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  ? איך עושים את זה נכון-חודש ארגון 
  

 íéìéîä ãîö òîùîì ùàøá íëì äìåò äî åáùçúå òâø åøöòú"ïåâøà ùãåç " åà"óéðñ íåé ..."õçì ,äãåáò äáøä , ìë

á íåéóéðñ ,íéëéðç ,ùàåâ ,íéôø÷ ,ãéñ ,úåøæç ,íééðôåà ,úåðìâã ,ùà úåáåúë , ì– ç –õ ...  

äîì åáùçúå òâø åøöòú ?äæ úà íéùåò åðçðà äîì ?åðîöòì ,íéëéðçì ,íéøåäì ,íéøåîì ,úæëøîì ,íéðëùì ... äæ äîì

áåè???  

åðãéìå åðéìò øåáòì ìåëé ïåâøà ùãåç ,éãâáå çúî äáøäá øîâéäìå ìéçúäìíäî ãøåé àì êåìëìäù í , úåéäì ìåëéå

éðéöø éëåðéç êìäîî ÷ìç ,èøôë íéëéðç íã÷ì ,äöåá÷ë ,äòåðúëå óéðñë .ïáåîëå , äëøãäá øáã ìë åîë– íééãéá äæ 

íëìù!!!  

ïåâøà ùãåç éðôì íëîöò íò åáù ,úåøèî åøéãâú , åððåëúúå íéëéðçìå íëì íéîéàúîù íéòöîàä úà åøçáú

íàúäá .ôà éàù åøëæúåøèîä ìë úà âéùäì øù ,äéðùä úà úçà úåøúåñ ïä íéîòô äáøä ,áåè áåùçì êéøö , ïä

òé÷ùäì åáå òâøë áåùç øúåé äî úéúòåðúäå úéôéðñä äîøá ïäå úéúöåá÷ä äîøá.  

ïúâùäì íéëøãå úåøèîì úåðåéòø íëéðôì . úåðåéòø åôéñåúå íëìù úåàéöîì íéøáãä úà åîéàúúù íëéìò íéëîåñ

íëðåéñéðî.  

  

äî  êéà  

ìâã úôðä  éúòåðú àùåðá íé÷ñåò  

èåìéù ,úåöìåç ,åâåì éôã ,úåàîñéñ ,úñðëä éúááå øôñä éúáá íåñøéô  

àùåð ãåîéì  öîàå úáù úåìåòôì íéùéã÷î"ù  

àùåðä úà íéô÷ùîä úåòôåäå úåøé÷  

úåðåøùéë çåúéô  àèáúäì íéëéðçì íéðúåð :øåéöá ,äòôåäá ,åëå äëåøòúá'  

ùåáéâ   íéëéðçä ìëíéòéôåî  

íéëéðçä ïéá íéãé÷ôú ú÷åìç  

íéøîåçäå ãåéöä íò øãúñäì íéëéðçì íéðúåð  

úåéôééë úåéåìéòô  

éúöåá÷ ìàøåî  

 ìàøåîä úîøä

éôéðñä  

 óéðñì ïåðîä /òáö  

ãçé íéòéôåî íéâéöð åà óéðñä ìëù øéù  

úåéôéðñ òåáù òöîà úåéåìéòô  

óéðñä õåôéù  íéøééöî ãáìá íéøùëåîä  

ììë íéøáãá äò÷ùäíéé :äéøôñ ,úåúìã ,íéãåîò ,íéìñôñ ,øöç...  

ùãç ãåéö úééð÷ ,åëå íéøåãéñ'  

äîöåò ïâôî  ò÷ùåî íåéñ ñ÷è  

úåáåçøá íéèìù  

íéòéôåî øúåéá íéîéàúîä  

éùéà øù÷  íéîééåñî íéëéðç íò úåéäì ïîæä úà íéìöðî  

 íã÷ì íéöåø åðçðàù íéëéðçì úåôéãò íéðúåð)äòôåäá ãé÷ôúá ,úîééåñî úåéøçàá 

åëå'(  

á"íéøáç å÷æçå äçìöä  
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  ל התנועה" דבר מזכ- נתקן עולם
  פרוידיגר) גורי(יהודה 

  

"äëøá äéäå êîù äìãâàå äëøáàå ìåãâ éåâì êùòàå "  

áé úéùàøá 'â'  

"äëøá äúà äéä êîù úà ìãâì éðåöø !íééåâì øåàî äéäéù íòì êúåùòì éðåöø...  

íéëåøá úåéäì àìà äëøá úåéäì àì íéôàåù ìëä ,íãà ìë úôéàù åæ .  

øùåé ,èøôä ìò úåìèåîä úååöî íä äáäàå úåéùåðà ; éðéòá íåìëì íéáåùç íä ïéàå

íéèîåìôéãå íéàðéãî ; éàîøå çöåø ìëå ìåãâ äãéî äð÷á úåîøîå úåçöåø úåðéãî

"äðéãîä úáåèì "åøëù ìò àåáé .íäøáà ÷ìç äìàë àì ... åéäé íäøáà íò ìù åééç

ù úåéäåìàä úåøèîì ùãå÷äðùåéì íãàä úøèò úà øéæçé àåäå íìåòå íãà íåìù ì"  

ùø"íù ùøéä ø  

אין עם : " הנביא באומות–ישראל : במאמר" לפרקים"היטיב לבטא  זאת הרב יחיאל יעקב וינברג בספרו 

זו היא , זה חלקו בחיים. ישראל הוא הנביא שבאומות. ישראל יכול להיות עם חילוני ככל יתר העמים

פי צו ממרומים להיות עם - והוא אנוס על, עם ישראל צריך ... ית וזהו ייעודו הלאומישליחותו ההיסטור

הכוח והרשע מן הארץ ולסייע בהוויתו ובדוגמתו לקיום , הטומאה של שלטון הזרוע- נבואי להעביר גלולי

ידה -ועל, רק הגשמת יעוד זה תביא גאולה לנשמת ישראל.  הצדק היושר והרחמיםןולניצחו' ה- דבר

  ".ושיות כולה המפרפרת בתהום של קנאה שנאה ותחרות בין עם לעם ובין אדם לאדםלאנ

" ברכה"אולם כדי להיות . י מאז בחר באברהם להיות אבי האומה"ה לעמ"זה התפקיד אותו ייעד הקב

ה לבני "בחומש שמות לפני מתן תורה אומר הקב.  צריך להיות קודם בעל תכונות מסוימות,לאחרים

כל אחד : "ר הירש" אומר על זה הרש,)'ו' שמות יט" (תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושואתם : "ישראל

 עול  את ממשלתי בכל מעשה אשר יעשה על ידי שיקבל עליוי שיקבל עליו"ע" כהן"ואחד מכם יהיה 

כשם שכלפי פנים יהיה כל אחד ואחד ... י אמרי פיו ומופת מעשיו"ע' יפיץ דעת ה, ומלכות שמים ויגשימ

גוי אחד ויחיד אשר אינו חי למען . 'כן תהיה הופעת קהלכם כלפי חוץ הופעה של קדושה לה" כהן"ם מכ

  ". אלא למען כינון מלכות שמים ותפארתה עלי אדמות, ותפארת עצמוגדולת עצמו, תהילת עצמו

  .ה בלבד"צריכים קודם להיות קדושים ועושי דברו של הקב, כלומר אנחנו כעם

יחס לחלש וכמובן , משפחה, רמיסת ערכים דתיים כשבת, שחיתות. צב עדיין לא כךלצערנו במדינתנו המ

  .תפקידנו לתקן זאת. נוהגים אצלנו דבר יום ביומו, ארץ ישראל

' קודם כל נבין שצריך לקבל את ממשלתו של ד, י שאנחנו נחנך ונתחנך קודם כל מתוך תורה"נתקן זאת ע

  !ומתוך כך נשפיע, בכל מעשה אשר נעשה

לתנועתנו שרבניה ומורי דרכה הם , מים אלו מתחבטים מנהיגים ורבנים בדרכה של הציונות הדתיתבי

 . ימים שאחר גרוש יהודים מחבלי ארץ,דווקא בימים אלו. ר הירש והרב קוק יש תשובה ברורה"הרש

  שחרטה על דגלה אידיאל,תנועתנו. בולטת כמגדלור דרכה של תנועתנו, קורה במדינהשכשרואים מה 

ומציבה נותנת בדיוק את התשובה ,  בכל תחומי החייםומתוך תורה השתלבות, עליון אחד והוא התורה
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! ההפך, לא עת התכנסות בתוכנו, לא עת ניתוק מהמדינה.  מאיתנו ואחד המוטלת על כל אחדאת המשימה

  .תורה ולצאת לתפוס עמדות בכירות ככל הניתןלהתחזק בתפקידנו 

. קורא הרב קוק ליהודי גרמניה לעלות לארץ) ג" קפ- ב"קפ' עמ' כרך א(ד " באגרת קמה"באגרות הראי

שמצד אחד הם אנשים משכילים ובעלי מקצועות מדעיים ומצד שני אנשי אמונה , דווקא אליהם

עלייתם היא זו שתתן לישוב בארץ את השילוב הנכון בין קודש לחול . המדקדקים בקיום תורה ומצוות

היד הרמה : "תב בצורה חריפה מאוד מה יקרה אם לא יעלו וזו לשונוהוא כו. בכל שטחי החיים

המלבישה את החיים צורה ... באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים

, היא עומדת להיות נהפכת למשחית ולמפלצת, ישראלית מבחוץ במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי

  ."אם היד הטמאה הזאת תתגבר אזי אין די באר גודל האסון. רץ ישראלולבסוף גם כן לשונאת ישראל וא

 הרב -הרב קוק בעיניו הרואות למרחוק ראה מה יכול להתפתח כשהישוב בארץ יקום על בסיס לא תורני

ההפך עת , לא עת לבדלנות. אסור לנו לתת יד להמשכיות תהליך זה. חזה את הנעשה היום ממש

ל תחומי החיים ונהווה דוגמא לאיך באמת כל תחום ותחום בו אנו עוסקים  הבה נסתער על כ–להסתערות 

  .צריך להראות כשעושים אותו מתוך תורה

אומן שכל ילדיו התחנכו בעזרא ' לפרופ. ישראל אומן זכה בפרס נובל לכלכלה' בימים אלו נתבשרנו שפרופ

  .שהיה חברי הטוב ונהרג במלחמת שלום הגליל, ד"שלמה הי, היה בן

נהג תמיד לצטט את , שהוא בעצמו היה מוכשר בכל תחום ושטח ובלט משכמו ומעלה מעל כולם, השלמ

למעלה , כלומר תשאף לגבוה ביותר שאתה יכול".  תמיד יש מקום פנוי למעלה בפסגה: תדע: "אביו שאמר

 אמר פרופסור אומן, וקיבל הכרה מכל העולם על היותו שם, כשהגיע לפסגה, אולם. יש תמיד מקום

 150ישאיר רושם גם עוד  שאשתו תמיד אמרה לו שהעיסוק שלה בחינוך יותר משמעותי כי העיסוק שלה

  . שנה

איש ספר , ירא שמיים, העיסוק בחינוך ודאי ישאיר רושם אולם גם מדען דתי. ששניהם צודקים,האמת

 חשפיע בכואיש כזה המגיע לפסגה ומנהל את חייו מתוך תורה י.  משאיר רושם- בקנה מידה עולמי 

  . זו היא דרכנו-אישיותו ודרכו על מעגלים מעגלים של אנשים הסובבים אותו 

החינוך לחיות חיי תורה . עוברת דרך כל פרט ופרט מאיתנו" לתקן עולם במלכות שדי"המטרה הגדולה 

ולהגיע למקום הגבוה ביותר האפשרי הוא האמצעי , לשאוף להשתלב בכל תחומי החיים, אמיתיים

  !דולה זולמטרה ג

, ים אלה את ספינתנו הדלה-אין אנו יודעים לאן יובילו משברי. עתיד נמצא עמנו-בתקופה סוערת והרת"

, שיש לנו צורך באנשים שיהיו לנו לעניים בדרך ונושאים את דיגלנו בשעת סערה וצרה, ברם יודעים אנו

אג נא שנהיה אנחנו כשרים נד. המטרה אליה אנו שואפים גדולה היא. גאון וגודל, בעלי קומה זקופה

  ").נגיד על עמי ישראל: "מתוך לפרקים מאמר". (ומוכשרים לה

  .לסיום תודה לכל העושים למען הוצאת חוברת זו וכיוון שרבים הם וצנועים הם אי אפשר לפרטם

  "ממלכת כהנים וגוי קדוש: "השתמשו בחוברת זו והעמידו דור שיהיה

  

  ,"חזקו חברים"

  ,דיגרפרוי) גורי(יהודה 

  ל"מזכ
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   תכנית עבודה -נתקן העולם 
  

ועכשיו צריך ). עלינו לשבח" (לתקן עולם במלכות שדי"שלוש פעמים ביום אנו מצהירים על שאיפתנו 

  !להתחיל לעשות את זה

  עכשיו 

  , כשעם ישראל נמצא על פרשת דרכים

  , כשאנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים

  , ום דבר כבר אינו מקודשכשראינו שלא הכל ברור לכולם וכמעט ש

  , כשהרגשנו כפיות טובה ובילבול

  , כשהתוודענו לפערים הגדולים שיש בעם ישראל

  , י פורעים"כשאדמת הקודש מתחללת ע

  , כשעקורי גוש קטיף והשומרון עוד ללא פתרון

  , כשהוצבו לפנינו כל סימני השאלה

  ...כשכמעט נשברנו

  

   –ועוד עכשיו 

  עכשיו 

  , אה מול עוצמות הנפשכשעם ישראל השת

  , כשגילינו כוחות מדהימים של אמונה

  , כשהתוודענו לדיבוק חברים וערבות הדדית

  , כשכוחות התפילות העצומות עומדים לזכותינו

  , כשראינו מהי התמדה ומסירות נפש

  , כשהציבור צמא לערכים ועומק

  , כשהבנו שצריך ואפשר הרבה יותר והפעם עד הסוף

  ...כשכמעט הגענו

  

ה את יכולתנו "היא בירור מעמיק ויסודי שיצמיח בעז. החוברת שלפניכם חוזרת להתחלה שהיא גם הסוף

חשוב מאוד להעביר את כל המהלך על מנת ליצור את התמונה השלימה ". לתקן עולם במלכות שדי"

  .ומתוכה לפעול

ניתן ורצוי לשלב . לה אחתמכל פרק יש להעביר לפחות פעו. בחוברת חמישה פרקים הבנויים זה על גבי זה

  .חלקים מפעולות שונות באותו פרק ולהרכיב פעולה שמתאימה לחניכים שלכם

המאמר מהווה בסיס . יש ללמוד את המאמר לפני העברת הפעולה, כל פעולה מבוססת על מאמר תורני

  .רעיוני רחב ויתרום רבות ליכולת שלכם להעביר את הפעולה באופן עמוק ומשמעותי
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  הפעולות  נושא הפרק  קשם הפר

  ממנה יוושע
הבניה וההתקדמות הנעשות 

  מתוך ההתמודדות עם הקושי

  לא ברור

  מבחן הרצינות

  ההיסטוריה חוזרת

  לתקן עולם
תפקידו של עם ישראל בעולם 

  וייעודו
  אורות גבוהים

  החוט המשולש

על מנת להצליח במימוש יעודנו 

אנחנו חייבים להיות עם , בעולם

 הפועלים מתוך ,ולא רק פרטים

בחיי מדינה בארץ , תורה

  .ישראל

  :תורה

  הסתכל באורייתא

  :ארץ

  אין לי ארץ אחרת

  מתאים לי

  :מדינה

  איזו מדינה

  משחקי מלוכה

  :עם

  כי לי הארץ

  בכיה לדורות שמחה לדורות

  עם אחד לב אחד

  באהבה ובאמונה

  לדרכנו
דרכה של הציונות הדתית 

  ועקרונותיה

  נעים להכיר כיפה סרוגה

  

  עזראים כולנו קדימה

הקבוצה , יישום בחיי הפרט

מה בכוחנו ומחובתנו . והסניף

  לעשות כדי לתקן עולם

  כולנו שגרירים

  החוצה

  

  :ישנן שתי פעילויות סניפיות, כמו כן

  ")ממנה יוושע"בפרק (מחליפים מצב צבירה 

  ")לדרכנו"בפרק ! (כבוד, ציונות דתית

  .גון או בשבת עצמהמומלץ מאוד לקיים אותן במהלך חודש האר

  

כדי שתצא לאור בהתאם לאירועים שעברו עלינו בקיץ האחרון , אנשים רבים וטובים עמלו על חוברת זו

, בחידוד, בייעוץ, בחשיבה, תודה רבה לעוזרים במלאכת הכתיבה. ושנוכל להתרומם בעקבותיהם

ולעוזרים בערכיה . פרידמןשרה וולף ורחל , חננאל רוזנברג, עמי כהן, נתנאל ורגון: ברעיונות ובכל

  ...נעם חריף ומי ששכחנו, יואלה דדון,  אדרת סומפולינסקי,מרים ולינגר: הגרפית

  ,שיחד נתקן עולם, סומכים עליכם

  "חזקו חברים"

 צוות ההנהלה הארצית
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ù  ò  ø     ø  à  ù  å  ï 

  

 èåçä
ùìåùîä 

 

 íéàøæò
äîéã÷ åðìåë

 

åðëøãì 

 

íìåò ï÷úì

 

 úçéúô àéä äæ ÷øô úøèî

ïåöøä , úåáéùç úøäáäå

 àùåðä"íìåò ï÷úð."  
  

ìàøùé íò úãå÷ðá àöîð 

ïçáî ,øáù ,úåèáìúä ,

 ÷æçúäìå úåðáéäì åð é ìòå

åæ äãå÷ðî .  

åðëøã úà øøáì , úà ïåçáì

åð éúåçåë , øáòäî ãåîìì

äîéã÷ óåàùìå.  

 

  

é åðîîòùåå
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" äøéáö áöî äðéù ÷ø óéè÷ ùåâ"  

)âøáðøèù ïøò ,æàä äöòåîä øáåã úéøå

äæò óåç(  

  

  

  סניפית פעילות
  

  

úøèî úåìéòôä:  

 ïåøîåùäå óéè÷ ùåâ éáùåúî íéãîìðä íéëøòì íàúäá åâäðúé íéëéðçä.  

 íëøãå ùåâä éáùåú ìù íäéëøò úà íòá åöéôé íéëéðçä.  

  

úåìéòôä äðáî:  

1.  øáñäå äîã÷ä–íùééìå ãåîìì ùé åúåà íéëøò íìåò éåèéá éãéì åàéáä ïåøîåùäå óéè÷ ùåâ .  

2. ìçúåöåá÷ì ä÷å :íéáåùééä ãçà íò úåøëéä.  

    áåùééä ìò äëåøòú úøéöé.  

                               áåùééäî ãîìðä éæëøîä êøòä úøéçá.  

3.  íåëéñ–úåëåøòúä úâöä  ,íéëøòä øáñä ,ãéúòì äìá÷å.  

  

úåìéòôä êìäî:  

1 .øáñäå äîã÷ä:  

ë âøáðøèù ïøò âöåä úåðåéàøä ãçàá"àä äöòåîä øáåãøáòùì äæò óåç úéøåæ" , äîì ïøò ìàùùë"øáòùì" , äðò

ääéîúá áúëä" :øúåé óéè÷ ùåâ ïéà éë"... ,úåöøçðá ïøò øîà" :íéé÷ óéè÷ ùåâ !äøéáö áöî óéìçä ÷ø àåä . íòô

éôøâåàéâ íå÷î åúåàá åðìåë åðééä ,íòä ìëáå õøàä ìëá øæåôî óéè÷ ùåâ íåéä"...  

 ìù åæ äîéäãî äøéîà íùééì åðéìòïøò .òâøë åîìòð íééæéôä ïåøîåùäå óéè÷ ùåâ íà íâù ïéáäì ,)æòáå" äøäîá ä

çøôéå øåæçé éæéôä äðáîä íâ åðéîéá( ,éðçåø äðáî åðùé ,éëøò íìåò ,ò åâöåéù úåðåîàå úåãéî" óéè÷ ùåâ é

 íäéáùåúå ïåøîåùäå–åéùëò íâ íéé÷ äæå  .íòä áø÷áå õøàä éáçøá åøæåô ùåâä éáùåú ,ù éãë éìåà øéëð åðìåë

íäî ãîìðå íëøã úàå íúåà ,åìåë íòä íîåøúé êë êåúîå.  

  

3. ä÷åìç úåöåá÷ì:  

 úìá÷î äöåá÷ ìë /ïåøîåùä åà äæò ìáçî íéáåùééä ãçà úà úøçåá .áåùééä ìò ãåîìì äéìò:äéøåèñéä  , íéøåôéñ

íééæëøî ,úåéåããåîúä ,åëå úåðåúéòäî úåáúë' . ìò äëåøòú úøéöé àéä äãéîìä úøèî áåùééä) èìù åà ãîéî úìú

åëå ìåãâ ìåèñéøá ìò'( , áåùééá éåèéá éãéì àáù éæëøî êøò ìò ùâã êåú)àîâåãì : ìò íéîòô øôñî äìò íåøã øôë

ò÷ø÷ä ,íåøã øôëî íéãìéä ìù íéîãä ñåáåèåà ,åëå íéãìéä úòéöô éøçà íåøã øôëì ïäë úçôùî éðá ìù íúøæç '– 
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úåùéçðå äãîúä ìò íéãéòî åìà ìë .úéîé ìáçá ïåùàøä éúãä áåùééä äéä äðåîöò , äðéçáî íé÷æçä ãçàë ñôúð

óéè÷ ùåâá úéúã , úéàáö íã÷ äðéëî åá äúéä"íöò" ,íéëøáà ììåë ,ú÷äáåî úéðáø äâäðä , íúîñéñ" äðåîàä úà

÷éñôäì øùôà éà åæä " úà åîé÷ä"äðåîàä øéò "åëå ùåøéâä øçàì '–å äîåöò äðåîà ìò íéãéòî åìà ìë  úå÷áã

äøåúá.(  

ïåéòì íéôñåð úåøå÷î:  

 úåìåçá íéùøåù /ìâñ éâç.  

èðøèðéà.  

úåðåúéò.  

íéáùåú íò úåðåéàø åëå'  

  

íåëéñ  

äù êøòä úà íùééì äîöò ìò úìá÷î àéä êéà äøéáñîå äãîì åéìòù áåùééä úà äâéöî äöåá÷ ìëåðîî äãîì àé.  

úåìéòôä úà áéçøäì ïúéð ,éøñîä úà íéòéáîä íé÷úô ïéëäìíéðåùä íéáåùééäî í , ÷ìçìå íéìåãâ íéèìù úåìúì

 áåçøá íéùðàì)äéøëåñ íò.(...  

 àîâåãì–) áåùééå áåùéé ìëì íéàúîù äîá å÷á ïîåñîù äî úà óéìçäì:(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

äøùòä:  

äùãç äøéù-äùãç äãéì  / ïîãåâ äðåé  

  

 óéè÷ ùåâ úà íéç÷åì

áìì!  

 íéãîåìäðåîöòî  ïéîàäì

äøåúá ãéîúäìå!  

ö

 áöî óéìçä ÷ø óéè÷ ùåâ

äøéáö!  

 íéãîåì åðìåëîøåðàù  

ì åðîöò ìò íéìá÷îå úà êéùîä

úåøåãä úìùåù!  

  

åðìåëóéè÷ ùåâ !  

 éáùåúíåøã øôë íéååäî 

 ìîñúåùéçðå äãîúä.  

 äùòðå íäî ãîåì íòä ìë

øúåé áåè!  



 

 13 

   לידה חדשה-שירה חדשה 
  הרב יונה גודמן: מאת

  

ערבוב . עת לאבל. רוד מוקדם לחשוב מסוד

. זיכרונות ולא מעט דמעות, של מחשבות

, אישית. להקשיב ולהתבונן. צריך זמן לעכל

לא רק שאיני בשל עדיין לתשובות מסודרות 

ומנומקות אלא שעדיין קשה לנסח בבהירות אפילו 

ן ?מ?ל ז??כ?ל. "אך תנו זמן, הכל יגיע. את השאלות

ת ?ע... ם?י?מ???ש?ת ה?ח??ץ ת?פ?ל ח?כ?ת ל?ע?ו

ת ?ע?ד ו?פו?ת ס?ע, ק?חו??ש?ת ל?ע?ת ו?ו?כ?ב?ל

  . עתה עת בכי". ד?קו?ר

עולות כמה , מתוך ערבוב הרגשות, מבין לדמעות

  . תמונות שלא מרפות. מחשבות ראשוניות

. שירה מעומק הלב. של שירה אדירה, הראשונה

בימים . שירה שהיא אמירה. שירה שהיא תפילה

שירה של , שוב ושוב, מכל עבר, ובשעות האחרונות

  . אמונה

בדבר דרכי המאבק , היו בינינו דעות שונות

. כך דעותינו שונות, כשם שפרצופנו שונים. והפעולה

המשותף לכל הקבוצות . כולם פעלו לשם שמים

  . אלו רגעי השירה, ולכל דרכי הפעולה

חצי . יום חמישי בבוקר. חוזרת ועולה, תמונה אחת

ישובים שלמים . ורשומתושבי נווה דקלים כבר ג

מאות רבות של צעירים . כבר אינם, אחרים

במתחם בתי הכנסת כשאלפי חיילים מקיפים 

מתייצבים על הדשא של בתי , מולם. אותם מבחוץ

, נעמדים מול החיילים. הכנסת כאלפיים צעירים

נעמדים . העומדים ש לובי זרוע לחסום כל מעבר

. אתשירה המבטאת אהבה לארץ הז. ושרים, מולם

שירה . שירה של אמונה ואהבה לעם החוזר לציון

. שרים ובוכים, ורבים מתוכנו. של עוצמה וחיים

השירה מבטאת טוהר . בכי של התרגשות ועוצמה

. יש רגעים בהם השירה חזקה יותר ממילים. וחיים

יותר מניסוחים , יש רגעים בהם שירה מצליחה

של מוסר , לבטא קומת חיים שלימה, מלומדים

  . כזו הייתה השירה. ערכים ואמונה, ותומיד

מחשבות שונות כיצד . יש בתוכנו דעות שונות, נכון

אך מי שרוצה . כלי נגינה שונים. לפעול ומה לעשות

להמשיך להשמיע את המנגינה הכתומה של גוש 

יודע שעליו לחפש את , קטיף וצפון השומרון

ולחפש , לאפשר לכל אחד לנגן בדרכו. ההרמוניה

עולים לכדי מנגינה , הכלים והתוויםכיצד כל 

הרבה היבטים יש ברוח . עשירה ואדירה, מתואמת

, אך אחד מהם הוא היכולת לחיות יחד. הכתומה

לכבד את השונה , להקשיב. בעלי דעות שונות

הרי בישובים שונים נבחרו . ולחזק את המשותף

, ברגעי קושי ושיא, אך בכולם. דרכי מאבק שונות

ביום . זאת ועוד. ם שיריםשרו בדיוק את אות

בו ביום פתחו חברינו , ששרפו את בתי הכנסת

פראי אדם הוציאו . מחדש את אולפנת נווה דקלים

א ת . ואצלנו חידשו את הרוח, זעמם על עצים ואבן

סוף השירה . מנגינת הרוח החינוכית הכתומה

החזקה יותר , השירה הפנימית הזאת. לנצח

. נו במסע חיינוהיא שתמשיך ללוות אות, ממילים

, ייבנה המקדש"שאנו תפילה ש, אולי זו הסיבה

אין מזכירים שייבנה ". נשיר שיר חדש... ושם

או נעלה לרגל או , המקדש ושם נקריב קורבנות

הביטוי המבטא את כל . אפילו נלמד תורה

ושם נשיר . "הוא שירה, השאיפות ועוד הרבה מזה

 .להמשך השירה הזאת אנו מחויבים". שיר חדש

  . שירה חדשה שיבחו גאולים. יחד

בתקופה של לפני . ותמונה נוספת שאינה מרפה

תוך תקווה , משפחה מחליטה להכין תיק. הגירוש

תיק עם מעט חפצים לכל בן . שלא תיזקק לו

והתיק ליד . אם יצטרכו לפתע לנטוש, משפחה

והמחשבות והזיכרונות . שמא לפתע יגורשו, הדלת

ה המכינה תיק ליד נוכח משפח, העולות בראשי

, בהיסוס. אינן נעימות, שמא יעזבו לפתע, הדלת

אך האישה . אני מבטא את תחושותיי, בזהירות

, ליד הדלת, תיק עם חפצים אישיים. חושבת אחרת

אצלה זה דווקא ? במקרה שצריך לעזוב לפתע

! ערב לידה... זיכרון של. מעורר זיכרונות אחרים

ע
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, צירים וכאביםיש , ותוך כדי, לפני לידה, נכון

אך הכל הכנה . וגם בכי ודמעות. חרדות וחששות

  . להופעה חדשה של חיים , ללידה

שגם תחושה זו מ לווה את כל הקבוצות , כמדומני

, מחויבות עמוקה שמתוך הכאב הנוכחי. שבתוכנו

מחויבות לא . ה להוליד שלב חדש"נחתור בע

שאיפה . להסתפק בתיקוני טלאי מקומיים

. חזון גדול ואמיתי, ב בבהירותלהצי, משותפת

. דעות שונות יש כיצד כדאי לעלות על ההר, אמנם

מאיזה כיוון ובאיזה סגנון לגשת לשלב הקרוב של 

לטיפוס לעבר . אך היעד הסופי משותף. המשימה

. מחויבים כולנו, מתוך שירה שהיא אמונה, היעד

עם שאלות , כל אחד בדרכו, בהמשך עוד נתמודד

יחדיו נלטש את . ורים אמיתייםעם ביר. נוקבות

ונשכיל לעיין ' ייתן ה. המנגינות לכדי שירת גאולים

ויחדיו , תשרה עלינו רוח גדולה, בתווים הכתומים

 .'נשיר את שירת ה
  

  
  

ה"אלול התשס
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   עת לברר -עת משבר 
  'לא ברור '– 1' מאמר בסיס לפעולה מס

  הרב אלישע אבינר 
  

שאלה זו נשמעת מפי ". ?את בני הנוער בגלל תכנית ההתנתקותכיצד מתמודדים עם המשבר הפוקד "

ראוי להתייחס אליו ולהקדים , למרות הקושי לחזות את ממדי המשבר ואת הכיוון שהוא יתפוס. רבים

  . תרופה למכה

הוא . בהיבט מסוים הוא אפילו סימן טוב. אך תחילה עלינו לדעת שמשבר לעת כזאת הוא טבעי לחלוטין

הוא סימן שבני הנוער הדתי , הוא סימן לדבקותם באידיאלים, רץ ישראל של בני הנוערסימן לאהבת א

רק מי שמבין שתכנית ההתנתקות סותרת ערכים בסיסיים של . אינם חותמת גומי של החברה החילונית

עצם המשבר מעיד על כך שמסרים תורניים , לכן. ציונות ושל אמונה עשוי להיכנס למשבר בעקבותיה

, בקדושתה, בדרכה, רק מי שהאמין במדינה, כמו כן. מרכזיים הופנמו היטב על ידי בני הנוערוחלוצים 

מי שהתייחס . עשוי להגיב בצורה משברית למהלכי הממשלה

לא אמור , בזלזול כלפי המדינה ולא ייחס לה שום חשיבות

מפני שאף פעם , להתאכזב יותר מדי מהמהלכים הנוכחיים שלה

 המשבר של בני הנוער מעיד שהם העריכו .הוא לא נתן בה אמון

ומכאן אכזבתם העמוקה ותסכולם , את המדינה ואת מוסדותיה

  . הגדול

אין הוא צריך לעורר , לכן, המשבר של בני הנוער הוא לשבחם

מוגזמת , פאניקה בגלל המשבר של הנוער. דאגות רבות וחמורות

 בני לא על. יש לו באמת על מה לדאוג, המבקש לדאוג. ומיותרת

אלא על בני הנוער שאינם , הנוער שאצלם מתגלים סימני משבר

הוא צריך לדאוג ממצבם של בני הנוער אשר מגלים . במשבר

הם , הם אדישים לנטישת חלקים של ארץ ישראל ומסירתם לאויב אכזרי. אדישות למצב וחוסר אכפתיות

לדינאמיקה השלילית שעלולה הם אדישים לכיוון השלילי שהמדינה תופסת ו, אדישים לגורל אחיהם

לא חלי "בבחינת , סימן שהוא שרוי במשבר נורא, מי שאין לו משבר היום. להיווצר בחברה הישראלית

, היכן רגישותו: עליו אנחנו צריכים לדאוג). הוא איננו חולה מרוב דאגות ואינו מרגיש" (= ולא מרגיש

היכן מתחבא , ום איננו מעורר אותו מתרדמתואם מה שקורה הי? היכן הערכים שלו, היכן החינוך שקיבל

  ? שמא הוא גרורה של החברה הישראלית על כל חולשותיה! ?הדתי השורשי שלו- הזיק הציוני

, בני נוער עלולים לבוז לתהליך הגאולה: כלומר, "?מי בז ליום קטנות"אחד המשברים הצפויים הוא 

תופעה חמורה מזו , אבל. ד עם המשבר הזהנצטרך להתמוד". קטנות"מפני שהם , למדינה ולמוסדותיה

יום "לא מפני שהעמיקו לברר שלמרות הכל אנו נמצאים ב, היא התופעה של אלו שאינם בזים ליום קטנות

אף , הם אף פעם לא ייחלו לגאולה גדולה ונשגבה". יום גדולות"אלא מפני שאף פעם לא ציפו ל, "גדולות

ועל " מדינת התורה"אף פעם לא חלמו על ,  צמח דוד עבדויצמיח מהרה את' פעם לא ביקשו בכנּות שה

לכן הם , מספקת אותם, על גונה החילוני ושחיקת ערכיה, המדינה כפי שהיא היום. ארץ ישראל השלמה

מפני שעולמם הערכי , הם לא מאוכזבים ולא מתוסכלים ממנה. אינם מרגישים שום צורך לבוז למדינה

אדישות ורדידות ערכית הן מחלות . נמוכים ואף מגרדים את הרצפהושאיפותיהם הרוחניות והחלוציות 

  . קשות החייבות לעורר את דאגתנו יותר מהמחלה הנגרמת על ידי עודף ציפיות ערכיות לא מבוררות

באמת יש לו , המבקש לדאוג

לא על בני . על מה לדאוג

הנוער שאצלם מתגלים 

אלא על בני , סימני משבר

הוא . הנוער שאינם במשבר

צריך לדאוג ממצבם של בני 

הנוער אשר מגלים אדישות 

 .למצב וחוסר אכפתיות
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וכיצד , ודומיו" מי בז ליום קטנות" כיצד מתמודדים עם המשבר של - ובחזרה למשבר של בני הנוער 

הקדמת התרופה למכה היא לברר לעומק את משנתנו .  עת לברר-עת משבר : התשובה היא? מונעים אותו

האם ייתכנּו ? בקידום הגאולה ומהו החלק המסור לנו' מהו החלק המסור לה? מהי גאולה: דתית-הציונית

מהו תפקידה של התנועה הציונית החילונית בתהליך הגאולה ומהי ? כיצד מונעים אותן? נסיגות בגאולה

מהו ערך ? בר הציוני העמוק של החברה הישראליתתגובתנו למש

ל "ְלשם מה אנחנו מתגייסים לצה? מהו ערך מוסדותיה? המדינה

מה מקומה של ארץ ישראל בתוך מכלול ההשקפה ? ומשרתים בו

מהו תפקידה של ? מדוע אנו משקיעים בה כל כך הרבה? שלנו

מהו יחסנו לחילוניּות ? ההתיישבות במלוא רוחב ארצנו

  . זוהי רשימה חלקית ועוד היד נטויה? ונייםולחיל

צריך להרגיע את הנוער , כמובן.  עת לברר-עת משבר : הכלל הוא

שינוי אווירה במישור . לפרק את המתח, ולצנן את הרוחות

. הפסיכולוגי הכרחי על מנת לעבור את התקופה הקרובה בשלום

לשם בירור וליבון . ר העיוני והלימודיהפעילות במישור הפסיכולוגי היא טפלה לפעילות במישו, אבל

אלא צריך ) אפילו אם הוא חוצב להבות אש(פעמי -שיטתי של שאלות הדור לא מספיק להשמיע נאום חד

על כן אל נחמיץ , הם מעונינים לקבל מסר מנומק, כיום בני הנוער קשובים להסברים. לימוד רציף ועקבי

לכל הפחות עד סוף , יש שעה יומית לליבון נושאים אלומן ראוי היה להקד, במוסדות החינוך. את השעה

  . שנת הלימודים הנוכחית

  ה"תשס'ניסן ה, פינת החינוך -באהבה ובאמונה : מתוך

שינוי אווירה במישור 

הפסיכולוגי הכרחי על מנת 

לעבור את התקופה הקרובה 

הפעילות , אבל. בשלום

במישור הפסיכולוגי היא 

טפלה לפעילות במישור 

 .העיוני והלימודי
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 áøä ìù åøåòéù ìò úññáúî åæ úåìéòô

 øðéáà òùéìà"øøáì úò "– äáåç 

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì  

  
  לא ברור

  
  

äìåòôä úøèî:   

 î äãéîìì åçúôé íéëéðçäìàøùé õøàá ìàøùé íò àùåðá ä÷éîò ,åãé÷ôúå åãåòéé. 
  

äìåòôä äðáî:  

1. åðì äøåøá äðéà íúåáéùçù íéøáã ìò øúååì øúåé ì÷ éë äøëä.  

2. ìàøùé õøà úééâåñá úåàîâåã. 
3.  íåëéñ–åðéëøã øåøéáá ÷éîòäì êøåöä .  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .åðì äøåøá äðéà íúåáéùçù íéøáã ìò øúååì øúåé ì÷ éë äøëä:  

ã úåîìé"äîìñä) " çôñð1( – äøîçä ìù äòôåú àéä äîìñä )åîë:" áøò úåðéãî ïéáì åððéá íéñçéá äîìñä .("

 äáåùçë äñôúðå äøåøá äúéä åäùìë è÷ééåøôá úéìëìëä äò÷ùää úøèî øùàë éë åàøä íééâåìåëéñô íéø÷çî

úéúåòîùîå ,åøèîá äò÷ùä øùàî íéôñë òé÷ùäìå êéùîäì øúåé äáø úåðåëð äúéääøåøá äúéä àì ïúåáéùçù ú.  

åîöò úà çéëåî àìù øöåîá úéìëìë äò÷ùä äúéä íäá íéòåøéà ú÷åìç ,äúåà êéùîäì íàä íéèáìúîå . ÷ìç

àì í÷ìçå äøåøá úåáéùç éìòá íðéä íéøöåîäî . úéøàù úà íéòé÷ùîå íéëéùîî åéä íä íàä øîåì íéëéðçä ìò

íéøúååî åà óñëä.  

ìå êéùîäì äéèð äéäú íéëéðçìäáåùçë úñôúðå äøåøá äøèîäù ïååéë ïèøñì äôåøú úàéöîì ø÷çîá òé÷ùä ,

úàæ úîåòì ,øúååì åîéëñé íä áëøì ùéãç åéãø çåúéô ìò . åäùî ìò íéøúååî åðçðàùë- ÷éôñî àì àåäù ïîéñ 

åðì áåùç ...íéøåøá ÷éôñî àì úåòîùîäå äøèîäù ïîéñ...  

øä 'úå÷ì ìò ãéòî äøáñäá éùå÷ éë øîà ÷ñéøáîäðáäá  : íéëáúñî åðçðà ïëìå åðìöà íéøøåáî íðéà íéøáãä

 íéøçàì øéáñäì)åðîöòì íâå (íééãé íéîéøîå.  

 éåèéáä ìò"úòãåð äøúé äáéç "–öøä øéáñî " äé)ç ìàøùé úåáéúðì"îò à 'á÷' (íéòãåéùëù ,íéááçî æà .

ìëùá íéðéáîùë ,øúåé äáéöéå ä÷åîò äáéç úéðáð.  

  

2 .õøà úééâåñá úåàîâåãìàøùé :  

 äðåøçàä äôå÷úäî úåáúë øåæéô) çôñð2 ( øãçá) íéëéðç øôñîù êë ìâéìåô åà ìåèñéøá ìò ÷éáãäìå ìéãâäì ùé

úéðîæ åá àåø÷ì åìëåé( ,ò äîéùî óã ìù éîöò éåìéîå" êéðç ìë é) çôñð3 (úåáúëä ìë éáâì.  
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íéðè÷ íéëéðçì:   úåðè÷ úåöåá÷ì ä÷åìç- úçà äáúë úìá÷î äöåá÷ ìë )ôñð ç2 ( úåìàù ìò äðåòå) çôñð4 ( ñçéá

äìù äáúëì.  

  

ïåçèá ìù íéìå÷éù ïä úåáúëá úåìåòä úåéâåñä ,è÷ù ,äøéã øáòîá éùå÷ ,úáæëàîå äøîâðù úåçéìù ... íéìå÷éù

íééúåäî àìå íééðëè . ìàøùé õøàá ìàøùé íò ìù äáéùéä úøèî éäî ÷îåòì ïéáî àìù éî– òé÷ùäì ïëåî àì 

äæ ìò íçìéäìå.  

 æàïë äî?   

 ïåã÷åî øãðñëìàå àñéñô ïá àäéáâ ìò øåôéñä úâöä-úåéèîøãá øôñì ïúéð  ,éëéðçä óåúéùá âéöäì ãéë ãåòå í

 íëéìò äáåèä ïåéîéãä) çôñð5(. åîöòá çåèá àñéñô ïá àäéáâ , çéìöî íâ àåä ïëìå õøàä ìò åðúåëæ åì äøåøá

íéøçà òðëùì.  

  

3 . íåëéñ–åðéëøã øåøéáá ÷éîòäì êøåöä :  

õøà ìù úåàîñéñ íì÷ãìå úåéòáèá êéùîäì åðì øåñà-íò-äøåú ,ïçáî éòâøá ãåîòé àì äæ . çèáå åðîöò éôìë àì

 íéøçà éôìë àìù)øä øîàîë '÷ñéøáî .(...ãåîììå øåöòì åðéìò ,åéìàî ïáåîë äàøðù äî úà íâ ïðùìå øåæçì .

åãé÷ôúå íìåòì ìàøùé íò ìù åúåòîùî úðáäá ãåòå ãåò ÷éîòäì ,ìõøàì íòä ïéá øù÷ä úà áèéä øøá , úà úåéçì

íòä é÷ìç ìë ïéá êøöðä øåáéçä úà ÷éîòäìå äøåúä.  

øåøá äæù áåùçì åðì ìà , òåãéå èåùô–àì äæ !  

íéìâøîä ,äîåàä éìåãâî åéäù , òðëùì åèéìçäå äòèåî ìå÷éù åùò ïëìå øáãîá äøåúä ééç ìò øúååì äîì åðéáä àì

 ìë úà øáãîá øàùéäì íòä)ìäáçøä : úùøôì ïåìà éëãøî áøä ìù äçéù"êì çìù "ñùúä úðù" ùåøéô éô ìò ã

 äùøôì úîà úôùä + äìåòô" úåøåãì äéëá–úåøåãì äçîù  " ÷øôá"ùìåùîä èåçä.("  

 øîà äùèéð óåñåìéôä"äéçé åðòîì äîì äæéà åì ùéù éî ,êéà ìë èòîë úàùì ìëåé "–ä úà åðãáéà "äîì" , åðçëù

é íò ïéá øù÷ä äîìàøùé õøàì ìàøù ,íìåòá ìàøùé íò ìù åãé÷ôú äî ÷éôñî åðãîì àì , úàùì åðéçåëá ïéà ïëìå

 éðéî ìë"êéà."  

  

úå÷úðúä ìù íéðåøçàä íéòåøéàä ,ùãå÷ä úîãàî ïä ,íéùãå÷î íéëøòî ïä ,åðìù äéøåèñéääî ïä ,
íòäî ,úåäæäî ,éúåòîùîä ãé÷ôúäî ...åðìöà ÷éìãäì íéëéøö åìà ìë ,íéèøôë ,íòëå øåáéöë ,

åðìù äðáää ÷îåò ìò úåîåãà úåøåð äáøä .åðéëøã úà øøáì åðéìò , íéìë ùåëøìå äúåà øéëäì
äîåùééì ,ä íùáå 'çéìöðå äùòð.  

"ìàøùé õøàì äáäàä úà çôèì øåæçìå úåùùçäå íéãçôä ìëî øòðúäì ïîæä òéâä .òð êéøö éãåäé ø
ïåøáçì ÷åîò éùôð øù÷ ùéâøäì ,åéúåîàå åéúåáà íéðåîè íù .íçì úéáì , íéîçø úù÷áî åðîà ìçø íù

äéðá ìò .íéìùåøéì ,éùéìùä ùã÷îä úéá úåðáéäì ãéúò íù .ìéìâìå áâðì , äìôùìå ïãøéä úò÷áì– ìëì 
á÷ä åðì ìéçðäù õøàä"ä .õøàì äæò äë äáäà éãåäé ãìé áìá ùéøùäì ùéìàøùé  , äìòé àìù ãò

áöî íåùá äáæòì åúòã ìò ììë."  
èéìù ãåøá íçðî áøä"à ,áç éøéòö"ã  
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äøùòä:  

 ÷úðä òâð úå÷úðúää úòøöå /ïîöéå áøä  

åù" íåúë ú / äãåäé)éøåâ (øâéãéåøô  

  
  

äðéãî íéâéäðî àì úåðè÷ êåúî !úåìãâ êåúî íéâéäðî äðéãî ,úéèéìåô úåìãâ , úéðçåø úåìãâ

úéàåáð úåìãâå ,ãçé åðìöà äæ ìëå.  

åðìù úåìãâä çë êåúîå ,ìàøùé çöð ìù ,ðçðàåðéúåáà õøà úà äéçðå òèðå äðáð å.  

  

öøä éøáã"äö éðéö÷ åàáùë é"ò äðåùàøä úåìçðúääî åúåðôì ì"íëù é ,è"ìùú ïååéñ å" ã

êåúî:îò ìàøùé õøà äãåäé éáö áøä úåçéù '158 
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 çôñð1 –äîìñä úåéñéèøë   
  

ïèøñä ø÷çì éàåôøä ïåëîá íéðòãî íëðéä . ìù úåáø íéðù øçàì

 òééñì äéåùòù äôåøúì äçñåð àåöîì íúçìöä úåðåéñéðå ø÷çî

ïèøñä úìçî éåôéøá . ïåéìéî òé÷ùäì ùé åæ äôåøú çåúéô íùì

íéì÷ù .öä ïèøñá äîçìîì äãåâàäå úåàéøáä ãøùî ñééâì åçéì

íëìù íééãéá ìëä åéùëòîå íåëñä úà...  

äôåøúä úðëä ìò íéãáåò íúà íééòåáù øáë , íéðåðéî íéñðî

íéðåù ,ãåòå úåøåèøôîè . äë ãò íúò÷ùä700,000 ₪  íéøîåçá

ãåéöáå ,êìåä êë ìë àì äæù äàøðå...  

 úà åòé÷ùúå åëéùîú íàä300,000 íéì÷ùä 

ëä åøöòúù åà åæ äôåøúá íéøúåðäì???  

  

äìåãâ ÷èééä úøáç ìù íéàñãðä íëðéä . ìù úåáø íéðù øçàì

 áëøì åéãø øéùëîì ìãåî àéöîäì íúçìöä úåðåéñéðå ø÷çî

åìëéù ìåìëéùíééãåçééå íéáø íéì . çåúéôá äòé÷ùî äøáçä

íëìù íééãéá ìëä åéùëòîå íéì÷ù ïåéìéî åéãøä...  

åéãøä úééðá ìò íéãáåò íúà íééòåáù øáë , íéøîåç íéñðî

íéðåù ,ãåòå ìîùç éøåáéç . äë ãò íúò÷ùä700,000 ₪  íéøîåçá

ãåéöáå ,êìåä êë ìë àì äæù äàøðå ...  
  

 úà åòé÷ùúå åëéùîú íàä300,000 íéì÷ùä 

ìëä åøöòúù åà äæ åéãøá íéøúåðä???  
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 çôñð2 –úåáúë   

  

 ד"בס
  אליישיב רייכנר•פקק עצבים 

  

היו , שחוסמים לך את הכביש, הנערים האלה

ולנסות , אמורים לדפוק בדלת ביתך בנימוס

ולשכנע אותך להצביע נגד ההתנתקות במשאל 

, לא נתנו להם הזדמנות לדבר אתך יפה. העם

אז הם באו להיפגש , חסמו אותם בדרך לבית שלך

  . על הכביש, בנתיב שלךאתך 

אני , תאמין לי, הם ילדים טובים

, הם לא שותים. מכיר אותם

ואלימות הם , לא מעשנים

, מכירים רק מהסרטים

הם לא . שהם בקושי רואים

ישלפו סכין במריבה על ליבה 

הם לא , של נערה בבילוי יום שישי

ישליכו אבנים על האוטובוס של 

ם וג, קבוצת הכדורגל שהם לא אוהדים

לא בגלל שהם , רובם יושבים במעצר, עכשיו

  . הכניסו מכות לשוטרים

הם רצו לעצור לכמה דקות את הזרימה , בסך הכל

כשמגיע שר החוץ של . האדישה של החיים

שיירת המכוניות שלו חוסמת , זימבבואה לביקור

, כשמכבי תל אביב זוכה בעוד גביע. את ירושלים

קור חבל אז גם כשעומדים לע. תל אביב פקוקה

  . התנועה יכולה לעמוד  כמה דקות, ארץ שלם

לא צריך , ממש כמו בכביש, במאבק הזה, אז נכון

ולא בטוח שהחסימה , להיות צודק אלא חכם

נכון גם . הזאת שווה הרבה נקודות בדעת הקהל

שעדיף למצוא פעולות מחאה יצירתיות 

אבל אנחנו הרי , יותר ומעצבנות פחות

רגוע על כוס לא מנהלים כאן דיון 

אתה עצבני כי אתה רוצה . קפה

ואין לך כוח לשמוע את , להגיע הביתה

באותה . ההסברים הרציונאליים שלי

גם הנערים האלה כבר איבדו את , מידה

ואין להם כוח לשמוע את , הסבלנות

. דברי המוסר שלך ושלי

, כשחוסמים אותך באמצע הדרך

את הנערים . אתה חושב מהבטן ולא מהראש

חסמו בחודשים האחרונים מכל , ים האלההיקר

כך הרבה כיוונים שגם להם כבר אין ראש 

  . והם התחילו לדבר מהבטן, להקשיב

הם עצבניים . אתה עצבני כי סתמו לך את הצומת

  . כי סתמו להם את הפה

ה"אייר תשס
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איך חסימת 
הכבישים 
מסייעת 
? למאבק

בכמה 
 !אופנים

  
  !מערכת וואלה, חדשות

  "למה תקענו אתכם אתמול בפקק"
  

  !מיוחד לוואלה, "הבית הלאומי",  עדיאל שרעבי:מאת >  14:41, 2005 במאי 17, יום שלישי
  

עדיאל שרעבי מסביר שהמאבק המתמיד על ההוויה הישראלית ודמותה של 
  המדינה חשובים יותר מעוד שעה בדרך הביתה

  

אין האם ? םכבשביל מה חסמו אות? אתם בוודאי שואלים את עצמכם למה" ניסוי הכלים"אם נתקעתם בפקקים במהלך 
  ?בחסימת הצירים" הרווח"מה לא מספיק בהפגנות חוקיות ומה ? זה פוגע בסולידאריות שחשים אנשים למאבק

המאבק כאן אינו על מעבר דירה של אי אילו יהודים . חסמנו כבישים כי אנחנו נאבקים
. המאבק כאן שורשי הרבה יותר. הוא גם אינו מאבק לשיפור תנאי הפיצויים שלהם, מביתם
ו נגיעות בחלקים יסודיים ביותר של ההוויה הישראלית והוא נוגע לכל אחד מתושבי יש ל

האם ? האם ארץ ישראל שייכת לעם היהודי. המאבק הוא על הזהות היהודית. המדינה
בנותיהם /כמה יהודים בארץ מוכנים שבניהם? ישנה אחווה מיוחדת בין היהודים לבין עצמם

  . וזו הסיבה שישבתם בפקקזהו עצם המאבק? יינשאו ללא יהודי
עכשיו אנו . המאבק הזה מתנהל במישורים שונים ובכיוונים שונים כבר כמה עשורים

. השמאל והערבים, מובילי המאבק מצד אחד הם ראש הממשלה. מגיעים לנקודת הכרעה
הם מנסים לעקר ולהוציא כל תוכן יהודי מהמדינה ) שמאל(ביחד עם מערכת המשפט 

איחוד , מתן מעמד קבע לעובדים זרים וילדיהם,  זוגות בני אותו מין,גיורים רפורמים(
  ...). משפחות פלסטיניות

זוהי משמעות (זכות ההצבעה נשללה ממנו ,  נגזל ממדינתו- מצד שני עומד העם היהודי 
, כל הדרכים הדמוקרטיות להכרעת הרב נחסמו, )הפניה הפוליטית של ראש הממשלה

נוצרו בריתות הזויות בין ראש הממשלה לשמאל הקיצוני , שרים פוטרו ואחרים שוחדו
  .מפלגת העבודה המובסת מצאה את הדרך לשלוט. והערבים

ציבור המורכב מחובשי כיפות . הציבור המזוהה ביותר עם המאבק הזה הוא הציבור האמוני
מתנחלים ותושבי הקו , קיבוצניקים ובני העיר, מותיקים ועולים חדשים, וכאלה שאינם

על מנת לקעקע את מפעל . ספינת הדגל של הציבור הזה היא מפעל ההתיישבות ביהודה שומרון וחבל עזה. קהירו
כביכול מול האמריקאים בנושא גושי ההתיישבות " הישגים" הוא הציג –ההתיישבות בחר ראש הממשלה בדרך ערמומית 

פנה את ניסנית דוגית ואלי סיני שבכלל לא אבל הוא מ, 67הישגים בנושא גבולות . אבל הוא מפנה גוש התיישבות ענק
לאחר האונס הזה יהיה אפשר לעקור כל יהודי . נמצאות בתחומי עזה ובסך הכל צריך להעביר את הגדר מצידם השני

על פי . (גם מבחינה ביטחונית זוהי כסילות גמורה שרק תגביר תעצים ותשכלל את מנגנוני הטרור, אגב. מיהודה ושומרון
  ).ן שפוטרוגורמי הביטחו

   – בכמה אופנים ?איך חסימת הכבישים מסייעת למאבק
 מכוחותיה שינתה את הערכתה ותקצה רק 30%משטרת ישראל שתכננה להקצות " ניסוי הכלים"עוד לפני  .1

  .  פחות שוטרים שווה פחות סיכוי לממש את החוק הנתעב– לטובת העקירה 10%
כל אמצעי אפשרי והערכות ענק של המשטרה היא לא באינטרנט וב, לאחר ניסוי הכלים שפורסם בחדשות .2

ביום , ראוי לציין כי בניסוי זה יצאו אחוזים בודדים מכלל נאמני הארץ. הצליחה למנוע שיבושי תנועה כבדים
  .פקודה יצאו פי כמה וכמה

ת יושב נהג בפקק מתעצבן נכון אבל לאחר זמן הוא רואה את מאות העצורים וחושב מה מביא אנשים למסירו .3
כשיברר באמת מה משמעות תוכנית , אותו נהג? מהו הדבר הכל כך נורא שהם מנסים למנוע? נפש שכזו

למותר לציין שכל ההישגים . העקירה בוודאי יגלה יותר סימפטיה ואולי אף ישתתף בפעילויות דומות בהמשך
  . הללו נמנעים בהפגנות רגילות

 אנשים אחים - ישראל לא לנהוג באלימות -  לשוטרים ולנאמני ארץ,כולםכאן המקום לציין כי תנועת הבית הלאומי קוראת ל
 לא - נאמני ארץ ישראל. 'לתת כבוד לבנות וכו, לא לגרור, נא לא להכות.  תפקידכםשוטרים עיצרו מפגינים זהו. אנחנו

   .לקלל ובודאי לא להכות שוטרים זה אינו מועיל ורק מזיק
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מעלה "
" בומבמלה
, אוטוטו מוכן

אבל עדיין לא 
ברור כמה 

אנשים באמת 
מעוניינים 
שם לגור

   
  !מערכת וואלה, חדשות

  צפויים להגיע בחודשי הקיץ עולים 8,000
  

  !מערכת וואלה, צחי בירן:  מאת11:46 ,2005 במאי 11, יום רביעי
  

צחי בירן מבקש מהמתנחלים להפסיק לרקוע ברגלים וללכת ליישב את הנגב 
  אזרחים בדיוק כמוהם. יחד עם שאר אזרחי ישראל, והצפון

  

 צפוי להגיע הקיץ למדינת ישראל ובמשרדי גל עלייה גדול אוטוטו מוכן" מעלה בומבמלה. "חולות ניצנים
- מדובר בכ. הממשלה השונים כבר נערכים במרץ על מנת לקבלו בצורה נאותה ולענות לכל צרכי העולים

,  המכונה גוש קטיף–מרביתם מגיעים מאזור דרומי המהווה אי של רווחה בלב מדינה נחשלת ,  יהודים8,000
הביעו תקווה , אלו שהגיעו בשנות התשעים,  הוותיקים מרוסיההעולים". העצם בגרון"או בשפת הילידים 

  .שעולי גוש קטיף לא יגדילו את הפשיעה בישראל
למתנחלים מגיע פיצוי ראוי וכל התנהלותם הקטנונית של פקידי הממשלה בנושא היא מבזה , אפתח ואומר

נסים לרצות את ראש מ, ובראשם יהונתן בשיא, אותם פקידים. ולבדה מצדיקה מחאה חריפה וקולנית
תהיו בטוחים . הממשלה בניסיונם לחסוך כסף למדינה על חשבון ביזוי המפונים

הימים . שהחיסכון של בשיא ופקידי האוצר צפוי לעלות לנו בעתיד הרבה יותר כסף
אנשי המנהלת ושרת המשפטים ממשיכים להיפגש : עוברים והפארסה נמשכת

שכבר זכו לכינוי (ם שמוכנים להידבר עם נציגי המפוני, באישון לילה, בחשאי
הטרקטורים לא . שלא ברור אם יש להן שיניים, ולנסות להגיע להסכמות") אופוזיציה"

וכבר החלו להכשיר שטחי מגורים , המתינו למינימום החתימות שנדרש בתחילה
אבל עדיין לא ברור כמה אנשים , אוטוטו מוכן" מעלה בומבמלה. "באזור ניצנים
 כי המתנחלים מסרבים להכיר בעובדה הכמעט מוגמרת –ינים לגור שם באמת מעוני

  . הם לא יבלו בביתם בלב הרצועה) בטח את ליל הסדר(שאת החגים הבאים 
דרישות מופרזות , באופן לא רשמי כמובן, המתנחלים מצידם מקפידים לדרוש

 .וחצופות שבכל מדינה אחרת היו נבעטות מכל המדרגות של משרד ראש הממשלה
האם אתם יכולים לדמיין מצב בו היו עולים חדשים , אם נחזור לרגע לגל העלייה
שהמדינה תבנה להם , עוד ממקום מושבם בגולה, דורשים מהמדינה והסוכנות

). ?מי רוצה לגור באשקלון, אפשר להבין אותם, בינינושלמרות (? ישובים חדשים
 –נכנס בי בתגובות ) רתתושב העיר המפוא(לפני שהגולש אבי דיכטר , אבל באמת

אותם , איך מסבירים. לדרישות המגורים של המפונים יש הרבה משמעות סימבולית
את התעקשותם לעבור , אלה שמזהירים מקרע בלתי הפיך בעם ישראל לדורותיו

אם לא ) לית"ואם אפשר אז גם גדר ואבטחה צה(ליישובים נפרדים עם ניהול עצמי 
מה אמורים לחשוב תושבי אשקלון וניצן ? איתנוכדי להמשיך להתרחק ולהתנתק מ

שרוצים להקים שכונת וילות לידם ואין להם כל עניין להתבולל , על אותם אליטיסטים
  ?ללמוד איתם באותם מוסדות חינוך, רחמנא ליצלן, עימם או

  
  השליחות נגמרה, תבינו

טורליה הירוקה של גוש קטיף בפס, עם כל הכבוד לחיי הקהילה העשירים שנרקמו בין פצצת מרגמה לקסאם
ישבו את הנגב , קחו את כספי הפיצויים שלכם ובנו ביתכם על אדמות ארץ ישראל.  הגיע הזמן לחזור הביתה–

, יש בהחלט מצב שבתחילה תתקשו להירדם ללא רחש גלי הים. ואת הגליל ועיזבו את חולות ניצנים במנוחה
הגיע הזמן להפסיק להציג את יישום תוכנית .  המרגיעאבל עם הזמן תתרגלו לזמזום האנטנות הסלולריות

 –לשטחי ישראל מממשת חזון לא פחות חשוב " העלייה"כשלמעשה , ההתנתקות כשברו של החזון הציוני
, כי הם בנו את ביתם בלב השטחים הפלסטיניים, המתנחלים משיבים תמיד לכל מבקריהם. שבו בנים לגבולם

כפי , עם זאת. הם צודקים,  אין מה להגיד–משלות ישראל לדורותיהן בשליחות מ, בלב השטחים הכבושים
, אך כמו כל שליח, המתנחלים אכן יצאו לשליחות רשמית של מדינת ישראל, שהגדיר זאת אחד מעמיתי

. השליחות הסתיימה.  הגיע הזמן לארוז-למשימה יש תאריך סיום ובדיוק כמו כל שגריר או נספח צבאי 
 .ת ישראלברוכים הבאים למדינ
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,  מסע בישובים שטנקים וגדרות מקיפים אותם· לפני כמה ימים יצאתי עם שני חברים למסע ברצועת עזה

בין החיילים , טים מזמזמים מעל ראשי תושביהם ביום ובלילה והם עצמם מתרוצצים עמוסי אדרנלין"מזל

 · שרות שנים בתוך כלא שהכניסו עצמם לתוכוכשחייהם מתנהלים ע, לפני ואחרי מבצע כזה או אחר, והמפקדים

  דובי איכנולד : מאת •  הם קוראים לזה דרך חיים· זה נראה כגיהינום, המגיע מבחוץ, לי

 

יא עזבה את שולחן השבת 
דממה השתררה סביב . בבכי

כל אחד התכנס בתוך , השולחן
מנסה להתמודד עם פרץ , עצמו

 . הרגשות שחווינו

,  ליל שבתבסעודת, לפני כחודש
שלוש מחברותיה , בתי, אירחה סיון

א באולפנת "הלומדות איתה בכיתה י
שאלתי אותן מהיכן הן . פינס- כפר

בארץ וכשהגעתי לאמונה ושאלתי 
מנצר חזני : "למקום מגוריה השיבה

מטבע הדברים ". שבגוש קטיף
התעכבתי על תשובתה והתעניינתי 

כיצד עוברים עליה 
ימים טעונים אלו 

כוננים וכיצד מת
היא ובני משפחתה 

השאלות . לפינוי הצפוי
, הלכאורה בנאליות הללו
פרצו אצלה סכר סמוי 

והנערה החלה לבכות ועזבה במהירות 
 . את החדר

, כששבה אמונה ועדיין דמעות בעיניה
סיפרה על הוריה שהגיעו לגוש לפני 

אמונה .  שנים והיו ממקימי נצר חזני28
א מאמינה ובטוחה שהפינוי לא ייצ

התבוננתי בחברתה הטובה של . ללפוע
, ראיתי עד כמה היא מתייסרת ,בתי

כמה כואב לה להעלות על דל שפתיה 
חלקים מתסריט של פינוי והעדפתי 

לשנות את נושא השיחה לנושא פחות 
דמעותיה ליוו אותי כל . טעון ודרמטי

חשבתי עליה ועל חבריה . השבת
שם היה ערש , שנולדו בגוש קטיף

הם , והי תבנית נוף מולדתםז, ילדותם
ים מקום אחר שנצרב בתוכם לא מכיר
חשבתי על אביה . תםיוכחלק מה

הקים חממות , החקלאי שבא לגוש
וגידל את ילדיו ואמרתי לעצמי שבעצם 

, אינני יודע דבר עליו ועל משפחתו
רציתי . כמו על יתר המתיישבים שם

להכיר את הוריה של אמונה ולראות 
סיקרן אותי לדעת . מקרוב את סביבתה

האם  :מהו השיח בבית המשפחה
או , מדברים שם בגלוי על הפינוי

, מסתירים את האפשרות הכואבת הזו
מה יקרה למשפחתה ביום שלמחרת 

הפינוי ובעיקר רציתי לפענח ממה היו 
 .מורכבות דמעותיה של אמונה

 

 

  אילמים והמומים בארז: הנסיעה אל הגוש
 

בבוקר לאחר כמה ימים יצאתי השכם 
. עם חברי צביקה וניר לגוש קטיף
הפעם האחרונה שביקרתי באזור 

אי שם . היתה לפני שנים רבות
 נסעתי עם ילדי 80- בשנות ה

למלון בנווה דקלים שם 
בילינו חופשת קיץ נחמדה על 

דבר ממה שנגלה לעיני . כל מרכיביה
 .עכשיו לא היה דומה למה שזכרתי

 :כבר באזור התעשייה ארז זה מכה בך
לאן שהעיניים נשלחות הן נופלות על 

, מגדלי שמירה, צריחים, טנקים, צבא
התחושה המידית היא . בטון והמון אפור

של בית מעצר ומחנק ולא של אזור 
חי ומלא , תעשיה שאמור להיות נושם

העין קולטת . באנרגיות של עשייה
בצידי הכביש את שרידיו ההרוסים של 

' ומפגש אוסל'קפה שבעבר נקרא - בית
את מקום . והיום אין פאתטי מזה
תופסים גדודי , תקוות אוסלו לשלום

המקום . חיילים על נשקם הדרוך
שאמור היה להיות אזרחי לחלוטין הוא 

מצאתי את עצמי . אזור מוכה צבא
מהרהר בנגר שהחליט לפתוח נגריה 

או בעל המזדה מאשקלון ', ארז'ב
שנוסע למוסך שם כדי לתקן את 

ה שקלים פחות המכונית שלו בכמ

מהמוסך בעיר והתעשייה שמקדמת את 
. פניו היא ים של מדים ורובים

שלושתנו הסתכלנו על הסובב אותנו 
 . אילמים והמומים

בדיעבד . המשכנו בדרכנו לתוך הגוש
שרק שמו , התברר לנו שמעבר כיסופים

, מעביר חלחלת טרור בצופי החדשות
היה המציאות הכי פחות הזויה שנראה 

 . יוםבמהלך ה

, הרוש- בנצר חזני פגשנו את אשר בן
בגאווה רבה ערך לנו . אביה של אמונה

אשר סיור בחממות שהקים בעשר 
אצבעותיו ואחר כך הזמין אותנו לביתו 

כשהגענו לחצר . לקפה ועוגה עם אשתו
, אשתו, ביתו קידמה את פנינו מרים

שאלתי . המשמשת כספרנית האזור
 .ה למקום הזהאותה מה לדעתה יקר

איזה עצים  ,תראה את הגינה הזו"
איך אפשר לחשוב  ,יפיפיים נטענו בה

 " ?בכלל להתנתק מזה

רואה את , ואני יושב אצלה בגינה
אבל לא יכול , אותם עצים שהיא רואה

שלא לראות את שנמצא מעבר להם 
ולא יכול שלא לחלוק את מראה עיני 

תרימי את הראש . "הרוש- עם מרים בן
.  מעבר לעציםותראי מה יש לך כאן

אני מזכיר , "טנקים ובטונדות אדירות
אבל פעם זה , נכון: "לה והיא משיבה

היתה לנו הרמוניה נפלאה עם . לא היה
הם באו אלינו ואנחנו עשינו , הערבים

לא היתה שנאה כמו , קניות אצלם
ואני שוב מוצא את עצמי חושב " היום

הוריה של , על האנשים הטובים האלו
שרבע מאה יושבים , 57- בני ה, אמונה

בגוש קטיף ועדיין מתרפקים על עבר 
רחוק ועל מציאות דמיונית שאיננה 

 . קיימת ואת ההווה המזוויע אינם רואים

אני " ?מה יהיה איתכם עם הפינוי"
הרוש משיבה - חוזר ומקשה ומרים בן

ה
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היא . שאף אחד לא מדבר על זה
מעדיפה לשנות נושא במהירות ולדבר 

. פלאים שיש בגושעל חיי הקהילה הנ
אשר הורה לנו , לפני שיצאנו לדרכנו

לא לנסוע בצד שמאל של הכביש כיוון 
דבריו . שהקטע ההוא חשוף למטווחים

נאמרו כאילו מדובר בתדרוך לגבי 
חצית כביש סואן בתל אביב ולא על 

לא יכולתי . נסיעה באזור קרבות
להשתחרר מהשגרה הנורמלית שסיגל 

ת עצמי הרוש ושאלתי א- לעצמו בן
האם הוא מודע לכאוס שבו מתנהלים 

סימנתי לעצמי את גודל ההדחקה . חייו
מצד אחד ואת הפוליטיקאים שהופכים 

אדמה לאידיאולוגיה על גבם של 
. הרוש ושכמותה מצד שני- משפחת בן

הבנתי את דמעותיה של אמונה 
העשויות מהעבר שלה כילדה בנצר 

חזני ומעתיד לא ברור שלא מדברים 
 .עליו

 

  הגיהנום של כפר דרום
 

- במסענו בתוך רצועה צרה המכילה כ
 ישובים ישראלים המשקיפים על 20

הגענו , למעלה ממיליון פלשתינים
ישוב שיכול היה להיראות . לכפר דרום

, ככל ישוב מטופח אחר במרכז הארץ
. אלא שכאן למילה אסתטיקה אין קיום

יש לנו ": ביםכאילו אמרו לעצמם התוש
,  גאולת הארץ:ים יותרעניינים בוער
 מה - התנגדות לפינוי , קדושת הארץ

 ולעיסוק באסתטיקה כשהאדמה לנו
לא ,  זהו לוקסוס של מפונקים?בוערת

כמו , תושבי כפר דרום". של מפונים
ויתרו על הפן הזה , יתר הישובים

בחייהם ופינו מקום לצבאיות 
שהשתלטה על כל מילימטר באיכות 

, ים אותםטנקים וגדרות מקיפ. חייהם
טים מזמזמים מעל ראשיהם ביום "מזל

, ובלילה והם מתרוצצים עמוסי אדרנלין
לפני ואחרי , בין החיילים והמפקדים

כשחייהם מתנהלים , מבצע כזה או אחר
עשרות שנים בתוך כלא שהכניסו 

זה , המגיע מבחוץ, לי. עצמם לתוכו
הם קוראים לזה דרך , נראה כגיהינום

 .חיים

רא המרכז המסחרי נק" טעם של פעם"
של נווה דקלים ומתכוונים לא רק 
, לקוסקוס במחיר מציאה שמוגש שם

. אלא גם לימי האופוריה המתרחקים
לפתע זינקו לעבר השולחן בו 

, ציותצי: ה'ארבעה חבר, התמקמנו
 M16 ,ח צבאי"דגמ, טישרט, זקנים

אקדח תקוע בחגורה , קצר על הכתף
כניקים בפעולה הסתערו "וכמו שב

 :שאלתי אותם. 'טעם של פעם'ה לפנימ
 השיב בקול  ואחד מהם?מה העניין"

אנחנו כיתת ": נעים של בחור ישיבה
, מה קרה לבחורים הטובים. "כוננות

שאימצו , הצעירים והחביבים הללו
צמם הרגלי התנהגות של לע
כוחניים ובעלבתיים  ,כניקים"שב

האם זהו מיליטריזם שאותו . שכאלה
 הללו עד כדי הפנימו בחורי הישיבה

כך שהפך עבורם לטעם החיים או שזהו 
כורח המציאות הסוריאליסטית של גוש 

למה צריך , ואם אכן זה כך? קטיף
 ? לחיות בתוכה

המשכנו במסענו כשדברי האזהרה של 
סוהרת שעברה , חיון- סמדר בן

: הדהדו באוזנינו, מאשקלון לניסנית
סעו במהירות גדולה בקטע שבין "

יני כי מישהי נהרגה ס- ניסנית לאלי 
דבריה של סמדר נאמרו ". שם לא מזמן

כאילו יידעה אותנו לגבי , בשקט
. מיקומה של תחנת הדלק הקרובה

כאוס ? טרוף שפוי? נורמליות מטורפת
שגרה של ? משבר שגרתי? מסודר
מחשבותי ? אומץ מסוכן? משבר

, חיון- התערבבו בקולה המתעצם של בן
 את כשנשבעה בפאתוס כי בגופה תמנע

, בימים שהפינוי באוויר. הפינוי הצפוי
חיון - הפכה בן, טים"ממש כמו המזל

פתאום יש משמעות , לגיבורה מזדמנת
יש לה מטרה להפנות את , לחייה

אתם . "לתת טעם לסתמיות, האנרגיות
הבטיחה לנו " עוד תשמעו ממני

 . בעיקר לעצמה, וכנראה

שם פיוטי למקום ', שירת הים'בישוב 
שראוי , רימוזנח ואפרו
, יש ים, לכנותו מחנה

. טבע והמון צבא
. הרגשנו כמו בסרט

אנשים חיים בישוב 
 ,אזרחי לגמרי

אבל יכולת התנועה שלהם 
חייהם מתנהלים בגדר בתוך . מוגבלת

. ועיניהם אינן רואות, גדר בתוך גדר

הם מדברים על חייהם הנפלאים כאילו 
אין מימינם טנקים ומשמאלם קני 

אולי , אמת טוב להםואולי ב. רובים
המתח המתמיד מספק עניין בלתי פוסק 

שיכולים היו להיות נטולי , לחייהם
. אקשן בנוף פסטורלי של גלויה דוממת

אני והם מדברים בשתי , אולי בכלל
אני מתבונן במפת האזור . שפות שונות

ורואה אותם תקועים בין מיליון ורבע 
ערבים והם רואים את הים והחולות 

הם מדברים על . שראלואת ארץ י
אחוות שכנים שהיתה ואני רואה את 

הם רואים את הגינה . הכלא בהווה
היפה בקדמת ביתם ואני את העמדות 

. מגדלי השמירה והגדרות, ליות"הצה
אני , הם שומעים ציונות באוזניים

 . טים"רים ומזל"שומע פצמ

רק ביציאה במחסום כיסופים אני וחברי 
 התנחל שמנו לב ששקט נעים ומוכר

הבנו שעם יציאתו , מחדש באוזנינו
מגוש קטיף הפסקנו לשמוע את הזמזום 

מן , טים באוויר"הבלתי פוסק של המזל
 7000מוסיקת רקע שאיתה ובתוכה חיים 

זמזום שיש . מתיישבים שנים ארוכות
שיאמרו שהוא טורדני ואחרים שיגידו 

 . שהוא זריקת הביטחון שלהם

ברור כשיצאתי מגוש קטיף היה לי 
היא , הרוש ולא הציונות- שמשפחת בן

שתשלם את המחיר הכבד של 
היא תשלם מחיר יקר על . ההינתקות

ההרפתקה של ממשלות ישראל שעודדו 
רציתי לחבק אותם . אותה להתיישב שם

- ולתת להם כוח לחדול להיות כלי
אני . משחק בידי פוליטיקאים ציניים

יודע שאין דרך לפצות אותם אבל 
 מובן אבסורדי אולי באיזה שהוא

, בעל כורחם, ההינתקות תיצור להם
, טובה יותר, מציאות אלטרנטיבית
, מוצבים מחופרים, נטולת גדרות בטון

גדרות ואינסוף חיילים על כל , חצציות
 .היא תיצור להם חיים נורמלים. מטר

נסער , כשהגעתי לביתי
ר "קידם את פני ד, ומהורהר

. שכני וידידי, ברוך קפלן
י לו על ביקורי סיפרת

בטח ראית . "בגוש קטיף
שחייבים להתנתק ובטח אם 
אני אסע לשם אגיד שחייבים להישאר 

 .אמר ודייק, "שם
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   קח גוש קטיף-תן ניצנים 
  אמיר אורן:מאת 3:32, 2005 באפריל 19, יום שלישי

 
  שתכן בכלוב האריהאמיר אורן לא מבין למה לעזאזל צריך לתת פיצוי לשומר גן החיות שהחליט מרצונו לה

 
, 1' כביש מס, כביש אחת, נכון יותר. ביש אחד

, )וגם בכיוון ההפוך(מתל אביב לירושלים 
 אך לא בהליך - ובמרכזו הקטע שסופח למעשה 

זה מה שעתיד להישאר , נטו.  באזור לטרון-חוקי 
, בידי ישראל בהסכם השלום עם המדינה הפלסטינית

בלשון , לכך ייקרא. בוש' וו' ורג'שמיסודו של הנשיא ג
 מסתיו 242נוסחת שטחים תמורת שלום של החלטה 

שיפוץ בשולי העיקרון של , "תיקונים קלים", 1967
.  חילופי שטחים-כל השאר . רכישת שטחים בכוח- אי

ההכרעה בידי . קח גוש עציון, תן חולות חלוצה
אם ייגמלו מטרור ומחלום החזרת הפליטים : הפלסטינים

רפובליקאי , יתמוך כל ממשל אמריקאי, לתוככי ישראל
. בדרישתם לעסקה של דונם תמורת דונם, כדמוקרטי

באמצעים ממשפחת , כלומר ישכנע את ישראל, יתמוך
שסירוב , 1975ר 'קיסינג-של פורד" הערכה מחדש"ה

 .אינו קביל

סוף ההתנחלויות להיכשל בהשגת 
להרחיב את , מטרתן המוצהרת

, גגהאשליה שהתפו. גבולות ישראל
כמו ייבוש החולה והצפתה 

תוצאת . אבל עם הרבה דם, המחודשת
: ההתנחלויות תהיה שינוי ההרכב הפנימי של המדינה

, קצת פחות בנגב, קצת יותר ממזרח לקו הירוק
, "וסט בנק"אל ה, העברה בנקאית מחשבון לחשבון

על כך בוזבזו עשרות שנים . מתוך בנק הדרום
ישראל . י הצדדיםומיליארדים ואלפי נפגעים משנ

וכאשר נפצעה , ראשה לפנים, דהרה קדימה אל הקיר
בפיסת , בהשתלה, עד זוב דם נאלצה לכסות את מצחה

 .עור מירכתיה

כדי שהנסיגה מעזה תוכר , בהעדרו. כך בבוא הסכם
, אין היא כוללת חילופי שטחים, בעיני העולם כמלאה

של , המתבקשת להמרה, אף לא ברצועה הצרה
הפעם . אלי סיני-דוגית-ניסנית, "פוניתהתוחמת הצ"

, קח קטיף: צדדיים-חד, גם חילופי השטחים עצמיים
- המשך נאמן ל; ולעזאזל התכנון הלאומי, תן ניצנים

 . שנות תכתיבי גוש אמונים30

, המתנחלים מצאו דרך להכות את השיטה הישראלית
אפשר לשאול את ; לעקוף את מלכודת המשכנתה

שממנה הדרים לא אחד , לשעבר באשקלון-שכניהם
מה דעתם על , מהם קילומטרים מעטים אל מעבר לקו

, כמו בגדה המערבית, בעזה. חוכמת התעשרות זו
מענקים , קיבלו המתנחלים סיוע ממשלתי נדיב

המגולם עכשיו בשווי , והלוואות עומדות ומה לא

אך את הפיצוי הם דורשים כאילו הכל יצא , נכסיהם
 .פשבתוספת עוגמת נ, מכיסם

הם הגיעו . הם אינם יכולים לטעון שלא הוזהרו
מצוידים בתקדים , מי מוקדם ומי מאוחר, להתנחלויות
בוצע בגן ', 79- שהוסכם עם מצרים כבר ב, פינוי סיני

הירק של נאות סיני לאחר שנה והושלם בשאר השטח 
אבל כך גם תושבי , הם אמנם הסתכנו בנפשם. '82-ב

 בלא יכולת למכור את ,קרית שמונה בשנות הקטיושות
ועוד יותר מהם , ודיירי גילה בחודשי הצליפות, בתיהם

חיילים בקבע הנאלצים לנדוד עם משפחותיהם שש 
, ושלא כקבוצות אלה; ועשר פעמים בתקופת שירות

 .המתנחלים גם החריפו את הסיכון לאזרחים

 התנינים של תביצופלורידיאני כי יתיישב בלב 
 כי יתעקש לגור למרגלות הר פומפיאני, האוורגליידס

שומר גן החיות אם ישתטה להשתכן בכלוב , געש
כולם לפי זכותם המקודשת , האריה

לא יקבלו חווילות , על קרקע הלאום
. חוף וחול זך אם יואילו להתפנות

, שהתנגד לכל נסיגה, אריאל שרון
ועכשיו , נכנע תחילה לטרור הפלשתיני

הוא מדרבן את הישראלים הפתאים 
לאיום המתנחלים לשבש את , כנע לטרור פנימילהי

אחרי . מימוש החלטות המדינה אם לא יוגדל הפיצוי
כרטיס , או לכל היותר קנו בהנחה גדולה, שקיבלו

מפצירים בהם להסתפק בשדרוג , למחלקת תיירים
,  רק מחלקה ראשונה-והם בשלהם , למחלקת עסקים

 .והצוות יחטוף מכות, או שהמטוס לא ימריא

יממן את ,  רשעותם של האמריקאים הקמצניםבגלל
 8,000העתקת . השדרוג הזה כל ישראלי מכיסו

מיליון שקל ; מתנחלים תעלה שמונה מיליארדי שקלים
יותר מאלף שקלים , אשה וטף, איש, על כל מתנחל

, בפרק הבא. אשה וטף, איש, שייגרעו מכל ישראלי
יהיו , פינוי עשרות אלפי מתנחלים בגדה המערבית

לשדוד "הנוצרים מכנים שיטה זו . מכפלות בהתאםה
מה מפחיד את ". את פטרוס כדי לשלם לפאולוס

 ?שהוא סחיט כל כך, פטרוס הישראלי

על , תמורת שקט מוכן שרון לתת למתנחלים הכל
לפני גירוש שייטת , לקראת השלב הבא. חשבון הזולת

פיתוח והסבת חולות -  מחוף עתלית לטובת אריאל13
ראוי להציע למפונים , זהב-ונת תפוחפלמחים לשכ

אמנם תפוס כעת לצורך אחר אך מרווח , שטח זמין
 .חוות שקמים: לא הרחק מעזה, וריק למדי

כ
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  איש לא זורק אתכם לים
  מנשה ברק:  מאת10:34, 2005 במאי 22, יום ראשון

  
 מספר פעמים ולא נותרו מנשה ברק מסביר למפוני ההתנתקות שגם הוא ומשפחתו היגרו ושינו את מקום מגוריהם

ושום , בהם כל צלקותבמשך שנים למדו היהודים לעבור ממקום למקום ולבנות את ביתם מחדש בשנית ובשלישית

  .אסון לא קרה

  
משם עבר , עבר מרוסיה לרומניה, למשל, בי

הוא עבד שנתיים . לנהריה ומשם לקרית חיים

- התחתן עם אמי והם עלו ב, בנמל חיפה

עם - ת נערים להקים את קיבוץ ניר עם חבור1943

הסתיימה . שם עברו את מלחמת השחרור. שבנגב

עברו , המלחמה והם כבר נושאים עמם שלושה ילדים

, הורי והקימו משק חקלאי במושב אורות

שם חיינו , טוביה- סמוך למושב באר

כעבור ארבע שנים . באושר ארבע שנים

. עם-שבו אבי ואמי בחזרה לקיבוץ ניר

המשכנו להתגלגל , ניםהב, אנחנו

במקומות רבים בארץ ובעולם בדומה 

אני עצמי כבר . לבני ישראל כולם

, )לאו דווקא כגנן(שתלתי וטיפחתי דשא 

 ממנו נהנים עכשיו -בארבעה מקומות שונים בארץ 

 . והעולם לא נחרב-אנשים אחרים 

בני ישראל יודעים לעבור ולנדוד ממקום למקום 

וכנראה גם בלי טראומות ולבנותו מחדש בקלות רבה 

 יכולת ההסתגלות היא סגולה חיונית -מיוחדות 

הרבה ילדים שנולדו וגדלו . שכזאת שנולדים אתה

. במשך שנים בעיר או בכפר מסוים לא גרים שם יותר

 .הם עברו למקומות אחרים בארץ או בעולם

אנשים עוברים ממקום מגורים אחד למקום מגורים 

הולכים , בעקבות העבודהעוברים . אחר בלי קשיים

האסון לא . מכישלון, נמלטים ממריבה, אחרי האהבה

 לפעמים זאת בכלל הזדמנות חדשה -כל כך גדול 

 .לפריחה נוספת

שם . אבל גוש קטיף זה משהו אחר

, "מאבק"מעבר למקום חדש זה 

, "עקירה משורש"שם זאת ". טראומה"

ואגב נחלת ". נטישת נחלת אבות"זאת 

אבינו נע ונד ועבר  אברהם -אבות 

יעקב ובניו נדדו ועברו ; ממקום למקום

ושום אסון , בארץ ואף ירדו מצרימה וחזרו ועלו משם

אז למה לילל ולקונן נוראות כאשר . לא התרחש

הם , למפונים יהיה בית חדש? עוברים מעזה לניצנים

איש לא זורק אותם , יקבלו פיצויים וחממות חדשות

 .לים

  המכתבים למערכתהמאמר הופיע במדור* 

  

א
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- çôñð 3 -  

  
áåùçì ïîæä äæ!  

  

 ?איזה כתבה

  

      

  

    

איזה ערך עומד 
  במרכז הכתבה

  

      

  

    

ממה נובע הקושי 
של המתיישבים 

לצאת מגוש 
  קטיף

  

      

  

    

מה הפתרון 
  שמציע הכותב

  

      

  

    

מהי ארץ ישראל 
  ?בעיני הכותב
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 çôñð4 –íéðè÷ íéëéðçì   
  

  שם הכתבה

  

  

  

  מטרת הכתבה

  

 

  

איזה ערך עומד 

למבחן לפי 

  ?הכותב

  
  

  

מה מניע את 

האנשים עליהם 

הכתבה להתנהג 

בצורה זו או 

  ?אחרת

  
  

  

ממה לדעת 

הכותב נובע 

הקושי של 

המתיישבים 

לצאת מגוש 

  ?קטיף

  

  

  

מה הפתרון 

  ?שמציע הכותב

  
  

  

מה יחסו של 

הכותב לארץ 

מה ? ישראל

/ תפקידה 

משמעותה של 

ארץ ישראל 

  ?בעיניו
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 çôñð5  
  

שבאו בני אפריקיא לדון עם ישראל לפני 

 ארץ כנען שלנו היא :אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו

ארץ כנען לגבולותיה וכנען ) במדבר לד(דכתיב 

ן פסיסא  אמר להו גביהא ב.אבוהון דהנהו אינשי הוה

 תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני :לחכמים

 אם ינצחוני אמרו הדיוט שבנו .אלכסנדרוס מוקדון

 ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת ,נצחתם

   . נתנו לו רשות והלך ודן עמהם.משה נצחתכם

 אמרו לו ? מהיכן אתם מביאים ראייה:אמר להם

יה  אף אני לא אביא לכם ראי: אמר להן.מן התורה

ויאמר ארור ") בראשית ט(אלא מן התורה שנאמר 

 עבד שקנה נכסים עבד ".כנען עבד עבדים יהיה לאחיו

 ולא עוד אלא שהרי כמה שנים שלא ?למי ונכסים למי

 החזירו לו : אמר להם אלכסנדרוס מלכא.עבדתונו

 נתן להם זמן . תנו לנו זמן שלשה ימים: אמרו לו.תשובה

 ברחו והניחו שדותיהן  מיד.בדקו ולא מצאו תשובה

כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות ואותה שנה שביעית 

   .היתה

שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני 

) שמות יב( הרי הוא אומר :אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו

 תנו לנו "נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום' וה"

פסיסא  אמר גביהא בן .כסף וזהב שנטלתם ממנו

 תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני :לחכמים

 , אם ינצחוני אמרו להם הדיוט שבנו נצחתם.אלכסנדרוס

ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה רבינו 

 מהיכן : אמר להן. נתנו לו רשות והלך ודן עמהן.נצחתכם

 אף : אמר להן. מן התורה: אמרו לו?אתם מביאין ראייה

שמות (ייה אלא מן התורה שנאמר אני לא אביא לכם רא

ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה ") יב

 תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא "וארבע מאות שנה

 .ששיעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

 החזירו לו תשובה אמרו :אמר להן אלכסנדרוס מוקדון

 ולא מצאו  נתן להם זמן בדקו. תנו לנו זמן שלשה ימים:לו

 מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן .תשובה

   .כשהן נטועות וברחו ואותה שנה שביעית היתה

ושוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון 

 ארץ :עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו

ואלה ") בראשית כה(כנען שלנו ושלכם דכתיב 

בראשית ( וכתיב "תולדות ישמעאל בן אברהם

 אמר להן "אלה תולדות יצחק בן אברהם") כה

 תנו לי רשות ואלך ואדון :גביהא בן פסיסא לחכמים

 אם ינצחוני אמרו הדיוט .עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון

שבנו נצחתם ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת 

 אמר . נתנו לו רשות הלך ודן עמהן.משה רבינו נצחתכם

 . מן התורה: אמרו לו?ראייה מהיכן אתם מביאין :להם

 אף אני לא אביא ראייה אלא מן התורה :אמר להן

ויתן אברהם את כל אשר לו ") בראשית כה(שנאמר 

ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם 

 אב שנתן אגטין לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה "מתנות

 :אמר להן אלכסנדרוס מוקדון? כלום יש לזה על זה כלום

 נתן . תנו לנו זמן שלשה ימים:ירו לו תשובה אמרו לוהחז

 מיד הניחו שדותיהן .להם זמן בדקו ולא מצאו תשובה

כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות וברחו ואותה שנה 

  .שביעית היתה

  'א' סנהדרין צא עמ

כ
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  '' ת ההתנתקות)ע(צר''או '' נגע הנתק''
  הרב יהושע ויצמן 

  
 -בלא לעמוד על כך שניתוק ממקור החיים של עם ישראל ,  בענין הנתקאי אפשר בימים אלה לעסוק

- בתפיסה ביטחונית, המתייחס לעם ישראל ולארץ ישראל בהסתכלות של חולין. מוביל להתנתקות

.  הרי שתפיסה זו עצמה מובילה להתנתקות-המחיה את ישראל בארצו ' מדינית בלבד ללא האמונה בה

  :לפרשות תזריע מצורע

  

הוא נגע , נגעי הצרעת המפורטים בתורהאחד מ

 מבאר את ]1[ן"הרמב". נתק"הנקרא , בשער הראש

  :]2[עניינו של נגע זה

שהראש או הזקן בעוד שער בהן אינן מטמאין 

אבל כאשר ימרט מקום , במראות נגעים כלל

שנעשה , בראש וינשר השער שבו מעיקרו

ונולד במקום , המקום חלק ופנוי מכל שער

הוא הנגע הטמא , שער צהוב ודקהנתוק ההוא 

לא , בעבור שנתק משם השער, ולכך נקרא נתק

, )י"רש(ל "שהוא שם בלבד כמו שאמר הרב ז

שצריך נתוק השער ההוא , אבל כשמו כן הוא

כגריס ואחר נתוק השער הראשון התולדי מן 

אם נולד שם השער הצהוב הדק , המקום ההוא

לא כשנולד , הוא בו סימן טומאה, הלקויי

  .תחילה קודם הנתוק

וללא , הוא היוצר את הנגע, נתוק השער מן הראש

הנתק הוא מהותו של . שינתק השער אין זה נגע

  .ולא רק שמו של הנגע, הנגע

המעמידנו ,  מובא תיאור מעניין של נגע זה]3[ל"בחז

נביא זאת . על מהות הענין ועל משמעותו אלינו

דם המדבר על א, ]4["תורת משה"בלשונו של בעל 

שירד מנכסיו וביקש לצאת מארץ ישראל לחוץ 

  :לארץ לשם פרנסה

ויאמר לאשתו הנני הולך בדרך חוץ לארץ ...

אולי שם ייטיב לי ומאומה אין בידי להניח 

בבינה ' אך אשר חלק לי ה, בידך שתזכרני בו

ויהי הוא דובר אליה . במראות נגעים אלמדך

ולשאת ולספחת , משפטי צדק אשר בין נגע לנגע

ובתוך הדברים אמר , ולבהרת והשחין והנתק

אליה דעי איפה כי כל שער ושער שבראש האדם 

שהוא מקור ומבוע מימי חיותו , יש לו גומא

ואילו היו נוגעים מבוע של זה לזה היו , לגדל בו

ויהי כשומעה ותען ותאמר . עיניו כהות מראות

והלא , לו הלא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר

 גופך משגיח בו הוא יתברך לשער אחד משערות

כל שכן את כל גופך מכף רגלך , לתת לו מחייתו

ולא תצא , את מחייתך' ועד קדקדך שישלח ה

ויעש כן ולא , והוא יכלכלך' מארצו ובטח בה

  .חסר לו

שלכל שערה יש ,  זיהוי הנגעים מתבסס על ההנחה

ושיבוש בקשר אל , חיבור אל מקור החיות שלה

אשתו של אותו .  לנגעיםמקור החיים הוא הגורם

כי , אדם הבינה בחכמתה את שלא הבין הוא

פרנסתו של אדם איננה מושגת מכח השתדלותו 

אלא מתוך חיבורו אל , ויכולתו המסחרית בלבד

על כן לא יתכן .  אל נותן השפע-מקור השפע 

שיציאה מארץ ישראל וניתוק ממקור השפע 

.  תוביל להצלחה בפרנסה-האלוקי לעולם 

עד כדי , סות לפרנסה כענין גשמי בלבדהתייח

 היא עצמה מלמדת על -יציאה מן הארץ למענה 

  . ואותה יש לתקן- הניתוק מן המקור 

מקבל את חיותו ממקור עליון המחיה , כל דבר חי

כך הוא בכל איבר  .אותו ומשפיע עליו שפע ברכה

ועל כן ניתוק האיבר ממקור החיים , מאיברי האדם

  .]5[כמיתת האיברשהיא , מוביל לצרעת

שהוא ' לה, שרק חיבורו למקור חייו, כך הוא באדם

 .יכול להביא לשפע שיגיע לאדם, מקור החיים כולם

, כוחות החיים של עם ישראל. כך הוא גם בעם כולו

להתפתח ולהופיע , יכולתו לשרוד ולהתקיים

, נובעים אך ורק מקישורו אל מקור החיים, בעולם

  .אל רבונו של עולם
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בלא , פשר בימים אלה לעסוק בענין הנתקאי א

לעמוד על כך שניתוק ממקור החיים של עם ישראל 

המתייחס לעם ישראל ולארץ  . מוביל להתנתקות-

- בתפיסה ביטחונית, ישראל בהסתכלות של חולין

המחיה את ישראל ' מדינית בלבד ללא האמונה בה

 הרי שתפיסה זו עצמה מובילה -בארצו 

שר להתייחס לעם ישראל אי אפ .]6[להתנתקות

 ולשאוב את מלוא השפע -בצורתו החיצונית בלבד 

 וממנו -חובה עלינו להתחבר אל המקור . הראוי

  .לשאוף שפע ברכה לעם ולארץ

שיבת ישראל לארצו היא מהלך אלוקי שזכינו 

 לא - מהלך אלוקי לא ניתן לעצור . להיות חלק ממנו

של התבוננות בהיסטוריה . בהסכמים ולא במעשים

כי השותף למהלכים , עם ישראל מלמדת

הנותן חלקו לצמיחתו והתפתחותו של , האלוקיים

, אולם.  הוא המתקיים ועומד לעד-עם ישראל 

המתנגד למהלך האלוקי ופועל בצורה הפוכה ממנו 

שבשנים , זוהי דרך החתחתים.  דרכו לא תצלח-

, האחרונות אנו נאלצים ללכת בה פעם אחר פעם

נתק את עם ישראל ממקורו אחר הפועלים ל

  .ומאחיזתו בארץ ישראל

חיבור של עם . נקרא אנו לחיבור, בפרשת נגע הנתק

 -ומעל הכל , לעצמו ולשורשיו, ישראל למהותו

שהוא חיזוק המהלך , חיבור זה. חיבור לאלוקיו

 יחבר את עם ישראל כולו - האלוקי בדורות אלה 

  .גם לארץ ישראל ולגאולתו

אך גנוזה , ו קשים הם מחדהימים העוברים עלינ

לעינינו קורסת הציונות . בהם עוצמה רבה מאידך

וכל אלו שרוממות הציונות היתה , החילונית

הולכים ונמסים , "שתי גדות לירדן"כולל , בפיהם

אם נשכיל אנחנו לחבר את . אל מול גלי הטרור

נרפא את העם , הציונות אל מקור חיותה הרוחני

את , יב לו את רוחוונש, מנגע צרעת ההתנתקות

  . קשר החיים שלו לארץ חמדה

  

--- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  .ן"י והרמב"ש בדרי רש"עיי, י"בשונה מרש] 1[

  .ט"כ, ג"ן ויקרא כ"רמב] 2[

  .'ג, ו"ויקרא רבה פרשה ט] 3[

  .ח"לדברים כ] 4[

מצורע חשוב ): "ג"י, תנחומא צו(ל "כדברי חז] 5[

  ".כמת

" י הם שומרי העירמ"בשיחת מוסר ' עי] 6[

  .המופיעה באתר

  
ה"תשס'מצורע ה- פרשת תזריע
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  ת כתום"שו
  )גורי(יהודה פרוידיגר 

  
  ,עזראים יקרים

חלקנו הגדול אם לא כולנו פועל או קשור לעשיה 
" תוכנית ההתנתקות"כנגד התוכנית הקרויה 
אנו פועלים מתוך הנחה  .שמשמעותה גרוש יהודים

שצריך להתנגד שהדבר ודאי הוא לנו וודאי 
אנחנו רק חלוקים איך להביע את .לתוכנית

ההתנגדות ועד כמה אלימה מותר להתנגדות זו 
  .להיות

פי הדרך שהתורה היא הערך -המתחנכים על, אנחנו
חייבים שהפעילות שלנו לא תהיה , העליון שלנו

אלא תהיה , לא תהיה כי כולם פועלים, סתמית
שים את מתוך הבנה שבהכרעה הכבדה הזו אנו עו

מעשינו מתוך תורה מתוך אמונה מתוך חשיבה 
  .והכרעה שכך נכון לעשות

אין הכוונה בשורות אלו לסקור את חשיבותה של 
, כך נכתב בתורה-על, ארץ ישראל לעם ישראל

בדברי הפרשנים מהראשונים , בכתובים, בנביאים
בדברי להלן רוצה אני . ועד אחרוני האחרונים

, זמן בתוך הבועה שלנוהחיים כל ה, לחשוף אותנו
לשאלות שעומדות כשבאים להחליט על , לדילמות
  .מהלך כזה

קל להגיד כל השמאלנים שונאים את עם ישראל 
ישראל ובכך -וקל להגיד החרדים לא מבינים בארץ

אולם . לפתור את ההתמודדות עם טענותיהם
דווקא בשל כך החלטתי להביא בפניכם מספר 

פנים שקיימתי גם טענות שעלו במפגשי פנים אל 
עם חילונים וגם עם חרדים ולצרף בקצרה תשובות 

  .לשאלות

אני חושב שחשוב שכל אחד הפעיל נגד ההתנתקות 
יקרא טיעונים אלו ואף יעמיק בהם יותר כדי 
שהעבודה תהיה אמתית ומעמיקה הרי סיסמתנו 

  ".עובדים מהשורשים"היא 

  

 -נהיה בבידוד מול העולם) היהודים(אנו ": טענה
כוונת הטענה שאנו  ".דבר שיגרום לנזק כלכלי

כמדינה קטנה חייבים יחסים טובים עם האומות 
בכלכלה המודרנית כשכל . ב"ובעיקר עם ארה

העולם הוא כפר גלובלי חייבים להתיישר לפי 
כדי שנוכל להמשיך " ידידתנו הגדולה"רצונה של 
  .להתקיים

ואומות ,  הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב:תשובה
כל פעם . ולם הוכיחו זאת במשך אלפי שניםהע

 בכל - וגם בארצנו, מצאו סיבה לשנוא את היהודי
איימו עלינו , פעם שלא מילאנו אחר רצונם

ועמדנו בגאון על , דווקא כשלא נכנענו. בסנקציות
  . כיבדו אותנו- עמדותינו

כשבעקבות הפצצה של ישראל בלבנון עם , בזמנו
עיין מחדש , ייגןר, ב דאז"נשיא ארה, F16מטוסי 

ב "ב לישראל ובהקצבות שארה"ביחסים בין ארה
שהיה אז , אמר לו מנחם בגין, מעבירה לישראל

איום על כיסם . אנחנו לא רפובליקת בננות: "מ"רה
אני , של היהודים היה מאז ומתמיד איום אנטישמי

ואודיע למשפחות להסתפק , אעבור מבית לבית
 לאחר זמן - "הבלחם ובמרגרינה ולא ניכנע לאמריק

  .מה היחסים המשיכו כרגיל

דוקא לגבי תוכנית ההתנתקות אנחנו כפינו על 
הם היו באמצע מהלך . ב לקבל אותה"ארה

מלחמתי נגד הטרור וההתנתקות התפרשה 
נדרשו כמה נסיעות של . בעיניהם ככניעה לטרור

הממשלה דב וייסגלס ועוד שתי נסיעות -יועץ ראש
ריקאים לתמוך של שרון כדי לשכנע את האמ

  .בתוכנית

, הממשלות הקודמות קראו לשלום מעל כל במה
, הדבר היחיד שיאהבו בעולם. והעולם שנא אותנו

אם נסביר שאנו יושבים  .זה אם המדינה תעלם
שהעולם , ך"בארץ בזכות היותה ארצנו מכוח התנ

)  נוצרי אוונגליסט-וודאי הנשיא בוש (, מכיר בו
: דים אותנו כנאמרהיו מכב, ולא מתוך התנצלות

ויראו , נקרא אליך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה"
  ).י, ח"דברים כ" (ממך

האם בעקבות יחס , נקודה נוספת להעמקת העניון
העולם כלפינו אנחנו צריכים לשנות את אמונתנו 

  ?ה ובתורה"בקב

 לגבי התרפסות לפני הגויים עיין :ולהעשרה
תומו היה ל"ן על יעקב ויחסו לעשיו "בפירוש הרמב

על ', ד, ד"וכן במדרש רבה בבראשית נ, "מהלך
וכן במקומות רבים , אברהם ויחסו לאבימלך

  . נוספים

  

: כוונת הטענה היא . הסכנה הדמוגרפית:טענה
 מעל - יש רוב עצום , אותה אנחנו מפנים, בעזה

. מליון פלשתינאים ורק שמונת אלפים יהודים
ו האיום הדמוגרפי הוא שהפלשתינאים ימשיכ

  .נעלם שם, מיעוט שולי, להתרבות ולגדול ואנחנו
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אין .  מעזה יצאנו כבר בהסכמי אוסלו:תשובה
יהודים גרים בשטחים שהיו . היום יהודים בעזה
לא . ואף ערבי לא ישב עליהם, פעם דיונות חול

. גירשנו אף ערבי בשביל ליישב יהודים בחבל קטיף
ש המפה מראה לנו בבירור את ההפרדה שיש בין גו

  .קטיף לבין הערים הערביות שברצועה

אם נסתכל על רצועת עזה כשטח נפרד ממדינת 
זה , ונעזוב אותו בגלל סיבות דמוגרפיות, ישראל

פי אותו הגיון של ראיית כל חלק - על, יוביל אותנו
כי , גם לעזיבת הגליל והנגב, מארץ ישראל בנפרד

גם שם כחבל ארץ העומד בפני עצמו יש רוב ערבי 
  .ואיאו בד

גם אם נאמר שאין להקים גושי התיישבות , בנוסף
 - דבר שהוא הפוך מההיגיון הבטחוני- בין ערבים

-  אלי-ודאי שאין סיבה לפנות את צפון גוש קטיף
 שהם יישובים הקרובים - ניסנית ודוגית, סיני

הם לא בין , ליישובים יהודיים יותר מלערביים
ים ואין בינם לבין יישוב, ישובים ערביים כלל

, אלא רק גבול דמיוני, ישראלים מעבר לקו הירוק
  .ותו לא

  

כוונת  ".בואו נקים מדינת כל אזרחיה ":טענה
שני עמים , בין הים לירדן, הטענה היא שאנחנו כאן

. כיהודית" ישראל-מדינת"אין משמעות ל. לפחות
אלא בא נקים שלטון דמוקרטי שייתן שיויון 

לירדן וכך זכויות מלא לכל התושבים שבין הים 
  . נהיה מדינה ככל המדינות

באנו לארץ ישראל כדי !  טענה הזויה:תשובה
המקום , להקים כאן מדינה יהודית ודמוקרטית

היחיד בו היהודים יוכלו לחיות בביטחון הוא כאן 
זאת הבינו אפילו החילונים שהקימו , בארץ ישראל
גם היום אנשים שאינם שומרים תורה , את המדינה
מדינת כל אזרחיה תאפשר . ינים בכךומצוות מאמ
  .ולכן משוללת הגיון) כשהם יהיו הרוב(שלטון ערבי 

  

כוונת  ".לא מוסרי לשלוט על עם אחר ":טענה
שכיוון שזה לא מוסרי לשלוט בעם : הטענה היא

צריך לסגת משטחים בהם אנחנו שולטים על , אחר
הדבר לא קשור לצד שכנגד אלא לנו אסור . ערבים

ברגע שאנחנו עושים . ם לא מוסרייםלעשות דברי
אנחנו חוטאים וחייבים לכן לסגת אפילו בלי , זאת

  .שום הסדר

. זו בעיה מוסרית לשלוט על עם אחר,  נכון:תשובה
-אבל אנחנו לא קמנו ביום בהיר וכבשנו אותם על

הערבים רצו להרוג אותנו . מנת להשתלט עליהם
נו ואנחנו במלחמת מנע ניצח, ולזרוק אותנו לים

אין ספק שצריך לנהוג איתם  .וכבשנו אותם

בהגינות וביחס אותו ההלכה מחייבת כלפי גר 
  .תושב

עד היום הפלשתינאים לא הכריזו שאינם רואים 
לכן אם . בסילוק עם ישראל מארצו כמטרה שלהם

ניסוג יוצא שאנחנו בהתחשבות בגלל מוסריות 
האם אין זה מוסרי ! גורמים ליהודים סכנת חיים

 לדאוג לחיי היהודים מאשר הבעיה המוסרית יותר
  ?בשליטה על עם אחר

 נכון שהמשך :ושוב קצת יותר בעומק הדברים
, השליטה מציב בעיה שכרגע נראה שאין לה פיתרון

  ?וכי לכן המסקנה היא לסגת

 - חולה אנוש שהרופא טרם מצא תרופה למחלתו
ולא , לכל מדינה יש בעיות !?יאבד עצמו לדעת

באף מקום , אף אחד עד היום. רוןלכולם יש פת
כשהיינו . בעולם לא הציע לפרק את המדינה שלו

, ערב מלחמת ששת הימים, במיתון כלכלי קשה
, האחרון שיוצא מהארץ"והיתה בדיחה שחורה 

גם , )עקב הירידה הגדולה מהארץ" (יכבה את האור
אז איש לא חשב שכיוון שהמדינה בסכנה נפרק 

ובעקבות , הלכיםה סובב את המ"הקב. אותה
  .הבעיה נפתרה, מלחמת ששת הימים

אם נתייחס לשלטוננו על הארץ כעובדה שאינה 
ניתנת לערעור ולא נעלה על דעתנו שהפתרון יהיה 

ה יסובב את "אולי נזכה שהקב, נסיגה מאדמות
  .וִיָּמֵצא פתרון, העניינים

 -  האנשים שמדברים על אי-ובשולי הדברים
ברובם לא מראים , רמוסריות בשלטון על עם אח

, מוסריות בהתייחסותם למתיישבים היהודיים
איזה יופי נפטרים "והגישה הרווחת אצלם היא 

  ".מהשטחים

בהדי כבשי : "בכל מקרה עלינו להתנהג לפי הכלל
). ה"אין לך עסק בנסתרות הקב" (דרחמנא למה לך

ולא להתנהג , לא אנו צריכים לדרוש את העתידות
. שיהיה המצב בעתידלפי מה שאנו חושבים 

ואנו צריכים לעשות , ה" בידיו של הקב- העתידות
אסור לתת יד לחלוקת : את מה שאנו מצווים

וחלילה לא לשכוח את דרכנו מפני חששות , הארץ
" יהיב מזוני, מאן דיהיב חיי. "וספקות לעתיד

) ומי שנתן(ומאן דיהיב , ) נותן גם מזון-הנותן חיים(
דרך לפתרון הבעיות ייתן גם את ה, ארץ ישראל

  .הכרוכות בשלטון עליה

 כבר רמזתי -לגבי היחס הראוי לתושבים הערבים
אבל ודאי שיש , ולא כאן המקום להאריך, בתחילה

  .במסגרת ההלכה תשובה לצורת שלטון זו

  

חיילים נהרגים בשביל לשמור על תושבים  ":טענה
איך אנחנו יכולים לטעון : כוונת הטענה היא. "אלו
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נתקות הרי כדי לשמור על אזור זה חיילים נגד ההת
נהרגים אפילו כאלה שחושבים שמיותר להיות 

  ! במעשינו אנו נגרום שעוד חיילים ימותו? שם

ויש ערי ְסַפר ,  בכל מדינה יש גבולות:תשובה
יש . ומדינה מחויבת להגן עליהם, )הקרובות לגבול(

מ לקבוע גבולות "שהותרו ע, אף איסורים הלכתיים
, יצאו התושבים בשבת, בקיבוץ שעלביםכמו (

שלמה זלמן ' ובהסכמת ר, בהיתר של רב הקיבוץ
לחרוש בשדות בשטח שאותו ניסו , אוירבעך

.) ערב מלחמת ששת הימים, הירדנים לספח אליהם
ולמדינה יש , ובמלחמה נהרגים, בגבול נלחמים

אין ספק שאם נוותר . לכך, גם הלכתית, סמכות
המלחמה תעבור למקום  -במקום אחד על הגבול

 לא הובטח - שבמקרה הזה- מה עוד. ולגבול אחר
  . ואין על כך שום הסכם, שלום בגבול

 כשחתמו על הסכם שלום עם - שלא כמו בימית
 והיו צריכים לפנות את סיני ואת העיר - מצרים

 דקות 40- אין הבטחה אפילו ל-היום, ימית למענו
מדו  רבים הסיכויים שאויבינו יל-להפך. רגיעה

וזה יכשיר , שאנחנו בורחים אם עושים לנו צרות
. ו"את הקרקע להמשך הטרור ולויתורים נוספים ח

וכך יהיה בשומרון , כך בחבל עזה, כך היה בלבנון
  .ולבסוף גם בגליל

אך למדינה אסור . למדינה מותר לסכן חיילים
זה לא אומר , גם אם פעם ההימור הצליח. להמר

הדבר דומה לאדם . שמותר להמשיך בדרך כזו
ששואל האם להוציא את כל רכושו על הימור 

אך האדם לא , ודאי שכל בר דעת יענה שלא. בקזינו
. הימר על כל כספו וזכה בהימור, שמע לעצתם

, האם זה אומר שכשישאל את אותה שאלה שוב
  .ודאי שלא–? יענו לו שהפעם כן כדאי לו להמר

דרך ארץ "במשך שנים כונתה בקעת הירדן 
במשך . עשרות חיילים נפלו שם". רדפיםהמ

ובה נהרגו בממוצע , שנתיים היתה מלחמת ההתשה
האם מישהו חשב לעזוב את . שני חיילים ביום
 - שמונה- כשנפלו קטיושות בקרית? הגבול בגלל זה

.  להיפך–? האם חשבנו לעזוב את קריית שמונה
. יצאנו למבצע צבאי בשביל להרחיק את האויב

במקום בו : "וצדק, רומפלדוראמר פעם יוסף ט
 שם יעבור -ייחרש התלם האחרון של המחרשה

, על הגבול צריך להגן גם אם לפעמים". הגבול
ובריחה היא לא , זה כרוך בחיי אדם, לצערנו
  !!הפתרון

  

 נצא -ואם שוב יתחילו לירות, ניסוג ":טענה
עכשיו עזה לא : כוונת הטענה היא ".למלחמה

ניתן לפלשתינאים מוגדרת כמדינה אם נצא ו
נוכל להתייחס אליהם כך ואז , להקים שם מדינה

אם ימשיכו את פעילויות הטרור נוכל לפתוח 
  .במלחמה ולכבוש אותם

ושוב נצא מיד ושוב נכבוש ,  ואז שוב נכבוש:תשובה
הבעיה היא שאנו לא  .כשיצטרכו וחוזר חלילה

אנו לא נצא , עומדים אף פעם אחרי האמירה הזו
כשהכאב והקושי יורגש חזק מאד למלחמה אלא 
 הסכמי - לתזכורת. ובכל חלקי העם, בכל המדינה

נעַשה ,  כלומר- "עזה ויריחו תחילה"אוסלו נקבעו כ
 ימשיכו - אם ייווכחו שלא יורים ושיש שלום- ניסיון
 ישראל -אם ימשיכו לירות ולחבל בישראל, לסגת

ולא תיתן להם , תכבוש מחדש את השטחים האלו
, התחלה הפרו הערבים את ההסכםכבר מה. עוד

 אנשים 1000. ובל אופן ישראל המשיכה לתת ולתת
  ".חומת מגן"עד שיצאנו למבצע , לערך נהרגו

ישראל אף פעם לא נקטה פעולות על הפרות של 
 - ולכן לומר שאם יהיו טילים על אשקלון, הסכמים

 זו אמירה שלא שווה את הניר -מיד נפתח במלחמה
ם על הגליל נפלו המוני ג. שעליה היא תיכתב

וכשסוף סוף יצאנו למלחמת שלום , קטיושות
. עדיין חלק מהעם חשב שהיא לא נחוצה-הגליל
ולא יתבצע לאור , כל הטיעון הזה הוא מופרך, לכן

כפי שאנו רואים מהסכמים , המצב היום בישראל
קודמים שישראל עשתה כגון פרוז אזור התעלה 

 בהסכמי אי עמידה, הימים- לאחר מלחמת ששת
  .ועוד" דיויד-קמפ"בהסכמי " וואי"

  

היא .  ישראל-התורה היא לא תורת ארץ ":טענה
התורה לא : כוונת הטענה היא ".ניתנה במדבר
היא ניתנה בכוונה במדבר כדי שנדע , תלויה בארץ

, כך שגם אם ניסוג, שאין לה קשר לטריטוריה
ואפילו מכל ישראל עדיין יש קיום לעם ישראל וזה 

טענה זו (רבן העם כפי שאנחנו מנסים לתאר לא חו
נשמעת מפי רבנים מהזרם האגודאי כגון הרב 

  ). ך"ש

ולפי (ל "את התורה מקיימים גם בחו,  נכון:תשובה
חלק מהשיטות עושים זאת רק כדי שהיא לא 

, אולם ודאי, ")הציבי לך ציונים"בבחינת , תשתכח
והן , הן מהקריאה בתורה עצמה, ויש הוכחות לכך

,  ישראל בלבד- בחינת מצוות שמקוימות בארץמ
ששלמות התורה היא רק כשעם ישראל מקיים 

והדברים ידועים ומופיעים בספרים , אותה בארצו
  . ואין צורך להאריך-ובמאמרים רבים

לכן כשאנו נמצאים במצב בו כל הסימנים מעידים 
" ואין לך קץ מגולה מזה"שהוא הגאולה בבחינת 
ניתן להתווכח האם  .בןודאי שנסיגה היא חור

בשלב כלשהו של הגאולה כולל אחרי ביאת המשיח 
אבל ודאי , תיתכן עוד גלות ויתכן עוד חורבן

  . שנסיגה היא חורבן
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רק כשכולו , ארץ ישראל תהיה לעם ישראל ":טענה
: כוונת השאלה היא ".ישמור את התורה והמצוות

התורה הבטיחה את הארץ לעם רק כשישמור את 
ועוד הרבה " והיה אם שמוע"ה בפרשת התורה רא
לכן היום כשרוב עם ישראל לא שומר . מקומות

  . אותו" מקיאה"מצוות אין להתפלא שהארץ 

 טעות גמורה היא להניח שהשייכות של :תשובה
הארץ . הארץ לעם ישראל מותנית בתנאי כלשהו

, בין אם הוא בגלות, בין כשהוא עליה, שייכת לעם
היא .  לא- לצערנו-גם אםו, אם הוא מקיים תורה

ולבניו עד סוף , נחלתנו שניתנה לאברהם אבינו
לך אתננה ולזרעך "בלי תנאי ובלי הפסק , הדורות
  ).ו"ט, ג"בראשית י" (עד עולם

ולמען :"... כתוב גם' ו' ה' פס' פרק ט, וספר דברים
לאבותיך לאברהם ' הקים את הדבר אשר נשבע ד

אלוקיך '  הליצחק וליעקב וידעת כי לא בצדקתך
נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם 

נשבע ' זוהי השבועה שה". קשה עורף אתה
ואין בה , לאברהם כפי שמופיע בפסוק הראשון

 - במשך כל תקופת בית ראשון עבדו עם. תנאי
ובזמן המלך אחאב היו בישראל רק , ז"ישראל ע

האם אז הארץ לא היתה . ז" איש שלא עבדו ע7000
  ? האם כשרק התחילו לחטוא כבר גלו? ארצנו

אולם , "ואזרה אתכם בגויים"נכון שבתוכחה כתוב 
זה יבוא רק כשישראל יגיעו למדרגה האחרונה של 

לגלות נחוצים תנאים רבים של : כלומר. החטאים
ומי יהין לפסוק שהגענו לדרגה כה , ה"עזיבת הקב

דווקא בשנים אלו יש בארץ פריחה , להפך? נחותה
 שלא היתה - ישיבות ולומדי תורהעצומה של

  .מזה אלפי שנים, באירופה ובכל הגלות

אין לנו סרגל או מידות שיפוט להצדיק או להרשיע 
  .וחומר שלא לציבור ולאומה-וקל, יחידים

  

) מ, ב"דברים ל" (האזינו"ן בסוף פרשת "הרמב
והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ': אומר

