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על פי המנהג,
יש בו בט"ו בשבט רושם של יום
חגיגה ,של התעוררות לתחייה
יישובית בארצנו הקדושה
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ישראל ...הא לך ראיה ברורה גם על הנעשה
בשמנו שבוני הארץ המה בעוה"ר עוזבי התורה
אבלבטחשאינםגרועיםמעומרישהכתובהעיד
עליושהרעבעיניה'מכלאשרלפניו...ואףעל
פיכןבבנינושבנהארץישראלקייםאתהמצווה
כתיקונהוגםהיחודנעשהלמעלהעלידו...ולא
עודאלאשנראהלידהאישהפשוטהזהשבונה
אתהארץבלישוםכוונהלשמייםרקלטובתו-
עושהבזהתיקוןיותרגדולבעולמותעליוניםממה
שעושהאיזהצדיק,יהיהאפילוהגדולבצדיקים
עםתיקוןחצותשלובבכיותוקינותעלהשכינה
והגלותשבודאיעושהעםזהתיקוןגדול,אבלעם
כלהתיקוןשעושהלאהגיעלתיקוןשגורםהאיש
הפשוטבמעשהידיובמהשבנהבפועל".
בשנת הוצאת הספר )תש"ג( החלו ההונגרים
לשלוח את היהודים למחנות ,והרב טייכטל
ששמע שהמשלוחים מסלובקיה הופסקו ,החליט
לברוחבחזרהלסלובקיה.בספטמבר,אחרידיכוי
המרדהסלובקי,הועברהרבטייכטל,כמויהודים
אחרים משארית קהילת פישטיאן למחנה סרד
ומשםלאושוויץ.
הרבטייכטללאזכהלהגשיםבגופואתהעלייה
לארץ .הוא נרצח בי' בשבט תש"ה ) (1945קרוב
מאוד לסיום המלחמה .כך מספר תלמידו שהיה
לידו בעת שנרצח :כשהגרמנים החלו לסגת ,הם
לאהיומוכניםלהניחלקרבנותיהםוהרחיקואותם
מהחזית באכזריות רבה .אחרי שהרעיבו אותם
כמהימים,זרקולכלאחדמנתלחםזעומה,כדי
שיריבוביניהםעלהלחם.אוקראיניאחדחטףאת
מנתהלחםשליהודי.הדברהכעיסמאודאתהרב
טייכטל ,שדרש בתוקף מהאוקראיני שיחזיר את
העושק .שכניו היהודים של הרב התחננו בפניו
שלא יעסוק בכך ,אך הוא עמד על שלו" :איך
אעמוד מנגד כשנפשו של נעשק תלויה בלחם",
אמר ,עד שלבסוף קמו האוקראינים ובשיתוף
חייליהאס–אסרצחואותובעינוייםאיומים.
לפני פטירתו דיבר בהתרגשות גדולה אל
היהודים שסבבוהו" :יהודים ,עוד מעט ותכלה
ממשלת זדון מן הארץ ,ואתם תזכו לישועה
גדולהמאודשתאיראתכלהעולם.בייחודיזכו
לכך תושבי הארץ הקדושה .הבה נתפלל כולנו
לשלוםאחינובכלאתרואתר.יודעאניכישעותיי
ספורות,ואנימבטיחלכםלהתפללבעדכםשתזכו
לישועה ולגאולה שלמה במהרה" .מילותיו
האחרונות היו" :הפיצו את מעיינותי חוצה".
כאמור,הואעצמולאזכהלראותאתהישועהאך
ספרושסידרתורהסדורה,דברדבורעלאופניו
בעניין חיבתה של ארץ ישראל ומצוות יישובה
השפיעעלרביםבעםישראל£.
הבהרה :בעלון מס'  28במאמר על הרב חיים
שמואלביץניתןהיהלהביןכיהרבאליעזריהודהפינקל,
ראשישיבתמיר,נסעביחדעםהרבשמואלביץלשנחאי
שביפן.הרבפינקלעלהלארץישראלמוילנאדרךקייב
ותורכיהולאשההבשנחאי.

תובנה זו חשובה היא לא רק לפרעה
ולמצרים ,אלא אף לעם ישראל פנימה,
ולכל הדורות .הקשר של עם ישראל לארצו
אינו נורמלי וטבעי ככל העמים ,אלא קשר
עמוק ובעל משמעות גדולה הרבה יותר.
" ְתּ ִבאֵמוֹ ו ְ ִת ָטּעֵמוֹ ְבּהַר נ ַ ֲח ָלתְָך מָכוֹן לְשִׁ ְבתְָּך
קּדָשׁ אֲ–ֹדנ ָי כּוֹנ ְנוּ י ֶָדיָך" )שם ט”ו
ָפּ ַע ְל ָתּ ה' ִמ ְ
י”ז( .שגו מנסחי מגילת העצמאות בכותבם
 "בארץ ישראל קם העם היהודי ,בהעוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית".
הוויתנו כעם )להוציא מתקופת האבות(
נוצרה דווקא מתוך יציאת מצרים וקבלת
התורה במדבר .הביטול כלפי שמיא,
והרצון לעשות רצונו ולהשרות שכינתו
בתחתונים הם הם התשתית של הקשר
לארץ ישראל.
בדורנו זה ,שבה ומתעצמת שאלה נוקבת
זו ,ואף שב ומתברר שאיננו יכולים להיות
עם ככול העמים .הציונות החילונית שסברה
כן ,נמצאת במשבר חמור ,הן ביכולתה
להתמודד עם אויבנו שבמחוץ )מהסכמי
אוסלו וכלה במלחמה בקיץ האחרון( ,והן
במעשים לא מוסריים כלפי יהודים מבית
)כדוגמת גירוש גוש קטיף והרס הבתים
בעמונה( ,והדבר נותן את אותותיו גם
במעשי השחיתות המתפרסמים חדשות
לבקרים .אולם ,אל לנו לעסוק רק בעבר
ובהווה ,אלא לעורר בנפשנו מתוך כך את
הרצון לקחת אחריות ,למלא את אותו חלל
פנוי ,ולחולל מהפכה רוחנית בעם ישראל.
להשיב את עם ישראל לעצמו ,לה' א–להיו
ולתורתו ,ומתוך כך גם לארצו .עלינו
להודות לה' יתברך ,שזיכנו להיות בדור
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המיוחד הזה ,דור המעבר ממשיח בין יוסף
למשיח בן דוד ,ולהתפלל שאבן שמאסו
הבונים תהיה לראש פינה ,לצמיחת קרן
מלכות בית דוד ,ובניין המקדש ,אמן£ .

