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כבר ש בה  שעסקו  גדולה,  אלה 
מתוך  עולה  ואחרונים,  ראשונים 
קריאת פרשיות הגאולה - מדוע 
למשה ולעם ישראל נאמרת מטרת יציאת 
מצרים באופן ברור וגלוי - "ַאֲעֶלה ֶאְתכֶם 
וְהִַחִּתי  הְַּכנֲַענִי  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמְצַריִם  ֵמֳענִי 
וְהֱָאמִֹרי וְהְַּפִרּזִי וְהִַחּוִי וְהַיְבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ זַָבת 
לפרעה  ואילו  י”ז),  ג’,  (שמות  ּוְדָבׁש"  ָחָלב 
כיציאה  רק  הדרך  כל  לאורך  מוצגת  היא 
ַעִּמי  ֶאת  "ַׁשַּלח   - ה'  לעבודת  המדבר  אל 
ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ּנָא  נֲֵלכָה  ַּבִּמְדָּבר...  ִלי  וְיָחֹּגּו 
(שם  ֱא–ֹלהֵינּו"  ַלה'  ְְּבָחה  ִז וְנ ַּבִּמְדָּבר  יִָמים 

ה’ א’, ג’). 
רוב  כבר  שעברו  לאחר  בפרשתנו,  ואף 
 ..." היא:  משה  של  טענתו  מצרים,  מכות 
ִּכי  ַּפְרָסה  ִתָּׁשֵאר  ֹלא  ִעָּמנּו  יֵֵלְך  ִמְקנֵנּו  וְגַם 
וֲַאנְַחנּו  ֱא–ֹלהֵינּו  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  נִַּקח  ִמֶּמּנּו 
ָׁשָּמה"  ּבֵֹאנּו  ַעד  ה'  ֶאת  ּנֲַעבֹד  ַמה  נֵַדע  ֹלא 
(שם י’ כ”ו). מדוע לא אומר ותובע משה את 
האמת הפשוטה (וכפי שאכן חושד פרעה) 
שמטרת יציאת מצרים היא יציאה לחירות 

ונחלה בארץ ישראל?
לכאורה התשובה פשוטה - פרעה וודאי 
שלם  עם  לשחרר  זו,  לדרישה  יסכים  לא 
מעבדותו, ואילו לצאת ולחזור דרך שלושת 
ימים היא בקשה סבירה יותר. אולם בסופו 

מלכתחילה,  משה  ידע  וכך  דבר,  של 
והיה  הסכים,  ולא  ליבו  את  חיזק  פרעה 
ואחר כן  צורך להכותו עשר מכות קשות, 
הוציאם בעל כורחו, ואם כן מדוע לא לומר 

את הדרישה הפשוטה והאמיתית?
ללמד  באה  זו  שהדגשה  לומר,  ונראה 
הינה  מצרים  יציאת  של  עיקרה  כל  שאכן 
"ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי וְיַַעְבֻדנִי". אם עיקר טענתו 
לצאת  העם  שבכוונת  הייתה  משה  של 
ממצרים לארץ ישראל, היו דבריו נתפסים 
כדרישה רגילה של כל עם ועם לעצמאות 
ולחופש. ואולם, יציאת מצרים באה למגמה 
גבוהה ונשגבה הרבה יותר - גילוי שם ה' 
בעולם ונתינת התורה. על פרעה לדעת כי 
אינו מתמודד עם טענת אנושית, אלא עם 
המכות  מגמת  וכל  הִָעְבִרים",  ֱא–ֹלהֵי  "ה' 
הינה - "ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱא–ֹלהֵינּו". 
סירובו ומאבקו של פרעה איננו כלפי עם 
ישראל, אלא כלפי ה' - "ִמי ה' ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע 
ְּבֹקלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת יְִׂשָרֵאל, ֹלא יַָדְעִּתי ֶאת ה' 
וְגַם ֶאת יְִׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח" (שם ה’ ב’). עד 
ִמּתֹוְך  ְּצאּו  "קּומּו   - ואמר  הודה  שלבסוף 
ִעְבדּו  ּוְלכּו  יְִׂשָרֵאל  ְּבנֵי  ּגַם  ַאֶּתם  ּגַם  ַעִּמי 
ֶאת ה' ְּכַדֶּבְרכֶם. ּגַם צֹאנְכֶם ּגַם ְּבַקְרכֶם ְקחּו 
ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם וֵָלכּו ּוֵבַרכְֶּתם ּגַם אִֹתי" (שם 

י”ב ל”א, ל”ב).

לפרעה  רק  לא  היא  חשובה  זו  תובנה 
פנימה,  ישראל  לעם  אף  אלא  ולמצרים, 
ולכל הדורות. הקשר של עם ישראל לארצו 
אינו נורמלי וטבעי ככל העמים, אלא קשר 
יותר.  הרבה  גדולה  משמעות  ובעל  עמוק 
"ְּתִבֵאמֹו וְִתָּטֵעמֹו ְּבהַר נֲַחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך 
ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקדָׁש ֲא–ֹדנָי ּכֹונְנּו יֶָדיָך" (שם ט”ו 
י”ז). שגו מנסחי מגילת העצמאות בכותבם 
בה  היהודי,  העם  קם  ישראל  "בארץ   -
עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית". 
האבות)  מתקופת  (להוציא  כעם  הוויתנו 
וקבלת  מצרים  יציאת  מתוך  דווקא  נוצרה 
שמיא,  כלפי  הביטול  במדבר.  התורה 
שכינתו  ולהשרות  רצונו  לעשות  והרצון 
הקשר  של  התשתית  הם  הם  בתחתונים 

לארץ ישראל. 
בדורנו זה, שבה ומתעצמת שאלה נוקבת 
זו, ואף שב ומתברר שאיננו יכולים להיות 
עם ככול העמים. הציונות החילונית שסברה 
ביכולתה  הן  חמור,  במשבר  נמצאת  כן, 
(מהסכמי  שבמחוץ  אויבנו  עם  להתמודד 
והן  וכלה במלחמה בקיץ האחרון),  אוסלו 
יהודים מבית  כלפי  מוסריים  לא  במעשים 
הבתים  והרס  קטיף  גוש  גירוש  (כדוגמת 
גם  אותותיו  את  נותן  והדבר  בעמונה), 
חדשות  המתפרסמים  השחיתות  במעשי 
בעבר  רק  לעסוק  לנו  אל  אולם,  לבקרים. 
ובהווה, אלא לעורר בנפשנו מתוך כך את 
הרצון לקחת אחריות, למלא את אותו חלל 
פנוי, ולחולל מהפכה רוחנית בעם ישראל. 
להשיב את עם ישראל לעצמו, לה' א–להיו 
עלינו  לארצו.  גם  כך  ומתוך  ולתורתו, 
בדור  להיות  שזיכנו  יתברך,  לה'  להודות 

המיוחד הזה, דור המעבר ממשיח בין יוסף 
שמאסו  שאבן  ולהתפלל  דוד,  בן  למשיח 
קרן  לצמיחת  פינה,  לראש  תהיה  הבונים 

מלכות בית דוד, ובניין המקדש, אמן. £
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ה
מחבר� טייכטל� שלמה� (יששכר)� ישכר� רב�

והספר� שכיר",� "משנה� ההלכתי� השו"ת�

תרמ"ה� בשנת� נולד� שמחה",� הבנים� "אם�

בפרשבורג� למד� טייכטל� הרב� בהונגריה.� �(1885)

כרב,� ושימש� סלובקיה)� בירת� ברטיסלבה,� (כיום�

ראש�ישיבה,�אב"ד,�ומורה�הוראה�בקהילה�היהודית�

פישטיאן� המרפא� בעיירת� שהתגוררה� הקטנה�

הנמצאת�במחוז�נייטרה�שבמערב�סלובקיה.

עד�השואה�החזיק,�כרוב�רבני�הונגריה,�בדעות�

לצורך� אף� לחילונים� חבירה� ושלל� אנטי–ציוניות�

בניין�הארץ.�הרב�שימש�גם�כעוזרו�של�הרב�חיים�

"מנחת� בעל� ממונקאץ� האדמו"ר� שפירא,� אלעזר�

אלעזר"�שהיה�מן�המתנגדים�החריפים�ביותר�של�

הציונות.�בשנת�תרצ"ו��1936אף�כתב�מאמר�בעיתון�

זה� ובמאמר� במונקאץ)� (שיצא� צייטונג'� 'יידישע�

ארץ� שבניין� אלעזר� חיים� הרב� של� בדעתו� תמך�

ישראל�הוא�חילול�הקודש�ויגרום�לטומאת�הארץ.

בשנת��1942ברח�מסלובקיה�להונגריה�מאימת�

לבחון� לו� גרמו� השואה� אירועי� הנאצי.� הכיבוש�

(לראשונה,� החל� הוא� השקפותיו.� את� מחדש�

גלות� של� אלו� בסוגיות� להתעמק� שלו)� לעדותו�

ישראל� ארץ� יישוב� הטבע,� בדרך� גאולה� וגאולה,�

כתוצאה� מצוות,� שומרי� שאינם� לבוניה� והיחס�

מחיבוטי�נפש�אלו�שינה�את�דעותיו�מקצה�לקצה.�

גרם� שכזה� מחשבתי� מהפך� של� זה� נדיר� מהלך�

התהפכה� השנים� במשך� שלמד� תורתו� שכל� לכך�

במסקנותיה�ממאיסה�במפעל�הציונות�ועד�תמיכה�

וכך�מתאר� ישראל.� ועלייה�לארץ� בבניינה� נלהבת�

האמת� על� "ואודה� בספרו:� טייכטל� הרב� זאת�

ואזכיר�את�חטאי,�שגם�בעיני�היה�לנמאס�המפעל�

הזה�של�בניין�הארץ,�מחמת�ששמעתי�כן�מהרבה�

חרדים�סתם,�ונשרש�בליבי�כך�ולא�התעניינתי�בזה�

תלמידים...� בלימוד� בגירסא� הייתי� טרוד� כי� כלל�

ורק�לאחר�שלקינו�בגלות�החל�הזה�עיינתי�בהלכה�

אשר� וביד� בידי� הייתה� שטעות� עיני� ה'� והאיר� זו�

התנגדו�לזה".�

"אם� בספר� הכתב� על� העלה� אלה� דעותיו� את�

הבנים�שמחה"�ששימש�מאז�כאחד�מספרי�היסוד�

בספר� מובאת� השאר� בין� הדתית.� הציונות� של�

ביקורת�חריפה�על�הרבנים�שעזבו�את�קהילותיהם�

תליית� כדי� עד� מפלט,� למקומות� וברחו� בשואה�

כס� בהעדפת� והאשמתם� בראשם,� הקורבנות� דם�

הרבנות�על�פני�עלייה�לארץ.�את�הספר�כתב�ברובו�

הנאצים,� מאימת� הסתתר� בו� בבית� גג� בעליית�

בצטטו�אלפי�מקורות�מהמקרא�מהגמרא�ומספרי�

המעידים� בלבד� מהזיכרון� ואגדה� מדרש� חסידות�

טייכטל� הרב� הנדיר.� וזיכרונו� הרבה� בקיאותו� על�

משא� הוא� ספרו� כל� כי� לספרו� בהקדמה� מדגיש�

ומתן�הלכתי�כפי�שהורגל�בכל�שאלה�שבאה�לפניו�

המקורות� על� אחד� כל� עם� להתמודד� מוכן� והוא�

ולא� מוצקות� שיהיו� ובלבד� מביא� הוא� אותם�

"סברות�כרסיות".

