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בית–אל חוגגת 30

את ד' היתה זאת, היא נפלאת בינינו". "מ
נקבעה החותמת. ולעומת מה שנאמר: 
"האם זו המדינה שאותה חזו נביאנו?" 
אומר אני: "זוהי המדינה שחזו הנביאים. כמובן, אין 
ורבותינו,  נביאינו  אולם  השלמות,  בתכלית  המדינה 
זרע אברהם,  כזו:  ממשיכיהם, אמרו שהמדינה תהיה 
יצחק ויעקב, יבואו ויקימו בה תקומה יישובית ושלטון 
מדיני עצמאי. לא נאמר לנו אם יהיו הם צדיקים או 
שאינם צדיקים. אומר הנביא: "ְּבַקְּבִצי ֶאת ֵּבית יְִׂשָרֵאל 
ִמן הַָעִּמים... וְיְָׁשבּו ַעל ַאְדָמָתם... וְיְָׁשבּו ָעֶליהָ לֶָבַטח, 

ּובָנּו בִָּתים וְנְָטעּו כְָרִמים..." )יחזקאל כ"ח, כ"ה - כ"ו( - נטיעת כרמים נאמרה, הקמת 
הגדלת  לידי  נביא  אל אדמתם  ישראל  חזרת  נאמרה... אמנם מתוך  לא  ישיבות 

התורה והאדרתה, אולם הצעד הראשון - ישראל על אדמתם! 
...אין אנו מחניפים לאפיקורסים ח"ו. יש במדינת ישראל דברים מכאיבים שיש 
בהם חילול השם מרובה. בייחוד שתי הצרות הנוראות: מערכת המשפט במדינה 
המשתמשת בחוק הרומאי, העותומני, והבריטי - ויהא אפילו ההוטנטוטי - ואילו 
במשפט ישראל האמיתי ב"חושן המשפט", לא נסמכו ולא מסכימים. והחולשה 
הרוחנית ואזלת היד כלפי אותם ציידי נפשות ימ"ש וזכרם, ממשיכיו של אותו 
בתוכנו. בנו  הנלחמים  הראי"ה(,  )אגרות  ע"ז"  גויים  שעשאוהו  ישראל  "פושע 
השם  קידוש  ערך  הרי  השם,  חילול  צד  הנוראות  כל  עם  אולם 
עצמאותה.  ויום  המדינה  עניין  מכל  אופן  בשום  יסולק  לא  הגדול 
ככל שתגדל בתוכנו יותר ויותר התקיימות מצות ישוב א"י, בקיבוץ רבבות 
ישראל לתוכה, מתוך שלמות אמונה וגדלות אמונה בהתקיימות מעשה ד' הגדול 
אתנו - נזכה יותר ויותר שחילולי השם למיניהם יתבטלו וייעלמו. "וְהָיָה הֶָעֹקב 
ִגְָלה, ְּכבֹוד ה', וְָראּו כָל–ָּבָׂשר יְַחּדָו, ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר!" # ְלִמיׁשֹור וְהְָרכִָסים ְלִבְקָעה, וְנ
)מתוך דברים שנשא הרב צבי יהודה בישיבת מרכז הרב ביום העצמאות ה–19
של מדינת ישראל ונקבצו למאמר "מזמור י"ט למדינת ישראל", ארץ הצבי, א'(. 

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל 

"זוהי המדינה שחזו הנביאים"
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כל פ כיצד  וראו  עיניכם  את  תחו 
וממשיכים  התמלאו  יש"ע  מרחבי 
ביישובים  להתמלא  העת  כל 
ובתושבים. מי עשה זאת? מי משך לשם כל 
האם  נפש?  מסירות  מתוך  יהודים  הרבה  כך 
שלא.  ודאי  תועלת?  איזו  האם  הכרח?  איזה 
ישראל.  ארץ  אהבת  פשוטה.  התשובה  אלא 
ארצנו.  לכל  דגם  הוא  ההתיישבות  ומפעל 
מי עשה את בניין הארץ? מי עשה את שיבת 
איזה  האם  המדינה?  קום  את  מי עשה  ציון? 
הכרח או לחץ?! אלא רק אהבת ארץ ישראל 
בליבות  שהתעוררו  ישראל  בארץ  והאמונה 
רבי  הגאון  לכך.  שגרמו  הם  ישראל  בני 
'ישועות מלכו'  יהושע מקוטנא כתב בשו"ת 
כי "אין ספק שהיא מצוה גדולה כי הקיבוץ 
הוא אתחלתא דגאולה - ובפרט עתה שראינו 
התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן 
בבינוניים, הן בישרים בלבותם, קרוב לודאי 
שנתנוצץ רוח הגאולה" )יו"ד סי' ס"ו(. נמצאנו 
ישראל היא הסימן  למדים שהתשוקה לארץ 

הגדול לגאולה. 
וכאשר אין תשוקה חלילה, אז הכל נופל, 
לחטא  ביחס  אמת"  ה"שפת  שכותב  כפי 
המרגלים, ומדמה ארץ ישראל ללימוד גמרא, 
בה  רק מתוך חשקו  לכן  לימוד קשה,  שהוא 
"ועניין  וללומדה:  בה  לעמול  האדם  מוכן 
'שלח לך', לדעתך, אם תרצה שלח, כי בחינת 
שצריך  שבעל–פה  תורה  היא  ישראל  ארץ 
ולכן  היגיעה שלו,  בכח  עליה  לעמול  האדם 
כיבוש ארץ ישראל תליא ברצון בני ישראל 
והקדוש ברוך  'ונכבשה,  עצמם כמו שכתוב: 
כשמיאנו  ולכן  להם,  ומסייע  מסכים  הוא 
)פרשת  לכנוס'"  יכולין  היו  לא  שוב  בארץ, 

הרב שלמה אבינר, רב היישוב בית–אל וראש ישיבת עטרת ירושלים 

כיבוש כל הארץ - כיצד?

