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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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כניסת השבת:
י–ם 17:56
ת"א 18:11
חיפה 18:03
חברון 18:11
שכם 18:02
ב"ש 18:13

צאתו:
19:07
19:09
19:08
19:08
19:07
19:08

שרי ממשלה בביקור הזדהות במאהל המחאה של ראשי הרשויות ומועצת יש"ע

על הפרשה האזינו  -שבת שובה
הראשון לציון הרב שלמה עמאר הרב הראשי לישראל

"שובו ואשובה"

"ל

ולי אמירתך שובו ואשובה היה כרב
חובל נכנע במצבו" (רבי שלמה אבן
גבירול ,מתוך תפילת שחרית של
ראש השנה) .קשה או כמעט אי אפשר ,למצוא
תיאור אחר חד וברור למצב אליו היה נקלע
החוטא לולי התשובה .כמו שתיאר המשורר
הקדוש במלים אלו החודרים חדרי כליות ולב.
ורבים יתמהו מה כל החרדה הזו ,לדמות החוטא
לרב חובל נכנע במצבו ,האם אין בזה מן ההגזמה,
והפלגת הדמיון ,ואולם לא יחשוב כך אלא מי
שלא התבונן והעמיק לרדת לשרשן של דברים,
להבין מה הוא החטא ,ומה היא פעולתו ,ועד היכן
יגיעו תוצאותיו.
אבל השם לבו לענייניו ומחשב דרכיו לדעת
חובתו בעולמו ,יודע כי יש דין וחשבון על כל
המעשים ויש תפקיד ברור לכל אדם .התורה
לימדה אותנו שתכלית האדם לא מצטמצמת
בין כותלי העולם הזה ,הזמני ,וה' עשה אותו רק
בשביל חיי שעה ,שנעבור בו איזה שנים ,כאדם
העובר על גשר כדי להגיע אל מחוז חפצו ,ואין
לו שום כונה כלל להישאר בגשר ,ותוך כדי הליכה
זו שהיא זמנית וקצרה ,הוא עובר בכור המבחן
שנקבע לכל אדם לפי שרשי נשמתו ,עם הזמן
הראוי לו ,וכל מעשיו אינם מכוונים לתכלית
העולם הזה ,אלא הוא בחינת סולם מוצב ארצה,

וראשו מגיע השמימה ,מוצב ארצה ,ועושה כל
מעשיו בארץ ,בכלים של ארץ ושל גשמיות ,אך
תכליתם שהוא הראש של כל המעשים הללו,
בבחינת המורם מהם ,עולה ומגיע השמימה .בונה
בשמים עליותיו ,אם מעשיו טובים ומתוקנים הם,
ואם חס וחלילה רעים ומקולקלים הם ,גורם חרבן
והרס לפי המושגים של מעלה.
אם היה האדם יכול להבין איזה עליות ואיזה
בניינים ,הוא מקים במעשיו הטובים ,ויותר מהנה
בלימוד תורה כראוי ,שעל זה נאמר ,עין לא
ראתה א־ל־הים זולתך ,היה חש גודל האכזבה
העמוקה מני ים ,על הבזבוז וההפסד שלא ניצל
את ההזדמנות הגדולה ,שניתנה לו ,שהם החיים,
שאם היה מנצלם כדבעי היה בונה בזה את עולמו
הרוחני  -הנצחי.
ועוד ,לו ניתנה רשות לעין לראות ,אפס קצהו
מן החורבן וההרס שגורם במעשים הלא נכונים ,אז
היה אפשר להבין את הדמיון העז שנתן המשורר
הקדוש במשפטו ,המדמה את החוטא ,אלמלא
התשובה ,לרב חובל נכנע במצבו ,כי ההרס גדול
ורב ,ותיקון אין ,והוא עומד ורואה מה החריב
והפסיד לעצמו ,באין דרך לתקן מה שהרס,
ואנייתו טובעת לעיניו ,ואין בידו להציל ,ולא
רק לעצמו הרס והפסיד ,כי אם הרס גדול ועצום
המשך בעמ' 12

מתנות מיוחדות
לחגים ולסוכות!

פוסטרים של בתי המקדש
תמונות עם סממני הקטורת
ועוד הרבה מתנות
ומוצרים נוספים...
בקרו באתרנו!

052-7966636

סיפורו של מקום

בית קודשי הקודשים

ב

ימים אלו שבין ראש השנה ויום
הכיפורים ,מרבים אנו בתפילות,
בסליחות ,בחשבון נפש בסיכומה
של שנה ומביטים לאופק לתחילתה של
שנה חדשה אשר תשא בחובה בעז"ה
בשורות טובות.
שיא השיאים של עבודת בית המקדש
היה כמובן כניסתו של הכהן הגדול לפני
ולפנים ותפילתו בקודש הקודשים.
יום אחד בשנה  -ביום הקדוש ביותר,
נכנס האיש הקדוש ביותר  -הכהן
הגדול ,למקום הקדוש ביותר  -קודש
הקודשים.
החיבור בין הזמן  -המקום  -והנפש
מעלים את המציאות לרמות רוחניות
גדולות כל כך עד שחז"ל אומרים על
חלק מהעוונות ש"עיצומו של יום מכפר"
(יומא פה .):עצם מציאותו של יום מיוחד
כזה בשנה  -הוא כשלעצמו מכפר על
חטאינו.
הגמרא מתארת את תפילתו המיוחדת
של הכהן הגדול "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו

הכהן הגדול ביום–הכיפורים .השעירים
היו שווים במראם ,בגודלם ובצורתם.
המשנה במסכת יומא ,בפרקים רביעי
ושישי ,עוסקת בדיני השעירים .לאחר
וידויו של הכהן הגדול על השעיר
לעזאזל ,נשלח השעיר למדבר" :מסרו למי

(בבלי יומא נג ע"ב).
לאחר צאתו משם עורך הכהן את
ההגרלה של שני השעירים .המשנה
מבארת כי שני שעירים עמדו לפני

החוקרים מזהים את מקום שילוח
השעיר לעזאזל ,עם ג'בל מונטר בצפון
מדבר יהודה המתנשא לגובה  524מ'
והמרוחק כ–  11.5קמ' ממקום המקדש.
השם מונטר פירושו בערבית  -שומר,
שזוהי מילה נרדפת למילה נוטר כדברי

האיש הקדוש ביותר במקום הקדוש ביותר ביום הק

שהיה מוליכו הכל כשרין להוליכו ...מיקירי
ירושלם היו מלוין אותו עד סוכה הראשונה.
עשר סוכות מירושלים ועד צוק תשעים ריס
שבעה ומחצה לכל מיל" (יומא ו ג–ד).