עם� טייכטל� הרב� מתמודד� לספר� בפתיחה�

הציונות� מתנגדי� אצל� למובילה� שהייתה� הטענה�

עול� פורקי� שהיו� הארץ� אנשי� של� כפירתם� והיא�

לעלות� שאין� לכך� כראייה� ושימשו� ומצוות� תורה�

לארץ.�הרב�מביא�את�הגמרא�ממסכת�סנהדרין�קב�

ע"ב:�"א"ר�יוחנן�מפני�מה�זכה�עומרי�למלכות�מפני�

הרב� וכותב� ישראל".� ארץ� על� אחת� כרך� שהוסיף�

לך�ראיה�ברורה�שאין�עליה� יש� כן� "אם� טייכטל:�

וכופר� גדול� תשובה,�שאף�אם�בעל�עבירה�היותר�

מעובדי� שהיה� כעומרי� ר"ל,� כולה,� התורה� בכל�

בארץ� העיר� ותיקן� זכה� ואעפ"כ� זרה...� עבודה�

הנעשה� על� גם� ברורה� ראיה� לך� הא� ישראל...�

התורה� עוזבי� בעוה"ר� המה� הארץ� שבוני� בשמנו�

אבל�בטח�שאינם�גרועים�מעומרי�שהכתוב�העיד�

על� ואף� לפניו...� אשר� מכל� ה'� בעיני� שהרע� עליו�

פי�כן�בבנינו�שבנה�ארץ�ישראל�קיים�את�המצווה�

ולא� ידו...� וגם�היחוד�נעשה�למעלה�על� כתיקונה�

שבונה� הזה� הפשוט� דהאיש� לי� שנראה� אלא� עוד�

�- כוונה�לשמיים�רק�לטובתו� בלי�שום� את�הארץ�

עושה�בזה�תיקון�יותר�גדול�בעולמות�עליונים�ממה�

שעושה�איזה�צדיק,�יהיה�אפילו�הגדול�בצדיקים�

וקינות�על�השכינה� עם�תיקון�חצות�שלו�בבכיות�

והגלות�שבודאי�עושה�עם�זה�תיקון�גדול,�אבל�עם�

כל�התיקון�שעושה�לא�הגיע�לתיקון�שגורם�האיש�

הפשוט�במעשה�ידיו�במה�שבנה�בפועל".

ההונגרים� החלו� (תש"ג)� הספר� הוצאת� בשנת�

טייכטל� והרב� למחנות,� היהודים� את� לשלוח�

החליט� הופסקו,� מסלובקיה� שהמשלוחים� ששמע�

לברוח�בחזרה�לסלובקיה.�בספטמבר,�אחרי�דיכוי�

המרד�הסלובקי,�הועבר�הרב�טייכטל,�כמו�יהודים�

סרד� למחנה� פישטיאן� קהילת� משארית� אחרים�

ומשם�לאושוויץ.

הרב�טייכטל�לא�זכה�להגשים�בגופו�את�העלייה�

קרוב� �(1945) תש"ה� בשבט� בי'� נרצח� הוא� לארץ.�

שהיה� תלמידו� מספר� כך� המלחמה.� לסיום� מאוד�

הם� לסגת,� החלו� כשהגרמנים� שנרצח:� בעת� לידו�

לא�היו�מוכנים�להניח�לקרבנותיהם�והרחיקו�אותם�

אותם� שהרעיבו� אחרי� רבה.� באכזריות� מהחזית�

כדי� זעומה,� לחם� מנת� לכל�אחד� זרקו� ימים,� כמה�

שיריבו�ביניהם�על�הלחם.�אוקראיני�אחד�חטף�את�

מנת�הלחם�של�יהודי.�הדבר�הכעיס�מאוד�את�הרב�

את� שיחזיר� מהאוקראיני� בתוקף� שדרש� טייכטל,�

בפניו� התחננו� הרב� של� היהודים� שכניו� העושק.�

"איך� שלו:� על� עמד� הוא� אך� בכך,� יעסוק� שלא�

בלחם",� תלויה� נעשק� של� כשנפשו� מנגד� אעמוד�

ובשיתוף� האוקראינים� קמו� שלבסוף� עד� אמר,�

חיילי�האס–אס�רצחו�אותו�בעינויים�איומים.

אל� גדולה� בהתרגשות� דיבר� פטירתו� לפני�

ותכלה� מעט� עוד� "יהודים,� שסבבוהו:� היהודים�

לישועה� תזכו� ואתם� הארץ,� מן� זדון� ממשלת�

יזכו� בייחוד� כל�העולם.� גדולה�מאוד�שתאיר�את�

כולנו� נתפלל� הבה� הקדושה.� הארץ� תושבי� לכך�

לשלום�אחינו�בכל�אתר�ואתר.�יודע�אני�כי�שעותיי�

ספורות,�ואני�מבטיח�לכם�להתפלל�בעדכם�שתזכו�

מילותיו� במהרה".� שלמה� ולגאולה� לישועה�

חוצה".� מעיינותי� את� "הפיצו� היו:� האחרונות�

כאמור,�הוא�עצמו�לא�זכה�לראות�את�הישועה�אך�

ספרו�שסידר�תורה�סדורה,�דבר�דבור�על�אופניו�

יישובה� ומצוות� ישראל� ארץ� של� חיבתה� בעניין�

השפיע�על�רבים�בעם�ישראל.�£

חיים� הרב� על� במאמר� �28 מס'� בעלון� הבהרה:�

שמואלביץ�ניתן�היה�להבין�כי�הרב�אליעזר�יהודה�פינקל,�

ראש�ישיבת�מיר,�נסע�ביחד�עם�הרב�שמואלביץ�לשנחאי�

שביפן.�הרב�פינקל�עלה�לארץ�ישראל�מוילנא�דרך�קייב�

ותורכיה�ולא�שהה�בשנחאי.

ּוְלטֹוָטפֹת "ו יְָדכָה,  ַעל  ְלאֹות  הָיָה 
ֶק יָד, הֹוִציָאנּו  ֵּבין ֵעינֶיָך: ִּכי ְּבחֹז
 ®Ê¢Ë  ¨‚¢È  ˙ÂÓ˘© ִמִּמְצָריִם"  ה' 
 Ì˘ ÏÚÂ ÆÔÈÏÈÙ˙¢ ∫˘¯ÙÓ ÌÂ˜Ó· È¢˘¯