, ה הרעות ונוכלרק היא שטר עדות שנעש, ועבודה
אבל לא , ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חמה

וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים , ישבית זכרנו
ויכפר על חטאותינו למען , בחרבו הגדולה והחזקה

הבטחה מפוארת ) הינה(אם כן השירה הזו . שמו
  .')רשעים(בגאולה העתידה על כורחן של מינים 

, ש את הארץגם כשעולי בבל התחילו לבנות מחד
הם היו מלאי ,  שנה של גלות ראשונה70לאחר 
ה בנה את הארץ "ובכל זאת הקב, עברות

רק לאחר זמן החזירם עזרא הסופר . באמצעותם
ומכולם נובע , יש עוד דוגמאות רבות. בתשובה

שודאי שיתכן מצב של עם ישראל בארץ אפילו שלא 
ותהליכי הגאולה יבשילו , כולו שומר תורה ומצוות

   .ט לאטלא

ואין כאן , ל"יש על כך הרבה בספרי הרב קוק זצוק
  .המקום להרחיב

  

שצריך , בזמנו, יוחנן בן זכאי הבין' גם ר ":טענה
 שמיהרו - ולעומתו בני אפרים, לוותר על הקנאות
: כוונת הטענה היא ". מתו-לקרב את הגאולה

אנחנו צריכים להבין שקנאות כמו שאנו מבטאים 
, עניין אותנו משום דברשכביכול לא מ, היום

 היא לא הדרך של התורה ולא -העיקר ארץ ישראל
אלא הקנאים ודוחקי . של חכמים לאורך הדורות

  . הפשרנים צדקו והצילו-הקץ טעו והמתונים 

 לא כל החכמים הסכימו - ראשית בפשטות:תשובה
משיב חכמים "ובגמרא שם נאמר , יוחנן' עם ר

ירוץ השני של פי  הת-גם על". אחור ודעתם יסכל
ק לא היה " שאם היה מבקש את ביהמ-הגמרא שם

  . יש תשובה, נענה על כלום

  .צריכים אנו להבחין בין תקופה לתקופה

: מספרת) א"ו ע"גיטין כ(הגמרא במסכת נזיקין 
הוא שלח חיציו , כשצר נירון קיסר על ירושלים

כך , ותמיד נפלו על ירושלים, לארבע רוחות השמים
 נמצא בתקופה שבה אפשר לכבוש הוא הבין שהוא

, שחי גם הוא באותה תקופה, יוחנן' ר. את ירושלים
הבין את אותו דבר בראייתו העמוקה ובהתבוננותו 
בקורה סביבו בתוך העיר ובין האנשים הנצורים 

אבל ודאי שלא גזר . על כן ביקש מה שביקש. בה
, י שההתנהגות הזו צריכה להיות לדורי דורות"ר

וצבאה , הארץ תיבנה, צו הגלויותושגם כשיתקב
  . גם אז צריך לנהוג כך- יהיה בעל יכולות גדולות

ה עזר לנו לבנות "סוף סוף המציאות מוכיחה שהקב
מתקיים .  שנה2000דבר שלא עלה בידינו , מדינה

יש תחיה ". נדחי ישראל יכנס"לנגד עינינו הפסוק 
.  ישראל-רוחנית ומעשית ויש מסירות נפש על ארץ

 השנים 57נו לא רואים בהתנהלות האם א
  '?האחרונות של עצמאות את יד ה

שם לא היה סימן , שלא כמו בתקופת שבט אפרים
מי שלא רואה את , הרי בדורנו, של תחילת גאולה

 -המהלך בעשרות השנים האחרונות כמהלך אלוקי
אי אפשר להתעלם ! הרי הוא מוכה סנוורים

בשוויון אי אפשר להישאר מולו . ממהלך עצום זה
הרי מתקיימים כאן דברי נביאים רבים אחד , נפש

  .אחרי השני

להיות ער , צו השעה הוא לפקוח עיניים עיוורות
, ובארצנו, על עמנו'  תופעה של התגלות ה- לתופעה

בינו , זכור ימות עולם. "ולגזור את מעשינו מתוך כך
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מזהיר משה רבנו בשירת - אומר" שנות דור ודור
וכל תקופה מיוחדת , ש לו ייחוד י-כל דור. האזינו
צריך . אי אפשר להשוות תקופה לתקופה. היא

אך , צריך לזכור את התקופות הקודמות, ללמוד
והבנת המשמעות צריך להחליט , לאור הלמידה

  .איך לכוון את פעילותנו

  

הרעיון הציוני והקמת המדינה היא  ":טענה
כוונת  ".כמו בימי שבתאי צבי, משיחיות שקר

שיש בהתנהגותנו סממנים של : היאהשאלה 
 .צבי- משיחיות שקר שהייתה קיימת בימי שבתאי

. ההשוואה לימי שבתאי צבי נעשית משני כיוונים
הטענה החרדית אומרת שכמו ששבתאי צבי ויתר 

כך גם הדתיים , "הגאולה"על דינים ומצוות בשביל 
בגלל , הלאומיים מוותרים על חלק מהמצוות

מהצד  .ו בדור הגאולההביטחון והאמונה שאנ
שאנו כמו שבתאי , טוען נגדנו הצד החילוני, השני
י המחשבות "מתעלמים מהמציאות ע, צבי

ולא מבינים שהתהליכים נעשים בדרך , המשיחיות
  .הטבע ומתוך רציונליזם

 -  ראשית כנגד הטענה החרדית:על כך התשובות
נכון שאנחנו מדגישים את . אין צורך להאריך
אבל אף פעם לא מבטלים , אלמצוות ארץ ישר
, אנחנו לא חושבים לרגע שעכשיו. מצוות אחרות
אפשר לוותר על קיום חלק ,  ישראל-לצורך ארץ
הסיבה לדגש על מצוות ארץ ישראל . מהמצוות

שייכת גם לכלל , כי המצווה היא כללית, היא
ואפילו , אם הרבה אנשים לא ישמרו שבת. ישראל

 זה יהיה - ,ר שבתאם מדינה תחליט בחוק לא לשמו
אולם אם . מאד קשה אבל עדיין אפשר לתקן

התיקון על כך , ישראל- יחליטו למסור את ארץ
אם כי . ולכן על כך אנו נלחמים, יהיה קשה מאוד

אנחנו צריכים להמשיך ולהילחם גם על , נכון
, וייתכן שאיננו עושים מספיק, המצוות האחרות

  . אלואבל זה לא מתוך ביטול חשיבותם של מצוות

 לטענת הצד החילוני לגבי ההתעלמות - ומכאן
. מהמציאות ומניהול העניינים בדרך הרציונאלית

מתוך , וכי תהליכי ההיסטוריה מאז חזרנו לארץ
, ניצחנו שוב ושוב במלחמות, המשרפות מתי מעט

ופיתחנו תעשייה לתפארת , גדלנו, התפתחנו
- הספקנו בחמישים, וחקלאות מהמובילות בעולם

שנה לעשות דברים שאומות אחרות לא שישים 
האם כל אלו הם רק . הספיקו במאה שנה ויותר

  ?"כוחי ועוצם ידי"

, בדרך הטבע"האם אפשר לומר שהכל מתפתח 
אם באושוויץ של שנת  ?"בתהליכים רציונאליים

 מישהו היה קם ואומר שתוך חמש שנים 1944
הרי היו מלגלגים עליו , תקום לעם היהודי מדינה

 והנה -ם שהוא לא רציונאלי ולא מציאותיואומרי

 הם הם אלו שהתעלמו -חולמי אוסלו. זה קרה
תום , שלום, מהמציאות וניבאו מזרח תיכון חדש

  !הם היו לא מציאותיים. ועוד ועוד, עידן המלחמות

חולמים על .  חולמים ומקיימים-לעומתם, אנחנו
 ומקיימים את -יישובים פורחים בדיונות החול

אם הם .  לא אצלנו הם-ן משיחי השקרלכ! החלום
הרי הם קיימים במחנה השמאל , בכלל קיימים

. החולם על שלום ושלוה כעל פתרון כל הבעיות
, כפי שהם מנהלים אותו, חלום השלום בצורה כזו

 דרך האמונה מתוך -דרכנו! הוא משיחיות שקר
גם אם יהיו , ה"בעז, תקרב אותנו לגאולה, תורה

  .קשיים בדרך

  

חייבים לעזוב את גוש קטיף מפני פיקוח  ":טענה
 זהו -למרות שיש סכנה להמשך ירי הקסאמים. נפש

ולא דוחים ספק מפני , רק ספק פיקוח נפש
אמנם קורים ניסים : כוונת השאלה היא ".הוודאי
ולמרות שנורים פגזי מרגמה וטילים על , גדולים
אבל האמת שזה . ה אין הרבה נפגעים"ב, הגוש

אומר הרב שטיינמן אינני יכול , ולכן! פיקוח נפש
מחמת , להורות להצביע נגד ההתנתקות כי ההפך

ועל הטענה הרי ! פיקוח הנפש חייבים לעזוב מיד
יהיו טילים על אשקלון ובנותיה טוען הרב שזה 
ספק ולא ודאי ואין דוחים פיקוח נפש ודאי בגלל 

  .  ספק

 הטענה הזאת היא שאלה הלכתית :תשובה
, הטענה לגבי הוודאי בהווה, לומרכ. ובטחונית

 אם וכאשר יהיו - נפש בעתיד-וספק הפיקוח
היא שאלה , קסאמים על אשקלון ושדרות

. לא לרבנים ובודאי שלא לפוליטיקאים, למומחים
 - ל היוצא"כ היוצא וגם הרמטכ"גם ראש השב

ובצורה חמורה , בדעה אחת שודאי שיהיו קסאמים
ומנסה לשכנע כששאול מופז הולך לרבנים . יותר

כי , הוא לא איש מקצוע, אותם לצאת מגוש קטיף
. ודעתו איננה אובייקטיבית, הוא כבר פוליטיקאי

והעומדים בראשם , כ"המומחים הם בצבא ובשב
  .הביעו דעה ברורה

מכיוון שכבר לא מדובר ,  הטיעון לא תופס- לכן
  !אלא בוודאי מפני הוודאי, בוודאי מפני הספק

 התשובה -ש בגוש קטיף היוםגם לטענת פיקוח הנפ
. היא שהצבא לא עושה מספיק כדי למנוע אותו

הוא כרגע קיים . הפיקוח נפש איננו הכרחי, כלומר
אבל לצבא יש אפשרות למנוע אותו , שם במציאות

לאחר מבצע . או לפחות להקטינו בצורה דרסטית
ל נכנס לערים "מבצע בו שצה" חומת מגן"

וכמעט , ת פחתו בצורה משמעותי- הערביות
  .פעולות התופת וההרג, נסתיימו
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לכן נקרא לגדולי ישראל העומדים בראש הציבור 
לכו , במקום לאמר לאנשים לסגת מבתיהם: החרדי

תשפיעו עליהם , לקובעי ההחלטות המדיניות
ל "ותאמרו להם שיתנו לצה, בהשפעתכם הרבה

תאמרו ! הוראה להפסיק את ירי המרגמות על הגוש
  !!שלא יתמכו בהתנתקותם החרדיים "לחכי

יש בכך אולי , כאשר המצב הוא כפי הנתון עכשיו
נדע . ואני הקטן לא אכריע בה, שאלה הלכתית

 -ונדע שרבותינו, לכבד את דעתם של גדולי ישראל
 פוסקים אחרת מגדולי - שאנו הולכים לאורם

  .ישראל החרדים

  

כפי שכתבתי . עד כאן תשובותיי לטענות שהועלו
. שר להמשיך ולפתח עוד ועודאפ, בפתח דברי

, רבנים ואנשים שונים וגדולים ממני יענו תשובות
 הארתי את -אולם לראות עייני, ואולי יחלקו עלי

  .הדרוש

כשצרות סובבות אותנו , בתקופה שבה אנו נמצאים
שירת הקודש היא המעודדת אותנו , מכל עבר
" ה-ה ענני במרחב י-מן המצר קראתי  י"ואומרת 

  )ח"תהילים קי". (כי אחיהלא אמות "ו

ה גם מבעד "עלינו לראות את חסדו של הקב
לכן פותח . ועל אף כל הרע אשר ימצאנו, לצרות

, "כי טוב כי לעולם חסדו' הודו לה"הפרק בפסוק 
הצליחה ' אנא ה! הושיעה נא' אנא ה "- באמצעו

הריהו ..." כי טוב' הודו לה"ומסיים שוב ב, "נא
גם כאשר , ניכרגם כאשר אין החסד : כאומר

' דעו כי זו דרך ה, הצללים עוטפים את האור
דעו כי תקופת מעבר היא . וזה הוא חסדו, להתגלות

אך , "הושיעה נא' אנא ה"אשר אומנם יש בה זעקת 
  .מלווה אותנו כל העת הבטחון שאכן הישועה תבוא

לביטול הגזרות הרעות , "ה- ענני במרחב י"שנזכה ל
  .אמן. ה בימינווהקשות ולגאולה שלמה במהר

  "חזקו חברים" - בברכת התנועה

  פרוידיגר  ) גורי(יהודה 
 ה"תשס'תמוז ה
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   אל עבר הציונות האמונית

  'מבחן הרצינות '– 2' מאמר בסיס לפעולה מס

   רב התנועה–יוסף ויצן . ש הרב 
  
   

ים מקנאים בנו באנו ביום ירושלים אל הכותל המערבי והרגשנו שדורות רב. הלל על המדינה כבר אמרנו

במקום להיות עסוקים בבעיות של הגויים ובבניית תשובה יהודית אל מול . והם מוכנים להתחלף איתנו

  ".כחול לבן"הם היו מוכנים להיות עסוקים בבעיות שלנו תוצרת , הגזירות והתרבות הגויית שסביבם

עכשיו ברור . ה מרעיף עלינו"קשה לנו לשמוח בכל הטוב שהקב. אבל אנחנו דווקא נמצאים במועקה גדולה

הגויים הם יותר כלי . היא לא של הערבים שסביבנו וגם לא האמריקאים. לנו שהבעיה העיקרית היא שלנו

הגויים הם המבחן החיצוני אולם כל . בכדי להעמיד אותנו מול המראה ולבחון את עצמנו' משחק ביד ה

חקלאות , מדע משוכלל, מטוסים,  לנו טיליםיש. כולו תלוי במה שקורה לנו בתוך הבית הלאומי שלנו

במקום שהעושר יבנה . לממש אותומגדול אולם יש משהו שמונע מאיתנו יש פוטנציאל . מצליחה ועוד ועוד

  .אותנו נראה ממבט ראשון שאנו עלולים להחמיץ את השעה

שמא הכל  לפחד, באמת שהיינו נכנסים לפאניקהל "ללא דברי חז

אלפיים שנה לפני שאנו קוראים שכבר אבל לאחר . יצא משליטה

 היום אנו מבינים שאנו .שבו חכמי ישראל וצפו את מה שקורהי

גם . בתוכנית מסודרת בסרט שיש לו עלילה שהסוף שלו ידוע מראש

כנראה . האמצע של העלילה נכתבה ברובה כבר לפני אלפיים שנה

 -"הנה זה עומד אחר כותלנו. "ה"וא הקבהשחקן הראשי בסרט ה.  הגיון לסרטושיש איזה היגיון לתוכנית 

  .יש כאן משחק מחבואים שרק מיטבי המשחק מוצאים איפה הוא מתחבא". מציץ מן החרכים"

ניקח לשם דוגמא את המשניות בסוף מסכת סוטה ונעמוד פעורי פה כיצד היה לחכמינו רוח הקודש וצפו 

 :ו"סוטה פרק ט משנה ט .  עיננווברוח קודשם שירטטו לנו המון תופעות שמתרחשות מול, למרחק

ויראי , וחכמת סופרים  תסרח... ואין תוכחה, המלכות תהפך למינות... צפא יסגאומשיחא חד אתבעקב

בת , בן מנבל אב. זקנים יעמדו מפני קטנים, נערים פני זקנים ילבינו. והאמת תהיה נעדרת, חטא ימאסו

ועל מי . הבן אינו מתבייש מאביו, י הדור כפני הכלבפנ. אויבי  איש אנשי ביתו, כלה בחמותה, קמה באמה

  .על אבינו שבשמים, יש לנו להשען

  ?אם כן מה עלינו לעשות. אין שום סיכוי להישאר שפוי בדור שלנו' המשנה מדגישה שללא ביטחון בה

 לעם ישראל  באו ושאירעאולם אנו אומרים שכמו שעד עתה התהליכים . יש כאלה שאומרים נחכה לנס

והם היו שליחי ההשגחה העליונה לשינוי ,  כדי מאמץ אנושי ולקיחת אחריות על ידי קבוצות איכותתוך

אנו מחפשים את המעשה הנכון והמרכזי שדרכו נמשיך לקדם את עם . המצב של עם ישראל  כך גם עתה

  .ישראל

ול ה חלק גדליאפ לפני כחמישים שנה שבכל דור יש מצווה אחת שדרכה אנו נבחנים ו"חרלהרב כתב לנו 

בימי בית שני זה היה המאבק על ברית המילה כביטוי להבדל שבין . מהברורים שמתרחשים קשורים

המאבק על ארץ ישראל . בדור שלנו רוב המאבקים יתבררו סביב המאבק על ארץ ישראל. ישראל לעמים

 עד כמה צדק הרב לאחר עשרות שנים אנו רואים, עתה. יהיה אבן בוחן לנושאים רבים שבהם הדור יבחן

הוא נראה לנו נושא שאין בו מספיק , הרבה פעמים ניסינו לברוח מלהתעסק בנושא ארץ ישראל. פ"חרל

  .אתגר ומרחב עשייה

שבו אלפיים שנה י לפני כבר
חכמי ישראל וצפו את מה 

 היום אנו מבינים .שקורה
שאנו בתוכנית מסודרת 
בסרט שיש לו עלילה 

 .ו ידוע מראששהסוף של
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  ".הנושא"הנושא הזה חוזר אל פיתחנו והוא נהפך להיות , בדרך לא דרך, אולם תמיד

  מזמן אל פיתחנו ,בארץ ישראלצפון השומרון ובכלל על הערך של ישוב יהודי , המאבק על גוש קטיף

הוא נוגע ליסודות , המאבק עתה הינו מאבק תרבותי ערכי. מאבק שאינו מתחיל ונגמר ביחס לישובים

אנו לא . הוא לא מתחיל בגוש קטיף וכנראה שהוא גם לא יגמר שם. המרכזיים של הזהות הישראלית

הייתי מעדיף . ק בתחילת המאבקאולם בכל מקרה אנו ר. יודעים כיצד ייגמר המאבק הספציפי הזה

בבירור הגדול ". בירור תרבותי"שאנו נקרא לו " מאבק"שבמקום שנקרא למה שאנו עומדים בפתחו 

עם מי , "עומד אחר כותלנו"מי שהולך עם זה ש. שמזמן לנו המאבק הנוכחי אני בטוח מי בסוף ינצח

אולם זה , ם את ההתרחשויות במבט עלהלוואי ונהיה אנחנו אלו שמביני. שהמציא את התוכנית הוא ינצח

' אנחנו שמאמינים בה. לא כל כך משנה אם זה אנחנו או מישהו אחר העיקר שבסוף עם ישראל כולו ינצח

  .ורוצים ללמוד מתורתו מחויבים ביתר עוז ללמוד מה תפקידנו בכוח

ה נבנתה שלא הציונות בתחילת. תקופות המעבר הם התקופות הקשות ביותר. עם ישראל בתקופת מעבר

ה נטע בתוך עם ישראל  רגש פנימי עמוק "הציונות באה מתוך מה שהקב. מתוך מודעות לקודש שבה

ה נטע בעם ישראל נפש בריאה שמאסה בדברים רבים אחרים שנוצרו בגלות "הקב. שמאס בחיי הגלות

  .ובאופן טבעי החלה התנועה הזאת להזרים את עם ישראל אל עבר הארץ

ה רוצה מאיתנו שנרענן את הציונות ונחבר אותה ואת "הקב. הציונות עם הזרימה הטבעיתעתה נגמר עידן 

. לאחר שלוש דורות של עיסוק בחול הגיע העת להתקדם לשלב הבא. החיים הפרטיים שלנו אל הקודש

לימוד שנותן ערך לכל  דבר , רענון זה דורש מאיתנו לימוד גדול 

זה דורש . וך אמונהציונות מת, דווקא מתוך הקשר אל הקודש

  .מאיתנו להיות שליחים לרעיון זה

שם "כמו שחבדניק מתחנך למודעות פנימית שככל שיביא את 

בליבות ישראל כך יתקדם עם ישראל " ר מלך המשיח"האדמו

כך אנו חייבים להיות שליחים לרעיון של ציונות מתוך , בגאולתו

אמונה היהודית כמצע לכל הזהות הישראלית בכל מקום שאנו הולכים אנו צריכים לדבר על ה. אמונה

  .שלנו

י שהסניפים שלנו יהיו הגרעינים של הנוער שדוגל ברעיון "אנו כתנועת נוער נעשה זאת ע? כיצד נעשה זאת

" חובבי ציון"כמו שבתחילת הציונות הוקמה תנועת . נגייס כמה שיותר נערים אל גרעיני האמונה שלנו. זה

כך גם עתה אנו צריכים . ד שהתאים המקומיים נהפכו לתנועה לאומיתבמעבר מעיר לעיר ברוסיה ע

  .זהו הכלל שיש בו פרטים רבים. להקים תאים של פעילים של תנועת הציונות מתוך אמונה

הישובים ביהודה ושומרון  . במאבק הנוכחי נתגייס כולנו כאיש אחד לעזרת אחינו הגיבורים, לעת הזאת

מאבקם הוא מאבק על התנועה הציונית . לה התנועה הציונית האמוניתועזה הם אחד המוקדים שבהם גד

ניצחון יכול להיות רק ניצחון תרבותי . אנו יודעים שלא נוכל לנצח את המאבק בניצחון כוחני. אמונית

אנו . אין לנו מאבק אישי, אין לנו מאבק ברשעים. נעשה את מאבקינו תוך הפנמת מהות המאבק. ערכי

בקונגרס הציוני הנחישות הערכיות והלב היהודי " אוגנדה"כשם שבמשבר . הציונותנאבקים על  נשמת 

הפנימי הכריע את הכף אל עבר ארץ ישראל אנו מתפללים שגם אנו אם נבוא למאבק עם לב יהודי חם 

  .נזכה לישועות גדולות, ומחובר בנקיות המעשה נבטא את אהבתנו לציון מתוך אמונה

  .כל אחד לפי האפיק המתאים לו, ייסיםבצפייה לראות את כולם מתג

  ה"סיון התשס, י הרב עבור חניכי התנועה"נכתב ע

הישובים ביהודה ושומרון  
ועזה הם אחד המוקדים 

שבהם גדלה התנועה 
מאבקם . הציונית האמונית

הוא מאבק על התנועה 
 .הציונית אמונית
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 áøä ìù åøîàî ìò úññáúî åæ úåìéòô

 ïöéå"úéðåîàä úåðåéöä øáò ìà "– 

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì äáåç  

  

  
  מבחן הרצינות

  
  

äìåòôä úøèî:  

 éöøå íðåöø úà òéáäì úåðîãæäë íééù÷ì åñçééúé íéëéðçäíúåð  

 åðãé÷ôúå ìàøùé íò ìù åúåòîùîá ä÷îòäìå äãéîìì åçúôé íéëéðçä  

äìåòôä äðáî:  

1. äìåàâä úôå÷úá íéîéé÷ä íééù÷ä ãåîéì  

2. íééù÷ íðùé éúåòîùî áìù ìëá éë äøëä  

3. ïåöøä úà ïåçáì àåä íééù÷ä ãé÷ôú éë äðáä  

4. åúåà úåøéáâîå ïåöøä úà úåçéëåîä úåããåîúä éëøã  

  

äìåòôä êìäî:  

ù÷ä ãåîéìäìåàâä úôå÷úá íéîéé÷ä íéé  

 úåùãçäîå íéðåúéòäî úåøúåë ïéá äîàúä) çôñð1 (çéùîä úåîé ìù íéøåàéúì:  

  :בעקבתא דמשיחא"

  , הגפן תיתן פריה והיין ביוקר, ויוקר יאמיר, חוצפא ישגא

  , והגליל יחרב, בית הועד יהיה לזנות, והמלכות תהפך למינות

  ,ר לעיר ולא יחוננוואנשי הגבול יסובבו מעי, והגבלן ישום

  ,והאמת תהא נעדרת, ויראי חטא ימאסו, חכמת סופרים תסרח

  ,זקנים יעמדו מפני קטנים, נערים פני זקנים ילבינו

  , אויבי איש אנשי ביתו, כלה בחמותה, בת קמה באמה, בן מנוול אב

  ,הבן אינו מתביש מאביו, פני הדור כפני הכלב

  " יים על אבינו שבשמ-ועל מי יש לנו להישען

  ). דף מטסוטה(

  

íéðè÷ íéëéðçì : äìåàâä úôå÷úá íéîéé÷ä íééù÷ä ãåîéì–äîåâøúå àøîâä úàø÷ä  . íéòåøéà ìò úôúåùî äáéùç

àøîâá åðì åôöù äîî åäùî íäì íéøéëæîå íäéìò òîù íéëéðçäù.  

äù÷ áöîä ,åðúåà òéúôäì øåîà àì àåä ìáà .æç"äìåàâä øåãá áöîä äéäé äæù åôéö ì .àìåò , åøîà ïðçåé éáøå äáø

"àðéîçà àìå éúéé) "çö ïéøãäðñ 'à'(–òéâéù  ,íééù÷äî ìåáñì àì éãë åæä äôå÷úá äéäà àì éðàù ìáà .ø ' äéä éñåé

çéùî ìù åøåîç ìù åéììâ ìöá úáùì åìéôàå äìåàâä øåãá úåéäì ïåöø òéáäù ãéçéä.  
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úåòè àì åæ !úåéäì øåîà äæ êë !ëéìäú íéøáåò åðçðà íðîåàíéáàåëå íéù÷ íé , íéáø íéîåçúá úåøãøãúä úùåçú

)úåáúëá åðéàøù éôë ,íåéîåéäî íéøéëî åðìåëù éôëå( ,íúñ àì äæ ìáà , åäùî åðìöà úåðáìå ïåçáì øåîà äæ

äîåàëå íéèøôë .äéäé êëù éåôö äéä äìéçúëìî éøä ,åðìù øåãä ìù äéå÷ì úåìäðúä ììâá ÷ø àì äæù òîùî , äæ

êéìäú.  

 àì åðçðàäÈîÀì áåùçì íéìåëé ïë åðçðà ìáà ä ÇîÈì íéòãåé ?éùå÷ä úøèî äî ?ïçåá àåä äî ?äðåá àåä äî?  úåðòì éãë

åæ äìàù ìò ,íéëåáéñå íééù÷ ùé íäá íéøçà íéòåøéà ÷åãáð.  

  

íééù÷ íðùé éúåòîùî áìù ìëá éë äøëä  

 íéøåéö øåæéô) çôñð2 (íäðéá øù÷ä äî?– äðôî úåãå÷ð  /úåçúôúä ,úåëåøëùéùå÷á  : äãéì) äðëåî àì éäùéî íà

äãéìäå ïåéøéää øòöì ,ãìéä ìåãéâ íò ããåîúú àéä êéà?( ,à äúéë ')íééðåùàø íéðçáîá ãîåò àì ãìé íà , àåä êéà

äúéëá øãúñé ?øúåé çéìöé æàå øâáúéå ïâá äðù ãåò øàùéù óéãò éìåà? (åëå'.  

 çë úåëéøöîù úåéåøçú)íéãé úãøåä ,åëå äëåøà äöéø'(–áàåë éëä éúî  ? ìù àéùä úà øáåù íãàä ïäáù úåãå÷ðá

åîöò ,õîàúî øéøùäù .òâø åúåàá øúååð íà ,íìåòì íã÷úð àì , ïè÷ õîàî ãåò äùòð íà– äéäú éùå÷ä úãå÷ð 

øúåéå øúåé ä÷åçø.  

úåîã÷úä åá ùéù íééçá áìù ìëá ,äåáâ øúåé åäùîì øáòî , úåùãçúä–éùå÷ íâ ùé  ,åá ãåîòì êéøöù øâúà , ÷øå

íéîã÷úî æà , ïéòî äæ éìåà"úåðéöø ïçáî" ,"äñéðë éîã " ìãåâä íò ããåîúäì íéìâåñîå íééåàø ïëà åðçðàù äçëåä

åðì ïîæî àáä áìùäù äîöåòäå.  

  

ïåöøä úà ïåçáì àåä íééù÷ä ãé÷ôú éë äðáä  

   – מה שקיים ומה שקורה –כל דבר בעולם "
  .שנועד להעניק לך את חופש הבחירה, הינו מבחן

  )'ן ש"שיהר" (בחר בתבונה
  

áåè äéä ìëä íà ,íøåæå ì÷ ,äøéçá äúéä àì ,äæ úà íéùåò åéä íìåë . úîàáù éî ÷ø êëå ïðñî íøåâ äååäî éùå÷ä

äöåø , òé÷ùäì ïëåîå úåáéùçä úà ïéáî–çéååøî .  

èåùô àì äæ äìåàâä øåãá úåéäì ,îéùî åæ íìåòá åðãåòéé ùåîéî úàø÷ì ìàøùé íò íò íîåøúäì äáåùç ä

úéúåòîùîå ,äâøãî úééìò ,äîåàä ééçá ùãç áìù . ùãç áìù ìë åîëå–éùå÷ åì íãå÷  ,øâúà ... àéöåî øâúàä

íäéìà íéòãåî åðééä àìù úåìåëéå úåçåë åðúéàî ,éìåàùå , úåããåîúää àìåì– ìòåôì íúåà íéàéöåî åðééä àì íâ 

íìåòì.  

  
  

à úåøéáâîå ïåöøä úà úåçéëåîä úåããåîúä éëøãåúå  

úåöåá÷ ùîçì ä÷åìç .ä òåøéà øåàéú úìá÷î äöåá÷ ìëéñèéøå)  çôñð3( ,øéù)  çôñð4(úåçðî úåìàùå )  çôñð5( .

äìù òãéîì ñçéá úåìàùá ïåãì äéìò.  
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íéòåøéàä:  

•  åðéáà íäøáà"êì êì "–ì  éãåäé úåéä  

• úåöéá ùåáééå íéáåùéé úî÷ä - ìàåé ìò äãìáä 
ïåîåìñ äùî  

• àéâä øòù ,çùä úîçìî øåø-ãàåå ìà áàá   
•  íéîéä úùù úîçìî– áäæ ìù íéìùåøé   

•  äìôòää– øàá éîå ìö ) ãçà äìéì øáåçù øéù

 úà íéìéôòîì åðúð íéáùåúäù éøçà úéìúòá
 úåãåòú úåäæä éãë íäðéá åááøòúäå íîöò ìù

íúåà åùøâé àì íéèéøáäù(  

  

úåìàùä:   

íéøàåúîä íéùðàä ìù íúøèî äúéä äî   

òù íééù÷ä åéä äîíëøãá åãî   

åæ äôå÷úá åìâúä úåçåë åìéà  

ìàøùé õøàì ìàøùé íò ìù øù÷á äðáð äî / ìàøùé úøåúì úåá÷òá 

åìà íéòåøéà  

á íã÷úä äîíò ìù åãåòéé ùåîéîáìù åúåàá ìàøùé   

 äàéìîì äøæç–äìù äôå÷úäå òåøéàä úà äøéáñî äöåá÷ ìë  .äãîçð äøéååà øåöéìå íéøéùä úà øéùì øùôà...  

éðçìíéðè÷ íéë:ãçà øåôéñá ã÷îúäì éàãë  .øéùä úà òéîùäì , úåðåîú úåàøäì) çôñð6 (äîöåòáå ùâøá øôñìå.  

éùå÷ íò åããåîúä íéøéùáå íéøåôéñá íéøàåúîä íéùðàä , øúååì íìåòá úåáéñä ìë úà íäì åéä) äáøä åéä ïëàå

úàæ åùòù íéøçà(... ,åëéùîä íäå ,ãåòå úåçåë ãåò äîåàáå íîöòá åìéâúåìåëé  , ïëàå äøèîá å÷áã– úà åöøô 

êøãä ,äöøàá äîåàä ïééðáá øúåé úîîåøîå äùãç äâøãîì åìéáåä.  

á åæ äãéîò"úåðéöøä ïçáî "íéîøåâ øôñîî úòáåð:  

úåáéùçäå äøèîä úðáä  

úåçåë úìá÷å äéøåèñéääî äãéîì  

éúéîà ÷åôéñ úáåèì éãééî ÷åôéñ ìò øúååì úåðåëð  

 íéùðàå úåéåîã íò ùâôî"äæ úà åùòù"  

íéùãå÷ä éùã÷ úéáá íéëìäî íéìòåù äàøù àáé÷ò éáøî ãåîìì åðéìò ,ìáàúäå åãâáá äòéø÷ òø÷ , øëæ ìáà

äìåàâä êéìäúî ÷ìç äæù øéëæäå , íùâúäì úåãéúò äîçðä úåàåáð íâùå)ôò"ë úåëî úëñî é"á ã' .( úåøöä íà

åðúåà úåôé÷î äìåàâä éðôìù ,àâä íâù øîåà äæù øåëæì åðéìòãåàî äáåø÷ äìå ...çë øåæàì , ãåò åðéîöòá úåìâì

úåìåëé ,àáä áìùì íîåøúäìå...  

æòá úøáåçä êìäîá"åðéúåøèî úà áåù ïéáð ä ,äéøåèñéääî ÷æçúð ,äîéã÷ ãåòöì úìåëéå íéìë ùåëøð , ãåîòðå

 ïçáîá)îòå åðçðà"åðúéà åìåë é (á"äáø äçìöä.  

  

äøùòä  

 áàëì ãé÷ôú ùé–ïîöéå áøä   

ìù äçåë úåùéçð –ïîöéå áøä   

 øåîçä éììâ ìöá úåéçì–øðéáà òùéìà áøä   
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 çôñð1  
  

 הטחת ראש בקיר: שיטת החינוך
כשאלו לא התנהגו , אב ובנו מנתניה חשודים שהתעללו בשלושה מבני משפחתם

 בהתאם לרצונם
  ידיעות / ורון נחוםד

23/6/2005  12:04     
  

תושבי , שרון עצרו אב ובנושוטרי מרחב ה: חשד לאלימות קשה בתוך המשפחה
  .בחשד שתקפו שלושה מילדי המשפחה בצורה קשה, נתניה

  
  
  

שיעור הילדים העניים הגבוה : בישראל
 בעולם  

  מעריב / גיל חורב
8/8/2005  12:20     

  

- מספרם גדל השנה ל- שליש מהילדים בישראל עניים : דוח העוני של הביטוח הלאומי
 1.534- אלף בשנה ל107-מספר העניים גדל בכ. הגבוה בעולם המערבי,  אלף714

  מיליון  
  

  
  

 ועדת חקירה לשחיתות   : למרות הכל
זמן , אמש. לפני שבועיים דחתה ועדת הכנסת הקמת ועדה לחקר השחיתות הציבורית

כים את כבוד הכנסת והסמיכו את ועדת החוקה לבדוק "הצילו הח, קצר לפני הפגרה
 את קשר ההון והשלטון   

  מעריב / ק בנדרארי
28/7/2005  0:02     

  

שבועיים בלבד לאחר שוועדת הכנסת דחתה את : יחקרו את השחיתות, למרות הכל
אישרה , ההצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לחקר השחיתות השלטונית בישראל

  .  מול שבעה את הקמת הוועדה46הכנסת ברוב גדול של 
תוסמך , )ליכוד(כ מיכאל איתן "ראשות חב, חוקה ומשפט, החוק קובע כי ועדת חוק

ברשויות המשפט ובגופי , לחקור גילויי שחיתות ברשות המבצעת ובגופים הציבוריים"
כמו כן תחקור הוועדה אפשרות לקשרים פסולים בין הון ושלטון ובין ". אכיפת החוק

בנוסף תוטל על חברי הוועדה להסיק מסקנות ולהגיש המלצות . תקשורת ושלטון
  . ים הרלוונטייםלגופ

  
  
  

 ענווה במקום גאווה
  מעריב

29/6/2005     
  

דודי זילברשלג על סיבוב . יתקיים מצעד הגאווה בירושלים כמתוכנן, למרות הכל
  "מדינת ירושלים"ל" מדינת תל אביב"במאבק בין 

  
  
  

  נפצע קשה מירי בגבו16בן : פתח תקווה
  

  ידיעות/ רענן בן צור 
14.10.05 

  

מתחת " על האש"חגג את צאת יום הכיפורים באכילת בשר , למשטרההמוכר , הנער
לפנות בוקר הגיעו למקום חשודים ואחד מהם ירה . לבניין ברחוב שאול המלך בעיר

ככל , הרקע: המשטרה. הפצוע פונה לבית החולים במצב קשה. לעברו באקדח ופגע בו
מצב שאני לא יודע הגעתי ל: "ynet-תושב השכונה ל. סכסוך בין עבריינים, הנראה

  " מחשש שיפגע בי איזה כדור, איפה לעבור
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 תעמדו בפינה  
עפרה טואף שהכריזה מלחמה על תרבות המגיע לי של , האם תהפוך המורה ללשון

 ?  לגיבורת מעמד הפועלים, תלמידיה
  ידיעות / נורית רובין
13/11/03    

  

נמאס ". מגיע לי"ס מתרבות הנמא', מורה ותיקה ללשון בתיכון עירוני ד, לעפרה טואף
הכולל לשיטתה את משפטי המפתח , לה מהלקסיקון העדכני של התלמיד המצוי

... מגיע לי שתיתני לי להיכנס עכשיו לשיעור כי הגעתי בסך הכל דקה אחרייך: "הבאים
מגיע לי שתסבירי לי ... מגיע לי שתיתני לי לקנות שתייה כי אני צמא ורק עכשיו צלצלו

מגיע לי ... עם למרות שאני לא טרחתי לפתוח מחברת או להכין שיעורי ביתפעם אחר פ
ל "שתשבי בזמנך הפנוי ותשלימי עבורי את החומר שהחמצתי בעת שהותי בחו

מגיע לי שתשהי בכיתה כל ההפסקה על מנת להשיב לשאלותיי שמשום מה ... בחופשה
ה התחליתי או לא הייתי כי ביום הבחינ' מגיע לי מועד ב... לא נשאלו במהלך השיעור

אלא שבניגוד למורה המצוי שמוציא את תסכולו על הילדים בבית או בחדר ".מרוכז
לעשות ,  שנים בתיכון15 אם לשני ילדים ובעלת ותק של 41, ,החליטה טואף, המורים
על גבי שישה . במשך שעות היא ישבה וניסחה מכתב יוצא דופן לתלמידים. מעשה

והבהירה להם שעם כל , ם מדוע התיכון אינו גוף דמוקרטיעמודים היא הסבירה לה
  .מורים ותלמידים הם לא אחוקים, הכבוד

  
  
  

הממשלה הפכה את : "בתי תמחוי
 "החרפה לשיטה

  

מרבית .  בתי תמחוי ברחבי הארץ150- אלף נזקקים אוכלים מדי יום בכ24-יותר מ
רוב . ים ומאות ילדיםאבל יש ביניהם גם עובד, נכים וחולי נפש, הסועדים קשישים

ובעמותות . בדרום הם מתקשים להשיג תרומות: בתי התמחוי פועלים במרכז הארץ
 " לא לחלק מזון, המדינה צריכה לדאוג למקומות עבודה ולקיצבאות: "אומרים
  ידיעות/ תני גולדשטיין 

12.10.05 
  

) 0.6%-ב (מזון, )1.2%-ב(אחזקת הדירה , )4.4%-ב(מדדי ירקות ופירות , עלו במיוחד
קצב האינפלציה . מדדי הלבשה והנעלה, לעומתם ירדו). 0.4%-ב(ותחבורה ותקשורת 

   2.5% -מתחילת השנה 
ynet   

 102.5 -לעומת אוגוסט והגיע ל, 0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר ב
  .  1.9%-מתחילת השנה עלה המדד ב. עליית המדד היא בהתאם לתחזיות. נקודות

אמנם בתחום יעד האינפלציה שנקבע על ידי , 2.5%צב אינפלציה שנתי של מדובר בק
לפיכן יש סיכוי שנגד בנק . אולם בחלקו העליון, )1%-3%(הממשלה ובנק ישראל 

  . ישראל יעלה בסוף החודש שוב את הריבית לחודש נובמבר
  
  

הוועדה להכנת תכנית לאומית רב 
 שנתית לבטיחות בדרכים

4.7.05  
  

ובנוסף ישנם ,  נפצעים3000מעל ל , ש נהרגים בכל שנה בכבישים בישראל אי500מעל 
  .נזקי גוף ורכוש

  . מזה שבאנגליה או בהולנד70%מספר ההרוגים בתאונות דרכים בישראל גבוה ב 
 מההרוגים 35%כ . הינו חריג ביותר, מספר הולכי הרגל שנהרגים מתאונות בישראל

   במדינות מפותחות15%לעומת 
  
.  
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  המתים נעקריםגם 
- השבוע הובאו למנוחות בפעם השנייה חללי גוש קטיף שקברם הועתק השבוע מנווה    הצופה

הרב שמעון בירן , דרום-חגי הוברמן התלווה ללוויה השנייה של תושבי כפר* דקלים
, לאובדן ולכאב על מותם בטרם עת* ל שנערכה בירושלים"ל וטל שורשן ז"זצ

ועקירת עשרות הקברים , עקירתך טל* " וחורבנוהצטרפה כעת עקירת גוש קטיף
עקירתך וקבורתך מחדש הוא רצון . הוא רצון לעקור חבל ארץ עד היסוד, האחרים

  טל , רזניק לבתה-ספדה שלה שורשן, "לסגור את הגולל על חבל ארץ יפה
  

  
  
  

ל ''י צה''חמושים נכנסו ליישובים שפונו ע
, נצרים, ומעלים באש מבנים במורג

 דקלים  -ום ונוהדר-כפר
 פי ואמיר בוחבוט-אי
  מעריב/ 

12/9/2005  3:42     
  

ל מהרצועה לא המתינו יותר מכמה דקות ''אלפי פלשתינים החוגגים את יציאת צה
  . והציתו את בתי הכנסת שנותרו בהתנחלויות שפונו

ח על גג אחד "דקלים ותלו את דגל הפת-פרצו חמושים ליישוב נוה, על פי הדיווחים
ח את האחריות על הצתת "אקצה של הפת- גדודי חללי אל" קיבלו"בנצרים . יםהמבנ

  . בית הכנסת ביישוב
. שבאזור התעשייה" חסלט"דרום הצית המון פלשתיני את מפעל -ביישוב כפר

  . להבות האש שאחזו במבנה נראו למרחוק
 .אם זה באמת נכון זה חמור מאוד: "קצין בכיר בפיקוד דרום אמר הלילה בתגובה

אנחנו ציפינו שהפלשתינים יתעשתו וישמרו על בתי הכנסת כפי שמדינת ישראל 
שלא היה , זה מציג את הצד המכוער שלהם, מצד שני. שומרת על מסגדים וכנסיות
  ".בכוחם לשמור על בתי הכנסת
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 çôñð3 –íéòåøéà  
  
  
ואעשך לגוי גדול ואברכך . ך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראךאל אברם לך לך מארצ' ויאמר ה"

ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור . ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה... ואגדלה שמך והיה ברכה

  ..."שם כי כבד הרעב בארץ

  )'י-'א' בראשית יב(

  

" אמלבס"צה לגאול בכספם את אדמת הכפר הנטוש אחרי מאמצים רבים ומכשולים אין ספור עלה בידי מנהיגי הקבו"...
ט עלו "בחשוון תרל' ז-וב,  פרנק21,400 דונם תמורת 3375, ח נרכש השטח"בערב ראש חודש אב תרל. שבקרבת הירקון

 12 –נעזרו ב , גוטמן וסלומון, אלעזר ראב ובנו יהודה יחד עם שטמפפר. המייסדים על אדמתם וחרשו את התלם הראשון
לאחר החריש ובניין סוכות למגורים ארעיים ניגשה . ישראל-וחרשו את התלם החקלאי הראשון באדמת ארץצמדי בקר 

ומשלא מצאו מים בעומק שהוסכם עליו מראש הפסיקו את , ידי קבלנים-החפירה נעשתה על. קבוצת המייסדים לחפירת באר
 מטר מצאו 25בעומק של . דה וגם חפר במו ידיויהודה ראב ניצח על העבו. עבודתם והמייסדים המשיכו בעצמם את החפירה

  ... מים
לצרכי דיור הקימו . לבן לבנים מבוץ וקש לצורך בניית בית מעל לבאר, אביו של יהודה ראב, אלעזר. הבאר הראשונה נחפרה

 להציב תוכניתם היתה. חפרו בורות וכיסו בגגות עשויים קש וחימר, לאפיית לחם ופיתות" טבונים"בנו , סוכות מחצלות
.  המושבה העברית הראשונה–יישוב חדש הוקם . כדי שייקל להגן על התושבים, אורוות לצד הדרך ואת הבתים בתוך החצר

  . והאיזור שמסביב לה" כיכר המייסדים"הוא זה שעליו קיימת היום , שנועד להקמת המושבה, השדה
  :  נסיון התיישבות על גדות הירקון

לשווא התחננו איכרי . תקוה ואיתם ירושלמים רבים וקבעו מושבם על שפת הירקון-ישבי פתחירדו כמה ממתי) 1880(ם "בתר
  .  אטמו אוזניהם– כך נקראו אנשי קבוצה זו –" הירקונים. "תקוה הראשונים והזהירום מפני סכנת הקדחת-פתח

, מים היה להם בשפע. ירקוןחימר ומערה אחת על שפת ה-שישה בתי, אבן-הקימו שלושה בתי, בשנה הראשונה ישבו בשלווה
החלה , "הירקונים"לאחר כשלונם של . עד שאנשי הרמה נתקנאו בהם, המירעה היה דשן ובשעות הפנאי אף עסקו בדיג

  . המושבה הלכה והתרוקנה מיושביה. בעיקר מחמת הקדחת, תקוה-הבריחה גם מפתח
  :  בתים ראשונים

המרפסות עשויות מעץ ואת החצר הקיף בחומה .  במושבה מאבני כורכרפרומקין את הבית הראשון. ל.בנה א) 1884(ז "בתרמ
  ).  היום נשארו המרפסות וחלקי החומה ליד כיכר המייסדים(

 נבנו – של יהושע שטמפפר ויואל משה סלומון –שאר הבניינים . וגוטמן בנה בניין איתן, בעקבותיו בנה זרח ברנט בניין אבן
הגגות מרעפי . ובפנים טיח מחימר וקש, מולא טיט ופירורי אבן מבחוץ מצופה לוחות עץשלד מעץ מ: היינו, בשיטה הבגדדית

  . הרפתות נבנו מלבני טיט עם קש. מרסיל
  :  חלוקת הקרקע

מהקרקע שנקנתה בכספי , אחד המייסדים לקח על עצמו את סידור חלקות המיגרשים למתיישבים, חיים משה סלור
בלי אפרים (כמספר שבטי ישראל , הוא חילק את הקרקע לעשרה חלקים שווים: סלור קבע שיטה מיוחדת. המייסדים
כך נתקבלו חזיתות . כל המיגרשים היו בעלי חזית שווה.  חלקות100 –כ "כל חלק כזה חילק שוב לעשר חלקות ובסה). ומנשה

, רפת, דיור: ק החקלאיבתוך המיגרש פנימה צופפו כל המבנים הדרושים למש. ומיגרש מלבני ארוך'  מ5-15צרות ברוחב 
- תיכנן כך את המושבה החקלאית הראשונה בארץ, סלור שמעולם לא למד הנדסה או תכנון. מחסן לכלי עבודה ולול, מזווה
  ..".ישראל

  

  www.petah-tikva.muni.ilמתוך אתר עריית פתח תקווה 
  



 

 49 

  
. אך מטוס חג מעליהם, שקט הים, ביום השביעי למסעם. שישה ימים שטו בלב ים ונאבקו בסערה כבדה

  ...התרומם ונעלה במרחבי השמים, אחר כך סב אחור, רגע הנמיך טוס כמבקש לעמוד על טיבם

, "נצח ישראל"התקרבו במהירות לעבר , גאיוניות ומטילות אימה, ענקיות. בבוקר הופיעו ארבע משחתות

, ו דיבר בשפה הפולניתמישה. ואז הרעים הרמקול... לבל תנסה להימלט, והקיפו אותה מארבעת צדדיה

  כדי שכולם יבינו

בלאו הכי אין לכם שום . "דרש הקול!" היכנעו: " והמילים הדהדו על פני חלקת המים והתפוצצו במרחבים

  !" ותרו על המאבק ולא יישפך דם! סיכוי

  !".לא ניכנע. "זעקו האנשים" לא ניכנע"

  . נדברו מראשכאילו, ובכל זאת זעקו פה אחד, איש לא הורה להם להשיב כך

  .איים הקול מספינת המלחמה!" נכניע אתכם בכח, אם לא תיכנעו מרצון"

נגד ? נגד מי את יוצאת למלחמה"קא מישהו מבין קהל הנאספים על הסיפון !" הבוז לך בריטניה הגדולה"

  "...?נגד שרידי מחנות ריכוז? פליטי שואה השבים למולדתם

גם אן הכוח בידם להמית !  לנו להפקיר את כבודנו הלאומיאסור, חברים: "ואז פסע דוד קדימה וקרא

 אל לנו –על כן אני אומר . הם לא יצליחו לשובר את רוחנו ולהכניע אותנו, כפי שרצחו את פסח, אותנו

". דגלו של עם ישראל. הכחול לבן, נוריד את הדגל הפנמי ונניף את הדגל שלנו! להסתתר מאחורי דגל זר

בלי להתמהמה הם תיפסו במהירות עד לראש התורן . הל כמה נערים צעיריםובו ברגע זינקו מן הק

כל מי . והמגן דוד הקבוע במרכזו, בראש התורן התנשא הדגל הכחול לבן... והורידו ממנו את הדגל הפנמי

  . עיניו זלגו דמעות–וכל י שהביט , שהיה שם הביט בו

בהתרוממות הרוח ". התקווה"כאיש אחד את  נעמדו לפתע דום ושרו – ואין יודע מי התחיל בכך –אז 

ותקווה שהקורבן לא , כאב על הקורבן הראשון שנפל חלל לנגד עיניהם. בלב גואה מכאב ומתקווה, שרו

  ...והם יגיעו בבטחה לארץ ישראל, וההסגר שהוטל עליהם יוסר, ושיקרה הנס, היה קורבן שווא

  ")חצי מאה עברה"תוך מ. וורצל- אסתר שטרייט/ פליטי שואה בדרך למולדתם (

  
עלינו בשיירה לירושלים . יום של להט) 1948(היה יום העשרים ושלושה במרס , על אף עונת החורף

פתע ... כמחצית הקילומטר לאחר בית השאיבה נפתחה על השיירה אש עזה משני עברי הדרך. הנצורה

מתהפך אל תוך , שי בחלוץהמתקדם חמי, המשוריין פרץ המחסומים. מזעזעת את היקום התפוצצות חזקה

היריות ... מתהפכת על מקומה ומתבקעת לשניים, מכונית משא הנעה בעקבותיה. התעלה וגלגליו מעלה

המלווה בשריקה , מפעם לפעם מתפקע צמיג בקול פיצוץ עז. על השיירה הלכודה אינן פוסקות אף לרגע

  ...עים שמאחוריהם מסתתר האוייבאנשי הליווי משיבים אש לתוך החורשות ולעבר הסל. ונשיפה ארוכה

משורייני ליווי עורכים . שש שעות לאחר התחלת הקרב מסתדרת השיירה כשפניה מופנות לעבר השפלה

השיירה מתחילה לגלוש . שמא נשארה בהן נפש חיה, בדיקה חפוזה אצל המכוניות שיצאו מכלל שימוש

  ...במורד

בית הקפה , הנה מזלג הדרכים.  לירושליםבבוקר יום המחרת שבה ומטפסת שיירה בכביש המתפתל

נמים על , תאבי הדם והביזה, מאות הכפריים...  שער האבדון והדמים–הערבי הנעול ופתחו אל שער הגיא 

.  והאצבע על ההדק–עיני המגינים בולשות כל סלע ונקיק . הדמים של יום האתמול- אחרי חינגת, משכבם

כי . היום לא נשהה על הכביש חסרי אונים, א ניפול במלכודתהיום ל. כל אחד נכון לקרב החיים והמוות

  .היא ממתינה לנו. ירושלים רעבה

  !הפעם נפרוץ ויהי מה

  ")חצי מאה עברה"מתוך . מנחם תלמי/ מלכודת בשער הגיא (
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שאליה הגיעה ברגל מבית , המחלקה כרעה ברך לצד הבתים המוארכים של שכונת פועלי אגודת ישראל

דודיק שלח עיניו אל שמי הלילה . נצמדו אל קיר האבן והמתינו לפקודת הסתערותהצנחנים . הכרם

שתי חוליות קמו ונעו כגוש אפל לעבר גדרות התיל וקיר האבן שחצצו ... מסביב התפוצצו פגזים. והאזין

זהו מוצב : "הלוחמים ידעו היטב מה המשימה המוטלת עליהם... בין ירושלים העברית לעיר הערבית

עליכם לשטוף את התעלות ולטהר את "אמר להם חקי לפני כשעה " עלות ובונקרים ועמדותשכולו ת

  ".הבונקרים ואת העמדות

ברד הרימונים ... נוראות ועיקשות נמשכה המלחמה הלילית על גבעת התחמושת, ארבע שעות ארוכות

וחמים רבים נפצעו ל.  וכבר נשמעה שריקתו המאיימת של רימון שני–אך התפוצץ רימון אחד . הלך וגבר

  ...ואין לדעת אם זהו דם חבריו או דמו שלו, כשבגדיו מוכתמים בדם, מרסיסים והחובש אץ מפצוע לפצוע

רק פה ושם נשמעו עוד יריות , האש פסקה. י הצנחנים"נכבשה גבעת התחמושת ע, רק לפנות בוקר

  .פירפורים של האוייב המובס, בודדות

  מפקדאמר ה" היום גיליתי שאתה גיבור"

  ..."בסך הכל רציתי לצאת שלם מן העסק הזה"פלט דודיק " עזוב שטויות"

אמר " כל הכבוד, עשיתם עבודה גדולה"הגיע מוטה גור אל הגבעה , בעוד הפלוגה מתפקדת ומתארגנת

  ..."ועכשיו התכוננו לעלות על הר הזיתים"מפקד החטיבה 

  ..."נשארנו שמונה בלבד, םמפלוגה של שמוני: אבל לידיעתך"השיבו " אנחנו מוכנים"

  ")חצי מאה עברה: "מתוך. אוריאל אופק/ גבעת התחמושת (
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  להיות יהודי
  

  יורם טהר לב: כתב
  

  לצאת מארם נהריים
  לעבור בכבשן האש

   הנצחלצאת למסע
  עם מים ולחם יבש

  לעקוד את הבן את הילד
   אחרונהתקווהכמו לגדוע 

   אליו מאכלתשלוחול
  י שנהחרשנה א

  
  ולשמוע מגבוה

  את הקול האומר
  לך, לך לך

  ידיאתה יח, אתה אחר
  לך לך פירושו להיות יהודי

  
  לרדת מפה למצרים
  ולחזור ממצרים לפה

  בלי לדעת אם בירושלים
  יבוא המסע אל סופו
  להיות לנגיד ולמלך
  ולשר בחוצות ספרד

  ותמיד להרגיש מאכלת
  מונחת עלי צוואר

  
  תמיד לחכות שיגיע
  הקול שיקרא גם לך
  ולדעת כי בית אביך
  לעד לא יהיה ביתך
  ץלנוע מארץ לאר

  ולשאת כחותם שבועה
  את דבר אותה הארץ
 אשר עמודיה שבעה

  הבלדה על יואל משה סלומון
   

  יורם טהרלב: מילים
  שלום חנוך: לחן

   
  ח"בבוקר לח בשנת תרל

  עת בציר הענבים
  יצאו מיפו על סוסים

  .חמשת הרוכבים
  

  ,שטמפפר בא וגוטמן בא
  וזרח ברנט

  ,ויואל משה סלומון
  .עם חרב באבנט

  

  ב מזרקיאיתם רכ
  ,הדוקטור הכסוף

  לאורך הירקון הרוח
  .שר בקני הסוף

  

  ליד אומלבס הם חנו
  בלב ביצות וסבך

  ועל גבעה קטנה טיפסו
  לראות את הסביבה

  

  אמר להם מזרקי
  :אחרי שעה קצרה

  איני שומע ציפורים
  .וזה סימן נורא

  

  אם ציפורים אינן נראות
  ,המוות פה מולך

  ,כדאי לצאת מפה מהר
  .ךהנה אני הול

  

  קפץ הדוקטור על סוסו
  ,כי חס על בריאותו

  והרעים שלושתם פנו
  .לשוב לעיר איתו

  

  אמר אז יואל סלומון
  :ושתי עיניו הוזות

  אני נשאר הלילה פה"
  ".על הגבעה הזאת

  

  ,והוא נשאר על הגבעה
  ובין חצות לאור

  פתאום צמחו לסלומון
  .כנפיים של ציפור

  

  לאן פרח, לאן הוא עף
  ,עאין איש אשר יד

  אולי היה זה רק חלום
  .אולי רק אגדה

  

  אך כשהבוקר שוב עלה
  ,מעבר להרים

  העמק הארור נמלא
  .ציוץ של ציפורים

  

  ויש אומרים כי עד היום
  לאורך הירקון

  הציפורים שרות על יואל
 .משה סלומון

  צל ומי באר
  

  יורם טהר לב: מילים
  לוי שער: לחן

  
   

  במדרון מעל הואדי
  עץ השקדייה פורח

  ויר ניחוח הדסיםבאו
  זה הזמן לפני הקיץ
  שערי הלב פותח

  ותמיד ברוכים הנכנסים
  

  בימים אשר כאלה
  מחכים עד בוא הליל

  מחכים לצעדים קרבים
  לא סוגרים את הבריח
  לא עוצמים את העיניים
  בימים כאלה מקשיבים

  
מי שרעב ימצא אצלנו פת של 

  לחם
מי שעייף ימצא פה צל ומי 

  באר
  מי שסוכתו נופלת

  רש יכנס בדלתח
חרש יכנס ועד עולם יוכל 

  להישאר
  

מי שרעב ימצא אצלנו פת של 
  לחם

מי שעייף ימצא פה צל ומי 
  באר

  מי שסוכתו נופלת
  חרש יכנס בדלת

חרש יכנס ועד עולם יוכל 
  להישאר

  
  זה הבית שבנינו
  זה האורן שנטענו

  זה השביל וזוהי הבאר
  מי שבא לפה אחינו
  מי שבא יסב איתנו

  לא יסגרוהשער שוב
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  באב אל וואד
   

  חיים גורי: מילים
  שמואל פרשקו: לחן

    
   

  .ניצב ליד האבן,  פה אני עובר
סלעים , כביש אספלט שחור

  .ורכסים
  רוח ים נושבת, ערב אט יורד

אור כוכב ראשון מעבר בית 
  .מחסיר

  
  ,באב אל וואד

  ,לנצח זכור נא את שמותינו
  .שיירות פרצו בדרך אל העיר

  .מוטלים מתינובצידי הדרך 
  .שלד הברזל שותק כמו רעי

  
  .פה שצפו בשמש זפת ועופרת
  .פה עברו לילות באש וסכינים

פה שוכנים ביחד עצב 
  ,ותפארת

משוריין חרוך ושם של 
  .אלמוני

  
  ...באב אל וואד

  
עובר כאן חרש , ואני הולך

  חרש
  .ואני זוכר אותם אחד אחד
כאן לחמנו יחד על צוקים 

  וטרש
  . משפחה אחתכאן היינו יחד

  
  ...באב אל וואד

  
יום אביב יבוא ורקפות 

  ,תפרחנה
  .אודם כלנית בהר ובמורד
  זה אשר ילך בדרך שהלכנו

אותנו באב , אל ישכח אותנו
  .אל וואד

  
 ...באב אל וואד

  ירושלים של זהב
  

   נעמי שמר-מילים ולחן 
  

  אויר הרים צלול כיין וריח אורנים
  יםנישא ברוח הערביים עם קול פעמונ

  ובתרדמת אילן ואבן שבוייה בחלומה
  העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה

  
  ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור

  הלא לכל שירייך אני כינור
  

  כיכר השוק ריקה, איכה יבשו בורות המים
  ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה
  ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות

  חוואין יורד אל ים המלח בדרך ירי
  

  ...ירושלים של זהב
  

  אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים
  קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים
  כי שמך צורב את השפתיים כנשיקת שרף

  אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב
  

  ...ירושלים של זהב
  

  לשוק ולכיכר, חזרנו אל בורות המים
  שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה

   בסלע אלפי שמשות זורחותובמערות אשר
  נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו

  
  ...ירושלים של זהב
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 çôñð5 - úåìàù  
 

  ?מה היתה מטרתם של האנשים המתוארים 
  ?מה היו הקשיים שעמדו בדרכם 
  ?אילו כוחות התגלו בתקופה זו 
 בעקבות לתורת ישראל / ראלמה נבנה בקשר של עם ישראל לארץ יש 

  ?אירועים אלו
  ? ישראל באותו שלבמימוש ייעודו של עםמה התקדם ב 

  
  

 çôñð6 –úåðåîú  
  

        
 àéâä øòù  

  

        
úùåîçúä úòáâ,ìúåëá íéðçðö   
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äìôòä úåðéôñ  

  
  

åéøáçå ïåîåìñ äùî ìàåé:  
  )1936-1843(זרח ברנט 

  

עם עלייתו לארץ ישראל הצטרף ברנט אל יואל משה סלומון וחבריו והחבורה . נולד ברוסיה

אשתו של ברנט סירבה ללכת . תקוה-קנתה את שטח האדמה הראשון כדי לייסד את פתח

אבל הרב סלנט פסק שעל האשה ללכת אחרי , ם הנידח הזה ודרשה גט מבעלהאחריו למקו

-רחוב שטמפר פינת רחוב בר, לימים(ברנט בנה את בית האבן הראשון במושבה . בעלה

  .והיה אחד מעסקניה הציבורים המובילים) כוכבא

 
  )1827-1894(דוד מאיר גוטמן 

  

גוטמן . שמו הלך לפניו בתור מוהל, הבריותמכובד וחביב על , הוא היה עשיר. נולד בהונגריה

ועם בוני השכונות הראשונות מחוץ לחומות " החברה ליישוב ארץ ישראל"נמנה עם מייסדי 

דוד . ואף מימן את רכישתן של קרקעות רבות באמבלס וביהודייה, העיר העתיקה בירושלים

  .עוני ובחוסר כולאבל סופו שהלך לעולמו ב, תקוה-מאיר גוטמן עמד בראש הוועד של פתח

ד "נפטר בשנת תרנ. איש אמונים וישר דרך, נקי כפיים, בר לבב, רב פעלים, עסקן גדול

  . היה במותו67בן . ונקבר בירושלים

 
  )1838-1912(יואל משה סלומון 

  

, "הלבנון", נולד בירושלים והקים בה בית דפוס שבו הדפיס את העיתון העברי הראשון
 –ב . ישראל-שבו קרא להתיישבות חקלאית בארץ, "הודה וירושליםי"כך את העיתון -ואחר

  . תקוה- יצא סלומון עם קבוצה קטנה של ירושלמים והניח את היסוד למושבה פתח1878
שיהודי ירושלים צריכים להיות הראשונים לישוב , יואל משה סלומון האמין באמונה שלמה

היא האחרונה לחיי בטלה ) 1877(ז "ששנת תרל, הוא היה בטוח. החקלאי בארץ ישראל
  . יסוד מושבה חקלאית-ושמכאן ואילך תתחיל פעולה מהירה להגשמת מאוויו 

שהוא עצמו היה מראשי , תקוה-ח הונח היסוד למושבה פתח"בשנת תרל: נבואתו נתקיימה
אחרי יסוד המושבה חדל סלומון להוציא את עתונו והתמסר בגופו ובנפשו ליצירת . מיסדיה

ג "נפטר בתרע.  סלומון היה לא רק הוגה גדול אלא גם מגשים גדול  .אשונההמושבה הר
  . היה במותו73בן ,  ונקבר בירושלים1913
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  )1858-1948(יהודה ראב 

  

זמן קצר . ישראל-מנעוריו עסק ראב בחקלאות ומילדותו חונך לאהבת ארץ. נולד בהונגריה

ואף חרש את התלם , תקוה-סדי פתחהצטרף יהודה ראב למיי, לאחר שעלה ארצה עם הוריו

עסק , היה השומר הראשון במושבה, בנו של אליעזר ראב, יהודה ראב. הראשון במושבה

  .בעבודה ציבורית ופרסם מאמרים מקצועיים בתחום החקלאות

  
 

  )1852-1948(יהושע שטמפפר 

  

בשנת . באליעזר רא, את חיבת ציון רכש שטמפפר בביתו הכפרי של דודו. נולד בהונגריה
ישראל ברגל וזמן קצר לאחר מכן הצטרף -עלה יהושע שטמפפר לארץ) 1869(ט "תרכ

הוא הצטיין בתושייה ובדבקות במטרה ומילא שליחויות . למייסדיה של אם המושבות
שטמפפר היה גורם ממתן בחיכוכים שנתגלעו . תקוה בארץ ובחוץ לארץ-חשובות בשם פתח

  .ין צעירים לזקניםתקוה בין דתיים לחילונים וב-בפתח
אולם כשדרושהיה להגן , חינך את המושבה ברוח האמונה והדת, כיהודי מאמין ודתי, יהושע

שטמפפר ניצח על . בנשק ביד על כבוד המושבה וקניניה לא נמנע לעשות זאת גם בשבת
  .ועל עבודות אחרות, שנקראה על שמו, ביצוע חפירת הבאר הראשונה

היה מזכיר . תקווה-ד לו גם בהכנסת ספר האחוזות בפתחוי, "פרדס"נמנה בין מייסדי 
  .המושבה עד יום מותו
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  ! יש תפקיד לכאב
  הרב יהושע ויצמן

  

ניתן להשיב אלינו ולקרבן לפעמים דרך , כמו חלקים בארץ ישראל, גם דברים שהרחקנו במהלך השנים

ערכים שאנו דבקים בהם את ה, תפקיד הייסורים הוא לגרום לנו לברר מחדש את זהותנו .הייסורים

  .'ולהתקשר מחדש אל ה

  

  ]:1[הגמרא במסכת שבת אומרת

מרחמין היינו : אמר רבן שמעון בן גמליאל

 -? היכי עביד. על בהמה טהורה ביום טוב

מביא בול של מלח ומניח לה : אמר אביי

כדי שתזכור צערה ותרחם , בתוך הרחם

ומזלפין מי שליא על גבי ולד כדי . עליו

, ודוקא טהורה. יחו ותרחם עליושתריח ר

 טמאה לא - ? מאי טעמא.  לא-אבל טמאה 

 לא -ואי מרחקא ולדא , מרחקא ולדא

  . מקרבא

  :י" וברש

  . מאהבין את ולדה עליה-מרחמין 

דכייב לה ,  מלא אגרוף- בול של מלח 

ומרחמה את הולד אם , וזוכרת צער לידה

  .רחקתו

  . שורין את השליא במים-מי שליא 

  . אין דרכה לרחק-ה לא מרחק

שהבהמה הטמאה מקרבת ,  העולה מן הגמרא הוא

אין היא , אך אם קרה ריחוק, את ולדה מטבעה

יש , לעומתה, הבהמה הטהורה. מקרבת אותו יותר

אך ניתן , ואינה מקרבת את ולדה באופן טבעי

  .לגרום לה לקרבו ושוב אינה מרחיקה אותו

ה נרא .מה הגורם להבדל בין הבהמות השונות

פ האמור בשער "שניתן להבין את הדברים ע

  ]:2[המצוות

הם דינים קשים ...  ואמנם הטמאה

.... גמורים והחיצונים נאחזים בהם

מבחינתם כאשר נתמתקו ... והטהורה היא

  ...כבר

ולכן ,  הבהמה הטמאה קשורה לצד הטבעי שבעולם

ללא צורך , הקשר בינה לבין ולדה נוצר באופן טבעי

אולם מצב זה גורם שכאשר . בהתערבות מבחוץ

, שכן לבחירה, אין דרך לקרבו, נוצר נתק בטבע

אין חלק בעולמה של הבהמה , למעשים יזומים

  .הטמאה

קשורה יותר לצד , לעומת זאת, הבהמה הטהורה

ולכן פעמים שבצורה , הבחירי שבמציאות, העליון

צריך התערבות . כזו נוצר גם הקשר בינה לבין הולד

,  אך כיון שזהו קשר שבא בבחירה,כדי ליצור קשר

  .הרי שהוא חזק יותר ואיננו ניתק, שאיננו רק טבעי

. עם ישראל גם הוא איננו חי רק בצורה טבעית

לכן . הבחירה היא חלק מהותי מחייו של עם ישראל

כמו חלקים , גם דברים שהרחקנו במהלך השנים

כמו התורה שאיננה קשורה כיום , מארץ ישראל

גם אותם ניתן להשיב אלינו , לכל עם ישראל

ומובטחים אנו שאחר שנקרבם מתוך . ולקרבם

יהיה זה , במעשים שאנו יוזמים ופועלים, בחירתנו

  .קשר חזק שלא יתנתק שוב

   

  ?מהי הדרך לגרום לבהמה להתקשר לולדה

י "ע. י ייסורים"הגמרא מציינת לנו שזה נעשה ע

היא מתקשרת , שמזכירים לה את צער לידתה

  .לולדה

. בר זה מלמד אותנו על מהותם של הייסוריםד

תפקיד הייסורים לאדם ולעם הוא כדי לגרום להם 
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את הערכים שהם דבקים , לברר מחדש את זהותם

  .'ולהתקשר מחדש אל ה, בהם

  .דבר זה עולה ממספר מקורות בדברי רבותינו

  ]:3[ל אומר"המהר

ת "אבל ישראל להם דבקות עם השי... 

ך כאשר ייסורים ובשביל כ, המקיים הכל

י זה "באים עליהם מסלק מהם החטא וע

ואינם כלים ... ת"יש להם דביקות אל השי

ואדרבה , בייסורים מפני הדביקות הזה

כי , הייסורין נותנים להם קיום ועמידה

הייסורין הם באים להסיר את חטאם ואת 

  .פשעם

, ה" כיון שבמהותו עם ישראל קשור אל הקב

הרי שהייסורים , צלנווהחטא הוא מקרי וזמני א

ה ולכן "גורמים לו לברר מחדש את הקשר אל הקב

  .הם הקיום של עם ישראל

  :יעקב עמדין בסידור בית יעקב אומר' ר

כן . 'בכל עת צרה אין לנו מלך אלא אתה'

הוא המנהג לחבר המאמר הלז ברדיפת 

אין לנו מלך 'הלשון לקשור בכל עת עם 

 ולכאורה יש לתמוה כי מה. 'אלא אתה

שבח לעבד הנכנע לפני רבו בעת דחקו 

ובעת 'ואמר הנביא . וכשהוא צריך אליו

ויפתח אמר ' רעתם יאמרו קומה והושיענו

מדוע באתם אלי 'בתוכחתו לאנשי גלעד 

לכן באמת בימי . 'עתה כאשר צר לכם

היה נראה לי שיש ) צעירותי(=חרפי 

להסמיכו למה שקדם רוצה לומר נמשך 

' יל בעת צרהפודה ומצ'למעלה לאמרו 

אמנם כשבאתי . ובכאן הייתי עושה הפסק

לכלל בינה אמרתי שאין צורך לשנות מנהג 

נועם הנגינה שודאי יש בו קילוס גם על זה 

הדרך כי אנו משתבחים שאפילו בעת צרה 

אין לנו מלך אחר אלא אתה לא כעובדי 

והיה כי ירעב 'עבודה זרה שכתבו בהן 

וד יש ע. 'ויתקצף וקלל במלכו ובאלוהיו

לומר שהוא שבח כלפי מעלה שאפילו בעת 

צרה אין לנו מלך אחר אלא אתה ובהסתר 

פנים ממנו ומעמיד מלך קשה כהמן מכל 

כי גם ' מקום אנחנו תחת שבט מלכותו ית

המלוכה לא עזבנו ' בעת חמה שפוכה לה

ו "ולא יטשנו ביד אדונים קשה לכלותינו ח

כי לעולם שמו הגדול נקרא עלינו מלך 

  .ל קדוש גואלו מיד חזק ממנוישרא

גם בעת צרה , בניגוד לאומות העולם,  בעם ישראל

הייסורים אינם . 'אין לנו מלך מלבד ה, וצוקה

להתקשר , אלא להיפך, חלילה, גורמים לנו לבעוט

  .בקשר חזק ואמיץ יותר עם מלכנו ואלוהינו

  ]:4[ המדרש אומר

בשעה שיצאו ישראל : ישמעאל' תני דבי ר

ליונה שברחה , ה היו דומיןממצרים למ

ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם , מפני הנץ

ונכנסה לפנים ולא היתה , הנחש מקנן

תחזור , יכולה להכנס שעדיין הנחש מקנן

, לאחורה לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ

מה עשתה היונה התחילה צווחת ומטפחת 

באגפיה כדי שישמע לה בעל השובך ויבא 

,  דומים על היםכך היו ישראל, ויצילה

לירד לים לא היו יכולין שעדיין לא נקרע 

לחזור לאחוריהם לא היו יכולין , להם הים

וייראו מאד 'מה עשו , שכבר פרעה הקריב

) ד"שמות י(מיד '', ויצעקו בני ישראל אל ה

' יהודה בשם ר' ר. 'ביום ההוא' ויושע ה'

משל למלך שהיתה לו , חמא דכפר תחומין

אוה לשמוע שיחתה מה בת יחידה והיה מת

עשה הוציא כרוז ואמר כל עמא יפקון 

כשיצאו מה עשה רמז לעבדיו , לקמפון

ונפלו לה פתאום בליסטין והתחילה צווחת 

אמר לה אילו לא עשיתי , אבא אבא הצילני

לך כך לא היית צווחת ואומרת אבא 

כך כשהיו ישראל במצרים היו , הצילני

קין המצריים משעבדין אותם והתחילו צוע

) 'שמות ב(ד "הה, ה"ותולין עיניהם להקב

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך '

מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה 

וישמע אלהים את 'מיד '', ויזעקו וגו

ה לתפלתן והוציאן "שמע הקב' נאקתם
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ה "והיה הקב, ביד חזקה ובזרוע נטויה

מה , מתאוה לשמוע קולן ולא היו רוצין

בו של פרעה ורדף ה חיזק ל"עשה הקב

את ' ויחזק ה') ד"שמות י(ד "הה, אחריהם

וכתיב '', לב פרעה מלך מצרים וירדוף וגו

שהקריב את , מהו הקריב', ופרעה הקריב'

כיון שראו אותם תלו , ישראל לתשובה

' שנא, ה ויצעקו לפניו"עיניהם להקב

וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים '

צעקו בני נוסע אחריהם וייראו מאד וי

כאותה צעקה שצעקו '' ישראל אל ה

ה אמר להם "כיון ששמע הקב, במצרים

אילולי שעשיתי לכם כן לא שמעתי את 

יונתי בחגוי 'על אותה שעה אמר , קולכם

את הקול אין כתיב כאן ' השמיעני, הסלע

, שכבר שמעתי במצרים, אלא קולך

ה מיד "וכשצעקו בני ישראל לפני הקב

  . 'אביום ההו' ויושע ה'

וכשאנו לא קוראים אליו , ה מתאווה לקולנו" הקב

  .באים הייסורים ומזכירים לנו את אבא שבשמים

הייסורים הם הדרך לגרום לאדם ולעם ישראל 

ולחפש את , משגרת חייו השאננה, לצאת מקליפתו

  .זהותו ואת אלוקיו

  .בזמננו זה נראים הדברים קרובים שבעתיים

אנו חווים . ראלאכן עת צרה וצוקה היא לעם יש

ייסורים , אולם. ייסורים קשים ברמה הלאומית

רבים בעם . אלה גורמים לנו לחפש את זהותנו

את , ישראל מבקשים לברר מחדש את יהדותם

  .ואת מהותו של עם ישראל, ה"הקשר שלהם לקב

 - בכל עת צרה וצוקה ",בזמנים כאלה נשוב ונאמר

  ". אין לנו מלך אלא אתה

  

- -- -- --- -- --- ----- --- -- --- --  

  .ב"ח ע"קכ] 1[

  .פרשת שמיני] 2[

  .ד"נצח ישראל  פי] 3[

  .'ב, ד"י' פס', פרשה ב, שיר השירים רבה] 4[

 ג"תשס'כסלו ה
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  כחה של נחישות  
  הרב יהושע ויצמן

  

עשו נשא ".  מפני יעקב אחיו-אל ארץ ) עשו(וילך "

נשים מבנות כנען ובניו נולדו בארץ כנען ורכושו 

,  מחרן-בניו,  מחרן- ואילו יעקב נשיו .מארץ כנען

ואם אין מקום מרעה לשניהם על מי ,  מחרן-רכושו 

  ?לעזוב לפי שורת הדין וההגיון

על כוחה של נחישות ועל הבנת תפקידו של עשו 

  .בהעמקת זהותנו על ארץ ישראל

  ]: 1[בספר הכוזרי כתב

ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יעקב 

ולסוף , והברכהובין עשו בדבר הבכורה 

עם , מפני יעקב, על אף גבורתו, נדחה עשו

  . כל חולשתו

  ? מדוע נדחה עשו ובאיזו פרשה נאמרו הדברים

בסוף פרשתנו תוך תיאור תולדותיו של עשו 

  ]: 2[נאמר

עשו לקח את . ואלה תלדות עשו הוא אדום

נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי 

. ויואת אהליבמה בת ענה בת צבעון הח

. ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות

ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה 

ואהליבמה ילדה את יעיש ואת . את רעואל

יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו 

ויקח עשו את נשיו ואת בניו .  בארץ כנען

ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו 

ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש 

.  כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיובארץ

כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה 

  . ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם

. התורה מדגישה את קישורו של עשו לארץ כנען

התורה גם . נשיו בניו וכל רכושו הם מארץ זו

מאריכה בפירוט הדברים שעשו לקח עימו בעזבו 

  . את הארץ

  ?  ללכתלאן כל כך התאמץ עשו

ומפרש " וילך אל ארץ"על כך אומרת התורה 

  : י"רש

  .  לגור באשר ימצא-וילך אל ארץ 

  : על כך אומרת התורה? מדוע הולך עשו

ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני 

  . מקניהם

במיוחד לאור האריכות והדגש , הסבר זה אינו מובן

הלא עשו נשא נשים . על קשריו של עשו לארץ כנען

ת כנען ובניו נולדו בארץ כנען ורכושו מארץ מבנו

 -רכושו ,  מחרן-בניו,  מחרן-ואילו יעקב נשיו . כנען

ואם אין מקום מרעה לשניהם על מי לעזוב , מחרן

ומדוע לא השתמש עשו ? לפי שורת הדין וההגיון

  ? בכוחו לאכוף את צדקתו

  : י מסביר"רש

 להספיק מרעה - ולא יכלה ארץ מגוריהם 

מפני יעקב 'ומדרש אגדה . הםלבהמות של

) ג"י, ו"ט(מפני שטר חוב של גזירת ', אחיו

המוטל על זרעו של ', כי גר יהיה זרעך'

אין לי חלק לא , אמר אלך לי מכאן, יצחק

ולא בפרעון , במתנה שנתנה לו הארץ הזאת

  . שמכר בכורתו, ומפני הבושה. השטר

י צריך להביא את מדרש האגדה "לכאורה היה רש

שאותם דורש , "מפני יעקב אחיו"לים על המי

ולא יכלה ארץ "ולא על המילים , המדרש

י הרגיש שהשאלה מתעוררת "אך רש, "מגוריהם

כשהתורה נותנת הסבר שהוא , דווקא כאן

  . כשלעצמו אינו מספק

  ? מדוע עשו הולך לחפש לו מקום אחר על המפה

 מפני - " מפני יעקב אחיו"עשו הולך מארץ ישראל 

. חישותו של יעקב לשבת בארץ כנעןשראה את נ
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וברור לו שזהו מקומו , כשיעקב בא אל ארץ כנען

  . עשו מבין לבד שהוא צריך לוותר, וזוהי ארצו

  : י"זהו עומק המדרש שמביא רש

כי גר ') ג"י, ו"ט(מפני שטר חוב של גזירת 

, המוטל על זרעו של יצחק', יהיה זרעך

 אין לי חלק לא במתנה, אמר אלך לי מכאן

  . ולא בפרעון השטר, שנתנה לו הארץ הזאת

וברגע , עשו אינו מוכן להקריב בשביל ארץ ישראל

התירוץ . שיעקב מגיע הוא מבין שאין זה מקומו

הוא שאין , לאחרים ובודאי גם לעצמו, שהוא אמר

וזו הסיבה , מספיק מקום בארץ לרכושם הרב

אך המדרש חושף את עומק , שכתבה התורה

  . מחשבתו של עשו

  . הלימוד מכאן לדורנו הוא חשוב ויסודי

. המאבק הראשון על ארץ ישראל הוכרע ללא קרב

נחישותו של יעקב היא שהכריעה את המאבק 

  . לצידו

כאשר עם ישראל נחוש בדעתו שזהו מקומו וזוהי 

ומחפשים להם , אויביו מפנים את השטח, ארצו

אך כל עוד עם ישראל מהסס . מקום אחר לגור בו

אם זוהי אכן ארצו או שמא יש מקום ומתלבט ה

 . זוקפים האויבים ראש-לעמים אחרים בארץ 

תפקידם של האויבים הוא לגרום לנו לבירור 

מעמיק יותר של תפקידנו בעולם ושל מקומה של 

אין הדבר תלוי . ארץ ישראל בחייו של עם ישראל

ברגע שיחליט עם ישראל שזה . אלא בנו וברצוננו

אויבנו את התירוצים מדוע מקומו המוחלט ימצאו 

  . לא טוב להם כאן

  

-- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  .ד"י', מאמר ב] 1[

  . 'ז-'א, ו"ל] 2[

 ג"תשס'כסלו ה  
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  לחיות בצל גללי החמור  
  הרב אלישע אבינר 

  

מה "השאלה . הייאוש והאכזבה קבעו להם משכן קבוע אצל אזרחים רבים המתהלכים בפנים נפולות

  .ת מפי רבים מצביעה על פחד וחשש על תחושת חוסר אונים מול מכות הגורל האכזרהנשמע" ?יהיה

  

, מפולת לאומית, קטסטרופה, קשה מאוד, קשה"

מכירה , צעידה לעבר פי תהום, התמוטטות רוחנית

 ביטויים אלו ואחרים כדוגמתם –" …כללית

לקוחים מהלקסיקון של רבים מתושבי מדינת 

מדיניות הביטחוניות ישראל לנוכח ההתפתחויות ה

הם מבטאים אכזבה קשה  . והרוחניות האחרונות

. א: מהמצב שאליו נקלעה המדינה במישורים רבים

השפלת הכבוד . סכנת עתידיות בתחום הביטחוני  ב

. ד.  התדרדרות מוסרית. ג. הלאומי עד כדי רמיסתו

  .ניתוק מוחלט מערכי היהדות

 הייאוש והאכזבה קבעו להם משכן קבוע אצל

השאלה . אזרחים רבים המתהלכים בפנים נפולות

הנשמעת מפי רבים  מצביעה על פחד "  ?מה יהיה"

וחשש על תחושת חוסר אונים מול מכות הגורל 

ומכאן קצרה הדרך לתהייה על קיומה של . האכזר

להצבת סימני שאלה על , לפקפוק בערכה, המדינה

  …תהליך הגאולה

, "?היהמה י"גם אני מצורף לשורת השואלים  

ואינני יכול לתרום אפילו קמצוץ תשובה אבל אינני 

המיואשים והמפקפקים בגאולה טועים . מיואש

טעה מי שחשב שנלקק : בהבנת תהליך הגאולה

טעה מי שחשב שנשוב לארץ . דבש בגאולה הנוכחית

טעה מי שחשב שמשברים . ישראל על שטיח אדום

טעה מי שחשב . פנימיים לא יהיו מנת חלקנו

חות ירושלים וחברון יימסרו לידינו על מגש שמפת

טעה מי שחשב שהגאולה תתנהל כתהליך . של כסף

טעה מי שחשב שגאולה פירושה . רציף ללא נסיגות

גם גאולת מצרים שזכתה לליווי אלוקי . גן עדן

 היתה רצופת -  יד חזקה וזרוע נטויה -צמוד 

המשברים הרוחניים . משברים קשים וכואבים

וכחיים אינם מעידים שאיננו והלאומיים הנ

  .נמצאים בתוככי תהליך של גאולה

חבלי "ל בכינוי "את תהליך הגאולה מכנים חז

חבלי לידה הם כאבים המלווים את ". משיח

כל הופעת חיים . התפתחותו של העובר ואת לידתו

כך ". בצער תלדי בנים "-חדשים מלווה בצער וכאב 

, ה בגלותאחרי אלפי שנות תרדמ: גם גאולת ישראל

התהליך . העם היהודי מתעורר לחיים חדשים

העובר במעי אמו בועט לכל . ממושך וכרוך בסבל

מתיישב בתנוחה שאינה נוחה , מתהפך, זז, עבר

, זז,  בועט–כך גם עם ישראל הנולד מחדש . לאמו

  …מתהפך

יש מחכמי ישראל שחששו  מאימת חבלי המשיח 

דף צח (במסכת סנהדרין . וביקשו למלט את נפשם

לאחר תיאורם של חבלי המשיח מובאים דברי , )ב

" (= ייתי ולא אחמיניה: אמר עולא: "עולא ורבה

וכן אמר ). ובלבד שלא אראה אותו, יבוא המשיח

חכמים אלו ביקשו ". ייתי ולא אחמיניה: רבה

להבליט בסגנון חריף את חששם הכבד מפני 

על הגאולה אי אפשר ". חבלי משיח"מאורעות 

לא "אבל , !)יבוא המשיח" (ייתי "-לוותר 

 אני מעדיף לחיות מחוץ למעגל –" אחמיניה

ההיסטוריה כדי שלא אתבקש להתמודד עם 

  .התופעות המשיחיות הקשות

) שם, סנהדרין(אבל כנגדם התייצב רב יוסף 

ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא : "והצהיר

יבוא המשיח ואפילו אם אידרש לשם " (=דחמריה

, חמור).  בצל גללים של חמורו של משיחכך לשבת

או ( שלושה הסתרים זה לפנים  מזה - צל , גללים

 -גללים .  ביטוי לחומרנות-חמור ). 3משבר בחזקת 

ידע .  חושך ועלטה-צל . ביטוי לסרחונות רוחניים



 

 62

, רב יוסף שהגאולה תתנהל בדרך חומרנית

ושתווצרנה תופעות רוחניות ומוסריות מסריחות 

. שתנדופנה ריח רע לכל עבר, ת ביותרומקולקלו

הוא לא נבהל אלא הביע את , למרות  זאת, אך

נכונותו לעמוד בצלן של כל התופעות הללו ובלבד 

לחיות בדור של , כלומר, שיזכה לראות את המשיח

  .גאולה

לא ניתנה לנו האפשרות לבחור בדרכם של , היום

: דרכו של רב יוסף נכפתה עלינו. עולא או רבה

ר של הגאולה כבד צועד במשעולים צרים החמו

ייתי "לא יועיל להכריז . ומטיל את גלליו בכל מקום

כיוון שהוא כבר בא והוא נראה בכל " ולא אחמיניה

  .לחיוב ולשלילה, מקום

 אמנם יש הטומנים ראשם בחול וטוענים שאינם 

אחדים טוענים שאינם רואים חמור אלא . רואים

יך הגאולה ההולך  הם מתכחשים לתהל- רק גללים 

אחדים מזהים את החמור אבל . ונרקם לעיננו

אלו הם שבויי תהליך (מסרבים לראות את הגללים 

על אלו כמו ). הוזי המזרח התיכון החדש, השלום

מי עיוור כי אם : "על אלו ניתן לקרוא את הכתוב

  ".עבדי

ההשגחה האלוקית הפכה אותנו בעל כורחנו 

גאולה למרות לתלמידי רב יוסף ששש לקראת ה

תכונה זו היא אשר אפיינה . הצל של גללי החמור

וגם . את הציבור שלנו מאז ראשית צמיחת גאולתנו

, עלינו' בחסדי ה. בימים אלו נמשיך לשמוח בגאולה

זכינו , זכינו להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

זכינו לפרוק עול הגויים מעל , לקיבוץ גלויות

ה לימות המשיח אלא אין בין העולם הז("צווארנו 

). ב"מלכים פי' ם הל"רמב" שיעבוד מלכויות בלבד

 -עדיין ארוכה הדרך עד לסיומו של התהליך   

, קיבוץ כל נידחי ישראל, עצמאות מלאה

התנחלותם של ערכי תורה ומצוות בכל לבבות העם 

 ועדיין נדרוך על גללים -בניין בית המקדש , היהודי

נכריז .  נירתע אחוראבל כתלמיד רב יוסף לא, לרוב

ואזכי דאיתיב בטולא !!!!! ייתי: "בקול גדול

ואפילו אם !!!!! יבוא המשיח" (=דכופיתא דחמריה

  ).     אדרש לשבת בצל הגללים של חמורו של המשיח

 ג"כסלו תשס  
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   היהודיתהההיסטורי
  'ההיסטוריה חוזרת '– 3' מאמר בסיס לפעולה מס

  שרלו הרב יובל
  

את ביכורי שדהו לבית המקדש הוא מבקש להכתיר את ריבונו של עולם על תנובת בשעה שמביא אדם 

 בכל אלה -בכור ועומר , חלה ותרומה: מצוות רבות בתורה מחייבות את האדם כמצוות ביכורים. שדהו

אין אנו . ובכך מבטאים את הכרתנו כי ממנו הכל בא ואליו הכל שב, ה"אנו נותנים את הראשון לקב

ר השפע קוכי אם מודיעים קבל עם ועדה שאנו יודעים כי מ,  מעשינו רק את פועל ידינורואים בהצלחת

  .ה"והברכה הוא הקב

ימצא כי " כי תבא"המעיין בפרשת מקרא ביכורים שבפרשת , ברם

וכמעט ואין היא , אין היא עוסקת בסיכום השנה החקלאית

הפרשה חורגת הרבה מעבר . מתייחסת לתחילת קטיף הפירות

והיא עוסקת בביוגרפיה הלאומית , רפיה האישית של האדםלביוג

ארמי " היא מודיעה כי ההתייחסות שלנו לפרי הארץ מתחילה מ-

את , והיא מתארת את עיקרי ההיסטוריה היהודית, "אובד אבי

. ההליכה במדבר והכניסה לארץ, הירידה למצרים והיציאה משם

כי אם ראיית ההווה , ה מנותקת ואינה חסרת שורשיםבכך היא קובעת כי ההתבוננות שלנו על ההווה אינ

  .בהבאת פרי הארץ למקדש, בינתיים, שהתחיל ביציאת מצרים ומסתכם, כחלק מהמשכיותו של רצף

ואנו זוכרים , חלק ניכר מהחגים מושתת עליו. קישור ההווה להיסטוריה הלאומית הוא עניין רב משמעות

בחנוכה את החשמונאים ובפורים את מגילת , במדברבסוכות את ההליכה , בפסח את מכות מצרים

הבדל . כי אם שינוי נקודת המבט על המציאות בה אנו חיים,  אינו מעשה ארכיאולוגיהזיכרון ז. אסתר

לבין הרואה את קורות ימיו כחלק מהמהלך , ניכר קיים בין המתבונן על ימיו כעל נקודה אובדת במרחב

אנו רואים זאת בצורה  .ומקבל ממנו את השפעתו, רומתו למהלך תורם את ת-כשהוא חלק ממנו , כללי

חלק ניכר מהדיון הפוליטי ומהעמדות המדיניות קשור גם בעומק ההתייחסות . מוחשית מאוד גם היום

לבין מי , יש הבדל בין מי שהיחס שלו לארץ ישראל מתחיל במלחמת ששת הימים. ההיסטורית לאומה

לבין המודע לתנועה הציונית כולה לבין זה הרואה את הדברים , תשרואה זאת על רקע מלחמת העצמאו

כל התבוננות כזו . לבין זה הנושם את אברהם אבינו המהלך במרחבי ארץ ישראל, רק מימי בר כוכבא

 היא משנה באופן מהותי ומשמעותי את ,אינה רק מעמיקה את הקשר עם ההיסטוריה היהודית

  .וההתבוננות על מה שמתרחש לנגד עינינ

ם ע הקושרת את גורלו האישי של האדם שתי השפעות משמעותיות באות לידי ביטוי בנקודת המבט

אנו מבינים כי המאבק עם אויבינו . ראשונה בהן היא ההסתכלות כלפי חוץ. ההיסטוריה של האומה כולה

ות הכללית מול ההתערטל. כי אם נובע משאלות זהות עמוקות, אינו על שטחים ואינו על הסדרים מדיניים

מלשון , מזהותה היהודית של המדינה,  התערטלות מארץ ישראל-המאפיינת היום את מדינת ישראל 

כח מעשיו "וחיים לאור ,  אנו קושרים עצמנו במורשת אבות-מהצניעות ומעוד עניינים נוספים , הקודש

  ". הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים

  

ההתבוננות שלנו על ההווה 
אינה מנותקת ואינה חסרת 

כי אם ראיית , שורשים
ההווה כחלק מהמשכיותו 

תחיל ביציאת שה, של רצף
 .מצרים
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אלא באנו , לא באנו רק לאפשר לכל אחד לעשות כרצונו. אןהשפעה שניה היא החזון אותו באנו להקים כ

' אשר שמר את דרך ד, לכאן כדי ללכת בדרכי אברהם אבינו

בעת מקרא ביכורים אנו קושרים עצמנו . לעשות צדקה ומשפט

ומחדשים את הברית עם חובת הקמת חברה בה צדקה , בחזון זה

י או אין מדובר בעניין טכנ, גם כאן. ומשפט מושלים בכיפה

כי אם בתהליך , המאפשר את קיומה של החברה, טאקטי בלבד

 שבא, שראשו נעוץ בחזון היסודי של מדינת ישראל, עמוק מאוד

  . לכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש, לממש את ייעודו של עם ישראל

היא המאפיינת את הציונות הדתית והיא מהות , שמקורה במקרא ביכורים, תודעה היסטורית רצופה זו

ומתחדשים בברית הארץ , לאורה של פרשת השבוע אנו קושרים את עברנו בעתידנו. חזונה ותקוותה

  .וחיים בארץ ישראל חזון ההולך ומתגשם לאור עשייתנו, כמו גם בברית הצדקה והמשפט, והעם

  

  ג" התשס"כי תבוא"לפרשת 

לא באנו רק לאפשר לכל 
אלא , אחד לעשות כרצונו

באנו לכאן כדי ללכת בדרכי 
אשר שמר , אברהם אבינו

לעשות צדקה ' את דרך ד
 .ומשפט



 

 65 

  áøä ìù åøîàî ìò úññáúî åæ úåìéòô

 åìøù"úéãåäéä äéøåèñéää"– äáåç 

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì  

  
  
 

  ההיסטוריה חוזרת
  
  

äìåòôä úøèî:  

 ìàøùé õøàå ìàøùé íò ìù äéøåèñéää úãéîìì åçúôé íéëéðçä.  

 äéøåèñéää ìò íéòéôùî íä éë äðáä êåúî åìòôé íéëéðçä.  

  

äìåòôä äðáî:  

1. äéøåèñéäá éåàøë íéàé÷á åððéà éë äøëä.  

2.  äéøåèñéäì øåáéçä úåáéùç úðáä. 
3. î äîâãäìàøùé íò ìù äéøåèñéäá úåéæëøî úåãå÷ð. 
4. íåëéñ.  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .éåàøë äéøåèñéäá íéàé÷á åððéà éë äøëä  

 éøåèñéä ïåãéç) çôñð1(  

úåöåá÷ éúùì íé÷ìçúî .úåìàù ìò äðòîì ä÷ã úáö÷åî äöåá÷ ìëì . äìàùä ìò âìãì øåçáì äìåëé äöåá÷ä

 úøéîàá"øåáò ."÷ ùåìùì íé÷ìçúî äìàùä éñéèøëíéëéðçä úåáåùú éôì ÷çùîä ú÷ã éãë êåú úåàñôå :ïåëð , àì

ïåëð ,øåáò .úåðåëð úåáåùú äîë íéøôåñ ä÷ãä íåéñá ,úåéåâù äîë , äîëå"øåáò " äöåá÷ì ä÷ã úðúéðå äöåá÷ì åéä

äéðùä . íéîòô øôñî ááñä ìò øåæçì ïúéð)úåòúôäå úåîéùî íò ïååâì íâå .(... ááñ ìëá úåàöåúä úà íåùøì ùé) åà

øåëæì ,úáùá äìåòôä íà .(...  

íéðè÷ íéëéðçì: øùôà äðåëðä äáåùúä úà íéøçåá íéëéðçäå äìàù ìëì úåáåùú òáøà úúì.  

  

 úåìàùä ìëì úåðåëðä úåáåùúä úà øîåì ãåàî éàãë)òãéä úà çéååøäì(...  

  

 ïåéã–   

åðìù äéøåèñéää ìò íéòãåé åðçðà äîë ?  

áà íéòãåé åðçðàù íéáùåç åðçðà äîëíéòåè ì ?  

íéòãåé àì åðçðàù íéòãåéå ùàøî íéøúååî åðçðà äîë?  

äèòî êë ìë åðìù úåàé÷áä äîì?  
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 äáúëä úàéø÷"ïéáø ÷çöé äéä éî íéãéîìú?) " çôñð2 (–äéòáä äî  ?ãøèåî êåðéçä ãøùî äîì ?  

 äðåøçàä äðùá)ñùúä"ä ( äéæéåìèá íéòè÷ íðùé"òâø ÷ø) "øéðùå÷ éáà íò :(à ìò úå÷ã äîë éøåèñéä òåøé

  õøàäå íòä úåãìåúî-áåùç äæ äîì  ?åðìù úåéâìèñåðá íåàúô íéòé÷ùî äîì?  

  

2 .äéøåèñéäì øåáéçä úåáéùç úðáä  

íéìéî úåøñç åáå èôùî áåúë åéìò èìù úìá÷î äöåá÷ ìë .úåöåá÷ éúù ïéá úåîéùî úåøçú íéëøåò , äöåá÷ä

äìéî úìá÷î úçöðîä .îä úà äçðòéôù äðåùàøä äöåá÷ä èôù–äçöéð  . úåáéùçá úôñåð äãå÷ð úãîìî äîéùî ìë

 äéøåèñéäì øåáéçä)èôùîä éåìéâ øçàì äãå÷ð ìë øéáñäì éàãë .(  

  

èìùä:  

  

  

èôùîä ïåøúô :"åøáò úà øéëî åðéàù íò ,ìã åìù äååää ,ìôøòá èåì åãéúòå) "ïåìà ìàâé(  

  
íéðè÷ íéëéðçì: áéëøîä ìæàô  úàìæàôäî ÷ìç íéëéðçä íéìá÷î äîéùî ìë éåìéîáå èôùîä.  

  

úåîéùîä:  

 øáòäî ãåîéì– úåöåá÷ ùåìùì íé÷ìçúî ) úåøçú úåùòì íéöåø íà–ì íé÷ìçúî 6 , ìëå3 úåáùçð úåöåá÷ 

äéðùä äáéèçä ãâð äøçúîä úçà äáéèçì .( éöáùú äùåìù øåúôì íéëéðçä ìò"å÷åãåñ) " çôñð3( , äöåá÷ ìë øùàë

 äìåëéäìù çåìä úà äøúô äúîãå÷ù éøçà ÷ø ìéçúäì . úåöåá÷ì øåæòì úéàùø äîéùîä úà äòöéáù äöåá÷ä

øåáéã éãé ìò ÷ø úåøçàä . ìù úåéåòèäî åðãîì éë øúåé íéáåè åéäé úéùéìùä íòôáå äéðùä íòôá íéòåöéáä

íãå÷ä ïåéñéðä .åé äéùòå íéøçà ìù ïåéñéðå úåéåòèî äãéîì øùôàî äéøåèñéäì øåáéç úçìöåîå äáåè øú) éàðúá

úåéåòèä úà íâ íéøæçùî àìå íéãîåìù (...  

 úåéøçà– ìåç ìù úåîë øéáòäì íäéìòå äøåùá íéãîåò äöåá÷ä éøáç- íé / øëåñ éøéâøâ /åëå çìî ,' ìù ãçà ãöî

éðùä ãöì øãçä . ìåçäù éîì)øçàä øîåçä åà ( åéãéá–æåæì øåñà  . ãò ìëéîä úà äàìéîù äðåùàøä äöåá÷ä å÷ì

ïîåñîä ,äçöéð .åðéìöà ïåã÷éô àåäù åäùî íéøéáòî åðçðà .äìåë äöåá÷ä ìò òéôùú úéðìùø åà äáåè äøáòä . êë

 åðìù úåéøçàì åðúåà øáçî äéøåèñéäì øåáéçä íâ–åðéðôì åéäù åìà ìù íéçéìù åðçðà  ,ãé÷ôú åðì íéøéáòî íä ,

שאינו מכיר את ________ "
, שלו דל________ _______, 

 "לוט בערפל________ ו 
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úåçéìù ,òãé ,úåøèî ,øçàå áåè ùåîéù íäá úåùòì åðéìòåäàìä íúåà øéáòäìå éà , úà àìîé ììëë ìàøùé íò êëå

åãåòé .íéîééåñî íéøáã ìéáùá åðéúåáà åòé÷ùä äîë íéðéáî åðçðàùë , úà êéùîäì åðìù úåéøçàì íéòãåî åðçðà

íúåà áæëàì àìå äøèîä úâùäì íäìù íéçéìùä úåéäìå úøùøùä.  

 êåøà çååèì äáéùç– ìî äáå ñåë ìá÷î äöåá÷ä éøáçî ãçà ìëç . íéî úåîë úáö÷åî äìåë äöåá÷ì) ÷åá÷á /

â' ï÷éø–íéëéðçä øôñîá éåìú  (úå÷éø úåñåë ùåìùå . çìîä úà úåúùì íàä øåçáì åøåúá ãçà ìë ìù åúåøùôàá

)íéî åì óéñåäù éøçà( ,úå÷éøä úåñåëä úçàá çìîä úà íéùì åà . äúù íà–àáä êéðçì íéøáåò  , çìîä úà íù íà

 ä÷éø ñåëá–àù êéðçä åìù çìîä úà úåúùì íàä øåçáì ìåëé åéøç , åà æëøîáù úåñåëä úçàî çìî åîöòì óéñåäì

ä÷éø ñåëì çìî àåä íâ êåôùì , äàìä ïëå)ãçà ááñì ÷çùîä úà ìéáâäì ïúéð , úåîë íò øàùéäì ìåìò ïåøçàäù êë

çìî ìù äîåöò .(... íéîä ìëå çìîä ìë úà úîééñîù äðåùàøä äöåá÷ä–äçöéð  .äèìçä ìë ìò äòéôùä ãçà ìë ìù 

åéøçà íéàáä .åéùòîå åîöò ìò ÷ø éàøçà ãçà ìëù äéìùà øåöéì ìåìò äéøåèñéääî ÷åúéð , òôùåîù ãéçéä àåäå

äøåîç úåòè åæå íäéúåàöåúî !íåéë íéøáã ìò äòéôùî úéøåèñéä úåìäðúä êéà íéàåøùë , úà íéðéáî åðçðà

åðì äùòî ìë ìù úåòîùîäå úåáéùçä.  

åëì úåòãåî åðá åòèéðù úåç- úøùøùá ÷çåøì äöéô÷ :äøåùá íéãîåò äöåá÷ä éøáç . íå÷îäî ÷çåøì õôå÷ ïåùàøä

 ãîåò àåä åá) úç÷ì éìá"äôåðú(" ,õôå÷ íùîå åîãå÷ òéâä åéìà íå÷îä ãò õø éðùä ,äàìä ïëå . äòéâäù äöåá÷ä

úçöðî øúåé ÷åçø .øáòä ìò íéðòùð åðçðà øùàë éë íéàåø ,ù äôéàî íéëéùîî å÷éñôä åðéîãå÷– íéòâî åðçðà 

÷åçø .íéîãå÷ä úåøåãä ìù íéëéùîîä úåéäì åðì úøùôàî äéøåèñéääî äãéîì , åòèéð úåìåëéå úåçåë åìéà úòãì

íúéà íã÷úäìå åðá ,äìçúääî íòô ìëá ìéçúäì àìå.  

  
  

3 . äîâãä–úøæåç äéøåèñéää -  

òá úåàîâåã äîë úúìå äæ áìù íò âìãì øùôà íéðè÷ íéëéðçìäô ì  

úåéåîã úåøàúîä úåéñéèøë íéøæôî ,íéòåøéà , úåöìîäå úååöî) çôñð4 .( êéà øéáñîå äéñéèøë øçåá êéðç ìë

éåèéá éãéì àá äéøåèñéäì øåáéçä åúòãì.  

åðéúáåèì äéøåèñéäì øåáéçä ãîò ìàøùé íò ìù íéáø íéáìùá éë íéàåø ,äìéìç åà-åðéúòøì äðîî ÷åúéðä  .

æì úåøùå÷î úåáø úååöîúéùàøá äùòîå íéøöî úàéöé ïåøë ,ãáò éôìë úåéåâäðúäå , ïåøëéæî úåòáåð ãåòå øâ

åðéîöòá íéøâå íéãáò åðúåéä...  

íéðù éôìà úá úåçéìù úùåçúî ä÷ðé íçìéäì íéùðà ìù äéöáéèåî , úåù÷ úåð÷ñîî øåáéöä éùðà ìù íúåîìòúäå

÷àøéò éãåäé íò úøæåç úåòè äøøâ ïîéú éãåäé úèéì÷ úåãåà ,äéôåéúà úìéä÷å...  

  

4 .íåëéñ:  

 íéòè÷äî ãçà úàø÷ä)öî"äøùòäá á:(  

 ïåéøåâ ïá–ä÷éøîàå çñô   

èá ïåàéìåôð 'áàá  

åôàô ïåøäà  

øöéðù ìàåîù  
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ø 'êáéìø÷ äîìù  

  

äéøåèñéääî ãåîìì êøåö ùé ,äúåà øéëäì ,äîéã÷ úåðáéäìå äðîî ÷æçúäì.  

 åðçðà íåéä íâ"äéøåèñéä íéùåò" ,ä úà ïåçáì åðéìòäîéã÷ áåùçìå ìàøùé íòá íéøå÷ù íéëìäî : àì êéà

úåéåòèä úà íéøæçùî ?íéðáðå íéãîåì êéà ?áåè äéøåèñéä íéøöééî êéàäìàøùé íòì øúåé  ? úà íéëéùîî êéà

åðéðôìù úåøåãä ìë ìù úåçéìùä?  

  

äøùòä:  

 ÷úðä òâð /ïîöéå áøä  
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 çôñð1 –éøåèñéä ïåãéç   

 ãøôðá äìàù úééñéèøë ìë øåæâì ùéíéëéðçä òãé éôì ÷ìçì åìëåúù éãë.  

  

באיזו שנה היתה 
מלחמת ששת 

   ?הימים
  )1967ז "תשכ(

באיזו שנה היתה 
מלחמת יום 
   ?הכיפורים

  )1973 ד"תשל(

מהם ראשי התיבות 
 ?ג"של מלחמת של

  )שלום הגליל(

מהו שמו הנוסף של 
   ?מבצע קדש

  )מלחמת סיני(

מי היה ראש 
 ?הממשלה הראשון

  )בן גוריון(

היה הנשיא מי 
   ?הראשון

  )ויצמן(

מהם ראשי תיבות 
  ?י"ניל

 )ישראל לא ישקר נצח(

, מה הוקם קודם
? י"ל או הלח"האצ

  )ל"האצ(

? מי היתה חנה סנש
צנחנית במלחמת (

  )העולם השניה

איך קראו לספרו של 
   ?הרצל

  )מדינת היהודים(

ל "מי היה הרמטכ
 ?בשחרור הר הבית

  )יצחק רבין(

איזו עיר קנה יעקב 
בכסף מלא מתושבי 

  )שכם( ?הארץ

ממי קנה דוד את 
 ?מקום המקדש

  )ארוונה היבוסי(

כמה עמים ישבו 
בכנען לפני שעם 
ישראל נכנס אליה 
והפך אותה לארץ 

  )7( ?ישראל

איפה התיישב 
אברהם בהגיעו 

   ?לארץ
  )אלון מורה(

מי שלטו קודם 
התורכים או , בארץ

 )התורכים( ?הבריטים

כמה זמן היתה גלות 
   ?ית ראשוןב

  ) שנה70(

כמה זמן היה קיים 
   ?בית ראשון

  ) שנים410(

כמה זמן היה קיים 
   ?בית שני

  ) שנה420(

מי היה בנו של 
ירבעם או , שלמה
  )רחבעם( ?רחבעם

 ?נגד מי נלחם גדעון
  )מדיין(
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נגד מי נלחם 
   ?שמשון

  )פלישתים(

לאן צעדה שיירת 
   ?ה"הל

  )גוש עציון(

מי היה הרב הראשי 
הרב מאיר ( ?ןהראשו
  ) והרב קוקעוזיאל

מתי ניתנה הצהרת 
   ?בלפור

)1917(  

למי ניתנה הצהרת 
   ?בלפור

  )רוטשילד(

מי היו המושבות 
   ?הראשונות

, ראש פינה,ת"פ(
יסוד , זכרון יעקב

 )ראשון לציון, המעלה

באיזו עליה עלה 
 ?טרומפלדור לארץ

  )שלישית(

איזו עדה עלתה 
במבצע מרבד 

  )תימן( ?הקסמים

יזה מבצע היה א
משה או , קודם
  )משה( ?שלמה

מתי הותרה יציאת 
יהודים מברית 

   ?המועצות
  )1990נ  "תש(

באיזו עליה היתה 
 ?תנועת החלוץ

  )שלישית(

איפה היה הקונגרס 
 ?הציוני הראשון

  )באזל(

מי יותר גדול בבני 
יששכר או , יעקב
  )גד( ?גד

מי היו השותפים של 
 ?דבורה למלחמה

  )ברק ויעל(

יזה מוצא היתה מא
   ?רות

  )מואב(

על ידי מי הומלך 
   ?דוד

  )שמואל(

מיהם הזוגות 
הקבורים במערת 

  ? המכפלה
אברהם , אדם וחוה(

, יצחק ורבקה, ושרה
  )יעקב ולאה

 ?היכן קבורה רחל
  )בבית לחם(

 ?מתי ניבא ירמיה
  )חורבן בית ראשון(

מי חיבר את השולחן 
  ?ערוך

  )יוסף קארו' ר( 

 מהו שמו השני של
משנה תורה 

   ?ם"לרמב
  )ד החזקה"הי(
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, מי היו קודם
 ?אמוראים או תנאים

  )תנאים(

מהי השכונה 
הראשונה בירושלים 

 ?שמחוץ לחומות
  )משכנות שאננים(

ממה נפטרה רחל 
   ?המשוררת

  )שחפת(

מהו שמו האמיתי 
? י עגנון"של ש

 )קס'צ'שמואל יוסף צ(

איזו עיר קרויה על 
   ?שם הרצל

  )הרצליה(

שבה קרויה איזו מו
 ?על שם הרצל

  )בנימינה(

לאן הובילה דרך 
   ?בורמה

  )ירושלים(

  גדודמי היה מפקד
 בקרב בעמק 77

הבכא במלחמת 
אביגדור ( ?פ"יוכ

 )קהלני

מה שמו האמיתי של 
 ?י"מהלח" יאיר"
  )אברהם שטרן(

מיהו קאמל אמין 
   ?טבאט

המרגל , אלי כהן(
  )הישראלי בדמשק

על שם מי נקרא 
   ?"מבצע דני"
מפקד , דני מס(

  )ה"שיירת הל

מהו שמו המלא של 
   ?רפול

 )רפאל איתן(

באיזו שנה פונתה 
   ?העיר ימית

 )1982ב "תשמ(

סיירת מי פיקד על 
מבצע ל ב"מטכ

   ?אנטבה
 )יוני נתניהו(

באיזה יום בשבוע 
הכריז בן גוריון על 

 ?הקמת המדינה
 )שישי(

איזה שטח נקרא 
" ארץ המרדפים"

   ?ולמה
קבות בע, הבקעה(

מרדפים אחרי חוליות 
 )מחבלים מירדן

באיזו ארץ היה 
   ?"מסך הברזל"

  
ברית / רוסיה (

 )המועצות

איזה משפט הכריע 
את הקרב בסנט 

   ?סימון
כשלך קר ורטוב (

גם , ויורד עליך גשם
לאוייב קר ורטוב ויורד 

  )...עליו גשם
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 çôñð2   

  
  

 
 ?חק רביןמי היה יצ, תלמידים

  
הפתרון . ציונות ודמוקרטיה, במשרד החינוך מודאגים מבורות התלמידים בנושאי מורשת

 מושגי 100תלמידי חטיבות הביניים ילמדו בשעות חינוך : לימור לבנת, שגיבשה שרת החינוך
  יסוד וייבחנו עליהם 

  )18:53, 03.09.03(רענן בן צור   - ynetכתב : מאת
  
  

במסגרתה ילמדו תלמידי חטיבות , תוכנית חדשה) 'ד(הציגה היום , נתלימור לב, שרת החינוך
התלמידים ילמדו בשיעורי החינוך בין . ציונות ודמוקרטיה, הביניים מאה מושגים בסיסיים במורשת

לאחר מכן ייבחנו . מהו חוק השבות ומה זה סטטוס קוו, מהי קריאת שמע, השאר מי היה יצחק רבין
  . התלמידים

דה בעקבות ממצאים שהצביעו על כך שתלמידים אינם מכירים מושגים בסיסיים התוכנית נול
, יעקב כץ' פרופ, ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך"יו. היסטוריה של הציונות והדמוקרטיה

ואנשי מקצוע נוספים ליקטו מאה מושגים בסיסים שאותם ילמדו התלמידים במסגרת שיעורי החינוך 
  .ואף ייבחנו עליהם

הם , הבנו שאי אפשר להבליג יותר על כך שהתלמידים לא יודעים מושגים בסיסיים: "כץ אמר' ופפר
זו . זה עלבון בשבילנו להיות במצב כזה. בוטינסקי ומי זה הרצל'מיהו ז, לא ידעו את מילות ההימנון

ת ילדים בעולם יודעים יותר טוב מילדים ישראלים א. בושה שלא יודעים את המושגים הבסיסיים
  ".בדקנו היכן היו חורי הידע והוצאנו חוברת במהדורה ניסיונית. המורשת שלהם

  
  לימוד בצורה חווייתית

חודשי , כולל מושגים כגון הלוח העברי, מורשת: המושגים בחוברת מחולקים לשלושה תחומים
גים תלמידים ערבים ילמדו מוש. חופה ועוד, ברית מילה, חגי ישראל, הבדלה, קידוש, שבת, השנה

  . הקשורים לדתם
, הברון רוטשילד, מנחם בגין, יצחק רבין, בנימין זאב הרצל: כולל מושגים כגון, ציונות, התחום השני

ח ומושגים על "י ההגנה והפלמ"ל הלח"ארגוני האצ, עליות עזרא ונחמיה, אוניית אגוז, העליות
חום הדמורקטיה כולל ת. ט בנובמבר ועוד"כ, משפט אייכמן, מלחמות ישראל צורות התיישבות

  . הימנון וסמל המדינה, דגל, ץ"בג, זכויות האדם, מגילת העצמאות: מושגים כגון
. במשרד החינוך מבטיחים כי לימוד המושגים יעשה גם בצורה חווייתית על ידי סיורים ותערוכות

חשוב מה ש. נראה לי שנקבל גם ביקורת ויהיו עוד שינויים, זאת מהדורה נסיונית: "השרה לבנת
  ".שהתלמיד יכול להיות שייך ולהבין מושגים ואת משמעותם

  
  

  

 חינוך> חדשות > ראשי 
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 çôñð3 –å÷åãåñ   

å÷åãåñ 
 ÷çùî çåì íëéðôì

 åáå81úåöáùî  . çåìä

 úåéáå÷ òùúî áëøåî

 úçà ìëáù9 

úåöáùî . íëéìò

 çåì úà àìîì

 úåøôñá íéøôñîä1 

 ãò9 øåñà øùàë 

 øåæçú äøôñù

äøåù äúåàá íééîòô ,

øåè åúåàá , äúåàá åà

äéáå÷. 

3      8    4    9    

9    4      3    7    

    2    5    4  8    

5          8      2  

  2  8  6      5  1    

4        2  5      9  

  4  9    1    6      

  5    4      9    7  

  6    5    2      1  

å÷åãåñ 
 ÷çùî çåì íëéðôì

 åáå81úåöáùî  . çåìä

òùúî áëøåî úåéáå÷ 

 úçà ìëáù9 

úåöáùî . íëéìò

 çåì úà àìîì

 úåøôñá íéøôñîä1 

 ãò9 øåñà øùàë 

 øåæçú äøôñù

äøåù äúåàá íééîòô ,

øåè åúåàá , äúåàá åà

äéáå÷. 

  7      2    3      

  3  6    4  8  1  7    

5      1          4  

7        1      9  6  

  2    9    6    3    

4  6      3        5  

6          5      1  

  1  5  4  6    9  8    

    7    8      6    

å÷åãåñ 
 ÷çùî çåì íëéðôì

 åáå81úåöáùî  . çåìä

 úåéáå÷ òùúî áëøåî

 úçà ìëáù9 

úåöáùî . íëéìò

 çåì úà àìîì

 úåøôñá íéøôñîä1 

 ãò9 øåñà øùàë 

 øåæçú äøôñù

äøåù äúåàá íééîòô ,

øåè åúåàá , äúåàá åà

äéáå÷. 

