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תוכ� עניני�

שרה טאניס

�מאת מרא דאתרא הרב איתמר אורב

 בלה תורה משמי� אל  מול  בלה אר�ית
מסיני,  תורה  בל  שמשה  והמובלות  המוסכמות  מ� 
דהיינו משה רבנו למד תורה מפי השכינה. אול�, מ�אנו 
א�ל חכמי� דיו� מרת בי� משה לאחיו אהרו�, שהיה כל 
אחד מה� אומר לאחיו למדני רבי שכ� לימדונו חכמי� 
ר�ה  האלה  העני�  מהזני�  אחד  וכל  רב",  ל�  "עשה 
לבל תורתו מרבו, עד שהיה הדיבור יו�א מבי� שניה�. 
מדרש זה מדגיש את חשיבות בלת התורה מרב. וא� על 
פי שבל משה תורה באופ� ישיר מ� השכינה, ישנו ער� 
וחשיבות שיהא לומד תורה מבשר וד�. ש"גדול שימושה 
של תורה יותר מלימודה" שכ� מ�אנו א�ל אלישע תלמידו 
של אליהו הנביא: כאשר היו מזכירי� אותו היו אומרי� 
�הנה כא� אלישע שי� מי� על ידי אליהו�, דייו חכמי� 
שגדול  מפיו  תורה  שלמד  ולא  ידיו  על  מי�   י� אשר 

שימושה יותר מלימודה. 
לימוד תורה כחיי� 

תלמוד תורה אינו פעולה שכלית גרידא כלימוד חוכמות 
אחרות, תלמוד תורה של� �רי� להנחיל ללומדי� אורחות 
חיי�, ולעניי� זה של הנחלת דרכי� ונתיבות חיי� מעשיי�, 

"ירושלי� ...היא בירת האומה. היא בירת ההיסטוריה 

נ�ח  היא בירת  העברית,  הרוח  בירת  היא  היהודית, 

ישראל. היא, יותר מכול�, �ריכה להיות לדוגמא ג� 

לאר! כולה וג� לאומה כולה, מכיוו� שירושלי� שייכת 

לא ר לאר!, ירושלי� שייכת ג� לאומה, עליה להיות 

לדוגמה לכל בית ישראל באר�ו ובתפו�ות. 

בו!  אותנו  מאחד  דברי� עיריי�,  אותנו  מאחדי� 

גלויות, מאחד אותנו בני� האר!, מאחד אותנו בטחו� 

האר!, מאחדת אותנו דושת ירושלי�, ע�� ירושלי� 

�ריכה להיות גור� של אחווה ושל ליכוד של כל יהודי" 

" על פי דברי דוד ב� גוריו�. 

הדברי�  שמתיימי�  בחשמונאי�  מרגישי�  אנו 

גלויות, מתיי� בנו בניי�  הנאמרי�, מתיי� יבו! 

כ�  וכמו  באר!  לביטחו�  שאיפה  בנו  מתיי�  האר!, 

אנו מאמיני� שאחדותו של הע� תלוי ביו� ירושלי� 

שנה   40 חגיגות  גמר  ע�  ישראל.   כבירת  המאוחדת 

של אחדות העיר, ועד הישוב יחד ע� ישיבת נר תמיד 

מארגני� ערב חגיגי ע� דברי תורה וסיפור של לוח� 

היישוב  תושבי  כ�  כמו  העיר.  בשחרור   �שהשתת

מוזמני� לסיור בעיר ע� מדרי� תושב מומי. 

תורה  מת�  יו�  לראת  נתכונ�  בשנה  שנה  כמידי 

היישוב  של  דת  ועדת  בה.  והתעסות  לימוד  ידי  על 

תכננה שעורי� לכל ההל, מילדי בית הספר עד לכלל 

התושבי�, וכל בתי הכנסת יהיו פתוחי� ללימוד אישי 

ותוכלו  התוכנית  הזה  בגיליו�  תמ�או  ב�וותא.  או 

לארג� את זמנכ� להשתת� במגוו� רחב של שיעורי�. 

כמו כ�, תוכלו להנות מריאת מספר כתבות שהוכנו 

עוסי�  אשר  ביישוב  וותיי�  לתושבי�  בני�  ע"י 

כיו� בחינו� כלל ישראל.

תוכלו לרוא סכו� על מה שהתרחש ביישוב בחודש 

אייר ועל הפעילויות המתוכננות לחודש הרוב. כולכ� 

מוזמני� להשתת� בה�.

העיתו� הבא י�א לאור בע"ה לראת ר"ח  תמוז.

כתבות, תגובות ופרסומי� לגיליו� 124 יש לשלוח 

עד י"ב סיוו� תשס"ח (15.06.08)
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אי� המערכת אחראית לתוכ� העיתו� או לתוכ�
המודעות. תוכ� המאמרי� באחריות הכותבי�.

תוכ� המודעות באחריות המפרסמי�.

איננו מעניינו של מלא� ללמד ולהדרי� חיי תורה באופ� 
ממשי לתלמיד בשר וד�, ולכ� משה ואהרו� רו�י� ללמוד 
תורה מאד� שיש בו י�רי�, לבטי� ושיי�. תלמיד חכ� 
שאיז� את חושיו, תאוותיו ושאר כוחותיו ומזרי� באופ� 
נעי� ומתבל את התורה, הוא המורה המתאי� להדרי� 
ולחנ�. חכמי� הגדירו את המורה הר�וי "נאה דורש נאה 
מיי�", ובלשו� בת זמננו: �דוגמא אישית�. תלמיד חכ� 
הוא הגדרה לאד� שיודע את התורה וא� העמי בה ועדיי� 
יסודי  ולהיות תלמיד הוא  חי כתלמיד. הער� של ללמוד 
וג� כאשר האד� משתכלל, משכיל ומתרומ�,  ומתמיד. 
לכ�   .�ולהעמי אופיו  את  להרחיב  תמיד   �לשאו עליו 
תלמוד תורה הוא תהלי� שאינו פוס ואינו דומה "השונה 
פעמי�".  ואחד  מאה  ששונה  למי  פעמי�  מאה  פירו 
שהוויות הלמידה איננה מסתיימת בידיעה הבנה והעמה 
אלא בהשרשת תכונת הסרנות וההתפתחות המתמדת. 

הרב והתלמיד הב� ואביו
ללמוד וללמד ה� שני ענייני� המ�טרפי� למהות אחת. 
המפגש  את  יודעת  מרב  תורה  לבל  ב�ור�  ההכרה 
"ומתלמידי  חכמי�  וכדברי  והתלמיד,  הרב  בי�  הכפול 
מחבריו  יותר  רבו  את  מחכי�  שהתלמיד  מכול�",  יותר 
ומרבותיו ומשו� כ� �רי� הרב לכבד את תלמידו "וכבוד 

תלמיד� חביב עלי� כשל�".
לי�ירה  אות�  הופ�  לרב  התלמיד  בי�  ההזדהות  שר   
חדשה ומאוחדת עד שהיו וראי� לתלמידי הנביאי� �בני 
הנביאי��, התלמיד כב� רוחני לרבו והרב כאב לבנו, וכ� 

נפרד אלישע מרבו אליהו �אבי אבי רכב ישראל ופרשיו�. 
ונזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות וליי� את כל דברי 

תלמוד תורת� באהבה.  

מאת רויטל פול 

הספר: פרפרי� בגש�
הסופרת: מיכה מג�

של  דמיו�  פרי  היא  הספר  עלילת 
המחברת.

הדמות המרכזית בסיפור הוא ילד 
שליווה את אימו וחיכה לה בחור� ובי! בחדרי מדרגות 
פרפר  לו  הורישה  הנייו�. היא  עבודת  עד שתסיי� את 
יטע ותובנות מפופות: "אל תהייה עור� די� - תהיה 

נהג טרי� או שתפריח פרפרי�".
בהיותו ב� 10 עזבה אותו הא� ונעלמה לה. הילד גדל א�ל 
סבתו, "ממה רות", שמפגינה חרי�ות ומסירות בתפירת 
וילונות ר כדי שיהיה לה� ממה להתפרנס ושלא יאל�ו 
למכור את הבית. "א� נמכור - אמרה - ה�פ�פות והרימו� 

יעופו ראשוני�, לבלני� אי� סנטימנטי� לע�י�". 
משהו על הבית של סבתא, ממה רות: הייתה לה שידה 
כבידה, בהיותה בבית חולי� בעבות אירוע מוחי, הרופא 
פתח את כל המגירות: "ממה רות עשתה את הגנז� שלה 
בניירות  ניי�  של  ניירות  ערבבה  ולא  מדורי�,  מדורי� 
של נפש. במגירה העליונה שמרה פרוספטי� של תרופות 
נגד לח! ד�, תו�אות בדיות ובלות של בית ושל בית 
מרחת. במגירה השנייה אגרה את הניירות שהיו הסיבה 
ללח! ד� של המגירה הראשונה: חשבונות חשמל, מי�, 
המעידי�  מסמכי�  היו  השלישית  במגירה  וגז.   טלפו� 
שהבית הזה הוא ניינה. המגירה התחתונה הכילה את 

מה שחיל! אותה ביעה מהחזה" תמונת.
מבר  והנכד"הרופא  למוסד,  הועברה  היא  בזנותה, 

אותה באופ� ר�ו� ואמיתי.
והנה, עברו 25   שנה והאמא חוזרת.

אתה  אימא,  ל�  תהיה  מחרתיי�  "אז  הרופא:  נשאל 
שמח?"

שמח? פתאו� �ונחת עלי אימא מגובה של 25 שנה.
מה אתה הול� לעשות ע� זה?

כלו�. לעמוד ב�ד ולהיזהר שלא אפגע.
יש בספר הרבה מחשבות של רופא �עיר, רופא בתחילת 
הדר� שנתל בנער ע� חלו� להגיע לשייטת והנה מו�אי� 
לו גידול במוח. חושב הרופא: "למדתי 7 שני�, התמתחי 
4 שני� נוספות, אני יודע את גו� האד� על בוריו, מסוגל 
לדל� מתו� שינה ערכי� של נתר� ואשלג� בד�, אבל 
לא יודע מאו� על המינו� הנכו� של  ניד ראש, מגע עי� או 
שוויו� נפש. ובכל זאת אני אידיוט שלא לח�תי את ידו 
של הנער, מחווה מינימלית שמגיע לכל מי שיו�א לרב  
יוכרע, יתאבד או ירי� ידיי�. כמוב� שאחר כ�  ג� א� 

הוא מו�א דר� לת� את הרגשתו.
הא� הוא הגיע לשדה התעופה  לבלת  פני אימו. הא� 

הא� הגיעה? מהיכ�?
מי שרו�ה לדעת מה רה ... שיל� לספריה וירא.

בכל  אבל   ... המחברת  דמיו�  פרי  שהוא  הספר  כאמור 
סיפור דמיוני שכזה יש כמה זרעי� מהמ�יאות הסובבת 

אותנו. 

 ד"ר שרה טאניס
יהודית פרידמ�

 אביגיל כתב אמת
אילה רבלי�

מזכירות היישוב
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מאת אבינח ברנר

א - לימוד "לשמה"

את  עושי�  אנו  אי�  ניתנו.  ליהנות  לאו  מ�וות  כידוע, 

הגשמית)  שלא  (ודאי  הרוחנית  ההנאה  בגלל  המ�ווה 

שנובעת מיו� המ�ווה. אי� אנו עובדי� את ה� בשביל 

את  המיי�  דומה  אינו  זאת,  ובכל  זכות.  נודות 

המ�וות ככפאו שד לאד� שמזדהה ע� תכני המ�ווה, 

במהל�  לכ�,  באלויו.  ודבות  רוחנית  בהתעלות  חש 

פשר  לתת  ואחרוני�  ראשוני�  ניסו  כול�,  הדורות 

למ�וות השונות, על מנת לרב אות� לליבו של אד�. 

ללמוד  ברור  �יווי  ישנו  אמת,  התורה.  בלימוד  ג�  כ� 

ללמוד  חייבי�  לאו.  א�  ובי�  בו  נר�ה  א�  בי�  תורה, 

בתורה  מיגיעו  הנהנה  אד�  אולי  נחשוב,  שמא  תורה. 

- איננו באמת לומד "לשמה", לש� המ�ווה, אלא לש� 

ע�מו?

את  מסוכטשוב  האדמו"ר  פותח  זו  תמוהה  בהשערה 

העיו� בנושא בהדמתו לספרו "אגלי טל":

...זכור אזכור מה ששמעתי �ת בני אד� טועי� 

ואמרו  הדושה,  התורה  לימוד  בעניי�  השכל  מדר� 

בלימודו  ומתענג  ושמח  חידושי�  ומחדש  הלומד  כי 

היה  א�  כמו  שלמה,  כ�  כל  תורה  לימוד  זה  אי�   -

והוא  תענוג  שו�  מהלימוד  לו  שאי�  בפשיטות  לומד 

הרי  בלימודו  ומתענג  הלומד  אבל  מ�ווה.  לש�   ר

מתערב בלימודו ג� הנאת ע�מו.

ובאמת זה טעות מפורס�.

מהי א"כ דר� הלימוד הנכונה? עונה רבי אברה�:

ואדרבא, כי זה עי ר מ�וות לימוד התורה - להיות 

שש ושמח ומתענג בלימודו ואז דברי תורה נבלעי� בדמו. 

ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבו לתורה...

הלומד לש� מ�ווה ומתענג בלימודו הרי זה לימוד 

לשמה וכולו ודש כי ג� התענוג מ�ווה. 

אילו נו�יא מלימוד התורה את המימד החווייתי שבו, 

את ההתמלאות הרוחנית שבו, את ההזדהות והחירה, 

את  נעור   - והתירו!  הושיה  והפליאה,  התימהו� 

בכל  מבשי�  אנו  כ�  ועל  כולו.  הלימוד  של  ליבו  לב 

בור: "והערב נא ה� אלוינו את דברי תורת� בפינו". 

תורה  תלמוד  במ�וות  ה�  אותנו  שזיכה  כ�  על   ר לא 

אנו מברכי� ומשבחי�, אלא א� מבשי� אנו שנזכה 

ללמוד מתו� "שמחה וטוב לבב". 

ב - כי�ד היא הדר� לאהבתו?

אלא  התורה,  מלימוד  ליהנות  שמותר   ר לא  כ�,  א� 

מ�וות,  בשאר   �א (ואולי  זו  במ�ווה  בסיסי  שמרכיב 

אלא שאי� כא� המו� לדו� בכ�) הוא אהבת הלימוד.

הורי�  אנו,  כי�ד   - השאלות  לשאלת  ניגש  ועתה 

מהי  ילדינו?  על  התורה  את  להאהיב  נ�ליח  ומחנכי�, 

הדר� לי�ירת אהבת תורה? 

אי� בידי נוסחת פלא, א� אנסה בווי� כלליי� להעלות 

 °‰˘· ÌÚÙ ˜¯ ‰¯Â˜ ‰Ê
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אי"אילו הרהורי� בנושא, ואיד� זיל גמור. 

הר�ו�

מגיל  כבר  אחד,  מ�ד  בו  כעולמנו,  ידע  עמוס  בעול� 

�עיר מוטמעי� בנו כמויות ע�ומות של ידע, כ� שאד� 

בנושא שאיננו   �ומאיד�, א בוגר מלא באינפורמ�יה, 

 - בע�מנו  לעיי�  רבה  בלות  יכולי�  אנו  בו  ביאי� 

מפתיחה ועיו� בספרי� ועד להתגלגל ב"גוגל" - בעול� 

מומו  ואת  הביאותי  הזיכרו�  של  רנו  ירד  כזה,  

תפס בעיר ההתמחות בתחו� מסוי�. א� בעבר נער 

מנת  על  אביו  של  עבודתו  את  להמשי�  מוכרח  היה 

שיוכל להתפרנס בכבוד, הרי שבימינו, ברו� ה�, אנחנו 

מכמה  נובעת  בחירתנו  עבודתנו.  את  לבחור  יכולי� 

וכמה שיולי�, כאשר הבסיסי שבה� הוא: מה אני 

אוהב? מה� תחביבי? במה אני מתעניי�? 

