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Aמרים צחי

 משימת החיבורים שהותיר לנו רבנו הגדול, 
איש החיבורים 

תפילת הפסגה הסודית מול קודש הקודשים עם הרכב הרבנים 
שרק הרב אלישע יכול היה לכנס. צער הסוכה שלו והצוואה שבחר 
להותיר מתוכה, והסיפור החסידי שנגמר הפעם אחרת, כדי שאת 

הסוף אולי אנחנו נצליח להשלים 

חיים פאלק, חבר קרוב 
התארגנה  סטיסקין,  דני  הרב  ביוזמת  כחודשיים,  לפני 
התכנסו  בתפילה  הקודשים.  קודשי  בית  מול  אל  תפילה 
כמאה מחבריו אוהביו של הרב אלישע, שזכו ללמוד עימו 
שבקעה  והחברות  האהבה  לעוצמת  מעבר  הרב.  במרכז 
שמהלכה  העובדה  הייתה  הזאת  בתפילה  המיוחד  ממנה, 
מרבנים  רבנים  כתף  אל  כתף  צפופים  אחד  בחדר  עמדו 
שמביאה  הסכמה  באי  מצויים  שביום־יום  רבנים  שונים. 

לעיתים אף לפירוד ממש. 
"חברים  הקוד  שם  תחת  הייתה  למתפללים  הפנייה 
ששנא  האיש  בו  שהשתמש  לשון  מטבע   - מקשיבים" 
וראש  הרב  מרכז  ישיבת  שראש  אפוא  פלא  לא  פירוד. 
ישיבת הר המור, ראשי צהר ורבני קהילות, ראשי ישיבות 
בלב אחד  ובאו  כולם התקבצו   - עיגולים  ושל  קווים  של 

להתפלל לרפואתו. 
גדולה לנשמתו, אבל הסיפור  לנו שהייתה עדנה  ברור 

שהמשפחה סיפרה לנו הראה לנו עד כמה. 
וישליצקי  אחו"ה  כיפור  יום  במוצאי  שנה  בכל 
נושא  מהו  להחליט  מתכנסת  והילדים(  חיה  )אלישע, 
שיעטרו  והפסוקים  הקישוטים  כלומר   - השנה  הסוכה 
את הסוכה, כולם יבטאו נושא שנבחר לאותה שנה. בשנה 
המשפחה  ישבה  סוכות  שלפני  השבת  במהלך  האחרונה, 
שבשל  מבין  הוא  גדול  שבצער  אלישע  מהרב  ושמעה 
מחלתו אי אפשר יהיה לבנות את הסוכה כבכל שנה למטה 
ולאורחים המידפקים  ורחבה - כראוי למשפחה  גדולה   -
על דלתה בכל שנה, אלא יסתפקו בהזזת חלק מהגג )הם 
גרים בקומה עליונה( והנחת סכך ובכך הוא יוכל לקיים את 

מצוות סוכה. 
המשפחה שידעה את אהבתו הגדולה של אביה לקיום 
בפסוקים,  ובעיטורה  בקישוטיה  ולעיסוק  הסוכה  מצוות 
התעשת  הוא  זאת,  עם  גדול.  צער  עליו  שנפל  הרגישה 
למחרת  והיחד".  היחיד  בסוד  הוא  השנה  "הנושא  ואמר: 
מה  יותר  קצת  לי  תסביר  אבא,  מבניו:  אחד  אותו  שאל 
לי המון  יש  ברור?  ונענה: מה לא  והיחד,  זה בסוד היחיד 

חברים, רבנים, כל אחד יחיד ומיוחד. אני רוצה שהם יהיו 
ביחד. על זה אני עמל כל חיי. ועדיין, במסגרת 'סוד היחיד' 
- בלי טשטוש ובלי ויתור של כל אחד על האמת שלו. איש 

של חיבורים היה הרב אלישע, ועל 
את  שיעטרו  שהמילים  ביקש  כן 
כולנו  אבינו  "ברכנו  יהיו  הסוכה 

כאחד יחד באור פניך". 
השבת  שלמחרת  ראשון  ביום 
עבר  לסוכות  הכיפורים  יום  שבין 
ובעקבותיו  אירוע  אלישע  הרב 
לתרדמת.  נכנס  ומאז  החייאה, 
האחרון  שהדבר  שמענו  בשבעה 
שעשה בטרם האירוע, היה שרשרת 
לקשט בה את הסוכה. שרשרת של 
שאומרת  שרשרת  אבל  ס"מ,   40
הכול. איש של חיבורים אמרנו. איש 

של שרשרת.
בנו  לי  סיפר  הזה  הסיפור  את 
התפילה  כמה  עד  שהבין  יהונתן, 
הזו היא צעקת ה'ביחד'. כמה היא 
שקוע  שהוא  אף  לאביו  מתאימה 

בשינה עמוקה. 
וכאן בא סיפור מצמרר שהתגלגל בבית המשפחה 
ומופיע בחוברת של סיפורי חסידים לחג הסוכות. מעשה 
בחסיד אחד שהיה אוהב את מצוות הסוכה אהבה גדולה 
שנקרו  היפים  הדברים  את  ומשמר  טורח  היה  השנה  וכל 
בדרכו על מנת לקיים בהידור את מצוות 'זה א־לי ואנווהו'. 
שנה אחת אירע אסון, פרצה דלקה וסוכתו לא עלינו עלתה 
בלהבות. מרוב צער, נפל החסיד למשכב. אמרו אנשי ביתו 
מה נעשה לו? בשארית כוחותיו אמר להם 'הביאו לפניי את 
האתרוג שהיה מוכן בסוכה ואריח אותו ותחי נפשי'. הריח 
ויחלום  ונפל לתרדמה ארוכה.  אותו החסיד את האתרוג, 
והנה הוא רואה את הבעל שם טוב זיע"א בא ומשׂיח לפניו 

את שאירע בבית הדין של מעלה: 'כשבא דינך', אמר לאותו 
החסיד, 'היו מביאים מעשיך ושוקלים אותם בפלס. פתאום 
שלא  כפי  כיבדני  זה  חסיד  ואמרה  הסוכה  מצוות  נכנסה 
כיבדוני מעולם ואני בעצמי באה להפך בזכותו. מיד אמרו 
וירפא  ובעצמו  בכבודו  רפאל  'ילך  מעלה  של  הדין  בבית 
יחיה  למען  וזהב  בכסף  ידיו  ימלא  ואף  הנרדם מתרדמתו 

ברווח ולא בצער'. הסיפור נגמר במילים 'וכך היה'. 
כשהתפללנו על אחינו שלא מקיץ משנתו, קווינו כל כך 
שסיומת הסיפור תהיה גם הסיומת של המציאות הקשה 

שאליה נקלענו בתרדמתו. 
אחרת  חשב  עולם  של  ריבונו  אבל 
יכולת  יתומים מבלי  נשארנו  כולנו  ואנו 
אותו  לשמח  בכאבנו,  אותו  לשתף 
ולבטא כל מחשבה שבעולם  בתקוותנו, 
בידיעה שאצל הרב אלישע אין הדברים 

מושבים ריקם. 
והנה הגיעה השעה של רבנו וחברנו 
ביתר  שב  והיחד  מרומים,  לגנזי  לעלות 

שאת ובעוצמה רבה. 
עטוית  בהלוויה  להיות  מי שזכה  כל 
בה  שעמדו  ההשראה,  מעוררת  ההוד, 
אדם,  בני  רבבות  ומשתחווים  צפופים 
הרגיש את היחד המיוחד - אפילו כשרק 
נותני  גם  אבל  ולשמאלו.  לימינו  הביט 
דרו  שונים  גוונים  המבטאים  ההספדים 
הרב  של  מיטתו  אצל  אחת  בכפיפה 
לדבר  הוא שנתבקשו  אלישע. אך טבעי 
הר  של  הרב,  מרכז  של  הישיבות  ראשי 
ואי  ברמקול  תקלה  )לצערנו,  ועוד  מאיר  מכון  של  המור, 
בהלוויה  שנכח  שליט"א  שפירא  שהרב  לכך  הביאו  הבנה 
ונתבקש לשאת דברים לא הספיד בפועל בסופו של דבר( 
תחושת היחד שבקעה ממיטת הנפטר הייתה מהאמירות 
לחבר  אלישע  הרב  של  הקריאה  ההלוויה.  של  החשובות 
היו  כולם  'אחריי'.  למילה  מילים  בלי  לוותה  חיבורים 

כאחים לו, אהובים לפניו, במיוחד בני הפלוגתא שלו. 
עכשיו, כשאת מלאכתו של איש אחד ניאלץ 
לחלק לאנשים רבים, גדוד שלם יידרש למשימת החיבורים. 
בין  נטה כתף. הבה נתאמץ לאחד  יד. הבה  ניתן  הבה 
הפירודים ויתקיימו בנו מילות התפילה "ברכנו אבינו כולנו 

כאחד יחד באור פניך". 

השרשת האחרונה שקלע הרב 
אלישע בידיו לקראת חג הסוכות

רסיסי חיים
אביעד טורם, חתנו של הרב אלישע

הכי חשוב זה להתכופף. הבנתם? שלא ייכנסו רסיסים
רסיסים זה הכי מסוכן. זה חודר עמוק. 

אה, ועוד משהו, 
רסיסים. לא תמיד מרגישים אותם כשהם נכנסים.

זה טוב, לא?
לא הבנת.

הם ממשיכים לכאוב גם אחר כך. גם כשנגמר.

סעודת השבת ההיא השאירה אותי מיואש. 
זוכר איך רצתי אחריו לדלת:

"רגע, אז מה אתה עושה עם כל זה? איך אתה לא נשבר?"
"נכון", הנהן, "בשביל זה צריך ללמוד. לגדול".

חייך. והלך.

תמיד חייך, גם כשכבר לא הלך.
תמיד הלך. 

לא ממך, אליך.
לתוכך, רסיסים לתוך ליבך.

אי אפשר להשתטח, אין לאן לברוח.
מהאגרוף הזה, הקפוץ, שמתנופף אל על

מקים, מנער, תומך ודורש ממך "גדל".

תמיד חייך.
ובשמחות טרח גם להזכיר "ונחנו מה?"

נזכור שאנחנו "אין", לא ראויים לכל היש,
ולברך על הטוב גם אם יש רע שמתרגש.
"ונחנו מה?" רק עושים רצונו של מקום

אז תמיד הלך.
ממקום למקום, בשליחותו של מקום

ומכוחם של מקומות
של שדרות ונתיבות, אופקים ומעלות.

ומכוחה של המחברת יחדיו. של ירושלים.
שם יש עוד מקום.

של משפחה. של בית. ושל חום.
נמשיך ללכת...
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הרב אלישע וישליצקי 

כל אחד הוא אור קטן - וכולנו יחד צוק איתן. אכן, בלי 
מירכאות. ללא מליצות. באין מחיצות. אלו הימים והשעות 
זהותנו  ומתבררת  העם,  כל  שעובר  והטלטלות  והשבועות, 
וזהותה האמיתית של מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו.

צוק הוא סלע, חזק, יציב, נטוע על הקרקע. איתן ממש. אך 
בתוך תוכו, רגישות, אכפתיות, מים חיים.

נולדנו מכוח בחירה אלוקית דרך אימותינו ואבותינו בכור 
היתוך במצרים. מחד גיסא, "ועבדום ועינו אותם..." )בראשית 
יפרוץ"  וכן  ירבה  כן  אותו  יענו  "כאשר  גיסא,  ומאידך  ט"ו(, 

)שמות א'(.
כי היחד שלנו, אלוקי הוא, "עם הנצח" )"שמירת הלשון", 

שער התבונה ג'־ז'(.
נשמה לאומית היא האחת האלוקית המחיה את כולנו, כל 

גוונינו ומחנותינו וזרמינו וקבוצותינו ומגזרינו.
"ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים" הם ישראל - ומשום כך 
כל חלל הוא קורבן ציבור המטלטל את כולנו. אבל לא ממקום 
של חולשה, לא בהתבכיינות, אלא כמו צוק איתן - יציבות 
עם רגישות שחלק מהותי ממנה קשור לשליחותנו המוסרית 

בתוכנו ובעולם כולו.
היהודי  המוסרי  הבטון  של  הראשונה  היצוקה  השכבה 

נמצאת במקום ההגנה על אזרחי המדינה, עמך בית ישראל.
ברית כרותה בימים אלה במיוחד בין העורף והחזית, בין 

כלל הציבור לצה"ל, בסדיר, בקבע ובמילואים.
עם אחד. ברית שמולידה כוחות מעל לטבע האנושי הצר.

בלי מירכאות, ללא מליצות, באין מחיצות.
הרוח האיתנה בעורף היא סם חיים לחיילינו ולמפקדינו 
הציונית  במשימה  והדבקות  והנחישות  ההחלטות,  ולמקבלי 

המוסרית של צה"ל מחיה את האזרחים.
באמת יחד.

לעומק  קשור  האחרונות  מהשורות  הצומח  והמרכיב 
השליחות המוסרית של העם וארצו ומדינתו.

לא בכדי נקראים "מִגני ארץ קודשנו" )תפילה לשלום המדינה( 
"מערכות אלוקים חיים" )שמואל א' י"ז(, ולא בכדי נקראת כנסת 

ישראל צדק )על פי הזוהר הקדוש, ישעיהו א', אורות ישראל א'(.
מלחמתם של ישראל נגד חמאס מלחמה מוסרית היא של 

טהרה נגד טומאה, צדק נגד רשע, רחמים מול אכזריות.
אין בנו חמלה, שהיא פקפוק מוסרי חלילה )מלבי"ם שמואל א' 
ט"ו(, אך איננו צמאי דם, ולא ששים לפגוע במישהו. מרחמים 
ורגישים אנחנו אך בשום אופן לא חומלים ולא מחלישים את 

הצידוק המוסרי המוחלט של המלחמה.
עם  להיות  ישראל,  של  והחיוני  הקיומי  המאפיין  זהו 
מוסרי וחופשי בארצנו )שמות י"ט(. בעצם העם היחיד והמדינה 

היחידה המוכנים להיות שליחי העולם בקרב נגד הטרור.
וכאבנו על הנופלים בקרב מהול ומשולב באמת בגבורתנו.

גבורת הדרום, פתיחות  יחד,  והאזרחים  גבורת הלוחמים 
הלב בתל אביב להבנת גודל התקופה, גבורת הנשים והילדים 
והעומד  הממשלה  גבורת  והילדים.  והאבות  והאימהות 

בראשה.
אולי בא יומן של נבואות צפניה )ב'( וזכריה )ט'( שהעיר 

עיר  סוף  סוף  ותהיה  לה,  הראויות  המכות  את  תספוג  עזה 
- אשדוד, אשקלון,  פלישתיות  קודמותיה שהיו  כמו  משלנו, 

גת ועקרון.
ציר הכיסופים בגוש קטיף הוא ציר של געגועים ומסירות 
וזוהי  ט"ז(,  )יחזקאל  חיי"  "בדמייך  בדמים,  שנבנה  קץ  אין 

המלחמה שבה מכים באויב בגלל רשעותו ואכזריותו.

ובהדרגה  בצמיחה  הנבנית  ומוסרית,  לאומית  מלחמה  זו 
מתוך מה שלא תכַננו ולא יזמנו, אך מסובב הסיבות מתגלה 
בִנסיו ובהשגחתו ודוחף את כולנו אל הקרב הגדול של "עזרת 

ישראל מיד צר" )רמב"ם הל' מלכים פרק ו'(.
מכוח נשמתנו פנימה יודעות הנפש והרוח את התעצומות 
ללא  מרירות,  וללא  עצלות  וללא  מורא  וללא  הנדרשות, 
ישראל  מכלל  ואחד  אחת  כל  ממלא  עצבות,  וללא  עייפות 
את התפקיד להיות אור משמעותי, וגם אם הוא קטן - הרי 

שכולנו יחד צוק איתן.
חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו )שמואל ב' י'(.

זהו המאפיין הקיומי והחיוני של ישראל 
- להיות עם מוסרי וחופשי בארצנו. 

בעצם העם היחיד והמדינה היחידה 
המוכנים להיות שליחי העולם בקרב 

נגד הטרור. וכאבנו על הנופלים בקרב 
מהול ומשולב באמת בגבורתנו

אם לא נעשה את זה 

יחד 
לא נוכל לעשות זאת

הרב מתניה ידיד, בני עקיבא

שלוש וחצי לפנות בוקר, ליל הושענא רבה, האוהל הגדול באוניברסיטת 
בר אילן מלא בכ־900 צעירים וצעירות שבאו לליל הלימוד של תנועת הבוגרים 
לירושלים  ומשם לעלות  בני עקיבא, הרב אלישע, שמוזמן לסיים את הערב  של 
לתפילת ותיקין בהר הזיתים, מסרב לעלות לדוכן ולדבר, מתיישב בקצה הבמה, 
אוחז במיקרופון ואומר: "כשכל כך הרבה אנשים באים לשמוע דברים של אדם 
פשוט בלילה המיוחד הזה, אז האדם הפשוט מבקש שנתפלל יחד למען עם ישראל, 
ואולי אפשר גם לשיר יחד את השיר שמאמין בגאולתם של ישראל )מתחיל לשיר( 

'בשעה שמלך המשיח בא… ענווים ענווים הגיע זמן גאולתכם'". 
בשנים האחרונות, בכל סמינריון או שיחה שהעביר הרב אלישע בבני עקיבא 
הוא ביקש לשיר ולהתפלל יחד על גאולתן של ישראל. זאת לא הייתה רק בקשה 
לתפילה אלא מעשה חינוכי שטומן בתוכו את דרכו המיוחדת של הרב אלישע, 
את דרך השותפות, את ההרגשה שאם לא נעשה את זה יחד לא נוכל לעשות זאת 
בשום אופן לבד. זהו התוכן של עולם הגרעינים, והתוכן של קהילות בני עקיבא 
וכפרי הסטודנטים שקמו בעקבותיהם. לא פעם ולא פעמיים כשהתגלתה מחלוקת 
בין כוחות שונים שפועלים באותו מקום היה הרב אלישע מגיע ויושב עם כולם עד 
שמגיעים לדיבור על שותפות. אבל הוא לא הסתפק ב"הפסקות אש" אלא עמל 

מאוד ליצור חיבורים ושיתופי פעולה של כוחות שונים ורחוקים זה מזה. 
הנוער:  תנועת  של  לדרכה  מחוברת  הייתה  אלישע  הרב  שהתווה  הדרך 
קורות מלמטה, האמון  לשנות, האמון שמהפכות  וביכולת  הדור  בגדלות  האמון 
שהשותפות והנוכחות הן המפתח לתמיכה והכאב הגדול על כל פיצול הם שחיברו 
את בני עקיבא לרב אלישע. רכזים ורכזות רבים בבני עקיבא, כמו גם קומונריות 
וצוותי הדרכה, יכלו לשלוח מסרון לרב אלישע ולשאול אם הוא מוכן לבוא ולפגוש 
את צוות ההדרכה שלהם, את צוות המחוז, את ההורים מהסניף או להתייעץ בכל 
עניין שהוא. הרב אלישע היה שותף ללבטים רבים, קטנים כגדולים, בצמיחתה של 

תנועת בני עקיבא. 
בכל שנה היה הרב אלישע מגיע לעלייה לביריה, לסמינריונים 
של בני עקיבא ולימי פעילות שונים של התנועה גם בהתראות קצרות, ללא כל 

בקשה מיוחדת וללא כל תפקיד רשמי, תמיד באהבה, תמיד בחיוך ובשותפות. 
השותפות הזאת הייתה הדדית. במסרון, כמה דקות לפני שבת הארגון, שלח 
בע"ה  לכם שלוחה  "יד אחים  עקיבא:  בבני  והרכזים  לכל הפעילים  הרב אלישע 
והארץ  העם  מרחבי  בכל  בנ"ע  אורות  ולהאיר  באמת  ועבודה  בתורה  לצמוח 

ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו". 

כשהתגלתה 
מחלוקת בין 

כוחות שונים 
שפועלים באותו 

מקום היה הרב 
אלישע מגיע 

ויושב עם כולם עד 
שמגיעים לדיבור 
על שותפות. אבל 

הוא לא הסתפק 
ב"הפסקות אש" 
אלא עמל מאוד 
ליצור חיבורים 

ושיתופי פעולה 
של כוחות שונים 

ורחוקים זה מזה



3 פורים לנו, שכח את הכול? נצח ישראל לא ישקר
הרב אלישע וישליצקי

פורסם סמוך לרצח משפחת פוגל הי"ד, גיליון 392, אדר א' תשע"א

לזכור  א. 
בין שני חלקי הכותרת, תהום פעורה. עם הנצח חותר אל 
האמת, ולכן אינו יכול לשכוח הכול, ואף מצווה הוא על ידי 
אלוקי מערכות ישראל, לזכור ולא לשכוח. והשנה, תשע"א - 
בעצם בשנים האחרונות - חודש אדר שני קשה מנשוא. רק 
ימים קברנו את מתינו ואיך נשמח בפורים הקרב  לפני כמה 
ובא?! ומה עלינו לחשוב ולהרגיש בשבת הקרובה שכל כולה 

"שבת זכור"?

לחתור אל האמת ב. 
של  הנמוך  בגובה  להתקטן  לא  וזקוק  צמא  שלנו  הדור 
"שני כתובים המכחישים זה את זה" אלא להמריא אל מרומי 
צודק,  מי  מכריע  אינו  אשר  הכתוב  זהו  השלישי".  "הכתוב 
שהרי "אלו ואלו דברי אלוקים חיים", אלא "מכריע ביניהם", 
תמונה  מהכול  ויוצר  כראוי  הכתובים  שני  את  מחבר  כלומר 
מתוך  יהיה  השלישי  הכיתוב  חיפוש  נפש.  משיבת  כוללת 
ענווה, מתוך הרמת העיניים לגובה של הקודש - ולא ברצון 

להוריד את הקודש לגובה העיניים שלנו. 
אשר על כן, אפשר להציב את הזיכרון במישור אחד פנימי, 

ואת הִשכחה במישור השני, החיצוני. 
כי את העוולות של עמלק אי אפשר לשכוח ואסור לשכוח, 
אין  שורשית  ואכזריות  רשעות  של  הזמנית  נוכחותה  את 
לטשטש. אדרבה, מצוות מחיית עמלק מוגדרת על ידי נביא 
אמת, שליח אל כלל ישראל, "לך והחרמת את החטאים את 
עמלק". כלומר - שליחות מוסרית ממדרגה עליונה, כוללת, 
מוחלטת, אלוקית, ממש כמו זעקת האח האוהב יוחאי בן־ישי 
וילדיהם  וגיסו הרב אהוד  רותי  בהלוויה הנוראה של אחותו 
קריאתו  חדרה  כך  אלוקי",  "מוסר  הי"ד:  והדס  אלעד  יואב, 
הנוקבת אל המוח, אל הלב, וממש כמו שאמרה הנבואה "לא 
תחמול", כלומר אל תערער בשכלך על הצידוק המוסרי של 

מלאכת הקודש בביעור הרשע והאכזריות מן העולם.

