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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

באר–שבע חברון	 חיפה	 תל	אביב	 שכם	 ירושלים	 שבת	
16:21 	16:28 	16:17 	16:27 	16:17 	16:13 כניסה	
17:27 	17:26 	17:25 	17:26 	17:24 	17:24 יציאה	

39	שנים	לשחרור	ירושלים	יש"ע	והגולן 	 | |	חשוון	תשס"ז	 	20 גליון	

על הפרשה
הרב אליעזר ולדמן ראש ישיבת ניר קרית–ארבע

הרב שלמה גורן זצ"ל

רב לוחם

23 		1011

סיפורו של מקום

12

ושבו בנים  לגבולם

הליכה והתקדמות מתמדת

של גדולי ישראל חיבת הארץ

| מגרוןמבט להתיישבות 

בניין הארץ
על אדני התורה

לולא היניקה מארץ ישראל

לא היה ליהדות בגולה בסיס, כי אם 
איזה חיזיון מהעבר. אמנם יש קצבה 

לכוחו של ציור זה, 
על כן, אין ליהדות תקווה אלא 

לנוטעה בארץ ישראל

)הראי"ה קוק, אורות, ס"ב(

לך - לך
מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי, דתי-תורני, המונה 
250 משפחות. היישוב באזור עדיפות א’, משופע 
יסודי,  ספר  בית  גן,  מעון,  קהילתיים:  בשירותים 
כללית,  מרפאה  גבוהה,  ישיבה  תיכונית,  ישיבה 
תורה תלמוד  חוגים,  מקווה,  כנסת,  בית  מכולת, 

4 בתים צמודי קרקע עם ציפוי אבן וגינה רחבה 
4.5 חדרים, 112 מר’ בנוי על שטח של 500 מר’, אופציה 
של  זמין  שירות  גבוהה,  ברמה  ופיתוח  בניה  להרחבה, 

אנשי מקצוע

�669,000

מרכז מידע אמנה
1-800-260-240
ויעיל במשך כל שעות היום מענה טלפוני מהיר 

מבצע מוגבל 

ל–4 בתים בלבד!
בית איכותי של בתי אמנה

במצפה יריחו
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מועמדים מתאימים ישלחו
קורות חיים לפקס’ 02-9963236
לפרטים: צביקי, 052-8990200

דרוש
מנכ"ל

חברה לפיתוח 
הר חברון

תיאור התפקיד: 

ניהול כולל של החברה העוסקת בריכוז 

פרויקטים, יזמויות וניהול מערך ההסעות

כישורים נדרשים:

# נסיון מוכח בניהול # יכולת ניהול תקציב 

בהיקפים משמעותיים # יכולת עסקית # 

יוזמה ויצירתיות # יכולת ניהול צוות ויחסי 

אנוש טובים # רקע התיישבותי 

ה
נולד  גורונצ'יק(  )במקור  גורן  שלמה  רב 

עלה   ,)1918( בכ"א בשבט תרע"ח  בפולין 

עם משפחתו לארץ ישראל בשנת תרפ"ה 

חסידים,  בכפר  משפחתו  עם  והתגורר   ,)1925(

שאביו היה בין מייסדיו. 

מכפר  כ"עילוי  גורן  הרב  נודע  בצעירותו  עוד 

הביאה  הירושלמי  בתלמוד  ובקיאותו  חסידים", 

תורה.  בדברי  עמו  לדון  ממרחקים  ישיבות  ראשי 

בירושלים.  'חברון'  בישיבת  ללמוד  החל   12 בגיל 

וחיבורים;  לפרסם מאמרים  צעיר החל  בגיל  כבר 

הקודש"  "נזר  הראשון  ספרו  את  פרסם   17 בגיל 

)חידושים על משנה תורה לרמב"ם הלכות פסולי 

"שערי  ספרו  את  פרסם   21 בגיל  המוקדשים(. 

הבבלי  התלמוד  קטעי  על  המבוסס  טהרה", 

והירושלמי. כל ימיו גילה חיבה מיוחדת לתלמוד 

מן  שונה  הלכתית  מסורת  ייחס  לו  הירושלמי, 

התלמוד הבבלי.

הצטרף  "המאורעות",  פרוץ  עם   ,1936 בשנת 

צה"ל  ובשורות  בשורותיה  ונלחם  ההגנה  לארגון 

באזור ירושלים בתקופת מלחמת השחרור.

מפעלו הראשון בו קבע יסודות הלכתיים, ממנו 

מערך  הקמת  היה  היום,  עד  צה"ל  חיילי  נהנים 

הרבנות הצבאית בצה"ל, ושירות שנים ארוכות כרב 

2,000 שנה  הראשי של צה"ל בדרגת אלוף. לאחר 

הלכה  אלו  בסוגיות  היהודי  העם  התעסק  לא  בהם 

למעשה, היה הרב גורן חלוץ בקביעת פקודות וקודי 

התנהגות למפקדים וחיילים על פי ההלכה. 

הכותל  משחררי  את  ללוות  זכה  גורן  הרב 

תוקע  תמונתו  במיוחד  וזכורה  וחברון  המערבי 

ששת  במלחמת  המערבי  הכותל  רקע  על  בשופר 

הימים, וסיפורם של הלוחמים כי ריגש וזעזע אותם 

המקדש.  בית  שרידי  מול  אל  שהחיינו  כשבירך 

קצינים  עם  לו  שהייתה  העמוקה  הידידות  למרות 

במצוות  פגיעה  לידי  הדברים  כשהגיעו  רבים, 

או  הודחו  מעטים  לא  קצינים  ויתר.  לא  התורה 

השבת  במצוות  פגיעה  בעקבות  נעצר,  שקידומם 

והכשרות. עמדתו היתה, כי קצין שקדושת מסורת 

ישראל אינה בראש מעייניו, אינו ראוי להיות מפקד 

ישראל.  חיילים להלחם למען עם  ולשלוח   בצה"ל 

יצייתו  חייליו הדתיים  לבדוק אם  מג"ד אחד רצה 

בשעת  בטנקים  לטפל  להם  והורה  לפקודתו, 

הסעודה המפסקת שלפני יום הכיפורים, וכך נכנסו 

לצום בלא שאכלו. הרב גורן לא הסכים לשום פשרה 

זולת סילוקו המיידי של אותו מג"ד מהצבא. 