ודאי עמדו  'ועניין שלח לך'(.  שלח, תרנ"ג, ד"ה 
אך  שיקרו,  לא  והם  המרגלים  לעיני  בעיות 
מתגמדות  הבעיות  כל  אז  חשק,  יש  כאשר 
סייעתא  מתוך  ובגבורה  בעוז  ונפתרות 
נקנית  ישראל  שארץ  ידוע  הרי  דשמייא. 
בייסורים, ומי מעוניין בייסורים? אלא כאשר 
אוהבים את הארץ, הייסורים אינם מורגשים 
אומר:  יוחאי  בר  שמשון  "רבי  לכן  כך.  כל 
הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  מתנות  שלש 
לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים, 
ואלו הן: תורה, וארץ ישראל, והעולם הבא" 
)ברכות ה', א'(. כאשר יודעים שזו מתנה טובה 

אז מוכנים לייסורים.
כאשר  לנישואים.  הדבר  דומה  תרצו,  אם 
אינם  המשותפים  הקשיים  אזי  אוהבים, 
הקשר.  את  מחזקים  אדרבה,  אלא  מכבידים, 
קשר  כל  אז  מתחלשת,  האהבה  כאשר  אך 
כאשר  רבותינו:  אמרו  משל  לזרא.  הופך 
שכבנו,  הסייף  רוחב  על  עזה,  היתה  אהבתנו 
עכשיו שאין אהבתנו עזה, מיטה בת שישים 
אמות אין דיה לנו )סנהדרין ז, ע"א(. זאת נקודת 
האם  ישראל:  ארץ  על  מאבקנו  לכל  המוצא 
ארץ  אם  חיונית.  גישה  או  מכשירית  גישה 
אז  הפרט,  לקיום  מכשיר  אלא  אינה  ישראל 
של  מידה  אמות  פי  על  נשקל  הכל  ממילא 
כך  ומתוך  וביטחון,  כלכלה  כגון  כדאיות, 
נכנסים לסיבוכים כבדים. אך אם הגישה היא 
חיונית, כלומר שארץ ישראל היא חיינו, ארץ 
הזוג,  בני  בין  בדומה לקשר  אז,  או   - החיים 
אין ערעור על עצם הקשר, ומתגברים על כל 
לכפות  אפשר  שאי  וכמו  בשמחה.  הבעיות 
קשר של נישואים, כך אי אפשר לכפות קשר 

עם הארץ. 
זה  וכיצד מגבירים את אהבת הארץ? הרי 
רגש, ואין שליטה ישירה על רגשות ורצונות? 
ושל  רגש  של  מצוות  מלאה  שהתורה  אלא 
היא לעסוק באותן  והבחירה החופשית  רצון, 
והרצון.  הרגש  את  מעוררות  אשר  מחשבות 
כפי שאומר הרמב"ם ביחס לאהבת ד': "ודבר 
הוא  ברוך  הקדוש  אהבת  שאין  וברור  ידוע 
נקשרת בלבו של אדם - עד שישגה בה תמיד 
כמו  ממנה,  חוץ  שבעולם  כל  ויעזוב  כראוי 
אלא   - נפשך  ובכל  לבבך  בכל  ואמר  שצווה 
בדעה שידעהו. ועל פי הדעה, על פי האמונה, 
)סוף הלכות  ואם הרבה הרבה"  אם מעט מעט 
העם  את  למלא  עבודתנו  זו  לכן,  תשובה(. 
היושב בציון במחשבות וברעיונות ובהשקפות 
ואז  ישראל.  ארץ  את  המחבבות  ובאמונות, 
יתקיים בנו " ֹלא יֵָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה, ּוְלַאְרֵצְך 
ָבּה  ֶחְפִצי  יִָּקֵרא  ָלְך  ִּכי  ְׁשָמָמה,  עֹוד  יֵָאֵמר  ֹלא 
ּוְלַאְרֵצְך ְּבעּוָלה, ִּכי ָחֵפץ ה' ָּבְך, וְַאְרֵצְך ִּתָּבֵעל: 
ּוְמׂשֹוׂש  ָּבנָיְִך,  יְִבָעלּוְך  ְּבתּוָלה  ָּבחּור  יְִבַעל  ִּכי 
ָחָתן ַעל ַּכָּלה, יִָׂשיׂש ָעַליְִך ֱאֹלָקיְִך" )ישעיה ס"ב, 

ד' - ה'(. #
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בס"ד

הפקות
וניהול 
אירועים

מתכנן אירוע?
מתכוננת לחתונה?

בנתי הפקות וניהול אירועים
לכם נשאר רק להנות.

קייטרינג   צלם   מוזיקה   ועוד...
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ֵּבית "ו הַהּוא,  הַָּמקֹום  ֵׁשם  ֶאת  ּיְִקָרא 
ָה"  ֵאל; וְאּוָלם לּוז ֵׁשם הִָעיר, ָלִראׁשֹנ
רבה  במדרש  י"ט(.  כ"ח,  )בראשית 
לפרשת ויצא )ס"ט, ח'( אומרים חז"ל: "'ואולם 
לוז' - היא לוז שצובעין בה את התכלת, היא 
לוז שעלה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא 
החריבה, היא לוז שלא שלט בה מלאך–המות 
מעולם. הזקנים שבה מה עושין להם? כיון שהם 
זקנים הרבה, מוציאין אותם חוץ לחומה והם 
היא  לוז,  בית–אל, שהיא  אומר,  הווי  מתים". 
עיר מיוחדת. היה בה כח חיים נצחי. האנשים 
שבתוכה לא היו מתים. הזקנים שהאריכו ימים 
ושבעו כבר מהחיים, ולא נותר בהם כח לחיות 
עוד, לא יכלו למות בעיר; היו צריכים להוציא 

אותם מחוץ לעיר, כדי שיוכלו למות.
חכמים מספרים במסכת סנהדרין )דף צז ע"א(: 
אמר רבא: מתחילה חשבתי, שאין אדם בעולם, 
שידבר אמת תמיד, עד שפגשתי אחד מהחכמים, 
אמר  והוא  טביומי,  רב  או  טבות  רב  שנקרא 
שאפילו היו נותנים לו כל חללו של עולם, לא 
היו  לא  ומעולם  לשקר,  דיבורו  את  משנה  היה 
דבריו דברים שאינם אמת. וכך הוא סיפר: פעם 
אחת הוא נקלע למקום שקראו לו קושטא, ואנשי 
אותו מקום לא היו משקרים אף פעם אלא דוברי 
שלא  אדם  מת  לא  מקום  ובאותו  תמיד,  אמת 
בזמנו. הוא התחתן עם אישה אחת מהם ונולדו 
להם שני ילדים. פעם אחת אשתו עסקה בדבר 
שכנה  באה  שעה  ובאותה  לו,  יפה  שהצניעות 
ושאלה עליה. חשב בעלה, שאין זה נכון לומר 
לשכנה,  אמר  ולכן  אשתו,  עושה  מה  לשכנה 

הרב זלמן ברוך מלמד, רב היישוב וראש הישיבה בית–אל

בית אל - עיר האמת

שאשתו לא נמצאת בבית. לא עבר זמן רב ומתו 
שני בניו. שאלו אותו אנשי העיר: מה קרה? מה 
עשית? הרי בעיר שלנו אף פעם לא מתים אנשים 
לשנות  נאלץ  שהוא  להם,  סיפר  זמנם!  טרם 
בדיבורו מפני הצניעות. אמרו לו: בבקשה, צא 

