
≤

Ú·˘–¯‡·  ÔÂ¯·Á  ‰ÙÈÁ  ·È·‡ Ï˙  ÌÎ˘  ÌÈÏ˘Â¯È  ̇ ·˘
17:03  17:00  16:50  17:00  16:50  16:45  ‰ÒÈÎ
18:00  17:59  17:58  18:00  17:58  17:58  ‰‡ÈˆÈ

הרב רא"ם הכהן רב היישוב וראש ישיבת ההסדר עתניאל

≥  ±∞

ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒ

±≤

קנה לך חבר

תורת היחיד ותורת הרבים

ı¯‡‰ ˙·ÈÁ

המשך בעמ' 11

‰˘¯Ù‰ ÏÚÂ¯˙È

ı¯‡· Â˙ÊÈÁ‡ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È˘ÚÓÂ ˙È‚ÂÏÂ‡„È‡ ˙È¯Â˙ ‰Ó·
ÔÏÂ‚‰Â Ú¢˘È ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â¯Á˘Ï ÌÈ˘ ≥π  ˇ  Ê¢Ò˘˙ Ë·˘ ˇ  ≥¥  ÔÂÈÏ‚

 ±±

ÌÈÁÎÂ  ̆‡Ï Â‡Â ‰  ̆‰¯·Ú

∞μ≤≠μ∂∂∂π¥∑ ∫˙ÂÓÊ‰Ï

 „·Ï· ¶±≤μ Úˆ·Ó· „ÁÈ· ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ
„ÈÈÏ ÍÂ¯˘ ∫È˘ ÛÒÂ·Â

˜·‡Ó‰ Í˘Ó‰Ï ˘„Â˜ ˙ÂÒÎ‰‰
ÌÈÎÂÒ ÌÈ˘Â¯„ £ ÁÂÏ˘Ó ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ¯ÈÁÓ‰

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

 ‰Á‰ ±∞•
 È· Â̆̇ ÏÂ Ë„ÂËÒ ˙„ÂÚ˙ ÈÏÚ·Ï

∫̇ ÂÒÁ· ÔÂ̄ ÓÂ̆ ‰ ÔÂÙ Â̂ ÛÈË˜ Â̆‚

ÌÂ˙Î ‡˙

∞≤
≠π

π∑
≥∏

∑μ
 Ï

‡ 
˙

È·
 ı

Î
¯·

¡
‰

Ï
È˘

אנחנו שואפים אנחנו שואפים 
לתחיית האומה ותחיית הארץ, לתחיית האומה ותחיית הארץ, 

כדי להחיות את מעמד הנשמה שלנו, 
כדי להעמיד את ישראל חי, 

להחיות את האמונה והאהבה בחוסן 
של התורה והמצווה בכל מילואן. 

(הרב קוק אורות התחיה, פסקה י"ז)
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תיאור מעמד הר סיני אנו מוצאים ב
דיבור:  ללא  קולות  של  תיאור 
הַּבֶֹקר,  ִּבהְיֹת  הְַּׁשִליִׁשי  ַבּיֹום  ”וַיְהִי 
וַיְהִי ֹקֹלת ּוְבָרִקים וְָענָן ּכֵָבד ַעל הָהָר, וְֹקל 
ֲאֶׁשר  הָָעם,  ּכָל  וַּיֱֶחַרד  ְמאֹד;  ָחזָק  ׁשָֹפר, 
וְָחזֵק  הֹוֵלְך  הַּׁשָֹפר,  קֹול  וַיְהִי  ַּבַּמֲחנֶה... 
ְמאֹד; מֶֹׁשה יְַדֵּבר, וְהֱָאֹלהִים יֲַענֶּנּו ְבקֹול”: 
(דברים י”ט, ט”ז - י”ט) וְכָל הָָעם ֹרִאים ֶאת 
הַּקֹוֹלת וְֶאת הַַּלִּפיִדם, וְֵאת קֹול הַּׁשָֹפר, וְֶאת 
ֻעּו, וַּיַַעְמדּו ֵמָרחֹק"  הָהָר, ָעֵׁשן וַּיְַרא הָָעם וַּיָנ

(שם, כ' י”ד)
(פל"ג)  בח"ב  נבוכים  במורה  הרמב"ם 
קולות  לא שמעו אלא  ישראל  כותב שעם 
נראה  הדיבור.  את  ששמע  הוא  משה  ורק 
לענ"ד שניתן לבאר שהקולות אותם שמעו 
שהתפרטו  אלוקים  קולות  היו  ישראל  עם 
אחד  וכל  ישראל  נשמות  ריבוא  לשישים 
לוח  על  שנכתב  האלוקי  הקול  את  שמע 
שישים  על  שנכתבו  הקולות  וכלל  ליבו 
רבוא נשמות כנסת ישראל היוו את ירידת 
השכינה במעמד הר סיני "ישראל ואורייתא 

וקודשא בריך הוא חד הם". 
בפסיקתא דרב כהנא ביטאו את הרעיון 
שורש  לפי  הקולות  את  שמע  אחד  שכל 
הקב"ה  להם  נראה  לוי  "א"ר  נשמתו: 
מקום,  מכל  פנים  לה  שיש  הזו  כאיקונין 
מבטת  והיא  בה  מביטין  אדם  בני  אלף 

בכולם. כך הקב"ה כשהיה מדבר כל אחד 
ואחד מישראל היה אומר עמי הדבר מדבר, 
אנכי ה' אלהיכם אין כתיב כאן, אלא אנכי 
בר'  יוסי  א"ר  כ').  שמות  (שם  אלהיך  ה' 
היה  ואחד  אחד  כל  של  כוחן  ולפי  חנינא 
הדבר  על  תתמה  ואל  עמו.  מדבר  הדיבר 
אחד  כל  לישראל  יורד  המן  שהיה  הזה, 
ואחד היה טועמו לפי כוחו, התינוקות לפי 
לפי  הזקנים  כוחן,  לפי  והבחורים  כוחן, 
כוחן. התינוקות לפי כוחן, כשם שהתינוק 
הזה היונק בשדי אמו כך היה טועמו, שנא' 
והיה טעמו כטעם לשד השמן (במדבר י”א: 
ולחם  שנאמר  כוחן,  לפי  והבחורים  ח'). 
אשר נתתי לך לחם ושמן ודבש האכלתיך 
כוחן,  לפי  והזקנים  י"ט).  ט"ז:  (יחזקאל 
(שמות  בדבש  כצפיחית  וטעמו  שנאמר 
ט"ז: ל"א). ומה אם המן כל אחד ואחד לפי 
כוחן היה טועם לפיו, בדיבר כל אחד ואחד 
בכח  ה'  "קול  דוד:  אמר  כוחן.  לפי  שומע 
(תהלים כ"ט: ד') קול ה' בכוחו אין כתיב 

אלא קול ה' בכח, של כל אחד ואחד". 
מבאר  מ"א)  (תיקון  בתיקונים  הרמח"ל 
שלו:  בפנים  אחד  לכל  התגלה  שהקב"ה 
"ובשעה שעמדו ישראל על הר סיני נמסרה 
ושם  שלה.  המדרגות  בכל  התורה  להם 
אפילו  הנשמות,  וכל  ישראל,  כל  נועדו 

נועדו.  שם  בעולם,  עדיין  היו  שלא  אותן 
וסוד  וכולם נטלו חלק בתורה כמו שראוי 
בהר  עמכם  ה'  דבר  בפנים  "פנים  הדבר: 
לתורה...וכל  הם  פנים  שכמה  האש  מתוך 
הפנים  לפי  לו  מתגלה  הקב"ה  היה  אחד 
היה  אחד  וכל  בפנים.  פנים  לפיכך:  שלו, 
אומר ישקני מנשיקות פיהו. לפיכך שם כל 

אחד לקח חלקו". 
הקול  את  אחד שומע  כל  בה  המציאות 
המציאות  הייתה  לו  המיוחד  האלוקי 
בהתגלות במעמד הר סיני אלא שהמדרש 
מתאר שהתגלות זו הסתלקה ותתגלה שוב 
יודא  רבי  בשם  יודן  "רבי  לבוא:  לעתיד 
ר'  נחמיה,  ורבי  יהודה  ורבי  סימון  ב"ר 
אנכי  ישראל  ששמעו  בשעה  אומר  יהודה 
ה' אלהיך נתקע תלמוד תורה בלבם, והיו 
משה  אצל  באו  משכחין,  היו  ולא  למדים 
פרוזביון  את  תעשה  רבינו  משה  ואמרו 
עמנו  אתה  דבר  שנאמר  בינותינו  שליח 