של  בתו  ֹצפיה,  את  לאשה  נשא  גורן  הרב   

תלמידיו  משלושת  שהיה  )הנזיר(,  הכהן  דוד  הרב 

החשובים של הראי"ה קוק. מספרים כי הרב הנזיר 

הבבלי,  התלמוד  האחד  שבכיסו  חתנו,  על  אמר 

ובכיסו השני התלמוד הירושלמי.

על  ליהדות  ישראל  בפרס  זכה  תשכ"ז  בשנת 

עבודתו בחקר התלמוד הירושלמי ובשנת תשכ"ח 

תשל"ב  בשנת  אביב.  תל  של  הראשי  לרב  נבחר 

בהחליפו  לישראל,  האשכנזי  הראשי  לרב  נבחר 

את הרב אונטרמן זצ"ל. הוא כיהן בתפקיד זה עד 

שנת תשמ"ג. 

תקופת כהונתו כרב ראשי התאפיינה בפסקי דין 

אמיצים וחדשניים ובמוכנותו של הרב גורן לפסוק 

בנושאים הלכתיים סבוכים. פסק דין מפורסם של 

הרב גורן עסק בעניינם של אח ואחות, חנוך ומרים 

התחתנה  שאמם  כיוון  כממזרים,  שהוכרזו  לנגר, 

בלא להתגרש מבעלה הראשון. פסק הדין המקיף 

על  ישראל  בקהל  לבוא  להם  להתיר  דרך  מצא 

לא  הראשון  הבעל  של  הגיור  עדי  כי  קביעה  ידי 

זו עוררה ביקורת רבה בקרב  היו כשרים. פסיקה 

חוגים חרדיים. בעקבות זאת יצא הרב צבי יהודה 

קוק להגנתו במאמר שפרסם בעיתון הצופה.

ההלכתית  גדולתו  את  הראה  בו  נוסף  תחום 

פעילות   - עגונות  להתרת  פועלו  היה  והאנושית 

במיוחד  זכורה  רחבה.  ציבורית  לתהודה  שזכתה 

דקר  הצוללת  חללי  עגונות  בהתרת  פעילותו 

מצרים.  חופי  מול  שטובעה  אילת  והמשחתת 

היתר העגונות הראשון שלו כרב צבאי ראשי היה 

הבסיס  כאשר  השחרור,  מלחמת  חללי  לעגונות 

גורן  לדיונו היה הקרב בכפר עציון. הרב  העיקרי 

הקים סמוך לכותל המערבי בירושלים את ישיבת 

האידרא )המילה אידרא בארמית פירושה "גורן"( 

ועמד בראשה עד לפטירתו.

הרב גורן לא נרתע גם מלהביע דעות תקיפות 

בתפקידים  ששימש  למרות  מדיניים  בעניינים 

הסכמי  על  החתימה  פולמוס  בעת  ממלכתיים. 

כשנשאל  "שטניים".  ההסכמים  את  כינה  אוסלו 

ושומרון  יהודה  בשחרור  שהשתתפו  אנשים  איך 

השיב  בקלות,  כך  כל  יש"ע  על  לוותר  מוכנים 

בצער: "אף פעם הם לא רצו את יהודה ושומרון. 

מן השמים גלגלו שכבשנו את יש"ע, ומההתחלה 

בסיעתא  משם.  לסגת  כיצד  דרך  כל  חיפשו  הם 

התמרמר  הוא  כה".  עד  הצליחו  לא  הם  דשמיא 

מאוד על ראש הממשלה המנוח, מר בגין, שפתח 

כבר  "אני  והוסיף:  אוסלו.  להסכמי  הדלת  את 

בהחלת  לראות  תזכה  אולי  אתה  אבל  אזכה,  לא 

ריבונות ישראל על יהודה ושומרון…"

נפטר בת"א בליל שבת פרשת חיי שרה,  הרב 

ונטמן בהר הזיתים. #

ֶלְך–ְלָך "ו ַאְבָרם,  ֶאל  ה'  ַֹּיאֶמר 
ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך 
ָאִביָך, ֶאל הָָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך". 
הקב"ה  של  זה  בציווי  א‘(  י“ב,  )בראשית 
לאברהם אבינו, קבע ה' את ייעודו, אחריותו 

המילה  בעולם.  ישראל  עם  של  ותפקידו 

"לך", קובעת את מהותו הדינמית  הראשונה 

מתקדם  מהלך,  תמיד  להיות  אברהם,  של 

שמשמעות  נח  של  מהותו  לעומת  ומתעלה, 

שמו היא הסטטיות של עמידה במקום אחד, 

בחינת "עמוד נח". 

הולך  להיות  שתפקידו  אבינו,  אברהם 

לעמוד  תמיד  מוכן  להיות  מוכרח  ומתעלה, 

בכל הקשיים והייסורים בדרך עלייתו, מתוך 

על  רובצת  גדולה  שאחריות  ברורה  הכרה 

לכל  האלוקית  הברכה  את  להביא  כתפיו: 

רוחנית  מדרגה  השגת  האדמה.  משפחות 

מושגות  אינן  לכל,  ברכה  והקרנת  לאומית, 

מתוך  רק  אלא  לנוחיות,  רצון  מתוך  בקלות 

מאמצים תמידיים ועמל לאומי רוחני מרובה.

אכן  גדול,  לגוי  להיות  לאברהם  ה'  ברכת 

נטמנה  שבה  ישראל,  בארץ  רק  תתקיים 

וההתגלות  השכינה  להשראת  הסגולה 

'לך לך אל הארץ  ולזרעו אחריו.  הנבואית לו 

לאברהם  הקב"ה  גילה  לא  למה  אראך'.  אשר 

לאן  לו  אמר  לא  למה  הליכתו?  מגמת  את 

ללכת? הלא מספיק קשה הוא לעזוב את בית 

היעד  מהו  יידע  לפחות  אם  והמולדת,  האב 

אליו הוא צריך להגיע ומה יינתן לו במקום כל 

אלה? אמנם אברהם אבינו, בגודל אמונתו מוכן 

ללכת על פי הצו האלוקי, מתוך הכרה ברורה 

ורק בה  ה'  ה' תשרה עליו רק בארץ  שברכת 

יתקדם לקראת ייעודו הלאומי והכלל אנושי, 

גם ללא ידיעת פתרונן של כל הבעיות.

של  שהתייחדותו  ולהדגיש,  לציין  יש 

עזיבת  אחרי  ישראל,  בארץ  אבינו  אברהם 

מולדתו ובית אביו, אינם מביאים לידי פירוד 

וניתוק, ולא לאדישות וזלזול כלפי האנושות, 

אברהם  של  גורלו  את  קבע  הקב"ה  להיפך! 

