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‰¯È‡‰†ı¯‡‰†ÔÎ‡†°¢ı¯‡Ï ˙ÂÏ‚‰˘†ÂÚ„È†„ÈÓ˙†ÆÂÓÂ˜Ó†Ì˘†‡Ï˘†ÂÁÎ˘
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Ô‚Ï†‰ÎÙ‰†‰ÓÓ˘‰†ı¯‡‰
ÆÔ„Ú
ועקבכךישמתוכנו.בכלהתחומים,משברים
˙Â¯ÈÙ†ÌÈ‡Â¯†Â‡†¯˘‡Î
,לאכן.המתייאשיםשמאהגענולמבויסתום
ÌÈÏÎÂ‡Â† Ï‡¯˘È† ı¯‡
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‡·ˆ†˙ÂÓˆÚ˙‰†¨‰ÏÎÏÎ‰†˜ÂÊÈÁ†¨‰È„Ó‰†˙Ó˜‰ ÆÈ‡ÓˆÚ†˙ÂÈ‰ÏÂ†Âˆ¯‡·†˙ÂÈ‰Ï†¨„ÁÈ†˙ÂÈ‰Ï†∫ÌÈ„ÓÈÓ
˙¯ÊÁÂ†ÂÈÏÚ†Ô‚Ó†‡Â‰†ÂÓ˘Î†¯˘‡Î†Ï‡¯˘ÈÏ†‰‚‰ ˙Á˙Â†¨¯Ê†ÌÂ˜Ó·†¨¯ÊÂÙÓ†‡Â‰†¯˘‡Î†¨˙‡Ê†˙ÓÂÚÏ
ÆÈÏÂÁ†·ˆÓ†¨ÈÚ·Ë†‡Ï†·ˆÓ·†‡Â‰†¨¯Ê†˙ËÈÏ˘
Æ‰Ï˘†‡ÈÒÎ‡Ï†‰¯Â˙‰
¨˙ÂÓ„‡≠ÈÏÚÓ†ÌÏÚÈ‰Ï†‡Â‰†‰ÏÂÁ†ÌÚ†Ï˘†ÂÙÂÒ
ÌÈ¯ÒÁ† ‡ÏÂ† ˙ÂÈÚ·† ˙Â¯ÒÁ† ‡Ï† ˙‡Ê‰† Í¯„·
ÂÎÂ˙Ó†˘È†ÍÎ†·˜ÚÂ†¨ÌÈÓÂÁ˙‰†ÏÎ·†¨ÌÈ¯·˘Ó ÏÂ„‚‰†‡ÏÙ‰†‰ÊÂ†ÆÌÈÈÁ‰†˙ÂÁÂÎ†ÂÏˆ‡†ÌÈÏÊÂ‡†¯˘‡Î
‡Ï‡†¨ÔÎ†‡Ï†ÆÌÂ˙Ò†ÈÂ·ÓÏ†ÂÚ‚‰†‡Ó˘†ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó‰ ¯˜˘È†‡Ï†Ï‡¯˘È†Áˆ†ÆÈÁˆ†ÂÈ‰˘†¨ÏÂ„‚‰†ÂÓÚ†Ï˘
ÆÌÁÈ†‡ÏÂ
¨‰ÊÎ†·ˆÓ·†Æ‰˙ÏÈÁ˙·†˜¯†Â‡Â†¨‰ÎÂ¯‡†Í¯„‰˘
Æ‰ÓÈ„˜†ÍÈ˘Ó‰ÏÂ†ÂÏÂÓ†‰ÁÂÎ†ËÈ·‰Ï†¨˜ÊÁ˙‰Ï†˘È ¯ÎÊ†˙‡†„ÈÓ˙†ÂÏÚ‰†¨‰˘–ÈÙÏ‡†Ì˙Â‡†Í˘Ó·
¨ÌÈÈÙÎ†‰Ï†ÔÈ‡†˙Â‡ÈˆÓ‰†¨„ÈÁÈ‰†ÈÈÁ·˘†¯ÂÎÊÏ ÌÈÂÂ‡Ó·†Â˜Ù˙Ò‰†‡Ï†ÆÂ˙ÁÓ˘†˘‡¯†ÏÚ†ÌÈÏ˘Â¯È
Æ˙ÂÏ·Ò·†¯Ê‡˙‰Ï†˘È†¨‰ÓÂ‡‰†ÈÈÁ·†¯ÓÂÁÂ≠Ï˜Â ¯ÂÊÁÏ†‰ÏÂ„‚†˘Ù†˙Â¯ÈÒÓ·†„ÈÓ˙†ÂÏ„˙˘‰†‡Ï‡
ÆÂ‰Â˙·†ÂÏÚ†ÂÈ˙ÂÂÈÒÈ†ÏÎ†Â·Ï†˙È‚ÓÏ†Í‡†ÆÂˆ¯‡Ï
·È‰Ï‰Ï†∫ÂÈÙÏ†˙Â„ÓÂÚ†˙ÂÓÈ˘Ó†‰·¯‰†„ÂÚ
ÏÎÓ†ÂˆÏÁÏÂ†ÌÈËÒÈÏ‡È„È‡†ÌÈÈÁÏ†ÂÏ˘†¯ÚÂ‰†˙‡ ÌÁÏ†Ì˙ÓÂÚÏÂ†ÚÙ˘·†ÌÈÁˆÂ¯Â†ÌÈÚ¯ÂÙ†ÂÈ‰†ı¯‡·
ªÌÈÓÒÂ†ÏÂ‰ÂÎÏ‡†¨˙ÂÓÈÏ‡†ÔÂ‚Î†ÂÏ†˙Â·¯Â‡‰†˙ÂÎÒ‰ ÏÚ†Ì‚†Í‡†¨¢Ì„‡‰†‰ÈÁÈ†Â„·Ï†ÌÁÏ‰†ÏÚ†‡Ï¢†ÆÔÈ‡†≠
ÂÓÂÈ˜†˙‡†ÁÈË·‰ÏÂ†ÈÙÂÒ†Á¯Â‡·†¯Â¯Ë‰†˙‡†¯‚ÓÏ ÔÈ‡†Ì‡†¨ÏÏÎ·Â†¨¢‰¯Â˙†ÔÈ‡†¨ÁÓ˜†ÔÈ‡†Ì‡¢†ÆÌÁÏ‰
ÆÌÂÏÎ†ÔÈ‡†¨ÁÓ˜
ÌÈ˜ÏÁ†·ÂÊÚÏ†‡ÏÂ†ı¯‡‰†˙ÂÙÎ·†ÊÂÁ‡Ï†ªÂÈÏ˘‰
˙Â·¯˙·† ‰ÓÂ‡‰† ˙‡† ‡ÏÓÏ† ªÂ·ÈÂ‡† „È·† ‰ÓÓ ÌÈÙ†ÂÏ†˙Â‡¯‰Ï†‰ÏÁ‰†ı¯‡‰†Æ¯·„†ÏÙ†‰‰Â
˙ÏÂÎÈ†ÈËÂÚÓÏ†‚Â‡„Ï†ª˙ÈÁˆ‰†˙È˙ÈÓ‡‰†˙È„Â‰È‰ ÏÂ„‚‰† ÔÓÈÒ‰† ÌÈÈ˜˙‰Ï† ÏÁ‰† ÂÈÈÚÏ† ¨˙Â˜ÁÂ˘
ª‰È˙Â¯Âˆ† ÏÎ·† ·Ú¯‰† ˙Ù¯Á† ˙‡† È¯Ó‚Ï† ˜ÏÒÏÂ Ï‡¯˘È†È¯‰†Ì˙‡Â¢†∫Ï‡˜ÊÁÈ†‡È·‰†ÂÏ†¯ÒÓ˘
È˜ÂÏÈÁ†ÏÎ†Û‡†ÏÚ†¨ÌÈÁ‡†˙ÂÂÁ‡†˙Â·¯‰Ï†ÏÎ‰†ÏÚÓÂ Â·¯˜†ÈÎ†Ï‡¯˘È†ÈÓÚÏ†Â‡˘˙†ÌÎÈ¯ÙÂ†Â˙˙†ÌÎÙÚ
Æ˙ÂÚ¯Â†ÌÂÏ˘Â†‰ÂÂÁ‡Â†‰·‰‡†˙Â·¯‰Ï†¨˙ÂÚ„‰ ‰È¯Ù†Ô˙È˙†ı¯‡‰˘†ÔÓÊ‰†ÚÈ‚‰†Æ®Á†ÂÏ†Ï‡˜ÊÁÈ©†¢‡Â·Ï
‡Â‰†˜Â˜ÊÂ†¨‡Â·Ï†·Â¯˜†Ï‡¯˘È†ÌÚ†È¯‰˘†¨‰ÙÈ†ÔÈÚ·
‰ÚÂˆ‰†˙È˘‡¯‰Ó†ÏÁ‰†‰Ê‰†˜Ú‰†ÍÏ‰Ó‰†ÏÎÆÆÆ
Æ‰ÙÈ†ÔÈÚ·†‰È˙Â¯ÈÙ†˙‡†ı¯‡‰†˙È˙†Ï˘ ÈÙÒÎÓ†‡ÏÂ†¨Â˙Ó„‡†ÏÚ†Â˙„Â·ÚÓ†„Â·Î†ÈÈÁ†˙ÂÈÁÏ
Æ˙ÂÏ‚·†ÌÈ„Â‰È†Ï˘†Ì˙„Â·Ú·†Ì¯Â˜Ó†¯˘‡†‰˜ÂÏÁ
.אשרינו שזכינו
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לאהוב
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ÛÂÚ

·ÌÈ˘·È†˙Â¯ÈÙ

·‡¨ÌÏÂÚ·†¯·„†ÏÎÓ†ÏÂ„‚†‡Â‰˘†Ú„ÂÈ†È‡†ÈÏÏÎ†ÔÙÂ
‡·ÆÆÆÈÏ˘†ÌÂÈ–ÌÂÈ‰†ÈÈÁ·†‰Ê†˙‡†ÌÈÙ‰Ï†Ú„ÂÈ†‡Ï†È‡†Ï
¯‚˘Æ‰·‰‡†≠†‡Â‰†ÂÈÈÙ‡Ó˘†ÔÂ˘‡¯‰†˘‚¯‰†Í‡†¨ÌÈ˜ÂÏ‡†ÌÚ†ÂÒÁÈ†˙‡†ÌÈÈÈÙ‡Ó†ÌÈ·¯†˙Â

אתהבטוחאוהבמישהו,אולפחותאהבתפעם.טוב,חלק
מה"אהבות"הןסתםמזויפות,אבלבטוחשאתהאוהבאת
אשתךאואַתאֵתבעלך,בטוחשישלךחבראחדלפחות
שאתהסתםככהפשוטאוהב...

