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בחודש סיוון תרל"א ) (1871לפני 135
שנה שב הרב אלקלעי לארץ ישראל והוא
בן  ,73וייסד אגודה בירושלים בשם "כל
ישראל חברים" שעליה כתב" :החברה
הקדושה תשים עין השגחתה בענייניי
הקיבוץ ,וראשית תבואתה תהיה יישוב ארץ
ישראל כי היא תשובה כללית ותשועתה
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"חוזה המדינה" – רבי יהודה אלקלעי

·ı¯‡· Â˙ÊÈÁ‡ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È˘ÚÓÂ ˙È‚ÂÏÂ‡„È‡ ˙È¯Â˙ ‰Ó

והצלחתה כללית .בד' תשרי תרל"ט )(1879
נפטר הרב יהודה אלקלעי ולא זכה לראות
את חזונו מתגשם הלכה למעשה ,מספר
חודשים מאוחר יותר ,עלו אברכים מן
היישוב הישן בירושלים לייסד את המושבה
החקלאית פתח תקווה .העיר אור יהודה
נקראת על שמו£ .
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מולפתחושלעמקדותןהקסום
שוכןמבואדותןיישובשאינודתי,

אשרקלטלפניכשלוששניםגרעין
משפחותדתיותשבמרכזוכולל
אברכים.ביישוב:ביתכנסת,
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הרב חיים דרוקמן שליט"א ראש ישיבות בני עקיבא

‰

עָֹלה נ ַ ֲעלֶה וְיַָרשְׁנוּ אֹתָהּ

שבת אנו קוראים על חטא
המרגלים ,שבעטיו נגזר על
דור יוצאי מצרים למות במדבר
ולא לזכות להכנס לארץ ישראל.
מתוך העונש הכבד ,למדים אנו שהיה זה
גדול החטאים של אבותינו במדבר .והשאלה
היא ,במה בעצם חטאו? הרי המרגלים דברו
אמת בתארם את המצב בארץ ואת עוז העם
וחוזק הערים .אם כן ,במה חטאו ומדוע נענשו
בעונש כה קשה?
תשובה לשאלה זו נותנת לנו התורה
בפרשת דברים בה חוזר משה על סיפור
המרגלים בפני באי הארץ" :ו ְֹלא ֲאבִיתֶם ַלעֲֹלת
ו ַ ַתּמְרוּ אֶת פִּי ד' אֱֹלהֵיכֶם!" )דברים א' ,כ"ו(.
הקב"ה מצוה" :ו ְהוַֹר ְשׁתֶּם אֶת הָאֶָרץ
ו ִי ַשׁ ְבתֶּם בָּהּ כִּי ָלכֶם נ ָ ַתתִּי אֶת הָאֶָרץ לֶָרשֶׁת
אֹתָהּ" )במדבר ל"ג ,נ"ג( הקב"ה מצוהֲ " :עלֵה
ֵרשׁ… אַל תִּיָרא וְאַל ֵתּחָת" )דברים א' ,כ"א(.
והעם אינו רוצה .העם בוכה שעליו להיכנס
לארץ  -מאסו בארץ ישראל כפי שמספרת
לנו רוח הקודש שבתהילים" :וַיּ ִ ְמאֲסוּ ְבּאֶֶרץ
ֶח ְמדָּה" )תהלים ק"ו ,כ"ד(.
לכן נגזרה הגזירהַ " :בּמְִּדבָּר הַזּ ֶה יִפְּלוּ

ִפג ְֵריכֶם" )במדבר י"א ,כ"ט(" ,אִם י ְִראֶה אִישׁ
ָבּ ֲאנָשִׁים הָ ֵאלֶּה הַדּוֹר הָָרע הַזּ ֶה אֵת הָאֶָרץ
אבֹתֵיכֶם" )דברים
הַטּוֹבָה ֲאשֶׁר נ ִ ְשׁ ַבּ ְעתִּי ָלתֵת ַל ֲ
א' ,ל"ה(.
מי שמואס בארץ ישראל איננו ראוי להכנס
לתוכה ולחיות בה! מי שמואס בארץ ישראל
 ארץ ישראל אינה רוצה בו!◆
עד כמה חמור חטא המרגלים ,יכולים
אנו ללמוד מתפילתו של משה רבנו על חטא
זה .לאחר חטא העגל מזכיר משה בתפילתו
זכות אבות "זְכֹר ְל ַאבְָרהָם ְלי ִ ְצחָק וּ ְליִשְָׂראֵל
ֲעבֶָדיָך ֲאשֶׁר נ ִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ָלהֶם בְָּך ...וְכָל הָאֶָרץ
הַזֹּאתֶ ...אתֵּן ְלז ְַר ֲעכֶם) "...שמות ל"ב ,י"ג( ,ואילו
בתפילתו לאחר חטא המרגלים ,משה איננו
מזכיר כלל זכות אבות.
מסביר הרמב"ן" :בעבור שהארץ ניתנה
לאבות ומהם ירשוה ,והם מורדים באבותם
ולא היו חפצים במתנה שלהם ,אשר האבות

