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אבי האסירים
המשך מעמ' השער
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ההבדל שבין עבד ובן החורין,ההבדל שבין עבד ובן החורין,
איננו רק הבדל מעמדי...איננו רק הבדל מעמדי...

אנו יכולים למצוא עבד משכיל 
שרוחו הוא מלא חירות, 

ולהפך, בן חורין שרוחו היא 
רוח של עבד... 

(הרב קוק, מאמרי הראי"ה, עמ' 158)
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שילוב של עיר כפר והר
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תפקיד הצדיק בזמן החורבן

ועימו ג המשכן  עבר  רבים  לגולים 
במרכז  העומד  העולה  מזבח  גם 
עבודת הקורבנות. הרמב"ם בתחילת 
הלכות בית הבחירה (פרק א', א' - ד') מונה 
את המעברים הללו, החל מהמשכן שעשה 
משה רבנו שהיה "לפי שעה", זמני, וממנו 
לגלגל, שם עמד המשכן ארבע עשרה שנה, 
ומשם באו לשילה, שם עמד המשכן שלוש 
לנוב  אח"כ  שנה,  ותשע  שישים  מאות 
שנה,  ושבע  חמישים  עמד  שם  ולגבעון, 

ואח"כ נבנה מקדש שלמה. 
לו  יש  המקדש,  בבית  המזבח  מקום 
חשיבות מיוחדת. בפרק ו' של הלכות בית 
הרמב"ם  מסביר  ט”ז)  ט”ו,  (הלכה  הבחירה 
קדושת  היא  המקדש  מקום  שקדושת 
הארץ  כאשר  גם  פוקעת  ואיננה  עולמים, 
חריבה ושוממה. משום שהקדושה במקדש 
בטלה.  אינה  ושכינה  השכינה,  מפני  היא 
(הלכה  הבחירה  בית  מהלכות  ב'  בפרק 
לכך:  ההסבר  את  מקבלים  אנו  ב’)   - א’ 

משנים  ואין  ביותר  מכוון  מקומו  "המזבח 
הכל  ביד  ומסורת  לעולם.  ממקומו  אותו 
שהמקום שבנה בו דוד ושלמה את המזבח, 
בגורן ארוונה, הוא המקום שבנה בו אברהם 
המזבח ועקד עליו את יצחק. והוא המקום 

שבנה בו נח כשיצא מהתיבה, והוא המזבח 
אדם  הקריב  ובו  והבל,  קין  עליו  שהקריב 

הראשון קרבן כשנברא, ומשם נברא".
נעוצה  המזבח  מקום  שקדושת  נמצא, 
כאשר  ולמעשה,  העולם,  בבריאת  כבר 
לבניית  התכניות  את  המלך  דוד  תכנן 
לקח  ברמה",  "בניות  ביושבו  המקדש, 
בגורן  המזבח,  מקום  את  מרכזית  כנקודה 
ארוונה היבוסי, וסביבו רקם את כל חלקי 
קבוע  המזבח  מקום  רק  כי  המקדש.  בית 
גם  בראשית.  ימי  מששת  כבר  במדויק 
בניית  את  המעכבים  הדברים  אחד  כיום, 
במדויק  לדעת  הצורך  הוא  המקדש,  בית 
צורך  היה  שני,  בבית  המזבח.  מקום  את 
ומלאכי,  זכריה  חגי,  הנביאים,  בשלושת 
המזבח,  של  המדויק  מקומו  על  שיעידו 
ועל גודלו, והיום כשאין לנו נביא, אין מי 

שיעיד על מקומו.
קרבנות  והקרבת  המזבח  של  חשיבותו 
עליו היא מוחלטת. חכמים מלמדים אותנו 
עבודת  חרב,  בית–המקדש  כאשר  שגם 
הקרבנות נמשכת: "לעולם זאת על ישראל. 
בנוי,  מזבח  זה  רב:  אמר  גידל  רב  אמר 
עליו  ומקריב  עומד  הגדול  שר  ומיכאל 

מיכאל  מקריב  מה  א').  ק”י,  (מנחות  קרבן" 
השר הגדול על המזבח? מדרשות חלוקים 
יש, כך כותבים התוספות שם. יש אומרים 
נשמותיהם  אומרים,  ויש  אש,  של  כבשים 
של צדיקים. מכאן אנו למדים שכל בנין של 
קדושה, דורש קרבנות. כאשר בית–המקדש 
את  הטהורות  הבהמות  תופסות  קיים, 
התפקיד, והן עולות על המזבח. כאשר הוא 

חרב, נדרש עם ישראל לצדיקים, אשר יהיו 
מוכנים לפעול במסירות נפש למען הכלל, 
להיטיב לכל, לגאול את הפרט ואת הכלל 
מייסוריו, ולהקים את כנסת ישראל מעפר.

מוסרי  הצדיקים  בזכות  ה',  בעזרת 
הנפש ייבנה בית–המקדש במהרה, יחזור 
ותשרה  תחזור  והשכינה  למקומו,  מזבח 

עלינו ועל כל אפסי ארץ. £

ה
אריה,� ר'� כל� בפי� שכונה� לוין,� אריה� רב�

נולד�ביום�ו'�ניסן�תרמ"ה�(1885)�באורלא,�

שברוסיה� לביאליסטוק� הסמוכה� עיירה�

הלבנה�כבן�זקונים�לאביו�ר'�בנימין�ביינוש,�שהיה�

יערן�ולמדן�ולאימו�עטיל.�כבר�כשהיה�צעיר�מאוד�

עזב�את�ביתו�וגלה�למקום�תורה.�הוא�נדד�מישיבה�

כמתמיד� ונודע� ובפינסק� בבריסק� למד� לישיבה,�

ועילוי.�בשלב�מסוים�החליט�לשים�פעמיו�לישיבת�

גילו� בגלל� נתקבל� שלא� אלא� המפורסמת� וולוז'ין�

הרך.

ר'�אריה�המשיך�בנדודיו�אחר�מקום�תורה�והגיע�

הרה"ג� אצל� סלוצק� לישיבת� נסע� ומשם� למינסק�

בשנת� שנים� מספר� ולאחר� מלצר,� זלמן� איסר�

תרס"א�(1901)�למד�שנה�בהלוסק,�ולאחר�שנה�זו�

התעורר�בו�הרצון�לשוב�לוולוז'ין�ולנסות�להתקבל�

וקיבל� התקבל� אריה� ור'� הצליח� הניסיון� שוב.�

ר'� הרב� עם� בנחת� ללמוד� לו� שאיפשרה� הקצבה�

איסר�ישראל.�בישיבת�וולוז'ין�התעורר�בר'�אריה�

"באותם� כתב:� וכך� ישראל� לארץ� לעלות� הרצון�

המלחמה� היא� מלחמה,� ענני� התקשרו� הימים�

לצאת� ההחלטה� גמלה� ובליבי� ויפן,� רוסיה� בין�

�- מילדות� תשוקתי� כמוסים,� לב� מאווי� ולהגשים�

לעלות�לארץ�הקודש�ואני�אז�כבן��19שנה."

לאחר�תלאות�רבות�וגיוס�הכסף�הדרוש�לעלייה�

ולתעודות�הנדרשות�ולאחר�פרידה�אחרונה�מהוריו�

באורלא,�מגיע�ר'�אריה�לארץ�ישראל�בחודש�אדר�

"...והנה� כותב:� הוא� כך� ועל� �(1905) תרס"ה� שנת�

ה'� נשבע� אשר� הקודש� ארץ� את� מרחוק� בראותי�

לגמרי.� אחר� לאיש� נעשיתי� לנו� לתת� לאבותינו�

ועיני� שמחה� מרוב� מאוד� נורא� ברגש� נרעשתי�

זיכני� אשר� הפעם� אמותה� אמרתי� דמעות.� זלגו�

השי"ת�להיכנס�לארץ�אבות.�שכחתי�כל�הייסורים�

ועונג� רוח�של�שמחה� בי,� נכנסה� רוח�אחרת� וכמו�

רוחני�עד�אין�קץ.�ועיני�זלגו�דמעות�מאין�הפוגות�

כי�זכיתי�ברחמי�שמיים�להיכנס�לאה"ק�ת"ו�אשר�

על� ירדתי� לראותה.� מצפים� ותחתונים� עליונים�

על� הרגשתי� הקודש,� אדמת� על� ודרכתי� החוף�

אדמת� על� רגלי� בכף� דורך� שאני� ושעל� צעד� כל�

ארצה� בואו� לאחר� חודשים� מספר� הקודש..."�

נשא�ר'�אריה�בי"א�תמוז�לאשה�את�חנה,�בתו�של�

פרנק.� פסח� צבי� הרב� של� גיסו� שפירא,� דוד� הרב�

'תורת� ר'�אריה�השתקע�בירושלים,�למד�בישיבת�

לרבנות� הוסמך� �(1909) תרס"ט� ובשנת� חיים'�

הנצי"ב� של� (בנו� ברלין� חיים� רבי� הגאונים:� ע"י�

יצחק� אברהם� והרב� סלנט� שמואל� רבי� מוולוז'ין),�

הכהן�קוק�שנקשרה�בייחוד�נפשו�של�זה�בזה.

