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מ
ר'� בן� ישראל� ר'� של� לידתו� קום�

ידוע,� אינו� הגר"א,� תלמיד� שמואל,�

של� המדויק� התאריך� ידוע� לא� וכן�

בשנת� בערך� שנולד� העובדה� מלבד� הולדתו,�

כי� ידוע� עזריאל,� ר'� סבו,� על� �.(1770) תק"ל�

עלה�ארצה�בשנת�תקל"ב�(1772),�כדי�לבדוק�

בארץ.� אשכנזי� ליישוב� האפשרויות� את�

בינו� קיימת� כי� עצמו� על� העיד� ישראל� ר'�

הכירו.� שלא� למרות� עמוקה� זיקה� סבו� לבין�

האחרונה.� חייו� בשנת� רק� למד� הגר"א� אצל�

�,(1797) תקנ"ז� בשנת� אותו� שימש� הוא�

ובעשרים�הימים�האחרונים�לחייו�של�הגר"א�

פרק� למרות� ממיטתו.� ולילה� יומם� מש� לא�

הגאון,� של� במחיצתו� ששהה� הקצר� הזמן�

שבתלמידיו,� המובהקים� לאחד� נחשב� הוא�

ואחר�פטירתו�עסק�עם�חברו�ר'�מנחם�מנדל�

לדפוס.� הגר"א� של� תורתו� בהבאת� משקלוב�

לשולחן� הגר"א� פירושי� את� סידר� ישראל� ר'�

ערוך�'אורח�חיים'�ולאחר�מכן�חזר�לשקלוב,�

ושם�הרביץ�תורה�ויראה�במשך�כעשור�שנים.�

בסוף�שנת�תקס"ט�(1809)�עלה�ארצה�בראש�

הם� הגר"א.� תלמידי� של� השלישית� השיירה�

בצפת� �.(1810) תק"ע� בתשרי� לצפת� הגיעו�

הם�מצאו�קהילה�קטנה,�שמנתה��40משפחות�

מנדל� מנחם� ר'� עמד� בראשה� נפש.)� (כ–�150

היה� הקהילה� של� החומרי� מצבה� משקלוב.�

כדי� לחו"ל� נשלח� ישראל� ור'� מנשוא� קשה�

את� תחזיק� אשר� כלכלית� תשתית� לבנות�

הישוב.�בשלהי�חורף�תק"ע,�חודשים�ספורים�

לאחר�עלייתו�ארצה,�יצא�דרך�קושטא,�ואחר�

ידידים� בעזרת� לליטא.� הגיע� רבות� יגיעות�

ר'� של� הגדולה� בעזרתו� ובייחוד� ועסקנים,�

מקורות� לארגן� הצליח� הוא� מוולוז'ין,� חיים�

הכנסה�קבועים.�במסעו�הגיע�עד�ורשה�ועשה�

הסכם�עם�החסידים�על�חלוקת�הכספים�על�

אל� איתו� ששלחו� באגרת� נפשות.� מספר� פי�

פרנסי�חו"ל�כתבו�תלמידי�הגר"א:�

ארץ� מתעוררת,� הארץ� מבשרת,� "הארץ�

דבר� שום� לא� בי� עתה� גם� אומרת,� לשון� מה�

הנשמה� בי� מתאגרת,� התורה� בי� נחסרת,�

משוחררת."

הרפתקאות,� של� המערבולת� בתוך�

על� שעברו� רב,� ועמל� קשה� עבודה� אכזבות,�

ר'�ישראל,�הוא�הדפיס�בשנת�תקע"ג�במינסק�

את�ספרו�"תקלין�חדתין"�על�מסכת�שקלים.�

חזר� ובתקע"ג� בניכר,� שהה� שנים� שלוש�

כי�אחר�שהבטיח�את�קיומה� ארצה,�בתקווה�

ללימוד� להתמסר� יוכל� הפרושים,� עדת� של�

תורה�ולהרבצתה.�אולם�בתקע"ג�פרצה�מגפה�

ור'� לירושלים,� ברחו� רבים� יהודים� בצפת.�

עליו� מתה� בדרך� עמהם.� ומשפחתו� ישראל�

אשתו,�ובירושלים�מתו�בזה�אחר�זה�חתנו,�בתו,�

הגיעה� זמן� באותו� נוסף.� ובן� נוספת� בת� בנו,�

אליו�שמועה�מהגליל�על�מות�הוריו�במגפה.�

ועמד� לצפת� ישראל� ר'� שב� המגפה� אחרי�

והקים� שנייה� אישה� נשא� העדה,� בראש�

משפחה�חדשה.�ר'�ישראל�עבר�בראש�קהילתו�

מכך� וכתוצאה� האוויר� מזג� של� רבים� פגעים�

רעידת� את� וכן� רבים,� בתים� של� התמוטטות�

בה� �(1837) תקצ"ז� בשנת� הידועה� האדמה�

נספו�כאלפיים�יהודים,�ואלפים�נותרו�מתחת�

אליהם� שהגיעה� עד� רב,� זמן� החורבות� לעיי�

הוא� בירושלים.� אז� שהה� ישראל� ר'� עזרה.�

לחו"ל� ופנה� מהספרדים� עתק� סכומי� לווה�

ושלח� ארגן� הוא� לעזרה.� דחופה� בבקשה�

משלחת�הצלה�לטפל�בנפגעים.�

כל� למרות� הקודש� בארץ� דבקותו� את�

הצרות�שתקפו�אותו,�את�משפחתו�וקהילתו�

חיבור� שולחן� "פאת� לספרו� בהקדמה� תיאר�

בייסורים� "כי� בירושלמי:� זרעים� סדר� על�

רבים�עמדה�לי�אשר�זכיתי�להסתפח�בנחלת�

ועשרים� שבעה� זה� בעפרה� ולהתגנדר� ה'�

יגיעות� והרבה� נתייסרתי� והרבה� שנה.�

הרפתק'� וכמה� יגעתי� ישיבתה� תיקוני� על�

ורעב� וחרב� דבר� פחד� שבתי� מיום� עלי� עדו�

סבוני� ישבתי� בסוגר� הקשה� ובשבי� טעמתי�

גם�סבבוני�אויבי�נפשי�יקיפו�עלי,�ומה�יעשה�

בעזרי� לי� ה'� בטחתי� ובה'� אמרתי� אדם� לי�

עליו�מרחם�הושלכתי�והרבה�הצלתי�ועזרתי�

עבדתי� כחי� בכל� בע"ה� בה� ואנשים� אה"ק�

עשיתי� כחי� בכל� טהור� צבור� כולל� והנהגות�

ויסודות� קבעתי� ברבים� תורה� למוד� ועבודת�

יסדתי".� ופנים� מחוץ� הרבה� אה"ק� ישוב�

ר'�ישראל�נפטר�בטבריה,�בעת�שיצא�להירפא�

נקבר� הוא� תקצ"ט.� בשנת� במעיינותיה�

בטבריה.�מקום�קבורתו�לא�היה�ידוע�עשרות�

בבית� התגלה� אחדות� שנים� לפני� שנים.�

הקברות�בטבריה�חלק�שבור�של�מצבה,�ועליו�

החלק� השולחן".� "פאת� וספרו� שמו� רשום�

נקבע�בתוך�מצבה�חדשה�שהוצבה�במקום�בו�

נמצא�החלק�השבור�של�המצבה�הישנה.�£
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חולמים�על�בית�משלכם�אבל�חוששים�מהמשכנתא?

קנו�בית�איכותי�של�בתי�אמנה�באחד

היישובים�המשתתפים�במבצע�ותקבלו

כ����₪�500בכל�חודש,�משך��10שנים,�ישירות

לחשבון�המשכנתא�שלכם.

לחסוך�מהמשכנתא�ולגור�בבית�חדש�כמו�שתמיד

רציתם���מהיום,�זה�לא�חלום.�זה�בתי�אמנה.

מרכז�מידע�אמנה

±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

מורידים
את

המשכנתא
מהגב!

השתתפות�במשכנתא
שניםשנים∞±∞±על�חשבוננו!

הזדרזו!
המבצע�מוגבל�ל��45הרוכשים

הראשונים�בלבד

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות

אחי�ורעי�היקרים,�

בפרוש� אלוקינו,� ד'� לפני� ניצבים� כולנו�

ישראל� ומנהג� הבעל"ט,� החדשה� השנה�

טובה� 'לשנה� בברכת� רעהו,� איש�את� לברך�

תכתבו�ותחתמו'.

