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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

באר–שבע חברון	 חיפה	 תל	אביב	 שכם	 ירושלים	 שבת	
16:03 	16:15 	16:03 	16:14 	16:04 	16:00 כניסה	
17:17 	17:16 	17:13 	17:15 	17:13 	17:14 יציאה	

39	שנים	לשחרור	ירושלים	יש"ע	והגולן 	 | |	כסלו	תשס"ז	 	24 גליון	

על הפרשה
הרב יהושע שפירא ראש ישיבת ההסדר רמת גן

האדמו"ר השני ממודז'יץ

קחו לכם 
מזמרת הארץ

23 	1011

סיפורו של מקום

12

בית אל - הולכים בדרך האבות

"והנה אנוכי עמך"

של גדולי ישראל חיבת הארץ

| כוכב השחרמבט להתיישבות 
חינוך מינקות לבחרות

הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה 
באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל

ותיכף כשבא אדם לארץ ישראל, 
מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול 

של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו
)הראי"ה קוק, אורות ישראל, פ"ז ס"ע י"ח(

ויצא

המשך בעמ' 11

המשך מעמ' השער
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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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צמוד למדד 
תשומות 

הבנייה

רב שאול ידידיה אליעזר טאוב זצוק”ל, ה

האדמו”ר השני לחסידות מודזיץ’ נולד 

בעיירה   )1887( תרמ”ז  רבא  בהושענא 

ה’דברי  טאוב  ישראל  רבי  לאביו  אוז’ירוב 

ישראל’ זצוק”ל. 

כבר בנעוריו נתפרסם בכישרונותיו הגדולים 

ובעודנו צעיר לימים כבר החל להלחין ניגונים 

מודזיץ’  בחסידות  אבותיו  כמסורת  משלו 

כחלק  ניגונים  של  אלפים  באלפי  שנתפרסמה 

עיקרי מעבודת ה’ והשיבה אליו, כמו שהדגיש 

שעולם  אומר  “העולם  ישראל’:  ה’דברי  אביו 

אומר  ואני  התשובה,  היכל  יד  על  הוא  הנגינה 

שהיכל הנגינה הוא הוא היכל התשובה”.

הארץ"  מזמרת  לכם  "קחו  הפסוק  את 

בעזרת  שהיהודי  ה'  עבודת  דרך  על  דרש  הוא 

'הארציות'  את  מעלה  והשירה  הניגון  הזמרה, 

שלו כלפי שמיא.

שאול’  ה’אמרי  שימש  בתורה  גדול  בהיותו 

ראקוב   - ביניהן  קהילות  בכמה  ברבנות 

תרפ”ב  משנת  ברבנות  כיהן  שבה  וקארטשוב, 

לאוטווצק  עבר   )1929( תרפ”ט  בשנת   .)1922(

תורה  של  עצום  למרכז  היה  שם  מדרשו  ובית 

ונגינה כשהקים שם ישיבה גדולה ואלפים היו 

באים לשמוע את תורותיו ומנגינותיו. 

לאחר  השנייה,  העולם  מלחמת  בפרוץ 

שהופצץ בית מדרשו באוטווצק, ברח עם בניו 

מוסקבה,  וילנא,  דרך  ארוכים  מסעות  ועבר 

לניו–יורק  הגיעו  עד  ויפן  ולדיסטוק  סיביר, 

בר”ח  לארץ  לעלייתו  עד  נשאר  שם  בארה”ב, 

תמוז תש”ז. 

מתוארים  אותו  הקורות  וכל  הארוך  מסעו 

שמואל  רבי  בנו  שערך  שאול’  ‘אמרי  בספר 

את  שהנהיג  זצוק”ל,  אש’  ‘האמרי  אליהו 

החסידות אחריו ביד רמה במשך עשרות שנים. 

במהלך הבריחה כתב ה’אמרי שאול’ מכתב לבנו 

ובו הוא מתאר מקצת מהתלאות וסכנות הדרך 

“... משם נסענו הלאה ובכבדות  שעברו עליו: 

מאוד, ועל הדרך בכל פעם התנפלות האווירונים 

עם זריקת הפצצות. ולשמע קול תעופתם, אם 

היער  לסבכי  בזריזות  חזרנו  ליער  קרוב  היינו 

ואם לאו, הפחד ואימת המוות והסכנה גדולה, 

ארצה  ידיים  בפישוט  עצמנו  לשטוח  ומיהרנו 

על פני השדה. שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ 

אחרי  הביבין  מן  כולנו  מלוכלך  ויצאנו  בטננו. 

עבור זעם. ונהי’ בעינינו כבריה חדשה. וכשנים 

כל  עזבנו  ריקא,  העיר  לפני  קילומטר  עשר 

בקל  לנסוע  תת  למען  האוטובוס  את  האנשים 

עם הנשים והילדים אשר עליו והלכנו רגלי עד 

בואנו העירה אחר חצות הלילה...” 

ניהל ה’אמרי שאול’  לאחר שהגיעו לרוסיה 

משא ומתן עיקש למתן אישור לנסיעה ברכבת 

ובכך  רבים  חסידים  עם  ליפן  מרוסיה  מיוחדת 

הציל נפשות רבות.

לאחר שהגיע לניו–יורק ביקר שלוש פעמים 

ובפעם הרביעית החליט לעלות  ישראל  בארץ 

על מנת להשתקע. בנו ה’אמרי אש’ מתאר זאת 

בספר: “ובשנת תש”ז בר”ח תמוז ביום רביעי 

כ”ק  יורק  בניו  בא  שבו  האווירון,  בלוד  ירד 

קודשו  הדרת  בכל  הופיע  זצוק”ל.  אאמו”ר 

ובהתלהבות  באהבה  רבה  בשמחה  ונתקבל 

שדה  יד  על  שחיכה  הגדול  הקהל  ע”י  גדולה 

התעופה. והתעוררות בכל היישוב לרגלי בואו 

הייתה גדולה ועצומה מאוד...”

הסתופפו  בהן  שבועות  שלושה  לאחר 

ויצאה  וניגוניו חש בליבו  חסידיו סביב תורתוֹ 

נשמתו בשבת קודש ט”ז בכסלו בנוכחות קהל 

רב מחסידיו ומעריציו שעמדו על יד מיטתו כל 

הלילה. מתוך הספר: “וכל בעל רוח רגיש ראה 

והרגיש בפנימיות נפשו, שכל עלייתו האחרונה 

לארץ כאילו הייתה אך ורק למען הגנז באדמת 

ושאף  מיצרים  בלי  עזה  אהבה  שאהב  הקודש 

והשתוקק אליה בתשוקה עצומה...”

