
≤

∫È‡¯˘‡· ∫ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰È·‰

 ˜·Ï ‰„˜Ù‰· ¨∞μ¥≠μ∂∏∞∞≤∞

¥∞∂±≥≥≥ ÔÂ·˘ÁÏ ∫¯‡Â„‰

∫‰Ó‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó

±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

Ú·˘–¯‡·  ÔÂ¯·Á  ‰ÙÈÁ  ·È·‡ Ï˙  ÌÎ˘  ÌÈÏ˘Â¯È  ̇ ·˘
16:44  16:41  16:29  16:40  16:30  16:26  ‰ÒÈÎ
17:43  17:42  17:40  17:42  17:40  17:40  ‰‡ÈˆÈ

הרב שבתי סבתו ראש הישיבה מצפה יריחו 

≥  ±∞

ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒ

±≤

תנין של מטה ותנין של מעלה

שבועת אמונים

ı¯‡‰ ˙·ÈÁ

המשך בעמ' 11

‰˘¯Ù‰ ÏÚ‡¯‡Â

שבועת אמונים המשך מעמ' השער
ı¯‡· Â˙ÊÈÁ‡ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È˘ÚÓÂ ˙È‚ÂÏÂ‡„È‡ ˙È¯Â˙ ‰Ó·
ÔÏÂ‚‰Â Ú¢˘È ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â¯Á˘Ï ÌÈ˘ ≥π  ˇ  Ê¢Ò˘˙ Ë·˘ ˇ  ≥±  ÔÂÈÏ‚

 Æ
Â

ÈÓ
È·

 ‰
¯

‰
Ó

·
 Ô

Â
Î

˙
Â 

‰
·

È˙
 ‰

Â
Ó

Ú
·

 Ú
·

˜
‰

 ˙
Â

Î
˘

 ¨
È¯

Á
‡

 ‰
˘

 ±±

˙È·Â Í·‡ „ÂÚ ‰ÂÓÚ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ë·Ó

ÌÈÁÎÂ  ̆‡Ï Â‡Â ‰  ̆‰¯·Ú

∞μ≤≠μ∂∂∂π¥∑ ∫˙ÂÓÊ‰Ï

 „·Ï· ¶±≤μ Úˆ·Ó· „ÁÈ· ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ
„ÈÈÏ ÍÂ¯˘ ∫È˘ ÛÒÂ·Â

˜·‡Ó‰ Í˘Ó‰Ï ˘„Â˜ ˙ÂÒÎ‰‰
ÌÈÎÂÒ ÌÈ˘Â¯„ £ ÁÂÏ˘Ó ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ¯ÈÁÓ‰

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

 ‰Á‰ ±∞•
 È· Â̆̇ ÏÂ Ë„ÂËÒ ˙„ÂÚ˙ ÈÏÚ·Ï

∫̇ ÂÒÁ· ÔÂ̄ ÓÂ̆ ‰ ÔÂÙ Â̂ ÛÈË˜ Â̆‚

ÌÂ˙Î ‡˙

∞≤
≠π

π∑
≥∏

∑μ
 Ï

‡ 
˙

È·
 ı

Î
¯·

¡
‰

Ï
È˘

בטוח אני אחי האהובים, שלא לתוהו בטוח אני אחי האהובים, שלא לתוהו 
עשה אדון הנפלאות גואל ישראל... עשה אדון הנפלאות גואל ישראל... 

את כל הגדולות הללו אשר הביאונו עד 
הלום, למצב ההכרה של תחייתנו הלאומית 
ושיבת שבותנו לארצנו הקדושה לעיני כל 

ישראל ולעיני עמים רבים 
(הראי"ה קוק, חזון הגאולה, עמ' רמ"ב)
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ה
הליטאית� בעיירה� נולד� הכהן� אברהם� רב�

מתלמידי� היה� דרכו� בתחילת� קאליסק.�

התנועה� שליחי� ובהשפעת� מוילנא,� הגר"א�

לתלמידו� והפך� הבעש"ט� לתורת� נתפס� החסידית�

בקאליסק� הנלהב.� ומעריצו� ממזריטש� המגיד� של�

בדרכו� שדבק� גדול,� חסידי� חוג� סביבו� נתרכז�

ה'.� בעבודת� וההתלהבות� העילאית� הדבקות� דרך�

לאחר�פטירת�המגיד�ממזריטש�התקשו�התלמידים�

לבסס�את�תנועתם�שם.�תלמידי�המגיד:�ר'�שניאור�

ור'�אברהם� מויטבסק� מנדל� ר'�מנחם� זלמן�מלאדי,�

ניסו�לדבר�בדברי�שלום�עם�הגר"א�אך�הוא�לא�שעה�

לבקשתם.�אז�צף�ועלה�רעיון�העלייה�לארץ–ישראל,�

רעיון�שהיה�טבוע�בחסידות�מראשית�התהוותה.�גם�

במעט� לא� גרם� ההם� בימים� בפולין� המדיני� המצב�

בלב� עוררו� יחד� גם� הללו� הגורמים� שני� לעלייה.�

מנהיגי�חסידי�רייסין�את�הרצון�לעלות�עם�שיירת�

שאפו� אלו� סיבות� מלבד� לארץ–ישראל.� חסידיהם�

לחסידות� מרכז� בארץ–ישראל� לכונן� החסידים�

סמכותה� בכוח� הגולה� בני� בפני� להופיע� שתוכל�

וקדושתה�של�ארץ–ישראל.

בשנת�תקל"ז�(1777)�עלה�הרב�אברהם�מקאליסק�

וחברו,�רבי�מנחם� רבו� ביחד�עם�מורו,� ישראל� לארץ�

ויד�ימינו.� מנדל�מויטבסק�והוא�שימש�לו�עוזר�נאמן�

הדרך� וטף.� אישה� איש� חסידים� �300 בראש� עלו� הם�

כולה,�מיום�צאתם�מבתיהם�ברייסין�ועד�הגיעם�לחוף�

עכו�נמשכה�חמישה�חדשים,�בהם�עברו�תלאות�רבות�

ואסונות�כבדים,�כאשר�אחת�מהאוניות�טבעה�בים�על�

כל�נוסעיה�גברים�נשים�וטף.�על�אף�כל�התלאות�המשיכו�

החסידים�במסירות�נפש�בעלייתם�לארץ�הקודש.�לעכו�

הגיעה�שיירת�העולים�ביום�ה'�אלול�תקל"ז.�החידוש�

בזה� היה� זו� בשנה� רייסין� חסידי� שבעליית� הגדול�

שהייתה�כאן�עליית�המונים,�שבראשה�עמדו�מנהיגי�

חסידי�רייסין,�ובזה�שבני�עלייה�זו�הצליחו�לכונן�עדה�

ולהחזיק�מעמד�כעדה�מיוחדת�למרות� בארץ–ישראל�

עליהם. שבאו� אדם,� ובידי� שמים� בידי� הפגעים,� כל�

מספר� העולים� בפני� עמדו� להתיישב� היכן� בהחלטה�

שבה� בירושלים,� להתיישב� יכלו� לא� העולים� בעיות:�

מחמת� וגלוי,� גדול� אשכנזי� לישוב� מקום� אז� היה� לא�

החובות�הישנים�שחבו�האשכנזים�לערבים�עוד�מימי�

יכלו� מעטים� אשכנזים� ורק� חסיד,� יהודה� ר'� עליית�

גם� ובהסתר–פנים.� בהיחבא� רק� הם� ואף� בה,� לישב�

בחברון�לא�היה�מקום�בתוך�תחומי�"החצר"�הקטנה,�

שבה�ישבו�היהודים,�ליישוב�גדול.�

ממיסים� ופטור� רבות� הטבות� הכריעו� הכף� את�

מדמשק� פרחי� חיים� הגביר� להם� שהעניק�

לאחר� צפת� הריסות� את� לקומם� מעוניין� שהיה�

שנה� �17 �(1760) תק"ך� בשנת� האדמה� רעש�

עברה� שנים� מס'� לאחר� החסידים.� עליית� לפני�

ממנה� חלקים� השתכנה� ושם� לטבריה� הקבוצה�

פקיעין.� באיזור� חקלאי� כפר� להקים� ניסו� אף�

אחר�פטירתו�של�ר'�מנחם�מנדל�שהה�הרב�אברהם�

החסידית� העדה� בראש� ועמד� בטבריה� מקאליסק�

בארץ–ישראל,�וניהלה�תוך�דאגה�רבה�וחיבה�יתירה.�

החסידים� עם� מכתבים� בקשרי� עמד� הקאליסק'ר�

בארץ–ישראל.� באחיהם� לתמוך� והמריצם� בחו"ל,�

רוחנית.� הדרכה� הדריכם� אף� איגרותיו� באמצעות�

מקאליסק� אברהם� רבי� כולל� מאיגרותיו� באחת�

את�כל�תורת�הקליטה�בארץ–ישראל:�את�הקשיים,�

של� בריבונו� ביטחון� לתת� יש� וכיצד� ההסתבכויות�

עולם�ובארץ�עצמה.

