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הטוענים י באיסלאם,  חוגים  שנם 
שהקוראן מבקש לבטל את התורה 
כיוון  בדבריהם.  אמת  אין  והתנ”ך. 
הוא  המוסלמי  העם  בני  של  התפילה 
היהודים  תפילת  של  והכיוון  למכה, 
משמעות  לכך  ויש   – לירושלים  הוא 
של ממש, משום שהדבר נכתב במפורש 

בקוראן.
האדמה  לשטח  לקרוא  בחר  הא-ל 
“פלסטין”.  ולא  הקודש”  “ארץ  הזה 
המונח  כלל  מוזכר  לא  בקוראן  גם 
“פלסטין”. עפ”י אמונתנו, הא-ל הבטיח 
והם  ישראל,  לבני  הקודש  ארץ  את 

של  והבלעדיים  הרשמיים  היורשים 
של  מלחמתם  כן,  על  אשר  זו.  אדמה 
חייבת  ביהודים  והערבים  המוסלמים 
להיפסק, ויש להניח ליהודים להמשיך 

ולהתגורר בשלום על אדמתם.
רק  לא  אומר  אני  הללו  הדברים  את 
שמשבשים  אלו  לכל  אלא  ליהודים, 
הקוראן  הא-ל,  של  בספרו  הנאמר  את 
- השימוש שאתם עושים בשם השקרי 
הקודש  ארץ  לאדמת  “פלסטין” 
את  היהודים  מידי  לקבל  ודרישתכם 
והרמת  תרמית  הן  ישראל  אדמת 
לא  ובאדמתם.  ביהודים  בקוראן,  יד 
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ישראל  ארץ  על  הישראלי-ערבי  המאבק 
אלא  ותרבויות,  דתות  בין  מאבק  לא  הוא 
הרחק  נותרה  אחת  תרבות  שבו  מצב 
והתרבות  הביניים,  ימי  באפלת  מאחור 
האחרת התקדמה והפכה למעצמת ידע. 
כך לפחות טוענת ד”ר וואפה סולטן, ערביה 
את  ומגנה  היהודי  העם  את  המשבחת 
בראיון  בעולם.  במה  כל  מעל  האיסלאם 
האחרונות  בשנים  שזכה  לאל-ג’זירה 
למיליוני צפיות בכל רחבי העולם, סולטן 
שהישראלים  עלינו  לומר  מתביישת  לא 
אחראים לכל המהפכות המדעיות במאות 
זעיר  אחוזון  בהיותם  זאת  וכל  האחרונות, 
 - פורים  לרגל  העולמית.  מהאוכלוסייה 

ישעמדה קצת שונה.
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המשך בעמוד הבא

על הקוראן

ארץ הקודש
השייח' אחמד אל-דוען
בן שבט אל-דוען, ירדן
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שמחה עד השמים!
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יין הבית2
חברת הבניה המנא8 מדור חדש

במבצע אטרקטיבי לפור
האיטלקית החדשה

מה קורה

חפשו 
את המדורים 

הפורימיים לאורך 
הגיליון

 מדור פורימי 

קבוצת רכישה בעיר רוואבי
פרטים בעמוד אחורי

המנא
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

סנגורית מהצד השני

התמידי  עיסוקנו  את  לרגע  נעצור  “אם 
במאבקים שאף פעם לא פוסקים בין היהודים 
לפלסטינים, בין הערבים למערב - נגלה שיש 
לא  זוהי  בכלל.  אחר  מסוג  התנגשות  כאן 
התנגשות בין דתות או תרבויות, אלא התנגשות 
בין המנטליות מתקופת ימי הביניים למנטליות 
התרבותי  בין  התנגשות  ה-21.  המאה  של 
לרציונל,  ברבריות  בין  והפרימיטיבי.  למפגר 
לדיקטטורה.  דמוקרטיה  בין  לדיכוי,  חופש  בין 
בין  אדם.  זכויות  הפרת  לעומת  אדם  זכויות 
יחס לנשים כאילו הן חיות ליחס שוויוני כלפיהן. 
העולם  חלוקת  את  שביצעו  הם  המוסלמים 
או  משלנו,  שאתה  או  דיכוטומית:  כה  בצורה 
מוסלמים  רק  יש  מבחינתם,  קיים.  לא  שאתה 
ולא מוסלמים. ואלו הלא מוסלמים - בהם יש 