 ¢ÆÆÆ˙ÂÙËÂË ÌÈÈÂ¯˜ ÌÈ˙· ‰Ú·¯‡ Ì‰˘

 ¨Ô·ÂÓÎ  ¨ÚÈÙÂÓ  ÔÈÏÈÙ˙‰  ÏÚ  ÈÂÂÈˆ‰

 ˙ÂÂˆÓ  ˙‡  Æ‡È  ˜¯Ù  ÌÈ¯·„  ¯ÙÒ·  Ì‚

 ÏÈ‚Ó  ÏÁ‰ ÌÈ¯·‚‰  ÌÈÓÈÈ˜Ó ÔÈÏÈÙ˙‰

 ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ Á˜ÂÏ ¯Ú‰ Â· ÏÈ‚‰ ¨˙ÂÂˆÓ

 ˙ÂÂˆÓ ÆÂÏ˘ ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÚÂ ÂÓˆÚ

 ¨ÌÂÈÎ  ‰·  ÌÈ‚‰Â  Â‡˘  ÈÙÎ  ¨ÔÈÏÈÙ˙‰

 ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Ï¢ÊÁ Ï˘ „ÂÓÈÏ È¯Ù ‡È‰

 ¯ÙÒ·Â  ‰˘¯Ù·  ÂÏˆ‡  ÌÈÚÈÙÂÓ‰

 ÌÈ¯ÂÁ˘‰Â  ÌÈÚ·Â¯Ó‰  ÌÈ˙·‰  ÆÌÈ¯·„

 ‰Ú·¯‡Ï  ˘‡¯  Ï˘  ÔÈÏÈÙ˙  ˙˜ÂÏÁÂ

 ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡ Ì‰·Â  ÌÈ‡˙

 „Á‡ ˙È·Â ¨ÌÈ¯·„ ¯ÙÒÂ ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒÓ

 Ú·¯‡ ÌÚ ÛÏ˜ Â·Â  „È  Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ Ï˘

Æ¢ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰¢ Ì‰ ˙ÂÈ˘¯Ù

 ‰¯ÚÓ©  Ô‡¯ÓÂ˜  ˙Â¯ÚÓÓ  ˙Á‡·

 ˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙È· ‡ˆÓ ®¥ ¯ÙÒÓ

 ÏÚ  ˙Â·Â˙Î‰  ˙ÂÈ˘¯Ù  Ú·¯‡  Â·Â

 ¨ÔÈÏÈÙ˙‰  ÆÌÈ„¯Ù  ÛÏ˜  ÈÏÈÏ‚  ‰Ú·¯‡

 ˙È·  ˙ÙÂ˜˙Ï  ÌÈÎÈÈ˘  ¨‰‡¯‰  ÏÎÎ

 ˙·¯ÂÁ  ≠  ÍÂÓÒ‰  ¯˙‡‰˘  ÔÓÊ·  È˘

 ÔÈÈˆÏ  ·Â˘Á  Æ·˘ÂÈÓ  ‰È‰  ≠  Ô‡¯ÓÂ˜

 ˘‡  ̄Ï  ̆ÔÈÏÈÙ  ̇˙È·· ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ¯„Ò˘

 ÆÈ¢˘¯  Ï˘  Â˙˜ÈÒÙ  ÈÙÏ  ‡Â‰  ¨‡ˆÓ˘

 ‡ˆÓÓÓ  ˜ÏÁ  ‡Â‰  ‡ˆÓ˘  ¢˙È·¢‰

 ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰‰Â·‚ ˙Â·È˘Á ÏÚ·Â ·¯

 ˙È·  È˘‡  Ï˘  ÈÁÂ¯‰  ÌÏÂÚ‰  ˙·‰Ï

 ÌÈÁÒÂÏ  ¯Â˘˜‰  ÏÎ·  ¯˜ÈÚ·Â  È˘

 ¨Â˙ÂÓ„˜Â  ÁÒÂ‰  ‚ÂÒ  ≠  ‰¯Â˙‰  Ï˘

 ˙·¯ÂÁÏ ·È·ÒÓ ˙Â¯ÚÓ· Â‡ˆÓ ¯˘‡

 ˙ÂÏÈ‚Ó‰  ∫‰ÂÎÓ  ‰Ê  ‡ˆÓÓ  ÆÔ‡¯ÓÂ˜

 Æ˙ÂÊÂ‚‰

 ‰ÚÂ¯Ï  ˙ÒÁÂÈÓ  ˙ÂÏÈ‚Ó‰  ˙‡ÈˆÓ

 ¯ÂÊ‡·  ··Â˙Ò‰  ±π¥∂  ˙˘·˘  È‡Â„·

 ‰ÚÂ˙ ‰˘·Î ¯Á‡ ÂÈ˘ÂÙÈÁ ˙¯‚ÒÓ·Â

 ÌÎÂ˙·Â ÌÈ„Î ‰¯˘ÚÎ ‰·Â ‰¯ÚÓ ‡ˆÓ

 È¢Ú  ÔÎÓ  ¯Á‡Ï  Â‰ÂÊ˘  ¨¯ÂÚ  ˙ÂÎÈ˙Á

 Ï‡‚È  Ï˘ ÂÈ·‡© ˜È˜ÂÒ Ï¢‡ ¯ÂÒÙÂ¯Ù

 ˙È·‰  ÈÓÈÓ  ˙Â˜È˙Ú  ˙ÂÏÈ‚ÓÎ  ®ÔÈ„È

 È¢Ú  ¨˙ÂÏÈ‚Ó‰  Ï˘  Ô˙ÁÈ˙Ù  ÆÈ˘‰

 È¯ÂËÒÈ‰  ÍÈ¯‡˙·  ‰˘Á¯˙‰  ¨˜È˜ÂÒ

 ˙¯‰ˆ‰  ≤πÆ±±Æ¥∑  ≠  Ï‡¯˘È  ÌÚÏ

 ˙È„Â‰È  ‰È„Ó  ˙Ó˜‰  ÔÈÈÚ·  Ì¢Â‡‰

 ÂÎ¯Ú  ÌÈ˘  ±∞–Î  Í˘Ó·  Æı¯‡·

 ˙Â¯„ÂÒÓ  ˙Â¯ÈÙÁ  Ô‡¯ÓÂ˜  ˙Â¯ÚÓ·

 ¨ÌÈ‡Â„·  È¢Ú  ˙ÂÈË‡¯ÈÙ  ˙Â¯ÈÙÁÂ

 ÆÂÏ‡ ˙ÂÏÈ‚ÓÏ ˘È˘ ·¯‰ Í¯Ú· Â¯ÈÎ‰˘

 ÈÙÏ‡ Â‡ˆÓ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯ÈÙÁ‰ ÍÏ‰Ó·

 ˙‡  ¨È˘‰  ˙È·‰  ÈÓÈÓ  ˙ÂÏÈ‚Ó  ÈÚ¯˜

 ∫ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘Ï ˜ÏÁÏ Ô˙È ˙ÂÏÈ‚Ó‰

 ÌÈÚË˜ Â‡ˆÓ Æ˙ÂÈ‡¯˜Ó ˙ÂÏÈ‚Ó  Æ±

 ¨¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó ËÚÓÏ Í¢˙‰ È¯ÙÒ ÏÎÓ

 Æ˙ÂÓÏ˘·  ‰‡ˆÓ  Â‰ÈÚ˘È  ˙ÏÈ‚Ó

 ¯ÙÒÓ  ˙Â‰ÊÏ  Ô˙È  ÂÏ‡  ˙ÂÏÈ‚Ó·

 ÁÒÂÂ  ÈÂ¯ÓÂ˘‰  ¨‰¯ÂÒÓ‰  ∫ÌÈÁÒÂ

 Ô‰  ÂÏÏ‰  ˙ÂÈ‡¯˜Ó‰  ˙ÂÏÈ‚Ó‰  Æ∑∞–‰

 ÆÍ¢˙‰  Ï˘  ¯˙ÂÈ·  ÌÂ„˜‰  „È‰  ·˙Î

 ÌÂ„˜‰ „¯‚ÈÏ „È ·˙Î ‰È‰ ÔÈÈÂÏÈ‚ „Ú

 ‰¯ÂÒÓ‰  ÔÈÈÚÏ  Ì‚  Æ®±∞∞π©  ¯˙ÂÈ·

 ÌÂ„˜‰  ¯Â˜Ó‰  ÂÏ‡  ˙ÂÏÈ‚Ó  ˙ÂÂ‰Ó

 „Ú ÌÈ˘Ó˙˘Ó Â‡ ‰· ‰¯ÂÒÓÏ ¯˙ÂÈ·

 ÆÌÂÈ‰

 ÆÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ¯ÙÒ Ï˘ ˙ÂÏÈ‚Ó  Æ≤

 ÂÏ‡  ˙ÂÏÈ‚Ó  Æ˙ÂÈ˙˙ÈÎ  ˙ÂÏÈ‚Ó  Æ≥

 ¨‰‡¯‰ ÏÎÎ ¨Â·˙Î˘ ÌÈÚË˜ ˙ÂÏÈÎÓ

 Ï·Â˜Ó©  ÌÂ˜Ó·  ‰·˘È˘  ˙Î‰  È¢Ú

 ˘È  Í‡  ÌÈÈÒÈ‡·  ¯·Â„Ó˘  ÁÈ‰Ï

 ˙ÂÏÈ‚Ó  Ï˘  ÔÎÂ˙Ó  Æ®¯·„·  ÌÈ˜ÏÂÁ

 Ï˘ ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ Ô˙È ÂÏ‡

 ‰„Ù˜‰  ≠  ‡Ó‚Â„Ï  ¨‰„Â‰È  ¯·„Ó  ˙Î

 Û‡Â  ˘ÂÎ¯· ˙ÂÈÙÂ˙È˘ ¨‰¯‰Ë ÈÈÁ  ÏÚ

 ßÌÈ¯˘Ùß  Ì‚  Â‡ˆÓ  ÌÂ˜Ó·  ÆÏÎÂ‡·

 ÌÂÁ ¨Â‰ÈÚ˘È ¨˜Â˜·Á© Í¢˙‰ È¯ÙÒÏ

 ˙È¯ÂËÒÈ‰  ˙ÂÚÓ˘Ó  ÈÏÚ·  ®„ÂÚÂ

 ˙‡ ÌÈ¯È·ÒÓ Ì‰ ÌÎ¯„ ¯˘‡ ¨‰ÓÂˆÚ

 ˙‡  ÌÈÎÙÂ‰  ÍÎ·Â  ‰ÙÂ˜˙‰  ÈÚÂ¯È‡

 ÆÌ‰ÈÈÁÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯Ï Í¢˙‰ È¯ÙÒ

 ‡·ÎÂÎ ¯· „¯Ó ¯Á‡Ï˘ „Ó˘‰ ÈÓÈ·

 ÏÎ¢˘  ¨¯‡˘‰  ÔÈ·  ¨˙ÂÎÏÓ‰  ‰¯Ê‚

 ˙·˘© ¢ÂÁÂÓ ˙‡ Â¯˜È ≠ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈÓ‰

 ¯·  ÔÂÚÓ˘  ß¯  ‡˙‰  È¯·„Ó  Æ®‡¢Ú  Ë¢Ó

 ÁÈ‰ÏÓ Ú˙¯ ÌÚ‰ ·Â¯˘ ¨‰ÏÂÚ È‡ÁÂÈ

 ‰ÂÂˆÓ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÛÙÂ¯˙ ÍÎÂ ¨ÔÈÏÈÙ˙

 Ï¢˜  Ì˘©  ˙Â¯Ê‚‰  ÏÂËÈ·  È¯Á‡  Ì‚  ÂÊ

 ÌÈÂ‡‚‰  ÈÓÈÓ  ˙¯ÂÒÓ  ‰˘È  Æ®‡¢Ú

 ¢‡˙Â„ÈÒÁ„ ÈÏÈÓ¢ ˜ÏÁ Ì‰ ÔÈÏÈÙ˙‰˘

 ÚÓ˘Ó ¨ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜ ·¯ ‡¯ÂÓ‡‰˘

 ¯Â·Èˆ‰  ·¯˜·  ıÂÙ  ‰È‰  ‡Ï  ¯·„‰˘

 ‰Â˘  ·ˆÓ‰  ÌÂÈ‰  ÆÂÈ„ÈÓÏ˙  ·¯˜·Â

 ·Â¯Ï ˙È¯˘Ù‡ ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙Á‰Â È¯Ó‚Ï

 ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó  ˙ÂÈÏÂÁ  È˙˘  ÆÌÈ„Â‰È‰

 ˙ÂÈ‡¯˜Ó‰ ˙ÂÏÈ‚Ó‰Â ÔÈÏÈÙ˙‰ ≠ ÂÏ‡

 ÈÂÂÈˆ‰  Ï˘  ‰·‰‰  ˙‡  ˙Â˜ÈÓÚÓ

 ∫‰˘¯Ù·  ÔÈÏÈÙ˙‰  ˙ÂÂˆÓÏ  ‰ÂÂÏ˙Ó‰

¢ÆÆÆ¯ÂÓ‡Ï ¯ÁÓ Í· ÍÏ‡˘È ÈÎ ‰È‰Â¢

