חיבת הארץ של גדולי ישראל

בתשובה ,נעקרים וניתקים
חלקי הנפש הרעים מעצם הנפש.
כל ניתוק כזה מביא כאב,
ככריתת איברים,
אולם באלו הייסורים
יוצא האדם לחירות

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

מארץ למדינה

ה

המשך מעמ' השער

(הראי"ה קוק ,אורות התשובה ח' ,א')

מורידים
את
המשכנתא
מהגב!

∞±

קייטרינג ב.ו.א
ארוחות ואירועים בע"מ

מבצע!

קנו�בית�איכותי�של�בתי�אמנה�באחד
היישובים�המשתתפים�במבצע�ותקבלו
כ����₪�500בכל�חודש�,משך��10שנים�,ישירות

אחריות
לכל�בית

לחסוך�מהמשכנתא�ולגור�בבית�חדש�כמו�שתמיד

מענה
טלפוני
מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

רציתם���מהיום�,זה�לא�חלום�.זה�בתי�אמנה.

שרות
זמין
של�אנשי
מקצוע

כשרות מטה בנימין  -חלק למהדרין
רישיון יצרן משרד הבריאות

אזור התעשיה עטרות 052-4267639 ,02-5830343 ,5830342

ביישוב עלי

המבצע�מוגבל�ל��45הרוכשים
הראשונים�בלבד

˘¯ÂÊ ˙Â

לרשימת�היישובים�המשתתפים�במבצע:

מרכז�מידע�אמנה

נותרו עדיין מס’ בתים לאיכלוס בחודשי הקיץ
לפרטים ותיאום סיור ,צרו קשר :ליאור 0524-201400 :קורין0524-398010 :
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הרב יוסף ויצן  -רב היישוב פסגות ור"מ בישיבת בית אל
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שבת
כניסות
יציאות
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מבט להתיישבות | מצפה כרמים
בּתִים ו ְנ ָטְעּו כ ְָרמִים" (יחזקאל כ"ח' כ"ו)
"ּובָנּו ָ

על הפרשה כי תבוא

ובה של פרשתנו עוסק בדברי
הברית שנכרתו בערבות מואב.
הברית בערבות מואב היא "משנה
התורה" לברית שנכרתה בהר סיני
ונכתבה בספר ויקרא פרק כ"ו .הבדלים
רבים ניתן למצוא בין שתי הבריתות .נעמוד
על חלק מן ההבדלים.
בשתי הבריתות תיאור הקללה ארוך יותר
ומוקדשים לה פסוקים רבים יותר מאשר
לברכה .אולם יש לשים לב שבקללה שבספר
ויקרא רוב הפסוקים עסוקים במתרחש
בקללה שבאה כשעם ישראל בארץ ישראל.
התיאור של הקללה כשעם ישראל בגלות
קצרה מאד .לעומת זאת בפרשתנו רבים מן
הפסוקים מתפרשים כמתארים את מציאות
הקללה מחוץ לארץ ישראל.
הבדל נוסף בין הבריתות; בברית סיני
הקללה מדודה וממוספרת "וְי ָ ַס ְפּתִי ְליַּסְָרה
ֶא ְתכ ֶםֶׁ ,שבַע עַל– ַחּטֹאתֵיכ ֶם( ".ויקרא כו' יח').
הקללה יש לה גבולות.
מגיע עם ישראל לגלות ושם יש תהליך
של תשובה המעורר את הברית ואת השמירה
האלוקית כל עוד נמצאים בארץ אביהם.
הקללה מסתיימת בפיוס בין הקב"ה לעם
ישראל" .ו ְז ָכ ְַרּתִי ָלהֶםּ ,בְִרית ִראׁשֹנ ִיםֲ :אׁשֶר
הֹוצֵאתִי אֹתָם ֵמאֶֶרץ ִמצְַרי ִם ְלעֵינ ֵי הַּגֹוי ִם,
להֶם לֵאֹלִקים אֲנ ִי ה'"( .שם ,שם מ"ה)
ִלהְיֹות ָ

מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

הזדרזו!

הפסוקים בפרשה מתארים את הציווי
של בניית המזבח בהר עיבל לאחר כניסתם
לארץ .על האבנים כתבו בני ישראל את דברי
התורה ושם סמוך למזבח על רקע הר עיבל
המתנשא יצאה הקריאה המלווה אותנו
אלפי שנים והיא זו שעיצבה בנו את הרוח
המיוחדת שלנו ..." :הַ ְסּכֵת ּו ְׁשמַע יִׂשְָראֵל ,הַּיֹום
הַּז ֶה נ ִהְי ֵי ָת ְלעָם לַה' אֱֹלקיָך( "....שם ,שם ט').
הראשון שהגדיר אותנו כעם היה גדול
אויבינו  -פרעה" :הִּנ ֵה ,עַם ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ַרב וְעָצּום,
ִמּמֶּנּו .הָבָה נ ִ ְת ַח ְּכמָה ,לֹוּ :פֶן י ְִרּבֶה( "...שמות א',

עד שייתיאשו מן הגאולה?!

ÂÏ˘ ‰Ó

 10דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל
ו– 30דק’ מירושלים

בואו לראות ולהשאר
חיים 052-4844141 :שירי052-8358788 :

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

ארוחות חמות לישיבות ואולפנות
בתי–ספר וגנים
אירועים פרטיים עד  1,000איש

ממשיכים לקלוט משפחות

יישוב תורני צעיר בתנופת קליטה ופיתוח הממוקם
על "דרך אלון" (סמוך לכוכב השחר)
כ– 30דק' מירושלים וכ– 50דק' מהמרכז
קולט משפחות שרוצות להשתקע ולהשקיע
 קרוואנים חדשים  קרוואנים מוגדלים
 מגרשים לבניה עצמית

ּבָנ ִי ָת ּׁשָם מִז ְ ֵּבחַ ,לַיהו ָה אֱֹלהֶיָך :מִז ְּבַח
ֲאבָנ ִיםֹ ,לא תָנ ִיף ֲעלֵיהֶם ּבְַרז ֶל .ו ֲאבָנ ִים
ְׁשלֵמֹות ִּתבְנ ֶה ,אֶת–מִז ְּבַח ה' אֱֹלקיָך"...

