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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

באר–שבע חברון	 חיפה	 תל	אביב	 שכם	 ירושלים	 	

17:59 	18:06 	17:57 	18:07 	17:57 	17:51 שבת	כניסה	 	
19:03 	19:03 	19:03 	19:04 	19:01 	19:02 יציאה	 	

16:56 	17:03 	16:55 	17:04 	16:54 	יוה"כ	כניסה		16:49	
18:01 	18:00 	18:00 	17:59 	17:59 	17:59 יציאה	 	

39	שנים	לשחרור	ירושלים	יש"ע	והגולן 	| 16	|	תשרי	תשס"ז	 גליון	

על הפרשה
הרב שמואל אליהו שליט"א - רבה של צפת

רבי עקיבא - "אבנים שחקו מים"

23 1011

סיפורו של זמן

12

כל חטא מדאיב את הלב

מפני שסותר את האחדות

שבין האישיות הפרטית

עם כל ההויה כולה.

ומתרפא הוא רק ע"י תשובה

)הראי"ה קוק, אורות התשובה ח', ג(

מבצע!
מחירים מיוחדים 

למוסדות 
שיצטרפו עד 
ראש השנה

ארוחות חמות לישיבות ואולפנות
בתי–ספר וגנים

אירועים פרטיים עד 1,000 איש
כשרות מטה בנימין - חלק למהדרין 

רישיון יצרן משרד הבריאות

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

קייטרינג ב.ו.א
ארוחות ואירועים בע"מ
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חולמים�על�בית�משלכם�אבל�חוששים�מהמשכנתא?

קנו�בית�איכותי�של�בתי�אמנה�באחד

היישובים�המשתתפים�במבצע�ותקבלו

כ���500�₪�בכל�חודש,�משך�10�שנים,�ישירות

לחשבון�המשכנתא�שלכם.

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

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

מרכז�מידע�אמנה

±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥∞

מורידים
את

המשכנתא
מהגב!

השתתפות�במשכנתא
שניםשנים∞±∞±על�חשבוננו!

הזדרזו!
המבצע�מוגבל�ל�45�הרוכשים

הראשונים�בלבד

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות
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של גדולי ישראל חיבת הארץ

 

בשיפולים ה נמצא  תלם  יישוב 

חברון,  הר  של  המערביים 

יהודה',  'חוצה  וממוקם על כביש 

קריית  עם  ארבע  קריית  אזור  את  המחבר 

ומהירה  נוחה  גישה  ליישוב  ואשקלון.  גת 

לירושלים,  וכן  דק'(,   10( ארבע  לקריית 

לקריית גת ולבית שמש )25 דק'(. 

כמושב  לקרקע  עלה  תלם  היישוב 

וזאת   ,)1982( תשמ"ב  בשנת  שיתופי 

האזור  לחיזוק  מקיפה  מתוכנית  כחלק 

המערבי של הר חברון. לפני כשלוש שנים 

משפחות   20 של  גרעין  ליישוב  הצטרף 

חברון',  'שבי  ישיבת  מבוגרי  חלקן  דתיות, 

ולהקים  היישוב  את  לחזק  מטרה  מתוך 

קהילה משותפת של שומרי מצוות ושאינם 

שומרי מצוות. 

תהליך ההשתלבות של הקהילה הדתית 

הקשיים.  כל  אף  על  יפה,  עלה  והחילונית 

קהילתיים  חיים  כיום  מתקיימים  בתלם 

תוססים, מתוך שיתופיות, פירגון ואחווה - 

דבר שראוי להוות דגם לכל עם ישראל.

המדרש  בית  הוקם  היישוב  במרכז 

'נתיבות דרור', על שם מח"ט חברון אל"מ 

תלמידים  כ–50  המונה  הי"ד,  וינברג  דרור 

שעשועים,  גן  משחקיה,  ביישוב:  עוד  כ"י. 

ומשלוחים  חברים,  מועדון  מקווה,  ספריה, 

)חינם!( מהסופרמרקט בקריית ארבע.

ממערכת  נהנים  הצעירים  היישוב  ילדי 

לגן  ועד  התינוקיה  מן  משובחת,  חינוך 

בהסעות  מגיעים  הספר  בית  ילדי  החובה. 

מסודרות לקריית ארבע או לקריית גת.

כיום מצוי היישוב תלם, ברוך ה', בתנופה 

מוזמנים  ואתם  ובניין,  פיתוח  של  גדולה 

לבוא ולבקר אותנו כאן.

חמה  קהילה  עם  מתחדש,  יישוב   - תלם 

ומשפחתית

באחדות  פנים'  אל  'פנים  לחיות   - תלם 

ישראל אמיתית

צלול,  הרים  אוויר  מרהיב,  נוף   - תלם 

ואווירה חלוצית

תלם - יישוב בתנופה!

משימה לאומית ממדרגה ראשונה!

בואו ללכת בתלם, בואו לשבת היכרות. #

לפרטים: 
פנינה 057-6606810

אלי 057-6606816

מרכז מידע אמנה:

1-800-260-240

| תלםמבט להתיישבות 

הולכים בתלם ביחד

בי עקיבא, עמוד השדרה המרכזי של ר

ה'  קידוש  על  נהרג  פה,  שבעל  תורה 

לספירה   136 בשנת  הכיפורים,  ביום 

הרוגי  מעשרת  לאחד  והיה  שנה   1870 לפני 

אין  יוסף  אביו  של  שמו  מלבד  מלכות. 

ומשפחתו,  מגוריו  מקום  על  דבר  יודעים 

אולם המהפך שעבר מדרגת 'עם הארץ', כפי 

שהעיד על עצמו לדרגת גדול התנאים וגידול 

תלמידי חכמים-ידועים לכל. 

