Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ï˘ ı¯‡‰ ˙·ÈÁ
הרב שמואל בנימין הרלינג

ה

רב שמואל בנימין הרלינג ,נהרג על
קידושה'לפנישששנים,בכ'בתשרי
תשס"א ה' חוה"מ סוכות ,הרב נולד
בכ"דאדרתרצ"ו)(1936לרחלויהושעהרלינג
באיצקן,בבוקובינהאשרברומניה.באוקטובר
 1941גורש עם משפחתו ועוד כ– 150אלף
יהודים לטרנסניסטריה ,במה שכונה "צעדת
מוות" ,שם שהו עד לשחרורם בידי הרוסים
במרץ,1945כאשרפחותממחציתמהיהודים
שגורשו שרדו .לימים סיפר לרב צבי יהודה
זצ"לכיהואמרגישחובהמיוחדתלשרתבצבא
מתוךהזיכרוןשלאותןשעותקשותשבהןישב
במקלטעםהוריועלאדמתנכרוראהמחרכי
התריסיםהמוגפיםאתצעדתהקלגסים.בסוף
שנת  1945עלה לישראל עם הוריו ,לאחר
שקיבלוסרטיפיקטמידיהבריטים.
המשפחה התיישבה בתל אביב ,ושלחה
את בנה ללמוד בבית הספר "מוריה" ,ולהיות
חניך בתנועת בני עקיבא .בגיל התיכון הגיע
לישיבת בני עקיבא כפר הרואה עם קבוצת
שבט "איתנים" שמדריכם היה הרב חיים
דרוקמן.לאחרמכןהשתתףעםחבריגחל"ת,
בייסוד והקמת ישיבת כרם ביבנה ,ישיבת
ההסדר הראשונה .לאחר ייסודו של המחזור
הראשון בישיבה עלה לישיבת מרכז הרב שם
הוסמךלרבנות,והיווהביחדעםחבריולספסל
הלימודיםאתדורהתלמידיםהראשוןשלהרב
צבייהודהקוק.
בחוגיישיבתמרכזהרבנחשבהרבהרלינג
לדמות מופת ובעל הנהגות מיוחדות ואף
זכה בשל כך לכינוי "בנימין הצדיק" .לאחר
מותוסיפרועליוסיפוריםרביםבהםנחשפה
אישיותוהמיוחדת:צדיקות,סגפנותוהקפדה
מחמירהמאודעלאמתבדיבורובמעשה.הרב
הרלינג דרש מעצמו שלמות ,ודרישה זו היא
שהשפיעהיותרמכלעלתלמידיולדורותיהם.
בגיל  22התגייס לנח"ל המוצנח במסגרת
שירותההסדרשםגםעברקורסמ"כים.לאחר
שהשתחרר מהצבא שימש כמדריך בישיבת
נתיבמאיר.לפניסוףלימודיובישיבההתחתן
עםברכהובמהלךנישואיהםנולדולהםשמונה

המשך מעמ' השער

הקומה הנוספת הזו בסולם החירות מזככת
עוד יותר את הכלי לקבלת אור השכינה .זוהי
חביבותו של החודש השביעי.
וקראתם דרור  -הקומה השלישית בדרגות
החירות היא השחרור מהזדקקות לחסדי בשר
ודם .פרנסה הבאה ישירות מידי שמים ללא
תלות במעביד ,מופיעה בשנת השמיטה .כל
השדות הם הפקר לכל אדם ,גם לעבד ואמה,
והכל מתפרנסים ישירות מידי ה'" .ו ְ ָהיְתָה ַשׁבַּת
ָהאֶָרץ ָלכֶם ְל ָא ְכלָה לְָך וּ ְל ַע ְבדְָּך ו ְ ַל ֲא ָמתֶָך"...
)ויקרא כ"ה ,ו'( .גם בעל השדה משתחרר מן
התלות בעבודת הקרקע ,וגם הוא עובר תהליך
אמוני עמוק של חירות משעבוד ממוני .שנת
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שנים עלחשבוננו!
בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

חולמיםעלביתמשלכםאבלחוששיםמהמשכנתא?
קנוביתאיכותישלבתיאמנהבאחד
היישוביםהמשתתפיםבמבצעותקבלו
כ₪500בכלחודש,משך10שנים,ישירות

אחריות
לכלבית

לחשבוןהמשכנתאשלכם.
לחסוךמהמשכנתאולגורבביתחדשכמושתמיד

מענה
טלפוני
מהירויעיל
במשךכל
שעותהיום

רציתםמהיום,זהלאחלום.זהבתיאמנה.

שרות
זמין
שלאנשי
מקצוע
מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

הזדרזו!

המבצעמוגבלל45הרוכשים
הראשוניםבלבד
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עלייההמוניתותפילותחגבמערתהמכפלה
בימיםראשוןושניט"ז-י"זבתשריא'–ב'דחוהמ"ס
10:00-19:008-9.10.06

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

˙¯Ò‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙‚¯‡˙Ó
˙˘¯· ¯ÊÈÈÏ· ÌÈÙ˜˘Ó

מורידים
את
המשכנתא
מהגב!

סוכות

חגיגתסוכותתשס"זבסימןפתיחתאירועישנתהארבעיםלשחרורירושלים,
בהשתתפותנציגיקהילותיהודיותמרחביהעולם
נציגיקהילותיהודיותמרחביהעולם
חברוןולבארץישראלבהשתתפות
חברוןולבארץישראל

ביוםשניי"זבתשריב'דחוהמ"ס9.10ברחבתהמערה

 13:00נשמח בשמחת בית השואבה ברחבת מערת המכפלה גדולי הזמר החסידי והמזרחי:

9:15

תפילתשחריתשלחוה"מ עםענקהזמרהחסידיהעולמי ˘ חייםישראל בשירים מתוך הדיסק החדש
בשירה והלל עם שיריוניגוני
˘מנדיג'רופי˘ עדירן˘דקלון˘ח יםדודסרצ'יק˘אודי
ר' שלמה קרליבך זצ"ל
דוידי˘שלמהכץ˘יונישלמה˘מקהלתשירהחדשה

בליווי משה )מוסא( ברלין

מרדכיבןדוד

ותזמורתו חזקי סופר )עם בהופעהמלאהומיוחדת
קהילות קרליבך בבית שמש ובשירים מתוך הדיסק החדש והמיוחד "אפשרלתקן"
ובגבעת שמואל(
ניצוח וניהול מוסיקלי :אלילאופר ותזמורתו מנחה :אביבלומנטל
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‰Á˙ ∫ÔÂÏ˜˘‡ ®±∞∫∞∞≠±μ∫∞∞ ∫Ó È˘ÈÓÁÂ ÈÚÈ·¯ ¨È˘ÈÏ˘ ¨ÔÂ˘‡¯ ÌÈÓÈ· ˙ÂÚÒ‰© Æ∏∫∞∞≠±μ∫∞∞ ‘· ÌÂÈ ¨ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÏÂÓ ÔÈ·¯ ß„˘ ÌÂ‡Ï‰ ÔÂÈÁ ∫ÌÈÏ˘Â¯È
Æ®∞μ≤≠≤∑≤∏μ∏∏ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰Á˙ ∫Ú·˘ ¯‡· Æ±∞∫∞∞≠±±∫∞∞ ¨˜·Â„ „ÈÏ ‡·È˜Ú È·¯ ßÁ¯ ∫˜¯· È· Æ®∞∏≠∂∑≥∂π±∏ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ˙ÈÊÎ¯Ó
‡˘„‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ¨‰·ˆÓ‰ „ÈÏ ∫ÌÈ ˙· Æ®∞μ∞≠∏ππ∑∂∂≥ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ∫˘Ó˘ ˙È· Æ®∞μ∞≠π¥∞∞∂±¥ ‰·ÂÁ ‰Ó˘¯‰© ±∞∫∞∞ ¨‰˘„Á ˙ÈÊÎ¯Ó ‰Á˙ ∫„Â
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בימיםראשוןושניא'-ב'דחוהמ"ס,מערתהמכפלה
תהיהפתוחהכולהלתפילותיהודים,כוללאולםיצחק
סיוריםמודרכיםבאתריהיישובהיהודי! האירועים ,הדרכים והסיורים בתיאום

