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הרב יצחק כדורי
זקן המקובלים

המשך מעמ' השער

יסוד הגלותיסוד הגלות
והשפלות הנמשך בעולם, והשפלות הנמשך בעולם, 

בא רק ממה בא רק ממה שאין מודיעים את 
ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, 
ואין מתקנים את חטא המרגלים 

שהוציאו דיבה על הארץ... 
(הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה, אגרת צ"ו)
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ֶאת "ו וַּיִַּקח,  ֵלוִי  ִמֵּבית  ִאיׁש,  ּיֵֶלְך 
להיכן   - א')  ב',  (שמות  ֵלוִי"  ַּבת 
הלך? כך שואל המדרש ועונה: 
בעצת  שהלך  זבינא:  בר  יהודה  רב  אמר 
כיוון  היה.  הדור  גדול  עמרם,  תנא:  בתו. 
הבן  "כל  הרשע:  פרעה  שאומר  שראה 
לשוא  אמר;  תשליכוהו!"  היאורה  הילוד, 
עמדו  אשתו.  את  וגרש  עמד  עמלים!  אנו 
כולם וגרשו את נשותיהם. אמרה לו בתו: 
פרעה!  משל  יותר  קשה  גזרתך  אבא! 
ואתה  הזכרים;  על  אלא  גזר  לא  שפרעה 
לא  פרעה  הנקבות.  ועל  הזכרים  על  גזרת 
בעולם  גזרת  ואתה  הזה;  בעולם  אלא  גזר 
הזה ובעולם הבא. פרעה, רשע הוא! ספק 
מתקיימת;  אינה  ספק  גזרתו,  מתקיימת 
מתקיימת!  שגזרתך  בודאי  צדיק!  ואתה 
ַר אֶֹמר, וְיָָקם ָלך!" (איוב כ"ב).  שנאמר: "וְִתגְז
עמד והחזיר את אשתו. עמדו כולם והחזירו 
את נשותיהם. "ויקח את בת לוי"?! ויחזיר 
מיבעיא ליה! אלא מלמד שעשה בה מעשה 
ליקוחים: הושיבה באפיריון, ואהרון ומרים 
אומרים:  השרת  ומלאכי  לפניה.  מרקדים 

"אם הבנים שמחה!"
אמא!  של  לחתונה  הולכים  יופי!  נו, 
אותה  בזכות  מי?  בזכות  ואמא!  אבא  של 
אבא  את  מרים, ששכנעה  קטנטונת,  ילדה 
אמא  את  להחזיר  אמא מחדש.  את  לשאת 

הביתה, הפלא ופלא! איזה יופי! מי שקורא 
עומד  הוא  ומתפעל.  משתאה  המדרש  את 
 - הקטנה  של  אישיותה  מול  אל  נדהם 
נימי  על  לפרוט  המצליחה  ילדונת  מרים. 
הרגש אצל אבא, ובכך לשכנע את הוריה, 
לאחות מחדש את הקשר. אין ספק - אנחנו 
נבונה,  בילדה  כאן  המדובר  אומרים, 
עקשנית  חזקה,  בדעתה,  נחושה  מוכשרת, 

ובקיצור ילדה קטנה–גדולה!
מאתנו  מישהו  האם  האבא?  עם  ומה 
חשב כאן גם על האבא? חז"ל - כן! עמרם 
גדול הדור היה, מדובר באדם רציני, איש 
חזק! מנהיג אמיתי! איש, אשר על פיו ישק 
דבר. וכאשר הוא נוקט באותו צעד דרסטי 
של הרחקת אשתו מן הבית, עומדים כולם 
שמדובר  ספק  אין  נשותיהם.  ומגרשים 
כאן בדוגמא אישית, באיש שמהווה, לכל 

הדעות, מודל לחיקוי. 
ולפני "האבא הגדול" הזה ניצבת ילדה 
קטנה, ובשיא התמימות, מעוררת היא את 
תשומת לבו של האבא לחשוב: גזרתך קשה 
את  מגלים  אנחנו  וכאן  פרעה!  יותר משל 
"האבא הגדול". כשהוא שומע מבתו דברים 
ההיגיון,  מן  בהם  שיש  דברים  טעם,  של 
הריהו נסוג אחור. והוא מבצע תפנית חדה, 
נוקט  מעלות,  ושמונים  מאה  של  בזווית 

בצעד בלתי שגרתי לחלוטין, ואומר בריש 
צודקת!  הילדה  גלי: תשמעו, השתכנעתי, 
אני מתחתן מחדש! ובכך הריהו גם פותח 
ולחדש  כמותו  לנהוג  לאחרים  הפתח  את 

מחדש את קשר הנישואין עם נשותיהם.
מדובר כאן לא בסתם אדם בעל מעמד. 
רק  לא  רמה,  משרה  בעל  סתם  רק  לא 
בגדול  מדובר  בכיר.  תפקיד  בעל  לא  שר, 
כמעט  לעומתו,  מתייצבת  וממול  הדור! 
תינוקת, עם הרבה עוצמה של אמת. והוא 
ולהודות:  מהחלטתו  בו  לחזור  בוש  איננו 
טעיתי! עמרם עשה ניתוח מכאיב במרקם 
לפני  ובודאי, לא לפני ששקל  המשפחתי. 
כן היטב את צעדיו. ובכל זאת, כשעמד על 
טעיתי!  והצהיר:  מיד  עמד  האמת,  נקודת 
גם  היה  כך  בגירושין,  נחרץ  שהיה  וכשם 
נחרץ בחידוש הקשר. ועשה את מה שעשה, 
בפרסום רב. ובעקבותיו - גם האחרים. זוהי 
מדרגה, שבה ניחונו רק אנשים גדולים. רק 

אנשים גדולים מסוגלים להטות אזן קשבת 
לאמת הטופחת על פניהם.

בגמרא (פסחים כ"ב ע"ב וקידושין נ"ז ע"א) 
נחמיה  או  העמסוני  שמעון  על  מסופר 
העמסוני שקיבל, כביכול, מילגה מיוחדת, 
ממילת  הלכתיות  דרשות  לדרוש  מנת  על 
באה  "את"  כל  התורה.  בכל  "את",  היחס 
לרבות. וכשהגיע לפסוק: "את ה' אלוקיך 
והצהיר:  הכל.  מן  בו  וחזר  נרתע  תירא!" 
כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל 
שכר על הפרישה ו"הדר הוא לכל חסידיו"

גדולתו של אדם נבחנת במידת יכולתו 
עצמו.  כלפי  גם  בקרה  מערכת  לנהל 
ולהסיק  ולהודות: טעיתי! שגיתי!  ולקום 
עמרם  אכן,  הנדרשות.  המסקנות  את 
גם  זכה  ואולי משום כך  גדול הדור היה! 
ולהימנות  המצומצמת  ברשימה  להכלל 
(ב"ב  נחש  של  בעטיו  הארבעה, שמתו  על 
וכלאב  ישי  בנימין,  טו"ב ע"א), לצידם של 
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התפרנס� אל.� בית� המקובלים� בישיבת�

בשכונת� ספרים� ככורך� מעבודתו�

התגורר.� שם� �- בירושלים� הבוכרים�

המקובלים� ישיבת� כראש� כיהן� בהמשך�

בנו�הרב� ידי� על� יצחק",�שנוסד� "נחלת�

כדורי,� יוסי� הרב� ונכדו� כדורי,� דוד�

סדר� לפי� התפילה� כוונות� ללימוד�

הרש"ש,�וכראש�הבד"ץ�"נחלת�יצחק".

(1989)�נפטרה�אשתו� בשנת�תשמ"ט�

בן� כשהוא� �,(1993) ובתשנ"ג� שרה,�

עם� בשנית,� התחתן� מתשעים,� למעלה�

דורית�-�חוזרת�בתשובה�שהייתה�אז�בת�

�55לערך.

כשנה� לפני� נפטר� עצמו� כדורי� הרב�

בגיל�מופלג�ובמסע�ההלוויה�בירושלים�

ואף� אדם� בני� אלפי� מאות� השתתפו�

וערוצי�הטלוויזיה�שידרו�ממנו�שידורים�

לא� הנסתר"� "תורת� ל� כיאה� ישירים.�

פורסמו�בפומבי�כתבים�של�הרב�כדורי�

בנושאי�קבלה.