מצווהמוזרה

ישמצווהכזו"-ואהבתאתד'אלוקיך",מהשמדהים
שמכלהמצוותשקיימות,וקיימותהרבהבלי–עין–הרע,זו
המצווהשאנחנומזכיריםהכיהרבהפעמיםבתפילה.
אתהנוצרים,אגב,זאתאחתהמצוותשהכיבלבלה.הם
לקחואתהצדהרגשישלהמושג'אהבה'וניתקואותומכל
שארהמרכיבים,וכךבנואתהנצרות-יחסיםתאורטיים
רגשייםוטקסייםבלבד.כמוזוגמאוהבשאינויודעמההיא
מחויבות,ומוצאאתעצמוברבנותאחריזמןקצר.
תגידו'-אנימאמיןבאלוקים,אנילאיודעמהזהבדיוק
לאהובאותו,אבלטובליעםהיחסיםשליעםאלוקים'-
נשמעמעולה,אבלניקחלדוגמאאתחייהזוגיותוהמשפחה,
היוםכברכמעטכלאחדיודעשאי–אפשרלבנותמשפחהללא
מחויבותוללאהשקעה-העסקפשוטקורס.גםאחדשמשפחתו
קרסה,יכוללומרשטובלואיך–שהוא,ואיןהואמשקר.אבל
זהמהשנקרא-לאחרמעשה.עםכלהכבודלהרגשההאישית,
איאפשרלהתעלםשמשפחההתפרקהלה...
כךגםעםאלוקים,אפשרבהחלטלהמשיךולחיותאת
חיינו,כלאחדויחסיועםאלוקים:מידי-פעם,ברגעקשה,
להריםעינייםלמעלה,לבקשמשהוקטן,להמשיךהלאה,ושוב
ברגעיהבזקהמסוימיםלחייךלאלוקיםוכךהלאה.אבלאלה
אינםהיחסיםשאמוריםלהיותביןהאדםהישראלילאלוקיו.

ארץ–ישראלשלייפהוגםפורחת,אניאוהבאותהמאוד,
וזהמעולה.אבלאםלהיותאמיתיים,כולנויודעיםשנקודת
הקשרהיחידהשלנועםארצנוהיאהתנ"ך,איןשוםמקור
אחרשמשייךאותנולכאן,ואםנתאמץעודקצתנגידאת
המילהאלוקיםבאיזושהיאצורה.אבללמהכלהבירוקרטיה
למהאיאפשרלהגידפעםאחתלפחות,תוךכדישיחהעלארצנו-להשחילמשפטקטןכמו"אלוקיםנתןלנואתהארץ,
הואבעצםבעל–הבית".
כשאנחנושואליםאתעצמנולמהאנחנונאחזיםבגוש–קטיף
לדוגמא,אנחנומתפתליםבהסבריםשונים-שכולםנכונים,
אבלהסיבההאמיתיתהיא...אהבה.אהבהלאלוקים.לאלוקים
שנרצהאולא,נתןלנואתגוש–קטיף,אתהשומרון,אתחיפה,תל–אביב..וכן,גםאתהביתשלךוגםאתהביתשלי.
זואינהבושה,ההפך-זוגאווהגדולה.
זהלאמספיקמשכנעבעיני?...סבירלהניחשאםיחסי
האהבהשליעםבוראעולםהיותקינים-לאהייתימחביא
כל-כךאתאלוקיםמשוםשהוא"...אינומשכנעמספיק".אני
צריךלשקםאתיחסיהאהבהשלועםאלוקים...

לאפחדולא"תןוקח"-העיקראהבה

רגשותרביםמאפייניםאתיחסנועםאלוקים,אךהרגש
הראשוןשמאפיינוהוא-אהבה.
לאאהבהרומנטית–ילדותית,אלאאהבהגדולה-מלאה
ברגשותוגםבמחויבות,מלאהבפעימותלבוגםבעבודהקשה,
מלאהבתפילהרגשיתוגםבתורת–ישראל.אנחנואוהביםאת
אלוקיםוצריכיםלעורראתהאהבה,בדיוקכמובני–זוג.אם
בני–זוגיניחולרגעלאהבתםלזרוםבלילעבודובלילֵלַבּוֹת
אותההיאתחלש,וחלילה,עלולהגםלכבות.
אלוקיםאוהבאותנובליסוף.האהבהשלופזורהבכל
סתםככהבאמצעהיום
מקום-ברחוב,בבית,בעבודה,במשפחה,בילדים,בכביש,
אנירוצהלאהובאתאלוקיםלפחותכמושאניאוהבאת
במדרכה-בכלמקום,אבלחייביםלפחותלאסוףאותה,
אשתי,לפחותכמושאניאוהבאתהחבריםשלי.אנירוצה להתבונןבה,להיענותלה.
לחשובעליולפעמיםככהסתםכשאניהולךברחוב,כשאני
יושבבאוטובוס.
מעניין-כשאניצריךמשהוחשוב,יוצאלימהפה":בעזרת אלוקיםעזורלי,עזורלילאהובאותך.
"...ויחדליבנולאהבהוליראהאתשמך...וקרבתנומלכנו
ה'",כךגםכשקורהלימשהוטוב,מתוךהרגלאניאומר"ברוך
ה'",אבלאנילארוצהשזהיצאממניסתם,כאילושאניעושה לשמךהגדולבאהבה,להודותלךולייחדך,ליראהולאהבה
טובהלמישהו,אנירוצהלחשובעליו,להודותלו,ולשַמֵחַאת אתשמך.ברוךאתהד'הבוחרבעמוישראלבאהבה")מתוך
אלוקיעלהטובשהואעושהלי,ועלכךשניתנהליאפשרות תפילתשחרית(.
ואזאתםיודעיםמהיקרה?
לדבראיתו.
באופןכלליאנייודעשהואגדולמכלדברשבעולם,אבל
אנילאיודעלהפניםאתזהבחייהיום–יוםשלי...
†˙È·Ó
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¨ÛÂÚ† ∫ÌÈ¯ÓÂÁ‰
˙ÌÈ˘Ó˘Ó††¨ıÚ≠ÈÁÂÙ
„ÂÚ†¨ÌÈÊÂ‚‡†¨ÌÈ˘·ÂÈÓ
Ì¯‚†±∞∞†ÌÈ˘·È†˙Â¯ÈÙ
ÈÈ˘†±∞≠±µ††¨‚ÂÒ†ÏÎÓ
˘ÛÎ†¨ÔÓ˘†˙ÂÙÎ ≤†¨ÌÂ
¨˘·„† ÛÎ† ¨‰˜È¯ÙÙ
˙ÈÙÎ†¨‰ÈÂÒ†·ËÂ¯†˙ÈÙÎ
¨ÌÂ„‡† ÔÈÈ† ÒÂÎ† ¨ÔÈÓÈË
ÏÈÂÂ‚Ê† ˙ÈÙÎ† ÈˆÁ

˙‡†ÌÈ··¯ÚÓ†∫‰Î‰
¨˘·„‰† ¨ÌÚ† ÔÓ˘‰
ÏÈ·‚Ê‰† ¨‰˜È¯ÙÙ‰
ÌÈÁ¯ÂÓÂ† ‰ÈÂÒ‰Â
È˜ÏÁ† ÏÚ† ˙·Â¯Ú˙‰
Æ˙È·˙·†ÌÈÁÈÓ†ÆÛÂÚ‰
Û„ÓÏ†¨¯Â˙Ï†ÌÈÒÈÎÓ
‚·±∞≠Î©†ÌÈÓÈÁ˘ÓÂ†‰Â
„˜(„ˆ† ÏÎÓ† ˙Â
ÛÂÚ‰† ˙‡† ÌÈ‡ÈˆÂÓ
Æ˙ÁÏˆ·† ÌÈÁÈÓÂ
˙‡†˙È·˙·†ÌÈ¯ÊÙÓ
¨ÌÈ˘·È‰† ˙Â¯ÈÙ‰
ÌÂ˘‰†ÈÈ˘†¨ÌÈÊÂ‚‡‰
ÌÈÁÈÓ† ÆÔÈÓÈË‰Â
¨ÛÂÚ‰† ˙‡† Ì‰ÈÏÚ
ÈÚ·¯† ˙‡† Ì‰ÈÈ·Â
ÏÚ†ÌÈÎÙÂ˘†ÆÌÈÁÂÙ˙‰
˙‡†ÌÈ··¯ÚÓ†ÆÔÈÈ†ÏÎ‰
·ËÂ¯Â†ÏÙÏÙ‰†¨ÁÏÓ‰
ÌÈÓ† ËÚÓ† ÌÚ† ‰ÈÂÒ
¯˙‡†ÌÈÎÙÂ˘Â†¨ÌÈÁ˙Â
ÆÛÂÚ‰† ÏÚ† ˙·Â¯Ú˙‰
ÆÛÒÎ† ¯ÈÈ·† ÌÈÒÎÓ
ÏÚ† ¯Â˙Ï† ÌÈÒÈÎÓ
Æ‰ÁÈ˙¯Ï†„Ú†‰Â·‚†ÌÂÁ
ÆÈÂÈ·†ÌÂÁÏ†ÌÈÎÈÓÓ
Æ‰Ú˘Î† ÌÈ¯È‡˘ÓÂ
ÈÂÒÈÎ‰† ˙‡† ÌÈ¯ÈÒÓ
±∞≠Ï†¯Â˙·†ÌÈ¯È‡˘ÓÂ
„˜ÌÚ† ÌÈ‡˙Ó Æ˙Â
‡˙ÁÏˆ† ÏÚ† ÆÔ·Ï† Ê¯Â
‚„˙‡† ÌÈÁÈÓ† ‰ÏÂ
Ê¯Â‡†Â·È·Ò˘Î†¨ÛÂÚ‰
Æ˙Â¯ÈÙÂ

