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אנו ב תבא,  כי  פרשת  תחילת 
ביכורים.   קריאת  על  לומדים 
ביכורים,  מביא  אדם  בן  כאשר 
והפסוקים  פסוקים,  כמה  קורא  הוא 
ְוָאַמְרתָּ  "ְוָעִניָת  המילים  עם  מתחילים 
ַויֵֶּרד  ָאִבי  אֵֹבד  י  ֲאַרמִּ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ִלְפֵני 
)דברים  ְמָעט"  ְמֵתי  בִּ ם  שָׁ ַויָָּגר  ִמְצַרְיָמה 
י  "ֲאַרמִּ הביטוי  בפירוש  נעיין  ה'(.   כ"ו, 

אֵֹבד ָאִבי" ובמשמעות הביטוי.
האלו,  המילים  את  מתרגם  אונקלוס 
"לבן ארמאה בעא לאובדא ית אבא" – 
"לבן הארמי רצה לאבד את אבי".  זאת 
הוא  שהארמי  אומר  אונקלוס  אומרת, 
המילים,  את  מפרש  יונתן  תרגום  לבן.  

מן  יעקב  אבונן  נחתת  נהריא  "לארם 
"לארם   – לאובדותיה"  ובעא  שירויא 
בהתחלה,  אבינו  יעקב  ירד  נהריים 

ו]מישהו[ רצה לאבד אותו".  
הפסוק  האלו,  הפירושים  שני  לפי 
גר  ולזה שלתקופה הוא  מתיחס ליעקב 
בארם נהריים.  מסיבה שבינתיים איננה 
ברורה, הפסוק אינו אומר בדיוק מי רצה 
להזיק ליעקב.  הפסוק מדגיש שזה היה 
למה  מסביר  יקר"  ה"כלי  בעל  ארמי. 
התורה מדגישה את זה  ש"ארמי" ניסה 
להזיק ליעקב. לדעתו, התורה מדגישה 
)ושיעקב  ארמי  היה  יעקב  של  שהחותן 
בני  ושאנחנו  נהריים(  בארם  שהה 

שלנו
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המשך בעמוד 5

בשבוע שבו מצרים שוב מדממת, והעתיד 
– מדיניותו של נשיא ארה"ב  לוט בערפל 
נוספת  פעם  מתגלה  התיכון  במזרח 
מזרח-תיכונית.  הבנה  וחסרת  כשגויה 
העולם כולו חוזה בשגיאותיו של אובמה, 
בישראל ככלי  זה משכיל להשתמש  אך 
עליה  וכופה  הבינלאומי,  מעמדו  לאיזון 
לשולחן  חזרה  הדורשת  עמדתו  את 
המשא ומתן עם הערבים. במצב הנוכחי, 
ובעיקר נוכח העובדה כי הבחירות לסנאט 
ממשלת  נדרשת  מתקרבות,  האמריקני 
ישראל להבהיר לנשיא ארה"ב כי תעמוד 
תשמש  ולא  שלה  האינטרסים  על 
אובמה.  של  המדיניות  לשגיאותיו  פורקן 
בישעמדה השבוע – תזכורת לכלל הברזל 

ביחסי ישראל-ארה"ב: עוצמה = כבוד.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

תל חי46
מקומות בארץ ישראל

יונה אמריקנית ויונה ישראלית
מראה אחורית

על הפרשה כי תבוא

החיים הם לא פיקניק
 הרב שלמה אנגלברג
מכון לב

זקוף ולבן פרח החצב
שדה חצבים מבשר את בוא הסתיו, סמוך לאבני חפץ, השבוע

י ִלְפֵני ה'  ֶאת־ַנְפׁשִ
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התפילת ַחּנָ
שמואל א‘ א‘

‰ ברכץ בית אל 02-9973875  ˆ  צילום: עומרי בראל
שילה

תפילת נשים במקום המשכןבע“ה
ומעמד הפרשת חלה מיוחד עם אורה ועזרי טובי

במעמד

הרב שמואל אליהו שליט“א
הרבנית ימימה מזרחי

ומעמד “תפילת חנה“ משותפת

אתי אנקרי
הופעה מלאה ומיוחדת

בשילוב מיצג אור קולי מיוחד 
חפשו
אותנו

ִשיֹלה הקדומה

תפילת נשים מרוממת ומרגשת
ערב סליחות וניגונים
במקום המשכן בִשילֹה הקדּומה
יום רביעי כ“ב באלול תשע“ג )28.8.13(

הכניסה חופשית
לפרטים ומידע: ִשיֹלה הקדּומה
www.telshilo.org.il
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מדור 
חדש!

