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של גדולי ישראלחיבת הארץ

הרב שלמה זלמן אוירבך

ספר תורה מהלך

רב שלמה זלמן )הגרש"ז( אוירבך שהיה ה

האחרון  בדור  ההלכה  פוסקי  מחשובי 

 )1910( ה'תר"ע  בתמוז  ב–כ"ג  נולד 

בשכונת שערי חסד שבירושלים שהוקמה מעט 

לפני כן מחוץ לחומות העיר העתיקה. הוא נקרא 

על שם סבו )אבי אימו(, שלמה זלמן פרוש. כינוי 

העולם  מהבלי  פרוש  היותו  בשל  בו  נדבק  זה 

הזה, כאשר היה צם תקופה ארוכה לפני עלייתו 

ארצה, ממוצאי שבת ועד לקידוש ליל שבת כדי 

שיהיה ראוי למעלת וקדושת ארץ ישראל. אביו 

היה הרב חיים יהודה לייב אוירבך, ראש ישיבת 

ומהדמויות הבולטות  המקובלים שער השמים 

של היישוב הישן בירושלים.

שקדנותו  בגרש"ז  ניכרו  בילדותו  כבר 

בבית  ששרר  הרב  המחסור  למרות  וגאונותו. 

מנת  על  ופוסקים  בש"ס  "כריסו"  מילא  הוריו 

העיד  ימיו  סוף  לקראת  רעבונו.  את  להשביע 

ידעתי מהי הרגשתו  "בצעירותי לא  על עצמו: 

נובעת מתת  של אדם שבע. חולשת הגוף שלי 

אחרת  בהזדמנות  בילדותי".  שידעתי  תזונה 

אמר לתלמיד "כשבבית נותרה רק חתיכת בצל 

- הופך גם הבצל למתוק". בפורים תר"צ )1930( 

נשא הגרש"ז את חיה רבקה לבית רוחמקין. הורי 

הכלה עשו ככל שביכולתם כדי לזכות בשידוך 

עם הבחור המצוין ששימעו יצא בכל ירושלים 

עד כדי כך שאביה של הכלה, ר' ליב רוחמקין, 

להשיג  מצליחים  לא  החתן  שהורי  כששמע 

את  נתן  ב'תנאים'  אליו  שהתחייבו  הסכום  את 

שם  בעילום  כהלוואה  החתן  של  לדודו  הסכום 

כדי שיוכלו הורי החתן לחתנו ולא להתבייש.

שהיה  קוק  הראי"ה  כובד  החופה  בסידור 

לאביו של  ומקורב מאוד  לישראל,  הרב הראשי 

ישיבת  ראש  שהיה  הגרש"ז  של  אביו  הגרש"ז. 

הנסתר,  בחוכמת  גם  עסקו  בה  השמיים'  'שער 

היה הולך מדי שבת לסעודת שלישית בבית הרב. 

תחושתו  את  צוקרמן  לרב  הגרש"ז  תיאר  פעם 

שלישית  בסעודה  הרגשתי  מה  סעודות:  באותן 

אצל הרב? פשוט מאוד: "שמרגליות מתגלגלות 

היה  יותר  מאוחרת  בתקופה  השולחנות."  בין 

הרב קוק גם סנדקו של בנו בכורו של הגרש"ז. 

הרב משה צבי נריה כתב בליקוטי הראי"ה על 

"בהזדמנויות  קוק:  אוירבך לרב  יחסו של הרב 

שונות הביע הגרש"ז ז"ל את צערו על שהציבור 

של  ולזכרו  לשמו  כראוי  מתייחס  אינו  החרדי 

הרב, והדור הצעיר שבישיבות אינו יודע כלל על 

גדולתו. כיוצא בזה הצטער גם על אלה שנתפסו 

דעתם  והסיחו  הרב,  של  הרעיוני–הגותי  לצד 

מצדו הרבני התורני, מהיותו גאון מיוחד ופוסק 

שלו."  המופלגת  השמים  מיראת  וכן  מובהק, 

ופסקי ההלכה שלו בכל  גאונותו בתורה  מלבד 

תחום ועניין פורסם לאחר מותו הספר 'התורה 

המשמחת' בה יוחד פרק שלם לענוותנותו שלא 

ידעה גבולות. למרות שהיה מקובל כגדול הדור 

וכראש וראשון לפוסקים כעס וסלד מכל תוארי 

הגאונות שהצמידו לו. לדוגמא, כשראה באחד 

העיתונים שכתבו עליו 'פוסק הדור' היה אומר: 

והיה מתקשר  לדור שזה הפוסק שלו"  לו  "אוי 

בעצמו אל מערכת העיתון 'להזהיר' שלא יעשו 

זאת שוב. פעם אמר לעורך עיתון שהיה קרוב 

כותב  אתה  למה  לך?  עשיתי  "מה  משפחתו: 

עלי כאלו דברים? מילא אנשים זרים אבל אתה 

קרוב שלי... הרי כתוב מבשרך לא תתעלם...". 

בפעם אחרת עורר את רוגזו מכתב שהגיע ועל 

בני  כל  של  רבן   ( רשכהב"ג  נכתב:  המעטפה 

הגולה(. כשפתח את המכתב התרגז יותר ואמר: 

לו:  ענה  קרה  מה  בנו  אותו  משוגעים. כששאל 

כי רצה לפתוח  כך על המעטפה  "מילא שכתב 

דבדיחותא',  ב'מילתא  שלו  התורה  דברי  את 

אבל גם בתוך המכתב לכתוב כך..."

