סיפורו של מקום מלחמות ה' בנ

ּ
"כ

י־ת ֵצא לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל אֹיְ בֶ ָ
יך"
ֵ

נבי–סמואל ,שמונה קילומטרים מצפון
מערב לירושלים .החוקרים התומכים
בהצעה זו מסתמכים בעיקר על טעם
הציון "מנגד לירושלים" (חשמונאים ג' ,ו').
מקום זה הולם את נבי–סמואל ,וגם השם
"המצפה" נאה למקום נישא זה.
נבי–סמואל חולש על הסביבה שלו מכל
צדדיו ,גובהו כ– 900מטרים .גם שמואל
הנביא קשור "למצפה" ,שהרי שם הוא
מקבץ את כל ישראל ומתפלל עליהם
ֹאמר ׁ ְשמו ֵּאל ִקבְ צ ּו ֶאת ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל
לפני ה'" :וַ ּי ֶ

(דברים כ"א ,י') .בפרשה
הנוכחית ובפרשה הקודמת
עוסקת התורה בדיני יציאה למלחמה.
ה' מסביר לעם ישראל את תוכן היציאה
למלחמה .את חשיבות היציאה למלחמה,
סדרי פרשת "כהן משוח מלחמה" .לפי
הכתוב יש מעמד חשוב לפני היציאה
למלחמה שבו משחררים את הלוחמים:
בוני הבתים ,נוטעי הכרמים ,מארסי
הנשים ורכי הלבב .גם פרשתנו נפתחת
י־ת ֵצא לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל אֹיְ בֶ ָ
בפסוקִּ :
יך",
"כ ֵ
ובהיתר יוצא הדופן של אשת יפת
תואר .דיני המלחמה היהודית איננה ככל
העמים .אצלנו המלחמה היא מלחמת ד',
וכך גם אומרת אביגיל לדודִּ :
"כי ִמלְ ֲחמוֹ ת

ַה ִּמ ְצ ּ ָפ ָתה וְ ֶא ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ ּב ַע ְדכֶ ם ֶאל ה'" (שמואל א',
ז' ,ה') .מסורת יהודית קדומה קושרת את

האתר לדמותו של שמואל הנביא ,שכן
המקום מזוהה כמצפה המוזכרת כעיר
בה פעל שמואל הנביא (ספר שמואל א' ז:
ו' ,ט"ז  -י"ז) .אך אנו רואים בפירוש על פי
הכתוב ששמואל נקבר בביתו ברמה ,ליד
גבע בנימין .בשל מיקומה האסטרטגי
והטופוגרפי נבי–סמואל היתה נקודת
משלט שמלחמות רבות וקרבות נוהלו
כדי לכבוש את המקום .כאשר מצווה ה'
על יהושע לכבוש את הארץ ,שמעו יושבי
גבעון על כוונת ישראל לצאת למלחמה,
ומיד הלכו לגלגל כדי לכרות ברית עם
ישראל .אחת מהסיבות שיושבי גבעון
פחדו נבעה ממקום מגוריהם  -מתחת
להר הגבוה נבי–סמואל ,שחולש על
כל האזור ,והבינו שהם אלו שייכבשו
ראשונים על ידי עם ישראל .לאחר

ה' ֲאדֹנִ י נִ לְ ָחם" (שמואל א' כ"ה ,כ"ח).

אחת הפעמים היחידות שבה יש
עדויות על קיומו של מעמד כהן משוח
מלחמה היתה על ידי יהודה המכבי
לפני היציאה לקרב כנגד המצביא היווני
גורגיאס .יהודה אסף את לוחמיו במצפה
ומעמיד את העם בטקס "כהן משוח
מלחמה" .כאן ,יהודה המכבי יודע שאיש
לא ילך לביתו לאחר הנאום ,ומטרתו היא
לחזק את הלוחמים ,וכשהוא מקריא
פסוקים מהתורה הוא מעלה את מורל
לוחמיו .המחנה בו ישבו החשמונאים לפני
היציאה לקרב אמאוס נמצא ב"מצפה".
רוב החוקרים מזהים את המצפה עם

מבט להתיישבות
גבעת אסף

ה

יישוב גבעת אסף שבהרי בנימין
החל כאוהל מחאה בצומת
מעל הכביש בו נרצח תושב
עפרה .שמונה שנים חלפו מאז ,ומה
שהחל כתשובה חלוצית הולמת לאירוע
טרור ,הפך לנקודת היאחזות פורחת.
היישוב הוקם באייר תשס"א על
גבעה המתנשאת מעל צומת הטי,
צומת הפנייה לכיוון בית אל בכביש
 60לאחר שבכביש נרצח בפיגוע ירי
אסף הרשקוביץ הי"ד ,תושב עפרה,
כשלושה חודשים בלבד לאחר הירצחו
של אביו ,אריה הי"ד בפיגוע דומה
בצומת א–ראם .תושבים מבית אל
שסירבו לקבל את המצב הביטחוני
הירוד בכבישים והעדר תגובה הולמת
מטעם השלטונות החליטו לעשות
מעשה ולהקים מקום התיישבות יהודי
בסמוך למקום הרצח.
בתחילה עלו למקום ארבע משפחות
צעירות אשר התגוררו במכולות,
אוטובוס ישן שהובא שימש כמטבח
ציבורי ,ועל הקמת המקום ניצח "ועד
הפעולה" מהיישוב הסמוך בית אל.
לאחר זמן מה נטל על עצמו את הפיקוד
אחד התושבים  -גדעון ליכטרמן הי"ד
(שנרצח בפיגוע בכביש אלון שנתיים
לאחר מכן) ,שהשקיע ממרצו (וגם
מהונו) בקידום ובפיתוח היישוב.