מכאן ואל תגרום שבעירנו ימותו אנשים.
נראה שיש קשר בין הדברים: גם בעיר לוז 
מתים,  היו  לא  הזקנים  ואפילו  מתים,  היו  לא 
מפני שהעיר הזאת היתה עיר האמת. בית–אל 
- לוז היא עירו של יעקב: כאן הוא חלם, ואליה 
נידרו  ולקיים  מחרן  שובו  אחרי  לעלות  קבע 
אשר נדר לה', ובמקום הזה נקרא שמו ישראל. 
"ִּתֵּתן  שנאמר:  האמת,  מידת  בו  היתה  ויעקב, 
והעיר שהוא קשור  כ'(,  ז',  )מיכה  ְליֲַעֹקב"  ֱאֶמת 
מתים  לא  הזו  בעיר  האמת.  עיר  היא  אליה 
זכרונם  חכמינו  אומרים  יעקב  ועל  אנשים. 
לברכה )תענית דף ה' ע"ב(: "יעקב אבינו לא מת 
-  "מה זרעו בחיים - אף הוא בחיים". עוד דבר 
נאמר במדרש–רבה )שם( על בית–אל היא לוז: 
"אמר רבי אבא בר כהנא: למה נקרא שמה לוז? 
ומעשים– מצוות  הטריף  בה  שנכנס  מי  ]ש[כל 
טובים כלוז". בעיר הזו יש אקלים רוחני מיוחד, 
היה  בה  שנכנס  ומי  מלהיבה,  אווירה  בה  יש 
מצוות  לקיום  וחשק  לתורה  בצימאון  מתמלא 
פירות.  שמרבה  לוז  עץ  כמו  ומעשים–טובים, 

אלו היו מעלותיה של העיר בית–אל.
מחדש,  קמה  לוז,  היא  כשבית–אל  כעת, 
בעז"ה גם תכונותיה המיוחדות יתחדשו והיא 
תהיה עיר מלאת חיים, שכל הנכנס בה, מרבה 

במצוות ובמעשים טובים. #

˘  ˘
˘ ˘

˘ ˘
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השטחים   - כיבוש  אין  היהודי:  בציבור  רוב 

משוחררים; מדינה פלשתינית לא תביא שלום; 

יש לספח רוב היישובים.

תל– אוניברסיטת  של  חדש  סקר  פי  על 

אביב  שפורסם לאחרונה, הציבור הישראלי סבור 

שאין כיבוש אלא סבור כי השטחים 'משוחררים'. 

לא תביא  גם, שמדינה פלשתינית  הציבור חושב 

כ–40%  היישובים.  רוב  את  לספח  ושיש  שלום, 

מן הציבור בממוצע משוכנע כבר היום, שאריאל, 

קריית ארבע ומעלה אדומים הם "בישראל, בתוך 

תמי  מרכז  של  החודשי  הירוק".  מהסקר  הקו 

כמו  עולים,  תל–אביב   באוניברסיטת  שטיינמץ 

בסקרים אחרים, ממצאים  ימניים מובהקים.

כישלון  על  מעיד  ביותר  המפתיע  הממצא 

מוחלט של שטיפת המוח התקשורתית רבת השנים 

המזוהים  הסקר,  עורכי  ושומרון.  יהודה  בנושא 

למרות  כי  לגלות,  "הופתענו  הודו:  השמאל,  עם 

'כיבוש' בכלי  גבר השימוש במושג  שבמשך שנים 

הגדה  את  מגדיר  היהודי  הציבור  רוב  התקשורת, 

המערבית 'שטח משוחרר' ולא 'שטח כבוש'". על פי 

הנתונים, אכן רוב גדול רואה ביהודה ושומרון שטח 

רק  לעומת   - היהודי  הציבור  מן  משוחרר  )55% 

32%  שמגדירים את האזור שטח כבוש(.  הציבור 

מדינה  הקמת  שיכלול  שלום  הסכם  האם  נשאל, 

סקר: הציבור בעד יהודה ושומרון
פלשתינית, יביא סוף לסכסוך של הפלשתינים עם 

ישראל. רוב עצום מהציבור היהודי סבר שמדינה 

פלשתינית לא תפתור את הסכסוך: 73%. רק 20% 

מהציבור חושב שמדינה פלשתינית עשויה להביא 

נשאל  הציבור  להתנחלויות,  באשר  לסכסוך.  סוף 

בעתיד,  כגבול  הירוק  הקו  את  מעדיף  הוא  האם 

יהיו בצד  "רוב ההתנחלויות  כי  או שלדעתו עדיף 

של ישראל". 63% מהציבור היהודי מעדיף שרוב 

 23% לעומת  ישראל,  של  בצד  יהיו  ההתנחלויות 

בלבד שמצדד בקו הירוק. 

ממצא מעניין נוסף: הציבור, בליבו, כבר אימץ 

רבים מן היישובים. 39% מן הציבור חושב כבר 

"בישראל,  היא  השומרון  בירת  שאריאל  היום 

לקריית  מתייחסים   36% הירוק".  הקו  בתוך 

יישוב שנמצא "בישראל, בתוך הקו  ארבע כאל 

הירוק". 45% חושבים על מעלה אדומים כעיר 

שהיא כבר היום "בישראל, בתוך הקו הירוק". 

המהווים  ישראלים   588 השתתפו   בסקר 

מדגם מייצג של החברה בישראל. #

א',  ביום  קיימו  קטיף  גוש  מעקורי  עשרות 

יד מרדכי  אסרו חג פסח, צעדת מחאה מצומת 

לכיוון מחסום ארז.

לממשלה  הצועדים  קראו  ההפגנה  במהלך 

להסיר את חומות האטימות ולפתור את בעיות 

בניית יישובי הקבע, מצוקת התעסוקה ופיתרון 

הוגן לחקלאי הגוש. הצועדים הזכירו לממשלה 

העקירה  מאז  ימים   1000 כמעט  כבר  עברו  כי 

ועדיין רובם הגדול מתגוררים בקרוונים, לרבים 

מהם אין תעסוקה, ומרבית חקלאי הגוש עדיין 

לא חזרו לעבד את אדמתם מחדש. #

צעדת האלף

תתקיים  המרכזית  העצמאות  יום  צעדת 

השנה ביישוב מיגרון, במפגן עוצמה של חיזוק 

על  בבג"ץ  הדיון  נוכח  התושבים  עם  והזדהות 

עתיד היישוב.