את אותו התהלי� נית� לייש� ג� בלימוד התורה. אמת, 

בעיו�  גמרא  שבוע,  ופרשת  תנ"�  הכול:  ללמוד  �רי� 

במושכלות.   ועיסו אגדה  ואמונה,  הלכה  ובביאות, 

ובכל זאת, לאחר הידע הבסיסי שכל אחד מאתנו ראוי 

הר�ו�  פי  על  פועלי�  היינו  יתכ� שאילו  לבל,  ו�רי� 

(האמת הפנימית) של כל בחור ובחור - בסופו של דבר 

חזה  משיכה  רואי�  אנו  אחד  נער  א�ל  יותר.  נשיג 

ללימוד ביאות - הבה נ�יע לו להתפתח בידע כמותי. 

א�ל השני - אהבת תנ"� - מדוע שלא נפתח א�לו לימוד  

זה (שא� הוא יכול להתפ�ל לכמה תחומי�)? השלישי 

אוהב הלכה והרביעי אגדה. 

יהיו שיאמרו: התורה איננה "תורה כבשת�", וה�עת� 

גורמת לזילות התורה, הנמכתה, ולעשייתה פופולארית 

שנזכה  הלוואי  אומר:  בוטה,  �ת  בלשו�  ואני,  מדי. 

שהתורה תהיה פופולארית. א� אנו מעונייני� לי�ור 

לימוד תורה המוני, של בחורי� �עירי� ושל מבוגרי�, 

לי�ור  עלינו   - יסור ממנה"  יזי� לא  כי  "ג�  בבחינת 

 .עניי�, שלדעתי נובע וד� כל בתחו� העיסו

מדוע יהודי שנוטה ל"ריאליה" או ללימודי� מדויי� 

שבתורה?  וכדו�  המתמטיה  בתחומי   יעסו לא   -

ואילו ה"הומאני""ספרותי, לא יפנה ללימוד אגדה. כ� 

יהודי� אלו יר�ו ללמוד ויתפתחו באופ� הטוב ביותר 

בלימוד התורה.

יש  הרי  השואלי�.  ישאלו  התורה�?  עמל  על  �ומה 

שואלי�  הרגעו  ובכ�,  בלימוד?  להתייגע  "מ�ווה" 

מו�לח  תורה  לעמל  תגרו�  זו  ה�עה  דווא  ירי�. 

ביותר - מכיוו� שה� יר�ו לעמול. ה� יר�ו לפתח סוגיה 

מתמטית, או להיות מאתגרי� ממעשיה תמוהה. 

נסכ� נושא זה במילותיו של רבי יהודה הנשיא: "אי� 

אד� לומד תורה אלא ממ ו� שליבו חפ' שנאמר: �כי 

א� בתורת ה� חפ�ו)". 

היכולת

לאחר שבררנו מהו הר�ו� הבסיסי של כל אד� בלימוד 

התורה, עדיי� יש לבחו� מה� יכולותיו האובייטיביות.  

ללמוד  מסוגלי�  הבחורי�  כל  באמת  הא�  למשל, 

תורה במש� 10 שעות? ובמש� 8 שעות? ואולי יש כאלה 

עובדה/לימודי�  ע�  תורה  לימודי  לשלב  לה�  שנ�יע 

להסתכל  עלינו  דיעבד!  של  כה�עה  ולא  מ�ועיי�? 

בייעוד וביכולת של כל אחד ואחד כעול� בפני ע�מו. 

זה הנער אליו התפללנו - וזו באמת עבודתו כא� בעול� 

הזה. 

תורה  ללמוד  ויהודי  יהודי  מכל  דורשת  התורה  נכו�, 

בכל יו�, א� כבר רבי שמעו� בר יוחאי בע ש"אפילו 

לא רא אד� אלא רית שמע שחרית וערבית - יי� 

�לא ימוש�", ככל הנראה, מתו� ידיעה, שישנ� כאלה 

לה�  שנתאי�  לאחר   �וא ללמוד.  מסוגלי�  שאינ� 

את העיו� בתורה שיכול לעניי� אות� מאד - עדיי� יש 

לחשוב היטב על אופ� הלימוד: כמה שעות? א�ל איזה 

רב? 

זהו שלב חשוב מאד, על מנת שלא לייאש את הלומד 

או שלא לשעמ� אותו וכדו�. 

המשפחה והחברה

בנושא רחב ומשפיע זה אגע ממש ב�רה: 

לילדינו אהבת  יהיה להחדיר  וכמפורס�, שה  כידוע 

לומדי�  בו  בית  מלימודה.  נהני�  לא  אנו  א�  תורה, 

"כי �רי�" או לחלופי�, בית בו כמעט לא לומדי� - מה 

התורה?  מתיות  את  ימ�א  הוא  כי�ד  הב�?  יעשה 

מאיד�, יכולה להיות ג� גישה מלאכותית ש"מ�יגה" 

בפני הילד עד כמה אנו אוהבי� את התורה כשבפועל 

הילד ולט היטב את האמת. אי� �ור� להכביר במילי� 

- עד כמה חשובה הדוגמא האישית והחיי� האמיתיי� 

שאנו מ�יגי� כלפי הילד (וכא� וודאי לא הכמות היא 

החשובה אלא השדר האיכותי). 

לגלות  יכולי�  חכמי�  הורי�  זה:  בנושא  נודה  ועוד 

ג�  יכולי�  חכמי�  הורי�  א�  ילדיה�,  ר�ו�  את  יפה 

לנסות להנחיל לילדיה� את ר�ונ� ה�. פעמי� רבות, 

ביעת הישיבה התיכונית בה ילמד הב�, איננה נבעת 

לפי אופיו ויכולתו של הילד אלא על פי ר�ונותיה� של 

הוריו. בבחינת, הורי� עושי� את הר�ו� של ילדיה�. 

ועל זה אמר רבא: "לעול� ילמד אד� במו� שליבו 

חפ!".

סיכו�

חתרתי  הנכבדי�,  הוראי�  הבחינו  שבוודאי  כפי 

לגילוי "האמת הפנימית" שבכל אד�. 

של  אית�  בסיס  על  בנוי  כולו  שהבניי�  מבי�  יהודי  כל 

לעשות!   �רי�  כ�   - שמשמעה  עול  בלת  עול.  בלת 

א� לאחר ה"�רי�" כדאי מאד לדעתי להמשי� לשלב 

הבא, הפרטי יותר, המתחשב יותר בכל אד� ואד�  " 

שהאישיות  ככל  וזני�.  נערי�  יהודי,  לכל  ראוי  מה 

הפרטית שלי תכנס יותר לתכני הלימוד - כ� אתחבר 

יותר לתורה - וממילא אהיה דב יותר בה�. 

הבחירה של תכני הלימוד היא מסוכנת, א� הבריחה 

מהאמת היא כואבת ומסוכנת לא פחות. 
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מאת רב י�ח  נסי�

כאשר אנו באי� לדו� בעניי� חינו� עלינו לבאר וד� 

את המושג,מהו חינו�?

באופ� פשוט חינו� הוא עי�וב ובנייה של אישיותו של 

החני� על פי ראייתו וחזונו של המחנ�.

האדמו"ר מפיאס�נא ,הרב לונמוס למיש הי"ד, 

מחבר הספר" חובת התלמידי� ,"נות� לנו זווית ראייה 

מרתת ביחס לפרשנות של מושג זה .פירוש חינו� הוא 

התחלה .כפי שחונכי� בית בתחילת הכניסה אליו וכפי 

שחנכנו ונחנו� ברוב בע"ה את המדש ואת המזבח.

וכ� כותב הוא" :תיבה לע�מה היא תיבת חינו�, 

ונאמרה על הו�את ההכשרה אשר באד� או בכלי 

מ� הכח אל הפועל וכו �וכשנאמרה תיבה זו על חינו� 

הבני� אז הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו 

של הילד שנמ�אה בו במידה טנה או בכח ובהעל� 

לבד ולגלותה."

פעולת החינו� איננה עי�וב וי�ירה ממשהו גולמי, 

אלא פיתוח הכישרונות הטמוני� בפנימיותו של החני� 

באופ� טבעי ולהביאו לגלות� בפועל ,מה שהופ� את 

הדבר לפעולה מורכבת יותר ומ�ד שני ללה יותר.

הדוגמא הבסיסית לכ� היא ר�וננו לרבו ולחברו 

לתורה ולמ�וות .כיוו� שבסיס האמונה מושתת על כ� 

שבכל אחד גנוזה נשמת ה �טהורה ,הרי ברור א� כ� 

שאי� אחד שלא מתאי� לחיבור זה ולחובות הנובעות 

ממנו ,מה שמסיר א�ל המחנ� את הייאוש הנורא 

מהילד/תלמיד ,כי כל אחד מסוגל וחייב להגיע לחיבור 

זה.

ומ�ד שני מורכב יותר כי לכל חני� יש את הדר� 

המיוחדת שדרכה נפגש ע� ערכי� אלו ולאו דווא 

באותה דר� של המחנ� ,מה שמעלה ושיות רבות 

ומור לדיוני� נרחבי� ביחס לגבולות ולנורמות 

המובלות ב�יבור הדתי .איזו דר� מובלת ,סגנונות 

התנהגות ,אי� להתייחס לנטייה להתנהגות חסידית 

וכו�

ממשי� האדמור" :אבל המחנ� שרו�ה לגלות את 

נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו ,לגדלה ולהבעירה 

שתבער באש של מעלה למרו� ודוש ,מוכרח הוא 

להרכי� את ע�מו אל התלמיד המתחנ� על ידו ,ולחדור 

אל תו� טנותו ונמיכיותו עד אשר יגיע אל ני�ו! נשמתו 

הגנוזה א� נעלמה ,להו�יאה ,לה�מיחה ולגדלה.

וכיו� שכ� ,לא בכל הנערי� שווה הוא החינו� ,תלוי 

הוא בכל נער ונער כפי טבעו ,דעתו ,מדותיו וכו�

ולא די לו למחנ� א� ר את ע�מו ודעתו יכיר ,כי ג� 

במתחנ� הדבר תלוי ,וזה רמז לנו משלמה המל� :חנו� 

לנער על פי דרכו"על פי דרכו של כל אחד ואחד."

כולנו בחרנו מ�וע מיוחד לעסו בו ולהתמחות בו, 

א� יש מ�וע אחד שלא בחרנו בו באופ� ישיר וכולנו 

נדרשי� להתמחות בו :החינו� .בדר� כלל אנו מזהי� 

א� א�ל ילדינו שוני מהותי בי� אחד לאחד ,יש שיותר 

רובי� לאופי שלנו ,ההורי� ,ויש שוני� לגמרי ,ואנו 

נדרשי� לפתח כל אחד מה� לפי כוחותיו וסגולותיו.

במיוחד כיו� ,בדור שלנו ,הופ� הדבר למסוב� יותר, 

השוני המנטלי בי� הדורות וכ� ההתמודדויות בה� 

הנוער �רי� לעמוד ,שוני� באופ� מהותי ממה שאנו 

התמודדנו ,ואנו בדר� כלל נוהגי� לשפוט אות� ביחס 

לדר� שאנו נהגנו בסיטוא�יה דומה ,א� זה לא שיי�. 

כשאנו נוהגי� כ� אנו גורמי� למרח גדול יותר ,כי 

הנער חש שאנו לא מביני� אותו .אנו דורשי� ממנו 

לעמוד במשימה שלא נדרשנו לעמוד בה .לעבור את 

 �גיל ההתבגרות בעול� של סתירות ,להיות חשו� לשט

המערבי ,לערו�י� ,לכבלי� ,לאינטרנט ,לעול� חווייתי 

וחושני ומ�ד שני לדרישה ללימוד ד� גמרא ושמירת 

הפרטי� ההלכתיי� המובלי� כגו� תפילה ,�י�ית 

וכו�

בזמ� ששו� דבר לא ברור ומוב� מאליו וכל נורמה 

נתונה לביורת ,התמודדות זו שה ביותר ומחייבת 

אותנו כמחנכי� ,כהורי� וכרבני� ,וד� כל להנמי� 

למו� שבו הנער נמ�א ,לנסות לחוש את הושי 

שבהתמודדויות שלו ולשדר הבנה ואהבה ,כמוב� יחד 

ע� דרישה והכוונה .זו נודת המו�א :שאנו  מאמיני� 

בכל אחד .ומ�ד שני ,מוטל עלינו לפתח כלי� חדשי� 

לחשיפת החוויה הרוחנית.

בעשר שנות המפגש שלי ע� הנוער ,בוגרי התיכוני�/

ישיבות במכינה ,אני נאל! להתמודד לא מעט ע� נוער 

שבא ע� נוגדני� כלפי המערכת וההורי� ,ובוחר בדר� 

של מרד גלוי או סמוי ,א� מתו� ר�ו� פנימי לברר דר� 

רוחנית" אמיתית "מתו� בחירה אישית .ר ברגע 

שהוא חש שמאמיני� בו באמת ולא מסתכלי� עליו 

בעיניי� ביורתיות אלא מתו� אמונה בו וביכולתו, 

הנער נענה לדרישותינו והכוונתינו .ברגע שהוא חש 

שמסתכלי� לו בעיניי� ומביני� את הושי ,שלו ולא 

נבהלי� מהסיפורי� מהמו� בו הוא נמ�א ,הרי 

שהופכי� אנו לבני שיח ועל ידי כ� יכולי� אנו להראות 

לו דר� .כמאמר אלישע הנביא" :לא זו הדר� ולא זה 

העיר,לכו אחרי ואוליכה אתכ� ."שותפות ,שיח ואמו� 

יו�רי� את הגשר לחבר בי� העולמות.

כמוב� שאי� אני בא להטיל דופי במישהו או במוסד 

כזה או אחר ,א� אני ורא לחשיבה משותפת על ע�� 

העניי� בבירור מהות החינו� ובחינת דרכנו והטטיה 

הנהוגה במסגרות השונות לאור זאת . 
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מאת רפי חתוכה

יו�  לפני  ימי�   11

הל�  תשס"ח  ירושלי� 

שרפמ�,  מנח�  לעולמו 

ה�ופי�". הר  "מל� 

ביו�  נפטר,  "המל�" של הר ה�ופי�, מנח� שרפמ�,  

יחידת  של  האגדי  מפדה   .91 ב�   ,22/5/08  , רביעי 

ע�  ביותר  המזוהות  הדמויות  מ�  אחת   ,"247  �"מ�ו

ירושלי� וע� הר ה�ופי� בפרט, המפד שהחזי את 

ע�  הירדני  הלגיו�  על  מודיעי�   �ואס ה�ופי�"  "הר 

יחידתו , עד לשחרור ירושלי� במלחמת ששת הימי�, 

הובא למנוחות והוא ב� 91. 

ששלטה  ,"247  �"מ�ו היחידה  מפד  שרפמ�,   מנח� 

 על מובלעת הר ה�ופי� בלב השטח הירדני, עד לכיבוש

 ירושלי� במלחמת ששת הימי�, היה "המל�" הבלתי

והמבודדת הטנה  הממלכה  ושל  ההר,  של   מעורער 

 שניהל בהר ה�ופי�", כ� אומרי� כל אלה שהכירוהו.

ביו� חמישי, 23/5/08  , הובא שרפמ� למנוחות, בבית 

העלמי� במו� מגוריו ביבנאל.

יהי זכרו ברו�!!               

במסגרת הסכ� שביתת הנש בי� ישראל וירד� , הימה 

ישראל כוח שיטור על הר ה�ופי� שהגיע אל המובלעת 

דר� השטח הירדני ובתיאו� ע� האו"�. ישראל ני�לה 

כדי  המובלעת,  אל  כוחות  להכניס  האפשרות  את 

לה�יב בה יחידה �באית במסווה של שוטרי�. היחידה 

בש� "מ�ו� 247", פעלה בחשאיות כדי להג� על ההר 

ולספ מודיעי� על תנועות הליגיו� הירדני.  את חיילי 

היחידה המסווגת, שותפיו לסוד, בחר שרפמ� בפידה. 