באמונה עיקשת למול כל האתגרים,
צמח היישוב אט אט ,התמסד ,נוספו
לו קראוונים חדשים ,ואף נבנו במקום
מבנים נוספים .משרד הבינוי והשיכון
בנה בגבעת אסף תשתיות בסכום של
 ,₪600,000והיישוב אף הגיש בקשה
לתוכנית מפורטת למוסד חינוכי.
חרב הפינוי הונפה על היישוב פעמים
רבות ,אך בסיעתא דשמיא ובהתגייסות
הציבור היישוב לא נעקר ממקומו ואף
נתקיים בנו "כאשר יענו אותו כן ירבה
וכן יפרוץ" מכל אותן ניסיונות פינוי
יצאנו מחוזקים.
היום ישנה בגבעת אסף קהילה
חמה ,תורנית ואיכותית המונה 20
משפחות ולהן כ– 50ילדים מגיל 0
ועד  .+20במקום :בית כנסת ,מקווה
נשים ,מקווה גברים ,מעון ,גן שעשועים,
ומשחקיה .ילדי הגנים ובתי הספר
נוסעים בהסעה לבית אל .כמו כן ישנה
פעילויות תרבות מגוונות ובהן :ערבי
נשים ושיעורי תורה ,עזרה ליולדת ועוד.
לכל אלו מצטרף גם מיקומו הנוח של
היישוב  -כ– 15ד' נסיעה מירושלים
וכ– 7דק' מהיישובים עפרה ובית אל# .
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נבי–סמואל

אלישע מלאכי  -בי"ס שדה עפרה

שתרמיתם של הגבעונים נחשפה בידי
הנשיאים ,הם נענשו והיו לחוטבי עצים
ושואבי מים .משם ממשיכים ישראל
להילחם בחמשת המלכים .יהושע
וצבאו עולים כל הלילה מהגלגל לעבר
בני בריתם ,הגבעונים ,אשר מתגוררים
מתחת למצפה ,ומגיעים "פתאום" בעת
זריחת השמש ,כאשר חמשת המלכים
וצבאם מסונוורים ומוכים מתדהמה,
וצבא יהושע רודף אותם ומההר הגבוה
הם יוצאים לעבר "מעלה בית–חורון":

אורי בן–ארי מספר שהוא שמע בקשר
את המפקדים אומרים לפוזה לסגת,
עוד בטרם החל המבצע ,אך פוזה שלא
הסכים עם הפקודה כיבה את מכשיר
הקשר והמשיך הלאה באומרו" :בכל זאת
נצא לקרב ,נעשה אי–סדר בליל הסדר".
במלחמת ששת הימים הוטלה פקודה
לכיבוש נבי–סמואל על אורי בן–ארי,
שהיה אז כבר מפקד חטיבה  10של
השריון .בן–ארי מתאר את ההתרגשות
והפחד באותו הזמן אך לבסוף נכבש
המקום ללא קרב ,כאשר התושבים
הערבים נסוגו ממנו# .

"ש ֶמ ׁש ְ ּבגִ בְ עוֹ ן דּ וֹ ם וְ יָ ֵר ַח ְ ּב ֵע ֶמק ַא ָ ּילוֹ ן" (יהושע,
ֶׁ
י"ב ,י').

במלחמת העולם הראשונה התחולל
קרב גדול על פסגת נבי–סמואל בין
צבאות הבריטים לבין התורכים .לאחר
ניצחונם של הבריטים בנבי–סמואל
נפתחה לפניהם הדרך לכיבוש ירושלים.
כאות הוקרה ,קבלו החיילים שלחמו
במקום סמל בצורת מפתח ,המסמל את
שער הכניסה לירושלים .את המפתח
שמו הלוחמים על הכומתות.
במלחמת העצמאות ,ישבו בנבי–
סמואל כנופיות ערביות שהפגיזו
מההר את הדרך העולה לירושלים ואת
ירושלים עצמה .בעקבות קשיי הלחימה
הוחלט לצאת "למבצע יבוסי" .מטרת
המבצע היתה לכבוש את האזור הצפוני
של ירושלים ,ומשם להמשיך לתוך העיר
עצמה' .שעת השי"ן'' נקבעה לחצות
בליל ה– .23.4.48ערב ליל הסדר .הכוחות
החלו בתזוזה לכיוון לנבי–סמואל  -כוח
אחד בפיקודו של חיים פוזננקי (פוזה)
שהיה ממונה על כיבוש ההר ,וכוח נוסף
של אורי בן–ארי שהיה אחראי לטיהור
הכפרים באזור .הכוח של פוזה החל
לתקוף אך נתקל במטח אש כבד .בבוקר
הוחלט לסגת .תוצאות הלחימה היו
קשות ביותר 44 ,לוחמים נהרגו ,ביניהם
מפקד הכוח ,פוזה.

אבני החושן
המקוריות

להזמנת סיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

פורום בתי הדין לממונות
ארץ חמדה

גזית

ציון במשפט תפדה
אנו קוראים ל צ י ב ו ר

להצטרף

למהפכת
בתי הדין לממונות
נפעל לכך שהמוסדות שבהנהלתנו ינהגו כך:
בחוזים – יקבע כבורר בית דין של תורה
סכסוכים – יובאו להכרעת בית דין של תורה
הרב חיים דרוקמן

יו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא

אלחנן גלט

מנכ"ל מרכז ישיבות בני עקיבא

077-2158215

באריזה יפה ומהודרת
עם ספרון מיוחד
על מחקר
וסגולות האבנים,
ועוד מוצרים...

טוביה מוצרי המקדש
    

052-7966636 • www.tuvia.org.il

µ³ª  ¥ ´ ² ¡ ª

www.tuvia.org.il
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הרב איתן אייזמן
יו"ר רשת נעם וצביה

יעקב פרידמן

מנכ"ל רשת נעם וצביה

www.fbdin.org.il

התשובה הראשית
שהיא מאירה את המחשכים מיד,
היא שישוב האדם אל עצמו,
אל שורש נשמתו,
ומיד ישוב אל האלוקים
אורות התשובה ט"ו ,י'

חוזרים

לבית–הספר עם

הקולקציה

הכתומה
מחירים מדהימים
תיק צד פאוץ’

מידנית לבקבוק  1.5ל’

₪25

₪20

ילקוט גב מעוצב כתום

ילקוט גב פרקטי

₪50

₪45

תיק גדול

תיק גב מזוודה  40ליטר

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

על מוצרי

 55ליטר
₪85

מבצע! 145

כל הסט:

₪80

מבצע! 135

₪

כל הסט:

בלבד

₪

בלבד

* ההכנסות קודש להמשך המאבק * המחיר אינו כולל דמי משלוח * המבצע עד גמר המלאי

להזמנות052-5665052 :
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גליון  | 161אלול תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 18:33
ת"א 18:48
חיפה 18:40
חברון 18:47
שכם 18:30
ב"ש 18:49

צאתו:
19:44
19:46
19:46
19:45
19:44
19:45

הכנסת ספר–תורה לבית הכנסת ביישוב שדה בועז בגוש עציון השבוע

על הפרשה כי-תצא
הרב אלישע וישליצקי  -מהו"ת בתי מדרש למורים וגרעינים תורניים וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