במקוםמתוכנניםבתימגורים,ביתכנסת,
מעון,מועדוניתומשחקיה
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029941383
יוסיחזות0547775119
www.shirat-hayam.org
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הרב יאיר פראנק רב היישוב עמונה

ש

ַשׁלַּח ַעמִּי וְי ַ ַעבְֻדנ ִי

אלה גדולה ,שעסקו בה כבר
ראשונים ואחרונים ,עולה מתוך
קריאת פרשיות הגאולה  -מדוע
למשה ולעם ישראל נאמרת מטרת יציאת
מצרים באופן ברור וגלוי ַ " -א ֲעלֶה ֶא ְתכ ֶם
ֵמעֳנ ִי ִמצְַרי ִם אֶל אֶֶרץ הַכְּנ ַעֲנ ִי וְהַ ִחתִּי
וְהָ ֱאמִֹרי וְהַפְִּרזּ ִי וְהַ ִחוּ ִי וְהַי ְבוּסִי אֶל אֶֶרץ ז ָבַת
ָחלָב וְּדבָשׁ" )שמות ג’ ,י”ז( ,ואילו לפרעה
היא מוצגת לאורך כל הדרך רק כיציאה
שׁלַּח אֶת ַעמִּי
אל המדבר לעבודת ה' ַ " -
וְיָחֹגּוּ לִי ַבּמְִּדבָּר ...נ ֵ ֲלכ ָה נּ ָא דֶֶּרְך שְׁ ֹלשֶׁ ת
בּמְִּדבָּר ו ְנ ִז ְ ְבּחָה לַה' אֱ–ֹלהֵינוּ" )שם
יָמִים ַ
ה’ א’ ,ג’(.
ואף בפרשתנו ,לאחר שעברו כבר רוב
מכות מצרים ,טענתו של משה היא..." :
שּׁאֵר פְַּרסָה כִּי
וְג ַם מְִקנ ֵנוּ יֵלְֵך ִעמָּנוּ ֹלא ִת ָ
ִממֶּנּוּ נ ִקַּח ַל ֲעבֹד אֶת ה' אֱ–ֹלהֵינוּ וַאֲנ ַחְנוּ
שׁמָּה"
ֹלא נ ֵַדע מַה נּ ַ ֲעבֹד אֶת ה' עַד בֹּאֵנוּ ָ
)שם י’ כ”ו( .מדוע לא אומר ותובע משה את
האמת הפשוטה )וכפי שאכן חושד פרעה(
שמטרת יציאת מצרים היא יציאה לחירות
ונחלה בארץ ישראל?
לכאורה התשובה פשוטה  -פרעה וודאי
לא יסכים לדרישה זו ,לשחרר עם שלם
מעבדותו ,ואילו לצאת ולחזור דרך שלושת
ימים היא בקשה סבירה יותר .אולם בסופו
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ
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של דבר ,וכך ידע משה מלכתחילה,
פרעה חיזק את ליבו ולא הסכים ,והיה
צורך להכותו עשר מכות קשות ,ואחר כן
הוציאם בעל כורחו ,ואם כן מדוע לא לומר
את הדרישה הפשוטה והאמיתית?
ונראה לומר ,שהדגשה זו באה ללמד
שאכן כל עיקרה של יציאת מצרים הינה
שׁלַּח אֶת ַעמִּי וְי ַ ַעבְֻדנ ִי" .אם עיקר טענתו
" ַ
של משה הייתה שבכוונת העם לצאת
ממצרים לארץ ישראל ,היו דבריו נתפסים
כדרישה רגילה של כל עם ועם לעצמאות
ולחופש .ואולם ,יציאת מצרים באה למגמה
גבוהה ונשגבה הרבה יותר  -גילוי שם ה'
בעולם ונתינת התורה .על פרעה לדעת כי
אינו מתמודד עם טענת אנושית ,אלא עם
"ה' אֱ–ֹלהֵי הָ ִעבְִרים" ,וכל מגמת המכות
הינה ְ " -ל ַמעַן תֵַּדע כִּי אֵין כַּה' אֱ–ֹלהֵינוּ".
סירובו ומאבקו של פרעה איננו כלפי עם
ישראל ,אלא כלפי ה' " -מִי ה' אֲשֶׁ ר אֶשְׁ מַע
שׁלַּח אֶת י ִשְׂ ָראֵלֹ ,לא י ַָד ְעתִּי אֶת ה'
בְֹּקלוֹ ְל ַ
וְג ַם אֶת י ִשְׂ ָראֵל ֹלא ֲא ַ
שׁ ֵלּחַ" )שם ה’ ב’( .עד
שלבסוף הודה ואמר " -קוּמוּ צְּאוּ מִתּוְֹך
ַעמִּי גּ ַם ַאתֶּם גּ ַם בְּנ ֵי י ִשְׂ ָראֵל וּלְכוּ ִעבְדוּ
אֶת ה' כְַּדבְֶּרכ ֶם .גּ ַם צֹאנ ְכ ֶם גּ ַם בְַּקְרכ ֶם ְקחוּ
כּאֲשֶׁ ר ִדּבְַּרתֶּם וָלֵכוּ וּבֵַרכְתֶּם גּ ַם אֹתִי" )שם
ַ
י”ב ל”א ,ל”ב(.
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הָי ָה לְאוֹת עַל י ְָדכ ָה ,וּלְטוֹ ָטפֹת
בֵּין עֵינ ֶיָך :כִּי ְבּחֹז ֶק י ָד ,הוֹצִיאָנוּ
מּצְָרי ִם" ©˘®Ê¢Ë ¨‚¢È ˙ÂÓ
ה' ִמ ִ
¯˘Ì˘ ÏÚÂ ÆÔÈÏÈÙ˙¢ ∫˘¯ÙÓ ÌÂ˜Ó· È¢
˘¢ÆÆÆ˙ÂÙËÂË ÌÈÈÂ¯˜ ÌÈ˙· ‰Ú·¯‡ Ì‰
¨Ô·ÂÓÎ ¨ÚÈÙÂÓ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÏÚ ÈÂÂÈˆ‰
‚˙ÂÂˆÓ ˙‡ Æ‡È ˜¯Ù ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ· Ì
ÏÈ‚Ó ÏÁ‰ ÌÈ¯·‚‰ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÔÈÏÈÙ˙‰
ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ Á˜ÂÏ ¯Ú‰ Â· ÏÈ‚‰ ¨˙ÂÂˆÓ
˙ÂÂˆÓ ÆÂÏ˘ ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÚÂ ÂÓˆÚ
¨ÌÂÈÎ ‰· ÌÈ‚‰Â Â‡˘ ÈÙÎ ¨ÔÈÏÈÙ˙‰
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Ï¢ÊÁ Ï˘ „ÂÓÈÏ È¯Ù ‡È‰
¯ÙÒ·Â ‰˘¯Ù· ÂÏˆ‡ ÌÈÚÈÙÂÓ‰
„·¯ÌÈ¯ÂÁ˘‰Â ÌÈÚ·Â¯Ó‰ ÌÈ˙·‰ ÆÌÈ
‰Ú·¯‡Ï ˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙˜ÂÏÁÂ
˙‡˙ÂÁÂ˜Ï‰ ˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡ Ì‰·Â ÌÈ
„Á‡ ˙È·Â ¨ÌÈ¯·„ ¯ÙÒÂ ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒÓ
˘Ú·¯‡ ÌÚ ÛÏ˜ Â·Â „È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ Ï
Æ¢ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰¢ Ì‰ ˙ÂÈ˘¯Ù
·‡‰¯ÚÓ© Ô‡¯ÓÂ˜ ˙Â¯ÚÓÓ ˙Á
˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙È· ‡ˆÓ ®¥ ¯ÙÒÓ
ÏÚ ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡ Â·Â
‡¯·¨ÔÈÏÈÙ˙‰ ÆÌÈ„¯Ù ÛÏ˜ ÈÏÈÏ‚ ‰Ú
˙È· ˙ÙÂ˜˙Ï ÌÈÎÈÈ˘ ¨‰‡¯‰ ÏÎÎ
˘˙·¯ÂÁ ≠ ÍÂÓÒ‰ ¯˙‡‰˘ ÔÓÊ· È
˜ÔÈÈˆÏ ·Â˘Á Æ·˘ÂÈÓ ‰È‰ ≠ Ô‡¯ÓÂ
˘˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙È·· ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ¯„Ò
˘ÆÈ¢˘¯ Ï˘ Â˙˜ÈÒÙ ÈÙÏ ‡Â‰ ¨‡ˆÓ

