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www.innopatent.com | 09-7686477 :לפרטים וקביעת פגישה

מחפשת 
משקיעים

חברת הזנק

החברה מחזיקה ב2 פטנטים רשומים בכל רחבי העולם,
השקעה של 25,000 ₪ ומעלה צפוייה להניב רווחים משמעותיים

לסבב הגיוס האחרון שלה לפני מכירות ואקזיט

077-5166040

18 יח”דבהשקעה בפרויקט בנייה בבאר שבע

14%-10%תשואה שנתית 

yishaisch@perfectpro.co.ilשלוחה 3

משנת תשל"ט ובזכות תהליך ייצור ידני, 
ארוך וקפדני, הרב באב"ד וצוות המפעל, 
ממשיכים את מסורת ההידור לדור הבא.

תבין את ההבדל

1800-795554 ,02-9975158

ישיבת שבי חברון

האבות!  עיר  של  המדרש  בבית  התורה  על  שוקדים  ואברכים  בחורים   330

היו שותפים בהרחבת ישיבת שבי חברון | סיימנו את בניית 3 מתוך 10 קומות הפנימייה | עבודות הבניה בעיצומן 

וזו הזדמנות שלכם להיות שותפים בבניין התורה וההתיישבות בחברון | יחד נחזק את לימוד התורה

יחד נוביל את ההתיישבות היהודית בחברון  יחד נמשיך ונבנה בכל מרחבי ארץ ישראל!

שבת חיי שרה תשע"ה

1800-400-140
ישיבת שבי חברון

 את חברון
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במרכז: 
מערת המכפלה

למטה: 
גג בית רומנו 

משכנה של 

ישיבת שבי חברון 

צילום: אוריה הלר

מחזיקים
ומחזקיםתורה

ישיבת שבי חברון

מבצע התרמה מיוחד

פוסטר מערת 
המכפלה

שבת 
מתנת חיי שרה
ישיבת

שבי חברון

בדף המרכזי מצורף

להצטרפות: אריאל 052-5665599
יציאה: י״א בכסלו 3.12  |  חזרה: ט״ו בכסלו 7.12

חמישה ימים מדהימים של לידה מחדש 
בשיטה חוויתית המשלבת נשימה מעגלית

עם תפילות וניגונים, סיפורי צדיקים
והתקשרות לצדיק למציאת אבידתי!

מסע הנשימה לאּומן
אל ר׳ נחמן מתקן הנשמות 

דרך הבעל שם טוב, ר׳ לוי יצחק מברדיצ'ב ור׳ נתן 
עם אריאל פלאי ובת-חן גולדמן

 לגברים 
ונשים

החל מ-980,000 ₪ 

יישוב צעיר בין הרי השומרון ומישור החוף מזמין אתכם
לקחת חלק בהתפתחות קהילה חדשה ותוססת

מקום שבו תוכלו לגדול

מקום משלךileshem.co.ilמכירות (נעם): 054-2327199

כביש 6נתב"גתל אביבירושלים
45252010

מדורגים דו משפחתי חד משפחתי

שלב ד׳,

יוצאים לדרך

נוף גלילי מדהים
מגוון אטרקציות במקום

אירוח המתאים
לזוגות ומשפחות

ומותאם לציבור הדתי

בר וכים הבאים, אחוזת פנינת הגליל
להזמנות תמיר: 050-5771040 

שבתות קבוצתיות
שבתות חתן- כלה 

4 סוויטות
עד 25 איש

בצמרת יבנאל

מתחם ישיבה וכינוס לקבוצות 
ספא, בריכה 10X5 מחוממת ומקורה לחורף   

בריכת ילדים גדולה וטרמפולינה
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מזל טוב למיכל ואלקנה ארליך 
להולדת הבת החמודה. 

איזו שמחה עצומה לכל ישראל

בס"ד, גיליון 472 | פרשת חיי שרה | 
יום ו, כ"א בחשון ה'תשע"ה

מי ה' מי זה א–לוהים - במשפט  צ
אחד? הרב אבינר: מי שיש לו אלוהים 
לו  שאין  מסתבר  אחד  משפט  של 

אלוהים.

לישראל  צ ראשית  רבנות 
למה בכלל צריך רבנות ראשית לישראל 
הרב  רבו?  את  אחד  כל  ישאל  ולא 
אבינר: כי יש שאלות כלל–ישראליות, 
כשרות  ודיינים,  רבנים  מינוי  כגון 
ממלכתית וגיור. אי אפשר שאדם יהיה 

יהודי לפי רב א' וגוי לפי רב ב'.

רב  צ יש  רב  של  הרע  לשון 
סוג  על  הרע  לשון  מדבר  הזמן  שכל 
מיני  בכל  זאת  ומצדיק  אנשים,  של 
מצווה.  שזו  מסביר  ואפילו  הסברים, 
מה לעשות? אפשר לקבל מקורות כדי 
להתחזק? הרב אבינר: לא להתפתות. 
זה ניסיון. שמירת הלשון שער התבונה 
פ' טו–טז. חובת השמירה פ' י. פתיחה 

לח"ח לאוין סק"ו.

לבנות  צ מותר  במעיין  בנות 
להיכנס בבגדים למעיין כאשר יש שם 

גברים? הרב אבינר: חלילה. פלא גדול 
איך עולות על הדעת שאלות כאלה.

דם  צ בתרומת  שהחיינו 
ראשונה  בפעם  דם  לתרום  עומד  אני 
הרב  שהחיינו?  לברך  לי  מותר  בחיי. 
הראשונה  הפעם  זו  א.  כן.  אבינר: 
עמ'  משפט  אורח  )שו"ת  מצווה  שמקיים 
רסח–רסט(. ב. בשורה טובה. גם שיטת 

הב"ח הפותחת שער למי ששמח )או"ח 
סי' כט - מ"צ(.

אשתי  צ חברות  עם  בילוי 
עם  לבלות  פעם  מדי  ללכת  אוהבת 
יומיים  כולל  הנשואות שלה,  החברות 
בבית מלון. זה קשה לי. הרב אבינר: 
זהים  אינם  זוג  בני  חיסרון.  בזה  אין 
נפשי  למזון  גם  זקוקה  היא  לחלוטין. 

אחר. מכיוון שזה נדיר, אין בעיה.

אחרי  צ ציצית  ברכת 
או  בים  שחייה האם אחרי שחייה 
בברכה, יש לברך שוב על ציצית? הרב 
אחרי  אך  דעת.  היסח  זה  כן,  אבינר: 
ד"ה  יד  ח  ביה"ל  לברך.  אין  מקלחת 
אות  ג.  אות  פ"ג  שלמה  הליכות  )וכן  וי"א 

ז - מ"צ(.
 www.havabooks.co.il ראה
ותשובות  שאלות  ל–5000  קרוב 

של הרב

הרב  צ שהתממשו  נבואות 
קדם  מימי  לנבואות  אותי  לכוון  יוכל 

א.  הרב אליהו:  בימינו?  שמתממשות 

התורה סיפרה לנו שנצא לגלות ונתפזר 

שנהיה  שנישאר מעטים,  העולם,  בכל 

לכף  מנוח  יהיה  ושלא  וקלס,  ללעג 

רגלינו שם. וכך קרה. ב. התורה קובעת 

בזמן  וריקה  שוממה  תהיה  שהארץ 

כתוב  ג.  קרה.  וכך  שנה   1,900 הגלות 

ישראל  הנביאים שעם  ובדברי  בתורה 

בחזרת  תפרח  שהארץ  לארצו,  יחזור 

כותבת  התורה  ד.  קורה.  וכך  ישראל. 

שנחזור  אחרי  תהיה  שתנועת תשובה 

הבטחה  יש  ה.  קורה.  וכך  לארץ, 

מיוחדת על השבת, שלא תהא בטלה 

ו. הזוהר הקדוש  מעם ישראל לעולם. 

מנבא שבאמצע האלף השישי ייפתחו 

מעיינות החכמה, וזה בדיוק מה שקרה 

של  "גרמניא  ז.  וברוחניות.  בגשמיות 

העולם  את  לכבוש  תנסה  אדום" 

ותיכשל. ועוד הרבה הרבה.

שו"ת סלולרי

 http://shlomo–aviner.net :נערך ע"י הרב מרדכי ציון | ]הרב[ אבינרפדיה 
כולל שיעורים, שו"תים ושיחות בישיבה בארוחת צהריים - מעודכן כל יום!

הכיפה שסרגה טליה סרלואי

עמוד 8

עמוד 11

עמוד 6

עולםקטן

ariel@arieltours.co.il 1700-707-300 www.arieltours.co.il

5 בתי המלון שלנו במיוחד בשבילכם:

ג אסטרל נירוונה - הכל כלול
ג אסטרל קורל - הכל כלול

ג אסטרל מרינה - חצי פנסיון
ג ארקדיה ספא - חצי פנסיון

ג ויסטה אילת - חצי פנסיון - גלאט!

לפרטים 
והזמנות:

178538נותרו          חדרים מתוך

ימי מכירה מטורפים - מוצש"ק, ראשון ושני!
אטרקציות 
ושלל פעילויות 
בשבילכם

 מלונות החל מ-
 315 ₪ לאדם
בחדר זוגי ללילה

טיסות רק 222 ₪ לאדם 

לכיוון - הכי זול בארץ!

"כך נכנסתי 
למערה"

עדותו של הרב גורן, 
בגוף ראשון, על הכניסה 

המרגשת לקבר רחל, לחברון 
ולמערת המכפלה

הביקור 
הגדול  
קוראי מגזין הנוער של 

עולם קטן הולכים לבקר 
את פצועי צוק איתן 

פרטים והרשמה עמוד 13

ברייקדאנס, 
 אמונה 

וביטחון עצמי
סיפורו של רפי נתן

הרב המקובל 
יעקב עדס 

על דרכו 
של אברהם אבינו



מה לעש�"�?!2

בהתחלה זה החמיא, אבל עכשיו זה כבר  שאלה: 
מדי.  יותר  לי  מקנא  זוגי  שבן  מרגישה  אני  מעיק. 
אם אני לא עונה לו מיד בטלפון, הוא מתלונן שאני 
עיסוקים  לי  שיש  מכך  מרוצה  אינו  אותו,  "מסננת" 
ותחביבים נוספים, מתעניין באופן מוגזם )לדעתי( עם 
מאשים  הוא  הולכת.  אני  ולאן  מה,  על  דיברתי,  מי 
סולם  בראש  לא  ש"הוא  מכך  מתוסכל  ומרגיש 
ומצד  מאחרים",  יותר  לי  וש"אכפת  שלי",  העדיפות 
מרגשות  ומחוות  מתנות  מחמאות,  מרעיף  הוא  שני 

ומאוד מפרגן. מה אפשר לעשות?
האנושיים  הרגשות  אחד  היא  קנאה  תשובה: 
נגלה  לעומק  בה  להתבונן  נעז  אם  ביותר.  הקשים 
תחושות נלוות של פחד, כעס, נחיתות וכאב. יש קנאה 
באדם אחר - תחושה המוכרת לכולנו, מתוך השוואה 
עזה  עצמה  בעלת  היא  זו  קנאה  אותנו.  לסובבים 
הדוחפת אותנו להתקדם ולהתאמץ כדי להגיע ליעד 
אך  חכמה"(.  תרבה  סופרים  "קנאת  )כידוע  הנכסף 
מנגד, יש בכוחה להביא להתנהגות הרסנית של פגיעה 
בהישגי הזולת, לצרות עין ולתחושה פנימית קשה של 
עוינות ותוקפנות. בשאלתך התייחסת לסוג נוסף של 
קנאה המכונה "קנאה רומנטית" - כינוי מעט מעודן 
הבעלות  לתחושת  לגיטימציה  מעין  המעניק  לטעמי, 
שהאדם חש על בן הזוג. קנאה זו מבטאת פחד עצום 
והיא  לי,  כ"שייך"  הנתפס  קרוב  אדם  של  מאיבוד 
כוללת התעסקות בלתי פוסקת ומוגזמת בנאמנות של 

בן הזוג ובמידת השקעתו במערכת היחסים.
כמו כל רגש בחיים - המינון קובע, ויש למצוא 
את שביל הזהב. הקנאה היא חלק מאהבה, ומבטאת 
זו מסייעת  יחד. קנאה  ורצון להיות  תחושת שייכות 
רבים  הזוגי.  והקשר  המשיכה  את  לשמר  הזוג  לבני 
גם  במקרה.  לא  כנראה  לאש.  הקנאה  את  ממשילים 
האש עשויה להיות דבר חיובי ושימושי, אך אם חלילה 
לא נזהרים - האש עלולה להפוך לדבר הרסני ומסוכן.

השיר ה"רומנטי" המוכר "בלעדייך אני חצי בן אדם, 
תפיסה  בעיניי  מבטא   - כלום"  בעצם  אני  בלעדייך 
עצמי  לראות  מסוגל  איני  שלפיה  ומעוותת,  שגויה 
כשלם ללא בן הזוג. כאילו בן הזוג אמור למלא את כל 
צרכיי, ואיני יכול ליצור הבחנה בין עולמי לעולמו. איני 
יכול לראותו כיֵשות נפרדת ממני. האדם הקנאי מנסה 
לשלוט ביחסים של בן הזוג עם סביבתו, מתוך הנחה 

נוספת  משמעותית  יחסים  במערכת  צורך  לו  שאין 
זולתו, למשל בדרישה לנתק קשרים מהעבר ולצמצם 

קשרים עם אחרים בהווה למינימום האפשרי.
יש הטוענים כי האדם הקנאי חווה בילדותו חרדת 
היצמדות  לפתח  לו  שגרמו  התקשרות  וסוג  נטישה 
לחילופין  )או  לבד  להיות  עצום  וחשש  כפייתית 
הימנעות מקשר רגשי(. אולם בשורה התחתונה הקושי 
אינו רק נחלתו, שכן ישנה ציפייה בלתי אפשרית מבן 
הזוג למלא את תחושת הביטחון והבדידות שכנראה 
בתחילה  שנתפס  מה  לעולם.  במלואה  תסופק  לא 
כמחמיא ורומנטי עלול לייצר תחושת מחנק ותסכול. 
בן הזוג שאליו מופנית הקנאה מנסה להרגיע, להצדיק 
את עצמו, ולעתים אף יחוש אשמה על כך שהוא פוגע 
בבן הזוג, ואינו מצליח להחזיר לו באותה מידה דאגה, 

אכפתיות ואהבה.
בקיצור, יקירתי, מתפתח כאן מעגל קסמים מכושף 
והרסני המייצר תסכול, אכזבה, כעס ותוקפנות הדדית. 
את  מחריב  הצדדים,  לשני  רב  סבל  המייצר  מצב  זהו 
להביא  עלול  קיצוניים  ובמצבים  הזוגית,  המערכת 
זו  לאלימות. איך אפשר לעצור את כדור השלג הזה? 
עבודה זוגית לא פשוטה, שמומלץ לעתים לבצעה בליווי 
והקשבה,  הכלה  של  מיומנות  דורשת  היא  מקצועי. 
רבות  -פעמים  עצמית  ומודעות  פנימית  התבוננות 
אנו משליכים על בן הזוג את פצעי העבר; יש ללמוד 
לבקש מה שזקוקים לו כעת מבן הזוג, ולמצוא פתרונות 
גם  העצמי,  והביטחון  הערך  לחיזוק תחושת  חלופיים 

כאשר נדמה שבן הזוג אינו פנוי או עסוק בי.
זוגית,  יחסים  במערכת  טבעי  רגש  היא  הקנאה 
ולא בכל מצב היא בהכרח בעייתית או מוגזמת. ויחד 
ומוגזמת  נחווית בעינייך כמעיקה  עם זאת, אם היא 
)גם אם זה רק במצבים מסוימים( אל תמשיכי הלאה 
ואל תשלימי עם זה. עצרי! מסוכן לשחק באש. שקפי 
לבן זוגך מה את חשה. בדיקה משותפת מעמיקה של 
תחושת הקנאה לצד העמקת המחויבות הזוגית באופן 
אל  המצב.  את  לשפר  עשויות  שניכם  על  המקובל 
תאפשרי לקנאה מוגזמת לנהל את הקשר הזוגי ולסכן 
היפה  הפרח  נעדר,  "כשהאמון   - שנכתב  כפי  אותו. 

ביותר בזר האהבה חסר".

נעמה מוזס - מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. מרצה 
mosesnaama@gmail.com .ומנחת סדנאות

בלעדייך אני חצי בן אדם
נעמה מוזס

ה ר ש י  י ח ת  ש ר פ

יצחק ורבקה

ם הרב אמנון בזק " ב ש ר
ברכת ה' ונישואי יצחק

זָקֵן  "וְאַבְרָהָם  ורבקה פותחת במילים  יצחק  נישואי  פרשת 
מתוארת  מכן  ולאחר  ּבַּכֹל",  אַבְרָהָם  אֶת  ּבֵרְַך  וַה'  ּבַּיִָמים  ּבָא 
רבים  פרשנים  ביתו.  זקן  עבדו  על  אברהם  שמטיל  השליחות 
דווקא כאן את ברכת  הוטרדו מהשאלה מדוע מזכירה התורה 
יצחק.  נישואי  לפרשת  זו  ברכה  של  עניינה  ומה  לאברהם,  ה' 
לשאלה  הדרש  דרך  על  רש"י  של  תשובתו  היתר,  בין  ידועה, 
זו: "'ּבַּכֹל' עולה בגימטריא 'בן', ומאחר שהיה לו בן היה צריך 
להשיאו אישה". ברם, רשב"ם נאמן לדרכו לפרש על פי פשוטו 
של מקרא, ועל כן הוא מציע שני פירושים שונים להיגד הזה 

בתחילת פרקנו.
בהצעתו הראשונה מעלה רשב"ם את האפשרות שאזכור זו 
האמור  "להודיע  אבינו:  אברהם  של  מעלתו  את  להעצים  נועד 
לפנינו, שלא שלח עבדיו לקחת אישה ממשפחתו מחמת חוסר 
נתברך  שהרי  לו,  להזדווג  רוצין  יהו  שלא  כנען  בארץ  נשים 
כי  רצה  לא  הוא  אבל  לו,  להזדווג  מתאווים  העולם  וכל  בכול 
אם ממשפחתו". מעלתו של אברהם התגלתה בכך שהוא דרש 
שהאישה המיועדת ליצחק לא תהיה מבנות ארץ כנען, אף שה' 
אישה  לקחת  בעיה  כל  לו  הייתה  ולא  בכול  אברהם  את  ברך 

כנענית, שהרי רבים רצו לקיים עמו קשרי נישואין בשל עושרו.
מעקרונות  אחד  את  מאפיינת  רשב"ם  של  השנייה  הצעתו 
שבהרבה  רבות,  פעמים  טען  רשב"ם  שלו.  הרווחים  הפרשנות 

נדרש  שהוא  משום  לא  מסוים  עניין  מציינת  התורה  מקרים 
)וכפי שמקובל  כהקדמה  אלא  הפסוקים שלפנינו,  להבנת  כעת 
לקרוא לכך היום: מצג( לקראת נושא העולה בהמשך. הדוגמה 
מגיע  שהוא  פעם  בכל  כמעט  רשב"ם  חוזר  שעליה  המובהקת 
וְָחם  וָיָפֶת  וְחָם  ֵׁשם  נֹחַ...  בְנֵי  "וַּיִהְיּו  היא הפסוק  כזה  למקרה 
הּוא ֲאבִי כְנַָען" )ט, יח(, שבה התורה הזכירה רק צאצא אחד לבניו 
של נח - כנען בן חם. רשב"ם הסביר שמטרת האזכור הייתה 
כדי להבין מדוע בהמשך, לאחר מעשהו של חם, מקלל נח את 
כנען - "אָרּור ּכְנַָען עֶבֶד עֲבָדִים יִהְיֶה לְאֶחָיו", ולשם כך נכתב 

כבר בתחילה - "וְָחם הּוא ֲאבִי כְנַָען".
על פי עיקרון זה מבאר רשב"ם גם את האזכור "וַה' ּבֵרְַך אֶת 
'וה' ברך את אדוני מאוד  אַבְרָהָם ּבַּכֹל" - "וזהו שאמר העבד 
'ּבֵרך את אברהם בּכֹל', כמו  ויגדל', ולכך הוצרך לפרש תחילה 
'וחם הוא אבי כנען'". אזכור זה נועד להדגיש שכאשר בהמשך 
רק  לו  לקרוא  הפשט  דרך  על  מקפיד  )שרשב"ם  העבד  מופיע 
'העבד', ולא להשתמש בזיהוי שלו על פי המדרש כאליעזר( לפני 
משפחתה של רבקה ואומר להם "וַה' ּבֵרְַך אֶת אֲדֹנִי מְאֹד וַּיִגְּדָל 
וְזָהָב", הוא לא בדה דברים מלבו על  וַּיִּתֶן לֹו צֹאן ּובָקָר וְכֶסֶף 
מנת לשכנע את המשפחה לשלוח את רבקה עמו, אלא תיאר 
של  שעושרו  רוחני,  הסבר  לה  נתן  ואף  המציאות,  את  פשוט 

אברהם בא לו מאת ה'.

ס הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן ו ל ק נ ו א
גילויי אהבה אצל יצחק

א. את הפסוק "וַיְבִאֶהָ יִצְחָק ָהאֹהֱלָה ָׂשרָה ִאּמֹו וַּיִּקַח אֶת רִבְקָה 
"וְאַעֲלַּה  בתוספת  אונקלוס  סז( תרגם  )כד,  וַּיֶאֱהָבֶהָ"  לְאִָּׁשה  לֹו  וַּתְהִי 
יִצְחָק לְמְַׁשּכְנָא וֲַחזָא וְָהא ַתְקנִין עּוָבדַָהא ּכְעּוָבדֵי ָׂשרָה ִאיֵּמיּה" )וירא 
מניין  במקרא.  שאינה  אמו(  שרה  כמעשי  מעשיה  מתוקנים  והנה 

למד להשוות את רבקה לשרה?
אין  כי  אמו",  שרה  "הָאֹהֱלָה  הצירוף  לו  שהוקשה  שכתבו  יש 
ועוד  לחברתה,  הסמוכה  "הָאֹהֱלָה"  בתיבת  הידיעה  לה"א  מקום 
שחסר הנסמך וראוי היה לכתוב "הָאֹהֱלָה, אוהל שרה אמו", על כן 
פירש כי בהביאו אותה האוהלה הרגיש כי מעשיה טובים וישרים 
"ִמּנִָׁשים  דרך  על  הָאֹהֱלָה  פירש  שהמתרגם  שכתב  מי  ויש  כשרה. 
ּבָאֹהֶל ּתְבֹרְָך" )שופ' ה כד(, ועל כן קשר כתרים לראשה של שרה ורבקה; 

אבל שני הביאורים רחוקים. 
ונראים דברי רמב"ן שלאונקלוס הוקשה ציון הפרט "וַּיֶאֱהָבֶהָ":

טעם  וזה  באמו,  יצחק  שנהג  בכבוד  יספר  כי  הכתוב,  וטעם 
ורחק  אמו  על  מאוד  מצטער  שהיה  ירמוז   - וינחם"  "ויאהבה 
ם  ע ט ה  מ י  ממנו מנחם עד שניחם באשתו באהבתו אותה, כ

? ו ת ש א ב ש  י א ה ת  ב ה א ב  ו ת כ ה ר  י כ ז י ש
ואונקלוס פירש "ויביאה יצחק האוהלה והנה היא שרה אמו", 
מעשיה  וכישרון  צדקתה  מפני  כי   , ה ב ה א ה ר  י כ ז ה ן  כ ל ו

אהבה וניחם בה.
לדעת רמב"ן, מכיוון שהמקרא אינו עוסק בתיאור רגשות שבין 
פירש  כמקובל,  שלא  "וַּיֶאֱהָבֶהָ"  המילה  באה  וכאן  לאשתו  איש 
דוגמת  הטובים  מעשיה  את  שראה  מפני  הוא  שהטעם  אונקלוס 
שרה אמו. ולכשנתבונן נראה שדבריו צדקו מאוד: אמנם אהבת איש 
אָהַבְָּת"  אֲֶׁשר  אִָּׁשה  עִם  חַּיִים  "רְאֵה  כנאמר  טבעית,  היא  לאשתו 
)קהלת ט ט(, אבל המקרא מצניע רגש זה ואינו מדבר בו ]שלא כאהבת 

ילדים המוזכרת בהטעמה רבה כגון "ּבִנְָך יְִחידְָך אֲֶׁשר אָהַבְָּת" )בר' כב ב( 
"וַּיֶאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵָׂשו... וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב" )שם כה כח(, "וְיְִׂשרָאֵל 
אָהַב אֶת יֹוסֵף ִמּכָל ּבָנָיו" )שם לז ג( ועוד[. לא נאמר על דוד ושלמה 
שאהבו מי מנשותיהם ולא הוזכרה אהבה באברהם לשרה, בעמרם 
האישה  אהבת  וזולתם.  לאלישבע  באהרן  לצפורה,  במשה  ליוכבד, 
מוזכרת רק ביעקב )"וַּיֶאֱהַב ּגַם אֶת רָחֵל מִּלֵאָה", בר' כט ל( ובאלקנה 
)"ּולְחַּנָה יִּתֵן מָנָה אַחַת אַּפָיִם ּכִי אֶת חַּנָה אָהֵב", שמ"א א ה(, ולצורך 
העניין: הואיל ולשניהם היו שתי נשים, הכתוב משמיענו שרק אחת 
הייתה אהובה ]יוצא מן הכלל האמור בשמשון "וַּיֶאֱהַב אִָּׁשה... ּוְׁשמָּה 
ּדְלִילָה" )שופ' טז ד( כדי ללמד ש"הלך אחר עיניו" )כמשנה סוטה, א ח(. גם 
אהבת אישה לבעלה הנזכרת פעם אחת "וַּתֶאֱהַב ִמיכַל... אֶת ּדָוִד" 