להילחם עד שיאמינו באללה. 
זו למעשה תחילת ההתנגשות. המלחמה. כדי 
לעומק  לרדת  יש  הזו  המלחמה  את  להפסיק 
להחליף  יש  האיסלאמיות,  הלימודים  תוכניות 
את כל ספרי הלימוד שלהם. ליהודים קוראים 
צריך  מדויק.  לא  זה  אך  הספר’,  ‘עם  לעתים 
לקרוא להם ‘עם הספרים’, כי הם לא אוחזים 
רק בספר אחד. כל מה שאתם נעזרים בו כיום 
היהודים  של  ספרים  אלו   - מדע  ללמוד  כדי 
המקורית.  והמחשבה  היצירתי  החופש  בעלי 
האיסלאם מנסה להציג את עצמו כדת סובלנית 

כלפי אחרים, אך זה בהחלט מתנגש עם כינויי 
כדי  בה  משתמשים  ו’’חכמיה’’  זו  שדת  הגנאי 
לקרוא לאלו שלא מאמינים בה: ‘’התועים’’, ‘’אלו 
שמרגיזים את אללה’’. זו אינה סובלנות דתית. 

על  אמונתך  את  לכפות   - הזו  האובססיביות 
עם  בעיה  לי  אין  נסבלת.  בלתי  היא  אחרים 
רוצים  המוסלמים  אם  אמונה.  או  דת  אף 
עליי.  אותם  ישליכו  להאמין באבנים, רק שלא 
אין לי בעיה עם אלו שחושבים שהמשיח הוא 
ינסו  שלא  העיקר  מרים.  של  בנה  האלוקים, 

לכפות את זה עליי. 
תראו את היהודים, שהצליחו לצאת מטראומת 

השואה ולגרום לעולם לכבד אותם בזכות הידע 
באמצעות  שלהם.  הטרור  בזכות  ולא  שלהם, 
עמלם, לא באמצעות זעקתם. האנושות חבה 
את רוב התגליות המדעיות של מאתיים השנים 
מיליון   15 היהודים.  למשכילים  האחרונות 
והשיגו  התאחדו  בעולם  שמפוזרים  יהודים 
וידע. מעולם  זכויותיהם באמצעות עבודה  את 
גרמנית.  במסעדה  מתפוצץ  יהודי  ראינו  לא 
שכלל  אלו  כנגד  גם  הרס  זורעים  המוסלמים 
ע’’י  דתם  על  מגינים  הם  אליהם,  קשורים  לא 
שריפה והרס של הדתות ‘’המתחרות’’ שלהם. 

הדרך הזו לא תוביל אותם לשום מקום. 
הוא  מה  עצמו  את  לשאול  צריך  האיסלאם 
יכול לעשות עבור האנושות, לפני שהוא דורש 

מהאנושות לכבד אותו”.
בראיון  סולטן  וואפה  הד”ר  ע”י  נאמרו  הדברים 

לערוץ אלג’זירה.

מדור היקבים של יש”ע יין הבית
ומחליט  בבוקר  אדם  קם  פתאום 

שהוא מקים מפעל בירה?
באמצע  אלא  בבוקר,  קם  לא  אני  כל,  "קודם 
היהודים  לכם  שרק  חושב,  אתה  מה  הלילה. 
המסגדים  מכל  המואזין  של  הרעש  מפריע 
מסביב? המפעל שלנו קיים כאן כבר 3,500 שנה, 
או 350, או 35. אבל מי סופר. העיקר שהמפעל 
שלנו היה פה עוד לפניכם. בכל מקרה, הבירה 
שלנו ידועה למרחקים, והמרכיבים הסודיים שלה 
סיכוי שתצליח  אין  לדור,  מועברים אצלנו מדור 
להוציא את זה ממני, גם אם תציע 1000 שקל. 