8   7  6        4  2  

4        9  7    8    

  1    5        7    

5        4  2  7      

  4  8    3    2  5    

    3  1          8  

  3        8    6    

  8    3  6        5  

6  2        5  8    4  
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 çôñð4 

" éëãøî åîùå äøéáä ïùåùá äéä éãåäé ùéà
éðéîé ùéà ùé÷ ïá éòîù ïá øéàé ïá . øùà

 íò äúìâä øùà äìåâä íò íéìùåøéî äìâåä
äãåäé êìî äéðëé , øàöðãëåáð äìâä øùà

 êìîìáá) "øúñà ,á' /ä' -å'(  

  

 åðéøëæá åðéëá íâ åðáùé íù ìáá úåøäð ìò
ïåéö úà  

)æì÷ íéìéäú'( 

  

"éë åðöçìú àìå åðåú àì øâå íúééä íéøâ 
íéøöî õøàá) "áë úåîù' /ë'( 

"íéøöîá úééä ãáò éë úøëæå ,ä êãôéå '
íùî êé÷åìà , úåùòì êååöî éëåðà ïë ìò

äæä øáãä úà) "ãë íéøáã' /çé'( 

  

 ìë øåëæì áééç íãàù úåøéëæ øùò úååöî
íåé 

"ä êàéáé éë ' äîù àá äúà øùà õøàä ìà êé÷åìà
 éùâøâäå éúéçä êéðôî íéáø íééåâ ìùðå äúùøì

 íééåâ äòáù éñåáéäå éåçäå éæéøôäå éðòðëäå éøåîàäå
êîî íéîåöòå íéáø .ä íðúðå ' êéðôì êé÷åìà

íúéëäå ,íúåà íéøçú íøçä , úéøá íäì úåøëú àì
íðçú àìå"  

íéøáãæ  ' /à'-á' 

" íéøî úùøôì íéìâøî úùøô äëîñð äîì
áéã é÷ñò ìò äú÷ìù éôì äéçàá äøáãù ä

øñåî åç÷ì àìå åàø åììä íéòùøå"  

)ùø"çìù úùøôì é ,âé øáãîá 'à'( 
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, שנשבתה היא ושבעת בניה, מעשה באישה ושמה חנה
  .והובאו לפני המלך

: אמרו לו המלך ושריו .הביאו תחילה את הבן הראשון
' אנוכי ה "- כתוב בתורה : אמר להם !השתחווה לצלם

ציווה  .ולא צלם עשוי אבן" אנוכי) . "ב', שמות כ!" (אלוהיך
  .ו והרגוהוהוציאוה. המלך להורגו

 !השתחווה לצלם: ואמרו לו, הביאו את הבן השני לפני המלך
לא יהיה לך אלוהים אחרים על  "-כתוב בתורה : אמר להם

   .הוציאוהו והרגוהו. )ג, 'שמות כ!" (פני
אמר  !השתחווה לצלם: הביאו את הבן השלישי ואמרו לו

, ד"שמות ל". (לא תשתחווה לאל אחר "-כתוב בתורה : להם
  .הוציאוהו והרגוהו )יד

: אמר להם !השתחווה לצלם: אמרו לו, הביאו את הרביעי
שמות ". (יוחרם) אחרים(זובח לאלוהים  "-כתוב בתורה 

  .הוציאוהו והרגוהו. )יט, ב"כ
: אמר להם !השתחווה לצלם: אמרו לו, הביאו את החמישי

דברים !". (אחד' אלוהינו ה' ה, שמע ישראל "-כתוב בתורה 
  .ציאוהו והרגוהוהו. )ד', ו

אמר  !השתחווה לצלם: הביאו את הבן הששי ואמרו לו
' כי ה, וידעת היום והשבות אל לבבך "-כתוב בתורה : להם

!" אין עוד. הוא האלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת
  .הוציאוהו והרגוהו. )לט', דברים ד(

, בני: אמר לו המלך. הקטן שבכולם, הביאו את הבן השביעי
: שאל המלך .חס ושלום: אמר לו הילד !לצלםהשתחווה 

האמרת היום ' את ה "-מפני שכתוב בתורתנו : אמר לו ?למה
 כבר נשבענו - ). יח- יז, ו"דברים כ" (והוא האמירך היום... 

אותו באל ) מחליפים(לקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים 
ואף הוא נשבע לנו שאין הוא מעביר אותנו באומה , אחר
  .אחרת
; אחיך שבעו ימים ושבעו חיים וראו טובה: לו המלךאמר 

ולא ראית טוב , ולא שבעת חיים, לא שבעת ימים, ואתה קטן
' ה "- כתוב בתורתנו : אמר לו !השתחווה לצלם. בעולם

אתם בטלים ומלכותכם ). יח, ו"שמות ט" (ימלוך לעולם ועד
  .אבל הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולם, בטלה

הריני משליך את ,  אחיך הרוגים לפניך,ראה: אמר לו המלך
כדי , )הרם אותה(הגביהנה . טבעתי לארץ לפני הצלם

  ?"שמע לקול המלך: "שיאמרו
אם כבוד עצמך חשוב בעיניך , המלך, אוי לך: אמר לו הילד

ציווה  . על אחת וכמה-כבודו של הקדוש ברוך הוא , כל כך
 והוציאו אותו כדי. המלך לעשות לו כאשר עשו לאחיו

  .להורגו
  .נתנוהו לה .תנו לי את בני ואנשקנו: אמרה להם אמו
ואחר , הרגני תחילה, המלך, בחיי ראשך: אמרה אמו למלך

  .ולא שמע לה המלך .כך הרוג אותו
, בני: "ואמרה לו, והיתה מחבקתו ומנשקתו, נפלה אמו עליו

אל תזוח : כך אמרה אמי: "לך אצל אברהם אביך ואמור לו
ואני עקדתי שבעה , עקדת מזבח אחדאתה , דעתך עליך

  !". מעשה- ואני ,  ניסיון- אתה ; מזבחות
אף היא עלתה . גוהו עליהרעד שהיתה מחבקתו ומנשקתו ה

אם : "יצאה בת קול מן השמים ואמרה .לגג ונפלה ומתה
  ).ט, ג"תהלים קי!" ( שמחה-הבנים 

 'איכה רבה א; עיבוד על פי גיטין נז

" íëúàöá êøãá ÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ

íéøöîî , íéìùçðä ìë êá áðæéå êøãá êø÷ øùà

íé÷åìà àøé àìå òâéå óééò äúàå êéøçà . äéäå

ä çéðäá 'áéáñî êáééåà ìëî êì êé÷åìà , õøàá

ä øùà 'úåð êé÷åìàäúùøì äìçð êì ï , äçîú

çëùú àì íéîùä úçúî ÷ìîò øëæ úà"  

)äë íéøáã' /æé'-èé'(  

"ìàåîù ìà ìåàù øîàéå :ä ìå÷á éúòîù øùà '

ä éðçìù øùà êøãá êìàå ' êìî ââà úà éáàå

éúîøçä ÷ìîò úàå ÷ìîò ...îù øîàéå ìà ìàå

ìåàù :ñáàî éë êîò áåùà àìä øáã úà ä '

ä êñàîéå 'øùé ìò êìî úåéäîìà"  

)àåîù"åè à 'ë'-äì'( 
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; ָּעצום ְמֹאד--ָגד-ָּהָיה ִלְבֵני ְראוֵבן ְוִלְבֵני, ּוִמְקֶנה ַרב

ַּוִיְראו ֶאת ְּוִהֵנה ַהָמקֹום, ֶּאֶרץ ִגְלָעד-ְוֶאת, ֶאֶרץ ַיְעֵזר-ּ ּ ,

ּ ַוָיֹבאו ְבֵניב  .הְמקֹום ִמְקֶנ ּוְבֵני ְראוֵבן, ָגד-ּ ַּויֹאְמרו ֶאל; ּ ּ-

ה ְוֶאל יֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר-ְוֶאל, ֶּאְלָעָזר ַהכֵֹהן-ֹמׁשֶ  ג  .ְנׂשִ

ּבֹון ְוֶאְלָעֵלה, ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ָבם וְנבֹו, ְוֶחׁשְ ּוׂשְ ּ ,

ר ִהָכה ְיהָוה ִל,  ָהָאֶרץד   .ּוְבעֹן ָרֵאלֲּאׁשֶ ֶאֶרץ --ְפֵני ֲעַדת ִיׂשְ

ּ ַויֹאְמרוה            .ִמְקֶנה, ְָוַלֲעָבֶדיך; ִהוא, ִמְקֶנה -ִאם, ּ

ֵעיֶניך ָָמָצאנו ֵחן ּבְ ָָהָאֶרץ ַהזֹאת ַלֲעָבֶדיך-ּיַֻתן ֶאת--ּ ּ ,

ַּתֲעִבֵרנו- ַאל :ַּלֲאֻחָזה ַּהַיְרֵדן-ֶאת, ּ הו  .ּ -ִלְבֵני, ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ

ָּיֹבאו ַלִמְלָחָמה,  ַהַאֵחיֶכם :ּ ְראוֵבןָגד ְוִלְבֵני בו , ְּוַאֶתם, ּ ֵּתׁשְ ּ

ָרֵאל-ֶאת, )ְּתִניאון קרי(ּ ְוָלָמה תנואון ז   .ֹפה ֵני ִיׂשְ --ֵלב ּבְ

ר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ֵמֲעֹבר ּ כֹה ָעׂשוח  .ְיהָוה, ָנַתן ָלֶהם-ֲאׁשֶ ּ ,

ְרֵנַע, ֲאֹבֵתיֶכם ְלִחי ֹאָתם ִמָקֵדׁש ּבַ ׁשָ -ֹות ֶאתִלְרא, ּּבְ

ּ ַוַיֲעלו ַעדט  .ָהָאֶרץ כֹול-ּ ַּוִיְראו ֶאת, ַּנַחל ֶאׁשְ , ָהָאֶרץ-ּ

ַּוָיִניאו ָרֵאל-ֶאת, ּ ֵני ִיׂשְ , ָהָאֶרץ-ֶאל, ֹבא-ְּלִבְלִתי--ֵלב ּבְ

ר יֹום ַההוא, ַאף ְיהָוה-ּ ַוִיַחרי  .ְיהָוה, ָנַתן ָלֶהם-ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ;

ַבע ַּוִיׁשָ ים ָהעִֹלים ִמִמְצַרִיםִּיְראו ָהֲא- ִאםיא  .ֵלאֹמר, ּ , ָּנׁשִ

ָנה ָוַמְעָלה ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ְעִתי , ֵאת ָהֲאָדָמה, ִמּבֶ ּבַ ר ִנׁשְ ֲּאׁשֶ

ְלִתי יב  .ַאֲחָרי, ִּמְלאו-ּ ִכי לֹא :ְּלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלַיֲעקֹב ּ ּבִ

ן ַּהְקִנִזי, ְּיֻפֶנה-ָּכֵלב ּבֶ ַע, ּ ן, ִויהֹוׁשֻ ּ ִכי ִמְלאו :ּנון-ּבִ ֲחֵרי ַא, ּ

ָרֵאל, ַאף ְיהָוה-ּ ַוִיַחריג  .ְיהָוה ִיׂשְ ר, ּבְ ִמְדּבָ ִעים , ַּוְיִנֵעם ּבַ ַאְרּבָ

ָנה ה ָהַרע, ַּהדֹור-ָּכל, ֹּתם-ַעד--ׁשָ ֵעיֵני ְיהָוה, ָהעֹׂשֶ  יד  .ּבְ

ְּוִהֵנה ַקְמֶתם ַּתְרּבות--ַּתַחת ֲאֹבֵתיֶכם, ּ ים ַחָטִאים, ּ   :ֲּאָנׁשִ

ָרֵאל-ֶאל--ְיהָוה-ֹון ַאףַעל ֲחר, ִּלְספֹות עֹוד ּ ִכי טו  .ִיׂשְ

ר, ְוָיַסף עֹוד, ֵמַאֲחָריו, ְּתׁשוֻבן ִמְדּבָ ְּלַהִניחֹו ּבַ ַחֶתם; ּ , ְּוׁשִ

ּ ַוִיְגׁשו ֵאָליו ַויֹאְמרוטז              .ָּהָעם ַהֶזה-ְלָכל ּּ ִּגְדרֹת צֹאן , ּּ

ִּנְבֶנה ְלִמְקֵננו ֹפה ְּלַטֵפנו, ְוָעִרים, ּ ים ַוֲאיז   .ּ , ַּנְחנו ֵנָחֵלץ ֻחׁשִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ר ִאם, ִלְפֵני ּבְ ; ְמקֹוָמם-ֶאל, ֲהִביֹאֻנם-ַעד ֲאׁשֶ

ָעֵרי ַהִמְבָצר ב ַטֵפנו ּבְ ְּוָיׁשַ ּ ֵבי ָהָאֶרץ, ּ , ּ לֹא ָנׁשוביח  .ִּמְפֵני יֹׁשְ

ֵתינו-ֶאל ּּבָ ָרֵאל, ַעד--ּ ֵני ִיׂשְ ּ ִכי יט  .ַנֲחָלתֹו, ִאיׁש, ִהְתַנֵחל ּבְ

ֵּמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ָוָהְלָאה, ּ ִנְנַחל ִאָתםלֹא ּ ִכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנו   :ּ ּ

ֵּמֵעֶבר ַהַיְרֵדן ִמְזָרָחה, ֵּאֵלינו ּ.    

  ט"י-'א, ב"במדבר ל

  

  )י"נשי הלחמא(משפטו של אנשל שפילמן 
 בבית) 20.6.1944(ד "ט סיוון תש"הועמד למשפט ביום כ

נאשם בשתי האשמות של . הדין הצבאי בירושלים
  .נשיאה בלתי חוקית של אקדח וכדורים

  .ר עשר שנות מאס:גזר הדין
עם קריאת האשמה הודיע הנאשם כי הוא רוצה למסור 

כי , עוד הודיע. הצהרה שתכלול תשובה על כל האשמות
  .הוא יגן על עצמו, לו סנגור ואין לו צורך בעורך דיןאין 

  :מתוך הצהרתו
עלי למסור לכם הסברים על ! כבוד השופטים האנגלים
אולם בטרם אמסור . מצאו אצליהאקדח והכדורים שנ

עלי להסב את ,  על פשר הנזק והימצאו אצליהסבר
שים יסוד להסבר תשומת לבכם לעניינים אחרים המשמ

  .זה
לסלק את אי השיוויון שאתם רוצים לשים עלי , ראשית
מצד אחד אתם מופיעים מולי במדים ורוצים . ביננו

, לעומת זה. להופיע בפני כנציגי הצדק והמשפט הבריטי
אתם רוצים לראות בי אדם מסויים הנאשם באשמה 

מופיע אני , אם אתם מופיעים כנציגי הצדק. מסויימת
נציגי העם אם מופיעים אתם כ. כנציג התביעה הצודקת

  . מופיע אני כנציג העם היהודי–הבריטי 
 .בן אחד העמים העתיקים בעולם. אני יהודי? מי אני

בוודאי היינו צריכים לסיים את תקופת , פי דעתכםל
משיצאה מקרבנו , קיומנו עם חורבן בית המקדש

בדומה לעמים קדומים אחרים שנתנו , הנצרות לעולם
. נעלמו מן העולםכל אחד נדבך אחד לבנין התרבות ו

עם ישראל . על אפכם ועל חמתכם לא כך היה, אולם
, לא רק כנושא תרבות עתיקה, הוסיף ומוסיף להתקיים

כי אם גם כשותף ולעיתים כצועד בראש במתן ערכי 
משגר " ך"עם התנ"מי עוד כ... תרבות חדשים

ארכיאולוגים מלומדים לארץ הזאת החושפים 
לכות אבותי ממעמקי האדמה את השרידים של מ

איני יודע באיזה יערות בערבות אסיה ... בארץ זו
ואולי , בשעה שבעיר הזאת, אבותיכם- שוטטו אז אבי
, אבותיחי ויצר תרבות אבי ,  עומדים כיוםבמקום שאנו
עתה מופיע ... ונביא או מלך, ואולי כהן, היה סופר

, ואנו תובעים לא ריבית אלא קרן, בפניכם יהודי חדש
  ... אלא את שלנוולא את שלכם

עליכם לא רק , כשמדברים על ענייני פוליטיקה והצלתם
. לשתוק אלא להוריד עינכם ולהשפילם לארץ מבושה

! ?לנו? למי תספרו מעשיות על חוסר אפשרות להציל
נשותיהם וילדיהם , אשר אמותיהם, ליהודי ארץ ישראל

שאתם גירשתם , "סטרומה"טבעו יחד עם האוניה 
לא מנע את " סטרומה"האם גורל  ?מחופי ארץ ישראל

אל ...  ?הצלתם של אלפים ורבבות יהודים אחרים
כולם מאוחדים איתנו , תסתייעו נגדנו במפלגות היישוב

כולם , שאתם אחראים למאות אלפי קורבנות, בדעה
, מסכימים איתנו בדעה שאתם מונעים הקמת צבא עברי

כולם מסכימים איתנו שאתם מפריעים להקמת מדינה 
  .ברית בארץ ישראלע

אתם השופטים : ובסיום דברי אני חוזר ושואל אתכם
  ???מה מעשיכם כאן בירושלים שלי, מלונדון
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  "קשר השתיקה" מתוך –פרופסור יהודה שנהב 

הם אינם , רהלכאו, למרות הרדיקליות שלהם.  השפיעו גם על ההיסטוריונים החדשיםהתהליכים המידיניים...

.  למרות שנושאים הזועקים לטיפול מונחים ממש לרגליהם–בהיסטוריוגרפיה מזרחית , באופן מעמיק, עוסקים

עדיין לא נעשה מחקר מקיף ובעל תהודה על המניפולציות של התנועה : ידועות למדי, שתי דוגמאות קטנות

אף אחד מן . תעניינים בכךמשום מה ההיסטוריונים החדשים לא מ. הציונית בהבאת יהודי תימן

-כניעתם של התימנים לבעלי האדמות במושבות לבין אי- האינטלקטואלים בני דורנו לא עוסק באנלוגיות בין אי

, התימנים נשארו נקיים, בתפיסה הפולקלוריסטית האשכנזית. כניעתם של התימנים בפרשת עוזי משולם

  . אוהבי עבודה וציוניים, צייתנים

 לא התעורר לעסוק בפרשיות המחרידות של – לוחמי זכויות האזרח –ונים החדשים אף אחד מההיסטורי

אף אחד מן ההיסטוריונים , באותה מידה? מי מהם הפגין למען הקמת ועדות חקירה. חטיפות ילדי תימן

בתחילת שנות , החדשים לא עוסק ברצינות מספקת בעדויות על הפרובוקציות של התנועה הציונית בעיראק

כמעט אף אחד מהם לא שואל כיצד הסכימה התנועה הציונית . שנועדו לזרז את העלייה לישראל, םהחמישי

שהמפגש של עיראקים אמידים עם , ואם לא הייתה זו תוצאה של חשש, להלאמה של רכוש יהודי עיראק

  .יחזיר אותם בהמוניהם אל ארץ מוצאם, המעברות

כמה חרדים האשכנזים בכל פעם שעולה שאלת הכמיהה של יודעים לספר עד , שהתנסו בפעילות מזרחית, אלה

הטענה : בולטות בהן שתיים. כמה תגובות אשכנזיות אופייניות, בדרך כלל, יש לחרדה זו. מזרחים לזהות ייחודית

ההונגרים או הרומנים , כמו הפולנים, שהרי גם קבוצות אתניות אחרות, שאין טעם לעסוק בעוולות היסטוריות

שיש נישואים , הפערים נסגרים, טענה נוספת היא שהבעיה נעלמת והולכת. השפלה ודחייה, יטהסבלו קשיי קל

כל מי שמעז לטעון אחרת עובר ". ישראלית"שיש מזרחים בפוליטיקה ושמתפתחת תרבות , עדתיים-בין

ת העם מואשם שהוא מנסה להפוך עלבון להון אישי ושהוא פוגע באחדו, "מקצוען עדתי"מכונה , דיסקרטיזציה

בכל פעם : והמגוחך מכל). אחדות העם וקונצנזוס היו תמיד מיתוס מגייס ומנגנון השתקה של מיעוטים(

  .הוא מואשם בגזענות כלפי אשכנזים ומתויג כקיצוני, שאינטלקטואל מזרחי טוען שקיימת בארץ גזענות

, פה סבלו קשיי הגירהאין ספק שגם יוצאי ארצות אירו, ראשית. אלא שלכל הטענות יש תשובות משכנעות

. אך ההבדלים בין חוויות אלה לבין השפלת המזרחים משמעותיים ומכריעים, וחלקם אף התנשאות של היישוב

לא היה ספק שיוצאי מזרח אירופה ישתלבו יפה מאוד כמעצבי תרבות וכמעמד בינוני מובהק בחברה 

ים יתמקמו במרכז החברה וכך גם כפי שלא היה ספק שהעולים החדשים מרוסיה בשנות השבע, הישראלית

טעוני ", "שכבות מצוקה", "חלשים"אין ספק שהאתיופים יתמקמו כ, לעומת זאת(עולי רוסיה בשנות התשעים 

, העולים המזרחים תועלו לשולי הכלכלה וקופחו על ידי הממסד הקולט בהקצאת מים). וכיוצא באלה" טיפוח

  .דירות ומשרות, קרקע

הקשר בין מוצא להישגים , המציאות הפוכה. נשמעת עוד משנות החמישים,  והולכיםשהפערים נסגרים, טענהה

. הם שרירים וקיימים בקרב הדור השני ואף מתרחבים. הפערים אינם רק נחלת דור המדבר. מתהדק והולך

 נמצא, שבדק את מצבם של ילידי הארץ בני הורים מזרחים בהשוואה לילידי הארץ בני הורים אשכנזים, במחקר

.  אחוזים68 -  היה השיעור כ1992 -ב,  אחוזים משכר האשכנזים79 - השתכרו גברים מזרחים כ1975 -כי ב

אשר שיפר , )25-29בני (הם התמקדו גם בבני המחזור הצעיר . החוקרים מיחסים שליש מהפער הזה להפליה

ועלה , 75 - אחוזים ב3.3היה שיעור בעלי תואר ראשון בקרב המזרחים . 92 - ל75במידת מה את מצבו בין השנים 

כאן המגמה אפוא . 92 אחוזים בשנת 31.1, 75 אחוזים בשנת 23.8: בקרב האשכנזים. 92 - אחוזים ב7.7 -ל

, ינון כהן ויצחק הברפלד, מציינים החוקרים, ואם הפער באחוז בעלי התואר הראשון ישתנה באותו קצב, חיובית

  . שישיג זאת עדיין לא נולדהדור .  שנים94ישתווה הפער בהשכלה בעוד 
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  ללמוד מן ההסטוריה

  קייפן- חל כנעןר: מאת

  

ואילו איזשהו , "אין חכם כבעל נסיון"לינו שנו ש" חז

אינו לומד מן חכם בלשון האנגלית הרחיב ופירש שמי ש

  . עצמהההסטוריה עשוי לחזור על

מששמעתי לראשונה על האירוע הטראגי של הפיגוע 

שבו נרצחו ארבעה נוסעים ונפצעו , באוטובוס בשפרעם

ל "חייל ישראלי שערק מצה, לפני שהמחבל, אחרים

, נרצח בידי נוסעים אחרים, בשל התנגדותו להתנתקות

ודנים בקיבוץ נזכרתי בהכרח בביקור הקיץ שלי אצל ד

  .שבעמק בית שאן" שלוחות'הדתי 

לאחר ארוחת הצהריים של שבת בחדר האוכל של 

שאלתי את הבת החיילת של המשפחה אודות , הקיבוץ

סיפרה לי שהיא ' החיילת החיננית ב. שירותה הצבאי

משמשת כמדריכת נשק בתוכנית מיוחדת לטירונים 

,  פזתכנית המעניקה להם הזדמנות, בעלי עבר בעייתי

ולאפשר להם עתיד , להיטיב את דרכם, אולי האחרונה

  . יצרני ומלא משמעות

היא גם הסבירה לי את הסיבה לכך שבבואה הביתה 

ביום השישי לחופשת השבת שלה נשאה עמה שני 

אחד מן הטירונים : ומעשה שהיה כך היה, רובים

שבפיקודה החליט שנשבר לו ועזב את התכנית ללא 

ביתה ביקרה בביתו ולקחה ממנו לפני בואה ה. רשות

לפני שהיא אמורה הייתה , ביום ראשון. את הרובה

לנסות , לחזור לבסיס היא התכוונה לבקר שוב בביתו

להחזיר לו את , ובאם תצליח, ולשכנעו לחזור לתוכנית

  .הנשק המוחרם

זדה - אמו האומללה של החייל העריק המחבל נתן

רימו את סיפרה שהתחננה בפני מפקדיו של בנה שיח

אך נראה שלא נעשו , נשקו לפני שמשהו נורא יקרה

אם אכן היו נעשים . מאמצים גדולים מדי לעשות כן

קרוב , מאמצים גדולים יותר לאתרו ולהחרים את נשקו

  .לודאי שהאסון הנורא יכול היה להימנע

ראיה : "כנף אנגלית אחרת- אך כמו שאומרת אימרת

  "20/20מאחור הינה תמיד 

  

  מישיגן, קייפן מתגוררת בווסט בלומפילד- רחל כנען

  

פגישות : ההכנות המנטליות למפנים

  גיבוש וסרטים על ימית 

  15.8.2005מעריב  /  הראלמאת עמוס 

  

את שיטת ההכנה גיבשו ענף הפסיכולוגיה במפקדת 

, הפסיכולוגים של פיקוד הדרום, )י"מז(זרוע היבשה 

. ל"ס למנהיגות בצה"אוגדת עזה והמשטרה ואנשי בי

ל "מהמשימות הקשות עמן התמודדו צה, יהפינו

, יציב את הפסיכולוגים כשחקנים מרכזיים, והמשטרה

לאורך הפינוי , בין השאר. לחשנים- ולא עוד כיועצים

שיפעל , פסיכולוג לכל גדוד, ל"בראשונה בצה, יוצמד

למשימה שובצו יותר . יחד עם הכוח ויסייע למפקד

עכשיו עמדו עד . חלקם בהתנדבות, מעשרים פסיכולוגים

שהתמקדו בדילמות , במוקד ההכנה אנשי החינוך

והתמודדות עם , בדיון על חובות בדמוקרטיה, ערכיות

, קבוצות פקודות(לצד ההכנה המעשית , כעת. הסרבנות

ייכנסו הפסיכולוגים , )תרגילים ומשחקי סימולציה

  .לתמונה

גיבוש התוכנית התבסס על פינוי ימית ופינוי מאחזים 

, סרן יותם אמיתי-רב, כולוג אוגדת עזהפסי. בגדה

. שוחח עם מפונים ומפנים בימית ואסף את לקחיו

למפקדים חילק הצבא עותקים מספר שכתבה עליזה 

 סיפור עקירת - הפינוי ("ממפונות ימית , ויסמן

שזכה להדפסה מחודשת , ")היישובים בחבל ימית

  .ל"תודות לעניין של צה

 מפינוי ימית ומאחז יוקרנו למפנים סרטים, בין השאר

שהיתה , שרונה חן. ליד יצהר וראיונות עם המעורבים

, מספרת בסרט איך התפרצה, מנהלת בית ספר בימית

: על חיילים שחסמו את דרכה הביתה, בצעקות ובכי

אפילו של אנשים , סף הרגישות הופך נמוך ביותר"

מספר איך , אז חייל בסדיר, יוסי דנציגר". רציונליים

 תושבים שהתעמתו עם המפנים בימית ועל הוכה בידי

היתה תחושה חזקה של חוסר : "ההכנה המעטה שקיבל

בסרטים מובלט ניסיון " ?נגד מי אני? איפה אני. אונים

) שנראה שלשום בהריסת הבתים בגוש קטיף(המפונים 

, "אתה לא חייב לעשות את זה: "לפנות אישית לחיילים

שביל זה לא ב", "תגיד למפקד שאתה לא מסוגל"

קרן אומר שהחיילים . וכדומה, "התגייסת לגולני

גם באלימות , "אין כאן עניין אישי"יצטרכו להבין ש

  .גם בקריאות לסרב, שתופעל כלפיהם
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  נגע הנתק
   הרב ויצמן

  

לפני שלוש מאות שנה ומעלה הפליגה אניית "

. מנמל פלימות בדרכה לעולם החדש" מייפלאוור"

. היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה

מה אנגלים ואמריקנים יודעים כ: אבל תמה אני

, בדיוק התאריך של הפלגת אוניה היסטורית זו

ומה היה הלחם , היו בספינה זו" פיליגרימים"כמה 

  . שאכלו הנוסעים בצאתם מפלימות

 לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות –והנה 

הדבר קרה לפני יותר , שנה יצאו היהודים ממצרים

די בעולם יודע עד  וכל יהו–משישים וששה יובלות 

היום הזה בדיוק נמרץ באיזה יום יצאו היהודים 

ומהו הלחם שאכלו אז , ו ניסן" ט–ממצרים 

, במשך אלפי שנה, ועד היום הזה.  מצות–אבותינו 

 גם יהודי אמריקה וגם –אוכלים כל היהודים 

, ו בניסן" מצות בט–יהודי רוסיה הסובייטית 

ות שבאו על ועל התלא, ומספרים על יציאת מצרים

והם , משיצאו שוב בגולה, היהודים לאחר כך

, השתא עבדי: "מסיימים את סיפורם במלים אלו

לשנה הבאה , השתא הכא. חורין-לשנה הבאה בני

  ". בארעא דישראל

גוריון בפני הוועדה -את הדברים הללו אמר בן

-שבחים רבים ניתן למנות בבן. אמריקאית- האנגלו

המנהיג החילוני הזה . תיאך לא את היותו ד, גוריון

ל אוניברסאליים להכיר בזכותנו "תבע מגורמים בינ

לערכה , אין דוגמא לגורל ארצנו: "והוסיף. זאת

... כל זה הוא יחיד במינו... ומשמעותה בשבילנו

עזה , עזה, לוהטת, אהבה עמוקה, אהבת ציון

אין כל אח ודוגמא לדבר זה בכל . כמוות למולדת

, ארץ זו עשתה את עמנו. ..ההיסטוריה האנושית

, ארץ זו לא עשתה שום עם אחר. עמנו עשה ארץ זו

ושוב ארץ זו . שום עם אחר לא עשה ארץ זו

ועמנו מתחיל שוב , מתחילה לעשות מחדש את עמנו

 אבל זוהי –זהו דבר יחיד במינו . לעשות ארץ זו

  ".עובדה

יצא הקיסר , באחד הערבים. לפני כמאתיים שנה"

 עניין מיוחד ביהודים ובדתם לסייר נפוליאון שגילה

-משהתקרב לרובע .ברובע היהודי בעיר הבירה

בתי היהודים , פנסי הרחובות אינם דולקים. הופתע

איש . דממה וחושך בכל הרובע. נעולים וחשוכים

וכי אירע , הדבר הגביר את הסקרנות. אינו נראה

האם פרעו שוב ביהודים ואני לא . דבר חמור

  ? ידעתי

עד  ן פקד על הרכב להמשיך בנסיעהנפוליאו

מרכבתו . שמרחוק נראו אורות קלושים מנצנצים

שנתגלה כבניין מרכזי , התקדמה אל מקור האור

פתח את דלת , ירד נפוליאון ממרכבתו. גדול מאוד

כל יהודי . הבניין ולעיניו נתגלה מחזה מדהים

, ישובים על הרצפה,  כנסת- הרובע התכנסו בבית

הפנסים , כיה בוקעת מפיותיהםמנגינת נכאים בו

  . ורק נרות מעטים מפיצים אור קלושכבויים 

קרא נפוליאון לראש היהודים ושאלו בפליאה 

לפי הלוח , תשעה באב, ביום זה", לפשר הדבר

 בניין -   נכבש ונשרף בית המקדש- העברי שלנו

 - "ולכן אנו עצובים ובוכים, לאומי חשוב מאוד לנו

  . אמר ראש היהודים

מתי נערך קרב זה עליו אתם : "נפוליאוןשאל 

  " ?מדוכאים

לפני כאלפים  "-   ענה היהודי-  "אדוני המפקד"

  ".שנה

הנשמע : קבל עם ועדה, התפרץ נפוליאון בקול נרגש

 ,בלו סטירה חזקהישאדם שאבותיו ק ,כדבר הזה

  ? יבכה היום על כאבה

עם המסוגל לשמור על חווית חורבנו הלאומי 

וב אותו כאילו לו עצמו אירע ולכא, אלפיים שנה

  , עם נצחי הוא -הדבר

  ."וכל העולם כולו לא יוכל לו
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רומן , הרומן שלי עם ארץ ישראל הוא רומן רעיוני"

רומן המבוסס על , רומן של קשר פוליטי, של ציונות

תחושה היסטורית ועל ההכרה שמי שאוהב את 

זוהי חיבה שנולדה לפני . עמו חייב לדאוג גם לארצו

אך , והרקפת והכלנית, יתי את אירוס הגלבועשרא

כזאת היתה גם אהבתם לארץ של שלושים דורות 

של יהודים שדבקו בציונות בטרם נקראה בשם זה 

וזאת גם . 'לשנה הבאה בירושלים'ואמרו כל פסח 

שהבין את הצורך בשיבת , היתה אהבתו של הרצל

ובטרם שתל את , ציון עוד בטרם דרכה רגלו בציון

כזאת היתה אהבתו של מנהיג . במוצאהברוש 

שמעולם לא הגיע , משה, מה הגדול ביותרהאו

ובכל זאת אהב אותה ורצה להשיב , לגבולות הארץ

  .את עמו אליה

ני עולה על הר הבית או אכאשר , ולכן עד היום

אני חושב , מתפעל מן הנוף המתגלה מהר הצופים

על שלשלת הדורות המקשרת אותנו עם הארץ 

י רואה את המגינים ואת הלגיונות אנ. הזאת

עי הבושם טאני נזכר במ, דשקהיורדים לכיוון המ

שקליאופטרה חשקה בהם ודרשה , המהוללים

בכפר . מפומפיוס לספח את האיזור לממלכתה

הערבי בתיר אינני שוכח שהוא עומד על חורבות 

ובגולן אני חושב על . ביתר היהודית של בר כוכבא

 עיר -  ועל המצור על גמלאיישוב יהודי שעומד שם 

ברצועת החוף של אשקלון אני נזכר . ואם בישראל

ובעמק האלה אני , בשמשון ובאיבת הפלשתים

. רואה את דוד משלח את אבן הניצחון אל מנהיגם

חברון מזכירה לי את ראשית ההיסטוריה של 

 את השלטון ההלניסטי הזר -  קיסריה; האומה

בפסגת . בותינושהיה שנוא כל כך על א, בערי החוף

אני נזכר במדינת ישראל , היא שומרון, סבסטיה

, ששומרון היתה בירתה ושאנשיה הוגלו, הראשונה

  .ואבדו לעם
  

ד"פרשת תזריע מצורע התשס
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éàøæò í
äîéã÷ åðìåë

 

åðëøãì 

 

 èåçä
ùìåùîä 

  

òùååé åðîî 

 

 äãå÷ðä úà øøáî äæ ÷øô

øúåéá úéãåñéä : ìù åãé÷ôú

á ìàøùé íòíìåò.  

 úåðáéäì çéìöäì úðî ìò

 íã÷úäìå - øëæéäì åð é ìò 

åðãé÷ôúá , úà íéðôäì

 ãåòöì ì éçúäìå åð éãåòé é

äîöåòä ìëá åðå å éëì.  

 âùåîä úà ãîìð" øåà

íééåâì " éùåîéù úøëä êåúîå

øåàä , åðúîéùî úà ïéáð

 íìåòä éôìëå åðîöò éôìë

åìåë.  

  

  

  

íìåò ï÷úì
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 ישראל ואומות העולם
  "אורות גבוהים "– 4' מאמר בסיס לפעולה מס

  הרב שלמה אבינר
  

לעתיד לבוא יבואו הגויים לחוג . 1בים שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולםבסוכות אנו מקרי

  .2את חג הסוכות בירושלים ובהפטרה של החג גוער הנביא באותם גויים שלא יעלו לירושלים

אברהם אבינו . על אף שהן לא תמיד אוהבות אותנו, אנו אוהבים אותן, איננו שונאים את האומות

הוא דואג אפילו לאנשי . הוא דואג לכל העולם ומרגיש אחריות כלפיו, 3"אב המון גויים"הוא 

ונברכו בך כל "דרכו מופיעה ברכה לכל העמים . 4סדום הרעים והחטאים ומנסה להצילם מהשמדה

  .5"משפחות האדמה

ודרכנו ופיעה , אבל בחירתנו אינה בשבילנו בלבד אלא בשביל כל האנושות, אנו אמנם העם הנבחר

, שאינו אלא אבר מת, אבל אין זה לב המנותק מהגוף, 6"לב העמים" אנו מוגדרים .הברכה לכולם

החי ,  כך אנו לבה–כשם שהוא חלק מן הגוף ומחיה אותו . אלא זהו הלב החי הנתון בגוף האורגני

כשאנו בריאים , בין ישראל לעמים, יש קשרי גומלין בין הלב לגוף. של האנושות המחיה אותה

, וכן כשיש חולי וחולשה בעמים. כשאנו חולים, ולהיפך, נוספת בריאות בעמים –מבחינה רוחנית 

  .גם אנו חולים

היא , ובלשון הקודש, אף ע פי שהתורה נתנה לנו. גם במתן תורה מתגלה היחס בין ישראל לעמים

גם שבעים אומות העולם קלטו פירורים מהתוכן האלוהי העליון שניתן . 7נתנה גם בשבעים לשון

כל עם קלט הישרה מוסרית . מאורע הכביר של מתן תורה הגיע אליהם בכל מיני דרכיה. לנו

  .כלשהי מן התורה הנתונה לנו

ל "חז.  היא לטובתה האמיתית של כל האנושות–התרוממותנו הרוחנית , בריאותנו התחזקותנו

נו אותו היו בונים ל, אילו הגויים היו מבינים עד כמה  מועיל להם בית המקדש שלנו: התבטאו

אילו הגויים היו מבינים את הטובה הצפויה להם : באותה מידה. 8בעצמם ועושים אותו מזהב

היו בונים לנו את הארץ במו ידיהם ועושים כל מאמץ מדיני ולכלי כדי , מחזרת עם ישראל לארצו

שאנו אשמים מעט בכך שאין הם מבינים , אמנם האמת ניתנת להיאמר. לבסס את מדינת ישראל

אנחנו : "באנו לארץ ואמרנו לעולם. הסברנו דברים אחרים, ובעצם.  שכחנו להסביר להם.זאת

לסגנון . סגנון של קבצנות בינלאומי". תנו לנו פיסת אדמה, אין לנו היכן לחיות, מסכנים ונרדפים

מדוע . גם לנו מגיעה פיסת אדמה. גם אנחנו מסכנים: אחרים באו ואמרו. הזה יש לנו שותפים

היינו צריכים לדבר בסגנון אחר . אן'לכו לבירוביג, לכו לאוגנדה? קא לארץ ישראלבאתם דוו

תצמח מכך טובה גדולה , גור אריה יהודה שב למקומו, עם ישראל חוזר לארצו, אנו באים: לגמרי

זכות . אשריכם שיש לכם חלק בחזרת עם ישראל לארצו, אתם הערבים יושבי הארץ, לעולם כולו

                                                 
  :סןכה נה" כנגד שבעים אומות? ר אלעזר הני שבעים פרים כנגד מי"א" 1

  2 זכריה יד
'ד'  בראשית יז 3  
' בראשית יח 4  
'ג'  בראשית יב 5  

' כוזרי מאמר שני לו 6  
: שבת פח 7  
:סוכה נה. במדבר רבה א ג. ל פרק ה"אל למהר נצח ישר 8  
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מזלכם , רתם לנו את ארץ ישראל וזכות גדולה תיפול בחלקכם אם תעזרו לנוגדולה היא לכם ששמ

אולי הערבים והעולם לא היו . אתם תרוויחו מכך, גרם להיות כאן בזמן שהתהליך הזה מתרחש

אבל אנחנו לא הסברנו . אפשר שהיו מבינים רק לאחר חמישים שנה.מבינים דבורים כאלו מיד

  .נו מי אנחנו ומה אנחנוכי אנו בעצמנו שכח? ומדוע. להם

והעולם יהיה מאושר יותר ככל . 9"אשרי עולם שאומה זו בתוכו"למרות חולשותינו , מכל מקום

  .שעם ישראל יתגלה בבריאותו ושלמותו הרוחנית

כאש עם ישראל מתרומם אל , כאשר מופיעה ומתגלה העצמיות הישראלית המיוחדת, בחג הסוכות

משמחת חג הסוכות יש . בכך התרוממות קדושתית לכל העמים הרי מיניה וביה יש –פנימיותו 

  .שמגיעים לכל האנושות, גבורה וקדושה, זרזיפים של שמחה ואושר

  61-62' עמ, טל חרמון למועדים" חג החיים הישראלים"מתוך 

 

                                                 
  'ז' שמות יט, אור החיים. 1
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 åøîàî ìò úññåáî åæ äìåòô

 øðéáà áøä ìù" úåîåàå ìàøùé

íìåòä " éðôì àåø÷ì äáåç

úåìéòôä úøáòä  

  
  
  

  אורות גבוהים
  

  

äìåòôä úøèî:  

  éåèéáä úåòîùîå ìàøùé íò ìù åãé÷ôú úà åðéáé íéëéðçä"íééåâì øåà".  

 ìàøùé íò ìù åãåòéé ùåîéîì åôàùé íéëéðçä.  

  

äìåòôä äðáî:  

1.  âùåîä íò úåøëéä"íééåâì øåà"  

2. øåàä éùåîéù úøëä  

3. åáù úåðëñäå êùåçä úåòîùî úðáä  

4. úåîåàä áø÷á úå÷åìàì ïåàîéöä  

5. îùîîò úåò"ë é"íééåâì øåà"  

6. íåëéñ  

  

äìåòôä êìäî:  

 íàúäá ìàøùé íò ìù åãé÷ôúå øåàä éùåîéù ìù äìáè íéáéëøî äìåòôä éãë êåú-øåà âåñ ìù øåéö  ,

øåàä ãé÷ôú øáñä ,îòì äëìùä"íìåòä úåîåàå é .íåëéñá äòéôåî äàìîä äìáèä.  

  

1.  âùåîä íò úåøëéä "íééåâì øåà"  

åèéáä åéìòå èìù úñéøô é"íééåâì øåà"  

ïåéã:  

éåèéáä øëåî éîì?  

òéáî àåä äî?  

íééåâì øåà úåéäì øîåà äæ äî?  
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íìåòá ãé÷ôú ùé ìàøùé íòì éë íéòãåé åðçðà ,åúåà íéâöééîä íéáø íééåèéá íðùéå" : éåâå íéðäë úëìîî

ùåã÷" "éãù úåëìîá íìåò ï÷úì" "íééåâì øåà ."åðãåòéé úà ùîîì çéìöäì éãë ,ïéáäì åðéìòåúåà  . ã÷îúð

 éåèéáá"íééåâì øåà "íìåòì ìàøùé íò ìù åúåòîùî úà åëøã ãîìðå.  

  

2 .øåàä éùåîéù úøëä  

 ùåùéî ùåç– íäù íéöôçä ìù éåäéæ úåøçú íäðéá íéëøåòå íééðéòä úà íéëéðç éðùì íéîöåò 

íéùùîî.  

 øåéö é÷ìç–  íéìåú ùàøî øåìãâî ìù ìåãâ øåéö øé÷ä ìò åúåà íéñëîå) çôñð1( úà íéëéùçîå 

øãçä .øåéöä ìù øçà ÷ìç ìò íòô ìëá íéøéàî ïè÷ ñðô úåòöîàá . äúäéæù äðåùàøä äöåá÷ä

 øåéöä úà–úçöðî .  

 øåìãâî–íãå÷ä ÷çùîá äìâúäù øåéöì ñçééúäá  :øåìãâî åäî ?åãé÷ôú äî ?ùîéù àåä äîì ?

íéñåèî ìù äúéçðä éìåìñî ìò úåøåà ùé òåãî?  

ùåìù íéìâúî åìà úåìòôäîøåàì íééæëøî íéùåîéù ä:  

 íéé÷ä úà úåàøì úìåëé–õôçá éåðéù øöåé àì øåàä  ,åúåà úåäæì øùôàî èåùô àåä.  

 äùâãä–å íéîééåñî íéøáã ùéâãäì ïúéð øåàå êùåç úåòöîàá "íéìòäì " íéøçà) úîåìà åîë

 úàø÷ðä øåàä"èåôñ "íééåñî ï÷çù íéøéàîå úåâöäá äá íéùîúùîù(.  

 ïååéë–ä úåòöîàá ãòé íéðîñî øåà ,äøèî ,òéâäì íéëéøö åéìà íå÷î.  

 äååäîä ìàøùé íò"íééåâì øåà "íééåâä éôìë øåà ìù åìàä íéãé÷ôúä úùåìù úà àìîì êéøö .øîåà äæ äî ?

íäìù øåàä äéäð åðçðàù íéëéøö íééåâä äîì?  

  

3 .åáù úåðëñäå êùåçä úåòîùî úðáä  

áéñ øúåéù äîë úáéúëá úåöåá÷ éúù ïéá úåøçú êùåçäî íéãçôî íéùðàù úå) ïåéìéâä æëøîá áåúëì ïúéð

"êùåçäî ãçôî éî "áéáñî úåáéñ íéáúåë íéëéðçäå.(  

úåðåùä úåáéñì óúåùî äðëî ìò äáéùçå íéëéðçä åáúëù úåáéñä úàø÷ä.  

çîøä"êùåçá úåðåîèä úåðëñä úà øéáñî íéøùé úìéñîá ì:  
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   דרכי קניית הזהירות–' פרק ד
אלא אותם שכבר יצאו מתחת , תית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתהוזה כי העצה האמי"

ואינו יכול , אין עיניו רואות האמת הזאת, כי מי שהוא עדין חבוש במאסר יצרו. יד יצרם ומשלו בו
והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות , כי היצר מסמא את עיניו ממש, להכירה
 זה העולם -) כ, תהילים קד(תשת חושך ויהי לילה ): "ב, בבא מציעא פג(ל "וא מה שאמרו זוה. אותם

 ".  הזה שדומה ללילה
כי הנה חושך הלילה שני מיני טעויות . והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו

או שיטעה אותו עד  ; או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל: אפשר לו שיגרם לעין האדם
 . ואדם כאילו הוא עמוד, שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם

   : כן חומריות וגשמיות העולם הזה הנה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות
ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים , אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם: האחת

דרך רשעים כאפלה לא ): "יט, משלי ד(והוא מה שאמר הכתוב  . תחילהואובדים מבלי שהגיעם פחד 
, שם יד(ואומר ; "ופתיים עברו ונענשו, ערום ראה רעה ונסתר): "ג, שם כב(ואומר , "ידעו במה ייכשלו

 . ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל, כי לבם בריא להם כאולם; "וכסיל מתעבר ובוטח): "ט
, שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב: הוא,  הראשוןוהוא קשה מן, והטעות השני

כי אין די שחסרה מהם ראיית . ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים, והטוב כאילו הוא רע
אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים , האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם

. וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. וזבותלסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכ
וכל זה , "'השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע פן וגו): "י, ישעיה ו(והוא מה שאמר הכתוב 
  ".וכבושים המה תחת ממשלת יצרם, מפני היותם תחת החושך

  

çîøä"úåéæëøî úåéåòè éúùì íåøâì ìåëé êùåçäù øîåà ì:  

1. ì íãàä åáéáñ ùéù äî úà äàåø à-ìåôéì ìåìò àåä  ,òâôéäì ,íäéìò êåøãé àåäù íéöôçì ÷éæäì ,

åëå íéáåè íéøáã ñôñôì'.  

2.  äæ äî úåäæì çéìöî àì ìáà åäùî äàåø íãàä–íéøáã ñôñôì ìåìò àåä ïàë íâ  , øäæéäì àì

úåðëñî ,÷æð øåöéìå úåàéöîì äéåâù äøåöá ñçééúäì.  

  

á ÷øôá '–ä úãéî øåàéá úåøéäæ ,çîøä øéëæî"úðëåñî äòôåú ì:  

מתבונן ומפקח על מעשיו : הנה ענין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובעניניו כלומר"
לבלתי יעזב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום ולא ילך במהלך הרגלו ? הטובים הם אם לא, ודרכיו

  ".כעור באפלה

  

á êìåäù øååéò åîë àåä åéùòîá øäæð àìù íãàäìéôà .äøåàëì ,äìéôà ùéù øååòì úôëà äî ? éëä åàìá

íåìë äàåø àì àåä? åúåà ïååëì íéìåëé àì íéøçà íâ êùåçáù àìà... úåàéöî àéä øååéò íãà , äî åì ïéà

äæ íò úåùòì .åúåà ïååëéù éî äéäéù êëì âåàãì êéøö àåä . íéàåøù íéùðà úáø÷á àöîéäì êéøö àåä) íâ

îá øåà ùéù íâå úéæéôíå÷ (äàåø àì àåäù äî íò ããåîúäì åì øåæòì åìëåé íäå.  

 ïåøååéò ìù êùåçá úåàöîð íìåòä úåîåà)äæä êùåçä åäî øéáñð êùîäá( , äìéôàá úåàöîð ïä óñåðáå– 

ïúåà ïååëéå ïäì øåæòéù éî ïéà ,ïúåà êéøãéù éî ïéà .øåà ùîùì ìàøùé íò ìù åãé÷ôú äæ . úà øùôàì

äëøãääå äðååëää.  

  

ðçìíéðè÷ íéëé: òá øîåì ïúéð"çîøä éøáã úà ô"åðåùìá àìå ì.  
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4  .úåîåàä áø÷á úå÷åìàì ïåàîéöä  

 õøàä øåãë ìù øåéö íéñøåô)ãçåéîá ìåãâ õøàä øåãë íéàéáîù åà .(... íéøåéöá úåãéç íéàøî) çôñð2 ( ìù

úåðåù úåúã ìù íéã÷åî íéååäîä úåîå÷î .úî÷îîå íå÷îä úà ääæîù äðåùàøä äöåá÷ä øåãë ìò åúåà 

 õøàä–äãå÷ð úìá÷î .  

íéðè÷ íéëéðçì:  ïéáì íðéá íéàúäì íéëéøö íéëéðçäå íééøùôàä úåîå÷îä úà õøàä øåãë ìò ïîñì ïúéð
øåéöä.  

  
íå÷î ìëá íéé÷ úåäåìàì ïåöøä . úåðåù úåúã íéôìà úøùòë íåéë ïðùé íìåòá)ìéãáäìå úåãäé :íàìñéà ,

úåøöð ,íæéàåãðéä ,áò ãåòå àäãåáúåáø íéìéìà úåãå .(íé÷åìà úà ùôéç íãàä úåøåãä ìë êøåàì . ìãâîá

ìáá ,íéîùá áùåéù íé÷åìàì úéæéô òéâäì íãàä éðá éåñéð ,íéìéñôì åãáò íäøáà úôå÷úá , åãáò íéøöîá

äùìå ñåìéðì ,êìåîì äãåáò äúéä øúåé çøåàî ,íéáø ãåòìå ìòáì . úåðåù úåðåîà ïéá èáìúä éøæåëä

)äéôåñåìéôä ,úåøöðä ,íàìñéàä ,úåãäéì òéâäù ãò .( ùôçì éãë ÷åçøä çøæîì íéòñåð íéùðà íåéä ãò

éðçåø åäùî.  

åúéùàøî íãàá äòåáè úå÷åìàì äôéàùä . éãë úåðåùîå úåðåù íéëøã äñðî àåäå ìàä úà ãåáòì åãé÷ôú

 úàæ úåùòì)íé÷åìà íò áééçîä ùâôîäî ÷îçúäì éãë íéëøò éðéî ìë ãáåò àåä íéîòôì" :ùôåç" " úåéåëæ

íãàä" "úåðîåà "åëå' .(íåçúá úåøååéò ïä  íìåòä úåîåàù ïååéë ,á÷ä" àåä åðì ÷øå ìàøùé íòì ÷ø äìâúð ä

åúåà ãåáòì äéåàøä êøãä úà äàøä ,úåëáúñî ïä .çîøä ïééöù úåéåòèä" úåîåàì úåøå÷ êùåçäî äàöåúë ì

íìåòä :äðåëðä êøãä úà úåäæî àì ïä ,á íéøáã úåùøôî ïäåïúåâäðúäá úåòåèå äéåâù äøåö.  

íé÷åìàì òéâäì íéëøã éðéî ìë úåñðî íìåòä úåîåà , ìàøùé íòá äù÷ äòéâô úåììåë ï÷ìç) úøâñîá

éøîâì êåôä åäùî àåä ãçà åäùîù áùåçå áåè äàåø àì äúàù êëî úåòáåðù úåéåòèä .( íò ìù åãé÷ôú

 úåéäì àåä ìàøùé"íééåâì øåà "–úà êåôäì äøèî åðì ïéà íéãåäéì íìåë  , úåîåà úà úåðùì ïééðéò åðì ïéà

íìåòä .ä úà ãåáòì íéëéøö åðçðà 'íìåòä úåîåàë åúåà ãåáòì íéëéøö íäå ìàøùé íòë , úåàøäì åðãé÷ôú

äæ úà úåùòì êéà íäì .á÷ì áø÷úäì íéëéøöå íéìåëé íä êéà íìåòä úåîåà úà ãîìì"ä.  

  

5 .îò úåòîùî"ë é"íééåâì øåà"  

ùåîéù úùåìùìàøùé íò ìù íéãé÷ôú äùåìù íéâöééî äìåòôä úìéçúá åøëæåäù øåàä é:  

 øåìãâî–éøñåî óø áéöäì  . íìåòä úåîåà ìëù úåðéçáä ìëî äéåàøå äðé÷ú äøáçì ìãåî úååäì

äéìà óåàùì åöøé.  

 íéé÷ä úà úåàøì úìåëé–íìåòä úåîåà éôìë ùãç åäùî øöééî àì ìàøùé íò  , íäì ïúåð àì àåä

çä íéøáãíäì íééðåöé ,íéé÷ä úà úåàøì íäì øùôàî êëáå øéàî àåä .áåè úåàøì ,îò" äùåò é

íéîòì øãñ ,íìåòá íåìù ïéëùîå íäðéá èôåù.  

 äùâãä–íééåñî åäùî íò ìëì øéàäì øçåá ìàøùé íò  , íåøúì êéøöå ìåëé àåäù úéãåçéé äðåëú

íìåòì .äùâãää úåòöîàá íééåâä úà äçðî ìàøùé íò , íäéìò äîáéúîå ùîúùäì.  úà úåäæì

 íäìù úåçåëä)ïéîàú íééåâá äîëç( , íéìåëé íä íúåòöîàáå íäì ùéù úåðåøùëä úà øéëäì

á÷ì áø÷úäì"ä.  
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íìåòä úåîåàì ïúåð ìàøùé íòù äéçðää äî ?á÷ì áø÷úäì íäì äîéàúîä êøãä éäî"ä?  

  
 ישעיהו פרק ב

ׁא ַהָדָבר ֲאֶשר ָחָזה ן, ּ ְּיַשְעָיהו ּבֶ ם, ְּיהוָדה- לַע, ָאמֹוץ- ׁ ִׁוירוָשָלִ ַאֲחִרית .  ּ ב ְוָהָיה ּבְ
ית, ַּהָיִמים רֹאש ֶהָהִרים- ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ א, ְׁיהָוה ּבְ - ָּכל, ְּוָנֲהרו ֵאָליו; ִּמְגָבעֹות, ְׂוִנּשָ
ים.  ַּהגֹוִים ּג ְוָהְלכו ַעִמים ַרּבִ ְּוָאְמרו ְלכו ְוַנֲעֶלה ֶאל, ּ ית ֱאלֹ- ְיהָוה ֶאל- ַהר- ּ ֵהי ּבֵ
ְּויֵֹרנו ִמְדָרָכיו, ַיֲעקֹב אְֹרחָֹתיו, ּ ִּכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָרה:  ְוֵנְלָכה ּבְ ּ ּ ְיהָוה - ּוְדַבר, ּ

ם ִׁמירוָשָלִ ין ַהגֹוִים.  ּ ּד ְוָשפט ּבֵ ַ ים, ׁ ְּוִכְתתו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתים; ְּוהֹוִכיַח ְלַעִמים ַרּבִ ּּ ,
 }פ{.  ִּיְלְמדו עֹוד ִמְלָחָמה- ְולֹא, ּגֹוי ֶחֶרב-א גֹוי ֶאלִׂיּשָ- לֹא-- ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות

  
íéðè÷ íéëéðçì:  åäéòùéá íé÷åñôä ìù äãéç áúë) çôñð3(  

  
á÷ì úåáø÷úî íìåòä úåîåà"ìàøùé íòì äáøé÷ úåòöîàá ä . úåéøñåî úåéòáá õòééúäì åàåáé íééåâä ìë

íéîã úåëéôùå úåîçìî åòðîé êëå.  

 úéúåòîùîå úôñåð êøãä úà ãåáòì ìàøùé íòì úåøùôà ïúî úåòöîàá àéä 'éåàøë . åøùôàé íìåòä úåîåà

éìëìë òåéñ úåòöîàáå è÷ù úåòöîàá úååöîáå äøåúá ÷åñòì ìàøùé íòì . äìà åéä êìîä äîìù úôå÷úá

 ùã÷îä úî÷äá úéæéô åøæòù øåö êìî íøéç éãáò" íéöòä åðéëéå íéìáâäå íøéç éðáå äîìù éðá åìñôéå

íéðáàäåúéáä úåðáì ) "à íéëìî 'ä 'áì'( ,æòáå"íéîéä úéøçàá úåéäì ãéúò êë ä:  

"íéîëç åøîà :éàïãáìá úåéåëìî ãåáòéù àìà çéùîä úåîéì äæä íìåòä ïéá  ... ìàøùé ìë ååàúð äæ éðôîå

çéùîä úåîéì íäéîëçå íäéàéáð ,ïâåäë úååöîáå äøåúá ÷åñòì ïäì úåçéðî ïðéàù úåéëìîî åçåðéù éãë ,

îéåäîëçá åáøéå òåâøî íäì åàö ... øîàðù úîàäå äîëçäå äòãä äáøú íéîéä ïúåàáù éôì" õøàä äàìî éë

ä úà äòã'"...çéùîä úåîéì íéàéáðäå íéîëçä ååàúð àì  ...äúîëçå äøåúá ïééåðô åéäéù éãë àìà ... åúåàáå

ïîæä ...ä úà úòãì àìà íìåòä ìë ÷ñò äéäé àì 'ãáìá ,ç ìàøùé åéäé êëéôìå íéøáã íéòãåéå íéìåãâ íéîë

íãàä çë éôë íàøåá úòã åâéùéå íéîåúñä."...  

)áîø"í ,ìä 'íéëìî ,éô"ä á"á(  

  

øåàì ñçéá úåôñåð úåðééðòî úåãå÷ð éúù ,íìåòä úåîåàå ìàøùé íò ìò êôåð óéñåäì úåìåëéù:  

 øåà– íéòáöä ìëî áëøåî–îò " úåîåàä ìë úà åúåéøçàá ììåë é"å íîåé éúøåú àìåì úå÷åç äìéì

éúîù àì õøàå íéîù"  

 øåà– åäùî íò ùâôð àåäùë àìà åúåà íéàåø àì –îò " æàå íìåòä íò ùâôéäì íéëéøö äøåúäå é

øúåéá úèìåáäå äáåèä äøåöá éåèéá éãéì íéàá íä.  
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íåëéñ  

 éåèéáä çëåð åðãé÷ôú úàå äìåòôä êìäî úà íéîëñî"íééåâì øåà " êìäîá äàìåîù äìáèä úåòöîàá

ôääìåò:  

  

 

 

 

 úà ïîñì

ãòéä  

 

 éøñåî óø áéöäì

 íìåòì éúåâäðúäå

åìåë  

       

 

  

 

 øåà õéôî

 øùôàîå

úåàøì  

 

àîé úåîåàì ø úà

áöîä.  øãñ øöåé

ùåèôåíäðéá   

        

  

  

 

 ùéâãî

 åäùî

ñîíééå  

  íééåâä úà äçðî

 úåçåë åìéàá

 ùîúùäì íäéìò

 íéìåëé íä ãöéëå

á÷ì áø÷úäì" ä

íúåòöîàá  
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äæ úà íéùåò êéà?  

 åøôñá ñä áøä"úåðåîà " éàñðô åîë àåä éãåäéäù øîåà) çôñð4 (–íéëéðçä íò ãåîéì :  

 éàñðô úåéäì éðîî ùøåã äî?  

 ùééáúú äîîùäù äæá áåè äî?  

 ìåòä úåîåà ïéá äîåã äîäîîùì í?  

 ñðôä òåáèì ìåëé íé äæéàá?  

 ïåøâá äñéôúä úåòîùî äî?  

 úðëåñî äéôëä òåãî?  

 ãâáä äö÷á äñéôúä úìîñî äî?  

  
íéðè÷ íéëéðçì:  ìò âìãì"éàñðôä "äæ úà íéùåò êéàå ?æòá" äáúøáåçä êùîä...  

  

äøùòä:  

 úå÷úðúääå ìâòä àèç /øáìéô áøä   

  



 

 92

 çôñð1 -øåìãâî  
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 çôñð2 –úåãéç   

 
  

 çôñð3 -äãéç 

haghvu pre c 
v cr tar jzv hagvhu ci tnu. gk hvu v uhruakho uv
hv ctjrh, vnho bfui hvhv vr ch, hvuv crta vvrho ub
at nfcgu, ubvru tkhu fk vduho uvkfu gnho rcho 
utnru kfu ubgkv tk vr  ch, hvuv tk ch, tkvh hgec u
hrbu n rfhu ubkfv ctrju,hu fh nmhui ,mt ,urv u
cr hvuv nhruakho uap  chi vduhho uvufhj kgnho 

rcho uf,,u jrcu,o kth,ho ujbh,u,hvo knznru, kt ha
t duh tk duh jrc ukt hkn u gu  nkjnv 

 

ïôåö:  
à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ë  

t  c  d    v  u  z  j    h  f  
                      
  ת  ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל

k  n  b  x  g  p  m  e  r  a  ,  
 

åãåäá úåøô ï÷éúå 

éðéîåç àäãåá

ìáá ìãâî äëî
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 éàñðôä  
êåúî" :úåðåîà "ñä áøä  

  

åáø úà ãéîìú ìàù :åäî éãåäé?  

-éàñðô  ,íéðôì ùéàä ìù åãé÷ôúë ,ìîùçä úàöîä íãå÷ . ìëù

áåçøä éñðô úà ùàá ÷éìãä áøò.  

-äîîù øáãîá òåá÷ ñðôäùëå ?  

-å÷éìãäì éàñðôä ìò íù óà  , ìëä åòãéù éãë øáãî åðéä íå÷îäù

íîù ,ñðôä øåà éðôá ùééáúú äîîùäù éãëå.  

-íéá òåá÷ ñðôäùëå ?  

-èùôúäì ùé  ,íéì õåô÷ì ,å÷éìãäìï  

-ñðôä ú äàåø éðéà êà ?  

-éàñðô êðéàù ïååéë   

-éàñðô íéùòð ãöéëå ?  

-êîöòî ìéçúäì êéìò  .êîöò úà õçø , àö

êúåéøîåçî .éøîåç äúàùë , ì÷úð äúà

îåçá ÷ø ãéîúø , êëãæúùëì– íâ äàøú 

úìåæä ìù åúåðéãò úà.  

-ìåæä úà ñåôúì øúåî íàä úåðåøâá ?  

- åðåøâá –àì  ,åãâá äö÷á ìáà-ïë.  
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ù  ò  ø    é  ù  é  ì  ù   

  

 íéàøæò
äîéã÷ åðìåë

 

åðëøãì

 

íìåò ï÷úì

 

 úåéäì çéìöäì úðî ìò" øåà

íééåâì " äùåìùá êøåö ùé

íéáéëøî:  

ìàøùé úøåú  

ìàøùé íò  

ìàøùé õøà  

 úåé ð å éçä úøøáúî äæ ÷øôá

åìà íéáéëøîî ãçà ìë ìù ,

 éë äðáäå  

 úåàéöîá ÷ø 
íò ìù , ìò  

å é ð å åâ ìë , åúð éãîá éçä

ìàøùé õøàá ,ô ìò ìäðúîå é

äøåúä , úà ùîîì ïúéð

 úå éäìå åðãåòé é"íéé åâì øåà"  

  

  

òùååé åðîî 

 

ùìåùîä èåçä 
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ריק
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   קודשא בריך הוא וישראל,אוריתא
  'הסתכל באורייתא '– 5  'מאמר בסיס לפעולה מס

  

  הרב איתמר אלדר
  

. והיא מבטאת את האלוקות על כל צדדיה, למות ההרמונית של האלוקותהתורה היא ביטוי לש...

הערכים המגולמים בה משקפים את . מקום ושפה, הינה תורת נצח שאינה קשורה לזמן' תורת ד

, ועל כן יכולה היא להנתן רק לישראל ולא ליחידים, האמת האלוקית על כל רבדיה ומרכיביה

  .'עתי להםלא נוד' ושמי ד '- גדולים ככל שיהיו 

המופיעות באופן זה או אחר גם בספרות , עקרון זה ניצב מאחורי אמרות רבות בזוהר הקדוש

אולם לא יכלו , אבותינו היו מרכבה לשכינה. ואור זקוק לכלי שיקבלו, התורה היא אור. המדרש

על כל מרכיביו ועל כל , מרכבה לתורה יכול להיות רק עם שלם. הם להיות מרכבה לתורה

  .ניומאפיי

קודשא בריך הוא , אורייתא': טבע את האמירה הידועה ובעלת המשמעות.) ג עג"ח(הזוהר הקדוש 

ניחא . לא היתה יכולה להאמר, לולא נאמרה בקודשי הקודשים, אמירה זו. 'וישראל חד הם

  .ה בחדא מחתא"אולם הזוהר הקדוש כורך אף את הקב, שאורייתא וישראל חד הם

שהרי רק היא משקפת את שם , עולם אינו יכול להעשות ללא התורהה ב"גילויו המלא של הקב

שבתכונתם , אם אין את ישראל, ותורה אינה יכולה להנתן בעולם. ה העצמותי והכולל כל- הוי

כשם שהמלכות היא כלי , כנסת ישראל היא כלי קיבול נאה לתורה. הכוללת יכולים להכיל אותה

  .קיבול נאה לתפארת

, דכד ייתון ישראל אם יקבלון אורייתא יאות, ה עלמא על תנאי הוה"ברא קבכד , אמר רבי אלעזר

ועלמא לא אתקיים עד דקיימו ישראל על טורא דסיני , ואם לאו הרי אנא אהדר לכו לתהו ובהו

, אם יקבלו תורה, שכאשר יבואו ישראל, על תנאי היה, ה עולם"כאשר ברא הקב[וקבילו אורייתא 

והעולם לא עמד עד שעמדו ישראל על הר סיני , זיר אתכם לתהו ובהוואם לא הרי אני מח, יאות

  .).א דף פט"הזוהר הקדוש ח( ]וקבלו תורה

כל הגילויים האלוקיים . 'לבושים'עשרים ושש הדורות עד למעמד הר סיני הם בסך הכל בחינה של 

מתן שנתגלתה לישראל דייקא ב, לספירת תפארת, ה-שהיו בהם הם בבחינת לבושים לשם הוי

  .תורה

גם טרם חשיפתה של ספירה זו היא היוותה את העולם והיא הגוף הניצב מתחת לכל , אך בל נטעה

  :הלבושים

ישמיע כל ' מי ימלל גבורות ד) ב, ו"תהלים ק(, פתח רבי חייא ואמר', ואלה תולדות יצחק וגו

ייתא וברא הוה מסתכל באור, ה וסליק ברעותא קמיה למברי עלמא"תא חזי כד בעא קב, תהלתו

הדא הוא דכתיב , ה בעלמא הוה מסתכל באורייתא וברא ליה"ובכל עובדא ועובדא דברא קב, ליה

ה ועלה ברצונו "כאשר רצה הקב, בוא וראה[ ואהיה מדרש הנעלם, ואהיה אצלו אמון) ל', משלי ח(

ה ה בעולם הי"ובכל מעשה ומעשה שברא הקב, היה מסתכל בתורה ובורא לו, לפניו לברוא עולם

  .).א קלד"הזהר הקדוש ח( ]מסתכל בתורה ובורא לו
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נקודת המבט על האלוקות ועל , האידיאות המשתקפות בה.  של העולם' קוד הגנטי'התורה היא ה

עד לגילויה של . כל אלו מהווים את ההופעה האלוקית בכל בריה ובריה, המציאות שיש בה

ולאחר מתן תורה , ל הנהגות שונותהופעה זו היתה נסתרת ועטופה בלבושים שונים ש, התורה

  .הנהגה זו גלויה היא



 

 99 

  
  

 åøîàî ìò úññåáî åæ äìåòô

 øãìà øîúéà áøä ìù" àúéøåà

ìàøùéå àåä êéøá àùãå÷"  

  

  הסתכל באורייתא
  

äìåòôä úøèî:  

 äéúååöîå äøåúì øåáéç êåúî íäééç úà åìäðé íéëéðçä  
  

äìåòôä äðáî:  

1. úåòã é÷åìéçá äøëä  

2.  ìù äúåòîùî ãåîéìíìåòì äøåúä  

3. úåàøåä úîéùø ÷ø àìå íééç ìåìëî àéä äøåúä éë äðáä  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .úåòã é÷åìéçá äøëä  

ìâòîá íéáùåé íéëéðçä . äòã íéàéø÷î) çôñð1 .(äðéîé ãçà àñë øáåò íéëñîù éî , øáåò ãâðù éîå

äìàîù .éðùä ìò ãçà íéáùééúî íä íå÷î åúåàì íéòéâî íéëéðç éðù íà .äàìä êëå , úåîéøò ùéù ãò

íéëéðç.  

ïåéã:  

äðåù äòã ùé åðúéàî ãçà ìëì äîì?  

ïåëð äîå ÷ãåö äî íéòãåé êéà?  

úåòãä é÷åìéçì íøåâ äî?  

éúéîàä àåä øñåî äæéà?  

  

"åðìáìáúä / " ãéôì øéàé) çôñð2 (–ìåáìéá ìù äæë áöîì åðòâä êéà  ?åðîî úàöì åðì øåæòì ìåëé äî?  

 úåéäì êéøö ìàøùé íò"ì øåàíééåâ ."íìåëì ìãåî äååäúù úôåî úøáç úøéöé àåä åãé÷ôúî ÷ìç , ÷ìçå

íìåòä úåîåà úééçðä àåä óñåð ,äéåàøä êøãä úàøåäå íäðéá äèéôù .á åäéòùéá øîàðù éôë 'â' :" ְוָהְלכּו

  ."ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו, ִמְּדָרָכיוְויֵֹרנּו , ֵּבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב-ְיהָוה ֶאל-ַהר-ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל, ַעִּמים ַרִּבים

úàæ úåùòì ìåëé ìàøùé íò êéà?  

íìåòä úåîåà úà ãîìð äî éôì?  

éøñåî àåä øçà åäùîù áùåç ãçà ìë íà íìåòä úåîåàì íéâãð éøñåî ìãåî äæéà?  
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2 .íìåòá äøåúä ìù äúåòîùî ãåîéì  

íéðè÷ íéëéðçì:  

ù úåîéùî àìîì úåëéøöù úåöåá÷ éúùì íé÷ìçúîúåðå . äéðù äöåá÷å úåøåøá úåàøåä úìá÷î úçà äöåá÷

- úåìôøåòî úåàøåä ) çôñð3 .(çéìöäì éåëéñ øúåé ùé äðåùàøä äöåá÷ìù éàãåå.  

á÷ä"íìåòä úà àøá ä ,úåîéùîä úà òá÷ , úåøåøá úåàøåä ïäì óøéöå–äøåúä .  

íìåòä úåîåà ,íéãåäé åìéôà åðøòöì åà ,éà áåè øúåé íéðéáî íäù íéáùåçùìäðúäì êéøö íìåòä ê , äî

 ÷ãåö äîå éøñåî–ïåãáàì òéâäì íéìåìòå ïøöéä úåàøåäì ãåâéðá íéìòåô .  

äøåúá àé÷á äéäéù ìàøùé íò ,íàúäá âäðúé , äéôì íìåòä úåîåà úà ãîìéå– áöîì åìåë íìåòä úà àéáé 

åì éåàøäå áåèä.  

  

íéìåãâ íéëéðçì:  

 äãéç áúë çåðòéô úåøçú) çôñð4( ,á÷ì øùàë ïôåöä úà ùé úçà äöå) çôñð5 ( äéðùä äöåá÷ìå–ïéà  .

çåðòéôá çéìöú äðåùàøä äöåá÷äù éàãåå , äéðùäå–ë àì "ë.  

 íéòåãéå íéøëåî åéäù íéáúë)äéøèîéâ åîë ,à"á ú"åëå ù' (ïåøúéôì íéðúéð åéä ïë , íéøçàä íéáúëä ìáà– 

àì ,ïôåöä úà íéáééç.  

á÷ä" äãéç áúë åðì ïúð ä–íìåòä úà , ïôåöä úà íâ åðì ïúð àåä åãñçáå –äøåúä  . úåéäì" íéðäë úëìîî

ùåã÷ éåâå "åðîöò éôìë ,å"íééåâì øåà "íìåòä ìë éôìë ,ììëá äèåùô àì äîéùî åæ , úà íéáééç åðçðàå

äá ãåîòì çéìöäì éãë äøåúä ìù úåéçðää .ãáì íâ íúåà òãåé äéä íãàä éìåàù íéøáã íðùé íðîà ,

ì íãà ïéáù úååöîåøáç ,éðéãî øãñå øñåî éðééðéò , úåìäðúä ìë úà òãé íãàäù ïëúé àì ïôåà íåùá ìáà

åãáì íìåòä úåãåñ ìë úà çðòôì çéìöéå íéøáãä ,ïôåöä àìì . íééùåðà íéàøðù íéøáãä éáâì íâ

úåðëñå úå÷åìçî ùé íééðåéâäå :áðâ ìù íééãé íéëúåç ïàøéàá ,ãçà ãìéî øúåé úãìì øåñéà ùé ïéñá ,

âáåéøéàä øäåèäå øñåîä íùá äîåéàä äàåùä äúùòð äéðîø.  

ïë åîë ,íéøåä ãáëì êøåö ùéù ïéáé åúåéøñåîå åáì áåèî íãàä íà íâ , íéèøôä ìëì òéâé àì àåä íìåòì

åîöò úåçåëá íäéìà äçðî äøåúäù , ÷éæîù åäùî åðîî ù÷áî àáàùë úåùòì äî òãé àì àåä íìåòì

åúåàéøáì...  

  

3 . äøåúä éë äðáäúåàøåä úîéùø ÷ø àìå íééç ìåìëî àéä  

íéðè÷ íéëéðçì :  

 äòôùää æåçà– úìá÷î äöåá÷ ìë 100 íéðåù íéîøåâ íò úåéñéèøëå íéðè÷ äìâéá úåì÷î ) çôñð6 .(

íéðåùä íéîøåâä ïéá äìâéáä úåì÷î úà ÷ìçì íäéìò , íéìá÷î íäùë íäî ãçà ìëì ùéù ì÷ùîä éôì

äèìçä.  
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äøåàëì ,éîøåâ éðéî ìë íðùéäèìçäá åðéìò òéôùäì íéëéøöù í , äøåúäå /íäî ãçà àéä äëìää , äæ ìáà

êë àì .íééøùôàä íéîøåâä ìë úà äëåúá úììåë äøåúä . úøöåéå íéáéëøîä ìë úà ïåáùçá úç÷åì äëìää

 äëìää úà =úëìì êéøö äá êøãä ,íéðåùä íéîøåâá áùçúäá.  

íéîééåñî íéòåøéàì úåàøåä úîéùø ÷ø äðéà äøåúä ,ä úåâäðúää úò÷ð äéôìù íìåò úñéôú ìù ìåìëî àé

òâøå òâø ìëá ,äèìçä ìù úîåö ìëá.  

íéìåãâ íéëéðçì:  äååù àì– íéëøò íò úåéñéèøë úìá÷î äöåá÷ ìë ) çôñð7 (íéðîéñ íò úåéñéèøëå : < >

= .íéðîéñä úàå íéëøòä úà úåììåëä úåàååùî øåöéì äéìò.  

åðì äîãð íéîòôì ,ñ àéä äøåúä íðîàùíìåòä ìù úåàøåää øô , êéøöù íéîøåâ éðéî ìë ãåò ùé ìáà

íäá áùçúäì ,ùâðúäì íéìåëéù íéëøò éðéî ìë ãåòå .íìåòá íéëøòä ìë úà úììåë äøåúäù ïéáäì áåùç ,

ïåáùçá ìëä úç÷åì àéä . ïéòî àìà êøò ãåò àì àéä"ìáøòî " íéëøòä ìë úà åëåúì ñéðëîù ìåãâ

äá êøãä úà àéöåîå íéìå÷éùäåâåäðì øáã ìù åôåñá êéøö .  

åäùéî ìù íééç ìéöäì éãë úáù íéììçî íà ,äøåúäî íéáåùç øúåé íãà ééçù ììâá àì äæ , äøåúäù àìà

úáù ìåìéç íé÷éãöî íãà ééçù äòá÷ .øáçä éë éäùìë äøîçäá íéâäåð àì íà'éìò å÷çöé ä , ììâá àì äæ

äøåúäî áåùç øúåé éìù éúøáçä ãîòîäù ,á÷ äøåúäù àìà ïäá âåäðì ïéàù úåîééåñî úåøîçä éáâì äò

 ïä íà éáîåôá ìåæìæì äðîåøâú)ë ÷øô íéøùé úìéñî '–" úåãéñçä ì÷ùîá.("  

æç úåøîà åìá÷úä íãå÷ä áìùäî äãéçä éáúëá"äøåúä ìò ì .íìåòì ñéñáä àéä äøåúä éë íìåëî íéàåø .

íìåòì äîã÷ äøåú ,á÷ä"íìåòä úà äéôì àøáå äøåúá ìëúñä ä .ú ùééåèéá éãéì àåáì íéëéøöù íéðë , ùé

åðìù éæéôä íìåòä éðôì ãåò íéîéé÷ åéäù íéëøòå úåðåø÷ò ,á÷ä"íìåò äúà íäéôì äðáå íäéìò ìëúñä ä ,

 ìåëéå åìà íéëøòå úåðåø÷ò ìò ññåáîù íìåò øöé àåä)êéøöå (ìòåôä ìà çëäî íúåà àéöåäì.  

åé äá ÷ñåò äéä àìå äøåú ìá÷î äéä àì ìàøùé íò íàäìéìå íî ,"éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç "– íìåòä 

íéé÷úî äéä àì .ãîåòå éåìú äëéç íìåòä ìë , éùéùä íåé ãò-å  'äøåúä úìá÷ì ïååéñ , æà ÷øå" ñðëð

éìîøåð ìåìñîì."  

 äáåùúá øæçù äìàùá øæåçî áúëî) çôñð8(  

íééç ìåìëî àéä äøåúä ,éðøåú íééðéòá ïçáäì êéøö íéùåò åðçðàù äùòî ìë úå– éúåà áø÷î àåä íàä 

á÷ì"àì åà ä ?åðîî åúåà ÷éçøî åà åãåòééì íìåòä úà íã÷î àåä íàä ? íéùòî ïéà"íúñ" , íéøáã ïéà

äéìà íéøåù÷ àìù íéøáãå äøåúä ìù íåçúá íäù .íìåòä àéä äøåúä , àöîð íâ ìëä ïëìå äðîî òáåð ìëä

äá .åðìù äùòî ìë ,äáùçî ,íééúåòîùî äèìçäå .åðîãæä ìëá÷ì áø÷úäì ú" åéðéòá áåèä úà úåùòìå ä

äñôñôúäù , éåàøë ìöåð àìù ïîæ ìë– úåéäì êøãá åðúåà áëòî "íéðäë úëìîî "å"íééåâì øåà."  

  

äøùòä:  

 íéëøòì êåðéç /øðéáà òùéìà áøä  
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 çôñð1  

  
íéðè÷ íéëéðçì:  

  צריך תלבושת אחידה בבית הספר 

  אני מחכה שלוש שעות בין חלב לבשר 

   איכות למשפחהשבת זה זמן 

  צריך להעניש הולכי רגל שעוברים באור אדום 

  צריך לקבוע חוק נגד לשון הרע 

   בצהרים 12היה עדיף שיהיה מותר להתפלל שחרית עד  

  צריך להחזיר למי שפוגע בנו 

  זה לא נורא להעתיק לפעמים שיעורי בית ממישהו אחר 

  חבל שיש חוק שצריך לשים חגורה ברכב גם מאחור 

   מי שזורק זבל ברחובצריך להעניש 

  
íéìåãâ íéëéðçì:  

  כדאי שיהיה עונש מוות בישראל 

  ...)זה עובד בארצות איסלאמיות(לגנבים צריך לכרות את הידיים  

  טוב שיש חוק חינוך חובה 

  טוב שצריך מלווה מבוגר בחודשים הראשונים של הנהיגה 

  זה בסדר לעשות כתובת קעקע 

  הרי ברור שהוא מרשה, רשותמותר להשתמש בעט של חבר טוב בלי לבקש  

  אסור לקרוא בספר של מישהו אחר בלי לבקש רשות 

  חבל שיש חוק שצריך לשים חגורה ברכב גם מאחור 

  אם ראינו שמישהו גרם נזק וברח, צריך לספר 

  צריך להעניש הולכי רגל שעוברים באור אדום 
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 çôñð2  

 åðìáìáúä êéà /ãéôì øéàé  
  

דה שיש לנו זו האמת החותכת היחי. התבלבלנו
ששום חוסם , מדמם, בלבול קיומי עמוק. כרגע

ברור לנו שאסור להיכנע . עורקים לא יכול לעצור
. אבל אנחנו יודעים שאין פתרון צבאי, לטרור

אבל אנחנו יודעים , ברור לנו שדרוש הסכם שלום
. שהם לא הסכימו לקחת מה שאנחנו יכולים לתת

 אבל, ברור לנו שהקם להורגך השכם להרגו
. הפלסטינים כנראה משכימים מוקדם במיוחד

ברור לנו שכדאי להעביר את המלחמה אל 
אבל אנחנו לא רוצים להפוך לרוצחי , השטחים

ברור לנו שצריך להפגין . ילדים ונשים
אבל אסור לנו להפוך , את עוצמתנו

ברור לנו . אותם לקדושים מעונים
אבל לא , שצריך להגיב על כל פיגוע

 מטורף עם חגורת נפץ יכול להיות שכל
, בעיקר, ברור לנו. יקבע את עתידנו

  .שלא ברור לנו
אנחנו אפילו לא יודעים כבר . התבלבלנו
בין מצביעי הימין קיים רוב . מי אנחנו

בין , ברור התומך בהקמת מדינה פלסטינית
מצביעי השמאל והמרכז יש תמיכה מאסיבית 

כל ישראלי . ל והתנגדות עקרונית לסרבנות"בצה
חזיק בקיטבג הנפש שלו לפחות שלוש דעות מ

בעד , בעד תגובה חריפה, הוא בעד שלום. סותרות
רוב הזמן אנחנו . אבל לאט, לעשות משהו דחוף

מן תקווה . תומכים ברעיון שאיננו יודעים מהו
עמומה שיקום מישה ו עם איזו תוכנית מקורית 

אבל שלא תערער את , מהפכנית באמת, באמת
הסקרים עברו כבר . התרגלנוהיסודות שאליהם 

מישהו שם . מזמן מהתחום האפור לתחום הפסיכי
לב שרובנו תומכים בראש ממשלה שאיננו 

  ?מסכימים עם מדיניותו
שאיבד את היכולת , בלבול עצוב. התבלבלנו

אתה שואל אנשים . להפריד בין הפרטי ללאומי
, בהתחשב במצב. והם עונים במצב" ?מה נשמע"

, מצבי בסדר אבל המדינה, באתה יודע איך המצ
אין כבר אישי בארץ . המצב לא קל, אתה יודע

  . והוא רע. רק שלומנו, אין שלומי. הזו
זוהי ארץ של יהודים הקוברת . התבלבלנו קשות

ארץ שבה חרדים . חיילים רוסים מחוץ לגדר
שאינם מכירים במדינה מלקטים בשבת את 

 שבה קצינים. מתיהם באמבולנסים של חילונים
ובניקים 'קרביים מובילים את תנועת הסירוב ולג
ארץ שבה . בפיקוד העורף מגיעה תוספת סיכון

, משחקי כדורגל והרוגים מופיעים במסך מפוצל
וילד בן שמונה לא יודע אם הוא באמצע פיגוע או 

הרי עוד לפני שהכל התחיל היא כבר . בקרנבל
כבר אז היא היתה ארץ של . היתה די מסובכת

פסטיבל , שטחים מול שלום, ול דתטק מהיי
הממשלה נגד , שאנטיפי מול פסטיבל הכלייזמרים

. ץ שנגד היועץ שנגד הנגד"הפרקליטות שנגד בג
  . כי היינו מבולבלים עד מאוד, ראה אלי

אומרים , מכל המצבים. זה בלבול רע
אי הוודאות הוא הגרוע , הפסיכולוגים

יכולנו , אילו ידענו מהי המטרה. ביותר
ב כל ישראלי הרי . לחם בשבילהלהי

טמון איזה טרומפלדור שמגן על 
רק שעכשיו החבר יוסף מסתכל . החומה

והנה אין מאחוריו חומה והמגדל היחיד 
שנראה כמו בדיחה , הוא של עזריאלי
כי הכי קשה היא . חייזרית על ימים אחרים

הפושטת בגוף כמו רעל , התמיהה הנסתרת
הרי . אנחנו מביניםוגורמת לנו לא להבין את מה ש

בתוך תוכנו כולנו יודעים שהמצב הוא בעצם 
כך וכך , כך וכך ערבים, כך וכך יהודים. פשוט

מה . קילומטרים של קרקע מבוישת ומוכתמת
למה אנחנו לא מצליחים לצאת ? הסיבוך הגדול

  ? מה רואים כולם ורק אני לא? מזה
, מה אנחנו. בכל השאלות היסודיות. התבלבלנו
נלחמים ? יותר או דמוקרטים יותריהודים 
למען , למרות הכל, או נאבקים, בנחישות
או נאחזים , לא מאמינים לאף פוליטיקאי? השלום

בודקים את מחירי ? בכל שבב מנהיגות דלוח
הומנים או ? הטיסות או את עלות המשכנתאות

אסקפיסטים או שומעים ? מראים להם מה זה
או , תוהים מה יהיה? מבזקים בכל חצי שעה

ובעצם , ואולי? שואלים את עצמנו איך זה קרה
בסך , מה שהופך אותנו. אנחנו הכל ביחד, סביר
. אבל מבולבלים, לאנשים טובים יחסית, הכל

  .מאוד מבולבלים
  

08/03/02    
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 çôñð3  
äðåùàø äöåá÷:  äéðù äöåá÷:  

עליכם למצוא פתק שינחה 
הפתק . אתכם למשימה הבאה

  .נמצא אצל המרכזת

ם למצוא פתק שינחה עליכ
הפתק . אתכם למשימה הבאה
  .נמצא בסניף

    
íäì úðúåð úæëøîäù ÷úôä:  

  
úæëøîä ìöà àöîð íäìù ÷úôä íâ , àéäù ÷úôäå

íäì úðúåð:  

עליכם להביא למדריך חמישה 
  חפצים בצבע ירוק

עליכם להביא למדריך חמישה 
 חפצים בצבע שהוא היה מעדיף

  
  

 çôñð4 –äãéç áúë  –íéðúåð úåöåá÷ä éúùì åúåà ) úåðåøúôä éìá(  
  

éëôæë öé÷ã öâôà  
 ìëùùèôìî àúëãò òîçò

ìáàä ìèîô  
ïåøúô :íìåòì äîã÷ äøåú  ïåøúô :á÷ä"àîìò àøáå àúééøåàá ìëúñä ä  

    

30 /6 /30 /1   400 /6 /200 /400 /
10   10 /6 /40 /40   6 /30 /10 /
30 /5   8 /6 /100 /6 /400   300 /
40 /10 /40   6 /1 /200 /90   30 /

1   300 /40 /400 /10  

huo vahah - g  huo vah
ah uw xhui vnufi kn,
i ,urv )ra"h kcrtah, t

w ktw(  

ïåøúô" : õøàå íéîù úå÷åç äìéìå íîåé éúøåú àìåì
éúîù àì"  

ïåøúô : éùéùä íåé-å éùéùä íåé ãò  ' ïëåîä ïååéñ
 äøåú ïúîì)ùø"à úéùàøáì é 'àì'(  
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çôñð 5 – ïôåöä )úçà äöåá÷ì ÷ø åúåà úúì ùé(!  
  

  äéøèîéâ  à"á ú"ù  à"á ì"î  íéîåèøç  
à  1  ú  ì  t 
á  2  ù  î  c  
â  3  ø  ð  d  
ã  4  ÷  ñ    
ä  5  ö  ò   v  
å  6  ô  ô  u  
æ  7  ò  ö  z  
ç  8  ñ  ÷  j  
è  9  ð  ø    
é  10  î  ù  h  
ë  20  ì  ú  f  
ì  30  ë  à  k  
î  40  é  á  n  
ð  50  è  â  b  
ñ  60  ç  ã  x  
ò  70  æ  ä  g  
ô  80  å  å  p  
ö  90  ä  æ  m  
÷  100  ã  ç  e  
ø  200  â  è  r  
ù  300  á  é  a  
ú  400  à  ë  ,  
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 çôñð6  
  

 àáù äî
éìúåùòì 

 áåùçù äî
 íòì åéùëò

ìàøùé 
 

 éðàù êéà
 éðéòá äàøà

øáçä'ä  
 

 ìù äòãä
íéøåää 

 

 
äøåúä 

éðàù äî
 øáçúî
åéìà 
 

 äî
øáçäù' ä
íéùåò 

 

 
 éëäù äî

ì÷ 

 äàøðù äî
 ïåëð éì
 äðéçáî
úéøñåî 

 
óñë  
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 çôñð7 –íéëøòä  
  

 ãåáéë
íéøåä  

õøà áåùéé
ìàøùé  

 úøéîù
úáù  

òøä ïåùìäøåúä  
 ãåáë
úìåæì  

 úøãäå
ï÷æ éðô  

úîà  íåìù  

úåãçà  
 çå÷éô

ùôð  
ä÷ãö  

  
  
  
  

 ïéëäì ùé4 íéðîéñ ìù úåëøò )ñ" ä12.(
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 çôñð8 - äìàùá øæåç áúëî  äáåùúá øæçù  

  

  

" íééðåìéç íééç äúåäîá àéä åðìù äøáçä +íéñéî íåìùú. 

ïååëúî éðà äîì 

åìù éúãä øáç ìò ìëúñî éðåìéç íãà ïá-éàðôä úåòù úà ãçéá íéìáî íä  , íúåà úà íéîìåç íä

úåîåìçä-ìåãâ úéáå äìåãâ úéðåëî  .óñëù íéðéîàî íäéðù éë åèåìá úåëæì íéöåø íäéðù íúåà äùòé 

íéøùåàî . àéä úåàéöîä úà íúñéôú ìáà éðîî áåè øúåé äáøä úååöî íéùåòù íéùðà äáøä ùé

úéðåìéç-úéðåìéçä äøáçä ïéáì íðéá ìãáä äáøä ïéà äðåúçúä äøåùá  ,íéñéîä íåìùú ãáìî :3 

íåéá úåìéôú ,úáù íéøîåù ,åãëå ïéìéôú íéçéðî'... 

øîåà éðåìéçä äî æà äáø äãåú .àìåìàë íééç äöåø  .äæ úà êéøö éðà äî ! íìùì éìá äéçà éðà

íéñéî. 

øåáéöä øàùî íéðåù åðçðà äîë æà úøçà íééç úåëéà íåù åðì ïéà íà ... 

ìåò åäùæéà äæ äëìääù äùåçúá íééç åðçðà :íééç ùé , úåëìäá íéùâôð åðçðà íéúîö éðéî ìëáå

åðúåà úåîöîöîù . 

êë àì äæ äùòîì . 

äæ äëìääà íéé÷ì àì  ,'á ,'â ,'äøåúä úà úåéçì àìà .çåøôì ìéçúî äúà äôî- íãàù åîë ÷åéãá 

ìåëàì êéøö ,ïåùéì ,çì÷úäì ,àì íà ïéáå äöåø àåä íà ïéá íåùðì , àåäù ììâáù øîàé àì ãçà óàå

éùôåç àì àåä äæ úà äùåò-åìù íééçá éçøëä ÷ìç äæ éë  ,åìù éæéôä íåé÷á . ïáåîá øáãä åúåà

ðçåøäé :úååöîä ,éðçåø íåîéðéî äæ äëìää ,úåçåëä ìë íò çåøôì êéøö äôî . íéùðà àåöîì äìåëé úà

äøåúä íìåòá íéàé÷áù ,éðåöéç ñéñá ìò àåä úååöîì íäìù ñçéä ìáà .ïáù ãò- åæù ùéâøî àì íãà

äöô÷î ,åìù íééçä äæù ,äééðù ìëù ,äùåò àåäù øáã ìëå-åðúåà úðååëî äøåúäù êéà éô ìò äæ - 

éðåöéç åäùîë äæ úà éç úîàá àåä æà". 

  

î.èðãåèñ ò 

)äáåùúá øæçå äìàùá øæç...( 
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  חינוך לערכים 
  

  הרב אלישע אבינר 
  

חלוקות הדעות בין המחנכים האם וכיצד ראוי 

יש הסבורים שאסור לחנך . לחנך לערכים

, כי מרבית הערכים אינם מוסכמים, לערכים

ואין המחנך רשאי לחנך על פי השקפת עולמו 

אין כמעט ערך שאין עליו , בימינו. האישית

 תוקפם המחייב של הערעור על. מחלוקת

, לכן. הערכים מקיף את כל הערכים המקובלים

מחנך המבקש להסתלק מהמחלוקת הרחבה 

או חושש פן יואשם בניסיון , בנושא הערכים

, להקנות לתלמידיו את השקפת עולמו האישית

 מי –זאת ועוד . מנוע לגמרי מחינוך לערכים

שהצליח לגבש לעצמו השקפת עולם ערכית 

נדרש להתמודד עם הצורך לקבוע עדיין , ברורה

. היכן להשקיע יותר, סדרי עדיפויות חינוכיים

אם קשה לגבש סט של . וזו איננה מלאכה קלה

על אחת כמה וכמה שקשה , ערכים רצויים

. לדרג אותם לפי סדר של חשיבות או נחיצות

קושי זה עלול לרפות את ידם של המחנכים 

  . לעסוק בחינוך לערכים

התורה . אינן מנת חלקנוהתלבטויות אלו 

היא איננה . קובעת ערכים ומנחה לחנך לערכים

החל . מניחה מקום להססנות או לפקפוקים

: מאברהם אבינו אנחנו קרואים לחנך לערכים

ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו "

לעשות צדקה ' אחריו ושמרו את דרך ה

אברהם אבינו נבחר ). בראשית יח יט" (ומשפט

משימה זו לא . ה של חינוך לערכיםלמשימ

בניו וביתו "הוטלה עליו בלבד אלא גם על 

  . כלומר על עם ישראל לדורותיו, "אחריו

היכן מרוכזים הערכים שיש לחנך "על השאלה 

היכן מופיעה במקורותינו חובת ? לאורם

: התשובה הנפוצה היא, "?החינוך לערכים

אולם היא נכונה רק בצורה ". פרקי אבות"ב

ג "הערכים שלנו מתחילים מתרי. קיתחל

, ג מצוות התורה הן ערכים"כל תרי. המצוות

לא רק אלו שבין אדם לחברו . ומחנכות לערכים

ועל , הן עמוסות ערכים. ג המצוות"אלא כל תרי

מקבל שכר על " מי שאינו מצּווה ועושה"כן גם 

גם ללא הציווי ). ן בדרשותיו"הר(קיום המצוה 

ה קוק "הראי.  למצוההאלוקי יש ערך עצמי

יש ". מוסר הקודש"מכנה את המצוות בכינוי 

המוסר האנושי . מוסר אנושי ויש מוסר אלוקי

מפני שטווח הראייה האנושית , הוא מצומצם

, לעומתו. האדם רואה קרוב וקצר. מוגבל

, מקיף עולם ומלואו, המוסר האלוקי הוא רחב

יורד עד לעמקי ההוויה האנושית ומטפס 

  .  היקום כולולגבהים של

מהיכן נובעת הגישה הנפוצה המזהה את 

שורשה בשיח ? "אבות"הערכים רק עם מסכת 

המערבי החילוני אשר מתייחס למצוות התורה 

ושולל מהן את משמעותן " פולחן דתי"כ

ומנגד מעריץ את המוסר החילוני , הפנימית

לכן הוא מפריד בין . ומייחס לו סגולות ערכיות

ההדרכות . מצוות התורהלבין " אבות"מסכת 

הן " אבות"המוסריות המוזכרות במסכת 

, "פולחן דתי"המצוות הן , לעומתן. ערכים

גישה זו מחלחלת . שאין בו שום שמץ ערכי

קבלתה היא . ועלינו להילחם נגדה, בתוכנו

היא מביאה להתרוקנות . סילוף משמעות תורה

  . התוכן הפנימי של התורה

יחנך , לערכיםהמבקש לחנך : המסקנה פשוטה

  . לקיום כל מצוות התורה

, ל הפרידו בין תורה לערכים"גם חז: יש טוענים

, "דרך ארץ קדמה לתורה"כאשר הם קבעו ש

ל מלמדים אותנו שעד "חז. מסקנה מוטעית
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התקיים העולם בזכות , שלא ניתנה התורה

ו דורות מבריאת העולם "אלו הן כ". דרך ארץ"

הוא בסיס " ארץדרך "ה, לכן. עד מעמד הר סיני

דרך "ה, לאחר שניתנה התורה, אבל. לתורה

מאז נכלל , יתרה מזו. כלול בתורה" ארץ

, התרומם, בתורה הוא התעלה" דרך ארץ"ה

הוא גדל והתפתח מהדרכות . התעצם והתחזק

. אנושיות בודדות למערכת ענפה של מצוות

התווספו ערכים רבים שלא היו כלולים , בתורה

תקדש בקדושת המוסר והכל ה, "דרך ארץ"ב

החינוך לערכים הוא החינוך , לכן. האלוקי

מותר להבליט צדדים מסוימים . לתורה ומצוות

אבל אסור , מותר להדגיש אותם, בתורה

  . וערכים לחוד, שייווצר הרושם שתורה לחוד

 

  ה"באהבה ובאמונה שלח לך התשס
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   ערכה של ארץ ישראל
  'ץ אחרתאין לי אר '– 6' מאמר בסיס לפעולה מס

  הרב יעקב אריאל 
  

   יום חיבת הארץ–ו בשבט "ט. א

ו בשבט אינו אלא תאריך פרוזאי של חישובי הלכות הקשורות במצוות התלויות "ט, לכאורה

אולם בהתייחסות הטבעית הלאומית . ואולי אף שביעית, רבעי, ערלה, מעשרות, תרומה: בארץ

 התמלא הלב רגש אהבה חמים וכיסופים היה זה היום בו. ו בשבט מקום מכובד יותר"תפס ט

בה לא , יתכן שבגלות. עברה ועתידה, פירותיה ונטיעותיה, מצוותיה ונופיה: עזים לארץ ישראל

במקום המצוות , היה צורך ליצוק ליום תוכן רגשי יותר, יכלו לקיים את המצוות התלויות בארץ

אך גם בארץ אין אנו פטורים מלייחד . המעשיות התלויות בו

חובת , בארץ, אדרבה. נוסף למוח, ם את הלב ביום זהג

גדולה יותר כי היא באה גם לידי ביטוי ממשי בכל , החיבה

המצוות התלויות , החיבה והחובה, הלב והמוח. הווייתנו

  . חד הם, בארץ והקשר הנפשי לארץ ישראל

חיבת הארץ אינה רק . גישה עמוקה מתגלית כאן, ואכן

. רק בניינה וגאולתה משממותיהאינה , אהבת נופה ואתריה

, חיבת הארץ היא התקשרות נפשית עמוקה עם קדושתה

המושגחת על ', זו הארץ הנבחרת על ידי ה. ערכיה וסגולותיה

כי לא סתם . לכן גם נצטוותה הארץ במצוות מיוחדות. לכן בחר לשכון בה. האהובה עליו, ידו

  . חס מעשי מיוחדוקדושתה מתבטאת בי, אלא ארץ הקודש, פיסת קרקע היא

  

  ערכה של ארץ ישראל. ב

היא אינה רק . המאפשר לנו לגור בו, היא אינה מקום בלבד. ארץ ישראל אינה רק טריטוריה

אך בעיקר הרבה יותר , היא גם אלה. היא אינה רק נוף המהנה אותנו. אדמה המפרנסת אותנו

קשרינו הטמירים .  נפשית–ו  היתה היא בנ– פיזית –עובדה היא שגם כאשר לא היינו בה . מאלה

אלא שלמרבית הפלא התהדקו , לא זו בלבד שלא נתרופפו בעת ריחוקנו הפיזי ממנה, עם ארצנו

, אלא קשר פנימי, ישראל לארצו אינו קשר חיצוני- כי הקשר העמוק הקושר את עם. והועמקו

  . מהותי

ב ביותר בו אנו שהיא הביטוי החשו, המצוות התלויות בארץ מבטאות בדרך ההלכה המעשית

 ולכן –אדמת קודש היא . שקרקע זו אינה כיתר הקרקעות בעולם, יכולים לבטא קשר מיוחד זה

  . לפיכך הרבה בה תורה ומצוות, ה לזכות את ארץ ישראל"רצה הקב. חייבת היא במצוות מיוחדות

. ישראלקשורות בטבורן לארץ , גם אלו שאינן תלויות בארץ, כל המצוות שבתורה, ן"לדעת הרמב

, חלקים מרכזיים בהווייתנו הדתית היו מתמוטטים חלילה, שאינו מסביר כך, ם"ואף לדעת הרמב

, ספר המצוות' עי( כל הלוח ומערכת החגים תלויים בארץ ישראל –לדוגמא . ללא ארץ ישראל

ולכן גם עונות השנה הנוהגות בארץ הן הקובעות את אופי חגינו וזמנם ). ג"מצוות עשה קנ

חיבת הארץ היא התקשרות 

, נפשית עמוקה עם קדושתה

זו הארץ . ערכיה וסגולותיה

', הנבחרת על ידי ה

האהובה , המושגחת על ידו

  .לכן בחר לשכון בה. עליו
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יהודי . גם כשהעונה בה הוא חי אינה תואמת את החג, ות כל יהודי באשר הוא שםומחייב

אין זה מקומו . וכך יאה לו.  באביב–ואת חג האסיף ,  בסתיו–באוסטרליה חוגג את חג האביב 

  . הטבעי

 יכול לצאת –כהונה ונבואה , מלכות, משפט: קיומה המלא של תורתנו ושל מוסדותינו הלאומיים

. מאוויינו ושאיפותינו מתמקדים בארץ, תקוותינו, לכן כל תפילותינו.  בארץ ישראלאל הפועל רק

, הוא חסר השראה. חייו הרוחניים חסרי משמעות הם. לוה-ל דומה למי שאין לו א"כל הדר בחו

  .חסר אמונה וחסר ייעוד

  

  התורה והגאולה. ג

ו מתבטאת בעיקר  שמשמעות-ו בשבט "בט] בתאריך הלכתי[האביב הארץ ישראלי מתחיל 

שרק , אולם הוא מעוגן בטבע ארצי; במצוות התלויות בארץ

חשו בהתעוררותו כשעדיין , בעלי חושים עדינים כרבותינו

  .החורף פרוש על הארץ ועוטה את האילנות בתרדמה עמוקה

גאולת ישראל . כן יש אביב לעם, כשם שיש אביב לאדמה ולאדם

  .החורף הגלותי הארוךאחרי תרדמת ,  אביב לאומי היא-בארצו 

 חג התעוררותם של האילנות בארץ ישראל –ו בשבט "ט

הוא גם חג התעוררותו של עם ישראל , מתרדמת החורף

פריחת האילנות בארץ גרמה לפריחת תקוותיו . מתרדמת גלותו

עם חזרתנו הפיזית . של עם ישראל לשוב ולהינטע מחדש בארצו

קמו והתעוררו . ייםחזרנו גם להכות בה שורשים רוחנ, לארצנו

כל המצוות התלויות בארץ ועמהן החלה לשוב ולפרוח תורת 

,  אלא חיים שלמים–מהקוממיות , מהאדמה, לא עוד חיים מנותקים מהטבע. ארץ ישראל

, גם לאום, גם דרך ארץ,  גם עבודה–תורה שלמה שהכל בה , שמים וארץ: הכוללים בתוכם הכל

  . גבורת הרוחגם גבורת הגוף עם, גם ניצני מלוכה

להעמקת שורשיו בארץ מתחת ולהגבהת , ראש השנה לאילנות הוא גם ראש השנה לאילן האומה

  . צמרתו אל השמים ממעל

, באביב התיישבותנו המחודשת בארצנו בדורות האחרונים נעשה ניסיון לנתק הארץ מהתורה

בו והתנכרות תוך התעלמות מבורא הטבע ומחדשו בטו, ולהסתכל על הטבע בחושי בשר בלבד

  . ממערכת הרוח הגדולה והעשירה שבתורה ובמצוותיה

, נועז, משוחרר, ישראלי חדש- שנוצר טיפוס ארץ, נדמה היה לכאורה שניסיון זה עולה כביכול יפה

, לגלותיים, כביכול, נחשבו, לעומתו, נושאי התורה. טוב וישר, מעשי, חלוצי, נמרץ, חזק, אמיץ

בתעמולה שליוותה גישה זו היתה . ן המציאות המתחדשתלהוזים ומנותקים מ, לבטלנים

התעלמות מכוונת מכל הדורות הרבים שבהם כיסופי קודש הם שהניעו את העלייה ארצה ואת 

, נעוצה ברבנים, גם בדורות האחרונים, ושתחילת ההתרחבות היישובית בארץ, ההתיישבות בה

  .מאמינים ואנשי תורה מובהקים

קיומה המלא של תורתנו 

: ושל מוסדותינו הלאומיים

כהונה , מלכות, משפט

ת אל  יכול לצא–ונבואה 

לכן . הפועל רק בארץ ישראל

, תקוותינו, כל תפילותינו

מאוויינו ושאיפותינו 

 .מתמקדים בארץ
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ל -שמנת עבית כשית ותשכח א. "והאגדה הולכת ומתנפצת לעינינו, עברו דורותיים ושלושה

הציונות הפכה לציניות והעלייה . נגוזה ההתלהבות, גוועה החלוציות, פסה ההתנדבות". מחוללך

, איגלאי מילתא למפרע. שאין אילן בלא שורשים ואין ארץ בלי שמים, היום ברור לעין כל. לירידה

מבלי שזו תכיר , ארצית סמויה הרוו את הנפש הצחיחה-נה עלקרקעיים חבויים והקר-שנימים תת

  .כמעט שיבש המעיין ונקצץ האילן, אולם עתה. גם בדורות ההתנכרות, בכך

היא הצועדת כיום בראש ההיחלצות למצוות יישוב . אלא שהתורה החלה מחזרת על אכסנייתה

העלייה . ההולך עליהיכולה לתת כיום משמעות לארץ ולעם , ורק היא, היא. הארץ וגאולתה

 כולן ניזונות כיום בעליל -, העקביות והמסירות, ההתיישבות בתנאים קשים, החיצונית והפנימית

  .אך ורק ממעיינה של תורה

בעוד שהדת אינה , התיזה שחלוציות בנויה על מטריאליות

אלא שבעליה ; התמוטטה סופית, כביכול, אלא אופיום

להם לכפור בעובדות או לכן נוח , אינם יכולים לעכל זאת

  .לכנות בכינויים המאפשרים להם להתחמק מדיון ענייני

רוח חדשה החלה נושבת בהתיישבות החקלאית גם ביחס 

שנת השמיטה הולכת ונעשית . למצוות התלויות בארץ

המשתדלים , מורגשת יותר ויותר אצל חקלאים רבים

מתברר שמצוות אלו אינן נטל על . לקיימה בהידור רב

  .על-אלא כנפיים בהן הוא משתחרר משיעבודו לאדמתו וממריא בהן אל, איהחקל

, הדור הצעיר שגדל תחת שמי התכלת של ארצנו הקדושה אינו רואה עוד בלימוד התורה הסגר

התורה היא , אדרבה. אין הוא רואה בו ניתוק מנוי אילן וניר ; או אטימות מהדר הטבע, חלילה

היא המביאה אותו אל מרחבי ;  אל דרור ההרים והגאיותהמוציאה אותו מחנק בטון ואספלט

, המדריכה, היא המכוונת; עברה ועתידה, נופה, היא המחבבת עליו את הארץ; שדות ירוקים

מצוות יישוב הארץ הפכה להיות . הממריצה והמתסיסה אותו לפעול ליישובה ופיתוחה, המעוררת

חברתי , לאתגר לאומי, להשקפת עולם, לאמונה ודעה, להמונים רבים משאת נפש ומשימת חיים

  .לאיכות חיים, ומוסרי

אלא , אינה תורה קמוצה המונחת בקרן זווית ומצטמקת ברשות היחיד, תורת הארץ, תורה זו

בשקידתה ובשאיפת קיומה . בצמאון ידיעתה והבנתה, במלוא היקפה, תורת ארץ ישראל השלמה

  .מוריה ומאוריה, הות מלאה עם לומדיהובהזד, דקדוקיה והידוריה, המלא על כל פרטותיה

ופרחיו הצבעוניים והריחניים עתידים להוציא את , ישראלי- ריח אביב נודף מבית המדרש הארץ

  .לעם שלם החי חיים שלמים בארצו השלמה, פרי הארץ לגאון ולתפארת

  

מצוות יישוב הארץ הפכה 

להיות להמונים רבים 

, משאת נפש ומשימת חיים

להשקפת , לאמונה ודעה

חברתי , לאתגר לאומי, עולם

  .לאיכות חיים, ומוסרי
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 åøîàî ìò úññáúî åæ úåìéòô

 ìàéøà á÷òé áøä ìù" ìù äëøò

ìàøùé õøà"– àåø÷ì äáåç 

úåìéòôä úøáòä éðôì  

  
  אין לי ארץ אחרת

  

  

äìåòôä úøèî:  

 äæá äæ íééåìú ìàøùé íòå ìàøùé õøà éë åðéáé íéëéðçä ,îò ìù úåàéöî ÷øù êë"àá é" é

íäéðùî áøéîä úà ä÷éôî.  

  

äìåòôä äðáî:  

1. íãàä éôìë úåòîùî ùé íéîééåñî úåîå÷îìå äîãàì éë äøëä.  

2. æ íééåìú ìàøùé õøàå ìàøùé íò éë äðáääæá ä.  

3.  äìåàâä úôå÷ú ãåîéì–ìàøùé õøà úçéøô .  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .  äîãàä úåòîùî /íå÷îä  

 íéðáîå óåð úåðåîú úøé÷ñ) çôñð1( –øîåà êéðç ìë  :éì äùåò äæ äî ? óåð ìëì íéàúî äî /íå÷î?  

êéðç ìë áùåç  / áúåë / íù äéä àåäù øòèöîù åà åéìà øåæçì äöåø äéäù íå÷î øééöî–÷ø äæ íå÷î  , äîì

åéìà ñçé åðì ùé ?åðì åø÷ù íéòåøéà ììâá ,úåðåøëæ ììâá ,øéååà âæî ììâá ,åëå óåð'  

 äîãà éøéù) çôñð2(–åéìà òâåð éëäù øéùä ãéì áùåé êéðç ìë  .íéäãæî éëä äî íò ? øåáò äîãàä éäî

íãàä ? íéøîåà íéëéðçäù íéøáãä úà áåúëì éàãë)éåôöä éôì ùàøî ïéëäì øùôà úáùá:ïåçèéá  ,äååìù ,

øëåî íå÷î ,úåàì÷ç ,òåá÷ úéá ,åëå äðéãî'.(  

  
 ïåéã)äúùòðù äìòôäì íàúäá:(  

íãà àåä øùàá íãà ìëì äáåùç äîãàä .íéá åà øéååàá àìå äîãàä ìò íééç åðçðà . éãåäéä íãàì íàä

äîãàì úôñåð úåòîùî äðùé ?éäî?  

áåè úåçôì åà áåèì åðéìà íéøåù÷ íéîééåñî úåîå÷î .äîéãåäéä íãàì ìàøùé õøà ìù äúåòîùî  ? äî

éãåäéä íòì äúåòîùî?  
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äæá äæ íééåìú ìàøùé õøàå ìàøùé íò éë äðáä   

íéòè÷ä ãçà úàø÷ä:  

  :ב"י-'ני פסקאות טמאמר ש, הכוזרי

קשה לי לקבל " בארץ האלוה"אולם מה שאמרת , כבר נתברר לי" עם האלוה" מה שאמרת :אמר הכוזרי

  .זאת

הלא בעיניך . כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות אין :אמר החבר

ותושביו מיוחדים , למחצב מיוחד ולחי מיוחד, תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד

 כי במזג הזה תלויים גם, וכל זה באמצעות מזג הלחויות אשר בגוף. בצורותם ובמידותם משאר כל האנשים

  .שלמות הנפש וחסרונה

  אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם: אמר הכוזרי

לולא היו נוטעים בו את הגפנים ועושים את ,כך גם הרכם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו: אמר החבר

חדת באה ראשונה והנה המעלה המיו. לא היה עושה ענבים, כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם

אולם שלא ככרם העושה , ואחרי זה יש שהם מעין עבודת הכרם לכרם, לעם אשר הוא הסגולה והגרעין

  ..."אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת, ענבים גם במקום אחר

  
íéðè÷ íéëéðçì :  

ãçåéî õò çîö ä÷åçø õøàá,  

ãçà óàì òãåð àì åäåîë.  

ð åéúåøéôùîî ïãò ïâ íòèë íéàìô,  

ùãç óðò àåä àéöåî íåé ìëáå íéúåáò åéôðò.  

 éë ãò úàúåáåèä åéúåìòîå õòä ìù åéúåìåâñ.  

øàúì ìëåð àì ,úåðîì ïàë ìëåð àì.  

íé÷çøîì àöé õòä ìù åòîù  

õòä úà úåàøìå ,íéëçî øåúá äô.  

øéùò æà ù÷áå ,úéãéî åîå÷î úà úåðùì.  

éèøôä åúðéâì õòä úà øéáòäìåú.  

ãçåéîä õòäå,  

ãçà ïéà åäåîëù...  

äðéâäî àöåä ,íéáâøäî ùìúð  

íéùãç íéùøåù úåëäì ùøãðå.  

äîãàá åìúù íðîåà õòä úà,  

äîäãúä äáøîìå àìôä äáøîì êà  

íé÷åúî äë íðéà øáë õòä ìù åéúåøô  

íé÷çøîì íéàùéð íðéà åéôåéå åéôðò...  

éî äáéáñ òåãéë õòì éëåúãç  

åîä äáéáñá ìãâ àåä äáùúøçá  

çúôúäì õòä ìëåé éøå÷îä åðâá ÷ø éë,  

çøåôå áìáìî àåä äéäé íù ÷ø...  

íéàðúä åðúùé íàå: íéîä ,íéì÷àäå äîãàä  

íéìçäì äù÷éå õòä äìçé.  

 úçèáåîä åöøà ìà åáéùð ãò  

úçðáå äååìùá åéøô ïúéé íù ÷ø éë...  

ìùî àìà åðéà øåîæîä äæ  

ãçà íò àì óà òãåð àì åäåîë ãçåéî íò ìò  

âùíéùøåùá éåìú õòä åîë àåä í  

íéùãç íéìò çéîöäì øçà íå÷î íåùá ìåëé àìå,  

äìéãâä éàðúá à÷ååãå åìù ò÷ø÷á ÷ø  

é õøà åöøà ìù-ä  

ìàøùé íòì íâ éë ,òåãéë ,úãçåéî äáéáñ.  

úøçáåîä äøåöá íéé÷úî àåä äá ÷øå.  

íé÷åúî úåøéô àåä ïúéé äá ÷ø  

íé÷çøîì õåôéù àìôð çéøå...  
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àå åäéîøéïåèìô  

"ïåùàø úéá ïáøåçá ìàøùé õøà ,íéðáà ìúì êôä ùã÷îä ,äîîù ... àéáðä åäéîøé

ïáøåçä ìò äëáî ,íéàèçä ìò ,ä ãåáë ìò 'äìâù , áöò ùã÷îä íå÷î ìåî áùåé

òîåãå .ïåèìôà åéìà ùâéð ,ìåãâ éðååé óåñåìéô ,äîúå :äúà ìåãâ íëçù êéìò íéøîåà ,

áøçù íéðáàå íéöò ìò äëåá äúà òåãîå åäéîøé åì äðò : ïäùìë úåìàù êì ùé íàä

ïäéìò úåáåùúä úà òãåé àì äúàù  úåìàùä ìë ìò äðò åäéîøéå ïåèìôà ìàù

äðåáúáå äîëçá .ïåèìôà àìôúä :äîëç äáøä êë ìë úãîì ïëéäî åäéîøé äðò :

éúãîì åìàä íéðáàäå íéöòäî "...  

)êåúî : íåé ìù åøåôéñ-â  'éøùú(  

  

àá éåìú ìàøùé íòìàøùé õø ,åìåãéâì úîééåñî ò÷ø÷ êéøö çîöù åîë . úà åðîöòî íé÷éôî åðçðà ïàë

áøéîä .ùã÷îì íéøåù÷ ìàøùé éîëç ,å íå÷îììíéðáð åðîîå åá äøåùä çåø.  

éããö ãç åðéà äæ äðáî ,äéìò áùåéä ìàøùé íòá äéåìú ìàøùé õøà íâ.  

  

íéòè÷ úàø÷ä)  çôñð3 (éîîåù úåîå÷îá íéãåäé úåáùééúä ìòøáåãî íå÷î äæéà ìò øîåì éìá í . úìàù

 íéëéðçä–íéøàåúî íëúòãì úåîå÷î åìéà ?  

úåðåîú íðééðáá óéè÷ ùåâå úéîé ìáç ìù ) çôñð4.(  

úåçúôúäì éåëéñ éøñçë åáùçðå íéîîåù åéä ìàøùé õøàá íéáø úåîå÷î éë íéàøî úåðåîúäå íéøåôéñä ,

ïàëì òéâä ìàøùé íò øùàëå ,úà çéøôäì çéìöä àåääîîùä  .êåôä íâ ãáåò äæ åðéøòöì , úîãà éçèù

ùãå÷ ,íäî âåñð ìàøùé íòù ,øæ ïåèìùá íä øùàë äîîù úåéäì íéøæåç...  

