  להכריז  הייתי  יכול 
שעליתי ארצה ולעשות סעודת 

הודיה על כך".
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")הנסיעה לארץ-ישראל( כפי הנראה שנוציאה בחסדי 
ה' יתברך אל הפועל באלו השבועות, כי הם מאיצים 
בדבר, וכן עוזרים להם מירושלים לזרזנו בזירוזין. 
ובאמת מה תועלת באיחור, הלא סוף-כל-סוף אי-אפשר 
לבטל חלילה ענין ישיבת ארץ-ישראל בשביל חששות 
ומיחושים, ואם בא אדם לחוש בכל עסקיו לחששות של 
רפיון-רוח כאלה הלא ישבת העסק והמלאכה בעולם".
)'אגרות', א, עמ' יג, מתוך מכתב תשובה לאחיו שמואל לאחר שהוזמן לשמש ברבנות יפו(.

5 ישע שלנו

לחינוך ת עקיבא  בני  ישיבת  למידי 
בעין  כבר  מוכרים  בסוסיא  סביבתי 
האומנותית שלהם ומאחוריהם רקורד 
מפרשת  פסוקים  המלווים  צילומים  ספרי  של 

השבוע ומהתפילה. 
בהוצאה  חדש  ספר  אור  רואה  אלו  בימים 
אל   בית  ספרית  עם  יחד  הישיבה  של  משותפת 
'מוזמנים לחגים' אשר יוצר חיבור מיוחד המפגיש 
ראש  פרל,  נעם  הרב  של  עיוניו  בין  מפגיש  בין 
הישיבה, סביב מעגל השנה העברי, לבין צילומיהם 
של תלמידיו. הספר יוצא בפורמט אלבומי מרהיב, 
ומהווים  בדברים  נוסף  פן  מאירים  בו  והצילומים 
שאינם  המילוליים  לביאורים  ופירוש  השלמה 

שלמים בלעדיהם.
הרב פרל, בוגר הישיבה התיכונית "נתיב מאיר" 
ייסד  עציון"  "אור  ההסדר  וישיבת  הרוא"ה  בכפר 
את הישיבה הסביבתית בסוסיא לפני כ – 13 שנה 
ומאז עומד בראשה. בהקדמה לספר הוא כותב: 
"חגי ישראל, השזורים בחיי כולנו, אינם נקודות ציון 
לאירועים היסטוריים כי אם נקודות תדלוק על פני 
בלב מידבר השיגרה  מעגל השנה. תחנות דלק 

אשר הארועים ההיסטוריים שנתרחשו בהם 
מסמנים את סוג הכח והחיות הטמון וממתין בהם 
נקראים אנו לתדלק חרות,  עבור כולנו. בפסח 

ביום כיפור מחילה, 
בחנוכה גבורה, 
בשבועות תורה וכל 
זאת עבור שנה 
שלימה. ככל שנגיע 
התדלוק  לתחנות 
– לחגים, מוכנים 
יותר, ממוקדים 
יותר, מודעים יותר 
למה אנו מחפשים 
ומה מתאים 
עבורנו, כך ניטיב 
לנצל את שעות 
לחטוף  החסד 

כמיטב יכולתנו 
ולהצטייד בעומק וכוחות חיים לשנה כולה. לשם 
הכנה והעמקה זו נולד הספר  'מוזמנים לחגים'".