‡ˆÓÓÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ‡ˆÓ˘ ¢˙È·¢‰
¯· ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰‰Â·‚ ˙Â·È˘Á ÏÚ·Â
˙È· È˘‡ Ï˘ ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰ ˙·‰Ï
˘ÌÈÁÒÂÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ¯˜ÈÚ·Â È
˘¨Â˙ÂÓ„˜Â ÁÒÂ‰ ‚ÂÒ ≠ ‰¯Â˙‰ Ï
‡˘¯ ˙·¯ÂÁÏ ·È·ÒÓ ˙Â¯ÚÓ· Â‡ˆÓ
˜˙ÂÏÈ‚Ó‰ ∫‰ÂÎÓ ‰Ê ‡ˆÓÓ ÆÔ‡¯ÓÂ
Æ˙ÂÊÂ‚‰
‰ÚÂ¯Ï ˙ÒÁÂÈÓ ˙ÂÏÈ‚Ó‰ ˙‡ÈˆÓ
·„¯ÂÊ‡· ··Â˙Ò‰ ±π¥∂ ˙˘·˘ È‡Â
‰ÚÂ˙ ‰˘·Î ¯Á‡ ÂÈ˘ÂÙÈÁ ˙¯‚ÒÓ·Â
ÌÎÂ˙·Â ÌÈ„Î ‰¯˘ÚÎ ‰·Â ‰¯ÚÓ ‡ˆÓ
È¢Ú ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â‰ÂÊ˘ ¨¯ÂÚ ˙ÂÎÈ˙Á
Ï‡‚È Ï˘ ÂÈ·‡© ˜È˜ÂÒ Ï¢‡ ¯ÂÒÙÂ¯Ù
˙È·‰ ÈÓÈÓ ˙Â˜È˙Ú ˙ÂÏÈ‚ÓÎ ®ÔÈ„È
È¢Ú ¨˙ÂÏÈ‚Ó‰ Ï˘ Ô˙ÁÈ˙Ù ÆÈ˘‰
È¯ÂËÒÈ‰ ÍÈ¯‡˙· ‰˘Á¯˙‰ ¨˜È˜ÂÒ
˙¯‰ˆ‰ ≤πÆ±±Æ¥∑ ≠ Ï‡¯˘È ÌÚÏ
˙È„Â‰È ‰È„Ó ˙Ó˜‰ ÔÈÈÚ· Ì¢Â‡‰
·‡¯ÂÎ¯Ú ÌÈ˘ ±∞–Î Í˘Ó· Æı
·˙Â¯„ÂÒÓ ˙Â¯ÈÙÁ Ô‡¯ÓÂ˜ ˙Â¯ÚÓ

¢ÌÈ¯‡˘ ÂÁ‡¢ ÛÂˆ ‰ÂÂ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ë·Ó



·Â˘ÈÈ ‡Â‰ ®˘ÈÓÏÁ© ÛÂˆ ‰ÂÂ
˜·¯ÚÓ ÌÂ¯„· ÔÎÂ˘‰ ¨È˙„ È˙ÏÈ‰
Â·Â ¨®ÔÈÓÈ· ·¯ÚÓ© ÔÂ¯ÓÂ˘‰
˜Æ˙ÂÁÙ˘Ó ≤±∞–Î Ï˘ ˙ÒÒÂ˙ ‰ÏÈ‰
¯ÙÎ ˙ÂÒÈ¯‰ È·‚ ÏÚ ‰· ·Â˘ÈÈ‰
˘È·Î ÏÚ ÂÓÂ˜ÈÓ Æ„ÂÓÏ˙‰ ÈÓÈÓ ˜È˙Ú
‰‰Â·‚ ˙Â˘È‚ ¯˘Ù‡Ó ÔÈÓÈ· ‰ˆÂÁ
¥μ© ·È·‡–Ï˙Â ®˙Â˜„ ≥μ© ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ
„˜ÔÂ˘Á¯Ó ßÎ· Ì˜Â‰ ·Â˘ÈÈ‰ Æ®˙Â
˙˘ÈÙ ÏÚ ®±π∑∑ ¯·Ó·Â· ±© Á¢Ï
ÍÂ˙Ó „Á‡Î ¨Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰
ÆÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÊ‡ ‰¯˘Ú
·˙‡¯‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈÈ·Ï ÂÏÚ ‰Ê ÍÈ
·≠ È˙„ ÔÈÚ¯‚ ∫ÌÈÈÚ¯‚ È˘ ¨¢ÁÏ‡Ò È·¢
Æ¢ÁÏˆ ‰ÂÂ¢ ≠ ÈÂÏÈÁ ÔÈÚ¯‚Â ¨¢ÛÂˆ ‰ÂÂ¢
‰ÚÂ˙‰ Æ˙ÂÁÙ˘Ó ¥∞–Î ÏÎ‰ ÍÒ
¨¢ÌÈÂÓ‡ ˘Â‚¢ ‰˙È‰ ˙·˘ÈÈÓ‰
˙ÈÈÏÚ ˙¯‚ÒÓ· ‰˙È‰ Ú˜¯˜Ï ‰ÈÈÏÚ‰Â