ואלוקי אבותינו .שתהא שנה זו הבאה עלינו
ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם,
אם שחונה גשומה ,ואל יכנס לפניך תפלת
עוברי דרכים לעניין הגשם ...ושלא יצטרכו
עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ...שנה שלא
תפיל אשה פרי בטנה .ושיתנו עצי השדה את
תנובתם ולא יעדי עביד שלטן מדבית יהודה"

"שובו ואשובה"
של מיליונים רבים מאד ,ואם ישאלו לאותו אדם
על ֶמה ולמה עשה כך ,הלא ישיב בתמיהה רבתי
לאמר ,מה עשיתי והלא רק סובבתי ידית קטנה,
ומה בכך ,ולא ידע מה הרס ומה הרג ומה עולל
במעשהו הקטן הזה .וגם החוטא אומר רק עשיתי
כך ,או רק דיברתי כך ,ואין בזה כלום ואינו יודע
ולא יכול לדעת גודל ההרס שעשה ,וכשיראו לו
בשמים מה גודל הנזק וההרס ,יהיה גרוע מרב
חובל הנכנע במצבו.
ובזה יובן היטב ,למה הקדים הקב"ה לברוא
התשובה לפני בריאת העולם ,שהקב"ה קורא
דורות מראש ,צפה והביט ,מה מצב האדם אחר
שיחטא ,ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
יחטא ,ולא תהיה לו תקווה ,ולא תיקון ולא יהיה
קיום לעולם ,שנפש החוטאת אחריתה עדי אובד,
אילולי התשובה .גם לא יאריך ה' אפו אליו,
דאריכות אפים היא לתת זמן והזדמנות לתשובה,
אבל אם לא היתה תשובה גם לאריכות אפים אין
תוחלת ,ומעצם העניין שהקדים לברא התשובה
לפני בריאת העולם ,מלמד שבלי תשובה לא היה
טעם לברוא העולם ,דהעולם תלוי באדם המעלה,
הלומד תורה ומקיים רצון הא־ל־הים ,יוצר האדם,
אשר ברא יצר ועשה כל העולמות ,ואם לאדם אין
קיום ,גם לכל הבריאה אין קיום ,ועל כן הקדים
התשובה לקיום האדם ,כדי שיוכל ללמוד תורה,
ולעבוד את ה' שעל ידי זה יוכל לקיים וליישב
העולם .ואם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים
וארץ לא שמתי.
נמצא דמלבד החסד המופלא שבתשובה ,שע"י

המשך מעמ' השער

גרם בכל העולמות ,ועל כן לא הסתפק בדמיון
לאחד מיורדי האוניה ,אלא דימהו לרב החובל
שעל שכמו מוטלת כל האחריות .שהקב"ה ברא
את עולמו והשלימו בבריות שונות ומגוונות לאין
מספר ,ובצמחים רבים כלים מכלים שונים ,ואין
קץ לסוגי הבריות אשר ברא .ואת הכל הפקיד
בידי האדם היהודי ,אשר לו ניתנה התורה ,ועל ידו
נקבעים מהלכי העולמות לחסד או להרס רח"ל,
ואחריות העולמות מוטלת על שכמו ,והוא רב
החובל הקברניט של כל האוניה הזאת .ועל כן
המשל הוא מושלם.
והרי הדבר משול לאדם שנכנס למפעל המים
בתעלת פנמה ,שהוא מעבר המים המחבר בין
שני אוקינוסים ,בין האוקינוס השקט לאוקינוס
האטלנטי ,ויש שם שערים ענקיים שחוסמים
את מעברי המים ,ברגע שהאוניה עוברת ממקום
למקום כדי לגבור על גבהי המים המשתנים,
ובשעה שפותחים אותם שערים ענקיים נשפכים
מיליונים רבים מאד של קובי מים בבת אחת ,וזה
בנוי בחכמה עצומה ועמוקה ,ויש אפשרות לפתוח
שערים אלו ידנית ,על ידי שתי ידיות קטנות
כמו ראש של ברז ,ובתנועה אחת קלה לצד ימין
השערים נפתחים ,ובתנועה אחרת הם נסגרים,
ואם יקלע לשם אדם שאינו אחראי ויניע אותם
ידיות ,יכול לגרום אסונות כבדים מאד מאד בנפש
וברכוש ,נתאר לנו שיסגור אותם בעת שאוניה
במהלך מסעה ,או להיפך יכול לגרום לשפיכות
דמים של מאות ואולי אלפי אנשים ,וגם לנזקים
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אלישע מלאכי  -בי"ס שדה עפרה

לה' לשם הטהרה ,הקדושה וכוחות
החסד בעולם .כנגדו ישנו קרבן המוקרב
לשם כוחות הטומאה והרוע שבעולם,
קרבן "המפייס" כביכול את הרע .לא
לחינם קרבן זה נשלח למדבר ,שכן שם
אין חיים .למקום שהוא" :עז שבהרים",
מקום שבו הרע ניכר ע"י העדר החיים
והיצירה .זהו המקום בו אנו מקווים
להשאיר את הרע שלא ייטמע בתוכנו.
מכלל זה אולי ניתן לפרש מחדש את
שם המקום ג'בל מונטר ,כפי שהראנו
לעיל מלשון שמירה ונטירה .כמקום שמגן
עלינו מפני הכוחות של הרע בעולם ,שכן
שם הקרבנו עבורו את השעיר לעזאזל.
הערה מעניינת :לא רחוק מהיישוב
כוכב השחר שבחבל בנימין ישנו מקום
הנקרא 'חירבת אל מונטר' .האתר
מרוחק כ 9ק"מ מתל שילה ושוכן מעל
הצוק הגבוה של ואדי רשאש.
האם אפשר להציע כי בתקופה שבה
עמד המשכן בשילה  -באתר זה היו
משלחים את השעיר לעזאזל?
בתקווה שנשוב לבניין המקדש
ולעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים
כהלכתה# .