 29( בכסלו  בי”ז  פטירתו  למחרת  יום 

והערבים  החלוקה  תוכנית  אושרה  בנובמבר( 

ציווה  שאול’  ה’אמרי  בדרכים.  לפרוע  החלו 

בצוואתו לקוברו בהר הזיתים אולם הדבר היה 

כרוך בסכנת נפשות ממש. לאחר התייעצות עם 

ה'חזון אי”ש' שאמר כי אם ציווה הצדיק בוודאי 

ידע שייטב למקיימי דברו, והתיר לקוברו בהר 

בלוויה  השתתף  ואף  הסכנות,  למרות  הזיתים 

התורה  את  הציל  ממודזיץ’  “האדמו”ר  ואמר: 

הישיבות  בני  כל  נצלו  ידו  שעל  הזה  בדור 

בכך  וכיוון  זכאי...”  ידי  על  זכות  שמגלגלים 

לרכבת מרוסיה ליפן שהצילה רבים. 

בהר  שנטמן  האחרון  היה  שאול’  ה’אמרי 

שלאחריה  הימים  ששת  למלחמת  עד  הזיתים 

לארץ  הגדולה  אהבתו  המצבה.  גילוי  נערך 

ומתבררים  ברורים  אליה  ותשוקתו  ישראל 

שאול’  ‘אמרי  בספר  שקובצו  תורתו  מדברי 

ארץ  ‘עניני  על  שלם  פרק  שם  להם  ומיוחד 

את  שעודד  רק  לא  כי  עולה  ומהם  ישראל’ 

יש  כי  האמין  גם  אלא  ישראל  לארץ  העלייה 

קרקעות  רכישת  כגון  ממש  בעשייה  לפעול 

האימרה  על  שאמר  כדרך  הארץ  ויישוב 

של  עצמן  ‘תפח  שאמרו  “מה  ע”ז:  בסנהדרין 

מחשבי קיצין’ היינו, אם רק מחשבין במחשבה 

עוד  במעשה  קיצין  עושים  אם  אבל  בלבד, 

יתברכו וד”ל.”

“מצאנו  כתב:  ‘ויצא’  השבוע  פרשת  על 

ראינו אצל יעקב אבינו שלא סמך על הבטחת 

ה’ ‘ושמרתיך בכל אשר תלך’, )בראשית כ”ח, ט”ו( 

מהכתוב ‘ויירא יעקב מאוד’ )שם, ל”ב, ז’( כי אמר 

שמא יגרום החטא. ומטעם זה פירשו בספרים 

בשליחת  אחיו  עשיו  אצל  השתדלות  עשה 

נעשה  לא  עזרא  בימי  וכן  ודורונות.  מלאכים 

להם נס כדרך שנעשה להם בימי יהושע, שגרם 

דורות  על  למד  אתה  מכאן  ד(.  )ברכות  החטא 

הללו, בעוונותינו הרבים, שלא לשבת בחיבוק 

ארץ  רכישת  בעניין  הנס  על  ולסמוך  ידיים 

יותר  ויישובה, כי כלום צדיקים אנחנו  ישראל 

מיעקב אבינו ומדורו של עזרא וד”ל.” #

וכב השחר הוא יישוב תורני כ

על דרך אלון המוביל לבקעה, 

בין רימונים למעלה אפרים. 

היישוב הוקם בסתיו תשל"ט, במסגרת 

"מבצע מכפיל" במסגרתו הוחלט להקים 

היאחזות סמוך לתל קובת–א–נג'מה 

)כוכב השחר העולה(, עליו נמצאו שרידי 

התיישבות יהודית מתקופת בית ראשון. 

האזור משופע אדמות טובות לחקלאות 

ולמרגלות ההר קיימים שרידי חקלאות 

קדומה - טרסות, בורות מים ומערות 

קבורה.

משפחות חדשות שהגיעו לעפרה 

הופנו לגרעין החדש, ובמשך כשנה 

התגבש גרעין הנח"ל כוכב השחר. כבר 

באותה שנה, קיבל היישוב את פרס 

"ההיאחזות המטופחת ביותר" של צה"ל.

באלול תש"מ )1980(, אוזרח 

היישוב בטקס חגיגי, וכיום חיות ביישוב 

כ–230 משפחות. רוב המשפחות 

נמנות על הציבור הדתי תורני וטווח 

הגילאים רחב ונע מילדות ועד שיבה. 

בעיצומה של האינתיפאדה קלט היישוב 

כעשרים משפחות של עולים צרפתים 

ואנגלוסכסים. 

ענף תעסוקה מרכזי ביישוב הוא 

חקלאות. כמו כן ביישוב גם מורים, עורכי 

דין, רופאים סטודנטים ועוד.

מערכת החינוך ביישוב מקיפה וכוללת 

את כל טווח הגילאים; מעונות, גנים, 

בית ספר ממלכתי דתי וישיבה תיכונית 

"אהבת חיים" - הקולטת תלמידים עם 

קשיי למידה וכן בית המדרש "נעם שיח" 

הכולל 20 אברכים ו–30 בחורים. לעת 

ערב יש אנשים מהיישוב המצטרפים 

לכולל ומוצאים להם חברותא או שיעור 

מתאים.

ביישוב קיימת תכנית לפתח אזור 

תיירות חווייתית בראש ההר ולמרגלותיו, 

שתעסוק בשלושה נושאים עיקריים: 

פרחי הבושם והתבלין של ארץ ישראל, 

מגורים בסְפַר המדבר, ושמירת איכות 

הסביבה. כמו כן  קיימים ביישוב: מקווה 

לנשים ומקווה לגברים, מכולת, מרפאה, 

מרפאת שיניים, מועדון ואולם שמחות. #

רכזת קליטה:

אילה הר–נוי,

052-4844144

מרכז מידע אמנה:

1-800-260-240

וַּיֵֶלְך, “ו ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  יֲַעֹקב,  ּיֵֵצא 
תהום  י‘(.  כ“ח,  )בראשית  ָחָרנָה“ 
עמוקה נפרשת לפנינו עם יציאת 
צדיק מערש הולדתו, עם פרישתו מאהלי שם 
אנו  תולדות  בפרשת  שרוי.  היה  בהם  וֵעבר 
לממדים  המגיע  יצחק,  של  לשגשוגו  עדים 
וַּיְִמָצא  הַהִוא,  ָּבָאֶרץ  יְִצָחק  ְַרע  “וַּיִז  - ניסיים 
י“ב(,  כ“ו,  )שם  ְׁשָעִרים“  ֵמָאה  הַהִוא  ַּבָּׁשנָה 
והשנה  רש“י שאעפ“י שהארץ קשה  ומבאר 
קשה הוציאה הארץ פי מאה ממה שאמדוה. 
והתורה מעידה ואומרת: “וַּיִגְַּדל, הִָאיׁש; וַּיֵֶלְך 
הָלֹוְך וְגֵָדל, ַעד ִּכי–גַָדל ְמאֹד“ )שם שם, י“ג(. 

