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ëַג,éַחûְמֹות הëֵירּות; שéַחëַג הòַח – חöֶסòַח: ּפöֶסéַּפëַג הïִקַראת חל√
ãִנָך".ïְבüָ לåַדתéִגèְהôִבִרית: "וïָעôַר לûַעש√òַח öֶסòֵֶדר ּפïְסôָה לõָעéַצה√åִים éָגñִנהמ

ûָ;ôַבּועéַשûַת הöָָרשóָה; ּפûָנóֵי 50 שïִפנôַ לûָבּועéַשôִים: הéְַקבּועñְדֹוִרים הéַמה√
äָרóִשאéַּכֹל נëָה; הöָחñִשּפïַמèְלìִת וãַיïַּבåָדֹול; לéַגïָם הéָעֹולñֵהóִים מíַנòִיּפּוִרים ְקטס
èְעֹוד.ôַרשּועֹון, וûַעëָה; שöָחñִשּפãַמּב

ãַתîָבéַרּכôַל הïָגֹות עñִפלéַמåֵי הõִיגóְצôִם נûִיחֹות עéַׂשûֶל הòִיבּוב ִראשֹון שìֵם סòַייïְסñֵד לעֹומõָבûֶה ַקצמֹשóָה ñְִדינéַמûִיא הóְׂשנ

ñִיôַל מûִיא עóָׂשéַנôַ הûִיחֹות, יֹוִדיעéַׂשëַר הäַחïְאòָף. לûִיחֹות נֹוסòִיבּוב ׂשìֵם סìְַקייûִיא יóָׂשéַנûֶהîֵן שüָכìִיתûָה. יëֲָדשéַחïָה הûָלñֶמשéַמהñַת)éֲָקמ(ה

.ñֶרטäֵהּוד אֹולמאôַל üַפִקיד עéַתäֶת הíִיל אìַטûִיא יóָׂשéַנûֶהäֶה שóִראäָה. נãָאéַּבïָה הûָלñֶמשéַמãַת הîָבéַרּכäֶת הíִיל אìַטי

óָה ûָנïְשלñָנּויéַמñֵי הôַ"מ) √ ְדמñַעïֵל מëִיר 4 ש"ח (ּכֹולñְחéַמôַמּוִדים √ ה16 עäַּפִריל ãְ2006אòָן תשס"ו, 4 ּבóִיסãְנûִי, ו' ּבïִישûְליֹום ש
.ëִ$2.80 OUT√Y.C. $2.50Nיר בארה"ב: ñְחéַמח √ ה192 ש"

îִיםòֶת תֹומכóֶסîְנëַבֵרי ּכñָה חîַמãָרּור ּכéַיֹום, ֹלא ּבõָב הñַצéַמöִי הïְפל

ñֶרטïְאֹולמôָה, לûָעöִי שïְפ. לöֶֶרץñִיר ּפôָמעñָãְה – ּבîַמèְכñֶרט, וãְאֹולמּב

öֶֶרץïְפëַד 36; לìַחãְיäִים, ּבïָאåִמלéַגèְהñָה וûֶל ָקִדימéַקֹולֹות שëִים הíָחמּובט

ëֵרֹותäֲחéָאïָגֹות הñִפלéַמôֲבֹוָדה (19). הéָעûֶל הéַקֹולֹות שëִים הíָחמּובט

ïְגֹותñִפלûֶמäֶה שóִראïִתמֹוך. נñִי לãְמּבñָה) ïֶמãְִדילõָאֹות ּבóִמצ(נïַּבטֹותñִתלמ

ñָד. ôֲמôַ שּום מּועõִיעéַצïְהïִיטּו ֹלא לìַחלñִין יìָמéַיה

ãַתîָבéַרּכüַפִקיד הäֶת תíִיל אñַטóָה מñְִדינéַמûִיא הóְׂשéַחֹוק, נöִי הïְפל

éִָקיםïְהüֵר לãְיֹותéַ ּבåָבֹוּהéַגòִיּכּוי הéַסìֵש לֹו הûֶיñִי שôַל מïָה עûָלñֶמשéַמה

éִָקיםïְהñִים לìָמìִהיּו 28 יïָה יûָלñֶמשéַמãַת הîָבéַרּכïְהñָד לôֲמïַמּועïָה. לûָלñֶמשמ

ñִים.ìָמûִיא עֹוד 14 יóָׂשéַנñֵהãֵל מìְַקּבîָך, יãְכëַ ּבïִיחìַצלäִם ֹלא יïָה. אûָלñֶמשמ

