סיפורו של מקום פתח לנו שער

ר

המקדש .נשים היו באות ומתפללות
ומקוות שיום אחד "נחדש ימינו כקדם"
נחזור אל המקום הקדוש ונבנה את בית
המקדש .נשיא המדינה השני יצחק בן צבי
הגדיל לעשות וקבע לעצמו בגג המבנה
חדרון קטן בו יוכל לצפות אל מקום
הקודש בכל עת שירצה.
נתפלל במקום ונמשיך בסיור לרובע
היהודי בעיר העתיקה .נכנס לעיר
העתיקה ונשים פעמינו אל בית הכנסת
על שם רבן יוחנן בן זכאי .ריב"ז היה
מגדולי ישראל אשר חי בזמן חורבן בית
המקדש השני ,הוא עזב את ירושלים ועבר
ליבנה שם הקים את 'כרם ביבנה' ישיבה
חשובה שממנה המשיך כל עולם היהדות
כפי שאנו מכירים אותו היום .מרבי יוחנן
בן זכאי נשאב את העוז להאמין ולתקן
בעם גם בימים של חורבן חושך ועצב.
בקיר הדרומי ישנו שופר ושמן זית בכד
חרס המחכה לאליהו הנביא זכור לטוב
שיתקע בו וימשח את כלי המקדש והכהן
הגדול.
נמשיך ליד כיכר הרובע אל בית הכנסת
הגדול  -בית כנסת החורבה .אך מה
לחורבה ולבית כנסת?! באידיש שמו של
בית הכנסת גרוע הרבה יותר 'דה שלימזל
שול'  -בית הכנסת חסר המזל ...בשנת
 1700עולים לארץ רבי יהודה החסיד
ותלמידיו מפולין ,לאחר התעוררות גדולה
להגיע ארצה .הם מגיעים לירושלים
ומחליטים לבנות בית כנסת אשכנזי
בעיר .הם לווים כסף מהשכנים הערביים
לשם בניית בית הכנסת ,אך שלושה ימים
לאחר בואם לירושלים נפטר ר' יהודה
החסיד .החסידים המומים ,הם נותרו
כעדר ללא רועה .במהלך הזמן הם נתקלים
בקשיים כספיים והעבודה נפסקת.
לאחר  20שנה הערבים רוצים את כספי

אש השנה בפתח ,מסתיים לו
חודש הרחמים והסליחות ,החודש
בו אנו עורכים חשבון נפש פרטי
ולאומי .איפה אני ביחס לד' ביחס למטרות
שקבעתי לעצמי ,מה אנו ומה חיינו...
בימים אלו נוהגים המוני בית ישראל
לעלות לירושלים ולומר סליחות ברוב עם,
לכן צירפנו מספר אתרים שיכולים לחבר
אותנו לקראת ההגעה לכותל המערבי
שריד בית מקדשנו.
את הסיור נתחיל בקבר דוד המלך בהר
ציון .חכמינו זיכרונם לברכה אומרים על
דוד "שהקים עולה של תשובה" (מועד
קטן ,ט"ז ע"ב) .דוד המלך ידע כיצד לצאת
מהנפילה אל הטהרה ,מהשלילי אל
השמימי .דוד המלך מלמד אותנו שחייבים
להאמין בעצמנו ובכוחנו .לאחר המקרה
עם בת שבע אומר דוד לנתן הנביא:
"חטאתי לה'" .דוד לא מחפש תירוצים או
הצדקות למיניהם.
מדוד לומדים מה זו תשובה ,מהי
קבלת דין ,מהי הכנעה וענווה .הוא מלמד
אותנו את ארבעת השלבים של חזרה
בתשובה :הכרת החטא ,עזיבת החטא,
וידוי וקבלה לעתיד .במזמור נ"א בתהילים
דוד כותב על כך" :לַ ְמנַ ֵצּ ַח ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ דּ ְ .בבוֹ א

ֵאלָ יו נָ ָתן ַה ָ ּנבִ יא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ֶאל ַ ּבת ׁ ָשבַ עָ .ח ֵ ּננִ י
ֱאל ִֹקים ְּכ ַח ְסדֶּ ָך; ְּכרֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ְמ ֵחה ְפ ׁ ָש ָעי ...לֵ ב
ָטהוֹ ר ְ ּב ָרא לִ י ֱאל ִֹקים; וְ רו ַּח נָ כוֹ ן ַחדֵּ ׁש ְ ּב ִק ְר ִ ּבי.
ַאל ַּת ׁ ְשלִ יכֵ נִ י ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך; וְ רו ַּח ָק ְד ׁ ְש ָך ַאל ִּת ַּקח
ִמ ֶּמ ִ ּניֲ ...אלַ ְּמ ָדה פ ׁ ְֹש ִעים דְּ ָרכֶ ָ
יך; וְ ַח ָּט ִאים ֵאלֶ יךָ
יָ ׁשוּבוּ".
לאחר מלחמת העצמאות בשנת 1948
נעזבו הר הבית והעיר העתיקה ועברו
לשליטה ירדנית .אזור הר ציון היה אז
מובלעת ונחשב למקום הקרוב ביותר להר
הבית .מהגג של קבר דוד הנמצא במקום
היו עולים ומראים לילדים את מקום

מבט להתיישבות
הרציונאל שמאחורי המאחזים

ה

הללו ,בניגוד לרושם שיצרה התקשורת,
לא היו פרי גחמה של "תפוס כפי יכולתך
כל גבעה פנויה" .כל המאחזים נבנו על
פי יעדים ברורים .הם נועדו לשמור על
תחומי המתאר של ישובי האם ,להגן על
צירי התנועה העיקריים אל היישובים,
לשמור על נקודות אסטרטגיות החיוניות
לשליטה והגנה על מישור החוף ,אתרים
חשובים כמו נתב"ג ,ושטחים אסטרטגיים,
וכן לשמור על אדמות המדינה בשטחי ,C
מפני השתלטות כוחנית של הערבים.
והיה יעד נוסף ,אף הוא בעל משמעות
אסטרטגית :ליצור רצף בין היישובים
תוך יצירת גושי התיישבות" .הריצה על
הגבעות" היתה פרי חשיבה אסטרטגית
של מועצת יש"ע ו"אמנה" ,שעיקרה:
יצירת רצפים ישראלים באמצעות יישובים
וצירי תנועה ,כדי לבלום את רצף פלשתיני