ט' -י') על בסיס הגדרה זו שועבדנו במצרים
מאות שנים ולעומת זאת כאן על הר עיבל
מקבלים אנו את התואר עם שמשמעותו
אחריות וציפיות גבוהות.
למעמד מיוחד זה היה עד הבנוי מאבני
גוויל בצורה מלבנית ( 7×9מ') בעל ריצוף
עליון ושהגישה אל ראשו דרך כבש יחיד -
זהו המבנה שהתגלה ע"י אדם זרטל בשנת
 1980על הר עיבל.
אדם זרטל ורבים אחריו רואים מבנה זה
כמזבח עולה ישראלי .ישנם מספר פרטים
המצביעים על המבנה כמזבח ישראלי :מסביב
למזבח קיימת מסגרת אבנים ובתוכה נמצא
אפר ובתוכו נמצאו כ– 1,000עצמות שרופות
של בהמות טהורות ,זכרים צעירים ,אשר ככל

(דברים כ"ז ה'  -ו')

מצפה כרמים
לא רק בגלל הנוף!

שנים על�חשבוננו!

חולמים�על�בית�משלכם�אבל�חוששים�מהמשכנתא?

"ו

לידה זו יכולה להיעשות רק על ידי ה'" .כי
אני ה' מושיעך וגואלך אביר יעקב" [הפטרת
הפרשה].
בשנה האחרונה ,בה החברה הישראלית
ואנו כציבור באופן מיוחד עברנו את
המאורעות ,מתחזקת בנו התובנה שמהלך
הגאולה שאנו מצויים בו עתה אינו מכוח
העבר המוכר אלא מכוח העתיד הנסתר
מאתנו .חז"ל מתארים את הגאולה כמהלך
בו הקב"ה "נכסה ונגלה" .אנו אוהבים
יותר את הזמנים בהם הקב"ה נגלה אלינו
ואנו מרגישים שכביכול אנו מבינים את
מהלכיו של הקב"ה .קשה לנו בזמנים בהם
הקב"ה נכסה מאתנו .אולם גם לזמנים בהם
המהלכים נכסים מאתנו יש תפקיד חשוב.
זמנים אלו נועדו לזכך אותנו ולברר לנו
שמהלך הגאולה הוא מעל ומעבר לתכנונים
האנושיים והמהלכים הנגלים על פני
השטח .

ה ש ת ת פו ת � ב מ ש כ נ ת א

לחשבון�המשכנתא�שלכם.
מחירים מיוחדים
למוסדות
שיצטרפו עד
ראש השנה

אֶֶרץ ּבְיֹום ֶאחָד אִם יִּוָלֵד ּגֹוי ַּפעַם ֶאחָת ּכִי

כשתורת חיים
פוגשת
איכות חיים

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

חלָה ּג ַם י ָ ְלדָה צִּיֹון אֶת ּבָנ ֶיהָ[ ":ישעיה ס"ו,ח]
ָ

*�המבצע�בתוקף�עד�כ"ו�חשוון�*������17.11.06בכפוף�לתקנון�החברה

ועדת החקירה האנגלו–אמריקאית ב–,1946
שמסקנותיה סללו את הדרך להחלטת האו"ם
על מדינה יהודית.
במסגרת כהונתו כרב הראשי הספרדי
הראשון של מדינת ישראל הגיעו אליו
מספר שאלות בהן נדרש לפסוק בנושאים
של 'תורת ארץ ישראל' שלגביהם לא היתה
קיימת פסיקה הלכה למעשה במשך אלפיים
שנה .כשבאו אליו בחורים מבני הישיבות
וביקשו ממנו תעודות שחרור ,דחה בקפידה
את בקשתם ואמר להם" :אילמלא זקנותי
ומחלתי הייתי בעצמי נוטל רובה ורימון ויוצא
להגן על רחוב מיידאן ובית–הכנסת ר' יוחנן
בן–זכאי ,שם נולדתי וגדלתי ושם נולדו וגדלו
אבותיי .הייתי יוצא להגן על כל בית ובית–
כנסת וסימטה בירושלים שלי .מלחמתנו היא
מלחמת חיים ומוות .כיצד אפשר להעלות
על הדעת מחשבת–מעל של התחמקות
ממלחמת–מצווה זו? לכו והתגייסו למלחמה
ואיש לרעהו יאמר חזק .במלחמת–חיים זו
הכול יוצאין לעזרת ישראל וארצו".
לפני מותו ,בכ"ד באלול תשל"ג ()1953
הכתיב הרב את צוואתו האחרונה ושם אמר
בין השאר:
"בתפקידי שמתי לנגד עיני ונר לרגלי
תעודות אלה ,להרביץ התורה ומצוותיה,
ארץ ישראל וקדושתה .אהבה מוחלטת
לכל איש ואישה מישראל בגופו ונשמתו,
דבורו ומעשיו ,מחשבתו והגיוני ליבו ,צעדיו
ועלילותיו ,בבית וברחוב ,בכפר ובעיר,
להביא שלום לכל בית ישראל ומשפחתו
בכנסת ישראל כולה שדרותיה ומפלגותיה
ובין ישראל לאביהם שבשמים ...שמרו
מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה
 -האמת והשלום אהבו ".

