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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

באר–שבע חברון	 חיפה	 תל	אביב	 שכם	 ירושלים	 שבת	
16:12 	16:19 	16:08 	16:18 	16:08 	16:04 כניסה	
17:19 	17:18 	17:16 	17:18 	17:16 	17:17 יציאה	

39	שנים	לשחרור	ירושלים	יש"ע	והגולן 	 | |	חשוון	תשס"ז	 	22 גליון	

על הפרשה
הרב הלל הורוביץ מנהל "מחדשי היישוב היהודי בחברון"

הרב יהודה צדקה

בן פורת יוסף

23 	1011

סיפורו של מקום

12

חברון - "ככוחי אז וככוחי עתה"

האיר פני המזרח עד שבחברון

של גדולי ישראל חיבת הארץ

| רחליםמבט להתיישבות 

ראי רחל ראי, הם שבו לגבולם

אי אפשר לאדם מישראל 
שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו 
הגיונותיו רעיונותיו ודמיונותיו, 

בחוץ לארץ, 
כתכונת הנאמנות הזאת 

בארץ ישראל
)הראי"ה קוק, אורות ד'(

חיי שרה 

המשך בעמ' 11

המשך מעמ' השער

האיר פני המזרח עד שבחברון
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קהילתי–דתי ר יישוב  הוא  חלים 

השוכן בהרי השומרון בין ירושלים 

דקות   4 ובמרחק  לגוש–דן, 

נסיעה לעיר אריאל. היישוב הוקם לאחר 

מרחשוון  בכ"א  במקום  הרצחני  הפיגוע 

נערכה  זה  ביום   .)28.10.91( תשנ"ב 

ועידת  כנגד  ישראל  מלכי  בכיכר  הפגנה 

מדריד שכותרתה: "אמא לא מפקירים". 

לכיוון  שילה  מהישוב  שיצא  אוטובוס 

ביריות  הותקף  אביב,  בתל  ההפגנה 

במבואות הכפר יתמא שבסמוך לצומת 

נרצחו:  האוטובוס  מנוסעי  שניים  תפוח. 

הנהג יצחק רופא ורחל)ה( דרוק תושבת 

שילה, אם לשבעה. 

הוחלט  הרצח  על  מחאה  כתגובת 

חדש.  יישוב  הפיגוע  במקום  להקים 

פוליטיות  בהגבלות  לוותה  ההקמה 

התעקשות  בעקבות  אך  ייסודו,  מרגע 

המקום  הפיכת  על  הוחלט  המתיישבים 

מדרשה.  ולצידה  נח"ל  להיאחזות 

ההיאחזות  פורקה  יותר  מאוחר  בשלב 

הראשונות.  המשפחות  עלו  ולמקום 

בפחונים,  באוהלים,  התגוררו  התושבים 

תחת  שהוקמו  מאולתרים  ובמבנים 

היום  עד  ומשמשים  האוהלים  יריעות 

זעירה  תעשייה  וכמבני  ציבור  כמבני 

הגיעו  ה–90  שנות  בסוף  ומעבדה(.  )יקב 

אושרה  ליישוב,  הראשונים  הקראוונים 

הקמת מדרשה ומגורי סגל במקום באופן 

רשמי, וכתוצאה מכך בנה משרד השיכון 

ביישוב 14 בתי קבע. 

כיום, 15 שנה לאחר העליה הראשונית 

לקרקע, רחלים מונה כ–40 משפחות כן 

כולם  עיני  )אשר  רווקים  ומספר  ירבו, 

מצפות כי יתמעטו...(, המתגוררים בבתי 

בית  קיימים  במקום  ובקרוואנים.  הקבע 

כנסת, מקווה, שירותי משרד, משחקיה, 

בו  מועדון  תקשוב,  חדר  חדשה,  ספריה 

ענפה,  תרבותית  פעילות  מתקיימת 

הגדולים  היישוב  לילדי  ילדים.  וגן  מעון 

בעלי  הספר  לבתי  הסעות  מערך  קיים 

ובשילה. 

ומגובשת  צעירה  רחלים  קהילת 

פעולה,  ובשיתוף  בהרמוניה  חיה  מאוד, 

המאמינה  תורנית–רוחנית  אווירה  מתוך 

פשרות  ללא  ובאחיזה  בהתיישבות 

בארצנו האהובה. תושבי המקום מייצגים 

עולמם  ובהשקפת  חייהם  באורחות 

הדתי את כלל גווני הציבור הדתי, מתוך 

סובלנות לגישות אידיאליסטיות מגוונות.

בניה  בתנופת  ממשיכה  רחלים 

חלק  להיות  הרוצות  משפחות  וקליטה. 

מקהילתנו ולתרום לבנין הארץ ולפיתוחו 

של היישוב, מוזמנות בשמחה! #

באתר  רחלים  על  בסרט  לצפות  ניתן 

 www.rechelim.org :האינטרנט של היישוב

שלומי, 
 
לפרטים נוספים:

054-2322102
 02-9947557

מרכז מידע אמנה:

1-800-260-240

רב הגאון יהודה צדקה זצ”ל נולד בתר”ע ה

)1910( בירושלים, לר’ שאול צדקה ולאמו 

שמחה שהייתה בת אחותו של ‘הבן איש 

חי’. מסופר עליה שהייתה ידענית גדולה בהלכה 

בהלכה  שאלה  אותה  שואלים  שהיו  פעם  וכל 

הייתה אומרת “דודי פסק כך וכך...” ורק כשראתה 

ששואלים אותה הרבה - הפסיקה לענות.

את תורתו למד הרב צדקה בישיבת פורת יוסף 

בירושלים ושימש את רבו עזרא עטייה זצ”ל, ראש 

הישיבה, עד שגדל והיה לראש הישיבה בעצמו. 

זו  בישיבה  גדלו  הספרדים  התורה  מחכמי  רבים 

בן–ציון אבא שאול  רבי  ביניהם:  לתלמידיו.  והיו 

זצ”ל, הרב עובדיה יוסף יבדל”א ואחיינו של הרב 

צדקה, הרב מרדכי אליהו.

הרב צדקה היה מקפיד על קלה כבחמורה והיה 

נזהר מאוד בענייני ממונות. פעם חזר מלוויה ולפני 

שנכנס לביתו נכנס לבית הכנסת שמול ביתו, רחץ 

ידיו ושם כסף בקופת ביהכנ”ס. לשאלת תלמידו 

“כיוון שלא  ענה:  דווקא עכשיו  מדוע תרם כסף 

עלי  ידי  את  ליטול  נכנסתי  ורק  כאן  התפללתי 

לשלם על המים בהם השתמשתי.”