שבת לפני  8שנים ,בכג' אלול
תשס"א 11 ,בספטמבר ,2001
נכנסה המשפחה הראשונה,
משפחת משה זילכה ,למאחז אש–קודש
ממזרח לשבות–רחל .שמה הקודם של
אש–קודש היה "גבעה ח'" ,בשל מבנה
הטופוגרפי המזכיר את האות ח' .זמן
קצר אחרי הקמתה ,בראש חודש חשוון
תשס"א 30 ,באוקטובר  ,2000נרצח
בירושלים אש–קודש גילמור ,מאבטח
בסניף הביטוח הלאומי במזרח ירושלים.
אש–קודש נקרא כך על שם ספרו של
הרב קלונמוס קלמיש שפירא הרבי
מפיאסצנה ,שכתביו נמצאו בגיטו ורשה.
המתיישבים החליטו לקרוא לגבעה על
שמו  -ועל שם הספר.
אש–קודש הוא אחד המאחזים שנבנו
בשנים האחרונות ביו"ש .המאחזים
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מדוקדקת ,תוך גביית עדויות מאנשים
החיים בתוכנו שזכו להתפלל בבית
הכנסת קודם חורבנו ,ובעקבות כך נערכו
עבודות שיפוץ ליטוש ושחזור זהירות
ומדויקות בבית הכנסת .לפני כשנה אף
הונחה בטקס רב רושם אבן הראשה
לגג בית הכנסת  -אבן עגולה בקודקוד
המבנה המורכבת מ– 12חלקי שיש שעל
כל אחד מהם חרוט שמו של אחד משבטי
ישראל .וכך זוכים אנו לראות במו עינינו
את התגשמות הבקשה אותה אנו אומרים
בתפילה" :חדש ימינו כקדם".
בזמן שאנו מהלכים בסמטאות העיר
העתיקה נחשוב על אותו קומץ לוחמיו
ומגניו של הרובע היהודי במלחמת
השחרור .מעטים מול רבים ,נערים נשים
וזקנים ,מול עוצמתו של הצבא הירדני
בידיים חשופות כמעט ניסו לעצור את
האויב בשערי ירושלים  -בחוסר הצלחה.
 48לוחמים נפלו בקרב ,שאר הלוחמים
הלכו לשבי ,והעיר העתיקה הייתה אבן
שואבת לציפייה  -שזכינו לראות בעינינו
את התגשמותה .מהם נשאב את היכולת
להאמין בטוב ובניצחון למרות ההפסד,
"הפסדנו בקרב אך ניצחנו במערכה" כך
אמרו אז המפקדים.
נסיים עם כל אחינו בית ישראל באמירת
סליחות בכותל המערבי מקום התפילות
של העם היהודי ,בציפייה לבנין ירושלים
ובית המקדש במהרה בימינו ,ונבקש מכל
הלב מריבונו של עולם שיכתבנו ויחתמנו
לחיים טובים ,ושיחדש עלינו ,ועל כל עם
ישראל ,שנה טובה ומתוקה# .

ההלוואה בחזרה אך אין ליהודים להחזיר.
הערבים מגרשים את היהודים האשכנזים
מירושלים והורסים את בית הכנסת.
בפעם הראשונה אך לא האחרונה .כ–140
שנה עומד בית הכנסת בשיממונו עד
שהקהילה היהודית אוספת כספים ובונה
את בית הכנסת מחדש  -אבל במבנה קטן
ומצומצם בשל המחסור בכסף.
בשנת  1864נחנך במקום בית כנסת
מפואר מאוד עם מכלול שלם של מבני
ציבור שנקרא "החורבה" כיוון שנבנה
ליד חורבותיו של בית הכנסת הקודם
על שם ר' יהודה החסיד .בית כנסת זה
הופך להיות סמל :הרברט סמואל הנציב
הבריטי עולה שם לתורה ,דגלים של
הגדודים העבריים נשמרו שם למזכרת,
הראי"ה קוק נושא בו דרשות .במלחמת
העצמאות הירדנים מפציצים את בית
הכנסת והוא נהרס ,בפעם השנייה .לאחר
מלחמת ששת הימים ,עם שחרורו של
הרובע היהודי והתחלת עבודת השיקום
השיפוץ והשחזור ,הוחלט לשחזר קשת
אחת מתוך המבנה אשר הופכת להיות
סמלו של הרובע היהודי המתחדש .בשנים
האחרונות ,עמלים בחברה לפיתוח הרובע
היהודי על פרויקט הדגל  -שחזור מדויק
של בית הכנסת כפי שהיה נראה בתקופת
פארו והדרו .לשם כך גויסו משאבים רבים
ותרומות ,נערכה עבודת מחקר וסקר

שנה טובה של חיבור אמיתי
לבנימין ,שומרון ובקעת הירדן
ולכל מרחבי ארצנו
צוות בית ספר שדה עפרה

עתידי ,אם חלילה יתעורר מחדש המו"מ
המדיני.
הדוגמא הטובה ביותר היא זו שיצרה
את ציר "חוצה שומרון ההתיישבותי".
בתחילת חודש יוני  2003נפתח לתנועה
כביש אריאל–רחלים ,המחבר את כביש 60
מהיישוב רחלים שמדרום לצומת תפוח
אל קריית–המדע באריאל .מדובר בכביש
בעל משמעות אסטרטגית .הוא השלים
את ציר "חוצה שומרון ההתיישבותי".
אריאל הפכה להיות צומת דרכים ,כשהיא
מתחברת מערבה בכביש חוצה–שומרון
הישן ,מזרחה לכיוון צומת תפוח ובקעת–
הירדן ,ובכביש החדש דרומית–מזרחית
לנופי–נחמיה ,שכונת הקרוואנים המערבית
של רחלים .נופי נחמיה יוצרת את החיבור
ההתיישבותי בין אריאל לבין רחלים ,ומשם
דרומה לגוש גדול של יישוב יהודי הכולל
את עלי ,מעלה–לבונה ,גבעת–הראל ,גבעת
הרואה ,שילה ,אחיה ,אש–קודש ועדי–עד
 ומזרחה לכביש אלון ,לכיוון כוכב–השחרורימונים .כך נוצר רצף יהודי לרוחב מדינת
ישראל .זו גם היתה חשיבותו של מיגרון,
החולש על כביש  .60הוא מעבה את הרצף
הישיר מירושלים דרך אדם ,אזור התעשייה
שער בנימין ,תחנת הדלק במעבר מכמש,

מיגרון ,כוכב–יעקב ,פסגות ובית–אל .כך
נוצר רצף ישיר מירושלים לבית–אל מחד
ולעפרה מאידך ,עם תשתית עבה של
יישובים וכבישים.
שרי הביטחון ,במיוחד פואד ומופז אבל
גם אהוד ברק ,הכירו את כל הפעילות
בנושא המאחזים ,ואישרו אותם.
הרחבת ההתיישבות גם אחרי הסכם
אוסלו ,ובעיקר אחרי פרוץ מלחמת
אוסלו ,לא היתה יכולה להתבצע בלי
תמיכה מאסיבית של ממשלות ישראל.
ורוב הממשלות ראו בכך חשיבות
ונתנו לכך גיבוי ,הן תמיכה פוליטית והן
תמיכה כלכלית מעשית .זה נכון בעיקר
לגבי ממשלת נתניהו ,וממשלת שרון
הראשונה ,בתקופתם קמו רוב המאחזים.
ממשלת שרון הראשונה ,בניגוד לשנייה,
רצתה בהרחבת ההתיישבות .היא
אפילו ראתה בכך תגובה למלחמה.
הערבים פתחו במלחמה ,הם ישלמו
מחיר ,והמחיר הוא הרחבת היישובים -
זו היתה התפיסה של שרון בממשלתו
הראשונה ,כפי שקבע שרון בעצמו ,לפני
ששינה את דעתו# .
מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים"
בהוצאת ספריית נצרים
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העתיד יגלה את
הפליאות של גבורת התשובה,
ויהיה גילוי זה מעניין את העולם כולו
באין–ערוך הרבה יותר מכל החזיונות
המפליאים ,שהוא רגיל לראות בכל
מרחבי החיים והמציאות
אורות התשובה ה' ,ז'

