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הטהרה - הבסיס לירושת הארץ

Ú .בשיטים יושב  ישראל  ם 
נגיעה.  במרחק  ישראל  ארץ 
הירדן.  את  לעבור  צריך  רק 
שצריך  מבחן  עוד  שיש  מתברר  והנה 
אופי  מהו  הארץ.  אל  בדרך  לעבור 
המבחן? האם צריך לעשות משהו כנגד 
פרשת  האם  רשע?  אותו  של  קללותיו 
לדו–שיח  קשורה  בלעם  של  הברכות 
שזה  או  העולם  לאומות  הקב”ה  שבין 
לבין  ישראל  שבין  לדו–שיח  גם  נוגע 

אביהם שבשמים?
לאחר מאות שנים יבוא הנביא מיכה 
ויזכיר את סיפור הפרשה כחלק מדו שיח 

שבין הקב”ה לישראל. 
וְהֵָאָתנִים  ה',  ִריב  ֶאת  הִָרים  ִׁשְמעּו 
וְִעם  ַעּמֹו,  ִעם  ַלה'  ִריב  ִּכי  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 

יְִׂשָרֵאל יְִתוַּכָח:
ֶמֶלְך  ָּבָלק  ַמה–ּיַָעץ  זְכָר–נָא  ַעִּמי, 
ֶּבן–ְּבעֹור– ִּבְלָעם  אֹתֹו,  ּוֶמה–ָענָה  מֹוָאב, 

ַּדַעת  ְלַמַען,  ַעד–הַּגְִלּגָל,  ִמן–הִַּׁשִּטים, 
ִצְדקֹות ה': (מיכה ו')

על פסוק זה פירשו חז”ל בתלמוד: 
להן  אמר  ה’  צדקות  דעת  למען  מאי 
נא  דעו  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש 

כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי 
הרשע  בלעם  בימי  הימים  אותן  כל 
לא  הימים  אותן  כל  כעסתי  שאילמלא 
שריד  ישראל  של  משונאיהן  נשתייר 

ופליט (סנהדרין קה/ב).
פניו  שעל  עולה  חכמים  מדברי 
אותו  של  שקללותיו  לכך  סיבה  הייתה 
ה’  עשה  אולם  פעולתם.  יעשו  רשע 
לא  וכך  כעס  ולא  העת  באותה  חסד 
פגעה בישראל מידת הדין. סיבת הכעס 
היתה  באותה העת,  ישראל  על  האלוקי 

חטא בעל פעור.
האם חטא זה דומה לחטאים שהורגלנו 
שכאן  נראה  במדבר?  בהליכה  אליהם 
החטא  כאן  אחר.  מסוג  בחטא  מדובר 
הארץ  עם  העם  של  מהפגישה  נובע 

והעמים שיושבים בה. 
לאחר שנים של הליכה במדבר, שנים 
בהן עם ישראל היה בעל כורחו בעמדה 
התאפשר  ולא  ישכון”  לבדד  ”עם  של 
גויי הארץ,  לו לבוא במגע תרבותי עם 
אומות  עם  למגע  ישראל  עם  מגיע 
ישראל בהגיעו לארץ צמא  העולם. עם 

לחיים נורמאליים, הוא רוצה ליצור מגע 
אנושי ורגיל עם העמים שסביבו. המבחן 
מואב  בנות  עם  במפגש  נמצא  הראשון 
ומדין. בני ישראל שהולכים להיות עם 
רצון  מתוך  הולכים  אינם  מואב  בנות 
בעבודת  ולבחור  ה’  עבודת  את  לעזוב 
העמים  עם  מפגש  רוצים  הם  הפעור. 
בשם  להחזיק  רוצה  אחד  כשכל  סביבם 

אלוקיו. 
אפשר  שאי  אותנו  מלמדת  התורה 
עבודה  לבין  פרוצה  עבודה  בין  לחבר 

פנימית. 
רצון  של  באיצטלה  בא  בלעם  גם 
ה’.  אל  העולם  אומות  כל  את  לחבר 
הקב”ה  רק  אולם  קורבנות  מקריב  הוא 
בלעם  הפנימיות של  כוונותיו  את  זיהה 
ייחודם של  הוא לעקור את  רצונו  שכל 

ישראל. 
של  הברכות  שדווקא  יתכן  אולם 
לעם  שגרמו  הן  העת,  באותה  בלעם 
על  פעור.  בעל  בחטא  לחטוא  ישראל 
עם  הרגיש  בלעם  של  הברכות  ידי 
ישראל ביטחון לבוא במגע עם המואבים 

ולהמשיך להישאר בייחודו.
למה אם כן נמנע הקב”ה מלכעוס על 

ישראל?
לדברי  בפירושו  רש”י  מביא  כך  על 

הנבואה במיכה: 
טובתי  מנעתי  שלא  צדקותי  ”דעו 

לגלגל  אתכם  הבאתי  עד  מכם  ועזרתי 
וכבשתי לפניכם שם את הארץ”.

כל עוד שהיו עסוקים בכיבוש ויישוב 
מהכשל  עינו  העלים  הקב”ה  הארץ, 
ארץ  ספר   - יהושע  ספר  התרבותי. 
בסיעתא  המֻלווה  ספר  הינו   - ישראל 
מות  לאחר  מיד  אולם  גדולה.  דשמיא 
בתחילת  וצצות.  עולות  הבעיות  יהושע 
ספר שופטים כשמגיעים למצב שישראל 
רוצים מנוחה ומפסיקים להיות עסוקים 
בבניין הארץ וכיבושה מתגלות הבעיות 
בבניין  עסוקים  עוד  כל  התרבותיות. 
שהוא  עיקרי  עיסוק  יש  הארץ  ויישוב 
חיובי. הסך הכול הינו חיובי. אולם זאת 
הראשון  לדור  רק   - הגלגל”  ”עד  רק 
שעיסוקו העיקרי הוא ההתבססות בארץ. 
הדור השני אינו יכול לפסוח על התיקון 
להגדיר  צריך  השני  הדור  התרבותי. 
אחרת  שלו;  הישראלית  הזהות  את 

מתדרדרים ל”תקופת השופטים”. 
לארץ  השלישית  בִשיבה  גם  כך 
היה  עסוק  הראשון  הדור  ישראל. 
על  כיסתה  והארץ  הארץ,  על  במלחמה 
למנוחה  שצמא  השני  הדור  פשעיו.  כל 
ולחיים נורמאליים נופל מבחינה רוחנית 
וגם האחיזה בארץ נחלשת. נוכל לעורר 
את אהבת ה’ אליו רק מתוך חיבור גדול 
שבין המשך העיסוק בהתיישבות מתוך 
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קלויזנבורג, כ מצאנז  האדמו”ר  ”ק 
הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  הרב 
זי”ע אשר נפטר בשבוע זה (ט’ תמוז 
רודניק  נולד בעיר  תשנ”ד) לפני 12 שנה, 
צבי  רבי  לאביו  תרס”ה,  בשנת  שבגליציה 
של  כרבה  שכיהן  מרודניק,  הלברשטאם 