ואחד  גבול  ללא  הייתה  שלו  התורה  אהבת 

היה  יוסף  פורת  בישיבת  שהנהיג  מהיסודות 

הלימוד בליל שישי מחצות ועד בוקר. פעם אחת 

כשראה את בית המדרש מלא מפה לפה היה מלא 

סניגוריה על עם ישראל ואמר:”בנוהג שבעולם, 

השעה  הנאה  או  תענוג  לאדם  מציעים  כאשר 

הוא  ברור  אך  בלילה.  או  בערב  היא  היעודה 

השני  בחציו  שמתחיל  בילוי  לאדם  יציעו  שלא 

הקמים  אנשים  רואים  אנו  כאן  אך  הלילה.  של 

ללמוד  כדי  רק  העריבה  משנתם  הלילה  באמצע 

תורה.”

במאבקים  רבות  מעורב  היה  צדקה  הרב 

ונתן  והמצוות  התורה  ערכי  לשמירת  ציבוריים 

המוות  לאחר  ניתוח  לביטול  וגופו  קולו  דעתו, 

בא  שפעם  עליו  מסופר  לצבא.  בנות  לגיוס  או 

ישן  אתה  שאלו:”  צדקה  והרב  שכונה  רב  אליו 

שאלו  בחיוב  השיב  שזה  ולאחר  בלילה?”  טוב 

“האם אתה אוכל טוב?” וכך המשיך לדרוש הרב 

בבריאותו ובשלומו עד שאותו רב שאלו: “מדוע 

דואג ראש הישיבה? האם פני רעים? אני נשמע 

לא טוב”? השיב לו הרב צדקה:”’לא, חלילה! אבל 

תהא  ששנתך  כך...  שתרגיש  ממך  ציפיתי  אני 

סחרחר.  יהי  וראשך  לפיך  יבא  לא  אוכל  נודדת, 

כך הייתי מרגיש אני, אם בשכונתי, באזור רבנותי 

- היה הולך ונבנה בית ספר מעורב.” 

מדבריו  רבים  המרכז  יהודה’  ‘קול  בספרו 

שיש  התמיהה  על  צדקה  הרב  כתב  וכתביו, 

לכאורה על אברהם אבינו וכך כתב: כאשר שמע 

הקב”ה  מפי  הארץ  בשורת  את  אבינו  אברהם 

שאל מאת ה’ “במה אדע כי אירשנה” וכשהבטיח 

לו ה’ בנים כתוב: “והאמין בה’ ויחשבה לו צדקה” 

ולא ביקש על כך אות ויש להבין למה? 

ועונה הרב צדקה: “ונראה דהנה ידוע שארץ 

כדי  כן  ואם  הגויים  בידי  מוחזקת  הייתה  כנען 

ליתנה לבני ישראל צריך איפוא להוציאה מידם 

צריך  אחרים  מחזקת  שלימה  ארץ  להוציא  וכדי 

לזה זכות גדולה ולכן שאל אברהם אות. מה שאין 

כן בשורת בנים שהם באים ישר מאת ה’ יתברך 

אבינו  אברהם  כי  אות  לבקש  צריך  לא  זה  ועל 

האמין בה’ ויחשבה לו צדקה”

ארץ  של  קדושתה  על  צדקה  הרב  כתב  ועוד 

ישראל: “פעמיים כתוב בתורה מורשה. פעם על 

הארץ: “והבאתי אתכם אל הארץ... נתתי אותה 

התורה:  על  שנייה  ופעם  ה’“,  אני  מורשה  לכם 

ישראל  ארץ  מורשה”.  משה  לנו  צווה  “תורה 

את  לרשת  אפשר  ואי  בזה  זה  קשורים  והתורה 

ידי  על  לא  עולם אם  לנו מורשת  הארץ שתהיה 

התורה ושניהם יחד מהוות ‘מורשת’ לעם ישראל. 

שניהם אי אפשר להחליפם באחרת והם קשורים 

ופני  חמה  כפני  משה  ‘פני  יובן  ומכאן  בזה.  זה 

התורה  את  לנו  נתן  רבינו  משה  כלבנה’.  יהושע 

וכמו שאין  ישראל.  לנו את ארץ  הנחיל  ויהושע 

חשיבות ללבנה בלתי אור החמה המאיר אותה כך 

ארץ ישראל שהנחיל לנו יהושע הדומה ללבנה, 

אין לה חשיבות ללא התורה. בצוואתו ביקש הרב 

למרות  מצבתו.  על  שבחים  יכתבו  שלא  צדקה 

כך נכתב על המצבה כי העמיד תלמידים הרבה, 

וכו’.  מעוון  רבים  והחזיר  הישיבה  בראש  שעמד 

כשהביאו את הנוסח לפני הרב בן ציון אבא שאול, 

לא נחה דעתו לפי שהיה סבור שאין זה רצון המת. 

מאוחר יותר סיפר כי בא אליו הרב צדקה בחלום 

ואמר כי לאחר ששמו את המצבה בנוסחה כנ”ל, 

הביאו המלאכים את המצבה לעולם העליון וקראו 

בפניו את נוסח המצבה, שורה שורה באימת דין 

ואחר  אמת,  לא  או  אמת  שאלוהו,  דבר  כל  ועל 

שהכל היה אמת שבה נפשו למנוחתו... “

הרב צדקה נפטר לפני 15 שנה ביום י”ב חשוון 

תשנ”ב )1992(. #

השבת	אבידה
מתקופת המאבק נגד ההתנתקות 

נמצאו מספר	תפילין
ניתן לקבלם על פי סימנים במועצת יש"ע

02-6211999

מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי, דתי-תורני, המונה 
250 משפחות. היישוב באזור עדיפות א‘, משופע 
יסודי,  ספר  בית  גן,  מעון,  קהילתיים:  בשירותים 
כללית,  מרפאה  גבוהה,  ישיבה  תיכונית,  ישיבה 
תורה תלמוד  חוגים,  מקווה,  כנסת,  בית  מכולת, 