  
  

äìåàâä úôå÷ú  

íéðåù íéòåøéà íäéìòå íéèìù øåæéô . ôø÷ øééð úòåöø ìá÷î êéðç ìë) øçà òáöá äéäé êéðç ìëìù óéãò

çà úåäæì ìëåéù éãë"åìù úà ë( , ÷ìçì åéìòå òåøéàä äååäî åéðéòá äãéîä éôì íéèìùä ìò ÷éáãäìå åúåà

äìåàâì ããî øàåúîä.  

íéòåøéàäíéèìùä ìò :  

úåîçìîá çöðî ìàøùé íò  

úáù íéøîåù íéãåäéä ìë  

éúã äìùîî ùàø  

íéáåè úåøéôå äéçîö ùé  

íéëøã úåðåàú ïéà  

ïåëéúä çøæîá íåìù  

ìàøùéì íéìåò íéãåäéä ìë  

 áøä ìáñä ìò ìöðúî íìåòä íòì íøâù

éãåäéä  

íééðåîä äáåùúá äøæç éëéìäú  

  
íúøéçá ìò íéëéðçä íò ïåéã ,äìåàâä úà íúòãì ó÷ùî äî?  

 õ÷ä éåáéð ìò àøîâä éðåéã ãåîéì)ö ïéøãäðñ"ò ç"à:(  

ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם "ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 

  .)'ח' יחזקאל לו("'תשאו לעמי ישראל וגו

ùøáå"é:  

  .ואין לך קץ מגולה יותר,  כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ-מגולה מזה 
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äìåàâä ìù äúåáø÷úäì øúåéá áåèä ããîä ,ìàøùé õøà úçéøô àéä .äîãàì ãçåéî øù÷ ùé íãàìù åðãîì ,

äæá äæ íééåìú íäå øúåé ãçåéî øù÷ ùé ìàøùé õøàå ìàøùé íòìù åðáä . çøåô ìàøùé íò åîöò úà ùîîå

äðéãî ééçá ùãå÷ä úîãà ìò ÷ø áåè éëä ,äá áùåé ìàøùé íòùë ÷ø úçîåöå úçøåô ìàøùé õøàå.  

åðéëæ åðéøùà...  

åãåòéé úà ùîîì ìëåé àåä åá áöîì áø÷úî ìàøùé íòù øåãá åðçðà ,íøåúå ìéòô ÷ìç äæá ç÷éð åàåá.  

  

äøùòä:  

  

  

 ל ארץ ישראלחובתנו ע / רב היישוב עטרת, הרב עזריאל אריאל

הקשר שלנו אליה . כזכותו של כל עם על ארצו, על ארץ הקודש" זכות טבעית"אכן אין לנו 

עלינו להודות , בלשון אחרת. ועל כן הוא מחייב מאד, טבעי-הוא על. הוא באמת לא טבעי

, להי-את ייעודנו הא. יש לנו חובה עליה. אין לנו זכות עליה. בכך שהארץ אכן איננה שלנו

ך נוכל לממש במלואו דווקא בהיותנו על הארץ שניתנה לנו לשם מימושו "ניתן לנו בתנכפי ש

על כן עלינו לקיים כאן בארץ חברת מופת מוסרית שתהיה אור לגויים בכל . של ייעוד זה

ה הוא שנתן לנו את הארץ כדי לממש בה את "ונסביר לעולם כולו כי הקב, תחומי החיים

שערכיו המוסריים ומשמעותם הרוחנית של חייו התמוטטו עם  -העולם המערבי . החזון הזה

 מצפה –שקיומו הפיסי התערער מאז נפילת מגדלי התאומים , מודרני-בוא העידן הפוסט

אזי חזקה , אם נלך בדרך זו. לבשורה חדשה שתבוא מעם הנצח העתיק המחדש את ימיו כקדם

ויתקיים , ובתנו על הארץ כולההיא אמונתנו כי לא ירחק היום עד תכיר האנושות כולה בח

 :בנו חזון ישעיהו

ונהרו אליו כל , בראש ההרים ונישא מגבעות' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה

ויורנו , להי יעקב-אל בית א', לכו ונעלה אל הר ה: והלכו עמים רבים ואמרו. הגויים

 ).ג-ב, ב... (יםמירושל' כי מציון תצא תורה ודבר ה, ונלכה באורחותיו, מדרכיו

  

  'א/ '  בראשית כו-ר הירש "הרש

 אותה ארץ שנועדה –היא נפקדה תכופות ברעב , מאז הובטחה הארץ לאברהם לירושה

כי פרי הארץ הזאת אינו מותנה רק בעבודת האדם ובחסדי . להיות זבת חלב ודבש

 הארץ תקיא את. "אלא בראש ובראשונה במוסריות יושביה וביושר מעלליהם, הטבע

ורק , שקשה לרכוש את לבו, כשם שהעם מיסודו הוא קשה עורף". יושביה בטמאם אותה

נתונה , כך היתה גם הארץ לקשה ורזה מטבעה', בכח התורה הוא הופך לעם ה

גריזים ועיבל זו . הפכה לארץ השפע והברכה, ורק בכח אותה תורה. לפורענות הבצורת

ועל עיבל . שפע ופריחה האחר, שממה האחד: הבחינה שהועמדה לפני העם מתחילה

שכן בלא כל הנחות מוקדמות תהפוך התורה את עיבל , השומם נבנה המזבח לתורה

  .אין האחד מגיע לפריחתו מבלעדי השני. עם וארץ קשורים קשר הדוק. לגריזים
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 çôñð2 -äîãà éøéù   

  

  äîãà  
  

íéìéî :øåðî ãåäà  
ïçì :øâðéì÷ øéàé     

àäîã,  
êìå÷ì äáåù÷ éðà.  

äîãà,  
êìàù ïàìå ãéîú.  

äîãà,  
êìéáù àåä òñôà åá ìéáùä,  

äîãà àîà.  
  

äîãà,  
úåôçé úåëìäî éìâø.  

äîãà,  
úåôèåòå úåîç êééðô.  

äîãà,  
úåôåö éá úåîåç íééðéò,  

äîãà àîà.  
  

êîî éúàá ïä ,ê÷éçî ,äîãà,  
 êëùì äãéúò úàå-äîãà   

éáàë ìë úà ,éúåìéì úà ,éîé úà,  
 äãåî êì åàåìîå íìåò-äîãà   

 äãùä éöò åðàå -äîãà   
éç ìë íà êééìàå êîî ,éðéöîà.  

  

 äîãà-íìåëì äéøô úðúåð .  
 äîãà-íìåòì äîéîúå äáåè .  
 äîãà-íãàä êðá úà àð éãîì .  

äîãà àîà. 

  äîãà àîà  
  

íéìéî :ì÷ðòé'èéìáèåø ä  
ïçì :áåìàéøáâ é÷éî  

   
äîëçå äáåè éìà èéáú àéä  

êøãä ïî äúéáä áùä ïáá åîë  
á äéìà éúåà ÷áçúäîç äîéùð  

äîãà àîà.  
  

 ãéâú àéä -" òñîä ïî óééò äúà  
êéòöô úà úùáåç éðà ãçôú ìà"  
 àø÷àùë äéìà éúåà ç÷éú àéä

äîùá  
äîãà àîà  

  
èéáú àéääîëçå äáåè éìà   

úçìåñ ãéîú åîëå êë ìë äè÷ù àéä  
äîç äîéùðá äéìà éúåà ÷áçú  

äîãà àîà. 

  äîãà øéù  
  

íéìéî :êééø øùà  
ïçì :äéãéãé éðåø  

   

íéàåø ïéà æåàäèðôä óåòîî  
äéìò åðâøåäù äîãàä úãîç úà.  
ïéà äéúåá÷ò ìö úá äö÷ åìéôà  

äéìò êìåää ìë éìâøá íéàåø.  
äîø äîå÷á äéìò êøáî éðàù äîãàä åæ  

áâø ìò éçäéììö úòôéùá êøàúîå äé,  
äéìòî äéç äîåçë éðàù äéîåä äîãà  

ééç êøåëå äéìò äîçá êëåñå êìåä  
äéìò äîéùð äîéùð .éðàù äîãàä åæ  

äîîãá éîé úà äá êìäîå äéìò éîã êôåù  
éøçà éòøæ úòôé úà äéìò êñåðå  

äéìò àîåñë ùùâî éðàù äîåñ÷ äîãà  
íéòååéò ùà äéìéáù ìëá ùâåôå .äîãà  

ã éîàùäîåâ äîåâ èé÷ùîå äéìò êøå  
äéòöô áàë .èéìôå ãéøù éðàù õøàä åæ  

êìåäå êòåã äéìòî äîîùë éç  
äéìò äîéîé íéîé êòåãå êìåä  

äì íééîù íééîùäå'. 

 êéù úåòáâ ìò
  ÷øáà  

  

íéìéî :ïô øãðñëìà  
ïçì :àøéòæ éëãøî  

   
éúîãà äîãà  

éúåî ãò äîåçø  
çéúøä êéðåáøç áø çåø  

íãá éì êéúùøà  
íãðå íãàù  

øçå ÷øáà êéù úåòáâ ìòäéú  
  

íéìâá ìåçîä  
íéìåâéò ìâòé  

 ùîù éøåò-äéúøçá ãòì   
éìéìå éîåéá  

éìîò ãåäé éì  
äéúøçå ÷øáà êéù úåòáâ ìò  

  

íéúéæä úåøîö ïàë  
éúéá äæ úåøîæî  

åäéúøëä ùçìú ïáà ïáà  
äøä ,éìù äøåä  

íéìéùáî éìåáé  
äéúøçå ÷øáà êéù úåòáâ ìò  

  
äèäåì äòåáùá  

äúò éì äéåáù úà  
àì åøãð úà áìä äæòéúøé   

úåøç éðååö éë  
èåùôä íãàä  

ì
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äîãà éä  
  

íéìéî :ì÷ðòé'èéìáèåø ä  
ïçì :ïåøôò ïø  

  
äîãà éä  

òîùð éðà êéà ,øåáò!  
äîîã êåúá éåáù  

øåàä úåøéäîá éðà  
ïîæá äòåú øééú  

éìôîóåñðéàä ìà â  
äðéôñ êåúá ããåá  

óåç úù÷áî  
  

äîãà éä  
ïîéñ éðú, úåà éì éàøä  

äîëåçä òöá äî  
úåòîãá íòèä äîå  

úåòè äìôð íù éà  
íéáåùéçá ùåáéù  

ãåáéàì éúëìä  
íéáëåëä ïéá  

  
äèìòá éåøù àú  

äøåð  
äúáëå òâø ä÷éäáä  

äø÷áä úåçåì  
íéìôàå íé÷úåù  
äøëä éìá íãà  

äîãà éä...  
  

äîãà éä  
 àðàúòë àá éðà  

äî éì ãéâé éî  
èìåù åéùëò éìøåâá  

ïååéë ïúé éîå  
äöò õåòé éîå  
ïå÷éú àéáé éîå  

  àöåî àöîé éîå  
    

  äîãà  
  

íéìéî :úéøîùøåà   
ïçì :úøùåà éáå÷  

   
äîãà ,äîãà.  

äîùðä ÷îåò ãò ùîî úåáåø÷ íéìéî ùé,  
äîöåò äáøä úåáàåëä úåáåè íéìéî ùé  

äîãàå íãà íâå íã ,äîöò äìéî äúåà ïäù.  
  

äîãà ,äîãà,  
äîìùå úôèåòå úôèìî àîà,  

äîéòð çåøäùë éùàøì ïáà  
 éùôðì è÷ù-äîéà àìì øùåàî òâøì åìå .  

  
øùâ ,øùâ,  

éðô ìòãòöà íéáø íéî ,  
øù÷ ,øù÷,  

ãáì ïàë úåéäì áåè àì ïä,  
àåá ,ãé éì ïú  

ãòøé áìä íà íâ.  
  

äîãà ,äîãà,  
äîéùðä úåìë ãò éá úøòåñ äáäà,  

äîéùîå íåìç éá úøæåù äáäà,  
úøçà øùôà éà ,äîçìîä éôåúî éúôééò øáë.  

  
 íéîì úãøåé-  

òîùà äì÷ äéîä,  
 íééðéò úîöåò-  
äîîãä êåúî  
àä ìå÷ äìåòäîã.  

  
äîãà ,äîãà,  

äîùðä ÷îåò ãò ùîî úåáåø÷ íéìéî ùé  
äîöåò êåúî úåáäåàå úåáåè íéìéî ùé  

 äîìù úçà äù÷î ïäù äîãàå íãà íâå íã-  
äîãà. 
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 çôñð3   
  

  
  

   

דמת הלס המוכרת זו לא א? מה יגדלו?מה יעשו שם האנשים:הספקות היו רבים
שם החל , החול שונה אפילו מהחולות של צפון סיני. זה אדמה לא ידועה. והחביבה

  .מתפתח גוש היישובים שייקרא לימים חבל ימית
מי ערב , לא הצליחו להוציא משהו מהדיונות הללו, אדוני המדבר, אם אפילו הבדואים
  ?שהיהודים יצליחו

אלו , זו אדמה שזזה. משהו על האדמה הזאתיצמחו לי שערות בכף היד אם יצמח פה "
אחד , פסק אריה יודנפרוינד" פה לא יצא כלום", "שום דבר לא ניתן לגדל עליהם. חולות

  .החקלאים הטובים ביותר שהיו למדינת ישראל
כבר היו חלק מהחולות מכוסים , לאים על הקרקע"חודשים מספר אחרי שעלו הנח

על . החממות יובאו מהולנד. ובחממות, םבמשבצות ירוקות של מלפפונים רענני
טפטפות חלחלו את . החוטים שירדו מהתקרה לקרקע החולית טיפסו שתילי עגבניות

 מה שהכפיל את כמות –מימיהן לתוך אדמת החול המדופנת בשכבות של חומר דישון 
  .היבול

 זכוכית של, החממות הראשונות היו מזכוכית. בהתחלה גידלו כולם עגבניות בחממות
החממות היו נשברות והגשם , אלא שהזכוכית לא תמיד עמדה בפני סופות החול. ממש

. זו הייתה מהפיכה של ממש. לאט לאט עברו לחממות פלסטיק. היה חודר פנימה
  .החממות האלו לגידול עגבניות היו הפיתוח העיקרי של המקום בראשיתו

 58 עמוד – "שורשים בחולות"מתוך 

 .פשוטו כמשמעו,היה זה נס גלוי
אחרי הקמת מושב , המקום קלט אותנו בברכה. חיםבכל השט, כל דבר שנגענו בו הצליח

-תלמי, המושבים פריאל, העיר ימית, אברהם-נתיב העשרה הוקמו המושבים אוגדה וניר
  .והקיבוצים סופה וחולית, חרובית ועצמונה, יוסף

התיידדנו עם . את האנשים ואת מה שעשינו, אהבנו את המקום. עבדנו קשה מאוד
אחרי , התחברנו אליה.  שנה2000ו אותה מתרדמה בת בזיעה ובאהבה היערנ. האדמה

היתה זו . שנה אחת של התיישבות יהודית הפריחה את השממה. שנים של בדידות ועצב
  .בין אדם ומקום, התמזגות מוחלטת

  18 עמוד – " עקירתם של יישובי חבל ימית–הפינוי "מתוך 
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 çôñð4  
  

  
 óéè÷ ùåâ)ìè éðâ (úåáùéúää úìéçúá  

  

  

  
 óéè÷ ùåâ)ìè éðâ (åðééðáá  

  
 úéîéäúøàôúá  

  
 úéîéäðáøåçá  
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   ''לא תחסר כל בה''

  'מתאים לי' – 7' מאמר בסיס לפעולה מס

 הרב אלעזר אהרנסון
  

, זבת חלב ודבש, אשר היא ארץ נחלי מים, משה רבנו מונה בפרשתנו את שבחה של ארץ ישראל

והוא אולי כולל את כל , סכם את שבחה של ארץ ישראלהביטוי המ. ועוד, עשירה בברזל ונחושת

  ".לא תחסר כל בה"הוא , השבחים הנוספים

ארץ ישראל איננה הארץ הפורייה ביותר מכל ארצות . נראה שתיאור זה הולם להפליא את ארצנו

אך ארץ ישראל . מחצבים או הרים נישאים, יש ארצות אחרות שיש בהן יותר נחלי מים. תבל

,  שפלת החוף–המצוי בה בקרבה כה רבה ,  במגוון הנופים והאקלימים הניגודי כל כךמיוחדת מאד

, המכתשים, הדיונות בגוש קטיף, נחלי הגולן, הרי אילת, צוקי מדבר יהודה, הרי הגליל הירוקים

כל אחד ... הרי יהודה והרי שומרון, מרחבי הנגב והערבה

אהו והן הן במר, מאזורים אלו שונה מחברו באופן כה בולט

הן בצמחים ובבעלי החיים הגדלים בו , באקלים השורר בו

, והן באווירה שהנוף משרה על האוכלוסייה הגרה במקום

. עד כדי כך שלעיתים נדמה שעברת כמה ארצות בדרכך

דרך , בתוך כמה שעות אתה מגיע מפסגת החרמון המושלג

אל , שאקלימה מגדל פירות טרופיים כבננות ומנגו, הכינרת

  "... לא תחסר כל בה "–אכן . המקום הנמוך ביותר בעולם, ת הירדן ואל ים המלחבקע

זהו אחד ממאפייניה . התכונה המיוחדת הזו של ארץ  ישראל איננה קוריוז תיירותי בלבד

  .החושף בפנינו טפח ממעלתה הרוחנית של הארץ, המרכזיים של ארץ ישראל

 כשם שכל זן של ענבים בכרם יצלח –הכוזרי יהודה הלוי בספר ' מפורסם הוא משל הכרם של ר

כך גם עם ישראל ', תנאי האקלים וכו, דווקא בהר ספציפי המתאים לו מבחינת איכות הקרקע

 בכרם ברור לנו כיצד –אלא שמשל זה דורש הבנה . יכול להגיע למעלתו ותפקידו רק בארץ ישראל

לעומת זאת אין זה ;  שבכרםהמשקעים והאקלים לאיכות הענבים, תורמים המינרלים שבאדמה

זוהי ארץ , ודאי. גלוי וידוע במה תורמת דווקא ארץ ישראל להגשמת תפקידו של עם ישראל בעולם

ורק בה ניתן להגיע לקרבת אלוקים , אלקיך בה תמיד מראשית שנה עד אחרית שנה' אשר עיני ה

 שגם התנאים ה סיבב בהשגחתו העליונה כך" אך הקב–עד למעלת הנבואה , הגבוהה ביותר

. האקלימיים והסביבתיים של ארץ ישראל מתאימים להיותה משכן לעם ישראל, הגיאוגרפיים

לא תחסר כל 'בבחינת , שאף העושר והניגודיות בנופים ובסוגי האקלים השונים, נראים הדברים

  . אף הם מבטאים את קדושתה הרוחנית של הארץ ואת התאמתה לעם ישראל', בה

מבאר את סגולתו של עם ישראל על ידי משל למעמדו של האדם ) ל”ק' רות עמאו(ל "הרב קוק זצ

אנו איננו יכולים לרוץ . לבעלי חיים רבים יש כוחות וכישרונות שאין לאדם. בין כל בעלי החיים

ישנם בעלי חיים שיכולת הראייה או השמיעה שלהם . או לשחות כדג, לעוף כציפור, יטה'כצ

אבל צירוף כל הסגולות הללו בכוח השכל הוא שנותן לאדם את . לנומפותחת לאין ערוך על זו ש

ובכוח האמצעים שהוא מייצר ,  בכוח שכלו–כך שבסופו של דבר , יתרונו על פני כל בעלי החיים

שכל זן של ענבים  כשם
בכרם יצלח דווקא בהר 

ספציפי המתאים לו מבחינת 
תנאי , איכות הקרקע

כך גם עם ', האקלים וכו
ישראל יכול להגיע למעלתו 
 .ותפקידו רק בארץ ישראל
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כך לכל עם יש כשרון מיוחד לו ותכונה . ומגביה לעוף מן הנשר, יטה' הוא מהיר מן הצ–לעצמו 

אך תפקידו של עם ישראל הוא לכלול ולקבץ . ותר מעם ישראלשבה הוא גדול י, המאפיינת אותו

בדרך זו . 'ולאחד את כולם לעבודת ה, בקרבו את כל התכונות והרעיונות המתגלים בכל העמים

את האמת האלוקית שמביא עם ,  עלינו להבין את ייחודו של כל עם–' אור לגויים'יהיה עם ישראל 

הכוללת את כל נקודות האמת שבכל עם , ונית השלמהולכלול גם אותה בתפיסה האמ, זה לעולם

  .ובכל תנועה אנושית

. אין מתאימה מארץ ישראל להיות ארצו של עם ישראל, שגם מבחינת התנאים החיצוניים, נמצא

 ישנן ארצות רבות אשר יש להן מאפיין בולט –הלוא זהו גם מעמדה של ארץ ישראל בין הארצות 

אך ארץ ישראל היא הכוללת את כל . תר מאשר בארץ ישראלהמופיע בגדלות מרשימה הרבה יו

  .את תמצית כל הארצות כולן, את כל תנאי האקלים, הנופים

הגיוון והעושר , אם נזכה להתקשר בעומק לכל חבלי ארץ ישראל. והאדם הוא תבנית נוף מולדתו

ף את נקודות ואנו נוכל לחשו, הסביבתי בארץ ייצור בנו עושר רוחני ופתיחות לרעיונות רבים

  ".לא תחסר כל בה "–שאף היא , שלנו' האמת שבהם ולכלול את כולן בעבודת ה

  

  ג"לפרשת עקב התשס
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 åøåòéù ìò úññáúî åæ úåìéòô

 ïåñðåøäà áøä ìù"øñçú àì "– 

 úøáòä éðôì àåø÷ì äáåç

úåìéòôä  

  
  מתאים לי

  
  

äìåòôä úøèî:  

 ìàøùé õøà ïéá úîéé÷ä äîàúää úà åðéáé íéëéðçäíìåòá åãé÷ôú éåìéîå ìàøùé íò ïéáì .  

  

äìåòôä äðáî:  

1.  äéçä ìò íãàä ïåøúé–áåúéðäå áåìéùä .  

2.  åãé÷ôúå ìàøùé íò ìù åçåë–ìëä ìåìëì .  

3. ìëä ììåëä íòì äîéàúîä àéä ìàøùé õøà.  

  

äìåòôä êìäî:  

1.äéçä ìò íãàä ïåøúé   

 úåéçì úåìåëéå úåðåøùéë úîàúä  

 òáåøî åðéîåã- íéòåáéø äòùú  ïåøùéë åà äéç ìù íù íåùø òìö ìë ãéìù) çôñð1 .( øåöéì äëéøö äöåá÷ä

 ìåãâ òåáéø)3*3 (äìù ïåøùéëì äéç ïéá úåîéàúîù úåòìöá äæì äæ íéãîöåî íéðè÷ä íéòåáéøä øùàë .  

íéðè÷ íéëéðçì:  ïåøëéæä ÷çùî– äìù ïåøùëäå äéç ìù úåâåæ úàéöî ) çôñð2(  
  

ïåéã:  

à øúåé çìöåî åðéà íãàäéúåðåøùéëá øúåé øùëåî ååúåðåùä úåéçäî íééæéôä åéúåìåëé åà  . äðåëú ìë éáâì

øçáðù ,äæ íåçúá íãàä ìò äìåòù äéç àöîð .ïë íà ,íãàä óéãò äîá ?áåè øúåé àåä äîá ?çìöåî øúåé?  

áåìéùá àåä íãàä ìù åçåë ,íéøáãä úà ìäðì úéìëùä úìåëéá ,äøéçáá . àéä åá ãçà íåçú ùé äéç ìëì

íéôñåð íéîåçúì áçøúäì úìåëé äì ïéàå úìòåô .íãàä ,ìéãáäì ,åúãìåäî úåéæéô úåìåëé ìòá åðéà , ùé ìáà

íìåë íéøåùéëä úà ìåìëì úìåëéä åá ,íúåà ùåëøì ,íäì úåîãéäì ,åîöò úà ìäðìå ùîúùäì äîá øåçáì.  

  

2 .  ìàøùé íò ìù úåéìåëä–ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî   

íéðè÷ íéëéðçì : ïúéð äìåòôä úà øéëæäì ÷øå äæ áìù ìò âìãì"íéäåáâ úåøåà"  
  

 ãåîéì-á÷ úåà÷ñô ïåùàø øîàî éøæåëä  '–â÷ ') çôñð3(  
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 úåéøùôà úåìòôä)åîãøé àì íéëéðçäù éãë êéøö úàæ ìëá íà:(...  

èìù" :ïéîàú íééåâá äîëç ,ïéîàú ìà íééåâá äøåú) " úåòãå úåðåîà /ñøä"â ( ùéù äîëçä éäî ïåéãå

éåâáíé ?íäá ïéàù äøåúä éäî ?íìåòä úåîåà ìò ìàøùé íò ìù åðåøúé äî?  

 ìåãâá ìàøùé ìâãå úåðåù úåðéãî ìù íéìâã øåæéô–åðì ïéàù íìåòä úåîåàì ùé äî  ?ñîåðî øúåé éî ? éî

íëç øúåé ?á øùëåî øúåé éî... ? úåéäì íéøîééúî åðçðà äî úåëæá æà"íééåâì øåà" ? åðì ùé øåà äæéà

ì òéöäìíìåò?  

äàéøáá úôñåð äâøãî àåä ìàøùé íò .á÷ä úøéçáî úòáåð äìåâñä"åðçåë äæáå åðá ä . íéøåùéë ùéù ïåëð

åøöåð ïä êë íùìå íìåòä úåîåàì íâ úåìåëéå .úåîåàä ìë úà ìéëäì ìàøùé íò ìò ,ïúåà áúðì , úåàøäì

äåòá ùéù íéáåèä íéøîåçä ìëá ùåîéùì äðåëðä êøãä úà ïäì"æ ,åà ïååëìå íéàúîù éôë íé÷åìà úáø÷ì ïú

ïäì) . äìåòôá äáçøäá äæ ìò åðøáéã"íéäåáâ úåøåà " ùåîéîì ìàøùé õøà ìù äúîàúäá àåä ïàë ùâãäå

äæ ãåòé.(  

  

3 .ìëä ììåëä íòì äîéàúîä àéä ìàøùé õøà  

 íéðéîä úòáù– íéðéîä úòáù ìù íéøåéö ) çôñð4 ( íéðåù íéøéö ìù úååö÷á íäìù íå÷éîå) çôñð5 .(

 àîâåãì–èåùô éëä ìëàî  :íéøåòù ,çáåùî éëä ìëàî :ïôâ. íéðéîä úòáù ,ìàøùé õøà äçáúùä íäá ,

ïåæîä éâåñ ìë úà íéâöééî .ìëä ùé ìàøùé õøàá éë åðúåà úãîìî åìà íéðéî úòáù úøéçá ,íéîåçúä ìëá.  

 õøàá úåîå÷îå íéáåùéé ìò íéæåøçá úåãéç) çôñð6 .( íå÷îä úà úåäæì íéëéðçä ìò äãéçä úà íéùìå

 õøàä úôî ìò ïåëðä íå÷éîá) çôñð7.(  

ãåàî íéðåù íéáø íéøúà íðùé õøàá :øáãî ãòå âìùî ,øä ãòå íéî ,äìåãâä øéòì ãòå øôëå õåáé÷î.  

øéååàä éâæî ìë úà úììåë ìàøùé õøà ,íéëôää ìë ,ïåæîä ìë ,íéáàùîä ìëå .  

  
תנועה של חיבת ציון תקפה את רבי 

ברג והוא אז כבן מרדכי אליאש

שבור ורצוץ , שישים וארבע שנים

הרחק ממסילת , ויושב בעיר נדחה

רוחו נשאו למעשים כבירים וכוח לא היה . הברזל

, אז לקח לו לעזר את עטו. אתו אף למעשים קטנים

העלה את מחשבותיו והצעותיו בכתב ושלח אותן 

בהצעותיו של רבי מרדכי ". חובבי ציון"לראשי 

, מוצאים אנו השקפה מעשית רחבהלחובבי ציון 

שאין אנו יכולים להסתפק במעשים הפעוטים 

הוא חשב ומצא כי אם נבוא להושיב . שנעשו אז

את ארצנו בכספי נדבות וכפי הסכומים שחובבי 

אז נוכל להושיב , ציון מכניסים ומוציאים שנה שנה

הציע , ולכן... בשישים שנה רק ששת אלפי נפש

, מניות באנקים וכדומהלייסד למטרה זו חברת 

לנהל עיניין היישוב בארץ ישראל באופנים אחרים 

הוא גם הציע ליסד בתי חרושת ומכרות . לגמרי

רבי מרדכי היה בטוח כי באדמת ארצנו . מינראלים

כי , וכאשר העירו לו, נמצאים ברזל ונחושת

האנגלים כבר חיפשו שם אחרי מינראלים ולא 

ארץ אשר "רה התורה אמ: קרא התמרמרות, מצאו

ואתם , "אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת

האנגלים לא מצאו ! כן', האנגלים לא מצאו'אומרים 

  ..."והיהודים ימצאו

  

 פרקי זכרונות על -למען ציון לא אחשה : מתוך(

  )81' הרב מימון עמ/ הציוניות 

  

 ìë úà ìòéì åãé÷ôúå ìëä ììåëù ìàøùé íòì äîéàúîä ò÷ø÷ àéä ìàøùé õøàä úãåáò éôìë íìåòá úåçåëä'.  

  

äøùòä  

òáù äî ,äîë äî?  

ה"
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 çôñð1- úåéç  
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 çôñð2  
  

äéøà   éæéô çë  

      

ùçð   úåéîåîøò  

      

â'äôøé   äáåâ  

      

óå÷   ñåôéè  

      

éáö   äøéäî äöéø  

      

óåùðé   äáåè äéàø  

      

øùð   äôåòú úìåëé  

      

äìîð   úåöéøç  

      

âã   íéîá úåãøùéäå äéçù  

      

áìë   çúåôî çéø ùåç  
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  çôñð3 –éøæåëä   
  

  :מאמר ראשון, ספר הכוזרי
  :אמר הכוזרי) קב(

וכי ? לכל בני האדם, כהישרה, ומדוע לא נתנה התורה
  ?לא היה זה ראוי יותר לחכמה האלוקית

  :אמר החבר) ג"ק(
לי החיים וכי לא היה ראוי יותר כי יהיו כל בע

שכחת מה שהקדמתי , אם כך אתה אומר? מדברים
: על הירושה בקרב צאצאי אדם הראשון! לך

 חל הענין האלוקי על יחיד בכל – אמרתי –בראשונה 
הוא שהיה , משפחה שהיה גרעין האחים וסגולת האב

וכל האחרים לא היו כי אם , מקבל האור ההוא
בני  עד שבאו -, ולא קיבלו אותו האור, כקליפות
בני "ונבדלו משאר , שכולם היו סגולה וגרעין, יעקב
בתכונות אלוקיות שעשאום כאילו לבני מין " אדם
כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים : מלאכי, אחר

ואף מי שלא הגיע אליה היה קרוב , מהם מגיעים אליה
, בהתקדשות ובהיטהרות, אליה במעשים רצויים
מתקרב אל ודע כי כל ה. ובהתקרבות אל הנביאים

נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו 
 אותה שעה הוא נבדל - , ושמיעת דבריו האלוקיים

משאר בני מין האדם בזוך נפשו ובהשתוקקותה אל 
וזאת היתה . הדרגות ההן ובדבקותה בענווה ובטהרה

אצלם הראייה הוודאית והאות הברור והמכריע על 
עולם ההוא אם כי מהו המבוקש ב. הגמול בעולם הבא

,  תיפרד מחושיה, לא כי תעשה נפש האדם אלוקית
תסתכל בעולם העליון ותהנה מראיית הזיו המלאכי 

נפש אשר כזאת מובטח ? ומשמיעת הדיבור האלוקי
והנה אם יש . לה כי לא תמות בכלות כליה הגשמיים

תורה שעל ידי החכמה הכלולה בה והמעשה אשר 
במקום , אמרנותלמד מגיע האדם אל המדרגה אשר 

 אין -שייחדה התורה ההיא ובתנאים שעליהם ציוותה 
ספק בדבר כי בזאת התורה מובטחת להם לבני אדם 

  .הישארות הנפשות לאחר אובדן הגופות
  

  –מאמר שני 
  כי ישראל באומות הם בבחינת הלב באיברים ) לו(
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 çôñð4  

  

äèéç  

  

  ïåîéø  

  

äøåòù  

  

  úéæ  

  

ïôâ  

  

  øîú  

 
  

äðàú  
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 çôñð5  

 

íéèåùô íéìëàî  íéçáåùî íéìëàî 

ìëàð éøôä ÷ø  ìëàð øöåúä ÷ø 

úìëàð äôéì÷ä ÷ø  íéìëàð íéðéòøâä ÷ø 
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 çôñð6íéæåøçá úåãéç   
íéðè÷ì:

 

äåáâ ,ïáì ,ø÷ ãåàîå  

ø÷éòá ùåìâì íéàá éìà  

øáëò íò àìå èðøèðéàá àì  

øää ùàøî âìùá àìà  

)ïåîøçä(  

úåîù éðù ùé éì  

úåøåäì íéàá éòáè ìòù  

éîòè úà ó÷ùî ãçàä  

éá ïéà éçù æîåø éðùäå  

) çìîä íé /úååîä íé( 

ä÷ñôä àìì éðàù éìò íéøîåà  

äîåäî äáøä éá ùé ïëàå  

ðééðáíéáùåú äáøäå íéäåáâ íé  

 íâ ìáàíéôåçå éåìéá éøúà  

)תל אביב(  

ìàøùéá ÷ø àöîú éðåîë  

ìòôúä éðîî äìåò ìë íòôå  

úåãùáå úôøá ãåáòì åàá  

ãåòå ãåòå íéãìéä úéáá  

)õåáé÷(  

äëåìî éá ,ìéôúäùåã÷å ä  

äùéàå ùéà ìë íéðåô éìà  

íéìëúñî éðååéëì íìåò úååö÷ òáøàî  

íéøä äáøä ùé éáéáñîù úåøîì 
)íéìùåøé(  

áåäö ø÷éòá éòáöå ùìåùîë éúøåö  

áåøì úåéãàåå íéøä éá ùé  

çîåö  äáøä éá ïéà ïééãò  

ä úøæòá ìáà ' ãåò éðà íëúøæòáå

çøåô äéäà  

)áâðä(  

"ìè ìàøèî ìàå  "åììé÷ éúåà 

åâøäð éìò åðáå êìîäù éøçà  

íéëåñëñäå äîçìîä åòâøðù éøçàå  

íéòáö äáøäá äçéøôá éúëøáúä  

)òåáìâä(  
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íéìåãâì úåãéç:  

  
  

 

ïåîøç :î ' ñòëä êåúá  
  

)î ' äìéîä êåúá"ïåøç " 

ñòë àéäù(  

  

 

áâð : íéî øå÷î ãéì ìùëð  

  

) ìùëð =ð ,' äìéîä ãéì áúëð

"áâ "íéî øå÷î àéäù(  

  

çìîä íé : ãáåòá éåáéø úéôñåî

 òåãéä äéðåàä  

)éåáéø úéôñåî=íé ,äéðà ãáåò =

çìî ,òåãéä =çìîì úîãå÷ ä(  

õåáé÷ : úàéâùá øáñää úìéî

 áåèø ìåçå áéúë  

)øáñä úìéî=éë , úàéâùá

áéúë=é÷,áåèø ìåç =õåá(  

 

òåáìâ : øáéàå åëåúá äååãà

 äéàøä  

)äååãà=ìâ ,åëåúá=åá , 

äéàøä øáéà=ò(  

  

áéáà ìú : äîéòð äðåòá äòáâ  
  

)äðè÷ äòáâ=úì , 

äîéòð äðåò -áéáà(  

íéìùåøé :áéúëá éôåøéàä òáèîä

øñç , øñç àìä êåúá äðè÷äå  

)éôåøéà òáèî=ñç áéúëá åøåéø=åøé ,

äðè÷ä=é ,'øñç àìä=íìù ,÷ä äðè

øñç àìä êåúá=íéìù(  
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   מפת ארץ ישראל– 7נספח 
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  ! ?מה כמה? מה שבע
  ל אורות"מדרשת ת

  
  

, חיטה: כולנו מכירים את שבעת המינים

אך האם . ותמר, זית, רימון, תאנה, גפן, שעורה

למה דווקא ? ם פעם לחשוב למה שבעעצרת

? האין עוד פירות מוצלחים בארץ? מינים אלו

  ?מה רע בתפוזים ובבננות שלנו

, כי השבע"כותב ) ד"קפ' גבורות ה(ל "המהר

וכאשר רוצה , ריבוי החלקים בכל מקום

וכן , "להזכיר הריבוי מזכיר אותו במספר שבע

כי השבע ) "'קכג' עמ(בגור אריה לפרשת בלק 

כי זה המספר נאמר על ריבוי , ל כל החלקיםכול

בדרך "ומביא אסמכתא לדבריו , "החלקים

, "אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו מפניך

,  פירוש–כי שבע יפול צדק וקם ורשע באחת "

כי בכל מיני הנפילות ובכל חלקיהם יפול 

  ...". ואפילו הכי וקם, הצדיק

 ל שמספר שבע אינו מבטא רק"למדים מהמהר

אלא , שבע יחידות של משהו, מספר מסויים

 70: כך מספר שבע וכך כפולותיו. מכלול, ריבוי

 לשון בהן נאמרה 70,  אומות70, פנים לתורה

,  פריטים כאלו70אין לדייק שיש ', תורה וכו

, לפיכך. שבע זה בעצם הכל,  הרבה–אלא 

בשבעת המינים מועבר המסר שבארץ ישראל 

  .יש הכל

שבעת המינים הם אב טיפוס ניתן לראות כי 

  :לכל סוגי המאכלים

 אי אפשר לאכול את החיטה כמו –חיטה 

תהליכים שונים . יש לעבד ולשפר, שהיא

, אגב(הופכים את חומר הגלם לראוי לאכילה 

 מי –בגלל זה אולי החיטה משולה לתורה 

ללא פירושים , שלוקח את התורה כמו שהיא

כל הוא כמו מי שאו, ע"והבהרות של תושב

, חיטה ישר מהשדה ולא את הלחם האפוי

  ).בתאבון

 גם את הפרי עצמו וגם את התוצר שלו –תמר 

  .רגילים לאכול, )הדבש(

  . מאכל שנאכל כולו בשלמות–תאנה 

, הגלעינים,  מאכל שרק פנים הפרי–רימון 

  .ראויים לאכילה

 מאכל שרק חוץ הפרי ראוי לאכילה –זית 

  .והגרעין נזרק

מאכל עניים , וט ביותר מאכל פש–שעורה 

מי שיכול לאכול לחם : אמר רב חיסדא"

בל 'עובר משום , שעורים ואוכל לחם חיטים

כ "אח" (מפני שהוא מכלה את ממונו' תשחית

רב חיסדא חזר בו ואמר שעדיף שיאכל לחם 

  ).חיטים וישמור על בריאות גופו

הרבה יין מראה .  המאכל המשובח ביותר–גפן 

" מלכות רב כיד המלךויין "על עושר שפע 

כבס ביין לבושו ובדם ענבים ). "'אסתר א(

יין ", )ברכת יעקב ליהודה' בראשית מט" (סותה

  ...ועוד) 'תהילים קד" (ישמח לבב אנוש

רעיון זה בא לידי ביטוי גם בכינויה של ארץ 

חלב הוא היסוד ". ארץ זבת חלב ודבש"ישראל 

. הקר ביותר ודבש הוא היסוד החם ביותר

 ישראל יש את השילוב של שני ההפכים בארץ

  .וודאי מכאן שגם את כל מה שבינהם, שבטבע

המספר שבע ומינים מסויימים : שבעת המינים

מייצגים , "ארץ זבת חלב ודבש"והגדרת , אלו

ארץ אשר לא "את ארץ ישראל ותבואתה כ

  ).'ט' דברים ח" (תחסר כל בה

  .פן נוסף של המספר שבע הוא הקדושה בטבע

, מזרח, דרום, צפון: מיוצג במספר ששהטבע 

שבע זו הנקודה . למעלה ולמטה, מערב

, הפנימית שמכניסה משמעות לעולם החומר

שבע , שמיטה, שבת. הופכת את הגשמי לקדוש

  . כולן סביב הקודש שבשבע–ברכות 
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היכולת , זהו פן נוסף ומיוחד של ארץ ישראל

להתעסק בחומר , לקדש את הגשמיות

 החלב –"  זבת חלב ודבשארץ. "ולהעלותו

חלב הוא דם קרוש : והדבש יוצאים מהטמא

בהלכה . ודבש נוצר בדבורה שהיא חיה טמאה

ואילו כאן החלב , "היוצא מטמא טמא"מפורש 

זהו כוחה . והדבש טהורים ומותרים באכילה

המסוגלות להפוך כל דבר , של ארץ ישראל

  .לחיובי וטוב גם אם המקור הבסיסי פגום

. ראית גם בדיני קדימה בברכותנקודה זו נ

מסופר על רב חיסדא ורב ' במסכת ברכת מא

המנונא שישבו בסעודה ולפניהם תמרים 

רב המנונא ברך קודם על התמרים . ורימונים

ורב חיסדא טען שיש לברך על הרימונים כי הם 

זה שני "ענה לו רב המנונא . קודמים בפסוק

הרב קוק בעולת ". לארץ וזה חמישי לארץ

ה מסביר שארץ ישראל היא הבסיס "ירא

והיסוד של התורה ומביאה את עם ישראל 

מי שמשתדל ופועל . והעולם כולו לשלימות

קרוב יותר לקדושה , למען ארץ ישראל ויישובה

  .ולשלימות

  :י"הרב מבדיל בין שני מניעים לקרה לא

רצון , חיבה לארץ בגלל הסגולה הפנימית שבה

מעלה רוחנית , לקיים מצוות התלויות בארץ

 אלו דומים לחמשת המינים הראשונים –' וכו

  .שהם כנגד חמישה חומשי תורה

י בגלל הדברים הטכניים ותכונות "חיבה לא

אלו דומים לשני . הצלחות וברכה, חומריות

, מותרות,  זית שמן ודבש–המינים האחרונים 

  .תענוגות גשמיות

" ארץ"מי שצמוד למילה , לפי רב המנונא

ארץ חיטה ושעורה וגפן . "דם קו–בפסוק 

התמר ". ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש

קרוב יותר לארץ מהרימון ולכן הוא קודם 

כך לומד . למרות שזוהי קירבה טכנית, בברכות

הרב קוק שמי ששוכן בארץ ופועל למענה וקורב 

, שלם יותר ממי שיש לו המון אידאלים, אליה

ש מי שנמצא בארץ מתקד. אבל רחוק מהארץ

  .גם אם מניעיו טכניים ואוגואיסטיים, ומתעלה

  

ושבעת המינים כוללים את כל , אז שבע זה הכל

  ,סוגי המאכלים

וארץ ישראל מסוגלת לקדש את , שבע זה קדוש

  ,ואפילו את הטמא, החומר

מחזקת הן את כוליותה " ארץ זבת חלב ודבש"ו

.של ארץ ישראל והן את עוצמת קדושתה
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  )3(ה פלתוקפה של תקו

  
 ' מדינה מיוחדת במינהאיזו' – 8' מאמר בסיס לפעולה מס

  

  ויצמן יהושע הרב 
  
  

  מצות ישיבת ארץ ישראל

  . שלטונו של עם ישראל על ארץ ישראל-מצוה זו היא הבסיס לעניינה של המדינה 

 היא ההבנה הפשוטה .תשבו כעין תדורו ):א ועוד"ו ע"סוכה כ(הגמרא אומרת ? "ישיבת ארץ ישראל"מהי 

.  יש לעשות בסוכה כל מה שעושים בבית- כשם שגרים בבית ? איך צריך להתנהג בסוכה: שיש כאן הדרכה

  .אך אין זה פשט הגמרא

בסוכות תשבו שבעת : "כתוב. הגמרא באה לפרש את הפסוק

האם מי שעומד בסוכה לא יצא ? "תשבו"מה פירוש החיוב ". ימים

פירוש ". כעין תדורותשבו : "על כך עונה הגמרא? ידי חובתו

. וכך יש לקיים את המצוה, "תדורו"הוא " תשבו"המילה 

  ):י"ב ה"סוכה פ(בירושלמי הדברים מפורשים יותר 

כמה דאת אמר . ואין תשבו אלא תדורו, "בסכת תשבו"כתיב 

   ".וירשתם אותה וישבתם בה"

כך לשבת בסוכה זה , כמו שלשבת בארץ ישראל זה לגור בארץ

על ידי ? איך הכלל גר בארץ.  הזו היא לכללהמצוה .לגור בה

 זו צורת הישיבה ,כשהאומה שולטת בארץ. שלטונו על הארץ

  ):ד"י, דברי סופרים(צדוק מפרט ומרחיב בעניין ' ר. בארץ

והיינו , זה נקרא ישיבהכדרך ישיבת הארץ בשלוה ובממשלה ְד... אין נקרא ישוב אלא בישיבה בשלוה

גם היושבים בה אין , שחרב בית המקדש אף על פי שלא גלו כולם ממנהומ, בזמן שבית המקדש קיים

ואחר שהם עבדים אליה למלכי העמים המושלים שם כמונו , נקראין יושבי הארץ ואין להם ישיבה בה

  ".'וישבתם'רק גרות בעלמא ולא מקיים , בחוץ לארץ אין זה נקרא ישוב שיושבים בה בישיבה

ולא מפסוקים אחרים האומרים עיקרון , הפסוק על ישיבת ארץ ישראלשהירושלמי למד דוקא מן , נראה

כפי , "יום העצמאות מדאורייתא"סוכות הוא . משום הקשר העמוק שבין סוכות לארץ ישראל, דומה

  ):סוכות' הל(שעולה מדברי הרוקח 

ויש מפרשים כשצרו על ארץ האמורי של סיחון ועוג ועל כרכים שבארץ כנען אז ישבו ישראל 

  ).ישבו בסוכות(כך ישראל עד שכבשו ארץ כנען ... וכותבס

וכל זמן שלא כבשו וחלקו קורא .  כשצרים את האומות-" כי בסוכות הושבתי את בני ישראל"זהו 

  .והיא שנת הארבעים, "אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים: "כמו שכתוב, יציאת מצרים

 יחשבו מאבותינו אברהם יצחק ויעקב אנחנו יושבים  שלא-" למען ידעו דורותיכם כי בסוכות"וזהו 

שהסוכות , בעל הרוקח מסביר .ונתנם ביד ישראל, אלא ידעו שיצאו ממצרים וצרו על הערים, בארץ

כמו שלשבת בארץ 

, ישראל זה לגור בארץ

ך לשבת בסוכה זה כ

המצוה הזו  .לגור בה

   .היא לכלל

? איך הכלל גר בארץ

על ידי שלטונו על 

 .הארץ
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ומטרת הישיבה בסוכות היא , עליהן מדובר בפסוק הן אהלי המלחמה של בני ישראל בכיבוש הארץ

  .ירושה מאבותינולזכור שנלחמנו על ארץ ישראל ולא קבלנו אותה 

והרי זוהי הזכות שלנו , מה רע במחשבה שמאבותינו אנו יושבים בארץ: על דברי בעל הרוקח יש לשאול

  !?בירושת הארץ

  .שבדבריו ישנו מסר לדורות ביחס לקשר שבין עם ישראל וארצו, נראה

ץ שאנו צריכים אלא אר, אין זו רק ירושה מאבותינו! מן הסוכות אנו למדים שארץ ישראל נקנית במאבק

  .ולזכר המלחמה על הארץ אנו חוגגים את חג הסוכות, להילחם עליה בכל דור מחדש

שהגדיר את המלחמה על הארץ כמרכיב , )'עשה ד, הוספותיו לספר המצוות(ן "מתוך כך נעיין בדברי הרמב

  .מרכזי במצות ישיבת ארץ ישראל

  :ן"בתחילת דבריו כותב הרמב

ולא נעזבה , תן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקבשנצטוינו לרשת הארץ אשר נ

  .ביד זולתינו מן האומות או לשממה

לכבוש את . א. שיש שני עניינים במצוה, לכאורה פשט הדברים הוא

שני עניינים אלה מקבילים . לשבת בארץ. ב. הארץ מידי האומות

ישבתם ו",  הורשה מהאומות-" והורשתם את הארץ"ללשון הפסוק 

   . ולא להשאירה שוממה- " בה

 :ן בהמשך המצוה"הבנה זו אינה מתיישבת עם לשון הרמב, אולם

כי המצוה שהחכמים מפליגין בה והיא דירת ארץ , ואומר אני

עד שאמרו שכל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך , ישראל

וזולת זה , "לך עבוד אלהים אחריםלאמר ' כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה"כעובד עבודה זרה שנאמר 

אם כן היא . הכל הוא ממצות עשה הזה שנצטוינו לרשת הארץ ולשבת בה, הפלגות גדולות שאמרו בה

מלשונו עולה  .מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות הרבה

ואם , ומשמע שעד כאן לא דיבר על כך, ה זון שישיבה בארץ היא חלק ממצות עש"שרק כאן מחדש הרמב

נראה שכך יש להבין את  ".לשממה...שלא נעזבנה: "ן בתחילת דבריו"כן יש להבין למה התכוון הרמב

גם החיוב שלא להשאיר את הארץ בשממה הוא חלק מן . הגדרת המצוה היא כיבוש בלבד: ן"הרמב

צות כיבוש ארץ ישראל ביחס למצות הכרתת ן בחידושה של מ"בהמשך המצוה דן הרמב? הכיצד. הכיבוש

ובין שאר הדברים בהם קיימת מצות כיבוש הארץ אף שלא קיימת מצות הכרתת שבעת , שבעת עממים

הגרגשי פנה והלך לו "כמאמרם , וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם :ן"כתב הרמב, עממים

 אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות ולהושיב בה נצטוינו, "ה ארץ טובה כארצם זו אפריקי"ונתן להם הקב

הכיבוש כאן נעשה על .  חלה חובת כיבוש על הקרקע שהתפנתה מיושביה-לאחר שהלך הגרגשי  .שבטינו

אין זה מדין המצוה המוטלת על . אך עדיין זה חלק מן המצוה הכללית של כיבוש הארץ, ידי הישיבה בארץ

שמתבצעת במקרה זה על ידי בניית ישובים ונטיעת שדות , כלליתאלא חלק מן המצוה ה, הפרט לגור בארץ

  .וכדומה

גם ישיבתו , לכבוש את הארץ ולא לעזבה, מעבר למצוה על הכלל. ן עניין חדש"בסוף המצוה מוסיף הרמב

שזהו הכשר , )ו"ד ס"יו(מבאר הישועות מלכו .  אף זה חלק מן המצוה-" ממצוה זו"של כל יחיד בארץ היא 

שכן כשיהיו הרבה יחידים יוכל הכלל , יחיד שיושב בארץ מכין את הקרקע לכיבוש הרביםכל . מצוה

כל יחיד שיושב בארץ מכין 

, את הקרקע לכיבוש הרבים

שכן כשיהיו הרבה יחידים 

  .יוכל הכלל לכבוש את הארץ
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היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו , אם כן: "ן ואמר"לכן כאן הוסיף הרמב. לכבוש את הארץ

מכל מקום חייבים אנו בחלק זה של , בישראל" כלל"אף שבגלות אין דוהיינו ש, "ואפילו בזמן גלות

  .שחל גם על היחידים, צוההמ

מכאן חשיבותו של יום הכרזת המדינה כיום . המצוה היא שלטון וריבונות של כלל ישראל על ארץ ישראל

המדינה איננה רק כלי חומרי שנועד לארגן . שבו קיים כלל ישראל מצוה חשובה זו של ישיבת ארץ ישראל

  .ל קיום המצוה המוטלת על הכלליש למדינה משמעות רוחנית וערך ש. את חיינו בצורה נוחה

אנו היינו עושים "יש תחושה ש. שאנו חשים בעיה בכך שהמדינה איננה מתנהלת כפי שהיינו רוצים, פעמים

  .לא על ידי חילוניים וכפירה וכדומה, "את זה טוב יותר מרבונו של עולם

  ):ב"נהר י' מעין ג(החסד לאברהם כותב 

שאם לא היה צדיק היה , גם שאינם צדיקים כפי הנראה, דיקודע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צ

 אותו בודאי נקרא צדיק הוכיון שאינה מקיא, "ותקיא הארץ את יושביה"כדכתיב , מקיא אותו הארץ

  .אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע

, המבט החיצוני שלנו איננו יכול לדעת את מעלתו

ואל לנו , תפקידו ושורש נשמתו של אדם מישראל

  .פוטלש

על דברי הגמרא , בצורה דומה כותב בעל ההפלאה

  ):ב"י ע"כתובות ק(

 לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו :תנו רבנן

בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחוץ לארץ 

שכל הדר בארץ , ואפילו בעיר שרובה ישראל

ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה 

לתת : " שנאמר,לארץ דומה כמי שאין לו אלוה

 אלא לומר לך כל הדר ?וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה, "לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים

' כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה: "וכן בדוד הוא אומר, בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים

ומר לך כל הדר אלא ל, וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים, "לאמר לך עבוד אלהים אחרים

  .בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים

  :אומר ההפלאה

וכל הדר "והדר קאמר , משמע שבאמת אין לו אלא דומה כמי שיש לו' דומה'שמעתי להקשות דלשון 

ועל , ו"אם כן העלה חוץ לארץ יותר במעלה ח, משמע דבאמת יש לו, "בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו

דודאי לא יעלה על הדעת שלא יהיה קבלת אלקות בכל המצות , מידיפי פשוטו נראה דלא קשיא 

כי ' אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו"והלא כתיב , שבתורה כי אם במצות דירת ארץ ישראל

אם כן כל המקבל עול תורה , "'אלקיכם אשר הוצאתי וגו' אני ה"ונאמר בהרבה מצות , "אלקיהם' אני ה

אלא שאמר במעלות , וכן להיפך בפורק מעליו עול תורה ועול מצות', אלוקועול מצות הוא אשר יש לו 

לתת לכם "כדכתיב ' דכל הדר בו אפילו במצוה זו לבד כבר דומה למי שיש לו אלוק, ארץ ישראל

המצוה היא שלטון וריבונות של כלל  

מכאן . ישראל על ארץ ישראל

ם הכרזת המדינה כיום חשיבותו של יו

שבו קיים כלל ישראל מצוה חשובה זו 

המדינה . של ישיבת ארץ ישראל

איננה רק כלי חומרי שנועד לארגן את 

יש למדינה . חיינו בצורה נוחה

משמעות רוחנית וערך של קיום 

  .המצוה המוטלת על הכלל
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מכל מקום כיון ', וכל הדר בחוץ לארץ אפילו מקבל עליו עול תורה ועול מצות ובאמת יש לו אלוק, "'וגו

  .'וא דומה כמי שאין לו אלוקשדר בחוץ לארץ ה

עצם דירתו בארץ ישראל קוראת עליו שם , והוא עובר על תורה ומצוות, אף מי שחי כמי שאין לו אלוה

  .וכן להיפך, של מי שיש לו אלוה

ולחשוב כי אנו , שאין לנו יכולת לשפוט את מעשיהם ומעלותיהם של יושבי ארץ ישראל, אנו למדים מכאן

  . להנהיג את מהלכי הדוריכולים לדעת כיצד יש

 להיאבק נגד דברים שליליים - מוטלת עלינו החובה לנסות ולהבין את הדרך הנכונה על פי תורה וללכת בה 

אך אל לנו לחשוב כי עצם היות אנשים כאלה ואחרים בהנהגת המדינה פוסל את , ולחזק דברים חיוביים

  .וחסדו עלינו בדור זה' המדינה מהיות מעשי ה

  ה"סתש'אייר ה
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 áøä ìù åøîàî ìò úññåáî åæ äìåòô

 ïîöéå" äôå÷ú ìù äô÷åúì)3 "(– äáåç 

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì   

  
  איזו מדינה מיוחדת במינה

  
  

äìåòôä úøèî:  

 íìåòá ìàøùé íò ìù åãé÷ôú íåùééî ÷ìçë äðéãîì åñçééúé íéëéðçä.  

 äúåáéùçå äðéãîä ìù äúùåã÷á åøéëé íéëéðçä.  

  

äìåòôä äðáî:  

1.   úøåëæú-ìàøùé õøàì ìàøùé íò øù÷ .  

2.  íéèôåùä úôå÷ú ãåîéì–õøàá úåéäì ÷éôñî íàä .  

3.  éãåäé ïåèìùá úåáéùçä úðáä–äðéãî ìù äîåé÷ .  

4. äðéãî ééçá éãåäéä ïëåúä úùçîä.  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .ìàøùé õøàì ìàøùé íò ïéá øù÷ì úøåëæú   

åìåòôäî ìàøùé õøàì ìàøùé íò ïéá øù÷ì äøö÷ úøåëæúú" :úøçà õøà éì ïéà "å"éì íéàúî" ,  

 àùåðá äðåùàøä äìåòôä åæå äãéîá"õøàå íò" , íéòéôåîä íéòè÷äî ãçà åà úåãåúîäî úçà ìëá øæòéäì ïúéð

 úåìåòôá"úøçà õøà éì ïéà "å"éì íéàúî ."  

  

2 . íéèôåùä úôå÷ú ãåîéì–ìàøùé õøàá åðééä  ,úåòèä äôéà?!  

 éî ãâð éî-åá÷ éúù ïéá úåøçú  íéèôåùä úôå÷ú ìù åðéîåã úáëøäá úåö) çôñð1 .( áééåàäå èôåùä ìù íä íéãîöä

ìàøùé úà èôù åá ïîæä êùî åà íçìð åãâð.  

ìàøùé õøàá àöîð ìàøùé íò ,íùâúî åðéà åãåòéé úàæ ìëáå ,øñç äî ? úåôå÷úä úçà äúéä íéèôåùä úôå÷ú

ìàøùé íò ìù úåù÷ä , úéðéãî ïä)úåîçìî( , úéðçåø ïä)ò"æ ,äëéî ìñô( , úéøñåî ïäå)äòáâá ùâìéô , úâéøä

ïåòãâ éðá åéçà úà êìîéáà .(äîì ?åðéòè äôéà?  

 àåä íéèôåùä úôå÷úá çúôî èôùî"äùòé åéðéòá øùéä ùéà ìàøùéá êìî ïéà íää íéîéá "–äðååëä äîì  ? äæ íàä

èéìù ïéà éë åäåáå åäåú ÷ø ?ìàøùéá úåëìî ìù äúåòîùî äî?  

   

3 .éùçä úðáä éãåäé ïåèìùá úåá–äðéãî ìù äîåé÷ .  

 úåìåãâ úåéñéèøë æëøîá íéîù) çôñð2 (ìå÷á íéàéø÷îå íéàáä úåøå÷îä íò:  
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"äúîøä ìàåîù ìà åàåáéå ìàøùé éð÷æ ìë åöá÷úéå ,åéìà åøîàéå :êéëøãá åëìä àì êéðáå úð÷æ äúà äðä . äúò

íééåâä ìëë åðéèôåùì êìî åðì äîéù .ìàåîù éðéòá øáãä òøéå ...ä øîàéå 'ìàåîù ìà : øùà ìëì íòä ìå÷á òîù

êéìà åøîàé ,åñàî êúåà àì éë ,íäéìò êåìîî åñàî éúåà éë) "...àåîù"ç à 'ã'-æ'(  

æöú äååöî êåðéçä øôñ" :ìàøùéî êìî åðéìò úåðîì åðéååèöðù ,åöôçë åðâéäðéå åðìåë åðöá÷éù éãë , øîàð äæ ìòå

"êìî êéìò íéùú íåù " éøôñá éøîàå"äùò úååöî åæ ..."íúîãà ìò ìàøùéù ïîæá úâäåðå ,ðåøëéæ åøîàù åîëåí 

 äëøáì)ë ïéøãäðñ" (:õøàì ïúñéðëá ìàøùé ååèöð úååöî ùìù :êìî íäéìò úåðîì"...  

  

 íéôéñåî3 úåéñéèøë ) çôñð3:(  = ?=   
åìàä úåøå÷îä éðù ïéá íù äéä àåäù äéñéèøëä úà øçåá êéðç ìë.  

ïåéã:  

ä äî æà 'öåøä ?  

ñòåë ìàåîù äîì ?  

ìàøùé íò ìù íúù÷áá òø äî ?åúåà úîùééî åà äøåúä éååéö úà úøúåñ àéä íàä?  

  
êìî äöåø ìàøùé íò íàù àéä äååöîäù äøéáñî íéðùøôá úçà äùéâ , äååöî ïéàå éåâ àìå éãåäé äéäé àåäù êéøö

éììë ïôåàá êìî éåðéî ìò.  

 úøçà äùéâ)øúåé úìáå÷îå äöåôð ,øôñ éôìåäùò úååöîî úçà åæ êåðéçä  (êìî úëìîäá äååöî äðùé éë úðòåè ,

ðá úù÷á íò äéòáäå" êìî åöø íä éë äúéä ìàåîù úôå÷úá é"íééåâä ìëë åðéèôåùì ." äøèîä úà åñôñô íä

ìàøùéá úåëìî ìù äáåèäå úéúéîàä ,ìàåîù éðéòá òø äéäù äî äæå ,á÷ä ìù åúáæëà úòáåð ïàëîå" ä" éúåà éë

åñàî...."  

  

çöú äååöî êåðéçä øôñ" :ìàøùé òøæî äéäé àìù ùéà åðéìò êìî íé÷äìî åðòðîðù ... äëøáì íðåøëæ å÷ã÷ãå

)äî úåîáé" :(: êéìò íéùî äúàù úåîéù ìë–êéçà áø÷î àìà åéäé àì  ...äëåìî ïééðéòì äæ øåñéà âäåðå , ïîæá

ïáåùéáå ïúîãà ìò ìàøùéù ,åáéöä ììë ìò ïäù úåøäæàä ïî àåäåø , ìàøùéù úåøøù øàù ïééðéòìå– äæ øåñéà âäåð 

íäù íå÷î ìëá ,ìàøùé éðáî åðéàù íãà øåáéöä ìò úåðîì äøåúä ïî íäì øåñàù"...  

  
ìàøùé òøæî úåéäì áééç øåáéöä ìò äðåîîä ìë äîì ? øçà åäùî úåéäì íéëéøö ìàøùé úðéãîå ìàøùé êìî

íìåòäî .ìàøùéá êìîì íéðåéøèéø÷ä äî ?íìåòá äî ?íìåòá èéìù ìù åãé÷ôú äî ?îòá èéìù ìù åãé÷ôú äî"é?  

áîøä ãåîéì" ï)úååöîä øôñì åéúåôñåä ,ã äùò'" (äîîùì åà úåîåàä ãéá äðáæòð àìù "–äùòú àì úååöî äðùé  ,

øçà íòì äðéãîá ïåèìùä úà øéáòäì àìù ,íìåòá åðãé÷ôú éåìéîì ñéñáë ìàøùé õøà ìò èåìùì åðéìò . úåàåáð

ë äìåàâäìàøùé õøàá éãåäéä ïåèìùä ùåãéçá úåã÷îúîå úåììå ,ãåã úåëìî ,åìåë íìåòá øëåîå áçø éðåèìù äðáî.  

 úåéäì éãë"íééåâì øåà " åà"ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî "–äëìîî êéøö  !äéãøùî ìë ìò ,äéúåéåëîñå äéãé÷ô . èéìùä

ìàøùé íò ìù åãé÷ôú íåé÷î ÷ìç àåä éë ìàøùé íòî úåéäì áééç ,åâ íééåâì øåà úåéäì åðúåà ìéáåäì ìåëé àì é

)åðãé ìò øàåî úåéäì êéøö åîöò àåä.(...  

ãåàî áåùçå ïåùàø ãòö àéä ìàøùé õøàá ìàøùé íò ìù åúáéùé .çåøôìå çåîöì íéìåëé åðçðà åæä äîãàä ìò ÷ø ,

ä úà úåðáì íâ êéøö ìáà"äîîç" ,íòä úà çéøôäì éãë äãåáò éìë àéáäì ,åúéàåìåòä úà  í– àéä åìà íéìë 

äðéãîä .úåëìîá ÷ø ,åðéçåë ùåîéîì òéâäì øùôà ìàøùé õøàá íéãåäéä ìù éðåèìù äðáîá .íìåòá øåæéôá àì , àì

 øæ ïåèìù úçú õøàá äáéùéá–ìàøùé õøàá íéàìî äðéãî ééç úåòöîàá ÷ø !  
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4 . äðéãî ééçá éãåäéä ïëåúä úùçîä-" ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî éì åéäú íúàå"  

úåðè÷ úåöåá÷ì íé÷ìçúî . úìá÷î äöåá÷ ìë"éúìùîî ãøùî "– åúåéøçà éîåçúå ãøùîä íù ) çôñð4 .( ìë ìò

 åãåòé úà ùîîé ìàøùé íò äúåòöîàáù äìù ãøùîì úéðëú úåðáì äöåá÷–ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî .  

íìåë éðôá úéðëúä úà äâéöî äöåá÷ ìë .éãåäéä ãøùîä ìò æéøëäìå úåøçú êåøòì ïúéðøúåéá .  

  

íåëéñ:  

 úåéäì çéìöäì éãë"íééåâì øåà" ,åöøàá úáùì êéøö ìàøùé íò , ÷éôñî àì äæ ìáà–äðéãî êéøö  .úåàîöò êéøö ,

äèéìù ,úåéúøáçä úåëøòîä ìë ìù ìåäéð ,úåéðåçèéáä ,úåéìëìëä ,åëå úåéëåðéçä' .ãåã úéáî äâäðä êéøö , úìá÷îä

äøåúä êåúî úåèìçä ,éãéîìú ìò úåëîúñäáíéîëç  .íòô äéä äæä áöîä , úåáåèäî äúéä êìîä äîìù úôå÷ú

ìàøùé íò ìù úåçøåôäå ,åìåë íìåòä éôìë íâå åëåúá íâ .äìéôð äúéä ,úåøåã êøåàì äæá åðãîò àì , íùì ìáà

íéôàåù åðçðà .ñéñáå éúåòîùî ãòö èìçäá àéä äðéãîä úî÷äéêøãá  , íéãéá äæå íã÷úäì ïàì äáøä ãåò ùé

åðìù .æòá"åðéîéá áåø÷á ä ,ïîà!  

  
íéðè÷ íéëéðçì: àéäù åîë äìòôä úà øéáòäì ïúéð .åðîî ãîìðù øñîä úà áìù ìë íåéñá øéáñäì ãåàî éàãë ,

àáä áìùä úà úåðáì åéáâ ìòå.  

äìùîî éãøùî íéøéëî àì íéëéðçä íà ,ðúäî úåøå÷îå íé÷åç íäì úúì øùôà" íäðéá åîéàúé íäå ê) úåàîâåã

 çôñðá5.(  

  

øùòää  

 êåúî"íëëåúá úãîåòä éçåø / "âøáðøèù ìàéîò áøä  

 äðéãîäå åðçðà /øáìéô áøä  
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 çôñð1 –åðéîåã   
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 çôñð2  
  

  
  

  
  

 çôñð3  
  

  

  

"äúîøä ìàåîù ìà åàåáéå ìàøùé éð÷æ ìë åöá÷úéå ,åéìà åøîàéå : äðä

êéëøãá åëìä àì êéðáå úð÷æ äúà .ò ìëë åðéèôåùì êìî åðì äîéù äú

íééåâä .ìàåîù éðéòá øáãä òøéå ...ä øîàéå 'ìàåîù ìà : íòä ìå÷á òîù

êéìà åøîàé øùà ìëì ,åñàî êúåà àì éë , êåìîî åñàî éúåà éë  

íäéìò "...  

)àåîù"ç à 'ã'-æ'( 

  

"ìàøùéî êìî åðéìò úåðîì åðéååèöðù , åðâéäðéå åðìåë åðöá÷éù éãë

åöôçë , øîàð äæ ìòå"êìî êéìò íéùú íåù " éøôñá éøîàå"î åæ úååö

äùò ..."íúîãà ìò ìàøùéù ïîæá úâäåðå , äëøáì íðåøëæ åøîàù åîëå

)ë ïéøãäðñ" (:õøàì ïúñéðëá ìàøùé ååèöð úååöî ùìù : íäéìò úåðîì

êìî"...  

 

æöú äååöî êåðéçä øôñ: 
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 çôñð4  

  
  

  משרד החינוך
  

  

  
ממונה על חינוך ילדי ישראל בכל מסגרות 

  .החנוך השונות
  

בתחום אחריות המשרד נמצא גם כל 
  .הנוגע לתרבות ולספורט

  
ותר עליו מופקד המשרד יהחוק הידוע ב

  .הוא חוק חינוך חובה
  
משרד החינוך תקציב גדול מאוד ביחס ל

פרט למשרד (לשאר משרדי הממשלה 
 ).חוןהבט

  

  בטחוןמשרד 
  

  

  
המשרד המוכר ביותר לציבור ואולי 

  .החשוב מכולם
  

 ההמשרד ממונה על בטחון אזרחי המדינ
  ).מדינות אוייבות(מפני מפגעים מבחוץ 

  
אי על הגוף הגדול המשרד הוא שאחר

אך גם על גופי . ל" צה–ביותר במדינה 
  .כ והמוסד" השב– כגון –בטחון אחרים 

  
משרדי למשרד התקציב הגדול ביותר מכל 

 הממשלה

  

  המשרד לאיכות הסביבה
  

  

  
המשרד הקטן הזה הוא שאחראי על 

  .הטבע ועל איכות החיים שלנו
  

בחוק אך  למשרד זה מעט סמכויות
השפעתו היא ארוכת טווח שכן נזקי טבע 

  .לוקח שנים לתקן
  

 חלקם –המשרד מפקח על גופים שונים 
 בצד –אמונים על שמירת הסביבה וחלקם 

 גופים מזהמים שיש לבקר את –השני 
 .פעילותם

  

  הבריאות משרד
  

  

  
 ממונה – כשמו כן הוא –משרד הבריאות 

  .על בריאות הציבור במדינה
  
  

מתוקף אחריות זו הוא אחראי על בתי 
  .'קופות חולים וכו, א"מד, חולים

  
  

המשרד גם ממונה על מפגעי בריאות שלא 
 פיקוח על –כגון " רפאויות"במסגרות 

  .'מסעדות וכו
  

 

  

  המשרד לקליטת עליה
  

  

  
בניגוד למדינות אחרות בהן יש משרד 

 שמטרתו היא בעיקר למנוע –הגירה 
 המשרד לקליטת –כניסת אחרים למדינה 

 עסוק בסיוע לאזרחים מבחוץ עליה
 במדינה מבחינה חומרית להיקלט

  .חברתית-ומבחינה תרבותית
  

המשרד מטפל מידי שנה בעולים מכל 
 .םרחבי העול

  

  הפנים משרד
  

  

  
ממונה על אוכלוסיית המדינה משרד זה 
  .ניינים פנימייםוכל הע

  
 המשרד ממונה על מנהל –בין השאר 

על רישוי כלי , האוכלוסין והנפקת תעודות
  .יריה ועוד

  
המשרד הוא גם המתאם בין הרשויות 

  שלת ישראל המקומיות לבין ממ
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 çôñð5  - îä é÷åçå÷îäî íé÷åç íéáìåùî íäá äðéãúåø  

  

שם החוק 

במדינת 

 ישראל
 המקור היהודי

חוק זכויות 

 יוצרים
  .)ו"בבלי מגילה ט" (האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"

 איסור גניבת דעת) י שם"רש" ( אונאת דברים-)ג"ל, ט"ויקרא י(' לא תונו'"

זכויות 

 למוגבלים

  )ו"ל, ה"ויקרא כ" (וחי אחיך עמך"

  )ד"י', בות גא" (חביב אדם שנברא בצלם"

  )'י', אבות ב" (יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"

  )ח"י, ט"ויקרא י" (ואהבת לרעך כמוך"

 )ד"י, ט"ויקרא י"  (לפני עיוור לא תיתן מכשול"

לא תעמוד על 

 דם רעך

  )ז"ט, ט"ויקרא י" (לא תעמוד על דם רעך'

  )'ד', דמשנה סנהדרין " (כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא"

 )ח"י, ט"ויקרא י" (כמוך –ואהבת לרעך "

חוק יסוד 

כבוד האדם 

 ווחירות

  )'ב, ט"ברכות י ("בוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורהגדול כ"

  )ח"י, ט"ויקרא י" (ואהבת לרעך כמוך"

  )י, אבות ב" (יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"

  )'ב', ומשנה אבות " (אלא מי שעוסק בתורה, אין לך בן חורין"

  )ז"ט, ט"ויקרא י" (לא תלך רכיל בעמך"

  .)בבלי סנהדרין עב" (הבא להרגך השכם להרגו": ומנגד

 )ז"י, ט"ויקרא י" (הוכח תוכיח את עמיתך            "
  

  

  :1981א "התשמ) 4' מס(על זכויות יוצרים ) המנדטורי(החוק לתיקון החוק 
  

  

  -הזכות המוסרית לזכויות יוצרים

  .מחבר זכאי ששמו יקרא על יצירתו בהיקף ובמידה המקובלים) 1. (א4

או כל פעולה שיש בה משום , פגימה או שינוי אחר, מחבר זכאי שלא יעשה ביצירתו כל סילוף) 2      ( 

  .העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של מחברה, הפחתת ערך ביחס לאותה יצירה

  .והוראות פקודת הנזיקין יחולו עליה, פגיעה בזכות לפי סעיף זה היא עוולה אזרחית) 3       (

והיא תעמוד לו , ותו של מחבר לפי סעיף זה לא תהיה תלויה בזכותו החמרית באותה יצירהזכ) 4      (

  .הועברה לאחר, כולה או מקצתה, אף לאחר שזכות זו

, בתביעה לפי סעיף זה זכאי המחבר לפיצויים בסכום שיקבע בית משפט לפי נסיבות המקרה) 5      (

לפקודת ' מכות אחרת של בית המשפט לפי פרק ההוראה זו לא תגרע מס; אף אם לא הוכח נזק ממון

  )"נוסח חדש(הנזיקין 
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  :1998 -ח"תשנ'ה, חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  

   עקרונות היסוד–' פרק א

, ומחוייבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות) 1 (-עקרון יסוד

על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד , מושתתות על ההכרה בעיקרון השיוויון

  .יותהבר

ולעגן זכותו להשתתפות , חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות) 2 (-מטרה 

וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר , שיוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים

  . תוך מיצוי מלא יכולתו, בפרטיות ובכבוד, לו לחיות את חייו בעצמאות מירבית

אין רואים כהפליה פסולה פעולה שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של ) 3 (-מתקנתהעדפה 

  .אנשים עם מוגבלות או שנועדה לקדם את השיוויון של אנשים עם מוגבלות

על פי רצונו , אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו) 4 (–הזכות לקבל החלטות 

  . דיןוהכל בהתאם להוראות כל, והעדפותיו

   פרשנות–' פרק ב

והכל , על פי רצונו והעדפותיו, אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו) 5 (-הגדרות

 .בהתאם להוראות כל דין
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  :1998 -ח"תשנ'ה, מוד על דם רעך חוק לא תע

  

   - חובת הצלה והושטת עזרה

בסכנה חמורה , עקב אירוע פתאומי, חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו. א) 1(

מבלי להסתכן ולסכן , כאשר לאל ידו להושיט את העזרה, לשלמות גופו או לבריאותו, ומיידית לחייו

  .את זולתו

יראוהו כמי שהושיט , ו המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשתהמודיע לרשויות א. ב

  .מגן דוד אדום ושירות הכבאות,  משטרת ישראל-'רשויות, 'בסעיף זה; עזרה לעניין חוק זה

   -החזר הוצאות ותשלומי נזק

ל יחולו גם כאשר המזכה פע, 1979ט "תשל'ה,  לחוק עשיית עושר ולא במשפט5הוראות סעיף . א) 2(

  .1 חובתו על פי הוראות סעיף חמכו

לרבות את הניצול עצמו אם , בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה. ב

 על ההוצאות 1לפצות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף , גרם לסכנה זו

 .והתשלומים הסבירים שהוציא

  

  ורותכבוד האדם וחי:  חוק יסוד-מתוך 
  

  

  -עקרונות יסוד

בקדושת חייו ובהיותו , זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם )1(

 .והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, בן חורין
  -מטרה

כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של , מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד זה) א1(

  .שראל כערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטיתמדינת י

  -הגוף והכבוד, שמירה על החיים

  .בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם, אין פוגעים בחייו)2       (

  -שמירה על הקניין

  .אין פוגעים בקניינו של אדם) 3      (

  -הגוף והכבוד, הגנה על החיים

  .ופו ועל כבודועל ג, כל אדם זכאי להגנה על חייו) 4      (

  -חירות אישית

  .בהסגרה או בכל דרך אחרת, במעצר, אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר) 5      (

  -יציאה מישראל וכניסה אליה

  .כל אדם חופשי לצאת מישראל. א) 6      (

  .ל זכאי להיכנס לישראל"כל אזרח ישראלי הנמצא בחו.            ב

  -הפרטפרטיות וצנעת 

  .כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. א) 7      (

  .אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.            ב

  .בגופו או בכליו, על גופו, אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם.            ג

  .בכתביו או ברשומותיו, אין פוגעים בסוד שיחו של אדם.            ד

  -זכויותפגיעה ב

שנועד , אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל) 8    (

  .ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו, לתכלית ראויה

  -סייג לגבי כוחות הביטחון

, במשטרת ישראל, גנה לישראלאין מגבילים זכויות שלפי חוק יסוד זה של המשרתים בצבא ה )9(

, ואין מתנים על זכויות אלה, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הביטחון האחרים של המדינה

  .אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות
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   רוחי העומדת בתוככם :מתוך
  הרב עמיאל שטרנברג

  

   נשמה וגוף–דת ומדינה . ח

את , ה שלנוככל שנדע יותר לקשר את חיֿיהשע

ואפילו , החיים ההווים על לבטיהם ונפתוליהם

 נוכל יותר –אל המגמה העליונה , טעויותיהם

שהרי , להקל את מהלכם ולסֹול את דרך גאולתם

, יסוד כל הלבטים נובע מאֿיידיעתנו את עצמנו

  .מחוסר הבנה מה אנו ומה חיינו

', הפרדת הדת מהמדינה'רעיון הִעוועים המכונה 

 חיינו הלאומייֿםהגאוליים מערך הפרדת ערך

הוא ביטוי נורא של אותו חוסר , חיינו האלוקיים

' הרהורֿיהעבירה, 'ביסודם, וממנו נובעים, הבנה

, ולא מקרה הוא(של הרפיון ביחס לחלקי ארצנו 

שלהרהורים אלו ביחס לארצנו קדמה הפגיעה 

רעיון זה מנוגד לכל מהלך ). בקדשי חיינו

 נוקט את הדבר היותר שכן הוא אינו, הגאולה

 את –מרכזי בתחייתם וגאולתם של ישראל 

כשלא . החזרת ההוד הישראלי למקומו

, מתייחסים לצדדים הלאומיים של ישראל

ממילא , במבט של קודש, למדינתם ולארצם

אנו צריכים לדעת שכל . הופכים אותם למסחר

פעולתנו בתוך עולמות הטבע להביא את ישועתם 

תוך התחיה הנשמתית של נובעת מ, של ישראל

' היא הנותנת לנו כח לעשות חיל'ש, ישראל

להשתמש בהם עֿלמנת לבנות , בעולמות הטבע

היותר ' את שם ד, לבנות את המקדש, היכל

לבנות את , לסלק את הרע מן העולם, גדול

זה מה שעומד . המוסר ולתקן את האידיאלים

  .ביסוד חייהם של ישראל

נעוץ ' דת מהמדינההפרדת ה'השורש הרעיוני של 

משמעותו של חטא המרגלים . בחטא המרגלים

גם ' שניתן לעבוד את ד' הוֿהאמינא'היא ה

; ולא חייבים להיכנס לארץ לשם כך, בחוֿץלארץ

באמת גם במצבי ' כאילו אפשר להיפגש עם ד

 –ולחשוב שהתורה הלאומית שלנו , גלות

לקודש הזה , השייכת דוקא לאומה חיה בארצה

, תורֿתישראל, עֿםישראל, ישראלארֿץ: ששמו

 התעלתה והפכה לאפשרות –השראֿתשכינה 

, וממילא, גם בוורשה או במנהטן' לעבוד את ד

ערכי הארץ והלאומיות שלנו יכולים להיות כמו 

', ואינם שייכים לעבודֿתד, אצל כל עם ולשון

אך האמת היא שאין כל אפשרות כזאת . חלילה

, ארץ הזאתשל ה, בקומתם האמיתית של ישראל

של התורה הזאת ושל , של העם הזה

  !השראֿתהשכינה הזאת

זוהי העמדת ! אנחנו לא יכולים להכיר דבר כזה

אלוקינו במעמד ' אנו נהיינו ְלעם לד! צלם בהיכל

 שהאידיאה הלאומית –ומשמעות הדבר , הֿרסיני

, אצלנו כֿלכך קשורה לאידיאה האלוקית

עד , כתרי ֵרעין דלא מתפרשין, בתיומת אחת

כפי שמבאר , שאין כלל אפשרות להפריד ביניהן

,  אנו חוזרים עתה לארצנו.10הרב במקומות רבים

בה , ללא ארץ וללא מדינה, לאחר גלות ארוכה

, התרגלנו לחשוב כאילו איננו עם אלא פרטים

כפי שגם אומוֿתהעולם ', וכך אנו עובדים את ד

הידיעה . כפרטים, נפגשים עם קרבת אלוקים

אשר ' ו יותר מכל היא ידיעת עבודֿתדשחסרה לנ

, דברי הימים א יז" (גוי אחד בארץ"כ, לנו כעם

מלכות , של מקדש, בחיים לאומיים מלאים, )כא

משה . לאומיותנו היא גם תורתנו. וסנהדרין

המבטא את מדרגתם האמיתית של ישראל , רבנו

מכילתא בשלח " (משה שקול כנגד כל ישראל "–

, הוא היה מלך, ת הכל כלל בתוכו א–) א, טו

שכן , לא היתה הפרדת רשויות, כהֿןגדול ונביא

בהמשך . הכל הוא מהנשמה האלוקית שלנו

אך , התפצלו התפקידים השונים לכוחות שונים

  . הכל ממקור אחד–באמת 

במשך עשרות שנים עוסקת במצוות , האומה

לרגע איננה מפסיקה לעסוק , יישוב ארֿץישראל

אבל , אדמת אבותיהבדרכים להיאחז ב, בזה

כבוד ארצה ,  אמונתה–העיקר חסר מן הספר 

                                                 
, אורות ישראל ו; ב' למהלך האידיאות בישראל, 'עיין אורות  10

 .ועוד; ז, ו; א
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 מה אנו –ובלי זה , וקדושת חייה נסתרים הם

, המהותית כֿלכך לחיינו, כשידיעה זו. ומה חיינו

האלוקית , כשמופרדות זו מזו האידיאות, חסרה

כשמּוצאת הנשמה מתוך גופנו , והלאומית

 –ו אך לאושרנ.  נגרם ריקבון של הגוף–הלאומי 

כי רק חיֿיקודש , הפרדה זו הינה בלתי אפשרית

 אינה יכולה –האומה הזאת . אנו מכירים

גם כשהיא עוסקת . להתקיים בלי חיֿיקודש

בתורה ובמוסר וגם כשהיא עוסקת בזריעת 

לזה .  רק בעבודת אלוקיה היא עוסקת–הארץ 

זה מה שהיא יכולה להיות וזה , היא מוכשרת

 ,11'אורות'ב הרב בוכפי שכות. מה שהיא תהיה

שיש הלוחמים נגד הפירוד הזה בחושבם שהינו 

אבל , אלא שהוא מנוע מחמת חוק תורני, אפשרי

אין , האמת היא שזהו דבר שאינו יכול להיות

לא יתכן פירוד , קיום לאומה בלי שורש מעמקיה

בין קדושת חייה האלוקיים לקדושת החיים 

זו ואף שבפועל ניתן לבגוד באחדות . הלאומיים

כל מי שמחזיק ,  לאמיתו של דבר–ולהפר אותה 

מיד מחזיק ממילא גם בצד , בצד אחד ממנה

כי כל פעולה של . באופן אמיתי פנימי, השני

מלאה היא ברוח של קודש , כביכול', חול'

 קיים –ואף אם הדבר נסתר ונעלם , במעמקיה

  .12ה"וילך ויתגלה בע, הוא

ה נגד ידיעה זו מחייבת גם אופי אחר של מלחמ

כי ,  עלינו לברר ולהסביר–. מגמת הפירוד

לאומיות אנושית רגילה אינה ממלאת אותנו 

 איננו יכולים –, אלא דוקא לאומיות של קודש

אם לא נהיה נאמנים לארץ הזו , וממילא. אחרת

רק .  לא נהיה נאמנים לה כלל–כארץ קדושה 

                                                 
טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות "  11

לפלג את הענין הלאומי ... הסגולית שבישראל וחפצים הם

, ושתיהן יחד נחלו בזה שקר, לשתי פלוגותואת הענין הדתי 

שהננו , ההרגשה והאידיאליות, כי כל עניני המחשבה

חטיבה אחת בלתי מחולקה , מוצאים באומה הישראלית

  .והכל ביחד עושה הוא את צורתו המיוחדה, היא

אמנם כשם שטועים המתאמצים להפריד את החלקים 

שהם ככה יותר הם טועים אותם , הבלתי מתחלקים הללו

סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל 

ומזה בא שהם לוחמים , המתאמצים להפריד את התיומת

, נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שפוכה

מבלי לשים על לב איך צריכה , על הפרדתם המהבלת

 .ישראל ותחייתו לא, אורות..." המלחמה הזאת להתכונן
 .ורות התחיה לבא, עיין אורות  12

למוסר שלנו , אם נהיה נאמנים לנשמה שלנו

 רק אז נוכל להיות –לינו אשר ע' ולתורת ד

' אנושיות'זוהי ה. ולא באופן אחר', אנושיים'

היותר גדולה עבורנו וזו הלאומיות היותר טובה 

  .לנו

, שחיינו הלאומיים הינם חיי קודש, בירור זה

, ושייכים הם לכל קוממותה של תורה בישראל

 שקוממותה של קדושת החיים –וכן להיפך 

נתק בקוממיות הישראליים קשורה בקשר בל יי

מעמיק בנו את ההבנה , החיים הלאומיים שלנו

עד כמה , עד כמה ההפרדה הזאת אין לה מקום

בין בנפש !  בנפשנו היא–המלחמה על פירוד זה 

הלאומית שלנו ובין בנפש האלוקיֿתהתורנית 

  !שבנו

בדרך ארוכה , 13אנחנו נמצאים בעיצומו של מסע

יין במהלכו של בנ, וקשה להופעת האורה הזאת

נפשי ורוחני להבנת הקשר האלוקי האחדותי 

צועדים אנו לקראת מלוא , הבלתי ניתן לפירוד

, אנחנו בדרך. הופעתו בגאולתם של ישראל

. מפלגות ודעות, ובדרך ישנם מאבקים בין כוחות

, יש הרבה יובש בצדדי החיים הלאומיים שלנו

" ייסורי חנק", ומגיעים אנו כמעט עד כדי חנק

חסרי , חסרי חמצן אנחנו, 14נומחניקים אות

חסרי אויר של קדושת , אויר פסגות אלוקיות

חיים לכל החיים הארֿץישראליים הלאומיים 

  .שלנו

אין הדבר , ולאושרנו, אנו צריכים להחיש ישועה

החזקה ' אלא יד ד, נתון רק לבחירתנו החופשית

גואלנו , היא המובילה אותנו בכל תהלוכותינו

יחד עם , כמובן. וותהוא המלמדנו תורה ומצ

לסייע , ידיעה זו צריכים אנו לפעול עם אל

' לעסוק בעבודת ד, לשמיא מתוך סייעתא דשמיא

להחזיר רוח חיים לעבודה , וישראל עמו

הלאומית שלנו ולהזרים זרם קודש בכל 

  .כי חיי קודש הן לנו, מערכותינו הלאומיות

  א"תשס'ניסן ה

                                                 
ארוכים הם . ארוכה היא מאד... דרכנו בחיים הלאומיים"  13

גדולים אנחנו וגדולות הנה . דרכינו, כ"ע, חיינו וארוכים הם

וגדולים גם , משוגותינו ובשביל כך גדולות הן צרותינו

 .אורות התחיה ה, אורות" תנחומותינו
 .ישראל ותחייתו יד, עיין אורות  14
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    נחנו והמדינהא
 רהרב יעקב הלוי פילב

  

בציבור האמוני ולא רק בדור הצעיר אלא גם בין 

המבוגרים מתנהל דיון כיצד יש להתייחס אל 

 –המדינה ומסודותיה לאחר שכל מערכות השלטון 

 -הצבא המשטרה ועוד, המשפט, הכנסת, הממשלה

אנשי , חברו יחדיו לנשל אלפי יהודים ישרי דרך

שהקימו בגוש קטיף בשליחות , אמונה ועמל

ולפתע באטימות ונחישות גורשו , ת ביתםהמדינה א

עוד , והנה כתום הסערה. מנחלתם והרסו את ביתם

, בטרם הספיקו התושבים לאסוף את השברים

החלו להישמע בקול רם הרהורים וערעורים על 

האם אחרי הפניית הגב , עצם שייכותנו למדינה

. בצורה אכזרית כל כך עלינו לשמור לה אמונים

ש לשאלה הזאת מקום מאז י, מעבר לצד האישי

מאז גזזו לילדי תימן את הפאות , קום המדינה

האם מדינת ,וכיוצא בהם מעשים ברוח דומה 

אבל בשאלה זו ? "בעולם' יסוד כסא ה"ישראל היא 

יש ערבוב בין שני מרכיבים שהיטיב לנסח אותם 

ה והחזירים "המדינה של הקב: ה קוק"ר הרצי"מו

ן במניין "הרמב?  השל בן גוריון כי מה היא מדינ

שלא נניחנה : המצוות מגדיר את מצוות ישוב הארץ

: ובלשוננו, "ביד זולתנו מן האומות או לשממה

שאין לה , ריבונות יהודית בארץ ישראל וישובה

הקמת המדינה , במובן זה" מדינה"מובן אחר אלא 

ואכן כך סוברים . היא קיום מצוות עשה של תורה

הרב יהושע , ת שקדמושניים מגדולי התורה בדורו

ורבי צדוק ) ישועות מלכו יורע דעה סו(מקוטנא 

 שבישיבת -)דברי סופרים אות יד(הכהן מלובלין 

יהודים בארץ ישראל תחת שלטון גויים לא 

רק , ועל פי דבריהם. מקיימים מצוות ישוב הארץ

ח עם הרמת המדינה חידש העם "אייר תש' בה

  .היהודי את מצוות ישוב הארץ

כוונת הדברים היא , "ה"ה של הקבהמדינ"

שהמדינה אינה רכושה של קבוצה זו או אחרת בעם 

היא של עם , גם אינה של דור מסוים, ישראל

הוא חלום הדורות שאליו , ישראל כולו לדורותיו

לשנה הבאה בירושלים : "נכספו יהודים כשאמרו

אין לך דבר " תורה"ניקח לדוגמא את ה". הבנויה

ה כמו התורה שאנו " לקבשאנו משייכים אותו

: ועל התורה נאמר, "תמימה' תורת ה"קוראים לה 

צדיקים ילכו בו ופושעים ', כי ישרים דרכי ה"

האם יעלה על הדעת שבגלל כמה ". יכשלו בם

עם " ברוגז"פושעים שנכשלים בתורה אנחנו נהיה 

  .התורה

האם בגלל מערכות שלטוניות ,  כך גם לגבי המדינה

, אחרת הנוהגות שלא כהלכהשל הממשלה זו או 

  !?האם בגלל זה ניתן גט למדינה

מסופר שהנביא ישעיה הוכיח ) א, י(במסכת ברכות 

מצוות פריה "את המלך חזקיה על שאינו מקיים 

השיב לו חזקיה כי נאמר לו ברומח , "ורבייה

ועל כך אמר לו , הקודש שיהיו לו בנים רשעים

תעשה אתה , ה למה לך"בסודותיו של הקב: הנביא

  .ה יעשה הטוב בעיניו"מה שנצטווית והקב

שחזקיה שמלך ) עין איה שם(ה "ומסביר הראי

הבן , על פי ראייה זו, רואה את הדברים כאן ועכשיו

, יהיה אסון לעם ישראל, הרשע לכשיתמנה למלך

, הנביא. אינו מוכן להיות שותף לכך, חזקיה, והוא

אומר , אשר רואה את הדברים במבט של נצח

מלכות בית דוד דומה לשלשלת המורכבת : למלך

שאם אתה מחסיר אחת מהן , מחוליות חולית

על כן , מהו דור אחד בנצח, תתפרק כל השלשת

כדאי לסבול דור אחד ממלך רשע ובלבד לשמר את 

מדינת "כך גם אפשר לומר כלפי . רציפות המלכות

כדאי לסבול קדנציה שלטונית אחת ועוד , "ישראל

את רציפות הריבונות של העם אחת בלבד שנשמר 

  .היהודי בארץ ישראל

המדינה : " ר הרב צבי יהודה"וזה כוונת דברי מו

  ". ה והחזירים הם של בן גוריון"של הקב

  
  
ו"תשרי תשס
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  ממלכתיות
 'משחקי מלוכה '– 9' מאמר בסיס לפעולה מס

  הרב שלמה אבינר
  
  

אך ממלכתו לא היתה ,  ינאי היה מלך?עד מתי. התייחסותנו לממשלת ישראל היא ממלכתית :שאלה

במה שונה . וכל שכן הורדוס, "ממלכתיות"ל התייחסו אליו ב"סוגה בשושנים ואיננו מוצאים שחז

  ? עד מתי ננהג בה בממלכתיות? ממשלתנו

והשני הוא ,  הלכתי ואמוני–הממלכתיות של ממשלת ישראל מתחלקת לשני צדדים שהם אחד  :תשובה

  . נשמת הראשון

ידי כלל ישראל להנהיג את - כיוון שהיא הגוף הנבחר על, הלכתי הוא שיש לציית לממשלת ישראלהצד ה

כאשר . אבל איננו יכולים ללכת נגד הכלל ולמרוד בו, ישראל מוטעית-יתכן שבחירתו של עם. המדינה

.  כךלכן היטב חרה לנביא על". ככל הגויים"הוא ציין שהוא רוצה מלך , ביקש העם מלך משמואל הנביא

  ). סנהדרין כ ב(זו תרעומת , אך לבקש מלך ככל הגויים, ם"כך נפסק גם ברמב,  זו מצווה–מלך 

, אלא יתן להם מלך, שלא ילך ראש בראש נגד האומה, עולם לשמואל הנביא- של-אמר ריבונו, בכל זאת

א סלל את אבל הו, עשה הרבה טעויות, שאול, ואכן המלך הראשון. וסוף הדברים להסתדר, הטוב ביותר

כך שהתברר . יסוד המלכות הנצחית שלנו', משיח ד, שהיה נעים זמירות ישראל, דוד, הדרך למלך השני

  . אלא שצריך סבלנות, שהעם צדק

ואם , )הלכות מלכים א ז, ם"רמב(בוודאי שאין למנות מלך רשע . פי ההלכה- גם מלך רשע הוא מלך על

, אבל כל זמן שלא הורידו אותו; )הלכות כלי מקדש ד כא, ם"רמב(מורידין אותו , מינו צדיק והוא הרשיע

הרי זה ממשפט , וכבר שאלו התוספות למה נענש אחאב על כרם נבות. יש לו דין מלך וסמכויות של מלך

סנהדרין כ (ותירצו כמה תירוצים , המלוכה שיכול לקחת שדות

לכן לא היו לו , אך לא תירצו שהוא היה רשע, )ה מלך"ד' ב תוס

  . טי המלוכהמשפ

ואם המלך , אין זה הופך כל מעשה של מלך למוצדק, כמובן

אבל דין זה הוא לאו דווקא . טועה וחוטא יש להוכיחו בכל תוקף

שאין לו סמכות , במלך רשע אלא גם במלך צדיק כגון דוד המלך

-כמבואר בגמרא שעל זה נדון יואב בן, לומר דבר נגד התורה

  ). הלכות מלכים ג ט(ם "סק ברמבוכן נפ, )סנהדרין מט א(צרויה 

ואפילו את , הנביאים לא נמנעו מלהוכיח את אחאב על חטאיו

, וגם כשהוכיחוהו, אך לא בגלל זה הוא חדל להיות מלך). קידושין סו א(וכן חכמים הוכיחו את ינאי , דוד

"  עמוד על רגליךינאי המלך: "אמרו לו, כאשר העמידו אותו לדין, יתר על כן). שם(ינאי המלך : קראו לו

וכל , כי עשה של כבוד התורה עדיף, חכם אינו חייב לעמוד-הרי תלמיד, והתוספות הקשו, )סנהדרין יט א(

ומלך שמחל על ,  כבודו מחול-חכם שמחל על כבודו -כי תלמיד, חכם-שכן מלך שכבודו גדול מכבוד תלמיד

  . ו כאל מלך הרי שהתייחסו אלי–) ה ינאי"ד, שם( אין כבודו מחול -כבודו 

בוטא כאל מלך והתעקש על כך מסיבות שונות -ובכל זאת התייחס אליו בבא בן, גם הורדוס היה רשע גדול

  ). ד א- עיין בבא בתרא ג ב(

קודם כל יש להיות מאושר 

, שיש לנו מדינה וממשלה

אבל . היש לציית ל, וכמובן

אם היא עושה דברים נגד 

יש לבקר אותה בכל , התורה

  .תוקף
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יבוא , תהיה אנדרלמוסיה במדינה, שאם לא יצייתו למלך או למצביא, ב"מסביר הנצי, זו סברא פשוטה

  ). שאילתות רב אחאי גאון קמב(נפש של העם בארץ הרי זה פיקוח . האויב ויכה אותה עד חרמה

לפי שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי : "כלומר מלך, לגבי האיסור לקלל נשיא' החינוך'וכבר כתב ספר 

מפני שדעות בני אדם חלוקין זה , שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים לעשות מצוותו ולקיים גזרותיו

מתוך כך יצא מביניהם הביטול , חת לעשות דבר מכל הדבריםמזה ולא יסכימו כולם לעולם לדעה א

, ועל כן צריכים לקבל דעת אחד מהם אם טוב ואם רע, בפעולות] ויש גורסים אפיסה. רפיון[=והאסיפה 

וכל זה טוב מן , ופעם ההפך, פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת רב, למען יצליחו ויעסקו בעסקו של עולם

  ). מצווה עז" (המחלוקת שגורם ביטול גמור

זו . ושכבר איננו תחת שלטון התורכים או האנגלים, אנו מאושרים שיש לנו ממשלה, מבחינה אמונית

שנצטוינו שלא נעזבה ביד זולתנו מן "ן "כדברי הרמב, ישראל-מצווה של תורה שיהיה שלטון יהודי על ארץ

  . ה ביד העם הזהשהארץ תהי, כלומר, )לנוספות' ע ד"מ, ם"ספר המצוות לרמב" (האומות

  . גם אם הממשלה עדיין אינה כמלכות בית דוד, אנו שמחים לקיים מצווה גדולה וכלל ישראלית זאת

חזרה מלכות לישראל יתר : "ם כותב בפתיחה להלכות חנוכה"הרמב

שכוללות גם את תקופת ינאי , )הלכות חנוכה ג א" (על מאתיים שנים

  . חנוכהוגם על זה נקבע היום טוב של , והורדוס

ם "הרמב. חזרת המלכות לישראל היא הקדמה למלכות המשיח

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא : אמרו חכמים: "פוסק

ימות : "וכן הוא מגדיר). הלכות מלכים יב ב" (שעבוד מלכויות בלבד

אלא שהמלכות , ועולם כמנהגו הולך, המשיח הוא העולם הזה

   ).הלכות תשובה ט ב" (תחזור לישראל

אבל אם היא עושה דברים נגד . יש לציית לה, וכמובן, קודם כל יש להיות מאושר שיש לנו מדינה וממשלה

  . יש לבקר אותה בכל תוקף, התורה

אביה מלך יהודה נענש . ולא בביזוי, יש לעשות זאת לגופו של עניין בדרך של כבוד, אך גם כאשר מבקרים

. יבמות טז ג, ירושלמי(נבט מלך ישראל - את ירבעם בןעל אשר חירף ברבים במערכת המלחמה' מאת ד

  ). רלח. רכז' עמ, עיין לנתיבות ישראל ב

, אך כל זמן שלא הוחלפו, יש להחליפם, הממשלה אינם מתפקדים כראוי-אם הממשלה או ראש, כמובן

ן שהוא אך כל זמ, ויש להחליפו, משל לאוטובוס אשר נהגו אינו יודע לנהוג טוב. הם הם הממשלה וראשה

  . יד ההגה יש לקחת בחשבון שלא לגרום לתאונה-יושב על

  . חזק חזק ונתחזק ונזכה למלכות אמיתית

  

  ה"אלול התשס

אם הממשלה או , כמובן

הממשלה אינם - ראש

יש , מתפקדים כראוי

אך כל זמן שלא , להחליפם

הם הם הממשלה , הוחלפו

  .וראשה
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 áøä ìù åøîàî ìò úññáúî åæ äìåòô

 äîìù øðéáà"úåéúëìîî "– äáåç 

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì  

  
  
  

  משחקי מלוכה
  

äìåòôä úøèî:  

 é úðéãî ìù äúåáéùçá åøéëé íéëéðçäéìéìù éðîæ ïåèìù úôå÷úá íâ ìàøù. 
  

äìåòôä äðáî:  

1.  äçéúô–äðéãî åà õøà .  

2. ïåèìù ìù íéðåù úåøåã íò úåøëéä.  

3.  úåëìîä íöò éë äðáä)äðéãîä (ãçà øåã úåìäðúäî øúåé äáåùç. 

  

äìåòôä êìäî: .  

1 . äçéúô–äðéãî åà õøà ?  

 íéùðà úåîù íò úåéñéèøë øåæéô) çôñð1 (–íìåëì óúåùî äî  ?àòùåäé úåî éøçà åéäù íéèôåùä åì.  

ïåéã:  

ìàøùé íò ìù úåù÷ä úçà äúéä íéèôåùä úôå÷ú , úéðéãî ïä)úåîçìî( , úéðçåø ïä)ò"æ ,äëéî ìñô( , úéøñåî ïäå

)äòáâá ùâìéô .(äîì ?åðéòè äôéà?  

 àåä íéèôåùä úôå÷úá çúôî èôùî"äùòé åéðéòá øùéä ùéà ìàøùéá êìî ïéà íää íéîéá "–åëä äîì äðå ? äæ íàä

èéìù ïéà éë åäåáå åäåú ÷ø ?ìàøùéá úåëìî ìù äúåòîùî äî?  

 ìàøùé õøàá åúåéäá ÷ø åîöò úà ùîîî ìàøùé íòù øåøá) úåìåòôä úà øéëæäì íå÷îä ïàë"àúøçà õøà éì ïé "

å/ åà"éì íéàúî."ïäî úçà óà úøáòä àì íà  , úà øéáòäì úåðîãæää åæàéäáîå íù íéòéôåîä úåðåéòøä ãç éë íéø

ìàøùé íò ìù åãåòé àìîúî ìàøùé õøàá ÷ø .(èåìùé øçà åäùéîå ïàë äéäðù ÷éôñî äæ íàä ? ìò ÷ø øáåãî íàä

óñåð åäùî ìò åà ìàøùé õøàá íéøåâî ?úåëìî ?äëìîî ?äðéãî...?  

áîøä ãåîéì" ï)úååöîä øôñì åéúåôñåä ,ã äùò'" (äîîùì åà úåîåàä ãéá äðáæòð àìù "–ëéøö ìàøùé õøà  úåéäì ä

éãåäé ïåèìùá .äùò úååöî åæ ,íìåòá åðúîéùîá åðéúçìöäì éñéñá éàðú äæå.  

  

2 .ïåèìù ìù íéðåù úåøåã íò úåøëéä  

 éúëìîî èùøåá ìöéðù- ì ú÷ìçúî äöåá÷ä - 6ìåãâ ãçà ìâòîá ïìåë úåáùåéä úåðè÷ úåöåá÷  . äöåá÷ ìë

ðú úìá÷î"ê , ÷çùî çåìå íéèò / äãéç áúë / äìòôä) çôñð2 .( ãåãîì íéìéçúî3ïîæä øåáòëå úå÷ã  , äöåá÷ ìë
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äðéîéîù äöåá÷ì ÷çùîä çåì úà äøéáòî , áåù íéããåî3äéìà äòéâäù äîéùîä úà úøúåô äöåá÷ ìëå úå÷ã  , ïëå

äàìä.  

 äãåáò éôã äáå úéðåìééð ÷çùî çåì ìëì ÷éáãäì ùé) çôñð3( , äðúúå ïäìù úåáåùúä úà úåöåá÷ä äðàìîú íäéìò

 êéøãîìäîéùî ìë íåéñá . ÷çùîä íåéñá úåãå÷ðä åòá÷é äæ éôì) çôñðá íéòéôåî úåðåøúôä4.(  

ú ùôç'  ïåîèî-ú ùôç ìù äðáîá úåìòôä ïúåàá ùîúùäì ïúéð ' ïåîèî) ìëáå úåîå÷î éðéî ìëá íéàáçåîù íé÷úô

àáä ÷úôä àöîð åá íå÷îì æîøå äîéùî äðùé ÷úô.(  

 úôñåð úåøùôà–áúë íúåàá ùîúùäì ïúéð  íéçéìù õåøéîá äãéç é)äãéç áúë ïåøúôá úåöåá÷ éúù ïéá úåøçú ,

äàìä ïëå àáä äãéçä áúë úà íéìá÷î äðåëðä äáåùúä úøåîú.(  

  

3 . úåëìîä íöò éë äðáä)äðéãîä (ãçà øåã úåìäðúäî øúåé áåùç  

 ïîæ øéöá íäéìò åðãîìù úåðåèìùäå íéëìîä úåîù úà íéøãñî) çôñð5 .(é÷éãöå íéáåè íéëìî í–ïîæä øéö ìòî  ,

 íéòùøå íéòø íéëìîå–åéúçúî  .  

úåçôå íéáåè øúåé íéëìî åéä úåøåãä êøåàì éë íéàåø åðçðà ...úàæ íò ,áåùç ãñåî àåä äëåìîä ãñåî , å÷øéô àì

òùø äéä êìîäù ììâá øåã óàá åúåà . éìëë äðéãî äéäú ìàøùé íòìùå êéùîú ãåã úéá úåëìîù áåùç øúåé

 åðãåòé úîùâäìíìåòá ,íéàèçå úåìéôð ïðùé êøãá íà íâ) .éà ïéò ãåîìì ïúéð äáçøäì"úåëøá úëñîì ä , ÷øô

åì÷ úåà÷ñô ïåùàø-èì÷ . ïá åì úåéäì ãéúòù ïååéë äëåìîä úà ÷éñôäì åúáùçî ìò åäé÷æç úà åäéòùé úçëåä

 òùø– çôñð 6 .(  

ìàøùé úåëìî íâ ,ãåã úéáî äúéä àìù ,äáåùçå úéúåòîùî äúéä ,äéìàáàçà éðôì õø àéáðä å , íåéá íåö åðùé

ìàøùé õøàá éãåäé ïåèìù ÷ñô æàù í÷éçà ïá äéìãâ ìù åúçéöø ,ãåòå .áîøä éôì"í , ïä äëåðçä âçì úåáéñä úçà

 íéðäë ìù ïåèìù ìù íéðù íééúàî)åðøéëæäìù ,áîøä éôìå êåìîì íäì øåñà" éàðåîùç úéá ìëå åùðòð íä ïëì ï

çöøð( ,øåä åëìî êùîäáåøåãä é÷éãöî åéä àìù êìîä éàðéå ñåã...  

á åðéëæ åðøåãá"äðéãîì ä ,úåëìîä ùåãéç úàø÷ì éúåòîùîå ïåùàø ãòö .äîéðô ïëåú ú÷éöéì íåöò éìë . ñéñá

íìåòá åðãåòéé úîùâäì . âéäðî úåá÷òá äéìà ùçëúäì åà äðéãîá ìæìæì åðì ìà)äìùîî åà (úàèåç . úåùòì åðéìò

åðúìåëéáù ìë ,úåìåáâáäëìää  , éåâå íéðäë úëìîîì äðéãîä úà ìéáåäì òãéù éåàøå áåè ïåèìù íé÷äì úðî ìò

ùåã÷ ,åðéîéá äøäîá ,ïîà!  

  

äøùòä:  

 ùåàéé ìà /ìàéøà á÷òé áøä  

äö úà" èéøôäì øùôà éà ì /úøåô ïðç áøä  

 øòåðì íééåìâ íéáúëî /øðéáà òùéìà áøä  
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 çôñð1  

   אהוד   עתניאל
        

   רהדבו    שמגר
        

  אבימלך    גדעון
        

   יאיר    תולע
        

   אבצן    יפתח
        

   עבדון    אילון
         

        שמשון
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 çôñð2  

  

 

 àáä äãéçä áúë úà åøúô      )äéøèîéâ    :(.  

6 10 100 200 2 ,300 40 6 1 30 ,1 400 ,20 30 ,300 2 9 10 ,10 300 200 1 30 ,6 10 30 20 4 ,300 20 9 ,

2 50 10 40 10 50.  

6 10 100 200 2 ,1 400 ,300 2 9 ,2 50 10 40 10 50 ,30 40 10 300 80 8 6 400 10 6 ,6 400 10 30 20 

4 ,40 300 80 8 400 ,5 40 9 200 10 ,6 10 30 20 4 ,300 1 6 30 ,2 50 ,100 10 300 ,6 10 2 100 300 6 5 

6 ,6 30 1 ,50 40 90 1.  

6 10 300 1 30 6 , 70 6 4 , 2 5 , 5 2 1 , 70 6 4 , 5 30 10 40 , 1 10 300 , 6 10 1 40 200 ,5 ,5 50 5 , 5 6 

1 , 50 8 2 1 , 1 30 ,5 20 30 10 40.  

6 10 200 6 90 6 ,6 10 100 8 5 6 ,40 300 40 ,6 10 400 10 90 2 ,2 400 6 20 ,5 70 40 ,6 10 3 2 5 ,40 

20 30 ,5 70 40 ,40 300 20 40 6 ,6 40 70 30 5.  

6 10 1 40 200 ,300 40 6 1 30 ,1 30 ,20 30 ,5 70 40 ,5 200 1 10 400 40 ,1 300 200 ,2 8 200 ,2 6 ,5 ,

20 10 ,1 10 40 ,20 40 6 5 6 ,2 20 30 ,5 70 40 ,6 10 200 10 70 6 ,20 30 ,5 70 40 ,6 10 1 40 200 6 ,

10 8 10 ,5 40 30 20.  

äçìöäá! 

  

úåàáä úåøãâää úøæòá úåáåùúä óãá òéôåîä õáùúä úà åøúô:  

1. úà äðá äîìù______ ) íéìéî éúù(  

2.  êìîä äîìù ìù åîà íù______?  

3. ò áúëðù øôñ"ù é øãâåäå êìîä äîì"íéùãå÷ ùãå÷ "ò" àáé÷ò éáø é_______?  

4.  åéøôñî ãçà ìù íîù íâ äæù êìîä äîìù ìù óñåð íù_______?  

5. ä úáäà ìò ãéòîä êìîä äîìù ìù óñåð íù '_______?  

6. úàíéìùåøéî àöé àìù äîìù òéáùä éî  _______?  

7.  äîìù ìöà èôùéäì åàáù íéùð éúù åçëååúä äî ìò_______? 

8. éá äîäî äîìù ù÷ 'íåìçá _______? 

9. äîìù úîëçî äìòôúä äëìî åæéà _______ ?)íéìéî éúù(  

äçìöäá! 



 

 159 

 åéãìé ìù úåîù øúåéù äîë úøåæôúá åàöî) íéðáúåðáå (êìîä ãåã ìù.  

ù  à  ä  ö  ø  é  â  ì  à  ì  ÷  ù  å  á  á  

ç  ì  ç  ð  á  ô  é  î  ì  ù  ç  ø  ð  å  è  

ø  é  î  å  ì  ù  á  à  é  ð  ù  ø  é  î  ç  

é  ô  ð  ä  é  â  î  ð  ù  á  ë  é  ì  ù  î  

á  ì  é  ã  ð  ë  ò  å  î  å  ì  å  ñ  à  ò  

ç  è  î  ä  à  ì  é  ã  ò  ú  à  ø  à  î  ì  

ø  á  à  ø  ø  å  à  î  å  ë  á  è  ç  ð  å  

å  å  ì  é  ã  é  ã  é  ä  ã  ò  î  é  å  ú  

ð  ë  ô  ú  ù  ú  å  ô  à  ø  ð  ð  ò  ð  ô  

é  ò  ÷  ø  è  ù  ð  é  á  î  â  è  ú  ö  ö  

ë  â  ð  ò  à  à  é  ò  é  ì  ú  ð  ô  â  ì  

ñ  ç  ä  î  å  ô  ä  å  â  ä  é  ç  é  î  ò  

à  ì  é  ù  å  ò  ø  ì  é  ë  é  ñ  å  ô  é  

ô  â  ã  å  ã  á  ú  ù  á  ò  á  à  ì  ò  ù  

ú  î  æ  ë  ç  ÷  ø  æ  ú  î  ø  é  ñ  à  ö  

  
ìàøùé úåëìîå äãåäé úåëìî éôì íéëìîä úåîù úà å÷ìç:  

áì åîéù !4úåëìîîä éúùî íéëìî ìù íðéä úåîù  ,íééîòô íúåà åáúéë . íéëìî éðù íðùé ïë åîë

íù åúåà éìòá ìàøùé úåëìîá ,íâ åîùéøíééîòô åúåà .  

íéáà  æçà  åäéæçà  äìà  ïåîà  

äéöîà  àñà  àùòá  òùåä  äéøëæ  

éøîæ  åäé÷æç  åäéùàé  àåäé  æçàåäé  

ùàåäé  ïéëéåäé  íøåäé  èôùåäé  ùàåé  

íúåé   íòáøé  íçðî  äùðî  äéðúî  

áãð  åäéøæò  éøîò  ç÷ô  äéç÷ô  

íòáçø  íåìù        

  

äçìöäá! 

)úåîùä úà àåöîì äù÷ äéäé íéëéðçìù íéáùåç íúà íà ,á ìàåîù øôñì äéðôä åà úåîùä ìù äîéùø åôéñåú ,' íù
úåîùä íéòéôåî (  

íéðè÷ íéëéðçì: äùéîç àìù úåîù åîùø ìàøùé éëìî äùéîçå äãåäé éëìî.  
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úåáåùúä óãá ïåøúôä úà åîùøå àáä íéøúñä áúë úà åçðòô: 

udcru cbh janubth vfvbho vd ukho uvrdu

o )t, vhuubho vnagc ho( uvuahgu hartk nh

o uvgnh u nkl ni vfvbho ujzrv nkfu, hartk

 h,r gk nt,hho abho g  vjurci vabh )rnco vk

fu,, jbufv pre t vkfv d( 

àø÷î:  

à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ë  
           

                      
  ת  ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל

k  ð         

  

éðà éî??  
  

- 1-  
ë éáñ íùäéç íù  

äëåìîä òøæî àì éðàå  
ìáá êìî äðéî èéìùì éúåà  

ìáé÷ íòä ìë àì úàæ êà  
íåéä øåàì éúçöøð äîøåòá  

øåîçä äùòîä øëæìå ,íåö òá÷ð  
  

- 3-  
ìàøùé ìò êìî éúééä  

ìàä éôìë úåáø éúàèçå  
åçøñù íéëìî äáøäì ãåâéðá êà  

åëìî íâ éãëðå éðáù éúéëæ  
 øéòì ïåøîåù úà éúéðá éë úàæå

åãâ äì  
äìòî àéä ìàøùé õøà áåùééå  

  

- 5-  
ãåã úéá úìùåùî éðà  

éúôå÷úá ,ä úãåáò ìò íòä '
ãéô÷ä  

ùã÷îá úéá ÷ãá éúéùò  
ùîî ÷éãö êìî éúééäå  

 éì åôñåð äìéôú úåá÷òá
íééç úåðù  

 íéëìî åéä éàöàö éøòöìå
íéòùø  

  
- 2-  

ãåàî ÷éãö êìî éúééä  
éðîæá ,á÷ä úà øæç íòä" ä
ãåáòì  

åéä éáñå éáàíéàèåç íéëìî   
 úãåáò úà éú÷ñôä éðà êà

íéìéìàä  
ùã÷îä úà åðøäéè éðîæá  

ùãçî çñôä âç úà åðââçå  
  

- 4-  
àáà åîë ,àèåç êìî éúééä  

úøåöá øæâ àéáðä ,äù÷ áòø äéäå  
ãåàî úòùøî äùéà éì äúéä  
úåáð íøë úà ìá÷àù äâàãå  

äëåìîä ãåáë ììâá éðôì õø àéáðä  
äáåùúá éúøæç éîé óåñ úàø÷ìå  
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íéæîø     )ì"éðà éî?("     :.  

 äë áîé ë ìî  

40 / 30 / 20 / 10 / 40  1  16 - 

 ëáîéëìî  

 áááëáááîáéáëáìáî  

ä øôñùúî àì ÷øôäå éðùä íéèéì  
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 çôñð3 –úåáåùú éôã   

  
 õáùú-äîìù úåëìî   

  

X 2  X  X  X  X  X  X  3  X  X  

1                  X  X  

X    X  X  5  X  X  X    9  X  

6          X  X  X      X  

X    X  X    X  4          

X    X  X    X  X  X      X  

X  X  X  X    X  X  X      X  

X  X  X  7        X      X  

X  X  X  X    X  X  X      X  

X  X  X  8              X  

 àáä äãéçä áúë úà åøúô      )äéøèîéâ    :(.  