כֹּלעֶשֶׂבוְעֶשֶׂביֵשׁלוֹשִׁיָרהמְיֻחֶֶדתמִשְׁלוֹ/וּמִשִּׁיַרתהָעֲשָׂבִיםנַעֲשֶׂהנִגּוּןשֶׁלרוֹעֶה/.כַּמָּהיָפֶה,כַּמָּהיָפֶהוְנָאֶה/כְּשֶׁשּׁוֹמְעִיםהַשִּׁיָרהשֶׁלָּהֶם/.טוֹבמְאֹדלְהִתְפַּלֵּלבֵּינֵיהֶם/וּבְשִׂמְחָהלַעֲבֹדאֶתד'/.וּמִשִּׁ

Ë·˘·†Â¢Ë†ÏÈÏ†¯„Ò

לפני שאתם מתחילים לארגן

Æı¯‡‰–˙·‰‡Ï†ÌÏ˘†·¯Ú†˘È„˜‰Ï†ÌÈÓÚÙ†‰·¯‰†ÂÏ†‡ˆÂÈ†‡Ï
ÆÏ‡¯˘È–ı¯‡†˙·‰‡†ÌÚ†˙Â˜ÒÚ˙‰Ï†ÈÒ‡Ï˜†·¯Ú†‡Â‰†Ë·˘·†Â¢Ë†·¯Ú
ÆÏ‡¯˘È–ı¯‡†˙Â¯ÈÙ†Æ˙Â¯ÈÙÓ†¯˙ÂÈ†ÁÏˆÂÓ†˙Â¯·Á˙‰†ÈÚˆÓ‡†ÔÈ‡Â
¨ÌÈÓ˘Ï†ı¯‡‰†ÔÈ·†¯Â˘˜Ï†ÔÙÂ„†‡ˆÂÈ†ÁÂÎ†˘È†Ì„‡Ï†ÈÎ†¨‰ÏÈÎ‡‰†ÈÙÏ†˙ÂÎ¯·†Â˜È˙†ÌÈÓÎÁ†Ì˙Ò†‡Ï
ÆÏ‡¯˘È–ı¯‡†˙Â¯ÈÙ†˙ÏÈÎ‡†≠†ÂÏ˘†‰¯˜Ó·†Â‡†¨‰ÏÈÎ‡‰†‡Â‰†ÍÎÏ†ÌÈÚˆÓ‡‰†„Á‡Â
‡‚·¨†‡°ÌÈÏÂÈË†≠†ı¯‡Ï†¯Â·ÈÁ†ÏÚ†ÌÈ¯·„Ó†¯·Î†Ì
˜®ÆÆÆÌÈÚ„ÂÈ†Ì˙‡†¨˙·˘·†‡Ï©†Ï‡¯˘È–ı¯‡·†ÏÈÈËÏ†Â‡ˆÂ†¨Âˆ¯˙†˜¯˘†ÈÓ†Â‡†ÌÈ¯·Á‰†¨‰ÁÙ˘Ó‰†˙‡†ÂÁ
הכנה:

∫ÌÈÎ¯ˆÓ

צלחותשבעת–המינים:זיתים,תאנים,רימונים,תמרים.ושארפירות
הארץ.
ייןאדוםאולבן.
מינימאפהשאינםלחם)עשוייםחיטהאודגןאחר(.
ירקותאדמה)אפשרכסלטגס(.
באופןכלליובמיוחדהערב,השתדלושגםהיין,וגםהפירותיהיו
מתוצרתהארץ.
מבקשיםמכחמישהמשתתפיםלבחורשירעםתוכןארץ–ישראלי
ולצלםאותול10-עותקים.דואגיםשלפחותחלקמהשיריםיהיו
מהמסורתהיהודית)ישדוגמאותלמעלה.(..בתחילתהערבמארגנים
מהשללשירוןלכלאחדע"ישדכן.
בוחריםאתהרצינישבחבורה)לאיותרמידי,שלאיהיה'כבד'(..
שיכיןכמהמיליםעלט"ובשבט.
מישממשרוצהלהשקיעהבאנולכםמתכוןלעוף'ט"ובִשְבַטִי'חגיגי
במיוחד.
מתחילים:

פותחיםבמיניםהחשוביםביותרמשבעתהמינים-החיטהוהשעורה.
עלמאפיםאחריםשאינםלחםמברכים:
בָּרוַּ 8אתָּהא–ד–נ–יא–ל–ו–ק–י–נ–ו ֶמל ֶ8הָעוֹל ָםבּוֹרֵאמִינ ִימֶזוֹנוֹת.
לאחרשאוכליםמעט,אומריםפסוקיםאלהבענייןהחיטהוהלחם:
וְשָׁמְַרתָּאֶתמִצְוֹתה'אֱלֹקיָךלָלֶכֶתבְִּדָרכָיווּלְיְִראָהאֹתוֹ:כִּיה'
אֱלֹקיָךמְבִיאֲָךאֶלאֶֶרץטוֹבָהאֶֶרץנַחֲלֵימָיִםעֲי$נֹתוּתְהֹמֹת
יֹצְאִיםבַּבְִּקעָהוּבָהָר:אֶֶרץחִטָּהוּשְׂעָֹרהוְגֶפֶןוּתְאֵנ$הוְִרמּוֹןאֶֶרץ
זֵיתשֶׁמֶןוְּדבָשׁ:אֶֶרץאֲשֶׁרלֹאבְמִסְכֵּנֻתתֹּאכַלבָּהּלֶחֶםלֹא
תֶחְסַרכֹּלבָּהּאֶֶרץאֲשֶׁראֲבָנֶיהָבְַרזֶלוּמֵהֲָרֶריהָתַּחְצֹבנְחשֶׁת:
וְאָכַלְתָּוְשָׂבָעְתָּוּבֵַרכְתָּאֶתה'אֱלֹקיָךעַלהָאֶָרץהַטֹּבָהאֲשֶׁר
נ$תַןלְָך:הִשָּׁמֶרלְָךפֶּןתִּשְׁכַּחאֶתה'אֱלֹקיָךלְבִלְתִּישְׁמֹרמִצְוֹתָיו
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וּמִשְׁפָּטָיווְחֻקֹּתָיואֲשֶׁראָנֹכִימְצַוְָּךהַיּוֹם:פֶּןתֹּאכַלוְשָׂבָעְ ָ
תּ
וּבָתִּיםטֹבִיםתִּבְנֶהוְי$שָׁבְתָּ:וּבְָקְרָךוְצֹאנְָךיְִרבְּיֻןוְכֶסֶףוְז$הָב
יְִרבֶּהלְָּךוְכֹלאֲשֶׁרלְָךיְִרבֶּה:וְָרםלְבָבֶָךוְשָׁכַחְתָּאֶתה'אֱלֹקיָך
הַמּוֹצִיאֲָךמֵאֶֶרץמִצְַריִםמִבֵּיתעֲבִָדים:הַמּוֹלִיכֲָךבַּמְִּדבָּרהַגֹּ$דל
וְהַנּוָֹראנ$חָשׁשָָׂרףוְעְַקָרבוְצִמָּאוֹןאֲשֶׁראֵיןמָיִםהַמּוֹצִיאלְָך
מַיִםמִצּוּרהַחַלָּמִישׁ:הַמַּאֲכִלְָךמָןבַּמְִּדבָּראֲשֶׁרלֹאיְ$דעוּןאֲבֹתֶיָך
לְמַעַןעַנֹּתְָךוּלְמַעַןנַסֹּתֶָךלְהֵיטִבְָךבְּאַחֲִריתֶָך:וְאָמְַרתָּבִּלְבָבֶָך
כֹּחִיוְעֹצֶםיִ$דיעָשָׂהלִיאֶתהַחַיִלהַזֶּה:וְז$כְַרתָּאֶתה'אֱלֹקיָךכִּי
הוּאהַנֹּתֵןלְָךכֹּחַלַעֲשׂוֹתחָיִללְמַעַןהִָקיםאֶתבְִּריתוֹאֲשֶׁר
נִשְׁבַּעלַאֲבֹתֶיָךכַּיּוֹםהַזֶּה:

)ספרדבריםפרקח,ו(

מיזגוגביעשלייןאומיץ–ענביםוברכו:
בָּרוַּ 8אתָּהא–ד–נ–יא–ל–ו–ה–י–נ–ו ֶמל ֶ8הָעוֹל ָםבּוֹרֵאפְּרִי ַהגֶּפֶן.
לאחרששתיתםאִמרומזמורתהיליםמרגשומדהיםזה,מזמוראהבה
שכתבדוד–המלךלאלוקים,כתוצאהמהתבוננותבטבעוביופיהארץ.
בְָּרכִינַפְשִׁיאֶתה',ה'אֱלוָֹקיגַּ$דלְתָּמְּאֹדהוֹדוְהָָדרלָבָשְׁתָּ:עֹטֶה
אוֹרכַּשַֹּלְמָהנוֹטֶהשָׁמַיִםכַּיְִריעָה:הַמְָקֶרהבַמַּיִםעַלִיּוֹתָיוהַשָֹּם
עָבִיםְרכוּבוֹהַמְהַלְֵּךעַלכַּנְפֵירוּחַ:עֹשֶׂהמַלְאָכָיורוּחוֹתמְשְָׁרתָיו
אֵשׁלֹהֵט:י$סַדאֶֶרץעַלמְכוֹנֶיהָבַּלתִּמּוֹטעוֹלָםו$עֶד:תְּהוֹם
כַּלְּבוּשׁכִּסִּיתוֹעַלהִָריםיַעַמְדוּמָיִם:מִןגַּעֲָרתְָךיְנוּסוּןמִןקוֹל
ַרעַמְָךיֵחָפֵזוּן:יַעֲלוּהִָריםיְֵרדוּבְָקעוֹתאֶלמְקוֹםזֶהי$סְַדתָּ
לָהֶם:גְּבוּלשַׂמְתָּבַּליַעֲבֹרוּןבַּליְשֻׁבוּןלְכַסּוֹתהָאֶָרץ:הַמְשַׁלֵּחַ
מַעְי$נִיםבַּנְּחָלִיםבֵּיןהִָריםיְהַלֵּכוּן:יַשְׁקוּכָּלחַיְתוֹשָָׂדייִשְׁבְּרוּ
פְָראִיםצְמָאָם:עֲלֵיהֶםעוֹףהַשָּׁמַיִםיִשְׁכּוֹןמִבֵּיןעֳפָאיִםיִתְּנוּ
קוֹל:מַשְֶׁקההִָריםמֵעֲלִיּוֹתָיומִפְִּרימַעֲשֶׂיָךתִּשְׂבַּעהָאֶָרץ:
מַצְמִיחַחָצִירלַבְּהֵמָהוְעֵשֶׂבלַעֲבַֹדתהָאָָדםלְהוֹצִיאלֶחֶםמִן
הָאֶָרץ:וְיַיִןיְשַׂמַּחלְבַבאֱנוֹשׁלְהַצְהִילפָּנִיםמִשָּׁמֶןוְלֶחֶםלְבַב
אֱנוֹשׁיִסְעָד:יִשְׂבְּעוּעֲצֵיה'אְַרזֵילְבָנוֹןאֲשֶׁרנ$טָע:אֲשֶׁרשָׁם
צִפֳִּריםיְַקנֵּנוּחֲסִיָדהבְּרוֹשִׁיםבֵּיתָהּ:הִָריםהַגְּבֹהִיםלַיְּעֵלִים
סְלָעִיםמַחְסֶהלַשְׁפַנִּים:עָשָׂהיֵ$רחַלְמוֹעֲִדיםשֶׁמֶשׁיַ$דעמְבוֹאוֹ:
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שּׁיַרתהָעֲשָׂבִיםמִתְמַלֵאהַלֵּבוּמִשְׁתּוֹקֵק/.וּכְשְׁהַלֵבמִןהַשִּׁיָרהמִתְמַלֵא/,וּמִשְׁתּוֵֹקקאֶלאֶֶרץיִשְָׂראֵל/אוֹרגָּדוֹלאֲזַינִמְשְָׁךוְעוֹלֶהמְִקדוּשָׁתַהשֶׁלהָאֶָרץעָלָיו/וּמִשִּׁיַרתהָעֲשָׂבִיםנַעֲשֶׂהנִגּוּןשֶׁלהַלֵּב".

תָּשֶׁתחֹשְֶׁךוִיהִילָיְלָהבּוֹתְִרמֹשׂכָּלחַיְתוֹי$עַר:הַכְּפִיִריםשֹׁאֲגִים
לַטֶָּרףוּלְבַקֵּשׁמֵאֵלאָכְלָם:תִּזְַרחהַשֶּׁמֶשׁיֵאָסֵפוּןוְאֶלמְעוֹנֹתָם
יְִרבָּצוּן:יֵצֵאאָָדםלְפָעֳלוֹוְלַעֲבָֹדתוֹעֲֵדיעֶָרב:מָהַרבּוּמַעֲשֶׂיָך
ה'כֻּלָּםבְּחָכְמָהעָשִׂיתָמָלְאָההָאֶָרץִקנְי$נֶָך:זֶההַיּ$םגּ$דוֹלוְּרחַב
יָ$דיִםשָׁםֶרמֶשׂוְאֵיןמִסְפָּרחַיּוֹתְקטַנּוֹתעִםגְֹּדלוֹת:שָׁםאֳנִיּוֹת
יְהַלֵּכוּןלִוְי$תָןזֶהי$צְַרתָּלְשַׂחֶקבּוֹ:כֻּלָּםאֵלֶיָךיְשַׂבֵּרוּןלָתֵת
אָכְלָםבְּעִתּוֹ:תִּתֵּןלָהֶםיִלְֹקטוּןתִּפְתַּחיְ$דָךיִשְׂבְּעוּןטוֹב:
תַּסְתִּירפָּנֶיָךיִבָּהֵלוּןתֹּסֵףרוּחָםיִגְו$עוּןוְאֶלעֲפָָרםיְשׁוּבוּן:
תְּשַׁלַּחרוּחֲָךיִבֵָּראוּןוּתְחַדֵּשׁפְּנֵיאֲָדמָה:יְהִיכְבוֹדה'לְעוֹלָם
יִשְׂמַחה'בְּמַעֲשָׂיו:הַמַּבִּיטלָאֶָרץוַתְִּרעָדיִגַּעבֶּהִָריםוְיֶעֱשָׁנוּ:
אָשִׁיָרהלה'בְּחַיּ$יאֲזַמְָּרהלֵאלֹקיבְּעוִֹדי:יֶעֱַרבעָלָיושִׂיחִיאָנֹכִי
אֶשְׂמַחבַּה':יִתַּמּוּחַטָּאִיםמִןהָאֶָרץוְּרשָׁעִיםעוֹדאֵינ$םבְָּרכִי
נַפְשִׁיאֶתה'הַלְלוּי$הּ:
)תהיליםקד(

עכשיוהגיעתורםשלפירותהעץ.הזיתנחשבהפריהחשובהיותר
משבעתהמיניםלכןעדיףלברךעליוולהתכווןלכךשבברכהזואנו
מברכיםגםעלשארפירותהעץשנאכלבהמשך.
בָּרוַּ 8אתָּהא–ד–נ–יא–ל–ו–ה–י–נ–ו ֶמל ֶ8הָעוֹל ָםבּוֹרֵאפְּרִי ָהעֵץ.
אחריהברכהוהאכילה,קחוכלפעםפריאחרואִמרואתהמילים
מהמקורותששייכיםאליו.
כמושהזכרנוקודם,מטרתכלה'סדר'היאהדגשתהחיבורשלנו-
האדם–הישראלי-עםפרי–הארץ,ודרכוחיבורלאלוקים.
זית
זיתרענןיפהפריתוארקראה'שמךכשםשהשמןמאיר-כך
ביהמ"קמאירלכלהעולם.שנאמר)ישעיהס(":והלכוגויםלאורך",
לכןנקראואבותינוזיתרענןשהםמאיריםלכלבאמונתם)שמותרבה
פרשהלו(

תמר
דרשרביחייאברלולייני:מאי'צדיקכתמריפרחכארזבלבנון
ישגה')תהליםצב( ,אםנאמרתמר,למהנאמרארז,ואםנאמרארז
למהנאמרתמר?אילונאמרתמרולאנאמרארזהייתיאומר:מה
תמראיןגזעומחליף-אףצדיקחסוחלילהאיןגזעומחליף,לכך
נאמרארז,אילונאמרארזולאנאמרתמר,הייתיאומר:מהארז
איןעושהפירות-אףצדיקחסוחלילהאיןעושהפירות,לכךנאמר
תמרונאמרארז).תלמודבבליתעניתדףכהע'א(
תאנה
אמררביחייאבראבאאמררבייוחנןמאידכתיב"נוצרתאנה
יאכלפריה"?למהנמשלודבריתורהתאנה?מהעץתאנהזהכל
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זמןשאדםממשמשבהמוצאבהתאנים.אףדבריתורהכןכלזמן
שאדםהוגהבהםמוצאבהםטעםטוב.
רימון
אמררישלקיש:פושעיישראלאיןאורגיהנםשולטתבהןקלוחומר
ממזבחהזהב,מהמזבחהזהבשאיןעליואלאכעובידינרזהבעמד
כמהשניםולאשלטהבוהאור,פושעיישראלשמלאיןמצוותכרימון
שנאמר':כפלחהרמוןרקתך')שירהשיריםו(.ואמררבישמעוןבןלקיש:
אלתיקרירקתךאלאריקתיך,שאפילוריקניןשבךמלאיםמצוות
כרימון-עלאחתכמהוכמה)עירוביןדףיטע'א(.
מברכיםעלסלטירקותהאדמה,ברכתבוראפריהאדמה:
בָּרוַּ 8אתָּהא–ד–נ–יא–ל–ו–ה–י–נ–ו ֶמל ֶ8הָעוֹל ָםבּוֹרֵאפְּרִי ָה ֲא ָדמָה
לגבי השירים:

כדישהקטעהזהיהיהמוצלחצריךלדאוגמראשלמישהודומיננטי
שזורםעםשירים,אחרתניתקעעםשירהשלאבאלנועליה.
שלבואתהשיריםמתוךהשירוןשהכנתם,ביןהברכותוהאמירות.
ארוחה:

אםהכנתםארוחה,זההזמן-בתיאבון.תוךכדיהארוחה,הרציני
שבחבורהיגידאתדבריהט"ו–בשבטשהכין.
לאחר הארוחה ברכה אחרונה:

בָּרוְּךאַתָּהא–ד–נ–י,א–ל–ו–ה–י–נ–וּמֶלְֶךהָעוֹלָם,
עלדבריהמזונות)מאפה(

עַלהַמִּחְי$הוְעַל הַכַּלְכָּלָה
עלהיין

עלפירותמשבעת המינים

עַלהַגֶּפֶןוְעַלפְִּרי הַגֶּפֶן עַלהָעֵץוְעַלפְִּרי הָעֵץ
וְעַלתְּנוּבַתהַשֶָּׂדהוְעַלאֶֶרץחֶמְדָּהטוֹבָהוְּרחָבָהשֶָׁרצִיתָ
וְהִנְחַלְתָּלַאֲבוֹתֵינוּלֶאֱכוֹלמִפְִּרי$הּוְלִשְׂבּוֹעַמִטּוּבָהַּ.רחֵם
א–ד–נ–יא–ל–ו–ה–י–נ–וּעָלֵינוּוְעַליִשְָׂראֵלעַמְָּךוְעַליְרוּשָׁלַיִם
עִיָרְךוְעַלהַרצִיּוֹןמִשְׁכַּןכְּבוָֹדְך.וְעַלמִזְבָּחְָך.וְעַלהֵיכָלְָך.
וּבְנֵהיְרוּשָׁלַיִםעִירהַקֶּדשׁבִּמְהֵָרהבְי$מֵינוּ.וְהַעֲלֵנוּלְתוֹכָהּ.
וְשַׂמְּחֵנוּבְּבִנְי$נ$הּוּנְבְָרכְָךעָלֶיהָבְִּקֻדשָּׁהוּבְטָהֳָרה.כִּיאַתָּה
טוֹבוּמֵטִיבלַכּלוְנוֶֹדהלְָךא–ד–נ–יא–ל–ו–ה–י–נ–ועַלהָאֶָרץ
עלדבריהמזונות)מאפה(

עלהיין

וְעַלמִחְי$תָהּוְעַל כַּלְכָּלָתָהּ .וְעַלפְִּריגַפְנ$הּ.

עלפירותמשבעת המינים

וְעַל פֵּרוֹתֶיהָ.

בָּרוְּךאַתָּהא–ד–נ–י,עַלהָאֶָרץ
עלדבריהמזונות)מאפה(

וְעַלמִחְי$תָהּ.

עלהיין

וְעַלפְִּריגַפְנ$הּ.

עלפירותמשבעת המינים

וְעַלפֵּרוֹתֶיהָ.

ולסיום...

יהירצוןשנתחברכולנוביחדחיבורחזקואמיתיביננולביןעצמנו,
ביננולביןארצנו,ו...כולנויחדעם-אלוקינו.
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ל ִשְׁמֹעַמָה ָהיָהבַּ ֻח ְרשָׁה",
 ִהצִּיעָהיָעֵל,וְכָָ Aקבַעְנוּ
לְהִיפָּג ֵש ַאחַר ַהצָּ ֳה ַריִם ֵאצֶל
דּוֹדָהעַלִּיזָה.
דּוֹדָהעַלִּיזָהשָׂ ְמחָה ְמאֹד
לִרְאוֹתאוֹתָנוּ,הִיאכִּבְּדָהאוֹתָנוּ
בְּעוּג ִיּוֹת–הַשּׁוֹקוֹל ָד ַהטְּעִימוֹתשֶׁלָּהּ.
"מַדּוּעַזָכִיתִיל ַבִּקּוּר ַהמְּכֻבָּד ַהזֶּה"?שָׁ ֲאל ָה
דּוֹדָהשֶׁלִּי.הִ ְסבַּ ְרתִּיל ָהּבִּ ְקצַרָהל ְשֵׁם–מָה ִהגַּעְנוּ.דּוֹדָהעַלִּיזָהשָׂ ְמחָה
עַל ַה ִהזְדַּמְּנוּתשֶׁנִּתְּנ ָהל ָהּל ְ ַדבֵּרעַל ַה ֻח ְרשָׁה"שֶׁלָּהּ":
"זֶה ָהיָהבְּדִיּוּקל ִפְנ ֵי41שָׁנ ָה,בט'ובִּשְׁבָטָ .היִיתִיאָזבְּכִתָּהו'.
יוֹם ֶאחָד ַהמְּנ ַהֵלנ ִכָּנ ֵסל ַכִּתָּהוְהוֹדִיעַשֶׁ ַהשָּׁנ ָהנ ִבְ ֲחרָה ַהכִּתָּהשֶׁלָּנוּ
ל ִנ ְטֹעַעֵצִים ֲא ִמתִּיִּים.לֹא ֵהבַנּוּכָּל–כָּAמַהזֶּהאוֹמֵרֲ ,אבָלשָׂ ַמחְנוּ
כִּייָ ַדעְנוּשֶׁמַּפְסִידִיםיוֹםל ִמּוּדִים.וְכָAיָצָאנוּכֻּלָּנוּבט"ובִּשְׁבָט
עִם ֶאתֵּי ֲחפִירָה,ל ְעֵבֶרשְׂדֶההַקּוֹצִים.כֹּליֶל ֶד ִקבֵּלשְׁתִילשֶׁלעֵץ
אֹרֶן,וּ ִמתְנ ַדְּבִיםשֶׁל ַהקֶּרֶן– ַהקַּיֶּמֶת–ל ְיִשְׂ ָראֵלעָזְרוּל ָנוּל ַ ֲחפֹרבּוֹר,
וְל ִשְׁתֹּלאֶתעֵץ ָהאֹרֶן ַהקָּטָןֲ .אנ ִיזוֹכֶרֶתשֶׁאֶתשֶׁלִּישָׁתַל ְתִּיל ְיָדבּוֹר
ַה ַמיִם" ָא ְמרָהדּוֹדָהשֶׁלִּיבְּ ִהתְ ַרגְּשׁוּתְ ",מעַנ ְיֵןאֵיAנ ִ ְראֶהעֵץ ָהאֹרֶן
שֶׁלִּיהַיּוֹם…"
יָעֵלַ ,חג ִיתוַ ֲאנ ִי ִה ְסתַּכַּל ְנוּ ַאחַתעַל ַהשְּׁנ ִיָּהוְיָ ַדעְנוּעַלאֵיזֶהעֵץ
ְמ ֻדבָּר.כֹּליוֹםכְּשֶׁ ֲאנ ַחְנוּחוֹזְרוֹת ִמבֵּית ַהסֵּפֶר ֲאנ ַחְנוּנ ֶעֱצָרוֹתל ְיָד
ָהעֵץהסָּמוּAל ְבּוֹרה ַמיִםכְּדֵיל ָנוּחַ ֵמ ַהדֶּרֶ.A
"כָּכָהזֶהבְּ ַא ְרצֵנוּ ִסיְּמָהדּוֹדָהשֶׁלִּי" ַאתָּהנוֹ ֵטעַוּבוֹנ ֶה,בְּל ִי
ל ָ ַדעַתתָּמִידאֵיAיִצְמַחוּמִייֵ ָהנ ֶה ֵמ ַהפֵּרוֹת"...