רוחני� משגיח� שימש� �(1917) תרע"ז� משנת�

בתלמוד�תורה�שליד�ישיבת�עץ�חיים�בירושלים�עד�

אחרית�ימיו.�ר'�אריה�נודע�בכינויו�"רב�האסירים"�

שנה� וחמש� כעשרים� במשך� נוהג� שהיה� מפני�

בבתי� לאסירים� ללכת� הבריטי� המנדט� בתקופת�

מכתבים.� להם� ולכתוב� רוחם,� את� לעודד� הכלא,�

בפרט�נודעו�ביקוריו�אצל�אסירי�המחתרות�ועולי�

הגרדום.�ר'�אריה�ביקר�בקביעות�גם�בבית�החולים�

כששאלו� יושביו.� את� לעודד� מנת� על� למצורעים�

את�הראי"ה�קוק�זצ"ל�מדוע�המליץ�בפני�שלטונות�

הכלא�דווקא�על�ר'�אריה�שיהיה�רבם�של�האסירים�

חסד� גומל� של� מידה� אריה,� בר'� בו� "יש� השיבם:�

ועוד� בעולם".� ותיקונו� נשמתו� סוד� וכאן� בגופו�

שלושה� בדורנו� היו� "אילו� הראי"ה:� עליו� אמר�

יהודים�כרב�ר'�אריה�-�היה�המשיח�בא..."�

כל� את� אהבתו� צניעותו,� הטובות,� מידותיו�

היו� נצרך� כל� עם� שנהג� החסד� וגמילות� ה'� ברואי�

מן�המפורסמות�בכל�ירושלים.�צניעותו�באורחות�

היו� חי� בהם� הפיזיים� התנאים� ועליבות� חייו�

בשבילו�ל'�לוקסוס',�סירב�לכל�הצעה�של�אוהביו�

בעת� לידידו� פעם� אמר� ואף� תנאיו� את� שייטיבו�

להשפיע� ניסו� רבות� "פעמים� בסנהדריה:� הלוויה�

עלי�שאעתיק�דירתי�למקום�מרווח�יותר�וסירבתי.�

אדם� מובל� ושנים� ימים� אריכות� לאחר� וראה� צא�

מדירתו�לכאן.�אצלי�לא�יקשה�המעבר�כי�מחדרי�

היו� המאירות� פניו� חריף..."� הניגוד� אין� להכא�

מאירות�בייחוד�כשהיה�פוגש�בילדים.�פעם�אחת�

כשיצא�מביתו�ניגש�ר'�אריה�אל�הילדים�וליטף�את�

מצווה� "אם� למלווהו:� ואמר� אבהי� בחיבה� פניהם�

ארץ� של� ועפרה� אבניה� את� ולחונן� לרצות� היא�

עבדיך� רצו� כי� �' בתהילים:� הכתוב� כדברי� ישראל�

את�אבניה�ואת�עפרה�יחוננו'�הרי�את�ילדי�ישראל�

שבארץ�ישראל�על�אחת�כמה�וכמה..."

ר'� הירושלמי� בצדיק� נקשרו� רבים� סיפורים�

של� ספרים� בשני� בהרחבה� וסופרו� לוין� אריה�

יסוד� 'צדיק� ו� היה'� צדיק� 'איש� רז� שמחה� הסופר�

שעות� מספר� שאירע� סיפור� מובא� בספר� עולם'.�

לפני�פטירתו�של�ר'�אריה�כשניגש�אליו�העיתונאי�

אליהו�עמיקם,�הצביע�ר'�אריה�על�ספר�התהילים�

בידו�ועל�הפסוקים�"יושיע�ציון�ויבנה�ערי�יהודה...�

אריה:� ר'� לו� והסביר� שמה".� ישכנו� שמו� ואוהבי�

הביל"ויים� באו� תחילה� �- ציון� יושיע� כל� "קודם�

�- השני� בשלב� אנחנו� עכשיו� יורשיהם.� כך� ואחר�

עלינו�לבנות�את�ערי�יהודה.�ורק�אז�תבוא�התקופה�

השלישית�-�אהבת�השם...�אף�תקופה�זו�תגיע..."

�(1969) תשכ"ט� ניסן� ב–ט'� נפטר� לוין� אריה� ר'�

ונטמן�בבית�העלמין�בסנהדריה�בסמוך�לקברה�של�

אשתו.�גם�בצוואתו�המשיך�ר'�אריה�לדאוג�לכלל�

"כל�אלו�שהייתי�קשור�אליהם� והתחייב:� ישראל�

בחיי,�בפרט�לאלו�שהתקרבו�אלי�בקרבת�אלוקים�

והרגשתי�בצערם�ובסבלם,�לא�אשכחם,�אם�תהיה�

לפני� י"ב�חודש�לבקש�רחמים� זכות�אחר� איזו� לי�

כיסא�הכבוד..."�£
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 ÛÈ„ÚÈ È‡„ÂÂÏ ·Â¯  ̃¨·È‰¯Ó ÛÂÓ ˙Â‰ÈÏÂ

 ¨¯‰‰ ÏÚ ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¢ıÙÁ ‰ÙˆÓ¢ ˙‡

 ‡Â‰ ‰· ‰ÂÎ˘‰ ÌÚ ÏÂ„‚Ï ÛÈ„ÚÓ  ̆ÈÓÂ

 È·‡¢ ˙ÂÎ˘ ÌÈ‡˙˙ È‡„Â ÂÏ ¨¯¯Â‚˙Ó

Æ‰˘„Á‰ ¢ÔÁ

 ÌÈÏÚÂÙ  ıÙÁ  È·‡·  ∫ÍÂÈÁ  ˙Â„ÒÂÓ

 ‰ˆÚÂÓ‰  Ï˘  Ì˜ÏÁ  ¨˙ÂÂÚÓ  ‰˘È˘

 ÆÌÈ„ÏÈ È‚ ‰˘È˘Â ÌÈÈË¯Ù ˙ÂÂÚÓ Ì˜ÏÁÂ

 ÌÈ„ÓÂÏ ®ßÁ ≠ ß‡ ˙Â˙ÈÎ© ¯ÙÒ‰ È˙··

 ˙ÓÈÈ  ̃¯˘‡Î ÌÈ„ÈÓÏ  ̇≤μ∞–Ó ‰ÏÚÓÏ

 ÌÈ„ÓÂÏ  Ì‰Â  ˙Â·Ï  ÌÈ·‰  ÔÈ·  ‰„¯Ù‰

 ÆÌÈ„¯Ù ÌÈ·Ó·

 ˙Â„ÓÂÏ ·Â˘ÈÈ‰ ˙Â· ·Â¯ ≠ ‰ÙÏÂ‡

 ·Â˘ÈÈ·  ˙Ó˜ÂÓÓ‰  ¢‰·‰Ï¢  ˙ÙÏÂ‡·

 ˙Â¯È˘È  ˙ÂÚÒ‰  ˙Â‡ˆÂÈ  ÂÈÏ‡  ¨ÌÈÓÂ„˜

 ÆÌÂÈ ÏÎ

 ˙È·  ÌÂÈÒ  ¯Á‡Ï  ≠  ˙ÈÂÎÈ˙  ‰·È˘È

 È·  ÏÏÎ  Í¯„·  ÌÈ¯·ÂÚ  È„ÂÒÈ‰  ¯ÙÒ‰

 ˙ÂÈÂÎÈ˙‰  ˙Â·È˘È·  „ÂÓÏÏ  ·Â˘ÈÈ‰

ÆÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜·Â ‰È˙·

 ˙ÁÂÂ¯Ï  ¯Â·Èˆ  È·Ó  ÔÂÂ‚Ó  ·Â˘ÈÈ·

 ÌÈÎ¯Ú  Â·  ˙Â·¯˙  ˙È·  ∫ÔÂ‚Î  ÌÈ·˘Â˙‰

 ˙ÂÁÓ˘Â  ÌÈÈ¯Â·Èˆ  ÌÈÚÂ¯È‡  ¨ÌÈÒÎ

 Â·  ÔÂ„ÚÂÓÂ  ‰¯È˘Ú  ‰ÈÈ¯ÙÒ  ¨˙ÂÈË¯Ù

 ·Â˘ÈÈ·  Æ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰  ·Â¯  ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó

 ˙Â„Ú‰  ÏÎÏ  ˙ÒÎ  È˙·  ‰˘È˘  ÌÈÏÚÂÙ

 ßÏÏÂÎßÂ  ®ÌÈÓÈ˙  ¨ÌÈ„¯ÙÒ  ¨ÌÈÊÎ˘‡©

 ÌÈ·˘Â˙‰  ˙ÁÂÂ¯Ï  ÆÌÈ¯·‚Ï  ·¯ÚÂ  ¯˜Â·

 ÌÈÂÂ‚ÓÂ  ÌÈ·¯  ÌÈ˙Â¯È˘  ·Â˘ÈÈ·  ÌÈÏÚÂÙ

 ¨¯‡Â„ ÛÈÒ ¨ÌÈÈÈ  ̆˙‡Ù¯Ó ¨‰ÈÈÎ¯  ̂ÂÓÎ
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ִאם ַּתְקִריב ִמנְַחת ִּבּכּוִרים, ַליהוָה "ו
ַּכְרֶמל,  ּגֶֶרׂש  ָּבֵאׁש,  ָקלּוי  ָאִביב 
ִּבּכּוֶריָך"  ִמנְַחת  ֵאת  ַּתְקִריב, 
 ÌÈ˜ÂÒÙ‰Â  ‰Ê  ˜ÂÒÙ  Æ®„¢È  ¨ß·  ‡¯˜ÈÂ©