4 בתים צמודי קרקע עם ציפוי אבן וגינה רחבה 
4.5 חדרים, 112 מר‘ בנוי על שטח של 500 מר‘, אופציה 
של  זמין  שירות  גבוהה,  ברמה  ופיתוח  בניה  להרחבה, 

אנשי מקצוע

�669,000

מרכז מידע אמנה
1-800-260-240
ויעיל במשך כל שעות היום מענה טלפוני מהיר 

מבצע מוגבל 

ל–4 בתים בלבד!
בית איכותי של בתי אמנה

במצפה יריחו
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יצחק פוקס

באנו	ביחד
גיא מינץ

ניגון	עדין

חיליק פראנק

חסדי	ה'

איילת 

השחר

שיבי קלר

אין	עוד	
מלבדו

עניין אחר

לגמרי

שיבי קלר

היושבת	
בגנים

ישראל סבן

אל	תירא

עדי רן

מה	יש	
לכם	לדאוג

אביחי

ישיש	עליך

גיא מינץ

לב	בוער

עדי רן

אלבום	כפול
הופעה	חיה

חיליק 

פראנק

ניגוני	מירון

יצחק פוקס

באנו	ביחד

אודי דוידי

דבר	אליו

יצחק פוקס

בעת	ההיא

לפרטים	והזמנות
052-8903905
#	המחיר	אינו	כולל	דמי	אריזה	

ומשלוח	#	זמן	משלוח	עד	שבועיים

האלבום	החדש	של

אודי	דוידי	במבצע	

המוזיקה 
שתחמם 
לכם את 

החורף
מבצע

3 דיסקים 
ב–�99

בלבד!

מארז	4	תקליטורים	

של	להקת לכתחילה

ב–�100	בלבד

פ
שנה  בכל  לנו  מאירה  חיי–שרה  רשת 

את הקניין הראשוני של אברהם אבינו 

בארץ–ישראל - מערת המכפלה. ידועים 

דברי הרמב”ן )י”ב, ו’( “כל מה שאירע לאבות סימן 

לבנים, ולכן יאריכו הכתובים בסיפורי המסעות... 

במשמעות  להעמיק  עלינו  ולכן  המקרים”.  ושאר 

האבות  מעשה  את  לברר  כדי   - הראשוני  הקניין 

ובבניין  בקניין  דרכנו  את  הבנים,  לנו,  המסמן 

הארץ. מעבר לאריכות תיאור קניין המערה, מוסיף 

תוספת  ל”ו(,  )פרק  אליעזר  דר’  בפרקי  המדרש 

משמעותית: כשבאו שלושת המלאכים לבקר את 

אברהם “רץ להביא בן בקר וברח בן הבקר ונכנס 

שם  ומצא  לשם,  אחריו  ונכנס  המכפלה,  למערת 

ונרות  וישנים,  המיטות  על  שוכבים  וחוה  אדם 

ניחוח,  כריח  עליהם  טוב  וריח  עליהם  דולקים 

לפיכך חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר”.

אברהם  גילה  הכנסת–אורחים  מצוות  בזכות   

וחוה,  אדם  של  קבורתם  מקום   - המערה  את 

והריח ריח ניחוח - ריח גן עדן )עפ”י הזוהר(, ולכן 

מערה.  באותה  שרה  את  לקבור  אברהם  התעקש 

העמוקה  המשמעות  את  המדרש  מחדש  וכאן 

יודעים  “אנו  חת:  בני  לו  אמרו  “כך  המערה:  של 

הארצות  כל  את  ולזרעך  לך  לתן  עתיד  שהקב”ה 

יורשים  ישראל  שאין  שבועה  עמנו  כרות  האלה, 

את עיר יבוס כי אם ברצונם של בני יבוס”. דהיינו, 

אם רצונך במערה - עליך להתחייב לא לרשת את 

ניסיון  לאחר  יבוס.  בני  בהסכמת  אלא  ירושלים 

העקדה ידע אברהם את גודל מעלת קדושת ההר, 

והיה עליו להחליט: האם לקנות את המערה, ובכך 

לעכב את בניו מלכבוש את ירושלים, או לוותר על 

קניין המערה ולחפש מקום קבורה חלופי.

וכרת  המערה,  את  לקנות   - החליט  אברהם 

צלמי  על  שנחרתה  השבועה  חת.  בני  עם  שבועה 

נחושת והועמדה בשערי ירושלים, מנעה מיהושע 

את כיבוש ירושלים: “ואת היבוסי יושבי ירושלים 

לא יכלו בני יהודה להורישם” )ט”ו, ס”ג(. כך מוסבר 

יכול  לא  הארץ,  כל  את  שניצח  יהושע,  מדוע 

להוריש את עיר יבוס; התשובה על פי המדרש - 

“מפני אות ברית שבועת אברהם; יכול היה - אבל 

בניו  כניסת  את  עיכב  אבינו  אברהם  רשאי”.  אינו 

לירושלים, כדי לקנות את מערת המכפלה.

המלך  דוד  אבינו,  לאחר אברהם  800 שנה  רק 

שפקעה  לאחר  יבוס  עיר  את  לקנות  היה  יכול 

בספר  )הנקראים  הצלמים  והוסרו  השבועה 

מלמדים  חז”ל  והפסחים”(.  “העורים  ב’  שמואל 

הדרך  הארץ:  ובניין  קניין  בסדר  מרכזי  יסוד  כאן 

מתחילה  המקדש  לבניית  הבית,  להר  לירושלים, 

- במערת המכפלה בחברון. חז”ל אומרים: “והנצח 

זו ביהמ”ק”. הפאר הגדול  זו ירושלים, והתפארת 

הזה  והחשוב  הגדול  לפאר  אך  המקדש,  בית  הוא 

יש יסודות, יש שורשים, יש לב. הלב נמצא במערת 

נצחי  בניין  לבנות  כדי  עדן.  גן  פתח  המכפלה, 

יניקה  תוך  לבנותו  יש  ותפארת  נצח  של  ושלם, 

וחיבור לשורשים וליסודות. בלעדיהם הבניין יהיה 

רעוע, תלוי על בלימה.

גם בעבודת בית המקדש, זוכרים את חברון מידי 

בוקר, טרם פתיחת העבודה: “אמר להם הממונה: 

צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. מתיא בן שמואל 

והוא  שבחברון?  עד  המזרח  כל  פני  האיר  אומר: 

אומר: הן” )יומא פ”ג(. כדי להקריב קרבן בביהמ”ק, 

כדי להתקרב לה’ בעבודת הקרבנות צריך להתחבר 

)כהסבר  אבות  זכות  להזכיר  שבחברון,  לאבות 

הרוחנית  לשלמות  להגיע  אפשר  אי  הירושלמי(. 