קדוש ביותר  -התמונה באדיבות 'מכון המקדש'

הפסוק" :שָׂ ֻמנִ י נ ֵֹט ָרה ֶאת ַה ְּכ ָר ִמים ַּכ ְר ִמי
ׁ ֶש ִּלי לֹא נָ ָט ְר ִּתי" (שיר השירים א ו) .הר זה
הוא מהגבוהים שבהרי יהודה וחולש על
סביבותיו ,בעיקר מזרחה לעבר בקעת–
הורקניה וים–המלח.
מההר נפרשת לפנינו תמונת נוף
מרהיבה של מרחבי המדבר .החל מפסגת
בעל חצור בצפון ,דרך קרן הסרטבה.
השעיר שעליו עלה הגורל לעזאזל,
נשלח למדבר כדי לכפר על חטאינו.
הרשב"ם מסביר כי" :יש לשלחו חי אל
העיזים אשר במדבר" ,כוונתו שמקור השם
לעזאזל לקוח מן העיזים .ברם יש לבאר
מדוע אנו צריכים גם קורבן לעזאזל ,שכן
כבר הקרבנו אחד לה'? הרמב"ן והחזקוני
ועוד רבים מסבירים (ע"פ ברייתא מפרקי
דרבי אליעזר) ,שיש קורבן אחד שמוקרב

בחוהמ"ס יתקיימו אי"ה טיולים
ואירועים במעיינות ובנחלים
בבנימין ,בשומרון ובקעת הירדן.
ביום שני י"ז תשרי  5.10הפנינג גדול
בעין קלט ,כולם מוזמנים.
מוקד המידע02-9975516 :
בית ספר שדה עפרה

חפץ בחיים ,והוא מלא רחמים ,ורוצה בקיומו של
עולם ולא בהשחתתו ,ועל כן התשובה מגעת עד
כסא הכבוד ,שם מקום המשפט בו נדון כל העולם
כולו ,ובו נדונים כל הברואים ,והתשובה מגעת שם
להיות סניגור גדול וללמד זכות ,לקיום אותו אדם
ששב ורפא לו ,וגם לקיים את כל העולם ,ועל כן
מיד מגעת עד כסא הכבוד ,ששם נחתכים עניני
העולם וקיומו.
ועתה שברא ה' את התשובה ,ורוממה וגידלה
לעילא לעילא ,אם האדם לא ינצלה להשתמש בה,
לטהר עצמו ,כמה מכוער הוא .וכמה יתבע על זה,
מלבד מה שיתבעוהו על עוונותיו שנשארו כמות
שהן ,ולא דאג לטהר עצמו ,עוד יוסיפו תבוע
אותו ,על שלא קיים מצוות התשובה ,אשר עשה
ה' ברוב חסדיו ,לטובת עבדיו ,מעשה ידיו ,והוא
הקשה עורפו ,ולא היה מוכן להתאמץ ,לשנות
מדרכו הרעה ,ולהסיר מעלליו מעל פניו.
ואשרי השם אורחותיו ,ומתבונן בדרכיו ,וחושב
על מעשיו ,לנצל את החיים האלו להרבות בהם
קנייני תורה ומצוות ,ולבנות לו בניינים נצחיים,
ומנצל חסדו של הקב"ה ִעמנו ,להשתמש במתנה
היקרה ביותר ,היא "התשובה" ולא יניחנה מידו
לעולם בימיו ולילותיו ,בביתו בדרכו ,בכל עת
ועונה ובכל אשר הוא עושה ,לא יסיח דעתו ממנה
כלל ,והיו כל ימיו קודש וכל מעשיו רצויים לפני
ה' ,והוא דבק בה' ובתורתו כל הימים ,ואחרי
שיסיים תפקידו שהועיד לו הבורא בזה העולם,
הוא יוצא ברכוש גדול עצום ורב ,וזה מלווה אותו
לויית חן וחסד ,וילך מחיל אל חיל ,יראה פני א־
להים בשמחת נצח ואור עולם לשבת וליהנות מזיו
השכינה לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו# .

שמתחרט על מעשיו הרעים באמת ,ומתודה
עליהם ,ומקבל עליו שלא ישוב עליהם לעולם,
על ידי זה ה' מוחל לו ,וכל עוונותיו נמחקים
כעב ,כדכתיב ,מחיתי כעב פשעיך ,ואם היא
תשובה מאהבה ,גם נהפכים לזכויות ממש.
שכל זה הוא לא לפי מידת הצדק והדין ,רק
ממידת טובו ,כי גבר חסדו עלינו .וזה חסד
מופלא מאד מאד בפני עצמו.
עוד הפליא חסדו למעלה למעלה ,בזה
שהקדים התשובה לבריאת העולם ,והקדים
רפואה למכה ,כי לה' הסליחה ,ואין קץ וקצבה
לרחמיו.
ואשר בזה מאריך אפו לרעים ולחוטאים,
ולא יעיר כל חמתו ,ומרבה להשיב אפו ,כי
יש תשובה ,ויש סיכוי שישוב החוטא וחיה,
וכמאמר הנביא יחזקאל ע"ה" ,חי אני נאום ה'
אם אחפוץ במות הרשע ,כי אם בשובו מדרכיו
וחיה" .ואילולי אמירת ה' שובו אלי ואשובה
אליכם ,שבזה נתן לנו התשובה ,לא היה שייך
להמתין לו ,אולי ישוב ,והיו גובים ממנו לאלתר
רח"ל.
ואולי נוכל להבין בזה ִאמרת חז"ל ,גדולה
תשובה שמגעת עד כסא הכבוד ,שנאמר ,שובה
ישראל עד ה' א־ל־היך .וצריך להבין למה אמרו,
עד "כסא הכבוד" .והלא הנביא אמר עד ה'
א־ל־היך .ואולי יכוונו מיליהם ,למה שביארתי,
דעל ידי התשובה מתקיים העולם ,וזה נוגע
לכסא הכבוד ,כי שם דן הקב"ה את עולמו,
וכמו שאומרים בתפילות ,ותעמוד מכסא דין,
ותשב על כסא רחמים ,לרחם על עמך ישראל.
הרי שהכסא הוא מקום בו נדון העולם ,והקב"ה
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יש"עמדה