 ÍÙÂ‰ ‡Â‰ Ô·Ï ·‡Ó ¯·ÂÚ ¯ÒÓ‰˘Î

 ÔÈÏÈÙ˙‰  Ï˘  ÔÈÂÏÈ‚  ¨ÈÁˆ  ¯ÒÓÏ

 ÔÓ  ÂÈ˙Â·‡  Ï˘  ¯ÒÓ  ‡Â‰  ˙ÂÓÂ„˜‰

 ÌÈ¯·˘Ó‰  Û‡  ÏÚ˘  ¨˜ÂÁ¯‰  ¯·Ú‰

£ ÆÌÂÈ‰ „Ú Â· „‰„‰Ï ÍÈ˘ÓÓ Í¯„·

ß˙
Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†È
Ó
ÂÒ

¯Ù חברה�איכותית�ואידיאליסטית,��מגובשת
ותוססת

שטחים�חקלאיים�למעוניינים

מכינה�במקום�וישיבת�הסדר�סמוכה

נופי�בראשית�פתוחים�ומרהיבים

מגרשים�גדולים�למהירי�החלטה

הסעות�למוסדות�חינוך�באיזור�ולמכללת
אריאל

מגוון�אפשרויות�חינוך:�תלמוד�תורה�וממ"ד

במקום�מתוכננים�בתי�מגורים,�בית�כנסת,
מעון,�מועדונית�ומשחקיה

‰‰¯̄ÈÈ˘̆‰‰††˙̇‡‡††ÍÍÈÈ˘̆ÓÓ‰‰ÏÏ‰¯È˘‰†˙‡†ÍÈ˘Ó‰Ï

כ"ח�שבט�(16/2)"משפטים,�שקלים",השבת�תתקיים�בפרשתבקליטה�לפני�עליה�לקרקעלשבת�אירוח�למתענייניםהנכם�מוזמנים

יערה���רכזת�קליטה
02�9941383

יוסי�חזות�054�7775119

לפרטים�ולהצטרפות:

www.shirat-hayam.org

מרכז�מידע�אמנה
1�800�260�240
www.amana.co.il
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 ∫ÌÈË¯ÙÏ

∞μ¥≠μμ±∞∞π≤ ÌÈÈÁ

∫‰Ó‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó

±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

 ¯„Á·  ÌÈÒÎ˙Ó  ÌÈ¯·Á‰  ÏÎ

 ÚÈ‚Ó  ˙¯ÂÙ  ÔÁ  Æ‰„ÂˆÓ·  ÔË˜

 ‰Ï‡˘‰  ÔÂÈ„Ï  ‰ÏÂÚ  Æ˙ÈÏ¯Â‚  ‰ÁÈ˘Ï

Æ¢øÌÈ˘ËÂ  Â‡  ÌÈ¯‡˘¢  ∫˙·˜Â‰

 Æ˙ÂÈ¯Á‡‰  ÏË  ˙Á˙  ÌÈÚ¯ÂÎ  ÂÁ‡

 Æ¯„Á·  ‰ÓÓ„  Æ˙È¯ÂËÒÈ‰  ˙ÂÈ¯Á‡

 ÆÔÈÎÒ·  Á˙Ó‰  ˙‡  ÍÂ˙ÁÏ  ¯˘Ù‡

 ¢ÌÈ¯‡˘¢  ¢ÌÈ¯‡˘¢  Æ··Ò‰  ÏÈÁ˙Ó

 ÏÚÂ Æ˙¯Á‡ ‰¯È¯· ÔÈ‡ ÈÎ  …¢ÌÈ¯‡˘¢

Æ·Â˘ÈÈ‰ ‰· ‰Ï‡ ÌÈ˙È‡ ˙Â„ÂÒÈ

 ÍÂÈÁ  ˙Î¯ÚÓ  ·Â˘ÈÈ·  ˙ÓÈÈ˜  ÌÂÈÎ

 ¯ÙÒ  ˙È·  ¨ÌÈ‚  ¨˙ÂÂÚÓ  ∫‰ÙÚ

 „ÂÓÏ˙  ¨˙È‡·ˆ–Ì„˜  ‰ÈÎÓ  ¨È¯ÂÊ‡

 ˙ÓÈÈ˜˙Ó   Æ˙ÈÂ„ÚÂÓÂ  ÔÂ¯‰ˆ  ¨‰¯Â˙

 ÌÈ‚ÂÁ  ∫‰¯È˘Ú  ˙È˙Â·¯˙  ˙ÂÏÈÚÙ  Â·

 ¨ÌÈ„ÏÈÏÂ  ¯ÚÂÏ  ¨ÌÈ¯‚Â·ÓÏ  ÌÈÚÂ·˜

 ¨˙Â‚ˆ‰  ¨ÌÈÚÙÂÓ  ∫ÌÈ„ÁÂÈÓ  ÌÈÚÂ¯È‡Â

 ˙ÂÏÚÂÙ  ÌÂ˜Ó·  Æ˙Â‡ˆ¯‰Â  ¨ÌÈ¯ÂÈÒ

 ¯ÚÂ‰  ˙ÚÂ˙ ∫¯ÚÂÏ  ˙Â¯‚ÒÓ  È˙˘

 ÛÂˆ ‰ÂÂ· Æ¯ÚÂ ˙¯·Á ÔÎÂ ¢‡·È˜Ú È·¢

 ‰¯Â˜Ó  ˙ÈÙÓÈÏÂ‡  ÈˆÁ  ‰ÈÁ˘  ˙ÎÈ¯·

 ·Â˘ÈÈ‰  È·˘Â˙ ˙‡ ˙˙¯˘Ó‰ ¨˙„¯ÙÂ

 ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ·˘Â˙‰ ·Â  ̄ÆÌÈÎÂÓÒ ÌÈ·Â˘ÈÈÂ

£ ÆÌÈÏ˘Â¯È·Â ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡·
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Ú˘È ˙Â˘„Á

¥μ∂∑∏π

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ

 ÌÈ„ÏÈ‰  ÂÎÊ  ‰ÂÎ  ÌÈ¯˙ÂÙ‰  ÔÈ·  ÆÈÏ‡˜Ò  ˙ÂÂÁ  ∫¯·Ú˘  ÚÂ·˘Ó  ‰„ÈÁ‰  ÔÂ¯˙Ù

 ¯·¯Ù˘  ÈËÂÓÂ  ‰ÏÂÁÓ  ˙ÂÓ„˘Ó  ÚÏÒ  ÛÒ‡  ¨ÌÈÓÂ„˜Ó  Ô¯Ë˘  ‰˘¯ÂÓ  ∫ÌÈ‡·‰

°ÌÂÏ˘ ˙·˘    ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ Æ‰ÂÂ˜˙ Á˙ÙÓ

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

‰„
ÓÚ
¢˘
È

האם  ובוחן:  לאחור  והנוער  הכתום  הציבור  מסתכל  עמונה,  לאחר  שנה 
ניצחנו או הפסדנו? האם הנפגעים בגוף ובנפש היו שווים את המאמצים? 
הריסת  בטוח שניצחנו למרות  יהונתן קלרמן  האם השגנו את המטרה? 

הבתים, וחנה אושרי מזכירה כי במלחמה בין אחים, כולם מפסידים.

 ÂÏ¯‚ÂÈ  ‰ÂÎ  ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ·  ÆË·˘ ßÈ  ß·  ÌÂÈ  „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È  ÚÂ·˘‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡

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

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

ÆÛÈË˜ ˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ ÂÏ¯‚ÂÈ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤

 Ì‚ ‰ÚÂ„È‰ ÈÏ‡˜Ò ˙ÂÂÁ Ï  ̆‰ÂÓ  ̇ÌÎÏ Â‚ˆ‰ ‰¯·Ú  ̆˙·˘· ∂
 Á¢˘˙ ˙˘· ÈÏ‡˜Ò ˜ÁˆÈ È„È ÏÚ ‰Ó˜Â‰ ‰ÂÂÁ‰ Æ∑π≤ ‰Ú·‚ Ì˘·

 ÔÈ·  ̆¯Ù˙· ˜ÂÈ„· ¨‰¯ÂÓ ÔÂÏ‡Ï ˙ÈÁ¯ÊÓ Ó¢  ̃¥Æμ ¨ÒÎ¯‰ Â  ̃ÏÚ ¨®±ππ∏©

 È·Â˘ÈÈ· ·ËÈ‰ ˙ÂÙˆÏ Ô˙È ÈÏ‡˜Ò Ï  ̆‰ÂÂÁ‰Ó ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰Â Ô„¯È‰ ˙Ú˜·

 Ï  ̆ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ˆ˜‰ ÏÚ ‰Ó˜Â‰ ‰ÂÂÁ‰ ∫‰¯˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Â ‰¯ÓÁ ¨ÈÚÂ  ̄¨˙ÂÚ˜· ∫‰Ú˜·‰

 ¯·„‰ ÆÂÏÂÎ ÒÎ¯‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘ Ûˆ¯ ¯ÂˆÈÏ ÔÂÈÒÈÓ ˜ÏÁÎ ¨‰¯ÂÓ ÔÂÏ‡ ˙·˘ÂÈ ÂÈÏÚ˘ ¨ÒÎ¯‰

 ÆÚ·˜‰ ˙ÙÓ· ·Â˘ÈÈ‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏÂ ¨Ô„¯È‰ ˙Ú˜· Ï‡ ‰¯ÂÓ ÔÂÏ‡ Ï  ̆¯Â·ÈÁ ¯˘Ù‡Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰

 ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï  ̆˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰·ÈËÁ‰ È„È ÏÚ ‰Ï Âˆ˜Â‰  ̆¨‰È„Ó ˙ÂÓ„‡ ÏÚ ‰Ó˜Â‰ ‰ÂÂÁ‰

 ÌÈ¯Ú  ¯ÙÒÓÂ  ¨˙ÂÁÙ˘Ó  Ú·¯‡  „ÂÚ  ‰ÂÂÁ·  ˙Â¯¯Â‚˙Ó  ÈÏ‡˜Ò  ˙ÁÙ˘Ó  „ˆÏ  Æ˙ÈÂÈˆ‰

£ ÆıÚ ÈÙÈ¯ˆÂ ÔÒÁÓ ¨ÌÈÊÈÚ ∏∞ Ï˘ ¯È„ Ì‚ Â· ÌÂ˜Ó· ÆÌÈ˜ÂÂ¯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