באבות דרבי נתן )פרק ו'( מתאר הכתוב את 

סיפור חזרתו בתשובה בגיל 40: "בן ארבעים 

שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד 

על פי הבאר )על פי פרק י"ב באדר"נ, הייתה 

באר זו בלוד( אמר מי חקק אבן זו, אמרו לו 

המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, אמרו לו 

עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים מיד 

היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך 

כברזל  שקשה  תורה  דברי  הקשה  את  פיסל 

לבי שהוא  וכמה שיחקקו את  על אחת כמה 

הוא  הלך  תורה.  ללמוד  חזר  מיד  ודם,  בשר 

ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. אמר לו, רבי 

הלוח,  בראש  עקיבא  רבי  אחז  תורה  למדני 

ולמדה.  בית  אלף  לו  כתב  הלוח  בראש  ובנו 

היה לומד והולך שלמד כל התורה כולה. הלך 

יהושע אמר  ר'  ולפני  רבי אלעזר  לפני  וישב 

להם רבותי: פתחו לי טעם משנה כיון שאמר 

לו הלכה אחת הלך וישב לו בינו לבין עצמו, 

אמר, אלף זו למה נכתבה, בית זו למה נכתבה, 

והעמידן  ושאלן  חזר  נאמר,  למה  זה  דבר 

עליך  עקיבא  טרפון  רבי  לו  אמר  בדברים... 

הכתוב אומר: )איוב כ"ח( 'מבכי נהרות חבש 

ותעלומה יוציא אור', דברים המוסתרים מבני 

אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה".

אליעזר  ר'  של  תלמידם  היה  עקיבא  רבי 

בן הורקנוס ור' יהושע בן חנניה )אדר"נ שם, 

היה  יהושע  ר'  אך את  ג(,  פ"ו  משנה פסחים 

משמש ביותר )עי' ברכות ס"ב(, ולפניו הירצה 

ועוד  י"ד:(,  )חגיגה  מרכבה  במעשה  דברים 

היה משמש את ר' נחום איש גמזו )חגיגה י"ב. 

במדרש  דרכו  עיקר  למד  וממנו  פ"א(,  ב"ר 

התורה.

לסדר  עקיבא  רבי  השתדל  בהלכות 

והשלים את מעשה  נושאים,  ע"פ  המאמרים 

הראשונים כאשר חילק את כל ההלכות לששה 

מסכתות.  לששים  הסדרים  ואת   סדרים, 

החזירו  השמד,  ימי  אחרי  תלמידיו, 

ליושנה,  ישראל  בארץ  התורה  עטרת 

עקיבא  רבי  יסוד  ועל  רבם,  מעשי  השלימו 

ותלמידיו  הנשיא  יהודה  ר'  בנו  ותלמידיו, 

התנאים.  ומדרשי  והתוספתא  המשנה   את 

התורנית  מרכזיותו  את  יוחנן   ' ר  הגדיר  וכך 

"סתם  פ"ו(:  )סנהדרין  עקיבא  רבי  של 

מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא ר' נחמיה, 

ר' יהודה, סתם ספרי ר' שמעון,  סתם ספרא 

וכולהו אליבא דר' עקיבא. "

דמותו של רבי עקיבא צפה ועולה מחדש 

ההתמודדות  של  המפורסם  הסיפור  בזכות 

שלו עם מראה חורבן הבית. כשחכמי ישראל 

מקודש  יוצא  שועל  רואים  אליו,  שהתלוו 

שראה  כיוון  ושוחק,  עומד  והוא  הקודשים 

התנחם  ומכך  מתקיימת,  החורבן  שנבואת 

וניחם כי גם נבואת הגאולה תתקיים. מעשהו 

ודוגמא  ר' עקיבא משמש עד היום סמל  של 

להתמודדות עם משברים לאומיים מתוך גודל 

של אמונה ויכולת ראייה פנימית עמוקה של 

המציאות ולא מתוך ריאליזם שטוח. זה אותו 

רבי עקיבא שאומר במסכת תענית )ל:(: " כל 

העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן 

השוחק  עקיבא  רבי  דווקא  לעולם."  ברכה 

למראה החורבן מדגיש כי הברכה יכולה לבוא 

מתוך ראיה פנימית, ומדגיש כי ראיה זו אינה 

ראיה המתעלמת מהרע, המכחישה את קיומו 

לעומקו,  החודרת  ראיה  אם  כי  ומציאותו 

ובתוכו ומתוכו, רואה היא זיק של תקווה.

בימי השמד שבאו אחר נפילת ביתר, כאשר 

גזרה המלכות שלא יעסקו ישראל בתורה, לא 

ברבים  קהילות  מלהקהיל  עקיבא  רבי  נמנע 

ולעסוק בתורה, עד שתפסוהו וחבשוהו בבית 

האסורים )ברכות ס"א(. הוא ישב במאסר זמן 

יוחנן  ר'  רשב"י,  לראותו  באו  ותלמידיו  רב, 

משרתו,  שהיה  הגרסי  יהושע  ור'  הסנדלר 

כאשר הוציאו את רבי עקיבא להריגה בקיסרי 

היו  היה.  שמע  קריאת  זמן  פ"ח(,  )שמחות 

והיה  ברזל,  של  במסרקות  בשרו  את  סורקין 

מאריך  והיה  שמים,  מלכות  עול  עליו  מקבל 

באחד עד שיצאה נשמתו )ברכות ס"א(. #

האזינו

הְיֶה כַַּטל ְליְִׂשָרֵאל, יְִפַרח "א
ַּכּׁשֹוַׁשּנָה; וְיְַך ָׁשָרָׁשיו, ַּכְּלָבנֹון"	

)הושע	י"ד	ו'(.

