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חקירת ההתנתקות
2יש"עמדה

« המשך בעמוד 3« עמוד 2

השבוע פרסמה ועדת החקירה לבדיקת הטיפול 
אליהו  השופט  בראשות  קטיף  גוש  בעקורי 
מצא את מסקנותיה. נדמה שאיש לא הופתע 
הצביעו  אשר  ומהמסקנות  הקשים  מהנתונים 
על כשלים חמורים בהתנהלות המדינה בשיקום 
החקירה  ועדת  זאת  עם  יחד  אבל  המגורשים. 
מחטיאה את מטרתה. כפי שכתב לפני שנתיים 
לפסיכולוגיה  המומחה  הועדה,  הקמת  עם 
ועדת  "התמקדות  לבל:  אודי  ד"ר  פוליטית, 
תושבי  של  מחדש  שיכונם  בכשלי  החקירה 
שיש  כתופעה  ההתנתקות  את  מציגה  הגוש, 
לדון בכלים של רווחה ושיקום, כלים הלקוחים 
הסוציאלית.  העבודה  של  המושגים  מעולם 
עצום  הוא  התוכנית  של  המרכזי  הכשל  אך 
ההרתעה  ברמת  הם  שלה  והנזקים  כמה,  פי 
הציונית-אידיאולוגית.  והחשיבה  האסטרטגית 
האם לא הגיע הזמן לדרוש את ועדת החקירה 
שתבחן  חקירה  ועדת  כאן?  הנחוצה  האמיתית 
את הסיבות האומללות שאיפשרו את אימוצה 

של תוכנית ההתנתקות".  
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דמותה הייחודי של ארץ ישראל

6סיפורו של מקום

הרב מרדכי אליהו - חלק א'

4חיבת הארץ

של ב מעשים  שני  מופיעים  פרשתנו 
שנראים  בחטא,  והסתבכות  חולשה 
התגובה  זאת  ובכל  מאוד,  דומים 
האלוהית שונה מן הקצה אל הקצה: בקשת 
המים  ובקשת  מי-מריבה  בפרשת  המים 
מים  היה  "ולא  השרפים.  הנחשים  בפרשת 
ואהרון:  משה  על  מתנפל  העם  ואז  לעדה", 
"ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-מֶֹׁשה ְוַעל-ַאֲהרֹן ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם-
מֶֹׁשה". מופיעים ביטויים חריפים מאוד: "ְולּו 
ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ד' ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת-
ֲאַנְחנּו  ָׁשם  ָלמּות  ַהֶּזה  ֶאל-ַהִּמְדָּבר  ד'  ְקַהל 
ּוְבִעיֵרנּו ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו 
ּוְתֵאָנה  ֶזַרע  ְמקֹום  ֹלא  ַהֶּזה:  ָהָרע  ֶאל-ַהָּמקֹום 
ב'-ה'(.  כ'  )במדבר  ִלְׁשּתֹות"  ַאִין  ּוַמִים  ְוִרּמֹון  ְוֶגֶפן 
אלה ביטויים נוראיים הראויים לנזיפה, מכל 
מקום אין ריבונו של עולם כועס, אלא מצווה 
את משה רבנו להוציא להם מים מן הסלע: 

)שם  ּוְבִעיָרם"  ָהֵעָדה  ַוֵּתְׁשְּת  ַרִּבים  ַמִים  "ַוֵּיְצאּו 
שם י"א(.

ָהָעם  "ַוְיַדֵּבר  לעומת זאת כאשר בהמשך: 
ִמִּמְצַרִים  ֶהֱעִליֻתנּו  ָלָמה  ּוְבמֶֹׁשה  ֵּבאֹלִקים 
ָלמּות ַּבִּמְדָּבר" וכו' )שם כ"א ה'(, מיד: "ַוְיַׁשַּלח ד' 
כּו ֶאת-ָהָעם"  ָרִפים ַוְיַנּׁשְ ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהּשְׂ
גדול  חילוק  ו'(. מסביר הרלב"ג שיש  )שם שם 

)תועליות הרלב"ג על התורה(. במקרה הראשון אכן: 

"לא היה מים לעדה", אבל במקרה השני לא 
מסופר  לא  גם  ואמנם  מים,  היה  שלא  כתוב 
חיסרון  כשיש  גם  בוודאי,  מים.  להם  שניתן 
אובייקטיבי חמור, אין זה נכון לבוא בטרוניה 
ותרעומת, אך יחד עם זאת "אין אדם נתפס 
על צערו". לפעמים מחמת צער, אדם פולט 
עליהם.  לוותר  אפשר  שהיה  ביטויים  מפיו 

איננו מצדיקים זאת אך אנו מבינים.
אבל כשיש תרעומת על לא-דבר, הרי זה 

על הפרשה חוקת
הרב שלמה אבינר – ראש ישיבת 'עטרת ירושלים' ורב היישוב בית אל

המתאמלל והמתגבר

Æ  מלון בוטיק מפואר    Æ  בלב אתרי הטבע והתיירות בגוש עציון 
Æ  15 דק‘ מירושלים   Æ  אפשרות ללינה והסעה לימי העיון של מכללת הרצוג
בעיצומה ליולי-אוגוסט  ההרשמה   | למשפחות  מיוחדים  מחירים 
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ובמיטב  לבי  בעמקי  משוכנע  "אני 
את  תחזק  הזאת  ההתנתקות  כי  הכרתי 
ישראל באחיזתה בשטח החיוני לקיומנו 
קרובים  של  והוקרתם  בברכתם  ותזכה 
חרם  תפרוץ  איבה,  תפחית  ורחוקים, 
עם  השלום  בדרך  אותנו  ותקדם  ומצור 
הפלשתינים ושאר שכנינו. אומרים לי כי 
מחפירה  כנסיגה  תתפרש  ההתנתקות 
ותגביר את מתקפת הטרור,  תחת לחץ, 
תציג את ישראל ברפיונה ואת עמנו כעם 
שלו.  על  ולעמוד  להילחם  נכון  שאינו 
הזאת.  האמירה  את  הסף  על  דוחה  אני 
כוחנו עמנו להגן על הארץ הזאת ולפגוע 
נפשנו".  את  המבקש  באויב  אנושות 
)ראש הממשלה דאז אריאל שרון במליאת 
חוק  על  ההצבעה  לפני  שעמדה  הכנסת 