נריה
נוף
אחוזת
לוד
נריה
נוף
אחוזת
לוד
ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל
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ל
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הלדציתיבו!!ר
תי!!
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קהילה
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תשובה • עוד קורס שליחים • עוד
עוד סיפורי
סניפים
סיפוריעוד
עוד • עוד
שליחים
עודקורס
גרעינים •עוד
עוד
הפצות •
סמינרים •
תשובה •
פעילים
הפצות•• עוד
עודיהודית
תודעה
עוד • עוד
חברותות
עוד
עוד סניפים
גרעינים •
סמינרים •
ועוד
תשובה
תודעהמרכזי
עוד • עוד
הסברה
עוד חומר
עוד •פעילים
יהודית •
חברותות •
עוד חומר הסברה • עוד מרכזי תשובה • ועוד

לתרומות052-5665005 ,02-6791122 :
מעשר.
לפקודה .ניתן לתרום מכספי
לתרומות:לעניין תרומות לפי סעיף 46
לעמותה זיכוי מס
052-5665005
,02-6791122
לעמותה זיכוי מס לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודה .ניתן לתרום מכספי מעשר.
ניתן לתרום  24שעות גם באתר המאובטחWWW.ROSHY.ORG :
ניתן לתרום  24שעות גם באתר המאובטחWWW.ROSHY.ORG :
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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י–ם 18:15
ת"א 18:30
חיפה 18:22
חברון 18:29
שכם 18:20
ב"ש 18:32

צאתו:
19:25
19:27
19:27
19:26
19:26
19:27

פורצים את ההקפאה :הנחת אבן הפינה לשכונת 'מבשרת אדומים' באזור e-1

על הפרשה נצבים-וילך
הרב משה אגוזי ראש הישיבה התיכונית חיספין

תשובה עילאה ותתאה

ב

פרשת נצבים אנו למדיםִּ :
"כי ַה ִּמ ְצוָ ה
ַהזּאת ֲא ׁ ֶשר ָאנכִ י ְמ ַצ ְ ּו ָך ַה ּיוֹ ם לא נִ ְפלֵ את
חקה ִהוא :לא בַ ּׁ ָש ַמיִ ם
ִהוא ִמ ְּמ ָך וְ לא ְר ָ
ִהוא לֵ אמר ִמי יַ ֲעלֶ ה ָּלנ ּו ַה ּׁ ָש ַמיְ ָמה וְ יִ ָּק ֶח ָה ָּלנ ּו
את ּה וְ נַ ֲעשֶׂ ָ ּנה :וְ לא ֵמ ֵעבֶ ר לַ ָ ּים ִהוא
וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵענ ּו ָ
לֵ אמר ִמי יַ ֲעבָ ר לָ נ ּו ֶאל ֵעבֶ ר ַה ָ ּים וְ יִ ָּק ֶח ָה ָּלנ ּו
את ּה וְ נַ ֲעשֶׂ ָ ּנהִּ :כי ָקרוֹ ב ֵאלֶ ָ
יך ַהדָּ בָ ר
וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵענ ּו ָ
ְמאד ְ ּב ִפ ָ
יך וּבִ לְ בָ בְ ָך לַ ֲעשׂ תוֹ " (דברים ל' ,י"א־י"ד).
נחלקו רבותינו מהי אותה מצווה .נלך
בדרכם של אלו הסוברים כי המצווה היא
מצוות התשובה .מצביע הקב"ה באצבעו על
תשובה עילאה
תשובה תתאה

כי המצווה הזאת
לא נפלאת
לא רחוקה

כפילות זו ,מתארת את שתי התשובות
בחייו של אדם .שתי תשובות לו לאדם ,ואינן
כשתי קומות ,אלא זו בתוך זו גנוזה .העילאה
גנוזה בגניזה אלוקית עצומה בתוך התתאה.
מהי תשובה תתאה ומהי תשובה עילאה?
מלמדנו הרב קוק (שמונה קבצים ,קובץ ז' ,קפ"ח) כי:
התשובה התתאה היא בעד העולם  -עבודת
האדם מול העולם .כלפי חוץ .תיקון המידות,
שיפור התפקוד ,להיות במקום שבו אדם נמצא

ארבעת המינים

המצווה ,ומלמד אותנו כי המצווה הזאת,
שלפני מספר פסוקים סיפרתי לכם עליה ,לא
נפלאת היא ממך וגם לא רחוקה .ואם לא די
בצמד הזה ,מוסיפה התורה צמד נוסף  -לא
בשמים היא וגם לא מעבר לים .שני צמדים
הלקוחים מעולמו של האדם ,שבאים לתאר
את היות התשובה קרובה אלינו מאד ,בפיך
ובלבבך לעשותו ,וגם כאן לתאר את הקרבה
הטבעית ,זקוקה התורה לצמד של שתי תכונות
אנושיות  -פה ולב .כדי להבין מערבולת זאת,
נסדר את שלושת הזוגות בסדר הבא:
לא בשמים
לא מעבר לים

טבעית היא לאדם
בלבבך
בפיך

ולמצוֹ ת אותו עד תום .אתה מורה תהיה מורה
טוב ,אתה הורה תהיה הורה טוב ,אתה תלמיד
תהיה תלמיד טוב .על כל אדם להפיק את
המירב מהמציאות שבה הוא נתון .זה השיעור
של חייו .על אדם להיות במקומו מחויב,
מסור ומדויק .תשובה עילאה היא בעד עצמו
 עבודת האדם מול בוראו .פנימה .אל עצמי.בירור הזהות והעצמת נטיות הנפש האישיות
המשך בעמ' 9

ירושלים  -באב”ד 050-8649988
ישירות מהמגדלים אזור הדרום  -עומר 052-3634045
לסיטונאים בלבד
בני ברק 050-9000044
לרכישת דוכנים בשוק המרכזי
דרושים סוכנים
בבני ברק 054-2327199
www.Atrog.co.il