__________________________________

_______  

__________________________________

__________________________________

_______  

__________________________________

_____________  

__________________________________

________________  

__________________________________

__________________________________

________ 
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 åéãìé ìù úåîù øúåéù äîë úøåæôúá åàöî)úåðáå íéðá (êìîä ãåã ìù.  

ù  à  ä  ö  ø  é  â  ì  à  ì  ÷  ù  å  á  á  

ç  ì  ç  ð  á  ô  é  î  ì  ù  ç  ø  ð  å  è  

ø  é  î  å  ì  ù  á  à  é  ð  ù  ø  é  î  ç  

é  ô  ð  ä  é  â  î  ð  ù  á  ë  é  ì  ù  î  

á  ì  é  ã  ð  ë  ò  å  î  å  ì  å  ñ  à  ò  

ç  è  î  ä  à  ì  é  ã  ò  ú  à  ø  à  î  ì  

ø  á  à  ø  ø  å  à  î  å  ë  á  è  ç  ð  å  

å  å  ì  é  ã  é  ã  é  ä  ã  ò  î  é  å  ú  

ð  ë  ô  ú  ù  ú  å  ô  à  ø  ð  ð  ò  ð  ô  

é  ò  ÷  ø  è  ù  ð  é  á  î  â  è  ú  ö  ö  

ë  â  ð  ò  à  à  é  ò  é  ì  ú  ð  ô  â  ì  

ñ  ç  ä  î  å  ô  ä  å  â  ä  é  ç  é  î  ò  

à  ì  é  ù  å  ò  ø  ì  é  ë  é  ñ  å  ô  é  

ô  â  ã  å  ã  á  ú  ù  á  ò  á  à  ì  ò  ù  

ú  î  æ  ë  ç  ÷  ø  æ  ú  î  ø  é  ñ  à  ö  

  

 úåáåùú óã-íéëìî   
  

äãåäé éëìî  ìàøùé éëìî  
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úåáåùúä óã: 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

  

àø÷î:  

à  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é  ë  
           

                      
  ת  ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל

k  ð         
 
 

  

 úåáåùú óã–éðà éî ?  
  

1. __________________________________  

2. __________________________________  

3. __________________________________  

4. __________________________________  

5. __________________________________  

  



 

 165 

 çôñð4 –úåðåøúôä   

  

  :'פרק י', ספר שמואל א

  

ë.ì Åàeî ÀL á Åø À÷ÇiÇå  ,ì Èk ú Åà-ì Åà Èø ÀNÄé é Åè Àá ÄL ;ã Åë Èl ÄiÇå ,ï ÄîÈé Àð Äa è Æá ÅL.  àëú Æà á Åø À÷ÇiÇå  -

ï ÄîÈé Àð Äa è Æá ÅL ,å Èú Éç Àt ÀL Äî Àì ,ã Åë Èl ÄzÇå ,é Äø Àè Çn Çä ú Çç Çt ÀL Äî ;ï Æa ìeà ÈL ã Åë Èl ÄiÇå -Lé Ä÷ , eä ËL À÷ ÇáÀéÇå

Àåà Èö Àî Äð à Éì.  áëeì Âà ÀL ÄiÇå -ãÉåò ,äÈåäé Ça ,ã Éåò à ÈáÂä ,Lé Äà í ÉìÂä; } ñ{ äÈåäÀé ø Æîà ÉiÇå  ,

äÅp Ää-ì Æà à Èa ÀçÆð àeä-íé Äì Åk Çä.  âëí ÈM Äî eä Ëç Èw ÄiÇå eö ËøÈiÇå  ,í Èò Èä Àê Éåú Àa á ÅvÇé Àú ÄiÇå ;d Ça Àâ ÄiÇå ,

ì Èk Äî-í Èò Èä ,Éåî Àë ÄM Äî ,ä Èì Àò ÈîÈå.  ãë ì Æà ì Åàeî ÀL ø Æîà ÉiÇå-ì Èk-í Èò Èä , ø ÆL Âà í Æúé ÄàÀÌø Çä

ø Çç Èa-äÈåäÀé Éåa ,eä Éî Èk ïé Åà é Äk ,ì Èë Àa-í Èò Èä ;ì Èë eò ÄøÈiÇå-eø Àîà ÉiÇå í Èò Èä ,Àê Æì Æn Çä é Äç Àé  

 

äîìù úåëìîì õáùúä ïåøúô  
  

  
2  

            
3  

    

1  á  é  ú  ä  î  ÷  ã  ù      

  ú      
5  

      é  
9  

  

6  ù  î  ò  é        ø  î    

  á      ã    4  ÷  ä  ì  ú  

  ò      é        ù  ë    

        ã        é  ú    

      7  é  ì  ã    ø  ù    

        ä        é  á    

      8  ì  á  ù  å  î  ò    
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úøåæôúä ïåøúô  

ù  à              à      ù  å  á  á  

  ì              ì              

  é  î  å  ì  ù  á  à  é              

é  ô    ä      î    ù    ë          

á  ì            å  î    ì      à    

ç  è      à  ì  é  ã  ò    à      î    

ø            à        á      ð    

      é  ã  é  ã  é  ä          å    

      ú      å  ô            ð    

      ø      ð  é          ú      

      ò      é  ò        ð  ô  â    

      í      ä                  

à  ì  é  ù  å  ò                    

                              

                ú  î  ø          

  

 úåðåøúô-íéëìî   
  

äãåäé éëìî  ìàøùé éëìî  
íòáçø  äùðî  íòáøé  ùàåé  

íéáà  ïåîà  áãð  íòáøé  
àñà  åäéùàé  àùòá  äéøëæ  

èôùåäé  æçàåäé  äìà  íåìù  
íøåäé  íé÷éåäé  éøîæ  íçðî  

åäéæçà  ïéëéåäé  éøîò  äéç÷ô  
ùàåé  äéðúî  éðáú  ç÷ô  

äéöîà  íòáçø  áàçà  òùåä  
äéøæò  íéáà  åäéæçà  íòáøé  
äéæåò  àñà  íøåäé  áãð  
íúåé  èôùåäé  àåäé  àùòá  
æçà  åäé÷æç  æçàåäé  äìà  
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     íéøúñä áúë úãéç ïåøúô:     .  

..." íåâøäå íéìåãâä íéðäëä éàðåîùç éðá åøáâå) úà

íéãáòùîä íéðåéä (íãéî ìàøùé åòéùåäå , åãéîòäå

 íééúàî ìò øúé ìàøùéì úåëìî äøæçå íéðäëä ïî êìî

íéðù ,éðùä ïáøåçä ãò."   

áîø"ô äëåðç úåëìä í"â äëìä à'  

 

  

úåðåøúô –éðà éî ?  
  

  גדליה .6

  עמרי .7

  חזקיהו .8

  יאשיהו .9

  אחאב .10
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 çôñð5-ïîæ øéö   

  

  

  

   íéæîøä úåðåøúô   .  

  

 äë áîé ë ìî -á íéëìî  'äë'  

40 / 30 / 20 / 10 / 40  1  16 -à íéëìî  'æè'  

 ëáîéëìî-á íéëìî  'ë'  

 áááëáááîáéáëáìáî -á íéëìî  'áë'  

 úî àì ÷øôäå éðùä íéèéìùä øôñ- á íéëìî 'çé'  

 

äëåðç êìîä ìåàù êìîä äîìù  ïåùàø úéá   ïåéö úáéù  éðù úéá 
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 çôñð6  

 

  

 

משום דלא עסקת בפריה ... צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה... ויבוא אליו ישעיהו"

בהדי : ל"א. משום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקי מנאי בנין לדא מעלי: אמר ליה. ורביה

  ..."כבשי רחמנא למה לך

כאשר  .חרד מאוד למצב ההווה של העם, חזקיהו המלך שלפניו דאגת ההווה

הלא יוכלו , ברוח אלוקים שעליו ראה כי אם יוליד בנים יהיו משחיתים

בהדי "אמנם ישעיהו אמר . להשחית מאוד את העם בשבתם על כס המלוכה

שימי , כי הנבואה משקפת על המצב הנצחי של העם" כבשא רחמנא למה לך

, הלא בהפסק המלוכה ונפול הכסא מהמשפחה המולכת. דור אחד כאין נחשבו

והמכשול של מלך אחד רשע שיצא מזרע . תוכל לבוא נפילה נצחית קיימת

כ אין לך "ע. כי לסוף יכון הכסא בצדק ומשרים, זה יעבור', אשר בחר ה

אף שבאה מרוח , בשביל ההשקפה הזמנית, לסמוך להפסיק שלשלת הנצחית

 ".הקודש
 

 'פסקה קלז' פרק א, ה ברכות"עין אי
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   אל נערי הגבעות  -לנוער מכתבים גלויים 
  
  הרב אלישע אבינר 

  

יש מי . יש מי שנמשך אל הגבעה בעבותות אהבה ויש מי שנמלט אליה לאחר שמשפחתו פלטה אותו

, רגבי אדמתה ורעיית הצאן, בגלל אווירה הצח ושמיה התכולים, שהגיע אליה בגלל חיבת ארץ ישראל

 על מנת "גבעות"והגיע ל, בכשלונותיה ונפילותיה, ויש מי שברח אליה לאחר שמאס בעיר ובפיתוייה

  ...להשיל מעליו קליפות חיצונות ולטהר את עצמו

  

כתבי מופנה אל כולכם למרות שאני 

יש מי . יודע שאינכם עשויים מעור אחד

שנמשך אל הגבעה בעבותות אהבה ויש 

יש . מי שנמלט אליה לאחר שמשפחתו פלטה אותו

בגלל , רץ ישראלמי שהגיע אליה בגלל חיבת א

רגבי אדמתה ורעיית , אווירה הצח ושמיה התכולים

ויש מי שברח אליה לאחר שמאס בעיר , הצאן

והגיע , בכשלונותיה ונפילותיה, ובפיתוייה

על מנת להשיל מעליו קליפות חיצונות `` גבעות``ל

הגבעה היא אידיאל של , לאחדים. ולטהר את עצמו

 -אחרים ול, ישראלית-חלוציות ואמיתיות ארץ

כדי להחלים ממשברים נפשיים , מקלט זמני

אין גבעה . ורוחניים ולשוב לטבעיות ולבריאות

הרבה גבעות ישנן והרבה נערים . דומה לחברתה

כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין , ישנם

  ... דעותיהם שוות

תחילה צריך להסיר את הרושם המוטעה שקנה לו 

,  הורים-ור  שחלק מהציב"נערי הגבעות"מקום בין 

יצורים " מתייחס אליהם כ-מחנכים ורבנים 

כולכם !  זה איננו נכון"המוקצים מחמת מיאוס

אין זה אומר שכל הציבור מזדהה עם . אהובים

אולי לעיתים אפילו קיימת תחושה של , דרככם

בגלל הּבורּות ובגלל רכילויות , זרּות בגלל המרחק

. ו"ח, ּוראבל אין מאיסה ואין ניּכ, שונות ומשונות

יש המתפעלים מהנחישּות והּכנּות של נערי , אדרבה

מפשטותם , ממסירותם וגבורתם, הגבעות

בשעה . ודבקותם במטרות שהציבו לעצמם

שחבריהם משתעשעים במשחקים ילדותיים 

עמלים נערי הגבעות בבניין , ומכלים את זמנם לריק

  . הארץ ובהפרחת שממותיה

נערי , תםגם א. האהבה צריכה להיות הדדית

על מי `` עין טובה``מתבקשים להביט ב, הגבעות

על רבבות , על יושבי הכרכים, שאיננו שייך לגבעות

עמך בית ישראל המיישבים את הארץ ובונים אותה 

  . צריך להרגיש חלק. בדרך שגרתית וממסדית

 צריכה לכלול לא רק את עם ישראל "עין הטובה"ה

זו . לואת ארץ ישראל אלא גם את מדינת ישרא

אסור לזלזל ולבוז למדינת . נקודה שצריכה תיקון

קיימת תופעה שככל שאדם . ישראל ולמוסדותיה

מציב אידיאלים לאומיים ותורניים יותר רמים 

כך הולך וקטן ערכה של מדינת ישראל , וזוהרים

כיוון שאיננה ממלאת אפילו אחוז קטן , בעיניו

רב צבי על עניין דומה כתב ה. זוהי טעות. מציפיותיו

שאמונתנו ,  אשר אנשל רוטשילד'הירש קלישר לר

בגאולה ניסית ונאדרת בקודש איננה סותרת את 

עני ": ל"המכונה בחז, אמונתנו בגאולה הטבעית

אין חולק שסופה של הגאולה . "ורוכב על חמור

עין לא ראתה ": ועל כך נאמר, תהיה מופלאה

ד ואין לנו אפילו יכולת לשער כיצ, "אלוקים זולתך

אבל , היא תיראה בגלל אלוקיותה וגדלותה

ראשיתה . חלקית ומגומגמת, ראשיתה תהיה צנועה

הגודל איננו סותר את . מצער וסופה מי ישורנו

הכמיהה לגודל איננה צריכה להביא , הקוטן

  . להזנחת הקוטן

ראשית צמיחת " –כך גם ביחס למדינת ישראל 

 מי שמחרף. מתערבבים בה אור וחושך. "גאולתנו

מ
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את החושך , אותה איננה מחרף רק את חולשותיה

אלא גם את האור הבהיר המאיר , העוטף אותה

ל איננו מגדף רק את "מי שמגדף את צה. בתוכה

התבוסתנות שמוכתבת לעיתים על ידי הדרג 

המדיני אלא גם את הגבורה הלאומית של חיילי 

ל שבלעדיה היו אויבינו טורפים אותנו ללא "צה

ובלעדי , ל"מן מוגנות על ידי צההגבעות עצ. רחם

כ אף רגל "מטריית ההגנה הנסתרת של השב

יהודית לא היתה מצליחה לדרוך אפילו שעה אחת 

  . ע"על גבעה כלשהי במרחבי יש

חובה להשמיע בקול רם את כל האמת ולתבוע ללא 

אבל יחד עם זה , פחד וללא מורא את כל השלמות

 את צריך להוקיר ולחבב את החלקי ולמצוא בו

דווקא . השבילים המובילים אל האמת והשלמות

רבי יהודה אשר שיבח את רומי והצביע על 

ולא , זכה להתמנות למנהיגם של ישראל, מעלותיה

רבי שמעון בר יוחאי אשר חשף את פגמיה 

. לא? האם מקרה הוא. השורשיים של רומי

ההשגחה האלוקית העלתה את רבי יהודה לדרגת 

 יכולתו להעריך את -פקיד מנהיג בגלל התאמתו לת

החלקי ולהפיק ממנו יסודות המאפשרים את 

, אם כך התייחסו למלכות רומי. הזרימה אל העתיד

קל וחומר , המחריבה הגדולה של מלכות ישראל

המסד של מלכות ישראל , למדינת ישראל

  . העתידית

ה קוק "אחד היסודות המרכזיים שלימדנו הראי

ך הצינור של כלל שגאולתנו עוברת דר, ל הוא"זצ

, לכן. אין זו אימרה יפה אלא מציאות. ישראל

המבקש לדחוף את עגלת המשיח צריך להיות 

כל ? "כלל ישראל"מיהו . מחובר לכלל ישראל

המציע תשובה מורכבת ומפותלת מסלף את 

כלל ": התשובה הנכונה היא פשטנית. האמת

 רבבות עמך - זהו עם ישראל החי הקיים "ישראל

 . בכל מקומות מושבותיהםבית ישראל
  

  ג"תשס'אב ה
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  ! אל ייאוש
  הרב יעקב אריאל 

  

הוא הוכיח את עצמו עד עתה והוא ימשיך לשמש דוגמא נהדרת . לנוער נכונו משימות גדולות בעתיד"

  .הרב אריאל מחזק את נוער גוש קטיף" לכל הנוער בארץ כנוער המתמודד עם קשיים אדירים ויכול להם

-שני(ב "מאות באחד מימי בהכשחל יום העצ

שבהם נוהגים אחרי חג הפסח לומר ) שני- חמישי

ל "ר הרב צבי יהודה קוק זצ"היה מו, סליחות

אומר באותו יום גם סליחות וגם הלל של יום 

שאלו את הרב זווין . העצמאות בהתרגשות גדולה

ל כיצד ניתן להגיד באותו יום גם הלל וגם "זצ

, סתירה בין השנייםאין : תשובתו הייתה? סליחות

  ... סליחות על הממשלה, הלל אומרים על המדינה

בן מהות לבין תקלה . יש להבחין בין עצם למקרה

יש להפריד הפרדה , במילים אחרות. מקומית

  . מוחלטת בין מדינה לבין מדיניות

ם מסביר "הרמב. ם"דברים אלו מפורשים ברמב

מדוע קיימת חובת אמירת ההלל בחנוכה ומנמק 

חזרה מלכות לישראל יתר על : " בעובדה שזאת

לכן כולנו חוגגים ". מאתים שנה עד החורבן השני

  .עד היום חנוכה ואומרים הלל על הצלחתה

אך הרי מאתיים השנים הללו כוללים בתוכם את 

האחרון  היה ! המלכים האכזריים ינאי והורדוס

ובכל זאת אומרים ! בנו של עבד ממוצא אדומי

, אם כי רופפת, ל זאת חוליההוא היה בכ. הלל

מכאן שגם על חוליה . בשושלת של בית חשמונאי

  .צריך לדעת להודות, רופפת ובעייתית

מדיניותה הנוכחית של הממשלה בתחומים שונים 

אינה עולה בקנה אחד עם דרכה של מדינה יהודית 

קריסת , העוני, הקיטוב החברתי. אידיאלית

ה הבאת נוכרים רבים והכר, שירותי הדת

ההחלטה על עקירתם של ישובים , "גיורם"ב

כל , המסחר בשבת, יהודים פורחים מעל אדמתם

עם זאת עלינו .  אלו ודומיהם הינם צללים כבדים

לשאול את עצמנו האם האלטרנטיבה של שלטון זר 

אלמלא המדינה האם המצב היה שונה ? טובה יותר

האם מישהו מאתנו מתגעגע לשוב חלילה ?  לטובה

האם יש בר דעת המעדיף את חזרתו של ? לגלות

  ?  השלטון הבריטי או הטורקי

המדינה היא חידוש ריבונותו של עם ישראל על 

אחרי אלפיים שנות גלות ובעיקר אחרי , ארצו

המדיניות . השואה הנוראה שהשמידה שליש מעמנו

י הממשלות השונות הן מקרים חולפים "הננקטת ע

וים את עצם ואינם מהו, לטובה ולרעה, ומשתנים

מדינת ישראל מאפשרת עלייה חופשית .  המדינה

אין מדינה אחרת בעולם . לכל יהודי ארצה

שהכריזה ִעם יסודה שהיא שייכת לעם שרובו היה 

אין לעם ישראל מדינה ייחודית . מחוץ לגבולותיה

המדינה מבטיחה את קיומו . אלא מדינת ישראל

 גם אם לדעתנו אינה עושה(של כל אדם מישראל 

היא מפתחת ומאפשרת את ישוב הארץ ). די

גם כאן היא יכלה לעשות הרבה (לאורכה ולרוחבה 

ימי המנוחה הרשמיים ). ע"יותר בנגב ובגליל וביש

ר "אף כאן היה מו. שלה הם  שבת ומועדי ישראל

י מדגיש את העובדה שהמדינה הוקמה ערב "הרצ

ח למרות שהמנדט הבריטי פקע "באייר תש' שבת ה

. שחל אז בחצות ליל שבת, למאי למניינם 15רק ב

המדינה הצהירה עם קיומה שכמדינה היא אינה 

מוסדותיה הרשמיים שומרים כשרות . מחללת שבת

למרות שרבים מראשיה ויועציה מחללי שבתות (

אולם הם עושים זאת , ואוכלי נבלות לצערנו

  )כאנשים פרטיים ואינם המדינה עצמה

 מכך שאיננו תחת ,כל אלו הן השלכות מרבונותנו

גם ! הגלות הסתיימה: במילים אחרות. שלטון זר

מי שאינו מודה באתחלתא דגאולה מכיר לפחות 

  .בעקבתא דמשיחא

אנו מצטערים מאוד  על צעדיה של ממשלתנו אולם 

. ביכולתנו לשפר את המצב! זו עדיין מדינת ישראל

אולם המדינה , ממשלה באה וממשלה הולכת
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התפתח כמדינת ישראל עד עצמה נשארת ותמשיך ל

  . בוא הגואל

תתארו לעצמכם שהיינו יכולים לחזור במנהרת 

שהיינו שואלים את עצמנו .  שנים לאחור57הזמן 

או , המשך המנדט הבריטי: מה אנו מעדיפים

אין ספק , מדינה עברית במתכונתה הנוכחית

, על כך שיש לנו מדינה משלנו' שעלינו להודות לה

על פני , ה וחסרונות מנהיגיהעל אף פגמי ממשלותי

  .כל אלטרנטיבה אחרת

לא רק בצילן של  ארובות , לא רק יחסית לגלות

אלא , על כל אשר גמלנו' עלינו להודות לה,  אושוויץ

גם על החיוב הגדול בהתפתחותה והתעצמותה של 

. המדינה בתחומים רבים כולל בתחום   הרוחני

. מציון גדול האור הבוקע - לעומת הצללים הכבדים 

כפיות טובה היא להתעלם מכל היש הגדול ולא 

צרות אופק וקטנות מוחין היא . 'להודות עליו לה

להתייחס למאורע קשה ואפילו כמה כאלו 

ולהשליך אותם  על כל התהליך הגדול של שיבת 

  .שהוא עדיין רק באיבו, ציון

   ?היכן עובר הקו האדום

ריבונותו של העם היהודי בארצו היא , כאמור

מכאן זכותו של כל יהודי לעלות ארצה . המהות

ולקבל אוטומטית את אזרחותה שהיא פועל יוצא 

אם כי יש למחות נמרצות על . (מעובדת עצמאותנו

השימוש הציני בחוק השבות בכדי להביא גויים 

י הסוכנות היהודית וממשלת "גמורים ארצה ע

לאור זאת הקו האדום שהוא הגבול בין ). ישראל

ה של מדינת ישראל לבין התפוררותה המשך קיומ

הוא  הרעיון !) היו לא תהיה(התיאורטית חלילה 

. הנואל של הפיכת המדינה למדינת כל אזרחיה

היום בו תצא מחשבת נפל זאת לפועל הוא יום 

מכיוון שאין אומתנו .  חיסולה של מדינת ישראל

אומה אלא בתורתה ולאומיותנו ודתנו כרוכות זו 

גם הפרדה רשמית בין דת , תבזו כשלהבת בגחל

  " .ישראל"למדינה תנתק את המדינה משמה 

.  י התנקות מהמדינה"לא ע? אולם כיצד נמנע זאת

אלא , י הכרזה על יום העצמאות כיום אבל"לא ע

י הודאה "ע, י הזדהות"ע, י התחברות"ע, אדרבה

על יציאתנו מעבדות לחרות ויציקת תוכן חיובי ' לה

  .  לחירות זו

אילו היו המוני חרדי בית . ניסיון המרנלמד מה

ישראל עולים ארצה עם קריאתם של הרבנים 

, ב"קאלישר וגוטמאכר ואחריהם הנצי,  אלקלעי

 כל - הרב מוהליבר והרב קוק  וגדולי תורה אחרים

היינו חיים . פני המדינה היו נראים היום אחרת

. במדינת התורה ושרויים כבר עמוק בגאולה עצמה

  .שגיאה טראגית זו שניתאל נחזור על 

הדרך היחידה להוביל את מדינת ישראל לקראת 

התנתקותו של . יעודה היא רק  דרך השפעה חיובית

הציבור היחיד המחבר , חוט השדרה של המדינה

תזיק לא רק למדינה אלא , דת ומדינה, תורה וציון

המדינה . דתי- לא פחות לתורה ולרעיון הציוני

רכיה היהודיים עלולה להידרדר ולהתרחק מע

שעדיין קיימים בה ואזי התוצאה עלולה להיות 

.  באמת ניתוק המדינה חלילה משורשיה היהודיים

של תורת ישראל , האם אז מצבם של ארץ ישראל

  !?או שמא להפך, ושל עם ישראל יהיו טובים יותר

, מתוך אהבה עמוקה לארץ ישראל ולתורת ישראל

לינו לחוג  ע-ומתוך חרדה למעמדן במדינת ישראל

, יחד ִעם ַעם ישראל את יום גאולתנו ופדות נפשנו

עלינו , במקביל. י הלל והודאה"כדרכה של תורה ע

להסמיך גאולה לתפילה שכשם שזכינו לאתחלתא 

דגאולה כן נזכה להיות שלוחי  דרחמנא לגאולה 

השתא , גאולת הנפש וגאולת הגוף, שלימה בקרוב

  . בעגלא ובזמן קריב

  דור העתיד

 להוביל את מדינת ישראל לקראת יעודה כדי

יש צורך בדור ,  ולחלצה מהמשבר העובר עליה

בעל כישורים , חזק ומגובש, צעיר ציוני דתי גדול

כל אחד  , ויכולות לפעול בכל התחומים האפשריים

, עלינו להוות דוגמא לנחישות. ואחד בתחומו

, ליכולת להתמודד עם משברים, לאמונה, לעוצמה

איננו . בלי להתייאש ובלי להישבר, טטמבלי להתמו

דבר אחד אנו כן  יודעים . רוצה' יודעים מה ה

מעמיס על הגמל לפי ' ה(שלפום גמלא שיחנא 

דרכנו היא הנכונה והיא ). יכולתו לשאת משא

לפי המאמץ , נבחנת עתה במבחן האמיתי והקשה
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כבר . שאנו משקיעים ולא בהכרח לפי התוצאות

טיף ובפרט הנוער הנפלא עתה אפשר לומר שגוש ק

, לחוט שדרה, שלו מהווה סמל ודוגמא לכוח עמידה

מרים ולמרות החשש "לחוזק אמונה למרות הפצ

עצם המשך . הנורא שגורל החבל נחתך כביכול

למרות הכל הוא , הלימודים והפיתוח והבנייה

עוד יסופר לדורות על הגבורה . מטרה לעצמו

. ם  אלוהגדולה שגילה גוש קטיף בימים נוראי

נמשיך בדרך  למרות כל המשברים ועל אף כל 

לכן . בתעצומות הנפש שלנו, בכך ניבחן. הנחשולים

למרות כל , על הנוער לא להפסיק את לימודיו

לא על חשבון , על הפעילות להיות מוגבלת. הקשיים

יש . הלימודים ויתר התפקידים המוטלים על כתפיו

נוער נכונו ל. מקום בראש להניח שני זוגות תפילין

הוא הוכיח את עצמו עד . משימות גדולות בעתיד

עתה והוא ימשיך לשמש דוגמא נהדרת לכל הנוער 

בארץ כנוער המתמודד עם קשיים אדירים ויכול 

  !  חזקו ואמצו.  להם

  

 ה"תשס'ניסן ה
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  ל אי אפשר להפריט"את צה
  חנן פורת

  
  

לא פוסקת המדינה ולא נגרעת , על אף ההתנתקות

יש לחזור ולהבחין בין שלוחי . ו של המפעלגדולת

. לבין ערך המפעל לכשעצמו, הציבור המקלקלים

אבל , שלוחי הציבור יכולים להמיט קלון על עצמם

  לא על שיבת ציון שהתגשמותה בהקמת המדינה

המכנה , שלמרות כל המתרחש, אין לי ספק

. המשותף בין כל חלקי העם רב בהרבה מן המפריד

, ללא השולים הקיצוניים, את הרוב המכריע

המהלך : מאחדת קודם כל האמונה בשיבת ציון

ריבונות , האדיר של קיבוץ הגלויות ובניין הארץ

אני מאמין . ל שמגן עליה"המדינה ועוצמתו של צה

שיש ,  אחוז מהעם שותף לערכים האלה90שלפחות 

להם גם היבטים מוסריים המתבטאים במדינה 

ת לאורם של ערכי המתקיימ, בעלת צביון יהודי

  . האכפתיות והערבות ההדדית, היושר

המהלך הנוראי בעיני של ההתנתקות מערער , אמת

ואפילו מאושיות הקיום של , רבים מערכי היסוד

זהו צעד שעלול להתוות אות קין על . המדינה

, צעד שמשפיל ומבזה. מצחה של מדינת ישראל

הרי גם אם . ל"קורע מגזרים בחברה ואף את צה

על ידי הצעד הזה הופכים , יהיה סירוב פקודהלא 

רבבות חיילים לנכים בכך שמכריחים אותם לעסוק 

על הטרגדיה האישית , כמובן, וזאת. בהתנתקות

  . של המפונים

לא פוסקת המדינה ולא נגרעת גדולתו , ועם כל זאת

ואת האמונה הזו אנו מנסים להנחיל . של המפעל

אנו מנסים על ידי כך . לאלפי התלמידים שלנו

מלמנוע מהם לבוא לכדי יאוש משיבת ציון 

יש לחזור ולהבחין בין שלוחי . וממדינת ישראל

. לבין ערך המפעל לכשעצמו, הציבור המקלקלים

אבל , שלוחי הציבור יכולים להמיט קלון על עצמם

לא על המפעל של שיבת ציון שהתגשמותו בהקמת 

ה כבר היו בימי קדם זמנים קשים לכהונ. המדינה

אולם לא בשל כך הפכו מוסדות , ולמלכות ישראל

, וכך גם היום. אלה למוסדות שאבד עליהם הכלח

לא אבד הכלח על המפעל הגדול של שיבת ציון 

במובן של צבא המגן , ל"את צה. באמצעות המדינה

  . לא ניתן להפריט, המפעל הציוני

אני . והדברים אמורים לא רק במישור האידיאי

משותף בין כל חלקי העם גם מרגיש שיש משהו 

ומשתדל מאוד שהוויכוח האידיאי , במישור האישי

זה עתה . הנוקב לא ישבש את הרמה האישית

" אורות חסד"סיימתי מבצע גדול מאוד של עמותת 

במהלכו חילקנו אלפי מנות של קמחא דפסחא 

, מנות אלה נארזו בגוש קטיף. ברחבי הארץ

זקקים וחולקו לנ, מתרומות של החקלאים שם

בעיירות הפיתוח ובערים הגדולות מבלי לבדוק 

האכפתיות שעדיין . כמובן בציציות המקבלים

קיימת בקרב רובו הגדול של העם לכאבו של 

  . היא ביטוי לייחודו לעם ישראל, הזולת

נותר לי רק לקוות שהנסיבות החיצוניות יחייבו 

ולוואי שיהיה זה . אותנו לחזור ולאחד את השורות

  .ולא מתוך ייסורים קשים, רחמיםבחסד וב

  

ה"תשס'אייר ה
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  "היה לא תהיה"
  'כי לי הארץ '– 10' מאמר בסיס לפעולה מס

  אליהומרדכי הרב 
אלוקים ". היה לא תהיה"אנחנו חוזרים ואומרים ". היה לא תהיה"אמרנו והתפללנו וקיוונו ובכינו ש

אלף ותשע מאות שנה לא איבדנו את . היה לנונשבע לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב כי הארץ הזאת ת

שבנו לארץ ישראל ' ברוך ה". דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם"ש, האמונה והביטחון שנחזור לכאן

אלהיך את שבותך ורחמך ושב ' ושב ה. "למשה רבנו מלפני שלושת אלפים ושלוש מאות שנים' כהבטחת ה

אלהיך ' אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך ה: אלהיך שמה' וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה

  ).ד-דברים ל ג" (ומשם יקחך

' זכינו לראות את התחלת קיום ההבטחה הזאת ואנחנו בטוחים שנזכה לראות את התגשמות נבואת ה

' ומל ה: אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטבך והרבך מאבותיך' והביאך ה. "במלואה

  ). ו-שם ה" (אלוהיך בכל לבבך  ובכל נפשך  למען חייך'  ואת לבב זרעך לאהבה את האלוהיך את לבבך

היא נתנה לנו כוח לבנות ,מכוחה עלינו לארץ. בגללה אנחנו מתפללים. 'אנחנו  בטוחים בקיום הבטחת  ה

  .מתוך הביטחון הזה אנחנו מתפללים על המשך קיומה.לנטוע ולזרוע

אי אפשר . אי אפשר להילחם בלי אמונה. קטיף היה מתוך האמונה הזוגם המאבק על הישיבה שלנו בגוש 

ובאמת הדבר היותר . צריך להילחם מתוך בטחון. אי אפשר להילחם מתוך ספקנות. להילחם בלי נחישות

בסופו של דבר איבדנו . חשוב בכל המאבק הזה היה הביטחון והאמונה שליוו אותנו לאורך כל הדרך

את כל היופי . את הישיבות ובתי המדרש. את המטעים ואת החממות. שוביםלצערנו את הבתים ואת הי

לא היינו . לא איבדנו את התקווה. אבל לא איבדנו את האמונה והביטחון. המיוחד של ישובי גוש קטיף

  .לא היינו שותפים בפשע הנורא הזה. שותפים בחורבן ההתיישבות

  .ניצל-ולהרוב הגד, זה נכון שחלק מאיתנו איבד חלק מרכושו

לא היו העיקר "הכסף והרכוש "אבל אף פעם . זה נכון שאנחנו יושבים היום בבתי מלון ולא בבתים שלנו

  .האמונה והדרך, החינוך, העיקר בשבילנו היו החיים. זה היה חשוב אבל היה משני, של חיינו

לא כופפנו . גע האחרוןנלחמנו על הדרך שלנו עד הר. לא ויתרנו על כלום. יצאנו משם עם כל הערכים שלנו

  .כניעה וויתורים, את דרכינו בגלל חולשה ועייפות

מי שאיבד את . להצליח להחזיר את מה שאיבד בדרך, לבנות, מי שיצא עם האמונה שלו יכול להמשיך

". היה לא תהיה"אנחנו ממשיכים לאמר .אנחנו ממשיכים באמונה. קשה לו-האמונה והרוויח את החפצים

אין . אין שום סיכוי לדרך שהולכת נגד דבר אלוקים חיים.  אין שום סיכוי לדרך של כניעהאנחנו יודעים כי

  .לאברהם ליצחק וליעקב' שום סיכוי ללכת נגד שבועת ה

  "!דבר אלוקינו יקום לעולם", הם אבדו ודרכם אבדה. 'הרבה מנהיגים קמו בהיסטוריה שהלכו נגד דבר ה

נשכון שם בביטחון גדול מתוך שלווה ' ובעזרת ה. יותר ורחבה יותרבצורה גדולה , אנחנו נחזור לגוש קטיף

  . אמן כן יהי רצון. ושלום השקט בבטח

 ה"תשס', מעייני הישועה'עלון 
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 áøä ìù åøîàî ìò úññáúî åæ úåìéòô

 åäéìà éëãøî"äéäú àì äéä "- äáåç 

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì.  

  
  
  

  כי לי הארץ
  
  
  

äìåòôä úøèî:  

 é íéëéðçäéãåäéä íòä ìù åúåëæá åøéë ,åéúåøåã ìë ìò ,ìàøùé õøà ìò.  

 âùåé ìàøùé íò ìù åãåòéé éë åðéîàé íéëéðçä ,êøãá íéáåëéò ùé íà íâ.  

  

äìåòôä äðáî:  

1. êìù åðéàù äîá øåçñì úìåëé ïéà éë äøëä.  

2.  íéìòáä åðúåéä éàî íéòáåðä íéðåù íéøåñéà úãéîì)åðôåâ ìù åìéôà(....  

3. ééåñî øåãì ïéàìàøùé ììë íùá øúååì úìåëé í.  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .êìù åðéàù äîá øåçñì úìåëé ïéà éë äøëä  

"éìù àì äæ "– íéøöåîå íéöôç íéçðåî æëøîá )úåîù íò íé÷úô øùôà ,íéøáãä úà ùîî àéáäì øùôàå .( íéðîî

íéøöåîäå íéöôçä ìò íéëéðçä ïéá úéáîåô äøéëî íéëøåòå íéèôåù úååö .òéöäù êéðçä ääåáâä äøåîúä úà 

õôçá äëåæ íéèôåùä éðéòá øúåéá.  

ïåéã:  

øçà åäùî úøåîú øúååì ïëåî úééä äî ìò ?  

åðøúéå íäéìò íéøáãä ìëì óúåùî äî ?åðìù íä...  

åìåë óéðñì åà øçà êéðçì êééùù åäùî äøåîúá òéöî äéä êéðçù äø÷îá  , íéèôåùä úååö íàä äéä úà øùôàî

íéôåìéçä ?ìåëé àì íãàä íéøçà ìù åäùîá øåçñì )êëì åçåë úà åôéé íà àìà( ,ó÷ú àì äæ ," àìù íãàì ïéáç ïéà

åéðôá) "...ô ïéèéâ"å äðùî à'(  

  

2 . íéìòáä åðúåéä éàî íéòáåðä íéðåù íéøåñéà úãéîì)åðôåâ ìù åìéôà(...  

ðú íéìá÷î íéëéðç äîë ìë"ê . úåãéç íéàøî) çôñð1 (øå÷î àåä ïðåøúôù :øôñ ,ôå ÷øô÷åñ . úà çðòôì íéëéðçä ìò

äãéçä ,äæ ÷åñôî úãîìðù äëìää éäî øîåìå øå÷îä úà àåöîì .ìæàôî ÷ìç íéãéøåî äðåëð äáåùú ìë úøåîú ,

äöåá÷ì íéðúåðå è÷ìôì éåñéë äååäîä .åðîî íéãîì äîå è÷ìôä ìò òéôåîä øå÷îä åäî úåìâì úåöåá÷ä ìò.  
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÷ð äáøä éëä äøáöù äöåá÷ä àéä úçöðîä äöåá÷äúåãå , ìæàôäî ÷ìç ìë øùàë =1äãå÷ð  , ìòù ÷åñôä éåìéâå

 è÷ìôä =2úåãå÷ð .  

íéðè÷ íéëéðçì: å äéøèîéâá úåøå÷î úîéùø äöåá÷ ìëì úúì øùôà"ïåìéîøú "äèåùô äôùá úåëìää íò . íäéìò

äëìäì íéàúäìå øå÷îä úà àåöîì . ÷åñôì ìéáåîù ïåøçàä øå÷îä úà úìá÷î äðåùàø úîééñîù äöåá÷ä"éë éì 

õøàä."  

  

øå÷î  ÷åñô  äãéç áúë  

àë úåîù 'ë'  " åãé úçú úîå èáùá åúîà úà åà åãáò úà ùéà äëé éëå

–í÷ðé íå÷ð "  

äãåäé ,ãåã , éúåø /àë ' /óë ìù øåéö  

àë úåîù 'åë'  "äúçéùå åúîà ïéò úà åà åãáò ïéò úà ùéà äëé éëå ,

åðéò úçú åðçìùé éùôçì"  

 ïàë àì + äá÷ð éåáéø / íãà çë

 øåöé÷á /åëå'  

ãì úåîù 'èé'  "øëæú êð÷î ìëå éì íçø øèô ìë ,äùå øåù øèô"  á 'ãì 'èé'  

  

çé àø÷éå 'àë'  " êé÷åìà íù úà ììçú àìå êìåîì øéáòú àì êòøæîå

ä éðà'"  

 ëà / éç /åé÷øà  

èé àø÷éå 'âë'  " íúìøòå ìëàî õò ìë íúòèðå õøàä ìà åàåáú éëå

 äéäé íéðù ùåìù åéøô úà åúìøåòìëàé àì íéìøò íëì"  

áâáë áèáé áàáøá÷áéáå  

  

èé àø÷éå 'æë'  "êð÷æ úàô úéçùú àìå íëùàø úàô åôé÷ú àì"  6 10 100 200 1 / 10 9 / 20 7  

èé àø÷éå 'çë'  " åðúú àì ò÷ò÷ úáåúëå íëøùáá åðúú àì ùôðì èøùå

ä éðà íëá'"  

3.19.28  

äë àø÷éå 'ã'  "ù õøàì äéäé ïåúáù úáù úéòéáùä äðùáåäì úá' .

øåîæú àì êîøëå òøæú àì êãù"  

ãä ëàø÷ éå   

  

 áåúëì ùé è÷ìô ìò– öì úâãîô 'øì' –ìæàô úåëéúçá úåñëìå  .àåä ïåøúôä :äë àø÷éå 'âë ')à áúëá"á ú"ù :(

"õøàä éì éë úåúéîöì øëîéú àì õøàäå "  

  
  

3 .ìàøùé ììë íùá øúååì úìåëé íééåñî øåãì ïéà  

 íò ìàùî-íéëéðç øôñî ìë  ø÷ñ úåùòì íéöåø åá íåçú íéìá÷î ) çôñð2 .( äéñåìëåàä úà øåçáì íéëéðçä ìò

ø÷ñä úà äá åëøòé íäù ,àì éîå ø÷ñì íéàúî éî åèéìçé íä íäéôì íéðåúðä úà øéãâäì , ãöéë øéáñäìå

ø÷ñá øáåãî åéìòù øåáéöä úà úâöééî úøçáðä äéñåìëåàä.  

øöåî ìëì ,äéâåñ åà íåçú ,àúî ãòé ìä÷ åðùéíé .íåçúá íéðéáîù íéùðàä , íéìåìò åà çéååøäì íééåùòù åìà

òâôéäì ,åëå øöåîá íéùîúùîù åìà' . íéøöåé úåèìçä ìá÷ìå ãåîìì íéöåø øùàë"íâãî " ìë úà âöééì øåîàù

úøáåãîä äéñåìëåàä.  

ìàøùé õøàá ïåãì éãë ÷éôñî âöééî åðéä íâãî äæéà ?ìàøùé íò ìù åãåòééá?  

òù èéìçäì ìåëé éî úåéäì äöåøå åúìåâñ ìò øúååî ìàøùé í"íéîòä ìëë"?  
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 íéìùåøé êçëùà íà)êåúî : íãà éðáë íéëàìî /æø äçîù(  

ôøú úðùá" ìúåëä úééâåñá ïåéã ìçä è–" ìúåëä úùøô" , åøôñá æø äçîù øôñî êëå"íãà éðáë íéëàìî:"  

 

. ית מקדשנו האחרוןעל כף מאזני המשפט הונחו תביעותינו הצודקות לזכויותינו על שריד ב

אותה שעה . הממשלה דרשה מאת מנהיגי היהדות והרבנות הראשית שישמיעו גילוי דעתם הברורה

ובלבד לקיים , אמרו נציגי המוסדות הלאומיים להצהיר הצהרה של ויתור על הבעלות על הכותל

 ! ותו לא–זכות תפילה על ידו 

אין לנו שום רשות ! חלילה לנו: "נמקומחה והתנגד בכל תוקף ב, ל"משנודע הדבר לרב קוק זצ

בעלותנו על הכותל היא . עם ישראל לא ייפה את כוחנו לוותר בשמו על הכותל המערבי! לכך

 ".ובזכותה אנחנו באים להתפלל לפני הכותל, בעלות אלוקית

 :שאל הרב את יושב הראש בקול רועד, בהופיעו בפני ועדת הכותל

הם בעלים על " חבר הלאומים"וכי הועדה או ? ות על הכותלמה פירוש שהועדה תחליט למי הבעל"

כל העולם הוא ! ? של מי הוא–ממי קיבלתם רשות לקבוע את הבעלות על הכותל ? הכותל

ה מסר לעם ישראל את הבעלות על כל ארץ ישראל "והקב, ה בורא העולם"בבעלותו של הקב

יכולים , ולא הועדה הזו" מיםחבר לאו"לא , ושום כח בעולם. וממילא גם על הכותל המערבי

 "להפקיע זכותנו האלוקית הזאת

, ר הועדה כי כבר חלפו קרוב לאלפיים שנה מיום שאיננו הבעלים על ארץ ישראל"על דברי יו

והסביר להם בשקט , לימדם הרב פרק במשפט התורה, וממילא גם לא על הכותל המערבי

אבל כשמישהו בא וגזל קרקע ,  גם מקרקע'יאוש בעלים'בהלכה היהודית יש דין של : "ובניחותא

 " אין הבעלות של הנגזל פוקעת לעולם–והנגזל מחה והמשיך למחות , של מישהו

 

  

íéðåùä äéîøæì äãåáòä úòåðú éùðàì:  

 

 אין רשות לשום יהודי לוותר על זכות העם היהודי בארץ 

 אין זו סמכות של שום יהודי 

 אין זו סמכות של שום גוף יהודי 

  לוותר על איזה חלק שהוא בארץ -ו אפילו סמכותו של העם היהודי כולו החי איתנו היום אין ז

 זוהי זכות האומה היהודית לדורותיה 

 זכות שאיננה להפקעה בשום תנאי 

 אין בכוחם - המכריזים על הסתלקותם מזכות זו -אילו גם היו יהודים באיזה זמן שהוא 

 . איםמהדורות הב ובסמכותם להפקיע זכות זו

 אינו מחייב ואינו קושר את העם היהודי  שום ויתור ממין זה

 ,  קיימת ועומדת לעד, על הארץ כולה-זכותנו על הארץ 

 מזכותנו ההסטורית ועד ביצוע הגאולה המלאה והשלמה לא נזוז

 )ל"מתוך עדות לפני ועדה בינ, גוריון-דוד בן(
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 !?וכחים את זהאנחנו ש, ואיפה חברון שלנו!!! את ארצי חילקו

 !? אנחנו שוכחים את זה–ואיפה שכם שלנו 

 !? אנחנו שוכחים את זה–ואיפה יריחו שלנו 

 ?ואיפה עבר הירדן שלנו

 '?אמות של ארץ ה' כל חלק וחלק של ד. איפה כל רגב ורגב

 !חלילה וחס ושלום? הבידינו לוותר על איזה מילימטר מזה

 !חילקתם' ארץ ה! את ארצי חילקו,  חתוך כולי לגזריםכשהייתי, כשהייתי פצוע כולי, באותו המצב

 

 )ז"יום העצמאות תשכ', ל מתוך מזמור יט"הרב צבי יהודה זצ(

 

  

íåëéñ:  

íãàì ,äøáç ìëìå ,äúåìòáá íéàöîðä íéøáã ìò ÷ø øúååìå øåçñì úìåëé ùé .ðúá íéáø úåøå÷î" íéøæåç ê

åðéùåëøù åðì íéøéëæîå ,åðéãáò ,éôåâ åìéôàå åðéãìéá÷ä éãéî åðéãéá ïåã÷éô àåä àìà åðì êééù åðéà åð" ùé ïëìå ä

äæ ïåã÷éô íò úåùòì åðì øåñàù íéøáã .åìåë íìåòä íâ ,á÷ä ìù àåä åëåúá ìàøùé õøàå"ä .àá" ùâãåî èøôá é" éë

õøàä éì "äøñàð úåúéîöì úåò÷ø÷ úøéëî åìéôàå ,íééåâì íéçèù ìò øåúéå äîëå äîë úçà ìò.  

àéä ìàøùé õøàá÷äù ïåã÷éô "äîåàì ïúð ä .ìàøùé õøà ìò éèøôä íãàä ìù úåìòáä øñåçì óñåðá , ïàë úôñååúî

äîåàä éë äãáåòä íâ ,äéúåøåã ìë ìò ,úåùø íééåñî øåãì ïéàå õøàä úåîéìù ìò úã÷ôåîä àéä ,úìåëé , úåëîñå

íìåë úåøåãä íùá õøàá øåçñìå øúååì .  

îò ìù åãåòéé"éììë ãåòéé àåä é ,ìë ìùúåøåãä  . øåöéì úìåëé åà úåùø ãçà øåãì ïéà"äîéúñ ." éàùø àì øåã óà

äìåë äîåàä íùá åãé÷ôúå åúåëæ ìò øúååî àåäù èéìçäì.  

  

äàøð íéîòôì ,ãáìá ïéò úéàøîì ,äìåãâä úåçéìùä ìò åà õøàä ìò åðéúåëæ úà òé÷ôî øçà åà äæ øåãù , ïëà– äæ 

ïéò úéàøîì ÷ø !ãáìá éðîæ äæ . åðãé÷ôú äîø äòåøú ìå÷á ìòåôä ìà çëäî åàöé ãåò íäå úéçöð åðéúìåâñå éçöð

)æòá"åðéîéá áåø÷á ä ,ïîà.(!  
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 çôñð1   

 ארקיו/ חי / אכ 

  'יט' לד' ב

 'וכו/ כח אדם בקיצור / ריבוי נקבה + לא כאן 

  

 /   'כא/ רותי , דוד, יהודה
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 וי קראכ הד

3.19.28 

6 10 100 200 1 / 10 9 / 20 7  
 

 וביבקברבאב יבטב כבגב
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 çôñð2  

  

  

  

  

ø÷ñ êåøòì íëúà äðéî éîìåòä íéø÷ñä ïåëî!  
  

úåùòì íëéìò äî?  
1. úà êåøòì íéöåø íúà äá äéñåìëåàä éäî åèéìçäø÷ñä .  
2. àì éîå ø÷ñì íéàúî éî åòãú íäéôì íéðåúðä úà åøéãâä . ø÷ñá íéôúúùîä úåîë úà ïééöì ùé

íéðåù íéðééôàî éôì úéîéðôä ä÷åìçä úàå.  
3. àùåðì äøåù÷ä äéñåìëåàä ììë úà âöééì éãë íé÷éôñî ø÷ñá íéôúúùîä ãöéë åøéáñä.  

  
íééøùôà íéàùåð:  

? úå÷åðéúì íéçåð øúåé íéìåèéè åìéà?  
? àäïåëéúä çøæîá íåìùì éåëéñ ùé í?  
? øòåð éðá áø÷á úåáãðúäá äãîúäì íéîøåâä íäî?  
? úåðåùä úåðéãîá àáöì ñåéâì äéöáéèåîä ìò òéôùî äî?  
? íéùãç íéìåòì úåáèä ïúî ãâð åà ãòá?  
? íåøãá íéñåè÷÷ ìåãéâì íéé÷ä ïùãä âåñ úà úåðùì éàãë íàä?  
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 תשובת -לספר בשבחה של ארץ ישראל 
  המשקל לחטא המרגלים 

  ' שמחה לדורות–בכיה לדורות  '– 11' מאמר בסיס לפעולה מס

  
  הרב אליהו קפלן 

   
   

אולם בנוסף לכך . לים הינו היסוד והביא לכל האסונות שארעו את אבותינו בתשעה באבכידוע חטא המרג

  .  נפשי שעומד ביסוד חטאי עם ישראל שהביאו לאסונות אלו- הוא גם היסוד הרוחני 

בכדי לעמוד על חטאם ועל התשובה ) ה'סוטה ל(' ל אתם בכיתם בכיה של חינם וכו"וכפי שאמרו חז

ונקראו , שהמרגלים צדיקים היו) מקור(המדרש אומר . ילה מי היו המרגליםעלינו לברר תח. לחטאים

  . כסילים רק בעקבות הוצאת דיבת הארץ רעה

 שחטאם נבע מהחשש שבארץ ישראל יחפש משה מנהיגים חדשים והם יאבדו את 15הזוהר מסביר

  . ההנהגה

י משמעותי שחל בצבור כל שינו, אפשר לענות על כך ברובד הפשוט. אולם מדוע חששו הנשיאים מכך

  . גם ההנהגה מוחלפת, ובדרך כלל כאשר יש שינוי משמעותי בעם. משפיע מיד גם על ההנהגה

כשרים היו "כי יש בכך לא רק חילופי הנהגות וכפי שמדגישים המדרש .  מוסיף עומק לענין16ה"אולם השל

  . ו להמשיך את הנהגתםוחטאם היה בכך שרצ" ל בחוצה לארץ ראוים להיות מנהיגים"ר" "באותה שעה

רבי יוסף קארו מספר בשם . יש עלינו להבין לצורך מה נשלחו המרגלים, אולם בכדי להבין את שורש הענין

י שיחזרו "וע.  שמטרת המרגלים היתה לכפר על חטאי בני ישראל במדבר17במגיד מישרים שלו" המגיד"

ונם לעלות לארץ יעשו בכך תשובה על י את האהבה לארץ ישראל ויעוררו את רצ"המרגלים ויעוררו בבנ

  . אולם במקום זאת הוסיפו המרגלים חטא על פשע. במדבר' חטאיהם ועל נסותם את ה

 שחטא המרגלים 18וכפי שמדגיש המדרש. אך מדברי המגיד ניתן ללמד גם מהו התיקון לחטא המרגלים

אם " הרב טייכטל בספרו מסביר? וכיצד פורעים חטא זה. שעל עם ישראל לפרוע" מלוה"נשאר בבחינת 

את חטאם של ,  שיש לעורר את אהבת עם ישראל לארץ ישראל ובזה נתקן קודם כל19"הבנים שמחה

והם חטאו ועשו את , שהרי מטרת המרגלים היתה לעורר בבני ישראל את אהבת ארץ ישראל, המרגלים

  . אלועל כן התשובה לכך היא קודם כל לעורר את עם ישראל לאהבת ארץ ישר. ההיפך

י שנודיע את "ה קוק שהתיקון לחטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ הוא ע"וכפי שאמר גם הראי

  . לחטא המרגלים" תשובת המשקל"ויהיה הדבר בבחינת " את ערכה וחכמתה "20ערכה של ארץ ישראל

ילו ואפ, שהוא חוטא חטא גדול, מכאן יש ללמוד גם על כל המוציא לשון הרע על הארץ או על יושביה

וכפי שמביא בעל אם הבנים שמחה בשם רבי חיים , יכולים להיות אנשים צדיקים שיחטאו בחטא זה

                                                 
 ה וישלח'ד, א"ג דף קנח"זוהר ח 15
 "בענין"ה 'ד. א,ה"ב תורה שבכתב פרשת שלח דף ס"ח 16
 תחילת פרשת שלח 17
 ג"רמז תשמ' ילקוט שמעוני חלק א 18
 ")פרי הארץ"הוצאת מכון (מ רנז ורנח 'פרק שלישי ע 19
 'אגרות ראיה אגרת צו 20
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כי היו צדיקים בדברים אחרים ועל כן יש נוהגים , גם לאחר חטאם נחשבו לצדיקים,  שהמרגלים21,זוננפלד

  ". אפילו צדיקים יכולים להיות מרגלים"כי , ז באלול" י- לצום בעם מיתתם 

שיכולים להיות אנשים גדולים וצדיקים שדוקא , פ כל המקורות שהבאנו" ע22ייכטלטכם הרב וכפי שמס

אין זה פוסל את צדיקותם , פ שחטאו חטא גדול"ואע, על החטא של הוצאת דיבת הארץ רעה יעברו

  . בענינים אחרים

וא בכך חוטא ה, מכל סיבה שתהיה, שכל המדבר רעה על ארץ ישראל, אולם כלל גדול יש ללמוד מכך

ורק אם . ולעומת זאת כל המספר בשבחה מתקן הוא בזה את חטאם של המרגלים. בחטאם של המרגלים

נזכה לתקון חטאם זה נוכל לבטל את היסוד והשורש לכל החורבנות שהרי שורשם של החטאים שהובילו 

  . נובע גם הוא מהשורש הנפשי שהביא לחטא המרגלים, לחורבנן בתי המקדש

  ב"תשס'כסלו ה

 

                                                 
 .ח זוננפלד ושם סיפר זאת'שנשא לריו מביא שיש בכתב יד של הרב אפרים פישל סופר את ההספד 'מ שכ'אם הבנים שמחה ע 21
 ו'מ שכ'אם הבנים שמחה ע 22
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 áøä ìù åøîàî ìò úññáúî åæ úåìéòô

 ïìô÷ éìà" õøà ìù äçáùá øôñì

ìàøùé" – úøáòä éðôì àåø÷ì äáåç 

úåìéòôä  

  
   שמחה לדורות–בכיה לדורות 

  

  

äìåòôä úøèî:  

 íéìâøîä àèç ïå÷éúì åìòôé íéëéðçä.   

 åéúåøåãì ìàøùé íò ìò äòôùä ùé íäéùòîìù äðáä êåúî åìòôé íéëéðçä.  

  

äìåòôä äðáî:  

1. íéðáì ïîéñ úåáà äùòî.  

2.  ãåîéì–íéìâøîä àèç .  

3. ï÷úì åðìù úåéøçàä.  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .íéðáì ïîéñ úåáà äùòî  

 ùøãî éöç ìá÷î êéðç ìë) çôñð1 .( úåéñéèøë úåøæåôî æëøîá) çôñð2 .( éôì íäðéá øáçúäì íéëéðçä ìò

íéùøãîä ,î äìàùä ìò úåðåòä úåéñéèøë ùåìù øåçáìå ùøãîä úà ãåîììäîå éîì øéáòä é ?)àîâåãì : ïéîéðá /

 éëãøî /úéãåäé äååàâ .(  

å åçåë úà áàù éëãøî"åúåëæ "åùòì äååçúùä àìù ïéîéðá òøæî àåäù äãáåòäî ïîäì úååçúùäì àì ,7 úåðëùî 

îòì åáøçð"ïë éðôì úåáø íéðù êìîéáàå íäøáà ìù äùòî ãâðë é ,èá íðéçì äéëá ' äæä êéøàúä úà äòáé÷ áàá

íåéëïáøåç ...  

åéøçà íéàáä úåøåãá äùìåç åà úåçåë øöåé ãçà øåã ìù äùòî ìë.  

åðìù äéùò ìë , íéàáä úåøåãä ìò äòéôùî çåøá åà øîåçá) øîàîä úà àåø÷ì ïúéð äáçøäì"êéðåá íåìù áøå "

 êåúî'úéãåäé ïéòá 'â 'îò '18 .(åðéúåáà ìù íéùòî ìù úåàöåú íò íéããåîúî åðçðà ,éä ãåîìì åðéìò äúéä ïë

äàöåúä éåðéùì àéáäì êë êåúîå äùòîä úà ï÷úì ìëåðù éãë íäìù äìéôð .ïë åîë ,äèìçä ìëáù øåëæðù áåùç ,

úéììë åà úéèøô ,çà íéáø úåøåã àìà úåàöåúä úà âôåñ åðìù øåãä ÷ø àì"åðìù íéùòî úåëæá íã÷úäì íééåùò ë ,

ìåáñì äìéìç åà.  

íéðè÷ íéëéðçì:éùøãîä úà áåúëì øùôà  ùøãîä éôì úåâåæì íéøáçúî íéëéðçäå øúåé äì÷ äôùáå íðåùìá í

åøáñäå.  
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2 . ãåîéì–íéìâøîä àèç :  

 ìàøùé õøà ãâð òéáöä íòä íéìâøîä àèçá"äãîç õøàá åñàîéå) "å÷ íéìéäú ' /ãë' .( íéàùåð åðçðà íåéä ãò

åæ äéåâù äøéçá úåàöåúá .è 'úåøåãì äéëá íåé àåä áàá ,ùé íò ïéá øåáéçäå÷ôñá íéîòô ìèåî ìàøùé õøàì ìàø .

åð÷úì ìëåðù éãë íéìâøîä àèç òáð ïëéäî ãåîìì åðéìò.  

éøåáéö èôùî –úåöåá÷ éúùì ä÷åìç  ,ìàøùé õøà úà äéðùäå øáãîä úà úâöééî úçà . áúë ïéëäì äöåá÷ ìë ìò

 øáãîá íééçáù úåðåøúéä ìò äðâä /éáìàøù .ëåúî øåçáì úåìåëé úåöåá÷äííéðåù íéãò  íäéúåðòè úà ññáì 

)äáåèä ïåéîãä ãéë ãåòå íéîîåã íéöôç íâ úåéäì íéìåëé íéãòä.(  

íéòáöå øééð ïåéìéâ úìá÷î äöåá÷ ìëùë úåöåá÷ éúùì ä÷åìç , øáãîä ìù åéúåðåøúé úà ïåéìéâä ìò øééöì äéìòå

êôéäì åà ìàøùé õøà úîåòì.  

íéðè÷ íéëéðçì: õøà úåðåøúé úîåòì øáãîä úåðåøúé øåéö ìàøùé , úåðåøúé íò úåéñéèøë úåøæåôî øùàë) éìá

õøàä ìù äîå øáãîä ìù äî ïééöì (äáùçîì ïäá øæòéäì íéìåëé íäå.  

 ãåîéì)öî" çôñð úåøå÷î óã á3 .(íéìâøîä ìù íàèç úåäîá íéðã íéáø íéðùøô :íéâéäðîä øàùéäì ïåöøä , ùùçä

øîåçä íìåòî ,éðéñ øäì äáøé÷ä úåôéãò , òðîéäì ïåéñéðúåéåããåîúäî ,åçá øàùéäì ïåöøä à÷ååã åà" ì) âöééîë

øîåçä íìåò (ä úà ãåáòìå 'úåããåîúä êåúî ,äøåú ãåîìì ïîæ øñåçî ãçô , øúåé íééúåäî íéøáã íðùé éë äáéùç

ä ïåöøî ,'ãåòå.  

äéìò øåæçì àì úðî ìò úåòèä úà ïéáäì åðéìò ,íéìâøîä àèç úà ï÷úì åðéìò . ìò äøæçî òðîéäì åðéìòàèçä ,

äãîç õøàá úôñåð äñéàîî . íéðô ìà íéðô åùò íéìâøîä) éôì"äçîù íéðáä íà " ïîöéå áøä ìù åøîàî êåúá

"ïùé áåç íéðô ìà íéðô(" ,úéòèåîä äñéôúä úà ï÷úìå åðéîöòìå åìåë ìàøùé íòì úåðôì åðéìò ,õøàä úà áåäàì ,

á÷ì áø÷úäì êøã àåä øîåçä íâù ïéáäì" ãåáòðù åðåöø ïàëå äåúåà.  

  

3 .åðìù úåéøçàä  

ãçà øåã ìù äèìçäå äùòî ìë ,åéøçàìù úåøåãá úåàöåúì ìéáåî . ïéá óöø ùé ïëìå úçà äù÷éî åðéä ìàøùé íò

úåøåãä . äøèî äúåàì íéìéáåî úåøåãä ìë–" ä éë õøàä éîò ìë úòã ïòîì 'íé÷åìàä àåä" , äéìåç äååäî øåã ìëå

úéúåòîùîúøùøùá  . úåòè äùòù ãçà øåã–÷î ì÷ìíéøçàä úà  , äìòúäå íã÷úäù ãçà øåã– ìë úà íîåøî 

äøèîì åðúåà áø÷îå úåøåãä .  

íòá úåçåë òèð ïåøîåùäå óéè÷ ùåâ ìò åð÷áàî íâ .äðåîà ìù úåçåë ,øùåé ,äøåú ,íéøáç ÷åáéã ,ìàøùé úáäà ,

äìéôú ...íéáø úåçåë ãåòå .æòá åçøôé íäéúåøéôå íåéä åòèéð åìà úåçåë" áåø÷á äåðéîéá.  

  

úåùòì íéìåëé åðçðà äî æà:  

 øù÷ä úà ïéáäììàøùé õøàì ìàøùé íò ïéá íéìâøîä åîë úåòèì àì éãë )úåáåè úåðååëî (...- äçîù íéðáä íà 

îò 'åì'.  

 õøàä ìò áåè øáãì)äìàä íéìàøùéä óåà ...úåø÷ì ìåëé äæ åæä äðéãîá ÷ø(....  

 íòä ìò õøàä úà áéäàäì–íéìåéè  ,ðô ìà íéðôíé ,äáéáñä úåëéà ìò äøéîù.  



 

 189 

 øñåçä úà áåàëì-" äúçîùá äàåøå äëåæ íéìùåøé ìò ìáàúîä ìë " øéáñî ïåîéî áøä) åøôñá" àì ïåéö ïòîì

äùçà ("äçîùä úééàø úà ùé úåìáàúää íöòá éë ãéúò àìå äååä ïåùìá áåúë ÷åñôäù , ïåîè øñåçì úåòãåîá

íéìùåøé úîå÷ú úàáäìå úåîã÷úäì çúôîä .ïëå áåúë "äúçîùá " àìå"äðééðáá "– äëåæ àì ìáàúî àìù éî 

äçîùì , éìá áåöò àìù éî–íò çîù àì  ... úéæéôä äîøá äéåðá íéìùåøé úà åàøéù íéùðà äáøä úåéäì íéìåëé

êëì íéùéãà åéäéå ,øñåçä úà áàëù éî ÷ø ,ïééðéáä  íò çîùé.  

 íéðìáñ úåéäì–úåéãééî úåàöåúì úåôöì àì  .íäìúäì àì éôì èéìçäìå "åéùëòå ïàë ." çöð ìù íò åðçðàù ïéáäì

çàù úåøåãá ÷ø úåàøð ãçà øåã éùòî ìù úåëìùä íéîòôìå" ë)æòáå"äáåèì ÷ø ä .( âôåñ åðìù øåãäù úåéäì ìåëé

 éðôì åùòð àì åà åùòðù íéøáã ìù úåéåòè30äðù  , íåéä úåùòì íéìéçúî åðçðàù äîå) åîë"íéðô ìà íéðô (" äæ

ú êéìäúúåáåè íéðù äîë àåä íâ ç÷éù ïå÷é.  

  

äøùòä:  

 íéðô ìà íéðô–  ïùé áåç  /ïîöéå áøä  



 

 190

 çôñð1 –íéùøãî éàöç    

  

אלא יהי , שבהיותם במצרים לא ילכו לטימיון

, פרעה חייב לשחררם על ידי המכות שיבואו עליו

כשם שהוכרח עכשיו לשחרר את אברהם ושרה 

  .בגלל הנגעים

רצה אפוא אברהם להכשיר עכשיו גם את 

שעל כרחו יצטרך , "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"

ומשום כך . פרעה לתת לבנין מתנות רבות לדרך

כדי שזה יהיה לאות , ביקש לקבל מתנות מפרעה

שיצאו ברכוש , סמלי לשעת יציאת מצרים בעתיד

  ... גדול

  )שם משמואל(

  )'יג' בראשית יב" (למען ייטב לי בעבורך"

  )י"רש(יתנו לי מתנות 

וכי באמת היה אברהם להוט כל כך אחרי 

הלא אחרי מלחמת סדום סירב לקבל ? מתנות

וכיצד אפשר לומר . את אשר הגיע לו ביושר

  !?תחבולות כדי לקבל מתנותשהיה מחבל 

נאמר במדרש כי כל ירידתו של אברהם , ברם

מצרימה באה רק כדי לכבוש דרך בשביל בניו 

 ,"צא וכבוש הדרך לפני בניך"לעתיד 

  

  

ואיבה אשית בינך 

ובין האישה ובין 

, זרעך ובין זרעה

הוא ישופך ראש 

  "ואתה תשופנו עקב

  )'יד' בראשית ג(

 

  

אלוקים ' הויאמר "

אל הנחש כי עשית 

 אתה ררוזאת א

מכל הבהמה ומכל 

על . חיית השדה

גחונך תלך ועפר 

 ,תאכל כל ימי חייך

"
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ו זקנ: אמרו ליה: אמר להן המן

ותגשנה 'ד "הה, השתחווה לזקני

ועדיין לא נולד : היתיב. 'השפחות וגו

  בנימין

  )'ח' מדרש רבה אסתר ז(

ולא עוד ... מה אמר להם מרדכי

) דגל המלך(אלא שאני איסננטירין 

שכל השבטים נולדו . ה"של הקב

... ל וזקני נולד בארץ ישראל"בחו

 .'וגו' ויגידו להמן'מיד 

' כנגד כן בניו מחריבין מבניך ז

, אוהל מועד וגלגל: ואלו הן, ותמשכנ

  .ובית עולמין תרין, נוב וגבעון ושילה

  

 )'ד' בראשית רבא נד(

ויקח אברהם צאן ובקר ויתן "

ויאמר אבימלך מה הנה שבע . לאבימלך

  ..."כבשות

אתה נתת שבע : ה"אמר לו הקב

 ,כבשות בלי רצוני

יוחנן ' ר" ויהי באומרם אליו יום יום"

בניה של רחל : לוי' ר בנימין בר ר"בש

ויהי "ד "הה. נסן שוה וגדולתן שוה

וכאן כתיב , "כדברה אל יוסף יום יום

וגדולתן ". הי באומרם אליו יום יוםוי"

ויסר פרעה את טבעתו "ד "שווה הה

מעל ידו ויתן אותה ליוסף וילבש 

 ".אותו בגדי שש

ויסר המלך את טבעתו אשר "וכאן כתיב 

להלן כתיב ". העביר מהמן ויתנה למרדכי

קראו וירכב אותו במרכבת המשנה וי"

וכאן כתיב ונתן הלבוש " לפניו  אברך

ככה יעשה לאיש "והסוס וקראו לפניו 

  "אשר המלך חפץ ביקרו

  )'ז' מדרש רבה אסתר ז(
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   מילים לכרטיסיות– 2נספח 

    
  מלכות

 

  
  מרדכי

 

  
  יוסף
 

  
גאווה 
  יהודית

  
  מרדכי

 

  
  בנימין

 

  
חורבן 
  משכנות

  
עם 
  ישראל

  
  אברהם

 

  
רכוש 
  גדול

  
בני 
  ישראל

  
  אברהם

 

  
פחד 
  מנחשים

  
האנושות 

  הכול

  
חטא אדם 
  הראשון

  
פורענות 

  באב' בט
 

  

עם 
ישראל 
  לדורותיו

  

בני 
ישראל 
  במדבר

 çôñð2
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"'íëì åòñå åðô äæä øäá úáù íëì áø'- 
ø äçëåú åæåàðù íéùðàäù ìò äðåùà 

å õøàä úàòá÷ ìù äáéùé äæ øäá åáùé ,
õÆøÈàä ìà íäì åðô àìå , ãçåéî íå÷î

úååöîä íåé÷ì ,å'íëì áø ' ïåùìî àåä' áø
éåì éðá íëì ')è øáãîá"æ ,æ' ( øîåìë

 àåä áø éë äæä ìòîäå ãøîä àåä èòîä
 òá÷ ìù äáéùé úÆáÅù ïééðò íëì úîàá

äæä øäá"  
"øîàå' , øáãîä ìë úà êìðå áøåçî òñðå

åâå ,' øîåì åì äéäå'áøåçî òñðå ïôðå '
 øîàù êøãë'åòñå åðô ,' øîà êë àìà

 ïåúîéé÷  íëúåæçôá ïééãò íäì=) íúà
íéîéé÷ ( éúøîà éðà éë'åòñå åðô '

 åéìò íúãîìù íå÷î áøåç øäî åëìúùë
 íå÷î õøàä ìà íëéðô åðôú  äøåú
 àìà ø÷éò ùøãîä àì éë äøåúä úøéîù

ø áøåçî íúëìá íúàå äùòîä úøçà çå
 ãåîìúì ãçåéî íå÷îî òñéì íëîò úééä

äøåú , àì úååöîä úøéîù íå÷î ìàå
 íéãîåò íúà  íëãøîáå íëéðô íúéðô

õøàä úà àåðùì"  
à íéøáã ìò ø÷é éìë ,'â'  

" úáù íëì áø" 

כי המרגלים : ק"איתא בזוה"
  : חשבו

הכא אנן רישין ובארעא לא נזכי 
 "להיות רישין

אכן לכאורה נראה כי ודאי כל מה "
  שאמרו המרגלים

  . היה בעבור כללות בני ישראל
יון שנבחרו להיות שלוחי בני ישראל וכ

  .ודאי היו בטלין אל הציבור
ואיך נוכל לומר עליהן שדיברו מחמת 

  נגיעת עצמותם
אבל נראה לבאר הדבר כי דור המדבר 

  .בכלל היו בחינת ראש
כי הדור שיצא ממצרים ושמעו הדברות 

  .בסיני הם ראשין לכל הדורות
והדורות נמשכים בבחינת אבות ותולדות 

  ,ין ועד רגליןמריש
כמה שנאמר על דורותינו עיקבא 

  דמשיחא
  ".אכן דור המדבר היו כולם בחינת רישין
ובודאי אמת הדבר כי הכניסה לארץ 

  היתה מדריגה אחר מדריגה
  ל"והם לא רצו שיפלו ממדריגת רישין כנ
ודור המדבר היה להם התגלות כבודו 

  יתברך
  .כדמיון התגלות הנשמה בראש

מקום עליון קשה לו ובודאי מי שהוא ב
  ליפול למדריגה תחתונה

. כמו שקשה אל הנשמה לרדת למטה
  ".ובעל כרחו אדם נברא

  שפת אמת שלח לך
  שנת תרלט

באותם , אך יש בו משהו בהר סיני
, ים מארץחיים רוחניים המנותק

 שם .ממלכה מן המושךמאדמה ומ
ָבָהר אין צורך לעסוק בפוליטיקה 

שם ניתן להיות כל היום בבית , וצבא
המדרש ללא התמודדות אמיתית עם 
, גילויי תכניו של בית המדרש בחיים

  .באומה ובממלכה
  'הרב אלון לפרשת שלח לך סה

  
אכן המרגלים והעם כולו היו , לאמר

וארץ ישראל כל ענינה , בבחינת ראש
תוך , עליה מדרגה לדרגההוא ה

שעולם החומר משמש כנצרך לעליה 
, אך הם לא רצו בעבודה שכזו, זו

המרגלים והעם רצו להישאר באותם 
של , השגות עליונות של המדבר

  .אותה בחינת ראש
 'הרב אלון לפרשת שלח לך סד

חזרתנו לארץ ישראל היא מבחן סף יסודי 
ליכולת לפתח ולגלות מחדש את אותה 
דרגה נפלאה הנמצאת ביסוד חיינו 

שהיא , "ממלכת כהנים"ה, הלאומיים
- קדושים"למעשה מציאות הבכורה של 

-ארץ ישראל תובעת זאת מבניה, " פדויים
יבור חיוני ביותר חיבור זה הוא ח. בוניה

וההתעלמות ממנו יכולה להוביל לתוצאות 
בפעם ' שעליהם נעמוד בעזרת ד(הרסניות 
  ).הבאה

בראשית (נחתום את דברינו במדרש הבא 
של ארץ שבחה המתאר את ) י, רבה לט

  :ישראל בזיקה לדברינו 
בשעה שהיה אברהם מהלך : אמר רבי לוי"

  ,בארם נהרים ובארם נחור
  .ים ושותים ופוחזים ראה אותם אוכל

זהו הקשר בין חטא המקושש "
המרגלים רצו . לחטא המרגלים

מבחינת , ר רחוק מן האמתלהישא
תמיד "מארץ ישראל ש', עולם הבא'

' דברים יא" (אלוקיך בה' עיני ה
חוץ . וכולה השגחה ורוחניות, )'יב

 היא עולם הזה –לארץ לעומתה 
נסתרת בה ' מציאות ה. בהתגלמותו

ודימיון הבחירה שולט בה , יותר
בדרכו של הנחש , המרגלים. יותר

, רץץ לאמעדיפים את חו, הקדמוני
ם הגור, את ערבוב הטוב והרע

בעלת "שהבחירה בטוב תהיה קשה ו
יותר מאשר בארץ האמת , "אתגר

 .ה"המוחלטת של הקב
גם המקושש הקיש והשווה בדעתו 

? שקל מה עדיף". שני עצים"ביו 
, התורה ומצוותיה, "עץ החיים"האם 

 או –האמת המוחלטת והבהירה 
הבלבול בין טוב , "עץ הדעת"שמא 
אמנם הוא . יחוק מן האמתהר, לרע

בעוד שהמרגלים גם , רק הסתפק
הגיעו למסקנה שעדיף להישאר 

אבל . 'להישאר רחוק מה, ל"בחו
לחיות בעולם : העיקרון שווה

, האמת' חממות'מחוץ ל, השקר
 נראה שבכל –' ולעבוד משם את ה

. דור קורץ יותר ומוצלח יותר
וכאותה מחשבה שהצליח הנחש 

 .לדחוף אליה את חווה
 הרב נבנצל 

 'קכג' שיחות לספר במדבר עמ

העם השתכנע מהמרגלים שאי "...
אפשר יהיה לנצח את ענקי ארץ 

אמר '  שהווהלא כולם ידע. ישראל
אלא שנקודת החטא היתה ? שרשאפ
שהחשיבו את הענקים כגורם , בכך

כגורם שהינו מחוץ ליכולת , עצמאי
' רצון ה, לדידם. ו"ח', השליטה של ה

אפילו , הוא גורם חשוב מאוד בעולם
, אך יש גורמים נוספים מלבדו, מרכזי

וצריך להתחשב גם בהם כשמביטים על 
 .מכלול המציאות

זר שלא משהודיע להם משה שנג, ואז
 אך לא –הבינו שטעו , יכנסו לארץ

, הם הבינו! ירדו לעומק טעותם
שטעותם היתה בכך שלא העריכו די 

בעוד שטעותם היתה , את הארץ
הם לא העריכן די את : יסודית יותר

 !'דבר ה
 הרב נבנצל 

 'קכט' שיחות לספר במדבר עמ

הלואי לא יהא חלקי בארץ :  אמר
  .הזאת

ראה ,  וכיוון שהגיעו לסולמה של צור
  אותן עוסקין

בעידור ,  בניכוש בשעת הניכוש
  , בשעת העידור

  . הלואי יהא חלקי בארץ הזאת: אמר
לזרעך אתן את הארץ : ה"אמר לו הקב

  ".הזאת
ניתן נא את הלב ללשונו היפה של 

לואי " אינו אומר  אברהם–המדרש 
לא יהא חלקי עם "או " יהא חלקי
או " יהא חלקי"אלא , "אנשים אלה

  ". לא יהא חלקי בארץ הזאת"
למדנו שעניינה של ארץ ישראל הוא 

ולא רק מלאכה , הוא המלאכה, העמל
אלא אהבת המלאכה שהיא המהווה 

גם במבואות ' את המכון להופעת ה
שעל כן זוהי תעודתם של , הארציים

, ה"של הקב" בנו בכורו", אלישר
, "ממלכת כהנים וגוי קדוש"להיות 

והדבר ייתכן , "פדויים-קדושים"להיות 
בכינון ממלכתו , רק בשוב ישראל לארצו

  .על כל מעשה ידיו'  ובקריאה בשם ה–
  

 'לפרשת בהעלותך סד הרב אלון

 çôñð3
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   חוב ישן-פנים אל פנים 
  ויצמןיהושע הרב 

  
  

ארץ . ם ישראל עובר ימים קשים מאוד

ואלו חלק מן , 1ישראל נקנית ביסורים

ם שעלינו לעבור בדרך לקנינה של היסורי

הנובעים מהתנכרותם של , יסורי גוף ונפש. הארץ

  .חלקים מעמנו לארץ ישראל וליושביה

הקושי הרב נובע מן העוצמה הגדולה שיש , אולם

  .בימים אלה

. אנו רואים בעינינו כיצד קורסת הציונות החילונית

שתי גדות : "אנשים שינקו עם חלב אימם את חזון

מוכנים עתה לסגת מחבלי , "זו שלנו זו גם כן, לירדן

החזון הציוני הפך לגישה פרגמטית . ארץ ישראל

, אוהבי הארץ הפכו למתנכריה, לארץ ישראל

הן , "היינו כחולמים. "בצורה בוטה וקיצונית

והן מיכולתם של האנשים , עלינו' מהשגחת ה

לשנות את עורם ואת השקפותיהם מן הקצה אל 

  .הקצה

עומד הציבור המאמין , יסה הזואל מול הקר

בקדושתה של הארץ ובהתגשמות חזון הגאולה 

ליצוק תוכן : ונדרש למלא את תפקידו, בדורנו

  .אמיתי אל כלי הציונות ההולכים ומתפרקים

 אנו קוראים על נגע צרעת בשם 2בפרשת השבוע

שעניינו הוא הניתוק ,  משמע3ל"ומדברי חז, "נתק"

  .מן המקור

אלא תוצאה של , ות גופניותהנגעים אינם מחל

כאשר מתנתק אדם ממקור חיותו . חוליים רוחניים

  . מופיע נגע צרעת- הפנימית 

  : 4ניתן לראות זאת בדברי הגמרא

, החושד בכשרים לוקה בגופו: אמר ריש לקיש

וגליא '', והן לא יאמינו לי וגו') 'שמות ד(דכתיב 

אמר . קמי קודשא בריך הוא דמהימני ישראל

ואתה אין סופך , אמינים בני מאמיניםהן מ: לו

) 'שמות ד( דכתיב - הן מאמינים . להאמין

) ו"בראשית ט(בני מאמינים ', ויאמן העם'

 שנאמר - אתה אין סופך להאמין . ''והאמין בה'

ממאי . ''יען לא האמנתם בי וגו') 'במדבר כ(

לו עוד הבא ' ויאמר ה') 'שמות ד( דכתיב - דלקה 

  .''נא ידך בחיקך וגו

ניתוק , בדרגתו העליונה, פקפוק קל של משה

בהיותם , ממקור האמונה בסגולתם של ישראל

והנה ידו "מתבטא מיד ב, "מאמינים בני מאמינים"

מופיעה צרעת , אף באדם הפשוט. 5"מצורעת כשלג

התנתקות . כאשר יש ניתוק מן המקור האלוקי

ממקור החיים , מארץ ישראל נובעת מנתק רוחני

התפקיד של הציבור האמוני הוא . של עם ישראל

לקשור את חזון , למלא את הציונות בתוכן רוחני

  . אל האמונה ואל התורה-הציונות אל מקור חיותו 

מיום ליום מתברר כי לא ניתן לסמוך על מנהיג זה 

ואין לנו על מי להשען ", או אחר שישמור על הארץ

  .6" אלא על אבינו שבשמים-

כי רק השיבה , רה זועלינו להכין את הציבור להכ

אל אבינו שבשמים תתן תוכן של חיים לבנין 

  .שבנתה הציונות

  .נעיין בשני מקורות הקשורים לעניין, מתוך כך

אם "מספר , מקור שמוזכר רבות בימים אלו. א

  :7"הבנים שמחה

  

לחבר , דאנו מחויבים לעשות כן, עוד זאת תדע

את כל כלל ישראל כחבורה אחת בעסק מצוה 

מראש ,  חוב ישן שהועמס עלינו מאזמצד, זו

שבשביל תשלום חוב זה אנו , היותינו לעם

, וסובלים שעבוד קשה כל כך אלפי שנים, בגלות

וגרם לנו כל כך בכיות עצומות שבכינו ביושבינו 

והוא כמו שאומר בסייעתא . על אדמת נכר

  .דשמיא

וזה ) פרשת שלח(ולזה אקדים לך מדרש ילקוט 

עדה ויתנו את קולם ויבכו ותשא כל ה': "לשונו

דברי ' זה שאמר הכתוב -' העם בלילה ההוא

ע
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אליעזר בנו ' ר)... ו"משלי כ(' נרגן כמתלהמים

דברי נרגן ': יוסי הגלילי אומר' של ר

כיון שבאו , כך הם)... כמת להם(' כמתלהמים

עמדו ופזרו עצמם , מתור הארץ) המרגלים(=

 ,כל אחד ואחד בתוך שבטו, בכל שבטי ישראל

, רצה לומר(ומתנפל לתוך כל זוית של ביתו 

, )שהשליך עצמו לארץ בכל פינות וזויות הבית

מה לך : ובניו בנותיו באים עליו והיו אומרים לו

עושה עצמו נופל , ובעוד שהוא עומד? מרי

אוי לי עליכם בני ובנותי : אומר להם, לפניהם

, האיך האמוריים עתידים לתעתע בכם, וכלותי

מי יוכל לראות , דים לשלוט בכםהאיך הם עתי

מיד הם , אני יודע מה שראיתי... ?פני אחד מהם

בניהם ובנותיהם , כולם גועים בבכיה

עד שהיו השכנות שומעות את , וכלותיהם

עד שהיתה משפחה , אף הן היו בוכות, הדבר

. עד שהיה כל השבט בוכה, למשפחה משמעת

עד , וכן כל אחד ואחד, וכן חברו מבכה שבטו

וגעו ונתנו קול , עשו ששים רבוא חבורה אחתשנ

ממה שקרינו בענין ? מנין. בכייתם למרום

, רצה לומר. ('ותשא כל העדה ויתנו את קולם'

האמור " כל העדה"דהיה קשה למדרש הלשון 

דנעשו כל העדה כחבורה , על זה דרש. בפסוק

על , וגעו ובכו יחד בכיה זו של המרגלים, אחת

 המרגלים כל אחד ידי האיום והפחד שעשו

, בבית של כל אחד ואחד, ואחד בתוך שבטו

 אמר להם -' ותשא': דבר אחר). וכאמור

 כשם - ' ותשא, 'לויתם מלוה רעה: ה"הקב

חייכם ', כי תשה ברעך'שאתם אתה אומר 

אתם בכיתם : ה"אמר הקב. שסופכם ליפרע

  .אני אקבע לכם בכיה לדורות, בכיה על חינם

משו אז במידות איך שהשת, וראו אחיי...

מודרניות שמשתמשים בזמנינו כשרוצים 

לדבר מה שקורין , לרכוש את לב ההמון

והשתמשו בעבודת התעמולה במדה ". תעמולה"

שכל , ל"כאשר יסופר במדרש הנ, גדולה כל כך

ועשה , ונכנס לתוך ביתו, נשיא הלך בתוך שבטו

עד , עצמו כאדם הנופל מחמת חולשא או צער

וחזר , שפחה והקימו אותושנבהלו כל בני המ

! מה לך מרי! מה לך אבי: ושאלו אותו. ונפל

והוא אומר להם שמחמת דאגה להם ולחייהם 

עד , ולכבוד בנותיהם הוא בחולשה גדולה כל כך

עד שהם בוכים , והתחיל לבכות. שנפל ארצה

ומשכונה , וכה עשו בכל משפחה ומשפחה. עמו

, עד שנעשתה כל העדה חבורה אחת, לשכונה

האם . חבורה של בוכים בקול גדול עד למרום

אפילו גם בזמנינו : תמצא תעמולה גדולה מזו

והגיעו לזה על ידי שלא . לא במהרה תמצא כזו

חסו על הטרחה להכנס לתוך הבית של כל אחד 

על ידי שלוחיהם , ואחד מששים רבוא אנשים

ולאיים ולהפחיד את אנשי , ושלוחי שלוחיהם

כל העדה כולה כחבורה , עד שגעו כולם, הבית

וזהו שאמרו . בכיה עצומה עד למרום, אחת

 על ידי - " אחינו המסו את לבבינו"ישראל 

וזה גם כן מה . שרגנו באוהל של כל אחד ואחד

וגם דוד אמר , "ותרגנו באהליכם"שאמר משה 

 -" וירגנו באהליהם... וימאסו בארץ חמדה"

היינו על ידי שריגנו , "באהליהם "- דייקא 

על ידי זה עלה , הל של כל אחד ואחד מהםבאו

בידם להמאיס אצל כל העדה כחבורה אחת את 

  .ארץ חמדה

' הלכות שבועות סי(א "והנה איתא במג...

שהטעם שאנו נעורים בליל שבועות הוא , )ד"תצ

, כדי לתקן מה שקלקלו אבותינו אז במתן תורה

אם על קלקול קל כזה , והנה. שישנו בלילה הזה

על אחת כמה וכמה , תינו לתקן זאתהנהיגו רבו

אשר כל חיינו , שעלינו לתקן קלקול רב כזה

ת וכבוד תורתינו הקדושה "וכבודינו וכבוד הי

וכבוד מלכות בית דוד וכבוד ארצינו הקדושה 

ברור כשמש לכל הרוצה , על כן. תלויים בו

שאין לנו עצה אחרת לצאת , להודות על האמת

, כאלפיים שנהממעמדינו הרע הזה שאנו בו זה 

 עד שנתקן - שלוינו אז " החוב בישא"בגלל 

כשנקרע שטר חוב זה , ואז. ונשלם חוב זה

נצא בעזר השם מן הגלות החל והמר , מעלינו

, ונשכון כבוד בארצינו הקדושה, הזה ביד רמה

  .וישובו בנים לגבולם במהרה בימינו אמן

מה שאמרו ! אך צריך אתה לדעת אהובי אחי...

 בה - שצדיקים במדה שמקלקלין ,ל במדרש"חז

במדה שהיו , על כן. במדה הם מתקנים
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משתמשין אז אבותינו לקלקל חשקת ישראל 

בה במדה מחויבין אנו להשתמש , לארץ ישראל

ולהבעיר בקרבם את אש החמדה , להלהיב לבם

כל , וכמו שעשו אז בהשתדלותם. לארץ ישראל

וכמו . העדה כחבורה אחת נגד ארץ ישראל

 הדור של המרגלים עבודה רבה של שעשו אז

וארגנו , עשו ארגון תעמולה שלם(תעמולה 

מה שקורין , )אנשים לשכנע נגד ארץ ישראל

כמו כן צריכין אנו , עתה משרד התעמולה

להעמיד גם כן מערכת תעמולה שתחדור לכל 

בית יהודי ותעבוד על כל נשמה יהודית למען 

, ממש כמו שעשו אז המרגלים, ארץ ישראל

  .ל באריכות"מו שמספר לנו המדרש הנוכ

אז יעלה בידינו , אם נעבוד בפעולות כאלה

י לעשות את כל כלל ישראל כחבורה "בעזה

החוב "ובזה ישולם , אחת בעד ארץ ישראל

, ויתוקן הקלקול, ויקרע השטר, ל"הנ" בישא

ויום הישועה , ויסתלק הקטגור ויתגבר הסנגור

ם ותגל ישמחו שמי"ויקוים בנו הפסוק , יבוא

כי השמחה תהיה בעליונים , "הארץ

  .ר"אכי, ובתחתונים

המרגלים השתמשו באמצעי הסברה מתקדמים 

, אף אנו. כדי לשכנע את העם למאוס בארץ ישראל

ובמה ", מוטל עלינו חוב לתקן את חטאם

  ". בו מתקנים- שמקלקלים 

שהחובה לתקן באותו עניין איננה רק , נראה

היא מלמדת על אלא , חיצונית- מסיבה טכנית

, אחת הנקודות שיש ללמוד מכאן. מהותו של הענין

זויות "הוא הצורך הגדול לפגוש את האנשים ב

ולא רק , מפגש ביתי עם כל אדם ואדם, "ביתם

  .כללית-תעמולה ציבורית

היא , מטרת המפגש הבלתי אמצעי עם הציבור

לעורר את האהבה שקיימת בלב האנשים לארץ 

בפעילות ,  היתה חסרהיתכן שנקודה זו. ישראל

את השתלשלות ' וסובב ה, הרבה למען ארץ ישראל

שנהיה חייבים להיפגש עם הציבור , המאורעות כך

  .ולעורר בקרבו את אהבת הארץ

צריך להדגיש את ענין ארץ ישראל בשיחות עם 

, לא להסתפק בדברים בטחוניים ומדיניים. אנשים

ת א, לכל אדם לפי עניינו והקשבתו, אלא להבהיר

  .עניינה של הארץ

הדורות האחרונים מתקדמים בכיוון של שיבת 

ועלינו להיות , זהו המהלך האלוקי. ישראל לארצו

 גורם נזקים - נסיון להתנגד למהלך . שותפים בו

 המונהגת - ובסופו של דבר המציאות , ו"קשים ח

 תהיה חזקה מכל הדבורים -ה "על ידי הקב

. תתקדםוגאולתם של ישראל תמשיך ו, והמעשים

עלינו לפעול ולהתפלל שהדבר יעשה במידת 

  .ללא סבל וייסורים קשים לעם ישראל, הרחמים

  

קול "מופיע בספר , בכיוון שונה, מקור נוסף. ב

  :8א"מבית מדרשו של הגר, "התור

אחת התכונות של משיח בן יוסף . עשה והצליח

כל "הצלחה על ידי עשייה כמו שכתוב ביוסף 

ונודע למשגב ". יח בידומצל' אשר הוא עושה ה

שתי המצוות שהאדם נכנס בהן שלם : דבר רבנו

ורמז נתן לזה . בכל גופו הן סוכה וארץ ישראל

" ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון"בפסוק 

 -סוכה מצוותה תעשה ולא מן העשוי : והוסיף

  .אף ציון כך

, "תעשה ולא מן העשוי"לענין " בנין אב"סוכה היא 

לסוכה אנו למדים " ציון "ומן הפסוק המשוה את

 - חובת העשיה מוטלת עלינו . שאף בארץ ישראל כך

פעמים שעצם הישיבה בארץ . בכל דור לפי עניינו

פעמים שלימוד התורה בדרך הראויה , היא העשיה

ופעמים שעשיה בדרך , לארץ ישראל היא העשיה

אך תמיד ההצלחה בענין ארץ ישראל תלויה , נוספת

  .בכך שאנו נעשה

ודאי שאין ".  הצלחה על ידי עשיה-  והצליח עשה"

למידת ההצלחה , התאמה בין מידת העשיה שלנו

אנו חייבים , עם זאת. והשפע האלוקי השופע עלינו

  .וההצלחה תבוא רק מתוך עשיה, לעשות

איננו . איננו אחראים לתוצאות של העשיה שלנו

, אנו עושים. יודעים איך ובאיזו דרך העשיה פועלת

  .'ות נראה כשיעלה הרצון מלפניו יתואת התוצא

אחת הדרכים החשובות לעשיה , כפי שכבר הזכרנו

" פנים אל פנים"בימים אלה היא השותפות במפגש 
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לעורר את אהבת הארץ ולתקן את חטא , עם הצבור

  .המרגלים

ה זימן לידינו אפשרות להשפיע על המהלכים "הקב

שנשאר נאמן , עלינו לעורר בציבור. דרך הציבור

את המחוייבות , את האהבה לארץ, עם ולארץל

  .נעשה ונצליח' ובעזרת ה, למהלך הגאולה

--- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  
  

  .א"ע' ברכות ה'  עי1
  מצורע- פרשת תזריע2
  .'ג, ו"ויקרא רבה פרשה ט'  עי3
  .א"ז ע" שבת צ4
  .'ו',  שמות ד5
  . משנה סוף מסכת סוטה6
  .ט"רנ' ה ועד עמ"רנ'  ציטטות מעמ7
 .הרב כשר' ע במהד"ת' עמ', אות ז'  פרק א8
  

ד"תשס'אייר ה
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ריק
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  הערבות והאחדות
  ' לב אחד-עם אחד '– 12' מאמר בסיס לפעולה מס

  הרב נבנצאל
  

לעברך . ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל, אלוקיכם' אתם ניצבים היום כולכם לפני ה"

  )'ט' דברים כט" ( כורת עמך היוםאלוקיך' אשר ה, אלוקיך ובאלתו' בברית ה

  

  ערב נוסף

אפשרות זו ". מלווה"בידי ה, "חוב"שבברית זו נטמנה אפשרות נוספת לגביית ה,ל והוסיפו"והנה באו חז...

" לעשות את כל דברי התורה הזאת, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, אלוקינו' הנסתרות לה"מופיעה בפסוק 

כל דברי "שכל יהודי ויהודיה יעשו את ,  אנו ובנינו מהווים ערבים לכך:ל"פירשו חז). 'כח' דברים כט(

  :) סנהדרין מג" (התורה הזאת

  :י את הפסוק לפי הגמרא הזו"ומבאר רש

אשר לבבו פונה ... איש או אישה"כיצד יתכן להעניש את כולנו רק בגלל ש: שאם יטענו ישראל להגנתם

' הנסתרות לה"אכן :  ענוה התורה–? עת מה שבלב הזולתוכי יכולים אנו לד! ?"אלוקינו' היום מעם ה

חטאים "! הנגלות לנו ולבנינו עד עולם"אך , והוא יעניש את מי שחטא בסתר, בוחן כליות ולב' ה" אלוקינו

אמנם .  יענש הכלל בגין חטאי היחיד–ולא ! חובה עלינו ועל בנינו למנוע, עברה מפורסמת, הנעשים בגלוי

מלמד שכולן ",  בעוון אחיו–" וכשלו איש באחיו) "'לז' ויקרא כו(נאמר " בחוקותי"כבר בברית שבפרשת 

) 'ו' ב(האמור במגילת רות . חוזקה אותה ערבות הדדית" ניצבים" אך ב–:) סנהדרין כז" (ערבין זה בזה

אתם "כך גם , )תרגום יונתן( הממונה שהקוצרים יעשו את מלאכתם –" הנער הניצב על הקוצרים"

  . ממונים לוודא שלכ יהודי יעשה את חובתו"ניצבים

עד לאחר הברית הנוספת שנערכה בהר , דחה את מימוש אחריות הדדית זו על העברת הגלויות' אמנם ה

חטא שנעשה אפילו על ידי . אך מאותו יום כל ישראל עברים זה בזה בפועל. ביום בו עברו את הירדן, עיבל

יענש כל הציבור מדין , או באמצעות הסנהדרין וכדומה, ו ידיו במ–והיה בכח הציבור למנוע זאת , יחיד

איש " כשעכן מעל בחרם יריחו, זמן קצר לאחר הברית בהר עיבל הופעלה הערבות לראשונה, ואגב. ערב

מסבירה שחטא עכן היה גלוי כי אשתו ) סנהדרין מד(הגמרא (וכל העם נחל מפלה בשדה הקרב , אחד חאט

כי . יענש הכלל כולו, משמע שגם אם פרטים מן הכלל אשמים בחוסר מחאה. ובניו ידעו שגנב מן השלל

כי רק אם הערב יוכיח שעשה ).שהם יעשו את המוטל עליהם ויבערו את הרע, הכל ערב עבור אותם פרטים

ואפילו , אך אם לא התאמץ למחות בבני משפחתו.יפטר מן האחריות, את כל שביכולתו למנוע את החטא

  ).י"ורש: שבת נד(נש כאילו הוא עצמו עשה אותן עבירות  יע–באנשי עירו 

  

  מהותה של הערבות

מה בדיוק גרם שהיהודים יתקשר זה לשזה ? כיצד באמת נעשו ישראל ערבים זה בזה: אך נשאלת השאלה

  ?וחלילה למוטב, בקשר כה אמיץ לטוב

וערב על , ל חלקו בהלוואהכל אחד מהם הוא לווה ע, הירושלמי אומר ששני בני אדם שקיבלו ירושה יחדיו

 עיין –ובזה גם את הזכות על ארץ ישראל ) כשקיבלנו את התורה יחדיו בסיני, אם כן. חלקו של חברו
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שיקיים כל , שיעבוד גוף ונכסים, השתעבד כל אחד על חלקו שלו בתורה: ראשית, )'יד' ספורנו לדברים כט

שיקיימו גם הם את , ם של כל ישראל חבריונעשה ערב עבור חלק: ושנית, מה שביכולתו ממצוות התורה

  ...הערבות נובעת מעצם קבלת ההלוואה יחדיו: כלומר. המוטל עליהם

  

  גוף אחד בארץ

  :יתבארו דבריו של דוד המלך עליו השלום, בערבות מיוחדת זו

עמך "שלכאורה מהי ההתפעלות המיוחדת מכך ש). 'כג' ב ז"שמוא" (ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

וכן , מצרים גוי אחד, אשור הוא גוי אחד". גוי אחד בארץ"הלא כל עם הוא ! ?"גוי אחד בארץ"הן " אלישר

  .הלאה

אנשים שהתאגדו למטרה , כל עם מאמות העולם מורכב מפרטים רבים: אלא לפי הנזכר לעיל יש לפרש כך

 כל אחד –תכלית לאותה ה, אך כל מה שאינו קשור לאותה מטרה. כלכלית וכדומה, חברתית, מסויימת

היא אמרה קולעת לכל גוי על פני " חיה ותן לחיות. "לכל אחד יש תכנית ויעדים משלו. הוא לעצמו

מתאימה להתנוסס על חזית בניין האומות המאוחדות בניו יורק כאתגר מציאותי יותר לעמי , האדמה

, לפחות בשלב זה,נראהשהוא כ..." לא ישא גוי אל גוי חרב"יותר מן הפסוק הכתוב שם כיום (העולם 

 יכולות –וכי כשאני מחליט לרוץ !  כולם גוף אחד ממש–כאן . מה שאין כן בישראל...). יומרני מדי עבורם

וכי ! ?משום שאני רץ למקום שאינו מעניין את הרגליים, או שלא להתעייף, הרגליים לבחור שלא לרוץ

 וכי יוכלו שאר האיברים –רגליים אכן עייפות אם ה: וכן להיפך! ?"חיה ותן לחיות"יאמרו הרגליים לגוף 

רעיונות כאלו לא יתכנו באומה הישראלית בעייתו ! ?מעייפות הרגליים ולרוץ בכוחות עצמם" להתעלם"

האיברים שותפים לבעיית !  היא בעייתו של כל הגוף–ולו הקטן והמרוחק ביותר , של כל אחד מן האיברים

כל , אם הבטן רעבה באמצע הריצה. כידוע בתורת הרפואה, ור הגועואף שולחים סיוע לאיז, האיבר הפגוע

אם תשדר סימני , ולאותו כבוד תזכה גם אצבע הרגל הקטנה והמרוחת, "לכבודה"האיברים יפסיקו לרוץ 

  .מצוקה

  

  עם מיוחד בעל מבנה אחד

, וספיםבמספר אופנים נ" גוי אחד בארץ"מלבד פירוש זה ניתן לפרש את , אמנם שבעים פנים לתורה

  :חלקם עולים מן הנימוק לעיל המייצגים עיניינים שונים בעם ישראל

. היינו יחיד ומיוחד, "גוי אחד בארץ: "יש לפרש כפי שפירשו המפרשים על הפסוק, בפשוטו של מקרא

אשר הלכו אלהים לפדות לו , ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"במפורט בהמשך הפסוק ? ובמה ייחודו

לעשותו לו : במטרה מוצהרת) 'לד' דברים ד" (גוי מקרב גוי"וד עם שאלוקים פדה אותו אין ע...". לעם

  .לעם

  :והביאור הוא כזה. שאינו ניתן לשינוי,  עם בעל מבנה פנימי אחד בלבד–" גוי אחד: "עוד נראה להסביר

שהוא היום אדם : כלומר. לכן הם ניתנים לשינוי ולתמורה, מאחר ובעמים אחרים הגופים נפרדים זה מזה

 יכול מחר לרדת מגדולתו –ומי שהיום הוא ראש הממשלה ,  יכול מחר להיות נשיא המדינה–פועל פשוט 

אך בעם ישראל המעמדות הינם . מאפשר שינויים מפליגים, חסרונו של גורם מאחד. ולהיות חקלאי

גם . המקדש לשבט לויויתר עבודות , והכהונה לזרעו של אהרון, המלכות ניתנה לבית דוד לעולם: קבועים

לגבי שבט זבולון ודן שתכונות יחודיות ) ד(כמבואר בפסחים , שאר השבטים שומרים על ייחודים
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,  ידים–כשם שבגוף חי אי אפשר להחליט שממחר תשמשנה העינים . ממשכיות לאפיין אותם לדורות

  .מבנהו הפנימי אינו ניתן לשינוי: כך גם בעם ישראל,  אזניים–והרגלים 

מדוע ? בה יכול כל אדם להתמודד על כל משרה, ואולי עדיפה האפשרות השניה: ם אפשר לחשובאמנ

בדיוק כפי שאין , אך כבר הסברנו שחלוקת התפקידים בישראל אינה שרירותית? לחסום אדם מרגע לידתו

כישורים כל בר דעת מבין שכל איבר ניחן ב. והעיניים תפקידן לראות, זה שרירותי שהרגליים תפקידן לרוץ

. כך הוא גם בחלוקת המינויים בישראל. מתאים לתפקיד שהוא ממלא בגוף, ורק אותו, העושים אותו

. משום שלמלך מיהודה יש את הכישורים הטובים ביותר לתפקיד זה, יעקב אבינו בירך את יהודה במלכות

נים לרכישה בעזרת ואין הם נית, העוברים בתורשה מאב לבן דווקא בשבט הזה, אלה הם נתונים טבעיים

  ).אך רק זמני, אמנם באופן זמני יכול לעמוד מלך משבט אחר. (ניסיון חיים וכדומה, תירגול

  

  חטיבה מלוכדת ברוח ובמציאות

הגיעו , לפני פחות מאלף שנה:לשאר עמי העולם" גוי אחד בארץ"הנובע מהשוני בשין , והבדל נוסף

הלא הם הערבים , וצאצאיהם השתקעו בה, ותהמאירוםה לארצנו בני אומות שונות כדי לכבוש א

, אין הם רואים עצמם כעם אחד עם הצרפתים, והנה כיום. מגזע הצלבנים הגרים בארץ ישראל, הנוצרים

  .הגרים באירופה, האנגלים או הגרמנים

 ,עד היום הזה, ואף על פי כן, עם ישראל נפוץ בעולם אלף שנים לני בואם של הצלבנים לכאן: ולעמות זאת

כי כולנו . יוצאי תימן עם יוצאי הונגריה, יוצאי אשכנז עם יוצאי מרוקו, רואים כולם את עצמם כעם אחד

  !וכולנו בני אל חי, בני איש אחד נחנו

...  

, אפילו בריפיון מעשה בלבד, אם אזנח את תפקידי כערב. יש בערבת אחריות כבדה מאוד: סיכומו של דבר

צריך להשקיע בין , המצוי ברשות עצמו, אדם מבוגר. ( את כלל ישראלו להכשיל" אני עלול ח–באי עשיה 

מובן שאפשר למלא חובה זו גם באמצעות . כשיעור צדקה, עשירית לחמישית מזמנו בהשבת רבים מעוון

  ).תרומה כספית לארגון העוסק בהחזרה בתשובה

 יכול הוא לזכות אותי –בכל מצווה שמקיים אחד מן הכלל : טמונה ברכה גדולה מאוד, אך מאידך גיסא

נסמכה " ניצבים"י אומר שפרשת "רש.י בתחילת הפרשה"ובזה מובנים דברי רש. כאילו אני עשיתיה

הכין , ולכאורה, את ישראל המבוהלים מן הקללות, בתכנה, כי משה רצה לפייס בה" כי תבוא"לקללות שב

היא היא , דת היותנו גוף אחדעוב, אלא שהערבות ההדדית? "ניצבים"מופיעים פיוס או נחמה בפרשת 

  !הפיוס

כשהפה , מעתה. משום שהפכתם לגוף אחד ומלוכד,  בקומה זקופה ומאוששת–" אתם ניצבים היום"

 ידע כל הגוף לברוח –כשעיני העדה תראינה סכנה מתקרבת ! יהנה מכך כל הגוף עד אחרון האיברים, אוכל

רק כך יכול כל יהודי .  במצווה זו כל עם ישראל יזכה–וכשהכהן יבצע את המוטל עליו במקדש . ולהינצל

הערבות המאדתף השיתוף שיש לכל יהודי במצוות שמקיים יהודי אחר : אם כן. ג מצוות"לקיים תרי

הרי שהסיכוי , שעל אף הקללות והסיכון שבערבות, היא הערובה! האי הפיוס שאין גדול ממנו, בקצה תבל

  ).'א' תוספתא סוטה ד( ממדיה רעה פי חמש מאות כי מידה טובה מרובה ועדיפה! גדול יותר

  "/ גוי אחד בארץ–מי כעמך ישראל "

  'שיחה יח/ שיחות לספר דברים 
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 áøä ìù åøîàî ìò úññåáî åæ äìåòô

 ìàöðáð"úåãçàäå úåáøòä "- äáåç 

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì  

  
   לב אחד–עם אחד 

  

äìåòôä úøèî :  

 ùé íò ìù åãåçééá åøéëé íéëéðçäìàø.  

 ìàøùé ììëì úéããä úåáøò êåúî åìòôé íéëéðçä.  

  

äìåòôä äðáî:  

1. íéîò éâåñå úåöåá÷ éâåñ íò úåøëéä.  

2.  ìàøùé íò ìù åãåçéé úùçîä–úéããä úåáøò .  

3. ãçà ìë ìù ãçåéîä çëä.  

4. íåëéñ.  

  

äìåòôä êìäî :  

1 .íéîò éâåñå úåöåá÷ éâåñ íò úåøëéä  

úåàñéë é÷çùî äùåìù íéëéðçä íò íé÷çùî:  

 éë íéì÷éñåî úåàñ–) ìéâøä ÷çùîä (úåàñë áéáñ íéááåúñî íìåë , úåçô ãçà àñë åðùé øùàë

íéôúúùîä øôñîî .áùééúäì íéñðî ä÷éæåîä ú÷ñôäá , àñë éìá øàùðù éî–÷çùîäî àöåé ,

ãçà àñë íâ íéàéöåîå.  

 òåàñéëä úà íé÷éæçîå ìâòîá íéãîåúúðòùîä ìò íééãéäùë äéèäá  .ë úàéçîá óãçà ìë úçà áæåò 

íééôë úåàéçî éúùáå åðéîéîù àñëä úà ñôåúå åìù àñëä úà-åìàîùîù àñëä úà  .ìôð àñëä íà ,

 ÷çùîäî íéàöåé àñëäå êéðçäàåàñéëä ïéá ÷çøîä úà íéîöîöî àì ìáú , ó÷éä åúåàá øàùð ìâòîä

åàñéëä øôñîùë íâúïè÷å êìåä .  

 ëåàñéëä ìò íéãîåò íìåú åáëéëéðçäå àñéë íéàéöåî íòô ì úåàñéëä ìò íöîèöäì íéëéøö í

äôöøì úãøì éìá åøàùðù . øúåéù äîëù àéä äöåá÷ä ìù äøèîäî äéøáçéúåàñéëä ìò åøàùé . íà íâ

äëéùîî äöåá÷ä ìôð åäùéî.  

îíéîò ìù íéðåù íéãå÷ôú ìò íéãîåì íé÷çùîä úùåìù .  

úåàñë íò íéùðà ùé íúùåìùá ,äðéá ùé ìáàíéúåäî ìãáä  .ä ïåùàøä ÷çùîá íéðùä ãâð ãçà , íéðäð íìåë

 íéñîåøå íéôçåã æàå úåøçúä òâø òéâîù ãò íéøùå–çöðìå éîöò ìò øåîùì ø÷éòä  .éðùá , íéøáçä ãçà íà

ìñôð , øàùä ìëá òâô äæ–éðùá ãçà ìù úåìúå úåéããä ùé  ,ùëåìíéøçàä ìë ìò òéôùî éìù ï . øîåì ìåëé àì íãàä

"éúìñôð éðà ,íëì úôëà äî? " ìù äìéñôíéøçàä ìë ìò äù÷î ãçà . äöåá÷ ìù ãå÷ôú äéä éùéìùä ÷çùîá– 
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úôúåùî äøèî ,å÷ù äîì úåùéâøøíéøçàì ä ,øåúéå ,åðìáñú ,äøæò ,íéøçàä ìù úåçåëìå éìù äéòáì úåòãåî . ìë

úéììëä äøèîì åúîåøú úà íøåú ãçà ,ìñôðå ìôð àåä åäùìë áìùá íà íâå ,äöåá÷ä úçìöäá úåòîùî åì äúéä ,

äù äîíãé÷å òéôùä äùò àå.  

úéðçåø äøèî áéáñ øáçúîù íò ïéáì éôåúéùå éðëè ñéñá ìò øáçúîù íò ïéá ìãáä ùé . ìò íéøáçúî íéîòä ìë

éðëè ñéñá ,úåìèîá íé÷ìçúî æà áåø÷ íéøâ , íéòåâøå íéøéãñ äøç ééç íéðåáå éðùä ìò ãçà íéøîåù) íâ øãåç äæ

äì äëôäù äçôùîä åîë úåðè÷ øúåéä úåöåá÷ìóéëå íéëøö ÷åôéñì øå÷î úåé , íéîòôìå íé÷øôî êìåä àìùë ïëìå

åëå éìëìë äæåç íéðåá ùàøî åìéôà' .úåéúôëàå úåôúåù úîàá ïéà ,áåè äîî òáåð ìëä ,éì óéëå íìúùî ,èøôì .( íò

íìåòá åðéúåçéìù úà àìîì øùôà äæä áëøäá ÷ø éë íò àåä ìàøùé ,úåöåá÷á úåéçì åðãòåð ,äçôùîî ,áù êøãè ,

ìàøùé êøã ,ïäë éåì ,åìåë íòì ãò .  

ìáú úååö÷ òáøàá øæåôî àåäùë íâ íò àåä ìàøùé íò ,åäðùéîì ãçà éãåäé ïéá éæéô øù÷ íåù ïéàùë íâ.  

åìåë íòä ìò úåøéùé òéôùî ìàøùé íòî ãçà ìù äéùò éà åà äéùò ìë . áåèì úéããää úåáøòå ìøåâ úåôúåù ùé

 áèåîìå) úåàñëä é÷çùî éðùá åîëíéðåøçàä .(  

  

ïåéãä úáçøäì:  

"íäéøçà òñåð íéøöî äðäå) "ãé úåîù 'é' (–ùø "é :ãçà ùéàë ãçà áìá  

"å øää ãâð ìàøùé íù ïçé)èé úåîù 'á' (–ùø "é :ãçà áìá ãçà ùéàë  

ùø àèáúî íéøöî éáâì òåãî"îò éôìë øùàî êåôä é" é–çàå áì íãå÷ "ùéà ë?  ùéàë íä ìàøùé éðá íöòáù íåùî

ùî ãçàíùøå ,ãçà áìå ãçà ïåöø íâ íäì äéäéù ÷ø øñçå .äæ  úîåòì ,ïùøåùî úåìöåôî ïä íìåòä úåîåà , áì ÷øå

àë ïúåùòì éåùò íééåñî øáã âéùäì ãçà ïåöøå ãçàãçà ùé . åãøôéå ïúøèî âùåúù ãò) áåùèåëåñî øæð éðáà ìòá

çìùá úùøôì(.  

øðåøâ ìàâé ,"íéðåëð àìä íéùðàä íò úëáúñä úàôøò) "ð çôñ1.(  

 ïéååè ÷øî–ìàøùé íò ìù åãåçéé åäî  ?) çôñð2(  

 åðì íøåâù äî àåä ìàøùé íò ìù ãåòéä"äëåøà êøãî ãçôì àì ."ììëäî ÷ìçë íéé÷ èøôä ìàøùé íòá , ãçà ìëì

íòä ìù úåçéìùá úåáéùçå ãé÷ôú ùé åðúéàî .éãåäéä ìù åúåéçöð ãåñ äæ , êìäîî ÷ìç àìà éèøô íãà àì àåäù

éé÷ù ìåãâíìåòì í.  

  

2 . ìàøùé íò ìù åãåçéé úùçîä–úéããä úåáøò   

á úåéåìúä úååöî"äéìò äéáùåé áø"- úåàáä úååöîä ìù äîéîåèðô ,îò áåøù äæá úåéåìúù úååöî ïìåë ïäù" áùåé é

àá"é :äìç ,úåøùòîå úåîåøú ,úéòéáù ,ìáåé .  

îò ìù äæä ìåãâä áåøá ãçåéî êë ìë äî" íåé÷ù ìàøùé õøàá áùåéù éåá éåìú úåîéåñî úååöî? ìåëé àì éðà äîì 

öî íéé÷ìúååá íéøâù íéøçà íéãåäé ùé íà ìáåé ä÷éøôà íåøã?  

åéèøô ìë ïéá ìàøùé íòá úîéé÷ä úåìúäå úéããää úåáøòì àîâåãå äùçîä ïä åìà úååöî . ïôåàá éìù ïðéà úååöîä

éùéà ,æ äùòé íòäù àìà úååöîä úà åîéé÷é íéèøô äáøäù ïééðéò ïéàúà . íò áåøù êëá úåðúåî åìàä úååöîä ïëì

íòë ã÷ôúéå åöøàá äéçé ìàøùé.  
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íéðè÷ íéëéðçì õìîåî :íéëøã äùåìùî áëøåîù íéìåùëî ìåìñî , äùåìùå)øúåé åà ( íéëéøö ìéá÷îá íéëéðç

åá øåáòì , ìæàô ìù äëéúç ùé ãçà ìëì øùàë) çôñð3 .(á íéîéåñî íéùðà ÷øù äååöî äîåùø äëéúç ìë ìò íò

íéé÷ì íéìåëé ,íòä áøá úåéåìúù úååöî íâ åáå ìæàô øöåð úåëéúçä úà íéáéëøîùëå.  

ìæàôä úà áéëøäì àéä äøèîä ,íéìåùëîä ìåìñî úà åîééñ íìåëù éøçà .åîöò ìò áåùçì ìåëé êéðç ìë , ìò

íäéìò øáâúäì êéøö àåä åéùëòù íéìåùëîä ,æù äàåø àåä íåàúô ìåìñîä óåñì òéâé àåäùë ìáà íâ éåìú ä

íéøçàá-ìåìñîá åò÷úð íä éìåà  ,åìôð éìåà ,åîãøð éìåà ...íìåë ìù äéòá úåéäì êôåä äæ æàå- éøùôà àì äæ 

äøñç äëéúç ùéùë ìæàôä úà áéëøäì . úåøùòîå úåîåøú úåöî íéé÷éù åäùéî êéøö íìåòä) éðà éë ìåëé àì éðà

ïäë (...íòäî ïè÷ ÷ìç ÷øùë íòë úåîìùì òéâäì øùôà éàõøàá àöîð  ,à"éë úåîéåñî úååöî äëë íéé÷ì à:  

íéé÷ì ìåëé àåä ÷øù úåîéåñî úååöî ùé ãçà ìëì.  

îò ãçéá"çë äååäî é ,ñîù ìëë úîöòúîå íéèøô ìù çåøî úáëøåîù úåäî 'ìãâ íéèøôä.  

"åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá øçá øùà) "äøåúä úåëøá (–íòë åðøçáð  ,íéèøôë àì .ðìù ãåòééä êéøö å

íòë ÷ø òöáúäì ìåëéå .åéäéù ìëë íéçìöåî íéãåäé íãà éðá äáøäì àìå ìàøùé íòì äðúéð äøåúä.  

  

3 .ãçà ìë ìù ãçåéîä çëä  

äðåëú åìù ÷úô ìò áúåë êéðç ìëå íéðáì íé÷úô íé÷ìçî/ êéøö àåäù åäùîå åìöà íéé÷ù áåèå éáåéç åäùî

åá øôúùäì .éî ìù íéùçðîå ÷úô ìë àéø÷î êéøãîäúåðåëúä .  

ë úåçåë ùé åðìù äðè÷ä äöåá÷á íà"ãçà ìëì íééãåçééå íéðåù ë ,îò ìëáù øîåçå ì÷" íéðåù úåçåë åéäé é

íéðååâîå . ìåãâ òåøéà äöåá÷ ìëì íéðúåðå úåöåá÷ éúùì íéëéðçä úà íéìöôî)äìåãâ äâöä ,ïåâøà úáù ,æåçîæô (...