ולבנותה .כך לימדנו ר' יהודה הלוי:
" ַאתָּה תָקוּם תְַּרחֵם צִיּוֹן כִּי עֵת ְל ֶחנְנ ָהּ כִּי
בָא מוֹעֵד ,כִּי ָרצוּ ֲעבֶָדיָך אֶת ֲא ָבנ ֶיהָ וְאֶת ֲעפָָרהּ
יְחֹנ ֵנוּ )תהילים ק"ב ,י"ד–ט"ו(  -רצונו לומר ,כי
ירושלים אמנם תיבנה כשיכספו בני ישראל
לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה"
)כוזרי ה' ,כ"ז(.
ברוך ד' שבדורותינו אלה זכינו לתיקון
חטא המרגלים על ידי ההתעוררות הלאומית
הפלאית ,של שיבה לארץ ,ומסירות נפש על
בניינה ועל התקיימותנו בה.
זאת בודאי זכותנו ,שזכינו על ידה מאת
ד' לראשית צמיחת גאולתנו בהקמתה של
מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות הנפלא
בתוכה ,ולהמשיך תהליך גאולתנו בשחרור
ארצנו בכלל ,וירושלים ,עיר הקודש ומקום
המקדש ,בפרט.
מאז אנחנו נמצאים במבחן של דבקותנו
במתנת ד' שזכינו לה ומסירות נפשנו עליה.
נעשה הכל כדי לעמוד במבחן גדול זה.
על אף כל הקשיים והסיבוכים" ,עָֹלה נ ַ ֲעלֶה
וְי ַָרשְׁנוּ אֹתָהּ" )במדבר י"ג ,ל'(" ,טוֹבָה הָאֶָרץ ְמאֹד
ְמאֹד" )במדבר י"ד ,ז'(£ .

היו בוחרים בה מאד ,והיאך יאמר ’ ֲאשֶׁר
נ ִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ָלהֶם בְָּך ...וְכָל הָאֶָרץ הַזֹּאתֶ ...אתֵּן
ְלז ְַר ֲעכֶם' והם אומרים אי אפשנו במתנה זו"
)רמב"ן ,במדבר י"ד ,י"ז(.
כאשר מואסים בארץ ישראל אי אפשר
להזכיר זכות אבות ,כי זו לא תהיה זכות
 אלא קיטרוג ,חלילה.◆
חז"ל לימדונו שמיאוס בארץ הוא יסוד
החורבן והגלות’ " :וַיִּבְכּוּ הָעָם ַבּ ַלּיְלָה
הַהוּא' )במדבר י"ד ,א'(  -אותו לילה )בו
בכו ישראל בחטא המרגלים על אי רצונם
להיכנס לארץ( ליל ט' באב היה ,אמר להם
הקב"ה :אתם בכיתם בכיה של חנם ,ואני
קובע לכם )לילה זה( בכיה לדורות )על
חורבן בית המקדש ועל הגלות מן הארץ("
)תענית כ"ט ,ע"א(.
מכאן נלמד שיסוד הגאולה הנו
התעוררות של רצון עז לחזור לארץ
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המוציא לאור:

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

©˘®ß„È–ß‚È ßÏ ‡ Ï‡ÂÓ

¨ÏÓ¯Î ¨ÔÂÚÓ ≠ ÌÈÈ‡¯˜Ó‰ ·Õ ÏÀk ·Œ ‚Œ È·Â˘ÈÈ
‰ËÂÈ ¨®‰˙Ú ˙ÚÏ ßÚÂÓÒ’© ÚÂÓ˙˘‡ ¨ÌÈÚ

d

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
צילום השער:
אדי ישראל  -מעריב
עיצוב והפקה:
˘ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ
·Ï‡ ˙È
טל' 02-9973875

‡ÌÏÂÚ‰ ÏÎ „‚ ≠ Ë¯ÓÏÂ

אהוד אולמרט מנסה בכל כוחו לעניין
את העולם ואת הציבור הישראלי בתוכנית
ההתכנסות אך נראה כי התוכנית ההרסנית
שלו לחיסולה של ההתיישבות ביש"ע איננה
תופסת את התאוצה אותה הוא מבקש.
לא זאת בלבד אלא נראה כי גם הישגיו
הדיפלומאטיים מתמצים באמרות לא מחייבות
על "מהלך אמיץ" ,מחיאות כפיים מבית
נבחרים )אבל לא זה של ישראל( או אפילו
התנגדות למהלך דווקא מהמנהיגים הערביים

‰„ÓÚ¢˘È

Ú˘È ˙Â˘„Á

איתם נפגש .חשוב להדגיש כי גם בדעת
הקהל הישראלית נחל אולמרט מכה נוספת
לאחר שפורסם בסקר שערך עיתון "הארץ"
בסוף השבוע שעבר כי  56%מהציבור בישראל
מתנגדים לתוכנית ההתכנסות.
צירוף כל אלו למצבה המעורער של
הקואליציה מוכיחים כי יש פוטנציאל גדול
מאוד להשפעה על התודעה הישראלית שמהלך
נוסף של גירוש יהודים מביתם לא יביא את
ישראל למקום טוב יותר£ .