חת,  ללא  לוח�   " ההר  מל�  השוח  במפד  ראו  ה� 

שאינו חושש להתרב אל עמדות הליגיו� כדי להאזי� 

לחיילי� הירדני�, להשות לשוכרה �יני או"� בעת 

כדי  השמירה,  בעמדת  חיילי�  ולהפתיע   נש הברחת 

וה�  לו,  ראו  ה�  ההר",  "מל�  עירנות�.  על  לשמור 

היו "נערי המל�". 

(ראו כתבה על "הר ה�ופי�", לכבוד "יו� ירושלי�" )
  

מאת �יונה שרוני
בתימ� הרחוה י�א הכרוז כי באר! ישראל ובירושלי� 
מחלי� אדמות מול הר הבית. השמועה עברה  כלהבה 
ובה נאמר: ש"רוטשילד מל� היהודי�"  בשדה ו�י� 
נה רעות באר! ישראל ומחל אות� חינ� ליהודי�. 
לאחר שנכספו אליה ככסו� הכס� אלפי שנות דור ר�ו 
הגדול  הרגע  בהגיע  ביד�.  עלתה  לא  א�  אליה.  להגיע 
משיר   הפסו על  בהסתמכ�  פעמיה�.  לדר�    שמו 
השירי� "אעלה בתמר" - בשינוי אותיות "תרמ"ב"" על 
פי התארי� הלועזי 1882. בשנה זו עלו יהודי�  תימני� 

לאר! והגיעו לירושלי� עיר הודש.
הדבר החל לפני שני� רבות. כאשר נית�  האות,  מכרו 
רבי� את רכוש�, התאספה בו�ה של משוגעי� לדבר 
והחליטו לשי� לדר� פעמיה�  ולעלות לאר!. הבחירה 
בדר� לא דר�, ע� שיי� במסע  ארו� ומיגיע על גבי 
חמורי� וגמלי� הגיעו לאר! הודש. כאשר הגיעו  לאר! 
הבחירה ולירושלי� משאת נפש� תפחה המ�יאות על  
פניה�, לא היו אדמות לחלוה ולא יבלו אפילו מטר 
שהיו  הבית  להר  שממול  לגבעות  פנו  ליב�  ב�ר  אחד. 
בה� מערות בורה ושכנו בה�. ה� גרו בכפר השילוח, 
אשר סביבו גרו ערבי� רבי� ונתנו לו את הש� סילואו�. 
היהודי� התימני� עסו בעבודות מזדמנות כמו רועי 
�א� וסוחרי חיטה שהובאו מירד�. ג� עסו במלאכת 

ה�ורפות והרמה.
מ�ב� הכלכלי היה בכי רע. ה� לא יבלו של מכספי 
ובכול  השתפר  לא  שלה�  המגורי�  ומ�ב  "החלוה" 

זאת לא זזו מש�.
ע"י   נתמכו  ה�  גברה,  מ�ות�  כאשר  הזמ�,  במש� 
הר  במורדות  בתי�   לה�  בנו  אשר  הנדחי�"  "עזרת 
הזיתי�, "בתי הדש", כדי שיגורו בה� כשלוש שני� 
שני�  נמש�  הדבר  לאחרי�  אות�.  יפנו  מכ�  ולאחר 
רבות. היהודי� התימני� נאחזו באדמה ולא זזו ממנה 
למרות השיי�. ה� מנו כ"200 משפחות. היו בשכונה 
חמישה בתי כנסת, מוואות, תלמוד תורה ובתי ספר, 
בפרעות  �ריכה.  שהילה  השירותי�  כל  וכ�  ומרפאה 
הערבי�,  שכניה�  ע�  שריה�  לה�  עמדו  תרפ"ט 
פונו  תר�"ח  ובפרעות  הדרדר  הביטחוני  המ�ב  א� 
כי  לה�  לאחר שהובטח  וזאת  הבריטי�  ע"י  היהודי� 
ישובו בתו� הפרעות. א� ההבטחה מעול� לא וימה. 
בתי  ובזזו  השחיתו  לבתיה�.   פלשו  הערבי�  שכניה� 
עד  לבתיה�  שבו  לא  ה�  נורא.  היה  והמראה  הכנסת, 
היו�. א� הדבר לא מנע מה� לשוב וכמו שנכספו לאר! 
נכספו לכפר� כפר השילוח ה�ופה להר בית. כבר בימי� 
אלה התחילו לרכוש בחזרה את בתיה� בעזרת עשירי� 
לאחר  כוהני�.  עטרת  ישיבת  תומכי  ובעזרת  שתרמו 
מאבי� ומשפטי� שנמשכו 12 שני� החלו משפחות, 
תשע במספר  לשוב ולגאול את האדמות  לשפ! בתי� 
ולהתיישב.  כיו� יש  בית כנסת וחיי הילה ע� דבות 

במטרה וב�דת הדר�.
בכל ימי  חול המועד נערכו סיורי� לכפר השלוח. תושבי 

כבר לא איתנו
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המו� הדריכו וג� אירחו את המברי� בבית� וה�ביעו 
על רכוש היהודי� שנלח מה�.  מוי� כי יגאלו אות� 
במהרה. ה� הרינו לפני הבאי� סרט המספר על תולדות 
המו�. כל מי שבר לא חדל להתפעל ממסירות הנפש, 
מהכנסת האורחי� ומהדבות במטרה א� שה� נתלי� 
בשיי� ה� לא נשברי�. בית אחר בית ה� מנסי� לפדות 

ולהשיב עטרה ליושנה.
 בימי� אלה ה� פוני� בריאה נרגשת:
בואו לב ר, נית� לבר בתיאו� מראש.

בעיר חסר לה� עשירי למניי�. מי מכ� אשר רוח אלוי� 
מפעמת ברבו יענה לריאה. המו� שווה ביור.

 לתאו� נית� לפנות בטל�: 0544431631. לאירוח בשבתות 
טל�:  לתנעמי  לפנות  יש  למני�,  העשירי  ולהשלמת  

0523295982
תימ�  יהדות  כל  המדינה,  מה  כאשר  כי  להזכיר  חובה 
נענתה לריאה וב" 10 במר!   1949  נפתח מב�ע "מרבד 
הסמי�", או בשמו המדוי "על כנפי נשרי�". המב�ע 
ער� 13 חודשי� והגיעו לאר! 47.000  נפש ב"378 טיסות. 

המב�ע היה חשאי ונודע ל�בור ר לאחר ח�י שנה.
לעשייה  רבות  תרמה  תימ�  יהדות  שהילת  ל�יי�  יש 
במדינה. ה� עבדו והתפרנסו בכבוד בכל עבודה מזדמנת. 
לא נפד חל� בי�ירת תרבותית בתחו� הספרות, המחול 
חגיגיי�.  ובאירועי�  יו�  יו�  אותנו  המלווה  והמוסיה 
רבי  המשוררי�  גדול  את  להזכיר  שיש  נוספת  חובה  
שלו� שבזי ששיריו הרבי� הינ� שירי כסופי� וגעגועי� 
לאר! הודש. על בסיס שירי� אלו גדלו בני תימ�, שרו 

את שיריו וכספו יחד אתו אל אר! הבחירה. 
בל נשכח את מלחי� שירתו: אהרו� עמר� והזמרת שושנה 
דמארי ז"ל" כלת פרס ישראל לזמר העברי.  שרה לוי תנאי, 
שולה  ז"ל,  חזה  עופרה  "ענבל",  להת  את  שהימה 
ויזהר  עטרי  גלי  ארוכי�,   לחיי�  ויבדלו  הזמיר.  כול 
כה�, שהעניו לנו את המומות הראשוני� באירוויזיו� 
ועוד אחרי� רבי� וטובי� שיו�רי� בתחומי� רבי� למע� 

הדורות הבאי�.

מאת י�ח  שטיינברג *  יו"ר הועד ויו"ר ועדת תרבות

לחללי  הזיכרו�  יו�  טס  השואה,  יו�  טס  סיו�  ע� 

�ה"ל וטס יו� הע�מאות ה"60 למדינת ישראל, בר�וני 

לשת� אתכ� בתחושותיי :

�ה"ל  לחללי  הזיכרו�  יו�  וטס  השואה  יו�  טס  את 

כרגיל  זאת  ועשה  הנוער  וועדת  ע�   �הנוער בשיתו ארג� 

ב�ורה מרגשת, מרשימה ומכובדת.

בר�וני להתמד בטס יו� הע�מאות תשס"ח שנת ה"

60 למדינת ישראל.

יו�  בטס  שינוי מהותי  על  לוועד, החלטנו  ע� הבחרנו 

בתפילה  יתחיל  שהטס  החלטנו  ראשית  הע�מאות. 

של  המדרש  בבית  הישוב  תושבי  לכלל  מרכזית,  ערבית 

הישיבה.

בבית הכנסת נתב�ו רוב ל"1,000 תושבי� ותושבות, 

בליווי  ומרגש  חגיגי  באופ�  התיימה  התפילה  כאשר 

שלא  מי  ולדעתי  שופר  ותיעות  ספונטאניי�  ריודי� 

השתת�, הפסיד שמחה אמיתית.

של  בברכתו  הכדורסל  במגרש  הטס  נפתח  מכ�  לאחר 

הרב איתמר אורב� ובהשתתפות נוער הישוב, ילדי הגני� 

ושירה של כלל ילדי ביה"ס בישוב.

ע� סיו� החל הראשו� של הטס, נפתח המדרחוב שזה 

ג� חידוש שהוחלט על כ�.

המדרחוב הו�ב וושט בני�וחו של מר גידי ייזר וכמו"כ� 

הומו דוכני אוכל ואוהל העדות שאורג� על ידי החברות 

�יונה שרוני ולאה מדעי.

כל זה היה מלווה במופעי רחוב משעשעי� ומענייני�. מי 

שהסתובב במדרחוב הרגיש תחושה של חגיגיות ומיוחדות 

כיאה ליו� הע�מאות.

במגרש  הנוער  של  הרדה  במביל  נערכה  זה  בזמ� 

הכדורסל.

לסיו� התיימה הופעה של שעה בני�וחו של הזמר אריאל 

זילבר, אשר השמיע את השירי� הישני� והאהובי�.

וכא�  רבי�,  בשותפי�  �ור�  יש  שכזה  אירוע  לארגו� 

המו� להודות לה�.

ראשית בר�וני להודות לחברי וועדת תרבות, לאה מדעי, 

בריינה  ההילה  לרכזת  שטאל,  זהורית  שרוני,  �יונה 

הרטמ�, ליו"ר וועדת נוער חנה שפיגלמ� ולכל הנוער.

�וות  ולכל  רוזיליו  מוטי  היישוב  למזכיר  מיוחדת  תודה 

את  ליי�  כדי  השעו�,  סביב  העבודה  על  המזכירות 

הטס,לישוט הרחובות, ולהפעלת זיוי הדינור.

של  המרהיב  העי�וב  על  ייזר  גידי  למר  תודות  כמו"כ� 

המדרחוב, ואחרו� חביב למר יעב ב� דרור על ההנחיה 

בטס וכל העשייה ללא לאות.
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מאת נעמי אנגלרד*שפר

של  חייו  של  ההיבטי�  למכלול  מתייחסת  ההלכה 
האד�, משעת לידתו ועד יו� פטירתו. לא פלא, א� כ�, 
שהתחו� הכי אינטימי ופרטי בי� בני זוג נתו� ג� הוא 
לשאלות הלכתיות. לפני עשר שני�  הרבנית חנה הני�, 
שהימה את "נשמת", מדרשה גבוהה ללימודי תורה 
לנשי�, היא שמה לה למטרה לבנות תשתית שתאפשר 
לנשי� להפנות שאלותיה� בענייני אישות לנשי�. רבנית 
הני� ע� בעלה הרב יהודה הני� ורבני� נוספי� שראו 
על  לענות  נשי�  להכשיר  תוכנית  הימו  בזה,  �ור� 
שאלות בענייני נידה וטבילה. תוכנית הלימודי� נמשכת 
במש� שנתיי� ובה לומדות התלמידות את המורות 
ראשוני�  שו"ת  בתלמוד,  סוגיות  כולל  הרלבנטיי� 
המיוחד  דעה.  יורה  ערו�  בשולח�  וסימני�  ואחרוני� 
ההלכתיי�,  הנושאי�  לכל   �שבנוס הוא  בתוכנית 
התלמידות חייבות ג� ללמוד ורסי העשרה בתחומי� 
המועמדות  ורפואה.  פסיכולוגיה  פיזיולוגיה,  כגו� 
 �ולבסו ערו�  בשולח�  סימ�  כל  לימוד  לאחר  נבחנות 
עוברות מבח� בעל פה האור� כארבע שעות מול ארבעה 
מחזור  לעכשיו,  נכו�  למדרשה.  מחו!  הבאי�  רבני� 
שיש י�א לדר� וכבר מעל ארבעי� יוע�ות הלכה מילאו 

את הדרישות לתפד בתור יוע�ות הלכה. 
בענייני  פתוח  ו  הימה  "נשמת"  להילה,  כשירות 
נידה וטבילה וכל ערב יוע�ת מאיישת את הו ומנסה 
02" הטל�:  בשאלה.  שפונה  מי  לכל  הול�  מענה  לתת 
6404333  הפועל בשעות: בימי� א� עד ה�: מ" 18:00 
עד 24:00 , יו� ו�:  מ" 08:00 עד  12:00 ובמ�"ש: ח�י 
, היוע�ות  שעה לאחר �את השבת עד 24:00. לרשות 
אית�.  להתייע!  יכולות  שהיוע�ות  רבני�  עומדי� 
מידי  שיחות  ל"30   20 בי�  מבלות  היוע�ות  בממו�ע 
ערב. "נשמת" ג� הימה אתר המשרת דוברי עברית 
וג� דוברי אנגלית וכ� נית� לפנות ע� שאלות מכל רחבי 
www.yoatzothalacha. הוא:  האתר  כתובת  העול�. 

org/
כאחת היוע�ות אני מאיישת את הו כבר שבע שני� 
לאזור  אזורית  כיוע�ת  משמשת  וג�  ראשו�  בלילי 
יו�.   כל  שאלות  על  עונה  אני  השבוע  במש�  מודיעי�. 
האזור  מודיעי�,  אזור  כיוע�ת  מתפדת  שאני  למרות 
עד  מה�פו�  שאלות  ע�  נשי�  אלי  ופונות  "התרחב" 
נשי�  חברה).  מביאה  חברה  (כנראה  האר!  לדרו� 
שפע� גרו במודיעי� ועתה עברו למו� אחר ממשיכות 

את השר איתי.
יש  מגווני�:  שאלות  סוגי   .הפס בלי  ב"ה  השאלות 
שאלות שה� יותר שגרתיות, למשל, מתי זמ� השיעה, 
הא�  ניי�,  השבעה  באמ�ע  בדיה  שכחתי  א�  מה 
לטבול א� הבעל לאו בעיר, אי� להתכונ� ולטבול בליל 
שבת. יש שאלות בתחו� הרפואי"הלכתי, למשל אישה 

במו�  לטבילה  חושש  והרופא  לסרט�  טיפול  עוברת 
שאישה  לרופא  שהסברתי  פע�  לא  זיהומי�.  בגלל 
יכולה להיות הטובלת הראשונה לאחר שהוחל� המי� 
וכ� היא מפחיתה את החשיפה לזיהומי�. יש שאלות 
וגלולות  בכתמי�, כתמי� כתופעת לוואי של תרופות 
של  בסטאטוס  להמשי�  לאישה  שגורמי�  וכתמי� 
איסור זמ� רב. לפעמי�, כשאישה אסורה זמ� רב היא 
תפספס את מועד הביו! ובכ�  לא תכנס להריו�. יש ג� 
שאלות שמ�ריכות הפניה לטיפול רפואי או פסיכולוגי. 
בפוריות,  לשאלות  להתייחס  �ריכי�  יוע�ת  בתור 
בדיות  לאחר  האישה  וסטאטוס  מלאכותית  הזרעה 
כשאישה  היא  ביותר  הגדולה  השמחה  רפואיות. 
מתשרת לבשר שהיא סו� סו� נכנסה להריו� בעזרת 