היטב  לראות  ניתן  לווין  מתצלום 

מדברי  במרחב  ממוקמת  ישראל  שארץ 

הגדול,  הסורי  המדבר  ומצפון  ממזרח   -

מדרום - מדבר סיני ומדבר ערב. על אף 

שורר,  ישראל  בארץ  למדבר  הקירבה 

ים   - ממוזג  אקלים  גדולים,  בחלקים 

תיכוני ששמו מעיד על הסיבה לאקלים 

מיוחד זה.

ממזג  גורם  מהווה  התיכון  הים 

זוכים  אליו  הקירבה  ובזכות  באזורנו 

חלקים גדולים מהארץ לכמות משקעים 

כשהמשקעים  בקיץ  גם  בחורף.  רבה 

מתמעטים עדיין ישנה כמות לא מבוטלת 

של לחות המרווה את הצומח - הטל! 

נחלתו  מבורכת  ליוסף  משה  בברכת 

של יוסף במי תהום ובטל: "וליוסף אמר 

מטל  שמים  ממגד  ארצו  ה'  מבורכת 

ומתהום רובצת תחת.." )דברים ל"ג(. הרי 

אפרים ומנשה אכן מתברכים בלילות טל 

בצפון  היישוב  של  שמו  גם  מכאן  רבים, 

מערב השומרון: טל מנשה. 

הטל מוגדר כ"מגד" כלומר 

דבר טוב ומשובח. הטל מצוי 

המוקדמות  בשעות  בעיקר 

נמוך,  כשהאידוי  הבוקר  של 

את  יותר  טוב  מנצל  הצמח 

אותו  עוטפים  כשהם  המים 

ומרווים אותו, ולא ניתכים על 

הארץ חלקם מותז הצידה ולא 

בצמח  מכים  וחלקם  מנוצל 

ועלולים לעיתים לסכנו, אלא 

בהירים  בלילות  נוצר  הטל 

כתוצאה מההתקררות בלילה 

של עצמים ופני הקרקע אשר התחממו 

במשך היום.

בכמות  מים  אדי  מכיל  האוויר 

כמות  האוויר,  מתקרר  כאשר  מסוימת. 

יורדת,  להכיל  יכול  שהוא  הלחות 

המים  רווית–על.  של  למצב  מגיע  והוא 

הם   - אדים  להיות  מפסיקים  העודפים 

מתעבים על גרעיני ההתעבות שנמצאים 

בסביבה, בייחוד כאשר גרעיני התעבות 

מן  יותר  קרים  קרקע(  )עצמים,  אלו 

האוויר. הטל אינו נוצר בדרך כלל בלילות 

במידת  מונעת  והעננות  היות  מעוננים, 

הקרקע.  של  ההתקררות  את  מסוימת 

טל  היווצרות  מונעות  רוחות  גם  כמו–כן 

מונעת  המהירה  האוויר  והסעת  היות 

את התעבותו.

שונה  בישראל  הטל  לילות  מספר 

מאזור לאזור. בממוצע, הטל נוצר במעל 

200 לילות בשנה בעמק יזרעאל ובשפלת 

החוף, מעל 250 לילות בצפון הנגב, 150 

- 180 לילות באזורי ההר ועד 50 בעמק 

הירדן.

בארצנו,  לצומח  הטל  חשיבות  הבנת 

הנרחב  השימוש  את  להבין  לנו  עוזרת 

בטל כדימוי לטוב ולשפע.

ההבדל בין מטר לטל הוא ההבדל בין 

הלקחים המוסריים שנאלצים אנו ללמוד 

בדרך קשה - "יערוף כמטר לקחי" לבין 

הבנה פשוטה של דברי ה' - "תיזל כטל 

אמרתי".

מושוות  בקרבנו  ה'  של  מציאותו 

זהו  הצמח.   את  העוטף  לטל  בהפטרה 

הקיימים  המים  של  מרבי  לניצול  ביטוי 

באוויר ושצריך רק מצע מתאים שיגרום 

שפע  יש  מסביבנו  ולניצולם.  לעיבויים 

אדיר של טוב; לא תמיד יודעים אנו לנצלו 

והוא מתאדה במהירות - "לכן יהיו כענן 

י"ג(  )הושע  הולך..."  משכים  וכטל  בוקר 

הוא  אותם  אפרים  לאנשי  הושע  אומר 

מוכיח. 

בימי השיבה והתשובה, בתקופה בה 

למצע  להפוך  עלינו  הטל,  לילות  רבים 

שמקבל, למצע שמכיר בשפע הקיים בנו 

ולהפכו לטל ברכה. #

יום  לפני  שנאמרה  דרשה  פעם  קראתי 

זצוק“ל,  יצחק אלפייה  הרה“ג  ידי  על  כיפור 

“תענית  את  בעולם  והפיץ  שייסד  הרב 

מהקהל,  סליחה  הרב  מבקש  שם  הדיבור“. 

הוא מתוודה כי הוא הוליך אותם שולל, הוא 

לא תלמיד חכם באמת. הוא לא יודע באמת 

את התורה. הוא לא צדיק כמו שחושבים. כל 

התדמית שלו היא סתם טעות, לכן הוא מבקש 

את סליחת הציבור על ההונאה הגדולה הזאת, 

ועל כך שהוא תרם לה את חלקו. מיותר לספר 

לכל  שגרמו  מהדברים,  המום  היה  שהקהל 

אחד מהקהל להתעורר בתשובה אמיתית. 

אני מניח שלכל רב יש רגעים בחיים שהוא 

לכל  לא  אבל  ז“ל,  אלפייה  הרב  כמו  מרגיש 

אחד יש את האומץ לומר את אותם דברים. 