יש  הנייה  ומה  נמות,  למה  ועתה  ונשמעה 
באבדה שלנו, חזרו להיות למדים ושוכחים. 
אמרו מה משה בשר ודם עובר אף תלמודו 
באו להם אל משה אמרו  חזרו  מיד  עובר, 
לו משה רבינו לוואי יגלה לנו פעם שניה, 
יתקע  לוואי  פיהו,  מנשיקות  ישקני  לוואי 
תלמוד תורה בלבנו כמות שהיה, אמר להם 
אין זו עכשיו אבל לעתיד לבא הוא שנאמר 
ועל  בקרבם  תורתי  את  ונתתי  ל"א)  (ירמיה 
לבם אכתבנה" (שיר השירים רבה (וילנא) 

פרשה א'). 
זו היא התפילה שאנו מתפללים בשבת 
זה  בדור  חובתנו  בתורתך".  חלקנו  "ותן 
להגדיל את אור התורה על מנת להחזיר 
את הקולות של מעמד הר סיני לכל יחיד 
יחיד  כל  של  התורה  גילוי  ומתוך  ויחיד 
עם  של  הכללית  התורה  תתגלה  ויחיד 

ישראל ותאיר את העולם כולו. £
מתוך ספרו של הרב רא"ם הכהן "העלם וגלוי" 
שייצא אי"ה באביב. 
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ה
הראשי� רבה� אונטרמן,� יהודה� איסר� רב�

נולד� ישראל� מדינת� של� השני� האשכנזי�

בריסק.� בעיירה� �(1886) תרמ"ו� בשנת�

בשנת�תרנ"ח�(1898)�הוזמן�להיות�בגרעין�המייסד�

של�ישיבת�ענף�עץ�החיים�במלץ�(מלטש).�לזמן�מה�

עבר�לישיבת�מיר�אך�שב�למלץ.�לאחר�נישואיו�

הוסמך� גם� שם� וולוז'ין,� ישיבת� של� בכולל� למד�

כרב.�במהלך�לימודיו�בוולוז'ין�פתח�ישיבה�בעיר�

ה'חפץ� ואף� מאוד� שהצליחה� וישנובה.� הסמוכה�

חיים'�שלח�את�אחד�מאחייניו�לישיבה.

בשל�דלקת�גרון�נקטעה�קריירת�ההוראה�שלו�

והוא�בחר�להמשיך�את�דרכו�כרב�קהילה,�ומונה�

יותר� ומאוחר� מינסק� ליד� מוהילנה� רב� להיות�

�(1923) תרפ"ג� בשנת� לאמסטיסטיבובה.� עבר�

בליברפול.� הקהילה� כרב� אונטרמן� הרב� נבחר�

הוא�למד�לדבר�אנגלית�באופן�שוטף�והתאקלם�

במהירות�בתפקידו.�בשנת�תש"ו�(1946)�נתמנה�

כדיין� גם� ושימש� אביב� תל� של� האשכנזי� לרבה�

בבית�הדין�הגדול.

הוכתר� �,(1956) תשכ"ד� אייר� בראש–חודש�

ישראל� מדינת� של� הראשי� כרבה� אונטרמן� הרב�

(1973),�אז�החליף� זה�עד�תשל"ג� וכיהן�בתפקיד�

אותו�הרב�שלמה�גורן.�במהלך�כהונתו�בתפקידים�

השונים�של�הרבנות�כתב�הרב�אונטרמן�תשובות�

רבות�בנוגע�לבעיות�הלכתיות�סבוכות�והשתמש�

בישיבות� שלמד� במה� ופרקטית� חדשה� בדרך�

הליטאיות.�בין�הנושאים�בהם�הוא�עסק�:�עקרון�

עדות� בעת� רופאים� של� מהימנותם� נפש,� פקוח�

בנושאי�שאלות�דתיות,�חוקי�נישואים�וגירושים,�

שאלות�בנוגע�לסטטוס�ושאלות�רפואיות�שונות�

כמו�השתלת�לב.

בתוקף�כהונתו�הרבה�הרב�אונטרמן�להופיע�

גשר� לבנות� קרא� ומעליהן� ציבור� במות� מעל�

כזה� שאיננו� הציבור� ובין� הדתי� הציבור� בין�

על� חברתיים� מוקדי–מתיחות� יצירת� ולמנוע�

ציבוריים� מאבקים� מעט� לא� תרבותי.� רקע�

ניהל�במאמציו�להשליט�דעת–תורה�באורחות–

של� הכרכים� בארבעת� סודרה� תורתו� המדינה.�

"שבט�מיהודה".�בכרך�הרביעי�גם�תולדות�חייו,�

לאחר� אלפסי.� יצחק� ד"ר� הרב� של� עטו� פרי�

אונטרמן� הרב� רבות� דן� הימים� ששת� מלחמת�

עם� ביחד� קבע� ואף� בימינו� הגאולה� בסוגיות�

יום�כ"ח� ניסים,�את� הראשון�לציון,�הרב�יצחק�

באייר�שבו�שוחררה�ירושלים�העתיקה�ומקום�

המקדש,�כיום�הודאה�ושמחה�לכל�ישראל�ותקנו�

לומר�בו�אחר�תפילת�שחרית,�הלל�בברכה.�

דן� ירושלים� שחרור� לאחר� שכתב� במאמר�

או� העצמאות� יום� יותר:� גדול� יום� איזה� בשאלה�

יום�ירושלים?�וכך�כתב:�"בני�ישראל�קוראים�לחג�

שהקב"ה� מקום� של� שבחו� שזהו� משום� "פסח"�

פסח�על�בתי�בני�ישראל�בנגפו�את�מצרים�במכת�

מדת� את� מנשאים� הם� פסח� השם� וע"י� בכורות�

אהבתו�של�הקב"ה�לישראל�ששמר�עליהם�בשעת�

"חג� בשם� החג� את� מזכיר� הקב"ה� ואילו� סכנה.�

המצות"�שזה�שבחם�של�ישראל�המציין�את�תוקף�

אמונתם�בה'�שיצאו�ממצרים�ללא�מלאי�מתאים�

של�מזונות.�נקודה�זו�מודגשת�היטב�אצל�הנביא�

אהבת� נעורייך� חסד� לך� "זכרתי� שאמר� ירמיהו�

כלולותייך�לכתך�אחרי�במדבר�בארץ�לא�זרועה."�

גם�בענייננו�אפשר�לומר�כך,�כי�יום�הכרזת�המדינה�

"נצח�ישראל� כי� מראה�על�האמונה�החזקה�בעם�

ספינת� את� לנהוג� העיזו� זה� ובכוח� ישקר"� לא�

ישראל�בין�גלים�זדונים�של�אויבים�מזוינים�אשר�

שאפו�לשבור�אותה.�ואילו�במלחמת�ששת�הימים�

הובלטה�ביתר�שאת�ההשגחה�העליונה�שהכרענו�

את�האויבים�שנאספו�עלינו�בכוח�גדול�ובנשק�רב�

להשמידנו."�והכריע�הרב�אונטרמן,�על�פי�חלוקה�

המון� של� לשמחתו� שקשור� מה� בכל� כל� כי� זו,�

החוגג�יום�העצמאות�'צועד�בראש'�ששם�התבטא�

הלל� לקריאת� ואילו� בה',� ביטחוננו� כוח� במיוחד�

בברכה:�יום�הניצחון�של�ששת�ימים�קודם.