זהה את המקום

‡·Ò ¯ÙÎ ‰Ó‡ ˙ÙÏÂ‡ ˇ ±∂ ˙· ˇ È¯˘Â‡ ‰Á

ÌÈ„ÈÒÙÓ ˜¯ ¨ÌÈÁˆÓ ÔÈ‡
 ˙ÂÏÂÚ ‰ÂÓÚ ÈÂÈÙÏ ‰˘‰ ÌÂÈ·

 ø˜·‡Ó·  ÂÁˆÈ  Ì‡‰  ¨˙Â·˘ÁÓ‰

 ÂÁˆÈ  ‡Ï  È˙Ú„Ï  øÂ„ÒÙ‰  Ì‡‰

 ¨˙ÓÈÂÒÓ  ‰„ÈÓ·  ÆÂ„ÒÙ‰  ‡ÏÂ

 ˙‡ ÌÚ‰ ˙Ú„Â˙Ï Â‡·‰ ÈÎ ÂÁˆÈ

 ¨ÈÂÈÙÏ  ÌÈÒÁÈÈÓ  Â‡˘  ˙Â·È˘Á‰

 ‡ÏÂ  ÂÁÂÎ  ÏÎ·  ÌÁÏ˘  ÍÎ  È„Î  „Ú

 ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ¨Â„ÒÙ‰ ¨È˘ „ˆÓ ÆÚ˙¯

 ÛÂÒ·ÏÂ  ˙ÚÊÚÊÓÂ  ‰‡¯Â  ˙ÂÓÈÏ‡

 ˙‡ Â¯·‚‰ Â¯ÚˆÏÂ ÆÂÒ¯‰ ÌÈ˙·‰

 ˜„ˆ· ÈÓÈ‰ ‰ÁÓ‰ ÈÙÏÎ ‰‡˘‰

Æ˜„ˆ· ‡Ï˘ Â‡

 ®ÚÂ„È  È‡˜È¯Ó‡  ¯ÙÂÒ©  ÈÂÂ‚ÈÓ‰

 ¨ÌÈÁˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÁÏÓ·˘ ¯Ó‡ ¯·Î

 ˙‡Ê ÂÈ‡¯ ‰ÂÓÚ· ÆÌÈ„ÈÒÙÓ ÌÏÂÎ

 Ì‚ °Â„ÈÒÙ‰ ÌÈ„„ˆ‰ È˘ ≠ ¯Â¯È··

 Ú‚Ù „ˆ ÏÎ ÆÌÈÂÙÓ‰ Ì‚Â ÌÈÙÓ‰

 ÈÙÏÎ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ·Ï· ‰ÈË ‰¯‡˘Â

 ˙ÂÚÈ‚Ù  ÂÈ‰  ÈÂÈÙ·  …¯Á‡‰  „ˆ‰

 Æ¯˙ÂÈ·  ˙Â˘˜  ¨˙ÂÈÙÂ‚  ¨˙ÂÈÊÈÙ

 ˙ÂÚÈ‚Ù ÂÈ‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ °È„Â‰È Ì„ ÍÙ˘

ÆÈÓÂ‡Ï‰ Ï‡¯ÂÓ·Â ˘Ù·

 ¨ÂÏ‡  ˙ÂÚÈ‚Ù  ÚÂÓÏ  ÂÏÂÎÈ  Ì‡‰

 ‰È‰ Ô˙È Ì‡‰ øÔ˜ÏÁ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ Â‡

 ‰˙ÈÈ‰ ø˜·‡Ó‰ ˙Â‡ˆÂ  ̇˙‡ ¯Ù˘Ï

 „ˆ  ÏÎ  Ï˘  ˙ÂÏ·ÂÒ  ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÎÈ¯ˆ

 Â‡  Æ‰È˙ÙÓ‡Â  ‰·‰  ¨¯Á‡‰  ÈÙÏÎ

 ¨˙ÈË¯˜ÂÓ„Â  ˙ÈËÒÈÏ¯ÂÏÙ  ‰¯·Á

 ˙ÂÙ˜˘‰Â  ˙ÂÚ„  ÔÂÂ‚Ó  ˘È  ‰·

 ˙‡  ÚÈ·‰Ï  Ì„‡  ÏÎÏ  ˙˙Ï  ˘ÈÂ

 ˙Ú„ Ì‚ Æ˘˘Á ‡ÏÏ È·ÓÂÙ· Â˙Ú„

 ÌÈÎÈ¯ˆ  ÏÂ„‚‰  Ì·‡ÎÂ  ÌÈÂÙÓ‰

 Û‡ ÏÚ ¨ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÆÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·Ï

 ‰„‰‡ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ Ì˙ÂÎÓÒ

 ˙‡  ÌÈ‡Â¯‰  ÌÈ˘‡‰  ÈÙÏÎ  ‰·‰Â

 ÌÈÚ„ÂÈ  ÌÈ‡Â  Ò¯‰  Ì‰ÈÈÁ  ÏÚÙÓ

 ÆÌ‰ÈÙ ˙Â„ÚÂÓ Ô‡Ï

 ˙ÂÓÈÏ‡·  Â˘Ó˙˘‰˘  ÌÈ¯ËÂ˘‰

 ˘Ù‰  ˙‡  ÂÒ¯‰  ¨¯ÚÂ‰  È·  ÈÙÏÎ

 ÆÌ‰Ï˘  ˙ÂÈ¯ÒÂÓ‰  ˙Â„ÈÓ‰  ˙‡Â

 Â˘Ó˙˘‰  ÌÈÙÓ‰  ÌÈ¯ËÂ˘‰

 Ì‰È˙ÂÚ„ ˙‡ ‡Ë·Ï È„Î Ì˙ÂÎÓÒ·

 ˙ÂÎÊ  ÍÎ·  ÂÚÓÂ  ¨˙ÂÈËÈÏÂÙ‰

 ≠  ˙ÈË¯˜ÂÓ„  ‰¯·Á·  ˙ÈÒÈÒ·

 „‚  Â‡  ÆÔÂÁË·ÏÂ  ÌÈÈÁÏ  ˙ÂÎÊ‰

 „ˆÓ  ˙ÂÓÈÏ‡Ï  Ì‚  ¨ÔÎÏÂ  ¨˙ÂÓÈÏ‡

 ˙‡ ÔÈ·‰Ï ¯˘Ù‡˘ ˙Â¯ÓÏ ¨ÌÈÂÙÓ

Æ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ¨Ì‰ÈÚÈÓ

 ˙ÂÓÁÏÓÂ  ÌÈ˜·‡Ó·  ¨ÌÂÎÈÒÏ

 ¨˙ÚÎ  ÆÆÆÂÚ‚Ù  ÂÏÂÎ  °ÌÈÁˆÓ  ÔÈ‡

 ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡ ¨‰˘ÚÓ ¯Á‡Ï

 ÂÏ˘ ÌÈÁ‡· ÌÈÓÁÏ Â‡ ≠ „È˙ÚÏ

 ˜·‡Ó‰  ¯˘‡Î  °°°¯Ê  ‡·ˆ·  ‡ÏÂ

 ÍÈ¯ˆ  ÒÁÈ‰  ¨‰ÁÙ˘Ó  È·  „‚  ‡Â‰

 ÌÈÏÈÓ‰˘  Ô˙È  ÈÓÂ  ÆÌ‡˙‰·  ˙ÂÈ‰Ï

 ÂÓÏÚÈ  ˙Â˜˙˙‰Â  ÈÂÈÙ  ¨˘Â¯È‚

 ÂÓÎ  ÌÈÏÈÓ  ÂÙÒÂÂ˙ÈÂ  ¨ÔÂ˜ÈÒ˜Ï‰Ó

 ˙·‰‡Â  ˙ÂÈ˙ÙÎ‡  ¨˙È„„‰  ‰¯ÊÚ

ÆÌÈÁ‡

È¯˘Â‡ ‰Á

Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

„ÁÈ· Â‡·
ıÈÓ ‡È‚

ÔÈ„Ú ÔÂ‚È

˜‡¯Ù ˜ÈÏÈÁ

ß‰ È„ÒÁ

 ˙ÏÈÈ‡

¯Á˘‰

¯Ï˜ È·È˘

 „ÂÚ ÔÈ‡
Â„·ÏÓ

¯Á‡ ÔÈÈÚ

È¯Ó‚Ï

¯Ï˜ È·È˘

 ˙·˘ÂÈ‰
ÌÈ‚·

Ô·Ò Ï‡¯˘È

‡¯È˙ Ï‡

Ô¯ È„Ú

 ˘È ‰Ó
‚Â‡„Ï ÌÎÏ

ÈÁÈ·‡

ÍÈÏÚ ˘È˘È

ıÈÓ ‡È‚

¯ÚÂ· ·Ï

Ô¯ È„Ú

ÏÂÙÎ ÌÂ·Ï‡
‰ÈÁ ‰ÚÙÂ‰

 ˜ÈÏÈÁ

˜‡¯Ù

ÔÂ¯ÈÓ ÈÂ‚È

Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

„ÁÈ· Â‡·

È„ÈÂ„ È„Â‡

ÂÈÏ‡ ¯·„

Ò˜ÂÙ ˜ÁˆÈ

‡È‰‰ ˙Ú·

˙ÂÓÊ‰Â ÌÈË¯ÙÏ
∞μ≤≠∏π∞≥π∞μ
 ‰ÊÈ¯‡ ÈÓ„ ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ¯ÈÁÓ‰ £

ÌÈÈÚÂ·˘ „Ú ÁÂÏ˘Ó ÔÓÊ ÁÂÏ˘ÓÂ

Ï˘ ˘„Á‰ ÌÂ·Ï‡‰
 Úˆ·Ó· È„ÈÂ„ È„Â‡

 ‰ È̃ÊÂÓ‰
 ÌÓÁ˙˘
 ˙‡ ÌÎÏ

Û Â̄Á‰
Úˆ·Ó

 ÌÈ˜ÒÈ„ ≥
¶ππ–·

°„·Ï·

 Ï˘ ˘„Á ˜ÒÈ„ ·Â¯˜·

¢¯Ú È‡¢ ≠ ¯Ï˜ È·È˘

 ÌÈ̄ ÂËÈÏ˜  ̇¥ Ê̄ ‡Ó

‰ÏÈÁ˙ÎÏ ̇ ˜‰Ï Ï˘

„·Ï· ¶±∞∞–·

ÈÂÏ ‰˘Ó

ÌÈ¯È˘‰ ÏÎ
ÔÈÊÂ¯ Ï‡¯˘È

‰Â˜˙ ÔÂ‚È
¯ÈÓÊ‰

‰ÏÂ‡‚‰ ÔÂÓ‰

ÈÂÏ ‰˘Ó

ÌÈ¯È˘‰ ÏÎ

ÈÒ„‚ ¯È‡È

·Â‰‡Ï ˙Ú

ÏÈ‚ „ÚÈ·‡

‰Ë˜ ˙ÂÁ‡

בית� את� שעבר� בשבוע� הציתו� פלשתינים�

ליישוב� יד–יאיר,�מזרחית� הכנסת�באתר�ההנצחה�

המתפללים� כליל.� אותו� ושרפו� שבבנימין,� דולב�

שהגיעו�למקום,�שנמצא�על�קרקע�יהודית�פרטית,�

נדהמו�לראות�את�בית�הכנסת�עולה�באש�יחד�עם�

ספרי�הקודש�ותשמישי�הקדושה�שהיו�בו.�משטרת�

גילה� משטרתי� וגשש� בחקירה,� פתחה� ש"י� מחוז�

עקבות�המובילות�לכיוון�רמאללה.

