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בשגגה · רוצח  פרשת 
מסעי  בפרשת  המופיעה 
הֵָעָדה  ”וְהִִּצילּו  נאמר 
הַָּדם  ֹּגֵאל  ִמּיַד  הָֹרֵצַח  ֶאת 
ִמְקָלטֹו  ִעיר  ֶאל  הֵָעָדה  ֹאתֹו  וְהִֵׁשיבּו 
ֲאֶׁשר נָס ָׁשָּמה וְיַָׁשב ָּבּה ַעד מֹות הַֹּכהֵן 
הַֹּקֶדש”.  ְּבֶׁשֶמן  ֹאתֹו  ָמַׁשח  ֲאֶׁשר  הַּגָֹדל 
מדוע  תמוה  לכאורה,  כ”ה)  ל”ה  (במדבר, 

הרוצח יושב עד מות הכהן הגדול, מה 
הקשר בין עונש הגלות שניתן לרוצח 
ובין מות הכהן הגדול? הגמרא במסכת 
מכות (יא עמ’ א) מבארת שלכהן הגדול 
אדם  ואם  החברה  על  אחריות  יש 
הגדול  הכהן  בשגגה  רצח  מישראל 
מבאר  בגמ’  סבא  ההוא  האחראי.  הוא 
שהכהן הגדול היה צריך לבקש רחמים 
במכות  הגמ’  ביקש.  ולא  דורו  על 
הנביא  אליהו  על  סיפור  גם  מביאה 
יהושע  ר’  עם  וללמוד  מלבוא  שנמנע 
בתוך  אדם  טרף  שאריה  בגלל  לוי  בן 
ג’ פרסאות הסמוכות לו, ור’ יהושע בן 
לוי הוא האחראי ככהן הגדול האחראי 

להורג נפש בשגגה. 
שאחריות  מצאנו,  הנזיר  בפרשת 
הכהן  לאחריות  דומה  לסביבתו  הנזיר 

הגדול. אם מת אדם באוהלו של הנזיר, 
לכפר  חטאת  קרבן  להביא  צריך  הנזיר 
על חטאתו, וכך נאמר בתורה (במדבר ו’ ט 
- יא): ”וְכִי יָמּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם 

ְרֹו וְגִַּלח ֹראׁשֹו ְּביֹום ָטהֳָרתֹו  וְִטֵּמא ֹראׁש נִז
הְַּׁשִמינִי  ּוַבּיֹום  יְגְַּלֶחּנּו:  הְַּׁשִביִעי  ַּבּיֹום 
ֶאל  יֹונָה  ְּבנֵי  ְׁשנֵי  אֹו  תִֹרים  ְׁשֵּתי  יִָבא 
הַּכֹהֵן ֶאל ֶּפַתח אֹהֶל מֹוֵעד: וְָעָׂשה הַּכֹהֵן 
ָעָליו  וְכִֶּפר  ְלעָֹלה  וְֶאָחד  ְלַחָּטאת  ֶאָחד 
וְִקַּדׁש ֶאת ֹראׁשֹו  ַעל הַּנֶָפׁש  ָחָטא  ֵמֲאֶׁשר 
ַּבּיֹום הַהּוא”. לכאורה גם כאן לא ברור, 
מה אשם הנזיר אם אדם מת באהלו והרי 
הנזיר לכאורה אנוס הוא. הגאון ר’ מאיר 
חכמה”  ה”משך  בעל  מדוינסק  שמחה 
כאחריות  הנזיר  של  שאחריותו  מבאר 
בפירושו:  כותב  הוא  וכך  הגדול,  הכהן 
ורום  קדוש  איש  שהוא  כיון  ”פירוש 
המעלה צריך להביא כפרה על שאירע 
שמת איש באהלו, וכמו דאמרו במכות 
בהא שיושב הרוצח עד מות הכהן הגדול 
דהוי ליהו למבעי רחמים על דורן ולא 
הכהן  כמעלת  מעלתו  והנזיר  בקשו, 
נזר אלקיו על ראשו,  הגדול, שלשניהן 

וזה אשר חטא על הנפש שמת”. 

ויצא  פרשת  ריש  תנחומא  במדרש 
רבינו:  ”ילמדנו  פליאה:  מדרש  מופיע 
היה  להיכן  בשגגה  הנפש  את  ההורג 
נפש  ההורג  רבותינו:  שנו  כך  גולה? 
לשלש  מקלט.  לערי  גולה  בשגגה 
שבארץ  ושלש  הירדן  שבעבר  הערים 
בורח  לחרן  גלה  אבינו  ויעקב  כנען. 
בנפשו ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע 
עשו אחיו. מכיון שראהו הקב”ה בצרה 
גדולה נגלה עליו בחלום”, לכאורה עשו 
הוא הרוצח הפוטנציאלי ולא יעקב ואם 

כן עשו היה צריך לגלות. מבאר ה”שפת 
אמת”: ”כי בריחת יעקב היה כמו גלות 
לו  נחשב  כי  בשוגג.  נפש  שהרג  למי 
לחטא מה שנדחה עשו על ידו. כי היה 
לו לקרב גם אותו. אם כי לנו נאמר מדבר 
שקר תרחק, אבל ליעקב איש אמת היה 
בכוחו לקרב הכל להשי”ת, רק כי היה 

שפל בעיניו נחשב לשוגג”.
אנו  האלו  הפרשיות  משלושת 
הישירה  לאחריות  שבנוסף  לומדים, 
יש  החכמים,  ולתלמידי  לצדיקים  שיש 
ישראל  לכלל  עקיפה  אחריות  גם  להם 
חינוכית  התערבות  מהם  התובעת 
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"ּוֵמיַׁשע ֶמֶלְך מֹוָאב, הָיָה 
נֵֹקד; וְהִֵׁשיב ְלֶמֶלְך יְִׂשָרֵאל 

ֵמָאה ֶאֶלף ּכִָרים, ּוֵמָאה ֶאֶלף 
ֵאיִלים ָצֶמר. וַיְהִי, ְּכמֹות 

ַאְחָאב; וַּיְִפַׁשע 
ֶמֶלְך מֹוָאב, ְּבֶמֶלְך 
 ß· ÌÈÎÏÓ© "יְִׂשָרֵאל
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¢עמרי מלך ישראל עינה את מואב 

ימים רבים, כי יאנף כמוש בארצו. 
ויחליפהו בנו ויאמר גם הוא: אענה את 
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¢ויאמר לי כמוש: לך אחוז את נבו 
מישראל. ואהלך בלילה ואלחם בה 

מבקוע השחר עד הצהרים ואחז בה. 
ואהרוג את כולם שבעת אלפים גברים 

וגרים (אולי נערים) ונשים וגרות 
ושפחות, כי לעשתר כמוש (כמוש 

מופיע כאל זוגי) החרמתיה. ואקח משם 
את כלי (שם אדנות) ואסחב אותם לפני 
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גד ישב בארץ עטרות מעולם. ויבן 
לו מלך ישראל את עטרות¢Æ ¢ומלך 
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דוד ה ’הנזיר’  רב 
הכהן נולד בעיירה 
שליד  מאישיגולה 
וילנה. אביו היה הרב יוסף 
העיירה,  רב  הכהן,  יוזפא 
מנדל  זכריה  הרב  וסבו 
של  המפורסם  רבה  כ”ץ, 
מקום  ראדין,  העיירה 

מושבו של החפץ חיים.
לפילוסופיה  דוקטורנט  שהיה  הנזיר 
בשווייץ, ובעל ידע כללי נרחב שכלל ידיעת 
שפות רבות, שינה את מסלול חייו כאשר פגש 
בשווייץ,  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  את 
התבקש  בו  יום  אותו  תרע”ט,  אב  בכ”ח 
שנים מאוחר יותר לישיבה של מעלה. לאחר 
ויצק  בעקבותיו,  עלה  ארצה,  עלה  שהראי”ה 
ידיו, בישיבת מרכז הרב בירושלים,  מים על 
ברורה  שיטה  ליצירת  מתמסר  שהוא  תוך 

בהגותו של רבו. 
בתקופה שהרב קוק כבר עלה לארץ והוא 
עדיין שהה בבזל כתב ה’נזיר’ ביומנו: ”היום, 
זה ארבע שנים שנסעתי למרן שליט”א, והנה 
צמאה,  ונפשי  תובב”א,  בעיה”ק  הוא  עכשיו 
לא תמצא מנוחה. הקדושה שאליה תשתוקק, 
בעינויים וסיגופי הגוף, בזהירות, (עיין מסילת 
ישרים–הקדמה) לא תגיע אליה וכו’, ומה לי 
מלכי  אמצאך  פה  האם  בקודש,  לבקש  פה 
וכו’.  מנוח  אמצא  לא  מנוס.  לי  אין  בקודש? 
תהיה  שם  ירושלים.  הקודש  לעיר  עלה  רוץ, 