הייעו! שבלה.
החשש והפחד לטעות הוא רב. כשאני בספ אני פונה 
יעו!  ומבשת  מהתוכנית  לרבני�  או  באזור  לרבני� 
והדרכה. לא פע� אמרתי לאישה שאני �ריכה לחת 
את העד שלה לרב כי לא ר�יתי להחמיר ולאסור מטע� 
ספ. אני מנ�לת את ההזדמנות להודות לרב איתמר 

אורב� שתמיד עונה על שאלותיי.
אוכלוסיה  לשרת  שזכיתי  בחלי  נפלה  גדולה  זכות 
כיו�  ולדדויה.  לפרטיה  מ�וות  ליי�  שרו�ה 
 לנשי� שה� הדור השני. ר לענות  כבר מתחילה  אני 
אישה  לייעו!  אלי  ונגשה  באירוע  נוכחתי  לאחרונה 
בגיל המעבד ולאחר מכ� פנתה אלי ע� שאלת ביתה, 
שכולנו  המשכיות  זהו  נישואי�,  בחיי  המתחילה 

מייחלי� לו. 
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לאער, שמואל וברנדה: עלו לאר! ב" 2007 מאר�ות   .21
ורינה.  דבי  יהודה,  מרי�,  ילדיה�:   4 ע�  הברית 
משפחה  כול�  כאילו  היישוב  של  האווירה  אוהבי� 

אחת גדולה. 
עלו לאר! ב" 2007  ליברמ�, שניאור זלמ� ואלישבע:   .22
מאר�ות הברית ע�  6 ילדיה�: חנה, יוסי, אור סיני, 
משה, נחמה דינה ויהודה.  התרשמו מאווירה ביישוב 

של עיר טנה ע� אנשי� חמי�.
לייטנר, אבייאל וני�נה: הגיעו ליישוב מפתח תווה   .23
ע� 6 ילדיה�: ירד�, לייה, בר כוחי, עטרת, זימרת 

ושד.
ליפשי', יואל ומיכל: הגיעו ליישוב מירושלי� ע� 5   .24

ילדיה�: יעב, יהודה, אית�, הראל ואלישע.
מאיר, ישראל ו ר�: עלו לאר! ב" 2007 מנדה ע� 5   .25

ילדיה�: סא�, גדעו�, סרנה, יעל וטליה.
מינ', נת� ומישל: עלו לאר! ב" 2007 מאר�ות הברית   .26
ע� 2 ילדיה�: אילנה ועילת ולאחרונה נולדה לה� עוד 

בת.
הגיעו ליישוב מאשלו� יחד  ודינה:  מרובי', שמעו�   .27

ע� 3 בני�.
סילטו�, ע יבא ושרו�: עלו לאר! ב" 2006 מאר�ות   .28

הברית יחד ע� 3 בני�.
עוזרי, בועז ורחל: הגיעו ליישוב מ�פת.  .29

פולד, הלל ורחלי: הגיעו ליישוב מגבעת שמואל ע� 2   .30
ילדיה�: �בי ואביאל. מה שהכי אוהבי� ה� תושבי 

היישוב.
 2007 ב"  לאר!  עלו  ושלומית:  שמואל  פורמנס י,   .31

מאר�ות הברית ע� 3 ילדיה�: אביטל, אילת ומת�.
 3 ע�  שמש  מבית  ליישוב  הגיעו  ואנט:  ניל  פרידמ�,   .32

ילדיה�: ליטל, אבי ודליה.
�ו ר, חנ� ותמי: ה� גדלו ביישוב.  .33

עלו אר�ה ב" 2007 מאר�ות  34.  רסנר, אברה� ורחל: 
הברית.

רובי�, אלישע ופשי: עלו לאר! מאר�ות הברית ונולד   .35
ב� בחודש אדר ב�.

מאר�ות   2007 ב"  לאר!  עלו  ודבי:  מרטי�  רוטמ�,   .36
הברית ע� 4 ילדיה�: שיינה, דניאלה, יי וגבריאל.

ריי�, יוני ו�ביה: הגיעו ליישוב מאלו� שבות ויש לה�   .37
ב�, בניה.

מאר�ות   2007 ב"  לאר!  עלו  וחיה:  לני  שטיינב    .38
דינה  שושנה,  אילנה,  שלו�,  ילדיה�:   5 ע�  הברית 
והאווירה  התושבי�  מהיישוב  אוהבי�  הכי  ובתיה. 

הרגועה. 
מאר�ות   2007 ב"  לאר!  עלו  ואנדריה:  מאיר  שי+,   .39

הברית ע� 3 ילדיה�:  ג�ומי, מלכה וברו�
שלו�, אדמונד וסברינה: עלו לאר! ב" 2007 מאר�ות   .40
הברית ע� 6 ילדיה�: אהרונה, שושנה, מאיר, חיי� 
אוהבי�  שהכי  הדבר  ברכה.  ושרה  אליהו  מרדכי 
ביישוב זה אהבת ישראל והכנסת אורחי� של תושבי 

היישוב.
שני, ראוב� ואביבה: עלו לאר! ב" 2006 מאנגליה ע�   .41

3 ילדיה�: עיבא, יוס� ותמימה.
שפירא, נתי ותמר:  הגיעו ליישוב מירושלי�.  .42

יו�  בי�  שהגיעו  לתושבי�  הבאי�  ברוכי� 
 60 ה*  הע�מאות  ליו�   59 ה*  הע�מאות 

לחשמונאי� ואלו ה�:
מאת רובי� שרייבר, יו"ר ועדת  ליטה

1. אדד, אבישי ומעי�: הגיעו מבית חורו� ומתל אביב, מה 
מ�או ביישובינו: אווירה שטה, נייו� ומרחבי�.

 3 ע�  ממודיעי�   הגיעו  ושרה:  אייב  אונגנבראו�,    .2
ילדיה�: אלינה, אריאלה ואבישי.

  2007  - ב  לאר!  עלו  ואימי:  שמואל  אונטרברג,     .3
מאר�ות הבית, ע� 5 ילדיה�: אביטל, מאיר, אלישבע, 

זהבה ויעל. מ�או ביישובינו: משפחה והרבה חברי�.
ילדיה�:   5 ע�  מאפרת  הגיעו  ופלורנס:  מר   אניס,    .4
אריאל, יעל, שמנטה, יהושע ומדלייו. מ�או שיישובינו 

מו� שיכולי� לראו לו בית ח�.
מאר�ות   2007 ב"  לאר!  עלו  ונעמי:  בנג)י  א מ�,    .5

הברית ע� 5 ילדיה�: ברד, רחל, עיבא, זהבה ויהודה.
6.  ארנולד, דוב: הגיע מירושלי� ע� בנו עמיעד

מאר�ות  עלו לאר! ב"  2007  7. באלס�, נפתלי וליסה: 
הברית,  ע� 3 ילדיה�: מאירה, משה ומיכלי.

מבית  הגיע   ,2006 ב"  לאר!  עלתה  דינה:  בלומברג,    .8
משפחתית  מאוד  אווירה  ביישוב:  מ�אה  מה  שמש.,  

ונתנו לה להרגיש טוב כבר מההתחלה. 
9. ברודס י, יואל ו לורידה:  עלו לאר! ב"  2005  מאר�ות 

הברית והגיעו ליישוב מבית שמש ע� 2 בני�. 
גדעו�, אירה ושרי: עלו לאר! ב" 2007        מאר�ות   .10
בועז  ליאורה,  מרדכי,  נפתלי,  ילדיה�:   5 ע�  הברית, 
שיש  הולוניאלית  האווירה  אוהבי�  הכי  ויונינה.  

ביישוב.
מירושלי�,   הגיעו    ודליה:  יוס+  שלמה  גולדברג,   .11
 �הכי אוהבי� מהיישוב האנשי�, מיו� מרכזי  והנו

הסביבתי.
ילדיה�:   3 ע�  ליישוב  הגיעו  ואסתר:  גרי�, שלמה   .12

ארי, אית� ויירה.
גורמ�, אית� ואודיה: הגיעו ע� 3 ילדיה� : אבינוע�,   .13

נדב ובועז. נהני� מהמשפחה ומהחברי� ביישוב.
עלו לאר! ב" 2007 מאר�ות  דרעלי�, חיי� ודברה:   .14
הברית ע� 5 ילדיה�: נתנאל, אלישבע, אריאל, גבריאל 

ודניאל.  
היימ�, אריה ושלוה:  .15

הניג, בר  ורחלי:  הגיעו מגבעת זאב ע� 2 ילדיה�:   .16
בניה ואריאל.

 2008 ב"  לאר!  עלו  ואורה:   דוד  הירשפלד,   .17
מאנגליה.

וויסברוד, איתמר ולאורה: הגיעו מגבעת שמואל ע�   .18
דוברי  הרבה  נחמדי�,  אנשי�  יש  הדר.  �יונה  הבת 

אנגלית ומ�פי� לחת חל בחיי� החברתיי�.
חמיאל, ישראל ורונית: הגיעו ליישוב ע� 5 ילדיה�:   .19

עדי, חיי�, הודיה, רעות והילה.
טייטלר, מר , ורחל:  עלו לאר! ב"  2007 מאר�ות   .20

הברית ע� שלושה ילדיה�: יעל, אית� ודובי. 
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מאת בריינה הרטמן – רכזת קהילה
יו�  השואה,  יו�  באירועי   * לא   �אי  - לפתוח  בר�וני 

הזיכרו� ויו� הע�מאות: 
השנה הכוונה הייתה שכל אירוע יהיה מיוחד בגלל שחוגגי� 
60 שנה למדינה ואכ� כ� היה! שה להודות לאנשי� בלי 
לשכוח מישהו אבל בכל זאת בר�וני להודות באופ� כללי 
כל  לה�לחת  מזמנ�  ותרמו  שטרחו  ונוער  התושבי�  לכל 

הטסי� ולחגיגת ערב יו� הע�מאות במיוחד.
אילת  פישהיימר,  ל�בי ה  תודות  השואה:   יו�  ט ס 
שיטרית (רכזת נוער) וכל הנוער שהשתתפו בטס המרגש. 

ולתושבי�  משואות   להדלי שהתנדבו  למשפחות  תודה 
שהסכימו להגיד יזכור, ל מלא רחמי� ודיש. 

אודיה  אביטבול,  למיכל  תודות  הזיכרו�:   יו�  ט ס 
אני  בטס.  שהשתתפו  הנוער  וכל  נוער)  (רכזת  שבתאי 
חייבת ל�יי� שהטס הזה בל המו� שבחי� השנה. פינת 
הזיכרו� הוסי� מימד אישי לטס. אני מודה למי ששלחו 
תושבי�  יש  א�  שנפלו.  משפחה  רובי  של  תמונות 
שמעונייני� להוסי� עוד תמונות לראת שנה הבאה אני 
מוכנה לבל אות� במהל� השנה כדי להכי� אות� לטס 
הבא. תודה מיוחדת לטלי פז שע�בה את הפינה ולמאיר 
ע ני� שמהר להגדיל ולהדבי את התמונות בזמ� לטס. 

ערב  ארגו�  על  פישהיימר  ו�בי ה  עמיחי  לשמואל  תודה 
לוחמי�.  שירי 
כמה חבל שלא 
יותר  הגיעו 

אנשי�!
יו�  על 

הע�מאות:
למוטי רוזיליו, 
הישוב  מזכיר 
אחראי  שהיה 
ה�ד  כל  על 

שמעו�   - המזכירות  עובדי  ע�  ביחד  והמסוב�  הטכני 
בל יר, אשר כה� ובני י�ח  ו�וות הפועלי� שתלו דגלי� 
אי�י   וניו...  אספו  והורידו,  בנו   ,�סו בלי  ותאורה 
 �שדח תרבות,  ועדת  ויו"ר  הישוב  ועד  יו"ר   - שטיינברג 
- שהיה אחראי על ארגו�  ב� דרור  יע ב  את כל התכנית, 
המדרחוב ומ�א זמ� ג� להנחות את הערב, גידי  ייזר - על 
וג�  הפתעות!  כמה   - המדרחוב  של  המדהימה  התפאורה 
השירי�  בהכנת   חל שלחו  הספר  בית  לילדי  כח  יישר 

ובהכנת מי�גי� ל"מיני ישראל"!
זהורית שטאל שארגנה והעמידה את דוכני האוכל במדרחוב 
ביחד ע� לאה מדעי ו�יונה שרוני. תודה לתושבי� ממועדו� 

מפגשי� שעמדו שעות ו�בעו את התפאורה שגידי הכי�! 
חנה שפיגלמ� שהפעילה את הנוער (כרגיל) ביחד ע� נ�יגי 
ועדת נוער, שרית רות� ותמר  ירשנבאו� ורכזות הנוער. 
שהשתתפו  גולדשטיי�  ופראני  וינדיש  לזאב  ג�  תודה 

בשלבי התכנו� של הערב.
החגיגי  העיתו�  כולל  המדהי�  הפרסו�  של  הנושא  כל 
טאוב  ירמי  טאניס,  שרה  לד"ר  תודות  חגיגיות  וכרזות 

ויע ב ב� דרור!
ארגו� התפילה בישיבת נר תמיד: תודה להנהלת הישיבה, 
ויוס+  סל�  ער�  שפיגלמ�,  חנה  גרנות,  פלטי  רב  במיוחד 

אייזי ובי' 
על השתתפות בטס יו� הע�מאות: 

תודה ל: אילת שיטרית ו�וות הנוער שהכינו את התפאורה 

של הבמה ליו� הע�מאות.
הטסי�!),  (בשלושת  דבריו  על   �אורב איתמר  הרב 
מדריכות שבט הרואה וחניכיה� על דגלנות, עוטיה הולנדר 
וילדי  אביטבול  למיכל  החובה,  גני  וילדי  וסייעות  גננות 

ביה"ס הממ"ד.  
תודה לרינה הרטמ� על הכנת הסרט ע� דולב הלל ואייל 
 אה� ועוד נוער מהישוב. בגלל בעיות טכניות הייתה בעיה 

ע� ההרנה במידרחוב. נמ�א זמ� להרי� אותו שוב!
תודה לאתי דביר שהפעילה את המוסיה מחדר התשורת 

בזמ� הריוד מהישיבה למגרש.
תודה לסדרני� (נא להחזיר את החול�ות למזכירות!)

תודה לארנו� מדר שהפעיל את הזיוי�
לזרובבל  תודה 
שרעבי, אי�י  רו ח 
המשמר  ואנשי 
שדאגו  האזרחי 
תודה  לביטחוננו! 
האמבולנס  ל�וות 
לכ�  שהיה  ב"ה   -

משעמ�!
אדרי  לי�ח   תודה 
שפתר לנו את בעיות 

החשמל!
כה�  לנאוה  תודה 

ונירה פרנ ל וכל �וות המזכירות!
סליחה א� שכחתי מישהו!  