בית�הכנסת�הוקם�לזכרו�של�תושב�דולב,�יאיר�

מנדלסון,�שנרצח�לפני�כחמש–עשרה�שנים�בדרך�

 ˙ÒÎ‰ ˙È· ∫¢Â·ÈÏ ‰ÂÂ„ ‰È‰ ‰Ê ÏÚ¢
ÌÈÈ˙˘ÏÙ  È„È·  ÏÈÏÎ  ˙ˆÂ‰  ¯È‡È  „È·

לביתו.��זהו�האירוע�השני�בתוך�מספר�חודשים,�

הכנסת� לבית� להגיע� פלשתינים� מצליחים� בו�

תשרי� חגי� בתקופת� המקום:� בקדושת� ולפגוע�

נבזז�המקום,�וספרי�הקודש�הושחתו.�

במועצה�האזורית�בנימין�דורשים�מהמשטרה�

הדין� את� ולמצות� בנושא� מקיפה� חקירה� לקיים�

בית� מתפללי� האירועים.� בשני� הפוגעים� עם�

ההצתה,� את� למנוע� היה� ניתן� כי� אמרו� הכנסת�

החיילים� מצד� יותר� גבוהה� עירנות� הייתה� אם�

המופקדים�על�ביטחון�האזור.�£

השבוע�ציינו�שנה�לאירועי�אלימות�המשטרה�והרס�הבתים�בעמונה,�אך�ניראה�ש‘צדק�לכל‘�קיים�

אולי�בתיאוריה.�לאחרונה�פורסם�כי�ביצועם�של�

בגלל� מתעכב� הערבי� במגזר� הריסה� צווי� אלפי�

אלפי� לצרף� הפנים� ממשרד� המשטרה� דרישת�

מאבטחים�לביצוע�הצווים.�

לפני�כחודשיים�אמורים�היו�להיהרס�ארבעה�

לפני� ימים� שלושה� אל–כרמל.� בדלית� בתים�

משטרת� של� המבצעים� אגף� קצין� דרש� הביצוע�

למבצע� מאבטחים� מ–�650 פחות� לא� חוף� מרחב�

ההריסה.��גם�אחרי�שנקבע�מועד�חדש�לביצוע�

דחייה� על� הפנים� משרד� הורה� המשפטי,� הצו�

�1,000 הפעם� דרשה� כשהמשטרה� נוספת,�

מאבטחים�בנוסף�לכוח�השיטור.�

”מעריב“� לעיתון� אמרו� הפנים� במשרד�

שפרסם�את�הדברים,�כי�הם�זועמים�על�הדרישות�

מאבטחים� �1,000 שדורש� ”מי� וכי� המוגזמות�

לביצוע�צו�הריסה�של�ארבעה�בתים,�פשוט�לא�

בלתי� בנייה� של� הריסות� לפועל� להוציא� רוצה�

חוקית“.�

באזורים� מדובר� כי� מנגד� הסבירו� במשטרה�

”רגישים�וטעונים“,�וכי�מי�שמסכל�את�הריסתם�

של�מבנים�לא�חוקיים�במגזר�הערבי�הם�גורמים�

פוליטיים�רבי�השפעה.�£

 ÈÙÏ‡  ˙ÒÈ¯‰  ˙·ÎÚÓ  ‰¯Ë˘Ó‰
È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ·Ó