חדשות ישע

פורצים את הקפאת הבנייה

הנחת אבן הפינה לשכונת 'מבשרת אדומים' ב–E-1
כי" :זאת התשובה שלנו ללחץ הבינלאומי
להקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון .אבן
הפינה הסמלית הזאת תהפוך גם למעשית.
אני קורא לציבור להמשיך להאמין ולבנות".
הוא המשיך ואמר כי "ראש הממשלה היה
נמצא כאן איתנו ,אם לא היו לו אילוצים
מדיניים .מול הלחץ האומלל ,המחפיר
והבלתי צודק להקפיא את הבנייה  -לא ייתכן
שמדינת ישראל תהיה שוב בעמדה נחותה.
לאחר שישראל עשתה את כל הוויתורים
המטופשים מאז הסכם אוסלו ,לא ייתכן
שנמשיך להקריב חד־צדדית ,שנמשיך
להיות הפראייר של העולם לאור הטרור של
חמאס ,לא ייתכן שארה"ב תפעיל לחץ על
ישראל כדי לשפר את יחסיה עם הערבים.
זה מוביל לסכנה וערעור מצבנו הביטחוני".
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,אמר כי "הדבר
האבסורדי הוא ש־ 2,500יחידות הדיור
שהממשלה משתבחת שבנייתן תושלם ,הן
כולן פרי ממשלת אולמרט .גם  450הבתים
שאושרו עכשיו ,רובם הגדול אושרו על־ידי
אולמרט .הדבר היחיד נטו שעשה הליכוד  -זה
ההקפאה שתבוא בשבועות הקרובים" .ראש
המועצה האזורית דרום הר חברון ,צביקי בר
חי ,תקף בנאומו את נתניהו ואמר" :זה חסר
תקדים שראש ממשלה מסכים להקפיא את
ההתיישבות .התיישבות זה דבר חי ובעזרת
השם נתגבר על כל הקשיים ונוסיף לבנות".
קודם להנחת אבן הפינה הגיעו כ־ 30ראשי
רשויות חברי ליכוד למעלה אדומים ,ועמדו
מקרוב על משמעויות ההקפאה ,והביעו
תמיכה בראשי הרשויות ביש"ע במאבקם
נגד גזרות החנק .בסוף השבוע התקיים בקרני
שומרון כנס חירום של ראשי רשויות מיהודה
ושומרון ובו גיבשו המשתתפים יוזמות
ודרכים למאבק ציבורי רחב היקף נגד הקפאת
הבנייה בהתיישבות ביש"ע# .

כשברקע הדיבורים על הקפאת הבנייה
המוחלטת סביב יישובי יהודה ושומרון -
במעלה אדומים מנסים לפרוץ את ההקפאה.
ראש עירית מעלה אדומים בני כשריאל ,יחד
עם שרים ,חברי כנסת וראשי ההתיישבות
הניחו אבן פינה להקמתה של שכונה חדשה
באזור  E-1הנמצא בשטחה המוניציפאלי של
מעלה אדומים ואמור לחבר אותה לירושלים,
אך היא מוקפאת בשל התנגדות הממשל
בוושינגטון.
בין מאות המשתתפים בטקס היו השר
לתשתיות לאומיות ד"ר עוזי לנדאו ,שר המדע
הפרופ' דניאל הרשקוביץ ,יו"ר הקואליציה
חבר הכנסת זאב אלקין ,חברי הכנסת אורי
אריאל ,זבולון אורלב ,אורי אורבך ,דני דנון,
ומירי רגב ,ראש העיר מעלה אדומים בני
כשריאל ,וראשי מועצת יש"ע .בשכונה
החדשה עתידות להיבנות כ־ 3,000יחידות
דיור .כיום מתגוררים במעלה אדומים  37אלף
תושבים ,ולדברי ראש העיר בני כשריאל העיר
זקוקה לתוספת של  600יחידות דיור מדי
שנה  -אך מזה שנתיים הבנייה בעיר בקיפאון
עמוק ,למרות הביקושים ההולכים וגוברים
וכתוצאה מכך  -האמרת מחירי הדירות.
שר התשתיות עוזי לנדאו אמר בטקס" :אם
ניכנע ללחצים אמריקניים ,זו תהיה חרפה
למדינת ישראל .צריך לקחת דוגמא מבן־
גוריון שכשדיברו נגד ירושלים בירתנו  -הוא
העלה את הכנסת לירושלים .יש לנו כבוד,
היסטוריה ואומץ לב .אנחנו ניאבק שלא תהיה
הקפאה .הבנייה תימשך בתחומי הקו הירוק
ומחוצה לו .אין שום סיבה למנוע מכל אדם
שהוא לבנות בית ולהתפתח .לדרוש היום
מהצד היהודי־ישראלי לא להמשיך בפיתוח
ולאפשר לערבים להתפתח  -זה לא ייתכן".
לאחר שראש העיר הניח את אבן הפינה
יחד עם השרים אמר סגן השר מאיר פורוש

כל הגוונים...

להקת
לבחורי
ישיבות וסטודנטים

חיים סיטון

052-8693543

www.meshivim.com
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₪
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אבני החושן
המקוריות

באריזה יפה ומהודרת
עם ספרון מיוחד
על מחקר
וסגולות האבנים,
ועוד מוצרים...
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אביב ,ועם נציגי שגרירויות ודיפלומטים
מכל רחבי העולם ,והציגו בפניהם את עמדת
המחנה הלאומי כנגד ההקפאה ,והמחישו
את המשמעויות הקשות עבור ההתיישבות
ובהן :פגיעה בזכויות אדם וגירוש שקט
מיישובי יש"ע .בתחילת השבוע נשא יו"ר
מועצת יש"ע דני דיין דברים בפני פורום
נרחב של למעלה מ־ 50כתבים זרים השוהים
בישראל ומסקרים אותה ,ובהם נציגים של
כלי התקשורת הזרים המובילים כדוגמת:
 ,AP ,ABC news ,BBC ,CNNרויטרס ,וושינגטון
פוסט ,ניו יורק טיימס ,לוס אנג'לס טיימס
ה'גארדיאן' הבריטי ,ואל־ג'זירה .יו"ר מועצת
יש"ע המשיך בסקירה מדינית והתיישבותית
על המציאות ביהודה ושומרון ,ולאחר מכן
ענה במשך שעה ארוכה לשאלות כתבים
במגוון נושאים ובראשם  -הקפאת הבנייה
והתהליכים המדיניים .האירוע ,אותו ארגן
תא הכתבים הזרים בישראל ,בראשותו של
כתב רשת הטלוויזיה ההולנדית  RTLקוני
מוס ,התקיים במלון קינג־דיוויד בירושלים
וזכה לתהודה תקשורתית רבה בעולם# .

מועצת יש"ע
בפעילות דיפלומטית
נגד הקפאת הבנייה
במועצת יש"ע פועלים בתקופה האחרונה
ביתר שאת כדי לסכל את גזירות הקפאת
הבנייה כנגד המשך פיתוח ההתיישבות
ביהודה ושומרון .כחלק מהפעילות ,נעשים
מאמצים גם במישור הדיפלומטי וההסברתי
כלפי הממשל בוושינגטון ,ומול נציגי מדינות
וכתבים זרים ,על מנת להסביר את נזקי
ההקפאה ואת עמדת המתיישבים נגד טבעת
החנק סביב היישובים.
בין היתר נפגשו לאחרונה ראשי יש"ע עם
נציגים ממשרד החוץ האמריקני (ה"סטייט
דפרטמנט") ,ומהשגרירות האמריקנית בתל־

עצרת הזיכרון הממלכתית לנרצחי פרעות תרפ"ט בחברון

יו"ר הכנסת ,ראובן ריבלין:

"ארץ ישראל נקנית בזכות ולא בייבוש והקפאה"
בייבוש ובהקפאה .לא נכה בה שורש בגזירה
אחר גזירה ,לא נוכל להמשיך להיאחז בה
ברפיון ובמורך לב .לא נבטיח את קיומנו
בבקשת מחילה על עצם קיומנו ,בהרכנת
ראש ובחולשה ".יושב ראש הכנסת הוסיף:
"מי שסבור שבחורבן חברון תקום ירושלים
– לא למד מאומה .מי שחושב כי בייבוש
אריאל ומעלה אדומים נבנה את תל אביב
ובנותיה ,או שבאמת מאמין שבגוויעת
ההתיישבות בגב ההר נרוויח הכרה בזכותנו
הטריטוריאלית – סופו למעוד ,חלילה,
במקום שמעדו אחרים .מי שטועה לחשוב,
שבאופן הזה נחלץ עצמנו משואה קרובה
לבוא  -אינו אלא שוגה בתקוות שווא" .לגבי
הלחצים מכיוון הממשל האמריקני וממדינות
אירופה אמר ריבלין כי "ראוי שיידעו גם
ידידותינו בזירה הבינלאומית ,כי במלאכת
הדיפלומטיה לא הכל מותר ולא הכל עובר
לסוחר .גם בחכמה המדינית יש קוים שאסור
באיסור חמור לחצותם" .השר יולי אדלשטיין
אמר כי סיפורם של יהודי חברון הוא הסיפור
של כל עם ישראל; מדובר במאבק מתמשך
של העם היהודי שרק לו הנחלה על הארץ.
בעצרת השתתפה משלחת של אישים
מארגון "האהבה לא תיפול" מבריטניה ,שבאו
להביע התנצלות על הפקרת יהודי חברון בידי
המשטרה הבריטית בתרפ"ט .הם הניחו זר על
קברי הקדושים ,עליו נכתב "בצער ובבושה".
לפני כחודש ביום השנה לטבח ,התקיימה
אזכרה בבית העלמין בהשתתפות מאות
תלמידים רבנים ובוגרים מישיבת 'חברון'
שפעלה בעיר קודם תרפ"ט ולאחר הפרעות
עקרה והוקמה מחדש בירושלים# .

מאות משתתפים הגיעו השבוע לעצרת
הזיכרון הממלכתית לנרצחי פרעות תרפ"ט.
על קיום העצרת הוחלט לאחרונה בועדת
שרים לענייני סמלים וטקסים ,שקבעה את
יום י"ח באלול ,יום ה־ 30לטבח הנורא ,כיום
בו תתקיים העצרת הממלכתית מדי עשר
שנים – בהשתתפות נציגים רשמיים מטעם
הממשלה והכנסת.
האירוע התקיים בבית העלמין העתיק
בחברון ,שם קבורים חלק מנרצחי הטבח,
בהשתתפות יו"ר הכנסת ,ראובן ריבלין ,שר
ההסברה והתפוצות יולי אדלשטיין ,שופט
בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין,
משפחות נרצחי וניצולי הפרעות ,ראש
המועצה המקומית קרית ארבע מלאכי
לוינגר ,מנכ"ל מועצת יש"ע פנחס ולרשטיין,
תושבי חברון בעבר ובהווה ,וכן תלמידים ובני
נוער מכל רחבי הארץ .ריבלין שהיה הנואם
המרכזי בעצרת שלח בדבריו מסר מרכזי
לכל אלה המבקשים לפגוע בהתיישבות
ביהודה ושומרון" :הארץ נקנית בזכות ולא
3

יש"עמדה

על למעלה מ– 300,000ישראלים,
מדובר על פיתרון לפחות מחצי אחוז
מתוכם .מיותר לומר שמדובר בטיפה
בים .צריך מאות יחידות דיור בכל
אחת מהערים הגדולות ומהרשויות,
לא מאות בכל מפעל ההתיישבות
ביו"ש שמשתרע מפאתי עפולה עד
פאתי ערד .במרבית יישובי יו"ש לא
יאשרו כלום ,ונהיה במצב של הקפאה
מוחלטת שבאה כהמשך להקפאת
אולמרט ולהקפאת נתניהו עד כה.
בסוף ,בשורה התחתונה אחרי
שתיגמר תרועת הפסטיבלים של
אותן יחידות דיור בודדות שבמילא

מגדלים פורחים באוויר
ה"אישורים החדשים" לבנייה
ביהודה ושומרון שעליהם חתם
כביכול שר הביטחון הם בבחינת
לעג לרש במקרה הרע ,ואחיזת
עיניים במקרה הרע עוד יותר.
את מרבית המקומות כבר אישר
קודמו של נתניהו בתפקיד,
זוכרים? אהוד אולמרט ,נכון .למען
האמת גם במשכיות ,גם באגן
האיילות בגבעת זאב ,ואפילו
במעלה אדומים ,כבר אישרו את
הפרויקטים בעבר ,בחלקם אפילו
כבר החלו העבודות ,והשבוע אישר
אותם שוב שר הביטחון והציג זאת
כביכול כאישורים חדשים ,כמחווה
קטנה לפני חודשים ארוכים של
הקפאת מוחלטת .הישראבלוף
בהתגלמותו.
חבר הכנסת הפרופ' אריה אלדד,
הגדיר את האישורים הללו כ"סעודה
אחרונה של הנידון למוות" ,חבל רק
שאפילו בסעודה הזו ,לא מגישים
אוכל אלא אוויר .במקום לאשר לבנות
בניין דירות באריאל ,במעלה אדומים
בבית"ר עילית או במודיעין עילית,
אישרו השבוע ראש הממשלה ושר
הביטחון מגדלים פורחים באוויר.
בפועל מדובר רק על השלמה של
אישורים ומסמכים שניתנו בעבר,
ובשורה התחתונה  -לא אושר ולו
בית אחד חדש ,חוזה חדש או מכרז
חדש לבנייה ביש"ע.
מנסים להציג כהישג שתימשך
בנייתם של הבתים שכבר בבנייה.
אין כאן שום הישג .כולם יודעים
שאין דרך חוקית להפסיק בניית
בית שכבר החלה ,עם כל האישורים
הנדרשים .היום אין ביש"ע שום בנייה
ממשלתית ,הכל פרטי .לא ניתן לעצור
את זה .הנזק של ההקפאה גדול
עשרות מונים מן הרווח שבאישורי
הבניה המדוברים .אסור להתפתות;
אסור להפסיק ולו לרגע אחד להילחם
נגד ההקפאה המתוכננת.
גם אם בערים כמו מעלה אדומים
או מודיעין עילית ,ערים עם קרוב
ל– 40,000תושבים בכל אחת ,אכן
ייבנו  80-90יחידות דיור בכל עיר כפי
שאישר שר הביטחון ,עלינו לשים זאת
בפרופורציות הנכונות :מדובר על בסך
הכל שלושה בנייני דירות! ובחשבון
עוד יותר פשוט  -כששר הביטחון
מאשר כ– 300יחידות דיור למתיישבים
ביהודה ושומרון שמספרם עומד