ûָה åִישöְגïִפöֶֶרס – לּפ
öִיפיֹורäַּפéָאôִם הע

ãְיֹוםåֵש ּבöָגéִיּפïְהñֵד לעֹומöֶֶרסûִמעֹון ּפש

óִֶדיקטּוסãֶנּבöִיפיֹור äַּפéָאôִם הôַ עûָבּועéַשûִי הñִישëֲמח

ûָה:åִישöְגéַּפñַטַרת הüִיָקן. מèָתãַוּבûָרôָׂשûָהַײעûִישéַשה

ñִזָרחãַמëֲרֹונֹות ּבäַחéָאöַתחּויֹות הéִתּפãַהִדיּון ּב

ãֵיןûִָרים ּבãְַקשּבãָה) ïְטֹובûִינּוי ל(שûִיּפּור èְשüִיכֹון, וéַתה

üִיָקן.èָתïַוäֵל לìִׂשָראי

ïִיּכּוד ּבֹודִקים ãַלּב
ûָלֹוןîִישãַּכûֵם ּבäָשñִי אמ

ãְִדיָקה,ôֲַדת ּבèַעéֶחליטּו להקים וãַליּכּוד הּב

ַײ(חֹוסר ההצûָלֹון îִישïַּכüִבדֹוק את הסיּבֹות לשת

ãֵַרת הּכנסתëֲבãַּבחירֹות. חñִפלגה ּבשל המלחה) 

ãַזמן הקרֹובקראה לקיים ּבóַתïִבנïִימֹור לל

ñִֶריס, ּכדי לבחֹור מחדש את יֹושבַײּפַריימ

(חֹושבים)ôֲריכים ñַעראש הליּכּוד. ּבליּכּוד מ

ìַמשיךíֵר, ויöַטìִתּפלא יìָהּוüַניóְתñִין נìָמãִניּבּכי 

לעמֹוד ּבֹראש הליּכּוד.

óִי:íִינïַסטöַלéַפéַחּוץ הûַר הׂש
äֵלìִׂשָראïְיñָקֹום לäֵין מא

öָרñִסּפäִיש מéָאèְהóִי וíִינïַסטöַלéַפéַחּוץ הûַר הׂש

,éַארêַהäַַײזñַחמּוד אמñַאס, ëַמéַחåַת הéָגéַנהãְהìִים ּבüַיûְתש

ñְקֹוםãִמöָה. ּבñַּפéַמñֵהäֵל מìִׂשָראäֶת יïְהֹוִריד אָקָרא ל

ñִית,ïְמóָה מּוסלñְִדינïָקּום מîָה לõְִריכäֵל צìִׂשָראי

ñַרäָמèְנֹוצִרים, אìְהּוִדים וñִים, יïְמãָּה מּוסלìִחיּו ּבûֶיש

éַאר.êַהäַַײזעֹוד א
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ñִיôַל מïִיט עéַחלïְהñֵד לóָה עֹומñְִדינéַמûִיא הóְׂשנ
ûָהëֲָדשéַחïָה הûָלñֶמשéַמãַת הîָבéַרּכäֶת הíִיל אìַטי

ûִיאóָׂשéַנôִם הûָה עåִישöְגïִפäִים לãָאñָה ּבåֵי ָקִדימõִיגóְצנ

ּבע"משּורֹות ידיעֹותהמֹוציא לאֹור:

מבּית "ידיעֹות אחרֹונֹות"

אגף לחינּוך מבּוגריםהעריכה ּופיקּוח:

ּבמשרד החינּוך התרּבּות והסּפֹורט

ציּפי מזרעֹורכת:

ייגאל מֹולדבסקעֹורך משנה:

öֶֶרץ"ûֶל ּפïִים שåִילüַרגéַתôַל "הôֲבֹוָדה עãָעãִיקֹוֶרת ּבּב
ëִיםôֲבֹוָדה מֹותחéָעåֶת הïֶגñִפלãְמûִים ּבäִישא