מאבק ראשי הרשויות ומוע

הקפאת בנייה  -הקפא
לקראת צאתו של ראש הממשלה
בנימין נתניהו לפסגה בניו יורק
נפתח השבוע המאבק נגד הקפאת
הבנייה במאהל מחאה של ראשי
הרשויות ומועצת יש"ע מול משרד
ראש הממשלה בירושלים.
המאבק הצליח לחבר ולאחד בין כל
ראשי הרשויות  -חילונים דתיים
וחרדים ,ראשי ערים ומועצות
אזוריות ומקומיות ,בין בגושי
ההתיישבות ובין בעומק השטח.
כולם התייצבו והעתיקו את
עבודתם למאהל המחאה בקרית
הממשלה.
היום הראשון נפתח בישיבה של
ראשי הרשויות ,ולאחריה הגיעו
למאהל שורה של שרים ,חברי
כנסת ואישי ציבור.

שהוא ייגדל במספרים גדולים מאוד ,ואם
הוא ייגדל במספרים גדולים אז בתנאים
הנוכחיים גם זו התפתחות שצריך לראות
אותה באופן חיובי".
שר ההסברה והתפוצות יולי
אדלשטיין אמר כי "יהודה ושומרון זה
לא הבעת הזדהות אלא חלק מהקיום
שלי ושל כל מדינת ישראל .שמענו את
התחזיות אך בינתיים לא הגיעו לשום
הסכמות .ראש הממשלה עמד על
שלו" .אדלשטיין הדגיש ואמר כי "לא
נוכל להסכים למציאות של אי בניה
ואי פיתוח של בניה ביהודה ושומרון".
לגבי האישור של כארבע מאות יחידות
דיור לבנייה לפני כשבועיים אמר שר
ההסברה והתפוצות כי "ברור שזו טיפה
בים .אמרתי לראש הממשלה שאתה
חייב לשחרר חמצן ואני מקווה שזה יהיה
סימן ראשוני להמשך הבנייה".
יו"ר הקואליציה חבר הכנסת זאב
אלקין שנשאל על ידי כלי התקשורת
האם אין ניגוד עניינים בין תפקידו
הרשמי לבין הגעתו למאהל המחאה ענה
כי ניגוד העניינים היחיד שיש לו בנושא
הקפאת הבניה היא העובדה שהוא
מתגורר בקראוון בכפר אלדד ואינו יכול
עדיין לבנות את ביתו בשל ההקפאה.
יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט חבר
הכנסת דוד רותם (ישראל ביתנו) אמר כי
"האוהל הזה מחזק את ראש הממשלה.
זה לא אוהל מחאה נגד רה"מ ,אלא נגד
הקפאת הבנייה .אין קשר בין הבנייה
למשא ומתן המדיני .המכשול לשלום
הוא הפלשתינים שלא רוצים בשלום".
רותם הצהיר כי "הבנייה ביהודה ושומרון
תמשך ועם ישראל ימשיך להחזיק
ביהודה ושומרון".
במהלך ימי שביתת השבת הגיעו
למקום גם חברי סיעת האיחוד הלאומי
חברי הכנסת יעקב כץ (כצל'ה),
הפרופסור אריה אלדד ,וד"ר מיכאל
בן ארי ,וגם נציג מהקואליציה  -חבר
הכנסת עתניאל שנלר מ'קדימה'.
במאהל ביקרו גם שמוליק ריפמן,
ראש המועצה האזורית רמת הנגב ויו"ר
פורום המועצות האזוריות ,האלוף במיל.
עוזי דיין ,ישראל הראל ,הפרשן המדיני
של מעריב שלום ירושלמי ,וראשי ועד
מתיישבי גוש קטיף.

בצהריים הגיע למקום בני בגין
שאמר לראשי המתיישבים" :העמידה
שלכם היא חשובה ומחזקת ,והעמדות
שאתם מציגים הינן חשובות .אי אפשר
לבוא ולרמוס ברגל גסה את זכותם
של יהודים לשבת בארץ ישראל" .בגין
הוסיף כי" :הניסיון להטיל על משלת
ישראל תנאים מוקדמים למו"מ ,קל
וחומר תנאים לפתיחת מו"מ ואפילו
לפגישה שעל פיהם יש להקפיא
לאלתר ולצמיתות כל הנחת לבנה
ביהודה ושומרון ,הניסיון הזה הושם
לאל ,והשכל הישר גבר .אי אפשר
לכופף את ישראל בטענות מקדמיות
הזויות ורחוקות מהמציאות של
מניעת בנייה כלשהי ביהודה ושומרון
ולפי דרישתם גם בבירתנו ירושלים".
בגין קבע ש"צריך להמשיך כמובן
ולהקפיד על כך שהחיים הטבעיים
האישים והקהילתיים של היישובים
שלנו בכל רחבי שומרון ויהודה יישמרו
והיישובים יתחזקו .הממשלה לא
תסכים לשינוי ביכולת של היישובים
לאורך זמן לקיים פעילות טבעית
והתפתחות טבעית ואנחנו יכולים
להניח על פי מה שאנחנו יודעים
למרות כל המגבלות הידועות שמספר
התושבים היהודיים בשומרון וביהודה
בסוף השנה הבאה ייגדל לעומת
מספרם השנה .היינו רוצים כמובן

יֹונה
ֵס ֶפר ָ
בשילוב פסוקי הנביא
מותאם ללימוד הורים וילדים
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עצת יש"ע יצא לדרך