 ˙ÂÏÂÚÙ‰  ˙‡  ÌÈ¯‡˙Ó  ÂÈ¯Á‡˘

 ‡È‰©  ÌÈ¯ÂÎÈ·‰  ˙ÁÓ·  ÌÈÚˆ·Ó˘

 ¯˘‡  ‰ÙÂ˙‰  ÈÙÏ  ®¯ÓÂÚ‰  ˙ÁÓ

 ¨¯ˆ˜  ÌÈ¯ÂÚ˘‰  ¯ÓÂÚ  ÆÔ‰Î‰  ÛÈÓ

 Ï˘  ÔÂ˘‡¯  ·ÂË  ÌÂÈ  È‡ˆÂÓ·  ¨ÚÂ„ÈÎ

 ˙·˘‰  ˙¯ÁÓÏ  ˘„˜Ó·  ÛÂÓÂ  ÁÒÙ

 Ï˘  ÈËÂ·‰  ‰·ˆÓ  Æ®ÔÂ˘‡¯  ·ÂË  ÌÂÈ©

 ·È·‡  ≠  ÈÂ¯˜  ‰Ê  ·Ï˘·  ¨‰¯ÂÚ˘‰

 ˙ÏÂ·È˘  Ï˘  ‰˙Ï˘·‰  ∫Â˙ÂÚÓ˘Ó˘

 ˙ÂÓ˘  ¯ÙÒ·  ¯Ó‡˘  ÈÙÎ  ‰¯ÂÚ˘‰

ִּכי  נֻּכָָתה:  וְהְַּׂשעָֹרה,  "וְהִַּפְׁשָּתה   ∫®‡¢Ï  ¨ßË©

 ‰ÂÚ· ּגְִבעֹל".  וְהִַּפְׁשָּתה  ָאִביב,  הְַּׂשעָֹרה 
 Ô˙È ¨·È·‡‰ ˘„ÂÁ ˙ÒÈÎ ÈÙÏ Ú‚¯ ¨ÂÊ

 ¨‰¯ÂÚ˘‰ ˙‡ ‰‡Â·˙‰ ˙Â„˘· ˙Â‡¯Ï

 ÆÁÂ¯· ˙Ú¯ÂÎ ¨ÏÈ˘·‰Ï ‰ÏÈÁ˙Ó ¯˘‡

 ÔÓÊ·  ‰¯ÂÚ˘‰  ÈÈÚ¯‚  Ï˘  Ì·ˆÓ

 ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ÌÈ¯ÂÎÈ·‰  ˙ÁÓ  ˙·¯˜‰

 ¢ÏÓ¯Î  ˘¯‚¢  ÆÏÓ¯Î  ˘¯‚Â  ÈÂÏ˜  ≠

 È¯·„Î©  ÌÈÈ¯Ë‰  ÌÈÈÚ¯‚‰  Ì‰  ≠

 ¯Î‰  „ÂÚ·¢  ∫ßÏÓ¯Îß  ‰ÏÈÓ‰  ÏÚ  È¢˘¯

 ÔÈ˘˜·  ‰‡ÏÓÂ  ‰ÁÏ  ‰‡Â·˙‰˘  ¨‡ÏÓ

 ÏÓ¯Î  ÈÂ¯˜‰ ÌÈÈÚ¯‚‰  ·ˆÓ Æ®¢ÆÆÆ‰Ï˘

 „Á‡  „ˆÓ  ÌÈÈÚ¯‚‰  Â·  ·Ï˘  ‡Â‰

 ‡ÂÏÓÏ  ÌÈ·Â¯˜  È˘  „ˆÓÂ  ÌÈÁÏ  ÔÈÈ„Ú

 ·Ï˘· ÆÌ˙Â˘·ÈÈ˙‰Â  Ì‰Ï˘ ‰Ï˘·‰‰

 ÏÚ ‰È‰ ¨‰¯ÂÚ˘‰ ÈÈÚ¯‚ Ï˘ ¨‰Ê ÌÈÈÈ·

 ÌÈ¯ÂÎÈ·‰  ˙ÁÓ  ˙‡  ‡È·‰Ï  ÌÈ˘‡‰

 ˘Ó˘Ó ¨ÚÂ„ÈÎ ¨ÏÓ¯Î Ì˘‰ Æ˘„˜Ó‰ Ï‡

∫˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ¯ÙÒÓ· Í¢˙·

 ¨ÏÓ¯Î‰  ¯‰  ≠  ı¯‡  Ï·Á  Ï˘  Ì˘  Æ±

 Ë·˘ Ï˘ ÈÓÂ¯„‰ ÂÏÂ·‚ ˙ÚÈ·˜· ÚÈÙÂÓ

 È‡È··  Â‰ÈÏ‡  ˜·‡Ó  ¯ÂÙÈÒ·Â  ¯˘‡

 ÔÂ¯·Á  ¯‰  ÌÂ¯„·  ÌÂ˜Ó  Ì˘Â  ÏÚ·‰

 ≠ ÈÏÓ¯Î‰ Ï· Ï˘ Ô‡ˆ‰ È˜ÒÚ ÂÈ‰ Ì˘

 ß‡ Ï‡ÂÓ˘© "...וְִאיׁש ְּבָמעֹון ּוַמֲעֵׂשהּו ַבַּכְרֶמל"
 È¯Á‡ „È ÏÂ‡˘ ·Èˆ‰ ‰Ê ÌÂ˜Ó·Â ®ß· ¨‰¢Î

Æ®Â¢Ë ¨ß‡ Ï‡ÂÓ˘© ÆÈ˜ÏÓÚ‰ ‚‚‡ ˙˘¯Ù

ÂÙ ¯ÂÊ‡Ï ÈÏÏÎ Ì¯‰ ≠ "ָּפֹרַח ִּתְפַרח   ̆Æ≤

וְָתגֵל, ַאף ּגִיַלת וְַרּנֵן ְּכבֹוד הְַּלָבנֹון נִַּתן ָלּה, 
הֲַדר הַַּכְרֶמל וְהַָּׁשרֹון; הֵָּמה יְִראּו כְבֹוד יה', 

Æ®ß· ¨‰¢Ï Â‰ÈÚ˘È© "הֲַדר ֱאֹלֵקינּו
 ÌÈËÏÂ˘  ‰·Â  ÁÓÂˆ  ˙¯Âˆ˙  Æ≥

‰˘È¯‚Ï ‰˙· ÔÈ·© ÌÈÁÈ‚‰® ≠ "הֲלֹוא עֹוד 

וְהַַּכְרֶמל,  ַלַּכְרֶמל;  ְלָבנֹון  וְָׁשב  ִמזְָער,  ְמַעט 
 Æ®Ê¢È ¨Ë¢Î Â‰ÈÚ˘È© "ַלּיַַער יֵָחֵׁשב

 ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ÔÈ·  ¯Â˘˜Ï  Ô˙È

 ˙¯Âˆ˙ÏÂ  ‰¯ÂÚ˘Ï  ‰¯Â˘˜‰  ˙ÈËÂ·‰

 ˙ÈÙ¯‚Â‡È‚‰  ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ÔÈ·Ï  ÁÓÂˆ‰

 ·ˆÓ ‡Ë·Ó ÏÓ¯Î‰ ÆßÏÓ¯Îß ‰ÏÈÓ‰ Ï˘

 Æ˙ÂÂˆ˜ ÔÈ· ¯·ÁÓ‰ ÌÈÈÈ· ·Ï˘ ¨¯·ÚÓ

 ÌÚ  ‰‰ÂÊÓ‰  È‡¯˜Ó‰  ÏÓ¯Î  ·Â˘ÈÈ‰

 ÌÂ¯„·  ‡ÈÒÂÒÏ  ÔÂÙˆÓ©  ßÏÈÓ¯Îß  ¯ÙÎ‰

 ˙ÈÙ¯‚Â‡È‚  ‰ÚÂˆ¯·  ·˘ÂÈ  ¨®ÔÂ¯·Á  ¯‰

 ‰Ê  ¯ÂÊ‡·  Æ¢¯·„Ó‰  ¯ַÙְÒ¢  ≠  ‰ÂÎÓ‰

 Æ‰ÂÂÚ‰Â ÊÂÚ‰ ≠ ¯‰‰Â ¯·„Ó‰ ÌÈ˘‚Ù

 ‰ÈÈÁÓˆ·  ÔÈÁ·‰Ï  Ô˙È  ÂÊ  ‰„Â˜Ó

 ‰ÈÈÁÓˆ‰  ˙ÓÂÚÏ  ¯‰·  ˙Á˙ÂÙÓ‰

 ¯ÙÒ‰ ˙ÚÂˆ¯ ÏÚ Æ‰„Â‰È ¯·„Ó· ‰Ï„‰

–˙˙· ≠ ÁÓÂˆ ˙¯Âˆ˙ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ô˙È

 ¯·„Ó‰ ÔÈ· ¯·ÚÓ ·Ï˘ ‰ÂÂ‰Ó‰ ¨¯ÙÒ‰

 „ÓÈÓ Ì‚ ˘È ÂÊ‰ ˘‚ÙÓ‰ ˙„Â˜Ï Æ¯‰Ï

 ÔÈ· ¯·ÚÓ‰ ˙„Â˜ È‰ÂÊ ¨È‡Ï˜Á–È˘Â‡

 ÔÈ·Ï Ô‡ˆ‰ ÈÚÂ¯Â ÌÈ¯ÎÈ‡‰ Ú·˜‰ È·˘ÂÈ

 ÌÈ˙ÈÚÏÂ ¯·„Ó‰ Ï‡ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈ„ÂÂ‰

 ¨¢ÏÓ¯Î‰¢  Ï‡  ¯·„Ó‰  ÔÓ  ÌÈÏÂÚ

 ˙ÂÓ¯Â‚Â  ¨˙Â˘·ÈÈ˙Ó  ¯·„Ó‰  ˙Â‡˘Î

ÏÓ¯Î‰ Ï˘ Â˙Â˘·ÈÈ˙‰Ï ≠ "וְָאְבלּו נְאֹות 

Æ®ß· ¨ß‡ ÒÂÓÚ© "הָֹרִעים, וְיֵָבׁש ֹראׁש הַַּכְרֶמל
 ¯ÂÙÈÒÓ ÂÏ ¯ÎÂÓ ‰ÊÎ È˘Â‡ ˘‚ÙÓ 