הרב  מסביר  לכתוב  הצילומים  צירוף  לגבי 

'מוזמנים לחגים' לא  "התמונות בספר  פרל: 
נועדו להוות עיטור אמנותי או רענון מחייה למלל 
שלצידן. תמונות אלה מהוות השלמה ופרוש 
לביאורים המילוליים שאינם שלמים 
בלעדיהן. בבסיס הפרשנות 
המצולמת ניצבת תפיסת העולם 
כי הקב"ה מתגלה לכולנו בכל פינה 
ולית אתר פנוי מיניה כלל.  ומקום, 
ומפגשי  אותם רעיונות, תפיסות 
שכינה יכול האדם למצוא בשיא 
הגילוי בתורה שבכתב ובעל פה כמו 
גם בדברי רבותינו, בפחות בהירות 
מתוככי נשמתו  יכול הוא לחוצבם 
האלוקית ובראיה נכונה ומאומצת 
בחיים המוחשיים הרוחשים סביבו-  

ולכך נועדו תמונות הספר".
הוא  לחגים'  'מוזמנים  כאמור 
ספר שלישי בסדרה, קדמו לו 'הזמנה 
כן בית המדרש  ו'הזמנה לפרשה'. כמו  לתפילה' 
הסביבתי בסוסיא הוציא תחת ידו ספרים נוספים 

ובהם: "מדרשטח", "אבני דרך" ו"נקיי הדעת".•

מוזמנים לחגיםמבט לספר

עסקים  איש  השקט?  ירושלים באמצעות רכישת חברת פלסטיני משתלט על נכס במזרח הכיבוש 
הוא דיגל  הנדל“ן  חברת  של  המרכזי  הפרויקט 

איש העסקים הפלסטיני מחזיק  ”נוף ציון“ ■ 
בדרכון אמריקני ומבצע ההשתלטות באמצעות 

 (גלובס: 7.12.10)   חברה קפריסאית ובתיווכו של דב וייסגלס

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני

ממשיכים את המאבק להצלת 

פרויקט נוף ציון!
אחד  ממוקם  המקדש  מקום  מול  אל  הנציב  ארמון  מטיילת  מר‘   500 במרחק 

הפרויקטים היפים, החשובים והאסטרטגים בירושלים.
90 דירות כבר מאוכלסות, 300 הבאות בסכנת מסירה לפלסטיני. 

ניתן עדין להצטרף  חברת באמונה נרתמה לרכישת הקרקע בכספי משקיעים, 
לקבוצה (החל מ 320.000 ₪) המשקיעים יוכלו להמיר את ההשקעה ברכישת 

דיור בהמשך בהנחה.
נאמן המשקיעים: עו“ד יצחק מירון מת“א.

www.bemuna.co.il :פרטים באתר החברה
לקביעת פגישה למשקעים ממליון ₪ ומעלה 052-4295395



שהתקיים ב ה-6  והמדבר  הספר  כנס 
הוצגה  חברון,  שבהר  בסוסיא  בחנוכה 
מסתור  מערות  מערכת  לראשונה 

עמרה  בית  בכפר  שנחשפה 
בר  מרד  מתקופת  שבסביבה 

כוכבא.
קליין,  איתן  החוקרים 
דביר רביב ומורן חג'בי, יצאו 
לכפר בית עמרה בעקבות 
לפני  שנמצא  פפירוס 

עתיקות  סוחרי  אצל  כשנה 
פלסטינים, ופוענח על ידי ד"ר 

חנן אשל ז"ל. הפפירוס הוא בעצם 
על  אלמנה  אישה  של  ויתור  כתב 
המשפחה  שבני  כדי  כתובתה, 

להשתמש  יוכלו  הבעל  של 
ברכושו. בראש הפפירוס 

ארבע  "שנת  נכתב 
לחורבן בית ישראל" 

לדעת  והכוונה 
היא  החוקרים 
ארבע שנים לאחר 
כוכבא  בר  מרד 
בסביבות  משמע 

לספירה.   140 שנת 
בפפירוס מוזכר כי בני 

הבעל  של  המשפחה 
גרו בכפר בית עמר.

לכפר  יצאו  החוקרים  שלושת 
בתקווה  עמרה  בית  הערבי 

למצוא בו שרידים מתקופה 
הרבה  ולשמחתם  זו, 

התממשה.  תקוותם 
מערכת  מצאו  הם 
מסועפת  מחילות 
לתקופת  האופיינית 
מרד בר כוכבא ודומה 

מבחינות רבות למערות 
המסתור המוכרות מאזור 
שפלת יהודה- בית גוברין.