˘ÂˆÙÈ˘ ÌÈ·˘Â˙‰ ÆÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ¯˘Ú–ÌÈÈ
·‡Ï˘ ¨‰„ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ
ÆÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰˙ÈÈ‰
·¯‡˘ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ ÂÈ‰ ‡Ï Í¯„‰ ˙È
‰ÈÈÊ¯· ‰·ˆÈ ‰„ÂˆÓ‰ ¯ˆÁ·Â
˘˘ÌÈ·Ï˘· ÆÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ ˙‡ ‰˙¯È
ÌÈÓ‰ ˙˜ÙÒ‡ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÁÂ‡Ó
È‡˙ Æ˙ÂÈ‡·ˆ ˙ÂÈÏÎÓ È„È ÏÚ ‰˙˘Ú
‰ÁÙ˘Ó ÏÎ Æ¯˙ÂÈ· ÌÈ˘˜ ÂÈ‰ ÌÈ¯Â‚Ó‰
ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˜˙ÓÂ ¨¯„Á· ‰¯¯Â‚˙‰
‡ÏÓ˘Á Æ˙ÂÁÙ˘Ó ¯ÙÒÓ ˙¯È˘ „Á
˙ÏÂÎÓÂ ¨¯ÂË¯‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÙÂÒ
¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙ Æ˙Â¯˙ÂÓÏ ‰·˘Á
¯Á‡Ï „ÈÓÂ ¨ÈÂÏÈÁ‰ ÔÈÚ¯‚‰ ˘ËÂ
ÆÈ˙„‰ ÔÈÚ¯‚‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ˘ËÂ ÔÎÓ
¯ˆÚÊÚÊÓ ¨·Â˘ÈÈ‰ È¯Ú˘· È„Â‰È Á
‡˙ ˜ÌÈÊÁ‡˘ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ ıÓÂ
·ÔÓÈÒ· „ÈÓÚÓÂ ¨ÌÈÈ¯ÂÙÈˆ· ÌÂ˜Ó
˘‡Æ·Â˘ÈÈ‰ ÌÂÈ˜ Í˘Ó‰ ˙‡ ‰Ï
·Æ‰ÏÈÏ Æ˙ÂÁÙ˘Ó Ú·˘ Â¯˙Â ‰„ÂˆÓ
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˙ÂÏÈ‚Ó Ï˘ ÔÎÂ˙Ó Æ®¯·„· ÌÈ˜ÏÂÁ
‡Ï˘ ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ Ô˙È ÂÏ
‰„Ù˜‰ ≠ ‡Ó‚Â„Ï ¨‰„Â‰È ¯·„Ó ˙Î
Û‡Â ˘ÂÎ¯· ˙ÂÈÙÂ˙È˘ ¨‰¯‰Ë ÈÈÁ ÏÚ
·‡ßÌÈ¯˘Ùß Ì‚ Â‡ˆÓ ÌÂ˜Ó· ÆÏÎÂ
ÌÂÁ ¨Â‰ÈÚ˘È ¨˜Â˜·Á© Í¢˙‰ È¯ÙÒÏ
˙È¯ÂËÒÈ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÏÚ· ®„ÂÚÂ
˙‡ ÌÈ¯È·ÒÓ Ì‰ ÌÎ¯„ ¯˘‡ ¨‰ÓÂˆÚ
‡˙‡ ÌÈÎÙÂ‰ ÍÎ·Â ‰ÙÂ˜˙‰ ÈÚÂ¯È
ÆÌ‰ÈÈÁÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯Ï Í¢˙‰ È¯ÙÒ
·‡·ÎÂÎ ¯· „¯Ó ¯Á‡Ï˘ „Ó˘‰ ÈÓÈ
‚ÏÎ¢˘ ¨¯‡˘‰ ÔÈ· ¨˙ÂÎÏÓ‰ ‰¯Ê
˙·˘© ¢ÂÁÂÓ ˙‡ Â¯˜È ≠ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈÓ‰
¯· ÔÂÚÓ˘ ß¯ ‡˙‰ È¯·„Ó Æ®‡¢Ú Ë¢Ó
ÁÈ‰ÏÓ Ú˙¯ ÌÚ‰ ·Â¯˘ ¨‰ÏÂÚ È‡ÁÂÈ
˙‰ÂÂˆÓ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÛÙÂ¯˙ ÍÎÂ ¨ÔÈÏÈÙ
Ï¢˜ Ì˘© ˙Â¯Ê‚‰ ÏÂËÈ· È¯Á‡ Ì‚ ÂÊ
ÌÈÂ‡‚‰ ÈÓÈÓ ˙¯ÂÒÓ ‰˘È Æ®‡¢Ú
˘¢‡˙Â„ÈÒÁ„ ÈÏÈÓ¢ ˜ÏÁ Ì‰ ÔÈÏÈÙ˙‰
˘ÚÓ˘Ó ¨ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜ ·¯ ‡¯ÂÓ‡‰
˘¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ıÂÙ ‰È‰ ‡Ï ¯·„‰
‰Â˘ ·ˆÓ‰ ÌÂÈ‰ ÆÂÈ„ÈÓÏ˙ ·¯˜·Â
·Â¯Ï ˙È¯˘Ù‡ ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙Á‰Â È¯Ó‚Ï
˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈÏÂÁ È˙˘ ÆÌÈ„Â‰È‰
‡˙ÂÈ‡¯˜Ó‰ ˙ÂÏÈ‚Ó‰Â ÔÈÏÈÙ˙‰ ≠ ÂÏ
ÈÂÂÈˆ‰ Ï˘ ‰·‰‰ ˙‡ ˙Â˜ÈÓÚÓ
∫‰˘¯Ù· ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙ÂÂˆÓÏ ‰ÂÂÏ˙Ó‰
¢ÆÆÆ¯ÂÓ‡Ï ¯ÁÓ Í· ÍÏ‡˘È ÈÎ ‰È‰Â¢
ÍÙÂ‰ ‡Â‰ Ô·Ï ·‡Ó ¯·ÂÚ ¯ÒÓ‰˘Î
ÔÈÏÈÙ˙‰ Ï˘ ÔÈÂÏÈ‚ ¨ÈÁˆ ¯ÒÓÏ
ÔÓ ÂÈ˙Â·‡ Ï˘ ¯ÒÓ ‡Â‰ ˙ÂÓÂ„˜‰
ÌÈ¯·˘Ó‰ Û‡ ÏÚ˘ ¨˜ÂÁ¯‰ ¯·Ú‰
·„¯£ ÆÌÂÈ‰ „Ú Â· „‰„‰Ï ÍÈ˘ÓÓ Í

