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הרב רמי רחמים ברכיהו רב היישוב טלמון
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"ולא יהיה שריד לבית עשו" מתוך ההפטרה (עובדיה א', י"ח)

מעטים מול רבים
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נוף, שלווה וחיי קהילה

יתפתח היישוב בארץ ישראל, יתפתח היישוב בארץ ישראל, 
יבנה הבית הלאומי,יבנה הבית הלאומי,

מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה 
תתעורר לתחיה, מעומק טבעה 

תכיר את כל מהותה
(הראי"ה קוק, אורות התחיה, עמוד ע"ט)

המשך בעמ' 11

המשך מעמ' השער
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מעטים מול רבים

ה
רב�משה�צבי�נריה�(מנקין)�שיום�פטירתו�

יחול�ביום�ראשון�הקרוב,�חולל�את�אחד�

המהפכים�הגדולים�בציבור�הדתי�לאומי�

ובחינוכו�על�פי�דרכו�של�הראי"ה�קוק�זצ"ל.�

�,(1913) בכ"א�בשבט�תרע"ג� נולד� נריה� הרב�

מנקין� פתחיה� הרב� לאביו� שבפולין� בלודז'�

ולאימו�רחל.�אביו�שהיה�תלמיד�ה"חפץ�חיים",�

כיהן�כרב�בכמה�קהילות�ברוסיה�וזכה�להערצה�

מצד�בני�עיירתו�ומקורביו.�בצעירותו�למד�הרב�

נריה�בישיבות�במינסק�ובשקלוב�אצל�רב�המקום�

גדול� ומעמיק� למדן� פיינשטיין�שהיה� ר'�מרדכי�

ואחיו�הצעיר�של�הפוסק�הרב�משה�פיינשטיין.�

בן�שבע�עשרה,� (1930)�כשהוא� בשנת�תר"ץ�

נודע�לו�כי�הראי"ה�קוק�זצ"ל,�רבה�הראשי�של�

מרוסיה� ישיבה� בני� להצלת� פועל� ישראל� ארץ�

(אשרות�עלייה).� ומבקש�בעבורם�סרטיפיקטים�

תורה� בדברי� מתובל� בקשה� במכתב� פנה� הוא�

לבנו�של�הרב�קוק,�הרב�צבי�יהודה�זצ"ל,�ולאחר�

זמן�קצר�קיבל�מירושלים�אשרת�מעבר�וכרטיס�

נסיעה.�בכ'�תמוז�תר"ץ�(1930)�הגיע�לארץ�ישראל�

הראשונית� ההיכרות� ועם� לירושלים� עלה� ומיד�

דבק�בראי"ה�ובבנו�והתקשר�אליהם�קשר�עמוק�

ביותר.�באותה�עת�ינק�גם�מתורתו�של�תלמידו�

-�חברו�של�הרב,�רבי�יעקב�משה�חרל"פ�והיה�לא�

בישיבת� ממסביריו� גם� אלא� לקחו� משומעי� רק�

"מרכז�הרב".�במקביל�ללימודיו�בישיבת�"מרכז�

מתלמידי� וכרבים� הוראה� במכון� השתלם� הרב"�

הרב�קוק,�פנה�להגשמה�בציבוריות�הישראלית,�

ברוחו�ובחזונו�של�הרב�קוק.�

של� ישראל� ארץ� לתורת� התחברותו� תוך�

הנוער� לתנועת� נריה� הרב� התוודע� קוק� הרב�

הוא� בחיתוליה.� אז� שהייתה� עקיבא"� "בני�

ולאט� בירושלים� בסניף�התנועה� הוזמן�להרצות�

עליו�המשימה� מוטלת� כי� והרגיש� לאט�התקרב�

והשאיפות� הלבטים� השאלות,� עם� להתמודד�

לאחר� אותם.� והעסיקו� הנוער� בלב� שפיעמו�

זאת� ויחד�עם� אות�להצטרף�כמרכז�הסניף� נֵ זמן�

התגלה� נריה� הרב� בישיבה.� בלימודיו� המשיך�

כמשורר�וחיבר�את�שיריו�ופזמוניו�של�הארגון.�

אחד�מהם�אף�הפך�להמנון�התנועה.�הוא�שימש�

"זרעים"� התנועה� ביטאון� של� הראשון� כעורך�

הספרותי. לכישרונו� מבורך� שדה� נמצא� וכאן�

מאמרים�רבים�נכתבו�שם�על�ידו�במספר�שמות�

ספרותיים.�בפעולתו�בתנועה�הגיע�למסקנה�כי�

אין�תחליף�לישיבה�כמבצר�רוחני�וכמחסום�בפני�

החילוניות�ויש�צורך�להקים�ישיבה�ברוח�חדשה�

התואמת�לשאיפות�בני�עקיבא.

התנגדויות� חרף� �(1940) ת"ש� מרחשוון� ב–י'�

נערים� �13 עם� נריה� הרב� עלה� תנועתו,� בתוך�

במושב� הראשונה� עקיבא� בני� ישיבת� את� וייסד�

פרצה� הישיבה� הרא"ה.� כפר� הדתי� העובדים�

דרך�בכך�ששילבה�עבודת�אדמה�ולימודי�קודש�

הוכנסו� ההורים,� דרישת� עקב� לימים,� ביחד.�

עבודת� חשבון� (על� תיכון� לימודי� לישיבה�

נריה.� הרב� של� התנגדותו� חרף� וזאת� הכפיים),�

בעקבות�ייסוד�ישיבת�בני�עקיבא�בכפר�הרא"ה�

נוסדו�ישיבות�תיכוניות�רבות�בכל�רחבי�הארץ,�

בכך�הפכה�הישיבה�ל"אם�הישיבות�התיכוניות".�

מקצועיים,� ספר� בתי� קמו� אף� בעקבותיהן�

אולפנות�לבנות,�וישיבות�הסדר.

ברשימת� להשתלב� רבים� סירובים� למרות�

המפד"ל�לכנסת,�שינה�את�דעתו�בעקבות�עיוותים�

לפגוע� עלולים� היו� אשר� בחקיקה� מתוכננים�

קשות�בחינוך�הדתי�בכלל�ובישיבות�בפרט.�לשם�

מטרת�קודש�זו�נכנס�לכנסת�השביעית.�היה�חבר�

וכיהן�בה� והרווחה�של�הכנסת� בוועדות�החינוך�

עד�תשל"ד�(1974).�נאומיו�זכו�להקשבה�והערכה�

מרובה�גם�על�ידי�המתנגדים�לדעותיו.�הרב�נריה�

כתב�את�הביוגרפיה�של�הרב�קוק�במספר�רב�של�

והגות� סיפורים� בהם� שוזר� שהוא� תוך� ספרים,�

משל�הרב�קוק.�בשנת�תשל"ח�(1978)�זכה�בפרס�

ופיתוחה� לקידומה� מיוחדת� תרומה� על� ישראל�

של�החברה�והמדינה.

בשנת��1993על�רקע�התנגדותו�להסכם�אוסלו�

הקים�הרב�נריה�יחד�עם�הרב�שאול�ישראלי�זצ"ל�

את� שליט"א,� שפירא� אברהם� הרב� מרן� ויבל"א�

הארגון�"איחוד�הרבנים�למען�עם�ישראל�וארץ�

ישראל",�על�רקע�התנגדותם�להסכמי�אוסלו.

בכסלו� בי"ט� �,82 בגיל� נפטר� נריה� הרב� �

דור� אחריו� מותיר� כשהוא� �,(1995) ה'תשנ"ו�

תורתו� את� אחריו� שהפיצו� תלמידים� של� שלם�

ודרכו�החינוכית�בעשרות�מוסדות�ברחבי�הארץ.�

את� מכל� יותר� אולי� ביטאו� האחרונות� מילותיו�

אהבתו�הגדולה�לארץ�ישראל�וקדושתה:�"קר�לי!�

תחממו�אותי�בדברי�תורה!�תאחזו�בארץ�ישראל�

לי�להגיד�שלום�לארץ�ישראל� ובקדושתה.�תנו�

ולהפרד�ממנה�באהבה,�בשמחה�וברצון�קדושה�

לי� תנו� מבקש.� אני� קודשים� קודש� מבקש.� אני�

אהבת� קדושת� לי� תנו� ישראל,� ארץ� קדושת�

ישראל,�תנו�לי�הרגשת�קדושת�ארץ�ישראל.�תנו�

כמה� קרא� אז� ישראל!"� עם� קדושת� הרגשת� לי�

אלוקינו� ה'� ישראל� "שמע� גדול,� בקול� פעמים�

ה'�אחד"�וסיים�במילים�"נתקדש�כולנו",�והחזיר�

נשמתו�הקדושה�לבורא.�

על�פרשת�השבוע�'וישלח'�כתב:�"ויבא�יעקב�

בבראשית� י"ח)� (ל"ג,� העיר� פני� את� ויחן� שלם...�

רבא�מובא:�'נכנס�בערב�שבת�עם�דמדומי�חמה�

יעקב� יום'.� מבעוד� תחומין� וקבע� יום,� מבעוד�

'אם�תשיב� ירש�את�העולם�שלא�במידה.� אבינו�

אביך'.� יעקב� נחלת� והאכלתיך� רגלך...� משבת�

נחלת�יעקב�דווקא,�נחלה�ללא�מיצרים�שכן�עליו�

ואילו� ונגבה'.� וקדמה�צפונה� ימה� 'ופרצת� נאמר�

האב� הוא� יעקב� חז"ל�שדווקא� אומרים� במדרש�

שקבע�תחומין.�מדוע?�נראה�שרק�היודע�לקבוע�

דמדומי� בעת� טשטוש� בשעת� וגבולות� תחומין�

ראייתו� מגובשות,� שדעותיו� האמת� איש� חמה;�

אינם� וגבולין� תחומין� שום� אשר� הוא� בהירה,�

וכובש� ותוחמים�אותו,�הוא�המתפשט� מגבילים�

שלא�במידה".�

באזור� נריה� היישוב� שמו� על� נוסד� לימים�

בנימין,�ואף�נקרא�על�שמו�רחוב�בפתח�תקווה,�

(ואח"כ�ראש� בה�הקים�בעת�שהיה�חבר�הנהלה�

בני� סניף� את� עקיבא)� בבני� הדרכה� מחלקת�

עת� הוריו� גרו� ובה� ("מלאבס")� הראשון� עקיבא�

עלו�ארצה.�£�
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ספר בראשית אנו מוצאים פעמים רבות ב
שהתורה מונה את סדר הדורות. בפרשת 
בראשית מציינת התורה את סדר הדורות 
מאדם הראשון ועד לנח: "זֶה ֵסֶפר, ּתֹוְלֹדת ָאדָם: 
נח  ובפרשת  א’).  (ה’,  ָאדָם"  ֱאֹלקים  ְּבֹרא  ְּביֹום 
שוב אנו למדים על תולדות האנושות מנח ועד 
לאברהם אבינו: "וְֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ְּבנֵי נַֹח, ֵׁשם ָחם 

