בסוכה שלנו

מקשטים את הסוכה ביישוב אלמתן שבשומרון ,אשתקד

שלנו

 | 264במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תשרי תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מצורץ מוסף
טיולים לחג

יש”עמדה
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הלל הורביץ
המתנחלים

שנתיים וחצי בדיוק מכהנת ממשלת
ישראל ה 32-בראשות בנימין נתניהו.
שנתיים וחצי של הקפאת בנייה חדשה,
מניעת בנייה עתידית ,וכעת – גם הריסת
בנייה קיימת .שורת פסקי הדין האחרונה
של בג"ץ ,המבוססת על עמדת המדינה
כפי שהנחה ראש הממשלה ,מעמידה
לו"ז צפוף להריסת בתיהם של למעלה
מאלף ילדים ,אימהות ואבות ברחבי יהודה
ושומרון ,וחושפת את הממשלה במערומי
חולשתה .במקום להורות לפרקליטות
להילחם בארגוני השמאל הקיצוני ,מופקר
גורלן של המשפחות לחסדי בית המשפט,
אשר אינם .בימים האחרונים שיגר יו"ר
מועצת יש"ע ,דני דיין ,מכתב חריף לשרי
הממשלה וחברי הכנסת ובו דרישה לעצור
את רכבת ההרס הדוהרת של נתניהו.

זמני החג

המשך בעמוד הבא
הדלקת צאת

הדלקת

נרותהבא
נרות החג המשך בעמוד
16:46
ירושלים  17:46 16:35חברון
16:44
תל אביב  17:47 16:52שכם
חיפה  17:46 16:43באר שבע 16:53

Segway

פארק חבלים
ק
יר טיפוס

צאת
החג

17:46
17:45
17:48

ניתוח שלפני המוות
סיפורי ארץ ישראל

16

מסלקים את השד הדמוגרפי
מה קורה

על החג סוכות
מבחירי צדיקיא

"ו

יעשו בני הגולה השבים מן השבי,
סוכות ,וישבו בסוכות ,כי לא עשו
מימי יהושע בן נון בן בני ישראל
ותהי שמחה גדולה מאד" (נחמיה ח' י"ז).
אמרו על כך חז"ל במסכת ערכין" :וכי
דוד לא עשה סוכות ,עד שבא עזרא? אלא
שבדורו של עזרא ביטלו יצר של עבודה זרה,
ועמדה להם זכות זו והגנה עליהם כמו סוכה,
והיתה קפידא על יהושע בן נון שלא עשה כן,
שהרי היתה לו זכות של ארץ ישראל ,והיה
לו לבקש רחמים לבטל יצר עבודה זרה ,כמו
עזרא" .וצריך להסביר ,מה הקשר בין ביטול
יצר עבודה זרה שהגן עליהם ,כסוכה דוקא?
אבי מורי זצ"ל ביאר כי ענינה של ארץ ישראל
 -שהופכת את כלל הציבור ליחידה אחת,

הרב יעקב שפירא

ראש ישיבת מרכז הרב

ולא רק צירוף של יחידים .והרי לימדונו
חז"ל במסכת סנהדרין (מ"ג ע"ב) שרק מאז
שעברו את הירדן חל הדין של כל ישראל
ערבים זה לזה ,כי רק כשנהיינו לגוף אחד,
בכניסתנו לארץ ,יכול לחול הדין של 'כל
ישראל ערבים'.
ועל כן מבלי זכות זו של ארץ ישראל ,לא יכל
עזרא לבקש על ביטול עבודה זרה ,ומי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ ואמרו בזוהר" ,אימתי
גוי אחד – בארץ" .מהות העבודה הזרה היא
הפירוד ,וביטולה באיחוד וייחוד .גם הסוכה
"ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת" .כמו
שכתוב" :כל האזרח בישראל ישבו בסוכות".
ענינו של סוכות  -צא מדירת קבע ושב
בדירת ארעי ,לפנות לדרך חיים רוחנית יותר,
המשך בעמוד 5

י
רו
ש
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ם
המאוחדת בבית אורות
חול המועד סוכות י“ח-כ‘ תשרי
מתעוררת לחיים
חוגגים סוכות

הישיבה והקריה ע"ש יצחק מוסקוויץ
The Irving Moskowitz Yeshiva & Campus

 16-18.10.11בין השעות 11:00-17:00
סיורים מודרכים | תצוגה של מכון המקדש | חזיון אור-קולי | תצפית מוטה גור | יצירות | מתנפחים | שחקני רחוב
כל הסיורים ללא עלות
לפרטיםwww.beitorot.org | 052-830-8494 | 02-6284155 :
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ההתנתקות של נתניהו
לכבוד השר  /חבר הכנסת
הנדון :סכנה לבתיהם של כ 1000-יהודים
ביהודה ושומרון
החודשים הקרובים הם ,כך מסתמן ,חודשי מבחן
לממשלת ישראל .כ 150-בתים ,בהם מתגוררים
מזה עשור ומעלה קרוב ל 1000-ישראלים ,עלולים
להיהרס בשבועות ובחודשים הקרובים .גבעת אסף
כולה עלולה להימחק עד סוף  .2011מגרון – עד
מרץ  .2012שכונת האולפנה בית-אל עד אפריל
 .2012גורלה של עמונה עלול להיחרץ לשבט בעוד
כחודש .ובכך לא תמה הרשימה.
העוול והאבסורד זועקים לשמיים .למשל ,רוכשי
הדירות בשכונת האולפנה קיבלו מענק ממשלתי
כתמריץ להתיישב במקום ,ועכשיו מוצגים כפולשים
ואותם הבתים שתומרצו לקנות – עלולים להיהרס.
יובהר :ההריסות אינן באמת במצוות בג"צ .בית
המשפט נתן תוקף להחלטת ממשלת ישראל
להרסם .כך כתבה הנשיאה בייניש בפסק הדין

ראשי מפלגות הבית היהודי והאיחוד הלאומי בסיור
מאחזים ,שבוע שעבר

גבעת האולפנה" :בעקבות החלטה שנתקבלה
בישיבה בראשות ראש הממשלה ...לפיה בניה
על קרקע פרטית תוסר ...הוחלט כי הבניה נשוא
עתירה זו תוסר".
וגם זאת חשוב לדעת :הכשרתם של היישובים
והשכונות שעל אדמות מדינה מתקדם בעצלתיים
והסיום המיוחל אינו נראה באופק .לעומת זאת ,לכל
הריסה יש כבר מועד והוא קרוב מאד .הממשלה
הנוכחית אישרה מעט מאד בניה ,הקפיאה כליל
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שבתל רומיידה ואני נושא בעול אחזקת בית המדרש,
שהוא מבחינתי הלב של השכונה".
שמענו שהימים הנוראים בחברון היו השנה
שוקקי חיים במיוחד.
"כבר שנים אני רואה איך אלפים נוסעים אל הצדיק
באומן ,וחולם להפוך את יום הכיפורים ליום שבו
עם ישראל פוקד בהמוניו את אברהם ,יצחק ויעקב
שהם הסניגורים הכי גדולים של עם ישראל .לכן
השנה יחד עם עוד כמה גופים ,עוררנו את נושא
זכות האבות ,השקענו הרבה מאוד כסף ולוגיסטיקה
וקראנו לאנשים לבוא להתפלל במערת המכפלה
ביום הכיפורים  -ארגנו אוהלי אירוח ,סעודה מפסקת
מהודרת והיו פה ביום הכיפורים קרוב ל 2,000-איש
וכולם יצאו עם התרוממות רוח מיוחדת .זה מרנין את
הלב".
מה עושה הקרן למורשת מערת המכפלה?
"הקרן רואה עצמה כשותפה יחד עם גופים
נוספים בחברון בחיבור עם ישראל אל האבות.
אחד הנושאים העיקריים הוא החיזוק של המאבק
על בעלות העם היהודי במערה .כך למשל אני
עושה עכשיו מאמץ גדול להכניס מעלית למערה,
כדי שנשים הרות ,נכים ,זקנים וחולים יוכלו להגיע
בלי מאמץ כל כך גדול ,כפי שמחייב חוק הנגישות.
הערבים מנסים להשכיח את הקשר של עם ישראל
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לאבות שלו והתפקיד שלנו להפוך את המערה ללב
של העם היהודי ולשם כך צריך לאפשר נגישות
ותנאים מתאימים".
איך אתם פועלים כדי לקרב את חברון לתל
אביב ,למשל?
"אחרי הכל זה הקשר האישי עם האנשים .בפעילות
שלי לאורך השנים זכיתי להתחבר למגוון גדול
של אנשים  -בעלי ממון ,בעלי עמדה והשפעה וכו'
וברגע שאתה מושך אותם ,זה עושה את העבודה.
להגיע אליהם בפרסום זה לא פשוט כי הפרסומים
שביכולתנו כרגע להפיק אלה הפרסומים המיועדים
פחות או יותר לפילוח הדתי והמסורתי".
איך אתה רואה את יהודה ושומרון בעוד 50
שנה?
"דווקא חברון ,שהוא המקום הכי בעייתי ,כקהילה
יהודית שגרה בתוך עיר דתית ערבית ,שהערבים
רואים בה אבן יסוד  -התנועה הציבורית האדירה
שנוצרה ומתקדמת סביב המערה ,יכולה להיות סימן
לאופטימיות לכלל ההתיישבות .חשוב להגביר את
הקשר של עם ישראל לאדמה הזו ,לשורשים ,ללב.
זו עבודה של שנים .ראינו ,לצערנו ,בגוש קטיף שאי
אפשר בשנה אחת לחבר את עם ישראל לאדמה,
כשמול זה עומד אדם ובידיו  100קילו של עיתונים
שמקרינים לו בדיוק את ההפך".
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\\ יש”ע שלנו

בכבוד רב,
דני דיין
יו"ר מועצת יש"ע

הלל הורביץ

ה ִמ ְתנַ ֲחלִ ים
הלל הורביץ ( ,)49מנהל הקרן למורשת מערת
המכפלה ,פעיל מזה  20שנה למען חברון ,תושב
קרית ארבע.
ספר קצת על הקשר של משפחת הורביץ
וחברון.
"גדלנו במרכז שפירא .אבי היה ממקימי 'אור עציון'
עם הרב דרוקמן שליט"א .אחרי השליחות החינוכית
שם ,הרגישו הוריי צורך להתחבר להתיישבות ביו"ש,
שהייתה אז בשנותיה הראשונות .בשנת תשל"ו ניסו
לבקש מאבי לעבור לקשת שברמת הגולן וכמעט
שעברנו לשם ,אך הרב דרוקמן הטיל וטו ונשארנו
במרכז שפירא .שנה אח"כ ,הופעל על אבי לחץ גדול
מאוד וב"ה עלינו להר והצטרפנו לקריית ארבע .מאז
כבר  35שנה אנחנו כאן  -הוריי ושבעה אחים ואחיות,
על משפחותיהם".
מהו המקום האהוב עליך בעיר (נוסף על
מערת המכפלה ,כמובן)?
"בית המדרש אור שלמה .בשנת תשנ"ח נרצח
שכננו ,הרב שלמה רענן ,נכדו של הראי"ה קוק .הוא
היה תלמיד חכם גדול והיינו בקשר מאוד מיוחד.
אלמנתו הרבנית ביקשה שאקים כולל בית מדרש
בתוך הקרוואן שבו התגוררה ,והעניקה לו את השם
'אור שלמה' על שמו .מאז ,כבר  14שנים אני מסור
לבית המדרש ,שגדל בינתיים וממוקם ב'בית מנחם'