נשאר  מה  אביו,  בית  את  יוצא  כשיעקב 
בידו מכל העושר הזה? “וַּיִַּקח ֵמַאְבנֵי הַָּמקֹום, 
כר  אפילו   - י“א(  כ“ח,  )שם  ְמַרֲאׁשָֹתיו“  וַּיֶָׂשם 
להניח לראשו אין לו. את כל ממונו נטל ממנו 
עשיו.  במצוות  להרגו  אחריו  שרדף  אליפז, 
בהמשך הקורות אותו הוא מגיע לחרן, ושם 
נאלץ לעבוד ב‘חורב‘ וב‘קרח‘ שבע שנים רק 
על מנת לגלות שהוליכו אותו שולל - “וַיְהִי 

ַבּבֶֹקר, וְהִּנֵה הִוא ֵלָאה“ )שם כ“ט, כ“ה(. 
לבלות  שהוצרך  מצאנו  לא  יצחק,  אצל 
אפילו רגע אחד בבקשת זיווגו. כל מלאכתו 
שבזבז  אברהם,  עבד  אליעזר,  בידי  נעשתה 
קודם  עוד  הראויה  הנערה  על  רב  עושר 
כן,  על  מוצאה.  מה  לומר  פיה  את  שפצתה 
הסולם  חלום   - כשבחלומו  תמהים  אנו  אין 
- רואה יעקב מראות קשים ומרים העתידים 

שמלמדים  כפי  זרעו,  על  ולבוא  להתרגש 
רבותינו: “הראה הקב“ה ליעקב אבינו שרו 
)שלבים(,  עווקים  שבעים  עולה  בבל  של 
)כימי שלטונם  יון ק“פ  ושל  נ“ב  ושל מדי 
על ישראל( ושל אדום עולה ולא יודע כמה. 
אמר:  אבינו.  יעקב  נתיירא  שעה  באותה 
הקב“ה:  לו  אמר  ירידה?  לזה  שאין  אפשר 
הוא  אפילו  יעקב,  עבדי  תירא  אל  ואתה 
זהו  מורידו.  אני  משם  אצלי  ויושב  עולה 
שכתוב: ‘אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים 

שים קינך, משם אורידך נאם ה‘“. 
הקב“ה  אכן  אם  הסבר:  טעונים  הדברים 
גם  ומקיץ את הקץ  מוריד את מלכות אדום 
על ימי שלטונה - מדוע אין יעקב רואה את 
ירידת שרו של אדום מלכתחילה, עד שהוא 
נזקק להתיירא ולשאול על כך? אין זאת אלא 
אל  יעקב  את  מביאה  אדום  של  שעלייתה 
הזו  התכלית  מן  וחלק  הסולם,  של  תכליתו 

כרוך גם ביראה ובתמיהה. 
כל זמן שראה יעקב שרים עולים ויורדים 
אל  כלל  הביט  לא  קצובה,  שלטונם  ומידת 
כשצפה  רק  לשמים.  המגיע  הסולם  ראש 
ברע המתנשא ועולה, מגביה ומתרומם ללא 
למרום.  עיניו  את  הרים   - לעין  נראה  גבול 
קצבה,  להם  אין  כאילו  שדומה  הייסורים, 
בראש  הניצב  ה‘  אל  להביט  בנו  דוחקים 
הסולם ומנהל את עולמו. רק משאנו חרדים 

חרדה גדולה, ולבבנו נשבר ונפתח לבקש את 
מי שכל משפטיו אמת וצדק, אנו באים לידי 

הכרה בהירה וברורה שהכל בידי שמים. 
של  שרו  רק  שלא  לנו  מסתבר  אז  או 
אדום, אלא גם שאר השרים לא היו מוגבלים 
יתברך,  ה‘  רצון  מצד  אלא   - טבעם  מצד 
יעקב  כשפונה  ודור.  דור  בכל  שממשלתו 
זוכה למבט על–היסטורי  כלפי מעלה הוא 
ולנצח:  התלאות  כל  את  לעבור  ולהבטחה 
ֲאֶׁשר– ְּבכֹל  ּוְׁשַמְרִּתיָך  ִעָּמְך,  ָאנֹכִי  “וְהִּנֵה 

ֵּתֵלְך... ִּכי, ֹלא ֶאֱעזְָבָך, ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי, 
ֵאת ֲאֶׁשר–ִּדַּבְרִּתי ָלְך“ )שם כ“ח, ט“ו(. 

מן  מקיצים  אנו  גם  כן  אבינו,  כיעקב 
השינה, מן התרדמה הנופלת עלינו על ידי 
המאורעות הפוליטיים החיצוניים, מביטים 
במעלה הסולם ונוכחים לדעת, וגם אם לעת 
עתה אין אנו רואים איך ומתי יורדים שרי 
אדום וישמעאל מטה ומלאכי ישראל עולים 
מעלה, יודעים אנו כי בסופו של דבר בקצה 
שם,  )שם  הַּזֶה“  ַּבָּמקֹום  ה‘  יֵׁש  “ָאכֵן  הסולם 
כוח  לנו  הנותן  הוא  הגדול  והחלום  ט“ז(. 
אור  בו  היום  עד  ולפעול  לשאוף  לשרוד 

חדש על ציון יאיר. #

"והנה אנוכי עמך"

16:00 קניות בבתי העסק והמסחר בעיר החל מ–

ם י נ מ א  # ם  י ד ל י ל ת  ו ל ע פ ה ו י  ר ו ב מ י ' ג  # ם  י נ כ ו ד

הזדהות עצרת   # ן  ו י הקנ ליד   18:30 בשעה 

ר ו ב י צ י  ש י א ו ם  י ר ע י  ש א ר ת  ו פ ת ת ש ה ב

לפרטים והסעות: 02-6211999

בס"ד

כולנו באים לשדרות
להיות עם התושבים העומדים בגבורה מול הטרור הרצחני, לחזק ולהתחזק. לדרוש 

מהממשלה להילחם מלחמת חורמה במוקדי הטרור. לערוך קניות ולחזק את בתי המסחר 
שנפגעו במתקפות הקסאם. לומר לעצמנו ולאויבינו אנו באים לשדרות ונשארים בשדרות.