את חיים

ביומה השני של שביתת ראשי
הרשויות ומועצת יש"ע הצטרפו למאהל
גם עובדי מחלקות המועצה המקומית
בית-אל שהקימו במקום אוהל עם
שלטים נגד הקפאת הבנייה ,והשתתפו
בשביתת השבת .בצהריים נועדו יו"ר
מועצת יש"ע ונציגי ראשי הרשויות
עם יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין,
על פי הזמנתו ,בלשכתו בירושלים.
ריבלין חזר בפגישה על עמדתו בעד
פיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון.
יו"ר הכנסת שיבח את עמידתו של
רה"מ נגד הקפאת הבניה .ריבלין הביע
בפגישה את מחויבותו המוחלטת
למפעל ההתיישבות ביו"ש .הוא אמר
כי את עמדתו נגד הקפאת הבנייה הוא
הציג בצורה שאינה משתמעת לשתי
פנים בעצרת הזיכרון הממלכתית
לנרצחי פרעות תרפ"ט לפני כשבועיים
בחברון ,וציין כי הוא עומד איתן מאחורי
הדברים.
במקביל הגיעו למאהל חברי סיעת
הבית היהודי ,שר המדע הפרופסור
דניאל הרשקוביץ ,יו"ר הסיעה ח"כ
זבולון אורלב ,וח"כ אורי אורבך.
השר הרשקוביץ אמר במאהל כי
"באנו לחזק את אחינו המתיישבים
במאבקנו המשותף נגד הקפאת הבניה.
מניעת הגידול הטבעי בהתיישבות אינה
עניין פוליטי אלא נושא מוסרי ,ואם
היא תובא להצבעה בממשלה כמובן
שאתנגד לה .ההתפתחות ביישובי יו"ש
צריכה להמשך" .יו"ר הסיעה ח"כ אורלב
הזכיר כי הסיעה החליטה להתנגד פה
אחד להקפאת הבניה" .ניתן לכך את
הביטוי המתאים בכנסת .אנו קוראים
ליתר סיעות הקואליציה להתכנס ולקבל
החלטות דומות .אנו מקווים שראש

הממשלה יעמוד בלחצים ויזכור מי
הציבור שבחר בו".
אחריהם הצטרפו לראשי הרשויות
נציגות של חברי כנסת מהליכוד  -יריב
לוין וציפי חוטובלי.
חבר הכנסת יריב לוין אמר לראשי
המתנחלים" :היה טוב יותר אם היינו
נפגשים בבתים בנויים ולא באוהלי מחאה.
במבחן התוצאה הסופי אי אפשר להקפיא
את החיים ואי אפשר להקפיא את זכותנו
על ארץ ישראל .אבל יחד עם זאת,
אנחנו מצווים למאבק עיקש כדי לדאוג
שהגזרות שנוחתות עלינו תעבורנה כמה
שיותר מהר .אני חושב שאנחנו צריכים
לנהל מאבק ממוקד לא רק על הבנייה
אלא גם על הכשרת הקיים ,שגם זו סוגיה
קשה ומעיקה ואפשר לפתור אותה
במסגרת כל התביעות ,ובתחילת מושב
החורף נראה תחילת תנועה לכיוונים
שאנו מצפים עליהם .בכוחות משותפים
נעשה הרבה יותר".
חברת הכנסת ציפי חוטובלי אמרה
באוהל כי המאבק נגד הקפאת הבנייה
הוא נושא לאומי" :לא מדובר במאבק
של כמה ראשי רשויות ,אלא זהו סיפור
לאומי .זו לא בקשה לבנות עוד מספר
בתים זו שאלה עקרונית האם לעם
ישראל יש זכות לגור ולבנות בכל חלקי
ארץ ישראל או לא.
רה"מ משדר מסרים שאומרים לא
להקפיא את הבניה .אני מצפה מראש
הממשלה לשמור על העקרונות שבשמם
הוא נבחר ,בגלל זה הציבור בחר בליכוד ולא
בקדימה ,מקווה שיבנה בכל רחבי יהודה
ושומרון גם בערים וגם ביישובים ,גם בגושים
וגם בעומק השטח ,ושבשובו לישראל יודיע
ראש הממשלה שגזירת הקפאת הבניה
סרה מהעולם ואפשר לבנות".

מתנה מדהימה לילדים ול
שמעתא אליבא דהלכתא" ,מנסה לעבור
כאן בכלי חדש של ספר לילדים ולקרב
אותם בשמחה ובהנאה לעולם המחשבות
האמוניות והמוסריות של הנביאים.

דרכה החינוכית של ישיבת ההסדר
קרני שומרון ,המתייחדת בנסיון לחשוף
ולבאר כיצד התורה מדריכה ומאירה
את דרך חייו של האדם "לאסוקי
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זמן קצר לפני תחילתה של הפסגה
המשולשת בניו-יורק התייצבו במאהל
המחאה שלושה משרי הממשלה:
המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח
הנגב והגליל סילבן שלום ,שר התקשורת
משה כחלון ,והשר לתשתיות לאומיות,
ד"ר עוזי לנדאו.
שר התקשורת כחלון אמר במאהל:
"הגעתי לכאן לחזק את ראשי הרשויות
ביהודה ושומרון ואני כמובן מזדהה עם
המאבק שלהם .אני חושב שצריכים
לחזק את ראש הממשלה בשמירת
האינטרסים של מדינת ישראל .הוא
עושה את זה מצוין ,ואני כאן כדי לחזק
אותו ,והאינטרסים של מדינת ישראל
הם גם המשך הבנייה ביהודה ושומרון".
המשנה לראש הממשלה סילבן שלום

לקבל הקפאה .צריך להמשיך באורח
חיים רגיל ונורמלי בכל חלקי הארץ"
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין סיכם
ואמר" :אנחנו נמצאים כאן בעד
מדינת ישראל בעד ארץ ישראל ,כדי
שהממשלה תוכל למלא את חלקה
בבנייתה של הארץ .עמלנו קשה,
ולא לבד ,שתקום הממשלה הזו,
ויש לה התחייבות לבוחר הישראלי.
ההתחייבות הייתה ברורה וחדה -
חידוש ופיתוח מפעל ההתיישבות
ביהודה ושומרון .לצערי אנחנו נמצאים
בהקפאה מוחלטת ,פרט ל450-
יחידות שרובן הן חידוש ואישור של
ממשלה קודמת .המדיניות הזו חייבת
להשתנות .אסור שזה יהיה תלוי
בעמדתו של אבו מאזן .אני מקווה