בניה במשך  10חודשים תמימים ועכשיו עלולה
להפוך לממשלה שהורסת הכי הרבה ,פרט
לממשלת ההתנתקות.
הפתרונות – שאינם מקפחים איש ואינם מגרשים
איש מביתו– ידועים ומוכרים .ייתכן שיש פתרונות
נוספים שהפרקליטות תוכל להציג – אם תידרש לכך
ע"י הדרג המדיני .אך הזמן עובר ודבר לא נעשה.
חובתה של הממשלה של המחנה הלאומי לעצור
את מסע ההרס המתקרב שיכניס את כולנו לתוך
מערבולת שסופה מי יישורנו .זו הדקה ה 90-כדי
לפעול בנחישות ובנחרצות להצלת הבתים ולשינוי
המצב הקיים .ככל הנראה ,ממשלה זו כבר לא
תיזכר כממשלה מיישבת בגדול .אך זה יהיה בלתי
נסבל אם תיזכר כממשלה הורסת בגדול.
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מבחירי צדיקיא

על החג סוכות

המשך מעמוד השער

למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את
בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים .כאז
כן עתה ,יציאת מצרים היא הביטוי לדרגות
אליהן התעלו בני ישראל בהיותם במדבר וככל
שמתעלה יותר בצד הרוחני שבו ,כך מתחבר
יותר אל כלל ישראל.
גם בשמחת בית השואבה ,שהיו שואבים
משם רוח הקודש ,כדברי הגמרא ,ונלמד מפס'
בישעיה י"ב" ,ושאבתם מים בששון ממעיני
הישועה" ,ובתרגום שם נאמר שהכונה "לדלות
מבחירי צדיקיא" .וכוונתו ,שהרי שאיבת רוח
הקודש שייכת לתקופת הנביאים ,אולם גם
מתלמידי חכמים אפשר לשאוב רוח הקודש
 מבחירי צדיקיא .שהרי חכם עדיף מנביא,והרמב"ן במסכת בבא בתרא כותב :שרואים

את האמת ברוח הקודש אשר בקרבם .ועל כן
שמחת בית השואבה היא הזמן לדלות ולקבל
גם מבחירי צדיקיא.
ויש להוסיף :מה שכתב הגר"א בספר סדר
עולם כי מאז ביטול יצרא דעבודה זרה בטלה
הנבואה ומעתה ואילך כוף אוזניך לשמוע
דברי חכמים ,כי תפקידו של הנביא לבער
עבודה זרה .ומשבטלה ,הרי עברה השרביט
של ההנהגה לתלמידי חכמים ,שחכם עדיף
מנביא .והם המנווטים את העם לאורחות חיים
אמיתיים ולהכניסם לארץ ישראל ,וזכותם
גדולה כעזרא בשעתו.
אבי מורי זצ"ל" ,מבחירי צדיקיא" ,שכל
אורחותיו – תורה ,שהיתה לו זכותיה דארץ
ישראל ולימדנו פרקים שלמים היאך לכוף

אוזננו לתלמידי חכמים ,לדלות ממעיני
הישועה ,להיות בשמחה תמיד.
פקודי ד' ישרים משמחי לב .נסתלק לבית
עולמו בראשון דסוכות ,כדברי הזוהר הקדוש
והירושלמי ,כי הפסוק "ולקחתם לכם פרי עץ
הדר" נאמר גם כלפי הקב"ה ,שנוטל נשמת
צדיק בא' דסוכות ,שהוא פרי עץ הדר ,שהיה
טעם העץ כטעם הפרי .יהיו דברים אלו
ממשנתו ,לזכות לו ,ולכל ההולכים בדרכיו,
ולכל בית ישראל.
טהרה של יום הכיפורים מביאה לידי קדושה.
ורוח הקודש מביאה לתחיית המתים .ועל כן
זמן הסוכות ששואבים רוח הקודש הוא הזמן
שבו עתידים המתים לקום לתחיה .במהרה
בימינו ,אמן.
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מניתוח שלפני המוות

סיפורי ארץ ישראל

האינתיפאדה השפיעה על
חייו של שמואל לא רק
בנסיעותיו הליליות מבית
החולים לכרמי צור אלא גם
בעבודתו בבית החולים .הוא
אמנם לא עבד במחלקת
הטראומה של בית החולים,
שטיפלה בנפגעי הטרור
הרבים ,אך בחלק מהמקרים
הוא נקרא לסייע כהמטולוג
בטיפול המתמשך בפצועים.

ב
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ראש השנה תשס"א ,סוף ספטמבר ,2000
פרצה האינתיפאדה השנייה ברחבי
הארץ .המהומות החלו מיד לאחר עלייה
מתוקשרת של מנהיג הליכוד אריאל שרון להר
הבית ,אך לאחר זמן התברר שהאינתיפאדה
תוכננה על ידי הפלשתינים כבר לאחר כישלון
השיחות המדיניות בין ראש הממשלה אהוד
ברק לבין יו"ר הרשות הפלשתינית יאסר ערפאת
שבועות ספורים קודם לכן .בימיה הראשונים
של האינתיפאדה היו מעורבים בה גם ערביי
ישראל ואפילו החיזבאללה בלבנון ,שחטף ורצח
שלושה חיילים בהר דב .כמה ימים לאחר מכן
עברו מוקדי האלימות לשטחי יהודה ,שומרון
ועזה .הנסיעה בכבישי יש"ע הפכה לחוויה לא
נעימה ולעתים מסוכנת .ובניגוד לאינתיפאדה
הראשונה ,שבה עיקר האיום בכבישים היה
אבנים שהושלכו על כלי רכב וצמיגים בוערים
על הכביש ,הפעם היה מדובר בירי מנשק חם.
ד"ר שמואל גיליס המשיך את עבודתו ואת
נסיעותיו לבית החולים כרגיל ,בעוד הדאגה
לשלומו בקרב עמיתיו בבית החולים הלכה
וגברה .חלקם ניסו לשכנע אותו להישאר לישון
בבית החולים בערבים שבהם סיים תורנות
בשעה מאוחרת ,אך הוא סירב" .אדם חוזר
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את :אלישיב רייכנר

לביתו בסיום העבודה ,והבית שלי הוא בכרמי
צור" ,נהג שמואל לענות כששאלו אותו אם
אינו חושש לשוב לביתו בחשכה .גם רותי דאגה
קצת יותר בעקבות האירועים .היא ביקשה
משמואל שיעדכן אותה כשהוא נמצא בדרכו
הביתה ,והוא אכן נהג לעשות זאת כשהיה
מגיע לצומת גוש עציון.
האינתיפאדה השפיעה על חייו של שמואל לא
רק בנסיעותיו הליליות מבית החולים לכרמי
צור אלא גם בעבודתו בבית החולים .הוא
אמנם לא עבד במחלקת הטראומה של בית
החולים ,שטיפלה בנפגעי הטרור הרבים ,אך
בחלק מהמקרים הוא נקרא לסייע כהמטולוג
בטיפול המתמשך בפצועים.
כך היה גם במקרה של מוטי גלסטר ,תושב
היישוב נווה צוף ורכז בנייה בתנועת "אמנה".
כשבוע לפני חג החנוכה נסע גלסטר ממשרדו
בירושלים לביתו בנווה צוף בכביש עוקף
רמאללה .בצומת חלמיש נורו לעברו צרורות
ירי על ידי מחבלים שארבו לו בצד הכביש.
שלושה כדורים פגעו ברכב ואחד מהם חדר
דרך הדלת האחורית למושב הנהג ופגע
בגלסטר באגן הירכיים .עורקים ראשיים בגופו
נקרעו ,הוא סבל מדימום פנימי קשה בחלל
הבטן ואיבד דם רב .הצוות הרפואי שהגיע
למקום לאחר זמן קצר התקשה לבצע בו
חסימת עורקים ,ובפתח חדר המיון של בית
החולים הדסה הוא איבד את הכרתו .הניתוח
הראשון שעבר גלסטר נכשל והדימום נמשך.
בשלב מסוים כליותיו חדלו לתפקד .בניתוח
השני הצליח פרופ' אבי ריבקינד ,ראש המחלקה
הכירורגית וראש יחידת הטראומה בבית
החולים ,לעצור את הדימום למשך ימים אחדים
בעזרת צנתר .לאחר שהדימום התחדש הוחלט
לנסות לעצור אותו באמצעות פקטור .7
השימוש בפקטור  7היה אז חדש .גלסטר היה
בסך הכול המקרה השלישי בארץ שהחומר
נוסה עליו ,והמקרה הראשון שבו הוא נוסה
לאחר דימום מתמשך .עד המקרה שלו
השתמשו בפקטור  7רק במקרים של דימום
מיידי .רופא מהיחידה לקרישת דם בתל
השומר הוא שהתמחה בהפקת החומר הביולוגי
מפקטור  ,7שבאמצעותו ביקשו הרופאים
לעצור את הדימום .שמואל היה האחראי בבית
החולים הדסה על מתן הטיפול .כיוון שעלותו
של הטיפול היתה גבוהה מאוד ,שמואל היה גם
זה שהחליט מתי ייעשה שימוש בטיפול זה.
הניתוח של גלסטר נקבע ליום שישי ,י"ז בטבת.
שמואל ורותי היו באותו יום בירושלים .כבר
בבוקר הודיע שמואל לרותי שבמהלך היום
עשויים לקרוא לו להשתתף בניתוח לא שגרתי

של פצוע מפיגוע שמדמם כבר כמה שבועות
וצריך לטפל בו באמצעות פקטור " .7אין מה
לדאוג ,זה יהיה מהר ",הוא ביקש להרגיע את
רותי .השעות חלפו והצלצול מבית החולים
לא הגיע .באותו יום נכנסה השבת בשעה
ארבע וארבעים אחר הצהריים .רותי ושמואל
החלו להפנים שייתכן ששמואל לא יוכל להגיע
הביתה לפני שבת .רק בשעה שתיים בצהריים
התקשרו מבית החולים והזעיקו את שמואל.
רותי נסעה בטרמפ ליישוב והשאירה לשמואל
את הרכב ,בתקווה שהדבר אולי יסייע לו להגיע
הביתה לפני שבת .בבית החולים פגש שמואל
את מירי גלסטר ,אשתו של מוטי .היא ביקשה
ממנו הסבר על החומר החדש שבאמצעותו
מנסים לעצור את הדימום של בעלה ,והוא
כדרכו הסביר לה באריכות ובסבלנות .לאחר
ההסבר סיפרה מירי לשמואל שילדיה נשארו
בבית ,ושאלה אותו מתי להערכתו יסתיים
הניתוח ואם יש סיכוי שהיא תוכל לעדכן את
ילדיה בתוצאותיו לפני כניסת השבת.
"כשמתחילים ניתוח לא יודעים מתי הוא
יסתיים ",השיב שמואל" .אני רק יכול לומר לך
שאני אמרתי לאשתי שכנראה לא אספיק להגיע
הביתה לפני שבת".
הניתוח התמשך ,ובשעה ארבע אחר הצהריים,
כארבעים דקות לפני כניסת השבת ,הבינה רותי
ששמואל כנראה כבר לא יספיק להגיע ליישוב
לפני שבת .היא התקשרה להוריו של שמואל
ובישרה להם ששמואל צפוי להתארח אצלם
בשבת.
עשר דקות לאחר מכן שמואל התקשר" .סיימנו
את הניתוח בהצלחה .אני מגיע הביתה".
רותי הזדרזה לסיים את ההכנות האחרונות
לשבת ,ושתי דקות לפני הדלקת הנרות נפתחה
הדלת ושמואל עמד בפתח .רותי התפלאה" ,איך
הגעת כל כך מהר? בטח נסעת כמו משוגע!"
אבל שמואל השיב לה שהוא דווקא נסע בנחת.
"נראה שזו קפיצת הדרך שהקדוש ברוך הוא
מסדר לצדיקים ",אמרה לו רותי בחיוך.
היא נזכרה בשבת הראשונה לנישואיהם,
כששמואל לא הספיק להגיע לביתם החדש
בבית יתיר בגלל חייל שהלך לאיבוד במרחבי
הערבה .כבר אז ,באותה שבת ,היא הבינה
שחייהם המשותפים צפויים להיות מאתגרים
במיוחד .אז שמואל לא הצליח להגיע הביתה
לפני כניסת השבת ,אך הפעם הוא הצליח .רותי
לא העלתה על דעתה שזו עומדת להיות השבת
האחרונה שלהם בבית ביחד.
קטע מתוך הספר 'רופא בדם' – סיפורו של ד"ר
שמואל גיליס .מאת אלישיב רייכנר ,בהוצאת
ידיעות ספרים.
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מועצת יש״ע אבלה על הסתלקותו בטרם עת של