ביום רביעי ט"ו בכסלו 6.12.06

יום תמיכה
וחיזוק כח העמידה

ה יהודה שומרון וחבל עז

ע " ש י ת  צ ע ו מ   | ל   א ר ש י ב ת  ו י ר ו ז א ה ת  ו צ ע ו מ ה ז  כ ר מ

כל ישראל ערבים זה לזה
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לפרטים: המכון התורני אור עציון
מרכז שפירא 79411 טל' 08-8502822, 

 orezion1@netvision.net.il פקס' 08-8502035 אי-מייל

לקראת יום פטירתו של הרב משה צבי נריה זצ"ל יוצא המכון התורני אור עציון 
ע"ש ר' יצחק וגב' חנה סטרולוביץ' במבצע מיוחד לספרי הרב: 

על משכנות 

הרועים 

₪25

₪19

נר למאור על 

פרשיות השבוע 

₪70

₪53

נר למאור - הגדה 

של פסח 

₪55

₪34 

מאורות נריה - 

אלול ותשרי 

₪44

₪32

מאורות נריה - 

חנוכה ופורים  

  ₪44

₪32

מאורות נריה - 

ישראל במדינתו 

₪57

₪36

קדושה 
אני מבקש 

תנו לי קדושת ארץ ישראל 
תנו לי קדושת אהבת ישראל

וַּיֵֶלְך, "ו ָׁשַבע;  ִמְּבֵאר  יֲַעֹקב,  ּיֵֵצא 
ָׁשם,  וַּיֶָלן  ַּבָּמקֹום  וַּיְִפּגַע  ָחָרנָה 
)בראשית	 הֶַּׁשֶמׁש..."	 ִּכי–ָבא 
אבותיו	 בעקבות	 הולך	 יעקב	 י'(.	 כ"ח,	

המרכזי	 ההר	 בגב	 העובר	 הציר	 על	

המכונה:	דרך	האבות.

בו	 המרחב	 המרכזי,	 ההר	 שדרת	

	- לאורכו	 והתיישבו	 אבותינו	 הלכו	

ובית	 חברון	 דרך	 בדרום,	 שבע	 מבאר	

אל	ועד	שכם,	איננה	רק	שדרה	בהיבט	

	- הלאומי	 במובן	 גם	 אלא	 הגיאוגרפי	

שדרת	ההר	היא	עמוד	השדרה	הלאומי	

את	 אבותינו	 עיצבו	 זה	 במרחב	 שלנו.	

ואת	 ומתגבש,	 ההולך	 העם	 צביונו	של	

אופיו	של	ההר	המרכזי,	כישראלי.	דבר	

זה	בא	לידי	ביטוי	בתקופת	ההתנחלות	

בהר	 נמצאו	 רבים	 התנחלות	 כשאתרי	

המרכזי.

אב– של	 ממסעו	

אל	 דרומה	 רהם	

בש– עובר	 ההנגב,	

מתחיל	 זו:	 דרה	

בין	 עוצר	 משכם,	

ומ– לעי,	 אל	 בבית	

גם	 נגבה.	 משיך	

וגם	 שכם,	 באזור	

מזבח	 אברהם	 מקים	 אל	 בית	 באזור	

-	מעשה	שמזכיר	את	 ה'	 וקורא	בשם	

סיפור	המצבה	שיעקב	מקים	בבית	אל	

והקדשתה	לה'.	לאחר	הירידה	למצרים	

בבשעת	הרעב,	חוזר	אברהם	לארץ	יש–

לכיוון	 ועולה	 וממשיך	 דרך	הנגב,	 ראל	

בית	אל,	למקום	המזבח	שהכין	-	שם	

הוא	שב	ו–"קורא	בשם	ה'".

לבית	 יעקב	 מגיע	 השבוע	 בפרשת	

פירשו	 רבותינו	 במקום".	 "ויפגע	 אל,	

ששם	תיקן	יעקב	את	תפילת	ערבית.	

הן	 אברהם,	 של	 בדרכו	 הולך	 יעקב	

ה'	 אל	 ופונה	 הרוחנית,	 והן	 הפיזית	

את	 אברהם	 הקים	 בו	 המקום	 באתו	

יעקב	 מבין	 החלום,	 לאחר	 המזבח.	

שהמקום	מקודש	ומקים	שם	גם	הוא	

מצבה.

יעקב	 מקבל	 אל,	 בבית	 בחלומו	

אשר	 ההבטחות,	 שתי	 את	 בעצמו	

מאביו	 קיבל	 הקודמת	 בפרשה	

והבטחת	 הזרע	 הבטחת	 בירושה:	

הנוספות	 ההבטחות	 מתוך	 הארץ.	

בחלום,	אנו	מבינים	את	חששותיו	של	

יעקב	 	- הארץ	 מן	 יציאתו	 ערב	 יעקב	

בכל	 )"ושמרתיך	 אחיו	 מעשיו	 חושש	

אשר	תלך"(,	ופוחד	שלא	יצליח	לחזור	

)"והשבתיך	אל	האדמה	 לארץ	ישראל	

לארץ,	 בשובו	 כי	 נודר	 יעקב	 הזאת"(.	

יחזור	גם	לבית	אל,	אל	המצבה	שהכין.	

בפרשת	וישלח	מקיים	יעקב	את	נדרו,	

עם	 ישראל	 לארץ	 חוזר	 הוא	 כאשר	

משפחתו	הגדולה	וכל	רכושו.

בשכם	 מתחיל	 הוא	 סבו	 כאברהם	 	

עולה	 הוא	 ומשם	 מזבח,	 שם	 ובונה	

לבית	אל	להודות	ולזבוח	לה'	"וַּיִֶבן ָׁשם 

ִּכי ָׁשם  ֵאל:  ֵּבית  ַלָּמקֹום, ֵאל  וַּיְִקָרא  ְֵּבַח,  ִמז
ָאִחיו."	 ִמְּפנֵי  ְּבָבְרחֹו  הֱָאֹלִקים  ֵאָליו  נִגְלּו 

)שם	ל"ה,	ז'(.

בית	 כובשים	 יהושע,	 מות	 אחרי	 	

כ"ב(	 א',	 )שופטים	 אל	 בית	 את	 יוסף	

כאשר	 אל	 בית	 מוזכרת	 ובהמשך	

ירבעם	בונה	בה	מקדש,	כהתרסה	מול	

מרכזיותה	של	ירושלים.