למרות שהתנגד הגרש"ז לתואר 'פוסק הדור' 

יותר  תואר  אין  כי  נראה  שבו,  הענווה  מתוך 

מתאים ממנו לאור המגוון ההלכתי של השאלות 

על  תדיר  עונה  היה  אליו.  שפנו  הפונים  ושל 

המדע  הרפואה  בתחומי  הלכתיות  שאלות 

והטכנולוגיה מתוך למידה שקדנית של הנושא 

גם  רכש.  אותם  ההלכתיים  לכלים  והתאמתו 

בהלכות צבא ומלחמה היה הרב סמכות הלכתית 

לכל דורש. סיפר הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת 

ההסדר בעתניאל, שבמלחמת של"ג היה סמ"פ 

שהייתה  הראשונה  ובחופשה  שריון  בפלוגת 

הלכתיות  שאלות  מספר  עם  לגרש"ז  ניגש  לו 

שאסף במשך התקופה. למרות השעה המאוחרת 

והתחייבויות קודמות הקשיב לו הרב בסבלנות 

וענה אחת לאחת. כששאל אותו הרב רא"ם על 

רכב שהביא להם מדים בשבת שאל אותו הרב 

באיסור  להתחשב  יש  והרי  לעשות  עליהם  מה 

תחומין, הוצאה מרשות לרשות וכו'. מספר הרב 

ממש  השאלה  את  הגרש"ז  כששמע  כי  רא"ם 

כעס עליו ואמר: "חייל במלחמה שהבגדים שלו 

מלוכלכים, אתה תיסע בשבת ותביא לו בגדים 

הגרש"ז  טוב!"  יילחם  לא  הוא  אחרת  נקיים. 

אוירבך היה גם הסמכות ההלכתית לספרו של 

הרב יצחק קופמן הלכות מלחמה וצבא.

לבקר  הגרש"ז  רצה   )1990( תש"ן  בשנת 

רצון  מתוך  נוראים  בימים  המכפלה  במערת 

היהודי בחברון. לאחר  היישוב  להזדהות עם 

שווידא כי לא יהיה פרסום לביקורו ולא ליווי 

צבאי מיוחד אלא 'כמו שכולם נוסעים' הגיע 

לבקר במערת המכפלה. 

ספרים  מספר  הרב  כתב  חייו  כל  במשך 

ביניהם: מאורי האש - על מהות כוח החשמל 

נתן  זה  ספר  )על  ההלכה  בגדרי  והגדרתו 

הדן   - הארץ  מעדני  'הסכמה'(,  קוק  הראי"ה 

בהלכות שביעית ונכתב כשהיה בן 34, מעדני 

הארץ - הדן בהלכות תרומה לרמב"ם, מנחת 

מאמרים  אוסף  הגרש"ז  פרסם  בו   - שלמה 

הלכתיים שפרסם במשך השנים. 

תורה  קול  ישיבת  כראש  שימש  הגרש"ז   

באדר  כ'  ב–  לפטירתו  עד  שנה  כ–60  במשך 

הדור  גדול  של  פטירתו   .)1995( תשנ"ה  א' 

והשאלה  רבה  ועצבות  בהלם  רבים  היכתה 

בלוויה:  המשתתפים  שפתי  על  שעלתה 

את מי נלך לשאול עכשיו את פי ה'? כ–300 

גווני הקשת הדתית הגיעו  אלף יהודים מכל 

ללוותו בדרכו האחרונה, מה שהראה על יחסו 

החם לכל יהודי ולכל שאלה שהופנתה אליו. 

הגרש"ז נטמן בהר המנוחות. #
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המשך מעמ' השער

בתוך  והנה,  יותר.  לעלות  יכולת  מבלי 
ארבעים ותשעה יום מגיע עם ישראל לרום 
הפסגה, למראות אלוקים, לניסים ונפלאות 
לא  "עין  מעולם,  אדם  עין  שזפתם  שלא 
ראתה אלוקים זולתך". העלייה המטאורית 
ישראל  עם  של  מכוחו  נבעה  לא  הזו 
נטו,  הרבש"ע  של  מכוחו  אלא  וממאמציו, 
"כאשר ישא האומן את היונק", ואפילו בעל 
כורחו של עם ישראל, תוך כדי גרירת רגלים 
והתנגדות: "נתנה ראש ונשובה מצריימה". 
במצב זה, כאשר הרבש"ע עוזב את ידו של 
עם ישראל, "התינוק" מתגלגל אל תחתית 

ההר, אין לו עדיין כוח עמידה עצמי.
וגבורה  עצמית  עמידה  של  כוחה 
נשגבה  בעמדה  איתנים  להישאר  וחוסן 
דווקא  ההיסטוריה,  במהלך  קונים  אנו  זו, 
בדרך  וההליכה  הייסורים  הקשיים,  מתוך 
ולזמר לשמך  חתחתים, "טוב להודות לה' 
חסדך",  "בבוקר  רק  לא  להגיד"  עליון 
"ואמונתך  בעיקר  אלא  יחסית,  פשוט  זה 
"אודך  של  זו  למדרגה  כשנזכה  בלילות". 
ה' כי אנפת בי", נזכה בע"ה לעמוד במעמד 
באופן  רגלינו  על  דורנו,  של  סיני  הר 
איתנים במדרגתנו  ובכך להישאר  עצמאי, 

זו, לעד ולנצח נצחים. #

אמונה נקנית בעמל
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מי שמתאמץ 
לזכות להסרת הגאווה מלבבו 

יזכה לאהבת ארץ ישראל.
האוהב את ארץ ישראל באמת, 

יזכה לשנוא את הגאווה 
)הרב קוק, מוסר אביך, עמ' קי"ד(
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חטא ב את  מחדש  בקוראנו  שנה  כל 
העגל, אנו עומדים משתאים, כיצד 
עם  אלוקים,  מראות  שראה  עם 
בחטא  חוטא  ניסים,  וניסי  ניסים  שראה 
חמור כל כך? בחז"ל אנו מוצאים תשובות 
בתשובות  הצורך  כידוע,  אך  לכך,  רבות 
אני  קשים.  הדברים  שעדיין  מגלה  רבות 
העליתי  עזה,  בחבל  שנים  שלפני  נזכר 
חילוני.  מילואים,  חייל  טרמפיסט,  לרכבי 
לא  "אני  לי:  אומר  הוא  שיחה  כדי  תוך 
מאמין באלוקים אבל אם אלוקים יעשה לי 
אחד  נס  או  קיים,  שהוא  קטן  סימן  אפילו 
קטן - אני מאמין בו". לימים פגשתי אותו 
בתשובה,  חזר  שהיהודי  לי  והתברר  שנית 
לו. תמהתי,  נס קטן שהקב"ה עשה  לאחר 
שראה  ועם  מאמין,  קטן  נס  שראה  יהודי, 