ההתנתקות, 25.10.04(. 
בקיץ הקרוב יימלאו חמש שנים לתוכנית 
נסוגה  ישראל  שבמסגרתה  ההתנתקות 
בצפון  יישובים  ומארבעה  עזה  מחבל 
מאותו  מתרחקים  שאנו  ככל  השומרון.  
גירוש נורא, מתבררים יותר ויותר האסון, 

הסכנה, האיוולת, והפגיעה שהביא עלינו 
התגברות מאסיבית של  מהלך העקירה:  
הדרום,  יישובי  לעבר  הקסאמים  טילי  ירי 
כישלון צה"ל במלחמת לבנון השניה, עליית 
חטיפת  עזה,  ברצועת  לשלטון  חמאס 
מבצע  קיץ,  גשמי  ומבצע  שליט  גלעד 
נורו טילי חמאס  יצוקה שבמהלכו  עופרת 
מלאכי,  וקרית  גדרה  עד  ופגעו  מהרצועה 
דו"ח גולדסטון שהגיע בעקבותיו, הגינויים 
והביקורת  הבינלאומי  הבידוד  בעולם, 
העולמית על ישראל וכעת המשט הטורקי 
לעבר רצועת עזה, אשר סיבך את ישראל 

פעם נוספת. 

כל אלו הינם תולדה ישירה של תוכנית 
ההתנתקות  שנים  חמש  כבר  העקירה.  

מתפוצצת לנו בפנים.
כמעט 40 שנה שלטה ישראל בחבל עזה 
ועדת חקירה. מאז הנסיגה  ולא קמה אף 
כבר קמו שלוש: ועדת מצא אשר הגישה 
הפקרת  בשל  מסקנותיה  את  השבוע 
המתיישבים, ועדת טירקל לחקירת אירועי 
המשט ולהבדיל ועדת גולדסטון כתוצאה 

ממבצע עופרת יצוקה. 
החקירה  ועדת  את  להקים  הזמן  הגיע 
חקירת  ישראל:  לעתיד  באמת  הנחוצה 
מחבל  שהנסיגה  האדירים  הנזקים 
ומניעת  ישראל  מדינת  על  הביאה  עזה 
הישנותה של טעות כזו בעתיד. קסאמים 
שבע,  באר  על  וגראדים  שדרות  על 
הפקרת המתיישבים לגורלם מזה 5 שנים, 
הבינלאומי  במעמדה  חמורה  התדרדרות 
של ישראל בשל אופי הפעולות שנאלצנו 
שוטף,  בטחון  לסיורי  כתחליף  לנקוט 
להגיע  יכולת  ללא  שליט  גלעד  חטיפת 
אליו, שלטון חמאס-חיזבאללה-אירן מאה 

מטר מקיבוץ נחל עוז, עלויות ישירות של 
עשרות מיליארדי שקלים ועוד.

כל  ההתנתקות.  הוא  הקדמון  החטא 
שמקבלי  הבאושים,  פירותיה  הם  השאר 
אף  על  מהם  התעלמו  ההחלטות 

האזהרות. 
הועדה  הקמת  עם  כשנתיים  לפני 
לבדיקת הטיפול במגורשים פירסם ד"ר 
פוליטית  לפסיכולוגיה  מרצה  לבל,  אודי 
האוניברסיטאי  ובמרכז  ספיר  במכללת 
 Ynet אריאל, מאמר בעמוד הדעות של 
תחת הכותרת "פספוס לאומי", ובו כתב: 
הממסד  יחס  את  שתבחן  ועדה  "הקמת 
הליך  את  ממסגרת   - בלבד  למפונים 
ההתנתקות כתופעה הרלבנטית למעטים 
אנושות  שפגע  כהליך  ולא  מביתם  שפונו 
בחברה הישראלית כולה. התמקדות ועדת 
החקירה בכשלי שיכונם מחדש של תושבי 
כתופעה  ההתנתקות  את  מציגה  הגוש, 
ושיקום,  רווחה  של  בכלים  לדון  שיש 
של  המושגים  מעולם  הלקוחים  כלים 
המרכזי  הכשל  אך  הסוציאלית.  העבודה 
של התוכנית הוא עצום פי כמה, והנזקים 
האסטרטגית  ההרתעה  ברמת  הם  שלה 
כשל  הציונית-אידיאולוגית.  והחשיבה 
ההתנתקות אינו מסתכם באחוזי האבטלה 
בקרב  )החמורים(  הגג  קורת  והיעדר 
של  בהיחלשותה  מתבטא  הוא  המפונים. 
שלוחות  בידי  והקפתה  ישראל  מדינת 
ה"ישות  כלל  על  המאיימות  איראניות 
לדרוש  הזמן  הגיע  לא  האם  הציונית". 
הנחוצה  האמיתית  החקירה  ועדת  את 
הסיבות  את  שתבחן  חקירה  ועדת  כאן? 
של  אימוצה  את  שאיפשרו  האומללות 
ההליך  זהו  הרי  ההתנתקות.  תוכנית 
שראוי לבחון בחקירה ממלכתית מעמיקה, 
בעתיד  תמנע  ישראל  שמדינת  בכדי  ולו 
והרסניות".  שגויות  כה  תפיסות  מלאמץ 
יותר  נדמה שהדברים אקטואליים היום, 

מאי פעם.•

חקירת ההתנתקות

האירוע יתקיים, אי“ה, בישיבה
ביום חמישי יב‘ בתמוז תש“ע (24 ליוני 2010) בשעה 17:00
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3 ישע שלנו

"ותקצר  גם אז היה מצב קשה:  ביותר.  חמור 
נפש העם בדרך". אילו היה העם מתלונן על 
הדרך עצמה היו הדברים נראים אחרת, אבל 
להיות כפוי-טובה על מה שיש בגלל מה שאין, 
לחם"  "אין  לומר  אפשר  איך  נבזות.  זו  הרי 
"תיקון":  בא  דיבור  כדי  תוך  ואמנם,  כשיש?! 
אין  אם-כן  הקלוקל".  בלחם  קצה  "ונפשנו 
זה נכון שאין לחם; יש, אלא שהוא "קלוקל". 
פתאום הפך המן, שממנו אכלו ארבעים שנה 

"וטעמו כזרע גד" וכו' – לדבר קלוקל.
בעניין:  אחד  מלומד  של  מאמר  קראתי 
בו  בלחץ",  הנתונה  כמדינה  ישראל  "מדינת 
הוא מוכיח, שאמנם המצב קשה, אבל יחסית 
לשנים קודמות, אין הצדקה בשום פנים ואופן 
להרגיש בלחץ. אם כן, באמת איננו בלחץ, אבל 
מחשיבים אנו את עצמנו כלחוצים. זהו תוכן 
בלחץ  נתונים  שאנו  המחשבה  כמובן,  דבריו. 