הצהיר כי" :ישראל תמיד שואפת לשלום
אך לא תסכים ששלום יהיה מותנה
בתנאים מוקדמים שאיננו יכולים לקבל.
מפעל ההתיישבות הוקם על ידי הליכוד.
ועלינו לחזק אותו .ההתיישבות היא
לא מכשול לשלום .אנחנו רואים בשלום
ערך עליון .לגבי נושא ההתיישבות יש
קונצנזוס רחב .ישראל לעולם לא תסכים
ששלום יהיה מותנה בתנאים מוקדמים.
נמשיך לפתח את ההתיישבות בכל חלקי
ישראל  -בנגב ,בגליל וביהודה ושומרון".
השר עוזי לנדאו הביע תמיכה בדברי
השר שלום והוסיף כי אי אפשר לקבל
הקפאה של החיים ביהודה ושומרון ואנו
מחזקים את ידי ראש הממשלה שפועל
לשמור על כך" :ב 16-השנים האחרונות
סבלנו ממחלה ממארת של אוסלו .זו
הגרורה של הבריחה מלבנון ,הגרורה
של מפת הדרכים וגרורת ההתנתקות.
הגיע הזמן להתחיל לדבר על זכותנו ,על
צדק היסטורי וזכויות אדם ,וזה שאנחנו
יכולים לגור בכל חבלי ארץ ולבנות
בהקדם בגושי ההתנחלויות .אי אפשר

שמהפסגה בניו יורק תצמח תובנה:
לא לוויתור ומחוות כאשר אין מחווה
מהצד השני; וחזרה למסלול הנכון -
וזה פיתוח התיישבות".
המאהל זכה לתהודה תקשורתית
רבה בארץ ובעולם ,ולסיקור באמצעי
התקשורת המובילים.
בקרב פורום ראשי הרשויות
ומועצת יש"ע הביעו סיפוק
מההצלחה ומההד הציבורי שעורר
המאהל ומהגעתם ותמיכתם של
שרים בכירים בממשלה ,וחברי סיעות
בית המחוקקים .הם ציינו כי מדובר
בירית הפתיחה של המאבק נגד
הקפאת הבנייה והביעו תקווה שעם
חזרתו של ראש הממשלה נתניהו
מניו-יורק ,לאחר שיבין שככל שהיה
נכון לויתורים כך הצד השני הקשיח
את עמדותיו  -ישוב ראש הממשלה
וימלא אחר רצון הבוחר הישראלי
והמחנה הלאומי  -ויסיר את הקפאת
הבנייה המעשית הקיימת מזה זמן
רב מעל יישובי יהודה ושומרון# .

להורים גם...

במקום65 :
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בלבד!

ֵס ֶפר יֹו ָנה
מאויר ומשולב
בפסוקי הנביא
מותאם
ללימוד "הורים וי

לדים"

הוצאה לאור :שילה ברכץ בית אל מבית מדרשה של ישיבת ההסדר קרני שומרון

לפרטים והזמנות09-7929145 ,1-801-700-201 :
לרכישה מרוכזת :ליפשיץ 052-8308444
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איורים ג'קי ירחי

הוצאת
ישיבת ה
הסדר קרני שומרון

שנה חדשה -
ספרים חדשים
עיון רחב בפרשות השבוע מתוך גישה
ספרותית ובסיוע משאבי דעת רבים ומגוונים

הרב אלחנן סמט מציג בעיונים בפרשות השבוע עיון רחב
בכל פרשה ופרשה .העיונים שבשתי הסדרות מגוונים מבחינת
נושאיהם ומבחינת אופי הפרשנות הננקטת בכל עיון,
ואף על פי כן ניכרת בכולם שיטה אחידה
ומקורית ,שאפשר ליישמה גם בלימוד
נושאים שלא נידונו בספרי העיונים.

להזמנות  24שעות ,03-7683333 :המשלוח חינם
www.ybook.co.il

המוציא לאור:
9/22/09 10:17:1

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

_shelanu.indd 1

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
דודי יעקנין
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8704

ימים בכלא!

מתפללים לשחרור יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 6437218–054פקס' 5636162–02

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

א

ין ספק כי בראש האוצר הגדול
שהנחיל המלבי"ם לדורות עומד
פירושו הגדול על התנ"ך ,אותו כתב
בעיקר על־מנת "לערוך מלחמה כנגד הקראים
והמכחישים את קבלת חז"ל" ,ולהראות ש"כל
דברי חז"ל מוכרחים ומוטבעים בפשט הכתוב
ובעומק הלשון".

המלבי"ם

במיוחד הרחיב המלבי"ם במגמה זו בפירושו
לספר 'ויקרא' ,שהוא בעצם פירוש על
הספרא  -מדרש ההלכה לספר זה ,ובו מופיע
המלבי"ם כשולט ללא־מיצרים בלשון הקודש.
הפירוש ל'ויקרא' נקרא על־ידו "התורה
והמצוה"  -דהיינו חיבור התורה־שבכתב עם
המצווה המפורשת בחז"ל  -ומאוחר יותר
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צמיחת קרן ישראל