ובאבטחת כוחות הביטחון  £הפעלותלילדים  £מזנוןכשרלמהדרין  £מרכז
מידע £סוכהמרכזיתגדולהומרווחת  £חנות"מזכרותעירהאבות" ליד
מערת המכפלה מציעה את מיטב יצירות מפעלי יש"ע במחירים מוזלים!
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È˘‡ Â¯ÊÁ ÔÂÈˆ ˙·È˘ ÈÓÈ
Ì‰È˙ÂÊÂÁÓ Ï‡ ÔÈÓÈ·Â ‰„Â‰È
˘¨ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ˘ ∑∞ Â·ÊÚ
·È¢Ú ‰„Â‰È ˙ÎÏÓÓ ˘Â·ÈÎ ÍÏ‰Ó
˙È· Ô·¯ÂÁÂ ˙ÈÏ··‰ ‰È¯ÙÓÈ‡‰
¯‡˘¯‰· ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈÁË˘‰ ÆÔÂ
ÈÁË˘Ï ¯ÓÂ‡ ‰ÂÂ‰ ¨¯ÚÈÏ ÂÎÙ‰Â Â·ÊÚ
·ÒÓ¯ÓÏ ÌÈÂ˙‰ ÌÈ„·ÂÚÓ ÌÈ‡˘ ¯Â
‡·È˘ ÈÙÎ ¨ÌÈ¯Á‡ Á¢Ú·Â Ô‡ˆ È¢Ú
‰˙‡˙Â ‰Ù‚ È˙ÂÓÈ˘‰Â¢ ∫Ú˘Â‰
‡˘¯ ‡Â˙ ¯˘‡ ÈÏ ‰Ó‰ ‰˙‡ ‰¯Ó
Ì˙ÏÎ‡Â ¯ÚÈÏ ÌÈ˙Ó˘Â ¨È·‰‡Ó ÈÏ
Æ®„¢È ˜ÂÒÙ ß· ˜ ¯Ù© ¢‰„˘‰ ˙ÈÁ
˘·¢ÌÈ¯ÚÂÈÓ¢ ÌÈÁË˘Ï Â¯ÊÁ ÔÂÈˆ È
¨˙Â‡Ï˜ÁÏ ¯ÎÊ ÔÈ‡ Ì‰·Â ÌÈÁÂ˙ÙÂ
Ì‚ Æ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â‚¯„Ó‰ ËÚÓÏ
·ˆÓ· ÌÚ‰ ‰È‰ ÈÂ¯˘ ˙ÈÁÂ¯ ‰ÈÁ·Ó
ÌÈ‡Â˘È ¨‰¯Ó˘ ‡Ï ˙·˘‰ ≠ ¢¯ÚÈ¢

„ÂÚÂ ÌÈÏ·Â˜Ó ÂÈ‰ ˙ÂÈ¯ÎÂ ÌÈ¯Î ÌÚ
·ÌÈÏÈÁ˙Ó ÔÎ ÏÚ Æ˙Â˘˜ ˙ÂÈÁÂ¯ ˙ÂÈÚ
˘Â„ÈÁ Ï˘ ÍÂ¯‡ ÍÈÏ‰˙· ‰ÈÓÁÂ ‡¯ÊÚ
Æ‰¢·˜Ï ÌÚ‰ ÔÈ· ˙È¯·‰
·ÏÚ ¯·ÂÚ˘ ÈÁÂ¯‰ ÍÈÏ‰˙‰ ˙¯‚ÒÓ

ÔÂÓÏË ˇ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ë·Ó

˙ÂÎÂÒ
˘∞≤≠ππ∑≥∏∑μ Ï‡ ˙È· ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ

ילדים .שימש  19שנים כרב ומחנך בישיבת
בניעקיבאכפרהרואה,תחתהנהגתושלהרב
משה צבי נריה והיווה לתלמידיו דגם של רב
וצנחןבאמצעשנותהששים,דברשהיהנדיר
באותה תקופה .רבים מתלמידיו פנו לשירות
צבאי קרבי ,והיו מראשוני הדתיים בסיירות
המובחרות,כמוסיירתשקד.במכתבלתלמידי
בית–הספר 'מעלה' בפתח–תקווה כתב הרב
הרלינג":חשובשנזכורכיהטיולבארץ–ישראל
מצווהחשובההיא;וכןנאמרלאברהםאבינו:
'קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך
אתננה' .הליכה דווקא ,ולא רק נסיעה ,כי
בהליכה נוצר הקשר הישיר בינינו לארץ,
חיבתנואליהמתעמקת-וע"יכךנזכהבעזרת
ה'לרשתאותהולהיאחזבכלמרחביה".
לאחר ייסוד גוש אמונים ,עבר לגור
בקדומיםושימש19שניםנוספותכראשבית
המדרשהגבוהבאלוןמורהוכןבמגווןתפקידי
חינוךנוספים.
אהבתו ודאגתו לארץ ישראל ויישובה לא
ידעהגבול.בכליוםשישיקצראוארוך,היה
מגיע הרב לנקודה שבאיתמר ,עובד באדמת
ארץ הקודש ומלמד .לא רק בשיעורים
מפולפלים על קדושת הארץ ומעלותיה ,אלא
בעבודתהקרקעבידייםממש,ואחרכך,ומתוך
כך ,יבואו השיעורים .לא אחת היה מדבר על
החולשה בהחזקת חבלי ארצנו" ,הגבעה שם
ממול ,שם יתיישבו יהודי לוס אנג'לס ,ועל
הגבעהשעומדתלידהיתיישבויהודיאודסה,
מהישלהםלעשותשםבגלות,שיבואולכאן
להתיישבכאן".פעםאחתלאחרהפגנהרבת
משתתפיםאמר":אםהיונשאריםשלישאפילו
רבע,מכללהציבורשנכחשם,והופכיםלהיות
חייליםלמעןההתיישבותובאיםלגורכאןבגב
ההר,ביישוביםחדשים,זההיהטוב".
בכ'בתשריתשס"א,שבועאחריעזיבתצה"ל
את קבר יוסף ,בחג הסוכות ,ביום האושפיזין
שליוסףהצדיק,נערךביזמתושלהרבהרלינג
טיוללהרעיבל,תחתהכותרת"עצרתשבועת
אמונים ליוסף" ,ובאירוע זה ראה הרב בנימין
מעין סיור מקדים לאחיזה יהודית במקום.
כשהגיעוהמשתתפיםלמצפהמעלקבריוסף,
קראהרבבנימיןבהתלהבותקודשאתהמזמור:
"למנצח אל שושנים ..רועה ישראל האזינה
נוהגכצאןיוסף...ולכהלישועתהלנו",ודיבר
עלההליכהלישועה.
אחריתפילהבמקוםהותקפועלידיערבים
ממחנההפליטיםעסכר.למרותגילוהמתקדם
נטל חלק בקרב יריות ממושך כנושא נשק,
ביחד עם ארבעת החיילים המלווים מטעם
חטיבת השומרון תוך כדי שירת "אשא עיני
אלההריםמאיןיבואעזרי".בשלבמסויםהוא
נפגע בלבו ונהרג במקום .הרב הרלינג נקבר
בקדומיםוהואבן£.64
לזכרושלהרביצאהספר'אישימינך'ניתן
להשיגובכתובתyherling@017.net.il:
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צדיק של
ארץ ישראל

