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יש"עמדה

הרב שלום משאש  -חלק א'

חיבת הארץ
חורבה מחורבות ירושלים

סיפורו של מקום

"עוד אבנך ונבנית"  -חנוכת בית כנסת החורבה ברובע היהודי ,השבוע
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יש " עמדה

נדמה שסביב המשבר הנוכחי עם
ארצות הברית ,בעקבות פרסום הכוונה
לבנות  1600יחידות דיור ברמת שלמה
בירושלים בזמן ביקור סגן הנשיא
האמריקני ג'ו ביידן ,האמריקאים בחרו
לחצות את כל הקווים .דוברים רשמיים
בוושינגטון מתבטאים בחריפות נגד
ישראל ,בצורה שכמותה לא נשמעה
גם נגד צפון קוריאה או איראן .זה נראה
הזוי ,כמעט בלתי אפשרי .כל המרכיבים
במשוואה נמצאים במקום ,אבל משום
מה התוצאה – הפוכה לגמרי מהמציאות.
איך זה קרה דווקא לבנימין נתניהו שהלך
כברת דרך ארוכה לעבר ממשל אובאמה,
בניגוד לרצון הבוחר הישראלי בבחירות
האחרונות ,וחרף אי שביעות רצון של
חבריו לשולחן הממשלה? התשובה היא
פשוטה .לחץ גורר לחץ.

על הפרשה ויקרא
הרב אהרון כהן  -רב היישוב יקיר

"והגדת לבנך ביום ההוא"

ח

ג הפסח הינו חג הדורש הכנה רבה
והתכוננות מוקדמת ,הכנה זו אינה
מסתכמת בלימוד הלכות החג אלא היא
מקפת את כל מצוות החג ,ביעור חמץ ,אפיית
מצות וכו' ,הבית כולו נערך לקראת החג בניקיונות,
בסידור הבית ,בצביעה וכו'.
הכנה מרובה זו דורשת מיקוד ובניין נכון של
סדר העדיפויות ,מיקוד לא נכון והשקעה רק
סביב רובד אחד של החג עלולים להוביל אותנו
להחטאת עיקרו וייעודו של החג.
רגילים אנו כי עיקר ההכנה לחג מתבטאת
בניקיונות ובהכשרת הבית ,עד שכפי המקובל
לומר הופכים אנו אף את האבק לחמץ .כמובן
שאין רע בתוספת ניקיון מעבר לניקיון החמץ,
ואף השו"ע פוסק כי אותם הסדים את קירות הבית
לכבוד הפסח יש להם על מי שיסמוכו ,ולכן "הנח
להם לישראל שמנהגיהם מנהגי קודש".
אולם כידוע ,בכל מנהג ומנהג קיימת סכנה,

» עמוד 2

» המשך בעמוד 3

לקראת הפסח ממשיך ארגון ’יד אליעזר‘ ,להעניק במקום שלא ניתן להניק.
ובזכות תרומתכם נוכל להגדיל את חלוקת המטרנות לתינוקות הנזקקים לתחליף חלב אם.

אימוץ תינוק לחודש 120 :ש"ח | ’אימוץ‘ תינוק לשנה 1440 :ש"ח
במסגרת מבצע זה ,מתבקש הציבור להירתם ולתרום סכום חודשי  /שנתי להאכלת תינוק במשך שנת חייו הראשונה.
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ומטרנהיך...
מצה מה שצריך למי שצר
פסח,דפסחא .נותנים
קמחא
להתנדבות באריזת מזון) 050-4122034 :איציק(

סכנה כי עיקר הופך טפל וטפל הופך לעיקר ,ולא
בכדי נאמר כי מנהג = אותיות גהנם ,כלומר שבכל
מנהג ישנה סכנה באם הוא חורג ממקומו כמנהג
ועולה על עיקרי ההלכות .ואכן גם במנהג זה
ובריבוי הניקיונות לפסח ,ישנה סכנה של חוסר
שימת דגש על עיקרו של החג.
אין ברצוני לדבר כאן על ההיבט הפיזי של
ההגעה לליל הסדר מותשים או על סכנת הפגיעה
בשלום הבית ע"י יצירת מתח ולחץ לאורך כל
ההכנות לחג ,אלא בהחטאת המטרה הגדולה של
החג  ,בהתנתקות מן התהליך הרוחני אשר אנו,
כפרטים וכאומה ,אמורים לעבור בהכנות לחג
ובעיצומו של החג.
מבאר המלבי"ם כי חמשת לשונות הגאולה
אשר מבטאות את סדר הגאולה של עם ישראל,
מתחלקות לשתי קבוצות ,האחת – "והוצאתי,
והצלתי ,וגאלתי"  -עוסקת בגאולה הפיזית של עם
ישראל ,בגאולת הגוף ,בביטול העבדות ובניתוק

יש"עמדה

של ממשלת מרכז-שמאל בראשותו של אהוד
אולמרט .לכאורה היינו אמורים לקבל גיבוי
בינלאומי מוחלט .למגר את קיני המחבלים,
להילחם בטרור .להכרית את ציר הרשע – איראן
– חיזבאללה  -חמאס המאיים לא רק על ישראל
אלא על העולם המערבי כולו .ולמרות זאת
דו"ח גולדסטון מתעלם מהמציאות האזורית,
מתעלם מהחמאס ,ומעדיף להאשים דווקא
את ישראל בפשעי מלחמה .מופתעים?
החטא הקדמון של דו"ח גולדסטון הוא
העקירה מגוש קטיף .באופן אירוני ניתן אולי
לומר שקודם לנסיגה מחבל עזה ,צה"ל שישב
אז באזור לא היה צריך לפעולות דרסטיות
מלבד ביטחון שוטף על מנת לשמור על חיי

לעמוד איתנים

לחץ גורר לחץ .זה נכון במישורים רבים.
זה נכון בשולחן המשחקים  -מי שמגלה
את הקלפים ונותן מחוות ליריביו עם תחילת
המשחק ,סופו לצאת ממנו כשידו על
התחתונה ,ואילו מי ששומר על פני פוקר ,ועל
הקלפים הקרובים לחזה ,עתיד לגרוף את כל
הקופה .זה נכון בעולם העסקי והכלכלי ,שבו
עמידה נחושה על שלך היא אחד הכללים
הראשונים להצלחה ,וזה נכון במישור המדיני.
כן ,בעולם כולו ,ובייחוד במזרח התיכון כאשר
אתה מוותר או נכנע ללחצים ,אתה נתפס
כחלש .מי שנכנע ללחצים משדר כי הוא לחיץ,
ומזמין בכך על עצמו עוד ועוד לחצים ואיומים.
ניקח למשל את דו"ח גולדסטון ,המבקר
את פעילות ישראל בחבל עזה במהלך ימי
הלחימה במבצע "עופרת יצוקה" ,מבצע
שבמהלכו הגיעו טילי חמאס עד לאשדוד ,באר
שבע ,קרית מלאכי ,ובאר טוביה ,וזרעו הרס
רב ,הרוגים ופצועים .ישראל יצאה למבצע
צבאי צודק מאין כמותו ,להגן על חיי אזרחיה
מאימת מדינת הטרור שקמה לה בחבל הארץ
אותו פינינו במהלך שכולו איוולת ועיוורון
למציאות .ישראל יצאה למבצע תחת שלטונה

ב

מבט לספר

ימים אלו ממש רואה אור ספר שירי
ילדים חדש פרי עטו של תושב עלי,
רועי שּומר ,העוסק בחגי ישראל.
הספר 'חגים באוויר' כתוב מנקודת מבטם של
הילדים תוך שימת דגש על הרחבת "עולם
הילדים" בתכנים הראויים והמתאימים להם.
השירים מלווים בציורים שמחים וצבעוניים
של המאיירת יפעת שנלר מקדומים,
המוסיפים חום וחיוניות לשירים עצמם.
זהו ספרו הראשון של רועי שּומר ,בין  30נשוי
ואב לשלושה ,אברך בישיבה לבוגרי צבא ביישוב
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המתיישבים במקום ,ולמנוע חדירות מחבלים
לכיוון יישובי הדרום .בדרך זו גם נמנע מחמאס
להשתלט על חבל עזה ולהקים לעצמו שם
מדינת טרור ,נתמכת על ידי חיזבאללה ואיראן.
אך לאחר הנסיגה ,כל פעולה צבאית בחבל
עזה דורשת הרבה יותר ,ופעילות זו – מוצדקת
ומוסרית מאין כמותה – פותחת פתח לשונאי
ישראל היושבים באו"ם ובועדותיו ,להשחיר
את פנינו בעולם.
עקירת היישובים מגוש קטיף נתפסה
כחולשה ישראלית וכניצחון לחמאס ולטרור.
"רוח גבית לטרור" כפי שהגדירו זאת אז
בכירי מערכת הביטחון ובראשם הרמטכ"ל
דאז והמשנה לראש ממשלה היום ,רא"ל
(במיל ).משה (בוגי) יעלון .הבטיחו אז שעל
כל קסאם שיירה לעבר יישובי הדרום ישראל
תגיב בחומרה ,אך לקח עוד כשלוש שנים של
השפלה ,של חייל חטוף ,ושל ירי רקטות קסאם
וטילי גראד לעבר יישובי עוטף עזה ,שבה
ישראל ספגה וספגה לפני שיצאה להגן על
עצמה .דו"ח גולדסטון המעוות – כפי שהגדיר
אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאומו
בפתיחת מושב בחורף של הכנסת  -שולל

בעצם במהותו את העיקרון שלישראל יש זכות
להגן על עצמה ועל כן הוא אינו מוסרי ומופרך.
אך מה לנו כי נלין על האו"ם? השינוי צריך
לבוא במדיניות הישראלית .לא חולשה ,לא
רפיסות ,לא כניעה ללחצים ,אלא ההפך
– עמידה איתנה בלחצים ושמירה על
האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל.
הרי ראש הממשלה דווקא הלך לכיוון
הפלשתינים ולכיוון אובאמה – אך זו בדיוק
הבעיה .למול ההצהרות ערב הבחירות להוביל
את המחנה הלאומי ,מול ההתחייבות לשמור
על האינטרסים החיוניים לקיומה של מדינת
ישראל ,לפתח את מפעל ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,לשמור על ריבונות יהודית בירושלים,
ועוד ,מעט לחץ אמריקאי ונתניהו בנאום בר-
אילן העלה על שפתיו את צמד המילים "מדינה
פלשתינית" ,עוד קצת עקשנות פלשתינית
ו"דירבון" מהממשל בבית הלבן והקבינט
הסכים על הקפאת בנייה גורפת .כל אלו גורמים
לפלשתינים להבין כי דווקא ככל שיקשיחו את
עמדותיהם יותר וימתינו בלי לעשות דבר – כך
ירוויחו יותר .במקום שהלחץ יוסר או לכל הפחות
ירגע מעט ,דווקא לנוכח הנכונות הישראלית
לויתורים כאלה ואחרים ,הלחץ הולך ומתגבר.
באופן אירוני ישראל המנסה לצאת מגדרה כדי
לרצות את ממשל אובאמה ,ועושה עוד צעד
ועוד מחווה מוצגת כסרבנית שלום.
דווקא מהמשבר האחרון אולי תצמח
התקווה .דווקא מהעמידה האיתנה על
עיקרון הריבונות והעצמאות בהמשך הבנייה
בירושלים ,נציג קווים אדומים .נציג עקרונות.
נציג עמידה על שלנו.
בדבריו בראשית השבוע בסיעת הליכוד
נתניהו שב והצהיר כי הבנייה בירושלים תימשך.
שלא כמו ראשי ממשלה בשנים האחרונות,
נתניהו ,בדברים אלו ,משדר מסר לעולם כולו
כי ירושלים המאוחדת ,היא בירתה של מדינת
ישראל ,ואל לנו לתת יד למבקשים לחלק אותה.
אם נתניהו ימשיך בדרך זו ,של שמירה על גאווה
לאומית ,ועל חוסנה של ישראל כמדינה ריבונית
ועצמאית – לא מן הנמנע – כי התוצאה תהיה
דווקא הסרת מכבש הלחצים האימתני.