"עינינו כלות לראות

שמשנה זו (שנת תרכ"ח)
לא יוסיפו עוד להרע לעם
ה' בעבור אמונתם ותורתם,
ומשנת תרל"ח ,ונצדק
קודש ,ולא ידענו איזה קדש
יצדק עד ימים ידברו ,אם
ר"ל קדושת העם ,אם ר"ל קדושת אמונתם
ומן מועד ראשון עד זמן תחיית המתים יהיה
עוד של"ה שנה ,שאז יקיצו שוכני עפר ואיש
חמודות יעמוד לגורלו"...
בספרו 'שרי המאה' (חלק א' עמ'  )149מספר
הרב י"ל הכהן מימון ,שאביו גדל ונתחנך
בביתו של המלבי"ם ,כי פעם אחת שאלוהו
תלמידי המלב"ים :מה ראה רבינו להכניס את
עצמו לתוך חשבונות כאלה הלא חכמינו אמרו
'תיפח רוחן של מחשבי קיצין?' וענה להן:
"כשהייתי בן שמונה שנים ואבי התכוון לנסוע
לעיר חרקוב לצורכי מסחר הפצרתי בו כי
יקחני איתו בנסיעה זו ונענה לבקשתי .ובימים
ההם ,כשמסילות הברזל עוד לא היו ברוסיה,
הייתה זאת נסיעה כבידה ונמשכה כמה
שבועות .ואני כאשר רק יצאנו את וולצ'יסק,
כבר התחלתי לסבול מעינויי הדרך וטלטולי
העגלה פניתי אל אבי ושאלתיו :אבא ,הדרך
עוד רחוקה לחרקוב? נזף בי אבי מתוך לגלוג
ואמר לי :פתי ,אל תשאל שאלה של שטות.
נכנעתי בפני נזיפתו ולא הוספתי לשאול.
לאחר נסיעה של ימים שבועות שמעתי את
אבי שואל את העגלון האם אנו רחוקים עוד
מחרקוב ושאלתיו בהשתוממות :אבא ,הרי
אתה בעצמך אמרת לי כי זוהי שאלה של
שטות? שטיא ,החזיר לי אבא ,כשיצאנו מתוך
העיירה שלנו ללכת לחרקוב ועדיין הייתה
כל הדרך הארוכה לפנינו הייתה זו שטות
מצדך לשאול על המרחק מחרקוב .ועכשיו,
כשכבר עברנו את כל אותה הדרך הרחוקה
ואנו הולכים ומתקרבים לסופה הרי שאלתי
היא במקומה ובזמנה .ותשובתו של אבי ,סיים
המלבי"ם את דבריו ,תוכל לשמש גם תשובה
כהלכתה לשאלתכם .בדורות הראשונים לאחר
החורבן ,כשעדיין הייתה כל הדרך הארוכה
של גלות ושעבוד ונדודים לפנינו ,גזרו חכימנו
בצדק על מחשבי קיצין ,גזירה שמא יתייאשו
ישראל מן הגאולה ,כאומרם מי יכול לעמוד
בגלות ממושכת ואורכה כזו? עכשיו ,כאשר
ברוך ה' רובא דרובא של שנות גלותנו הוא כבר
מאחורנו ,ואנו עומדים קרוב לסופה ,מותר לנו
להיות ממחשבי קיצים"...
וכך כתב על פרשת העקידה" :קח נא את
בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק"  -הנה
עיקר הניסיון היה אם גדלה בלבו אהבת ה'
באופן שכל האהבות שיש לו יהיו בטלים נגד
אהבה זו .וכל שהדבר נאהב אצלו יותר והוא
מקריבו לה' ,וכל שישים יותר על לבו מעלות
יצחק ואהבתו אליו ,ובכל זאת יבוטלו כל
רגשות האהבה העזה שיש לו אל בנו יחידו נגד
האהבה היותר גדולה רשפי אש שלהבתיה,
אהבת הבורא ,כן יבחן אהבתו לאלהיו .ועל
כן ציוהו שבעת יקחהו לקרבן לא ישכח מלבו
שהוא בנו ...ולא יסיח מדעתו שהוא יחידו...
ולא יסיח מדעתו שהוא אוהבו ונפשו קשורה

השתמשו בשם זה כשם
כולל לכל פירושיו לתנ"ך.
בספרי הנביאים מבאר
המלבי"ם מהי משמעות
כל ביטוי מקביל או מילה
נרדפת ,להראות שאין זו
חלילה יצירה אנושית־ספרותית־מליצית.
מלבד גאונותו בדקדוק ,משתמש המלבי"ם
בפירושיו בשליטתו הגאונית בהלכה ובקבלה,
לצד ידיעותיו בהסטוריה ,במדעי־הטבע
ובפילוסופיה .ברוב ההקדמות לפירושיו ניסח
המלבי"ם את עקרונות ומטרות פירושיו:
"הפירוש בנוי על שלושה יסודות קבועים :א.
מפרש דברי אלוהים באופן שלא יימצא בשום
מקום כפל עניין במילים שונות .ב .שכל מילה
הבאה במאמר מוכרחת לבוא במאמר ההוא,
על פי כללי הלשון והבדלי הנרדפים .ג .שלא
נמצא מאמר ריק מרעיון נשגב".
חיבתו של המלבי"ם לארץ ישראל עולה
מתוך פירושיו והוא עוסק מספר פעמים גם
בנושאי חישובי הקץ והגאולה .על הפסוקים
בספר עמוס (ט ,יב ־ יד) "למען יירשו את־
שארית אדום ,וכל־הגויים ,אשר־נקרא שמי,
עליהם :נאום־ה' ,עושה זאת .הנה ימים
באים ,נאום ה' ,וניגש חורש בקוצר ,ודורך
ענבים במושך הזרע; והטיפו ההרים עסיס,
וכל־הגבעות תתמוגגנה .ושבתי ,את־שבות
עמי ישראל ,ובנו ערים נשמות וישבו ,ונטעו
כרמים ושתו את־יינם" .מפרש המלבי"ם" :כי
רוב בני אדום ייפלו אז במלחמת גוג ומגוג
והשארית שיישארו בעת ההיא אשר נקרא
שמי עליהם ,כל אלה יהיו ירושה להמשיח.
הנה ימים באים־באר עוד שאז יתרבו התבואות
הפירות ,עד שהקציר יתארך זמן רב עד שיגיע
עת החרישה ,ודריכת הענבים יתארך עד
בוא זמן הזרע ,מרוב התבואה והענבים כמו
שכתוב והשיג לכם דיש את בציר ,וההרים
יטיפו עסיס מדבש הפירות ,והגבעות ששם
יעו הבקר והצאן תתמוגגנה מרוב החלב.
ושבתי את שבות עמי הוא השבת מעלתם
ומדרגתם ובנו הערים שהיו נשמות ויטעו
כרמים ונטעתים על אדמתם  -מאז יהיו כעץ
ונטוע במקומו שאי אפשר לעוקרו מאדמתו
כן לא ינתשו עוד מעל אדמתם כי לא ילכו עוד
בגלות לעולם".
בחישובי הקץ באופן משמעותי יותר עוסק
המלבי"ם בספר דניאל (יב ,יא־ יט) .וכך מעיד
שכתב בשנת  " :1867אנו כותבים את הדברים
האלה בחשוון שנת תרכ"ח ,ולפי החשבון
שעלה בידינו זמן הגאולה ירחק עוד שישים
שנה ובאשר עינינו כלות לראות צמיחת קרן
ישראל בימינו ולעינינו ,ונחכה לו בכל יום
שיבוא ,כבר התבאר בזהר פ'שמות שבכל ס'
שנה באלף האחרון שבוא יבוא הגואל תקום
התעוררות לגאולה ,לפי זה ראוי שיהיה איזה
התעוררות בשנה זו או שאחריה ,ואיזה רושם
ראיתי לבקש חשבון ודעת על שנה הזאת
אולי יהיו דברינו לרצון ולהחיש עת ישע
ואומר כי יש מקום לחשב הזמן עדן ועידנים
ופלג עדן "...וממשיך המלבי"ם ומחשב את
הפסוקים ולבסוף מסיים במילים" :עולה מזה
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בימינו ולעינינו ונחכה לו בכל יום שיבוא" חלק ב'
יותר יקרת הכלי כן תגדל שמחתו שכיבד את
המלך במנחה יקרה כזאת".
ביום א' דראש־השנה בשנת תר"ם ()1879
נפטר המלבי"ם ועלה לגנזי מרומים ,וגדולי
הדור הספידו את ה"גאון יחיד בדורו ,צבי
תפארתו ,פארו והדרו" (לשונו של ר' יצחק
אלחנן מקובנא)# .