íéãé÷ôú ú÷åìç åì úåùòì íéëéøö íäù) .ìë ìò áåùçìåëøèöéù íéðåùä íéãé÷ôúä  ( úà äâéöî äöåá÷ ìë

íäéìò äáùç àéäù íéðåùä íéãé÷ôúä .åìùî ãçåéî çåë ùé ãçà ìëì , íéáåùçå íéëøöð íìåë úîàá äìàä úåçåëä

íòì .íéùðà äáøä ìù íéãåçééä úåçåëä éìá øùôà éà äìåãâ äâöä íéøäì åìéôà . íã÷úäì øùôà äéäé êéà æà

åöøàá íòë íéé÷úäìå?  

îò ìù åãé÷ôú éåìéîì" íìåòá é)íééåâì øåà (ãçàå ãçà ìëì ùéù ãçåéîä øåàä úà êéøö . ÷ôúñäì íéìåëé àì åðçðà

 äðè÷ äöåá÷á)äìåãâ åìéôà åà (äîéã÷ äöøù íòá ,íéîã÷úî íìåëù âåàãì êéøö , íìåëå íãé÷ôú úà íéðéáî íìåë

íçåë ùåîéîì íéìòåô.  

  

4 .íåëéñ:  

åá íéìéî äôöøä ìò íéøæôî úåãã) çôñð4 (èôùîä úà úåáéëøîù:  

מאמין אני שרק כח מגובש ומלוכד יהיה מסוגל ומוכשר למלא את יעודה ההיסטורי הנעלה "

כל כלי : למלא את דבר הנביא, רק כוח כזה יצליח לדחות כל אויב ומתנקש, של אומה זו

 " יוצר עליך לא יצלח

 )הנשיא יצחק בן צבי(

 úáëøäá úåöåá÷ éúù ïéá úåøçúíåëéñå ïåëð èôùîä:  
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ãçà ìë ìù úéðëèä äîåøúäå éæéôä çëä ìù ïáåîá ÷ø àì éúåòîùî ìàøùé íò ìù ùåáéâä . éàðú àéä ìàøùé úåãçà

íéèøô ìù àìå äîåà ìù ãåòéé àåä éë åðìù éøåèñéää ãåòéä éåìéîì éúåäî . úëìîî úåéäì éãë íò úåéäì êéøö

íéðäë ,ìëå ïååéë åúåàì êìé íòä ìëù êéøöåìæàôá å÷ìç úà íåøúé ãçà .  

íòä ìë úà áëòî äæ íééçä ìù íéìåùëîä ìåìñîá áëòúî åäùéî íà ,íìåòä ìëå ,åãåòééì òéâäìî . àì åðçðà

 íòäî ÷ìçù äæì íéùéãà úåéäì íéìåëé"íãøð " åà"ò÷úð "êøãá . êéùîäì åì øåæòì åðúìåëéáù ìë úåùòì åðéìò

ãåòöìå ,øáâúäì ,îä óåñì òéâäì çéìöäìåìæàôá å÷ìç úà íåøúìå ìåìñ . äìåòôä úìéçúî úåàñéëä é÷çùîî øåëæë

–çååø øöåé ãçà íà  ,íéòâôð íìåë...  

 äèéîäî ìôðù ùéàä / ñ÷àñ øáéìåà) çôñð5 (–êééù àì øáë øåáéöäî ÷ìçù åðì äàøð íéîòôì  . äòèîå äòåè

÷æð íøåâå ,úåçåøä ìëì åúåà ÷åøæì íéöåø åðçðàå ,ù íéìâî åðçðà æàåãçé åúéà íéìôåð åðçðà ... íòäî ÷ìç íà

îú øãøã–î íòä ìë úåúéà øãøã . ãéâäì íéìåëé àì åðçðà"éìù ìâøä àì åæ !úøçà ìâø äöåø éðà"... ,åðìù ìâøä åæ ,

æòá òéâð åðçðà åúéàå åðìù íòä äæ"åðãåòéé éåìéîì ä.  

  

äøùòä:  

 øçà íò éì ïéà / áøä äîìùøðéáà  
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 çôñð1  

  

 הסתבכת עם האנשים הלא נכונים, ערפאת
  

  מאת יגאל גרונר

  !לרב המרצחים יאסר ערפאת

הסתבכת , עשית טעות גדולה מר ערפאת

עד עכשיו לא . עם האנשים הלא נכונים

כמו שאנחנו , שתקנו, אמרנו לך את זה

,  שותקים–כ ואולי יותר מדי "עושים בד

הסתבכת . אבל עכשיו אני אומר לך את זה

. עם האנשים הכי טובים שאי פעם חיו פה

שמאמין במדינת ישראל , הסתבכת איתי

. ויודע שהשורשים שלי הם בתורת ישראל

הסתבכת עם החברים שלי שהם ההוה של 

ה 'החבר. המדינה והם גם העתיד שלה

שרק אחרי כמה וכמה שנים של שירות 

. הם יוצאים לחיים, למדינה אחרי התיכון

הם יוצאים לחיים של , צאיםוגם כשהם יו

  .נתינה ושל עזרה לזולת

זה אומר שאנחנו ? אתה יודע מה זה אומר

אין לך , לעולם לא נפסיק במלחמה נגדך

פתחת איתי חשבון ארוך ואני , שום סיכוי

  ! מבטיח לך שאתה תפסיד בו

אתה שואל למה נזכרתי עכשיו להגיד לך 

אולי ' אמרתי , עד עכשיו שתקתי, את זה

אבל ', את העבודה יותר טוב ממנייעשו 

המלחמה היא נגדי ונגד החברים , אל

שרוצים לחיות בארץ ושמשרתים , שלי

  .בצבא או בשירות לאומי

הן הדריכו ? אתה מכיר את הבנות האלו

מהן בחצאית מי , הן החברות שלי, איתי

עם חולצה , ארוכה יותר ומי בפחות

 טריקו צבעונית עם שרוולים -פשוטה

אתה בטח ...). אתה יודע, צניעות(צמודים 

הן מסתובבות , יודע על מה אני מדבר

אז , אם לא שמת לב! הרבה בארץ

. המחבל ששלחת ביום חמישי בטח ראה

הוא נכנס למסעדה וראה נערה כזאת 

הוא ראה ילדים שיושבים , שמוכרת פיצה

הוא גם ראה . עם הוריהם ביום של חופש

צת שתי חברות שיצאו ק, את מיכל ומלכי

הן היו עם , הוא לא הכיר אותן. לאכול

, חצאית ארוכה שחורה או כחולה

עם , בחולצת טריקו פשוטה צבעונית

..) אתה זוכר, צניעות(שרוולים צמודים 

גם אני לא , מן הסתם לא? הכרת את מיכל

, שלום", ידעתי מי זאת, הכרתי ממש

במקרה היא , כן. כזה" מה נשמע, שלום

  .הדרכתי בו פעםהדריכה בסניף שגם אני 

  
  מקום הפיגוע. 'מסעדת סבארו '

  

תנועת נוער ? מה זה סניף אתה שואל

, לא. של ילדים, בדיוק, כן ? אתה מכיר

אנחנו לא מלמדים אותם , מה פתאום

, לא, לשנוא ערבים ולרצות להרוג אותם

הם לא קופצים על צמיגים , מה פתאום

בוערים ולא שורפים דגלים של עמים 

, ו מחנכים אותם לאהובאנחנ. אחרים

אתה מכיר את המושגים . לעזור, לתת

אבל אצלנו כולם ! לא נראה לי? האלה

כל תנועות הנוער , גדלו על ערכים אלו

... לאהבה, לעזרה לזולת, מחנכות לנתינה

  !?אה, לא מדבר אליך בכלל

אז ברור שלא הכרת את מיכל ואת מלכי 

גם לא היית , לא. ואת כל החברות שלהן

יה ולא ראית מה זה נערות שבוכות בהלוו

  .על החברות שלהן

גם לעצמי אני , אני לא יודע להסביר להן

מה , אולי אתה תוכל, לא יכול להסביר

אתה היית עושה כשעשרות בנות תמימות 

וטהורות כואבות את מות חברותיהן 

קבר של ? ובוכות ללא הרף על  הקבר

בתחילת ,   אתה מבין15בת , 15ילדה בת 

בתחילת חיי הנתינה בהם ,  שלההחיים

  .בחרה לצעוד

גם זה , לא? ואת החניכות שלה אתה ראית

אתה יודע מה זה ! לא מעניין אותך

 בוכות על 10לראות ילדות בנות 

שאין להן ? המדריכה שלהן שאיננה יותר

למי לתת נשיקה על ,  מי לחבקיותר את

שאין מי שתגיד מילה טובה , הלחי

 בחשבון ותשמע על המבחן האחרון

 בוכות על 10ילדות בנות , שהיה להן

  ?נראה לך הגיוני! ?מישהו שמת

, עכשיו אולי אתה מבין עם מי הסתבכת

. עם איזה אנשים נפלאים ונהדרים התחלת

.  אתה מפסיד במלחמה-אתה לא קולט

  .אנחנו יותר חזקים ממך

אנחנו יותר חזקים כי יש לנו מקור ממנו 

ים ויש לנו יש לנו שורש. אנו שואבים כוח

אנחנו ננצח כי אנחנו . לאן לשאוף

עם הנצח לא מפחד " מאמינים במשפט 

  !!"מדרך ארוכה

אנחנו לא מפחדים כי , ערפאת, אתה מבין

למרות שהיא . אנחנו יודעים את הדרך

, ואתה. אנחנו נמשיך לצעוד בה, ארוכה

סימום אתה מק, אתה לא תעצור אותנו

 חשוך בצד ךתמצא את עצמך באיזה כו

  .הדרך

הסתבכת עם , תזכור מה שאני אומר לך

הסתבכת עם העם ! האנשים הלא נכונים

  !הלא נכון

  

הכותב הוא תלמיד ישיבת ההסדר 

הדריך ופעיל בסניף קרית מנחם . במעלות

  ".עזרא"של תנועת הנוער 

  

  

א"באלול תשס' ג', יום ד
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 çôñð2  

  

  מארק טווין/ ייחודו של עם ישראל 
  

חד בלבד אז מהווים היהודים אחו, אם להאמין לסטטיסטיקה

זה מעלה על דעתנו מעין . ממספר אוכלוסיית העולם

היה . ערפילית של אבק כוכבים שאבד בנוגהו של שביל החלב

אילו לא היינו שומעים עליהם , זה אך טבעי איפה

, אבל אנחנו שומעים עליהם. אלא לעיתים רחוקות

  .ושומעים עליהם תמיד

העם היהודי נכבד עלי אדמות לא פחות מכל עם 

הוא ערך קרב מפליא בעולם הזה בכל . אחר

, הוא נלחם בידיים כפותות מאחורי גבו, התקופות

  .ו על גאוותו זולוהוא רשאי להתגאות על כך ועלינו לסלוח 

הפרסים קמו ומלאו את האדמה בקולות , הבבלים, המצרים

הפכו למשהו , לאחר מכן נבלו. בהדר ותפארת, רועשים

הקימו , יהם באו היוונים והרומאיםאחר. מעולם הדמיון ונגוזו

גם עמים אחרים . וגם הם חלפו עברו להם, שאון גדול

אבל , הרימו אבוקתם המאירה לתקופת מה, התעוררו לפתע

וכעת או שהם מצויים . היא כבתה עד מהרה

היהודי . או שנעלמו כלא היו, באור בין הערביים

וכעת הינו מה , ניצח את כולם, ראה את כולם

לא , אינו מגלה לא התנוונות. ידשהיה תמ

ולא התמעטות , לא תשישות איברים, מיחושי זקנה

הפעילה ובעלת היוזמה לא , ואף נפשו הערה, כוחותיו

  . מחוץ ליהודי–כולם הם בני תמותה . נתקהתה

מהו .  נשאר–היהודי , ורק הוא, עמי הגבורה חלפו ואינם עוד

  ???סוד נצחיותו של היהודי

  

çôñð 3  

  



 

 208

çôñð4  

  

  

éðà ïéîàî 
  

ùáåâî çë ÷øù 

  

ìâåñî äéäé ãëåìîå
  

úà àìîì øùëåîå

  
éøåèñéää äãåòé

  
äîåà ìù äìòðä

  
åæ ,äæë çåë ÷ø 

  
ìë úåçãì çéìöé

  
ù÷ðúîå áéåà ,àìîì

  
àéáðä øáã úà: 

  
"øöåé éìë ìë 

  
çìöé àì êéìò" 
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 çôñð5  

äèéîäî ìôðù ùéàä  
êåúî : òáåë àéä åúùéàù áùçù ùéàä /ñ÷àñ øáéìåà  

  
úåáø íéðù éðô ,äàåôøì èðãåèñ éúåéäá ,

úåéçàä úçà éìà äøù÷úä , äëåáîáå
 øåôéñä úà ïåôìèá éì äøôéñ úøëéð

àáä øæåîä :ùãç äìåç íäì ùé , øéòö øåçá
ø÷åáä æôùåàù . áéáç øåçáä äàøð íåéä ìë êùî

ãåàî , ãåàî éìîøåð–úå÷ã äîë éðôì ãò  ,
äîåðúî øøåòúäùë . øæåîå ùâøð äéä úòë– 

íãå÷ äéäù äîî ïéèåìçì äðåù .éìöä àåä ç
äèéîäî ìåôéì åäùëéà ,áùé äúòåäôöøä ìò  ,

ììåúùîå çøåö ,äèéîì øåæçì áøéñå . ìëåà íàä
àåáì ,äù÷áá ,äø÷ äî øøáìå  
äùë äôöøä ìò áëåù äìåçä úà éúàöî éúòâ

åéìâøî úçàá åèáî úà õòåðå äèéîì êåîñ .
ñòë äøîà åúòáä ,äìäá , òåùòùå ìåáìá– 
ìåáìá ìëä ìòî ,äîäãú õîù íò . éúìàù

äèéîì øåæçì  ìåëé àåä íà åúåà , àåä íà åà
äøæòì ÷å÷æ  ãéðäå éøáãî ãøèåä àåä êà

åùàøá .åãöì éúáùééúä ,ñä úà éúòîùå åìù øåôé
äôöøä ìò . êøåöì ø÷åáä æôùàúäù øîà àåä

÷éãáúå .úåðåìú íåù åì åéä àì ,ðä êà íéâåìåøå
 úéìàîù ìâø åì ùéù åîùøúä'äìöò '– ÷åéãá åæ 

 åùîúùä äáù äìéîä–÷ãáééù éåöøù åáùçå  .
íåéä ìë êùîá áåè ùéâøä àåä , áøòä úàø÷ìå

íãøð .áåè ùéâøä øøåòúäùë íâ , ææù ãò
äèéîá .åäùéî ìù ìâø åéøáãì äìéâ æàå " äèéîá

–äúåøë úéùåðà ìâø  ,àøåð øáã ! äàéìôä
äîäãúá äìéçúá åäåëéä ìòåâäå . àì íìåòî
äæëù øæåî øáã ïééîã àìå äååç . úà ïçá àåä

úåøéäæá ìâøä .éøîâì äîéìù äúàøð àéä , êà
"äðåùî "äø÷å . ä÷øáä åì äúéä äæä áìùá

úéîåàúô ,äø÷ äî ïéáä úòë :æäçéãá äúéä å !
úì÷åì÷å úéúöìôî äçéãá ,ãåàî úéøå÷î êà !
äùãçä äðùä áøò äæ äéä ,åââç íìåëå . úéöçî

íééåúù åéä ìâñä éøáçî , úåçéãáå úåöìä
øéååàá åôôåòúä ,ìáðø÷ úøéååà . ùåç íò úåçà

øåúéáä øãçì éàãååá äáðâúä éøàá÷î øåîåä ,
ìâø íùî äç÷ì , úçúî äúåà äñéðëä äçéãáëå

éîùìä÷åîò äðéù ïùéù äòùá åéúåë . äæä øáñää
ãåàî åéìò ì÷ä ,äçéãá åæù òãé àåä , àéä êà

áåèä íòèä ìåáâ úà äøáò , úà êéìùä ïë ìòå
àä øáãäøäèéîäî äæä øå . ìáà– åæ äãå÷ðá 

øåáéãä úìåëé åúåà äùèð , åéðôå ãåòøì ìçä àåäå
 ãéñë åøéååçä–äèéîäî äúåà ÷øæùë  , øøâð àåä
øçà åäùëéà äé–åéìà úøáåçî àéä úòëå .  

"äéìò ìëúñú " ùôð èàù ìù äòáäá àø÷
"êë ìë òéååæîå ìéòâî øáã íòô úéàø  éðà

äéååâ àéä äéååâù éúáùç ,åäæå äúî èåùô àéäù .
äæä íìåòä ïî àìù åäùî äæ ìáà !åäùëéàå , äæ

àøåð ,éìà ä÷åáã àéäù äàøð åäùëéà ."! æçà àåä
åéãé éúùá úåàøôá ìâøá ,éðå äúåà òåø÷ì äñ

åôåâî ,îùäàåâ íòæá äá äëéä ìùëð.  
"éã " éúøîà"òâøéú !ùâøúäì êéøö àì ! äîì

ìâøá êë úåëäì"  
"àì äîìå "ñòëá ìàù ,äñøúäá.  
"êìù ìâøä åæ éë " éúéðò" úà ääæî àì äúà

êìù ìâøä"  
äîäãú ìù óåøéö äéäù èáî éá õòð àåä ,

úåð÷ôñ ,òåùòùå äìäá , úåðãùç íò ãçé
ãåáîúç" .÷åã êééçá' "! øîà"éìò ÷çåö äúà .

 úåçà äúåà íò úçà ãé úéùò– íëì øåñà
íéìåçäî ÷åçö úåùòì"!  

"÷çåö àì éðà " éúøîà"êìù ìâøä åæ"  
éøîâì éðéöø éðàù åúåà äòðëéù éðô úòáä , ìòå

äîéà ìù äòáä äøééèöä åéðô.  
" äúàà÷åã éìù ìâøä åæù øîå ' áùåç àì äúà

úà øéëäì øåîà íãàùåîöò ìù ìâøä "  
"èìçäá " éúéðò" ìù ìâøä úà øéëäì øåîà àåä

åîöò . ìâøä úà øéëî àìù åäùéî øàúì éì äù÷
åîöò ìù .åððåáùç ìò çãáúîù äæ äúà éìåà"  

"éúçãáúä àìù íé÷åìàá òáùð éðà ... íãà
åìù óåâä úà øéëäì øåîà :åì êééù äî ,àì äîå .

åæä ìâøá äùåçúä êà ,äæä øáãá "òø ãåò ìù ã
 åá øáò äãéìñ"äáåè àì , úéùîî àì– àì àéäå 

éðîî ÷ìç åîë úéàøð."  
"úéàøð àéä êéà " äìôð àìù äëåáîá éúìàù

åìùî.  
"úéàøð àéä êéà " úåéèéàá éøáã ìò øæç àåä
"úéàøð àéä êéà êì ãéâà éðà . åîë úéàøð àéä

øçà íìåòî åäùî . êééù úåéäì ìåëé äæë øáã êéà
éì ì òãåé àì éðàêééù äæë øáã ïà "... åìù ìå÷ä

êòã ,ùòøðå íåîä äàøð àåä.  
"äàøú " éúøîà" éøîâì äúàù áùåç àì éðà

øãñá .äèéîì êúåà øéæçäì åðì ïú . éúééä êà
úçà äìàù ãåò êúåà ìåàùì äöåø : øáãä íà
êìù úéìàîùä ìâøä àì àåä äæä , äôéà æà

êìù úéìàîùä ìâøä"  
áåù øéååçä àåä ,ù äæë ïåøååéç ãîåò àåäù éúáùç

óìòúäì".òãåé àì éðà " øîà"âùåî éì ïéà . àéä
äððéàå äîìòð .äúåà àåöîì øùôà éà"...  

  

ì
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  אין לי עם אחר
 ר אבינשלמההרב               

    
דתי בכל הצרות -מאשימים את הציבור הלאומי! ...נמאס לי סופית מהמדינה הזאת ומהממשלה הזאת"

אני נותן גט פיטורין למדינה ,  על הממשלה האנטישמית הזאתאני מוותר, אם כך. שעוברות על המדינה

  ".שיסתדרו בלעדי. המנוכרת הזאת ואני עוזב את הצבא הזה

   

נמאס לי סופית מהמדינה הזאת : אלה

, זו ממשלת שמד! ומהממשלה הזאת

, הבוגדת אידיאולוגית ביהדות

מהארץ , בהתנתקות טוטאלית מהאמונה

. אומיות מזויפתהציונות היא ל. ומהלאומיות

רצה הרצל לנצר את עם ישראל ולא עלה , בצעירותו

את הציבור . אז הוא המציא את הציונות, בידו

אנו מוסרים את . דתי שלנו מכים מכל צד- הלאומי

 מכניסים לנו בנות ורוצים לפרק את –הנפש בצבא 

אנו בונים יישובים חוקיים . יחידות ההסדר

ת סיכון על מאושרים שבהם אנו גרים תוך נטיל

אנו חוטפים מכות תוך .  רוצים לגרש אותנו–עצמנו 

 ועוד אומרים עלינו שאנו –כדי הפגנות שקטות 

 ועוד אומרים –אנו מושמצים יומם ולילה . אלימים

מאשימים את , הקיצור. עלינו שאנו מסיתים

דתי בכל הצרות שעוברות על -הציבור הלאומי

אני מוותר על הממשלה , אם כך. המדינה

אני נותן גט פיטורין למדינה , האנטישמית הזאת

. המנוכרת הזאת ואני עוזב את הצבא הזה

  .שיסתדרו בלעדי

". דתי-לאומי"לא כתוב בתורה , קודם כל: תשובה

כלומר עם , עם ישראל: כתוב', עבודת ד: כתוב

לא מטריד אותנו מה טוב לציבור . ישראל כולו

ה מ, אלא מה שטוב לכלל ישראל, דתי- הלאומי

  .'מה שיוסיף עשיית רצון ד, שיעזור לעם ישראל

ודאי שמעת מאה פעמים שהגאולה , לגופו של עניין

אז נחזור על זה יחד בפעם המאה . קמעה קמעה

היא גאולתן של כך : "אולי הפעם ירווח לנו, ואחת

כל מה שהיא . העה קימעבתחילה קימ, ישראל

כי אשב ? מאי טעמא, היא רבה והולכת, הולכת

ומרדכי יושב בשער : כך בתחילה. אור לי' ד, ךבחוש

. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס: ואחר כך. המלך

: ואחר כך. וישב מרדכי אל שער המלך: ואחר כך

: ואחר כך. ויצא מלפני המלך בלבוש מלכות

" וליהודים היה אורה ושמחה וששון ויקר

  ).א דף ד ב"א ה"ברכות פ, ירושלמי(

ושך משמשים אור וח! לא הכל בבת אחת

, לפעמים. ולאיטו כובש האור את דרכו, בערבוביא

  .גם החושך מנצח, באורח זמני

: כך כותב רבי אלעזר אזכרי בפירושו על הירושלמי

והיינו קדרותא , ולא הזכיר הצער שבינתיים"

פירוש " (דלא מנו אלא האורות הלוך וגדל, דשחרא

  ).בעל ספר חרדים שם

. שברים ונפילותבאמצע התקדמות האור יש גם מ

נגזרה גזרה נוראה , אחרי שמרדכי ישב בשער המלך

אנשים נשים , להרוג ולהשמיד את כל היהודים

במשך אחד עשר חודשים ריחף צל המוות מעל . וטף

 וזה נקרא –ראשינו ומרדכי ישב בשקו ובתעניתו 

  ! וכולנו החזקנו מעמד! גאולה קמעה קמעה

 כסף ועל קיבלת מדינה על מגש. תהאאתה מפונק 

אתה צריך ! אוי ואבוי: כל קושי אתה צועק

נכון שבנית ! סבלנות! פרספקטיבה! פרופורציה

אתה . אבל לא בנית את הכל. יישר כוחך. קצת

שכחת שיש להתחזק לכל אורך . נעלב בקלות, רגיש

  . הדרך

. שיש לנו צבא, שיש לנו מדינה, ְׂשַמח שיש לנו עם

עתה שוב נהיינו ו. כאשר יצאנו ממצרים נהיינו לעם

  !יש עם. לעם

ש



 

 211 

! הם ערב רב! אנחנו העם והם לא: אל תאמר

  !כולנו עם, לא כן! אנטישמים

, כל מה שאנו עושים, מעתה! עם: אור חדש על ציון

  .עם המדינה שלנו, אנו עושים עם העם שלנו

ודאי יש קלקולים בדת . ודאי יש צרות ויש בעיות

ת בכשרות ובטהר, בחינוך ושבת, ובלאומיות

אנו זוכרים גזיזת הפאות . ולא מהיום, המשפחה

ועוד , של הילדים מתימן ואנו זוכרים את אלטלנה

  .משברים ונפילות

לצערנו חלק מעמנו עדיין לא קרוב דיו לתורה , נכון

 אבל זהו –באונס וברצון , בשוגג ובמזיד, ולארץ

ויחד אתו נחזיק , לעד ולנצח נצחים, העם שלנו

  .מעמד וננצח

זכור שעל זה ננזף אליהו ! ג על עמנואל תקטר

אף שבזמנו המצב היה קשה ומסובך לאין , הנביא

קרא עוד פעם אגרת קידוש השם . ערוך מבימינו

: ם כיצד ננזפו בגלל קטרוגם על עם ישראל"לרמב

  .אליהו הנביא וישעיהו הנביא, משה רבינו

נהג , לפני שעלה למרומים, בשנת חייו האחרונה

בי יהודה קוק בכל מוצאי שבת רבנו הגדול הרב צ

לדבר על משה רבנו היורד מהר סיני ומוצא את עם 

אבל אין הוא , ישראל רוקד מסביב לעגל הזהב

אלא מתפלל עבור , איננו מתייאש, אומר שנמאס לו

, "מחני מספרך אשר כתבת, אם לא: "העם ואומר

בשביל : אמר רבנו. אני מוותר על העולם הבא שלי

יבואו : רוצה לומר! ים של ברזלהיה צריך עצב, זה

עצבים של ! ימים שתצטרכו אתם עצבים של ברזל

  .ברזל עבור עם ישראל

אל תדבר כאילו ! קם לתחייה עם ישראל', ברוך ד

גם כל , מעתה! אנו כל עם ישראל, אנו קבוצה קטנה

איננו פועלים לבדנו אלא , דבר טוב שאנו פועלים

, מצב קשהנכון שה. דרך עם ישראל ומדינת ישראל

איננו ! סבלנות אינה ויתור. אך צריך סבלנות

נעשה ככל כוחנו למען כל ! מוותרים על מאומה

  !כל עם ישראל כולנו! כל התורה כולה! הארץ כולה

  .  כולנו יחד 

  
ה"תשס'שבט ה
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  אנחנו יחד
  'באהבה ובאמונה '– 13'  לפעולה מסמאמר בסיס

 ר אבינשלמההרב 
 
? אות רוחניים ועקב זה איבדנו את השפעתו של הציבור הכללי בארץהאם לא הסתגרנו בגט"

שכונות והתיישבויות דתיות ותקשורת , ל נפרדות"יחידות בצה, הקמנו מוסדות חינוך נפרדים

   "?שמא בגלל זה השתלבותנו והשפעתנו חדלו מהיות משמעותיים. נפרדת

  

 כלומר צבורנו הדוגל ונאמן –השתלבותנו והשפעתנו הולכת ועולה . אין זה נכון, קודם כל

  . ומצוותיו בשליחות תקומתנו וגאולתנו של עמנו ונחלתנו' לרוממות תורת ד

  . אלא באופן שקט והדרגתי בלי תופים וחצוצרות, אמנם אין זה בצורה מרעישה ובולטת

באיכותה , ומעל הכל בתורה, בהתיישבות, הציבור שלנו תופס מקום יותר ויותר חשוב בצבא

  . וכמותה

פעם אדם התבייש לחבוש . הולך ורוחש יותר כבוד לדת והתעניינות בדת, הציבור הכללי, כמו כן

  . עתה זה סימן גאווה צנוע. כיפה לראשו

ביחד בעבודת , אנחנו והציבור הכללי, אנחנו ביחד, ה"ב

ביחד בעבודת , הקודש של בניין האומה וארץ הקודש

העם והארץ לכן ביחד במסירות נפש למען , המדינה והצבא

  . יש לנו בה חלק ונחלה

, וכיפה סרוגה חבושה לראשו, רב ומחנך, מעשה בחבר

והנה באו כמה יהודים , ששירת בצבא בזמנים קשים

חלקו יין , לבושים שחורים וחבושים שחורים, טובים

עודדו ושמחו את , אמרו דברי תורה, שרו ורקדו, ומגדנות

וכי לא ? למה הם ולא אני: ב במארב אחוז במחשבות נוגותחברנו שכ, אחרי שהלכו להם. החיילים

: נגע קלות בכתפו ואמר לו, כאילו כאב ללבו,  ששכב לידוסטיחברו האתא? יכולתי לעודד ולשמח

  ". אנחנו יחד,  אתנו יחד בבוץ–ואתה , אבל הם הלכו, הם שמחו אותנו, נכון"

נו אוהבים אותו והוא אוהב אותנו אנח. אנחנו מעריכים את הציבור הכללי והוא מעריך אותנו

  ". כן לב האדם לאדם, כמים הפנים לפנים"

רק נישיר מבט , ויש להתאזר בסבלנות אבל אנחנו בדרך הנכונה, המציאות אין לה כנפיים, כמו כן

  . ונמשיך

 –עיקר התיקון . נזהר מאוד מהתנשאות והסתכלות מלמעלה למטה במבט אבהי על אחינו, בכלל

  . זה אנחנו

אלא מוסיפים , הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, על כן: " מרן הרב קוק כתב, ידועכ

אינם קובלים על ",  בעצמם–" אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה",  בעצמם–" צדק

שאינו כתוב , בעצמם: עיקר החידוש הוא בסיפא.  בעצמם–" אלא מוסיפים חכמה, הבערות

, וכל המניות המתווספות אצלם בחשאי: "ומסיומה, ממשמעות כל הפסקהאלא עולה , בפירוש

ערפילי טוהר " (פועלות את פעולתן לטובה במידה שכל ההתפעלויות המעשיות לא יוכלו להגיעה

  ). ט"ל

  

המציאות אין , כמו כן

ויש , לה כנפיים

לנות אבל להתאזר בסב

, אנחנו בדרך הנכונה

רק נישיר מבט 

  .ונמשיך
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, תהיה עצמך בצבא ובהתיישבות. התנהג כראוי בשביל עצמך, אל תתנהג כראוי בשביל אחרים

?  מהי–הקרנה . גם בלא יודעים, יותר תקרין על אחרים, ג כראויוככל שתתנה, בחינוך ובתקשורת

  . כיוון שהוא חם בפנים, משל לתנור המחמם כלפי חוץ

 – מלבד הדרך הפוליטית –מה הם הדרכים : "הרב צבי יהודה קוק נשאל על ידי תנועת עזרא, רבנו

  ? "ינהיות במדנלמטרותיה התור"בהם על היהדות הדתית ללחום למען תוכל להתקרב 

  : הם שתיים: הוא השיב

 הכולל גם – מה שמופיע על ידי ריבוי לימוד תורה –ריבוי אמונה .א

הנטויה עלינו ' מתוך כך גם מתגדלת האמונה ביד ד. מוסר ואמונה

  . לטובה להושיענו

אהבה רוחנית ואהבה , אהבת הפרט ואהבת הכלל, אהבת ישראל.ב

לנתיבות ישראל (אל  במיוחד האהבה המתגדלת בארץ ישר–מעשית 

  ).  קיט–קיז ' א

  . אהבה ואמונה, נרבה אמונה ואהבה, זה הסוד

 
  
  
  

  בו מתייחס הרבמאמר הדן בציונות הדתית מתוך 

   היתרונות והחסרונות  : לענין מעורבותינו בחברה החילונית 

אל תתנהג כראוי בשביל 

התנהג כראוי , אחרים

תהיה עצמך . בשביל עצמך

בחינוך , בצבא ובהתיישבות

וככל שתתנהג , ובתקשורת

יותר תקרין על , כראוי

  .גם בלא יודעים, אחרים
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 åøîàî ìò úññåáî åæ äìåòô

 áøä ìù äîìù øðéáà" åðçðà

ãçé "– éðôì àåø÷ì äáåç 

øáòäúåìéòôä ú  

  

  באהבה ובאמונה 
  

äìåòôä úøèî :  
 îò ãåçéàì åìòôé íéëéðçä"äååðò êåúî é ,äðåîàå äáäà.  

  
äìåòô äðáî:  

1.  áöî úðåîú–úåéòáå úåçåë .  

2. ïëåú ìåî éìë.  

3. äéøåèñéääî äãéîì.  

4. äååðò àéä êøãä éë äðáä ,äðåîàå äáäà.  

  

äìåòôä êìäî:  
  
1 . áöî úðåîú–úåéòáå úåçåë   

öøä ìò íéøæôî äðéãîá úåèìåá úåéòá íò úåéñéèøë äô) çôñð1 .( éëä äéòáä åúòãì äî øçåá êéðç ìë

äãéì áùééúîå äìåãâ .äìåãâ éëä àéä åøçá íäù äéòáäù íìåë úà òðëùì äñðî íéëéðç úöåá÷ ìë , íàå

òðëúùä åäùéî ,íäéìà øáåò àåä . ìò íéæéøëî"úçöðîä äéòáä "ìâòîá úáùì íéøæåçå .  

ç ìëì íé÷ìçî êéð5 úåçåë íò úåéñéèøë íéøæôîå íé÷éèñî  /îòá íéîéé÷ù íééáåéç íéøáã" é) çôñð2 .(

 úéáîåô äøéëî íéëøåòå úåçåëä úà íéàéø÷î- úà ìá÷ì éãë åúøéçáì íé÷éèñî øôñî òé÷ùî êéðç ìë 

áåùç éëä åúòãìù çëä .úåçåëä ìë úøéëî øçàì ,íééåñî çë ìò òé÷ùäì øçá àåä äîì øéáñî ãçà ìë? äî 

äæä øáãá à÷ååã úåáéùçä åúòãì?  

îòá íéáåè íéøáãå úåçåë äáøä êë ìë åðì ùé"íåéä é ,åäùî àì àåä áöîä úàæ ìëáù éðåéâä äæ êéà?  

  
2 .ïëåú ìåî éìë  

úåéåøçú éúù íäéðéá íéùåòå úåöåá÷ éúùì íéëéðçä úà íé÷ìçî . ÷åá÷áå ä÷éø ñåë äöåá÷ ìëì íé÷ìçî

ëä úà àìîì àéä äøèîäå íéî øàùéäì íéëéøö óåñáùë øäî øúåéù äîë êéðçì êéðçî äøéáòäìå íéî ñå

ñåëá íéáåè íéî øúåéù äîë.  

ìèô úö÷ íò ñåë äééðùìå äìéâø ñåë úåöåá÷ä úçàì íéðúåð äðåùàøä úåøçúá . äöåá÷ä úåøçúä óåñá

äãéñôä çåèá ìèô íò ñåë äìáé÷ù-õéî àìà íéî àì øáë íéîä .  

àì íéðúåð äééðùä úåøçúáë äééðùìå äìéâø ñåë úåöåá÷ä úç ÷ãñ íò ñå)úéîòô ãç ñåë úç÷ì øùôà 

øåç äá úåùòìå .(ãéñôú çåèá ÷ãñ íò ñåë äìáé÷ù äöåá÷ä úåøçúä óåñá-ììëá íéî åøàùð àì .  
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åãéñôä úåöåá÷ä äîì íéëéðçä úà íéìàåù ,ãñôäì äîøâù äéòáä äúééä äôéà?  äéòáä äðåùàøä úåøçúá

ïëåúá äúééä ,ì íéîäíéáåè åéä à .éìëá äúééä äéòáä äééðùä úåøçúá . ìáà íéðéåöî åéä íîöò íéîä

÷ãñä ììâá íúåà äìéëä àì ñåëä.  

ïëåú ìù úåéòá ùé ,éìë ìù úåéòá ùéå . íéøáãä úà íâ ìéëäì ìëåð àì ãçåàî íò äéäð àì åðçðà íà

íéáåèä ,ééúåòîùîå íéáåùç äîëå åéäé äîë äðùî àìíåèä íéøáãäå úåçåëä åéäé íéá . äîë äðùî àì

"íéî "éìëá åéäé íéðéåöî-éåèéá éãéì àåáé àì øáã íåù ÷ãñ ùé íà .  íòá íåéä íéáåè úåçåë äáøä åðì ùé

ìàøùé , éìëá ÷ãñ åðì ùé ìáà–íòá  . úåøáåâ úåéòáäå íúìåòô úà úåùòì íéçéìöî àì úåçåëä ïëìå

íäéìò.  

  

3 .äéøåèñéääî äãéîì  

íéðè÷ íéëéðçì :ãì ïúéðåìàë úåàîâåãá äàìî äéøåèñéääù èôùîá øéëæäì åà äæ áìù ìò âì.  

ììëá íìåòä ìùå éãåäéä íòä ìù äéøåèñéäá , úåéòá úåá÷òá ãñôäå ïãáåà ìù åæ äòôåú úéðùðå úøæåç

éìëá ,úøâñîá ,úåãçàá.  

"åì çðä íééøôà íéáöò øåáç " ãçåàî ìàøùé íò íà)øåáç( , äøæ äãåáò ãáåò àåä íà íâ æà)öòíéá( ,

á÷ä"åúåà ùéðòî àìå åì çéðî ä.  

á÷ä"åáðì øîåà äïàãàøæ" úôøù óåøù úéá "–åúîùðá øæåôîå ãøåôî äéä ìàøùé íò  , ïéà úéæéôä úåìâì æà

úåòîùî êë ìë . äàöåú åæ–ãçà íòë íéâäðúî àì åðçðà íà  ,éôøâåàéâ íå÷î åúåàá äéäðù êøåö ïéà æà .

ãçà íò àì åðçðà íà ,÷î êéøö àì æà ùã)íéèøôì ãòåð àì ùã÷î ,íééùéà úåðáøå÷ì , øåáéç àåä ùã÷îä

îò ïéá"á÷ì é"ä ,îò ïéà íàå"ùã÷î ïéà é.(  

øøåçî éìëä íà ,éøîâì åúåà íéç÷åì íà äðùî àì èòîë äæ... éìëä úà íéç÷åì úàæ ìëá äîì æà ? ãñç äæ

á÷äî"äðåëðä êøãá àì åðçðàù ïéáðù úðî ìò ä ,åòúðù éãë éçì úøéèñ åæ íéøåîà åðçðàù äîì øåæçðå øø

 úåéäì–íééåâì øåà äååäîù àéøáå ãçåàî íò .  

éà ïéò úà ãåîìì õìîåîå ïúéð äáçøäì"á úáù úëñîì ä 'îò '89" ïåéö úåðá åäáâ éë ïòé"  

öåâ úøáç àéä íìåòäî àîâåã'ìâø úèéùô óñ ìò äøëîðå ä÷øôúäù é , íééúçôùî íéëåñëñ úåá÷òá) çôñð

3 (–ìë íäì åéä çéìöäìå êéùîäì éãë íéðåúðä  ,êôùð ìëäå éìëá ÷ãñ íäì äéä ìáà...  

  

4 .äååðò ,äðåîàå äáäà  

íìù úåéäìå øåæçì éìëì íéîøåâ êéà?  

 íéðåù ä÷áãä éøîåç øãçá íéøæôî / íéøåéö íò úåéñéèøë / úåðåù ä÷áãä úåèéù ìù íéøáñä) çôñð4 .(

èä êøãä úà âöééî åúòãìù øîåçä úà øçåá êéðç ìëíìùì éìëä øåáéçì øúåéá äáå.  

ïåéã:  

îòá øåáéç øåöéì íéìåëé åðçðà ãöéë"é?  

íéèøô ìù àìå íò ìù áöîì øåæçì øùôà ãöéë?  
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íéðè÷ íéëéðçì :íåëéñì øåáòìå åæ äìòôä ìò âìãì.  

 úåùéâ éúù íéâéöî íéáãðúî íéëéðç éðù) çôñð5 .( íåàð äéôì ïéëäìå àåø÷ì äéñéèøë ìá÷î íäî ãçà ìë

ã ìùåúùéâ ìò ä÷.  

  

ïåéã:  

÷ãåö éî?  

íéùåò äî?  

éåëéñ åðì ùé íàä?  

úðëåñî úåàùðúäì ìåôéì íéìåìò åðçðà íàä?  

äååàâ éìá øùôà íàä?  

éðåìéçä íìåòäî ãåîìì äî åðì ùé íàä?  

íäî ãåîìì ïîæä äæ íàä , ãåò ÷ø éìåàù åà10íéðù ?  

 äìåòôä úà úøáòä íà"ãçà áì ãçà íò" ,ä ìåìñî úà øéëæú æàíéìåùëî .àì íà , úà úåùòì úåðîãæä åæ

ìàøùé íòá úîéé÷ä úéããää úåáøòä úà ùéçîäìå åæ äìåòôî úåìòôää úçà.  

úååöîå äøåú íéøîåù ùîî àìù ìàøùé íòá íéùðàì áø÷úäì íéàá åðçðàùë , úåùòì íéëéøö àì åðçðà

úåôìçä íúéà-ùøãî úéáá ãçéá äøåú ãåîéì ìù äòù  ,çàå" íéãå÷éø ìù äòù ë÷èå÷ñéãá . íéëéøö íä

 åðúéàî ãåîìì)øåáéöë ,íéãéçéë àìå(-àùðúä àì äæ éúî úå ?êéøö íìåòäù íéðéáî åðçðàùëíúåà  !

ìåìñîä óåñì åòéâé íäù àãååì àåä íéìåùëîä ìåìñîá àèáúîù åðìù ãé÷ôúä .íéðùé íä , åò÷úð íäù åà

øé÷á ,íúåà øéòäì êéøö ,íäì øåæòì .íäéãòìáù ïéáäì-åðì ïéà åðéúåçéìù úà àìîì éåëéñ  . íòî ÷ìç íä

ìàøùé-àù ÷ìç "åúåà øåæâì à ,åðúéàî úøçà íéáùåç íäù ììâá ÷ø åúåà àéöåäì åà.  

íéçìöåîå íééèøô íãà éðáë åðîöò íùá íéàá àì åðçðà íà úåàùðúä àì åæ ,äøåúä íùá àìà , äî íùá

áù"åì åðéëæ ä .ù íéîéðôîå íéòãåé åðçðà íà úåàùðúä àì åæ àìà éðåöéç åäùî íäì úúì íéàá àì åðçðà

íìöà íéé÷ù ïåöø øøåòì ,íù íéîåãøù úåçåë àéöåäì .éìë ÷ø åðçðàå íéðôá ìëä , éàëæ àì éìãäù åîëå

øàáäî íéî åàöéù êë ìò íééôë úåàéçîì ,áåàùì çéìù ÷ø àåä éëù åäùî ëá íéé÷ ø–åðçðà êë  . íðîåà

 úåéøçà ùé éìãì íâ)éøåç åá åéäé àìùåëå í'( , úåéøçà ùé åðì íâå–úîàä êøãá íéëìåä åðçðàù åðéëæ  ,

åæ êøãì íìåë úà ìéáåäì åðéìòå . íéøùôàî åðçðàå úåîéúñ åà íéøåç åðìöà ïéàù àãååì íéëéøö åðçðà

íåøæì íòä ìë ìù íéîì ,íäìù íéîä åìà ìáà.  

  

י מתנשא לא שאנ, בתנאי שזו לא התנשאות אישית, אני חד משמעית בעד התנשאות"

אבל התורה שאני רוצה להנחיל לו מתנשאת על התרבות הקלוקלת שהוא שרוי , עליו

כי אם אני למדתי מסכת אבות והוא לא למד אז ! זה בהחלט כן, בה עד צווארו

 ..."בהחלט יש התנשאות של מסכת אבות על ריק

 )מתוך עיבוד שיעור של הרב יהושע שפירא(
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åððéò ãâðë ãåîòéù äî äæ íà ,ùïúåð øçà éãåäé øçîå ïúåð éðà íåéä .íéãåäé ìù äååù í÷øî øåöéì êéøöù ,

ãé÷ôú úà ùé ãçà ìëìùåäæä ìæàôá éãåçééä å , êåúî ìòôðúéèøô àìå úé÷åìà úåàùðúä êåúîå äáäà .

éåèéá éãéì àåáì íéøçàáù áåèì øùôàð ìàøùé íòá äðåîà êåúî , äæä áåèä ìë ìù úåöøôúäáå– áø÷ð  úà

é íò ìëêë êåúîå éðùì ãçà ìàøùíéîùáù åðéáàì .  
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 çôñð3  

  
  

  איטלקייה מבית מסובך: י'גוצ
  

, שהפכה שם נרדף למוצרי יוקרה, י'חברת גוצ. זוהר ותאוות בצע, טירוף, זהו סיפור סנסציוני על רצח
רק הוצאת החברה מידי המשפחה הצילה ; ים פנימיים ומאבקי שליטהסבלה לאורך שנים ארוכות מסכסוכ

אבל , הניהול החדש השיב לה את מעמדה כאחד מבתי האופנה המובילים בעולם. אותה מפני פשיטת רגל
   2004רווחים לא צפויים עד 

  )Ynet) 29.01.02 ,08:48| שולמית קיסרי 
 

עזב את בית הוריו , מייסד החברה, י'יו גוצ'וצ'ג. ניםיש היסטוריה רבת ש, מאיזור טוסקנה, י'למשפחת גוצ
י עבד במלון סבוי הנודע ובהמשך בחברת 'גוצ.  והעתיק את מגוריו ללונדון19- של המאה ה90-בשנות ה
, במסגרת העבודה הוא פגש את החברה הגבוהה של אירופה. שהציעה קרונות שינה מהודרים', וגון לי'הרכבות 

  . ר שימנו את מהלכיו העסקייםורקם קשרים שמאוחר יות
י במסחר בעורות וייצור מוצרי עור 'התמחה גוצ, לאחר שירות במלחמת העולם הראשונה כנהג בצבא האיטלקי

  . לאורך נהר הארנו, באיזור נחשב של פירנצה, י'יו גוצ'יחד עם רעייתו הקים חברה בשם וליגריה גוצ. מהודרים
  

  הבת נושלה מהירושה 
שייצרו תיקים וארנקים מעורות מעודנים ,  אנשי מקצוע60 בבית המלאכה שבסמוך לחנות  עבדו כבר1923-ב

נסיכי עבר , בין הלקוחות היו אנשי אצולה. מזוודות מבדי פשתן וקופסאות נעליים מעורות גמלים, ומבדי משי
  . וסקו וגרימלדה השתלבו בעסקי המשפחה, רודולפו, אלדו; יו'ילדיו של גוצ. ועשירי פירנצה

, וסקו היה אחראי על הייצור. החוש העסקי וגם את הרודנות של אביו, השאפתנות, אלדו ירש את הטעם
התברר כי היא , 1953-י ב'יו גוצ'עם מות האב גוצ, ולמרות זאת, גרימלדה עבדה במסירות בחברה המשפחתית

  . נושלה מהירושה בשל מינה
. בשדרה החמישית, יורק- בניו1959-מילאנו וב, ברומאופתחו חנות , י הרחיבו את העסק'אלדו ורודולפו גוצ

החדשנות והזוהר , העידון, י למלה נרדפת לשיא הטעם' של המאה הקודמת הפך השם גוצ30-בשנות ה
יורק ובערים -שגשגו בניו, בשמים ובגדים, ובהמשך אביזרים, י בתחום התיקים והארנקים'עסקי גוצ. האיטלקי

י גם לבורסה של ' נכנסה גוצ1975-ב. י נפתחו כמעט בכל מדינה'בוטיקים של גוצנציגויות ו. אמריקניות אחרות
  . יורק-ניו
על ,  בנו ונכדיו של המייסד-תביעה כנגד מנהליה , סטיוארט ספיסר,  הגיש עורך הדין של החברה1980-ב

, י המשפחהוהפרשה הובילה לסכסוך מר בין בנ,  מיליון דולר28ספיסר תבע . פגיעה בעבודתו ובזכויותיו
שם אהבו , הפרשה זכתה לכיסוי עיתונאי נרחב. זיופים רמאויות ועוד, שהאשימו זה את זה במעילות בכספים

  . כי מאז קין והבל לא התגלע סכסוך משפחתי כה צורב, לטעון
  

  המשפחה מתפצלת 
נאלצה , יבמקביל לסכסוך המשפחת. ולפיצול עסקי החברה בין בני המשפחה, הסכסוך הוביל לקרע משפחתי

  . ה איימו על האימפריה האיטלקית'מותגים כמו ארמני וורסצ. י להתמודד עם תחרות שהתחזקה והלכה'גוצ
בבעלות נמיר קירדר ומשקיעים ערביים , חברת אינווסטקורפ. הסכסוך הפנימי בחברה משך התעניינות מבחוץ

בזמן שהחברה עמדה כבר לפני שיטת ,  התבצעה הרכישה1993-וב, י'החלה להתעניין ברכישת גוצ, ואמריקנים
  .רגל

  

Ynet <  צרכנות > כלכלה> ראשי 
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 çôñð4  
  

  
 

  
  דבק פלסטיק   דבק מגע
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 çôñð5  
  
  
  

  
  

  
  
  
 
 

  

  
ôä ìë úà úåàùðúä êåúî ìåòôì íéëéøö åðçðà úàæä äìåò

äøåúì ìàøùé íò áåø÷ ìù , äî åðì ùéù àìå íééðéò äáåâá àì
íäî ãåîìì... ãç úåàùðúä úãîòá àåáì íéëéøö åðçðà

úåøùô íåù éìá úéòîùî , øåáéöäî ãåîìì äî åðì ïéà íàä
éðåìéçä àì !íéðù øùò ãåòá ÷ø éìåà , øåôéñä àì äæ ìáà
åéùëò ,åðòâäù ïàì åðòâä íäî ãåîììî ,à íà íéöåø åðçð

åðìù íéãéîìúá íééîù úàøéá êôäî úåùòì - ãåîìì åðì øåñà 
íäî ,øîâð äæä øåôéñä .øãñä úà êåôäì úö÷ êéøö ,

íäî åðãîì ÷éôñî ,ùàøä ìòî åðòáè , ìë úà åàø÷ú
ìúãä ìò íéøôñä"åðì äø÷ äî åàøúå íéù... 

úàæä äìùîîäîå úàæä äðéãîäî úéôåñ éì ñàîð !ãîù úìùîî åæ ,
ãâåáäúåãäéá úéâåìåàéãéà ú ,äðåîàäî úéìàèåè úå÷úðúäá , õøàäî

úåéîåàìäîå .úôéåæî úåéîåàì àéä úåðåéöä .åúåøéòöá , äöø ìöøä äöø
åãéá äìò àìå ìàøùé íò úà øöðì ,úåðåéöä úà àéöîä àåä æà . úà

éîåàìä øåáéöä-ãö ìëî íéëî åðìù éúã . àáöá ùôðä úà íéøñåî åðà– 
å úåðá åðì íéñéðëîøãñää úåãéçé úà ÷øôì íéöåø . íéáåùéé íéðåá åðà

 åðîöò ìò ïåëéñ úìéèð êåú íéøâ åðà íäáù íéøùåàî íéé÷åç– íéöåø 
åðúåà ùøâì . úåè÷ù úåðâôä éãë êåú úåëî íéôèåç åðà– íéøîåà ãåòå 

íéîéìà åðàù åðéìò . äìéìå íîåé íéöîùåî åðà– åðàù åðéìò íéøîåà ãåòå 
íéúéñî .øåöé÷ä ,àîéîåàìä øåáéöä úà íéîéù- úåøöä ìëá éúã

äðéãîä ìò úåøáåòù .êë íà , úéîùéèðàä äìùîîä ìò øúååî éðà
úàæä , úà áæåò éðàå úàæä úøëåðîä äðéãîì ïéøåèéô èâ ïúåð éðà

äæä àáöä .éãòìá åøãúñéù. 
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ù  ò  ø    é  ò  é  á  ø   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 íéàøæò
äîéã÷ åðìåë

 

åðëøãì 

 

 èåçä
ùìåùîä 

  

òùååé åðîî 

 

 úéúãä úåðå éöä ìù äëøã

 úéúãä úåðå éöä äéúåðåø÷òå

úáëøåîä êøãä àéä ,

úéúéîàäå ä÷åîòä . úììåëä

 õøàá ìàøùé íò é éç úà

ìàøùé , äîéìù äøåú êåúî

 éãáø ìëá úòâåðäíééçä.  

 ìù äëøã úà øéãâî ÷øôä

äéëøòå úéúãä úåðå éöä ,

úåé åîã ø÷åñå , íéôåâ

 íééúåòîùî íéòåøéàå

åð éëøãá.  

 

 

íìåò ï÷úì 
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  דתי-חינוך ציוני
  ' כיפה סרוגה–נעים להכיר  '– 14' מאמר בסיס לפעולה מס

  הרב אלישע אבינר
  

חזון , השקפות, אידיאות, בתשתית חלק ניכר מהנורמות של הציונות הדתית מצויים עקרונות

אנשי הגות וחזון הניחו את יסודותיה של הציונות , תלמידי חכמים, לי ישראלגדו. גדול ומרומם

לחיות אותן ולממש , ניתן לאמץ את הנורמות בלא להיות מודע לתשתית הרעיונית שלהן. הדתית

אבל אז מאבדת הציונות הדתית שני ממדים , אותן בלא להכיר את הערכים העומדים מאחוריהן

  .העומק והדיוק: תהחיוניים ליציבותה ולהתפתחו

בנינו !". כן"משמעית -  התשובה היא חד-? דתי- האם צריך לתת לבנינו ולבנותינו חינוך ציוני

- ובנותינו צריכים להכיר את השקפת עולמנו הציונית

ועל כן צריך להשקיע בחינוך , דתית ואת דרכי יישומה

היחס : רשימת נושאים לדוגמה, הנה". דתי-ציוני"

לבניין הארץ ולהפרחת , לצבא, הלמדינ, לשיבת ציון

לגאולה הנוכחית על עליותיה , למלאכה, השממה

למדע , היחס לקידמה. למעורבּות חברתית, וירידותיה

היחס , היחס לשינויים במחשבה האנושית. ולאומנות

היחס למשבר . לתנועות החברתיות הגדולות

ביסוס , המענה לצרכים הדתיים והנפשיים, החילוניות

  .  כי חינוך ותשובהדר, האמונה

הציונות הדתית איננה רק כיפה סרוגה בצבעים 

ובגדלים שונים או אוסף של נורמות שהתגבשו בצורה 

בתשתית חלק ניכר . מזדמנת במהלך הדור האחרון

, מהנורמות של הציונות הדתית מצויים עקרונות

 הגות וחזון הניחו את אנשי, תלמידי חכמים, גדולי ישראל. חזון גדול ומרומם, השקפות, אידיאות

ניתן לאמץ את הנורמות בלא להיות מודע לתשתית הרעיונית . יסודותיה של הציונות הדתית

אבל אז מאבדת , לחיות אותן ולממש אותן בלא להכיר את הערכים העומדים מאחוריהן, שלהן

, מעמיקבלא לימוד . העומק והדיוק: הציונות הדתית שני ממדים חיוניים ליציבותה ולהתפתחותה

  . לנוהג יבש וריק, הנורמות הופכות חיש מהר לשּבלונה שחוקה

 נורמות רבות של הציונות הדתית זהות למראית עין לנורמות המקובלות בחברה -חמור מזה 

אנחנו . וכדומה, ל"צה, מדינת ישראל, ארץ ישראל: לדוגמה. הדמיון מטעה ומבלבל. הישראלית

, הזדהותנו עם הציונות. ברתית מכף הרגל ועד לראשמעורבים ח, שם יחד עם כל עם ישראל

עלולים , שיתוף הפעולה שלנו בבנין המדינה ושירותנו הצבאי, מעורבותנו בחברה הישראלית

הוא עלול להסיק . לבלבל את מי שלא העמיק חקר ביסודותיה של ההשקפה הציונות דתית

מטרות שלנו זהים למניעיה הסכנה העיקרית היא שהוא יחשוב שהמניעים וה. מסקנות עקומות

.  אנחנו יונקים מהקודש ושואפים לקודש-לא ולא . החילוניים של החברה הישראלית ולמטרותיה

השאלה העיקרית היא באיזו 

שיטה ובאיזו מסגרת ראוי לחנך 

האם למסד את . דתית- תולציוני

דתית ולכלול -החינוך לציוניות

אותו בתכנית הלימודים 

המסודרת בבית הספר במהלך 

או , דעשרה שנות הלימו-שתים

להשאיר אותו לתנועת הנוער 

וליתר המסגרות של החינוך 

 .יפורמאלהבלתי 
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לעומת . שורשי הנורמות בחברה הישראלית הם בעולמות של חול. הדמיון בנורמות הוא חיצוני

  . שורשיהן בציונות הדתית הם בעולמות של קודש, זאת

, משום שהציונות הדתית היא יצור מורכב, ורבים בחברה הישראליתיש הסבורים שאנחנו מע

,  במדינה-אנחנו שם .  אנחנו מחויבים לתורה באופן מלא-לא ולא . לא מחויב לגמרי לתורה, פתוח

  . את זאת צריך ללמד את בנינו.  מתוך תורה ולשם התורה- וכדומה , במדע, בצבא, בעשייה, בחברה

מי שלא למד . ם משפיעה על הדיוקמיותר להדגיש שהבֹורּות ג

את שורשיה ואת , לעומק את משנת הציונות הדתית

הוא . יתקשה לשמור על דרכה בדייקנות, האידיאלים שלה

  . ודאי יסטה ממנה פעם אחר פעם

מתוך מקורותיה , לימוד ועיון שיטתי, כל זה מחייב הסברה

צריך חינוך : בלשון אחרת. התורניים של הציונות הדתית

קיימת . לא רק חינוך לנאמנות לדרך אלא חינוך להכרת שורשיה האידיאולוגיים. דתית-וניותלצי

כך שלא חסרים מקורות . חלקה עמוקה מאוד וחלקה פופולרית, דתית ענפה- ספרּות ציונית

השאלה העיקרית היא באיזו שיטה . דתית- ספרותיים שעליהם ניתן לבסס את החינוך לציוניות

דתית ולכלול אותו - האם למסד את החינוך לציוניות. דתית-תולחנך לציוניובאיזו מסגרת ראוי 

או להשאיר אותו , עשרה שנות הלימוד-בתכנית הלימודים המסודרת בבית הספר במהלך שתים

גם היום . יש יתרונות לכאן ולכאן. יפורמאללתנועת הנוער וליתר המסגרות של החינוך הבלתי 

ההתייחסות היא מעמיקה . אבל אין חינוך שיטתי, מיני מסגרותנעשית פעילות חשובה בנידון בכל 

האירועים האקטואליים מעוררים . היא ממוקדת רק באותם נושאים שהזמן גרמן. אבל נקודתית

, וזוכה לתשובות תורניות מעמיקות, פונה ושואל, מסתקרן, מתעניין, הנוער מוטרד מהן. שאלות

מוקדש , המדרשות והמכללות, המכינות, ק מהישיבותבחל. מקיף ושיטתי, אבל אין לימוד מובנה

למה להשהות כל כך הרבה ? י שנים"אבל למה להמתין ח, זמן ללימוד משנתה של הציונות הדתית

    !?למה להסתפק בחינוך לנאמנות לדרך ללא משנה רוחנית סדורה? דתית-זמן את החינוך לציוניות

  ה"תשס'תשרי ה

,  במדינה- שם אנחנו 

, בצבא, בעשייה, בחברה

 מתוך תורה -וכדומה , במדע

 .ולשם התורה
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 åøîàî ìò úññåáî åæ äìåòô

 ìù øðéáà òùéìà áøä" êåðéç

éúã éðåéö "– éðôì àåø÷ì äáåç 

úåìéòôä úøáòä  

  
  !כיפה סרוגה, נעים להכיר

  
äáåùç äøòä:  

 éåèéáá íéùîúùî åðà"úéúã úåðåéö "åðéëøãì øëåîäå øåâùä éåðéëä äæù ïååéë . íåé÷ òéáäì äæ éåèéáá ïéà

íéáìúùîä úåðåø÷ò éðù åà íéëøò éðù ìù .øä ìöà òéôåîù éôëöáåìåñ á' ÷é) çôñð7 (– úåðåéöä íâ 

äðîî ÷ìç àéäå äøåúäî úòáåð.  

  

äìåòôä úøèî:  

 äéúåðåø÷òå úéúãä úåðåéöä ìù äëøã ìò åãîòé íéëéðçä.  

 äøåú ééç úåéçì åôàùé íéëéðçä ,úéúãä úåðåéöä úâöééîù éôë.  

  

äìåòôä äðáî:  

1. ïåéã : úéúãä úåðåéöä-äøùô ?  

2. úãä úåðåéöä ìù äéúåðåø÷ò ãåîéìúé.  

3. äøáçì íéèøôî úåãäéä úåáçøúä.  

4. äá íéëìåää ïéáì êøãä ïéá øòôä øå÷î úðáä.  

5.  íåëéñ–øùôúî éî æà ?  

  

äìåòôä êìäî:  

1 .ïåéã : úéúãä úåðåéöä-äøùô ?  

øéöä ìò - äìåãâ äôéëå äðè÷ äôéë ìá÷î êéðç ìë ) çôñð1 (äñéáë áèàå éãøùî áèà åà . úà í÷îì åéìò

éúåö÷áù êåøà øéö ìò åîöòå : éãøç–éðåìéç  . äðè÷ äôéë / éãøùî áèà-éðà äôéà  ,äìåãâ äôéë / áèà

 äñéáë-úåéäì äöåø éðà äôéà  ,úåéäì êéøöù áùåç åà.  

  

äîë äîë? - íéñôåú íå÷î äîë íéæåçà éôì íé÷ìçîå äâåøñ äôéë ìù ìåãâ øåéö íéìá÷î íéëéðç äîë ìë 

 íéðåùä íéëøòä)äøåú ,õøà ,íò ,äðéãî ,äéèø÷åîã,íãàä ãåáë  ,ùôåç ,íåìù ,åëå øñåî'( , íéæåçà äîë åà

éãøçä íìåòä íéæåçà äîëå éðåìéçä íìåòä äååäî.  
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éìù íéëøòä -úåöåá÷ ùåìùì äöåá÷ä úà íé÷ìçî  :íéãøç ,íééîåàì íééúãå íééðåìéç . äöåá÷ ìë ìò

 äëøã úà âöééîù úå÷ã éúù ìù íåàð ïéëäì /äëøã úà òéáîù è÷ìô ïéëäì .íéøæôî íéëøò íò úåéñéèøë 

) çôñð2 ( íåàðä úðëäì úøçåá äöåá÷ ìëå /íéâöééî íäù äãîòì íéîéàúîù íéëøòä úà è÷ìôä.  

  

íéðè÷ íéëéðçì : ïåòùä ìò-íéðåòù íéâéöî íéëéðç äùåìù  ,éîåàì éúã ãçà ,éãøç ãçà , éðåìéç ãçàå

)íàúäá ùôçúäì øùôà , êéøàú éðåìéçä ìòå éøáò êéøàú éúãä ìò íéùìåëå éæòåì' .( äòù íéøîåà

åæ äòùá âäðúî íéâöééî íä åúåà íãàäù éôë âäðúäì íéëéðçä ìòå úîééåñî .  

  

 ïåéã)ïëì íãå÷ äúùòðù äìòôäì íéàúäì:(  

 øúåé åðçðà äî ,íéãøç åà íééðåìéç?  

 øúåé íéäãæî åðçðà éî íò?  

 äéâåìåàãéàá íéáåø÷ øúåé åðçðà éîì?  

 äùåçúá íéáåø÷ øúåé åðçðà éîì?  

 ðéðéá ìãáää äîåéðåìéçä øåáéöä ïéáì ?  

 éãøçä øåáéöä ïéáì åðéðéá ìãáää äî?  

 øåáéö ìëá íéîéé÷ íéëøò åìéà?  

  åà äæ øåáéöì íéëééù àì ììë íéëøò åìéà

øçà?  

 äàìëä àéäùåæéà åðçðà íàä?  

 êøã åðì ùé íàä?  

  

öî ïåéãä ú÷îòäì"éãøçä íìåòì ñçéá øãìå íééçå êáøåà éøåà ìù íéøîàî á,éðåìéçä  , éîåàì éúãäå

) çôñð3(  

   
íéøâåá íéëéðçì:  èøñäî íéòè÷ úåàøäì ïúéð"åðëåúá äøæ" ,íéäãæî øúåé åðçðà íìåò äæéà íò ïåãìå , ìù

éãøçä øåçáä ,úøèåùä ìù åà?  
  

2 .úéúãä úåðåéöä ìù äéúåðåø÷ò ãåîéì  

íéðè÷ íéëéðçì: íéîåçú ú÷åìç ) çôñð4 (ù åìàìå úåãäéì íéøåù÷ù åìàì àì) íéöôç ìù íéøåéö íâ øùôà

á÷ä úà ãåáòì øùôà äî íò ÷ìçìå"úåéçì íéáééç éë äæä íìåòä éëøöì ÷ø äîå ä.(...  

  

ò âåøéã" úåéñéèøë ìù íéëéðçä é) çôñð5 (íéáöî íéøàåúî íäá . åéä ïëà íéøàåúîä íéáöîä ìë åì

úåàéöîá íéðåëð ,úéãåäéä äååàâä íìåñá íîå÷î äî?  

  

î úéúãä úåðåéöäíééçä úåîø ìëá ã÷ôúì øåæçé ìàøùé íòù ïîæä òéâä éë äðéîà . åðì äîøâ úåìâä

ì íöîèöäì"äëìä ìù úåîà òáøà "íéàìî íééç úåéäì äøåúä úà øéæçäì åðì úøùôàî õøàì äøæçäå , íò

íéîåçúä ìë ìò äòôùäå äøéîà.  

ä úãåáòá éìë åðéàù íåçú ïéà ,' íäù íéàùåð ïéà"úéãåäé äååàâ "íéàùåðåíðéàù  . íåçú ìëå éìë ìë

íìåòá ,ä úãåáòì åðúåà ùîùì êéøöå ìåëé'.  
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 íäðéá øáçì ùéù íéëøò øôñî íéãîåò àì úéúãä úåðåéöä ìù äñéñáá)âåãì' : äðéãî+äøåú( , úãîåò

ä úãåáò ÷ø äñéñáá' . åðãîìù éôë) äìåòôá"íéäåáâ úåøåà(" , éåâå íéðäë úëìîî úåéäì ìàøùé íò ìò

ùåã÷ ,úá ïëìåàùåð ìëìå íåçú ìëì äøéîàå úåñçééúä ùé äøå .  

íéøåùéîä ìëá äçéøô äúéä êìîä äîìù úôå÷úá :úéìëìë ,úéðåçèá ,ãåòå úéìàåè÷ìèðéà . áöîä äæ

ìàøùé íò ìù éìàéãéàä .íéèøôë úååöî íåé÷á ÷ôúñäìå äæ ìàéãéà ìò øúååì åðöìàð úåìâì äàéöéá ,

äéùòá úåçôå äøåúä ãåîéìá ø÷éòá ã÷îúäìä÷åîòå úáçøð  . íâ øåæçì åðéìò úåìâäî äöøà åðúøæçá

äáçøä äñéôúì ,äøåú ìù úéúéîàäå ä÷åîòä -äøåú ééç  ,äøåúä éôì íéìäåðîä íéðååâîå íéàìî íééç ,

á÷ä úàéöî"äéùò ìëáå íåçú ìëá ä.  

  

õìîåî íéðè÷ì :äîåã øáãä äîì ìùî ?çîùå áåè úééùòá åéîé ìë ÷åñò äéäù éðøöéå ìéòô íãàìä , àèéá

éåàøë åðîæ úà ìöéðå åéúåìåëéå åéúåðåøùë úà .áëùîì ìôðå åìâø úà øáù ãçà íåé , áëù äëåøà äôå÷ú

íéøôñ àø÷ ÷øå åúèéîá ,àø÷å àø÷å àø÷ ...åéìâø ìò êìäì øåæçì ìëéå àéøáä áø ïîæ øçàì ,ìáà ... ìë àåä

 äáøä åì ùéù çëù àåäù íéøôñ àøå÷ ÷ø àåä äá úåàéöîì ìâøúä êë íàéöåäì åéìòå úåìåëéå íéøåùéë

ìòåôä ìà çëäî .úëìì ìéçúé àåä íàù ãçô úö÷ íâ àåä éìåà ,áåù ìåôéì ìåìò àåä . äèéîá øàùð àåä æà

àåø÷ì êéùîäå...  

  

äæ íãàë úåéäì åðì ìà .á"úëììå øåæçì úåøùôà åðì ùé ä ,äîåàëå íéèøôë åðéúåçåë ìë úà ùîîì . øåñà

íéøôñ úàéø÷á ÷ôúñäì ...á÷äù úìåëé ìë àèáì êéøö"ä úãåáò úà òéáäå åðá òèð ä 'äëøã.  

  

"éãáì / " ÷éìàéá) çôñð6 ( íäìù úéúåìâä äñéôúá úåãäéäå ùøãîä úéá úà øàúî ÷éìàéá– úçðåî äøåú 

úéåæ ïø÷á ,äðëñîå äøåôà.  

  

öî äæ àùåðá ä÷îòäå äáçøäì" çôñðá íéòè÷ á7:  

  øôåñ íúçä–äååöî ììëá ìëäå   

 ãé÷ úëñî ïéùå–åðáì áééç íãàù íéøáã   

 öáåìåñ áøä' ÷é–éçøæîì éúåôøèöä   

  ÷å÷ áøä–åäòã êéëøã ìëá  

  ÷å÷ áøä-øöåé ìù äîùð åì ùéù éî   

  ìèéîò áøä-íé÷îòîî úåìòîä   

  äìéù ìàéðã áøä–äãåáòå äøåú ùéà   

  

3 .äøáçì íéèøôî úåãäéä úåáçøúä  

äæ áìù ìò âìãì ïúéð íéðè÷ íéëéðçì  

 ìù åæ äñéôúä úãåáò ' úåãéñçä úôå÷úá øáë äúìâúä éòöîà ìëá) äìçúäá äìåãâ úåãâðúä äæì äúéäå

"íéãâðúîä .("... úéúãä úåðåéöä– èøôä ééçá ÷ø àìå äìéä÷ä ééçá íâ úåãéñçä ïåø÷ò úà äáéçøî 

)èøôä äæ äéäù äî ìë èåùô úåãéñçä úôå÷úá ,äðéãî äúéä àì ,çú ìëì ñðëéäì úåøùôà äúéä àìå í

òôìåøáã ìëá ìå ,ãåøùìá å÷ñòå íééåâä éãñçá íééåìú åéä .(...äøáçì ìàéãéà íéðåá åðçðà , äðéãîì

äøåúä éô ìò úìäðúîù , äîöòîì íåçú ìëáùùãå÷ä íìåòî äéëøò úà ú÷ðåé.  
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äøùô àì åæ ,úçúôúîä úåàéöîì äòéðë àì åæ , äìéçúëìî ìàéãéàä äæ–çë ìë áúðé íãàäù  , ïåøùë ìë

áòì éòöîà ìëåä úãå' . úåéäì éãë"ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî "úéãåäé äðéãîë ìäðúäìå äðéãîá úåéçì ùé-

ìàøùé õøàá úéàîöò.  

  

4 .äá íéëìåää ïéáì êøãä ïéá øòô íéé÷ éë äðáä  

äæ áìù ìò âìãì ïúéð íéðè÷ íéëéðçì  

äìåòôä úìéçúî øéöì íéøæåç :ðçðà åá íå÷îì íéàöîð åðçðà åá íå÷îä ïéá øòô ùé äîìúåéäì íéöåø å?  

úåáëøåîä úåá÷òá éùå÷äî òáåð øòôä .åðéëøãá íéáø íéøâúàå úåããåîúä äðùé , ìò íéãéòî åìà à÷ååãå

äðåëðå úéúéîà àéäù êë.  

øòô ùéù ïååéë ,åúåà íöîöì ïåöø ùé .øòôä íò ããåîúäì éãë ìàéãéàä úà íéøáåù . äù÷ íãàä éðá áåøì

íäéìâøäå íäééç úà úåðùì , ùåøãì äù÷ãåòå ãåò íîöòî , äåáâ óøì òéâäì äù÷–óøä úà íéãéøåî æà  .

 éåöîì éåöøä ïéá øòôä úà íöîöì íéöåø–éåöøì éåöîä úà íéëôåä  , ìù äéâåìåàãéàä úà íéøéãâî

åéùëò éðàù äî éôì úéúãä úåðåéöä ,êøãä ñéñáá äøùô ùé åìéàë , êøã éãé ìò äáåâîå øãñá éðà åìéàë

úéðåîàå úéëøò ,äæ ìáàêë àì !  

úììåë äøåú ìò àìà äøùô ìò äéåðá àìù úáëøåîå úéúéîà íìåò úñéôú àéä úéúãä úåðåéöä , ïéçáäì ùé

äá íéëìåää ïéáì êøãä ïéá...  

  
 äìåãâ äôéë ìåôé÷ä ìò íéùìå øéöä úà úåéèîøãá ìô÷ì ïúéð ïàë /ðú"åëå ê ' äìåëù êøã åðçðàù ãéâäìå

äøåú ééç .íéáìùî åðçðàù åäùî ùé íà íééç äæ )úéæéô ,ìåëàì íåùðì (äøåúå ,øçà áåìéù íåù àì .  

  
äìåòôä úìéçúá úøçà äìòôä úéùò íà , áåúë äéìòù äìåãâ äâåøñ äôéë ñåøôì ïúéð100%ä úãåáò  ,'

øéáñäìå.  

  

 íåëéñ–øùôúî éî æà ?  

íéðåù úåãñåî ÷ååùì úåëéøöù úåöåá÷ì ä÷åìç ,âåãì 'ãåîéì úåãñåî:  

íéáùçî ñøå÷  

à ñøå÷úéìâð  

íéèôùîá úåçîúä  

úåîâî øôñî åáå øôñ úéá :úåðîåà ,äéâåìåéáå õåòé åëå'  

íéðè÷ íéëéðçì: íúåòöîàá øéáñäìå íéðåù ãåîéì úåãñåî ìù íéîåñøéô àéáäì ïúéð.  

äáøä ììåëù åäùî øùàî øåøáå ãçà àåäù åäùî ÷ååùì ì÷ øúåé . åðéà øáã íåùù úøãùî úåáëøåîä

íìùåî ,îåà ùôçîù éî ïëì úçà àéä úåðîåàù ãñåî àìå ãáìá úåðîåàì ãòåéîä øôñ úéá óéãòé úåð

úåîâî øôñîî.  

úéôéöôñ øúåéì úëôåä íåéä äàåôøä ,øáéà ìëì øåñôåøôå øéøù ìëì äçîåî ùé.  
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ðä úåòôåúä ìëá"íåú ãò äñåëî íééåñîä íåçúäù ïååéë äëøá äáøä ùé ì ,äîéìù äðéà äðåîúä ìáà .

 úúì ìåëé úåéìëä äçîåîáì íéùé àì àåä ìáà äéìëä úåéòá ìë úà øåúôúù äìåòî äôåøú / òãåî  äéäé àì

ãáëä úà úñøåä àéäù êëì...  

 úåèìçä ìá÷ì úðî ìò íééòåö÷î áø íéúååö íéî÷åî éìåôéèä íåçúáù êëì äàéáä úåáëøåîä ìù äñéôúä

úåéìøåâ .äçååøä úëùìá úøëåîù äçôùî éë åðéáä ,ä÷ìçîá úìôåèî äøòð äá ùéåä÷åöîá úåøòðì  , ãìé

ò äååìîä ïè÷"úøåù÷ú úéàðéì÷ é ,øåëáä ïáä éøçà á÷åò ïçáî ïéö÷ , úø÷áî àîàäå äìéîâ æëøîá áàä

äçôùîä úàôåø ìöà òåá÷ ,îíéðåùä íéîøåâä ïéá íåàéú úáééç . íéáùåé äçôùîì íéøåù÷ä íéîøåâä ìë

úåöòäå íéëìäîä úà íéîàúîå ãçé ,àì êëå úåéåçúôúäá íéðëãòúîéðùá òâåô ãçàù áöî øöåð .  

  

 úéúãä úåðåéöì äëìùäá– ÷ååùì äù÷ )åðéîöòì íâ(... ,ïéáäì áëøåîå äù÷ úö÷ , íé÷éîòîå íéãîåì æà

øúåé ,íéøúååî àì .ãçà øáéà ÷ø àìå óåâä ìë úà àôøì äñðî úéúãä úåðåéöäù íéðéáî . äáøä ùøåã äæ

 úåù÷ úåòøëäå íåàéú)íéùâðúî íéëøò(... ,à äæ ìáàéúéî ,æòá ìéáåéù äî äæå"äîéìùä äìåàâì ä.  

  

øä ' ÷öå÷î)ø÷öå÷ä (...íéãéñç úöåá÷ì äðôå øòñð åøãçî àöé :á÷ä äôéà"ä ?àöîð àåä äôéà ?íúåà ìàù .

"íå÷î ìëá "íéãéñçä åðò" .á÷ä äôéà"àöîð ä ?áåù ø÷öå÷ä ìàù .íéãéñçä , äøæåîä åúåâäðúä ìò íéäîú

"íìåò àìî åãåáë? "à íéñðî íäáåù íìæî ú" .àì "! ø÷öå÷ä ÷ñô"á÷ä úà àåöîì øùôà äôéà"ä ?äôéà? "

íéãéñçä úöåá÷ äãîò úîîåã ,íáø éøáã ìù í÷îåòì úãøì íéñðî .øä ÷òö ùà éôùø èáîá '÷öå÷î :

"á÷ä"ñðëéäì åì íéðúåðù äôéà àöîð ä ,á÷ä"íå÷î åì úúì íéðëåîù äôéà äìâúî ä..."  

  

 øéùä"àéáé åéôë ìò) " çôñð8 (î åúëàìî úà úåùòì íãà ìëå òåö÷î ìë ìù úìåëéä úà äãåîç äøåöá òéá

úå÷åìàì éúéîàå ÷åîò øåáéç êåúî.  

  

 åðçðà éë íéðøùô åðçðàù íéøîåà"íéøúååî "íéøçà íéëøò ìéáùá äøåúä ìò úö÷ , àìù éîù àéä úîàä

íåçú ìëá äøåúä úà àöåî ,á÷ì ïúåð àìù éî" íìåòá äéùò ìëì ñðëéäì ä–ôä àåä ïøù . ìò øùôúî àåä

úîöîåöî úå÷åìà úòôåä ,á÷ä íò ùâôî ìò øùôúî àåä"ùøãîä úéá éìúåë ïéá ÷ø ä , ìò øùôúî àåä

íìåòá ìàøùé íò ìù åãé÷ôú éåìéî...  

  
  

äøùòä:  

 éîåàì éúã éðà /øðéáà äîìù áøä  

 øúåé éúã éî /ïåøéô éù áøä  
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 çôñð1   
  

  
  

 çôñð2 – íéëøò -úåéñéèøë   
  

äøéçáä ùôåç éåèéáä ùôåç úåðìáñ  

      

äøéöéä ùôåç éããä ãåáë  äøåú ãåîéì 

      
ï÷æ éðô úøãäåñåîéð  àáö  

      
äáéáñä úåëéàíééåáù ïåéãô êåðéç  

      

úåðééåöî  úçìöåî äìëìëíéîëç úðåîà

      

úåàéøá  úåøáç  äøåú ãåîéì 

      

äååçà  ïåùìä úøéîù  
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  נספח
  
  

 אומיבשבח החינוך הדתי ל
  ג" אייר התשס262נקודה   // אורי אורבך
  .חרדי מלידה מירושלים, 24הוא צעיר בן 

 תפקיד םבעולם האסוציאציות שלו לא משחקים שו
, מבית אלפא עד נהלל, עמוס עוז, שלום חנוך, הביטלס
הפקולטה , הבימה, ט בנובמבר"כ, פרס נובל, חיים יבין
, וסמןחיקה גר, דיקה שעירה, חנה סנש, לחלקלאות
  .ריטה ורמי

אבל הוא לא ממש מבחין בין , הוא שמע מילה פה ושם
עיתון הארץ או מקור ראשון מעולם . ידיעות למעריב

  .בטח שלא קנה, לא ראה
לא , לים"הוא לא זוכר שמות של יותר מחמישה רמטכ

תקבלו תשובה אם תשאלו אותו מי אלה התרנגולים 
לים בודדות הוא יודע מי. ומה זה משפט קונסטיטוציוני

רק חיבור חיסור כפל . וכלות במתמטיקה, באנגלית
ספרות עברית , פיזיקה וכימיה מחוץ לתחום. וחילוק

, ספרות יפה, וכנראה גם לא יקרא, מעולם לא קרא. יוק
המחקר . ספר חדש בהוצאת עם עובד, שירה עברית

לא יובאו , החדש באוניברסיטה על מגדר וזהות
הדיון על .גלריה עמליה ארבלגם לא התצוגה ב. לידיעתו

-ועל מדיניות הרווחה במשנה הסוציאל, חופש הדיבור
  . דמוקרטית לעולם לא יחצה את המסננות שלו
אבל , אולי הוא שמע משהו מהמושגים האלו באקראי

הספרים , הטעמים, השמות, אף אחד מהמונחים
  .והנושאים הללו לא מדבר אליו
, דיפרנציאליחשבון , אך אחת מהמילים אום כולתום

בלוטות . אמיציס לא מוכרת לו- ואדמונדו דה669יחידה 
האקטואליה והנוסטלגיה שלו כבויות לחלוטין למשמע 

  ...טלעד, התיבות גיורא שפיגל
  ...הוא חרדי ואין לו מושג

  .גר בירושלים, חילוני מלידה, 24הוא צעיר בן 
בעולם האסוציאציות שלו לא משחיקם שום תפקיד 

תהא , ש והרב כהנמן"החזון אי, הסטייפלר, חסידי קרלין
, איצקוביץ, ל"זצוק', קידוש ה, השעה הזאת שעת רחמים

, השיעור השבועי, ישיבת המתמידים, ם סופר"חוג חת
  .שירו למלך

אבל הוא לא מבדיל בין המודיע , הוא שמע פה ושם
והוא לא , שבועון חרדי מעולם לא נפל לידיו. ליתד נאמן

  .שה גדולי תורהמכיר שמות של שלו
מי , לא תקבלו תשוה אם תשאלו אותו מה זה תוספות

  .ושל מי המים שלנו, זה הרבי מסאטמר
רחמנא ליצלן : הוא יודע מילים בודדות בארמית

חומש הוא קורא . י"אבל לא מבין כתב רש, ואדרבא
והוא לא יודע על קיומם של , בשגיאות נוראיות

  .קידוש לבנהתוספות יום טוב ו, א"א והמהרש"הריטב
אבל מעולם לא שמע ויכוח , הוא ניזון ממקורות רבים

לא פתח את . על גרמא ועל שלוחו של אדם כמותו
אין בעברית שלו , "שמירת שבת כהילכתה"הספר 

זעקת היתומים , הגבהה וגלילה, ומה הפשט, מחשוֶבה
  .וביטול תורה

אף אחד , הוא לא מבדיל בין ראשונים לאחרונים
כוילל , ר הזמן"האדמו, המשגיח,  שלישיכלי: מהמושגים

לא חדר למקורות , ערב והופרשו תרומות ומעשרות
שיר המעלות ממעמקים לא עושה לו את . המידע שלו

ואינו מגיב , לא מתרגש מאבינו מלכנו חננו ועננו, זה
  .שמירת הלשון ורבינו בחיי, צאן קדושים, לזימון בעשרה

 ...הוא חילוני ואין לו מושג
  

  

  ח החינוך החרדיבשב
של צעיר חרדי ושל צעיר  הוא התייחס למושגים. במאמרו המרתק של אורי אורבך חלה לדעתי השמטה

מצאתי לנכון להשלים , מכיון שאורי הוא ידידי. לאומי ושכח משום מה את מושגי הצעיר הדתי, חילוני
   .את החסר

  ג"ון תשסו סי263 נקודה //חיים ולדר 
  .ניק וגר בירושליםמזרוח, 24הוא צעיר בן 

בעולם האסוציאציות שלו משמשים בערבוביה הביטל 
ומרכז " בימה"ה, ל"עמוס עוז והרמח, עם חסידי ברסלב

   .ידיעות והצופה, חנה סנש וחנה ושבעת בניה, הרב
הוא זוכר שמות של חמשה ראשונים וחמישה 

אבל דוקא אצל החמשה האחרונים נוצצות , לים"רמטכ
   .לו העינים
שומע שירים באנגלית ולומד , רא ספרות עבריתהוא קו

  .גמרא בארמית
   .ההשואה בין השלוש לא ממש עובדת לטובת הארמית

אך גם במופע , של הרב מרדכי אלון" טיש"הוא יושב ב
   בשניהם תראה. האחרון של ריטה ורמי

   .אותו עם עינים עצומות שר בדביקות
וה הוא ישתתף בהפגנות סוערות נגד פינוי הישוב נ

אבל לא תראה אותו , יהופיץ המונה שלושה קרואנים
 .בהפגנה נגד חילול שבת
פ הוא בשבילו "אך המ, הוא בהחלט מכבד רבנים

  .אלקים
  

מפעל "הוא די מעריך כאלה שמגיעים להישגים ב
אבל מעללי הגיבוש האחרון של דובדבן יגרמו , "ס"הש

   .לו למבטי הערצה ולדפיקות לב של ציפיה
 אם -מרשה לעצמו לדבר אתך כל התפילהגם אם הוא 

הוא לא ידבר אתך " תפילה לשלום המדינה"תדבר ב
   .יותר

הוא סובלני כלפי החילונים ויגלה הבנה לעובדה שהם 
אבל לא יכול לסבול , משתמטים מקיום תורה ומצוות

  .את החרדים שמשתמטים משירות צבאי
הוא , אם תספר לו שאתה לומד כלכלה באוניברסיטה

ך אותך הרבה יותר מאשר אם תספר לו שאתה יערי
   .לומד גמרא בכולל

אבל , של נימני" גול"הוא ישתולל בטירוף למראה 
מוישה "בשמחת תורה לא יהיה לו נאה לקפוץ ב

   ."אמת
אבל על , הוא לא חושב שמוכרחים לגדל זקן ופיאות

  . הוא בחיים לא יותר-השפם שלו
דתי או , תרהוא מזרוחניק ואין לו מושג מה הוא יו

  חילוני

 çôñð3
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ðçôñ 4  
  

äìéôú  ìëåà  íéãâá  
      

òåö÷î  äâéäð  úñðë úéá  
      

äøåú ãåîéì  øáç'ä  èøñ  
      

äçôùî  ä÷éæåî  úåøôñ  
      

úåðîåà  äàåôø  äìëìë  
      

äéôøâåàéâ  äéâåìåëéñô  øåáéã  
      

úåðåúéò  úøåù÷ú  áåöéò  
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çôñð 5  
  
  

  

  

 úåîéìàä æåçà

 êåîð éëä ìàøùéá

íìåòá  

  

 úôåìà ìàøùé

ìñøåãëá íìåòä  
 

 íéååäî íéãåäéä

 éëåæî äåáâ æåçà

ìáåð ñøô  
 

  

íéãåäéä ìë  

úáù íéøîåù   
 

 íìåòá íéðìëìë

 íò íéöòééúî

íéãåäéä  
 

  

úåîçìî ïéà  
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äëìää éôì äàåôø  
 

  

 úåðåàú íåîéðéî

íéëøã  
 

  

 úéãåäéä úåðîåàä

éä àéäíìåòá äô  
 

 ïéùåøéâä æåçà

 àåä íéãåäéä áø÷á

íìåòá êåîðä  
 

  

 ùé íéãéîìúä ìëì

úåøâá úãåòú  
 

 íéé÷úî íåé ìë

 ãåîéì"éîåé óã " ìëá

úøåù÷úä éòöîà  
 

 ìù äãåáòä éàðú

 áåèä àåä íéøéëùä

íìåòá øúåéá  
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 çôñð6  

éãáì  
  

íéìéî :íééç÷éìàéá ïîçð  
  

çåøä àùð íìåë ,øåàä óçñ íìåë, 
äðéðøä íäééç ø÷åá úà äùãç äøéù; 

éðàå ,êø ìæåâ ,áìî éúçëúùð 
äðéëùä éôðë úçú. 

 
ããá ,éúøàùéð ããá ,àéä óà äðéëùäå 

äãéòøä éùàø ìò äøåáùä äðéîé óðë. 
äáéì úà éáéì òãé :éìò äãøç ãåøç, 

äðá ìò ,äãéçé ìò. 
 

 ìëî äùøâúð øáëúåéååæä ,ãåò ÷ø 
 äøàùéð äðè÷å äîîåù øúñ úðéô- 

 ùøãîä úéá-ìöá ñëúúå  ,éäàå 
äøöá ãçé äîéò. 

 

ïåìçì éááì äìëùëå ,øåàì, 
 äôðëì úçúî íå÷îä éì øöùëå- 

éôúëá äùàø äùáë , éúøîâ óã ìò äúòîãå
äôèð. 

 
éìò ÷ôøúéúå éìò äúëá ùøç, 

éãòá äøåáùä äôðëá äëù åîëå: 
"çåøä àùð íìåë ,íäì åçøô íìåë, 

éãáì øúååàå ,éãáì"... 
 

ãàî ä÷éúò äðé÷ ìù íåéñ ïéòëå, 
äìéôú ïéòëå ,úçàë äãøçå äù÷á, 

àéää úéùéøçä äéëáá éðæåà äòîù 
 úçúåøä àéää äòîãáå–  

 çôñð7  

ìàøùé íò ìù íééðçåøä åééçá úåáéöòîä úåòôåúä úçà ,åúîãà ìòî åúåìâ á÷ò äîøâðù , ùåèùè àéä
íòä éðåîä áø÷á äøåúä úåîã .äãøéå äëìä íééåâä ïéá åðøåæéô æàî ,ìåëéáë , äøåúä äîå÷î úàå äúìåãâî

ä úùøì äìéçúä"úã" ,ìàøùéá øæ òèð äðäù .åáù áöîì åðòâä èàì èàìå ,åìéàë , ìù íéâùåîä íéäãæî
"äøåú "å"úã" ,áøòîî çøæî ÷åçøë äæî äæ íä íé÷åçø íöòáù . âùåîä ãåòá éë"úã " ìù éåèéá àìà åðéà

åéäåìàì øåáéöä åà ãéçéä ïçìåô ,-ù éùôðä êøåöä êåúî òáåðä éúãä ùâøä ÷åôéñ ì , íå÷î íðîà ñôåúä
ìàøùéî íãàä ùôðá ãçåéî ïôåàáå íãàä ùôðá áåùç , åééç úëøòî ìë úà óé÷äìî åäðä ÷åçø ìáà

 íééùôðä- âùåîä éøä "äøåú "éøîâì íéøçà íéøáã åðì øîåà .ä êøã ìù éåèéáä àéä äøåúä ,' çøåà àéäù
íééùéàä íééçä éçèù ìë ìò òøúùîä àìî íééç ,öäíééøåáé ,íééúëìîîäå íééðéãîä . úéîùâ äòåðú ïéà

åæ úéäåìà äøéöéá íå÷î äì ïéàù úéðçåø åà ,äøåú íùá äúåà íéðëî åðàù .ã éëøãá äëéìää ' ãåñé àéä
äìåë äøåúä .ìëä úà úåôé÷î êøáúé åéëøãù íùëå ,åéëøã ìëá åðòãééù åîòî åúùéøã êë" . êéëøã ìëá

êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã ."ñåã éëøãá úëìì åæ äìåâ 'íã÷ éîéî äîåàä ìù äéôåàá äòá÷ð , úåîéî
åðéáà íäøáà ,"ã êøãá úëìì åéøçà åúéá úàå åéðá úà äååöé øùà ïòîì åéúòãé éë' ."äøåú âùåîå ,
äæëù úøåúá ,ïáåîë ììåë ,úã âùåîá øãâåîä íöîåöîä ïëåúä úà íâ . éðù úà úåäæì òùô äæ äéäé êà

äìàä íéâùåîä . àìåäæ êéìäú ìù íéøéùéä íéîøåâä ìò éøåèñéä ø÷çîì ñðëéäì íå÷îä ïàë . ÷ø åððåöøá
äãáåòä úà òåá÷ì ,ä÷îèöäå äøåúä äëìä åðöøàî åðéìâ úòî éë ,ìåëéáë ,ì äëôäðù ãò"úã" , ïî åðééäã

íå÷îì íãà ïéáù úåáåç ìù äáåç ñî . úåëìî ìù äúçéîö úéùàøå ìàøùé úðéãî úîå÷ú íò ïë ìòå
 ìàøùéäðùåéì äøèò øéæçäì åðéìò äîåù .äøåú ééçì áåù øåæçì .úã ìù íééç íå÷îá äøåú ìù íééç ,

úåéúã íå÷îá åéëøãá úå÷éáãå . áåù ùéâãäì êøåö åðà íéùéâøî ìàøùé àáöá äøåúä úòôùä ìò åðøáãáå
áåùå ,åðìâã àéä äøåúä éë ,úãä íúåç úà àìå äøåúä íúåç úà òéáèäì ìàøùé àáöá åðúôéàùå, 

÷îåöî éúåìâ óéìçú àìà äððéàù.  
) íé÷îòîî úåìòîä /ìèéîò áøä( 
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  "åäòã êéëøã ìëá"  
á÷ä úà ù÷áì êéøö"ä êåúá ä àåäù íéëøã

íäá âäðúî . äìéôúá ÷ñåò àåäùë–  ù÷áé æà 
á÷ä úà" äéåöø äðååëå åúìéôú éðééðò úðáäá ä

åúìéôú ìù íéðééðòä íúåàá áìä úðåîàá , àìå
 äòéãéä úà ù÷áéäòùáíéøçà íéðééðòä àéää  .

åæ äãåáòá ÷ñåò àåäù ïååéë éë ,á÷ä" ìåëéáë ä
à÷ååã äãåáòä åæá åãéöî äøåù ,ðàöîé äáåä , àì

øçà íå÷îá ...íéãñç úåìéîâá ÷åñò åúåéäá ïëå ,
åøáçì áéèéäì ,á÷ä úà ù÷áé æà" ÷ø ä
äöò ú÷îòäá ,äìåãâ äáåè åì áéèéäì êéà ,
úîéé÷å äðåâä.  

äùåòù íéøáãä ìëá ïëå , øáã ïéà úîàá éøä
êøáúé åãåáëì åðéàù íìåòá.  

 äî úà úåùòì åéúåçëå åìëù ìëá ìãúùéùë
ä úéìëúá äùåò àåäùúåîìù , éããö ìëá

éùä úà òãåé àåäù àöîð úåîìùä" ìëá ú
íéëøãä.  

)éàøä" ÷å÷ ä /á ÷øô êéáà øñåî'( 
 

  
øöåé ìù äîùð åì ùéù éî , øåöéì àåä çøëåî

úåðåéòø ,åãåîìúá øâúñäì ìåëé åðéà , ãåîéìä éë
äéìàî äìåòä äîùðä úáäìù úà íöîöé , éàå

äëìäîá äøöåòì øùôà  
)éàøä" ÷å÷ ä /à ùãå÷ä úåøåà 'æò÷'( 

 

 åúåãôì åìäåîì åðáì úåùòì áééç áàäù úåöî
 éáø äùà åàéùäì úåðîåà åãîììå äøåú åãîìì

 íéîä éðô ìò èåùì åãîìì óà øîåà äáé÷ò
 åúåãôì åúìøò øùá ìåîé éðéîùä íåéá åìäåîì

ðáá íãà øåëá ìëå áéúëã äøåú åãîìì äãôú êé
 éáø éðú úåðîåà åãîìì íëéðá úà íúåà íúãîìå

 äùà åàéùäì úåðîåà åæ íééçá úøçáå ìàòîùé
 äëåæ äúà éúîéà êéðá éðáìå êéðáì íúòãåäå

 êéðá úà àéùî úàù äòùá êéðá éðáìå êéðáì
ø íéðè÷ ' íéîä éðô ìò èåùì óà øîåà äáé÷ò

éúëã 'êòøæå äúà äéçú ïòîì  
 

) éîìùåøé à ãåîò àñ óã à ÷øô ïéùåãé÷/ä"æ( 

 áåùéé íåùî äååöî äîöò àéä ò÷ø÷á äãåáòä
íéùåã÷ä äéúåøéô àéöåäìå ìàøùé õøà . äæ ìòå

äøåú äúåéö :'êðâã úôñàå ,' àáåîù äî ïëå
òåáù úåø úìéâîá íéøåòùä ïøåâ äøåæ äéä æ

äìéìá , õøà áåùéé úåöî íåùî äéä äæ íâ
ìàøùé . øîàú íàå" äøåú ãåîéì íéìèáî êéà

õøàä áåùéé ìéáùá?" , øîàú åìéàë àéä åæ äðòè
äøåúá ÷ñåò éðàù éðôî ïéìéôú çéðà àì , ïéà êë

øîåì ìåëé íãàä : ÷ñò éðôî éðâã óåñàà àì
äøåúä .úììåë õøàä áåùééù øùôàå øàù óà 

íìåòä áåùéé íäá ùéù úåéðîåà , ììëá ìëäå
äåöî.  

)úçä"øôåñ í ,åì äëåñ( 

äãåáòå äøåú ùéà  
 úåàéöîä úà áöòì óàåù äãáåòå äøåú ùéà

ò"äéååöå ìàøùé úøåú ô . ìëáù êëì òãåî àåä
 úåéùòîä úåîéùîä úåðúùî äôå÷úå äôå÷ú

äá úåöåçðä ,ïééåìéîì íëù äèîå . ùéà êëéôì
ãåáòå äøåúåòåö÷î úà øçåá ä , íå÷îå åú÷åñòú

 åéøåâî-àåä åúçååø ìå÷éù éôì àì  , éôì àìà
äøåúä ïéðáì úåöåçðä úåîéùîä  

)äìéù ìàéðã áøä( 
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"åø éððéàíéøçà ìò øáãì äö ,éîöò ìò øáãàù áèåî .éðåéö úéáá éúãìåð àì .éøåä úåáà , àáà úéá
éìù ,éçøæîäî íé÷åçø åéä éøáçå éúåáø . äèéùá åè÷ð íä íâ"êì äîì àðîçø éùáë éãäá? " éúåøù÷úä

äâøãäá äàá éçøæîì .éçøæîä ìù äèéùä úúéîà øáãá úå÷éôñ äáøä éì åéä .óåñ óåñ , éìù íéùøåùä
îäô ìòáù äøåúá ÷åîò ÷åîò íéòéâ ,úåðãîìá .áîø ìù äøéååàá äùáâúð éìù íìåòä úô÷ùä ìë" í

áàøå"ã , ìù"àúééøåàã àøåòéù" ,"øåùä íùåé ,øåùä èìçåé" , åà"äòåáùî éøåèôàì åâéî ."íðîåà ,
ìåãâ ãé÷ôú ìàøùé õøà äàìéî éúéáá .ø 'éúëìä çøåàá çúéðù ïåùàøä äéä íééç ,á çñéðå øéãâä úîø

 íéâùåîä úà ääåáâ äáùçî"õøàä úùåã÷" ,"úåöéçî úùåã÷" ," ãéúòì äùã÷å àúòùì äùã÷
àåáì" ,"íëìåë úàéá" ,"äéáùåé ìë" ,"éøëåðì ïééð÷ ùé" ,äàìä ïëå .íéâùåî ÷ø àì åâöéé íéçðåîä ,

éìàîøåô ùåãéçå úèùôåî äáùçî ,íéùøåù é÷åîò úåùâø àìà ,äáäà ,ïåæçå íéòåâòâ .ìàøùé õøà, 
"äîåç éøò éúá úùåã÷" ,"íéìùåøé úùåã÷" ,éìù ùøò éøéù åéä ,éúåà åîéãøä íäá .ø ' éìåà äéä íééç

øúåéá ìåãâä ïåéö ááåç ,àåää øåãá éçù .ïåéòøá òùòúùä ãéîú ,åéãìé úà àéùéù øçàì éë , úà øåñîé
ìàøùé õøàá ò÷úùé åîöòáå åéðáî ãçàì úåðáøä ,úåéåìúä úååöî íéé÷éå ñãøô äð÷éõøàá  . àìù éî

ø úà äàø ' úà íéøåôéëä íåéáå äðùä ùàøá ììôúî íééç"êãçô ïú ïëáå" , úùåìùá åáì êôúùäá
ä"ïëáå" ,á÷ä éðôì åððçúäá ãåçéáå" äìéôúä úîùâäì äùåã÷áå èèøá ä"ä ãåáë ïú ïëáå 'êîòì ,

êì íéìçééîì äô ïåçúôå êéùøåãì äáåè äåå÷úå êàøéì äìéäú ;òì ïåùùå êöøàì äçîùêøé" ,- àì 
õøàä úáéçå ìàøùé úáäà ìù ùâøð øúåé éåìéâ äàø .ø úà äàø àìù éî 'åéá íééç" äãåáòä øçà ë

àøå÷ àåäùë" :åðåëî ìò ìëéää úåéäá úàæ ìë ,ùîùîå ãîåò ìåãâ ïäë ,åçîùå åàø åøåã éðá . ïéò éøùà
äìà ìë äúàø" ,-íéôåñéë úùåãâå äîç øúåé äìéôú åéîéî òîù àì  .éùéàä ìë äúéä äìåë åìù úå

äøæòá íéãîåòä íòäå íéðäåëä íò úáøòúîå íéìùåøéì úøáòåî.íìåà , ìù íéìùåøé úáéçå ïåéö úáäà
ø 'ïîöéåå íééç ìù úåðåéöì úåëééù ìë äì ïéà ÷ñéøáî íééç , åøôñá éåèéá éãéì äàá àéäù éôë" äñî

ùòîå ."êôéäì ,äúéà äøåîâ äøéúñá úàöîð àéä .íúà íéøåáñ íà , éë éöçä äàååöì ìâøúäì éì ì÷– 
úéñøå÷éôà ,éöç-úéøðåéöåìåáø éöçå úéìéëùî-åøôñ ìù ïåøçàä ÷øôá ïîöéåå íééç ìù úéñåø , àåä íù

 ìàøùé úðéãî ìù úéðçåøä äúåîã ìò åéúåðåéòø úà çúôî)çù éãë"äéèø÷åàéúì äéäú àì å( ,- íëðéà 
íéòåè àìà .éö íéâéäðîå ïîöéåå íééç ìù åéúåô÷ùä ïéáéúô÷ùäå íééðåìéç íéðå ,éôåñðéà ÷çøî òøúùî .

íúèéù úà ïéáäì ìåëé éðéà .ìàøùé é÷åìà àìì ìàøùé õøà ìù äðééðá ìò íåìçì ììëá øùôà êéà?  
éçøæîä íò úòë ääãæî éðà íà ,éìù äçôùîä úøåñîì ãåâéðá àåäù ,àìà äæ ïéà , éúøäáäù éôë

íãå÷î ,ùéâøî éðàù , ãâð óñåéë ä÷ñô äçâùää éëåéçà , íéçéìùë íééðåìéçä íéãåäéá úùîúùî àéäùå
äùåã÷ ìàøùé õøà øáãá úåìåãâä äéúåéðëåú úà òöáì .ïéîàî íâ éðà , úòë äéä àì éçøæîä àìåì éë

ìàøùéá äøåúì íå÷î .çáæî éúéðá ,äðéù éãåãð úåìéì éúáø÷ä åéìò ,íé÷åô÷ôå úå÷ôñ . ìù íéðùä íìåà
øìèéä úàåù , éâùéäå äðéãîä úîå÷úåðéúòåðú ìù äëøã ú÷ãéöá éðåòðëù ìàøùé õøàá éçøæîä .

íåéä íâ ãîåò åðãåò çáæîä ,åéìò ïùò äìòî åðãåò ïáøå÷äå" .äìéìä ìë äã÷åî ìò äìåòä àéä".  
ïéáäì éçøæîä ìò êëéôì ,íéøçàå éðåîë íéãåäé éë , ééáà ìù ÷éúòä ò÷ø÷ä ïî íé÷ðåé íäéùøåù øùà

äòåðúä íò åøù÷úä øùàå àáøå ,øäóñåé úðéçáá íä é , ùôðä úçåðî úà çáæîä ìò áéø÷äì íéùøãðä
íäìù ,úåãéãéå úåøáç éñçé .ïéáäì íâ éçøæîä ìò ,úã ñåìô úåðåéö íéñøåâ åðà ïéà éë ,úéúã úåðåéö åà .

íù ÷ø íéé÷ åðéáâì- ãçåéîå ãçà íöò–äøåú  .äø÷éå àéä äùåã÷ ìàøùé õøà , äùãé÷ äøåúäù éðôî
ä ãéúòù éðôîå äúåàäá øåù÷ äøåú".  

  

)éçøæîì éúåôøèöä/öéáåìåñ áã óñåé áøä'÷é–" úåùøã ùîç"( 
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 çôñð8  
  

  àéáé åéôë ìò 
  

íéìéî :áìøäè íøåé 
ïçì :íåìáðæåø øéàé 

  
  

øöä åðáåçøá 
 ãçà øâð øâøæåî 

åôéøöá áùåé àåä 
øáã äùåò àìå. 

 
úåð÷ì àá åðéà ùéà, 

ø÷áî ùéà ïéàå, 
àåäù íééúðùå 

øâðî åðéà øáë. 
 

åááìá ãåò àùåð ãçà íåìç àåäå 
àåáéù åäéìàì àñë úåðáì, 

àéáé åúåà åéôë ìò, 
àéáðä åäéìàì. 

 
åì äëçîå áùåé àåäå 

åì äëæéù àåä íìåç íéðù øáë, 
åì äëçîå øîåù åãåñ ìò 

îíåéä òéâé øáë éú. 
 

øöä åðáåçøá 
øæåî ãçà øìãðñ øâ 

åôéøöá áùåé àåä 
øáã äùåò àìå. 

 
íé÷éøä åéôãî 
÷áàá íéñåëî 

çðåî íééúðù øáë 
÷ùá òöøîä. 

 
øôåú àåä íééìòð éë íìåç àåäå, 

øùáîä éìâø ååðé íéøä ìò ïá. 
àéáé ïúåà åéôë ìò, 

àéáðä åäéìàì. 
 

åì äëçîå áùåé àåäå... 
 

íéìùåøéáåðùé  
øéòö àì éøîâì ùéà, 
íéúá äáøä äðáù 

øéòä úåðéô ìëá. 
 

äèîñ ìë øéëî àåä, 
äðåëùå áåçø ìë, 

øéòä úà äðåá àåä 
äðù íéòáù øáë. 

 
éë íìåç àåäå ,äðá øéòä úàù åîë, 

äðéôä ïáà úà ùã÷îì çéðé. 
àéáé äúåà åéôë ìò 

àéáðä åäéìà. 
 

åì äëçîå áùåé àåäå... 

  

ABCDEFGHBCDEGHBCDEFB 
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  ? לאומי-אני דתי
  הרב שלמה אבינר

   

הרעיון שעליו . אף אדם ואף ארגון, שום דבר אינו מושלם עלי אדמות. המדינה אינה מושלמת

אבל אנו , אלא שהמדינה בפועל היא עדיין בוסר. הוא קודש, מושתתת המדינה הוא תורה

הפירות עוד לא העץ הוא טוב אך . אך רק בראשית הדרך, אנו בדרך הטובה. מאמינים בה

  ....בשלים

   

האמת היא שרבנו הרב צבי יהודה לא השתמש 

הוא לא דיבר . לאומי-דתי או דתי- במונח לאומי

. לאומי אלא בשם התורה-בשם אידיאל דתי

איננו עושים חיתוכים בתורה . התורה היא הכל

איננו מסתגרים . ואיננו עושים פילוגים באומה

אלא אנו , בתוך איזו מפלגה או איזה זרם צר

, מצוות: לוחמים בעד כל מה שיש בתורה

יראת , ארץ ישראל, מידות, אמונה, לימוד

. איננו מפקירים אף צד שבתורה. 'שמים וכו

איננו גורסים פתיחות במובן של רמיסת חלקים 

  .שבתורה

הקמת , מאז שיבת ציון ובניין הארץ, אדרבה

 אנו צריכים עוד –המדינה ומלחמות ישראל 

, עוד יותר מצוות, עוד יותר ישיבות, יותר תורה

כי בניין הכלל בקדושה , עוד יותר יראת שמים

עמוקה יותר , ובטהרה הוא משימה קשה יותר

לא החלשת . ואחראית יותר מאשר בניין הפרט

  . חיזוק התורה, התורה אלא אדרבה

הרב אליהו גוטמכר , הרב צבי הירש קלישר

באו והרב שמואל מוהליבר ועד גדולי עולם ש

צדיקים קדושי עליון , היו גאונים, אחריהם

יש לשוב לציון , הגלות נגמרה: והם אמרו

אין זו פשרנות בתורה חלילה אלא . ולבנותה

לפניהם היה הגאון .  יותר תורה–אדרבה 

שלא היה פשרן ליברל חלילה אלא , מווילנא

  .אור עולם

  ! לא–ריקבון שבמדינה !  כן–מדינה 

ר קיום מצוות ירושת כלומ, המדינה כשלעצמה

אך במדינה הזאת יש חילול .  קודש–הארץ 

, יש חינוך שלא מתוך תורה ויראת שמים: השם

ויש תקשורת מודפסת ואלקטרונית לא על פי 

לשון הרע ויצרא דעריות : תורה ויראת שמים

  .נגד כל אלה יש להילחם בכל תוקף. ודאלימות

כשלעצמו הוא . הצבא הוא מצוה!  כן–צבא 

קידוש , הגנה על הארץ,  הגנה על העם:מצוה

אבל זה שבצבא יש ערבוב עם בנות . השם הגדול

זה שמשתמשים בצבא להרוס .  זה נגד התורה–

  . זה נגד התורה–התיישבות 

יש , יש חושך בתוך האור, הנושא מורכב

צריך בירור של הטוב מתוך . שמרים בתוך היין

  .הפסולת

לגה אינה כי אף מפ.  אנו תורה–אנו לא מפלגה 

כל זרם . אף תנועה אינה מושלמת. מושלמת

חלק מן האור ואנו , נושא אתו חלק מן התורה

לקראת הבחירות , כמובן. צמאים לכל האור

. כי לא להצביע זו גם הצבעה. אנו מצביעים

לקראת הבחירות אנו מחפשים את הטוב ברובו 

כי אף פלג אינו יכול , ואת הרע במיעוטו

, ו כל האמת וכל הצדקלהתנשא ולטעון שאצל

אנו עמלים למען כל . כל הטוב וכל היושר

  .כולה בשלמותה. התורה

כי זאת ציוויה , לכן אנו עמלים למען המדינה

אבל לא למען הרקב שנמצא זמנית , של תורה

שום דבר אינו . המדינה אינה מושלמת. במדינה

. אף אדם ואף ארגון, מושלם עלי אדמות
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, ינה הוא תורההרעיון שעליו מושתתת המד

אלא שהמדינה בפועל היא עדיין . הוא קודש

, אנו בדרך הטובה. אבל אנו מאמינים בה, בוסר

העץ הוא טוב אך . אך רק בראשית הדרך

המדינה היא עוד לא . הפירות עוד לא בשלים

כמו . בדרך' אבל היא מלכות ד .בארץ' מלכות ד

כך המדינה , שהציונות היתה המדינה בדרך

  . בדרך' דהיא מלכות 

ליותר , לכן אנו נדרשים עתה ליותר טהרה

ליותר , ליותר עמקות, ליותר תורה, קדושה

כי כל מה שאנו עושים כאן . יראת שמים

צריך , כל מה שאנו בונים כאן, בארצנו

  .להיעשות מתוך תורה ויראת שמים

שהרי אנו , ודאי אנו אוהבים את כל עם ישראל

אם . ל יהודימתוך כך אנו אוהבים כ. עם ישראל

אנו אוהבים את נשמתו ואנו , הוא חוטא

איננו מצליחים להירדם . שונאים את הרע שבו

ולישון בגלל הרע שבו ואנו מחפשים נתיבים 

  .להביאו אל שערי אורה

אנו שונאים חילול , אנו שונאים חילול שבת

אנו אוהבים . שנאו רע'  אוהבי ד–כי , הקודש

מה שמתגלה ומתוך כך אנו אוהבים כל ' את ד

, התורה וארץ ישראל, עם ישראל: 'בו כבוד ד

  . מדינת ישראל וצבא ישראל–ועתה 

המלחמה . הכהדרך עוד ארו. אשרינו שזכינו

אנו הולכים . אבל אנו ננצח, עוד ארוכה

את כל , ננצח את כל העולם כולו. ומנצחים

המקבלים ' אנו עבדי ד. כוחות השטן למיניהם

' ה של כינון מלכות דעול מלכותו בעבודה הגדול

  .בארץ

  
ה"תשס'תשרי ה
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  ?מי דתי יותר

  הרב שי פירון

  ?מהכיפות הסרוגות" דתי" האם בזרם החרדי יותר :שאלה

  !!!לא: חד משמעית, ניתן היה לסכם את התשובה במילה אחת קצרה :תשובה

הופיע תורת ארץ ישראל שחזרה ל. אני מבין שהמציאות מכריחה אותנו לברר את הדברים, אבל

מביאה לידי ביטוי כמה עקרונות , ל"ה קוק זצוק"בארצנו לאחר עיצוב משנתו של מרן הראי

  :רוחניים מרכזיים

לא רק ענייני מלכות אלא כל , לא באו לידי ביטוי' כל הלכות הציבור של עם ה, בשנות הגלות .1

. הרצון לפרוץ ממעגל קהילתי מסובך אל עבר האתגר של עיצוב חיים יהודיים שלמים

ראיית העם כביטוי נעלה ובראשיתי למהות היהודית שלנו באה לידי , הכלליות, הציבוריות

אנו לא מסתפקים בבניית קהילה שלמה בעיר כזו או . ביטוי בעיצוב משנת הציונות הדתית

מכאן בא הרצון לעצב דפוסי  .התורה חסרה כל עוד היא לא מופיעה בכלל החיים. אחרת

 לא כהתנדבות של יחידים אלה כמגמה שלטונית של –ה ודאגה לכלל רווח, צבא ומשפט, שלטון

  .מלכות ישראל המתחדשת

היינו סימנים שנועדו " הציבי לך ציונים"מדרש חכמים מבאר שכל המצוות בגולה הן בבחינת  .2

חיים . לקראת החזרה לארץ ישראל בה נזכה להופיע חיים שלמים" להשאיר אותנו בתמונה"

הציונות הדתית היא התפיסה הדתית . אומנות כמו גם מדע ותעשיהכאלה כוללים תרבות ו

היחידה העוסקת בהכשרת הקרעקע לביאת המשיח בהיותה היחידה שמנסה לחבר את 

כל זה  .גם אלה שקשה לראותם באים במגע עם עולם של קודש. האלוקות עם כל תחומי החיים

האם די ? דם המאמין בימינומהן משימותיו של הא? אמור לפתוח מחדש את השאלה מהו דתי

  ?לו במה שזוכה לקיים מצוות ברמה האישית והפרטית

בדרך יש הרבה נפילות והמורכבות הזו גורמת לרבים . זה לא קל. כל זה מצריך אחריות גדולה .3

 האמת שתורת החיבורים של הציונות הדתית –מלבד זאת . שלא למצות את המיטב שמתורתנו

  .ומחזירה אותו לימים של טרם הגלות' עושה צדק היסטורי עם עם ה

תלמידי חכמים של ארץ . זכינו להדרכתם של גדולי ישראל, לכל אורך השנים האחרונות, ה"ב .4

 –אלה . המחוברים לרוח ולנשמת האומה, התורה והארץ, חמושים באהבת העם, ישראל

  .מנחים אותנו כיצד לפלס דרך במציאות המורכבת

  

אנו . אנו מתמודדים עם השאלה הגדולה! נו יותר מאמיניםא. אנו לא פחות דתיים! אז לא

  !אמן, במהרה בימינו, מתמודדים עם הרצון להאיר את קרן ישראל ולזכות לאור החדש שיאיר

  .שי, בברכה
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  פעילות סניפית

  
  ! כבוד–ציונות דתית 

  תנועות ואירועים בציונות הדתית, מוסדות, אישים
  

÷çùîä úøèî:  

 åéåîã åøéëé íéëéðçäçúôî ú , íéàâ åéäé êëå úéúãä úåðåéöá íéøåù÷ä íéòåøéàå úåãñåî

úéúãä úåðåéöì íúåëééúùäá.  

  

÷çùîä äðáî:  

ìåìñî çåìá úåîã÷úä ìò úåöåá÷ ïéá úåøçú.  

÷çùîä úçéúôì úåàä ïúîá , úåçìåù úéðîæ åá íéìá÷î íä íù íéèôåùä ïçìåùì íéâéöð úåöåá÷ä ìë

äì íúöåá÷ì íéøæåç íä äúéàù äìàùúåöòééú . úåøé÷ä ìò íééåìúä íéèìùá øæòéäì íéìåëé íéëéðçä

 úåáåùúä úà ììåëä áø òãéî òéôåî íäáå) çôñð1 .(äðåëð äáåùú úøåîú , úôñåð äìàù âéöðä ìá÷î

úéáëåëå . úå÷ã ùîç ìë)àíéàúî íëì äàøðù øçà ïîæ å ( çåì ìò úåîã÷úî úåöåá÷äå ÷çùîä ÷ñôåî

 úåéáëåëä øôñîì íàúäá ÷çùîäíãéáù ,úåéåøçú úåëøòð úåöåá÷ä åøöòð ïäá úåöáùîä éôì:  

 úöáùîì äòéâä úåöåá÷ä úçà íà"äîéùî "äîéùîä úà úåòöáî úåöåá÷ä ìë . éåìéîá äëåæä äöåá÷ä

äîéùîä ,ìåìñîá ãòö úîã÷úî .ðë" úöáùî ìò äøéöò éáâì ì"øù÷ä äî  " úöáùî åà"ääæ."  

ìò äøöòðù äöåá÷ä úà ÷ø äëæî äòúôä úöáùîäòúôäá äé.  

ìåìñîä óåñì äòéâîù äðåùàøä äöåá÷ä àéä úçöðîä.  

 úåáåùúä äðòîá íéììë úåòöîàá ÷çùîä úà ììëùì ïúéð)úçà ìâø ìò øåæçì ,äìéçæá , äøåçà äãéòöá

åëå' (äöåá÷ì íéèôåùä ïéá íéöøä íéâéöðä úåôìçúä éáâì íéììë , éñéèøë úåòöîàá ïîæ úåð÷ì úìåëé

äáåùú ,ïåéîãä ãéë ãòåäáåèä .  