לנער מאליו את הכשלים שדבקו בו במהלך
היותו בארץ .ניתנת לעם ישראל הזדמנות
לחזור אל עצמו.
בספר דברים מדובר על גלות ארוכה
יותר .כנראה שהמחלות שדבקו בעם
ישראל אינם ניתנות למרפא בצורה מהירה.
הריקבון עמוק יותר וברענון של מה שהיה
בעבר לא די בשביל להביא תרופה ומרפא.
ההרס של העבר והנתק מן העבר הנו כל כך
גדול שכבר לא ניתן להתחבר אליו .התורה
מבטאת זאת בתיאור הנוראי בו עם ישראל
נשאר תקוע בקללה ואין דרך יציאה טבעית
מן הגלות.
הגאולה באה ממקור עמוק יותר ,ממקום
שנעלם מן העין האנושית .הגאולה אינה
יכולה לבוא מכוח מה שנבנה בעבר בעם
ישראל .צריכים להיוולד כוחות חדשים
בעם ישראל ורק מכוח הלידה המחודשת של
העם ניתן לשוב אל אלוקינו ,אל עצמנו ואל
ארצנו .על הלידה הזאת התנבאו נביאינו.
ׁשמַע ּכָזֹאת מִי ָראָה ּכָ ֵאּלֶה הֲיּוחַל
"מִי ָ

סיפורו של מקום הר עיבל | "היום הזה נהיית לעם"

ילדי גוש קטיף מתחילים מ–א' ב'

רב בן ציון מאיר חי עוזיאל נולד בשנת
התר"מ ( )1880בירושלים לרב יוסף
רפאל עוזיאל שהיה נשיא בית הדין
הרבני של הקהילה הספרדית .הוא התייתם
מאביו בגיל ארבע עשרה וכבר בגיל עשרים
התמנה לרב בישיבת "תפארת ירושלים",
ובנוסף לכך ייסד את הישיבה "מחזיקי
תורה" לאברכים ספרדיים .בשנת 1911
התמנה לרב הקהילה הספרדית ביפו ועסק
בקידום מעמדם של היהודים המזרחיים.
בגלל פעילותו הציבורית הוגלה ע"י הממשל
התורכי בזמן מלחמת העולם הראשונה אבל
הורשה לחזור לפני הגעתו של הצבא הבריטי.
ב– 1921מונה לרב של סלוניקי ,שם פעל
לפיתוח התנועה הציונית ביוון ,חיזק את
הפצת השפה העברית ועודד לימוד תורה.
באחד מנאומיו האחרונים בסלוניקי (בשנת
תרפ"ג– )1923קרא לנוער היהודי לעלות
ואמר " :רק בארץ ישראל ,ארץ תורה ומלכות,
אנו חוזרים אל שלמותנו הנפשית ,אל אמונה
באלוקי האבות .סלוניקי של היום אינה
סלוניקי של תמול שלשום ,וסלוניקי של מחר
עלולה לעמוד בניסיונות חמורים הרבה משל
היום .הפתרון האחד–היחיד הוא בניין הארץ,
ויש להזדרז בטרם תשכל חרב ותאכל אש.
תעלו אתם לארץ בשירה ובעבודה ,בצדק
ובמשפט ,לבנות שממותיה ,לעבד אדמותיה,
להשיב לה שכינת צור ישראל וקודשו".
ב– 1923חזר לארץ לתפקיד הרב הספרדי
הראשי של תל אביב ,ומ– 1939עד מותו כיהן
כראשון לציון והרב הראשי הספרדי של ארץ
ישראל ,תפקיד שהפך במהלך כהונתו לרב
הראשי של מדינת ישראל .כאשר נבחר להיות
הרב הספרדי הראשי ב– 1939נבחר גם לוועד
הלאומי והשתתף בפגישות שבמסגרתן נוסדה
הסוכנות היהודית לישראל .בתקופת המנדט
הבריטי נקרא לייצג את הקהילה היהודית
באו"ם ,והופיע כאחד העדים הראשים בפני

עד שייתיאשו מן הגאולה?!

גליון  | 13אלול תשס"ו |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

ירושלים
18:19
19:30

שכם
18:24
19:30

בפרשתנו הקללה אינה מדודה .היא
רצף של קללות שאין להם קצבה .הברית
מסתיימת בשפל הנוראי "וְהִ ְת ַמּכְַרּתֶם ׁשָם
ְלאֹיְבֶיָך ַל ֲעבִָדים ו ְ ִל ְׁשפָחֹות ,וְאֵין ֹקנ ֶה"
(דברים כ"ח ,ס"ח).
הרדב"ז בתשובותיו עמד על סיום דברי
הברית בקללה ולא בברכה והתיקון לכך.
לדעתו דברי הברית אינם נגמרים בפרשתנו.
הברית נמשכת לפרשה הבאה שם מתוארת
תקופת אחרית הימים לאחר שבאו הברכה
והקללה .שם יש תיאור רחב לשיבה של ה'
אל עם ישראל ולשיבה של עם ישראל אל
ה' ואל ארץ ישראל.
ובכל אופן עדיין הדברים צריכים הסברה.
מדוע בחרה התורה להפריד הפרדה כל כך
גדולה בין הקללה לבין הברכה ,בין הגלות
לגאולה? מה ההבחנה בין כתיבת הגלות
והגאולה בברית סיני ברצף לבין ההפרדה
בברית מואב?
התורה מציגה בפנינו שני מהלכים
שמכוחם עולה וצומחת הגאולה .בספר
ויקרא הגאולה היא מכוח החיבור אל העבר.
עם ישראל נמצא בארץ ישראל .הוא מתנהג
שלא כראוי .הגלות באה כהרחקה זמנית.
הרחקה זו פועלת את פעולתה ומעוררת
את עם ישראל לחזור אל עצמו ,להתוודות,