בלי השורשים במערת המכפלה.

דור  בדורנו  גם  לבנים:  סימן  אבות  ומעשי 

חייבת  בירושלים  המקדש  לבניין  הדרך  הגאולה, 

מאז  ואכן,  שבחברון.  המכפלה  במערת  להתחיל 

מלחמת ששת הימים לפני 40 שנה זוכים מתנחלי 

חברון לדורותיהם, להיות שליחי הציבור של כלל 

ישראל, להאיר את האור של מערת המכפלה,לעורר 

עם  של  וגאולתם  לתקומתם  חברון  יֵשני  את 

ישראל. אנו מחדשי היישוב היהודי בחברון נמשיך 

בע”ה בשליחותנו לבנות את עיר האבות ולקומם 

העומדת  היהודית  הקהילה  את  לחזק  הריסותיה, 

לשמור  ומחוץ,  מבית  קשיים  מול  וגבורה  בעוז 

להחזיק ולטפח את מערת המכפלה לעם היהודי, 

לחבר בנים אל אבות בהבאת מאות אלפי יהודים 

במערה,  וביקור  לתפילה   - ושאינם  “דתיים”   -

על  בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב  “והשיב  ולקיים 

המקדש  לבניין  בע”ה  נזכה  כך  ומתוך  אבותם”. 

“עד  המזרח  פני  ראיית  מתוך  הקרבנות  ועבודת 

שבחברון”, במהרה בימינו אמן. #

ח
ברון	מוזכרת	בספר	במדבר	פרק	י"ג	

הושלמה	 שבנייתה	 חשובה	 כעיר	

מצרים:	 צוען	 לפני	 שנים	 שבע	

ִמְצָריִם".	 צַֹען  ִלְפנֵי  נְִבנְָתה  ָׁשנִים  ֶׁשַבע  "וְֶחְברֹון, 
לנו	 לעזור	 יכולה	 צוען	 אל	 ההתייחסות	

בקביעת	זמן	בנייתה	של	חברון:	העיר	צוען	

ע"י	 נבנתה	 אשר	 אווריס	 העיר	 עם	 מזוהה	

)גורמים	שֵמיים	שהשתלטו	על	 החקסוסים	

מצרים(,	וצוען	שימשה	אותם	כעיר	הבירה.	

זמן	בנייתה	של	אווריס	)ע"פ	אסטילת	400	

השנה(	הוא	כנראה	בשנת	1720	לפנה"ס.	על	

פי	זה	ניתן	לקבוע	את	זמן	בנייתה	של	חברון	

רומידה,	 בתל	 התיכונה.	 הברונזה	 לתקופת	

היא	חברון	המקראית,	נמצאו	שרידים	לעיר	

ומרשימה,	 גדולה	 חומה	 ובהם	 זו	 מתקופה	

קבר	וממצאים	נוספים.	

לחברון	 הגיעו	 אשר	 נוסעים	 מספר	

שנמצאת	 הקדומה	 העיר	 את	 מתארים	

המכפלה	 מערת	 מעל	 ההר",	 על	 "למעלה	

החדשה	 חברון	 נמצאת	 שם	

תלמיד	 של	 תיאורו	 )ע"פ	

ה–14(.	 הרמב"ן	בראשית	המאה	

את	 מזהה	 הפרחי	 אשתורי	 גם	

עם	 ההר	 על	 המקראית	 העיר	

העתיקו	 "ועתה	 רומידה:	 תל	

את	העיר	מן	ההר	ובנאוה	סביב	

קורין	 ההר	 ולאותו	 המערה,	

חליל	 אל	 	- העיר	 ואל	 חברה	

שפירושו	אהוב...".	לפי	פרופסור	

מקור	 זהו	 ז"ל,	 אליצור	 יהודה	

שמה	הערבי	של	חברון	-	"חליל	

החבר	 שמשמעותו:	 רחמן"	 אל	

של	הרחמן,	כלומר	ידיד	ה'	-	זהו	

אברהם	אבינו!

והארכיאו– המקראית	 הכרונולוגיה	 ע"פ	

לתקופת	 מקבילה	 האבות	 תקופת	 לוגית,	

ביקורו	 דבר	שהופך	את	 הברונזה	התיכונה,	

מהצד	 גם	 מתאים	 בחברון	 אברהם	 של	

בחברון	 אברהם	 ביקור	 המדעי–היסטורי.	

מרכזית	 לעיר	 חברון	 את	 שהופך	 זה	 הוא	

הלאומי–מדיני,	 במישור	 ומשמעותית	

יונקים.	 כולנו	 ממנו	 אשר	 הרוחני	 ובמישור	

אברהם	 עם	 המתחיל	 חברון	 עם	 הקשר	

מעוגן	היטב	ומוזכר	במדרש	רבה:	"'וישלחהו	

אין	 והלא	 י"ד(	 ל"ז,	 )בראשית	 חברון'	 מעמק	

חברון	נתונה	אלא	בהר?	אמר	רבי	אחא:	הלך	

להשלים	העצה	העמוקה	שנתן	הקב"ה	בינו	

ובין	חבר	הנאה	הקבור	בחברון...".

בתקופת	ההתנחלות	נבחרה	חברון	להיות	

כוהנים	 של	 ולעיר	 יהודה	 בהר	 מקלט	 עיר	

ולויים,	מרכז	דתי	אזורי	ששואב	את	עוצמתו	

הקבורים	 והאמהות	 מהאבות	 וקדושתו	

ניתנה,	 חברון	 לעיר.	 ממזרח	 בשדה	 במערה	

כמובטח,	לכלב	בן	יפונה	אשר	עמד	בפרץ	אל	

מול	קהל	ישראל	וחבריו	המרגלים,	ובאומץ	

ובקשתם	 להחלטתם	 התנגד	 דופן	 יוצא	 לב	

של	המרגלים,	ואף	הכריז	קבל	עם	ועדה	על	

נוכל	לרשת	 בנו	ושבעזרתו	 הכוח	הרב	שיש	

עד	 מהדהדת	 כלב	 של	 קריאתו	 הארץ.	 את	

בעירו	 דווקא	 יותר	 חזקה	 ובצורה	 היום	

ונחלתו	של	כלב	בחברון.