לאחר� אונטרמן� הרב� עם� מרגש� מפגש� על�

פורת:� חנן� הרב� סיפר� הימים� ששת� מלחמת�

קצר� זמן� �,(1968) תשכ"ח� תשרי� "בחודש�

לבנות� �- עציון� כפר� בני� �- שעלינו� לאחר�

אותנו� ביקר� שחרב,� עציון� כפר� את� מחדש�

הגרא"י�אונטרמן�זצ"ל,�שהיה�אז�הרב�הראשי�

המתחדש,� הכפר� בשבילי� וסייר� לישראל,�

כשפיו�אינו�פוסק�מדברי�שבח�לעוז�רוחם�של�

מורשת� לחדש� חברון� להרי� שעלו� הצעירים�

שחרב.� האבות� בית� את� ולהקים� קדומים,�

עלוב� פחון� אלא� היה� שלא� הכנסת,� בבית�

ואמר:� דבריו� את� נשא� הירדני� הלגיון� ממבני�

יש� הזה� בזמן� האם� הפוסקים� נחלקו� 'כידוע,�

"ברוך� חדש� יישוב� על� ומלכות� בשם� לברך�

ברכות� ספק� כלל� ובדרך� אלמנה",� גבול� מציב�

נ"ח� ברכות� במסכת� הגמרא� הנה� אך� להקל.�

ישראל� בתי� הרואה� רבנן:� "תנו� אומרת:� ע"א�

אלמנה".� גבול� מציב� ברוך� אומר:� ביישובן�

שני".� בית� ביישוב� "כגון� שם:� מציין� ורש"י�

ולכאורה�תמוהים�דברי�רש"י:�האמנם�נתקנה�

בית� בימי� ולא� השני� הבית� לימי� רק� זו� ברכה�

השלישי?� הבית� ימי� �- בימינו� או� ראשון�

אלא�נראה�לי,�שרש"י�מדקדק�בלשון�הברכה�

נתקן� מדוע� ותוהה� אלמנה"� גבול� "מציב�

ולא� חדש� יישוב� על� זו� ברכה� מטבע� דווקא�

בית�לעמו� בנה� 'אשר� כגון� יותר� לשון�פשוטה�

ישראל'�או�'ברוך�מושיב�ישראל�על�אדמתם'.�

שהכוונה� הברכה� מנוסח� לומד� שרש"י� אלא,�

ונבנה,� וחזר� וחרב� שהיה� ליישוב� זו� בברכה�

אלמנה"� גבול� "מציב� הברכה� מתאימה� ולו�

מחדש.� ביתה� את� ובנתה� ששבה� אלמנה� כמו�

אינה� שני"� "בית� בביטוי� רש"י� כוונת�

בית� ימי� של� ההיסטורית� לתקופה�

מחדש.� ונבנה� שחרב� לבית� אלא� שני�

"אין� דבריו:� את� אונטרמן� הרב� סיים� ובכן,�

מחדש,� ונבנה� שחרב� עציון,� כפר� כמו� מקום�

ויתומיו� שאלמנותיו� כמוהו� מקום� ואין�

ביתם.� את� לבנות� אליו� שבו� �- ממנו� שגורשו�

ועל�כן�במקום�זה�לכל�הדעות�יש�לברך�ברכה�

זאת�בשם�ומלכות.�וכאן�הרים�הרב�אונטרמן�

את�קולו�ובירך�כשדמעות�בעיניו:�ברוך�אתה�

ה'�א–לוקינו�מלך�העולם�-�מציב�גבול�אלמנה.�

וכל�העומדים�סביבו�ענו�בקול�רם�-�אמן.�"

הרב�אונטרמן�נפטר�לפני��31שנה�בגיל�90,�

בכ"ד�בשבט�תשל"ו�(1976).�£
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ֲאֶׁשר "ו הַּטֹוָבה,  ּכָל  ַעל  יְִתרֹו  ּיִַחְּד 
הִִּצילֹו,  ֲאֶׁשר  ְליְִׂשָרֵאל:  ה'  ָעָׂשה 
 ®ßË  ¨Á¢È  ˙ÂÓ˘© ִמְצָריִם"  ִמּיַד 
 ‰ÏÈÓ‰  Ï˘  ˙ÂÚÓ˘Ó‰  È¢˘¯  ÈÙ  ÏÚ

 ÁÓ˘ Â¯˙È ¯ÓÂÏÎ ÁÂÓ˘Ï ‡È‰ ¢„ÁÈÂ¢

 ÆÏ‡¯˘È  Ï˘  Ì˙ÏÂ‡‚·Â  Ì˙ÁÓ˘·

 ‰ÏÈÓ‰  ˙È„Î‡·  Ì‚˘  ÔÈÈˆÏ  È‡„Î©

 ®¢Á¢  ˙Â‡‰  Ï˘  ‰ÈÈ‚‰·©  Hadum
®ÆÁÓ˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰˙ÂÚÓ˘Ó

 Â¯˙ÈÏ  ‰˘Ó  ÔÈ·  ¯ˆÂ˘  ¯˘˜‰  ÏÚ

 Â¯˙È È‡ˆ‡  ̂ÔÈ· È„È˙Ú‰ ¯˘˜‰ ÒÒ·˙Ó

 ÔÈ„Ó  Ô‰Î  ‰È‰  Â¯˙È  ÆÏ‡¯˘È  ÌÚ  ÔÈ·Ï

 ¯·„Ó· Ï‡¯˘È È· ÚÒÓÏ Û¯Ëˆ‰ ‡Â‰Â

 ¨ÔÂ‚¯‡Â  ÏÂ‰È  ÈÈÈÚÏ  ¢‰ÁÓÂÓ¢  ¯Â˙·

 ¢‰ÁÓÂÓ¢Â  ÂÏ˘  ‰˘¯Ù·  ¯ÎÊÂÓ˘  ÈÙÎ

 ¯·„Ó‰  ˙‡  ·ËÈ‰  ¯ÈÎÓ‰  ˘È‡  ¨¯·„ÓÏ

 Ï‡¯˘È È·Ï ÌÈÈÈÚÎ ˘Ó˘Ó‰ ÂÈ˙ÂÂÙˆÂ

וְהָיִיָת  ַּבִּמְדָּבר,  ֲחנֵֹתנּו  יַָדְעָּת,  ַעל–ֵּכן  "ִּכי   ≠

Æ®‡¢Ï ¨ßÈ ¯·„Ó·© "ָּלנּו, ְלֵעינָיִם
 ¨Â¯˙È  ÚÈ‚‰  ‰ÓÓ  ¨ÔÈ„Ó  ı¯‡  ˙‡

 ·¯Ú  ÔÂÙˆ  ÌÚ  ÌÈ‰ÊÓ

 ‰ÏÂ·‚Ï ÍÂÓÒ ˙È„ÂÚÒ‰

 ‰˜È˙Ú‰ ˙Ú· ÆÔ„¯È ÌÚ

 ÌÈÓÂ„‡‰  ‰Ï‡  ÂÈ‰

 Ô„¯È  È·Á¯Ó·  Â·˘È˘

 „¯Ê  ÏÁÓ  ÆÌÂÈ‰  Ï˘

 ¨Ì˙È  È„‡Â  „ÚÂ  ÔÂÙˆ·

 ˙ÏÈ‡  ı¯ÙÓÏ  ÍÙ˘‰

 ˙È‡¯˜Ó‰ ˙ÏÈ‡Ï ÍÂÓÒ

 Â˙ÁÈ¯· ¯ÂÙÈÒ· ÆÌÂ¯„·

 „„‰  ¯·ÂÚ  ÌÈ¯ˆÓÏ  ÈÓÂ„‡‰  „„‰  Ï˘

 Ô¯‡ÙÓÂ  Ô¯‡ÙÏ  ÔÈ„ÓÓÂ  ¨ÔÈ„ÓÏ  ÌÂ„‡Ó

 ÔÈ„Ó˘ ‰‡¯ Æ®ÁÈ ‡È ‡ ÌÈÎÏÓ© ÌÈ¯ˆÓÏ

 Ì˘ÓÂ ÌÂ„‡Ï ÌÂ¯„Ó ˙ÂÈ‰Ï ÔÎ‡ ‰ÎÈ¯ˆ

 ¯·„Ó È·Á¯Ó Ï‡ ¯Â·ÚÏ Ô˙È ˙ÏÈ‡ Í¯„

 ÆÌÈ¯ˆÓ ‰Î‡Â· Ô¯‡Ù

 Í¯Â‡Ï  ÍÏ‰  Â¯˙È  Ì‡  ÌÈÚ„ÂÈ  ÂÈ‡

 ÌÂ˘Ó  Ï‡¯˘È  È·  ÌÚ  „ÁÈ  ÚÒÓ‰  ÏÎ

 ¯ÂÊÁÏ  ˘˜·Ó  ‡Â‰  ¯·„Ó·  ¯ÙÒ·˘

 ÔÂÈÒÈ  ¯Á‡Ï  ≠  È˘  „ˆÓ  Í‡  Âˆ¯‡Ï

 ®¢ÌÈÈÈÚÏ ÂÏ ˙ÈÈ‰Â¢© ‰˘Ó Ï  ̆ÚÂÎ˘‰

 ÍÈ˘ÓÓ ‡Ï‡ Âˆ¯‡Ï Â˙¯ÊÁ ˙¯ÎÊÂÓ ‡Ï

ÆÚÒÓ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ¯‡˙Ï ·Â˙Î‰

 ®Ê¢Ë  ¨ß‡©  ÌÈËÙÂ˘  ¯ÙÒ  ˙È˘‡¯·  

ֵקינִי  "ּוְבנֵי   ∫‰·Â˘˙‰  ¨„¢ÚÏ  ‰ÚÈÙÂÓ

חֵֹתן מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר הְַּתָמִרים, ֶאת ְּבנֵי יְהּודָה, 
ִמְדַּבר יְהּודָה, ֲאֶׁשר ְּבנֶגֶב ֲעָרד; וַּיֵֶלְך, וַּיֵֶׁשב 
 È‡ˆ‡ˆ ÌÈÈ„Ó‰ Ì‰ ÌÈÈ˜‰ Æ"ֶאת הָָעם
 ÍÏ‰Ó·  ÌÈÏÂÚ‰  ‰˘Ó  Ô˙ÂÁ  Â¯˙È