מכניסה אותנו ללחץ. ולפעמים המחשבה של 
להיות בלחץ עוד יותר מזיקה מהלחץ עצמו, 

כדוגמת: "הרהורי עבירה קשים מעבירה".
השרפים.  הנחשים  העונש:  בא  מיד  לכן 
ויפרע  דיבה,  הוצאת  על  שלקה  נחש  "יבוא 
סגולתו  זוהי  חז"ל(.  בשם  )רש"י  דיבה"  ממוציאי 
רע  ולמצוא  להתחכם  הנחש,  של  הראשית 
בכל מקום. הרי כל-כך טוב בגן עדן, יש שם: 
ְוֵעץ  ְלַמֲאָכל  ְוטֹוב  ְלַמְרֶאה  ֶנְחָמד  "ָּכל-ֵעץ 
ב' ט'(, אבל העובדה  )בראשית  ַהָּגן"  ְּבתֹוְך  ַהַחִּיים 
שמעץ אחד אסור לאכול כבר מתפרשת אצל 
הנחש: "ֹלא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן" )שם ג' א'(. לא, 
הגן  עץ  מכל  לאכול  מותר  האישה,  אומרת 
חוץ מעץ הדעת טוב ורע. אין זה שווה כלום, 
אומר הנחש, כי העץ הזה הוא היחיד שיש לו 
ערך, כל היתר לעומתו כקליפת השום. בעיני 
נחש  "יבוא  עפר.  הכל  ערך,  חסר  הכל  הנחש 

שכל המינין נטעמין לו טעם אחד )טעם עפר(, 
ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם 
שכינו  כפויי-טובה,  שם(.  )רש"י  טעמים"  לכמה 
נכון  קלוקל".  "לחם  כל-כך  העֵרב  המן  את 
שלפעמים מופיעים קשיים במציאות, אבל אין 
כל  את  ולהשחיר  אומללים  להרגיש  סיבה  זו 
הטוב שיש. אדרבא, יש לשמוח בחלקנו, ומתוך 

כך לשאוב אומץ להתגבר על הסיבוכים.•

המתאמלל והמתגבר – המשך מעמוד השער

המוציא לאור:
עורך: ישי הולנדר

תמונת השער: אוהד ברט
פרסום מודעות: 

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה: 

מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי: תקוה דגן

הפקה:  בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l



חיבת הארץ של גדולי ישראל 

ישע שלנו 4

משה מאירסדורף

בעיר ה נולד  אליהו,  צמח  מרדכי  רב 
תרפ"ט,  באדר  בכ"א  בירושלים  העתיקה 
לרב סלמאן אליהו ומזל, ממשפחת רבנים 
הבן  רבו  צוואת  לפי  מבגדאד,  עלה  אביו  מבגדאד. 
בגיל  מאביו  התייתם  ומקובל.  רב  והיה  חי,  איש 
11. אמו מזל, הייתה אחותו של הרב יהודה צדקה, 
ונכדת אחותו של הרב יוסף חיים )ה"בן איש חי"(. 
בהן  ישיבות,  במספר  קיבל  התורנית  הכשרתו  את 
זצ"ל,  טעייה  עזרא  הרב  אצל  יוסף  פורת  בישיבת 

והרב צדקה חוצין זצ"ל. 
צעירים  בקבוצת  השתתף  השחרור  במלחמת 
בהקמת  היהודי  הרובע  של  המגן  לכוחות  שסייעו 
בהם  ישראל,  גדולי  את  שימש  אליהו  הרב  ביצורים. 
רבי אברהם ישעיה קרליץ )ה"חזון איש"( והרב יצחק 
הרב  המקובלים"  ל"זקן  מאוד  מקורב  והיה  ניסים, 
מרדכי שרעבי ולרבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי. 
דיינות  כושר  קיבל   )1960( תש"ך  שנת  בראשית 
ממועצת הרבנות הראשית, ולאחר מכן התמנה לדיין 
הצעיר  לדיין  והיה  שבע,  בבאר  הרבני  הדין  בבית 
ביותר בישראל. אחרי כארבע שנים עבר לבית הדין 
בירושלים, ואחרי שלוש שנים נוספות )בשנת תשכ"ז( 
התמנה לדיין בבית הדין הרבני הגדול. בשנת תשמ"ג 
הראשי  והרב  לציון  כראשון  לכהן  נבחר   )1983(
לישראל. הרב אליהו כיהן כרב הראשי, יחד עם הרב 
הראשי  הרב  שהיה  שפירא  כהנא  אלקנה  אברהם 

האשכנזי, עד שנת תשנ"ג )1993(.
הספרדי,  הראשי  הרב  לכהונת  הכתרתו  בנאום 
הדגיש הרב אליהו בין השאר כי הימים ימי גאולת 
והישועה  הגאולה  דור  הוא  זה  "...דורנו  ישראל:  
ר'  ואמר  ע"א(:  צ,ח  )סנהדרין  בש"ס  נאמר  שעליו 
הרי  'ואתם  שנאמר  מזה,  מגולה  קץ  לך  אין  אבא, 
ישראל ענפיכם ופריכם תשאו לעמי ישראל' )יחזקאל 
לו ח( והסביר רש"י ז"ל, כשתתן ארץ ישראל פרות 
מגולה  קץ  לך  ואין  הגאולה  קץ  יקרב  אז  יפה  בעין 
נותנת  ישראל  שארץ  היום  רואים  אנו  וב"ה  יותר. 
פירותיה בעין יפה, ופירותיה משובחים וטובים. כמו 
כן אנו רואים שמתקיימים דברי הגמרא בסוף מסכת 
כתובות, שאמר רבי חייא בר אשי אמר רב: עתידין 
כל אילני סרק בארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר 
'כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם'. והסביר מו"ר 
הרה"ג רי"ח זי"ע בספרו בן יהוידע, שהכוונה לפירות 
הרוחניים, שכל אילני הסרק של ארץ ישראל היינו 
אותו בני אדם שהיו בבחינת עמי הארץ- גם הם ישאו 