וזרעו להיות "לב שבאומות", ובסופו של דבר 

ידי  על  תושג  זו  מטרה  גויים.  לאור  להיות 

צמיחתו  בארצו,  ישראל  עם  של  התייחדותו 

הרוחנית בה בהתגלות אמונתו ואורחות חייו 

על ידי עשיית רצונו של בורא עולם. תהליך 

בעליות  שזורה  מפותלת  בדרך  מתקדם  זה 

את  להסיח  מבלי  וייסורים,  קשיים  וירידות, 

הדעת אף לרגע מאחריותנו הלאומית, שרק 

בעמידתנו בה נוכל להביא ברכה לכל.

זכינו  וקשות  ארוכות  גלות  שנות  אחרי 

לשמוע בימינו שוב את הצו האלוקי, 'לך לך 

באוזנינו  ומהדהדים  אראך'  אשר  הארץ  אל 

ְבָך,  וְנְִבְרכּו  ְּבָרכָה...  "וֶהְיֵה,  ה'  דברי  שוב 

לא  ג’(.   - ב’  שם,  )שם,  הֲָאָדָמה"  ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל 
נוכל להביא כל טובה לאומות העולם על ידי 

מארצנו.  והתנתקות  האלוקי  לצו  התכחשות 

גשמיים  בייסורים  המיוסרת  האנושות 

וגסות  שפלות  של  בבוץ  ושקועה  ורוחניים 

בהמית, שנאה ואכזריות חייתית, זקוקה לאור 

של טהרה, תקווה ואמונה, שיודעת היא, שרק 

מציון יזרח אור זה עליה, ואז תוכלנה אומות 

העולם לקרוא את הקריאה הנבואית, "וְהְָלכּו 

ֲַעֶלה ֶאל הַר ה'  ַעִּמים ַרִּבים, וְָאְמרּו ְלכּו וְנ
ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵקי יֲַעֹקב, וְֹיֵרנּו ִמְּדָרכָיו, וְנְֵלכָה 
ה  ּוְדַבר  תֹוָרה,  ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון  ִּכי  ְּבֹאְרֹחָתיו 

ִמירּוָׁשָלִם". )ישעיה ב’, ג’ - ד’(
דעת  חולשת  אמונה,  רפיון  מתוך  פעמים 

וחוסר אומץ מעשי, פוגעים מנהיגים בתהליך 

עולם,  בסדרי  בלבול  גורמים  הזה,  האלוקי 

ומעכבים  קשים  ייסורים  עמנו  על  ומביאים 

את הטובה והברכה מלבוא לעולם.

בדרכה  ההולכים  הננו,  אמונה  אנשי 

תמיד  שהאמינה  הקלסית,  הציונות  של 

שהתיישבות יהודית בכל רחבי ארץ ישראל, 

רק היא תבטיח את קיומנו ותביא ברכה לכל 

משפחות האדמה. בהיותנו בניו של אברהם 

אבינו לא נרצה ולא נוכל לסגת מייעודנו, דבר 

ֶאל הָָאֶרץ,  אלוקינו יקום לעולם - "ֶלְך–ְלָך 

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך... וְֶאֶעְׂשָך, ְלגֹוי ּגָדֹול... וְנְִבְרכּו 
ְבָך, ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת הֲָאָדָמה". #

המשך בעמ' 11

המשך מעמ' השער

הליכה והתקדמות מתמדת

ב
יום	חמישי	האחרון,	י"א	בחשוון	

ציינו	את	יום	פטירת	רחל	אימנו.	

רחל,	אהובתו	של	יעקב,	מסמלת	

ובין	 והשמחה	 הכאב	 בין	 הניגודים	 את	

ההתנתקות	והשיבה.	רחל	נפטרה	בזמן	

לידתו	של	בנימין;	בזמן	היצירה	הגדולה	

לאישה,	 ביותר	 והמרגש	 השמח	 ובזמן	

חודרת	תוגה	גדולה	של	מוות	וצער.

רחל	מבכה	על	העם	הגולה	לבבל	עם	

מלווה	 ובכייה	 וירושלים	 יהודה	 חורבן	

עם	 בבתי	 ומהדהד	 ביציאתו	 העם	 את	

לתקווה	 פתח	 ומהווה	 בגלות	 ישראל	

בקרב	הגולים	-	"קֹול ְּבָרָמה נְִׁשָמע נְהִי ְּבכִי 

ַתְמרּוִרים ָרֵחל, ְמַבּכָה ַעל ָּבנֶיהָ"	)ירמיה	ל"א,	
י"ד(	וכשמגיעה'	עת	רצון	ובני	רחל	חוזרים	

מחשכת	הגולה	אל	אורה	של	ארץ	ישראל,	

מלווה	אותם	רחל	בצעדיהם	הראשונים	

בארץ	-	"ִמנְִעי קֹוֵלְך ִמֶּבכִי, וְֵעינַיְִך, ִמִּדְמָעה 

ִּכי יֵׁש ָׂשכָר ִלְפֻעָּלֵתְך נְֻאם יְהוָה... וְָׁשבּו ָבנִים, 
ִלגְבּוָלם".	)שם,	שם,	ט"ו	-	ט"ז(

פעולתה	 	- לפעולתך"	 שכר	 יש	 "כי	 	

על	 העמוק	 והצער	 הבכי	 היא	 רחל	 של	

היא	 הצרה	 גודל	 הבנת	 ומתוך	 הגלות,	

זוכה	גם	ללוות	את	בניה	בחזרה.	דמותה	

ההתיישבות	 את	 גם	 ליוותה	 רחל	 של	

נוסד	קיבוץ	על	דרך	בית	לחם,	 וב–1926	

מקום	מצבת	קבורת	רחל,	ע"י	אנשי	גדוד	

לקבר	 סמוך	 שבהתיישבותם	 העבודה	

רחל	מימשו	את	ההבטחה	לרחל	אימנו	-	

"ושבו	בנים	לגבולם".	לאנשי	הקיבוץ	לא	

היה	קל	-	בפרעות	תרפ"ט	)1929(	ניטש	

בפרעות		 מחדש.	 נבנה	 וב–1930	 המקום	

39	-	1936	הותקף	אך	החזיק	מעמד.	