שביעי חביב

השמיטה היא קודש ונקראת "שבת לה'" .זו
חוליה שלישית בשרשרת השביעיות החביבות
המאירות את העולם ואת האדם באור רוחני.
והגדולה מכולם היא שנת היובל – כתר
השביעיות" .וְּקָראתֶם דְּרוֹר ָבּאֶָרץ ְלכָל י ְשׁבֶיהָ"
)ויקרא כ"ה ,י'( .זו חירות מוחלטת הכופה את
עצמה גם על עבד העובד מרצון .כאן בא
לידי ביטוי גם חופש ההגירה והדיור המקופל
במילה אחת – "דרור" .על ציפור דרור אמרו
חז"לֶ " :שדָָרה בבית כבשדה".
כל היציאה מארץ מצרים מבשרת את
שבירת כבלי העבדות ומגלה את יהלום
החירות ,שהוא תנאי למלכות שמים.
" ֲאנ ִי ה' אֱֹלֵקיכֶם ֲאשֶׁר הוֹצֵאתִי ֶא ְתכֶם ֵמאֶֶרץ
ִמצְַרי ִם ִלהְיוֹת ָלכֶם לֵאֹלהִים ֲאנ ִי ה' אֱֹלֵקיכֶם"
)במדבר ט"ו ,מ"א(£.
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הרב שבתי סבתו – ראש הישיבה במצפה יריחו

שביעי חביב

Î

ל השביעין חביבין…
"בשנים שביעי חביב… בשמיטין
– שביעי חביב… בימים – שביעי
חביב… בחדשים – שביעי חביב…" )ויקרא
רבה כ"ט ,י"א(.
וינח ביום השביעי  -המספר  ,7הוא
סיפור גילוי האור העליון – האור האלוקי,
על העולם ועל האדם .המחרוזת הזו המוצגת
במדרש ,מלמדת על קשר הדוק בין כל
השביעיות הללו .כדי לעמוד על עומק כוונת
המדרש ,עלינו למצוא את המפתח אשר
מוצפן במכנה המשותף של השרשרת הזאת.
המכנה המשותף הוא – חירות .חירות היא
תנאי הכרחי להשראת האור האלקי" .שָׁלשׁ
ְפּ ָעמִים ַבּ ָשּׁנ ָה י ֵָראֶה כָּל ז ְכוְּרָך אֶל ְפּנ ֵי ָהאָֹדן
ה'" )שמות כ"ג ,י"ז( ,מי שיש לו רק אדון אחד
ואיננו משועבד לשום גורם אחר ,הוא בלבד
זכאי לראות את פני ה'.
יום השבת נתקדש מכל הימים ונתברך ע"י
ה' .הבה נערוך השוואה בין טעמי יום השבת
השונים המוזכרים בעשרת הדיברות שבפרשת
יתרו ,מול אלו שבפרשת ואתחנן ,ונגלה את
התוצאה הבאה.
בפרשת ואתחנן נאמר " ְל ַמעַן י ָנוּ ַח ַע ְבדְָּך
ו ַ ֲא ָמתְָך כָּמוָֹך" )דברים ה' ,י"ד( .כדי שהעבד
ינוח ,חייב גם אדונו לנוח .זהו הצעד הראשון
לחירות ,הסרת עול שיעבוד העבודה היוםײַ
יומית .התנאי הזה הוא חיוני להופעת הטעם
השני של יום השבת כפי שהוא משתקף
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ

ÌÈÏ˘Â¯È
16:43
17:53
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17:53

בפרשת ואתחנן" .כִּי ֵשׁשֶׁת יָמִים ָעשָׂה ה' אֶת
ַה ָשּׁ ַמי ִם וְאֶת ָהאֶָרץ… וַיָּנ ַח בַּיּוֹם ַה ְשּׁבִיעִי ,עַל
שּׁבָּת וַי ְַק ְדּשֵׁהוּ" )שמות כ',
כֵּן בֵַּרְך ה' אֶת יוֹם ַה ַ
י"א(.
הביטוי "וַיָּנ ַח" פירושו – השראת האור,
אלִישָׁע" )מלכים
כעין "נָחָה רוּ ַח ֵא ִליּ ָהוּ עַל ֱ
ב' ,ב' ,ט"ו( .האור העליון מתגלה עם השלמת
הבריאה בדיוק כפי שהנשמה מופיעה עם
השלמת איבריו של האדם" .שם מלא על עולם
מלא" .היום השביעי בו מושלמת הבריאה,
הוא היום המסוגל להשראת השכינה .הגילוי
הזה לא ייצא לפועל אלא אם כן יהיה האדם בן
חורין ,וכבר הדגשנו לעיל כי הצעד הראשון
לחירות הוא השחרור ממלאכה.
השמח בחלקו  -הצעד הבא הוא חירות מן
הקנאה ,שפירושה המעשי הוא להיות שמח
בחלקו .התלמוד הירושלמי מגדיר את התנאי
לשמחה" :שמחה לאדם כשהוא דר בתוך שלו"
)מועד קטן פ"ב מ"ד( .בחג הסוכות זוכה האדם
לאסוף את תבואתו וליהנות מיגיע כפו .גם
את הסוכה מסככין בפסולת גורן ויקב שהם
הזמורות והקשין אשר נשארו בשדה לאחר
איסוף התבואה וענבי היין" .חַג ַהסֻּכּת ַתּ ֲעשֶׂה
לְָך ִשׁ ְבעַת יָמִים ְבּ ָא ְספְָּך ִמגּ ְָרנ ְָך וּ ִמיּ ְִקבֶָך…
ו ְ ָהי ִי ָת אְַך ָשׂ ֵמחַ" )דברים ט"ז ,י"ג ,ט"ו( .ברגע
שהאדם השתחרר מן הקנאה קל יותר לגשת
לעשיית חסד עם הזולת .במקום לקחת
מאחרים ,אדרבה – לתת לאחרים.
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∫Ì˙Â‰ÊÏ ‰Ò ¨ÌÈÈÓ‰
˙ÈÊ‰ ıÚ ‡Ï ¨Ô·ÂÓÎ ¨Â‰Ê ≠ ÔÓ˘ ıÚ
˙Â‰ÊÏ Ï·Â˜Ó ÆÌ„Â˜ ¯ÎÊÂ‰˘ ÌÂ˘Ó
‡˙ ‡ÆÔÓ˘ ıÚÎ ÌÈÏ˘Â¯È Ô¯Â
¨ÔÓ˘ ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È Ô¯Â‡‰ ıÚ ÚÊ‚Ó
‚„‰·ÈÒ‰ ÂÊ „‡Ó ‰¯È‰Ó ıÚ‰ Ï˘ Â˙ÏÈ
˘˜˜È·Á¯· ÌÈ·¯ ÌÈ¯Â‡ ÂÚË Ï¢
‰È·Ï ˙Â·ÂË Ô¯Â‡‰ Ï˘ ÂÈ˙Â¯Â˜ Æı¯‡‰
¨¯‰Ï ÌÈÏÂÚ‰ ¨Ï‡¯˘È È· ÂÏÎÈ ÔÎÏÂ
Æ‰Ê ıÚÓ ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡ ˙ÂÎÂÒ ˙Â·Ï
˙ÂÙÎ Ô·ÂÓÎ Ì‰ ≠ ÌÈ¯Ó˙ ÈÏÚ
Ì˙È‡Â ‚Á· ÌÈÏËÂ Ì˙Â‡˘ ¨ÌÈ¯Ó˙‰
ÆÍÎÒÏ Ì‚ Ô˙È
ÈÏÚ ≠ ˙Â·Ú ıÚ ÈÏÚÂ Ò„‰ ÈÏÚ
ÌÈÏÚ ÏÚ· ¯· Ò„‰Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ò„‰‰
ıÚ ÂÏÈ‡Â ÍÎÒÏ Ì˙È‡ Ô˙È˘ ¨ÌÈÁ˙ÂÙÓ
ÌÈ˘ÏÂ˘Ó‰ ÌÈÒ„‰‰ Ì‰ ‰Ï‡ ˙Â·Ú
Æ®È¢˘¯ ÔÈÈÚ© ‰ÏÈËÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰
··‡¯ÊÚ ÂÏ˜˙ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Ì‡Â
¯˜ÈÚ· ÏÙÈË ‡¯ÊÚ ≠ ˙ÂˆÈ¯Ù· ‰ÈÓÁÂ
·‰ÈÓÁÂ ÌÚ‰ ·¯˜· ˙ÈÁÂ¯‰ ˙ÂˆÈ¯Ù
ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÓÂÁ· ¯˘‡ ˙Âˆ¯Ù· ÏÙÈË
ÁÂÎÓ Æ¯ÈÚ‰ ˙‡ ˙Â·Ï ˙Ó ÏÚ
ÂÈ‰ ÂÏ˘ ¨ÌÈÏ˘Â¯È· ÈÁÂ¯‰ „ÓÚÓ‰
˘Ï‡ ÌÚ‰ ‡ˆÈ ¨‰ÈÓÁÂ ‡¯ÊÚ ÌÈÙ˙Â
‚Á ˙‡ ‰ÁÓ˘· ‚Â‚ÁÏ ˙Ó ÏÚ ¯‰‰
ÂÓÈÚ Á˜È ÔÂÈˆ ˙·È˘ ÈÓÈÓ Æ˙ÂÎÂÒ
‡˙ ¯Â˜ÓÎ ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰˙Â·È˘Á
¯¯‚˙‡ ÏÎÏÂ ¯‰Ï ‰ÈÏÚÏ ÈÁÂ
‰ÂÂÏÓ‰ ‰·¯‰ ‰ÁÓ˘‰ ˙‡Â ¨ÈÓÂ‡Ï
‡˙ Æ¯‰‰ Ï‡ ‰¯ÊÁ‰Â ‰ÈÈÏÚ‰
ÁÓ˘ ‚Á

ÌÈÙÒÂ‡ ¨ı¯‡Ï ·˘‰ ÌÚ‰
ÌÚ‰ ˙‡ ‰ÈÓÁÂ ‡¯ÊÚ
·ÌÈÏ˘Â¯È· ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ
˙‡ Ì‰ÈÙ· ÌÈÚÈÓ˘ÓÂ
„·¯‰È‰ ‰Ê „ÓÚÓ Æ‰¯Â˙‰ È
Æ˙˘„ÂÁÓ‰ ˙È¯·‰Ó ˜ÏÁ
·Â‡ˆÓ ‰‡È¯˜‰ ÍÏ‰Ó
˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ÈÎ ·Â˙Î
˜¯· ˘È ÔÎ ÏÚ ¨Â‚‚ÁÏ ˘ÈÂ
‰ÎÂÒ ˙ÈÈ·· ÔÂÎ˙‰Ï
∫ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ ˙ÏÈË·Â
ÈÏÚ Â‡È·‰Â ¯‰‰ Â‡ˆÆÆÆ¢
ÈÏÚÂ ÔÓ˘ ıÚ ÈÏÚÂ ˙ÈÊ
¨˙Â·Ú ıÚ ÈÏÚÂ ÌÈ¯Ó˙ ÈÏÚÂ Ò„‰
ÌÚ‰ Â‡ˆÈÂ Æ·Â˙ÎÎ ˙ÂÎÂÒ ˙Â˘ÚÏ
Â˘ÚÈÂ ÆÆÆ˙ÂÎÂÒ Ì‰Ï Â˘ÚÈÂ Â‡È·ÈÂ
˙ÂÎÂÒ È·˘‰ ÔÓ ÌÈ·˘‰ Ï‰˜‰ ÏÎ
ÈÓÈÓ Â˘Ú ‡Ï ÈÎ ˙ÂÎÂÒ· Â·˘ÈÂ
ÌÂÈ‰ „Ú Ï‡¯˘È È· ÔÎ ÔÂ Ô· Ú˘Â‰È
¢„‡Ó ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘ È‰˙Â ‡Â‰‰
©Æ®Á¢È ≠ Â¢Ë ßÁ ‰ÈÓÁ

˘ÂË‰ ¯‰‰ Ï‡ ˙ÂÏÚÏ ‰ÂÂˆÓ ÌÚ‰
ÌÂ˜Ó ˙·Á¯‰Â Ì˙¯ÊÁ È‰ÂÊ ¨·ÂÊÚ‰Â
Ú˘Â‰È ÈÓÈ· ‰˘Ú˘ ÈÙÎ ˜ÂÈ„· Ì·˘ÂÓ
·¯ÚÈ‰ ˙‡ ‡¯·Ï ¯‰‰ Ï‡ ÂÏÚ˘Î ¨ÔÂ Ô
‰¯ÊÁ‰ ¨¯‰‰ Ï‡ ‰¯ÊÁ‰ ÆÂ· ·˘ÈÈ˙‰ÏÂ
‡ÂÓ¯‚ ‚Á‰ ˙‚È‚ÁÂ Ú˜¯˜‰ ˙¯˘Î‰ Ï
ÍÎ·Â ÌÈ·˘‰ ·¯˜· ‰·¯ ‰ÁÓ˘Ï
Ï‡ ¯‰‰ Ï‡ ‰¯ÊÁ Ï˘ ‚ÁÏ ¨‚Á‰ ÍÙ‰
ÆÌ˙ÁÓ˘ ¯Â˜Ó ‰ÊÓÂ ˘¯Â˘‰
‰ÎÂÒ ˙ÈÈ·Ï ÌÈÙÚ Â‡È·‰ ¯‰‰ ÔÓ
˙Ú·¯‡ ˙ÂÂˆÓÏ Ì‚ ‰‡¯‰ ÏÎÎÂ
·„¢Ò

˘·È ¯‡˘‰Ï
·‚˘‡Â·È˘ Ì

הבית הכתום
יוצא במבצע
לקראת החורף
מכירת
מחסני כתר
אטומים למים
במידות שונות

התמונה להמחשה בלבד!