לכל� הכבוד� מפני� להשיב� לבי� אל� אשיב� "זאת�

מודעא� הקדושה,� בארץ� כבוד� לשכון� ומבקש� שואל�

רבה�לידע�ולהודיע�את�הארץ�מה�היא:�אמרו�רבותינו�

ארצך� את� ה'� רצית� בפסוק� טוב,� שוחר� במדרש� ז"ל�

ומהפך� ב'):�הקדוש�ברוך�הוא�הופך� פ"ה,� (תהלים,� וכו'�

מעשיה.� את� שתרצה� עד� בה� עיניו� ונותן� ומסתכל�

וגלגולים�ומאורעות�עידן�ועידנין� הנה�כמה�היפוכים�

ליה� מתדייר� כי� עד� הארץ� מבאי� אחד� כל� על� יחלפו�

ואוהב�חורבות� יחונן� ורצה�את�עפרה�ואת�עפרה� בה�

חריבה� ופת� לארץ,� שבחוץ� מפלטין� שבארץ–ישראל�

ולא� יום� לא� המרוץ,� לקלים� ולא� בהם.� וכיוצא� וכו'�

יומיים,�לא�חודש�ולא�שנה,�כי�אם�ברבות�השנים,�עד�

יעברו�ימי�הקליטה,�קולטתו�בחיים,�ישב�עולם�לפני�

(תהלים,� בה� יולד� ואיש� איש� שכתוב:� כמה� אלוקים,�

פ"ז,�ה'),�

צריך� הקודש� אל� הבא� כל� לומר:� רצה�

פנים� עד� וכו'� וקטנות� ויניקה� עיבור� מחדש�

בנפשה.� קשורה� ונפשו� הארץ� פני� יראה� בפנים�

והביא)� שבא� (מי� ואייתי� דאתי� מאן� כן,� כי� "הנה�

לפי� ואחד� אחד� כל� שהורגל� במה� בידה� תלמודו�

דעתו� כאן,�ממש� ליה.�בתחילה� לא�מתדר� מידותיו,�

המנוחה� אל� פנות� באין� יטרף� טרוף� עליו,� מטורפת�

כאוניה� תהומות� ירד.� שמים� יעלה� הנחלה,� ואל�

בענייניו� אחרים� את� ומטריד� בים,� המטורפת�

ובמעשיו�והנהגותיו,�הי�תורה�והי�מצווה,�מה�דהווה�

יתברך� והשם� בארץ.� תהילה� ישים� עד� הווה,� לא�

מראה�לו�פנים,�אז�ישקוט�וינוח�לו.�והוא�הדבר�שאין�

לו�קצבה.�אורך�הזמן�ואיך�וכמה�ומתי,�לכל�אחד�לפי�

ענייניו�ולפי�מעשיו�ולפי�שורש�נשמתו.�אשר�על�כן�

הבא�לגשת�אל�הקדש�פנימה�(לעלות�לארץ–ישראל),�

יזמין�עצמו�לכל�האמור,�ויבחין�בנפשו�אשר�לו�כוח�

וישער� מיניה,� אודני� לגזזו� דלא� אלה,� בכל� לעמוד�

והוא� מתוקנים,� מידותיו� רוב� פנים� כל� שעל� בעצמו�

גדולי�העצה� דרכו�בעצת� ילך�לבטח� אז� בם,� ימשול�

אשר�עימהם.�והשומע�ישכן�בטח�ושאנן".

רבי�אברהם�מקאליסק�נפטר�בטבריה�ביום�ד'�שבט�

תק"ע�(1810).�הוא�נטמן�בבית�העלמין�הישן�בחלקת�

תלמידי�הבעש"ט.�£

ֲאֶׁשר "ו הָָאֶרץ,  ֶאל  ֶאְתכֶם,  הֵֵבאִתי 
אָֹתּה  ָלֵתת  יִָדי,  ֶאת  נָָׂשאִתי 
ַָתִּתי  ְלַאְבָרהָם ְליְִצָחק ּוְליֲַעֹקב; וְנ
ח’)  ו’,  (שמות  ה'"  ֲאנִי  מֹוָרָׁשה,  ָלכֶם  אָֹתּה 
ל”א)  מ”ז,  (בראשית  ִלי"  הִָּׁשְבָעה  "...וַּיֹאֶמר, 
יוסף הצדיק מתחייב למלא את בקשת אביו 
בקבורת  ולקברו  ממצרים  לשאתו  יעקב 
ּונְָׂשאַתנִי  ֲאבַֹתי,  ִעם  "ָׁשכְַבִּתי,  אבותיו 
ָאנכִי  וַּיֹאַמר,  ִּבְקֻבָרָתם;  ּוְקַבְרַּתנִי  ִמִּמְצַריִם, 
מסתפק  לא  אבינו  יעקב  כְִדָבֶרָך"  ֶאֱעֶׂשה 
"וַּיֹאֶמר,  שבועה.  ומבקש  בהתחייבות 
הִָּׁשְבָעה ִלי וַּיִָּׁשַבע, לו וַּיְִׁשַּתחּו יְִׂשָרֵאל, ַעל 
השבועה?  דרושה  מה  לשם  הִַּמָּטהֹ".  ֹראׁש 

האם לא די באמון בבנו יוסף הצדיק?
כעבור 64 שנים, יוסף עצמו הולך בדרך 
אביו ומשביע את בני ישראל. ”וַּיְַׁשַּבע יֹוֵסף, 
ֱאֹלהִים  יְִפֹקד  ָּפֹקד  ֵלאמֹר:  יְִׂשָרֵאל  ְּבנֵי  ֶאת 
ֶאְתכֶם, וְהֲַעִלֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמּזֶה" (בראשית 
מה  לשם  השאלה:  חוזרת  שוב  כ”ה)  נ’, 
השבועה? את התשובה מספק יוסף עצמו, 
נְִׁשַּבְעִּתי"  ִּבי   ..." אלוקים.  שבועת  והיא 
(בראשית כ”ב, ט”ז) בצוותו את אחיו מזכיר 
יוסף את ההבטחה האלוקית הנשאת  להם 
מאב לבן. "וַּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו, ָאנֹכִי ֵמת; 
ֶאְתכֶם  וְהֱֶעָלה  ֶאְתכֶם,  יְִפֹקד  ָּפֹקד  וֵאֹלהִים 
נְִׁשַּבע  ֲאֶׁשר  הָָאֶרץ,  ֶאל  הַּזֹאת,  הָָאֶרץ  ִמן 
ְליְִצָחק ּוְליֲַעֹקב" (בראשית נ’, כ”ד)  ְלַאְבָרהָם 

יוסף  את  יעקב  שהשביע  הזאת  השבועה 
של  השתקפות  היא  גם  אחיו,  את  ויוסף 

שבועה עליונה של בורא עולם.
(בראשית  ה’"  נְֻאם  נְִׁשַּבְעִּתי  ִּבי  "וַּיֹאֶמר, 
הבא  שבועה?  אותה  היא  מה  ט”ז)  כ”ב, 
ונשווה את פרשת העקידה מול התגלות ה' 
ליצחק בגרר. פרשת העקידה ("בי נשבעתי 

נאום ה'") 
ֶאת  ַאְרֶּבה  וְהְַרּבָה  ֲאבֶָרכְָך  בֵָרְך  "ִּכי   .1
זְַרֲעָך ְּככֹוכְֵבי הַָּׁשַמיִם וְכַחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת 

הַּיָם". 
2. "וְיִַרׁש זְַרֲעָך ֵאת ַׁשַער אֹיְָביו". 

3. "וְהְִתָּבְרכּו ְבזְַרֲעָך ּכֹל ּגֹויֵי הָָאֶרץ". 
("והקימותי  בגרר  ליצחק  ה'  התגלות  והנה 
את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך") 

1. "וְהְִרֵּביִתי ֶאת זְַרֲעָך ְּככֹוכְֵבי הַָּׁשַמיִם" 
ַָתִּתי ְלזְַרֲעָך ֵאת ּכָל הֲָאָרצֹת הֵָאל"  2. "וְנ

3. "וְהְִתָּבְרכּו ְבזְַרֲעָך ּכֹל ּגֹויֵי הָָאֶרץ"
כי  למדים  אנחנו  הזאת  ההשוואה  מן 
שער  את  זרעך  "ויירש  לאברהם  השבועה 
ישראל  ארץ  הבטחת  היא-היא  אויביו" 
לזרעו כפי שמתבקש מן ההשוואה לפסוק 
"ונתתי לזרעך את כל הארצות האל". ושוב 
חוזרת השאלה הראשונה ביתר שאת. לשם 

מה דרושה שבועת האלוקים?
את  בייסורים.  נקנית  ישראל  ארץ 

התשובה מספקת הגמרא במסכת ברכות ה. 
"תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלוש 
מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן 
לא נתנן אלא ע"י ייסורין, ואלו הן: תורה, 
וארץ ישראל והעולם הבא... ארץ ישראל, 
דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלקך 
מייסרך. וכתיב בתריה (וכתוב אחריו) כי ה' 

אלקך מביאך אל ארץ טובה” (דברים ח'). 
אשר  קודש  אדמת  היא  ישראל  ארץ 
ישראל  ארץ  בתוכה.  שכינתו  משרה  ה' 
המבקש  לכל  גבוה  רוחני  סף  מציבה 
הסבל  זמן.  לאורך  בה  ולהתגורר  לבוא 
הרוצים  את  ולטהר  לזכך  נועדו  והייסורין 
לשכון בתוכה כדי שיהיו ראויים להסתופף 
בנו:  מעידה  התורה  וכך  ה'.  בית  בחצרות 
יְֹׁשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  הָָאֶרץ,  ֶאת  ְתַטֵּמא  "וְֹלא 
ָּבּה ֲאֶׁשר ֲאנִי, ׁשֹכֵן ְּבתֹוכָּה: ִּכי, ֲאנִי ה' ׁשֹכֵן, 

ְּבתֹוְך ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל" (במדבר ל”ה, ל”ד)
יעקב אבינו משביע את יוסף מתוך ידיעה 
מלך  פרעה  ובראשם  רבים  מעצורים  כי 
מצרים עלולים לעכב או למנוע את העלאת 
גופו לאחר מותו לארץ ישראל. יוסף יודע 
כי הוצאת ארונו מתוך הנילוס היא כמעט 
שבועה.  דרושה  כך  ולשם  אפשרית  בלתי 
הקב"ה יודע כי ייתכן והדור לא יהיה ראוי 
ולכן קשר  ישראל,  לארץ  ולעלות  להיגאל 
הארץ  את  לתת  לאבותינו  בשבועה  עצמו 
את  הציבו  בבל  גולי  גם  לזרעם.  הזאת 
הסכר שיעצור את ההיטמעות בחיי הגולה 
הזו,  האמונים  שבועת  והיא-היא  הנעימים 

המלווה אותנו בכל הדרך הארוכה.