"ו

"וכ ַּכ ָּלה ַּת ְע ֶדּ ה ֵכ ֶל ָיה"
ַ

כַ ַּכ ָּלה ַּת ְעדֶּ ה כֵ לֶ ָיה"
א) .בתקופה שבין תשעה באב
לראש השנה ,נקראים בשבתות
בבתי הכנסת פרקי נבואות ,המהווים את
ה"שבע דנחמתא" .בפרקים אלה חוזר ונשנה
הדימוי לכלה וחתן המתחברים יחד בשמחתם
האמיתית .בכך מבטאות הנבואות את עומק
הקשר האלוקי בין העם והארץ ,ובין הציבוריות
הישראלית לאלוקי מערכות ישראל .לפיכך
טבעי הדבר ,שהקשר בין ישראל לתורה,
אף הוא מוזכר במקורותינו ,בהקשר ליחס
המיוחד כלפי הכלה ,היא התורה.
כאשר בא רבינו סעדיה גאון להוכיח כי
התורה היא נצחית ,מתבסס הוא על נבואת
ירמיהו שעם ישראל הוא נצחי ,ומאחר "שאין
אומותינו אומה אלא בתורותיה" ,מוכח שגם
התורה היא נצחית( .אמונות ודעות ,ג' ,ג' על פי
ירמיהו ל"א ול"ג) .את טבעיות הקשר הפנימי
 בין זהותנו הנשמתית-נפשית לבין תורתחיינו ואורך ימינו  -מבקשים אנו לגלות
(ישעיהו ס"א,

ולהוציא לפועל ,במיוחד לעת הזאת ,ימי
הרצון והרחמים ,ימי בריאת העולם וימי
הסליחה האלוקית .אשר על כן ,מתקיימת
בשנים האחרונות  -בחודשי אלול ותשרי -
מערכת שיעורים ברחבי העם והארץ ,תחת
הכותרת "ירחי כלה" .שיעורים אלו הם רק
חלק מביטוי הצימאון ההולך וגדל בדורנו
ל"דבר ה'  -זו הלכה ,והקץ והנבואה" (עמוס ח'
ט' ומסכת שבת קל"ט).

הן מה שחידש הנביא ישעיהו בסוגיית
"הוי כל צמא לכו למים" (פרק נ"ה) אינו בתחום
הפיזיקה והביולוגיה ,אלא בתורת הנפש
האמיתית ,בדבר ה' המתגלה דרך נביאי
האמת ,אל כלל האומה הישראלית ופרטיה,
בחבלי משיח .הצימאון מבטא את החיסרון,
ואת האמונה הגדולה שאפשר למלא את
החוסר ,ולהרוות את הצורך הנפשי הגדול
במענה אמיתי .תהום פעורה בין הייאוש לבין
הצימאון ,ובין החידלון והשעבוד למחסור
המשך בעמוד 7

¯˜Ë ÈÈ‰· „Â·ÚÏ ÌÈˆÂ
·øÌÈ˘„ÂÁ ≥ „ÂÚ
‰„Â·ÚÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÏÂÏÒÓÏ ÂÙ¯Ëˆ‰
·„‰ÎÂ˙ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â˜È

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il

02-9973875
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חדשות ישע

שר הדתות יעקב מרגי:

"לא ניתן להקפיא
בנייה ביש"ע"

הנוספים התומכים במחנה הלאומי להקים
ועדת שרים שתסדיר את מעמד היישובים
והשכונות המכונות 'מאחזים' ,על מנת
למנוע את עקירתם .הנוכחים שטחו בפני
השר את המצוקות בהתיישבות בכל הקשור
לשירותי הדת ,ובהם בניית בתי כנסת של
קבע ומקוואות ,מיגון מבני דת ,ופיתוח בית
הכנסת במערת המכפלה.
מרגי האזין לדברים ואמר כי יקדם את
נושאי הדת ויפעל למציאת פתרונות לבעיות
שהועלו בישיבה .השר לשירותי הדת הביע
תמיכה בהתיישבות ובמאבקה נגד הקפאת
הבנייה ואמר כי "כשם שבבתי העלמין
לא יעלה על הדעת שיעצרו מלקבור בשל
הקפאת בנייה ,כך לא ניתן להקפיא בנייה
עבור זוגות צעירים שמתחתנים ומשפחות
שגדלות ביש"ע"# .

ראשי מועצת יש"ע ,ראשי הרשויות
וראשי המועצות הדתות ביש"ע נועדו
השבוע עם השר לשירותי הדת יעקב
מרגי (ש"ס) ודנו עמו בשורה של נושאים
הקשורים להתיישבות ,לשירותי הדת
ולמקומות הקדושים ביהודה ושומרון.
מנהיגי המתיישבים הביעו את הערכתם
על תמיכתו של מרגי וחברי סיעת ש"ס
במפעל ההתיישבות ,והעלו על נס את
פועלו של יו"ר התנועה ,שר הפנים אלי
ישי בעמידתו האיתנה ובמדיניותו הברורה
בעד ההתיישבות ונגד הקפאת הבנייה,
עקירת יישובים ושכונות ותוכניות מדיניות
מסוכנות כאלה ואחרות .ראשי יש"ע
קראו לשר לפעול יחד עם שרי הממשלה

הכנסת ספר תורה בשדה בועז
בתוכם" .אין ספק שבימים אלו בהם מדברים
על גירוש יהודים חלילה מנקודות היאחזות
שונות ,הכנסת ספר התורה המרגשת
היוותה חיזוק רוחני למקום .היישוב שדה
בועז הוקם בחודש תמוז תשס"ב ,כשני
קילומטרים צפונית לנווה דניאל ומונה כיום
כ– 30משפחות דתיות וחילוניות .הוא אחד
היישובים הגבוהים ביותר בארץ ומפסגתו
ניתן לראות למרחקים :ממזרח הישוב ,את
הרי מואב ,וממערב  -את ארובות אשקלון
ופיסת הים התיכון ,המבהיק בשמש ביום
בהיר .ומצפון ,כל ירושלים פרושה לפניו# .