∫˙ÂÓÊ‰Â ÌÈË¯ÙÏ

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

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

Ú˘È ˙Â˘„Á

∫ÌÈ·‡ÂÎÂ ÌÈ¯ÎÂÊ

‰„ÓÚ¢˘È

ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆ È·Â˘È ÌÚ ˙Â„ÁÈÈ˙‰ ÌÂÈ

בשומרוןציינושנהלעקירתארבעתהיישובים£תושבישא–נורדורשיםמהממשלהלאפשרלהם
לחזורלבתיהםלאחרשפורסםכיצה"ליחזורלנוכחותמלאהבצפוןשומרון

ונציגי התושבים נשאו דברים מרגשים .בנצי
ליברמן ,ראש המועצה האזורית ויו"ר מועצת
יש"ע,נשאדבריםנוקביםכנגדכוונותהממשלה
להמשיך בעקירה ,ושיבח את ההתיישבות על
כוחהעמידההאיתןשלה.
בתוך כך ,פורסם כי צה"ל מתכוון לחזור
לנוכחות בצפון השומרון ,ואף להקים בסיס
גדולביישובשא–נורשנחרבלפניכשנה.תושבי
שא–נורדורשיםמהממשלהלאפשרלהםליישב
את חורבות היישוב ,ואף פנו לראש הממשלה
בבקשה להיפגש עמו בעניין זה .התושבים
מזכירים את התראותיהם עוד בטרם הגירוש,
כי צה"ל ייאלץ לחזור לשטח על–מנת להבטיח
אתביטחוןאזרחיישראל".הוכחכיהגירושהיה
חסרתועלתוחסרכלהיגיוןביטחוניאוערכי",
אמר יוסי דגן ,לשעבר דובר היישוב  ,והוסיף:
"האםלמישהוישתשובהלשאלהמדועגורשנו
מבתינו?"£.

במועצההאזוריתשומרוןערכובשבועשעבר
יום התייחדות מרגש עם ארבעת היישובים
בצפוןהשומרוןשנעקרובחורבןתשס"ה)תאריך
ציון השנה נדחה בשל המלחמה בצפון( .מאות
משתתפיםמכלרחביהארץהגיעולקחתחלק
ביום הזיכרון שכלל הקרנת סרטים תיעודיים,
מיצגותערוכתתמונות,רב–שיחמרתקועצרת
זיכרון גדולה תחת הכותרת "זוכרים בכאב,
ממשיכים בתקווה" .המארגנים הציגו לאורך
היום תמונה מגוונת ואותנטית של היישובים
חומש,כדים,גניםושא–נור-מתהליךהקמתם,
דרך תיעוד חיי היומיום במקום ,ועד זוויות
המאבקוימיהגירושעצמם.
בטקסהזיכרוןהמרכזישנערךבסיכוםהיום
הוקרן מופע לייזר שהוכן במיוחד לערב זה
המתאר את הבנייה וההרס של היישובים ,יחד
עם התקווה לעתיד .סרטים קצרים המתעדים
את החיים ביישובים הוקרנו במהלך העצרת,

‡ÌÈÈÓÂÈ Í˘ÓÏ ÔÂÈ˜Ï ÍÂÙ‰È ÌÈÏÚÙÓÂ ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ
לראשונה בארץ ,יהפוך אזור תעשייה
ומפעלים לקניון פתוח למשך יומיים .באזור
התעשייה בברקן שבשומרון יתקיים בחול
המועד סוכות יריד מכירות ייחודי ,במסגרתו
יפתחו המפעלים את שעריהם בפני הציבור
הרחבוימכרואתתוצרתםבאופןישיר.
למעלה מ– 20מפעלים מובילים לוקחים
חלק ביוזמה ,בין הידועים שבהם ניתן לציין
אתהמותגיםהארצייםהמוכרים:רשתהאופנה
" mlמתאים לי"" ,עידן קמפינג" המייצר
ציוד תרמילאות וטיולים ,רשת עיצוב הבית
"ביתילי"",רהיטידורון"המתמחהבחדריילדים
ועוד.במקבילתתקייםבאזורהתעשייהשדרת
אומניםיוצריםומוכרים,רובםתושביהשומרון,
וכןשוקאוכלייחודיוססגוני.במקוםיתקיימו
מופעי רחוב אטרקטיביים ,מופעים לילדים,
ותופעלרכבתילדיםחוויתית.
במועצה האזורית שומרון ,המארגנת את
האירוע ,רואים ביריד חלק מתהליך אסטרטגי
רחב לפיתוח המרחב כולו" .הכוונה היא למתג
את סביבת השומרון כאזור מסחרי ,שמתקיים
בוייצורתעשייתיאיכותישלמותגיםארציים,

לצדחייקהילה,חינוךמעולהויישוביםבתנופת
קליטה" ,הסביר יגאל דילמוני מהמועצה
האזוריתשומרון.
היריד יתקיים ביום חמישי ,ה' חוה"מ ,מ–
10:00עד,18:00וביוםשישי,ו'חוה"מ,מ–9:00
עד  .13:00לפרטים נוספים ולהשכרת דוכני
מכירה ניתן לפנות ל 03-9061150או באתר
£ SHOMRON.ORG.IL

·‰‚‰Ï ÌÈÎ¯Ú Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ
ÔÂ¯‚Ó „È˙Ú ÏÚ
דווקאבתקופהזושלאחדותהשורותבקרב
אזרחיישראללאחרהמלחמה,בוחריםב"שלום
עכשיו" לעורר פרובוקציות ולטפח מלחמות
יהודים.
 ביישוב מגרון נדהמו לגלות כי תנועת
השמאלהקיצונימאיצהבשרהביטחוןלהתחיל
בעקירתהיישובבאופןמיידי,ומאיימתלפנות
בעניין זה גם לבג"צ .במועצה האזורית בנימין
ובמועצתיש"ענערכיםלהגנהבתחוםהמשפטי,
הפוליטיוהציבורי£.