 ®‰Ù ÏÂÊ „ÈÏ© Ì≠È ¨≤≥¥ ÂÙÈ ßÁ¯ ‰˜È¯ÂË˜Ï‡Â ÌÈÂÚ˘ ¯Â‡ ∫ÌÈÁÂÏ˘ÓÂ ˙ÂÓÊ‰Ï

¶±∏ ÍÒ· ÁÂÏ˘Ó ÏÏÂÎ ‡Ï ¯ÈÁÓ‰™ ∞≤≠μ∞≤≥∞≥≥ ∫Â‡ ∞≤≠μ≥∑∂∏π∂ ∫ßÏË

השעון�היהודי

xl 8846
 „ÁÂÈÓ· ÌÈ˘ÈÓ‚ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≠ ‰¯Ë˜ÙÒ

 È„ÓÈÓ ˙Ï˙ ‰·Ó ¨˙Â·ÏÂ˘Ó ˙Â˙˘¯ ÌÚ

 ˙ÈÒÁ ‰ÂÎÓ‰ ¨ÌÈÙ‰ ¯ÂÚ ÈÂÂ˙ È¯Á‡ ·˜ÚÓÏ

 ÌÈÓ· ‰ÙÈË˘ ˙ÂÚˆÓ‡· Úˆ·˙Ó ÈÂ˜È‰Â ÌÈÓ

 ‰ÈÚË ¨ÌÙ˘Â ˙Â‡Ù ¯˘ÈÈÓÂ ıˆÂ˜ ¯ÓÈ¯Ë ¨ÌÈÓ¯ÂÊ

 ˙¯˜·Ï ÈÂ·ÈÎ ˙Â¯Â È˙˘ ¨˘ÂÓÈ˘ ß„ ∑∞ ¯Â·Ú ‰Ú˘

‰ÂÎÓ‰ ˙ÈÚËÏ ÔÂÚ˘ ´ ˙·˘Â˙ ¨‰ÈÚË

¶μμ∞ ∫¶±±∞ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ μ

xl 7885
 ‰ÂÎÓ‰ ¨˙Â·ÏÂ˘Ó ˙Â˙˘¯ ÌÚ ÌÈ˘ÈÓ‚ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≠ ‰¯„‡ÂÂ˜

 ¨ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ· ‰ÙÈË˘ ˙ÂÚˆÓ‡· Úˆ·˙Ó ÈÂ˜È‰Â ÌÈÓ ˙ÈÒÁ

 ± ‰ÈÚË ¨ÌÈÙ‰ ¯ÂÚ ÈÂÂ˙ È¯Á‡ ·˜ÚÓÏ È„ÓÓ ˙Ï˙ ‰·Ó

 ‚ˆ ¨ÌÙ˘Â ˙Â‡Ù ¯˘ÈÈÓÂ ıˆÂ˜ ¯ÓÈ¯Ë ¨˘ÂÓÈ˘ ß„ ¥∞ ¯Â·Ú ‰Ú˘

 ‰ÂÎÓ‰ ˙ÈÚËÏ ÔÂÚ˘ ´ ˙·˘Â˙ ¨‰ÈÚË ˙¯˜·Ï ÈÏËÈ‚È„

¶μ∑μ ∫¶±±μ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ μ

גילוח�ע"פ�ההלכה
מכונות�גילוח�פיליפס�נורלקו

 ÍÈ¯‡˙‰ ˙ÙÏÁ‰ ˙ÈÏ‚‡· Â‡ ˙È¯·Ú· ‰˘ ÁÂÏ

 ‰¯Ó‰ ¨ÈÊÚÂÏ ‰˘ ÁÂÏ ¨‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓÊ· È¯·ÈÚ‰

 ‰·Î© ¯¯ÂÚÓ ÔÂÚ˘ ¨˙ÂÁÂÏ‰ È˘ ÔÈ· ˙ÈËÓÂËÂ‡

 Á¢¯· ¢‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ¢ ˙‚ˆ‰ ¨®˙·˘· „·Ï

 ‰ÎÂÁ· ¢ÌÈÒÈ‰ ÏÚ¢ ˙‚ˆ‰ ¨Ó¢‰ÂÁ·Â

 ÔÓÊ ˙‚ˆ‰ ¨¢¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¢ ˙‚ˆ‰ ¨ÌÈ¯ÂÙ·Â

 Ú·¯ ¯ÂÎÊ‡Ï ÏÂˆÏˆ ¨È˘È˘ ÈÓÈ· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

 ˙‡ÈˆÈ ÔÓÊ ˙‚ˆ‰ ¨˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ‰Ú˘

 ÚÂ·˘‰ ˙ÂÈ˘¯Ù ˙‚ˆ‰ ¨Ì˙ Â·¯ ÈÙÏ Â‡ ÏÈ‚¯ ˙·˘‰

 ‡¢¯‚‰ ÈÙÏ ˘¢˜ ÔÓÊ ÛÂÒ ˙‚ˆ‰ ¨®Ï¢ÂÁÏ Ì‚© ˙·˘·

 ˙‚ˆ‰  ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ÔÓÊ ÛÂÒ ˙‚ˆ‰ ¨Ì‰¯·‡ Ô‚Ó Â‡

 ˙‡ ÔÂÂÎÏ Ô˙È ´ ‰ÚÈ˜˘‰ ÔÓÊ ˙‚ˆ‰ ¨‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ÔÓÊ

 ÌÈÓÂÏ˘˙ μ
∫¶¥∂ Ï˘
¶≤≥∞

xl 6856
 ¨ÌÈ˘ÈÓ‚ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ Ò˜ÏÙÈ¯

 ˙Â‡Ù ¯˘ÈÈÓÂ ıˆÂ˜ ¯ÓÈ¯Ë

 ≥∞ ‰Ú˘ ± ‰ÈÚË ÔÓÊ ¨ÌÙ˘Â

 ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÈ¯Â È˙˘ ¨˘ÂÓÈ˘ ß„

 ıˆÂ˜ ≠ ÒÂÂ· ¨‰ÈÚË ˙¯˜·Ï

 ÌÈÈÊÂ‡ÏÂ Û‡Ï

¶≥∑μ ∫¶∑μ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ μ

x 6613
 ¯˘ÈÈÓÂ ıˆÂ˜ ≠ ¯ÓÈ¯Ë ¨ÌÈ˘ÈÓ‚ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≠ Ò˜ÏÙÈ¯

 ¨˘ÂÓÈ˘ ‰Ú˘Ï ˙ÂÚ˘ ±∂ ‰ÈÚË ÔÓÊ ¨ÌÙ˘Â ˙Â‡Ù

 ‰ÈÚË ˙¯Â˜È·Ï ÈÂ·ÈÎ ˙È¯Â

¶≥≥∞ ∫¶∂∂ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ μ

שעון�יד�עברי�לשימוש�בחיי�היום–יום

 ÌÈÓÂÏ˘˙ μ
∫¶≥± Ï˘
¶±μπ
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˙

È·
 ı
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¡
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Ï
È˘

 ÏÂˆÏˆ‰

 ¯ÂÎÊ‡Ï

 ¨ÔÓÊ‰ ÈÙÏ

 ˙Ó‡˙ÂÓ ÌÈÓÊ ˙‚ˆ‰

 ˙ÂÂ˘ ÌÈ¯Ú Ú˘˙Â ÌÈ¯˘ÚÏ

 ¨„ÚÏ‡ ¨·¢· ¨ÌÈÏ˘Â¯È ∫ÌÏÂÚ·

 ¨˘¢· ¨„Â„˘‡ ¨‰È¯·Ë ¨‰ÙÈÁ

 ¨ÔÂ„ÂÏ ¨¯ÂÓÈËÏ· ¨ÔÙ¯ÂÂË‡ ¨˘Ó˘ ˙È· ¨¯ÙÒ ˙È¯˜

 ¨„ÂÂ˜ÈÈÏ ¨ÂÏ‡Ù Ô‡Ò ¨ÈÓ‡ÈÓ ¨ÒÏß‚‡ ÒÂÏ ¨˜¯ÂÈ≠ÂÈ ¨ÒÈ¯Ù

 ¨„‰ÒËÈÈ‚ ¨¯ËÒßˆÓ ¨ÍÈ¯Èˆ ¨Â‚˜È˘ ¨¯ÂÂ„ ¨„ÏÂÂÈÏ˜ ¨ÈÒÂÓ

 ˘ÂÏ˘ ˙Î˙Ï Ô˙È ¨È„ÈÒÂ Ô¯Â·ÏÓ ¨‚¯Â·Ò‰ÂÈ ¨ÂËÂ¯ÂË

‡ÏÓ ÍÒÓ ˙¯Â‡˙ ¨ÍÈ¯‡˙· ˙ÂÈÂÏ˙ ¯˘‡ ˙ÂÚ„Â‰

Ú ˙Â·‡‰  Í¯„  ÏÚ  ¯ÈÚ  ¨‰ÂÓ
 Ì‰¯·‡  Â„Úˆ  ‰·  Í¯„  ≠

 ‰·  ¨·˜ÚÈÂ  ˜ÁˆÈ  ¨ÂÈ˙ÂÚÒÓ·

 ÂÒÎ ‰· ¨ÂÓÂÏÁ· ·˜ÚÈÏ ı¯‡‰ ‰ÁË·Â‰

 ÆÌÈ¯¯Â˘ÓÂ ÌÈ‡È· ¨ÌÈÎÏÓ ÂÎÏÈ‰Â ‰ˆ¯‡

 Â·˘È ®Á¢È Ú˘Â‰È© ¢‰ÂÓÚ‰ ¯ÙÎÂ ‰¯ÙÚ·¢

 ¨ÔÂ–Ô· Ú˘Â‰È ˙ÙÂ˜˙· ¨ÔÈÓÈ· Ë·˘ È·

Æ‰ÈÎ˘‰ ˙ÏÁ ≠ ÔÈÓÈ· ˙ÏÁ·

 ˙·Â˘Â  ÔÈÚ  ˙·È‰¯Ó  ˙ÈÙˆ˙  ¨‰ÂÓÚ
 ˜‰Â·‰ ÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÓ ≠ ¯‰‰ ·‚ ÏÚ ·Ï