העיר. 
האדמו”ר מצאנז היה נינו של שר התורה 
ברוך  רבי  חיים”  ה”דברי  בדורו  החסידי 
זיע"א. גאונותו העצומה התגלתה  מגורליץ 
כל  על  נבחן  כבר   13 ובגיל  בילדותו  כבר 
ממנו  מאביו  למד  תורתו  עיקר  את  הש”ס, 
התייתם בגיל 14, בשנה זו הוסמך להוראה. 
בהלווית אביו שארכה מספר ימים ועברה 
אחד  הספדים,  הבן  נשא  למדינה  ממדינה 
הדור  גדולי  ברציפות.  מהם של שש שעות 
שהשתתפו בהלוויה אמרו ”ובא השמש וזרח 
ה”דברי  את  יקבל  יזכה,  הדור  אם  השמש”, 

חיים” בפעם השניה. 
לימים התמנה לרבה של העיר קלויזנבורג 
שברומניה, עמד שם בראש הישיבה והעמיד 
תפוצות  בכל  כרבנים  שכיהנו  תלמידים 
ישראל. עם פרוץ המלחמה נלקח לאושוויץ 
כל  עם  יחד  התרעלה  כוס  את  שם  ושתה 
פלאים  רואים  אותו  כשהסובבים  עמו,  בני 

ומסירות נפש שלא תתואר. 
בשואה איבד האדמו”ר מצאנז את אשתו 
ו–11 ילדיו. מיד לאחר המלחמה אזר כארי 
חלציו ויצא להחיות העצמות היבשות, הקים 
מחדש עולה של תורה וחיתן אלפי יתומים 

ואלמנות ניצולי מחנות ההשמדה. 
חיים  רבי  של  חתנו  היה  ראשון  בזיווג 
צבי טייטלבוים בעל ה”עצי חיים” מסיגעט. 
רבי  של  תבדל"א  בתו  את  נשא  שני  בזיווג 
לאחר  מנייטרא,  אב”ד  אונגר  דוד  שמואל 
הבכור  ובנו  ילדים   7 לו  נולדו  המלחמה 

משמש כיום כאדמו”ר מצאנז שליט”א. 
רוב חייו השקיע בתורה והלכה, חידושיו 
כרכים שראו  מופיעים בעשרות  ותשובותיו 
אור וטרם כילו מלאכת מחצית מהחיבורים 
היד  מכתבי  חלקים  יד.  בכתבי  הנמצאים 
נעלמו בשואה. האדמו"ר זצ"ל לחם לשיטת 
כך  ולשם  עיון,  לצד  בקיאות  של  לימוד 
המעודד  העולמי”  הש”ס  ”מפעל  את  הקים 
לימוד אינטנסיבי של גמרא, רש”י ותוספות 
הש”ס”  ”מפעל  בראש  בחינות.  באמצעות 

עומדים כ–30 ראשי ישיבות. 
לראשונה עלה לארץ בשנת תשט”ז ונסע 

לצפת. היה אוהב ארץ ישראל ולחם לבנייתה 
האדמו”ר  הדת.  שומרי  זכויות  ושמירת 
ממנהיגי  ורבים  גדול  השפעה  כבעל  נחשב 
כאיש  בנתניה.  במעונו  לבקרו  עלו  המדינה 
חזון ואומץ לב בחר להקים את מעוזו דווקא 
על שטחי חול ריקים בצפון נתניה, באומרו 
כי ”בירושלים ובבני ברק יש כבר אור, כאן 
נדליק אור שיפיץ לסביבה”. לימים הקים את 
ובנה  בנתניה,  לניאדו  האזורי  החולים  בית 

קריות בירושלים ובערים נוספות בארץ. 
ישראל  לארץ  הגדולה  אהבתו  כאמור 
וכך  ממשי  ציווי  מבחינתו  היוו  וירושתה 

התבטא בשיחות לחסידיו:
”נדע זאת היטב כי ארץ ישראל היא שלנו 
וירושה היא לנו מאברהם יצחק ויעקב, אבי 
להחזקת  כספים  שלחו  זקני  ואבי  וזקני 
הארץ, שאפו לחונן את עפרה וסייעו בכל 
ובכל מאודם עד כמה שיכלו למען  נפשם 
יושבי הארץ. ואף אני זכיתי בס”ד לעלות 
נאמנות  קריות  בה  ולהקים  ישראל  לארץ 

ומפעלי תורה וחסד.”
”יהודי ארץ ישראל  בשיחה אחרת אמר: 
כך  נצחית  היא  שהתורה  כשם  יודעים” 
קיום היהודים בארץ ישראל נצחי ובוטחים 
מהגויים  מבקשים  איננו  ית”ש,  בהבטחתו 
מאומה, מה שיש לנו הוא מהקב”ה בכבודו 

ובעצמו".
היכולת,  כמיטב  לסייע  להשתדל  "יש 
מה  לחשוב  יהודי  כל  חייב  ויום  יום  ובכל 
אני יכול לעשות לטובת יהודי ארץ ישראל. 
אם שומע שבונים איזה בנין בארץ ישראל 
שומע  אם  מהמסייעים,  להיות  ישתדל 
בהקמתו,  לסייע  יזדרז  בית  איזה  שנחרב 
ונהרג  נפל  שיהודי  אסון  מקרה  כששומע 
ישתדל להגיש סיוע ועזר כפי יכולתו, אם 
ישראל  ארץ  קופת  נהוג  היה  הדורות  בכל 
נוגע  זה  שבזמננו  הרי  פרנסה,  לצורכי 
בנו  יתקיים  זה  ובזכות  ממש.  נפש  לחיי 
קנא’) כל המרחם על  (שבת  חז”ל  מה שאמרו 
בזכות  השמים,  מן  עליו  מרחמין  הבריות 
בצרה  משתתפים  שאנו  הרחמנות  מדת 
ושפלות בני ארץ ישראל נהיה בין הזוכים 

ורואים בשמחתה בגאולתנו השלימה.
שאמרו  במה  נכון  פשט  לפרש  ואמרתי 
זוכה  ירושלים  על  המתאבל  כל  ל’)  (תענית 

על  מתאבל  ושאינו  בשמחתה,  ורואה 
שנקטו  בשמחתה.  רואה  אינו  ירושלים 
הווה ללמדנו שכבר עכשיו  לשונם בלשון 

תמיד  לו  ונדמה  בשמחתה,  ורואה  זוכה 
לומר  קום  מי שמשכים  בא.  זה  הנה  כי 
שערי  שבספר  והתפלות  חצות,  תיקון 
ציון, ובכל מקרה אסון ששומע לבו יוצא 
באדם  צרה  פגעה  על ששוב  צער  מרוב 
מישראל, ה’ בעוזרו והוא מתנחם מתוך 

הידיעה שקרובה ישועתנו לבא, ואלו הם 
חבלי משיח האחרונים, דכבר אי אפשר 
שזה יימשך עוד זמן רב. בעוד חצי שעה 
- וגם זה זמן רב מדי, אלא תיכף ומיד - 

ישראל נושע בה’ תשועת עולמים.” £

מדרשת איילת השחר
הוקמה בשנת תשס"ד על–ידי צוות רבנים ורבניות, 
מתוך חזון להקמת מרכז לימודי ייחודי אשר יענה 
על הצמא המבורך של בנות בדורנו ללמוד תורה 

ולרכוש כלים לבניית הבית היהודי.
להבנות כדי לבנות...