ישראל,  למדינת  השישים  העצמאות  ביום 

משער  צעדה  תתקיים  הבוקר  משעות  החל 

בנימין, בתוואי נחל מכמש ועד ליישוב מיגרון, 

בסביבות  נוספים  משפחתיים  טיול  ומסלולי 

הפנינג  במקום  יתקיים  היום  במהלך  היישוב. 

לכל המשפחה, עם הפעלות לילדים, מתנפחים, 

לצד  מתופפים,  מעגלי  הצגות,  יצירה,  דוכני 

לקיום  ופינות  ולנשים,  לגברים  תורה  שיעורי 

אחר  בשעות  המנגל.   - הלאומי  המנהג  חובת 

הצהריים תתקיים במיגרון עצרת סיום מרכזית 

בהשתתפות רבנים אישי ציבור ואמנים. האירוע 

מאובטח ע"י כוחות הביטחון. 

לפרטים: מזכירות היישוב 02-5322646

או 054-7846956 שלומי. #

עצמאות במיגרון 
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בעוד מספר ימים תחגוג מדינת ישראל 

60 שנות עצמאות יהודית בארץ ישראל. 

שנלמד  היה  נראה  שנה,  שישים  אחרי 

מחד,  מהטעויות  מהשגיאות,  מהעבר, 

ומההצלחות המרשימות מאידך. אולם 

מתעקשים  אנו  כאילו  נראה  ושוב  שוב 

נכסים  על  ו"להמר"  להתעלם מהסכנה 

אסטרטגים לקיומה של מדינת ישראל, 

בישראל,  חוסנה של החברה  על  להמר 

הישראלית,  יכולת ההרתעה  על  להמר 

ועל בטחון חיי אזרחיה. לצערנו למרות 

שישים שנות תקומת ישראל, עדיין לא 

ראויה,  הנהגה  שכבת  לייצר  הצלחנו 

ששמה לנגד עיניה קודם כל ואך ורק את 

במקום  בציון.  היושב  העם  של  טובתו 

הנהגה  משבר  בפני  אנו  ניצבים  זאת 

הממשלה  בצמרת  כמוהו.  מאין  חמור 

והכנסת יושבים אנשים שפעמים רבות 

וצרים  אישיים  אינטרסים  מעדיפים 

הצופה  וכוללת,  רחבה  ראיה  פני  על 

את  החילה  ישראל  מדינת  עתיד.  פני 

אותו  וסיפחה  הגולן  ברמת  ריבונותה 

שחוקק  הגולן"  רמת  "חוק  באמצעות 

מסירתו   .1981 בדצמבר   14 ב  בכנסת 

תל- על  לויתור  דומה  הסורים  לידי 

ומסירתם  שדרות  על  או  חיפה,  אביב, 

כי  לזכור  חשוב  בנוסף  אויבינו.  לידי 

סוריה, שהפכה למדינה עצמאית בשנת 

1946 החזיקה בגולן רק במשך 21 שנה, 

ישראל,  בו  שמחזיקה  שנים   41 לעומת 

מוכנה  ישראל  ממשלת  זאת  ולמרות 

לוותר עליו, בשביל הספין.

התנהלה  שנה  כחמש–עשרה  לפני 

ממערכות  אחת  ישראל  במדינת 

הרעיון  נגד  ביותר,  החזקות  ההסברה 

רמת  מסירת  של  והמסוכן  האווילי 

והסטיקרים  השלטים  לסוריה.  הגולן 

כל  מעל  התנופפו  הגולן"  עם  "העם 

מרפסת, ובאחורי מכוניות רבות. הלחץ 

הציבורי עשה את שלו. מאז ועד היום 

רמת  השתנתה.  הציבורית  האווירה 

הציבורית  בתודעה  התקבעה  הגולן 

נפרד  בלתי  ארץ  כחבל  הישראלית, 

מרחבי  הוא  הגולן  ישראל.  ממדינת 

היקבים  הנחלים,  הנופים,  הטבע, 

והיינות, עדרי הצאן, הצימרים, ואחד 

מאתרי התיירות המובילים בישראל. 

אסטרטגי  ארץ  חבל  גם  הוא  הגולן 

להמשך  במעלה  ראשון  וחיוני 

רמת  ישראל.  מדינת  של  קיומה 

הגולן נמצאת קיום במצב אידיאלי, 

חברתית,  פריחה  בטחוני,  שקט  של 

כלכלית, והתיישבותית, לצד שליטה 

ביטחונית חזקה המאפשרת למדינת 

גבוהות,  מבצעיות  יכולות  ישראל 

גם  זרים,  פרסומים  פי  על  שחלקן, 

הרחב מעבר לקווי האויב.

בעוד שנחשף כי מטוסי חיל האוויר 

הפציצו כור גרעיני סודי על אדמת 

סוריה, שיועד ליצירת פצצות 

אטום וטילים שיכוונו כלפי מדינת 

ישראל, אותה מדינת ישראל גם 

מנהלת מגעים חשאיים למסירת 

חבל ארץ פורח ויפהפה, שאולי 

גם בזכותו והשליטה הביטחונית 

בו התאפשרה התקיפה ההיא, 

למען ה"שלום עם סוריה". מדינה 

החפצה בשלום, לא כורתת ברית 

עם צפון קוריאה להקמת כור 

גרעיני סודי וליצירת פצצות אטום, 

ומדינה החפצה חיים לא מדברת 

על חבל ארץ פורח עם חשיבות 

ביטחונית אסטרטגית כעל נכס 

נדל"ני עובר לסוחר. 

דיבורים על רמה

והנה, למרות כל אלה שוב יש בצמרת 

שהקסאמים  שהחליט  מי  המדינה 

בדרום, והקטיושות בצפון, הן לא משהו 

שיש להתחשב בו בראייה הכוללת, אין 

טעם להתבונן לאחור ולהכיר במציאות 

שנסוגונו  פעם  שבכל  בהירה  כך  הכל 

ההפך,  בדיוק  אלא  שלום  קיבלנו  לא 

והרחבת  הטרור,  והתחזקות  התרבות 

המקומות  וטווחי  הדמים  מעגל 

במדינת  טילים  ידי  על  המאוימים 

חשאיים  מגעים  ובאמצעות  ישראל. 

בניגוד  ישראל,  עם  של  כביכול  בשמו 

הישראלי,  הציבור  לעמדות  מוחלט 

נכונות  ישראלי  ממשלה  ראש  מביע 

לוותר על כל רמת הגולן ולרדת ממנה. 