פלאים ופלאי פלאים, מתנתק?!
אינני יודע כמה יהודי זה יחזיק מעמד, 
אבל חטא העגל לימדנו שאי אפשר לבסס 
אמונה על ניסים בלבד, גדולים ככל שיהיו. 
נס תקף לשעתו, וככל שהזמן חולף, זוהרו 
הולך ומתעמעם. זוכרים את ניצחון ששת 
במלחמה  ראה  מישהו שלא  היש  הימים?! 
הודיה לאחר  )מרבין, שפתח עצרת  נס,  זו 
המלחמה במילים "מאת ה' הייתה זאת היא 
נפלאת בעינינו", ועד לעורכת "דבר" חנה 
זמר שכתבה: אפיקורסים נהפכו למאמינים 
וכופרים אומרים תודה לה', ראה ספרו של 

ניצחון  הגדולה"(,  "התקופה  כשר,  הרב 
לא  הבזק,  ותוצאות  הכוחות  יחסי  שמול 
)זוכרים  בהיסטוריה?!  ורע  אח  לו  היה 
שכרו במרכז הארץ קברים לעשרות אלפי 
טרום  של  התחושה  את  זוכרים  אנשים, 
שואה ח"ו?(. צאו החוצה היום ושאלו כמה 
אנשים עדיין מציינים מלחמה זו כנס וכמה 
שמלחמת  היום  להודות  מוכנים  אנשים 

העצמאות הייתה נס אדיר?!
אמונה, אינה "הוקוס פוקוס", אי אפשר 
לקנות אמונה שורשית, נצחית, בגימטריות, 
פרפראות, בקוסמּות, ב"קונץ" כזה או אחר, 
במופתים  לא  ואפילו  מדומים,  במופתים 
יזע  דם  עמל,  היא  אמונה  אמיתיים, 
ודמעות. אמונה קונים במאמץ, בהשקעה, 
"לפום  קץ.  אין  ובניסיונות  בהתמודדויות 
לומדים אמונה מהי  רק כך  צערא אגרא", 
והופכת להיות חלק  היא מופנמת  ורק כך 
אינטגראלי מאתנו. "שלושה דברים נקנים 
ביסורים, תורה וא"י ועולם הבא", וכדברי 
הבא  דבר  נקנים ממש.  הם  הגר"א, שבכך 

בקלות נעלם בקלות. 
עם ישראל יצא ממצרים מנקודת השפל 
הגדולה ביותר. הוא כבר היה במ"ט שערי 
טומאה, והתורה מעידה "כי גורשו ממצרים 
ולא יכלו להתמהמה", אם היו משתהים שם 
מעט יותר, היו ח"ו יורדים לתהום הנשייה 
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בצלאל האסתטיקה של הציונותסיפורו של מקום

שכונת הכרם
בקיבוץ כרמיה

משתקמים מחדש

מבט להתיישבות

ֶּבן "ר ְּבַצְלֵאל  ְבֵׁשם,  ָקָראִתי  ֵאה, 
יְהּודָה.  ְלַמֵּטה  חּור,  ֶבן  אּוִרי 
ֱאֹלִקים,  רּוַח  אֹתֹו,  וֲָאַמֵּלא 
ְמָלאכָה".	 ּוְבכָל  ּוְבַדַעת,  ּוִבְתבּונָה  ְּבָחכְָמה 
)שמות	ל"א,	ב'	-	ג'(.	בלב	המדבר	במהלך	

עם	 נדרש	 הנכספת,	 הארץ	 אל	 המסע	

הקב"ה	 של	 ציוויו	 את	 לבצע	 ישראל	

ולעצב	את	כלי	המשכן.	מהיכן	הידע?	

וכמעט	 קשה	 במציאות	 ניתן	 כיצד	

ליצור	 במדבר,	 כמו	 אפשרית,	 בלתי	

ישראל	 בני	 שנצטוו	 אלה	 כגון	 יצירות,	

במדבר?

אפשרי,	 אפשרי",	 "הבלתי	

בצל	 שורים	 במלאכה	 כשהעוסקים	

אנשים	 	- ה'	 באור	 מלאה	 ורוחם	 האל	

אלה	הם:	בצלאל	בן	אורי	ואהליאב	בן	

השנייה	 העלייה	 בתקופת	 אחיסמך.	

ישראל	למדבר!	השלטון	 נחשבה	ארץ	

אפשרות	 כל	 דיכא	 בארץ	 העות'מאני	

לכן	 יהודים,	 של	 והתיישבות	 פיתוח	

בשיממונה.	 אז	 עמדה	 ישראל	 ארץ	

העלייה	השנייה	הביאה	עימה	בשורות	

ישראל.	 בארץ	 היהודי	 ליישוב	 רבות	

וניסו	 שפעלו	 האנשים	 מספר	 אמנם	

לחולל	שינוי	היה	קטן	יחסית	למספר	

להבת	 אך	 זו,	 בעלייה	 העולים	 כלל	

אותם	 הובילה	 בהם	 שבערה	 העשייה	

היהודי.	 בישוב	 עצום	 חותם	 להותיר	

הייתה:	 הראשונות	 הפעולות	 אחת	

"השומר".	 ארגון	 הקמת	

תבור	 בכפר	 נוסד	 הארגון	

בסיס	 על	 	,1909 פסח	 בערב	

ייעודו	 גיורא.	 בר	 ארגון	

"כיבוש	 היה	 הארגון	 של	

השמירה":	החלפת	השומרים	

על	 אז	 ששמרו	 הערביים	

במושבות,	 במיוחד	 היישוב,	

הארגון	 יהודיים.	 בשומרים	

נוסד	בגליל,	שם	היו	מושבות	

חדשות.	בעת	הקמתו	החזיק	

כבר	בשמירה	באילניה.

העלייה	 אנשי	 שהניפו	 נוסף	 דגל	

העברית,	 העבודה	 דגל	 היה	 השנייה	

כעובדים	 עצמם	 להציע	 החלו	 הם	

היו	 שהתנאים	 למרות	 במושבות	

ע"י	 פעם	 לא	 נוצלו	 ואף	 מחפירים	

השינויים	 מחוללי	 בין	 מעסיקיהם.	