¨ÌÈ‡Â„· È¢Ú ˙ÂÈË‡¯ÈÙ ˙Â¯ÈÙÁÂ
˘ÆÂÏ‡ ˙ÂÏÈ‚ÓÏ ˘È˘ ·¯‰ Í¯Ú· Â¯ÈÎ‰
·ÈÙÏ‡ Â‡ˆÓ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯ÈÙÁ‰ ÍÏ‰Ó
˜¯˙‡ ¨È˘‰ ˙È·‰ ÈÓÈÓ ˙ÂÏÈ‚Ó ÈÚ
∫ÌÈ‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘Ï ˜ÏÁÏ Ô˙È ˙ÂÏÈ‚Ó‰
ÌÈÚË˜ Â‡ˆÓ Æ˙ÂÈ‡¯˜Ó ˙ÂÏÈ‚Ó Æ±
¨¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó ËÚÓÏ Í¢˙‰ È¯ÙÒ ÏÎÓ
Æ˙ÂÓÏ˘· ‰‡ˆÓ Â‰ÈÚ˘È ˙ÏÈ‚Ó
·¯ÙÒÓ ˙Â‰ÊÏ Ô˙È ÂÏ‡ ˙ÂÏÈ‚Ó
ÁÒÂÂ ÈÂ¯ÓÂ˘‰ ¨‰¯ÂÒÓ‰ ∫ÌÈÁÒÂ
Ô‰ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈ‡¯˜Ó‰ ˙ÂÏÈ‚Ó‰ Æ∑∞–‰
ÆÍ¢˙‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÂ„˜‰ „È‰ ·˙Î
ÌÂ„˜‰ „¯‚ÈÏ „È ·˙Î ‰È‰ ÔÈÈÂÏÈ‚ „Ú
·‰¯ÂÒÓ‰ ÔÈÈÚÏ Ì‚ Æ®±∞∞π© ¯˙ÂÈ
ÌÂ„˜‰ ¯Â˜Ó‰ ÂÏ‡ ˙ÂÏÈ‚Ó ˙ÂÂ‰Ó
·„Ú ÌÈ˘Ó˙˘Ó Â‡ ‰· ‰¯ÂÒÓÏ ¯˙ÂÈ
ÆÌÂÈ‰
≤ÆÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ¯ÙÒ Ï˘ ˙ÂÏÈ‚Ó Æ
≥ÂÏ‡ ˙ÂÏÈ‚Ó Æ˙ÂÈ˙˙ÈÎ ˙ÂÏÈ‚Ó Æ
¨‰‡¯‰ ÏÎÎ ¨Â·˙Î˘ ÌÈÚË˜ ˙ÂÏÈÎÓ
Ï·Â˜Ó© ÌÂ˜Ó· ‰·˘È˘ ˙Î‰ È¢Ú
˘È Í‡ ÌÈÈÒÈ‡· ¯·Â„Ó˘ ÁÈ‰Ï

ÌÈÁÎÂ˘ ‡Ï Â‡Â ‰˘ ‰¯·Ú

˙Úˆ·Ó· ÌÈÏ·˜ÓÂ ÌÈÂ˜ ¨ÌÈÓ¯Â
¢·Â˘ÈÈ ÏÎÏ ·Â˘¢ ≠ ÛÈË˜ ˘Â‚ È˜È˙ ÏÚ
˙ÏÂ„‚ È˙ÂÎÈ‡ ˜È
¯ËÈÏ ≥μ
¶

∞∑

˙ËÂ˜ÏÈ ˜È
‡È˙ÂÎÈ
¶

∞¥

˙≤μ „ˆ ˜È

˘∞≤≠ππ∑≥∏∑μ Ï‡ ˙È· ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ

רב ישכר )יששכר( שלמה טייכטל מחבר
השו"ת ההלכתי "משנה שכיר" ,והספר
"אם הבנים שמחה" ,נולד בשנת תרמ"ה
) (1885בהונגריה .הרב טייכטל למד בפרשבורג
)כיום ברטיסלבה ,בירת סלובקיה( ושימש כרב,
ראשישיבה,אב"ד,ומורההוראהבקהילההיהודית
הקטנה שהתגוררה בעיירת המרפא פישטיאן
הנמצאתבמחוזנייטרהשבמערבסלובקיה.
עדהשואההחזיק,כרוברבניהונגריה,בדעות
אנטי–ציוניות ושלל חבירה לחילונים אף לצורך
בנייןהארץ.הרבשימשגםכעוזרושלהרבחיים
אלעזר שפירא ,האדמו"ר ממונקאץ בעל "מנחת
אלעזר"שהיהמןהמתנגדיםהחריפיםביותרשל
הציונות.בשנתתרצ"ו1936אףכתבמאמרבעיתון
'יידישע צייטונג' )שיצא במונקאץ( ובמאמר זה
תמך בדעתו של הרב חיים אלעזר שבניין ארץ
ישראלהואחילולהקודשויגרוםלטומאתהארץ.
בשנת1942ברחמסלובקיהלהונגריהמאימת
הכיבוש הנאצי .אירועי השואה גרמו לו לבחון
מחדש את השקפותיו .הוא החל )לראשונה,
לעדותו שלו( להתעמק בסוגיות אלו של גלות
וגאולה ,גאולה בדרך הטבע ,יישוב ארץ ישראל
והיחס לבוניה שאינם שומרי מצוות ,כתוצאה
מחיבוטינפשאלושינהאתדעותיומקצהלקצה.
מהלך נדיר זה של מהפך מחשבתי שכזה גרם
לכך שכל תורתו שלמד במשך השנים התהפכה
במסקנותיהממאיסהבמפעלהציונותועדתמיכה
נלהבתבבניינהועלייהלארץישראל.וכךמתאר
זאת הרב טייכטל בספרו" :ואודה על האמת
ואזכיראתחטאי,שגםבעיניהיהלנמאסהמפעל
הזהשלבנייןהארץ,מחמתששמעתיכןמהרבה
חרדיםסתם,ונשרשבליביכךולאהתעניינתיבזה
כלל כי טרוד הייתי בגירסא בלימוד תלמידים...
ורקלאחרשלקינובגלותהחלהזהעיינתיבהלכה
זווהאירה'עינישטעותהייתהבידיובידאשר
התנגדולזה".
את דעותיו אלה העלה על הכתב בספר "אם
הבניםשמחה"ששימשמאזכאחדמספריהיסוד
של הציונות הדתית .בין השאר מובאת בספר
ביקורתחריפהעלהרבניםשעזבואתקהילותיהם
בשואה וברחו למקומות מפלט ,עד כדי תליית
דם הקורבנות בראשם ,והאשמתם בהעדפת כס
הרבנותעלפניעלייהלארץ.אתהספרכתבברובו
בעליית גג בבית בו הסתתר מאימת הנאצים,
בצטטואלפימקורותמהמקראמהגמראומספרי
חסידות מדרש ואגדה מהזיכרון בלבד המעידים
על בקיאותו הרבה וזיכרונו הנדיר .הרב טייכטל
מדגיש בהקדמה לספרו כי כל ספרו הוא משא
ומתןהלכתיכפישהורגלבכלשאלהשבאהלפניו
והוא מוכן להתמודד עם כל אחד על המקורות
אותם הוא מביא ובלבד שיהיו מוצקות ולא
"סברותכרסיות".
בפתיחה לספר מתמודד הרב טייכטל עם
הטענה שהייתה למובילה אצל מתנגדי הציונות
והיא כפירתם של אנשי הארץ שהיו פורקי עול
תורה ומצוות ושימשו כראייה לכך שאין לעלות
לארץ.הרבמביאאתהגמראממסכתסנהדריןקב
ע"ב":א"ריוחנןמפנימהזכהעומרילמלכותמפני
שהוסיףכרךאחתעלארץישראל".וכותבהרב
טייכטל":אםכןישלךראיהברורהשאיןעליה
תשובה,שאףאםבעלעבירההיותרגדולוכופר
בכל התורה כולה ,ר"ל ,כעומרי שהיה מעובדי
עבודה זרה ...ואעפ"כ זכה ותיקן העיר בארץ
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˙‡Ê ÂÈ‡¯ ‰ÂÓÚ· ÆÌÈ„ÈÒÙÓ ÌÏÂÎ
Ì‚ °Â„ÈÒÙ‰ ÌÈ„„ˆ‰ È˘ ≠ ¯Â¯È··
Ú‚Ù „ˆ ÏÎ ÆÌÈÂÙÓ‰ Ì‚Â ÌÈÙÓ‰
ÈÙÏÎ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ·Ï· ‰ÈË ‰¯‡˘Â
˙ÂÚÈ‚Ù ÂÈ‰ ÈÂÈÙ· …¯Á‡‰ „ˆ‰
Æ¯˙ÂÈ· ˙Â˘˜ ¨˙ÂÈÙÂ‚ ¨˙ÂÈÊÈÙ
˙ÂÚÈ‚Ù ÂÈ‰ ¨ÔÎ ÂÓÎ °È„Â‰È Ì„ ÍÙ˘
ÆÈÓÂ‡Ï‰ Ï‡¯ÂÓ·Â ˘Ù·
¨ÂÏ‡ ˙ÂÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ ÂÏÂÎÈ Ì‡‰
‰È‰ Ô˙È Ì‡‰ øÔ˜ÏÁ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ Â‡
‰˙ÈÈ‰ ø˜·‡Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï
„ˆ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏ·ÂÒ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ
Â‡ Æ‰È˙ÙÓ‡Â ‰·‰ ¨¯Á‡‰ ÈÙÏÎ
¨˙ÈË¯˜ÂÓ„Â ˙ÈËÒÈÏ¯ÂÏÙ ‰¯·Á
˙ÂÙ˜˘‰Â ˙ÂÚ„ ÔÂÂ‚Ó ˘È ‰·
˙‡ ÚÈ·‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ ˙˙Ï ˘ÈÂ