כדורי� הרב� קרא� מותו� לפני� כשנה�

ישראל� לארץ� לעלות� הגולה� ליהודי�

טבע.� אסונות� בחו"ל� שצפויים� צפה� כי�

אני� ומוצא� הקריאה,� "זו� אמר:� וכך�

יהודי� לנכון�להעבירה�לכל�אוזניהם�של�

לארץ–ישראל� לשוב� שעליהם� העולם,�

האורבות� הקשות� הסכנות� סיבת� בגלל�

שעתיד� הטבע.� של� הצד� מן� לעולם�

אסונות� להמיט� הקדוש–ברוך–הוא�

גדולים�בארצות�העולם�בשביל�המתקת�

הקריאה� זו� ארץ–ישראל.� של� הדינים�

ואני�מצווה�להפיץ�ולהזהיר�למען�יידעו�

הסכנה� את� העולם� בארצות� היהודים�

הממשמשת�ויבואו�לארץ–ישראל�לבניין�

בית–המקדש�ולהתגלות�משיח�צדקנו".

אל� בבית� ההסדר� בישיבת� בביקור�

בשנת�תש"ס�(2000)�בירך�את�הנוכחים�

לשבת� שימשיכו� יש"ע� תושבי� כל� ואת�

תיפול� ושלא� ארצנו� ובכל� יישובם� בכל�

חלילה�הארץ�בידי�אויבינו.

שיעור� העביר� מותו� לפני� כשנה�

ייראו� איך� להם� מסר� בו� לתלמידיו,�

לאחר� המשיח.� כשיבוא� הדברים� פני�

את� מתלמידיו� אחד� 'תירגם'� השיעור�

כבר� "אנו� כך:� והפיצם� הקבלית� שפתו�

משיח� של� הראשונה� בתקופה� נמצאים�

המשיח� עסוק� זו� בתקופה� דוד.� בן�

בקירוב�רחוקים�אל�עולם�התורה.�והיא�

התהוות�ההתאחדות�של�שני�המשיחים�

(משיח�בן�יוסף�ומשיח�בן�דוד)�ושניהם�

המנהיג� בהתגלות� דרגות� שתי� הינם�

למצב� שתוביל� הגאולה,� המשיחי.�

מגיעה� אושר,� וחיי� עולמי� שלום� של�

למנהיג� שהופך� אדם� על–ידי� דווקא�

בידיו.� נמסרות� השלטון� מערכות� וכל�

להוביל� הוא� הנהגתו� של� ההיכר� סימן�

ללכת� ואהבה� נועם� בדרכי� ישראל� את�

ובדיבורו� בפיו� ולקבץ� היהדות,� בדרך�

העולם.� רחבי� מכל� ישראל� נידחי� את�

המשיח�כמנהיג�לא�יישב�בשום�לישכה,�

בכלים� דבריו� את� יאמר� רק� אלא�

התקשורת.� כלי� גם� שביניהם� שונים,�

בידיו� כלי–שרת� יהוו� התקשורת� כלי�

הנחשב� הרמב"ם,� מדברי� המשיח� של�

גאולה� בנושאים� הפוסקים� לגדול�

תגיע� לבוא� שלעתיד� שגילה� ומשיח,�

שהגיעה� כלים� באותם� לעולם� הטהרה�

הטומאה�לעולם.�ובמילים�אחרות�יטהר�

את�הכלים�הטמאים.�שלטונו�יהיה�נקי�

לחלוטין�מכל�תאוות�של�שררה�ומניעים�

ייחודו.� ובזה� מפלגתיים� או� אישיים�

צדק� אך� ישרור� שלו� השלטון� בתקופת�

ויושר..."�וכן�נזכה�בימינו�אמן.�£

יְִתרֹו "ו צֹאן  ֶאת  ֹרֶעה  הָיָה  מֶֹׁשה, 
ֶאת  ְהַג  וַּיִנ ִמְדיָן;  ּכֹהֵן  חְֹתנֹו 
הַר  ֶאל  וַּיָבֹא  הִַּמְדָּבר,  ַאַחר  הַּצֹאן 
ֶאל  וְֶאְׁשָלֲחָך  ְלכָה,  וְַעָּתה  חֵֹרָבה...  הֱָאֹלִקים 
ַּפְרעֹה; וְהֹוֵצא ֶאת ַעִּמי ְבנֵי יְִׂשָרֵאל, ִמִּמְצָריִם" 
 Ï˘  ‰ÏÂ„‚‰  Â˙ÂÁÈÏ˘  Æ®ßÈ  ¨ß‡  ß‚  ˙ÂÓ˘©

 ‰ÏÈÁ˙Ó ‡Ï ¨ÌÚ‰ ÏÎ Ï  ̆‚È‰ÓÎ ¨‰˘Ó

 ¯·ÂÚ˘  ¯Á‡Ï  ‡Ï‡  ¨Ï„‚  ‰·  ÌÈ¯ˆÓ·

 ‰˘Ó  ··Â˙ÒÓ  ÂÎÏ‰Ó·Â  ÔÓÊ  ˜¯Ù

 ÆÂ˙ÂÁ  Ô‡ˆ  ˙‡  ‰ÚÂ¯Â  ÔÈ„Ó·  ¯·„Ó·

 ‰ÈÎÓ Ô‡ˆ ˙ÈÈÚ¯ ÍÂ˙ ¯·„Ó· ‰ÎÈÏ‰‰

 Æ˙Â‚È‰Ó‰ ÏÂÚ ˙Ï·˜Ï ‰˘Ó ˙‡

 ˙ÂÚÓ˘Ó  ˘È  ‰·Â¯˜‰  Â˙·È·ÒÏ

 Â˙ÂÓ„  ·ÂˆÈÚÏ  ¯Â˘˜‰  ÏÎ·  ‰ÓÂˆÚ

 ÌÈÚ„ÂÈ  Â‡˘  ¨Ô·ÂÓÎ  ¨È‡˙·  Â˙ÂÈ˘È‡Â

 ˙‡ Â·  ÚÈ·Ë‰Ï ÌÈÎÂÓÂ  ·ËÈ‰ ‰È·‰Ï

 ··ÂÒ‰  Ú·Ë‰Ó  ˙Â„ÓÏ‰  ˙ÂÂÎ˙‰

 ÍÂÙ‰Ï  ‰ÏÂÏÚ  ¯·„Ó·  ‰ÈÈ‰˘‰  ÆÂ˙Â‡

 ¯·„Ó‰  ÈÒÂ˘©  ÌÈËÒÈÏÏ  Ì„‡‰  ˙‡

 ‰ÏÂÎÈÂ ®¯ÙÒ‰ È·Â˘ÈÈ· ‰ˆÓ˘Ï ÌÈÚÂ„È‰

 ¯·„Ó‰  Ï˘  ˙ÂË˘Ù‰  ÆÂ˙Â‡  ÌÓÂ¯Ï  Ì‚

 ˙Â˜È¯‰  ¨˙ÂË˘Ù  Â˙Â‡  „ÓÏÏ  ‰ÏÂÎÈ

 ÔÈ‡‰  ¨‰ÂÂÚ  Â˙Â‡  ˙„ÓÏÓ  ¯·„Ó·˘

 ‰ÓˆÚ‰  ˙˘‚¯‰Â  ˙ÂÈÙÂÒ

 „Ú  ÂÏ  ‰‡¯Ó  ˙È¯·„Ó‰

 ˙ÓÙ‰  ÆÂ‡  ÌÈË˜  ‰ÓÎ

 ÂÏÏ‰  ÌÈ‡ÏÙ‰  ÌÈÎ˙‰

 ‰Ï‡ÎÏ  Â˙Â‡  ÍÂÙ‰˙

 ¯Ù˙˘‰Ï ¨‡ÏÓ˙‰Ï ÌÈˆÂ¯˘

 ˘È‚¯Ó‰  Ì„‡  ÆÌ„˜˙‰ÏÂ

 ¨‰ÊÎ  ÂÈ‡  Ì‡  Ì‚  ¨˘Â„‚

 ˙ÂÓ„˜˙‰· Í¯Âˆ  ‰‡Â¯  ‡Ï

 ÂÙÂÒ· ‰ÊÎ Ì„‡ ÔÎÏÂ ÈÂÏÈÓ·Â

 Û‡Â  ÌÂ˜Ó·  „ÓÂÚ  ¯·„  Ï˘

 Æ¯ÂÁ‡Ï „ÚÂˆ

הָָאדָם,  ִמּכֹל,  ְמאֹד  ָענָו  מֶֹׁשה,  "וְהִָאיׁש 
 ®ß‚  ·¢È  ¯·„Ó·© הֲָאדָָמה".  ְּפנֵי  ַעל  ֲאֶׁשר, 
 ÈÏ·ÂÒ‰Â ÏÂ‚„‰ ‚È‰Ó‰ßßß ∫‰˘Ó ‡˜ÂÂ„