וָיֶָפת" (י’, א’). 
ונראה בפשטות כי טעם הדבר הוא ללמדנו 
את סדר השתלשלות האנושות מהאדם הראשון 
ועד לנח, ומנח שגם הוא האדם הראשון לאחר 
היה  נראה  אולם  אבינו.  לאברהם  ועד  המבול, 
כי מרגע בחירתו של אברהם אבינו, לא תמנה 
התורה כי אם את השתלשלות הדורות מאברהם 
ישראל  בני  ליציאת  עד  ויעקב  יצחק  דרך 

ממצרים וכו'.
עשו  תולדות  את  התורה  מונה  מה  ולשם 
לפי סדר נשותיו בפרשתנו? לא זו בלבד, אלא 
כינוייהם:  לפי  עשו  תולדות  מונה  שהתורה 
עניין  מה  ט”ו).  (ל”ו,  ֵעָׂשו"  ְבנֵי  ַאּלּוֵפי  "ֵאֶּלה, 
אלופי עשו לתורת משה רבנו? הדברים נכונים 
לתולדות  התורה  שעורכת  המניין  לגבי  גם 
ּתְֹלֹדת  "וְֵאֶּלה  שרה:  חיי  בפרשת  ישמעאל 
יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרהָם ֲאֶׁשר יְָלדָה הָגָר הִַּמְצִרית" 
תולדות  הם  מי  מינה  נפקא  ומאי  י”ב),  (כ”ה, 

ישמעאל בחצריהם ובטירותם?
בגמרא במסכת סנהדרין (צ”א, א’) מסופר על 
בני ישמעאל ובני קטורה שבאו לפני אלכסנדר 
מוקדון ותבעו בעלות על ארץ ישראל, טענתם 

הייתה: "ארץ כנען שלנו ושלכם דכתיב ואלה 
תולדת ישמעאל בן אברהם וכתיב ואלה תולדות 
הארץ  בעלות  על  הטענה  אברהם".  בן  יצחק 
היא מתוחכמת, אין מדובר בתביעה לבלעדיות 
של  התביעה  ושלכם",  "שלנו  לשותפות  אלא 
שהתורה  העובדה  מעצם  באה  ישמעאל  בני 
נתנה מקום גם לתולדות ישמעאל, מכאן שגם 
מכוח  לא  האם  הארץ.  בירושת  זכות  יש  להם 
זה באים גם בני עשו לדורותיהם ותובעים גם 
הם שליטה בארץ הקודש? שהרי גם לגבי עשו 
נאמר: "וְֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו, הּוא ֱאדֹום" (ל”ו, א’). 
ואם כן מדוע נתנה התורה פתח לבני ישמעאל 

ועשו לדרוש ירושה על הארץ?
נראה לומר שהסיבה לציון תולדותיהם של 
להם  לתת  כדי  לא  בודאי  הוא  ועשו  ישמעאל 
היא  התורה  כוונת  אלא  פה,  לפתחון  מקום 
הפוכה לחלוטין; תיאור הריבוי אצל ישמעאל 
על  כוחני  במאבק  כי  תחושה  לנו  לתת  עלול 
בני  של  והגודל  הכוח  אברהם,  ברכת  ירושת 
עלול  ובטירותם  בחצריהם  היושבים  ישמעאל 
רק  שהוליד  אבינו  יצחק  את  להכריע  חלילה 
בבארות  להחזיק  ניסיונותיו  וכל  ילדים  שני 
אביו אברהם עולים בתוהו. כאשר אנו קוראים 
על כל בני עשו ואלופיהם אנו עלולים להגיע 
לחלישות הדעת כיוון שמול כל האלופים הללו 
כל  עם  ילדיו  עשר  ושנים  אבינו  יעקב  עומד 
הסיבוכים והמאבקים הפנימיים בתוך משפחת 
יעקב, ומי יוכל במצב כזה להתגבר ביום צרה 

על בני עשו המתרבים? 

התורה בכוונה מציינת את תולדות ישמעאל 
ועשו, כי מול ישמעאל עומד יצחק אבינו שעל 
לו  יש  אחיו,  כישמעאל  מתרבה  שאיננו  אף 
השגחה אלוקית המבשרת לו: "ּגּור ָּבָאֶרץ הַּזֹאת, 
וְֶאהְיֶה ִעְּמָך וֲַאָבְרכֶּךָ: ִּכי ְלָך ּוְלזְַרֲעָך, ֶאֵּתן ֶאת ּכָל 
הֲָאָרצֹת הֵָאל" (כ”ו, ג’), ומול עשו ואלופיו עומד 
יעקב שעם כל הסיבוכים המשפחתיים, יש לו 
"וְֶאת–הָָאֶרץ,  לו:  המבשרת  אלוקית  השגחה 

ֶאְּתנֶּנָה;  ּוְליְִצָחק––ְלָך  ְלַאְבָרהָם  נַָתִּתי  ֲאֶׁשר 
ּוְלזְַרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֶאֵּתן ֶאת–הָָאֶרץ" (ל”ה, י”ב). 

את  לחלק  בדורנו  הניסיונות  כל  מול 
אוכלוסייה  ריבוי  של  שונות  בטענות  הארץ 
וכדומה,  וכוחני  צבאי  באיום  או  פלשתינית, 
אין אנו נרתעים. אף שאין אנו רבים ומערכת 
מסובכת  הישראלית  האומה  בתוך  היחסים 
כיוון  חוששים  אנו  אין  זאת  עם  ומורכבת, 
בשם  האלוקית,  ההבטחה  בשם  באים  שאנו 
האומה  על  ההשגחה  ובשם  לקב"ה  הקשר 

הישראלית שהובטח לה לרשת את הארץ. £

ˆ¢
 ÌÂ„‡  Â˘Â·ÏÏ  ÌÂ„‡Â  Á

 Â‡Â··  ÂÎ¯„·  ‰¯ÂÙ

 ‰Ê  ËÙ˘Ó  ¢ÆÆÆÌÂ„‡Ó

 Â‡˘  ¢˙Â¯ÈÓÊ  ÌÈÚ‡¢‰  ¯ÂÓÊÓ  ÍÂ˙Ó

 ¯ÙÒ· ¯ÎÊÂÓ‰ ÔÂÈÚ  ̄‡Ë·Ó ˙·˘· ÌÈ¯˘

ֵמֱאדֹום,  זֶה ָּבא  "ִמי   ≠ ®ß„ ≠ ß‡ ‚¢Ò© ‰ÈÚ˘È

ֲחמּוץ ְּבגִָדים ִמָּבְצָרה... ַמּדּוַע ָאֹדם, ִלְלבּוֶׁשָך 
ּוְבגֶָדיָך, ְּכֹדֵרְך ְּבגַת. ּפּוָרה ּדַָרכְִּתי ְלַבִּדי... ִּכי 

יֹום נָָקם, ְּבִלִּבי; ּוְׁשנַת ּגְאּוַלי, ָּבָאה.."
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 ‰·ÂË  ÌÈÚ˜˘Ó  ˙ÂÓÎ·

 ÌÈÏÂ„È‚Ï  ‰˜ÈÙÒÓ‰
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 ¯·„·  ÌÈ˜ÂÏÁ  ÌÈ¯˜ÂÁ‰  Æ˙È˙ÎÏÓÓ

 ˘È  ≠  ÌÂ„‡  ˙ÎÏÓÓ  Ï˘  ‰˙ÂÓ„˜

 ÌÂ„‡  Ï˘  ‰˙ÁÈÓˆ  ˙‡  ÌÈÓÈ„˜Ó‰

 ˘ÈÂ Ò¢‰ÙÏ ˙È¯È˘Ú‰ ‰‡ÓÏ ‰ÎÏÓÓÎ

 ÂÏÈÙ‡  Â‡  ˙ÈÈÓ˘‰  ‰‡ÓÏ  ÌÈ¯Á‡Ó‰

 ÆÒ¢‰ÙÏ ˙ÈÚÈ·˘‰
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 ‰ÈÒÂÏÎÂ‡ ¯·ÚÓ Ï  ̆ÈÚ·Ë ÍÈÏ‰  ̇‰Ê Ì‡

 ˜ÏÁ ‰Ê ‰È‰˘ Â‡ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ‡˙ Ï˘·

 ÏÚ  ˙ÂËÏ˙˘‰  Ï˘  È‡·ˆ  ÍÈÏ‰˙Ó
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 ·‚‰  ÏÚ  ˙ÂËÏ˙˘‰  ˙Ó‚Ó  ‰˙ÈÈ‰