מוסר אנושי - כלי חלקי  ג. 
אסרה  לא  הזאת  והמוסריות  השליחות  משום  ודווקא 
תוקנו;  שלא  חיים  אובדן  על  כאב  להרגיש  לרחם,  הנבואה 
אדרבה, אם רצוננו שלא ייכרת מאיתנו שורש הרחמים, ולא 
תקנה האכזריות מקום קבוע בנפשותינו חלילה, עלינו לרצות 
 - לנפש  הרחמים  את  המחזיר  ה'  ברכת  את  לקבל  ולחפוץ 

"ונתן לך רחמים וריחמך".
המוסר  את  לקלוט  כלי  משמש  הענווה  בעל  כן,  כי  הנה 
האלוקי המוחלט, מתוך הרגישות המוסרית הבסיסית שאינה 
מקורה  היא  וגם  הצרים,  באופקיה  וחתומה  נעולה  נשארת 

בצלם אלוקים אשר מבריא ומחיה את הנשמה.
אבל מי שמתגאה לחצוץ בין המוסר האלוקי לזה החלקי 
האנושי, והופך את הרגש לקנה מידה שכלי ומערבב ביניהם, 
להתאכזר  סופו  אכזרים  על  המרחם  "כל   - נאמר  עליו 
לרחמנים". אשר על כן, השוכח את החיוב המוסרי להילחם 
ברשע ובאכזריות, כמוהו כמתעלם מהמוסריות אף שמחשיב 

בעיני  נחשב  גם  ואולי   - עצמו 
על  ולוחם  רגיש   - אחרים 

המוסריות.
ובעינינו ראינו ועל בשרנו חשנו 
הנ"ל,  המשוואה  מגיעה  היכן  עד 
חלקי  מוסר  מידרדר  היכן  ועד 
ובחד־ בצביעותו  סובייקטיבי 

צדדיותו.

נצח ישראל ד. 
משמשת  אסתר  במגילת 
מוסרי  שורש  עמלק  מלחמת 
הן  אותנו,  הקורה  לכל  אלוקי 
נורא  חיבור  ע"י  השמד,  בסכנת 

גודל  בהבהרת  והן  הפרסי,  השלטון  לבין  עמלק  טומאת  בין 
העמלקי  בהמן  להילחם  האלוקית־ישראלית,  השליחות 
אחר  ל"עיתוי"  להמתין  ולא  להחריש  ולא  ולהכניעו  ולנצחו 
ולא להחמיץ את הבנת המשימה של ה"רווח" ולהסתפק רק 

ב"הצלה".
אין אנחנו מנהלים מלחמה קטנונית כוחנית אגואיסטית, 

אלא "בביזה לא שלחו את ידם".
אסתר  ושל  היהודי  מרדכי  של  הקודש  רוח  מתוך  ורק 
להיכנס  יחד  גם  והפרטית  הציבורית  הנפש  יודעת  המלכה 

למהלך המסירות עד כדי "כאשר אבדתי, אבדתי".
ורק את העמלקים - אלו שהכינו מראש את כלי הנשק 
הורגים,  אנו  אותם  רק  הראשונות,  האיגרות  דבר  בהיוודע 

לקראת הימים שבהם "ונוח מאויביהם".
למי  נאמנים  יותר מבוראנו אלא  ומכיוון שאיננו צדיקים 
והבלעדית  העליונה  הכתובת  שהוא  העולם  והיה  שאמר 

לקביעת קנה המידה המוסרי, לכן ממלאים כולנו בתוך כלל 
ישראל את חובותינו לזכור ולהילחם על הצלת העם והעולם 
והאנושות כולה, מעמלק ומקליפותיו. לפיכך ימי הפורים לא 
הנפש  מבניין  מהותי  כחלק  ונעשים  נזכרים  והימים  יישכחו, 

לדורותיה בפרט ובכלל גם יחד.

לשלם מחיר - ולשמוח  ה. 
אם אכן שמחתנו באה ממקום מוסרי טהור ולא מגאווה 
אין  הזאת.  לעת  דווקא  היא  מחויבת  אז  לשמה,  ודורסנות 
בשמחה הוללות וקלות דעת. אין בה שכחת הכאב והאובדן 
במחיר הכבד של מלחמות ישראל נגד עמלק וענפיו וקליפותיו.

לא מזמינים אנחנו חלילה את המחיר הנורא, לא שואפים 
אליו ולא מקילים בו ראש, ליבנו ודעתנו קשורים ומחוברים 

לדמויות הנופלים ולמשפחותיהם.
ישראל  אלוקי  אם  אבל 
בחבלי משיח  בניסיונות,  מעמידנו 
- לא נירתע, לא ניחלש, לא ניסוג, 
לא תיפול רוחנו. בשמחת המצווה 
האמתית שבה אין אנוכיות, גם לא 
רוחנית - יש מקום לצער ולכאב, 
אנו  אין  לעצב.  מקום  אין  אך 
נותנים  מדלגים על הכאב, אך לא 

לו להשתלט עלינו.
תשע"א  פורים  שמחת 
הנצח  עם  כיצד   - לעד  תיזכר 
הייסורים  וצרוב  הקרבות  למוד 
מתרומם ונפתח לקבל את הנחמה 
בתקווה,  להתחמש  האלוקית, 

לקבל כוחות גדולים ולהמשיך ביתר שאת במעלה ההר.
אך  כאב,  של  דמעות  עם  בכי,  עם  יהיו  השנה  ריקודינו 
גם עם דמעות של חוזק ונקמה אמיתית של המשך צמיחת 

גאולתנו. 

לשכוח את הפירודים ו. 
בניין  הוא  המהותי  הזיכרון  האמת,  אל  החתירה  במהלך 
אשר  זו  הִשכחה,  גם  לבוא  חייבת  כך  משום  ודווקא  הנפש, 
אינה משתעבדת לקליפות החיצוניות. כי עמלק בחבלי משיח 
מזנב בנו ע"י מידות מקולקלות. גם את הפילוגים והפירודים 
במידות,  שונים  מגוונים,  היותנו  עובדת  כי  לשכוח,  צריך 
באופי, בדעות, בתפיסות ובהדגשים - היא חלק מבריאותנו 
ומטבעיותנו. אבל למה אפול לפח הקטנות ואשנא ואקטרג 
ואשאר עם משקעים אישיים? למה לא אשכח את החיצוניות 

המפצלת והמנוונת? למה אערבב בין בירור נוקב לבין פסילה 
אישית? 

הרי עמלק, כולל אויבינו לעת הזאת - מזכיר לנו בכאבנו 
שורש  היא  האחת  ישראל  נשמת  כי  לכולנו",  אחד  "אב  כי 

חיינו. ממש כמו נשמה אחת וגופים מחולקים.
פורים האמיתית מסתלקים כל הגינויים  כן, בשמחת  על 
ומתעלים מעל כל העצומות והמכתבים, ומקבלים את התורה 

מחדש.
וזהו "הדר קיבלוה" - מתוך "ויחן שם ישראל" - "כאיש 

אחד בלב אחד".

נתרומם יחד ז. 
וכך כתב מרן הראי"ה בחודשיו האחרונים, כמו צוואה למי 
שימשיך את דרכו בלי עיסוק מיותר בשאלה "מי ימשיך", בלי 
להשתעבד למושגי הקו והגב, בלי להיתקע במחיצות אישיות 
ניצחונות  דבר  על  בחובנו  חושבים  "אנחנו  ומלאכותיות: 
גם  מפלגה,  כלפי  מפלגה  כיתה, של  כלפי  כיתה  של  פעוטים 
את  ולזרוק  הטפל  את  לקחת  בעקשנות  מנוגעים  אנו  אז 
את  שוכחים  "אנו  הזאת?  הקטנות  גורמת  ומה  העיקר..." 
בתוכיות  אותנו  המעטרת  העליונה  והתפארת  הגבורה  סוד 
יסודי  כל  את  ומרעישה  עלבונה  את  ממנו  ותובעת  נשמתנו 

עולם".
ומהי "האורה והשמחה" הנתבעות מאתינו, מכולנו?

"כדי להחיש את גאולתנו השלמה, אשר רק על ידה יראו 
כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו".

ה'  מלחמות  לוחם  של  אלה,  אחרונים  ביטויים  אכן, 
לתחושת  גם  שייכים  הנביא,  ישעיהו  ושל  ישראל  מלך  דוד 
פורים באמת והתקיימו בימי אסתר המלכה ומרדכי היהודי. 
רואים  עתה,  כן  וכאז  נכתבו,  לדורות  שנמשכו  והנבואות 
אפסיות  תחושת  של   - אמיתית  ענווה  מתוך  ישראל  כל 
מצידנו - את ישועת ה', את צמיחת הכוחות והמשימות, את 
התחדשות השליחות של הגבורה, את השותפות מלמטה על 

ידי "אתערותא דלתתא" שכל כך נחוצה היום. 
ראויים כל ישראל להיות כלים שונים ומגוונים החותרים 
יחד להיפגש עם צניעות אסתר וגבורתה, ועם תכלת מרדכי, 
ולהילחם יחד מתוך טהרה ועוצמה בכל הפירודים, הלחצים 
ועל  בנו  ויתקיים  מבחוץ,  האויבים  ובכל  מבפנים  והרפיונות 
 - ובשמחתנו  ובמסירותנו  וגואלו  ישראל  צור  בעזרת  ידינו 
"תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור". וממשיך מרן 
והמאחד את  ישראל המאוחד  כוחו של  על  "נכריז  הראי"ה: 
ידו  ועל  הנצח  יהדות  פלגיו שהוא הסוד של  לכל  ה'  כל עם 
תחייתנו  בדרך  אשר  המכשולים  כל  מעל  ונתנשא  נתרומם 

הלאומית".

ÌÏÂÚקטןwww emuna ac ilwww.emuna.ac.il
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פעמונים
מגלים אחריות

‰‡Ì  צ שירות לאומי 
 øÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ
 ˙ÂÓÂ˜Ó  ˘È אליהו:  הרב 
 Â̇ÓÂ˜Ó ˘ÈÂ Â̄Ò‡ ˘ÓÓ ‰Ê˘
 ÏÎ ÏÚ ‰Ï‡˘ ÍÈ¯ˆ Ǣ ˘Ù‡˘

ÆÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó

¯  צ Â̇Ó Ì‡‰ שטיינזלץ 
 ¨ıÏÊÈÈË˘  „ÂÓÏ˙·  „ÂÓÏÏ
 ß‡¯˜Ó‰ ÔÓ ˙ÂÈÂÓ„ß  ÂÈ¯ÙÒ·Â
הרב   ø„ÂÓÏ˙·  ÌÈ˘È‡ßÂ

Æ‰ÂÂˆÓ :אליהו

ם  צ י ק י ד צ י  ר ב ק
 Ì‡‰ ˙Ú„Ï  È˙Èˆ¯ בחו¢ל 
 ÏÈ·˘·  ÔÓÂ‡Ï  ˙‡ˆÏ  ¯˘Ù‡
הרב אליהו:   ø˘Ù‰  ÔÂ˜È˙
 ˙‡ˆÏ  ÌÈ¯È˙Ó  ‡Ï  ÂÁ‡
 ˘ÈÂ  ÆÏ¢ÂÁÏ  ÌÈ˜È„ˆ  È¯·˜Ï

ÆÌÈ¯È˙Ó

וברוך  צ הוא  ברוך 
 È˙ÈÚ  ‰Ï„·‰·  Ì‡ שמו 
 ¢ÂÓ  ̆ÍÂ̄ ·Â ‡Â‰ ÍÂ̄ ·¢ Â̇ÚË·

 ˙ Î¯ ·  Ï Ú
 Ì‡‰ ≠ ÔÙ‚‰
 ˙Â˘ÚÏ ÈÈÏÚ
 È„È ˙‡ˆÏ È„Î ÈÓˆÚ· ‰Ï„·‰
 „·ÚÈ„· :הרב אליהו  ø‰·ÂÁ
 ÍÂ¯·Â  ‡Â‰  ÍÂ¯·  ‰Ú˘  ÈÓ

Æ‡ˆÈ ≠ ÂÓ˘

קריאה בשירותים  צ
 È¯ÙÒ ‡Â̄ ˜Ï ·‰Â‡ „Â‡Ó È‡
 ¯˙ÂÓ  Ì‡‰  ÆÈÂÈ„·  Ú„Ó
הרב   øÌÈ˙Â¯È˘Ï  ÒÈÎ‰Ï
 ÌÈ¯ÒÂ‡  ˘ÈÂ  ¯˙ÂÓ אליהו: 
 ‡Â·˙ ¯ÈÓÁÓ‰Â È¯·Ú ·˙Î ÏÎ

Æ‰Î¯· ÂÈÏÚ

ÂÓ˙¯  צ  Ì‡‰ טרמפים 
 ø„·Ï  ÌÈÙÓ¯Ë  ÒÂÙ˙Ï  ˙·Ï
 ‰ÎÒ ˘ÓÓ ÂÊ הרב אליהו: 

ÆÚÂˆ ‡Ï Ì‚Â ÈÂ‡¯ ‡ÏÂ

מיקרוגל ˘Â̇ÚË· È˙Ó  צ
 È‡˘ ¨Ï‚Â¯˜ÈÓ· È¯˘· ÏÎ‡Ó
 Æ‰ÂÂ¯Ù  ÂÈÏÚ  ¯ÂÓ˘Ï  ‰ˆÂ¯
אליהו:  הרב   ø˙Â˘ÚÏ  ‰Ó
 ÏÚ  Ï‚Â¯˜ÈÓ‰  ˙‡  ¯È˘Î‰Ï

 ˙ÂÚ˘ ≤¥  ‰˙Ó‰ È̈Â˜È  È„È
 ÆÈÂ„È‡ „Ú ÌÈÓ ˙Á˙¯‰Â

‰  צ Ó Î  ˙ · ר  ת ס א
 ˙‡  ‰˘‚Ù˘Î  ¯˙Ò‡ ‰˙ÈÈ‰
אבינר:  הרב   ø˘Â¯ÂÂ˘Á‡
 ˙È˘‡¯· Æ∏∞ Æ∑μ Æ¥∞ ∫̇ ˜ÂÏÁÓ

Æ‚È ËÏ ‰·¯

ה  צ ו צו מ ת  מ לח מ
 ÂÈÓÈ· Ï‡¯˘È ˙ÂÓÁÏÓ Ì‡‰
הרב   ø‰ÂÂˆÓ  ˙ÓÁÏÓ  Ô‰
 ¨Ì¢·Ó¯‰ ÈÙÏ Æ‡ ÆÔÎ :אבינר
 ˙ÓÁÏÓ Ǣ ˆ „ÈÓ Ï‡¯ È̆ ˙ Ê̄Ú
 Æı¯‡‰ Â̆·ÈÎ Ô̈¢·Ó Ï̄ Æ· Æ‰‚‰
Æ®Â̂ ¯‡Â ÌÚ ßÈÚ© Â̄̄ Á  ̆˙ÓÁÏÓ

רוחניות בצבא ÈÎˆ„  צ
 ˙ÈÁÂ¯ ÏÂÙÈÏ  ‡Ï˘ ¯Ó˘È‰Ï
 ‡Â¯˜Ï :הרב אבינר  ø‡·ˆ·
 „ÁÂÈÓ· ¨ÌÈ¯˘È ˙ÏÈÒÓ ‰·¯‰

Æ‰–„–‚–· ÌÈ˜¯Ù

Ó˘‰  צ  Ì‡ מחלוקת 
 ˙Ó‡ ˘È Ê‡ ÈÈÒÓ ‰ Â̄˙ Ï·È˜
 ˙Â˜ÂÏÁÓ ˘È „ˆÈÎ Í‡ ¨˙Á‡
 ¯Ó‡ ß‰ :הרב אבינר ø Â̇„‰È·

 ÌÈ˜ÂÓÈ  ÈÂ·È¯  Â·¯  ‰˘ÓÏ
 „ˆÏ ÌÈ˜ÂÓÈ  ÈÂ·È¯Â  ‰Ê  „ˆÏ
 ı‡˘ ßÒÂ˙ ÔÎÂ ÆÈÓÏ˘Â¯È Æ‰Ê

Æ Â̇ÈÂ„Ú ˘È¯

‡Á˙Ó ¯˙ÂÈ È·¯  צ כיפה 
 Æ‰Ë˜ ‰Ë˜ ‰ÙÈÎ ÌÚ ˙ÎÏÏ
 ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‡Ï :הרב אבינר
 ¨̄ ·Á˙Ó ‰˙‡˘ ‰ÓÏ ‰¯Â˙‰
 ÍÓˆÚ  ˙‡  ÌÈ‡˙‰Ï  ‡Ï‡
 ‰¯Â˙‰  ˙Ó‡·  ÈÎ  Æ‰¯Â˙Ï

ÆÍ˙Ó˘· ‰ÓÂ˘¯

‡È  צ  ÌÈÓÚÙÏ אך למה 
 ø‰ Ȭ·Ú ÌÚ ‡˜ÂÂ„ ·ÂË ˘È‚¯Ó
 ¨‰˙‡  ‡Ï  ‰Ê הרב אבינר: 

ÆÍ·˘ Ú¯‰ ¯ˆÈ ‡Ï‡

תפילין  צ עם  מוסף 
 ÛÒÂÓ È˙ÏÏÙ˙‰ ˙ÂÚË· Ì‡
 Ô̈ÈÏÈÙ˙· ¯ËÂÚÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·
אבינר:  הרב   ø¯ÂÊÁÏ  ÈÈÏÚ
 ÔÈÏÈÙ˙ ÂÁÈ‰ ¯˘‡Î ¨·‚‡ Æ‡Ï
 Â„È¯Â‰˘ ¯Â¯·  ‡Ï ¨ÌÂÈ‰  ÏÎ
 ßÈÚÂ  Æ‡Ò ˜¢Ò ‰Î  ·¢Ó©  ÛÒÂÓÏ

Æ®È¢˜Ò ‚Î˙ Ì˘

לצ

ÚÚÚ
‰‰‰‰‰
שו"ת סלולרי

 ‡¯Â˜ ·¯‰ ÔÎÈ‰ :(שם בדוי) מרדכי
ø‰˘‰ ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡

 ˙ÒÎ  ˙È··  °ø˙¯ÓÂ‡  ˙‡Ê  ‰Ó הרב: 
ø˙¯Á‡ ˙Â¯˘Ù‡ ˘È ÆÈÏ˘ ·˘ÂÓ·

 ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ  ˘È ÆÆÆÚ„ÂÈ  ·¯‰  ∫ÈÎ„¯Ó
ÆÆÆ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÂÏˆ‡ ÌÈÚÈ‚Ó˘

 ·˙Î  È¯‰  ¨ÌÈ„ÏÈ  ˘È˘  È‡„ÂÂ·  ∫·¯‰
 ‡È·‰Ï ·ÂË ‚‰Ó¢ ®Â ËÙ¯ ©̇ ÍÂ̄ Ú ÔÁÏÂ˘‰

Æ¢‰ÏÈ‚Ó ‡¯˜Ó ÚÂÓ˘Ï Â̇Ë˜Â ÌÈË˜
 ¨ÌÈË˜‰  ˜¯  ‡Ï  ‰Ê  ¨·¯‰  ∫ÈÎ„¯Ó
 ˘Ú¯  ÌÈ˘ÂÚ  ÂÏˆ‡  ÌÈÏÂ„‚‰  ÂÏÈÙ‡
 ÌÈÏÎ¢·  ÌÈ˘Ó˙˘ÓÂ  ÌÈÎÓ  ¨ÂÈÏÚ  ‡Ï

¢ÆÆÆÌÈÂ˘ ÌÈÏÎÓ
 Â‚‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‚‰Â Ì‰ È¯‰ È̈‡„ÂÂ· ∫·¯‰
 ÆÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÙÂ˜˙· „ÂÚ ¨ÌÈ˘ ˙Â‡Ó
 ÌÈÈÁ  Á¯Â‡©  ‡¢Ó¯·  ‰ÎÏ‰Ï  ˜ÒÙ  ÍÎÂ
 ÔÓ‰ ÌÈÎÓ˘ ‚‰Ó‰ ··¯˙˘¢ ®Ê  Èˆ¯˙

Æ¢˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰ÏÈ‚Ó‰ ÌÈ¯Â˜˘
 ÌÈ‚‰Ó ˘È ÈÎ Ú„ÂÈ È‡„ÂÂ· ·¯‰ ∫ÈÎ„¯Ó

Æ¢Ì‰‚¢ ˙ÂÈ˙Â‡ ¢‚‰Ó¢ ¨ÌÈ‚‰Ó ˘ÈÂ
 ‡¢Ó¯‰  Ì˘ ˜ÒÙ  Î¢ÙÚ‡Â  ¨ÔÂÎ  ∫·¯‰
 ÌÂ˘  ÏË·Ï  ÔÈ‡Â¢  ‰Ê‰  ‚‰Ó‰  ˙Â„Â‡
 ÌÈÁÏ  ‡Ï  ÈÎ  ÂÈÏÚ  ‚ÂÚÏÏ  Â‡  ‚‰Ó

Æ¢ÂÚ·˜Â‰
 ˘Ú¯‰ ÌÚÙ È‡„ÂÂ· ¨ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï ∫ÈÎ„¯Ó
 ÌÈÈÊÂ‡ ˘È¯ÁÓ ˘Ú¯‰ ÌÂÈ‰ ¨Ë˜  ̆‰È‰

Æ‡¯Â˜‰ ÏÚ· ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ‰˘˜Â
 ‰È‰˘  ‰ÓÏ  Ú‚Ú‚˙‰Ï  ‰Ó  ÔÈ‡  ∫·¯‰
 ÈÙÏ  ÈÁ©  ÌÈ„‚Ó  È¯Ù‰  ¯·Î  ·˙Î  ÆÌÚÙ
 ËÙ¯˙  ‰¯Â¯·  ‰˘Ó·  ‡·ÂÓ  ¨‰˘  ÌÈÈ˙‡ÓÎ
 ÏÂ„‚  ‰ÏÈ‚Ó‰  ÔÓÊ·  ˘Ú¯‰˘ ®ËÈ  ˜¢Ò
 ÁÈÏ˘‰Ó  ÚÂÓ˘Ï  ¯˘Ù‡  È‡˘¢  „Â‡Ó
 ÌÈÎÓ˘  ÏÂ·Ï·Â  ˘Ú¯  ˙ÓÁÓ  ¯Â·Èˆ
 Ì È ˆ Ú ·
 ÌÈÚÈÓ˘ÓÂ

Æ¢ÏÂ˜
 ∫ È Î „ ¯ Ó
 ¨·¯‰  Ï·‡
 ‡ Ï  Ì ‡

 ˙·ÂÁ  È„È  ‡ˆ‡  ‡Ï  ÔÊÁ‰Ó  ÚÓ˘‡
Æ‰‡È¯˜‰

 ÚÂÓ˘Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘ÈÂ ˜„Âˆ ‰˙‡ ∫·¯‰
 ÌÂ˜Ó·  ÆÔÊÁ‰Ó  ÌÈÏÈÓ‰  ÏÎ  ˙‡
 Ô‚Ó‰  ‡ˆÓ  ‰¯Â˜  ‡Ï  ¯·„‰  Â¯ÚˆÏ˘
 ÏÎÂ¢ ∫®ËÈ ˆ¯˙© ·˙Î ÍÎÂ ÔÂ¯˙Ù Ì‰¯·‡
 ÍÂ˙Ó  ÌÈÈ˘  Â‡  ˜ÂÒÙ  ‡¯˜È  „ÈÁÈ
 Û‡  Ê‡  ÈÎ  ÔÓ‰  ÔÈÎÓ˘ „ÂÚ·  ˘ÓÂÁ‰
 ·ÂË  ÔÂ¯˙Ù  Æ¢‡ˆÈ  ÔÊÁ‰Ó ÚÓ˘È  ‡Ï˘
 ∫®Ì˘©  ÌÈ„‚Ó  È¯Ù‰  ‡ˆÓ  ¯˙ÂÈ  „ÂÚ
 ‰ÏÈ‚Ó  ÂÏ  ‰È‰È˘  „Á‡  ÏÎÏ  ÈÂ‡¯¢