ב"איילת השחר" הבנות משלבות שירות לאומי 
עם מדרשה. בבוקר יוצאות - לתת, לתרום לילדים 

ולקהילה. אחר הצהריים חוזרות למדרשה כדי 
להתמלא ולבנות את עולמן הפנימי והרוחני.

הרב קוק  חסידות £  הלכה £  נושאי הלימוד: £ 
ועוד. תנ"ך £  אמונה £  מדרש £  £זוגיות £ 

הצוות החינוכי: במסגרת הלימוד במדרשה מקבלות 
הבנות שיעורים במגוון רחב של נושאים הנוגעים 

לעולמן הרוחני והפנימי. השיעורים מועברים 
על–ידי מיטב המרצים והרבנים. הצוות החינוכי זמין, 

ועומד לרשות הבנות בכל פניה וצורך.
הבנות יוצאות עם מטען רוחני לכל החיים.

המסגרת ההתנדבותית
כל בת יכולה לבחור את התחום המתאים לה 
באחת ממסגרות השירות הלאומי הקיימות - 
"בת עמי" "עמינדב" או "האגודה להתנדבות".

המסגרת החברתית
הפעילות במדרשה כוללת פעילות עניפה של 
הוואי חברתי המהווה מסגרת חברתית עשירה 

טיולים  ומהנה לבנות. במשך השנה יתקיימו £ 
סיורים לימודיים בליווי הדרכה  £ שבתות מדרשה £ 

סדנאות תרפיה  סדנאות למנהיגות £  מקצועית £ 
ופעילויות העשרה חברתיות. באמנות ודרמה £ 

מקום הלימוד
המדרשה פועלת בשלושה מוקדי שילוב:

תל אביב (יד אליהו)  £ ירושלים (קרית משה) £ 

£ מושב צפריה לבנות המתנדבות בשפלה.

הכרה אקדמאית
המדרשה נהנית מהכרה אקדמאית גבוהה 
ממכללת תלפיות ומאוניברסיטת בר אילן.

התשלום
התשלום הינו עבור שכר ההוראה בלבד. האש"ל 
יועבר ישירות מהאגודה להתנדבות אל המדרשה.
£ לבנות השנה הראשונה השותפות בתכנית מהווה  

יתרון בתנאי קבלה להתנדבות בתפוצות בשנה השניה 
(במסגרת "בת עמי")

חדש! אפשרות לשילוב עם עבודה ולימודים

מדרשת איילת השחר 
 www.a-h.co.il ירושלים

. . . ארח הת ל ו ר  ש ק ר  ליצו ת  נ זמ מו
£ הרב רונן סלע 054-7606324, 052-8990264 

rmsela@yahoo.com 71937 יישוב טלמון
משרד: 03-9606039 £ בת שירות: 052-8990265, £ 
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Æ˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙
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 ˙ÈÎÂ˙· ˙È¯Â·Èˆ‰Â ˙ÈËÈÏÂÙ‰

 Æ˘Â¯È‚‰
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שאלת השבוע: כדי להחליט האם צריכה הנהגת המאבק לשתף בהחלטותיה גם את הנוער יש לבחון בצורה עמוקה את השאלה מהי 
מידת האחריות שיכול הנוער לקחת על עצמו? ומה הערך המוסף שיוכלו לתת לדיון וקבלת החלטות באופי המאבק על ארץ ישראל?

 ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰ ¯ÚÂ‰ È·

 ˜ÏÁ Â· ÌÈÁ˜ÂÏÂ ÂÁ˜Ï Ì‰Â ˜·‡ÓÏ

 ÔÙÂ‡· Û˙˙˘‰ Â·Â¯· ¯ÚÂ‰ ÆÏÈÚÙ

 ‰ÂÂÈ‰Â Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÚ ÌÈ˜·‡Ó· ÏÈÚÙ

 ÂÁÎÂÂ  ÌÈÈ‚ÙÓ‰ ·¯˜Ó „·Î ˜ÏÁ

 ÁÎÂ˘ ¯ÚÂ‰ ˙ÂÓÎ· ˙‡Ê ˙Â‡¯Ï

 ÁÈÎÂ‰ ÛÒÂ· Æ˘Â¯È‚Ï ÂÓ„˜˘ ˙Â‚Ù‰·

 ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰ ÈÎ ¯ÚÂ‰

 ÍÂ˙ ÂÓˆÚ ˜·‡Ó‰ ÏÂ‰È· ‰·¯ ˙ÂÈ¯Á‡

 Æ˜ÂÙÈ‡Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÂÂ˜ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘

 ˜¯ ÂÈ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÚ ˜·‡Ó‰

 Â‡ ÌÈ˙Óˆ· ÌÈÓÂ˙Î ÌÈË¯Ò ˙˜ÂÏÁ·

 ı¯‡ ÏÚ ˜·‡Ó‰Ó „·Î ˜ÏÁ Æ˙Â‚Ù‰·

 ˙˜„ˆ· ÚÂÎ˘Â ‰¯·Ò‰· ‡Â‰ Ï‡¯˘È

 Ì‚ ÆÌÚ‰ ˙Ú„Â˙ ÏÚ ˜·‡Ó‰Â ÂÎ¯„

 ¯ÚÂ‰ ˙‡ Û˙˘Ï ·Â˘Á ‰Ê ˜·‡Ó·

 ¯ÚÂ ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ· ‰Ê Ì‡ ªÌÂ˙Î‰

 Ë‰Ï‰Â ˙ÂÓÈÓ˙· ‰Ê Ì‡Â ı¯‡‰ È·Á¯Ó

 ÌÈ˘‡‰ ¯‡˘ ˙‡ ˜È·„‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘

 ÂÎ¯Ú˘ ¢ÌÈÙ Ï‡ ÌÈÙ¢‰ È˘‚ÙÓ·

 Â˙ÏÂÎÈ· ÈÎ ÁÈÎÂ‰ ¯ÚÂ‰ Æı¯‡‰ È·Á¯·

 ˙È·Ï ‰ÒÈÎ Ï˘ ‰˘˜‰ ‰ÓÈ˘Ó· „ÂÓÚÏ

 ¯·„ÏÂ ‰˘Â·‰ ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰ ÍÂ˙ ¯Ê

ÆÏ‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ‰Á·˘·

 ˘È ¯ÚÂ‰ ÛÂ˙È˘ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ¯˘‡Î

 ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÈÎ ˘È‚„‰Ï

 ‰ÓˆÚ ÏÚ Á˜È˙ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÏÚ

 ˙‡ ÌÂ¯˙Ï ÏÂÎÈ ¯ÚÂ‰ Æ˙¯‚Â·‰ ‰‚‰‰‰

 ÈÈÈÙÂ‡‰ Ë‰Ï‰ ˙‡ ¨ÂÏ˘ È„ÂÁÈÈ‰ Ë·Ó‰

 ÂÓÊ ÏÚ ¯Â˙ÈÂÂ‰Â ˙Â¯ÈÒÓ‰ ˙‡ ¨ÂÏ

 ÔÂÈ„‰ ˙‡ ˙Â¯Ù‰Ï ÏÎÂÈ ¯ÚÂ‰ ÆÈË¯Ù‰

 ÏÚ ˙È„ÂÁÈÈ‰ ÂË·Ó ˙„Â˜ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ

 ˜·‡Ó· ˘È ÌÏÂ‡ ‰ÈÏ‡ ÒÁÈ‰Â ˙Â‡ÈˆÓ‰

 Â˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡˘ ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÊÎ

 ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÔÎÏÂ ˙Á˜Ï ¯ÚÂ‰ Ï˘

 ˙ÂÚ¯Î‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ÌÈÎÈ¯ˆ

 Ì‚ ÆÔ‰ÈÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡Â ˙ÂÈÙÂÒ‰

 ‰‚‰‰‰ Ï˘ ¢ÌÈÏÈÈÁ¢‰ Ì‰ ¯ÚÂ‰ Ì‡

 ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ˙¯‚Â·‰

 ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¨ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ÏÚ ÏÂÙÈ˙

 ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ Ï·˜˙˘ ˙¯‚Â·‰ ‰‚‰‰‰

 ÚÂˆÈ·‰Â ÔÂË‰ ˙‡ Ô˙ÈÈ˘ ÌÂ˙Î‰ ¯ÚÂ‰Â

 ÌÈÂÈ„· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ·ÈÈÁÓ ÁË˘·

 ˙˜ÂÏÁ· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÂÂ˜ ˙¯„‚‰·Â

ÆÁË˘· ÌÈ„È˜Ù˙‰

ÔÓ¯·ÈÏ ¯Ó˙È‡

 ¯Â·ÈˆÎ Â¯·Ú˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ¯Á‡Ï

 ÒÂÓ ÔÈ‡ ‰Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙·

 ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ¯ÚÂ‰ ‰ÈÙÏ ‰˜ÒÓ‰Ó

 ˙ÂÈÏ¯Â‚‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÎ· Û˙Â˘

 „ÂÓÚÏ ˙ÂÓÈÈ‡Ó˘ ˙Â·Â˘Á‰Â

ÆÂÈÙ·

 Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ˘ ÈÓ

 ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰Ó ˙¯‚Â·‰ ‰‚‰‰‰

 ÔÂÎ˙‰ Æ¯ÚÂ‰ È· Ì‰ Ô˙Â‡ Ì˘ÈÈÓÂ

 Ì˜ÏÁ ˙Ó ˙Ó‡· Ì‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰Â

 ¯˜ÈÚ È˙Ú„Ï Ï·‡ ¨ÌÈ¯‚Â·Ó‰ Ï˘

 ÌÈ¯ÈÚˆÏ ˙ÎÈÈ˘ ÁË˘· ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰

 ÏÎÏ ÔÈ‡ ÁË˘· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ‡ÏÂÏÂ

 ÌÂ˘ ÌÈÂÈ„‰Â ÌÈ¯Â·È„‰ ¨˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡‰

 ˙¯‚Â·‰ ‰‚‰‰‰ Ì‚ ÈÎ ˘ÁÎÏ ÔÈ‡ ÆÍ¯Ú

 ÌÏÂ‡ ¨ÁË˘· ÌÈ˜·‡Ó Ï˘ ÌÈÓÈ ‰Ú„È

 ˙ÎÈÈ˘ ÁË˘· ‰Î¯ÚÓ‰ ¯˜ÈÚ ÌÂÈ‰

 ÌÈ¯‚Â·Ó‰ Ï˘ Ì˙·ÂÁÓ ÔÎ ÏÚÂ ÌÈ¯ÈÚˆÏ

 ˙‡ ÚÂÓ˘ÏÂ ÌÈÂÈ„· ¯ÚÂ‰ ˙‡ Û˙˘Ï

ÆÌ‰ÈÙ ‡ˆÂÓ

 ¯·ÂÁÓ ‰È‰˘ Ì„‡ ÈÎ ¯·„‰ ÚÂ„È

 ¨ÌÈÂ˙‰ „Â·ÈÚ ÍÈÏ‰˙Ï Û˙Â˘Â

 ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Â „‚Â „Ú· ‰ÏÈ˜˘‰

 Æ¯˙ÂÈ ·ÂË Ô˙Â‡ Ì˘ÈÈÏ ÏÎÂÈ ˙ÂËÏÁ‰‰

 ÌÚ ˙Â·È˘È· Â·˘ÈÈ ¯ÚÂ‰ È· Ì‡

 Ì˘ÈÈÏ ÂÏÎÂÈ Ì‰ ¨ÚÓ˘ÈÈ ÌÏÂ˜Â ‰‚‰‰‰

 ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ ¨ÁË˘· ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ·ÂË

 ÔÈ·‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ‡Ï‡ ‘ÂÏÈ·˘· ÂËÈÏÁ‰’
 ˙Ï·˜ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Ï‰˙Ó „ˆÈÎ

Æ‰ËÏÁ‰ ÏÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ Ô‰ÓÂ ˙ÂËÏÁ‰‰

 ˙‚‰‰ ÈÂ‚¯‡˘ ˙Â·ÂË ˙Â‡Ó‚Â„ Ô˘È

 ÌÈ˜·‡Ó ÏÚÂÙ· Ì˘ÈÈÏ ÌÈÁÈÏˆÓ ¯ÚÂ

 ‰„·ÂÚ‰ ˙ÂÎÊ· ¯ÚÂ‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ·¯

 ∫˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰˘

 È· Ï˘ ¯ÚÂ‰ ˙‚‰‰ ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂˆÚÂÓ

 „ÂÁÈ‡‰ Ï˘ ‰¯ÈÚˆ‰ ‰‚‰‰‰Â ‡·È˜Ú

 ÆÏÚÂÙ È‡ ‰· ÈÓÂ‡Ï‰

 ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ¯ÚÂ‰ È· ÛÂ˙È˘

 ÂÏ ÛÈÒÂÈ Ì˙Ò‰ ÔÓÂ ÔÂÈ„‰ ˙‡ ‰¯ÙÈ

 ‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰· „Â‡Ó ˘Â¯„˘ ÔÂÂ‚

 ÍÎ ÆÌÈÚˆ·Ó Ì‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡˘

 ¯˙ÂÈ ·ÂË ÚÂÈÒ ¨˙Ù˙Â˘Ó ‰È¯Ù‰ ¯ˆÂÂÈ˙

Æ˜·‡Ó· ‰ÁÏˆ‰ Ì‚ ß‰ ˙¯ÊÚ·Â

·ÂË ÌÂÈ Ï‡È„Ú

יישובים,  מזכירי  מ–150  למעלה 
דוברי יישובים ופעילים מרכזיים ביש”ע 
מועצת  שקיימה  עיון  ביום  השתתפו 
יש”ע במדרשת עפרה בנושא התמודדות 