לא  החוקרים,  של  לצערם 
ארכיאולוגיות  חפירות  לבצע  ניתן 

בשטח מכיוון שהכפר הפלסטיני 
עמרה  בית  הכפר  מעל.  בנוי 

בשטח    נמצא 

קיבלו  והחוקרים 
מהשיח'  צמוד  ליווי 

להרחיק  שדאג  המקומי 
את כל מי שחשב להתקרב 

החוקרים,  אחד  להם.  ולהציק 
ללימודי  קליין מהמחלקה  איתן 

תיאר  בר-אילן,  אוניברסיטת  ארץ-ישראל, 
השבוע ל"ישע שלנו" את חוויות מהגילוי החשוב:

של  שוד  למניעת  היחידה  ערכה   2009 במאי 
במהלכה  מבצעית,  פעילות  העתיקות  רשות 
עתיקות.  שודדי  מידי  עתיקה  תעודה  נתפסה 
התעודה נכתבה בכתב עברי רהוט על גבי פפירוס 
ובשורתה העליונה נשאה את התאריך "שנים עשר 
חוקרי  ישראל".  בית  לחרבן  ארבע  שנת  לכסלו 

ז"ל  אשל  חנן  פרופ'  אשל,  אסתר  דר'  התעודה 
ודר' עדה ירדני קבעו על סמך צורת האותיות כי 

התעודה שייכת למאה 

היא  כי  הציעו  ולפיכך  לסה"נ  הב' 
ארבע  לסה"נ,   140 בשנת  נכתבה 
בר-כוכבא.  מרד  תום  לאחר  שנים 
במקום  נחתמה  אשר  בתעודה, 
בית עמר, הצהירה האלמנה  בשם 
מרים ברת יעקב שקיבלה את המגיע 
לה מנכסיו של בעלה המנוח, שאול בר 
לפיכך,  העליונה.  ענב  מהיישוב  שמעון 
שמעון  בר  אבשלום  בעלה(,  )אחי  גיסה 
מארשתובול )אריסטובוליה(, יכול היה למכור את 
תעודות  משפחתו.  שבבעלות  הנכסים 
מסוג זה נקראים בהלכה שובר של 
כתובה.  מחילת  שטר  או  כתובה 
שניים מן המקומות הנזכרים, בית 
עמר וענב העליונה, מופיעים כאן 
ה  נ ו ש א ר ל

ועד לפרסום התעודה לא היה 
ידוע קיומו של יישוב יהודי באתרים אלו 
כיוון  בר-כוכבא.  וימי מרד  בימי הבית השני 
שאחד המקומות הנזכרים בתעודה, ארשתובול, 
ידוע מתעודה נוספת בת התקופה וזוהה בח'רבת 
אסטבול בסמוך לתל זיף שבדרום הר חברון, הוצע 
לזהות אף את שאר המקומות עם אתרים קדומים 
בדרום הר חברון. את בית עמר הוצע לזהות עם 
בדרום  השוכן  עתיק  אתר  עמרא,  בית  ח'רבת 
קילומטרים  כשלושה  של  במרחק  הר-חברון, 
עשרות  במהלך  עתניאל.  ליישוב  מצפון-מזרח 