תמים ו”השלך על ה’ יהבך”.
הנזיר  ברב  אחזה  ארצה  עלייתו  עם 

שתשוקתו  גדולה  התרגשות 
מקומה.  אל  באה  הקודש  אל 
יום  ”בערב  ביומנו:  כתב  וכך 
הצהרים,  אחרי  הכיפורים, 
לטבול  רצתי  ליפו.  הגעתי 
נשקתי  שם  וכו’  במקוה 
רצפת  אבני  דיָפו,  כיפי  את 
”כורעים”  בנפלי  בהכנ”ס, 
מרירות  מלא  בלב  בעבודה. 
ובבכיה, אין קץ. (על העבודה 
הרב  חיינו)”.  מבית  שגלתה 
”מיד  וכותב:  ממשיך  הנזיר 
מיפו  יצאתי  יוה”כ  אחרי 
אני  והנה  וכו’  לירושלים 
מתקרב לעיר הקודש, ההרים 
הנהדר  במראה  לה,  מסביב 
החופש  בארץ  אלף,  מהררי  כ”כ  המשונה 
(שויץ), פעלו עלי רושם עז, המזכיר לי את 

רחשי הקדושה שבנבואה”.
תפיסת עולמו הושפעה רבות מעולם הסוד 
והנסתר. הדבר אף מסביר את העובדה שהרב 
עם  הקודש’.  ’אורות  את  לערוך  לו  נתן  קוק 

זאת היה חוקר, פילוסוף ודקדקן גדול. 
עם עלייתו לארץ ישראל ביטא הרב הנזיר 
לארץ  לו  שהיה  והייחודי  העמוק  הקשר  את 
במספר מקומות. באחד מהם כתב: ”ירושלים 
זה  ישראל.  ואם  לב  בך,  הנני  הקודש.  עיר 
המקום החי שלנו, בתור עם ואומה רוממה, 
דברו  המגלה  לה’,  קרובה  ופועלת,  חיה 
לנביאיו, והמדריך כל עמו ישראל. פה הכל 
טבעי. הכל ברוח אחרת מבחו”ל. מי שזכה 
ברוך  אשריני.  כמוני,  ירושלים  רוח  לקלוט 

ה’ שהחיינו וכו’”
כמו  רבים  נזירות  במנהגי  שנהג  אף 
צמחונות, אי שתיית יין, גידול שיער, ושתיקה 
מרובה שגזר על עצמו בעיקר בשבתות, חינך 
את תלמידיו להיות מעורבים בחיי הכלל, ואכן 
תלמידיו כמו חתנו הרב הראשי שלמה גורן, 
חיפה,  של  רבה  הכהן,  ישוב  שאר  הרב  ובנו 

התגייסו לצה”ל והתמסרו לענייני הכלל.
’קול  ניתן למנות את;  בין הספרים שכתב 
’הכוזרי  השמעי,  העברי  ההגיון   - הנבואה’ 
המבואר’ - שיעוריו על הכוזרי, ’משנת הנזיר’ 
כתביו  ועריכת  האישיים  מיומניו  קטעים   -
’חזון  וספר  הקודש”  ”אורות  קוק  הרב  של 

הצמחונות והשלום’.
בהר  ונקבר  תשל”ב,  אב  כ”ח  ביום  נפטר 

הזיתים בירושלים.
בירושלים,  אריאל  בבית  דוד”  ”נזר  מכון 

הוקם להוצאת כתביו ולהנצחתו. £

Ó
 ˙ÂˆÁÏ ‰ÎÊ ‡Ï Â·¯ ‰˘

ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒמסירות הנפש של יושבי הספר

 ÆÔÂÓÚÂ ·‡ÂÓ ÏÂÓ Ï‡ ÔÎÂÒÓ

 Ô·Â‡¯Â „‚ ÈË·˘ Ï˘ Ì˙ÏÁ 

 ˜Â·ÈÏ ¨ÌÂ¯„· ®·Èß‚ÂÓ È„‡Â©

 ı¯‡· ˙ÂÏÁ˙‰ ‡ÏÏ ÔÂÙˆ·

 ˙ÙÂ˜˙· ÆÌÈËÂ˘Ù ÌÈ‡ ¨ÔÚÎÏ

 ÍÏÓ Ú˘ÈÓ ÁÈÏˆÓ ‰ÎÂÏÓ‰

 Ô·Â‡¯Â „‚ È˘‡· ˙ÂÎ‰Ï ·‡ÂÓ

 Ô·Â‡¯Â „‚ ÈË·˘ Ï˘ Ì˙ÏÁ 

 ˙ÙÂ˜˙· ÆÌÈËÂ˘Ù ÌÈ‡ ¨ÔÚÎÏ

Ô„¯È‰ ¯·Ú

Ú˘ÈÓ ˙·Â˙Î

בערב ראש חודש החורבן והנחמה
נתכנס כולנו בתפילה וכיסופים

לירושלים ולמקדש
לסיבוב השערים גדול סביב הר הבית מקום המקדש

ישאו דברים: 
£ הרב שמואל אליהו £ הרב ישראל אריאל 
£ הרב יצחק גינזבורג £ הרב דוד דודקביץ

יציאה בשעה 19:00 מרחבת הכותל

לפרטים 1-700-707-021

בר”ח מנחם אב

‰ÏÈÏˆ ÈÒ¯Â˜ £

ÆÆÆ„ÂÚÂ £ ÈÈÒ È¯‡ÙÒ £ ˙Â¯ÎÈ‰ ˙ÏÈÏˆ £

ÛÂ˙È˘· ∫‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ∞µ≤≠µ∂∂∂π¥∑

ÌÈÈ˙„Ï ‰‡ÏÓ ‰Ó‡˙‰· ÈÓÈ Ë¯ÂÙÒ ÔÂÂ‚Ó

זוכרים
∞∞∂±≠∞∞∫±± בניני האומה

שיעורים∫ הרב יעקב אריאל¨ הרב דודי דודקביץ¨ 
הרב אלישע וישליצקי¨ הרב יגאל קמינצקי ועוד

פאנלים∫ התקשורת¨ צה¢ל¨ פורום משפטי¨ 
הכתום והציבור הישראלי

סיפורים אישיים מלווים בסרטי תיעוד עצמיים
סרטים דוקומנטרים

הצגות תיאטרון אספקלריא¨ מעפר קומי
הכניסה מגיל ¥± ומעלה בלבד

מתאספים
∞≤∫µ± גן העצמאות
העצרת המרכזית

8 התאספות ציבורית
8 תערוכה על יישובי גוש קטיף

וצפון השומרון¨
8 טקס כתיבת האותיות

8 יציאה לתהלוכה

מתחייבים
∞∞∫π± הכותל המערבי

תפילה לישועת ישראל מיד צר
הפקדת ¢ספר הכיסופים¢
ספר התורה שיופקד בכותל

עד חזרתנו לגוש קטיף
וצפון השומרון בעז¢ה

נכספים
∞∞∫∏ צופים אל מול
מחסום כיסופים 

יציאת שיירת ¢ספר הכיסופים¢
לעבר ירושלים

יום השנה לחורבן
גוש קטיף וצפון השומרון

זß באב
±Æ∏ יום שלישי

זוכרים את העבר
בונים את העתיד

ועד מתיישבי גוש קטיף
קהילות גוש קטיף ˇ קהילות צפון השומרון ˇ מועצת יש¢ע

מדרשת נצרים ˇ מדרשת התורה והארץ  כפר דרום

∑π¥±± מיקוד ¥µ∞ ÆדÆלכיש צפון ת ÆנÆמרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד
Katom@012.net.il דוא¢ל  ∞∏≠π∑≥∏∞≤¥ ∫פקס  ∞∏≠π∑≥∏∞∞∞  ∫ßטל

כל הרוצה להשתתף
בכתיבת ספר התורה מוזמן 

להתקשר למוקד
¢ספר הכיסופים¢

±≠∏∞∞≠≤µ≤µ≥µ
אות ∞µ ₪ מילה ∞∏± ₪ פסוק ∞≥∑ ₪

במידה והתרומות יכסו את עלות הספר¨
Æהסכום הנותר ישמש לשיקום קהילות גוש קטיף

לפרטים נוספים
מוקד יום השנה
 ∞∏≠π∑≥∏∞∞∞

או באתר
www.4katif.org.il

Friends of Gush Katif
P.O Box 1184,

Teaneck, NJ 07666

מוקד התרמה
לשיקום קהילות גוש קטיף
±≠∏∞∞≠≤µ≤µ≥µ

 ÏÒÙÒ
ÔÂÒÁÈ‡

 ˙ÂÓÂ‡
 ˙È„Â‰È
 ‰ÊÈ‚

 ¶µ∑
¶ππ ÌÂ˜Ó·

‰„„

¶ππ¶∏π ÌÂ˜Ó· ¶∂π¶∏π

 ‰„„
‰È‚Ï

 ÆÆÆÌÈ˘‚Ù ÁÂ¯‰Â ¯ÓÂÁ‰˘Î

°ÌÈÁÈÂÂ¯Ó ÌÏÂÎ

 ˙ÂÓÊ‰ ¯ÂÙ‡Â ÌÂ˙Î ¯ÂÁ˘ ÌÈÚ·ˆ·
 ∫ÌÈÈË¯ÙÂ ˙ÒÎ≠È˙·Ï
±≠∑∞∞≠µ∞∞∞≥π
 ˙Ï·‚ÂÓ ‰¯Â„‰Ó
 ‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ

 ¶±∏
°„·Ï·

 ±≠∑∞∞≠µ∞∞∞≠≥π ßÏË ÌÂ˜Ó· ‰ÈÁ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ·„È·‡ ˙ÈÙ ¥≥ Ï‡˜ÊÁÈ  ‘Á¯

 ˙È·‰
ÌÂ˙Î‰ יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

שנה חלפה 
בליל ט' באב השנה

זוכרים ואומרים:

"אי"ה מהגובה הזה 

עולים רק למעלה"

 ¶≥¥π
¶¥≤∞ ÌÂ˜Ó·¶¥≤∞

 ‰„„
‰È‚Ï

 ¶π∑π
¶±≤∑∞ ÌÂ˜Ó·

ÂÈ‰ ÌÂ˙Î‰ ˙È·‰
ÁÂ¯‰Â ¯ÓÂÁ‰ ‰ÈÂÓ¯‰· ÌÈ·Ï˙˘Ó Â· ÊÎ¯Ó

„¢Ò·

 ˙ÈÏÙÓ ıÈˆÚ
Á¯ÂÙ
˙Ï˙˘Ó
ÛÈË˜ ˘Â‚

 ¶±∂
¶≤µ ÌÂ˜Ó·¶≤µ

 ˙ÈÏÙÓ ıÈˆÚ

ÛÈË˜ ˘Â‚

±∂
ÛÈË˜ ˘Â‚

±∂
ÛÈË˜ ˘Â‚

ÌÂ˜Ó·

ÌÈ˙·†µ
ÌÈÈ̇ ÁÙ˘Ó†Â„
ÌÈÂ̄ Á‡†
Â̇„ÂÓ †̂̇ ÂÈ‚†ÌÚ

‰Â̆ ‡ †̄‰ÓẪ
¨ÌÈ̄ „Á†¥†≠
˙ÙËÚÓ†≠†‰È †̆‰ÓẪ

°¶†µµ∂¨µ≥∑†˜¯

¨ÔÈÚÈ„ÂÓÓ†˙Â˜„†±µ≠Â†Ô„†˘Â‚ÓÂ†ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ†˙Â˜„†¥∞†¨ı¯‡‰†·Ï·
‰¯ÈÂÂ‡†¨˙ÂÓÁ†˙ÂÁÙ˘Ó†±≤∞†ÌÚ†ÌÎ··ÏÎ†·Â˘ÈÈ†ÌÎÏ†‰ÎÁÓ
Ô‚† †ÔÂÚÓ† †∫ÌÈ‡ÏÈ‚‰†ÏÎÏ†ÌÈ˙Â¯È˘†ÔÂÂ‚ÓÂ†˙ÒÒÂ˙†˙È¯Â˙
˙ÒÎ†˙È·† †‰ÙÏÂ‡† †ÌÈÈ¯ÂÊ‡†¯ÙÒ†È˙·† †‰¯Â˙†„ÂÓÏ˙†
Ë˜¯Ó†ÈÈÓ† †‰¯Â˙†È¯ÂÚÈ˘Â†ÌÈ‚ÂÁ† †ÌÈ¯·‚ÏÂ†ÌÈ˘Ï†˙Â‡ÂÂ˜ÓÂ
ÆÆÆ„ÂÚÂ† „ÂÚÂ† Ë¯ÂÙÒ† ˘¯‚Ó† † ‰È˜Á˘Ó† † ‰È¯ÙÒ† ß˙

Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†
ÈÓ

ÂÒ
¯Ù

È˙·
‰Ó‡

Â
Ï˘

‰
Ó

‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘

לפרטים:
מרכז�מידע�אמנה
1-800-260-240
איציק�0524-239789

-�המקום�שקרוב�ללב-�המקום�שקרוב�ללב ÈÓ
Â‡

Ï È
¯Â˙ ·Â˘Èנריהנריה

לנריה! בואו ללב. שקרוב ובמקום משתלם במחיר אמנה", "בתי של
קרקע וצמוד מקסים בית לבחור בואו

מרכז מורשת 
מנחם בגין

כנס לציון יום השנה לעקירה מגוש קטיף וצפון השומרון
יום רביעי א׳ אב 26.7.06 במרכז מורשת בגין ירושלים

שנה אחרי
עקירה גירוש התנתקות

מספר המקומות מוגבל. חובה להרשם מראש למפגשים עם היוצרים ולמושבי הדיונים.  
טל׃ מתנ״ס 02-9977101    ייתכנו שינויים בתוכנית.  מרכז מורשת בגין — רח׳ ש. א. נכון 6

17.00
תערוכת אמנים פתיחה

אוצרת׃ רות פסדר, יעוץ 
אמנותי׃ צפורה לוריא

התערוכה פתוחה למבקרים 
עד ט״ו באב, 9.8
18.45-17.45

מפגשים עם יוצרים 
(באולמות שונים במקביל)

הסרט ״אל הציפור״ 
עם הבמאי יעקב פרידלנד

הסרט ״ידידיה״ 
עם הבמאי נועם דמסקי

חדר תעוד אישי׃ תמונות, 
יומנים, הגיגים

19.00-18.45
הפסקה — קפה ועוגה

רב שיח׃
נעקרנו מגוש קטיף — ומה קרה?

19.15-19.00
פתיחה׃ מר פנחס ולרשטיין יו״ר מוא״ז מטה בנימין 

מר הרצל מקוב מנכ״ל מרכז מורשת בגין
מושב ראשון 20.45-19.15
ההיבט האישי־חברתי

מנחה׃ גב׳ ענת רוט
משתתפים׃

גב׳ חני צדוק יועצת חינוכית׃
 השפעת העקירה על התושבים מבחינה אישית

 וחברתית
ד״ר שרון לינק טכניון׃

 הבסיס לחוסן קהילתי — שדרות וגוש קטיף
הרב יוסף צבי רימון בעיית התעסוקה של

 המגורשים — דגם חברתי כמודל לפיתרון
מושב שני 22.15-20.45

ההיבט המדיני־בטחוני
מנחה׃ חגי סגל, מקור ראשון

משתתפים׃
האלוף (במיל׳) יעקב עמידרור 

ד״ר עוזי ארד המרכז הבינתחומי הרצליה
האלוף (במיל׳) דני רוטשילד נשיא המועצה 

 לשלום ולביטחון
פרופ׳ יחיעם פריאור התנועה להיפרדות חד־צדדית



˙ÂÒÎ˙‰· ‰ÎÈÓ˙· ‰„È¯È

Ú˘È ˙Â˘„ÁÈ‚ÂÏÂ‡È„È‡ È¯Â˙ ¯Â¯È·Ï Ë·Ó

 ÔÂ¯Á‡‰ ıÈ˜· ˘Â¯È‚‰ ¯Á‡Ï

 ¨ÌÈ·¯ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ˙˜ÒÂÚ

 Ï˘ ÌÈ‚ÈˆÂ ¯Â·Èˆ È˘È‡

 ÁÂÒÈ· Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

 ˘·‚Ï Â„ÚÂ˘ „ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜Ú

 ˙ÈÂÓ‡‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡

 Æ˙‡Ê‰ ˙Ú· ˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡

 Â˙„ÓÚ ˙‡ ¯¯· ‰Ê ¯Â„Ó·

 Â˜·‡ÓÏ ÒÁÈ· ÂÈ˙ÂÂ¯˜ÚÂ

 Æı¯‡‰Â ÌÚ‰ ˙ÂÓÏ˘ ÏÚ

 ‡˘Â ‰¢Ú· Ô·Ï ÚÂ·˘ ÏÎ·

 ˙ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ Â˜ÓÂÚÏ „Á‡

 Ï·˜Ï ÁÓ˘ ÆÌÈ¯·„‰ ÏÂÏÎÓ

 ˙Â¯Ú‰ ¨¯Â·Èˆ‰ ˙Â·Â‚˙ ˙‡

Æ˘·‚˙Ó‰ ÍÓÒÓÏ ˙Â¯‡‰Â

˙ÂÂ¯˜Ú
 ˙È˘‡¯ Ï‡¯˘È ˙È„Ó •

 ˙˘ÓÓÓ‰ ‡È‰ ¨Â˙ÏÂ‡‚ ˙ÁÈÓˆ

 ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÂ·È¯‰ ˙‡

 ÈÎ¯Ú ˙‡ ˘ÓÓ˙˘ Â˙ÙÈ‡˘Â

 ÌÚ ÌÈÓÈÏ˘Ó Â‡ ÔÈ‡ Æ‰¯Â˙‰

 ‰È˙Â„ÒÂÓ˘ ˜·‡Â ‰È˙Â˘ÏÂÁ

 Ì„ÂÚÈÈ ˙‡ Â‡ÏÓÈ

 ˙ÂÂˆÓ ‡È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ •
 „ÒÓ‰ ‡È‰Â ˙ÈÏÏÎÂ ˙ÈË¯Ù ‰˘Ú

 ˘ÂÓÈÓÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Â˙ÂÂ·È¯Ï

‰ÏÂ‡‚‰ ÍÈÏ‰˙

 ÈÁÂÏ˘ Ì‰ Ú¢˘È È·˘ÈÈ˙Ó •
 ÈÙÏ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈˆÂÏÁ‰ ¨ÌÚ‰

Æ‰ÁÓ‰

 ÏÏÎÏ Â˙·‰‡ ÌÚ‰Ó ˜ÏÁ Â‡ •
 Â˙·ÂÁÂ ˙È˙ÂÓ ‰È‡ Ë¯ÙÏÂ

 ·Ï˙˘‰Ï ¨Â˙ÂÓÏ˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

ÆÚÈÙ˘‰ÏÂ ‰¯·Á·

 Ì˙ÏÁÓ ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È‚ •
 ‡¯Â Ú˘Ù ‡Â‰ ·ÈÂ‡Ï Ì˙¯ÈÒÓÂ