•

כתיבה :רועי שומר
ספר
שירים לילדים על החגים

"חגים באוויר"

עלי ,אשר משמש בשלוש השנים האחרונות
כמלמד 'תינוקות של בית רבן' בתלמוד תורה
"הדר יוסף" שבישוב" .היוזמה באה בעקבות
מצוקה הקיימת בספרות הילדים בפרט ובעולם
המדיה והפנאי של הילדים בכלל" ,מסביר
המחבר על השיקולים שהביאו לכתיבת הספר,
"הערכים שכל כך מתאימים ל"עולם הילדים
" ,הערכים שכל הורה היה שמח לראותם
מתקיימים בילדיו .הטּוב–לב ,התמימות,
הנעימות ,המתיקות וכיוצא בזה ,מתמעטים
ונעלמים אט אט עם השנים" ,אומר רועי.

ני
בח תן להשיג
נויות
הספרים

הספר מופץ בימים אלו בכל חנויות הספרים
ברחבי הארץ.
לפרטים והזמנות' :דברי שיר' פתח-תקווה,
.03-9319212

•

והגדת לבנך ביום ההוא

– המשך מעמוד השער

פיזי מן השעבוד המצרי.
קבוצה שניה – "ולקחתי ,והבאתי" – עוסקת
בגאולת הנפש ,גאולת הרוח של עם ישראל ,מעמד
הר סיני והגעה לארץ ישראל.
ההכנות שאנו עורכים לליל הסדר ולגאולתנו
צריכות להיבנות בשני מימדים אלו ,מימד פיזי
גשמי  -ביטול החמץ הממשי ,וכן מימד רוחני נפשי
 ביעור החמץ הרוחני והתנתקות מן המשעבדיםהרוחניים של עמנו.
בליל הסדר נדרשים אנו להתבונן בגאולת מצרים,
על שני רבדיה ,ומתוך כך לברר את ההווה ,את חיינו
היום ולהגדיר את יעודנו ואת הפיכתנו לבני חורין.
תהליך זה אינו יכול להתחיל רק בליל הסדר
אלא עליו להבנות כבר לפני כן ,כשם שניקוי הבית
מן החמץ המעשי נעשה הרבה לפני הפסח .רק כך
נוכל לעמוד בליל הפסח כבני חורין ,כבני ישראל
שהשתחררו מן השעבוד הפיזי והנפשי ,רק כך נוכל
לקיים את צו חכמים "חייב אדם לראות את עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים".
התכוננות זו תאפשר לנו לקיים בליל הסדר את
ב¢ה

ייעודו האמיתי ,ולהנחילו לבנינו למען ידעו הדורות
הבאים את הדרך לעתיד ,למען ידעו בנינו מהי
חירות ,חירות הנפש וחירות הגוף ואיך מגעים אל
חירות זו.
לכן דווקא בערב זה ,נדרשים אנו לאותה מצוות
יסודית – מצוות "והגדת לבנך".
ליל הסדר צריך להוות ערב מרכזי בחיינו ,ערב של
חינוך ושל רוממות ,ערב בו עסוקים אנו כמשפחות
וכאומה בסוגיות הגאולה של עמנו ,מגאולת מצרים
ועד גאולתנו עתה.
יש לייחד חלק נכבד מהכנות לקראת החג
למצווה זו ולהבין כי זהו עיקרו של החג .כמובן
שהרחבת גדרי מצוות "והגדת לבנך" הופכת את
ההכנה לליל הסדר למורכבת יותר המחייבת
מחשבה והכנה משפחתית ,אך ללא הכנה זו ,האם
נוכל לומר בוודאות כי הננו בני חורין לאחר הפסח?
האם ילדינו יבינו מהי יציאה מעבדות לחירות ומהו
התפקיד המוטל על כתפיהם לדור הבא?
חכמים לאורך הדורות הנהיגו מנהגים רבים
בליל הסדר שכל מטרתם לחבר את הילדים ללילה

זה ,כגון החבאת האפיקומן ,שירת מה נשתנה
וכד' ,אולם כל דור ודרכו ,כל ילד ואישיותו ,ולכן
מצוות ההגדה איננה מסתיימת בקריאת ההגדה
ככתבה וכלשונה ,אלא דורשת מאיתנו להפוך ערב
זה לרלוונטי לילדינו ,להראות להם את מקומם
בשרשרת היסטורית – רוחנית זו.
עלינו להביאם להכרה מהי עבדות בדורנו ומיהו
בן חורין ,מיהו פרעה בדורנו? וכיצד מקדמים אנו את
עצמנו ואת דורנו לגאולה שלמה בארצנו.
וכשם שהדור שונה – כך גם השיטות והאמצעים
שונים ,אל לנו להסתפק במנהגים שהונהגו לאורך
הדורות אלא ליצור ולחדש את ליל הסדר המיוחד
לנו ולילדינו ,לגילם ולאישיותם.
עלינו לעסוק ביציאת מצרים כמפתח להבנת
גאולתנו והאירועים הפוקדים את עמנו ,על כל
משפחה לחבר את ההיסטוריה הפרטית שלה
אל יציאת מצרים ,לא כדבר מלאכותי אלא כיסוד
בהבנת מהלכי ד' דרך ההיסטוריה ובכך נזכה
לראייה נכונה,להבנת גודל השעה בה אנו חיים
ולגאולה שלמה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שלום משאש – חלק א'
משה מאירסדורף

"הא-ל המושיע
הגואל הראנו
דברים שלא
חלמנו עליהם"
ה

רב שלום משאש נחשב לאחד מפוסקי
ההלכה החשובים שהוציאה מקרבה
יהדות מרוקו במאה העשרים .הוא זכה
לתארים "פוסק הדור"" ,גדול הדור"" ,מרן" ,ועוד,
כיהן כרבה הראשי של העיר קזבלנקה שבמרוקו,
ואחר כך כרבה הראשי של מרוקו ,ומאוחר יותר
כרב הראשי של ירושלים ,במשך כ 26 -שנה.
הרב משאש נולד בכ"ב בשבט תרס"ט ()1909
לאביו הרב מימון משאש ,מחבר ספר 'אוצרת
שמים' ,בעיר מקנס שבמרוקו ,אחת ממרכזי
התורה של מרוקו ,ונקרא על שם סבו ,הרב שלום
משאש ,שהיה רב ודיין בעיר מקנס ,וחיבר שו"ת
'דברי שלום' .מצד אם אביו הוא מצאצאי הרב
רפאל ברדוגו ,שהיה מגדולי הרבנים בדורות
האחרונים ,ויהודי מרוקו העריצוהו מאוד ,וכינויו
היה 'המלאך רפאל'.
הרב משאש החל ללמוד תורה מגיל צעיר,
כשרבו המובהק היה הרב יצחק אסבאג.
בצעירותו נחשב לעילוי וחריף ,והפך לפוסק בגיל
צעיר; כך ספרו 'מזרח שמ"ש' נכתב בהיותו בגיל
 ,17ונדפס בהיותו בן  .25בהקדמה לספר זה הוא
מעיד על עצמו 'כל ימי נעורי לא ידעתי צורתא
לאיִ ן נגד
דזוזא וכל כסף תועפות נחשב בעיני ַ
חשק תאוות לימוד תורה הקדושה' .מפני גודל
שקידתו והתמדתו בתורה ,השינה הייתה קשה
עליו ,ובשל כך הוא החל בגיל צעיר בניהול קריית
החינוך 'תלמוד תורה' ,שבעיר מקנס ,כדי שאחר
עבודה פיזית יקל עליו להירדם .בת"ת זה למדו
מגיל  4ועד גיל  18ומספר התלמידים במחזור
אחד הגיע ליותר מ 2,000-תלמידים.
בתוך כך חלה במחלת הטיפוס ,ולאחר שנרפא
מהמחלה ,בשנת תש"ד ,הקים את ישיבת 'כתר
תורה' במקנס .בעת ששימש בראשות הישיבה,
ניסה הרב משה חי אליקים ,ראב"ד קזבלנקה
לשכנע את הרב משאש לשמש כדיין בבית הדין
שבראשותו ,אך לרב משאש היה קשה לעזוב את
פעילותו הרוחנית שבמקנס .רק בשנת ה'תש"ט,
ישע שלנו 4

לאחר פטירת הרב אליקים ,נענה לבקשת
הדיינים והקהילה בקזבלנקה ליטול על עצמו את
עול הדיינות ,והחל לכהן בדיינות בעיר הגדולה
קזבלנקה ,בגיל  13 .39שנה לאחר מכן ,בהיותו בן
 ,52נבחר לכהן כרב ראשי וראש אבות בתי הדין
בקזבלנקה ,בהמשך כיהן כרב הראשי של מרוקו
כולה .לאחר ניסיונות שונים להביאו לחיפה,
כרב ראשי ,עלה הרב משאש לארץ ישראל
בשנת  ,1978לכהן כרבה של ירושלים ,ביוזמתם

אף-על-פי שהיה כואב
כאב רב את הקלקולים
הרבים שישנם ,גם
בהנהגה ,שעליהם
דיבר וכתב והתריע
בספריו ,הדגיש הרב
משאש כי אין זה סותר
את היחס לעצם קיומה
של מדינת ישראל
וסדרי השלטון בה,
שהוסיפו לימוד תורה,
מציאות שלא היתה
בדורות קודמים...
ולכן צריך להסתכל
בעין טובה על הטוב
ולהתפלל ולנסות
לתקן את הקלקולים.