)שמ"א יח כ( היא לצורך העניין[.
parshegen@gmail.com לשאלות כתבו אל

רא הרב מאיר כהן חצי אבו עקב  י י  רב
כשהיהודי פגש את התורה

את המפגש של אליעזר עם רבקה דורש ר' יעקב אבוחצירא 
כמפגש שבין היהודי לתורה, וזאת בדרך דרשנות אלגורית שמופיעה 

גם בזוהר הקדוש וכן אצל דרשנים רבים יוצאי עדות המזרח.
בספרו "פיתוחי חותם" מתייחס הרב לפסוק "והנערה טובת 

מראה מאוד בתולה ואיש לא ידעּה".
תורתנו  על  רמז  בדרך  האלו  הפסוקים  את  לפרש  אפשר 
הקדושה, שבזוהר הקדוש בפרשת משפטים המשילה לבת מלך 
כבודה וצנועה החבושה בטמון אין רואה, והמבקשה בלב שלם 
אולי  הפתח  על  ומתחנן  לפתחה  שוקד  יום  כל  חפצה  ובנפש 
בת  וכשרואה  הדלת.  מאחורי  אפילו  עמו  ותדבר  קולו  תשמע 
המלך שכל יום האיש ההוא משכים לפתחה אולי ימצא מבוקשו 
כאן מלמדנו הרב עקרונות  עימה אפילו מאחורי הדלת.  לדבר 
יסוד בתורה, שהיא בתו של הקב"ה ואיננה ככל החכמות, ואינה 
נפשו לדעתה בהתמדה  לכל אדם אלא למי שמוסר  מתמסרת 
ובעיקשות מתוך כמיהה אליה, ורק אם נמצא ראוי מצד מידותיו 
ותשוקתו אליה מתמסרת בהדרגה, תחילה מאחורי הדלת, אחר 
כך פנים בפנים, תחילה מדברת עמו ברמז ואחר שחקר מגלה 
לו צפונותיה וסודותיה. וזה פירוש "בתולה ואיש לא ידעה". וזה 
שאמר: "והנערה טובת מראה מאוד", הכוונה שאין מה שישווה 
ידעה  לא  ואיש  שכתוב  ומה  התורה,  של  ולמעלתה  ליופייה 

מדובר על עֵָׂשו שלא נפלה בחלקו אלא בחלקנו, כפי שדורשים 
אל   - יעקב"  קהילת  מורשה  לנו...  ציווה  "תורה  הפסוק  את 
תקרא מורשה אלא מאורׂשה, ולכן גוי שלמד חייב מיתה, שלנו 

היא מאורשה ולא להם, ובכך פוגע בכבודה של בת המלך.
וממשיך את הפסוק: "ותרד העינה ותמלא כדה" - לרמוז 
ו"העינה"  וזה רמוז במילה כדה,  לתורה שיש בה כ"ד ספרים, 
החכמה  לספירת  )רמז  שורשה  שמשם  עליון  למקור  רומז 
הנקראת מעיין( ומשם ממלאת כדה, שכ"ד ספרים שבה מלאים 
שפע וכל טוב, מלאים סודות ורמזים ודברים עליונים מאוד. ומה 
שכתוב "וירוץ העבד לקראתה", בא לרמוז שהרוצה לידע אותה 
בלב שלם צריך לעשות עצמו עבד לתורה ולהתחנן אולי תתרצה 
"הגמיאיני נא מעט מים", היא  וזהו שאמר  ותלמד אותו דבר. 
התורה שנמשלה למים. "ותאמר שתה אדוני" - כשרואה התורה 
שהוא מתאווה ומשתוקק לדבריה קוראת לו אדון ומכבדת אותו 
ומרוממת אותו ופותחת לו את הלב והשכל, וממהרת להוסיף 
לדלות לו מים מן המעיין. וזהו שנאמר על ידה, שמקודם היה 
הכד על שכמה, היינו מקום עליון לא מושג, ועכשיו על ידה 

- מקום שיכול להשיגו בנקל, ומלמדת אותו תורה בלי טורח. 
מתוך  לתורה  התקשרות  של  זו  למעלה  שנזכה  רצון  יהי 

השתוקקות עצומה ונזכה לרוות צימאוננו מכדה בלא טורח.

הקדוש הרב יניב חניא הר  ו הז
חתונת עליונים ותחתונים

מתייחס  הקדוש  שהזהר  הזכרנו  הקודמות  הפרשות  באחת 
היצר  עם  המתעמתת  כ"נשמה"  הפשטות,  בשיא  אבינו,  לאברהם 
הזו:  לאמירה  ביותר  מעניין  המשך  ישנו  שרה  חיי  בפרשת  הרע. 
"רבי אבהו פתח... כיוון שהגוף נבנה על קיומו ומביאין אותו לקבל 
נשמתו לארץ ישראל, הנשמה ַמְמתנת אליו ויוצאת לקראתו, כמו 
דאת אמר ויצא יצחק לשוח בשדה". שואל אותו רבי יהודה, מילא 
הנשמה  היא  "...אם  יצחק?  גם  האם  אך  הנשמה,  הוא  שאברהם 
..." אבהו:  רבי  לו  עונה  יצחק...".  אבל  כדאמרן,  אברהם  תינח   -

הא חבריא אמרו שעכשיו אתקרי יצחק, על שם השמחה שרבתה 
ועכשיו  שרה  והגוף  אברהם  הנשמה  נקראת  בתחילה  בעולם... 
נקראת הנשמה יצחק והגוף רבקה. אמר רבי שמעון: ארבעים שנים 

קודם קיום הגוף ממתנת הנשמה לגוף בארץ ישראל". 

כהמשך  ורבקה,  שרה  ויצחק,  אברהם  של  הישירה  הקשירה  מלבד 
אחד ש"רק החליף את השם, משום שהשמחה רבתה בעולם", ובעצם זה 
אותו עניין בחילוף שם, יש כאן גם לימוד ודרשה עמוקה של הפסוקים 
נוסף  שלב  הוא  בחתונתם  ורבקה  יצחק  של  החיבור  העומק.  בשכבת 
בחיבור הנשמה והגוף, שלב שהתחיל אצל אברהם אבינו וממשיך אצל 
רבקה ויצחק. יצחק המחכה לרבקה בשדה הוא הנשמה הממתינה לגוף 
שייברא ויגיע לפעילות המשותפת. הנשמה היא אולי קדושה וטהורה, 
לפעול  יכולה  לא  היא  אולם  אבינו,  אברהם  של  ישיר  המשך  והיא 
באמת בלי הגוף, בלי תשתית העולם הזה. ויצחק עומד בשדה ומחכה 
לרבקה שתבוא, )כמו ש(הנשמה מחכה לגוף לא פחות מארבעים שנה 
בארץ ישראל שייברא ויבוא. והתיאור של חתונת יצחק ורבקה בפרשה 
בעולם. ונשמה  גוף  ובריאת  חתונה  כל  של  עליון  תיאור  בעצם  הוא 

אירועים במגוון אולמות וגני אירועים במחירים מפתיעים
איזור ירושלים: גני ירושלים ׀ עין חמד ׀ מרכז הקונגרסים ׀ הגן הקסום ׀ קדמה ׀ view ׀ שערי ירושלים ׀ פרימה פאלס ׀ ועוד...

איזור המרכז: הוילה גני התערוכה ׀ הבית הירוק רמת אביב ׀ טרופיגן פ”ת ׀ מנדרין לופט ׀ EAST ת”א ׀ ועוד...

הבית הירוק
אולם בוטיק וגן 

אירועים במתחם 
האוניברסיטה ת”א

תאריכים 
 אחרונים
לחודש ינואר

המזון המוגש באירועים הינו בכשרות בד”ץ העדה החרדית, 
הרב רובין | אפשרות לשחיטת חב”ד. שמיטה לחומרה



שבת חברון 
מול המערערים על זכותנו על הארץ

ח"כ גילה גמליאל )הליכוד(
זכות גדולה וחשובה נפלה בידי להיות מדי שנה בשבת 
מארבע  אחת  האבות,  עיר  בחברון,  שרה"  "חיי  פרשת 
ערי הקודש. את תפילותיי והגיגי לבי אני אומרת במערת 

המכפלה למול ציון האבות והאימהות.
אשר  "כל  הבורא:  של  אהובו  אבינו  לאברהם  נאמר 
תאמר אליך שרה שמע בקולה". מאחורי איש גדול עומדת 
למלאכים  אבינו  אברהם  למדים מתשובתו של  זאת  כל  יותר.  גדולה  אישה 
נעשה  שהכול  אורחים,  בהכנסת  הגדול  החסד  את  וראו  באוהלו  שביקרו 
בשמחה במהירות ובלהט. כאשר שאלו אותו "איה שרה אשתך", מהיכן כל 
העצמה הגשמית והרוחנית של אדם זקן מופלג כמוך, התשובה ברורה כשמש 
- "הנה באוהל", היא שמחזיקה את האוהל ומכוחה וכוח כוחה אני פועל. לא 

בכדי בפטירתה כתוב: "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה".
ציון של ארבע נשים נמצא במערת המכפלה.

חוה: אם כל חי, בעלת הבינה היתרה שידעה להתרומם, לאסוף את 
ולזקוף  לבריאה,  שותפה  ולהיות  ללדת  ולהמשיך  בנה  רצח  לאחר  השברים 
זאת ליד הבורא ככתוב: "ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלוקים 

זרע אחר".
שרה: דרכה החל חוק הגיור בדרכי נועם ובנתיבות שלום, ככתוב: "ואת 
הנפש אשר עשו בחרן". ורש"י מסביר - אברהם מגייר את הגברים ושרה 

מגיירת את הנשים.
ידה  על  נשאבים  למטה,  מלמעלה  מהמעיין,  שהגיעו  המים  רבקה: 
מלמטה למעלה וניתנים בחסד לעבד אברהם ולאנשיו בהשקותה את הגמלים. 
המים הם מידת החסד והרחמים, ורק רבקה יודעת להבחין בין הרשע לצדיק, 

בין יעקב לעשו, והיא מחליטה מי המתאים וממשיך שרשרת אברהם.
לאה: "עיני לאה רכות" - הכול מוסתר, הכול מאחורי הקלעים. היא 
היא  ובעבורה  מטרה  לה  יש  האחורית.  בדלת  ליעקב,  ישראל,  לעם  נכנסת 
מסכנת את כבודה גם ללא ידיעתו ורצונו של יעקב, וזוכה אם זו ללדת שישה 

בנים, מחצית משבטי ישראל.
הנשים  של  מקומן  את  גם  לחזק  עלינו  שרה  חיי  בפרשת  דווקא  ולכן, 

בחברה שלנו, בכל התחומים.
"חיי שרה" בחברון.  גדולה בקיומה של שבת פרשת  אני רואה חשיבות 
המקומות הקדושים לעם היהודי הם סלע קיומנו וזכותנו הנצחית על ארץ 
ישראל, ארץ הקודש. עלינו להמשיך לחזק את הריבונות במקומות אלו, בדיוק 
את  לקבל  יכולים  איננו  האחרונות.  השנים  בעשרים  בחברון  שנעשה  כמו 
את  לערער  מנסים  שונים  גורמים  שבו  האחרונים  בשבועות  שנוצר  המצב 
ריבונותנו על ירושלים, בריתנו המאוחדת והנצחית. עלינו לפעול ביד קשה נגד 

אותם גורמים ובמקביל להבהיר באופן חד וברור שאנחנו כאן כדי להישאר.
מקום  זה  ישראל.  בעם  הקבוצות  כל  את  המחברת  העיר  היא  חברון 
שנקנה בדמים, תרתי משמע, זו חלקת האלוקים הקטנה שלנו. ולמתיישבות 
הקודש שבה  במלאכת  והמשיכו  ואמצו  חזקו   - ולמתיישבים, שליחי העם 

אתם עוסקים.
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על הזוגיות של היום צריך לדבר עם מישהו 
מחזה דרמטי-קומי על זוגיות בת זמננו

שלושה גברים, שתי פגישות, מטפל אחד ִאיזּוִגי
סוזן דלל תל אביב

www.aspaklaria.org | info@aspaklaria.org

והזמנות: משרד: 02-6511936 לפרטים 
 

Aspaklaria
חפשו אותנו בפייסבוק  

www.suzannedellal.org.il | 03-5105656  תל אביב: סוזן דלל

כ”ב בחשוון, 15/11 בשעה 21:00 | אולם ירושלמי, מרכז סוזן דלל, תל אביב
אין כניסה לילדים קטנים, פעוטות ומאחרים

מוצ"ש באספקלריא
פותחים שבוע בקומדיה על זוגיות
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הרמב״ם נפתחה ההרשמה!
כ”ב כסליו תשע”ה 17:00 היכל נוקיה, תל אביב
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ההרשמה דרך רכזי האיזורים של הרמב”ם היומי:
אזור דרום + מרכז: אבידן אלמסי 054-6671477

איזור צפון + שרון: יגאל גולד 052-8119587
איזור ירושלים + יו”ש: יוסי יזדי 054-5899646

בתוכנית:
• סיום ופתיחת מחזור הלימוד

• גמר חידון הרמב"ם היומי
• דברי רבנים ואישי ציבור
• מיצגי וידאו ומולטימדיה

רכזים!
מהרו להבטיח 

את מקום המוסד 
שלכם באירוע!
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"כל זמן שחסר גם שרטוט אחד הגנוז בעומק 
הנפש, שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה 

על עבודת האמנות להוציאו" )עולת ראי"ה ב(.
בנייני  תשע"ה.  באלול  ג'  לי.  מתבהר  החיזיון 
יריד  הרבנים.  מיטב  של  שיעורים  מלאים.  האומה 
ספרים של כל ההוצאות של ספרי הרב קוק. אלפי 
גם  האולמות.  את  גודשים  מדרשה  ובנות  בני"שים 
על  בפאנל  נפקד  לא  השומרון  אנשי  של  מקומם 
חגה  יום  נרגשים.  כולם  הרב.  וחזונו של  התיישבות 
קוק.  הרב  לפטירת  שנה   80 הדתית.  הציונות  של 
חיי  על  הצגה  אפילו  יש  ומכונן.  סמלי  עגול,  מספר 
הראשיים,  הרבנים  במעמד  מרגש  וערב  קוק  הרב 
שהוא  האמונה  בשיר  וחותמים  ציבור,  ואנשי  שרים 
ההמנון האלטרנטיבי למדינה וכולם מריחים ריח של 

גאולה באוויר.
חילוני  שום  אין  זיעה.  שטוף  מתעורר  אני  ואז 
בקהל. שוב פספסנו בענק. שוב נשארנו אילמים כלפי 

עם ישראל.

נעלם בקולנוע
זעזועי  את  חושפת  קוק,  הרב  פי  על  האמנות, 
הנפש ונפתוליה, היא מדובבת קולות דקים ונסתרים 
ממעמקי הנפש, ואפשר לומר שהיא ממש מיילדת את 
השרטוטים הגנוזים הללו. מצילה אותם מן העמימות 
המיוחדת  בשפה  הוא  האמנות  של  כוחה  והשכחה. 
הסוער  בדמיון  שלה.  בכנות  שבה.  בחופש  שלה. 

ובטלטלה הרגשית שהיא נושאת בכנפיה.
לעכשיו,  נכון  קוק?  ברוח הרב  ישנה אמנות  האם 
כמעט  נוכחת  אינה  היא  ישנה  אם  גם  מאוד.  מעט 
בתרבות הישראלית. כמה דמויות שצמחו מתוך תורתו 
של הרב קוק אתם מכירים שיש להן חותם בתרבות 
הישראלית? נדמה לי שהתשובה היא באזור אחד או 
שניים )נשאיר לכם לריב על אילו שמות בדיוק מדובר(, 
השפעות  אלף  שיש  יודע  אני  בהגזמה.  די  זה  וגם 
אחרות של תלמידי הרב קוק על המציאות הישראלית 
התחמקות  כאן  שיש  לי  נדמה  ועדיין  הנוכחית, 

מלהבחין בקושי שלנו לייצר אמנות רלוונטית.
הרנסנס  מצוין.  הולך  דווקא  זה  תשובה  לבעלי 
המוזיקלי היהודי ממשיך להתגלגל יפה, בקולנוע יש 
וסדרות  יהודי מובהק  ניחוח  בעלי  לא מעט סרטים 

מדי  וגידים  עור  קורמות  דתיים  חיים  על  טלוויזיה 
לילה. לא תמצאו שם את הרב קוק. את רבי נחמן כן. 
בערֵמות. גם את חב"ד ואת פייטני ספרד ואת חכמי 
הקבלה בגלגולים שונים ואת מאה שערים ואת החצר 
החסידית. הרב קוק אם יגיע אל המרקע הוא יגיע עם 
צילום רקע של דגלים ושל עלייה לסבסטיה. שם זה 

נתקע מבחינה טלוויזיונית.

וזה כואב, כואב מאוד. מפני שתורתו של הרב קוק 
כל כך רלוונטית וכל כך יכולה להפוך לאמנות - כל 
כולה מקוריות, תעוזה, שירה ומרחבי רוח חופשיים 

ורעננים - ובכל זאת זה לא קורה.

לא לפחד מספק
בכלי  מזלזלים  שאנחנו  משום  שזה  לי  נדמה  למה? 
יכול  אני  שציטטתי  הּפִסקה  על  העכשוויים.  האמנות 
לכתיבה  התכוון  קוק  שהרב  שאומרת  קול  בת  לשמוע 
ומנומק,  רציני  ביטוי  ספרות שהיא  על  ודווקא  תורנית, 
ו... זהו, סגרנו את הבאסטה. מוזיקה פופולרית או קולנוע 
נשתמש  אם  גם  קוק.  הרב  תורת  את  כמוזילים  נראים 
בהם זה רק באופן מגויס. וככה זה גם ייראה או יישמע. 
אנחנו עסוקים בפנימיות, לא בשטויות האלה של שירים 

או סרטים. את זה תשאיר לחילונים שאין להם תורה.
יש  האיכותית  באמנות  שלי:  תגובות–בטן  שתי 
הבעה של רגשות אותנטיים. של קונפליקט אמתי. של 
חוויות החיים הפנימיות עוד לפני המסקנות המעשיות. 
של פרפורי הרוח והמיית הלב. זהו כוחה של האמנות 
על  מראש  )וסליחה  שאנחנו  לי  נדמה  גלגוליה.  בכל 
ההכללות( ממהרים אל התשובות הנכונות. קשה לנו 
שלה.  והבלבול  הּכֵנות  עם  שבאמנות,  המבוכה  עם 

מסוגלים  לא  ומהר.  רוחנית  פואנטה  חייבים  אנחנו 
להשתהות ליד רגש "קטן", חייבים תמיד את הסיפור 
ה"גדול". לא יכולים לעמוד יותר מדי זמן ליד יצורים 
במסלול  זה  את  רוצים  חולשה.  או  כאב,  ספק,  כמו 
מעגלי עם "הפי אנד" אידיאליסטי. לכן קל לנו להציב 
וצבא,  התיישבות  כמו  בתחומים  ומשאבים  אתגרים 
וכשמדברים על תרבות אנחנו משיבים בתנועת ביטול 

- בחייך, בוא נתעסק בדברים החשובים.
מציאות.  משנה  שאמנות  היא  השנייה  תגובתי 
לא רק האקדמיה משפיעה על דעת הציבור. האמנות 
להביע  בוחרת  שהיא  והאנושיים  הערכיים  והדגשים 
מובילים באף את דעת הקהל. ההשפעה הרחבה של 
מערכונים, שירים וסרטים היא גדולה מאוד. אם רוצים 
להזניח את  אי אפשר  רלוונטיים  להיות  או  להשפיע 
המרחב התרבותי ולהתפלא איך לא "סופרים" אותנו.

דרוש: שילוב ידיים
נחזור לג' באלול תשע"ה. אני רואה בו פוטנציאל 
אדיר. שנת השמונים לפטירת הרב קוק יכולה להיות 
בקלות  לדמיין  יכול  אני  לציבור.  בהנגשתו  תפנית 
הרוק  בכירי  עם  קוק  הרב  שרים  אמנים   - אלבום 
שבוחנים  טלוויזיה  וסדרת  סרט  בתוכו.  הישראלי 
בעומק וברגישות את נוכחותו של הרב קוק בהוויה 
ובירושלים סביב  בתל–אביב  ימי תרבות  הישראלית. 
פאנלים  הצגות,  סיורים,   - קוק  הרב  של  הבתים 
והרצאות בשיתוף העיריות המקומיות. אתר אינטרנט 
חדש שמאפשר לכל מי שמגגל ברשת למצוא את מה 

שיש לרב קוק להגיד לו.
יעניין  שזה  צריך  אבל  רעיונות  הרבה  עוד  יש 
מישהו ושמישהו יחשוב שזה באמת חשוב וששווה 
להשקיע בזה. ובמקביל צריך ליצור באומץ ברוחו של 
ולצרף  ומבחוץ,  מבפנים  מורא  שום  בלי  קוק,  הרב 
אי"ה  שתתגבש  קריטית  מסה  לכדי  היצירות  את 
לגמרי  כבר  אישי  באופן  אני  הבאה.  השנה  לקראת 
בעניין ושוקד כבר שנתיים על לחנים חדשים ורעננים 
יזמות  ישנן עוד הרבה  ומן הסתם  לשירי הרב קוק, 
שמתגלגלות עכשיו רק שאף אחד לא יודע ואין שילוב 
ידיים. זה הזמן לקרוא את הקריאה הגדולה של הרב: 
"עלה למעלה! יש לך כנפי רוח! דרוש אותן ויימצאו 

לך מיד". "ואם לא עכשיו - אימתי?"

אמנות או נמות
קריאת כיוון ליום השנה השמונים לפטירת הרב קוק

הרב יובל פרוינד

האם ישנה אמנות ברוח הרב 
קוק? נכון לעכשיו, מעט 
מאוד. גם אם ישנה היא 

אינה נוכחת כמעט בתרבות 
הישראלית. כמה דמויות 

שצמחו מתוך תורתו של הרב 
קוק אתם מכירים שיש להן 
חותם בתרבות הישראלית?
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אם את מרגישה שאת
מתאימה לאולפנה הסביבתית 

הראשונה בארץ, צרי קשר,
נשמח ללכת איתך לאורך כל הדרך...

אנו קבוצת הורים אשר מעוניינים 
להקים אולפנה סביבתית
השמה דגש על לימודי הסביבה 
ואהבת הארץ בדגש תורני וערכי

"לטייל בארץ באווירה של בית..."

ulsvivatit@gmail.com  | 052-4750263  :לפרטים נוספים ולהרשמה 

צמוד למדד תשומות הבניה 09/14

היישוב: דתי תורני קהילתי | הקהילה:  95 משפחות
הבית: דו משפחתי ורבעיות

 המחיר החל מ- 852,000 ₪ 

לפרטים: שלמה - 052-6071473

בתי
אמנה

הישוב טל מנשה מתרחב. זה הזמן!
בנופי השומרון המשקיפים על עמק יזרעאל, שוכנת קהילה דתית תורנית 
חמה ופורחת. בבית צמוד קרקע ובשכנות למשפחות צעירות ותוססות, תיהנו 

משירותים קהילתיים מפותחים, מחינוך מצוין ומחברה איכותית.