 Æ˙ÈÓÈËÈ‚Ï ‡Ï ‰ËÏÁ‰Â

 ˙ÓÁÏÓ ≠ Ï¢‰ˆ Ï˘ Â„È˜Ù˙ •
 ˙˜Ú‰Â ı¯‡‰ ˙˘¯Â‰Ï ‰ÂÂˆÓ

Æ‰È·˘Â˙Ï ÔÂÁËÈ·

 Æ‡·ˆÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï Â˙·ÂÁ

 ÚÂ‚ÙÏ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓÏ ‰Ï Ï‡

 ˘Ó˙˘‰ÏÂ Â„È˜Ù˙·Â Ï¢‰ˆ·

Æ‰ÏÈÏÁ ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È‚Ï ‡·ˆ·

 ‰¯ËÓ· ˜·‡È‰Ï Â˙·ÂÁ •
 ˙‡ ˘·˘ÏÂ ·ÎÚÏ ¨ÌˆÓˆÏ ¨ÏË·Ï

Æ˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙

 ‰ÎÈÓ˙‰ ˙˜ÈÁ˘ ≠ „ÚÈ‰ •
 ˙ÈÎÂ˙· ˙È¯Â·Èˆ‰Â ˙ÈËÈÏÂÙ‰

 Æ˘Â¯È‚‰

 ÁË˘· ˜·‡Ó ˙Ú· •
 Ï‰˙È ®ÌÈ·Â˘ÈÈ Â‡ ÌÈÊÁ‡Ó·©

 ÊÁ‡È‰Ï ÛÈ˜˙Â ˘ÂÁ ˜·‡Ó

 ˙ÂÚÓÈ‰ ÍÂ˙ Â˙Ó„‡· ÂÙÂ‚·

 Æ‰ÏÈÏÁ ˙ÂÓÈÏ‡Ó

 ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ Â˙·ÂÁ •
 ‰¯·Á· ‰Ú„Â˙‰ Ï˘ ÁÂÂË–ÍÂ¯‡

 ˙ÂÓÏ˘· ‰ÎÈÓ˙Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰

£ ÆÈ„Â‰È‰ ‰ÂÈ·ˆ·Â ı¯‡‰

Ú˘È ˙Â˘„Á

˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ø‰‡˘ Ì˙Ò

Ú¢˘È ÏÚ ‰Î¯ÚÓ‰ ∫ÚÂ·˘‰ ‡˘Â  ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ·¯‰ ˙Â˜ÂÏÁÓÂ ‰ÎÏ‰‰ ÈÂÈ„ ÏÂÓ Ï‡

 ‰Ï‡˘  ÈÓÈÒÂ  ÌÂ˙Î‰  ¯ÚÂ‰  „ÓÂÚ  ¨¯Â·Èˆ

 ÌÈ˙ÈÚÏ  Æ‰È·Â·¯Ú·  Â·  ÌÈ˘Ó˘Ó  ‰‡È¯˜Â

 Ì‚˘  ˙ÂÏ‡˘·  Â„·Ï  ÚÈ¯Î‰Ï  ˘¯„  ‡Â‰  ˙Â·Â¯˜

 ‰Ê ¯Â„Ó Æ·Â˘Â ·Â˘ Ô‰· ÌÈË·Á˙Ó Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚

 Ì˙„ÓÚÂ ÌÏÂ˜ ÚÓ˘ÂÈ Â·Â ¯ÚÂ‰ È·Ï „ÚÂÈÓ

 ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÂÓ Ï‡ Ì‰ÈÙ· ˙Â„ÓÂÚ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ·

ÆÌÈÈÁ Â‡ ‰·˘ ˙·Î¯ÂÓ‰

 ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ·¯‰ ˙Â˜ÂÏÁÓÂ ‰ÎÏ‰‰ ÈÂÈ„ ÏÂÓ Ï‡

 ¨¯Â·Èˆ

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

Ô‚ ˙Ó¯ ˙·È˘È ˇ ‰¯˘Ú Ú˘˙ Ô· ˇ ˘ËÈÂ„ Ï‡È„

ÁÈÏˆÓ ≠ ÚÈÙ˘Ó˘ ÈÓ ‰„
ÓÚ
¢˘
È

¥µ∂∑∏π

 ÔÂ¯ÎÈÊ ÚÂ¯È‡ ∫Ô·¯ÂÁÏ ‰˘

ועד מתיישבי גוש קטיף, מועצת יש”ע, 
יחד עם קהילות גוש קטיף וצפון השומרון, 
ומתחייבות  ההריסות  מן  אט–אט  הקמות 
אירוע  יערכו  חדשות,  חלוציות  למשימות 
היום  לגירוש.  השנה  יום  לציון  זיכרון 
ימי  בתשעת  החל  באב,  ז'  הוא  שנבחר 
האבל על חורבן בית המקדש, מתוך כוונה 
לשמר את זיכרון הגירוש מגוש קטיף וצפון 
השומרון לצד שאר אירועי החורבן שעבר 

עם ישראל. 
יחל  ממלכתי,  אופי  שישא  האירוע, 
הערב  שעות  עד  ויימשך  הבוקר  בשעות 
והלילה. בשעה 11:00 בבוקר ייפתח בבנייני 
תורה,  שיעורי  ”זוכרים”:  אירוע  האומה 
קבוצות דיון, הקרנות סרטים דוקומנטריים, 

הצגות תיאטרון ומיצגי אמנות.
המרכזית  העצרת  תפתח   16:00 בשעה 
יחד  וכאב  זיכרון  בגן העצמאות, שתכלול 
עם מבט קדימה. במקום גם תוצג תערוכה 

על יישובי גוש קטיף וצפון השומרון. 
גוש  זיכרון  נשיאת  של  הכותרת  גולת 
קטיף היא כתיבת ספר תורה מיוחד, ”ספר 
עד  המערבי  בכותל  שיופקד  הכיסופים”, 
סיום  טקס  שנעקרו.  ליישובים  חזרתנו 
כתיבת הספר ייערך בעצרת בגן העצמאות, 
ומשם נצא בתהלוכה לשריד בית מקדשנו, 
להפקדת ספר הכיסופים בכותל הדמעות. 

בכתיבת  והשתתפות  נוספים  לפרטים 
ספר התורה: 

£ 1-800-252535 ,08-9738000

 ªÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆÂ ÛÈË˜ ˘Â‚ Ô·¯ÂÁÏ ‰˘ ÔÈÈˆ ÌÈÓÈ ‰¯˘ÚÎ „ÂÚ·

 È˙·Â ˘¯„Ó È˙· ¨˙ÒÎ È˙· ÏÂÏÈÁ ¨ÌÈÁˆ¯ÓÏ ı¯‡ Ï·Á ˙¯˜Ù‰Â Ô·¯ÂÁ

 Ò¯‰ ˙ÂÂ‡˙Â ¨˙ÂÈÈˆ·Â ˙ÂÈ¯ÊÎ‡· ˙ÂÈ„Â‰È ˙ÂÁÙ˘Ó ˘Â¯È‚ ¨˙Â¯·˜

Æ¯·Ò‰ Â‡ ¯˘Ù ‰Ï ÔÈ‡˘

 Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡Ó ˘ÈÏ˘Î ˜¯
˙ÂÒÎ˙‰· ÌÈÎÓÂ˙

ההידרדרות במצב הביטחוני והאירועים 
האחרונים גרמו לפקיחת עיניים אצל רוב 
השלום”  ”מדד  בסקר  הישראלי.  הציבור 
באוניברסיטת  שטיינמץ  תמי  מרכז  של 
עמדות  אחר  חודש  מידי  העוקב  ת”א, 
הציבור בנושא המדיני, מצאו החוקרים כי 

תוכנית הנסיגה והעקירה שמייצג אולמרט 
נמוכה  לתמיכה  זוכה  (”התכנסות”) 
מדינת  מאזרחי  בלבד   39% במיוחד: 
ישראל סבורים כי תוכנית זו היא מהלך 
לתוכנית  המתנגדים   47% לעומת  נכון, 
בהשוואה  כי  לציין,  חשוב  זה.  מסוג 
להתנתקות מדובר בתמיכה נמוכה מאוד: 
כאשר יצא שרון בתחילת הדרך עם רעיון 
מ– ליותר  זכה  הוא  קטיף  מגוש  הבריחה 

60% תמיכה בעם.
החוקרים  מצאו  ההתנתקות  לגבי  גם 
בפעם  הציבור:  בתמיכת  חדה  ירידה 
תוכנית  על  שרון  הכריז  מאז  הראשונה 
 46% רק  היום  בה  תומכים  הגירוש, 
מהישראלים. 50% מהציבור דיווחו בסקר 
כי הם סבורים שההתנתקות היתה מהלך 
הנתונים  כי  לציין  יש  ומוטעה.  נכון  לא 
מתייחסים לאוכלוסיה הישראלית הכללית, 
הכוללת גם ערבים, וכן שהסקר נערך עוד 

לפני ההידרדרות בגזרה הצפונית. £
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Ú·˘ ¯‡· ˇ ‰¯˘Ú Ú·˘ ˙· ˇ ÔÓ¯·ÏÈÒ ‰ÚÈÏ‡