של הרבנים הראשיים דאז ,הרב עובדיה יוסף
והרב שלמה גורן .בתפקיד זה כיהן הרב משאש
כעשרים ושש שנה עד לפטירתו.
הרב משאש היה סמל מופת ודוגמה של רודף
שלום ,התרחק מאוד מן המחלוקת ,השתדל
ואף עלה בידו להיות מקובל נערץ ואהוב על כל
החוגים והעדות בארץ ומחוצה לה ,תוך שהוא
מקרין אחדות ואהבה לכולם .לשכתו וביתו היו
פתוחים לרווחה בכל שעות היום והלילה לכל
דורש ,אנשים ונשים ,חכמים והמוניים ,אברכים
וקשי יום .הקדיש להם מזמנו המצומצם ,קיבלם
במאור פנים ,בסבר פנים יפות ,בנחת רוח ושמע
אותם בסבלנות.
עמדתו בנושא מדינת ישראל הייתה חד
משמעית כי יש להודות ולהלל את הקב"ה על
הטובה שעשה עימנו .שנשאל הרב משאש על
היחס לפסיקתם של הרב עוזיאל והרב הרצוג
בנושא אמירת ההלל ,ענה" :אף שדברי הגאונים
זצ"ל אינם צריכים חיזוק ומי יבוא אחרי המלכים
האדירים ,את אשר כבר עשוהו ותיקנוהו לדורות
וכבר נמשך הדבר הזה מ"ג ( )43שנה .ומי הוא
זה ואיזה הוא שיכול לבטל מנהג זה ולהיות כפוי
טובה לקדוש ברוך הוא האל המושיע הגואל

למכירה /השכרה

בעלי
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העצמאות ."...וכן בסידור 'מזרח שמש' שיצא
בפיקוחו האישי ,הקפיד להביא את כל נוסח
התפילות ליום העצמאות וליום ירושלים.
הרב משאש היה מקפיד לומר את התפלה
לשלום המדינה כל שבת .והיה מוסיף בעל פה:
אם במרוקו ,לחסן השני או למוחמד החמישי,
התפללנו לשלום המלכות ,כאן בארץ ישראל,
במדינת ישראל לא נתפלל לשלומה של המדינה,
שבשלומה יהא שלום לעם ישראל לא רק בארץ
ישראל אלא בעולם כולו? ומספרים תלמידיו כי
אף-על-פי שהיה כואב כאב רב את הקלקולים
הרבים שישנם ,גם בהנהגה ,שעליהם דיבר וכתב
והתריע בספריו ,הדגיש כי אין זה סותר את היחס
לעצם קיומה של המדינה וסדרי השלטון בה,
שהוסיפו לימוד תורה ,מה שלא היה באף דור ,ואף

שהראנו דברים שלא חלמנו עליהם ,ולעניין
ברכת ההלל ביום העצמאות עדות או בתי כנסת
שנהגו לברך מאז ועד עתה ,נראה לי שאלו יישארו
במנהגם לברך ...ואין לומר – ספק ברכות להקל
לגבי מנהג ,כידוע ,כמו בראש חדש – הרבה נהגו
לברך על ההלל ,והם האשכנזים והספרדים שעלו
ממרוקו וממדינות שנהגו לברך ...ומי שלא מברך:
"נראה בעיניהם כאוכלים בלי ברכה ,ואותה ברכה
נותנת חשיבות וערך גדול להלל ,ובלי ברכה הרי
הוא כקורא מזמור תהילים בעלמא."...
בסידור מיוחד שיצא לכבוד יום העצמאות
כתב" :ראיתי את הספר ,והוא סידור נפלא
השייך ליום העצמאות ,מסודר היטב מכל
התפילות והברכות השייכים ...ויש לחזק ולקיים
תקנת הרבנות הראשית לומר הלל שלם ביום

הניסים הרבים שישנם אין להם אח ורע במשך
דורות רבים ולכן צריך להסתכל בעין טובה על
הטוב ולהתפלל ולנסות לתקן את הקלקולים ואין
סתירה בין הדברים.
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :גידי אבינערי ,עבור
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי
תמונה בחדשות:
מעצה אזורית שומרון
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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לבנות חורבה

סיפורו של מקום

"זוכה
ב

טקס חגיגי נחנך בראשית השבוע,
בערב ראש חודש ניסן תש"ע ,בית
הכנסת "החורבה" שברובע היהודי.
כבר ביום חנוכתו נחגגו בבית הכנסת שתי
שמחות :בבוקר התקיימה בבית הכנסת ברית
מילה לאחד מתושבי הרובע ,ובערב ,לאחר
הטקס החגיגי והממלכתי – נערכו בבית הכנסת
חופה וקידושין שהתקיימו ללא תכנון מוקדם:
כחצי שעה לפני תחילת טקס חנוכת בית
הכנסת קיבל אחד מעובדי החברה לשיקום
ולפיתוח הרובע היהודי טלפון מאחד מתושבי
הרובע ובפיו סיפור על זוג ,חתן וכלה ,שהגיעו
לרובע בלבוש מלא לקיום חופה ,מלווים ברב,
בכתובה ובטבעת .הכלה ,שמה 'עשירה' ,ילידת
אתיופיה ולה רק אחות אחת לישראל ,והחתן
בנימין בצלאל מארה"ב חייל בודד ולו חברים
ספורים בלבד .השניים ביקשו להינשא ברובע
היהודי אך משום שיש להם רק מעט מכרים
בארץ הם נזקקו למניין לקידושין .לאחר שאומת
הסיפור מול הרב שליווה אותם ,החליטו אנשי
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע להציע לאורחי
טקס חנוכת בית הכנסת להישאר כמניין לחופה.
ההיענות הפתיעה את כולם :מאות מבין באי
הטקס החליטו להישאר וליוו את הזוג הטרי
אל החופה בשמחה גדולה ,ביניהם גם קלידן
תזמורת הרבנות הראשית הצבאית שהנעים את
דרכו של הזוג לחופתו לצלילי השיר "קול ששון

וקול שמחה" .טלית
נפרשה כחופה מעל ראשי המתחתנים ,ונסים
ארזי ,מנכ"ל החברה לשיקום ולפיתוח הרובע
היהודי הזכיר לקהל את דברי חז"ל האומרים
כי "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה
מחורבות ירושלים" .לזוג שלא ידע כלל על קיום
אירועי חנוכת בית הכנסת הוסבר כי רק לפני
דקות אחדות בלבד נחנך בית הכנסת לראשונה
מזה  62שנה .החופה התנהלה בשמחה ובשירה,
והמסעדה הקרובה תרמה כיבוד ושתייה וכן את
טקס  7הברכות והסעודה.
בית הכנסת החורבה היה בית הכנסת הראשון
שנבנה בירושלים העתיקה לאחר שחרב בית
המקדש השני .מעדות בתעודות העתיקות
נמצא ,כי כבר בשנת  ,1421היה קיים בית כנסת
במקום ,שיקרא לימים "חצר האשכנזים" .בשנת
 1700התיישבו בחצר חבורת עולים בהנהגת רבי
יהודה חסיד .שני עשורים מאוחר יותר ,שרפו
בעלי חוב ערביים את בית הכנסת והחצר .מאה
שנים עברו עד שחודשה על ידי תלמידי הגר"א.
יובל נוסף עבר עד שהתקבלו האישורים ונאספו
כספים ,ובשנת  1864עלה בית הכנסת הגדול –
ה"חורבה"  -מבין החורבות  -גבוה מעל כל בתי
הרובע.
בית הכנסת נבנה כמרכז לאומי ודתי ליישוב
הישן בירושלים ,ובנייתו זוהתה עם התחלת
הגאולה ועם חזרתו של העם היהודי לארץ ישראל.
יומיים לאחר שנפל הרובע היהודי בתש"ח ,פוצצו
הירדנים את בית הכנסת החורבה .לאחר שחרור
העיר העתיקה נתגלו מימדי ההרס והעזובה.

הרובע שוקם וחודש
אך בתי הכנסת הושארו לדור הבא .הם נוקו
מהריסותיהם ומה שנמצא ,שוחזר כמתחם
ארכיאולוגי .לפני שנים אחדות החליטה ה"חברה
לשיקום ופיתוח הרובע היהודי" ,להחזיר עטרה
ליושנה ולשחזר את בית כנסת "החורבה" והציבה
לעצמה כמטרה ה כי עוד בדורנו תחזור החורבה
לימי תפארתה .ועדה ציבורית שהוקמה ב – 1999
על ידי שר השיכון דאז הרב יצחק לוי ,בראשותו
של רבה הראשי של רחובות ,הרב שמחה קוק,
המליצה לשחזר את החורבה כפי שהייתה .את
שלבי התכנון ליוותה ועדה בראשות הרב אביגדור
נבנצאל  -רבה של העיר העתיקה והרב שמחה
קוק .האדריכלים נחום מלצר וישי לוי ,נבחרו להכין
את תוכנית בית הכנסת .רק מעט יותר מחמישה
עשורים חלפו מאז חרבה ה"חורבה" ,אך מלאכת
השחזור לא הייתה קלה .עבודה רבה הושקעה
בהכנת התוכניות על פי מדידת השרידים בשטח,
ובדיקות שונות במקביל ביצעה רשות העתיקות
– תחום שימור סקר היסטורי ,אדריכלי וטכנולוגי
רחב ומקיף ביותר ,שהיווה בסיס לקביעת עמדה
מקצועית לגבי אפשרויות השימור והשחזור של
בית הכנסת ולקביעת המלצות והנחיות לעבודות
התכנון ,השימור והשחזור .לפני כשנה הונחה –
בטקס חגיגי ורב משתתפים – אבן הראשה ,האבן
העגולה העליונה בכיפת המבנה ,המורכבת מ12 -
חלקי עיגול העשויים משיש ועל כל אחד מהן שם
של אחד משבטי ישראל.
בית הכנסת שוחזר ע"פ החלטת ממשלת
ישראל ע"י החברה לשיקום ולפיתוח הרובע
תמונהVolland :

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :גבעת התחמושת .שמות הילדים
הזוכים יתפרסמו באתר האינטרנט של מועצת יש"ע.
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היהודי במשך  4השנים
האחרונות בעלות של כ 45-מליון ש"ח ,כפי שהיה
במתכונתו המפוארת בשנת  ,1864כולל ציורי
הקיר ,ארון הקודש המפואר ,הבמה ,הוויטראז'ים
ופיתוחי הברזל השונים בו.
לרגל אירוע חנוכת בית הכנסת הוצגה ב"חורבה"
בימים האחרונים הפרוכת המקורית שעל-פי המסורת
נתפרה מגלימתו של נפוליאון ,והושאלה לאירוע על
ידי מוזיאון חיפה לאמנות .בית הכנסת ינוהל בידי
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בשיתוף עם
הקרן למורשת הכותל ,יתנהלו בו  3תפילות ביום והחל
מאמצע החודש הבא יתקיימו בו סיורים מודרכים
בעברית ,אנגלית ורוסית לקהל הרחב.
באירוע חנוכת בית הכנסת נכחו הרבנים
הראשיים לישראל הרב יונה מצגר והראשון לציון
הרב שלמה עמאר שקבעו את המזוזה ,וכן יו"ר
הכנסת ראובן ריבלין ,שר השיכון אריאל אטיאס,
שר ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין ,מבקר
המדינה השופט מיכה לינדנשטראוס ,ראש
עיריית ירושלים ניר ברקת  ,יו"ר מועצת יש"ע דני
דיין ,יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי (לשעבר
השר לעניני ירושלים שהביא להחלטת הממשלה
לבנות ולשחזר את "החורבה") ,התורמים