35 ד’ מחדרה ומעפולה15 ד’ מכביש 6 ד’ מחריש

בקרו באתר:

www.tal-menashe.info

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

טל מנשה
לבנות יישוב,

להיבנות עם קהילה

תנועת 'אמונה' שמחה להציג:

הפסטיבל ה-3 
לאמנויות הבמה
יוצרות דתיות - בתיאטרון ובמחול

יום שלישי, י' בכסלו תשע"ה 2/12/14
בין השעות 18:00 - 9:30 בקמפוס גבעת וושינגטון

בהרשמה מראש: 70 ₪, ביום האירוע 90 ₪ 
חברות אמונה: 60 ₪, סטודנטיות ובנות שרות:  35 ₪
 www.emunah.org.il :ההרשמה באתר אמונה
לפרטים: 052-4239528

מופע מרכזי

רונה קינן ומיקה קרני
ביחד ולחוד
דוכני מכירות, כיבוד קל

 מי כאן 
שומרי החוק

גלעד ויס
אין ספק שחוק הנורמות של חברת הכנסת 

אורית סטרוק, שעבר השבוע בקריאה 
ראשונה בוועדת השרים לחקיקה, הוא הישג 
פורץ דרך לימין ביחסה של ישראל לתושבי 
יהודה ושומרון.  עם זאת צריך לומר: יהודה 

ושומרון עדיין נתונים תחת שלטון צבאי 
ומעמדם נותר בלתי ברור. גלעד ויס בטור 

פוליטי ראשון על שני חוקים לאותו עם

חוק  לענייני חקיקה הצעת  בוועדת השרים  השבוע עברה 
כנסת  חברי  עם  יחד  סטרוק  אורית  הכנסת  חברת  שקידמה 
נוספים, ונודעה בכינוי "חוק הנורמות". הצעה זו היא למעשה 
תיקון ל"פקודת סדרי השלטון והמשפט". אזור יהודה ושומרון, 
בשונה מירושלים המורחבת והגולן, לא סופחו למדינת ישראל, 
הריבון  הזה.  האזור  על  חלים  אינם  ישראל  מדינת  וחוקי 
ולכן  ושומרון הוא הצבא,  ביהודה  מבחינה מעשית ומשפטית 
יש  יו"ש  על  הכנסת  שחוקקה  חוק  להחיל  מעוניינים  כאשר 
של  קטן  מספר  למעט  זאת.  לעשות  המורה  אלוף  בצו  צורך 
חוקים שחוקקו בחקיקה ראשית וחלים בהגדרה גם על יהודה 
בצו  מעמדם  את  קיבלו  ביו"ש  החלים  החוקים  רוב  ושומרון, 

אלוף.
מצב זה יוצר לא מעט בעיות. ראשית, מאות אלפי אזרחים 
לכנסת, אולם מעמדם החוקי  נציגיהם  בוחרים את  ישראלים 
הכנסת  כאשר  למשל,  הפיקוד.  אלוף  של  בידיו  נתון  האישי 
קובעת במסגרת דיני עבודה שאסור לפטר עובדת עקב לידה, 
יכול  הפיקוד  אלוף  אמנם  ושומרון.  ביהודה  חל  אינו  זה  חוק 
נעשה.  לא  הדבר  רבות  פעמים  אך  בצו,  החוק  את  להחיל 
ממלאכת  ניכר  חלק  לחוקים.  התיקונים  הם  יותר  בעייתיים 
החקיקה לאו דווקא יוצר חוקים חדשים כי אם מתקן, מוסיף 
או גורע מחוקים קיימים; כאשר אלוף הפיקוד החיל בצו חוק 
מסוים לפני ארבעים שנה, כל התיקונים שנעשו מאז ועד עתה 

אינם חלים, אלא אם כן יצא צו חדש המחיל אותם.
הצעת החוק שאושרה בוועדת השרים אינה מפקיעה את 
סמכותו החוקית של אלוף הפיקוד, והוא נותר הריבון בשטח, 
חוק  כל  צו  באמצעות  להחיל  אותו  מחייבת  הכנסת  אולם 
שיחוקק בכנסת, כך שדינם של כלל האזרחים יהיה שווה. אם 
אותו  לפני שיחיל  בחוק  שינויים  להכניס  ירצה  הפיקוד  אלוף 
בצו, עליו להעביר את בקשתו לכנסת על מנת שתאושר שם. 
על  תיעשה  המדינה  לאזרחי  הנוגעים  החוקים  קביעת  כלומר, 
להחיל  החוקית  שהסמכות  אלא  בלבד,  הנבחרת  הכנסת  ידי 
בעיית  תיפתר  כן  כמו  האלוף.  בצווי  נותרת  ביו"ש  אותם 
על  נשען  החקיקה  ממלאכת  ניכר  חלק  שכן  החוקים,  עדכון 
תיקון לחוקים קיימים. על פי הצעת החוק החדשה, כל תיקון 
שייעשה בעתיד בחוק שכבר הוחל בצו אלוף, יוחל אוטומטית, 

ללא צורך בצו נוסף.
שרת המשפטים ציפי לבני התרעמה והודיעה כי תגיש ערר 
לנרמל  היא  החוק  "המטרה האמתית של  לדבריה:  החוק.  על 
מצב לא נורמלי - כיבוש זוחל בחסות של שיח זכויות". אני 
נוטה להסכים עם כך שמדובר במצב לא נורמלי, אך מתקשה 
להבין מדוע השרה רואה בניסיון לנרמל מצב לא נורמלי דבר 
בעייתי. לתומי חשבתי שמציאות לא נורמלית היא דבר שלילי. 
כי  וטענה  החוק  את  תקפה  גלאון  זהבה  הכנסת  חברת  גם 

מבקשים לעשות סיפוח דה–פקטו, אפרטהייד ושאר טענות.
אין אמת בטענות שיש כאן כיבוש זוחל בחסות שיח זכויות, 
הסמכות  ראשית,  וכד'.  האפרטהייד  הסיפוח,  בטענות  וכן 
צו.  באמצעות  הכנסת  חוקי  את  שמחיל  האלוף  בידי  נותרת 
מעבר לכך יש להבין את עניינם של דיני כיבוש על פי המשפט 
הבינלאומי. דיני הכיבוש נועדו להשיג כמה מטרות - הגנה על 
וביטחון  האוכלוסייה הנכבשת, הסמכת הכובש להשליט סדר 
של  האינטרסים  על  שמירה  וכן  האוכלוסייה,  צורכי  וסיפוק 
הריבון המקורי שממנו נכבש השטח, מתוך הבנה כי הכיבוש 
זמני ובשלב מסוים יתחייב הכובש להשיב את השטח לבעליו 
בעלים  שאין  משום  רלוונטי  איננו  האחרון  התחום  החוקיים. 
חוקיים ליהודה ושומרון על פי הדין הבינלאומי. ישראל כבשה 
אותו מירדן שפלשה אליו וכבשה אותו בניגוד לחוק במלחמת 
העצמאות. קודם לכן היה השטח בשליטה מנדטורית בריטית 
אנו  שאליו  ריבון  שאין  כך  המדינה,  הקמת  ערב  פקעה  והיא 
כלפי  חובתנו  כן  אם  נותרה  השטח.  את  להשיב  מחויבים 
עלינו להשליט בשטח סדרי שלטון  וכחלק מכך  האוכלוסייה, 
לביטחון ולסיפוק צרכים. ההצעה החדשה, אם כבר, רק משפרת 
את מילוי חובתה של המדינה במסגרת דיני הכיבוש. גם טענת 
האפרטהייד אינה נכונה. ההצעה אינה מבחינה בין יהודי לערבי, 
שכן החלת דיני העבודה מיטיבים גם עם הפועל הערבי שעובד 

בעסקים המצויים בתחומי הרשויות הישראליות ביו"ש.
היא  שכן  לעתיד,  פתרון  מציעה  בעיקר  המדוברת  ההצעה 
אינה דורשת להחיל את החוקים הקיימים היום בצו אלוף. כך, 
למרבה האירוניה, דווקא הדוגמה המוזכרת בחוק באשר לדיני 
עבודה אינה רלוונטית מכיוון שלא תושפע מהחוק אלא תצטרך 
להיפתר בנפרד. אולם אזכור הדוגמה בהצעת החוק חשוב על 
מנת להבהיר שישנם חוקים מהותיים דוגמת דיני עבודה, שלא 

יחולו ביו"ש אלמלא החוק החדש.
יש להדגיש עוד, כי הצעת החוק רק עברה אישור בוועדת 
השרים לענייני חקיקה. אמנם זה צעד חיובי בכיוון הנכון, אך 
אינו  ושלישית  שנייה  בקריאה  בכנסת  לעבור  שתזכה  הסיכוי 
נקברות  מעטות  לא  הצעות  כי  מראה  הניסיון  גבוה.  נראה 
לפני  הכנסת  פיזורה של  עם  ונעלמות  או מתפוגגות  בוועדות 

השלמת החקיקה.

כנסת ישראל

'היחסים עם הפלשתינים', 1. 
עם  היחסים  הו 
הפלשתינים - כמה עסקנו ועודנו 
עוסקים בזיקוק 'הבעיה' ללא הרף. קוראים 
על שרה אמנו פוסקת נחרצות "לא יירש בן 
האמה הזו עם בני" ומאידך גיסא רואים את הכאב של אברהם 
כדרכו  שלא  מתערב  והקב"ה  בפועל.  הזה  החיתוך  את  לייצר 
ומכוון את אברהם להכריע כשרה, ובכל זאת אברהם שולח את 
התקומה  דור  לדרך.  כצידה  מתנות  הרבה  עם  בכאב  ישמעאל 
החדשה שלנו חי ונושם את הקונפליקט הזה. קול אחד בתוכנו 
רוצה דו–קיום, רוצה להאמין שאפשר אחרת, וקולה של שרה 
בכל  לנסות  ממשיכים  ילך.  באמת  לא  שזה  עכשיו  כבר  מבין 
דרך אבל בפנים יודעים היטב שבסוף זה לא יעבוד יחד. לקרוא 
להם להיעלם מכאן קצת קשה לנו בתוך עולם שחינך אותנו 
שלא לומר בשום אופן את אשר על לבנו. וזו גם עבודה שחורה 
מדי בשבילנו - גם הצבר האקטיבי מעדיף להמתין לאלוקים 

שייכנס לתמונה במצבים מהסוג הזה.
עוד פיגוע. עוד תקופת שקט. עוד אינתיפאדה ועוד הרגעה. 
לאט אתה  ולאט  מדיני.  אופק  ועוד  תכנית  ועוד  ועוד תקווה 
כמו  בית"ר  איש  כשגם   - זהות  של  עניין  בעצם  שזה  מבין 
לקריאות  ובדרך   - להכריע  צריך  שהוא  קולט  ריבלין  הנשיא 
לדו–קיום הוא קורא לנישואי תערובת. ובעצם למה לא? בואו 
ננסה, ממש כפי שניסינו לאורך כל ההיסטוריה לפתור את כל 
הבעיות שלנו, עם הנוצרים, הספרדים, הגרמנים, ע"י טשטוש 
הזהות. עמעום הערכים. מה זה משנה אם בכל הפעמים הללו 
זה רק חידד את האסון ואת הסכנה הקיומית שלנו? אז מה אם 
ההיסטוריה צועקת כל פעם מחדש שאין אפשרות לנתק בין 
הרוח של עם ישראל לבין קיומו הפיזי, בואו ננסה שוב. אולי 

הפעם זה ילך.

זוכרים שיום אחד אמור 2. 
להיות כאן בית מקדש? 

רבנים  גם  כיצד  לגלות  מדהים 
להר  עלייה  על  לוויכוח  ליפול  ממשיכים 
הבית - כן או לא. ויכוח הלכתי חשוב - 
אבל עכשיו? כאילו שאם היינו מעט יותר נחמדים רק לגבי הר 
הבית לא היה נוצר כאן טריגר אחר לטרור. כאילו לא היה כאן 
קיץ עקוב מדם ממש לפני רגע. כאילו נסראללה יתחיל להמטיר 
סוכריות טופי על יישובי הגליל מהיום שנתניהו ייעתר לבקשת 

הרב הראשי לאסור את העלייה להר הבית.
זה הזמן לומר כמה מילים על החבורה היהודית הפועלת 
בהר הבית. לא משנה כמה מזדהים עם מאבקם, הם עושים 
מזה  היהודי  החזון  לגבי  תזכורת  של  ביותר  חשובה  עבודה 
דורות. קוראים לזה בעדינות הכי הכי גדולה: רצון לבית מקדש. 
זכותנו להדחיק.  נכון, חלקנו מעדיף להדחיק את הרצון הזה. 
הם בחרו שלא. יותר מזה, הם בחרו לנסות לשתף בחזון הזה 
עוד אנשים. והאמת היא שהם מצליחים באופן מרשים מאוד 
מיני  לכל  בניגוד  למקדש.  הזה  ברצון  ודתיים  חילונים  לשתף 
תיאוריות, קיים מתאם כמעט מוחלט בין העולים להר )על פי 
גדרי ההלכה חד–משמעית( לבין המוטיבציה לדבר ולשאוף לבית 
ה' בעולם. אז נכון, רבים אחרים תורמים את חלקם בגאולת 
ישראל ע"י תיקון המידות ואהבת התורה ויתר ערכים חשובים 
שבוודאי יתרמו גם הם לבניין בית המקדש בבוא העת, אבל את 
הדיבור על החזון הגדול הזה הצליחו להכניס לשיח הישראלי 
רק אנשי הר הבית. טרם הגיע הזמן? ייתכן. ובכל זאת בהעדר 
נתן הנביא בימנו, אפשר להגיד להם רק כל הכבוד ולחזק אותם 
במעשיהם. בטח שלא להחליש ולרפות את ידיהם. בטח ובטח 
שלא לטפול עליהם את תחלואי המשטרה והממשלה שבוחרות 

שלא לעמוד איתנים מספיק כנגד אויבי ישראל.
גליק,  ביהודה  ההתנקשות  אחרי  גם  זאת,  במקום  אבל 
היהודים המבקשים לעלות להר הבית הם היחידים עלי אדמות 
תיירים  חופשי.  באופן  זאת  לעשות  להם  מאפשרים  שלא 
והרב  אליצור  יואל  פרופ'  של  פניהם  על  חולפים  מאינדונזיה 
והם ממתינים שם מושפלים -  דרורי,  צפניה  והרב  דודקביץ' 
כדי  באובססיביות  בחפציהם  כשבודקים   - המילה  בדיוק  זו 

שייכנסו על פי אישור מיוחד ב'מנות קטנות' של יהודונים.
לשחקן הכדורגל ערן זהבי הציבה משטרת ישראל מאבטח 
צמוד, כך גם לשוטר היורה בכפר כנא, אבל גם אחרי מה שקרה 
להצמיד  שמתבקש  חושב  לא  במשטרה  איש  גליק,  ליהודה 
מינימום  חייהם,  על  היומיומיים  האיומים  לאור  ההר,  לפעילי 
מצליחה  לא  המדינה  מדוע  שואלים  אנחנו  אז  אבטחה.  של 
לעצור את גל ההתפרעויות הזה? בהעדר אמונה פשוטה בצדקת 
הדרך, כשגם אנשי הרוח מעמעמים בשם ההלכה את הזכות של 
עם ישראל על הר הבית, למה אנחנו חושבים שנצליח לאפשר 
וגוש  אביב  תל  ולרחובות  במסילתה  להמשיך  הקלה  לרכבת 
היהודים  קל להאשים את  יותר  להיות שקטים? הרבה  עציון 
הנודניקים שמעזים לחלום ועוד לממש את זכותם ההלכתית 
אנשי  לצד  שמאל  אנשי  וככה,  הבית.  להר  לעלות  והאזרחית 

הלכה, ממשיכים להתיר את דמם של מבקשי המקדש.
מוטב יהיה אם נחדל מלתת פרשנות לרצון האלוקי, האם 

דרושה אחריות לאומית

אנחנו שואלים 
מדוע המדינה 

לא מצליחה 
לעצור את גל 
ההתפרעויות 
הזה? בהעדר 

אמונה פשוטה 
בצדקת 

הדרך, כשגם 
אנשי הרוח 
מעמעמים 

בשם ההלכה 
את הזכות של 
עם ישראל על 
הר הבית, למה 
אנחנו חושבים 

שנצליח 
לאפשר 

לרכבת הקלה 
להמשיך 

במסילתה

מערכת
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אילן נתניה

בהר”ןאולפנת 

אולפנת צביה מעלות

הרמב״ם נפתחה ההרשמה!

ההרשמה דרך רכזי האיזורים של הרמב”ם היומי:
אזור מרכז: רעות סימן טוב: 050-7754222

איזור צפון + דרום: רחל כהן: 054-6228632
איזור ירושלים + יו”ש: שובה דביר: 053-2827366

כ”ב כסליו תשע”ה 13:00 היכל נוקיה, תל אביב

בתוכנית:
• סיום ופתיחת מחזור הלימוד

• גמר חידון הרמב"ם היומי
• דברי רבנים ואישי ציבור
• מיצגי וידאו ומולטימדיה

עידן 
עמדי

רכזות!
מהרו להבטיח 

את מקום המוסד 
שלכם באירוע!

אברהם 
פריד

כנס בנות

בעקבות ההצלחה בשנה שעברה וכחלק משיפור תהליך המיון והשיבוץ, רשות השירות 
הלאומי-אזרחי בשיתוף עם משרד החינוך, מקיימים ברחבי הארץ ירידי הכוונה לקראת 

שירות לאומי-אזרחי משמעותי.

שמיניסטיות, השירות הלאומי-אזרחי
מגיע אליכן

כנס מחוז מרכז
אולפנת אמנה כפר סבא

כ״ו מרחשון התשע״ה, 19.11.14
כנס מחוז באר שבע והדרום

מכללת חמדת הדרום
כ״ז מרחשון התשע״ה, 20.11.14

כנס מחוז חיפה
אולפנת סגולה

ג׳ כסלו התשע״ה, 25.11.14
כנס מחוז התיישבותי

גבעת וושינגטון
ד׳ כסלו התשע״ה, 26.11.14

ירידי הכוונה לשירות לאומי-אזרחי משמעותי

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה
חפשו אותנו: רשות השירות הלאומי-אזרחי ncs.gov.il :למידע נוסף

משרד החינוך

הוא כן רוצה אותנו על הר הבית או לא, ונמשיך לעסוק 
אותו.  להגשים  כדי  לנו  נתן  שהוא  ובמנדט  שלנו  ברצון 
אם תיפול שערה אחת משערות ראשם של נאמני ההר, 
כמו  ממש  הוא,  באשר  אביבי  תל  משערות  אחת  כמו 
טרמפיסטית בגוש עציון - תהיה זו אחריות מדינת ישראל 

ומשטרת ישראל בפרט. וגם באחריותנו.

השלם וחלקיו בבית–3. 
היהודי

הבאה  הפוליטית  ההתפתחות 
היא מסוג המהלכים שגם אסטרטג 
רחוק רואי לא ממש יכול היה לצפות. 
כך קרה שכמעט כל המהלכים של הבית היהודי, במקום 
לגרום לתקומה להיחלש ולהתייתר על המפה הפוליטית, 
והגדירו אותה מחדש. הכי מעניין שזה קרה  רק העצימו 
כמעט בניגוד לרצונם של אנשי תקומה שמבחינתם הגיעו 
לקדנציה הזו בהבנה שהגיעה שעתה של תקומה לסיים את 
תפקידה בעולם. אלו לא ספקולציות אלא רשמים משיחות 

עם חלק משמעותי עם האנשים שם.
נכון, שילוב בפריימריז הוא משהו שהיה קשה להם עוד 
מתחילת הדרך, אבל רובם )בעיקר הרב אלי בן דהן ואורית 
סטרוק( הבינו עם הזמן שבשלב הזה, זו המציאות. היחיד 

שנשאר בסלידתו מהשיטה הזו עודנו אורי אריאל.
העידן הזה עבר, אפשר להפריז ולומר שלמורת רוחם 
הזו  למוכנות  גרמו  התפתחויות  שתי  תקומה.  אנשי  של 
לחיבור מלא להיות כמעט נחלת העבר ומעתה הדיבור ילך 
לכיוון מיזוג רשימה משותפת כפי שהיה בעבר, וגם זה כבר 
לא יהיה בקלות. האחת היא התפתחות החששות מבריחת 
היהודי,  הבית  של  המובהקת  הדתית–לאומית  זהותה 
בהיותה מי שרוצה ובצדק להיפתח לקהלים חדשים. הרצון 
גם אם  בציונות הדתית.  רבים  גרם לחששות בקרב  הזה 
החששות האלה מ"ליכוד ב'" ברובם מופרכים, הם קיימים 
ואי אפשר יהיה להשקיט אותם אלא בתווך של קדנציה 
או אפילו שתיים. ציבור דתי–לאומי רחב מאוד עוקב בעין 
בוחנת לאן פונה הבית היהודי בצומתי המאבק על זהותה 

עקרונות  על  השמירה  לצד  ישראל  מדינת  של  היהודית 
התורה והציונות הדתית.

האסטרטגית  בהחלטה  הייתה  השנייה  ההתפתחות 
של הנהגת הבית היהודי )שלום שלמה ובנט( לדחות את 
היהודי.  הבית  חוקת  גיבוש  לאחר  תקומה  עם  החיבור 
המטרה מבחינתם ברורה והגיונית - להגיע למשא ומתן 
יותר,  חזקים  וממילא  ומעוצבים  מגובשים  החיבור  על 

ופחות ניתנים להגמשה.
אלא שהמהלך הזה פעל בדיוק הפוך - אנשי תקומה 
קיבלו את המסר שיש כאן מהלך טקטי לרעתם, ובהעדר 
למגננה  נכנסו  ואנשיו,  בנט  מצד  עדכונים  של  מופגן 
לחששות  הצטרף  זה  כל  לעתידם.  באשר  וספקולציות 
עצמם  את  מצאו  וכך  שלהם,  המובהק  התומכים  ציבור 
כפלטפורמה הפוליטית היחידה שבכוחה לאגם את הרצון 

הדתי–לאומי לשמר את הצביון התורני בבית היהודי.
השנתיים  כל  פעלו  תקומה  שחברי  שאף  קרה  כך 
בתודעה מודחקת משהו שהם נמחקים מהמפה, ולכן לא 
טרחו להזכיר לציבור את היותם חברים בתקומה )בניגוד 
מובהק למה שראינו בחיבור בין הליכוד לבין ישראל ביתנו, 
שם טרחו להדגיש בכל הופעה שלהם את המותג(, מצאו 
את עצמם בסקר האחרון בערוץ הכנסת שבחן את הריצה 
מנדטים  שלושה  מקבלים  היהודי  מהבית  בנפרד  שלהם 
על  ציבורית  תודעה  כל  ללא  החסימה(.  מאחוז  )פחות 
הזה  המספר  והסברה.  קמפיינים  על  לדבר  שלא  קיומם, 
מעיד בעיקר על תופעה ורחשי שטח משמעותיים מאוד 
בציבור הדתי–לאומי. יהיו מי שירצו לקטלג את הקול הזה 
למונחים כמו תורני וחרד"לי אבל מדובר בתופעה רחבה 

ועמוקה הרבה יותר.
את  המחפשים  של  המכריע  הרוב   - להבהיר  חשוב 
העוגן הזה רוצים לראות אותו פועל בתוך הבית היהודי. 
כמעט בכל מחיר. אבל הצורך בהגדרה עצמית בתוך הבית 

היהודי הוא משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
המאמרים המלומדים שנשלחים כעת כדי לזלזל כביכול 
בכוחם הפוליטי של תקומה, לא ישנו את המציאות הזו: 
ברור לכול שבעבודת מיתוג וקמפיין נכונים, ובעבודת בידול 
נכונה מדרכה של הביתי היהודי - תקומה, אם חלילה תלך 

לבחירות הבאות באופן עצמאי, לא תימחק מהמפה.

אחרי ניסיונות חיזור רבים למימוש החיבור ובקבלתם 
תשובות עמומות ומתחמקות, מפלגת תקומה החלה להבין 
הבחירות  לקראת  הרשימה  ליצירת  לגשת  העת  שהגיעה 
הבאות. המזכ"ל הנכנס אופיר סופר בנה הצעה מעניינת 
להשתמש  תצטרך  לא  אחד  שמצד  כך  הרשימה  לגיבוש 
ונציגיו  הציבור  ידי  על  תיקבע  גיסא  ומאידך  בפריימריז 
הצבעה  זכות  בעלי   500 של  מוגדרת  ברשימה  מדובר   -
המפלגה  של  המקומיות  ברשויות  ציבור  נציגי  הכוללים 
ברחבי הארץ, נציגים של מוסדות הציונות הדתית, נציגים 
של הגרעינים התורניים ורשימה ארוכה של מוסדות ציבור 
שונים בעלי זיקה דתית–לאומית. גם שם מדברים בהחלט 

על חיבור עם קבוצות חילוניות אידיאולוגיות.
מה אם כן ההבדל בין הבית היהודי לתקומה? התשובה 
אבל  הבדל,  קיים  באמת  שלא  להיות  תמשיך  אחד  מצד 
הקטן  שההבדל  הבנה  זה  לצד  תהיה  היום  לעבר,  בניגוד 
שבכל זאת קיים, נצרך במציאות ובעיקר שיש לו משמעות 
מפלגות?  לשתי  מקום  יש  זה  בגלל  האם  אלקטורלית. 
חלילה. אוי לנו ולכל מה שלמדנו על בשרנו אם זו תהיה 
אבל  האחרונות.  בשנתיים  כאן  שקורה  מה  של  התוצאה 
את זה לא מספיק שרק אנחנו הקטנים נגיד. את זה חשוב 
שיבינו בעיקר אנשי הבית היהודי - האחריות בשלב הזה 
ובעצמה  בכוח  שמחזיקים  כמי  האחדות,  מהלך  להובלת 
הבית  אנשי  אם  עליהם.  בעיקר  מוטלת  הציבור,  ובאמון 
ובזחיחות  בהתנשאות  הזה  ומתן  למשא  יגיעו  היהודי 
את  להכיל  במקום  האחרונות,  בשנתיים  אותם  שאפיינה 
בציבור  אותו  להעצים  ימשיכו  הם  תקומה  של  הכוח 

ובשולחן המשא ומתן.
הצדדים  ששני  אחת  דמות  ישנה  הזה  הסיפור  בכל 
יודעים היטב שבכוחה ובתבונתה ובחוץ מגזריותה מסוגלת 
לייצר את החיבור הזה באופן הנכון ביותר - איילת שקד. 
היטב  זאת  יודע  בנט,  שמאחורי  האיש  שלמה,  שלום 
ומתן.  המשא  משולחן  אותה  להרחיק  דואג  הזה  ובשלב 
שקד לא פראיירית בכלל אבל לא יהיה לה פשוט להיכנס 
בתקומה  גם  אומרים  שקד,  האסטרטגיה.  משחקי  לתוך 
וגם במסדרונות הבית היהודי, מסוגלת להוביל את מהלך 
כוחות  משחקי  ומינימום  הכלה  מקסימום  עם  האחדות 

מיותרים.