עם אתגרי התקשורת.
ומעון;  סוסיא  ועד  ברכה  והר  מיצהר 
כרמים  מצפה  ועד  וקדומים  מאריאל 
ובקעת הירדן - כולם הגיעו ללמוד כיצד 
להתמודד באופן טוב יותר ומקצועי יותר 

מול העיתונאים ואמצעי התקשורת. 
מול  לעבודה  כלים  קיבלו  הנוכחים 
התקשורת ביום–יום ובזמן אירועי משבר. 
העיתונאי חגי סגל, שצבר ניסיון רב משני 
”עשה”  על  בעיקר  דיבר  המיקרופון,  צדי 
והציג  ועצות,  טיפים  נתן  תעשה”,  ו”אל 
מתנהלת  שבו  האופן  את  הקהל  בפני 
על  שהרצה  לוי,  ג’קי  העיתונאי  המדיה; 
רטוריקה ותורת המילים, צייר בהומור את 

הדרך הנכונה בעיניו להופעה בתקשורת; 
את  ריתק  סג”ל  אראל  התקשורת  ואיש 
מגננה  שבין  המתח  על  בשיחה  הנוכחים 

למתקפה כמרואיין וכדובר.
הקהל הגיב באופן ערני במיוחד במהלך 
בני  הראשון,  הערוץ  כתב  של  הרצאתו 
כיצד  וידאו  בסרט  לקהל  שהדגים  ליס, 
בפח  מהמתנחלים  חלק  עצמם  מפילים 
האגודה  יו”ר  המצלמה.  להם  שטומנת 
פולק,  אלי  פרופ’  לדעת,  הציבור  לזכות 
ודיבר על  לקח גם הוא חלק ביום העיון, 
כוחו של הציבור הרחב בהשפעה על תכני 

השידור.
”אף אחד לא נולד עם מיקרופון ביד”, 
עמרוסי,  אמילי  המועצה,  דוברת  סיכמה 
”ובמקום לקטר על התקשורת השמאלנית 
אפשר להפוך את הקערה ולהתחיל להיות 

שותפים”. £

כפי שעדכנו, בעקבות הידרדרות מצב 
המחבלים  בניסיונות  והסלמה  הביטחון 
צה”ל,  וחיילי  יש”ע  במתיישבי  לפגוע 
המועצות,  בשיתוף  יש”ע  מועצת  החלה 
גם  המצב.  נוכח  מיוחדת  בהיערכות 
מפגשים  בסדרת  המשכנו  השבוע 
ומשרדי  הביטחון  מערכת  הצבא,  עם 
הממשלה הרלוונטיים במטרה לתת מענה 

למצב החדש.
בקשר  דעים  תמימות  ישנה  לצערנו, 
ימשיכו  שהמחבלים  המצב  להערכת 
החטיפה  ניסיונות  את  להגביר  ינסו  ואף 
נקודות  על  בדגש  במתיישבים  והפגיעה 
התורפה בצירי הדרכים. כל ”הצלחה” של 
את  להגביר  אותם  מעודדת  הפלשתינים 

הפעילות החבלנית.
ולשמור  להמשיך  חייבת  ההתיישבות 
על מרקם חיים נורמאלי ככל הניתן, תוך 

שמירה מירבית על חיינו וחיי ילדינו. 
ללא  הסעות  לפעול  החלו  השבוע 
תשלום באוטובוסים של החברות לפיתוח 

בוויזה צה”לית לאורך צירים מרכזיים. 
 - אריאל   - תפוח   - ההר  גב  יישובי   £

רחלים 
 - עפרה   - אסף  גבעת   - מכמש  מעבר   £
שילה - עלי - תפוח - אריאל - רחלים

שימעה - סוסיא - מעון - כרמל -   £
קריית ארבע - בית חגי - עתניאל   

האיסוף  ומקומות  ההסעה  מועדי 
המועצות  ע”י  מפורסמים  המפורטים 
אחר  לעקוב  נא  היישובים  ומזכירויות 

הפרסומים.
גורמי  מול  במאמצינו  ממשיכים  אנו 
להסדרת  הממשלה  ומשרדי  הביטחון 

הנושאים הבאים:
אבטחת טרמפיאדות.  .1

ללא  הסעות  להפעלת  התקציב  הגדלת   .2
ובתדירות  נוספים  באזורים  תשלום 

גבוהה יותר.
בטרמפיאדות  אוכלוסיות  הפרדת   .3

ובתחנות אוטובוסים. 
שיפור ותגבור התחבורה הציבורית על   .4

ידי הוספת קווים וכניסות ליישובים.
המפנים  אלקטרונים  שלטים  הצבת   .5
הממתינים  טרמפיסטים  לאיסוף  רכבים 

בכניסה ליישובים. 
בחלק  ירי  כנגד  אסטתי  מיגון   .6

מהטרמפיאדות. 
הצבת מצלמות בצמתים וטרמפיאדות.   .7

דורשים  אנו  הביטחוני  האיום  עקב 
מהצבא וממערכת הביטחון למנוע לחלוטין 
תנועת רכבים ערביים בצירים של התנועה 

הישראלית. 
אנו שבים ומזהירים לגלות ערנות בעת 
נסיעה בטרמפים, לעמוד במקומות בטוחים 

ולהקפיד על כללי הזהירות. £

רבבות השתתפו בהלווייתו של אליהו 
הגבעה  מצומת  שנחטף  הי”ד  אשרי 
ז”ל,  אשרי  באכזריות.  ונרצח  הצרפתית 
תושב איתמר, היה בדרכו למכינה הקדם–
למד.  בה  בצופית,  ”אלישע”  צבאית 
משפחתו וחבריו סיפרו על נער טוב–לב, 
חברותי ונעים לבריות שנקטף בדמי ימיו.