 ‡ˆÓ˘  ÔÂ˜¯ËÒÂ‡  ≠  ‡È‰  ÂÏ  ‰ÂÙˆÂ

 ‡¯˜Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· „¯Ú Æ„¯Ú· ‰„ÂˆÓ·

 Ì˘  ¨·‚‰  ÏÂÓ  Ï‡  ÏÂ·‚  ˙„ÂˆÓ  ‡È‰

 ®ÌÈ‰Î  Ì‚  Ì‰ÈÈ·©  ‰„Â‰È  È˘‡  Â·˘È

 ·ÈÂ‡‰Ó  ÚÂÓÏ  ‰¯ËÓ·  ¯Ó˘Ó‰  ÏÚ

 ‰ÂÙˆ  „¯Ú  ˙Ú˜·Ó  ˙ÂÏÚÏ  ÌÂ¯„‰Ó

 Ì˘ÓÂ  ÔÂ¯·Á  Ï‡  ‡˘ÓÚ  ¯‰  Í¯„

 ‰·È·ÒÓ ‰ÊÎÈ¯ „¯Ú ˙„ÂˆÓ ÆÌÈÏ˘Â¯ÈÏ

 ÔÂ˜¯ËÒÂ‡·  Æ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÓ„˜  ˙Â„ÂˆÓ

 ÌÈÈÓ„˜ ÌÈ·ˆÂÓÏ ‰˜ÙÒ‡ ÏÚ ¯·Â„ ‰Ê

 ¢‰Ó˘ ÌÂ„‡ ‡Â·˙ ÔÙ¢  ∫˘˘ÁÓ ÏÂÎ‰Â

 ˘È  ÂÈÙÓ˘  ÈÓÂ„‡  ÌÂÈ‡  Â˘È  ¯ÓÂÏÎ

ÆÍ¯ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ Â˙‡¯˜ÏÂ ¯‰ÊÈ‰Ï

 Û‡Â  ·‚‰  Ï‡  ÂÚÈ‚‰  ÌÈÓÂ„‡‰

 Â˜ÒÚÂ  ÌÈÏÂ„‚  ÌÈ¯˙‡·  Â·˘ÈÈ˙‰

 Æ¢ÒÂ˜¢  ‡¯˜‰  Ì‰Ï˘  Ï‡Ï  ÔÁÏÂÙ·

 „ÈÏ©  ˙ÈÓËÈ˜·  Â‡ˆÓ  ‰Ï‡Î  ÌÈ¯˙‡

 ˜ÏÁ  Æ„ÂÚÂ  ‰·ˆÁ·  ®ÌÈË·  ÒÈÒ·

 ‰‡ÈÓÂ„È‡Ï  ÂÚÈ‚‰  ¯˘‡  ÌÈÓÂ„‡‰Ó

 ÌÎÂ˙ÓÂ ÒÂ˜¯Â‰ ÔÁÂÈ Ï˘ ÂÈÓÈ· Â¯ÈÂ‚

 ıÙÈ˘  ¯˘‡  ¨ÒÂ„¯Â‰  ÍÏÓ‰  ‡ˆÈ  Û‡

 ‡Ï  ÒÂ„¯Â‰  Æ˘„˜Ó‰  ˙È·  ˙‡  ¯‡ÈÙÂ

 ÌÚ‰  ·Â¯  ÏÈ·˘·Â  ¨ÚÂ„ÈÎ  ¨·Â‰‡  ‰È‰

 ¨‰˙Â·¯˙  ˙‡Â  ‡ÓÂ¯  ˙‡  ‚ˆÈÈ  ‡Â‰

 ‡ÓÂ¯· ÌÈ‡Â¯ Ï¢ÊÁ˘ ‰·ÈÒ‰ ÂÊ  ÈÏÂ‡Â

 ÌÈÂÒÓ  ·Ï˘·  ÆÌÂ„‡  ˙ÂÎÏÓ  ˙‡

 ˙Â·¯˙‰ ÂÎÙ‰ ÍÎÂ  ÌÈ‡ÓÂ¯‰ Â¯ˆ˙‰

 ˙‡ ˙Â‚ˆÈÈÓÎ ˙È¯ˆÂ‰ ˙„‰Â ˙ÈÓÂ¯‰

ÆÂÈÓÈ „Ú ≠ ÌÂ„‡ ˙ÂÎÏÓ

 ÁÂÎ·Â  ÌÂ„‡  ˙ÂÎÏÓ·  ˜·‡Ó‰

 ÈÂˆÈÁ  ≠  ÏÂÙÎ  ˜·‡Ó  ‡Â‰  ÈÓÂ„‡‰

 ˙˘„˜Ó‰  ¢ÛÂ‚¢‰  ˙Â·¯˙  ÏÂÓ

 ¢ÌÈÊÈÂ˘ÎÚ¢‰  ˙‡Â  ˙ÂÈÂˆÈÁ‰  ˙‡

 ˜·‡ÓÂ  ®¢ÆÆÂÈÙ·  „Èˆ  ÆÆ‡  ÈËÈÚÏ‰¢©

 ÌÂ„‡  ÌÚ  „Á‡Â  „Á‡  ÏÎ  Ï˘  ÈÓÈÙ

 ÆÂ· ÌÈÈÂˆÓ‰ Â˘ÚÂ
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£ ÆÌÈÓÂ„‡‰ ˙‡ Â¯ÈÈ‚· ÒÂ˜¯Â‰ ÔÁÂÈ

Â¢ ÚÏÒ Ï‡ ¯·„Ó‰ ÂÒÂÈÂ ÂÙÈ

 ˘È‡  ˙Â‡Ó  ˘˘  ÔÂÓ¯‰

 ‰Ú·¯‡ ÔÂÓÈ¯ ÚÏÒ‰ Â·˘ÈÂ
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 Ï˘  ˜Á¯Ó·  ÔÂÏ‡  ˘È·Î  ÏÚ  ¨¯·„Ó‰

 ·È·‡–Ï˙Ó  ‰Ú˘Â  ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ  ˙Â˜„  ≤∞

 ·Â˘ÈÈ‰  ÔÓ  ÆÔÈÓÈ·  ‰ËÓÏ  ÍÈÈ˙˘ÓÂ

 Ô„¯È‰ ˙Ú˜· ¯·Ú Ï‡ ·È‰¯Ó ÛÂ Û˜˘

 ÌÈÏ˘Â¯È  ¨ÔÂ¯ÓÂ˘‰  ≠  È¯‰  ÏÚ  ‰ÙÂˆÂ

 ·ÎÂÎÏ  ÍÂÓÒ· ÔÎÂ˘ ·Â˘ÈÈ‰  ÆÁÏÓ‰ ÌÈÂ

ÆÌÂ¯„Ó ˘ÓÎÓ ‰ÏÚÓÂ ¨ÔÂÙˆÓ ¯Á˘‰
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 ‡¢Ó˘˙ È¯˘˙· ß„–·  ‰Á¯Ê‡˙‰Â  Ú·˜

Æ®±π∏∞©
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 ¨˙ÈÙÓÈÏÂ‡  ÈˆÁ  ‰ÈÁ˘  ˙ÎÈ¯·  ¨˙ÒÎ

 ¨ÔÂÚÓ ¨È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‰·Ó ¨¯‡Â„ ¨˙ÏÂÎÓ

 ¨‰ÂÂ˜Ó  ¨ÈÂÏÈÁ  Ô‚Â  È˙„  Ô‚  ≠  ÌÈ„ÏÈ  È‚

 ÊÎ¯ÓÂ  È¯Â·Óß‚  ¨‰ÈÈ˜Á˘Ó  ¨‰ÈÈ¯ÙÒ

Æ¯ÚÂ

 ÛÂ·  ÌÈÈÁ  ÌÎÓˆÚ  ÌÈ‡Â¯  Ì˙‡  Ì‡

 ÌÈ·¯ÂÚÓÂ  ˙ÈÏ¯ÂËÒÙ  ‰ÂÂÏ˘·  ¨ÌÓ‰Ó

 Â·Ï˙˘‰Â  Â‡Â·  ¨ÌÈÒÒÂ˙  ‰ÏÈ‰˜  ÈÈÁ·

 ˙‡ˆÓ ÌÈÂÓÈ  ̄ÆÂ·Â˘ÈÈ· ‰ÏÈ‰˜‰ ÈÈÁ·

 ÌÈÈÓÊÓ  Â‡  ¨‰È·Â  ‰ËÈÏ˜  ˙ÙÂ˙·

£ ÆÌ˘¯˙‰ÏÂ ¯˜·Ï ¨‡Â·Ï ÌÎ˙‡

 ‰¯È˘Ï ˙ÂÙÏ Ô˙È ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÏ
∫‰ÏÈ‰˜‰ ˙ÊÎ¯

∞μ≤≠μ∂∂∂≤∏π

∫‰Ó‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó

±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

16:00 – 14:00 – מושב ב’, יו”ר דר’ בעז זיסו
עקיבא לונדון סוסיא , אוניברסיטת בר אילן 

שחזור זני פירות שאבדו – גרסת ”פארק היורה”.

דר’ זאב משל המכון לארכיאולוגיה אוניברסיטת תל אביב 
איתור הערבה המקראית .

אלי רז עין גדי 
הרקע להתדרדרות מצב ים המלח והחלופות לפתרון.

אייל ברטוב שדה יצחק 
המגוון העשיר של עולם החי במדבר ובסְפר המדבר.

בס”ד

לפרטים∫
wwwÆsusyaÆorgÆil ˇ ∞μ≤≠¥∏≤μ∂∑πØ∏∞ ¨∞≤≠ππ∂≥¥≤¥ ‘טל

10:00 – 12:30
מושב א’, יו”ר פרופ’ חנן אשל

דר’ דוד עמית  רשות העתיקות 
ענים – ישוב יהודי בממלכת יהודה בין ההר והנגב 

מר יובל ברוך רשות העתיקות
סוסיא בתקופת הבית השני, הממצא הארכיאולוגי והפרשנות היסטורית.

דר’ בעז זיסו אוניברסיטת בר אילן 
בתי הקברות של חורבת כישור אשר בדרום שפלת יהודה 

והישוב היהודי בדרומא .

מר יהודה גוברין מיתר 
חורבת קריות – ישוב קדום בין הר למדבר. 

מר שחר בץ רשות העתיקות
תפרוסת רוגמי הקבורה (טומולי) בדרום הר חברון.