לפנינו,� נפרשים� ר"ה,� של� התפילה� מילות�

"תן� משמעותן,� כל� על� עצמם,� בעד� ומדברות�

לדורשך",� טובה� "תקוה� לעמך",� ד'� כבוד�

"יבחר� וכו',� לעירך"� וששון� לארצך� "שמחה�

וְיֲַאֵמץ  ַק  ֲחז ד'  ֶאל  "ַקּוֵה  נחלתנו",� את� לנו�

ִלֶּבָך וְַקּוֵה ֶאל ד'",�ודרשו�חז"ל�אם�ראה�אדם�
"ִמְקוֵה  ויתפלל,� יחזור� נענה� ולא� שהתפלל�

ח')� י"ד� (ירמי'ה� ָצָרה"� ְּבֵעת  מֹוִׁשיעֹו  יְִׂשָרֵאל 
וְסּוַרי  יֵבׁשּו  ְֶביָך  עֹז ּכָל  ד'  יְִׂשָרֵאל  "ִמְקוֵה 

ָּבָאֶרץ יִּכֵָתבּו ִּכי ָעזְבּו ְמקֹור ַמיִם ַחּיִים ֶאת ד'"�
(שם�י"ז�י"ג)�מאמינים�בני�מאמינים�אנו�בהשגחתו�

עלינו,�ובמיוחד�בא"י,�ארץ�אשר�עיני�ד'�אלוקיך�

בה�מראשית�שנה�ועד�אחרית�שנה.�

בפרק�שאנו�אומרים�לפני�התקיעות�למנצח�

לבני�קורח�מזמור�נאמר:�"יְִבַחר ָלנּו ֶאת נֲַחָלֵתנּו 

ֶאת ּגְאֹון יֲַעֹקב ֲאֶׁשר ָאהֵב ֶסָלה".�אחד�הסיבות�
ד'.� המלכת� היא� שופר,� לתקיעות� והטעמים�

מלכות�ד'�מתגלה�ביותר�בארץ�ישראל,�ויש�לה�

שייכות�מיוחדת�לראש�השנה.

הפסוק�אומר:�ארץ�אשר�עיני�ד'�אלוקיך�

שנה.� אחרית� ועד� השנה� מראשית� בה�

מלבד� הזכרון,� כיום� ר"ה� מוזכר� מקום� בכל�

השנה".� "כראשית� נזכר� ר"ה� בו� זה� בפסוק�

עם� לר"ה� המיוחדת� השייכות� את� ללמדנו�

ד',� למלכות� מיוחד� כמקום� ישראל,� ארץ�

כך� ומשום� התניא.� בעל� כך� על� עמד� וכבר�

אנו�מזכירים�בפרק�שלפני�תקיעת�השופר,�

כי�המלכת�ד'�שאחד�מביטויה�היא�תקיעת�

השופר,�שייכת�במיוחד�בארץ�ישראל.

ומתוקה,� טובה� שנה� לכם� מאחלים� אנו�

שנת� וישועה,� גאולה� שנת� בריאות,� שנת�

ישראל,� קרן� הרמת� שנת� וכלכלה,� פרנסה�

קרן� והרמת� תשובה,� שנת� שמחה,� שנת�

התורה.

ובלבכם�הטוב,�בקשו�וברכו�את�כל�בית�

מלאי� הרי� ומבורכת,� טובה� לשנה� ישראל,�

זכויות�אתם,�נשיכם�וטפכם.�

ותפילותיכם�עם�כל�תפילות�ישראל�יבאו�

לפני�ד'�להתברך�כולנו�בספרם�של�צדיקים�

ונזכה� עיניתנו,� כימות� וישמחנו� גמורים.�

ולכלל,� לפרט� ד'� בישועת� בעין� עין� לראות�

שנה�שישובו�לב�אבות�על�בנים,�ושבו�בנים�

לגבולם�אמן.

הכו"ח�בברכת�כהנים.�£

בעז"ה לקראת החגים הבעל"ט מפיקה מועצת יש"ע סט
השנה בחגים זוכרים את גוש קטיף וצפון השומרון

המחיר אינו כולל דמי משלוח כל ההכנסות קודש למאבק

להזמנות: 5666947–052

אושפיזין
בגודל גיליון (70x100 ס"מ) אוסף תמונות 
יפיפה. בכל יום מזמינים 4 ישובים, כולנו 

₪10עם המגורשים היושבים בדירות ארעי.

שרשרת לסוכהשרשרת לסוכה
₪20שרשרת באורך 3 מטר, תמונות וזיכרונות מ–25 הישובים שנעקרו
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 ‰ÏÂ‡‚‰ ˘„ÂÁ ÆÁÒÙ‰ ‚Á ∫‡Â‰Â ÌÚÏ Â˙Â‡