 ‰ÓˆÚ  ÏÚ·  Ï·  Æ„Â„Â  ÈÏÓ¯Î‰  Ï·

 „Â„  ˙‡  ˘‚ÂÙ  ‰·¯  ˙Â¯È‰ÈÂ  ˙ÈÏÎÏÎ

 Æ¯·„Ó‰  Ï‡  ËÏÙ‰Â  ËÏÓ‰  ¨Û„¯‰

 Û˜˘Ó ˘‚ÙÓ‰ Ï  ̆ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ÌÂ˜ÈÓ‰

 È˙˘  Ï˘  È˘Ù–ÈÁÂ¯‰  ÔÚËÓ‰  ˙‡

 ‰ÂÂÚ‰  ÌÚ  „Â„  ÆÏ·Â  „Â„  ≠  ˙ÂÈÂÓ„‰

 ÂÓÎ ¨·Ï‰ ˙Â‰·‚ ÌÚ Ï·Â ¯·„Ó‰ Ï˘

 ÔÚÂË Ï¢Ê Ò˜ÈÏÙ ‰„Â‰È ¯ÂÒÙÂ¯Ù Æ¯‰‰

 ÁÓÂˆ  ˙¯Âˆ˙  ‡Ë·Ó  ÏÓ¯Î  ‚˘ÂÓ‰˘

 Ô˙È ÍÎ ¨¯ÚÈÏ ¯·„Ó ÔÈ· ≠ ÌÈÁÈ˘ Ï˘

 Â‰ÈÚ˘ÈÓ  ÌÈ˜ÂÒÙ‰  È˘  ˙‡  ¯È·Ò‰Ï

 ¨ı¯‡‰  ˙Î¯··  ˜ÒÂÚ  Ì‰Ó  „Á‡˘

 ÏÂÓ  Ï‡  ÌÈ·ÈÂ‡‰  ˙„È¯È·  ≠  È˘‰Â

ִמְדָּבר  "וְהָיָה   ∫Ï‡¯˘È  ÌÚ  Ï˘  Â˙ÈÈÏÚ

 ¨·¢Ï  ‰ÈÚ˘È© יֵָחֵׁשב"  ַלּיַַער  וכרמל  ַלַּכְרֶמל, 
 ˙ÈÈÏÚ·  ‰Î¯·‰  ˙‡ËÂ·Ó  Ô‡Î  ≠  ®Â¢Ë

 ‰¯ÂÙ  ÂÈ‡˘  ¯·„ÓÓ  ÁÓÂˆ‰  ˙‚¯„Ó

 ÏÓ¯ÎÏ  ÌÈÈÂ·˘Ú  ËÚÓ  Â·  ˘È˘Â

 ÌÈ˘‚ÂÙ  ÏÓ¯Î·  Æ¯˙ÂÈ  ‰¯ÂÙ  ·˘Á‰

 ÈÏÂ‡©  ÌÈÈ˙˘–·¯‰  ÌÈÁÈ˘‰  ˙‡

 ·ˆÓÓÂ  ®¯ÙÒ‰–˙˙  ¯ÂÊ‡  ÏÚ  ¯·Â„Ó

 ˙ÂÈ¯ÂÙ  ˙‚¯„ÓÏ  ÌÚ‰  Á˙Ù˙È  ÏÓ¯Î

 ®ÈÂÎÈ˙ ÌÈ‰ ˘¯ÂÁ‰ ‡Â‰© ¯ÚÈ Ï˘ ÂÓÎ

 ÆÌÈÙÂÙˆÂ ÌÈ·¯ ÌÈˆÚÂ ÌÈÁÈ˘ Â·˘

ַלּיַַער  וְהַַּכְרֶמל,  ַלַּכְרֶמל;  ְלָבנֹון  "וְָׁשב 
 ‰Ê  ˜ÂÒÙ·  ≠  ®Ê¢È  ¨Ë¢Î  Â‰ÈÚ˘È© יֵָחֵׁשב" 
 ÌÈÈÂ‚‰  ˙„È¯ÈÏ  ˙ÂÒÁÈÈ˙‰  ‰˘È

 ˙‚¯„ÓÏ  ‰¯ÂÙ‰  ÔÂ·Ï‰  ˙‚¯„ÓÓ

 Ï‡¯˘È ÌÚ ˙ÈÈÏÚÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Â ÏÓ¯Î‰

 Æ‰¯ÂÙ  ¯ÚÈ  ˙‚¯„ÓÏ  ÏÓ¯Î  ˙‚¯„ÓÓ
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 ÔÈ·Ï  ÌÈ‰  ÔÈ·  ¯·ÚÓÂ  ˘‚ÙÓ  ˙„Â˜

 ‰·Â‚Ï ‡˘˙Ó ÏÓ¯Î‰ ÆÏÈÏ‚‰Â ˜ÓÚ‰
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 Â·˘ÈÈ˙‰ ‡ÏÂ  ËÚÓÎ ÔÎÏ  ÏÂÏ˙Â  ÛÂÙˆ

 ‰ÏÈÓÏ ÌÓ‡  Æ‰È¯ÂËÒ‰‰ ÍÏ‰Ó· Â·

 Í‡  ‰Î¯·  Ï˘  ˙ÂÚÓ˘Ó  ˘È  ÏÓ¯Î

 ¯·„Ó‰ ÔÓ ÂÈÏ‡ ÂÈÏÚ ¨·Ï˘ ˜¯ Â‰Ê

 ÏÓ¯Î· ¯‡˘È‰Ï ‰È‡ Â˙ÙÈ‡˘ Í‡
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Æ‰ÈÓÁ ÈÙÂ ∫¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó ‰„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù

 ÏÚ ÔÎÂ˘‰ ¢‰ÈÓÁ ÈÙÂ¢ ·Â˘ÈÈ‰ ˙‡ ÌÎÏ Â‡¯‰ ¯·Ú˘ ÚÂ·˘·

 ÏÚ Ì˜Â‰ ·Â˘ÈÈ‰ ÆÏ‡È¯‡ ¯ÈÚÏ ÌÈÏÁ  ̄·Â˘ÈÈ‰ ÔÈ· ¯·ÁÓ‰ ˘È·Î‰

 ÌÚ „ÁÈ· ‰¢ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ· ı¯‡Ï ÂÏÚ˘ ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â‚ÂÊ È„È

 ˙¯·Á Ï˘ ‰ÈÏÚ· Ï¢Ê ‰„Â‰È Ô· ‰ÈÓÁ Ï˘ ÂÓ˘ ÏÚ ‡¯˜ ·Â˘ÈÈ‰ Æı¯‡‰ È„ÈÏÈ ˙Â‚ÂÊ

 ˙È„Â‰È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ˙Â·¯ ÌÂÈ‰ „Ú ˙ÚÈÈÒÓÂ ‰ÚÈÈÒ˘ ‰¯·Á ¨ß‰„Â‰È  Ô·ß  ÌÈÙÂÓ‰

 ÒÒÂ˙Â  ÈÁ ÌÂ˜Ó‰ ÆÌÈ˜ÂÂ¯  ¯ÙÒÓÂ  ˙ÂÁÙ˘Ó ≤∞ –Î  ÌÂ˜Ó· ˙Â¯¯Â‚˙Ó ÌÂÈÎ  Æ˘¢ÂÈ·

ÆÈÁ ˙ÈÙÂ ÌÈ„ÏÈ Ô‚ ¨˙ÒÎ ˙È· ÂÓ˜Â‰ ÌÂ˜Ó· ÆÌÈÈ¯ÂÙ ‰ÏÈ‰˜ ÈÈÁ ÌÈÈ˜ÓÂ

 ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Ô‰Î ÏÚÈ ¨ÊÂÚ Ï„‚ÓÓ Â‡„Ï ‰È¯Â‡ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÎÊ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ·

£ °ÌÂÏ˘ ˙·˘  ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ· ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ ÆÂÎÚÓ ı¯Ù Ï‡ ˙·Â

‰ÂÂ˜˙–Á˙Ù ÌÚÂ ÈÎ¯„ ˇ ‡¢È ‰˙ÈÎ ˇ „ÏÂÂÈ¯‚ È˙È‡

ÁÒÙ ˙ÂÂÈ˜È· ·ÂË‰ ˙¯Î‰

בית הדפוס 11, גבעת שאול
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

מאוחדת בשיתוף: ישראל 

per la@myesha.org. i l

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
ישי הולנדר
דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

צילום תמונת השער:
מרדכי ברכץ

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
 ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘

Ï‡ ˙È·
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

ילדים יקרים, 
כבר שבוע שישי 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.

 ‰ÂÎ  ÌÈ¯˙ÂÙ‰  ÔÈ·  ÆÔÒÈ  ßÊ  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

 Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù

חלק ו'

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ
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

Ï¢‡Â„Ï ÂÏ˘ Ú È̆
 ÔÂÏÚ‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È

 È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ¯·Î
Ï¢‡Â„Ï pdf ∫ËÓ¯ÂÙ·

Ï‡ ‰˘˜· ÂÁÏ˘

m@myesha.org.il

Ì¯ÓÂ‡ Ì˘·

בזמן שבכל בתי ישראל מנקים וממרקים במרץ את חדרי 
הבית נפתח מגוון שלם של אפשריות לבני הנוער: ללכת 
כמה  ולהרוויח  אחרים  בתים  של  בניקיון  לעבוד  לטייל, 
גרושים או אולי אפילו, ה' ירחם, לעזור בבית. למי שרצה 
קצת לנקות את הראש לפני הבגרויות, יש לאיתי גרינוולד 

מפתח�תקווה משהו מאוד ברור להגיד לו.

שחורות� רואי� פרופסורים� מיני� שכל� בזמן�

"הבעיה� המנטרה� על� הרף� בלי� חוזרים�

הלשכה� של� רשמיים� נתונים� �- הדמוגרפית"�

השבוע� המתפרסמים� לסטטיסטיקה� המרכזית�

ומתמיד� הולך� גידול� לגמרי:� אחרת� מוכיחים�

במספר�הלידות�היהודיות�לעומת�ירידה�במספר�

הלידות�הערביות.�על�פי�הנתונים�מדובר�בגידול�

של�כ–�36%מאז�שנת�1995.