 ÔÈÓÈ· ¯·„Ó Í¯„ ¨¯˜Â·‰ ˙ÂÁÈ¯Ê Ì„Â‡·

 Æ¯ÂˆÁ  ¯‰  ≠  ¯ÂÊÈ‡·  ‰Â·‚‰  ¯‰‰  ÈÏ‡

 ÂÈ˙· ÏÚ ≠ ‰¯ÙÚ ·Â˘ÈÈ‰ ÒÂ¯Ù ·¯ÚÓÓ

 ÌÈ·Â˘È‰  ÔÂ˘‡¯  ≠  ÌÈÙÚ¯‰  ˙Â‚‚  ÈÏÚ·

 ¯‰  ÒÎ¯  ≠  ÌÂ¯„ÓÂ  ÆÔÈÓÈ··  ÌÈÈ„Â‰È‰

 ¯ÈÚ  ¨ÌÈÏ˘Â¯È  ≠  ÂÈÏ„‚Ó  ÏÚ  ÌÈÙÂˆ‰

 ÆÏ‡¯˘È ˙¯È· ¨˘„Â˜‰

 ¯·„Â  ÈÂÈˆ  ÌÂÏÁ  ˙Ó˘‚‰  ¨‰ÂÓÚ
 ‰ÂÓÚ  ·Â˘ÈÈ‰  Ï˘  Â˙È˘‡¯  ≠  ÌÈ‡È·‰

 ÏÚ ˙· ·Â˘ÈÈ ÌÈ˜‰Ï ÂÓÏÁ˘ ‰¯ÙÚ È··

 Ì‰È˙Â·˜Ú·  ÆÌ‡‰  ·Â˘ÈÈÏ  ÏÚÓ˘  ¯‰‰

 ¨˙ÂÁÙ˘Ó  ˙Â¯˘Ú  ·˘ÈÈ˙‰Ï  ÂÏÈÙÚ‰

 ˙Â˘¯˙˘‰Â ÔÈ· Ï˘ ÈÂÈˆ Ï‡È„È‡ ÍÂ˙Ó

 ß‰  ¯·„  ˙Ó˘‚‰  ÍÂ˙  ¨ÂÈ˙Â·‡  ı¯‡·

 Æ¢…‰·˙  ˙Â·¯ÂÁ‰Â  ÌÈ¯Ú‰  Â·˘ÂÂ¢

 ˙ÂÚÂˆ˜Ó  ÈÏÚ·  ¨ÍÂÈÁ  È˘‡  ¨ÌÈ‡Ï˜Á

 „ÁÂ‡Ó ¨ÔÂÂ‚Ó È˘Â‡ ÒÙÈÒÙ ≠ ÌÈÈ˘ÙÂÁ

 Âˆ·È˜  ≠  „ÂÁÈÈ‰  ¨‰·Â‚‰  ¨ÁÂ¯‰  Æ„ÎÂÏÓÂ

 ÌÚÏ  ÌÈ¯ÂÒÓÂ  ÌÈ·‰Â‡  ÌÈ˘‡  ‰ÂÓÚ·

Æ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ È˘‡ ¨ı¯‡ÏÂ

 ÔÂÂ˘Á· ∫‰ÂÓÚ· Ú·˜ È˙· ˙ÂÎ˘
 ÌÚ  ÛÒÂ  „Úˆ  ‰ÂÓÚ  ‰„Úˆ  ·¢Ò˘˙

 ˙ÈÈ· ‰ÏÁ‰ ·¢Ò˘˙ ˙˘· …ÂÊ ‰ÂÓ‡

 ˙Ï˘ÓÓ ÔÂÓÈÓ·Â „Â„ÈÚ· ¨ÌÈ˙· ‰Ú˘˙

 ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˙ÚÂ˙  È¢Ú  ¨Ï‡¯˘È

 ‰ËÓ  ˙È¯ÂÊÈ‡‰  ‰ˆÚÂÓ‰Â  ¢‰Ó‡¢

 Ê‡ÓÂ  ‰È·‰  ‰ÓÏ˘  „¢Ò˘˙·  ÆÔÈÓÈ·

 ¢ÂÈ˘ÎÚ  ÌÂÏ˘¢  Ï‡Ó˘‰  ˙ÚÂ˙  ‰ÏÁ‰

 ˙‡ ÒÂ¯‰Ï ÔÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ıÂÁÏÏ

 ÈˆÁÂ  ˘„ÂÁÎ  ¨‰¢Ò˘˙  ıÈ˜·  ÆÌÈ·Ó‰

 ˙Ú˘˙  ÂÒÏÎÂ‡  ¨ÛÈË˜  ˘Â‚  Ô·¯ÂÁ  ÈÙÏ

 Æ‰ÂÓÚÓ  ˙ÂÁÙ˘Ó  È„È–ÏÚ  ÌÈ˙·‰

 ÌÚ ÌÂÎÈÒ ÍÂ˙ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÓÈ  ¯ÙÒÓ

 ÌÈ˙·‰  ˙‡  ÏÈˆ‰Ï  ÔÂˆ¯  ÍÂ˙ÓÂ  ‡·ˆ‰

 ÌÈ˙·‰Ó  ˙ÂÁÙ˘Ó‰  Â‡ˆÈ  ¨‰ÒÈ¯‰‰Ó

ÆÈËÙ˘Ó‰ Ì„ÓÚÓ ¯„ÒÂÈ˘ „Ú

 ÔÂ˘È‡·  ¨Â¢Ò˘˙  Ë·˘·  ß‚·  ∫Ô·¯ÂÁ‰

 ÌÈÏÈÈÁ  ÈÙÏ‡  ‰ÂÓÚÏ  Âˆ¯Ù  ¨‰ÏÈÏ

 ÌÈ¯Ú  ÈÙÏ‡  Â·ˆÈ  ÌÏÂÓ  ÆÌÈ¯ËÂ˘Â

 Ô‚‰ÏÂ  ˙ÂÁÓÏ  Â˘˜È·  ¯˘‡  ÌÈ¯‚Â·ÓÂ

 Âˆ ‡ˆÂ‰ ¯˜Â· ˙ÂÙÏ ÆÌÈ˙·‰ ÏÚ ÌÙÂ‚·

 ¨ı¢‚· ËÙÂ˘ È¢Ú ‰ÚÈÓ

ָאַמְרָּת ֶאל ַאהֲֹרן, ַקח ֶאת ַמְּטָך וְהְַׁשֵלְך "ו
 ˙ÂÓ˘© ְלַתּנִין"  יְהִי  ַפְרעֹה  ִלְפנֵי 
 ÌÈ‚ˆÂÓ‰  ÌÈ˙ÙÂÓ‰  Æ®ßË  ¨ßÊ

 ˙Â‡¯‰Ï  ÌÈ‡·  ÌÈÓÂË¯Á‰Â  ‰Ú¯Ù  ÈÙÏ

 ¢ÌÈ¯·Ú‰  È˜ÂÏ‡¢  Ï˘  ÂÁÂÎ  ˙‡  ÌÈ¯ˆÓÏ

 ÂÊ ‰Ò¯˙‰ ÆÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘ ÌÈ‰Ï‡‰ ÏÂÓ Ï‡

 ˙Â¯Â˘˜‰  ˙ÂÈ‰ÂÏ‡‰  „‚  ‰ÏÈÁ˙·  ‰‡·

 ˘„Â˜Ó  ‰È‰˘  ÂÓˆÚ  ÒÂÏÈ‰  ≠  ¯Â‡ÈÏ

 ¯Â‡È‰  ÔÈ˙  ÆÂ·  ¯˘‡  ÌÈÈ˙‰Â  ÌÈ¯ˆÓÏ

 Â˙ÓˆÚ ‰‡¯‰ ÏÎÎÂ ÒÂÏÈ‰ ¯ÂÊ‡· ÈÁ ‰È‰

 Â˙ÂÈ‰·  ÌÈ¯ÂˆÈ‰  ¯‡˘Ï  ÒÁÈ·  Â˙ÂÂÈÏÚÂ

 Â‡È·‰ ¨ÏÚ Û¯ÂË ≠ ÔÂÊÓ‰ ˙„ÈÓ¯ÈÙ „Â˜„˜

 ‰·¯‰  Â˙ÓˆÚ  ÆÏ‡Ï  ÂÎÙ‰Ï  ÌÈ¯ˆÓ‰  ˙‡

 ÌÈ¯ˆÓ‰  ÌÈÎÏÓÏ  Ì‚  ‰‡¯˘‰Î  ‰˘Ó˘

Ï‡˜ÊÁÈ ¯ÓÂ‡˘ ÈÙÎ∫ "ַּדֵּבר וְָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר 

ִמְצַריִם,  ֶמֶלְך  ַּפְרעֹה  ָעֶליָך  ִי  ְנ הִנ יאלוקים,  ה' 
הַַּתּנִים הַּגָדֹול, הָֹרֵבץ ְּבתֹוְך יְאָֹריו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי 