ואדים רבינוביץ ,איגור
קולומויסקי וצבי הירש גינדי בוגולובוב שתרמו
את ספר התורה הראשון מזה  62שנה ,נשיא
הקונגרס היהודי האירו-אסיתי אלכסנדר משקביץ
ומכובדים רבים נוספים.
"השבנו עטרה ליושנה ובגדול" אמר נסים ארזי,
מנכ"ל החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי,
"החברה גאה להגשים חלום וחזון ולקומם חלק
מהזכרון ההיסטורי של עם ישראל".
לרגל חנוכת בית הכנסת הוציאה החברה
לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בשיתוף עם יד
יצחק בן צבי ספר מיוחד הסוקר את תולדותיו
של בית הכנסת במשך  600שנות התיישבות
יהודית ובתוכן עליית רבי יהודה החסיד בשנת
 1700ועליית תלמידי הגר"א בשנת  1816כשהם
מלאי חזון לבנות את "החורבה" מחדש.
באירוע הוצגו צילומים וסרטים דוקומנטריים
מההיסטוריה הארוכה של בית הכנסת ,כולל
קטע שהתגלה לאחרונה מביקורו ההיסטורי
של סר הרברט סמואל שהיה הנציב הבריטי
בפלשתינה המנדטורית .ניניו של הרברט סמואל
נכחו בין המוזמנים.
על הקיר המזרחי החיצוני של בית הכנסת הוקרן

ל
י
ם"

קטע
מתוך המיצג האורקולי
המתאר את קורותיה של החורבה .המיצג
מוקרן בשלמותו לציבור הרחב מדי ערב ללא
תשלום עד ליום ראשון ,ו' ,ניסן תש"ע21.3.10 ,
השבת ,שבת פרשת 'ויקרא' ,תהיה זו שבת
חגיגית בבית כנסת 'החורבה' .בפעם הראשונה
מזה  62שנה יהדהדו בין קירותיו המחודשים
תפילות השבת :שלושה חזנים ידועים יתארחו
לשבת בבית הכנסת ושוב תשמע שירה בין
כתליו .החזן נתי ברעם יופיע בקבלת שבת
ותפילת ערבית בליווי מקהלה ,בשבת יעברו לפני
התיבה בעלי התפילה המפורסמים לתפילת
שחרית ( )08.00הרב מנחם גלינסקי ,ולתפילת
מוסף הרב בן ציון וולפא .בית הכנסת יהיה פתוח
לקהל הרחב .בשבת גם יעלה חתן ראשון לתורה
בבית הכנסת המשוחזר.
פרטים נוספים באתר החברה לשיקום
ולפיתוח הרובע היהודי:
.www.rova-yehudi.org.il
מי ייתן ונזכה לחדש ימינו כקדם באתרים נוספים
בעיר העתיקה ובכל מרחבי ארצנו הקדושה.

•
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ĥ"đĕ ĦČ ĥđĤēĘ
ĐĘĕĥ ĘēĜ

ěĕč 60 ĥĕčė À ĐĘĕĥ ĦĚđĢ ĐĘēĦĐ ĦďđģĜ
ĘČĕĤČĘ ęĕĘĥđĤĕ
ĕĘĞ ĦĚđĢ ęđĕĝ ĦďđģĜ
ęĕĕĦĞĥė :ĘđĘĝĚĐ ĖĥĚ
Ě"ģ 3.5 :ĘđĘĝĚĐ ĖĤđČ
ĦđēĠĥĚ :ĕĥđģ ĦĎĤď
ęĕĚĕĥĎĚĐ ęĕĜĠĎĐ ĕĚĤėč ĘĕēĦĚĐ ĐĠĕđ ĤĢģ ĘđĘĝĚ
,"ěđĤĚđĥ ĕĤĐč ęĕĚĤė ĕĞĔĦ ďđĞÃ đĐĕĚĤĕ Ęĥ đĜđĒē ĦČ
ęĕĕĦĝĚđ ĐĘĕĥ ĘēĜ Ęĥ ęĕĚĕĥĤĚĐ đĕģđĢĚ ěĕč ĖĕĥĚĚ
."Đđđĥ"đ ĐĘđďĎ ĐėĕĤčĘ ĤĎČĜĐ ďĚēĜ ěĕĕĞĚč
ĘđĘĝĚĐ ĘĞ
,ěđĤĚđĥĐ ęđĤďč ĘđďĎĐ ĕĒėĤĚĐ ĘēĜĐ ČđĐ ĐĘĕĥ ĘēĜ
ĘČ-Ħĕč ĕĤĐ ěđĠĢ ĦČ ğČđ ĐĒ ĤđĒĕČ ĦČ ĒģĜĚ ČđĐđ
.ěđėĕĦĐ ęĕĘ ęĥĚđ ěđģĤĕĐ ĘēĜĘ
ė đĘĥ ĒđģĕĜĐ ēĔĥđ Ě"ģ 45-ė ĐĘĕĥ ĘēĜ Ęĥ đėĤđČ
ĐĜĥĐ ğĤđēĐ đĚė ęĕčĤ ęĕĚĥĎĐ ĕĤēČ !Ĥ"Ěģ 330
.ĐĒėĥ ĐČĤĚ ĝĠĝĠĘ ĕČďė ČĘđ ,ğĢđĥ ĘēĜĐ

ĖĤď ĤđĠĕĝ
ĐĘĕĥ ĦĚđĢč ,ĐĘĕĥ ĦĚđĢĚ ĘĕēĦĜ ĘđĘĝĚĐ ĦČ
ęĕČčĘ ,ĐĘČĚĥ ęĕĘĥđĤĕĚ ęĕČčĘ) ĐčĤĞĚ ĐĜĠĜ
čėĤĐ ĦČ ĐĜēĜđ ,ĘČĤĐ ĦĞčĎ ěđđĕėĘ (ĐĜĕĚĕ ĘČĕĤČĚ
.đĜĘČĚĥĚĥ ęĕĚĤėĘ ĝĜėĜĥ ěđĥČĤĐ ĘĕčĥĐ ďĢč
đĦĕČ ,ģđĤĕč ěĚđĝĚ ęĕĠĕ'Ď Ęĕčĥč ęĕĚĤėĘ ĝĜėĕĜ
ĖĕĥĚĜđ ęĕĚĤėĐ ĦČ ĤđčĞĜ ,ĘēĜĐ ĖđĦĘ ĖĕĥĚĜ
ČĢđĕ ĞĔĚĐ ĞĢĚČč À ęĕĜĕĕĜđĞĚĘ ,ęĕĦĕĒ ĞĔĚĘ
ĘēĜĐ ĦČ ĐĢđē ĘĕčĥĐ , Ĥđēĥč ěĚđĝĚĐ Ęĕčĥ ĐĜĕĚĕ
!ġĘĚđĚ .čĕčČčđ ğĤđēč ČĘĚč ěĔģ ęĕĚ ĤđčĘ ĞĕĎĚđ
ĔČ , ģđĤĕč ěĚđĝĚĐ Ęĕčĥč ĖĕĥĚĜ ,(ĐėĕĘĐ Ħđģď 2)
,ĤĦđĕ Đĥģ đč ĐėĕĘĐĐđ ĕģđĢĚ ĖĠđĐ ĘēĜĐ ĔČ
Đč ĐčēĤ ĤėĤđė ĖĤďĘ ĞĕĎĜ Ě"ģ ĕĜĥė ĤēČĘ
.ĒĞ ěĕĞĘ ĐĘĞĜ

đĜČ ,đĘĥĚ ęĥ ęĕčĤĞĐ đĜĦĜ ĐĘĕĥ ĘēĜĚ ģĘē ĘėĘ
ĐĒ ģĘē ."ČĝđĚ ĕďČđÃ ČĤģĜĐ ĘēĜĐ ĞĔģč ĤđčĞĜ
đĕĦđďĎčđ ęĕĚĕĥĤĚĐ đĕģđĢĚč ďēĕĕĦĚ ĘēĜĐ Ęĥ
ęĐĜĕč ,ęĕčĤ ęĕĝĤđď ĦđĠđĞ ęĕĜĜģĚ ęĐč ,ęĕĘđĘĦĐ
.ęĕČđđēđ ęĕĒč
ĐėĕĤčĘ ĤĎČĜĐ ěĕĕĞĚ ĒĞ ěĕĞč ęĕĕĝĜ ĘđĘĝĚĐ ĦČ
ĦđĜēĘđĥ ęĕĤđĒĠ đčĕčĝđ ĤĔĚ 2 Ęĥ ģĚđĞč ĐĘđďĎ
ěč ,ď"ĕĐ ěđĜč ĘČĤĐ Ęĥ đĤėĒĘ ġĠđĥ ěĕĕĞĚĐ ,ģĕĜģĕĠ
ēĢĤĜđ ěđĤĚđĥĐ ĕĤĐč ĘĕĕĔĘ ĐčĤĐĥ ,ĐĘĕĥ čđĥĕĐ
,ĤĐĢĕ čđĥĕĘ ĖđĚĝ ęĕģĐ ĐĦđČ ĐĞčĎ ĘČ ĤĚđĥ đďđĞč

À ěĢĘĢĐ ĦĤĞĚĘ ĘĕčđĚĥ ģđĤĕč ěĚđĝĚ ĤĢ Ęĕčĥ ČĢđĕ ěĕĕĞĚĐĚ ęĕĜĕĕĜđĞĚĘ
.ĐďĚēĜ ĐĘđĒ ĐėđĦčđ ĐĠĕ čĤĞĚ
ĐĒĐ čđĔĐ ĤĐĐ ĤĠĝĐ ĖđĦĚ
ěđĤĚđĥĐ ęđĤďč ęĕĤĦČđ ęĕĘđĘĝĚ
ĕĚĘĥđĤĕ ĘČđĚĥđ ď"ĕĐ ĤďĘČ ěĦĜđĕ Ęĥ ęĤėĒĘ
ĘČ Ħĕč ĦĕĤĠĝč ĎĕĥĐĘ ěĦĕĜ

יבל
ט
פס
אביב בשומרון
ירוק
יבל
ט
פס
בצפון השומרון

יום רביעי ט"ז ניסן  31.3.2010מתחם פארק תעשיות שח“ק
א' חוהמ"פ משעה  10:00עד 16:00
מופעים
ציורים מחומרים טבעיים
סיורים במפעלי פארק שח"ק סדנאות בכלי נגינה ממוחזרים
בנושא מיחזור ואיכות סביבה סדנאות יצירה מיוחדות של
סדנאות פיסול באלומיניום
שבשבות וציורים מחומרים ממוחזרים
קיר טיפוס מאוייר
מתחם מתנפחים לגיל הרך
בנושא איכות הסביבה
ועוד ועוד...
עלות ₪ 50 :למשפחה
מופעי קסמים ,להטוטנות
אקרובטיקה עם אש וחרבות
והכל בשיתוף הקהל!