·ÚÂ·˘ ¯Â„Ï ÌÈÂÂˆÓ Â‡ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á
‡‡Â‰ ÈÚ¯‡‰ ¯ÂÈ„‰ ÆÂ˙È·Ï ıÂÁÓ „Á
¨ÁÂ ˙ÂÁÙ ‰·¯‰ ¨¯˙ÂÈ ÛÂ˘Á ÂÚ·ËÓ
ÆÈÓÊ „Â‡Ó ¯˜ÈÚ·Â ÚÈ‚Ù ¯˙ÂÈ ËÚÓ
‰ÎÂÒ· ˙ÚÎ ÌÈ·˘ÂÈ Â‡˘Î
ÔÈ·˘ Ï„·‰‰ ˙‡ Â¯˘· ÏÚ ÌÈ˘È‚¯ÓÂ
·˘È„˜ ¨ÈÓÊ‰ ¢Â˙È·¢Ï Ú·˜‰ ˙È
¯‚Ì‰È˙·Ó Â¯˜Ú˘ ÂÈÁ‡Ï ‰·˘ÁÓ Ú
·¯ÂÊÁÏ Ú·¯Â ‰˘ ‰Ê ÌÈÈ˙ÓÓÂ ¨ÁÂÎ
ÌÈ·ÊÂÚ ÂÁ‡ Æ‰˙È·‰ ‰ÎÂÒ‰ ÔÓ
·‡‰Ú·˘ Í˘ÓÏ Â˙È· ˙‡ È˜ÏÁ ÔÙÂ
ÌÈÈ˙È·Â Ì˙È·Ó Â˘¯Â‚ Ì‰ ≠ ÌÈÓÈ
Â‡Â ¨˙ÂÏ˜ ˙ÂÚÈÒÙ ‰ÓÎ Æ·Â˘ ÈÏ·Ó
ÂÈÏÚ ‰¯˘Ó˘ ˙ÂÓÈÓÁ‰ ÍÂ˙· ¯·Î
ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ÂÏÈ‡Â ≠ ÁÂ‰Â ¯ÎÂÓ‰ Ô˜‰
ÆÌÂÏÁ‰ ˜Á¯Ó· ˜¯ ˙È·· ˙Ú‚Ï
ËÚÓ ÈÙÏ ‰·È¯Á‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó
ÛÈË˜ ˘Â‚· ÌÈ·Â˘ÈÈ ≤∂ ‰˘Ó ¯˙ÂÈ
˙Â¯ÊÂÙÓ‰ ¨˙ÂÏÈ‰˜‰ ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆ·Â
··˘ÈÈ˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ¨ÌÈÈÓÊ ˙ÂÁÓ
ÍÂÙ‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯˙‡ ±π–· ˘„ÁÓ
ÂÚ·˜˘ ÌÈ¯˙‡ ¨Ú·˜‰ È·Â˘ÈÈÏ
·˙ÈÓ¯Â‚Â Ú¢ÏÒ ˙Ï‰Ó ÌÚ ÌÂ‡È
Æ‰Ï˘ÓÓ‰
˜Ê·‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ ÌÈ¯ÎÂÊ ÂÏÂÎ
··Ï ÂÓÈ˘ ˙ÚÎ ¨˘Â¯È‚‰ ÌÏ˘Â‰ ‰

‡¯Ó¢Ú· ÌÈÚÂ¯È‡Â ˙ÂÁÂ

°Úˆ·Ó

‡¯˙ÂÙÏÂ‡Â ˙Â·È˘ÈÏ ˙ÂÓÁ ˙ÂÁÂ
·˙ÌÈ‚Â ¯ÙÒ–È
‡˘È‡ ±¨∞∞∞ „Ú ÌÈÈË¯Ù ÌÈÚÂ¯È
ÔÈ¯„‰ÓÏ ˜ÏÁ ≠ ÔÈÓÈ· ‰ËÓ ˙Â¯˘Î
¯˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ô¯ˆÈ ÔÂÈ˘È
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לפני מספר שבועות שאלנו מה צריך הציבור לעשות תשובה
כציבור השבוע נשאל באיזה תחום היינו טובים ואנו צריכים
להמשיך במגמה דומה גם בשנה הבאה? במה חוזקנו? איזו
עשייה או תכונה כללית עלינו לשמר?
‡·‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˇ ‰¯˘Ú Ú·˘ Ô· ˇ ÔÈÂÏ È˘È

ÁÂÎ ‰Ê ‰È˙

‡˙ÂÎ˘¢ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÂÓ˘¯ ˙Â¯Á
‰È„Ó‰˘ ¯Á‡Ï ¨ÔÂÏ˜˘‡· ¢ÛÏÂ‚‰
ÔÙÂ‡· ÂÏÁÈ ˙Â„Â·Ú‰˘ ‰ÁÈË·‰
ÂÏÈÙ‡ ‰È„Ó‰ ¨ÌÂÈ‰ „Ú ¨ÏÚÂÙ· ÆÈ„ÈÈÓ
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Ì¯Ë È·Èˆ˜˙ ¯Â˘È‡ Í‡ ≠ ‰·Â˘ÁÂ
Ì¯Ë ‰Ó˜‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÔÎ ÏÚÂ ‡ˆÓ
‰ÈÙ Ô·‡ Ì˘ ·ˆÂ˙ Ì‡ ˜ÙÒ ÆÂ‡ˆÈ
Æ‡·‰ ‰˘‰ ˘‡¯ ÈÙÏ
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ÏÂÓ ÆÈ¯ÒÂÓ ˜·‡Ó ‰Ê ‰È‰È Æ˙ÒÎ‰
≠ ˙Â˘ÙÈË‰Â „È‰ ˙ˆÈÓ˜ ¨˜„ˆ‰ ¯ÒÂÁ
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˘±π Ì˙Â‡ Â·ÈÈ ÔÎ‡˘ ‚Â‡„ÏÂ ÏÂÎÈ
Â¯·ÚÈ ÌÈ˘¯Â‚Ó‰˘ ÁÈË·‰Ï ¨ÌÈ·Â˘ÈÈ
‡Â· ·ˆÓ ÚÂÓÏÂ Ú·˜ È˙·Ï ÌÚÙ È
Æ˙ÂËÈÏÙ ÈÈÁÏ ÌÈ˘¯Â‚Ó‰ ÂÂ„
‰ÈÈÙ ÂÓÊÈ˘ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ Ì·ˆÓ
Ì¯Ë· ÌÈ˘„ÂÁ ˙Ï‰ÓÏÂ ‰È„ÓÏ
·Â˘ÈÈ· ∫¯˙ÂÈ ·ÂË ÂÈ‡ ¨˘Â¯È‚‰
˙ÂÁÙ˘Ó ≤¥ ˙Â¯¯Â‚˙Ó Â· ¨ÌÈÚÈ˜·Ó
ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á˘ ‰„˘ ˙‡ÙÓ
¨‰¯È˜Ú‰ ÈÙÏ ‰˘ ÈˆÁ ¯·Î ‰È„Ó‰
˙¯˘Î‰Ï „Á‡ ¯ÂË˜¯Ë ÂÏÂ ‰‡¯ ‡Ï
ÆÚ·˜‰ È¯Â‚ÓÏ ÁË˘‰
‚¨Ú¢ÏÒ ˙Ï‰Ó Ï˘ Ï‚„‰ ˙ÈÎÂ˙ Ì
¨ÌÈˆÈ· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â‡Ó ˙Ó˜‰
˙˜¨˙Ï‰Ó‰ ˙ÂÁË·‰ ˙Â¯ÓÏ Æ‰ÚÂ
˘ÏÚ ÂÓ˙Á˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ Ô‰ÈÙÏ
˙Ô‰È˙· ˙‡ ˙Â·Ï ÂÎÊÈ ÂÊ ˙ÈÎÂ
·‰ÏÁ‰ ‡Ï Û‡ ÏÚÂÙ· ¨˙Â¯È‰Ó
˙ÂÁÙ˘Ó ±μ∞ Æ˙ÂÈ˙˘˙‰ ˙¯˘Î‰