 �תמיד יש מה לשפר ולשנות. הערות נרשמו כבר וע� שיתו
פעולה כזה אי� ספ שמשנה לשנה נשתפר עוד ועוד. הייתה 
המו� מעורבות מבורכת מכל חתכי ה�בור ומכל המוסדות 
ולאווירה  האירוע  לה�לחת  המו�  שהוסיפה  בישוב  חינו� 

הטובה . העיר שנהנית�!
א� לחת� בטעות סידורי� של יו� הע�מאות ויו� י"� 
מהתפילה בישיבה בליל יו� הע�מאות-  נא להחזיר אות� 
למזכירות הישוב. בר�וננו לנות עוד ולשמור אות� משנה 

לשנה.
ורסי� וסדנאות של מדור ההילה של מתנ"ס בנימי�:

נפתחו 2 ורסי� להורי� - אחד להורי� לגיל הר� ואחד 
הורסי�  מנוסות.  מנחות  בהנחיית  למתבגרי�,  להורי� 

מתיימי� בביה"ס הממ"ד בימי רביעי בשעות הערב.
לאוכלוסיית הגמלאי� המתנ"ס מ�יע סדנא בת 3 מפגשי� 
הגיל  כלכלת  ייחודיות   - כהזדמנות"  "הפרישה  שנראת 
משפחות  ו/או  פנסיונרי�  למשפחות  מיועד   - השלישי 
לראת פרישה. השלכות הכלכליות והפסיכו"סו�יאליות 
וכלי�  ידע  הניית  הבית,  משי  על  לפנסיה  הי�יאה  של 

וזכאיות לפנסיונרי�.
מנחה: אורי היימ�, מנכ"ל חברת "או�ר". הסדנא תתיי� 
(א� תהיה הרשמה) בימי ג� בי� השעות 20:45"19:30 החל 
מתארי� י"ד סיוו�, 17.6. עלות: 150  למשתתפ/ת או 250  

לזוג. נית� להירש� דרכי: 9761493/5 במזכירות הישוב.
�וות �ח"י:  עוברת רענו� ותרגול בשני מפגשי� שמתיימי� 
בתופה הזאת. נשתדל לעדכ� את ה�בור בשר לפעילות 

ה�וות ברוב.
ועדת ספורט מודיעה:  באסרו חג שבועות, 10.6, תתיי� 
ל"ג  (במו�  אחה"�  בשעות  ועוד  מתנפחי�  של  הפנינג 
לתיבות  יגיע  פרסו�  השנה).  שישי  ביו�  שיו�א  בעומר 
  (��ו מי�  ע�   2 (כולל  מהמתנפחי�  חו!  אבל  ברוב 
יתיימו סדנאות ג�אגלינג והליכה על ביי�, פינות י�ירה, 

מתח� ג�ימבורי לטני� ואוכל, בע"ה!
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מאת אשר טאובר
כמדי שנה  בשנה  נערו� בע"ה

 תי ו� ליל שבועות  בבי"ס  ממ"ד חשמונאי� אנו מווי� 
שה�לחת הלימוד תהיה לפחות  כמו בשנה שעברה  וזה  

בזכות  התגייסות� 
של אות� הורי�  במהל� הערב  לדאוג  לסדר ולעזור 

בארגו� ובמיוחד לשמור על  הסדר .
הורי� המעונייני� לעזור יפנו  לאשר ותמר טאובר  טל 

.   9765105  :
את  מערכת שעות הלימוד  נפרס�  בלוחות המודעות  

בבתי הכנסת  וכ� בכניסה  לביה"ס..

‡¢ËÈÏ˘ Í·¯Â‡ ¯Ó˙È‡ ·¯‰

 ‰¢· ÌÈÈ˜˙È˘
 ¨˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÌÂÈ·

±π∫¥∞  ‰Ú˘· ¨È˘ ÌÂÈ
 ¢‰È„È„È È¯Ú˘¢ ˘¯„Ó‰ ˙È··

Æ¯ÂÓ‰ ·ÂÁ¯·˘

‡˘Â· 

 ‚Á ÌÂÈÏ ·¯‰ ˙˘¯„
˙ÂÚÂ·˘‰

±π∫≤µ  ‰Ú˘·  ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙
Æ‰ÁÂ˙Ù ÌÈ˘‰ ˙¯ÊÚ

‰ÁÓ˘Ï ÌÈ„ÚÂÓ ˙Î¯·· 
ÌÈ‡·‚‰

ועדת דת

חשמונאים

בית המדרש

שערי ידידיה

לשכת הרב 

חשמונאים

®È˘ ÌÂÈ© ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÌÂÈ·
 ¯ÂÚÈ˘· Û˙˙˘‰Ï ÔÓÊÂÓ ¯Â·Èˆ‰

 Ï˘ „ÂÓÈÏ‰
‡¯˙‡„ ‡¯Ó

ÌÈ˘Ï ÌÈ¯ÂÚÈ˘
 È¯ÂÚÈ˘· Û˙˙˘‰Ï ÔÓÊÂÓ ÌÈ˘‰ ¯Â·Èˆ

‰¢· ÌÈÈ˜˙È˘ „ÂÓÈÏ‰

¨˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÌÂÈ·
±∂∫∞∞ ‰Ú˘· È˘ ÌÂÈ

¯ÂÓ‰ ßÁ¯· ¢‰È„È„È È¯Ú˘¢ ˘¯„Ó‰ ˙È··

‡¢ËÈÏ˘ Í·¯Â‡ ¯Ó˙È‡ ·¯‰ Â¯ÂÓ ±∂∫∞∞
˙Â¯ ˙ÏÈ‚Ó ‡˘Â·

 ‡¢ËÈÏ˘ ˙Â¯‚ ÈËÏÙ ·¯‰ „ÈÓ˙ ¯ ˙·È˘È ˘‡¯ ±∑∫∞∞
‡ÓÂÈ„ ÈÈÈÚ·

בנוכחותכ	 נתכבד כולנו

כל השיעורים הם של 45 דקות
תיקון ליל שבועות יתקיים אי"ה בבית הכנסת הספרדי ובבבית הכנסת "עטרת שלום"

בברכת מועדים לשמחה, ועדת דת

23:00
24:00
01:00

02:00

03:00
04:00

מורנו הרב איתמר אורבך שליט"א 
ביכורים בשביעית

ד"ר אברהם עבודי
ראש ישיבת נר תמיד

הרב פלטי גרנות שליט"א
ראש ישיבת מערבא

הרב ברוך חיים צ'ייט שליט"א
שליחות
דב גרין

הרב אלחנן שבח

הרב מורי שוורץ $ אנגלית

מייקל חריש$ עברית

ד"ר פייני סנדרס $ אנגלית

הרב אבי לוינגר $ עברית

שיעורים לנשים בבית 
המדרש של ישיבת 
נר תמיד עדיין לא 

סופי$ פרטים יפורסמו 
בנפרד

‰ÁÂ˙Ù ÌÈ˘ ˙¯ÊÚ

יד משה                           גלנווד

MATAN  מת�
מכו� תורני לנשי� ע"ש שרה בת י�ח  יע ב רעננערט
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הר הצופים

רפי חתוכה: כתבוערך , ליקט
 

מעיד  אני  על  עצמי 
שבכל  עת  שאני  שומע 
את  יהורם  גאון  שר  את 

  אביגדור שירו  של  
מעל  פסגת ",  המאירי

אני  חש "  הר  הצופים
  ועובר  בי צמרמורת

באותה  עת  אני .  רטט
רואה  לנגד  עיני  את 
ירושלים  והר  הבית 

, פרושים  כעל  כף  היד
כאילו  אני  עצמי  עומד 

  הצופים שם  על  הר
 ,ומביט  לעבר  הר  הבית

והלב  נמלא  ערגה 
וכיסופים  לזכות  ולראות 

...בבניין בית המקדש

ם  הוא  חלקו  הצפוני הר  הצופי
. ירושלים  בהר  הזיתיםשל  רכס  

או הבאים  לירושלים  מהצפון  
הר  הצופים ראו  ממהמזרח  

בית לראשונה  את  העיר  ואת  
 825גובהו  .  ומכאן  שמו,  המקדש

 100כ־,  פני  היםמטרים  מעל  
וכ־,  מטרים  מעל  העיר  העתיקה

 ים  המלח  מטרים  מעל  פני  1250
.הנשקף מההר

הגבוה המקום  הר  הצופים  הוא  
. ביותר  בצפונה  של  ירושלים

שולט   הר  הצופיםהמחזיק  ב
בדרך  העולה  צפונה  לשומרון 

-ובזו  המשתפלת  דרום
-בואכה  ים,  מזרחה
הוא  גם  מאפשר .  המלח

, תצפית  ושליטה  מערבה
לכיוון  העיר  העתיקה  של 

.ירושלים

  של בשנות  הארבעים
  היה  הר 20-המאה  ה

הצופים  בשיא  פריחתו 
ה ושכנו  בו  האוניברסיט

  שנוסדה  בשנת ,העברית
החולים -ובית,    1925

שנוסד  בשנת '  הדסה'
הדרך  מירושלים   .1939

  להר  הצופים עבריתה

עברה  דרך  השכונות  הערביות 
) שמעון  הצדיק(דיק  שמעון  'צ

וזה  הקשה  מאד ,  ראח'ושייח  ג
.על הגישה של היהודים להר

'   פרק  גמסכת  פסחיםהמשנה  ב
משנה  ח  מציינת  את  הצופים 
כנקודה  שממנה והלאה לא חייב 
 אדם  לחזור  להר  הבית  במקרה
שלקח  אתו  בטעות  בשר  של 

) ד  כףד  (מסכת  מכותב.  קורבן
כמקום  שבו "  הצופים"מוזכר  

  חכמי  ישראל  את  בגדיהם קרעו
 בית  המקדשבראותם  את  

 כיצד  ניחם  וכן  מסופר  רבנובחו

את רבי  עקיבא  
החכמים  שבכו 
בראותם  שועלים 
מהלכים  בהר 

שהתנחמו ,  והללו
עקיבא ":  השיבו  לו
  עקיבא ,ניחמתנו
:"ניחמתנו

ההתקפות  על 
התחבורה  היהודית 

, בכבישי  הארץ  
 30  -שהחלו  כבר  ב

 -  1947בנובמבר  
למחרת  החלטת 
עצרת  האומות 
המאוחדות  על 
 חלוקת  הארץ

  לא  פסחו -  ת  שתי  מדינותוהקמ
גם  על  התחבורה  היהודית  להר 

הוחלט  כי לפיכך  .  הצופים
העלייה  להר  תתנהל  בשיירות 

 .של כלי רכב משוריינים

בניסן '  ד  (1948  באפריל  13-ב
הותקפה  מן  המארב )  ח"תש

שיירה  שעשתה  את  דרכה 
בהתקפה   והדסה  החולים-לבית

 78הרצחנית  ההיא  נהרגו  
, אים  רופ;מנוסעי  השיירה

מרצים  ואנשי ,  חולים,  אחיות
 .מדע

כאשר  פינו  הבריטים  את 
 1948  במאי  14-ירושלים  ב

השתלט )  ח"באייר  תש'  ה(
הלגיון  הירדני  על  שכונת 

  ובכך  ניתק  את ,ראח'שייח  ג
.   הצופים  מירושלים-הר

אנשי ,  החולים-אנשי  בית
האוניברסיטה  וכוחות  המגן 

' ג(  ביוני  10החזיקו  מעמד  עד  
יום  תחילת )  ח"בניסן  תש

ההפוגה  הראשונה  במלחמת 
.השחרור בירושלים

  הושג ,  1948    ביולי7-ב
, הסכם  עם  בריגדיר  לאש

המפקד  של  כוחות  הלגיון 

;

!

,
!
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ועל  פי  ההסכם ,  בירושלים
 :חולק  ההר  לשלושה  אזורים  

-  ירדני  ובו  בית  מפורזאזור
'; אוגוסטה  ויקטוריה'החולים  

 :  ישראלי  שנכללו  בו  מפורזאזור
-בית,  האוניברסיטה  העברית

והכפר  הערבי '  הדסה'החולים  
שטח  הפקר וכן    ,  עיסאווייה

.לחציצה בין האזורים

על  פי  ההסכם  נאסר  על 
  להחזיק  כוחות  צבא הצדדים  

אך  הותרה ,בשטחים  המפורזים  
  שוטרים  ועוד 86  של  נוכחותם

מפורז   אזרחים  בחלק  ה35
    שוטרים46  וכן    ,ישראליה

.ירדניים בחלק המפורז הירדני
הסכם  זה  נשאר  בתוקפו  ואושר 

 ,הסכמי  שביתת  הנשקמחדש  ב
 בתום  מלחמת  העצמאות

   באפריל3  ב־ירדןשנחתמו  עם  
 ,בין  השאר,  נקבע  בהסכם.  1949

כי  אחת  לשבועיים  תוכל  ישראל 
תיה  המוצבים להחליף  את  כוחו

  וכך  נוצר  מוסד  השיירה ,בהר
. להר הצופיםשבועית-הדו

יחידה הוקמה    1954בשנת  
 -  הר  משימתה  היתה  להגן  עלש

בתרבות  שהתפתחה   .הצופים
, בפי  כל  מפקד  ההר  בהר  נקרא  

ואנשי  הסגל  הקבוע ',  המלך'
או '  נערי  המלך'נקראו  

.'נסיכים'

שימש  ההר  כמחנה ,  1917-ב
בית והוקם  בו  ,  צבאי  בריטי
.קברות צבאי

  הונחה  בהר  אבן  הפינה 1918ב־
 1  ב־.אוניברסיטה  העבריתל

  נערך  טקס 1925  באפריל
  בתיאטרון  הפתוח הפתיחה

פריץ אותו  תכנן  ,  הפונה  מזרחה
  נפתח  בית 1939ב־.  קורנברג

שפעל  על "  הדסה"החולים  
 . העצמאות מלחמתההר עד ל

אירעו  בשנים שתקריות  קשות  ב
. על  הר  הצופים,  1958  וב־1957

נהרגו  בהר  חיילים  ישראלים 
  בגן  הבוטני  של ,ארב  ירדניממ

.מתחם האוניברסיטה

  , 1966אפריל  -בסביבות  מרץ
-מנעו  הירדנים  מן  השיירה  הדו

בטענה ,  שבועית  לעלות  להר
שבשיירה  יש  קצין  מודיעין  של 

ישראל  טענה  שמדובר .  הצבא
.יטהעובד האוניברס, בביולוג

יעלה     שהאישישראל  התעקשה
.   ויהי  מההשיירהלהר  עם  

  ,  באותה  עת,באחד  הערבים
של   כששמשתי  כמפקד  תורן

, ס  המרכזי  לקצינים"ביה
פיקוד /מ"קבלתי  פקודה  מאג

ר "להעלות  את  פלוגת  החימרכז  
  למחנה  שנלר –  צוערים  –

, כשהיא  מזוודת  ,  בירושלים
זה  היה .  לקרב  חמושה  ונכונה

ודות  מן  הסוג פק.  מרגש  מאד
  ולא  כל  אחד הזה  היו  נדירות

   יתרחשנותושדווקא  בתור,  זוכה
הפלוגה  לא  היתה .  אירוע  כזה

אלא  בעיר  פתח  תקוה ,  בבסיס
 ,"סדרת  חינוך"  ב,השכנה

  .בערב  חופשי  היו  הם-במקרהו
   משאיות  כוננות2    הוצאתימיד

לאסוף  את  הצוערים  מבתי 
.הקולנוע ומרחובות פתח תקוה

גיעו  כולם תוך  זמן  קצר  ה
 ,כל  המפקדיםואתם  ,  לבסיס

. קה  פעיל'מאיר  מ  "אלבראשם  ו
עם   ינו  לירושליםעלו,  התחמשנו

הגיענו  למחנה   ב.ם  "זחלמיה
כוחות שנלר  בירושלים  מצאנו  

לרבות  כח  של   ,ל  נוספים"צה
  שהמתינו פלוגת  טנקים

מפות ,    קבלנו  פקודות.לתדריך
ותצלומי  אוויר  של  אזור  מעבר 

קרא  על  שם המעבר  נ(מנדלבאום  
, רבי  שמחה  מנדלבאום  ואשתו

בית ,  אשר  בנו  את  ביתם
 .)1927בשנת במקום , מנדלבאום

פתחנו  מכשירי ,   התנענו  מנועים
קשר  וחיכינו  לפקודה  לנוע  לעבר 

.היעדים

הירדנים  תגברו  את  המרחב 
ר ם  להאושבין  מעבר  מנדלב

הם .  הצופים  בגדוד  לוחמים
  שיפתחו  באש  אם והזהיר

השיירה  תנסה לפרוץ בכח לעבר 
 -ההר  עם  קצין  המודיעין  

כנגד  זאת  הונחינו "  .  ביולוג"ה
לפרוץ  בכח  במקרה אנו  

פ "ע,  הירדנים  יפתחו  באשש
המתח  גבר  משעה   .  פקודה
.לשעה

עלולים  להיות שלכל  היה  ברור  
יחד  עם  זאת  היתה .  קרבנות

אנו ים  תחושה  שאולי  בקרב  רב
הולכים  להיות  שותפים  למהלך 

תחבר נשבמהלכו  ,  היסטורי
ובלבנו  קיווינו ,    הצופיםלהר

  להתפתחות  שתביא  לשחרור
. ירושלים המזרחית והר הבית

השיירה .  והנה  הגיע  הרגע...
אבל התחילה  לנוע  להר  הצופים  

הירדנים נצרו את נשקם ולא ירו 
" מצמצו"הם  .  אף  לא  יריה  אחת

  קצין –"  הביולוג".  שוניםרא
עלה  עם שלנו  המודיעין  
.על אפם וחמתם,  השיירה להר

מצד  אחד .  המתח  התפוגג  באחת
שלא  היינו  צריכים ,  רווח  לנו

ומצד ,  להכנס  לקרב  עקוב  מדם
שאולי ,  היתה  אכזבת  מה,  שני

החמצנו  את  ההזדמנות  להתחבר 
 ולשחרר  את,  להר  הצופים

.הר הביתירושלים ו

  התממשו כל  אלה,  כידוע
שנה באיחור  של  אבל  ,  לבסוף

 .במלחמת  ששת  הימים,  ורבע
כבשו שהצנחנים  זה  קרה  לאחר  

בית ,    גבעת  התחמושתאת
  המושבה ,הספר  לשוטרים

ושכונת  שייך   האמריקנית
 -  התחברו  להר,אזרק  .  ראח'ג

  ומשם  המשיכו  לרכס הצופים
 ,הר  הזיתים  ולשער  האריות
 .בואך הר הבית והכותל המערבי