 Æ®ß‚ ¨Ë¢Î© "...יְאִֹרי, וֲַאנִי ֲעִׂשיִתנִי
 ÌÈËÈÏ˘Î ÌÓˆÚ Â‡¯ ÌÈÂÚ¯Ù‰ ÌÈÎÏÓ‰

 ÔÎÂ˘‰  ¨ÔÈ˙‰˘  ÈÙÎ  ˜ÂÈ„·  ÌÈÏÂÎÈ  ÏÎ

 ÏÚ Û¯ÂËÎ ÒÂÏÈ· ‰Ó¯ „È· ËÏÂ˘ ¨¯Â‡È·

 Æ‰ÙÈ¯Ë  ˙ÎÒ  ÌÂ˘  ÂÏ  ˙Ù˜˘  ‡Ï˘

 ˙‡ ÍÙ‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔÈ˙‰ ÔÈ· ¯ˆÂ˘ ÔÂÈÓ„‰

 Â˙˘Â„  ̃ÆÌÈ¯ˆÓÏ ˙˘„Â˜Ó‰ ‰ÈÁÏ ÔÈ˙‰

 ˙¯ÈˆÈ· Ì‚ ‰‡Ë·˙‰ ÌÈ¯ˆÓ· ÔÈ˙‰ Ï˘

 ∫Ì˘· ¨ÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‡‰ ÔÂ‡È˙Ù· Ï‡

 ˘‡¯  Â˘‡¯  Í‡  Ì„‡  ÛÂ‚  ÂÙÂ‚˘  ¢˜·ÂÒ¢

 ÌÏ˘  ˘„˜Ó  Â˘È„˜‰  Û‡  ‰Ê  Ï‡Ï  ÆÔÈ˙

 ÆÒÂÏÈ‰ ˙Ù˘ ÏÚ ‰ÂÈÏÚ‰ ÌÈ¯ˆÓ·

 ¯ÂÊ‡· ÂÈÁ ¨‰˘ ±∞∞–Î ÈÙÏ „Ú ¨ÌÈÈ˙‰

 ÆÌÈÈ˙  ÏÁ  ˙Â·È·Ò·Â  ‰¯‡·Î  ˙ÂˆÈ·

 ÏÚ  ÌÈÚÒÂ  Ï˘  ˙Â·¯  ˙ÂÈÂ„Ú  ˙ÂÓÈÈ˜

–‡ È„‡Â ‡Â‰ ‰˜¯Ê–‡ È„‡Â ¯ÂÊ‡· ÌÈÈ˙

 ˙Â„Ú ÔÎÂ˙·Â ¨ÌÈÈ˙ ÏÁ ‡Â‰ ÁÈÒ‡Ó˙

 ∫Ì‡¯ËÒÈ¯Ë  Ï˘  ±∏∏¥  ˙˘Ó  ˙ÙÏ‡Ó

 ÔÓÊ ¯Â·ÚÎÂ È¯Ù ‰‡˘ Ò¯Ù‰ ˙ÁË·‰ÆÆÆ¢

 ¢ÆÆÆÔÈ˙ Ï˘ ‰‡  Ë¯Ù ÆÆÆÈÙÏ  ‡·Â‰ ¯ˆ˜

 ÏÓ¯ÎÏ ÌÂ¯„Ó ÌÈ‰ Ï‡ Ì¯ÂÊ ÌÈÈ˙ ÏÁ

 ıÂ·È˜  ¯ÂÊ‡·  ‰ÏÂ„‚  ‰ˆÈ·  ¯ˆÈ  ¯·Ú·Â

 Æ‡˜¯Ê–‡ ¯Êß‚ ·¯Ú‰ ¯ÙÎ‰Â Ï‡ÎÈÓ Ô‚ÚÓ

 ¯ÈÚ‰ ÌÚ ‰‰ÂÊÓ‰ Ï˙ ÌÈÈ˜ ÏÁ‰ ÍÙ˘·

 ˙¯ÎÊÂÓ‰  ¢ÒÈÏÂÙÈ„Â˜Â¯˜¢  ˙ÈÓÂ¯‰

 ˙‡  ¨Ô·ÂÓÎ  ¨ÚÈ·Ó  ‰Ó˘  ÆÂ·‡¯ËÒ  È¢Ú

ÆÌÂ˜Ó· ÌÈÈ˙‰ Ï˘ Ì˙Â‡ÈˆÓ

 ˙„Â˜Î  ÌÈÈ˙‰  ÏÁ  ˙‡  ÌÈ‰ÊÓ‰  ˘È  

 ≠  ¯˘‡  ˙ÏÁ  Ï˘  ˙ÈÓÂ¯„‰  ÏÂ·‚‰

 ¯˘‡  È·  ‰ËÓÏ  È˘ÈÓÁ‰  Ï¯Â‚‰  ‡ˆÈÂ¢

 ¯ÂÁÈ˘·Â ‰ÓÈ‰ ÏÓ¯Î· Ú‚ÙÂÆÆÆÌ˙ÂÁÙ˘ÓÏ

 Æ¢ÆÆÆÆÔ‚„  ˙È·  ˘Ó˘‰  Á¯ÊÓ  ·˘Â  Æ˙·Ï

 ‡¯˜Ó·  ÌÈÓÚÙ  ¯ÙÒÓ  ÚÈÙÂÓ  ¯ÂÁÈ˘

"וַּיְַקהֵל   ∫ÔÂ˘‡¯‰  ≠  ÒÂÏÈ‰  Ï˘  ÂÓ˘Î

וְַעד  ִמְצַריִם  ִׁשיחֹור  ִמן  יְִׂשָרֵאל,  ּכָל  ֶאת  ּדָוִיד 
 ∫È˘‰Â  Æ®ß‰  ¨‚¢È  ß‡  ÌÈÓÈ‰  È¯·„© ֲחָמת"  ְלבֹוא 
 Ú˘Â‰È© ִמְצַריִם..."  ְּפנֵי  ַעל  ֲאֶׁשר  הִַּׁשיחֹור  "ִמן 
 ¯ÂÁÈ˘ ˘Ó˘Ó ÂÏ‡ ÌÈ˜ÂÒÙ È˘· Æ®ß‚  ¨‚¢È

 ¯ÈÎÊÓÂ  ÏÂ·‚Ï  ‡ˆÂÓ  ˙„Â˜Î  ÌÈ¯ˆÓ  ≠

 ÆÌÈ¯ˆÓ  ¯‰  Â‡  ÌÈ¯ˆÓ  ÏÁ  ‚˘ÂÓ‰  ˙‡

 ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ ¯ÂÁÈ˘· ˙Â‡¯Ï ˘È ‰Ê ‰¯˜Ó·

 ˙‡ ÏÈ·˜Ó ‰ÈÓ¯È  ÆÒÂÏÈ‰ Ï˘ ˙ÈÁ¯ÊÓ‰

 ÌÚ‰  ˙¯ÊÁ  ÔÈÈÚ·  ˙¯Ù  ¯‰Ï  ¯ÂÁÈ˘‰

ְלֶדֶרְך  ָּלְך  ַמה  "וְַעָּתה,   ∫¯Â˘‡ÏÂ  ÌÈ¯ˆÓÏ

ִמְצַריִם, ִלְׁשּתֹות, ֵמי ִׁשחֹור; ּוַמה ָּלְך ְלֶדֶרְך ַאּׁשּור, 
 ‰Ê ˜ÂÒÙÓ Æ®Á¢È ¨ß· ‰ÈÓ¯È© ֵמי נָהָר"  ִלְׁשּתֹות 
 ¯·ÂÚ‰ ˘ÓÓ ÒÂÏÈ‰ ‡Â‰ ¯ÂÁÈ˘‰˘ ‰‡¯