תל אביב חיפה
18:25
18:35
19:32
19:32

המשך בעמ' 12

חברון
18:33
19:31

באר–שבע
18:26
19:31

ה

במצפה כ– 40ילדים הלומדים בבי"ס
היסודי בכוכב השחר .ילדי הגנים ,הפעוטות
והתינוקות נהנים ממערכת החינוך
הוותיקה והמוצלחת שביישוב .עם זאת
במצפה מתכננים במשך השנים לפתח
בע"ה מערכות חינוך עצמאיות.
מבנה ומראה המצפה עצמו אסתטי
מטופח ומרחיב את הדעת .במצפה חיי
הקהילה והחברה רבים וכוללים :שיעורי
תורה קבועים ,גן משחקים רחב ידיים,
משחקיה וספריה לילדים .שאר השירותים
ניתנים בכוכב השחר מרחק  10דקות
הליכה מהמצפה.
במצפה כרמים אנו מאמינים בשמירת
המרקם החברתי העדין בין חיי קהילה
משותפים תומכים ותוססים לבין פרטיות
המשפחות והתפתחותן האישית ,כך שכל
משפחה חיה את חייה ותורמת את חלקה
וייחודה למצפה.
בימים אלה מסתיימת בנייתם של שני
בתי הקבע הראשונים ,כאשר ישנם ששה
מגרשים נוספים מוכנים לבניה מיידית.
כמו כן מתארגנת קבוצת משפחות
המעוניינות לקדם פרויקט בניה משותף
עם "בתי אמנה".
המצפה בכללו נמצא בתנופת פיתוח
וקליטה ומעוניין לקלוט משפחות הרוצות
להשתקע ,להשקיע ולבנות חלום וחיים
יהודיים וישראליים במובן העמוק שלהם..
בואו בשמחה לראות ,ליהנות ולהישאר .
פרטים נוספים:
חיים052-4844141 :
שירי052-8358788 :
מרכז מידע אמנה:
1-800-260-240

יישוב מצפה כרמים עלה לקרקע
ביום העצמאות תשנ"ט ומוקם
על גבעה השולטת על דרך
אלון .כעבור שנה בימי הסכמי המאחזים
ובמסגרתם הועתק היישוב הצעיר
ממקומו וניטע בסמוך לכוכב השחר כאשר
במקומו המקורי הוקם כעבור מספר

חודשים מעלה שלמה .מן המצפה נפרש
נוף מרהיב של כרמים ומטעים ,של צפון
ים המלח ומדבר יהודה ,של ערבות מואב,
ירדן יריחו ובקעת הירדן.
מצפה כרמים הוקם ע"י שש משפחות
צעירות מבני היישוב כוכב השחר ,שחרתו
על דגלם ערכי תורה ואהבת הארץ ומתוך
כך רצון לאיכות חיים על כל מסגרותיהם
הרוחניות והגשמיות.
עם השנים גדל המצפה והתפתח והפך
לאתר עם אופי מיוחד ,עם שאיפות וחיים
משל עצמו .במצפה שוכנות כיום כ–17
משפחות בגילאי  .30 - 20בני המצפה
עוסקים בתחומים שונים ומגוונים;
אנשי חינוך והוראה ,בני תורה ,חקלאים,
עצמאיים ,אומנים ,אנשי שיווק והיי–טק,
כאשר חלקם עובדים ביישוב ובסביבתו
ורובם עובדים בירושלים ובסביבתה (כ–20
דק' נסיעה).
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אלא טוענת שמדובר על
אוכלוסיה כנענית שעברה
מהחוף אל ההר וייסדה
בו ,מאוחר יותר ,ממלכה.
אסכולה שנייה מקבלת את
סיפורי התנ"ך כפי שהם.
לטענות הנ"ל מצטרפים
הנתונים הארכיאולוגיים
המספקים לנו נתונים ,כגון:
החל מהמאה ה– 13לפנה"ס מופיעים מאות
אתרים בהר בעלי מאפיינים דומים ,ואולי
מדובר על הישראלים שנכנסו להר .עדיין אין
לנו יכולת לדייק ולומר שציבור זה הוא דווקא
ישראלי .אך גילויו של האתר בהר עיבל שופך
אור חדש על הממצא בהר.
המזבח מתוארך ,ע"י חרפושיות מצריות
שנמצאו בו והן מימי רעמסס השני ,במחצית
השנייה של המאה ה–  13לפנה"ס  -זהו הזמן
שבו החלה ההתנחלות בהר במאות האתרים
שהזכרנו קודם.
המזבח נבנה עם כניסת בני ישראל לארץ
כפי שמופיע גם בספר יהושע .מזבח האבנים
הינו עד למעמד המכונן של כינון העם ,עד
זה קיים עד היום בהר עיבל וניתן לראותו.
האבנים הבונות את המזבח ומנציחות את
המעמד המרגש הנ"ל ,מבטאות את כוח
ההמשכיות בעם  -אבן= אב +בן ,ההמשכיות
תלויה בתוכן שמעביר ההורה לבנו ,מכוח
זה נמשיך לחזק בלבנו ובלב העם את אשר
התחיל לפני  3,000שנה בהר עיבל עם
כניסתם לארץ .

הנראה עלו כעולה על המזבח ע"י עם ישראל
המקפיד להעלות לעולה זכרים צעירים
מבהמות טהורות .במקום לא נמצאו צלמיות
או עצמות חזירים  -פרטים שנמצאים באתרי
פולחן כנעניים רבים בארץ.
ישנה התאמה בין הלכות מזבח ,כפי
שמופיעות במקרא ובתלמוד ,לבין המבנה
בהר עיבל ,לדוגמא:
א .באתר נמצאו שני כבשים שמוליכים
אל הסובב ,האחד מוביל אל ראש המזבח
והשני מוליך אל קיר היסוד הסובב את ראש
המזבח.
ב .פסולי חטאת עוף היו ניתנים במתקן
הנמצא סמוך לכבש במערבו .ממערב לכבש
בהר עיבל נמצאו מתקנים הצמודים לכבש
ובכל אחד מהם נמצא אפר ,ההנחה היא
שהאפר שייך לשריפת פסולי עוף חטאת.
ג .בניה על הסלע הטבעי .ועוד.
בשנים האחרונות עלו טענות המכחישות
את סיפור כניסת עם ישראל לכנען,
כפי שמסופר בתנ"ך .אסכולה אחת לא
מקבלת את הגעתם של גורמי חוץ ממזרח