הרב חנן פורת

לוחם ,מנהיג ומורה דרך מאז ראשית ימיה של ההתיישבות ביהודה ושומרון
חנן פורת גילם בדמותו וברוחו את המיטב שבציונות ,בחיבור למקורות ,בהגשמה ההתיישבות,
בעידוד עליית נדחי ישראל וקליטתם בארץ ,בעשיה בכנסת ישראל ובביטחון המדינה.
מנהיגותו והדרכתו של הרב פורת יחסרו מאד למחנה נאמני ארץ ישראל
נחמה שלוחה לרעיה רחל ,לילדיו ,נכדיו ומשפחתו הרחבה

ת.נ.צ.ב.ה

המסע בזמן

מתחיל בסוסיא

בסוסיא כל המשפחה חוזרת בזמן

ראשון  -שלישי י”ח-כ’ תשרי 10:00-17:00 | 16-18/10
בואו לראות את סיום עבודות השחזור המרשימות וליהנות מחוויה של עיר עברית קדומה
המתעוררת לחיים בשלל פעילויות:

שחקני רחוב

הכנת פיתות ותה

חזיון אור קולי

שאיבת מים

יוצר כדים
ויצירות לילדים

מתנפחים

מנהרת מילוט

רכב מדברי

דריכת ענבים

יצירת כלי נגינה
ומופע נגינה

חדש!

בתשלום נוסף

סיורים מודרכים מידי חצי שעה והופעות לכל המשפחה
מתחם מזון למהדרין במקום | סוכות מרווחות יעמדו לרשות המבקרים
עלות :ילד מגיל  | ₪31 - 3מבוגר  | ₪27 -ניתן לרכוש כרטיס משפחתי ב

קניה חברתית לציבור הדתי

www.group-e.co.il
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
רבי יהודה הנשיא
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רבי יהודה הנשיא נולד בי' בתשרי ג'תת"פ לאביו ,
רבן שמעון בן גמליאל .בהיותו כבן שלושים נתמנה
ל"נשיא" – ראש הקהל .בספרות חז"ל מופיע לא פעם
הביטוי "לעלות למלכות" בהקשר של רבי יהודה.
מעריכים כי הוא זכה להכרה רומית בנשיאותו כבר
בראשית כהונתו ,ומאז תיפקד כנשיא בעל סמכות
רחבה .רבי יהודה הוכיח כשרונות ציבוריים בתפקיד
הנשיאות ,עמד בקשרי ידידות עם שרי רומי ונשא ונתן
עמהם כדי להגן על ענייני עמו.
בשל גדולתו בתורה ובחכמה מכונה רבי יהודה בשם
"רבנו" או "הקדוש" או "רבנו הקדוש" .האגדה מספרת
כי אשת המלך הייתה אוהבת את אמו של רבי ,ובשעת
הגזירה שאסרה למול את הילדים ,החליפה את בנה
אנטונינוס ברבי ,והניקתו .אמו של רבי הניקה את
אנטונינוס ,והראתה כי בנה ערל ופטרוה בשלום.
רבי גר באושא ,אח"כ בשפרעם ,ואת רוב תורתו למד
ולימד בבית שערים .למד אצל ר' יהודה בר אילעאי
שהיה מורה הוראה לבית הנשיא .הוא קבל תורה מר'
יוסי ורשב"י כמו גם מר' אלעזר בן שמוע ומר' יעקב בן
חנינא ורבי מאיר.
בין תלמידיו היו בר קפרא ,ר' חייא ,ר' יוחנן ורב .רבא
קרא על רב "דולה מים מבארות עמוקים" .דרכי
הלימוד של רבי היו בסברה ובדרשה ,ותיבל דבריו
בהרבה מענייני המוסר.
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רבי יהודה נודע בעושרו ,תמך בבתי
המדרש ובתלמידי חכמים ,והיה
ידוע בנדבנותו .הוא פתח
אוצרותיו בשנות בצורת לעניים,
ופרנס את תלמידיו" .אמר רב
אחא בריה דרבא :מימות רבי
ועד רב אשי לא מצינו תורה
וגדולה במקום אחד" .
לרבי יהודה הנשיא היו שטחים
רבים ברחבי הארץ ,בהם גדלו
גפנים ,זיתים והאפרסמונים הידועים
והיקרים ,מהם הפיקו בשמים ומרקחות
רפואה .המסורת מספרת על האפרסמון של בית רבי שהועמד בדרגה
אחת עם האפרסמון של בית הקיסרות הרומית" :אין מברכין בורא עצי
בשמים ,אלא על אפרסמון של בית רבי ועל אפרסמון של בית קיסר".
למרות חוכמתו הגדולה ,עשירותו המופלגת והכבוד הרב שחלקו לו,
היה רבי עניו גדול והעריץ את כל חכמי ישראל ואף את תלמידיו .הוא
אמר" :הרבה תורה למדתי מרבותיי ,ומחבריי יותר מהם; ומתלמידי,
יותר מכולן" .הודות למידותיו הנעלות וצדקתו הגדולה ,נערץ רבי
יהודה בעיני כל כאיש קדוש ,וקראו לו "רבינו הקדוש" .חכמינו זכרונם
לברכה אמרו כי תורה וגדולה התמזגו אצלו על שולחן אחד ,וכי
אליהו הנביא היה בא להאזין לדברי תורתו.

פעולתו העיקרית של רבי הייתה כתיבת התורה שבעל
פה ועריכת המשניות ,ולולא הוא נשתכחה תורה מישראל.
הרמב"ם בהקדמתו על המשנה אמר עליו כי "היה יחיד בדורו
ואחד בזמנו ,איש שנמצאו בו כל החמודות והמידות הטובות,
עד שזכה בהם אצל אנשי דורו לקרותו רבנו הקדוש ,ושמו
יהודה" .רבי נפטר בט"ו בכסלו ג'תתקע"ט .ב  17 -שנותיו
האחרונות חי בציפורי בשל אווירה הטוב ,כי חולה היה .אחרי
מותו הוליכוהו לבית שערים ,ונקבר שם.

ĕģČđđĥ ęĕĕē ğĝđĕ
ěđĤčēĘ ĐĘđĞ
ěđĤčēĘ ęĕĘđĞ Ħđėđĝč
À ē"ĕ ĕĜĥđ ěđĥČĤ
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ĝ"ĚĐđēď Äď-ÄĎ 16-17.10 ĕĤĥĦ Ĕ"ĕ

5%

ęĕĚĥĤĜ
ĖĤď ĦđĞ Ę
ĔĜĤĔĜĕČĐĝĐĘ
ĤĦČ

ĐĚĥĤĐ ,ęĕĔĤĠĘ
ęđĘĥĦč ĦđĞĝĐđ
ĤĦČĘ đĕĥėĞ đĝĜė
www.2hebron.co.il

02-9965333

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס  .02-6516662או למייל:
 ita@myesha.org.ilבהצלחה רבה!

זהה את

הדמות

בתי אמנהÆ
תרגישו בביתÆ
לי סמוך למודיעין
ני
חילוני¨ ∞∞≤ משפחות
היישוב∫ קהילתי פחתי על כחצי דונם
הבית∫ חד מש ´ ∞∏ מ“ר מעטפת
∞≤ ±מ“ר
צורי ∞µ≤≠≥∏≥≥∏∏π
משווק∫
אל מרכז השומרון
פדו
רני לאומי¨ ∞≤≤ משפחות
היישוב∫ תו
 ¥חד‘¨ ∂∞ ±מ“ר ´ גינה
הבית∫ מדורגים
מ“ר ´ מעטפת  ∏µמ“ר
או  ¥חד‘¨ ∞µ∞≠µ≥≤∂π≤π ¨∞≥≠π≥∞≥¥ ±±µ
משווק∫ איזק נדל“ן π¥

פתרון החידה הקודמת :רבי יהודה הנשיא

“א ו≠ ±µדק‘ ממודיעין

ריה ∞ ¥דק‘ מי≠ם ומת
נ
רני≠לאומי¨ ∞ ≤±משפחות
תו
היישוב∫ דו משפחתי¨  ±±±מ“ר¨
הבית∫
מ“ר מעטפת ´ גינה
 ¥חדרים ´  ±±∑ ∏µמ“ר¨  ¥חדרים ´ גינה
דו משפחתי¨
ווק נכסים ≥∞µ≤≠µ∂∂µππ
משווק∫ בÆהר≠אל שי

לפתח תקווה ולמודיעין

לי זהב ∞≤ דק‘
ע
הילתי¨  ±≤µמשפחות
היישוב∫ מעורב ק
מ“ר ∑ חד‘ ´ מעטפת
גם א‘ ≠ ∑∏±
הבית∫ ד גם ב‘ ≠ ∂ ±¥מ“ר¨ ∂ חד‘
ד גם ג‘ ≠ ∑ ±πמ“ר¨ ∑ חד‘
ד
עדי ∂∞µ¥≠µ∑ππππ
משווק∫

גות  ±µדק‘ מירושלים
פס
לתי דתי¨ ∞∞≥ משפחות
קהי
היישוב∫ קוטג‘ים  ¥משפחתיים
הבית∫
סות נפרדות¨  ±µ±מ“ר
בעלי כני
וק∫ רוני ∞≥≥≥∞∂∞µ≤≠µ
משו

בבה מרכז השומרון
ר
רני לאומי¨ ∞ ≤¥משפחות
היישוב∫ תו חתי  ±∞µמ“ר בנוי ´ גינה
שפ
הבית∫ דו מ  ±¥¥מ“ר¨  µחד‘ ´ גינה
חתי
חד משפורי¨ ∂ πמ“ר¨  ¥חד‘ ´ גינה
קוטג‘ ט יזק נדל“ן∫ ¨∞≥≠π≥∞≥¥π¥
משווק∫ א
∞µ∞≠µ≥≤∂π≤π

טלמון
היישוב∫
הבית∫
משווק∫

בנימין סמוך למודיעין
מערב
קהילתי¨ ∞≥≤ משפחות
דתי
שפחתי ¨  ¥חד‘ ≥∞ ±מ“ר
בית דו מ
´ גינה
צורי ∞µ≤≠≥∏≥≥∏∏π
אביב¨  µדק‘ מאריאל

פוח  ≥µדק‘ מתל
ת
לתי דתי¨ ∞∏ ±משפחות
היישוב∫ קהי
≥∞ ±מ“ר¨ חד משפחתי¨
הבית∫  ¥חדרים
כחצי דונם
ווק נכסים ≥∞µ≤≠µ∂∂µππ
משווק∫ בÆהר≠אל שי

מצפה יריחו

∞≤ דק‘ מירושלים

הילתי¨ ∞ ≥µמשפחות
היישוב∫ תורני ≠ ק
משפחתי צמוד קרקע
הבית∫ קוטג‘ תלת
אלעד ∞µ∞≠≤∞π±πµπ
משווק∫