המשטרה:�מדובר�באזורים�רגישים�וטעונים,�אנו�זקוקים�למאות�מאבטחים�£�משרד�

הפנים:�במשטרה�פשוט�לא�רוצים�להוציא�לפועל�את�צווי�ההריסה�במגזר�הערבי

 „˜ÙÓ  ¨®±ππ≤  ≠  ±π±≥©  ÔÈ‚·  ÌÁÓ

 ÔÂËÏ˘·  ˜·‡Ó‰  ˙ÙÂ˜˙·  Ï¢ˆ‡‰

 ¢˙Â¯ÈÁ¢  ˙ÚÂ˙  ˘‡¯  ¨ÈËÈ¯·‰

 È˘È˘‰  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯  ¨¢„ÂÎÈÏ‰¢Â

 „ÈÓ˙ ‡Ï Â¯ÚˆÏ˘ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘

ÆÂÈ˙Â¯ÈÓ‡Ï ÔÓ‡ ‰È‰

 Â·˘ ¨‰È¯Î ı¯‡ ÌÂ˘ ÂÏË ‡Ï¢

 ÔÈ·Ï  ÂÓÚ  ÔÈ·  ¯˘˜‰  ÆÂ˙„ÏÂÓÏ

 ÈÓÈ· Ì  ̃‡Â‰ ÆÈÁˆ ‡Â‰ ˙‡Ê‰ ı¯‡‰

 Æ˙È˘Â‡‰  ‰È¯ÂËÒÈ‰·  ÌÈÓÂ„Ó„

 ı¯‡· ÆÌÏÂÚÓ ˜˙Â ‡Ï˘ ¯˘˜ ‡Â‰

 ‰Ù  ¨Â˙Â·¯˙  ˙‡  ÂÂÓÈ˜‰  ˙‡Ê‰

 ÌÈ˘„Â˜Ó‰  Ì‰È¯·„˘  ÂÈ‡È·  ÂÊÁ

 ‰„Â‰È  ÈÎÏÓ  ÂÂÁ˙˘‰  ‰Ù  ¨ÌÈÚÓ˘

 ı¯‡‰ ˙‡ ÂÁÎ˘ ‡Ï

„Á‡ ÌÂÈÏ ÂÏÈÙ‡ ˙‡Ê‰

 ÂÂÓÈ˜‰ ‰Ù ¨ÌÚÏ ÂÈÈ‰ ‰Ù ¨Ï‡¯˘ÈÂ

ÆÂ˙ÎÏÓÓ

 ÁÂÎ‰  ÌÂ˘Ó  Âˆ¯‡Ó  ÂÈÏ‚˘Î

 ÏÚÓ Â˜Á¯˙‰˘ÓÂ ¨Â„‚ ÏÚÙÂ‰˘

 ˙‡Ê‰ ı¯‡‰ ˙‡ ÂÁÎ˘ ‡Ï Â˙Ó„‡

 ¨‰ÈÏ‡  ÂÏÏÙ˙‰  Æ„Á‡  ÌÂÈÏ  ÂÏÈÙ‡

 Â˙·È˘·  ÂÓ‡‰  ¨‰ÈÏ‡  ÂÚ‚Ú‚˙‰

 ß‰ ·Â˘· ∫ÌÈÏÓ‰ Â¯Ó‡ Â· ÌÂÈ‰ ÔÓ

 Ê‡  ¨ÌÈÓÏÂÁÎ  ÂÈÈ‰  ÔÂÈˆ  ˙·È˘  ˙‡

£ ¢Æ‰È¯ ÂÂ˘ÏÂ ÂÈÙ ˜ÂÁ˘ ‡ÏÓÈÈ

˙ÒÎ‰ ˙‡ÈÏÓ· ‡˘˘ ÌÂ‡

≤∞Æ±±Æ∑∑ ¨Á¢Ï˘˙ ÂÏÒÎ ßÈ

 ˜·‡Ó‰ Ê‡Ó ‰ÙÏÁ˘ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·

 ÌÈÈ˜˙‰  ¨‰ÂÓÚ·  ÌÈ˙·‰  ˙Ú˘˙  ÏÚ

 Ïˆ‡Â ÏÏÎ· Ï‡¯˘È ı¯‡ È·‰Â‡ ¯Â·Èˆ·

 Â‡  Â„ÒÙ‰  Ì‡‰  ∫ÔÂÈ„‰  Ë¯Ù·  ¯ÚÂ‰

 øÈ„Ó ÌÈÏ‡ ‰È‰ ˜·‡Ó‰ Ì‡‰ øÂÁˆÈ

ø˜„Âˆ øÈ„Ó ˘ÂÁ

 ÌÈÏÂÎÈ Â‡ „È˙Ú‰ Ï‡Â ¯ÂÁ‡Ï Ë·Ó·

 È¯·„ ÈÙÏ ∫ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

 ‰ÂÓÚ  ÈÂÈÙ  ı¯Ù  ¯ÈÓÚ  ¨ÔÂÁËÈ·‰  ¯˘

 ·Á¯  ÈÂÈÙÏ  ÁÈ˙Ù‰  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ‰È‰

 ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â  ‰„Â‰È  È·Á¯·  ÌÈÊÁ‡Ó  Ï˘

 ˜·‡Ó‰ ¢ÔÂÏ˘Î¢ Ê‡Ó ¨‡ÏÙ ‰ÊÈ‡ Â‡¯Â

 È·Á¯·  ÊÁ‡Ó  Û‡  ‰ÂÙ  ‡Ï  ‰ÂÓÚ·

 ˜·‡Ó·  ¨˜ÙÒ  ‡ÏÏ  ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â  ‰„Â‰È

 ªÂ„ÒÙ‰  ÌÓˆÚ  ÌÈ˙·‰  ˙Ú˘˙  ÏÚ

 ÌÈ¯Ú Ï  ̆˙Â·  ̄˙Â¯˘ÚÂ Â·¯Á ÌÈ˙·‰

 ÌÙÂ‚· ÂÚ‚Ù ÌÈ˙·‰ ÏÚ Â‚‰˘ ˙Â¯ÚÂ

 ÆÌÈ·È¯ÁÓ‰ Ï˘ Ì˙ÂÈ¯ÊÎ‡Ó Ì˘Ù·Â

 ˙ÂÎÊ‰ ÏÚ ¨¯˙ÂÈ ÏÏÂÎ‰ ˜·‡Ó· Í‡

 ‰ÁË·Â‰  ¯˘‡  ı¯‡·  ·˘ÈÈ˙‰Ï

 ˜·‡Ó‰ ∫ÛÒÂ ÔÂÁˆÈ ÂÓ˘  ̄¨ÂÈ˙Â·‡Ï

 Ï˘  ¯˘Ù˙Ó  È˙Ï·‰Â  ˘˜ÈÚ‰  ˘ÂÁ‰

 ˙ÂÁÂÎÏ  ÁÈÎÂ‰  ÂÏ˘  ‡ÏÙ‰  ¯ÚÂ‰

˙¢Ù ÌÚÂ ÈÎ¯„ ˙·È˘È ˇ ±∑ Ô· ˇ ÔÓ¯Ï˜ Ô˙Â‰È

°Â„ÒÙ‰ ‡Ï
 ¨ËÙ˘Ó‰  ˙ÂÎ¯ÚÓ·  ÌÂÈÎ  ÌÈËÏÂ˘‰

 ÌÈÈÂ˘Ú  ÂÁ‡˘  ‰È„Ó‰Â  ˙¯Â˘˜˙‰

 Ì‰˘ ‰ÓÓ ‰Â˘Â ¯Á‡ È˘Â‡ ¯ÓÂÁÓ

 ¯˙ÂÈ  ˜„Âˆ  ¨¯˙ÂÈ  È˙ÈÓ‡  ≠  ÌÈ¯ÈÎÓ

 Ì‰ÈÏÚ  ÌÈÎ¯Ú‰  ÏÚ  ¯˘Ù˙Ó  È˙Ï·Â

ÆÏ„‚

 ‡ˆÈ  ÌÈ˙·‰  ˙Ú˘˙  ÏÚ  ˜·‡Ó·

 ÛÈË˜  ˘Â‚  Ô·¯ÂÁ  Ï˘  ÌÏ‰‰Ó  ¯ÚÂ‰

 ˙Â˘˜ÈÚ·  ÌÁÏÂ  ¨ÔÂ¯ÓÂ˘‰  ÔÂÙˆÂ

 Æ‰ÂÓÎ  „ÂÚ  ‰˙‡¯  ‡Ï˘  ‰ÓˆÂÚ·Â

 ÈÙÏ‡  ÏÂÓ  ‰Ê  ˜·‡Ó  Ï˘  ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙

 ¨˘‡¯ „ÚÂ Ï‚¯ ÛÎÓ ¨ÌÈ‚ÂÓÓ ÌÈ¯ËÂ˘

 È„È  ÏÚ  ÌÈ·Â‚ÓÂ  ˙ÂÏ‡·  ÌÈ˘ÂÓÁ

 ÌÈ¯Ú  ÏÂÓ  Ï‡  ˙¯Â˘˜˙‰Â  Ï˘ÓÓ‰

 ˙·‰‡Â  ˙Â˘ÈÁ·  ÌÈ„ÈÂˆÓ‰  ˙Â¯ÚÂ

 ÈÏ·˜Ó Ï˘ ‰ÚÈ˙¯Ï ÂÓ¯‚ ≠ ·Ï· ı¯‡‰

 ÌÈÓÂ„  ÌÈÎÏ‰Ó  ˙ËÈ˜Ó  ˙ÂËÏÁ‰‰

 Æ·Â¯˜‰ ÔÓÊ·

 ¨Â˙¯Â˙Ï ÔÓ‡‰ ‰Ê ¯ÚÂÓ ÈÎ ‰‡¯

 ¯Â„‰  È‚È‰Ó  ÂÁÓˆÈ  Âˆ¯‡ÏÂ  ÂÓÚÏ

 „Ú·Â  ÂÓÚ  „Ú·  ˜ÊÁ˙Â  ˜ÊÁ¢  Æ‡·‰

¢ÂÈ˜ÂÏ‡ È¯Ú

ÔÓ¯Ï˜ Ô˙Â‰È

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„

 ‰Ó„Â  ¨Ï¢ÎËÓ¯  ˙¯ÈÁ·  ÈÓÈ  ÌÈÓÈ‰

 ÈÓ ·ËÈ‰ Ú„ÂÈ ·ÂÁ¯· Ì„‡ ÏÎ ËÚÓÎ˘

 Ï¢ÎËÓ¯  ÆÌ¯‰  „È˜Ù˙·  ˘Ó˘Ï  ÈÂ‡¯

 ‡Ï  ̆Ï¢ÎËÓ  ̄ª‰˘·È‰ ˙ÂÏÈÁÓ ÚÈ‚Ó˘

 Â‡  ¨ÔÂÙˆ·  ‰ÓÁÏÓ‰  ÈÚ‚·  Ì˙ÎÂ‰

 ÏÂ‰È· ÔÂÈÒÈ  ÂÏ  ˘È  ‡˜ÂÂ„˘ Ï¢ÎËÓ¯

 ¨˙ÂÁ¯Ê‡‰Ó ÁˆÂÈ  ̆Ï¢ÎËÓ  ̄ª˙ÂÎ¯ÚÓ

Æ‰ËÓÏÓ ÁÓˆ˘ Ï¢ÎËÓ¯ Â‡

 ‰Ï‡˘‰Ó  È¯ÏÂÙÂÙ  ˙ÂÁÙ˘  ‰Ó

 ‡È‰  ¨ÈÏÏÎ  ‰ËÓ  ˘‡¯  Â˙Â‡  ‰È‰È  ÈÓ

 Æ„È˜Ù˙Ï  Â˙È‡  ‡È·È  ‰Ó  ‰Ï‡˘‰

 ˙ÓÂÁ Úˆ·Ó· ËÚÓÏ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú·

 ‰ÏÂÚÙ  ÈÒÂÙ„Ï  Ï¢‰ˆ  Ï‚¯˙‰  ¨Ô‚Ó

 Â˙ÓÈ˘ÓÂ  ¨„ÂÒÈ‰Ó  ˘ÎÏ  ˘È  Ì˙Â‡

 ‰È‰˙  ‡·‰  Ï¢ÎËÓ¯‰  Ï˘  ‰Â˘‡¯‰

 È‡·ˆ‰ Í¯ÚÓ· ‰ÒÈÙ˙ ÈÂÈ˘Ï ÏÈ·Â‰Ï

 Æ‰Ú¯Î‰ ·¯˜Ï ‰ÓÈÏ· ·¯˜Ó ≠

 ÈÙÏ  ‰·˘  ¨Ï‡¯˘ÈÏ  ‰‚‰‰  ‡·ˆ

 ˙ÂÁÂÎ  ÒÈÒ·  ÏÚ  ÌÈ¯Â˘Ú  ‰˘È˘Î

 ÌÂ¯Ë  Ï˘  ˙Â¯˙ÁÓ‰  ÈÓÁÂÏÂ  ‰‚‰‰

 ‰È„Ó  ÈÁ¯Ê‡  ÂÎÂ˙Ï  ËÏ˜  ¨‰È„Ó‰

 ÌÈ„Â‡ ¨ÌÏÂÚ‰ È·Á¯Ó ÌÈËÈÏÙ ¨ÌÂÈ–˙·

 ¨˙ÂÙÈ„¯Â ˙ÂÚ¯ÂÙ È„¯Â  ̆¨˘‡Ó ÌÈÏˆÂÓ

 ÂÎÙ‰˘ ≠ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙ˘ È¯·Â„Â ÏÎ È¯ÒÁ

 ¯˙ÂÈ· ˜ÊÁ‰ ‡·ˆÏ ¨ÈÒÈ ËÚÓÎ Á¯Â‡·

 ˘ÓÁ·  ÁˆÈ˘  ‡·ˆ  ¨ÔÂÎÈ˙‰  Á¯ÊÓ·

 ‰ÓÎÓ  Â„‚  ÂÁ˙Ù˘  ˜Ú  ˙ÂÎ¯ÚÓ