דרושה אחריות לאומית
בסקר האחרון בערוץ הכנסת 

תקומה זוכה בשלושה מנדטים. 
ללא כל תודעה ציבורית 

על קיומם, שלא לדבר על 
קמפיינים והסברה. המספר 

הזה מעיד בעיקר על תופעה 
ורחשי שטח משמעותיים מאוד 

בציבור הדתי–לאומי. יהיו מי 
שירצו לקטלג את הקול הזה 
למונחים כמו תורני וחרד"לי 
אבל מדובר בתופעה רחבה 

ועמוקה הרבה יותר
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מרבים  אנו  אלו  בשבועות  בתורה  שקוראים  בפרשיות 
מדברי  לקמן  וכמובא  האומה,  אבי  אבינו  אברהם  על  לקרוא 
ללמוד  צריך  מישראל  אחד  שכל  היא  התורה  כוונת  הגר"א 
ולכן  והציבוריים,  הפרטיים  לחייו  דברים  הקדושים  מהאבות 
חובה עלינו להבין מעט מדרכו של אברהם אבינו. דברים מאוד 
ברורים ומפורשים כתובים על זה ברמב"ם בהלכות עבודה זרה 
פרק א', שכותב שם את סיפור חייו של אברהם אבינו כולל 
לגמרי  שאינם  וגם  במקרא  מפורשים  לגמרי  שאינם  חלקים 
מפורשים בגמרא )זה מהמקומות הבודדים ברמב"ם בהלכות 
שיש בהם סיפור ארוך(. ויש להביא כאן חלק מדבריו: "התחיל 
לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש אלוקים 
אחד בורא העולם שרק אליו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא 
ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ 
כנען והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם ה' א–ל עולם )לשון 
זה כתוב באברהם בפרשת וירא פרק כ"א פסוק ל"ג וכעין זה 
גם בפרשת לך לך פרק י"ב פסוק ח' ופרק י"ג פסוק ד' וביצחק 
העם  שהיו  וכיוון  כ"ה(.  פסוק  כ"ו  בפרק  תולדות  בפרשת 
אחד  לכל  מודיע  היה  דבריו  על  לו  ושואלין  אליו  מתקבצים 
ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו 
ושתל בלבם העיקר  בית אברהם,  והם אנשי  ורבבות  אלפים 

הגדול הזה וחיבר בו ספרים".
אמצעים  שום  בלא  רבבות  לשכנע  שיצליח  יחידי  אדם 
מחידושי הדורות האחרונים כגון דפוס ותקשורת על כל הנכלל 
הרוחניים  שהאורות  מובן  אך  מאוד,  קשה  דבר  הוא   - בהם 
שאין  כך  כל  גדולים  היו  אבינו  לאברהם  שהיו  העצומים 
לספרא  בביאורו  כתב  מווילנא  הגר"א  כאלו.  לשאלות  מקום 
)דף ל"ד( שכל מה שכתוב בתורה על אדם הראשון  דצניעותא 
והאבות הקדושים ומשה רבנו נוהג בכל דור ובכל אדם מפני 
שניצוצות של נשמתם מתגלגלים בכל דור ובכל אדם )ואף על 
הגדול  הצדיק  שהרי  כפשוטן  לגמרי  הדברים  כוונת  שאין  פי 
והרשע הגדול דרכיהם שונות זו מזו כרחוק מזרח ממערב ואם 
כך,  כל  דרכיהם  נפרדו  איך  אבינו  אברהם  של  בדרכו  שניהם 
אלא הכוונה ששורשי הכוחות של אדם הראשון, אברהם יצחק 
ויעקב ומשה, נמצאים בכל יהודי ויהודי(, ואם כן צריכים אנו 

לידע היכן מונח השורש הנותן את הכוח הנ"ל.
חשיבות הבירור היא לא רק כדי לזכות לשכנע רבבות כמו 
ששכנע אברהם אבינו רבבות אלא גם כדי שיזכה האדם עצמו 
לעצמה רוחנית חזקה כל כך של קשר עם ה' יתברך בדרגה כזו 

שמונח בו כוח שכנוע לרבבות.

למצוא את הדרך
בסיסיים  דברים  להקדים  צריך  זו  שאלה  על  לענות  כדי 
ביותר בעבודת ה' יתברך שכתובים בחזון איש בספרו אמונה 

ובטחון )פרק א' סעיף ט'(:
יתברך  מציאותו  אמיתת  לראות  האדם  זכה שכל  "כאשר 
י'[,  וסעיף  ח'  בסעיף  כדלקמן  דבקות  לרגשי  בצירוף  ]כוונתו 

מיד:
נכנס בו שמחת גיל אין קץ,

ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם ה'
וכל תענוגי בשרים חמקו עברו

ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה
וכאילו פירשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמים

ובהֵעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש
כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות 

מזיו הקודש
נגד עונג של דבקות האדם  וכל תענוגי עולם הזה כאפס 

ליוצרו יתברך,
שנתן  הטמירים  מכוחות  אחד  הוא  הלזה  הטמיר  הכוח 

היוצר בנשמת האדם

ואשר  היצורים  כל  ליוצר  על קשר האדם  מעיד  זה  וכוח 
נברא לעבוד את בוראו ולדבקה בו".

דברים דומים לזה כתובים בקצרה בחזון איש בקובץ אגרות 
)חלק ראשון סימן י"ג( אך שם מבואר בדבריו שהוא מדבר לאדם 

לעסוק  צריך  לזה  לזכות  ושכדי  זמנו  ברוב  כך  להיות  שזוכה 
בתורה בשקידה רבה ועמל רב, אבל בדברי החזון איש שבספרו 
אמונה ובטחון המועתקים לעיל מבואר מכללות דבריו שכוונתו 
לכל יהודי ללא יוצא מן הכלל שיכול להגיע לרגשות אלו לכל 

הפחות בחלק מהזמנים.
וצריך לדעת שרגשות אלו אין זה פרט מסוים בעבודת ה' 
שמי שיש לו זכה, ומי שאין לו יכול להמשיך כך בלי זה; אלא 
מדובר בדבר מהותי מאוד שמי שאין לו כמותו אף פעם בהכרח 
יש לו איזה חיסרון בסיסי בהבנת הדרך הנכונה של עבודת ה' 
השואל  ישאל  ואם  יתברך. 
שדברים  ייתכן  איך  כן  אם 
אלו כתובים רק בספר החזון 
איש, התשובה היא שדברים 
מאוד  בהרבה  כתובים  אלו 
דורות  מאוד  מהרבה  ספרים 
את  כתב  איש  שהחזון  ורק 
יותר  בצורה  האלו  הדברים 
באר  באריכות  מפורשת 
בדורו  שלצערנו  מפני  היטב, 
כבר נוצר מצב שהרבה מאוד 
הדבר  את  ידעו  לא  אנשים 
מה  מפורש,  שייכתב  בלא 
להרבה מאוד מהבאים  מורגש מאוד  היה  קדמונים  שבדורות 
בשערי עבודת ה', לכל הפחות עיקרי הדברים השייכים לזה. 
הוא  בקצרה  אלו  מדברים  חלק  שכתוב  מהמקומות  אחד 
ברמב"ם בספר המצוות בדבריו על מצוות עשה דאורייתא של 
אהבת ה' שהיא מצווה חיובית לכל אדם מישראל. הרמב"ם 
כתב שם שהחובה על האדם שתהיה אהבת ה' שלו בדרגה כזו 
שהתענוג הכי גדול שיש לו בחיים הוא הקשר עם ה' יתברך 
וכל מי שיש לו דבר שבו הוא נהנה יותר מאשר בקשר עם ה' 
דברים  ה'.  דאורייתא של אהבת  קיים את החיוב  לא  יתברך 
בלשון  כתובים  רק שהם  ברמב"ם שם  לגמרי  מפורשים  אלו 

קצרה מאוד.
ולכן חובה על כל אדם מישראל ללא שום יוצא מן הכלל 
ה'  בעבודת  זה  לתענוג  אותו  המביאות  הדרכים  את  למצוא 
יתברך ובקשר אליו, שהרי אם לא כן לא יכול לקיים את החיוב 

שהטילה עליו התורה.
והמשנה ברורה בדף הראשון של ספרו בביאור הלכה כתב 
רשימה של שש מצוות דאורייתא שחיובן הוא בכל זמן ובכל 

עת, ואחת מהן היא מצוות אהבת ה'.
השורש לדברי הרמב"ם האלו בעצמה של חיוב אהבת ה' 
הוא הכתוב בקריאת שמע "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך 
ובכל נפשך ובכל מאודך". ואף על פי שדרשו במשנה במסכת 
זה, מכל מקום אין  נ"ד ע"א( כמה דרשות על עניין  ברכות )דף 
זו ממלאה  יוצא מידי פשוטו שהכוונה שתהיה אהבה  מקרא 
את כל לבו של האדם בצורה הכי חזקה שיכול משהו להיכנס 

ללבו.

תפילה וריכוז
וכיצד עושים דבר זה? כל מי שיודע דרך שפועלת אצלו בלי 
ההסברים הכתובים כאן יכול לעשות בדרכו, אבל למי שאין 

דרך לזה כתובים הדברים דלקמן.
המציאות  את  היטב  האדם  שיבין  הוא  הראשון  השורש 
כל  ועם  הגוף,  ולא  הנשמה  הוא  האדם  שעיקר  הפשוטה 

החשיבות של הגוף מכל מקום זמנו הוא מאה ועשרים שנה 
של  מיליארדים  מיליארדי  להתקיים  עתידה  הנשמה  ואילו 

שנים.
ומבואר  הנשמה,  מהות  את  להבין  הוא  השני  השורש 
בתורת הקבלה שהנשמה היא אור רוחני קדוש מאוד הנמשך 
מה' יתברך - משל רחוק לדבר הוא קרני השמש הנמשכות 
מהשמש. והיצרים של האדם אינם חלק מהנשמה עצמה אלא 
רק מלווים רוחניים המלווים את הנשמה, אבל הנשמה עצמה 

היא אור אלוקי קדוש מאוד וזה עיקר האדם.
עצומה  השתוקקות  היא  הנשמה  של  המרכזית  התכונה 
להתחבר אל ה' יתברך, והתענוג האמתי של הנשמה הוא רק 
בהתחברות אל ה' יתברך. כיצד מתחברים אל ה' יתברך? תרי"ג 
המצוות הן כולן צינורות רוחניים המחברים את האדם אל ה' 
יתברך. אמנם יש שני סוגי חיבורים: יש חיבורים שמורגשים 
להגיע  וכדי  חיבורים פחות מורגשים,  ויש  היטב  אצל האדם 
להשתוקקות אל ה' יתברך ולאהבתו בעצמה חזקה מוכרחים 

להשתמש בדרכי החיבור היותר מורגשות.
יש מצוות אחדות שבהן נתן ה' יתברך כוח החיבור באופן 
התורה  לימדה  זה  ודבר  מצוות,  משאר  חזק  יותר  מורגש 
בפרשת ניצבים שבה כתובה מצוות התשובה, שהמרכז שלה 
הוא הפסוק "לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען 
חייך" )דברים ל' פסוק ו'(, שכלול בזה כל הדברים הנזכרים לעיל 
נכלל שיזכה האדם  חייך"  "למען  ובסיום  הגבוהות.  במדרגות 
להרגיש שחיותו באה מהקשר עם ה' יתברך וככתוב בתהילים 

)ל"ו פסוק י'( "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור".

ח. ואחר כך בפסוק י"א 
הזאת...  המצוה  "כי  כתוב 
ולא  ממך  היא  נפלאת  לא 
רחוקה היא... כי קרוב אליך 
ובלבבך  בפיך  מאוד  הדבר 

לעשותו".
היא  הדברים  כוונת 
שלזכות  לאדם  שנראה 
לאהוב  המצווה  את  לקיים 
את ה' יתברך בכל לבו ובכל 
נפשו ולהרגיש שמזה נובעת 
חיותו הוא דבר פלאי ורחוק, 
התורה  משיבה  זה  ועל 
מאוד  קלה  עצה  לזה  שיש 
מאוד  הדבר  אליך  קרוב   -
בפיך ובלבבך לעשותו. והיינו 
שיש מצוות שכל מה שצריך 
עבורן בעיקר הוא הפה והלב ועל ידי זה נפעלים בצורה פלאית 
מצוות  לשתי  היא  והכוונה  לעיל,  הנזכרים  הדברים  ביותר 

האחת תפילה והשנייה לימוד תורה.
דהיינו שאם האדם בשעה שמקיים את שתי המצוות האלו 
של תפילה ולימוד תורה יצרף לזה מחשבת הלב של קשר לה' 
הקלות  הצורות  אחת  לעשותו.  ובלבבך  בפיך  וכאמור  יתברך 
ביותר לעשות זה הוא שיאמר בכוונה חזקה לפני התפילה או 
זו ]או  ידי תפילה  הלימוד "ריבונו של עולם, תזכה אותי על 
על  אותי  ותזכה  אליך  נשמתי  את  לחבר  זה[  לימוד  ידי  על 
רוחני ממך  אור  זה[ שיבוא  לימוד  ידי  על  ]או  זו  ידי תפילה 

לנשמתי".
וישתדל באמת בכל לבו להתרכז בתפילה או בלימוד, ומתוך 
בזה  כל אדם מישראל עם הזמן להרגיש  יכול  הנ"ל  הכוונות 

התעלות עצומה.
אפשר  שאי  הלב  רגשות  בפרטי  פרטים  בזה  שיש  ומובן 
אבל  בלבו,  הדברים  שמתהלכים  כפי  אחד  כל  אלא  לכתבם 

כולם יכולים לעשות את זה.
העידו  אנשים  מאוד  הרבה  האחרונות  השנים  בעשרות 
לפניי שמאז שהתרגלו לדרך זו השתנו חייהם מקצה לקצה, כל 

אחד וסגנון השינוי שנעשה בו. האנשים שהעידו כן על עצמם, 
מסורתיים,  וכן  לגמרי  חילונים  כן  לפני  שהיו  אנשים  חלקם 
וחלקם אנשים שהיו כבר לפני כן שומרי מצוות ברמה גבוהה 
ישיבה  בחור  לדוגמה,  כוללים.  ואברכי  ישיבות  בני  ומהם 
שסיפר על עצמו שעד שהתחיל בדרך זו לא יכול היה בשום 
אופן ללמוד יותר משעה אחת ואחרי כן לומד בקלות שעות 

שלמות ברציפות.
'דברי  נדפסו בהרחבה בספר  זה  בכיוון  דברים  מזו.  יתרה 
יעקב פרקי מחשבה' שנדפס גם בהרבה שפות זרות, ונתגלגל 
הדבר על ידי כמה עניינים שגם אנשים שלא היו יהודים למדו 
בזה וזה שינה מאוד את חייהם ומהם שנתגיירו ]גם הסיפור 
שאחרי  הקודם  האפיפיור  על  מקומות  בהרבה  שנתפרסם 
זה באיטלקית עזב את תפקידו מפני שהפסיק  שלמד בספר 
להאמין בדת ההבל שלהם ועבר להאמין ביהדות, הוא סיפור 
נכון ומדויק לגמרי אך אין כאן המקום להאריך בדבר זה וגם 
מובנים[.  מטעמים  זה  בעניין  לפרסם  אפשר  שאי  דברים  יש 
כללו של דבר: כאשר אדם זוכה לטעום מן התענוג של הקשר 
לה' יתברך, דבר זה מושך מאוד את הנשמה וכדברי הרמח"ל 

במשלו לברזל הנמשך אחרי המגנט.

רואים נסים
צריכים  זו  בדרך  להצליח  שכדי  מהאנשים  מעט  לא  יש 
ללמוד בספרים המדברים בענייני עבודת ה' באותם מקומות 
שבהם דיברו על הקשר בין הנשמה לה' יתברך. בספר 'דברי 
מעשרות  מלוקט  הרביעית  בחוברת  מחשבה'  פרקי  יעקב 
ספרים של עבודת ה' דברים שכתבו בענייני הקשר בין הנשמה 
לה' יתברך, אבל מובן שגם מלבד המובא שם יש בעוד הרבה 
ספרי עבודת ה' עוד הרבה דברים בעניינים אלו וכל אחד צריך 
למצוא את הדברים המדברים אל לבו בכיוון זה ומפעם לפעם 

להתבונן בהם.
יוצא  ללא  דבר שהוא שכל אדם מישראל  כללו של  אבל 
מן הכלל חייב לדעת שהקשר בין נשמתו לבין ה' יתברך הוא 
בהרבה  מפורשים  והדברים  התורה,  וזה שורש  החיים  שורש 
מאוד ספרים של גדולי עולם מהדורות הקודמים מכל השיטות 

ומכל החוגים.
אבל לא זו בלבד אלא שגם הרגשת קשר זה באופן מוחשי 
היא חובה גמורה על האדם, אך יותר מחובה זו זכות עצומה 
זוכה לאושר  הוא  זה  לדבר  זוכה האדם  לאדם מפני שכאשר 

ולשמחה עצומים בעבודת ה'.
והחמור מכול הוא שאם לא זוכה האדם לאושר ולשמחה 
ושמחה  לו אושר  להציע  לנסות  יצרו הרע  עלול  ה'  בעבודת 
בכיוונים אחרים העלולים לדרדר את דרגתו הרוחנית ואת כל 

מצבו.
ומבואר באבן עזרא בפירושו לתורה בכמה מקומות ובספר 
נפש החיים בשער ג' שהאבות הקדושים ומשה רבנו - זה היה 
עיקר עבודתם בעולם הזה, להיות מחשבתם נתונה כל הזמן 
בלא הפסקה בה' יתברך בעצמה חזקה של קשר אליו יתברך 

ובעצמה חזקה של תשוקה אל ה'.
ועוד מבואר באבן עזרא ובנפש החיים שהנסים והנפלאות 
שנעשו לאבות הקדושים כמפורש בתורה, והנסים והנפלאות 
 - ישראל  עם  לכל  יתברך  ה'  בשליחות  רבנו  משה  שעשה 
זכייתם לזה היה מפני הנ"ל בסעיף הקודם שמחשבתם הייתה 
דבוקה בה' יתברך יומם ולילה בתשוקה נפלאה אליו יתברך, 
החיים  בנפש  בעיקר  בזה  ]עיין  בדבריהם  מבואר  מזו  ויתרה 
בשער ג' פרק י"ב קרוב לסופו[ שכל אדם מישראל שיתחזק 
בדברים אלו יזכה לנסים ולנפלאות למעלה מדרך הטבע וכמה 
על  העידו  האחרונים  הדורות  של  אף  ישראל  מגדולי  וכמה 
נסים  במוחש  וראו  הנ"ל  החיים  הנפש  כדברי  שעשו  עצמם 

ונפלאות למעלה מדרך הטבע.

האמת הכובשת 
של אברהם אבינו

 כיצד השפיע אברהם על דור שלם ללא שימוש באמצעי תקשורת - סוד אהבת ה' 
 להבנת דרכם של האבות הקדושים ומה שיש ללמוד מזה באופן מעשי בדרך החיים לכל אדם מישראל

הרב המקובל יעקב עדס

מובן שיש בזה 
פרטים בפרטי 

רגשות הלב שאי 
אפשר לכתבם 
אלא כל אחד 

כפי שמתהלכים 
הדברים בלבו, 

אבל כולם יכולים 
לעשות את זה

החמור מכול 
הוא שאם לא 

זוכה האדם 
לאושר ולשמחה 
בעבודת ה' עלול 
יצרו הרע לנסות 
להציע לו אושר 

ושמחה בכיוונים 
אחרים העלולים 

לדרדר את דרגתו 
הרוחנית ואת כל 

מצבו

ספרי פרשגן של הרב פוזן
על תרגום אונקלוס

לחומשים בראשית ושמות

רק
60 ש"ח

לכרך

ניתנים לרכישה בחנויות פלדהיים ויפה-נוף
(להזמנות בהפצת ׳יפה נוף׳: 1599-581-581)

EXTRA
052-9770918ניקיון באיכות לפרטים והזמנות:

     ניקיון בתי כנסת   ניקיון מוסדותניקיון ישובים



האבות!  עיר  של  המדרש  בבית  התורה  על  שוקדים  ואברכים  בחורים   330
היו שותפים בהרחבת ישיבת שבי חברון | סיימנו את בניית 3 מתוך 10 קומות הפנימייה | עבודות הבניה בעיצומן 

וזו הזדמנות שלכם להיות שותפים בבניין התורה וההתיישבות בחברון | יחד נחזק את לימוד התורה

יחד נוביל את ההתיישבות היהודית בחברון  יחד נמשיך ונבנה בכל מרחבי ארץ ישראל!

שבת חיי שרה תשע"ה

1800-400-140

ישיבת שבי חברון

 את חברון
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עיר האבות  
במרכז: 
מערת המכפלה

למטה: 
גג בית רומנו 
משכנה של 
ישיבת שבי חברון 

צילום: אוריה הלר

מחזיקים
ומחזקיםתורה

ישיבת שבי חברון

מבצע התרמה מיוחד



8

אלוף הפיקוד אמר לי להגיע לגוש. אמרתי 
לו שאני מרגיש חובה להיות הראשון בחברון. 
להגיע  תוכל  "ואז  לי,  השיב  בגוש",  "תלון 
ערב  לפנות  לפיקוד  חזרתי  בהקדם".  לחברון 
כדי להתייחס למספר ההרוגים שהחלו נופלים 
בכל החזיתות בארץ, להרוגים שנקברו קבורה 
לכך   - דומות  רבות  ובעיות  זיהויים  ארעית, 
יצאתי  בארץ.  היחידות  לכל  הוראות  נתתי 
ב–21:30 ושבתי לכיוון תלפיות, כשהדרך כבר 
לבית  בדרכי  אבל  הגוש.  בכיוון  פנויה  הייתה 
לחם לפתע נזכרתי בקבר רחל, מה קורה עם 
שאלתי  רחל?  קבר  שוחרר  האם  רחל?  קבר 
את החיילים העוברים ושבים שלא יכלו כלל 
יריות  עדיין  היו  לי.  ולהשיב  אליי  להתפנות 

מכל עבר.
החלטתי ללכת לקבר רחל. התקשיתי להכיר 
החיצוני,  מראהו  את  שינו  שכן  המקום  את 

עם  וחזור  הלוך  הסתובבתי  השער.  הוספת  בשל  בעיקר 
עם  חיפשתי  חזרתי  ושוב  לגוש  עד  כמעט  חזרתי  נהגי. 

נהגי. היינו מצוידים רק בנשקי הגנה. רק ב–11:00 בלילה 
מצאתי את קבר רחל, אלא שהשער היה סגור בשרשרת 
ברזל כבדה מאוד ומנעול. הייתי נחוש. החלטתי להיכנס 
לתוך קבר רחל, ויהי מה. הוצאתי פלייר לטפל בשרשרת, 
עברה למעלה משעה עד אשר פרצתי את השרשרת עם 
המנעול. הם מצויים בידי בביתי. נכנסתי פנימה דרך שער 
הברזל החיצוני. בפנים הייתה דלת קלה מאוד. שם היה 
קיוסק. בהעדר מפתחות, שברתי את השמשה, ונכנסתי. 
קלה  מאוד  שהייתה  הזו  הדלת  את  פרצתי  כן  אחרי 
לפריצה, אלא שבפנים, הדלת המובילה לקבר רחל הייתה 

נמוכה וכבדה עד מאוד, ללא כל מפתח.
לא ידעתי מה לעשות. האם לשבור, לפרוץ את הדלת 
יפה  מעץ  שהייתה  הזו  בדלת  לפגוע  רציתי  לא  הזו? 
מאוד. אז יצאתי החוצה ולפתע פתאום מישהו זרק צרור 
הכרתי  הכביש,  על  מונח  מצאתיו  הכביש.  על  מפתחות 
אותו - היה זה צרור המפתחות של קבר רחל. הצרור הזה 

יהודים  ביקורי  על  יהודי שהיה אחראי  ַשמש  בידי  היה 
ממול,  שגר  רחל,  קבר  של  השומר  הערבי  רחל.  בקבר 
המפתחות  את  זרק  בעוצר  ובעודו  הקיוסק,  את  החזיק 
מבעד לחלון, ביודעו כי לא נותרו לו סיכויים. הוא עשה 
לי חסד וזרק לי את המפתחות. פשוט פתחתי את דלת 
על קבר  ידיי  הנחתי את  זוכר שנכנסתי,  אני  רחל.  קבר 
מבכי  קולך  מנעי  לגבולם...  בנים  "ושבו  ואמרתי  רחל 
ועינייך מדמעה". זה היה בדיוק בחצות הלילה. לאחר מכן 
קראתי בזוהר, שלעתיד לבוא ישובו בני ישראל ויתקבצו 

לארץ ישראל בתיקון רחל, בחצות הלילה.
התקדמתי לגוש עציון, הגעתי לשם ב–1:30. התחלתי 
לתקוע בשופר, התפללנו, קראנו את ספר ירמיהו ופרקי 
תהילים. עד אשר מצאתי את מפקד החטיבה. הלה סיפר 
כי מצאו את תמונתי בארכיון הלגיון הירדני, שבו היו כל 

תמונות הקצינים הבכירים בצה"ל מאל"מ עד אלופים.