עמותת
חברה
בתנופה

מועצה אזורית
מטה בנימין

ÏÁ‰ ˙Ù˘ ÏÚ
יום ראשון א' חול המועד סוכות  8.10.06החל מהשעה 10:00

˘‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÏ
המופע המרכזי לאורך וואדי קלט—נחל פרת מופע סיום לנוער
דניאל סלומון
הקרקס הגדול
ובישובים שמעליו
בשעה 20:00
— מופע מרהיב
הרשמה דרך
רכזי הנוער בלבד

סדנאות יצירה מתנפחים
בשעה 16:00
סדנאות מוזיקליות דוכני אמנים
מסלולי טיולים מגוונים
מרכז מידע מתנ"ס בנימין  02-9977101נקודת מידע ביום הארוע בת .הדלק כפר אדומים

∂

ÂÈÏ‡ Ì‚ ˙Ú‚Â˘ ‰ÓÁÏÓ ‰ÚÈ‚Ó
‡˘Â‚· Æ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰ Ê
˜Ï‡ ˘È‚¯‰ ‡Ï ÌÚ‰ ·Â¯ ÛÈË
Ì‰˘ ÂÚË ¨˙ÂÎÈÈ˘ ÌÈ·˘Â˙‰
¨ßÌÈÚ‚Â˘Óß Ì‰˘Â ßÌÈÈÂˆÈ˜ß
ÌÂ˜Ó· ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì‰ ‰ÓÏÂ
˙Â¯ÎÈ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ ¨ÔÎÂÒÓ
‡ÂÈ‰ ‰·¯˜‰Â ˙Â¯ÎÈ‰‰ Æ˙È˙ÈÓ
„¯‰ÓÏ Ê‡ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÍÒÓ Í
˘ø˙ÂÎÈÈ˘ Ì‰ÈÏ‡ ˘È‚¯È ‡Â‰
¯ÂÊÚÏ Í¯Âˆ ˘È‚¯È ‡Â‰˘ ‰ÓÏ
Æ˙¯Á‡ ÌÈ¯·„‰ ÂÈ‰ ÔÂÙˆ· øÌ‰Ï
·ˆ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ¨¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÈËÓ ÔÂÙ
È·Â¯˜ ¯˙ÂÈ ˘È ¨¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÎÂÓ
Æ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ˙ÂÎÈÈ˘‰Â ‰ÁÙ˘Ó
·˘ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÈÏÚ ‰·Â¯˜‰ ‰
‡˙ ÌÚÏ ˙Â¯·Á˙‰‰ ˙Ó‚Ó
Ï‡ ÌÈÙ Ì˙Â‡ ¯ÈÎ‰Ï ÆÏ‡¯˘È
˙˙Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Æ·Ï Ï‡ ·ÏÂ ÌÈÙ
·ÌÈ‡˙ ‡ÏÏ ˙˙Ï ¨Ï·˜Ï ÔÂˆ¯ ÈÏ
„Á‡ ÔÈ· ¯˘˜Â ˙ÂÎÈÈ˘ ¯ÂˆÈÏÂ
ÁÂÎ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¯ÂˆÈ˘ È˘Ï
˘‡ÆÂÏ ÏÎÂÈ ‡Ï ÈÂˆÈÁ ÁÂÎ Û
‡·ÔÈÂÏ È˘È

·˘¨Â¢Ò˘˙ ˙˘ ¨‰¯·Ú˘ ‰
Û¯ÂÚ‰ ‰·˘ ‰ÓÁÏÓ Â¯·Ú
˘–Â ˙ÈÊÁÏ ÍÙ‰ ¨¯˜È ¯ÈÁÓ ÌÏÈ
ÚÈ‚‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰Ó Ï·‡ ¨˙ÙÒ
ÍÂ˙· ÂËÏ·˘ ¯Â‡ ˙Â„Â˜ ÆÚÂÈÒ
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯È‡˘‰˘ ÌÂ˜‡ÂÂ‰
–‰˘ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘‡ ÈÂÓ‰ ÂÈ‰
˙‚Ìˆ¯Ó ¨ÌÓÊÓ ÂÚÈ˜˘‰Â ÂÒÈÈ
ÆÔÂÙˆ‰ È·˘Â˙ ÔÚÓÏ ÌÙÒÎÂ
È˘Â˜‰ ˙‡ ÍÎ¯Ï ÍÎ· ÂÒÈ Ì‰
Æ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÍÎ· ÂÁÈÏˆ‰ Û‡Â
˙ÂÏÈ·Á ÂÊ¯‡˘ ÌÈ·„˙Ó ÈÂÓ‰
ÂÁ¯È‡ ¨˜ÊÁÏ ÔÂÙˆÏ ÂÚÒ ¨ÔÂÊÓ
˙–‰Â ¨ÌÈ·¯ ÌÈ¯·„ „ÂÚÂ ÌÈ·˘Â
È·˘Â˙ ÔÚÓÏ ¨˙Â·„˙‰· ≠ ÏÂÎ
ÆÔÂÙˆ‰
˙ÂÂÎ‰ ÏÚ ‰ÁÓ˘‰ ˙Â¯ÓÏ
ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ ¨¯ÂÊÚÏ ‰·¯‰
˘Â¯È‚‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘¯Â‚Ó‰ ·ˆÓ
Æ˜ÚÊ ‰ÓÁÏÓ· ·ˆÓ‰ ÔÈ·Ï
˘‡ÈÂÈ‚‰ ‰Ê ÍÈ‡ ¨ÈÓˆÚ ˙‡ È˙Ï
˘ÈÙÏ‡ Â˘¯È‚ ÈˆÁÂ ‰˘ ÈÙÏ
‡·Â¯Â Ì‰Ï˘ ÌÈ˙·‰Ó ÌÈ˘
ÂÏÈ‡Â ¨ıÓˆÓ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÌÚ‰
·ÔÂÙˆ‰˘Î ‰Â¯Á‡‰ ‰ÓÁÏÓ
ÌÏÂÎ ÌÈËÏ˜Ó· ‰˜ÂˆÓÏ ÚÏ˜
˙‡ ÌÈÏ‚ÓÂ ÌÈ¯ÊÂÚ ¨ÌÈÓ˙¯
ÌÚ· ÌÈÈ·ÂÈÁ ¯˙ÂÈ‰ ÌÈ„„ˆ‰
ÔÈ· Ï„·‰‰ ‰Ó ÆÂÏ˘ ÌÈ‰„Ó‰
‚øÔÂÙˆ‰ È·˘Â˙ ÔÈ·Ï ÛÈË˜ ˘Â
È·˘Â˙ÏÂ ¯ÂÊÚÏ Âˆ¯ Ì‰Ï ‰ÓÏ
‚ø‡Ï ÛÈË˜ ˘Â
‰ÂÎ˙ Ï‡¯˘È ÌÚ· ˘È È˙Ú„Ï
˘È¯ÚˆÏ Ï·‡ ‰È˙Â „ÒÁ Ï
ÌÈ˘‡‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÚÈ‚Ó ‰Ê
‰ÎÒ‰˘ ÌÈÈ·ÓÂ ‰ÎÓ ÌÈÙËÂÁ
˜¯¯˘‡Î ˜¯ ÆÌ‰ÈÏ‡ Ì‚ ‰·Â