ïָהûָלñֶמשéִָקים מïְהûָרּות לäֶפשéָאôַל הãִיקֹוֶרת עּב

ïְגֹותñִפלôִם מëַד עìַח, יöֶֶרץñִיר ּפôָמעãְָראשּות ּב

ñִין. ìָמéַיה

ûֶהּואöֶֶרץ, שëַ ּפíִיחéִבטëִירֹות הãְחéַּבóֵי הïִפנל

éִָקיםïְהöֶן לèְאֹופóִים וöָנãְשּום ּפîִים ּבìַסּכֹלא י

äֶהóִראñִין. נìָמéַיïְגֹות הñִפלôִם מïָה עûָלñֶמשמ

èְהּואäֶת ַדעתֹו, וöֶֶרץ אóָה ּפûִינûָיו שôַכשûֶעש

ôִםעïָה ûָלñֶמשéִָקים מïְהûָר לäֶפשîִי אñֵר ּכאֹומ

üִית.ëֶבָרתóִית חïָּה תֹוכנìֶה לüִהיûֶתñִין, שìָמéַיה

íִיתïִיטéַּפֹולîֶת הôֲֶרכñַעãַמôִם זֹאת, ּבע

ïָהûָלñֶמשéִָקים מïְהòִיּכּוי לäֵין סîִי אëִים ּכãְטּוחּב

éַַײïְגֹות הñִפלûִיתּוף מãְשöֶֶרץ ּבãְָראשּות ּפּב

ûֶלïִים שåִילüַרגéַתîִי "הéִיא ּכôָה הéֵַדעèְהñִין, וìָמי

ûֶלñָד שôֲמñַעéַמäֶת הêֵק אëַזïְחäִים לãָאöֶֶרץ" ּבּפ

îִיèְכñָה, וôִם ָקִדימûִיחֹות עãַׂשôֲבֹוָדה ּבéָעה

ñָה–ïֶת ָקִדימûֶלñֶמשüָקּום מãָר תûֶל ָדבãְסֹופֹו שּב

ëֵרֹות.äֲחïָגֹות אñִפלûִיתּוף מãְשôֲבֹוָדה, ּבע

ïָגֹותñִפלûֵי מôִם ָראשåָש עóִפגñֶרט נאֹולמ

ûְמֹאלîָז–ׂשñֶרּכïֶת מûֶלñֶמשïְמäֵין רֹוב לא

ôִםûִיחֹות עìֵם ׂשñְַקיימñֶרטäֵהּוד אֹולמא

ûַָײäֶפשïִבדֹוק אíָָרה לñַטãְמïָגֹות, ּבñִפלûֵי מָראש

öִיïְפìָה. לïִיציäָלñַת קֹואéֲָקמïַהרּויֹות שֹונֹות ל

äֵלìִׂשָראûֵי יôִם ָראשñֶרט עåַש אֹולמóִפגôָה נûָעש

ñַפָד"ל.ñִי–מïְאּומéַלäִיחּוד הéָאèְהñֶֶרצ וüֵנּו, מãֵיתּב

öִיïְפ. לìָהּוüַניóְתנôִם ûָה עåִישöְגîֵן ּפüָכüִיתãְָקרֹוב תּב

åֵיõִיגóְצôִם נûָה עåִישöְגüָה ּפéָייתôָה ֹלא הûָעש

ôֲבֹוָדה.éָעה

ïֶתûֶלñֶמשñַת מéֲָקמïַהäֵין רֹוב לòֶת אóֶסîְנãַּכּב

ñֶֶרצôֲבֹוָדה, מéָעñָה, הïְָקִדימûְמֹאל. לîָז–ׂשñֶרּכמ

òֶת.óֶסîְנëַבֵרי ּכëַד 60 חìַחãְיìֵש ּבäִים יïָאåִמלéַגèְהו

ñֶמַײéַמäֶת הîִיב אìַרּכיñֶרטäֵהּוד אֹולמאäִם א

ìָבëַייäֶה חóִראîַנìֶה ּכìִהיûָה, הּוא יëֲָדשéַחïָה הûָלש

üֵיûְתñִשëַת מäַחöָחֹות אïְפïָה לûָלñֶמשïַמõֵָרף לïְצל

äֶהóִראêֶה, נïָב זûָלãְשëֲֵרִדיֹות. ּבéַחïָגֹות הñִפלéַמה

äֶתïָה אûָלñֶמשïַמõֵָרף לïְצëַר לìִבחñֶרט יûֶאֹולמש

éַתֹוָרה. éֲדּות הìַהי

ñֶרטûֶל אֹולמîַנסּות שéִתּכéַהóִית הïְתֹוכנל

ãִיםìִישּובöִינּוי יõְָדִדית; ּפëַדַײצåָה חòִיגóְס(נ

åְדֹוַײìַשבּות גéִתייûֵי הñַת גּושéֲָקמóִים; הíַנְקט

öָחֹות ïְ70פûֶל לôָה, רֹוב שûָעöִי שïְפìֵש, לïִים) יל

òֶת.óֶסîְנëַבֵרי ּכח

ûֶלíָה שïִיטìָה ּוְקלïִייôֲלïַעïָָקה לñַחלéַמה

äֶתñֶת אìֶמñְַקייìְהּוִדית מéַיéַסֹוכנּות הה

ïִיםëַ עֹולäֵירּוחòֵֶדר": אãַסëַד ּבìַחõַע "יñִבצמ

ìִׂשַײöָחֹות יñִשּפüֵי מãָתãְבòֵֶדר ּבéַסïֵיל הãְלּב

üִיקֹות.èָתïִיֹות וäֵלְרא

ãַקשֹותñְבéַמöָחֹות הñִשּפéַמöַר הñִסּפמ

ïִיםéָעֹולöַר הñִסּפñִמåָדֹול מïִים גëַ עֹולäֵָרחïְאל

îֵן קֹוֵראתïָכèְלëַ, וäֵָרחéִתאïְהûִים לãַקשñְבéַמה

óִיםìָנñְעּונייéַמïִים הïְעֹולéַסֹוכנּות לה

ôִםëַד עìַחòֵֶדר יéַסïֵיל הäֶת לëֲגֹוג אïַחל

ûֵרéִתַקשïְהüִיקֹות – לèָתöָחֹות וñִשּפמ

öַקסïְפïֶפֹון 6202426–02,  אֹו לíֶלïְטל
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