הפסקת צהריים  12:30 – 14:00
סיור באתר סוסיא / מצפה יאיר   

(תצפית על הסְפר והמדבר)   

ציבור החוקרים והמתעניינים מוזמן לכנס השנתי בנושא

הסהסְְפר והמדבר בארץ ישראלפר והמדבר בארץ ישראל
שיערך ביום ראשון, כ”ו כסלו התשס”ז שיערך ביום ראשון, כ”ו כסלו התשס”ז ((17/12/0617/12/06) ) 

במרכז סיור ולימוד סוסיאבמרכז סיור ולימוד סוסיא

הסעות ללא תשלום (בהרשמה מראש) 
מתל אביב, רחבת רכבת צפון  7:30

מירושלים, רחבת ”בניני האומה”   08:15

ארוחת צהריים (בתשלום) במקום. 
כניסה לכנס: 20 ₪ לאדם
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מבצע�לשני�בתים�אחרונים�

הלוואה�של���$$30,00030,000
ב–�0%ריבית

ההחזר�ב–�100תשלומים!

tzifhat_bin@mbsg.co.il • www.tbhouses.com
4070 054-564 • 1-800-21-20-21לפרטים: חיים
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ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ

 ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· ÆÂÏÒÎ ßÎ ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÚÂ·˘‰ Ï˘ ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡
 ‰Ú„Â‰  ÁÂÏ˘Ï  ∫sms  ˙ÂÚˆÓ‡·  ÆÛÈË˜  ˘Â‚  È¯ˆÂÓÓ  ÌÈÒ¯Ù  ÂÏ¯‚ÂÈ  ‰ÂÎ
 ˙ÂÚˆÓ‡·  Æß‚‡  μ∞  ÁÂÏ˘Ó  ˙ÂÏÚ  μ¥μ¥  ¯ÙÒÓÏ  ¢‰Ú„¢  ‰ÏÈÓ·  ˙Á˙ÂÙ˘
 Ì  ̆ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù ˙ÂÚˆÓ‡· m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„

Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ

 ‰ÂÎ  ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ˙Â¯˘Ú ÔÈ·  Æ‰ÏÈ˘ Ï˙  ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù
 ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÔÈÈË˘¯Â· ßÙ˘Ó È„ÏÈ  ¨ÈÏÚÓ Í‡Â Ï‡È¯Â‡  ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÎÊ
 ÆÌÈÈÚÂ·˘Î  „ÂÚ·  ÂÁÏ˘ÈÈ  ÌÈÒ¯Ù‰  °„Â·Î‰  ÏÎ  ÆÔÂÓ¯  ‰ÙˆÓÓ  ÌÈ¯˘  ¯ÊÚÏ‡

°ÌÂÏ˘ ˙·˘

 ‰ÏÈ˘  Ï˙  Ï˘  ‰ÂÓ˙  Â‚ˆ‰  ‰¯·Ú˘  ˙·˘·  ∂
 ·ˆÂ‰  Â·  Ï‡¯˘È  ı¯‡·  ÌÈ·Â˘Á‰  ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó  ‰È‰˘

 ‰ÏÈ˘· ÈÎ  ¯ÙÒÓ ‡¯˜Ó‰ Æ˙È¯·‰ ÔÂ¯‡  ÂÎÂ˙·Â  ÔÎ˘Ó‰

 ˙‚‰‰ „˜ÂÓÎ ˘ÓÈ˘ ÌÂ˜Ó‰ ¨ÌÈË·˘Ï ˙ÂÏÁ‰ Âˆ˜Â‰

 Æ‰˜ÂˆÓ  ˙ÂÚ˘·  ÌÚ‰  ÒÎ˙‰  Ì‚  Ì˘Â  ¨ÌÈË·˘‰

 ˙ÙÂ˜˙  ÛÂÒ·  ‰‡È˘Ï  ‰ÚÈ‚‰  ‰ÏÈ˘  Ï˘  ‰˙Â·È˘Á

 ‡È·‰ Ï‡ÂÓ˘Â  ÌÚ‰ ˙‡ ‚È‰‰Â  ¨ÔÎ˘ÓÏ ÍÂÓÒ· ÌÂ˜Ó· ·˘È  ¨Ô‰Î‰ ÈÏÚ ∫ÌÈËÙÂ˘‰

 ÏÚ ¯ÙÒÓ ß‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÙÒ Ï˘ ß„ ˜¯Ù Æß‰ ÂÈÏ‡ ‰Ï‚ Ì˘Â ¯Ú Â˙ÂÈ‰· ‰ÏÈ˘· ÍÁ˙‰

 ˙Ú¯ÎÓ‰ ‰Î¯ÚÓ‰ ‰˘ËÈ˘ ˙Ú· ∫‰ÏÈ˘ Ï˘ ‰·¯ÂÁÏ Â‡È·‰˘ ÌÈÈËÓ¯„‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰

 ‰ÏÈ˘Ó ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ÔÂ¯‡ ‡·Â‰ ¨ÛÂÁ‰ ¯Â˘ÈÓÏ ÍÂÓÒ ¨¯ÊÚ‰ Ô·‡· ¨ÌÈ˙˘ÏÙÂ Ï‡¯˘È ÔÈ·

 ÌÈ˙˘ÈÏÙ‰ ÆÈ·˘· Á˜Ï ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ÔÂ¯‡Â ‰Î¯ÚÓ· ÂÙ‚È Ï‡¯˘È Í‡ ¨·¯˜‰ ‰„˘ Ï‡

 ˙Â‡Ó ÆÌÂ˜Ó‰ Ï˘ Â‡È˘ ÏÚ ı˜‰ ÚÈ‚‰ ÍÎ·Â  ‰ÏÈ˘ ˙‡ Â·È¯Á‰Â  ÌÂÁˆÈ  ˙‡ ÂÏˆÈ

˘Ô·¯ÂÁ‰ ˙‡ ‰ÈÓ¯È ¯‡È˙ ÍÎ ¯Á‡ ÌÈ∫ ¢ּכִי לְכּו נָא, אֶל–ְמקֹוִמי אֲֶׁשר ּבְִׁשילֹו, אֲֶׁשר ִׁשּכַנְִּתי ְׁשִמי ָׁשם, 

 Â‡ Â‰ÈÓ¯È Ï˘ ÂÈ¯·„Ó Æ®·¢È ¨ßÊ Â‰ÈÓ¯È© ¢ּבִָראׁשֹונָה; ּוְראּו, ֵאת אֲֶׁשר–עִָׂשיִתי לֹו, ִמְּפנֵי, ָרעַת עִַּמי יְִׂשָרֵאל
 Ï˘ ‰·¯ÂÁ ¯ÎÊ ÈÎÂ ‰ÏÈ˘· ÔÎ˘Ó‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÔÈÈ„Ú Â‚‰ ÂÈÓÈ· ÈÎ ÌÈ„ÓÏ

 ÆÌÈ¯·„‰ Â˘Á¯˙‰ Ê‡Ó ‰  ̆¥μ∞–Î ÂÙÏÁ  ̆˙Â¯ÓÏ ¨ÌÚ‰ ÔÂ¯ÎÊ· ˜ÂÓÚ ÚÂ·Ë ‰È‰ ‰ÏÈ˘

 Ï˘ ‰ÎÂÏÓ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÂ˜Ó· ·Â˘ÈÈ‰ ˘„ÂÁ˘ „Ú ¨‰ÂÓÓÈ˘· ‰ÏÈ˘ ‰„ÓÚ ‰Ó–ÔÓÊ

 ˙‡ ‰·È˘È È¯ÂÁ· ¥∞–Â ˙ÂÁÙ˘˘Ó ‰ÂÓ˘ Ï˘ ÔÈÚ¯‚ ÌÈ˜‰ ±π∑∏ ˙˘· Æ‰ÓÏ˘Â „Â„

 Æ˙ÂÁÙ˘Ó  ≤∞∞–Ó  ‰ÏÚÓÏ  ·Â˘ÈÈ‰  ‰ÂÓ  ÌÂÈÎ  ¨È‡¯˜Ó‰  Ï˙Ï  ÍÂÓÒ·  ‰ÏÈ˘  ·Â˘ÈÈ‰

 „ÂÚ  ¨ÂÈ˙ÂÂˆÓÂ  ß‰  ¯·„·  ˙Â˜È·„‰Â  ÔÂ¯ÎÈÊ‰  ˙ÂÎÊ·  ÈÎ  ¨ÂÏ  ÌÈ˘È‚„Ó  Â‰ÈÓ¯È  Ï˘  ÂÈ¯·„

£ ÆÔÓ‡ ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ‰¯˜Ú Â· ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ‰ÎÊ

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

מאוחדת בשיתוף: ישראל 

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 - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

¯ÚÂ‰ Ï˘ Ë·Ó

ÌÚÂ ÈÎ¯„ ˙·È˘È ˇ ‡¢È ‰˙ÈÎ ˇ ÈÚÈ„ È„‚

ÈËÈÏÂÙ ¯Â¯Ë ≠ ÈÏ‰Ó ¯ˆÚÓ

למי שדמיין כי לאחר המאבק על גוש קטיף או עמונה,  יירד המאבק במפעל ההתנחלות 
מסדר היום הציבורי – נכונה הפתעה. הנושא אולי לא ב"כותרות" אך 17 מבני ההתיישבות 
ביש"ע קיבלו לאחרונה צווי מעצר מנהליים האוסרים עליהם להתקרב לאזור בו הם 
חיים עובדים ומגדלים את ילדיהם. מה משמעותם של צווים אלו? האם זוהי עוד מערכה 

על תדמיתם של המתיישבים ביש"ע? האם יש דרך להשפיע על מאבק זה?

זהה את המקום

·
 ˙ÂÓ  ÏÚ  ÌÈ‡¯Â˜  Â‡  ‰·  ¨ÂÊ  ˙·˘

 Â‡  ¨ÌÁÏ–˙È·  ‰Î‡Â·  Í¯„‰  Ì‡·  ÏÁ¯

 ¯¢„  Ï˘  ÂÈ¯·„  ˙‡  ÌÎÈÙ·  ÌÈ‡È·Ó

 ˙ÈÂÈˆ‰  ˙Â¯„˙Ò‰‰  È„ÒÈÈÓÓ  ¨Â‡„¯Â  Ò˜Ó

 ÏÚ ·Â˘ÁÏ Â˙Â‡ ‡È·‰ ‰Ó ¯‡˙Ó‰ ¨˙ÈÓÏÂÚ‰

ÆÔÂÈˆÏ ‰·È˘ Ï˘ Í¯„· ˙È„Â‰È‰ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù

 ¨ÏÊ·· ÔÂ˘‡¯‰ ÈÂÈˆ‰ Ò¯‚Â˜‰ Ï  ̆È˘‰ ‰ÏÈÏ·

 ÂËÂÓÎ ·ÏÈ˘ Â· ¨ÍÂ¯‡ ÌÂ‡ ˙ÈÓ¯‚· Â‡„¯Â Ì‡

 Ï˘ ˙ÂÈÁˆ‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˘ÂÏ˘ ˙‡ ˙Â„Á‡ ÌÈÓÚÙ

 Ï‡˘ ¯˘‡Î Æ¢ÌÏÂ·‚Ï ÌÈ· Â·˘Â¢ ∫‡È·‰ Â‰ÈÓ¯È

 ¨Ê‡ ‰„Â‰È ¯¢„ ¨ÏÊ·· ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ¯ÈÚˆ ¯Èˆ È„È ÏÚ