הכפר	 מזוהה	 החוקרים	 רוב	 לדעת	

לירושלים(	עם	 )17	ק"מ	מצפון	 ביתין	

מצוי	 ביתין	 ליד	 המקראית.	 אל	 בית	

כיום	היישוב	ג'ילזון	המשמר	את	השם	

לוז.	בביתין	נמצאו	שכבות	יישוב	החל	

ועד	 התיכונה,	 הברונזה	 מתקופת	

נמצא	 במקום	 הביזנטית.	 התקופה	

הכנענית,	 מהתקופה	 במה	 	- מקדש	

התגלו	 הישראלית	 ומהתקופה	

חיי	 על	 המעידים	 רבים	 ממצאים	

פשטות	הנטולים	כל	סממן	אלילי.

החדש	 היישוב	 הוקם	 	1977 בשנת	

כיום,	 וג'ילזון.	 לביתין	 סמוך	 אל,	 בית	

האבות.	 דרך	 תוואי	 על	 	60 ציר	 עובר	

אמנם	לא	על	כולו	מתאפשר	לנו	לנסוע,	

אך	למרות	שאיננו	יכולים	לצעוד	ממש	

היישובים	 על	 מבט	 האבות,	 דרך	 על	

המתפתחים	מסביב	מבטיח	לנו	שאנו	

משתדלים	לחדש	את	דרך	האבות.	#

ֵאל
ת	
ּבי
ל	
ֵא
ם,	

קֹו
ּמ
	ַל
א
ְקָר

וּי

"

"

02
-9

97
38

75
ל 

 א
ת

בי
ץ 

כ
בר

�
ה

ל
שי



מבצע לשני בתים אחרונים 
הלוואה של $30,000 

ב–0% ריבית
ההחזר ב–100 תשלומים!

tzifhat_bin@mbsg.co.il • www.tbhouses.com
4070 054-564 • 1-800-21-20-21לפרטים: חיים

הצטרפו למשפחות 
שבחרו לגור באור הכוכב 

השכונה החדשה בכוכב יעקב 
קהילה חמה ואיכותית 

בתים פרטיים ברמת גימור גבוהה

בתים פרטיים 
ודו–משפחתיים 

החל מ–₪385,000

כוכב
יעקב

         "מאז שנכנסנו לגור 
        בבית בשכונת אור הכוכב אנו 

  מרגישים נפלא. הבית איכותי מאוד, 
ברמה מעולה, ואנחנו שמחים מאוד" 

              משפחת פנירי
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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' י"ג כסלו. בין הפותרים 
הודעה  לשלוח   :sms באמצעות  קטיף.  גוש  ממוצרי  פרסים  יוגרלו  נכונה 
באמצעות  אג'.   50 משלוח  עלות   5454 למספר  "דעה"  במילה  שפותחת 
דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם 

וכתובת הפותר.

נכונה  הפותרים  בין עשרות  קבר רחל.  פתרון החידה משבוע שעבר: 
אביב,  מתל  אהרון  מוריה  מירושלים,  יצחקי  שמואל  הבאים:  הילדים  זכו 
נתנאל קוזניץ מפתח תקווה. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. 

שבת שלום!

רחל  קבר  של  תמונה  לכם  הצגנו  שעברה  בשבת   �
אמנו שנפטרה בי"א בחשוון בדרך אפרתה - בית לחם. כיוון 

שרחל מתה בדרך, לא זכתה להיקבר יחד עם שאר האבות 

במערת המכפלה שבחברון. ע"פ המסורת, קבר יעקב את 

רחל על אם הדרך כיוון שראה ברוח קודשו כי בעתיד, יעבור 

עם ישראל בדרכו לגולה דרך בית לחם, והוא קבר שם את 

רחל כדי שתשמע לצערם ותתפלל עליהם. רחל ויתרה על 

את  לדורות  סימלה  ובכך  בניה  על  להתפלל  כדי  האבות  שאר  עם  להיקבר  רצונה 

מסירות נפשה על עם ישראל תוך כדי ויתור על רצונותיה האישיים. ועל כך אומר 

לה הקב"ה: "ּכֹה ָאַמר יְהוָה, ִמנְִעי קֹולְֵך ִמּבֶכִי, וְֵעינַיְִך, ִמּדְִמָעה ּכִי יֵׁש ָׂשכָר לְִפעֻּלֵָתְך נְאֻם יְהוָה, 

וְָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹויֵב וְיֵׁש ִּתְקוָה לְַאֲחִריֵתְך, נְאֻם יְהוָה, וְָׁשבּו בָנִים, לִגְבּולָם" )ירמיה ל"א, ט"ו - ט"ז(. 
לזיכיון מיוחד  נבנה בשנת 1841, הודות  המבנה המפורסם שבתוכו נמצא הקבר, 

שקיבל משה מונטיפיורי מהסולטן הטורקי. המבנה שבאתר חודש מספר פעמים, 

הודו. בתקופה  ויהודי  ביסודיות במימונו של משה מונטיפיורי  ובמאה ה–19, שופץ 

למקום  הגישה  הקרוב  שבזמן  מקווים  ואנו  מחדש  הקבר  מתחם  שופץ  האחרונה 

ייתן ובזכותה של רחל ע"ה ישובו הבנים  הקדוש והחשוב הזה תהיה חופשית, ומי 

לגבולם כולם במהרה בימנו. #
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איך	מתמודדים?	מתמודדים!

האינטרנט, על כל שלל האפשרויות הגלומות בו מהווה אפשרות מהירה 
להפצת התורה ושיעורים, שו"תים ואפילו שידוכים. מאידך, מסתתרים 
בו תכנים מזיקים, חוסר צניעות, לשון הרע ובזבוז זמן לשווא. איך אנו 

כנוער יכולים לנצל את האינטרנט לטובה, ולהימנע מהרוע שבו?

ישע שלנו לדוא"ל
ניתן לקבל את העלון 

כבר ביום חמישי 
בפורמט:	pdf	לדוא"ל

שלחו בקשה ל:
m@myesha.org.il 

דברים בשם אומרם

זהה את המקום

ביום רביעי הקרוב ייערך יום הזדהות ותמיכה 

זה שבועות ארוכים  בתושבי שדרות, הנמצאים 

קסאם  ומטחי  אינטנסיבית  טרור  מתקפת  תחת 

רצחניים מכיוון רצועת עזה. 

ומרכז  יש”ע  מועצת  התאגדו  לראשונה, 

המועצות  כלל  את  המייצג  האזוריות  המועצות 

ועד  שבדרום  אילות  מחבל  בארץ  האזוריות 

המועצות  שבצפון.  הגליל  אצבע  קיבוצי 

בארץ  היישובים  רוב  את  כוללות  האזוריות 

שמים	את	שדרות	במרכז
בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בין מועצת יש"ע למרכז 

המועצות האזוריות הארצי, ייערך יום הזדהות ותמיכה בשדרות

מושבים,  קיבוצים,  ההתיישבות,  תנועות  מכל 

למטרה  התאחדו  כולם  קהילתיים.  ויישובים 

אחת: חיזוק העיר שדרות. 