דמיון  כל  על  עולה  המציאות  לעיתים 

ועל כל הגיון ושכל ישר. בעוד שנחשף 

כור  הפציצו  האוויר  חיל  מטוסי  כי 

גרעיני על אדמת סוריה, שיועד ליצירת 

כלפי  שיכוונו  וטילים  אטום  פצצות 

ישראל  מדינת  אותה  ישראל,  מדינת 

חבל  למסירת  חשאיים  מגעים  מנהלת 

בזכותו  גם  שאולי  ויפהפה,  פורח  ארץ 

התאפשרה  בו  הביטחונית  והשליטה 

עם  ה"שלום  למען  ההיא,  התקיפה 

לא  בשלום,  החפצה  מדינה  סוריה". 

כורתת ברית עם צפון קוריאה להקמת 

כור גרעיני סודי וליצירת פצצות אטום, 

ומדינה החפצה חיים לא מאבדת מרצון 

ומדברת  ארץ  וחבלי  אסרגטיים  נכסים 

על מסירתם לידי אויביה.

הגולן  רמת  על  הדיבורים 

הדיונים  לשולחן  כביכול  והחזרתה 

כאופציה למשא–ומתן גורמים לנזק 

חמור לתדמית הישראלית ולחוסנה 

אויביה,  למול  ישראל  מדינת  של 

ועל ראשיה להבהיר קבל עם ועולם 

נדל"ן  חלקת  אינה  הגולן  רמת  כי 

לסוחר.  עובר  כנכס  לעבור  היכולה 

שמעצבי  ונחוץ  ראוי  במקביל, 

שקט  בהבאת  יתרכזו  המדיניות 

שדרות  אשקלון  לתושבי  וביטחון 

ויישובי עוטף עזה, בפיתרון בעיית 

מענה  ביצירת  קטיף,  גוש  מגורשי 

הצפון,  בגבול  חיזבאללה  לאיומי 

ובאימון הצבא להגנת מדינת ישראל 

ולא למשימות לא לו, במקום להכניס 

את המדינה לצרות נוספות. #
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ה–30 נ לחגיגות  ההכנות  שלמות 

בבית  היהודי  היישוב  לחידוש 

האזור  לשחרור  שנה  ו–40  אל, 

האירוע  הימים.  ששת  במלחמת 

יום  בליל  בעז"ה,  יתקיים  המרכזי 

הסמוך  המטווחים  בשטח  העצמאות 

בית- המקומית  המועצה  ליישוב. 

כ"י  נפש  כ–5,500  היום  המונה  אל 

תשל"ח  בחשוון  בכ'  דרכה  את  החלה 

)1.11.77( לאחר ה"מהפך" המפורסם 

לראשונה.  לשלטון  הליכוד   עלה  בו 

צפיפות  בתנאי  התנחלו  משפחות   16

הצבאי,  במחנה  חיילים  במגורי  קשים 

בה"ד 4 )היום חטמ"ר בנימין(. מחנה זה 

היה הבסיס המרכזי של הליגיון הירדני 

ששת  מלחמת  עד  ושומרון  ביהודה 

בין  חיים  חודשי  כ–10  לאחר  הימים. 

משפחות  יצאו  המחנה  של  הטירונים 

שהוקצה  הקבע  לאתר  המתנחלים 

להם ע"י משרד הביטחון.

את  חסם  הידוע  אל  בית  בג"ץ 

חודשים   7 למשך  והאכלוס  הפיתוח 

הביטחון  שר  טענת  נוספים.  ארוכים 

בפני  ז"ל  ויצמן  עזר  האלוף   - דאז 

יש  החדש  היישוב  בהקמת  כי  הבג"ץ 

וצורך ביטחוני סיפקה את שופטי  ערך 

אחרת  שרוח  העליון,  המשפט  בית 

עמו,  היתה  כיום  בו  המנשבת  מזו 

הפיתוח  הבניה,  תקופת  החלה  ומכאן 

ממשלות  וסיוע  בעידוד  והאכלוס, 

אשר  הגדול  האידיאל  השונות.  ישראל 

הוא  היישוב  הנהגת  לעיני  ועומד  עמד 

הציוני-תורני-היסטורי  החזון  הגשמת 

כפי  הזאת"  האדמה  אל  "והשיבותיך 

לפני  אל  בבית  אבינו  ליעקב  שנאמר 

הבטחת  ניתנה  אל  בבית  שנה.   3,800

פעמים:  ארבע  לאבותינו  והארץ  הזרע 

הבטחה  של  מכוחה  ויעקב.  לאברהם 

לארצנו  ועולים  שבים  אנו  זו  אלוקית 

בפעם השלישית ולתמיד!

ספינת הדגל של היישוב הם מוסדות 

הקיימים  הטובים  התורניים  החינוך 

מאות  את  נאמנה  והמחנכים  במקום 

התלמידים הבאים בשעריהם. המוסדות 

ספר  בתי  ילדים,  גני   14 כוללים  הללו 

ישיבות   2 תורה,  תלמוד  יסודיים, 

תיכוניות, אולפנא, מכינה קדם צבאית, 

וישיבה גבוהה - היא ישיבת בית אל.

ניתן לקיים סיורים ביישוב לאורך כל 

העשייה  עם  מקרוב  ולהיפגש  השנה 

התעשייה  ובענפי  החינוך  הרבה, 

והמלאכה השונים. חוויה מרגשת מחכה 

המורשת  סרט  את  יראו  אשר  לאלה 

באתר  שיסיירו  ולאלה  והחלום"  "ההר 

בית– ושני:  בית ראשון  העתיקות מימי 

גיתות, מערות קבורה חשמונאיות  בד, 

וכמובן באתר חלום–יעקב המשוער וכן 

המים  בריכת  גג  על  החדש  במצפור 

הצופה על החרמון בצפון, הרי הגלעד 

והרי  במערב  החוף  מישור  במזרח, 

חברון בדרום.

מוזמן  הציבור  העצמאות  יום  בליל 

לחגיגה הגדולה בשעה 22:00: מסכת 

בית  יקירי  תעודות  הענקת  מרתקת, 

המונית,  הרקדה  די–נור,  זיקוקי  אל, 

תתקיים  למחרת,  ועוד.  בציבור  שירה 

לילדים  גם  )המתאימה  צעדה  אי"ה 

ולאחר  נשימה  עוצרי  בנופים  קטנים( 

מכן הפנינג והפעלות בפסגת ההר, ליד 

המצפור )בע'רטיס(.