ם ∞≤ דק‘ מירושלים

רימוני

תי¨ ∞≤≤ משפחות
היישוב∫ קהיל חתי ≥∞ ±מ“ר  ¥חדרים
שפ
הבית∫ דו ממה ב‘∫ ≥∞ ±מ“ר מעטפת
´ קו
חתי ∞∞ ±מ“ר  ¥חדרים
שפ
חד ממה ב‘∫ ∞∏ מ“ר עם כניסה
´ קו
דת כדירה להשכרה
נפר וק∫ אמיר ≤≤≥∏∞µ¥ ≠ ≤∞¥
משו
תר ו≠∞≤ דק‘ מבאר שבע

שמעה  µדק‘ ממי
חילוני¨ ∞∞ ±משפחות
היישוב∫
יים
הבית∫ בתים פרט מ“ר ´ מעטפת ∂ µמ“ר
 ¥חדרים ≤π
על כחצי דונם
וק∫ גילת ∏≤∏∏∞µ∞≠π≥π
משו

∏ ק“מ מירושלים
תקוע
דתיים¨ ∞∞ µמשפחות
וב∫ מעורב חילוניים≠
הייש ∞ ±±מ“ר שטוח¨  ¥חד‘
הבית∫  ±±πמ“ר מדורג¨  ¥חד‘
תמר ∞µ¥≠µπ∏∏∏≥π
וק∫ חיה ∞µ∞≠≤±∏≥∏µµ
משו
א דרום הר חברון
סוסי
הילתי¨ ∞≥ ±משפחות
היישוב∫
דתי קשפחתי  ¥חד‘  ππמ“ר
חד מ
הבית∫
על כחצי דונם
גיל ∞∞µ¥≠≤≤∞∞∏¥
משווק∫

עינב

דתי לאומי¨  ±≤µמשפחות
היישוב∫
שפחתיים¨  ±∞µמ“ר בנוי
הבית∫ חד מ
∞µ∞≠µ≥≤∂π≤π ¨∞≥≠π≥∞≥¥
שווק∫ איזק נדל“ן∫ π¥
מ

מרכז מידע אמנה לשירותכם∫ ∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
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´¿»ÈÁÈ¸»È¼¸»´¸·³´É´¸ÅÆÇ·¯³ÂÀ´½

¼¸¶½È´¼¸±±´¶
¾´Ç½´È

¾¸½¸¿°

¾´¸ÅÁÈ´±

¾´Ç°¶Ç³

¾´Ç°¶¼ÀÆ
¼¸¸´ÃÅ É´°°Ç É´º´À°  ¼¸¿³¿ ¼±´ É¸²´³¸ ³Ç¸´´¯° É´½½´Ç½ É´¸²¸À¶
³»Ãº½³ ÉÇÁ½»´ ¾´Ç°¶» Á¸±³»
$¼¿¸¶°´É¸É¸½¯
¸ÇÈÉ ·¸ ´ ¶¸ ¸¿È´ ¾´È¯Ç ¼¸½¸°
³»´º³¶´ÉÃ³¸³É³»Ãº½³ÉÇÁ½ »º¼Á¼¸È±Ã¿´°¼´Æ½¯´Å½»¹¸¯
¼¸ºÇ²´½ ¼¸Ç´¸À´ ²°»° ¼¸²´³¸»
$É½¯°¼¸°´·³³ Ç°¶³
¼´¸³»º¹Ç´¯»´½¸¸ÆÉ¸¼´»ÈÉ¯»»
¾´Ç°¶°¼¸²´³¸³¼¸ÇÉ¯° ´¿³¸¼¸²»¸³¼±´°¼´Æ½¯´Å½»¹¸¯
»Á´°ºÇ¸É´¿¸¸¿Á½É´Ç¸Å¸´ÈÁ¸´»°¸
ÉÇÁ½° »»ÃÉ³» ´»Á¸ ¼¸ÇÆ°½³ ¼³¸»º½´¯Å¸¯»¼¸Ç´³³¼±´¼¸À´À
Ç¸Á° ´»°¸´ ´¶½È¸ ¼±´ ³»Ãº½³ ¼´Æ½ »º» ÂÀ´¿° ¼±´ $¼³¸À¸º½´
¾´Ç°¶É´°¯³ ³¯¿³°ÆÇµºÇÉÉ¯»³¶ÃÈ½³´°
³ÃÉ´È ³¸³É ¼± ¯»¯ É¸·ÇÃ³
»¸¶ÉÉ½³´¶ ²¸ÇÈÉ·¸¸¿È¼´¸° $»¯ÇÈ¸»»º¾Á½»³°´È¶³¸¸ÈÁ»
É¸Æ¿Á±¶É¶½ÈÉ±¸±¶
¾´Ç°¶³¯Å½¿³°´ÈÉ³¾º°´

³½»È É¸É¶ÃÈ½³ ³¶½È³
¾´Ç°¶°É´º´À°
³½ É¿¿ºÉ½³ É¸²´³¸ ³¶ÃÈ½ »º
¾É´¯°É»ÆÉ¿²Á´½³»´¶°É´ÈÁ»
É´¸´·°»É³

³¸³¸´ ¼¸¯É¸È ¼´Æ½ ¯´Å½» ¹¸¯
Ç´²» ¼±  ³¶ÃÈ½³ »º» ¾¸¸¿Á½
 ´°Ç¸ ¾º ¼±´ ¼¸²»¸» ¼± ¼¸Ç´³³
È¸ ´°È ¼´Æ½ ¯´Å½» ¹¸¯ $¼¸²º¿»
¹¸¯$¸´»¸°´³¯¿³¼±´³È´²Æ´¶´Ç¼±
¾¸Ç²³½»ÇÈº¾´¿µ½¼Á¼´Æ½¯´Å½»
³¶´ÉÃÉ¶´´Ç½³»´²±³ÇÈº³º´À´
$»º»³¿¸½µ´
É´ÁÃ´³´½¸¸ÆÉ¸³ÁÈ³½»¶³ ¼¸»»ÃÉ½ ¼±  ¾´Ç°¶° É´º´À° É´ÁÃ´³ ¼Á ¼´Æ½ ¯´Å½» ¹¸¯ 
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¾´Ç°¶

¼ ¸ ¶ ½ È ´ ¼ ¸ ± ± ´ ¶

Æ¿Á É´»ÁÃ³ ¼¶É½ »ÁÃ¸ ¾º ´½º 
É´°¯³ ¶´Ç° ³¶ÃÈ½³ »º»´ ¼¸²»¸»
²½Å³»È³ÁÃ´³´µºÇ½°´É´³½¯³´
Ä´ÇÁ½³¸°´·´¸À¯¼¸²»¸³°¸°¶Á´²¸³
Ç¸¯½

¾¸° Æ¿Á É½°° ¼¸¿½´¯³ °·¸½ »È
¸»´²±´¸³¸¼¸»´Á³É¯´¶½È¸È¼¸¿½´¯³
¼³¸¿¸°¸¶Çµ½³´¸²¸À¶³Ç½µ³

¼¸¸¶¸²¸´²¸²´¯¸Æ¯´´ÈÂÀ´¸¼¸¸¶
¾Ç¸½Á ³»¸¶Éº» ÉÆ³» »¯ÇÈ¸
²´Á´É´²¸Ã»¸È¸Ç¸°²

É´¶´ºÇ´È¸¯°Á´Ç¸¯³É¸ÈÃ´¶³À¸¿º³
¾´¶·¸°³ Æ¿ÁÉÁÃ´³¾´Ç°¶°³¿´È¯Ç»³¿È³´
¶Çµ½¸½¯¸½¸¶ÇÃ¼¸²»¸³É»³Æ½»È
¯»½°ºÇ³°
ÄÇ¯³¸°¶Ç»º½É´ÁÀ³´¼¸·ÇÃ»
´¸ÈºÁ´ÇÈÆÉ³


ĐýđĊ

ûĉù

ĒāûýüāüďāĉýĆĄýćýĐĀøāĒĄ
© āĐđĒ ă©ýĀ ùĊđĒĒýăýĉ

ąāāĐýďĆąāĐýùāÿĄđüďāĉýĆāĊČýĆ

þýøāùýďýćĆýĐČùĐüċýĐÿĉāĐùąĊüĈýāüĄùĆĉĈøĐýø{ûûýûÿāĄĆĄøĐýøāĄýûďĐČýøýû
ûýĊýąāĆāüĒāĐÿøĒďüĄĂāĈýĐúüĆĄđĐüþüĆĄĊĐùüĆĄđĐāĆþĄøāĈûûāýĄĐþāāĄýąĐøČĄýĉĒďüĄ

āĒýăāøýāĐýďĆāûýüāćýĐĀøāĒĒýĐÿĒ


ùÿĐüĄüďĄąāÿýĒČąāùāüĐĆąāùĎāĆāĊČýĆćýĐĀøāĒāĊČýĆĒýĐÿùĈĒýúĎü

üÿČđĆüĄăĄüĈüĆĒýĄāĊČąýā

ąāøĄāúüĄăĄüĐāĎāýüďāĉýĆćýĐĀøāĒĒýøĈûĉĒýĐđĊ

ĊýďĒùüùĐøĈĊđýü

ĐùûĆüĐČĉùąāĊāĒČĆąāĐýùāÿýĄýăđüĄāĄüďāĀĉāĆĄüĄùďćāùyĐÿđüĒýĄĊûĊz

ĒýāĒýĐāāĒĒýāĎďĐĀøĄđĐāđĊćýýúĆ
ĄùāĀĉČüāøùĄąāûÿýāĆąāĐāÿĆù
www.festigush.co.il 
ĐĘĕĐģ ęĕĜđč ďēĕ

ĒĆûďýĆüđāăĐùýĒýĎýùďĄĒýÿĈü
ąāĉāĀĐăĒđāăĐýąāĀĐČĄ
©©ćýāĎĊđýúĉĈĒĆ
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ąāĐýùāÿĄăüý

¹½¬

ěđĕĢĞ ĥđĎ ēđĦĕĠĘ ĐĤčēĐ

¼ ¸ ¶ ½ È ´ ¼ ¸ ± ± ´ ¶

¾´Ç°¶ Ç³

²Á´½³»´¶¸Á´Ç¸¯
¾ ´Ç°¶Ç³°É´º´À
¾

É´³´±¿°É´º´À±¿¸¿Ã³

¯¸À´À

»É´ÁÈ³¾¸° ¸ÇÈÉ¶¸¾´È¯Ç¼´¸
¼¸À´À»Á³°¸ºÇ¼¸¶Ã¿É½É´³´±¿°³¶ÃÈ½³»º»±¿¸¿Ã³
²´Á´¼¸¿´Ã¸ÃÁÉÃÁ³¸¶É¿¸Ã
É¶¿³´°´È¸°³È²¶³³¿´ºÈ³Éº´¿¶¹ÇÁ¸É±¿¸¿Ã³³¹»³½°
ÉÀ¿º³É¸°»³¿¸Ã¾°¯
É¸ÈÃ´¶³À¸¿º³