 ¨˙È¯·Ú·  „ÂÚÂ  ¨‰Ê‰  ˜ÂÒÙ‰  Ï‡  ÈÂ„‡  ÚÈ‚‰  ÍÈ‡

 ¯¢„ ¯Ó‡ ¨ÂÏ˘ ÈÎÂÈÁ‰ Ú˜¯‰ ˙‡ Ì‡˙ ‡Ï È¯‰Â

 È‡˘  ÈÓÏ  ·ÈÈÁ  È‡  ‰Ï‡‰  ÌÈÏÓ‰  ˙‡  ∫Â‡„¯Â

 ÈÈ‡˘  Ì„‡  ÆÈ˙ÂÂÈˆÂ  È˙Â„‰È  ÏÎ  ˙‡  ÂÏ  ·ÈÈÁ

 Â‡ ∏ Ô·Î „ÏÈ Ê‡ ‰È‰ ÌˆÚ·  ̆Ì„‡ ¨ÂÓ  ̆˙‡ Ú„ÂÈ

 ‰˜ÈÈÏ˜ ˘È ÈÏ ∫‰È‰ ÍÎ ‰È‰˘ ‰˘ÚÓÂ ÆÌÈ˘ ±∞

 ¨ÔÈÏÂÙÓ ˙¯‚‰Ó ‰˘È‡ ÈÏ‡ ‰ÒÎ ÆÊÈ¯Ù· ÌÈ„ÏÈÏ

 ‰ÏÂÁ ¨ÌÈÙ ¯ÂÂÈÁ ¨±∞ Â‡ ∏ Ô·Î „ÏÈÂ ‰˘‡¯Ï ÒÈ·˘

 Â˙Â‡ ‡È·‰Ï ‰ÈÙ· ıÏÓÂ‰ Æ˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘ ‰ÊÓ

 È‡ ¨˘„Á ÏÙÂËÓÏ ÁÂ˙ÙÏ ÒÈË¯Î Á˜ÂÏ È‡ ÆÈÏ‡

 È˘Â˜·  ‡Â‰  ¨‰È„Ó‰  ˙Ù˘·  Â˙Â‡  ··Â„Ï  ‰ÒÓ

 ‡È‰ Ì‚˘ ¨ÂÓ‡ ˙‡ Ï‡Â˘ È‡Â  Æ˙È˙Ù¯ˆ Ì‚Ó‚Ó

 „ÓÂÏ ‡Ï ‡Â‰ ≠ ˙¯ÓÂ‡ ‡È‰ ¨‰Ù˘· „‡Ó ‰˘ÏÁ

 ¯ÙÒ ˙È· ‰Ê Æ¢¯„Á¢· „ÓÂÏ ‡Â‰ ÏÈ‚¯ ¯ÙÒ ˙È··

 ÌÈ‡È·Ó  ˜¯  ÍÎ  ∫˙Â˘˜  ‰·  È˙ÙÊ  È‡Â  ÆÌÈ„Â‰ÈÏ

 ¨‰È„Ó‰  È¯Ú˘  ˙‡  ÌÎÈÙ·  ÂÁ˙Ù  Æ˙ÂÈÓ˘ÈË‡

 ˙Ù˘ ˙‡ „ÓÂÏ  „ÏÈ‰  ÔÈ‡  ÚÂ„Ó ¨ÔÈÏÂÙÓ ÌÈËÈÏÙ

 ¨¯ÈÚˆ  „ÂÚ  ‡Â‰˘  ‰Ïˆ˙‰  ‡È‰Â  øÔ‡Î  ÌÂ‡Ï‰

 „ÓÏÈÂ Ï„‚È „ÂÚ ‡Â‰ Ï·‡ ¨Ô˘È‰ ¯Â„Ï ÍÈÈ  ̆‰ÏÚ·˘

 ˙‡ Ï‡Â˘ ÌÚÊ· È‡Â Æ‰Ù˘‰ ˙‡ Ú„ÈÈÂ ¨‰ÈÒÓÈ‚·

 ¨„ÏÈ‰ ‰˙˘‰ Ê‡Â ø˙„ÓÏ ‰Ó ¨‰Ê‰ ¢¯„Á¢· ∫„ÏÈ‰

 ¨È˙·‰ ÈÏ˘ ˙ÈÓ¯‚‰Ó È‡˘ ¨˘È„ÈÈ· ¨ÂÈÈÚ Â¯Â‡

 Æ¯„Á· ‰Â¯Á‡‰ ÌÚÙ· „ÓÏ ‡Â‰ ‰Ó ÈÏ ¯Ó‡

 ¨ÛÒÂÈ ˙‡ ÔÈÓÊÓ ¨ÈÂÂ„ ˘¯Ú ÏÚ ¨¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ¨·˜ÚÈ

 ‡ Ï‡ ¨ÂÈÙ· ÔÁ˙ÓÂ ¨Â˙Â‡ ÚÈ·˘Ó ¨ÂÈÏÚ ‰ÂÂˆÓ

 ¨Ì‰¯·‡  Æ‰ÏÙÎÓ‰  ˙¯ÚÓ  ˘È  ¨ÌÈ¯ˆÓ·  È¯·˜˙

 È˙‡˘Â ‰‡Ï ˙‡ È˙¯·˜ Ì˘ ¨‰˜·¯ ¨‰¯˘ ¨˜ÁˆÈ

 ¨Ô„ÙÓ È‡Â·· È‡Â¢ ÆÌ˙¯Â·˜· È˙¯·˜Â ÌÈ¯ˆÓÓ

 ı¯‡ ˙¯·Î „ÂÚ· ¨Í¯„· ¨ÔÚÎ ı¯‡· ÏÁ¯ ÈÏÚ ‰˙Ó

 ‰Ó Æ¢ÌÁÏ ˙È· Í¯„· Ì˘ ‰¯·˜‡Â ¨‰˙¯Ù‡ ‡Â·Ï

 ¯ÙÒÓ  ‡Â‰  ¨·˜ÚÈ  Ï˘  ‰˘˜·‰  ÚˆÓ‡·  ¨ÌÂ‡˙Ù

 ‰Ê‰ „ÏÈ‰ ÏÎ‰ ‰ÊÂ ≠ È¢˘¯ ¯ÓÂ‡ øÏÁ¯ ¯·˜ ÏÚ ÂÏ

 ˘È‚¯‰˘¢ ≠ Ï¢ÊÁ È¯·„ ‡È·ÓÂ ≠ ±∞ Â‡ ∏ Ô· ¨¯·„Ó

 È‡ ≠ ¯ÓÂÏÂ ÛÒÂÈ ÈÙ· Ïˆ˙‰Ï Í¯Âˆ ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ

 ÌÈ¯ˆÓÓ È˙Â‡ ˙‡˘Ï ¨˙‡ÊÎ ‰Á¯Ë ÍÈÏÚ ÁÈ¯ËÓ

 ¨ÏÁ¯Ï ¨ÍÏ˘ ‡Ó‡Ï È˙Á¯Ë ‡Ï ÈÓˆÚ È‡ ÆÔÂ¯·ÁÏ

 ÏÚ ¨„‡Ó ·Â¯  ̃È˙ÈÈ‰  ̆˙Â¯ÓÏ ¨˙‡Ê‰ ‰Á¯Ë‰ ˙‡

 È˙ÒÎ‰ ‡Ï ¨ÌÁÏ ˙È·Ï ¨‰¯ÈÚ‰ ÂÏÈÙ‡ ÆÌÁÏ ˙È· „È

 ‡ÏÂ È˙Ó˘‡· ‡Ï Ï·‡ ÆÍ¯„· ‰˙Â‡ È˙¯·˜ Æ‰˙Â‡

 ‡Â‰ ÆÍÎ ‰ˆ¯ ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂ·È¯ ÆÂÊ ‰˙È‰ ˙ÂÏ˘¯Ó

 ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï „È˙Ú ¯ˆ„ÎÂ· Ï˘ ÌÈÁ·Ë‰ ·¯ ∫Ú„È