‰ÏÈÙ˙Â ˙Â„Á‡ ∫‰ÁÒÂ‰

 Æ˘ÓÓ È˙ÒÚÎ ˙Â˜˙˙‰‰ È¯Á‡

 ‰Ê ˙‡ Â˘Ú˘ ¢Ì‰ÈÏÚ¢ È˙ÒÚÎ

 ÒÚÎ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ È¯Á‡Â ¢ÂÏ¢

 ‰Êß ∫‰¯Ó‡Â ÈÏ˘ ‰¯·Á È˙Â‡ ‰¯ÚÈ

 °ÂÁ‡ ˜¯ ‰Ê ¢ÂÁ‡¢–Â ¢Ì‰¢ ‡Ï

 ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï Â‡ Æ„Á‡ ÌÚ ÂÁ‡

 ßÆ‰Ê‰ ÏÏÎ‰Ó ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï

 ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ ‰Ê ˙‡ ÔÁ· ‡Ï˘ ÍÈ‡

 ÌÓÂ‡ È‡ ÆÂÏÂÎ ÌÚ‰ ‰˘Ú ‡Â‰‰

 ˙Â˘ÚÏ È˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙‡ È˙È˘Ú

 ÍÂ˙Ó È˙ÏÚÙÂ ‰Ê ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î

 ·‡Î ‡Ï ‰Ê ‰·¯‰Ï Í‡ ¨ÏÂ„‚ ·‡Î

ÆÌÚÎ ‰Ê ˙‡ ÂÈ˘Ú ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ

 ¨·ÂË ¯·„ ‰˘ÂÚ Ï‡¯˘È ÌÚÓ Â‰˘ÈÓ˘Î

 ¯·„‰˘ ÌÈÈÓ‡ÓÂ Â˙Â‡ ÌÈÁ·˘Ó Â‡

 ‰˘Ú ‰Ê‰ ÌÈÂÒÓ‰ Ì„‡‰˘ ‰Ê‰ ·ÂË‰

 ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡ Ï·‡ Æ‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡ ·¯˜Ó