יישוב חדש!
מה קורה
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

המשך מעמוד 2
עוצמה = כבודעוצמה = כבוד

"נשיא ארצות הברית, ברק אובמה", כותבים 
פרשנים אמריקנים שוב ושוב, "אינו מבין גדול 
מתגלה  זו  עובדה  התיכון".  המזרח  בענייני 
כנכונה יותר ויותר בכל פעם שסבב חדש של 
קורבנות  וגובה  לדרך  יוצא  הערבי"  "האביב 
שצריך  העיוורת  האמונה  מיותר.  ודם  רבים 
בכל  הדמוקרטיה  ערכי  את  בכוח  להטמיע 
המזרח התיכון, מדינה אחרי מדינה, מוטעית 
מהיסוד ולא מתאימה בעליל למרקם החברתי 
בארצות האיסלאם. כשנכנס לתפקידו, חשב 
הנשיא שקסמו האישי יגרום לאיראן לוותר על 
האמירה  את  וכששחרר  הגרעינית,  הפצצה 

הלקונית כי בשאר אסד "צריך ללכת" האמין 
שבכך יעשה סדר בדמשק. 

על אף שאינו מודה בזה בפה מלא, גם אובמה 
במזרח  לו  שיש  היחיד  היציב  שהעוגן  יודע 
התיכון הוא מדינת ישראל. מאז 1948 זה היה 
שהיה  היחיד  הנוסף  העוגן  את  כאן.  המצב 
לבית  כניסתו  עם  ידיו  במו  אובמה  הרס  לו, 
במצרים  לביקור  להגיע  בחר  כאשר  הלבן, 
שאנו  והחורבן  ההרס  זרעי  את  בנאומו  ונטע 
בן  של  במעמדו  פגיעה  תוך  כיום,  רואים 
קהיר  בעוד  השבוע,  אפילו  מובארק.  בריתו 
צבא  את  אובמה  גינה  בדמה,  מתבוססת 

מצרים במלחמתו נגד הטרור והוכיח שוב את 
חוסר האונים המדיני שבו הוא נתון.

אל מול המציאות העגומה הזו, מוצא אובמה 
נחמה דווקא בישראל, שממנה כך הוא מבין – 

ניתן לדרוש הכל, ובזול.

רק לפני שנתיים עמד ראש הממשלה נתניהו 
לקול  האמריקאי,  הקונגרס  מול  הפודיום  על 
מ-29  פחות  לא  כולו.  האולם  של  תשואותיו 
חברי  נעמדו  נאום  אותו  במהלך  פעמים 

הקונגרס והריעו.

דווקא  הגיעו  ששכח,  למי  הכפיים,  מחיאות 
כאשר אמר נתניהו דברים ברוח הבאה: "שום 

סילוף של ההיסטוריה לא יוכל למחוק זיקה בת 
4,000 שנה בין העם היהודי והאדמה היהודית. 
ביהודה ושומרון, העם היהודי אינו כובש זר. אנו 
לא הבריטים בהודו. אנו לא הבלגים בקונגו". 
נדם  ויתורים,  על  נתניהו  דיבר  כאשר  ומנגד, 
הקונגרס ונותר מבולבל. נוכח כל אותן הסיבות 
שמנה נתניהו בעצמו, קשה היה לקהל להבין 
את התעקשותו לתמוך בהקמתה של מדינה 

פלסטינית בשטחה של ישראל.

על  עמדה  כשישראל  קובעת:  ההיסטוריה 
שלה ואמרה "לא, לא, לא", יחסיה עם ארה"ב 
ישראל  של  קרנה  והתאזנו.  השתפרו  רק 
בעולם לא הייתה תלויה מעולם בהסכמתה 
להתכופף לתכתיבים של מדינה אחרת. כך 
היה בתקופת הנשיא ניקסון ושליחיו קיסינג'ר 

ורוג'רס שביקשו שכל פתרון במזה"ת יתבסס 
על נסיגה של ישראל לגבולות 1967 – ממשלת 
ישראל דחתה את הרעיון מכל וכל, פה אחד, 
מה  מהשולחן.  הרעיון  את  הורידה  ולמעשה 
הייתה ישראל של אותן השנים אל מול ארה"ב 
של אותן השנים? מדינה קטנטנה ומבולבלת 
מה  תשאלו,  כן,  אם  כושלת.  כלכלה  עם 
כיום, עם מדינה  גורם לנו למצוא את עצמנו 

מפותחת וחזקה, במצב כל כך שונה?