המספרים�מדברים�בעד�עצמם:�בשנת��2006

התווספו�לעם�ישראל��109,183תינוקות,�לעומת�

לידות� כ–�80,400 ו"רק"� �,2003 בשנת� �103,599

לראות� ניתן� הערבי� במגזר� ב–1995.� יהודיות�

לעומת� ב–2006,� לידות� �38,653 הפוכה.� מגמה�

°Â·Á¯˙‰
שפער� הוא� נוסף� מעניין� נתון� ב–2003.� �41,447

בשנות� שעמד� ישראלים� ערבים� בין� הילודה�

לטובת� למשפחה� ילדים� ששה� על� השישים�

המגזר�הערבי�הצטמצם�ועמד�ב��2006על�פער�

בשנה� שהיו� הלידות� כל� מסך� אחד.� ילד� של�

לעומת� יהודיים� תינוקות� היו� �74% החולפת�

אטינגר,� יורם� לדברי� שעבר.� בעשור� �69%

החוקר�את�הנושא�במסגרת�הצוות�האמריקני–

ישראלי�לחקר�הדמוגרפיה,�מאז�שנות�השישים�

�- וארוך�טווח�של��67% יהודי�מוצק� רוב� קיים�

הנהנה�ממומנטום�דמוגרפי�-�ב–�98.7%מהשטח�

של� האחרונים� הנתונים� ואכן� לירדן,� מערבית�

הלמ"ס�רק�מחזקים�את�הקביעה�הזו.�£

 ÁÈ¯Â  ‡·Â  ·¯˜‰  ÁÒÙ‰  ˙‡¯˜Ï

 ‡˘È  ®˜·‡‰Â©  ÌÈÁ¯Ù‰  ·ÂÏ·Ï

 ®˙ÂÁÂÂ  ̄È„© ˙ÂÚ„ È˙  ̆Ô˘È ¨¯ÈÂÂ‡·

 ‰¯ÊÚ‰ ÔÈÈÚ· ¯ÚÂ‰ „È˜Ù˙Ï Ú‚Â·

ÆÔ‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï È˙Èˆ¯˘ ¨˙È··

 ‰ÏÏ‡È¢  ∫˙¯ÓÂ‡  ‰Â˘‡¯  ‰Ú„

 ¨ÌÈ„ÓÂÏ  Â‡  ‰˘‰  ÏÎ  ¨˙‡ÈÁ·

 ÛÂÒ ÛÂÒ˘ „ÚÂ ÂÓˆÚ ˙‡ ÌÈÚ¯Â˜

 Â‡ Â· Ì‚ ¨ÈÂÙ ÔÓÊ Ï˘ ÛÈÊ¯Ê ÂÏ ˘È

 Â‡˘ ÂÈ·È ÌÈ¯Â‰‰ °„Â·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ

 ÌÂ˜Ó·  ˘‡¯‰  ˙‡  ˙Â˜Ï  ÌÈˆÂ¯

 ˙‡ˆÏÂ  ÏÈÈËÏ  ¨˙È·‰  ˙‡  ˙Â˜Ï

¢ÆÆÆ˙¯‚ÒÓ‰Ó ˙ˆ˜

 „ÂÚ  ¯˘Ù‡  ‰Ê‰  ÔÂÚÈË‰  ˙‡

 ˙ÂÈÂ¯‚·‰  ÈÙÏ  ¯ÚÂ  È·˘Î  ¨ÔÈ·‰Ï

 ÌÈÎÈ¯ˆ  ¨˙‡ÊÎ  ıÁÏ  ˙ÙÂ˜˙Â

 ÒÓÂÚÓ  ˘‡¯‰  ˙‡  ˙Â˜Ï  ÔÓÊ

 È· Ï˘ ‚ÂÒ „ÂÚ ˘È Ï·‡ ÆÌÈ„ÂÓÈÏ‰

 È¯¯ÂÚÓ  Ì‰˘  ¯ÓÂ‡  ˙ÈÈ‰˘  ¯ÚÂ

 ÌÈÎÏÂ‰˘  ‰Ï‡  ≠  ˘ÓÓ  ÌÈÓÁ¯

 ÏÈ·˘·©  ÌÓˆÚ  ˙‡  ÚÂ¯˜ÏÂ  „Â·ÚÏ

 ˙È·· ÌÈ¯Â‰‰ Æ®ÌÈÎÒÓ ÌÈÊÂÊ ‰ÓÎ

 ¯È˘Î‰Ï È„Î ‰Ó˘‰ ˙‡ ÌÈÚÈ˜˘Ó

 ÌÈ˜ÂÒÚ  Ì˙‡Â  ¨ÁÒÙÏ  ˙È·‰  ˙‡

 ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘‡ÏÂ ÌÎÓˆÚÏ ¯ÂÊÚÏ·

 ≠  „È‚‰Ï  ¯˘‡Ó  ¯Á‡  ÈÂËÈ·  ÔÈ‡

 °°ÌÈËÓÂÈˆÂÒ ËÂ˘Ù

 ‰˘‰ ÏÎ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯Â‰‰ Ì‚ È¯‰

 ÂÓÎ  ˘ÙÂÁ  ‰·¯‰  ÍÎ  ÏÎ  ÔÈ‡  Ì‰ÏÂ

 ®‰˘·  ÌÈÈÚÂ·˘  Î¢„·©  ÆÂÏ  ˘È˘

 ÏÚ  ‰‡¯Ó  ˙‡Ê‰  ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰

 ÆÌÈ¯Â‰‰  ÈÙÏÎ  ·ÂË‰  ˙¯Î‰  ¯ÒÂÁ

 ˙Â„Â·Ú·  ˙ˆ˜  ÌÈ¯Â‰Ï  ¯ÂÊÚ˙  Ì‡

 ·Â˘Á  ÆÌÂÏÎ  ÍÏ  ‰¯˜È  ‡Ï  ˙È·‰

 ‰Ê ≠ ÌÏÈ·˘· ˜¯ ‡Ï ‰Ê˘ ˘È‚„‰Ï

 ‰ÂÎÂ ‰·ÂË ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÏ ÌÂ¯‚È

 ˙Â·˘Á˙‰‰Â  ‰·È·Ò‰  ÈÙÏÎ  ¯˙ÂÈ

ÆÌÈ¯Á‡· ÂÏ˘

 ‰Ê‰  ÁÒÙ·˘  ‰ÂÂ˜Ó  È‡

 ¯˙ÂÈ  ˙ˆ˜¢  ˙ÂÈ‰Ï  ÂÏÂÎ  Ï„˙˘

 ¢‰ÓÁÏÓ¢·  ¯ÂÊÚÏÂ  ¨¢ÌÈ·˘Á˙Ó

 ¨Û˙Â˘Ó ¢·ÈÂ‡¢ ‰Ê È¯‰© ıÓÁ‰ „‚

 ∫ÌÈ¯Â‰Ï  ˙Á‡  ‰ÏÈÓ  Ì‚Â  ®°ø‡Ï

 ‰ÏÈÓ  Â„È‚˙  Ì‡  ÌÏÂÚ‰  ÏÂÙÈ  ‡Ï

 ˜¯  ·˘ÂÁ  ‡Â‰  Ì‡  Ì‚  ÌÎÏ˘ „ÏÈÏ

 ÍÈ¯ˆ  Â¯„Á  ˙‡  ÂÏÈÙ‡Â  ÂÓˆÚ  ÏÚ

Æ‰˜È˘ ÔÁ˙‰Ï

 ®È˜© ¯˘Î ÁÒÙ ‚Á ÂÏÂÎÏ ‰È‰È˘

ÆÁÓ˘Â

„ÏÂÂÈ¯‚ È˙È‡

אחרי�"בית�הדסה",�"בית�רומנו"�ושאר�בתי�

אנשי� השבוע� זכו� בחברון� שנגאלו� היהודים�

השלום",� "בית� את� לחנוך� היהודי� היישוב�

המתפללים� לציר� סמוך� קומות� ארבע� בן� מבנה�

שרכישתו�הושלמה�באחרונה.�

"ציר� על� השולט� במיקום� נמצא� המבנה�

דרור� חברון,� מח"ט� נהרג� שבו� הגיבורים",�

וחברי� נוספים� חיילים� �11 עם� יחד� ויינברג,�

הציר� על� מחבלים� בהתקפת� הכוננות� כיתת�

תשס"ג.� חשון� בי"א� "ויצא"� פרשת� בערב�

ביותר� הגדולים� המתחמים� אחד� הוא� הבניין�

האחרונות� בשנים� יהודים� ידי� על� שנרכש�

תרם� דולר� אלף� כ–�700 הסכום,� את� ביש"ע.�

איש� מאות� משלוש� למעלה� אמריקני.� מיליונר�

ומיד� האחרון� שני� ביום� המבנה� לחנוכת� הגיעו�

„ÈÓ˙ÏÂ Ê‡Ó ÔÂ¯·Á
בשירה� פצחו�התושבים� לבניין,� לאחר�שנכנסו�

הראשי� הציר� על� ממוקם� המבנה� ובריקודים.�

מיקם� הבניין� גג� על� לחברון.� קריית–ארבע� בין�

הצבא�מדי�שבת�תצפית�של�כמה�חיילים.�הבית�

עמד�ריק�בשנים�האחרונות,�ולדברי�נעם�ארנון,�

יתרום� אכלוסו� בחברון,� היהודי� היישוב� דובר�

לאבטחת�הציר.�"האכלוס�הזה�לא�נועד�לצרכי�

פרובוקציה,�אלא�למגורים�שקטים�של�תושבים�

יהודים",�אמר.�על�פי�הדיווחים�רבים�מביעים�

רצון�לבוא�ולהתגורר�במקום,�ורשימת�ההמתנה�

הולכת�ומתארכת.�במועצת�יש"ע�מברכים�את�

אוהלך',� מקום� 'הרחיבי� בברכת� חברון� תושבי�

את� שקנה� אבינו� אברהם� של� בדרכו� המשיכו�

מערת�המכפלה�בכסף�מלא,�והרחיבו�והעמיקו�

את�ההתיישבות�היהודית�בעיר�האבות.�£

 ¨Â¢˜©  ˙·˘  ˙ÎÒÓ·  ‡¯Ó‚‰  ˙¯ÓÂ‡

 ˙Ó˘  ‰¯Â·Á‰  È·Ó  „Á‡¢  ®ß‡  ßÓÚ

 ÂÏ‡ ˙Â¯Â˘ Æ¢‰ÏÂÎ  ‰¯Â·Á‰ ÏÎ  ‚‡„˙

 ÂÈÂÂÈÏ˘  È¯Á‡  ÌÈ„Á‡  ÌÈÓÈ  ˙Â·˙Î

 ·¯‰ Æ‰¯Â·Á‰ ÈÈÂÏÈÚÓ ÌÈÈ˘ ˙ÂÁÂÓÏ

 ·Â˘ÈÈ‰Ó ¨‰ÁÓ  ̆Â˙ÈÈÚ¯Â ¯Â‡–Â‰Î È·‡

 ÂÙÒ˘  ÔÂ¯·Á–¯‰  ÌÂ¯„·˘  ÌÏ˙

 ÚÂ·˘·  ‰„È¯ÁÓ  ÌÈÎ¯„  ˙Â‡˙·

 ‰¯Â·Á‰  È·Ó  „Á‡  ÏÚ  Ì‡Â  Æ¯·Ú˘

 ÌÈÈ˘ ÏÚ ¨‰ÏÂÎ ‰¯Â·Á‰ ‚‡„˙ ˙Ó˘

 Â‡  Æ˙ÏÙÂÎÓÂ  ‰ÏÂÙÎ  ‰‚‡„‰  Ì‰Ó

 ı¯‡  ˙ÂÓÏ˘  ÏÚ  ˙Â·¯  ¯·„Ï  ÌÈ‚‰Â

 ‰ÓÂ¯˙  ÏÚ  ¨˙Â·„˙‰  ÏÚ  ¨Ï‡¯˘È

 ÌÈÎ¯Ú  ÏÚ  ¨‰È„ÓÂ  ‡·ˆ  ÏÚ  ¨‰ÏÈ‰˜Ï

 ÌÈÓÚÙÏ  Ï·‡  ¨ÌÈ‰Â·‚  ÌÈÏ‡È„È‡Â

 ‰‡¯ ÈÏÂ‡˘ ‰Ó ¯ÈÎÊ‰ÏÂ  ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ

 ‰¯ÈÓ˘‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙˘Â„˜ ∫ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ

 ÆÌ‰ÈÏÚ

 ‰¯Â˙‰  ÍÎÏ  ¯Â˘˜˘  ‰Ó  ÏÎ·

 ÌÈ·ÂÓ  ÌÈ¯·„  ÂÏ‡˘  ‰¯Â·Ò  ‡Ï

 Ì˙¯Ó˘Â¢  ∫‰˘È‚„Ó  ‡È‰  ÆÌ‰ÈÏ‡Ó

 ÌÈÓÚÙ‰  ˙Á‡·  ¨¢ÌÎÈ˙Â˘ÙÏ  „Â‡Ó

 Â‡ Æ„„ÁÓÂ ˘È‚„Ó ·Â˙Î‰˘ ˙Â„„Â·‰

 ÂÏ˘ È¯˜ÈÚ‰ ·ÈÂ‡‰˘ ·Â˘ÁÏ ÌÈ‚‰Â

 ¨ÌÈÏ·ÁÓ‰ ¨¯Â¯Ë‰ ≠ ıÂÁ·Ó ·ÈÂ‡ ‡Â‰

 ÆÂ˙„ÁÎ‰·  ÌÈˆÂ¯˘  ÌÏÂÚ‰  ˙ÂÓÂ‡

 ÂÏ‡˘  ˙Â„ÓÏÓ  ˙Â˜ÈËÒÈËËÒ‰  Ï·‡

 È¯˜ÈÚ‰  ·ÈÂ‡‰  ÆÌÈÈ˘Ó  ÌÈ·ÈÂ‡  Ì‰

 ≤∞∞∂  ˙˘·  ÆÌÈÎ¯„‰  ˙ÂÂ‡˙  ‡Â‰

 ÌÈÏ·ÁÓ  È„È·  ‰·È‡  ˙ÂÏÂÚÙ·  Â‚¯‰

 ‡Ï© ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÁÂÎ È˘‡Â ÌÈÁ¯Ê‡ ≤≥

 Æ®‰È˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ È‚Â¯‰ ˙‡ ÏÏÂÎ

 ÌÈ˘È·Î·  Â‚¯‰  ‰¯·Ú˘  ‰˘·  Ï·‡

 ÏÚ  ·Â˘Ï  È‡„Î  ÈÏÂ‡  ÆÌ„‡–È·  ¥∂∂

 ˘˘Â  ÌÈ˘È˘  ˙Â‡Ó–Ú·¯‡  Æ¯ÙÒÓ‰

 ˜¯  Æ„Á‡  Ú‚¯·  ÂÒ¯‰˘  ˙ÂÁÙ˘Ó

 ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘· ≤∞∞∑ ˙˘ ˙ÏÈÁ˙Ó

 ÌÈÚÒÂ  ‰˘ÂÏ˘Â  ÌÈÚ˘˙  Â‚¯‰  ÈˆÁÂ

˙ÂÂ‡˙

 ¯Â˘Ú·  È˙˘‰  ÚˆÂÓÓ‰  ÆÏ‚¯  ÈÎÏÂ‰Â

 Æ‰˘·  ÌÈ‚Â¯‰  μμ∞  ÏÚ  „ÓÂÚ  ÔÂ¯Á‡‰

 ÌÈ˘·  ˙¯ÎÈ  ‰„È¯È  ‰Ó˘¯  ÌÓ‡

 ‡Ï  ÂÏÏ‰  ÌÈ¯ÙÒÓ‰  Ï·‡  ˙ÂÂ¯Á‡‰

 ÏÚÓ ÈÎ·· ˙¯¯ÓÓ˘ Ì‡‰ ÏÚ ÌÈÏÈ˜Ó

 ÌÈÓÂ˙È‰ ÌÈ„ÏÈ‰ Â‡ ¯ÈÚˆ‰ ‰· ¯·˜

ÆÌÈÎ¯„ ˙Â‡˙· Â‚¯‰ Ì‰È¯Â‰˘

 ÌÈ¯·„·  ÔÈÈÚÏÂ  ·Â˘Ï  È‡„Î  ÈÏÂ‡

 ˙ÒÎ‰  ˙ÓÈ·  ÏÚÓ  ‰Â¯Á‡·  ‡˘˘

 Ô‰ÈÎ˘ ¯ËÎÈ„ È·‡ ÌÈÙ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰

  ∫ÈÏÏÎ‰  ÔÂÁËÈ·‰  ˙Â¯È˘  ˘‡¯Î  ¯·Ú·

 ÈÙÏ  ˜¯  ‰ÚÊÚ„Ê‰  ‰ÓÏ˘  ‰È„Ó¢

 ÌÚ  ‰˘  ÂÓÈÈÒ  ¯˘‡Î  ¨ÌÈ˘  Ú·¯‡

 ˙Â„‚Â‡ Æ¯Â¯ËÓ ÂÁˆ¯˘ ÌÈÏ‡¯˘È ¥μ∞

 È„Î ÂÈ· È·ÂËÓ Â·¯˜‰ ¨ÂÒÈÂ‚ ÌÈ‡ÂÏÈÓ

 ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙‡ È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ˙ÈÁÙ‰Ï

 ¨Ï·‡ ÆÂÈ··Â  Â·  ÁÂˆ¯Ï  ÌÈÏ·ÁÓ Ï˘

 ‰˘ÚÓÏ˘  ‰˘  ÌÈÓÈÈÒÓ  ÂÁ‡˘Î

 ˙ÈÁ·Ó  ¢˙ÁÏˆÂÓ¢  ‰˘  ‰˙ÈÈ‰

 ˙ÈÒÁÈ  ÍÂÓ‰  ÌÈÏ‡¯˘È‰  ¯ÙÒÓ

 ÌÈ‡Â¯ ÂÁ‡ ¨ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙· Â‚¯‰˘

 ÂÁˆ¯  ÌÈÏ‡¯˘È  ¥μ∞–Ï  ·Â¯˜  ÌˆÚ·˘

Æ¢Ô·Ï  ÏÂÁÎ  ˙¯ˆÂ˙¢  ÏÎ‰Â  ÌÈ˘È·Î·

 ÂÒÈÈ‚  ‡Ï¢  ∫¯ÓÂ‡Â  ¯ËÎÈ„  ÍÈ˘ÓÓ  

 È„Î  ÌÈ¯ËÂ˘  Â·ˆ‰  ‡Ï‡  ¨˙Â„‚Â‡

 Æ‰ÙÈÎ‡·  ÔÈ·Â  ˙ÂÁÎÂ·  ÔÈ·  ∫ÚÈ˙¯‰Ï

 È„Î  ¯˙ÂÈ·  ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰  ˙Â„‚Â‡‰

 ¨ÌÈÎ¯„  ˙ÂÂ‡˙  Ï˘  ÂÊ  ‰ÎÓ·  ÏÙËÏ

 ÆÌÈ·‰  ¨ÌÈÁ‡‰  ¨ÌÈ¯Â‰‰  ∫ÂÁ‡  Ô‰

 ¨˜ÂÁ‰  ˙ÙÈÎ‡  ÈÓ¯Â‚  ≠  ÂÁ‡  ‰Ê

 ¨‰¯Â·Á˙‰  „¯˘Ó  ÈÓ¯Â‚  ¨‰¯Ë˘Ó‰

 ¨ÌÈÎ¯„·  ˙ÂÁÈË·Ï  ˙ÈÓÂ‡Ï‰  ˙Â˘¯‰

 È˙·  ¨˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰  ¨‰˘„Á‰  ˆ¢ÚÓ

 ˙ÂÎÁÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ Ì„·ÏÓ ÆËÙ˘Ó‰

 ÈÓ¯Â‚ ¨‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ¨ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ≠