אירוע מרגש ביותר של הכנסת ספר תורה
התקיים ביום שלישי שעבר ביישוב שדה
בועז הסמוך לנווה דניאל שבגוש עציון.
ספר התורה שהוכנס בטקס חגיגי לבית
הכנסת של היישוב נתרם ע"י משפחות
דננברג-קלוגמן הי"ו שבנם אלי מתגורר
בישוב ואף תרמו כבר בעבר כסא של אליהו.
ראש המועצה האזורית גוש עציון ,שאול
גולדשטיין ,שהשתתף בכתיבת האותיות
האחרונות בספר התורה איחל לתושבים
שיזכו בקרוב לבית כנסת קבוע ,שבו
יממשו את הציווי" :ועשו לי מקדש ושכנתי

תחרות "בבמה" בקרני שומרון

אנחנו על הבמה!
תחרות ראשונה מסוגה התקיימה ביום
חמישי שעבר ,ערב ראש חודש אלול ,בכיכר
השלושה בקרני שומרון .מטרתה של תחרות
"הבמה" ,שבה התחרו הרכבים מוזיקליים
לחשוף כישרונות עולים בתחום המוזיקה,
מיו"ש ומכל רחבי הארץ.
 5להקות הגיעו לשלב הסופי של התחרות,
מורכבות ממוסיקאים עלומי שם לבינתיים,
בגילאי  13וחצי עד  24שנבחרו בקפידה
באודישנים שנערכו כבר לפני חודשיים.
לאודישנים ,שנראו ממש כמו 'כוכב נולד',
הגיעו להקות מכל רחבי הארץ ,אשר ניסו
את כוחן אל מול חבר שופטים מקצועי שמנה
בתוכו את הזמרת נעמי טפלו ,את הגיטריסט
של תזמורת "איילת השחר" בני שוורץ ואת
אסנת ליכטנשטיין  -מנהלת הקונסרבטוריון
בקדומים .הגמר הגדול הגיע לאחר שבועות
ארוכים של אימונים מפרכים .בזה אחר זה
ביצעו ההרכבים שירים מקוריים ועיבודים
חדשים לשירים קיימים של אמנים כמו ברי
סחרוף ,דניאל זמיר ועוד; 'שברים מדומים'
מפ"ת הביאו לבמה שיר רוק סאטירי על

תרבות ה'לצאת ידי חובה' שהעניק להם
את המקום השלישי" ,טריהולנד וחברים"
הלהקה מישיבת 'כינור דוד' נתנה לנו טעימה
של ג'אז אמיתי ,וזכתה במקום השני ,ו'מב"ר'
מגינות שומרון ,בהנהגתו של דניאל טילמן,
העלתה את רמת הדציבלים וההתלהבות
לשמיים עם שני שירי רוק מקוריים שלקחו
אותם עד למקום הראשון .מפיק התחרות,
חנן בן ארי ,אמר ל'ישע שלנו' כי "התחושה
היא שמדובר במסורת בהתהוות ואנו
מצפים לראות בשנה הבאה עוד הרכבים
ועוד כשרונות .בנוסף אנחנו חולמים לקיים
במקביל תחרות נפרדת ,ראשונה מסוגה
בארץ ,לבנות דתיות" .הפרס ללהקה הזוכה,
אגב ,הוא  20שעות הקלטה באולפן הקלטות
מקצועי# .
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יש"עמדה

שונה .אולמרט לפחות הודיע שזו
המדיניות שלו ,והצהיר לאן מובילה
הנהגתו .נתניהו ,לעומת זאת ,היה
המתנגד החריף שלו .הוא זה שהצהיר
בתצפית בבית אריה שיהודה ושומרון
הן חומת המגן של מדינת ישראל.
על סמך הצהרות אלו ,ועל סמך
ההבטחות למדיניות שונה ,של חידוש
פיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון
לעומת הממשלות הקודמות ,נבחר
נתניהו בקולות בוחרי המחנה הלאומי
לשלטון .אך לצערנו נתניהו בחודשי
שלטונו מיישם בנושאי ההתיישבות
את מדיניות 'שלום עכשיו' .מלבד
הצהרות פומפוזיות וכוונות טובות
נמצאים אנו במציאות של הקפאת
בנייה מוחלטת – גם ביהודה ושומרון
וגם בשכונות בירושלים ,ושל חימום
מנועים להריסת נקודות היאחזות
ושכונות המכונות 'מאחזים'.

דרוש שינוי כיוון
ראש הממשלה בנימין
נתניהו נסע השבוע לסדרת
פגישות בלונדון עם ראשי
מדינות באירופה ועם השליח
האמריקני למזרח התיכון,
ג'ורג' מיטשל.
דווקא נתניהו ,שיודע דבר או
שניים על דיפלומטיה ועל
חוקי המשחק במזרח התיכון,
צריך להבין את החשיבות
האסטרטגית שלא תסולא
בפז בעמידה נחושה ישראלית
על עמדותיה מול דרישות
האמריקנים האירופאים
והערבים .במזרח התיכון אתה
חייב להראות עוצמה ,חוזק
ונחישות .ואילו מחוות ,מתנות
חינם ,ורצון טוב מתפרשות
כחולשה ,ומזמינים עוד ועוד
סחטנות ועוד לחצים.

במבחן התוצאה בכל הקשור
להתיישבות  -נתניהו מבצע את
מדיניות אולמרט ואפילו גרוע יותר,
אם גם את המעט שנבנה בתקופת
אולמרט בכוונתו להקפיא .בעוד
שבתקופת אולמרט נבנו אלפים
בודדים של יחידות דיור מדי שנה ,מאז
שנבחרה הממשלה הנוכחית מדובר
על כ– 300מבנים בלבד  -חלקם כאלה
שבנייתם החלה עוד בתקופת אולמרט.
והאבסורד הגדול ביותר הוא שנתניהו
משתבח בכך שהוא לא יקפיא את מה
שאולמרט החל .גם הדיבורים על מתן
אישור להמשך הבניה שהחלה כבר
הם לא יותר מספין במקרה הטוב
והונאה ואחיזת עיניים במקרה
הרע .הבנייה היום ביש"ע היא
בנייה פרטית שלא ניתן להפסיק
אותה מבחינה חוקית .גם אובמה
וגם נתניהו יודעים שלא ניתן להפסיק
ולהקפיא את הבניה הזו .כשראש
הממשלה היה יצחק רבין הוא הקפיא
בניה שכבר החלה אך היה זה כאשר
דובר בהתחלות בניה ממשלתיות ולכן
ניתן היה לפעול בדרך זו על ידי חקיקה
מתאימה ,אך כעת ,כשמדובר בבניה
פרטית אין כל יכולת חוקית לנהוג כן.
אין כאן שום הישג .יש כאן רק כישלון
שהוא ההסכמה להקפאה.
עלינו לפעול ולעשות הכל על מנת
לבטל את הגזרות הללו .יש בממשלה
לא מעט שרים שמבינים את האיוולת
שבמעשי ההקפאה ,ובמועצת יש"ע
יחד עם המועצות עמלים להביא
שרים בכירים לסיורים בעומק השטח
על מנת להמחיש את הגזירות ואת
טבעת החנק שסביב ההתיישבות.
עלינו לדרוש מנבחרי הציבור
שלנו ,מהממשלה ומההנהגה
באצבעות
שנבחרה
הנוכחית
מצביעי המחנה הלאומי לקיים
דיון על דרכה של הממשלה,
ולהביא אותם לדרוש שינוי של
מאה ושמונים מעלות .לא עוד
הקפאה וחנק ,אלא פריחה ,צמיחה,
התרחבות ,התחדשות ,וחיים# .