בד נרכטי יל
גביש

פסטיבל
א
בי
ב
ב
ה
ר
כ
בי
ר
ביום חמישי י"ז ניסן  1.4.2010באלון מורה
ב' חוהמ"פ משעה  10:00עד 16:00
מספרי סיפורים
מתחם מתנפחים
סיורים רגליים למשפחות
שחקני רחוב והצגות ילדים

פינת ליטוף -זוחלים וחיות אקזוטיות
סדנת איצטרובלים מרהיבה לכל המשפחה!
נסיעה בספארי על הרכס בנוף עוצר נשימה
ועוד ועוד...
עלות ₪ 90 :למשפחה

חניונים לרשות הציבור
הארועים מאובטחים ומאושרים ע"י כוחות הביטחון
פרטים נוספים אצל רכזות הקהילה ביישובים ובמוקד המועצה1-700-700-106 -

 9ישע שלנו

ĥ"đĕ ĦČ ĥđĤēĘ
ěđĕĢĞ ĥđĎĚ ęĕĚ
ęĕĤĕĠĐ ĘēĜč ęĕĚĐ ĦđĚČ ĖĤđČĘ Ĥđĕĝ
ĦĞčĔė ĦĤĎđĝ ĐĥĕĐď ĝėĤčđ ĤďČÊē ĘČ ĦĞģčč ĐĠđĠĢĐ
ĤĐđ ĐĘČ'Ď Ħĕč ĕĝėĤđ ,ĦđėĕĤčĘ ęĕėđĚĝĐ ęĕĤĦČĐ ĘĞ
.ģđēĤĚĘ ęĕĠĢĜ ĐĘĕĎ
ĤĦČĜđ ěĎďĐ ĦĞčĎ ĤĞĥčĥ ĐĕĜēĐ ĥĤĎĚ ĤčĞĘ čđĥĜ
ĤČĕčĐ ĦĚČ Ęĥ ĐĤĢģĐ ĐĤĐĜĚĐ Ęĥ ęĕĤĕĠĐ ďēČ ĦČ
ěĚđĝĚĐ ĘĕčĥĐ .ĐĚĘĥ ĦđėĕĤč ěđđĕėĘ ĝėĤĐ ĦČ ĐĦĢēĥ
ĖĚĦ ĦđĤĕģ ĘĞ ĐĕđĜčĐ ĐĚČĐ ĘČ đĜėĕĘđĕ ęĕĤĕĠĐ ĖĤđČĘ
ĐĜĐĜ ,"ĐĚĕĤĒĐ ěđđĕė ďĎĜ" ĐĚČĘ ĖđĚĝč ďĞĢĜ .ęĕĐđčĎ
"čđĤĞĐ ĦĚČ" ĕĞĔģč ěĕēčĜ ,ęĕĕģđĢĚĐ ĘēĜĐ ĕĠđĜĚ
ĦĜč ĘČ Ĥĕď ĤĒĜĚ ĘČ ğĕģĥĜ ,ēĤĒĚ ěđđĕėč ,ĘđĚĚ ĝėĤčĥ
ĞĕĎĜđ ,ďčđĞĚĐ ĘēĜĐ ģĕĠČ ďĢčĥ ,ęđďģĐ (ĦđĜčĐ ĤĒĜĚ)
ĐĢđē đĕĘĞĥ ĕĔĕĤčĐ ĤėĝĐ ĕĘĎĤĘĥ ęđďģĐ ĤėĝĐ ĘČ
ĤĕĞĐ čĘ ĘČ ĐĚđĤďđ ĐēĤĒĚ ĝĠĔĚĐ ĥĕčėĐ ģĚĞĐ ĦČ
ĤĠĝĚ ĕĜĠĘ ěģĦđĐĥ ĤĞđėĚđ ĘđďĎ ęĕĚ ĤĕčĞĚ .ĦĤĠČ
ēĕĜĒ ĐĒ ĕĔĦĝČ ęĎĠ ĖČ .ĤĥĎĘ đĦđČ ĖĠĐ ĤėĝĐ čĘč ęĕĜĥ
ĦĘđĝĠ ĦđĚĕĤĞđ ęĕėĠĥ ĦđĚďč ĕĎđĘđģČĐ ĞĎĠĚĐ ĘđĚ ĘČ
ęđďģĐ ĤėĝĘ ĕĔĕĤčĐ ĤėĝĐ ěĕč ęĕĤčĔĢĚĥ
ĘēĜ ġđĤĞ ĖĤđČĘ ēđĜĐđ čēĤĐ Ęĕčĥč ĖĕĥĚĜ ĤėĝĐĚ
đĘ ĐģĕĜĞĐĥ ĐėđĤČĐ ęĕĤĕĠĐ ĦĤĐĜĚ ĘĞĚ ęĕĤĕĠĐ
ďĞ Ě"ģ 2.8 ĖĤđČĘ ĐĚđĤď ěČėĚ ĦėĥĚĜ ČĕĐ .đĚĥ ĦČ
ĤđĝĜ ,ęĕĤĔĚ ĦđĤĥĞ ĐĚė ĤđčĞė .ĐĚČĐ ěĕĞč ĐĦĕĥČĤ
ĕĚđĤĐ ěđĤĚģĐ ĘČ (ĘĕčĥĘ ĘČĚĥĚ) ĐēĤĒĚ ĘĕčĥĐĚ
.ĐĤĐĜĚĐ ĝĘĠĚ ĘĞĚ đĦđĚĘĥč ĤĚĦĥĐĥ ĕĞģĤģ-ĦĦĐ
ĘėđĜ ĖĥĚĐč .ĐĒ ĕĦďĕē ĐĜčĚ Ęĥ đĦđĐĚ ĘĞ ĦđĐĦĘ ĐĝĜĜ
ĦđĎđĐĜĐ ĐĕĘďĐĐ ĦđĔĕĥ ěđđĎĚĚđ ěĠĎĐ ĕĚĤėĚ ęĥĤĦĐĘ
Ęĥ ęĐĕēĦĠĚ ĐĔĕĘĠĘ ĤĦđĜĥ ĐĚ ĦČ ĤĦČĘ ĐĝĜĜ .ęĐč
đĢđĤĞč ęĕčđĢģ ęĕģēĤĚč ĤčĞč đČĤĜĥ ęĕĤĕĠĐ ĦđĤĥĞ
ĕĥČĤĐ ĘĕčĥĐĚ ĤđĝĜ Ě"ģ 1.5 -ė ĤđčĞė .ĘēĜĐ Ęĥ
ěĕĞ) ĐĤĞĚĐ ěĕĞ ĘČ (ĘĕčĥĘ ěĕĚĕĚ)ĐčĤĞĚ ĕďďĢ Ęĕčĥč
ĦČ ęĕĤĒĚđ ĦĕĞčĔ ĐĤĞĚč ĞčđĜĐ ĤĕĞĒ ěĕĕĞĚ - (ĐĤ'ĞĚ
ęĕĕĜĤďđĚ ģĕĔĝĘĠ ĦđĤđĜĕĢĥ ,ěĕēĘĥ ĦđģĘē ĘČ đĕĚĕĚ
ęĕčĘĦĥĚ ĦđģĤĕ ĤČĥđ ĦĞĘďĐ ,ĦĕĞđĞĥĐ ĦĕĕģĥĐĘ
ĤĠĞĐ ĦđĘĞĦ ęĞ ěĐč
.ĦđĕĦĤđĝĚĐ
ĕĥČĤĐ ĘĕčĥĘ čđĥĜ
.ĐĚČĐ ěĕĞ ĘČ ĞĕĎĜđ
ĝ"ĕč ęĞ ęđČĕĦč
ĘČ ĝĜėĕĐĘ ĘėđĜ ,Đďĥ
-ĦĦĐ ęĕĚĐ ĦėĤĞĚ
ĦČ ďđĚĘĘđ ĦĕĞģĤģ
ĦđĎĤďĚĐ ęĤĎ .ĐĕĒĤ

.ěĎďĐ ĦĞčĎ :ĐēĕĦĠ ĦďđģĜ
.ĤČĕč ěĕĞ :ęđĕĝ ĦďđģĜ
.Ě"ģ ĕĢēđ ĐĥđĘĥ :ĘđĘĝĚĐ ĖĤđČ
.(ĐĚČĘ ĐĝĕĜė ĘĘđė ČĘ) ĕĢēđ ęĕĕĦĞĥė :ĐėĕĘĐ ěĚĒ
.ĕĜđĜĕč :ĕĥđģ ĦĎĤď
.ĐĜĥĐ Ęė :ĦĢĘĚđĚ ĐĜđĞ
.9 'ĝĚ ĐĠĚ :ęĕĘĕčĥ ěđĚĕĝ ĦĠĚ
.Ĥđēĥ :ęĕĘĕčĥ ěđĚĕĝ
.ĤČĕčĐ ĦĚČ :ĦđčđĤģ ĐĤĕĢĞđ ęĕĦđĤĕĥ ĦđďđģĜ
?ęĕĚĐ ĦđĚČ ěĐĚ
ĐĦĘđėĕč ĐĜĦđĚ ĐĚđĕģ ĐĕĐ ęĕĘĥđĤĕ Ęĥ ĐĕĚĕ ĤēĥĚ
ĐĜđėĕĦĐ ĦĕĜĞĜėĐ ĐĠđģĦč Ĥčė .ĐĕčĥđĦĘ ęĕĚ ģĠĝĘ
,ĤĕĞĘ ĐĜđĥČĤĘ ĐĦĕĕĐĜ ĦĞ ,(ĐĤĕĠĝĐ ĕĜĠĘ Ē¸ĕĐ ĐČĚĐ)
ĘĘėđĥĚĐ ęĕĚĐ ĘĞĠĚ .ĐĕĞčĐ ęĞ ĐĕĔĕĘĥ đďďđĚĦĐ
ĦĕčĐ ĕĚĕč ěĐ ĥĚĥĘ ĖĕĥĚĐ ěđēĕĎĐ ěĕĕĞĚ čĕčĝ đēĦĕĠĥ
.ĕĜĥĐ ĦĕčĐ ĕĚĕč ěĐ ěđĥČĤĐ
ęĕčđĤģĐ ĦđĜĕĕĞĚĐ ĕĚč ĥđĚĕĥĐ ĖĥĚĜ đĒ ĐĠđģĦč
ĐĕĐ ČĘ ĖČ ,ĐĕĚđēĦčĥ ĦđėĕĤčč đĤĎČĜĥ ęĕĚčđ ĤĕĞĘ
ĐėĘĐđ ĐĘďĎ - ĥďģĚĐđ ĐĤĕčĐ ĤĕĞ À ęĕĘĥđĤĕ .ĐĘČč ĕď
Ęė ĐĦđČ đďģĠ ęĕĤģčĚđ ĘĎĤ ĕĘđĞ ěđĚĐđ ěĕĘđĠđĤĔĚ ĕďėĘ
ĐģģĒĜ ČĕĐ .ęĕĘĎĤĐ ĦĥđĘĥč ĦČĥ ĤĦĕčđ ĐĜĥĐ ĦđĚĕ
ĥďģđĐ ġĚČĚĐ ĤģĕĞ .ęĕĥďē ęĕĚ ĦđĤđģĚĘ ĦđĠĕēďč
ęĕĔĕĘĥĐ ĕĚĕč Ĥčė .ęĕģēĤĚĚ ęĕĚ ĦĘčđĐĘ ĐĦĞĚ
ĕĝďĜĐĐ ĞďĕĐ ĘĢđĜ ,ĝđďĤđĐ ĕĚĕč ĤģĕĞčđ ĕČĜđĚĥē ĦĕčĘ
ĦđėđĤČ ęĕĚ ĦđĚČ ĦĕĕĜčĘ ČĚđĤč ĥėĤĜĥ ĕĎđĘđĤďĕĐĐđ
.ěđĤčē ĤĐ ĦđĜĕĕĞĚĚ ĤĕĞĐ ĘČ ęĕĚ đĚĕĤĒĐĥ ĦđĘĦđĠĚđ
,ěĕĕĞĚ-ĦđčģĜ đčĘđĥ ĐĒ ęĕďĚĚ čĤđ ęėēđĦĚ ĘĞĠĚč
ĦđėĕĤčđ ęĕĤėĝ ,ęĕĤĕĠ ĦđĤĐĜĚ ,ĦđčđĢēđ ĦđĕđĜč ĦđĚČ
ĦĕĢēĚĐ) ęĕČĜđĚĥēĐ ĕĚĕĚ ,ęĕčĘĥč ēĦĠĦĐ ČđĐ .ģĜĞ
ěĕĞĚ ĐĚČ ĐĦĜčĜ ĦĞ À (ĝ"ĐĜĠĘ ÊčĐ ĐČĚĐ Ęĥ ĐĕĕĜĥĐ
ĤĐÊď ĝėĤ) ěĎďĐ ĦĞčĎĘ ěđĠĢĚ (ěĔĞ ěĕĞ :ĦĕčĤĞč) ęĔĕĞ
đĞĕĎĐ ďĞđ À ĥďģĚĐ Ħĕč ĘČ ,ĦĤĠČ ĤĕĞĐ ęđēĦčĥ (đģČč
ÊČĐ ĐČĚĐ ĞĢĚČ) ęĕčĕĢĜĐ ĕĚĕč ,ĦĕčĐ ĕĚĕ ğđĝč đČĕĥĘ
,ĘĞĠĚč đĘĘėĜ ĦđĚČ ĥĚēĚ ĦđēĠ ČĘ ĤĥČė ,(Ĝ"ĐĝĘ
đĘĕčđĐ ĥĚēĐ ĖđĦĚ ĦđĚČ ĕĦĥ .ĐĚĘĥ ĦđėĕĤč đčĘčĥ
ĦđėĤč ĘČ ęđĕĐ Ęĥ ěđĕĢĞ ĥđĎ ĤđĒČčĥ ĦđĜĕĕĞĚĐ ĕĚ ĦČ
:ĐĚĘĥ