ÏÎÂ ‰ÎÎÂ ÂÏ Ú¯‰Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï Â˙È‡Ó
˙‡ Á˙ÙÏÂ ÒÒ·Ï ÌÈÈ˜Ï ÍÈ˘Ó‰Ï
˙¯·ÂÒ ‰ÈÈ˘‰ ÆÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÏÚÙÓ‰
¯˜ ·‡· ÂÈÙ˜Â˙ ÏÎ ¨¢Áˆ ‰·‰‡¢
Ú‚¯ ÏÎ· Â˙È‡ ‡Ï ‡Â‰ Ì‡Â ÌÚ‰Ó
Í¯„·Â ¨ÌÂÈ˜ ˙ÏÂÎÈÂ ˙ÂÎÊ ÂÏ ÔÈ‡ Ú‚¯Â
˘ÏÚÙÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂ ‡Ï ‰ÈÙÎ Ï
Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰
‡‰ÙÈ‡ ˙‡ˆÓ ˙Ó‡‰ ÏÈ‚¯Î Í
˘ÔÊ‡Ó ÁÂÎ· ˜¯ ¨ÚˆÓ‡· ‡Â‰
ÈÏÏÎ·˘ ¯Â¯· Í‡ ÁÈÏˆ ‡Ï ‰ÓÈ‡‰
˜¯ Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ÌÈÓÈÈ˜‰ ˜Á˘Ó‰
‡ÆÂ˜ÈÙÒÈ ‡Ï ‰¯·Ò‰Â ÌÈ¯Â·È„ ‰·‰
¯‡˘˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˜·‡Ó‰ ¨˙È
ÈÏ‡È¯‰ ÈÂÎÈÒ‰ ¨¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ
·˙Ï·˜ Ì¯Ë ‡Â‰ ÚÈÙ˘‰Ï ¯˙ÂÈ
¯˙ÂÈ ‰ËÏÁ‰‰˘ ÏÎÎ Æ˙ÂËÏÁ‰‰
Æ‰˙Â˘Ï È˘Â˜‰ ¯·Â‚ ÍÎ ˙˘·Â‚Ó
˘˙‡ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÂÙÂÒ· ¨˙È
·˙ÒÎ
ÌÈÏ·˜Ó
˙ÂËÏÁ‰‰
ÚÈÙ˘‰Ï ÁÈÏˆ˘ ÏÎÎ Æ‰Ï˘ÓÓ·Â
ÈÏ·˜Ó ˙·È·ÒÂ Ï‰˜‰ ˙Ú„ ÏÚ
Æ‰ÁÏˆ‰‰ ÈÈÂÎÈÒ ÂÏ„‚È ÍÎ ˙ÂËÏÁ‰‰
ÚÂˆÈ·Ï ‰„¯È˘ ‰ËÂÏÁ ‰ËÏÁ‰
‡Ï Ú·Ë‰ Í¯„· ˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓÏ
ÆÁÂÎ· ÏË·Ï Ô˙È
‰ÎÂÓ ‰È‡ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰
Í‡ ¨„ÁÓ ÌÈ·È˙Î˙Â ˙ÂÁÂÎÏ ÚÎÈ‰Ï
ÌÈ˘ÏÁÎ Â˙Â‡ ‰‰Ê˙ ‡È‰ Ì‡ Â¯ÚˆÏ
È¢Ú ÂÊ ‰˘ÏÂÁ ÏˆÂ˙ ÌÈ‚¯Â‡Ó È˙Ï·Â
‚ÌÈÎÈÏ‰˙ ˙ˆ‡‰Ï ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÓ¯Â
ÆÂˆ¯‡ ÈÏ·Á ˙¯ÈÒÓÏÂ ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È‚Ï
˜·‡Ó ÂÈÙÂ‚· Ï‰Ï Â˙·ÂÁ ÔÎÏÂ
ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÌÚ ÛÈ˜˙Â ˘ÂÁ ˘˜ÈÚ
‚·˙ÂÓÈÏ‡ ÌÈÏÏÂ˘‰ ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÏÂ
ÏÂÚÙÏ Â˙·ÂÁ Æ˙ÈÏÂÏÈÓ Â‡ ˙ÈÊÈÙ
Ë‡ Ë‡ Ï‡¯˘È· ‰Ú„Â˙‰ ˙Ï·Â‰Ï
˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙·‰‡ ¨ı¯‡‰ ˙·ÈÁÏ
ÔÚÓÏ ‰·¯˜‰Â ˙Â¯ÈÒÓÏ ˙ÂÂÎÂ
˘¯„ Ì‡· Í‡ Æ‰Ï‡ ˙ÂÂ¯˜Ú
¨˙Â˘ÈÁ· ÌÏ‰ ÁË˘· ÌÈ˜·‡ÓÏ
·‡‰¯ËÓ· ˙ÂÓÈÏ‡ ‡ÏÏÂ ˙ÂÈ¯Á
Ì‚ Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÎÂ˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï
‡Â˙Â‡·Â ˙È„ÈÈÓ ‰È‡ ‰ÚÙ˘‰‰ Ì
¨ÁˆÏ ¯˘Ù‡ È‡ ÌÈ˜·‡ Â· ÌÂ˜Ó
‰¯Âˆ· ÚÈÙ˘Ó ˜·‡Ó‰ ÌˆÚ
„¯˘Â¯È‚‰ ˙ÂÈÎÂ˙ ÏÚ ˙ÈËÓ
˙Ú· Â˙·ÂÁ ÂÊ Û‡Â ˙ÂÈ„È˙Ú‰
£ Æ˙‡Ê‰

˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÙÂ˙ ˙‡ ÌÈÎÈ˘ÓÓ
על מנת לעודד את הקליטה ביישובים
ולנסות להגביר בהם את הקליטה ,הוחל
בבניית קרוונים במספר גדול של יישובים.

מרכז המידע של ’אמנה' בשיתוף המועצות
ביש"ע יערכו במהלך הקיץ הקרוב מבצעי
קליטה הכוללים פרסומים ,ירידי דירות
ופעילות קליטה בישובים .חברת הבנייה של
אמנה מעמידה בימים אלו מספר פרויקטים
להשכרה .למרות שמלכתחילה ייועדו
הפרויקטים למכירה החליטו ב'אמנה' לאפשר
למתלבטים לשכור את הבתים לתקופה מסוימת
עד שיחליטו האם ברצונם להשתקע ביישוב.
בין היישובים :מעלה אפריים ,שילה וקריית
ארבע .בחצי השנה הקרובה ייערכו לרכזי
הקליטה ולוועדות הקליטה סדנאות שיקנו להם
כלים לבצע את תפקידם .בין הנושאים :שימוש
בחוש הומור ,חשיבה יצירתית ואפשרויות
בפתרון קונפליקטים£ .

∫ÔÂÓ¯ ¯˘Ï Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

‰˙Â‡· ·˘ ‡Ï
ÌÚ ‰·È˘È
¢ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘¢

על פי החלטת הממשלה הוקמה וועדת שרים
לגיבוש המלצות בנושא המאחזים בעקבות
דו"ח טליה ששון.
כנפגעים פוטנציאלים זומנה מועצת יש"ע
לבוא לטעון בפני הוועדה אך לאחר שהתברר
לנו שגם "שלום עכשיו" זומנה לוועדה
במקביל אלינו סירבנו להופיע .בפנייה ליו"ר
וועדת השרים ,חיים רמון דרשה מועצת יש"ע
להציג לוועדה את עמדתנו במנותק מ"שלום
עכשיו" ,ולהוכיח שהמאחזים שנבנו ביש"ע הם
אינם מעשה של קבוצת פורעי חוק אלא מהלך
שנעשה ביחד עם ממשלות ישראל לאורך
התקופות .ההגינות מחייבת אם רוצים לשנות
את "כללי המשחק" ישנה מכאן ולהבא אך לא
להאשים את מי שביצע בפועל את מדיניות
הממשלה .בנוסף לכך נציג את הסילופים
שבדו"ח ששון המגדירים ישובים שלמים
כמאחזים בלתי חוקיים בשל מחסור בהשלמת
הליכים פרוצדוראליים תוך התעלמות מכך
שזהו הנוהג בכל המדינה£ .

˙Ï˙ÂÎ· ‰˜ÚÊÂ ‰ÏÈÙ
בעקבות התוכניות להרס עולם התורה
והארץ תתקיים ביום ראשון ,כט' בסיוון בשעה
 18:00בכותל המערבי ,עצרת זעקה ותפילת
ערב ראש חודש ,במעמד ראש ישיבת מרכז הרב
והרב הראשי לשעבר הגאון אברהם שפירא
שליט"א ובמעמד מרן הראשון לציון המקובל
הגאון הצדיק הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א.
הסעות מיישובי יש"ע  -פרטים במזכירויות
היישוב .בני ברק :רח' רבי עקיבא ליד ’דובק'
 .14:45פתח תקווה :רחבת העירייה .14:45
רחובות :רח' הרצל פינת רח' יעקב 14:45
לפרטים נוספים£ .02-6211999 :
אתה בטוח שהנך מסתכל
על היישובים הנכונים?