זה נכון מול הערבים ,זה נכון מול
האמריקנים ,זה נכון גם מול ראשי
המדינות באירופה .עמדותיהם בנושא
ברורות .די היה לראות השבוע את
עלילת הדם בעיתון השוודי כדי להבין
לאן נושבת שם הרוח כבר מזמן.
העמדות האנטי–ישראליות באירופה
מתבטאות גם במימון ארגוני שמאל
קיצוני הפועלים בצורה חתרנית
במדינת ישראל כדי לפגוע באינטרסים
החיוניים לביטחונה.
הדיבורים על 'האם תהיה הקפאת
בנייה' ו'מה יוקפא ומה לא' הם לעג
לרש .מאז כוננה הממשלה ,לפני
קרוב לחצי שנה ,לא אושרה ולו
בניית בית אחד ביהודה ושומרון ,לא
נסלל כביש ,לא ננטע עץ .בעברית
פשוטה ,כבר חצי שנה שיש כאן
הקפאת בנייה דה פקטו.
הממשל בישראל ויתר מראש וקרס
נוכח הלחצים מבית ומחוץ ,וממשיך
את מדיניות הממשלה הקודמת
בראשות אהוד אולמרט ,כאילו לא
היו כאן בחירות לפני מספר לא רב
של חודשים .אלא שהפעם המציאות
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

ר' צדוק הכהן מלובלין "זמננו זה הוא עקבתא ד

ד

באומרו שכסף זה זיכתה לו התורה .אבל גם
מכסף זה לא נהנה אלא לקניית ספרים בלבד.
ר' צדוק לא היה מבטיח ישועות או מראה
מופתים ,אלא היה מברך כל אחד שיעזרהו ה'
יתברך .ורק בענייני שלום בית היה נכנס לעובי

רכו באדמו"רות של רבי צדוק
הכהן מלובלין הייתה שונה מדרכי
אדמו"רים באותה תקופה .הוא סירב
לקבל פדיונות והסכים לקבל רק את
כסף פדיון הבכורות שהיו נותנים לו בתורת כהן,

סיורי סליחות
ביפו העתיקה
אלול  -תשרי
מהראי"ה קוק
ועד ימינו
מדרשת יפו מזמינה אתכם בני ישיבות,
אולפנות ,תנועות נוער וקבוצות נוספות
לסיורים מרתקים ומגוונים ברחבי העיר יפו.
בעקבות ענקי הרוח ומנהיגי האומה -
חזון ומורשת הרב קוק ,בין חולות ,חומות
וחלומות  -סיפורי מתיישבים והווי שכונות
מיפו העתיקה וזו המתחדשת...
למרות הקשיים ,רצף ההתיישבות היהודית
בעיר נמשך לאורך אלפי שנים ,כבר מימי
שלמה המלך ,המכבים,הרב קוק ועד לימינו.
בואו לקחת חלק במערך לאומי ולתת כוח
להמשך צמיחה יהודית מתמדת בעיר.
בואו להפוך חזון למציאות!

להזמנת סיורים 052-4767206 073-7266694
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דמשיחא" חלק ב'
הקורה ,ואף היה מרשה לנשים להיכנס אליו,
וגם היה מבטיח ישועות אם יתחזקו בענייני
שלום בית .שנה לאחר התמנותו לאדמו"ר
נפטרה אשתו האהובה והוא התאבל עליה
מאוד .בשעת סתימת הגולל ,בבקשו ממנה
מחילה ,לחש לה" :חצי עולם הבא שלי אני
נותן לך ,כי מידך לי כל תורתי" .לאחר פטירתה
נפסק גם מקור הכנסתו ,ועל אף שחסידיו רצו
לתמוך בו ביד רחבה ,הוא סירב לקבל ,אלא רק
הסכים שאחד מחסידיו ימשיך לסחור בחנות
אשתו המנוחה ,וייתן לו מההכנסות כדי סיפוק
צרכיו בלבד .וצרכיו היו מעטים ביותר :סעודה
אחת צנועה ליום ,לאחר שסיים את המסכת
היומית שלו  -מאחר היה נוהג לסיים מסכת
גמרא ביום וסעודתו היתה סעודת מצווה .ואף
שהיה ממעט באכילה ,לא היה נראה כמסוגף,
אלא נראה תמיד בריא וחזק .מספרים כי לאחר
פטירת אשתו נכנס אליו שכנו החייט ומצא
אותו מתקן את בגדו .ביקש החייט ,שהיה איש
תם וישר ,שרבי צדוק ייתן לו את הבגד ויתקנו
כיאות .אולם למרות הפצרותיו סירב רבי
צדוק באומרו" :שכר בעד זה לא תחפוץ לקבל,
ובחינם לא אחפוץ אני".
עוד לפני פטירת אשתו ביקש רבי צדוק הכהן
מלובלין לעלות לארץ ישראל ואסף לשם
כך פרוטה לפרוטה .עוד בצעירותו ,כשחברו
שנעשה רופא באנגליה התייעץ עמו ,המליץ
לו ר' צדוק בכל לב לעלות לארץ ישראל,
ועתה שנפטרה אשתו ,חשב להגשים את
שאיפתו .באותו זמן חסיד אחד שנפטר הוריש
לו מעיזבונו סכום כסף לצרכי מצווה ,וחשב
להשתמש גם בסכום זה לשם עלייתו.
לר' צדוק היה אח בארץ ישראל ,והוא החל
להתכתב עמו כדי לתכנן את עלייתו .אולם
חסידיו ,שרצו שיישאר עמם ,עשו הכול כדי
להניאו מכך .היו מהם שבאו לפניו בבכייה
ממש ,וביקשו שיחוס עליהם כרחם אב על
בנים .ודבריהם נכנסו ללבו ,עד שהחליט לעכב
את תוכניתו .מספרים כי היו מחסידיו שאף
שיחדו את נושא המכתבים שיעביר לידיהם
את כל מכתבי אחיו מארץ הקודש ,וכך ניתקו
את הקשר בינו לבין אחיו .תוך כך החלו לבנות
דירה עבורו ,שעד אז היה גר בדירה שכורה,
ואף החלו לתכנן בניית בית מדרש עבורו
ועבור חסידיו .וכך נשאר בלובלין ,אנוס על
פי חסידיו ,ולא זכה לראות את הארץ אשר
אליה השתוקק לבוא .בית המדרש אכן הושלם
לבסוף ונחנך בשנת תרנ"ז ( )1897במעמד
אלפי חסידיו ,והיה נקרא "בית המדרש של
הכוהן" .בשנות השואה ,כ־ 35שנה לאחר מכן,
החריבוהו הרוצחים הנאצים ימ"ש .וכך כתב על
המרגלים בפרשת 'בשלח' בספרו 'פרי צדיק':
והנה המרגלים ,שידעו שהם ראשי בני ישראל,
וכשבאו לארץ ישראל והרגישו שבצדקתם
אינם כדאי לרשת את הגוים ומזה דנו קל וחומר
לשאר ישראל שבודאי אינם כדאי ...אבל זה היה
החיסרון שהיה חסר להם האמונה בשלמות...
וכן גם בישראל כתיב 'ויאמינו בה' ' ואיתא
'בזכות האמונה שרתה עליהם שכינה ואמרו
שירה' והיינו שהאמינו שאף שהיו אז בכלל