Æ¢‰ÏÈÓ· ‰ÏÈÓ ˘ÁÏ· ‡Â¯˜ÏÂ ‰¯˘Î
 ·˙Î  ‰¯Â¯·  ‰˘Ó‰  Ï·‡  ∫ÈÎ„¯Ó
 ÌÈË˜ Â‡È·È ‡Ï˘¢ ®ÁÈ–ÊÈ ˜¢Ò ËÙ¯˙©
 ÆÆÆÌÈÚÓÂ˘‰  ˙Ú„  ÔÈÏ·Ï·Ó˘  ¯˙ÂÈ·
 ÔÓ‰  ˙‡ ˙ÂÎ‰Ï  ˜¯  ‡Â‰  Ì˙‡È·  ÏÎÂ
 ¨ÏÏÎ ÍÂÈÁ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó ·‡‰ ÔÈ‡ ‰Ê·Â
 ·‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÍÂÈÁ Ã̇ ÂˆÓ „ˆÓ ˙Ó‡·Â
 ÁÈ‚˘‰ÏÂ  ÂÏˆ‡ ÌÈË˜‰ ÂÈ·  ˜ÈÊÁ‰Ï
 ÚÈ‚È˘ÎÂ  ‰‡È¯˜‰  ÂÚÓ˘È˘  Ì‰ÈÏÚ
 È‡˘¯  È‚‚‡‰  ÔÓ‰  Ì˘  ¯ÂÎÊÏ  ‡¯Â˜‰
 ‰È‰È˘ ‡Ï Ï·‡ Â‚‰ÓÎ Â˙ÂÎ‰Ï ÔË˜‰
Æ¢˘¯„Ó‰ ˙È·Ï ÔË˜‰ ˙‡·‰ ¯˜ÈÚ ‰Ê

 ÌÒ¯ÙÏ  ˘ÈÂ  ¨̄ ·„‰  ÔÂÎ  ˙Ó‡  ∫·¯‰
Æ˙‡Ê

 ‰˘‰˘ ÈÏ ‰‡¯ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ∫ÈÎ„¯Ó
ÆË˜˘Â ÔË  ̃ÈË¯®È©Ù ÔÈÈÓ· ‡¯˜‡Â ÍÏ‡

 Â¯Ó‡˘  ‰Ó  ÌÚ  ‰˘Ú˙  ‰ÓÂ  ∫·¯‰
 ‰ÏÈ‚Ó‰  ˙‡  ‡Â¯˜Ï  ˘È˘  ÌÈÓÎÁ
 ˙¯„‰  ÌÚ  ·Â¯·¢  ÌÂ˘Ó ÏÂ„‚  ¯Â·Èˆ·
 ÌÈ‰Î‰  ÈÎ  Ú„ÂÈ  ‰˙‡ È‡„ÂÂ·  ø¢ÍÏÓ
 ˘„˜Ó‰ ˙È·· Ì˙„Â·Ú ÌÈ˜ÈÒÙÓ ÂÈ‰
 ÏÚ Û‡ ‰ÏÈ‚Ó ˙‡È¯˜ ÚÂÓ˘Ï ÌÈÚÈ‚ÓÂ
 È¯Á‡  ¢Ë˜˘  ÔÈÓ¢  Ô‚¯‡Ï  ÂÏÎÈ˘  ÈÙ
 ‰˙Â‡ Â‡¯˜È˘ ˙Ó ÏÚ ÏÎ‰Â ¨‰„Â·Ú‰
 ‡·Â‰  Æ‚  ‰ÏÈ‚Ó  Ô¢¯©  ÏÂ„‚Â  ÈÊÎ¯Ó ÔÈÈÓ·

 Æ®‚Î ˆ¯˙ Ì‰¯·‡ Ô‚Ó·
 ÁÂÎ  ÈÏ  ÔÈ‡˘  ‡È‰  ˙Ó‡‰  ∫ÈÎ„¯Ó
 Æ˘Ú¯  ‰·¯‰  ÍÎ  ÏÎ  ÚÂÓ˘Ï  ˙ÂÏ·ÒÂ
 ‰ÙÈ  ‰È‰  ÏÎ‰ Ì˘ ¨‰·È˘ÈÏ  È˙Ï‚¯˙‰

 °„Â‡Ó ÈÏ ÚÈ¯ÙÓ ËÂ˘Ù ˘Ú¯‰ Æ„·ÂÎÓÂ
°Ï‚ÂÒÓ ‡Ï È‡

 ÒÂ‡¢  ≠ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰Ó ¨Â  ∫·¯‰
 Ï‚ÂÒÓ  ÍÈ‡  Ì‡  Æ¢‰È¯ËÙ  ‡ÓÁ¯
 Ô·ÂÓÎ È‡˘¯ ‰˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ÚÂÓ˘Ï
 ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ˘È Ì‡Â ˙Â„ÈÁÈ· ‡Â¯˜Ï
 ÔÈÈÓ·  ‡Â¯˜Ï  ÌÈ‡˘¯  Ì˙‡  Í˙ÂÓÎ
 Ï·Â˜Ó ‰È‰ Ô˘Â˘· ÂÏÈÙ‡ ÆË˜˘Â ÔË˜
 ‰Ê ÌÚ ÔÈ‡ Æ¢˘È‡Â ˘È‡ ÔÂˆ¯Î ˙Â˘ÚÏ¢

ÆÆÆÈ„Ó ‰ÏÂ„‚ ˙È˙ÎÏ‰ ‰ÈÚ·
 ÛÈ„Ú  ¯ÓÂ‡  ·¯‰˘  ‰Ó  ÈÙÏ  ∫ÈÎ„¯Ó
 ‡Ï ¯Â·Èˆ‰ Ï·‡ ¨̄ Â·Èˆ‰ ÌÚ ÚÓ˘‡˘

°˙‡Ê ÈÏ ¯˘Ù‡Ó
 ‰·  ÔÂ„Ï  È‡„Î˘  ‰ÈÚ·  ÔÎ‡  ÂÊ  ∫·¯‰
 „ˆÓ  ¯˘Ù‡  „ˆÈÎ  ∫ÂÏÂÎ  ¯Â·Èˆ‰  ÌÚ
 ˙ÂÎ‰Ï ÌÂ„˜‰ ‚‰Ó‰ ˙‡ ¯Ó˘Ï „Á‡
 ˙Â˘ÚÏ È˘ „ˆÓÂ ¨Â· ¯„‰ÏÂ ÔÓ‰ ˙‡
 ¯Â·Èˆ‰  ÏÎ˘  ÍÎ  ‰¯È·Ò  ‰„ÈÓ·  ˙‡Ê
 ‡ÏÂ  ‰ÏÈ‚Ó‰  ˙‡È¯˜·  ˙Â‰ÈÏ  ÏÎÂÈ
 Â‚‰Â‰˘ ˙ÂÂ¯˙Ù ÏÚ Ú„ÂÈ È‡ ÆÏÂ·ÒÏ

 ∫˙‡Ê Â¯˘Ùœ‡˘ ÌÈÂ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·
 È˘ÈÏ˘  ÔÓ‰  ÏÎ·  ÔÓ‰  ˙‡  ˙ÂÎ‰Ï
 ‰ËÏÂ˜Ù‰  È¯‚Â·  ˙ÏÈ‰˜·  ‚‰Â‰©

Æ®̇ È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰˜ÈËÓ˙ÓÏ
 ÌÈ˜¯Ù·Â ß‚ ˜¯Ù· ˜¯ ÔÓ‰ ˙‡ ˙ÂÎ‰Ï

Æ®¢ıÓ‡Ó ÊÂÎÈ¯¢ Ï˘ ‚ÂÒ© ßË–ßÁ
 ÈÏÂÈˆ·Â˜ ˜˘· ˜¯ ÔÓ‰ ˙‡ ˙ÂÎ‰Ï
 ˙Úˆ‰©  ®‰ÓÂ„ÎÂ  ÌÈˆÂˆÈÙ  ËÚÓÏ©

Æ®ı¢˘·¯‰
 ÏÈ·˜Ó·  ‡Ï  Í‡  ¨ÌÈÈÈÓ  È˘  ‚È‰‰Ï
 È˘‰ ÔÈÈÓÏ ¯˘‡Î ¨‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ‡Ï‡
 ˙ÂÙË¯Ó˘‰Â ÌÈÙË¯Ó˘‰ ÏÎ ÌÈÙ˙Â˘
 ¯˙ÂÈ  Ë˜˘  ‰È‰È  ÏÎ‰  Ì˘  ‡ÏÈÓÓÂ
 Ï˘ ˙¯ÚÂ·‰  ‰È‚ÂÒÏ  ÈÏ‡È„È‡  ÔÂ¯˙Ù©

 Æ®ÌÈ˘ ˙‡È¯˜
 Í˙ÏÈ‰˜·  ÌÈ¯·„‰  ˙‡ ‰ÏÚ˙˘ È‡„Î
 „Á‡  ˙‡  ÂˆÓ‡˙  ¨È¯Â·Èˆ  ÔÂÈ„Ï
 ˘„Á  ÔÂ¯˙Ù  Â‡ÈˆÓ˙˘ Â‡  ˙ÂÂÈÚ¯‰

ÆÈ¯Â˜ÓÂ
°ÁÓ˘ ÌÈ¯ÂÙ

רעש בזמן קריאת מגילה
הרב אורי סדן

 גליון 293 | צו - זכור | י"ב באדר ב' ה'תשע"א

תפילה לעני    10:00
הרב נתן גרינברג – ראש ישיבת 'בת עין'  

לימוד בחבורות עם צוות הישיבה:   11:30
הרב אורי ליפשיץ | ר' איתן אברמוביץ' |  

הרב נעם סמט | הרב אבישי שרייבר  

איך אפשר להתפלל היום?   14:00
שיחה בהשתתפות:  
הרב אמנון בזק   

ישיבת 'הר עציון', אלון שבות  
הרב עופר גיסין   

מכון 'אבן שתיה', ביתר עילית  
שי זרחי   

סמינר אורנים, ראש קהילת 'ניגון שבלב', נהלל  
מנחה: הרב אלחנן ניר  

ניגון תפילה  16:15
הרב רז הרטמן, קהילת 'ואני תפילה', נחלאות  

תפילה בבלי דעת  17:30
הרב יאיר דרייפוס | ראש ישיבת 'שיח יצחק'  

תפילת ערבית  18:30
יום העיון פתוח לגברים ולנשים.  בואו בשמחה!  

siach org il

מחירים�מיוחדים�לאירועי�החורף

ÆÆÆאני מרגיש על הגובה° אני מתחתן עם

mishael@actcom.co.il   www.nofhayarden.com

Ytelod@gmail.com

רמב"ם: "מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים, 
מלהרבות בסעודתו ובשילוח לרעיו..."

שיחיו בכבוד וברווחה°°לניצולי שואהבואו תתרמו
לתרומות∫

עמותת ¢אביב לניצולי השואה¢
wwwÆavivshoaÆcoÆilØpurim

∞∑≤≠≤¥≤¥¥∞¥
Æ¥∂ לעמותה ניהול תקין וסעיף  Æניתן לתרום ממעשר כספים

המוקד הכי 
חזק שלנו

הודיה, אחותה של רותי פוגל הי"ד

 Æ„˜Ù˙Ï ¨ÏÎÚÏ ¨ÔÈ·‰Ï ‰˘˜ ÍÎ ÏÎ
 ÆÒÙ˙ È˙Ï· ‡Â‰ ‰Ê‰ ÏÂ„‚‰ ¯ÒÂÁ‰

ÆÌÈÈÁ Ì˙Â‡ ‡Ï ¯·Î Ì‰ ÌÈÈÁ‰
 ÂÁ‡  Æ‰˜ÊÁ  ‰ÁÙ˘Ó  ÂÁ‡  Ï·‡

Æ„Â‡Ó ‰˜ÊÁ ‰ÁÙ˘Ó
Æ‰ÊÓ ¯·˘È ‡Ï ÂÁ‡Â

 ÌÈÏÂ„‚‰  ÌÈÏ‡È„È‡‰  ÌÚ ÍÈ˘Ó  ÂÁ‡
 Ï‡¯˘È  ı¯‡ ˙‡ ·˘ÈÈÏ  ≠ È˙Â¯Â  È„Â‡ Ï˘

Æ‰¯Â˙Â ˙Ó‡ Ï˘ Í¯„· Ì‰È„ÏÈ ˙‡ Ï„‚ÏÂ
 ¨‰Ê‰  È‡¯Â‰  ·‡Î‰Â  ¯Úˆ‰  ÏÎ  ˙Â¯ÓÏ

ÆÂ˙Â‡ ¯Â·˘È ‡Ï ÁˆÂ¯ Â‡ ·ÈÂ‡ Û‡
 ÂÁ‡˘  ‰ÂÂ‡‚·  ˙ÎÏÏ  ÍÈ˘Ó  ÂÁ‡

ÆÌÈ„Â‰È
 ÏÏ‚·  ÂÁˆ¯  ÈÏ˘ ÌÈÈÈÁ‡Â  ÈÏ˘ ÌÈÁ‡
 ‰ÊÂ ¨̄ Á‡ ¯·„ ÌÂ˘ ÏÏ‚· ‡ÏÂ ÌÈ„Â‰È Ì‰˘

ÆÂ˙Â‡ ˜ÊÁÈ˘ ¯·„‰
 ¯È‡˘‰˘ ÍÎ  ÏÎ  ‰¢·˜Ï  ÌÈ„ÂÓ  ÂÁ‡
 ≠  È˘ÈÂ  ÈÚÂ¯  ¨̄ Ó˙  ≠  ˜ÊÁÓ˘  ÁÂÎ  ÂÏ
 ˙ÂÁÂÎ  ÌÚ  Æ‰Ï‡‰  ÌÈÓÈ‰„Ó‰  ÌÈ„ÏÈ‰

ÆÔÈ‡ ÌÏÂÚ· „Á‡ Û‡Ï˘
ÆÂÏ˘ ˜ÊÁ ÈÎ‰ „˜ÂÓ‰ Ì‰

 ¯·„  ÏÎ  ÏÚ  ß‰Ï  ˙Â„Â‰Ï  ˙Ú„Ï  ÍÈ¯ˆ
Æ̆ È˘

 ‰È‰ Ô„Ú Ô‚ ‰ÊÈ‡ ÔÈ·Ó ‡Ï „Á‡ Û‡ Ï·‡
Æ‰Ê ÈÙÏ ÂÏ

Æ‰Ó ÏÚ ˘È ÈÎ ¨ÌÈ„ÂÓ ÔÈÈ„Ú ÂÁ‡Â
 ÏÎÏÂ  ÈÏ˘  ÌÈÁ‡ÏÂ  ÈÏ˘  ÌÈ¯Â‰Ï  ‰„Â˙

ÆÌÈ˜ÊÁÓ ÍÎ ÏÎ Ì˙‡˘ Ï‡¯˘È ÌÚ
 ˙Ú„Ï  ÁÎÂ  ‰˙‡  ‰Ï‡Î  ÌÈ·ˆÓ·  ˜¯
 ‰ÁÙ˘Ó‰  ‰Ó  ÏÚÂ  Ï„‚  ‰˙‡  ÌÚ  ‰ÊÈ‡·

Æ‰Áˆ¯ ÈÏ˘
 ˘È ÈÎ ‰˜ÊÁ ¯‡˘È‰Ï ‰ÒÓÂ ˙·‡ÂÎ È‡

ÆÆÆÂÈ˘ÎÚ È˙Â‡ ÍÈ¯ˆ˘ ÈÓ

שכח את הכל?פורים לנו,
נצח ישראל לא ישקר

הרב אלישע וישליצקי
 ¯ÂÎÊÏ

 ¨˙Ó‡‰ Ï‡ ¯˙ÂÁ Áˆ‰ ÌÚ Æ‰¯ÂÚÙ ÌÂ‰˙ ¨˙¯˙ÂÎ‰ È˜ÏÁ È˘ ÔÈ·
 ˙ÂÎ¯ÚÓ  È˜ÂÏ‡  È„È  ÏÚ  ‡Â‰  ‰ÂÂˆÓ  Û‡Â  ¨ÏÎ‰  ÁÂÎ˘Ï  ÏÂÎÈ  ÂÈ‡  ÔÎÏÂ
 ≠ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÌˆÚ· ≠ ‡¢Ú˘˙ ¨‰˘‰Â ÆÁÂÎ˘Ï ‡ÏÂ ¯ÂÎÊÏ ¨Ï‡¯˘È
 ÍÈ‡Â ÂÈ˙Ó ˙‡ Â¯·˜ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ÈÙÏ ˜¯ Æ‡Â˘Ó ‰˘˜ È˘ ¯„‡ ˘„ÂÁ
 ‰·Â¯˜‰ ˙·˘· ˘È‚¯‰ÏÂ ·Â˘ÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÓÂ °ø‡·Â ·¯˜‰ ÌÈ¯ÂÙ· ÁÓ˘

ø¢¯ÂÎÊ ˙·˘¢ ‰ÏÂÎ ÏÎ˘

Ó‡‰ Ï‡ ¯ÂÁÏ
 ÌÈ·Â˙Î È˘¢ Ï˘ ÍÂÓ‰ ‰·Â‚· ÔË˜˙‰Ï ‡Ï ˜Â˜ÊÂ ‡Óˆ ÂÏ˘ ¯Â„‰
 Â‰Ê Æ¢È˘ÈÏ˘‰ ·Â˙Î‰¢ ÈÓÂ¯Ó Ï‡ ‡È¯Ó‰Ï ‡Ï‡ ¢‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˘ÈÁÎÓ‰
 ¨¢ÌÈÈÁ ÌÈ˜ÂÏ‡ È¯·„ ÂÏ‡Â ÂÏ‡¢ È¯‰˘ ¨˜„Âˆ ÈÓ ÚÈ¯ÎÓ ÂÈ‡ ¯˘‡ ·Â˙Î‰
 ¯ˆÂÈÂ  ÈÂ‡¯Î  ÌÈ·Â˙Î‰  È˘  ˙‡  ¯·ÁÓ  ¯ÓÂÏÎ  ¨¢Ì‰ÈÈ·  ÚÈ¯ÎÓ¢  ‡Ï‡
 ÍÂ˙Ó ‰È‰È È˘ÈÏ˘‰ ·Â˙ÈÎ‰ ˘ÂÙÈÁ Æ̆ Ù ˙·È˘Ó ˙ÏÏÂÎ ‰ÂÓ˙ ÏÎ‰Ó
 ˙‡ „È¯Â‰Ï ÔÂˆ¯· ‡ÏÂ ≠ ˘„Â˜‰ Ï˘ ‰·Â‚Ï ÌÈÈÈÚ‰ ˙Ó¯‰ ÍÂ˙Ó ¨‰ÂÂÚ

 ÆÂÏ˘ ÌÈÈÈÚ‰ ‰·Â‚Ï ˘„Â˜‰
 ˙‡Â  È̈ÓÈÙ  „Á‡  ¯Â˘ÈÓ·  ÔÂ¯ÎÈÊ‰  ˙‡  ·Èˆ‰Ï  ¯˘Ù‡  ¨ÔÎ  ÏÚ  ¯˘‡

 ÆÈÂˆÈÁ‰ È̈˘‰ ¯Â˘ÈÓ· ‰ÁÎœ̆ ‰
 ‰˙ÂÁÎÂ  ˙‡ ¨ÁÂÎ˘Ï ¯ÂÒ‡Â  ¯˘Ù‡ È‡  ˜ÏÓÚ Ï˘ ˙ÂÏÂÂÚ‰ ˙‡ ÈÎ
 ˙ÂÂˆÓ  ¨‰·¯„‡  Æ˘Ë˘ËÏ  ÔÈ‡  ˙È˘¯Â˘  ˙ÂÈ¯ÊÎ‡Â  ˙ÂÚ˘¯  Ï˘  ˙ÈÓÊ‰
 ÍÏ¢  Ï‡¯˘È  ÏÏÎ  Ï‡  ÁÈÏ˘ ¨˙Ó‡ ‡È·  È„È  ÏÚ  ˙¯„‚ÂÓ  ˜ÏÓÚ ˙ÈÈÁÓ
 ‰‚¯„ÓÓ ˙È¯ÒÂÓ ˙ÂÁÈÏ˘ ≠ ¯ÓÂÏÎ Æ¢˜ÏÓÚ ˙‡ ÌÈ‡ËÁ‰ ˙‡ ˙Ó¯Á‰Â
 È‡ÁÂÈ ·‰Â‡‰ Á‡‰ ˙˜ÚÊ ÂÓÎ ˘ÓÓ ¨˙È˜ÂÏ‡ ¨˙ËÏÁÂÓ ¨˙ÏÏÂÎ ¨‰ÂÈÏÚ
 Ì‰È„ÏÈÂ  È˙Â¯  Â˙ÂÁ‡Â  „Â‰‡  ·¯‰  ÂÒÈ‚  Ï˘  ‰‡¯Â‰  ‰ÈÂÂÏ‰·  È˘È–Ô·
 Ï‡ ˙·˜Â‰ Â˙‡È¯˜ ‰¯„Á ÍÎ ¨¢È˜ÂÏ‡ ¯ÒÂÓ¢ ∫„¢È‰ Ò„‰Â „ÚÏ‡ ¨·‡ÂÈ
 Ï‡ ¯ÓÂÏÎ ¨¢ÏÂÓÁ˙ ‡Ï¢  ‰‡Â·‰ ‰¯Ó‡˘ ÂÓÎ ˘ÓÓÂ ¨·Ï‰ Ï‡ ¨ÁÂÓ‰
 Ú˘¯‰ ¯ÂÚÈ·· ˘„Â˜‰ ˙Î‡ÏÓ Ï˘ È¯ÒÂÓ‰ ˜Â„Èˆ‰ ÏÚ ÍÏÎ˘· ¯Ú¯Ú˙

ÆÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙ÂÈ¯ÊÎ‡‰Â

 È˜ÏÁ ÈÏÎ ≠ ÈÂ‡ ¯ÒÂÓ
 ¨ÌÁ¯Ï ‰‡Â·‰ ‰¯Ò‡ ‡Ï ˙‡Ê‰ ˙ÂÈ¯ÒÂÓ‰Â ˙ÂÁÈÏ˘‰ ÌÂ˘Ó ‡˜ÂÂ„Â
 ˙¯ÎÈÈ ‡Ï˘ ÂÂˆ¯ Ì‡ ¨‰·¯„‡ ªÂ˜Â˙ ‡Ï˘ ÌÈÈÁ Ô„·‡ ÏÚ ·‡Î ˘È‚¯‰Ï
 ÂÈ˙Â˘Ù·  ÚÂ·˜  ÌÂ˜Ó ˙ÂÈ¯ÊÎ‡‰  ‰˜˙ ‡ÏÂ  ¨ÌÈÓÁ¯‰  ˘¯Â˘ Â˙‡Ó
 ÌÈÓÁ¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ‰ ß‰ ˙Î¯· ˙‡ Ï·˜Ï ıÂÙÁÏÂ ˙Âˆ¯Ï ÂÈÏÚ ¨‰ÏÈÏÁ

Æ¢ÍÓÁÈ¯Â ÌÈÓÁ¯ ÍÏ Ô˙Â¢ ≠ ˘ÙÏ
 È˜ÂÏ‡‰  ¯ÒÂÓ‰  ˙‡  ËÂÏ˜Ï  ÈÏÎ  ‰ÂÂ‰Ó  ‰ÂÂÚ‰  ÏÚ·  ¨ÔÎ  ÈÎ  ‰‰

 ‰È‡˘ ˙ÈÒÈÒ·‰ ˙È¯ÒÂÓ‰ ˙Â˘È‚¯‰ ÍÂ˙Ó ¨ËÏÁÂÓ‰

סוד
הרב אבי רונצקי, רב היישוב וראש 

הישיבה הגבוהה באיתמר 

 ÈÈÈÚ·  ˘¯Â„Â  „ÓÂÚ  È‡  Æ˘„Â˜  ˙·˘  ÏÈÏ
Æ˙Â·¯˜‰ ‡˘Â· ¨‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù ¨ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù

 Ô·  ·‡ÂÈ  Â·Â  È„Â‡  ·¯‰  ·˘ÂÈ  ÈÈÏ‡  ÍÂÓÒ
Æ˙ÂÙ¯Ó ‡Ï È̈· ˙ÂˆÚ „ÏÈ‰ ÈÈÚ Æ±∞–‰

 ¨̆ Â‡  ˙È·Ó  ·‚˘  ¨ÏÂ„‚  „ÂÒ  Ô·¯˜‰ ÔÈÈÚ
 Ô‡Î  ÂÏ˘ ˘Ù‰  ˙·¯˜‰ ÂÓÎ  ˘ÓÓ ¨̄ ÓÂ‡  È‡

Ǣ Ó˙È‡ ·Â˘ÈÈ·
 ÆÈ˙˘ ˙‡ Ì È‡ ¨˙ÂˆÁ ¯Á‡ ±∫∞∞ ‰Ú˘‰
 ˙ÂÚÓ˘ Â˜‰ Ï˘ È˘‰ Â¯·ÚÓ ¨ÏˆÏˆÓ ÔÂÙÏË‰
 ‡Â·˙ ¨Ï‚ÂÙ  ˙ÁÙ˘Ó ¨ÂÈ„ÈÏ  ˙ÂÈ¯È  ˘È  ¨˙Â˜Úˆ

ÆÆÆ‡Â·˙
 Á˙Ù·  Æ‰Ú·‚‰  ‰ÏÚÓ·  ı¯Â  È˙ËÈÓÓ  ˜ÊÓ
 ÏÂËÒÈ¯·  Û„  ˜·„ÂÓ  ‰ÒÈÎ‰  ˙Ï„  ÏÚ  ˙È·‰
 ˙˜ÂÈ˙‰  ¨Ò„‰Ï  ·ÂË  ÏÊÓ¢  ∫Ì˘  ·Â˙ÎÂ  „Â¯Â

Æ¢‰„ÂÓÁ‰
 ¨ÌÈ·¯ Ì„ ÈÓ˙Î ¨Â‰Â·Â Â‰Â˙ Æ‰ÓÈÙ È˙ÒÎ

ÆÌÈ‰ÂÏ–‡ ˙ÓÂ‰Ó
 È˙‡Ù˜  ÆÈ˙Â¯Â  È„Â‡  Ï˘  Ì¯„ÁÏ  È˙Ú‚‰
 Ò„‰ ÆÌÈÈÁ  ÁÂ¯  ‡ÏÏ  ÌÈÚÂ¯˘ Ì‰È˘ ÆÈÓÂ˜Ó·

Æ‰˙Ó ¨˙ÓÓÂ„ ¨‰ÏÊÓ ˜ÁÈ˘ ‡Ï ¨‰Ë˜‰
 ‡˙Â¯·Á‰  ¨·‡ÂÈ  ÆÌÈ¯„Á‰  ¯‡˘Ï  È˙Î˘Ó‰
 Ô˙Â‡  ¨ÌÈÈÈÚ‰Â  Â·‚  ÏÚ  ÏËÂÓ ¨Ì˙È‡  È„Î  Ï˘
 ˙ÂÏÂË  ¨˙·˘‰  ˙ÏÈÙ˙·  È·  ÂˆÚ˘  ÌÈÈÈÚ‰

Æ˙Â˙Ó ¨Ë·Ó
 ¨‰ÓÈÙ  ÛÂËÁ  Ë·Ó  Æ‡·‰  ¯„ÁÏ  È˙Î˘Ó‰

ÆÌÈÈÁ‰ ÔÈ· ÂÈ‡ ¯·Î ‡Â‰ Ì‚ ¨¥–‰ Ô· „ÚÏ‡
 Ǣ ˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ Ï‡ ‰ˆÂÁ‰ È˙‡ˆÈ „Â‡Ó ¯ÚÒ
 „Á‰ ¯·ÚÓ‰ Æ˙ÂÚÓÂ„ ÈÈÈÚÂ ÈÈÏÚ ¯Á¯ÁÒ È˘‡¯
 ˙˙Ú·Ï  ÍÎ  ÏÎ  ˙ÓÓÂ¯Ó‰ ˙·˘‰ ÏÈÏ  ˙ÏÈÙ˙Ó

Æ˙ÒÙ˙ ‡Ï ¨˙ÂÂÓ‰
 ¯˘‡  ˙‡  È˙Ú„È  ‡ÏÂ  È˙‡·È  Æ„ÂÒ  ÔÎ‡

ÆÈ˙‡·È
 ˙ÂÈ‚ÂÒ ¨‡¯˜ÈÂ  ˘ÓÂÁ Ï˘ ˙Â·¯˜‰ ˙·¯˜‰

ÆÌÈÈÁ Ï˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ˙ÂÎÙÂ‰˘ ˘¯„Ó‰ ˙È· Ï˘
 ˙ÙÂÙ‡  ˙ÂÂ·˙‰Ï  ÌÈ‡ˆÂÈ  ÆÌÈÎÈ˘ÓÓ Â‡Â
 ¯˘Ù‡ È‡ Æ‰‡Ï‰ ÌÈÎÈ˘ÓÓ Í‡ ¨‡¯ÂÂ ÌÂÈ‡ ·‡Î

Æ˙¯Á‡
 ÏÂ˜  ÆÌÏÂÚ  Ï˘  ÂÏÏÁ·  ÚÓ˘  È˘È¯Á  ÔÂ‚È

ÆÏÂ˜‰ ‡¯˜ ÈÎ È˙ÎÏ‰ È̈˙ÎÏ‰Â ‡¯˜

הכיתה
בלי יואב 

הרב עמוס כהן, רבו של יואב פוגל הי"ד

 ÍÎÂ  ¨ÌÈÂ˘‡¯‰  ÔÈ·  „ÈÓ˙ ‰˙ÈÎÏ  ÚÈ‚Ó  ‰È‰  ·‡ÂÈ
Æ‰ÏÈÙ˙‰ ÈÙÏ ‰˙ÈÎ‰ ˙‡ ¯„ÒÏ ÈÏ ¯ÊÂÚ ‰È‰

 ‡È·Ó ‰È‰ ¯Â„ÈÒ‰ ˙‡Â ‰Ù ÏÚ· Ú„È ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡
 Æ‰ÁÓ˘·  ˙‡Ê  ‰˘ÂÚ  ‰È‰Â  ÏÏÙ˙‰Ï  „Â‡Ó  ·‰‡  ÆÈÏ

Æ‰¯ÒÁ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ≠ ¯ÒÁ ‰È‰ ‡Â‰˘Î
 „Á‡ „ÈÓÏ˙ ‡ÈˆÂÓ È˙ÈÈ‰ Æ·‡ÂÈ· ¯ÊÚ È˙ÈÈ‰ „ÈÓ˙
 ‰È‰  ·‡ÂÈÂ  ‰˘Ó·  Ì‰Ï  ¯ÂÊÚÈ  ·‡ÂÈ˘  È„Î  ÌÈÈ˘  Â‡
 ˙‡  ÔÁÂ·  È˙ÈÈ‰  ÔÎÓ  ¯Á‡Ï  ÆÌ‰Ï  ¯ÊÂÚÂ  ·ÂÈÁ·  ‰Ú

Ǣ ÓÂÁ‰ ˙‡ ‰Ù ÏÚ· ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
 ÍÈ¯ˆ È˙ÈÈ‰ ‡Ï „̈ÁÂÈÓ Â‰˘Ó ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ˘ ‰ËÈÏ˜‰
 ˙‡ Ï‡Â˘Â ÔÈ·Ó ‰È‰ ·‡ÂÈÂ ˙Á‡ ÌÚÙÓ ¯˙ÂÈ ¯È·Ò‰Ï
 ÚË˜‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ È˙ÈÈ‰ ¨‡¯Ó‚· Ì‚ Æ˙ÂÂÎ‰ ˙ÂÏ‡˘‰

Ǣ ·Ò‰‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÁÈÏˆÓ ‰È‰ ·‡ÂÈÂ
 ˙Ó„Â˜  Â˙‡¯È  ¨ÈÂ˜ÈÁÏ  Ï„ÂÓ  Â·  Â‡¯  ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
 ÂÂ˘Ï· ¯È‰Ê ‰È‰ ¨‰Ú¯ „Á‡ Û‡ ÏÚ ¯·È„ ‡Ï ¨Â˙ÓÎÁÏ
 ÂÏÂ·ÈË˘ ¯·„Ï ¨‰Ó‚Â„Ï Æ‰¯ÂÓÁÎ ‰Ï˜ ÏÚ „ÈÙ˜Ó ‰È‰Â
 ÌÈÓ‰Â ¨ÌÁÏ ‡Ï ‰Ê˘ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÈ„È ÏËÂ ‰È‰ ‰˜˘Ó·
 „ÁÂÈÓ· Ï·‡ ÔË˜ ‰‡¯˘ ¯·„ ‰Ê Æ„Â‡Ó ÌÈ¯˜ ¯Ó˙È‡·

Æ„Â‡Ó ÏÂ„‚ ¯·„ ‰Ê Û¯ÂÁ·
 Â˙ÂÈ˘È‡  Ô‡Î  Ì‚  Ï·‡  ÆÏ‚¯Â„Î  „Â‡Ó  ·‰‡  ·‡ÂÈ
 ¯ÓÂ‡  ·‡ÂÈ  Ì‡˘  ÂÚ„È  ÌÏÂÎ  ˜Á˘Ó·  Ì‚  ≠  ‰ËÏ·

ÆÔÂÎ ¯·„‰ ¨Â‰˘Ó
 ÔÂ‡ÓÈˆ  ÂÏ  ‰È‰  ¨‰¯Â˙Ï  ‰ÏÂ„‚  ‰·‰‡  ÂÏ  ‰˙ÈÈ‰
 ÌÈ„ÓÂÏ ÂÈÈ‰ Æ„ÂÚ ˙Ú„Ï ‰ˆ¯ „ÈÓ˙Â „ÂÚÂ „ÂÚ „ÂÓÏÏ
 ·¯‰¢ ÈÏ ¯ÓÂ‡ ‰È‰ ·‡ÂÈ ¨ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÌÈ¯ÊÂÁÂ ‰˘Ó
 ‰˘Ó „ÂÚ ÌÈ„ÓÂÏ ÂÈÈ‰ ÍÎÂ ¨¢‰˘Ó „ÂÚ ÍÈ˘Ó ‡Â·
Æ„ÁÈ· ˙ÂÓÏ˘ ˙Â˙ÎÒÓ Â˙ÂÎÊ· ÂÓÈÈÒ ÍÎÂ ¨‰˘Ó „ÂÚÂ
Æ¢‰ÙÈË „·‡Ó ÂÈ‡˘ „ÂÒ ¯Â·¢ Æ̆ ÓÓ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‰È‰

 ˙ÂÏ‡˘‰  Ï˘  ¯Â˘ÈÓ·  Ô‰  ÂÈ„ÚÏ·  ‰˘˜  ÈÏ  ‰È‰È
 ˙ÂÓ„· Ô‰ ¨ÌÈ˘ÏÁ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰¯ÊÚ‰ ÔÈÈÚ· Ô‰ „̈ÂÓÈÏ·
 ÂÈÁ‡Â  ‡Â‰˘ ‰„Ó˙‰·  Ô‰Â  ¨‰ÁÓ˘‰ ˙‡ÏÓÂ  ˙¯Â˜‰
Æ‰˘Ó „ÂÓÏÏ ¯˜Â·· ¯ÂÚÈ˘Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰ ‡¢Ï„·È ÈÚÂ¯

ÆÌÓ„ ÌÂ˜È ß‰
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החלה ההרשמה ללימודי סיעוד בשני מסלולי לימוד
.R.N לימודי תעודה לאחות מוסמכת 

.R.N הסבת אקדמאים לאח/ות מוסמך/ת 

בית הספר לסיעוד שליד המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים

יום פתוח
יתקיים ביום חמישי, כ"ה אדר ב' (31.3.11) בין השעות 18:00 – 14:00

שעובד היום

חלום
של פעם

29 שנים
בלי הרב

צבי יהודה

שיחה עם הרב ∂ 
הושע רבינוביץ', 

תלמיד צמוד לשעבר 
שנאלץ להוציא שבת 

בישיבה לפני כולם 

נכון שבדיחות 
בפורים

זה פאסה

אבל פורים זו ±± 
הזדמנות מעולה 
לולדומירסקי 
מורחב ואפילו יש שחקן 

חיזוק – הרב יניב חניא

משתה 
הנשים

μ הרב חיים נבון
על קריאת מגילה 
ונשים, וחני פנש 

לא תרפה עד שגם אתן 
תחייכו בחג הזה

תודו שלמחקר≥ 
על משלוחי מנות

לא ציפיתם

מאוחדים¥ 
ולא אחידים

תגובות על מאמר המערכת 
משבוע שעבר

נרי ועפרה אהובנו היקרים
משפחות לוי ובן דוד האהובות

אילו ישועות הß נותן° יהי רצון שאורה תגדל בשמחה¨
Æבקדושה ובבריאות

Æתמשיכו לבשר לנו עוד ועוד בשורות טובות
אוהבים ומתרגשים¨ משפחת עולם קטן 

על כוס מח'ייה
עולם קטן הפגיש את אהרון רזאל, 
חיליק פראנק, יצחק מאיר ושלמה�
אילן קינן להכנה נשמתית לפורים 

תודה מיוחדת ל'מרכז שמיא' בנחלאות

על האכסנייה החמה צילומים: מרים צחי

טעימה ממבול ≤± 
החומרים שכתבתם על 
רצח משפחת פוגל – רשות הדיבור

אורית כרמליהיא חוזרת: סיפור מאת ∞± 
וגם תחפושת ואיפור של זקנה ¥± 

� איך מתחפשים לזקנים כולל איפור 
מדליק ופשוט לביצוע

צילום: אביר סולטן פלאש 90

כאב לאומי
זו לא פעם ראשונה, גם בפורים הזה 

הדמעות שלנו יתערבבו עם שמחת החג

 2 המשך בעמוד

כאב מצרף וכיסופי הצמיחה
הרב אלישע וישליצקי

נכתב בשעות שלפני הלוויית מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

כאב על גודל
אלה  קשות  בשעות  כמוני  לקטן  נשאר  מה 
לחוש ולבטא. מי כמוני, ללא גודל, יכול בכלל לעכל 
מהו גודל. אבל הכאב על פטירת מרן הרב עובדיה 
יוסף זצ"ל, במיוחד לפני ההלוויה, הוא כאב צורב. 
שלמה  לרפואה  התפילות  של  הדמעות  מתחברות 
עם הדמעות על ההסתלקות, על האבל, על הגודל 

שהלך מאיתנו.
אין זה קשור לדעה, לאורח חיים, לתפיסת עולם. 
הרצון להשתתף בצער השכינה על הסתלקותם של 
בנפש  הוא  הדור,  מצדיקי  כשרים,  חכמים  תלמידי 

פנימה, בטבעיות.
כל  בגלל  בוכים  שאינם  מאלו  להיות  לא  עדיף 
טהורים,  אמת  רגעי  רגעים,  ישנם  חשבונות.  מיני 
שאין מקום כלל להתחשבנות, אלא יש רק לפנות 
אובדן  על  באמת  להצטער  הדעת,  ואת  הלב  את 

הגדלות.

מסירות נפש על ישראל 
ותורתם

יוסף  בשעות האלה מתחדדת דמותו של הגר"ע 
זצ"ל, במסירות נפשו על הפצת תורה בישראל. גדלות 
לא רק לעצמו, לא רק בתיבה, לא רק בהצלת עצמי 
אל  לפנות  אלא  נח,  בפרשת  שראינו  כפי  וסביבתי, 
הדור כולו ולקרוא בשם ה' בכל מקום, כהולך באמת 

בדרכו של אברהם אבינו, בהתקרבנו לפרשת לך לך.
הנשיאה בעול עם הציבור וההקשבה האמיתית 
עבדי  נחלת  זוהי  ה',  לדבר  ישראל  של  לצימאונם 
לכו  צמא  כל  "הוי  ותובעים  קוראים  רק  שלא  ה', 
למים" )ישעיהו נ"ה, הפטרת נח המקורית( אלא שמים לב 
וכתף עם הציבור, ומוסרים את הנפש להרוות את 

הצימאון.

תיקון חברתי־נפשי
כשם שהפסוקים מעידים על אבותינו ואימותינו 

בעשייתם את הנפש, ובהיותם שליחים לגאול את 
והשפלות,  הנמיכות  מכבלי  והכללי  הפרטי  האדם 
כך גדול אמיתי בישראל, הרואה את עדתו בדימוי 
עצמי נמוך ובתחושות של קיפוח והסתה לשוליים, 
וזוקף קומתם  ואז מתגלה כרועה של עדתו, מציל 
עטרתם  את  ולהחזיר  מצבם  את  לשפר  ומתאמץ 

לראשם.
תורני  כאתגר  חברתיים  פערים  של  הזיהוי 
הדורש פיצוח ותיקון, אף הוא מגדלותה של תורה 

)אור החיים הקדוש, דברים ט"ו "מאחד אחיך"(.
המחנה,  בראש  בטהרה  לעמוד  המוכנות  זוהי 
ולאסוף הנידחים ולקבץ המפוזרים, ולתת תחושה 

אמיתית של קשר לשטח וחיים למענו.

גיבוי ממלכתי־ציבורי
מירכאות  בלי  מללכת,  יראה  אינה  אמת  תורת 
בעלי  של  בדרכם  מלאכותיות,  מסגרות  ובלי 
לא  אבל  נ"ח(.  חולין  )מסכת  עדיף"  דהיתרא  "כוח 
להסתפק בכך, בפסיקה הנוגעת לבודדים, לפרטים 
הלאומי־ במובן  אחריות  לקחת  אלא  ולמשפחות, 
האפשרות  על  בצורה  כחומה  ולעמוד  הציבורי 
גיור  ועל  בשמיטה,  המכירה  היתר  את  להמשיך 
כהלכה במערכת הצבאית, כחלק מהבנה גדולה של 
תורה גדולה שאינה מסתפקת באני הרוחני השומר 
לדאוג  כיצד  עצמה  את  שואלת  אלא  עצמו,  על 

לאומה כולה.
אמנם לא תמיד יקבלו גדולים כאלה מחמאות, 
עומדים  הם  והמסירות  האומץ  על  במבחנם  אבל 
ובקיאותם  מחריפותם  פחות  לא  בגדלותם 

והתמדתם וזיכרונם הנפלאים.

מסורת הדורות
לתחושה  וסמוך  צמוד  הגודל שאבד  על  הכאב 
של אמת גדולה הממשיכה דרכה במסורת הדורות. 
מזיזות  אינן  ומחוץ  מפנים  השונות  הרוחות  כל 

הן  אמיתי  רצף  לכופף  יכולות  אינן  זאת,  מסורת 
בצד המשפחתי, בנים ובני בנים, והן בצד החינוכי־

ישיבתי, הן בספרים והן בכל מערכת השיעורים.
לקבל ולמסור, והגדול באמת המבין שכל כוחו 
ביתר  בכך  ממשיך  זאת,  ומנתינה  זאת  מיניקה 
כזאת  בנאמנות  בנפשות,  רישומו  ומשאיר  שאת 
שאינה מתאדה ואינה נשחקת. כך לימדתנו המשנה 
האמור  אם  בכך  וממשיכה  אבות  פרקי  בראשית 

ומתואר ומכוון בתורתנו בשבתות אלה.

הנשארים עיניהם כלות
את  צ"ז(  )דף  בסנהדרין  חז"ל  מתארים  כך 
הסתלקותם של גדולי הדור, ב"דור שבן דוד בא בו". 
גם זה חלק מ"האני אשביר ולא אוליד?!" שקראנו 

בשבת ראש חודש, בהפטרה.
במשבר הקשה הזאת צריך להיות חשבון אמיתי 
הכלות  העיניים  את  להרים  לאן  הנשארים,  של 
המכניע,  לעצב  לדיכאון,  לנפילה,  חלילה  האם   -
הגודל  אל  להתחבר  אמת,  לכיסופי  אדרבה  או 

ולהמשיכו בממשות החיים.
אם הייתי תלמידו של הרב, או משומעי לקחו, או 
מההולכים עם מפלגתו, הייתי צריך עכשיו להכריע 
בחשבונותיי,  בקטנותי,  אמשיך  האם  באמת. 
לחתור,  אנסה  אדרבה,  או  בקטרוגי,  בעסקנותי, 
של  מתורתו  ללמוד  כלומר,  באמת.  בגודל  לדבוק 
מאהבתו  ממוסריותו,  ממסירותו,  ממידותיו,  הרב, 

לישראל ולתורתם.
אם אחליט עכשיו - לא עוד מידות מקולקלות, 
עוד  לא  עכורה,  אווירה  עוד  לא  קטנות,  עוד  לא 
כתתיות ועדתיות, לא עוד שנאת חינם ואלימות - 
או אז באמת הנני מנציח את זכרו האמיתי של הרב, 

ומוסיף באמת לעילוי נשמתו הטהורה.

תורת ארץ ישראל
בחמשת  לכת  שהרחקתי  לי  היה  נדמה  אם 
הסעיפים הראשונים, הרי שבא השישי ובו התחיל 
בירור נוקב שאין בו כל דילוג או טשטוש, והוא גם 

מכין את הפרק הזה, השביעי.
מי שתורתו אמת ומידותיו ישרות, יכול לכאוב 
חובתו  כך  משום  ודווקא  גודל,  של  אובדן  באמת 

הגישה,  הדרך,  על  הבירור  את  להמשיך  בעולמו 
השיטה, התפיסה.