 שבו מלחמת ששת הימיםלאחר 
בית  החולים על  ההר  לפעול  

קמפוס ו)  1976ב־(הדסה  
וכן  הוחל  במפעל ,  האוניברסיטה

. רחבתםבנייה רחב היקף לה

, כיום  המקום  שוקק  חיים
פוקדים  את אלפים  ו

האוניברסיטה  ובית  החולים 
  . הצופים-הדסה שעל הר

לאחר  איחוד  שני  חלקי  העיר 
ובכדי  שההר  לא  ינותק  עוד 

וכדי  ליצור ,  ממרכז  ירושלים
1968נוסדו  בשנים  ,  רצף  ישובי  

, רמת  אשכול  השכונות  1970-
הגבעה   וגבעת  המבתר

  נחנכה 2002בשנת  .  הצרפתית
העוברת ,  מנהרת  הר  הצופים

מתחת  להר  ומקשרת  בין  צפון 
מעלה ומרכז  ירושלים  לבין  

.ים המלח וםאדומי

סמוך  להקמת  האוניברסיטה 
בשטח  הגן  הבוטני  של נחשפה  

 -  מערת  ניקנור  יטההאוניברס
. תקופת  בית  שנימערת  קבורה  מ

 גלוסקמאבכתובות  שעל  ה
 ניקנור  מוזכר  שנמצאה  במערה  

לבית נחושת    דלתותשתרם  
). עא,    להיומא,  בבלי(המקדש  

באחד  מחדרי  מערה  זו  נקברו 
בשנות  השלושים  והארבעים 

מנחם   ויהודה  לייב  פינסקר
 מנדל אוסישקין

ת   מלחמלאחר  1967    ביוני15-ב
הוענק  ליצחק ,ששת  הימים

ל  המלחמה  תואר "רמטכ,  רבין
ר  כבוד  מטעם  האוניברסיטה "ד

תו באו.  העברית  בירושלים
מעמד  נשא  נאום  היסטורי 

רואה  אני "...  :שנפתח  במילים
את  עצמי  כאן  כנציגם  של  אלפי 
המפקדים  ורבבות  החיילים 
שהביאו  למדינה  את  הניצחון 

הנני .  במלחמת  ששת  הימים
". ל כולו"נציגו של צה
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ם  לִָ לוֹם ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ      ׁשַ

ָליּו אֲֹהָבִיְך  ִיׁשְ
להצטרף  אתכם  מזמין  "מפגשים"  מועדון 

לטיול לירושלים בהדרכת
ירושלים",  ב"יום  הישוב,  תושב  חתוכה,  רפי 
יום שני, כח באייר תשס"ח (2/6/08). היציאה 
באוטובוס "אגד" ממרכז הפיס, בשעה 08:30 
(התכנסות ב-08:15), חזרה משוערת: 18:30.

נּוָיה ָהִעיר  ַהבְּ ם  לִַ "ְירּוׁשָ  : בסימן  יהיה  הסיור 
בירושלים   אתרים  ויכלול  ו"  ַיְחדָּ ּה  ָרה-לָּ ֻחבְּ ׁשֶ
הגבול  קו  על  דגש  מתן  תוך  אליה,  ובדרך 
ירושלים עד  העירוני שהפריד בין שני חלקי 

שנת תשכ"ז, ועתה איננו עוד.

ירושלים  על  מרהיבות  תצפיות  יכלול  הסיור 
העתיקה מארמון הנציב ומהר הזיתים, ויסתיים 
בביקור ותפילת מנחה בכתל המערבי.  כולל 
"מרבד  מסעדת  ב  מלאה,  צהרים  ארוחת 

הקסמים" שבהיכל שלמה. 
ירושלים.   המסעדה כשרה בהשגחת הרבנות 
עוף בהשגחת  יוסף.   בית  בשר חלק בשיטת 
הרב אוירבך (טבריה) מהדרין.  ירק גוש קטיף.  

שאר המוצרים בהכשר מהדרין.

: אוטובוס וארוחה מלאה 130  המחיר ליחיד 
₪ [ההדרכה בהתנדבות].

 .9761824 טל:   , שרוני  ציונה  אצל  הרישום 
אין רישום ללא תשלום.

אין החזר על ביטולים. מספר המקומות מוגבל 
וכל הקודם זוכה.

במועדון  הקבועים  לחברים  קדימה  זכות 
"מפגשים"

khhcelgfddffbc
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מאת איתמר דניגר

ביו� שני, ב� בניס�, נחנ� בית הכנסת חב"ד ביישוב 
תורה  ספר  בהכנסת  שולב  הטס  חשמונאי�. 
שור  וזוגתו  הכה�  אברה�  ר�  על"ידי  נתר�  אשר 
 16:00 בשעה  מנחה  תפילת  לאחר  הוריה�.  לע"נ 

נכתבו  התורמי�,  בבית 
האחרונות  האותיות 
י�אה  ואז  התורה  בספר 
התהלוכה החגיגית לבית 
מנח��  �בית  הכנסת 
יהודה  ול  רח�   �(בסו
דבש  יערות  רח�   �ובסו
כשהיא  מודיעי�)  בגני 
מלווה בשירה וריודי�. 
מאות גדשו את הרחובות 

התהלוכה  בתו�  החדש.  כנסת  לבית  הסמוכי� 
פאר  ברוב  חגיגית  מ�ווה  סעודת  במו�  נערכה 

והדר, תרומת ר� שמואל כה� 
ומשפחתו.

בנכחות�  כבד  הארוע  את 
הרב  לישראל  הראשי  הרב 
הישוב  רב  מ�גר,  יונה 
איתמר  הרב  חשמונאי� 
חב"ד  הילת  רב  אורב�, 
בישוב הרב ב�"�יו� ישראלי, 
אגודת  �עירי  יו"ר  וכ� 
 י�ח  �יוס הרב  חב"�ד 
ארגנו  הארוע  את  אהרונוב. 

,מנהל  אדמוני  וישי  כללי,  ,מנהל  זכריש  מתתיהו 
הילת חב"ד בחשמונאי�.  �ועדת הבניה, בשיתו
בסיו� הערב י�או המשתתפי� בהרגשה מרוממת 

ונפלאה.
מוזמני�  היישוב  תושבי 
במנייני�   �להשתת
כנסת  בבית  היומיי� 
החול:  בימות  החדש 
מנחה  ב"6.30,  שחרית 
השיעה,  לפני  דות   10
�את  אחרי  מיד  ערבית 
הכוכבי�; שבת: שחרית 
דות   15 מנחה  ב"9.00, 
ערבית  השיעה,  לפני 
השבת.  �את  בזמ� 

התושבי� ג� מוזמני� להשתת� בשיעורי� שמוסר 
שיעור   - שבת  מדי  הכנסת  בבית  ישראלי  הרב 
ושיעור  ב"8.15  חסידות 
כשעה  וגמרא  בהלכה 
המנחה.  תפילת  לפני 
שהחמימות   ספ אי� 
המיוחדת השורה במו� 
ישראל  מאהבת  נובעת 
האדמו"ר  של  הגדולה 
מליובאוויטש, רבי מנח� 
שניאורסאה�,  מענדל  
זכותו תג� עלינו, שהבית 

כנסת נרא על שמו. 
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מאת מוטי רוזיליו* מזכיר הישוב
כמידי שנה תופעל בעזרת ה� ייטנה מטע� הישוב   .1

לילדי בי"ס וגני ילדי�.
הייטנה תנוהל ע"י ארז  הימלפרב  ו�וות מדריכי�   .2

מנוסי� ואחראי� ותכלול  מגוו� רחב של פעילויות.
מועדי הפעלת ה ייטנה  .3

הייטנה תפעל בי� המועדי�:  א. 
מיו� רביעי  כט   בסיוו�  2.7.08

ועד יו� שלישי   יט תמוז    22.7.08(כולל ימי שישי). 
  08.00  " 13.00 שעות הפעילות:  

עלות  .4
עלות לנרשמי� עד לתארי� 10.6.08: א.  

                                 ילדי בי"ס            ילדי גני�
1) ילד ראשו� "           780.00 ,               670   , 
2) ילד שני     "             745.00 ,                  635   , 
,  600 3) ילד שלישי ומעלה   700.00 ,   

יוחזרו  שלא  הרשמה  דמי  ש"ח   50 כולל  הנ"ל  הסכו� 
במרה של ביטול. 

ב. רישו� לאחר התארי� הנ"ל יגרור  תוספת 50 ש"ח  
לכל ילד.

ג. במרה של עזיבה במהל� הייטנה יוחזרו    25 , לכל 
יו� שנותר.

ד. נית� לשל� ב" 3 תשלומי� שווי� לתאריכי�: 
10.8.08 ,10.7.08 ,10.6.08

בכל מרה מועד תשלו� אחרו� לא יהיה לאחר  הערה: 
10.8.08

רישו�  .5
הרישו� יער� במזכירות הישוב בימי� ובשעות דלהל�: 

ימי א� " ה�   בי� השעות  14.00 " 10.00  
ימי א�, ג� "   בי� השעות  14.00 " 10.00 ו" 18.30 " 17.00

"     בי� השעות  12.00 " 10.00  יו� ו�  
למשלמי� בהוראת בע נית� לרשו� דר� הטלפו�.

מודגש  שמי שלא יסדיר את התשלו� במלואו לא יוכל 
להשתת� בייטנה.

מחזור שני  ייטנה  .6
להירש�  מתבשי�  שני  במחזור   �להשתת המעונייני� 
במזכירות במידה ותהיה היענות מספיה נטפל בפתיחת 

מחזור שני. רישו� זה אינו  כרו� בתשלו�.

·Â˘ÈÈ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ· Ï·˜˙‰˘ ·˙ÎÓ
בית חב"ד שדרות

שע"י �עירי אגודת חב"ד בארה"  (ע"ר)
                                                  כ"ב ניס� התשס"ח

לכבוד ועד מ ומי חשמונאי�
שלו� וברכה:

 ,  14,640 בס�  תרומתכ�  בלת  בברכה  מאשר  הנני 
ומ�ו"ב בלה.

ות בתרומתכ� החשובה חולו סלי מזו� למשפחות נז
בשדרות במסגרת מחא דפסחא.

תושבי  למע�  הלב  תשומת  על  לב  מרב  לכ�  מודה  אני 
שה  תופה  העומרי�  והאהובי�.  הירי�  שדרות 
על  ג�  ומשפיע  המרי�  הביטחוני  המ�ב  עב  מנשוא 

המ�ב הכלכלי.
מי יית� וירבו כמותכ� בישראל.

מעשי ה�דה והחסד שיהודי� עושי� זה ע� זה בודאי 
מוסיפי� זכויות רבות אשר יכריעו את הכ� ונזכה כולנו 

במהרה לגאולה האמיתית והשלימה ברוב ממש.
בית�  ובני  התורמי�  לכל  תעמוד  הגדולה  מ�ווה  זכות 
ה�  מאת  וברוחניות  בגשמיות  המ�טר�  בכל  להתבר� 

מור הברכות.
י! בריא ושמח
בכבוד וברכה
הרב משה פיז�
מנהל חב"ד שדרות

מאת �יונה שורני
"�"כול� נ ב�ו ובאו  ל

בשבת פרשת בחוותיי כולנו נב�נו.
מ�פו�, מדרו�, ממזרח ומי�.

לפגוש חברי� שזמ�רב לא התראו.
לשמוע דבר תורה מפי רבני�.

הרב אורב� והרב בוחני שיחיו.
לשמוע זמר ע� ול פעמוני� רפי בראזני כמוב�.

רבי� הגיעו ע� כבודה ביד�.
ממטעמי עדות ישראל הטעימי�.

חברי מועדו� מפגשי� לא נפד מומ�.
ה� תמיד מופתעי� ביוזמת� ועזרת�.

ג� חברי� נוספי� מבתי בכנסת שוני�.
הגיעו ע� טעמי�, חיו� ושמחה על הפני�.

המו� כמעט היה �ר מלהכיל.
א� אי� אד� שאמר "�ר לי המו�"
האווירה הייתה מחשמלת וסוחפת.

הלב התנג� ושמח כי, הכול נב�ו ובאו ל�.
ההנחיה של רפי ודברי השור,

השאירו בנו טע� של עוד.
יהי ר�ו� שה� יהיה בעזרנו,

וינחה אותנו לשמור על
אחווה, שלו�  ורעות בנינו.  

תיקון ליל שבועות
בתי כנסת הרימון ושערי ידידיה

יהיו פתוחים לציבור הרחב
במשך כל הלילה ללימוד עצמי או 

בקבוצות

ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ Ï˜ „Â·ÈÎ
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דוגלת ב�מחי מאכל ומרפא לטיפול.
פורמולות  הרכבת  כולל  מרפא  ב�מחי  הטבעי  הטיפול 
אישיות ייחודיות לכל מטופל/ מרה באופ� אישי (להזכיר" 
הרמב"� אומר שאי� חולה / מחלה דומה למשנהו)  ושינוי 

באורח החיי� - תזונה, פעילות גופנית, שינה ועוד.. 
 " מפורמולות    כחל לחת  נית�  המרפא  �מחי  את 
�מחי�),  (תה  כחליטות  אלכוהולי)  (מי�וי  טנטורות 
היומי  לתפריט   �להוסי ואפילו  תבליני�,  כמוסות, 

ולאכול.
Gila79@bezeqint.net

מאת גילה י�ח י
 : כגו�  בנושאי�  טעימות  לכ�  להגיש  בר�וני  זה  במדור 
רפואה טבעית, רפואה מונעת, רפואת הרמב"�, "תרופות 
סבתא" - תרופות שנית� לרוח בבית, וכמוב� יש מו� 

לשאלות ותשובות/התייע�ות.
על תחו� אותו אני לומדת, רפואה יהודית"  הפילוסופיה 
  " מרפא  ו�מחי  מונעת  רפואה  הרמב"�,  של  הרפואית 

אפשר לכתוב רבות. אנסה ב�ה לפרט:
הרפואה היהודית היא אחת השיטות העתיות שבשיטות 

הריפוי המסורתיות. 
זהו מידע עשיר ומסורתי העובר ונשמר מדור לדור .