¸ÇÈÉ º¶¸ ± ¯¼¸½¸
¸¿Æ¶È¼Á±¶ÉÈ°´»¯¸À´ÀÇ¸Á³°´ÇÆ³É´º´À²Á´½³»´¶°
³ÆÆÈÇ¸Á³´°¾½µ»Ç´¶¯»³¿È´¿É´¯¼¸Ç¸µ¶½³°´¶Ç
¼¸¸²´³¸¼¸¸¶
¼¸±´»´¯¸ºÇ¯³ ¼¸¯Å½½° ³¸¸ÃÅ´ È±Ç½³ Ç´¸À³ ²°»½
¼´Æ½°´¯Å½¿È¼¸ÈÇ½³ÉÀ¿º³É¸°´¼¸°¸³Ç½³¼¸ÀÃ¸ÀÃ³
É´¸´»¸ÁÃ ¼Á ³¶ÃÈ½³ »º» ³¸´´¶ °»È» ´»º´É ¯¸À´À°
³»º´ ¼¸¶Ã¿É½´ ¼¸²»¸» É´Ç¸Å¸½ »¶³ »¸± »º» É´½¸¯É½³
°¶Ç½°¸Ç°²½¶·È°ºÇ°Ç´¸À°
¯¸À´À° ³¿È³ ´ºÇÁ¸¸ ³Á´°Æ³ É¶»Å´½³ É´»¸ÁÃ» ÂÀ´¿°
´°»È¸ ¼¸ÁÃ´½³ ¼¸¸²´¶¸¸ ³¿¸±¿ ¸»º »È ¼¸»Æ¸µ´½ ¼¸ÁÃ´½
¼´Æ½° É´¯¿²À° ´¿°¸¸È ³¿¸±¿ ¸»º ¸²¸ »Á ³¿¸±¿° »³Æ³ É¯
¸Á´ÅÆ½É´´ÅÉ¸¸¶¿³°
³Æ¸ÉÁÉ±°¼¸°¿ÁÉº¸Ç²¼´Æ½°¼¸¸ÆÉÉÉ´»¸ÁÃ³½Æ»¶º
±¶³¶´Ç°´³Ã´ÆÉ³¶´Ç°É´ÃÀ´¿É´¸´»¸ÁÃ¾´´±½´
¾¸Ç²³½»¼¸ÇÈº¾´¿µ½´É¶´´Ç½³º´À¼´Æ½°
¼¸¸É¶ÃÈ½¼¸À¸·ÇºÉÈ¸ºÇ»
http:/www.group-e.co.il ÇÉ¯

¼¸ÇÉ¸½°¯°Ç¯¿ÁÈ´³»¸»
³ÁÈ³½»¶³¸ÇÈÉ º¸È¸»È¼´¸
°Ç³¼¸°¸ÈÆ½¼¸Ç°¶¯¸°»¸¿´¸°Ç³É´ÃÉÉÈ³°²´½¸»»¸»
É°ÈÂÀ´½¹Ç´ÁÆÇ´È°¯´¸ÉÇÃ¯°´È¸³°Ç¾¸ÆÀ¸Ç³½»È
É¸¯°Å ¼²Æ³ ³¿¸º½³ È¯ÇÇ±³ ³È½ °Ç³  ¾´È¯Ç Ç´Æ½
Ç¸É¸°
¼Á³»¸»³¹´É»¯¼¸Ç´Ã¸À´¼¸Ç¸ÈÉ´Å¶ÁÃ´½°ÇÁ³¼´¸À°
´ÉÆ³»´Äº³½»È
¾´Ç°¶Ç³À¿É½¼¸À¸·ÇºÉÈ¸ºÇ»

»¯³ÈÁ°É´¸¿ÈÉ´ÃÆ³
³ÁÈ³½»¶³³Ç´ÉÉ¶½È¸¯Å´½
É´¸¿È É´ÆÃ³» Ç´°¸Å³ É¯ ¾¸½µ½ È²¶É½³ »¯³ÈÁ ³ÃÅ½
Ç´°¸Å¸È¸¯´¼¸¿°Ç²½Á½°¶´Ç³°¸È½ÉÇ´½µÉ¼Á³²ÆÇ³´

³ÅÁ´½³¸Á´Ç¸¯»Á¼¸ÃÀ´¿¼¸·ÇÃ»
www.hrhevron.co.il

ĐĚĥĤĐ ,ęĕĔĤĠĘ
ęđĘĥĦč ĦđĞĝĐđ
ĤĦČĘ đĕĥėĞ đĝĜė
www.2hebron.co.il

02-9965333

ĘČĤĥĕ ęĕĕē
ěđĤčēĘ ĐĘđĞ
ěđĤč

³ÁÈ° ¸ÇÈÉ¶¸¾´È¯Ç¼´¸
²¶´¸½¸»Æ¸µ´½°ºÇ³°»¯µÇ¾É¿´¸¾½´¯³»È³ÁÃ´³
´¯¼¸À¸·ÇºÉÈ¸ºÇ»
 ¾½²»Ã½a°´Å¸ÁÇ´¿¸Å

5%

ęĕĚĥĤĜ
ĖĤď ĦđĞ Ę
ĔĜĤĔĜĕČĐĝĐĘ
ĤĦČ

ęĕĜĥ 10Ĥčė

Ç°¶³»Á½

ēĘ ęĕĘđĞ Ħđėđĝč

ĝ"ĚĐđēď Äď-ÄĎ 16-17.10 ĕĤĥĦ Ĕ"ĕ

À ē"ĕ ĕĜĥđ ěđĥČĤ
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¾´¸ÅÁÈ´±

¼ ¸ ¶ ½ È ´ ¼ ¸ ± ± ´ ¶

³¿È³»°¸·ÀÃ³¼¸¸Æ¸Ç´ÈÁ³É´±¸±¶»±Ç»
É´±Å³» ¼¸ÀÇÃ É¯È´¿  É´Ç¶É ³¿´È¯Ç»
¼¸²´³¸¼¸¯È´¿°¾´Ç·¯¸É
¹È½³ ³¿¸³ É´Ç¶É» »°¸·ÀÃ³ É¶¸ÉÃ
É¯Å´½³ ÉÃ·´È³ É¸É¿È³ É´»¸ÁÃ» Ç¸È¸
¼²´Æ½³ ¾´·¯¸É» µºÇ½° ¼± ³¸¸´·¸° É¯
Ç¸¯¸ Ç½´¯  ¼¸ÃÀ´¿ ¼¸½Ç´±´ ³ÅÁ´½³ ¸Á
¾´¸ÅÁ È´± É¸Ç´µ¯³ ³ÅÁ´½³ È¯Ç ¾±À Â»´´
³Ç¸Å¸ ²²´Á» ´½ÅÁ »Á ¶Æ» »°¸·ÀÃ³ 
¾¸° Ç°¶½ ´Æ Ç´Å¸»´ ¼¸¿½¯ ¼²Æ» É¸²´³¸
¼´¶É°¼¸ÆÀ´Á³¼¸ÇÅ´¸´¼¸¿´Ç·¯¸É
¯°³²´½Á¹È½³

È´± »°¸·ÀÃ» Ç´ÈÁ ¼¸±±´¶
¼¸²´³¸³Æ¸À´½´¾´Ç·¯¸É»¾´¸ÅÁ
 °ÁÈÉ ¸ÇÈÉ ¯º´· É´º´À ½³´¶

¾´¸ÅÁÈ´±À¿É½
¸²´³¸³Æ¸À´½´¾´Ç·¯¸É»¾´¸ÅÁÈ´±»°¸·ÀÃ
¼¸¸²´¶¸¸ ¼¸°´»¸È´ ¼¸Ç´°¸¶° Ä´»¶³ ´¿¸³
³¶½É½³ ¼¸¿´´±½ ¼¸Ç¿¯ µ½ ¼¸¯Æ¸À´½ ¾¸°
²¸½Á½³ ÄÇ¯° ²¸¶¸³´ Ç´ÈÁ ³µ½ ¼´¶É°
¸²´³¸ ¾´Ç·¯¸É É´Ç¸Å¸» É¸µºÇ½ ³½°
¼¸¿´È¼¸Ç¿¯ µ½

É´º´À
¾´¸ÅÁÈ´±°
²À°
²À°

Ħđėđĝč
Ħđėđĝč
ęĕĘđĞ
ęĕĘđĞ
ěđĤčēĘ
ěđĤčēĘ
ĝÂĚĐđēď
Äď-ÄĎ 16,17.10
ĕĤĥĦĕĤĥĦ
ĔÂĕ ,ēÂĕ
ĝÂĚĐđēď
16,17.10
ĔÂĕĕĜĥ
,ēÂĕěđĥČĤ
ĕĜĥ ěđĥČĤ
ĐĘĠėĚĐÄď-ÄĎ
ĦĤĞĚč
Ďē ĦĘĕĠĦđ
ĦĕĜđĚĐ
ĐĕĘĞ

ĐĘĠėĚĐ
ĦĤĞĚč
Ďē 17/10
ĦĘĕĠĦđ
:ęĞ Ďē ĦēĚĥ 12:00 | ġė ĐĚĘĥ
ęĞ ĖčĕĘĤģ
ĦĘĕĠĦ 8:30
ĕĤĥĦ ĦĕĜđĚĐ
ĔÂĕ ĕĜĥ ęđĕ ĐĕĘĞ

ĐĚĘĥ
ġė
ĐĚĘĥ
¾½²»Ã½a°´Å¸ÁÇ´¿¸Å

¾½²»Ã½a°´Å¸ÁÇ´¿¸Å

:ęĞ Ďē ĦēĚĥ 12:00 | ġė ĐĚĘĥ ęĞ ĖčĕĘĤģ ĦĘĕĠĦ 8:30 17/10 ĕĤĥĦ ĔÂĕ ĕĜĥ ęđĕ

ġė

ye Đč Čĕ

ĦđďĕĠĘ
ĕĥĕ
ye
Đč Čĕ
ĤĕčďĦđďĕĠĘ
ěĤĕĚĞđ ĕĥĕ

ĕĥĕčČ
ĤđĢĕĚĞ
ĕĥĕčČ
ĦģĐĘđ
ĤđĢĕĚĞ
ĐĘĕēĦėĘ
ĦģĐĘđ

ĐĘĕēĦėĘ

ĞĘĝ ĕčđģ :ĐēĜĚ

ĤĚĒĐ ĘđďĎ
ĕďĕĝē ĕēĤĒĚĐ
ĤĚĒĐ ĘđďĎ

ĕďĕđď ĕďđČ ĘČĤĥĕ
ĕďĕĝē
ĕēĤĒĚĐ
ęĕĕē
đĦģĐĘđ
ĕďĕđď ĕďđČ đĦģĐĘđ
ĘČĤĥĕ ęĕĕē

ęĕĔĕĐĘč
đĦģĐĘđ
ĘėĚ
ęĕĔĕĐĘč
Ĥĕčď ěĤĕĚĞđ ęĕĚđčĘČĐ
ęĕĚđčĘČĐ ĘėĚ

đĦģĐĘđ

ĕēĤĠ
ĕĚČĕĚ
ğĝđĕ
ĕēĤĠ
ĕĥĕčČ
ĐĜĥĐ ĦĕĘĎĦ ęĕĕē ēĤĒĚ
ĕĚČĕĚ
ğĝđĕ
ěĒđĤ
ĕĥĕčČ ĕģČđđĥ
ēĤĒĚ
ęĕĕē
ěĒđĤ
ĕģČđđĥ

ĐĜĥĐ ĦĕĘĎĦ

5%

ĐĞĥč ĕĜĥ ęđĕ
ĐĕčđĔđĘĥ11:00
ĕĝČ
ÂĤēĚ ĐĒ ĤēĚÃ ĦĎĢĐ

ĤĕČĚ ġđĤĞĚ

ĐĕčđĔđ ĕĝČ

đĕĚ ġđĤĞĚ
Ĭ10ďēĤĕČĚ
ĐĝĕĜėĤĕēĚ

5ĜĐ:ĐēĜĚ
ĤĦČĐĞĘĝ
ĖĤď ęĕĚĥĤĜĘĕčđģ
www.
2hebron.co.il
Đē%
ĐēĜĐ 5% ěĦĜĕ
0 2 9 9 6 5 3 3 3 đ Ď ĕ ĕ ē Ħ ĕ Ĝ đ Ġ Ę Ĕ Đ Ě ĥ Ĥ Đ Ę ĔĜĤĔĜĕČĐ ĖĤď ĦđĞĝĐĘ ĐĚĥĤĐ !ĐĜđĥČĤĘ
ĐēĜĐ www.2hebron.co.il