 ˙Ú˜· È·Á¯Ó Ï‡ ¨˙ÂÏÁ˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙

 ¯·„ÓÏ  ·‚‰  ÔÈ·˘  ÏÂ·‚‰  Ï‡  „¯Ú

 È·Ï ‰ÚÈ¯Ù‰ ‡Ï ·‚· Ì˙·È˘È Æ‰„Â‰È

 Û‡  ÈÏÂ‡  Ì˙ÂÏÁ˙‰  ÍÏ‰Ó·  Ï‡¯˘È

 ÌÈÏÂÎÈ˘ ¯·„Ó‰ È˘‡ ‰Ï‡ ÂÈ‰ –ÍÙ‰Ï

 ®˙È„È˙Ú‰© ‰ÎÏÓÓ‰ ÌÂ¯„ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

 ÈÒÂ˘  ÏÎ  Â‡  ÌÈÓÂ„‡  Ï˘  ˙ÂËÈ˘ÙÓ

 ÆÌÈ¯Á‡ ¯·„Ó

 ˙‡  ÌÈ˘‚ÂÙ  Â‡  ÌÈËÙÂ˘  ¯ÙÒ·

 Æı¯‡‰  ÔÂÙˆ·  Ì‚  ÌÈÈ˜ØÌÈÈ„Ó‰

 ÂË˘Ù ®ÌÈÈ„Ó‰© ÌÎÂ˙Ó ˙Á‡ ‰ˆÂ·˜

 Ï˘ ÌÁÂ¯ ˙¯ÂÓÏ Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ÍÂ˙ Ï‡

 Ì‰Ï  ˘ÓÈ˘  ˜ÓÚ‰˘  ¨Ï‡¯˘È  ÈË·˘

 ÌÁÏÈ‰Ï  ‡ˆÂÈ  ÔÂÚ„‚  Æ‰‡Â·˙  ÌÒ‡Î

 Ì„Â˜  ÌÈ˜¯Ù  È˘  ÆÌ˙Â‡  ˜ÏÒÓÂ  Ì‰·

 ¯ÊÓ  Æ·©  ÈÈ˜‰  ˙ÁÙ˘ÓÓ ÏÚÈ  ˙¯ÎÊÂÓ

 ˙Á‡Ï È˙ÁÙ˘Ó ÈÂÈÎ ‡Â‰ ¢¯·Á¢  ̆ÔÚÂË

 „ˆÏ ˙ÓÁÏ ¯˘‡ ®ÌÈÈ„Ó‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ

 ÌÈÈ„Ó‰ ÌÈË·˘‰ ·¯˜· „¢ÚÏ ÆÏ‡¯˘È

 Ï‡¯˘È È·Ï ¯˙ÂÈ ‰¯Â˘˜‰ ‰ÁÙ˘Ó ˘È

 ¨‰¯Â˘˜  ¯˘‡  ÈÈ˜‰  ˙ÁÙ˘Ó  È‰ÂÊÂ

 ÆÂ¯˙È ≠ ¢‰˘Ó Ô˙ÂÁ ÈÈ˜¢Ï ¨‰˙È˘‡¯·

 ¯ÎÂÊ  ÏÂ‡˘˘  ÌÈÈ˜‰  Ì‰  ‰Ï‡

 ‰‡·Â ‰·¯˜‰ Â˙ÓÁÏÓ ÈÙÓ Ì¯È‰Ê‰Ï

ÌÈ˜ÏÓÚ‰ „‚ ≠ "וַּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל הֵַּקינִי 

ְלכּו ֻּסרּו ְרדּו ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקי, ֶּפן אִֹסְפָך ִעּמֹו, 
יְִׂשָרֵאל,  ּכָל–ְּבנֵי  ִעם  ֶחֶסד  ָעִׂשיָתה  וְַאָּתה 
ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָריִם; וַּיַָסר ֵקינִי, ִמּתֹוְך ֲעָמֵלק" 

 Æ®ßÂ ¨Â¢Ë ß‡ Ï‡ÂÓ˘©

 ÂÚÈ„Â‰  ®Ë¢Î  ¨‚¢È©  ¯·„Ó·  ¯ÙÒ·

ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב,  "ֲעָמֵלק   ∫‰˘ÓÏ  ÌÈÏ‚¯Ó‰

 Ì‰  Ì‚  Â·˘È  ÌÈÈ˜‰˘  Ô‡ÎÓ הַּנֶגֶב". 
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 ÌÈÚÂ¯È‡‰  Ï˘  È¯ÂËÒÈ‰  ÁÂ˙È  ÍÂ˙ÓÂ

 ÈÓÚ  È˘  ÔÈ·˘  ¨¯˘˜Ï  ÒÈÒ·‰  ‡È‰

Æ‰ÎÂÏÓ‰  ÈÓÈÏ  „Ú  ÍÈ˘ÓÓ‰  ¨¯·„Ó‰
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גרפיקה:
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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