אין לך פה במקרה, נכון?"

אחד  טיפ  ולקוראות  לקוראים  תן 
בבואם לקנות בירה בחנות.

"כדאי שהבקבוקים יעמדו על המדף ולא ישכבו. 
אם הבקבוק שוכב ואתה מרים אותו כדי לפתוח, 
אחד  אף  תוססים,  וכשאנחנו  תסיסה.  יוצר  זה 
לא יהיה מרוצה. ועוד דבר – הרבה מתבלבלים 
השם  בירה.  לקנות  כדי  לאל-בירה  ונוסעים 
אל- אתם,  מצחיקים  איזה  אבל  אותם.  מבלבל 
לראות  כדי  לגמלא  אלך  שאני  כמו  זה  יאהוד, 

גמלים, או לסוסיא כדי לראות סוסים".

בעלי  של  יום  שגרת  נראית  איך 
מפעל בירה?

"החבר'ה כאן פותחים את היום עם תרגילי כושר. 
כדי  בקת"ב,  ושם  פה  הצירים,  על  אבנים  קצת 
לשמור על הגזרה. לפעמים זה פוגע, לא עלינו, 
במכוניות של ערבים וזה יוצר תסיסה, שזה כמו 
שאמרנו לא כדאי. אבל אני דואג לפצות כל נפגע 
עם שישיית בירה טייבה. אם הוא ערבי נוצרי – הוא 
שותה את כל הבירה במקום, ואם הוא מוסלמי, 
נוסע כמו  והאוטו  הוא שופך את הבירה למנוע, 

חדש. אולי זה קשור למרכיבים הסודיים".

איך אתם מתמודדים עם התדמית 
של הפועל הערבי? "עבודה ערבית", 

אתה יודע...
"איך אנחנו מתמודדים? השאלה היא איך אתם 
מתמודדים. תגידו תודה שרובנו לא שותים תוך 

כדי עבודה...".

על איזו בירה שלכם אתה ממליץ?
שאנו  היחידה  הבירה  היא  ירושלים  "תראה, 
הייתי  זאת  בכל  אם  אבל  עליה,  לדבר  מוכנים 
של  אחד  בקבוק  מולוטוב.  אז  להמליץ:  צריך 
החומר  הראש.  את  לך  להעיף  יכול  מולוטוב 
בהחלט  אני  אחרות.  ברמות  וקטלני  חזק  הזה 
של  מנה  אחרי  לנהוג  להמשיך  ממליץ  לא 
מולוטוב. או כמו שאומרים אצלנו - אם שוחטים, 

לא נוהגים".

מחמוד אבו-סטלה, הבעלים של "בירה טייבה"

"כדאי שהבקבוקים יעמדו על המדף ולא ישכבו. אם 
הבקבוק שוכב ואתה מרים אותו כדי לפתוח, זה יוצר 
תסיסה. וכשאנחנו תוססים, אף אחד לא יהיה מרוצה"

יהודי  ראינו  לא  מעולם 
מתפוצץ במסעדה גרמנית. 
הרס  זורעים  המוסלמים 
לא  שכלל  אלו  כנגד  גם 
קשורים אליהם, הם מגינים 
והרס  ע''י שריפה  על דתם 
''המתחרות''  הדתות  של 
שלהם. הדרך הזו לא תוביל 

אותם לשום מקום.