השנים האחרונות הוקם כפר-
בת של הכפר יטה במקום, 

העתיק.  האתר  שטח  מרבית  את  מכסים  ובתיו 
בעקבות פרסום התעודה החלטתנו, כותב שורות 
אלו וחברי למחקר דביר רביב ומורן חג'בי, לצאת 
לסיור שטח ברחבי האתר בתקווה לחשוף שרידים 
ארכיאולוגיים המצביעים על קיומו של יישוב יהודי 
הראשונות  המאות  במהלך  במקום  שהתקיים 
לשמחתנו  התעודה.  מן  שעולה  כפי  לספירה, 
קטן  שדה  של  במרכזו  האתר,  בראש  גילינו 
תת- מערכת  המודרני,  הכפר  בתי  בין  הממוקם 
המערכת  של  הכולל  אורכה  מסועפת.  קרקעית 
ומתקנים  מים  בורות  כוללת  והיא  מטרים  כ-95 
באמצעות  חוברו  אשר  קדומים  תת-קרקעיים 
מחילות צרות המאפשרות מעבר בזחילה בלבד. 
לעיתים פונות המחילות בזויות חדות ומשנות את 
מפלסן. לאורך דפנות המחילות הותקנו שקעים 
אשר שימשו להנחת נרות. מאפייניה האדריכליים 
רב למערכות  דומים דמיון  של המערכת 
המסתור מימי 

מרד בר-כוכבא 
שהותקנו מתחת לבתי הכפרים העתיקים 

זו  תת-קרקעית  מערכת  כי  דומה  יהודה.  ברחבי 
על  בר-כוכבא  למרד  מההכנות  כחלק  הותקנה 
ידי תושביה היהודיים של בית עמר הקדומה והיא 
שימשה למסתור מפני הצבא הרומי מתחת לבתי 

הכפר העתיק.•
עוד על כנס הספר והמדבר ופעילויות בית ספר 

שדה סוסיא: טל. 02-9963424
.www.susya.org.il :או באתר

סיפורו של מקום
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ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה

מרכז סיור ולימוד



7 ישע שלנו

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים! 

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות 
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 

לפקס 02-6516662 
.ita@myesha.org.il או למייל

 בהצלחה רבה!

הדמותזהה את 
פתרון החידה הקודמת: יעקב דורי )הרמטכ"ל הראשון של צה"ל(. 

שמות הילדים הזוכים: משפ' שטרן, פתח תקוה  שמעיה אופן, כרמי 
צור  זרח משה כהן, צפת.

ַהְמִציא ָלנּו ְמִחיָלה

 ÈÓ ¨Â‡Â·È˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÈÏ ‰ÙˆÓ ÂÈ‡Â  ¨ÂÈÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈÓÈ‰ ˙‡ ·‰Â‡˘ ÈÓ ‡Â‰ ÌÈÓÈ ·‰Â‡
 Ï˘ ‰ÈÏ˘‡‰ ¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯  Â·Â¯  È¯‰  Æ˜ÂÙÈÒ‰ ˙‡Â  ‰ÁÓ˘‰ ˙‡ Â·  ÔÂ˙  ‡Â‰˘ ‰Ó· ‡ˆÂÓ˘
 ¨ÌÈ˜È¯ ˙ÂÂÈÓ„· ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ÌÈÏÎÓ Í‡ ¨ÂÚÈ‚È Ì‡ ·‰‡˘ ÌÈÓÈ‰Â ÌÈˆÙÁ ÂÁ‡ Ì‰·˘ ÌÈÈÁ‰
 ¨Ì„‡ ÏÎ· ˙È·ÂÈÁ‰ ‰Ë·‰‰ ¨‰·ÂË‰ ÔÈÚ‰ „ÂÒ ‡Â‰ ÌÈÓÈ‰ ˙·‰‡ „ÂÒ Æ˙Â·ÊÎ‡ ¯ÂÙÒÈ‡ ÌÈÏÁÂÂ