המתנה האידאלית לחג
מבצע לקראת החגים לקוראי יש"ע שלנו
מיטב המוזיקה החסידית היהודית מקורית
במחירי מבצע דיסק אחד ₪ 35
 3דיסקים ב– ₪ 90בלבד
עונג שבת שמעון משעלי  -דיסק כפול חדש  נהורא אור נעלם  עת לאהוב
יאיר גדסי  קול בראשית יאיר גדסי  ישיש עליך אביחי וחברים  ניגוני
שמחה אייל אהרון  נראה אני בלוז אייל אהרון  קול שמחה שמעון משעלי
 חדש  תהילה לדוד שמעון משעלי  -חדש  חיליק פראנק קלרינט  חסדיה' חיליק פראנק  ניגוני מירון  2חיליק פרנאק  ניגונים בלוז ממעמקים 
התפילה שלי יוסי הופמן  דבר אליו אודי דוידי  תפילה לעני גיל עקיביוב 
נסחף אשר אלפסי  כוחה של נגינה דני ממן  -חדש  הזמיר נתן לך מתנה
 הזמיר נהר המטהר  הזמיר נוסע לאומן  הזמיר קרנבל באומן  הזמיר
המנון הגאולה  עדי רן אנפלגד  -חדש  עדי רן מה יש לכם לדאוג  ניגון
של תקוה ישראל חזין  קלאס דיסק חסידי  בנג'ו הקדוש בנ'ו בילי  בית
הקדושה  כוכבי אור א .אבוטבול  עניין אחר  -עניין אחר לגמרי  אביעד
גיל אחות קטנה  ירמיהו כנגן המנגן  איילת השחר  -הולכת ורבה  ישראל
סבן אל תירא  גיא צבי מינץ השעון המעורר  גיא צבי מינץ לב בוער 
גיא צבי מינץ ניגון עדין  -חדש  להקת לכתחילה בוער באהבת ה'  להקת
לכתחילה חתונה   2להקת לכתחילה חתונה   3להקת לכתחילה להאמין
שזה בא  -חדש  משה לוי כל השירים  שיבי קלר אין עוד מלבדו  שיבי
קלר היושבת בגנים  אסף נוה שלום לרעות בגנים  ניגוני ברסלב קרב יום

ובנוסף כל הרוכש מעל  3דיסקים יקבל את הדיסק
שירים שאלעזר אהב
או אמנים שרים למען גוש קטיף והשומרון

ב– ₪ 15בלבד!

 המבצע עד גמר המלאי
 זמן משלוח עד שבועיים
 המחיר אינו כולל דמי אריזה ומשלוח

מרכז הזמנות052-8903905 :
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כל אחד יכול לשאול את עצמו" :מה
אני עשיתי בשביל מדינה?" .מה עשיתי
כדי לבנות וליצור .מה עשיתי בשביל
להפוך את יותר מרבע מיליון היהודים
ביש"ע למיליון .יישוב שהחליט להקים
גן שעשועים נטע עוד יתד באדמה;
משפחה ששכנעה משפחה אחרת
לעלות ליישוב תרמה נדבך נוסף לחומת
ההגנה שלנו; גם ילד ששתל פרח קטן
הוסיף אור ,הוסיף עוצמה ,ביסס את
נוכחותנו במקום.
האדמה הזאת חיכתה לנו בשקט
אלפיים שנה ולא הפחיתה מגעגועיה
גם כאשר היינו רחוקים .עכשיו עלינו
להמשיך בעבודה המאומצת וראוי גם
כי נלמד מהאדמה  -בשקט.
האדמה הזאת  -עליה חיו ופעלו
אבותינו  -תחזה במאמצינו ולא תשיב
ידינו ריקם.
האדמה הזאת ,כבר שכחנו ,לא רק
שייכת לנו .אנחנו שייכים לה.

בשבוע שעבר כתבנו כאן שהמלחמה
פקחה לנו את העיניים באשר לחלום
ה"נורמליות" .ביום בהיר אחד נחתו
עלינו אלפי קטיושות מצפון והזכירו
לנו ,שלהיות "מדינה נורמלית" במזרח
התיכון זה כשלעצמו שיגעון .ביום בהיר

חדשות ישע
דו"ח חדש של הפורום המשפטי למען ארץ ישראל חושף את מחדליו ואטימותו של בית המשפט
הגבוה לצדק במהלך העתירות הרבות שהוגשו אליו טרם תוכנית הגירוש והעקירה.
הדו"ח מצביע על החירויות הבסיסיות
של זכויות האדם שנפגעו במסגרת "תוכנית
ההתנתקות" .בג"צ בחר להכשיר את התוכנית
מטעמים פוליטיים ולהמנע מלתת סעד משפטי
אותו בקשו תושבי גוש קטיף וצפון השומרון
לקבל .סקירת העתירות המובאות בדו"ח
ותשובת המדינה עליהן מעלה שאלות רבות
לגבי תהליך קבלת ההחלטות ,המידע שנמסר
לבית המשפט והתמונה המעוותת שהציגה
המדינה בפני בית המשפט ובפני הציבור כולו.
מקריאת הנתונים אין מנוס מהמסקנה שהמדינה