הרפואה היהודית מתמדת בתפיסה רוחנית כבליסטית 
של הנשמה ומיישמת את תורת הרמב"� באשר לרפואה 
מונעת ,מרפאה ומשמת. ומנה ווי� מנחי� וברורי� 
 �בגו ה�  עוסת  יהודית  רפואה  בריא.  חיי�  לאורח 
יהודית  ברפואה  והריפוי  הבריאות  שמירת  בנפש.  וה� 
טיפול  ל�ד  מרפא,  �מחי  תזונה,  באמ�עות  מתב�עת 
בשיטות רוחניות וייחודיות הכוללת את עבודת המידות  

לשמירת החוס� הנפשי והרוחני. 
הרמב"�, שמ�דד ברפואה טבעית, אומר שרפואה טבעית 
על  משפיע  איבר  כל  כי   �הגו מערכות  על  לפעול  �ריכה 
יש  הטבעית  הרפואה  של  הפעולה  לאיטיות  אחר.  איבר 
להפריע  לנו  ואסור  להתגוננות  נחל!   �שהגו והוא  יתרו� 
במ�ב  חריפות.  תרופות  לתת  לרופא  אסור  זו.  בפעולה 
שהגו� מתגונ� אסור להפריע לו ע"י דיכוי סימני המחלה, 
כי זה סימ� שיש מלחמה, שהגו� מתגונ� ואנחנו �ריכי� 
חו�  לדוגמא   .�הגו לעזרת  להתגונ�,להיחל!   �לגו לעזור 

הורס חיידי� מסוימי�.
לשלשה  האד�  לבריאות  הדאגה  את   חיל הרמב"� 

שלבי�:
רפואה  נרא  זה  מושג  כיו�   " הבריא   לאיש  הדאגה   .1
אינדיבידואלית  היגיינה  בתוכו  כולל  והוא  מונעת 

ו�יבורית.
"הרפואה דרושה בכל מו� ובכל עת, לא ר בזמ� המחלה 

אלא ( ביחוד ) בעת הבריאות" (מתו� ספר ה�רת).
2. הטיפול בחולה. העירו� שאותו  מדגיש הרמב"� הוא 
החשיבות וה�ור� בגישה אינדיבידואלית לכל מרה ולכל 

חולה "א� חולה אחד אינו דומה במחלתו למשנהו"
(מתו� פירושו לפרי אבורט).

3. שיו� " הטיפול במי� מ� החולי, בנכי� ובזני�.
הרמב"� האמי� בכוח הרפואי של הטבע. כוח שיש לתמו� 
החולה  של  כוחו  את   לחז הרופא  ועל  אותו.  ולפתח  בו 

ולעזור לטבע בפעולתו.  
הוא הראשו� שלימד על התלות של הגו� והנפש.  בתהלי� 
התהוות המחלה ובתהלי� הריפוי יימת השפעה הדדית  
הסמפונות  �רת  את  לדוגמה,   .הפס ללא  שזורמת 
בה  לטפל  שאפשר  ע�בי�  כמחלת  מגדיר  הוא  (אסטמה) 

באמ�עות דיאטה  וטיפול נפשי, במו� בתרופות. 
מרפא)  ב�מחי  (טיפול  פיטותרפיה   או  ההרבולוגיה   �ענ

מאת �יונה שרוני
ללמוד ספר שמואל  ר�י� שבוע, שבוע, באופ� בוע

לשמוע מפי רפי  פרושי� שוני� ועל נביאי� ועל תורה
משי� עליו, בשאלות על רעיו� ,תוכ� ועל אמונה.

ל תמיד יש תשובה, אל כל שאלה וושיה
וכהרגלינו אנו לוחי� פס זמ� מלימודי� ויו�אי� לטיולי�,

הפע� לראת יו� הע�מאות - עיתוי מאי� כמוהו מתאי�.
י�אנו לטיול בעבות לוחמי�, טיול ה�דעה לגיבורי�,

המדרי� כמוב� רפי המדהי�,
חבורה מלוכדת מלאת שמחה

א� אחד לא נעדר, כי אי� אפשר להפסיד חומר כה נהדר.
אחד בשני כול� מתחשבי�, וא� יש �ור� כול� יד מושיטי�.

נלוו אלינו תושבי� מוספי� וכולנו שמחנו שה� מ�טרפי�,
ורפי כמעי� מתגבר לא מפסי לעניי� ולספר.

פדנו אנדרטאות כה רבות,
החל מהכניסה ליישוב "נווה שלו�", חולדה

וליבו! הראל לראות את בית השתות.
ספור ההלשנות והמלחמות הפנימיות,

�עדנו בדר� בורמה ואתנו �עד אברה� שלמה
לא ביש הנחות ולא ויתר. �עד עוד �עד

עד אשר הגיעו את היעד.
משה לפוד את ברות הנופלי�

לבית הברות בריאת ענבי�.
ה� שותי�, לב� נד� והאב� רה,

א� בליב�  פיעמה הגבורה ובזכות� מה המדינה
עד האנדרטה בהר אדר המשכנו על מדרגות רבות טיפסנו.

ש� עלינו על מגדל השפנו על אר! מדהימה ביופייה,
ורפי מ�ביע ומסביר על כל אתר ואתר.

ורבה ליסנגר לא התייאשה וספרה מדרגות, ועוד מדרגה
חמישי� ושמונה מעלות במספר כמניי� נח.

אולי להסביר  לנו כי כל נופל על משכבו בשלו� נח
וביודע כי לא לשווא נת� את חייו, וותר על מאביו.

בבורת�, בעוז רוח�, ובדבות� במטרה
כי לא על מגש של כס� ניתנה לנו המדינה

וה� נתנו לנו את החיי� באר! הבחירה.
בחייה� �יוו לנו את החיי�. יהיו מילי� אלו לעילוי נשמת�

"ותהיה נשמת� �רורה ב�רור החיי�" אמ�! ואמ�!
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41
ירושליםלשחרורשנה 

 ÔÈÓÊ‰Ï ˙„·Î˙Ó ¢„ÈÓ˙ ¯¢ ‡·È˜Ú È· ˙·È˘È

ÌÈ‡ÂÓ˘Á È·˘Â˙ ˙‡

ÆÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈ ÔÂÈˆÏ ÈÊÎ¯Ó ÚÂ¯È‡Ï 

 ‰¢È‡ ÌÈÈ˜˙È ÚÂ¯È‡‰

®±Æ∂Æ∞∏© Á¢Ò˘˙ ¯ÈÈ‡· Á¢Î ÏÈÏ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ·

‰·È˘È‰ Ï˘ ˘¯„Ó‰ ˙È·· ≤∞∫∞∞ ‰Ú˘·

∫„Â·Î‰ ÈÁ¯Â‡

 ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„  ¯“ÂÈ ≠ ÏË–ÔÂ¯ Á˙ÙÈ ®ÆÏÈÓ© ÛÂÏ‡

‰˘·È ÚÂ¯Ê „˜ÙÓ ¯·Ú˘Ï–Ï‡¯˘È ÈÏÓ ˙¯·Á

ÌÈÏ˘Â¯È È¯¯Á˘ÓÓÂ ÔÁˆ ≠  È·‘‚Á ÔÂÚÓ˘ ¯Ó

   ∫˙ÈÎÂ˙·

˙È‚È‚Á ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙  

‰·È˘È‰ ˘‡¯ ¨˙Â¯‚ ÈËÏÙ ·¯‰ ≠ ‰Î¯·Â ‰¯Â˙ È¯·„  

ÌÈ‡ÂÓ˘Á ·Â˘È‰ „ÚÂ ¯¢ÂÈ ≠‚¯·ÈÈË˘ ˜ÁˆÈ ¯Ó  

 ÏË–ÔÂ¯ Á˙ÙÈ ÛÂÏ‡‰  

ÌÁÂÏ Ï˘ Â¯ÂÙÈÒ ≠ È·‘‚Á ‰ÓÏ˘ ¯Ó  

 ·¯Ú‰ ˙‡ ÂÂÏÈ ‰˜ÈÒÂÓÏ ‰Ó‚Ó‰ È„ÈÓÏ˙  

   ‰È‚ ÈÚË˜·  

‘‰ Ì˘· ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÂ¯·                 

ÌÈ‡ÂÓ˘Á ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ    „ÈÓ˙ ¯ ‡·È˜Ú È· ˙·È˘È  

נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו
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ע�  למפגש  להזמינכ�  מתכבדות  וטאניס  ליפשי!  מש� 

ני�ולת השואה

הגב) שרה ביינהור� לבית  ליי�,
מחברת הספר: "עלי� שעלו מ� האפר",

שתספר על: עול� שחרב - זיכרונות מבית אבא, עדות חיה 

מנה  בירנאו,  אושבי!"  ההשמדה  במחנות  ורותיה  על 

כפיה גובע�, מ�יד המוות, ניסי ניסי� בדרכה עד שהגיעה 

.בחסדי ה� לירושלי� עיה"

  "ג� כי אל� בגיא �למות ... כי אתה עמדי"

המפגש ית יי� אי"ה ביו� ט"ו סיוו� תשס"ח  
2008*06*18, א�ל מש) ליפשי'

רח) התבור15 או היהלו� 02, בשעה: 20:00.

Ï˜ „Â·ÈÎ ˘‚ÂÈ
נית� לרכוש הספר במו�.

המחלה לשירותי� חברתיי� שמחה להזמינ� לשלושה 
ימי נופש במלו� "עד� אי�" בזכרו� יעב

הנופש יתיי� בי� התאריכי�:
א�"ג� 13" 15 ביולי, י�"יב� תמוז תשס"ח

מלא  פנסיו�  בתנאי  האירוח  אי�,  עד�  מלו�  בית  מו�: 
(כשרות בד"! רובי� חל, יר חסלט)

זכאיות  שאינ�    800 להנחה,    לזכאיות    650 מחיר: 
להנחה

ומעלה  ילדי�   4 ל"  א�   .1 הנחה:   לבלת  ריטריוני� 
בנופש  השתתפה  ולא  עובדת  שאינה   (18 לגיל  (מתחת 

בשנה שעברה, או 2: א� לילד חריג.
הזדרזי להירש�! מס� המומות מוגבל. (סדרי העדיפויות 

יבו ע"י �וות מח� הרווחה).
תוכנית הנופש תשלח לנשי� לאחר אישור ההרשמה.

 (15"06"08) סיוו�  י"ב  עד  הישוב  במזכירות  ההרשמה: 
עינת  חברתיי�,   לשירותי�  נוספי�"המחלה  לפרטי� 

או דינה בטל�: 9977102"02

ÆÍ˙Â‡¯Ï ÁÓ˘

מפגש ע� משה פייגלי� בחשמונאי�.
מאת אביגיל כותב אמת

ביו� שני כ"ג ניס� התיי� מפגש באול� הרימו� ע� אנשי 
מנהיגות יהודית. 

"זאת פוליטיה של דושה" - אמר המרא דאתרא  הרב 
אורב� שליט" שפתח את הערב. הרב פנה למנהיג התנועה 
- משה פייגלי� ורא לעברו בהתרגשות - "�ריכי� היינו 
ל�את לראת�, ר� משה, ע� ספר תורה ביד." הרב הביע 

של  במהל�  תמיכתו  את 
לה�יב  יהודית  מנהיגות 
לראשות  אמוני  מנהיג 
כשהוא  ישראל.  ממשלת 
מחז את ידי משה פייגלי� 
זה  בכוח�  "ל�  באמירה: 

והושעת את ישראל!". 
ופל  משה  פרופ�  אחריו, 
של  הבעיה  את  ה�יג 
המנהיגות הדתית לאומית 
במוסדות  ובעשייה  בכנסת 
�יי�  הוא  �יבוריי�. 

במיוחד את השתתפותו בתו� וועדת החוה של הכנסת 
על מנת לשמר ערכי� יהודיי� ואמוניי� בניסוח החוה. 
מפלגה  של  הנ�יגי�  עמדת  על  סיפר  הוא  זאת,  לעומת 
מהות  של  מעורפל  בניסוח  תמכו  אשר  לאומית  דתית 
המדינה ובכ� טירפד את הניסוח בעל המשמעות החוית 

משפטית של מדינה יהודית.
משה פייגלי� הפתיע את הנוכחי� בשאלה: "מי מכ� יודע 

בבחירות  וביני  נתניהו  בנימי�  בי�  הפרידו  ולות  כמה 
לראשות תנועת הליכוד?" איש מהנוכחי� לא ידע לנחש.

במיוחד  גדולי�  לא  ישובי�   2"3" ולות!!".   17,000"
אל  מ�ה  ישראל  מדינת  של  פניה  את  לשנות  יכולי� 
לתנועת  התפדות   - פשוטה  פעולה  באמ�עות  ה�ה 

מנהיגות יהודית בליכוד."
פנה  שלכ�!"  הבעיה  אני  ורבותי,  גבירותיי  "עכשיו 
אולמרט,  את  להאשי�  יותר  תוכלו  "לא  להל.  פייגלי� 
את  לא  אפילו  ביילי�,   ,בר
התשורת. א� לא תתפדו - 
החבורה הזאת תמשי� להיות 

ש� בגללכ�! 
הייאוש מההנהגה פשה בכל 

שכבות הע�. ע� ישראל 
ממש מחכה לנו! את� 

יכולי� להנהיג את המדינה. 
מנהיגות יהודית אמונית 

למדינת ישראל היא בהישג 
יד." 

וה�יבור  שבמידה  ו�יי� 
אי�  המדינה,  להנהגת  אחריות  ייח  לא  לאומי  הדתי 
עתיד למדינה הירה שלנו. ראינו זאת בהסכמי "שלו�" 
אשר נוגסי� מריבונות המדינה (לדאבונינו מאז המפגש, 

המ�יאות התדרדרה מיו� ליו�).
בדוכ�  יהודית  למנהיגות  רבי�  התפדו  הכנס  בתו� 
ובישו לתרו�  נגשו  שהו� לכ� באול� הכנס. אחרי� 

מזמנ� וכישרונ� לידומה של התנועה.

מוע�ה אזורית מטה בנימי�
המחל ה  לשירותי� חברתיי�
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תבלי� ט� לאיזו�: א� פלשתיני שביתו נהרס זוע  מולי 
לא להסכי� איתו, אבל  לו.  )שואה) אני מוכנה להאמי� 
להאמי� לו " כי לכאב הסובי טיבי, האישי, אי� גבולות 

ואי� שומרי ס+. מותר לו לומר שואה. 
סאראמגו  ז�וז�ה  לסופר  מה�ד,  למתבונ�  אסור?  למי 
שאומר על פעילות ישראל ביו"ש, זו שואה, לפעילי שמאל 
י�וני שאומרי�, זו שואה, למי ששואה עבורו היא מילת 
וד להרעדה וזעזוע - "חייל שמאל! פלשתיני לנג� בכינור 
 - עליו  ששואתו  למי  אסור.  לה�   " שואה"  זו  במחסו� 

מותר. 
וכ�, מה שמותר לתושב גוש טי�, ועל אחת כמה וכמה 
לדוברת  אסור  שואה,  ני�ול  שהוא   �טי גוש  לתושב 
לגירוש,  בע�מו  שנדו�  למי  שמותר  ומה  יש"ע.  מוע�ת 

אסור למתבונ� מה�ד.
ולכ� אני רו�ה לספר לכ� לא עליי, אלא על חנה.  

היא הייתה בת אחת*עשרה כששורות של חיילי גסטאפו 
בתפילי�  י�או  אנשי�  לגטו.  פר�ו  שחורי�  במדי� 

לראשיה�, אמהות אחזו תינוות בלפיתה.
שלה,  לבת  רא  כשהדרו�  הייתה  וארבע  חמישי�  בת 
אסתי, והיא י�אה בעיניי� בור ות לימית. אחרי שלוש 
 ארי מושפלות.  בעיניי�  מש�  י�אה  ילדי�  ושני  שני� 
אסתי  המשפחות.  של  הפינוי  על  אחראי  ש�,  היה  שרו� 
הסתכלה לארי בעיניי� ואמרה לו, אמא שלי הבטיחה 
נגמר, שהיא האחרונה במשפחה שגירשו  לי שבפולי� זה 

אותה מהבית. ארי לא ענה.
תסתכל  אבל  הרגליי�,  על  יו�את  אני  המשיכה,  אסתי 
למ ו�  אותי  לו ח  לדעת שאתה  רו�ה  אני  בעיניי�.  לי 
שממנו לא אגורש עוד. והוא הבטיח. האוטובוס נסע ונסע 

עד שע�ר בחולות. הנהג אמר כא�.
חנה הייתה בת שישי� ושתיי�, אלמנה ועייפה, כשעזבה 
את רמת ג� ועברה לגור ליד אסתי במושב השט. היו לה 

כבר חמישה ילדי�. כמה חול היה ש�, כמה אור.
היא הייתה בת שמוני� כשכיבו ג� ש� את האור.