 ¨‰¯Â˙‰  ÂÈÙÏÂ  ‰˘·  ÔÂ˘‡¯‰  ˘„ÂÁ‰  ‡Â‰

 ÌÈ˘„ÂÁ‰  ¯‡˘  ˙‡  ‰ÂÓ  ¨ÌÈ·¯  ˙ÂÓÂ˜Ó·

 ‡Â‰  ·È·‡‰ ˘„ÂÁ ≠  ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁÏ  ÒÁÈ·

 ÆÔÒÈ ˘„ÂÁ

 ÔÙ‰  ‡Â‰  ‰˘‰  È„ÚÂÓ  Ï˘  È˘‰  ÔÙ‰

 Ï˘  È¯ÂËÒÈ‰‰  ÔÂ¯ÎÈÊ‰  ÌÚ  „ÁÈ  ÆÈ‡Ï˜Á‰

 Â˘È  ‰È¯ÂËÒÈ‰·  ÌÈÂÎÓ‰  ˙ÂÚ¯Â‡Ó‰

 ÆÂÓˆÚ  „ÚÂÓ·  ÈÂËÈ·  È„ÈÏ  ‡·‰  È‡Ï˜Á  ÔÙ

 ÌÂÈ˜  ˙·ÈÒÓ  ˜ÏÁÎ  È‡Ï˜Á‰  ÔÙ‰  ˙˘‚„‰

 ‰˜ÈÊ‰  ˙‡  ˘È‚„Ó  ¨ÌÈÂÒÓ  ÔÓÊ·  „ÚÂÓ‰

 ÆÂˆ¯‡Ï Ï‡¯˘È ÌÚ ÔÈ· ˘È˘ ˙ÈÚ·Ë‰

 ÌÈ¯ÙÂÒ  ˙È‡Ï˜Á‰Â  ˙ÈÚ·Ë‰  ‰˘‰  ˙‡

°‰˘‰ ˘‡¯ ≠ È¯˘˙ ˘„ÂÁÓ

 ‰ÙÂ˜˙‰Â „ÚÂÓ‰ ÈÓÚË ÏÚ ˜„˜Â„Ó Ë·Ó

 Â˙Â‡  „ÓÏÈ  „ÚÂÓ  Â˙Â‡  Ï˘  ˙È‡Ï˜Á‰

 È‡Ï˜Á‰  „ÚÂÓ‰  ÔÈ·  È˙ÈÓ‡  ¯˘˜  ÌÈÈ˜˘

 ‰˘‰ Æ„ÚÂÓ  Â˙Â‡  Ï˘ ÂÂÈÚ¯Â  Â˙Â‰Ó ÔÈ·Ï

 ‰˘‰  ÂÏÈ‡Â  ·È·‡·  ‰ÏÈÁ˙Ó  ˙È¯ÂËÒÈ‰‰

 È¯˘˙  ÆÈ¯˘˙  ˘„ÂÁ·  ‰ÏÈÁ˙Ó  ˙È‡Ï˜Á‰

 ˙ÂÏ·ÂÈ‰Â ‰ËÈÓ˘‰ ÔÈÈÓ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ÏÓÒÓ

 ˘È  È¯˘˙·  ‰ÏÈÁ˙Ó‰  ‰¯ÈÙÒÏ  ¯ÓÂÏÎ  ≠

Æ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â¯ËÓ

 Â‡ˆÓ  ÔÂÏÈÈ‡  ˜ÓÚ  ·¯ÚÓ·  ¯˘‡  ¯Ê‚  Ï˙·

 ˙È˙ÈÏÂÎÏÎ‰  ‰ÙÂ˜˙‰Ó  ÏÁ‰  ·Â˘ÈÈ  È„È¯˘

 ˙ÙÂ˜˙Ó  ·Â˘ÈÈ·  Æ˙ÈËÊÈ·‰  ‰ÙÂ˜˙‰  „ÚÂ

 ÌÈ‡˙  ‰˘È˘  ÏÚ·  ¯Ú˘  ‡ˆÓ  ‰ÎÂÏÓ‰

 ‰·Î˘· ¨‡ˆÓ ¯˙‡· Æ¢‰ÓÏ  ̆¯Ú˘¢ ‰ÂÎÓ‰

 ÌÈÓÂ˘¯ Â·Â ÁÂÏ ¨Í¯ÚÏ ˙È¯È˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘

 ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ¯˘˜‰· ‰˘‰ È˘„ÂÁ

אסף/� ירחו� �∫ÍÎ  ·˙Î  ÁÂÏ·  ÆÌ‰·  ˙Â˘Ú‰

ירחו�זרע/�ירחו�לקש/�ירחו�עצד�פשת/�ירח�קצר�

 ÁÂÏ·  ÔÂ˘‡¯‰  ˘„ÂÁ‰ קץ.  ירחו� שעורם/....�

 ‰ÂÎÓ  ˙ÂÎÂÒ‰  ‚Á  ÆÛÈÒ‡‰  ˘„ÂÁ  ∫‰ÂÎÓ

ÆÛÈÒ‡‰ ‚Á ‡¯˜Ó·

 È‡Ï˜Á‰ ÛÒÂ‡ ®ÛÒ‡ ÂÁ¯È© È¯˘˙ ˘„ÂÁ·

 ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÔÁÂ·Â ÌÒ‡‰ Ï‡ ‰‡Â·˙‰ ˙‡

 ÂÈÏÚ  ‰ÓÂ  ˜ÈÙÒÓ  ÚÈ˜˘‰  Ì‡‰  ¨‰„˘·

 ÌÈÈÚ¯‚ ÂÏÈ‡ È‡Ï˜Á‰ ËÈÏÁÈ ÛÈÒ‡· Æ¯Ù˘Ï

 Æ‰ÈÁËÏ Â¯·ÚÂÈ ÌÈÈÚ¯‚ ÂÏÈ‡Â ‰„˘· ÂÚ¯ÊÈÈ

 ÏÚ  ˙ÂËÏÁ‰  Ï·˜Ó  È‡Ï˜Á‰  Â·  ÔÓÊ‰  Â‰Ê

 Æ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÂÏ˘ÈÎ Â‡ ÂÈ˙ÂÁÏˆ‰ ÒÈÒ·

 Ï˘  ˘„ÂÁ  ‡Â‰  ÔÂ˘‡¯‰  ˘„ÂÁ‰  ÌÈÁÏ  ‡Ï

 ÂÓÎ  ¨Â‡  ÌÈÙÒÂ‡  È¯˘˙  ˘„ÂÁ·  ÆÛÈÒ‡

 ÌÈÁÂ·Â  ÂÈ˘ÚÓ  ˙Â¯ÈÙ  ˙‡  ¨È‡Ï˜Á‰

 Ë¢ÏÚ·‰ ‰˘· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡¯˜Ï Ì˙Â‡

 ¨ÚÂ¯ÊÏÂ  ÍÈ˘Ó‰Ï  ÌÈ˘ÚÓ  ÂÏÈ‡  ÌÚ  ≠

 ¯ÂÊÁ  ‡ÏÂ  ˜„  „Ú  ÂÁËÈÈ  ÌÈ˘ÚÓ  ÂÏÈ‡

 ˙Ù˜˘Ó ˙È‡Ï˜Á‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÆßÂ„ÎÂ Ì‰ÈÏÚ

 Ô‡Î  ÆÈ¯˘˙  ˘„ÔÁ  Ï˘  Â˙Â‰Ó  ˙‡  ·ËÈ‰

 ˙ÂÂÈÚ¯‰  ÔÈ·  ¯È˘È  ¯˘˜  ˘È  Ï‡¯˘È  ı¯‡·

 ÂÏ˘  ‰˘‰  ÁÂÏ  ˙‡  ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰  ÌÈÈÁÂ¯‰

 ˙Â‡Ë·Ó Ô‰ Ì‚˘ ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÈ·Ï

 ÔÁÏÂ‰  ¯˘‡  ˙¯Ù  ¯Ó˙È‡  Ï˘  Â¯È˘·  ÆÔÂÈÚ¯

 ∫ ÛÈÒ‡‰ ÔÂÈÚ¯ ‡ËÂ·Ó ¯Ó˘ ÈÓÚ È¢Ú

אסוף�את�המעשים,

את�המילים�והאותות,

כמו�יבול�ברכה,�כבד�משאת.

אסוף�את�הפריחה,

אשר�גמלה�לזיכרונות,

של�קיץ�שחלף,�בטרם�עת.

�אסוף�את�כל�מראות�פניה�היפים,

כמו�את�הפרי,��ואת�הבר,

האדמה�היא�אפורה,�מתחת�לשלפים,

ואין�לה�עוד�לתת�לך�דבר.

�ואין�יותר�גבעול,�חולם�על�שיבולתו,

ואין�יותר�נדרי,�ואסרי,

רק�הבטחת�הרוח�כי,�הגשם�בעתו,

עוד�יחונן�את�עפרה�בתום�תשרי.

 ÌÈÏÏÙ˙Ó  Â‡  ‰˘„Á‰  ‰˘‰  ÒÂ¯Ù·

 Ì‰· ËÈ·‰ÏÂ  ÂÈ˘ÚÓ ÏÎ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï Ú„˘

 ÍÎ  ÍÂ˙ÓÂ  Â˙‡Â·˙  ÏÚ  ËÈ·Ó‰  È‡Ï˜Á  ÂÓÎ

 ÂÈÏÚ  ‰‡·‰  ‰˘·  ¨‰ÏÚ˙Â  ˘„Á  ¨¯Ù˘

£�Æ‰·ÂËÏ

תשרי – חודש האסיף של המעשים

"שמחה לארצך וששון לעירך"
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קישוטים לסוכה זוכרים את גוש קטיף והשומרון

∞μ≤≠¥∑∂∑¥π∑ ∫˜ÁˆÈ ÌÈË¯ÙÏ

ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡
ÌÈ„ÈÁÈÏÂ ˙Â‡ÂËÈÒ· ¯È˘È ˜ÂÂÈ˘
ı¯‡· Â˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˘„Â˜ ˙ÂÒÎ‰‰

˘È˘ ÌÈ·ÂË‰Ó ˙ÂÈÂ¯˘ÎÂ ÌÈÊ ¯Á·Ó· ÌÈ‚Â¯˙‡Â ÌÈÒ„‰ ÌÈ·ÏÂÏ

Ì‰È¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡· ÌÈÎÂÒ ÌÈ˘Â¯„

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

מרכז מידע — מתנ"ס בנימין 02-9977101 נקודת מידע ביום הארוע 
בתחנת הדלק כפר אדומים  בין השעות 10:00-15:00

סוכות בישובים לרשות המבקרים        חלק מהפעילויות כרוכות בתשלום 

המופע המרכזי
מיועד לכל המשפחה

הקרקס הגדול — מופע מרהיב 

מופע סיום
מיועד לנוער ולצעירים

דניאל סלומון 

‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÏ˘
לאורך הוואדי ובישובים: 

אלון  נופי פרת  כפר אדומים  ענתות  מצפה יריחו
 סדנאות יצירה  מתנפחים

  סדנאות מוזיקליות   דוכני אמנים 
   מסלולי טיולים מגוונים  מסלולי ג'יפים  מסלולי אופניים

עמותת
חברה 
בתנופה מועצה אזורית

מטה בנימין

אלון: ישוב קהילתי מעורב — בתים צמודי קרקע החל מ-720,000 ש"ח! הכניסה בקרוב. לפרטים 1-800-260-240

 ∫˙ÂÚÒ‰
קבוצות מאורגנות באוטובוס: ינתן סיוע בעלות ההסעה ומדריך צמוד. 
משפחות ופרטיים: הסעות מתל אביב ומירושלים. הרשמה מראש חובה 

בטלפון: 02-9977151, 02-9977101. מותנה במינימום נרשמים.