כמה

È‚ÂÏÂ‡È„È‡ È¯Â˙ ¯Â¯È·Ï Ë·Ó

·Ô„ÒÏ ˘ÈËÙ‰ ÔÈ

·˙˜ÌÈ‡ˆÓ Â‡ ‰Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ
˙˙Â¯·ÂÁ ÌÈÓÂÒ¯Ù ÏÂ·Ó ˙Á
¯ÈÂÈÚ
¯Â¯È·Ï
ÌÈ¯Ó‡ÓÂ
‰˘˜‰ ·ˆÓ‰ ÁÎÂ È‚ÂÏÂ‡È„È‡Â
·ÛÈË˜ ˘Â‚ Ô·¯ÂÁ ÆÌÈÈÁ Â‡ Â
‰ÂÓÚ ÈÚÂ¯È‡Â ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆÂ
˘·¯Â¯¯ÂÚÂ ÂÎÂ˙· ˜ÂÓÚ ¯·˘ Â
¯Â¯È· ¨˙Â·¯ „ÂÒÈ ˙ÂÏ‡˘ ˘„ÁÓ
Æ·Â˘ÁÂ Í¯Â·Ó ‡Â‰ ‰Ê
˙Â·Ï¢ ˙Ó ÏÚ ¯‰Ï ÂÈÏÚ ‡Ï
‚„¯¨¢ÂÈÙËÏ ÌÈ¯ÚÂ Â˜ÓÏ Ô‡ˆ ˙Â
„Ú¢ Ï‡¯˘È È· ÈÙÏ ÌÈ˘ÂÁ ÂˆÏÁ
‡˘¯ ‡Æ¢ÂÓÂ˜Ó Ï‡ ÌÂ‡È·‰ Ì
Ï‡È„È‡ ÍÂ˙Ó Ú¢˘È· Â·˘ÈÈ˙‰
ÆÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡· Ì‚ ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ÂÈÎÊÂ
·ÏÚ ·¯Á ˙ÙÙÂ˙Ó ‰· ˙‡Ê‰ ˙Ú
·Â˘Ï Â‡ ÌÈ·ÈÈÁ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÏÚÙÓ
ÈÎ¯„Â ÂÈ˙ÂÂ¯˜Ú ˙‡ ÂÓˆÚÏ ¯¯·ÏÂ
ÆÌ˘ÂÓÈÓ
¯‡˘¯ÂÓ˘Ï Â‡ ÌÈ·ÈÈÁ ÏÎÏ ˙È
ÆÂ˙ÂÓÏ˘Â ‰ÁÓ‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ
‚˙Â˘˜ ÂÈÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ Ì‡ Ì
Â‰Ú¯· ˘È‡ ÚÂ‚ÙÏ ÂÏ Ï‡ ˙ÂÈ·ËÂ˜Â
ÍÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯Â¯È·‰ Æ‰ÏÈÏÁ
ÆÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‡Â‰ ÌÏÂÎ ÔÂˆ¯˘ ‰¯Î‰
„Á‡˙‰Ï ÏÎÂ È„„‰ „Â·Î ÍÂ˙Ó ˜¯Â
Æ˙Ù˙Â˘Ó‰ Â˙¯ËÓ ÔÚÓÏ ÏÂÚÙÏÂ
ÔÈ· ÌÈÚ ÂÎÂ˙· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÁ
˘˜¯˘ ˙¯·ÂÒ ˙Á‡ ‰Ú„ ª˙ÂÂˆ˜ È
Â„ÁÙÈ Ì‡ ¨Áˆ ‰ÓÈ‡ ÔÊ‡Ó È¢Ú

ÔÂ¯Á‡‰ ıÈ˜· ˘Â¯È‚‰ ¯Á‡Ï
¨ÌÈ·¯ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ˙˜ÒÂÚ
‡Ï˘ ÌÈ‚ÈˆÂ ¯Â·Èˆ È˘È
˙ÂÂ¯˜Ú ÁÂÒÈ· Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ
˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ˘·‚Ï Â„ÚÂ˘ „ÂÒÈ
˙È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ˙ÈÂÓ‡‰ ÌÏÂÚ‰
·¯¯· ‰Ê ¯Â„Ó· Æ˙‡Ê‰ ˙Ú
‡˙ ÒÁÈ· ÂÈ˙ÂÂ¯˜ÚÂ Â˙„ÓÚ
ÌÚ‰ ˙ÂÓÏ˘ ÏÚ Â˜·‡ÓÏ
Æı¯‡‰Â
·‡˘Â ‰¢Ú· Ô·Ï ÚÂ·˘ ÏÎ
‡˙ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ Â˜ÓÂÚÏ „Á
Ï·˜Ï ÁÓ˘ ÆÌÈ¯·„‰ ÏÂÏÎÓ
‡˙ ˙‚˙Â¯Ú‰ ¨¯Â·Èˆ‰ ˙Â·Â
Æ˘·‚˙Ó‰ ÍÓÒÓÏ ˙Â¯‡‰Â