הקטרוג הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי
עבודה זרה ,מכל מקום היתה יכולת ביד הקב"ה
להעלותם למדרגה שראתה שפחה על הים מה
שלא ראה יחזקאל בן בוזי .אבל להמרגלים היה
חסר האמונה זו שלא הבינו איך אפשר שיכנסו
לארץ־ישראל מאחר שהרגישו בעצמם שאף
הם אינם ראוים לרשת בצדקתם .רק יהושע
וכלב עמדו בנסיון והאמינו בזה שבאמת כתיב
'וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלושת ימים
לתור להם מנוחה' ,שה' יתברך רצה על־ידי
כוח התורה שהוא ארון ברית ה' לברר אותם
בקדושת שלושת האבות שהם נגד שלוש
קליפות הקנאה והתאווה והכבוד".
ובמקום אחר ('צדקת הצדיק) מבאר ר' צדוק
את עניין המרגלים ומעלת ה'חוצפה' של דור
גאולה ומציין כי השעה לחוצפה 'טובה' היא
בזמן זה שהוא עקבתא דמשיחא" :לרשע אמר
אלוקים מה לך לספר חוקי ,ועל דבר זה ידוו וגו'
(כי אפילו לעסוק בתורה אינו רשאי) אבל על
זה אמרו הקדמונים מאמר חז"ל' :כל מה שיאמר
לך בעל הבית עשה חוץ מצא' .ולא לחנם כתבה
תורה עניין המעפילים ,שכבר האמינו בדברי
משה ,ולמה לא שמעו בזה שאמר :אל תעלו?
אלא שהם חשבו שזה בכלל 'חוץ מצא' .ועל
זה העפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך,
כמו שאמרו רז"ל' :החוצפה  -מלכות בלי כתר'.
ואף על פי כן לא הצליחו בזה ,מפני שאכלוה
פגה בטרם זמנה ,כמו שאמרו רז"ל' :בעקבתא
דמשיחא חוצפא יסגי' ,שרק אז תהיה העת לכך,
ובכך אמר להם משה' :והיא לא תצלח' ,נראה
שעצה היא זו ,אלא שלא תצלח .ודייק "והיא",
שבכל מקום דרשו רז"ל :היא ,ולא אחרת.
שיש זמן אחר שמצליח ,והוא זמננו זה שהוא
'עקבתא דמשיחא'".
בין ר' צדוק לראי"ה קוק ,שני כהנים גדולים
ומורי דרך ,היה קשר פנימי בתורתם ומשנתם.
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל עמד על קשר
זה ובעיסוקים המקביל בסגולתם וקדושתם
של ישראל .והיה אומר" :עד שלא שקעה
שמשו של רבי צדוק הכהן בלובלין ,זרחה
שמשו של מרן הרב קוק בארץ ישראל" .בזמן
התמנותו של הראי"ה קוק לרב העיר יפו שלח
ר' צדוק אגרת ברכה בה כתב" :רב תודות לכם
על הבשורה הטובה אשר הואלתם לבשר לי.
שמחתי לדעת כי אחב"י בעיה"ק יפו לא יהיו
עוד כצאן בלי רועה ,ומה תגדל שמחתי בדעתי,
כי שמתם לכם לראש את כבוד הרב הגאון רבי
אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א ,אשר שמעו
הטוב הולך בכל המדינות".
ר' צדוק הכהן מלובלין נפטר בט' באלול תר"ס
( )1900ונטמן בבית העלמין בלובלין בנוכחות
אלפי חסידיו# .
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אחוזת נוף נריה לוד
ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל

מאין עוד
כחירים
אלה
הלציבור
תי!!!!
הדתי

לוד,
לוד,

הגרעין
הגרעין
הגדול
התורני הגדול
התורני
בישראל ,מוסדות
מוסדות
בישראל,
חינוך תורניים
תורניים
חינוך
בשילוב
איכותיים
בשילוב
איכותיים
עם מגורים קרוב
קרוב
עם
מגורים חיי
לכל מקום.
מקום .חיי
לכל
תוססים,
קהילה
תוססים,
קהילה
ציבור תורני איכותי,
איכותי,
אתגרתורני
ציבור
חברתי
ולאומי.חברתי
אתגר
ולאומי.

נהההצלחה
נ מהשצלכחת!ה
מ ש כ ת!