 מדור פורימי 

 מדור פורימי 
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תצליחו במזימתכם, והא-ל יכשיל אתכם 
הא-ל  של  אהבתו  כי  אתכם,  וישפיל 

והבטחתו נתונות ליהודים.
אינם  הפלסטינים   - מכך  חמור  אך 
הם  ליהודים.  בשנאה  מסתפקים 
רוצחים ילדים, זקנים ונשים. ומנגד, הם 
של  ובנשים  בזקנים  בילדים,  משתמשים 
עצמם כמגן אנושי, ומתחבאים מאחוריו 
כלל  כאילו  ילדיהם,  על  לרחם  מבלי 
וכל  מדמם.  בדם  עמם,  בבני  מדובר  לא 
הקהל  דעת  על  להשפיע  מנת  על  זאת 
שווא  בטענות  היהודים,  נגד  העולמית 

כאילו מבקשים הם להרוג אותם.

השבעים,  בשנות  זאת  ראיתי  עיני  במו 
הצבא  את  תקפו  הפלסטינים  כאשר 
הירדני, שבסך הכל ביקש להגן ולשמור 
הירדני,  לצבא  להודות  במקום  עליהם. 
העמידו הפלסטינים את ילדיהם כחומת 
ובילדיהם  הירדני,  הצבא  מול  מגן 
לעולם  לגרום  כדי  השתמשו  ההרוגים 
את  הורג  הירדני  שהצבא  להאמין 
עמוק  נטועה  הזו  הרשעות  ילדיהם. 
בטבע הפלסטיני. יש להם לבבות עשויים 
שלהם,  בילדים  מדובר  כאשר  גם  אבן, 
לזכות  כדי  לעולם  ומשקרים  שבים  והם 

בתמיכתו.

הם.  שלום  אנשי  זאת,  לעומת  היהודים, 
ואינם  עוינים  ואינם  הם,  שלום  אוהבי 
אותם,  תוקפים  כאשר  גם  פוגעניים. 
להסב  טורחים  אך  על עצמם  מגנים  הם 

לאויביהם כמה שפחות נזק.
על  ביהודים  בחר  הא-ל 
העולם,  עמי  יתר  פני 
לא  נעשתה  זו  ובחירה 
בחסד, אלא משום שהם 

ראויים לכך.

על הקוראן
המשך מעמוד השער ארץ הקודש

בס“ד

www.mekimi.org.il

גם השנה אנחנו במקימי פועלים כדי שיהיו לנו פחות נזקקיםÆ גם השנה נציע למשפחות 
Æשמתקשות כלכלית פתרון כולל וסיוע מקיף שיחזיר אותן למעגל האושר

עמותת חסד לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ”ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי“ד התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף ∂¥   µ∏∞µ≤π≥∞≥ ÆרÆע בית הדפוס ∑¨ ירושלים 

הקדימו את תרומתכם°
ניתן לתרום מתנות לאביונים 

החל מר“ח אדר

הרב  שליט“א
הרב  שליט“א 

הרב  שליט“א
הרב  שליט“א 

הרב  שליט“א
הרב  שליט“א
הרב שליט“א

שליט“א הרב

השנה ≠ תשע¢ד¨ שנת מעשר עני¨ מתקיים שיתוף פעולה בין מכון התורה והארץ לבין עמותת מקימי במטרה לאפשר 
 www.mekimi.org.il ∫להצטרפות ופרטים נוספים באתר מקימי  Æלציבור לקיים את מצוות מעשר עני כהלכתה
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ַיַחד

קרן יחד
יוזמה

חברתית
לדורות   www.kyachad.co.il02-6280030 הצטרפו באתר קרן יחד

לפעול.  מתחילה  הקרן  יחד  לקרן  אב  בתי   5000 מעל  של  הצטרפותם   עם 
המשיכו לצרף את חבריכם למיזם החסד הגדול  והמצליח בישראל. הצטרפות כל אחד מאיתנו 

מעצימה את הסיוע למשפחות שחרב עליהן עולמן. כשכולנו יחד אף אחד לא נשאר לבד.