˙ÂÂ¯˜Ú

• ˙ÁÈÓˆ ˙È˘‡¯ Ï‡¯˘È ˙È„Ó
‚‡˙‡ ˙˘ÓÓÓ‰ ‡È‰ ¨Â˙ÏÂ
Â˙ÙÈ‡˘Â ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÂ·È¯‰
˘˙Â‡ ÔÈ‡ Æ‰¯Â˙‰ ÈÎ¯Ú ˙‡ ˘ÓÓ
˜·‡Â ‰È˙Â˘ÏÂÁ ÌÚ ÌÈÓÈÏ˘Ó
˘Ì„ÂÚÈÈ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ‰È˙Â„ÒÂÓ
• ˙ÂÂˆÓ ‡È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰
„ÒÓ‰ ‡È‰Â ˙ÈÏÏÎÂ ˙ÈË¯Ù ‰˘Ú
˘ÂÓÈÓÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ Â˙ÂÂ·È¯Ï
˙‰ÏÂ‡‚‰ ÍÈÏ‰
• ÈÁÂÏ˘ Ì‰ Ú¢˘È È·˘ÈÈ˙Ó
ÈÙÏ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÈˆÂÏÁ‰ ¨ÌÚ‰
Æ‰ÁÓ‰
• ‡ÏÏÎÏ Â˙·‰‡ ÌÚ‰Ó ˜ÏÁ Â
Â˙·ÂÁÂ ˙È˙ÂÓ ‰È‡ Ë¯ÙÏÂ
·Ï˙˘‰Ï ¨Â˙ÂÓÏ˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
·ÆÚÈÙ˘‰ÏÂ ‰¯·Á
• ‚Ì˙ÏÁÓ ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È
‡¯Â Ú˘Ù ‡Â‰ ·ÈÂ‡Ï Ì˙¯ÈÒÓÂ
Æ˙ÈÓÈËÈ‚Ï ‡Ï ‰ËÏÁ‰Â
• ˙˙ÓÁÏÓ ≠ Ï¢‰ˆ Ï˘ Â„È˜Ù
˙˜Ú‰Â ı¯‡‰ ˙˘¯Â‰Ï ‰ÂÂˆÓ
·Æ‰È·˘Â˙Ï ÔÂÁËÈ
Æ‡·ˆÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï Â˙·ÂÁ
‡ÚÂ‚ÙÏ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓÏ ‰Ï Ï
·ˆ‡·ˆ· ˘Ó˙˘‰ÏÂ Â„È˜Ù˙·Â Ï¢‰
Æ‰ÏÈÏÁ ÌÈ„Â‰È ˘Â¯È‚Ï
• ¨ÏË·Ï ‰¯ËÓ· ˜·‡È‰Ï Â˙·ÂÁ
˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ˘·˘ÏÂ ·ÎÚÏ ¨ÌˆÓˆÏ
Æ˘Â¯È‚‰
• ‰ÎÈÓ˙‰ ˙˜ÈÁ˘ ≠ „ÚÈ‰
˙ÈÎÂ˙· ˙È¯Â·Èˆ‰Â ˙ÈËÈÏÂÙ‰
Æ˘Â¯È‚‰
• ·ÌÈÊÁ‡Ó·© ÁË˘· ˜·‡Ó ˙Ú
‡˘ÂÁ ˜·‡Ó Ï‰˙È ®ÌÈ·Â˘ÈÈ Â
Â˙Ó„‡· ÂÙÂ‚· ÊÁ‡È‰Ï ÛÈ˜˙Â
˙Æ‰ÏÈÏÁ ˙ÂÓÈÏ‡Ó ˙ÂÚÓÈ‰ ÍÂ
• ÈÂÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ Â˙·ÂÁ
‡¯‰¯·Á· ‰Ú„Â˙‰ Ï˘ ÁÂÂË–ÍÂ
˙ÂÓÏ˘· ‰ÎÈÓ˙Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰
£ ÆÈ„Â‰È‰ ‰ÂÈ·ˆ·Â ı¯‡‰