11:00 ĐĞĥč ĕĜĥ ęđĕ
Ęĥ ÂĤēĚ ĐĒ ĤēĚÃ ĦĎĢĐ

Ĭ10ďēđĕĚ
ĐĝĕĜėĤĕēĚ

³»Ãº½³ÉÇÁ½»¼¸¸·ÇÃ³¼¸°ºÇ³¸¿´¸¿¶½±Ç²´È½É´ÁÀ³¹ÇÁ½¼¸ÇÆ°½³É´ÈÇ»²´½Á¸Á°Ç¯É¸ÇÆ°Æ¿Á¼¸°ºÇ¾´¸¿¶¼¸¸·ÇÃ¼¸°ºÇ¼ÁÁ¸±³»¾É¸¿ÄÇ¯³¸°¶Ç»º½É´ÁÀ³´¼¸·ÇÃ»

ĔĜĤĔĜĕČĐ ĖĤď ĦđĞĝĐĘ ĐĚĥĤĐ !ĐĜđĥČĤĘ

ĤĦČĐ ĖĤď ęĕĚĥĤĜĘ
³½ÈÇ³ÇÉ¸°³È²¶É¸µºÇ½³¿¶É²´²È¯É¸µºÇ½³¿¶ÉÁ°ÈÇ¯°Æ°´²²¸»¯°¸ÆÁ¸°Ç¶ÇÆÇ°¸¿°É¸µºÇ½³¿¶É¾´»ÆÈ¯¼¸¯°³É´½´Æ½³½´¯Å¸¸
³°´¶³½ÈÇ³¼´»ÈÉ°É´ÁÀ³
ĐēĜĐ 5% ěĦĜĕ
³Ã¸¶³Ç²¶
³°´¶³½ÈÇ³¯É¯É¸ÇÆ
³°´¶
0 2 9 9 6 5 3³°´¶³½ÈÇ³É´¸ÇÆ³ÅÁ´½³É°¶Ç»¯´½ÈÉÁ°±³°Å½³²¸»¼¸É°È½ÈÉ¸°
33 đĎĕĕē ĦĕĜđĠĘĔ ĐĚĥĤĐĘ
É¸°²°¶ÇÃºÉ¸µºÇ½³¿¶É¯°ÀÇÃº ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³°´¶³½ÈÇ³¸½´»È¼¸¶¯³¯¸°¿³»¯Æµ¶¸¿º¸°³¿°¸¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯° ³°´¶³½ÈÇ³³¸Ç°·°Ç´¶µºÇ½
³ÁÀ³³³°´¶³½ÈÇ³³»´ÃÁÉ¸µºÇ½³³¿¶É³²¸»ÇÆÀ¿¸Ã¶Ç³¸¿É¿ ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³ÁÀ³³³°´¶³½ÈÇ³É¸»ÁÉÇÅ¿ ³°´¶³½ÈÇ³²´»É´¿¶É³¾¸°Ç´°Á¸¸Ç¶¯¼¶¿½
³»Ãº½³ÉÇÁ½»¼¸¸·ÇÃ³¼¸°ºÇ³¸¿´¸¿¶½±Ç²´È½É´ÁÀ³¹ÇÁ½¼¸ÇÆ°½³É´ÈÇ»²´½Á¸Á°Ç¯É¸ÇÆ°Æ¿Á¼¸°ºÇ¾´¸¿¶¼¸¸·ÇÃ¼¸°ºÇ¼ÁÁ¸±³»¾É¸¿


³°´¶³½ÈÇ³²°¶ÉÀ¿º³É¸°¸º¯»½É¸ÇÆÉ¸µºÇ½³³¿¶ÉÉ±É¸ÇÆ ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³ÁÀ³³³°´¶³½ÈÇ³²°¶É¸ÇÆÉÃÅ³¸¸Ç¸Á³É°¶Ç³´ÆÉ¶ÉÃ ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°
³½ÈÇ³ÇÉ¸°³È²¶É¸µºÇ½³¿¶É²´²È¯É¸µºÇ½³¿¶ÉÁ°ÈÇ¯°Æ°´²²¸»¯°¸ÆÁ¸°Ç¶ÇÆÇ°¸¿°É¸µºÇ½³¿¶É¾´»ÆÈ¯¼¸¯°³É´½´Æ½³½´¯Å¸¸
É´°ÇÉ³»º¸³É°¶Ç°¸°¯»É ³°´¶³½ÈÇ³³»½Ç¼¸¿°»²¸³¿¿ÁÇ°ÆÁ¸É¿¸Ã»ÅÇ³É´°´¶Ç³¿È¸³É¸µºÇ½³³¿¶É¾´¸Å»¾´È¯Ç  ³°´¶³½ÈÇ³¼´»ÈÉ°É´ÁÀ³

 ÄÇ¯³¸°¶Ç»º½É´ÁÀ³´¼¸·ÇÃ»

³Ã¸¶³Ç²¶ ³°´¶³½ÈÇ³¯É¯É¸ÇÆ ³°´¶³½ÈÇ³É´¸ÇÆ³ÅÁ´½³É°¶Ç»¯´½ÈÉÁ°±³°Å½³²¸»¼¸É°È½ÈÉ¸° ³°´¶
É¸°²°¶ÇÃºÉ¸µºÇ½³¿¶É¯°ÀÇÃº ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³°´¶³½ÈÇ³¸½´»È¼¸¶¯³¯¸°¿³»¯Æµ¶¸¿º¸°³¿°¸¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°
ĦđĞĝĐ ³°´¶³½ÈÇ³³¸Ç°·°Ç´¶µºÇ½
³ÁÀ³³³°´¶³½ÈÇ³³»´ÃÁÉ¸µºÇ½³³¿¶É³²¸»ÇÆÀ¿¸Ã¶Ç³¸¿É¿ ¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³ÁÀ³³³°´¶³½ÈÇ³É¸»ÁÉÇÅ¿ ³°´¶³½ÈÇ³²´»É´¿¶É³¾¸°Ç´°Á¸¸Ç¶¯¼¶¿½
ÉÇÁ½»
Ç¸È¸ ¼¸»È´Ç¸° ³½´¯³ ¸¿¸¸¿°½ 
³ÁÈ½ ¼¸Ç¸È¸ ¼¸À´°´·´¯
ęĕĘĥđĤĕĚ
³°´¶³½ÈÇ³²°¶ÉÀ¿º³É¸°¸º¯»½É¸ÇÆÉ¸µºÇ½³³¿¶ÉÉ±É¸ÇÆ
¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°³ÁÀ³³³°´¶³½ÈÇ³²°¶É¸ÇÆÉÃÅ³¸¸Ç¸Á³É°¶Ç³´ÆÉ¶ÉÃ
¾±Ç¯½³É´¸Ç¶¯°
ČĘĘ
ĖĤđĢ
²±¯´ ³Ç´°¶É³
²ÇÈ½
É´À¶°

°´È´
¹´»³
²°»°
Ï

Ç¸¶½°
³»Ãº½³
É´°ÇÉ³»º¸³É°¶Ç°¸°¯»É ³°´¶³½ÈÇ³³»½Ç¼¸¿°»²¸³¿¿ÁÇ°ÆÁ¸É¿¸Ã»ÅÇ³É´°´¶Ç³¿È¸³É¸µºÇ½³³¿¶É¾´¸Å»¾´È¯Ç 
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!ďčĘč

ĦĕĥĠđē
| ĐČĘĚ
ĐďĤĠĐ
| ēđĦĠ ģēĢĕ
ÉÇÁ½»ĐĝĕĜėĐ
Ç¸È¸ ¼¸»È´Ç¸°
³½´¯³
¸¿¸¸¿°½ 
³ÁÈ½ ęĘđČ
¼¸Ç¸È¸ ¼¸À´°´·´¯

!ďčĘč

ěđēĔĕčĐ Ħđēđė ĦēĔčČčđ ęđČĕĦč ęĕĤđĕĝĐđ ęĕėĤďĐ ęĕĞđĤĕČĐ Ęė

ĦĕĥĠđē ĐĝĕĜėĐ | ĐČĘĚ ĐďĤĠĐ | ēđĦĠ ģēĢĕ ęĘđČ
³ÅÁ´½³ a ³»Ãº½³ ÉÇÁ½ É»³¿½ a ¾´Ç°¶° ¸²´³¸³ °´È¸¸³ ¸È²¶½ a +HEURQ )XQG
¾´Ç°¶  Á°Ç¯ É¸ÇÆ É¸½´Æ½ ³ÅÁ´½ a  ¾´Ç°¶ ÉÈÇ²½ a ¾´Ç°¶ Á°Ç¯ É¸ÇÆ É¸É²³

¼´¯¸É¯»»¼¸¿º´²²¸½Á³»É´ÇÈÃ¯¾É¿É¯»»·»½È¶»Ç´°¸¶¼Á¼¸¿º´²Ç´ºÈ»¾É¸¿
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Ĭ


²±¯´ ³Ç´°¶É³ ²ÇÈ½ É´À¶°  °´È´ ¹´»³ ²°»° Ï  Ç¸¶½° ³»Ãº½³
¼´¯¸É¯»»¼¸¿º´²²¸½Á³»É´ÇÈÃ¯¾É¿É¯»»·»½È¶»Ç´°¸¶¼Á¼¸¿º´²Ç´ºÈ»¾É¸¿

³ÆÃ³

ĐĚĥĤĐč

ĦđĞĝĐ º¶Å²»´ ¹¿ ±®¶¸Å ¼¸²»¸» É´»ÁÃ³
ęĕĘĥđĤĕĚ Ç½¸±  Ç²¶½²Å®´ Ç²Å¶Ã¶ Ç½¶Á  
ĖĤđĢ ČĘĘ Ç²Ç¶Á Ç¶¶Á  º¶¶½®²® º¶°¸
ĐĚĥĤĐč

º¶Å²»´ ¹¿ ±®¶¸Å ¼¸²»¸» É´»ÁÃ³
¼´»ÈÉ¯»»¾´Ç°¶ÉÈÇ²½ÉºÇ²³°¼¸Ç´¸À
Ç½¸±  Ç²¶½²Å®´ Ç²Å¶Ã¶ Ç½¶Á  
Ç²Ç¶Á Ç¶¶Á  º¶¶½®²® º¶°¸

É¸¿Ç´ÉÉ´°ÇÉ»Â±¯³
¹´¿¸¶³²ÇÈ½

¯ÆÉ¸Ç´µ¸¯³ÅÁ´½


ěđēĔĕčĐ Ħđēđė ĦēĔčČčđ ęđČĕĦč ęĕĤđĕĝĐđ ęĕėĤďĐ ęĕĞđĤĕČĐ Ęė
³ÆÃ³

³ÅÁ´½³ a ³»Ãº½³ ÉÇÁ½ É»³¿½ a ¾´Ç°¶° ¸²´³¸³ °´È¸¸³ ¸È²¶½ a +HEURQ )XQG
¾´Ç°¶  Á°Ç¯ É¸ÇÆ É¸½´Æ½ ³ÅÁ´½ a  ¾´Ç°¶ ÉÈÇ²½ a ¾´Ç°¶ Á°Ç¯ É¸ÇÆ É¸É²³
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¼´»ÈÉ¯»»¾´Ç°¶ÉÈÇ²½ÉºÇ²³°¼¸Ç´¸À
¯ÆÉ¸Ç´µ¸¯³ÅÁ´½