העלייה	 בתקופת	 החותם	 ומטביעי	

ש"ץ	 בוריס	 בשם	 אדם	 היה	 השנייה	

אשר	הקים	את	"בצלאל".

"בצלאל"	 הקמת	 על	 ההחלטה	

השביעי	 הציוני	 בקונגרס	 נתקבלה	

ש"ץ,	 שהפרופסור	 לאחר	 ב–1905,	

פָּסַל	 של	 נכבד	 תפקיד	 אז	 שמילא	

החצר	של	מלך	בולגריה	והיה	פרופסור	

-	הביא	 באקדמיה	לאמנות	בבולגריה	

בשנת	 עוד	 הרצל	 לפני	 הרעיון	 את	

1903.	באותו	מעמד	הציע	ש"ץ	לקרוא	

בו  כרמיה  לקיבוץ  נפנה מבט  השבוע 
המגורשים  של  קהילות  מתגוררות 
רכזת  חזני.  ונצר  סיני  אלי  מניסנית, 
על  מספרת  שיטרית  דנה  הקהילה, 
לגיבוש  הניסיונות  האבטלה,  אחוזי 
קהילה נורמאלית על כל מרכיביה ועל 
קץ  שישימו  הקבע  לבתי  התוכניות 

לנדודי המגורשים. 

בשנות ק הוקם  כרמיה  יבוץ 

של  נח"ל  גרעין  ע"י  החמישים 

ה'שומר הצעיר' באזור הדרום בין 

מתגוררות  כיום  קטיף.  לגוש  אשקלון 

ממגורשי  משפחות   50 כ–  בקיבוץ 

הגוש במתחם נפרד מהקיבוץ הנקרא 

מהתושבים  כשליש  הכרם".  "שכונת 

משפחה  לשעבר,  ניסנית  תושבי  הם 

אחת מנצר חזני והשאר מאלי סיני.

הקהילה עושה את המרב על מנת 

להחזיר את החיים למסלולם. במקום 

לילדי  מועדונית  חוגים,  מתקיימים 

השכונה, סדנאות ומפגשים חברתיים 

לילדים ופעילויות גיבוש שונות.

המקומי  בגן  מתחנכים  הגן  ילדי 

התינוקות  השכונה,  לתושבי  שהוקם 

והתיכון  ביה"ס  וילדי  הקיבוץ  בגני 

ניצן  לשער–הנגב,  מתחלקים 

ואשקלון.

אחוז האבטלה בקהילה עדיין גבוה. 

לאחר  הגירוש,  אחרי  וחצי  כשנה 

דמי  את  האנשים  מימשו  בה  תקופה 

האבטלה והקורסים, הדגש כרגע הוא 

במציאת מקומות עבודה לטווח ארוך.

את  מלווה  עדיין  הקסאמים  ירי 

התושבים ובעקבות כך היו נטישות של 

התושבים ועבר זמן רב עד שהקהילה 

התגבשה מחדש וחזרה לעצמה.

משפחות  כ–15  מיועדות  בעתיד, 

לגור ב'תלמי–יפה' כיישוב קבע, קומץ 

נוסף בשכונת ה'גולף' באשקלון ו'בבת 

הדר'. לכל שאר המשפחות טרם ניתן 

מענה.

דנה שיטרית, רכזת קהילה
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בצלאל האסתטיקה של הציונות

למוסד	החדש	על	שם	בצלאל	בן–אורי	

השבוע	 פוגשים	 אנו	 אותו	 בן–חור,	

תחת	 לקחו	 גרמניה	 ציוני	 בפרשה.	

החדש.	 המוסד	 הקמת	 את	 חסותם	

גרמנית	 כאגודה	 נרשם	 "בצלאל"	

זו:	 בהגדרה	 	1906 באוקטובר	 רשמית	

"אגודה	לקידום	מלאכת–יד	ותעשיית–

בית	בארץ–ישראל	ובארצות	השכנות".	

ש"ץ	הגיע	לארץ	בראשית	1906	ועמו	

מספר	מורים	ותלמידים.	הוא	שכר	בית	

גדול	ברחוב	החבשים	)רחוב	אתיופיה	

	- "בצלאל	 בראשו	שלט	 8(,	קבע	 מס'	

והחל	 אמנות"	 למלאכות	 מדרש	 בית	

מן	 חזונו	 להוצאת	 ראשונים	 בצעדים	

הכוח	אל	הפועל.	מוסד	זה	ראה	כמטרה	

ישראל	 בארץ	 מקצוע	 בעלי	 להכשיר	

שיהוו	בסיס	לבנייתה	של	הארץ.

הראשונה	 העולם	 מלחמת	 בזמן	

הופסקה	התמיכה	של	הוועד	הברלינאי	

במוסד	דבר	שהביא	חלק	מהתלמידים,	

לכמעט	חרפת	רעב.	בשנת	1917	הגלו	

כחלק	 לדמשק,	 ש"ץ	 את	 התורכים	

הזרים,	שלא	 הנתינים	 נגד	 ממדיניותם	

העות'מאני.	 השלטון	 מרות	 את	 קבלו	

לאחר	שנתיים	שב	לטבריה.	באוקטובר	

ונפתח	 חזר	 "בצלאל",	 נסגר	 	1927

בוריס	 ב–1929.	 סופית	 ונסגר	 ב–1928	

לגייס	 כדי	 לארצות–הברית	 נסע	 ש"ץ	

נפטר	 אך	 מחדש,	 לפתיחתו	 כספים	

בשנת	 	.)1932( תרצ"ב	 בפורים	 שם.	

פעיל	 והוא	 שוב	 נפתח	 המוסד	 	1935

עד	היום.

הישוב	 של	 הראשונות	 בשנים	

מצאה	 ישראל	 בארץ	 המתחדש	

קבוצת	אנשים	זמן	ואמצעים	להשקיע	

ומקצועיים	 אמנותיים	 בתחומים	

בהיבט	 גם	 היישוב,	 את	 קידמו	 אשר	

הפרקטיות	 חוסר	 למרות	 התרבותי.	

מנטלית–תרבותית	 חשיבות	 הייתה	

אמנים	 המכשיר	 מוסד	 בהקמת	

ישנה	 כשמסביב	 גם	 מקצוע,	 ובעלי	

התורכי	 השלטון	 כמו	 עוינת	 סביבה	

המהווה	"מדבר"	בכל	הקשור	בפיתוח	

	- גם	במדבר	סיני	 כך	 וקידום	היישוב.	