5000
 בתי אב בקרן יחד
מיזם הערבות והחסד

יצאנו
לדרך 

בסייעתא דשמיא

חפשו בגוגל ”קרן יחד“
הכנסו לאתר ומלאו טופס 
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il

מצטרפים 
בקלות.

₪ 300,000 = ₪ 60   5000₪ 900,000 = ₪ 60   15,000
בתי אבבתי אב תשלום חד“פתשלום חד“פ למשפחה שהתיתמה ל“עלמשפחה שהתיתמה ל“עלמשפחה שהתיתמה ל“ע

+₪ 600,000 = ₪ 60   10,000
תשלום חד“פבתי אב

++ 

(ע“ר)

myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי

www.myisrael.org.il

קול אמיץ של אמת השבוע נפטר שופט העליון בדימוס אדמונד לוי. אדמונד לוי היה קול 
בודד ואמיץ במערכת המשפט. השופט היחיד שהתנגד ל"תכנית ההתנתקות", מהשופטים 
שפסלו את האפליה העדתית בבתי הספר בעמנואל ובדעת מיעוט התנגד להסדר הטיעון 
המקל עם הנשיא לשעבר משה קצב. שופט שאמר את האמת שלו גם כשהיה במיעוט, ללא 
פחד וללא בושה, בצורה מנומקת ומקצועית. לפני מותו עוד הספיק להעניק לעם ישראל 
ולמדינת ישראל את הירושה הטובה ביותר: דו"ח זכותנו על הארץ, מכוח ההיסטוריה והחוק 

הבינלאומי. יהי זכרו ברוך.

 עוד מבחן של ריבונות בנגב איך משתלטים על שטח בנגב? פשוט מאד. הופכים אותו 
למיזם תיירותי, מגייסים כמה פעילי שמאל שיצעקו ויעתרו ובסוף מתמקמים סופית. מדובר 

נחל אריכא, אליו פלש שבט בדואי שאמור להתפנות לטובת  ליד מצפה רמון,  בשטח אש 
יישוב מוסדר בקרבת מקום. בסיוע אנשי שמאל רדיקאלי, מצאו דרך להכשיר את הפלישה: הפכו את הכפר ל"מיזם תיירותי אקולוגי". שם 
יפה, שנותן חותמת כשרות לפלישה בלתי חוקית. באמצעות המיזם הזה, מביאים בתי ספר ותלמידים מהסביבה, זוכים לחסות מהחברה 
להגנת הטבע וגופים נוספים. בינתיים משרד הביטחון מסרב להיכנע, למרות לחצים כבדים של ארגוני שמאל ושל התושבים הפולשים 

עצמם. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור ולתת את הגיבוי הציבורי המתאים למשרד הביטחון.
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במסגרת חגיגות חנוכת המשכן בפרשת צו, מושח 
ֶאת-ֶׁשֶמן  מֶֹׁשה  "ַוִּיַּקח  וכליו  המשכן  את  משה 
ַהִּמְׁשָחה ַוִּיְמַׁשח ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ּבֹו.." 
ַוִּיַּקח   : לכהונה  ובניו  אהרן  את  גם  מושח  משה 
ֶאת- ֶאת-ַאֲהרֹן  ַהִּמְׁשָחה.....ַוְיַקֵּדׁש  ֶמן  ִמּׁשֶ מֶֹׁשה 

ְּבָגָדיו ְוֶאת-ָּבָניו ְוֶאת-ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו" 
אנו  והיכן  בשמן?  משיחה  של  הרעיון  מקור  מהו 