 ˙˘‚„ÂÓ‰ Â˙ÂÎ˙ ¨ÔÂÏ˙Ó‰ ÌÚ‰ ÈÙÏÎ

 ‰ÂÎ˙  È‰ÂÊ  Æ‰ÂÂÚ‰  ‡È‰  ‰¯Â˙·

 ‰È¯˜Ó‰ ‰·È·Ò ÔÈ‡Â ¨‚È‰ÓÏ ˙ÈÒÈÒ·

 ÏÈ„·‰Ï  Æ¯·„Ó‰  ÂÓÎ  ‰ÂÂÚ  ˙¯„˘ÓÂ

 ‰‰˘  Ì‚˘  ¢È‡·‰  ÍÏÓ‰¢  ÒÂ„¯Â‰Ó

 ÌÈ¯‡ÂÙÓ‰  ÂÈ˙ÂÓ¯‡·  ¯˜ÈÚ·  ¨¯·„Ó·

 ¨Â„È  ÏÚ  ¨Ì˙ÈÈ·  Í‡  ªÔÂÈ„Â¯‰Â  ‰„ˆÓ  ≠

 ≠ ‰·È·Ò‰ ÏÚ ˙Â‡˘˙‰Â ‰Ò¯˙‰ ‡È‰

 Æ‰ÏÂ„‚ ‰ÂÂ‡‚ ÍÂ˙Ó ˙È˘Â‡‰Â ˙ÈÚ·Ë‰

 ¯·„Ó· ··Â˙Ò‰ ˜¯ ‡Ï ¨„Â„ ÂÓÎ ¨‰˘Ó

 Æ¯·„Ó·  Ô‡ˆ‰  ˙¯·„‰·  ˜ÒÚ  ‡Ï‡

 ÆÍ¢˙· ‰¯È„‡ ˙ÂÚÓ˘Ó Ô‡ˆ‰ ˙ÈÈÚ¯Ï

 ÌÈÚÂ¯Ï  ÂÓÂ„  ÌÚ‰  È‚È‰ÓÂ  ‰¢·˜‰

 ˙ÂÓÂ„  ·ÂË‰  ‰ÚÂ¯‰  ˙ÂÂÎ˙˘  ÌÂ˘Ó

 Æ‚È‰Ó‰ ˙ÂÂÎ˙Ï

 ¯„Ú‰  ˘‡¯·  ÍÏÂ‰  ‡Ï  Ô‡ˆ‰  ‰ÚÂ¯

 ËÂÂÓÂ  ÂÈ¯ÂÁ‡Ó  ˘ÓÓ  Â‡  Â„ÈˆÓ  ‡Ï‡

 Ï‡  Â‡  Âˆ·¯Ó  ÌÂ˜Ó  Ï‡  ¯„Ú‰  ˙‡

 ˙ÂÚÓ˘Ó  Æ˙Â·Â¯˜‰  ¢‡˘„‰  ˙Â‡¢

 ‰ÎÈÏ‰‰ ‰È‡ ˙Â‚È‰Ó‰˘ ‡È‰ ¯·„‰

 ˙‡  ÔÂÂÎÏ  ˙ÏÂÎÈ  ‡Ï‡  ¨˘‡¯·  ˙ÈÊÈÙ‰

 È¢Ú  ˙‡ÊÂ  ‰ÂÎ‰  Í¯„Ï  ÌÈÎÏÂ‰‰

 Â‡ ˙Â˜Úˆ· Û‡ ÌÈ˙ÈÚÏ ÍÂ¯Î‰ ¢ÍÂÈÁ¢

 ÆÌÈ·‡ ˙Â˜È¯Ê·

 ‰È‚¯‡ ˙‡ˆÂ‰· ‰ÎÂ¯Î ¯„Ú‰ ˙ÂÂÎ‰

 ÍÏÂ‰  ÂÈ‡˘  Ù¢Ú‡  ‰ÚÂ¯‰  Ï˘  ‰·¯

 Ú„ÂÈ‰ ‚È‰Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂ„‚ È‰ÂÊ ≠ ÔÂ˘‡¯

 ˙È˙Â ‰ÂÂÎ‰Â ÍÂÈÁ È¢Ú ÂÈ˘‡ ˙‡ ÔÂÂÎÏ

 Ì‡ Ì‚ ¯„Ú‰ ˘‡¯· „·Ï ˙ÎÏÏ ÆËÈ„¯˜‰

 ÂÎ¯„Â ÂÁÂ¯˘ È¯‰ ¨Â˘‡¯· ˙Ó‡· ‡Ï ‡Â‰

 ¨¯„Ú‰ ÈÙÏ ÍÏÂ‰‰ ÔÚ „ÂÓÚÎ ÌÈ˘Ó˘Ó

יֹוֵסף,  ֶאת  "...וַיְָבֶרְך   ∫·˜ÚÈ  ¯ÓÂ‡˘  ÈÙÎ

ְלָפנָיו,  ֲאבַֹתי  הְִתהְַּלכּו  ֲאֶׁשר  הֱָאִֹלים  וַּיֹאַמר: 

ַאְבָרהָם וְיְִצָחק הֱָאֹלהִים הָֹרֶעה אִֹתי, ֵמעֹוִדי ַעד 
 .®Â¢Ë Á¢Ó ˙È˘‡¯·© "הַּיֹום הַּזֶה

וַּיְַרא,  ֶאל–ֶאָחיו,  וַּיֵֵצא  מֶֹׁשה  "וַּיִגְַּדל 
 ‡ˆÂÈ ‰˘Ó "....ְּבִסְבֹלָתם; וַּיְַרא ִאיׁש ִמְצִרי
 ÌˆÁÏ ˙‡Â ÌÏ·Ò ˙‡ ˘È‚¯ÓÂ ÂÈÁ‡ Ï‡

 ‰˘Ó ¨Â˙ÏÂÎÈ ˙„ÈÓ ÈÙÎ ¯ÂÊÚÏ ‰ÒÓÂ

 ÌÂ˘Ó  ˘·Î  Â‡  ÊÚ  ˘È‚¯Ó  „ˆÈÎ  Ú„ÂÈ

 „Â„  Ì‚  ¨ÌÈ¯ˆÓ·  ˙‡Ê  ˘Á  ‡Â‰˘

 ‰Ó„Ó ‡Â‰˘Î Ô‡ˆ‰ ÔÓ „Á‡Î ˘È‚¯Ó

‡˙ ‰˜·¢‰ ÚÂ¯Ï‰ ≠ "...ִמזְמֹור ְלדָוִד ה' 

ַעל  יְַרִּביֵצנִי  ֶּדֶׁשא,  ִּבנְאֹות  ֶאְחָסר.  ֹרִעי, ֹלא 
ַהֲֵלנִי... ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַענְֶּתָך, הֵָּמה  ֵמי ְמנֻחֹות יְנ
 „Â„  Ï˘  ÂÈ˙ÂÂÎ˙Ó  ˙Á‡ ֲַחֻמנִי..."  יְנ
 ÔÓ „Á‡Î ¨„ÈÓ  ̇¨‰˘‚¯‰‰ ‡È‰ ‚È‰ÓÎ