בתקופת	ההתנחלות	מזכיר	כלב	ליהושע	

את	הבטחתו	של	הקב"ה	ודורש	ממנו	לקבל	

את	הר	חברון	-	מקום	בו	ישנם	ערים	גדולות	

ובצורות	)כולל	חברון(.	על	אף	גילו	המופלג	

)85(	מלא	כלב	מרץ	ונחישות	להתמודד	עם	

ְּביֹום  ַּכֲאֶׁשר  ָק,  ָחז הַּיֹום  "עֹוֶדּנִי  	- ההר	 אתגרי	
ְׁשֹלַח אֹוִתי מֶֹׁשה ְּככִֹחי ָאז, ּוכְכִֹחי ָעָּתה: ַלִּמְלָחָמה, 
הַּזֶה..."  הָהָר  ֶאת  ִּלי  ְּתנָה  וְַעָּתה,  וְָלבֹוא.  וְָלֵצאת 
א	 הימים	 דברי	 בספר	 י"ב(.	 	- י"א	 י"ד,	 )יהושע	

כלב,	 של	 צאצאיו	 מופיעים	 מ"ד(	 	- מ"ב	 )ב',	

שחלק	מהם,	נושאים	את	שמם	של	יישובים	

)תפוח,	 חברון	 של	 "בנותיה"	 את	 המהווים	

מעון,	בית	צור	ועוד(.

המלוכה	 מרכז	 להיות	 חברון	 בחירת	

הקב"ה	 ע"י	 נעשית	 דוד,	 בית	 של	 הראשון	

ולא	ע"י	דוד.	"וַּיְִׁשַאל ּדָוִד ַּבה'... וַּיֹאֶמר ּדָוִד ָאנָה 
מלכות  ב'(.	 ב',	 )שמואל	 ֶחְבֹרנָה"	 וַּיֹאֶמר  ֶאֱעֶלה, 
דוד בחברון )ומשם בירושלים( התאפשרה 

שבקבורתם  האבות   - ראשונים  בזכות 

שלא  כלב  ומשפחת  המקום,  את  קנו 

ויתרה ועלתה להר על אף הקשיים. כלב, 

את  בנו  הטמיע  ונחישותו,  במסירותו 

היכולת להמשיך בנמרצות ולאורך שנים 

בכיבוש הרים ואתגרים. 

להמשיך   - עתה  כוחנו  אז  ככוחנו 

ולכבוש פסגות נוספות! #

סטודנטים, 

מחלקים לכם 

כסף!

הקרן למלגות הסטודנטים יצאה לדרך!

לפרטים: אריאל

054-3083379

www.midrashot.org

midrashot@midrashot.org www.midrashot.org



חדשות ישע

456789

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה הזאת ננסה יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
וכמובן  לארצנו  הקשורות  חידות  בפינה  נציג  שבוע  כל  והיפה.  הקטנטונת   

שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה,     צוות העלון

את פתרון החידה של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ט חשון. בין הפותרים 
sms: לשלוח הודעה  יוגרלו 3 חבילות של מוצרי גוש קטיף. באמצעות  נכונה 
באמצעות  אג'.   50 משלוח  עלות   5454 למספר  "דעה"  במילה  שפותחת 
02-6516662. נא לציין שם  באמצעות פקס'   m@myesha.org.il דוא"ל: 

וכתובת הפותר.

עשרות  בין  מורה.  באלון  העץ  נטיעת  שעבר:  משבוע  החידה  פתרון 
הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: ילדי משפחת וינשטיין מאלון מורה, רננה 
בעוד  יישלחו  הפרסים  הכבוד!  כל  מרכסים.  אליהו  אלעד  מירושלים,  זגלמן 

כשבועיים. שבת שלום!

אירוע  מציגה  התמונה  שעבר  בשבוע   �
היו  אז  גם  בשומרון.  ההתיישבות  מראשית 

אנשים אשר התנגדו להתיישבות ולשיבת הבנים 

לנחלת אבותינו. בעזרת נחישות, תבונה ואמונה 

גדולה, הצליח ב"ה הדור המייסד להתגבר על כל 

המכשולים. התמונה צולמה בעת ניסיון העלייה 

במחנה  היום(  של  מורה  אלון  )לגרעין  הראשון 

חורון בשנת תשל"ד. בתמונה אנו רואים את הרב 

ישראל  צבי  הרב  עם  יחד  זצ"ל,  קוק  יהודה  צבי 

ביש"ע  ההתיישבות  ממובילי  היה  שבזמנו  מי  ועם  כהן  גאולה  יבדל"א,  טאו 

ובערוב ימיו למחריבה, אריאל שרון, בטקס נטיעת עץ. העלייה למחנה חורון 

ליד שכם הייתה הראשונה בניסיונות ההתיישבות, אולם כבר באותו ערב פונו 

המתיישבים. גרעין אלון מורה עבר עוד שבעה מקומות ופינויים אבל הדביקות 

בתורה ובארץ ישראל הביאו בסופו של דבר לצמיחה ופריחה וכיום מתגוררות 

באלון מורה כ–250 משפחות, כן ירבו. #
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

per la@myesha.org. i l

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
אמילי עמרוסי

דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

צילום תמונת שער:
דוד וילדר

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

דה
עמ
ש"
מבט של הנוערי

אבישי	לוין	|	בן	שבע	עשרה	|	פתח	תקווה

כולם	קדושה	לך	ישלשו

במשך שנים נתפס הציבור הדתי לאומי כלוחם למען ארץ ישראל ואילו 
הציבור החרדי כלוחם למען שמירת מצוות התורה. האם חלוקה זו צריכה 
להישאר בעינה, וטוב שכל ציבור יילחם בחזית אחרת, או שמא יש לשלב 

כוחות למאבק בכל החזיתות?

ישע שלנו לדוא"ל
ניתן לקבל את העלון 

כבר ביום חמישי 
בפורמט:	pdf	לדוא"ל

שלחו בקשה לכתובת
m@myesha.org.il 

הדתי– שהציבור	 רבות	 שנים	 כבר	

התפקיד	 את	 עצמו	 על	 לוקח	 לאומי	

של	שמירת	ארץ	ישראל.	במשך	שנים	

הזדהה	 הפגין,	 השתתף,	 הציבור	

ולחם,	גם	בימית	וגם	בגוש	קטיף.