	)1948 )מאי	 העצמאות	 במלחמת	

כוחות	 ע"י	 בעיקר	 הקיבוץ	 הותקף	

מתוגברים	 מחברון,	 שהגיעו	 מצריים,	

בכוח	שריון	ובכוחות	של	הלגיון.	הקיבוץ	

תושביו.	 נסוגו	 מכך	 וכתוצאה	 הורעש	

אל	 מגינים	 כוחות	 חזרו	 יום	 של	 בערבו	

הקיבוץ,	וכך	עבר	הקיבוץ	מיד	ליד	מספר	

שתי	 ובה	 תגבורת	 שהגיעה	 עד	 פעמים	

נפשם	 חרפו	 הלוחמים	 אצ"ל.	 מחלקות	

בעמדם	מול	כוח	מצרי	עדיף,	המתוגבר	

בשריון	שהגיע	מכיוון	מנזר	מר	-	אליאס	

ומול	כוחות	הלגיון	שהגיעו	מהכפר	צור	

בה'ר.

במקום,	 לחם	 אשר	 לפידות,	 יהודה	

הנצור	 לקיבוץ	 הכניסה	 שלפני	 סיפר	

התארגנו	הכוחות	בבית	בשכונת	טלביה	

של	 משפט	 כבית	 שימש	 אשר	 במקום	

הצבא	הבריטי	ובו	גזרו	מאסר	ואף	תלייה	

על	אנשי	האצ"ל.

והיווה	 על–ידינו	 הוחזק	 הקיבוץ	

מסביבה	 המוקפת	 יהודית	 מובלעת	

הצבא	 של	 קדמי	 למוצב	 והפך	 ערבים,	

ירדן	עד	מלחמת	ששת	הימים.	 אל	מול	

קיבוץ	 של	 האיתנה	 ועמידתו	 הקמתו	

המרתק	 לסיפורן	 מתחברים	 רחל,	 רמת	

החדשה,	 בעת	 עציון	 לגוש	 העליות	 של	

)התחנה	 עדר	 מגדל	 ממתיישבי	 החל	

מות	 אחרי	 יעקב	 הגיע	 אליה	 הבאה	

רחל(	ועד	מתיישבי	גוש	עציון	הוותיקים	

והצעירים.	

מצבת	רחל	יושבת	על	הדרך	בין	רמת	

רחל	וגוש	עציון,	-	שני	מפעלי	התיישבות	

שידעו	בכי	תמרורים	אך	גם	זכו	לשיבת	

התיישבו	 בהן	 הנחלות	 לגבול	 הבנים	

דעים	 הדבר	שאין	תמימות	 ידוע	 בעבר.	

בדבר	מקום	קבורתה	של	רחל,	יש	דעה	

בנחלת	 שקבורתה	 ומבוססת	 מוצקה	

ולא	ביהודה,	אנו	לא	נעסוק	בזה	 בנימין	

המשמעות	 בהבנת	 ענייננו	 זו.	 במסגרת	

יכולים	 וכיצד	היום	 של	דמותה	של	רחל	

אנו	לחיות	את	דרכה	של	רחל	-	ציפייה	

ארוכה,	אמונה	בהגשמתה	של	התקווה,	

בכייה	הבאה	ממעמקים	ומתוך	ההזדהות	

העמוקה	עם	צרות	העם	ותפילה.

מתוך	כך	אנו	בטוחים	שנזכה	לשיבת	

לארץ	 והאסורים	 החטופים	 הבנים	

הגולה,	 יושבי	 כל	 עם	 יחד	 במהרה	

וליישובם	של	חבלי	ארץ	שנחרבו.	

המיגון  עבודות  הושלמו  לאחרונה 

הקרוב  ובזמן  רחל,  לקבר  בדרך 

תתאפשר גישה חופשית למקום.

רחל מחכה לבניה. #
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צפונית ה שוכן  מגרון  יישוב 

לתחנת  בסמוך  לירושלים 

ובעל  מכמש,  מעבר  הדלק 

כיוון שהוא  גדולה  חשיבות אסטרטגית 

 - ירושלים  )כביש   60 ציר  על  חולש 

בואכה  התיישבותי  רצף  ויוצר  שכם( 

על  משקיף  היישוב  אל.  ובית  עפרה 

אזור  ועל  ממזרח,  הירדן  בקעת  אזור 

הרי ירושלים מדרום. 

אייר  בחודש  לקרקע  עלה  מגרון 

במקום  התגוררו  בתחילה  ה'תשנ"ט. 

ולאחר  קשים  בתנאים  בחורים  מספר 

גם  אליהם  הצטרפו  חודשים  מספר 

לתנופת  שהביאו  צעירות,  משפחות 

הפך  קצר  זמן  ותוך  מהירה  פיתוח 

המקום ליישוב מטופח ומסודר שנעים 

לחיות בו. 

כ–45  כיום  מתגוררות  במגרון 

התושבים  רווקים.  ומספר  משפחות 

ומגוונים:  שונים  במקצועות  עוסקים 

חינוך  אנשי  קהילה,  עובדי  תורה,  בני 

והוראה, סטודנטים ועובדים במקצועות 

בגילאי  היישוב  ילדי  כמאה  חופשיים. 

במוסדות  מתחנכים  יירבו(  )כן   0-9

לו:  ומחוצה  ביישוב  השונים  החינוך 

היישובי,  במעון  הפעוטות  שכבת 

וילדי  גילאי   - הרב  בגן  הילדים  שכבת 

לתלמוד  יום  מידי  נוסעים  הספר  בית 

התורה במכמש ולבית הספר בפסגות. 

ביישוב קיימים גם מספר אתרי פעילות 

מתקני  עם  ציבורי  גן  לילדים;  ומשחק 

משחקים, משחקיה וג'ימבורי הפועלים 

בשעות אחר הצהריים וספריית קריאה 

לכל הגילאים.

כי בניין הארץ חייב  במגרון מאמינים 

להיות מבוסס על אדני התורה ומתוכה 

אנו  ועוצמתנו.  כוחנו  את  שואפים  אנו 

מנהלים חיי קהילה משותפים ותוססים, 

ובד בבד שומרים על פרטיות המשפחות, 

אופייה  לפי  חיה  משפחה  שכל  כך 

ותורמת את חלקה וייחודה לקהילה.

קראוונים  כ–50  כיום  קיימים  ביישוב 

כנסת,  בית  קבע,  בתי  שני  למגורים, 

ועוד היד  בנייה  מקווה שנמצא בהליכי 

מבחינה  מאוד  מטופח  היישוב  נטויה. 

התגלה  אף  ולאחרונה  סביבתית, 

גשמים  מי  לאגירת  עתיק  בור  במקום 

המושך אליו מבקרים רבים.