Ë·˘· Â¢Ë ˙·˘

‰„ÓÚ¢˘È

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ

ÌÈ¯ÈÎ·Â ¨Â¯ÚˆÏ ‰Ó‚Ó‰ ‰ÎÙ‰˙‰
Ï˘ ‰·˘ÁÓ‰ ÔÂÈÙ¯ ˙‡ ÂÓÈÙ‰ Ï¢‰ˆ·
‰ÎÙ‰ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ∫ÈÈ„Ó‰ ‚¯„‰
‰‚ÈÒ‰ ˙ÈÈˆÙÂ‡ ¨˙Ò¯ÂÒÓÂ ˙Ï·‚ÂÓ
¨È˙ÓÁÂÏ ¯·˘Ó ÏÎ ÏÚÓ ÔÚÎ ˙„ÓÂÚ
‰ÏÈ¯‚‰Â ¯Â¯Ë‰ ÈÂ‚¯‡ ÏÂÓ ÔÂ¯˙Ù‰Â
¢ÈÈ„Ó ˜ÙÂ‡¢Â ¢ÌÈÓÎÒ‰¢ ¨¢˙ÂÂÁÓ¢ ‡Â‰
ÆÈ‡·ˆ ÔÂ¯˙Ù ‰ÏÈÏÁ ‡ÏÂ ≠
Ï˘ ˙ÈÒ¯‰‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ÍÎÏ ‰Ó¯˙
·ÂË Ú„ÂÈ Ô˘¯Ù ÏÎ Ì˘ ¨˙¯Â˘˜˙‰ ÈÏÎ
¨‚Â‰Ï „ˆÈÎ ÌÈÓÁÂÏ‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰Ó ¯˙ÂÈ
˙Ó‡ ÔÓÊ· „ÚÂ˙ÓÂ ÁÂÂ„Ó ·¯˜ ÏÎÂ
ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙Ï„‚Ó ˙ÈÎÂÎÊ ˙Á˙
¨ÍÎÂ Æ‰ÓÈÁÏ‰ È¯ÂÊ‡· ÂÁÎ ‡Ï ÏÏÎ˘
˙ÂÏ·˜˙Ó ‰Î¯ÚÓ‰ Ï¯Â‚ ÏÚ ˙ÂÚ¯Î‰
˙¯Â˘˜˙‰ „ˆÈÎ ÏÂ˜È˘‰ Ù¢Ú ÌÈ˙ÚÏ
‰ÁÓ˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ Æ˙‡Ê Ï·˜˙
Ï‰˜‰ ˙Ú„ ‡Â‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÒÂÙ„ ˙‡
‡ÏÂ ˙ÂÈ¯‡ÏÂÙÂÙ‰ È„„Ó ¨˙È„ÈÈÓ‰

Ú˘È ˙Â˘„Á

˙ÒÎ‰ ˙È· ∫¢Â·ÈÏ ‰ÂÂ„ ‰È‰ ‰Ê ÏÚ¢
ÌÈÈ˙˘ÏÙ È„È· ÏÈÏÎ ˙ˆÂ‰ ¯È‡È „È·

,זהוהאירועהשניבתוךמספרחודשים.לביתו
בו מצליחים פלשתינים להגיע לבית הכנסת
 בתקופת חגי תשרי:ולפגוע בקדושת המקום
.וספריהקודשהושחתו,נבזזהמקום
במועצההאזוריתבנימיןדורשיםמהמשטרה
לקיים חקירה מקיפה בנושא ולמצות את הדין
 מתפללי בית.עם הפוגעים בשני האירועים
,הכנסת אמרו כי ניתן היה למנוע את ההצתה
אם הייתה עירנות גבוהה יותר מצד החיילים
£.המופקדיםעלביטחוןהאזור