אולי  כגאווה.  ייראה  שזה  חושש  הוא  אולי 

מקרה,  בכל  לו.  יאמין  שהציבור  חושש  הוא 

דתי  כציבור  לנו  גם  יש  שבהחלט  חושב  אני 

על מה להתוודות בעשרת ימי תשובה, ואספר 

באתר  מאמר  כתבתי  לאחרונה  אישי.  משהו 

הישגי  את  השוויתי  ובו  “מעריב“  עיתון  של 

לעומת  מרשימים  מאוד  שהם  הדתי  החינוך 

הישגיו של החינוך החילוני. בתחום המוסר, 

החילוני  החינוך  מוביל  והסמים  האלימות 

החינוך  פני  על  מפוקפקים  אחוזים  בעשרות 

מוביל  הלימודיים  ההישגים  ובתחום  הדתי, 

בכל  הממלכתי  החינוך  על  הדתי  החינוך 

מבחני הבגרות למיניהם. כל זאת למרות תנאי 

הפתיחה שאינם שווים כלל וכלל. 

רוב המגיבים החילונים למאמר ההוא לא 

והעובדות.  הנתונים  את  לשמוע  יכולים  היו 

ולומר  ולתקוף  להמשיך  שאפשר  כמובן 

מחייבת  “פתיחות“  המילה  החילונים  שלגבי 

רק את הציבור הדתי. אבל כנראה שהמסקנה 

שכותב  מי  לומר.  שאסור  דברים  שיש  היא 

לקהל רחב אמור לדעת מה יכולת הספיגה של 

הציבור שלפניו. והציבור הזה לא יכול לקבל 

אוהבים  הם  נכונה.  היא  אם  אפילו  ביקורת 

שיגידו להם ‘יהדות‘ כמו אחים. מתוך אהבה. 

מתוך השתתפות. 

במיוחד  בטעותו.  להודות  לאדם  קשה 

מישהו מהמחנה  מפיו של  באה  כשהביקורת 

האחר. מסתבר שהמילה “נכשלתם“ עד כמה 

זה  על  מטרתה.  את  משיגה  לא  נכונה  שהיא 

ביקורת  מאשר  הורס  יותר  דבר  “אין  אמרו: 

בונה“. 

על  שליט“א  אבי  ממו“ר  פעם  שמעתי 

הגמרא בערכין )ט”ז, ב’( שאומרת כי אי אפשר 

אני  תמה  טרפון  א“ר  “תניא  להוכיח.  בדורנו 

אמר  אם  תוכחה.  שמקבל  הזה  בדור  יש  אם 

לו טול קיסם מבין עיניך. אמר לו: טול קורה 

מבין עיניך“.

מצוות  לקיים  כדי  אדם  יעשה  מה  כן  אם 

המשך בעמ' 11

המשך מעמ' השער

וידוי
עשה של קירוב יהודים. שהרי אם לא יעשה 

והביא  מהם.  ויותר  עוונם  על  נתפש  הוא  כן 

ְדָרכֵינּו  “נְַחְּפָׂשה  מהפסוק  רעיון  רמז  בדרך 

הדתי  כשיאמר   - ה‘“  ַעד  וְנָׁשּוָבה  וְנְַחֹקָרה 
לחזור  צריכים  דתיים  גם  חטאתי.  אני  גם 

“טול  טענת  דרכינו.  נחפשה  ביחד  בתשובה. 

קורה מבין עינך“ מתבטלת. רמז לדבר במילה 

‘נח- ומשמעותה  לחלוקה  שניתנת  ‘נחקורה‘ 

קורה‘ התבטלה טענת ה“קורה“.

כמה  של  התגובות  היו  יותר  שהפליא  מה 

החילוני  החינוך  את  ששיבחו  דתיים  מגיבים 

והתפייטו על ערכו וחשיבותו. הם שלפו את 

“הדתי  ואת  במלחמה  שנהרגו  הקיבוצניקים 

הגנב“ התורן. זה מפליא איך קשה לנו להגדיר 

ולומר כי מערכת שהדגל שלה הוא “לימוד בלי 

תרבות  להתפשטות  במודע  מביאה  ערכים“ 

לומר  חנופה  לא  זה  האם  והפאבים.  הסמים 

יהדות, בלי שום קשר  שחינוך בלי עבר, בלי 

לשורשים הוא טוב? הוא יכול להצמיח משהו 

חיובי? הרי כולנו רואים את הבילבול הערכי 

שחל בכל דרגות הפיקוד במלחמה האחרונה. 

בילבול שנובע ישירות מחינוך בלי ערכים. 

להיות  יכולה  לא  כזאת  אמירה  האם 

בתורה  הרי  אמת?  אהבת  מתוך  משולבת 

צמודה  ֲעִמיֶתָך“  ֶאת  ּתֹוכִיַח  “הֹוכֵַח  מצוות 

והפסוק  ּכָמֹוָך“?  ְלֵרֲעָך  “וְָאהְַבָּת  למצוות 

אומר “ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר יֱֶאהַב ה‘ - יֹוכִיַח, ּוכְָאב 

ֶאת ֵּבן יְִרֶצה“. #
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"בית	חרושת"	לערכים

ילדים שלנו

בימים אלו נפתחת שנת הלימודים למאות אלפי תלמידים. מה 
צריך להיות היחס בין חינוך לערכים לבין חינוך וידע? האם מוסדות 

החינוך הפכו לבית חרושת לציונים ובגרויות? מה אתם הייתם 
עושים דבר ראשון לו ניתנה לכם ההזדמנות לנהל מוסד חינוכי?