נשמח לקבל אלינו משפחות גדולות 

ביישוב  להשתקע  הרוצות  וקטנות 

בו  להשתלב  מעוניינות  בו,  ולהשקיע 

לתרום  וחפצות  חברתית  מבחינה 

ולעזור בפיתוחו. בואכם לשלום. #

לפרטים נוספים: 
עידית: 02-5820915

יוכבד: 02-5812563, 

054-7615338

מרכז מידע אמנה:

1-800-260-240

בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואולפנות ואישי ציבור
כנגד חילול ה’ ופרץ הגאווה המאיים לפגוע בצביונה היהודי של מדינת ישראל, בערכי הצניעות והמסורת

ביום ו’ י”ט בחשוון 10.11.06 בין 10:00-14:00 
ברחובה של עיר בכיכר ציון בירושלים
ה ד ו ה י ן  ב ב  ו ח ר ד מ ב ת  ו נ ב   | ו   פ י  ’ ח ר ב ם  י נ ב

לפרטים והסעות: 02-6211999

מעמד 
תפילה 
ומחאה

לקדושתה
של ירושלים

התורה
וארץ ישראל

העוז
והענווה

בס”ד

פורום החינוך הציוני דתי  |  מועצת יש”ע  |  מרכז ישיבות בני עקיבא  |  רשת אמי”ת  |  רשת צביה
|  רשת נעם  |  מטה מאמ”צ  |  מטות ערים  |  תנועת עזרא  |  תנועת אריאל  |  איגוד המדרשות
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חדשות ישע

456789

ילדים שלנו
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

את פתרון החידה של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ט"ו חשון. בין הפותרים נכונה 

יוגרלו 3 חבילות של מוצרי גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה 
 m@myesha.org.il :דעה" למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. באמצעות דוא"ל"

באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר.
פתרון החידה משבוע שעבר: ואדי קלט. בין עשרות הפותרים נכונה זכו הילדים 

כל  מעלי.  נווה  אלקנה  שומרון,  משבי  פייגלין  יעקב  מפדואל,  עמוס  אחיה  הבאים: 
הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שבת שלום!

זהה את המקום

תמונה  לכם  הצגנו  שעבר  בשבוע  שעבר  בשבוע   �
שממחישה את הפסוק שעליו נקרא השבוע בפרשת לך לך: 
"קּום הְִתהֵַּלְך ָּבָאֶרץ, ְלָאְרּכָּה ּוְלָרְחָּבּה" )בראשית י"ג, י"ז(. זהו מקום 
שרבים נוהגים לטייל בו והוא מרהיב ביופיו. המקום הוא נחל 
פרת הידוע גם בשמו הערבי ואדי קלט, המחבר בין ירושלים 
והוא  ק"מ  כ–30  הנחל  של  אורכו  מירושלים(.  ד'   15( ליריחו 
בנחל  יהודה.  מדבר  של  חצייה  תוך  עמוקים,  בקניונים  עובר 
פרת נובעים שלושה מעיינות גדולים: עין פרת, עין מבוע )הידוע 
גם כעין פואר( ועין קלט. תפוקתם של מעיינות אלו - מאות 
מ"ק בשעה )שלושתם יחד(, ומימיהם מתוקים. למעיין האמצעי )המופיע בתמונה(, עין 
מבוע, הנובע סמוך לכביש אלון, ישנה תופעה ייחודית - המעיין נובע לסירוגין, ובריכת 
המעיין מתמלאת ומתרוקנת כל מספר שעות. מי המעיינות זורמים באפיק הנחל, והוא 
עשיר מאוד בצמחיה ובחי כמו צבאים, ושפני סלעים. לאורך ערוץ הנחל עוברת אמת 
יציאת  מעל  קיפרוס,  למצודת  מים  מעבירה  שהייתה  הורדוס,  מתקופת  קדומה  מים 
הנחל מתחום מצוק ההעתקים. כיום, הרוסה אמת המים הזו בחלקה ומי המעיין זורמים 
בערוץ. בנחל פרת מטיילים המוני בית ישראל וישנם מסלולים למשפחות ולמטיבי לכת, 
במקום גם גרים מספר משפחות יהודיות השומרות על אתרי הנחל. ילדים יקרים, אם 
ברצונכם לראות מקום בראשיתי וקדום, להתרחץ במים ולראות איך נראה הטבע ללא 

התערבות בני האדם קחו את ההורים ובואו לטייל בנחל פרת.

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

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
אמילי עמרוסי

דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

צילום השער:
מירי צחי

הפצה:
מקור ראשון - יאיר

052–8908521

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

דה
עמ
ש"
מבט של הנוערי

גלעד	וייס	|	בן	תשע	עשרה	|	חולון

מודעות	ציבורית

פולארד 21 שנים של מאסר בכלא האמריקאי  יונתן  בימים אלו מסיים 
בזכות ריגול לטובת מדינת ישראל מדוע נתפס המאבק לשחררו כמאבק 
ניתן  מה  קונסנזוס?  תמיד  היה  האחרים  החטופים  על  ואילו  הימין  של 

לעשות כדי לחבר את כל עם ישראל לטובת מאבק לשחרורו? 
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חולמים�על�בית�משלכם�אבל�חוששים�מהמשכנתא?

קנו�בית�איכותי�של�בתי�אמנה�באחד

היישובים�המשתתפים�במבצע�ותקבלו

כ���500�₪�בכל�חודש,�משך�10�שנים,�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�45�הרוכשים

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

ניתוח לייזר
במרפאות אריאל

בשיטה הבטוחה בעולם ללא חיתוך הקרנית

בדיקת התאמה 

חינם 
וללא 

התחייבות!
מחיר החל מ: ₪5400
לפרטים והרשמה: 052-5666947

10 דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל 

ו–30 דק’ מירושלים 

ממשיכים לקלוט משפחות 
ביישוב עלי 

לפרטים ותיאום סיור, צרו קשר: ליאור: 0524-201400 קורין: 0524-398010
נותרו עדיין מס’ בתים לאיכלוס

השבת אבידה
בטרמפ מירושלים לשדרות 

בזמן המאבק בגירוש 

נמצאה שקית עם בגדים 

לפרטים חנה:
02-6780259

050-2205538

יש"על מה להתגאות 
לאחרונה	התפרסם	השנתון	הסטטיסטי	של	יהודה	ושומרון	-	המספרים	מדברים	