"אני אוהב להיות 
הראשון"

שאלתי את מפקד החטיבה מתי אנו יוצאים לחברון, 
"עליך  יוצאים.  בטרם  החיילים  עם  לדבר  אוכל  למען 
מרוכזים  יהיו  החיילים  "כל  אמר.  שלוש",  בשעה  לקום 
ותוכל על גבי טנק, עם רמקול נייד, לדבר עם החיילים". 
ישנתי מ–2:00 עד ל–2:45. רק בסביבות 5:00 התאפשר לי 
לדבר עם הכוחות; היה כבר אור, דיברתי עם החי"ר, עם 

השריון, וכל הכוחות המרוכזים:
דברים,  שני  לכם  להגיד  ברצוני  ולוחמים,  "חיילים 
בקדושתה  השנייה  העיר  את  לשחרר  היום  עומדים  אנו 
בארץ ישראל - עיר האבות, עיר שבה נוסדה מלכות דוד, 
והיסטורית  ירושלים,  מיד אחרי  האבות שקדושתה  עיר 
נגד  להילחם?  הולכים  אנו  מי  נגד  לירושלים.  קדמה  אף 
המרצחים המסוכנים ביותר בארץ, אלה אשר תכננו את 

 וכך שחרר 
 הרב גורן בסערה 

את עיר האבות
החיפוש הלילי אחר קבר רחל, הירי על מנעול מערת המכפלה, לאן במקור יועד 

הדגל שנתלה בפועל על מבנה המערה, מי ניתב את הרב גורן ונהגו אל 'קבר 
איברהים', וגם טעימה מדברי היציאה לקרב שנתן הרב הראשי לצה"ל ללוחמים 
בכניסה למערכה על עיר האבות • במלאת עשרים שנה לפטירת הרב שלמה גורן 
זצ"ל • אנו מביאים כאן לראשונה את עדותו בגוף ראשון על אותם רגעים מרגשים 

לפני 47 שנים, מתוך ריאיון שקיים עמו ד"ר יוסף שרביט

מרתי - איזו חוצפה! "א
הוריתי לנהג לעצור. אעלה 

למעלה, אמרתי, ואסיר את הדגל 
הירדני. השיב לי: עלולים להרוג 

אותך הרב גורן, אלוף בצה"ל, 
אני אוריד את הדגל והרב יחפה 

עליי. אמרתי לו: לא, לא, אתה עוד 
צעיר, עוד לא הקמת בית בישראל. 

אני ממילא מבוגר"

התפילה התקיימה בהובלת הרב הראשי, הרב דוד לאו הי"ו ורבה הראשי של ירושלים,
ונוער הקהל. הנהלת החמ"ד  הי"ו בשדרות ובירושלים ובהשתתפות  הרב שלמה משה עמאר 

וה' הטוב ישמע לקול תפילתנו ברחמים!

300,000 תלמידי החמ"ד אשר התפללו יחד, בעת ובעונה אחת,
בכל בתי הספר וגני הילדים לשאילת גשמי ברכה

בסימן חקלאי הדרום, הודיה על ניסי מבצע
'צוק איתן', לשלומה של ירושלים ולשלום הפצועים

בית חינוך כמשפחה

אשריכם!

במלאות עשרים שנה לעלייתו לגנזי מרומים של מורנו ורבנו 
 

הגאון הרב
 שלמה גורן  

זצ”ל, הרב הראשי לישראל

נעלה להר הבית 
ונלמד את שיטתו המיוחדת בקביעת מקום המקדש 

ביום שני כ”ד במרחשוון )17/11( בשעה 8:30 משער המוגרבים
בהשתתפות משפחתו, מוקיריו וההולכים בדרכו.
העליה תתקיים למקומות המותרים בהר עפ”י פסקי הרב. 

לאור קדושת המקום יש להקפיד על טבילה במקווה כשר ונעילת נעלי בד
העלייה בתאום עם כוחות הביטחון

לפרטים:  0577-210332
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חיילים  ורצחו  שפגעו  אלה  הפוגרומים,  כל 
אנו  שעליה  הגבעה  על  כאן   - ישראלים 
נכנעו  ש]חיילינו[  אחרי  קר,  בדם  עומדים, 
וחתמו על כתב כניעה והניפו דגל לבן - כולם 
קברו  ולא  מצפון,  נקיפות  ללא  לטבח,  כצאן 
אותם. ואני הייתי צריך לאספם מעמדותיהם 
הנכם  אלו  כנגד  כך.  אחר  שנתיים  לקבורה 
הולכים להילחם. אלה שונאי ישראל הגדולים 
תילחמו  ה'  בשם  זו.  בארץ  לנו  שיש  ביותר 

ותצליחו".
חשבתי  כי  בוקר  באותו  התפללתי  לא 
עם  קבעתי  אז  המכפלה.  במערת  שאתפלל 
המח"ט להיצמד אל המג"ד צביקה עופר ז"ל, 
שהיה צריך לפרוץ לחברון. צביקה עופר היה 
להיהרג  ועתיד  חברון,  מושל  להיות  עתיד 

במרדפים בבקעה.
לאורך  "יתפרׂש  המח"ט,  הסביר  "הגדוד", 
הכביש לחברון" והציע להיצמד לכוח הזה ולמפקדו. אני 
בלבי  התגנב  אותו.  מוצא  ולא  עופר  צביקה  את  מחפש 

לחברון  לפרוץ  הראשון  להיות  מבקש  שהמח"ט  החשש 
אחרי  להיגרר  אוהב  לא  אני  מאחוריו.  אותנו  ולהשאיר 
לעצמי  הבטחתי  אני  הראשון.  להיות  אוהב  אני  מישהו. 
את זאת כבר בשנים עברו. עם הנהג שלי החילותי לנסוע 
במכונית שלי, שהייתה מצוידת באזעקה. בעזרתה הצלחתי 
בליווי  המכונית  עם  ירדתי  המחסומים.  כל  את  לעבור 
הג'יפ שלי. ראיתי טור של טנקים, של חי"ר, טור ג'יפים 
והסיירת, תוך שאני חולף על פניהם בהתקדם המכונית 
שלי לעבר חברון. הסירנה מאוד סייעה בידי. נהגי הסב 
תשומת לבי כי אנו הראשונים בטור לעבר חברון. עודדתי 

אותו, שמא הוא מפחד.

 "להודיע לשמים 
כי אנו בחברון"

כשהגענו ליד חלחול בדרך, כל הדגלים המונפים היו 

ירדני  דגל  היה  לא  לבנים. 
בהגיענו  מתנופף.  אחד 
שלוש  בן  בית  על  לחלחול 
ירדני.  דגל  התנופף  קומות 
חוצפה!  איזו   - אמרתי 
אעלה  לעצור.  לנהג  הוריתי 
את  ואסיר  אמרתי,  למעלה, 
לי:  השיב  הירדני.  הדגל 
הרב  אותך  להרוג  עלולים 
גורן, אלוף בצה"ל, אני אוריד 
עליי.  יחפה  והרב  הדגל  את 
אתה  לא,  לא,  לו:  אמרתי 

עוד צעיר, עוד לא הקמת בית בישראל. אני ממילא מבוגר 
ולך יש עוד זמן לחיות. עליתי על הגג, הורדתי את הדגל 
תוך חיפוי מלמטה. הדגל הירדני בביתי, באוסף המפורסם 
עצמנו  את  ומצאנו  חברון,  לתוך  ונכנסנו  המשכנו  שלי. 
ברחוב הראשי של מבואות חברון. מכל המרפסות הונפו 
סמרטוטים לבנים, סדינים לבנים, איש לא היה ברחובות, 
הערב  על  לך  אספר  בהמשך  עוצר.  לעצמם  קבעו  הם 

האחרון אצל ה'ח'לילים', החברונים הערבים.
חברון שוחררה ללא יריות, זולת היריות שאני יריתי. 
להודיע  צרורות,  כמה  ויריתי  שלי  העוזי  את  לקחתי 
שהיו  המעט  כשירינו,  בידינו.  והיא  שוחררה  חברון  כי 
במרפסות התחבאו ותפסו מחסה. ירינו להודיע לשמים 
כי אנו בחברון ותו לא. הדבר אירע בלב חברון, בצומת 
הדבר   - בלבי  אמרתי  בחברון.  הראשי  ברחוב  השוטר 

הראשון שעלינו לעשות זה לנסוע למערת המכפלה. יש לי 
חשבון עם מערת המכפלה אבל שכחתי את הדרך אליה, 
ניבט  לפתע  חברון.  בתוך  הדרכים  את  ששינו  במיוחד 
לו לבוא אליי. משהביע  נער ערבי, אמרתי  מבעד לחלון 
"קבר  חשש פיתיתי אותו בשוקולד ושאלתי אותו היכן 
ביקשני  אך  המקום,  את  לי  שיראה  לי  אמר  איברהים". 
להחזירו לביתו, שכן, אלו רגעי עוצר. השבתי בהן. לקחתיו 

במכונית ונסענו היישר למערת המכפלה.
בהגיענו, התרגשות גדולה אחזה בי, במיוחד משהגעתי 
ל"מדרגה השביעית" הידועה לשמצה. עליתי עד למעלה 
בצד הצפוני של המערה. נתברר לי שהשער סגור. דפקתי 
את  "פתחו  הוריתי,  באב"  אל  "אפתח  בחזקה.  בדלת 
הדלת". חשדתי שיש בתוך המערה ערבים. הם לא יפקירו 
האומר  קול  שמעתי  כך.  ריקה  וישאירוה  המערה  את 
מבפנים: "מפיש מפתח" - אין לנו מפתח. הכיצד אין לכם 
מפתח ואתם נמצאים בפנים?! - חשדתי. שאלתי "מי סגר 
אתכם מבחוץ?" לאחר מכן נתחוור לי כי הדלתות ננעלו 
מבפנים ע"י בריחים. למעשה יכלו לפתוח את הבריחים 
לא  הדלת".  את  "פתחו  הוריתי:  שוב  מפתח.  כל  ללא 
שמעתי כל מענה. ואז פתחתי באש על מנעול השער. עד 
היום אפשר לראות את החורים על דלת השער שנורתה.

בריחים  שהיו  אלא  המנעול,  נפרץ   - חשבתי   - כך 
הווקף  ביקש  פעמים  כמה  הדלת.  פתיחת  את  שמנעו 
חברון  ממושל  וביקשתי  האלה  החורים  את  לסתום 
שימנע מהם. כל קציני המערה מכנים את החורים האלה 

"החורים של הרב גורן".
אין קול ואין עונה ואין קשב לנוכח היריות שיריתי. 
יימצא  שמא  למערה  מסביב  סיבובים  לעשות  התחלתי 
סתומים.  היו  החלונות  כל  להיכנס.  אוכל  שדרכו  חלון 
להודיע  עלול  הייתי  גם  בכך  לפרוץ שמשות.  רציתי  לא 
מהיכן אני נכנס. חששתי שמא ישנו מלכוד או דבר דומה. 
זכרתי את מערת המכפלה מאז שנת תר"ץ לאחר פוגרום 
חברון",  "ישיבת  בחורי  של  לאזכרה  באתי  עת  תרפ"ט, 
ומאז כלולותיי עת ביקרתי עם הרבנית גורן. כל סיבוביי 
נעולים, סורגים מכל עבר,  וחיפושיי לא הועילו. שערים 

חיילי צה"ל עוד לא הגיעו, הייתי יחידי עם הנהג שלי.
רציתי עד מאוד לתלות דגל על מערת המכפלה. הגעתי 
קרוב  עד  נמשך  הדבר  בבוקר.   6:00 בסביבות  לחברון 
ל–8:00 ועוד לא התפללתי, ורציתי להתפלל בתוך המערה. 
ובעזרתו  ברזל  מצאנו  פתאום  לפקוע.  החלה  סבלנותי 
ניסינו להפיל את השערים. לא צלח הדבר בידנו. לבסוף 
שמענו טרטור של טנק. היה זה הטנק הישראלי הראשון. 
השערים.  את  לבסוף  פתחנו  ועמו  ברזל  מוט  להם  היה 
לקחתי מהטנק דגל ישראל. הדגל הזה, שרצו לתלות על 
העירייה של חברון, ביקשתי לתלות על מערת המכפלה. 
דגל זה לקחו הטנקיסטים מן ה"קישלה" קרוב לשער יפו, 
הכינה  סמוכה  בשכונה  שגרה  יהודייה  אישה  בירושלים. 

את הדגל הזה עבור מגדל דוד. דגל זה הובא לחברון.
את  ותליתי  'שרמן'  הטנק  של  הצריח  על  עליתי 
ועזבו  חברון  את  להקיף  הוראה  קיבלו  החיילים  הדגל. 
השערים  את  הוצאנו  הברזל  מוט  בעזרת  המקום.  את 
מציריהם והיפלנום. מצאנו שני ערבים. אחד החזיק צרור 
ושנית חששתי מאוד:  עד מאוד.  כעסתי  גדול,  מפתחות 
זהב;  כלי  והיו  יקרי ערך של משי  היו במערה שטיחים 
איבוד  יחול  המערה,  מקום  הפקר  יהא  אם  כי  חששתי 
ע"י  יקרים  חפצים  של  גנבה  להתחולל  ועלולה  שליטה 
יכולתי  במפתח,  פתחנו  לו  אחריות.  חשתי  החיילים. 

לנעול, כלעומת שפתחנו; אבל כעת המערה פרוצה.
הנהג שלי אמר כי יש להרוג את האויב הזה. אמרתי 
לו: יום גדול היום, יום של תשועה, לא יישפך דם במערה. 
הנהג סטר על לחייהם על שלא פתחו את המערה. לקחתי 
תפילין  הנחתי   - בידי  השמור   - המפתחות  צרור  את 
ותקעתי בשופר. קראתי פרשת "חיי שרה" - פרשת קניית 

מערת המכפלה.

 תודה לכרמי יוגב מפרסומי ישראל 
על העזרה בהבאה לדפוס.

ביום שני הקרוב תתקיים אזכרה לרב שלמה גורן זצ"ל, 
שהותיר אחריו מורשת של חייל יהודי שומר מצוות, עילוי 

בישיבה, צלף בהגנה, לוחם, רב צבאי עברי ראשון, איש 
של אנשים, רב ראשי לישראל, ומי שנאבק הרבה כל כך 

לשמר ריבונות יהודית על הר הבית.
הטקס יתקיים בשעה 16:00 באודיטוריום גבעת 

התחמושת במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון, הרבנים 
הראשיים, הרב הצבאי הראשי, שרים וחברי כנסת. בשעה 

14:00 תתקיים האזכרה בחלקת הנביאים בהר הזיתים 
בהשתתפות המשפחה והרב חיים דרוקמן. האירועים 

פתוחים לציבור. לתיאום הסעה: דני אפל 02-5350904.

יואל יעקובי
בעל  היה  רינדפלייש,  אברהם  אריאל,  אריה  של  אביו 
מפעל לסנדלים, ואותם היה עושה מעורות עזים לבנות. 
בכל שנה בקיץ היה האב מגיע לחברון כדי להצטייד בחומר 
האב  היה  ה–30,  בשנות  ימים,  באותם  שלו.  למפעל  גלם 
ידוע  מתארח אצל הקהילה היהודית המקומית. פרק לא 
נרשם  האבות  בעיר  היהודית  הקהילה  בתולדות  כך  כל 
בחמש השנים שבין תרצ"א לתרצ"ו )1931-1936(, שבהן 
נעשה ניסיון לחדש את היישוב היהודי בעיר אחרי פרעות 

גירושם  עם  שתם  ניסיון  תרפ"ט, 
של בני הקהילה אל מחוץ לעיר.

אריאל  סיפר  מצולם  בריאיון 
לארנון כי באחד מביקוריו בחברון 
משלחת  למקום  הגיעה  אביו,  עם 
שהתכוונה  בריטית  ארכיאולוגית 
והאב  המכפלה,  למערת  לצאת 
אליהם.  מצטרף  שהוא  החליט 
אותם,  לעצור  ניסה  אחד  ערבי 
לא  יהודים  ימים  באותם  שהרי 

האדמה  שמעל  המערה  למתחם  אפילו  להיכנס  הורשו 
התת– לחלקים  שכן  כל  לא  השביעית,  במדרגה  ונעצרו 

והצליח  מספקת  באסרטיביות  נהג  האב  אולם  קרקעיים, 
להיכנס יחד עם בנו.

ירדנו  כך  "ואחר  אריאל,  מספר  במדרגות",  "עלינו 
זה קומה אחת  זוכר אם  ירדנו - אינני  בפנים במדרגות; 
אלה  שאמרו:  זוכר  כן  אני  אבל  למטה,  קומות  שתי  או 
שהיה  למטה  בכניסה  אחד  קבר  היה  האבות.  קברי  הם 
מוצב בעמידה, והאנגלי שהסביר על מערת המכפלה אמר 
שנראה שזה קברו של אדם הראשון. הייתי ילד קטן. לא 
העובדה  נהניתי מעצם  אבל  לאשר  לא  או  לאשר  יכולתי 
שאני נמצא בקברי האבות. הלכנו אִתם כל הזמן, וכאשר 
הם גמרו את הסיור יצאנו יחד אתם. הערבים בחוץ אמנם 
חיכו לנו, אבל כשראו שאנחנו בתוך הסיור לא עשו שום 

דבר".
היו  "המצבות  כך:  אריאל  עצמה מתאר  המערה  את 
קשתות כאלה, בדומה למה שאתה רואה היום בקברי 
אבות ובקברים בהרים. הם לא היו עם צבע ולא היו 
מקושקשות, היה בטון פשוט מסויד או משהו כזה. 
אך היו חדרים נפרדים לפי הזוגות. זה לא היה אולם 
שכל האבות היו בתוכו, אלא היו חדרים, או כוכים, 
ואנחנו הלכנו מחדר לחדר לראות את זה. היו כניסות 

לכוכים ושם ראינו את הקברים".
אם ניקח בחשבון שזו עדות שמעיד אדם על מה 
צעיר,  נער  כשהיה  שנה,  שמונים  כמעט  לפני  שראה 
הרי שקשה מאוד לסמוך על עדות כזו. עם זאת, הכלל 
'אופל  של  מציאות  ישנה  אומר שכאשר  בהיסטוריה 

המקורות' - כלומר אין מספיק מידע - הרי ש'הזמין 
הוא האמין'.

ארנון מציין כי הדברים האמורים כאן מקבילים לתיאור 
של ג'ק סקלאן. "על פי שלושה תיאורים דומים מתקופת 
המנדט הבריטי אפשר לקבוע בוודאות גבוהה למדי כי היה 
'מצבת  ליד  כלשהו  במקום  הרצפה,  ממפלס  כניסה  פתח 
אברהם', למערכת מדרגות שהובילה אל חלל תת–קרקעי 
זה  פתח  נחסם  כלשהו  שבזמן  נראה  מצבות.  נראו  שבו 
כפולה,  ברצפה  כוסה  המבנה  של  הזה  והחלק  ונסתם, 

הקיימת בו עד היום. כיום, לצערנו, אי אפשר לערוך מחקר 
ולמצוא את מקומו של הפתח".

בכך  דופן  יוצא  הוא  זה  "תיאור  כי  ארנון  מציין  עוד 
שאינו מספר על אולם אחד ובו מצבות אלא על חדרים 
מתיאורים  גם  עולה  חדרים  כמה  של  קיומם  אחדים. 
אחרים. מכל מקום, כניסת יהודים בהזדמנויות נדירות יחד 

עם נציגים בריטים, דומה לתיאורו של ג'ק סקלאן".
הערבים, מעניין לציין, לא נכנסו עם סקלאן ורינדפלייש, 
אך נראה שכן נכנסו פעם אחת בעבר, למרות הפרסומים 
על אמונות שונות הרווחות בקרבם בדבר הגורל הצפוי למי 
שנכנס למערה. אריאל טוען שהבריטים צילמו במקום, אך 
צילומים ורישומים כאלו לא מוכרים כעת. ארנון מבטיח 
נוספות  כניסות  על  נתונים  ייאספו  וכן  ייבדק,  הנושא  כי 
מחקר  במסגרת  המערה,  מתחם  של  התת–קרקעי  לאזור 

שהוא עורך בנידון.
למערת המכפלה אחרי  הגיע  כאשר  כי  אריאל מספר 
שחרורה במלחמת ששת הימים, הבין מיד שהמקום שבו 
הוא נמצא אינו המקום שבו ביקר בילדותו, שהיה למעשה 

החלק התת–קרקעי של המתחם.
בין אם הפרטים בעדות זו מדויקים ובין אם לא, רוח 
הכואבת  למציאות  אותנו  מחזירה  מהם  העולה  הדברים 
שהם  אף  שבמקומותינו,  שלקדושים  חיים,  אנו  שבה 
נמצאים תחת שליטה יהודית מלאה, אין לנו יכולת לגשת 
בחופשיות, לא כדי לחקור וגם לא כדי להתפלל, ואף על פי 

שנרכשו בכסף מלא ככתוב בפרשת השבוע.

בתוככי המערה 
 עדותו של אריה אריאל 

על כניסה למערת המכפלה
השאלה מה יש מתחת לאולמות המוכרים של מתחם מערת המכפלה הציתה מאז 

ומעולם את הדמיון. המניעה הערבית והממשלתית להיכנס למערה עצמה רק 
מגדילה את הכמיהה לכל פיסת מידע משם  נעם ארנון, איש היישוב היהודי 

בחברון, תיעד בחודש אייר האחרון עדות מעניינת ולא מוכרת מפי אריה אריאל, 
שמאז התפרסם בנסיבות מצערות כסבה של תמר אריאל שנהרגה בנפאל

ירדנו - אינני זוכר אם זה קומה 
אחת או שתי קומות למטה, אבל 

אני כן זוכר שאמרו: אלה הם 
קברי האבות. היה קבר אחד 

בכניסה למטה שהיה מוצב 
בעמידה, והאנגלי שהסביר על 
מערת המכפלה אמר שנראה 

שזה קברו של אדם הראשון

 וכך שחרר 
 הרב גורן בסערה 

את עיר האבות
החיפוש הלילי אחר קבר רחל, הירי על מנעול מערת המכפלה, לאן במקור יועד 

הדגל שנתלה בפועל על מבנה המערה, מי ניתב את הרב גורן ונהגו אל 'קבר 
איברהים', וגם טעימה מדברי היציאה לקרב שנתן הרב הראשי לצה"ל ללוחמים 
בכניסה למערכה על עיר האבות • במלאת עשרים שנה לפטירת הרב שלמה גורן 
זצ"ל • אנו מביאים כאן לראשונה את עדותו בגוף ראשון על אותם רגעים מרגשים 

לפני 47 שנים, מתוך ריאיון שקיים עמו ד"ר יוסף שרביט

יילים ולוחמים... אנו "ח
עומדים היום לשחרר את 

העיר השנייה בקדושתה בארץ 
ישראל. נגד מי אנו הולכים 

להילחם? ... אלה שונאי ישראל 
הגדולים ביותר שיש לנו בארץ זו. 

בשם ה' תילחמו ותצליחו"

נחתי את ידיי על קבר "ה
רחל ואמרתי "ושבו בנים 

לגבולם... מנעי קולך מבכי 
ועינייך מדמעה". זה היה בדיוק 

בחצות הלילה. לאחר מכן קראתי 
בזוהר, שלעתיד לבוא ישובו בני 

ישראל ויתקבצו לארץ ישראל 
בתיקון רחל, בחצות הלילה"

"מ
לע

ין, 
 פ

נס
 ה

ם:
לו

צי



האבות!  עיר  של  המדרש  בבית  התורה  על  שוקדים  ואברכים  בחורים   330
היו שותפים בהרחבת ישיבת שבי חברון | סיימנו את בניית 3 מתוך 10 קומות הפנימייה | עבודות הבניה בעיצומן 

וזו הזדמנות שלכם להיות שותפים בבניין התורה וההתיישבות בחברון | יחד נחזק את לימוד התורה

יחד נוביל את ההתיישבות היהודית בחברון  יחד נמשיך ונבנה בכל מרחבי ארץ ישראל!

שבת חיי שרה תשע"ה

1800-400-140

ישיבת שבי חברון

 את חברון
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עיר האבות  
במרכז: 
מערת המכפלה

למטה: 
גג בית רומנו 
משכנה של 
ישיבת שבי חברון 

צילום: אוריה הלר

מחזיקים
ומחזקיםתורה

ישיבת שבי חברון

מבצע התרמה מיוחד
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נדב גלעד–גדליה

בראשו של DJ רפי נתן, בן לעולים מדרום אפריקה, ניקרו 
יש  האם  רבים.  ואמריקאים  לישראלים  כמו  גדולות  שאלות 
אלוקים, למשל. "כל השאלות האלה שחילונים ניגשים לשאול 
בהן  מסתבך  שאתה  יודעים  לא  והם  דתי  נער  בתור  אותך 
בעצמך", מחייך רפי חיוך מאמין. "אני לא בנאדם שניגש לרב 
לקבל תשובות", הוא מתנצל, "אני חווה את האמונה על בשרי 

מסיפורים וניסיונות שעברתי".
הפך  מסוים  בשלב  נער.  היותו  מאז  לריקודים  נמשך  נתן 
טס  הוא  לפעם  ומפעם  בינלאומית,  ברמה  ברייקדאנס  רקדן 
לחו"ל לתחרויות שונות. המבחן האמוני הראשון שעבר כנער 
בהחלט שונה מסוג הסיטואציות שנער דתי ממוצע מתמודד 
בני  וגם העצמה שגילה בשעת מבחן אינה נחלתם של  עמן, 
נוער רבים: בתחרויות הריקודים מוצבת עמדת ִתקלוט בעבור 
היו  המדוברת  בפעם  הברייקדאנס.  רקדני  את  שמתזז   DJ–ה
מקצועיים  רקדנים   4,000 המחרת  ביום  להתאסף  צריכים 

בתנועותיהם  שילהטטו 
כחלק  הרחבה,  על 
מידה  בקנה  מתחרות 
גם  שאני  "מכיוון  עולמי. 
מוזיקת  ועושה  מתקלט 
הבמה  אל  עליתי   ,DJ
רגע מתוך  באותו  הריקה 
את  חיברתי  סקרנות. 
ציוד התקלוט שלי כשאין 
אנשים באולם, והתחלתי 
עם  הפלטה  עם  לשחק 
אמרתי  שלי.  החומרים 
הלוואי  בלב,  לעצמי 
פה  להופיע  יכול  שהייתי 
אבל  אנשים.   4,000 מול 
בעליל.  אפשרי  בלתי  זה 
זה",  על  לחשוב  אסור 

הוא צוחק. 
במקום  לתקלט  "כדי 
 DJ כזה אתה צריך להיות
שנה  ועשרים  מפורסם 
מפנטז  נתן  במקצוע". 
לתקלט מול אלפי רקדנים 
רגעים  באותם  ומסתפק 
בבמה ורחבה ריקה, ניסוי 
מהצד  בעלמא.  כלים 

בחור,  "הי,  לו:  ואומרים  המופע  על  הממונים  אותו  שומעים 
בהלם.  נתן  פה".  להופיע  מוזמן  בעינינו, מחר אתה  חן  מצא 
הוא לא חלם שהפנטזיה תתגשם מהר כל כך. עוד הוא מתלהב 
יום שישי  זה בעצם  קולט שמחר  והוא  מהגשמת המשאלה, 
ניסיון עצמתי,  בפניי  הציב  "הקב"ה  ליל שבת.  כלומר  בערב, 
האם לתקלט בשישי בערב או לא? זו הזדמנות מטורפת ולא 
ידעתי מה לעשות. מה לומר להם? שאסור לי לגעת בחשמל? 
אני עצמי לא הבנתי את האיסור הזה והיו לי שאלות באמונה, 
רפי  בשבת?!"  לתקלט  לי  אסור  למה  להם  אסביר  שאני  אז 
המוזר  העניין  את  האירוע  למפיק  להסביר  זאת  בכל  החליט 
של היהודים עם השבת. "אמרתי שאני שומר שבת והתחלתי 

להסביר להם את העניין ככל יכולתי...".
בוא  חדשה:  הצעה  ובפיהם  'אוקיי',  אמרו  האחראים 
לתקלט פה ואנו נסדר שאתה תהיה על העמדה לפני כניסת 
השבת. "עד רבע שעה לפני כניסת השבת ניגנתי", נזכר נתן. 
"אחר כך רצתי מהר לשירותים, החלפתי לבגדי שבת, לקחת 
את הסידור שלי, התפללתי תפילת שבת, שרתי קבלת שבת 
ועשיתי קידוש. זה היה מטורף!" הוא נזכר בהתרגשות באירוע 

המכונן שהפך אותו באחת גם ל–DJ היהודי המוזמן להופיע 
לפני קהלים רחבים בארץ ובעולם, ובאותה נשימה לבן ברית 

מבחירה עם בורא עולם.