שולחן
16 איש

ספסל איחסון
מתאים לשמיכות 
ומזרנים בסוכה

בס"ד

שולחן 
אירוח 
מתקפל

סוכות 
ירושלים

דשא סינטטי לסוכה 	#

החל מ–49 ₪ למ"ר  
סכך קיינעס מן המהדרין  	#

החל מ–99 ₪ 
מיטה מתקפלת  	#

החל מ–215 ₪  
פלורסנטים אטומי מים  	#

החל מ–99 ₪

מבצע!
שי ערכת סט קישוט 
לסוכה לכל הרוכש 

מעל 300 ₪

וילונות
לסוכה

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

לפרטים והזמנות:

שלום ילדים יקרים!
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

את הפתרון יש לשלוח עד יום ג' 
י"א תשרי. בין הפותרים נכונה 

יוגרלו 3 חבילות של מוצרי גוש 
קטיף. באמצעות sms: לשלוח 
הודעה שפותחת במילה "דעה" 

למספר 5454 עלות משלוח 50 
אג'. באמצעות דוא"ל:

m@myesha.org.il באמצעות 
פקס' 02-6516662. נא לציין 

שם וכתובת הפותר.

זהה את המקום

שלום ילדים, 
'בית הדסה' אחד  התמונה שהצגנו שבוע שעבר היא של  	�
הבתים המפורסמים בחברון שמהווה סמל ודוגמא למסירות 

לעיר  ואת החזרה  קום המדינה  לפני  חברון  תושבי  נפש של 

האבות לאחר מלחמת ששת הימים.

פרנקו,  יוסף  חיים רחמים  ר'  בידי  הוקם בשנת 1893  הבניין 

נקרא  אשר  חולים  כבית  שימש  המבנה  החרי"ף.  המכונה 

"חסד לאברהם" ונתן משירותיו ליהודי וערביי חברון והסביבה 

ללא תשלום. בשנת 1912 נוספה קומה שנייה לבניין.

במהלך מאורעות תרפ"ט בשנת 1929, התנפלו ערביי חברון 

על הרובע היהודי בעיר. במהלך התנפלות זו נרצח מנהל בית 

רבים,  יהודים  עוד  עם  יחד  ומשפחתו  גרשון  ציון  בן  החולים 

הבניין נבזז ונפגע בחלקו.

בתשל"ט )1979( התנחלה קבוצת נשים וילדיהן מקרית ארבע 

לאחר  ביותר,  קשים  בתנאים  כשנה,  בו  חיו  הן  הדסה;  בבית 

ואין בא. בערב  יוצא  שהממשלה הטילה סגר על הבית - אין 

ששה  ערביים  מחבלים  רצחו   )1980( תש"מ  אייר  י"ז  שבת, 

יהודים בעת שעמדו להיכנס לבית הדסה. בעקבות אירוע זה, 

החליטה הממשלה לאפשר מגורי יהודים בחברון ושיקום חלק מהבתים היהודיים. בית הדסה ולידו בית 

חסון ובית קסטל נבנו מחדש ונוספו עליהן קומות חדשות. בבתים אלו גרות כיום כ–20 משפחות יהודיות. 

בקומת של בית הדסהקרקע הוקם מוזיאון לתולדות קהילת חברון וחדר הנצחה לחללי תרפ"ט.
פתרון החידה משבוע שעבר: בית הדסה. בין עשרות הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: 
אלעד בלייכרד מחברון, שולמית כהן מבית אל, תמר מרגלית מבית שמש. כל הכבוד! 

הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שנה טובה ושבת שלום!

התפכחותמבט של הנוער
לעתים	אין	לאדם	ברירה	אלא	לצטט	דווקא	מתוך	דבריהם	של	מתנגדיו	הגדולים	ביותר.	על	אחת	כמה	

וכמה	כשמתנגדיו	משנים	דעתם	וטעמם,	והופכים	עורם	בשקט	מכחול	לכתום.	שוב	אנו	מתבוננים	

אל	אמירותיהם	של	אנשי	שמאל	מהימים	האחרונים.	שוב	לא	נותר	לנו	אלא	לצטט	את	אותם	אלו	

שביקשו	להחריב	בתינו	ועתה	המציאות	מזדעקת	לעוצרם.	צדיקים	משנתם	נאמרת	בידי	אחרים.
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

per la@myesha.org. i l

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
אמילי עמרוסי

דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

הפצה:
מקור ראשון - יאיר

052-8908521

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

דה
עמ
ש"
י

יחזקאל 43 פינת אבינדב ירושלים, חניה במקום טל' 1-700-5000-39  רח’ 

www.ami.org.il

1-800-236-236
 .

מחיר קבוצתי:

₪5400
בדיקת התאמה חינם וללא התחייבות 

לפרטים והרשמה:

052-5666947 

מתארגנת קבוצה להסרת 
משקפים בלייזר ברשת 

מרפאות 

אריאל
בשיטה הבטוחה בעולם 
ללא חיתוך הקרנית

בעז"ה לקראת החגים הבעל"ט מפיקה מועצת יש"ע סט
השנה בחגים זוכרים את גוש קטיף וצפון השומרון

המחיר אינו כולל דמי משלוח כל ההכנסות קודש למאבק

להזמנות: 052-5666947

אושפיזין
בגודל גיליון )70x100 ס"מ( אוסף תמונות 
יפיפה. בכל יום מזמינים 4 ישובים, כולנו 

עם המגורשים היושבים בדירות ארעי.
₪10

שרשרת לסוכה
₪20שרשרת באורך 3 מטר, תמונות וזיכרונות מ-25 הישובים שנעקרו

קישוטים לסוכה זוכרים את גוש קטיף והשומרון

רק	שליש	מהציבור	תומכים	בנסיגה	
מלבנון	בשנת	2000

על רקע הפרידה המתוקשרת מנשיא בית המשפט 

העליון היוצא, אהרון ברק, מתברר כי חלקים גדולים 

ובטוהר  הביצוע  בכושר  אמון  נותנים  אינם  בציבור 

המידות של בית המשפט הגבוה לצדק. סקר "מדד 

ת"א,  באוניברסיטת  שטיינמיץ  מכון  של  השלום" 

המודד את עמדות הציבור אחת לחודש, מצא כי רוב 

בכנסת,  בממשלה,  בצה"ל,  אמון  נותן  אינו  הציבור 

ביותר  נמוכים  ציונים  והעניק  ובתקשורת,  בבג"צ 

כהערכה לתפקודם ויושרם של גופים אלו. על רקע 

זה קל להבין מדוע כשני שלישים )65%( מהנשאלים 

סבורים כי אי-אפשר לוותר על הקמת ועדת חקירה 

למלחמת לבנון, שכן אין לסמוך על הצבא והממשלה 

שיחקרו עצמם כראוי.