בעד	עצמם	-	יש	על	מה	להתגאות	

ביש"ע מתגוררים היום למעלה מ–260,000 איש ב–140 
 14 קיבוצים,   9 ערים,   3 קהילתיים,  יישובים   68 יישובים: 

מועצות מקומיות, 6 מועצות אזוריות

הרכב אוכלוסייה ביש“ע

חרדים 

47%

דתי–לאומי

40%
13%

חילונים 

פי  גדול  חיובית(  והגירה  )ריבוי טבעי  ביש"ע  הגידול  קצב 
2.9 מהממוצע הארצי

200320042005
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5.3%

5.1%

5.2%

גידול אוכלוסייה

אוכלוסייה

האוכלוסייה היהודית ביש"ע היא אוכלוסיה צעירה. 
הגיל החציוני ביש"ע: 20.7, לעומת 28.1 בארץ כולה

יש"ע
ישראל כולה 0-1919-55

55 ומעלה

48.8%
41%

10.2%

36.9%
45.9%

17.2%

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ביש"ע הוא מהגבוהים בארץ

כלכלה ותעסוקה

8.3%

10.4%

ים
סק
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 מ

תי
בל

ממוצע לאומייש“ע

שיעור מקבלי דמי קצבת אבטלה ביישובי יש"ע עומד 
על מחצית מהשיעור הארצי של מקבלי קצבת אבטלה

0.56%

1.1%

יש"ע

כלל 
האוכלוסייה

בריאות
שנים,   80.6 בארץ:  הגבוהה  היא  ביש"ע  החיים  תוחלת 

בהשוואה לממוצע לאומי של 78.9 שנים 
שיעורי הפטירה הם הנמוכים בארץ: 4.2 לאלף תושבים, 

לעומת ממוצע ארצי של 5.2 נפטרים לאלף איש
הוא הנמוך מכל  יולדות(  )ללא  ביש"ע  שיעור האשפוזים 
לאומי  ממוצע  לעומת  נפש,   1,000 לכל   68.8 המחוזות: 

של 143.4

חינוך

אחוז הזכאים לבגרות ביש"ע הוא הגבוה ביותר בארץ מאז 
שנת 1996

ות
גר

לב
ם 

אי
זכ 53%

48%
יש"ע

ממוצע 
לאומי

שביעות רצון ומצב רוח
מהיבטים  גבוהה  רצון  בשביעות  מצטיינים  יש"ע  תושבי 

שונים של חייהם, ומצב רוח גבוה במיוחד.
ממוצע   69.2% בארץ:  הגבוה  ביש"ע,  המאושרים  שיעור 
ארצי: 49.5% שיעור המביעים שביעות רצון מחייהם, גם 

הוא הגבוה ביותר בארץ: 92.7% ממוצע ארצי: 82% 

ילדים
ילדים   5 בעלות  הן  מהמשפחות   8.4% ישראל,  במדינת 
ומעלה מתחת לגיל 18. ביש"ע, כ–20% )!( מהמשפחות 

כוללות יותר מ–5 ילדים מתחת לגיל 18

 2005 ושומרון  ליהודה  הסטטיסטי  השנתון  נתונים:   #
באריאל;  ושומרון  יהודה  האקדמית  המכללה  בהוצאת 
המרכזית  הלשכה  הפנים;  משרד   - האוכלוסין  מנהל 

לסטטיסטיקה; מועצות מקומיות ביש"ע

שיעור מקבלי קצבת אבטלה

בין	 הבדל	 באמת	 יש	 ראשון	 במבט	

פולארד.	 ליהונתן	 האחרים	 החטופים	

למען	 נרתם	 כולו	 הישראלי	 הציבור	

שמדובר	 משום	 החטופים	 החיילים	

באזרחי	המדינה,	חיילי	צה"ל	שביום	בהיר	

טרוריסטים	 של	 ארגון	 בידי	 נחטפו	 אחד	

במשך	 חיינו	 את	 הממררים	 דם	 צמאי	

שנים.	

אזרח	 פולארד,	 יונתן	 זאת,	 לעומת	

נאורה	 במדינה	 כלוא	 הברית,	 ארצות	

ומתורבתת	על	ריגול	למען	ישראל,	בשעה	

)כמובן	 בריתה!	 בת	 נחשבת	 שישראל	

שאם	ארה"ב	אכן	בת	בריתה	של	מדינת	

ישראל	כפי	שהיא	מתיימרת	להיות,	היה	

עליה	להעביר	אלינו	בעצמה	מידע	בטחוני	

קריטי	כל	כך	מבלי	צורך	במרגל,	אבל	מה	

זה	חשוב?	אנחנו	תמיד	אשמים	בסופו	של	

דבר.	אפילו	בעיני	עצמנו.(	

הסיפור	 המעצר	 תנאי	 מבחינת	 גם	

שונה	לחלוטין.	פולארד	ודאי	נמצא	בתא	

קטן	הדומה	לתאים	בהם	אנו	משכנים	את	

העצירים	הבטחוניים	שלנו	עד	לשחרורם	

כמחווה	למישהו	על	משהו.	אז	בשביל	מה	

מדינה	 עם	 שלנו	 השלום	 יחסי	 את	 לסכן	

רבת	השפעה	כמו	ארה"ב?	

לא	 היא	 הבעיה	 דעתי,	 לעניות	 אך	

ליחסינו	 החשש	 ולא	 עולם,	 השקפת	

במודעות	 היא	 הבעיה	 האמריקאים.	 עם	

לא	 מעולם	 פולארד	 יונתן	 הציבורית.	

הסתיר	את	אהדתו	ואהבתו	לעם	ישראל	

הציבור	 הדברים,	 מטבע	 ישראל.	 ולארץ	

שנמשך	אליו	ונרתם	לעזרתו	הוא	הציבור	

נגמר,	 זה	 פה	 לצערי,	 אבל	 לאומי.	 הדתי	

המודעות	 כאילו	 נראה	 שלנו.	 בציבור	

פולארד	 של	 לשחרורו	 המאבק	 שמטה	

המצומצם	 המעגל	 בתוך	 נשארת	 יוצר,	

משתף	 לאומי	 דתי	 נוער	 כמה	 שלנו.	

נוער	 וכמה	 המאבק	 במטות	 פעולה	

חילוני?	אדם	שנתקל	בי	ברחוב,	רואה	על	

תיקי	סטיקר	'לשחרר	את	פולארד'	ולידו	

על	 בפומבי	 )המצהיר	 כתום	 סרט	 קשור	

היותי	"מופרע	קיצוני	המנסה	לטרפד	את	

השלום	עם	בני	דודנו"(.	