בעיסוק	 מלווה	 בקודש	 ההתעסקות	

בתחומים	אסתטיים	מקצועיים,	שרק	

בודדים	בעלי	שאר	רוח	יכולים	לעסוק	

היופי	 קשים.	 ובמקום	 בזמן	 בהם	

הפנימי	 היופי	 של	 ביטוי	 הוא	 החיצוני	

ואף	כלי	המקדש	לא	יוכלו	לממש	את	

חיצונית	 מבחינה	 אם	 הרוחני	 ייעודם	

לעין.	 ונעימים	 מושלמים	 יהיו	 לא	

למרות	הקושי	במדבר	)סיני	והשלטון	

לדורותיו,	 ישראל	 עם	 מודרך	 התורכי(	

חיצונית	 צורה	 לנתינת	 הקב"ה,	 ע"י	

מכלי	 	- בקודש	 הנעשה	 לכל	 ראויה	

המשכן	ועד	בניין	הבית	הלאומי.	#

עברה שנה ואנו לא שוכחים

להזמנות: 052-5666947

כל התיקים ביחד במבצע ₪125 בלבד 
ובנוסף שי: שרוך לנייד

ההכנסות קודש להמשך המאבק
המחיר אינו כולל משלוח # דרושים סוכנים

מועצת יש"ע

10% הנחה 
לבעלי תעודת סטודנט ולתושבי 

גוש קטיף וצפון השומרון בחסות:
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נציב שירות המדינה אסר על דוברים ויועצי 

להשתלמות  להגיע  מדינה  עובדי  תקשורת 

מטעם ארגון השמאל הקיצוני.

הורה  הולנדר  שמואל  המדינה  שירות  נציב 

במשרדי  העובדים  הציבורי  השירות  לדוברי 

להשתתף  שלא  ציבוריים  ובגופים  הממשלה 

מטה  מטעם  המאורגנת  דוברים  בהשתלמות 

בפעילות  הפוליטי  הזיהוי  בשל  ג'נבה,  יוזמת 

ויועצי  הדוברים  פורום  הפיץ  באחרונה  זו. 

התקשורת בישראל הזמנה אישית ל–450 דוברים 

להשתתף  הפרטי  ובמגזר  הציבורי  בשירות 

בסמינר בן יומיים מטעם יוזמת ג'נבה, זאת ללא 

תשלום ובתנאי אירוח מלא במלון ברמת חמישה 

הדוברים  אמורים  אלו,  יומיים  במהלך  כוכבים. 

לשמוע הרצאות מפי ראשי יוזמת ג'נבה, אישים 

דוגמת  פלשתינים  וגורמים  הקיצוני  מהשמאל 

פניית  בעקבות  דחלאן.  מוחמד  של  דוברו 

מועצת יש"ע לנציב הולנדר בעניין, יצאה הנחיה 

שמובילות  ובנייה  אכלוס  מתוכנית  כחלק 

פנייה  נעשית  "אמנה",  ותנועת  יש"ע  מועצת 

ליהדות התפוצות על–מנת לגייס משקיעים ויזמים 

ורכישת דירות ביישובים.  לפרויקטים של בנייה 

שבמסגרתה  ממשלה"  "עוקפת  בתוכנית  מדובר 

למשפחות  להשכרה  דיור  יחידות  מאות  יוצעו 

על  הגבלות הממשלה החמורות  על–אף  צעירות, 

בנייה ופיתוח במרחבי יהודה ושומרון.

יריד דירות ראשון נערך בשבוע שעבר בניו–

ג'רזי, בו הוצגו אפשרויות התרומה להתיישבות 

גופים  דוברי  יש"ע,  מועצת  פניית  בעקבות 
ציבוריים לא ישתתפו בסמינר יוזמת ג'נבה

והבנייה האיכלוס  לפרויקט  מתגייסים  ארה"ב  יהודי 
באחד  בית  של  בנייה  או  רכישה  באמצעות 

כאשר   - צעירה  למשפחה  והשכרתו  היישובים 

לאחר מספר שנים עתיד המשקיע לקבל בחזרה 

תהליך  תשואה.  עם  יחד  השקעתו  סכום  את 

הבנייה וההשכרה ייעשה בעזרת "אמנה". 

מאות יהודים אוהבי ארץ ישראל לקחו חלק 

לבנות  בו–במקום  החלטה  קיבלו  ורבים  ביריד 

בית בארץ ישראל ולהשקיע את כספם בפיתוח 

ההתיישבות. בשבועות הקרובים ייערכו ירידים 

דומים בקהילות נוספות בארצות הברית. #

הממשלה  משרדי  של  למנכ"לים  חד–משמעית 

להשתתף  המשרדים  לעובדי  לאפשר  שלא 

הלשכה המשפטית  דעת  חוות  "על–פי  בסמינר. 

עובדי  השתתפות  המדינה,  שירות  נציבות  של 

מדינה בכנס שמארגן, יוזם ומממן גוף שבמהותו 

הוא פוליטי ועוסק בנושאים פוליטיים מובהקים 

מהטעונים והרגישים ביותר בחברה הישראלית 

- מהווה פגיעה בתדמית הא–פוליטית של אותם 

השירות  בתדמית  גם  פוגעת  ומכאן  עובדים 

הציבורי", כתב הולנדר. במחלקת הדוברות של 

מועצת יש"ע הביעו סיפוק מההחלטה ואמרו כי 

וחברות  ארגונים  של  דוברים  שגם  מקווים  הם 

מהמגזר הפרטי ידירו רגליהם מהכינוס שנושאו 

מוצג כ"דיון בסכסוך הישראלי–פלשתיני", בעוד 

המציג  חד–צדדי  מיסיונרי  בסמינר  שמדובר 

עמדות שמאל קיצוני ללא כל איזון. מעבר לכך, 

מדיף  במלון  יומיים  במשך  תשלום  ללא  אירוח 

ניחוח חמור של שוחד דעות. #

אורגניסט וזמר לכל ארוע-אופצייה ללהקה!אורגניסט וזמר לכל ארוע-אופצייה ללהקה!