הערכת יעילות התפקוד של בית המשפט העליון 

ותפקודו  הקודם,  לסקר  בהשוואה  ב–25%  ירדה 

הישראלים  המוסדות  מבין  ביותר  כנמוך  מוערך 

שנבדקו.

רוב גדול )68%( ציין בסקר כי המלחמה הסתיימה 

העולם  מול  הישראלי  ההרתעה  כוח  של  בהחלשה 

הערבי ורק 23% סבורים כי התחזק.

הציבור  שרוב  הוא  בסקר  נוסף  מעניין  ממצא 

רואה כיום בשלילה את ההחלטה בשנת 2000 לפנות 

אז היתה  בניגוד לעבר,  לבנון.  חד–צדדית את דרום 

שיזם  מלבנון  החד-צדדית  בנסיגה  רחבה  תמיכה 

ראש הממשלה אהוד ברק, כיום פחות משליש )31%( 

האינטרסים  את  שירתה  היא  כי  בדיעבד  סבורים 

היא  כי  מעריכים,   51% ישראל.  של  הביטחוניים 

לא שירתה אינטרסים אלה. מעמדה של רמת הגולן 

תומכים   14% רק  הישראלי:  הציבור  בעיני  התחזק 

אין  ולשאר  מתנגדים,   71% הגולן,  מרמת  בנסיגה 

עמדה ברורה. 

לגבי האו"ם: 8% בלבד מעריכים את עמדת הארגון 

כמאוזנת,   27% כפרו-ישראלית,  האחרונה  במלחמה 

ו–59% מגדירים את עמדתו כפרו-ערבית. #

ניסיון	ציבורי	לביטול	התיקים	הפליליים	
למשתתפי	המאבק	הכתום

נפתח  לחלק ממשתתפי המאבק בגוש קטיף 

תיק פלילי )ת"פ(.

השלכות  להיות  עלולות  זה  לרישום 

אלו.  נערים  של  דרכם  בהמשך  משמעותיות 

ראש מועצת גוש עציון, שאול גולדשטיין, עומד 

בקשר עם גורמים רבים במטרה לפעול למחיקת 

הרישום. כל מי שנפתח לו תיק פלילי בעקבות 

מפני  שחושש  או  העקירה,  נגד  מחאה  פעולות 

מתבקש   - נחקר(  או  שנעצר  )בחור  כזה  תיק 

את  ולהשאיר  גולדשטיין  של  ללשכתו  לפנות 

פרטיו: 050-5748172 או בדוא"ל:

# .oriya@gush-etzion.org.il

בית	כנסת	בעבודה	עברית	

אלפים	השתתפו	בחנוכת
בית	כנסת	הקבע	ביישוב	יצהר

בשבוע שעבר חנכו ביישוב יצהר את מבנה בית 

הכנסת החדש והמרשים, שנבנה כולו בידי יהודים 

ומחומרי גלם מישראל בלבד. ככל הנראה זהו בית 

העבודה  טהרת  על  שנבנה  ביותר  הגדול  הכנסת 

העברית, על ידי פועלים יהודים מיצהר ומיישובים 

סמוכים. התושבים הקפידו לרכוש את כל חומרי 

הבנייה מתוצרת הארץ כחול-לבן, ולא מיובאים, 

על מנת לחזק את התעשייה הישראלית.

הכנסת  בית  חנוכת  בחגיגות  אלפים השתתפו 

יש"ע,  מועצת  נציגי  בהם  וריקודים,  בשמחה 

אמנה, רבנים, חברי כנסת ותושבי האזור. המבנה 

של  שיא  בזמן  הושלם  גודלו,  מ"ר   1000 הענק, 

פחות משנתיים.

ברור  מענה  הוא  הטקס  כי  הדגישו  ביצהר 

לפינוי  להיערך  פרץ  עמיר  הביטחון  שר  לכוונת 

מאחזים, חלקם גם ביצהר. #

בכנסת,  בממשלה,  בצה"ל,  הציבור  באמון  חדה  ירידה  החדש:  השלום"  "מדד  סקר 

בבית המשפט העליון ובתקשורת. 71% מתנגדים לכל נסיגה מרמת הגולן. 

"מה שתופס אותך בהפתעה בכל שיח 

עם שמעון פרס הוא יכולתו לשנות 

דעה כשמשתנה המציאות... פוליטיקאי 

ישראלי מצוי חש בנוח כשהוא חוזר על 

דברים שאמר בעבר. שמעון פרס חש 

בנוח כשהוא אינו חוזר עליהם".

ש.	תהיה	התכנסות?	ישראל	תיסוג	

חד–צדדית	מחלקים	גדולים	של	יהודה	

ושומרון,	נסיגה	שהייתה	הציר	המרכזי	

של	מצע	קדימה?

ת.	רעיון	ההתנתקות	או	

ההתכנסות	החד–צדדית	נגמר.	

הוא	נגמר	פוליטית,	פסיכולוגית	

ומבצעית.	לא	תהיה	ביהודה	

ושומרון	חזרה	כפולה	ומכופלת	

על	הנסיגה	מעזה.	לא	יהיה	פינוי	

מאסיבי	של	התנחלויות.

ש.	מה	מניע	אותך	לקביעה	כה	

נחרצת?