אין זה סוד, במיוחד בשנתיים האחרונות, שסביב 
מהותם של התורה, העם, הארץ, המדינה ועבודות 
ניגודים ויש מחלוקות.  ה' בכלל - יש הבדלים, יש 
אבל סעיפי הכאב והאבל הם מעל לכל המחלוקות.
דילוג על הצורך  אין בשום אופן  גיסא  ומאידך 

העמוק בהצמחת תורת ארץ ישראל הגואלת.
של  חדה  תחושה  יש  הזאת  בעת  דווקא  אולי 
וללמד  ללמוד  להתיישר,  להעמיק,  לגדול,  צימאון 
מהי באמת המסירות לדבר ה' ומהי הנהגת הציבור 

הנצרכת כיום לכלל ישראל.
בכל  גיל,  בכל  ונערה,  נער  כל  ואישה,  איש  כל 
לבכות  דעתי  לעניות  מצווים  תפקיד,  בכל  מעמד, 
את השרפה ששרף ה' בהסתלקותו של גדול בתורה, 
כך, בתקופת ראשית  ודווקא משום  ובדורנו.  בכלל 
צמיחת גאולתנו, אסור להיחלש בהבנת דרכה של 
הציונות הדתית וערכה, וגדלות בתורה ציונית היא 
בכך.  להשקיע  ועלינו  וצומחת  נוכחת  ויותר  יותר 
ובאותו מהלך, המסירות למען ארץ ישראל צריכה 
ולעמוד מול  ולתקן את העבר  יותר  להתפתח עוד 
חטא המרגלים לגלגוליו השונים ולהילחם בו )"קול 

התור" פרק ה'(.
תביעה  ויותר  הזולת  כלפי  חיצים  פחות  אולי 
פיתוח  ויותר  וניכור  ביקורת  פחות  אולי  מעצמי. 
לא  ישראל.  גאולת  של  נשמתה  של  באמת  תורני 
עת התחשבנות אלא עת הסתערות, וממש תחושת 

"חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו".
כל הסוגיות, המדיניות, הלאומיות, הביטחוניות, 
אמורות  כולן  הנפשיות,  החברתיות,  המוסרית, 
)י"ב(,  ישעיהו  נבואת  לפי  הישועה  ממעייני  לינוק 
חדתא  אולפן  "ותקבלון  חז"ל:  בדברי  ופירושה 
מבחירי צדיקיא". אולי בדור של חבלי משיח הולך 
ומתחדד דווקא תפקידם של עמך ישראל, של הכלל 
והיחד  הייחודיות  והעצמת  ויובליו,  גווניו  כל  על 

ללא סתירה ביניהם.
והבית השלישי בעזרת ה' ייבנה בדורנו, דור של 
מרן  ובעקבותיו  החיד"א  מרן  כדברי  חינם,  אהבת 

הראי"ה קוק.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

מי שתורתו אמת 
ומידותיו ישרות, יכול 

לכאוב באמת אובדן 
של גודל, ודווקא משום 

כך חובתו בעולמו 
להמשיך את הבירור על 
הדרך, הגישה, השיטה, 

התפיסה. אבל סעיפי 
הכאב והאבל הם מעל 

לכל המחלוקות. ומאידך 
גיסא אין בשום אופן 

דילוג על הצורך העמוק 
בהצמחת תורת ארץ 

ישראל הגואלת

Alloni, ויקיפדיה
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Aבאדיבות משפ׳ אבירן

משיב הרוח
ריאיון מתוך גיליון 618 מוסף סוכות תשע"ט 

איתמר מור

בירור מול הכלה
האם יש קיטוב בחברה?

נוצר  "בירור  אומר.  הוא  לקיטוב",  בירור  בין  מבדיל  "אני 
בכל מקום שבו שתי דעות, או ששתי גישות שונות נפגשות. 
נוקב, אך אין הדבר אומר שצריך לברוח או  לעיתים הבירור 

ודאי  ממנו.  להימנע 
בירור  להפוך  שאסור 
פסילה  טינה,  לשנאה, 
אישית או ציבורית של 
להגיע  אסור  האחר. 
קיטוב,  של  למצב 
עוין  שהקיטוב  מאחר 

את הבירור. 
חשוב  זאת  "עם 
אין  בירור  כי  להדגיש 
פירושו 'הכלה'. המילה 
 - 'הכלה'   - הזאת 
רבים  אצל  מתורגמת 
צידוק  למצוא  כצורך 
לכל  ולגיטימציה 
בעיה  לי  אין  תופעה. 
חולשות  על  להצביע 
במסגרת  שקיימות 
פירוש  אין  אך  הבירור, 
אוותר  שאני  הדבר 
על  הבירור  במסגרת 

מאוד  מתקדמים  אנחנו  לדעתי,  הזה,  בנושא  שלי.  האמת 
שמפילה  כסערה  נדמה  לפעמים  הבירור  האחרונות.  בשנים 

את הכול מסביב, אבל אסור להיבהל".
הרב יכול לתת דוגמה?

"אחד הכאבים הגדולים שיש לי באופן אישי הוא השימוש 
'גאווה' בכל סוגיית החד־מיניים. אני באופן  שנעשה במילה 
אישי לא יכול לסבול גאווה, לא מוכן לתת לזה לגיטימציה. 
אני לא פוסל את הגאים, אבל אין תפקידי להגן על תפיסת 
עולמם. בה בעת יש לי אמון בעם ישראל ובבני אדם בכלל, 
או  חולשות  בגלל  לאיבוד  פתאום  הולך  לא  הזה  והאמון 
אותי  להוכיח  מסוגל  הזולת  שגם  מקווה  אני  התמודדויות. 
כשהוא מזהה בי חולשות ולתת לי דרך. אין לי זכות לפסול 
תיקנתי את עצמי  לא  עוד  הגאים.  זה את  ובכלל  שום אדם 
שאוכל לבוא ולהורות תיקון לאחרים. אך כל זה איננו מוריד 

מחוסר המוכנות שלי להכיל את התופעה". 

על מפלגת הבית היהודי 
המתחדשת

המועצה  הוקמה  כשרק  היהודי',  'הבית  הקמת  "בשלבי 
הציבורית של המפלגה, התקיים דיון בין איש אקדמיה לביני. 
זה  שמואל  בגבעת  שיהיה  מה  לפניך,  'רשום  לי  אמר  הוא 
שיהיה  מה  לפניך,  'רשום  לו:  אמרתי  הכף'.  את  שיכריע  מה 
כבר  הבחירות,  בליל  הכף'.  את  שיכריע  מה  זה  באופקים 
בשלב המדגמים, כשהיה ברור שהבית היהודי כנראה עוברת 
חושב  'אני  וכתב  מסרון  לי  הוא שלח  מנדטים,  העשרה  את 
שצדקת'. כששולי מועלם נכנסה עם המנדט ה־12 של קולות 
הודה  הוא  שבו  ומרגש  נוסף  מסרון  לי  כתב  הוא  החיילים, 

שהכוח אכן הגיע מהפריפריה. אני מספר את הסיפור הזה כדי 
להמחיש נקודה שחשוב לכל פוליטיקאי לזכור כשהוא מביע 
באופן  חושב  הוא  מה  לא  היא  הסוגיה  מפלגתו.  בשם  דעה 
פרטי, כי הוא נבחר בכוח הציבור. מי שמבין שזו המשוואה 
יודע שהוא צריך לשאול את הציבור לדעתו. האם נפתלי בנט 
שאל את הציבור בדימונה מה הם חושבים על האמירות שלו? 

האחרונות.  בבחירות  ביטוי  לידי  בא  הזה  "הניתוק 
הסקרים ניבאו בין 16 ל־18 מנדטים לבית היהודי. אני אמרתי 
זו תוצאה של  וכך היה.  שהמפלגה לא תעבור את השמונה, 
ניתוק מהציבור. אני לא מזלזל בחברי הכנסת, כולם אנשים 
גם  אז  כוחם,  להם  בא  מהיכן  שוכחים  הם  אם  אבל  טובים. 

שוכחים לאן הולכים".

לאפשר לבנות להחליט בעצמן
מה זאת הדתה?

מי  קיימת.  שלא  מתופעה  מלאכותי  לפחד  ביטוי  "זהו 
מוזמן  בתעשייה,  או  בפרקליטות  בצבא,  מדתיים  שחושש 
להשפיע  כדי  אחרת  אידיאליסטית  חיים  צורת  לבנות 
מאנשים  הוא  שלי  הפליאה  עיקר  המדינה.  על  באמצעותה 
שמפחדים מהמילה הזאת, 'הדתה'. הפחד מהביטוי הזה, כמו 
ערכית של  צמיחה  חולשה.  על  מעידים  רק  בו,  גם השימוש 
לא  כמובן  זה  בגלל שמפחדים ממנה.  רק  לא תיעצר  תנועה 
הרוב  ומכעס.  משיפוטיות  להימנע  שלנו  החובה  את  סותר 

בעם ישראל לא מפחד מאיתנו והוא צמא לקשר הזה".
מה מטריד כיום נער דתי ומה מטריד נער חילוני?

עם  שנפגש  כמי  שלי,  מהתחושה  אולם  להכליל,  "קשה 
מאותו  מוטרדים  אלה  וגם  אלה  נוער,  בני  של  שונים  סוגים 
זעקה  שומע  אני  ואותנטיות.  כנות  היעדר  בדיוק:  דבר 
בתנועה,  במשפחה,  הלימוד,  במוסדות  כנות  לפגוש  שרוצה 
בתוך עצמם. מכיוון שאין מענה, רבים הולכים לקיצורי דרך 
מלאכותיים של הנאות ומסכים שאינם יכולים להרוות באמת 
את הצימאון. זו הסיבה שבגללה אצל רבים מתגלה חוסר אמון 
מעיד  זה  בעיניי  אך  נורא,  כעניין  להצטייר  עלול  זה  בחיים. 

נדע לכבד  וצימאון אדיר. אם אנו המבוגרים  גדול  על עומק 
את הנשמה של כל אחד, לא ניבהל מהחספוס החיצוני, נגלה 
נוער נפלא שאיננו נופל באידיאלים שלו מדורות קודמים. הוא 
פחות מקבל כיום דגלים כמובנים מאליהם, אבל את זה צפו 
כבר הנביאים והרב קוק זצ"ל. זה רק מעיד שמדובר על נוער 

שהוא יותר מברר ומחפש ודורש יושר".
משקיע  שצה"ל  הרבים  המאמצים  על  הרב  דעת  מה 
ולוותר  להתגייס  דתיות  בנות  בשכנוע  האחרונה  בתקופה 
הוא  צה"ל"  את  "מצילים  קמפיין  האם  לאומי?  שירות  על 

המענה הנכון?
כשיש  גם  בנפשנו.  היא  ישראל  ומדינת  צה"ל  "אהבת 
תוקפים.  לא  אנחנו  צה"ל  בתוך  ראויות  שאינן  התנהגויות 
בידי  נדחה  צה"ל'  את  'מצילים  קמפיין  שבגללה  הסיבה  זו 
את  ומחזקים  'אוהבים  כמו  אמירות  זאת  ולעומת  הציבור, 
מתוך  להיעשות  צריך  נוקב  בירור  גם  לאהדה.  זכו  צה"ל' 

אהבה.
"צניעות לא מתחילה מלבוש או מהפרדה בין בנים ובנות, 
וכן דברי חז"ל  אלא מתוך נאמנות לעולם פנימי. הפסוקים 
מספרים לנו כי שדה הקרב הוא לא המקום שבו אישה תמצא 
הטבעי.  מקומה  איננו  זהו  הפנימי.  לעולמה  נאמנותה  את 
ייתכן שישנן נשים שאינן מקבלות את העמדה הזאת, אולם 
בעיניי השירות הלאומי  חינוכי.  להיות  צריך  הבירור הכללי 
הוא המיצוי המיטבי משום שהוא מאפשר נאמנות ושמירה 
בכל  אומר  אני  כך  לכלל.  נתינה  מתוך  הפנימי  העולם  על 

השיעורים לבנות ולנשים.
לרדת מהמאמץ הלא  לצה"ל  הייתי מציע  כן,  על  "אשר 
מובן והלא הגיוני לשכנע בנות דתיות להתגייס לצה"ל. אין 
כרגע  שיש  כפי  בנות  על  הצבא  התנפלות של  ציבור  בשום 
להירגע,  שחייבת  תעשייה  של  סוג  זה  הדתיות.  הבנות  על 
צריך לאפשר לבנות להחליט בעצמן בעבור עצמן, ללא לחץ. 
המאמץ התמוה הזה מעיד על משהו. לא רק אני אומר זאת. 
גם פרופ' אליעזר שביד, במאמר שפרסם בגיליון האחרון של 
הציונות  רבני  של  המלחמה  על  כותב  'השילוח',  העת  כתב 

הדתית שמצילה את צה"ל ואת הנשים".

עיירות פיתוח בגוש דן

גרעינים תורניים
"ישנם גרעינים רבים והם מגוונים מאוד. הדבר המשותף 
והבסיסי ביותר לעניות דעתי הוא הקשר, המעורבות והערבות 
שהגיעו  אנשים  על  בחלקו  שבנוי  גרעין  גם  הציבור.  עם 
במוצהר מבחוץ, אסור לו לפתח תחושה שהוא בא להעיר או 
להאיר את הסביבה. הגרעינים, מבחינה זו, בגלל רוח העשייה 
שקיימת בהם ובגלל האידיאליסטיות של האנשים שמרכיבים 
אותם, עשויים להיות אור שיסייע לצמיחה של אותם כוחות. 
אני לא מדבר על להיות מגדלור, אלא על יכולת להניע מהלך 

שהאנרגיה שלו צומחת מן השטח ומתושבי המקום. 
להיטשטשות  האחרונות  בשנים  עדים  אנחנו  ה'  "ברוך 
אט  המקומיים.  לבין  הגרעינים  אנשי  בין  המבדילים  הקווים 
אט נמצאה שפה משותפת ומכוחה פועלים כיום. אני חושב 
לתרום  בנכונות  היא  הזאת  המשותפת  השפה  של  שהליבה 
תודעתי  מעבר  על  מדבר  אני  למען האחר.  ולהעניק מעצמי 
הוא  שבהם  לחיים  עצמו  על  רק  חושב  אדם  שבה  מתפיסה 
על  הקהילתי,  המרחב  על  השכנים,  על  זולתו,  על  חושב 
בנפש.  בישראל  אחד  כל  אצל  קיים  הדבר  העירוני.  המרחב 

פעילות הגרעין עשויה להחיות את הנקודה הזאת".

להיות ענו זה להיות אנחנו
ריאיון מתוך גיליון 73 לקראת יום הכיפורים תשס"ז

במרכז,  יהיה  והוא   - תורה  תהיה  שלאלישע  "אסור 
הרב  אותו...  תשרת  והתורה  במרכז,  שלו  החוויות 
בוחלת'  'נפשי  קשים,  ביטויים  זה  על  כותב  סולובייצ'יק 
רק  שמחפשים  שלהם,  בטרקלינים  שנשארים  באלה   -
הדברים  את  יבחרו  בתורה.  שלהם  האישי  החיבור  את 
אני  בצד.  ישאירו  שלא  מה  ואת  בעיניהם  חן  שמוצאים 

את  לוקח  אני  האם   - עצמי  על  מדבר  כרגע 
הקשר של התורה לרמה האישית ולרצונות שלי, 

ולא זו המטרה". 

חב"ד וציונות דתית 
עושים,  שחב"ד  מה  את  מאוד  מעריך  אני 
נפשות.  מצילים  ממש  הם  מסוימים  במקומות 
אבל טעות בעיניי שאנחנו מנסים להיות חב"ד. 
אנחנו דתיים־לאומיים ויש לנו אחריות לתת את 
מה שכרגע עלינו מוטל לתת. לא מזמן היה כנס 
לנו  להסביר  כדי  חב"ד  את  הביאו  שבו  תשובה 
כיצד מחזירים בתשובה, ואיך לעמוד בדוכנים. זה 
הרי נורא. אתה רוצה לעשות דוכנים? הדוכנים 
שלך צריכים להיות מלאים בתוכן שלמדת בבית 
תיקון חברתי.  ישראל,  ארץ  נושא  כמו  המדרש, 
אין בעיה, אם אתה מזהה מקום שיש  תפילין? 
תפילין,  גם  תניח  תפילין  להניח  רצון  גם  בו 
יסיט אותך מייחודך, אתה מדבר  אבל שזה לא 
גם  יכול  אתה  ומתוכה  המגולה  הקץ  של  תורה 
מוכנים  לזכור שלא  צריך  לאחר.  להניח תפילין 
לשמוע זיופים, לפני שאתה הולך לדוכן תבדוק 
שאתה אתה. תהיה אתה עם החיבור שלך, עם 
הטבעיות שלך, עם ההדרגה שלך. תהיו אתם - 
דתיים־לאומיים. זה נשמע מופשט אבל מבחינת 
הלאומית,  הכללית  לתורה  הדור  של  הצימאון 

הדרך  אחוזים.  עשרה  של  המיצוי  בתחילת  אולי  אנחנו 
עוד לפנינו".

ראיון עם הרב אלישע וישליצקי
ßמהו¢תß מרכז

‰Î¯ÂÓ· ה  ¯ÒÓ‰  Ï˘  ÔÂ˘‡¯‰  ÔÁ·Ó‰  ‰È‰  ‡Ï  ˘Â¯È‚
 ¨Ï¢ˆÊ ˜Â˜ ·¯‰ ‡˘ Â˙Â‡˘ ¨ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ¯˙ÂÈ·
 Â· ‡ÂˆÓÏ ÍÈ¯ˆ ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ¯ÙÂÎ· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚ ≠ ÂÈÙÏ
 ˙ÓÂˆ ˙„Â˜ ‰È‰ ˘Â¯È‚‰ Ï·‡ ¨‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÚÏ Â˙È‡Â ·ÂË‰ ˙‡
 ¯Ó˘˘ ÌÈËÏÂ·‰ ÌÈ·¯‰ „Á‡ ‡Â‰ È˜ˆÈÏ˘ÈÂ Ú˘ÈÏ‡ ·¯‰ Æ˙ÙÒÂ
 ˙‡Ê  ˙ÓÂÚÏ  Æ·¯‰  ˙¯Â˙·  ¯Â˘˜˘ ‰Ó  ÏÎ·  ‰¯È„Ò  ‰ÓÈ˘  ÏÚ
 ¨˙ÂÏÈÚÙ‰ Á˙Ó ÏÚ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯·„‰ ‰Ê ‰¯È„Ò ‰ÓÈ˘
 ÆÊ‡Ó Ô‰· ·¯ÂÚÓ ·¯‰˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ¯ÂÙÒ ÔÈ‡Â ˙Â‡ˆ¯‰‰ ¨˙ÂÚÈÒ‰
 ‡ÏÏ ¯ÈÚ ËÚÓÎ ÔÈ‡ ¨Ï˙˘ ‡Â‰˘ ‰ÈÈ·‚Ú ÈÏ· ‰ÓÓÁ ÔÈ‡˘ ‰ÓÂ„
 Â‡ ≥ ÂÚÈ‚È ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ‰˘Ó ‡ÏÂ Â˙ÂÙ˙˙˘‰· ÌÈÒÎÂ ˙È·–È‚ÂÁ

 Æ®ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈ¯ÙÒÓ© ≥∞∞∞
 ˙È·  ®˘‡¯· ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ·‰Â‡ ‡Ï ‡Â‰©  ˘‡¯· „ÓÂÚ ·¯‰
 ÌÈÈÚ¯‚ ÈÂÂÈÏÏÂ ÌÈ¯ÂÓÏ ‰ÙÂ˙Â ‰Î¯„‰ ÊÎ¯Ó ≠ ¢˙¢Â‰Ó¢ ˘¯„Ó
 ¯„˘Ó˘ ÌÂÁ‰ Æı¯‡‰ È·Á¯· ˙È¯Â·Èˆ ˙È˙ÏÈ‰˜ ˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÈÈ¯Â˙
 ¢˙È¯ÂÓ‰–¯‰¢‰Â  ¢˙È˜ÈÊÎ¯Ó¢‰ ‰˘È‚·  „Â‡Ó ËÏÂ·  Ú˘ÈÏ‡ ·¯‰

 Æ˙Ï·Â˜Ó‰
 ÌÈÙÏ˜‰ ˙‡ ÛÂ¯ËÏ ÔÂˆ¯ Ï˘ ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ· ‰˘ÂÁ˙ ˘È

ÆÂ· ÂÓ‡‰˘ ‰Ó ÏÎ Ï˘
 ‰¯ÈÓ‡‰  ¨˙Â˜˙˙‰·  „ÏÂ  ‰Ê˘  ·Â˘ÁÏ  ˙ÂÚËÂ  „̈Â‡Ó  ÔÂÎ
 Í¯„ ‡È‰ Ï¢ˆÊ ˜Â˜ ·¯‰ ÂÏ ÏÈÁ‰Ï ¯Á·˘ Í¯„‰ ¨˙ÈÓÂ‡Ï–˙È˙„‰
 ÂÓˆÚ ÏÚ Á˜Ï ‡Ï „Á‡ Û‡˘ ‰ÓÈ˘Ó ‰ÓˆÚ ÏÚ ‰Á˜Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ
 ÛÂ¯ËÏ  ÔÂˆ¯‰  ÆÌÈ¯Â¯È·  ‰·¯‰  ˙˘¯Â„  ‡È‰  ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡·  ÆÌ„Â˜
 ÆßÌÈÙÈÚÒ‰  È˙˘ ÏÚ  ‰ÁÈÒÙß‰  ÏÏ‚·  È˙Ú„Ï  „ÏÂ  ÌÈÙÏ˜‰  ˙‡
 ˙Â‡ÈˆÓ ‡È‰ ÈÁ ‡Â‰ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ì‡‰ ≠ ˜„ˆ·Â ¨Ï‡Â˘ Ì„‡
 ÏÚ ‡Ï‡ Ì„‡ Ï˘ ÈÓÊ  ·ˆÓ ÏÚ Ô·ÂÓÎ  ¯·„Ó ‡Ï È‡  ø˙È˜ÏÁ
 ˙Ó‡· È‡˘ Â‡ Ï‡„È‡Î ‰¯˘Ù‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ È‡ Ì‡‰ ¨˙ÂÓ‚Ó
 ÈÂËÈ·Ï ‡· ‰Ê‰ ‡˘Â‰˘ ËÏÂ· ÌÂ˜Ó øÁÂ¯Ï ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ¯·ÁÓ
 Ì‡ ¨‡ÏÙ  ≠ ÏÂÏÎÓÓ ˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ Ì‡ Æ‰ÈÓ„˜‡‰ ‡Â‰
 ÏÎ˘‰ Ì‡ ¨Ì‚Ó‚Ó È‡  Ì‡ Ï·‡ ¨‡ÏÙ  ≠ ÏÈ·ÂÓ‰ ‡Â‰ ˘„Â˜‰
 ¯·„ Æ˙ÈÁÂ¯ ‰˘ÏÂÁ ÂÊ ≠ È˙ÈÁ·Ó Ú·Â˜‰ ‡Â‰ È·¯ÚÓ‰ È‡ÙÂ¯È‡‰
 ‰¯·Á ÏÎ· ˙‡ˆÓ˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ‡Â‰ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÛÒÂ
 ÌÈÓÚÙÏ˘ Ô·ÂÓÎÂ  ¨Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÙÂ˘Á ÂÏÂÎ˘ ˙ÂÂ‡˙‰Â  ÌÈ¯ˆÈ‰ ≠
 ¨‰ÏÈÙ ÂÊ˘ ÌÈ‰ÊÓ ÔÎ‡ ÂÁ‡ Ì‡ ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ Ô‡Î Ï·‡ ¨ÌÈÏÙÂ
 ÆÂÏ˘ ˙ÂÏÈÙÏ  ÌÈË˜ ÌÈ¯˘Î‰ ÌÚÙ  È„ÈÓ  ÌÈ˙Â  ÂÁ‡˘ Â‡
 ÔÂÓ‡‰ ¯·˘Ó ˙‡ ¨˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯ÚÒ‰ ˙‡ ÛÈÒÂ˙ ‰Ï‡ ÏÎ  ÏÚ
 Æ„¯ÓÏ ÌÂ˜Ó ¯ˆÂÂ ‰ËÈÚ· ‰ÊÏ ‰˙ ˙Â˜˙˙‰‰ ÔÎ‡Â ¨˙ÂÈÂÎÓÒ·
 ÔÂˆ¯ ‡Ë·Ó ‰Ê‰ „¯Ó‰ ÈÎ È̈˙Â‡ „È¯ËÓ ÂÈ‡ ÂÓˆÚÏ˘Î „¯Ó‰ Ï·‡