 ÆÂÏ˘ ‰ÚÂ¯‰ ‡Â‰ ‰¢·˜‰˘ Ô‡ˆ‰

 Â˙ÂÈ‰·  ‰˘Ó  ˘ÎÂ¯  ˙ÂÂÎ˙  È˙˘

 Æ‰ÂÂÚÂ ˙ÂÈ¯Á‡ ≠ ¯·„Ó· Ô‡ˆ ‰ÚÂ¯

 ÏÂÓÁÏ  ‰˘Ó  ˙‡  ‰ÏÈ·ÂÓ  ˙ÂÈ¯Á‡‰

 ÒÂÚÎÏÂ ¯ÂÚ‚Ï ˘¯„˘Î Ì‚ ÌÚ‰ ÏÚ

 ‰˘Ó  ˙‡  ‰ÏÈ·ÂÓ  ‰ÂÂÚ‰  ÆÂÈÏÚ

 ÍÂ˙Ó Â˙·ÂÁÎ ˙ÂÁÈÏ˘‰ Ï‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï

 ¯·„  Ï˘  ÂÙÂÒ·Â  ‰¢·˜Ï  Â˙ÂÓ‡

 ÁÈÏˆ‰˘  ‚È‰ÓÏ  ‰˘Ó  ˙‡  ˙ÎÙÂ‰

 ˙È¯·„Ó ˙Â‡ÈˆÓ· ÌÚ‰ ˙‡ ‚È‰‰Ï

ÆÔÓ‡ ‰ÚÂ¯Î ¨˙ÓÈÈ‡ÓÂ ‰˘˜

 „Â‚È‰ ‚ˆÂÓ „¢Ï ˜¯Ù Ï‡˜ÊÁÈ ¯ÙÒ·

 ÌÈ¯¯ÂÒ‰  Ï‡¯˘È  ÈÚÂ¯  ÔÈ·˘  ˜‰·ÂÓ‰

 Ú˜¯  ÏÚ  ÆÔÓ‡‰  ‰ÚÂ¯‰  ‰¢·˜‰  ÔÈ·Ï

 ˙ÂÏ˜·  ÔÈÈÓ„Ï  Ô˙È  ‰Ê  ‡ÏÙ  ˜¯Ù

 ‰ÚÂ¯ Â˙ÂÈ‰· ‰˘Ó ÏÚ ¯·Ú ¯˘‡ ˙‡

 ˙ÂÁÈÏ˘Ï Â˙‡ÈˆÈ ÈÙÏ Ú‚¯ ÔÓ‡ Ô‡ˆ
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 ˙‡  ÌÈÂ·Â  ÌÈ·ˆÚÓ  Â‡  ¨„Â„Â  ‰˘Ó
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בית עמונה מזמין את הציבור הרחב ובני הנוער

צומחת צומחת ולא שוכחתולא שוכחת
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

מאוחדת בשיתוף: ישראל 

per la@myesha.org. i l

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
אמילי עמרוסי

דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

צילום תמונת שער:
מירי צחי

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

 ¯ÚÂ È·Ï ‰ÂÚ ¯‚‰ ‰˘Ó ·¯‰  

ÊÙ Ì˙Î Â˘‡¯

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת ננסה יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו

הקטנטונת והיפה. כל שבוע נציג בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן 
שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה,     צוות העלון

‰„
ÓÚ
¢˘
È

המדור מבט של הנוער משקף מדי שבוע את דעתם של צעירי המחנה הכתום 
את  הביעו  זו  במה  מעל  הורים.  דור  את  ו/או  אותו  המעסיקים  נושאים  על 
דעותיהם בנושאים שונים בני נוער שמרגישים כי יש להיות מעורבים ולהביע 
עמדה מנומקת על הנושאים הבוערים של החברה הישראלית. מדי כמה מדורים 
נפנה למחנכים הבאים במגע יום�יומי עם הנוער ונשאל לדעתם באותם נושאים 

עליהם ענו בני הנוער. אתם מוזמנים להשוות ולחוות דעותיכם. 

ילדים יקרים, מזה שלושה שבועות, אנו מציגים
 לכם חידה בהמשכים. בכל שבוע נציג עוד חלק 

מתמונה של מקום ביש"ע עד שתושלם התמונה כולה. 

 ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ˙·Ë ‰¢Î ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÚÂ·˘‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡

 ¢‰Ú„¢ ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ  ̆‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË  ̃˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ ÌÈÒ¯Ù ÂÏ¯‚ÂÈ

 ˙ÂÚˆÓ‡· m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„ ˙ÂÚˆÓ‡· Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥ ¯ÙÒÓÏ

 ÌÈÎ˘Ó‰· ‰„ÈÁ‰ Ï  ̆ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì  ̆ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù

ÆÛÈË˜ ˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ È˘ÈÏ˘‰Â È˘‰ ÌÂ˜Ó·Â ÌÈ˜È˙ ËÒ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó· Ï¯‚ÂÈ

חידה בהמשכים

 Ï˘ Â¯·˜ ˙‡ ÌÎÏ Â‚ˆ‰ ¯·Ú˘ ÚÂ·˘· ‰¯·Ú˘ ˙·˘· ∂
 ¯˘Â  Â„Â„  ‰È‰  ¯  Ô·  ¯·‡  ÆÔÂ¯·Á  ¯ÈÚ·  ‡ˆÓ˘  ¯  Ô·  ¯·‡

 ÍÈÏÓ‰ ¨·¯˜· ÏÂ‡˘ Ï˘ Â˙ÂÓ ¯Á‡Ï ÆÏÂ‡˘ ÍÏÓ‰ Ï˘ Â‡·ˆ

 ÍÂÒÎÒ ¯Á‡Ï Í‡ ®˙˘Â· ˘È‡© ÏÚ·˘‡ ÏÂ‡  ̆Ï  ̆Â· ˙‡ ¯·‡

 ¯·‡  ÆÂ˙ÎÏÓ‰  ¯Á‡Ï  „Â„  Ï˘  ÂÈ˘‡Ó  ˙ÂÈ‰Ï  ¯·Ú  Ì‰ÈÈ·

 ¯·‡  ‚¯‰  Ï‡‰˘Ú  ÂÈÁ‡  ˙‡˘  ¨‰ÈÂ¯ˆ  Ô·  ·‡ÂÈ  È„È  ÏÚ  ‚¯‰

 Â¯·˜Ï  ÍÂÓÒ  ˙È¯·Ú‰  ˙¯ÂÒÓ‰  ÈÙ  ÏÚ  ÆÔÂÚ·‚·  ·¯˜‰  ¯Á‡Ï

 ÆÏÂ‡˘ Ô· ®˙˘Â· ˘È‡© ÏÚ·˘‡ Ï˘ Â˘‡¯ Û‡ ¯·˜ ¨¯·‡ Ï˘

Â˙¯Â·˜· ¯·‡Ï „Â„ ˜ÏÁ∫ "וַּיְִקּבְרּו   ̆·¯‰ „Â·Î‰ ¯‡Â˙Ó ®Á¢Ï ¨·¢Ï ‚© ß· Ï‡ÂÓ  ̆¯ÙÒ·

אֶת ַאבְנֵר, ּבְחֶבְרֹון; וַּיִָּׂשא הֶַּמלְֶך אֶת קֹולֹו, וַּיֵבְּךְ אֶל–ֶקבֶר ַאבְנֵר, וַּיִבְּכּו, ּכָל הָעָם... וַּיֹאֶמר 
 ¯ÙÒÓ Í˘Ó‰·  "הֶַּמלְֶך, אֶל עֲבָדָיו: הֲלֹוא ֵתְדעו ּכִי ַׂשר וְגָדֹול נַָפל הַּיֹום הַּזֶה, ּבְיְִׂשָרֵאל
 ¯·˜ ¯˙‡ Æ"וְֵאת ֹראׁש אִיׁש ּבֶֹׁשת לָָקחּו, וַּיְִקּבְרּו בְֶקבֶר–ַאבְנֵר ּבְחֶבְרֹון" ∫®·¢È ¨ß„ Ì˘© ·Â˙Î‰