פעמים	רבות	אנו	רואים	את	עצמנו	

כחלוץ	המרכזי,	ופועלים	מתוך	אמונה	

הנכונה,	 הדרך	 היא	 שלנו	 שהדרך	

התורה	 דרך	 את	 בתוכה	 המשלבת	

לא	 לעומתו,	 חונכנו.	 עליהן	 והעבודה	

מתעסק	הציבור	החרדי	בענייני	ארץ	

בעניינים	 רק	 מתעסק	 הוא	 ישראל.	

מצוות	 לשמירת	 הקשורים	 אחרים	

החשמל	 חברת	 של	 שנאי	 התורה.	

הציבור	 את	 עורר	 בשבת	 שעבר	

הציבור	 ואילו	 זועם	 למאבק	 החרדי	

הדתי–לאומי	שתק.

הזאת	 החלוקה	 דעתי,	 לעניות	

של	 שונה	 והבנה	 חינוך	 מתוך	 מגיעה	

אומנם	 הדתי–לאומי	 הציבור	 התורה.	

נאבק	על	שלמות	הארץ	מתוך	אמונה	

מוציא	 לא	 שבת	 חילול	 אבל	 בתורה,	

לחסום	 לו	 גורם	 ולא	 לרחובות	 אותו	

חנות	 תפתח	 לדוגמא	 ואם	 כבישים.	

יעיז	 לא	 ביתו	הוא	 ליד	 חזיר	 למכירת	

אפילו	להיאבק	כנגדה.

איננו	 החרדי	 הציבור	 של	 רובו	 רוב	

באדמת	 או	 המדינה	 בקיום	 רואה	

עליו,	 להיאבק	 שיש	 משהו	 הארץ	

למרות	אינספור	המקורות	התורניים	

יישוב	 מצוות	 בגדולת	 העוסקים	

על	 המאבקים	 ברוב	 ישראל.	 ארץ	

למרות	 נפקד	 מקומם	 ישראל	 ארץ	

לדיון	 תעלה	 בעז"ה	 הבא	 בגיליון	

שלל  כל  על  האינטרנט,  השאלה: 

סי.  )אי.  בו  הגלומות  האפשרויות 

מהווה  ועוד(  גלישה  אימייל,  קיו, 

התורה  להפצת  מהירה  אפשרות 

ושיעורים, שו"תים ואפילו שידוכים. 

מאידך, מסתתרים בו תכנים מזיקים, 

חוסר צניעות, לשון הרע ובזבוז זמן 

יכולים לנצל  כנוער  לשווא. איך אנו 

ולהימנע  לטובה,  האינטרנט  את 

ניתן	 דעתכם	 את	 שבו?  מהרוע 

.m@myesha.org.il	:לדוא"ל	לשלוח
נא	 מילים.	 	350 עד	 המאמר	 אורך	

לציין	שם,	גיל	ומקום	מגורים.

בס"ד

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

לפרטים והזמנות:

1-700-5000-39

רח' יחזקאל 43 פינת אבינדב ירושלים, חניה במקום טל' 1-700-5000-39 

נוטעים וסוככים
ברית יחדיו!

לך - זה לשרוף 24 ליטר דלק

להם - זה 50 מר‘ של סככת צל טבעי וירוק

לילדים - זה 3 מטר גובה טיפוס )לפחות(
לעם ישראל - זה ברית נאמנות ואהבה לארץ ישראל.

על כן, קנה עץ בוגר 3 מטר ב–₪120
והבית הכתום ידאג לנטוע במאחזים וביישובים ברחבי הארץ, 

ותעודת הוקרה מיוחדת תשלח לביתך!

# העצים ממשתלות גוש קטיף 
# מומלץ להתארגן בקבוצות 

# המיזם בחסות הבית הכתום המוכר את 
כל מחסני כתר פלסטיק היישר לבית הלקוח

כשהחומר והרוח נפגשים...

כולם מרוויחים!

שבעה רועים בהמלצת רבנים, מחנכים ואומנים 

כל מארז כפול: אברהם אבינו, 

יצחק אבינו ויעקב אבינו - �50

סט של ששת הדיסקים - במבצע - �115

סדרת מחזות האודיו - שבעה רועים
פגישה דרמטית עם אבות האומה

מלימוד מדרשי חכמינו ז"ל, מעיון במפרשים מצטיירת הדמות - 
נרקמת העלילה הדרמטית. באולפן רדיו משוכלל, 

עם צוות מלא של במאי ושחקנים - היא מופקת

להזמנות: 052-8903905

10 דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל 

ו–30 דק‘ מירושלים 

ממשיכים לקלוט משפחות 
ביישוב עלי 

לפרטים ותיאום סיור, צרו קשר: ליאור: 0524-201400 קורין: 0524-398010
נותרו עדיין מס‘ בתים לאיכלוס

עברה שנה ואנו לא שוכחים

תיק צד ₪25

תיק ילקוט 
איכותי ₪40

תיק איכותי גדול 
35 ליטר ₪70

מועצת יש"ע

10% הנחה 
לבעלי תעודת סטודנט בחסות:

תא כתום להזמנות: 052-5666947

כל התיקים ביחד במבצע ₪125 בלבד 
ובנוסף שי: שרוך לנייד

מבצע הנחות ומתנה
על תיקי גוש קטיף - "נשוב לכל יישוב"
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ששמירה	על	שטחי	ארץ	ישראל	היא	

אחד	מיסודות	התורה.

	הקווים	 כי	 רואים,	 אנו	 הזמן	 עם	

הולכים	 המגזרים	 בין	 המפרידים	

על	 במאבקים	 אחד	 מצד	 ונעלמים.	

את	 שהביעו	 חרדים	 היו	 קטיף	 גוש	

שבגירוש,	 הנורא	 העוול	 על	 מחאתם	

ומצד	שני	במצעד	"השחצנות"	ראינו	

מחאה	גם	מהציבור	הדתי	לאומי.	

השמירה	 למען	 כוחות	 איחוד	

בכל	 ישראל	 ארץ	 של	 קדושתה	 על	

והן	 למאבק	 הן	 תועיל	 המובנים	

מקווה	 אני	 נאבקים.	 שעליה	 למטרה	

המאבקים	 את	 נצטרך	 שלא	 כמובן	

חייבים	 אנחנו	 נצטרך	 אם	 אבל	 האלו,	

רק	 כי	 	- אחד	 ככוח	 מאוגדים	 להיות	

ככה	ננצח.