ÁˆÏ Ï¢‰ˆÏ Â˙

‰Ó„Â ¨Ï¢ÎËÓ¯ ˙¯ÈÁ· ÈÓÈ ÌÈÓÈ‰
ÈÓ ·ËÈ‰ Ú„ÂÈ ·ÂÁ¯· Ì„‡ ÏÎ ËÚÓÎ˘
Ï¢ÎËÓ¯ ÆÌ¯‰ „È˜Ù˙· ˘Ó˘Ï ÈÂ‡¯
‡Ï˘ Ï¢ÎËÓ¯ ª‰˘·È‰ ˙ÂÏÈÁÓ ÚÈ‚Ó˘
Â‡ ¨ÔÂÙˆ· ‰ÓÁÏÓ‰ ÈÚ‚· Ì˙ÎÂ‰
ÏÂ‰È· ÔÂÈÒÈ ÂÏ ˘È ‡˜ÂÂ„˘ Ï¢ÎËÓ¯
¨˙ÂÁ¯Ê‡‰Ó ÁˆÂÈ˘ Ï¢ÎËÓ¯ ª˙ÂÎ¯ÚÓ
Æ‰ËÓÏÓ ÁÓˆ˘ Ï¢ÎËÓ¯ Â‡
‰Ï‡˘‰Ó È¯ÏÂÙÂÙ ˙ÂÁÙ˘ ‰Ó
‡È‰ ¨ÈÏÏÎ ‰ËÓ ˘‡¯ Â˙Â‡ ‰È‰È ÈÓ
Æ„È˜Ù˙Ï Â˙È‡ ‡È·È ‰Ó ‰Ï‡˘‰
˙ÓÂÁ Úˆ·Ó· ËÚÓÏ ¨ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú·
‰ÏÂÚÙ ÈÒÂÙ„Ï Ï¢‰ˆ Ï‚¯˙‰ ¨Ô‚Ó
Â˙ÓÈ˘ÓÂ ¨„ÂÒÈ‰Ó ˘ÎÏ ˘È Ì˙Â‡
‰È‰˙ ‡·‰ Ï¢ÎËÓ¯‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰
È‡·ˆ‰ Í¯ÚÓ· ‰ÒÈÙ˙ ÈÂÈ˘Ï ÏÈ·Â‰Ï
Æ‰Ú¯Î‰ ·¯˜Ï ‰ÓÈÏ· ·¯˜Ó ≠
ÈÙÏ ‰·˘ ¨Ï‡¯˘ÈÏ ‰‚‰‰ ‡·ˆ
˙ÂÁÂÎ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈ¯Â˘Ú ‰˘È˘Î
ÌÂ¯Ë Ï˘ ˙Â¯˙ÁÓ‰ ÈÓÁÂÏÂ ‰‚‰‰
‰È„Ó ÈÁ¯Ê‡ ÂÎÂ˙Ï ËÏ˜ ¨‰È„Ó‰
ÌÈ„Â‡ ¨ÌÏÂÚ‰ È·Á¯Ó ÌÈËÈÏÙ ¨ÌÂÈ–˙·
¨˙ÂÙÈ„¯Â ˙ÂÚ¯ÂÙ È„¯Â˘ ¨˘‡Ó ÌÈÏˆÂÓ
ÂÎÙ‰˘ ≠ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙ˘ È¯·Â„Â ÏÎ È¯ÒÁ
¯˙ÂÈ· ˜ÊÁ‰ ‡·ˆÏ ¨ÈÒÈ ËÚÓÎ Á¯Â‡·
˘ÓÁ· ÁˆÈ˘ ‡·ˆ ¨ÔÂÎÈ˙‰ Á¯ÊÓ·
‰ÓÎÓ Â„‚ ÂÁ˙Ù˘ ˜Ú ˙ÂÎ¯ÚÓ
‰ÓÈ‡ ÔÊ‡Ó ËÈÏ˘‰Â ˙ÂÓ‡Â˙Ó ˙Â˙ÈÊÁ
ÌÂ˜ È¯Á‡ ÌÈ˘ ±π ÆÂÏÂÎ ¯ÂÊ‡· ÏÈÚÈ
¯ÈÚˆ‰ ‡·ˆ‰ ÁÈÏˆ‰ ¯·Î ‰È„Ó‰
˙ÂÈ„Ó ˘ÓÁ ‰ÁÏˆ‰· ÛÂ„‰Ï ¯ÈÚÊ‰Â
¨·¯Á–˙ÂÚ„ÂÈÂ ·ËÈ‰ ˙Â˘ÓÂÁÓ ·ÈÂ‡
˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ¨ÌÈ·Á¯ ÌÈÁË˘ ¯¯Á˘Ï
ÆÂÏÂÎ ÌÏÂÚ· ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÁÂÏ‰ Ï˘ Â¯˜
ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú‰ È˘· ÌÏÂ‡

Â¯ÚˆÏ Æ¯Â‰Ë‰ ÈÚˆ·Ó‰ ÏÂ˜È˘‰
˙ÂÓÈÓÚ‰ Â· ·ˆÓ· ÌÂÈÎ ÌÈ‡ˆÓ Â‡
‰Ú¯Î‰‰Â ÔÂÁˆ‰ ˙‡ Æ‰ÙÈÎ· ˙ËÏÂ˘
˙Ó‚Â„Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚˘ÂÓ ÂÙÈÏÁ‰
¨‰ÎÂÓ ˙ÂÓÈˆÚ ¨„‚Ó È¯È ¨‰ָÏַÎַ‰
Æ˙ÂÏÏ·˙˘‰Â ‰Ú„Â˙ È·¯Âˆ ÌÈË˜Ù‡
Æ‚ÈËÈÈ¯‰ ÈÏÂ˜È˘Â
‰ÏÈ·Â‰˘ ‡È‰ ˙‡Ê‰ ‰ÈˆÙÒÂ˜‰
¯Á‡Ï ¨ÂÏÒÂ‡ ÈÓÎÒ‰· ˙ÂÏÙ˜˙‰Ï
‡È‰ ª‰Â˘‡¯‰ ‰„‡ÙÈ˙È‡‰ ˙Â˘
˙ÚÂˆ¯Ó ÁÂ¯·Ï Ï‡¯˘ÈÏ ‰Ó¯‚˘
˙Â·¯˜ ¯Á‡Ï ¨ÔÂ·Ï· ÔÂÁËÈ·‰
˙¯˜Ù‰ ÍÂ˙ ¨‰ÏÏ‡·ÊÈÁ ÏÂÓ ‰˘˙‰‰
È˘‰ ¯·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯˘È È„È„È Ï¢„ˆ È˘‡
Ï¢‰ˆ ˙‡ ‰ÏÈ·Â‰˘ ‡È‰Â ªÏÂ·‚‰ Ï˘
˙ÚÂˆ¯· ‰Î¯ÚÓ‰ ‰„˘ ˙‡ ˘ÂËÏ
¯Èˆ ¨ÌÈ¯ˆÓÏ ¯Ú˘‰ ˙‡ ¯È‡˘‰ÏÂ ‰ÊÚ
ÆıÂ¯Ù ¨ÈÙÏ„ÏÈÙ
‡ÓÒÈÒ ÌÂ˘ ÈÎ ÔÈ·‰Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙ÚÎ
ÏÎÂ˙ ‡Ï ß˙ÈÈ„Ó ˙ÈÎÂ˙ß ˙‡¯˜‰
ÏÂÒÈÁ ¨˙ÈÚÓ˘Ó–„Á ‰Ú¯Î‰ ÛÈÏÁ‰Ï
ÔÏÂ„È‚ Ú˜¯˜ ˘Â·ÈÈÂ ¯Â¯Ë‰ ˙ÂÈ˙˘˙
·‡ÊÏ ÌÂ¯‚˙ ‡Ï ‰ÂÂÁÓ ÌÂ˘ ª„ÂÒÈ‰ „Ú
˙ÂÂ¯˙Ù‰ ˜¯ ÈÎÂ ª˘·ÎÏ Â¯ÂÚ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï
˙Â‚ÈÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÂË‰Â ÌÈ˘È‰ ÌÈÈ‡·ˆ‰
–Ì‰ ß˙ÂˆÈÓ‡‰ßÂ ß˙ÂÊÚÂß‰ ˙Â¯È˜Ú‰Â
ÆÌÈÈÁ Ô‡Î Â¯˘Ù‡È˘ Ì‰
ÏÚ „˜ÙÂÈ˘ Ì„‡‰ ÈÎ ‰ÂÂ˜˙ Â‡
˙‡ˆÏ ÏÈÎ˘È ÂÈ„ÏÈ ÔÂÁËÈ·Â ÂÂÁËÈ·
ÏÈ·Â‰ÏÂ ¨‰ÈÂ‚˘‰ ‰ÈˆÙÒÂ˜‰ È·˘Ó
ÌÈÓÂÈ‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï Ï¢‰ˆ ˙‡
∫¯˜ÈÚ·Â ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ˘˜‰
ÆÁˆÏ „ÁÙÈ ‡Ï˘
ÂÓÚ ˙‡ Í¯·È ß‰ ¨Ô˙ÈÈ ÂÓÚÏ ÊÂÚ ß‰
£ ÆÌÂÏ˘·