ַחג ִית,יָעֵלוַ ֲאנ ִי ָחבֵרוֹתטוֹבוֹת.בְּכֹליוֹם ֲאנ ַחְנוּחוֹזְרוֹתבְּיַחַד
ַהבַּיְתָה ִמבֵּית– ַהסֵּפֶרשְנ ִ ְמצָאבְּ ֶמ ְרחָקעֶשֶׂרדַּקּוֹת ֲהל ִיכָה ֵמ ַהשְּׁכוּנ ָה
שֶׁלָּנוּ,וְאִם ֲאנ ַחְנוּ ְמ ַקצְּרוֹתדֶּרֶַ Aה ֻח ְרשָׁהשֶׁלְּיָדבֵּית– ַהסֵּפֶר ֲאנ ַחְנוּ
ַמגִּיעוֹתתּוָֹ Aחמֵשׁדַּקּוֹת ַהבַּיְתָה.
בכֹּלסוֹףיוֹם,כְּשְׁ ָהצִל ְצוּל ַמגִּיעֲ ַ,אנ ַחְנוּיוֹצְאוֹתבְּשִׂ ְמחָה ִמשַּׁעַר
בֵּית ַהסֵּפֶרל ְכִווּן ַה ֻח ְרשָׁהשֶׁלָּנוֲּ .אנ ַחְנוּ ַמכִּירוֹתכְּבָראֶתכֹּל
ַהשְּׁבִיל ִיםָ ,העֱצִיםוְ ַהפְּ ָרחִים,וְל ִפְעָמִיםאִם ֲאנ ַחְנוּהוֹל ְכוֹת ַממָּשׁ
בְּשֶׁקֶט ֲאנ ַחְנוּשׁוֹמְעוֹת ֲאפִלּוּאֶתהצִפֳּרִים.
ֶאתְמוֹלבַּדֶּרֶַ Aהבַּיְתָה ָא ַמ ְרתִּיל ְ ַחג ִיתוְל ַיָּעֵלשֶׁ ֲאנ ִירוֹצָהל ִ ְקטֹף
ל ְ ִאמָּאזֵרפְּ ָרחִיםל ִכְבוֹדיּוֹם ַה ֻהלֶּדֶתשֶׁלָּהּ.
"אֵיןבְּעָיָה" ָא ְמרָהל ִי ַחג ִיתֲ ",אנ ַחְנוּנ ַעֲזֹרל ָAל ְ ָהכִיןאֶת ַהזֵּר ֲהכִי
יָפֶהבָּעוֹל ָם",וְכָAל ְאַטל ְאַט ֵהכַנּוּזֵריְפֵהפֶה ְמ ָח ְרצִיוֹתַ ,סבְיוֹנ ִים
וְעוֹדפְּ ָרחִים ֵמ ַה ֻח ְרשָׁה.
" ִאמָּא",נ ִכְנ ַ ְסתִּי ַהבַּיְתָהבְּרִיצָה"תִּ ְראִימָה ֵהבֵאתִיל ָAל ְיוֹם
ַה ֻהלֶּדֶת"ִ ,אמָּאל ָ ְקחָהאֶת ַהזֵּרוְ ִחיְּכָה ֵאל ִיחִיּוּAאוֹהֵב"תּוֹדָה
ַרבָּה,שִׁירִיחֲמוּדָה" ָא ְמרָה",לֹאיָכֹל ְתִּיל ְ ַד ְמיֵןל ְעַצְמִיזֵרפְּ ָרחִים
יָפֶהיוֹתֵּרל ְיוֹם ַה ֻהלֶּדֶת"ִ .אמָּא ִחבְּקָהאוֹתִיבְּחֹם",הֵיכָן ָמצָאתְ
פְּ ָרחִיםיָפִיםכָּלכָּ?"Aשָׁ ֲאל ָהֵ ".מ ַה ֻח ְרשָׁהשֶׁלָּנוּ,בַּדֶּרִֶ Aמבֵּית– ַהסֵּפֶר"
עָנ ִיתִיִ .אמָּאעָ ְמדָהל ְ ֶרג ַעמְהוּ ְר ֶהרֵת":מִי ָהיָה ֵמ ָאמִיןשְ ִמשְׂדֵה–הַקּוֹצִים
ַהזֶּהנוֹצִיאפְּ ָרחִיםיָפִיםכָּל–כָּ"...A
"אֵיזֶהשָׂדֶהקוֹצִים"?שָׁ ַאל ְתִּיבְּ ַס ְקרָנוּת.
ִאמָּאצָ ֲחקָה":מָהחָשׁבְתּ,שֶׁתָּמִיד ָהיְתָהשָׁם ַה ֻח ְרשָׁה ַהיָּפֶההַזּוֹ?
הִיא ַקיֶּמֶתבְּסַָ –Aהכֹּל ִמ ְספָּרשָׁנ ִים,בִּזְכוּתדּוֹדָהעַלִּיזָהוְ ָה ָחבֵרוֹת
שֶׁלָּהּהֵןנ ָטְעוּשָּׁםאֶת ָהעֵצִיםָ .היִיתִי ְק ַטנָּהֲ ,אנ ִילֹאכָּל–כָּA
זוֹכֶרֶת".
ָהיִיתִי ֻמפְתַעַתַ ,ה ֻח ְרשָׁהיָפֶהכָּל–כָּךְ,עִםהָמוֹןפְּ ָרחִיםוְעֵצִים,נ ִ ְראֶה ל ְ ָמ ֳחרָתכְּבָרלֹא ָהל ַכְנוּבִּ ְמהִירוּת ַהבַּיְתָה,נ ֶעֱצַרְנוּל ְיָדכֹּלעֵץוְנ ִסִּינוּ
ָהיָהשֶׁ ַהכֹּלפּוֹ ֵרחַשָׁם ֵמאָזוּ ִמתָּמִיד.ל ְ ָמ ֳחרָתבְּבֵית– ַהסֵּפֶר ִספַּ ְרתִּי ל ְ ַד ְמיֵןאֵיAפַּעַםבְּמָקוֹם ַהכֹּל–כָּAיָפֶה ַהזֶּה,לֹא ָהיָהשׁוּםדָּבָר
ל ְ ַחג ִיתוְיָעֵלאֶתמַהשֶׁסִּפְּרָהל ִי ִאמָּא",אוּל ַינ ֵל ֵAל ְדוֹדָהשֶׁלָּ Aפּוֹ ֵרחַ.
מסקרן ...מסתורי ...מרגש ...עמוק ...מעניין...

·ÔÂ¯˘‰†˙Ó¯†È„Â‰È†˙Â·¯˙†˙È
˘¨˘Ù‰†˙¯Â˙†¨‰Ï·˜‰†˙¯Â˙Ï†‡Â·Ó†∫˙Â‡„ÒÂ†ÌÈ¯ÂÚÈ
‰ÓÈÓÈ†˙ËÈ˘·†˙Â‡„Ò†¨˙ÂÈ‚ÂÊ

∞≥≠µ¥∑∞≤µ≤†¨∞µ∞≠∑π¥≤∏¥π†‰ÈÎÂ˙Â†ÌÈË¯ÙÏ

רח'ויצמן,4רמתהשרון

ביתתרבותיהודיבקעתהירדןושומרון0506801173אליהו
ביתתרבותיהודיטבריה0545398113אוהד
†˙È·Ó
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מעוניין להיפגש עם המורשת?
קרןמורשתמציעהלךמגווןפעילויות:
שיעוריםבנושאיםמגוונים,סדנאות,
לימודאישי,בר/בתמצווה,חתונות,
וכו'.

סניפיםבכלהארץ!1+800+270+271
ביתהתאומים,כנפינשרים15ירושלים or@kmoreshet.org.il

±∑∞∞≠∑∞∞≠µ±µ

‰ÁÙ˘Ó†ÈÈÈÈÚ·†‰ÈÙ

ש.12...קוםוהתהלךבארץ.11...ארץ,ארץ,ארץ.10...""שבחיירושלים.9...בכרם/הלל/גפןגפןלהלל/שירלגפןירוקתעלים/עולההאורמערפילים/ואורעלהבוצרים/עלההרים/