פוגשים בו לראשונה?
מקור  הזית  לשמן  מייחס  רבא,  בבראשית  המדרש 
מעניין. כאשר שבה היונה בתום המבול לבשר את 
"רב  זית.  עלה  בפיה  מביאה  היא  החדש  העידן  את 
ביבי אמר נפתחו לה שערי גן עדן והביאה אותו" ר' 
שלמה קרליבך ממשיך את הרעיון החסידי ומסביר 
שמן  ממנו  והפיק  העדן  מגן  הזית  את  גידל  שנח 
שהתגלגל לידי בני נח ועד לאבותינו. מאותו שמן יצק 
יעקב אבינו על האבן שמראשותיו,  " ַוִּיַּקח ֶאת-ָהֶאֶבן 
ֲאֶׁשר-ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה; ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן 
אבן  בספרו  הגר"א  של  תלמידו  לפי  ַעל-רֹאָׁשּה". 
שלמה, הופיע אותו כד שמן בתקופות בו נזקקו לו. 
הילקוט ראובני  מביא עוד מקומות בהם השתמשו 
באותו כד שמן ממנו יצק יעקב על האבן : " זהו השמן 
שנמשחו ממנו המשכן וכל כליו והמזבח, אהרן ובניו 
רז"ל  שאמרו  כמו  קיימת,  כולו  ועדיין  המלכים  וכל 
לדורותיכם. והוא כד השמן של צרפית... והוא השמן 
של אשת עובדיה הנביא ". פרשנים נוספים מייחסים 
את אותו השמן לאירועים נוספים כמו נס פך השמן 
הפך  אותו  שגם  בעיני,  "ופשוט  החיד"א:  כותב  וכך 
נתגלה לבני חשמונאי שהיה חתום בחותמו של כהן 
גדול הוא אהרון הכהן" )דברים אחדים חלק ב דרוש 

ל"ב לשבת חנוכה(".
כדי להבין מה משמעות השימוש באותו השמן, ננסה 
הוא  בהם  מקרים  אותם  לכל  משותף  מה  לבדוק 
מופיע. אולי הופעתו קשורה במצוקה ויאוש שלאחריו 
מגיע עידן חדש ונושא בכנפיו בשורה לתקוה לעתיד 

טוב יותר.
בפעם הראשונה אותה הזכרנו במבול, חרב העולם 
מגיעה  יותר  טוב  לעולם  גדול. התקווה  היה  והיאוש 
בדמותו של אותו עלה זית מגן העדן ממנו נמשכת 
הברכה, ואת האור הגדול ימשיך שמן הזית להאיר 

בעוד מקרים של חושך בעתיד.
כל  חסר  ונשאר  גדולה  למצוקה  נקלע  אבינו  יעקב 
נאלץ להתרחק מהאוהל  הוא  נמלט מאחיו.  כאשר 
בו למד תורה ומבית הוריו, ומרגיש את היאוש בדרך 
לגלות. התקווה הגדולה מתעוררת בו לאחר החלום , 
התגלות הקב"ה אליו וההבנה שזהו בית אלוקים וזה 
שער השמיים. יציקת השמן מבטאת תקווה חדשה 
עם  יצא  ממנה  משפחתו  להקמת  יותר,  טוב  לעידן 
ישראל ולהתגשמות הברכה אותה ירש מאבותיו  . גם 
לאחר החטא הנורא בעגל והיאוש הגדול מהנפילה , 
מסמלת משיחת המקדש וכליו ומשיחת אהרן הכהן 
ובניו תחילתו של עידן חדש בקרבת אלוקים ותקווה 
להשראת השכינה גם לאחר אותו ריחוק מהקב"ה. 
לעתיד  חדשה  תקוה  סימלה  המלכים  משיחת  גם 
מדיני, לאומי ובטחוני טוב יותר, לאחר אנרכיה ארוכת 

שנים ועול הגויים. 
גם היום, כשאין לנו לא מלך ולא נביא, לא בית מקדש 
ולא כליו, לא שמן ולא משחה לא איבדנו את התקווה.  
הכהנים  לעבודת  השלמה,  לגאולה  מצפים  אנו 
חווים  אמנם  אנו  בן-דוד.  משיח  ולמשיחת  במקדש 
זוכים  ויאוש אך  בנתיים לעיתים תקופות של חושך 
סמל  הוא  עמלק  לטוב.  ולקוות  ניסים  לראות  גם 

ליאוש ולהתקררות של התקוה לטוב. השבת, שבת 
ונעורר את  היאוש  נגרש את  זכרו,  נמחה את  זכור, 

התקווה, השמחה והששון.