 ÂÚÈ‚‰  ÌÈ˘„ÂÁ  ¯ÙÒÓÎ  ÈÙÏ

 Ï˘  ÌÈ¯¯ÓˆÓ  ÌÈ¯ÂÙÈÒ  ÈÊÂ‡Ï

 ¯˘‡  ÌÈ„Â‰È·  ˙ÂÈÂÏÏÚ˙‰

 Ô‡Î  ‡Ï‡  ¨Ï¢ÂÁ·  ‡Ï  ˙ÂÚˆ·˙Ó

ÆÏ‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰·ÈÏ ·Ï·

 È„Â‰È  ˙ÂÂ¯Á‡‰  ÌÈ˘‰  Í˘Ó·

 ¯Á‡  ÌÚÙ  ÌÈÙ˜˙ÂÓ  ÂÙÈ  ¯ÈÚ‰

 ÆÌÈ·¯Ú‰  ÂÙÈ  È·˘Â˙  È„È  ÏÚ  ÌÚÙ

 ˘Ù  ÏÚÂ  ˘ÂÎ¯  ÏÚ  Ô‰  ˙ÂÙ˜˙‰‰

 ¨˙ÒÎ  È˙·  ˙ÂÂÏÁ  ˙¯È·˘  ∫ÔÂ‚Î

 ¨ÌÎÂ˙Ï  ‰¯Ú·˙  È˜Â·˜·  ˙˜È¯Ê

 È‡Â ˙ÂÈÂÎÓ Ò¯‰ ¨‰ÒÈ·Î ˙˙Á˘‰

 ˙È˘ÙÂÁ  ‰ÎÈÏ‰Ï  ˙Â¯˘Ù‡  Ô˙Ó

 ÌÈ‡Ë·˙Ó  ÂÏ‡  ÌÈ˘ÚÓ  Æ˙Â·ÂÁ¯·

 ¨˙ÂÈ·‚Ú  ¨ÌÈˆÈ·  ¨ÌÈ·‡  ˙˜È¯Ê·

 ÌÈ„„ÂÚÓ ‰Ï‡ ÏÎ Æ˙Â˜È¯È ¢Ô·ÂÓÎ¢Â

 ·ÂÊÚÏ  ÌÈ„Â‰È‰  ÂÙÈ  È·˘Â˙  ˙‡

 ‰˘˜Ó  ÂÊ  ˙Â‚‰˙‰  ÈÎ  ¯ÈÚ‰  ˙‡

 ÌÈÈÁ  Á¯Â‡  ÌÈÈ˜Ï  „Â‡Ó  Ì‰ÈÏÚ

 ÌÈÓÂ¯‚ÂÙ‰Â ˙Â˜ˆ‰‰ „·ÏÓ ÆÔÈ˜˙

 ÌÈÚˆ·Ó  Ì‰˘  ®˙¯Á‡  ‰ÏÈÓ  ÔÈ‡©

 ÌÈËÏ˙˘Ó  Ì‚  Ì‰  ¨·¯Ú‰Â  ÌÎ˘‰

 ÌÈ˘ÂË  ÌÈÒÎ  ÏÚ  ˙ÂÈ˙ËÈ˘·

 ÌÈ„Â‰È  ˙Â¯È„  ÈÏÚ·  ÌÈˆÏ‡Ó  Û‡Â

 Ì‰  ÌÈ·¯ÒÓÏ  ÆÌ˙¯È„  ˙‡  ¯ÂÎÓÏ

 Ì·Â¯ÈÒ·  Â¯‡˘ÈÈ  Ì‡  ÈÎ  ÌÈ¯È‰·Ó

 ÌÈ·¯Ú‰  ÌÈÚ¯ÂÙ‰  È„È  ÏÚ  ÂÚ‚ÙÈÈ

Æ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÔÂÂ‚Ó·

 ÈÓÏ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· ¯È‰·‰Ï È„ÎÂ

התושבים.  לחיזוק  שבת  ביפו  התקיימה  בשלח,  פרשת  בשבת 
לשבת זו הגיעו מעל 400 בני נוער ועשרות משפחות מכל רחבי 
הארץ. במהלך השבת התקיימו פעילויות שונות: חיזוק מניינים 
סיורים בעיר ושירת הים בחוף של יפו. על חשיבות העשייה ביפו 

וחיזוק המקום כותב עדיאל יום טוב
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°ı¯‡‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ÏÂÊ‚Ï

 ÈˆÚ  ÂÓÎ  ˙ÂÁÂÎ  ˜ÊÁ  ÔÎÏÂ

 ÂÙÈ  ˙‡  ˜ÊÁÂ  ÆÆÆÌÈÊ¯‡‰

 ‰·È˘È  ˙Ó˜‰·  ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰·

 ˙Ó˜‰  Ô·ÂÓÎÂ  ÌÂ˜Ó·  ‰˘¯„ÓÂ

 ˙‡  ¯ÈÊÁ  ÍÎ  ‰¢Ú·Â  È¯Â˙  ÔÈÚ¯‚

ÆÂÙÈ ¯ÈÚÏ È„Â‰È‰ ÔÂÈ·ˆ‰
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 È¯·„Ó  ÌÈ‡È·Ó  Â‡  ‰Ê  ¯Â„Ó·

 Í‡  ˙ÂÂÈˆ‰  È˘‡¯  Ï˘  ÔÂÊÁ‰

 ÌÈ¯·„Ï  ·Ï  ÌÈ˘Ï  Ì‚  ÂÏ  È‡„Î

 ÏÚ  Ï‡¯˘È  ÈÈ·¯Ú  ÌÈ¯ÓÂ‡˘

 ·˜ÚÓ‰ ˙„ÚÂ Æ˙È„Â‰È‰ ‰È„Ó‰
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 ÌÈ·¯ÚÏ  È„È˙Ú‰  ÔÂÊÁ‰  ÍÓÒÓ¢

 ÂÓÓ  ¨¢Ï‡¯˘È·  ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰

 È¯·ÁÓ  ÆÌÈÚË˜  ÌÈ‡È·Ó  Â‡

 ÆÌÈÏ‡¯˘È  ÌÈÁ¯Ê‡  Ì‰  ÍÓÒÓ‰

 ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ÌÈˆ¯ÓÎ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰

 ÌÈ‡˘ÂÂ  ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡·

 ˙Â¯ÈÎ·  ˙ÂÈÓ„˜‡  ˙Â¯˘Ó·

Æ˙ÂÏÏÎÓ·

 Ï˘  ‰„ÏÂ˙  ‡È‰  Ï‡¯˘È¢

 ‰˙Â‡  ˙ÈËÒÈÏ‡ÈÂÏÂ˜  ‰ÏÂÚÙ

 ˙ÂÈÂÈˆ–˙ÂÈ„Â‰È‰  ˙ÂËÈÏ‡‰  ÂÓÊÈ

 ÌÈ¯È·ÒÓ  ¨¢·¯ÚÓ·Â  ‰ÙÂ¯È‡·

 ¯˘Ù‡Ï ÌÈ˘¯Â„˘ ¨ÍÓÒÓ‰ È¯·ÁÓ

 ˙Ó˜‰¢  ∫‰È„Ó  ÍÂ˙·  ‰È„Ó  Ì‰Ï
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 ˙Â„ÒÂÓ‰  ˙‡  ˙Â·Ï  ‰ÎÈ¯ˆ
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 ˙ÈÈ˙˘ÏÙ‰  ‰·ÎÏ  ‰˙ÂÈ¯Á‡·¢

 ¨¢˙ÂÈ˙ÚÂÂÊ‰  ‰È˙Â‡ˆÂ˙Â  ±π¥∏  Ï˘

 ‰È„Ó‰  ÈÁ¯Ê‡  ÈÂˆÈÙ  ÌÈ˘¯Â„  ÔÎÂ

 ÈÁ¯Ê‡  ÌÈ·¯Ú‰©  ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰

 ‰‡ˆÂ˙Î  Ì‰Ï  Ú¯È‡˘  ÏÚ¢  ®Ï‡¯˘È

£ Æ¢‰·Î‰Ó

 ÌÈ·¯ÚÏ È„È˙Ú‰ ÔÂÊÁ‰ ÍÓÒÓ¢ ÍÂ˙Ó

 È˘‡¯Ï Èˆ¯‡‰ „ÚÂÂ‰ ª¢Ï‡¯˘È· ÌÈÈ˙˘ÏÙ‰

±≤Æ±≤Æ∞∂ ˙ÂÈ·¯Ú‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

ערביי ישראל 
דורשים אוטונומיה 
בתוך מדינת ישראל

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘·

ונאספו� בעיתונות,� שפורסמו� נתונים� על–פי�

�- היום� ועד� �1984 משנת� שנערכו� מסקרים�

הנמוכה� הציבורית� לאהדה� אולמרט� אהוד� זוכה�

ביותר�מבין�כל�ראשי�הממשלות�בשני�העשורים�

האחרונים,�אף�שטרם�סיים�את�כהונתו.�

הסקרים�עליהם�נסמכים�הנתונים�נערכו�בעת�

ועד� �'84 משנת� הממשלות� ראשי� של� כהונתם�

 Ë¯ÓÏÂ‡ ÌÈ¯˜Ò ÈÙ–ÏÚ ∫„Â‰‡ ‡Ï „Â‰‡
·‰‡ ‡Ï ÈÎ‰ ¯Â·Èˆ‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

הגדולה� לאהדה� שזכה� הממשלה� ראש� היום.�

ציון� עם� פרס,� שמעון� היה� כהונתו� בזמן� ביותר�

של� ציון� עם� מתחתיו,� מעט� �;10 מתוך� �6.4 של�

שמיר.� יצחק� לשעבר� הממשלה� ראש� ניצב� �6.3

בתחתית�הטבלה�נמצאים�אהוד�ברק,�עם�ציון�של�

�4.6בעת�כהונתו�כראש�ממשלה,�ואהוד�אולמרט�

שהשיג�את�הציון�הנמוך�ביותר�-�4.5.�£

הביטחון,� מערכת� שבידי� ההתראות� לפי�

החטיפה� בניסיון� השבוע� שוב� שהתברר� וכפי�

ארגוני� ממשיכים� �- בנס� שהסתיים� לעלי� סמוך�

של� והחטיפה� הפגיעה� בניסיונות� המחבלים�

בצדי� לטרמפ� הממתינים� וצעירות� צעירים�

הדרכים.�

במועצת�יש"ע�פועלים�מזה�כשנה�מול�משרדי�

הנסיעות� להסדרת� הביטחון� ומערכת� הממשלה�

עבור� הביטחוני� הסיכון� ולהפחתת� באזור�

אוכלוסיית�הנוסעים�בטרמפים.�

הורחבה� הביטחון� רכזי� של� הפעולה� סמכות�

בלחץ� ליישובים;� בכניסות� לטרמפיאדות� גם�

המועצה,�שופרה�ותוגברה�התחבורה�הציבורית�

על–ידי�הוספת�קווים�וכניסות�ליישובים�למרות�

חוסר�הכדאיות�הכלכלית;�שלטים�אלקטרוניים�

הוספו� טרמפיסטים� לאיסוף� רכב� כלי� המפנים�

מיוחדות� אבטחה� ומצלמות� שונים,� בצמתים�

הותקנו�בצמתים�אחרים.