È˙ÈÓ‡‰†ÛÂˆ¯Ù‰
ÌÁÓ†ÔÂ¯‰‡

ÔÈÓ‡‰ÏÂ†˙ÂÏ·Ò·†¯Ê‡‰Ï†¨˙˙Ï†˙ÂÁÂÎ‰†˙‡†˙·‡Â˘†‡È‰
‰˙ÈÈ‰†¨·ÂË†‰È‰†‰ÏÁ˙‰·†ÆÂÁÈÏˆ‰†‡Ï†ÌÈ‡Â˘È‰†∫‰Ï‡˘
¨ÍÏ˘†ÔÂÓ‡‰Â†ÌÂÁ‰†ÍÂ˙Ó†Í˙Â‡†˙Ï·˜Ó†‡È‰†ÆÍÓÓ†≠†Í· ‰ß¯·Á‰†ÏÎ†ÌÚ†ÆÍÚ„†ÏÎ‰†ÔÓÊ‰†ÌÚ†Í‡†¨‰ÏÂ„‚†‰·‰‡
Æ‰Ï†˜ÈÚÓ†‰˙‡˘†ÌÂ˜Ó‰Â†˙È·‰†ÍÂ˙Ó ÆÚÂ˜˙†ÏÎ‰†È˙˘‡†ÌÚ†‡˜ÂÂ„Â†¨ÈÏ†·ÂËÂ†Ì¯ÂÊ†È‡†¨·È·ÒÓ
ÍÏ˘†˙ÂÈÙÈˆ‰†˙‡†ÆÍ˙˘‡Ï†Ì‚†˘È†¨ÍÏ˘†·Ï‰†ÈÂÂ‡Ó†˙‡
Æ‰˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†ÌÈ·¯†ÂÁ‡
˙Â·‰ÏÂ†˙Â·Ï†ÂÏÎÂ˙†„ÁÈ†˜¯Â†ÆÍÓÓ†Ì‚†‰Ï†˘È†¨‰ÓÓ ÏÚ†˙ÂËÚÏ†ÌÈˆÏ‡†ÂÁ‡†¨ÌÈÈÁ‰†ÈÁË˘†·Â¯·†∫‰·Â˘˙
˙‡†ÁÂ˙ÙÏ†ıÓ‡˙È†‡Ï†ÌÎÓ†„Á‡˘†˜ÈÙÒÓ†ÆÈ˘‰Ó†„Á‡ ÈÈ‡†Ì‡†Ì‚†¨ÌÎÁ†˙Â‡¯‰Ï†·ÈÈÁ†È‡†‰„Â·Ú·†Æß‰ÊÂÙß†ÂÓˆÚ
¯ˆÂÂÈ˙†‡Ï†¨È˘‰†ÈÙÏÎ†·Ï‰†È¯Ú˘
ÈÓˆÚ†˙‡†‚ÈˆÓ†È‡†‰ß¯·Á·†¨‰ÊÎ
„ÈÓ˙†‡Ï†¨ÏÈ‚¯†Ì„‡†È
˙È·‰†‰·ÈÈ†‡Ï†¨˙Ù˙Â˘Ó‰†‰ÙÂ˙‰
¨ÍÎ†˘È‚¯Ó†ÈÈ‡†Ì‡†Ì‚†¨ÔÁÈÏˆÓÎ
ÌÂ˜Ó†˙ÂÙÏ†ıÓ‡˙˙†‡Ï†Ì‡†ÆÏÁÂÈÓ‰ ÆÍÈÈÁÓ†„ÈÓ˙†‡ÏÂ†ÁÏˆÂÓ ¨Ô·ÂÓÎ† È‡† ‰ÏÂ„‚‰† ‰ÁÙ˘Ó·
øÍÏÈ·˘·†ÌÂ˜Ó†‡ˆÓ˙†‡È‰†ÍÈ‡†¨Í·Ï· ¨¯˙ÂÈ† ‚ÈˆÓ† È‡˘† ÏÎÎ Ïˆ‡Â†¨ÒÂÚÎ†≠†„È˜Ù‰†ÏÂÓ†Æ¯˘Â‡Ó
¯·„†ÌÂ˘†Æ˙ÂÏ˜·†‡·†‡Ï†‰Ê†¨ÔÎ‡Â
È‡†Æ˙¯·Â‚†ß‰ÊÂÙß‰†˙˜ÂˆÓ ÌÂ˘·†Æ˙Â‡È¯·Â†‰ÂÂÏ˘†ÈÏÂÎ†≠†‡˙·Ò
ÆÂÓˆÚÓ† ‰¯Â˜† ‡Ï† Í˘Ó˙ÓÂ† ˜ÂÓÚ Â·˘†ÌÂ˜ÓÏ†˙Â˘‡Â†˜Â˜Ê ÈÓˆÚ†˙‡†ÛÂ˘ÁÏ†Ï‚ÂÒÓ†ÈÈ‡†ÌÂ˜Ó
˙¯Â˘˜˙† ¨‰ß¯·Á‰† ÌÚ† ÌÈ˜ÂÁˆ ÏÎ† ˙‡† ËÂ˘ÙÏ† ÏÎÂ‡ ÆÈÈ˙Â˘ÏÂÁÂ† È„ÁÙ† ¨ÈÈ˙ÂÈ‰˙† ÌÚ† ≠
‰ÎÈ¯ˆÓ† ‡Ï† ¨‰˜ÈÏ„ÓÂ† ˙ÈÂˆÈÁ ÆÈ‡†˙ÂÈ‰Ï†ËÂ˘ÙÂ†¨˙ÂÎÒÓ‰ ÈÈ‡†ÔÎÏ†¨ÚÈ‚Ù†È‡†¨ÛÂ˘Á†È‡˘Î
˙Â¯È‰Ó† ‰˙Â‡·† ˙ÓÏÚÂ† ¨‰Ú˜˘‰
Æ˙È·†˘ÙÁÓ†È‡ Ì‰·†ÈÏ†ÔÈ‡˘†ÌÈ˘‡†ÈÙÏ†Û˘Á
ÍÂ¯‡†È‚ÂÊ†¯˘˜†˙ÈÈ·†Í‡†Æ‰‡·†‡È‰˘
Ô‚Ó†È‡†¢ıÂÁ·¢†È‡˘Î†Æ‡ÏÓ†ÔÂÓ‡
ÌÈ¯·ÂÚ†¨˙Â˘Ù†È˙˘†Ï˘†È˙ÈÓ‡†¯Â·ÈÁ·†ÆÏÓÚ†˘¯Â„†¨ÁÂÂË ÏÂË†ÈÓˆÚ†ÔÂÁËÈ·†‡ÏÓ†Ì„‡†Ï˘†‰‚ˆ‰†È„È†ÏÚ†ÈÓˆÚ†ÏÚ
≠†ÌÈÈÓ‡Ó†˙‡Ê†ÏÎ·Â†¨ÌÈÎÂ˘Á†˙ÂÊÂÁÓ·†Ì‚†ÌÈÓÚÙÏ
Æ˙ÂÈÂË·Ï˙‰†Â‡†˙Â˘˘Á
Æ‰ÂÂ˘†ÏÎ‰˘†ÌÈÈÓ‡Ó ÁÏˆÂÓ†„ÈÓ˙†‡Ï†¨ÏÈ‚¯†Ì„‡†È‡†Æ˙Ó‡·†‰ÊÎ†ÈÈ‡†Ï·‡
Ì˙Â‡† ‰˘Ú˙† Ì‡† Æ¢ÁÈÏˆ‰Ï¢† ÌÈ¯ÂÓ‡† ‡Ï† ÌÈ‡Â˘È
ß‰ÊÂÙß‰†˙˜ÂˆÓ†¨¯˙ÂÈ†‚ÈˆÓ†È‡˘†ÏÎÎ†ÆÍÈÈÁÓ†„ÈÓ˙†‡ÏÂ
ıÓ‡Ó·Â†¨ÍÓˆÚÓ†‡ˆ˙†Ì‡†Æ‰Ï‡Î†ÂÈ‰È†Ì‰†¨ÌÈÁÏˆÂÓ ˙‡†ËÂ˘ÙÏ†ÏÎÂ‡†Â·˘†ÌÂ˜ÓÏ†˙Â˘‡Â†˜Â˜Ê†È‡†Æ˙¯·Â‚
¨ÈÓÈËÈ‡†¯˘˜†¯ˆÂÂÈÈ†¨‰Ï˘†ÌÏÂÚÏ†Á˙ÙÈ˙†˙ÂÈËÂÙÒ–¯ÒÁ
Æ˙È·†˘ÙÁÓ†È‡†ÆÈ‡†˙ÂÈ‰Ï†ËÂ˘ÙÂ†¨˙ÂÎÒÓ‰†ÏÎ
Æ¢·ÂË†˙Â‡¯‰Ï¢†Í¯Âˆ‰†ÈÏ·†¨˙Ó‡·†¢ÌÂ¯ÊÏ¢†ÏÂÎÈ†‰˙‡†Â· Æ·‰Â‡Â†ÌÁ†˙È·†˙¯ÈˆÈ†‡È‰†‰Â˙Á‰†Ï˘†‰ÏÂ„‚‰†‰ÂÂ˜˙‰
Í¯Ëˆ˙˘†ÈÏ·†Ì‚†¨Í·†ÔÈÓ‡˙†‡È‰†¨·ÂË†‰˙‡˘†Ú„˙†¯·Î†‡È‰ ÏÎ†ÏÚ†®ÌÈÓÚÙ†˘ÂÏ˘©†·Â˘ÁÏ†ÈÏ·†¨È˘ÙÂÁ†ÌÈ¯·„Ó†˙È··
Æ‰Ê†˙‡†ÁÈÎÂ‰Ï ÌÈÈÓ‡Ó†˙È··†ÈÎ†ÆÌÈ¯Ê†È„È†ÏÚ†Ï·˜˙È†‡Â‰†ÍÈ‡Â†¨ËÙ˘Ó
‰Ï†˙˙Ï†Ì‡†ÍÎÂ˙·†ÌÁÏ†‰˙‡˘Î†¨˙Â·È¯Ó·†‡˜ÂÂ„
Æ‰˙‡˘†ÍÈ‡†Í˙Â‡†ÌÈ·‰Â‡Â†Í·
¯˘˜‰†¨Ê‡†‡˜ÂÂ„†≠†‰ˆÂÁ‰†‰˙Â‡†˜Â¯ÊÏ†Â‡†¨ÍÓÏÂÚ·†ÌÂ˜Ó ‰˙‡˘Î†Ì‚Â©†ÍÈ˜ÏÁ†ÏÎ†ÏÚ†Í˙Â‡†˙Ï·˜Ó†Í˙˘‡˘Î
¯Â·ÈÁ‰†˙˜ÓÚ‰†¨¯Â¯È·†‡È‰†‰·È¯Ó†Æ‰‚¯„·†‰ÏÂÚ†ÌÎÏ˘ ÌˆÚ·†≠†˙ÂÁÙ˘†‰Ï‡†Ì‚Â†¯˙ÂÈ†ÌÈ„ÓÁ‰†ÌÈ˜ÏÁ‰†≠†®‰˙Â‡
Æ‰È·Ï†ÍÈ·˘ ‰˙Ó‰†˙‡†ÍÏ†˙˙Â†‡È‰†Æ˙˙Â†‡È‰†¨˙Ï·˜Ó†‰È‡†‡È‰
˙¯Â˘˜˙†ıÂ¯Ú†ÌÈÂ·˘Î†ÌÈÓÚÙÏ†ÌÈ˘È‚¯Ó˘†‰˜ÚÂÓ‰
‡È‰†Æ·Ï·†ÌÂ˜Ó†¨ÍÏ˘Ó†ÌÂ˜Ó†¨˙È·†∫ÌÏÂÚ·†¯˙ÂÈ·†‰ÏÂ„‚‰
¯ˆÂÓ‰†˙‡†Ï·‡†ÆÚÈ˜˘Ó†‰˙‡˘†ÏÂ„‚‰†¯ÈÁÓ‰†‡È‰†¨È‚ÂÊ ¨˙ÂÏ‚˙Ò‰‰† ÈÈ˘˜† ˙‡† ÏÂ·ÒÏ† ‰ÎÂÓ† ¨‰ÓˆÚÓ† ˙‡ˆÂÈ
¨È˙ÈÓ‡†˙È·†∫¯Á‡†ÌÂ˜Ó†ÌÂ˘·†‡ÂˆÓÏ†ÏÎÂ˙†‡Ï†≠†Ï·˜˙˘ ˘È‚¯˙˘†È„Î†¨Á˙ÙÈ˙˘†È„Î†‰È˙ÂÁÂÎ†ÏÎ†˙‡†ÚÈ˜˘‰Ï
ÆÌÈ˘†Í¯Â‡Ï†È˙ÈÓ‡†¯˘Â‡Â
Æ‰˙È·‰†˙Ú‚‰˘