Ï‡¯˘ÈÏ‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ï˘ ı¯‡‰ ˙·ÈÁ

www.machpela.com • www.hebron.org.il

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔÚÓÏ ‰˘Ú

˙ÂÁÈÏÒ‰ È„ÓÚÓ
‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ· ÌÚ ·Â¯·

≤≥∫∞∞ ¨≤∑ÆπÆ∞∂ È¯˘˙· ß‰ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ˙¯ˆÚ
˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÁÈÏÒÂ

במעמד
שליט"א אליהו  מרדכי  הרה"ג  הראשל"צ 
רבה של קרית ארבע - חברון הרה”ג דב ליאור שליט"א
ראש ישיבות בני עקיבא הרב חיים דרוקמן שליט"א
רבה של מגדל חעמק הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א
רבה של העיר צפת הרב שמואל אליהו שליט"א

ÁÂ˙Ù ˜ÁˆÈ ÌÏÂ‡
בנייני האומה בשעה 21:00-22:00 מירושלים:  הסעות בתשלום: 

רח' רבי עקיבא ליד דובק בשעה 21:00 מבני ברק:   

הכונו בסוכות - עולים לשני ימי שמחת חג ואמונה יום ראשון ושני א' ו–ב’ דחוהמ”ס, ט"ז ו–י"ז בתשרי, 8-9.10.06, מ–10:00-19:00
 „Â„ Ô· ÈÎ„¯Ó ÈÓÏÂÚ‰ È„ÈÒÁ‰ ¯ÓÊ‰ ˜Ú ÌÚ ‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘

Èˆ¯‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó

מחדשי היישוב היהודי בחברון • מנהלת מערת המכפלה • מדרשת חברון • מועצה דתית קרית ארבע � חברון • הכנסת אורחים חברון
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www.machpela.com מעמד הסליחות המרכזי עם הרב מרדכי אליהו יועבר בשידור חי באתר
02-583837302-5838373



Ú˘È ˙Â˘„Á

¥μ∂∑∏π

ÌÈÏ˘Â¯È ˇ ‰¯˘Ú ˘˘ Ô· ˇ ¯ÏÈÓ ÈÎ„¯Ó

¯˙ÂÒ ‡Ï øÌÈÎ¯ÚÂ Ú„È

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ

בימים אלו נפתחת שנת הלימודים למאות אלפי תלמידים מה 
צריך להיות היחס בין חינוך לערכים לבין חינוך וידע? האם מוסדות 

החינוך הפכו לבית חרושת לציונים ובגרויות? מה אתם הייתם 
עושים דבר ראשון לו ניתנה לכם ההזדמנות לנהל מוסד חינוכי?

ÔÁÏÂ˘ÔÁÏÂ˘
˘È‡ ˘È‡ ±∂±∂

 ˙ÂÎÈÓ˘Ï ÌÈ‡˙Ó
‰ÎÂÒ· ÌÈ¯ÊÓÂ

„¢Ò·

 ÔÁÏÂ˘ ÔÁÏÂ˘
 ÁÂ¯È‡ ÁÂ¯È‡
ÏÙ˜˙ÓÏÙ˜˙Ó

 ˙ÂÎÂÒ ˙ÂÎÂÒ
ÌÈÏ˘Â¯ÈÌÈÏ˘Â¯È

 ‰ÎÂÒÏ ÈËËÈÒ ‡˘„  £

¯¢ÓÏ ¶ ¥π–Ó ÏÁ‰

 ÔÈ¯„‰Ó‰ ÔÓ ÒÚÈÈ˜ ÍÎÒ  £

 ¶ ππ–Ó ÏÁ‰

 ˙ÏÙ˜˙Ó ‰ËÈÓ  £

¶ ≤±μ–Ó ÏÁ‰  

 ÌÈÓ ÈÓÂË‡ ÌÈËÒ¯ÂÏÙ  £

¶ ππ–Ó ÏÁ‰

°Úˆ·Ó
 ËÂ˘È˜ ËÒ ˙Î¯Ú È˘
 ˘ÎÂ¯‰ ÏÎÏ ‰ÎÂÒÏ

¶ ≥∞∞ ÏÚÓ

˙ÂÂÏÈÂ
‰ÎÂÒÏ

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

∫˙ÂÓÊ‰Â ÌÈË¯ÙÏ

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

 Ï˘ ˙ÂÏÈ·Á ≥ ÂÏ¯‚ÂÈ  ‰ÂÎ  ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ·  ÆÈ¯˘˙ ß‚  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±∂∂∂≤

 ÂÎÊ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ˙Â¯˘Ú ÔÈ· ÆÔÂÈˆÚ ˘Â‚Ó „„Â·‰ ÔÂÏ‡‰ ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù
 ¯ÒÈ˜ ‰ÓÏ˘ ¨ÈÏÚÓ Ï„ÈÈÊ ÊÚÂ· ¨ÔÂÏÂÁÓ ¯‚ ÈÏÈ‚ ¨¯‰ˆÈÓ Ô¯Ë˘ ÍÂ¯· ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰

°ÌÂÏ˘ ˙·˘Â ‰·ÂË ‰˘ ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ ÆÂÁÈ¯È ‰ÙˆÓÓ

שלום ילדים, 
 Ô· ÔÂÏ‡ ıÚ ‡Â‰ ‰ÂÓ˙· ÌÏÂˆÓ‰ ıÚ‰ ∂
 ˙È‡ÏÈÚ‰ ‰¯Â·‚‰ ˙‡ ÏÓÒÓ˘ ‰˘ ∂∞∞
 È˘‡  Ï˘  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  Í¯Ú·  ˙Â˜·„‰Â
 ÈÙÏ ÌÂÈ ¨Á¢˘˙ ¯ÈÈ‡ ˘„ÂÁ· ÆÔÂÈˆÚ ˘Â‚
 ÔÂÈˆÚ ˘Â‚ ÏÙ ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ê¯Î‰‰
 ÂˆÏ‡  ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰Â  È„¯È‰  ÔÂÈ‚Ï‰  È„È·
 ¯‡˘ „„Â·‰ ıÚ‰ Í‡ ÆÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ˘ÂËÏ
 ÂÙˆ ¯˘‡ ˘Â‚‰ È·Ï ÔÂÈˆ ˙„Â˜ ˘ÓÈ˘Â
 ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ ¯Á‡Ï Æ˜ÂÁ¯Ó ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ
 ÔÂÏ‡‰ ıÚÂ ÌÂ˜ÓÏ ˘Â‚‰ È˘‡ Â·  ̆ÌÈÓÈ‰
 ÔÂÏ‡ Â˙Â‡ Ì  ̆ÏÚ ÆÌ  ̆Ì‰Ï ÔÈ˙Ó‰ „„Â·‰

Æ˙Â·˘ ÔÂÏ‡ ·Â˘ÈÈ‰ ‡¯˜ „„Â·

 ˜Ú‰ ¯Â‰ÈË‰ Ô˜˙Ó ÍÁ
ÔÂ¯ÓÂ˘·˘ ‰˜ ÏÁ·

ÌÈ„‚˙Ó ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰ ÌÏÂ‡ ¨ÌÈÈ˙˘ÏÙÏÂ ÌÈ„Â‰ÈÏ „ÚÂÈÓ Ô˜˙Ó‰

ÌÂ‰˙‰ ÈÓ ˙‡ ÌÈÓ‰ÊÓÂ ÌÈ¯‰ÂËÓ ‡Ï ÌÈÎÙ˘ ÌÈÓÈ¯ÊÓ ≠ ˙ÂÙ˙Â˘Ï

של� עשור� כמעט� תכנון,� של� שנים� �12 לאחר�

עבודות�בשטח�ולא�פחות�משלושים�מיליוני�שקלים�

שהושקעו�על–ידי�משרדי�הממשלה�-�נחנך�סוף–סוף�

מתקן�טיהור�השפכים�בנחל�קנה�שבמרכז�השומרון.