1-700-500-555
1-700-500-555

www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il
www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il

סיפור...
לנו
אבא,ספר
סיפור...
אבא,ספר לנו
סיפורי תשובה?
רוצים עוד
זאתתשובה?
סיפורי
רוצים עוד
התשובה!
יהודי
ראש
ראש יהודי זאת התשובה!
תורמים לראש יהודי
התשובה הציונית
מהפכת
ומחזקים את
לראש יהודי
תורמים
הציונית• עוד
התשובהשליחים
עוד קורס
עוד סיפורי
מהפכת
ומחזקים את
תשובה •
סמינרים • עוד גרעינים • עוד הפצות • עוד סניפים
שליחים • עוד
תודעה קורס
עוד • עוד
חברותותתשובה
עוד סיפורי
עוד
פעילים
יהודית • עוד
סמינרים עוד •
סניפים
עוד
הפצות
עוד
גרעינים
•
•
•
עוד חומר הסברה • עוד מרכזי תשובה • ועוד
עוד חברותות • עוד תודעה יהודית • עוד פעילים
ועוד
לתרומות:הסברה • עוד
עוד חומר
052-5665005
,02-6791122
מרכזי תשובה •
לעמותה זיכוי מס לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודה .ניתן לתרום מכספי מעשר.

לתרומות052-5665005 ,02-6791122 :

לעמותה זיכוי מס לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודה .ניתן לתרום מכספי מעשר.
WWW.ROSHY.ORG
ניתן לתרום  24שעות גם באתר המאובטח:

ניתן לתרום  24שעות

גם באתר המאובטחWWW.ROSHY.ORG :

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
יעקב קורן
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8676

ימים בכלא!

מתפללים לשחרור יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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מבט לספר
"שובי נפשי"

י

מי התשובה חוזרים אלינו בסיומה
של כל שנה; אבל מה אנחנו
מרגישים בפנים? העיסוק בתשובה
יוצר אצלנו פעמים רבות תחושת לחץ
ומחנק .אם עד עכשיו עשינו מה שבא
לנו ,אז הנה' ,החגיגה נגמרת' וצריך
לשאת בתוצאות ,אירוע לא משמח
במיוחד .אבל זאת לא חייבת להיות
הגישה .אפשר לבוא לימים האלה
ולנשום בהם אוויר אחר .אוויר נקי
שיכול להרים לנו את כל השנה.
כדי להיפתח להארה של הימים
הללו אנחנו צריכים לברר לעצמנו
שאלות רבות; מה זאת תשובה ולאן
בדיוק שבים? למה העבֵרות מביאות
עלינו ייסורים? מה מייחד את התשובה
בדור שלנו מן הדורות הקודמים?
ועוד ועוד ...בשאלות אלה ורבות
אחרות עוסקת החוברת החדשה של
"בשביל הנשמה".
החוברת היא חלק מסדרת חוברות
לימוד יומי לבני נוער וצעירים אותה
מוציאים תלמידי ישיבת מרכז הרב
והישיבה לצעירים לעילוי נשמות
שמונת הקדושים הי"ד שנרצחו פיגוע
בספריית ישיבת 'מרכז הרב' .החוברות

עוסקות בנושאים שונים בעבודת ה'
באופן עמוק ,נוגע ,ובשפה נעימה
וקולחת .עד כה יצאו שתים–עשרה
חוברות במגוון נושאים .כעת מגיעה
החוברת החדשה בסדרה לחודשים
אלול-תשרי 'שובי נפשי' שמה.
בחוברת ישנו ניסיון כנה ואמיתי
להתמודד עם האתגרים שמציבים
בפנינו ימי התשובה.
ההלכה
העמוקים,
התכנים
המעשית ,העיצוב היפהפה הופכים
את הלימוד בחוברת לדבר שווה לכל
נפש ומרומם# .
להזמנות מרוכזות בלבד:
אליהו 052-7710988
bishvilhaneshama@gmail.com

"וכ ַּכ ָּלה ַּת ְע ֶדּ ה כֵ ֶל ָיה"
ַ
המשך מעמוד השער

וההתכופפות מפניו ,לבין הרצון והחפץ
להתחדש ,להתקדש ,להוסיף ברדיפת הצדק
(ישעיהו נ"א) ,ולא לשעות ולא לסטות אחרי
"תורת הסיכויים" ,ודומותיה אשר מאיימות
לשבש את אורחות חיינו .בעיר ובכפר,
במרכז ובספר ,בשפלה ובהר ,חוברים כוחות
ומקומות למפגש של לימוד ושאיבת מים
בששון ממעייני הישועה (ישעיהו י"ב).
כל זה במיוחד השנה ,תשס"ט  -תש"ע,
בשימת הדגש על מאתיים שנה לעליית
תלמידי הגר"א לירושלים ולצפת .עליות
ראשונות אלה יחד עם עליות תלמידי
הבעש"ט ,מהוות את פריצת הדרך הראשונית
לגאולתם השלישית של ישראל ,גאולה שאין
לה הפסק ,אך יש בה עליות וירידות וטלטלות
(זכריה י"ט ,ח'  -ט' ,מדרש תנחומא שופטים ט"ו) .אין
כמו מילוי המצברים הנפשיים-מוסריים-
רוחניים ,לקראת אתגרי השנה הבאה על
ישראל לטובה ,וכבר הורונו חכמי האמת על

פי תורת האמת ונביאיה כי בקשת הצדק
והענווה ,האמונה והבירורים הפנימיים בתורת
החיים  -הם אלה אשר יבנו בנו את היכולת
והרצון להתגבר על המכשולים ולעומתם,
ולהיכנס אל ימיה הגדולים של תחילת השנה,
שמחים בחלקנו ,גיבורי כוח עושי דברו,
חכמים באמת המקשיבים זה לזה ,ומכבדים
באמת את עצמנו ואת זולתנו (פרקי אבות ב' א').
כאשר יונקים את לשד החיים מכוח הכלל,
וישראל הם צבאות ה' בארץ ,או אז נעשים
הפרטים ֵּכלים להופעת קדושתם של העם
התורה והארץ .אדרבה ללא לאות ,ללא
קטרוגים ,ללא שנאה ללא כעסים  -ועם הרבה
כוחות מחודשים ומקודשים של עין טובה
ולימוד זכות על הדור ,וכך נפעל לתקן את כל
הקלקולים עם הרבה התעוררות מלמטה ("קול
התור" לתלמידי הגר"א פרק ב' ,קל"א)" .זכרנו לחיים
מלך חפץ בחיים וכתבנו וחתמנו בספר החיים
למענך אלוקים חיים"# .

כל הגוונים...