פרי ויחזרו אל דרך התורה והיראה ויתנו פירות...". 
הרב אליהו היה בקשר חם עם האדמו"ר מחב"ד, 

רבי מנחם מנדל שניאורסון, ושמר על קשר חם עם 
להיפגש  לחו"ל  פעמים  מספר  נסע  הוא  החסידות. 
עם הרבי  ובאחת מנסיעותיו, בי"א באייר ה'תשמ"ט 
)1989יחד עם הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל שוחחו יחד 
עם הרבי על ימינו כימי הגאולה והמשיח ועל הצורך 
להתמיד ולחכות כחלק מהתהליך והאמונה בביאתו. 
 תוכן השיחה תומלל ופורסם מטעם חסידות חב"ד:

חלק  הוא  הרמב"ם  שספר  כיון  אדמו"ר:  כ"ק 
 מהתורה שנאמר בה "הפך בה והפך בה דכולא בה", 
עוד  בהלימוד  להוסיף  יש  ופעם  פעם  בכל  הרי, 
בעקבתא  כשנמצאים  ובפרט  וכו',  דיוק  עוד  פרט, 
אימתי!  עכשיו  לא  ואם  דמשיחא,  דעקבתא 
"כל מי שאינו   - נוספת  ישנה הדגשה  ברמב"ם שם 
היינו,  וכו'",  לביאתו  מחכה  שאינו  מי  או  בו  מאמין 
המשיח,  בביאת  להאמין  רק  לא  הוא  שהחיוב 
"אני  עיקרים  בי"ג  וכמ"ש  לביאתו,  לחכות  גם  אלא 
שיבוא". יום  בכל  לו  אחכה  המשיח.  בביאת   מאמין 

הרב שפירא זצ"ל: האמונה בביאת המשיח והציפייה 
מחכה  אינו  אם  כלומר,  תליא,  בהא  הא   - לביאתו 
כי,  בו כדבעי,  זו הוכחה שאינו מאמין  לביאתו, הרי 
שלא  יתכן  איך  כדבעי,  שלו  האמונה  היתה  אילו 
שישנה  מאמין  אתה  אם  לביאתו?!...  ויצפה  יחכה 
משתוקק  שאינך  יתכן  איך   - כזו  גדולה  טובה 
משתוקק  אינו  ואם  זו?!...  לטובה  ומצפה  מחכה 
שלו! באמונה  חסר  המשיח,  לביאת   ומחכה 

לביאת  וההשתוקקות  האמונה  זצ"ל:  אליהו  הרב 
ומיד. תיכף  מהר,  שיבוא  גם  כוללת   המשיח 

בספר  הרמב"ם  מביא  זה  פרט  גם  אדמו"ר:  כ"ק 
לעשות  ישראל  שסוף  תורה  "הבטיחה   - הי"ד 
 תשובה  בסוף גלותן ומיד הן נגאלין", "מיד" דייקא.

דיברנו  הקודמת  בפעם  זצ"ל:  אליהו  הרב 
החלטה,  לעשות  צריכים  והיינו  המשיח,  על 
מיד. לבוא  צריך  שמשיח   פסק-דין, 

אז  הדגשתי   - בזכרוני  הרשום  כפי  אדמו"ר:  כ"ק 
צריך  צדקנו  שמשיח  דין  לפסק  הצורך  ע"ד   גם 
 - זה  במעמד  כמובן  כולל  ומיד,  תיכף  לבוא 
וביניהם  רבנים,  משלשה  יותר  כאן  שנמצאים 
תורה  "אין  אשר,  ישראל,  מארץ  רבנים   -
ותורת  כהן,  תורת  ובפרט  ישראל",  ארץ  כתורת 
לציון"(. "ראשון   - גופא  )ב"ציון"  לציון   הראשון 
גואל". לציון  "ובא  זצ"ל:  אליהו   הרב 
נאמר   - גואל"  לציון  "ובא  )בחיוך(:  אדמו"ר  כ"ק 
עבר,  בלשון  כבר  שיהיה  וצריך  עתיד,   בלשון 
על כל פנים רגע אחד לאחרי זה! במדרשי חז"ל מצינו 
שמשיח צדקנו )אליהו הנביא( יתגלה תחילה בגליל, 

ובגליל גופא - בטבריא, ש"טובה ראייתה”, אבל, איש 
לארץ,  בחוץ  יבוא  הנביא  אליהו  אם  גם  יקפיד  לא 

אפילו בברוקלין, ולמחרתו יבוא משיח לטבריא.
הרב אליהו התבטא במקומות רבים בשבחה של 
והחשיבות  מעלתה  את  לציין  והרבה  ישראל  ארץ 
בשמירה על שלימותה. כך לדוגמא, אחת מיני רבות 
כתב על פירותיה של ארץ ישראל: "מעלתה ושבחה 
של ארץ ישראל אינה מתבטאת אלא בדרך הרוחנית, 
אלא גם בדרך הגשמית ניתן לחוש בשבחה. דוגמא 
כל  על  עולה  ישראל  ארץ  פירות  של  טעמם  לדבר, 
פירות חוץ לארץ באשר הם, וידוע שיש ענף ייצוא רב 
בפירות הארץ, שאין להם דומה בשום מקום בעולם. 
ישראל  ארץ  פירות  שאוכל  שמי  לידע,  יש  ועוד 
המצוות  כל  בו  שהתקיימו  וכדין,  כדת  הכשרים 
יכול  - לא  ואפילו בשנת השמיטה  התלויות בארץ, 
לתאר לעצמו איזה מצוה גדולה ועצומה הוא מקיים 
ישראל  ארץ  בהם  שנשתבחה  שפירות  וידוע  בכך. 
קודמים בברכה לכל שאר הפירות, כגון תמר שקודם 
לאגוז, וכדומה. והב"ח כותב שפרי של ארץ ישראל 
כגון תפוח, קודם לתפוח של חוץ לארץ, למרות ששל 
חוץ לארץ טרי יותר ונראה נאה ומשובח משל ארץ 
ישראל  ארץ  שבפירות  משום  הוא  והטעם  ישראל, 
וגוברת  בארץ,  התלויות  מצוות  הרבה  מקיימים 
מעלתם הרוחנית על צורתם הגשמית. מכל זה ניתן 
מכל  ישראל  ארץ  ומעולה  חשובה  כמה  עד  לראות 
אין בררה  ומכל מקום, אם  כולו.  ארצות כל העולם 
וישנם פירות שמקום גידולם אינו אלא בחוץ לארץ, 