ÌÎÈ˙Â˘ÙÏ „Â‡Ó Ì˙¯Ó˘Â
ההתראות�על�חטיפות�נמשכות;�במועצת�יש"ע�חוזרים�על�ההנחיות�לנוסעים�בטרמפים

העדר� של� כתוצאה� בטרמפים,� הנסיעה�

תחבורה�ציבורית�מספקת�וריחוק�בין�היישובים,�

שבים� אנו� אולם� המציאות.� כורח� לעתים� היא�

הנסיעות� ולצמצם�את� להימנע� יש� כי� ומזכירים�

בטרמפים.�במקרה�שבו�נאלצים�לנסוע�בטרמפים,�

בטרמפיאדות� או� היישובים� בתוך� לעמוד� יש�

יש� לטרמפים,� המתנה� בזמן� המאובטחות.�

לאתר� לנסות� שיחה� ובאמצעות� ערנות� לגלות�

דמויות�חשודות.�במקרה�של�חשד,�יש�להתרחק�

מהמקום�ולהזעיק�את�גורמי�הביטחון.�

בזמן�עלייה�לטרמפ,�יש�לנהל�שיחה�עם�הנהג�

לסימנים� לב� לשים� יש� יהודי.� הוא� כי� ולוודא�

המעידים�על�כוונת�חטיפה,�כגון�כיסא�פנוי�ליד�

גם� נוספים.� נוסעים� יושבים� הנהג�בעוד�מאחור�

לוודא� וינסה� עמם� ישוחח� נוסעים� המעלה� נהג�

זהותם�טרם�עלייתם�לרכב.�הנהגים�נקראים�שלא�

מבודדות,� בטרמפיאדות� טרמפיסטים� להוריד�

בעיקר�בשעות�החשיכה.�£

 ˙¯˙ÂÎ‰ ˙Á˙

 ¯˘Ù‡–È‡  ̆ÌÈ¯·„¢

 ÔÓÊ· ¯ÓÂÏ ‰È‰

 ·˙Î ¨¢˙Â˜˙˙‰‰

 ¯È‡È ËÒÈˆÈÏ·ÂÙ‰

 ˙ÂÚÈ„È¢· „ÈÙÏ

 ‰Ó ˙‡ ¢˙ÂÂ¯Á‡

 ÂÊÚ‰ ‡ÏÂ Â˘È‚¯‰ Ï‡Ó˘· ÌÈ˘‡˘

 ˙‡˘Ó ‰Ú· ˙Â˜˙˙‰‰ ∫¯ÓÂÏ

 ¢Á˜Ï Ì˙Â‡ „ÓÏÏ¢ ÔÂˆ¯Ó ¨ÌÈÏÁ˙Ó‰

 ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ ≠ Ì˙ÓÂ˜ ˙‡ ÍÈÓ‰Ï Â‡

 ÌÈÚË˜ ÌÈ‡È·Ó Â‡ Æ˙¯Á‡ ‰·ÈÒ

 ÛÒÂÓ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ¨¯Ó‡Ó‰ ÍÂ˙Ó

∫ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ÈÙÏ ¢ÌÈÓÈ ‰Ú·˘¢

 ‰È‡ ˙Â˜˙˙‰‰˘Î ¨ÂÈ˘ÎÚ ‡˜ÂÂ„¢

 È˘‚¯ ÚÂ¯È‡ ‰È‡ ‡È‰˘Î ¨ÂÈÈÁ ÊÎ¯Ó·

 ‰˙Â‡  ÔÂÁ·Ï  ÔÓÊ‰  ÚÈ‚‰  ÈÏÂ‡  ¨ÈËÂ˜‡

 ‰˙Â‡ ‰¯È„‚‰ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ Æ˘„ÁÓ

 ¯È„‚‰Ï ‰Á¯Ë˘ ÈÏ·Ó ¨¢ÈÓÂ‡Ï Í¯Âˆ¢Î

 ø˜ÂÈ„·  Í¯Âˆ‰  ‰È‰  ‰Ó  ÆÍ¯Âˆ‰  Â‰Ó

 ˘¯„È‰Ï ÈÏÂ‡ È‡„Î ‰Ê  ÏÚ ˙ÂÚÏ È„Î

 È¯‰  Ï˘  ˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰  Â˙¯ÈÓ‡Ï

 ˙ÂÈÈ„Ó ÔÈ‡ Ï‡¯˘ÈÏ¢ ‰ÈÙÏ ¨¯ß‚ÈÒÈ˜

Æ¢ÌÈÙ ˙ÂÈÈ„Ó ˜¯ ‰Ï ˘È ¨ıÂÁ

 ˙Á‡  ‰˘  Ï˘  ‰·ÈË˜ÙÒ¯Ù·

 ÚÈˆ‰Ï  ‰ˆÂ¯  È‡  ¨˙Á‡  ‰ÓÁÏÓÂ

 ˙Â¯ÓÏ  ‰È‰  ‡Ï  ‰Ê  ∫‰È¯Â‡È˙

 „ÈÙÏ ¯È‡È ˙ÂÁÎÙ˙‰

∫˙Â˜˙˙‰‰ ÔÂÚ‚È˘ ˙‡ ¯È·ÒÓ
¢ÌÏÏ‚· ‡Ï‡ ≠ ÌÈÏÁ˙Ó‰ ˙Â¯ÓÏ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê¢

ÆÌÏÏ‚· ‡Ï‡ ¨ÌÈÏÁ˙Ó‰

 ¨ÌÈÈ˙˘ÏÙÏ ¯Â˘  ̃‰È‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ‰Ê

 ¨ÌÂÏ˘  ¯„Ò‰Ï  ‰ÙÈ‡˘Ï  ¨‰ÈÙ¯‚ÂÓ„Ï

 ÏÎÏ Â‡ Ï¢‰ˆ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ‰ Â˙Â˘È˘˙Ï

 Â¯˙ÒÂ© ÂÏ Â˙È˘ ÌÈ¯·Ò‰‰ ÔÓ „Á‡

 ÆÈ¯Ó‚Ï  ¯Á‡  ‰È‰  ÚÈÓ‰  Æ®·Â˘Â  ·Â˘

 ‰È‰˘ ÔÈ„Ú‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙¯Ù‰· ıÂÚ ‡Â‰

 ‰¯·Á‰  ÔÈ·Ï  ÌÈÏÁ˙Ó‰  ˙¯·Á  ÔÈ·

 ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ‰ÈË¯˜ÂÓ„‰  Æ˙ÈÏ‡¯˘È‰

 ˙Â˘¯‰Ï  ‰ÏÂÎÈ  ‡Ï  ‡È‰˘  ‰È·‰

 ˙ˆÂ·˜  È„È·  ˙Ï‰ÂÓ  ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÓˆÚÏ

Æ˙ÈËËÈÏÈÓ ËÂÚÈÓ

 ‰ˆ¯  ‡Ï  ˘È‡  ¯·„  Ï˘  Â˙ÈÓ‡Ï

 ¯ÂÚÈ  ̆Ì„ÓÏÏ ˜  ̄‡Ï‡ ¨Ì‰Ó ˜˙˙‰Ï

 Æ˙ÂÚÈˆ·

 ÌÈÏÎ·  ÌÂÈ‰  ˙Á·  ˙Â˜˙˙‰‰

 ¨ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡  ¨ÌÈÈËÈÏÂÙ  ≠  ÌÈ¯Á‡

 ˙‡ˆÂÈ  ‡Ï  ‡È‰  ÆÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„

 ‡Ï ÁË· ≠ È„Ó ·ÂË ˙‡Ê‰ ‰ÈÁ·‰Ó

 ˙Â¯„˘· ÌÈÓ‡Ò˜‰ ÌÈÏÙÂ „ÂÚ ÏÎ

 Â„ÓÏ  ÂÏÂÎ  ˙ÂÁÙÏ  Ï·‡ ≠  ÔÂÏ˜˘‡Â

 ¯„Ò‰·  Í¯Âˆ‰  ÏÚ  ¯Â·Èˆ‰  ÆÂ‰˘Ó

 ÁÂÎ‰  ˙ÂÏÂ·‚  ÏÚ  ÌÈÏÁ˙Ó‰  ¨ÌÂÏ˘

£ Æ¢ÌÓˆÚ Ï˘

 ¢ÌÈÓÈ ‰Ú·˘¢ ÛÒÂÓ ¨„ÈÙÏ ¯È‡È Ï˘ È˘È‡‰ Â¯ÂËÓ

 Æ±≥Æ±∞Æ∞∂ Ê¢Ò˘˙ È¯˘˙ ‡¢Î ª˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÚÈ„È Ï˘