יו”ר מועצת יש”ע, ספד  בנצי ליברמן, 
על  הממשלה  את  ותקף  בלוויה  לאשרי 
אוזלת ידה מול הטרור הפלשתיני, לעומת 
ארבעה  מול  מפגינה  שהיא  ה”נחישות” 
מאחזים יהודיים. ”יש לנו צבא חכם וחזק 
ויעיל, צבא שיודע להלחם באויבים, אבל 
האויב  הוא  מי  כנראה  ששכחה  ממשלה 

‰ÁÎ˘˘ ‰Ï˘ÓÓ¢
¢È˙ÈÓ‡‰ ·ÈÂ‡‰ ‡Â‰ ÈÓ

עוד  בהספד.  ליברמן  זעק  האמיתי”, 
הממשלה  את  יש”ע  מועצת  יו”ר  האשים 
בהמשך תוכניות העקירה בה–בעת שאנו 
של  הבאושים  פירותיה  את  אוכלים 
השפלים  שהרוצחים  ”בזמן  ההתנתקות: 
משולחיהם  לחטיפה  ההנחיות  את  קיבלו 
אולמרט  אהוד  הממשלה  ראש   - בעזה 
היה עסוק בנסיעות כדי לקדם עוד תוכנית 
הסתבכות, כאילו הבוץ ששקענו בו בעזה 
לא מספיק”, אמר ליברמן, ”ראש הממשלה 
ושריו לא מצליחים להגן על חיי בנינו. הם 
הרי הצהירו שנבחרו למטרה אחת: המשך 
ולמלחמה  להם  ומה  ההסתבכות,  תוכנית 

באויבים”. £

 ˘¢ÂÈ Â‡¯ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ÚÂ·˘·

 ¯˙ÂÈ ÂÊÓ ÂÊ ˙Â˜ÂÁ¯ ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯Â

 ÛËÁ „¢È‰ È¯˘‡ Â‰ÈÏ‡ ∫„ÈÓ˙Ó

 „ÚÏ‚ Ë¢·¯ ÛËÁ Â· ÌÂÈ Â˙Â‡·

 Â‡ ˙ÂÁÙ Ì‰È˘ Æ‡¢Ï„·È ËÈÏ˘

 ÌÈ¯ÈÚˆ Ì‰È˘ ÆÏÈ‚ Â˙Â‡ È· ¯˙ÂÈ

 È„È· ÂÙËÁ˘ Ô˘ÈÈ· ÍÂÈÁ ÌÚ ÌÈÙÈ

ÆÒ‡ÓÁ‰Ó Ì„‡‰ ˙ÂÈÁ

 ‰ÙˆÓ· ËÈÏ˘ ˙ÁÙ˘Ó ˙È· Ï‡

 ¨‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˘ ÏÎ Â¯‰ ÏÈÏ‚·˘ ‰ÏÈ‰

 È¯·ÁÓ ÏÂ„‚ ˜ÏÁÂ Ï¢ÎËÓ‰ ˙¯Óˆ

 Æ˜ÂÒÓ· ÚÈ‚‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Æ˙ÒÎ‰

 Æ‰ÎÂ¯‡ ‰Ú˘ ¯‡˘ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘

 ¯Ó˙È‡· È¯˘‡ ˙ÁÙ˘Ó ˙È· Ï‡

 ¯˘ ¯ˆ˜ ¯Â˜È·Ï ÚÈ‚‰ ÔÂ¯ÓÂ˘·˘

 ‰Ï˘ÓÓ‰Ó ˘È‡Â ¨È˘È ÈÏ‡ ˙¢Ó˙‰

ÆÂ˙Ï·

 ÌÓˆÚÏ Â˘¯‰ ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ Ì‚

 È˘ ÔÈ· ÏÂ·‚ Â˜ ÁÂ˙ÓÏ ÈÂÏ‚·Â Ú„ÂÓ·

 ¯˙ÂÈÓ ÔÂÎÈÒ Á˜Ï È¯˘‡¢ ∫ÌÈÙÂËÁ‰

 ÁÂÂÈ„ ¨¢Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙‡ Í·ÈÒÂ

 ¨ÔÂ˘‡¯‰ ıÂ¯Ú‰ ·˙Î ˙ÂÈ‚‰ ¯ÒÂÁ·

 ‰ÏËÏË‰ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˘· ¨¯ÂÓÈÏ ·‡ÂÈ

 ÂÏ¯Â‚Â ¨˘Â‡ÈÈÏ ‰ÂÂ˜˙ ÔÈ· ‰ÁÙ˘Ó‰

 ¨¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÆÚÂ„È ‰È‰ ‡Ï Â‰ÈÏ‡ Ï˘

 ‰Ú·‚‰ ˙ÓÂˆÓ ÛËÁ ÈÎ Ú„Â ¯˘‡Î

 ¯ÂÓÈÏ ‰„Â‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙Ù¯ˆ‰

ÆÂ˙ÂÚË·

 ˙ÂÙÈËÁ‰ ÔÈ· ÏÂ„‚‰ Ï„·‰‰ Ï·‡

 Ï˘ Â˙ÙÂ‚ ˙‡ÈˆÓ ÌÚ ˜¯ ¯¯·˙‰

 ÛÂÏ‡ Ï‡˘ ¨ÌÈ·˙ÎÏ ÍÂ¯„˙· ÆÂ‰ÈÏ‡

 Ï˘ ¯ÚÙÏ ‰ÂÂ ¯È‡È ÊÎ¯Ó‰ „Â˜ÈÙ

 È˘· ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÈÓ¯Â‚Â Ï¢‰ˆ „Â˜Ù˙

 ÛÂËÁ‰ ˙ÙÂ‚ ÏÚ ÂÚ„È ˘¢ÂÈ· ∫ÌÈ¯˜Ó‰

 ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ¯·Î ˜ÈÂ„Ó‰ ‰ÓÂ˜ÈÓÂ

 ÆÛËÁ Â‰ÈÏ‡ ÈÎ ˘˘Á‰ ˙ÓÂ‡˘ ¯Á‡Ï

 Â¯˙Â ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯· ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ

 Ì‚ ËÂÁ ‰ˆ˜ ‡ÏÏ Î¢·˘‰Â Ï¢‰ˆ

 ˙Â·¯Ú˙‰ ¨˙È·ÈÒËÈ‡ ‰¯È˜Á ¯Á‡Ï

 È˙ÂÂ‡¯ Úˆ·ÓÂ ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈÎÂÂ˙Ó

 Æ˙ÂÓÓÈ ¯ÙÒÓ Í˘Ó˘ ‰ÚÂˆ¯·

 ‰·Â˘˙ ‰Ù ÈˆÁ· ·È˘‰ ‰ÂÂ

 ˙È˘‡¯ ˙¯˙ÂÎ Ò¯ÙÏ ‰˙È‰ ‰ÏÂÎÈ˘

 È„È–ÏÚ ‰ÚÏ·Â‰ ÌÏÂ‡ ¨ÔÂ˙ÈÚ·

 ‰„Â‰È· ¨‰ÊÚÏ „Â‚È·¢ ∫ÌÈ·˙Î‰

 ˙Â¯Â˜Ó‰Â ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙ÒÈ¯Ù ÔÂ¯ÓÂ˘Â

 „‡Ó ‰·ÂËÂ ‰ÙÈˆ¯ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‡È‰

 Í¯Â‡Ï ÈÁ Ì„‡ Ô· ‰Ù ¯È˙Ò‰Ï ‰˘˜

 ˙‡ÈˆÈ ÌÚ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ‰ÊÚ· Æ¢ÔÓÊ

 ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯˘Ù‡ Ì‚ ‰‡ˆÈ Ï¢‰ˆ

ÆÂÏ˘

£

 ÌÈ˘· ¯·˜ ¯Ó˙È‡ ·Â˘ÈÈ‰

 ÌÈ„ÏÈ ¨ÌÈ¯·‚ ¨ÌÈ˘ ±¥ ˙ÂÂ¯Á‡‰

 ¯Â¯Ë‰ ÈÚÂ‚ÈÙ· ÂÁˆ¯˘ ˙Â˜ÂÈ˙Â

 ¨‰ÏÂ„‚ ˙Á‡ ‰ÁÙ˘Ó ÆÈÈ˙˘ÏÙ‰

 ÌÈ¯·˜ ±¥–Â ˙ÂË˜ ˙ÂÁÙ˘Ó ±∞∞

 ı¯‡‰ ÏÚ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙Â·¯Â˜ ÆÌÈÈ¯Ë

Æ‰·Â‰‡‰

 ¯Ó˙È‡ ˙È· ıÏ‡ ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ

 ˘È‡ ÍÂÓ˙Ï ¨ÌÈ¯·˘‰ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï

 ¯Á‡ ÌÚÙ Æ‰‡Ï‰ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ Â‰Ú¯·

 ˙ÂÓˆÂÚ‰ ÁÎÂÏ ‰Ù‰ ¯ÚÙ ÌÚÙ

 ÌÈÏ‚˙Ó˘ ÌÈÈ˘Â‡–ÏÚ‰ ˙ÂÁÂÎ‰Â

 ‰ÂÓ‡ ‰ÓÎ Æ‰Ê‰ ÔË˜‰ ·Â˘ÈÈ·

 ‰ÓÎ Æ¯ÂÁ˘Â ÏÂÎ˘ ÏÂÓ ˙Â˘ÈÁÂ

ÆÁÂÎ ‰ÓÎ Æı¯‡Ï ‰·‰‡

 ˜·ÁÏ ¯Ó˙È‡ ˙È·Ï ÚÈ‚È˘ ÈÓ

 ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ˆÓÈ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯Â·È‚‰ ˙‡

 ·Â˘ÈÈ ‡ÂˆÓÏ ·˘Á˘ ÈÓ Æ˜·ÂÁÓ

 ÏÎ ÍÈ‡ ‰Ï‚È ¨‰·ÈÊÚ ÈÏ‚Â ˜ÒÂ¯Ó

 ‰ÈÈ˘ÚÏ ÌÈÙÂÓ ·‡Î‰Â ÌÚÊ‰

Æ‰ÈÈ·ÏÂ

 Ô˙È‡ „ÂÓÚÏ ÌÈ˘ÂÁ ¯Ó˙È‡ È˘‡

 ÁÂ¯ ÏÎ ÏÂÓ ÌÈ·ÈˆÈ ¨ÌÈÈÏ‚¯‰ ÏÚ

 ÌÈÈÁ ˙ÓÈÚÙ ÏÎ· ÌÈ¯„˘Ó Ì‰ Æ‰¯ÚÒ

 ¨ÌÏÂÚ ‡¯Â·· Â˙Â˜·„ ˙‡ ÔÂ¯ÓÂ˘·

 Ï˘ ÂÓÚ ¨˙ÂÓÂ‡‰ ¯ÈÁ· Ï‡¯˘È ÌÚ

 Æ„Á‡ ÛÂ‚Â „Á‡ ÌÚ ‡Â‰ ¨ÌÏÂÚ ‡¯Â·

 Â¯Ò˘ ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˘‡ Â· ˘È˘ Û‡Â

 ‡ËÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï‡¯˘È ¨Í¯„‰ ÔÓ

 Æ‡Â‰ Ï‡¯˘È

 ˙ÂÎÈÈ˘ ¨‰˜ÂÓÚ ‰·‰‡ ÌÈ˘Á Â‡

 Ë¯ÙÎ È„Â‰ÈÂ È„Â‰È ÏÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡Â

 ¨ÏÏÎÎ ÂÈË·˘ ÏÎ ÏÚ Ï‡¯˘È ÏÏÎÏÂ

Æ‚ÈÈÒÂ È‡˙ ÏÎ ‡ÏÏ

 ˜Â˙ÈÏÂ ˙ÂÏ„·Ï ÌÈ„‚˙Ó ÂÁ‡

 ÚÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ ˙‡Ê ÌÚ Í‡ ‰¯·Á‰Ó

 ˙Â‰Ê‰ Ô„·Â‡Â ¯ÈÁÓ ÏÎ· ˙Â·Ï˙˘‰Ó

 Â˙ÚÙ˘‰Â Â˙Â·Ï˙˘‰ Æ˙ÈÎ¯Ú‰

 ˙Ó‡‰Â ‰ÂÓ‡‰ ÍÂ˙Ó ‡Â·Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ

 ÆÌÈ‚ˆÈÈÓÂ ÌÈ‡˘Â Â‡ ‰˙Â‡ ‰ÏÂ„‚‰

 ˙Â„ÓÚÏ ÈÊÎ¯Ó Ï˜˘Ó ÌÈÒÁÈÈÓ Â‡

 ÌÈ‡˘ÂÏ ÒÁÈ· Ï‡¯˘È· ¯Â·Èˆ‰

 ÏÎ Í‡ Æ‰¯·Á· ˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈ‡ˆÓ˘

 ˙¯‚Ò‰· ˙ÎÓÂ˙‰ ˙È¯Â·Èˆ ‰Ú¯Î‰

 ‡È‰ Ï‡¯˘È È·ÈÂ‡Ï ˙„ÏÂÓ ÈÁË˘

 ‰„‚ ˜·‡Â ˙ÈÓÈËÈ‚Ï ‡Ï ‰ËÏÁ‰

 ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ¯ÒÂÓ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ·

 ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï„Â‚ ÍÂ˙Ó ÆÂ˙Â˘¯Ï

 ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡ ÂÏÂÎ ÌÚÏ ÂÏ˘ ˙Â·ÈÂÁÓ‰Â

 Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰Ó‚Ó· ¯Â˙ÁÏ

 ÌÚ ˙ÂÙ˙Â˘Â ˙Â‰„Ê‰Ï ÂÏÂÎÎ Â·Â¯

 ‰ÓÂ˘ ÆÌÈÈÓÂ‡Ï‰Â ÌÈÈ„Â‰È‰ ÌÈÎ¯Ú‰

 ·ÂˆÈÚ· ¯‡˘‰ ÔÈ· ˜ÂÒÚÏ ÂÈÏÚ

 ÍÂÈÁ· ˙ÈÓÂ‡Ï‰Â ˙È„Â‰È‰ ‰Ú„Â˙‰

 ÁÂ¯‰ ˜ÊÁ˙˙˘ ÏÎÎ Æ‰¯·Ò‰·Â

 ÂÏÂÎ ÌÚ‰ ·¯˜· ˙ÈÓÂ‡Ï‰Â ˙È„Â‰È‰

 Æı¯‡· Â˙ÊÈÁ‡ ‰¢Ú· ˜ÊÁ˙˙ ÍÎ

 ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰Â Ú¢˘È· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