áì íéù!!!  íéîåçú ìù íåöò áçåø äæéàáå úåéåìéòô äîë ÷çùîä éãë êåú íéëéðçì úåàøäì ãåàî áåùç

 úéúãä úåðåéöä éùðà å÷ñò–åøëæ  :äæ é÷ðò ìòôîî ÷ìç úåéäì íéàâ åéäé íéëéðçäù àåä ÷çùîä úøèî!  

ùàøî äðëä:  

úåöáùî íéòáù ììåëä ìåãâ ìåìñî çåì . ìò15éùî úðîåñî ïëåúî äî , ìò15 úåøçà "ääæ" , ìò15 úåøçà 

"øù÷ä äî " ìòå10 úåôñåð –äòúôä  .15úå÷éø úøàùð úåöáùî  .  

 úåöåá÷ä øôñîë íéìééç) ìåèñéøáî íéñåðå÷ ïéëäì ïúéð–ïöéì ìù òáåë åîë (  

 çôñðá òéôåîä òãéîä íò øãçä úåøé÷ ìò íéìåãâ íéèìù1 .ãøôð èìù ìò äéñéèøë ìë) .ìéãâäì , ÷éáãäì

ìò ìâéìåô åà ìåèñéøá –éðéöø äéäéù .(  
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íéèôåù ïçìåù ,úåöåá÷ä øôùî éôì íéèôåùå úåãîò ììåëä .úåáåùú óãå úåìàùä íò úåéñéèøë èôåù ìëì.  

åé" íéèôåùä ø– ïîæä úà ããåî )ááñ ìëá úå÷ã ùîç( ,úåéåèáìúäá òéøëî , äëåæä äöåá÷ä ìò æéøëî

úåîéùîá ,øù÷ä äîå ääæ.  

åëå úåîéùî úååö '–âç øôñî " ïòåöéáå úåîéùîä ú÷åìç ìò íéàøçàä íé÷éðñ)åëå ùàøî íéøîåçä úðëä'( ,

øù÷ä äîå ääæ ,úåöáùîä ìò úåöåá÷ä úåîã÷úäå úåòúôä ú÷åìç.  

  

÷çùîä êìäî:  

úåìàù  

  

ממייסדי   .1
חובבי "תנועת 

גן "הקיבוץ , "ציון
קרוי על " שמואל
קבור במזכרת , שמו
  .בתיה

ראש ישיבת   .2
ה חבר הי, ין'וולאז

חיבת "בתנועת 
על שמו יש , "ציון

קיבוץ בעמק בית 
לצערו לא , שאן

  .זכה לעלות לארץ

הראשון "היה   .3
בתקופת " לציון

" חיבת ציון"
חי " שיבת ציון"ו

  .בירושלים

רב העיר   .4
חברון שעלה לארץ 
בעיראק במסירות 
  .נפש עם משפחתו

שליח תנועת   .5
המזרחי בכל 

בין , יהדויות העולם
 אגודת מייסדי

חברת מעוררי "
שעסקה " ישנים

בהפצת התורה 
ובהגברת אהבת 

י  ומלחמה "א
  .בהתבוללות

כתב את   .6
דרישת "הספר 
והיה הראשון " ציון

, ממבשרי הציונות
על שמו קרוי 

" טירת צבי"הקיבוץ 
  .בבקעת בית שאן

, רב נודע  .7
ממבשריה 

הראשונים של 
דגל , הציונות 

בשיבת ציון עוד 
ל ע, לפני שקמה

אור "שמו היישוב 
-ליד תל" יהודה
  .אביב

 הרב מי הוא  .8
שטבע את האמרה 

 םטובה תורה ע"
  ?"דרך ארץ

איזה שכונה   .9
ש הרב "קרויה ע

יצחק אלחנן 
ספקטור שהיה 
מגדולי הרבנים 

ברוסיה ומראשוני 
  ?חובבי ציון
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מי ייסד את   .10
תנועת המזרחי 

והיה נשיאה 
  ?הראשון

בנו של   .11
וסד ב לזכרו נ"הנצי

אוניברסיטה 
  .בישראל

מהי הסיסמה   .12
של תנועת 

  ? המזרחי

מי כונה   .13
  ?"המזרחי הנודד"

איזה קיבוץ   .14
ש הרב "הוקם ע
סובוים ניצחק ני

 ?ייסדואיזה אגודה 

ציון -הרב בן  .15
מאיר עוזיאל היה 

רבה הראשי של 
_______ קהילת 
ואז של 

_________.  
הרב ישעיהו   .16

ממנהיגי , שפירא
תורה "ועת תנ

הקים את " ועבודה
הישוב הדתי 

הראשון 
_________:שהוא

והקים את _ 
קבוצת 
_______:העבודה
_____.  

איזה מושג   .17
ל "טבע הרב שח

ואיזה תנועה הוא 
  ?הקים

לאן נשלח   .18
יחיאל מיכל פינס 

" חיבת ציון"מטעם 
  ?ולצורך מה

ממייסדי   .19
המזרחי ומראשוני 

חובבי ציון 
ו על שמ, ופועליה

מושב העובדים 
  " כפר יעבץ"

מי היו   .20
הרבנים הראשים 

  ?הראשונים

מה היה יחסו   .21
של הרב קוק 

  ?לחברה החילונית

איזה ישיבה   .22
  ?הקים הרב קוק

 מי כתב את   .23
תן , "אורות"הספר 

שם של עוד ספר 
  .שכתב

מי היה היוזם   .24
" מסע הרבנים"של 

ומה היה מטרתו 
  ?של המסע

מי חיבר   .25
תפילה מיוחדת 

לעזיבת הבריטים 
את הארץ ובעקבות 

  ?מה

מי היה ראש   .26
" מרכז הרב"ישיבת 

יהודי "ונודע בתור 
  ?"מסתגף

איזה תנועה   .27
כלפון משה ' ייסד ר
  ?הכהן
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מי היה שר   .28
העלייה והבריאות 
עם הקמת מדינת 

ישראל ואיזה מרכז 
חינוכי קרוי על 

  ?שמו

איזה בית   .29
חולים הקים 

ן לציון הרב הראשו
  ?יעקב מאיר

מי היה הרב   .30
הראשי האשכנזי 
  ?השני ומי היה בנו

 הרב איסר   .31
יהודה אונטרמן 

היה רבה הראשי 
__________ של 
כ של "ואח

_________.  

 ומי היה רב  .32
ל "הראשי של צה

כ רב ראשי "ואח
  ?במדינת ישראל

מייסד ישיבות   .33
אבי "ע ונחשב ל"בנ

  "הכיפות הסורגות

" אליצור"מהי   .34
  ? ומהי סיסמתה

מה ראשי   .35
התיבות של 

ואיזה , "ל"המפד"
תנועות היא כוללת 

  ?בתוכה

מהם שתיים   .36
מעקרונותיה של 

  ?ל"המפד

מתי הוקם   .37
בנק המזרחי "

  ?ולמה" המאוחד

מה זה   .38
ובתור מה " משהב"

  ?היא התחילה

איזה עיתון   .39
נחשב לעיתון של 

  ?ל"תנועת המפד
יפה ובאיזה א  .40

שנה הוקם 
? " המזרחי"
המזרחי זה ראשי "

תיבות 
  ._________:של

מה היה   .41
הפועל "מטרתו של 

ומתי היא " המזרחי
  ?הוקמה

מהו המושב   .42
העובדים הדתי 

הראשון שהוקם 
  ?ומתי

תן שמות של   .43
 מהקיבוצים 10

  .הדתיים

על שם מי   .44
נקרא הקיבוץ 
שדה : "בצפון הארץ

  "אליהו

בוץ דתי קי  .45
בגוש עציון אשר 

נחרב במלחמה 
והוקם מחדש 
  באותו מקום
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מטרת שיבת   .46
  ?ציון הייתה

תנועת שיבת   .47
ציון הוקמה לפני 

  .שנה_______ 

הרב צבי   .48
קלישר גייס כספים 

בתרומתו של 
לצורך _________ 

עצה תורנית הוא 
נועץ עם 

_______.  
הרב יהודה   .49

אלקלעי התעניין 
קבות בציונות בע

  :האירוע ההיסטורי

שם ספרו של   .50
  :הרב אלקלעי הוא

באיזה גיל   .51
התחתן הרב 

  ?מוהליבר

שם התנועה   .52
שייסד הרב 
  :מוהליבר הוא

מהם ראשי   .53
התיבות של 

  ?ב"הנצי

באיזה עיר   .54
ב ראש "היה הנצי
  ?ישיבה

באיזה עיר   .55
היה הרב ספקטור 

  ?רב

באיזה תפקיד   .56
שימש הרב חיים 

וד חזן בארץ ד
  ישראל

ממייסדי איזה   .57
תנועה היה הרב 

  ?מנחם הלוי

מה הוקם על   .58
מנחם ' שמם הר

הלוי בשכונת 
הבוכרים 
  ?בירושלים

באיזה קיבוץ   .59
שימש רבי אברהם 

  ?חכם רב 

' מה הקים ר  .60
-מאיר ברלין בר

  ?ב"אילן בארה

מי כתב את   .61
  ?הספר מי מרום

מי נחשב   .62
למקים תנועת 

  ?ל"פדהמ

מי הקים את   .63
 "מבראשית"תנועת 

לאיזה   .64
אוכלוסיה מופנית 

הפעילות של 
תנועת 

  ?"מבראשית"

איזה סוג   .65
תנועה היא תנועת 

ולמי היא " עוז"
  ?מיועדת

למי מיועד   .66
תוכנית השירות 

  ?הלאומי

מהן אגודות   .67
השירות לאומי 
  ?הפעולות היום

איזה תוכנית   .68
יש המפעילה 

טים כדי שמיניס
לחברם לעשייה 

  ?והתנדבות

לזכר מי קמה   .69
לאורו "התוכנית 

  "נלך
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בכרם ביבנה   .70
קמה  

 ____________
  .הראשונה

מה המיוחד   .71
בתוכנית של 

  ?ישיבות ההסדר

למי מיועדות   .72
  ?המדרשות לבנות

באיזה   .73
תחומים פועלת 

מעגלי "עמותת 
  ?"צדק

מה מחלק   .74
במעגלי "עמותת 

עלי לב" צדק
  ?עסקים

צוהר הוא   .75
: ארגון

____________.  

מה קהל היעד   .76
  ?"צוהר"של 

מה מטרת   .77
גרעינים "הקמת 
  ?"תורניים

בערך כמה   .78
גרעינים תורניים 

פועלות היום 
  ?בארץ

איפה העשייה   .79
  ?"תורה מציון"של 

במה מתעסק   .80
תורה "ארגון 
  ?"מציון

  

  
úåáåùú  

1. øáéìäåî ìàåîù áøä  
2. öðäé"æàìåî á'ïé 
3. ïæç ãåã íééç áøä 
4. éðàî åäéìà áøä 
5. éåìä íçðî áøä 
6. øùéì÷ ùøéä éáö áøä 
7. éòì÷ìà éç äãåäé áøä 
8.  ùøéä ïåùîù ìàôø áøä

-ùøä  "ùøéä ø 
9. "÷çöé úìçð "ìú ãéìù-

áéáà 
10. ñðééø áøä  
11. øá øéàî-ïìéà 
12.  " íòì ìàøùé õøà

 úøåú éô ìò ìàøùé
ìàøùé" 

13. ïåîéî áéì äãåäé áøä 
14. "ìàøùé çöð" 
15. åôé ,ìàøùé úðéãî 
16. íéãéñç øôë ," éììåñ

íéùéáë" 
17. "ùåã÷ä ãøîä" , ìòåôä

éçøæîä 
18. äøãâ , ìò çéâùäì

 íééç çøåà ìù åîåé÷
éúã. 

19. õáòé áàæ 

20. éàøä"÷å÷ ä , ïåùàøä
øéàî á÷òé áøä ïåéöì 

21.  äàøå íúåà áø÷ì äöø
 éáø÷îî ÷ìçë íúåà

 úåëæá äìåàâä
õøàá íúåáùééúä 

22. áøä æëøî 
23. ÷å÷ áøä , úåøâà

éàøä" ä ,îàî éø
éàøä"ä 

24. ÷å÷ áøä , äî ÷åãáì
 úååöîä íåé÷ úãéî
 úåùãçä úåáùåîä

úåãäéì íúåà áø÷ìå 
25.  íëç íäøáà éáø

 øöòð åðáù äæ úåá÷òá
ò"íéèéøáä é 

26. ìøç äùî á÷òé áøä"ô 
27. "ïåéö úøèò" 
28. àøéôù íééç äùî áøä ,

"àøéôù æëøî" 
29.  íéìåçä úéá"âùî" á

íéìùåøéá êãì 
30.  éåìä ÷æééà ÷çöé áøä

âåöøä ,ùð äéä åðá àé
äðéãîä 

31. ìú-áéáà , úðéãî
ìàøùé 

32. ïøåâ äîìù áøä 

33.  ïäëä äãåäé éáö áøä
÷å÷. 

34. éáéèøåôñ ãåâéà ," ùôð
àéøá óåâá äàéøá" 

35. ôî äâìã úéúìúéîåà ,
"éçøæîä "å" ìòåôä

éçøæîä" 
36. íòä úåãçà , ìàøùé íò

 éô ìò ìàøùé õøàá
ìàøùé úøåú , úåðáøä

 úåëîñä àéä úéùàøä
 úòáå÷ä úéúãä

äðéãîá. 
37. ôøú úðùá"â ,  éùðà

 ìëù åðéáä éçøæîä
 äëéøö úéøåáéö äòåðú

3 íäî ãçàù  íéøáã 
óñë äæ... 

38. äééðáå ïåëéùì äøáç ,
 éúù øåúá äìéçúä àéä

úåøáç" :úåðëùî "
å"äðåáä." 

39. "äôåöä" 
40. 1902àðìéååá  , æëøî

éðçåø 
41.  íéøáçá áöî úà ññáì

 øùôàìå çåøáå øîåçá
 íéìòåôë íîåé÷ úà
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íééúã , úðùá í÷åä
1922. 

42. "é äãùá÷ò " ÷îòá
ìàòøæé ,á ãñåð-1927 

43. éáö úøéè  , åäéìà äãù ,
äðáé ,÷çöé úåøàá , øôë

ïåéöò ,÷çöé úåàåùî ,
éöðä ïéò"á ,äðáé ,ãòñ ,

íéøåö ïéò ,íåøã øôë ,
úåçåìù , àéáì ,íéîåìò ,

áøéî ,ïåîéø úéá , ìãâî
æåò ,íéøåö ùàø , äìòî

òåáìâ. 
44. ò"øëîèåâ åäéìà áøä ù 
45. ïåéöò øôë 
46.  õøà úà áùééì ìàøùé

 íéáùåúì øåæòìå
úéôñë äðéçáî ,

ò úéùîîå" äéìò é
õøàì. 

47.  ë éðôì150äðù  
48. éøåéôéèðåî äùî ,øä '

øëîèåâ 
49.  ìò íãä úìéìò

÷ùîãá íéãåäéä 
50. äãåäé úçðî 
51. äøùò ùîç 
52. ïåéö éááåç 

53. ïéìøá äãåäé éáö éìúôð 
54. æåìàåå'ïé 
55. äéñåøá äðáå÷ 
56. ïåéöì ïåùàøä äéä 
57.  äëéîúì íéôñë ïø÷

ìàøùé õøà éãåäéá 
58. úéá úñðë "íçðî úéá" 
59.  õåáé÷"ïðç úéá" 
60. äèéñøáéðåà äáéùé 
61. øä 'ìøç äùî á÷òé"ô 
62. àøéôù íééç äùî 
63. ïåìà éëãøî áøä 
64. äçôùîä ìëì 
65.  úãòåéî íéãìé úòåðú

 úåðåéöäî íéãìéì
 íéöåøù úéúãä

çà áìúùäì" úåòåðúá ë
øòåð 

66.  ïåëéú éøçà úåðá
 àì êà áãðúäì úåöåøä

àáöä úøâñîá 
67. úá-éîò ,áãðéîò ,

úäì äãåâàúåáãð 
68. "êìð åøåàì" 
69.  ïäëä äãåäé éáö áøä

÷å÷ 
70.  øãñää úáéùé 

71.  ãåîéì ïéá áåìéù
éàáö úåøéùì äáéùéá 

72.  úåöåøä úåðáì úåãòåéî
 úà øéùòäìå äøå ãåîìì

éðçåøä ïîìåò. 
73. ïåìò úàöåä , úëéøò

íéñðë , éîéå úåúáù
 íéàùåðá ïåéò

íééúøáç. 
74. éúøáç ï÷ú åú 
75.  äøèîá äî÷ù íéðáø

 áåöòá íéôúåù úåéäì
úåîã ìù éãåäéä ä

ìàøùé úðéãî 
76.  íéðééðòúîä íéðåìéç

úåãåäéá 
77.  úåéúã úåìéä÷ úåðáì

 íéøò êåúá úåéîåàì
çåúéô úåøééòå. 

78. 50 
79. åçá" úåìéä÷á ì

úåéãåäé 
80.  úåììåáúäá äîçìî

äøéòö úåâéäðî çåúéô ,
 úéúã úåäæ ùåáéâ

úéîåàì 

 
øãñä éôì ïúåà úúì àìå úåìàùä úà ááøòì éàãë.  

  

úåîéùî  
  åçôð20éðåìá  í

èåçá íúåà åøù÷å  
  íò íéçéìù õåøî

íéî ñåë 
  àøæò ìîñ úà åðá

íéöòå íéðáàî 
  ìëî äãéîøô åðá

 äöåá÷ä éøáç
 äúåà å÷éæçäå5 

úåéðù 
  åàéáä5 íéöôç 

íéîåúë 

 éðåéö åáúë- éúã
íéëéðçä úåòöîàá 

  åàéáä3 íéùðà 
 ìù íù íäì ùéù

 éøùáîî ãçà
úåðåéöä 

  íéøåè éúùá åãîò
 éðùä ìåî ãçà

ðç åöéô÷äå êé
 ìåìñîä úìéçúî

åôåñ ãòå 
  ÷çùîä"åáàè "

) çôñð2( 

  åàéáä4 éöôç 
 ä÷éàãåé) íéöôç
íééãåäé( 

  íéðåìáä úà åööåô
èåçä ìò íéøåù÷ä 

  òáåøî åðéîåã
) çôñð3( 
  úà íéìòî åáúë

ùøä ìù äøîàä" ø
ùøéä 

  øéù ìù íù åáúë
 úçà ìëì øëåî

àä úåéúåàî 'á' 

íéôñåð úåðåéòø: 
 àáä øéùä úà åäæ 
 ãéç áúëä 
 ìæàô 
  ïîæä øéö ìò åøãñ

 úåðåéöäî íéòåøéà
úéúãä 

 íéøåéöá úåãéç 
  íéöåáé÷ä úà åøãñ

äôîä ìò íééúãä 
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øù÷ä äî?  
1. áøéî ,íéîåìò ,àéáì )éúãä õåáé÷ä(  
2. ÷å÷ áøä ,àøéôù áøä ,åàì áøä ) íéðáø

íééùàø(  
3. úåøãúñää ,÷ðáä ,ìòåôä )éçøæîä(  
4. úåøåà ,úåøâà , éøîàî)÷å÷ áøä éøôñ(  
5. ÷÷"ì ,åñúåðë , ïéøãäðñ)à"é ,ìàøùé úøåú ,

îò"é(  
6. íéáìòù ,íééç õôç , ïåøåç àåáî) àøæò

íé÷ä(  
7. ãåãùà ,ïåì÷ùà , äôéç)íé éìîð(  
8. äìç úùøôä ,úåøùòîå úåîåøú , äèéîù

)õøàá úåéåìúä úååöî(  
9. íéëøåú ,íéìáá , íéèéøá)õøàá åèìù(  

10. óñåé ìú ,äãñî , éáö úøéè) äîåç éáåùéé
ìãâîå(  

11. òåùåäé ,ðå àøæòäéîç , ïåéö úáéç) åããåò
õøàì äéìò(  

12. ùåøá ,ïåìà , úéæ)õøàá íéöåôð íéöò(  
13. úìéà ,ïåéøåâ ïá , áåã äãù)äôåòú éìîð(  
14. ìàøä ,úåéôìú , ìàéøà)íéìùåøéì úåîù(  
15. íéððàù úåðëùî ,äùî ïéîé , íéøòù äàî

)úåîåçì õåçî úåðåëù(    

16. äðåáä ,íéðåá íéìåò , úåðëùî) úåøáç
 äéðá-úéúãä úåðåéöä (  

17. øùéì÷ ,øáéìäåî , øëîèåâ) éøùáîî
úéúãä úåðåéöä(  

18. àøæò ,éðá-àáé÷ò , íééúãä íéôåöä
) øòåð úåòåðú-úéúãä úåðåéöä (  

19. äî÷ ,äéîñî ,çîö ) ìàøùéá íéúîö(  
20. ïåîéî øôë ,àøä øôë"ä , äðéúð) úåáéùé

éðá-àáé÷ò (  
21.  éøùú1973 , éðåé1982 , øééà1967 

)ìàøùé úåîçìî(  
22. äéðîøâ ,äéìâðà , ìàøùé) ìù íéôéðñ

àøæò(  
23. äðåîà ,éîà"ú ,éðá- àáé÷ò) êåðéç úùø– 

úéúã úåðåéö(  
24. íçåøé ,íéîåãà äìòî , úåìòî) úåáéùé

øãñä(  
25. æåò ìãâî ,éöðä ïéò"á , äð÷ìà) úåùøãî

úåðáì(  

  
úåòúôä  

  
 äöåá÷ä ìëì úåéøëåñ  
  åîã÷úä2úåöáùî   
  ãåò åìá÷2àáä úåìàù ááñá úå÷ã   
 ö' øôå  
  åìá÷2úåìàù ááñá íéæîø àáä   
 äöåá÷ä ìëì åáîø÷  
 äìå÷ ÷åá÷áá íúéëæ  
 äøåçà ãçà ãòö åãòöé úåøçàä úåöåá÷ä ìë  
  úéðîæ åá åìá÷ àáä úåìàù ááñá2úåìàù   
 äöåá÷ä ìëì ÷éèñî  
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íéçôñð  
  
  

 çôñð1 –úåøé÷ì íéèìù :  
  

 úòåðú"ïåéö úáéù =." úéùòîä úåðâøàúää
à áåùé ïòîì äðåùàøä"ò äéä é"åæ äòåðú é .

ëøîä úåéùéàäøä äéä åæ äòåðúá úôçåñäå úéæ '
øä íò ãçéá øùà  øùéì÷ éáö 'øëîèåâ ,øä '

 éòì÷ìà ,øäå ' ñàáéá"åáçñ "àì íéáø íéãåäé"é .
 éðôì äî÷ åæ äòåðú150 äðù , úåòøô úåá÷òá

à éãåäéá úåáø"é , íéãåäé åçìùð íäéúåá÷òáù
åçì"äìöäå äøæò ù÷áì ì . ä÷åöî êåúî à÷ååã

à éãåäé ìù åæ äìåãâ"é íäéçà øøåòúäì åìçä 
à éãåäéì øåæòì íéãçàúî íäå úåìâäî" é, äðéçáî

 úéôñë,ò úéùîî äðéçáîå"àì äééìò é" úåùàøá é
 úòåðú"ïåéö úáéù."  

 

øä ' øùéì÷ éáö =ð÷ú úðùá ãìåð"ä ,á øèôðå- 
ìøú" ä.  äøåúá ïåàâë äìâúä àåä åúåøéòöá øáë

 äúåàá øåãä éìåãâ ìöà ãåîìì åäåçìù ïëìå
äôå÷ú .à úáäàì êðçúä àåä"é , ìù ïåéòøä úîàáå

àì äøæçä" úî÷äì êøãì úåáø íøúù äæ àåä é
ìàøùé úðéãî .ì äðôä àåä åéöîàî úà- éúù

íéëøã :úéôñëä êøãä- øù÷ øöé àåä êë íùìå 
 åì øåæòéù éøåéôéèðåî äùî éãåäéä øðåéìéîä íò

éùòîä òåöéáá ,úéðøåúä êøãäå- àåä êë íùìå 
øä íò ããééúä 'â úà åîé÷ä íä ãçéáå øëîèå

 úòåðú"ïåéö úáéù " úåìòì íéáø íéãåäé äôçãù
àì"é .éáö úøéè õåáé÷ä åîù ìò " úéá ÷îòá øùà

ïàù.  

  

øä 'éòì÷ìà äãåäé =  úåðåéöä éøùáî ïåùàø
úéãøôñä úåãäéá úéúãä .ð÷ú úðùá ãìåð" ç

ìøú úðùá øèôðå"è .ä äéä åáø"õòåé àìô ." àåä
 úåðåéöá ïééðòúäì ìçä åéìà åòéâäù øçàì

 íéãåäéä ìò íãä úìéìò úåàöåú ìò úåòåîùä
÷ùîãá , úåôéãø íéãåäéä åìáñ äéúåá÷òáù

úåáø .åúòãì , äæ úåìâá íéãåäéä ìáñì äáåùúä
àì úéðåîä äééìò"é .øä ' íùá úøáåç íñøô

"úçðî-äãåäé " ùé ãöéë úåéùòî úåéðëåú äáå
à úà áùééì"é .àì äìò"ìøú úðùá é" íùîå ã

éùîäò åúåìéòôá ê" øéùòä íò øù÷ úøéîù é
éøåéôéèðåî . äøééòä åîù ìò"äãåäé øåà " ãéìù

ãåì øéòä.  

  

øä ' øáéìäåî ìàåîù =ô÷ú úðùá ãìåð" øèôðå ã
ðøú úðùá"ç .äøåúá ïåàâë íñøôúä øùò ìéâá ,

ùîç ìéâáå-ïúçúä äøùò . íéðù øôñî øçàì
 ìçä àåä íùå ÷åèñéìàéá øéòá áøë øáë ùîéù

åìéòô úàúéðåéöä åú .îøú úðùá" úà ãñéé àåä á
 úòåðú"éááåç-ïåéö " äâéäðîä çåøì êôäð æàîå

à ïòîì úåãéòåä ìëá"é , ììë íâô àìù øáã
äøåúá åúìåãâá ,àì åòéâäá ïëàå" úà åì åðúð é
åì éåàøä ãåáëä . äðù íéòáù åì úàìîá, ìò åàø÷

 íéâåøúà ïâ åîù"ïâ-ìàåîù" , õåáé÷ì êôäù ïâ
äæä íåéä ãò.ñî éðôì  ' úà åìòä úåèòî íéðù

àì åéúåîöò"úøëæî áåùééá úåøåá÷ íäå  é-äéúá.  

  

éöðä" á =ø 'ïéìøá äãåäé éáö éìúôð . úðùá ãìåð
ò÷ú"ðøú úðùá øèôðå æ"â . úáéùé ùàø äéä

æàìåå'ïé ,íìåòá úîñøåôîä äáéùéä . óøèöä
 úòåðúì"úáéç-ïåéö" ,øä åîë àì êà ' øáéìäåî

úéùòî úåìéòôá ÷ñòùà ìéáùá "é , ÷ôúñä àåä
àì úåìòì íéàøå÷ä äøåú éøîàî íåñøôá"é .

éöðä" ïéîàä éë íéðåìéç íéãåäé íâ áø÷ì âàã á
àù"íéãåäéäî ãçà ìëì úëééù é . åúãåáò ìùá

àì äééìò ìò øúååì õìàð àåä äáéùé ùàøë"é . ìò
 õåáé÷ä åîù"ïéò-éöðä"á "úéá ÷îòá-ïàù.  

  

ø 'øåè÷ôñ ïðçìà ÷çöé = ùá ãìåðò÷ú úð" æ
ðøú úðùá øèôðå"å . äðáå÷ øéòä ìù äáø äéä

äéñåøá ,òàå" úåðåéöì íéáø íéãâðúî åî÷ù ô
 íéáø íéãøç ãöî,øä ìöéð ' çåë úà øåè÷ôñ
 ìò áøä åúòôùäìë úåãäéä éîøæ ) íéãéñç

ãçàë íéãâðúîå (úáéç úòåðú ïòîì úåáø ìòôå-
àì äééìòìå ïåéö"é .îøú úðùá" øçáð àåä æ

ì"ãåáë éàáâ "úáéç úòåðú ìù-ïåéö , ãé÷ôú
äòåðúä úâäðäá ãáåëî .åéìà íìåë úáäà ììâá ,

 åúééååìäì ìáú úååö÷ ìëî íéáø åàá åúåî úòùá
äéñåøá ,àì òéâäì äëæ àì äðîî"é.  

  

ø ' ïæç ãåã íééç =ãìåð éúî òåãé àì , òåãé êà
ë ùîéùå íéìùåøéá éçù"ïåùàø-ïåéöì) " áøì éåðéë

àá éãøôñä éùàøä"é (úá úôå÷"úáéç-ïåéö "
å"úáéù-ïåéö ."ëøú úðùá" äîëñä òéáî àåä â

øä úåòãì ' øùéì÷,íò ìò åúòãìå- úåìòì ìàøùé
àì"íééîùä ïî ñðì úåëçì àìå é.  
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øä 'éåìä íçðî = øä ' éãñééî ïéá äéä íçðî
 úãåâà"íéðùé éøøåòî úøáç " úöôäá å÷ñòù

äøåú ,à úáäà úøáâäá"úåììåáúäá äîçìîå é .
 øö÷ ïîæøä ãñéé øåôìá úøäöä øçàì ' ïø÷ éåìä

à éãåäéá äëéîúì íéôñë"é .øä ' äæ äéä íçðî
àì úåìòì ñøôî íéáø íéãåäé óçãù"é . åéúåçìöä

 úòåðú úà äàéáä úåìåãâä"éçøæîä " åúåðîì
íìåòä úåéåãäé ìëá äîòèî çéìùá . úðùá øèôð

ú"íéìùåøéá ù ,èùú úðùáå" úðåëùá äðáð æ
 úñðë úéá íéøëåáä"áúé-íçðî "åîù ìò.  

  

íëç íäøáà éáø = äàùðîøë úìéä÷ ìù äáø .
îøú úðùá ãìåð" ïàèñéãøåëá á)ñøô ( øèôðå

ëùú úðùá"ã .ø ' ìåãâ ïåéö ááåç äéä íäøáà
à éãåäéì úéôñë òééñå"é .öøú úðùá" øçàì å

éúá úà åøâñ úåðåèìùäù- íéãåäéä ìù øôñä
åúçôùî íò áæò àåä éãåäéä êåðéçá òåâôì åìçäå 

àì"é . íò òéâä àåä íéðáøì ãçåéî ïåëøã úøæòá
éðá-íéøëåáä úðåëùá íéìùåøéì åúéá . ïîæ øçàì

 õåáé÷á áøë ùîùì øáåò àåä"úéá-ïðç " ãéì
ïåéöì ïåùàø .öàá úøéùù åðá øùàë"ò øöòð ì" é

íéìùåøéì øæåç àåä íéèéøáä , äìéôú øáçî
à úà íéèéøáä úáéæòì úãçåéî"é ,úéá íé÷îå -

åëùá úñðëåæ äð.  

  

øä 'ñðééø á÷òé ÷çöé = ú úðùá ãìåð" äéñåøá ø
òøú úðùá øèôðå"ä .æåìåå úáéùéá ãîì' ïé

äøåúì åééç úà ùéã÷äå . äììåçúä íéùåìù ìéâá
îò úåøöì àôøîäù ùç àåäå åùôðá äëôäî" é

àéä-àì äáéùä "é . åéøáãëå"äá äðåîàä ' åúøåúáå
àì íòä úáéùá äðåîàä éìá íéé÷úú àì"é."øä '

øøì øáçúä ñðéé 'øäå øùéì÷ ' ïîæ øçàìå øáéìäåî
ã úåùàøá úéðåéöä äòåðúì óøèöä àåä"ìöøä ø .

øä ' íééðåéöä íéñøâðå÷ä ìëá óúúùä ñðééø
 úà òéîùäì ãéô÷ä ãéîúåúãä ìå÷ . íùù øçàì

éèðà àåä ìöøäù áì- úéúã äòåðú íé÷ä àåä éúã
 äàø÷ð ïîæ øçàìù"éçøæîä ."øä ' ìòá àåä ñðééø

åéòøäìù ï"îòì ìàøùé úøåú"õøàá é-ìàøùé ." ìò
 áùåîä åîù"äãù-á÷òé)" ìù ïåùàøä áùåîä
éçøæîä ìòåôä.(  

  

ø 'øá ïéìøá øéàî- ïìéà =øú úðùá ãìåð" î
æåìååá'öðä ïåàâä åéáàì ïé"áé , úðùá øèôðå

ùú"è . úåòøô äéñåø éãåäé ìò åøáò åúðåúç øçàì
 íå÷îá åééç ùéã÷äì èéìçä íäéúåá÷òáå úåù÷

ìäøåú)åúçôùî ìë åîë ( úòåðú ïòîì"éçøæîä "
àì íéáø íéãåäé úééìòì íåøâì äîâî êåúî"é .
äøàì òéâî àåä äðåùàøä íìåòä úîçìî ïîæá" á

íéðù øùò íù ääåùå , úà íé÷î àåä íù
ä"äáéùé-äèéñøáéðåà "úîñøåôîä , àåä ìéá÷îáå

äøà éãåäéù íçìð"ôò úåéçì åìëåé á"çøåà é -
éãåäé íééç .øä 'øá- äìåòå íåìç íéùâî ïìéà

àì" é, ïåúéò úà ãñééî äôå"äôåöä" , äáéùé íé÷î
øôëá úéàì÷ç-àåøä"ä , øãñää úáéùé úà ãñééî

íøë õåáé÷á äðåùàøä-äðáéá ."øä ìù åîù ìò '
øá-éúáå úåáåçø íðùé ïìéà- íéáø øôñ.  

  

øä 'ïåîééî ïäëä áééì äãåäé = ìøú úðùá ãìåð" ä
ëùú úðùá øèôðå"á .á ãñééøä íò ãçé ' úà ñðééø

 úòåðú"éçøæîä" ,íéñøâðå÷ä ìëá óúúùä , úðùáå
òøú"àì äìò â"é .úðéãî úî÷ä íò- ìàøùé

úåúãä øùì äðîúä .öøú úðùá" úà íé÷ä æ" ãñåî
áøä-÷å÷"-úåãäé éøôñ ìù íéøôñ úàöåä  . íñøô

 øçàìå úåðåéöä àùåðá íéáø íéøîàîå íéøôñ
éðøåú ïåëî í÷åä åúåî-á åøëæì éø÷çî íù"øä ãé '

ïåîééî ." áåùéä"øôë-ïåîééî " ìò àåø÷ áâðá
åîù.  

  

øä 'ìøç äùî á÷òé"ô = îøú úðùá ãìåð" øèôðå â
éùú úðùá"æ .åãéîìú äéä-øä ìù åøáç ' ÷å÷

óâúñîä éãåäé øåúá íéáøá òãåðå . ùàøë ïäéë
 úáéùé"æëøî-áøä "åúåî íåé ãò íéìùåøéá . áúë

 íéáø íéøôñ, àåä íìåëî òåãéä êà"éî-íåøî ."
 éúìá ÷ìç äæ ìàøùé úðéãî úîå÷úù ïéîàä àåä

åðúìåàâî ãøôð.  

  

ø 'ïäëä äùî ïåôìë = ìøú úðùá ãìåð" øèôðå ã
ùú úðùá"é .â éðáø éìåãâî'äáø , éðåò óà ìòå

 äøåúá ìãâ íâå åúçôùî ñðøôì ãáò íâ åúçôùî
,ë àéöåä åéîé óåñáù ãò- 150íéøôñ  .! úðùá

òøú"úéðåéö äòåðú ãñéé è" úøèò-ïåéö " ä÷ñòù
àá úåáùééúää ÷åæéç ïòîì úåáø"é . ããåò àåä

àì úåîåøú"é ,úéøáòä äôùä ãåîéì , úùéëøå
àá íéçèù"é .ùú úðùá"àì úåìòì ïðåëúä è" é, êà

 úàæ äòðî øèôð àåä äéúåá÷òáù äù÷ äìçî
åðîî.  
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åîãàä" õåìçä ø =ðøú úðùá ãìåð" ïéìåôá à
 ìéâá øèôðå54ùú úðùá "ä .åîù- ø ' åäéòùé

àøéôù ,åîãà úìùåùì ïá"íéø . úãçåéî úåîã äéä
 íéîåçúä ìëá äðéîá, åúèìçä äéä ìëî òéúôîäå

åîãàä úùåøé úà áåæòì"àì úåìòìå ø"é . ãñéé àåä
 äðåùàøä úéúãä äãåáòä úöåá÷ úà"éììåñ- 

íéùéáë" , èìåáäù íéáø íéáåùé íé÷äì øæòå
 àåä íäáù"øôë-íéãéñç "äôéç ãéì . äòåãé

à åúøî"á÷ä úà" ìòî íâ ãåáòì øùôà ä
øåè÷øè."  

  

àøéôù íééç äùî = ñøú úðùá ãìåð"àèéìá á .
 úòåðúá ìéòô óúåù äéä åéãåîéì úôå÷ú êùîá

"éçøæîä" ,çù íò ãçéáå"àì äìò àåä ì" úðùá é
ôøú"íéìùåøéì å . ãåçéàá ÷ñò äðéãîä íå÷ éðôì

íéèéøáä ãâðë åìòôù íéðåâøàä ìë . äëæ àåä
îî úåéäì íòå ìàøùé úðéãî úî÷äì úåãåñéä éçð

úåàéøáäå äééìòä øùì äðîúä äúî÷ä . éðôì
 íéöîàî òé÷ùä àåä åëøòðù úåðåùàøä úåøéçáä

úéúãä úåãäéä úà ãçàì , çéìöäå , äæ àåä íöòáå
ãôîä úòåðú úà íé÷äù"ì) úéúãä äâìôîä

úéîåàì  (èùú úðùá"úåáø íéðù äâéäðî äéäå å .
ùú úðùá øèôð"ì ,îù ìò éëåðéçä æëøîä å

"æëøî-àøéôù "íéìùåøé ãéì.  

  

úéùàøä úåðáøä =  äðéàù äðéãîá íé÷äì ì÷ àì
ôò äé÷åç úòáå÷" áùçééù ãñåî úååöîå äøåú é

éúãä íåçúá íòä úà âéäðúù úéúëìîî úåëîñë ,
åìù íåé íåéä úåéòá úà øåúôúå .ôøú úðùá" à

)íéèéøáä ïåèìù ïîæá ãåò  (øä úøæòá äî÷åä '
áøä ÷å÷äãé÷ôú äéä äæù úéùàøä úåð . ÷åçä

íééùàø íéðáø éðù úåðáøì ùéù òá÷ , ãçà
 äðåëîä éãøôñ ãçàå éæðëùà"ïåùàø-ïåéöì."  

  

éàøä"ä = øä '÷å÷ ïäëä ÷çöé íäøáà . úðùá ãìåð
ëøú"àèéìá ä ,öøú úðùá øèôðå"ä .øä ' äéä ÷å÷

íé÷ðòáù ÷ðò ,óåñ éìá áåúëì øùôà åéìò ,
øåöé÷áå ,éðáøä éìåãâîíéðåøçàä úåøåãá í . äéä

øä 'ïåùàøä éæðëùàä éùàøä úà ãñééù äæ äéäå 
úåðáøä ãñåî .àì äìåãâä åúáäà" åì äîøâ é

àì úåìòìå ìëä áåæòì"é , íå÷îî øáåò àåä ïàëå
à ìò íéøáã àùåðå íå÷îì"úøåúå é-ìàøùé , àåä

 úáéùé úà ãñééî"æëøî-áøä" , íéøôñ áúåëå
 íéáø,íéðååëî íåéä ãòù íéøôñ êøãá åðúåà 

åðééç. íéðåéöä ìù ìòôîì äáø úåáéùç ñçéé àåä 
 úåëæá äìåàâä éàéáîë íäá äàøå íéðåìéçä

ìàøùé õøàá íúåáùééúä , íúåà áø÷ì äñéð àåä
îò ìë úà åîë íúåà áäàå"é.  

  

øä ' øéàî á÷òé =èøú úðùá íéìùåøéá ãìåð" æ
öøú úðùá øèôðå"è .  ïåùàøä éãøôñä áøä äéä

éùàøä úåðáøáú.ìøú úðùá "úéá éîé÷îî äéä è-
 íéìåç"êãì áâùî "íéìùåøéá .îøú úðùá" øçáð ç

 úåááì áåøé÷ì ìòô ãéîå úéãøôñä äãòä ãòåì
íéãøôñì íéæðëùà ïéá . ùåãéçì úåáø ìòô àåä

 úåáø úåðåëù íé÷äì óçã ìéá÷îáå úéøáòä äôùä
äøéáä íéìùåøéá .ñøú úðùá" øçáð àåä á

ì"ïåéöì ïåùàø "úîä åáø êàäæ éåðéîì íéãâð , ìòå
ùøô àåä ïë . úðùá úéùàøä úåðáøä ãåñéé íò

ôøú"íéãâðúî àìì éùàø áøë øçáð àåä  à.  

  

øä 'âåöøä éåìä ÷éæééà ÷çöé =  úðùá ïéìåôá ãìåð
îøú"éùú úðùá øèôðå è"è . éæðëùàä áøä äéä

 úéùàøä úåðáøá éðùäöøú úðùá øçáð äéìà" æ
øä úøéèô øçàì '÷å÷ .øä ' âåöøä) íééç ìù åéáà

âåöøä ,íãå÷ä äðéãîä àéùð( , äøåú ãîìù øçàì
ã øàåúì äèéñøáéðåàì êìä úåáø íéðù"ø . úðùá

ôøú"ãðìøéà ìù éùàøä äáøì øçáð  ä , øæòå
éúá íé÷äì"íéáø íééãåäé ñ .öøú úðùá" òéâä ä

àì"éúá úî÷äì ìòô ïàëå é-íééðáø ïéã) ïéòî
íòô ìù ïéøãäðñä(, úåéòá ïåøúôá ÷ñò

úäùäàåùä øçàì åøøåò , íéãìé úìöäá øæòå
äàåùá íéøæðîá åøúñåäù íéãåäé.  

  

øä 'ïá-ìàéæåò éç øéàî ïåéö = øú úðùá ãìåð" î
éùú úðùá øèôðå íéìùåøéá"â . ãìåéù äîìç åîà
îò éðéò úà øéàéù åá äì" àø÷ð ïëìå äøåúá é

 åîù"øéàî)"å"ïá-ïåéö " ïåéöá ãìåðù íù ìò
íéìùåøéá.( åéáàî íúééúä ìéâá14 íâ õìàðå 

åúçôùî úà ñðøôì íâå äøåú ãåîìì . úðùá
òøú"åôé ìù äáøì øçáð à ,øä íò ãåáòì ìçäå '

 úåãòä ïéá úåááì áåøé÷ àùåðá ø÷éòá ÷å÷
úåðåùä .ôøú úðùá"é÷éðåìñì äìâ à , ìòô áøëå

àì íúééìòì úåáø"é .öøú úðùá" äðîúð è áøë
úéùàøä úåðáøá éðùä éãøôñä äðò óñåðáå 

àùìåéìà åðôåäù íééçä éîåçú ìëá úåáø úåì.  

  

ïîøèðåà äãåäé øñéà ø =  úðùá àèéìá ãìåð
îøú"ìùú úðùá øèôðå å" ìéâá å90 . øáë

 äøåúá ìåãâ äéäé àåäù íìåë åòãé åúåøéòöá
,ñî ïëàå 'áøë ùîéù íéðù ,ñîá 'úåîå÷î , ø÷éòá

éðøåú êåðéç íé÷ä íù äéìâðàá .ùú úðùá" øçáð å
ìú øéòä áøì-áàáé , å÷ñòù ïéã éúá íé÷ä íù

äàåù úåìåöéð íéùð ìù úåéòá ïåøúôá , âàã ïëå
øéòá úåãòñîäå ïåìîä éúáá úåøùëì . úðùá

ëùú" øçáð ãéæðëùàä éùàøä áøë  éùéìùä
úéùàøä úåðáøá , äøåú ãåîéì úøáâäì ìòôå

íòä é÷ìç ìë ïéá úåááì áåøé÷ìå.  
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øä 'ïøåâ äîìù = òøú úðùá ãìåð"èôðå ïéìåôá ç ø
ðùú úðùá"ä . ìéâáå äøåúá ìåãâ ãçà ãöî20 

íéøôñ éðù àéöåî)ñøôá äëåæ íäî ãçàå( , ãöîå
 äîçìîáå  äðâää ïåâøàá ìéòô óúåù éðù

íéèéøáá .äö í÷ùë" éùàøä áøë øçáð àåä ì
äöì"ì , àìîî åúåà ãé÷ôú24íéðù  .äöì" àåä ì

 úøùì éúã íãà ìëì íéøæåòù íéáø íé÷åç ñéðëä
úåéòá àìì àáöáúåéúëìä  .øä ' äéä ïøåâ

íéîéä úùù úîçìîá éáøòîä ìúåëä éøøçùîî .
ëùú úðùá"ìú øéòä áøë øçáð ç-áéáà , úðùáå

ìùú" øçáð â úåðáøá éòéáøä éæðëùàä áøë
úéùàøä.øä  ' íé÷ñåòä íéáø íéøôñ áúë ïøåâ

íéáø íéàùåðá.  

  

øä 'éøð éáö äùî-ä = éðá úåáéùé ãñééî- àáé÷ò
 éáàå"úåôéëä-âåøñä úå ."òøú úðùá ãìåð" â

ðùú úðùá øèôðå"å .ú úðùá"øôëì êìä ù-
àåøä"éðá úáéùé úà ãñééå ä- àáé÷ò, äúåà

 úåðôìåàå úåáéùé úî÷ä äéøçà äøøâù äáéùé
íéðùä ìë êìäîá úåáø .øä úà 'éøð- åøëæé ä

éðåéöä êåðéçä åúåëæáù íãàë íìåë-íéé÷ éúã .
øä 'éøð-éðá ïåðîä úà øáéç ä-àáé÷ò  .øä 'éøð-

 úáéùé ùàø åúåî íåé ãò äéä ä"øôë-äàåøä" ,
 ùéã÷äìå íéáø íéøôñ áåúëì åðîî òðî àìù øáã

ìàøùé éãìé êåðéçì åðîæ ìë úà.  

  

"øåöéìà" =  äúàø úéîåàì úéúãä äòåðúä
 äîñéñì äìåãâ úåáéùç"àéøá óåâá äàéøá ùôð "

 éáéèøåôñä ãåâéàä úà äîé÷ä ïë ìòå"øåöéìà ."
"øåöéìà "àá äãñåðú úðùá éîùø ïôå"ù , äìéçúáå

äðâäì íééúã íéøåçá ñåéâ ìò íéàøçà åéä íä .
 úåãåâà úåøåæô íåéä"øåöéìà " úåðåîå õøàä ìëá

ë- 137íéôéðñ  ,èøåôñä éôðò ìëá íéôúúùîä .
 úãåâà ìù àéùä"øåöéìà " íåé÷ àåä"äéøåöéìà"- 

èøåôñì éãåäé øòåð ìù éîìåò ñðë.  

  

ãôîä" ì =èùú úðùá"éìçä  æ íééç äùî øùä è
 íå÷îá àøéôù"æáæáì "  äðéãîá éúãä çåëä úà
ìò åãçàì ùé- àø÷úù úçà äâìôî úî÷ä éãé

"ãôîä"ì"-úéîåàì úéúãä äâìôîä  , úììåë àéäå
 úåòåðú úà äëåúá"éçøæîä "å"éçøæîä ìòåôä ."

äâìôîä úåðåø÷òî :íòä úåãçà , õøàá ìàøùé íò
ìò ìàøùé-ìàøùé úøåú éô ,úéùàøä úåðáøä àéä 

äðéãîá úòáå÷ä úéúãä úåëîñä .  

  

ãçåàîä éçøæîä ÷ðá =  äëéøö úéøåáéö äòåðú ìë
íéøáã äùåìù :íéùðà , úòîùî ,óñë . úòåðú

"éçøæîä " óñë êéøö íéé÷úäì éãëù  äðéáä
÷ðá êéøö úåøçà íéìéîáå .ôøú úðùá" úãéòåá â

"éçøæîä " ÷ðá àåä ÷ðá íé÷äì åèéìçä úéîìåòä
íåéä ìù éçøæîä ,ä íéøåæôä íéôéðñ úåøùò ììåë
õøàä éáçø ìëá . úà ø÷éòá äìéçúá úøéù äæ ÷ðá

 íéàá åúåéçååø ììâá íåéë êà éúãä øåáéöä
íéðåìéç íéùðà íâ åéúåøùá ùîúùäì.  

  

áäùî  =  úåìòáá çåúéôå äééðá ïåëéùì äøáç
"éçøæîä ìòåôä" , íéùéîçî øúåé ìàøùéá äðåáä

äðù . úðùá äéä äééðáä úøáç úìéçúöøú" øåúá å
úåøáç éúù" :úåðëùî" ,"å"äðåáä " úðùá øùà

ùú"úçà äøáçì åãçàúä ë . éáçøá íåéë øééñîä
 ø÷éòá úåãòåéîä úåøéã éôìà úåøùò àöîé õøàä

éúãä øåáéöì-éîåàì . íéðáî äøáçä äúðá ïë åîë
êåðéç éðáîå íééøåáéö  

  

"äôåöä"  =  úòåðú ìù äðåúéò"ãôîä"ì ." ãñåð
öøú úðùá"æ , êà ÷ø òéôåä3òåáùá íéîòô  .
öøú úðùá"éîåé ïåúéòë òéôåäì ìçä àåä ç . úøèî

 úðâåä äøåöá øåáéöá âöééì äúéä ïåúéòä
 úòåðú ìù äéúåòã úà ú÷éåãîå"ãôîä"ì "èøôá ,

éúãä øåáéöä úòã úàå-ììëá éîåàì . ïåúéòä
 áåèä úà úåàøäìå øôñì åãñåéä æàî ãéô÷î

ãçà ãöî íééçáù ,åñçì àì éðù ãöîå úøå÷éá ê
êéøöù ïëéä .äæ ïåúéòá ùé ïôåã àöåé øáã , øáã

øçà ïåúéò íåùá íéàöåî àìù , úåìãúùää àåä
òøä ïåùì øåñéà ìò øåáòìî íéçååéãá òðîéäì.  

  

 ùøéä ïåùîù ìàôø áøä- äéðîøâ )1888-1808(  

 úøâñîá äùãçä äéñëåãåúøåàä úòåðú úà íé÷ä
äéðîøâá úéîøåôøä äòåðúá åúîçìî .ììù àåä 

 úéîøåôøä äòåðúä ìù íééåðùäå íéðå÷éúä úà
ïòèå äé÷åã÷ã ìò äøåúä úà íéé÷ì ùé éë 

äéèøôå . äøîàä úà òáè àåä" êøã íò äøåú äáåè
õøà" ,íéôë úãåáò íò äøåú áåìùì àø÷ . àåä

ñðîàá äàø ' åìëåé äúøâñîá éë ïéîàäå äëøá
ùùç àìì úååöî øåîùì íéãåäéä . ïéîàä

àìì úéãåäéä úåéîåàìáúåìâä úìéìù .  

  

íéåáðñéð ÷çöé áøä  

ïéìåôá úéúãä úåðåéöä éâéäðîî . úáéùéá ãîì
æåìåå' úéîåàìä äãåâàä éãñéîî äéäå ïé" çöð

ìàøùé" ïåéö úáéù ïåéòø úöôä ïòîì äìòôù 
úåãäéä éëøò ñåñéá ïòîìå . ìù åéøæåòî äéä

ìöøä .ì áåéçá ñçéúä"éçøæîä ìòåô " àöîù ïååéë
éàùä úåîùâúä úà åáïåéö úáéç ìù äô . úà àöî

 õåáé÷ä åîù ìò äùøå åèâá åúåî÷çöé úåøàá.  
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ïá áøä-ìàéæåò éç øéàî ïåéö  

àá éçøæîä éùàøî"é . úðùá íéìùåøéá ãìåð1880 
äáéùé äá ãñéå . úðùá1912 éùàøä äáøë ùîéù 
åôé úìéä÷ ìù .1923 ùîéùå éùàøä áøì äðîúð 

á åúåî íåé ãò åæ äøùîá1954- .éøôñ øáéç í
äðåîàå äëìä éðéðòá . ÷åñôá åùîúùä" úîàä

 íåìùäåäàåá "åúàåöáå åéáúëîá.  

  

àøéôù åäéòùé áøä  

 úòåðú éâéäðîî"äãåáòå äøåú  ." ïéìåôá ãìåð
 úðùá1891àì äìò " éúãä áåùéä úà íé÷äå é

 ïåùàøäíéãéñç øôë åéåðëá òåãé äéä " øåîãàä
õåìçä ." åøîàîá"áåèäå øùéä úéùòå" ùéâãä 
 áøääãåáòä úåáéùç úà àøéôù . ïòè àåä" úàù
á÷ä"øåè÷øèä éáâ ìò íâ ãåáòì øùôà ä."  

  

 åàãðì íééç ìàåîù áøä)çù"ì(  

éçøæîä ìòåôä úòåðú ììåçî . úðùá ïéìåôá ãìåð
1892úåðáøì êîñåäå  ,éçøæîä úòåðúá ìéòô äéä .

 âùåîä úà òáè"ùåã÷ä ãøîä" íé÷äì óàù àåä 
úéèñéìàéöåñ úéãåäé úåáùéúä éô ìò äøåúä.  

  

ô ìëéî ìàéçééñð  

 áåèä úà âæîì ù÷éáù íéøáòä íéìéëùîä ïî
äìëùäáù ìéòåîäå úøåñîáù . éááåçì óøèöä

ïåéö . ïåéö úáéç íòèî çìùð äøãâ éðá ñåîìåôá
áåùéá éúã íééç çøåà ìù åîåé÷ ìò çéâùäì .

äæ ñåîìåôá äâùåäù äøùôä äúéä åæ åúåçéìù.  

  

 õáòé áàæ- 1924-1847  

àøîäéìéòôå ïåéö éááåç éðåù . éãñéîî äéä
 ïéòî äéäù äìù àøå÷ ìå÷ä úà øáéçå éçøæîä

äòåðúä ìù éúâìôîä äòöî . áùåî åîù ìò
 íéãáåòäõáòé øôëïåøùá .  

  

éçøæîä  

 úðùá 1902  úåøãúñä àðìéååá äãñåð"éçøæîä "
)ø"ú :éðçåø æëøî (úéðåéö äòåðúë- úéúã

úðâøåàî .  
á÷òá äî÷åä éçøæîä úòåðú ñøâðå÷ä úèìçä úå

 éùéîçä éðåéöä) 1901),  úéðåéöä äòåðúä äéôì
éðéãîä íåçúá äìåòôá ÷ôúñú àì , ÷åñòú àìà

úéúåáøú äìåòôá íâ.  ãåâéðá äãîò åæ äèìçä
 ñðééø á÷òé ÷çöé áøä ìù åúòãì- íéðáøä ãçà 

 ìöøä ìù åúàéø÷ì åôøèöäù íéèòîä- ìò éë 
úéðéãî äìåòôì øñîúäì úéðåéöä äòåðúäãáìá  .

 äúéðëåúá úéúåáøú äìåòô úììëäì ãâðúä àåä
éúãä êåðéçáå úãá äòéâôì ùùçî .  

éçøæîä ìù äìåòôä úéðëåú , úãéòååá äìá÷úðù
á àðìéååá ãåñéä- 1902, ù äòá÷" éçøæîä ìò

 úà øäèì íéùøåãä íéðåéöä ìë úà åáéáñ óåñàì
 äðéàù äøæ úáåøòú ìëî úéùòîä úåðåéöä

åéöì øùé ñçéá úãîåòúéùòîäå úéðéãîä úåð ."
 ãçåéî æëøî ïéòî äååäú åæ úåøãúñäù òá÷ð

úéúã çåøá úåðåéöä ïòîì ìòôéù-úéîåàì . íâ æà
 éçøæîä úôéàù úà úàèáîä äîñéñä äùáåâ - 

"ìàøùé úøåú éô ìò ìàøùé íòì ìàøùé õøà ."
 éøéòöî íéáø ìù íáìá äëéôäî àéáä éçøæîä

 éë åæéøëäá úåáéùéä"ù ïä ïåéöå äøåú úåùåã÷ éú
åæ úà åæ úåîéìùîä."  

  

éçøæîä ìòåôä  

 úðùá í÷åä éçøæîä ìòåôä ïåâøà 1922 ò" é
íééúã íéöåìç.åúøèîå" : íéøáçä áöî úà ññáì

 íéìòåôë íîåé÷ úà øùôàìå çåøáå øîåçá
íééúã"...  

 ìàåîù éãé ìò äçúåô äæ óåâ ìù äéâåìåàéãéàä
 éåãðì íééç)çù"ì( ,àøéôù åäéòùé áøä , åäéòùé

ïééèùðøá ,ù"íéøçàå éàâøù æ . éåöéîì úðúéð àéä
 íùá"äãåáòå äøåú " ìò ø÷éòá úññåáîå

éçøæîä ãåñéá åçðåäù úåðåéòøä , úôñåúá
 íééáéè÷åãåøô íééçìå éìàéöåñ ÷ãöì äòéáúä

õøàá íééçì éçøëä éàðúë-ìàøùé .  
 ñð úà óéðäì íééúãä íéöåìçì àø÷ éåãðì" ãøîä

ùåã÷ä "-çä ìä÷ä úòãá ãøî  øëðúîä éãø
 äãåáòå äøåú áåìéùì- ùãçä íò ïùéä úà âæîì 

 ãåîéì ìò íéúúùåîä íééç ìàøùé õøàá úåðáìå
äøéöéå ïééðá ìù äãåáò óåøéöá äøåú , úîéé÷îä

åöøàá íòä úééçúì äìéáåîå äéùåò úà . íúåàá
 õøàá úéöåìç äãåáòì úàöì äàéø÷ä íéîé
 úåëîñá ïôåã úàöåé äãéøî øãâá äúéä ìàøùé

ãäúéðøîùä úéú , äá äúàø éçøæîä úòåðúù
äìòîá äðåùàø úåëîñ.  
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ïåéöî äøåú  

 íééðøåú íéììåëì ìàøùéî íéçéìù çìåù äæ ïåâøà
éãåäéä íìåòä éáçøá" .הíéììåë " éáçøá

 íçìäì úåéãåäéä úìéä÷ì íéøæåò úåöåôúä
úåììåáúää úåéòáá , úéðåéö úåâéäðî çúôì

äøéòö .÷æçìå úéãåäéä úåäæä úà ùáâì úà 
ìàøùé úùøåî .ïééîî ïåâøàä , úà ïéëîå õáùî

 íúàéöé úàø÷ì õøàá íäéúåçôùî éðáå íéçéìùä
úåöåôúá úåçéìùì .î äìòîì ùé íåéë- 82 

î øúåé íò íìåòä éáçøá íéììåë- 100íéçéìù .  

  

íééðøåú íéðéòøâ  

 õøàä éáçøá íééîåàìä íééðøåúä íéðéòøâä
îåàì úåéúã úåìéä÷ úåðáì äøèîá íéî÷åî úåé

çåúéô úåøééòå íéøò êåúá . úåúúùåî åìà úåìéä÷
 êåðéçäå úåáøúä ééçá úåáøåòîå äîåøú ìò

øéòä éáùåú íò úåáìåùî úåìåòôá.  
î äìòîì åî÷åä äë ãò-50 íééðøåú íéðéòøâ 

 íéáø íéîåçúá íéìòåôä õøàá íéðåù úåîå÷îá
íäéðá íéðååâîå :íéðâá ,øôñ éúéáá ,úåéåëðåç ,

úåéðåãòåî úìòôä,ãåòå íåé úåéîéðô .  

  

"÷ãö éìâòî"  

ñùú úðùá äãñåð äúåîòä"ò ã" íéìéòô øôñî é
 ïåéãì úåìòäì äøèîá íéìùåøéî íééúøáç

 úåéúøáç úåéâåñá ÷åñòìå– úéååæá úåéìëìë 
úéúëìä úéãåäé.  

 ìàøùé úøåúì éë äðåîà êåúî äùòð äæ êìäî
 úéãåçéé èáî úãå÷ð ùé éúã éðåéöä øåáéöìå

îä ùåáéâì ñçéá ìù úéìëìë úéúøáçä úåéðéã
 íìåñå úåéåôéãò éøãñ úòéá÷å ìàøùé úðéãî

äìù íéëøòä . ãåñé úåðåø÷òá íâ ú÷ñåò äúåîòä
 úðéãî éë äðáä êåúî ÷ãöä úåéðéãîáå íééúøáç

úéðåáéø äðéãî àéä ìàøùé.  
íéîåçú øôñîá úìòåô äúåîòä : ïåìò úàöåä

"÷ãö éìâòîá " ,íéñðë úëéøò ,ïåéò éîéå úåúáù ,
äøáçå úåãäé ìù íéàùåðá , áëøåîä íåøåô ùåáéâ

 ï÷ú åú úðéúðå íéôñåð íéìéòôå íéðáøî– úãåòú 
 íé÷ñò éìòáì úðúéðù úéúøáç úåøùë
 øëù åîë úåéñéñá úåáåç øçà àìîì íéáééçúîù

íäìù íéãáåòä éôìë íåîéðéî.  

  

"øäåö "  

ò äî÷åä äúåîòä" úåðåéöäî íéðáø úåöåá÷ é
úåù úåéäì äøèîá úéúãä äúåîã áåöòá íéô

 íðéàù íéùðà áø÷ìå ìàøùé úðéãî ìù úéãåäéä
éúãä íìåòì úååöîå äøåú éøîåù .  

 è÷ééåøô àåä úìòåô øäö íäá íéîåçúäî ãçà
ïéàåùéðä . éöøà íéðáø øâàîî áëøåî è÷ééåøôä

äðåô ìëì úåôåç êåøòì íéðåëðä , íò íéùâôð íä
 íéðåù íéàùåð íéìòåî äá íúðåúç éðôì âåæä

åù÷äúéãåäé äô÷ùä êåúî úåéâåæå äçôùîì íéø ,
 äéäé øùà äðåúç èñ÷è íéðåá íä ãçéáå

âåæä éðáì éúåòîùî .  
 úåòöîàá éöøà úåéðô ã÷åî àåä óñåð íåçú

ïåôìè / ñ÷ô / éðåøè÷ìà øàåã / íéáúëî
 úåðôì ìàøùéá áçøä øåáéöä ìåëé åúåòöîàáù

äéèôîàá åì ïéæàéù áøì , úà øåúôì äñðéå
îúìå åúééòáåá êå.  

  

  

éîåàì úåøéù  

"úåáãðúäì äãåâàä " éðôì äîöò ìò äìáé÷
î äìòîì-30 úéúåáãðúä úøâñî íé÷äì äðù 

 éîåàì úåøéùá úøùì úåðá ããåòìå úåéúã úåðáì
ìàøùé úðéãîá íééðåéç íéúåøéùá , äâàã êåú

éúãäå éðçåøä ï÷åæéçì.  
 úåù÷áîä éúãä êåðéçä úåøâåáì äî÷åä úøâñîä

úà úåáãðúäá úøùì åà äðù êùîá äðéãîä 
àáö íå÷îá íééúðù . éúù åî÷åä ïëî øçàì

 éîåàì úåøéù úåðá úåæëøîä úåôñåð úåãåâà
 úåàø÷ðä"úá-éîò "å-" áãðéîò."  

 ïååâîá ÷åñòì úåìåëé éîåàìä úåøéùä úåðá
íéîåçú ,ïåâë :åéðååâ ìò êåðéç , úåàéøáä úåëøòî
ïäéâåñì ,úåáà éúá ,äéìò úèéì÷ ,äçååø , ÷åç

ùîåãåòå èô.  

  

"úéùàøáî"  

ñùú úðùá äî÷åä äòåðúä" éëãøî áøä éãé ìò á
 ïéá øù÷ä úàå ä÷éæä úà øéáâäì äøèîá ïåìà

åøáçì íãà ,åúåáøúì íòä ïéá ,åúùøåîå åé÷åìà .  
 úåéðçåø úåéëåðéç úåéåìéòô úîæåé äòåðúä

áãðúäìå ãåîìì íéùðà äòéðîå úåéúåøáçå.  
àîâåãì : äòéöî éúãä éãåñéä êåðéçá äòåðúä

 ïååâî ãåòå íéãìéå íéøåää ìù óúåùî ãåîéì
ïåâë úåðåù úåéåìéòô :úáùå íéøåä ãåáéë òöáî ,

íéøåô úàø÷ì íéãçåéî íéñåðéë , úåàðãñå íéøåéö
ãåòå.  

 äøåä ìù òåá÷ éòåáù ãåîéìá àåä úåìéòôä ã÷åî
úåöåôúáå õøàá ãìéå . úéðëåúá íéôúúùî íåéë

î äìòîì- 50,000å íéãìé - 16,000íéøåä .  
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"æåò"  

 éàìéâá íéãìéì äòåðú6-10 äî÷åä äòåðúä 
 úúåîò úåñçá"éì úøééò "îùú úðùá"ò ç" øùä é

÷ñåé øî øáòùì' úøâñî øåöéì äøèîá àøéôù ä
 úéá ìù úåøéòöä úåáëùì úéìîøåô éúìá úéëåðéç
øòåðä úåòåðúá ïúåáìúùä úàø÷ì éãåñéä øôñä .

äøåúä úáäàì úëðçî äòåðúä ,õøàä ,äøæò 
úìåæì ,úåãéîå íéëøò.  

ë íéîéé÷ íåéë- 120 î äìòîì íäáå íéôéðñ – 
13,000íéëéðç .  

  

"êìð åøåàì"  

öæ äéøð áøä ìù åøëæì äééùò úéðëåú"ì , úéðëåúä
ðùú úðùá äìçä" íéãéîìú íéòáøà íò è

 úëìåä àéäå òáøà úéø÷á úéðåëéúä äáéùéá
íéèñéðéîù éôìà áø÷á úìòåô àéä íåéëå äìãâå.  

ðëåúá ïôåàá òåáùá íòô íéèñéðéîùä íéàöåé úé
 íéàöîðä íéáåùééáå íéøòá úåáãðúäì òåá÷
íäéãåîéì íå÷îî äòéñð äòù ãò ìù ÷çøîá .

 äçååøå êåðéç úåãñåîá úòöáúî úåáãðúää
úåáãðúää íå÷îá íéëøöðä íéîåçú ãåòáå.  

 äééùòì íéèñéðéîùä úà øáçì äãòåð úéðëåúä
ëù ìë ìò ìàøùé ïòîì úåáãðúäìå úåá

åáù äééñåìëåàä.  

  

úåðáì úåùøãî  

  úèéñøáéðåàá äìòô úåðáì äðåùàøä äùøãîä
 ë éðôìå ïìéà øá– 10 åî÷åä íéðù  " úùøãî

òáåøä " úùøãîå"äéøåøá " äðåùàøä äùøãîä
ïåëéúä øçàì úåãäéä éãåîéìì . úåùøãîä

 øéùòäìå äøåú ãåîìì úåöåøä úåðáì úåãòåéî
éëøäìå éðçåøä ïîìåò úà úåðáìå ïäéúåòéãé úà á

äîùì äøåú ãåîììå úéðøåúä úåøôñá . ïðùé íåéë
ë-20úåðáì úåéðøåú úåùøãî , éáçøá úåøåæôä

 õøàä ,ë úåãîåì ïäòáù- 850úåðá  , úåøéù éðôì
åéøçàå éàáöå éîåàì , äðù ìù äàìî úéðëúá

íéãåîéìì úùã÷åîä äîéîú , ë ãåòå– 2000 
éì éîé ìù úåé÷ìç úåéðëåúá úåøòðå íéùð ãåî

íééòåáù . íéãîìðä íéðëúäå íéãåîéìä úéðëåú
 íéììåëå äùøãîì äùøãîî íéðúùî úåùøãîá

äáùçîå äðåîà éãåîéì ,úåãéñçå äëìä , úåãéî
øñåîå ,ãåîìú óà úåùøãîäî ÷ìçáå.  

  

ä úåáéùé"øãñä"  

éùú úðùá" äî÷åä ã"äðáéá íøë "– äáéùé 
 éùáåç øòåðä éðáì äãåòéå äî÷åäù äðåùàø

øñä úåôéëäúåâå . áøä äéä ïåùàøä äáéùéä ùàø
öæ èëéååãìåâ á÷òé íééç"ì . úåáéùé åî÷åä æàî

"øãñä " äðéãîå äøåú ééçì úåëðçî øùà úåáø
 ñééâúäì ïåöøì äðòî úåðúåðå àáö íò áåìéùá

úéëøòå úéðøåú úøâñî êåúî .ä úéðëåú"øãñä "
àáöä éðôì äðùë êùîá ãåîéì úììåë , ïëî øçàì

àìå àáö éöçå äðùë êùîäì äáéùéì äøæç ïëî øç
ãåîéì. 
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 çôñð2 –åáàè   
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 çôñð3 –òåáéø åðéîåã   
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 çôñð4  
ì ùéäìãâäá íìöúåäæì íéëéðçì úúìå úåðåîúä úà ) öî" úåîã ìë ìò øîåç á /ãñåî . éøçà øôñì õìîåî

åäéæ íéëéðçäù(  
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4 5  6  
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   ויינברגדרור. 1

לא יכול , כל מי שהכיר את דרוד"

: היה להתפלא על האופן בו נהרג

מסתער כדי לחלץ , בראש חייליו

נפגעים ולפגוע במי שיורה 

, אמר אלוף פיקוד המרכז" עליהם

  .משה קפלינסקי

 מפקד חטיבת –דרוד וינברג 

,  מחייליו11נהרג עם , חברון

בקרב עם , ב ואזרחים"שוטרי מג

אד האיסלאמי יה'חוליית הג

  .בחברון

תושב ,  במותו38בן , דרור

הוא ההרוג , ירושלים ואב לשישה

ל מאז פרוץ "הבכיר ביותר של צה

   .העימות בשטחים

דרור נולד בכפר סבא ולמד 

. בישיבת מרכז הרב בירושלים

ל וראה "התגייס לסיירת מטכ

 .בשירותו זה שליחות עצומה

, לאחר תקופה קצרה בסיירת

ס קצינים וקיבל נשלח דרור לקור

ויינברג . את אות החניך המצטיין

ולאחר , חזר לסיירת כמפקד צוות

מכן שימש כמפקד פלוגה בגדוד 

דרור התקדם .  של הצנחנים890

ט "ומח, ד בצנחנים"לתפקיד מג

  .חברון

חייליו זוכרים אותו צועד תמיד 

נמוך , מצוק, קטן קומה, בראש

, גיסט שלו"כמעט בראש מהמא

  .וגהוחובש כיפה סר

ואב , דרור היה נשוי להדסה

הם גרו , לדבריה. לשישה ילדים

בקרית משה על מנת להיות 

קרובים לתלמידי חכמים 

הבית שילם . ולעולמה של תורה

מחיר כבד בעקבות שירותו של 

ולכן היה חשוב להם , דרור בצבא

כל . לקבל כוחות ממקור תורני

שבת היה דרור לומד עם הרב 

עייפותו למרות , עודד וולנסקי

  .מהשבוע כולו

מקפיד על , דורור היה איש אמת

פועל מתוך , קלה כבחמורה

, שליחות ועוצמות של קודש

 –ומתוך אותן עוצמות ואחריות 

  .נהרג בערב שבת קודש
  

  פרופסור ישראל אומן . 2

מהאוניברסיטה העברית הוא 

אחד משני הזוכים בפרס נובל 

הזוכה  ;2005 לכלכלה לשנת

פסור תומס שלינג האחר הוא פרו

השניים . מאוניברסיטת מרילנד

מחקריהם בתורת  זכו בפרס על

 .המשחקים

,  בגרמניה1930אומן נולד בשנת 

הברית  ומשפחתו היגרה לארצות

הוא בעל תואר . 8כשהיה בן 

ראשון במתמטיקה מאוניברסיטת 

ותואר שני  ,בניו־יורק' סיטי קולג

ודוקטורט מהמכון הטכנולוגי של 

 1956בשנת  (MIT) וסטס'מסצ

והצטרף לסגל  הוא עלה לישראל

האקדמי של האוניברסיטה 

בה עבד עד , ליםהעברית בירוש

  .2001ת שפרש לגמלאות בשנ

בנו שלמה אומן נהרג במלחמת 

סניף  ש קרוי"שלום הגליל וע

  ".שלמה תלפיות"עזרא 
  

  אורי אורבך. 3

בוגר , תושב ירושלים, אורי אורבך

, ונהישיבת ההסדר בקרית שמ

החל , נשוי ואב לארבעה ילדים

את דרכו התקשורתית ככתב 

 –זוטר במקומון בעיר הולדתו 

  .פתח תקווה

הוא המשיך בכתיבה וערכיה של 

כתיבה , "אותיות"עיתון הילדים 

והיה חבר למשך , "נקודה"בעיתון 

" תכלת"מספר חודשים בערוץ 

  .בטלוויזיה

, אורי כתב עשרה ספרי ילדים

אולי , היה רבסבא שלי : בינהם

באיזה , בשבת יזרקו סוכריות

הצילצול נועד ?, שבט אתה

אסור להפוך תנין בשבת , למורים

  .ועוד

הוא מעביר הרצאות בנושאי 

אורי . תקשורת חרדית וחילונית

ידוע שציוני דתי בעל דעות 

תכניותיו עוסקות . ימניות ניציות

בביקורת מצד ימין על הממסד 

, והתקשורת פולמוסים פוליטים

חילוניים וסאטירה - יחסי דתיים

  .פוליטית

  
  זרח ורהפטיג. 4

  בספטמבר26 - 1906  בפברואר2(

  .משפטןפוליטיקאי ו, )2002

 את השכלתו ורכש רוסיה בנולד

 ורשה באוניברסיטתהמשפטית 

  .פוליןב

. מנעוריו עוד המזרחי תנועת איש

ר המשרד הארץ ישראלי "סגן יו

כיהן . 1936-1939בורשה בשנים 

-  עד ה17- הציוני הבקונגרסכציר 

היה סגן נשיא הפועל המזרחי . 21

 הקונגרסוחבר בוועד הפועל של 

ר "שימש כיו. היהודי העולמי

עלה . הוועד להצלת יהודי פולין

השתלב בתפקידי . 1947- ארצה ב

 הפועלמפתח במפלגתו והיה נציג 

שם ייסד , המזרחי בוועד הלאומי

היה . את המחלקה לחוק ומשפט

 מועצתבין מנסחי החוקה של 

. בה היה חבר, המדינה הזמנית

 מגילתהיה בין החותמים על 

כיהן כחבר כנסת מן . העצמאות

. הכנסת הראשונה ועד התשיעית

, חוקהר ועדת "יו: בין תפקידיו

כן היה חבר בוועדת . חוק ומשפט
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  .חוןחוץ וביט

 וניהל את המכון הקים 1948- ב

לחקר המשפט העברי במשרד 

 אוניברסיטת ממייסדי. המשפטים

ר הוועד המנהל של "ויו  אילןבר

היה מרצה , כמו כן. האוניברסיטה

 בפקולטהלמשפט עברי 

 האוניברסיטהלמשפטים של 

  .1963 -1948 השנים בין העברית

-  עד ה10-  הבממשלות כחבר כיהן

לפני . כשר הדתות) 1960-1974 (15

כן היה סגן שר במשרד זה 

)1952-1958.(  

 תואר דוקטור למשפטים בעל

  .מטעם האוניברסיטה העברית

  
  אדיר זיק. 5

. לד למשפחה חילוניתאדיר זיק נו

בגיל ארבע הכיר לראשונה את 

ובגיל שש ביקש מהוריו , השבת

  .ללמוד בבית ספר דתי

ל וחבר "אדיר היה קומונר בנח

. בבני עקיבא" אמונים"בגרעין 

למד תואר ראשון בגיאוגרפיה 

ועל מנת ללמוד , והיסטוריה

בחירתו של . ב"קולנוע נסע לארה

אדיר בתחום הקולנוע היתה 

הוא . ית ומלאת שליחותייחוד

ויתר על עבודות רבות כיוון 

הקפיד , שכללו שידורים בשבת

שכל התכניות שהוא ביים 

והשתדל , תשודרנה רק בימי חול

להעלות את מודעות עמיתיו 

  .לחגי ישראל

אדיר היה חסיד גדול של 

ע ותמך בה "ההתיישבות ביש

באופן אישי ומעל גלי האתר 

  .7בשידוריו ותכניותיו בערוץ 

לאחר כחמש שנות מאבק 

, נפטר אדיר זיק, במחלת הסרטן

, איש אמת אמיץ, עיתונאי לוחם

העם ,נאמן הארץ, בעל ואב

  . היה במותו71בן . והתורה
  

  ב"עין הנצי. 6

 נגילה –' זה היום עשה ה

 זו הברכה בה –" ונשמחה בו

ב " אמונים"נתברכו חברי קבוצת 

ו ביום עלייתם על "ו בשבט תש"ט

 הנקודה השלישית של –הקרקע 

  .הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן

, מאז עברו חמישים וחמש שנה

אנו , ביום החג, ומדי שנה

. מברכים ומתברכים בברכה זו

מודים על הנעשה ומבקשים על 

  .העתיד

 נקראת כך על שם –ב "עין הנצי

, המעיין הנובע בפאתי הקבוצה

ועל שם הרב נפתלי צבי יהודה 

יף לעליה ציוני דתי שהט, ברלין

הנקודה . ולהתיישבות בארץ

מנתה בתחילת דרכה חברים 

קבוצה של בוגרי . מעטים

 שישבה –הכשרות מגרמניה 

שמונה שנים בחולות ראשון 

ושם נולדו גם הבנים , לציון

קבוצה זו שכבר . הראשונים

גיבשה לעצמה אורח חיים של 

וטפחה את " תורה עם דרך ארץ"

" החלוץ תלמיד חכם"דמות 

את חותמה על דמותה של הטביע 

והשפעתה . הקבוצה החדשה

, עם השנים. ניכרת עד היום

התרחבה הקבוצה והפכה מגוף 

גוונית - אחיד ומגובש לקבוצה רב

  . ותוססת

הצטרפו , סמוך לקום המדינה

, הולנד, חברי עלית הנוער מצרפת

, שבאו מהתופת, כיה'וצ, בלגיה

אך הביאו עימם , מאימת השואה

.  עשירהרוח חדשה ותרבות

הגיע , בתחילת שנות החמישים

ובתחילת שנות , "גאולים"גרעין 

שהם " יבנה"גרעין , השישים

חניכי התנועה בארץ שבחרו 

  .להגשים את דרך תורה ועבודה

אחריהם עברו בקבוצה גרעינים 

רבים שכל אחד השאיר נציג או 

: שניים בקיבוץ אך ראויים לציון 

". שחף"וגרעין " הראל"גרעין 

האנושית משתנה ומוסיפה המפה 

שפות שונות מתפוצות . גוונים

. ישראל נשמעות על השבילים

נטמעים , בוגריה, חברי הכשרה

  .בחברה הישראלית

השנים עוברות והמחזורים 

הראשונים של הבנים חוזרים 

עשרות . הביתה אחרי שירות

ב "מבינים בנו ביתם בעין הנצי

עין . וזכינו לראות בנים ובני בנים

 מצטיינת ברגישותה ב"הנצי

ושמה דגש , להבנת החבר וצרכיו

 הדגשה –אנושי -על הצד החברתי

באה , של השותפות, של היחד

יום ובימים של - לידי בטוי ביום

  .ןלצערנו גם בימים של שכול, חג

  
  
  מכון לב. 7

מכון לב הינו מוסד אקדמי 

 לעצב דמות –וחזונו , לגברים

, מהנדס ומנהל ירא שמיים

 תום לימודיו בחיי שישתלב עם

העשיה והיצירה המדעית 

  .והטכנולוגית בישראל

לשם כך נבנה בית המדרש לצד 

והתלמידים , בניין האקדמיה

זוכים לשלב לימודים תורניים 
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עם , במסגרת ישיבה גבוהה

לימודים אקדמאיים לתואר 

  .ראשון בהנדסה וניהול

ט "המכון הוקם בשנת התשכ

י פרופסור "בירושלים ע) 1969(

שכיהן כנשיא , ל"אב לב זז

  . ורקטור ראשון למכון

היה השימוש , כאשר נפתח המכון

, רובוטיקה, השגרתי במחשבים

אופטיקה ולייזרים נחשב למדע 

על המכון היה לשלב את . בידיוני

המדע והטכנולוגיה שהיו 

עם לימודי היהדות , בהתהוות

. ועם הצרכים של העולם הדתי

מאז ועד היום הכשיר המכון 

עין גדול של מהנדסים גר

ל "המשרתים שירות ארוך בצה

רבים . במקצועות התמחותם

מהבוגרים ממלאים תפקידי 

מפתח בדרגות הפיקוד במערך 

  .ל"הטכנולוגיה של צה

מכון לב היווה גם חממת גידול 

, "אופיר אופטרוניקה"לחברת 

א נבנצאל לבטיחות אנוש .מרכז י

המרכז לערכים , ומניעת תאונות

מרכז , חריות חברתיתבעסקים וא

, קיוקין לעיבוד תמונות רפואיות

והמרכז לחקר הנהיגה ומניעת 

  .נפגעים

בנוסף הוקמה מכינה כדי לאפשר 

לאחר שירותם , לסטודנטים

להשלים את בחינות , הצבאי

הבגרות ולהמשיך בלימודים 

  .אקדמאים

נפתחה , בשנים האחרונות

" מכון טל "–מסגרת דומה לבנות 

  .ומדשרה תורניתללימודי הנדסה 

  
  ל"המפד. 8

ז  החליט השר משה "בשנת תשט

את " לבזבז"חיים שפירא במקום 

הכוח הדתי במדינה  יש לאחדו 

ידי הקמת מפלגה אחת - על

 המפלגה - "ל"המפד"שתקרא 

והיא כוללת , הדתית לאומית

" המזרחי"בתוכה את תנועות 

מעקרונות ". הפועל המזרחי"ו

עם , אחדות העם: המפלגה

פי תורת -ל בארץ ישראל עלישרא

הרבנות הראשית היא , ישראל

הסמכות הדתית הקובעת 

  .במדינה

  
  
  אמונה. 9

ה ``אמונה נוסדה בשנת תרצ

 במטרה לקדם את הרעיון 1935

 דתי בקרב נשים - הציוני

  . ומשפחות בארץ ובעולם

אמונה מהווה חלק מן ההתנועה 

  . הדתית לאומית בישראל,הציונית

רותיה כל אמונה מקרבת לשו

אשה דתית לאומית לאומית 

המזדהה עם , שומרת מצוות

אמונה רואה  .עקרונות התנועה

חשיבות מיוחדת בחיזוק התא 

היא מפעילה מדרשה , המשפחתי

. ללימודי האישה והמשפחה

מרכזים מקצועיים לייעוץ 

ולטיפול המשפחה ולייעוץ 

משפטי וכן מרכזים חינוכיים 

  . להעמקת ערכי המשפחה

עילה במאבק נגד אמונה פ

אלימות ולהגנה על הפרט ועל 

בנתה , בין היתר. החלשים בחברה

מעונות יום , ומפעילה בתי ילדים

קלט חירום ומקלט , רב תכליתיים

חירום לילדים בסיכוןופועלת 

  . לסיוע לנשים ומשפחות במצוקה

אמונה שואפת לקידומן של נשים 

לתפקידי מפתח בחברה 

לה אמונה פעי. ולהשפעה בקהילה

בחקיקה למען האשה בישראל 

ומהווה גם כתובת לנשים 

הנזקקות לסיוע במערכת בתי 

  . הדין הרבניים

אמונה מהווה מרכז לפעילות 

, תורנית וחברתית, התנדבותית

בסניפים ובחוגים ברחבי - לנשים

  . הארץ

אמונה דואגת לרווחת האישה 

  .העובדת

  
  

 בראש יהודי. 10
עמותה העוסקת בהעמקת הזהות 

, הודית בכל שכבות האוכלוסיההי

על מנת לתת מענה לצרכים 

מכרז . רוחניים ותרבותיים

ושם , העמותה נמצא בתל אביב

נערכים שיעורים לדתיים 

ולחילוניים בנושאים שונים 

פרשת , חסידות, ך"תנ: ומגוונים

ותורת הרב , פרקי אבות, השבוע

  .קוק

, את העמותה מנהל ישראל זעירא

  .בוגר עזרא בני ברק
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  ת"אמי. 11

ברוח  תלמידיה את מחנכת הרשת

 הציונות הדתית המקורית
השילוב וההשלמה  תא המדגישה,

  .דמוקרטית שיש במדינה יהודית

ת פזורים בכל רחבי "אמי מוסדות

  .הארץ

 ,חינוך מסגרות ברשת מגוון של
ספר  בתי :בעלות אופי שונה

פנימיות וכפרי  ,יסודיים ותיכוניים

 המכינ, יבותויש אולפנות ,נוער

 מדרשה וישיבת, צבאית םקד
אוכלוסיית התלמידים  .הסדר

מגוונת ביותר וכוללת תלמידים 

 תלמידים  לצד ,פיתוח רימע
ת "אמי בוגרי .מבוססים מישובים

 משתלבים הכל תחומי העשייה
  .ישראל במדינת

  
  

  הרבנות הראשית לישראל. 12

 מדינת המוסד הרבני העליון בהיא

 הדין בית את וכוללת ישראל

 השולטת ומערכת הרבני הגדול

התקנת , על מינוי רבנים ודיינים

 כשרות המערכתהפעלת , תקנות

 .ועוד
  באשיחכם לתפקיד הבניגוד

 הראשית ברבנות,  להשקדם

אשכנזי , מכהנים שני רבנים

שמחזיק גם בתואר , וספרדי

כל אחד . לציון הראשוןהמסורתי 

מהרבנים הראשיים עומד בראש 

מועצת הרבנות הראשית או בית 

כאשר הם ,  העליוןהרבניהדין 

. מתחלפים באמצע הקדנציה

הרבנים הראשיים נבחרים 

 והם אינם שנים 10לתקופה של 

יכולים להתמודד לכהונה שניה 

  .רצופה

 הרבנות הראשית מנתה מועצת

בתחילה מלבד הרבנים הראשיים 

ברים מחציתם ספרדים  ח6

שנבחרו על ,  אשכנזיםומחציתם

ידי האסיפה הבוחרת את הרבנים 

ם "החל משנת תש. הראשיים

 10נקבע כי במועצה יכהנו , )1980(

 ומלבדם יכהנו 6חברים במקום 

,  הערים הגדולות4רבני 

כל אחד ,  והספרדיםהאשכנזים

הרב הראשי . מחצית הקדנציה

אך ,  חבר במועצהיהיה ל"צהל

  .הצבעהללא זכות 

  
  

  בר אילן. 13

בעיעי . מדינת ישראל קמה. 1948

… רוחו של איש אחד נרקם חלום

להקים מוסד להשכלה גבוהה 

שבו ", במדינה היהודית החדשה

ילמדו לימודי יהדות ותורה לצד 

יש ביותר בתחומי כל הידע החד

אוניברסיטה ". "המחקר העיוניים

כתב אדריכל ומייסד ",אשר תוכיח

האוניבסיטה פרופסור פינחס 

כי היהדות איננה אורח "חורגין 

מנותק מן החקירה המדעית , חיים

  "…ומהידע של העולם הגשמי

מתחילת פעילותה הציבה בר אין 

את המעורבות בקהילה בראש 

ם התלמדים והמורי. מעייניה

בשנה הראשונה בילו את 

חופשותיהם בביצות עמק בית 

שאן ובעמדות השמירה לאורך 

במחנות חפליטים של , הירדן

יהודים ובין קבוצות עולים 

ובבית החולים תל , חדשים

. השומר הסמוך בימי מבצע קדש

הלך והתפתח תפקידה , עם השנים

של האוניברסיטה בחברה 

האוניברסיטה . הישראלית

 פרויקטים רבים ותלמידה יזמו

, ובהם למשל, בחברה ובקהילה

חנוכות ורשת של , שיקום אסירים

  .יועצים סוציאליים בערי פיתוח

בתי הספר הגדולים בארץ , כיום

, לחינוך ולעבודה סוציאלים

והפקולטה הגדולה בעולם 

  .אילן-ללימודי יהדות פועלים בבר
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åðëøãì

 

íìåò ï÷úì

 

 íåëéñä ÷øô– ÷øô 

ìëúä'ñ:  

íîåøúäìå úåðáéäì åð éöø  

 åðúîéùî úåòîùî úà åðãîì

 úåéäì"íéé åâì øåà"  

 äîéùîä éåì éî éë åðáä

 åìåë íòä ééçá äðúåî

ìàøùé õøàá åúðéãîá , êåúî

äøåúä  

 úéúãä úåðå éöä úà åðøëä

 åìà úåðåø÷ò úîùééîä êøãë

åðãåòéé ùåîéîì äìéáåîå. 
å ðçðà å éùëòå ,èøôë êéðçä ,

äöåá÷ë , äòåðúëå óéðñë– 
úåòîùî åðìù äùòî ìë é

êìäîä úçìöäì , åðçåëá

òéôùäì.  

  

  

òùååé åðîî 

  

 èåçä
ùìåùîä 

  

äîéã÷ åðìåë íéàøæò 
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   א בכחלא בחיל ול
  השלבים בדרך לגאולת עולמים

  'כולנו שגרירים "– 15' מאמר בסיס לפעולה מס
  

  א"הרב זלמן ברוך מלמד שליט
  
  

". 'ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה וגו: "בה נאמר, הפטרת שבת חנוכה היא בנבואת זכריה

  ".צבאות' כח כי אם ברוחי אמר דלא בחיל ולא ב", אל זרובבל לאמר' כל המראה הזה בא ללמד על דבר ד

מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור "כפי שמתרגם יונתן את הפסוק הבא , נבואה זו מדברת על העתיד

ויגלה המשיח שנישא שמו מלפנים : "ובתרגום יונתן". והוציא את האבן הראשה תשואות חן חן לה

  .צבאות' י אם ברוחי אמר דוכל זה יהיה לא בחיל ולא בכח כ". וישלוט בכל המלכויות

 .אלא גאולת העולם כולו, הגאולה השלמה שאליה אנו שואפים היא לא רק גאולת עם ישראל בלבד

והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל : "הגאולה השלמה עתידה היא להיות כדברי הנביא ישעיהו שניבא

  ".מירושלים' בר דכי מציון תצא תורה וד. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו' הר ד

הגם שעם . אינה יכולה להיות בכפיה, אינה יכולה להיות בכח הזרוע' הדרך להשיב את כל העמים אל ד

דרכים לשיבוש מערכות , ישראל ברוב כישרונו לא מן הנמנע שיוכל לפתח בעתיד באמצעים טכנולוגיים

אך גם אם נגיע לכך . דרכוושיהיה לו היכולת לאיים וללחוץ על העולם לקבל את , המחשבים בעולם

לא בחיל . לא זו הדרך להגשמת חזון הגאולה השלמה, שתהיה לנו עוצמה כזו שנוכל להשתלט על העולם

  .אלקי ישראל' אלא בהסברה ושכנוע שתביא להכרה עמוקה של אמונה בד, ולא בכח

, ורה באור גדוללהאיר בתוכו את אורה של ת, ראשית עם ישראל בעצמו צריך לשוב אל אמונתו, לשם כך

שיהיה , ומתוך כך לרומם את מידותיו ומעשיו, לחדור לתוך פנימיותה, לחשוף את מעמקיה של האמונה

כל עוד יהיה איזה . נקרא על ישראל' עם שיכירו כל עמי הארץ כי שם ד. הוא למופת באופיו ובהליכותיו

, ו של עם ישראל שעדיין לא טוהרכל עוד יהיה איזה רבב בהתנהגות, חסרון בעם ישראל שעדיין לא תוקן

  .לא יוכל הוא להשפיע על העולם כולו

ישראל -לשמים של ארץ, ישראל המחכים-לאויר ארץ, לשם תיקונו השלם של עם ישראל עליו לשוב לארצו

ישראל המצמיחה טבע ישראלי עצמי בריא מתוקן -לאדמת ארץ, וטוב עליון, המשפיעים שפע של קדושה

  .ותבמידות טובות ונאצל

אנשי האמונה , צריך שהגרעין הפנימי שבתוכו, על מנת שעם ישראל ישוב לעצמו לארצו ולתורתו בשלמות

יעלו במעלות התורה ויתקנו את מידותיהם , יעמיקו את אמונתם, יוסיפו שלמות בעצמם, והתורה

אשרי , האשרי אביו שלמדו תור: עם שהבריות יאמרו עליהם. שמים מתאהב על ידם-שהרי שם, ומעשיהם

כמה , פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, רבו שלמדו תורה

  ".ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר"עליו הכתוב אומר . מתוקנים מעשיו

הקודש אשר - ועל זה תחול סייעתא דשמיא ושפע של רוח, זהו המסלול לגאולה השלמה של כל העולם

ומתוך , ומתוך כך תיקון עם ישראל כולו, ראשית תיקון עולם התורה . הדרך ותחיש את הגאולהתאיץ את

אנחנו  .גם התחלת הדרך מקבלת משמעות גדולה, כשיודעים את המגמה האחרונה .כך תיקון העולם כולו

 .ובימי החנוכה נוסיף אורות הלוך ואור הלוך ואור, נמצאים כבר הרבה אחר ההתחלה

  ד"כסלו התשס, שיבת בית אלאתר י: מתוך
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 ìù åøîàî ìò úññáúî åæ äìåòô áøä

 ãîìî"çëá àìå ìéçá àì " àåø÷ì äáåç

äìåòôä úøáòä éðôì  

  
  כולנו שגרירים

  
  
  

äìåòôä úøèî:  

 àîâåãì úåéùéà ååäé íéëéðçä.  

 åìåë øåáéöä áø÷á åðéëøãì íééåàøå íéáåè íéøéøâù åéäé íéëéðçä.  

  
äìåòôä äðáî:  

1.  êøåö úùçîä–íéðùä êøåàì úéúãä úåðåéöì ñçéä .  

2. åðéëøã âåöééá äìåãâä úåáééåçîä.  

3. íåéîåéì äãøåä.  

  

äìåòôä êìäî:  

1 . êøåö úùçîä–íéðùä êøåàì úéúãä úåðåéöì ñçéä   

 éðùä ãöáå áì ãçàä åãöáù øéöX . òè÷ úìá÷î íéëéðç úöåá÷ ìë) çôñð1 ( äúòãì ùéù ñçéä éôì åúåà úî÷îîå

úåðåéöä éôìë áúåëì úéúãä )àðåù åà áäåà.(  

íéðè÷ íéëéðçì:  å úåááì ìù íéøåéö ìá÷î êéðç ìëXíé . íéòè÷ä ïéá íéááåúñî íéëéðçä) çôñð1 ( íéîùå

 åà áì òè÷ ìëì úãîöåîù úéðåìééðáXúéúãä úåðåéöä éôìë áúåëì íúðáäì ùéù ñçéä éôì .  

íéðåùä íéòè÷ä åáúëð ïäá íéðùä ìò øáòî.  

ïåéã :ðéùä úà øöé äîéå?  

äðéãîá õøòåî éëä øåáéöä úåéäìî åðúåà ìéáåä äî ,øãñå ÷åç éòøåô íéôøåèî íééðåöé÷ë ñôúðù øåáéöì?  

  

2 . åðéëøãá äìåãâä úåáééåçîä–åðìù úéîãúä åæù åðì òéøôî äîì ?  

 úåùéâô ïåòù– ãñåî åà úåîã ìò øåôéñ íò äéñéèøë ìá÷î êéðç ìë ) çôñð2( , úåùéâô ïåòùå) çôñð3 .(éìò å

äòù ìëá íéðåù íéëéðç íò úåùéâô òåá÷ì . ìò äæì äæ íéøôñîå íéùâôð ïîæ åúåàá åòá÷ù íéëéðçäå äòù íéøîåà

 úåîãä /íäìù ãñåîä) .ùâôî ìëì éåìéîì ïåìàù íéëéðçì úúì ïúéð , íééðéöø øúåé úåéäì íéùâôîì íåøâé äæ íà– 

 çôñð4.(  

úéúãä úåðåéöäî íä úåãñåîäå úåéåîãä ìë .ãá ùéäæ úà õéôäì åðúåéøçàáå úîà ïåîäå áåè ïåîä åðéëø . êìäîá

úåáéñ éðéî ìëî åðúéîãú äúðúùä íéðùä .íéèøô ìù úåâäðúä àéä ïäî úçà . íéùðà ìù íéøåôéñ äç÷ì úøåù÷úä
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úéìéìù úéîãú äøöåð êëå ãåòå ãåò íúåà äöéôäå åðéúåçåëî úåãñåîå . úåòöîàá åðîù úà øäèì úåéøçàä åðéìò

ä äúåà ÷åéãá úåìäðú–úéáåéç úåìòôúä åøøåòéù íééåàøå íéáåè íéèøô úåéäì .  

åðéáâ ìò íéàùéð åìàä úåãñåîäå úåéåîãä ìë ,ìë ìù úåâäðúäáà  íòä ìù ñçéä ìò äòôùä ùé åðúéàî ãçàå ãç

íäéìà åìåë ,äìåãâ úåéøçà åæå.  

íéöåø åðçðàù ììâá åðìù úéîãúä øåôéùá íé÷ñåò àì åðçðàù ïééöì áåùçíéöéøòî ïåãòåî  , åðì ùéù ììâá àìà

íìåòá ìàøùé íò ìù åúøèî úâùäì úéúåòîùîå úéúéîà êøã .íòä ìë úà ìåìëì äëéøö åæä êøãä , íé÷ìç íàå

 åðéãâð íòá–åãåòééì ìàøùé íò ìù úåîã÷úäá ÷÷ô íéøöåé åðçðà .  

åðî íééúãä íéãìéäù íéàåø íä éë íäìù íéãìéì éãåäé êåðéç åðúé íéùðà íà íéñî–äøèîì íéáø÷úî åðçðà  , íà

äéðéòá éë úååöî íéé÷ìî åòðîé íéùðàí úçùåî éúãù éî ìë –äðîî íé÷çøúî åðçðà ...  

  

3 .íåéîåéì äãøåä  

ú úåëìä"úáîøäî " í) çôñð5 (–êùîäá ùé úåéçðä åìéà íéùçðî íéëéðçäå äëìää úìéçú úà íéàéø÷î  , äî

 íëç ãéîìúî äôåöî)åöøå  øùôà ìåç íåéáíéøîåà íéëéðçäù äî áåúëì é(.  

áîøä úà íéëéùîî" í– åìà åðúéàî íéôöîù äî õøà êøã ìù íéøáã ,ø úéøñåî úåìäðúäàåäîùì äé . ìåëé ãçà ìë

äæ úà úåùòì êéøöå , äãáë úåéøçà åáâ ìò àùåð ãçà ìë–éåàøë úåçéìùä úà àìîì ìâåñîå .  

íéðè÷ íéëéðçì:  äôéë íò ãìé) çôñð6 (îâä éøáã åà àîåéá àø) çôñð7 (–íéáåè íéãìé úåéäì èåùô  ,î äæ ä

åðúéàî íéôöîù ,òì ìåëéù äî äæùåéåðéùä úà ú...  

 íéøåéö íéøæôî) çôñð8 ( ìá÷î àåä äî åëøã øéáñîå øåéö øçåá ãçà ìëå ìò øúåé áåè øéøâù äùòð àåä êéàå åîöò

åðéëøãì .ì äöåøù éîì øùôàìå íéòáöå íé÷éø íéôã íâ íéùì éàãëåìùî åäùî øééö.  

íéðè÷ íéëéðçì:  íùåø áø ñ÷èá íéëéðçä úîúçäå úéúöåá÷ äðîà) çôñðá òéôåî äðîàì ïåéòø9( , áåúëì éàãë

êìù íéëéðçì íéîéàúîù íéôéòñ ,íäééçì úåëééùù úåãå÷ðá íéòâåðå.  

 íéìåãâä íéðè÷ä / ì÷ øúñà) çôñð10 (–åé äáåè úåàéöî áéëøð ãçéå ïè÷ äùòî äùòé ãçà ìë æòá øú" ä

)åðúøæòáå(...  

  

äøùòä:  

 ù÷áî éëðà éçà úà /éáå÷òé ïúðåé  

 ÷úðúú ìà éçà /øðëééø áéùéìà  

 øùâä ùàø äéäú äôéëä /íàø éîç  
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ל "בצה
מתגבשת 

החלטה שלא 
לגייס את 

, "נוער הגגות"
בכוח שהתנגד 

לפינוי 

ההתנחלויות

 çôñð1 –úéúãä úåðåéöì ñçé ìò íéòè÷   
  

  
  !מערכת וואלה, חדשות

  

  "נוער הגגות"מתגבשת החלטה שלא לגייס את 
  ! מערכת וואלה:מאת  | 0:01, 2005 באוגוסט 20, יום שבת

  
". זו עבריינות לשמה: "מופז. ל"ל התבטאו בחריפות על מקום המתפרעים בשורות צה"שר הביטחון והרמטכ

  ייעצרו מסתננים שיחזרו לרצועה: מזוז
  

שהתנגד בכוח לפינוי , "נוער הגגות"ל מתגבשת החלטה שלא לגייס את "בצה
, שר הביטחון. ום שיוגשו נגדםבנוסף לכתבי האיש, זאת. ההתנחלויות בגוש קטיף

 -זו עבריינות לשמה "כי , אמר אתמול על נוער הגגות בכפר דרום, שאול מופז
  ."ל"לכאלה אין מקום בשורות צה

  
אמר אף הוא כי הנערים שנעצרו על הגגות והתפרעו , רב אלוף דן חלוץ, ל"הרמטכ

כי , ל ישראל דווחבקו. ל כל עוד הוא בתפקיד"בעת פינוי היישובים לא יגוייסו לצה
, אך הבוטות, חלוץ אמר שמספר המתפרעים היה קטן מההערכות המוקדמות

עוד .  הן תופעות הצריכות לעורר הרבה שאלות-החוצפה והמשיחיות , האלימות
כי לא נפסקו המסרים הכפולים שהעבירו ראשי המתנחלים לציבור , אמר חלוץ

  .שלהם
  

ערן , מני מזוז ופרקליט המדינה, לממשלהכי היועץ המשפטי , דווח" הארץ"בעיתון 
הנחו את המשטרה לעצור ולהביא בפני שופט כל מסתנן שהוצא מהרצועה , שנדר

   .וינסה לחזור ולהיכנס אליה
  

כי מפגינים שינקטו באלימות כלפי כוחות הביטחון , כמו כן הודיע משרד המשפטים
תתבקש , נו ייעצרואו ייתפסו פוגעים ברכוש או מציתים בתים בהתנחלויות שפו

   .הארכת מעצרם וימוצה עמם מלוא חומרת הדין
  

 244בבית המשפט שהוקם ליד בית המעצר בבאר שבע הוארך אתמול בשלושה עד חמישה ימים מעצרם של 

כי , בקול ישראל דווח. נער אחד שוחרר למאסר בית. מן המתפרעים אתמול על גג בית הכנסת בכפר דרום

העצורים חשודים בתקיפת שוטרים וחיילים .  מהם סירבו להזדהות59וכי , ים מן העצורים הם נער113

  .בנסיבות מחמירות ובשימוש ברעל מסוכן
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 "לשבור להם את העצמות: "מוקי על המתנחלים

 
 וגם ."שמאיימים במלחמת אחים, קיצוניים: "לזמר המצליח יש דעה נחרצת על המתנחלים

לזרוק אותם באיזה פינה ולסתום , להעמיס במשאיות: "נית איך לפנות אותם מגוש קטיףתוכ
הם ? מי אתה בכלל: "לשופט חשין שקרא לפצות את המפונים הוא אומר". להם את הפה

 " ?למה לשלם להם, התיישבו במקום לא חוקי
  

 מירי חסון 
 
 מציע יומיים של עוצר צבאי על כל אני. זו קבוצה של קיצונים שמאיימים במלחמת אחים ובאלימות"

יא פושטקים , מי אתם בכלל. יעמיסו את המתנחלים ויסגרו עניין, שיגיעו משאיות לשטחים. המדינה
צריך להיכנס בהם ולשבור להם את , כל הפרחחים האלה? אתם מאיימים נגדי במלחמה? פורעי חוק
כך קובע , "תום להם את הפהלזרוק אותם באיזה פינה ולס, להעמיס אותם במשאיות, העצמות

לקראת ,  עיתון אגודת הסטודנטים בתל אביב-" תזה"ב) 'יום ב(הזמר מוקי בראיון שיתפרסם מחר 
 . הופעתו ביום הסטודנט ביום חמישי

ynet 

)22.05.05 ,08:26(  

   

  
   

  

  

  

 חינוך> חדשות > ראשי 

  מבזקים
 עמיר רפפורט

05/02/03   
05/02/03   

  
  חובשי כיפות  - אחוז מהקצינים 40
  

 עמיר רפפורט
  

גבוה פי , בתפקידים עד מפקד פלוגה, מספר הקצינים בדרג ביניים
לעומת זאת אין מפקדי חטיבות דתיים * שניים ממספרם באוכלוסיה 

 אלופים  -ויש רק שני תתי
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מטפח בעצמונה , רב וטייס מסוקים, רפי פרץ

  זן חדש של לוחמים דתיים

 10/08/01,  נאוה צוריאל -כתבת מעריב : מאת
 

רב וטייס , 46בן , פי פרץ
במילואים ' יסעור'מסוקי 

הגיע , אלוףבדרגת סגן
לעצמונה לפני כשמונה שנים יחד 

מתוך תחושת , עם משפחתו
מאז . שליחות ורצון להיאחז בקרקע

הגעתו לאזור הוא ייסד את 
, צבאית בעצמונההמכינה הקדם

 שבאמצעותה הפך לאחת הדמויות
הוא מטפח במכינה . הבולטות בגוש

שבבוא , זן חדש של לוחמים דתיים
היום יתפסו עמדות מפתח 
בכירות בהנהגה הצבאית 

הוא נחשב . והמדינית
היום לפוסק ולמורה דרך 
בעבור מאות צעירים 
חובשי כיפות שבהדרכתו 
מגיעים ליחידות העילית 

, 1ד "לבה, ל"של צה
 .ותוקעים יתד בקורס טיס

 מהתנחלות קטנה כמו איך דווקא
שנחשף , עצמונה הפך רפי פרץ

לאחת , כאן לראשונה בראיון נרחב
הדמויות המובילות בציונות 

כך קצרה איך בתקופה כל? הדתית
הוא הצליח להפוך את המכינה 

ומדוע ? לבית גידול טבעי ללוחמים
ל טורח להתייעץ "סגן הרמטכ

 ?איתו
נשוי למיכל ואב , פי פרץ

טן בן הק,  ילדים11ל
בני . 23שנתיים והגדול בן 

המשפחה המורחבת ממלאים 
בנו : ל"תפקידים בכירים בצה

, אחיו; פ בסיירת צנחנים"הבכור מ
; סגן מפקד סיירת בצנחנים, יואב

ימונה , מ יוסי היימן"אל, גיסו
גיס ; 1ד "בעוד כחודש למפקד בה

משרת במילואים כטייס ', י, אחר
ת הוא נולד בקריי. 'ינשוף'מסוקי 

יובל בירושלים למשפחה מרוקאית 
כשהגיע המועד להירשם . מסורתית

הספר התיכון הוא ניצב בפני לבית
 תיכון דתי או דילמה קשה 

בסופו של דבר הלך אחרי . חילוני
נתיב 'נטיית לבו ולמד בישיבת 

שם החל לגבש את זהותו ', מאיר

בניגוד לנורמה , בצבא. הדתית
, יםשרווחה אז בקרב החיילים הדתי

גבר בו הרצון להעמיק את לימודיו 
 26כשהשתחרר בגיל . התורניים

' מרכז הרב'פנה ללמוד בישיבת 
!)  שנים12(' הכותל'ובישיבת 

והשלים שם את לימודי ההסמכה 
התגייס לחיל ' 74בקיץ . לרבנות
מהמחזור שלו בישיבה . האוויר

ישי : אלופיםיצאו ארבעה תתי
ל במרחב "מפקד אוגדת צה, בר
מפקד כוחות , יאיר נוה; תאיל
, שוקי שחרור; ל ברצועת עזה"צה

ואלעזר , ראש מטה פיקוד הצפון
באותו . קצין חינוך ראשי, שטרן

משנה שייע מחזור גם למד אלוף

. ט מילואים בשריון"מח, קישוני
המחזור שלנו זה מחזור של יוצאי "

מסביר פרץ , "מלחמת יום כיפור
טראומת יום . "את התופעה החריגה

כיפור עברה עלינו ברמת תחושת 
מחויבות עצומה למלא את השורות 
ולנסות לסייע בשעה קשה למדינת 

 ".ישראל
כשהשתחרר מחיל , 26גיל 

פנה ללמוד בישיבת , האוויר
בירושלים ועשה ' מרכז הרב'

באותה . הסמכה לרבנות
תקופה התגבש במוחו 
הרעיון להקים מכינה 

עזבתי את . "צבאיתקדם
טייה מאוד הצבא עם נ

הוא , "עמוקה לצבא
ורציתי להכשיר ", מסביר

אנשים שיבינו שלהיות 
שותף לעשייה לאומית 

זה , בכל התחומים של המדינה
. חלק אינטגרלי מלהיות יהודי

רציתי להכשיר לוחמים שיבינו 
לכל ".למה הם מתגייסים לצבא

ורים הגבוהים האלה ישנן הדיב
מאז הקמתה הפכה . שטחתוצאות ב
לבית גידול לקצינים המכינה 
את קורס הקצינים . ולטייסים

 מבוגרי 13 סיימו 1ד "האחרון בבה
המכינה ואחד מהם אף סיים כחניך 

 הוציאה המכינה. מצטיין גדודי
אחוז , (!) טייסים ונווטים10מתוכה 

 . מרשים בכל קנה מידה
תלמיד מהמכינה סיים כחניך 

 ". מצטיין במגמת קרב בטיס

  

ר

ר

ב
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 חינוךבעצם יש להם שר 
  

  מאת יאיר שלג
 פרדס חנה , "מדרשיית נעם: "תיכון. בת ים , "תחכמוני: "יסודי

 29/12/03הארץ 
  

 עובדות ומספרים . על פי מבחני ההשוואה, דתי סרג את דרכו אל ראש דירוג האיכות בישראל-החינוך הממלכתי
  
  

שכמו עמיתיהם בחינוך החרדי אינם , דתיתדתי מאגדת את בני הציונות ה-מערכת החינוך הממלכתי: זהות המערכת
מגיעים גם בני משפחות ) ד"חמ(דתי -אל החינוך הממלכתי. מעוניינים בתכני החינוך הממלכתי הרגיל ובפיקוח שלו

 .גם אם אורח החיים בבית אינו לגמרי דתי, מסורתיות רבות
  
  
  

השתלטות ''ם על ''סערה בעקבות דברי בכיר בתק
  ''ל''קוד בצההכיפות הסרוגות על הפי

 

   
מראשי , גינויים מקיר לקיר נשמעו אתמול במערכת הפוליטית והציבורית על דבריו של יואל מהרשק

מהרשק קרא לבני הקיבוצים . ''ל''השתלטות הכיפות הסרוגות על הפיקוד בצה''נגד , התנועה הקיבוצית
 מגמה זו, בין השאר, כדי לבלום, לצאת לשירות אפקטיבי ומשמעותי בצבא

 
  טולי פירקש ומוטי זפטכתיבנו : מאת

 

מן הראוי : יהלום
 ראשו ןשמהרשק ירכי

מול הנופלים במערכות 
ישראל לפני שהוא 

הרב * משמיצם 
הדברים : דרוקמן

* חשוכים ומקוממים 
: כ הרב גלעד''ח

 התבטאות אומללה 

גינויים מקיר לקיר 
נשמעו אתמול במערכת 
הפוליטית והציבורית 
 על דבריו של יואל

מראשי , מהרשק
נגד , התנועה הקיבוצית

השתלטות הכיפות ''
הסרוגות על הפיקוד 

מהרשק קרא . ''ל''בצה
לבני הקיבוצים לצאת 
לשירות אפקטיבי 

כדי , ומשמעותי בצבא

, בין השאר, לבלום
 . מגמה זו
לקצינים חובשי , לדבריו

הכיפות הסרוגות 
, פקודות משלהם''

ורבנים משלהם 
שלפקודותיהם הם 

לא , ולדבריו'', םנשמעי
ייתכן שכך ייראה 
הצבא במדינה יהודית 

 . ציונית דמוקרטית
תוך , בבדיקה שעשינו''

שלד , שלוש ארבע שנים

דים של ''פ והמג''המ
ל כולו יהיה חובשי ''צה

אנו . כיפות סרוגות
מבקשים במדינה 

ציונית , יהודית
ודמוקרטית שהצבא 
כולו יהיה צבא העם 
ואז אין מקום לפקודות 

אמר '', וץ לצבאמח
 .מהרשק

  
    

  www.inn.co.il -  באינטרנט7ערוץ 

 ''קיבוצניקים בואו לשירות קבע'': יעלון
  

ב של התנועה הקיבוצית לשרת שירות קבע כדי לבלום את צמצום מספרם ברמת ''ל משה יעלון קרא לבוגרי י''הרמטכ
שקרא לבני , ראש אגף המשימות בתנועה הקיבוצית, של יואל מהרשקדברי יעלון באו על רקע דבריו  .ל''הפיקוד של צה

 . ''ל''למנוע השתלטות חובשי כיפות על שדרת הפיקוד בצה''הנוער בתנועתו להתגייס ליחידות קרביות כדי 
, ומבדיקה שערכנ''הוא אמר כי . ל''המתכוננים לקראת גיוסם לצה, ב'' תלמידי כיתות י600מהרשק אמר את הדברים בפני 

לא ייתכן שהם ישתלטו על מערך הפיקוד . ל חובשי כיפות סרוגות''תוך ארבע שנים יהיו כל מפקדי הפלוגות והגדודים בצה
 .''לי''הצה
אמר , ר צוות התגובות של תנועת האיחוד הלאומי''מכהן היום כיו, לשעבר קצין רפואה ראשי, אריה אלדד' ל פרופ''תא

שבהם קצין , כלשונו, לאותם ימים אפלים, זירה את ישראל לשנותיה המוקדמות כי התבטאותו של מהרשק מח7לערוץ 
כיום השיקול האמיתי בקידומו של . י''קרי מפא, בצבא לא יכול היה להתקדם אם לא היה ברשותו פנקס חבר של מפלגה

 . אמר אלדד, ואסור לשוב אחורנית, כישוריו והמוטיבציה שלו, חייל הוא יכולתו
 כי אם כיוון מהרשק 7אמר בשיחה לערוץ , בראשם מכינה קדם צבאית בעלי, עומד בראש מוסדות בני דודה, הרב אלי סדן

ל ''הוא יציע לצה, פים לא לפי כישוריהם אלא לפי כיפה או לפי עמדה פוליטית''דים ומ''בדבריו להציע כי מעתה ימונו מג
מעמדתו , ם מתקלף מזהותו האישית''ייל שנכנס לבקוכל ח, לדבריו. ל''כי בכך יהא חורבנו של צה, שלא לקבל דעה זו

מכאן ואילך הוא מתקדם לפי כישוריו כלוחם וכאדם שיכול . והוא נהייה חייל בצבא, הפוליטית ומתפיסת עולמו הדתית
 . להוביל חיילים לקרב
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áé÷ò éðáà  

)úéúãä úåðåéöä ìë ìò øáåãîù ïéáðå íéøâåá äéäð åàåá(...  
øôç íééç  

  
  

äùúä úîçìîì äëôä øáë éìù úéîéðôä äîçìîä  
 ìò øáâúäì éãë úåáéñ óìà àåöîì äñðî éðàå

äùìåçä  
 ìò ãåîòúù éãë éáù úåñøå÷éôàä úà ããåòî éðà

 äùôð  
ìéáùáù òãåé éðàåäù÷ äèìçä åæ é  

äáù é÷ðòä ìòôîáå úàæä õøàá ìáà  
àáé÷ò éðáì ììä øéùì íå÷î èìçäá ùé  

ïë ,íéîòôì úåàéøáá éì äìåò äæ  
íéîéä úùù éøçà åøøåòúä íä êéà úåàøì  
úåáçøúä úëøá íåàúô íäéìò äãøé êéà  

úåáùééúä íå÷î ìë ìò õö÷ óöùá íéøòúñî íäå  
ä÷éøä äôîä úà úåãå÷ðá íéàìîî íäå  

çáéðéñ éôå ,äò÷ááå ïìåâä éîåøîá  
 ìò øáãì íàå"úåéöøåôåøô "å"íéæåçà"  

íéæååøáä úåðåúéò åéùëò úåùòì úâäåðù åîë  
øáãì ùé äî æà , íäéøæå íéîéã÷îæíé  

íéöö íäéáåùé åáù áö÷ä éôìå  
íéöåáé÷ä ãåçéà úàå ãçåàîä õåáé÷ä úà åâéùé íä  

øéäá ãçà íåéá øøáúé ãåò éìåàå  
åò éúãä õåáé÷äù ìò äì"øéòöä øîåùä"  

)áâà ,úéðòî õåáé÷á øáç éðôì åæ éúâàã éúçùäùë  
äðò àåä :úéðåéòø úåéáéè÷ìå÷á åäùî ùéù çéëåî äæ(  

äáçøìå äëøàì õøàä ìò åðì íéèìúùî íä êëå  
àáëåë øá åà àáé÷ò éáø äæéà íäì åéäéù éìá äæå  

 íéáåùééáå úå÷åçøä úåéåæçàäá íéáùåé íä êëå
íéããåáä  

áåë çèáåéøéù íåæîæ êåú äîîùä úà åðì íéùí 
íéãéñç  

á íò íéáäìð íéáúëî íéçìåùå"äúéáä ä  
øáç éúåáø åæå'àúééøåàì íìééç íöòáù ä  

ïë , úåàéøáá íéðù äîë éì äìåò úîàá äæ  
úåéòáå íééù÷ ìò íéøáâúî íä êéà úåàøì  

äãåð àìä ,ììëá èåùô àì äæ  
ãôîä éð÷ñò åîë íéâéäðî êì ùéùë"ì  

ùåò àì äæåøùåàîå è÷ù êúåà ä  
øôåù íò êéìò äìåò ïøåâ áøä íåàúôùë  

ìáà , ùéà ìë úåòù äîë íéòãåé íúà äæî õåç
áéø÷î  
úéøçùì ,äçðî ,éåèéáä ìò éì åçìñúå ,áéøòî  

úåúåáòá íúåà íéøùå÷ä íééàì÷çä íéøåñéàä äôéàå  
úáù åæ úáù íìöàå ,úåúáù íéôùåà àì íù  

äøëää àåìîá øùà äìàë íâ íäðéá ùéå  
ä ìò óñåðöàøîâ óã íéöéáøî íâ úåéîåéîåéä úåø  

äøéîù íééúòùì íéàöåéå ÷ùðä úà íéñôåú äæ éøçàå  
àøåð æéâøî äæ úîàá ,ìæàæòì êúåà ñøåä äæ  
íîöòì íéáùåç íä äî ,äìàä íéñåãä , íäù

ìæøáî  
æâøð äúà êëå ,íééúùå úçà òâøð íâ êà  

íééúòù åà äòùì íäéìà õåô÷ì ÷ùç êì ùé æàå  
çåôèìíééúôùä ïéá ïðñìå äâåøñ äôéë ìò   

"íéìùåøé áåè ãìé"  
  

úåðåøçà úåòéãé êåúî  
ãë 'ëùú áà íçðî"è  
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   אפרים קישון-הכיפה הסרוגה 
  

פנים . נשארו הפנים הצעירים מתחת לכיפה הקטנה ללא שינוי, בחברה המאבדת את פרצופה, בקולנוע ובכל מקום

עוד יש , עוד יש אהבת המולדת, עוד יש רצינות, ש מקום לנימוסיםמתחת לכיפה הסרוגה עוד י. טובים ונקיים

הם . שנוער דתי לפניו, אדם המרצה בפני קבוצות נוער יבחין במהרה מרמת השאלות. שקט

  ...עונים אחרת, שואלים אחרת, מתנהגים אחרת

ות בראותנו פנים טוב, לומר את האמת. אנחנו נושמים לרווחה כשאנו רואים את הכיפה הסרוגה

כיצד עשוי איש הלצות , ונשאלת השאלה .מן הסתם מחפשים אנו את הכיפה מאחור, מסביב

אנחנו פשוט , במחילה, איננו מתלהבים? שרוף כמוני להתלהב כזאת מציבור כה חסר הומור

  ...נכנעים לעובדות

כבר איחר את המועד להיות איש הוא עצמו . מכל מקום ההומוריסטן שמח להודות בטעותו

אולם הוא מודה ברצון שהדעות המיושנות . אצלו זה כבר לא ילך, הוא טבול עד צווארו בתוך בוץ ההיגיון הקר, דתי

  .שהמטבח הכשר הוכח להיות מוסד חינוך איתן יותר ממבצרי השכל והקידמה, בעיניו הניבו ישראלים יותר טובים

אם תנאי , ובכל זאת. שי איננו חלק בהקשה לנו לתאר את מדינת ישראל בלי אותה אמונה דתית שאנו באופן אי

לא ניסע באוטובוסים בשבתות , החילונים הנחשלים, כי אנחנו, אם זה המחיר שלו, מוקדם הוא לגידול נוער כזה

, אנחנו הגענו לגיל. 'מורשה' הרי כותב שורות אלו מוכן להישאר בבית ולהסתכל ב–ולא נלך לקולנוע בימי שישי 

  .נראה לנו שידור תמים זה על משתתפיו התמימים מלבב במיוחד, ת סגפניותוכנימתוחכם של תשבתוך הזרם ה

  .אנחנו פשוט למדנו לאהוב את הכיפה הסרוגה
  ג"תשנ

  
  

õøà êøãå äøåú  
øôç íééç  

  
àìù éàãå õøà êøã ,äøåú íà ìåãâ ÷ôñ  

äøåçù äãå÷ð ãåò àáé÷ò éðáì úôñåð íåé éãî  
åùáå êøòì åéùëò åëôä úåø÷ôääå úåîéìàääø  

äøòð äúåà ìù úåàð÷ úåôùåøä äéðéòá úàæ åðéàøå  
úòøôúîä ,úììåúùîä úîòåæä ,ú÷øôúîä  
úåçà àéäå ,ãòñå éáö úøéè úåðáì àì ,ú÷øåéä ìæîì àìà  

úéðçöøä úøúçîä ìù úìçâä ,íéãò åðçðà ,úùçåì ïééãò  
 øòåð úòåðú äúåà ìù íéëéðç åéä éøä äéøáç áåøå– äðäå 

úùøåîä  
÷åçì äæá , êøãìõøà ,äøáòìå äîöòì íâ êëå  

ïëà ,äøëù åæå äéøð áøä ìù åúøåú äðä  
äéøåöéìàä úøöòá úåììåúùää ,íåèôîñ ÷ø àéä éøä  

íåäú éô ìò íéëìäî àáé÷ò éðáù íéðù øáë  

äðéãîäå íòä ììëî íîöò úà íé÷éçøî íä , éãéî ùîî
íåé  

äîø äòáâ ìë íéùã÷î ÷øå ,ïðòø õò ìë , úéìåìù ìë
íã  

úåøùô ïéàå ,ëíãáìî ïéàå íä ÷ø é  
øòåðä áø÷á úåîéìà ìò íéøáãî . àì úåôéëä éùáåç

íéèøñî íéòôùåî  
íä ,÷åçä úà íéôëåàáå íäéãâðúîá , ìë éðéòì íéùåò

íéèôù  
úéùôåç úå÷áàéä éòôåîì íé÷å÷æ íðéà íä , íäì ùé

äòåðúá íéëéøãî  
äòåøô äðâôä ìëáå íéìééç íò úåîéò ìëá úàæ íéùåòä  

îöò úà ìàåù äúàåíéðåî óìà ìàåùå ê  
äéøéá ìù äòåðúä äëôä ãöéë ,íéðåéøéá ìù äòåðúì...  