בנפשו ...ולא יסיח מדעתו מעלותיו שהוא בן
חכם וצדיק ...שבעת תקריבהו תזכור היטב
כל אלה המעלות שיש לו ובכל זאת תקריבהו
בשמחה ותשמח כי יש לך קרבן מובחר קדוש
מרחם משחר ,יחיד ונאהב ,לתתו מנחה לה'
שאהבתו שקולה כנגד כל האהבות .כמשל מי
שנותן כלי יקר מתנה למלך ,שכל שיצייר בלבו

ה טובה
שנ

זכרנו
לחיים!
דוד ,ילד קטן בן 10
נאבק על חייו!

ניתוח לב מסובך בחו"ל...

( $100,000מאה אלף דולר!)
חסר עדיין סכום ניכר כדי להציל את חייו.

העניקו לדוד את המתנה היפה ביותר לשנה החדשה,

תנו לו סיכוי לחיות!
לפרטים ולתרומות:

 1-800-20-30-55
ת"ד  34205ירושלים
91341

ל"קרן ישעי  -מרפא לחיים" אישור מוסד
ציבורי לפי סעיף 46

www.marpe.org.il
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ילדים שלנו זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת
והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו וכמובן
באהבה רבה ,צוות העלון
שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.

פיתרון החידה האחרונה :חלקת קדושי תרפ"ט בבית העלמין העתיק בחברון .בחלקו המערבי של תל
חברון הקדום נמצא בית העלמין היהודי העתיק ,בו נקברו יהודים במשך מאות שנים ,וביניהם  -צדיקים,
רבנים ומנהיגי הקהילה .בין הצדיקים הקבורים במקום  -ה"ראשית חכמה" ,ה"מלאכת שלמה" ,ה"חסד
לאברהם" ,ה"שדי חמד" ,ועוד .בחלקה נוספת קבורים קדושי תרפ"ט שנטבחו בידי שכניהם הערבים,
ובחלקה אחרת  -חללי הטרור הערבי מהשנים האחרונות .בית העלמין נחרב אחר הכיבוש הירדני
בתש"ח ( )1948על ידי הפורעים הערבים ושוקם לאחר שחרור חברון על ידי הקהילה היהודית.
הילדים הזוכים בפתרון החידה :לירז גיאת משוהם ,אברהם הירשביין מבני ברק ואור זרח כהן מנהריה.
את פתרון החידה של השבוע יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או
באמצעות הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש
קטיף .פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
תיקון טעות :בפיתרון החידה בפרשת כי תצא  -התשובה הנכונה היא בית הכנסת העתיק בברעם.

ברכונים וזמירונים לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il

02-9973875
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אבל אחרי אשר
אור התשובה הופיע בעולמנו...
ובמקום הדמיון המתעה יבוא השכל
הטהור הגנוז במעמקי נשמתנו להאיר
את אופק חיינו ,וקרני הוד מאורה של תורה
מגרשים את צללי הדמיון המתעה
מקרב נפשנו...
מאמרי הראיה ,עמ' 149-148

בס"ד

תושבי גוש קטיף

משרד הבינוי והשיכון

ארץ
חבל
בונים
במזרח לכיש
הציבור מוזמן לבקר ולהשתתף

ביום שני י"ז תשרי תש"ע )(5.10
ב' חול המועד סוכות
משעה – 18:30

מהשעה – 12:30
באתר הישוב "בני דקלים"
)גבעת חזן(*
הפנינג ענק לילדים ñ
מתנפחים ,סדנאות שונות,
הכנת יין משפחתי.
בשעה – 14:30

שמחת בית
השואבה –
בשומריה
עם הזמר החסידי
אוהד מושקוביץ

הצגה לילדים

וחנוכת התלמוד תורה

ìהקמצן שהפך לקבצןì
תיאטרון אספקלריא
בשעה – 15:30

ברכות מפי רבנים ואישי ציבור

טכס הנחת אבן
הפינה לישוב
דקלים"
"בני
בהשתתפות  ñרבנים,

סו כו ת
כ ש רו ת
ב מ קו ם

שר השיכון ,חכי"ם ותושבים.

יוקרנו
ומצגותסרטים
ש
ל
ישו
בי לכיש

כרם עמי )חרוב(

נטע עצמונה שומריה
קטיף אמציה בני דקלים
* שילוט הכוונה מצומת פלוגות ,מחלף כביש ) 6ק.גת( ומבית גוברין .הסעות מירושלים בתשלום.
פרטים בטלפון077-9611125 :

בואו לשמוח עימנו בשמחת החג ובשמחת חידוש ההתישבות
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