‰È„ÓÏ ÒÁÈ‰ ∫ÚÂ·˘‰ ‡˘Â

Ó

„˙È˘‡¯¢ ¨Ï‡¯˘È ˙È
ˆÔ·‡ ‡È‰ ¨¢Â˙ÏÂ‡‚ ˙ÁÈÓ
˙ÂÏ‚‰Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ÍÙ‰ÓÏ „ÂÒÈ‰
Æ‰ÓÏ˘‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ˙‡¯˜Ï ¨ı¯‡Ï ‰¯ÊÁÂ
ÌÚ Ï˘ ˙ÏÂÎÈÏ ÒÈÒ·‰ ‡È‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó
ÏÚ ˙È„Â‰È‰ ˙ÂÂ·È¯‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ Ï‡¯˘È
‡¯‰˙Â‡ Ì˙˘¯ÈÂ¢ ˙ÂÂˆÓ ÈÙ ÏÚ Ï‡¯˘È ı
ÌÂÏ˘Ï ÌÈÏÏÙ˙Ó Â‡ ÔÎÏÂ ¨¢‰· Ì˙·˘ÈÂ
Æ‰˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁÂ ‰È„Ó‰
‡ÍÂÙ‰˙ ‰È„Ó‰˘ ÌÈÙ‡Â˘ Â
˙ÏÚ· ¢˘Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ‰Î ˙ÎÏÓÓ¢Ï
˙‡ ˘ÓÓ˙˘ ˙˜‰·ÂÓ ˙È„Â‰È ˙Â‰Ê
¨È¯·Ú ËÙ˘Ó ¨„ÒÁ‰ ¨˜„ˆ‰ ‰¯Â˙‰ ÈÎ¯Ú
˙¯·¯Â‡¢Â ˙ÈÂËÏ˘ ˙ÂÈ‚‰ ¨˙È„Â‰È ˙Â
Æ¢ÌÈÈÂ‚Ï
Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙È¯Â˙‰ ‰ÈÁ·‰Ó
‰¯Â˙‰ ÌÏÂÚ ÔÈÈ· ÊÎ¯Ó ˙‡ ÌÂÈÎ ‰ÂÂ‰Ó
˘¯‰Ê ˙ÙÂ˜˙ ‰˙È‰ ‡Ï Æ‰‡Â˘· ·¯Á
·Æ‰¯Â˙ ÌÈ„Â‰È ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ Â„ÓÏ ‰
˙ÎÓÂ˙ ‡È‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÈÎ ‡È‰ ‰„·ÂÚ
ÆÏ·˙· ‰ÏÂ„‚‰ ˙Â·È˘È‰Â ¢ÌÈÏÏÂÎ¢‰
Í˘Ó‰ ˙‡ ‰ÁÈË·Ó Ï‡¯˘È ˙È„Ó
˜‰È‚ÓÂ È„Â‰È‰ ÌÚ‰ Ï˘ ÈÊÈÙ‰ ÂÓÂÈ
·ÌÈ„Â‰È ÈÂÈÏÈÓ ÏÚ ¢¯ˆ „È¢Ó ÏÚÂÙ
ÌÈÈ˘˜‰ ÏÎ ÌÚ Æ˘„Â˜‰ ı¯‡· ÌÈÈÁ‰
˜Â˜ ·¯‰ È¯·„ ˙‡ Â‡ ÌÈ¯ÎÂÊ ˙ÂÂ¯ÒÁ‰Â
‰ÏÂ„‚‰ ‰·‰‡‰¢ ∫˛ËÓ˜ ßÓÚ ˙Â¯Â‡¸ Ï¢ˆÊ
˘‡˙‡ ‡ÓÒ˙ ‡Ï ¨Â˙ÓÂ‡ ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ Â
Â‡ Ï·‡ ¨‰ÈÓÂÓ ÏÎ ˙‡ ¯˜·ÏÓ ÂÈÈÚ
˙¯Â˜È·‰ È¯Á‡ Ì‚ ¨‰˙ÂÈÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ
‰ÙÈ ÍÏÂÎ ¨ÌÂÓ ÏÎÓ ‰È˜ ¨˙È˘ÙÁ ¯˙ÂÈ‰
¯¢ÆÍ· ÔÈ‡ ÌÂÓÂ È˙ÈÚ
‚ÌÂ˜Ó‰ ‡È‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÌÂÈÎ Ì
Â˙Â‰Ê ÏÚ ¯ÓÂ˘ È„Â‰È Â· ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰
È‡Â˘È ÚÂÓÂ ˙È¯·Ú ¯·„Ó ¨È„Â‰ÈÎ
˙‰ÏÁ‰ Ï‡Â ‰ÁÂÓ‰ Ï‡ Í‡ Æ˙·Â¯Ú
ÌÈ¯‰Ï ≠ ÂÈÙÏ ‰·¯ ‰Î‡ÏÓÂ ÂÚ‚‰ Ì¯Ë
‡˙ Ï˘ Ï‡È„È‡‰ ¯·Ú Ï‡ ‰È„Ó‰ ˙Â„ÂÒÈ
£ Æ˙È„Â‰È‰ ‰È„Ó‰

התחלות
חדשות!
Ì‡Â†¨·˜ÚÈ†·ÎÂÎ·†¢‰Ó‡†È˙·¢†Ï˘†Ë˜ÈÂ¯Ù·†Â¯˙Â†ÌÈÂ¯Á‡†ÌÈ˙·†‰˘ÈÓÁ
˙ÆÌÈÈÁ†˙ÂÎÈ‡†Ï˘†ÌÈ·ÎÂÎ†‰˘ÈÓÁ†˙ÂÁÙÏ†ÛÂË˜ÏÂ†˜ÈÙÒ‰Ï†ÂÏÎÂ˙†≠†ÌÈÊÈ¯Ê†ÂÈ‰
·È¯Â˙†·Â˘ÈÈ·†¨·ˆÂÚÓÂ†ÁÂÂ¯Ó†¨Ú˜¯˜†„ÂÓˆ†È˙ÁÙ˘Ó≠Â„†˙È·Ó†˙Â‰ÈÏ†Â‡Â
˜ÆÌÈÏ˘Â¯ÈÓ† ˙Â˜„† ±∞† ¨˙ÂÁÙ˘Ó† ˙Â‡Ó† Ï˘† ÁÙÂËÓ† È˙ÏÈ‰
·¨„ÂÚÂ†¯˘ÂÎ†ÔÂÎÓ†¨È¯ÁÒÓ†ÊÎ¯Ó†¨ÌÈÏÂÁ†˙ÂÙÂ˜†¨ÏÏÂÎ†¨ÍÂÈÁ†˙Â„ÒÂÓ†ÔÂÂ‚Ó†·Â˘ÈÈ