כבר אושרו בעבר ,כל מה שיישאר
וייזכר זו הקפאת הבנייה  -כמעשה
ידיה של ממשלת המחנה הלאומי.
גם אם בכחמישה יישובים ימשיכו
הדחפורים והמנופים עוד זמן קצר
לעבוד ,הרי שסביב כ– 130יישובים
אחרים תהיה טבעת חנק מוחלטת.
וזהו תקדים מסוכן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו
נבחר בקולות המחנה הלאומי.
 65חברי כנסת השיג גוש הימין
בבחירות האחרונות ,נתון המעיד
כאלף עדים על רצון הבוחר הישראלי,
ועל ההכרעה הדמוקרטית  -לטובת
המחנה הלאומי ויעדיו  -ובהם חיזוק
פיתוח וביסוס מפעל ההתיישבות
הציוני–חלוצי ביהודה ושומרון .הוא
נבחר להביא שינוי מול מצע השמאל
ומפלגת קדימה .אך כאשר הליכוד
בשלטון והמדיניות המבוצעת היא
מדיניות מפלגת העבודה ,וכאשר
נתניהו ראש הממשלה ,אך הוא
מתהדר במתן אישורים פעם נוספת
למה שכבר אושר בתקופת אולמרט -
אנחנו בבעיה.
הדיבורים על זמניות ההקפאה
הם אחיזת עיניים .מה יהיה שונה
בעוד שנה מהמצב היום? אם היום
אנחנו לא מצליחים לעמוד מול
האמריקאים ,מדוע מישהו חושב
שבעוד שנה נצליח לצאת מזה?
הרי אם נתקפל בנושא הקפאת
הבנייה בעוד שנה נהיה עמוק בתוך
המו"מ על נסיגה מיו"ש וחלוקת
ירושלים.
להקפאה יש משמעות מדינית
עצומה ,לא פחות מן הקטסטרופה
ההתיישבותית .הקפאת הבנייה
במעלה אדומים ,גוש עציון,
אריאל ,בית"ר ,מה שמכונה "גושי
ההתיישבות" שמה אותם בצורה
ברורה על שולחן המשא ומתן.
מדוע תקפיא מדינה את הבנייה
באזורים שלא נתונים למו"מ? אין
דבר שמאותת לערבים שאפשר
להחזיר אותנו לגבולות  '67יותר מן
ההקפאה הזאת.
ולכך מצטרף הנזק החינוכי–ערכי.
נתניהו דיבר בשבוע שעבר בפתיחת
שנת הלימודים בפני תלמידים על
הצורך לחזק את האחיזה שלנו על
ארצנו .אבל חינוך מתחיל בדוגמא
אישית .בינתיים הוא נותן דוגמא
הפוכה# .
4

שנה חדשה -
ספרים חדשים
הרב עדין אבן ישראל

שטיינזלץ

פירוש המקרא הוא לקט של פירושים בלתי מוכרים מתוך
ספרות השאלות והתשובות של הראשונים :למן תקופת
הגאונים (במאה השביעית) ועד לחתימת השולחן ערוך
(אמצע המאה השש–עשרה) .משום אופיו המיוחד
יוצא לקט זה לעתים קרובות מתחום
הפרשנות הפשוטה ומגיע לבירורן של
כמה בעיות  -פרשניות וענייניות -
שהן כחדשות ממש אף בימינו אלה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אליהו לאפיאן "תשובת ישראל לא רק שמתכפר העוון
אלא שאף נהפך להם לשגגות או אפילו לזכויות" חלק ב'

ל

אחר תקופת מה בארץ ישראל ,נתבקש
ר' אליהו לאפיאן להיות למנהל הרוחני
של ישיבת "כנסת חזקיהו" בזכרון
יעקב .אז החלה התקופה הנפלאה של העמדת
מאות ואלפי תלמידים שר' אליהו הדריכם
וגידלם כאב מסור .הישיבה עברה מזכרון־
יעקב לכפר חסידים ,אך אז נפטר לפתע
ראש הישיבה ,הרב נח שימונוביץ זצ"ל ,ור'
אליהו ,שהיה כבר בשנות השמונים ,שינס
מותניו ושלח לקבץ בחורים רבים כדי לחזק
ולהגדיל את הישיבה .מפליא היה לראות
את ר' אליהו ,גם בגיל תשעים ,עובר בחדרי
הבחורים להשכימם לעבודת הבורא כשהוא
מעוטר בטלית ותפילין .ר' אליהו היה צנוע
ונסתר בכל הקשור לידיעותיו הרבות בתורה,
פרישותו וצדקותו .כך היה מתענה כל שני
וחמישי עד גיל מופלג ,ושנה אחת נהג
כל השנה תענית דיבור וכהנה רבות ,ללא
שהרגישו בכך בסביבתו .שיחותיו  -שיצאו
לימים בספר "לב אליהו"  -מצטיינות במבט
ישר אל מאמרי חז"ל ,מהם דלה רעיונות
מוסר בסיסיים אך עמוקים וחודרים.
וכך כתב על תהליך הגאולה בספרו הנודע
העוסק בסוגיות מוסר (שמות ,פרשת יתרו ,דף קע"ב):
"אני שמעתי בלונדון מפי הקדוש ר' אלחנן
וסרמן זצ"'ל ,שאמר בשם החפץ חיים זצוק"ל,

שחז"ל אומרים שמלחמת גוג ומגוג יהיה שלוש
פעמים ,ואז הי' אחרי המלחמה העולמית
הראשונה ,ואמר החפץ חיים שהמלחמה הזאת
היתה מלחמת גוג ומגוג הראשונה ,ובעוד
עשרים וחמש שנה בערך תהיה עוד מלחמה
עולמית שניה שהמלחמה הראשונה תהיה
כאפס נגדה ,ואח"כ תהיה מלחמת גוג ומגוג
שלישית  -עת צרה היא ליעקב ,אבל ממנה
יושע .וסיים הגאון רבי אלחנן ואמר ,כי חבלי
משיח מוכרחים לעבור ,רק המשכיל בעת ההיא
ידום ויתכונן בהכנה דרבה אולי יזכה לראות
בנחמת ציון וירושלים".
וכך כתב הרב לאפיאן בעניין התשובה על
הפסוק ביונה "ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני
ה'"" :ואחז"ל פסיקתא זוטרתא שמות פרק
י"ב' ,אלא אמר יונה אלך לחוצה לארץ מקום
שאין שכינה נגלית ,לפי שהגויים קרובי תשובה
הם ,כדי שלא לחייב את ישראל' .ולכאורה יש
מקום להתבונן היטב במה שהגויים קרובים הם
לתשובה ,והלא מעלות רבות נאמרו בה בתשובה
שהופכת שגגות לזכויות ,ומאריכה שנותיו של
אדם ומקרבת הגאולה ,ואיך יעלה על הדעת
שהגויים קרובים הם יותר לתשובה?" ומיישב
הרב אליהו לאפיאן זצ"ל ב'לב אליהו'" :בעניין
התשובה והוא ,שהבדל גדול יש בין תשובת
ישראל לתשובת עכו"ם ,והיא שאומות העולם

טובה

שנזהכרנו
לחיים!
דוד ,ילד קטן בן 10

נאבק על חייו!
ניתוח לב מסובך
בחו"ל...

.100,000$

חסר עדיין סכום
ניכר כדי להציל את חייו.
העניקו לדוד את המתנה
היפה ביותר לשנה החדשה,
תנו לו סיכוי לחיות!