 ‰ÓÈ‡ ÔÊ‡Ó ËÈÏ˘‰Â ˙ÂÓ‡Â˙Ó ˙Â˙ÈÊÁ

 ÌÂ˜  È¯Á‡  ÌÈ˘  ±π  ÆÂÏÂÎ  ¯ÂÊ‡·  ÏÈÚÈ

 ¯ÈÚˆ‰  ‡·ˆ‰  ÁÈÏˆ‰  ¯·Î  ‰È„Ó‰

 ˙ÂÈ„Ó  ˘ÓÁ  ‰ÁÏˆ‰·  ÛÂ„‰Ï  ¯ÈÚÊ‰Â

 ¨·¯Á–˙ÂÚ„ÂÈÂ  ·ËÈ‰  ˙Â˘ÓÂÁÓ  ·ÈÂ‡

 ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ¨ÌÈ·Á¯ ÌÈÁË˘ ¯¯Á˘Ï

ÆÂÏÂÎ ÌÏÂÚ· ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÁÂÏ‰ Ï˘ Â¯˜

 ÌÈÂ¯Á‡‰  ÌÈ¯Â˘Ú‰  È˘·  ÌÏÂ‡

ÁˆÏ Ï¢‰ˆÏ Â˙

 ÌÈ¯ÈÎ·Â  ¨Â¯ÚˆÏ  ‰Ó‚Ó‰  ‰ÎÙ‰˙‰

 Ï˘ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÂÈÙ¯ ˙‡ ÂÓÈÙ‰ Ï¢‰ˆ·

 ‰ÎÙ‰ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ∫ÈÈ„Ó‰ ‚¯„‰

 ‰‚ÈÒ‰  ˙ÈÈˆÙÂ‡  ¨˙Ò¯ÂÒÓÂ  ˙Ï·‚ÂÓ

 ¨È˙ÓÁÂÏ  ¯·˘Ó  ÏÎ  ÏÚÓ  ÔÚÎ  ˙„ÓÂÚ

 ‰ÏÈ¯‚‰Â  ¯Â¯Ë‰  ÈÂ‚¯‡  ÏÂÓ  ÔÂ¯˙Ù‰Â

 ¢ÈÈ„Ó ˜ÙÂ‡¢Â ¢ÌÈÓÎÒ‰¢ ¨¢˙ÂÂÁÓ¢ ‡Â‰

 ÆÈ‡·ˆ ÔÂ¯˙Ù ‰ÏÈÏÁ ‡ÏÂ ≠

 Ï˘ ˙ÈÒ¯‰‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ÍÎÏ ‰Ó¯˙

 ·ÂË Ú„ÂÈ Ô˘¯Ù ÏÎ Ì˘ ¨˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ

 ¨‚Â‰Ï „ˆÈÎ ÌÈÓÁÂÏ‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰Ó ¯˙ÂÈ

 ˙Ó‡  ÔÓÊ·  „ÚÂ˙ÓÂ  ÁÂÂ„Ó  ·¯˜  ÏÎÂ

 ÌÈ¯˜·Ó‰  Ï˘  ˙Ï„‚Ó  ˙ÈÎÂÎÊ  ˙Á˙

 ¨ÍÎÂ  Æ‰ÓÈÁÏ‰  È¯ÂÊ‡·  ÂÁÎ  ‡Ï  ÏÏÎ˘

 ˙ÂÏ·˜˙Ó ‰Î¯ÚÓ‰ Ï¯Â‚ ÏÚ ˙ÂÚ¯Î‰

 ˙¯Â˘˜˙‰ „ˆÈÎ ÏÂ˜È˘‰ Ù¢Ú ÌÈ˙ÚÏ

 ‰ÁÓ˘  ˙Ú„‰  ÏÂ˜È˘  Æ˙‡Ê  Ï·˜˙

 Ï‰˜‰  ˙Ú„  ‡Â‰  ‰ÏÂÚÙ‰  ÈÒÂÙ„  ˙‡

 ‡ÏÂ  ˙ÂÈ¯‡ÏÂÙÂÙ‰  È„„Ó  ¨˙È„ÈÈÓ‰

 Â¯ÚˆÏ  Æ¯Â‰Ë‰  ÈÚˆ·Ó‰  ÏÂ˜È˘‰

 ˙ÂÓÈÓÚ‰ Â· ·ˆÓ· ÌÂÈÎ ÌÈ‡ˆÓ Â‡

 ‰Ú¯Î‰‰Â ÔÂÁˆ‰ ˙‡ Æ‰ÙÈÎ· ˙ËÏÂ˘

 ˙Ó‚Â„Î  ÌÈ¯Á‡  ÌÈ‚˘ÂÓ  ÂÙÈÏÁ‰

 ¨‰ÎÂÓ  ˙ÂÓÈˆÚ  ¨„‚Ó  È¯È  ¨‰ָÏַÎַ‰
 Æ˙ÂÏÏ·˙˘‰Â  ‰Ú„Â˙  È·¯Âˆ  ÌÈË˜Ù‡

 Æ‚ÈËÈÈ¯‰ ÈÏÂ˜È˘Â

 ‰ÏÈ·Â‰˘  ‡È‰  ˙‡Ê‰  ‰ÈˆÙÒÂ˜‰

 ¯Á‡Ï  ¨ÂÏÒÂ‡  ÈÓÎÒ‰·  ˙ÂÏÙ˜˙‰Ï

 ‡È‰  ª‰Â˘‡¯‰  ‰„‡ÙÈ˙È‡‰  ˙Â˘

 ˙ÚÂˆ¯Ó  ÁÂ¯·Ï  Ï‡¯˘ÈÏ  ‰Ó¯‚˘

 ˙Â·¯˜  ¯Á‡Ï  ¨ÔÂ·Ï·  ÔÂÁËÈ·‰

 ˙¯˜Ù‰ ÍÂ˙ ¨‰ÏÏ‡·ÊÈÁ ÏÂÓ ‰˘˙‰‰

 È˘‰ ¯·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯˘È È„È„È Ï¢„  ̂È˘‡

 Ï¢‰ˆ  ˙‡  ‰ÏÈ·Â‰˘  ‡È‰Â  ªÏÂ·‚‰  Ï˘

 ˙ÚÂˆ¯·  ‰Î¯ÚÓ‰  ‰„˘  ˙‡  ˘ÂËÏ

 ¯Èˆ ¨ÌÈ¯ˆÓÏ ¯Ú˘‰ ˙‡ ¯È‡˘‰ÏÂ ‰ÊÚ

 ÆıÂ¯Ù ¨ÈÙÏ„ÏÈÙ

 ‡ÓÒÈÒ ÌÂ˘ ÈÎ ÔÈ·‰Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙ÚÎ

 ÏÎÂ˙  ‡Ï  ß˙ÈÈ„Ó  ˙ÈÎÂ˙ß  ˙‡¯˜‰

 ÏÂÒÈÁ  ¨˙ÈÚÓ˘Ó–„Á  ‰Ú¯Î‰  ÛÈÏÁ‰Ï

 ÔÏÂ„È‚  Ú˜¯˜  ˘Â·ÈÈÂ  ¯Â¯Ë‰  ˙ÂÈ˙˘˙

 ·‡ÊÏ ÌÂ¯‚˙ ‡Ï ‰ÂÂÁÓ ÌÂ˘ ª„ÂÒÈ‰ „Ú

 ˙ÂÂ¯˙Ù‰ ˜  ̄ÈÎÂ ª˘·ÎÏ Â¯ÂÚ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï

 ˙Â‚ÈÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÂË‰Â ÌÈ˘È‰ ÌÈÈ‡·ˆ‰

–Ì‰  ß˙ÂˆÈÓ‡‰ßÂ  ß˙ÂÊÚÂß‰  ˙Â¯È˜Ú‰Â

ÆÌÈÈÁ Ô‡Î Â¯˘Ù‡È˘ Ì‰

 ÏÚ  „˜ÙÂÈ˘  Ì„‡‰  ÈÎ  ‰ÂÂ˜˙  Â‡

 ˙‡ˆÏ ÏÈÎ˘È ÂÈ„ÏÈ ÔÂÁËÈ·Â ÂÂÁËÈ·

 ÏÈ·Â‰ÏÂ  ¨‰ÈÂ‚˘‰  ‰ÈˆÙÒÂ˜‰  È·˘Ó

 ÌÈÓÂÈ‡  ÌÚ  ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï  Ï¢‰ˆ  ˙‡

 ∫¯˜ÈÚ·Â  ÂÈÙÏ  ÌÈ„ÓÂÚ‰  ÌÈ˘˜‰

 ÆÁˆÏ „ÁÙÈ ‡Ï˘

 ÂÓÚ ˙‡ Í¯·È ß‰ ¨Ô˙ÈÈ ÂÓÚÏ ÊÂÚ ß‰
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ÈÓ

ÂÒ
¯Ù

È˙·
‰Ó‡

Â
Ï˘

‰
Ó

‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘

בניה
ופיתוח
ברמה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות

היישוב:

È˙ÏÈ‰˜†È˙„
הקהילה:

˙ÂÁÙ˘Ó†±∞∞
הבית:

È̇ ÁÙ˘Ó†„Á
´†ÈÂ·†¯¢Ó†±±±
˙ÙËÚÓ†¯¢Ó†∑≥

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

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

 ¯Â·Èˆ È˘È‡Â Ì¢ÈÎÁ ÌÈ·¯ ˙ÂÙ˙˙˘‰·

 ˙Ï·˜ ˇ ÌÈÈÈÓ ˙ÓÏ˘‰ ˇ ˙·˘‰ ÍÏ‰Ó·

ÌÈ¯ÂÈÒÂ ˙·˘ ‚ÂÚ ˇ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰·ÂÁ¯· ˙·˘

Ï‡È„Ú ∞μ≤≠μ∂∂μμ∏π ‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ

  Ë·˘· Â¢Ë ˙·˘Ë·˘· Â¢Ë ˙·˘
 ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˜ÂÊÈÁÏ
ÂÙÈ· ˙È„Â‰È‰ÂÙÈ· ˙È„Â‰È‰

 ¨Ï‡¯‰  Ô„  ÛÂÏ‡‰

 „Â˜ÈÙ  ÛÂÏ‡Î  ˘ÓÈ˘

 ˙Â˜˙˙‰‰ ˙Ú· ÌÂ¯„‰

 ÏÚ  ¯È˘È  ÔÙÂ‡·  „˜ÈÙÂ

 Ï¢‰ˆ  ÁÙÒÎ  ˘Ó˘Ó  ÌÂÈÎ  Æ‰¯È˜Ú‰

ÆÔÂË‚È˘ÂÂ· Ï‡¯˘È ˙Â¯È¯‚˘·

 ˙‡  ‰ÁÈÎÂ‰  Ì¯Ë  ˙Â˜˙˙‰‰¢

 ÈËÂÂÏ¯‰  ·Ï˘‰  ‡Ï  Â‰Ê  Æ‰ÓˆÚ

 ÁË˘‰ ˙˘ÈË Í‡ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

 ˜ÙÒÏ  È˘‰  „ˆÏ  ˙Â¯˘Ù‡‰  Ô˙ÓÂ

 ˙ÚÎÂ  ¨ÂÏÈÚÂ‰  ‡Ï  ÔÂÁËÈ·  ÂÓˆÚÏ

£ ¢Æ‰ÈÎ¯‡ ÛÒ ÏÚ ˙‡ˆÓ ‰ÊÚ

 ˜ÁˆÈ Ï˘ Â¯ÎÊÏ Ò˜Ë· Ï‡¯‰ ¯Ó‡˘ ÌÈ¯·„ ÍÂ˙Ó

±∂Æ±≤Æ∞∂ Ê¢Ò˘˙ ÂÏÒÎ ‰¢Î ¨ÔÂË‚È˘ÂÂ· ÔÈ·¯

Ï‡¯‰ Ô„ ÛÂÏ‡‰ ˙ÂÁÎÙ˙‰

 ÁË˘‰ ˙˘ÈË¢
¢‰ÏÈÚÂ‰ ‡Ï