לפרטים: מתנ"ס בית אל

בצי 050-4020829, 02-9706600 

רבקה 050-4020839

וביום העצמאות במוקד בית אל:

# .02-9700555

חוגגים 30
להקמת בית אל

ב
לאחת  נחשבת  הקדומה  אל  ית 

מהערים החשובות ביותר בארץ 

רבות  תנ"כיות  ופרשיות  ישראל 

אל  בבית  בשמה.  ונקשרו  בה  אירעו 

ִמָּׁשם  "וַּיְַעֵּתק  מזבח  אבינו  אברהם  בנה 

ֵּבית–ֵאל  ָאהֳֹלה  וַּיֵט  ְלֵבית–ֵאל  ִמֶּקֶדם  הָהָָרה, 
וַּיְִקָרא  לה'  ְֵּבַח  ִמז ָׁשם  וַּיִֶבן  ִמֶּקֶדם,  וְהַָעי  ִמּיָם 
י"ב, ח'(. בבית אל חלם  ד'" )בראשית  ְּבֵׁשם 
שבו  המפורסם  החלום  את  אבינו  יעקב 

וראשו  ארצה  מוצב  סולם  רואה  הוא 

מסורת  ישנה  היום  עד  השמימה.  מגיע 

המזהה בדיוק את האתר שבו יעקב חלם 

כפר  ישנו  אל  לבית  סמוך  החלום.  את 

החוקרים  ע"י  מזוהה  אשר  ביתין  בשם 

כבית אל המקראית. במרחק 700 צעדים 

הנקראת  מצודה  ישנה  לכפר  מזרחית 

לפי  אל(.  בית  )מבצר  ביתין  בורג' 

זקני  החלום.  מקום  בדיוק  זהו  המסורת 

את  זוכרים  עוד  עופרה  שדה  ספר  בית 

הימים שהיו מגיעים למרכז הכפר ביתין 

עם מטיילים, סופרים 700 צעדים בדיוק 

ומגיעים לבורג' ביתין...

מבית אל החל אליהו הנביא את מסעו 

בסערה  בעלייתו  הסתיים  אשר  הארוך 

פרק  ב'  במלכים  כמתואר  השמימה 

ַּבְסָעָרה  ֵאִלּיָהּו  ֶאת  ה'  ְּבהֲַעלֹות  "וַיְהִי,   - ב' 

נָא  ֵׁשב  ֱאִליָׁשע  ֶאל  ֵאִלּיָהּו  וַּיֹאֶמר  הַָּׁשָמיִם... 
פֹה ִּכי ה' ְׁשָלַחנִי ַעד ֵּבית–ֵאל, וַּיֹאֶמר ֱאִליָׁשע, 
וַּיְֵרדּו ֵּבית–ֵאל"  ְֶבּךָ,  ֶאֶעז נְַפְׁשָך ִאם  וְֵחי  ַחי ה' 
)פס' א' - ב'(.  אליה הגיעו שבי ציון מגלות 

ביותר  הצפונית  העיר  הייתה  והיא  בבל 

לבית  שמצפון  המרחב  כי  חזרו  שאליה 

אל היה תפוס ע"י השומרונים אשר הצרו 

הממשל  מנציגי  למנוע  וניסו  לישראל 

הפרסי לבנות את בית המקדש. ומאידך 

לעבודה  כמוקד  אל  בית  שימשה  גיסא 

זרה, בה הניח מלך ישראל הראשון ירבעם 

בן נבט את אחד מעגלי הזהב אשר עשה 
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על מנת להחטיא את העם שלא ילכו אל 

אחרי  ינהו  ולא  בירושלים  המקדש  בית 

מלכי יהודה.

יוסף בן מתתיהו שם בפיו של ירבעם 

את  משכנע  הוא  בו  אשר  מעניין  נאום 

עמי  "בני  העגלים:  אחרי  לנטות  העם 

סבורני שהינכם יודעים כי כל מקום מלא 

שנועד  מיוחד  תחום  ואין  אלוהים  כבוד 

כל  שאין  היא  דעתי  בו...לפיכך  לשהות 

צורך לצאת לירושלים עיר אויבנו לדרך 

לאלוהים..."  להשתחוות  הזאת  הארוכה 

)קדמוניות היהודים ספר שמיני(.

ישראל  כי  מסביר  בפירושו  הרלב"ג 

ירבעם  כי  העגלים  אחרי  ללכת  הסכימו 

כבר מלאה  אמר להם שירושלים עצמה 

בה  לעבוד  ללכת  לנו  ולמה  זרה  עבודה 

אלוהי  את  פה  נעבוד  אחרים,  אלוהים 

העגלים  את  העגלים.  את  ובנה  ישראל 

הממלכה  של  הדרומי  בקצה  מיקם  הוא 

- בבית אל ובקצה הצפוני - בדן. והאיש 

ויבנה  יהושע  של  קללתו  את  יפר  אשר 

)מבית  האלי  בית  חיאל  הוא  יריחו  את 

קיצוניים  ניגודים  מתיישבים  כיצד  אל(. 

אלו במקום אחד?

גבול  היוותה  אל  בית  ומתמיד  מאז 

המבנה  השומרון.  להרי  יהודה  הרי  בין 

הגיאולוגי המיוחד לאזור זה בתפר שבין 

קמר רמאללה לקמר חברון יצר אזור גבוה, 

נוח  אשר  מתונה  רמה  ובעל  מאד  גשום 

זה  אזור  ולנוע בתוכו.  בו  מאד להתגורר 

מכונה ע"י החוקרים במת בית אל משום 

נראה  אל  לבית  ירושלים  שבין  שהשטח 

ירידות  או  עליות  ללא  ישרה  כמו פלטה 

גבוה  באזור  שמדובר  למרות  חריפות 

מתנשאות  מפסגותיו  כמה  אשר  מאד 

לגובה של 900 מטר מעל פני הים. אולם 

מבית אל צפונה הנוף משתנה מאד הופך 

זו  ובנקודה  ומצוקי  תלול  מאד  להיות 

בית  זו  מסיבה  השומרון.  הרי  מתחילים 

אל היא גם נקודתה גבול בין שני שבטים 

מצפון.  ואפרים  מדרום  בנימין  חשובים: 

מושפעת  להיות  יכולה  גבול  נקודת 

מכיוונים וצדדים שונים. לעיתים בית אל 

ולעיתים  לקדושה,  לירושלים  מחוברת 

היא מחוברת לשבטי הצפון ולשומרונים 

הנמצאים צפונית לה. #

סיורים וטיולים בבנימין שומרון ובקעת הירדן:

"הולכים לכנען" - בעקבות כניסתו של 

בין  וברית  ישראל  לארץ  אבינו  אברהם 

וחירבת  חצור  בעל  בהר  נטייל  הבתרים 

מרג'מה עם חיליק אברג'יל.