שירותי הגברה וסאונד לכל מטרה.שירותי הגברה וסאונד לכל מטרה.

: ם י ש י ג מ ם  י ע ו ר א ת  ו ק פ ה - ר י נ ת  א ל  א ה ש ע
ד “ ס ב

ע"י ניגונים

0 5 4 - 4 6 9 4 6 0 0 - ר ו ר ד ,0 5 0 - 2 2 0 5 5 6 1 - ל א ה ש ע : ם י ט ר פ ל

ShLoMzHiOn Design-0526055178

וידאו–קליפ חדש המשודר בערוץ הטלוויזיה 

היהודים  את  מציג  הפלשתינית  הרשות  של 

"מבט  מכון  חושף  כך   - כפולשים  בכותל 

לתקשורת פלשתינית" בראשות איתמר מרכוס.

"הוי נשמות הרוע, אלף רשעים בביתי", שר 

הזמר כשברקע נראה יהודי דתי הולך בירושלים 

ויהודים מתפללים בכותל המערבי. מילות השיר 

נגד  לאלימות  וגלויה  פומבית  הסתה  מהוות 

יהודים וישראלים, ולראשונה מדובר על הכותל 

המערבי כ"ביתם של הפלשתינים".

פלשתינית",  "אחדות  ששמו  הקליפ,  בשאר 

הסתה ברשות הפלשתינית:

היהודים בכותל - פולשים
ומצעדים  הלוויות  גופות,  של  תמונות  נראות 

שונים:  פלשתינים  ארגונים  של  צבאיים 

והחזית  העממית  החזית  פתח,  ג'יהאד,  חמאס, 

של  תמונות  משודרות  בהמשך  הדמוקרטית. 

אבנים  בישראל:  הנאבקים  המאבק"  "גיבורי 

ובקבוקי תבערה הנזרקים לעבר טנקים וג'יפים 

של צה"ל, וכן ירי לעבר חיילי צה"ל. 

במועצת יש"ע מצפים מהגורמים המשפטיים 

באשר  מיידית  בחקירה  לפתוח  בישראל 

הפלשתינים  השלטון  בכירי  של  למעורבותם 

באישור ובעידוד תכנים אלו. #
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העולם"	 אוכלוסיית	 לחיזוי	 "המרכז	

לאחרונה	 פרסם	 הברית,	 בארצות	

העולם	 מדינות	 דירוג	 של	 מקיף	 דו"ח	

על–סמך	 אוכלוסייה,	 צפיפות	 לפי	

	.2005 לשנת	 המתייחסים	 נתונים	

שטחי	 ללא	 בדו"ח	 שנמדדה	 ישראל,	

	40 במקום	 נמצאת	 ושומרון,	 יהודה	

	230 מתוך	 האוכלוסייה	 בצפיפות	

מדינות	שנסקרו,	עם	304	תושבים	לכל	

הנחשבות	 מדינות	 מרובע.	 קילומטר	

לצפופות	כמו	שוויץ,	אנגליה,	גרמניה,	

הצפונית	 קוריאה	 ואפילו	 איטליה	

עם	 ישראל,	 אחרי	 הרבה	 נמצאות	 	-

צפיפות	אוכלוסין	נמוכה	יותר.

כידוע	 הוא	 בישראל	 הצפוף	 האזור	

נעה	 הצפיפות	 שם	 החוף,	 מישור	

מרובע	 לקילומטר	 תושבים	 מ–353	

בנפת	אשקלון,	ועד	6,918	איש	לקמ"ר	

בדרום	 הצפיפות	 תל–אביב.	 במחוז	

הארץ,	אגב,	נמוכה	מאוד:	רק	43	נפש	

לקמ"ר	בנפת	באר–שבע.

שומרון	 יהודה,	 את	 בוחנים	 כאשר	

אחרת	 תמונה	 מגלים	 	- עזה	 ורצועת	

האמריקני– המחקר	 צוות	 לחלוטין.	

בנט	 הפרופסורים	 בראשות	 ישראלי	

וצימרמן	שבדק	את	נתוני	הדמוגרפיה	

בין	הים	לירדן	העלה,	כי	ביש"ע	נמצאים	

מיליון	 	1.1( ערבים	 מיליון	 	2.5 כיום	

לפיכך,	 ביו"ש(.	 מיליון	 ו–1.4	 בעזה	

האוכלוסין	 צפיפות	 שיעור	 עומד	

באזורי	יהודה	שומרון	ורצועת	עזה	על	

כ–238	אנשים	לקילומטר	מרובע	-	נתון	

שמציב	את	האוכלוסייה	הגרה	במרחבי	

בדירוג	 	,)!( עזה	 ברצועת	 כולל	 יש"ע,	

צפיפות	אוכלוסין	טוב	בהרבה	מאשר	

מצב	הצפיפות	בישראל	הקטנה.	

ובכן,	 שכנותינו?	 בקרב	 המצב	 ומה	

שם	כנראה	אין	כלל	בעיה	של	שטחים:	

בעוד	שישראל	כאמור	נמצאת	במקום	

	304 עם	 הצפיפות,	 בטבלת	 ה–40	

רבוע	 לקילומטר	 בממוצע	 תושבים	

בטבלה,	 	96 במקום	 סוריה	 מככבת	 	-

קמ"ר;	 לכל	 בלבד	 תושבים	 	103 עם	

מצרים	במקום	120	בדירוג	עם	74	נפש	

64	תושבים	 רק	 נספרו	 בירדן	 לקמ"ר;	

ניצבת	 והיא	 מרובע,	 קילומטר	 לכל	

ואילו	 העולמי;	 בדירוג	 	131 במקום	

	205 במקום	 נמצאת	 הסעודית	 ערב	

	11.4 עם	 העולם,	 מדינות	 	230 מתוך	

איש	בלבד	לקמ"ר.	