 Ì„‡ Ì‡ ÆÍÙÈ‰Ï Ì‚ „·ÂÚ ‰Ê˘ ¯ÂÎÊÏ

 ˘È ‰ÊÏ Ì‚ ≠ ·ÂË ‡Ï Â‰˘Ó ‰˘ÂÚ

 ·ÂË· „Á‡ ÌÚ Â‡ ÆÂÏÂÎ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰

 ÏÎÏ ˘È ‰ÚÙ˘‰ ÂÊÈ‡ ÔÈ·˘ Ú‚¯· ÆÚ¯·Â

 ‡Â‰˘ ÔË˜ ÈÎ‰ ‰˘ÚÓ· ¨Â˙È‡Ó „Á‡

 Ê‡ ¨¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘ ÔË˜ ÈÎ‰ ¯·„·Â ¨‰˘ÂÚ

ÆÌ„˜˙‰Ï ÏÎÂ

 ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï Â‡˘ ˜¯ ‡Ï ‰Ê ≠ ÍÎÓ ¯˙ÂÈ 

 ÂÈÏÚ È˙Ú„Ï ÆÏÏÎ‰Ó ÂÓˆÚ ‡ÈˆÂ‰Ï

 ÌÚ· ˙Â„Á‡‰ Æ¯ÈÁÓ ÏÎ· ÍÎÓ ÚÓÈ‰Ï

 Ï‡¯˘È ı¯‡· ÂÏ˘ ÒÈÒ·‰ ‡È‰ Ï‡¯˘È

 ÂÏÈÙ‡ Æ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÏÎ Í¯Â‡ÏÂ ˙ÂÏ‚·Â

 Æ‰Ê ˙‡ ÂÓÈÙ‰ ¯·Î Â·È·ÒÓ ÌÈÈÂ‚‰

 ÏÂÎÈ ‡Ï „Á‡ Û‡ „ÁÂ‡Ó Ï‡¯˘È ÌÚ˘Î

 ‰¢·˜‰ ∫ÏÎÓ ·Â˘Á‰Â ÍÎÓ ¯˙ÂÈ ÆÂÏ

ÆÌÈ„ÁÂ‡Ó ‰È‰˘Î ˜¯Â Í‡ ÂÏ ¯ÂÊÚÈ

 ÏÈ·Â˙ Ï‡¯˘È ÌÚ· ˙Â„Á‡ ˜¯ ÈÎ ‰¯Î‰‰

 ‰Á¯ÎÂÓ ÌÚÎ ÂÏ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ Ï‡ Â˙Â‡

 ÂÂ·È¯Ï ‰ÈÁ˙Â ‰ÏÈÙ˙ ÌÚ „ÁÈ ‡Â·Ï

 ÌÈÏÎ‰Â ‰Â·˙‰ ˙‡ ÂÏ Ô˙È˘ ÌÏÂÚ Ï˘

 Ì˘ ˘„˜ÏÂ ˙ÈÎÂ˙· ˜·‡È‰Ï ÌÈÂÎ‰

ÆÌÈÓ˘

 Æ˙Â˘ÚÏ Ì‚ ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡ ‰ÏÈÙ˙Ï ÛÒÂ·

 ÌÈ¯·„ ‡ÂˆÓÏ ¨ÌÚ‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï

 ‡Ï ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈ˘‡ ÌÚ ÌÈÙ˙Â˘Ó

 ÏÎ ˙Â„Á‡ ¯ÂˆÈÏ ÂÁÂÎ· ÆÂÏ ˘È˘ Â·˘Á

 ÏÎÂÈ ‡Ï ÁÂÎ Û‡˘ ÍÎ ‰ÓÂˆÚÂ ‰˜ÊÁ ÍÎ

 °Â˙Â‡ ÁˆÏ Â‡ Â˙Â‡ ¯Â·˘Ï

ÔÓ¯·ÏÈÒ ‰ÚÈÏ‡

 ˙‡¯˜ ÍÎ ¨¢˙ÂÒÎ˙‰‰ ˙ÈÎÂ˙¢

 ˘‡¯ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰¯È˜Ú‰ ˙ÈÎÂ˙

 ˙¯È˜Ú ≠ ËÂ˘Ù‰ ‰˘Â¯ÈÙ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰

 ÁË˘ ˙È˙Â Ì‰È˙·Ó ÌÈ„Â‰È ÈÙÏ‡

 ˙ÈÂÁËÈ· ‰ÈÁ·Ó „Â‡Ó ·Â˘ÁÂ ÌÂˆÚ

 Ò‡ÓÁ‰ ÔÂËÏ˘Ï ¨˙È‚ÂÏÂ‡„È‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ

Æ‰¯ÂÓ˙ ÏÎ ‡ÏÏ ÈËÒÈ¯Â¯Ë‰

 ˙ÈÎÂ˙ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÏÏÎ· Â‡˘ ÈÙÏ

 ‰˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÒÎ˙‰‰

 ‡È‰ ˙È„ÈÈÓ‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó Æ˙È˘ÚÓ ‰ÈÁ·Ó

 Ï˘ ·ˆÓÏ ÒÎÈ‰Ï ˙ÎÏÂ‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó˘

 ÆÂÂˆ¯Ó ÂÏ ÂÓ¯‚ Â‡˘ ÌÂÈ‡ ¨ÚÂ·˜ ÌÂÈ‡

 ¨ÂÏÂÎ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ÏÚ ÌÂÈ‡ ˙ÂÈ‰Ï „ÓÂÚ ‰Ê

Æß‚ ·È·‡ ˙Ó¯·Â ‡·Ò ¯ÙÎ ¨‰ÏÂÙÚ·

 ‰ÁÈ¯·‰˘ ˙Ú„Ï ÂÁÎÂ ‰Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙·

 ‰ÓÂ‡Ó· ‰ÏÈÚÂ‰ ‡Ï ÔÂ·ÏÓÂ ‰ÊÚÓ

 ‰Ó¯‚ ‡È‰ ÆÍÙÈ‰Ï ‡Ï‡ ‰È„Ó‰ ÔÂÁËÈ·Ï

 „ÂÚÂ „ÂÚ ÂÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ÌÈËÒÈ¯Â¯ËÏ

Æ‰ÙÈÁÂ ‰È¯·Ë ¨ÔÂÏ˜˘‡ ÔÂÙˆ ÏÚ ÌÂÈÎ ÌÈÈ‡ÏÂ

 ‡È‰ ¨ÌÂÈÎ ÂÏ˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰¯ËÓ‰

 ¯Â·Èˆ‰ È„ÈÏ ÂÏÏ‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï

 ˙Ó ÏÚ ÌÚ‰ ÏÎÏ Ô˙Â‡ ¯È·Ò‰ÏÂ

 ‚Â‡„Ï ÌÈ·ÈÈÁ Â‡ Æ˙Âˆ¯Á „‚˙È˘

 ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ Ïˆ‡ ‰ÂÎ ‰¯·Ò‰Ï

 ÏÎÓ ˙¯Â˘˜˙ È˘‡Â ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ

 ÍÏ‰Ó· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó ı¯‡· ÌÈÓ¯Ê‰

 ÆÂÏÂÎÏ ÈÒ¯‰ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú˘

 ÏÚ˘ ÔÈ·‰Ï ÂÈÏÚ ¨ÂÏ‡ ÌÈÙÂ¯Ë ÌÈÓÈ·

 ‰·ÂÁ‰ ‰˘È Â˙‡Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ

 ‰È‰È˘ ÈÙÏ ÂÈ˜ÂÒÈÚÓ ÂÈ˘ÎÚ ÌÂ˜Ï

 Û¯ÂËÓ‰ ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏÂ ¨¯ÁÂ‡Ó

 ÂÏÎÂÈ ÂÈ„ÏÈ˘ ÌÈˆÂ¯ Â‡ Ì‡ Æ‰Ê‰

 ˙˙Ï ¯ÂÒ‡ ¨ÂÏ˘ ı¯‡· Ë˜˘· ˙ÂÈÁÏ

 ÍÎ ÏÚ ˙ÂÁÓÏ Â˙·ÂÁÂ ¨˙Â¯˜Ï ‰ÊÏ

ÆÌÂÈ‰ „ÂÚ

 ÌÚ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ÍÈ‡ ‡È‰ ‰Ï‡˘‰

 ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ‰Â ˙¯Â˘˜˙ È˘‡ ¨Ï‡¯˘È

 ˙Ú„ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó ÍÈ‡ ø˙Â„‚˙‰Ï

 ÚÂˆ˜Ó È˘‡ ÂÏ ˘È ÍÎ Ì˘Ï øÏ‰˜‰

 ÂÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ¨ÌÂÈ ÌÂÈ ÍÎ· ÌÈ˜ÒÂÚ˘

 ˙ÂÂÈÚ¯ ‰ÓÎ Ì˘È È˙Â‡ ÌÈÏ‡Â˘

 ¯·Î Ì˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÈË˜

 ∫ÌÂÈ‰

 ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˘‡· „˜Ó˙‰Ï È‡„Î £ 

 ˙ÏÂÎÈ ÈÏÚ·Â ¢ÌÈ„„˙Ó¢Î ÌÈÚÂ„È˘

 ‰‡ÁÓ ˙Â¯Ó˘Ó Ô‚¯‡ÏÂ ‰ÚÙ˘‰

 ˙‡ ÂÈ·È˘ „Ú Ì‰È˙· „ÈÏ ˙ÂÚÂ·˜

 ÏÈÁ˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Æ¯ÒÓ‰

 ‡Ï ¯·Î˘ „Ú ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙Ó‚Ó· ÔË˜·

ÆÔÈÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚ˙‰Ï ÂÏÎÂÈ

 ˙ÂÓÂ˜Ó· Â„ÓÚÈ ‰‡ÁÓ ˙Â¯Ó˘Ó £

 ı¯‡‰ È·Á¯· ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡

 Æ·¯˜˙Ó‰ ÌÂÈ‡‰ ÏÚÂ ·ˆÓ‰ ÏÚ ÂÁÓÈÂ

 ‰¯·Ò‰ ÚÒÓ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ £

 ˙ÙÒÂ˙ Â˙È‡Â ÚÂ·˜ Ô‚ÂÏÒ ÌÚ ·Á¯

 ∫ÔÂ‚Î ¨‰˙˘Ó

 Â˙ ¨ÌÈÙ· ÂÏ ˙ˆˆÂÙ˙Ó ˙Â˜˙˙‰‰

ÆËÂÏ˘Ï Ò‡ÓÁÏ

 Ê‡ ÌÈÙ· ÂÏ ˙ˆˆÂÙ˙Ó ˙Â˜˙˙‰‰

ÆÌÈÁË˘ „ÂÚ Ô˙È Â‡Â·

 ÌÈÙ· ÂÏ ˙ˆˆÂÙ˙Ó ˙Â˜˙˙‰‰

ÆßÂÎÂ ¨˙‡Ê ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ˆÂ¯ Ë¯ÓÏÂ‡Â

 ÔÓ „ÈÓ ˙‡ˆÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ÂÏÂÎ ÏÚ

 ÚÈÙ˘È˘ ÍÏ‰Ó· ¯·Â„Ó ÈÎ ˙Â‡˘‰

 ÂÏÂÎ ÔÎÏÂ ¨‰È„Ó‰ ÏÎ „È˙Ú ÏÚ

 ˙ÈÎÂ˙‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏÂ Ì˙¯È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ

ÆÁÈÏˆ ÔÎ‡˘ ÌÏ˘ ·Ï· ÔÈÓ‡‰ÏÂ

 ‡ÏÓ ÁÂÎ· „ÁÈ ÏÚÙ ÂÏÂÎ Ì‡

 ÏË·Ï ÏÎÂ Â˙ÁÏˆ‰· ‰ÓÈÏ˘ ‰ÂÓ‡·Â

 ¯ÂÊÁÏ Û‡Â ‰‡¯Â‰ ˙ÈÎÂ˙‰ ˙‡ È¯Ó‚Ï

 ‡Ï Ì‰Ó Â˘¯Â‚˘ ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ‰¯‰Ó·

ÆÔÓÊÓ

 È¯Ú „Ú·Â ÂÓÚ „Ú· ˜ÊÁ˙Â ˜ÊÁ¢

Æ¢ÂÈ˜ÂÏ‡

˘ËÈÂ„ Ï‡È„

£

 ‰˘˜Â ¨‰Ú¯‰ ÂÈÏÚ ‰Á˙Ù ÔÂÙˆÓ

 Ï‡¯˘È ı¯‡˘ ‰˘ÂÁ˙‰Ó ÚÓÈ‰Ï

Æ˙Á‡ ˙ÈÊÁ ‰ÏÂÎ

 ÏÚ ‰˘˜‰ ‰Ù˜˙Ó‰ Ï˘ ‰ÓÂˆÈÚ·

 ÌÂÈ ¨ÌÂ¯„ÓÂ ÔÂÙˆÓ ÈÏ‡¯˘È‰ Û¯ÂÚ‰

 ˙ÈÙÒ· ˙ÈÏË˜‰ ‰ÙÈ˜˙‰ ¯Á‡Ï

 ˙ÂÓ˘ ÂÁˆ¯ Â·˘ ÌÂÈ· Â·Â ÌÈ‰ ÏÈÁ

 ÈÙÂ‚¢ ÔÂÎÏ Â‡¯ ¨‰ÙÈÁ· ˙·Î¯‰ È„·ÂÚ

 ˘Â‚ ¨ÏÂ·‚ ˘È ¨˘ÂÈ‡Ú˙© ¢ÌÂÏ˘‰

 ®„ÂÚÂ ¯„‚‰ „‚ ÌÈËÒÈÎ¯‡ ¨ÌÂÏ˘

 „ÂÓÚ Ú·¯ Ï„Â‚· ‰Ú„ÂÓ ÌÒ¯ÙÏ

 ˜È˙˘‰Ï¢ ÆÌÈ·˘ÂÁ ÌÈ˘‡Ï ÔÂ˙ÈÚ·

 Â‡¯˜ ¨¢°¯·„Ï ÏÈÁ˙‰Ï ÆÌÈÁ˙Â˙‰ ˙‡

 È„¢ ¨‰Ï˘ÓÓÏ ÈÂˆÈ˜‰ Ï‡Ó˘‰ È˘‡

Æ ¢Ï‡¯˘ÈÂ ÔÂ·Ï ¨‰ÊÚ· ÌÈÁ¯Ê‡ ‚¯‰Ï

 ÌÈÈÁ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÁÏ Ï ¢‰ˆ „ÂÚ· ¨ÍÎ

 ¨‰È¯·Ë·Â ‰ÙÈÁ· ÌÈÏÓ¯Â ÌÈÈÁ¯Ê‡

 ˜È˙˘‰Ï ÌÈÈ¯Â¯‰Ò Ì˙Â‡ ÌÈ˘˜·Ó

 ˙Â·¯ ˙ÂÁÙ˘Ó „ÂÚ· ÆÌÈÁ˙Â˙‰ ˙‡

 ˙Â¯Á‡ ˘ÂÏ˘Â ¨Ô‰È¯È˜È ˙‡ ˙Â¯·Â˜

 ÌÈ·‰ Ï˘ Ì·Â˘Ï ˙ÂÎÈ¯„· ˙ÂÈ˙ÓÓ

 ÌÈÓ¯Â‚ Ì˙Â‡ ÌÈ‡¯Â˜ ¨‰˙È·‰

 ÏÎÂ ÆÔÂ·ÏÂ ‰ÊÚ· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ ÌÈÈÂˆÈ˜

 ¯ÊÎ‡˙È˘ ÂÙÂÒ ¨ÌÈ¯ÊÎ‡ ÏÚ ÌÁ¯Ó‰

ÆÌÈ„Â‰È‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ ¯Â˜ÚÈÂ

£

 ‚‰Â‰ Ë˘Ù˙‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·

 ÏÎÏ ¯·Ò‰ „ÈÓˆ‰Ï ¨ÂÈ˘¯Ù Ï˘

 ÏÏ‚· ‰Ê ø„·‡˙Ó Ï·ÁÓ ÆÚÂ‚ÈÙ

 ÌÈÚÂ¯‚‰ ÌÈÈ¯ËÈÒ‰ ÌÈ‡˙‰Â ˘Â·ÈÎ‰

 øÔÂ¯ÓÂ˘‰ È˘È·Î· È¯È ÆÏ„‚ Â· ¯ÙÎ·

 ÈÏÈÈÁ· ßıÈÏ ÆÌÈÏÁ˙Ó‰ ÏÏ‚·

 Ì‰˘ ÏÏ‚· ø‰ÏÏ‡Ó¯· ÌÈ‡ÂÏÈÓ

 Æ‰ÏÏ‡Ó¯Ï ÂÒÎÂ ÌÓˆÚ ˙‡ ÂÎ·ÈÒ

 Ú˘ÙÓ ÌÈÙÁ‰ ¨ÌÈÏÁ˙Ó‰ ¨˘Â·ÈÎ‰

 ÏÎ Â‡ ˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â¯‚˙‰ ¨ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰

 ÈÈ˙˘ÏÙ‰ Ï˘ Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù

 Û‡ ÈÏÂ‡Â ‰·‰ ÌÈÂÂ‰Ó ≠ ÏÏÓÂ‡‰

Æ˙ÂÈÁˆ¯ ¯Â¯Ë ˙ÂÏÂÚÙÏ ˜Â„Èˆ

 ‰Ù˜˙Ó ÂÈÏÚ ˙˙ÁÂ ÌÂ‡˙ÙÂ

 Ï˘ ÁˆÓ ˙ÊÚÂ ˙ÈÏ‡ËÂ¯· ¨‰˘˜

 ÈÂ·È‚·Â ˙È‡¯È‡ ‰ÓÊÂÈ· ‰ÏÏ‡·ÊÈÁ‰

 ÌÂ˘ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ù˜˙Ó ¨ÔÂ·ÏÂ ‰È¯ÂÒ

 ÆÌÈˆÂ¯È˙ ÏÚ ˙Ú˘ ‰È‡Â ˙Â·ÈÒ

 Ì˘Ï Ï‡¯˘È· ‰ÚÈ‚Ù ∫‰¯ËÓ‰

 Ì˙Ò ÆÌÈ„Â‰È ‚¯‰ Æ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰ÏÙ˘‰

 ÍÂÒÎÒ ‡Ï Æ‰¯Â‰Ë ‰·È‡ ÍÂ˙Ó ¨ÍÎ

 ˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â¯‚˙‰ ‡ÏÏ ¨‰È¯ÂËÈ¯Ë ÏÚ

 ¯˘˜ ÏÎ ÈÏ· Ì‚ ÈÂÈ˘ Ì˘ÏÂ ¨˙Ó„˜ÂÓ

ÆÌÈÏÁ˙ÓÏ

 ‡Â˘ ÂÈ˘Úß ˙‡Ê ÏÎ· ÈÏÂ‡ Ê‡

øß·˜ÚÈÏ

£

 ÈËÂÓ ˙Â·È„‡·© ÌÈ‰„Ó ËÂËÈˆ ‰‰Â

 ÈˆÁÂ ‰˘ ∫®¢ËÆÛÈË˜¢ ¯˙‡Ó ¯„Ò

 È‡Â˙ÈÚ‰ ËÈÏÁ‰ ˙Â˜˙˙‰‰ ÈÙÏ

 ˘Â‚ È·˘Â˙ ˙‡ ÚÎ˘Ï ÈÈÓÈ ¯Â¯„–Ô·

 ·˙ÎÓ· Æ‰¯È˜Ú ‰˙Â‡· ÍÂÓ˙Ï ÛÈË˜

 ÔÂ˙ÈÚ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ¨ÌÈ·˘Â˙Ï ÈÂÏ‚

 ∫Ï‡ÂÈˆ¯‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‡Â‰ ¨¢·È¯ÚÓ¢

 ‡È‰ ˙Â˜˙˙‰‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ ÂÁ‡¢

 Í¯ÂˆÏ ÈÁ¯Î‰Â ÈÂÈÁ ¨ÔÂ˘‡¯ „Úˆ

 ˙È„Â‰È ‰È„Ó Ï˘ ÏÂÏÒÓÏ Â˙¯ÊÁ‰

 ÔÎ‡˘ ÈÂÎÈÒ ˘È ¨ÔÎ ÆÆÆ®°ø© ˙ÈË¯˜ÂÓ„Â

 Ì‚ Ï·‡ ÆÔÂÁ–˙È·Ó ˙Â˘ÂÈË˜ ÂÈ‰È

 ˙Â˘ÂÈË˜ ÛÂÒÈ‡ ˘È ‰ÏÏ‡·ÊÈÁÏ

 ÏÚ Ì‚ ÈÏÂ‡ ¨‰È¯‰ ÏÚ ˙ÂÓÈÈ‡Ó˘

 ÈÁËÓ ÂÈ‰ ¨Ì˘ ÂÈÈ‰˘Î ¨‰‰Â Æ‰ÙÈÁ

 ‰·¯‰ ˘È ¨Â‡ˆÈ˘ Ú‚¯ÓÂ Æ˙Â˘ÂÈË˜

 ˘È˘Î ¨ÈÈÓÈ ¯Ó ÂÈ˘ÎÚ ¢ÆË˜˘ ¯˙ÂÈ

 ‰È¯‰ ÏÚ Ì‚Â ÔÂÁ–˙È·Ó Ì‚ ÌÈÏÈË

 ˘Â‚Ï ¯ÂÊÁÏ ¯˘Ù‡ ÈÏÂ‡ ≠ ‰ÙÈÁÂ

£ øÛÈË˜

ÌÈËÏ˜Ó· ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ
מספר  מזה  מפעילים  ושומרון  ביהודה 
מתנדבים  ומוקדי  חירום  מוקדי  ימים 
במועצות  הארץ.  צפון  לתושבי  לסיוע 
התושבים  פתחו  והמקומיות  האזוריות 
ושיכנו מאות תושבי  ואת הלב  את הבית 
חינוך.  ובמוסדות  פרטיים  בבתים  צפון 
עציון,  גוש  בנימין,  האזוריות  במועצות 
הר חברון ושומרון וכן במועצה המקומית 
לתיאום  מיוחד  מטה  הקימו  קדומים 
באווירה  ומתארחים  מארחים  בין  ושידוך 
בני–עקיבא  ישיבות  במרכז  גם  נעימה. 
השבוע  עסוקים  היו  צוהר  רבני  ובארגון 
במרכז  מתאימים  דיור  פתרונות  באיתור 

למשפחות מהצפון.
בפרויקט מיוחד ”שומרים גם על הבית 
מיש”ע  מתנדבים  עשרות  הגיעו   - שלך” 

למקלטים בחיפה, נהריה, צפת והסביבה, 
חילקו ערכות פעילות לילדים ומוצרי מזון, 

ומצאו גם הזדמנות לשמוע ולהשמיע. 
למבצעי  המשך  מעין  הוא  ”הפרויקט 
המאבק  במהלך  שערכנו  פנים'  אל  ’פנים 
”ההבדל  הפעילים,  אחד  הסביר  הכתום”, 
על  נלחמים  שאנחנו  הרגשנו  שאז  הוא 
הבית שלנו ודפקנו על דלתם של תושבי 
חיפה והגליל כדי שיירתמו למעננו, והיום 
ישראלים  אותם  של  הבית  על  נלחמים 

בצפון - והנה אנחנו מתייצבים לעזור”.
בין הפעילים מיש”ע בלטו כמה עשרות 
פסיכולוגים  גננות,  ומחנכים,  מורים 
במקלטים  שעברו  סוציאליים,  ועובדים 
והדרכה  בהיערכות  להורים  וסייעו 

להתמודדות עם חרדות. £

054-7791939מיקילפרטים

לחברהבתנופהבפריסהארצית

דרושים
מועמדים/ות
לתפקידיניהול
פיתוחוהדרכה

שאלת השבוע: למרות ההוכחות החוזרות ונשנות לאיוולת הבלתי מוסרית שנקראה תוכנית ההתנתקות ממשיך ראש הממשלה להכריז כי זה לא ימנע ממנו 
את התוכנית הבאה. מה אנו כבני נוער יכולים כבר היום לעשות כדי לשבש ולסכל את אותה תוכנית? כיצד ניתן למנוע חזרה על אותן טעויות העבר כבר בהווה?

∫È˙ˆÂ·˜ ¯ÈÁÓ

¶µ¥∞∞
 ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‡ÏÏÂ ÌÈÁ ‰Ó‡˙‰ ˙˜È„·

∫‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ

∞µ≤≠µ∂∂∂π¥∑ 

 ˙¯Ò‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙‚¯‡˙Ó
 ˙˘¯· ¯ÊÈÈÏ· ÌÈÙ˜˘Ó

 ˙Â‡Ù¯Ó

Ï‡È¯‡
 ÌÏÂÚ· ‰ÁÂË·‰ ‰ËÈ˘·
˙È¯˜‰ ÍÂ˙ÈÁ ‡ÏÏ

 ˙¯Ò‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙‚¯‡˙Ó ˙¯Ò‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙‚¯‡˙Ó

מדרשת איילת השחר
הוקמה בשנת תשס"ד על–ידי צוות רבנים 
ורבניות, מתוך חזון להקמת מרכז לימודי 
ייחודי אשר יענה על הצמא המבורך של 
בנות בדורנו ללמוד תורה ולרכוש כלים 

לבניית הבית היהודי.
להבנות כדי לבנות...

ב"איילת השחר" הבנות משלבות שירות 
לאומי עם מדרשה. בבוקר יוצאות - לתת, 

לתרום לילדים ולקהילה. אחר הצהריים 
חוזרות למדרשה כדי להתמלא ולבנות את 

עולמן הפנימי והרוחני.
נושאי הלימוד: £ הלכה £ חסידות £ הרב 

קוק 
£זוגיות £ מדרש £ אמונה £ תנ"ך £ ועוד.