ÆÌÈ··ÂÒ‰ Á·˘· ˙¯ÙÒÓ‰Â ˙‚¯ÙÓ‰ ÔÂ˘Ï‰

 ‰·˘  Í¯„‰Â  ¨Â·È·Ò  ÌÈ˘‡‰  Ï‡  ¯·„Ó  ‡Â‰  ‰·˘  Í¯„‰˘  ÔÈÓ‡Ó˘  ÈÓ  ÏÎÏ  „ÚÂ  ‰Ê‰  ¯ÙÒ‰
 ÌÈÂÂÏ˙Ó˘ ˜ÓÂÚ Ë·Ó· Æ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ÂÏ ˘È„˜‰Ï ÈÂ‡¯˘ ÔÈÈÚ Ì‰ Â·È·Ò ÌÈ˘‡‰ ÏÚ ¯·„Ó ‡Â‰
ÆÂÈÈÁ  ˙‡  ·ÈËÈ‰Ï  ÌÈÎ¯„  ÚÈˆÓÂ  ¨˙È˘Â‡‰  ˘Ù‰  ÈÎ·  ˙‡  ÏÈ‡  È·ˆ  ÔÁÂ·  ¨¯ÂÓÂ‰Â  ‰ˆÈ¯˜  ÂÏ

 

ÌÈÓÈ ·‰Â‡
‰·‰‡Â ˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏ ¨‰·ÂË ÔÈÚ ÏÚ

È¯‚Â‰ ÔÈÈ ÌÚË˘ ÈÓ ¯ÎÓ‰ È·¯ ¯·ÁÓ ˙‡Ó
˙¯Á‡ ‰Ê ¯ÂÙÈÒ ÌÈÚÓÂ˘˘ÎÂ
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מארצות הברית לגוש עציון
גוש  האזורית  המועצה  ראש  גולדשטיין,  שאול 
אנשי  של  בכירה  משלחת  עם  השבוע  נפגש  עציון, 
ההתיישבות  עתיד  בנושא  הברית,  בארצות  ממשל 
 - במשלחת  הנוכחים  בין  ושומרון.  ביהודה  היהודית 
חברי קונגרס, סנאטורים ומחוקקים ממדינות שונות 

בארה"ב.

המשלחת הגיעה 
החודש  בתחילת 
לישראל  הנוכחי 

 ,Project Interchange בחסות  ישראל,  להכרת  בסמינר  להשתתף  כדי 
לשיקום  דולר  כ-100,000  )שתרם  האמריקני  היהודי  הוועד  של  המכון 
הכרמל לאחר השריפה(, המקדיש את עיקר פעילותו להבאת מנהיגים לא 
יהודיים לישראל. במהלך הסמינר נפגשו הבכירים עם חברי כנסת, שרים 
ואנשי מדיה, ונחשפו לחדשנות ישראלית, עליה וקליטה, חברה ופוליטיקה 

בישראל והסכסוך במזרח התיכון.•

"אדוני המדריך, אני קורא אותך לסדר..."
יוזמה חדשה: סיורים בירושלים 
בהדרכת חברי כנסת ומפורסמים

בימים אלו יוצא לדרך פרויקט חדש של תנועת 'צעירים 
למען ירושלים' לחיזוק הקשר של הדור הצעיר במדינת ישראל לבירתה. 
המורשת  באתרי  סיורים  ידריכו  ואח"מים  מפורסמים  היוזמה  במסגרת 
ההיסטוריים של ירושלים ובהם העיר העתיקה, הכותל המערבי, הר הזיתים, 

הר הצופים, עיר דוד ועוד.
שכל  מטרה  מתוך  פורמאלית  ובלתי  צעירה  באווירה  יתקיימו  הסיורים 
אחד ממובילי הסיורים יצוק אליהם תוכן ייחודי של "ירושלים שלו" – הזויות 
האישיות, הרגעים המיוחדים והקשר והמפגש של האח"מ מוביל הסיור אל 

ירושלים.
עד כה הביעו נענו רבים ליוזמה המקורית. הפיילוט הראשון ייערך בקרוב 
בקרב חברי הכנסת ובראשם אלה שכבר הביעו את הסכמתם העקרונית 
אופיר  אורלב,  זבולון  חסון,  ישראל  הכנסת  חברי  בפרוייקט:  להשתתף 
אקוניס, פרופ' אריה אלדד, ועותניאל שנלר. כמו כן ידריכו במיזם החדש 