המוציא לאור:

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il

∑

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת שער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052-8908521
עיצוב והפקה:
˘ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ
·Ï‡ ˙È
טל' 02-9973875

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

„ˆÓ ≠ ÌÈÈÓÚÙ Ï‡¯˘È ˙È„Ó
‡È˘ „ˆÓÂ ¨ÌÈÓ‡Ò˜ È¯È „Á
Ô˙È ‡Ï ÆÌÈÏÁ˙Ó‰ ˙˘ÈÚ
ÌÈÏÁ˙Ó‰ Ï˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó ¯ÂˆÚÏ
£ Æ¢Ì‰È˙· ˙‡ ˙Â·Ï
¯˘‰ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ‰˘Ó‰
˘ÌÈ‡Â˙ÈÚ ˙·ÈÒÓ· ¨Ò¯Ù ÔÂÚÓ
˘ÆÔÂ„ÂÏ· Â¯Â˜È· ÍÏ‰Ó· ÒÈÎ
∂∞∞≤≤∏ÆπÆ

Ì¯‚ ‰ÊÚÓ ÈÂÈÙ‰ Ï˘ ÔÂÈÒÈ‰¢
‡Ï˘ Ï‡¯˘È· Ï‰˜‰ ˙Ú„Ï
ÌÂÏ˘‰ ÍÈÏ‰˙Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï
·¯ˆ˙‡ ˘ÈÚ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ Æ˙ÂÈ

ממשיכים לקלוט משפחות

ביישוב עלי
 10דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל
ו– 30דק‘ מירושלים

נותרו עדיין מס‘ בתים לאיכלוס בחודשי הקיץ
∞μ≤¥≠≥π∏∞±∞ ∫ÔÈ¯Â˜ ∞μ≤¥≠≤∞±¥∞∞ ∫¯Â‡ÈÏ ∫¯˘˜ Â¯ˆ ¨¯ÂÈÒ ÌÂ‡È˙Â ÌÈË¯ÙÏ

להקת לכתחילה
חוויה מוסיקלית סוחפת מלכתחילה

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

מארז  4התקליטורים
של הלהקה עם מיטב הלהיטים

במחיר מפתיע:
 ₪100בלבד!

‡˙ Ï˘ ˙ÂÏÈ·Á ≥ ÂÏ¯‚ÂÈ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· ÆÈ¯˘˙ „¢Î ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÔÂ¯˙Ù‰
¯ÙÒÓÏ ¢‰Ú„¢ ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ˘ ‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË˜ ˘Â‚ È¯ˆÂÓ
ßÒ˜Ù ˙ÂÚˆÓ‡· m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„ ˙ÂÚˆÓ‡· Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥
≤∂∂∂Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±
שלום ילדים,

∑ ÆÔÂÚÓÂ ‡ÈÒÂÒ ÌÈ·Â˘È‰ „ÈÏ ÔÂ¯·Á ¯‰ ÌÂ¯„ ¯ÂÊ‡· ˙ÎÂ˘ ß‡ÈÒÂÒß ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰
ÌÈ˘‰ ˙Â‡Ó ÍÏ‰Ó· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ¯˘‡ ¨˙‚¯Â‡ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ˙È„Â‰È ‰¯ÈÈÚ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰
˘‡¯· „¯Ó ÛÂÒ· ‰„Â‰È ı¯‡ ˙‡ „˜Ù˘ ‡¯Â‰ Ò¯‰‰ ÍÂ˙Ó ÆÈ˘‰ ˙È·‰ Ô·¯ÂÁ È¯Á
Æ˙‚˘‚˘ÓÂ ‰ÏÂ„‚ ˙È„Â‰È ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÔÂ¯·Á ¯‰ ÌÂ¯„ ¯ÂÊ‡· ‰Á˙Ù˙‰Â ‰ÎÏ‰ ¨‡·ÎÂÎ
˘¯¨ÂÊ ˙˜˙¯Ó ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰È„È
Â¯˙Â˘ ÌÈ·‡‰ ÈÎ·„· ÌÈ˜Â˜Á Â¯‡˘
·˘˙ÏÂ‚ Æ‰ÓÂ„˜‰ ‡ÈÒÂÒ·˘ ¯˙‡‰ ÁË
˙ÒÎ‰ ˙È· ‡Â‰ ¯˙‡‰ Ï˘ ˙¯˙ÂÎ‰
Æ‰ÏÂ„‚ ÒÙÈÒÙ ˙Ùˆ¯ Â·Â ˜È˙Ú‰
‡˙‚Á· ¯˙‡· ¯˜·Ï ‡Â·Ï ÌÈÓÊÂÓ Ì
ÈÈÁ ÏÚ ·Â¯˜Ó „ÂÓÏÏÂ ˙ÂÂÁÏ ˙ÂÎÂÒ‰
Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ ÌÂÈ ÌÂÈ‰
·˙˜¨ÌÈ·Ó‰ È„È¯˘ Æ„ÂÓÏ˙‰ ˙ÙÂ
ÌÈ¯ÂËÈÚ‰ ¨˙Â·Â˙Î‰ ¨˙Â‡ÂÂ˜Ó‰
¨ÒÙÈÒÙ·Â Ô·‡· ÌÈÈ„Â‰È‰ ÌÈÏÓÒ‰Â
˙ÒÎ‰ ˙È· ‰·Ó ÌÏÂÎ ˘‡¯·Â
Í˘Ó˙Ó ¯ÂÈÒ· ÌÈ¯ÂÊ˘ ¨¯‡ÂÙÓ‰
ÂÏÈ‡Î ¯˘‡ ¨˙˜˙¯Ó ‰È˘¯Ù ÏÏÂ‚Ó‰
ÆÆÆÏÂÓ˙‡ ‰ÓÈÈ˙Ò
ÂÎÊ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ˙Â¯˘Ú ÔÈ· Æ‡ÈÒÂÒ ‰˜È˙Ú‰ ¯ÈÚ‰ ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù
Ï‡¯‰ ÈÒÂÈ ¨‰È¯ÓÂ˘Ó È˜ÒÏÂ·ÂÁÂÒ ‰È¯ÂÓ ¨ÔÂÈˆÚ ¯ÙÎÓ ·‰Ê≠¯‰ ‰È¯ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰
°ÌÂÏ˘ ˙·˘Â ‰·ÂË ‰˘ ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ Æ‰ÂÂ˜˙ Á˙ÙÓ

עברה שנה
ואנו לא שוכחים
מוצרי גוש קטיף בחבילה אחת

וכש
לכל ר הדיסק
המארז :במחיר
החדש
₪
בלבד!

30

 £פאנל לפלאפון ₪ 25
 £שרוך לפלאפון ₪ 5
 £תיק צד ₪ 25
 £צמיד ₪ 5

כל החבילה ב ₪ 50 :בלבד
 £כל ההכנסות קודש להמשך המאבק
 £ניתן לקנות כל פריט בנפרד
 £המחיר לא כולל דמי משלוח

המחיר אינו כולל אריזה ומשלוח
משלוח תוך שבועיים

להזמנות052-5666947 :

להזמנות052-5666947 :
∏

π