סדנת שוקולד בעין   - "הטיול המתוק" 

מבוע לכל המשפחה.

לפרטים והרשמה: 02-9975516

נשמח לראותכם!  בי"ס שדה עפרה
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כסלו ה בה'  נולד  רמר  אברהם  רב 

חלוצים,  בני  חלוצים  להורים  תש"ו 

המושב  יעקב  שדה  המושב  ממקימי 

יזרעאל.  בעמק  המזרחי  הפועל  של  הראשון 

שהתעכבה  משפחתו  ללא  לארץ  עלה  סבו 

צריך  כי ראה בספרים שקודם  בגולה,  עדיין 

משיח,  יבוא  אח"כ  ורק  הארץ  את  לבנות 

אהבת  את  ספג  מהוריו  מוכן.  יהיה  כשהכל 

לא"י.  שלו  המסירות  ואת  הגדולה  הארץ 

בשנות חייו הראשונות גדל הרב רמר בקרית 

באם  למד  נעוריו,  בשנות  מכן,  ולאחר  חיים, 

הישיבות התיכוניות, כפר הרא"ה. מורו ורבו 

הרב משה צבי נריה השפיע רבות על אישיותו 

שם  הרב,  מרכז  בישיבת  ללמוד  אותו  ודחף 

דבק ברב צבי יהודה הכהן קוק. לאחר שנות 

לימוד בישיבה המרכזית העולמית, החל הרב 

מן  כר"מ  לצעירים  בישיבה  ללמד  אברהם 

המניין. איש חינוך מקורי ונדיר היה הרב רמר. 

תלמידיו בישיבת ירושלים לצעירים הפזורים 

טביעות  על  היום  עד  מעידים  הארץ  ברחבי 

באישיותם  רמר  הרב  שחתם  אצבעותיו 

בזמר  ומתנגנת,  מקורית  בגישה  המתעצבת, 

גבעות  נדי,  הדב,  פו  בסיפורי  או  עברי 

ווטרשיפ שסופרו מבעד זקן עבות מלא הוד 

עמוק  עמוק  וחדרו  ומתנגנת  עשירה  ובשפה 

אל לב שומעיהם.

בי"ח בשבט תש"מ, כשנתיים לאחר הקמת 

להתגורר  רמר  הרב  עבר  בית–אל,  היישוב 

ביישוב, לחזק את האחיזה ההולכת ומתעצמת 

ברחבי הארץ שלאחר מלחמת ששת הימים. 

כתלמיד קרוב של הרב צבי יהודה, מחוזק מן 

יהודה  הדחיפה של הרב למתיישבים ברחבי 

ושומרון, פעל הרב רמר רבות לפיתוח וייסוד 

הבניה והאווירה הקהילתית. עם הקמתה של 

המזכירות בבית אל הצטרף הרב רמר לחברי 

המזכירות כנבחר ציבור. לא איש פוליטי או 

מעשים היה הרב רמר, כי אם איש רוח ולב. 

ולקדושה,  לתורה  כבוד  יש  שבו  במקום  אך 

המחנה  לפני  שהלך  האש  לעמוד  דווקא 

בעצותיו  היתה  וברכה  רבה,  השפעה  היתה 

שותף  שהיה  מעשיות  כך  הכל  ובהדרכות 

בו  במקום  הישוב  במזכירות  בשבתו  להם. 

גם ראשו  וראשו בשמים,  מוצב ארצה  סולם 

ארצה.  מוצבים  ומעשיו  ידיו  אך  בשמים 

מחד  ותפילה  תורה  שכולה  עיר  על  חלומות 

חסרה  רחוב  תאורת  לבדיקת  לילי  וטיול 

מפלגנות,  להתרומם  לציבור  קריאה  מאידך. 

וכניסה לבתי משפחות נזקקות. דאגה לכבוד 

פשוט.  אוטובוס  לנהג  וגם  ומלכות  רבנות 

בגיליון מס' 200, של ידיעון בית–אל )פרשת 

מזווית  רמר מאמר  הר'  כתב  'קורח' תשנ"א( 

וכך  אישית תחת הכותרת "מאוהב ביישוב", 

"אודה על האמת אני מאוהב, מאהוב,  כתב: 

ואם  מרכיביו,  כל  על  שלנו  ביישוב  מאוהב, 

האחרונים  בימים  אותי  ראיתם  או  תראו 

לחלוחית  של  מצועף  ודוק  ביישוב  מסתובב 

בעיני, זה לא בגלל קרינת השמש או אלרגיה 

אלא כתוצאה ישירה של ה"מחלה" הנוראה 

ההופכת אדם ל"סובייקטיבי...". 

הרב אברהם רמר "להכיר בזכות העם היהודי בארצו"
כיתה,  חינוך  לבין  מזכירות,  ישיבת  בין 

ויצירה  לימוד  של  לטיול  תורה,  שיעור  בין 

תומכת  שיחה  או  והריה,  בית-אל  בשבילי 

היישוב.  מתושבי  למי  מייעצת  מעודדת 

על  ושוקד  ליד השולחן  יושב  רמר  הרב  היה 

לימודו, ואור ביתו כמעט ולא כבה. הוא עסק 

בתנ"ך  הגות  ספרי  וכתיבת  בלימוד  רבות 

דרך  לבונה  והיה  ועמוקה  חדשנית  בגישה 

הלימודית  ההשקפה  פי  על  התנ"ך,  בלימוד 

יהודה  צבי  הרב  ממורו,  שינק  והחינוכית 

רואה את ערכו של הכלל  קוק. תורתו  הכהן 

ישראל,  ארץ  של  חשיבותה  ואת  בישראל, 

שרק בה יוכל העם למצות את יכולתו ולמלא 

את יעודו.

בה' בטבת תשנ"ג, באמצע שיעור שלימד 

בישיבה לצעירים, לקה הרב רמר בליבו, והלב 

שפעם בעוצמה אהבה לכל אדם, אהבה גדולה 

לארץ ואהבה לתורה נדם.