שפכים�שאינם�מטוהרים�הוזרמו�עד�כה�לאפיקי�

וגרמו� לתת–הקרקע,� במהירות� חלחלו� הנחלים,�

ההר,� אקוויפר� בסיכון� מדובר� כבד.� סביבתי� זיהום�

בישראל,� החשובים� השתייה� מי� ממקורות� אחד�

העצום� התת–קרקעי� המים� מאגר� את� המהווה�

מתצרוכת� שליש� כמעט� ומספק� ושומרון� ביהודה�

המים�של�ישראל.�

איגוד�ערים�לאיכות�הסביבה�שומרון�קיים�טקס�

�26 לרגל�חנוכת�המתקן,�שמתפרש�על–פני� מרשים�

אישי� בהם� משתתפים,� עשרות� נכחו� באירוע� ק"מ.�

הסביבה� מתחום� אקדמאים� מועצות,� ראשי� ציבור,�

וכן�השר�להגנת�הסביבה�גדעון�עזרא,�ושר�התשתיות�

בנימין�(פואד)�בן–אליעזר.�

יהודיים� יישובים� עשרות� כיום� משרת� המתקן�

מהאזור,�ומיועד�גם�ל–�22כפרים�פלשתינים�בסביבת�

נחל�קנה.�אולם,�הפלשתינים�מתנגדים�לשותפות�עם�

זה,�ושפכי�הכפרים�ממשיכים� בנושא� גם� ישראלים�

למי� הפיך� בלתי� נזק� ולגרום� מפריע� באין� לזרום�

התהום.�

את� והדגיש� הפרויקט� על� בירך� עזרא� השר�

השר� והנוף.� הטבע� ערכי� על� לשמירה� חשיבותו�

של� תופעה� נוכח� בחריפות� התבטא� בן–אליעזר�

ונדליזם�פלשתיני�וחבלה�על�רקע�לאומני�בפעילות�

המתקן.�£�

כבכל�שנה,�יתקיים�בעשרת�ימי�תשובה�מעמד�

תפילה�וסליחות�ברוב�עם�במערת�המכפלה�בעיר�

האבות�חברון,�בהשתתפות�גדולי�רבני�הציונות�

הדתית�ואלפי�מתפללים.

בשעה� �(27.9 תשרי,� (ה'� הקרוב� רביעי� ביום�

ההתעוררות� עצרת� תחל� בלילה,� �23:00

המעמד� המכפלה.� במערת� המרכזית� והסליחות�

 ÌÚ ·Â¯· ˙ÂÁÈÏÒ‰ „ÓÚÓ
‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ·

אליהו;� מרדכי� הרה"ג� הראשון–לציון� בנוכחות�

ראש�ישיבות�בני–עקיבא�הרב�חיים�דרוקמן;�רבה�

של�קריית�ארבע–חברון�הרב�דב�ליאור;�ורבנים�

חשובים�נוספים.�

כעשרת� של� להשתתפות� מצפים� המארגנים�

בין�היתר�בשל�פתיחתו�של�אולם� אלפים�איש,�

יצחק�לתפילת�יהודים.�£

 ÏÎ  Â‡  ‡ÙÏÂ‡‰  ¨‰·È˘È‰  ˙¯ËÓ

 Ú„È‰  ˙¯˘Ú‰  ¯˜ÈÚ·  ‡È‰  ÔÂÎÈ˙

Æ‰ÏÎ˘‰ ˙ÙÒÂ‰Â

 ¯‡˘Â  ÌÈÎ¯Ú‰  ¯ÒÂÁ  ˙Ó˘‡  ˙‡

 ÈÙÏÎ  ˙ÂÙ‰Ï  ˘È  ˙ÂÈÎÂÈÁ  ˙ÂÈÚ·

ÆÌÈÎÁÓ‰ ÈÙÏÎ ‡ÏÂ ¨˙È·‰

 ˙È·¢  ‰¯ÈÓ‡‰  È¯ÂÁ‡Ó˘  ÈÓÂ„ÓÎ

 ‰˘È  ¨‰Ï  ˙ÂÓÂ„Â  ¢ÌÈÂÈˆÏ  ˙˘Â¯Á

 ˙Â„ÒÂÓ  ÈÙÏÎ  ˙˜„Âˆ  È˙Ï·  ‰ÚË

 ˜ÈÙÒÓ ˘‚„ ÌÈÓ  ̆ÌÈ‡ ¯˘‡ „ÂÓÈÏ‰

 È„Ó ÌÈ„˜Ó˙Ó ‡Ï‡ ÌÈÎ¯Ú ˙ÈÈ˜‰ ÏÚ

 ÌÈÏÂÎÈ ‰¯ÂÓ‰ Â‡ Ó¢¯‰ ÆÚ„È ˙¯·Ú‰·

 ˙ÈÁ·Ó „ÈÓÏ˙‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ÚÈÙ˘‰Ï

 ‡Â·Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÈÚ˘ Ô·ÂÓÎÂ ¨ÌÈÎ¯Ú‰

 „ÂÚ  ¨˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰  ¯„Ò  ˘‡¯·  ÂÏˆ‡

 ·Â˘Á  Í‡  ÆÌÈÁ·Ó‰  ÈÂÈˆÏ  Ì„Â˜

 Â„È˜Ù  ̇˙‡ ¯˙ÂÒ ÂÈ‡ ‰Ê ÏÎ ÈÎ ¯ÂÎÊÏ

 ÍÁÓÏ ÏÈ·˜Ó· Æ„ÓÏÏ ∫‡Â‰Â È¯˜ÈÚ‰

 Ï·Ï·Ï ÔÈ‡Â ÍÁÏ ‡Â‰ ÌÈ¯Â‰‰ „È˜Ù˙

ÆÌÈÈ˘‰ ÔÈ·

 ‰Ó  ˙‡  ÂÎÂ˙·  ‡˘Â  ¯Ú‰

 Æ¯·„  ÏÎÓ  ¯˙ÂÈ  ˙È··  Ï·˜Ó  ‡Â‰˘

 ¨ÂÈÏ‡ ÌÈ¯Â‰‰ ÒÁÈÂ ˙È·· ˙Â‚‰˙‰‰

 ‰‚¯„ÓÓ  ˙È˘È‡  ‡Ó‚Â„  ÌÈÂÂ‰Ó

Æ‰Â˘‡¯

 ¯˙ÂÈ·  ‰·Â˘Á  ˙Â¯‚·‰  ˙„ÂÚ˙

 ÌÈ¯ÂÓ‰  ˙‡  ˙·¯„Ó  ‡È‰  ÈÎ

 ÌÈÂÈˆ  Â‡ÈˆÂÈ  Ì‰È„ÈÓÏ˙˘  ÌÈˆÂ¯˘

 ˙‡  ÔÎÂ  Æ‰·ÂË  ‰¯Âˆ·  „ÓÏÏ  ¨ÌÈ·ÂË

 ‰„ÂÚ˙  Ì‰Ï  ‰·Â˘Á˘  ÌÈ„ÈÓÏ˙‰

 ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÚÈ˜˘‰Ï ¨‰·ÂË

 ¨‰„ÂÚ˙‰ Æ˙Â¯‚·‰ ÈÏ· ÌÈ„ÓÂÏ ÂÈ‰˘

 ÂÓÎ  ‰˜Ó  ‡È‰˘  ÌÈÎ¯ÚÏ  ÛÒÂ·

 Ï˘  ÛÂ˜È˘  ‡È‰  ¨˙Â˜È·„Â  ‰„È˜˘

 ‰·Â˘Á  ‡È‰Â  ‰˘‰  Í˘Ó·  ‰ÈÈ˘Ú‰

Æ„Á‡Î ÌÈ„ÈÓÏ˙ÏÂ ÌÈ¯ÂÓÏ

 ÌÈ˙ÓÓ ÂÈÈ‰ ÔÎ‡ Ì‡  ̆ÂÏÂÎÏ ¯Â¯·

 ˙·ÂËÏ  ¨¢ÌÈ„ÂÓÈÏ‰  ıÂ¯ÈÓ¢  ˙‡

 „ÈÓÏ˙‰  ¨ßÌÈÎ¯Ú  ˙ÈÈ˜‰ß·  ÌÈ¯ÂÚÈ˘

 Â˙Â ˙ÂÁÙ ıÓ‡˙‰Ï „ÓÂÏ ËÂ˘Ù ‰È‰

 ‰Ú˜˘‰‰Â ÏÓÚ‰  ̆ÌÂ˘Ó øÚÂ„ÓÂ Æ‡Ï

 ÌÓˆÚ Ì‰ ÌÈÁ·Ó‰ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˘Ú˘

 ¢˙˘Â¯Á  ˙È·¢‰  ¨¯˙ÂÈ·  ·Â˘Á  Í¯Ú

 ¨„ÈÓÏ˙‰  ˙‡  ·ˆÚÓ˘  ‰Ó  ‡Â‰  ‰Ê‰

ÆÔÂÎ ÏÚÂÙ ‡Â‰ „ÂÚ ÏÎ Ô·ÂÓÎ

 ˘‡¯·  „ÓÂÚ  È˙ÈÈ‰  Ì‡  ¨ÌÂÎÈÒÏÂ

 ÌÈ¯ÂÓ  ‡È·‰Ï  ‚‡Â„  È˙ÈÈ‰  ‰·È˘È

 Ì‰  Â˙Â‡  ¯ÓÂÁ‰  ˙‡  ¢ÌÈÈÁ¢˘

 ˙¯‚ÒÓÏ  ÌÈÚ·Â˜Ó  ‡Ï˘Â  ¨ÌÈ„ÓÏÓ

 Ì‚  ÔÈÈÚÓ  ¯ÓÂÁ  Ì‚  ÌÈÙÈÒÂÓ  ‡Ï‡

 ÌÚ  „ÁÈ  Æ˙Â¯‚·‰Ó  ˜ÏÁ  ÂÈ‡  Ì‡

 ÌÈ‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÚ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÁÈ˘