אוכלים אותם משום שאין אין דרך אחרת".  
ובעניין זה כתב בנו הרב שמואל אליהו שליט"א 
על מעשה שהיה לאביו כשהיה פעם בחו"ל: "פעם 
מורי ורבי, אבא הרב מרדכי אליהו, היה בחו"ל ביום 
גדולים  זיתים  שלישית  בסעודה  לו  והגישו  שבת 
ומשובחים - כל זית כמו אגוז. אמרו לו המארחים: 
'מה זה שאומרים על ארץ ישראל - זית שמן ודבש? 
ארץ  משל  משובחים  יותר  הזיתים  באמריקה  הנה 
ישראל, בוודאי אין בארץ ישראל זיתים כאלו טובים'. 
אמר הרב: 'כיוון שהם הוציאו לעז על ארץ ישראל 
- לא אטעם מהזיתים הללו'. ובכל זאת, גודלם של 
הזיתים סיקרן אותו, והנה ראה שכתוב על הקופסא 
בקטן מאחור שהם מיוצרים בארץ ישראל בקבוצת 
יבנה. אמר להם: 'זה השפע של ארץ ישראל! אתם 
מתפעלים מהפירות של ארץ ישראל, ואתם טוענים 
שזה גידולי אמריקה?' כמובן שאחר כך אכל מהם, 

שבהם נתגלה שבחה של הארץ".•
המשך אי"ה בשבוע הבא

הרב מרדכי אליהו חלק א'

"מעלתה ושבחה של ארץ 
ישראל אינה מתבטאת אלא 

בדרך הרוחנית, אלא גם בדרך 
הגשמית ניתן לחוש בשבחה"



בשנת י הוקמה  בנימין  מטה  שיבת 
ע"י  שנים,  יובל  כחצי  לפני   - תשמ"ו 
בנימין  מטה  האזורית  המועצה  תושבי 
ומי שעמד בראשה - פנחס ולרשטיין, מתוך 
ובוגרים  תלמידים  להעמיד  וייעוד  מטרה 
בעלי אישיות תורנית אידיאליסטית והשכלה 

כללית רחבה, הנאמנים לעמם ולארצם.
רוחו של בנימין בן יעקב, הבן היחידי שנולד 
בא"י שורה על תושבי האזור וממילא גם על 
ונבנים  הקשובים  הישיבה,  תלמידי   - בניהם 

מתוך אידיאליסטיות לכל אתגרי השעה.
מחנכי הישיבה מכיתות ז' – יב' וכל הצוות 

החינוכי בחרו מספר מטרות עיקריות בדרכם 
החינוכית:

דרך ארץ,  יחס אישי,  אוירת יראת שמים, 
אידיאליסטיות, ולימודים. 

באמצעות  אלו  מטרות  מיישמים  הם 
שיחות  הקודש,  בלימודי  רבה  השקעה 
תורניות, מפגשי רבנים, לימוד מוגבר בגמרא 
שיחות  ומשפחתית,  חמה  אוירה  ומשנה, 
וחברתיות,  שכבתיות  פעילויות  אישיות, 
משפחה,  לחיי  חינוך  דיון,  קבוצות  טיולים, 
הכנה לישיבה ולצבא, מערך התנדבויות רבות 
יחד  האזרחי,  ובמשמר  במד"א   - בישובים 

לצד  אלה  וכל  הנוער,  בתנועות  הדרכה  עם 
החול,  בלימודי  והשגיות  למצוינות  שאיפה 
רובוטיקה,  במחשבים,   - השונות  במגמות 
ומתמטיקה כשכל הזמן ישנה עלייה בזכאות 

לבגרות והצלחה במיצבים השונים.
הרב משה  לאורך השנים:  הישיבה  ראשי 
פטרון מייסד הישיבה, הרב יעקב ליבי מנהל 
בנימין,  מטה  במוא"ז  כיום  החינוך  מחלקת 
וראש הישיבה הנוכחי הרב שלומי פלהיימר, 

עם כל הצוות החינוכי לאורך השנים, זוכים 
לראות את פירות עמל החינוך - מאות בוגרים 
הישיבה  של  החינוכית  בדרכה  ההולכים 

ומקדשים שם שמיים באורחות חייהם.
תחגוג  בתמוז,  י"ב  הקרוב,  חמישי  ביום 
ישיבת בנ"ע מטה בנימין חצי יובל להיווסדה 
הורים,  תלמידים,  בוגרים,  מאות  במעמד 
בוגרים  מפגשי  לאחר  ציבור.  ואישי  רבנים 
ושיחת ראש הישיבה יתכנס הציבור למופע 
מחיי  בסרטים  מלווה  ואומר  בשיר  מרכזי 
הישיבה כשאת הערב יחתום בהופעתו אמן 

הזמר אהרון רזאל ולהקתו. כה לחי.•

מבט להתיישבות
חצי יובל לישיבת בני עקיבא מטה בנימין

"אף שכל התורה כולה היא שכיית החמדה, 
ובסגולתה תלוי אשרנו וישועת ערי אלוקינו - 
יתרון הכשר ניתן לסגולה זאת בהגיוננו במצוות 
הקודש והמקדש וכל התורה התלויה בארץ, אשר 
ד' אלוקינו דורש אותה... כי איך נבוא אל הארץ, 
ולא שמנו אל לב לדעת משפט אלוקי הארץ...?"                                                                                                 
מתוך ההקדמה לספר 'משפט כהן'  

5 ישע שלנו

"כה לחי ישיבת מטה בנימין
כבר מחצית יובל, מי היה מאמין,
כה יתן ה' וכה יוסיף שנים,
בתים יראי שמים באהבה בונים"...