הכותרת  תחת  שייערך  האירוע,  במסגרת 

“שדרות בלב של כולנו”, יגיעו המונים ליום של 

ו”החזרת  בעיר  קניות  עריכת  הזדהות,  ביקורי 

הצהרים  אחר  בשעות  העיר”.  לרחובות  הצבע 

אמנים.  בהשתתפות  מרכזית  עצרת  תתקיים 

הציבור נקרא להגיע בהמוניו. #

בכ”ח אייר השנה ימלאו 40 שנה לנס שחרור 

ירושלים, יהודה ושומרון ורמת הגולן. במועצת 

יש”ע נערכים לציין את שנת ה–40 במגוון דרכים 

ופעולות, בהם אירועים ציבוריים והפקת אלבום 

חגיגי המתעד לראשונה את ההתיישבות ביש”ע 

לאורך השנים.

40	שנות	התיישבות
האזוריות  המועצות  מנציגי  המורכב  צוות 

השונות  ההצעות  את  לבחון  מונה  והמקומיות 

שהתגבשו במועצת יש”ע, ולהכין תוכנית עבודה 

להסברה  החינוך,  למערכת  התייחסות  הכוללת 

מול הציבור הישראלי ולהעצמת גאוות היחידה 

של ציבור המתיישבים. #

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

מסמל	 האחרונות	 בשנים	

האינטרנט	את	אחד	הקונפליקטים	בו	

מצוי	הציבור	שלנו.	מצד	אחד	כציבור	

מכוח	 שמונע	 ומצוות	 תורה	 שומר	

להתרחק	 עלינו	 והמצוות	 התורה	

מכל	מיני	מזיקים	למיניהם	ותועבות	

של	 מרצונותיו	 אותנו	 שמרחיקות	

בחברה	 חיים	 אנו	 שני	 מצד	 הקב"ה.	

טכנולוגית,	 מבחינה	 שהתקדמה	

מבחינה	 דור	 שנות	 נסוגה	 אך	

מוסרית	אל	עבר	הפקרות	מוחלטת	

יעשה"	 בעיניו	 הישר	 "איש	 של	

חוצות	 אל	 התועבה	 להוצאת	 עד	

בה	 חיים	 שאנו	 זו	 בחברה	 ירושלים.	

ולהכניס	 בתוכה	 להתערות	 ומנסים	

ייעודה	 אל	 ולהחזירה	 קדושה	 בה	

הטכנולוגית	 ההתקדמות	 האמיתי,	

היא	חלק	מהחיים.	קשה	לדמיין	את	

החיים	כיום	ללא	הדואר	האלקטרוני,	

שכולם	 והפלאפון	 האינטרנט	

העת	 באותה	 אך	 חיינו	 על	 מקילים	

הזוהמה	 לכל	 כצינור	 משמשים	 גם	

והטומאה.

גם	 למצוא	 אפשר	 פריצות	

והערכים	 הבושה	 שם	 אך	 ברחוב,	

בנו.	אך	 שאנו	מייצגים	עוד	שולטים	

קשה	 ההתמודדות	 חדרים	 בחדרי	

כמו	 יישמע	 אולי	 זה	 וכמה.	 כמה	 פי	

ניהול	 דבר	והיפוכו	אבל	לכאורה	גם	

בעקבות	 התקלקל	 שלנו	 הזמן	

החידושים	הטכנולוגיים.	הרבה	יותר	

מהיר	לשלוח	אימייל	ממכתב,	לדבר	

זמין	 יותר	 הרבה	 סלולארי	 בטלפון	

ומהיר	מטלפון	קווי	וגם	לחפש	חומר	

מהיר	 יותר	 הרבה	 מסוים	 ערך	 על	

לספריה.	 ללכת	 מאשר	 באינטרנט	

הללו	 החידושים	 כל	 בפועל	 אבל	

גורמים	לבזבוז	זמן	ענק.

השלב	 לעשות?	 אפשר	 מה	

הראשוני	בהתמודדות	הוא	ההפנמה	

יומית.	ההכרה	 יום	 כי	אנו	במלחמה	

כי	יש	להילחם	ברוע	שבתופעות	אלו	

נוסף	הוא	קביעה	 הוא	הכרחי.	שלב	

של	מספר	חוקים	שיקלו	על	העניין	

כמו:	קביעת	המחשב	במקום	מרכזי	

לסגור;	 שניתן	 בחדר	 ולא	 בבית	

המחשב	 על	 העבודה	 את	 להגביל	

חוסמי	 להתקין	 מסוימות;	 לשעות	

על	 רק	 לעבוד	 ופרסומות;	 אתרים	

ב'מועדפים'.	 ששמורים	 אתרים	

להתייחס	 ניתן	 כללית	 בצורה	

לאינטרנט	כמו	שקראתי	פעם	באחד	

שאלה	 כשעלתה	 השו"תים	 מאתרי	

זו	הציע	אחד	הרבנים	להתייחס	אל	

בדיני	 כמו	 צורה	 באותה	 האינטרנט	

		רק	אם	יש	 )ניתן	להשתמש	 ייחוד.	

עוד	מישהו	בחדר(.

את	 ומחייב	 קשה	 הוא	 המאבק	

בידיים	 העניין	 את	 לקחת	 כולנו	

ה'	נתחזק	נעשה	 ובעזרת	 ולהתחזק	

ונצליח.

שמעון	לביא

ברכוש  ולא  לקחנו  נכריה  ארץ  "לא 

אבותינו  נחלת  אם  כי  משלנו,  נכרים 

אשר בידי אויבנו בעת מן העתים בלא 

הייתה  כאשר  ואנחנו,  נכבשה;  משפט 

 - אבותינו"  נחלת  את  השיבנו  עת,  לנו 

לאנטיוכוס  החשמונאי  שמעון  מדברי 

סידטס )ספר מכבים א', ט"ו, כ"ח(

ששם	 עכשיו",	 "שלום	 הקיצוני	 הארגון	

ההתיישבות	 כל	 להרס	 להביא	 למטרה	 לו	

כחמישית	 על	 המשתרע	 באזור	 היהודית	

המערבית,	 ישראל	 ארץ	 של	 משטחה	

ליצור	 בניסיון	 ארוכות	 שנים	 זה	 פועל	

ולרעיון	 ישראל	 למדינת	 דה–לגיטימציה	

המתיישבים	 ציבור	 נגד	 להסתה	 הציוני,	

פגיעה	קשה	במרקם	 תוך	 שליחי	המדינה	

החברתי	העדין	בישראל.	זאת	תוך	שיתוף	

פעולה	חלקי	או	מלא	עם	ממשלות	זרות.	