 ˙˘· ÌÂ˜Ó· ¯˜È·˘ ‰ÏÂÒ‡· ‰˘Ó È·¯ ÆÌÈ·¯ Ï‚¯ ÈÏÂÚ È·˙Î· ¯ÎÊÂÓ ¯ Ô· ¯·‡

 ¢ÌÈ˜È„ˆ ÒÂÁÈ¢ ¯ÙÒ ÏÚ· Æ„‚ÒÓ ÌÈÓÏÒÂÓ‰ È„È  ÏÚ ‰· ÌÂ˜Ó· ÈÎ ¯ÙÒÓ ±μ≤≤

 ¨‰‚ÒÙ‰ Ï˙ÂÎ „‚Î ¨ÔÂ¯·Á Ï˘ ˜Â˘‰ ˘‡¯·¢ ÈÎ ¯ÙÒÓ ±μ∂± ˙˘· ¯˙‡· ¯˜È·˘

£ Æ¢‰¯ÚÓ ÍÂ˙· ¨ÌÈÂ‚ Ï˘ ‰ÈÈÒÎ· ¨¯ Ô· ¯·‡ ˙¯Â·˜

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„

 ®ßÏÈÓ· Ó¢Ï‡© ·¯‰

 Â‡Ï ≠ ¯‚‰ ‰˘Ó

 ¨·È·‡ Ï˙ „ÈÏÈ ¨®μμ©

 ÊÎ¯Ó ˙·È˘È· „ÓÏ

 Û˙Â˘ ‰È‰Â ·¯‰

 ˙‡ ÌÈ˜‰˘ ÔÈÚ¯‚Ï

 ˙˘· ÔÂ¯·Á ¯‰ ÌÂ¯„· ¯È˙È ˙È· ·Â˘ÈÈ‰

 Ô‰· ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï Æ®±π∑π© Ë¢Ï˘˙

 ·˜È‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Â Ô‡ˆ ‰ÚÂ¯Î ˘ÓÈ˘

 ˙È‡·ˆ Ì„˜‰ ‰ÈÎÓ‰ ˙‡ „ÒÈÈ ¨·Â˘ÈÈ·

 „Ú ‰˘‡¯· „ÓÂÚÂ ®±ππ∞© ¢˘˙ ˙˘·

 Ú·˜ ‡·ˆ· ÌÈ˘ ¯ÙÒÓ ˙¯È˘ ÆÌÂÈ‰

ÆßÏÈÓ· ‰„‚Â‡ „˜ÙÓ Ô‚ÒÎ ÌÂÈÎ ˘Ó˘ÓÂ

 Ï‰˜‰  ˙Ú„  ÏÚ  ÌÈ˜·‡Ó·  Ì‡‰

 ‡È·‰Ï  ÂÈÏÚ  ˙È¯Â·Èˆ‰  ‰Ú„Â˙‰Â

 ÌÈ¯·„  ̆Â‡ ß‰ Ì˘· ‡Â¯˜ÏÂ ˙Â¯Â˜Ó

 „˜Ó˙‰Ï  ÂÈÏÚÂ  ÌÈÚÓ˘  ‡Ï  ÂÏ‡

øÌÈÈÂÁËÈ· ÌÈÂÚÈË· ¯˜ÈÚ·

 ÂÚÓ˘ÈÈ˘ È‡„Î  ÌÈÈÂÁËÈ·  ÌÈÂÚÈË

 ÈÏÚ·  ÈÂˆ¯Â  ¯˙ÂÈ  ÌÈ¯‚Â·Ó  ÌÈ˘‡Ó

 ‡Â‰  ÈÂÁËÈ·‰  ÔÂÚÈË‰  ÆÈÂÁËÈ·  Ú˜¯

 Æ¯˜ÈÚ‰  ÂÈ‡˘  ˙Â¯ÓÏ  ¯˙ÂÈ·  ·Â˘Á

 ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ‰ÓÎÒ‰ ˘È

 ‡˘Â· ¯˘‡Ó ßÌ‰· ÈÁÂßÂ ß˘Ù ÁÂ˜ÈÙß

 ‰ÓÁÏÓ‰ ¯Á‡Ï „ÁÂÈÓ· ¨ı¯‡‰ ˙ÂÏÂ·‚

 ¨‰ÊÚÓ  ‰‡ÈˆÈ‰Â  ÔÂÙˆ·  ‰Â¯Á‡‰

 ÆÌÈÏÈË ÌÂÈ‡Ï ÏÈÏ‚‰Â ·‚‰ ˙‡ ÂÙ˘Á˘

 ‰·  ÔÂÙˆ·  ‰ÓÁÏÓ‰  ˙Â·˜Ú·  ¨ÛÒÂ·

 ‡Ï‡  ˙ÂÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë  ˙ÂÚÈ·˙  ÂÈ‰  ‡Ï

 Ì‚  ˙ÓÈÂÒÓ  ˙ÂÁÎÙ˙‰  ˘È  ¨˙ÂÈ˙„

 ˙‡  ˜ÊÁÏ  ˘ÈÂ  ÔÂ¯ÓÂ˘Â  ‰„Â‰È  ‡˘Â·

ÆÂÊ‰ ‰Ó‚Ó‰

 È„Î ¯˙ÂÈ  ˙Â˘ÚÏ ¯ÚÂ‰ ÏÂÎÈ  ‰Ó

 ¨Ë¯ËÈ‡  ¨˙Â¯Ê  ˙ÂÈÂ·¯˙Ó  ¯‰ÊÈ‰Ï

 ø˜ÊÁ˙‰Ï È„Î ˙ÂÚ¯ ¯‡˘Â ‰ÈÊÈÂÂÏË

 Ì‚  „Â·ÚÏ  Æ·  ‰¯Â˙  „ÂÓÏÏ  Æ‡

ÆÌÈÈÙÎ ÚÈ‚È ≠ ˙ÂÈÊÈÙ ˙Â„Â·Ú·

 ¯Â·Èˆ·  ‰˘ÏÁ‰  ‰„Â˜‰  È‰Ó

 È‰ÓÂ  ˜ÊÁÏ  ˘È  ‰˙Â‡˘  ÌÂ˙Î‰

ø¯Ó˘Ï ˘È˘ ‰ÂÎ˙‰

 ‡Â‰ ßÊÙ Ì˙Î Â˘‡¯ß ÌÂ˙Î‰ ¯Â·ˆ‰

 ·Á¯‰  ÔÂÂ‚Ó·  ˜ÒÂÚ˘  ÔÈÂˆÓ  ¯Â·Èˆ

 ˙Ó‡‰Â ˙ÂÈÂÈˆ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Ï  ̆¯˙ÂÈ·

 ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ÆÁˆ˙  ¯·„  Ï˘  ÂÙÂÒ·

 ‰¯·Á‰  ÏÏÎ  Ï˘  ÌÈÎÈÏ‰˙Ï  ÌÈÈÏ·Ò

 ÂÈ˙Â„ÓÚÓ  ˙‚ÒÏ  ‡Ï  Ú‚¯Ï  Í‡

Æ˙ÂÈÂÓ‡‰Â ˙ÂÈ¯ÒÂÓ‰

 ÌÂ˙Î‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï  ̆Â·Â¯–·Â  ̄ÚÂ„Ó

 È„Î ˙Â˘ÚÏ ˘È ‰ÓÂ È˙„ ¯Â·Èˆ ‡Â‰

 ¯ÓÂ˘  ÂÈ‡˘  ¯Â·Èˆ‰  ˙‡  ·¯˜Ï

 ¨Ú¢˘È  ÍÂ˙·  Ì‚  ¨˙ÂÂˆÓÂ  ‰¯Â˙

øı¯‡‰ ˙ÂÓÈÏ˘ ÏÚ ˜·‡ÓÏ

 ‰È‰È ¯Â·Èˆ‰ ·Â¯˘ ˙ÂÙˆÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï

 ÂÓÊ  ¯ÂÊÓ¯· ÌÂ˙Î‰ Ú·ˆ‰ Ì‚ ÆÌÂ˙Î

 ¯Â·Èˆ‰ ·Â¯ Æ‰ÏÂ„‚ Â˙Â·È˘Á Í‡ ¯ˆ˜

 ÏÎ·  ËÒÈÏ‡È„È‡  ‰È‰È  ‡Ï  ÌÚÙ  Û‡

 ¯Â·Èˆ‰ ·Â¯Ï  ̆‚Â‡„Ï ÍÈ¯ˆÂ ÌÈ¯Â˘ÈÓ‰

 ÆÏÏÎÏ ¯·Á˙Ó  ̆‡Â‰˘ÏÎ Ï‡È„È‡ ‰È‰È

 ÌÈÏ‡È„È‡ ¯˙ÂÈ ÂÎÂ˙· ÏÈÎÓ˘ ËÂÚÈÓ‰

 ˙ÂÁÙÏ  Ì‚  ÌÂ˜Ó  ˙˙Ï  ˙Ú„Ï  ÍÈ¯ˆ

Æ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰Ó

 ÈÓÏ ÔÂÎ‰ ÒÁÈ‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ó

 ‰¯˜ Û˙Î Ì‡‰ ø˘Â¯È‚· Û˙˙˘‰˘

 ˙ÏÚÂ˙  ˘È  Ì‡‰  ø˜ÈÊ˙  Â‡  ÏÈÚÂ˙

 ÈÏÈ·ÂÓ  ÈÙÏÎ  ÈÁÏÒ  È˙Ï·  ÒÁÈ·

 øÌÈ‚¯„‰ ÏÎ· ÂÈÚˆ·ÓÂ ÍÏ‰Ó‰

 Æ‰Ï‡˘‰  ÏÚ  ˙ÂÚÏ  ‰˘˜˙Ó  È‡

  ÈÂÈˆ‰ ‰ÁÓ‰Ó ‰Ï‡ ÌÚ ÈÏ ‰˘  ̃¯˙ÂÈ

 ¯˘‡Ó  ˘Â¯È‚Ï  ÌÈÙ˙Â˘  ÂÈ‰˘  È˙„  ≠

 ÌÈ„Ó ÏÚ È˙ÈÏÚ ÚÂ·˘‰ ¨ÌÈ¯Á‡‰ ÌÚ

£ Æ„·Î È„ ·Ï· ÌÈ‡ÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ

השומרון
‰Ó‡†È˙·ו
גאים�להציג:

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות
È˙·
‰Ó‡

Â
Ï˘

‰
Ó

‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘

ß˙
Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†È
Ó
ÂÒ

¯Ù

*�המחירים�צמודים�למדד

�702,000ש"ח

רבבה
דתי�תורני

�150משפחות

חד�משפחתי
�109מ"ר�בנוי�+
�63מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�845,000ש"ח

פדואל
דתי�תורני

�160משפחות

חד�משפחתי
�128מ"ר�בנוי�+
�89מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�683,000ש"ח

יקיר
דתי�קהילתי

�220משפחות

חד�משפחתי
�108מ"ר�בנוי�+
�76מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�682,000ש"ח

קרני�שומרון
עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית

�1300משפחות

דו�משפחתי�צומח��100
עד��165מ"ר

היישוב:

הקהילה:

הבית:

קרית�נטפים
דתי�קהילתי

�100משפחות

חד�משפחתי
�111מ"ר�בנוי�+
�73מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�710,000ש"ח

בתי�אמנה,�חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות,�מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית,�סביבת�מגורים�מעולה,�מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור.�בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם.�טלפנו�אלינו�לאמנה.

1�800�260�240 : ה אמנ דע� מי � מרכז

 ®±π∞¥≠±∏∂∞© Ïˆ¯‰ ·‡Ê ÔÈÓÈ·

 ˙ÂÂÈˆ‰ „ÒÈÈÓ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó ‰ÊÂÁ

∫˙ÈÈ„Ó ‰ÚÂ˙Î

 ¨ÈÙÂÒ ÔÈ‡ Ï‡È„È‡ ‡È‰ ˙ÂÂÈˆ‰

 ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ˙Ó‡· ÔÈÓ‡Ó È‡Â

 Ï‡¯˘È ı¯‡ ¨Âˆ¯‡ ˙‚˘‰

 ÈÎ ÆÏ‡È„È‡ ˙ÂÈ‰ÏÓ Ï„Á˙ ‡Ï

 ¨‰˙Â‡ ÔÈ·Ó È‡˘ ÈÙÎ ˙ÂÂÈˆ·

 ˙¯·ÎÏ ‰ÙÈ‡˘‰ ˜¯ ‡Ï ‰ÏÂÏÎ

 ÂÓÚ ÏÈ·˘· ˜ÂÁÎ ˙ÁË·ÂÓ ı¯‡

 ‰ÙÈ‡˘‰ Ì‚ ‡Ï‡ ¨ÏÏÓÂ‡‰

£ Æ˙ÈÁÂ¯Â ˙È¯ÒÂÓ ˙ÂÓÏ˘Ï

∫Ïˆ¯‰ ·‡Ê ÔÈÓÈ·

¢ÈÙÂÒ ÔÈ‡ Ï‡È„È‡¢ÈÙÂÒ ÔÈ‡ Ï‡È„È‡ ˙ÂÂÈˆ‰¢ ˙ÂÂÈˆ‰¢

סקר�חדש�מצביע�על�ירידה�דרסטית�ביחס�

של�רוב�הציבור�כלפי�ראש�ממשלת�ישראל,�

ויכולתו� לתפקודו� ביותר� נמוכה� והערכה�

סבורים� מהציבור� �77% החלטות:� לקבל�

שתפקודו�של�ראש�הממשלה�אהוד�אולמרט�

אינו�טוב,�ו–�69%העריכו�את�כושר�המנהיגות�

של�אולמרט�כלא�טוב�-�כך�עולה�מסקר�של�

מכון�"דחף"�שפורסם�בשבוע�שעבר.

על–פי�ממצאי�הסקר,�שנעשה�לרגל�מלאת�

שנה�לכהונתו�של�אולמרט�כראש�הממשלה,�

∫Ú·Â˜ ÌÚ‰ ·Â¯ ≠ ¢ÛÁ„¢ ¯˜Ò Ù¢Ú

 Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ¨˙Â‚È‰Ó ¯˘ÂÎ ¯ÒÁ Ë¯ÓÏÂ‡
˜ÙÒ· ÏËÂÓ È˘È‡‰ Â¯˘ÂÈÂ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï

יושרו� את� מעריך� מהציבור� שלישים� כשני�

�75% טוב.� כלא� אולמרט� של� האישי�

מהציבור�חושב�שיכולתו�של�ראש�הממשלה�

לקבל�החלטות�אינה�טובה,�ויכולתו�לעמוד�

בלחצים�הוגדרה�על�ידי�שני�שלישים�(62%)�

מהנשאלים�כלא�טובה.�

כי� אמרו� הפוליטית� במערכת� גורמים�

הוא� אולמרט� כי� מלמדות� הסקר� תוצאות�

הציבורית� להערכה� הזוכה� הממשלה� ראש�

הנמוכה�ביותר�בתולדות�מדינת�ישראל.�£

זהה את המקום

בחודש� יתחילו� יש"ע� במועצת�

הקרוב�בסדרת�פעולות�לחיזוק�התעשיינים,�

תושבי� והסוחרים� האומנים� החקלאים,�

סדרת� מתוכננת� זאת,� במסגרת� יש"ע.�

ירידים�שייערכו�בערים�הגדולות�ובקהילות�

פרסום� ויקבלו� הארץ,� ברחבי� הדתיות�

תומכי� יוכלו� באמצעותם� נרחבים,� ותהודה�

יש"ע�לרכוש�באופן�ישיר�ממוצרי�התעשיה�

Ú˘È ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ ≠ ·Ï‰ Ï‡ ÒÈÎ‰Ó
הלכה� ההתיישבות� את� ולחזק� והאומנות,�

למעשה.