É¸¿Ç´ÉÉ´°ÇÉ»Â±¯³
¹´¿¸¶³²ÇÈ½

¼ ¸ ¶ ½ È ´ ¼ ¸ ± ± ´ ¶

¾´¸ÅÁÇÃº³²ÈÇÃÀÉ¸°°É´º´À

»°¸·ÀÃ°¼¸·»´°¼¸Á´Ç¸¯

¾´¸ÅÁÈ´±°¾´½·½³É¯ÈÃ¶ ´²ÆÇÃ ´¯´² ³¶¸ÉÃ °ÇÁ    
¼¸ÃÉÉÈ½» ³º¶¸ ´Á¸±¸ ³¸»¯ ³¿¶É »º°
Ç´¯ ²²´²´¶¸»½»¯Ç´¯¸»É¯¶Ç¯½
Á´Ç¸¯³´³½É´»±»´ºÇ·Å¸´ÉÇµÁ°ÇÈ¯µ½Ç
ÁÇ¸¯³°³Ã´ÆÉ³¸³½´¼´Æ½»Ç´ÈÆ³ ²¸¸´»Çµ¸¸»´¼Ç¯Ã»´ÀÉÆ³»
¾½µ°¼´¸À³É²´Æ¿»´Á¸±¸È´»¯´¸³¸¼¸¶Å¿½³
¼¸»¸¸¯³ÄÇ¯É´´¶°
´¿Á´ É´¿¶É³ »º° ´Ç°ÁÈ Ç¶¯» ÇÉ´¸° °´·³
É´²¸¶³»º»Á É´±Å³³ ¾´Ç·¯¸É³ É´±Å³ ¼´¸  
°¼±É´º¸È½½

Ç´¯°¶»½³¼¸»¾´¸ÅÁÈ´±½¼¸¸¿Ã´¯»´¸·
¾´È¯Ç

°ÇÁ°´²Á³¶ÃÈ½³»º»¼´¸
¸ÇÈÉ°µ· ´¼´¸¹¸Ç¯É ³½»È´ ¹¸¿´Ç± ³½»È É¯ ¶Ç¯½ Ç¸½µ »¯¸¿²
Ç°

²Á´½³»´¶°¼¸»´¸·É±¸±¶

¾´¸ÅÁÈ´±

Ç´½È» ¼¸º¸È½½ ´¿¯ ¸¿´Ç·¯¸É³ È±²³ ²Å»
³¶»Å³» »°¸·ÀÃ³ É¯ ´ºÃ³È ¼¸¿ºÉ³ »Á
¼¸¿°»É´»¸»³Æ¸À´½¸ÁÃ´½¾´Ç¶¯³Ç´ÈÁ°
É´Ç¸¸É³¸ÇÉ¯´
´¸ÁÃ´½ É´º¸¯° Á´²¸³ »°¸·ÀÃ³ ²´°º»
´¯´² ¼¸²¶´¸½ ¼¸°ºÇ³ ´ÇÅ´¿ ¼¸¸»Æ¸À´½³
Ç´¯ ² ²´²´ ¶¸»½»¯ Ç´¯¸» É¯ ¶Ç¯¸ ´²ÆÇÃ
¼Ç¯Ã »´À ÉÆ³»´ ²¸¸´» Çµ¸¸» µ´»°³ °ºÇ³
»¯¸¿² ¼¸»¸¸¯³ ÄÇ¯ É´´¶» °³Ç¯½ ÇÈ¸³
Ç° ³½»È´ ¹¸¿´Ç± ³½»È É¯ ¶Ç¯¸ Ç¸½µ
Â´Ç¶À ¸Ç°´ ³¿´¸³ »°½À¿¯ ´Á¸Ã´¸ Á´ÆÉ°
µ´¯¸°´Æ´¾½´ÇÃ°Ç³³¸²Ã³°¸°¶ Ã´ÇÃ¼Á
¼¸¿½¯ ¶¸È° Ç³´µ ³½»Á´ ³Ç´ÉÇ¸È ÁÃ´½°
³Æ¸·À¸½´³»°Æ»Á

É´¶ÃÈ½ ¸»´¸· ¼¸¸Æ¿ ²Á´½³ »´¶ ¹»³½° ¾´Ç·¯¸É³É´Ç¶É¼´¸ÀÀÆ·
ÄÇ¯Â´É¸È°À´°´·´¯¼Á¼¸»´¸·°¶Ç³»³Æ»
³Æ¸·À¸½»³»°Æ¾¸°Ç¶È³É´»Á²Á
¾´¸ÅÁÈ´±°²´Á´Éº»¸°¸·¸½»¼¸»´¸·ÉÇ²³¿
Á´ÆÉ°¼´ÀÆ³»¸»°¼¸Á¸ÉÃ½¼¸Ç´°¶
»°¸·ÀÃ°²´Á
»»º°¾´Ç½´È´³²´³¸°´
¼¸Ç´°¸¶´É´¸²´¶¸¸É´ÆÃ³»È¸¿´±ÀÀÀÃ¸ÀÃ
¼¸¿´ÈÉ´½»´Á½¼¸¯°³¼¸¿½¯¾¸°¾Ã´²¸¯Å´¸
ÇÉ¯°¼¸ÃÀ´¿¼¸·ÇÃ
¾´¸ÅÁÇÃº³²ÈÇÃÀÉ¸°¼¸·ÇÃ»
»º» °´¶Ç ¸°Å¸½´ É´±Å³¼¸¸»Æ¸À´½ ¼¸°ºÇ³
www.festigush.co.il
www.k-etzion.co.il
³Ç¸Å¸´ ¾´Ç·¯¸É ³Æ¸À´½ É´¯¿²À ³¶ÃÈ½³
³»¸»´¼¸¿½´¯²¸Ç¸»º´¯²¸Ç¸³¶ÃÈ½³»º»
ÇÃÀ° ¼¸Á¸ÉÃ½ ¼¸Ç´°¸¶´ ³»°Æ Ç³´µ »È
Ç°²½³

¼²¯»ÏÉ´±Å³¼´»ÈÉ°¼¸ÁÃ´½³
³¶ÃÈ½³»º»¼´¸É´±Å³»ÈÉ´»¸°¶»Ï
¼¸¿´Æ¸É»¸»³¶ÃÈ½»Ï²Á¼²¯»Ï
É½²Æ´½³È¸ºÇ»¼¸Ç¸¶½³ÏÁ´ÆÉ°
´ÉÆÃ³°´¾´¸ÅÁÈ´±À¿É½°¼¸¸ÆÉ¸»°¸·ÀÃ³
¸ÇÉ¯°É´°·³´É´¶¿³¼¸¿Æ½³À¸¿º³¸À¸·Çº
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¾°»³¿°½É´Ç´Æ½»È³°¸¯ÈÉ¿¶É°È¸°º»¾¸½¸½¼¸¿¸¶°½²Á½Æº²´ÁÈ¸°º°¼¸º¸È½½É¸É¸±
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הציונות הדתית עומק מגוון ואחדות

מעלה

המרכז
לציונות דתית

הושענא רבא לימוד וניגון של שמחה בירושלים
במעמד דוד הדרי
סגן ראש העיר

ליל הושענא רבה בהיכל שלמה ,המלך ג’ורג’  | 58יום ג’ ,כ‘ בתשרי )(18.10

שעה

קומה ג'
מוזיאון

קומת כניסה
בית כנסת

קומה -1
אולם וילנה

20:30

קומה ד’ אודיטוריום

האחים
רזאל
)אודיטוריום(

על הגג

קומה ה’
חדר הרצאות
חזקי סופר
בשיתוף המופע
”והנשמה לך“
עם הרב דודי ליבוביץ
ורפי קפלן

22:00
עד
22:45

הרב יאיר דריפוס
”הרהורים בעקבות
מנהג הצללים בליל
הושענא רבה“

הרב חגי ניר
”אחריות לתלמוד
הירושלמי
)תלמודה של א“י(“

הרב יונתן מילוא
”החיים  -טיול מאורגן
או מסיבת הפתעה?“

הרב יהושע מגנס
”התפילה כמקור
לעבודת ה‘“

הרב יעקב שפירא
| מדרשת ייעוד
”האם נגמרה
החילוניות?“

23:00
עד
23:45

הרב מאיר גולדויכט
”אוצרך הטוב לנו
תפתח  -בזכות מה?“

הרב יוסי שטרן
”אורות מקיפים
וקיומיות בראי סוכות“

הרב אהרלה הראל
”סוכות במקדש -
ואיפה אני?“

הרב רפי פרץ
הרבצ“ר
“ליל הושענא רבה“

הרב שאול כהן
| מדרשת ייעוד
”לאן הולכת ההלכה?“

00:00
עד
00:45

הרב יהודה ברנדס
”תפילת ארבעת
המינים“

הרב אריה שטרן
"הושענא רבה
לשמחת תורה ומהם
לכל השנה“

הרב מנחם בורשטיין
הרב שלמה אבי נר
”שימור פוריות ודרכים "החוויה הדתית
נוספות כדי להתחתן“ לסוגיה“

לפתוח את הלב
להאיר את הנשמה
בניגונים שירים
רגעים
עם
להקת
להקת עם
וסיפורים
רגעיםאורח :שלומי
אומן
כהן ” -יש מאין“
גיא צבי
מינץ
”ונתתי לכם
לב חדש“ -
התועדדות

הרב הלל ון-לואן
| מדרשת ייעוד
"תשע“ב -גיל העולם
או גיל האדם?“

יהודה כץ
”
”את אחי
אנוכי
מבקש“

01:00
עד
01:45

הרב רא“ם הכהן
”שלמות השמחה בחג
הסוכות“

הרב ד"ר ג‘פרי וולף
”והצנע לכת עם
אלקיך :לא רק אורך
השרוול“

דולי בסוק
”סוכת עורו של לויתן“

הרב יגאל קמינצקי
”ממשבר לתקומה“

הרב רפי אוסטרוף
| מדרשת ייעוד
”האם צריך ללמוד
לאהוב איש/ה?“

תאטרון ספר בהצגה

02:00
עד
02:45

הרב אלגזי
”גדול כבוד הבריות
-עד כמה?“

נורית בנק
”התחדשות כוחות
הנפש )על פי תורת
הבעש“ט(“

הרב חגי לונדין
”סוכות  -מלחמת גוג
ומגוג“

הרב חיים דרוקמן
”זמן שמחתנו -
מדוע?“

ד“ר אלעד ליסון
| מדרשת ייעוד
”אז מה בעצם קרה
בהושענא רבה“

פתיחת דלתות בשעה20:00 :

”מול האבנים“
סיפורו של

הרב גץ

לכל ההופעות
בגג ממולץ
להצטייד
בלבוש חם

סרטונים ופרטים נוספים | www.maale.org.il :כניסה 50 :ש”ח | להזמנות 054-7441051 :או www.beitel.co.il