ובג"צ נכשלו במילוי תפקידם כמגינים על
זכויות האדם במדינתו .נושאי העתירות עוסקים
בנושאים מגוונים :עצם חוקיות החוק והפגיעה
בזכויות היסוד ,גרימת נכות נפשית ביודעין,
סוגיית הפיצויים לחקלאים ולבעלי העסקים,
ההיבט הביטחוני ,עקירת הקברים ,השימוש
בחיילים למשימות שיטור ,הפיצוי בגין עגמת
הנפש ,הפגיעה בחופש העיסוק ,חוסר מוכנות
הממשלה לקליטת העקורים ועוד.
בסיכום הדו"ח ציטטו מחבריו את דבריו
של השופט אדמונד לוי ,בדעת מיעוט ,דברים
שנשמעים היום כנבואה מדויקת למצבנו:
"להשקפתי לוקים החלטת הממשלה מחודש
יוני  2004וחוק ההתנתקות בכל אחד מאלה:
 .1לידתם בחטא ,באשר זו הייתה מלווה בפגיעה
בערכיה של מדינת ישראל מחד ,ועיוות רצונו
של הבוחר מאידך;
 .2בביצועם כרוכה פגיעה שאין קשה ממנה
בזכויות יסוד של היחיד ושל הכלל ,פגיעה
שאינה מידתית ,ושלא ל"תכלית ראויה"
מוכחת;
 .3סופם שהם יובילו לימים קשים ,ואף לערעור
זכותו של העם היהודי להתיישב בארץ ישראל,
וכוונתי לא רק לשטחים השנויים במחלוקת,
אלא גם באלה שלגביהם קיימת הסכמה בקרב
הציבור שעל ישראל להחזיק בהם בכל הסדר
עתידי.
החלטה זו וחוק זה תרופתם היא אחת -
להתבטל ולעבור מן העולם ,וכך הייתי מציע
לחבריי לעשות לו רק נשמע קולי" .לו רק נשמע
קולנו ...

התפכחות
האלוף גרשון הכהן
מפקד המכללות
הצבאיות ומפקד
אוגדת הגירוש של
יישובי רצועת עזה במסגרת תוכנית
ההתנתקות" :מה שקרה בשנה
שעברה [גירוש גוש קטיף] היה
פשע ,ואני הייתי שותף לפשע
נגד העם היהודי .מה שקורה כאן
עכשיו  -מלחמת לבנון השנייה
 זה העונש על מה שקרה לפנישנה" .הכהן אמר את הדברים ,שדווחו
לראשונה בחדשות ערוץ  ,10בביקור
בבית משפחתו של סא"ל עמנואל מורנו
הי"ד ,שנהרג בלבנון( .ל' אב)24.8.06 ,

יש"עמדה

בג"צ מנותק מהמציאות

העת להתיישבות!
המלחמה ומסקנותיה הרחיקו
מאיתנו מעט את איום העקירה  -איום
שהיה עד לפני חודשיים מוחשי כחרב
על צווארינו .צוהר רווחה נפתח לנו,
אך איש אינו יכול להבטיח לכמה זמן
יהא פתוח ,אך  -כמנהג מדינת ישראל
מזה שלושה עשורים מאז חידוש
ההתיישבות ביש"ע  -אנו חיים ופועלים
בתוך ערפל חוסר הוודאות ומנסים
לפזרו בכל פעולותינו.
זו העת להמשיך בעשייה ובפיתוח
היישובים.
ממועצת יש"ע ותנועת "אמנה" ,דרך
המועצות האזוריות והמקומיות ,עבור
ביישובים ובמאחזים ועד לכל משפחה
ומשפחה ,כל תושב ותושב ,ילד נער
וזקן :עלינו מוטלת האחריות להקים
מה שלא ניתן יהיה להרוס.
בכוח המוסר ובמסירות העומדים
לצדנו ,באהבתנו הגדולה לארץ ולהרי
יהודה ושומרון ,נמצא דרך להתגבר על
המכשולים והחסמים .אם הקמת יישוב
חדש מתעכבת ,נרחיב בינתיים יישוב
קיים .אם אי אפשר לבנות שכונה ,נבנה
רחוב .ואם אין אפשרות להקים בית,
ניטע עץ.

אחד הקצנו מאשליית המזרח–התיכון–
החדש ונזכרנו בברירה שבין חיים על
החרב ,או לא חיים בכלל.
אבל ראש הממשלה אולמרט,
שהבטיח לפני הבחירות "מדינה שכיף
לחיות בה" ,ממשיך לסובב את אזרחי
ישראל בגלגל הלונה–פארק שלו .יחד
עם ההצהרות הנרפות על הושטת יד
לשלום לראש ממשלת לבנון (שאגב,
ענה לאולמרט בנימוס כי לבנון תהיה
המדינה הערבית האחרונה שתקיים
שיח עם ישראל) ,הודיע ראש–
רפובליקת–הכיף כי החרב חזרה לנדנה,
הראש נטמן בחול והאספרסו שוב ימלא
את ספלינו:
"אין בעולם עם רודף שלום יותר
מאיתנו .אנחנו סולחים במהירות,
ומתפייסים בקלות .מה שאנחנו
מבקשים הוא כל–כך פשוט ,נורמלי ומובן
מאליו :ליהנות מהחיים .ליהנות ממה
שעמים אחרים רואים כמובן מאליו.
לקום בבוקר ולא לדאוג" (.)3/9/06
ושוב קיבלנו שיעור בהנאות החיים,
מן המורה הטוב אולמרט ,וברקע
ממשיכים לתופף תופי המערכה הבאה
שקושרים עלינו האיראנים .