ÆÌÈÓ ˙ÈÈ˙˘Ï ¯Â˜ÓÎ ˘Ó˘ÓÂ ÌÈ¯ˆÓ·

 ˙·Ï  ¯ÂÁÈ˘˘  ÌÈÚÂË‰  ÌÈ¯˜ÂÁ  ˘È

 ¢Ú‚ÂÙ¢ Â·˘ ÏÓ¯Î‰ ÈÎÂ ÌÈÈ˙ ÏÁ ‡Â‰

 ˙Â„¯ÂÓ‰ ¨¯˘‡ ˙ÏÁ· ÏÂÏÎ ¯˘‡ ÏÂ·‚

 ÏÁÏ  ÌÈ˜˘Â  ÏÓ¯Î‰  Ï˘  ÌÈÈÓÂ¯„‰

 ËÏÁ‰· ÏÂÎÈ ‰Ê È˙ˆÈ·Â ÏÂ„‚ ÏÁ ÆÌÈÈ˙

 Ì‚  ‰Ó  ˙ÂÏÁ  ÔÈ·  ¯Â¯·  ÏÂ·‚Î  ˘Ó˘Ï

 „‡Ó ˙ÈÙ¯‚Â‡È‚ ‰„ÈÁÈ ‰ÂÂ‰Ó ÏÓ¯Î‰˘

 ‡Ï ÏÊ¯·‰ ˙ÙÂ˜˙·˘ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰˘˜

 Ë¯ÙÏ  ÌÂ˜Ó‰  ‰Ê  ‡Ï©  ÆÂÈÏÚ  Â·˘ÈÈ˙‰

 ÏÂ„‚‰  ÏÁ‰  ÈÎ  ÔÂÚËÏ  ¯˘Ù‡  ®˙Â·ÈÒ‰

 ˙ÏÁÏ  ‰˘Ó  ˙ÏÁ  ÔÈ·  ÏÂ·‚  ˘Ó˘Ó‰

 Ï˘· ¨¯ÂÁÈ˘‰ ≠ ÒÂÏÈ‰ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰ ¯˘‡

 ÔÎÏÂ  ·Â¯Ï  Â·  Âˆ¯˘  ÌÈÈ˙‰˘  ‰„·ÂÚ‰

Æ¯ÂÁÈ˘Ï ÂÓ˘ Ú·˜ Â‡ ÂÓ˘ ·ÒÂ‰

 ≠  ÈÂ¯˜‰  Ï˙  ÈÂˆÓ  ÌÈÈ˙  ÏÁ  ˙Â„‚  ÏÚ

 ‰ÊÂ¯·‰ ˙ÙÂ˜˙Ó ÌÈ„È¯  ̆Â·Â Í¯Â·Ó Ï˙

 ¨˙¯ÁÂ‡Ó‰ ‰ÊÂ¯·‰ ˙ÙÂ˜˙ÓÂ ‰ÂÎÈ˙‰

 ÏÎÎ  ˘ÓÈ˘˘  ˘„˜Ó  ‰Ï‚˙  ÌÂ˜Ó·

 ÂÏ‚˙  ÔÎÂ  ÌÂ˜Ó·  ÌÈÎ¯„  È¯·ÂÚ  ‰‡¯‰

 Ì˙ÂÁÎÂ  Æ˙ÂÈ¯ˆÓ  ˙ÂÈ˘ÂÙ¯Á  ¯ÙÒÓ

 ‰ÚÂ„È ÂÏ‡ ˙ÂÙÂ˜˙· ı¯‡· ÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘

 ÏÚ ˙È¯ˆÓ ˙ÂÁÎÂ ˙Â‡¯Ï ÔÈÈÚÓÂ ÌÏÂÎÏ

 ‰‡¯Î ‰ÈÈ·‰© ˘„˜ÓÂ ÌÈÈ˙ ÏÁ ˙Â„‚

 ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯ˆÓÏ ÈÏÂ‡ Æ®ÌÈÚÎ È¢Ú ‰˙ÈÈ‰

 ÆÂ· Â·˘È ÔÎÏÂ ÒÂÏÈ‰ ˙‡ ÏÁ‰ ¯ÈÎÊ‰

 ÌÈÓÂË¯Á‰ ÈÈ˙ ˙‡ ÚÏ· ÔÂ¯‰‡ ÔÈ˙

 Æı¯‡‰  ÔÓ  Â¯·Ú  ÌÈÈ¯ˆÓ‰  ÌÈÎÏÓ‰Â

 ÌÈ‡Â¯Â ÌÈÈ˙Ï ÌÓˆÚ ÌÈÎÙÂ‰‰ ÌÈ‚È‰Ó

 È¢Ú  ÂÚÏ·ÈÈ˘  ÌÙÂÒ  ÌÈÏÂÎÈ  ÏÎ  ÌÓˆÚ·

 Ì˙ÓˆÂÚ  ˙‡  ÌÈÏ·˜Ó‰  ¨ÌÈ¯Á‡  ÌÈÈ˙

 Ì˙ÂÈ‰  ÍÂ˙Ó  ‡˜ÂÂ„  ˙ÈÁÂ¯‰Â  ˙ÈÊÈÙ‰

 È˜ÂÏ‡‰ ¯ÒÓ‰ È¯È·ÚÓ ¨ÁÂÎ È‡· ≠ ‰ËÓ

£ ÆÈÁˆ ÌÂÈ˜ ÂÏ‡ ÌÈÈ˙Ï ÆÌÏÂÚ·

 ı¢‚·  ‰Á„  ¯˜Â··  Í¯Ú˘  ÔÂÈ„·  Í‡

 ¨˙Â‡‰  Ô˙È  ±∞∫∞∞–·  Æ‰¯˘Ù  ˙Úˆ‰

 ÌÈÂÓ‰‰  ÏÚ  Â¯Ú˙Ò‰  ÌÈ¯ËÂ˘‰Â

 ÂÚˆÙ  ‰ÏÈÁ˙·  Æ˙ÂÏ‡·Â  ÌÈÒÂÒ·

 Æ¯Â·È  ̂È˘È‡Â ÌÈ·  ̄¨˙ÒÎ È¯·Á ‰˘ÂÏ˘

 ¨ÌÈ˘‡¯Ï Ì‰È˙ÂÏ‡ ˙‡ ÂÂÂÈÎ ÌÈ¯ËÂ˘‰

 ‰¯˜‰ ÏÎ ˙‡ Ì‰ÈÒÂÒ ˙ÂÒ¯Ù· ÂÒÓ¯Â

 Æ‰ÏÈÁ˙ ‰ÂÂÎ· ÌÎ¯„·

 ÌÙÂ‚· Â‚‰Â ¨ÂÚÎ ‡Ï ı¯‡‰ È·‰Â‡

 ˙Â‡¯˘¯˘·  ≠  ÌÓˆÚ  ÏÚÂ  ÌÈ˙·‰  ÏÚ

 ·ÂÁ¯·  ¨ÌÈ˘‡  Ï˘  ˙ÂÒÓ·  ¨˙ÂÈÁ

 ‡ÏÏ ¨ÌÈ˙·‰ ÍÂ˙·Â ˙Â‚‚‰ ÏÚ ¨‰ËÓÏ˘

 ÆÌÈÒÂÒ‰ÓÂ  ˙ÂÏ‡‰Ó ¨ÌÈÓÂÈ‡‰Ó ‡¯ÂÓ

 ÂÏÙÂË  ÌÈÚÂˆÙ  ˙Â‡Ó  ˘ÂÏ˘Ï  ÏÚÓ

 ¨˘‡¯  ÈÚ‚Ù  ÏÂ„‚‰  Ì˜ÏÁ  ¨ÌÂÈ  Â˙Â‡·

 Æ‰‡ÈÈÁ‰Ï  ˜˜Ê˘  ¨˘Â‡  ÚÂˆÙ  Ì‰·Â

 ¨„ÂÒÈ‰  „Ú  ÂÒ¯‰  ÌÈ˙·‰  ˙Ú˘˙

 ¨ÌÂÈ‰  „Ú  ¨ÂÈÈ·  ˙ÂÓÓÂ„  Ì‰È˙ÂÒÈ¯‰

 ÂÁ‡Â  Ò¯‰‰  È¯Á‡  ‰˘  ÆÈ¯Á‡  ‰˘

 ¨ÌÈ„ÏÈ  ÌÈÎÁÓ  ¨ÌÈÏ„‚  ¨ÌÈÈÁ  °Ô‡Î

 ‰ÂÓ‡  È‡ÏÓ  °Ô‡Î  ÂÁ‡  ÆÌÈ˜Á˘Ó

 „È˙ÚÏ  ‰ÂÂ˜˙  È‡ÏÓ  ¨Í¯„‰  ˙˜„ˆ·

 È¯Á‡ ‰˘ Æ˙Â·Á¯˙‰Â ÁÂ˙ÈÙ ¯˘Ù‡È˘

£ ÆÁˆÏ Ô‡Î ‰È‰ ¨‰¢Ú·Â ¨Ô‡Î ÂÁ‡Â

המשך בעמ' 11

 ÏÚ  Ë¯ÒÂ  ¯·Ò‰  ¨¯Â˜È·  ÌÂ‡È˙Ï

 aamona@gmail.com  ∫‰ÂÓÚ ÏÚÂ  ÌÈÚÂ¯È‡‰

 ∫‰ÂÓÚ  Ï˘  Ë¯ËÈ‡‰  ¯˙‡·  Â¯˜·

 www.amona.org.il
 Í˘Ó‰Ï ˙ÂÓÂ¯˙ÏÂ ‰¯ÊÚÏ ¨‰ËÈÏ˜Ï

יְִמינִי.  ִּתְׁשַּכח  יְרּוָׁשָלִם  ֶאְׁשּכֵָחְך  "ִאם 
ִאם  ֶאזְְּכֵרכִי:  ֹלא  ִאם  ְלִחִּכי  ְלׁשֹונִי  ִּתְדַּבק 
ִׂשְמָחִתי"  ֹראׁש  ַעל  יְרּוָׁשַלִם  ֶאת  ַאֲעֶלה  ֹלא 

(תהילים קל”ז ה’ - ו’). £

È·Â Í·‡ „ÂÚ˙ המשך מעמ' 2

Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ï˘

הרב אברהם מקאליסק ממייסדי העלייה הראשונהממייסדי העלייה הראשונה

˜ÒÈÏ‡˜Ó ·¯‰ ÈÓÈ· ‰È¯·Ë˜ÒÈÏ‡˜Ó ·¯‰ ÈÓÈ· ‰È¯·Ë

www.amona.org.il
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ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ

 ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÎÊ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ¯Â–‡˘ ·Â˘ÈÈ‰ ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù

 Æ‡˙‡ ˙È¯˜Ó ÔÓß‚¯Â˙ Ï‡¯˘ÈÂ ·È·‡ Ï˙Ó È˘ ÍÂ¯· ¨·ÈÚÓ ¯ËÏ‚ ‰ÏÈ‰ ∫ÌÈ‡·‰

°ÌÂÏ˘ ˙·˘    ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ

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

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 השער:
מירי צחי

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˇ ±∑ Ô· ˇ ÈÁÈÏÓ ÈÁÏ‡  

π ßÒÓ ˙È·Ó ˙Â„Ú

‰„
ÓÚ
¢˘
È

את  להחריב  העליון  המשפט  בית  עם  בשיתוף  ישראל  ממשלת  החליטה  שנה  לפני 
שהוכיחו  והסרטים  התמונות,  העדויות,  כל  למרות  עמונה.  של  הקבע  בתי  תשעת 
צרוב  נשאר  האירוע  כאילו  נראה  ורסן  גבול  כל  ללא  אלימה  פעילות  כאן  הייתה  כי 
הדרגות  או  הבכירים  התפקידים  מבעלי  אחד  לא  ואף  הכתום  הציבור  של  בליבו  רק 
הגבוהות נתן על כך את הדין. אנו מביאים כאן עדות של אלחי מליחי שחזר משם מלא 
שאלות אך ללא ספקות, ומספר בגוף ראשון ופצוע על מה שעבר עליו בבית מס' 9.

ילדים יקרים, 
לכם  הצגנו  שבועות,  ארבעה  מזה 
החידה  נפתרה  השבוע  בהמשכים.  חידה 
ופתרונה: קבר רחל אמנו בבית לחם ∑

 ‰ÂÎ  ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ·  ÆË·˘ ß‚  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

 ‰ÒÈÎ‰  Ï˘  ‰ÂÓ˙  ÌÎÏ  Â‚ˆ‰  ‰¯·Ú˘  ˙·˘·  ∂
 ¨ÔÈß‚Ï  ˙ÈÓÂ¯„  ¨ÔÂ¯ÓÂ˘‰  ÔÂÙˆ·  ÔÎ˘˘  ¯Â–‡˘  ·Â˘ÈÈÏ

 ‰ÏÚ ±π∑∑ ˙˘· ÆÈˆÁÂ ‰˘ ÈÙÏ ˘Â¯È‚‰ ÍÏ‰Ó· ·¯ÁÂ

 È„Â‰È  ·Â˘ÈÈ  ÌÈ˜‰Ï  ˘˜È·˘  È˙„‰  ¢Ô˙Â„¢  ÔÈÚ¯‚  Ú˜¯˜Ï

 ‰·Ó·  ‰ÏÈÁ˙·  Â¯¯Â‚˙‰  ÔÈÚ¯‚‰  È˘‡  ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰  ÔÂÙˆ·

 ¯Á‡Â ¨ÌÈ‡ÂÂ¯˜·Â Ë„Ó‰ ˙¯Ë˘Ó ˙‡ ¯·Ú· ˘ÓÈ˘˘ Ô˘È

 ‡Â·Ó ˙‡ ÔÈÚ¯‚‰ È˘‡ ÂÓÈ˜‰ ÌÈÈ˙˘ ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï ÆÚ·˜ ·Â˘ÈÈÏ ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜ ÍÎ

 ±π∏¥ ˙˘· ÆÌÂ˜ÓÏ ‰ÏÚ ÈÓÂ‡Ï‰ „·ÂÚ‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÚÂ  ̇Ï  ̆ÈÂÏÈÁ ÔÈÚ¯‚Â ¨Ô˙Â„

 ·Â˘ÈÈ‰Â ¨˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙È¯·Ó ÌÈÏÂÚ Ì·Â¯ ¨ÌÈÓ‡ Ï˘ ÌÚÙ‰ ¨ÌÂ˜ÓÏ È˘ÈÏ˘ ÔÈÚ¯‚ ‰ÏÚ

 Ï·È˜Â ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ¯Â–‡˘ ·Â˘ÈÈ‰ Ì˜Â‰ ±π∏∑ ˙˘· ÆÌÈÓ‡ ¯ÙÎÏ ‰˘ÚÓÏ ÍÙ‰

 ˙„‡ÙÈ˙È‡ ıÂ¯Ù ÌÚ ¨≤∞∞∞ ˙˘ ÛÂÒ· Æ¯ÂÒ ÍÂÓÒ‰ È·¯Ú‰ ¯ÙÎ‰ Ì˘Ó ÂÓ˘ ˙‡

 ˙‡  ÌÈ˘ËÂ  ÂÏÁ‰  ÌÈÓ‡‰Â  ¨˙ÎÂÒÓÏ  „„Â·Ó‰  ·Â˘ÈÈÏ  ‰˘È‚‰  ‰ÎÙ‰  ¨‰ˆ˜‡  Ï‡

 ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â‚ÂÊÂ ˙ÂÈ˙„ ˙ÂÁÙ˘Ó ˙Â¯˘Ú ÂÙ¯Ëˆ‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î ÆÌÂ˜Ó‰