להקת
לבחורי
ישיבות וסטודנטים

חיים סיטון

052-8693543

www.meshivim.com

ה400

₪

נחה!
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ירחי כלה
200
בסימן

שנה לעליית תלמידי הגר”א

מקומות הכינוס ברחבי הארץ במהלך חודש אלול ,תשס”ט
קרית שמונה ,כ”ד אלול20:30 ,
ראש פינה ,כ”ד אלול19:30 ,
רשל”צ ,י”ד אלול ,19:30 ,ישיבת הסדר ,אנילביץ 34
רחובות ,י”ג אלול ,19:30 ,ביהכ”ס אהבת ישראל
רעננה ,י”ג אלול20:00 ,
שדרות  ,ו’ אלול ,20:30 ,ביה”כ אתיופים ,נווה אשכול
שדרות ,ו’ אלול ,19:00 ,ביה”כ משכן שלום שכונת מ3-
תל אביב ,י”א אלול ,18:30 ,ביה”כ רח’ מקור חיים 47
תלם ,ה’ אלול ,19:30 ,מכינה קדם צבאית
תפוח ,י”ח אלול ,20:00 ,בית כנסת
שיעורים שכבר התקיימו.

אילת ,י”ט אלול
אלקנה ,י”ח אלול ,19:00 ,ביה”כ אשל רח’ גבעת
הלבונה 7
אמציה ,י”ז אלול ,20:00 ,בית הכנסת
אפרת ,ה’ אלול ,21:00 ,ביה”כ אוהל שמעון ואסתר
אשדוד ,י”ד אלול ,19:00 ,ישיבת הסדר נוה דקלים
רח’ הנביאים 44
אשקלון ,י”ד אלול
בית אל ,כ”א אלול
בת ים ,י”א אלול ,20:30 ,ביה”כ אור חדש ,רח’ אנה
פראנק 16
גיתית ,ז’ אלול ,18:30 ,בית כנסת
דימונה ,י”ט אלול ,20:30 ,ס .בנ”ע ובישיבה הגבוהה
גבעת זאב ,ד’ תשרי
גבעת שמואל ,ה’ תשרי
חדרה ,כ”ה אלול ,19:00 ,ביהכ”ס בית אברהם
חולון ,י”א אלול20:00 ,
חיפה ,י’ אלול
טבריה ,כ”ח אלול
יבול ,ו’ אלול ,18:00 ,בית כנסת
יבנה ,י”ד אלול ,19:30 ,ביהכ”ס בוכריס
יפו ,י”א אלול ,21:45 ,ביהכ”ס רח’ סגרה 9
יקיר ,י”ח אלול ,בית כנסת
יקנעם ,י’ אלול ,21:00 ,בית כנסת מנין צעירים
יתד ,ו’ אלול ,17:00 ,מכינת עצם
כוכב השחר ,כ”א אלול ,18:00 ,בית כנסת
כפר גנים ,ח’ אלול
כפר סבא ,כ”ז אלול ,אולפנת אמנה
כפר סירקין ,י”ג אלול ,19:00 ,בית כנסת
כרמיאל ,ג’ אלול ,18:30 ,ישיבת ההסדר
מאור ,כ”ה אלול ,19:30 ,בית כנסת
מבוא חורון ,י”ב אלול ,20:30 ,בית הכנסת הספרדי
מבואות יריחו ,ז’ אלול ,21:00 ,בית כנסת
מבשרת ,י”ב אלול18:30 ,
מגרון ,ד’ אלול ,21:00 ,בית כנס,
מעלה אדומים ,ז’ אלול ,19:30 ,המרכז הקהילתי פני
שמואל מצפה נבו
מעלה אפרים ,ז’ אלול ,17:30 ,מכינה קדם צבאית
מעלות ,כ”ד אלול ,20:00 ,ביהכ”ס הרמב”ם
מצפה דני ,ד’ אלול ,19:00 ,בית כנסת
מצפה רמון ,י”ט אלול ,20:00 ,מדרשת אור הדרום
מרחבעם ,י”ט אלול ,21:00 ,בית כנסת
נוקדים ,ה’ אלול ,18:00 ,מכינה קדם צבאית
ניצן ,י”ד אלול20:00 ,
נצרת עלית ,כ”ד אלול ,17:00 ,רח’ ארבל 12א
ישיבת תורת אברהם
נתיבות ,כ”ז אלול
עכו ,ג’ אלול ,18:00 ,בית מדרש גרעין אומץ
עפרה ,ד’ אלול ,20:30 ,ביה”כ מזמור לאסף ,גבעת צבי
ערד ,כ”ז אלול
פסגות ,כ”א אלול ,בית כגסת
קצרין ,כ”ד אלול20:00 ,
קרית ארבע ,כ”ז אלול ,ישיבה תיכונית
קרית טבעון ,י’ אלול ,18:00 ,ביהכ”ס ע”ש קדושי
השואה מרכז טבעון
קרית מוצקין ,י’ אלול ,20:00 ,אולפנת סגולה,
רח’ יוספטל 25
קרית שמונה ,ג’ אלול ,ישיבת ההסדר

ברחבי העם והארץ
שיעורים וכנסים
לקראת השנה החדשה
לקראת החיבור המחודש
אל עצמנו ,אל טהרתנו
אל זהותנו האמיתית
הפרטית והכללית
ומה שביניהן.
להיות נקיי כפיים
וברי לבב
מכח הימים הנוראים
אל השנה כולה.
בין המשתתפים (רשימה ראשונית):
הרב שלמה אבינר הרב אלישע
הרב יגאל קמינצקי
וישלצקי
הרב גבי קדוש הרב ערן טמיר
הרב ליאור אנגלמן אל”מ גבע
ראפ הרב רפאל שנור הרב אילן
ציפורי הרב אריק אוריאל הרב
משה כהן הרב דני סטיסקין
הרב יובל אלפרט הרב חגי לונדין
עטרת
ירושליםA
teret Yerushal
ayim

ירחי כלה
הציבור
מוזמן!

לפרטים :אפרת www.yrcikala.co.il 052-5665633
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ילדים שלנו זהה את המקום
שלום
ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו
מנסים יחד איתכם
להתחבר ולאהוב
את ארצנו
הקטנטונת והיפה.
מדי פעם ,אנו
מציגים בפינה
חידה הקשורה
לארצנו וכמובן
שהפותרים נכונה
יזכו בפרסים
נאים.
באהבה רבה,
צוות העלון

את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות הפקס'
 .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .פתרון החידה
יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
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