לפרטים ולתרומות:

 1-800-20-30-55
ת"ד  34205ירושלים 91341
ל"קרן ישעי  -מרפא לחיים"
אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46

www.marpe.org.il
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לעמוד שם מחמת אותו סירחון .והנה אם ילד
קטן ישחק בלכלוך ובזוהמה יתרחקו ממנו כל
בני אנוש ,אך לא כן אביו ואמו האובים אותו,
הם הלא יקרבוהו ירחצוהו וינקוהו מטינופו,
ושוב יזרח ויאיר כביום היוולדו ,כך הקב"ה
אבינו האב הרחמן מנקנו ,ורוחץ אותנו מטינוף
מעשינו ומסלק העוון וסירחונו מעלינו ,אך
לאומות העולם הקב"ה הוא מלכם ולא אביהם,
ודאי שאין המלך מנקה את עבדיו מטינופם,
ולכן להם מועלת התשובה רק לסלק מעליהם
העונש .כיוון שכך ,חסרונם הוא מעלתם ,כיוון
שאין תשובתם אלא כדי לסלק העונש ,קלה
היא תשובתם מתשובת ישראל ולכן חשיב
שקרובים הם לתשובה ,אך תשובה שלימה
ומעולה המעבירה עוון כאילו לא היה בזה אין
לאומות העולם חלק ונחלה .וכדכתיב" :והייתה
זאת לכם לכפר על בני ישראל".
הרב אליהו לאפיאן נפטר בכ' באלול
התש"ל ( )1970לאחר מחלה קשה וממושכת.
רבבות תלמידים הלכו אחרי מיטתו וספדו לו
ראשי עולם התורה הליטאי# .

מועלת להם תשובתם רק כדי להינצל מעונש
אך העוון עצמו אינו מכפר להם ,מה שאין כן
תשובת ישראל לא רק שמתכפר העוון אלא
שאף נהפך להם לשגגות או אפילו לזכויות.
ובטעם הדבר ביאר שם ,שבשעה שאדם
חוטא חלילה ומורד במלכו של עולם ,מפיץ
הוא בעוון זה סירחון רוחני וכאילו טובל עצמו
בקיא ובצואה ,עד שאין מלאכי השרת יכולים

“אמר רבי אלעזר :לעולם יסדיר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל“
לעיתים אין אנו מתמצאים
בין שבילי הסידור וקשה להבחין
בין רשות לחובה ,בין מוקדם למאוחר
ובין עיקר לטפל.
בזה עיקר ייחודו של מחזור זה:
קטעי התפילה השונים מוארים ברקע
רלוונטי אשר נוגע בשלושה היבטים:
הלכתי ,פרשני והיסטורי.
רקע זה מלווה את המתפלל לאורך
התפילה ,מציין ומסביר את הצדדים
השונים הנוגעים לאותו פרק.

אורי
וישעי

רכישת בודדים02-9973875 :
רכישה מרוכזת052-8308444 :

מחזורים נוסח ספרד
לראש השנה וליוה“כ

₪₪119
הסט:
כרך אחד65 :

*

חדש :נוסח ספרדי  -ע“מ
מחזור לראש השנה
מחיר מיוחד לקראת החגים:

₪65

*

* דמי משלוח ואריזה₪12 :
הוצאה לאור :שילה ברכץ בית אל מבית מדרשה של ישיבת ההסדר קרני שומרון
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יום רביעי ה׳ תשרי תש״ע ()23.9.09

ערב התעלות ותשובה

ומעמד הסליחות המרכזי
ברוב עם במערת המכפלה
מיסודו של הראשל״צ הרב מרדכי אליהו שליט״א
בתפילה לרפואתו השלמה בקרוב

החל מהשעה 18:00
ערב התעוררות “חוזרים אל האבות”
בנים
 20:30 - 18:00סיורים:

בנות
 20:30 - 18:00הרצאות:
גרשון בר כוכבא בהרצאה
מרתקת “חברון בכל
הדורות”

סיפור סמטת הגבורה עם
סודות מערת המכפלה עם אליהו ליבמן קב"ט הישוב
נעם ארנון
היהודי בחברון שלחם
בסמטת הגבורה
סיור מרתק “לעורר ישני
בעקבות האבות עם מדרשת חברון“ סיור סליחות סובב תל
חברון
חברון מלווה בקליפ מדהים.
התיישבות החדשה הצומחת צמיחת ההתיישבות היהודית
בעקבות הישנה עם מדרשת חברון עם מדרשת חברון
 22:00 - 20:30הרצאות:
הרב אריאל לוי בשיחה על גרשון בר כוכבא "בדמייך חיי"
סיפור הקרב בציר המתפללים
"שמחת המצוות"

הראל חצרוני בשיחה
"לעבוד את ה' או לעבוד על
ה'"

הרב ויקטור עטיה ,שליח חב”ד בקרית ארבע“ :בקרובי
אקדש” – כוחה של אמונה; מונולוג אישי של אב שאיבד
את בתו לפני שלוש שנים.
איתי מידד “הכוח של
החשיבה הטובה” סיפור
ניסים בן ימנו

הזמרת דפנה חיסדאי “לגלות
את האור” ,בשירי נשמה ענקיים
בנושה התשובה .וסיפור תשובה
מרתק

 22:00 - 20:30סיורים:
הרב ויקטור עטיה ,שליח חב”ד
סיפור סמטת הגבורה עם
בקרית ארבע“ :בקרובי אקדש” הרב מיכי יוספי ,מ”חוות יישוב
– כוחה של אמונה; מונולוג אישי הדעת” ,שיחה לבנים מכיתה סודות מערת המכפלה עם אליהו ליבמן קב"ט הישוב
י”ב ומעלה“ :לממש את היעד” נעם ארנון
היהודי בחברון שלחם
של אב שאיבד את בתו לפני
בסמטת הגבורה
שלוש שנים.
בעקבות האבות עם מדרשת סיור מרתק “לעורר ישני
הרב ירון עוז סיפורו האישי של גיטריסט ג'ז ירושלמי ,ממעדוני
חברון“ סיור סליחות סובב תל
ניורק לבית המדרש ,סיפור אישי מרתק עם הומור ומוזיקה
חברון
חברון מלווה בקליפ מדהים.
הרב ח"כ מיכאל בן ארי שיעור
הראל חצרוני בשיחה "לעבוד בספר יונה "זה שעולה או זה התיישבות החדשה הצומחת צמיחת ההתיישבות היהודית
את ה' או לעבוד על ה'"
בעקבות הישנה עם מדרשת חברון עם מדרשת חברון
שיורד”
23:00 - 22:15
23:00 - 22:15
טיש מרכזי עם הרב שמואל אליהו
מופע אקוסטי עם אודי דווידי ולהקתו "אל המקורות"
 23:00מעמד סליחות מרכזי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור
 23:00מעמד סליחות מרכזי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור
גברים באולם יצחק
נשים בשאר האולמות