‡

ÌÂ¯

˙
ÌÂ¯

ר

א ש יה

ו

·È·‡†Ï˙†≤†˙Ùˆ†˙ÈÙ†¥µ†·Â˘¯‚Â·
∞≥≠µ≤µµ≥µµ

ÏÎÂ˘ È„Î
˙Ï

די

¢È„Â‰È≠˘‡¯¢

·È·‡–Ï˙·†˙ÈÓˆÚ†˙ÂÚ„ÂÓÏ†ÊÎ¯Ó

˘‡¯Ó†‰Ó˘¯‰
∞µ≤≠µ∂∂µµµ≤

ÆÆÆ‰ÚÈ‚Ó†‰ÎÏÓ‰

˙·˘†˙Ï·˜†≠†ÂÁÎ˘˙†‡Ï˘†˙˘‚¯Ó†‰ÈÂÁ†˙ÂÂÁÏ†Â‡Â·

±∑∞∞≠∑∞∞≠µ±µ
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ÌÈ˘·È†˙Â¯ÈÙ
ÈˆÁÂ† ÒÂÎ† ¨ÌÈˆÈ·† ¥
¨ÔÓ˘†ÒÂÎ†¨ÌÂÁ†¯ÎÂÒ
ÒÂÎ†¨ÌÈÊÂÙ˙†ıÈÓ†ÒÂÎ
ÌÈ˘·È† ˙Â¯ÈÙ
¨ÌÈ‡˙©† ÌÈˆÂˆ˜
¨ÌÈ˜ÂÓÈˆ† ÌÈ¯Ó˙
ÒÂÎ† ÈˆÁ† ¨®„ÂÚÂ
ÌÈÊÂ‚‡† Â‡† ÌÈ„˜˘
˙ÙÈÏ˜†ÛÎ†¨ÌÈˆÂˆ˜
¥† ¨˙„¯Â‚Ó† ÊÂÙ˙
˙È˜˘†¨ÁÓ˜†˙ÂÒÂÎ
Æ‰ÈÈÙ‡†˙˜·‡
˙‡† ··¯ÚÏ† ∫‰Î‰
‰ÒÈÚÏ†ÌÈÎ¯ˆÓ‰†ÏÎ
ÒÈÎ‰Ï† ¨‰„ÈÁ‡
˙ÂÈ·˙† È˙˘Ï
ÌÚ† ˜ÈÈ˜† ˘ÈÏ‚È‡
µµ≠Ï† ¨‰ÈÈÙ‡† ¯ÈÈ
¯Â˙·†‰ÈÈÙ‡†˙Â˜„
ÆÔˆÏ†Æ˘‡¯Ó†ÌÓÂÁÓ
Æ¯ÎÂÒ†˙˜·‡†¯ÊÙÏÂ

שבת

שלוםלךארץנהדרת.13...עץהרימון)עץהרימוןנתןריחו(.14...בארץאהבתי)בארץאהבתיהשקדפורח(.15...אומריםישנהארץ.16...ארץישראליפה)נערהיפהטובתעיניים(...

לפניקוםהמדינהעסקובישראלבחקלאותכ 60%-כמעטאתכלסוגיהאקליםשבעולם.מהחרמוןהקר
מהמפרנסים כיוםכ2.6%בלבד האוכלוסייה שבצפוןועדלעיןגדיוהערבהבדרום-דברהמאפשר
בארץמנתהלפניקוםהמדינהכ600,000-נפש)כמספר גידולמגווןביותרשלפירותוירקות החיטויהסולרי,
יוצאימצרים-שישיםריבוא(וכיוםכ6-מיליוןנפש המבוססעלניצולשלחוםהשמשלחימוםוחיטוישל
מכאןשכושרהיצורהחקלאיגדלפי(!)200מאזקום הקרקעהחקלאיתשהומצאבישראלנפוץכיוםבעולם
המדינה" .ויזרעיצחקבשנהההיאוימצאמאהשערים" המודרניכאמצעיידידותילסביבהויעילמאודלהדברת
חז"להסבירו"שעשתהעלאחתשאמדוה-מאה"-כלומר מחלותומזיקים בגושקטיףמגדליםאתמרביתירקות
העלים ללא
יצחק הצליח
חרקים וללא
להצמיח בחבל
גרר)גושקטיףשל
שאריות של
היום!( יבול
חומרי הדברה
הגבוה פי מאה
ר ע י ל י ם
מוטישומרון',מכוןהתורהוהארץ'כפרדרום
מהאומדן! 
המשווקיםבארץ
יעילותהשימושבמיםבחקלאותבישראלהיאהגבוהה ובעולם חקלאיגושקטיףמגדליםומייצריםאתרוב
בעולם-היבולהחקלאיבישראלגדלפי2.5למ"קמים העגבניתוחלקניכרמהתבליניםוהמוצריםהאורגניים
מקוםהמדינהועדהיום המצאתשיטתההשקיה הגדליםבישראלהמיועדיםליצוא) (60%למרותכל
בטפטוףבישראלנחשבתלאחתההמצאותהחשובות העובדותהאלה"אְַרדּסוֹדָּה")=אדמהשחורהבערבית(
ביותרבחקלאותהמודרניתובזכותההופרחומדבריות היהכינוייםשלהפלחיםלאדמותשמכרול'גואלי
בארץובעולםכולו ישראלמחזיקהבשיאיעולם הקרקעות'בתקופתהעליותהראשונות-הערביםלא
בתפוקותחקלאיותשונותובהן:יבולהכותנה)700ק"ג הצליחולהניבתוצרתמאדמותהארץעדשייחסולאדמות
לדונם(ותנובתהחלבהגבוההבעולם)ארץזבתחלב (...קללה,אדמהשחורהכדבריהם הנהדבריהגמרא
14,000ליטרחלבלפרהבשנה בישראלקיימתאספקת המדהימיםהמסביריםזאת)סנהדריןצח(:אמררביאבא-
ירקותטרייהמיצורמקומיכמעטמכלהמיניםבמשך איןלךקץמגולהמזה,שנאמר"וְאַתֶּםהֵָרייִשְָׂראֵלעַנְפְּכֶם
כלחודשיהשנה.דברשלאהיהעולהעלהדעתלפני 50תִּתֵּנוּוּפְֶריְכֶםתִּשְׂאוּלְעַמִּייִשְָׂראֵל,כִּיֵקְרבוּלָבוֹא")יחזקאל
שנה בישראל,למרותגודלההקטןביחסלמדינות לוח(,רש"ימסביר:שתיתןארץישראלפְִריָהבעיןיפה
גדולותבעולם,קייםמגווןשלאזוריאקליםהמייצג אזיקרבהקץואיןלךקץמגולהיותר...

הידעת?

חקלאותבישראל

כמידישנהעורך'מכוןהתורהוהארץ'שבכפרדרום,יוםעיוןבנושאהמצוותהתלויותבארץבאוניברסיטתבראילן.
גםהשנהיתקייםבעזרתד',יוםהעיוןבט"ובשבטהציבורמוזמן!לפרטים086847088:

להכיר
ישראליות
מקורית–שורשית

חסרהלכםהיכרותמעמיקהיותר?

)אריה ארבלי,
נהגאגד(
ישראלימקוריהוא
אדםעםראשפתוח
מאוד ,ישראלים
יכולים להיות
לפעמיםעוקצניים.
אבל,מעלהכלהם
נאמנים עד הסוף.

)ג'ולי פיליפיקו,
עובדתבפיצריה(

עםהתנ"ך,מחשבתישראל,אמונה,תפילה,פנימיותהתורהוכלמהשנראהלכם...

לימודמשותףעםאדםשיותאםבדיוקאליכם,וביחדתגלומחדשאתתורתישראל.

Â‰˘Ó†ÍÏ†Ì‚†˘È

פרויקט'חברותא'של‰ÚÂ˘È‰†ÈÈ ÚÓנועדבשבילכם!
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1800270271

שירי ארץ ישראל,
מסורתישראל,בכלל
ארץישראל...עירוב
העדות.

)סימה גורדון,
חסידתברסלב(

"מקוריישראלי"יוצאלאורע"י ‰ÚÂ˘È‰†ÈÈÈÚÓ
 1700700515בשיתוף:
˙Ï‡¯˘È†˙Â·¯˙Ï†‰ÚÂ
קרןמורשת

)דניישראל,כתב
בערוץ(1

¢È„Â‰È≠˘‡¯¢

·È·‡–Ï˙·†˙ÈÓˆÚ†˙ÂÚ„ÂÓÏ†ÊÎ¯Ó

035255355

ניתןלהורידאתהעלוןבאתרמוריהwww.moriya.org.il

øÈÏ‡¯˘È†È¯Â˜Ó
˙ø¯È˘†¨‰¯ÈÓ‡†¨‰ÂÓ

˘ÂÈÏ‡†ÈØÁÏ
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m_h@bezeqint.net
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פרסום מים

בוא/י

ֹאזרח חופשי שחי
במדינתישראל,אדם
שבונה את עצמו
ומסתכללעתידולא
לעבר.

מישנולדבארץ.זה
שאנחנוחלקמהעם
הנבחר מקנה לנו
שייכות על ארץ
ישראל  ד' בחר
אותהבשבילנוובחר
לתת לנו אותה.

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠µ±µ††ÌÈÈÂÓÏ
בס"ד

מה ז
ה בשבילך
מקו !
רי ישראלי?