בעלי�עסקים�המעוניינים�להצטרף�ליוזמה�

את� ויפרטו� יש"ע,� למועצת� בכתב� יפנו�

המוצעת� הסחורה� סוג� מקומו,� העסק,� טיב�

לפנות� נא� להתקשרות.� ופרטים� למכירה�

לפקס��02-6516662או�לתיבת�דוא"ל:

£ m@myesha.org.il

לעצור� הורה� פרץ� עמיר� הביטחון� שר�

גדר�ההפרדה�בהר�חברון,�מבית� בניית� את�

יתיר�עד�נחל�חבר,�באורך�של�כ–�25ק"מ,�וכן�

לבחון�מחדש�את�התוואי�המתוכנן�ולהציע�

לאחר� התקבלה� ההחלטה� חלופות.� לו�

מצד� בנושא� שהופעלה� לחצים� מערכת�

הטבע� להגנת� החברה� הירוקים,� הארגונים�

התנגדות� שהביעו� סוסיא,� שדה� ובית–ספר�

החשש� בשל� יהודה� במדבר� הגדר� לביצוע�

הייחודיים� והטבע� הנוף� בערכי� מפגיעה�

באזור�זה.�

הגדר� בניית� נגד� הציבורי� המסע� אל�

 ‰¯Â‰ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ¨ÌÈˆÁÏ‰ ˙Â·˜Ú·
ÔÂ¯·Á ¯‰· ¯„‚‰ ˙Â„Â·Ú ˙‡ ‡ÈÙ˜‰Ï