Æ˙È·· ˙Â„ÈÓ‰Â ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó

 ·ÂË  ÏÚÂÙ  ¢˙˘Â¯Á‰  ˙È·¢  Ì‡

 ÁÂ˙ÈÙ  ˙·ÂÁ  ¯˜ÈÚ  °ÔÈÂˆÓ  ¯·„  ‰Ê  ≠

 ˙·ÂÁ ¯˜ÈÚÂ ¨‰¯Â‰‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ „ÏÈ‰

 ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ Ú„È‰ ˙ÈÈ˜‰

 ¯·ÚÂÓ ‡Â‰˘ÎÂ ÌÈÎ¯Ú ¯˙ÂÒ ÂÈ‡ Ú„È

 ¯È˘ÚÓ ‡Â‰ ÔÈÈÚÓÂ ÈÁ ÔÙÂ‡· ¯ÂÚÈ˘·

 ‰Â·Â „ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ÂÓÏÂÚ ˙‡

 ÆÂ˙Â‡

¯ÏÈÓ ÈÎ„¯Ó

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó˙ÂÁÎÙ˙‰
 ÌÈÏÂ„‚‰  ÂÈ„‚˙Ó  Ï˘  Ì‰È¯·„  ÍÂ˙Ó  ‡˜ÂÂ„  ËËˆÏ  ‡Ï‡  ‰¯È¯·  Ì„‡Ï  ÔÈ‡  ÌÈ˙ÚÏ

 Ì¯ÂÚ  ÌÈÎÙÂ‰Â  ¨ÌÓÚËÂ  Ì˙Ú„  ÌÈ˘Ó  ÂÈ„‚˙Ó˘Î  ‰ÓÎÂ  ‰ÓÎ  ˙Á‡  ÏÚ  Æ¯˙ÂÈ·

 Ï‡Ó˘  È˘‡  Ï˘  Ì‰È˙Â¯ÈÓ‡  Ï‡  ÌÈÂ·˙Ó  Â‡  ·Â˘  ÆÌÂ˙ÎÏ  ÏÂÁÎÓ  Ë˜˘·

 ·È¯Á‰Ï  Â˘˜È·˘ ÂÏ‡  Ì˙Â‡  ˙‡ ËËˆÏ  ‡Ï‡ ÂÏ  ¯˙Â  ‡Ï  ·Â˘ ÆÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈÓÈ‰Ó

ÆÌÈ¯Á‡  È„È·  ˙¯Ó‡  Ì˙˘Ó  ÌÈ˜È„ˆ  ÆÌ¯ˆÂÚÏ  ˙˜Ú„ÊÓ  ˙Â‡ÈˆÓ‰  ‰˙ÚÂ  ÂÈ˙·

¯‡˘‰ÏÂ ˙Â‡¯Ï Â‡Â·
∞μ≤≠∏≥μ∏∑∏∏ ∫È¯È˘ ∞μ≤≠¥∏¥¥±¥± ∫ÌÈÈÁ

 ÌÈÓ¯Î ‰ÙˆÓ
°ÛÂ‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‡Ï
 Ì˜ÂÓÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ‰ËÈÏ˜ ˙ÙÂ˙· ¯ÈÚˆ ·Â˘ÈÈ
 ®¯Á˘‰ ·ÎÂÎÏ ÍÂÓÒ© ¢ÔÂÏ‡ Í¯„¢ ÏÚ
 ÊÎ¯Ó‰Ó ß˜„ μ∞–ÎÂ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ß˜„ ≥∞–Î
ÚÈ˜˘‰ÏÂ Ú˜˙˘‰Ï ˙ÂˆÂ¯˘ ˙ÂÁÙ˘Ó ËÏÂ˜
ÌÈÏ„‚ÂÓ ÌÈ‡ÂÂ¯˜ £ ÌÈ˘„Á ÌÈ‡ÂÂ¯˜ £

˙ÈÓˆÚ ‰È·Ï ÌÈ˘¯‚Ó £

ÌÈÈÁ ˙¯Â˙˘Î 
˙˘‚ÂÙ 

ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 – 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