?ęĕĞĕĎĚ ĖĕČ
ĦđĤĕĕĥ ĦĚđĢč .(ěđĕĢĞ ĥđĎ-ęĕĘĥđĤĕ) 60 ĥĕčėč ĞĝĕĜ
ĤĞĥ ďĕĘ .ĦĤĠČ ĤĕĞĐ ĤčĞĘ ĐĜĠĜ (ěđĠĢ-ĦĤĠČ)ěđĕĢĞ
.čėĤĐ ĦČ ĐĜēĜ ěĎďĐ ĦĞčĎčĥ ĦĕĜđĠĢĐ ĐĜđėĥĐ

?ęĕėĘđĐ ĖĕČ
ĘėđĜ ěČėĚ .ěĎďĐ ĦĞčĎ ĥČĤĚ ĦĕĠĢĦĘ ĘĎĤč ĝĠĔĜ
ĦđĥĤĐ ēĔĥč ęđĕė ,ĐĚĘĥ ĦđėĕĤč ĤđĒĕČ ĘĞ ğĕģĥĐĘ
(ēđ'ē-ĘČ 'ē) ęĔĕĞ ĕČĤģĚĐ ĘĦĐ ĘĞ ,ĦĕČĜĕĦĥĘĠĐ
ĐĕĕĜčĐ .đĚđĤďĚĥ ęĕĥĤĚĐ ĤĒĜĚĐ ęĞ ĝĔĤČ ĤĠėĐ ĘĞđ
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ĦĦ ĐĤĐĜĚč ĐĜĐĚđ čđĔĤ ĘđĕĔ đĜĐĕ ęĕĤģčĚĐ
.ĤĔĚ 130 ĐėĤđČđ ĤĔĚ 12 ĐģĚđĞĥ ĦĕĞģĤģ
ĝđďĤđĐ ĐĜčĥ ęĕĚĐ ĦėĤĞĚĚ ģĘē ČĕĐ ĐĚČĐ
ĘđĘĝĚĐ .ĥďģĚĐ ĦĕčĘđ ęĕĘĥđĤĕĘ ęĕĚ ĦėĘđĐĘ
ęĕĚĤđĒĐ ĐĕĚĕĚĥ ĐčģĜĐ ĦĕĦĕĕđđē ĐėĕĘĐ ĘĘđė
.ęĕĕėĤč ĐčđĎ ďĞ ęĕĞĕĎĚ
8:30-19:00 À ĐēĕĦĠ ĦđĞĥ
ĐĝĕĜėĚ ĦđĜĐĕĘ đĘėđĕ ęĕĤģčĚĐ ďĞđĚĐ Ęđēč
,ĘĎĜĚ ĦđĜĕĠ ,ēđĤĕČ ĘĐđČ ,ĐĤĕĢĕ ĦđĜĕĠ ,ĐčģĜĘ
...ďđĞđ ęĕĕĜĠđČ ĦĤėĥĐ ,ęĕĤđĚē ĘĞ ĐčĕėĤ ,ģĝđĕģ
,ĐĚČĘ ĐĝĕĜė ěĕĚĒĐĘ ěĦĕĜ ĐĜĥĐ ĖĘĐĚč
ĘĐČĚĐ Ęĥ ĦđĤĕėĥ ,ęĕĕĜĠđČ ĦĤėĥĐ
.ĘĐČĚč ĐĜĕĘ ,ęĕĞđĤĕČĘ

Ĥďē ĘČ đĜėĕĘđĕ ('ĎČĤď ĘČ ěĕĞ ęĎ ěĕĕĞĚĐ ČĤģĜ đĜĕĎčĥ) ģĕĦĞĐ
ĥČĤ ďĞ ĦĕĞčĔĐ ěĕĕĞĚĐ ĦčģĜč ĘđēĒĘđ ďđĞĢĘ ĘėđĜ đĜĚĚĥ ĕĒėĤĚ
ĦĤĐĜĚ Ęĥ ĐĦĕĥČĤĘ ĝĜėĕĜđ ĕĥČĤĐ ĤďēĘ ęĥĚ čđĥĜ .ĐĞĕčĜĐ
ĘĞ" ęĎ ęĥđ ĐĠ ,ĐĠđĠĥ ĐėĕĘĐ Ęĥ 'Ě 80 ĤđčĞė .ĐėđĤČĐ ęĕĤĕĠĐ
ČđĐ ĐĜđĠĢ ěČėĚ ĐĤĐĜĚĐ ĖĥĚĐ .ěđĥČĤĐ ĤĕĠĐ ĘČ ĞĕĎĜ ,"ĞčĤČ
ĐĕĚĕĚĥ ęđĐĦĐ ĕĚ Ħčėĥ ĕčĎ ĘĞ,ęĕĤĔĚ ĤĠĝĚč ĖđĚĜ ĝĘĠĚč
ĖėĕĠĘđ ęĕĘĕĕĔĚĘ ĤĕčĞ đĜĕČ ĐĒ ĞĔģ .ěĕĕĞĚĐ ĕĚĘ ,ĤđĚČė ,đĠĝđĜ
đĜĤČĥĐđ ĐďĕĚč.ēĔĥĐ ĕĜĠ ĘČ ČĢĜđ ĘĒĤč ęĘđĝč ĤĕĠč ĝĠĔĜ
ĤĥĎĘ đĜđĘĕčđĕ ĐĚđĤď ĦĠĝđĜ ĐėĕĘĐ Ęĥ 'Ě 200 ,ĘđĘĝĚĐ ğđĝč čėĤ
.đĜĦĕĜđėĚ ĘČ ĞĕĎĜđ đĕĦēĦ ĤđčĞĘ đĜĕĘĞĥ
.ěđĕĢĞ ĤĠė Đďĥ ĤĠĝ Ħĕč ĕďĕ ĘĞ ĘĞĠđĚĐ "ĤČĕčĐ ĦĚČ" ĤĦČč ęđĕė ĤģčĘ ěĦĕĜ

:ęđČĕĦĘ ěđĠĘĔ
www.k-etzion.co.il đČ 02-9935133

ª©¥¢
«
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ĥ"đĕ ĦČ ĥđĤēĘ

"ģĒč ĦČ ďđģĠĘ ęĕĤĒđēÃ
ĘėĚ ęĕĤĐ ĕĝėĤč ĦĜĎđĚĐ ,ĦĕĤđĕĢĐ ģĒč ĦĞģčĘ
ďĞ ĐĘĕĘĐ Ęė ęĞĐđ ĘđČĥ ęĕėĘđĐ ěČėĚ .ĐĕĤčĞ
ěďĤĕĐ ĤčĞč ,ģĒčĘ ĘđĚĚ ģđĕďč ĦČĢĚĜĥ ,ĥčĕĘ
ĞĕĎĚ ,Ĥģđč ĦđĜĠĘ .(ĝčĕ ĕďČđđ ĐĘĞĚč -ęđĕė) ĕēĤĒĚĐ
ĕĐĕđ ęđĕĐ ęđē ďĞ ěđĚĞ ĦČ đėĕđÃ -ďĞĘĎ ĥčĕĘ ĘđČĥ
ĘČđĚĥ) Âďēĕ ęĕĕĜĥ ęĐč ĤČĥĜ ČĘ đĢđĠĕđ ęĕĤČĥĜĐ
.(čĕ ,Čĕ Č
,Ėė ĤēČ ĐĜĥ 3000 ė ,ģĒč ĦĞģčĚ ĐĜđĠĢ ĤĔĚđĘĕģ
ĘđĘČč đÂėč .ģĒč ĝėĤč ğĝđĜ ĐĤđčĎ čĤģ ĥēĤĦĚ
ěďĤĕĐ ĦČ ĐĢđē ęĕĘčēĚ ĦĕĕĘđē ,19/9/1968 , ēÂėĥĦ
ĕďČđđ ěđđĕėĘ ĦđĘĕčđĚ ĦđčģĞĐ .ĐĘďĤčĘ ĦĕēĤĒĚ
ěĎĝ ĘĕčđĚ ēĔĥč ĦđēđėĐ ĦČ .ģĒč ĝėĤčĥ ĥČčđĥ
.ēĜĢđĚĐ ĘÂēĜĐ ď"ĎĚ (ĝĘĠ) ĘĠĚĔĝ ĐĥĚ ğđĘČ
đĦĤđčĎ ĦČ ēĕėđĐđ ģĕĦđ “ĦđčĤģ ĘĞđĥÃ ĐĕĐ ,ĐĥĚ
ĤđėĒ ČđĐ ,ĘėĚ ĤĦđĕ ĖČ .ĘđĚĎĦĐ ĦđĘđĞĠč Ĥčė
ĤĐč ĘČĤĥĕ ĘĎď ĦĠĜĐ Ęĥ ĦĚĝĤđĠĚĐ ĐĜđĚĦĐĚ
ěĎĝĐ ĐĕĐ ĦĞ ,ĐģĕĦĞĐ ĤĕĞĐ ĤđĤēĥ ęĞ ďĕĚ ĦĕčĐ
ďēČč ĐĥĚ ĤĠĕĝ ,“ĤČĦĘ ĤĥĠČ ĕČÃ .ĤđĎ ĐĔđĚ Ęĥ
ğĜđĐ ĘĎďĐ ĤĥČė ĕĦĥĎĤĐ ĐĚÃ ,ěėĚ-ĤēČĘ ęĕĚĕĐ
.ÂĕčĤĞĚĐ ĘĦđėĐ ĕĚđĤĚ ĘĞ
,ĤĞĦĝĐĘ ěđĥČĤĐ ,ĐĥĚ ĐĕĐ ,ęĕĘčēĚĐ đĘĎĦĜĥė
ĦĘĕēĦč ģĤĒĜĥ ěđĚĕĤ ĕĝĕĝĤĚ ĞđĢĠ ĐĕĐĥ ğČ ĘĞđ
ęĕĥģĐ đĕĞĢĠ đĘ đčĝĐĥ čČėĐ ĘĞ ĤčĎĦĐ ,čĤģĐ
ĘĕĠĞĐĘđ đĕĥĜČ ĥČĤč ďđĚĞĘ - ĐĚĕĥĚč ĖĕĥĚĐđ
đďđĞč .čĕđČĐ Ęĥ ĦĠđĦĐ ĥČ ĦēĦ ęĕģđĢĐ ĘČ
ĦČđ ēĔĥĐ ĕĜĠ ĦČ čĔĕĐ ěđēčĘ ĕďė ęĚđĤĦĐ ĞđĢĠ
đĐĒēč ĤđďėĚ ĦĕĜĥ ĞĎĠĜ ďĕĕĚ ,ęĘđČ ,ęĕČčĐ đĕďĞĢ
ĔÂčĤ ,ĤđĜĚ ěđĤđď ,đĜĎĝ ęĎ đĎĤĐĜ čĤģč đĚĞ .ĎĤĐĜđ
.čĕĕĐ ďĚēđĚ ĥĥĎĐđ ,ĘĎĝ ďďđĞ
ĐĥĚđ ĖĘĚĐ ĘđČĥ ,đĘĘĐ ęĕĤđčĕĎĐ ĕĜĥ ĦČ
ĥĎĤĚ Ĥĕĥč ěĤĕč čď Ĥĥģ ,ģĒč ĤĐč đĚēĘĥ ,ĘĠĚĔĝ
,čđĔĐ đĤčē ĐĥĚ ĤėĒĘ čĦė ĤĕĥĐ ĦČ .ÂĕĞĤ ĘĞ ĤĕĥÃ
ďđď ČĥĜĥ ďĠĝĐĐ ĘĞ ĦđĝĝđčĚ ĤĕĥĐ ĦđĘĕĚ ĖČ
ĤĐč ěČėĚ ĐĜđĠĢ ĤĔĚđĘĕģ 5 đĘĠĜĥ ,ěĦĜđĕđ ĘđČĥĘ
-ĤĕĥĐĚ ĤĢģ ĞĔģ ČĕčĜ ęđĕĝĘ .ĞđčĘĎĐ