לאחרונה	פרסמה	התנועה	חוברת	תחת	

השם	"עבירה	גוררת	עבירה",	מתוך	הנחה	

של	 ההתיישבות	 תהליך	 שהמשך	 כנראה	

העם	היהודי	בארצו	הוא	כשלעצמו	עבירה.	

בחוברת	מתארים	הכותבים	תמונה	קודרת	

של	מדינה	ריבונית	שביצעה	לכאורה	שוד	

קרקעות	רחב	לאור	היום	והקמת	עשרות	

ערבים	 של	 פרטיות	 קרקעות	 על	 יישובים	

)"שוד	הקרקעות	הגדול"(.	החוברת	זכתה	

במדינות	 רחבה	 תקשורתית	 להתעניינות	

הקדיש	 אף	 טיימס"	 ו"הניו–יורק	 אירופה,	

ל"ממצאים"	את	כותרתו	הראשית.	

הגיאוגרפיה,	 מתחום	 מקצוע	 אנשי	

שעברו	 והמיפוי	 הקרקעות	 רישום	

מידת	 את	 לגלות	 נדהמו	 הדו"ח,	 על	

באמצעותם	 העיניים	 ואחיזת	 ההונאה	

בחברה	 לתעתע	 עכשיו"	 ב"שלום	 ביקשו	

הישראלית	ובקהילה	הבינלאומית.	מחברי	

לנסיגה	 לחץ	 ליצור	 המעוניינים	 החוברת,	

ישראל	 ששחררה	 מהאזורים	 מלאה	

במלחמת	ששת	הימים	הכינו	דו"ח	שקרי,	

המציאות	 מן	 המנותק	 ומסולף,	 מגמתי	

כפי	שהיא	משתקפת	ברישומי	הקרקעות	

ומפות	רשמיות	של	מדינת	ישראל.	

ל"שלום	עכשיו"	יש	מטרה	ברורה,	והיא	

סומנה	עוד	בטרם	נורו	החצים:	הכנת	כתב	

שקרים	עכשיו

החלטות	 לפיו	 ישראל,	 מדינת	 נגד	 אישום	

ומשמאל	 מימין	 ישראל	 ממשלות	 כל	

היו	 ושומרון	 ביהודה	 היישובים	 בהקמת	

פלשתיניות	 אדמות	 בגזל	 כביכול	 נגועות	

כאן	 לגיטימיות.	 ואינן	 מוסריות,	 אינן	 ולכן	

לשמאל	 ימין	 בין	 בוויכוח	 מדובר	 לא	 כבר	

בניסיון	 אלא	 הישראלית,	 החברה	 בתוך	

את	 להשחיר	 פנים–ישראלי	 גוף	 של	 בוטה	

פניה	של	מדינת	ישראל	בעולם.

ההרסני	 הנזק	 של	 ראשונה	 סנונית	

גם	 	- הדו"ח	 בעקבות	 לישראל	 שנגרם	

הבינלאומית,	 בזירה	 אנטי–ציוני	 כטיעון	

וגם	כחומר	דלק	להסתה	נגד	ישראל	בקרב	

ניתן לראות במאמר שפורסם  	- אויבינו	

השבוע בסוכנות הידיעות הפלשתינית: 

'שלום  תנועת  של  האחרון  "הפרסום 

האמיתי  מהפרצוף  חלק  הראה  עכשיו' 

לא  הדו"ח  העברית...  המדינה  של 

פורסם על–ידי ארגון פלשתיני, אלא על–

ידי ארגון ישראלי, ואין ביכולת ישראל 

להתכחש אליו... מדובר כאן ב'תיק מוכן' 

הבינלאומי.  הדין  לבית  להעבירו  כדי 

לאחר  הפלשתינים  להגיד  יכולים  מה 

שתנועת 'שלום עכשיו' נתנה מתנה זו 

לבעלי הקרקעות? אנו צריכים להודות 

חגי	 באדיבות	 )הציטוט	 זו"	 לתנועה 

הוברמן(.

השנאה	המקלקלת	את	השורה	העבירה	

ובלהט	 דעתם	 על	 הדו"ח	 מחברי	 את	

שלמים,	 יישובים	 מציגים	 הם	 הסילוף,	

פלשתיניות	 כאדמות	 וערים,	 קיבוצים	

גזולות	כביכול.	אין	עוד	מדובר	במאחז	קטן	

המופרכות	 בטענות	 אלא	 גבעה,	 בקצה	

היישובים.		 ומניין	 בניין	 רוב	 כנגד	 לחלוטין	

לדוגמא	רוב	העיר	מעלה	אדומים,	שכונות	

מינהל	 ע"י	 לאזרחים	 שנמכרו	 שלמות	

הסמוך	 מנורה	 היישוב	 ישראל,	 מקרקעי	

קיבוצים	 מלא,	 בכסף	 ונרכש	 למודיעין	

אין	 דוגמאות	 ועוד	 עציון	 בגוש	 שלמים	

ספור.

קצרה	היריעה	מלפרט	את	גודל	ועומק	

שקרים	 משישה	 הבנוי	 הדו"ח	 שקרי	

הסילוף	 העיוות,	 את	 היוצרים	 עיקריים	

והשחרת	פניה	של	ישראל.

היא	 הדו"ח	 מחברי	 של	 המוצא	 נקודת	 	.1

יש"ע	הם	אדמות	פלשתיניות	 שכל	שטחי	

פרטיות,	אלא	אם	הוכח	אחרת,	למרות	ש	כ	

80%	מהשטח	הם	אדמות	טרשים.	

2.	הגדרה	קטגורית	של	היישובים	שהוקמו	

כאדמות	 הישן	 הנוהל	 ע"פ	 	79 שנת	 לפני	

פלשתיניות	פרטיות.	

3.	הגדרת	עצמאית	של	שטחי	היישוב	בלי	

אדמות	 הכללת	 החוקית,	 להגדרתו	 קשר	

כביכול	 מצג	 ויצירת	 היישוב	 בשטחי	

האדמות	גזולות.	

4.	שימוש	בנתונים	שגויים.	

שנקנו	 קרקעות	 מרכישות	 התעלמות	 	.5

בכסף	מלא	ונרשמו	בטאבו	כחוק.	