בשעה 23:00
מעמד הסליחות המרכזי

ותפילה לרפואתו של הרב מרדכי אליהו שליט”א
בהשתתפות
הרה"ג דב ליאור שליט"א  -רבה של קריית ארבע-חברון
הרב שמואל אליהו שליט"א  -רבה של צפת
הרב חיים דרוקמן שליט"א  -ראש ישיבות בני עקיבא
הרב רחמים ניסימי שליט"א  -ראש מוסדות שעלי תורה
הרב יונתן אדוואר שליט"א  -רב מרכז העיר פתח תקווה
השר הרב דניאל הרשקוביץ  -יו"ר הבית היהודי
ח"כ יעקב כץ כצל'ה  -יו"ר האיחוד הלאומי
ח"כ הרב ד"ר מיכאל בן ארי  -האיחוד הלאומי

הסעות בתשלום :בהרשמה חובה  02-9965333שלוחה 0

ירושלים  -בנייני האומה ,בשעה ( 17:00לערב ההתעוררות) ומשעה
 21:00עד  ,22:0בני ברק  -רח’ רבי עקיבא ליד ‘דובק’ בשעה ,21:00
פתח תקוה  ,052-2578359 -נתניה ,052-2725501 -
רמלה 054-8416645 -

בשעה 22:00

שיעור של הרה”ג יעקב יוסף שליט”א
בנושא“ :פיקוח נפש ביום הכיפורים”

אולם יצחק פתוח

§ T
 ¨¨¤
¦_ ¦¨¦¥

מסלול קהילות בשיתוף עם רבני קהילות שעלי תורה

סידורי הפרדה בין גברים לנשים כולל בשעות הסיורים

סיור ייחודי ביישוב היהודי בחברון כולל מפגש מעניין ושיחה לכל קהילה

קהילות

נוספות

המעוניינות להצטרף
לפרטים054-3331367 :

תתקבלנה

קבוצות ומוסדות המעוניינים להשתתף בתוכנית נא לתאם
מראש 02-9965333

בברכה

מחדשי הישוב היהודי בחברון • מנהלת מערת המכפלה • מדרשת חברון • מועצה דתית קרית ארבע • הכנסת אורחים חברון • מדרשת
שירת חברון • מדרשת חברון • שעלי תורה • אשיראל הפקת ארועים
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תשובה עילאה ותתאה

גם האפשרות שלך להפליא את המעשה,
להוריד את השמים ארצה .כיצד? לא בפיך,
אלא בלבבך לעשותו ,בבינת הלב .וכיצד יודע
האדם שאכן תשובתו העילאה מוסיפה חיים
בתתאה? איזו הרגשה ירגיש האדם שהפליא
את מעשהו? שמחה! השמחה היא הרגשתו
הטבעית של העושה בתבונה ,של המתבונן
במעשיו ויודע להתפתח מהם.
ברוך השם ,השנה ,שנת תהא השעה זאת
שעת רחמים ,נכנסת ישיבתנו האהובה אל
שנתה השלושים ,ואנחנו ,הצוות החינוכי
והתלמידים ,שמחים .ממש כך .רוח גדולה של
עשייה והתחדשות מנשבת בין הקירות וכולנו
מלאים הלל ותשבחות לבורא יתברך על
השפע שהוא משפיע עלינו בכל יום תמיד# .
ישיבת חיספין מתכבדת להזמין את בוגריה ומוקיריה
להכנסת ספר תורה ,שנתרם על ידי משפחות נמדר
וטננבוים ,לכבוד  30שנותיה של הישיבה ,שתתקיים
בעז"ה ביום רביעי ,ה' בתשרי ,בשעה .16:30

שלי .התשובה העילאה היא מסע אל המקום
שלי ,אל מי שהוא מקומו של העולם.
העבודה החינוכית ,מעשית היא מאד,
וכל כוחות האדם מושקעים בה .יש בה,
בעבודה החינוכית כדי להרחיק את האדם
מעל עצמו ,מעל עצמיותו ,מהתשובה בעד
עצמו .יכול המחנך לשכוח כי אלול אינו רק
פתיחת השנה ,אלא ימים של קירבה רוחנית
והתעוררות פנימית .שבים אנו בתשובה
תתאה ,בעד העולם ,בעד התלמידים ,בכל
מאודנו .מתכננים ומכוונים ,עושים הכל
לפתוח את השנה בצורה הטובה ביותר.
עיקרה של עבודה זו היא בפה ,בפיך .מכינים
שיעורים  -ומדברים ,מזמינים את התלמידים
לשיחות אישיות  -ומדברים ,מזמינים את
ההורים ללימוד משותף  -ומדברים.
בתוך המרוץ המטורף ,עוצרת אותנו
התורה בשבת שלפני ראש השנה ,ומנחמת
אותנו  -המהלך החינוכי הנעשה בפה ,הוא

ירחי כלה

המשך מעמ' השער

בסימן  200שנה לעליית תלמידי הגר”א
מאור ,כ”ה אלול ,19:30 ,בית כנסת
מעלות ,כ”ד אלול ,20:00 ,ביהכ”ס הרמב”ם ,רח’ המעפילים 44
נצרת עלית ,כ”ד אלול ,17:00 ,רח’ ארבל 12א ישיבת תורת אברהם
נתיבות ,כ”ו אלול ,21:30 ,ישיבת אהבת ישראל רח רמב”ם 1
ערד ,כ”ז אלול ,20:00 ,ביהכ”ס בית רחמים רח’ שמעון 8
קדימה ,כ”ה אלול ,21:00 ,בבית החם רח’ בן-צבי במרכז המסחרי
קצרין ,כ”ד אלול ,20:00 ,מרכז תורני פינת רח’ אשחר
קרית ארבע ,כ”ז אלול ,22:00 ,ישיבה תיכונית
שדרות ,כח’ אלול ,20:00 ,בית כנסת משכן שלום שכונת מ3-

אופקים ,כ”ז אלול ,19:00 ,ביהכ”ס הג’רבה
בסיסי צה”ל ,לפרטים :אפרת 052-5665633
גבעת מרדכי ,כ”ז אלול ,20:00 ,ביהכ”ס רח’ מן 9
גבעת שמואל ,ה’ תשרי
חדרה ,כ”ה אלול ,19:00 ,בית המדרש בי”כ בוסקילה ,רח’ הראשונים
גבעת אולגה
חיספין ,כ”ד אלול ,21:00 ,בית כנסת
טבריה ,כ”ח אלול ,18:00 ,מרכז קהילתי בית גינזבורג ,רח’ טרומפלדור
טלמון ,ד’ תשרי ,18:15 ,בית כנסת המרכזי
יהוד ,כ”ז אלול ,19:00 ,סניף בני עקיבא רח’ ביל”ו

מקומות הכינוס במהלך השבוע הקרוב בלבד.

הציבור מוזמן! לפרטים :אפרת www.yrcikala.co.il 052-5665633

הכנסת ספר תורה לבית המדרש
בישיבה התיכונית חספין
במלאת  30שנה לישיבה

במעמד הראשן לציון
הרב שלמה עמאר
תרומת משפחות נמדר וטננבוים

ביום רביעי ,ה' בתשרי תש"ע
( ,)23.09.09בשעה ,16:30
במדרשת הגולן ,חספין
תלמידים יקרים ,הורים,
בוגרים אהובים
הננו מצפים לראותכם!
הרב משה אגוזי
ראש הישיבה

הרב יגאל אריאל גבי חמו
מנכ"ל העמותה
יו"ר העמותה
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