per la@myesha.org. i l

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
אמילי עמרוסי

דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר

052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

הפצה:
מקור ראשון - יאיר

052-8908521

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

‰„
ÓÚ
¢˘
È

‰·Â˘˙ Ï˘ ÌÈÓÈ
˙ÈÏ‚¯Ó Ô„

 È‡Â˙ÈÚ

 ¨ËÒÈˆÈÏ·ÂÙÂ

 ‰ÈÏ‡ÂË˜‡ ‰ÁÓ

 Ô˘¯Ù ¨‰ÈÊÈÂÂÏË·

 ¯ÂË ÏÚ·Â ˙Â˘„Á

 ˙·˘‰ ÛÒÂÓ· ÚÂ·˜

∫¢·È¯ÚÓ¢ Ï˘

 Â„‚˙‰ ÌÈÓÂ˙Î‰ ÌÈÁ‡‰ÆÆÆ¢

 ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆÂ ÛÈË˜ ˘Â‚ ˙¯È˜ÚÏ

 ˜¯ ÆÌ‰ÈÏÚ ˙‡Ê ˙ÂÙÎÏ ‰È‰ ¯˙ÂÓ

 ÍÓ˙˘ ÈÓÎÂ ¨ÔÂ· È˙Ï· ‰È‰ ‰Ê˘

 Ï„Â‚ ˙‡ È˙Î¯Ú‰ ‡Ï ˙Â˜˙˙‰·

 Æ¯ÚÙ˘ ÚˆÙ‰ ˜ÓÂÚ ¨Ì·‡Î

 Æ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÒÈÚ·˘ ¯Â‡˘‰ Ì‰

 Ì‰ ÆÌÏÂÎÎ Ì·Â¯ Ï·‡ ÆÌ‰ ˜¯ ‡Ï

 ‡Ï Ì‡ Ì‚ Ì˙ÂÓ·Â Ì‰ÈÈÁ· ˙ÙÂÓ

 ˙‡ ®Ï·˜Ï ‰·ÂÁ ÔÈ‡Â© ÌÈÏ·˜Ó

 ÆÌ‰ÈÈÁ Á¯Â‡

 ÆÁÎÂÂ˙‰Ï ¯˘Ù‡ ‰Ï‡Î ÌÈÁ‡ ÌÚ

 ¨ÚÈˆ‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÆÌ‰Ï ÚÈˆ‰Ï ¯˙ÂÓ

 ¨˙Â˙ÙÏ ¨Á˜Ó˙‰Ï Æ˙ÂÙ¯‰Ï ‡ÏÂ

 ÌÈÈÂ‡¯ ®ÆÆÆ© Ì‰ Í‡ Æ¯ÈˆÙ‰Ï ¨¯¯·Ï

 ˙‡ ˘ÂËÏ Ì‰ÈÏÚ ‰ÙÎ ‡Ï˘

 ¯˙ÂÓ˘ ÔÂÎ ÆÌÈÈÓÈËÈ‚Ï‰ Ì‰È˙·

 Ï·‡ ¨‰ÈË¯˜ÂÓ„‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏ

 ‡Ï˘ ÂÓˆÚÏ ¯ÓÂÏ Ì‚ ÂÏ ¯˙ÂÓ

 ÆÌÈ·Â‰‡ ÌÈÁ‡Ï ÔÎ ‰˘Ú

 ÌÈÓÁ‰ ÌÈÓÈ· Ì˙È‡ È˙ÚÊ‰Â È˙ÈÎ·

 Ì‰ ÈÎ È˙¯·Ò ÆÌÈÏ˜„–‰ÂÂ· Ì‰‰

 „È˙Ú· Ì‚˘ ˙Â¯ÓÏ Í‡ ÆÌÈÚÂË

 ¯˘‡ ‰¯È·Ò ‰¯˘Ù ÏÎ· ÍÂÓ˙‡

 ¨ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰ ÌÚ ÌÂÏ˘‰ ˙‡ ·¯˜˙

 ˘¯‚Ï ÈËÚÂ È„È ˙‡ „ÂÚ Ô˙‡ ‡Ï

 Ì‰È˙·Ó ¢ÌÈÓÂ˙Î ÌÈÁ‡¢

 ˙ÂÏ˘ÓÓ ˙Ú„ ÏÚ ÂÓ˜Â‰ ¯˘‡

 ‡ÂˆÓÏ Ì‰Ï ÚÈˆ‡ Ì‚Â ¨Ï‡¯˘È

 ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡È ¯˘‡ È„ÂÂÈÂ–ÒÂ„ÂÓ

 ˙Ù˙Â˘Ó ˙È˙Â·¯˙ ÌÈÈÁ ˙¯‚ÒÓ

 ‰¯˘Ù Ï˘ ÒÈÒ· ÏÚ ˙Â„‰È‰ ÁÂ¯·

 Æ˙È„„‰

 ‡Ï ÆÂ˙È·Ó Ì„‡ ˘¯‚Ó ÂÈ‡ Ì„‡

£�¢ÆÈ„Â‰È ˘¯‚Ó ÂÈ‡ È„Â‰È ÔÎ˘ ÏÎ

®±μÆ∞πÆ∞∂ ÏÂÏ‡ ·¢Î ¨˙·˘Ï ÛÒÂÓ‰ ¨¢·È¯ÚÓ¢©

 Â·  ̆ÌÂÈ ¨‡¯Â‰ ÔÈ„‰ ÌÂÈ· ÌÈ„ÓÂÚ Â‡

 ·ÂËÏ  ÂÈ˘ÚÓ  Ï˜Â˘  ÌÏÂÚ  Ï˘  ÂÂ·È¯

 ÔÂ·˘ÁÓ  ÌÈ¯ÂËÙ  ÂÈ‡  Â‡  Ì‚Â  ¨Ú¯ÏÂ

 ¯Â·ÈˆÎ Â˙·ÂÁ Æ‰ÓÈÙ ˙ÂÏÎ˙Ò‰Â ˘Ù

 ‰˘‰  ÏÚ  ˙ÁÎÂÙÓ  ÔÈÚ·  ÔÂ·˙‰Ï

 ‰˘Ï  ÌÈ„ÚÈ‰  ˙‡  ·Èˆ‰ÏÂ  ‰ÙÏÁ˘

 ¯Â·È  ̂ÏÂÓ ÌÈ„ÓÂÚ ‰‚‰‰Î Â‡ Æ‰·Â¯˜‰

 ˙È·Â ‰ÏÚÓ Ï˘ ÔÈ„‰ ˙È· ÏÂÓ ¨ÂÈÁÏÂ˘

 ¯È„‚‰ÏÂ  ¯˙‡Ï  ÌÈÒÓÂ  ¨‰ËÓ  Ï˘  ÔÈ„‰

 ÂÏ‡  ÆË¢ÏÚ·‰  ‰˘·  ÔÂ˜È˙  ÔÂÚË‰  ˙‡

 Â‡ ÌÈ·ÈÈÁ ‰Ó· ¨È„ ÂÈ˘Ú ‡Ï „ÂÚ ÌÈ¯·„

 ‰˘‰ ˘‡¯Ó ÂÁÂÎÂ Âˆ¯Ó ˙‡ ÚÈ˜˘‰Ï

Æ‡·‰ ‰˘‰ ˘‡¯ „ÚÂ ‰Ê‰

ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂ·È¯

 ÏÂÓ  ÂÏÏÂ‚  ˙ÂÚÓ„Â  ˙ÂÏÈÙ˙  ‰ÓÎ

 ¨˘Â¯È‚‰ ˙¯Ê‚ ˙‡ ÏË·È  ̆ÌÏÂÚ Ï  ̆ÂÎÏÓ

 ÌÈÈÂ‡  ̄ÂÈÈ‰ Ì‡‰ Æ˙ÎÏÓ ÌÏÂÚ‰ ¯ÂˆÚÈ˘

 ø˙ÂÚËÂ  ˙Â˘È¯„  ÌÈÓ˘  ÈÙ·  ·Èˆ‰Ï

 ÂÓÈÈ˜Â ¢‰ÊÂÁ‰ È‡˙¢· Â‡ Â„ÓÚ Ì‡‰

 ÈÙÏ  ˙Á‡Ï  ˙Á‡  ‰¢·˜‰  ˙Â˘È¯„  ˙‡

 ˙˘˜·Â  ‰˜ÚÊ  ÂÈÙ·Â  ÂÏÂÓ  Â·ˆÈ˘

 ÂÏÂÎ  Ï„˙˘  ‰˘‰  ø‰ÏÈÁÓÂ  ‰¯ÊÚ

 ‰˘ÚÈÈ˘ È„Î ÂÂˆ¯–ÂÂˆ¯ ˙Â˘ÚÏ ∫¯˙ÂÈ

ÆÂÂˆ¯ ≠ ÂÂˆ¯

Ï‡¯˘È ÌÚ

 „Á‡  ÆÌÈÈÈÚ‰  Ë‡–Ë‡  ˙ÂÁ˜Ù  ‰‰

 ¨¢È„Â‰È „ÂÚ ˘¯‚È ‡Ï È„Â‰È¢ ÔÂ˙ÈÚ· ·˙ÂÎ

 Æ¢˙ÂÚË  ‰˙È‰  ‰¯È˜Ú‰¢  ¯ÓÂ‡  ¯Á‡

 ‡ÏÂ  ¯‰‰  ‰ÏÚÓ·  Ô‡ÎÓ  ÌÈÎÈ˘ÓÓ  ÍÈ‡

 ÈÏÏË  ˙‡  ÌÈÎÙÂ‰  ÍÈ‡  ø‰¯ÂÁ‡  ÌÈ¯ÊÂÁ

 Ï˘  Ì˘‚Ï  ÂÏÏ‰  ÌÈÓÈ˘¯Ó‰  ˙ÂÁÈ˙Ù‰

 ø‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓ

 ÈÂÈ˘‰  ˙„Â˜·  ˙Ú‚Ï  ÂÈÏÚ

 ÍÂÙ‰ÏÂ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ‰˙Ï‚˙‰˘

 ÂÈÏÚ  Æ‰ÏÂÎ  ÁÂ¯‰  ÔÂÂÈÎ  ˙‡  ‰˙¯ÊÚ·

˘Ù ÔÂ·˘Á

 ÌÂÈÎ ÁÂ˙Ù‰ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ Ï˘ Â·ÏÏ ÚÈ‚‰Ï

 ˙ÂÁÂÎ  ÒÈÈ‚Ï  ¨ÌÈ˘¯Â˘ÏÂ  ÌÈÎ¯ÚÏ  ¯˙ÂÈ

 ‰ˆÂ¯Â  ÔÎÂÓ  ÌÚ‰  ÆÌÚÏ  ¯·Á˙‰Ï  È„Î

 Æ˙Â¯ÂˆÂ  ÌÈ˜ÈÙ‡  ¯ÂÙÒÈ‡·  ¨¯·Á˙‰Ï

 ÈÏÂ‡  ¨˙È·‰  ÏÚ  ÂÓÁÏ  ‰¯·Ú˘  ‰˘·

Æ‰Ó˘‰ ÏÚ ÌÁÏ ‰˘‰

‰ÁÓ‰ ˙Â„Á‡

 ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ‰ÁÓ‰ ÆÂ˙Â„Á‡· ÂÁÂÎ