מילת המפתח היא עוצמה. ראש הממשלה 
נתניהו טבע בעצמו, באחד ממסעות הבחירות 
ישראל   - חזק  "מנהיג  הסלוגן  את  שניהל, 
חזקה". כאשר מנהיגינו מאמצים את העמדה 
מדינה  מגיעה  לפלסטינים  לפיה  הערבית 
בארץ ישראל מכוח הזכות, כיצד אנחנו יכולים 

לאמץ  ביותר  הגדולה  מידידתנו  אף  לצפות 
הנהגה  משלנו?  יותר  ישראלית  פרו  עמדה 

חלשה מחלישה את ישראל.

בימים אלה מתקיימת המערכה על הבחירות 
המתקרבות לסנאט שיחולו בנובמבר 2014. 
מסתמן   - מהפך  על  מצביעים  הסקרים 
לידי  מהדמוקרטים  יעבור  הרוב  כי 
מנהיג  אובמה,  הנשיא  הרפובליקנים. 
את  למצוא  מעוניין  אינו  הדמוקרטים, 
עצמו כברווז צולע באמצע כהונתו. לא 
חזקה  עמידה  כי  להעריך  מופרך  יהיה 
הלאומיים  האינטרסים  על  ישראל  של 
והביטחוניים שלה תעמיד בפני אובמה 
בפני  שעמדה  זו  ויחידה:  אחת  ברירה 

קיסינג'ר לפני 40 שנה.

ה ל פ כ מ ה ת  ר ע מ ב

אמר הקב"ה לישיראל: 
בני, אם אתם מבקשים לזכות לפני בדין 

תהיו מזכירין זכות אבות 
)מדרש רבא ויקרא(

מפאת קדושת 

היום והמקום, 

האירוח לגברים 
בלבד.

טובה,  לחתימה  נזכה  חברון  ישני  הקד'  והאמהות  האבות  ובזכות 
אמן! וברצון!  באהבה  תפילותינו  כל  ויתקבלו  ולשלום,  טובים  לחיים 

מועצה דתית קרית ארבע חברון | מנהלת מערת המכפלה | קרן מורשת מערת המכפלה | הכנסת אורחים חברון | מחדשי היישוב היהודי בחברון

מערת המכפלה פתח גן עדן, 
מקום שכל התפילות עולות 
של  וכעדותם  למרום,  דרכו 
כל אשר השתוקקו להתפלל 
במקום קדוש זה, בהפליגם 
בגודל זכות התפילה ב"שער 
השמיים", מקום בו התפילות 
יערך   - ריקם  חוזרות  אינן 
גדול  כינוס  הכיפורים  ביום 
של עמך בית ישראל, לעורר 
לישועת  חברון  ישני  זכות 

הכלל והפרט.

לאור הביקוש הגדול 
בשנים האחרונות, אנו 
נערכים למבצע גדול 

ומיוחד לקליטת הציבור 
הקדוש לתפילה, ללינה 

ולסעודה מפסקת לפני 
ואחרי הצום. 

הזדרזו והרשמו:
שרה 052-3901629
ההרשמה חובה, כל הקודם זוכה - 

מספר המקומות מוגבל.

אחים שלי, 
בואו להתנדב!

בירושלים jerusalem@baityehudi.org.il • 052-3506153

"ממשיכים את 
ההצלחה של הבחירות 

לכנסת גם בירושלים. 
לא מספיק רק להצביע! 
בואו להתנדב, להשפיע 

ולהילחם על הבית!"
דב קלמנוביץ' 

דב קלמנוביץ' יו"ר רשימת הבית היהודי בירושלים

• בן 57 יליד ירושלים, נשוי ואב לשלושה
• יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה

• שימש כיו"ר דירקטוריון החברה הממשלתית 
  לשיקום ופיתוח הרובע היהודי

• עומד בראש ארגון "זוכרים"
• מיזמי פרוייקט 'זוכרימפדיה' - קיר הנצחה אינטרנטי 

  לתיעוד לוחמי מערכות ישראל
• שירת בחטיבת שריון בסיני

• דב הינו הפצוע הראשון של האינתיפאדה הראשונה
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אחוריתמראה
"השימוש במונחים ובכלי חשיבה אמריקאים משבש את כושר הבנתנו 

המדינית והחברתית. זו מנה מתרבות קוקה קולה, ההופכת אותנו 
לשוטים מדופלמים, בלתי מוכשרים להבין את עצמו ואפילו להתווכח 

בינינו כראוי... "יונה" פירושה בארצות הברית איש המצדד 
ביציאתם של צבאות אמריקה מוויאטנם, ואולי ממזרח אסיה כולה. 

"יונה" אצלנו הוא יהודי המוותר על חברון ובקעת הירדן, על שילה 
ואופירה כחבלים להתיישבות יהודית.... אם רובה של אומה זו יהפכו 

ליונים, תאבד מעל פני ארצה"

)אליעזר לבנה, "מעריב", נובמבר 1973(

חפשו
אותנו

ִשיֹלה הקדומה

י ִלְפֵני ה'  ֶאת־ַנְפׁשִ
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התפילת ַחּנָ
17:00�14:00

סיורים מודרכים בִשילֹה הקדּומה ובמגדל הרואה )חדש!(
מיצג מולטימדיה מרהיב המקים לתחיה את סיפורה התנ“כי 

המרתק של ִשילֹה בטכונולגיה חדשנית ראשונה מסוגה בארץ 
בליווי קטעי נגינה )רק לקבוצות ובתיאום מראש(

20:00�17:00 תפילת נשים במקום המשכן

ומעמד הפרשת חלה מיוחד עם אורה ועזרי טובי
במעמד

הרב שמואל אליהו שליט“א
21:00�20:00

תפילת נשים מרוממת ומרגשת
ערב סליחות וניגונים
במקום המשכן בִשילֹה הקדּומה
יום רביעי כ“ב באלול תשע“ג )28.8.13(
במשכן ִשילֹה הניחה חנה את היסוד להלכות תפילה.

ערב ראש השנה החדשה נעלה כולנו, נשים ונערות, להתפלל 
עם חנה במשכן ִשילֹה, במעמד מרגש של תפילה והתעוררות.

שמואל א‘ א‘ מרי בראל
‰ ברכץ בית אל 02-9973875  ˆ  צילום: עו

שילה

בע“ה

הרבנית ימימה מזרחי
ומעמד “תפילת חנה“ משותפת

22:30�21:00

אתי אנקרי

הכניסה חופשית
• תוכנית מיוחדת לאולפנות ומדרשות 052-5665052
• חניון רכבים פרטיים ומערך תחבורה מיוחד במקום

• דוכני מכירה במקום • יש להצטייד בלבוש חם

לפרטים ומידע: ִשיֹלה הקדּומה
www.telshilo.org.il
0 2 - 9 9 4 4 0 1 9

הופעה מלאה ומיוחדת
בשילוב מיצג אור קולי מיוחד 

מועצה אזורית מטה בנימין
החטיבה להתיישבות
ההסתדרות הציונית העולמית

קצין מטה
ארכיאולוגיה משרד הדתות

Center for the researCh and development of early Jewish settlement in eretz israelהסעות לקבוצות — ‘משקפת‘ )בתשלום ובהרשמה מראש( 08-9712348

+
יעקב וכצאצאי לבן ירשנו קצת מהמידות 
הבעייתיות של אנשי ארם.  בעל הכלי יקר 
את  יצחק  לקח  שמשם  "]ש[לפי  אומר, 
יעקב   למד  משם  נשיו,  את  ויעקב  רבקה 
הזה".  בעולם  שלווה  של  ישיבה  לבקש 
הכלי יקר ממשיך ומסביר שבגלל הבקשה 
לשבת בשלווה "קפצה עליו רוגזו של יוסף" 

ונתגלגל הדבר שאבותינו ירדו למצרים.  
לדעת בעל הכלי היקר, אנחנו לא אמורים 
אמורים  לא  חיינו  שלווים.   חיים  לבקש 
להיות  אמורים  לא   – פשוטים  להיות 

פיקניק. 