פטירתו  לאחר  בניו  הוציאו  ספריו  את 

"נלמד  אביהם:  דברי  אותם  מלווים  כאשר 

למתוח  וננסה  אחרית  כן  שכראשית  ונכיר 

קוים מקבילים, גלויים ונסתרים, בין הגאולה 

הנוכחית.  לגאולתנו  יהושע  בימי  הראשונה 

אל  עם  שותפים  להיות  שנדע  רצון  ויהי 

ולהיות מודעים לגודל המפעל, ההווה לעינינו 

ומתהווה על ידינו בעז"ה. כיהושע שנתברך 

ונתאמץ  נתחזק  ואמץ"  "חזק  פעמים  שלוש 

גם אנו. נתמלא חוסן ועצמה כדי לכבוש את 

לא  'והעיקר  תורה  של  עול  להקים  הארץ, 

מלאים  רמר  הרב  של  ספריו  כלל'".   לפחד 

בהארת תקופתנו, תקופת הגאולה האחרונה 

לאור הגאולה הראשונה: "מעבור הארץ" על 

גיבושו  אחר  בדריכות  העוקב  יהושע  ספר 

בניין הקשר של העם  ואחר  ישראל,  עם  של 

יהושע,  של  הענוותנית  בהדרכתו  הארץ  עם 

"איש לשבטו" - אשר מתמודד עם התקופה 

ובין  הארץ  כיבוש  תקופת  שבין  המורכבת 

של  גישתו  שמואל.  ימי  של  המלכות  ניצני 

הכרחי  יסוד  זו  בתקופה  ראתה  רמר  הרב 

לכינון המלכות בארץ. "איש כלבבו" על ספר 

האחרונה,  חייו  בשנת  כתב  שאותו  שמואל 

שירת  את  באהבה  ומפרש  מתאר  הוא  ובו 

המלכות, המקוממת ממלכת כהנים וגוי קדוש 

בארץ.

רמר  הרב  מייחד  הארץ'  'מעבור  בספרו 

פרק להתערבות הקב"ה בבחירתם החופשית 

את  מכביד  כשהקב"ה  בארץ,  הכנענים  של 

ליבם "למען השמידם", ומבאר שם את הצורך 

לעשות נס זה לישראל על מנת שיוכלו לגבור 

הארץ.  את  מלרשת  המעכבם  המכשול  על 

היו  "לו  רוחני.  אלא מכשול  פיזי  לא מכשול 

שבע עמים משמיעם באוזנינו השכם והערב 

טענות להשבת בעלותם על הארץ שהרי הם 

יוצר  אינו  והכיבוש  לפנינו  ישבו  כנען  עמי 

בעלות, וטענות נוספות על חוסר המוסריות 

ילדותו,  שבנישול איכר מאדמתו ועם מנופי 

טעם  ולמצוא  להתבלבל  עלולים  היינו 

הטבועים  המוסריים  הכוחות  בדבריהם. 

פורצים  היו  ישראל  של  בלבותיהם  עמוק 

לכן  התורה.  הדרכת  את  מעליהם  ופורקים 

הלאומית  קומתנו  תושלם  בה  קץ  עת  עד 

הרואה ברצון האלוקי צו מוסרי עליון, עשה 

לנו הקב"ה את הגדול בניסים, הכבדת ליבם 

של עמי כנען, התערבות בבחירה החופשית. 

לארץ  הביתה,  אלה  בימים  בחזרתנו  גם  וכך 

ישראל, התערב הקב"ה בתחום הבחירה של 
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הרב אברהם רמר "להכיר בזכות העם היהודי בארצו"
האדם. אך הפעם שונה היתה ההתערבות, לא 

היתה זו התערבות להקשחת לב האדם, אלא 

העם  בזכות  להכיר  האנושי  הרצון  בהפניית 

 - י"ט  פרק  הארץ  )מעבור  בארצו.."  היהודי 

נס הניסים( 

לאחר פטירתו נקרא על שמו בית הכנסת 

"אברהם אוהבי", בית הכנסת המרכזי של בית 

עוד בתקופתו כחבר  ב', שהקמתו החלה  אל 

מזכירות. בית הכנסת מהווה את אחד ממרכזי 

מניינים  עם  היישובית,  והתסיסה  החיים 

הכנסת,  בית  ושמו של  תורה,  ושיעורי  רבים 

תושבי  של  בליבם  מעורר  אוהבי'  'אברהם 

במינה  מיוחדת  לאישיות  חי  זיכרון  היישוב 

אל,  בית  של  הנסללים  בשביליה  שהתהלכה 

ליכדה ואהבה את התושבים, וצבעה בגוונים 

מאירים את השנים הראשונות של הישוב. #

לארגון פעילות¨ 
להצטרפות ולפרטים∫ 

∞μ¥≠μ∂∏¥≥¥±
merimimdegel@gmail.com

אתמרימיםיחד 
ב�∞∂ שנות מדינה וירושלים דגל ציון

לכל הפועלים למען עמנו ולמען ערי אלוקנו
נעשה ונפעל יחד בשנת ה�∞∂ למדינת ישראל

בחיבור כוחות מקומיים¨ איזוריים וארציים
להפיכת הימים הבאים עלינו לטובה

למנוף גדול של פריצת דרך יהודית�ישראלית
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ראש 
יהודי

 יום הזיכרון
מתייחדים¨ מתאחדים ולומדים לעלוי  
נשמת הנופלים באוהלי לימוד וזכרון 

בבתי הקברות הצבאיים

 יום העצמאות
פעילות ערכית יהודית

בבמות החגיגיות
ובפארקים הציבוריים

יום ירושלים
ישראל מתחברת לירושלים 

מצעדי ריקוד�דגלים
ועצרות חגיגיות בכל הארץ
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
מרדכי ברכץ

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

חירות לפולארד!
8204 ימים בכלא האמריקני.

עצרת למען שחרורו
יום שני ז' אייר

בכיכר פריז בשעה 18:00

ילדים שלנו
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שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו 

הקטנטונת והיפה. הפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. 
באהבה רבה, צוות העלון

זהה את המקום

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
02-9973875 �ברכץ בית אל בהוצאת שילה

נכונה  הפותרים  בין  הקרוב.  ב'  יום  עד  לשלוח  יש  השבוע  חידת  פתרון  את 

שפותחת  הודעה  לשלוח   :sms באמצעות  קטיף.  גוש  ממוצרי  פרסים  יוגרלו 

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

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

ילדים שלנו
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לא לחינם נטע בי א-לוה כל הנפשות
את התשוקה התדירית לכל נסתר, לכל נאצל ונשגב,

ולא לחינם הביאני לארץ ישראל,
ולא לחינם יצר בי רוח אומץ וטוהר פנימי, אף על פי ...
כל אלה נטעו בקרבי כדי להשתמש בהם להאיר לעולם,

ליצור ספרות מלאה אור רזי תורה פופולרית ושווה לכל נפש, 
מלאה שירה וגבורה, חמושה בשכל טוב ובביקורת נאמנה, 

להרים קרן לעם ד', ולתשועת עולם אשר החלה
לזרוח לו בארץ ישראל

)מתוך כתבי ידו של הראי"ה קוק זצ"ל(

12

הסעות מירושלים )בתשלום( בתיאום מראש