טל שחר הפקות וזיקוקין
הפקת אירועי זיקוקין באזור פתוח  פגזי פטריות ענק
 מזרקות מ– 40מ"מ עד  8מטר  כדורי אש ועוד ועוד...
פירוטכניקה  -אפקטים שונים המיועדים להפעלה במקומות סגורים

דיסק הכולל  13שירים עם מיטב האמנים
 עדי רן  סיני תור  אהרון רזאל  אהוד בנאי  הרב קרליבך  ועוד...
במחיר  ₪ 25בלבד  ₪ 5 +דמי משלוח
ההכנסות קודש לקרן לזכר אלעזר הי"ד

ביצוע בכל אזורי הארץ  -גם ביש"ע
מחיר מיוחד למביא מודעה זו
לפרטים והזמנות052-8903993 :

להזמנות052-5666947 :
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שלום ילדים יקרים!
מעכשיו זו הפינה שלכם .בפינה הזאת ננסה יחד
איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת והיפה.
כל שבוע נציג בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן
שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון

ישי בוני | ישיבת ההסדר פתח תקווה

שלמה דן | ירושלים

לתת מכל הלב

צריך להתעורר!
הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" מכיל בחובו
את התורה כולה .ממש כמו שהלל לימד את
אותו הגוי בפתח בית מדרשו והודיעו" :מה
ששנוא עליך אל תעשה לחברך"( .שבת ל"א)
היום אנחנו נמצאים במצב של שנאה ,או
יותר נכון ,כך אני רוצה להאמין ,חוסר אהבה.
חוסר אהבה בין חלקי העם ,בין משפחות,
בין איש לרעהו.
עלינו לאחות את הקרעים הללו .וכדי
לאחות אותם עלינו לגרום לאהבה ,החל
במעגל הקרוב  -בינינו ,וכלה במעגל הרחב
יותר של כלל עם ישראל.
כאשר אנחנו עוצרים לטרמפיסט
 לעשות את זה מכל הלב ,לתת צדקה -בלב שלם ,לדעת שאנחנו מייצגים וככאלה
דורשים מאיתנו יותר.
אם נתחיל במעגלים הקרובים ביותר
אנחנו נשפיע עד למעגל הגדול ביותר,
המעגל של כלל ישראל!
דסי רבינוביץ ז"ל כתבה ב"עיגולי
השמחה" " ...כאשר עיגול השמחה גדול,
הוא שולח עיגולים קטנים למקומות
נסתרים ...יש אנשים שעיגול השמחה
שלהם קטן ,ולנו יש תפקיד  -לעזור לו
לגדול! ודאי שואלים אתם "איך?" לתת
לו פרח ,לשיר לו שיר ...והכי חשוב זה
לעשות זאת בכיף ,בשמחה ,מכל הלב!"
אם נפעל כל אחד בסביבה הקרובה אליו
כפרטים ,כציבור יחד ,נהיה חברה טובה
ומתוקנת ,יחד וכל אחד בתחומו ,נוכל לתקן
את הדרוש תיקון.
שנזכה כולנו להגדיל עיגולי אורה ,טובה,
שמחה ,בריאות וברכה לכל הסובבים אותנו
ולכל עם ישראל.
ישי בוני

בשנה החולפת נעשו אומנם טעויות
במישור הציבורי ,אבל לדעתי ,בימים אלו
של חודש אלול עלינו להתמקד בחלק השני
של השאלה והוא  -מה עלינו לעשות כדי
למצוא חן בעיני אלוקים ואדם? את הנעשה
אין להשיב .עלינו להסתכל לאופק ,כמה
שיותר רחוק ,כמובן לאחר מבט קצר אל
העבר ,המבט הכולל והקבוע הוא לעתיד.
"מטעויות למד והשתפר".
כל ציבור מורכב מפרטים ,וכפרטים עלינו
לרדת ולבחון ברזולוציות הגבוהות ביותר
כיצד אנו עושים ופועלים טוב יותר כבני
אדם.
ביציאה
בטרמפיאדה
כשעוצרים
מירושלים ,עלינו לעשות את זה בלב שלם,
ולא לומר "אוף עוד פעם ה'אוכלי חינם'
האלה" וכו' ,או כאשר אנו נותנים צדקה לעני
הפושט את ידיו ,לא להתחיל לעשות את
חשבונותיו של הקב"ה האם כסף זה הולך
לסיגריות או לסמים חלילה ,או שפשוט הוא
באמת צריך את זה .אדם שהגיע למצב בו
הוא פושט את ידיו הוא אדם מסכן ועלינו
לעזור לו!
כשאנחנו הולכים ברחוב עם כיפה לראשנו
עלינו לדעת בכל רגע ורגע כי הכיפה היא
מייצגת ודורשת יותר .דורשת כי אנו נתנהג
טוב יותר ,נהייה אנשי אמת ,נכבד את השני
באשר הוא.

המוציא לאור:

מרפאות

דיסק אוסף מרגש לזכרו של החייל הקדוש אלעזר שמאי
ליבוביץ הי"ד שנרצח לפני  4שנים בדרכו הביתה לחברון

אל מול דיוני ההלכה ומחלוקות הרבנים בהלכות
ציבור ,עומד הנוער הכתום וסימני שאלה
וקריאה משמשים בו בערבוביה .לעיתים
קרובות הוא נדרש להכריע לבדו בשאלות
שגם גדולי ישראל מתחבטים בהן שוב ושוב.
מדור זה מיועד לבני הנוער ובו יושמע קולם
ועמדתם בסוגיות שעומדות בפניהם אל
מול המציאות המורכבת שבה אנו חיים.

זהה את המקום

בימי הרחמים והסליחות נוהגים כל בית ישראל לערוך חשבון נפש בינם לבין עצמם ולעשות תשובה במישור הפרטי והכללי.
האם היו טעויות במישור הציבורי שעלינו לתקן בשנה הבעל"ט? מה נוכל לעשות טוב יותר כדי למצוא חן בעיני אלוקים ואדם?