לפעמים  יהודי?   של  החיים  הם  איך  אז 
החיים של יהודי עובד ה' הם מאוד, מאוד 

לא פשוטים.  המצב של ירמיהו היה כל כך 
גרוע שהוא קילל את יום הולדתו )ירמיהו 
כ', י"ד(.   אבל, ברוך ה', לא כל אחד חייב 
היה  ירמיהו  עמן  הבעיות  מול  להתמודד 

חייב להתמודד.
על אפשרות אחרת שמעתי מהוריי.  

פשוטה  לא  תקופה  עברו  הוריי  פעם 
ודברו  מצווה  לעשיית  קשורה  שהייתה 
המשפחה,  של  הילדים  רופא  עם  כך  על 
להם  אמר  הוא  ז"ל.   ריין  חיים  הנרי  ד"ר 
שלפעמים צרות ירדפו אחר האדם, ועדיף 
סמך  הוא  מצווה.  עשיית  דרך  יבואו  שהן 
זאת על הפסוק "אך טוב וחסד ירדפוני כל 
ימי חיי" )תהילים כ"ג, ו'(.  לפעמים רודף 
קשור  הוא  לפחות  אבל   – משהו  אחרינו 

נוספת  אפשרות  שיש  ייתכן  וחסד.  לטוב 
וטובה עוד יותר.  אפשר שבן אדם ירגיש 
שהוא עוסק בדברים חשובים – לומד עם 
לעבוד  הולך  סביבו,  לאנשים  עוזר  ילדיו, 
כמעט כל יום חול, עוסק במלאכת שמים 
– אבל הוא אינו יושב בשלווה; הוא תמיד 
מרגיש  ולפעמים  חשובים  בדברים  עסוק 
שהוא אפילו עסוק מדי.  על בן אדם כזה 
ַנת ָהעֵֹבד, ִאם-ְמַעט ְוִאם- נאמר "ְמתּוָקה שְׁ
יֹאֵכל" )קהלת ה', י"א(.בע"ה בשנה  ה  ַהְרבֵּ
נוכל כולנו להמשיך  הבאה עלינו לטובה, 
תורה  בלימוד  ולעמול  הקודש  במלאכת 
וחכמה ויתקיים בנו "מתוקה שנת העובד".  
נוכל ללכת לישון כל יום בתחושה שעבדנו 

קשה –אבל כדי להשיג מטרות נשגבות.

המשך מעמוד השער החיים הם לא פיקניק
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ילדים שלנו  

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: אסף קרדש, מ. פלדמן 

צילום: ועד מתיישבי השומרון, וינס מוסי – הבית הלבן, יגאל דילמוני
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי

זהה אתהמקום

ו  
לנ

ש
ם 

די
יל

שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את המקום

ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!

שיש בה הכלמועצה מקומית
משווק ע"י אריק וחניש

אנגלו סכסון בנימין
gostv44@gmail.com | 052-2631763

מעלה 
אפרים
להרגיש 
במרכז

הבית: חד משפחתי על חצי דונם 

4 חדרים, קומה א' - 88 מ"ר, 

קומה ב' - 47 מ”ר מעטפת

הישוב: מועצה מקומית 
עם כל השירותים

המיקום: 40 דק' מירושלים
30 דק' מתל אביב

600,000 ש"ח
במחיר מבצע!

בתי
אמנה

ללא תיווך, כולל עמלת עו"ד w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה
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מפתח הלב הכולל השבועי ביריחו חוזר לפעילות: ביום ראשון 
למדו תלמידי הכולל בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו 
עם ישיבת מעלה אפרים. הישיבה קיבלה הדרכה והתלמידים 
שמעו שיעורים מן הרבנים. הרב מיכאל אהרונוב, ראש 
הישיבה, העביר       שיעור מלהיב על כוח הרצון והתשובה 
ביום ראשון הקרוב ישתתפו  ממקורות של הרב קוק. בע"ה 

תלמידי מרכז הרב ביום הלימוד.

חברון ברון שבוע לפני ראש השנה, מגיע ענק הזמר החסידי 
ומרגש בעיר האבות  מיוחד  פריד למופע סליחות  אברהם 
למרגלות  החדש  האירועים  במתחם  יתקיים  המופע  חברון. 
בפתיחת  בניון  עמיר  הזמר  חנך  אותו  המכפלה,  מערת 
הקיץ. בהפקת המופע שותף המפיק צ'יקו בן זמרה. רשמו 

לפניכם: יום חמישי, כ"ג אלול תשע"ג )29.8( בשעה 20:00.