מהפכת 
האינטרנט 
הציונית

כנס אזורי - "ציונות ברשת"
הר חברון

בכנס יוצג מיזם "ישראל שלי" 
 דרכי פעילות והנעה בעידן האינטרנט למען חיזוק 

ערכי הציונות במדינת ישראל
יום ראשון ח' תמוז 20/8 מרכז מסחרי מיתרים 

דברי פתיחה - נפתלי בנט, מנכ"ל מועצת יש"ע  20:00-20:15
ברכת ראש מועצת הר חברון צביקי בר חי  20:15-20:30

מפיצים ציונות ברשת מיזם "ישראל שלי" - הצגת תכלית - ישי הולנדר - דובר   20:30-21:45
מועצת יש"ע

w w w . m y i s r a e l . o r g . i l

ישראל שלי
שת ר ב ת� ו נ ו י צ ם� י צ י פ מ

לפרטים 
  02-9969111

מועצה איזורית הר חברון 
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החברה להגנת הטבע
בית ספר שדה עפרה
רועי סימון

ידבא הינה אחת מערי מואב שנכבשו מ
בידי סיחון מלך האמורי. העיר ואזורה 
ניתנו לנחלה לשבט ראובן "מערוער 
בתוך  אשר  והעיר  ארנון  נחל  שפת  על  אשר 
הנחל וכל המישור מידבא עד דיבון" )יהושע י"ג ט'(. 
העיר מידבא התפרסמה בזכות מפת הפסיפס 
הקדומה  המפה  זוהי  בה.  שהתגלתה  הידועה 
ביותר שיש בה את תיאור ארץ ישראל וסביבותיה 
בתקופה הביזנטית. המפה הינה בעלת חשיבות 
בתוכה  מאגדת  שהיא  מכיוון  רבה  היסטורית 
זהו  חלקם  עבור  אשר  וישובים  אתרים  כ-150 
המקור ההיסטורי היחידי. עוצמת המפה ניכרת 
בדיוק שבה, אפילו ארכיאולוגים השתמשו בה 
בכדי לחשוף את העיר ירושלים על שלל אתריה 

החשובים. 
בזכות  אשר  בארץ  אתרים  מעט  לא  ישנם 
יכולים  אנו  הפסיפס  מציירי  של  הרב  הדיוק 
המאה  של  ההיסטורית  הגאוגרפיה  על  ללמוד 

ה5 לספירה. 
ניתן 2 דוגמאות אשר מעידות על הכלל: 

אל  באב  הערבים  בפי  מכונה  שכם  שער 
עמוד )שער העמוד( בניגוד לשם שהיינו מצפים 
– באב אל נבלוס )שער שכם(. על איזה עמוד 
רואים  מידבא  במפת  מעיינים  כאשר   – מדובר 
כי בכיכר הסמוכה לשער יש עמוד ענקי )שלא 
שרד בשטח(. על אותו עמוד ניתן השם. אילולא 

אותו פסיפס לא היינו מפצחים את החידה.
על  התנאים  נחלקו  כאשר  נוספת  דוגמא 
מיקומם של הר גריזים והר עיבל מביא ר' אליעזר 
דעה מעניינת כי הרים אלו סמוכים ליריחו "מה 
מקיים ר' אלעזר הר גריזים והר עיבל. שתי 
וזה  גריזים  הר  זה  וקראו  עשו  גבשושיות 
ג'(. במפת  ז' הלכה  )ירושלמי סוטה פרק  הר עיבל" 
פעמיים.  מידבא מופיעים הר גריזים והר עיבל 

פעם אחת ליד שכם ופעם שניה ליד יריחו!
של  לדעתם  עתיק  פסיפס  בין  מעניין  חיבור 
תנאים. מפה זו ועוד שלל עדויות וכתבים רבים 
אשר מתארים את ארץ ישראל ביופייה ובייחודה 

הפיזי נותנת לנו אפשרות לדמיין ולחוש את נופיה 
ההיסטוריים של הארץ. פרקי שירה, מחקרים, 
תיעוד של כתבי נוסעים מתקופות שונות, טיול 
רגלי או רכוב, ותמונות של ארץ ישראל מחברים 
בארצו  היהודי  העם  של  להיסטוריה  אותנו 
הרבים  הכתבים  משלל  המגוונים.  חלקיה  בכל 
הכתובים על ארצנו אנו למדים על עושר התוכן 
המקופל בתוכה ובכך אנו הלומדים והמטיילים 
בין  הנלמדים  רבים  מערכים  לספוג  מצליחים 

החיבור לשטח וקריאת ההיסטוריה שבו.
במערך  מפנה  בנקודת  נמצאים  אנו  כיום 
ישראל.  ונופיה של ארץ  השמירה על דמותה 
"הרפורמה  את  מקדמת  ישראל  ממשלת 
ובנייה  תכנון  חוק  והבנייה",  התכנון  בחוק 
המשחק  כללי  כל  את  לשנות  העומד  חדש, 
בכל הנוגע ליכולות לשמור על דמותה ונופיה 
הקיימת  התכנון  מערכת  ישראל.  ארץ  של 
יכולתו  כאשר  לחלוטין,  להשתנות  עומדת 
פרוייקטים  למנוע  בכדי  להשפיע  הציבור  של 
בצורה  מאיימים  אשר  ומיותרים,  הרסניים 
פוחתת  ישראל,  ארץ  של  נופיה  על  ישירה 
באופן משמעותי. החוק יוביל לחיסול האיזונים 
יישומו יביא לכך  והבלמים ההכרחיים בתכנון. 
על  השפעה  בעלי  משמעותיים,  נושאים  כי 
ועדה  בידי  יוכרעו   - ובריאותינו  חיינו  איכות 
מצומצמת  ועדה  רבים  במקרים  בלבד,  אחת 
לממשלה  אשר  בהרכבה,  מאוזנת  ובלתי 
ולגורמי הפיתוח יש בה רוב תמידי. אין כר נוח 
שחיתות,  מקרי  של  לצמיחתם  מזה  מהסדר 
להחלטות שרירותיות ובלתי מאוזנות, ללחצים 
ל  יובילו  שכולם  הוועדה,  חברי  על  מאסיביים 
הרפורמה  בציבור.  ולפגיעה  תכנוניים  אסונות 
החדשה מובילה אותנו להיות מדינת הולילנד. 
יצוצו  ההולילנד  דוגמת  מופרעים  פרוייקטים 