 ÌÚ‰ ˙Ï·Â‰Ï ‰ÒÈÚ·˘ ¯Â‡˘ Ì‰

 Â‡ Í¯„· Ì‡ Ì‚ ÆÈ˜ÂÏ‡‰ Â„ÂÚÈÈÏ ‰Ê‰

 ¨‰ÊÚ ˙Â„‚˙‰·Â ÌÈ·¯ ÌÈÈ˘˜· ÌÈÏ˜˙

 ˙ÂÒÏÂ ÁÂ¯Â ÊÂÚ ¯ÂÊ‡Ï ¨˜ÊÁ˙‰Ï ÂÈÏÚ

 ÆÈÏ‡È„È‡‰ ‰„ÚÈÏ ‰ÈÙÒ‰ ˙‡ ËÂÂÏ

 ‰˘ÏÂÁ‰ ‡˜ÂÂ„˘ ÌÈ‡Â¯ Â‡ ÌÈÓÚÙ

 ·¯˜· ÈÊÎ¯Ó ÌÂ˜Ó ÌÈÒÙÂ˙ ÁÂ¯‰ ÔÂÈÙ¯Â

 ‰˘ÏÂÁ ÌÈÈ¯˜ÓÂ Ï‰˜‰ ˙Ú„ ÈÏÈ·ÂÓ

 ˙Ú„Ï Â‡ ÌÈÎÈ¯ˆ Ê‡ Â‡ ¨ÂÏÂÎ ÌÚ·

 ÆÍ¯„‰ ‰ÎÂ¯‡ Ì‡ Ì‚ ÁˆÏ ÂÙÂÒ ·ÂË‰˘

 ÂÁÂ¯ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙Â·¯ ÌÈÎ¯„ Ô˘È

 ÔÏÂÎ· ÊÂÁ‡Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡Â ÌÚ‰ Ï˘

 ˙·¯˜Ó ÔÈÓÈ ˙ÈÁ·· ‰ÂÚ·Â ˙Ú·

 ÚÂÎ˘Â ‰¯·Ò‰ È¢Ú Ô‰ Æ‰ÁÂ„ Ï‡Ó˘Â

 £ Æ‰ÙÈ˜˙Â ‰˘ÂÁ ‰„ÈÓÚ È¢Ú Ô‰Â

עדיפות�למשפחות�עם�ילדים�בגילאי�בית-ספר

מעונין�לקלוט�משפחות
הישוב�מגרון�שבחבל�בנימין
מעונין�לקלוט�משפחות

הישוב�מגרון�שבחבל�בנימין

‰Ó‡
˙ÚÂ˙
˙Â·˘ÈÈ˙‰‰

לפרטים:
מרכז�מידע�אמנה:�1-800-260-240יוכבד�054-7615338,��עידית-�02-5820915

ß˙
Â˘
Â†
Ï
‡
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¯
Ù

10�דק'�נסיעה�מירושלים

˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰
 ÈÂÁËÈ·‰ ·ˆÓ‰ ÁÎÂ

£ שמשות ביטחון לכל סוגי הרכב
£ מיגון נגד אבנים ובקת"בים במימון משהב"ט

£ תיקוני מנגנונים 200 ש"ח כולל מע"מ
£ הסדרים עם מס רכוש (ע"י אישור משטרה)

£ שירות מעל הכל

א.א. גלס בע"מ

להזמנת תור למיגון 02-6409999/2 (שמעון)

 ¯ÙÒ ¨¢ÏÂÁÎ‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ¢ ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰ ¯·ÁÓ ¨˙ÂÓ‡ ˙Ó‚Ó· „ÓÂÏ ÔÓ¯·ÈÏ ¯Ó˙È‡

ÆË ÛÈË˜ ¯˙‡· ‰Ú„ ÏÚ· ¨¢‰ÙÂˆ‰¢· ·˙ÂÎ ÔÎ ÂÓÎ ¨ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ıÙÂÓ˘ ÛÈË˜ ˘Â‚ ÏÚ ÌÈ„ÏÈ

ÈÓÂ‡Ï‰ „ÂÁÈ‡· ‰¯ÈÚˆ‰ ‰‚‰‰‰ ¯·Á ‡Â‰ ·ÂË ÌÂÈ Ï‡È„Ú

  ÌÈÏ˘Â¯È ˇ ÌÚ ˙ÈÂÎÈ˙ ‰·È˘È ˇ ·¢È ‰˙Î ˇ ·ÂË ÌÂÈ Ï‡È„Ú

°ÂÏÈ·˘· ‡Ï ≠ Â˙È‡ ÂËÈÏÁ˙

054-7791939מיקילפרטים

לחברהבתנופהבפריסהארצית

דרושים
מועמדים/ות
לתפקידיניהול
פיתוחוהדרכה

∫È˙ˆÂ·˜ ¯ÈÁÓ

¶µ¥∞∞
 ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‡ÏÏÂ ÌÈÁ ‰Ó‡˙‰ ˙˜È„·

∫‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ

∞µ≤≠µ∂∂∂π¥∑ 

 ˙¯Ò‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙‚¯‡˙Ó
 ˙˘¯· ¯ÊÈÈÏ· ÌÈÙ˜˘Ó

 ˙Â‡Ù¯Ó

Ï‡È¯‡
 ÌÏÂÚ· ‰ÁÂË·‰ ‰ËÈ˘·
˙È¯˜‰ ÍÂ˙ÈÁ ‡ÏÏ

 ˙¯Ò‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙‚¯‡˙Ó ˙¯Ò‰Ï ‰ˆÂ·˜ ˙‚¯‡˙Ó

 ˙Â„„ÂÓ˙‰ ‡˘Â· ÔÂÈÚ ÌÂÈ
˙¯Â˘˜˙‰ È¯‚˙‡ ÌÚ

דרישות מינימום: ניסיון בהוראה של 5 שנים £ תואר ראשון אקדמי £ ניסיון בתפקידים ניהוליים £ הכשרה מתאימה
יש לשלוח קו"ח לפקס' 02-9977177 עד לתאריך 15.7.06. נא לוודא קבלת הפקס' בטל' 02-9977103 אצל אתי

המועמדים הנבחרים ישתתפו במכרז רשמי של משרד החינוך. ההעסקה ע"י משרד החינוך בהתאם לתנאי הקבלה המקובלים 

מועצה אזורית מטה בנימין / איתור מוקדם

לבית הספר היסודי ממ"ד בנים בטלמון 
דרוש/ה מנהל/ת