כלי עזר עצמתי
רפי נתן בן 24, נשוי וגר בגבעת שמואל. אולי הוא מוכר 
וזכה  השתתף  הוא  לייב'.  'כיפה  להקת  מחברי  כאחד  לכם 
פעמים רבות בתחרויות ריקודים כרקדן ברייקדאנס, וכיום גם 
עושה מוזיקת די–ג'יי המאפיינת את ז'אנר מוזיקת ההיפ–הופ 

הכוללת בתוכה את תחום ריקודי הברייקדאנס.
יהדות,  מסתדרות  איך   - הבסיסית  בשאלה  נפתח  בוא 

קדושה ודתיות עם ריקודי ברייקדאנס?
"לצערי, עולם התרבות הישראלי רחוק מאוד מלהבין איך 
עבריין  נחשב  שרוקד  מי  בישראל  בעולם.  ריקודים  נתפסים 
וחבל לי מאוד על זה, כי הריקוד עצמתי כל כך לגוף ולנפש 
ויכול לעזור להמון ילדים לפתח את הביטחון העצמי שלהם 
את  חיובית שגם תעלה  בצורה  אנרגיה  להם לשחרר  ולגרום 
הערך שלהם בפני עצמם. לא פשוט לדעת לרקוד ברייקדאנס, 
זו אמנות לכל דבר. לימדתי מאות ילדים ואתה לא מאמין כמה 

טוב זה עשה להם".
עולם המסיבות נחשב חילוני מוחלט. מדוע הציבור הדתי 

מסוימים  ריקודים  בחתונות,  מלבד  לרקוד  לנכון  מוצא  לא 
מאוד?

אליו",  מתקרב  לא  שאני  דבר  הן  אביב  בתל  "המסיבות 
אומר נתן חד–משמעית. "זו תרבות מאוד מערבית - אנשים 
להשתגע'.  בואו  'יאללה  של  בצורה  לרקוד  ובאים  שותים 
לריקודי  ברייקדאנס  ותחרויות  ריקוד  בין  חייב להפריד  אתה 
עושים  אנשים  שופטים,  יש  ברייקדאנס  בתחרויות  מסיבות. 
מזה פרנסה, זה תחום אמנתי עד כדי כך שבקוריאה רקדנים 
הם כמו שחקני כדורגל. הריקוד הציל אנשים מדברים שליליים 
ראפ,  יש  שבתוכה  היפ–הופ  של  שלמה  מתרבות  חלק  והוא 

ברייקדאנס, DJ'S ועוד".
עולם ההיפ–הופ לא נראה בקליפים שלו משהו חיובי.

מה  לא  זה  הפופ,  מתרבות  שבא  ממוסחר  היפ–הופ  "יש 
צנועות,  הלא  והבנות   MTV–ה עולם  זה  ממנו.  חלק  שאני 
זה  וזהב.  גלין–גלין  מלא  עם  ראפ  שעושים  שחורים  ואנשים 
זו הבעיה של המסחור בכל תחום. בתור  תחום אחר בכלל. 
אחד שנמצא בתוך התחום הזה, כואב לי מאוד שהורסים את 
התדמית של ההיפ–הופ הטוב והאמנתי. אני מודע לכך שעל 
הברייקדאנס יש סטיגמות לא טובות בעולם הדתי ואני חוויתי 
אותן על בשרי. לא באתי לשבור סטיגמות, אבל חשוב לי לומר 

לאנשים: אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".

התחזקות בצבא
את  "לקחתי   .DJ Four eyez עצמו  את  מכנה  נתן 
אותו  והפכתי  מרכיב משקפיים,  כביכול, שאני  שלי  החיסרון 
ליתרון שנותן לי שם מגניב וקליט", הוא אומר. "אני הולך אחר 
החלומות שלי ולא נותן לחולשות שלי להוריד לי את המצב 

רוח", הוא מסביר.
איך אתה מצליח כל כך בגיל כה צעיר?

"זה שילוב של כמה דברים. הראשון הוא אמונה בעצמך. 
אנשים וחברים אמרו לי בלי להתבייש שלא מתאים לי לעשות 
את מה שאני עושה. בגלל הגיל, בגלל שאני דתי, בגלל שאני 
כי אני פשוט לא אצליח בזה... ותדע לך, שאלו  חנון, וסתם 
הדברים שהכי חיזקו אותי. לא כי חיפשתי להוכיח להם שאני 
טוב במה שאני חושב שאני יכול להיות בו טוב, אלא בשביל 
שמה  הפרטית,  ההשגחה  הוא  השני  הדבר  לעצמי.  להוכיח 
להיות  מתחיל  אתה  אם  ככה.  פשוט  יקרה.  לקרות  שאמור 
אמונית,  מחוזק  פחות  הרבה  הצלחה, אתה  מחוסר  מתוסכל 
וזה עשוי להשפיע על ההצלחה שלך. אדם שלחוץ על משהו 
מצליח פחות. הצלחה צריכה לבוא מאמונה שגם אם אתה לא 

מצליח זה לא תמיד בגלל 
שאתה לא מספיק טוב".

דוגמה למשהו  לך  יש 
שנכשלת בו?

תכננתי  "כמובן. 
בבתי  הרצאות  לעשות 
ספר לנוער בעולם בנושא 
ולספר  והצלחה  אמונה 
שלי  האישי  הסיפור  את 
והאמונה  הריקוד  בתחום 
בעצמך. ישבתי על הנושא 
הכנתי  זמן.  הרבה  הזה 
שעות  במשך  הרצאה 
כבר  קבענו  ארוכות. 
בדרום  להרצאה  תאריך 
מול  ספר  בבית  אפריקה 
והכול  נערים,  מאות 

לאבא  אמרתי  פעמיים.  וכך  הטיסה,  לפני  אחד  רגע  התבטל 
כנראה   - לי  אמר  הוא  מספיק.  מוכן  לא  אני  שכנראה  שלי 
שהעולם לא מוכן... הוא עודד אותי ובאמת קלטתי עוד פעם 
שהכול בידיו של הקב"ה. אני לא אוותר על זה, וכשיגיע הזמן 

גם זה יקרה".
גם אם לא היית מצליח כל כך, היית מדבר ככה?

"ברור שכן! אתה יודע כמה פעמים נכשלתי? לא אגזים אם 
יותר מהפעמים שבהן  נכשלתי רבות  אומר שהפעמים שבהן 
הצלחתי. והכישלונות הם אלו שעזרו לי להצליח. מכיתה ו' עד 
סוף כיתה ט' הייתי בודד. היו לי אולי חבר אחד או שניים, 
לא חשתי מקובל בחברה. זה יישמע מצחיק אולי אבל נדמה 
לי שעד גיל מסוים מי שטוב בכדורגל נמצא בחברה ומי שלא 
- לא. לפעמים לוקח הרבה זמן לבני נוער למצוא את הייחוד 
שלהם כשהם צעירים וכשתחומי העניין בחברה שלהם כל כך 

מוגבלים".
הוא  התיכון  אחרי 
במכינה  ללמוד  פנה 
לא  "אני  קדם–צבאית. 
רוצה לומר את השם של 
היה  באמת  אבל  המכינה 
שם מדהים בשבו"ש. אני 
בשביל  זה  את  אומר  לא 
למה",  תבין  ותכף  לפרגן 
ימים  הוא מחייך. באותם 
מקבוצת  חלק  היה  הוא 
ברייקדאנס  רקדני 
לטוס  צריכה  שהייתה 
בשווייץ.  ריקוד  לתחרות 
ראש  לחדרו של  "נכנסתי 
אותי  שאל  הוא  המכינה, 
אם אני הולך להיות חלק 
לו  אמרתי  מהישיבה, 

שאני ממש מתלהב, אבל לא יכול להתחיל מיד את הלימודים 
כי אני צריך לטוס לתחרות ברייקדאנס".

ללמוד  מתאים  לא  שהוא  במקום  בו  קבע  המכינה  ראש 
אצלו. "הרגשתי ששופטים אותי לפי מה שאני אוהב ומקטלגים 
אותי בצורה לא ממש הוגנת. אני מודה שזה עשה לי טראומה". 
לא  שם  כשגם  אבל  נוסף  למוסד  להתקבל  ניסה  מכן  לאחר 
הלך החליט לוותר על מכינה. "כולם אמרו לי שאם לא אלך 
למכינה אני אוריד את הכיפה ואהיה חילוני. הבטחתי לעצמי 
שלא אוותר ולא הורדתי את הכיפה אפילו פעם אחת בצבא. 
בפועל השירות הצבאי רק חיזק אותי. את כל העניין האמוני 
החיים  ניסיון  עם  השלמתי  עשיתי  שלא  המכינה–ישיבה  של 

והחיזוק שספגתי בצבא".
לישיבה  או  למכינה  ללכת  ממליץ  אתה  לאחור,  ובמבט 

לפני הגיוס?
שלי  האחים  "שני  נתן,  צוחק  חברון",  לשבי  ממליץ  "אני 
יפה שם.  מאוד  הרבה שבתות.  עושה שם  ואני  לומדים שם 
מכינה  של  שנה  לעשות  שכדאי  חושב  אני  ברצינות,  אבל 
בקצה  הנסיבות.  מכורח  עשיתי  לא  שאני  למרות  ישיבה,  או 
הסיפור, למרות האמונה שספגתי בצבא, חבל לי שלא הייתה 
לי ההזדמנות ללמוד יותר תורה". כיום הוא משלים את החסר 
בלימודים בבית המדרש המקומי בגבעת שמואל מפעם לפעם. 
"זה לא קל", הוא אומר, "אבל זה שווה את זה, זה מה שנותן 

לי את הטעם כיהודי מאמין".
gilinada@gmail.com :לתגובות

תתמודדו: רפי נתן אוהב את הקב"ה ושומר את מצוותיו 
מאז ומתמיד, וגם רקדן ברייקדאנס מקצועי ודי–ג'יי 

שמתקלט מול אלפי אנשים ברחבי העולם Ò במכינה 
שאליה ניסה להתקבל לא הצליחו לאכול את זה ואל 
החיים הוא נאלץ לגשת בלי המטען התורני שכל כך 
רצה È על היפ–הופ, אמונה, ביטחון עצמי ואולי גם 

חלון קטן להיכרות עם מחפשי ה' בצבעים קצת פחות 
קונבנציונליים ממה שאנחנו רגילים

מדריך לתרגיל 
ברייקדאנס

תרגיל -Baby Freeze בייבי פריז

D.J.
רפאל

מצאו מקום 1. 
שיהיה לכם 
נוח והרבה 
מקום על מנת 

לעשות את 

התרגיל. התלבשו 
בהתאם.

תגיעו 2. 
למצב 

שאתם 
על הברכיים, 
עדיף משטח 

שהוא רך כמו 
לפעם הראשונה.דשא או שטיח 

 .4
ורגליים פסוקות אחורנית)שמאל( תומכת על המשטח, יד חלשה הניחו את צד הראש 

הרימו 5. 
את 

הרגליים 
והשענו על היד 
החזקה בעזרת 

שרירי הבטן, 
תמיכה של יד 

שמאל והראש. 

 .6
רגל. בהצלחה! הזאת עם רגל על אפשר גם בצורה 

תחילה, 3. 
הניחו 

את 
המרפק של היד 

החזקה )ימין( 
באזור התחתון 
של הבטן מצד 

 www.DJraphi.comימין.

"לצערי, עולם 
התרבות הישראלי 

רחוק מאוד מלהבין 
איך נתפסים ריקודים 

בעולם. בישראל מי 
שרוקד נחשב עבריין 

וחבל לי מאוד על זה, 
כי הריקוד עצמתי כל 
כך לגוף ולנפש ויכול 

לעזור להמון ילדים 
לפתח את הביטחון 

העצמי שלהם ולגרום 
להם לשחרר אנרגיה 

בצורה חיובית 

"הבטחתי לעצמי 
שלא אוותר ולא 

הורדתי את הכיפה 
אפילו פעם אחת 

בצבא. בפועל 
השירות הצבאי רק 
חיזק אותי. את כל 
העניין האמוני של 

המכינה–ישיבה שלא 
עשיתי השלמתי עם 
ניסיון החיים והחיזוק 

שספגתי בצבא"

אתה יודע כמה 
פעמים נכשלתי? 

לא אגזים אם אומר 
שהפעמים שבהן 

נכשלתי רבות יותר 
מהפעמים שבהן 

הצלחתי. והכישלונות 
הם אלו שעזרו לי 

להצליח. זה יישמע 
מצחיק אולי אבל 

נדמה לי שעד גיל 
מסוים מי שטוב 
בכדורגל נמצא 

בחברה ומי שלא - 
לא. לפעמים לוקח 

הרבה זמן לבני נוער 
למצוא את הייחוד 

שלהם כשהם צעירים 
וכשתחומי העניין 

בחברה שלהם כל כך 
מוגבלים"

האבות!  עיר  של  המדרש  בבית  התורה  על  שוקדים  ואברכים  בחורים   330
היו שותפים בהרחבת ישיבת שבי חברון | סיימנו את בניית 3 מתוך 10 קומות הפנימייה | עבודות הבניה בעיצומן 

וזו הזדמנות שלכם להיות שותפים בבניין התורה וההתיישבות בחברון | יחד נחזק את לימוד התורה

יחד נוביל את ההתיישבות היהודית בחברון  יחד נמשיך ונבנה בכל מרחבי ארץ ישראל!

שבת חיי שרה תשע"ה

1800-400-140

ישיבת שבי חברון

 את חברון
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עיר האבות  
במרכז: 
מערת המכפלה

למטה: 
גג בית רומנו 
משכנה של 
ישיבת שבי חברון 

צילום: אוריה הלר

מחזיקים
ומחזקיםתורה

ישיבת שבי חברון

מבצע התרמה מיוחד



ספרים12
דוד שמחון

OKsfarim@gmail.com :המלצות והצעות לספרים אפשר לשלוח לדואר האלקטרוני

 אנטארקטיקה 
זה כאן

 איפה את, 
 ברנדט - מריה סמפל, 
תשע"ג: ידיעות ספרים.

הזה  בספר  אותי  מה שהכי משמח 
הוא שקניתי אותו רק כי הוא מצא חן 
היכרות  ללא  מוקדם,  ידע  ללא  בעיניי. 
הצלחתי  המלצה.  וללא  הסופרת  עם 
ללכת לחנות ולשים יד על הספר הנכון. 
זה ממש לא דבר מובן מאליו, וזה משמח 
)אף  כישרון  שזה  חושב  לא  אני  אותי. 
שהייתי שמח להציג את זה ככה ולומר 
למערכת עולם קטן ולקוראים שמבקר 
והיום  דרגה  עלה  כבר  הספרים שלהם 
'מרגיש' ספרים(, אלא פשוט  הוא כבר 
כמה ספרים שקניתי  עוד  היו  )כי  מזל 
אני  אבל  הזו(.  לפינה  הגיעו  לא  וממש 
הזה  למזל  לתת  לומר שהחלטתי  חייב 
מדי פעם הזדמנות למַזֵּל אותי. כי אם 
אקנה רק ספרים של סופרים ידועים או 
עליהם  ממליצים  שהחבר'ה  כאלה  רק 
מדליקים.  דברים  לפספס  עלול  אני   -
לתת  היא  שלי  הראשונה  ההמלצה  אז 
מדי פעם למזל הספרותי הזדמנות. אם 
התפנה לכם קצת כסף )או קצת יותר 
בגלל חוק הספרים הנורא( או שיש לכם 
חשק לספר חדש - לכו לחנות ותחפשו 
ספר שאף אחד לא שמע עליו ומשום 
מה הוא משך אתכם )ולא רק הכריכה(. 
על  לחבר'ה  שממליץ  הראשון  להיות 

משהו טוב - זה הישג לא מבוטל.
ספר  הוא  ברנדט'  את  'איפה  אז 
חמוד מאוד בעיניי. זה לא ספר מטלטל 
שיפתח אתכם להבנה חדשה על החיים 
ומורכב  תובעני  ספר מתח  לא  גם  וזה 
- הוא פשוט ספר נעים מאוד לקריאה. 
קצת  ונותן  טובות  שעות  כמה  נותן 
שמחה ועניין לחיים. זהו ספר אמריקאי 
מאוד שבמרכזו משפחה מסיאטל. אבא 
- בכיר וגאון בחברת מיקרוסופט, אמא 
לא  גאוני  עבר  ועם  משוגעת  קצת   -

באלאקרישנה,  )או  בי   - ובתם  פחות, 
לב  מום  עם  שנולדה  המלא(,  בשמה 
ומדליקה.  גאונה  לילדה  והפכה  קשה 
עוברת  המשפחה  הספר  במהלך 
את  מסיימת  והיא  משוגעות  תהפוכות 
הספר במקום אחר לגמרי מאיפה שהיא 

התחילה.
הדמויות  לכל 
יש  בספר  המרכזיות 
אופי, כולן עושות חשק 
מעוררות  אפילו  וחלקן 
חיים  אנחנו  השראה. 
בעולם שכבר לא כל כך 
מטפח גאונות והברקות. 
והדאגה  השוויון 
המתמדת למוחלש ולמי 
גורמת  מאחור  שנשאר 
לטפח  לפעמים  לנו 
שמסוגל  מי  את  פחות 
נוח  לא  קדימה.  לרוץ 
אחד  אדם  להגדיר  לנו 
מהאחר  יותר  כמוצלח 
משום  מבספורט  )חוץ 
מפגיש  הספר  מה(. 
אותנו עם דמויות שיש 
יש  מיוחד.  ניצוץ  בהן 
אמתית  בספר  הכרה 
לכך שאנשים מבריקים, 
הם  וגאונים  מקוריים 
וחשוב  נחמד  דבר 

ושראוי להעצים אותם. ובעצם - גם זה 
די אמריקאי. אבל אני בעד.

הספר אינו כתוב כמו רומן רגיל שבו 
יש מספר שהולך אתנו כל הדרך. זה ספר 
אמריקאי שמתרחש בסיאטל, לכן חלקו 
הגדול מורכב מתכתובת דואר אלקטרוני 
פתקי  ואפילו  צ'אט  קטעי  אנשים,  בין 
טלפון וכמה מכתבים. זו גרסה מודרנית 
לרומן מכתבים, וזה חינני ומאוורר. ככה 
אנחנו פוגשים את הסיפור גם כסיפור 

הראייה  מזווית  גם  כטופסולוגיה,  וגם 
הראייה  מזווית  וגם   15 בת  נערה  של 
בסופו  הסיפור  ואת  שלה,  השכנה  של 
של דבר - אנחנו בונים לבד. וכאמור - 
אל דאגה. זו לא משימה קשה, הסופרת 
לא השאירה פערים שנועדו לאתגר את 
הקורא, אבל זה עדיין 
כיפי ומרענן. ואגב, זה 
רעיון לא רע להרכיב 
איזשהו  הזו  בצורה 
מהחיים  סיפור 
אירוע  קחו   - שלנו 
ופשוט  שלכם  בחיים 
פרסו ברצף כרונולוגי 
תכתובות  את 
האלקטרוני,  הדואר 
התשובות,  את 
ההודעות  את 
ואת  בוואטסאפ 
הכתובות  ההודעות 
תראו  ופתאום   -
שאתם קצת סופרים. 
בשנים  בעצם, 
האחרונות, מאז שכל 
האלו  הטכנולוגיות 
חדרו לחיינו והתחלנו 
ולהקליד  לכתוב 
מאות מילים ביום - 
הפכנו כולנו לסוג של 
צריך  עכשיו  סופרים. 
רק שמישהו יערוך את זה - ויהיו לנו 

סיפורים מדליקים. אני אנסה את זה.
עושה  הספר  בספר?  יש  עוד  מה 
חשק לנסוע לאנטארקטיקה. לא חושב 
אבל   - הזה  החשק  את  אממש  שאני 
בגעגוע לקוטב  כדאי להרהר מדי פעם 

הדרומי, ההוא שם מלמטה.
נעים.  לחורף  נעים  ספר  בקיצור, 
ובלי  יומרות  בלי  ומעניין.  קליל  נחמד, 

מילים גדולות. מתוק וטוב.

בשנים האחרונות, 
מאז שטכנולוגיות 

הדוא"ל והמסרונים 
חדרו לחיינו והתחלנו 

לכתוב ולהקליד 
מאות מילים ביום - 

הפכנו כולנו לסוג של 
סופרים. עכשיו צריך 

רק שמישהו יערוך 
את זה - ויהיו לנו 

סיפורים מדליקים. 
אני אנסה את זה

1-801-700-201 שיחת חינם:  
חנות ההוצאה: רח‘ בית הדפוס 6, ירושלים 02-6427117  | רח‘ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783 

נחל עדניך
עדינה פרידגוט

אנשי הגשם
חן חלמיש

מה שלבך חפץ
רפי ועקנין

מפגש מרענן עם מועדי 
ישראל. מאמרים העוסקים 

במשב הזורם מכל אות 
ומילה, מפסוקים ומדרשי 

חז"ל- בהתוועדות משיבת 
נפש ורוח בכל מועד תוך 

עיון מחודש באמירה ארץ 
ישראלית מחדשת.

אנשי הגשם עומדים מול 
השמיים ומול החברה 

וצמאים לתיקון עולם. יודעים 
הם כי אחרת אין מקום לגשם 

שירד. אנו עומדים לצלול 
בעקבותיהם אל תוך עשרה 

סיפורים מדרשיים אשר 
עוסקים בגשמים ועיכובם. 

סיפורי האגדה הם סיפור 
האמת האנושית, מלאים 

בתובנות פסיכולוגיות 
וחינוכיות שקרו ועדיין קורים 

לכל אדם. 

₪ 98  ₪ 59

₪ 69

₪ 59  ₪ 39₪ 88  ₪ 49

ספרים נוספים מסדרת עברי עיון

חדש!

סיפורו של אברהם העברי

שומרי 
הסודות

ד“ר גבריאלה בן שמואל

משיעורי
הרב יהודא ליאון אשכנזי

)מניטו(

נולד  העולם  לבריאת   1948 בשנת 
אררט  הרי  במורדות  קטנה  במערה 
שומרי  לשושלת  נצר  אברם,  התינוק 

הסודות - העתיד לשנות את העולם
מסע מסעיר בעקבות עשרת ניסיונותיו של 

אברהם העברי, 
מגדולי   - מניטו  הרב  של  שיחותיו  פי  על 
הוגי הדעות של המאה האחרונה- המאיר 
תכלית  על  ומרתקת  ייחודית  מבט  נקודת 
ההיסטוריה וכיוונה בדרך לגאולת האנושות.

המבצע בתוקף עד 28.11.2014 | המחירים אינם כוללים דמי משלוח

לילדים שלכם
    אין מנוי

לערוץ 
    מאיר

לילדים???

לערוץ הילדים התורני
הגדול והמרתק בישראל!

www.meirkids.co.il
לפרטים התקשרו 2331 

        אז במה הם
  צופים?

הצטרפו עכשיו
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מילה אחת, עולם שלם   .1
- על כוחן של 

מילים
מגיל קטן לימדו אותנו 
כמה חשובות המילים 
ואיך "חיים ומוות ביד 
הלשון". הסרטון הנהדר הבא מראה לנו 
שונה  בסדר  מילים  איך  וחצי  דקה  תוך 
יכולות להפוך את העולם. אחד החזקים.