"...ו ְ ַאתֶּם אַל תִּיְראוּ
אֶת עַם הָאֶָרץ"
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המדינה"
"חוזה
רבי יהודה בן שלמה חי אלקלעי

בי יהודה בן שלמה חי
אלקלעי ,ממבשריה הראשונים
של תנועת חיבת ציון ,נולד
בסרייבו ,ועלה בילדותו
לירושלים ,שם למד והתחנך.
בשנת  ,1825והוא בן  ,27חזר לחו"ל וכיהן
כרבה של העדה הספרדית בזמלין ,לימים
ביוגוסלביה ,עד שנת  1874שם עסק בעיקר
בהוראת העברית .הרב אלקלעי הטיף כל
ימיו לרעיון ,לפיו המושג "תשובה" אינו
אלא שיבה לארץ ישראל .על דעה זו חזר
בספרים הרבים שפרסם.
וכך כתב" :שתי תשובות הן  -תשובה
פרטית ותשובה כללית .תשובה פרטית
 שישובו איש מדרכו הרעה לפי גדריהתשובה אשר גבלו ראשונים ,הלא הם
כתוביםבספריהמוסר.ולכןנקראתתשובה
פרטית,שנצרכתבפרטותלכלאישואישלפי
מעשיו.תשובהכללית-שישובוכלישראל
לארץ נחלת אבותינו ,לקבל אלוהות ועול
מלכותויתברך".
בשנת  1840כתב חיבור שמטרתו להוכיח
כי גאולת ישראל תבוא ע"י יישוב הארץ:
"חייביםאנולהתחילבדרךכלהארץ.התורה
מצווהשיעשההאדםכליכולתובדרךהטבע

ומהשיחסירהטבעישליםהנס".
הוא מרד בתפיסה האורתודוכסית
שהייתה מקובלת באותם ימים ,לפיה על
היהודים להמתין בסבלנות לבוא המשיח,
לא לדחוק את הקץ ולא "לעלות בחומה".
ע"פ השקפתו תהליך הגאולה יתבסס על
שני המשיחים ,משיח בן יוסף ומשיח בן
דוד ,הראשון שיבוא בדרך הטבע והשני
בדרך נסית.
בשנת תרי"ז ) (1857כמעט חמישים שנה
לפני שפרסם הרצל את "מדינת היהודים"
ואת "אלטנוילנד" ,פרסם הרב אלקלעי
את ספרו "גורל לה" ,בו פרש את תוכניתו
המדינית–ציונית .הספר הפך עד מהרה
למבוקש ורבים בקהילות בעולם רכשו אותו
בגלל התוכנית המדינית המופיעה בו .בספר
זה הביא הרב אלקלעי לראשונה תוכנית
ציונית–מדינית ממשית ומפורטת להקמת
מדינה לעם ישראל ,והעברתו מהגולה
לארץ–ישראל .בין התחומים אותם מונה
הרב אלקלעי :קונגרס ,מגבית ,קרן–קיימת,
מחלקת התיישבות ,משרד אוצר ,משרד
חינוך ותרבות ,ומשרדים למיזוג עדות
ולביטחון.
המשך בעמ' הבא

ÌÈÒ¢˙ÓÏ ‰¯·Á‰

„¯Ò¢˙ÓÏ ˙ØÏ‰Ó ‰Ø˘Â
ÔÈÓÈ· ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ
·˙Â‚ÒÙ ·Â˘ÈÈ
תאור התפקיד:

•
•
•
•

ניהול מערכת אוטונומית העוסקת בתחומי חברה פנאי קהילה וחינוך
ניהול צוות עובדים בינמקצועי
ניהול מערך תקציבי וכספי עצמאי
קיום קשר עם מוסדות וארגונים בקהילה ומחוצה לה

•
•

השכלה אקדמית מלאה –  B.A.לפחות
ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול צוות ,תכניות ותקציב – רצוי
בתחומי חינוך וחברה
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות
עדיפות תינתן לתושבי המועצה

דרישות התפקיד:




המועמדים/ות יעברו תהליך מיון ,כולל מרכז הערכה
יש לשלוח קורות חיים ,מכתבי המלצה ,אישורי השכלה אקדמיים ופירוט ניסיון אל:

°·˜ÚÈ†·ÎÂÎ†Æ¯Á‡†·ÎÂÎ†˘ÓÓ†≠†‰¯ÈÂÂ‡‰Â
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מיקי פרידמן ,מנהל אגף משאבי אנוש ,החברה למתנ"סים ,קניון ירושלים,
מלחה ,ת"ד  9583ירושלים  91090או לפקס 02–6599131
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h