,ęĕĚē ĦđĜĕĕĞĚ ,ĐēĕĤĠ ĕďčĤĚ ,ĐĚĕĥĜ ĤĢđĞ ğđĜ
čĤģ ďĞđ ,ĖĘĚĐ ĘđČĥ ĕĚĕĚ ĘēĐ ,ĐĤđčĎ ĕĤđĠĕĝđ
ĞčĔ ĦĤđĚĥč ,ďđĞđ đĘČ Ęė .ĘĠĚĔĝ ĐĥĚ Ęĥ ĐĤđčĎĐ
.ģĒč ĤĐ -ĦĤėđĚ ČĘđ ĐĚđĘĞ ,ĦēČ
ĘēĜđ ěđĠĢč ĞđčĘĎĐ ěĕč ěđĤĚđĥĐ ēĤĒĚ ěđĠĢč
ĝėĤ -ĐđčĎđ ĤĦđčĚ ęĕĤĐ ĝėĤ ČĥĜĦĚ ,ęđĤďč ĐēĘĚ
,713 Ď.Ĝ ,ģĒč ĤĐ ĥČĤč ,ĝėĤĐ Ęĥ đČĕĥĚ .ģĒč ĤĐ
ęĕĐ ďĞđ ďĞĘĎĐ ĕĤĐĚ -ġĤČč ĦđĠĕĐ ĦđĕĠĢĦĐ ĦēČ
,ĘĚĤėđ ĤđčĦ ,ěđĤĕĚ -ěđĚĤēĐđ ĘĕĘĎĐ ĕĝėĤĚ ,ěđėĕĦĐ
,ĥĕĤē ĤĐ ,ěĦđď -ěđĤĚđĥĐ ěđĠĢ ĕĝėĤđ ĦđĞģč ďĞđ
,ęđĤďĚ ĝėĤĐ ĦČ ęēđĦĐ ,ĐēĘĚ ĘēĜč .ęĕĒĕĤĎ ĤĐđ
ęĕĚĐ Ęĥ ęĤđģĚ .ĐĜĥĐ ĦđĚĕ Ęė ĖĥĚč ęĕĚ ęĕėĠĚ
ęđĥ ĘĞ “ēĕĘĚ ĘČ ęČĚēÃ ĦđĕđĤģĐ ĦđĚē ĦđĞĕčĜč
.ęĕēđĘĚĐđ ęĕĚēĐ ęĐĕĚĕĚ
,ĦĕĤđĕĢđ ĐĜĔģ ĐĞģč ĦČčēĜ ,ĤĦđčĚĐ ĝėĤĐ čĘč
ĦčĤēÃ -ēĠđĔĚ ēĕĕĥ Ĥčģ ęĞ ,ĐĠĕ ĐčĤđē ,ĐĘ ĖđĚĝčđ
.ĦĕČĤģĚĐ ģĒč Ęĥ ĐĚĥ ĦČ ĦĤĚĥĚĐ ÂģĕĒčĕČ
,ěČĥ ĦĕčĘ ęėĥĚ ĦĕĚđĤĐ ĖĤďĐ ĐĤčĞ ,đĒ ĐĞģčč
.ĖĤďĐ ĕďĕĢč ĦđĤđĒĠ ěĕĕďĞ ĘĕĚĐ ĕĜčČĚ ģĘēđ
ĤĐč ,ěČėĚ ģđēĤ ČĘ đĕĕē ĦČ ęĕĕĝĚ ĖĘĚĐ ĘđČĥ
ČđĐ ĖĘĚė đĘĥ ěđĥČĤĐ čĤģĐ ĦČ ĖČ ,ĞđčĘĎĐ
.ģĒčč ěČė ĥĚĚ ĘĕēĦĚ
ęĕģĘē ,“ĐĠĢĚ“č ĘđČĥ ĦČ ĖĕĘĚĚ ĘČđĚĥĥ ĤēČĘ
ĥēĜ ,Ėė ĤēČ ĤĢģ ěĚĒ .ĘđČĥč ęĕĘĒĘĒĚ ěĕĕďĞ ęĞĐĚ
.ďĞĘĎ ĥčĕ ĕĥĜČĘ ěĕĚĕ ěĕĞ Ęė ĤđģĜĘ ęĕĕČĚ ĕĜđĚĞĐ
ČđĐđ ,ÊĐ ēđĤ đĕĘĞ ĦēĘđĢ ,Ėė ĘĞ ĞĚđĥ ĘđČĥĥė
.ĥčĕ ĕĥĜČ ĦČ ĘĕĢĐĘ ďēČ ĥĕČė ,ęĞĐ Ęė ĦČ ğĝđČ
ĐĥđĞ ĘđČĥ čĤģĘ ĦđĜđĤēČĐ ĦđĜėĐĐđ ,ğđĝĕČĐ ĦČ
.“ģĒčč ęďģĠĕđÃ -ģĒčč
ė ,ČčĢĐ ĕĥĜČ Ęė ĖĕČ
,ĥĕČ ğĘČ 330
ęĕĝĜėĦĚ

,ěĕĕĚďĘ ĘėđĜ

ĐēĘĚ ĘēĜ ,ģĒč ĦĞģč ,ģĒč ĤĐĘ ęĕĘđĕĔ
,ĤđĒČč ęĕĠĝđĜ ęĕĤĦČđ
ęĞ ,ēĝĠ Ě"Đđē 'č 1.4 ěĝĕĜ 'Ēĕ -ĕĥĕĚē ęđĕč đČĢĕĕ
.ĐĤđĚ ěđĘČ ďđĚĕĘđ Ĥđĕĝ ĒėĤĚ "ĐďĥĐ ĦģĘē"
www.shechem.orgteva ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ęĕĔĤĠ
02-9973106 -ěđĠĘĔč

ĝ

.teva.shchem@gmail.com ĘĕĕĚ ĦčđĦėč đČ

ĤĜĐ ĦčĐĘĥė ĦđģĘđďĐ ĕĜĕĞ

ĐĤđĥčĐ čČė ĘĞ ĕĞĤ ĘĞ Ĥĕĥ

ďĕĚĦ ĥČ ĤĞđčĐ ĤĜ

ęĕĤđčĕĎ čĤē ĘĞ đĤĕĥ

ěĦĜđĐĕ ĕēČ ĖĕĘĞ ĕĘ ĤĢ

ĐĤđčĎč đĚēĘ ĦđĕĤČė

ďđď Ęĥ đĦĞđčĥ đĚė

....ęĕĤĥĜĚ đĘģ ęĐ ĖĤď

ěĦĜđĐĕ đĜč đĚėđ ĘđČĥ ęĎ đĚė

ĦđĜđĤďĚ ĕĜčČ ĘĞ ęĕĞĘĝĐ ĘĞ

Đĥģ ęđĕ Ęĥ ĥČĐ ĔĐĘ

ĕēČ ęĐĘ ęĕčėđĥ ĥĤē

ěĥĞĐ ĦđĤĚĕĦ ěĕč ĘĠĜ ęĎ Ėė

ĦđĜđĤēČ ĦđĤčđĞ ĐĕĜĤģ ĥĚĥ

ĐĥĚ ęĎ ĞđčĘĎĐ ĘĞ

...ĕĜĠ ĦđĞĚď ĦđĠĔđĘ ĥĤē

ěđĝĜĕĘČ ĘČĜĦĜ :čĦė
.(ģ"ĤđĚč ĐĤĒĞĐ ĘĞ ĕėČĘĚ ĞĥĕĘČĘ ĐďđĦ)

·‚˘ ÈÂ¯ ÌÂÏÈˆ ÈÓ ˙· ÂÈ„ÂËÒ

ěĕĚĕĜčč ęĕĚđĝģ ĦđĘĕĘ

ęĕĤģčĚ ĒėĤĚ
ĦđĎĝĠ - ģĕĔđč čģĕ
ęĕĞđĤĕČ

ĦĘēĜ
ěĕĚĕĜč

^ ^ ^ U H J O H S H [  I P U ` H T P U  J V  P S

.ĥĕČ 600 ďĞ ēđĦĠĐ ěĎč ĦđĜđĦē
ĐđĢĚ ĤčĘ ęĕďēđĕĚ ěĕĘĕĠĦ ĦēĜĐ ĕĞđĤĕČ ĦģĠĐ
ďđĞđ ęĕĝĜė ,ěĕĝđĤĕČ ,ĦđėĤč Ğčĥ ,ĦďĘđĐ ĕĚĕ ,ĦđĦĕĤč ,ĐđđĢĚ Ħčđ Ĥč