 Ê‡Â  ¨ÔÂ˘‡¯ ˙È· Ô·¯ÂÁÏ ¨ÈÈ· ˙‡ ¨ÏÁ¯ Ï˘ ‰È·

 ÆÚÓ˘ÈÈ ‰Ï  ̆ÌÈ¯Â¯Ó  ̇ÈÎ· È‰Â ‰¯·˜Ó ‡ˆ  ̇‡È‰

 ÍÏÂ  ̃ÈÚÓ ≠ ‰Ï ‰ÚÈ ÌÈ‰Ï‡Â ‰È· ÏÚ ‰Î·Ó ÏÁ¯

 ˘ÈÂ  Í˙ÏÂÚÙÏ ¯Î˘ ˘È ÈÎ ¨‰ÚÓ„Ó ÍÈÈÈÚÂ  ÈÎ·Ó

 Æ¢ÌÏÂ·‚Ï ÌÈ· Â·˘Â ¨Í˙È¯Á‡Ï ‰ÂÂ˜˙

 È˙Ú„È  ‡Ï  Â‡„¯Â  Ò˜Ó  ¯¢„  ¯ÙÒÓ  ≠  È‡

 Ì‡‰˘ È„Î ¨ÔÂÏÁÏ ÈÙ ˙‡ È˙·Ò‰ ≠ È˘Ù ˙‡

 È˙¯Ó‡Â  ¨˙Â‚ÏÂÊ  È˙ÂÚÓ„  ˙‡  Â‡¯È  ‡Ï  „ÏÈ‰Â

 øÌÏÎÈ˙  ‡ÂÏ‰Â  ˘Â·˙  ‡ÂÏ‰  ¨Ò˜Ó  ∫ÈÓˆÚÏ

 ÌÚ  ¨Ï‡ÂË˜ÏËÈ‡Î  ·˘Á  ¨ÏÈÎ˘Ó  Ì„‡  ‰˙‡

 È¯·„Ó ¯ÈÚÊÓ ËÚÓ Ú„ÂÈ ÍÈ‡ ¨¯ÂË˜Â„ È¯‡Â˙

 ‰ÙÂ ÆÌÂÏÎ ÆÂÏÏ‰ ˘„Â˜‰ È·˙Î ÏÎÓ ¨ÍÓÚ ÈÓÈ

 ÏÚ ¯·„Ó ‡Â‰Â ÆËÈÏÙ ¨¯‚‰Ó ¨˘ÂÏÁ ¨‰ÏÂÁ „ÏÈ

 ÂÏÈ‡Î  ¨ÏÁ¯  ÏÚÂ  Â‰ÈÓ¯È  ÏÚÂ  ÛÒÂÈ  ÏÚÂ  ·˜ÚÈ

 ˙‡ È˙ÈÁÓ ÆÂÈÈÚ „‚Ï ÈÁ ÏÎ‰ ¨ÌÂ˘Ï˘ ÏÂÓ˙

 È˙¯Ó‡Â  ÆÌ‰ÈÏ‡ ÈÙ ˙‡ È˙·Ò‰˘ ÈÙÏ ÈÈÁÏ

 ÍÎ ÏÎ ÌÈÈÁ˘ ¨‰Ï‡Î ÌÈ„ÏÈ ÂÏ ˘È˘ ÌÚ ≠ È·Ï·

 Æ¯È‰ÊÓ „È˙Ú ÌÚ ÂÈÁÈ Ì‚ Ì‰ ¨Ì¯·Ú ˙‡

 ∫‰Ú„ÂÓ  È˙È‡¯  ÚÂ·˘  Â˙Â‡  ÛÂÒ  Ï˘  ÔÂ˙ÈÚ·

 ÈÓ  ¨ÂÈÈÚ·  ·Â˘Á  È„Â‰È‰  ÌÚ‰  Ï¯Â‚˘  ÈÓ¢

 ‡ ¨ÔÂ¯˙Ù ˘ÙÁÓ˘ ÈÓÂ ÂÏ ˙·‡ÂÎ ˙ÂÈÓ˘ÈË‡‰˘

 ¯Â„Â‡È˙ ¯¢„ Æ‰ˆÚ ÒÎËÏ ‰ËÓ ÌÂ˙ÁÏ ¯˘˜˙‰Ï

 ÆÈ˙ÈÚ „ÈÓ Æ¢Ïˆ¯‰

 ¨ÔÂ˘‡¯‰  ÈÂÈˆ‰  Ò¯‚Â˜‰  ˙‡  ÂÓ˜‰˘Î

 Ï˘ Â˙ÂÓ„ ÈÈÈÚ „‚Ï ‰ÙÁÈ¯ ¨Â· ÌÂ‡Ï È˙„·ÂÎÂ

 ÌÈÏÈÓ‰  ˙‡  Ï·‡  ¨¯ÎÂÊ  ÈÈ‡  ÂÓ˘  ˙‡˘  ¨„ÏÈ‰

 ¨˙ÂÂÈˆ‰ ÒÈÒ· Ì‰ ÈÎ ÆÌÏÂÚÏ ÁÎ˘‡ ‡Ï ‰Ï‡‰

£ Æ¢ÌÏÂ·‚Ï ÌÈ· Â·˘Â¢ ∫˙Â„‰È‰ ÒÈÒ· Ì‰

®‰„Â‰È Ï‡ÂÓ˘ Ì‰¯·‡ ßÙÂ¯Ù Ï˘ Â¯ÙÒ ÍÂ˙Ó©

Â‡„¯Â Ò˜Ó ¯¢„
ÌÏÂ·‚Ï ÌÈ· Â·˘Â

 ˙ÂÈÙ‰Ó „Á‡ ‡Â‰ ÈÏ‰Ó‰ ¯ˆÚÓ‰

 „Á‡  „ˆÓ  Æ‰ÈË¯˜ÂÓ„‰  Ï˘  ˙ÂÏÙ‡‰

 ‰È„Ó‰  ÈÁ¯Ê‡  ÔÂÁËÈ·Ï  ˙Â·ÈÂÁÓ‰

 È˙Ï·  ¯Ò‡Ó  ≠  È˘  „ˆÓÂ  ¨ÌÓÂÏ˘ÏÂ

 ÌÈ‡ÂÏÎ  Â·  ¯˘‡  ¨ÏÈÏÚ·  ÈË¯˜ÂÓ„

 ÁÂË˘Ï ‰˙Â‡ ˙Â¯˘Ù‡ ‡ÏÏ ÌÈÁ¯Ê‡

 ¯Ú¯ÚÏ Â‡ ËÙÂ˘ ÈÙ· Ì‰È˙ÂÚË ˙‡

Æ˘ÂÚ‰ ÏÚ

 ‡ÏÎ  È˙··  ‰˘Ú  ÂÓˆÚ  ¯Ò‡Ó‰  

 ÌÈ¯ÈÒ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ„„Â·ÓÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ

 Â·  ÌÈ˘Ó˙˘Ó  Ï‡¯˘È·  ÆÌÈÎÂÒÓ

 ‰Ê Ì‚Â ÌÈÎÂÒÓ ÌÈÏ·ÁÓ „‚Î ¯˜ÈÚ·

 ÌÈ‚È¯Á  ÌÈ¯˜Ó·Â  ÌÈÎÂÒÓ  ÌÈ¯˜Ó·

 ‰ÓÎ  ‰ÊÓ  ¨ÔÙÂ„  ‡ˆÂÈ  ÔÙÂ‡·  Æ¯˙ÂÈ·

 ÈÏ‰Ó‰ ¯ˆÚÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ÌÈ˘

 È·˘Â  ̇„‚Î È„ÓÏ Ú˘Â¯ÓÂ ÈÈ  ̂ÔÙÂ‡·

 ‰ÁÈÏˆÓ  ‡Ï  ‰È„Ó‰  ¯˘‡  ¨Ú¢˘È

 ÏÎ  ˙ÈÏÈÏÙ  ‰¯È·Ú  Ì„‚Î  ‡ÂˆÓÏ

 È¢‡  È·˘Â˙  Ì˙ÂÈ‰Ó  ıÂÁ  ¨‡È‰˘

 Æ˙Â¯ÈÒÓ· Ì˙Ó„‡ ÌÈ„·ÂÚ‰

 Â·  ¯˘‡  ‚ˆÓ  ÌÈ¯ˆÂÈ  ÂÏ‡  ÌÈ¯ˆÚÓ

  ¨ÌÈËÒÈÏ‡È„È‡  Ï˘  ‰ÓÏ˘  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡

 ˙·ÂËÏ ÌÁÂÎÂ Ìˆ¯Ó ˙‡ ÌÈÙÓ ¯˘‡

 ˙ˆÂ·˜Î  ÌÈ‚ˆÂÓÂ  ı¯‡‰Â  ÌÚ‰

 ¯Â·Èˆ Ì˙ÎÂÓ ÍÎ·Â ¨˙ÎÂÒÓ ÌÈÚ˘ÂÙ

 ¯Â·Èˆ‰  Û‡Â  Ú¢˘È·  ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰

ÆÂÏÏÎ· ÌÂ˙Î‰

 È„È  ˙‡  ˜ÊÁÓ  ÂÓˆÚ·  ÍÏ‰Ó‰  ÏÎ

 ˙Â‚‰˙‰ Æ¯Â¯Ë‰ ˙‡ „„ÂÚÓÂ ÂÈ·ÈÂ‡

 ‰ÁÈÎÂÓ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ÌÈÓ‡‰ ÈÙÏÎ ÂÊ

 Ì˙Â‡  ‰‡È·Ó  ¯Â¯Ë‰  ˙ÂÏÈÚÙ˘  Ì‰Ï

 ¨ÌÈÈÏ‡È¯ÂËÈ¯ËÂ  ÌÈÈÈ„Ó  ÌÈ‚˘È‰Ï

 ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˙‡  ‰˘ÈÏÁÓ  ¨ÛÒÂ·Â

 Ï˘  Ì‰È„È  ˙ÈÈÙ¯‰Ï  ÔÂÈÒÈÏ  ˙Ó¯Â‚Â

 ·Â˘ÈÈ Ï˘ ˘„Â˜‰ ˙Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰

 ˙Â¯È˜ÚÏ Ú˜¯˜‰ ˙‡ ‰¯È˘ÎÓÂ ı¯‡·

ÆÂ¢Á ˙Â‡·‰ ˙ÂÎÂ˙Ó

 ÌÚ  ˙„„ÂÓ˙Ó  Ï‡¯˘È  ˙ÂÈÈ„Ó

 ˙ÂÎÂÒÓÂ  ˙Â¯ÂÓÁ  ‰ÚÈ˘Ù  ˙ÂÈÚ·

 ÌÈÓ˘‡ÂÓ˘  ‰ÓÓ  ¯˙ÂÈ  ‰·¯‰

 ¯˘‡ ÌÈ˘‡‰ ËÙ˘Ó ‡ÏÏ ÌÈ˘ÚÂ

 ÌÂ˘· Í‡ ¨‰˜Á¯‰‰ ÈÂÂˆ ˙‡ ÂÏ·È˜

 ¨¯Â¯Ë‰  ÈÂ‚¯‡  ËÚÓÏ  ¨¯Á‡  ‰¯˜Ó

 ÔÈÚÓ ÌÈÈÂ˜¯„ ÌÈÂÂˆ ÌÈÏÚÙÂÓ ‡Ï

 ‡Ï  ¨ÌÈÒ‡Â  ÌÈÁˆÂ¯  „‚Î  ‡Ï  ¨ÂÏ‡

 ‡ÏÂ Ô‚¯Â‡Ó‰ Ú˘Ù‰ ˙ÂÁÙ˘Ó „‚Î

 ˙ËÏÂ˘‰ ßÔ˘˜ËÂ¯Ùß‰ ˙ÚÙÂ˙ „‚Î

 ‡Ë·˙‰˘  ÈÙÎ  ÆÌÂ¯„‰  ¯ÂÊ‡  ÏÎ·

 ‰˜ÂÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÓ¯·ÈÏ Èˆ· ‰Â¯Á‡Ï

 ˙Î¯ÚÓ  ˙‡  ÌÈ˘‡‰  ‰·  ˙ÒÎ‰  Ï˘

 ‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ï  ̆˙Î¯ÚÓ ˘È¢ ∫ËÙ˘Ó‰

 ÂÏÈ‡Î Ì˘Â¯‰ ¯ˆÂ ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ „‚Î

 Á¯Ê‡ ÏÎ Ï˘ ÂÓ„Ó ˙ÂÁÙ ˜ÂÓÒ ÂÈÓ„

 ¢ÈÏ‡¯˘È

 Í¯Âˆ ˘È ÆÂÏÂÎÏ ·Â˘Á ‰Ê‰ ˜·‡Ó‰

 ÌÈ¯ÒÂÓ˘  ÂÏ‡  ÌÈ˘‡Ï  ‰¯ÊÚ·  ÏÂ„‚

 ¨ı¯‡‰  ÔÈÈ·  ÏÚ  ÌÂÈ  ÌÂÈ  Ì˘Ù  ˙‡

 ˘Â¯È‚  Ï˘  ‰‡¯Â‰  ˙ÏÂÂÈ‡·  ÌÁÏ‰ÏÂ

 Â‡  ÔÂÈ„  ˙ÎÈ¯Ú  ‡ÏÏ  Ì‰È˙·Ó  ÌÈ„Â‰È

ÆÌÏÂÓ ˙Â„ÓÂÚ˘ ˙ÂÓ˘‡‰‰ ˙ÙÈ˘Á

®ÌÈÈÏ‰Ó ÌÈ¯ÂˆÚ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ Ù¢Ú „·ÂÚÓ©

ÈÚÈ„ È„‚

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת ננסה יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו

וכמובן  לארצנו  הקשורות  חידות  בפינה  נציג  שבוע  כל  והיפה.  הקטנטונת   
שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה,     צוות העלון

חומת�שמואל�-�ירושלים,�אפרת,�אבן–שמואל,�יד�בנימין,�לוזית,�מזכרת�בתיה,�ניר�גלים,�עזריאל,�פתח�תקוה,�שובה,�תקומה,�תירוש

New Luxurious Project
הכי יוקרתי באפרת

תמיד חלמתם על דירה תמיד חלמתם על דירה 
øמרווחת במפלס אחדøמרווחת במפלס אחד

דופלקס ∏≠∑ חדרים עם נוף מדהים
לאכלוסלאכלוס  בקיץבקיץ  זה!זה!דירות דירות ∂∂ חדרים חד מפלסית עם גינה חדרים חד מפלסית עם גינה

השומרון
‰Ó‡†È˙·ו
גאים�להציג:

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות
È˙·
‰Ó‡

Â
Ï˘

‰
Ó

‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘

ß˙
Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†È
Ó
ÂÒ

¯Ù

*�המחירים�צמודים�למדד

�702,000ש"ח

רבבה
דתי�תורני

�150משפחות

חד�משפחתי
�109מ"ר�בנוי�+
�63מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�845,000ש"ח

פדואל
דתי�תורני

�160משפחות

חד�משפחתי
�128מ"ר�בנוי�+
�89מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�683,000ש"ח

יקיר
דתי�קהילתי

�220משפחות

חד�משפחתי
�108מ"ר�בנוי�+
�76מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�682,000ש"ח

קרני�שומרון
עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית

�1300משפחות

דו�משפחתי�צומח��100
עד��165מ"ר

היישוב:

הקהילה:

הבית:

קרית�נטפים
דתי�קהילתי

�100משפחות

חד�משפחתי
�111מ"ר�בנוי�+
�73מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

�710,000ש"ח

בתי�אמנה,�חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות,�מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית,�סביבת�מגורים�מעולה,�מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור.�בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם.�טלפנו�אלינו�לאמנה.

1�800�260�240 : ה אמנ דע� מי � מרכז

∞μ¥≠≤≥≤≤±∞≤†¨∞≤≠ππ¥∑μμ∑†≠†ÈÓÂÏ˘†Ø†∞μ∞≠∏≤∏∏∂∞μ†¨∞≤≠π¥∞∞∑±∏†≠†˙‡ÈÏ†∫ÌÈÙÒÂ†ÌÈË¯ÙÏ

¨˙¢ÙÓ† ˙Â˜„† ≥∞† ¨ı¯‡‰† ÊÎ¯Ó·
Ï‡È¯‡Ó†˙Â˜„†¥≠Â†ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ†˙Â˜„†¥∞