 ¯Â–‡˘Ï ‰¯‰Ó· ·Â˘ ß‰ ˙¯ÊÚ· Æ˙È˙ÂÚÓ˘Ó „Â‡Ó ‰¯Âˆ· Â˙Â‡ Â˜ÊÈÁ ÍÎ·Â ·Â˘ÈÈÏ

£ ÆÂ·¯Á˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ì˙Â‡ ÏÎÏÂ

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„
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

 ˙¯˘ È·Ï ÈÙÈˆ

 ÈÏÈ·ÂÓÓ ÆıÂÁ‰

 ˙ÈÎÂ˙· ‰ÎÈÓ˙‰

 ˙Â˜˙˙‰‰

 ˙ÂËÏÂ·‰ÓÂ ¨ÔÂ¯˘ ˙Ï˘ÓÓ·

 ˘¢ÂÈ· ‰¯È˜ÚÂ ‰‚ÈÒ È„„ˆÓ·

∫Ë¯ÓÏÂ‡ ˙Ï˘ÓÓ·

 ÂÏ¯Â‚ ˙‡ Á˜Èß Ï˘ ÌÈÁÂÓ· Â¯·È„

 ˙Â·ÂÁ¯Ó Â‚ÂÒ ÏÚÂÙ· Ï·‡ ¨ßÂÈ„È·

 ÆÌÈÂ˙Ó‰ Ï˘ ‚˘È‰Î ÒÙ˙ ‡Ï ‰Ê Æ‰ÊÚ

 Â„¯Â‰ ÔÎ‡Â ¨„·Ï ‰Ê ˙‡ ‰˘Ú˘ Â¯Ó‡

¯Â¯Ë ‰‡È·‰ ˙Â˜˙˙‰‰ ∫È·Ï ÈÙÈˆ ˙ÂÁÎÙ˙‰
 ‰˙ÈÈ‰ ‰ÓÂ ÆÌ˙È‡ Â¯·È„ ‡ÏÂ ˙ÂÈÂÏÁ˙‰

 ÆÌÈÂ˙Ó‰ ‡ÏÂ ÌÈÂˆÈ˜‰ ˜ÂÊÈÁ ø‰‡ˆÂ˙‰

 ‰‡¯˜˘ ‡ÓÒÈÒ‰ ˙‡ ÂÈ‡¯ ‰ÊÚ ˙Â·ÂÁ¯·

 ÌÂ˘ ÂÏ·È˜ ‡Ï ≠ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ˙Â˘ ¯˘Úß

 ÍÈ¯ˆ ‡Ï ÆßÌÈ·ÊÂÚ Ì‰Â ≠ ¯Â¯Ë ˙ˆ˜ ª¯·„

 ÌÈ¯Â˙ÈÂ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡ÏÂ ¨¯Â¯ËÏ ¯˙ÂÂÏ

 ÆÆÆ¯Â¯ËÏ ‚˘È‰Î ÒÙ˙ ‰Ê˘ ÌÂ˜Ó·

 ıÂÁÓ ‡·ˆ‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ÂÁ‡˘ ÏÎÎ

£�Æ¯Â¯Ë È˜ ¯˙ÂÈ ÌÈÁ˙Ù˙Ó ¨ÌÈÁË˘Ï

 ÔÂËÏ˘Ï ÊÎ¯Ó‰ ÒÎ· Â¯Ó‡˘ ÌÈ¯·„ ÍÂ˙Ó

¥Æ±Æ∞∑ ¨˙·Ë „¢È È˘ÈÓÁ ÌÂÈ ¨ÈÓÂ˜Ó

הפנים� במשרד� האוכלוסין� מרשם� מנתוני�

האוכלוסייה� גדלה� האחרונה� בשנה� כי� עולה,�

היהודית�ביהודה�ושומרון�בכ–�15,000נפש,�גידול�

של��6אחוזים�לעומת�השנה�שעברה.�על–פי�נתוני�

משרד�הפנים,�הנמוכים�בעשרות�אלפים�מנתוני�

האוכלוסייה� כיום� מונה� והיישובים,� המועצות�

שבסוף� בעוד� תושבים,� �268,163 בהתיישבות�

שנת��2005חיו�באזור��253,371בני�אדם.

ספר)� (קריית� עלית� מודיעין� החרדית� העיר�

התברכה� אדומים� ומעלה� נפש,� ב–�4000 גדלה�

היחסי� הגידול� שיא� חדשים.� תושבים� ב–�1644

לעקירת� מתנגד� הישראלי� הציבור� רוב�

יישובים�ביהודה�ושומרון�-�כך�עולה�מסקר�מכון�

שטיינמץ�למחקרי�שלום�באוניברסיטת�תל–אביב.�

לפינוי� מתנגדים� הם� כי� אמרו� מהנשאלים� �53%

שלום� הסכם� תמורת� ביו"ש� יהודיים� יישובים�

מלא,�ורק��34%תומכים�בפינוי.�רוב�גדול�בקרב�

משתתפי�הסקר,�68%,�אמרו�כי�גם�אם�יפונו�רוב�

שהפלשתינים� כדי� די� בכך� יהיה� לא� היישובים,�

יחתמו�על�הסכם�שלום�מלא�עם�ישראל.�

לחודש� אחת� מתקיים� השלום"� "מדד� סקר�

הבוגרת� האוכלוסייה� של� מייצג� מדגם� בקרב�

השאלה� על� הסקר� עורכי� חזרו� החודש� בארץ.�

לגבי�הערכת�הכוונות�הבסיסיות�של�הפלשתינים.�

גם�הפעם�היה�רוב�ברור�(69.5%)�לאלה�שסברו�

ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙¯È˜ÚÏ ÌÈ„‚˙Ó ÌÈÏ‡¯˘È‰ ·Â  ̄∫˘„Á ¯˜ÁÓ
�מסקר�שנערך�באוני'�ת"א:��70%מהציבור�מאמין�כי�כוונת�הפלשתינים�להשמיד�את�ישראל�

�50%מתנגדים�להחלטת�שרת�החינוך�לסמן�את�הקו�הירוק�בספרי�הלימוד

 ∫Ú¢˘È ÏÚ È˙Ï˘ÓÓ‰ Ì¯Á‰ ˙Â¯ÓÏ

ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÌÈÊÂÁ‡ ∂ Ï˘ ÏÂ„È‚
במספר�התושבים�נרשם�ביישובים�ראש�צורים�

בגוש�עציון,�אדם�בבנימין,�רותם�בבקעת�הירדן,�

וכן�טנא�עומרים�ונגוהות�בדרום�הר�חברון.

כי� ואמרו� הנתונים� על� בירכו� יש"ע� במועצת�

הם�מוכיחים�שההתיישבות�חזקה�יותר�מהגזירות�

"למרות� היישובים.� על� הממשלתי� ומהחרם�

אישורים� היעדר� הממשלתית,� הבנייה� הקפאת�

עצירת� ולמרות� כלשהם,� הרחבה� או� לבנייה�

רק� האוכלוסייה� �- ביו"ש� והתקציבים� הפיתוח�

כך� אותנו� שיענו� "ככל� במועצה,� אמרו� גדלה",�

נרבה�וכך�נפרוץ".�£

את� משמידים� הפלשתינים� היו� יכלו,� אילו� כי�

מדינת�ישראל.�מאז��1994התנודות�בדעת�הקהל�

כל� מצביעי� בקרב� והרוב� קטנות,� הן� זו� בשאלה�

כוונת� זו� כי� מעריכים� מרצ)� (למעט� המפלגות�

�33% אגב,� מרצ,� מצביעי� בקרב� הפלשתינים.�

סבורים�שהפלשתינים�היו�משמידים�את�ישראל�

ו–�44% זו,� להערכה� מתנגדים� �23% יכלו,� אילו�

אינם�יודעים.

ביחס� הציבור� עמדות� את� בדק� גם� הסקר�

הקו� את� לסמן� תמיר� יולי� החינוך� שרת� להחלטת�

�50% הספר.� בבתי� הלימוד� בספרי� במפות� הירוק�

תמיר� להחלטת� מתנגדים� הם� כי� אמרו� מהציבור�

זו,� בהחלטה� תומכים� �38% הירוק;� הקו� את� לסמן�

ו–�12%ענו�כי�הם�אינם�יודעים�או�טרם�החליטו.�£
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 ÆÔ˘˜ËÂ¯ÙÂ  Ô‚¯Â‡Ó  Ú˘Ù  ¨ÒÂ‡Â  Áˆ¯