ēĝĠ ďĞđĚĐ Ęđēč ěĕĕ ĦĎĕĎē
ęĕĤģčĚĐ ĒėĤĚč ęĕėĤďđĚ ęĕĤđĕĝ
ĦđĎĝĠ čģĕ - ěĕĚĕĜč ĦĘēĜ

...ģđčģčĐ ďĞđ ęĤėĐĚ ĘēĐ ěĕĕĐ ĦĕĕĥĞ ĖĕĘĐĦ ĘĞ ĘėĐĐ
(31.3-2.4) Ġ“ĚĐđē ‘Ď-‘Č ,ěĝĕĜ ē“ĕ-Ē“Ĕ ,ĕĥĕĥ-ĕĞĕčĤ ęĕĚĕ
10:30-16:30 ĦđĞĥĐ ěĕč

(ęĕĤđĐĘ) ěĕĕ ĦđĚĕĞĔ ĘĘđė Ĭ 50 :ĕĦēĠĥĚ ĞĢčĚ ěĕĕ ĦđĚĕĞĔ + ęďČĘ Ĭ 18 • ęďČĘ Ĭ 10 •

052-7710000 ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ

:ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ
052-7710000 ďĤĥĚ
nachalat@binyamin.co.il
60 ĤĕĢ ĘĞ :ĐĞĎĐ
ěđĤĎĕĚ čđĥĕĘ ĐĘđĞĐ ĖĤďč

ĦĤēČ ĐĚĤč ęĕĞđĤĕČ ěĕĚĕĜč ĦĘēĜ
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מעכשיו קל לעניין את הילדים!
חדש! חדש!

מעכשיו הילדים לא ירדמו בליל הסדר!
ועכשיו מיוחד לפני פסח:

מיוחד למתנות ולמסדרי הסדר,
”אצבעוני“  -בובות לליל הסדר ועוד .כולל דיסק וחוברת הסבר.

על עשרת המכות...
על ארבעת הקושיות...

לפרטים :טוביה מוצרי המקדש
www.tuvia.org.il 052-7966636

3
ĦĤĠČč ĐēĤČĐ Ħĕčč

ď"ĝč

ĘđďĎĐ ĦčĥĘ ęĕĜđĤēČ ęĕĤďē

052-8903989 ęĕĔĤĠĘ
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"ברוך ד' אשר עשה לי את הנפש הזאת ,ואשר הביאני
במסיבותיו העליונות ,לעבוד בכוחי המצער על הרי
ישראל ,בעת המאושרה הזאת ,ששפעת החיים לעם
ד' על אדמתו הולכת ומתקבצת [ ]...מטרתי הברורה
להיות ממסייעים למלאכת שמים ,להיות מהמנצחים על
המלאכה הקדושה ליסד בציון אבן בוחן פינת יקרת".
('אגרות הראי"ה' אגרת שיד)

תּי עֲל ֵיכ ֶם מַי ִם ÆÆÆמסוננים¢
¢וְזÀר ַ ְק ִ
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חדשותיש"ע

מרמת הנגב
לגבעות השומרון

ראשי מנהלי ועובדי
האזורית
המועצה
רמת הנגב בשומרון
סיירו השבוע בשומרון
כאורחי ראש המועצה
גרשון מסיקה והיחידה
האסטרטגית במועצה.
מועצה אזורית רמת
נגב ,אשר בשטחה
ומושבים
קיבוצים
מהמזוהים ביותר עם
מפא"י ועם הצד השני
של המפה הפוליטית,

מחליפים מתנות מתוצרת הנגב והשומרון

המתנגד להתיישבות ביש"ע ,ועל כן עורר
הביקור עניין רב.
האורחים פתחו את יום הסיור בלשכת
ראש המועצה האזורית שומרון בברקן,
שם נפגשו עם עובדים ומנהלים מקבילים
במועצת השומרון.
לאחר מכן נשאו דברי ברכה ראש
המועצה האזורית שומרון ,גרשון מסיקה,
בשם המארחים ממועצת שומרון ומנכ"ל
המועצה האזורית רמת נגב ,שאול לוי ,בשם
המתארחים ממועצת רמת הנגב.
ראש המועצה גרשון מסיקה שיבח בדבריו
את תושבי רמת הנגב ,על חלוציותם בשנים
שלפני קום המדינה ובשנים שלאחריה וכן דיבר
על האיומים המשותפים על ההתיישבות בשני
האזורים :מבחינה בטחונית ומבחינת המאבק
על אדמות המדינה מול השתלטות ובניה לא
חוקית ערבית .מסיקה הוסיף כי חלוצי הנגב
מהוים השראה למתיישבי השומרון.
מנכ"ל מועצת רמת נגב ,שאול לוי ,אמר
בדברי ברכתו כי הוא שמח להכיר את
ההתיישבות בשומרון וללמוד מהדברעים
המשותפים והשונים.
האורחים המשיכו לסיור בשומרון בו ביקרו
בין היתר באריאל ,ביקב "טורא" ברחלים,
באיתמר ובחוות "גבעות עולם" ,באלון
מורה ובשמורת הטבע "הר כביר"ובשכונת
השומרונים בהר גריזים.

•

המבצע לפונים
עד פסח -
פנו אלינו עוד
היום!

אלפים בצעדות בנחל קנה
ובצפון השומרון

אלפי מבוגרים נוער וילדים השתתפו ביום
שישי האחרון בצעדת האביב בשמורת נחל
קנה שבשומרון .בין הצודעים היו גם השר
להגנת הסביבה גלעד ארדן ,יו"ר מועצת
יש"ע דני דיין ראש מועצת קרני שומרון
הרצל בן ארי ,וח"כ ד"ר מיכאל בן ארי.
ביום שני האחרון השתתפו בצעדת צפון
השומרון למעלה מ 3,000-תלמידים מבתי
הספר ברחבי השומרון.
במהלך צעדת נחל קנה אמר השר ארדן:
"השמורה הזו היא אחת מהיפות בארץ
במרחק חצי שעה מתל אביב ,נהפוך אותה
למרכז תיירות ואטרקציות" .ראש מועצת קרני
שומרון ,הרצל בן ארי ,הודה לשר על הירתמותו
לחיזוק האחיזה במקום ושיקום נחל קנה שהוא
אחד המקורות המרכזיים של מעיינות הירקון.
בן ארי הוסיף" :בזמן שמדברים על התנתקות
פה אנו רואים את החיבור בין אפרים ומנשה
ואת החיבור לשורשיות".
במועצת קרני שומרון ארגנה את הצעדה
כחלק ממאבקה על ההיאחזות בנחל קנה כיעד
אסטרטגי לחבר בין יישובי מערב השומרון לגוש
אריאל – נופים ,זאת לנוכח גורמים אירופים אשר
ממנים את השתלטות הערבים על השמורה.
וביום שני בעוד תושבי המרכז והשפלה
נאנקו בתנאי האובך ומזג האויר הקשה ,נהנו
אלפי הצועדים הצעירים מהפריחה הירוקה
והפסטורליה של אפיק נחל חדרה ,שמתחיל
במקורותיו בצפון השומרון ,באזור הישובים
מבוא דותן וחרמש וזורם בוואדי הירוק והמרהיב
ביופיו מצפון השומרון אל אזור החוף בשרון.
הצועדים  -מכל בתי הספר בשומרון  -פתחו
את המסע בשער הישוב מבוא דותן וטיילו
במסלולים שהותאמו ע"י המארגנים ,מתנ"ס
שומרון אגף החינוך במועצת השומרון ומרכז
סיור ולימוד חלקת השדה ,לגילאים השונים
ונהנו בדרך ממורי דרך שהסבירו על האזור
והנחל ,משחקני רחוב ומפינות חמד.

"צעדת צפון השומרון" היא למעשה חידוש
המסורת של "גוש אמונים" של צעדות
קבועות והמוניות ברחבי השומרון.
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון
מסיקה ,שהצטרף אל הצועדים ,אמר באירוע

על רקע האירועים המדיניים" :דווקא בימים
אלו של נסיונות החלשה וניוון ולחץ אנו
מתחברים יותר לשומרון הפורח ,לאמונה
ולעשיה .ביידן בא וביידן הולך ,אנו נמשיך
לפרוח בשומרון ,נמשיך להפריח את השומרון
וכל ארץ ישראל ,לבנות ולצעוד במרחביה".
הצעדה הסתיימה בעצרת המונים בשפת
הבריכה ביישוב מבוא דותן ,בה חולקו אלפי
קרטיבים לצועדים.
'

•

השר להגנת הסביבה במכינת
"אלישע"

השר לאיכות הסביבה גלעד ארדן ביקר
בשבוע שעבר במכינת "אלישע" שבראשות
הרב יצחק ניסים בשכונת צופית ביישוב
נווה -צוף.

השר העביר שיחה במקום לתלמידי המכינה
ולתושבים מיישובי הסביבה .בשיחה נכחו גם
ראש המועצה אבי רואה ,סגנו מוטי יוגב ,גזבר
המועצה אפי פלס ,יו"ר ועד מתיישבי בנימין
איציק שדמי וכן פעילי ליכוד מהאזור.
התושבים והתלמידים העלו בפני השר
שאלות ובעיות הקשורות לממשלה ולמשרד
לאיכות הסביבה.
לאחר סקירה פוליטית ומדינית קצרה
ותשובות לשאלות ,סקר השר את פעילות
משרדו ,והביע מורת רוח מחוסר היכולת
של המשרד להגנת הסביבה לאכוף את
החוק על הפלסטינים .השר תקף בדבריו
את משרד הביטחון כמי שנושא באחריות
לזיהום מי התהום על ידי הרשות הפלסטינית
באומרו "לצערי ,הריבון בשטחים – כל עוד
הם מוגדרים כמוחזקים ולא מסופחים – הוא
שר הביטחון .אני לא יכול לבצע אכיפה על
הנושא ,המנהל האזרחי כן יכול ,והוא מבצע
זאת בהתאם להנחיות שהוא מקבל -כנראה
ממשרד הביטחון.
בממוצע  94%מהשפכים הפלסטינאים לא
מטופלים ומזהמים את מי התהום ,וכל ניסיון
לשת"פ עם המשרד להגנת הסביבה נתקל
בסירוב מוחלט כי הם מקשרים את העניין
לנושא הפוליטי" .עוד אמר ארדן כי האכיפה
בשטחים מפלה בין ההתיישבות היהודית לבין
הפלסטינית" ,אני יודע את זה אני עושה כל
מה שאני יכול כדי לשנות את זה".

•

חברת "אור סגולה" קיסריה ,נציגיה הבלעדיים בארץ
 ,המובילה בתחום
של החברה העולמית
האנרגיה הסולרית ,מציעה לבעלי גגות  500מטר מרובע
ומעלה )במשטח אחד( הזדמנות נדירה להרוויח הרבה כסף
ללא סיכון וללא השקעה.
ימים אחרונים לפני תום המכסה של המדינה במחירים גבוהים!

חברת  ,EPCתכנון וביצוע מיידי .עבודה עברית ,היתר עיסקה .לפרטים :נדב  ,052-6071509אבי 052-2380674
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