 Æ‰¯·Ò‰‰  ÈÓ¯Â‚  ¨Ï‡¯˘È·  ˙¯Â˘˜˙‰

 ÌÈ·ÈÂÁÓ  ÂÏÂÎ  Æ˙Â„‚Â‡‰  ÂÁ‡

 ¢ÆÂÊ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÓÈ˘ÓÏ

 ¨È˙ÈÓ‡‰ ·ÈÂ‡‰ Â‰Ê ÌÈÎ¯„‰ ˙ÂÂ‡˙

 ‰ÓÈ˘Ó  ÂÊ  Æ„Á‡  ¯ÙÒÓ  ·ÈÂ‡‰  Æ˙È·Ó

 ¨‰ÚÓÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï ÌÈÎÈ¯  ̂Â‡Â ¨˙ÈÓÂ‡Ï

 ÏÈÎÓ˘  ÌÈÓÂˆÚ‰  ˙ÂÁÂÎ‰  ÏÎ  ÌÚ

 ¨˙»Ú„ÂÓ·  ¨‰¯·Ò‰·  ÆÂÏ˘  ‰ÁÓ‰

 ¨ÈÎÂÈÁ „ÒÂÓ ÏÎ· ¨È¯˘Ù‡ ÌÂ˜Ó ÏÎ·

 ˙ÂÚˆÓ‡·  ‰Â˘‡¯·Â  ˘‡¯·  Ï·‡

 ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ˙‡  ÔÈ·‰Ï  ¨ÈÓÈÙ  ÔÂ˜È˙

 ÌÈÈÈÙÓ˜·  ¯·Â„Ó  ‡Ï  Ô‡Î  Æ˙È˘ÚÓ‰

 ¯·Â„Ó  ¨˙ÂÏÂ„‚  ˙Â‚Ù‰·  ¨ÌÈÈ˜Ú

 ˙˘ÂÂ„Ó  Ï‚¯‰  ˙‡  ËÚÓ  „È¯Â‰Ï·

 ¨ÌÈ¯ÂÊÓ¯Ï  Â‡  ¯Â¯Ó˙Ï  ˙ÂÈˆ·  ¨˜Ï„‰

 Ï‡Â  ·˘  ¨˙ÎÂÒÓ  ‰ÙÈ˜ÚÓ  ÚÓÈ‰Ï

 ÌÈÙ‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ  Â‡  ÆÛÈ„Ú  ≠  ‰˘Ú˙

 ÌÈÈÁ·  Ú‚¯  „·‡Ï  ÛÈ„Ú¢˘  ËÙ˘Ó‰˘

 ¨‰‡˘ÈÏ˜ ‡Ï ‡Â‰ ¨¢Ú‚¯· ÌÈÈÁ „·‡ÏÓ

 Â‡˘  ˙·‡ÂÎ  ˙Â‡ÈˆÓ  Æ˙Â‡ÈˆÓ  ‡Â‰

£ Æ‰˙Â‡ ÚÂÓÏ ÌÈÏÂÎÈ

א
 ÂÓ˘  ‡Â‰  ÌÚ‰  „Á

 È·ˆ  ¯˘‡  Ï˘  È˙Â¯ÙÒ‰

 Ê¢Ë¯˙  ‚¯·ˆÈ‚  ®˘¯È‰©

 „ÏÂ  ‡Â‰  Æ®±π≤∑  ≠  ±∏μ∂©  Ê¢Ù¯˙  ≠

 ˙È„ÈÒÁ  ‰ÁÙ˘ÓÏ  ‰È‡¯˜Â‡·

 Ì¢·Ó¯‰ ˙·˘ÁÓÓ ÂÈ¯ÂÚ· ÚÙ˘Â‰Â

 ˘Ë  ¨‰ÏÎ˘‰‰  ˙ÚÂ˙  ˙Â¯ÙÒÓÂ

 „Á‡Ï  ÍÙ‰Â  È˙„‰  ÌÈÈÁ‰  Á¯Â‡  ˙‡

 ÆÔÂÈˆ  ˙·ÈÁ  ˙ÚÂ˙  Ï˘  ‰È¯·Â„Ó

 ‚¯·ÊÈ‚ ÌÒ¯Ù ®±∏∏π© Ë¢Ó¯˙ ˙˘·

 ‡¯˜˘  ¢Í¯„‰  ‰Ê  ‡Ï¢  Â¯Ó‡Ó  ˙‡

 ˙·ÈÁ ˙ÚÂ˙ ˙˘È‚· ÈÎÙ‰Ó ÈÂÈ˘Ï

 Ì˙Á  ÂÈÏÚ˘  Â¯Ó‡Ó·  ÔÚË  ÍÎÂ  ÔÂÈˆ

 Ï‡¯˘È ı¯‡ ÔÈ‡ ∫ßÌÚ‰ „Á‡ß ‰ÂÂÚ·

 ˙ÈÓÂÈ˜‰ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ‰‡·

 ‡È‰Â  ÌÈ„Â‰È‰  Ï˘  ˙ÈÏÎÏÎ‰  Â‡

 ‰ÏÂÎÈ  ‰È‡  Û‡Â  ‰¯ÂÓ‡  ‰È‡

 ˙Â¯ˆ  ÈÙÓ  ÈÊÈÙ  ËÏ˜Ó  ˙ÂÈ‰Ï

 È„  ‡Ï  ÈÎ  ‰˙ÈÈ‰  Â˙ÚË  Æ¢˙ÂÏ‚‰

 ˙È·  ‰ÂÂ‰˙  ˙È„Â‰È‰  ‰È„Ó‰˘

 ‡Ï‡ ¨ÌÈ„Â‰È‰ ¯Â·Ú· ËÏ˜ÓÂ ÈÓÂ‡Ï

אחד�העם
מקלט�בטוח�

ליהדות

 ÌÈÎ˙  ˙ÏÚ·  ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÎÈ¯ˆ  ‡È‰˘

 ˙ÂÈ‰Ï Æ‰ÓÂÈ˜ ˙‡ Â˜È„ˆÈ˘ ÌÈÈÁÂ¯

 È¯ÒÂÓ  ¯ÂÏ„‚ÓÂ  ÌÈÈÂ‚Ï  ¯Â‡  ˙È„Ó

ÆÈÏ‡Ò¯·ÈÂ‡

 ‡Â‰  ÏÎ  Ì„Â˜  ÂÏ  ¯ÒÁ˘  ‰Ó¢

 ÈÁÂ¯  ÈÓÂ‡Ï  ÊÎ¯ÓÏ  ÚÂ·˜  ÌÂ˜Ó

 ÌÈ„Â‰ÈÏ ‡Ï ÁÂË· ËÏ˜Ó ‰È‰È ¯˘‡

 ªÂÓÂ‡Ï  ÁÂ¯Ï  ¨˙Â„‰ÈÏ  Ì‡  ÈÎ

 ÏÎ  ÂÙ˙˙˘È  ÂÏÂÏÎ˘·Â  Â·  ¯˘‡

 ¨Ì‰È¯ÂÊÙ  ˙Âˆ¯‡  ÏÎÓ  ÂÓÚ  È·

 ˙·¯˜  ·¯˜˙  ˙‡Ê  ˙ÂÙ˙˙˘‰Â

 ÌÂ˜Ó· ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜ÂÁ¯‰ ˙‡ ÁÂ¯‰

 ÏÚ ÔÎ Ì‚ È¯Á‡Â ¨‰„È ÏÚÂ ˙ÂÚ„·Â

 ˙Â„Â˜ ÏÎ ÏÚ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÚÙ˘‰ È„È

 ÏÎ· ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂ¯‰ ˘„Á˙È ¨Û˜È‰‰

 ˙Â„Á‡‰ ˘‚¯ Ì‚ ˜ÊÁ˙ÈÂ ˙Â··Ï‰

£ ¢ÆÆÆÌ‰· ˙ÈÓÂ‡Ï‰

˘„˜Ó‰ ˙¯ÂË˜
˘„˜Ó‰ Ï˘ ˙¯ÂË˜‰ ÈÓÓÒ ‡¢È Ï˘ ‰ÙÈÂ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÊÈ¯‡