מתארגנת קבוצה להסרת
משקפים בלייזר ברשת

שירים שאלעזר אהב

מבט של הנוער

ילדים שלנו

בשיטה הבטוחה בעולם

מועצת יש"ע

ללא חיתוך הקרנית

מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה

מחיר קבוצתי:

₪5400

בית הדפוס  ,11גבעת שאול
95477
ירושלים
טלפון 0 2 – 6 2 1 1 9 9 9
פקס' 0 2 – 6 5 1 6 6 6 2
p e r l a @ mye s h a . o r g . i l

בדיקת התאמה חינם וללא התחייבות

לפרטים והרשמה:

052-5666947
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עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052-8908521
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

על מנת לדאוג שתחזית זו לא תתממש.
הכלל הראשון לניצחון במאבק בין שני
צדדים הוא "דע את האויב" .צריך לגלות
מה הן תוכניותיו ,שיטות פעולתו והדרך
בה הוא נוקט .מי שאינו מכיר בערכו
של הצד השני וביתרונות שיש לו על
פניו בתחומים שונים ,לא יוכל להצליח
במאבקו.
דוגמא טרייה לכך היא מלחמת לבנון
השנייה שהחלה באופוריה ובהמעטת
כוחו ויכולותיו של חיזבאללה ,שלדאבוננו
ניצל נקודת תורפה זו ,והתוצאות
ידועות.
אין כוונתי בדוגמא זו כדי להצהיר שיש
כאן שני צדדים כביכול .בסופו של תהליך
למרות חילוקי הדעות בינינו אנחנו עם
אחד לכן חשוב למצוא את המשותף
והמלכד בינינו ,וזאת ע"י התחברות
וקירוב לבבות.
כדי לעמוד ולהגן על הקדוש והיקר לנו,
מכל מיני תוכניות שונות ומשונות של
ראש הממשלה ,עלינו לעמוד מתוך ראיה
נכונה ומפוכחת של המציאות ובעז"ה גם
ננצח.
שלמה דן

האבק מעל חורבות גוש קטיף עדיין
לא שקע ,ושוב אנו נמצאים בפתחה של
שנה חדשה ואתגרים חדשים ,וזה בדיוק
הזמן לשאול מה נוכל לתקן לקראת
השנה החדשה.
לדעתי ,היינו צריכים להבין מי היריב
שעומד מולנו ומתוך כך להיערך בצורה
טובה יותר ומפוכחת יותר לקראת
הגירוש .כציבור אמוני אולי העדפנו
להידבק באמונה שזה לא יקרה וליצירת
אחדות המחנה בתוכנו ,שהם בוודאי
דברים חשובים ,אבל במקביל היינו
צריכים להתמודד בצורה מפוכחת יותר
עם תוכניות ההרס של הממשלה ,לזהות
בזמן את כוונות הזדון ולשנס מותניים
כבר בתחילת התהליך ולא בזמן שכבר
אפסו הסיכויים לשנות את המציאות.
חשוב לי להדגיש :אין הכוונה בדברים
אלה להחדיר קדרות וייאוש לליבנו ,אלא
לראות את המציאות בעיניים בלתי
משוחדות ,ומתוך כך לשמור על כל היקר
לנו .כי אם נצא מתוך הנחה וביטחון שזה
לא יקרה ,בשביל מה לטרוח ולפעול  -הרי
ממילא שום דבר לא יקרה.
ההבדל בין ריאליסט מפוכח לפסימיסט
רואה שחורות ,הוא ששניהם רואים את
אותה המציאות ,שייתכן והיא קודרת ,אך
הפסימי שוקע מיד בייאוש ואומר לעצמו
בשביל מה לנסות לשנות ,הרי ממילא זה
לא יעזור ,והריאליסט מצדו מבין שגם
מתוך המצב הקודר אפשר לעשות טוב,
משנס מותניים ומגייס כוחות ומשאבים

את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' י"ח אלול .בין הפותרים נכונה יוגרלו  4חבילות
של מוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה"
למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"לm@myesha.org.il :
באמצעות פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.

בס"ד

יש שתמצא בבית מדרש...
יש שתמצא בטלוויזיה...
יש שתמצא במחשב...
יש שתמצא בבית...סתם.

אבל את כולם
תמצא בג'מבורי!

בגליון הבא בעז"ה תעלה לדיון
השאלה :בימים אלו נפתחה
שנת הלימודים ומאות אלפי
תלמידים נכנסו בשערי מוסדות
החינוך שנועדו להפוך אותם
לאנשים טובים יותר .מה צריך
להיות היחס בין חינוך לערכים
לבין חינוך לידע? האם הישיבה
התיכונית האולפנא או בית
הספר התיכון הפכו לבית
חרושת לציונים ובגרויות? מה
את/ה הייתם עושים דבר ראשון
לו ניתנה לכם ההזדמנות לנהל
מוסד חינוכי שכזה?

יחד שבטי ישראל

מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות
ואירועים ,למוסדות חינוך ולארגונים
הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל
 ,02-9973875יוני052-4295344 :
shilo_b@ 017.net.il

את דעתכם ניתן לשלוח לדוא"ל:
 m@myesha.org.ilהמאמר עד 350
מילים .נא לציין שם ,גיל ומקום מגורים.
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להמשך הפעלת חצר הג'מבורי הנייד (כפי שפעלנו ביישובי הצפון) דרושים מתנדבים
בעלי אוריינטציה חינוכית מכל הארץ להרחבת תאי ההפעלה .צוות המתנדבים שיקבל
לידיו את ערכת חצר הג'מבורי ,יקלוט לתא ההפעלה בעירו את ילדי המקום ,ויחד עם
צוות ההדרכה יטמיעו תוך כדי משחק ערכי שותפות ,אהבה ואחדות בקרב הילדים.
להפעלת הג'מבורי באזורך במחיר תפעולי
של  1000ש"ח בלבד במקום 10,000

עמותת ילדים זה שמחה

להזמנות ותרומות 1700-5000-39

המטה שפעל כמטה אורחים בגוש קטיף ,ומטה סיוע בחזית הצפון
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