בתחילת השבוע הבעל"ט נקרא את מגילת אסתר 
הגלות,  כל  בתוך  ישראל,  עם  השמדת  ערב  בה 
לרווח  לישועה,  ישראל  עם  זוכה  והזנות  השיכרות 
אנחנו  והחושך  הרבות  התלאות  למרות  והצלה. 
לעולם לא מפסיקים לקוות לטוב, לקוות להשראת 
השכינה ומימוש הברכה לה זוכה יעקב כאשר יוצק 

לראשונה את השמן.

ועתיקותיה  ישראל  ארץ  חוקרי  מגדולי  וילנאי,  זאב 
אל,  לבית  סמוך  יעקב,  חלום  מקום  את  מזהה 
שרידי  נמצאים  במקום  ערטיס.  הכפר  בפאתי 
את  שהביאו  ולנצרות  לאיסלם  המקודשים  אתרים 
החוקרים לנסות ולגלות את המקור היהודי לקדושת 

האזור. במקום נמצאו הרבה קברים יהודיים ושרידי 
מקדש ירבעם )אותו הקים בבית אל(. קשה להשאר 
הממצאים  סמך  על  המרתקת  לתיאוריה  אדישים 
נוף  נפרש  הגבעה,  בפסגת  במקום.  הארכיאולוגים 
ה'  שהבטיח  כפי  ונגבה  צפונה  וקדמה  ימה  רחב 

ליעקב באותו מעמד. 

לנו  שיהפוך  ונקווה  נשמח  הבעל"ט  הפורים  ביום 
שמחה  לאורה  ונזכה  לאור  החושך  תמיד  הקב"ה 
והמתנות  המנות  משלוחי  ובזכות  ויקר.   ששון 
לאביונים נזכה גם לחיבור "ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים 
ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל  ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד: ַּכּׁשֶ

ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו:"

לסיורי משקפת לערטיס ולסיורים נוספיםף -1-700
www.mishkefet.org.il 700-945

הצעה לסיור השבוע
ת פ ק ש מ  - ה  ר ב ס ה ת  ק ל ח מ ן  י י ט ש ג י נ פ ת  י ר ו צ

וני
אל
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info@mishkefet.org.il
www.mishkefet.org.il  |

טיולי 
להר חברון ומערת המכפלה
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ילדים שלנו  
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המקוםזהה את

שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל 
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662.

Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
בהצלחה רבה!

התשובה לחידה בשבוע שעבר: תל אפק סמוך 
למעיינות הירקון. 

הזוכה: נחום נביס מאלעזר.הפרס נשלח בדואר.
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על רמה-אללה מסעדה איטלקית חדשה המתמחה 
ברמאללה  השבוע  נפתחה  הסיציליאני  בבישול 
הוא  כי  הודיע  ברונו,  אנג’לו  המסעדה,  מנהל   . ١
של  הבשורה  את  ולהביא  העיר  את  לכבוש  מתכוון 
הצער  “למרבה  הערבי.  לחיך  הסיציליאני  הטעם 
האיטלקי  הבישול  של  הרכיבים  את  למצוא  קשה 
יקרים  בישראל  שנמצאים  והמרכיבים  ברמאללה, 
איטלקים  לצליינים  פנה  שכבר  ברונו,  אמר  מאד”, 
המגיעים לביקור בארץ הקודש, כדי שיסייעו בייבוא 
ללב  האיטלקי  המטבח  את  שיביאו  המרכיבים 

הקונצנזוס הפלסטיני.