„ÂÓÈÏÏÂ ‰ÏÂ‚ÒÏ ¨·ÂË ÁÈ¯Ï ¨‰Ï„·‰Ï ¨‰˙ÓÏ ‰·ÂË

 ∞μ≤≠π∑∑∞≥π∏ ∫˘„˜Ó‰ È¯ˆÂÓ ‰È·ÂË

®ÈÁ ˘È‡ Ô·© ¢Â˙È·· ˙¯ÂË˜‰ ÈÓÓÒ ÌÈ˘Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÂ‚Ò¢

 tuvia.org.il ∫¯˙‡‰ ·Â¯˜·

זהה את המקום

 ¯˘‰  ¨‰ËÈÏ˜‰Â  ‰ÈÈÏÚ‰  ¯˘

 ˙ÙÂ˜˙·  Ô‰ÈÎ  ¨ÌÈÂ·  ·‡Ê

 ÔÂÁËÈ·‰ ¯  ̆Ô‚ÒÎ ˙Â˜˙˙‰‰

 ÆÍÈÏ‰˙· ÍÓ˙Â „ÂÎÈÏ‰ ÌÚËÓ

 ˙Ï˘ÓÓ·Â ¢‰ÓÈ„˜¢Ï Û¯Ëˆ‰Â ˘¯Ù ÔÎÓ–¯Á‡Ï

Æ‰ËÈÏ˜‰Â ‰ÈÈÏÚ‰ ¯˘Ï ‰ÂÓ Ë¯ÓÏÂ‡

 ÌÈÂ·  ÚÈÓ˘‰  ÌÈÏ˘Â¯È  ÒÎ·  ÚÂ·˘‰

 ˙¯È˜ÚÏ  ¯Â˘˜‰  ÏÎ·  ˙Â¯Á‡  ˙Â¯ÈÓÊ

 ˙ÈÎÂ˙·  ÍÓ˙  ÈÎ  ¯Ó‡  ‡Â‰  ¨ÌÈ·Â˘È‰

 ÔÂÎ  „Úˆ  ÍÎ·  ‰‡¯  ÈÎ  ˙Â˜˙˙‰‰

 ˙Â‚˘‰  Ì˘Â  ‰Ù  ÈÏ  ÂÈ‰¢  ¨˙Â˘ÚÏ

 Â˜ÊÁ˙‰  Ì‰Â  ‰Ï‡˘  ÈÓÈÒ  Â‡

 ˜¯  ‡Ï¢  ¨ÂÈ¯·„Ï  Æ¢ÚÂˆÈ·‰  ˙Â·˜Ú·

 ˙Â‡ˆÂ˙  ÏÚ  ¯‰¯‰Ó  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯

 ‰Ï‡Ó  ÏÂ„‚  ˜ÏÁ  ‡Ï‡  ˙Â˜˙˙‰‰

 ÌÈÙ˜Â˙ ÌÂÈ‰˘Â ˙Â˜˙˙‰· ÂÎÓ˙˘

 ‰ˆÂ  ̄È‡ ¨‰ÈˆÈÊÂÙÂ‡· ÌÈ‡ˆÓÂ ¨‰˙Â‡

 ¨˙Â˜˙˙‰·  ÂÎÓ˙  Ì‰  Ì‚˘  ¯ÈÎÊ‰Ï

 ˙ÈÎÂ˙‰  ˙‡  Û˜Â˙˘  ÈÓ  ÏÎ  ËÚÓÎ

ÌÈÂ· ·‡Ê ˙ÂÁÎÙ˙‰

¢ÈÙÏ„ÏÈÙ· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ‰‡È‚˘ ‰˙È‰ ˙‡Ê¢

 ÈÎÓÂ˙  ÈÎ  ¯Ó‡  „ÂÚ  Æ¢‰ÈÎÓÂ˙Ó  ‰È‰

 ˙·‰Ï  ‰ÎÈÓ˙ß  ‰·  ÂÎÓ˙ ‡Ï  ˙ÈÎ˙‰

 ÌÈ¯·„  ÂÈ‰  Í‡  ¨ß‰Ï‡˘  ÈÓÈÒ  ˙¯ÒÁ

 Æ˙Â·Â˘˙  ˙˙Ï  ÂÚ„È  ‡Ï  ˙Ú  ‰˙Â‡·˘

 ÈÓÈÒ  ˙ÈÎÂ˙·  ÂÈ‰  ‰ÏÁ˙‰‰Ó¢

 ÌÈË˜Ù„Îß Â¯¯·˙‰ ‰Ê È¯Á‡˘ ‰Ï‡˘

 Â„ÒÙ‰  ÂÁ‡  Æß˙ÈÎÂ˙·  ÌÈÈÈˆ¯

 ‰‡È‚˘  ‰˙ÈÈ‰  ÂÊ  ¨ÈÙÏ„ÏÈÙ  ¯Èˆ  ˙‡

 Æ¢ÈÙÏ„ÏÈÙ·  ‰ËÈÏ˘‰  ÏÚ  ¯˙ÂÂÏ

 ÂÊ  ˘¯Â‚Ó‰  ¯Â·Èˆ‰  ÌÚ  ‰¯˜˘  ‰Ó¢

 ˙ÂÈÓÈËÈ‚Ï‰  ‰ÏÏ˘  Æ˙È˙¯·Á  ‰ÈÚ·

 ¨ÌÈ˘¯Â‚Ó‰ ¯Â·Èˆ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡‰

 ˙ÎÈÈ˘‰  ‰ÓÏ˘‰  Ï‡¯˘È  ı¯‡  Ï˘

 ˙Â·È„  ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï¢  Æ¢È„Â‰È‰  ÌÚÏ

 ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ·¯˜·Â ‰È„Ó‰ Ï˘

 ˙‡  ˙Â˘ÚÏ  ÂÚ„È  Ì‡  Æ‰Ê‰  ÔÈÈÚÏ

 ˘„ÁÓ ‰ÚÈË‰  ¨‰ÈÂ‡  ̄‰¯Âˆ· ˘Â¯È‚‰

 Ï˘  ‰˙¯‡Ù˙Ï  ‰È‡  ÌÈ˘¯Â‚Ó‰  Ï˘

£ Æ¢Ï‡¯˘È ˙È„Ó

ראשי�מועצת�יש"ע�מקיימים�בתקופה�האחרונה�

לגבי� בישראל� המדיניות� קובעי� עם� פגישות� סבב�

ממערך� חלק� הן� הפגישות� המאחזים.� סוגיית�

על� לשמור� כדי� במועצה� באחרונה� שעושים� כולל�

ההתיישבות� ונקודות� המאחזים� של� שלמותם�

נשמעים� מהפגישות� בחלק� יש"ע.� ברחבי� השונות�

קולות�חדשים,�לא�פעם�גם�מפתיעים,�כדוגמת�אנשי�

שמאל�שמתנגדים�לעקירת�המאחזים.

עמו� איילון� עמי� הכנסת� חבר� הוא� מהם� אחד�

איילון,� שעבר.� בשבוע� המועצה� ראשי� נפגשו�

הסכים� העבודה� מפלגת� ראשות� על� המתמודד�

בהידברות� להיפתר� חייב� המאחזים� נושא� שכל�

של� אסור�שמהלך� כי� הוסיף� הוא� כולל.� ובהסדר�

°ÌÈÊÁ‡Ó ¯Â˜ÚÏ ‡Ï˘ ÌÈ‡¯Â˜ Ï‡Ó˘· Ì‚
דבר� פריימריז� של� כמהלך� ייתפס� מאחזים� פינוי�

יעלה� "לא� אלימה.� להתלקחות� להוביל� שעלול�

במשך� עשה� לא� ביטחון� ששר� שמה� הדעת� על�

שנה�הוא�יעשה�כעת�לקראת�הפריימריז"�-�אמר�

האזורית� המועצה� ראש� ולרשטיין,� פנחס� איילון.�

הגיעו� יש"ע� נציגי� כי� לאיילון� אמר� בנימין� מטה�

הביטחון� שר� מול� בהבנות� ביותר� מתקדם� לשלב�

נסוג� פרץ� עמיר� לדבריו� אבל� המאחזים� בסוגיית�

הבחירות� לקראת� פוליטי� הון� להרוויח� כדי� מכך�

אינטרס� הביטחון� לשר� שיש� "נראה� הפנימיות.�

נסכים� אנו�לא� ולא�להסדר.� להוביל�לעימות�אלים�

להיות�שחקנים�במשחק�הפוליטי�של�עמיר�פרץ"�-�

אמר�ולרשטיין.�£

ÔÂÚÓ†
Ô‚† †

‰¯Â˙†„ÂÓÏ˙† ††
ÌÈÈ¯ÂÊ‡†¯ÙÒ†È˙·† ††††

‰ÙÏÂ‡† †††††
˙ÒÎ†˙È·† ††††††

ÌÈ¯·‚ÏÂ†ÌÈ˘Ï†˙Â‡ÂÂ˜Ó† †††††††
‰¯Â˙†È¯ÂÚÈ˘Â†ÌÈ‚ÂÁ† ††††††

Ë˜¯Ó†ÈÈÓ† ††††
‰È¯ÙÒ† †
‰È˜Á˘Ó†

ÆÆÆ„ÂÚÂ†Ë¯ÂÙÒ†˘¯‚Ó†

ÈÓ
Â‡

Ï È
¯Â˙ ·Â˘

ÈÈנריהנריה

המקום
��שקרוב
��ללב

ß˙
Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†È
Ó
ÂÒ

¯Ù

לנריה! בואו ללב. שקרוב ובמקום משתלם במחיר אמנה", "בתי ל
ש קרקע צמוד

ו מקסים בית לבחור בואו

È˙·
‰Ó‡

Â
Ï˘

‰
Ó

‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘:לפרטים

מרכז�מידע�אמנה
1-800-260-240

ידידיה�050-2344703

ÌÈ˙·†≥†Â¯‡˘
Â̇„ÂÓ †̂̇ ÂÈ‚†ÌÚ†ÌÈÂ̄ Á‡†ÌÈÈ̇ ÁÙ˘Ó†Â„†
˙ÙËÚÓ†≠†‰È †̆‰ÓẪ †¨ÌÈ̄ „Á†¥†≠‰Â̆ ‡ †̄‰ÓẪ

°¶†μ∑∞¨∞∞∞††˜¯

˙Â˜„† ¥∞† ¨ı¯‡‰† ·Ï·†
±μ≠Â† Ô„†˘Â‚ÓÂ†ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ
ÌÎÏ†‰ÎÁÓ†¨ÔÈÚÈ„ÂÓÓ†˙Â˜„
±≤∞† ÌÚ† ÌÎ··ÏÎ† ·Â˘ÈÈ
‰¯ÈÂÂ‡† ¨˙ÂÓÁ† ˙ÂÁÙ˘Ó
ÌÈ̇ Â̄ È̆ †ÔÂÂ‚ÓÂ†̇ ÒÒÂ̇ †̇ È Â̄̇

∫ÌÈ‡ÏÈ‚‰†ÏÎÏ