אבישי	לוין

למועצה האזורית מטה בנימין
דרוש�ה

גמר  ועד  הנתונים  איסוף  משלב  במועצה  פרויקטים  ביצוע  על  אחריות   # התפקיד:  תיאור 

ביצוע הפרויקט # מעקב מקצועי אחר ביצוע פרויקטים # פיקוח על פרויקטים בתחום בנייה, 

תשתית ופיתוח # רישוי # הגשת חשבונות # בדיקת ואישור חשבונות קבלנים # הכנת כתבי 

כמויות ואומדנים # תיאום התכנון בפרויקטים בביצוע המועצה

דרישות התפקיד: # מהנדס בנין / הנדסאי בנין / הנדסאי אדריכלות - הכרחי # ניסיון קודם - 

הכרחי # יכולת תקשורת עם קהל # עבודה בשעות לא שגרתיות, נסיעה בכל יישובי המועצה 

בינארית,  וורד, אקסל,  ידע במחשבים:  נהיגה הכרחי #  רשיון   # ומתן  ניהול משא  יכולת   #

פרוז‘קט # מגורים באזור חובה.

היקף משרה: מלאה תחילת עבודה: מיידית. 

המעונינים יפנו בצירוף קורות חיים, ופירוט ניסיון קודם למר בני כהן מזכיר המועצה, 

עד ה–30.11.06 באמצעות פקס מס‘ 02-9973113 

מודגש בזאת כי רק מועמדים מתאימים ייענו!

בברכה, פנחס ולרשטיין יו“ר המועצה

מנהל�ת פרויקטים 
במחלקת ביצוע 

מאבק  אלו  בימים  מנהלים  יש”ע  במועצת 

באפיקים שונים להסרת צווי ההגבלה הדרקוניים 

על תושבי יש”ע, צווים שיש בהם פגיעה בחופש 

אלמנטריות,  אזרח  ובזכויות  והעיסוק  התנועה 

ובעיקר יחס מפלה והתנכלות על רקע פוליטי.

יו”ר מועצת יש”ע, בנצי ליברמן, תקף בוועדת 

לממשלה,  המשפטי  היועץ  את  בכנסת  החוקה 

הזלזול  על  המשפט  ומערכת  הפרקליטות 

בזכויותיהם של התושבים, שקיבלו צווי הרחקה 

מבתיהם, ממשפחותיהם וממקור פרנסתם. “יש 

ההתיישבות”,  כנגד  ואיפה  איפה  של  מערכת 

סמוק  דמנו  כאילו  הרושם  “ונוצר  ליברמן,  זעק 

פחות מדמו של כל אזרח ישראלי”. 

מתנגדת  יש”ע  מועצת  כי  הדגיש  ליברמן 

אמנם לאלימות ולהפרת חוק, אך במקרים אלו 

מועצת	יש"ע:	

מערכת	המשפט	מתייחסת	למתיישבים	
כאילו	דמם	סמוק	פחות	מכלל	אזרחי	ישראל

יש"ע  לתושבי  פוליטי  רקע  על  ההתנכלות  את  המועצה  יו"ר  תקף  החוקה,  בוועדת  בדיון 

בעקבות צווי ההרחקה שניתנו ל–16 תושבים # האגודה לזכויות האזרח: מדובר בכלי פסול

שהמערכת  או  המוגבלים,  נגד  ראיות  כלל  אין 

פוטרת זאת כ”ראיות חסויות”. 

נציגי האגודה לזכויות האזרח שנכחו אף הם 

בדיון, אמרו כי השימוש בצווים מנהליים פסול 

מבחינה מוסרית ומשפטית. “אם יש ראיות של 

ממש נגד העצורים יש להביאם למשפט ולאפשר 

להם להתגונן בהליך משפטי ראוי”, אמרו נציגי 

האגודה. 

נגד  התבטאה  )מרצ(  גלאון  זהבה  ח”כ  גם 

השימוש המיותר בצווים מנהליים.

ח”כ צבי הנדל מהאיחוד הלאומי תקף גם הוא 

המשפטי  היועץ  ולשכת  הפרקליטות  נציגי  את 

אומר  “אני  ואמר:  בוועדה,  שנכחו  לממשלה 

במערכת  אמון  כל  איבדתי  אך  לבי,  מדם  זאת 

המשפט”. #

גורמים במפלגת “קדימה” טוענים כי בידיהם 

יש”ע  מועצת  בין  מאחזים  להסדר  הסכמה 

ובמסמך  פוליטי  בספין  מדובר  אולם  לממשלה, 

לא  ומעולם  יש”ע  למועצת  קשר  כל  לו  שאין 

שונים,  “גורמים  המועצה.  הסכמת  את  קיבל 

ממונים מטעם עצמם, מנסים להרוויח הון פוליטי 

ולקבוע עובדות בשטח”, זעמו במועצה, והבהירו 

"מסמך	המאחזים"	שנחשף	בערוץ	2:	ספין	של	אנשי	קדימה
כי הגורם מ”קדימה” פועל על דעת עצמו בלבד 

ואין כל תוקף למסמכים כאלה ואחרים שהציג. 

תחילה  להגיע  יש  כי  סבורה  יש”ע  מועצת 

ההתיישבות  בין  השוטפות  הבעיות  לפתרון 

להפסיק  ובראשונה  ובראש  הביטחון,  למערכת 

את ההקפאה באישור התוכניות, ורק אז ניתן יהיה 

להמשיך בניסיון להסדרת נושא המאחזים. #

חידוש	ההנהגה

בראש חודש כסלו ימלאו חמש שנים למסורת 

הראשון  השערים”  “סיבוב  השערים”.  “סיבוב 

כמצעד  תשס”ב,  כסלו  חודש  בראש  התקיים 

מגיעים  היום  משתתפים.  ממאתיים  פחות  עם 

מדי ראש חודש למעלה משלושת–אלפים איש, 

מול  תפילה  של  יומין  עתיק  מנהג  המחדשים 

שערי הר הבית. המארגנים מציינים כי הנהירה 

לתפילות סביב שערי המקדש מעידות על הזיקה 

ההולכת וגדלה לנושא המקדש בכללותו.