ÆÌÈÏÁ¯† ·Â˘ÈÈ‰† ÌÎÏ† ‰ÎÁÓ

˙ÂÁÙ˘Ó†¥∞≠Î†˙·†˙ÂÂ‚ÓÂ†˙ÒÒÂ˙†¨‰ÓÁ†‰ÏÈ‰˜
Æ˙ÈÓÂ‡Ï†˙È˙„†‰¯ÈÂÂ‡·†„ÁÈ†˙ÂÈÁ‰

∫ÌÈ˙Â¯È˘†ÔÂÂ‚Ó†ÌÂ˜Ó· Ì˙¯‡˘†Ì˙¯˜È·˙ÒÎ†˙È·
‰ÂÂ˜Ó

‰È̃ Á˘Ó
ÆÆ„ÂÚÂ†‰È̄ ÙÒ

Ô ÂÚÓ
Ì È  ‚

Â‡Â·†Ê‡
Æ˙·˘†ÂÏˆ‡†Â˘Ú˙††

Â‡Â·†Ê‡
Æ˙·˘†ÂÏˆ‡†Â˘Ú˙††

ß˙
Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†È
Ó
ÂÒ

¯Ù

±∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

 ¢‡ÂÂ‡ÒÂÓ¢  ÈÏ‡¯˘È–È·¯Ú‰  ÔÂ‚¯‡‰

 ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰  ˙Â„ÒÂÓÏ  ÚÂ·˘‰  ˘È‚‰

 ÈËÙ˘Ó  ‰„ÓÚ  ¯ÈÈ  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  Ï˘

 ÍÓÒÓ‰  Æ¢˙Â˘È¯„¢  ˙ÓÈ˘¯  ˙Ë¯ÂÙÓ  Â·

 ÌÈÈ·¯Ú‰  ÌÈ¯ÙÎÏ  ¯ÂÊÁÏ  ‰ÚÈ·˙  ÏÏÂÎ

 ¯Ê‚ÓÏ  ‰ÈÓÂÂËÂ‡  ÔÂÈÎ  ¨ß¥∏–·  Â˘Ë˘

 ÔÂÓ‰Â Ï‚„‰ ÈÂÈ˘Â ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· È·¯Ú‰

 È„¯ÂÒ·‡  ·ˆÓ·  ÂÓˆÚ  Â‡ˆÓ¢  Æ‰È„Ó‰

 ¨¢ÌÈ·¯ÚÏ ·ÂË ‰Ó ÌÈËÈÏÁÓ ÌÈ„Â‰È Â·˘

 ÏÚ  ‰È‰È  ˙ÚÎ¢  ¨ÍÓÒÓ‰  È·˙ÂÎ  ÌÈÈÏÓ

 ˙‡  ÔÂ·˘Á·  ˙Á˜Ï  ˙ÂËÏÁ‰‰  ÈÏ·˜Ó

 ÈÂÙˆ  ˙Â˘È¯„‰  ˙ÓÈ˘¯·  ÔÂÈ„‰  Æ¢Â˙Ú„

 È¯·Á ˙ÓÊÂÈ· ˙ÒÎ‰ ˙‡ÈÏÓÏ Ì‚ ˙ÂÏÚÏ

 ¨‰È„Ó‰  ÈÏÓÒ  È·‚Ï  ÆÌÈ·¯Ú‰  ˙ÒÎ‰

 ˘È ÈÎ ¢‡ÂÂ‡ÒÂÓ¢· ÌÈ¯ÓÂ‡ ¨ÔÂÓ‰‰Â Ï‚„‰

 Ì˙ÂÁÎÂÏ ÈÂ‡¯ ÈÂËÈ·¢ Â˙È˘ ÍÎ Ì˙Â˘Ï

 Ì˙ÂÎÈÈ˘ÏÂ  ÌÈ·¯Ú‰  ÌÈÁ¯Ê‡‰  Ï˘

Æ¢˙È¯ÂËÒÈ‰‰

 ˙ÓÈ˘¯  ÌÂÒ¯ÙÏ  Ì„Â˜  ÌÈÓÈ  ‰ÓÎ

 ‰ÏÓ¯  ¯ÈÚ·  Í¯Ú  ˙‡Ê‰  ˙Â˘È¯„‰

 Æ¢‰·Î¢‰  ÈÚÂ¯È‡  Â„ÓÚ  ÂÊÎ¯Ó·˘  ¨ÒÎ

 Ï˘  Í¯Âˆ‰  ˙‡  Â˘È‚„‰  ÒÎ·  ÌÈ¯·Â„‰

 ¢‰‡Â˘¢·  ¯ÈÎ‰Ï  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ‰¯·Á‰

 ÌÚ  ÈÈ˙˘ÏÙ‰  ¢ÌÚ¢‰  ˙‡  ‰„˜Ù˘

 ¨ÌÈ¯·Â„‰  „Á‡Â  ¨Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  ˙Ó˜‰

 ÏÁ· ‡Ï Û‡ ¨˙ÈÊ–¯È· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰ˆ¯Ó

 ˙ÚÂˆ¯· ˘Á¯˙Ó‰ ˙‡ ‰ÂÂ˘‰˘Î ÌÈÏÈÓ·

 ¨‰ÙÙ  ÔÏÈ‡  ¯¢„  Æ‰„Ó˘‰  ˙ÂÁÓÏ  ‰ÊÚ

 Ì‚  ̆¨‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ‰ˆ¯Ó

 ¯Â‰ÈË‰¢ Ì˘‰ ˙Á  ̇¯ÙÒ ‰Â¯Á‡Ï ÌÒ¯Ù

 ˙‡  ÒÂÈÎ·  Û˜˙  ¨¢ÔÈ˙˘ÏÙ  Ï˘  È˙‡‰

 ÂÓ˘˘  ‰È„Ó‰  ÈÓÈ˜ÓÂ  ˙ÂÂÈˆ‰  ˙Â·‡

ÈÓÈÙ‰  ÌÂÈ‡‰

‰„
ÓÚ
¢˘
È

 ¨ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰  ˙‡  ˜ÏÒÏ  ‰¯ËÓÏ  Ì‰Ï

 ÆÂÊ‰  ı¯‡‰  Ï˘  ÌÈÈ¯Â˜Ó‰  ‰È·˘Â˙

 ‰·˘  ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·  ¨ÍÎ·  È„  ‡Ï  Ì‡Â

 ÌÈÓÂÈ  ‰Â¯Á‡·  Â˜ÏÈÁ  ‰ÙÙ  ¯¢„  „ÓÏÓ

 ¨ÌÈÓÂÈ·  ÆÌÈ·¯Ú‰  ÌÈË„ÂËÒ‰  ¯Â·ÈˆÏ

 Ï˘  ÈÂÙˆ‰  ‚ÏÙ‰  È„È–ÏÚ  ÂˆÙÂ‰˘

 ÌÈÎÈ¯‡˙  ÌÈÈÂˆÓ  ¨˙ÈÓ‡ÏÒ‡‰  ‰ÚÂ˙‰

 ÚÂ‚ÈÙÏ  ‰˘‰  ÌÂÈ  ÔÂ‚Î  ¢ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰¢

 ˙ÙÈËÁ  ÍÈ¯‡˙  ¨ÌÈÓÂ‡˙‰  ÈÈÈ··

 Ï˘  Â˙„ÏÂ‰  ÌÂÈ  ¨ÔÂ·Ï  ÏÂ·‚·  ÌÈÏÈÈÁ‰

 ˙ÂÂÓ˙·  ı·Â˘  ÔÓÂÈ‰  Æ„ÂÚÂ  Ô„‡Ï–Ô·

 ¨˙‡Ù¯Ú  ¯Ò‡È  ˙Ó‚Â„  ¢‰ÓÂ‡‰  ÈÏÂ„‚¢

 ÌÈ„ÚÂÓ·  ‰ÏÏ‡¯Ò  ÔÒÁÂ  ¨È˙Â‚¯·  Ô‡Â¯Ó

 È‡¢  ÆÌ‰Ï˘  ¯Â¯Ë‰  ˙ÂÏÈÚÙÏ  ÌÈ¯Â˘˜‰

 È‡¯Á‡‰ ¯È·Ò‰ ¨¢ø˘Ú¯‰ ‰Ó ÏÚ ÔÈ·Ó ‡Ï

 ‰ÚÂ˙‰  ÌÚËÓ  ÌÈÓÂÈ‰  ˙˜ÂÏÁÏ

 Ì‰  ˙‡Ù¯ÚÂ  ‰ÏÏ‡¯Ò¢  ¨˙ÈÓ‡ÏÒ‡‰

 ¯Â·Èˆ‰˘  ·Â˘Á  ÆÈ·¯Ú‰  ÌÚ‰  È‚È‰Ó

 ÏÏÂÒ˘ ÈÓ ˙‡ ¨ÂÏ˘ ÌÈ‚È‰Ó‰ ˙‡ ¯ÂÎÊÈ

Æ¢ÂÏ˘ ˙Â‡ÓˆÚÏ Í¯„‰ ˙‡

 ÌÈ·¯Ú‰ Ï˘ ‰ÏÈÁÊ‰ ˙¯·Â‚ ‰È¯ÙÈ¯Ù·

 ¨˙ÂÏÚÓ ¨‰È¯‰· Æ˙ÂÈ„Â‰È‰ ˙ÂÂÎ˘‰ Ï‡

 ÌÈ·¯Ú  ÌÈ˘ÎÂ¯  „ÂÏÂ  ‰ÏÓ¯  ¨ÂÙÈ  ¨Ï‡ÈÓ¯Î

 ˙È˘Ú ÂÊ ‰˘ÈÎ  ̄¨˙ÂÈ„Â‰È ˙ÂÂÎ˘· ˙Â¯È„

 ÌÈ·¯Ú‰ ˜·‡Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ „Â„ÈÚÂ ÔÂ‚¯‡·

 ÆÌ‡ÏÒ‡‰ ÈÙÈËÓ Ï˘ ˙È·ÓÂÙ ‰ÎÈÓ˙·Â

 ßıÈÏ  ÚˆÂ·Â  ËÚÓÎ  ÌÈÈ˘„ÂÁ  ÈÙÏ

 ˙Ú·  ÂÎÚ·  ¯„Ò‰‰  ˙·È˘È  È„ÈÓÏ˙·

 ÌÈ·¯Ú  ˙Â‡Ó˘Î  ¨‰¯Â˙  ˙ÁÓ˘  ˙Â‚È‚Á

 ÌÈ„ÈÂˆÓ  ¨‰·È˘È‰  ÏÚ  Â‡·ˆ  ÌÈ·‰ÏÂ˘Ó

 ÚÂ‚ÙÏ  ÂÒÈÂ  ¨ÌÈˆÙÂ  ˙ÂÏ‡  ¨ÌÈ·‡·

 ˙Â‡È¯˜ ÌÈÚÈÓ˘Ó Ì‰˘ ÍÂ˙ ÌÈ„ÈÓÏ˙·

 ÁÈ¯·‰Ï ‰ˆÏ‡ ‰¯Ë˘Ó‰ Æ¢¯·Î‡ ‰ÏÏ‡¢

 ˙‡ ˙ÂÂÏÏÂ ¯Â˙ÒÓ Í¯„· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡

ÆÌ‰È˙·Ï „Ú ÌÈ¯ÂÁ·‰

 ‰˙ÂÓ„  ÏÚÂ  Ï‡¯˘È  ı¯‡  ÏÚ  ˜·‡Ó‰

 ‰„Â‰È  ˙ÂÏÂ·‚·  ¯ˆÚ  ‡Ï  ‰È„Ó‰  Ï˘

 ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ Ô‚‰Ï ÌÈ˘˜·Ó Â‡˘Î ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â

 ˙Â‡¯Ï  ÂÈÏÚ  ¨‰ÈÙÂ‡Â  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  Ï˘

 Ï˘  ‰„ÓÚ‰  ¯ÈÈ  ˙‡  Ì‚  ÂÈÈÚ  „‚Ï

 ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·  ÌÈÓÂÈ‰  ˙‡  ¨¢‡ÂÂ‡ÒÂÓ¢

 ‰˙Â‡Ó  ˜ÏÁÎ  ‰ÏÓ¯·  ÒÎ‰  ˙‡Â  ‰ÙÈÁ

 Ï˘  ‰ÓÂÈ˜  Í˘Ó‰  ˙ÁË·‰Ï  ‰Î¯ÚÓ

 Æ‰È„Ó‰

 ¢˙ÈË¯˜ÂÓ„  ‰È„Ó¢  ÔÈ·˘  Á˙Ó·

 ÒÂÒÈ‰ ‡ÏÏ ÌÈ·ÈˆÓ Â‡ ¢˙È„Â‰È ‰È„Ó¢Â

 Æ‰ÈË¯˜ÂÓ„‰  ÈÙÏ  ˙È„Â‰È‰  ‰È„Ó‰  ˙‡

 È‰ÂÊ  Æ˙ÈË¯˜ÂÓ„  ÍÎ–¯Á‡  ¨˙È„Â‰È  Ì„Â˜

 ÆÈ„Â‰È‰  ÌÚ‰  ¯Â·Ú  ‰˙˜˙Ó  ‰Ù„Ú‰

 „Á‡ ÌÚÏ ˙Á‡ ‰È„Ó ‰¯È„‚Ó˘ ‰Ù„Ú‰

 ÌÚ  ˙ÂÈÁÏ  ÔÎÂÓ˘  ÈÓ  Æ‰„ÈÁÈ‰  Âˆ¯‡  ÂÊ˘

£  ÆÂÓÚ ·˘ÈÈÂ „·Î˙È ‰Ê ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò

˘Â¯„˘Â¯„
 ˙Â„ÒÂÓÏ Ï“ÎÓ

Ï‡È˙Ú ˙·È˘È
 ∫„È˜Ù˙‰ ¯Â‡˙

 ‰·È˘È‰Â ¯„Ò‰‰ ˙·È˘È Ï˘ ÏÏÂÎ ÏÂ‰È

 ¨ÔÂ‚¯‡ ¨ÌÈÙÒÎ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÈÂÎÈ˙‰

ÆÁÂ˙ÈÙÂ ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚

∫ÌÈ˘¯„ ÌÈ¯Â˘ÈÎ
 ÆÓ ÏÂ‰È· ˙ÂÙÈ„Ú© ÏÂ‰È· ÁÎÂÓ ÔÂÈÒ £ 

 ÌÈÙ˜È‰· ·Èˆ˜˙ ÏÂ‰È ˙ÏÂÎÈ £ ®˙ÂÈÎÂÈÁ

 ˙ÏÂÎÈ £ ˙ÂÈ˙¯ÈˆÈÂ ‰ÓÊÂÈ £ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó

 Â˜Ï ‰˜ÈÊ £ ÌÈ·ÂË ˘Â‡ ÈÒÁÈÂ ˙ÂÂˆ ÏÂ‰È

ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚· ÔÂÈÒ £ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÈÎÂÈÁ‰

ÁÂÏ˘Ï ‡ ÌÈÓÈ‡˙ÓÏ
∞≤≠ππ∂≥≤≥∂ ‘Ò˜ÙÏ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜

∞μ≤≠∏ππ∞≤∞∞ ∫ÌÈË¯ÙÏ

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘· ÌÈ¯·„

Æ∑†˙ÈÊ‰†∫ÌÈÒÎ¯†Æμ†‡·¯†∫„Â„˘‡††Æ±¥†Ï‡¯˘È†È¯˘†∫ÌÈÏ˘Â¯È††Æμ†¯ÙÂÒ†Ì˙Á†˙ÈÙ†±†ÔÓ‚Â†∫˜¯·†È·†≠†˙Â¯Â‡Ó†È„¯˘Ó†∫‰ˆÙ‰†È„˜ÂÓ·Â†˙Â¯Á·ÂÓ‰†˙ÂÈÂÁ·†‚È˘‰Ï

„ÁÈ·†˙„ÓÂÏ†‰ÁÙ˘Ó†ÏÎ
˙·˘†˙ÂÎÏ‰

לפרטים�והזמנות:�1-700-500-151

¨‰‰ÓÂ†˙˜˙¯Ó†„ÂÓÈÏ†˙ÈÂÂÁ·†‰ÁÙ˘Ó‰†˙‡†„Á‡Ï†¨ÌÎÓˆÚ†ÏÚ†ÂÏ·˜
Æ˙·˘Ï†È˙ÈÓ‡†‚ÂÚ·†¯˜ÈÚ·Â†˙Â¯È‰··†¨˙ÂÁÂ·†¨˙·˘†˙ÂÎÏ‰·†˜ÂÒÚÏÂ

Á„˘°�מאורות�השבת
˙·˘‰† ÔÁÏÂ˘†·È·Ò†˙È˙ÁÙ˘Ó†‰ÈÂÁ

øÌ˙˜Ï„‰†¯Á‡Ï†˙Â¯‰†ÌÂ˜ÈÓ†˙‡†˙Â˘Ï†Ô˙È†Ì‡‰
ÈÚÂ·˘‰†„ÂÓÈÏ·†‰·Â˘˙‰

פסטיבל 
הזית 

חנוכה בבנימין

פרטים והרשמה: 02-9977235

בס"ד

יום רביעי 
כ"ט כסלו תשס"ז

20.12.06
בשעות 16:00-10:00

בגוש שילה

 סיור בבית הבד     
 מסיק זיתים 

 סדנאות יצירה והפעלות      
 הצגות לילדים        

 מרכז המבקרים באחיה
 סיור בתל שילה

 סיור רכבים מודרך באזור
 שוק איכרים       

 הפעלות למשפחה 
במעלה לבונה 

 דוכני מזון
 בעקבות המכבים

 ועוד...
           הנחות לקבוצות מאורגנות!