 ˙ÎÏÏÂ ˙ÂÁÂÎ ÒÈÈ‚Ï ·¯ÁÂ ‡¯ÂÓ ÔÓÊ· Ú„È

 Æ˙Ù˙Â˘Ó ˙Á‡ ‰¯ËÓ ÔÚÓÏ „Á‡ ˘È‡Î

 ˜¯Ù˙‰Ï ‰ÚÈ‚¯ ÈÓÈ· Ú„ÂÈ ‰Ê‰ ‰ÁÓ‰

 ¨˙ÂÚÂ˙Â  ˙ÂˆÂ·˜  ¨˙Â‚ÏÙÓÂ  ÌÈ‚ÏÙÏ

 ˙ÂÁÂÎ  ÌÈÚÈ˜˘Ó  ÂÓˆÚ  ÌÈ‡ˆÂÓ  Â‡Â

 Í¯„· ÌÂ˜Ó· ¢Í¯„‰ ÏÚ ˜·‡Ó¢· ÌÈ·¯

 ¯È„‚‰Ï ¨„Á‡˙‰Ï ÂÏÂÎ ÏÚ ‰·ÂÁ Æ‰ÓˆÚ

 ÔÚÓÏ  Ï–‡  ÌÚ  ÏÂÚÙÏÂ  ¨˙Â¯ËÓÂ  ÌÈ„ÚÈ

Æ‰·‰‡· ÂÓ˘

˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˜ÂÊÈÁ

 Ô‰  ˙ÂÓÈÈ˜‰  ˙ÂÈÂˆÈÁ‰  ˙ÂÏ·‚Ó‰

 ˙ÏÈÁ˙  Ê‡Ó  ¯˙ÂÈ·  ˙Â˘˜‰  ¨˙ÂÓÂˆÚ

 ‰˘ÂÏ˘  ÈÙÏ  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˘Â„ÈÁ

 ËÙ˘Ó‰  ÈÓ¯Â‚  ¨‰Ï˘ÓÓ‰  ÆÌÈ¯Â˘Ú

 ÛÂ˙È˘·  ¨‰¯Ë˘Ó‰Â  Ï¢‰ˆ  ¨‰ÙÈÎ‡‰Â

 ¨ÌÈÈÂˆÈ˜  Ï‡Ó˘  ÈÓ¯Â‚  Ï˘  ÏÈÚÙ

 È„Úˆ  ˙‡  ¯ˆ‰Ï  ‰¯ËÓÏ  Ì‰Ï  ÂÓ˘

 Æ˙Â˘È‚¯ ÏÎ ‡ÏÏÂ ˙Â˘ÈÁ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

 ˙‡ ÂÚÈ˙¯‰ ‡Ï ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÏ·‚Ó ÌÏÂ‡

 ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˙ÚÂ˙Â  ˙ÈÂÈˆ‰  ‰ÚÂ˙‰

 Ï‡¯˘È ÌÚ ˙·È˘ ˙‡ Â¯ˆÚÈ ‡ÏÂ ¨¯·Ú·

 Æ˙ÚÎ Ì‚ Â˙„ÏÂÓÏ

 ‰˘˜  ‰È‰È  ˙Â¯Ê‚‰Â  ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰  ÁÎÂ

 ÍÈ˘Ó‰Ï  ¨È¯˘Ù‡  È˙Ï·  ‡Ï  Í‡  ¨¯˙ÂÈ

 ÏÂ„‚Ï  ¨ÚÂËÏÂ  ÏÂ˙˘Ï  ¨Á˙ÙÏÂ  ˙Â·Ï

 ÂÏÂÎ  ÚÈ˜˘  ‰·Â¯˜‰  ‰˘·  ÆËÂÏ˜ÏÂ

 ¯˙ÂÈ  ÌÈÏÂ„‚  ÌÈˆÓ‡ÓÂ  ˙ÂÁÂÎ  ‰¢Ú·

 ÁÂ˙ÈÙ·Â ‰˘„Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙ËÈÏ˜·

 ÂÊ  ÆÌÈ¯ÈÚˆ‰Â  ÌÈ˜È˙ÂÂ‰  ÌÈ·Â˘ÈÈ‰

 ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ˘Ó˙Â  ‰ÎÈ˘ÓÓ  ¨‰˙ÈÈ‰

 Â‡ Ì‡‰ ÔÁ·È ‰·Â ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙ÓÈ˘Ó

ÆÂ„ÂÚÈÈ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ

ÛÈË˜ ˘Â‚ È¯Â˜Ú

 „·È‡˘  ÈÓ·  ÌÈÏ˜˙  Â‡  ÌÈ˙ÈÚÏ

 ¨‰˘˜  ‰ÓÂ‡¯Ë  ¯·Ú  Â‡  ÂÈ¯È˜È  ˙‡

 Â‡  ÆË·Ó  ÂÈÏ‡  ¯È˘È‰Ï  ÌÈ˘˜˙ÓÂ

 ÈË˜ ÌÈ˘Á ¨ÂÓÁÏ ÌÈÏÈÓ ÔÈ‡˘ ÌÈÚ„ÂÈ

 ÌÈÙÈ„ÚÓ  Â˙ÎÂ·Ó·Â  ¨Â˙ˆÈÁÓ·  ‰ÓÂ˜

 ÂÊ  Æ‰‡Ï‰  ÍÈ˘Ó‰ÏÂ  ÂÈÈÚÓ  ËÓ˙˘‰Ï

 Æ˙¯ÎÂÓÂ ‰ÚÂ„È ˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ ‰ÚÙÂ˙

 ÔÂÙˆÂ  ÛÈË˜  ˘Â‚Ó  ÌÈ¯˜È‰  ÂÈ¯·Á

 ¨‰ÏÈÙ˘ÓÂ ˙È‡¯Â ‰ÈÂÂÁ Â¯·Ú ÔÂ¯ÓÂ˘‰

 ÆÌÓÂ˜È˘  ¯Â·ÚÂ  Ì¯Â·Ú  Â˜·‡  Â‡Â

 ÌÈ·¯  ¯Â·Ú  ‰˙ÈÈ‰  ‰Â¯Á‡‰  ‰˘‰

 ÆÌ‰ÈÈÁ·  ‰˘˜‰Â  ‰ÎÂ¯‡‰  ‰˘‰  Ì‰Ó

 ¨‰ÎÂ·Ó‰ ˙Â˘‚¯ ÏÚ ˙ÂÏÚ˙‰Ï ÂÏÂÎ ÏÚ

 „Á‡ ÏÎ ˜·ÁÏÂ ÌÈ¯Â˜Ú‰ ÈÊÂÎÈ¯Ï ÚÈ‚‰Ï

 Æ·Â¯˜ ¨È˙ÈÓ‡ ¨ÈÊÈÙ ˜Â·ÈÁ ÆÌ‰Ó „Á‡Â

 ˙È„Ó  È„È–ÏÚ  Â¯˜ÙÂ‰˘  ÌÈˆÂÏÁ‰

 ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÆÂÈ„È ÏÚ Â·ÊÚÈÈ ‡Ï ¨Ï‡¯˘È

 ‡Ï  Ì‰  ¨ÌÈ¯·ÂÚ  Ì‰˘  ·Â‡Î‰Â  ÍÂ¯‡‰

 Ì˙È‡ ‰È‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÆÌ„·Ï Â¯·ÚÈ

 Ï˘  Ú·˜‰  È·Â˘ÈÈ  ˙Ó˜‰  ÏÚ  Ì˜·‡Ó·

£�ÆÔÓÂ˜ÓÓ Â˘¯Â‚˘ ˙ÂÏÈ‰˜‰

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

מארז 4 התקליטורים 
של הלהקה עם מיטב הלהיטים 

במחיר מפתיע: ₪100 בלבד!

לכתחילה  לכתחילה להקת  להקת 
חוויה מוסיקלית סוחפת מלכתחילה 

החדש במחיר המארז: הדיסק לכל רוכש 
 ₪30

בלבד!

המחיר אינו כולל אריזה ומשלוח
משלוח תוך שבועיים

להזמנות: 052-5666947  ±≠∑∞∞≠μ∞∞∞≠≥π ßÏË ÌÂ˜Ó· ‰ÈÁ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ·„È·‡ ˙ÈÙ ¥≥ Ï‡˜ÊÁÈ  ‘Á¯

ß‡ ÌÂÈ  פסטיבל, פעילויות מגוונות ומסלולי טיולים באזור ואדי קלט
ß· ÌÂÈ  מסלול עולי הרגל, פעילויות, מסלולי מעיינות וג'יפים באזור מעלה בית חורון

ß‚ ÌÂÈ   פעילויות לכל המשפחה בתל שילה ומסלולי טיולים באזור
הרשמה לקבוצות ולמשפחות ולקבלת פרטים: 02-9977101, 02-9977151

 ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ÌÈ‚¯Â‡Ó ÌÈ¯ÂÈÒ
ÌÈÈÙÂ‡Â ÌÈÙÈß‚ ¨‰ÎÈÏ‰ ÈÏÂÏÒÓ

ÌÈ„ÈÁÈÏÂ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ˙ÂˆÂ·˜Ï — ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ

עמותת
חברה 
בתנופה מועצה אזורית

מטה בנימין

ÔÈÓÈ·· ÌÈ˘‚Ù „È˙ÚÂ ‰ÂÂ‰ ¯·Ú