  
  

úåðåøçà úåòéãé  
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  יוסף לפיד> מפירי האמנה >> מעריב דעות 
  

אין שום חוק במדינת ישראל האוסר על תחבורה 
הציבור החילוני מכבד , למרות זאת. ביום הכיפורים

כמחווה , את השבתת התחבורה ביום הכיפורים
אולי גם כמחווה כלפי העבר ,  שומרי המצוותכלפי

רחוב שקט ביום הכיפורים מזכיר לנו . היהודי
  .וזה יפה, שאנחנו חיים במדינת היהודים

בעוד שנה או שנתיים או . אבל זה לא יחזיק מעמד
, כמו של חג, יום הכיפורים יהיה יום חופש, שלוש

  ...שבו אנשים חילוניים נוסעים לבלות כאוות נפשם
, בסופו של דבר, חמת התרבות הזאת ינצחובמל

כי ההיסטוריה מתקדמת מן העבר אל , החילונים
. גם אם יש עיכובים בדרך. העתיד ולא להפך

, הניצחון הזה יבוא במחיר של מלחמת תרבות
ר הצעיר הצומח וד הכי. שהמפסיד בה תהיה היהדות

דתיים -בחברה החילונית גדל עם נוגדנים אנטי
אם יהדות . אותו מכל דבר יהודיהמרחיקים , קשים

אם , ל"שיבה המשתמטים מצהיפירושה בחורי 
יהדות פירושה מתנחלים המחבלים בתהליך 

אז הנוער החילוני לא רוצה לדעת על , השלום
  .היהדות

או , נוצרים שני עמים, במקום ליצור כאן עם אחד
  .שהקרע בינהם הולך ונפער, שלושה או ארבעה

יסלח לחסידיו השוטים על אלוהי ישראל לעולם לא 
שהרחיקו מפניו דור שלם של צעירים שנולדו 

אך אינן מוכנים לרקוד על , במדינת היהודים, יהודים
  .קברי צדיקים

  
ח"תשרי תשנ

  
  
  

  הארץ/ גדעון לוי

זהו סוד גלוי כי אוכלוסיית צפון 

מדירה רגליה ) כמשל(תל אביב 

יותר ויותר מהיחידות הקרביות 

פסים חיילים ואת מקומה תו

 ...דתיים

 

 ט"ניסן התשנ
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 çôñð2- úåãñåîå úåéåîã  
  

  הרב קוק

  
  ל"ה קוק זצ"הראי

  

  
  אורות התשובה

ח "בשנת תרמ. ה בעיירה גריבה בלטביה"נולד בשנת תרכ, הרב יצחק אברהם הכהן קוק
  .ה נבחר לרבה של בויסק"ובתרנ, התמנה לרבה של העיירה זיימל בליטא

מיהר , לכהן כרב ביפו, בהשתדלותו של הרב יואל משה סלומון, אליו אנשי יפוכאשר פנו 
ד ירד לחופי הארץ ופעל כרבה של יפו "ח אייר תרס"בכ. להגשים את חלומו ועלה ארצה

, אורות הקודש, אורות: תקופת יפו היתה הפוריה ביותר בכתיבתו. והמושבות החדשות
ששילב בין " תחכמוני"מת בית הספר באותה תקופה יזם את הק. ה ועוד"עולת ראי

דבר שעורר , בשל התפיסה שיש לתת מענה לצרכי השעה, לימודי חול ללימודי קודש
  .התנגדות מצד חלקם של רבני ירושלים

ועסק רבות בקירוב הציבור כולו , בקרב המושבות החילוניות" מסע המושבות"ערך את 
יצר התנגדות רבה כלפי הרב מצד יחסו החיובי והאוהב למושבות החילוניות . ליהדות

  .הרבנים החרדיים
ה "חזר הראי, לאחר תקופה של כשלוש שנים בלונדון בזמן מלחמת העולם הראשונה

, בהמשך כונן את מוסד הרבנות הראשית). 1919(לישראל והתמנה לרבה של ירושלים 
  .והיה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, שבה ראה שלב ראשון לייסוד הסנהדרין

או בקיצור " הישיבה המרכזית העולמית"ד ישיבה בירושלים ששמה הוא באותה שנה יס
שחידושיה העקריים היו השפה העברית שהיתה מדוברת בה ולימודי הגות , "מרכז הרב"

עודד הרב קוק להגיע לשדה הפעילות , את בוגרי הישיבה. ומחשבה שנוספו בה
  .רמורים ואנשי הציבו, הציבורית ולהיות רבנים

, שקבע רבות מתפיסותיה, ה היה מורה הדרך הרוחני והמעשי של הציונות הדתית"הראי
 וקץ הגאולה ועודד את יחהוא ראה בציונות פעמי מש. ערכיה ורעיונותיה האידאולוגיים

  .מפעליה
והובא למנוחת עולמים , ה"באלול תרצ' ביום ג, הרב נפטר ממחלה קשה בגיל שבעים

הרב צבי יהודה : יה נשוי פעמיים והשאיר אחריו שתי בנות ובןה. בהר הזיתים בירושלים
  . יורשו החינוכי וממשיך דרכו–

  

  הרב נריה

  
  הרב נריה

 

  
  ה"ישבת כפר הרא

ג לאביו הרב פתחיה מנקין "א שבט תרע"שבפולין בכ' הרב משה צבי נריה נולד בלודז
אך בעקבות , ן כיהן אביו כרבבילדותו למד בחדרים בעיירות בה. ולאמו הרבנית רחל

. פשו בכךמוד תורה מפי אביו במחתרת וסיכן נהשלטונות על סגירת החדרים החל לל
פועל , רבה הראשי של ארץ ישראל, ה קוק"בהיותו בן שבע עשרה נודע לו כי הראי

הרב צבי , הוא פנה לבנו. להצלת בני ישיבה מרוסיה וממציא להם אישורי כניסה לארץ
הוא הצטרף לישיבת . ף הגיע לארץ ישראל ומיד עלה לירושלים"תמוז תרי' יהודה ובכ

שהיתה בתחילת " בני עקיבא"יף ירושלים בתנועת הנוער והיה קומונר בסנ, "מרכז הרב"
  .דרכה

בפני החילוניות הרב נריה הגיע למסקנה כי אין תחליף לישיבה כמבצר רוחני וכמחסום 
ש "חשוון ת'  י–ב . יבה ברוח חדשה התואמת לשאיפות בני עקיבאויש צורך להקים יש

ם את ישיבת בני עקיבא להקי, עלתה קבוצה בת שלושה עשר נערים והרב נריה בראשם
נים פעלו הרב. ישיבה זו הצטיינה בגישתה החינוכית והמיוחדת. ה"הראשונה בכפר הרוא

בתחילת הדרך היו בישיבה . ל חניכיהם והקרינו את הקו והדרךכמדריכים המשפיעים ע
ביוזמתו . רק לימודי קודש ובשלב מאוחר יותר הוקדש חלק מהזמן ללימודי חול

 יההשלב הבא יה. עוד ישיבות רבות ואולפנות לבנות ברחבי הארץובהכוונתו הוקמו 
מטבע הדברים עמד הרב . כגוף מאגד לכל המוסדות" מכז ישיבות בני עקיבא"הקמת 

  .נריה בראש ישיבות בני עקיבא
העתיק הרב נריה את מגוריו לימית לחודשים רבים ונכח במקום , בגזירת הפינוי מימית

  .עד לרגע הפינוי
ואכן זכה , "הכיפות הסרוגות"צמח דור , ובמפעלים הרבים, שהקים הרב נריהבישיבות 

  ".אבי דור הכיפות הסרוגות"הרב נריה עצמו לכינוי 
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  דרור ויינברג
 

  
  דרור וינברג

  
, מערכת המכפלה

האזור שעליו נלחם 
  והגן

, בראש חייליו: לא יכול היה להתפלא על האופן בו נהרג, כל מי שהכיר את דרוד"
משה , אמר אלוף פיקוד המרכז" מסתער כדי לחלץ נפגעים ולפגוע במי שיורה עליהם

  .יקפלינסק
בקרב , ב ואזרחים"שוטרי מג,  מחייליו11נהרג עם ,  מפקד חטיבת חברון–דרוד וינברג 
  .יהאד האיסלאמי בחברון'עם חוליית הג

ל מאז "הוא ההרוג הבכיר ביותר של צה, תושב ירושלים ואב לשישה,  במותו38בן , דרור
  .פרוץ העימות בשטחים

ל וראה "התגייס לסיירת מטכ. שליםדרור נולד בכפר סבא ולמד בישיבת מרכז הרב בירו
  .בשירותו זה שליחות עצומה
. נשלח דרור לקורס קצינים וקיבל את אות החניך המצטיין, לאחר תקופה קצרה בסיירת

 של 890ולאחר מכן שימש כמפקד פלוגה בגדוד , ויינברג חזר לסיירת כמפקד צוות
  .ט חברון"ומח, ד בצנחנים"דרור התקדם לתפקיד מג. הצנחנים

גיסט "נמוך כמעט בראש מהמא, קמוצ, קטן קומה, תו צועד תמיד בראשחייליו זוכרים או
  .וחובש כיפה סרוגה, שלו

הם גרו בקרית משה על מנת להיות , לדבריה. ואב לשישה ילדים, דרור היה נשוי להדסה
הבית שילם מחיר כבד בעקבות שירותו של . קרובים לתלמידי חכמים ולעולמה של תורה

כל שבת היה דרור לומד . ולכן היה חשוב להם לקבל כוחות ממקור תורני, באדרור בצ
  .למרות עייפותו מהשבוע כולו, עם הרב עודד וולנסקי

, פועל מתוך שליחות ועוצמות של קודש, מקפיד על קלה כבחמורה, רור היה איש אמתד
  . נהרג בערב שבת קודש–ומתוך אותן עוצמות ואחריות 

  

  אדיר זיק

  
  שדרן
 

  
  וצלם

, יל ארבע הכיר לראשונה את השבתבג. אדיר זיק נולד למשפחה חילונית
  .ובגיל שש ביקש מהוריו ללמוד בבית ספר דתי

למד תואר . בבני עקיבא" אמונים"ל וחבר בגרעין "אדיר היה קומונר בנח
. ב"ועל מנת ללמוד קולנוע נסע לארה, ראשון בגיאוגרפיה והיסטוריה

הוא . בחירתו של אדיר בתחום הקולנוע היתה ייחודית ומלאת שליחות
הקפיד שכל התכניות , ויתר על עבודות רבות כיוון שכללו שידורים בשבת

והשתדל להעלות את מודעות עמיתיו , שהוא ביים תשודרנה רק בימי חול
  .לחגי ישראל

ע ותמך בה באופן אישי ומעל "אדיר היה חסיד גדול של ההתיישבות ביש
  .7גלי האתר בשידוריו ותכניותיו בערוץ 

, עיתונאי לוחם, נפטר אדיר זיק,  במחלת הסרטןלאחר כחמש שנות מאבק
  . היה במותו71בן . העם והתורה ,נאמן הארץ, בעל ואב, איש אמת אמיץ

  

  במעגלי צדק

 
  סמל הארגון

 

  
  תו הכשרות החברתי

ד על ידי מספר פעילים חברתיים "הוקמה בשנת התשס" מעגלי צדק"עמותת ב
-במטרה להעלות לדיון סוגיות חברתיות, "עזרא"בוגרי תנועת הנוער , מירושלים

  .כלכליות בזוית יהודית הלכתית
דתי יש נקודת -מהלך זה נעשה מתוך אמונה כי לתורת ישראל ולציבור הציוני

, כלכלית של מדינת ישראל- ייחודית ביחס לגיבוש המדיניות החברתיתמבט
העמותה פועלת . ולקביעת סדרי העדיפויות וסולם הערכים של מדינת ישראל

שבתות וימי עיון , עריכת כנסים, "במעגלי צדק"הוצאת עלון : במספר תחומים
, יםגיבוש פורום המורכב מרבנים ופעילים נוספ, בנושאים של יהדות וחברה

 תעודת כשרות חברתית שניתנת לבעלי עסקים שמתחייבים –נתינת תו תקן 
  .כמו שכר מינימום כלפי העובדים שלהם, למלא אחר חובות בסיסיות
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  מכון לב

  
  כון לבסמל מ

 

  
  סטודנטים במכון לב

,  לעצב דמות מהנדס ומנהל ירא שמיים–וחזונו , מכון לב הינו מוסד אקדמי לגברים
  .שישתלב עם תום לימודיו בחיי העשיה והיצירה המדעית והטכנולוגית בישראל

והתלמידים זוכים לשלב לימודים , לשם כך נבנה בית המדרש לצד בניין האקדמיה
  .ם אקדמאיים לתואר ראשון בהנדסה וניהולעם לימודי, תורניים במסגרת ישיבה גבוהה

שכיהן כנשיא , ל"י פרופסור זאב לב ז"בירושלים ע) 1969(ט "המכון הוקם בשנת התשכ
  . ורקטור ראשון למכון
אופטיקה ולייזרים , רובוטיקה, היה השימוש השגרתי במחשבים, כאשר נפתח המכון
עם , לוגיה שהיו בהתהוותעל המכון היה לשלב את המדע והטכנו. נחשב למדע בידיוני

מאז ועד היום הכשיר המכון גרעין גדול . לימודי היהדות ועם הצרכים של העולם הדתי
רבים מהבוגרים . ל במקצועות התמחותם"של מהנדסים המשרתים שירות ארוך בצה

  .ל"ממלאים תפקידי מפתח בדרגות הפיקוד במערך הטכנולוגיה של צה
א נבנצאל לבטיחות .מרכז י, "אופיר אופטרוניקה"ברת מכון לב היווה גם חממת גידול לח

מרכז קיוקין לעיבוד , המרכז לערכים בעסקים ואחריות חברתית, אנוש ומניעת תאונות
  .והמרכז לחקר הנהיגה ומניעת נפגעים, תמונות רפואיות

להשלים את , לאחר שירותם הצבאי, בנוסף הוקמה מכינה כדי לאפשר לסטודנטים
  .להמשיך בלימודים אקדמאיםבחינות הבגרות ו
ה רשללימודי הנדסה ומד" מכון טל "–נפתחה מסגרת דומה לבנות , בשנים האחרונות

  .תורנית
  

  בראש יהודי

  
 –ישראל זעירא 

   ראש יהודיל"מנכ

על , עמותה העוסקת בהעמקת הזהות היהודית בכל שכבות האוכלוסיה
עמותה נמצא בתל מכרז ה. מנת לתת מענה לצרכים רוחניים ותרבותיים

: ושם נערכים שיעורים לדתיים ולחילוניים בנושאים שונים ומגוונים, אביב
  .ותורת הרב קוק, פרקי אבות, פרשת השבוע, חסידות, ך"תנ

  .בוגר עזרא בני ברק, את העמותה מנהל ישראל זעירא

  

  צוהר

  
  סמל צהר

במטרה להיות , עמותת צהר הקומה על ידי קבוצת רבנים מהציונות הדתית
ולקרב אנשים שאינם , שותפים בעיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל

  .שומרים תורה ומצוות לעולם הדתי
רבנים ארצי  מאגר -הוא פרוייקט הנישואין , אחד מהתחומים בהם פועלת צהר
, נפגש הרב עם בני הזוג, לפני החתונה. הנכונים לערוך חופות לכל פונה

 מתוך השקפה משוחחים יחד על נושאים שונים הקשורים למשפחה וזוגיות
הלכתית ומשמעותי לבני " כשר"ת טקס החופה כך שיהיה ויחד בונים א, יהודית

  .זוגה
דרכו , ל ומכתבים"דוא, קספ, כמו כן קיים מוקד פניות ארצי באמצעות טלפון

  .יכול הציבור הרחב לפנות לרב שיאזין לו ויסייע ככל יכולתו
  .סדר פסח ציבורי ועוד, עמותת צהר מארגנת תפילות בחגים ברחבי הארץ

  
  

  מכון צומת

  
 

  
  עלון בהוצאת המכון

למחקר ייעוץ ויישום באלון שבות גוש , צוותי מדע ותורה:  ראשי תיבות–צמת 
  .עציון
חת היסוד לקיומו של המכון היא נצחיותה של תורת ישראל והיותה תורת הנ

  .כך שגם בדור המחשבים והטכנולוגיה יש לפעול לפיה, חיים
הם , משמשים יהודים רביםה) טכניים-הלכתיים" (הלכטכניים"אלפי מכשירים 

, מיכשור זה מסייע לציבור הרחב להתגבר. פיתוח ויישום של המכון, פרי מחקר
על בעיות שבהן הוא נתקל בקיימו את חייי היהדות , ת מודרניותבשיטו

  .'מעליות בפיקוד שבת וכו,  לכיבוי גז ביום טוב–חגז : כגון, והלכותיה
בתי , ל"צה: מהמכשור ההלכטכני נהנים גורמים ממלכתיים וציבוריים במדינה

  .קיבוצים ועוד, בתי מלון, בתי חולים, מכבי אש, הסוהר



 

 284

  

  מעלה

  

על מנת לתת מענה לציבור , ב"ס מעלה לתקשורת הוקם בשנת התשנ"ביה
בית הספר מכשיר . הדתי לאומי בעיסוק במקצועות התקשורת והקולנוע

השכלה והכוונה , רקע, ליםנותן להם כ, יוצרי קולנוע שומרי מצוות
  .הלכתית ביצירת קולנוע יהודי מקורי

שאלות , ך"סיפורי תנ: חלק מהנושאים בהם עוסקים סרטי מעלה
  .זהות ישראלית ויהודית ועוד, מוסר ואתיקה, הלכתיות

רובם .  בוגרים את בית הספר150סיימו , בשלוש עשרה שנות קיומו
  .ץהשתלבו בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה באר

  

  
  

  גוש אמונים

  
  ספר על התנועה

  

  
  מלחמת ששת הימים

שר , פה את הצהרתו המרגשת של משה דיין-הרבה ישראלים בוגרים עדיין זוכרים בעל
שבנו אל הקדושים ": ביום שחרור ירושלים, הביטחון במלחמת ששת הימים

, כך-ימים אחדים אחר". שבמקומותינו על מנת שלא לשוב ולהיפרד מהם שוב לעולם
, שבנו אל ההר: "ואמר, הוא הרחיב את הצהרתו זו, ח"בטקס אזכרה רב רושם לחללי תש

שבנו . ארץ השופטים ומעוז מלכות בית דוד, אל נחלת האבות, אל ערש ימי עמנו
 ". ליריחו ולמעברות הירדן, ולענתותלבית לחם , לחברון ולשכם

נמנעה מלצקת תוכן מעשי להכרזות אלו , ובכללה דיין עצמו, אלא שהממשלה דאז
בתופעת הטיולים , ע"היא הסתפקה בנוכחות צבאית באזורי יש. ולממש את זכות השיבה
. ולא נתנה את הדעת על האפשרות להתיישב במקומות אלה, שם של המוני בית ישראל

לא , שננטשו ונהרסו במלחמת השחרור, פשרות שיקומם של ישובי גוש עציוןאפילו א
כמו חנן , מי שהגה אותה לראשונה היו בני כפר עציון. עלתה לדיון על שולחן הממשלה

הללו הפעילו . ואישים לאומיים בהם הסופר אהרן אמיר והמשפטן אליקים העצני, פורת
בר התרצתה הממשלה והתירה את עד שבסופו של ד, לחצים על המוסדות הרשמיים

, ב"ארה. כארבעה חודשים אחרי תום המלחמה, ז"עלייתם על הקרקע בשלהי אלול תשכ
 . גינתה בתוקף את חידוש היישוב היהודי בכפר עציון, אגב

 
לימים התברר כי אופן ישובו מחדש של כפר עציון היה מודל למפעל ההתיישבות בגב 

מהמתיישבים עצמם או , נחלות באה מהשטחכמעט תמיד היוזמה להת. ההר כולו
 . כך ניתנה הסכמה ממשלתית-ורק אחר, מתנועות ההתיישבות
ולאזור , שיושב בשנים הראשונות שלאחר מלחמת ששת הימים, לעומת אזור יהודה

פצאל , ארגמן, מחולה(שאוכלס באותה עת בהדרגה על פי החלטות ממשלה , הבקעה
ממשלת גולדה . ים עד אחרי מלחמת יום הכיפוריםנותר השומרון שומם מיהוד, )ועוד

בדרום סיני ואפילו בחבל , מאיר יזמה הקמת היאחזויות אזרחיות וצבאיות בחבל ימית
מפעם לפעם נשלחו . נין'תנחל באזור ההר בין ירושלים לגאך הקפידה לא לה, עזה

 . שעשו נסיונות בוסר להיאחז שם, רים"חיילים לפנות קבוצות של בית
אך מומשה רק ,  התיישבות משמעותית בשומרון נולדה ערב מלחמת יום הכיפוריםיוזמת
לראש , מחוגי ישיבת מרכז הרב, עם שוך הקרבות באה קבוצת נשים צעירות. אחריה

גולדה האירה . וביקשה ממנה לאשר הקמת ישוב יהודי ליד שכם, הממשלה גולדה מאיר
לו אותן נשים ובעליהן להקים כך ע-חצי שנה אחר. להן פנים אך דחתה את בקשתם
תנו . "של גוש אמונים" גרעין אלון מורה"הם נודעו בשם . ישוב פרטיזני לא הרחק משכם
אבל הם עלו שנית ושוב , הצבא פינה אותם. כך ביקשו, "לנו להקים את ביתנו בשומרון

בתחנת הרכבת הישנה של , )'75שלהי (ו "בחנוכה תשל, עד שבפעם השמינית, פונו בכוח
המשורר . הושג הסכם פשרה היסטורי שאיפשר את הקמת היישוב קדומים, סבסטיה

 . חיים גורי ושר הבטחון שמעון פרס ניסחו אותו
" מחנה עובדים"אישר השר פרס הקמת , בהליך חשאי משהו, חודשים ספורים קודם לכן

לת ממש, באותה תקופה החליטה הממשלה). '75אביב (מ מצפון לירושלים " ק25, בעפרה
ם "ההחלטה התקבלה בתגובה להכרת האו. על הקמת מעלה אדומים, רבין הראשונה

ממשלת . ף וכהיעתרות ללחציו של גרעין מעלה אדומים ושל השר ישראל גלילי"באש
שבועיים לפני המהפך של , במערב השומרון, רבין היא שהחליטה גם על הקמת אלקנה

  .לימים בירת השומרון החדשה, ואף קיבלה החלטה עקרונית על הקמת אריאל', 77
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  אורי אורבך

  
  אורי אורבך

  

  
  אחד מספריו

נשוי ואב , בוגר ישיבת ההסדר בקרית שמונה, תושב ירושלים, אורי אורבך
החל את דרכו התקשורתית ככתב זוטר במקומון בעיר , לארבעה ילדים

  . פתח תקווה–הולדתו 
כתיבה בעיתון , "אותיות"ה של עיתון הילדים הוא המשיך בכתיבה ועריכ

  .טלוויזיהב" תכלת"והיה חבר למשך מספר חודשים בערוץ , "נקודה"
אולי בשבת יזרקו , סבא שלי היה רב: בינהם, אורי כתב עשרה ספרי ילדים

אסור להפוך תנין , הצילצול נועד למורים?, באיזה שבט אתה, סוכריות
  .בשבת ועוד

ציוני אורי ידוע כ. שורת חרדית וחילוניתהוא מעביר הרצאות בנושאי תק
בביקורת מצד ימין על תכניותיו עוסקות . דתי בעל דעות ימניות ניציות

חילוניים וסאטירה -יחסי דתיים,  פולמוסים פוליטים,הממסד והתקשורת
  .פוליטית

  

  
 çôñð3 –úåùéâô ïîåé   

  

  יום

  'ב

  
  2005 לדצמבר 27| ו "ו כסלו תשס"כ

9:00    

10:00    

11:00    

12:00    

13:00    

14:00    

15:00    

16:00    

17:00    

18:00    

19:00    

  
  :הערות
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 çôñð4 –ïåìàù   
  

 
 

 çôñð5 –áîøä "í  

  

 שאלון זהות
  

    של. ז.ת

/ בן כמה האדם 
  ?המוסד

  

במה הוא 
  ?עוסק

  

/ אילו משברים 
קשיים עמדו 

  ?בדרכו

  

אילו ערכים הוא 
  ?מבטא

  

 

  
ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול "
והוא שיעשה אותם אדם גדול . 'ה

דברים , בתורה ומפורסם בחסידות
  .שהבריות מרננים אחריו בשבילם

הרי זה חילל את , פ שאינן עבירות"ואע
  .'ה

  _________________________: כגון
  

____________________________  
  

  _________________________או 
____________________________  

  
  _________________________או 

  
____________________________  

  
  .וכיוצא בדברים האלו

צריך שידקדק , הכל לפי גודלו של חכם
  "על עצמו ויעשה לפני משורת הדין

  
 )ה"ת יסודי התורה פהלכו, ם"רמב(

 

ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול "
והוא שיעשה אותם אדם גדול . 'ה

דברים , בתורה ומפורסם בחסידות
  .שהבריות מרננים אחריו בשבילם

הרי זה חילל את , פ שאינן עבירות"ואע
  .'ה

קח ואינו נותן דמי המקח כגון של
  .לאלתר

  או שירבה בשחוק או באכילה ושתיה
, או שדברונו עם הבריות אינו בנחת

אלא , ואינו מקבלן בסבר פנים יפות
  .בעל קטטה וכעס

  .וכיוצא בדברים האלו
צריך שידקדק , הכל לפי גודלו של חכם

  .על עצמו ויעשה לפני משורת הדין
וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה 

ודעתו , בורו בנחת עם הבריותד
ומקבלם בסבר פנים , מעורבת עמהם

ונושא . ונעלה מהם ואינו עולבם, יפות
  ...ונותן באמונה

עד שימצאו הכל מקלסין ואוהבים 
הרי זה קידש , ומתאווים למעשיו, אותו
ויאמר לי "ועליו הכתוב אומר . 'את ה

  "עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר
  

 )ה"התורה פהלכות יסודי , ם"רמב(
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 çôñð6  
  

äôéë íò ïè÷ ãìé éúééäùë 
äôöåçá úçà äðëùì éúéðô 

äøîà àéä ãéî" :äôøçå äùåá 
äôéë íò ãìé âäðúî êë"! 

 
äð÷æì éúî÷ àìå øòð éúééäùë 

)äðéùá éúò÷ù éìåà( 
äôë úà éôúëá äöòð ãéî àéä 

"ùééáúî àì ,äôéë íò øåçá." 
 

äøéîù éúøáùå àáöá éúééäùë 
äøòä øéòä êà íçéø úö÷ ïéö÷ä 

"äôéö àì ùéà êîî à÷ååã 
äôéë íò øåçá úàæ ìëá óåñ óåñ." 

 
äôéëä úà éúãøåä æà 

äðéôá éúçðäå 
ðòì éúìçúääðëùì äôöåçá úå 

äð÷æì éúî÷ àì ììëá ñåáåèåàá 
äðéù úàæë éúöáøä äøéîùáå 

 
ãçà éúã æà , øîà éúåà äàøù 

)êåéç éìá( 
"êåðéç ìù  äìàù ìëä äæ 

äãéìî éðåìéç äæù íéàåø 
äôéè ôéè åìéôà íéëøò éìá 

äôéë íò íãà âäðúî àì êë."  

  
 çôñð7 –áîøä "í  

  

שיהא קורה , מים מתאהב על ידך שיהא שם ש-אלהיך ' ואהבת את ה"

ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות אפילו 

על איש כזה מה אומרות , בעניני עסקים שיש בהם חשש לחסרון כיס

 להם י או-אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה ? 'הבריות

עליו '; אים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו פלוני שלמד תורה ראו כמה נ-לבריות שלא למדו תורה 

  . 'ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר': הכתוב אומר

אבל מי שקורה ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם 

י  או- אוי לו לאביו שלמדו תורה - אוי לו לפלוני שלמד תורה ? 'מה הבריות אומרות עליו, הבריות

 פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו -לו לרבו שלמדו תורה 

 - אלה ' באמור להם עם ה':  ועליו הכתוב אומר-' וכמה מכוערים דרכיו

  "'ומארצו יצאו

  מסכת יומא דף פו
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 çôñð8
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 çôñð9 –úéúöåá÷ äðîà   

 çôñð10  
"íéìåãâä íéðè÷ä /"ì÷ øúñà  

      
åú éúàìîúð íéàøåðä íéâçä áøòáäâ ,äáø úåáöò ïî ,

çåø áöî-äæçá äèùôúä ä÷òåî åîë äîì úòãì éìá  ,
äöçì ,äèéáöá åîë õîçúä áìä .  
äîì äî íåù ìò   

äáùçî éúáùçù íåù ìò ,äîå éðà éî ìåãâ íìåòä ,
ìåãâ ,ìåâòå ÷åçø , åá íéùðàå  íéøáã ïåîä åá íéøå÷å
íéáø ,íé÷åçø íéáø , øéëà àì íòô óàù íéøæå íé÷åçø
ðéàåäøéëî éð , éðàù åìéôà ééìò åòãé àì íòô óà íäå

äðùé ,ééúåãåà øáã åòãé àì ,éúéá äéà éîù äî éðà éî ,
ééúåîåìç íäîå . úåöøà éðô ìò íéîéä ìë òñà åìéôàå

íéîòå ,ò" úà øéëäìå úåàøì ÷éôñà àì íéøòå úåùáé ô
íéùðàä ìë éðô .  

íéáø íéøáã íéùçøúî ìåãâä íìåòáå ,íéäåîú íäî ,
âøîíéðáåî éúìá íéæé ,äãéçéå äðè÷ úçà éðàå , éìå÷ éî

òîùé äöøàå ãåàî äñðà íà åìéôàå , ìãúùà åìéôàå
ììôúàå ,éðà éîå äî éçåë äî   

ìåãâä äæ íìåòá éðà äðè÷ äë , àì éðà ïë ìò éúáùç
äáåùç .ìåç ìù øâøâ ,íéá äôéè ,éá íéùéâøî àì : éúìåëé

ììë úåéäì àì åìéôà !!  
 åîë òúôì êà÷øá ,äëøá åîë ,äòéúôî äáåùú éì äøéàä :

íéìåãâ íéøáã ììëá ïéà !íéîéé÷ íðéà íä à÷ååã ! éî éë
úåôéèä àì íà øäðä úà äùåò éîå , íéøéâøâä àì íà

úåéøáãîä úà íéùåò  íä íéðè÷ä íéìéúùä àì íàäå
úåøòéä ìë úà íéùåòù  íéðééðáä ìë úà äðåá éîå

úåðè÷ä íéðáìä àì íà íéìåãâä   
ìåãâ úéá äðäå úçà ãåòå úçà ...åðçðà à÷ååã ,íéðè÷ä ,

íééúéîà åðçðà à÷ååã ,úåèù ÷ø äæ íéìåãâä ...  
åðúåëæá ÷øå ,íéðè÷ä ,íéáåùçä , íéøáãä íéîéé÷

íéìåãâä ,íéðè÷ä åðçðà àì íà ,íéãçàúîùë , åðçðà
ãåàî íé÷æç ,ìëä íéìåëé ,íéðè÷ä åðçðà àìåìå , íåù

àøáð äéä àì ìåãâ øáã !  
äáøä úåáöòä äæåâð , ä÷òåîä äîìòð íéìéôøòä åøæôúð

äöçìå äèùôù .ìåãâ íìåò êåúá ãåàî äáåùç äðè÷ éðà ,
ìåâòå ÷åçø ìåãâ. 

  
  

äèî íéîåúçä åðçðà ,  

øáç úöåá÷ é ___________ óéðñî________  

íéáåè íéøéøâù úåéäì úàæá íéáééçúî!  

  

åðééçáå åðúåâäðúäá àîâåãì úåéùéà úååäì  

 ìò åðéëøã úà áéäàäìå úéúãä úåðåéöä ìù äëøãá úëìì

åìåë éìàøùéä øåáéöä:  

íéáéãàå íéñîåðî úåéäì  

êøöð ìëì òééñì  

ñåîéðáå òâåøá øáãì  

íéøâåáî ãáëì  

ò øåîùìäáéáñä úåëéà ì  

íéãåîéìá íéøùé úåéäì ,ììëáå íéðçáîá  

áåè úééùòì åðéðîæ úà ìöðì  

  

íéøáç å÷æç! 
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  את אחי אנוכי מבקש
  חברים מקשיבים, יהונתן יעקובי

  

אדם עם פיאות ארוכות וזקן שאנחנו רואים ברחוב הוא באופן אוטומטי .  הפך לשם גנאי'מתנחל'השם "

אם יש לו גם תכלת בציצית וגיטרה על אחת .  שמוכן לירות בכל חייל שיבוא לירות בו'נחל קיצונימת'

  ?  איך זה קרה–!" כי בתיק שעל הכתף השנייה יש לבנת חבלה, הכתפיים כדאי להיזהר

  

השלמתי עם . תמיד ידעתי שלא כולם אוהבים אותי

אידיאלים , מטרה מסוימת, יש לי דרך בחיים. זה

ואין מה לעשות , ם שלא מקובלים על כולםמסוימי

אמרו לי כמה פעמים בעבר שזה לא שלא . עם זה

אבל לא כל , פשוט לא מכירים אותי, אוהבים אותי

הרי רואים אותי בכל כך הרבה . כך האמנתי

ובכולם אני , בכל כך הרבה מקומות, מסגרות

אז , לפי הדרך והאידאלים שלי, מתנהג כמו שאני

כאשר לא מבינים , נכון. ימיםבטח הם סתם מגז

אותי ובכל זאת מנסים להסביר ולהציג אותי 

אבל זה בגבולות הסביר , הדברים יוצאים מעוותים

  .ולא צריך להיסחף

אחרי , קרה המקרה והשבוע. כך חשבתי עד השבוע

באחד . יצאתי מהבית להסתובב בארץ, הרבה זמן

אח קרוב שמזמן לא , המקומות פגשתי את אחי

. ופתאום הוא הסתכל עלי אחרת, ותוראיתי א

הוא התחמק ?' מה קרה? למה'כאשר שאלתי אותו 

התעקשתי ובסוף . אמר שאני לא אבין, בהתחלה

, שאני כבר לא מי שהייתי, הוא ענה לי שהשתניתי

, שעברו עלי כל מיני דברים בתקופה שלא נפגשנו

שאלתי אותי . והיום הוא כבר לא מרגיש קרוב אלי

,  והוא ענה לי את התשובה הכואבתמניין לו זאת

  .התשובה שאני כותב בגללה את המאמר

הסיפור  .הוא אמר לי שהוא שמע את זה בחדשות

הוא אולי סיפור דמיוני לגבי האישיות הפרטית של 

השבוע גיליתי להפתעתי שהוא , אבל באמת, רובנו

  .נכון לגבי הציבור שלנו בכללותו

' יצוניהימין הק'הביטוי . התקשורת מגמתית

התיאורים על , שנשמע בחדשות באופן עקבי

שרומס כל ערך ' נוער גבעות'על , מעשים שלא היו

אנשי , על רבנים שמכוונים נגד המדינה, לאומי

כל הדברים האלו , ציבור שקוראים למלחמת אחים

  .פשוט קורים וקורעים אותנו

האסון הגדול הוא שהדברים כבר הגיעו לתוך הבית 

וך הציבור כבר לא מכירים זה את אנשים בת. שלנו

התקשורת כבר הצליחה . זה ולא מבינים זה את זה

לנטוע בתוכנו ידיעות שאינן , לעוות את מחשבתנו

לזרוע מחלוקות , תחושות שאינן אמיתיות, נכונות

ואנחנו מאמינים כמו , שאין להן כל שחר בתוכנו

  .פתאים

כיצד זה ייתכן שאנשים מוכנים לפנות את גוש 

השבוע גיליתי את התשובה  ?איך זה קורה? קטיף

אנשים מהציבור  .יד התקשורת במעל. הפשוטה

חוסר . הרחב פשוט לא יודעים על מה מדובר

במצב המקומות האלו , ההבנה במצב הביטחוני

כל הדברים האלו , בדרכי פעולה אחרות, ותוכנם

  .פשוט לא מובאים לידיעת הציבור

האם שמעתם . יש קשיים במצב הביטחוני, נכון

כמה ידינו ? לאחרונה כמה פעולות טרור סוכלו

ישנם , נכון ?משגת בהצלחת מניעת פעולות הטרור

האם זהו כל . שומרון וחבל עזה, קראוונים ביהודה

מתי לאחרונה ? האם על זה מדובר? תוכן היישובים

ראיתם סרט שמראה בהרחבה את החיים 

הגינות , את המבנים היפים? הפורחים במקום

האם ? מספר המשפחות שבכל יישוב, וריקותהמ

ראיתם תוכנית טלוויזיה שעסקה בדורות שחינכו 

שם והראתה את השורשים העמוקים שלהם 

  ?למקום

שהיה לפני המשאל בליכוד ' פנים אל פנים'במבצע 

. הייתי אחד מאלפי האנשים שעברו מדלת לדלת

' ידיעה'רבות הן הדלתות שלא נפתחו בפנינו מתוך 

אבל , רבות הן הדלתות שנפתחו. נו לומרמה יש ל
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מתוך , בעוד שהדלת פתוחה הלב נשאר סגור

כמה , כמה רע אנחנו מעוללים לעם ישראל' ידיעה'

  .כספים מושקעים בהתנחלויות

כמה דלתות שפתחו , אבל היו כמה דלתות אחרות

 לפתוח את ...את הדלת ואת הלב והסכימו

רט על ס, הטלוויזיה ולראות איתנו סרט בוידאו

עם , פתאום ראיתם אנשים אחרים. גוש קטיף

ואת זה ?, מה'אנשים שאלו אותנו . תגובות אחרות

  ?'רוצים לפנות

כשיצאנו לפעילות לא כל כך הבנו מה החשיבות של 

. בדיעבד פתאום תפסנו שזה ממש ככה. הסרט הזה

הם מביעים . אנשים לא יודעים על מה מדובר בכלל

בלי להסתכל , מדוברדעה בלי לדעת בכלל על מה 

התקשורת הראתה להם תמיד את שני . על מפה

עם הילד הזה ששכחו , הקרוונים שבקצה היישוב

לקנח לו את האף והאיש שקצת מגמגם ואומר 

דברים , בדיוק את מה שהתקשורת רוצה לשמוע

מתלהמים משובצים בדברים לא ברורים עם נטייה 

אף פעם לא הראו את . מרובה למשיחיות

של האנשים שיודעים , ים המוקדמים יותרהצילומ

על רקע בתי הקבע וגני הילדים , לדבר קצת יותר

תמיד . שבהם אמהות וילדים משחקים בשלווה

הראו לכם את הכביש המשובש ליישוב ואת 

זה פשוט הגיע למצב שבו . ץ"החיילים עם השכפ

אנשים , ממש קרובים, האחים הקרובים שלנו

לא יודעים מה יש , מירושלים', שלנו'מהציבור 

ביישובים סמוכים כמו עפרה או בית אל וחוששים 

כך , כי הרי יש יריות בדרך, לנסוע לשם בלי ליווי

  ...אומרים בתקשורת

האם מצליחים לסכל , איפה, כמה, מתי יורים

כל העניינים האלו של לתפוס קצת , ארועים אלו

הם .  זה לא העניין של התקשורת–פרופורציות 

באירועים המעניינים ,  בחדשותמעוניינים

כמה אנשים נוסעים בציר . שתואמים את דעתם

? ץ"האם הם צריכים שכפ? ירושלים עפרה כל יום

  ?האם יורים עליהם

אדם עם פיאות . הפך לשם גנאי' מתנחל'השם 

ארוכות וזקן שאנחנו רואים ברחוב הוא באופן 

שמוכן לירות בכל חייל ' מתנחל קיצוני'אוטומטי 

אם יש לו גם תכלת בציצית . לירות בושיבוא 

כי בתיק , וגיטרה על אחת הכתפיים כדאי להיזהר

דמות ציבורית ! שעל הכתף השנייה יש לבנת חבלה

שאומרת שהיא תבין מי שישתמש בכוח כאשר יפנו 

אותו היא באופן ישיר דמות שקוראת לשימוש 

כי כך הפרשן בתקשורת רצה להבין את , בכוח

כל מי שיודע עברית ברור שלא למרות של, הדברים

  ...זה תוכנם

  .אני בא להציג אותה. לא באתי לומר פיתרון לבעיה

אנחנו מוזנים בנתונים לא נכונים ומאמינים , רבותי

אסור לנו לתת לתקשורת לעשות לנו את . להם

  !!!זה

נתתי לחבר לקרוא את מה שכתבתי בשורות 

הוא  . אתם יודעים–להעביר ביקורת , האחרונות

לסגור ?  אז מה כן–אל שאלה פשוטה וחשובה ש

תפקיד התקשורת הוא לחפש ? את התקשורת

חדשות כמו שחדשות צריכות ', סקופים', 'סיפורים'

 מה אתה רוצה –זה טיבה של התקשורת . להיות

  ?ממנה

עד כדי כך . בהתחלה לא כל כך הבנתי את השאלה

 האם זה –נראתה לי תפיסת העולם הזו מוזרה 

ישנן תחרויות , נכון? לעניין?  התקשורתתפקידה של

אבל בעניין הזה הגולם קם , רייטינג בין הערוצים

  .פשוטו כמשמעו, על יוצרו

היא פונה . צריך להבין שהתקשורת היא כלי לאומי

אל הציבור ולכן היא צריכה להיות קשורה 

, עידודו, להפחת רוח בעם, לאידיאלים הציבוריים

את זה טוב יותר הוא ערוץ שיעשה . דחיפתו קדימה

וגם , אחד, היה פעם ערוץ כזה(הערוץ הטוב יותר 

  .תפקיד התקשורת הוא תפקיד לאומי). אותו סגרו

  

כדוגמא אפשר לדון בשתי בעיות שמייצרת 

אם  .בעיית הטרור ובעיית הקיטוב בעם: התקשורת

, אדם הניזון מן התקשורת, נשאל אדם מן הרחוב

הוא לא , או העישוןהטרור , איזו בעיה חמורה יותר

   ?מה ההשוואה בכלל. יבין כלל את השאלה

אם נסתכל במבט  ???מה ההשוואה בכלל, ובאמת

 השנים 5 -מהטרור נהרגו ב, סטטיסטי יבש
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מהעישון .  בני אדם1200האחרונות מעט יותר מ

כל אחד מבין שעיקר !  בשנה אחת10,000מתים 

, עוצמתו של הטרור היא בפאניקה שהוא יוצר

יש לו , אם מתייחסים אליו. היאוש, שת הפחדבתחו

, והתהליך הזה גם מזין את עצמו, השפעה הרסנית

כי אוירת הפחד בציבור יוצרת מוטיבציה אצל עושי 

הטרור מתוך תחושה וידיעה שמטרתם מושגת 

הדיווח , ההתמקדות בסקופים. והציבור בפאניקה

הטון הזה שבו כתבי החדשות , כמה נהרגו ואיך

אשמות באנשי הצבא העושים ימים מטיחים ה

וודאי שכל הדברים , ולילות עבור בטחון האומה

  . האלו גורמים רק לייאוש

לעומת זאת אם משאירים למי שאחראי לטפל 

ולא עוסקים בו ובגרורותיו , בטרור את הטיפול

הטרור , כמו שעושה התקשורת, מערב עד בוקר

ולגורמיו אין מוטביציה כי , מאבד את כל כוחו

הדיון הציבורי והלחץ , יקר מטרותיהםע

זה בדיוק ההבדל בין ילד . לא מושגות, שבעקבותיו

. לבין ילד שלא יתייחס, קטן שיבכה כשמציקים לו

, אבל התקשורת לא, כל גננת יודעת את הסוד הזה

  .והיא משדרת את הייאוש ההרסני שלה לעם כולו

התקשורת היא שם , גם כאן. ומכאן לקיטוב בעם

ברור שאם כאשר אדם אחד התבטא  .המשחק

קיצונית כלפי עמדות שאר , בהתבטאות מסוימת

, מעשה קיצוני, או עשה מעשה מסוים, הציבור

, )'קיצוני ימני'ואין הכוונה דווקא למעשים של (

, והתקשורת תדווח על זה בראש מהדורות החדשות

 הדבר ייצור –ותעסוק בתגובות ובתגובות לתגובות 

  . עםאוירה של קיטוב ב

אם היא , אבל אם התקשורת תהיה מאוזנת יותר

תדווח על כך שכנגד כל התבטאות חריפה יש מאות 

, או אלפי מעשי חסד מידי יום ביומו בין יהודים

" שמאלנים"ו" חילונים"ו" דתיים"ובלי הפרדה ל

גם . כל האוירה בציבור תהיה אחרת, "וימנים"

יש אלפי אנשים בעם , במבט אובייקטיבי פשוט

 –עיקר עיסוקם הוא לעשות טוב לאנשים אחרים ש

עוד לא שמעתי על אדם אחד שעיסוקו מוגדר 

עוד לא ראיתי ברחוב שני . בלעשות לאחרים רע

  .אנשים הולכים מכות בגלל דעותיהם

. פתאום מגלים שכל הקיטוב בעם זה רק בתקשורת

אבל אפשר ליישם אותן , אלו הן שתי דוגמאות

זה המצב  .עוסקת בוביחס לכל דבר שהתקשורת 

, כאשר בתקשורת שולטים אנשים חסרי אמונה

שמשדרים את חוסר האמונה שלהם לכל עם 

אבל זה לא פותר את , אולי לא בכוונה. ישראל

  .הבעיה

, לראות אותו, יש איזו נטייה לאדם להתעניין ברע

   .ונראה לי שמיותר להסביר כמה הדברים שליליים

על כך שיש , הדיווח על ההתדרדרות של הנוער

תמיד , כי תמיד זה פחות, ולא משנה ממה, פחות

פעם היה טוב יותר והחיים היו אמיתיים ונחמדים 

הכל פעם היה יותר והיום הכל , שלווים יותר, יותר

פשוט , הפסימיות הזו, הגישה הזו אל החיים, פחות

  .אין לשער את הנזק שתקשורת שכזו עושה לעם

, משהו נחמד, נוערראיתי פעם תוכנית טלוויזיה ל

סיפור התכנית היה . והיה שם מסר שדווקא אהבתי

סתם ,   ערוץ טלוויזיה לקח אדם מן הרחוב–פשוט 

וביקש ממנו לחוות דעה על תוכניות , אדם פשוט

בהתחלה הוא בחר . טלווזיה כדי לדעת מה לשדר

. 'סרטי מדע וכו, חשובות, בתוכניות אידאליות

כ "אח. לתייםכ הוא בחר בסתם סרטים עלי"אח

. כ תכניות הילדים"אח, הגיעו תוכניות השעשועים

התהליך הפשוט של ההתעצלות לחשיבה ועיסוק 

. בדברים שאינם מגרים אותה הודגש שם מאוד

הוא ראה בטעות את , של התכנית' עוקץ'ה, לבסוף

, )?עוד יש אותם(הפסים האלו של סוף השידורים 

' נדלק 'ופשוט, רצועות בצבעים שונים, סתם פסים

  . . .שידרו את זה לכל האומה. על זה

אבל הוא מתאר מציאות , זה אולי תיאור מוגזם

התקשורת מנסה לא להרים את העם אלא . קיימת

ומתרצה , מתרגל אליו, העם מרגיש בדבר. לרצותו

אולי זה . לדברים שנוח לו לראות ולשמוע

לרדת , אבל נוח לעם לרדת ברמה, אבסורדי

. לוותר, ותר נוח להתייאשהרבה י. באידאלים

צריך , ייאוש וחוסר אמונה, בשביל דברים כאלו

. צריך שהמצב באמת לא יהיה טוב, סיבה

', עולה על הגל'התקשורת מקבלת את השדר הזה ו

חוסר תקווה , משדרים לעם ייאוש. תרתי משמע
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 –כי הרי יש ירידה בכל התחומים , מהמצב בארץ

ממש בכל , תביטחוני, ערכית, לאומית, תרבותית

המסקנה של הירידה מהארץ היא . התחומים

  !מסקנה מתבקשת

האם ידעתם שהמצב הביטחוני בארץ עדיף מהמצב 

הביטחוני בהרבה ארצות שרבים מאיתנו יורדים 

? וגם ארצות אירופה הנאורות בתוכן, אליהם

שברוב הארצות האלו מתים יותר אנשים מפיגועים 

מאשר '  וכותאונות, ממחלות, )קראתם טוב! כן(

האם ידעתם את ניסי הניסים  ?בארצנו היקרה

שמתרחשים יום יום לנגד עינינו כגון אלפי פצצות 

המרגמה שנפלו בגוש קטיף לעומת מספר ההרוגים 

מפצצת מרגמה בודדת נהרגו , ורק לשם השוואה(

אצלנו נפלה פצצה במרכז , עשרים חיילים בעיראק

  ?) איש לא נפגע–בית כנסת בזמן תפילה 

האם ידעתם כמה ילדים נולדו השבוע או ששמעתם 

כמה אנשים מתו בתאונות , רק את החדשות הרעות

האם שמעה אוזניכם אמירה כל שהיא  ?דרכים

ל או "בהקשר למספר פעולות הסיכול שעשה צה

ששמעתם רק אמירות על הכישלון והטחות אשמה 

  ?במערכת הנפלאה הזו

 האם התקשורת מנסה להסתכל על דברים גם

במבט טיפה יותר רחב מעבר למבט המצומצם של 

מבט שרואה את ההתקדמות האדירה , כאן ועכשיו

ושל עם ישראל , של מדינת ישראל מאז הקמתה

איזו מדינה  ?אם נשווה אותו למצבו לפני מאה שנה

מערכות כלכלה , הצליחה להקים מערכות תברואה

 ?ומערכות ביטחון נפלאות שכאלה בזמן קצר שכזה

צמות עולם רבות מי יקנה את ההמצאות הרי מע

 מדוע לא להשתבח –הישראליות בכל התחומים 

,  מדוע לגרום לירידה מהארץ–בזה ולנצל את זה 

להורדת המורל ולהפסדת הכוחות הנפלאים 

  ?האלה

אני לא אומר שלא . אני לא אומר שאין קשיים

אבל , ביקורת היא דבר חשוב. צריך לדבר עליהם

, משתמשים בה בצורה הנכונהזאת דווקא  כאשר 

תפקיד . כשהביקורת היא בונה ולא הרסנית

להיות הכלי , התקשורת הוא לתת הכוונה לאומה

מראים לה את המצב כמו , שדרכו פונים אל האומה

בין את הדברים , בין לטוב ובין למוטב, שהוא

אבל וודאי , הטובים ובין את הדברים שאינם כאלה

 והרי כשחושבים על ,שהדגש צריך להיות על הטוב

, ומתוך השמחה על הטוב. זה יש כל כך הרבה טוב

  . אפשר גם לעסוק בביקורת בונה

עוד נקודה חשובה היא שכשיש דברים שאין להם 

. אין צורך לדוש בהם בלי סוף, פיתרון מיידי

העיסוק החוזר בבעיות שכרגע אין לחברה 

, הישראלית כוח להתמודד איתן רק מחליש אותנו

דם הפרטי מחשבה על בעיה שאין הוא יכול כמו בא

באמת כל הדברים האלה נכונים גם , אגב. (לפתור

  ).אצל האדם הפרטי

עד כדי כך התקשורת קיצונית באוירת היאוש 

שהיא כבר רואה זאת כאידיאל , שהיא משדרת

או שאולי היא מעולם לא , שהיא כבר מזמן שכחה

 ,כל מי שיש לו איזו תקווה. את סיבתו, ידעה

שמאמין ביכולת הישראלית להתנער מהמצב 

, משיחיסט, כל אדם כזה הוא קיצוני, ולקום כארי

מתנחל מהימין הקיצוני ושאר תארים שמראים 

מי , שאין לקחת את דעתו ברצינות שהרי בינינו

  ...שמאמין שיש סיכוי לעם הזה הוא סתם משוגע

הכוח נמצא בידי  .הדברים נכתבים בכאב ובתקווה

אם נדע לפקח על עצמנו . בידי הצרכנים, הקוראים

פתאום נגלה , ואחר כך גם על התקשורת, בתחילה

בראש ובראשונה אנו צריכים . שיש לנו כוח לשנות

השלב השני . להתנער ממנו, להפסיק עם הייאוש

הוא לומר לתקשורת את האמירה הזו באופן ברור 

אנחנו .  אנחנו לא קונים את שקר הייאוש–

  !קר הזה אנחנו לא מוכנים לקנותאת הש .מאמינים

או שהם , כמה רעיונות למי שמזדהה עם הדברים

 אפשר לתלות –" הוציאו לו את המילים מהפה"

אפשר להעביר על , את המאמר הזה בלוח המודעות

ובטח . אפשר לשלוח אותו לחבר באמייל, פיו פעולה

אי אפשר , בסופו של דבר. יש לכם עוד רעיונות

 אפשר וצריך –רק תזכרו . לשבור את רוח העם

וההתחלה היא בכל אחד , לייצר תקשורת אחרת

  .מאיתנו
ה"תשס'סיון ה
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  הכיפה תהיה ראש גשר
  

  י ראםגח
   

  

נדרוש העדפה מתקנת , טק-נעודד את בנינו ליזום חברות היי. ברק-אביב או בני-לא נתנצל עוד בפני תל

  נגיע להנהגת המדינה , בצבא

 חובשי הכיפות ,מה מקיאה הארץ אותנו

, הימים קשים? היכן טעינו בדרך? הסרוגות

זה בדיוק הזמן . העיניים דומעות והלב שבור

לא . בו חייבת הציונות הדתית לשנות את דרכיה

לא , עוד היסגרות שבטית בדומה לשכננו הערבים

לא עוד שימת דגש רק על , עוד זלזול באחר ובשונה

 פתיחות דרושה. לא עוד מדדי דתיות, מצוות הדת

 אלא -אנו לא עוד גשר , מעתה. מושלמת, כללית

  .ראש גשר

" ציוניים"לא נתנצל עוד בפני השמאל על שאיננו 

" דתיים"או בפני החרדים על שאיננו , מספיק

, לא נתרגש יותר ממה שכותבים ברנע; מספיק

- ממה שחושבים בצפון תל, "המודיע"דנקנר או 

ם בו זורקים לא ניתן עוד שביו. ברק-אביב או בבני

 11 מתוך 10-ש. הבורסה תעלה, יהודים מביתם

המשפט העליון יחליטו כי ארץ ישראל - שופטי בית

ושלא יהיה אפילו ערוץ תקשורת . היא שטח כבוש

אחד המגיע לכלל תושבי ישראל שמציג את 

  .  עמדותינו

ציונות דתית : הגיע הזמן להיות מה שאנחנו

ה עם דרך תור, לאומית המשלבת תורה עם עבודה

תורה עם , תורה עם משפט, תורה עם מדע, ארץ

לא עוד : הגיע הזמן לשנות את מטרותינו. כלכלה

אלא מעתה חברות , רק התיישבות וחקלאות וצבא

יש לנו . ערוצי תקשורת ובתי משפט לצדק, כלכליות

הגיע . והגיע הזמן שנהיה גאים בה, דרך אמיתית

אביב -ל אלף האיש שהגיעו לכיכר בת300-הזמן ש

שצריך להנהיג את , יבינו כי הם ציבור איכותי

  . העם

פתיחת , זה מצריך כמובן שינוי מחשבתי עמוק

לא עוד יישובים דתיים . שורות והרחבת מעגלים

ישיבות ואולפנות , ספר-לא עוד בתי, לאומיים בלבד

והוכיח , אנו חזקים מספיק להיפתח. לילדינו בלבד

אחרונה שהוא הנוער שלנו לאורך כל התקופה ה

  . חזק דיו בדרכנו

שייקחו , עלינו להקים או לרכוש חברות כלכליות

לעודד את בנינו . נתח נכבד מהכלכלה הישראלית

לגייס משקיעים מכל העולם . טק- ליזום חברות היי

 להשקיע בחברות -  יהודים ושאינם יהודים -

עלינו ליצור או . ך"שהמוסר שלהם נשאב מהתנ

. שיעבירו את המסר שלנולקנות ערוצי תקשורת 

. לשלוח את ילדנו לעשייה בתחום הזה כשליחות

שאינם , עלינו לעמול למינוי שופטים חובשי כיפות

להציע את . מפחדים משלטון העריצות של השמאל

דין תורה - ידי הקמת בתי-דין התורה על

וליצור אווירה כזאת , כאלטרנטיבה לבתי המשפט

  . שעורכי דין ירצו לדון בפניהם

יש למצוא את הדרך הטובה , במישור הפוליטי

תוך צירוף כוחות , ביותר לשינוי ההנהגה ושיטותיה

עלינו להרחיב את המעגל ולצרף . נוספים לצדנו

יחדיו דתיים לאומיים עם יהודים מסורתיים ועם 

זהו כוח . יהודים יוצאי ברית המועצות לשעבר

שילוב שיאפשר לנו ,  מהעם60%-המהווה למעלה מ

המפה הפוליטית בעוד עשור . יע להנהגהלהג

ועלינו להיות בעלי נוכחות , תשתנה מהותית

  . משמעותית במפה החדשה

על ראשיו להוכיח לנו כי בנינו רצויים , באשר לצבא

של מינוי קצינים , ידי העדפה מתקנת-בקרבו על

 מאלופים -דתיים לתפקידי מפתח בכל הרמות 

ל
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על . טים"ביצועיים דרך אוגדונרים וכלה במח

ל לצאת מיידית בהכרזה כי בני הציונות "הרמטכ

כולל אלה שזרקו צבע על , הדתית רצויים בשורותיו

לא נפחד עוד מהצפוי , מעבר לכך. שוטרים וחיילים

באם , בוגרי מערכת חינוך מפוארת שלנו, לילדינו

נהפוך . ישרתו ביחידות מעורבות של בנים ובנות

את כבודה שחונכנו לכבד , נתנדב שהם: הוא

כי רק , ישרתו ביחידות כאלו, וצניעותה של האשה

  . הם ישמרו על כבודן של החיילות

אני . הצלחה במשימות אלו מצריכה הנהגה חדשה

עשו , אנא, קורא לדור המנהיגים והרבנים הנוכחי

כמעשה משה שהשכיל להעביר את שרביט ההנהגה 

ביודעו כי בה , ליהושע לפני הכניסה לארץ ישראל

שת צורת הנהגה שונה מזו שהייתה נהוגה נדר

אנו צריכים כיום מנהיגים . בשנות הנדודים במדבר

ורבנים שיודעים כי אנו לא מיעוט נרדף יותר 

אלא ציבור איכותי , הנסמך לשולחנם של אחרים

  . שיש בכוחו וביכולתו להנהיג את העם

אלו מטרות קשות להשגה ויידרשו לנו שנים רבות 

 ששרנו עשרות פעמים בחודשים אך כפי. להגשימן

יש ". עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה", האחרונים

  . אנו ראש גשר, לנו הכוחות לנצח ולזכור כי מהיום

  

   תושב מרכז שפירא הואי ראםגח

  נוער מגוש קטיף- שקלט בני

  

  ה"תשס'אב ה
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 אל תתנתק, אחי
  ד"משאל מתפקד הליכוד התשס

אלישיב רייכנר

 
אחרי , י שלא התנתקתי ממךאחר, כשיו אחי

אני מבקש , שהצבעתי נגד תוכנית ההתנתקות

, נכון. לא תתנתק ממני, ממך שגם אתה

אבל , ניצחנו' וברוך ה, המשאל מאחורינו

אותי בחיים מטרידים עוד הרבה דברים חוץ מגוש 

  ). ואני מקווה שתסלח לי על כך(קטיף 

שכבר יותר מחצי שנה לא , מטריד אותי למשל

בתור (,  משכורת מהמועצה שבה אני עובדקיבלתי

מטריד , )אדם דתי אתה בטח יודע שזו הלנת שכר

אותי שהמנהל של אשתי מקבל 

משכורת של שלושים אלף שקל 

בחודש ואשתי מקבלת בקושי שכר 

מטרידה אותי . מינימום

הריבית הגבוהה שלוקח ממני 

מטרידים אותי אחוזי , הבנק שלי

מטריד , האבטלה בשכונה שלי

  . אותי עתיד הילדים שלי

אני חייב לומר לך שקצת קשה לי עם , האמת אחי

כי אם . 'אחים לא מתנתקים'מה שאמרת לי ש

אז למה חברים שלך עזבו את ' אחים לא מתנתקים'

בואו לגור '. ?השכונה שלי ובנו להם שכונה נפרדת

, הם כתבו בפרסומת של משהב' עם אנשים כמוכם

ואני מיד הבנתי את , שקראתי בעלון בבית הכנסת

אז למה , אחי' אחים לא מתנתקים'אם . הרמז

חברים שלך פתחו בית ספר חדש לילדים שלהם 

תאמין לי שהייתי . (?מול בית הספר של הילד שלי

אם , שולח את הילד שלי לבית הספר התורני שלהם

אחים 'אם ). הייתי חושב שיש סיכוי שיקבלו אותו

ת הקליטה של אז למה ועד, אחי' לא מתנתקים

קראת לי , אח שלי. ?היישוב שלך לא קיבלה אותי

אז אני מצפה שגם אתה תבוא , לבוא להפגנות שלך

מידי פעם אני מפגין על הצרות שלי . להפגנות שלי

אני מפגין . ואני אשמח מאוד אם תבוא להזדהות

אני מפגין שישלמו , שלא יסגרו לאשתי את המפעל

ו לא בקשה אני מקווה שז(לי משכורת בזמן 

ושלא יקצצו עוד שעות ) …מוגזמת

גם ככה (בבית הספר של הבת שלי 

  ). רמת הלימודים בו לא גבוהה

תאמין לי שאני אשמח לראות , אחי

לא רק לפני , אותך אצלי יותר

ולא , משאלים או בתקופת בחירות

אני אשמח אם . רק בהפגנות

אולי לא , תזכור שגם אני דתי

לך עם חולצה ירוקה ולא בשבת אני הו(בדיוק כמוך 

אבל אני מאמין במה שאתה מאמין ורוצה , )לבנה

אני גם אשמח אם תתייחס אליי . להתחזק

אני , בקיצור, בעיתונים שלך ובתחנות הרדיו שלך

תדע שאתה . ה שלך'אשמח להרגיש חלק מהחבר

אתה כבר יודע איפה אני (, אח שלי, מוזמן תמיד

לא ,  להודיעתרגיש חופשי להגיע אפילו בלי, )גר

אני אשמח לראות . פשוט תגיע, צריך עגבניות שרי

  .אותך כאן יותר

ע
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  אלקנה לדרכו של 
  '!החוצה '– 16' מאמר בסיס לפעולה מס

  הרב אלי סדן
 -הגדרה מיוחדת , "כמו שעשה אלקנה "- אלא מוסיף , "עמוד וגודרה"זירא אינו מסתפק בזה שאומר ' ר

  . ד עם הבעיהלך אל אלקנה וראה כיצד הוא התמוד

אלקנה חי בתקופה מאוד דומה . אין זה סוד כי הדרך שאימצנו כאן לעצמנו היא דרכו של אלקנה, אכן

חילקו , כבשו את הארץ; תקופת יהושע והזקנים שאחריו, "התקופה הציונית"גם אז היתה , לתקופתנו

איש "אחד קיבל נחלה כל , חיים-אבל אט אט החלו מחפשים איכות… שגשוג כלכלי, היתה פריחה, אותה

החל כל אחד דואג , עם הזמן, וכך, כל אחד סידר לעצמו דירה צמודת קרקע, "תחת גפנו ותחת תאנתו

" . בימים האלה אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה"לא היה כוח ציבורי המאחד את כולם . לעצמו

בפסל , במלחמת אחים,  וסופה.המשכה בפילגש בגבעה, חלה הידרדרות שתחילתה באיכות חיים חומרית

  . ובהידרדרות רוחנית נוראה, מיכה

, המליך מלכים) בנו-(שמואל : והנה דווקא ההמשך ידוע… חי יהודי בשם אלקנה, בעידן פוסט ציוני זה

אבל קודם לכן היה . ק"ישב ותכנן עם דוד את ביהמ, החזיר את הנבואה, בנה מחדש את מערכת המשפט

ק "בשביל לבנות את ביהמ;  צריך היה העם צריך לרצות במלך–ת להמליך מלך מנ- על": משהו"חסר עוד 

  !  צריך שהעם יהיה ראוי לנבואה-כדי להשיב את הנבואה ; ק" צריך שהעם ירצה את ביהמ-

ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה כמו משה . אלא של עם שלם, נבואה אינה תופעה של אנשים פרטיים

מי ? מי יוצר את המהפכה בשטח. הנבואה היא תוצאה של מדרגת הדור.  זכאי אלא שדורו לא היה, רבינו

  ! אלקנה? ישראל בשטח-יוצר את המהפך החברתי התורני בתוך עם

  

  שיטתו של אלקנה 

  ? כיצד עשה זאת

והיתה , ובאים ולנים ברחובה של עיר, אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל"

, שמשם תצא תורה ומצות, שבשילה' ואומרים לבית ה? ת והיו שואלין אותן להיכן תלכוהמדינה מרגש

ואומרים להם ? מיד עיניהם משגרות דמעות אומרים להם נלך עמכם? ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך יחד

ובדרך שהיה עולה שנה . עד שהיו כלם עולים, לשנה אחרת עשרה בתים, עד לשנה הבאה חמשה בתים, הן

אתה הכרעת את ישראל לכף ! ה אלקנה"אמר לו הקב, עד שהיו כלם עולים,  לא היה עולה שנה אחרת- זו

אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם , וזכו רבים על ידך, וחנכתם במצות, זכות

  :". הא למדת שבשכר אלקנה שמואל, במצות

. א עשה מהפכות צבאיות או מהפכות אלימות מסוג אחרובוודאי ל, גם לא הטיף, הוא לא ארגן הפגנות

 - הוא קבע לעצמו את היעד ". דוגמא אישית "-  המכונה בטרמינולוגיה המודרנית –אלא עשה דבר אחד 

. דרך מקום השראת השכינה באומה, ישראל למרכז היחידי המסוגל לחבר אליו את העם-לחבר את עם

ואלקנה רצה , וחני הוא גם מה שיכול להיות מרכז חברתיהמרכז הר. באותם ימים היה זה משכן שילה

  . ישראל למשכן שילה-לחבר את עם

  : לעלייה לרגל שני היבטים
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אדם לא עוזב את ביתו בעיצומה של עונה חקלאית בוערת . ' תשוקה לראות ולהראות את פני ה-קודם כל 

  ". ת ולהראותלראו "-אלא אם כן מצפה שם למפגש מיוחד במינו , ועולה ברגל לשילה

  . שיש לכולם לב אחד,  העובדה שכולם עולים למקום אחד פירושה–אבל ממילא יש בזה גם מימד ציבורי 

, אשתו, אלקנה, ועלה האיש ההוא: "אותו מדרש קצר מאפיין מאוד את המהלך הרוחני שמבצע אלקנה

  ". בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל

קח לך קודם כל , הצעיר-צ ומהשומר"את ההוא ממר' להחזיר בתשובה'תה רוצה  לפני שא–עיקרון ראשון 

מרכז סביבו את האנשים , תחילה". בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה מעלה עמו לרגל "-אנשים קרובים 

מנת ללכת -על, בשפה, אלא קרובים במנטאליות, ולא רק אלו הקרובים אליו ביולוגית, הקרובים אליו

. בורה קטנה של אנשים אשר מבינים עניין ויודעים מה עליהם לעשות אותה הוא מטפחואותה ח. יחד

והיו באים ולנים . "הוא הולך וגדל ומצטרפים אליו כוחות נוספים. על מנת להתפיח, אותו אוונגרד תופח

  " . ?ברחובה של עיר והיתה מדינה מרגשת והיו שואלים אותם להיכן תלכו

. לא מקדישים תשומת לב מיוחדת, בעל הופעה מעניינת ככל שתהיה, שיהיהבחור טוב ככל , לאדם בודד

ובאותם ימים לא היו אנשים ! זה כבר משהו, הולכת וגדלה, אבל כשיש חבורה איכותית שהולכת ותופחת

פסח , בסוכות. הבוערות לעם חקלאי, שכן עליה לרגל היא תמיד בזמן עונות חקלאיות, עולים לרגל

איך ! צריך לקום פתאום ולעזוב את הבית ואת השדות ולעלות לרגל, ר או האסיףבעת הקצי, ושבועות

לדאוג 'עליהם , הם עסוקים, זה לא בשבילם! ?"ולעלות ולהראות"אפשר לעזוב את כל העולם החומרי 

  ? ומה בכלל מושך אתכם ללכת, לאן תלכו: והם שואלים את העולים. 'לעסק

כי , לא אדם בודד, מופיע פתאום כוח, לה הזדקנות של האומהכשח, בעיצומה של תקופה מלאת סיבוכים

והיתה מדינה "אלא חבורה שהולכת ועולה ויוצרת כבר תופעה , אדם בודד איכותי נמצא בכל מקום

  " ?מרגשת והיו שואלים אותם להיכן תלכו

נו והלוא אנח, שבשילה שמשם תצא תורה ומצוות' לבית ה: והם משיבים מה שלהם הוא מובן מאליו

  . בואו אתנו ונלך ביחד, מוח אחד, ִעם לב אחד, כולנו בני עם אחד

באותו אוהל , אלא כולנו יחד נצעד באותו מסלול, "הם"ו" אנחנו" לא -" יחד כולם קדושה לך ישלשו"

אנו הולכים לאותו , המדינה היא של כולנו. בצבא ובאזרחות, נישא בעול יחד, תחת אותה אלונקה, סיירים

  . …ואו נרים ביחד את הפרויקט הזהאז ב, מקום

 - ואומרים להם ? מיד עיניהם משגרות דמעות ואומרים להם נלך עמכם: "המשך המדרש מעניין ביותר

  !" הן

ששום דבר אינו מצליח לחדור ללבם , אטומים, יש אמנם אנשים מסכנים. חשוב לבכות מידי פעם

יום אינם יוצאים - שאולי בחיי היום, ויים בלבאבל בדרך כלל לכל אדם יש דברים חב. ולהביאם לידי בכי

מיד עיניהם משגרות דמעות . "אך הוא חי ומרגיש אותם עד שמגיע רגע מסוים שלבו נפתח, אל הפועל

  ". ואומרים להם נלך עמכם

  

  אמת הפותחת לבבות 

ים אלקנה הולך מתוך תפיסת עולם שמתחת לפני השטח הכל קי. אלקנה מאמין בלב יהודי השוכן בתוכם

משהו שיגרום להם ; אמיתי, ולאפשר את המפגש עם משהו אותנטי, וצריך רק לפתוח מעט את הפתח, וחי

  . גם אני רוצה להיות כזה,  בעצם–להבין ולומר 
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יש בה , האמת. לא בכוח פוליטי ולא בהפגנות, אין צורך בכפייה דתית. לא צריך לכפות דבר על אף אחד

  . רוץ חומותיש לה כוח לפ, כוח לפתוח את הלב

  . …נלך עמכם, ואומרים להם

שנה אחת חמישה ; שנה אחריה שם, שנה אחת כאן, ישראל בתשובה-לא בתוך שנה אחת חזר כל עם

עד שהיו כולם , בדרך שהיה עולה בשנה זו לא היה עולה בשנה הבאה "- שנה אחרת עשרה בתים , בתים

  ". עולים

שאנשים מזדהים אתו והוא , רת מודל עמוק ורציני ליצור מהפך חברתי בדרך של יצי-זוהי הנקודה 

ולשם כך צריך רק לפתוח את , כי לאמת יש הכוח להתפשט. מתרחב ומתרחב, מתגלגל קדימה ככדור שלג

  . לגרום לאדם שירצה להתחבר אל האמת, הלבבות

, הפךאולי ל, אינם מעוררים דבר, שמבקשים פריבילגיות לדתיים, רדודים ושטחיים' דתיים לאומיים'

מהפכה . אולי רק מסייעים לו לפעמים, גם לא הסטיקרים ולא ההפגנות יוצרים את התהליך. דחייה

, מפגש עם ציבור שחי חיים אמיתיים וגדולים הראויים להערצה: אמיתית יכולה להתרחש רק בדרך אחת

יש .  מקוםלאותו, שאכן כולנו הולכים מאותו מקום, "ללכת עמכם"זה פותח את הלבבות וגורם לרצות 

  . לנו מטרות משותפות

אתה הכרעת את ישראל לכף זכות וחינכתם , אלקנה, ה"אמר לו הקב: "המדרש מסיים במשפט מופלא

הא , אני אוציא ממך בן שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם למצוות, במצוות וזכו רבים על ידך

אלא אף ,  הביולוגי של שמואל הנביאאלקנה לא היה רק האבא, כלומר".  שמואל-למדת שבשכר אלקנה 

. חברתי שאיפשר אחריו את הופעת שמואל- הוא יצר בחברה הישראלית את המהפך הרוחני. אביו הרוחני

לא יכול היה שמואל לבוא ולעשות מה , אילו לא היה אלקנה יוצר שינוי רוחני בתוך החברה הישראלית

  . שעשה

נלך עמכם והם "איך מביאים את העם לבוא ולאמר ? החברתית מלמט- איך יוצרים אפוא מהפכה רוחנית

שכל מי ,  רק באמצעות חבורה של אנשים ההולכת וגדלה בכמות ובאיכות-? "אומרים להם הן נלך יחד

  . שרואה אותם מבקש להצטרף אליהם בהליכה משותפת

  ג"תשס'ניסן ה
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 áøä ìù åøåòéù ìò úññåáî åæ äìåòô

 ïãñ éìà"äð÷ìà ìù åëøãì "–áåç  ä

úåìéòôä úøáòä éðôì àåø÷ì  

  
  !!!החוצה

  

  

äìåòôä úøèî:  

 íòä áø÷á úåãäéì ïåöøä úà øøåòì äöåá÷ë åìòôé íéëéðçä.  

  
äìåòôä äðáî:  

1.  êøåö úùçîä–äìåãâ ãåàî äîéùîä .  

2.  ãåîéì-äð÷ìà ìù åëøã .  

3. óéðñëå äöåá÷ë åðìù úåìåëéì äëìùä.  

  

äìåòôä êìäî:  

 1 . êøåö úùçîä–äìåãâ ãåàî äîéùîä   

ùãåçä êìäîá úøáòäù äìåòô ìëî åäùî íéàéáî :äãåúî ,òè÷ ,åãëå øæéáà' . úåìåòôä ìë úà íúåòöîàá íéîëñî

 ùãåçä êìäîá íäá íú÷ñòù íéàùåðäå)íåëéñá íéëéðçä úà óúùì éåöøå ïúéð ,åîéðôä íä äî úåàøì , øåøá àì äî

åëå'.(  

 å äôèòî ìá÷î êéðç ìë3íé÷úô  . áåúëì åéìò3éäù íéøáã  åãåòéé úàø÷ì ìàøùé íò úà íã÷ì éãë åúéà ç÷åì ä

äôèòîì ñéðëäìå.  

ïåéã:  

íëúéà åç÷éú äî?  

äîì?  

êë ìë úéúåòîùî äîéùîì àöåéù éî êéøö äî?  

ù åäùéî íéøéëî íúà íàä"äæ úà äùò"?  

çéìöäì åì øæò äî?  

àîâåãë åðéáà íäøáà úà íéìòî íéëéðçä íà , ïåùàøä àåä åðéáà íäøáàù ããçì éàãëä íù úà õéôäù 'íìåòá ,

ìàøùé íò äéä àì æà ìáà , êéøö äéä æà"÷ø "äù åòãé íééåâäù 'íéé÷ .ãé÷ôú åì ùéù íò ìò íéøáãî åðçðà ,

íéðôá åìöà íéàöîð úìåëéäå ïåöøäù íéðéîàî åðçðàù ,úåáëù ïåîäá äñåëî äæ ìáà ... íò úà øøåòì çéìöä éî

ìàøùé?  

  



 

 301 

íéðè÷ íéëéðçì :ìùä ìò âìãì øùôàíúéà íéç÷åì åéä äî íéáúåë íä åá á ,øö÷ ïåéãì ãéî øåáòìå : éãë êéøö äî

îò úà íîåøì"úàæ úåùòì çéìöä éîå é?  

  

2 . ãåîéì–äð÷ìà ìù åëøã   

 íéëéðçä óåúéùá äâöä– øåôéñä úâöäá íéëéðçä úà íéáìùîå äð÷ìà ìò ùøãîä úà íéàøå÷ )äð÷ìà ãçà êéðç ,

åéúåùð ,åéãìé ,åëå øéòä éáùåú' .( íéëéðçì úúìå íòô éãéî äàéø÷ä úà øåöòì éåöøå ïúéð äöåá÷ä éôåà éôì

êùîää úà øúìàì íéð÷çùä.  

  
אלקנה ואשתו בניו ואחיותיו וכל קרוביו היה "

, ובאים ולנים ברחובה של עיר, מעלה עמו לרגל

והיתה המדינה מרגשת והיו שואלין אותן להיכן 

צא שמשם ת, שבשילה' ואומרים לבית ה? תלכו

ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך , תורה ומצות

מיד עיניהם משגרות דמעות אומרים להם ? יחד

עד לשנה הבאה , ואומרים להם הן? נלך עמכם

עד שהיו , לשנה אחרת עשרה בתים, חמשה בתים

 לא היה -ובדרך שהיה עולה שנה זו . כלם עולים

אמר לו , עד שהיו כלם עולים, עולה שנה אחרת

אתה הכרעת את ישראל לכף ! הה אלקנ"הקב

אני , וזכו רבים על ידך, וחנכתם במצות, זכות

אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך 

  ".הא למדת שבשכר אלקנה שמואל, אותם במצות

   )'ש שמואל א"ילק(

  

 äð÷ìà ìù åëøã çåúéð)à ÷ìç åðúéò úðåîàìáå ïãñ éìà áøä ìù øåòéùá òéôåî 'îò 'äô '–åùç ÷éîòäìå ãåîìì á (

äð÷ìàî íéãîìðä úåðåø÷òä úà úåîëñîù úåéñéèøë úîéù êåú:  

  

  אישיות לדוגמא
  

  יעד מוגדר
  

  התחלה בקרובים לך
  

  כוחה של קבוצה
  

  הכרה בצורך באחדות ישראל
  

  אהבה לעם ישראל
  

  התמדה
  

  סבלנות
  

  השקעה
  
  



 

 302

íéðè÷ íéëéðçì: úåéèîøãá øåôéñä úà øôñì ïúéð,úåáåá ïåøèàéúá  , ãçà ìëì ïîñìå ùøãîä úà íéëéðçì íìöì

åøåúá ìå÷á àøå÷ àåä åúåà òè÷ , ïåùàø óåâá øôñìå äð÷ìàì ùôçúäì)êìù úåéúøéöéäå ïåéîãä ãéë ãåòå .(... áåùç

áéáç øåôéñë äæ úà øéàùäì àìå äð÷ìàî íéãîìðä úåðåø÷òä úà íëñì.  

  

3 .óéðñëå äöåá÷ë åðìù úåìåëéì äëìùä  

ìàøùéá äâäðää úåøñçå úåù÷ä úåôå÷úä úçà äúéä íéèôåùä úôå÷ú . éôìë äðòè úàáåî àáø åäéìà éáã àðúá

íòä ìù éðçåøä åáöîì åâàãå íéøòá åááåúñä àìù íéèôåùä .  

äãå÷ð äúåàá íéàèåç åðçðà ïéà íàä?  

îò úà òéøëäå äùòî äùòù äð÷ìà äæ äéä íéèôåùä ïîæá"úåëæ óëì é .åðøåú íòôä .áäð÷ìà ìù ãöá äéäð åàå!!!  

  

 úéúöåá÷ äìá÷ / úéôéðñ–øéò ìù äáåçøá íéùåò åðçðà äî  ?  

õéôäì íéøçåá åðçðà äî ?  

øøåòì íéìâåñî åðçðà ïåöø äæéà ?  

åìåë éìàøùéä øåáéöá íéäæî åðçðà øåàå áåè äæéà ?  

åðìù ãòéä äî ?  

äðåëùä úà åðéøçà óåçñð åðçðà ïàì?  

  

íéðè÷ íéëéðçì: ì éàãë úåðåéòø äùåìù íééðù ïéá øåçáì íéëéðçì øùôàìå òåöéá éøá úåðåéòø ìò ùàøî áåùç

ãáìá.  

  

äøùòä:  

 ïáøåç ìåî øåáéç /øðéå áøä  

 ïã ùåâá úøáåò óéè÷ ùåâì êøãä / àéáì éðåé  

 áøñé éî úå÷úðúä äöåø äúàùë /éðàéñ éãåà  

  

ילך , שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, היה להם לסנהדרין גדולה, וכשנכנסו ישראל לארצם"

. ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל עיירות ישראל, ולשור חבלים של ברזל במתניהם

וילמדו את ישראל דרך , וכן לכל מקומות ישראל, ויום אחד לירושלים, יום אחד לחברון, יום אחד ללכיש

והם לא עשו , ה"כדי שיתקדש שמו של הקב, עד שיתיישבו ישראל בארצם, ארץ בשנה ושתיים ושלוש

  " שלום עליך נפשי"כל אחד נכנס לכרמו ולזיתו ואומר , אלא כשנכנסו לארצם, כן

 ) יאר"תדא(
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  חיבור מול חורבן
  ינר מנשה והרב 

  
  

  קמצא ובר קמצא

  :מביאה באריכות את הסיפור על קמצא ובר קמצא.)  נו- : נה(גיטין הגמרא ב

אקמצא ובר קמצא ? )ד"י, ח"משלי כ" (אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה"מאי דכתיב : אמר רבי יוחנן
 אמר ליה. עבד סעודתא, בר קמצא) ושונאו(=קמצא ובעל דבביה ) אוהבו(= דההוא גברא דרחמיה ... חרוב ירושלים

  . אזל אייתי ליה בר קמצא, זיל אייתי לי קמצא) לשמשו(לשמעיה 
הוא ' ההוא גברא'בעל דבבא ד) אתה(' ההוא גברא'מכדי : אמר ליה) מצאו יושב בסעודה(אתא אשכחיה דהוה יתיב 

הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה : אמר ליה) קום צא! (קום פוק? מאי בעית הכא) מכיוון ואתה שונא שלי(
  ).תן לי להשאר ואתן לך דמי מה שוכל ואשתה, מאחר והגעתי(דאכילנא ושתינא 

יהיבנא : אמר ליה! לא: אמר ליה) אתן לך דמי חצי בסעודה(יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך : אמר ליה! לא: אמר ליה
  .לא: אמר ליה). דמי כל הסעודה(לך דמי כולה סעודתיך 

, אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה שמע מינה קא ניחא להו). ידו והוציאולקחו ב(נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה 
? מי יימר: אמר ליה. מרדו בך יהודאי: אמר ליה לקיסר, אזל). אלך אלשין למלכות(' איכול בהו קורצא בי מלכא'איזיל 

  .  בידיה עגלא תלתאאזל שדר. חזית אי מקרבין ליה, להו קורבנא) שלח(שדר : אמר ליה) מי יוכיח שכך הוא(
( מקום(דוכתא , )בעפעפיים(בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין ) בדרך הטיל בה מום(בהדי דקאתי שדא ביה מומא 

  .לאו מומא הוא) לאומות העולם(דלדידן הוה מומא ולדידהו 
י מומין קריבין לגבי יאמרו בעל: אמר להו רבי זכריה בן אבקולס. משום שלום מלכות) להקריבו(סבור רבנן לקרוביה 

  !יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג: אמר להו רבי זכריה, סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא! מזבח
  ...ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו: אמר רבי יוחנן

 הלימוד שלנו את האגדתות עלינו לשים לב בדרך, כידוע. הסיפור על קמצא ובר קמצא רווי בפרטים רבים

  :על כל פנים כעת נתמקד במספר עניינים. על כל פרט שנכתב לנו

אולם בסוף הסיפור מופיעה , יוחנן טוען שבגלל קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים' המשפט הפותח של ר

מאחר . בה את הביתיוחנן שטוענת שדוקא ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החרי' מימרא אחרת של ר

  .יש למצוא את הקשר ביניהם, ומדובר כאן על שתי סיבות שונות לכאורה

שכן אם הדיון נעשה בלחישה כיצד בר קמצא רצה שימחו , הדיון בין בעל הבית לבר קמצא היה דיון סוער

  .הרי הם לא יכלו לשים לב שהם מתווכחים בלחש, בו חכמים

 ?ת נגרמה כבר בשלב זה ולא ברור מה הניע את בר קמצא להישאראי הנעימו, מכיוון והדיון היה סוער

יוחנן ' ר ?מדוע באמת החכמים לא התערבו בויכוח, הביקורת הקשה כלפי החכמים מצריכה בירור חשוב

אם המקרה היה . אולם אין הדבר מזכיר מעשה ענווה, זכריה בן אבקולס' מדבר על ענוותנותו של ר

 מובן שמדובר כאן - ' איני ראוי'ה ומבקשים ממנו לפסוק ואז אמירתו היתה זכרי' שהקהל היו פונים אל ר

מהי , אם כן. זכריה ונראה שהוא קם מעצמו ואמר את פסק ההלכה' לא מצוין שפנו אל ר, אולם. על ענווה

  !ואף נראה שקיבלו את דעתו, הרי הוא הביע את דעתו בצורה נחרצת? הענווה שמופיעה בסיפור

במקרה והגמרא . ר קמצא הטיל מום בקרבן שהוא פסול לישראל וכשר לאומות העולםהגמרא מציינת שב

לשם מה . אולם הגמרא מנסה לברר איזה מום בדיוק הוטל בקרבן, היתה מסתפקת בתיאור שכזה ניחא

  .מה גם שאין מסורת בדבר ויש מחלוקת איזה מום הוטל בדיוק? פרט זה חשוב

  הענווה האמיתית

זכריה שיאיר את עיני ' לא היה צורך בר. זכריה לא היתה במישור ההלכתי' מה של רברור לעין כל שהדיל

המתח הגדול . ההתמודדות היתה קשורה ביחס העם לשלטון. העם בכך שמום בקרבן פוסל אותו מהקרבה
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זכריה החליט להתעלם משיקול מרכזי זה וטען שאין הוא מסוגל ' ור, שהיה נבע מהחשש מיחס השלטון

והוא מסוגל לפסוק רק בשאלה המקומית , גיא מהיבט כלל ישראלי כי לכך הוא לא ראוילפסוק בסו

  .האם מום שכזה פוסל בקרבן, המצומצמת

זכריה בורח בזמן שהוא צריך ' שכן לא יתכן שר, יוחנן' זכריה יצא ר' כנגד אי לקיחת האחריות של ר

 - משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא " :מביאה דיון בנושא הענוה:) מט(הגמרא בסוטה  .להנהיג את העם

יוסף מכריז לעין ' במבט ראשון נראה תמוה שר". ...לא תיתני ענוה דאיכא אנא: אמר ליה רב יוסף לתנא

  .מה שנראה סותר את היותו עניו באמת, כל שהוא עניו

ו גם אולם נראה שישנ. 1"אנא"א שכוונת רב יוסף להלל את ענוותנותו של אמורא בשם "מובא בשם הגר

עניינה האמיתי של הענווה היא לדעת שאם לאדם אחר היו . ענווה אינה אי הכרת ערך עצמך .הסבר בפשט

כך ניתן לתפוס כיצד משה רבינו . הוא היה מצליח הרבה יותר ממך, את הכלים שלך וההזדמנויות שלך

  . כל התורהמסר את' למרות שבודאי הוא היה מודע לעובדה שדוקא אליו ה, היה העניו מכל האדם

כמובן שעם זאת היה עליו לדעת שמעמדו מחייב . זכריה היה מחוייב לסייע לעם בכלים שהיו לו' ר, לכן

יוחנן כענווה ' ההתחמקות שנעשתה על ידו זוהתה לבסוף על ידי ר, אולם. אותו ולאו דווקא האישיות שלו

  .פסולה

  הסעודה

קבוצת הרעים .  ניתן למצוא גם קבוצות של רעיםאולם בסיפור שלנו, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם

הבעייתיות . קמצא ותלמידי החכמים שכיבדו את בעל הסעודה בהגעתם, המובהקת היא בעל הסעודה

אולם , מה שבפנים מחובר ומהודק היטב, בקמיצה. קומץ= בחבורת הרעים הזו מתבטאת בשם קמצא 

 אליטיסטית ייחודית היה לבר קמצא מניע מאחר וזו היתה קבוצה. כלפי מה שבחוץ מופנה האגרוף

  .אולם הם מצידם לא איפשרו לו זאת, להשאר

קשה להאמין שאדם רגיל שהיה נעלב מיד היה רץ . הסלידה של החברה מבר קמצא יתכן והיתה מוצדקת

יתכן וכבר היו לו הלשנות , ניתן להניח שעוד בילדותו בלטו אצלו התכונות הרעות. לשלטונות בצורה שכזו

  .אין הדבר מחפה על התנהגותם הכוללת והמצב החברתי אליו הגיעו, אולם. קודמות

למה . 'דיה לבנה'החסידה זו : אמר רב יהודה: ""חסידה"מספרת על מקור השם :) סג(הגמרא בחולין 

התכונה המיוחדת של מעשה חסד עם חברותיה נראה ". שעושה חסידות עם חברותיה? נקרא שמה חסידה

דוקא מעשה החסד עם חברותיה . אולם העובדה שחסידה היא חיה טמאה מערערת הבנה זו, תכונה טובה

  .מעשה שגורם ליותר שנאת חינם וכיתתיות. בלבד הוא המעשה הפסול

  כוחו של הדיבור

  : הגמרא בתחילת מסכת עבודה זרה מביאה דרשה מעניינת

בחיקו ואומר ] ומניחו[ ברוך הוא ספר תורה לעתיד לבא מביא הקדוש: דרש רבי חנינא בר פפא ואיתימא רב שמלאי
)... ?הרי מי למד תורה אם לא הם( = מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא . למי שעסק בה יבא ויטול שכרו

רבונו של עולם : אומרים לפניו? אף אמר להם הקדוש ברוך הוא במאי עסקתם... נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה] מיד[
 תקנינו הרבה מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי הרבה שווקים

  .שיתעסקו בתורה
אמר להם הקדוש ברוך הוא שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם שווקים להושיב בהן זונות 

  ? כלום יש בכם מגיד זאת" צבאות' הב נאם הלי הכסף ולי הז"מרחצאות לעדן בהן עצמכם כסף וזהב שלי הוא שנאמר 

הנסיון שלהם נראה לא רציני ? על ריבנו של עולם" לעבוד"כיצד אומות העולם חשבו שהם יצליחו 

  .מלכתחילה
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אין חשיבות למחשבה , לדעתם. אולם נראה שמאחורי הטענה שלהם מסתתרת השקפת עולם שלמה

. למעשה השווקים איפשרו לישראל לעסוק בתורהשהתרוצצה בראשם בזמן שהם בנו את השווקים שכן 

  .העשיה, ששמו רומז על תכונתו, ה הם צאצאים של עשיו"רומי שהגיעו בטענה הזו לפני הקב

 אלא הינו הביטוי ומנגד לאמות העולם עומדים ישראל שבתפיסת עולמם המעשה אינו עומד בפני עצמ

. שהינו הכלי הישיר לביטוי המחשבה, ורהנקודה שמדגישה חיבור זה הוא הדיב. המעשי של המחשבה

אלקים את האדם עפר ' וייצר ה "):'ז', בראשית ב(סימוך לעניין זה ניתן לראות בבריאת האדם הראשון 

בפסוק זה מתוארים במדוייק שלושת ". מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

 מפרש -נפש חיה , )המחשבה(הנשמה , )המעשה(העפר הוא החומר , החלקים המרכיבים את האדם

  . הדיבור- " לרוח ממללא"התרגום 

בנקודה הזו . הדעה הראשונה לגבי המום שהטיל בר קמצא טוענת שמדובר על ניב השפתיים של העגל

לאומות העולם איבר זה . שכן רק לישראל זהו מום, ישנה מחלוקת תהומית בין ישראל לאומות העולם

  . נמדד על פי המעשים בפועלאינו העיקרי אלא העיקר

  עין טובה

על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן  "):א"י, ז"דברים י(נאמר בתורה 

ברור , "לא תסור"מאחר ונאמר . ישנו ייתור בפסוק שבולט לעין". הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

  ?מוסיף לנומה הפירוט הזה . שהכוונה לא לפנות ימין ושמאל

מראים בעיניך על שמאל שהוא ימין ' אפי "):א"שופטים סוף פסקא י(ל דרשו את המילים הללו בספרי "חז

שחור "מדוע לא לאמר , ל בדוגמא של ימין ושמאל"מדוע בחרו חז". ועל ימין שהוא שמאל שמע להם

  ?"שולחן שהוא כסא"או שמא " שהוא לבן

כאשר ישנם . ל מסביר את הנקודה היסודית שבאמירה זו"קוק זצרעיון שעובר בתורה שבעל פה מפי הרב 

אולם כאשר שני אנשים . ברור שרק טענה אחת היא הצודקת, שתי דעות שאחד טוען לבן ואחד טוען שחור

אם נתהפך אזי השמאל (ניתן לענות שהכל תלוי בזווית הראיה , מתווכחים על צדדים של ימין ושמאל

על כן . להראות לנו את ההסתכלות הנכונה על המציאות, ל"היא דרכם של חזכך  ).והימין יתהפכו גם כן

  .ולכך יש עוד דוגמאות רבות, "עיני העדה"הסנהדרין נקראים 

ובמצב שכזה אמר כיצד הוא יקבע מה על , זכריה ראה לפניו את העם מחולק לכיתים כיתים' ר, לענייננו

דוקא ראית הציבור . ה בנקודה הזו עין טובההיתה חסר, הראיה הזו היתה פסולה? כל העם לעשות

עין טובה אינה אומרת לא לבקר את . כיחידה אחת ונטילת האחריות עליו היתה חסרה באותו הזמן

  .שמאחד אותנו, אך היא אומרת שבסופו של דבר צריך לראות את הצד החיובי שבאדם, המומים שבאדם

  .שכן לדעתה המום היה בעין של העגל, דה הזובדעה השניה לגבי המום שנתן בר קמצא מתייחסת לנקו

  אז והיום

מאחר . וציינו שבדור זה לא יהיה מנהיג, עקבתא דמשיחא, דיברו על דורנו) ו"משנה ט' סוטה פרק ט(ל "חז

החיבור של העם יכול להעשות בדורנו רק בעבודה . המשימה החשובה מוטלת על כתפינו, וזהו המצב

ראיית כלל ישראל , יש צורך בעין טובה". פנים אל פנים"לכך הוא ארגון ודוגמא טובה , הקשה של כולנו

והדבר יבוא לידי , שלנו" קומץ"גם אם הוא לא בדיוק שייך ל, והאחריות שיש לנו כלפי כל יהודי ויהודי

העובדה . פנים אל פנים, שור ובהתחברות ברמה האישית של שיחה פתחה וגלויהיבק, ביטוי בדיבור

כל אחד יכול להיות עניו ולומר . מחייבת שיש פתרון למצב,  דורנו במרקם חברתי שכזהה ברא את"שהקב

אך הגענו למצב שבו הענוה הזו לא שייכת ועלינו לעבוד ביחד כדי להגיע , באמת שאינו מתאים למשימה
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דש יהי רצון ויבטלו מעל עם ישראל כל גזירות רעות ונזכה לראות בבניין בית המק. לחיבור ולא לחורבן

  .במהרה בימינו

- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  .ב"תחילת הלכה י' מופיע לדוגמא בירושלמי יבמות פרק ג 1

  ה"תשס'אב ה
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  ? מי יסרב–כשאתה רוצה התנתקות 

   אהוד סיאני

, זמן האחרון שומעים אותך הרבה

אתה . בעיתונים, בטלויזיה, ברדיו

מדבר על התנתקות ומציג אותה 

 מאמין בעתיד טוב יותר אתה. ככואבת גם לך

ומפזר אופטימיות סביב כל עוזריך ויועציך 

בכלל בזמן האחרון יש לך הרבה . שיהיה טוב

ומזמן לא קיבלת כל כך הרבה תמיכה . דוברים

  .מכאלה שהיו יריביך עד היום

אתה חושב שבמהלך השנים . הבנו  את הנקודה

זנחנו קצת את הציבור הישראלי ומנענו ממנו 

. עם התורה והמצוות,  עם האמונהאת ההיכרות

שנפתח , לכן אתה לוחץ על הקטע של גוש קטיף

אתה .  גוש דן-את העיניים לכיוון גוש אחר 

חושב שכללי המשחק השתנו ולכן צריך לשנות 

  .גם לא מצפונית. סרבנות לא תתקבל. כיוון

, ברדיו, בזמן האחרון שומעים אותך הרבה

תמיד . בעיתונים, בטלויזיה

 מהמקומות התרחקת

יש לך דרכים . האלה

אבל , משלך לנהל את הכל

. כנראה שזה כבר צריך לזעוק

אתה מדבר על התנתקות 

ומציג אותה ככואבת גם 

אתה מאמין בעתיד . לך

טוב יותר ומפזר 

  .אופטימיות סביב כל עוזריך ויועציך שיהיה טוב

לא רק . בכלל בזמן האחרון הרבה דוברים יש לך

בלת כל כך הרבה תמיכה מזמן לא קי. אוהדיך

או לפחות חשבו (מכאלה שהיו יריביך עד היום 

ובכל פעם שמישהו מתנגד לך אתה ). שהם כאלה

אבל אתה הרי יודע "מחייך כזה חיוך שאומר 

  ".שאותי שום דבר לא יעצור

אנחנו , אמנם בשנים האחרונות. אבל אתה צודק

  אבל אולי עדיין לא , משקיעים בכל הציבור

עוד הרבה אנשים שלא טעמו את יש . מספיק

יהדותם האמיתית מקרוב ואם אנחנו נראים 

להם כרחוקים או מנותקים הגיע הזמן שכולנו 

  .נעשה מאמץ להתחבר מחדש

לא נכנס (יש כבר כמה שכונות באזור גוש דן 

) כולנו יודעים באיזה שכונות מדובר, לפרטים

שצריך לחפש בהן דירה דלת מול דלת או וילה 

, )של הדמוקרטיה... בלי כלבי שמירה (ליד וילה

שכונות שבהן עוד אין השפעה של גדולה שומרי 

צריך לפתוח שם את כל בתי . תורה ומצוות

הכנסת שנסגרו מחוסר מנין לכל אלה שיתקרבו 

, צריך להעביר עוד שיעורי תורה. לאמונה

להרחיב את התרבות התורנית והפעילות 

רח תפילין אולי גם נניח לעוברי או. סים"במתנ

ונעמוד עם פרוספקטים של הסברה בכניסה 

  .לקניונים ובתי הספר

יש כבר במקומות האלה הרבה תורה ואמונה 

  .אבל אתה חושב שצריך עוד

עדיין לא ברור לנו למה בשביל 

. זה אתה מאיים על גוש קטיף

תמיד חשבנו שאפשר לפתור 

אבל יום יבוא . הכל בהדברות

מי . תטוענים עליך שהשתני. ונבין

שמתאמץ להבין אולי יבין בכל 

  .זאת

אתה חושב . הבנו את הקטע

שבצבא כבר ניכרת השפעתם 

 של החיילים המאמינים אבל אתה 
רוצה שנמשיך לחזק גם במקומות הרחוקים 

שמענו אותך ברדיו מדבר על . ממחלקות ההסדר

על תכניות . פיזור מחלקות ההסדר בכל הצבא

יעצות עם לשנות את מסלול ההסדר ללא התי

קצת קשה לקבל את זה ולהבין . ראשי הישיבות

  .אבל נסתדר

' אתה ואתה מיום א. אז שתי ידיים באויר, טוב

יש , הקרוב מגיעים כל אחד עם זוג תפילין נוסף

פה כמה חיילים שצריכים להכיר את מצוות 

  .תפילין

ב
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: המשימה. יופי? מי מתנדב להישאר שבת

בת להחדיר בצבא את קדושת ואווירת הש

, שירה בחדר אוכל. מכניסת שבת ועד צאתה

עידוד לכל המעונינים להגיע , דברי תורה

  .לתפילה

 נא לשבץ –רשימת שמירות 

חייל מאמין עם חייל שעוד לא 

שמירות רק . יודע שהוא כזה

שיהיה מספיק זמן לדבר . 8:8

על נושאים רציניים ולגלות 

דת האמונה הפנימית קובלב כל אחד את נ

  .בתוכו

שיכול להזמין אליו הביתה חייל בודד מי 

שיכיר מה , לשבת או לאירוח) מתורה ומצוות(

  .זה משפחה דתית יישר כח

לא כל . פה בזהירות. יש חיילות בבסיס. נתקלת

בנות זה יחידת . אחד מתאים למשימה הזאת

גם , אבל מי שיקבל לכך הכשרה מתאימה. עילית

  .להן יש ניצוץ אמונה שצריך רק להדליק אותו

אז אם כבר השלכת אותנו לכל מיני בסיסים 

לקבלת . ויחידות נדחות מי אנחנו שנגיד לא

) ש"שכבר לא מחלקת ביני(המפקד המחלקה 

באותה הזדמנות אנחנו צריכים . תמתח להקשב

לעבור גם במטבחים ולדאוג לכשרות ולבתי 

  .הכנסת בכל המקומות הללו

 .תמיד היינו חיילים טובים, בעצם. אתה יודע

אנחנו בכלל . תמיד מילאנו אחרי הפקודות שלך

נגד סרבנות וקוראים לכל מי שחושב לסרב שזה 

אתה הרי יודע יותר טוב מאיתנו מה . לא כדאי

, אנחנו לא תמיד מבינים אותך. נכון מה לא

אבל אנחנו בטוחים , ה"הקב

שכשאתה מאותת מלמעלה על 

דוקר אותנו איפה , משהו

אנחנו חייבים , שהוא

ץ להבין לאן להתאמ

לסרב . אתה מוביל אותנו ומה אתה מתכוון

  .גם לא מצפונית. לא אצלך? פקודה

אנחנו נמשיך לחנך את הנוער שלנו למימוש 

הנכון ' הרעיונות שנראים בעיני רבותינו כדבר ה

 נמשיך להאמין בנצחון הטוב על הרע .לבצע

נמשיך לחפש איפה אתה צריך . ובתהליך הגאולה

מוזר לחשוב על זה . ה באהאותנו ומה המשימ

אבל עם כל מה שאתה גורם לנו בזמן , כך

בעצם אתה הוא זה שנותן לנו את הכח , האחרון

  .אז תודה. להמשיך

  !יש בנו אמונה והיא תנצח

  ה"תשס'טבת ה
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   הדרך לגוש קטיף עוברת בגוש דן 

 
חברים מקשיבים, יוני לביא 

      
מה ימים אחרי שהסתיים גירוש 

ב "דים מגוש קטיף פרצה בארההיהו

האם יש קשר . סופת הוריקן אימתנית

נקודה למחשבה ? בינה לבין מה שקרה כאן בארץ

  בעקבות ההתנתקות  

כמה ימים אחרי שהסתיים גירוש היהודים מגוש 

. ב סופת הוריקן אימתנית"קטיף פרצה בארה

האמריקאים חובבי התקשורת דאגו לתת לה 

חביב שלא משקף את שם עדין ו, "קתרינה "-שם 

רוחות . הנזק האדיר שהיא הותירה אחריה

, ש"במהירות של מאות קמ

גשמי ,  מטרים9גלים בגובה של 

זלעפות ונחשולי מים ששטפו את 

למרות . כל העומד בדרכם

שמדובר בארצות הברית של 

אמריקה שכבר מורגלת בדברים כאלו 

 ניו רהעי. התוצאות הפעם היו קשות במיוחד

ואיתה ערים נוספות , וכתה קשותס האאורלינ

נזק רב , היו הרוגים ופצועים רבים. הסמוכות לה

. לרכוש ועשרות אלפי אנשים איבדו את בתיהם

במסכי הטלוויזיה ובמהדורות החדשות בארץ 

, ב"ובכל העולם תיארו והראו את האסון בארה

  .ורבים צפו בדברים ועקבו אחריהם בדריכות

בין גירוש האם יש קשר בין האסון הזה ל

  ?היהודים כאן בארץ ישראל

לא ניתן להצביע על קשר נראה לעין , לכאורה

 זה העונש 'ולא אתייחס כאן לקולות שאמרו ש(
. 'שאמריקה קיבלה על תמיכתה בגירוש היהודים

  ).ואין לנו השגה בהם, אלו חשבונות שמים

אך תרשו לי לשאול שאלה אישית ושכל אחד 

 אתה כשראית את מה הרגשת: יענה עליה לעצמו

מה זה עשה ? נזקי הסופה ואת הקורבנות שלה

 ?לך
שלרוב האנשים זה ) או לפחות מקווה(אני מניח 

ולצער על  הסבל , גרם לתחושה של חוסר נוחות

של אלפי אנשים שבשעות ספורות איבדו את 

  . ביתם ואת רכושם

  

האם היו ? אבל האם זה גרם למשהו מעבר לזה

? קשו להרדם בלילהשהת? בינינו כאלו שבכו

מה אני יכול 'שהלכו כל היום נסערים וחשבו 

מה  '-ובכלל ' לעשות כדי לסייע לאנשים הללו

אנחנו יכולים לעשות כדי שאסונות כאלו לא 

  '?יקרו שוב

הלוואי שהייתי טועה אבל כמדומני שהתשובה 

לרוב המוחלט של . לכך שלילית

האנשים הידיעה על ההוריקן 

הם . 'ה לידםעבר'קתרינה פשוט 

, צפו בזה כמו שצופים בסרט

או לכל היותר כמו שאר הידיעות 

, החדשותיות על עליית מחירי הסיגריות

. השביתות בפתיחת שנת הלימודים ומזג האוויר

כעבור חמש דקות הם כבר היו שקועים 

. עסוקים ומבלים, צוחקים, בעיסוקים אחרים

ולנו יש את , זה רחוק מאתנו כל כך, אחרי הכל

  .החיים שלנו שצריכים להימשך הלאה

למה אני מספר לכם את כל זה והאם יש קשר 

בין זה לבין תוכנית הגירוש כאן אצלינו במדינת 

  ?ישראל

עבור רובנו גירוש יהודי גוש קטיף היה דבר קשה 

רבים מאינו השתתפו . ביותר שלא נשכח זמן רב

ואחרים , חלקנו ירד לגוש קטיף, בעצמם במאבק

 היה צמוד למסכי -גם מי שלא . וקסייעו מרח

והמראות הקשים נצרבו , הטלוויזיה והרדיו

  . הרבה דמעות ניגרו באותם ימים קשים. בלבבו

לאור זה מאוד קשה לנו להבין כיצד עם ישראל 

איך הוא ִאְפשר למעשה . נתן את ידו לפשע הזה

הנבלה הלא מוסרי הגדול ביותר שמדינת ישראל 

איך זה שיהודים . לביצעה מעודה לצאת לפוע

מפתח תקווה , מירושלים וחיפה, מכל הארץ

לא יצאו מבתיהם , מגבעתיים ואשדוד, ורמת גן

כ
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הרי לא נדרשת ! ?כדי למחות על העוול הנורא

אמונה דתית ודביקות במצוות יישוב ארץ 

מספיקה אנושיות . ישראל כדי להתנגד לזה

  .ומוסריות פשוטה

  

עזע את התשובה קיבלתי מחבר שחזר מזו

לפני כמה ימים הוא זומן . משירות מילואים

הוא הגיע . לאימון שנתי קבוע של היחידה שלו

למילואים נסער כולו כמה שעות בלבד אחרי 

כדי שלא (שחזר מפירוק חממות בעצמונה 

יישארו שם דברים לערבים 

, )שיקבלו את המקום

ולתדהמתו גילה שעבור הרוב 

ה 'המוחלט של החבר

כמעט מהמילואים נדמה ש

עולם . לא קרה שום דבר

, צוחקים. כמנהגו נוהג

מתווכחים על , מדברים

כאילו לא היה פה כזה חורבן . כדורגל ופוליטיקה

. ולא מדובר באנשים רעים. רק לפני כמה ימים

אנשים , רובם חילונים, ה טובים'מדובר בחבר

פה ושם היה מישהו ששם לב למה . משכילים

יזה משפט של שעובר על החבר שלי וזרק לו א

איך , מוטי, מה נשמע"התחשבות והשתתפות 

בטח היה לכם קצת ? עברה עליכם ההתנתקות

ראית את המשחק של מכבי , תגיד… ?אה, קשה

. החבר שלי כמעט יצא מדעתו". …בשבוע שעבר

אך לאט לאט הוא נאלץ להכיר בכך שעבור רוב 

, האזרחים הרגילים של מדינת ישראל, האנשים

הם נפגשו בה רק דרך . 'ה לידםעבר'ההתנתקות 

בערך כמו שאתה , מסכי הטלוויזיה והעיתונים

לא יצאת מזה .  נפגשת עם קתרינה מניו אורלינס

  ?נכון, שבור

התקשורת גם דאגה תוך ימים ספורים לחזור 

ולזנוח בצד את האלפים שעדיין אין (לשגרה 

ולהמשיך את שיגרת , )…להם בית ועבודה

ושוב החדשות . ם דברהחיים כאילו לא קרה שו

, שביתות עם פתיחת שנת הלימודים '-הרגילות  

משחק חצי הגמר ליגת , עליית מחירי הסיגריות

  ".'וכו' מזג האוויר וכו, הכדורגל

אומר כאן דבר חריף שבמסגרת חשבון הנפש 

  .כדאי לחשוב עליו, שעלינו לעשות על מה שקרה

  . מי שחושב שההתנתקות היא עצם הבעיה טועה

  . נתקות היא רק סימפטוםההת

 עם ישראל מנותק - הבעיה עמוקה הרבה יותר 

  . מערכים יהודיים יסודיים

עבור רבים מאנשי . ארץ ישראל זה רק אחד מהם

בערך , גוש דן גוש קטיף זה מין מקום רחוק וזר

הם . רובם מעולם לא ביקרו שם. כמו חוץ לארץ

, רק שמעו כמה מחבלים יש שם וכמה זה מסוכן

 פשוט לא מבינים מדוע והם

שנקיז את דמנו על שטח 

אדמה שאין לנו בו שום עניין 

ואולי הוא בכלל שייך , מיוחד

  . לערבים

אנשי גוש קטיף שילמו את 

אבל מי . המחיר הפעם

שחושב שזה נגמר בזה 

גם לו היינו מצליחים לבלום את . טועה

ההתנתקות הבאה הייתה , ההתנתקות הנוכחית

ל עוד לא נטפל בשורש כ. רק שאלה של זמן

ואולי . הסימפטומים ימשיכו לצוץ, הבעיה

הטעות הייתה שחשבנו שניתן לאנוס בכוח את 

רוב ישראל להחזיק בדבר שהוא לא מבין בשביל 

ואולי ? מה צריך אותו ולמה שווה להיאבק עליו

לנו כל כך ברור ופשוט האמת של מה שאנחנו 

אל שאנחנו שוכחים שלרוב עם ישר, מאמינים בו

  .זה פשוט לא כך

אינני בא כאן להאשים שהיינו . חשוב לי להבהיר

צריכים לעשות דברים אחרת ואז היינו 

ייתכן שמבחינתנו עשינו . אינני יודע. מצליחים

ובאמת לא יכולנו להשיג יותר , את המקסימום

יש לנו אמת גדולה לומר לעם . מזה בשלב הנוכחי

ה עמל זמן רב והרב, וצריך דרך ארוכה, ישראל

אולי זה ייקח . כדי להנחיל אותה לעם ישראל

ובינתיים ייתכן . מי יודע, דור אחד ואולי עשרה

דבר אך . התנתקויות למיניהן) ו"ח(שיתרחשו 

מה , מהו הכיוון. אחד חייב להיות לנו ברור

  בהם אנחנו צריכים -מהי הדרך , המסלול

אי . וכאן עלינו לזכור שאין דרכי קיצור .ללכת
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הדרך לגוש קטיף . דלג מעל עם ישראלאפשר ל

רוב עם . נרצה או לא נרצה. עוברת דרך גוש דן

, ישראל לא גר בנצרים אלא בתל אביב ובחיפה

ישנם אלפים רבים כל . בפתח תקווה ובאשדוד

, כך שלא זכו לטעום טעם של תורה ואמונה

בעל (הם צרכנים . וערכי היהדות רחוקים מהם

של ) טיבה אחרתלא הוצעה להם אלטרנ. כורחם

, תרבות מערבית גדושה בחומרנות ונהנתנות

  .רחוקה כל כך מכל מה שאנחנו מאמינים בו

השבוע חל יום השנה השבעים לפטירתו של 

שטבע את , ל"הרב קוק זצ, רואה האורות הגדול

עם : "המשפט המפורסם שהפך לדגל המאבק

  ". הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

ורך הדרך אלא חשוב שנזכור תמיד לא רק את א

גם את המסלול שלה ואת מה בדיוק עלינו לעבור 

  .כדי להגיע ליעד שלנו

  
ה"תשס'אב ה

  

  

  