המדינה	 אדמות	 סעיף	 השמטת	 	.6

ליצור	מצג	שווא	 מטבלאות	הנתונים	ע"מ	

הקמת	 של	 החוקי	 מהבסיס	 המתעלם	

היישובים.

היהודים	 נתבעו	 שני	 בית	 בתקופת	

ערים,	 מספר	 היווני	 לשלטון	 למסור	

בטענה	 בירושלים,	 החקרא	 מצודת	 בהם	

ש"נכבשו"	מהיוונים	והם	אינם	אלא	רכוש	

האימפריה.	שמעון	החשמונאי,	שנטל	את	

השיב	 יונתן,	 אחיו	 רצח	 לאחר	 המנהיגות	

וחד– ברורה	 תשובה	 סידטס	 לאנטיוכוס	

משמעית	ביחס	לזכותו	של	עם	ישראל	על	

ארץ	ישראל:	היהודים	לא	כבשו	ארץ	נכריה,	

אלא	החזירו	לבעלותם	את	נחלת	אבותיהם	

לצערנו	 היום,	 משפט.	 ללא	 מהם	 שניטלה	

תשובות	 להשיב	 נאלצים	 אנו	 ולחרדתנו,	

מעין	אלו	לא	לאנטיוכוס	אלא	דווקא	לבני	

מול	 מנחלתנו.	 לנשלנו	 המבקשים	 עמנו	

על	 יוונית	 טענה	 אותה	 של	 מודרני	 גלגול	

על	 להגן	 היום	 גם	 עומדים	 אנו	 "כיבוש",	

ישראל,	 בארץ	 היהודים	לשבת	 זכותם	של	

ומתפללים	כי	עוצמת	טענותינו	לא	תפחת	

מדבריו	הנכוחים	של	שמעון	החשמונאי.

ארץ  מאתנו  גזלו  שהם  פי  על  "ואף 

ואין  ונחלתנו  ארצנו  שהיא  ישראל, 

פגם  מחמת  מאיתם  להוציאה  כוח  בנו 

מתפללים  אנו  כן  פי  על  אף  מעשינו, 

היא  ישראל  שארץ  פעם  בכל  וצועקים 

עושים  אנו  ובזה  נחלתנו  היא  כי  שלנו, 

חזקתם  שאין  להסיטרא–אחרא  מחאה 

שלנו  היא  ישראל  ארץ  כי  כלל,  חזקה 

אותה  נוציא  סוף  כל  וסוף  מאבותינו 

לארץ  כוונתי  השם...  בעזרת  מידם 

ישראל הפשוטה, הגשמית, עם הבתים 

)הלכות	 מברסלב	 נחמן	 ר'	 	- והחצרות"	

חזקת	מטלטלין,	הלכה	ה',	י"ב(.	#

המשך בעמ' הבא

המשך מעמ' קודם

שקרים	עכשיו

ין רשות לשום יהודי לוותר א

על זכות העם היהודי בארץ. 

אין זו סמכות של שום יהודי. אין 

זו סמכות של שום גוף יהודי. אין 

זו אפילו סמכותו של העם היהודי 

כולו החי אתנו היום - לוותר על 

איזה חלק שהוא בארץ. 

זוהי	זכות	האומה	היהודית	לדורותיה,	

זכות	שאיננה	ניתנת	להפקעה	בשום	

תנאי.	אילו	גם	היו	יהודים	באיזה	זמן	

שהוא	המכריזים	על	הסתלקותם	

מזכות	זו	אין	בכוחם	ובסמכותם	

להפקיע	זכות	זו	מהדורות	הבאים.	

שום	ויתור	ממין	זה	אינו	מחייב	ואינו	

קושר	את	העם	היהודי.	זכותנו על 

הארץ - על הארץ כולה! - קיימת 

ועומדת לעד, ועד ביצוע הגאולה 

המלאה והשלמה לא נזוז מזכותנו 

ההיסטורית. #

)מתוך	נאומו	של	בן–גוריון	בקונגרס	הציוני	בבזל,	37(

דוד	בן–גוריון )1886	-	1973(,	

ממייסדי	מדינת	ישראל,	עמד	בראש	

ההנהגה	של	מדינת	ישראל	ו"המדינה	

שבדרך"	במשך	שלושים	שנה.	מראשי	

המנהיגים	של	תנועת	העבודה.	ראש	

הממשלה	ושר	הביטחון	הראשון	

של	מדינת	ישראל.	השבוע צוינו 

33 שנים למותו של בן–גוריון. 

מעל קברו נשא ראש הממשלה 

אהוד אולמרט את נאום הנסיגה 

והבריחה. ראוי לו, לאולמרט, 

לקרוא את משנתו של בן–גוריון 

בטרם ינסה לעמוד במקומו.

השבת	אבידה	תפילין	וטליתות
מתקופת המאבק נגד ההתנתקות נמצאו	מספר	תפילין

#	טלית	+	תפילין	ע"ש	אליה	יעקב	#	תפידנית	כחולה	+	תפילין	+	סידור	

#	טלית	+	תפילין	ע"ש	אורי	אהרון	#	תפילין	ע"ש	אליאור	ג.

כמו	כן	ישנם	תפילין	וטליתות	ללא	שמות

לקבלתם:	02-6211999	

יואל	מרקוס	עיתונאי	ופובליציסט	

בעיתון	"הארץ",	מזוהה	עם	השמאל	

ועם	התמיכה	בהתנתקות:	"למרבה	

הצער	מתברר	עתה,	שהמתנחלים	

הקיצונים	והפסימיסטים	הם	

שצדקו.	הפלשתינאים	אינם	רוצים	

להכיר	בישראל	ולא	להשלים	עם	קיומה.	

והפעם,	בניצוחו	של	חמאס,	שוב	אינם	

מחמיצים	שום	הזדמנות	להחמיץ	כל	

	הזדמנות.	

התפכחות	יואל	מרקוס:	"המתנחלים	צדקו"

במקום	לבנות	ולפתח	את	השטח	

שישראל	פינתה,	כפי	שמצרים	עשתה	

בסיני,	הם	הפכו	את	גוש	קטיף	בסיס	לירי	

יום	יומי	על	תושבי	הנגב,	ובראשם	תושבי	

שדרות;	ירי	המכוון	נגד	אזרחים,	נשים	

וילדים.	אזהרותיהם	של	אריאל	שרון	ודן	

חלוץ,	ש"אם	יירו	קסאמים	אחרי	פינוי	

עזה,	תגובת	ישראל	תהיה	חמורה"	-	

לא	ממש	הפחידו	אותם..."	#

עיתון	הארץ,	ל'	חשוון	תשס"ז	21.11.06

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 ולתושבי 

גוש קטיף וצפון השומרון 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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