 Ǣ Â¯È·Ï ¨˙Â˘„Á˙‰Ï
 ˙Â·È˘È· ¯ÒÁ ˙ˆ˜˘ ‰‡¯˘ ˙ÂÈÁÂ¯Ï „Â‡Ó ÏÂ„‚ ‡Óˆ ˘È
 Ï˘ ·ÂÏÈ˘© ¢˜Â˜·Á¢ ˙ÚÙÂ˙ ‰„ÏÂ Ô‡Î˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ¨˙ÂÏÂ„‚‰

Æ®˜Â˜ ·¯‰Â ·ÏÒ¯· „̈¢·Á
 ¨‰˘‰  ˘‡¯  Ï˘  È˘‰  ÌÂÈ‰  Ï˘  ‰¯ËÙ‰‰  Í˘Ó‰·  ·Â˙Î

 ı¯‡‰ Ï˘ ‰·ˆÓ· ÈÂÈ˘‰ ¯Â‡È˙ È¯Á‡
 ÌÈ˜ÂÒÙ  ÌÈÚÈÙÂÓ  ¨ÌÚ‰  Ï˘  Â·ˆÓ·Â
 ‰¢·˜‰  ≠  Í¢˙·  ËÚÓÎ  Ì‰ÂÓÎ  ÔÈ‡˘
 ‰Ï‡ ¨ß‰˘„Á–˙È¯·ß  Â˙È‡ ˙Â¯ÎÏ  ÍÏÂ‰
 Â˙Â‡  ˙ÂÊÈÊÓ  ˙ˆ˜˘ ÌÈÏÈÓ  ÆÆÆÌÈÏÈÓ‰
 ˙È¯·Î ‡Ï ≠ Ë¯ÙÓ Â‰ÈÓ¯È Æ˙ÂÁÂ–È‡·
 È˙ÏÚ·  ¨Ì‰·  È˙˜ÊÁ‰  ‰·˘  ¨‰˘È‰
 ¯‰  „ÓÚÓ· ÂÓÎ  ¨Ì‰ÈÏÚ  È˙ÈÙÎ  ¨Ì˙Â‡
 ÍÈÏ‰˙ ÚÈ‚È  ‡Ï‡ ¨ı¯‡Ï  ‰ÒÈÎ‰Â  ÈÈÒ
 ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ¢·Ï‰ ÏÚ ‰·È˙Î¢ Ï˘ ˘„Á
 ÆÂ„ÈˆÓ ¯˙ÂÈ  È¯ÈÁ· ¨̄ ˙ÂÈ  ÈÂˆ¯  ¯Â·ÈÁ

 ˜¯  ÈÎ  ≠  Â·  ¯Â˘˜ ÂÈ‡˘ È˜ÂÏ‡  ÍÈÏ‰˙Ó Ô·ÂÓÎ  ÏÈÁ˙Ó ÏÎ‰
 ÍÈÏ‰˙·  ˙ËÏÁÂÓ  ˙Ó‡ ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÏÂÎÈ  ≠  Ï¢¯‰Ó‰  ¯ÓÂ‡  ≠  ÍÎ
 ‰È‰È Â˙È‡ ˙¯ÂÎ ß‰˘ ‰˘„Á‰ ˙È¯·· ≠ È˘‰ ˜ÏÁ‰ Ï·‡ Æ‰Ê‰
 Ô‡Î Ï·‡ ÆÂÓˆÚ ÍÂ˙Ó ˙Â¯·Á˙‰ÏÂ ÂÏ˘ ÔÂˆ¯Ï ÌÂ˜Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰
 ¯ÂÒ‡ Æ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ‰ ∫‰Ï ‡¯Â˜ È‡ Æ‰ÎÒ‰Â ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ‰ÚÈ‚Ó
 ¨ÊÎ¯Ó· ÂÏ˘ ˙ÂÈÂÂÁ‰ ¨ÊÎ¯Ó· ‰È‰È ‡Â‰Â ≠ ‰¯Â˙ ‰È‰˙ Ú˘ÈÏ‡Ï˘
 ÌÈÈÂËÈ·  ‰Ê  ÏÚ  ·˙ÂÎ  ˜ÈßˆÈ·ÂÏÒ  ·¯‰  ÆÆÆÂ˙Â‡  ˙¯˘˙ ‰¯Â˙‰Â
 ¨Ì‰Ï˘ ÌÈÈÏ˜¯Ë·  ÌÈ¯‡˘˘ ‰Ï‡·  ≠  ¢˙ÏÁÂ·  È˘Ù¢  ¨ÌÈ˘˜
 ˙‡  Â¯Á·È  Æ‰¯Â˙·  Ì‰Ï˘ È˘È‡‰  ¯Â·ÈÁ‰  ˙‡  ˜¯  ÌÈ˘ÙÁÓ˘
 È‡ Æ„ˆ· Â¯È‡˘È ‡Ï˘ ‰Ó ˙‡Â Ì‰ÈÈÚ· ÔÁ ÌÈ‡ˆÂÓ˘ ÌÈ¯·„‰
 ‰¯Â˙‰ Ï˘ ¯˘˜‰ ˙‡ Á˜ÂÏ È‡ Ì‡‰ ≠ ÈÓˆÚ ÏÚ ¯·„Ó Ú‚¯Î
 Ï˘ ˙ÂÚË· ¯·Â„ÓÂ Æ‰¯ËÓ‰ ÂÊ ‡ÏÂ È̈Ï˘ ˙ÂÂˆ¯ÏÂ ˙È˘È‡‰ ‰Ó¯Ï
 ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ Ì‡ Æ‡¢Ï Â‰ÈÓ¯È·˘ ßÈ˙¯Â˙ß ‰ÏÈÓ‰ Ï˘ „¢ÂÈ Ï˘ ÂˆÂ˜
 ¨‰¯Â˙ ≠ ÌÈËÏÁÂÓ‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ˘È ≠ È˙Ú„Ï ÔÂÊÈ‡‰ ‰Ó ˙Ú„Ï
 ¨ÌÈÈ˙˘ ¯ÙÒÓ È‡ Í̈˘Ó È‡ Ì˘ÓÂ ≠ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ¨Ï‡¯˘È–ı¯‡

 ÆÍÂÙ‰ ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈ· ÈÓˆÚ ˙‡ ÔÁÂ· È‡
 ˙Â„ÈÒÁ ‰˙ÏÈ‚˘ ˙È˘È‡‰ ‰Ó¯· ¯Â·ÈÁ‰ ˙ÂÎÊ·˘ ÌÈ˘‡ ˘È

ÆÔÂ„·‡Ó ÂÏˆÈ „̈¢·Á Â‡ ¨‡Ó‚Â„Ï ·ÏÒ¯·
 „Â‡Ó ·Â˘Á ÌÂ˜Ó ‰Ï‡‰ ˙Â¯Â˙‰ ÏÎÏ ˘È˘ ˜ÙÒ ÈÏ ÔÈ‡ ÔÎÏ
 È‡  Æ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯  ÂÊ˘ ¯Â¯·  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  Ï·‡ ¨ÂÏ˘ ˙Â‡ÈˆÓ·
 ˙Á˜Ï ‰ˆÂ¯ È‡ Ì‡ Ì‚Â È̈Ï˘ Ë·Ó‰ ˙‡ ÍÏ Ô˙Â È‡ ¨ËÙÂ˘ ‡Ï
 ÏÙÂ È‡ Ì‡‰ ≠ ˜„·È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ „ÈÓ˙ ˙‡Ê‰ ‰ÈÁ·‰ ¨̄ ·„ ÏÎÓ

 ˜ÙÒ ÔÈ‡Â ¨ÁÂÎÈÂ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÚ ¨ÔÂ‡ÓÈˆ ¯ˆÂ øÊÎ¯Ó· ÈÓˆÚ ˙„ÓÚ‰·
 ¨˙È˙„Â˜‰  ‰Ó¯·  ÔÂ‡ÓÈˆ‰  ˙‡ „Â‡Ó ‰ÂÂ¯Ó  ˙È˙ÈÈÂÂÁ  ‰¯Â˙˘
 ÚÈ‚È  ‡Ï  Ô‡Î  ÈÁ˘  ÈÏ‡¯˘È  ¨˜ÂÁ¯‰  ÁÂÂËÏ˘  ·˘ÂÁ  È‡  Ï·‡
 ˙ÂÈÁÂ¯‰ ˙‡Â ÊÎ¯Ó· ¯˜ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ˘È ‡Â‰˘ „Ú ˙È˙ÈÓ‡ ‰ÈÂÂ¯Ï

 Æ˙Ù¯ËˆÓÎ ÂÏ˘ ˙ÈË¯Ù‰

אצלנו לא סופרים  
 ·‰Ï˙Ó ÂÈ‡ È˘ „ˆÓÂ ¨·Â¯È˜· ˙Â·¯ ˜ÒÚ˙Ó ·¯‰ „Á‡ „ˆÓ

ÆÌÈÎÂ„‰ ‡˘Â ÏÎÓ ‰ËÚÓ‰ ÔÂ˘Ï·
 ·Â¯È˜‰  ÆÌÈÈÂÏÈÁÏ  ˜¯  ÍÈÈ˘  ‡Ï  ¢·Â¯È˜¢‰Â  ‰·Â˘˙‰ ‚˘ÂÓ
 ˙ÂË˘Ù ¨˙ÂÎ ÏÚ ÈÂ· ‰Ê Ì‡ ¨˙Ó‡Ï ‡Ï‡ È̈Ï‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï
 ÂÁÈÏˆÈ  „¢·Á˘ ˙Â‡¯Ï ÏÎÂ˙ Æ‡Ï ≠ ‡Ï Ì‡ „̈·ÂÚ  ‰Ê  ˙ÂÈÚ·ËÂ
 ÌÈÒÓ ÂÁ‡ Ï·‡ „̈Â‡Ó ·ÂË ‰Ê˘ ¨Ì‰Ï˘ ‚ÂÒ‰Ó ·Â¯È˜· ¯˙ÂÈ
 Â„È˜Ù˙Â ÂÏ˘ „ÂÁÈÈ‰ ˙‡ ˘È ÂÏ Æ˙ÂÚË È˙Ú„Ï ÂÊÂ „¢·Á ˙ÂÈ‰Ï

 ÆÌÏÂÚÏ Â˙Â‡ ‡È·‰Ï
 Ú‚ÓÏ Í¯„‰ ˙˜„ˆ Ï˘ ‰¯Â¯·  ‰„ÓÚ ÈÏ·  ÚÈ‚‰Ï ÔÎÂÒÓ ‡Ï

ø·Â¯È˜ Ï˘
 ˙ÎÂÁ ‰˙‡ Æ‰˙‡ ‰Ê Ï·‡ ¨·Î¯ÂÓ ‰Ê
 ¯˙ÂÒ ‡Ï ‰Ê Í̈Ïˆ‡ ˙Ó‡‰ ÏÎ˘ ·Â˘ÁÏ ‡Ï
 ‡Â‰ ≠ ‰¯Â˙ ‡Â‰˘ ‰Ó ¨˙Ó‡ ‡Â‰˘ ‰Ó˘
 ˙‡Ê‰  ‰„ÓÚ‰ÓÂ  ¨˙ËÏÁÂÓÂ  ‰¯Â¯·  ˙Ó‡
 ·ÂË ¯˙ÂÈ  ‰˙‡˘ ·Â˘ÁÏ ‡Ï Ï·‡ ¨˙˘‚Ï
 È„˜Ù˙Ó  Ï‡˘Ó·  Ú‚Ó‰  Ǣ Á‡  Â‰˘ÓÓ
 ¯Â·ÈÁÏ ÈÈÚ·  ˙ÈÂˆÓ ‡Ó‚Â„  ‡Â‰ „ÂÎÈÏ‰
 ÂÚÈ‚‰  ÌÈ˘‡  ÆÌÈÈÈÚ‰  ‰·Â‚·  È˙ÈÓ‡
 ÂÚ‚‰ Æ˙ÂÈÚ·Ë· ¯·„Ï È˙ÈÓ‡ ÔÂˆ¯  ÍÂ˙Ó

 ÌÈÎÈ¯ˆ  ÂÏÂÎ  ≠  Â„ÓÏ˘ ÈÙÎ  ‰·Â˘˙ ÂÊ  ¨·ÏÏ  Â¯·È„  ¨ÌÈÁÂ˙Ù
 ‰„ÈÁÈ‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ ÆÌÈ„Â‰È ÔÈ· È˙ÈÓ‡ ÁÈ˘ ‰Ê ‰·Â˘˙ Æ„ÁÈ· Ô˜˙Ï
 ˙‡ ‰ÁÈÎÂ‰ ˙‡Ê‰ Í¯„‰Â Æ˙È˘È‡‰ ‰Ó¯‰ ‡ÏÂ ‰¯Â˙‰ ‡È‰ ÍÏ ˘È˘
 ‰˘ÓÏÂ ‰·Â˘˙‰–˙Â¯Â‡Ï ÔÓ‡ ¯‡˘È‰Ï ¯ÁÂ· È‡ ÆÏ‡˘Ó· ‰ÓˆÚ
 ‰·Â˘˙· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‡˘ ˜Â˜ ·¯‰Ó ¨ÌÏ˘ ¯Â„Ó ˜ÏÁÎ È˙„ÓÏ˘
 ‡¯˜È˘ ÈÓ Æ˙Ó‡ ‰Ù ‰¯ÒÁ Ê‡ ¢ËÈ·È ‡Ï ‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ ˙¯·„ Ï‡¢Â
 ≠ ÌÈ‡¯Â ÌÈ¯·„ ‡¯˜È ¨Ù¢Ï¯Á ·¯‰ Ï˘ ¢‰ÚÂ˘È‰ ÈÈÈÚÓ¢ ¯ÙÒ·
 ¨˙ÈË¯Ù ‰·Â˘˙ ‰È‰˙ ‰·Â˘˙‰ ¨‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ¯Â„·˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ¢

 Æ¢‰·Â˘˙‰ Ï˘ ÌÈÈÁÂ¯‰ ˙Â¯ÂÈˆ‰ ˙‡ Ì˙ÂÒ
Æ‡Ï ÂÁ‡˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈÁÈÏˆÓ „¢·Á˘ ÌÈ‡Â¯ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ·

 ‰Ó ˙‡ „Â‡Ó ÍÈ¯ÚÓ È‡ Æ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê  ‰ÎÎÂ  „̈Â‡Ó ÔÂÎ
 Ï·‡ Æ˙Â˘Ù ÌÈÏÈˆÓ ˘ÓÓ Ì‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ¨ÌÈ˘ÂÚ „¢·Á˘
 ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡Ï ÂÁ‡ Æ„¢·Á ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÒÓ ÂÁ‡˘ ÈÈÚ· ˙ÂÚË
 Ú‚¯Î  ̆‰Ó ˙‡ ˙˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÏ ˘ÈÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï–ÌÈÈ˙„ ÂÁ‡ „̈¢·Á
 „¢·Á ˙‡ Â‡È·‰ Â·˘ ‰·Â˘˙ ÒÎ ‰È‰ ÔÓÊÓ ‡Ï Æ˙˙Ï ÏËÂÓ ÂÈÏÚ
 ‰Ê ÆÌÈÎÂ„· „ÂÓÚÏ ÍÈ‡Â ¨‰·Â˘˙· ÌÈ¯ÈÊÁÓ „ˆÈÎ ÂÏ ¯È·Ò‰Ï È„Î
 ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÍÏ˘ ÌÈÎÂ„‰ øÌÈÎÂ„ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ Æ‡¯Â È¯‰

 ¨Ï‡¯˘È  ı¯‡  ‡˘Â  ÂÓÎ  ¨̆ ¯„Ó‰  ˙È··  ˙„ÓÏ˘ ÔÎÂ˙·  ÌÈ‡ÏÓ
 Â· ˘È˘ ÌÂ˜Ó ‰‰ÊÓ ‰˙‡ Ì‡ ¨‰ÈÚ· ÔÈ‡ øÔÈÏÈÙ˙ ÆÈ˙¯·Á ÔÂ˜È˙
 Í˙Â‡ ËÈÒÈ ‡Ï ‰Ê˘ Ï·‡ ¨ÔÈÏÈÙ˙ Ì‚ ÁÈ˙ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰Ï ÔÂˆ¯ Ì‚
 ÏÂÎÈ ‰˙‡ ‰ÎÂ˙ÓÂ ‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ Ï˘ ‰¯Â˙ ¯·„Ó ‰˙‡ Í̈„ÂÁÈÈÓ
 ¨ÌÈÙÂÈÊ ÚÂÓ˘Ï ÌÈÎÂÓ ‡Ï˘ ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ Ǣ Á‡Ï ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰Ï Ì‚
 ÌÚ ‰˙‡ ‰È‰˙ Æ‰˙‡ ‰˙‡˘ ˜Â„·˙ ÔÎÂ„Ï  ÍÏÂ‰  ‰˙‡˘ ÈÙÏ
 Ì˙‡ ÂÈ‰˙ ÆÍÏ˘ ‰‚¯„‰‰ ÌÚ Í̈Ï˘ ˙ÂÈÚ·Ë‰ ÌÚ Í̈Ï˘ ¯Â·ÈÁ‰
 Ï˘ ÔÂ‡ÓÈˆ‰ ˙ÈÁ·Ó Ï·‡ Ë˘ÙÂÓ ÚÓ˘ ‰Ê ÆÌÈÈÓÂ‡Ï–ÌÈÈ˙„ ≠
 Ï˘ ÈÂˆÈÓ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÏÂ‡ ÂÁ‡ ¨˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰¯Â˙Ï ¯Â„‰
 ˙ÂÚË ÂÊ  Æ‰˙Â‡ ÏÏÎ˘Ï ÍÈ¯ˆÂ Â̈ÈÙÏ „ÂÚ Í¯„‰ ÆÌÈÊÂÁ‡ ‰¯˘Ú

 ÆÌ‰ ‰ÓÎÂ ‰·Â˘˙· Â¯ÊÁ‰ ÂÁ‡ ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ¯ÂÙÒÏ

התיישבות וצדק חברתי
 ¨˙ÈÏÏÎ‰ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ¯·„Ó ·¯‰˘Î ¨‰ÓÈ˘Ó ÌÈ˘ÙÁÓ ÌÈ˘‡

ø¯·Â„Ó ˙ÂÓÈ˘Ó ÂÏÈ‡ ÏÚ
 „È‚‰Ï  ÏÂÎÈ  È‡  Ï·‡ ÆÌÈ¯Á‡Ï ˙ÂÓÈ˘Ó ˙˙Ï ‰¯ÓÂÈ  ÈÏ  ÔÈ‡
 ¯Â¯·  ÈÁÂ¯  ÌÏÂÚ  ≠  ˙È˘‡¯ Æ˙Â„Â˜  ‰ÓÎ  È̈ÓˆÚ ÌÚ ‰ÎÎ  Í̈Ï
 Ì‡‰¢  ≠  ‰·Â˙Î  ‰Ú„Â‰·  ÈÏ  ·˙ÂÎ  „Á‡  ÆÌÈ‚˘ÂÓ  ¯Â¯È·  ¨̄ ˙ÂÈ
 ÈÏ  ÌÈ¯ÓÂ‡ Ê‡ ø˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ ÂÊ  ‰Ó ø¢ÍÏ˘ ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰Ó ˙ÏÓ‚
 ÆÆÆ̆ Â¯È‚‰ ÔÓÊ·  ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÌÚ Â˜·Á˙‰˘ ‰Ï‡ ‰Ê  ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ ≠
 Ï˘  ‰ÊÎ  ·ˆÓ  ø‰È„ÓÏ  ÒÁÈ‰  ˙‡  Û˜˘Ó  ‰Ê  ø˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ  ÂÊ
 ¨˙ÓÈÂÒÓ ˙Â‡ÈˆÓ· ·Î¯ÂÓÂ  ÌÈÂÒÓ È˘Ù  ·ˆÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó ˜Â·ÈÁ
 ÆÔÂËÏ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰ËÈ˘ ‰Ê ˙‡ Â˘Ú ÌÂ‡˙ÙÂ
 ‰ÓÈ˘Ó‰ ‰Ó È˙Â‡ Ï‡Â˘ ‰˙‡ Ì‡ Ê‡ ÆÂÊÎÂ ÂÊÎ ˙¯·ÂÁ ÌÈ‡ÈˆÂÓÂ