על חשבון כל עץ רענן.
סביבתיים  גופים  עשרות  של  פעילותם 
הטבע,  להגנת  החברה  ובראשם  וחברתיים, 
יהודה,  בהרי  הטרסה  על  הינה  החוק,  לשינוי 

בגליל,  ההיסטורי  הבד  בית  בעמקים,  המעיין 
משאבי  ועוד  החוף  במישור  הנחל  ערוץ 
אשר  רבים  ערכים  ונוף.  טבע  וערכי  היסטוריה 
מספרים לנו את סיפורה של ארץ ישראל מימי 

קדם ועד ימינו. 
דמותה  על  לשמור  מעוניינים  אנו  האם 
הייחודי של ארץ ישראל? כפי שמתואר במפת 
ומפלצות,  מגדלים  בעוד  שנחזה  או  מידבא, 
כבישים מיותרים, או בנייה על חשבון חופי הים 

בבואנו לציון. 
המאבק החשוב על ארץ ישראל קורה עכשיו 
כיצד  שיגדיר  זה  הוא  התכנון.  בחזית  בכנסת, 
נאהב. אסור לחשות בעת  תיראה הארץ שכה 

הזאת. 
משמרות  יתקיימו  הקרוב,  שישי  מיום  החל 

מחאה ברחבי הארץ בצמתים מרכזיות בקריאה 
הארץ  על  אחראי-שישמור  תכנון  חוק  לקידום 

של כולנו.
מרכזית  עצרת  תתקיים  הקרוב   בחודש 
ננסה  בה  אשר  הולילנד(  בניני  )מול  בירושלים 
ישראל.  ארץ  של  ונופיה  דמותה  על  לשמור 

)פרטים בהמשך(.
של  נופיה  על  לשמירה  במאבק  חלק  קחו 
ספר  בית   02-9975516 .לפרטים:  ישראל  ארץ 

שדה עפרה.•

ירושלים במפת מידבא
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 קבוצת חברים בתנועת 'ישראל שלי' 
למחלקת  האחרון  חמישי  ביום  הגיעה 
הישועה  מעייני  החולים  בבית  יולדות 
בבני-ברק והעניקו לאהרון וצביה קרוב זר 
פרחים ענק ואת מאות האיחולים ששלחו 
הפייסבוק  באמצעות  הקבוצה  חברי 
לרגל הולדת בתם הבכורה, הודיה. על כל 
- נוסף פרח לזר הססגוני שהכיל  איחול 
לבסוף מאות פרחים. אהרון וצביה קרוב 
שמחו מאוד על היוזמה וביקשו להודות  
ישראל שלי.  למאות המברכים מתנועת 

מזל טוב!
ממשיכים  שלי"  "ישראל  חברי   
והשייטת.  צה"ל  של  חיזוק  בפעולות 
בשבוע האחרון נמשכה הפצת הסטיקר 
מוקדים   15  - בכ    "13 שייטת  "כולנו 
הפגנות  על  בנוסף  זאת  הארץ,  ברחבי 
כולל  שונים  במוקדים  בצה"ל  התמיכה 

טבריה, תל-אביב וצומת רופין. 
שלי'  'ישראל  של  האינטרנט  אתר   
שהותקף  לאחר  לפעולה  השבוע  חזר 

פעילי  טורקים,  האקרים  בידי 
איסלאם קיצוני וגולשים מארצות 
הושחת  הפייסבוק  דף  ערב. 

בגנות  וקללות  סיסמאות  בו  והושתלו 
טורקיה.  דגלי  של  תמונות  וכן  ישראל, 
אלפי גולשי הקבוצה נקראו להגיב בזמן 
תוך  הטורקים  בהאקרים  ונלחמו  אמת 
להגן  ישראל  בזכות  סיסמאות  פרסום 
על עצמה, ותמונות מפעילות הקבוצה.  
קציני  על  להגנה  שלי'   'ישראל   
צה"ל – חברי תנועת ישראל שלי פתחו 
בפעילות על מנת להגן על קציני צה"ל 
השמאל  ארגוני  מתביעות  ולוחמיו 
על  זאת   – צה"ל  של  ומהמשפטיזציה 
בחקירת  לפתוח  הפצ"ר  הוראת  רקע 
מצ"ח נגד אל"מ איתי וירוב על שהעיד 

לטובת  במשפט 
והסביר  פקודו 
שבמצבים מסוימים 
צריכים  צה"ל  חיילי 
כוח.  להפעיל 
'ישראל שלי' פנתה 
לשר הביטחון אהוד 
לו  והעבירה  ברק 
מכתב שעליו חתמו 
ישראלים  מאות 
קצינים  גם  ובהם 
שלחמו  ולוחמים 
פיקודו  תחת 
וירוב  אל"מ  של 
לבנון  במלחמת 
דרישה  ובו  השנייה 
גיבוי  ולתת  להגן 
ללוחמי צה"ל בכלל 

ולאל"מ וירוב בפרט ולהורות על הפסקת 
החקירה נגדו לאלתר. 

שלי'  'ישראל  מיזם  הצגת  כנס   
התקיים ביום רביעי האחרון בקרני שומרון. 
 )20.6.10( תמוז  ח'  הקרוב,  ראשון  ביום 
הר  לתושבי  כנס  יתקיים   17:00 בשעה 

חברון במרכז המסחרי מיתרים.
 ניתן לקבל סטיקרים "כולנו שייטת 
חולצות  לרכוש  או  תשלום,  ללא   "13

'ישראל שלי'. בקרו אותנו באתר:
 www.myisrael.org.il

או בפייסבוק:

•.www.facebook.com/myisrael

חדשות

בית דו משפחתי
4 חדרים,  103 מ"ר

 *₪ 712,000
הישוב: דתי תורני בתנופת קליטה

הקהילה: 300 משפחות 
המיקום: 20 דקות מנתניה, 10 דקות 
מכביש 6 (מחלף "ניצני עוז" ומחלף "אייל").