שבתקשורת בשבת התקשורת של רדיו גלי ישראל במלון כינר, 
מסיקה  גרשון  המועצות  ראשי  המתנחלים  את  נאמנה  ייצגו 
משומרון ודוידי פרל מגוש עציון. גם שר החינוך הרב שי פירון, 
תושב אורנית, השתתף     . עוד מהנוכחים: פרופ' הרב דניאל 
הרשקוביץ, סגנית השר ציפי חוטובלי, הח"כים איילת שקד ויוני 
שטבון, העיתונאים קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל ועובדי הרדיו 

ובהם המנכ"ל ישראל פריד וסמנכ"ל השיווק עוזי זליגר.

ישוב חדש קם! הישוב ֶלֶשם יחגוג השבוע את עלייתו לקרקע 
הגדול  הטיש  מופע  בתוכנית:   .16:30 בשעה  ראשון  ביום   -

להב, מתנפחים לילדים ועוד. באירוע יתקיים גם  משה  עם 
טקס העלייה לקרקע של 40 המשפחות הראשונות בנוכחות: 
רבנים, שרים וחברי כנסת. הכניסה חופשית. הציבור מוזמן. 

לפרטים: 054-2327199

ויינשטוק  דב  של  לפטירתו  שנים  שש  במלאת  השדה  עץ 
לנערים  רבות  שסייע  עציון  גוש  חילוץ  יחידת  איש  )דובק(, 
במצוקה, הגיעו השבוע עשרות מתושבי הגוש לוואדי גן עדן 
)וואדי סג'מה(. שם הם פרצו שבילים      , גזמו שיחים והשקו 
את שדרת עצי כליל החורש שניטעו ע"י דובק עצמו. מנהל 
שהחל  המנגינה  "את  רוזנטל:  ירון  עציון  כפר  שדה  בי"ס 
דובק לנגן, אי אפשר להפסיק והרגשנו צורך מוסרי להמשיך 

במפעל חייו"

במהלך  הגיעו  משקפת  מטיילי  מאות  לארמון  מהמוזיאון 
השבועות האחרונים למסע מרתק בעקבות הורדוס הגדול, 
הסיור הייחודי משלב ביקור בתערוכת הענק במוזיאון ישראל 
באתר  פיזי  סיור  עם  יחד  יהודה"  מלך  של  האחרון  "מסעו 

ההרודיון. לפרטים והרשמה, משקפת:

info@mishkefet.org.il 1700-700-945

שמרן בשומרון אנטוניו דה לוצ'יה, יו"ר ארגון הגג של צעירי 
השבוע  סייר  באירופה,  המרכז  ומפלגות  השמרניות  המפלגות 
בשומרון. האורח ביקר באזור התעשייה ברקן, ביקיר, בהר ברכה, 
באיתמר וברחלים. בין היתר, נפגש דה לוצ'יה עם ראש המועצה 

מתיישבי  ועד  ויו"ר  דגן  יוסי  מקומו  ממלא  מסיקה,  גרשון 
קצובר      .  "אירופה חייבת לעמוד לצד ישראל  השומרון בני 

ולסייע במימוש זכויות היהודים על ארצם", אמר למארחיו.

וותיקי  על שם המור הטוב ארגון בית מוריה, אחד מגדולי 
שנות   20 שעבר  בשבוע  חגג  בארץ,  התורניים  הגרעינים 
עשיה בבאר שבע         במוסיקה: אברהם פריד. בדיבורים: 
ההנהלה  יו"ר  כהן,  שמעון  הרב  מוריה  בית  מוסדות  ראש 
אורי  השר  דנילוביץ,  רוביק  העיר  ראש  בודנהיימר,  אריה 
אריאל, השר אורי אורבך, סגן שר הדתות הרב אלי בן דהן 
הארגון  בראש  שעמד  וורצמן,  אבי  החינוך  שר  סגן  וכמובן 
ניסן סלומיאנסקי,  ב-16 שנותיו הראשונות. נכחו: הח"כים 

זבולון כלפה, אורית סטרוק ושולי מועלם.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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B0528908518@gmail.com
 

 
 
 

 הפצת ישע שלנו  
והפצה שבועית של 
עלוני פרשת שבוע 

 לבתי כנסת 
בכל רחבי הארץ 

יוסי בן- הדור 052-8908518 