עזה  כבישי  את  משדרג  חמאס  לרקטה  כבוד 
בשכונת  חדשה  כיכר  נחנכה  והשבוע  העמוסים, 
שייח’ רדואן בעיר. במרכזה של הכיכר הוצבה רקטת 
٢ – הדגם ששימש את הארגון במהלך מבצע   M75
עמוד ענן. רקטה כזו נורתה מהרצועה ונחתה בתל 
אביב, ובכך הפכה לסמל המאבק של חמאס. שמה 
של הרקטה מייצג את האות הראשונה של אברהים 
מקדמה, בכיר חמאס שחוסל על ידי ישראל והמספר 
את  להגיע.  הרקטה  יכולה  שאליו  המרחק  את   ,75
דיאודורנטים  חברת  גם  מקדמת   M75 המותג 
טיפוח  מוצרי  קו  באחרונה  שהשיקה  מקומית, 

המעוצב בצורת הרקטה.

הפלסטינית  האינטרנט  ספקית  דבש  אינטרנט 
מנויים  לקליטת  במבצע  פתחה  “חדארה” 
מ”ב  שני  של  בנפח  גלישה  המציע  חדשים, 
במחיר של 25 שקלים בלבד. המבצע מוגבל עד 
את  שמובילה  הפרזנטורית  אפריל.  חודש  סוף 
 . ٣ הקמפיין החדש היא לא אחרת מאשר דבורה 
בחברה הסבירו כי “כמו שהדבורה מזנקת מפרח 
לפרח ומועילה להתפשטות הפריחה, כך צומחת 

התקשורת האינטרנטית ברחבי פלסטין”.

נערך  שבעזה,  יונס  בחאן  השלום  למען  משחקים 
הפליטים  במחנה  לתמיכה  כדורגל  טורניר  השבוע 
המוג’האדין”  “מסגד  קבוצת  שבסוריה.  אל-ירמוך 
שיחקה נגד קבוצת “מסגד אלסלאם” במגרש בית 
הכדורגל  פרשני  זיאד.  אבו  טארק  שם  על  הספר 
שהסתיים  המשחק,  איכות  את  שיבחו  העזתיים 
בתוצאת 4-1 לטובת אלסלאם. הד”ר אבו עבדאללה 
אלטרשאוי, בכיר בחמאס, העניק כדורי רגל ואותות 

. ٤ הוקרה לשחקנים בתום הטורניר 

השבוע  ערכה  יריחו  משטרת  להתקפה  עולות 
בכוחות  נשים  לשילוב  מיוחדת  הכשרה  סדנת 

תרגול  כללה  ההכשרה   . ٥ הפלסטיניים  השיטור 
באומנות לחימה, פיזור הפגנות והגנה עצמית. 220 
שוטרות,  קורס  סיום  בתהליכי  שנמצאות  שוטרות 
הפלסטינית  המשטרה  בכוח  להשתלב  אמורות 
גברים  של  מעצרים  וביצוע  גנבים  בלכידת  ולסייע 
ונשים מבוקשים. רמדאן עוואד, סגן מפקד המשטרה 
בחברה  חיים  “אנחנו  הסביר:  בגדה,  הפלסטינית 
שיטפלו  שוטרות  להכשיר  החלטנו  ולכן  שמרנית, 

בהפרות חוק על ידי נשים”.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

٣

٤٥

٢ ١

B0528908518@gmail.com
 

 
 
 

 הפצת ישע שלנו  
והפצה שבועית של 
עלוני פרשת שבוע 

 לבתי כנסת 
בכל רחבי הארץ 

יוסי בן- הדור 052-8908518 

המנא

 10 דקות מרמאללה
 40 דקות משכם

לפרטים: 
٧٨٦١٦١٦-٥٦ :"עיתון "הארץ

מתארגנת קבוצת רכישה בעיר העתיד רוואבי

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מאיר אליפור, עמוס בן גרשום לע"מ 
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

 מדור פורימי 