מספר המקומות מוגבל ,יתכנו שינויים בתכנית | הכניסה לפעילויות על בסיס מקום פנוי לשכירת דוכני מכירה | 052-6070920 :הפקת האירוע:
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ÇÃÀ° ¼¸¯Ç´Æ ´¿¯ ¸¿È É¸° ¸½¸ É¸È¯Ç°
Æ½Á É´°¸°À° Â´ÃÅ ¸²´³¸ °´È¸¸ »Á É¸²´³¸
³¸´»É° Ç¸Á³½ ³¿½»¯ ³È¯ É¸²´³¸ ¾É´²
¯°Å³ ÇÈ À¿ÇÃ»´³ »È ´È¯Ç É¯ ÉÉÇ´º
¼Á» ³»´²± ³Á´ÈÉ ³¯¸°½ ¹º°´ ¸¿´´¸³
»¯ÇÈ¸
¯¸³Ç´µ¯³»È³Ç¸°³Ç¸Á¸¿ÈÉ¸°¸½¸¸³»È°
Ç¸Á³Ç²¶»¶¿Æ¸Ã¯»Á½É¿º´È³¯É°Ç¿
²Ç½³¹»³½°¼¸¯½´Ç³»´½°ÇÆ°É»Ã´¿´µ
Ç´µ¯° É¸Ç°Á³ É´°È¸¸É³³ ÂÅÇ´ »´²±³
¼¸½¸³ÉÈÈÉ½¶»½»²ÁÁ·Æ¿
¾´ÃÅ´¾É´²Æ½Á¶ºÈÉÇ¸¸¯µº°
´º»³½°µÁ¾´¸ÇÈ°ÇÆ°¼¸ÇÇ¶´È½¾´Ç½´È³
¹´Ç¯³Ç´°±°ÇÆÇ¶¯»¼¸½¶´»¼¸±Ç³¿
¼¸½¸³ ÉÈÈ É½¶»½° ¼¸ÈÆ³ ¾½ ³¸³È
¼ºÈ²Á´¾É´²½¾´Ç½´È³¾´ÃÅÇÇ¶´È
³·Ç²¿¯³½Æ´³¼¸»Ã´¿³Çºµ»¾´¶Å¸¿´¿»¶¿
³»¸³É´ ²´°º °Éº¿ ³¸»Á´³¸·°Æ É½´Å°
´È²¸Æ ¼½²° ÇÈ¯ ³²»Ã³ É°Å´Á ¸Ç´°±»
É²»´½
È¯¸»°´°ÇÆ¸»°È±Ã¿°´È¿²´Á

¯´°½¼¸°´È¸¸³´É°¸°À´Æ½Á°¼¸¯Å½¿¼´¸º
³È¿½ »·´ ²ÆÈ É¸¿¿¸¶ ¾¶¸Ç È½Ç¶ ¾É´²
¼¸¿ÈÉº´Ç¯ÉÇ´À½¼¸º¸È½½³»¯¼¸°´È¸¸
¾´Ç½´È³¾´ÃÅ°É¸Ç°ÁÉ´°È¸¸É³»È
¾É´²Æ½Á»¯³°´È¿²´Á

É´º´À²Á´½³»´¶ ´¸È¸»È¼´¸°
¾´Ç½´È³¾´ÃÅ°¾½µ³»¸°È°Á´Ç¸¯
³Ç¸Å¸ ¸¿º´²³¶ÃÈ½³ »º» É¸É¸´´¶ É´»¸ÁÃ
¾É´²Æ½ÁÉ´´¶°ÉÈÇ´½´É´»ÁÃ³

¾É´²Æ½Á¾´Ç½´È
³Ç°Á´³ÁÇ½¸¶·È¾É´²°´¸³ÇÃ´À½³¸Ã»Á
Ç¶¯» ³½¸ÇÅ½ É´²Ç´¸³ É´Ç¸¸È» ¹Ç² ¼È
É¶Ç´¯ ³Á¸±½ ¾É´²° Ç´°» ÆÇµ¿ ÂÀ´¸È
¼¸¶¯³´ ¼¸ÇÅ½» ³ºÇ²° ²Á»±½ ¼¸»Á½È¸
¾É´²½ ¾¯º½ ¼¸»Á½È¸» ÂÀ´¸ É¯ ¼¸Çº´½
²¸ÉÁÈ Á´Ç¸¯° ¼¸¸ÇÅ½° ²°Á» Çº½¿ ÂÀ´¸
»¯ÇÈ¸ ¼Á »È ³¸Ç´·À¸³³ É¯ É´¿È»
µ»É¸È¯Ç°

É´¯´°ÉÆ½Á¾É´²Æ½Á
¼¸É¸µ¼Çº´

¸Æ½Á° ÇÉ´¸° ¸¿´ÃÅ³ Æ½Á³ ¯´³ ¾É´² Æ½Á
Æ½Á³»È´ºÇ´¯¼³°È»´²±³¼±´¾´Ç½´È³
º´°¶´Ç´¼¸Ç·½´»¸Æº
ÆÇ´ ´¸Ç°Á »º½ ¼¸Ç³ ¸ÀºÇ ÂÆ´½ Æ½Á³
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Æ½Á°¸²´³¸³°´È¸¸³
¾É´²

´» ³¯Ç½´ ÇÁ¿³ ¸¿¸Á É¯ ¶Æ´Ã ÁÈ¸»¯ ÂÀ´¸ ÉÇ¸º½ Ç´Ã¸À° ³¿´È¯Ç» ÉÇºµ¿ ¾É²
¼Ç¯¯°Å¼É´¯ÇÈ¯½´¿É¯ÇÈ¯¼¸°ÇÈ ³¿¸É²¼ºÈ½´Æ¸¶Ç³È´¸¶¯Ç¶¯¹»´³ÂÀ´¸
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

עניין של זמן למעלה מ 25-אלף
גולשים כבר צפו בסרטון החדש
של מועצת יש"ע – "דמוגרפיה –

הזמן פועל לטובתנו" המנפץ
את מיתוס האיום הדמוגרפי 1
 .הסרטו החדש – השני בסדרת
¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á

בני מוות

www.myisrael.org.il

חברי ישראל שלי פנו בימים
האחרונים לשרי הממשלה
הבכירים יעלון ,סער ,שלום
וליברמן ,בדרישה לפעול להטלת
עונש מוות על רוצחי חמשת
בני משפחת פוגל הי"ד .בראיון
לקראת ראש השנה הצהיר אלוף
פיקוד המרכז ,אבי מזרחי ,כי יש להטיל על השניים את העונש הנדיר ,בשל
גודל הזוועה שביצעו" .הרמטכ"ל אמר זאת לפניי – הם לא ראויים להיקרא
בני אנוש .באירוע המדובר היה נכון אם התביעה הצבאית הייתה דורשת
עונש מוות על המבצעים" ,אמר .סעיף  )7( 21לחוק השיפוט הצבאי ,מאפשר
להטיל עונש כזה .הצטרפו גם אתם לקריאה – היכנסו לאתר ישראל שלי
(חפשו ישראל שלי בגוגל).

סולידריות עם מי?
יאסין אל-רפאעי הוא
ערבי המחזיק אחוז קטן
של בעלות על שטח
קטן (לא לבניה) ביישוב
הישראלי ענתות שבאזור
מעלה אדומים .בתקופה
האחרונה הגישו נגדו אנשי ענתות תלונות בגין הטרדת ילדים ,הצתה ,השגת
גבול ,גניבה ועוד .בעבר הוא נשלח ל 17-שנות מאסר ,בגין מעשים פליליים
חמורים ביותר בכמה נשים .בראש השנה האחרון הגיע אל-רפאעי מלווה
בחבורת אנרכיסטים אלימים שדרשו להכניס אותו לשטח ענתות ,כשהם
מצוידים באלות .השבוע קראה תנועת ישראל שלי לקרן החדשה לישראל
להתנער מהארגון אליו משתייכים האנרכיסטים – "סולידריות שייח ג'ראח"
ולהפסיק לתמוך בעבריינים.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

המוציא לאור:

בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון -
יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות :מרים צחי ,משתמש ויקיפדיה "בית השלום" הפקה:
בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :א י ן ה מ ע ר כ ת א ח ר א י ת ל ת ו כ ן ה מ ו ד ע ו ת
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סרטוני ההסברה של מועצת יש"ע,
בכיכובו של השחקן גולן אזולאי
ובשילוב אנימציה מתקדמת  -מציג
את העובדות בנושא הדמוגרפיה
היהודית והערבית מאז הקמתה של
מדינת ישראל ועד היום ,ומוכיח כי
בניגוד לטענה הנשמעת מעת לעת,
דווקא ויתורים על שטחים בארץ
ישראל ,עלולים לפגוע במגמה
הדמוגרפית היהודית המתחזקת.
לצפיה – חפשו בגוגל הזמן פועל
לטובתנו.
נשים תפילתן חנה אלפיים
נשים התכנסו רגע לפני השנה
החדשה בשילה הקדומה 2
לתפילה המונית למען עתיד העם
והמדינה ,במקום שבו נשאה חנה
את תפילתה המפורסמת .באירוע
השמיעה הרבנית ימימה מזרחי
דברי תורה ונערך מופע מוזיקלי
מרגש של הזמרות לאה שבת וטל
בריל.
חסדי אבות ארגון החסד "חסדי
נעמי" השיק בעשרת ימי תשובה
סניף חדש בעיר האבות קריית
ארבע היא חברון .הסניף החדש
יעסוק באריזת וחלוקת מזון
לנזקקים ,לאברכים וכן לנזקקי
האזור .יו"ר הארגון ,הרב יוסף כהן,
אומר כי "המקום ישמש למיון
ואריזת מזון ,ביגוד וכלי בית חיוניים,
מרכז חלוקה ומחסן" .הרב כהן
וראשי הארגון סיירו באזור ,התפללו
במערת המכפלה ונפגשו עם ראש
המועצה הדתית יוסי דיין  3ומלאכי
לוינגר ראש מועצת קריית ארבע.
סוכות – סוכות  -סוכות  במגרון
שבבנימין ייערך אירוע הצדעה של
פעילי הליכוד ,בהשתתפות שרים
וחברי כנסת .יום שלישי ,ה' חוהמ"ס

החל מהשעה   .15:00ישיבת בית
אורות בירושלים מארגנת שלושה
ימי פעילות לכל המשפחה ,הכוללת
סיורים ,מנתפחים ,אומגה ,פארק
חבלים ,תיאטרון רחוב ועוד .ימים
ראשון עד שלישי ,ג' עד ה' חוהמ"ס
בין השעות   .11-17בגבעת אסף
הסמוכה לבית אל תיערך שמחת
בית השואבה עם עקיבא מרגליות
ולהקתו ומקהלת ילדי בית אל,
בהשתתפות רבנים ,שרים וח"כים.
יום חמישי ,מוצאי יו"ט ראשון של
סוכות מהשעה   .20:30בבית
חוגלה שבבקעת הירדן יתקיים
ערב מיוחד של תיקון להקפות
יריחו ,בהשתתפות הרב יוסי פלאי,
הרב עודד כיטוב ,ברוך מרזל ויובל
אהרוני .ליל הושענא רבא מהשעה
( 22:00ייתכנו שינויים ,הרשמה
חובה אצל ארנה .)052-8699300
 בישיבת מרכז הרב בירושלים
תיערך בכל ערב מימי חול המועד
שמחת בית השואבה החל מהשעה
  .20:00במיתרים שבדרום הר
חברון ייערך תיקון ליל הושענא
רבא בהשתתפות הרב יוני לביא,
הרב שלמה ריסקין ,יואב שורק והרב
משה הגר ,וכן שלמה כץ ולהקתו
במופע מיוחד .החל מהשעה .21:00
 המרכז הממלכתי להנצחת גוש
קטיף וצפון השומרון יקיים הפנינג
משפחתי ,סיורים מודרכים ,טיולי
אופניים ועוד בשמורת הטבע יער
ריחן ובחוות עמק דותן .יום שלישי,
ה' דחוהמ"ס בין השעות 10:00-
  .16:30בתקוע שבגוש עציון ייערך
תיקון הושענא רבה בהשתתפות
ברי סחרוף ,הרב מנחם פרומן ,קובי
אוז ,עלמה זהר ועוד .החל מהשעה
 .19:00פרטים באתר היישוב תקוע.