הצוות החינוכי: במסגרת הלימוד במדרשה 
מקבלות הבנות שיעורים במגוון רחב של 
נושאים הנוגעים לעולמן הרוחני והפנימי. 

השיעורים מועברים על–ידי מיטב המרצים 
והרבנים. הצוות החינוכי זמין, ועומד לרשות 

הבנות בכל פניה וצורך.
הבנות יוצאות עם מטען רוחני לכל החיים.

המסגרת ההתנדבותית
כל בת יכולה לבחור את התחום המתאים 

לה באחת ממסגרות השירות הלאומי 
הקיימות - 

"בת עמי" "עמינדב" או "האגודה 
להתנדבות".

המסגרת החברתית
הפעילות במדרשה כוללת פעילות עניפה 

של הוואי חברתי המהווה מסגרת חברתית 

עשירה ומהנה לבנות. במשך השנה יתקיימו 
£ טיולים £ שבתות מדרשה £ סיורים 

לימודיים בליווי הדרכה מקצועית £ סדנאות 
למנהיגות £ סדנאות תרפיה באמנות 
ודרמה £ ופעילויות העשרה חברתיות.

מקום הלימוד
המדרשה פועלת בשלושה מוקדי שילוב:
£ ירושלים (קרית משה) £ תל אביב (יד 

אליהו) 
£ מושב צפריה לבנות המתנדבות בשפלה.

הכרה אקדמאית
המדרשה נהנית מהכרה אקדמאית גבוהה 
ממכללת תלפיות ומאוניברסיטת בר אילן.

£ לבנות השנה הראשונה השותפות בתכנית 
מהווה  יתרון בתנאי קבלה להתנדבות 

בתפוצות בשנה השניה (במסגרת "בת עמי")
חדש! אפשרות לשילוב עם עבודה ולימודים

יום פתוח
יום שלישי כ“ט תמוז מ: 17:00 במושב צפריה

מדרשת איילת השחר 
 www.a-h.co.il ירושלים

מוזמנת ליצור קשר ולהתארח...
£ הרב רונן סלע

 052-8990264 ,052-8990264\5 ,054-7606324 
יישוב טלמון 71937 

rmsela@yahoo.com
£ משרד: 03-9606039

 Í¯ÚÈ‰Ï ‰˘„Á‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÂÎ ÁÎÂ

 ˘Â¯È‚ ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÏÚÙÓ ˙ÒÈ¯‰ ˙ÈÎÂ˙Ï

 ˙Â¯˘Ú Ò¯‰Â ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú

 ˙ÂÁÂÎ‰ ·¯Ó· ˙È„ÈÈÓ Í¯ÚÈ‰Ï ˘È ¨ÌÈ·Â˘ÈÈ

 ÌÂ˘ÈÈ „‚Î ‰ÁÓ‰ ˙Â„Á‡Â ÌÈ·‡˘Ó‰Â

 ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ Ú‚¯Î Ì‡ Ì‚ ÆÂ¢Á ˙ÈÎÂ˙‰

 ˜ÙÒ ÔÈ‡ ¨¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ˙‡ˆÓ ˙È¯Â·Èˆ‰

 ÏÚ ‰Î¯ÚÓÏ ÂÏÂÎ ˘¯„È ÔÓÊ Í¯Â‡Ï˘

 ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ‡˜ÂÂ„ ÆÚ¢˘È „È˙Ú

 ¯Â·Èˆ‰ ÆÌ„˜‰· ÏÂÚÙÏ Â˙Â‡ Ô·¯„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ

 ˙ÂÎÒ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ¯˙ÂÈ ÌÂÈÎ ÁÂ˙Ù ÈÏ‡¯˘È‰

 ‰„Â‰È È¯ÂÊ‡ ˙˘ÈËÂ ˙È„„ˆ–„Á ‰ÁÈ¯· Ï˘

 Æı¯‡‰ ÊÎ¯Ó ÏÎ ÏÚ ÌÈËÏÂ˘‰ ÔÂ¯ÓÂ˘Â

˜·‡Ó‰ ˙¯ËÓ

 ˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙ ˘Â·È˘Â ·ÂÎÈÚ ¨ÌÂˆÓˆ ¨ÏÂËÈ·

 ˙ÈÎÂ˙ ÏÂËÈ· Ô·ÂÓÎ ‡È‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ Â˙¯ËÓ

 Âˆ¯‡ È·Á¯Ó ÏÎ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÒÂÒÈ·Â ˘Â¯È‚‰

 ˙Â¯Ê‚ ÂÊ ‰¯ËÓÓ Æ„˜Ó˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡ ‰·Â

 ¨˙ÈÎÂ˙‰ Û˜È‰ ÌÂˆÓˆ Ï˘ ‰˘Ó ˙Â¯ËÓ Ì‚

 Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ˘Â·È˘Â ‰Ï˘ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ·ÂÎÈÚ

 Æ˙ÈÎÂ˙‰

È‚Ë¯ËÒ‡‰ „ÚÈ‰

 ‰ÎÈÓ˙‰ ˙˜ÈÁ˘ ‡Â‰ ˜·‡Ó‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÈ‰

 ˙ÈÎÂ˙· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙„¯Â‰Â ˙ÈËÈÏÂÙ‰

 Æ˘Â¯È‚‰

 ˙ÈÎÂ˙‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰

 ªÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ‡˙ È˘· ˙È˙ÂÓ

 ‰Ï˘ÓÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÎÈÓ˙ Æ‡

Æ˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙ ˙‡ Úˆ·ÏÂ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡ ˜˜ÂÁÏ

 ˙Î¯ÚÓÏ ˙˙Â ¯˘‡ ˙È¯Â·Èˆ ‰ÎÈÓ˙ Æ·

ÆÌÈÎÏ‰ÓÏ ÈÂ·È‚‰ ˙‡ ˙ÈËÈÏÂÙ‰

 ¨˙Î˘Ó˙ÓÂ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯Âˆ· ÏÂÚÙÏ Â˙·ÂÁ

 ‰Ú„Â˙‰ È·ˆÚÓÂ Ï‰˜‰ ˙Ú„ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï

 ÏÈ·˜Ó·Â ¨˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙Ï „‚˙‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰

 ·¯˜· ˙ÈÎÂ˙· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡ ¯¯ÂÙÏÂ ˜ÂÁ˘Ï

 Æ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ˙·È·ÒÂ ˙ÒÎ‰ È¯·Á ¨ÌÈ¯˘‰

 ˘·‚ÏÂ „Á‡˙‰Ï ÌÂ˙Î‰ ‰ÁÓ· ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎ ÏÚ

 „ÚÈ‰ ˙¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎÂ˙

 ÆÌÈ·‡˘Ó‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ·¯Ó Âˆ˜ÂÈ ‰ÈÏ‡ ¯˘‡

 ‰ÚÙ˘‰ ˙ÏÂÎÈ ˙ÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈÎÂ˙‰

 ÆÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÎ· ˙Â·È‰ÏÂ ˙È˘ÓÓ

 ¨‰¯È˜Ú‰ ˙ÈÎÂ˙ „‚ ˜·‡È‰Ï ‰¢Ú· ÍÈ˘Ó Â‡

 ÌÈ¯Â·Ò Â‡˘ ÔÂÂÈÎ ¨ÈËÈÏÂÙ‰Â È¯Â·Èˆ‰ ¯Â˘ÈÓ·

 ÆÈ¯ÒÂÓ È˙Ï·Â ÔÎÂÒÓ ‰˘ÚÓ ‡Â‰ ‰Ê ‰˘ÚÓ˘

 ÏÂ„‚ ÈÂÎÈÒ ÔÈ‡ ˜·‡ÓÏ˘ ‰‡¯ÈÈ „È˙Ú· Ì‡ Û‡

 Ô˙ÈÈ ß‰Â ˜·‡È‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Â˙·ÂÁ ¨ÁÈÏˆ‰Ï

 ¯‡ÂÂˆ‰ ÏÚ ˙ÁÂÓ ‰„Á ·¯Á Ì‡ Û‡¢ ÔÎ˘ ¨·ÂË‰

 Æ¢ÌÈÓÁ¯‰ ÔÓ Ì„‡ ˘‡ÈÈ˙È Ï‡

 ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÌÈÏ„‚ ÍÎ ≠ ÏÚÙÂ ÌÈ„˜˘ ÏÎÎ

£ ÆÁÈÏˆ‰Ï

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 – 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

per la@myesha.org. i l

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ
עורך:

משה מאירסדורף

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

הפצה:
מקור ראשון - יאיר

052-8908521

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

 ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ·¯‰ ˙Â˜ÂÏÁÓÂ ‰ÎÏ‰‰ ÈÂÈ„ ÏÂÓ Ï‡

 ‰Ï‡˘  ÈÓÈÒÂ  ÌÂ˙Î‰  ¯ÚÂ‰  „ÓÂÚ

 ÌÈ˙ÈÚÏ

 Ì‚˘  ˙ÂÏ‡˘·  Â„·Ï  ÚÈ¯Î‰Ï  ˘¯„  ‡Â‰  ˙Â·Â¯˜

 ‰Ê ¯Â„Ó

 Ì˙„ÓÚÂ ÌÏÂ˜ ÚÓ˘ÂÈ Â·Â ¯ÚÂ‰ È·Ï „ÚÂÈÓ

 ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÂÓ Ï‡ Ì‰ÈÙ· ˙Â„ÓÂÚ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ·
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