הדברים	 בין	 יקשר	 מצוי	 ישראלי	 כל	

ויחשיב	את	המאבק	לשחרורו	של	פולארד	

ימנית,	למרות	שאין	שום	קשר	 כפעילות	

להיות	 ארד	 לרון	 גרם	 מה	 הדברים.	 בין	

השבוי/נעדר	המוכר	ביותר	במדינה?	מדוע	

בודדים	בנוער	הישראלי	יודעים	על	נעדרי	

קרב	סולטן	יעקב	שנעלמו	שנים	לפני	רון	

ארד?	מפני	שמקורביו	של	רון	ארד	העלו	

הישראלי,	 הציבור	 כל	 לתודעת	 רון	 את	

וזה	עבד.	כך	גם	עלינו	לפעול.	לא	להמשיך	

לסובב	את	פולארד	אצלנו	ולהשאיר	אותו	

המודעות	 את	 להגביר	 יש	 ימני.	 כמאבק	

של	העם	כולו!	לפעול	בתיכונים	חילוניים,	

לספר	את	העובדות	בלבד	שיראו	שאין	פה	

שום	אידיאולוגיה	פוליטית	כזו	או	אחרת.	

להוציא	את	הנוער	החילוני	לרחוב!	לצרפם	

למטה	המאבק!	אולי	כך	ייאבק	העם	כולו	

לשחרורו	בעז"ה	בקרוב.

גלעד	וייס

בתנועת	 הליליים	 הוויכוחים	 מאז	

שולחן	 סביב	 שיחות	 דרך	 הנוער,	

השבת,	ועד	אינספור	ימי	עיון	ל"בירור	

נמצאה	 לא	 שעדיין	 נדמה	 	- דרכנו"	

עלינו	 כיצד	 הנצחית:	 לשאלה	 תשובה	

האם	 הארץ.	 על	 זכותנו	 את	 להסביר	

ביטחוניים	 בטיעונים	 להשתמש	 עדיף	

או	לאומיים?	האם	התנ"ך	הוא	המגש	

או	 היהודים,	 מדינת	 לנו	 ניתנה	 שעליו	

נסביר	 ואיך	 בלפור?	 הצהרת	 גם	 אולי	

לעולם	את	המושג	הזה	"ארץ	ישראל",	

או	 הנודד	 לעם	 אסטרטגי	 כערך	 האם	

ערכי	 אור	 על	מקור	 לדבר	 כדאי	 שמא	

שאין	לו	תחליף?

עוסקים	 שאנו	 שככל	 היא,	 האמת	

צדקת	 ובשיווק	 עמדותינו	 בהסברת	

מהאמת.	 מתרחקים	 גם	 אנו	 דרכנו,	

גשמי,  מושג  לא  היא  ישראל  ארץ 

פונקציה  רק  אינה  בארץ  והאחיזה 

צבאית או התיישבותית אלא קודם 

כל רוחנית.	ארץ	כנען,	ארץ	אשר	עיני	

השכינה	 מקום	 היא	 בה,	 אלוקיך	 ה'	

עם	 של	 והחיות	 החיים	 צינור	 והיא	

בתנאי	 לנו	 ניתנה	 בה	 אחיזתנו	 הנצח.	

ְּבַטַּמֲאכֶם  ֶאְתכֶם  הָָאֶרץ  ָתִקיא  "וְלא  ברור:	

ִלְפנֵיכֶם.  ֲאֶׁשר  ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת-הַּגֹוי  אוָתּה 
הֵָאֶּלה  הַּתֹוֵעבות  ִמּכל  יֲַעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּכָל  ִּכי 
ַעָּמם"	 ִמֶּקֶרב  הָעוׂשות  הַּנְָפׁשֹות  ִכְְרתּו  וְנ

)ויקרא	י"ח	כ"ח(.	

ולא	תקיא	הארץ	אתכם

ארץ	 תועבות	 רשימת	 לאחר	

מצרים	וארץ	כנען	המופיעות	בפרשת	

קדושים,	מופיעה	גם	המשוואה	הזאת,	

עם	 של	 המוסרי	 מצבו	 את	 הקושרת	

ישראל	לזכותו	לחיות	בארץ.	ולא	תקיא	

הזכות	 אותה;	 הארץ	אתכם	בטמאכם	

לשבת	בארץ	היא	בבואה	של	מוסריות	

המכונה	 התועבות,	 מצעד	 תושביה.	

התרסה	 הוא	 הגאווה",	 "מצעד	 בצדק	

שפוגמים	 מי	 הזאת.	 המשוואה	 נגד	

בצווים	 עכבות	 וללא	 בפרהסיה	

המוסריים	שמשרטטת	עבורנו	התורה	

הדור	 עד	 אוניברסאליים	 שהיו	 )צווים	

האחרון(,	פוגמים	ביכולת	הקישור	של	

עם	ישראל	לארץ	ישראל.

במדבר,	 הליכה	 שנות	 	40 לאחר	

סף	 על	 כפויה,	 תרבותית	 בבדידות	

ישראל	 עם	 משתוקק	 לארץ	 הכניסה	

שסביבו.	 העמים	 עם	 אנושי	 למגע	

כבר	 כולם".	 "כמו	 סוף-סוף	 להיות	

בנות	 עם	 המפגש	 הראשון,	 במבחן	

שברצון	 הכשל	 מתברר	 ומדיין,	 מואב	

להיות	כמו	כולם:	עם	הבחירה	הוא	לא	

וממנו	נדרשת	רמה	גבוהה	 כמו	כולם,	

יותר	של	טהרה	תרבותית	ומוסרית.	

בתחילת	תקופת	השופטים,	כאשר	

העם	מתיישב	איש	איש	בנחלתו	ופחות	

עוסק	בענייני	הכלל,	הופכים	הסדקים	

וההתרופפות	 ממש	 של	 לאיום	

המוסרית	בשל	המגע	עם	עמי	האזור	

היא	כבר	לא	אפיזודה	חולפת.	כל	עוד	

הארץ,	 ויישוב	 בכיבוש	 עסוקים	 שהיו	

זמן	 היה	 לא	 הקיומית,	 במלחמה	

לחטאים	והתבוללות.	גם	בימינו,	לדור	

מטרת	 הארץ	 על	 שנלחם	 המייסדים	

שיבתנו	ארצה	הייתה	ברורה,	אך	הדור	

כסף	 של	 מגש	 על	 הארץ	 את	 שקיבל	

"נורמליים".	 ולחיים	 למנוחה	 צמא	

מכאן	המדרון	חלקלק	ומסוכן.