ת.	רעיון	ההתכנסות	מת	משלוש	

סיבות.	האחת:	יורים	עלינו	

מרצועת	עזה	אחרי	שנסוגונו	

ממנה.	השנייה:	הפוליטיקה	

הפלשתינית	מפוצלת,	מפולגת,	

ואין	בה	מי	שייקח	אחריות.	

והסיבה	השלישית:	ישראל	היא	

דמוקרטיה,	ודעת	הקהל	שוללת	

היום	את	הרעיון	של	התנתקות	

חד–צדדית	נוספת.	לכן	היא	לא	

תהיה	לפחות	לא	בחמש	שנים	

הבאות,	או	אפילו	בעשור	הקרוב.

ש.	מה	אתה	מציע	במקום	פעולות	

חד–צדדיות?	קיפאון?	משא–ומתן	עם	

החמאס?

ת.	אין	ולא	צפוי	משא–ומתן	עם	

החמאס,	כי	הם	לא	קיבלו	אפילו	

חלק	מהתנאים	שהציבו	להם	

ממשלת	ישראל	וממשלות	העולם	

לשם	דו–שיח.	חמאס	לא	יתפשר:	

ראשיו	לא	רוצים	להכיר	בנו	

ובקיומנו.	אז	על	מה	נדבר?	#

פרס:	"רעיון	ההתכנסות	מת!"

בעבר היה בית הספר המקור העיקרי 

חוזר  היה  שהילד  ולאחר  ידע  לרכישת 

לביתו היה מקבל את החינוך הערכי עם 

חלוקת  לנכון.  ראו  שההורים  הערכים 

כך.  ונשארה  ברורה  הייתה  התפקידים 

אולם כיום, המציאות השתנתה. 

בה  האולפנא  או  התיכונית  בישיבה 

את  מבלה  והתלמיד  פנימיה  מופעלת 

רוב זמנו שמים דגש חזק יותר על ערכים, 

אלה  במוסדות  הידע.  הקניית  עם  ביחד 

ורוב  לתמונה,  מחוץ  כמעט  ההורים 

עבודתו של המחנך היא להביא את הילד 

למצב שיהיה בעתיד אדם טוב יותר, תורם 

לחברה וכדו'.

הילד  אם  הנכון.  המצב  זהו  לדעתי 

נמצא רוב זמנו במוסד החינוכי על הצוות 

את  לו  להקנות  לימודי  מוסד  אותו  של 

בבית.  קיבל  טבעי  שבאופן  הערכים 

בית  את  כשמכנים  אמת  יש  דעתי,  לפי 

הפכו  לצערי  בגרויות".  "מטחנת  הספר 

מתוך  הכל  לחזות  בתיכון  הבגרויות  את 

הבגרות  תעודת  בזכות  רק  כי  מחשבה 

ולהצליח.  בחיים  להתקדם  התלמיד  יוכל 

הרבה  לנו  שאין  התלמידים,  לנו  הבהירו 

ואם  להצליח,  רוצים  כולנו  לעשות.  מה 

נזלזל - נפגע בעצמנו. 

במסדרונות  שם  אי  האנשים,  צריכים 

של  ערכם  את  להוריד  החינוך,  משרד 

הציונים  ממוצעי  ואת  הבגרות  מבחני 

הדבר  מגיע  לעיתים  להצלחה.  כמדד 

בסיסיים  בערכים  ולפגיעה  אבסורד  לידי 

מנת  על  דעת  וגונב  מעתיק  כשתלמיד 

הרבה  לו  שטפטפו  במבחן  להצליח 

פעמים שבלעדיו לא יצליח. האם זה מה 

רמיסת  לידע תגרור  שרצינו? שהשאיפה 

ערכים נעלים?!

חינוך  לתלמידיו  להקנות  צריך  מנהל 

הערכים  עם  יתנגש  שלא  אך  לידע, 

החשובים באמת. חשוב להדגיש - חומר 

שנים  כמה  לאחר  למבחן.  זוכרים  לימודי 

נזכור חלק קטן ממנו. לעומת זאת ערכים 

בגיל  במיוחד  האדם  בנפש  נטבעים 

הנעורים.

חנה	אושרי

�

לאחר מאמרו של מנחם נתנאל 
בגליון האחרון בתגובה למאמרה 

של מירז שטאל, ביקשה מירז 
להסביר את דבריה שנית:

"בתוך עמי אנוכי יושבת" )מלכים ב',ד(

אני מצטרפת לאמירתך מנחם נתנאל - 

כולי תפילה שנוכל לקרוא ולזעוק את 

מאבקנו בשם ה', ועמנו ישמע ויצטרף 

לקריאת "מי לה' אלי".

ימים  ראייתי את המציאות של  מתוך 

אלו, לצערי לעת עתה, אין עמנו שומע 

וותופס את אמירתנו במאבק על ארצ–

נו. ניתן לקרוא לזה 'תינוקות שנישבו' 

או 'ערלת לב'. 

ככוונתי במכתב לא הייתה חלילה להו–

ריד את שם ה' במאבק, אלא להבין את 

מציאות עמנו.

בחינוך עצ– יסודית  לנו עבודה  דדרושה 

ממנו וסביבתנו, כדי שכולנו נבין את הש–

תייכותנו לארצנו ואת שייכותה לנו.

לבבך  את  אלוקיך  ה'  ל"ומל  בתפילה 

ואת לבב זרעך" )דברים ל', ו'(

כתיבה  ובברכת  אריאל  לבניין  בצפיה 

וחתימה טובה!