ההרסנית�חברו�יחד�לארגוני�הטבע�והסביבה�

יורם� חבר–הכנסת� העבודה� סיעת� יו"ר� גם�

חבר–הכנסת� הקואליציה� יו"ר� מרציאנו,�

אריאל� אורי� חבר–הכנסת� יצחקי,� אביגדור�

ראש� בר–חי� צביקי� הלאומי,� מהאיחוד�

המועצה�האזורית�הר�חברון,�ואנשי�מועצת�

יש"ע.�

בר–חי�בירך�על�ההחלטה�ואמר�"אני�שמח�

שהשכל�הישר�והטבע�ניצחו,�ומשוכנע�שניתן�

לתת�ביטחון�טוב�לאזרחי�ישראל�באמצעות�

שתצמצם� אלקטרונית� התרעה� מערכת�

למינימום�ההכרחי�את�הפגיעה�במדבר".�£

 È·˙ÎÓ  „Á‡  ˘‚Â‰  ÌÈÈ˙˘Î  ÈÙÏ

 ˙Â„ÏÂ˙·  ¯˙ÂÈ·  ÌÈ¯ÂÓÁ‰  ÌÂ˘È‡‰

 ÈÏ‡¯˘È  Á¯Ê‡  ÌÈ˘‡Ó‰  ‰È„Ó‰

 ÈÂˆÈ˜‰ Ï‡Ó˘‰ ˙ÏÈÚÙ Æ¯Â¯ËÏ ÚÂÈÒ·

 È„Â„‚  ˘‡¯  Ï˘  Â˙¯·Á  ≠  ‰ÓÈÁÙ  ÈÏË

 ‰È¯ÎÊ ˘˜Â·Ó‰ ¨ÔÈß‚· ‰ˆ˜‡–Ï‡ ÈÏÏÁ

 ÌÈÏÈÈÁ Áˆ¯· Â˙·¯ÂÚÓ· ‰„Â‰  ̆È„ÈÈ·Ê

 ¨‰ÓÁÏÓ·  ·ÈÂ‡Ï  ÚÂÈÒ·  ‰Ó˘‡Â‰  ≠

 ˙ÂÚÈ„È  ˙¯ÈÒÓ  ¨¯Ê  ÔÎÂÒ  ÌÚ  ¯˘˜

 ˙˜ÊÁ‰  ¨¯Â¯Ë  ÔÂ‚¯‡·  ‰ÎÈÓ˙  ¨·ÈÂ‡Ï

 ÈÙÏ Æ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂÁËÈ· ˙Â¯È·ÚÂ ˜˘

 ‰ÏÈ˘Î‰  Û‡  ‰ÓÈÁÙ  ¨ÌÂ˘È‡‰  ·˙Î

 ¨ÔÈß‚· ÌÈ˘˜Â·Ó ¯ˆÚÓÏ È‡·ˆ Úˆ·Ó

 Ú„ÈÓ ¯Â¯Ë‰ ÈÏÈÚÙÏ ‰¯È·Ú‰˘ ¯Á‡Ï

 ÂÚÈ‚‰˘  ÌÈ‚ÂÂÒÓ  ÌÈÎÓÒÓ  ÍÓÒ–ÏÚ

 Æ‰È„ÈÏ

 ˘ÂÚ‰˘  ˙Â¯ÓÏÂ  ¨ÍÁÂ‚Ó  ÔÙÂ‡·

 ¯Ò‡Ó ÏÚ „ÓÚ ‰Ï ÈÂÙˆ ‰È‰˘ È·¯ÈÓ‰

 ‰¯Ò‡ÓÓ ‰ÓÈÁÙ ‰¯¯Á˙˘‰ ≠ ÌÏÂÚ

 ˙˜ÒÚ  ˙ÂÎÊ·  „·Ï·  ÌÈÈ˙˘  ¯Á‡Ï

 ÌÈÙÈÚÒ‰  Â˜ÁÓ  ‰˙¯‚ÒÓ·˘  ÔÂÚÈË

 ÔÂ‚¯‡· ‰ÎÈÓ˙Â ‰ÓÁÏÓ· ·ÈÂ‡Ï ÚÂÈÒ

Æ¯Â¯Ë

 ¯˙ÂÈ  ‰·¯‰  ÌÈ‰„Ó˘  ‰Ó  Ï·‡

 ‰ÓÈÁÙ  ÂÏ  ‰˙ÎÊ˘  ÈÁÏÒ‰  ÒÁÈ‰Ó

 ‰Ê‰ ÒÁÈ‰ ‡Â‰ ¨ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ „ˆÓ

 Ï‡Ó˘‰ Ì‚ ≠ ÈÏ‡¯˘È‰ Ï‡Ó˘‰ „ˆÓ

 ÂÎÈÁ ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÎÓÂ  ̇˙Â¯˘Ú ÆÔÂ˙Ó‰

 Ì‰·  ¨¯·Ú˘  ÚÂ·˘·  ‰¯Â¯Á˘  ÌÚ  ‰Ï

 Ô·¯Â˜¢Î ‰˙Â‡ Â¯È„‚‰Â ¨ÌÒ¯ÂÙÓ Ô˜Á˘

 Ô¯˜Â‰˘  Ë¯Ò  ª¢˙ÈËÈÏÂÙ  ‰ÙÈ„¯  Ï˘

 ˙ÈÈÙˆ ˙Ú˘·© ∏ ıÂ¯Ú· ‰¯Â¯Á˘ ÌÂÈ·

 ‰ÓÈÁÙ Ï˘ ‰˙ÎÈÙ‰ ˙‡ „ÚÈ˙ ¨®‡È˘

 ‰Ú¯  ¨˙ÈÒ¯Â„  ˙Î¯ÚÓ  Ï˘  Ô·¯Â˜¢Ï

 ˙¯Â˘˜˙‰  ÈÚˆÓ‡·  ª¢˙ÏÂÂÈ‡  ˙ÎÂÓÂ

 ¯Á·  ‡ÏÎ‰Ó  ‰¯Â¯Á˘  ÏÚ  ÂÁÂÂÈ„˘

 ®„·Ï·©  ¢Ï‡Ó˘‰  ˙ÏÈÚÙ¢  ÁÂÓ‰

 Æ‰Ó˘Ï „ÂÓˆ·

‰„È‚·

 ¨¢˙ÂÂ¯Á‡  ˙ÂÚÈ„È¢·  ¯Ó‡Ó·

 ‰‡È¯‡ ˙ÈËÒÈˆÈÏ·ÂÙ‰ ‰˙Â‡ ‰¯È„‚‰

 ˙È˘˜Ú  ¨‰¯ÈÚˆ  ‰˘È‡¢Î  „ÓÏÓ

 ¯˙ÂÈÓÂ  ¯˜È  ¯ÈÁÓ  ‰ÓÏÈ˘˘  ˙È˙Ú„Â

 ‰Ó¢  ‰˙‰˙Â  ¨¢˙ÈËÈÏÂÙ‰  ‰˙Â‰Ê  ÏÚ

 ‰ÓÎ  ‰˙ÏÈ·  øÌˆÚ·  ‰ÓÈÁÙ  ‰˙˘Ú

 ‰¯ˆÈ  ÆÆÆÌÈËÈÏÙ  ‰ÁÓ  ÍÂ˙·  ÌÈÓÈ

 ‰È¯ÎÊ  ÌÚ ¯Â¯· ‡Ï Â·ÈË˘ È˘È‡ ¯˘˜

 È˘Â‡  Ô‚Ó  ÂÏ  ˘Ó˘Ï  ‰·„˙‰  ¨È„ÈÈ·Ê

 ‰¯ˆÚ  ¨‰ÒÙ˙  ¨ÏÂÒÈÁ  ˙ÂÂÈÒ  ÈÙÓ