“גם אם יארכו התהליכים והימים עד לבניין 

התחושה  את  לאבד  אסור  בפועל,  המקדש 

חמש	שנים	ל'סיבוב	השערים'
את  להשרות  מקום  אין  עולם  של  למלכו  כי 

שכינתו”, אומרים המארגנים, “אסור לנו לשבת 

מבלי  התאנה,  ותחת  הגפן  תחת  בביתנו,  בנחת 

לחוש את חסרון השראת השכינה”. 

אגודת אל הר המור פונה אל הציבור להצטרף 

בקביעות לסיבובי השערים המתקיימים במשך 

כל השנה, בכל ערב ראש חודש. 

ראש– בערב  יתקיים  הקרוב  השערים  סיבוב 

היציאה  מרחשוון.  כ”ט  שני  יום  כסלו,  חודש 

בשעה 19:00 מרחבת הכותל המערבי. 

לפרטים: 1-700-707-021. #

מועצת	יש"ע,	כגוף	המאורגן	הגדול	

ביותר	המייצג	את	ההתיישבות	ומאגד	

בימים	 עוברת	 רבים,	 גורמים	 תחתיו	

רצון	 מתוך	 ארגוניים	 שינויים	 אלו	

מובילת	 כתנועה	 המועצה	 את	 לקדם	

דרך	בחברה	הישראלית.	

רחב	 מהלך	 של	 בעיצומו	 אנו	

כולו	 לאיחוד	הכוחות	במחנה	הלאומי	

וגיבוש	הנהגה	ציונית–דתית	מוסכמת	

שתשקף	את	ההרכב	המגוון	של	אנשי	

של	 רחב	 פורום	 ותומכיהם.	 יש"ע	

חודשים	 מספר	 זה	 עמל	 ציבור	 אישי	

יש"ע  מועצת  "הנהגת  הקמת	 על	

שיהווה	 חדש	 גוף	 	- המחודשת"	

מנהיגות	מקובלת	אשר	יהנה	מתמיכה	

ציבורית	רחבה	ושיהיה	בכוחו	להוביל	

וסמכות	 מחד,	 חיובית	 לעשייה	

להכרעות	קשות	מאידך.	הגוף	יתבסס	

ליישובים	 ייצוג	 ויכלול	 בחירות	 על	

המגזרים	 מירב	 של	 נציגים	 ביש"ע,	

הדתית–לאומית,	 בחברה	 והגוונים	

השפעה,	 בעלי	 ציבור	 אישי	 רבנים,	

וראשי	גופים	וארגונים	הפועלים	למען	

ההתיישבות	מכל	רחבי	הארץ.

את	 נכונה	 לייצג	 היא	 הגוף	 מטרת	

ביש"ע,	 התומכת	 הלאומית	 הרוח	

לחזק	ולבסס	את	ההתיישבות	ביש"ע,	

הציבורית	 התודעה	 את	 ולהעמיק	

החיובית	כלפי	מפעל	ההתיישבות.	כל	

קבוצה,	ארגון	ותנועה	הפועלים	למען	

עקרונות	אלו	יהיו	שותפים	בו.	

הנהגה	 על	 יעמוד	 הפורום	 מרכז	

ונציגות	 ורבנית,	 רוחנית	 מעשית,	

חינוך	 אנשי	 השונים:	 מהמגזרים	

נציגי	 ביטחון,	 אנשי	 וקהילה,	

ועיירות	 העובדת	 ההתיישבות	

הפיתוח,	אנשי	רוח	ואקדמיה	ופעילים	

מרכזיים.	המליאה	תכלול	כ–120	איש,	

רובם	ייבחרו	כאמור	במהלך	דמוקרטי	

ביישובי	יש"ע.

#

מועצת	 יושב–ראש	 הודיע	 השבוע	

את	 יסיים	 כי	 ליברמן	 בנצי	 יש"ע	

פעילות	 שנות	 חמש	 לאחר	 תפקידו	

כחודש	 בעוד	 יש"ע.	 מועצת	 בראשות	

ראשי	 בקרב	 ייערכו	 טבת(	 )י"א	 וחצי	

המועצות	ביש"ע	בחירות	ליושב–ראש	

חדש.	

יש"ע	 מועצת	 את	 ליווה	 ליברמן	

עבור	 וקשה	 הרת	תהפוכות	 בתקופה	

מלחמת	 את	 שכללה	 ההתיישבות,	

אוסלו	)האינתיפאדה	השנייה(	וגירוש	

וצפון	השומרון,	 היהודים	מגוש	קטיף	

את	 שהוביל	 המערך	 בראש	 ועמד	

כנגד	 וההמונית	 הערכית	 ההתנגדות	

למהלך	 נענו	 אדם	 "המוני	 הגירוש.	

ארוכים	 חודשים	 במשך	 ההתנגדות	

על	 אחריות	 תוך	 שונות,	 בפעולות	

כותב	 בישראל",	 החברה	 שלמות	

לראשי	 הסיכום	 במכתב	 ליברמן	

ישראל	 במדינת	 גוף	 "אין	 המועצות,	

מורכב	 מהלך	 להוביל	 מצליח	 שהיה	

כפי	 מורכבים	 באיזונים	 שכזה	

שעשינו".

אנשים	 יש"ע	 במועצת	 "מצאתי	

מיוחדים	במינם,	עם	עוצמות	אנושיות,	

מעשיות	וחבריות	שיחדו	עוקרים	הרים	

היסטוריים,	 תהליכים	 על	 ומשפיעים	

מסכם	 הוא	 ובפשטות",	 בענווה	 והכל	

אלה,	 לכל	 שזכיתי	 "ואני,	 במכתבו,	

הזכות	 על	 לכם	 ומודה	 ראשי	 מרכין	

שהענקתם	לי	באמונכם".

הברוכה,	 פעילותו	 שנות	 בחמש	

בעל	 לגוף	 יש"ע	 מועצת	 הייתה	

משמעות	רלבנטית	עבור	רוב	החברה	

מבקשים	 יש"ע	 במועצת	 הישראלית.	

קשות	 שנים	 חמש	 על	 לבנצי	 להודות	

ממרצו	 השקיע	 בהם	 ותובעניות,	

תגמול,	 כל	 וללא	 גבול	 ללא	 ומזמנו	

פוריה	 פעילות	 המשך	 לו	 ולאחל	

בנושאי	הציבור	במדינת	ישראל.	#

זהה את המקום