מתוך	 מעניינים	 נתונים	 כמה	 ועוד	

הדו"ח,	שאינם	קשורים	בהכרח	לאזורנו:	

האוכלוסיה	 צפיפות	 טבלת	 בראש	

מונקו,	 האירופאית	 הנסיכות	 נמצאת	

הונג– האי	 לקמ"ר;	 נפש	 	23,660 עם	

איש;	 	6,407 של	 צפיפות	 עם	 קונג	

לקמ"ר.	 איש	 	6,208 עם	 וסינגפור	

מונגוליה	 נמצאות	 הטבלה	 בתחתית	

)1.7	נפש	בלבד	לכל	קילומטר	מרובע(,	

לקמ"ר(,	 נפש	 	1.3( המערבית	 סהרה	

והאי	 לקמ"ר(	 איש	 	0.25( פוקלנד	 איי	

	0.026 עם	 לדנמרק,	 השייך	 גרינלנד	

אזרחים	לכל	קילומטר	רבוע.	

שאין	 כמובן	 ומיידי,	 מעשי	 באופן	

ישראל	 גבול	 להרחיב	 באפשרותנו	

ולהגדיל	את	שטחי	 אדירים	 בהיקפים	

האוכלוסין	 פיזור	 לרמת	 עד	 הארץ	

מונגוליה	 גרינלנד,	 מרחבי	 של	 הדליל	

לשאוף	 עלינו	 זאת	 לעומת	 סהרה.	 או	

אזורי	 את	 יהודית	 בהתיישבות	 למלא	

יהודה	ושומרון	השוממים	ברובם,	את	

מרחבי	הנגב	המשוועים	ליהודים,	את	

בקעת	הירדן	והערבה	-	ולא	להסתפק	

החוף	 ברצועת	 צפופה	 בהסתופפות	

מעבר	 לחדרה.	 גדרה	 שבין	 הצרה	

בכל	 בהתיישבות	 הערכית	 לחשיבות	

מקום	ואתר	בארץ	ישראל,	אוכלוסייה	

את	 ממעטת	 אחיד	 באופן	 המפוזרת	

ומפחיתה	 לסביבה	 הנגרמים	 הנזקים	

התשתיות	 על	 העומס	 את	 גם	

המונית	 לפגיעה	 והסכנה	 העירוניות	

בזמן	מלחמה.

שהמתינו	 ושומרון,	 יהודה	 הרי	

במשך	 לארצו	 ישראל	 עם	 לשיבת	

ליישובם	 ממתינים	 שנה,	 אלפיים	

ישראל.	 עמך	 רבבות	 על–ידי	 המחודש	

ולא	יאמר	אדם	'צר	לי	המקום'.	#

צפוף פה
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מבט של הנוער

סיוון קמחי	|	מראשי	הוועד	להשבת	פולארד

למען	יונתן	פולארד

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

בשיתוף: ישראל מאוחדת

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

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

במדור 'מבט של הנוער' מביעים בני הנוער את עמדותיהם בנושאים העומדים על 
סדר יום אצלם ובחברה הישראלית בכלל. אבל כפי שתקראו בהמשך, הנוער יודע 
לא רק לדבר אלא גם לעשות, והרבה. הוועד להשבת יונתן פולארד פועל רבות 
להחדרת המודעות לעוול שנעשה לו, וכיום הנושא נמצא הרבה יותר בתודעה 
כיום בשירות לאומי, משמשת כאחת  )20( המשרתת  סיוון קמחי  הישראלית. 

מראשי הוועד להשבת יונתן פולארד הביתה סיפרה לנו מעט על הפעילות.

בפעילות  המרכזית  המטרה  מהי 

ומה תפקידו של הנוער במטה?

הזירה	המרכזית	של	המאבק	למען	

הלאומית.	 התודעה	 היא	 פולארד	

לטווח	 בעיקר	 היא	 במטה	 הפעילות	

ארוך	אך	בכל	זאת	המחשבה	שמובילה	

בעז"ה	 ישתחרר	 שיונתן	 היא	 אותנו	

הפעלת	 ע"י	 פועל	 הנוער	 רגע.	 כל	

יונתן,	 על	 ההצגה	 הפצת	 דוכנים,	

מצגות	ופעולות,	מעבר	בבתים,	תליית	

שלטים	וכו'.

האם הנוער הוא הגורם הדומיננטי 

במטה?

הנוער	הוא	בעצם	המפעיל	המרכזי,	

כל	 של	 לפועל	 והמוציא	 המוביל	

הרעיונות	והאידיאלים.

מספיקה  הנוער  בני  כמות  האם 

לשלל הפעולות?

שיותר	 שככל	 חושבת	 אישית	 אני	

תגבר	 כך	 למאבק	 יצטרפו	 פעילים	

המודעות	למצבו	של	יונתן	וכל	תוספת	

כזו	של	פעילים	תהיה	מבורכת.	

האם את מרגישה שהנוער מוביל 

פה בעצם מהפכה בהתמסרות שלו 

לדבר וכיצד?

בכלא	 יושב	 פולארד	 יונתן	 בהחלט,	

בעיה	 על	 מצביע	 זה	 אך	 האמריקאי	

מעבר	 הרבה	 יותר.	 ושורשית	 עמוקה	

ויושב	 לכך	שזה	בנאדם	שהציל	אותנו	

מבחינה	 בעצם	 היא	 הבעיה	 בכלא,	

מוחה	 שלא	 ישראל	 לעם	 מוסרית	

תודה	 כאות	 בנושא	 ומעורב	 מספיק	

פולארד	 של	 מסירותו	 על	 מינימאלית	

לעם	ישראל.	כל	עוד	הוא	לא	ישתחרר	

תיפתר.	 לא	 והערכיות	 המוסר	 בעיית	

לנו	 מראה	 זה	 בכלא	 יונתן	 עוד	 כל	

כמה	אנו	רחוקים	וכמה	יש	לנו	לתקן.	

שהוא	 בכך	 מהפכה	 פה	 מוביל	 הנוער	

האבסורדי,	 המצב	 את	 לשנות	 בא	

המקולקל	והמעוות	הזה.

שנוער  באמת  מאמינה  את  האם 

יכול להוביל מאבק?

ממקימי	 רבים	 בכך.	 בטוחה	 אני	

היו	 מהפיכות	 וממחוללי	 המדינה	

למען	 מעצמם	 שנתנו	 צעירים	 אנשים	

עתיד	טוב	יותר	לעם	ולחברה.