אורך: 1:44 דקות. ללא מילים.
חפשו בגוגל: כוחן של מילים. תוצאה 

שלישית.

אלו החיים שלנו - רגע   .2
לפני שיורדים 

לחו"ל
שגמרנו  אחרי  אז 
מהיורדים  להיגעל 
שעזבו את הארץ בגלל 
מילקי, הגיע הזמן להסתכל לעצמנו בלבן 
של העיניים ולשאול: האם אנחנו באמת 

מאמינים שאפשר לעשות כאן משהו?
תבינו  הבא,  פחות(  )לא  הגאוני  בסרטון 
דבר  כל  על  להסתכל  תמיד  חשוב  למה 

גם מהכיוון ההפוך.
 - הערבות'  'תנועת  מבית  מופת  יצירת 

חובה לראות עד הסוף! 
אורך: 3:01 דקות. בעברית.

חפשו בגוגל: אלה החיים שלנו.

לעוף עם החברות שלכם   .3
כמו האווזים

פשוט  מתוק,  סרטון 
לנו  שמגלה  ונוגע, 
אודות  תובנות  כמה 
ממעוף  חברויות 
האווזים. בלי רעש וצלצולים, שקט וחודר 
עמוק. מתאים לכל הגילאים. אורך: 2:39 

דקות. כתוביות בעברית.
חפשו בגוגל: שיעור אווזי הבר.

טיפשים בלי הפסקה -   .4
המופע של 
רונן שובל 
וההתעויוט

אחד  ספק  ללא 
ההזויים  המקרים 
בשנה  שתקראו  ביותר  והפתטיים 
לתלמידים  חובה  ושיעור  האחרונה, 

אודות 'חכמת ההמונים':
מעלעלים  אתם  )בעוד  שובל  רונן  ד"ר 
ממשיך  מהעולם  חלק  השבת,  בעלוני 
ידוע  שלא  תארים(,  ולקטוף  ללמוד 
ניסה  נכון  יותר  גאה, כתב או  כשמאלני 
הלגיטימיות  בדבר  ציני  פוסט  לכתוב 
אנלוגיה  תוך  הבית  הר  על  היהודית 
מזה?  יצא  בסוף  מה  הקלה.  לרכבת 

היכנסו ותראו.
חפשו בגוגל: הפוסט הסרקסטי הזה

שמישהו יעצור אותם!   .5
- סיפור על 

הודים, חשבון 
והבלתי ייאמן 

שביניהם
היחידים  ההודים  אם 
שאתם מכירים נפגשים בגינה הציבורית 
קשישים,  של  עגלות  מיני  כל  ודוחפים 

הסרטון הבא הוא בשבילכם.
שפשוט  קטנים  הודים  ילדים  בו  רואים 
פותרים תרגילי חשבון מטורפים שבאים 
פשוט  אקמול,  חבילת  עם  קומפלט 
רק  חום  תחטפו  הידיים.  באמצעות 

מלראות את זה.
חזקים  אנחנו  לנו?  אכפת  מה  אבל 

בסלפוש. 
אורך: 4:30 דקות, באנגלית.

 UCMAS mental math :חפשו בגוגל
demo Calgary AB

תעביר   .6
את זה הלאה 

- הגרסה 
המדהימה

מכירים את זה שאתם 
נוסעים בכבישי ארצנו ואיזה נהג ישראלי 
מנסה לחתוך אתכם ואתם מתעלים על 
עצמכם ופשוט מפנים לו את הדרך? גם 
את  להשקיע  לכם  כדאי  ולכן  לא.  אני 
ארבע הדקות הבאות של החיים שלכם 
בסרטון מבריק שימחיש לכם איך העולם 
שלנו עשוי להיראות אם רק נוכל לשחרר 

קצת יותר בדברים הקטנים. 
אורך: 4:35, ללא מילים.

חפשו בגוגל: הסרטון שישנה לכם את 
החיים. תוצאה רביעית.

הניגון של הלב - ר'   .7
שלמלה, אתה 

חסר!
שכבר  מאמין  היה  מי 
עברו עשרים שנה מאז 
נפטר הרבי המזמר, ר' 
לפני  הרבה  עוד  זצ"ל.  קרליבך  שלמה 
חישבו  בנחלאות  כנסת  בתי  שרצפות 
להישבר מרוב התלהבות הקפיצות, היה 
העולם  את  להציף  אחד שהתחיל  יהודי 
ואהבת  לב  שכולם  וניגונים  בשירים 

הזולת.
אלך  תמיד  אני 
'ממקומך'  עם 
ר'  של  האגדי 
שעד  שלמה 
בי  מעביר  עכשיו 

צמרמורת. 
אורך: 3:13 דקות. 

בעברית מנוגנת.
 Mimkomcha - Rabbi :חפשו בגוגל

Shlomo Carlebach

לגלות את הדברים הגדולים בכמה דקות  << אבינועם הרש

אז תקראו לתופעה המתגלגלת הזו 'גל פיגועים', 'אינתיפאדה' או שושנה, מצב הרוח הלאומי מגרד 
את ים המלח מהצד הנמוך שלו, ירושלים התחפשה לקוסובו ונראה שאין מתאים מעכשיו להיזכר 

באיש שחי כאן עד לפני עשרים שנה והמוזיקה שלו הייתה המרשם הבדוק לשבירת הבאסה 
שהתרגשה עלינו. על הדרך הבאנו לכם כמה סרטונים שיתניעו את הבערה הפנימית לשינוי 

שהתקררה קצת נוכח השבוע האחרון.

avinoam811@gmail.com :להצעות נוספות של דברים קטנים–גדולים ולהצטרפות לרשימת תפוצה, אתם מוזמנים לשלוח ל
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תכנון משכנתא
שאלה 

מה השיקולים שכדאי לקחת כשמתכננים 
משכנתא? )דוד ומלכה, בת ים(

תשובה
תנו מבט אל העתיד: אסור לשכוח שמשכנתא היא 
הלוואה ארוכת טווח, שתלווה אתכם שנים קדימה, 
ולכן הכרחי לקחת בחשבון גם את הצרכים והרצונות 

שלכם בעתיד. 

נסו "כלל אצבע": באופן כללי, מומלץ כי סך כל החזרי 
המשכנתא לא יעלו על שליש מההכנסה החודשית 
הפנויה שלכם )ההכנסה נטו, שנותרת בידיכם, אחרי 
שמפחיתים ממנה תשלומים והחזרי הלוואות אחרות(.  

חשבו כלכלי יותר: נסו להקטין את אחוז המימון. אחוז 
מימון הינו היחס שבין סך המשכנתאות על הנכס 
לבין שווי הנכס. לדוגמא, אם הנכס שווה מיליון ₪ 
והמשכנתא שניתנה כנגד הנכס היא 600,000 ₪, אזי 
אחוז המימון הוא 60%. מומלץ לנסות להקטין את 
אחוז המימון של המשכנתא, זאת מאחר והרגולציה 
והמודלים של הבנקים מובילים לתמחור יקר יותר של 

הלוואות, שנלקחות באחוזי מימון גבוהים. 

קצרו את תקופת המשכנתא ככל הניתן: כאשר אתם 
מתכננים משכנתא, מומלץ לבחון את קיצור תקופת 
ההלוואה במידת האפשר. אמנם, כאשר אתם פורסים 
את ההלוואה לשנים רבות, התשלומים החודשיים קטנים 
– אך אסור לשכוח שסך כל התשלומים המצטבר עולה.

בררו את זכאותכם למשכנתא: אם זו הדירה הראשונה 
שאתם רוכשים, ייתכן וגם אתם זכאים להלוואת זכאות 
ממשלתית, המוענקת על ידי משרד הבינוי והשיכון. 
בדקו את התאמתכם לקריטריונים השונים באתר משרד 

הבינוי והשיכון, תחת הכותרת "סיוע בדיור".

הגישו בקשה למשכנתא: אם אתם כבר בשלים לתהליך 
תכנון המשכנתא בפועל, הצעד הראשון שעליכם לעשות 
הוא לפנות טלפונית לבנק ולהגיש בקשה לקבלת אישור 
עקרוני להעמדת הלוואה. תהליך הגשת הבקשה אינו 
ארוך, ולרוב תוכלו לקבל אישור עקרוני תוך מספר 
שעות. אישור עקרוני זה מהווה מעין "אור ירוק" להמשך 

התהליך. 

בהצלחה!

שו"ת כלכלי

משכנתא לא לוקחים
משכנתא מתכננים
 | blms.co.il | *3200

2/12/14
כרמיאל

היכל התרבות 
04-9881111

21/12/14
באר שבע - המשכן 

לאומנויות הבמה
www.Bmoriah.org.il

15/12/14
 דימונה

היכל התרבות
08-6559935

22/12/14
 נתניה

היכל התרבות
09-8308811

20/12/14 + 18/12/14 
 פתח תקווה

היכל התרבות
03-9125222

19/12/14
 מתנ״ס
שומרון

Mat-shomron.co.il

3/12/14
 ראשלצ

היכל התרבות
03-9666141

22/12/14
 קרית מוצקין

היכל התיאטרון
04-8377777

17/12/14
 אשקלון

היכל התרבות
08-6718777

24/12/14
אשדוד - המשכן 
לאומנויות הבמה
08-9568111

16/12/14
 חיפה

אודיטוריום
04-8377777

23/12/14
ירושלים

תיאטרון ירושלים
*6226

י היה מאמין שמבצע צוק איתן היה כבר לפני חמישה חודשים. לצערנו, מאז מ
הספקנו לטעום שוב את טעמו המר של הטרור, בעוד ישנם רבים שפצעי המלחמה 

עדיין פתוחים אצלם. זו לא רק מטאפורה - חיילים רבים, פצועי צוק איתן, עדיין 
מאושפזים בבתי החולים ומחלימים לאטם בתהליך ארוך. 

צלמנו התותח דוד שטיין עשה סיור מקדים והבטיח לחזור בשבוע הבא עם החבר'ה.
 .magazine.olam@gmail.com–רוצים להצטרף? שלחו פרטים ל

מספר המקומות מוגבל, הזדרזו להירשם!
כלי נגינה, צ'ופרים ומתוקים יתקבלו בברכה.

כל החוויות, כל התגובות, כל הסיפורים - במגזין הבא אצלכם בתיבת הדואר.

הנוערכאן! מגזין הנוער של עולם קטן

הולכים לבקר או�ם, 
אתם באים?
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יוצאים לבקר את 
פצועי צוק איתן.

אורות הגליל
צימרים

10 סוויטות מפוארות 
במושבה הפסטורלית יבניאל

 במרחק 10 דק' מהכנרת
ומקבר רבי מאיר בעל הנס

בכל סוויטה 2 חדרי שינה, סלון 
ומטבח מאובזר

בחצרות: בריכות, פינות ישיבה, 
ערסלים ונדנדות, טרמפולינות

פרגולות 
מקורות 
לאירועים
מתאים 
למשפחות/ 
קבוצות/ 
שבתות חתן 
054-5457357וכו׳

052-4261184  04-6940351 בקריית–שמונהאירוח כפרי
חצר גדולה

פינות ישיבה בין עצי הגן
נדנדות

חדר אוכל ומטבח מרכזי
5 דקות ממקורות הירדן

בית-כנסת וקייטרינג מהדרין בסמוך

מתאים 
למשפחות, 
 זוגות 
או למפגש 
משפחתי



כל הטיפים
כל העדכונים
כל הוויכוחים
כל הנשמה.

חבר זה לפעמים 
יותר ממשפחה 

למה החברים שלנו חשובים לנו כל כך, 
 f ועד מתי החברות אתם תחזיק מעמד

מה עושים עם חברות שהיא לא לגמרי 
הדדית, איך שומרים על קשר למרות 

המרחק, איך מתמודדים עם קנאה 
מטורפת בחברה הכי טובה, והאם אפשר 

לשקם משבר באמון f וגם: מה עם מי 
שאין לו חברים?

עד כמה היה ר' שלמה איש הלכה? מה 
היה יחסו כאיש שלום מובהק אל גוש 

אמונים והסכם אוסלו, מדוע לא הלחין 
טקסטים שלו, ומה הוא היה מאיר 

לעולם היום לו היה חי? C 20 שנה אחרי 
מותו, חזקי סופר והרב שמואל ברנדווין 

מספרים על ר' שלמה שמאחורי הקלעים

הרב קרליבך 
שלא הכרתם

מתן צור מסכם את מצעד מר בחשוון? 
המתוקים של המגזין 

b וגם: אמילי אמרוסי 
ואשר בן אבו מכריעים 
בוויכוח הנצחי – ופלים 

עלית או ופלים מן?

עם הלכתי לבקר מישהי שעובדת בבית אבות. חיכיתי "פ
לה בחוץ עם הזקנים והזקנות שישבו בלובי של הבניין. 

תוך כדי שאני מחכה, הגיע ללובי זקנה, מאופרת, 
מגונדרת. ראיתי את שני הזקנים שישבו לידי מביטים בה מתקרבת 

אלינו, מחייכים ואומרים זה לזה: 'איזו חתיכה! איזו שווה!' הסתכלו 
עליי ושאלו אותי מה אני חושב עליה. האמת? נגעלתי. לא ממנה, 

מההתנהגות שלהם. הסתכלתי עליהם וראיתי אנשים בני 80 
שמתנהגים כמו נערים בני 16, הם מעולם לא התבגרו, מעולם לא 

התגברו. אסור לנו לעמוד במקום, אנחנו חייבים להשתנות".

הראל חצרוני דורש שינוי

 www.okm.co.il
077-6621690

החודש במגזין:
מאילת ועד השומרון: החבר'ה הכי 

אידיאליסטים בארץ מספרים על 
הגרעינים, ההדרכה, ועל הכח של יחידים 

לשנות את העולם g לאורם נלך

החג'דומטים 
השרופים
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חינוך בנותינו 
לנשיות בקומה 
זקופה - בנצרת 

עילית - במוצש"ק 
זה!

בהקשרים  אם–בת  תקשורת 
גיל  ועד  מינקות  הגופניים, 
איילת  מרצה:  ההתבגרות. 
בוכניק. אשת קשר: רחל -054

.5760308

שונות
אני והמילים - 
סדנה לכתיבה 

יוצרת
התנסות, לימוד, העמקה ודיוק. 
תפילה  כתיבה,  מפגשי  עשרה 
המשורר  בהנחיית  ועריכה 
)מ"משיב  ניסינוביץ  יורם 
yoram3@ לפרטים:  הרוח"(. 
 .054-6440492  ,gmail.com

אפשרות לקבוצות נפרדות.

חוזרים לשורשים 
- לוח שנה עברי 

יחיד ברשת
שנה  לוח  הוא  שורש'  'יומן 
ניהול  שמאפשר  אינטרנטי, 
משותפים,  לוחות  מלא,  יומן 
תאריכים  שונים,  משתמשים 
חוזרים, הרשאות שונות ועוד... 
בין  מלא  שיתוף  מתוך  והכול 
ללועזיים.  עבריים  תאריכים 
לפי  אירוע  לקבוע  רוצים 
הלועזי  התאריך  עברי?  תאריך 
קבע  מישהו  מידית.  יתעדכן 
יתעדכן  העברי  הלועזי?  לפי 
תאריכים  כולל  בעקבותיו. 
חוזרים לפי העברי )נניח - יום 
פי  על  להיקבע  יכול  הנישואין 
פרשות  קבוע(,  עברי  תאריך 
מקום  בכל  היום  זמני  שבוע, 
קואורדינטות,  פי  על  בעולם 
כניסת השבת לכל השנים  זמני 
ללא  עכשיו,  פתחו  ועוד. 
והתחילו  בשורש  יומן  תשלום, 
לחיות לפי תאריך עברי בלבד. 

לוח  של  היתרונות  כל  עם 
אינטרנטי. היכנסו לאתר שורש, 

.luach.shoresh.org.il :או

דרושים
דרוש  בחריש  התורני  לגרעין 

מנהל!
אידיאליסט,  נדרשות:  תכונות 
תחושת  נמרץ,  גדול,  ראש 
והובלת  ניהול  יכולת  שליחות, 
עם  עבודה  יכולת  תהליכים, 
יהיה  קודם  ניסיון  חוץ.  גורמי 
למגורים  אפשרות  יתרון. 
קו"ח  לשלוח  אפשר  במקום. 
moty25@gmail.com לדוא"ל

שירות עם נשמה
מיוחדים  צרכים  למחלקת 
בבני עקיבא דרושה בת שירות 
וזיקה  גדולים  חלומות  בעלת 
שלך  ההזדמנות  זאת  לתחום. 
גדול,  ממהלך  חלק  להיות 
לפרטים:  ולהשפיע.  לתקן 

אוריה 052-3662678.
ספריית קודש לישיבה בנצרת 

עילית
בנצרת  התיכונית  לישיבה 
להקמת  תרומה  דרושה  עילית 
ספריית קודש. לפרטים: -054

.6234976

אירועים
חג הסיגד 

במדרשת נשמת
את  מזמינה  נשמת  מדרשת 
חג  את  לחגוג  הרחב  הציבור 
הקרוב,  שלישי  ביום  הסיגד 
בשעה   ,)18.11( בחשוון  כ"ה 
קפלן,  פאני  במתנ"ס   18:00
שכונת   20 פישר  מוריס  רחוב 
להירשם  אפשר  ירושלים.  פת, 
לאירוע עד יום א' כ"ג בחשוון 
052- רבקה  אצל   )16.11(
rrudel@ 6019991 או בדוא"ל

walla.com. בואו בשמחה.

מלווה מלכה ב'בית 
הרב' לכבוד ספרו 
החדש של הרב 

צפניה דרורי
תולדות,  פרשת  שבת  במוצאי 
 )22.11( כסלו  חודש  ראש  ערב 
ב"בית  תתקיים   20:00 בשעה 
 9 קוק  הרב  )רחוב  הרב" 
מלכה,  מלווה  מסיבת  ירושלים( 
הרב  של  ספרו  הוצאת  לכבוד 
לבי  "הגיון  פירוש  דרורי  צפניה 
התורה  אורות  הספר  על  לפניך" 
ישתתפו  זצ"ל.  קוק  של הראי"ה 
הרבנים הראשיים לירושלים הרב 
אריה  והרב  עמאר  משה  שלמה 
והרב  דרוקמן  חיים  הרב  שטרן, 
יעקב פילבר. בתכנית האמנותית: 
בשירים  וחברים  בומש  חיים 

וניגונים. הכניסה חופשית.

מפגש פו"פ לבעלי 
מוגבלויות גופניות

אתכם  מזמינה  עינבר  קבוצת 
מוגבלויות  בעלי  פו"פ  למפגש 
דייט,  ספיד  בתכנית:  גופניות. 
שני  יום  ועוד.  שולחן  משחקי 
בשעה   )17.11( בחשוון  כ"ד 
רח'  הגולה,  במועדון   ,18:30
תקווה.  פתח   ,7 הנגיד  שמואל 
גרונר  לורי  נוספים:  לפרטים 

.055-8866265

מוצ"ש זה: גבריאל 
חסון ב'גולה'

"סיר  החדש  הסינגל  בעקבות 
לגולה  גבריאל  מגיע  נפוח", 
האלבומים:  משני  שירים  עם 
הגוונים  ו"היכל  השעה"  "צו 
דלתות:  פתיחת  המשתנים". 
במכירה  ש"ח   35  .21:00
בערב  ש"ח   40 מוקדמת. 
פנוי.  מקום  בסיס  על  האירוע 

.03-5044636

שיעורים
בית שמש: סדרת 

שיעורים עם 
הרבנית שרה 

אליסף
הרבנית  של  שיעורים  סידרת 
ספר  לימוד   - אליסף  שרה 
הדגשים  מתוך  ישרים  מסילת 
ביום שני  - תחל  ולאם  לרעיה 
כ"א  עד  ותימשך  בכסלו  ט' 
בסיוון. הסדרה בת 14 מפגשים, 
הכנסת  בבית  לשבועיים,  אחת 
הנשים(,  )בעזרת  ברמה"  "אור 
רח' נחל מטע 2. בשעה 20:15. 
קיין  נוספים: משפחת  לפרטים 
שריד  משפחת   ,077-5322892

.02-9990440

קורסי ערב לנשים 
ב"בנין שלם" - 

הזדמנות אחרונה 
לרישום

הורים  הנחיית  שני:  בימי 
בימי  מאיר.  זיוה  הרבנית  עם 
והכשרת  זוגית  העשרה  רביעי: 
הרבנית  עם  כלות  מדריכות 

אסתר  הרבנית  מנדלביץ,  קתי 
לבנון ודנה תירוש. ימי שלישי 
"נקודה  ולבחורות:  לנערות 
שרפר.  מרגלית  עם  טובה" 
ימי  לזוגות:  קורסים   - ובנוסף 
הרב  עם  זוגית  ראשון: העשרה 
משה  בקריית  תירוש  אוהד 
בחינוך  סוגיות  שני:  ימי  י–ם. 
קרוב  זאב  הרב  עם  ילדים 
נוספים  בפתח תקווה. לפרטים 
או   02-6271525 ולהרשמה: 

.0523-848889

יום לימוד נשים 
במדרשת תהלליה 

נתניה
במרחשוון  כ"ה  שלישי  יום 
סדנה   -  9:00 בשעה   .)18.11(
 - שריד  יהושע  רן  הרב  עם 
ושפחה  מלך  מבן  "מעשה 
מסילת   -  10:30 שנתחלפו". 
שרית  הרבנית  עם  ישרים 
הרבנית   -  12:00 קלכהיים. 
של  כוחה   - איצקוביץ'  עידית 
תפילה. לפרטים: פרידה -052
tehalelia@gmail.  2216456

.com

חינוך ילדים - 
סדנה לאימהות - 

בחיפה
אך  הילדים  בגידול  שמחה 
מוצאת את עצמך כועסת במקום 
מתוסכלת  ומחייכת?  אוהבת 
מהמריבות בין הילדים? מאמינה 
ומחפשת  אחרת  גם  שאפשר 
מיועדת  הזו  הסדנה  כלים? 
"מבשר  והרשמה:  לפרטים  לך. 
www.m– 04-8348887 "שלום

.shalom.co.il

משימה )בלתי( אפשרית
מטורף  בערב  לאפשריות  הפכו  ההזויות  המשימות  כל 
שבקרני  עולם'  'הליכות  בישיבת  השמיניסטים  שהפיקו 
הכיתות  חולקו  בהתחלה  הישיבה.  תלמידי  לכל  שומרון 
והוראה  מדליקות  משימות  לתלמידים  וניתנו  לקבוצות 
לצלם אותן. למשל: לעצור אדם מזדמן ברחוב ולהסביר 
לו פסקה של הרב קוק. להיכנס לבית של משפחה אקראית 
ולהכין חביתה. לאתר ארבע ספרות זהות בלוחיות רישוי 
כיד הדמיון.   - ועוד משימות דומות  ולצלם,  של רכבים 
הערב נחתם בעלייה לגבעת רמת–גלעד, עם ארוחת ערב 
והוכרזו  התמונות  הוקרנו  במקום  ורותח.  טעים  ומרק 
לקריוקי מדליק,  כולם התכנסו  בסוף  הזוכים במשימות. 

וגילו כישרונות חבויים. כל הכבוד לשמיניסטים!

מסע בדרך הגבורה
ישיבת צביה קטיף מקיימת מדי שנה מסע בעקבות לוחמי 
גבעתי. השנה, בעקבות מבצע "צוק איתן" ונפילתו בקרב 
של מפקד הפלס"ר רב–סרן בניה שראל, הגיע לאירוע אביו 
שלום שראל, ודיבר עם התלמידים על אישיותו המיוחדת 
האמין.  ושבהם  גדל  שעליהם  הערכים  ועל  בנו  של 
הגדולה  מהאחריות  ללמוד  מהתלמידים  ביקש  שלום 

כלפי  בניה  של 
עצמו, סביבתו ועמו. 
דבריו  סיום  לקראת 
מהתלמידים  ביקש 
שלוש  עמם  לקחת 
שמייצגות  נקודות 
מסירות  בניה:  את 
שהצבת  למטרה 
לכל  רעות  לעצמך, 
ישראל,  מעם  אחד 
במשימה,  ודבקות 
הקרבות  שסיפור 
היטב.  מפגין  ברפיח 
ולאור  לאחר השיחה 
הגדול  הרושם 

למסע  קטיף  בצביה  התלמידים  יצאו  ממנה  שקיבלו 
בעקבות לוחמי חטיבת גבעתי.

הגיעה לפסגה
אולפנת בני עקיבא פסגת זאב זכתה בפרס הצטיינות הניתן 
מאת משרד החינוך כהוקרה לבתי ספר המשלבים תלמידים 
לומדות  עקיבא  בני  באולפנת  האוכלוסייה.  שכבות  מכל 
420 בנות מירושלים והסביבה. הבנות מגיעות מכל שכבות 
האוכלוסייה ובית הספר נותן להן את הכלים להצליח יחד. 
"הייחוד של האולפנה הוא שיש הסתכלות אישית על כל 
בת ותכנית לימודים מתאימה הנותנת אמון בבנות", מציין 
הרב רפי קופרשטוך, ראש האולפנה. "מגיעות אלינו בנות 
מתקדמות  אותן  ורואים  בעצמן,  מאמינות  לא  שבהתחלה 
והופכות לבנות שרוצות להצליח, משקיעות ומגוונות את 

הלימוד שלהן בהעשרה חברתית רבה".