 È„  ÈÏ·  „Ú  ˙ÁÙÓ  ‰˙È„Ó˘  ‰‡ˆÓÂ

 ÔÈÓ ‰· ˙Â‡¯Ï ˙˘˜Ú˙ÓÂ ‰È˘ÚÓ ˙‡

 ·˙Î  ¨Â„Ï  Ô„ÈÚ  ¨¯Á‡  ·˙ÂÎ  Æ¢˙Ï·ÁÓ

 ‡Ï  ‰ÓÈÁÙ  ÈÎ  YNET  ¯˙‡·  ¯Ó‡Ó·

 ‰Ó¯‚˘  È˘ÓÓ‰  ˜Ê‰  ÏÏ‚·  ‰‡ÏÎ

 ‡Ï‡ ¨‰È·˘Â  ̇ÔÂÁËÈ·ÏÂ Ï‡¯˘È ˙È„ÓÏ

 Æ¢ÌÂÏ˘Ï  „È  ·ÈÂ‡Ï  ‰ËÈ˘Â‰¢˘  ÌÂ˘Ó

 ˙Á‡ ‰˘È‡ „‚ ‰˙ÒÂ‰ ‰ÓÏ˘ ‰È„Ó¢

 ˜¯ ‰‡ÏÎ  ÈÎ  ı¯ÁÂ  Â„Ï  Ú·˜ ¨¢‰Ë˜

 ÂÊÎÂ  ¨˙ÈÁ¯ÊÓ  ¨‰˘È‡¢  ‰˙ÂÈ‰  ÌÂ˘Ó

 Æ¢ÒÂÊˆÂ˜‰ ÏÚ ˙ÙˆÙˆÓ˘

 ÛÂˆÙˆ  ∫Ï‡Ó˘·  ˙‡Ê  ÌÈ‡Â¯  ÍÎ

 ¨ÌÂÏ˘Ï  „È  ˙Ë˘Â‰  ¨ÒÂÊˆÂ˜‰  ÏÚ

 È˘Â‡ Ô‚Ó ˘Ó˘Ï ˙È‡Â¯È‰ ˙Â·„˙‰

 ‡Ï  ÆÌÈÓÚÂ  ˙ÂÏÂ·‚  ‰˙ˆÁ˘  ‰·‰‡Â

 ˙Â¯È·Ú  ‡ÏÂ  ˙„ÏÂÓ·  ‰¯ÂÓÁ  ‰„È‚·

 ‰ÓÚ È· ÔÂÎÈÒ ÍÂ˙ ‰È„Ó‰ ÔÂÁË· ÏÚ

 Æ·ÈÂ‡‰ ÌÚ ˜Ù˜ÂÙÓ ¯˘˜ ÍÏ‰Ó·

 ÈÏÈÚÙÓ  ˘¯Â„˘  ¨¯Â‡‰  Ï‡Ó˘‰

 ÌÈË¯„ËÒ  ÈÓÂ‡Ï‰  ‰ÁÓ‰

 ÈÈÁ ÔÂÎÈÒ· Ì˙Â‡ ÌÈ˘‡‰Â ÌÈ¯ÈÓÁÓ

 ‰‡ÁÓ  ÈËÏ˘ ÌÚ  Â„ÓÚ˘Î  Ì‚  Ì„‡

 ‰ÓÈÁÙ·  ‰‡Â¯  ¨ÌÈÎ¯„  ˙ÓÂˆ·

 ÌÚË ÈÚ·Â˜ Ì˙Â‡ Æ˙È¯ÒÂÓ ‰¯Â·È‚

 ˙Ù‰·  Â‡¯˘  ¨˙ÂÈÈ„Ó  ÈÚ·Â˜Â

 ‰¯·Á‰  ÏÚ  ÌÂÈ‡¢  ÌÈÓÂ˙Î  ÌÈË¯Ò

 ¢‰ÈË¯˜ÂÓ„Ï  ‰ÎÒÂ  ˙ÈÏ‡¯˘È‰

 Ï˘  Ô·¯Â˜Î  ‰ÓÈÁÙ  ˙‡  ÌÈ¯È„‚Ó  ≠

 Æ‡Ï Â˙Â ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÙÈ„¯

 Ì‚  ÈÂËÈ·  È„ÈÏ  ‡·  ÏÂÙÎ‰  ¯ÒÂÓ‰

 È˘È‡  Ï˘  ˙ÈÂÓ‰‰  ˙ÂÒÈÈ‚˙‰·

 ‰¯ˆÚÓ  „‚  ÌÈËÙ˘ÓÂ  ¯Â·Èˆ

 ¨ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙˘‚‰ Ì¯Ë ÈÏ‰Ó‰

 ÔÂÁ·Ï  Â˘¯Â‰  ‡Ï  ‰È¯Â‚Ò˘  ÔÂÂÈÎÓ

 Ì˘È˘  ÔÚË  Î¢·˘‰˘  ˙ÂÈ‡¯‰  ˙‡

 „‚  ÌÈÈÏ‰Ó  ÌÈ¯ˆÚÓ  ÆÂ˙Â˘¯·

 ÌÈ„Â˘Á˘  ÔÈÓÈ  È˘‡Â  ÌÈÏÁ˙Ó

 ˙„Ó‚˙Ó  Ô˙¯ÓÂÁ˘  ˙Â¯È·Ú·

 ÌÈÎÂÊ  ≠  ‰ÓÈÁÙ  Ï˘  ‰ÈÚ˘Ù  ÏÂÓ

 ˙ÂÎ¯·ÏÂ ¨·ÂË‰ ‰¯˜Ó· ˙ÂÓÏÚ˙‰Ï

Æ·ÂË ˙ÂÁÙ‰ ‰¯˜Ó· „Â„ÈÚÂ

 ¯ÙÂÒÈ  ‰ÓÈÁÙ  Ï˘  ‰¯ÂÙÈÒ˘  ÈÂ‡¯

 ˙ÂÎÒ‰  ˙‡  ¯ÈÎ‰Ï  ÈÂ‡¯  ¨·Â˘Â  ·Â˘

 Ï˘  ˙Â˙ÂÂÚÓ‰  ¯ÒÂÓ‰  ˙ÂÓ‡·˘

 ˙‡  ˙Ú„Ï  ÈÂ‡¯  ¨‰È¯·ÁÂ  ‰ÓÈÁÙ

 ÆÌÂ˘È‡‰  ÈÙÈÚÒ  ˙‡  ¯ÂÎÊÏÂ  ˙Â„·ÂÚ‰

 ·˘Ú ‰ÁÈÓˆ‰˘ Ú˜¯˜‰Ó ÚÂÓÏ ÈÂ‡¯

 ÏÎ  ÏÚ  ËÏ˙˘‰ÏÓ  ‰ÓÈÁÙÎ  ‰ËÂ˘

£�Æ‰·ÂË ‰˜ÏÁ

 ‰˘ ÈÙÏ

 ¨È˙Ó‡‰

 ˙‚ÒÏ ÔÎ˙ÈÈ˘

 ÔÙÂ‡· ÌÈÁË˘Ó

 ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ Ï·‡ ÆÈ„„ˆ–„Á

 ÔÂ·Ï· ÂÏ ‰È‰˘ ÔÂÈÒÈ‰˘

 Â‚ÂÒ ¨„„ÂÚÓ ÂÈ‡ ‰ÊÚ·Â

 ∫Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÂÁÎÙ˙‰

„„ÂÚÓ ÂÈ‡ ‰ÊÚ·Â ÔÂ·Ï· ÂÏ ‰È‰˘ ÔÂÈÒÈ‰
 ‰Ó Â‡¯Â ÔÂ·ÏÓ ˙È„„ˆ–„Á

 ‰ÊÚÓ ÔÈËÂÏÁÏ Â‚ÂÒ Æ‰¯˜

 ÏÎÂ ¨ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÏÂ·‚Ï Â¯ÊÁÂ

 Ì‡Ò˜ ˙ÂË˜¯ ÌÈ¯ÂÈ Ì‰ ÌÂÈ

£ ÆÌÈÏ‡¯˘È ÏÚ

 ·¯Ú ˙ÈÈÒ‰ ˙¯Â˘˜˙Ï ˜ÈÚ‰˘ ÔÂÈ‡¯ ÍÂ˙Ó

∏Æ±Æ∞∑ ÔÈÒ· ¯Â˜È·Ï Â˙‡ÈˆÈ