האם אתם כנוער חושבים לעבור 

אחרי  מישורים  בעוד  ולפעול 

עושים  שאתם  החשובה  הפעילות 

למען פולארד?

אנו	 ישתחרר	 שהוא	 אחרי	 בעז"ה	

ואנו	 מוגבל	 כוחנו	 כרגע	 נתרחב.	

כל	הכוחות	למען	שחרור	 פועלים	עם	

פולארד.

כהצלחת  בעיניכם  ייחשב  מה 

הפעילות?

מתמסרים	 בה	 הפעילות	 עצם	

אנשים	למען	מטרה	חשובה	-	זה	כבר	

לא	המטרה	עצמה	 זו	 אומנם	 הצלחה.	

אבל	זה	כבר	סימן	לאופטימיות	גדולה.	

לראות	 זה	 הגדולה	 שההצלחה	 כמובן	

לארץ	 ומגיע	 משתחרר	 יונתן	 את	

ישראל	בעז"ה.

המעוניינים להצטרף לפעילות: 

freepollard@gmail.com � ֿֿ 02-9960773

ישע שלנו לדוא"ל
ניתן לקבל את העלון 

כבר ביום חמישי 
בפורמט:	pdf	לדוא"ל

שלחו בקשה אל

m@myesha.org.il



7

xl 8846

xl 7885

xl 6856

x 6613



8

ילדים שלנו
האלוף	הפורש	

יפתח רון–טל,	

מפקד	זרוע	היבשה	

בעת	ההתנתקות:	

"בשנה שקדמה להתנתקות התאמן 

מתיישבים,  בפינוי  בעיקר  הצבא 

והדבר הסיט אותו מההכנות למלחמה 

בלבנון. האימונים לקראת ההתנתקות 

מהכנות  הצבא  את  הסיטו  רק  לא 

למלחמה מסוג מלחמת לבנון, אלא גם 

קרוב  העם.  כצבא  הקונצנזוס  ממרכז 

הגורמים  של  שההתלהבות  לוודאי 

הזה  הנושא  את  שהובילו  הצבאיים 

קשורה  הפועל  אל  אותו  והוציאו 

לכישלון הגדול במלחמה... 

חלקים  על  לוותר  שמוכנה  מדינה 

למדינת  בעיניי  משולה  מאדמתה 

זאת  עושה  היא  אם  מתאבדת. 

פי  גדל  אף  השאלה  סימן  ביוזמתה, 

צה"ל   - המלאכה  עושי  אם  כמה. 

ההתנתקות  את  מבצעים   - והמשטרה 

הזו בהתלהבות ובשמחה, ולא בתחושה 

התפכחות יפתח רון–טל:

"לא מצליח להבין כיצד ויתרה ישראל על חלקים מאדמתה"

 - נוראי  וויתור  גדול  אובדן  של  נוראה 

סימן השאלה הרה עולם. אני עדיין לא 

על  ישראל  ויתרה  כיצד  להבין  מצליח 

חלקים מאדמתה בהתנדבות ובלהיטות; 

וכיצד הפכה לפושעים את המתיישבים 

להעלות  במקום  לאדמה,  המחוברים 

הזהות  על  השומר  מאבקם,  את  נס  על 

היהודית של ישראל.

כי  היום,  גם  טוען  ואני  אז,  טענתי 

להחליט  אומללה  שגיאה  זו  הייתה 

ההתנתקות.  את  יוביל  שצה"ל 

מעשה כזה אינו מתפקידו של הצבא. 

השימוש בצבא כגוף המפנה יישובים 

פוגע קשות בכוח הצבא, ואני מקווה 

שהפגיעה אינה אנושה. 

לקחת  הממשלה  לראש  קורא  אני 

אחריות אישית על הכישלון במלחמת 

לבנון,  בעיקר בשל אמירתו על האצת 

המלחמה.  בעת  ההתכנסות  תהליך 

מהמנהיג  שומטת  שכזאת  אמירה 

המנהיגות  קרקע  את  אותה  שאומר 

שלו". #

ריאיון	לשבועון	"כפר	חב"ד",	י"ד	תשרי	6.10.06

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות 

ואירועים, למוסדות חינוך ולארגונים
הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה # ברכץ בית אל

02-9973875, יוני: 052-4295344

shilo_b@ 017.net.il
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פתרון החידות משבוע שעבר

המערבי.  הכותל  המקום":  את  "זהה  החידה  פתרון 

יהודי  שכל  מקום  פורים,  לכבוד  לכם  הבאנו  שעברה  בשבת 

מקדשנו  בית  שארית  לכיוונו,  יום  יום  ומתפלל  אותו  מכיר 

הכותל המערבי, שעליו נאמר שהוא אחד משלושת המקומות 

שאמרו חז"ל שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל 

ולומר להם: "גזולים הם בידיכם".

בחידה "זהה את עמלק", הראנו לכם מספר רשעים: 1. מחמוד אחמדיניג'אד,

2. איסמעיל הניה, 3. חסאן נסראללה, 4. חלאד משעל, 5. אבו טיר. ממשיכי דרכם 

של המן הרשע ועמלק המנסים להלחם ולהשמיד את עם ישראל, ולא מתביישים 

לומר שארץ ישראל  שייכת להם ובתוכה המקומות שאברהם אבינו קיבל מהקב"ה 

ובינהם הר הבית, מי ייתן ובעז"ה ייבנה בית מקדשנו במהרה בימינו אמן.

מלכה  מאשקלון,  דהרי  שושנה  הבאים:  הילדים  זכו  נכונה  הפותרים  בין 

גבריאל מטבריה והדר אהרון מנתניה. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים.    
שבת שלום! #

ילדים יקרים, 
כבר שבוע רביעי אנו מציגים  

לכם חידה בהמשכים. בכל 
שבוע נציג חלק מתמונה של 

מקום ביש"ע ובכל שבוע ישלים 
עוד חלק את התמונה כולה. 
אתם מוזמנים לאסוף את 

החלקים ולמצוא מהו המקום.

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ב אדר. בין הפותרים נכונה 

יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" 

למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות 

פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. 

חידה בהמשכים 2

חלק ד'

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת 
והיפה. כל שבוע מציגים בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים 

נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה,    צוות העלון

זהה את המקום