את	 המבזה	 המצח,	 עזות	 מצעד	

עיר	 ישראל,	 בבירת	 ישראל	 ערכי	

כל	 לקומם	 אמור	 והמקדש,	 הקודש	

בביזוי  להילחם  עלינו  חובה  יהודי. 

לנבוע  עלולה  גם  שממנו  הרוחני, 

"מצעד  בארץ.  אחיזתנו  היחלשות 

הגאווה" הוא ביטוי לרעידת אדמה, 

ועולם.  ארץ  יסודות  המזעזעת 

לעסוק  חובתנו  בין  שזור  אחד  חוט 

לחובתנו  ההתיישבות  בפיתוח 

למחות בעוצמה כנגד התועבה. # 

לדיון	 תעלה	 בעז"ה	 הבא	 בגיליון	

השאלה: במשך שנים נתפס הציבור 

ארץ  למען  כלוחם  לאומי  הדתי 

ישראל ואילו הציבור החרדי כלוחם 

האם  התורה.  מצוות  שמירת  למען 

בעינה  להישאר  צריכה  זו  חלוקה 

וטוב שכל ציבור יילחם בחזית אחרת 

ללחימה  כוחות  לשלב  יש  שמא  או 

ניתן	 דעתכם	 את	 החזיתות?  בכל 

.m@myesha.org.il	:לדוא"ל	לשלוח

נא	 מילים.	 	350 עד	 המאמר	 אורך	

לציין	שם,	גיל	ומקום	מגורים.

שבעה רועים בהמלצת רבנים, מחנכים ואומנים 

כל מארז כפול: אברהם אבינו, 

יצחק אבינו ויעקב אבינו - �50

סט של ששת הדיסקים - במבצע - �115

סדרת מחזות האודיו - שבעה רועים
פגישה דרמטית עם אבות האומה

מלימוד מדרשי חכמינו ז"ל, מעיון במפרשים מצטיירת הדמות - 
נרקמת העלילה הדרמטית. באולפן רדיו משוכלל, 

עם צוות מלא של במאי ושחקנים  - היא מופקת

להזמנות: 052-8903905

בשבת  חיי שרה, שבת קנין חברון כולנו עם 
מתיישבי חברון! 

יחד, בעז“ה, נעמוד איתנים על משמר ארץ קדשנו–ארץ ישראל! 
יחד נדרוש עשיית צדק, השבת זכויות העם היהודי בעיר אבותיו! 
יחד נתבע בעוז: השיבו את הרכוש היהודי בחברון לידי יהודים!   

נעלה ברבבותינו לחברון וקרית ארבע להתארח ולהזדהות.
נתמוך בחלוצי חברון, נתפלל במערת המכפלה, כשנקרא על קנין המערה - נהיה שם!

הציבור בהמוניו, נוער ומבוגרים, מוזמן להתארח בשבת זו בקרית ארבע - חברון.
במהלך השבת יתקיימו: 

תפילות המוניות במערת המכפלה
סעודת שבת, סיורים באתרים יהודיים בהדרכת מדרשת חברון. 

מועצה מקומית קרית ארבע-חברון מחדשי היישוב היהודי בחברון � מנהלת מערת המכפלה � ועדה מוניציפלית חברון � מדרשת חברון � הכנסת אורחים חברון � מועצה דתית קרית ארבע-חברון �  

חברון  ובנין  חיזוק  של  הקודש  במשימת  שותפים  והיו  תרמו 
4 שלוחה   ,02-9965333  ,1-800-400-456 המכפלה  ומערת 

בס"ד

שבת 
חיי שרה
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לאור נסיון העבר, כדי למנוע חילול שבת, אנו ממליצים ומבקשים מהציבור להקדים ולהגיע לחברון כבר בשעות הבוקר

שבת חברון
כ"ז בחשון תשס"ז 18.11.06

בשבת פרשת חיי שרה המערה תהיה פתוחה כולה לתפילת יהודים, כולל אולם יצחק 
תכניות מגוונות ודיונים אקטואליים לנוער ולמבוגרים # הציבור מתבקש לשמור ולהקפיד על קדושת השבת והצניעות במלואן!

לפרטים והזמנות החל מיום ראשון י"ד בחשון )5.11( משעה 09:00 עד 16:00 מטה האירוח 1-800-400-456, 02-9965333 שלוחה 3 

הסעות ממוגנות בתשלום )הרשמה חובה( 
ירושלים: בנייני האומה בשעות: 12:30-13:30 טל� 02-9965333 

בני ברק: רח� רבי עקיבא ליד דובק בשעה: 13:15 טל� 052-4578400

סידורי ביטחון מיוחדים  
כל הדרכים לחברון וקרית ארבע מאובטחות 

ע"י כוחות הביטחון!

קו 160 )אגד( יתוגבר ביום שישי ובמוצ"ש 
מודיעין אגד: 03-6948888

� ניתן להפנות שאלה למודיעין אגד ע”י כתיבת 

מסרון )sms( עם המילים ים ק 4 ושליחה למס’ 
2800, השירות בתשלום.

www.hebron.org.il • www.machpela.com
ט נ ר ט נ י א ה י  ר ת א ב ו  ר ק ב

מרכז מידע ארצי:

1-800-400-456
שלוחה 3

בס"ד

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!
רח' יחזקאל 43 פינת אבינדב ירושלים, חניה במקום טל' 1-700-5000-39 

כשהחומר והרוח נפגשים... כולם מרוויחים!

נוטעים וסוככים ברית יחדיו!
לך - זה לשרוף 24 ליטר דלק

להם - זה 50 מר‘ של סככת צל טבעי וירוק

לילדים - זה 3 מטר גובה טיפוס )לפחות(
לעם ישראל - זה ברית נאמנות ואהבה לארץ ישראל.

על כן, קנה עץ בוגר 3 מטר ב–₪120
והבית הכתום ידאג לנטוע במאחזים וביישובים ברחבי הארץ, 

ותעודת הוקרה מיוחדת תשלח לביתך!

# העצים ממשתלות גוש קטיף # מומלץ להתארגן 
בקבוצות # המיזם בחסות הבית הכתום המוכר את 

כל מחסני כתר פלסטיק היישר לבית הלקוח

לפרטים והזמנות:
1-700-5000-39