 ˙ÂÈÈ„Ó‰Â  ˙ÈËÈÏÂÙ‰  ˙ÂÏÎ˙‰‰

 ÂÚÈ‚‰  ¢„·Ï·  ÌÈÏÁ˙ÓÏ¢  ˙È„ÂÁÈÈ‰

 ˙Â·˜Ú·  ∫ÌÈ˘„Á  ÌÈ‡È˘Ï  ÚÂ·˘‰

 ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â  ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘ Ï˘ ıÁÏ

 ‡˘Â· ÌÈÈÂ˜¯„ ÌÈÂÂˆ ÂÓ˙Á ‰Ï˘ÓÓÏ

 ˙ÈÈÏÙ‡  Ì˙ÂÚÓ˘Ó˘  ‰ÈÈ·Â  ÔÂÎ˙

 ÏÎÏ  ‰‡ÂÂ˘‰·  Ú¢˘È·  È„Â‰È‰  ¯Â·Èˆ‰

 ‰‡ÂÂ˘‰·  ÏÏÂÎ  ¨‰È„Ó·  ¯Á‡  ¯Â·Èˆ

 ˙ÂÚˆ·˙Ó Ì˘ ≠ È‡Â„·‰Â È·¯Ú‰ ¯Ê‚ÓÏ

 ÌÈÙ˜È‰· ¨‰ÓÎ ÈÙ ˙Â¯ÂÓÁ ‰È· ˙Â¯È·Ú

ÆÔÒ¯ ÁÏÂ˘Ó Á¯Â‡·Â ¨ÌÂÈ‰ ¯Â‡Ï ÌÈ¯È„‡

 ÛÂÏ‡ Ì˙Á Ì‰ÈÏÚ ¨ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÂÂˆ‰

 ¯˘  ˙‡¯Â‰·  ‰ÂÂ  ¯È‡È  ÊÎ¯Ó‰  „Â˜ÈÙ

 ıÚÂÈ‰ Ï˘ ıÁÏ ˙Â·˜Ú· ı¯Ù ÔÂÁËÈ·‰

 ÌÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú ÌÈ¯È„‚Ó ¨ÊÂÊÓ ÈËÙ˘Ó‰

 ÌÈÈÈ¯·ÚÎ  ÔÂ¯ÓÂ˘Â  ‰„Â‰È  È·˘Â˙Ó

 ·ˆÓ‰  Ï˘·  Æ¯Ò‡Ó  ÌÈ„˘  ÌÈÈÏÈÏÙ

 ‡Â‰  ÔÂ·È¯‰  ÂÈÙÏ  ˘¢ÂÈ·  ÌÈÈ˜‰  È˜ÂÁ‰

 ‡Â‰  ÌÈÂÂˆ‰  Ï˘  ÌÙ˜Â˙  ¨„Â˜ÈÙ‰  ÛÂÏ‡

 Æ¯·„ ÏÎÏ ‰È„Ó ˜ÂÁ Û˜Â˙Î

 ˙È„Ó· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‚Â‰Ï „Â‚È·

 È·˘Â˙Ï  ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰  ÌÈÂÂˆ‰  ¨Ï‡¯˘È

 ·¯ÂÚÓ˘  ÈÓ  ÏÎ  ÈÎ  ¨ÌÈÚ·Â˜  „·Ï·  ˘¢ÂÈ

 ‡˘Â ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ‰¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰  ̆‰ÈÈ··

 ÏÏÂÎ ¨¯Ò‡Ó ‰È„˘ ˙ÈÏÈÏÙ ˙ÂÈ¯Á‡·

 ÂÏÈÙ‡ ¨‰Ê ‰·Ó· ˘ÂÓÈ  ̆‰˘ÂÚ ÈÓ ÏÎ

ÆÚ˜¯˜‰ ÈÏÚ· ‡Â‰ Ì‡

 Â‡ÈÙ˜‰  ˙ÂÂ¯Á‡‰  ÌÈ˘‰  ÍÏ‰Ó·  

 ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˙‡  Ï‡¯˘È  ˙ÂÏ˘ÓÓ

 ¯ÙÒÓ  ÆËÏÁÂÓ  ˘Â·ÈÈ  È„Î  „Ú  Ú¢˘È·

 ‰ÈÈ·‰  ¨¯˙ÂÈ·  ÍÂÓ  ‰ÈÈ·‰  ˙ÂÏÁ˙‰

 ˙Â˘˜·Â  ¨ÔÈËÂÏÁÏ  ‰ÓÏÚ  ˙È˙Ï˘ÓÓ‰

 ÆÏÏÎ  ˙ÂÂ„  ‡Ï  ˙ÈË¯Ù  ‰ÈÈ·  ¯Â˘È‡Ï

 ‰¢·  ‰Ï„‚  ¨¯ÈÎÊ  Ú¢˘È·  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰

 ÔÈ‡ ‰Ê ÏÂ„È‚ÏÂ ≠ ‰˘· ∂•–Î Ï˘ ·ˆ˜·

Æ‰˘„Á ‰ÈÈ·· ÌÈ¯Â‚Ó ÔÂ¯˙Ù

 „ÂÚ·  ÌÙ˜Â˙Ï  ÂÒÎÈÈ˘  ¨ÌÈÂÂˆ‰

 ‡˜ÂÂ„  ÌÈÒÁÈÈ˙Ó  ÌÈ‡  ¨ÌÈÈÚÂ·˘Î

 ≠  ÌÈ˘„Á‰  ÌÈ·Â˘ÈÈÏ  Â‡  ¢ÌÈÊÁ‡Ó¢Ï

 ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÏÎÏ ‡Ï‡

 Ú·˜‰ È·Â˘ÈÈ· ˙ÂÂÎ˘ ˙Â¯˘Ú ÌÏÏÎ·Â

 ‰·  ÏÂ„‚‰  Ì˜ÏÁ  ¯˘‡  ¨ÌÈ˜È˙ÂÂ‰

 ‰Ú˘·  ‰·  ¨‰ÓˆÚ  ‰È„Ó‰  È„È–ÏÚ

 ˙‡  ‰·ÎÈÚ  ‰È„Ó‰  Ï˘  ˙¯Á‡  ÚÂ¯Ê˘

 ÈÙÏ‡  ÍÎ  ÆÈÂ˘È¯‰  ÈÎÈÏ‰˙  ˙ÓÏ˘‰

 ¯ÂÈ„  ˙Â„ÈÁÈ·  ˙Â¯¯Â‚˙Ó‰  ˙ÂÁÙ˘Ó

 ÔÂÁËÈ·‰  ¯˘  ˙ÓÈ˙ÁÏ  ˙ÂÈ˙ÓÓ‰

 ¨®°ÌÈ˘ ˙· ‰˙Ó‰ ·Â¯Ï© ÈÙÂÒ ¯Â˘È‡Ï

 ˘ÂÚ ÛÁ¯Ó Ô˘‡¯Ï ÏÚÓ˘ ·ˆÓÏ ÂÒÎ

 ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ Ï˘ Â·Â¯ÈÒ  ÆÏÚÂÙ· ¯Ò‡Ó

 ˙ÂÂÎ˘·  ÔÂÎ˙‰  ÈÎÈÏ‰  ˙‡  ÌÈÏ˘‰Ï

 ˙ÎÙÂ‰  ¨ÌÈÈËÈÏÂÙ  ÌÈÓÚËÓ  ˙ÂÓÈÈ˜‰

 Ì˜ÏÁ  ¯˘‡  ÌÈÁ¯Ê‡  ÈÙÏ‡  ˙Â¯˘Ú

 ‰È„Ó‰Ó  ˙È·‰  ˙‡  Â˘Î¯  Û‡  ÏÂ„‚‰

ÆÌÈÈÈ¯·ÚÏ ≠ °‰ÓˆÚ

 ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÙÈ„¯Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ ¨ÂÏ‡ ÌÈÂÂ  ̂