מפורסמים ובהם הזמר והיוצר שי גבסו ועוד.
למטרה  לה  שמה  אשר  צעירים  תנועת  הינה  ירושלים'  למען  'צעירים 
ובשפה  עדכניות  פעילויות  באמצעות  לירושלים  העתיד  דור  את  לחבר 
עכשווית. הצטרפו ל'צעירים למען ירושלים' גם בפייסבוק וקבלו עידכונים 

על פעילויות הקבוצה.•

ש"ע
שותי

חד

קריאת הרב הראשי לישראל:
אמירת ברכת הגשמים בזמן פתיחת ההיכל בשבת

בעקבות הגשמים העזים שפקדו את ארצנו קרא הרב הראשי לישראל הרב יונה 
מצגר לציבור לומר את ברכת הגשמים )כמובא בשולחן ערוך( בשבת הקרובה בזמן 
פתיחת ההיכל. הרב מצגר הדגיש כי "עדיין יש להתפלל לירידת הגשמים שכן מומחי 
די  ואין  זמן  לאורך  ממטרים  דרושים  הפרי  ועצי  התבואה  שעבור  טוענים  החקלאות 
בגשמים מאסיביים בפרק זמן קצר. מה גם שהכנרת רחוקה מלהגיע לגובה הנדרש".

 לנוחותכם מצ"ב נוסח הברכה: 
"מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַעל ָּכל ִטָּפה ְוִטָּפה ֶשהֹוַרְדָּת ָּלנּו.

ְוֵעיֵנינּו  ַּגָּליו. ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע.  ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים. ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון 
ֶמׁש ְוַכָּיֵרַח. ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמִים. ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים  ְמִאירֹות ַּכּׁשֶ
ְלהֹודֹות ְלָך ה' ֱא-ֹלֵהינּו ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו. ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים 

ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים. ַהּטֹובֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו.
ִּכְלַּכְלָּתנּו.  ּוְבָׂשָבע  ַזְנָּתנּו.  ְּבָרָעב  ְּפִדיָתנּו.  ֲעָבִדים  ּוִמֵּבית  ְּגַאְלָּתנּו ה' ֱא-ֹלֵהינּו.  ִמִּמְצַרִים  ִמְּלָפִנים 

ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו. ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו. ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרִּבים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו.
ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך. ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ה' ֱא-ֹלֵהינּו. ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ה' ֱא-ֹלֵהינּו ָלֶנַצח. ַעל ֵּכן 
ִויָבְרכּו  יֹודּו  ֵהם.  ֵהן  ְּבִפינּו.  ַׂשְמָּת  ֲאֶׁשר  ְוָלׁשֹון  ְּבַאֵּפינּו.  ֶׁשָּנַפְחָּת  ּוְנָׁשָמה  ְורּוַח  ָּבנּו.  ֶׁשִּפַּלְגָּת  ֵאָבִרים 
ַמְלֵּכנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֵא-ל  ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך  ְוַיְקִּדיׁשּו  ְוַיֲעִריצּו  ִוירֹוְממּו  ִויׁשֹוְררּו  ִויָפֲארּו  ִויַׁשְּבחּו 

רב ַההֹוָדאֹות".

הצפון של הדרוםחבל יתיר

מדרשת מעלה חבר

אטרקציות ומגוון פעילויות לכל המשפחה
מוקד תיירות חבל יתיר 1599-507-517

אירוח כפרי 
סוסיא

חדרים צמודי קרקע 
טובלים בירוק, אידיאלי 

לאירוח בשבתות, 
חופשות משפחתיות 

וחגים. חדר אוכל מרווח 
בכשרות מהדרין.

להזמנות:
02-9963424

www.susya.org.il

בית הארחה
מעלה חבר

חדרי אירוח ממוזגים 
ומחודשים, באווירה 

מיוחדת לארוח מושלם, 
מקום נפלא לשבתות, 

סמינריונים וחופשות 
משפחתיות.

להזמנות:
 02-9963555

www.mhever.org.il