פלשתינים הציתו בשבוע שעבר את בית
מזרחיתליישוב,הכנסתבאתרההנצחהיד–יאיר
 המתפללים. ושרפו אותו כליל,דולב שבבנימין
,שנמצאעלקרקעיהודיתפרטית,שהגיעולמקום
נדהמולראותאתביתהכנסתעולהבאשיחדעם
משטרת.ספריהקודשותשמישיהקדושהשהיובו
 וגשש משטרתי גילה,מחוז ש"י פתחה בחקירה
.עקבותהמובילותלכיווןרמאללה
יאיר,ביתהכנסתהוקםלזכרושלתושבדולב
שנרצחלפניכחמש–עשרהשניםבדרך,מנדלסון

ÈÙÏ‡ ˙ÒÈ¯‰ ˙·ÎÚÓ ‰¯Ë˘Ó‰
È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï ÌÈ·Ó

משרד£אנוזקוקיםלמאותמאבטחים,מדוברבאזוריםרגישיםוטעונים:המשטרה
במשטרהפשוטלארוציםלהוציאלפועלאתצוויההריסהבמגזרהערבי:הפנים
אךניראהש‘צדקלכל‘קיים,השבועציינושנהלאירועיאלימותהמשטרהוהרסהבתיםבעמונה
לאחרונהפורסםכיביצועםשל.אוליבתיאוריה
אלפי צווי הריסה במגזר הערבי מתעכב בגלל
Ï‡¯‰ Ô„ ÛÂÏ‡‰ ˙ÂÁÎÙ˙‰ דרישת המשטרה ממשרד הפנים לצרף אלפי
.מאבטחיםלביצועהצווים
לפניכחודשייםאמוריםהיולהיהרסארבעה
 שלושה ימים לפני.בתים בדלית אל–כרמל
הביצוע דרש קצין אגף המבצעים של משטרת
 מאבטחים למבצע650–מרחב חוף לא פחות מ
¨Ï‡¯‰ Ô„ ÛÂÏ‡‰
גםאחרישנקבעמועדחדשלביצוע.ההריסה
„Â˜ÈÙ ÛÂÏ‡Î ˘ÓÈ˘
 הורה משרד הפנים על דחייה,הצו המשפטי
˙Â˜˙˙‰‰ ˙Ú· ÌÂ¯„‰
1,000  כשהמשטרה דרשה הפעם,נוספת
ÏÚ ¯È˘È ÔÙÂ‡· „˜ÈÙÂ
.מאבטחיםבנוסףלכוחהשיטור
Ï¢‰ˆ ÁÙÒÎ ˘Ó˘Ó ÌÂÈÎ Æ‰¯È˜Ú‰
“במשרד הפנים אמרו לעיתון ”מעריב
ÆÔÂË‚È˘ÂÂ· Ï‡¯˘È ˙Â¯È¯‚˘·
כיהםזועמיםעלהדרישות,שפרסםאתהדברים
˙‡ ‰ÁÈÎÂ‰ Ì¯Ë ˙Â˜˙˙‰‰¢
 מאבטחים1,000 המוגזמות וכי ”מי שדורש
ÈËÂÂÏ¯‰ ·Ï˘‰ ‡Ï Â‰Ê Æ‰ÓˆÚ
פשוטלא,לביצועצוהריסהשלארבעהבתים
ÁË˘‰ ˙˘ÈË Í‡ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
רוצה להוציא לפועל הריסות של בנייה בלתי
˜ÙÒÏ È˘‰ „ˆÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ô˙ÓÂ
.“חוקית
˙ÚÎÂ ¨ÂÏÈÚÂ‰ ‡Ï ÔÂÁËÈ· ÂÓˆÚÏ
במשטרה הסבירו מנגד כי מדובר באזורים
£ ¢Æ‰ÈÎ¯‡ ÛÒ ÏÚ ˙‡ˆÓ ‰ÊÚ
וכימישמסכלאתהריסתם,“”רגישיםוטעונים
˜ÁˆÈ Ï˘ Â¯ÎÊÏ Ò˜Ë· Ï‡¯‰ ¯Ó‡˘ ÌÈ¯·„ ÍÂ˙Ó
שלמבניםלאחוקייםבמגזרהערביהםגורמים
±∂Æ±≤Æ∞∂ Ê¢Ò˘˙ ÂÏÒÎ ‰¢Î ¨ÔÂË‚È˘ÂÂ· ÔÈ·¯
£.פוליטייםרביהשפעה

ÁË˘‰ ˙˘ÈË¢
¢‰ÏÈÚÂ‰ ‡Ï

:המוציא לאור

˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˜ÂÊÈÁÏ
ÂÙÈ· ˙È„Â‰È‰

:עורך
משה מאירסדורף
:מערכת
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
:פרסום מודעות
שיראל בלייכר
052-8903906
:גרפיקה
שקד הנמן
:הפצה
 דוד- מקור ראשון
052–8908519
:עיצוב והפקה
ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ˘
Ï‡ ˙È·
02-9973875 'טל

¯Â·Èˆ È˘È‡Â Ì¢ÈÎÁ ÌÈ·¯ ˙ÂÙ˙˙˘‰·
˙Ï·˜ ˇ ÌÈÈÈÓ ˙ÓÏ˘‰ ˇ ˙·˘‰ ÍÏ‰Ó·
ÌÈ¯ÂÈÒÂ ˙·˘ ‚ÂÚ ˇ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰·ÂÁ¯· ˙·˘
Ï‡È„Ú ∞μ≤≠μ∂∂μμ∏π ‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ
∂

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

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