 ÍÈÏ‰ Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ È˘‡ ¯Á‡ ˙Î˘Ó˙Ó

 ¯È˜Ó ÌÈÈÂÈ‚Ï ‰ÎÊÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰ÊÎ˘ ÈÒ¯Â„

 Æ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰¯·Á ÏÎ· ¯È˜ Ï‡

 ÌÈÁ¯Ê‡‰  ÌÈÏÂÎÈ  Ï‡¯˘È·  ÌÏÂ‡  

 ˙ÂÚ˘ „·ÂÚ ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ¨‰ÂÂÏ˘· ÔÂ˘ÈÏ

 ÌÈ¯˘  ˙ÂÂˆ¢  Ì˜Â‰  ¯·ÎÓ  ‰Ê  ∫˙ÂÙÒÂ

 ÌÈ„Â‰È‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÈÈÈÚÏ „ÁÂÈÓ

 ÏÚ  ËÏÁÂ‰  ¯·Ú˘  ÚÂ·˘·  ˜¯  ª¢˘¢ÂÈ·

 ·ˆ˜Â˙È˘  È„ÂÚÈÈ  ¯ÂËÈ˘  ÁÂÎ  ˙Ó˜‰

 ÏÂÙÈËÏ  ÌÈ„ÁÂÈÓ  ÌÈÂÓÈ‡  ¯Â·ÚÈÂ

 Ï‰ÓÏ  ÂÙÒÂ‰  ÌÈ˜˙  ªÌÈÏÁ˙Ó·

 ˙ÂÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰¢ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÈÁ¯Ê‡‰

 „ˆÓ  ˙ÂÈÂÏÎ˙‰  ÏÚ  ÌÈÈ˙˘ÏÙ  Ï˘

 ˙ÂÂˆ ËÈÏÁ‰ ÍÎ ≠ ‰È„Ó‰Â ª¢ÌÈÏÁ˙Ó

 ˙Â„ÒÂÓ ¯Á‡ ·Â˜Ú˙ ≠ „ÁÂÈÓ‰ ÌÈ¯˘‰

 Ì‰·  ˙ÂÓÂ˜Ó·Â  ¨È˙„‰  ¯Â·Èˆ·  ÍÂÈÁ‰

 Úˆ·˙È  ¨˙ÂÈÂˆ¯‰  ˙Â„ÓÚ‰Ó  ÌÈËÂÒ

 ÆÈ·Èˆ˜˙ ıÂˆÈ˜

 ÌÈ„Úˆ‰Ó „Á‡ ‡Ï Û‡ ∫ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÈÓ 

 ¯Â·Èˆ‰  ÈÙÏÎ  Ï˘ÓÏ  ÏÚÙÂÓ  ÂÏÏ‰

 ÈÙÏ‡  ˙Â¯˘Ú  ÏÚ  ËÏ˙˘Ó‰  È·¯Ú‰

 ˙‡ Ï˘ÓÂ  ‰È„Ó‰ ˙ÂÓ„‡ Ï˘ ÌÈÓÂ„

 ¯ÂËÈ˘ ÁÂÎ ˙Ó˜‰ Ì‚ Æ‰ÈÒÎÓ ‰È„Ó‰

 ·˘ÁÈÈ  ÌÈ·¯Ú  ÔÈÒÂÏÎÂ‡  ÈÊÂÎÈ¯Ï  È„ÂÚÈÈ

 ˙Â„ÒÂÓ  ¯Á‡  ÌÈ·˜ÚÓ  ¨ÈÚÊ‚  „ÚˆÎ

 „‚Î  ‰˙Ò‰  ÌÈÚˆ·Ó‰  ÌÈ·¯Ú  ÍÂÈÁ

 ˙Â·˘ÁÓ ˙¯Ë˘ÓÎ ‚ˆÂÈ  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó

 ¨‰·˘ÁÓ‰Â  ÍÂÈÁ‰  ˘ÙÂÁ·  ˙Ú‚ÂÙ‰

 ‡ÏÏ  ‰˘ÈÚ  ÌÈÂÂ‰Ó‰  ÌÈÈÏ‰Ó  ÌÈÂÂˆÂ

 ÌÈÈÈ¯·Ú  ÈÙÏÎ  ÌÈÏÚÙÂÓ  ÌÈ‡  ËÙ˘Ó

 È˘‡  ÏÏÂÎ  ¨‰È„Ó·  ¯Á‡  ¯Ê‚Ó  ÏÎÓ

 ÆÔ‚¯Â‡Ó‰ Ú˘Ù‰

 ÌÈÓÈÈ‡Ó¢Î ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ È˘‡ ˙‚ˆ‰ 

 ÔÂÁËÈ· ˙‡ ÌÈÎÒÓ¢Â  ¢‰ÈË¯˜ÂÓ„‰ ÏÚ

 ÌÈÈËÈÏÂÙ  ÌÈÒ¯ËÈ‡  ˙˙¯˘Ó  ¢‰È„Ó‰

 ¨ÌÈ˘„Á‰  ÌÈÂÂˆ‰  ÆÈÂˆÈ˜‰  Ï‡Ó˘‰  Ï˘

 ÌÈÈÈ¯·ÚÏ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰Ó ÌÈ·  ̄ÌÈÎÙÂ‰‰

 ÂÏ‡ ÌÈÂÂˆ ¨È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÏÈÏÙ

 ˙Â¯ÈÁ·‰  „ÚÂÓÏ  ÍÂÓÒ  ÌÈÏÚÙÂÓ‰

 Ú¯ ÁÈ¯ ÌÈÙÈ„Ó ≠ ‰„Â·Ú· ˙ÂÈÓÈÙ‰

 Æ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÙÈ„¯ Ï˘

 ÛÒ‰  ÁÈË˘Î  ˘Ó˘  ‡Ï  Â‡  ÌÏÂ‡  

 ˙ÓÂÚÏ  Æ‰„Â·Ú‰  ˙‚ÏÙÓ  È„„ÂÓ˙ÓÏ

 Ï‰  ¨Â„‚  ÏÏÂÁ˙Ó‰  ÌÈ„˘‰  ÏÂÁÓ

 ÔÂÈÂÂ˘Ï  ‰˘È¯„  ‰¯˜ÈÚ˘  ‰Î¯ÚÓ

 ‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ È˜ÂÁ ˙‡ÂÂ˘‰· ¨˜„ˆÏÂ

 Ï‡¯˘È· ÌÈ‚Â‰‰ ÂÏ‡Ï ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È·

 ˙ÂÈÂÎÊ  ˙ÒÈÓ¯Â  ‰ÈÏÙ‡‰  ˙˜ÒÙ‰·Â

 ‡Ï ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È È·˘Â˙ Ï˘ Á¯Ê‡‰

£ ÆÂ˙È„Ó· ÌÈÙ„¯ ÌÈÁ¯Ê‡ ‰È‰

„·Ï· ÌÈÏÁ˙ÓÏ

ילדים יקרים, 
בשבועות הקרובים נציג 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.

 ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· ÆË·˘ „¢Î ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÚÂ·˘‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡

 ¢‰Ú„¢ ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ  ̆‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË  ̃˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ ÌÈÒ¯Ù ÂÏ¯‚ÂÈ

 ˙ÂÚˆÓ‡· m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„ ˙ÂÚˆÓ‡· Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥ ¯ÙÒÓÏ

 ÌÈÎ˘Ó‰· ‰„ÈÁ‰ Ï  ̆ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì  ̆ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù

ÆÛÈË˜ ˘Â‚ È¯ˆÂÓÓ È˘ÈÏ˘‰Â È˘‰ ÌÂ˜Ó·Â ÌÈ˜È˙ ËÒ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó· Ï¯‚ÂÈ
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היישוב:

≠†·¯ÂÚÓ†ÈÂ¯ÈÚ
˙È˙„‰†‰ÂÎ˘·

הקהילה:

˙ÂÁÙ˘Ó†±≥∞∞
הבית:

ÁÓÂ̂ †È̇ ÁÙ˘Ó†Â„
¯¢Ó†±∂μ†„Ú†±∞∞

בניה
ופיתוח
ברמה

אחריות
לכלבית

מענה
טלפוני

מהירויעיל
במשךכל
שעותהיום

שרות
זמין

שלאנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות

1�800�260�240 מרכזמידעאמנה: ¶μ¥∞∞μ¥∞∞ ∫Ó ÏÁ‰ ̄ ÈÁÓ
∞μ≤≠μ∂∂∂π¥∑ ∫‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ

 „Ú Úˆ·Ó‰

°˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ

 ‰Ó‡˙‰ ˙˜È„·

 ÌÈÁ ÌÈÁ
 ‡ÏÏÂ

°˙Â·ÈÈÁ˙‰
midrashot@midrashot.org