 
1-800-2                     מרכז מידע אמנה: 1-800-260-240                   איזק: 050-5326929
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האולפנה 
הראשונה 

בהתיישבות 
חוגגת חצי יובל

האולפנא הראשונה 
אולפנת   – ביו"ש 
עפרה – חגגה השבוע 
מצוינות  של  שנה   25
וציונות באירוע מיוחד 
הרבנים  בהשתתפות 
בראשה,  שעמדו 
  900  - ו  הבוגרות 
הלומדות  התלמידות 

בה כיום. 
כלל  החגיגי  הטקס 
תמונות  עם  מצגות 

סרטונים  המוסד,  של  הראשונים  מהימים 
ונאומים של מקימי האולפנה. לרגל האירוע 
הוזמנו אלפי בוגרות, תלמידות ואנשי חינוך 
וכן אלה שהנהיגו את המפעל החינוכי: הרב 
- ראש אולפנת עופרה הראשון,  נון  בן  יואל 
עמד  אשר  האולפנה  רב   - גיסר  אבי  הרב 
מר   - הנוכחי  והמנהל  בראשותה  הוא  אף 
אחד  מהווה  עופרה  אולפנת  ששר.  אביה 
בקרב  החינוך  בתחום  המרכזיים  המוסדות 

בנות הציונות הדתית. מאז הקמתה בשנת 
ומעורבותן  1985 תמכה האולפנה בעשייתן 
של  הנשים בחברה בכלל ובקהילה הציונית 
ברמה  לימוד  תוכניות  דרך  בפרט.  דתית 
גבוהה  יחד עם פרויקטים בלתי פורמאליים, 
בקרב  שקטה  מהפכה  האולפנה  מחוללת 
בנות הציונות הדתית. בנוסף לכך, האולפנה 
לאחר  גם  לבנות  ולדאוג  ללוות  ממשיכה 
סיום הבגרויות. היום ניתן למצוא את בוגרות 
הישראלית:  החברה  תחומי  בכל  עופרה 
תורה,חינוך, רווחה, מדע, תקשורת, פוליטיקה 
מוקד  גם  האולפנה  מהווה  לאחרונה  ועוד.  
דעת  ומעצבי  אח"מים  לסיורי  לרגל  עלייה 
קהל המבקרים בבנימין ונפעמים מהעשייה 
ומהחלוציות  מהערכים  הענפה,  החינוכית 

המנשבים בין כתלי האולפנה.•

מינוי חדש במועצת יש"ע: 
סמנכ"ל הסברה

מועצת יש"ע מחדשת את פעילותה בתחום 
ההסברה והתודעה הציבורית באשר למפעל 
זו  במסגרת  ושומרון.  ביהודה  ההתיישבות 
היחידה  מנהל  לשעבר  דילמוני,  יגאל  מונה 
לתכנון אסטרטגי ועוזר ראש מועצה אזורית  
קדומים,  המקומית  המועצה  ומזכיר  שומרון 
את  יבנה  אשר  הסברה,  סמנכ"ל  לתפקיד 

המערך ההסברתי עבור מפעל ההתיישבות.
בראש  שעמד  מי  את  בתפקידו  מחליף  יגאל   
שגב,  יקיר  ושומרון,  יהודה  ההסברה  מנהלת 
הסברת  פעילות  של  מגוון  לייצר  אמון  ויהיה 
שטח,  סיורי  הסברה,  סרטוני  דרך  עומק  
מצגות, הרצאות, חומרים כתובים, דפי עמדה 
ופגישות עם מעצבי דעת קהל  ועד לפאנלים 

והבאתם לביקור ביהודה ושומרון.
בתקופה  ביקרו  ההסברה  מערך  במסגרת 
האחרונה ביהודה ושומרון כאורחי מועצת יש"ע 
ירון לונדון,  – העיתונאים אילה חסון, יאיר לפיד, 
מכל  ליכוד  סניפי  וכן  ימיני  בן-דרור  רסקין,  ניב 

רחבי הארץ.•

היי טק ביש"ע
ביש"ע  לסיור  הגיעו  האחרון  שישי  ביום 
קבוצת מנכ"לי חברות היי טק ומנהלי קרנות 
הון סיכון אשר ביקרו בשומרון ובבנימין בליווי 
מנכ"ל מועצת יש"ע נפתלי בנט, שכיהן בעבר 

כמנכ"ל בחברת הייטק בינלאומית.
תושב  עם  במפגש  הביקור  את  החלו  הם 
היישוב ברקן, נסעו דרך איזור התעשייה ואכלו 
יאיר.  בחוות  תמרי'  של  ב'צריף  בוקר  ארוחת 
משם המשיכה הקבוצה לגבעת הראל לביקור 
של  'גבעות'  הפרסים  עטור  ביקב  וטעימות 
היינן ד"ר שיבי דרורי, מפגש מרתק עם תושבי 
בקעת  לעבר  מרהיבה  ותצפית  קידה  היישוב 
ושיחה  במפגש  בעלי  בקרון  וסיימו  הירדן, 
ותמר  עלי  הישוב  יו"ר  אלירז  קובי  עם  אישית 
אסרף דוברת המועצה האזורית בנימין. לאחר 
ועמדותיהם  דיון על התרשמותם  נערך  הסיור 

של הקבוצה בעקבות הסיור.•

ש"ע
שותי

חד

אזכרה ברוח התחזקות והתפתחות בהתיישבות
מתיישבי ארץ ישראל זוכרים את מו“ר הרב אליהו זצק“ל וממשיכים את דרכו

מכון בני דוד סניף פסגות

בס“ד

”היחידים הענקים, אנשי הקודש, 
הולכים ומתמעטים, אך הכלל 

הולך ומתפתח.“                                                                                                                    
                (הראי“ה קוק)

היחידים הענקים, אנשי הקודש, 
הולכים ומתמעטים, אך הכלל הולך 

ומתפתח                                                                                                                    
     נאחזים במו“ר                

הרב מרדכי אליהו זצק“ל

טלפון לבירורים והסעות: 050-3457070, פסגות: 02-9973002

העצרת תתקיים אי“ה בפסגות 
ביום ראשון ט“ו בתמוז (27/6) בשעות 17:30-21:00

בתכנית:
 נשיאת דברים לזכרו מאת הרב שמואל אליהו שליט“א 

 דברים מפי רבנים, שרים ואישי ציבור
  הקרנת קטעים מתוך שיעורי הרב