 ÈÓ  ˜ÂÈ„·  ˙ÂÚ„ÂÈ  ˜ÂÁ‰  ˙ÂÈÂ˘¯

 „Á‡ Û‡ Í‡ ¨ÂÊ ‰ÚÈ˘Ù È¯ÂÁ‡Ó „ÓÂÚ

 Ì„‚Î  ÏÂÚÙÏ  Â˙Ú„  ÏÚ  ‰ÏÚÓ  ÂÈ‡

 Â‡  ‰˜Á¯‰Â  ˘Â¯È‚  ÈÂÂˆ  ˙ÂÚˆÓ‡·

 ˙Î¯ÚÓ  ˙Ù˜ÂÚ  ˙È·ÈË˜ÏÂ˜  ‰˘ÈÚ

 ‰„Â‰È·  ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰  Ì„  ÆËÙ˘Ó‰

 Ì„Ó  ˜ÂÓÒ  ˙ÂÁÙ  ÂÈ‡  ÔÂ¯ÓÂ˘Â

 ÔÂÈÂÂ˘‰Â Ì„‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÂ  Ï‡¯˘È ÈÁ¯Ê‡

 ÆÌÏÂÎÏ  Ô˙È‰Ï  ˙Â·ÈÈÁ  ˜ÂÁ‰  ÈÙ·

 ˙‡  ÌÂÏ·Ï  ‰·ÂÁ‰  ˙ÏËÂÓ  ÂÏÂÎ  ÏÚ

 ¢˙Â„ÁÂÈÓ¢‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· ˘ÂÓÈ˘‰

 ÂÏÂÎ ÏÚ ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È È·˘Â˙ ÈÙÏÎ

 ‡ÏÂ  ¨¢Ô‡Î  „Ú¢  ˜ÂÚÊÏ  ‰·ÂÁ‰  ˙ÏËÂÓ

 Â˙È·Ï  ·Â˘È˘  „Ú  ‡˘Â‰Ó  ˙ÂÙ¯‰Ï

ÆÌÈ˜Á¯ÂÓ‰ ÔÂ¯Á‡

£

 ı¯‡ Í¯„
‰¯Â˙Ï ‰Ó„˜

 ÌÈˆÓÓ‰Â ÌÈÎÂ¯‡‰ ÌÈÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó·

 ¯Â·Èˆ·  ‰Â¯Á‡‰  ‰ÙÂ˜˙·  ÌÈÎ¯Ú‰

 ‰·˘  Ë¯Ù·  Ú¢˘È  ˙ˆÚÂÓ·Â  ÏÏÎ·

 ÌÚ  Ï‡  ¯·Á˙  „ˆÈÎ  ‰Ï‡˘‰  ‰ÏÂÚÂ

 ‰Ú„Â˙‰  ÈÂÈ˘Ï  ÌÂ¯˙  „ˆÈÎ  ¨Ï‡¯˘È

 ˙È„Â‰È  ¯˙ÂÈ  ‡‰˙˘  ÍÎ  Ï‡¯˘È·

 Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÏÚÙÓ· ˙ÎÓÂ˙Â ˙ÈÂÈˆÂ

 ÌÈÂÂ˜Ó  Â‡Â  ˙ÂÂÂ‚ÓÂ  ˙Â·¯  ˙ÂÚˆ‰‰

 ˙È˘ÚÓ‰  Í¯„‰  ˙‡  ‡ˆÓ  ÔÙÂÒ·  ÈÎ

 ˙‡  ÏÚÂÙ‰  Ï‡  ‡ÈˆÂ‰ÏÂ  „˜Ó˙‰Ï

ÆÔ‰·˘ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰Â ˙Â·ÂË‰

 ÚÓÈ‰Ï ¨¯Ó˘È‰Ï ÂÈÏÚ ˙Ú· ‰· Í‡

 ¨˙ÂÓÈÏ‡  Ï˘  ÈÂÏÈ‚  ÏÎÓ  ‚ÈÈ˙Ò‰ÏÂ

 ÌÈÊÁÂ‡  ̆¨ÌÈÚÂ¯Ù ÌÈ‚‰Ó ¯‡˘Â ÛÂ„È‚

 ÈÏÈÏ˘ ÔÂÂ‚· ÂÏÂÎ ˙‡ ÌÈÚ·ÂˆÂ ¨ÂÁÓ·

 ˜ÂÒÈÚ·  ˜¯  ÆÈÂ„Â  ‰˜Á¯‰Ï  ÈÂ‡¯‰

 ‰˘Ú¢·Â ¢Ú¯Ó ¯ÂÒ·¢ ˙ÈÓÊ Â· „ÈÓ˙Ó

 ÈÏÂ‡Â ¨˙Ó‡ ˙ÏÂÚÙ ÏÂÚÙÏ ÏÎÂ ¨¢·ÂË

£ ÆÔÂÈˆ· ·˘ÂÈ‰ ÌÚ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Û‡

 ¯˘‡· ÛÂÏÈÒÏÂ ˙ÂÓÊ‚‰Ï ÒÁÈÈ˙Ó‰ ¨‡·‰ ÚË˜‰

 ÔÓÂ˜Ó·  „ÈÓÚÓÂ  ¨ÌÈÏ  Ô„¯È‰  ÔÈ·  ÌÈ·¯Ú‰  ¯ÙÒÓÏ

 Æ±π¥∑ ˙˘· ÌÒ¯ÂÙ ¨¢ÈÙ¯‚ÂÓ„‰ „˘¢‰ ˙ÂÚË ˙‡

 ÂÈÏÚ  ÍÏ‰Ï  ÌÈÂ˘  ÌÈÓ¯Â‚  ÌÈÒÓ  ¨ÌÂÈ‰  Ì‚  Ê‡Î

Æ˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ Ì˙ÂÈÓ‡˘ ÌÈÂ˙ ˙¯ÊÚ· ÌÈÓÈ‡

 ÈÂ·È¯‰  ÈÎ  ÔÚË  ÈËÈ¯·‰  ÔÂËÏ˘‰¢

 ˙È·¯Ú‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ‰Â·‚‰ ÈÚ·Ë‰

 ÌÈÙ  ÌÂ˘· ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡  Ï‡¯˘È–ı¯‡·

 È„Î   ÆÈ„Â‰È‰  ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È·‰ ˙Ó˜‰ ˙‡

 ˙Ú„ ÏÚ Ï·˜˙˙ ÂÊ ˙È„¯ÂÒ·‡ ‰ÚË˘

 ˙ÈÓ˘¯  ‰˜Ù˘Â‚  ‰Ï  ‰˙È  ¨Ï‰˜‰

 ˙ÂÂ˘‰Ï ÔÈÈÚÓ ∫ßÌÈÈÓ˘  ̄ÌÈÂ˙ß ˙¯Âˆ·

 ¨ÌÈ¯ˆÓ·  ÈÚ·Ë‰  ÈÂ·È¯‰  ÈÊÂÁ‡  ˙‡

 Æ±π≤± ≠ ±π¥≤ ÌÈ˘· È¢‡Â ˜‡¯ÈÚ

 „Ú ÔÈ·‰Ï È„Î ÂÏ‡ ÌÈ¯ÙÒÓ· ıÈˆ‰Ï È„

 ÈÚ·Ë‰ ÈÂ·È¯‰ È¯ÙÒÓ Ì‰ ÌÈÈÂÈÓ„ ‰ÓÎ

∫È¢‡· ˙ÈÓÏÒÂÓ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘

 ÌÈ¯ˆÓ· ÛÏ‡Ï ˙Â„ÈÏ πÆμ ∫±π¥≤ ˙˘·

‰˘ ∂∞ ÈÙÏ ¯·Î ÈÙ¯‚ÂÓ„‰ ¯˜˘‰
 ªÈ¢‡· ˙ÂÈÓÏÒÂÓ ˙Â„ÈÏ ≤μ ˙ÓÂÚÏ

 ≥≥ ˙ÓÂÚÏ ÌÈ¯ˆÓ· ±μÆ¥ ∫±π≥∂ ˙˘·

ªÈ¢‡· ˙ÂÈÓÏÒÂÓ ˙Â„ÈÏ

 ≤≥Æμ ˙ÓÂÚÏ ±∑Æ∂ ∫±π≤± ˙˘·

ÆÆÆ˙Â„ÈÏ

 ÒÁÂÈÓ˘ ‰Ê ÂÓÎ ÈÚ·Ë ÈÂ·È¯

 ‰È‰ ‡Ï È¢‡· ˙ÈÓÏÒÂÓ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï

 Æ‰È¯ÂËÒÈ‰· ÌÏÂÚÓ

 ¨‰¯˜ÈÚ·  ¨‰È‡  Ï‡¯˘È  ı¯‡  ˙Ï‡˘

 ÌÚÏ  ‰¯ÒÓ  ‡È‰   ÆÌÈ¯ÙÒÓ  ˙Ï‡˘

 ÌÈ„Â‰È‰ ¯ÙÒÓ ÌÚ ¯˘  ̃ÏÎ ‡ÏÏ È„Â‰È‰

 ÌÏÂ‡ ÆÈ¢‡·  ÌÈÓÈ‰  Ì˙Â‡·  Â·˘È˘

 ‰ÂÂÎ· ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ÌÈÙÏÒÓ˘ ‰Ú˘·

 È¯‰ ¨˙ÂÈ¯·‰ ÈÈÚ ˙‡ ÊÁ‡Ï È„Î ‰ÏÈÁ˙

£ Æ¢‰Ï‡ ÌÈ˘ÚÓÏ ı˜ ÌÈ˘Ï Â˙·ÂÁÓ

 ˙¯ÈÙÒ· ÌÈÙÂÏÈÒ ≠ ı¯‡· È·¯Ú ·Â¯ ÔÈ‡¢ ÍÂ˙Ó

 ÒÂÙ„ ¨˘ÂÂÈ¯Ë ÆÈ ˙‡Ó ¨¢ı¯‡· ˙È·¯Ú‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰

 ±π¥∑ ¨ÒÊÂÓ

 Ï˘ Â˙¯ÈËÙ ˙‡ ˙·‡ÂÎÂ ‰Ï·‡

Ï¢Ê Ô¯Ë˘ È¯ÂÈ Î¢Á

 ÏÚÙÓ Ï˘ ÍÂÂ˙‰ È„ÂÓÚÓ

 ÏÚ ˜·‡Ó‰Â ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

 Æ‰·Â‰‡‰ Âˆ¯‡ ˙ÂÓÏ˘

ÍÂ¯· Â¯ÎÊ È‰È

זהה את המקום

דיסק חדש ”להאמין שזה בא”
לכבוד הוצאת הדיסק החדש:

מארז 4 התקליטורים 
של הלהקה עם מיטב הלהיטים 

במחיר מפתיע: ₪100 בלבד!

להקת לכתחילה להקת לכתחילה 
חוויה מוסיקלית סוחפת מלכתחילה 

החדש במחירהמארז: הדיסק לכל רוכש 
בלבד! ₪30 

המחיר אינו כולל אריזה ומשלוח משלוח תוך שבועיים 

להזמנות: 052-5666947

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

Ï‡¯˘È ÈË·˘ „ÁÈ
 ˙ÂÁÓ˘Ï ÌÈÂ¯ÈÓÊÂ ÌÈÂÎ¯· Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó

˙Â˙ÂÓÚÏÂ ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ¨ÌÈÚÂ¯È‡Â
˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÂÓÎÏ ˙È„ÂÁÈÈ ‰ÎÈ¯Î ˇ ˙ÂÚ·ËÂÓ ˙Â˘„˜‰

·‰ıÎ¯· £ ‰ÏÈ˘ ˙‡ˆÂ בית אל

∞μ≤≠¥≤πμ≥¥¥ ∫ÈÂÈ ¨∞≤≠ππ∑≥∏∑μ

shilo_b@ 017.net.il