מירז	שטאל

סבר	פלוצקר	מראיין	את	שמעון	פרס	)מוסף	שבת	של	ידיעות	אחרונות,	ט"ו	אלול,	8.9.06(	

במהלך  תשכ"ז,  העצמאות  ביום 

החצויה,  בירושלים  צבאי  מצעד 

ששת  מלחמת  לפני  שבועות  שלושה 

לוי  הממשלה  ראש  מקבל  הימים, 

ידו של הרמטכ"ל  אשכול פתק בכתב 

יצחק רבין: "המצרים סגרו את מיצרי 

הסכם  של  בהפרה  מדובר  טיראן". 

שביתת הנשק שנחתם אחרי מלחמת 

קדש ב–1956. אשכול עוזב את המצעד 

ומקבל דיווח מהמודיעין הישראלי כי 

מצרים החלה בקידום כוחותיה לכיוון 

ישראל.

בשלושת השבועות הבאים חוברות 

ותנועת  למצרים,  ערב  מדינות  שאר 

גם  נצפית  ישראל  לכיוון  כוחות 

המדיני  הדרג  ועיראק.  ירדן  בסוריה, 

מתעקש למצות את אפיקי ההידברות 

רבין  בעוד  והבינלאומיים,  המדיניים 

לפעולת  לצאת  לוחצים  צה"ל  וצמרת 

בתקופת  האפשר.  ככל  מהר  מנע 

הוטחו  המלחמה  שלפני  ההמתנה 

גורר  שהוא  כבדות  האשמות  ברבין 

המפד"ל,  מנהיג  למלחמה.  צה"ל  את 

"איך  לרבין:  אמר  שפירא,  משה  חיים 

כאשר  למלחמה  ללכת  מעז  אתה 

גוריון  בן  לרעתנו?",  הם  התנאים  כל 

ביניהם  לילית  בפגישה  אותו  הזהיר 

לוקחים	יוזמה

חמור  למצב  המדינה  את  גורר  שהוא 

פגישה  באותה  בינלאומי.  ולבידוד 

היה רבין עייף, מתוח, ועישן סיגריות 

בשרשרת.

הדרג  החליט   1967 ביוני  בשישי 

המדיני לצאת לפעולה צבאית רחבה. 

בטרם נורתה יריה אחת בידי האויב, 

נטלה ישראל יוזמה והשביתה בתוך 

מספר שעות את כל חילות האוויר 

של מדינות ערב השכנות. מיד אחר–

כך החלה מתקפה קרקעית שהביאה 

לכיבוש כל סיני והגולן ולשחרור יהודה 

ושומרון ומזרח ירושלים. 

פרצה  מכן  לאחר  וחצי  שנים  שש 

במלחמה  הכיפורים.  יום  מלחמת 

מדיני  מחיר  ישראל  ספגה  הזאת 

הרתעתי ומוראלי כבד. 

המלחמה  פרוץ  לפני  חודשים  כבר 

מודיעין  דיווחי  להגיע  התחילו 

מהימנים על כוונת מדינות ערב לתקוף 

את ישראל, אולם הדרג המדיני סירב 

התמונה  כאשר  גם  לפעולה.  לצאת 

המשיכו  לחלוטין,  ברורה  היתה 

המנהיגים לעצום עיניים נוכח הסכנה 

הירייה  את  יירה  שכנגד  שהצד  וחיכו 

שנפתחה  לאחר  רק  ואכן,  הראשונה. 

עלינו מתקפה מצפון, מדרום וממזרח 

והצליח,  בלימה  יצא צה"ל לקרבות   -

למרות נקודת המוצא הגרועה, להשיג 

ניצחון צבאי כביר.

נפגע  ישראל  של  ההרתעה  כוח 

איבד  הישראלי  הציבור  חמור.  באורח 

הצבא.  ובצמרת  בממשלה  האמון  את 

המעמד המדיני של ישראל קיבל מכה 

אנושה, ומצב הרוח הלאומי היה שפוף 

וירוד.

איבדנו את היוזמה. מאז לא יצאה 

ישראל למלחמה כאשר היא מובילה 

אנחנו  המשחק.  כללי  את  וקובעת 

מערכה  אחר  למערכה  נגררים  רק 

יודעת  ישראל  מדינת  יוזמים.  ולא 

את הסכנות הניצבות לפניה, שומעת 

את הקולות, ומחרישה. יש לנו תמונה 

הקיומיים  האיומים  לגבי  ברורה 

קילומטרים  מרחק  אלינו  הנשקפים 

גדול  מרחק  ועד  מהגבול  ספורים 

יותר מכאן, אך אנחנו משאירים את 

התעוזה והיוזמה לצד השני. 

לא חסרה לנו יכולת צבאית מרשימה. 

ומקדימים  יוזמה  נוטלים  כשאנחנו 

"חומת  במבצע  כמו  למכה,  מתקפה 

מדויקות  הן  שלנו  הפעולות  מגן", 

מנהיגות  לנו  חסרה  ומשמעותיות. 

שרואה רחוק, שיש לה אומץ לפעול, 

שבמלחמה  להבין  שכל  ומספיק 

הבאה - מי שיזום הוא שינצח. #

יום א׳  פסטיבל, פעילויות מגוונות ומסלולי טיולים באזור ואדי קלט
יום ב׳  מסלול עולי הרגל, פעילויות, מסלולי מעיינות וג'יפים באזור מעלה בית חורון

יום ג׳   פעילויות לכל המשפחה בתל שילה ומסלולי טיולים באזור
הרשמה לקבוצות ולמשפחות  ופרטים לגבי הסעות: 02-9977101, 02-9977151

סיורים מאורגנים בחול המועד סוכות 
מסלולי הליכה, ג׳יפים ואופניים

פעילויות לכל המשפחה — לקבוצות למשפחות וליחידים

עמותת
חברה 
בתנופה מועצה אזורית

מטה בנימין

עבר הווה ועתיד נפגשים בבנימין

לקבוצות: סיוע בעלות האוטובוס ומדריך צמוד