יהודי� בר�ועת עזה", כ� ה�  יהיו  "עד סו+ השנה לא 
אמרו. לא יהיו יהודי�. ושו� כוח בעול� לא היה מסוגל 
להגביל את המחשבה שחזרה לש�, יודנ*ריי�, שטח נ י 

מיהודי�. 
היוע' המשפטי לממשלה הסביר את החו . יהודי יושל� 
לכלא לשלוש שני� א� יימ�א בביתו בשטח האסור ביו� 
יכול  שהיה  בעול�  כוח  שו�  אי�  הגזירה.  יו�  הובע, 

למנוע ממנה להיזכר.
ברגל  �עדו  ישרות,  בשורות  שחורי�,  במדי�  שוטרי� 
גסה לתו� הגינות ה טנות. "סבתא, ה� יהודי�?". לא 

היה כוח בעול� שהיה יכול לע�ור את הדמעות.
כשחתכה בריסטול כתו� לשני משולשי� וחיברה אות� 

בסיכת ביטחו� לחזה, הידיי� רעדו.
השואה היא רוע שטני, רוע מוחלט וסופי וגמור, הזוועה 

הגדולה ביותר שהת יימה בדברי ימי האנושות. 
תהיה זו הגזמה הזויה לטעו� או לרמוז שהגירוש מהבית 
- אסתי בפע� השניה, ימית ואז גוש טי�, וג� חנה בפע� 
השניה, פולי� ואז גוש טי� - שאותו גירוש, הוא שואה 

שנייה. הוא לא. 
ג�  ה�ורר.  אינו  החייל  ג�  ה�ורר.  אינו  שרו�  ואריאל 

מאת שרה טאניס
שיתיי�  האלטרנטיבי  השואה  יו�  טס  לאחר 
לאמילי  התשרתי  אביב,  בתל  "תמונע"  בתיאטרו� 
עמרוסי , דוברת יש"ע לשעבר, ועשיתי לה מספר שאלות 
על הטס, מי השתת� באותו טס, מה היא דברה ואי� 

הגיבו המשתתפי�.
אנה תגובת אמילי:

השנה  זו  שנער�  הנ"ל  בטס  דברי�  לשאת  התבשתי 
בעל  הוא  לטס  המגיע  מההל  גדול   חל העשירית. 
ודמות  בשני�  פוסט"�יונית.  לעתי�  שמאלנית\  נטייה 
את  האלטרנטיבי  בטס  אחדי�  דוברי�  הדישו 
בי� פעילות �ה"ל ברב הפלשתיני�  דבריה� להשוואה 
לבי� הנא�י�. בחרתי לנסות ולהסביר את נודת מבט� 
של אלו החליטו לתמו� במחאת הטלאי הכתו� בתופת 

המאב בהתנתות.
עליתי לבמה בברכיי� רועדות ובחשש גדול כי�ד יתבלו 

הדברי�. כאל� איש נוכחו במו� וכלי תשורת רבי�.
במהל� הנאו� ה�ר שלי (נשאתי אותו בעל פה למרות 

שהכנתי דברי� בכתב9 השתרר שט מוחלט באול�.
להפתעתי, לאחר שירדתי מהבמה ניגש אליי �עיר, ה�יג 
 ".�את ע�מו בשמו ואמר שלח חל בעירת גוש טי
אמר  הוא  גרמתי",  טראומה  איזה  מבי�  אני  היו�   ר
בשט. "אני פונה אלי� בבשת סליחה". אחר כ� נגשה 
לי   ראו " בגירוש,  חיילת  הייתה  היא  ג�  �עירה,  אליי 
מ�ית בגוש טי�, ואני עדיי� כועסת על המילי� האלה. 
אבל כששמעתי אות� היו� הבנתי משהו מהנז שגרמתי 
למשפחות ש�". אגב, מיד אחריי עלה לבמה אבי גיבסו� 
כל  ללא  י�וני.  שמאל  ופעיל  תיאטרו�  איש  בראל, 
התנ�לויות או הדמות הוא פתח בטע תיאטרלי שבו 

השווה בי� חייל �ה"ל למייל נא�י באופ� בוטה ומחריד.

הנה הטסט של אמילי בטס

טלאי כתו�
לבגדי,  כתו�  בטלאי  היו�  לכא�  להגיע  א�  התלבטתי 
הלבבות,  את  שיעורר  טלאי  �ריכה  לא  הרי  אני  היו� 
מספי להיזכר במראות. טלאי? כבר כמעט שלוש שני� 

שאני מחפשת טלאי שי�ליח להדבי את הלב הרוע.
כשאנשי גוש טי� חשבו על מחאה כתומה שכוללת אזכור 
מדרו�  אסור!  שחור:  עש�  כמו  ולות  מיד  עלו  לשואה, 
וכדי לע�ור את הסח� ולמנוע השוואה  זילות!  חל ל ! 
"לו חי�  מלאה, פאזל גדול מלא חלי�, ה�יבו טאבו. 
אתכ�, מעני� אתכ� משפילי� אתכ�?" שאלו שומרי 
רו�חי�  הז ני�,  את  "מ ��י�  המחשבה.  של  הס+ 
אתכ�  דוחסי�  בע�מכ�?  שכרית�  בורות  ליד  אתכ� 
לתאי גזי� ומכריחי� אתכ� ל חת את גופות אחיכ�?", 

חר ו נוטרי הזיכרו�. 
 ,�שיפוט של מחאה �רי� להיעשות. אבל וד� כל חיתו
אבחנה: הא� מדובר במשהו אותנטי או בגימי  חי�וני. 
כ�  ולפני  פופולאריי�,  לא  ה�  הערב  שאומר  הדברי� 
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אוירה  הרגשנו  בתחילה  שני�,   כמה  לפני  לישוב  הגענו 
טובה, הילדי� התאלמו וחשבנו שמ�אנו את בייתנו.

אול� במש� הזמ� גילינו שנלענו ל�ערנו להילה סגורה, 
ידינו  טמנו  לא  חדשי�.  חברי�  לבל  פתוחה  שאינה 
רבות  משפחות  הזמנו  מעשה,  לעשות  והתחלנו  ב�לחת  
לפעילויות משותפות, לסעודות, י�רנו שרי� (יותר נכו� 
ניסינו לי�ור שרי�) ברמות שונות, זה היה נחמד לאותו 
אירוח, אבל התחושה ר הלכה והתחזה, היו משפחות 
שבאלגנטיות אפילו התחמו. אחרות לא טרחו להזמי� 
מעיד  זה  אבל  להזמנות,  מחכה  לא  (אני  גומלי�  לביור 

משהו על הדדיות...)
אנשי� נחמדי� ר כלפי חו!, אבל לא באמת ר�ו לבל 

אות�.
האנשי�  לבבות  על  מתדפת  ע�מי  את  מ�אתי  תמיד 
התעניינו  שאנשי�  המרי�  מעטי�  בה�,   ומתעניינת 
חסרו:  לא  להתעניי�  הזדמנויות  בשיחה,  איתי  ופתחו 

בבית כנסת, בהר�אה או בגינה.
הילה  לפני  ראיתי  להתבהר,  החלה  הזמ�  ע�  התמונה 
חבריה  ע�  תר�ו  א�  או  ע�מה  בתו�  סגורה  מתנשאת, 
הממו�  שבחלה  לבבית,  ולא  רה  חברה  המסורתיי�, 

עלה על הראש.
בזרועות  מתבלי�  החדשי�  העולי�  האמריאי�, 

פתוחות ע"י הותיי� ומתערי� בלות יחסית.
יש לנו הרבה מה ללמוד מה�, או או, הרבה מאוד.

אני רו�ה לסייג ולומר שאני עושה הכללה גסה ובאמת לא 
כול� כ� (אחרת כבר לא הייתי פה), אבל הרוב המכריע, 
לתחושותיי אכ� מתנהג כ�. התחושה הזאת מלווה אותי 
חדשי�,  מאנשי�  מהגוש)  (לא  התנתות  מי�  רב:  זמ� 

חוסר ר�ו� להתרב ולרב.
נוהגי�  היו  איתכ�  אילו  מרגישי�  היית�  את�  כי�ד 
כ�? הרי ג� כל אחד מכ� הגיע בשלב מסוי� ליישוב, אני 
מניחה שהזמני� היו אחרי� וההילה הייתה טנה יותר 
כנסת  בית  של  ברמה  זאת  בכל  אבל  חברתית,  ומגובשת 

לפחות הייתי מ�פה יותר.
והאמריאי�  היישוב  את  עזבו  שישראלי�  פלא  לא 
חברה  אינה  בע�מה  שמתגאה  חברה  להגיע.  ממשיכי� 
שמתגאה בממונה אלא חברה שמתגאה באהבת האד�, 

בירוב לבבות ובאכפתיות. נשמע מוכר, לא?
הרי זה שאנו מחנכי� את ילדינו ...

עלי  לעורר  רו�ה  שאינני  מכיוו�  ש�  בעילו�  כותבת  אני 
רחמי�, ונראה לי שאני מדברת ג� בש� משפחות חדשות 
נוספות. אמנ� זה לא ראש השנה אבל אומרי� שחשבו� 
אליכ�  פונה  אני  אז  יו�,   �סו מידי  לעשות  יש  נפש 
אני עשיתי בשביל  ולחשוב: מה  להתבונ� שנייה במראה 

חברי ההילה?
�ר לי שהמכתב אינו נושא אופי מפרג� (יש ג� דברי� יפי� 
ביישוב, אבל אני בחרתי לדבר על נושא כואב שלא נוגעי� 
בו בד"כ, כי מי שבא לחיות חיי הילה מ�פה לשרי� 
י�ורי�  אנחנו  הרי  חברתית,  התבודדות  ולא  חברתיי� 

חברתיי�.
Æ˙Â¯‡‰Â ˙Â¯Ú‰ ¨˙Â·Â‚˙Ï ÁÓ˘‡
  ‰ÏÈ‰˜Ï ÌÎ˙¯·Á ÌÎÏ˘

 Need a mother's helper
 for July/Aug? Can be a
 visiting/touring family

too.
 experienced! Meira
Simon 052-6490182

מטפלת ושמרטפית 
לחודשי יולי ואוגוסט. 
נית� ג� ללוות משפחה 

המברת ומטיילת
מאירה סיימו� 250"

2810946

Meir Albilya
 Your Jewish odd job

man
 Any odd jobs you need,
 upholstery, gardening,
 plumbing, wood work

and metal work.
 Unneeded household

 items (even broken
ones) taken away.

 His number is: 050
6960771

עבודה עברית
כל תי ו�, ריפוד, 

גינו�, נגרות

א� בר�ונכ� להתפטר 
מכל כלי בית או 

מכשיר חשמלי (אפילו 
שבור)

מאיר אלביליה
1770696"050

English – Hebrew
translation

054 4821559
Judy

תרגו� אנגלית -עברית
054 4821559

יהודית

השוטר שהסכי� ללבוש מדי� שחורי� ונעליי� גבוהות, 
הכתו�  הטלאי  את  חנה  כשענדה  �ורר.  אינו  הוא  ג� 
ראתה �ורר אחד, אז נא�י, היו� מוסלמי. שרו� וחיילי 
ה�ורר  של  לרשתו  ע�מ�  הפילו  פשוט  שלו  הבדיל 
בנחישות וברגישות, בטיפשות ובעיוורו�. ולחו ג� את 

חנה ואסתי וחמשת ילדיה את�.
לח השואה הוא שא� שונא ישראל אומר בגלוי שהוא 
רו�ה בהשמדתנו, יש לבל את דבריו בר�ינות. במיוחד 
ילדיו,  הוא מחנ� את  כ�  זה,  א� תרבותו סובבת סביב 
והוא ג� מוכיח זאת בד�. ה� להרג� השכ� להרגו הפ� 
א� מישהו מניח לאויב  יהודי.  ל�ו חיי�  אחרי השואה 
שכזה להכניע אותנו הוא עובר על ל ח שואה מרכזי, הוא 
והרי האויב המוסלמי בעזה, שנאתו  שוכח את השואה. 
יכולותיו פחותות.   אלינו לא פחותה מזו של הנא�י, ר

לעת עתה.
הנה מושת על היהודי עוול. גירוש. למה? ר  בגלל יהדותו. 
בגרירת  כי�ד?  אנטישמי  יומי.  אויב  בגלל  ר   למה? 
תינו ות,  במשיכת  וטליתות,  תפילי�  עטויי  גברי� 
בגירוש בכפייה, במבט אטו�, בטורי� שחורי�, בנעליי� 

גבוהות. אי אפשר לע�ור בעד הזיכרו�.
סבתא, ה� יהודי�?
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להולדת ב�/בת
למלכי  ואלי טור�י להולדת התאומי�

מש� סור להולדת הב�
לרחל ומתניה פרנל להולדת הב�

להולדת הנכד/ה
גרינבלו� להולדת הנכדה בת לידידיה  לבורלי ואליעזר 

ואלישע פורת
לפיי ויונת� טור�י להולדת הנכדי� בני� של אלי ומלכי 

טור�י
ואלי  מלכי  של  בני�  הנכדי�  להולדת  עטי�  וי!  להוני 

טור�י
למינדי וסטיב פרנל להולדת הנכד ב� של רחל ומתניה

ליוכבד ושלמה שריידר להולדת הנכד ב� ליונת�
לחנה ומשה סבתו להולדת הנכדה בת להיר�ת ואוהד

לריטה ודב ברונשטיי� להולדת התאומי� בני� של דוד ו�ביה

להולדת הני�/ה
לפילה  לייברג להולדת הניני� בני� של דוד ו�ביה

לבני מ�ווה
אליה תמאס

יובל אבינוע�
נע� פלנסי

לאירוסי�
תמר וטולי ירשנבאו� לאירוסי הבת שונמית

למרי� ויי ברנד לאירוסי הבת רות
לזהבה ושמעו� תורג�מ�

לאירוסי הבת רויטל ע� הלל בועז  
לאירוסי הבת הודיה ע� אריאל פינלר  

לנעה ומשה לאש לאירוסי  הב� אור� ע� שרי 
לתני ושמעו� חכי� לאירוסי הב� אריאל
לחיבה ומיכאל עיד� לאירוסי הבת הדס

למש� רסטני לאירוסי הבת אביבית
לנאווה ודב אטנר לאירוסי הב� ספי ע� מאיה מ�וב

למזל וסלמו� לאירוסי הב�
לזהבה ושמעו� תורג�מ� לאירוסי הבת הודיה

לנשואי�
בני  ע�  פרידה  הבת  לנשואי   לאופר  ויהודה  לתמרה 

לייבטג
לאסתר ואהרו� טי לנשואי הב� אית� ע� פנינה סאפר

לאי�י  פלד (חדד) ל בלת סג"�
לאופיר פלד (חדד) ל בלת רב סר�

האר! בארי כפר ע�יו� יעב מאיר יתד נאמ� ב� גוריו�
שומ� י�ח הר�וג מור ראשו� נה יתיר ו

ה�ופה כאסח ב� שמ� ב� �בי משה שרת ג�ינג�י
ב�"�יו� עוזיאל שזר טירת �בי חסמב"ה חניתה חיי� וי�מ�

עי� נ�יב מעריב השבעיה הסודית לוי אשכול שור בארות י�ח
לפי� שח אנטרמ� שמה בשבע טולי תעלולי דורי

�יר אחי� מאיר י�ח ניסי� בית רימו� בריה
רבי� רפאל אית� נבו� עמוד לסוב בר

מנהרת הזמ� סעד גור� נתניהו חיי� הר�וג ני�נה

שעלבי� אריאל שרו� עזר וי�מ� משה לוי עלומי� גור

בטבלה תמ�או:
8 ראשי ממשלה

7 רבני� ראשיי�
7 נשיאי�

6 רמטכ"לי�
יבו�י� דתיי� 8

5 יערות

6 סדרות ילדי�
6 עיתוני�

5 נחלי�       ס"ה 85 מושגי�

סדרו את האותיות של שתי המילי� שנשארו. מה יבלת�?
          08"9761826 judyfreedman@gmail.comפתרונות ליהודית פרידמ� 

כל הכבוד למשפחת טייכר, אלידור דביר ואיתמר גרינבלו� שידעו שבניס� עתידי� להגאל
הפרס מחכה במזכירות