נחלים של תורה
קבוצת תלמידים מכיתה י"ב בישיבת בנ"ע נחלים, ביקשו 
לשמה.  התורה  לימוד  ואת  הרוחני  עולמם  את  להעשיר 
התלמידים פנו לראש הישיבה הרב שמואל לורנץ ומנהל 
התיכון הרב אריאל ליבוביץ', והם בנו יחד עם התלמידים 
מוסיפה  אשר  התורנית,  למגמה  ייחודית  שעות  מערכת 
שעות לימודי קודש מעבר לשעות הרגילות, בשילוב עם 
דורשים  זו  במגמה  הלימודים  החול.  מקצועות  לימודי 
מהתלמידים נחישות יוצאת דופן, שכן את חלק מלימודי 
המגמה  החופשי.  בזמנם  להשלים  נדרשים  הם  החול 
ברזילי  אהוד  הרב  הישיבה  בוגר  ע"ש  נקראה  התורנית 
ר"מ  שנים  כשלוש  לפני  פטירתו  עד  ששימש  זצ"ל, 
בראשות  רמון  במצפה  כעדן"  "מדברה  הגבוהה  בישיבה 
את  והקים  שיזם  זה  היה  אהוד  הרב  קוסטינר.  צבי  הרב 
שהיה  בעת  שנה,  כ–40  לפני  בנחלים  התורנית  המגמה 
י"א. האזכרה השנתית התקיימה בישיבת  תלמיד בכיתה 
נחלים, בטקס שבה נחנכה המגמה התורנית המתחדשת. 
נשאו דברים הרב שמואל לורנץ, הרב צבי קוסטינר, הרב 
קובי דביר שהיה  והרב  וישליצקי  בזק, הרב אלישע  אלי 
חברו של הרב אהוד מימי נחלים, דרך ישיבת מרכז הרב 

ובהמשך כר"מים בישיבת מצפה רמון.

 דווקא עכשיו 
מסע "על חומותיך" בירושלים

למסע  יצאו  שבע  באר  אמי"ת  החינוך  בית  תלמידי 
ארבעה  שנמשך  במסע,  בירושלים.  חומותייך"  "על 
יד בן צבי, עיר דוד ולימודי  ימים כפרויקט משותף של 
משמעותיות  ציון  נקודות  בין  התלמידים  עברו  השל"ח, 
היהודית  ולזהות  לירושלים  חיבור  ליצור  במטרה  בעיר, 
והלאומית. בעיר העתיקה השתתפו התלמידים בחפירות 
הארכיאולוגיות בהר ציון במתחם קבר דוד, במטרה לסייע 
למיזם הארכיאולוגי המתבצע במקום. "החלטנו לא לבטל 
את המסע לירושלים ולא לדחות אותו מתוך אמונה בקשר 
התלמידים  את  לחבר  רצון  ומתוך  לירושלים,  ההיסטורי 
סיכם  ישראל",  מדינת  של  הנצח  בירת  הקודש,  לעיר 

אלישע פלג, מנהל אמי"ת באר שבע.

 סטודנטים מארגון 'חזון לאומי' 
בסיור לימודי בירושלים

במסגרת תכנית הדגל 'האקדמיה לציונות' של ארגון 'חזון לאומי', הגיעה בשבוע שעבר 
קבוצת סטודנטים מחיפה לסיור לימודי בירושלים. הסטודנטים שמעו סקירה היסטורית 
על הקשר בין העם היהודי לירושלים, תצפתו על הר הבית ושמעו סקירה מפי העיתונאי 
בירושלים  מסיור  יותר  מתאים  "אין  במקום.  היהודים  זכויות  למען  הפועל  סגל,  ארנון 
לפתיחת שנת הלימודים, להכרת זהותנו ולהבנת האתגרים העומדים בפני העם היהודי. 
ואין עמוקים  לינוק את ערכיה מבורות עמוקים  מנהיגות העתיד של עם ישראל חייבת 

 יום הולדת של חסד משורשי העם היהודי בירושלים", סיכם יו"ר חזון לאומי, אריאל קלנר.
לרפואת הפצוע מ'צוק איתן'

של  ביום  השבוע  ציינו  אביב  תל  וקהילת  עפרה  קהילת 
תושב  האהוב  החייל  של  הולדתו  יום  את  טובים  מעשים 
עפרה, סמל יהודה יצחק בן איריס הישראלי, שנפצע קשה 
במבצע "צוק איתן". במשך שבועות ארוכים יושבת רבקה 
נמרץ  לטיפול  במחלקה  בעלה  של  מיטתו  ליד  הישראלי 

ובמהלך  בסורוקה, 
זמן זה ילדה את בנם 
היולדות  במחלקת 
החולים.  בית  של 
שבה  עפרה  קהילת 
ורבקה,  יהודה  גרים 
את  לציין  החליטה 
בי"ז  הולדתו  יום 
באמצעות  חשוון, 
תורה  הגברת  יום של 
הפעולות  בין  וחסד. 
שעות   24 שנעשו: 
יום  תורה,  לימוד  של 
בבתי  טובים  מעשים 
הילדים,  ובגני  הספר 
וחלוקת מרק בנקודות 
בנימין  בחבל  שונות 

תחת הקריאה "נביט על הטוב, נחלום על עוד טוב שיהיה". 
לרפואתו  להתפלל  הציבור  לכלל  קוראים  היישוב  תושבי 

המהירה של יהודה יצחק בן איריס הישראלי.

 ח"י אלפי תלמידי חמ"ד 
יסיימו את הרמב"ם

לתלמידי  חדשה  תכנית  נפתחה  שנים  כשלוש  לפני  רק 
אלף  כ–18  ישנם  וכיום  החמ"ד,  במוסדות  ז'–י"ב  כיתות 
תלמידים בכ–180 מוסדות בכל הארץ שבוחרים להוסיף 
על הלימוד הקבוע היומיומי "המחייב" שלהם את לימוד 
תורה  ללמוד  רצון  מתוך  הרמב"ם,  של  היומי  הפרק 
ולצמוח "כבני תורה באהבה". בתכנית לומדים התלמידים 
תורה לשמה כפשוטה וזוכים למסרון יומי עם שאלה על 
הפרק הנלמד באותו יום. ביום ראשון כ"ב בכסלו )14.12( 
בשעה 17:00 יצוין בהיכל "יד אליהו" סיום מחזור הלימוד 
ורב–רושם.  רב–משתתפים  באירוע  ייחגג  והוא  הראשון, 
טקס מרשים זה מהווה פריצת דרך משמעותית בציונות 
הדתית כולה, מכיוון שזו הפעם הראשונה שנעשה אירוע 
הערב  במהלך  ולומדיה.  התורה  לכבוד  כזה  גודל  בסדר 
יתקיים בין היתר השלב הארצי של חידון הרמב"ם, וכמו 
כן מופע אמנותי שבו ישתתפו אברהם פריד ועידן עמדי. 
הכינוס הגדול יקבץ את תלמידי החמ"ד מכל רחבי הארץ, 

בבחינת הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.

erezmichael.photography@gmail.com � www.miberman.com
מיכאל 054-5431973ארז 050-7342667

צילום חתונהצילום אירוע קטן

כולל הכל!6,000 500₪ ₪

טוב שעוד לא 
  בחרתם צלם...

דרושות בנות
לעבודת שטח מאתגרת!

 גם לך כואבת תופעת הטמיעה וההתבוללות,
המפילה ברשתה אלפי בנות בשנה?

עכשיו יש לך הזדמנות להיות חלק ממערך 
הפעילות של יד לאחים!

אזורי פעילות: פ"ת, ירושלים - נוה יעקב 
פסגת זאב, גבעת זאב

דרושות בנות שיצאו בצוותות 
לפעילות שטח של מניעה והסברה 

בשעות אחר הצהריים

למעוניינות - נא לשלוח קורות חיים
yadl@yadl.co.il :למייל

נא לציין מס' משרה 701

עבודת קודש ששכרה בצידה 

כל הטיפים
כל העדכונים
כל הוויכוחים
כל הנשמה.

חבר זה לפעמים 
יותר ממשפחה 

למה החברים שלנו חשובים לנו כל כך, 
 f ועד מתי החברות אתם תחזיק מעמד

מה עושים עם חברות שהיא לא לגמרי 
הדדית, איך שומרים על קשר למרות 

המרחק, איך מתמודדים עם קנאה 
מטורפת בחברה הכי טובה, והאם אפשר 

לשקם משבר באמון f וגם: מה עם מי 
שאין לו חברים?

עד כמה היה ר' שלמה איש הלכה? מה 
היה יחסו כאיש שלום מובהק אל גוש 

אמונים והסכם אוסלו, מדוע לא הלחין 
טקסטים שלו, ומה הוא היה מאיר 

לעולם היום לו היה חי? C 20 שנה אחרי 
מותו, חזקי סופר והרב שמואל ברנדווין 

מספרים על ר' שלמה שמאחורי הקלעים

הרב קרליבך 
שלא הכרתם

מתן צור מסכם את מצעד מר בחשוון? 
המתוקים של המגזין 

b וגם: אמילי אמרוסי 
ואשר בן אבו מכריעים 
בוויכוח הנצחי – ופלים 

עלית או ופלים מן?

עם הלכתי לבקר מישהי שעובדת בבית אבות. חיכיתי "פ
לה בחוץ עם הזקנים והזקנות שישבו בלובי של הבניין. 

תוך כדי שאני מחכה, הגיע ללובי זקנה, מאופרת, 
מגונדרת. ראיתי את שני הזקנים שישבו לידי מביטים בה מתקרבת 

אלינו, מחייכים ואומרים זה לזה: 'איזו חתיכה! איזו שווה!' הסתכלו 
עליי ושאלו אותי מה אני חושב עליה. האמת? נגעלתי. לא ממנה, 

מההתנהגות שלהם. הסתכלתי עליהם וראיתי אנשים בני 80 
שמתנהגים כמו נערים בני 16, הם מעולם לא התבגרו, מעולם לא 

התגברו. אסור לנו לעמוד במקום, אנחנו חייבים להשתנות".

הראל חצרוני דורש שינוי

 www.okm.co.il
077-6621690

החודש במגזין:
מאילת ועד השומרון: החבר'ה הכי 

אידיאליסטים בארץ מספרים על 
הגרעינים, ההדרכה, ועל הכח של יחידים 

לשנות את העולם g לאורם נלך

החג'דומטים 
השרופים

02-654189902-6541899
קו הסיוע לנערים וגברים

שמירת הברית | אובססיה מינית | התמכרות לאינטרנט | נטיות הפוכות
פעילות קו הסיוע הטלפוני בימים ב‘-ד‘-ה‘ בין השעות 20:00-23:00

www.atzat-nefesh.org :מידע נוסף

מרכז סיוע והדרכה
בנושאי זהות, מיניות

והתמכרות אצל המעצבת
אסתר

קרית אתא
050-2503169 ,04-8443119

שמלות ערב גם למשפחה
20 שנות מוניטין

אפשרות להשכרת שמלות כלה

שמלות כלה



רשות הדיבור
reshuthadibur@olam katan.co.il

 שליחים - 
אתם בשליחות!

ר"פ

זמן  שבת.  ליל  פעולת  ארגון.  שבת  ליל 
חגיגי. כולם עייפים, אבל בהתרגשות של 
שבת ארגון. במיוחד שבט הרא"ה, שמחר 
בפעם  נמצאים  והיום  חדש  שם  יקבלו 
סוף  סוף  ב'.  חבריה  בפעולת  הראשונה 

יראו איך זה.
ומה קורה הרבה פעמים? הרגעים המיוחדים 
והיקרים האלה, שהסניף מלא על גדותיו, 
וגם כל הבוגרים באים - במקום שהרגעים 
משמעותית,  לפעולה  מנוצלים  יהיו  האלו 
בהצגה  מסתכמים  הם  חשוב,  לדיון 
ובסוף  )קורעות(,  ובדאחקות  )מצחיקה( 
או  לחילונים  בין החרדים  )מיקומנו  מסר 

משהו כזה( שמסתכם בחצי שורה.
ודאי שפעולה יכולה להיות מצחיקה, אבל 
כיפית  הרצון שפעולה תהיה  העיקר?  מה 
ומעניינת לא סותר את היותה פעולה עם 
יקר  כזה  בזמן  בוודאי  משמעותית!  תוכן, 

ומיוחד.
ובמיוחד לשבט החדש - עכשיו הם רואים 
מה זה חבריה ב', ככה זה ייקבע אצלם - 
האם חב"ב זה מקום רציני שמדברים בו 
יותר  על דברים חשובים, או מסגרת עם 

צחוקים מחבריה א'.
)שלא  הצעירים  החניכים  בעיני  בנוסף, 
מההנהלה  באמת  לא  שהשליחים  יודעים 
השליחים  אחרת(  מעיר  אלא  הארצית, 
מייצגים את בני עקיבא יותר מכל הסניף 

יחד!
שלקחתם  המשימה   - יקרים  שליחים 
לעורר  פשוטה!  לא  באמת  עצמכם  על 
את  להתאים  שלם,  סניף  אצל  הקשבה 
אבל  קל.  לא  באמת  זה  לחבר'ה.  עצמכם 
אל תתבלבלו - אתם לא סטנדאפיסטים, 

ומטרתכם לא רק לשעשע.
אני מאוד מעריכה את עבודת השליחים. 
את  חוגגים  ובעיקר  מתאמצים,  נוסעים, 

שבת הארגון בסניף שאינו שלהם.
מזמינות  כשאתן  אתן,  גם   - קומונריות 

שליחים, תחשבו את מי...
יישר כוח לשליחים - אבל בבקשה תזכרו: 

אתם כאן בשליחות!

עד יום חמישי חשבתי שהשבת אהיה בישיבה. ולא 
יותר.  גדולה  הפעם  החובה  בלבד.  הרגילה  מהסיבה 
שהרי טלטלות עזות עוברות עלינו, בחורי הישיבה. 
בישיבה. לא רק  זו שבת  בישיבה  כי שבת  לא רק 
הבית,  בהר  המצב  גם  נוסף  והגבורה.  העזוז  למען 
מקום מקדש מלך. ומה שאירע עם לוחם ההר, הרב 
יהודה גליק. נוסף על שבבירתנו, עיר הקודש, בביתנו 
פנימה, מהלכים החצופים, המרצחים. ולית דין ולית 
יחד כל הישיבה,  ולהתחזק,  דיין. אז חייבים לחזק 
אנו  הזיתים.  הר  על  יחד  ירושלים.  של  ביישובה 

צופים ושומרים.
למרות  בישיבה,  כהלכתה  שבת  שאקיים  חשבתי 
אבי,  שאבוא.  ביקש  אבי  חמישי  ביום  אך  הכול. 
שממנו  בישיבה,  להישאר  עודד  ומעולם  שמאז 
לישיבה,  לתורה,  וההערכה  הכבוד  את  למדתי 
הוא  ביקש.  לא  מעולם  הוא  ולהתמדה.  לרציפות 
שהיו  יצא  אך  טעות.  תהיה  שלא  וקיים,  חי  ב"ה 
חששות רפואיים, שהפעם אין מישהו אחר שיכול, 

ןאף שתמיד נזהר בזה מאוד, אבי התקשר במיוחד.
מסובב  לישיבה,  רגישה  כה  בשבת  עכשיו,  דווקא 

הסיבות סיבב אחרת.
בדברים  לחזק  הצלחתי,  ואולי  ניסיתי,  צאתי  טרם 
כמה חברים. יצאתי בלב טוב, בל תטעו. סומך על 
החבר'ה. תהיה אווירה חזקה. סומך על המסבב. לא 

סיפור טראגי. הגעתי. הכנתי עצמי לקראת שבת.
הפעם לא הלכתי למניין של הצעירים. צריך להשגיח 
על אבא, לכל מקרה )שב"ה לא קרה(. אז הלכנו יחד 
למניין המבוגרים. דווקא היה סבבה. במקרה הייתה 
רגילה,  יודעים, בסך הכול שבת  גם מקהלה. אתם 

לאשכנזי כמוני קצת חזנות לא מזיקה.
אבל בקבלת שבת, בכל מקום שאמָצֵא, תמיד, אני 
נזכר בקבלת שבת בישיבה. וגם ברעננה עלה בעיני 
רוחי הנוף הבלעדי האוצר בחובו רשמים כה רבים. 

מטען כה כבד.
הפעם לקח לי עד לכה דודי שיעלה החיזיון. ולבי 
שמור  ממנו.  רחוק  אך  בביתי  מצוי  צופה.  במזרח. 
העולם  וכל  יום  יבוא  אחד.  ושמו  אחד  ה'  וזכור, 
יודה. לשם ולתפארת. אך עתה כמה מתחלל שמך. 
שמקדם,  שבת  לקראת  בבית!  מחבלים.  שועלים. 

ממזרח, נסוכה.
אבל... מקדש. מלך. עיר מלוכה - אייכם?!

קומי! צאי מתוך ההפכה. האינתיפאדה.
ואז הכול עלה.

הגידופים.  הצעקות.  בקת"בים.  אבנים.  טרור.  דגלי 
ביזיון וחרפה מתמשכים. נובעים מחרפת החרפות. 
משועלים המהלכים בקודש הקודשים. ואז נרצחת 

ילדה בת שלושה חודשים! אויה לנו!
זוכר אני את תחושת האבל שנופלת בבית המדרש, 

כל פעם שנשמע כדבר הזה.
את הזעם הכבוש, על עוולה, על סבלה של המשפחה 

שעלתה ליראות את פני ה', זהו כל פשעה.
על ביזוי כבוד האומה, המדינה, חילול השם נורא.

עוד  על  בשמעך  תורה,  ללמוד  לשבת  קשה  כמה 
פיגוע דריסה.

זהו אם כן טעמו הנורא של חילול השם הנורא.
התנערי! מעפר קומי.

מכוננים  שבים?  שבנייך  ירושלים  רואה  אינך  וכי 
ומחוננים?
התעוררי!

כי בא אורך - הנה אנו עוסקים באורך. חיים אותך. 
נושמים אותך.

השכונה והאברכים סופגים למענך.
עוד  יראים  איננו  לא.  כבר  אנו  גם  כי  תבושי,  לא 

לשאת שם ה' בגאון.
דל  ועל  הגיוננו,  על  המקדש  בית  את  להעלות 

שפתינו.
ונקרא: "הר הבית לידינו!"

את  "נחלל"  לבל  עלינו,  מאיימים  והנבלים 
"קודשיהם". 

אבל
והיו למשיסה. ורחקו.

ובעז"ה, עוד יבוא היום, וקרוב הוא, שישיש עלייך 
אלוקייך.

וימין ושמאל תפרוצי
והנערץ היחיד יהיה ה' אחד.

ונשמחה. ונגילה.
ותגול גולת הגלות.

לכן,
שבת בואי בשלום. כי את עולם עליון. כבר גאולה 

את מששת ימי בראשית.
תני לנו לטעום מטעם שלומך ועדנך.

אחחח...
למה אני לא בישיבה עכשיו? לוחם עם חבריי בעצם 
היותנו, את גאולת ירושלים. אורו של עולם. למה? 
לעזור  שמחתי  הוריי.  את  שכיבדתי  ברור  כלומר, 
לחוות  צריך  הייתי  לכך  שמעבר  נראה  אך  לאבי. 

חוויה זו.
חשבתי  ואז  וזהו.  שאכתוב.  מה  כל  שזה  חשבתי 

לשתף.
סידור  פתחתי  העניין  שלצורך  הוא  המרתק  אך 
אני  וכעת  שבאו.  כפי  לי  שהיו  בתחושות  להיזכר 
את  שבת,  באותה  שפספסתי  את  בסידור  קורא 
שבאם   - דודי  לכה  אחרי  מיד  המופיעה  ההלכה 
נכנסים האבלים, אומרים כאן: המקום ינחם אתכם 

בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

דוקא עכשיו
דוד, ישיבת בית אורות

האם התקשורת 
 המגזרית 

איבדה את הצפון?
נריה, בנ"ע מעלות

לתופעה  עדים  אנו  האחרונה  בתקופה  לצערנו 
הצפון  חדשות  הדרת  של  ומתרחבת  ההולכת  פסולה 

מהתקשורת המגזרית הכללית )הכתובה והמקוונת(.
ובעיתונים  שבעלונים  לי  התברר  שערכתי  מבדיקה 
כגון 'מצב הרוח', 'שביעי', 'בשבע' ו'עולם קטן' )העלון 
והמגזין(, כמו גם באתרי החדשות כמו ערוץ 7 ו'כיפה', 
ידיעות מהצפון  לא הובאו/פורסמו בתקופה האחרונה 
המרכז/יו"ש/ מאזור  ידיעות  מאוד  הרבה  לעומת 

ירושלים.
פוליטיים/ביטחוניים/ לסקופים  מתכוון  שאיני  מובן 
מדיניים וכו', שבהם אין לתקשורת בחירה ועניין איפה 
קרה כל דבר, אלא לידיעות על פעילות נוער, גרעינים 
תורניים ועוד. לדוגמה: במדור הנוער של ערוץ 7, מתוך 
60 )!( הכתבות האחרונות רק שלוש היו מאזור הצפון. 
הובאה  קטן'  'עולם  של  האחרון  במגזין  דוגמה:,  עוד 
עקיבא.  בני  של  ה'חג'דומטים'  שמונת  על  כתבה 
לתדהמתי, מתוך השמונה שנבחרו לא היה אפילו אחד 
מאזור הצפון. האם התקשורת המגזרית חושבת שרק 
הנוער בשומרון יוצא למבצעי חסד? או שהנוער בצפון 

אינו "נאמן ומסור לעמו לתורתו ולארצו"?
בתור אחד כזה ששלח לא פעם ידיעות מהצפון שזכו 
להתעלמות בוטה כמעט מכל אמצעי התקשורת הנ"ל, 
להביע תקווה שאמצעי התקשורת  לעצמי  אני מרשה 
יתעשתו בהקדם ויבינו שגם הצפון הוא חלק ממדינת 

ישראל ושגם בו יש נוער וגרעינים תורניים נפלאים.
בתקווה לשינוי.

שבוע לעלה
אחיה צג"ר

מחלון חדרי הבחנתי בעלה
וניסיתי לחשוב מה הוא רואה.

חיים שעוברים ללא תכלית ועניין
חיי הנאה ובזבוז של הזמן.
הבטחתי לו אז מעין נחמה,

שעליו אכתוב את שירי הבא.
מאז חלף הזמן ועבר,

ועל אדן חלוני העלה נשר.
את הבטחתי קיימתי

אך את מטרתי לא השגתי.
עלה שבלה, זכור לאן הרוח נשבה

וראה שיר זה כמצבה.

ערביי ישראל
אביחי שושן

סוגיה נפיצה ורותחת כמו תפוח אדמה לוהט,
ממשיכים   - משמע(  )תרתי  הגדר  על  יושבים 

להתלבט;
גילוי  תוך  הישראלית  בחברה  השתלבו  חלקם 

נאמנות,
לאובדי   - אלו  שורות  מופנות  השני  לחלק  אך 

הזהות;
במזרח  ליהודים  אבנים  מארבי  שעושה  מי 

ירושלים,
הוא אויב לכל דבר, עם דם על הידיים;

מי שמבצע פיגועי טרקטור באופן סדרתי,
כנראה לא כל כך אוהב אותנו, על רקע דתי;

מי שחוסם בצמיגים בוערים את כבישי 'המשולש' 
תוך כדי מלחמות ישראל,

הוא בוגד אמתי, שלניצחון האויב בלבו מתפלל;
מי שמכריז שנה אחרי שנה על "יום האדמה",

לא רוצה שקט ושלום, הוא מחפש מלחמה;
מי ששמח על כל מחבל שמשתחרר מהכלא,

עצוב באותה מידה כשפוגעים בחמאס, מה הפלא;
את  באש  ומעלה  תבערה  בקבוקי  שמשליך  מי 

תחנות רכבת הקלה,
ממשיך בדרך אבותיו - נאצר, עבדאללה וקאוקג'י 

מפקד "צבא ההצלה";
עמוסת  ה'מרמרה'  של  סיפונה  על  שנמצא  מי 

פעילי טרור מחופשים,
שותף מלא למזימתם - "אלי קרב הם ששים";

מי שמוציא אל הפועל עשרות פיגועים וגם נתפס 
על ריגול,

מאמת במעשיו את הטענות הטעונות על היותו 
גידול;

מי ששב וטוען שמדינת ישראל כבשה וגירשה את 
עמו במלחמת העצמאות,

מוזמן לארוז את חפציו ולהסתלק מפה לקהיר או 
ביירות;

וישמעאל  ליעקב  שונא  עשו  ימימה,  מימים  כבר 
ליצחק,

עלינו להבין זאת היטב ולשנות את כללי המשחק;
נצליח  שבתוכנו  זה  ואת  שסביבנו  האויב  את 

לכבוש,
רק כשנפנים שהכול מתחיל ומסתיים בכיפה שעל 

הראש.
יהודים, בואו ננצח.

קריית נטפים
ז כ ר מ ב ת  י ב ך  ל ש  י ו

אריאל

קריית
נטפים

כביש 6

פתח תקווה

6ד‘

15ד‘

25ד‘

בית עם גינה במרכז הארץ
במחיר שגם אתם יכולים

. ם י פ ט נ ת  י י ר ק ב ים היפים  והצטרפו לחי בואו 

בית חד משפחתי צמוד קרקע
ת פ ט ע מ  9 8  + ר  " מ  1 2 4 י  ו נ ב ת  י ב

שכונת ההרחבה החדשה בישוב הדתי קריית נטפים מחכה רק לכם. השכונה 
נבנתה בסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור זוגות צעירים, במחיר הגיוני.

היו חלק מקהילת היישוב המונה 140 משפחות.
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