 Æ˙Â„ÈÓ  ≠ ‰ÈÈ˘ ‰ÓÈ˘Ó °ÌÈ‚ÂÏË˜‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ≠ ‰Â˘‡¯‰
 ÂÊ  ÆÍÏÈ  ‡Ï ‰Ê  ‰ÂÂÚ ÈÏ·Â  ˙Â„ÈÓ ÈÏ· ¨ÚÈÙ˘‰Ï ‰ˆÂ¯ ¯Â·Èˆ Ì‡
 È¯ÙÒ ·Â¯  ÍÈ‡ ·Ï ÌÈ˘ ÆÁ˙ÙÓ ‰Ê  Æ‰ÂÓÎ ÔÈ‡Ó ‰·Â˘Á ‰ÓÈ˘Ó
 Ï˘ „¢‚Ó‰ Æ‰ÂÂÚ·  ¨˙Â„ÈÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ ¨Â‚¯‰˘ ÌÈÏÈÈÁÏ  ÔÂ¯ÎÈÊ‰
 ¢È‰¢ ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ È¢˘¯ ˙‡ ‡È·Ó ‡Â‰˘Î Â˙Â‡ „ÈÙÒÓ ÔÈÈÏ˜ ÈÚÂ¯
 Ï·‡ È̈‡ ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ ¯˙ÂÂ˙ Ï‡ ¢‰ÂÂÚ ÔÂ˘Ï¢ ≠ È¢˘¯ ¯ÓÂ‡ ≠
 Æß‰ Ì˘· Ô‡Î ‰˙‡ ÆÍÏ ‡¯Â˜ ÌÚ‰ ÈÎ Í̈Ï ‡¯Â˜ ÌÈ˜ÂÏ‡ ÈÎ ¢È‡¢
 Ì‚ ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰· ÌÈÈÁ ÁÂ¯ ÁÈÙ‰Ï Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ≠ ˙È˘ÈÏ˘ ‰ÓÈ˘Ó
 ‰ÓÈ˘Ó‰ Æ·‚· Ì‚Â ÏÈÏ‚· Ì‚ ß̈‰ ˙¯ÊÚ· ÂÈÏ‡ ¯ÂÊÁÈ˘ ‰ÊÚ Ï·Á·
 ‰ÓÈ˘Ó‰˘ ˜ÙÒ ÈÏ  ÔÈ‡Â  ÆÁÂÓˆÏ ‰ÎÈ¯ˆ ˜¯ ‡È‰Â  ¨‰¯È„‡ ˙‡Ê‰
 ‰˘ÚÓ Æ˙ÈÁÂ¯ ‰ÈÁ·Ó ÌÈÈÂÏÈÁ ÌÈ˘‡ ÏÚ Ì‚ ‰ÚÈÙ˘Ó ˙‡Ê‰
 ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ  ˘È˘ È̈ËÒÈÏ‡„È‡  È̈˙ÙÂÓ  ‰˘ÚÓ ‡Â‰  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰
 ÏÎ  ÌÈÁ˜Ï  ˜ÈÙ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  Ô·ÂÓÎ  ÆÂÓˆÚÏ  ¯‡˙Ï  ÌÈÏÂÎÈ  ÂÈ‡˘
 ÏÚ ‰ÂÂÎ· ¨˙‡Ê‰ ‰ÈÈ˘Ú· ˜ÓÂÚ ¯˙ÂÈ ÛÈÒÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ È˙Ú„Ï ¨ÔÓÊ‰
 ÁÂ˙ÙÏ Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÏÚÙÓ Í¯„  ÌÚÏ ˙Â¯·Á˙‰ ¯˙ÂÈ  ¨‰˘ÚÓ‰
 Æ‰¯·Á „̈ÒÁ ‡È‰  ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÓÈ˘Ó‰ Ǣ Â·Èˆ  „ÂÚÏ  ˙Â˙Ï„‰ ˙‡

 ˜ÏÁ Ô‰ È̈¯Â˙‰ Ï‚„‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ˙¯·Á‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰
 ÏÚ ˜·‡Ó‰ ¯‡Â˙Ó ‰ÈÓÁ ¯ÙÒ· Æ‰¯·Á‰ ÔÂ˜È˙ Æ„Â„ Ô· ÁÈ˘ÓÓ
 ˜ÏÁ ‰Ê  Æ˙Â„ÓÚÓ‰ ¯ÚÙ  ÔÂ˜È˙Ï  ˘„˜ÂÓ  ÌÏ˘ ˜¯ÙÂ  ¨ÌÈÏ˘Â¯È
 ‰ÂÂÚ ˙ˆ˜ ÌÚ ÆÌÈ¯˙ÂÒ ÌÈ‡ ‰Ï‡‰ ÌÈÏ‚„‰ ÏÎÂ ÆÌÈÏ˘Â¯È ÔÈÈ·Ó
 ÌÈÈÚ¯‚ ≠ ˙È˘ÈÓÁ ‰ÓÈ˘Ó ÆÌÈÏ‚„‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ¯˘Ù‡
 ÏÎ ÍÈ‡ „Â‡Ó ËÏ· ‰ÓÁÏÓ· Æ˙È˜Ú ‰ÓÈ˘Ó ÂÊ ÆÌÈ¯Ú· ÌÈÈ¯Â˙
 Ô‰Â ˙È˙Â·„˙‰‰ ‰Ó¯· Ô‰ „̈˜ÂÓÏ ÍÙ‰ ‡Â‰ ¨ÔÈÚ¯‚ ‰È‰ Â·  ̆ÌÂ˜Ó
 È˙Â‰Ó ÈÂÈ˘ ‰Ê Æ˙Â¯„˘ ¨‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ Â̈ÎÚ ¨˙Ùˆ Æ˙ÈÁÂ¯‰ ‰Ó¯·
 ‰‚‰‰· ÌÈÏÈÚÙ ÌÈÙ˙Â˘Î ‡Ï‡ ÌÈÁÙÒÎ ‡Ï ‰ÙÓ‰ ÏÚ Â˙ÂÈ‰·
 Â‡ÈˆÂÈ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÈ¯Â˙‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰˘ ‰ÈÚ· ÌÂ˘ ÔÈ‡ Æ˙ÈÓÂ˜Ó‰

 Ǣ Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ÌÚÙ ÏÎ· ¨‰Ï‡Î ÌÈÈÚ¯‚ ÌÎÂ˙Ó
øÔ‡˘ ˙È·Ï ¯È‡Ó ÔÂÎÓÓ ‡ˆÈ˘ ÔÈÚ¯‚‰ ÂÓÎ

 ÆÈÁ  È˙ÏÈ‰˜  ˘¯„Ó  ˙È··  ˙„ÓÂÏ˘  ‰¯Â·Á·  ¯·Â„Ó  Æ˜ÂÈ„·
 ‰Ê‰  ¯Â·ÈÁ‰Â  ÆÏÈ„‚‰ÏÂ  ¨˙Â„ÈÓ·Â  ‰¯Â˙·  ÏÂ„‚Ï  ‡Â‰  ÍÏ‰Ó‰
 ¨‰¯Â˙ ÈÏÂ„‚Ó ‰¯Â˙ ˙Ï·˜Ó ˙‡Ê‰ ‰¯Â·Á‰ ÆÈÚ·Ë ÔÙÂ‡· ‰¯Â˜

Æ˙ÈÓÓÚÂ ‰ËÂ˘Ù ‰¯Âˆ· ¯·Á˙‰Ï ‰ÁÓ˘· ˙ÎÏÂ‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓÂ
 Â¯˜ È¯‰ ¨‡˘˙Ó ‡ˆÓÈÂ ¯·Á˙‰Ï ÚÈ‚È ‰ÊÎ ÔÈÚ¯‚˘ ˘˘Á ÔÈ‡

ø‰Ï‡Î ÌÈ¯·„
 ‰Ï‡‰ ÌÈÈÚ¯‚‰  ̆‰‡¯Ó ÔÂÈÒÈ‰ È˙Ú„Ï
 ÌÈÁÈÏˆÓ  ÔÎ‡Â  ¨ÌÈ‡˘˙Ó  ÌÈ‡  ‡˜ÂÂ„
 ‰Ï‡‰ ÌÈÈÚ¯‚‰Ó˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ Ǣ ·Á˙‰Ï
 ÂÊÎ ‰ÂÂÎ·Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈˆÙÓ ˙‡ˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆ
 ¨‡˘˙È˘ ˘˘Á ˘È Ê‡ ¨ÔÈÚ¯‚Ï ÍÏÂ‰ ‡Â‰
 ¯Â‚Ï ËÂ˘Ù ‡Ï‡ ¨˙Â¯ÓÂÈ ÈÏ· ÌÈÎÏÂ‰ Ì‡
 ÍÎÂ ¨ÌÂ˜Ó‰ ÍÂ˙Ï ÍÈÈÁ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ „ÁÈ·
 Á˙Ù˙Ó  ≠  ÌÈÈÚ¯‚‰  È‡·  ·Â¯  ÌÈ‚‰Â
 ˙‡  Á˜  ÆÌÈÈÈÚ‰  ‰·Â‚·  È˙ÈÓ‡  ¯Â·ÈÁ
 ÌÈ˘‡·  ¯·Â„Ó  ¨Ô‡˘–˙È·  Ï˘  ‰¯Â·Á‰
 ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ‡˘Â Ë¯Ù·Â ¨˙Â„ÈÓ‰ ÏÚ ‰„Â·Ú‰Â ˙ÂÚ„ÂÓ‰˘
 ÏÎ ÌÂ˜ÓÓ ÌÈÚÈ‚Ó Ì‰ ÆÌ‰Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯„ÒÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ¨‰ÂÂ‡‚‰
 ‰˙‡ Ê‡ ¨ÌÈ‡È¯·‰ ‰·Â˘˙‰ È‚˘ÂÓ ÏÚ Ì„Â  ̃Â¯·È„ Ì‡Â ÆËÂ˘Ù ÍÎ
 ¨˙Â‚¯„Ó Ï˘ ‰·Â˘˙ ≠ ˙ÈÂˆÓ ‡Ó‚Â„ ÂÊ‰ ‰¯Â·Á· ˙Â‡¯Ï ÏÂÎÈ

ÆÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ¯Â·ÈÁÂ ¨ËÂ˘Ù ¯Â·ÈÁ

תורת הרב ועממיות
 ÚÈ‚‰Ï  ‰ÏÂÎÈ  ˜Â˜  ·¯‰  ˙¯Â˙  Ì‡‰

øÔ‡˘ ˙È·· ÌÈ˘‡Ï
 ¨Ô‡˘–˙È·· ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ Ú„ÂÈ ‡Ï ‰˙‡
 ¨‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜· ¨‰È¯‰· Â̈ÎÚ· ¨Ï‡ÈÓ¯Î·
 ˙¯Â˙Ï ÌÈ‡Óˆ ÔÂÏ˜˘‡· ¨˙Â¯„˘· „̈¯Ú·
 ÔÈ·  ‰˜ÂÏÁ  ˘È˘  ÔÚÂË  ÏÏÎ·  È‡  Æ·¯‰
 ˙Â¯ÈÈÚ  ÆÁÂ˙ÈÙ  ˙Â¯ÈÈÚÏ  ˙ÂÈÚ·Ë ˙Â¯ÈÈÚ
 ˙Â¯ÈÈÚ  È̈˙¯ÎÊ‰˘ ˙ÂÓ˘‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÚ·Ë
 Æ‰ÈÏˆ¯‰ ¨‰Ú¯  ¨‰ÂÂ˜˙–Á˙Ù ‰Ê  ÁÂ˙ÈÙ
 ÍÈ‡  ‰‡¯˙Â  È˙È‡  ‡Â·˙˘  ÁÓ˘‡  È‡
 ËÂ˘ÙÂ  ÌÈ˘‡  ÌÈÚÈ‚Ó  ‰ÁÈ˘  ÏÎ  ÛÂÒ·
 ‰ÙÈ‡  ≠ ÌÈ¯ÓÂ‡Â  ÌÈÈ„È  È˙˘· ÌÈ˜·ÁÓ
 ÏÈ‚¯ ‡Â‰ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ øÌÂÈ‰ „Ú Ì˙ÈÈ‰
 ¨‰ÓÂ„ÎÂ  ‰ÎÏ‰  ¨‡¯Ó‚  ¨ÚÂ·˘  ˙˘¯Ù  ≠
 ˙ÈÏ‡¯˘È–ı¯‡ ‰¯Â˙ Ï˘ ÁÂ¯· ÏÎ‰ Ï·‡
 ¨‰ÏÂ‡‚ÏÂ  ‰È„ÓÏ ¨ı¯‡Ï ¨ÌÚÏ ˙¯·ÂÁÓ˘
 Ï˘  ˙ÈÚ·Ë‰  ˙ÂÈ¯ÒÂÓÏ  ‰¯Â˘˜˘ ‰¯Â˙
 ˙‡  ÌÈÚÓÂ˘  Ì‰˘Î˘  ‡Ï  ‰Ê  Æ˘Ù‰
 ¨ÌÈÈÙÎ  ÌÈ‡ÁÂÓ ‡Ï Ì‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯Â˙‰
 Ì‰Ï˘ ˘Ù‰ ÍÈ‡ Ì‰Ó ÚÓÂ˘ ‰˙‡ Ï·‡
 ‰Ï‡  ÌÈ¯·„  ÚÂÓ˘Ï  ‰‡ÂÏÓ·  ˙·Á¯˙Ó
 ÂÏ  ˘È˘ ÌÈÙ‰Ï  ÂÈÏÚ  Æ·¯‰  ˙¯Â˙  Ï˘
 ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈÚ·˙  ÂÁ‡  ¨˙˙Ï  ‰Ó  ‰·¯‰
 Â˙ ÆÌÎÓˆÚÏ ÌÈÓ‡ ÂÈ‰˙ Ǣ Â·Èˆ ÈÁÈÏ˘
 Ì˙‡ ¨Ì˙„Â·Ú ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ˜È„¢·ÁÏ

 ÆÌÎÈÏÚ ÏËÂÓ˘ ‰Ó ˙‡ Â˘Ú˙
 Ì‰Ï ÂÈ‰Â ‰È„Ó· ÔÂÓ‡ Â„·È‡ ÌÈ˘‡

ÆÆÆ˙Â·ÂË ˙Â·ÈÒ
 ÌÈÎÓÂ˙  ÂÁ‡˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ  ÆÏÂ„‚  ÒÂÙÒÙ  Ô‡Î  ˘È  È˙Ú„Ï
 ˙‡ ÌÚÙ Û‡ ÔÈ·‰  ‡Ï  ¨Â˙Â‡  ˙˙¯˘Ó ‡È‰  ¯˘‡Î ˜¯  ‰È„Ó·
 ÆÌÈ„Â‰È ˙È„Ó ÔÈ·Ï ‰¯Â˙ ÔÈ· ¯Â‰Ë‰ ÈÓÂ‡Ï‰–È˙„‰ ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó
 ÂÁ‡ Ì‡ Ï·‡ Æ„Â‡Ó ÌÈ¯Â¯· ÏÂ˜Ï˜‰ ÏÚ ·‡Î‰Â  ¨Ô˜˙Ï ÔÂˆ¯‰
 ÂÂˆ¯ ‰Ó ˙Ú„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡ Ê‡ Í̈ÏÓ‰ ‡Â‰ ß‰ Ì‡ Í̈ÏÓ‰ È„·Ú
 ‰„Â‰È  È·ˆ ·¯‰Â  ¨̄ ÓÂ‡ ‡¢¯‚‰ ÆÏ‡¯˘È ÏÏÎ ‡Â‰ ÂÂˆ¯Â  È¯˜ÈÚ‰
 Â¯Â„  Ï˘ ·¯–·¯Ú‰˘ ≠ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÂÓ˘· ‰Ê  ˙‡ ‡È·Ó ‰È‰
 ÏÎ Í̈ÂÙ‰ ‰Ê ‰„Â‰È È·ˆ ·¯‰ ÈÙÏ˘ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ÆÌÈ‚¯Ë˜Ó‰ Ì‰
 ÏÈ·ÂÓ ‡¢ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ ·¯‰ Ô¯Ó Æ·¯–·¯Ú ‰¯Â‡ÎÏ Ì‰ ¨ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰
 ÏÚ „̈ÒÓÓ‰ ÏÚ ·˜Â ¯Â¯È· ÌÈ˘ÂÚ ÂÁ‡ „Á‡ „ˆÓ ≠ ‰‡È¯· Í¯„
 È˘ „ˆÓÂ ¨ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ ÈÙÏÎ ˘È˘ ˙Â˘ÏÂÁ‰ ÏÚ ¨˙Â·¯˙‰ ÌÏÂÚ
 ‰˘ÚÓÎ ‰ÏÈÏÁ ‡ÏÂ ß‰ ‰˘ÚÓÎ ‰È„Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÌÈ˜ÈÒÙÓ ‡Ï
 ˙ÂÈ‰Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ‰Ï ˙Ó¯Â‚ ‡Ï ‰È„Ó‰ ÈÙÏÎ ‰˘˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÆÔË˘

 ÆÂ˙ÏÂ‡‚ ˙ÁÈÓˆ ˙È˘‡¯

 ‡ˆ ‡Â· ¨˙Î¯ÚÓÏ ‰‚‡„ ÍÂ˙Ó ‡˜ÂÂ„ ≠ ˙¯ÓÂ‡˘ ‰ÚË ˘È
ÆÂÂ¯ÒÁ ˙‡ ˘È‚¯‰Ï ‰Ï Ô˙ÈÂ ÈÓÊ ÔÙÂ‡· ‰ÓÓ

 ÌÈÓÈÂÒÓ  ÌÈ˘‡  ÏÏ‚·  ˙Î¯ÚÓ·  ÌÈ‡ˆÓ  ‡Ï  ÂÁ‡  Ï·‡
 ÍÏ‰ÓÓ ˜ÏÁ ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎ ‡Ï‡ ¨‡Ï Â‡ ÂÈÈÚ· ÔÁ ÌÈ‡ˆÂÓ˘
 ÂÓ˘· ‡¢¯‚‰ È„ÈÓÏ˙ Â·˙Î ¯Â˙‰ ÏÂ˜· ÆÌÂˆÚ Ï„·‰ ‰Ê  ÆÈ˜ÂÏ‡
 ‰Ê  ÆÌÈ„„ˆÂ  ˙ÂÈÁ·  ˘˘Â  ÌÈ˘ÈÓÁ ‰‡Ó ‰ÏÂ‡‚‰  ÍÈÏ‰˙· ˘È˘
 ÛÒÂ ¯·„ ÆÂ˙Â‡ Ë˘ÙÏ „Â‡Ó ÌÈˆÂ¯ ÂÁ‡ Ì‡ Ì‚ ¨·Î¯ÂÓ ÍÈÏ‰˙
 ˙ÂÂÂÎ‰Ó ˜ÏÁ˘ ˘Â„˜‰ È¢¯‡‰Ó Ï·Â˜Ó˘ ¨‡¢¯‚‰ È„ÈÓÏ˙Ó Â„ÓÏ
 ÍÂ˙Ó ÁÓˆÈ  „Â„  Ô·  ÁÈ˘Ó˘ ‡Â‰ ¢ÌÈÏ˘Â¯È  ‰Â·¢·  ÔÂÂÎÏ  ˘È˘
 È„Î ¨Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ÛÒÂÈ Ô· ÁÈ˘Ó˘ ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘Â Û̈ÒÂÈ Ô· ÁÈ˘Ó

 Æ„Â„–Ô· ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÎ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï

הנהגה והתחברות
ø‰‚‰‰· ˙Â˙ÈÁ˘Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÈÏÚ ÍÈ‡

 ‡Óˆ ÂÏÂÎ Ï‡¯˘È ÌÚ ÆÚ˙ÙÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ó ˘È˘ ·˘ÂÁ ‡Ï È‡
 ¨˙ÈÈ„Ó‰ ‰È‚ÂÒ‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆ˜Ï ‰ˆ˜‰Ó ‰‚‰‰‰ ˙ÙÏÁ‰Ï
 ˙È˙ÈÓ‡ ‰‚‰‰ ÌÈ˘ÙÁÓ È̈‡·ˆ‰–È¯ÒÂÓ‰ ˜Â˙È˘‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‡ÏÂ
 Ì‡  Ǣ Â·Èˆ‰  ÈÙÏÎ  ˙ÂÈ¯Á‡Â  ¯˘ÂÈ  ¨˙ÂÎ  Ï˘
 ‰È‰˙ ÂÊ  „̈Á‡ Â‰˘ÈÓ ‰È‰È  ÔÂ¯˙Ù‰˘ ·Â˘Á
 ‰‚‰‰‰ ÆÌÂÈ‰ Ï˘ „ÒÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÚË‰ ‰˙Â‡
 ‰Ó ¯¯·Ï ˙ÂÎ· ‰ˆÂ¯˘ ‰¯Â·Á ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ
 Æ‰·ÈË¯ËÏ‡ ‰È‰˙ ÂÊ ÆÌÂÈ‰ Ï‡¯˘È ÌÚ ÈÎ¯ˆ

 ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰  ¯Â·ÈˆÏ  ÔÂÂÎ˙Ó  ·¯‰  Ì‡‰
ø˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Â¯ÓÏ ¨‡˜ÂÂ„

 ¯Â·Èˆ· ˜ÂÒÈÚÏ ÔÂÂÎ˙Ó˘ ÈÓ ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡·
 ÍÂ˙Ó ¨˙È˜ÂÏ‡  ˙ÂÁÈÏ˘ ÍÂ˙Ó ¨Ï‡„È‡  ÍÂ˙Ó
 ‡Â‰ ˜¯ ¨̆ ÙÁÓ ÈÏ‡¯˘È‰ ¯Â·Èˆ‰˘ ‰Ó ‰Ê˘ ÌÈÈ¯Â˙ ¯ÒÂÓ ÈÎ¯Ú
 ‰„ÈÁÈ‰  ‡È‰  ˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰  Ú‚¯ÎÂ  ¨ÂÊÎ  ‰‚‰‰  ÁÈÓˆ‰Ï  ÏÎÂÈ
 ˙È˙ ÍÂ˙ Ô·ÂÓÎÂ Æ„„Â· Ì„‡ ‡ÏÂ ¨‰¯Â·Á ¨·Â˘ Æ‰Ê· ˙˜ÒÚ˙Ó˘
 ˙Â‡ÈˆÓ‰˘ ·˘ÂÁ È‡ ÆÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯Â·ÈˆÏ  ˙Â¯Â˘‰ ˙ÁÈ˙Ù Û̈˙Î
 Í¯„  ‡ˆÓ  ¨ÌÈÎÂÓ  ‰È‰˘Î˘  ÔÈÓ‡Ó  Ì‚  È‡  ÆÍÎ  ÏÚ  ÚÈ·ˆ˙
 „Â‡Ó  ÏÂ„‚  ˜ÏÁÂ  ¨ÌÈ„¯Á‰Ó  ˜ÏÁ  ¨Ò¢˘  È˘‡  Ï˘  Ì·ÈÏÏ  Ì‚
 ÌÚ‰ ÌÚ ¯ˆÂ˘ ¯Â·ÈÁ‰ ˙‡ ÌÈÏÈÁ˙Ó ÂÈÈ‰  ÂÏÈ‡ ÆÌÈÈÂÏÈÁ‰Ó
 ¨ÌÈ˘  ÈÙÏ  „ÂÚ  ¨‰ÓÁÏÓ‰  ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ·  ¨˙Â¯„˘·  ¨ÛÈË˜–˘Â‚·
 ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Æ‰·ÈË¯ËÏ‡ ·Èˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈÈ‰ ÂÈ˘ÎÚ ¯·Î˘ ÔÎ˙ÈÈ
 ÌÂÈ‰ ¯·Î ÌÈÓÈÈ˜ ·‚‡ Æ‰¯˜È ‰Ê Ï·‡ ¨ÔÓÊ ˙ˆ˜ „ÂÚ Á˜ÈÈ ‰Ê˘
 ¯Â·Èˆ È˘‡ ÔÈ· Û˙Â˘Ó „ÂÓÈÏÂ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ Ï˘ ÌÈÒÁÈ ˙ÂÎ¯ÚÓ

 Æ‰¯Â˙ È˘‡ ÔÈ·Ï ‰˜ÈËÈÏÂÙ È˘‡ ¨‡·ˆ È˘‡ ¨ÌÈ·¯
øÌÏÂÎÏ ¯·Á˙‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡

 „Â‡Ó ‰˘˜ Ê‡ „È‚‰Ï ‰Ó ÍÏ ˘È˘ ÍÓˆÚÓ ˜ÈÊÁÓ ‰˙‡ Ì‡
 ÆÂÏ˘Ó ÌÏÂÚÂ ‰Ù˘Â ÔÂ‚Ò ˘È „Á‡ ÏÎÏ ˙Ó‡· ÈÎ ¨ÌÏÂÎÏ ¯·Á˙‰Ï
 ÏÎ˘ ‡Ï‡ „È‚‰Ï  ‰Ó ÔÈ‡  ˙Ó‡· ÍÏ˘ ‰ÓÙ‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ‡·  Ì‡
 ÍÂ˙Ó ‡· ‰˙‡ ≠ „Á‡ ∫ÌÈ¯·„ ‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙Ó ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÍÈ¯·„
 ÌÈ˘‡Ó ·Î¯ÂÓ˘ ˘¯„Ó ˙È· ÂÁ‡ ˙¢Â‰Ó ˙‡ ˘È ÂÏˆ‡ ¨‰¯Â·Á
 ÆÍÎÂ˙Ó ‡Ï ¨̄ ·„Ó ‰˙‡ ˙‡Ê‰ ‰¯Â·Á‰ ÍÂ˙ÓÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÁÂÎ ÌÈ˙Â˘
 ÌÈÚÈ‚ÓÂ  ÌÈ‡ˆÂÈ˘Î  ≠  ÁË˘‰ Ï˘ ÁÂÎ‰  ÍÂ˙Ó  ≠  È˘‰  ¯·„‰
 ˜¯Â  ¨ÁÂÎ  Ô˙Â  ÌÈ˘‡‰  ÌÚ  Ú‚Ó‰  ‰ÓÎ  ÔÈ·Ó  ‰˙‡  ¨ÌÈ˘‡Ï
 ˙ÂÁÈ˘ È¯Á‡ ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ÆÍ·˘ ÌÈ¯·„‰ ÌÈÚ˜Â· Ì‰Ï˘ ÁÂÎ‰Ó
 ‰„Â˜‰ Æ‰˙‡ ˙ÈÈ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡Î ‰Ê ≠ ˙¯Ó‡ ‰Ó ÁÎÂ˘ ‰˙‡ ‰Ï‡Î
 ÌÈÈÁ‰ ÍÂ˙Ó ‡· ‰˙‡ Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ≠ ÁÂÎ‰ ¯Â˜Ó ‡È‰ ˙È˘ÈÏ˘‰
 ‰˙‡ Ì‡ ˜¯ Í̈˙Â‡ ÌÈÁÏÂ˘˘ ‰Ï‡ Ì‰Â Í̈˙ÁÙ˘Ó ÂÊ˘ ÍÓˆÚ Ï˘

Æ˙Ó‡· ¯·Á˙‰ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ Ê‡ ÍÈ„ÏÈÂ Í˙˘‡ ÁÂÎÓ ‡·
 ·¯Ï  ˘È  Ì‡‰ ¨˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰Ï ÌÈ˜ÂÂ¯  ‰·¯‰ ·¯‰ Ï‡ ÌÈÚÈ‚Ó
ø˙Â˜ÂÂ¯‰ Ï˘ ‰˘˜‰ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ˙ˆ˜ ¯È‡‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰·Â˙ ÂÊÈ‡
 ¯·„ ‰Ê Ì„‡ ÈˆÁ ˙ÂÈ‰Ï Æ˙Â„¯˘È‰‰ ÁÂÎÓ ÏÚÙ˙Ó È‡ ÔÂ˘‡  ̄¯·„
 ¯˘Ù‡˘ ¯·„Ï ÌÂÈ‰ ˙ÎÙÂ‰ ˙Â˜ÂÂ¯‰ Â¯ÚˆÏ È˘ „ˆÓ ÆÚ‚˘Ï ÏÂÎÈ˘
 Ì„‡‰ ˙ÂÈ‰ ·ÂË ‡Ï¢ ¯Ó‡ ß‰˘Î˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ï·‡ ÆÂ˙È‡ ¯„˙Ò‰Ï
 ‰Ê ˙È˜ÂÏ‡‰ ˙Ó‡‰ ˙ÈÁ·Ó˘ ‡Ï‡ Û̈ÈÎ ‡Ï˘ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Ï ‡Â‰ ¢Â„·Ï
 È̈ÂÂÈˆ ‰Ê ¨˙È˘È‡ ‰˘‚¯‰ ÏÚ ¯·Â„Ó ‡Ï Æ·ÂË ‡Ï
 Ï˘ ‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÎ ÆÂÏÂÎ  ÌÏÂÚÏ ·ÂË ‡Ï ‰Ê
 ˜ÂÂ¯ ‰˙‡˘ ‰„Â˜· ÚÈ‚Ó ¢˜ÂÈ„· ‰Ê ‰Ê Ì‡‰¢
 ÈÓˆÚ· È‡ Ô̈È‡Â˘È ÈÈÁ ‰Ê ‰Ó ‚˘ÂÓ ÍÏ ÔÈ‡Â
 Ì‰ ‰Ó ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓÎ È˙ÓÚË ‡Ï „ÂÚ˘ ˘È‚¯Ó
 ‰ÂÂÚ Ì„‡Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙÏ ÆÌÈ‡Â˘È‰ ÈÈÁ ˙Ó‡·
 Ô̈È‡Â˘È‰ ÈÈÁ· ÚÈ˜˘‰Ï ˙Ó‡· ÂÈÏÚ˘ ÌÈÙ‰Ï
 ‰ËÏÁ‰ ‰˘Â¯ÈÙ  Ô˙Á˙‰Ï ÈÓ  ÌÚ ‰ËÏÁ‰‰
 ¨ÔÈ‡Â˘È  ÈÈÁ·  ÚÈ˜˘‰Ï  ÍÏÂ‰  È‡  ÈÓ  ÌÚ
 ÍÂ˙Ó È̈¯ÚˆÏ ÆÛÈÎ Â‡ ·ÂË ÈÏ ‰È‰È ÈÓ ÌÚ ‡Ï
 ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÈÚ· ÂÊ ≠ ÌÈ˘‡ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ ÔÂÓ‰

 Æ‰„Â·Ú· ¯·Â„Ó˘ ÍÎÏ ˙ÂÚ„ÂÓ
 ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ‡¯˜È  ̆Ì„‡ Ì‡‰ ‡È‰ ‰Ï‡˘‰
 ¯·Â„Ó˘  ‰ËÏÁ‰  Ï·˜Ï  ˙Ó‡·  ÏÂÎÈ  ˙‡Ê‰
 ˘ÙÁÏ ¯˙ÂÈ ÔÎÂÓ ‰È‰È ‰‡·‰ ‰˘È‚Ù·Â ‰„Â·Ú·

ø˙ÓÏ˘ÂÓ ‰Ó‡˙‰ ‡ÏÂ ‰„Â·ÚÏ È‰˘ÈÓ
 Ô‡Î  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ÆÔÎ  Ê‡  ¨‰ˆ¯È  ‡Â‰  Ì‡
 ‰È‰È˘  Ú‚¯·  Æ˜ÂÓÚÂ  È˙ÈÓ‡  ‰˘È‚  ÈÂÈ˘
 ÍÏ‰ÓÏ ÂÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡˙Ó ‡Â‰˘ Ì„‡Ï ¯Â¯·
 È˜ÂÏ‡‰ ÍÏ‰Ó‰Â  Æ˙¯Á‡ ‰‡¯È  ÏÎ‰  È̈˜ÂÏ‡‰
 ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï °˜ÂÂ¯ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï ÌÈÂÒÓ Ú‚¯Ó ¯ÓÂ‡
 Ô˙Á˙‰Ï ÁÂÎ‰ ˙‡ Ô˙Â˘ ÈÓÂ  ÆÈÂÂÈˆ  Æ‰˜ÂÂ¯
 ˜¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡Â  ¨ÌÈ˜ÂÏ‡ ‰Ê  ¨‰˙‡ ‡Ï ‰Ê
 Æ˙È˜ÂÏ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÁÂ˙Ù ˙ÂÈ‰Ï
 ‰·˘ÁÓ‰ Ï·‡ ≠ Ï·Â˜Ó ÏÎ‰  ¨̄ ¯·Ï  ¨̆ ÙÁÏ
 ‡È‰  ËÏÙÓÂ˜  ÈÓˆÚ  ˙‡  Ô‚¯‡Ï  ÏÂÎÈ  È‡˘

 Ǣ È„‡ ÒÂÙÒÙ
øÂˆ¯Ó ˙‡ ÚÈ˜˘‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎÈ‰ ¨·¯‰

 ÆÌÂ˜Ó ÏÎ· ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ „ÁÈ· ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ
 ¨ÌÂÈ‰  ÂÓÎ  ÔÂ‡ÓÈˆ  ˙ÙÂ˜˙  ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï  „ÂÚ
 ‰È˙  ‡È‰  ¯˙ÂÈ·  ‰·ÂË‰  ˙È˘Ù‰  ‰ÈÙ¯˙ÂÈÊÈÙ‰  Æ˙Â‡ÈˆÓ‰  ÂÊ
 ˙ÂÈÂ·„˙‰ ¨˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ· ¨˙ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰· ≠
 ÌÈ‡Â¯ ÔÎ‡Â Æ̆ Ù‰ ˙‡ ‡È¯·Ó ‰Ê ÆÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ¨Ô‰È‚ÂÒÏ
 ≠ ı¯‡‰ ÏÚ ˜·‡ÓÏ Ú‚Â· Ì‚ Æ˙Â·„˙‰Ï ÌÈ‰„Ó ÔÂ‡ÓÈˆ ¯ÚÂ·
 ÂÈ‡ È̈ÓÂ‡Ï ˜·‡Ó ‡Ï‡ È̈¯Ê‚Ó È̈˙˙ÈÎ ˜·‡Ó ‡Ï ‰Ê  ̆¯ÂÎÊÏ „ÈÓ˙
 ß‰˘ ‰˘Â„˜‰Â ÁÂÎ‰Ó Ï‡¯˘È ı¯‡ „Ú· ‡Ï‡ „̈Á‡ Û‡ „‚ ÌÈÓÁÏ
 ÌÈ¯‚Â·ÓÓ ˙ÂÁÙ ‡Ï ¨̄ ÚÂ ÔÂ¯Á‡ ¯·„Â ÆÌ„‡‰Â ÌÚ‰ ÔÚÓÏÂ ‰Ï Ô˙
 ¨Ì‰Ï ·È˘˜‰Ï ¨ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ‰˘Â· ÂÊ ÔÈ‡ ¨‰ÂÂÚ Ì‚ ÍÈ¯ˆ
 ¨ÌÈ¯ÂÓ‰  ÈËÙÂ˘ ¨‰È„Ó‰ ÈËÙÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï  ‡Ï  ¨˙Â·˘ÁÓ ÛÈÏÁ‰Ï
 ¢ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‰˘ ‰˙‡Â È‡¢  ≠ ¯È˘‰ ˙‡ ˘È  ÆÌÈ·¯‰ ÈËÙÂ˘
 È̈ÙÏ Ì„Â˜ ‰Ê ˙‡ Â¯Ó‡¢ ≠ ÍÏÂ‰ ˘ÓÓ ‡Ï ‰Ê˘ ‡Â‰ Í˘Ó‰‰Â
 È‡ß ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‰Ê ÈÎ ÁÈÏˆÓ ‡Ï ‰Ê È˙Ú„Ï ÆÆÆ¢‰˘Ó ‡Ï ‰Ê
 ÍÈ¯ˆ ßÈ‡ß  ÆÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‰˘È ÔÎ ‰Ê Ê‡Â ßÈ‡Â  ‰˙‡ß  ‡Ï‡ ß‰˙‡Â

ÆÂÁ‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ê ÂÈÚ ˙ÂÈ‰Ï ÆÛÂÒ· ˙ÂÈ‰Ï „ÈÓ˙

אתה דתי–לאומי
ממש לא נעים לתת ציונים לרב, ובטח לא לרב אלישע וישליצקי, אבל אנחנו לא יכולים שלא לספר כאן איך למרות הדעות המורכבות 
והלא תמיד פשוטות לעיכול ששמענו, הייתה לנו שיחה שבה הרגשנו בטוחים שאף אחד לא נותן לנו רק תיאוריות תלושות (המגע שלו 
עם השטח הוא כמעט חסר תקדים בשביל רב), חום שנוגע באנשים, ומבט עם הרבה סבלנות (נו, דתיים–לאומיים אתם יודעים...) * בשנה 
האחרונה, עוד יותר מתמיד, מהווה הרב אלישע כמקור להתייעצויות עבור נערים, אנשי ציבור, אנשי צבא ואנשי תורה מכל הגוונים. קשה 

למצוא יזמה שהרב אלישע אינו מעורב בה – החל מהתיישבות ועד לצדק–חברתי * שיחה לקראת יום כיפורים מכיוון אחר לגמרי.

הרב אלישע: "אתה דתי–לאומי!"
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באופן טבעי מי שמתכוונן 
לעיסוק בציבור מתוך אידאל, 
מתוך שליחות אלוקית, מתוך 

ערכי מוסר תורניים שזה מה 
שהציבור הישראלי מחפש, רק 
הוא יוכל להצמיח הנהגה כזו, 

וכרגע הציונות הדתית היא 
היחידה שמתעסקת בזה. זה 

צריך להיות חבורה, ולא אדם 
בודד. אני מאמין שכשנהיה 

מוכנים, נמצא דרך גם לליבם 
של אנשי ש"ס, חלק מהחרדים, 
וחלק גדול מאוד מהחילוניים. 

יכול להיות שזה ייקח עוד קצת 
זמן, אבל זה יקרה.

טעות בעיני שאנחנו מנסים להיות חב"ד. אנחנו לא 
צריכים להיות חב"ד, אנחנו דתיים–לאומיים ויש לנו 
אחריות לתת את מה שכרגע מוטל עלינו לתת. צריך 
לזכור שלא מוכנים לשמוע זיופים, לפני שאתה הולך 

לדוכן תבדוק שאתה אתה. תהיה אתה עם החיבור 
שלך, עם הטבעיות שלך, עם ההדרגה שלך. זו טעות 

לספור כמה אנשים אנחנו החזרנו בתשובה וכמה הם. 

להפיח רוח חיים בהתיישבות, גם בחבל עזה שיחזור 
אלינו בעזרת ה', גם בגליל וגם בנגב. המשימה הזאת 

אדירה, ואין לי ספק שהיא משפיעה גם על אנשים 
חילוניים מבחינה רוחנית. מעשה ההתיישבות 

הוא מעשה מופתי, אידאליסטי, שיש לו השפעה 
שאיננו יכולים לתאר לעצמנו. כמובן צריך להפיק 

לקחים,  להוסיף יותר עומק, יותר כוונה, יותר 
התחברות לעם. לפתוח את הדלתות לעוד ציבור.

בכל שנה, בין יום 
הכיפורים לסוכות, שלחתי 

לרב אלישע לולב מהודר 
מלולבי קיבוץ מירב.

גם השנה זכיתי לתת לו 
לולב וקיבלתי ממנו מסרון 

בזו הלשון:
תודה עצומה על הלולב 
הנפלא. מלבבכם הטהור.

הודעה אחרונה מהרב 
אלישע...

לדאבון הלב למחרת הרב 
קרס ושקע בתרדמת.

הרבנית חיה כתבה 
וסיפרה לי שסט ארבעת 

המינים ובכללו הלולב היו 
לידו בטיפול נמרץ.

עיני עיני יורדה מים...
ניצן אבירן, קיבוץ מירב

בניה, מעלות הציונית הדתית 
מהרובע המוסלמי

חלקים נבחרים מהראיונות שהעניק הרב אלישע לעולם קטן לאורך השנים

נתנאל אלק, בני עקיבא
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Aאסף בן דוד

להיות ענו זה להיות אנחנו
ריאיון מתוך גיליון 73 לקראת יום הכיפורים תשס"ז

תורת הרב ועממיות
אנשים איבדו אמון במדינה, והיו להם סיבות טובות 

לכך.
שאנחנו  שחושב  מי  גדול.  פספוס  כאן  יש  לדעתי 
לא  אותנו,  משרתת  היא  כאשר  רק  במדינה  תומכים 
הטהור  הדתי־הלאומי  הקשר  מהות  את  פעם  אף  הבין 

על  והכאב  לתקן  הרצון  יהודים.  מדינת  לבין  תורה  בין 
הקלקול ברורים מאוד. אבל אם אנחנו עבדי המלך, אם 
ה' הוא המלך, אז אנחנו צריכים לדעת מה רצונו העיקרי, 

המדינה  כלפי  הקשה  הביקורת  ישראל.  כלל  הוא  ורצונו 
לא גורמת לה להפסיק להיות ראשית צמיחת גאולתנו". 

הנהגה והתחברות
לברר  בכנות  שרוצה  חבורה  להיות  צריכה  "ההנהגה 
אלטרנטיבה.  תהיה  זו  היום.  ישראל  עם  צורכי  מהם 
בציבור  לעיסוק  שמתכוונן  מי  טבעי,  באופן 
מתוך  אלוקית,  שליחות  מתוך  אידיאל,  מתוך 
ערכי מוסר תורניים שזה מה שהציבור הישראלי 
מחפש, רק הוא יוכל להצמיח הנהגה כזו, וכרגע 
בזה.  הציונות הדתית היא היחידה שמתעסקת 
שוב, חבורה, ולא אדם בודד. וכמובן תוך נתינת 
אני  נוספים.  לציבורים  השורות  פתיחת  כתף, 
חושב שהמציאות תצביע על כך. אני גם מאמין 
של  לליבם  גם  דרך  נמצא  מוכנים,  שכשנהיה 
מאוד  גדול  וחלק  מהחרדים,  חלק  ש"ס,  אנשי 
החיבור  את  מתחילים  היינו  אילו  מהחילונים. 
בכל  בשדרות,  קטיף,  בגוש  העם  עם  שנוצר 
ייתכן שכבר  תקופת המלחמה, עוד לפני שנים, 
יכול  אלטרנטיבה.  להציב  יכולים  היינו  עכשיו 
להיות שזה ייקח עוד קצת זמן, אבל זה יקרה". 

היא  ביותר  הטובה  הנפשית  "הפיזיותרפיה 
האזרחית,  במערכת  בהתיישבות,   - נתינה 
זה  יכול.  מקום שאתה  בכל  הצבאית,  במערכת 
על הארץ  בנוגע למאבק  גם  הנפש.  מבריא את 
מגזרי,  כיתתי,  מאבק  לא  שזה  לזכור  תמיד   -
אלא מאבק לאומי, איננו נלחמים נגד אף אחד, 
שה'  והקדושה  מהכוח  ישראל  ארץ  בעד  אלא 
נשנה  ואתה  'אני  והאדם.  העם  ולמען  לה  נתן 
את העולם' אומר השיר, וההמשך הוא שזה לא 
ממש הולך - 'אמרו את זה קודם לפניי, זה לא 
משנה'... לדעתי זה לא מצליח כי זה לא צריך להיות 'אני 

ואתה' אלא 'אתה ואני' ואז זה כן ישנה את העולם". 

ראיון עם הרב אלישע וישליצקי
ßמהו¢תß מרכז

‰Î¯ÂÓ· ה  ¯ÒÓ‰  Ï˘  ÔÂ˘‡¯‰  ÔÁ·Ó‰  ‰È‰  ‡Ï  ˘Â¯È‚
 ¨Ï¢ˆÊ ˜Â˜ ·¯‰ ‡˘ Â˙Â‡˘ ¨ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ¯˙ÂÈ·
 Â· ‡ÂˆÓÏ ÍÈ¯ˆ ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ¯ÙÂÎ· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚ ≠ ÂÈÙÏ
 ˙ÓÂˆ ˙„Â˜ ‰È‰ ˘Â¯È‚‰ Ï·‡ ¨‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÚÏ Â˙È‡Â ·ÂË‰ ˙‡
 ¯Ó˘˘ ÌÈËÏÂ·‰ ÌÈ·¯‰ „Á‡ ‡Â‰ È˜ˆÈÏ˘ÈÂ Ú˘ÈÏ‡ ·¯‰ Æ˙ÙÒÂ
 ˙‡Ê  ˙ÓÂÚÏ  Æ·¯‰  ˙¯Â˙·  ¯Â˘˜˘ ‰Ó  ÏÎ·  ‰¯È„Ò  ‰ÓÈ˘  ÏÚ
 ¨˙ÂÏÈÚÙ‰ Á˙Ó ÏÚ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯·„‰ ‰Ê ‰¯È„Ò ‰ÓÈ˘
 ÆÊ‡Ó Ô‰· ·¯ÂÚÓ ·¯‰˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ¯ÂÙÒ ÔÈ‡Â ˙Â‡ˆ¯‰‰ ¨˙ÂÚÈÒ‰
 ‡ÏÏ ¯ÈÚ ËÚÓÎ ÔÈ‡ ¨Ï˙˘ ‡Â‰˘ ‰ÈÈ·‚Ú ÈÏ· ‰ÓÓÁ ÔÈ‡˘ ‰ÓÂ„
 Â‡ ≥ ÂÚÈ‚È ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ‰˘Ó ‡ÏÂ Â˙ÂÙ˙˙˘‰· ÌÈÒÎÂ ˙È·–È‚ÂÁ

 Æ®ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈ¯ÙÒÓ© ≥∞∞∞
 ˙È·  ®˘‡¯· ‰¯„‚‰‰ ˙‡ ·‰Â‡ ‡Ï ‡Â‰©  ˘‡¯· „ÓÂÚ ·¯‰
 ÌÈÈÚ¯‚ ÈÂÂÈÏÏÂ ÌÈ¯ÂÓÏ ‰ÙÂ˙Â ‰Î¯„‰ ÊÎ¯Ó ≠ ¢˙¢Â‰Ó¢ ˘¯„Ó
 ¯„˘Ó˘ ÌÂÁ‰ Æı¯‡‰ È·Á¯· ˙È¯Â·Èˆ ˙È˙ÏÈ‰˜ ˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÈÈ¯Â˙
 ¢˙È¯ÂÓ‰–¯‰¢‰Â  ¢˙È˜ÈÊÎ¯Ó¢‰ ‰˘È‚·  „Â‡Ó ËÏÂ·  Ú˘ÈÏ‡ ·¯‰

 Æ˙Ï·Â˜Ó‰
 ÌÈÙÏ˜‰ ˙‡ ÛÂ¯ËÏ ÔÂˆ¯ Ï˘ ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ· ‰˘ÂÁ˙ ˘È

ÆÂ· ÂÓ‡‰˘ ‰Ó ÏÎ Ï˘
 ‰¯ÈÓ‡‰  ¨˙Â˜˙˙‰·  „ÏÂ  ‰Ê˘  ·Â˘ÁÏ  ˙ÂÚËÂ  „̈Â‡Ó  ÔÂÎ
 Í¯„ ‡È‰ Ï¢ˆÊ ˜Â˜ ·¯‰ ÂÏ ÏÈÁ‰Ï ¯Á·˘ Í¯„‰ ¨˙ÈÓÂ‡Ï–˙È˙„‰
 ÂÓˆÚ ÏÚ Á˜Ï ‡Ï „Á‡ Û‡˘ ‰ÓÈ˘Ó ‰ÓˆÚ ÏÚ ‰Á˜Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ
 ÛÂ¯ËÏ  ÔÂˆ¯‰  ÆÌÈ¯Â¯È·  ‰·¯‰  ˙˘¯Â„  ‡È‰  ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡·  ÆÌ„Â˜
 ÆßÌÈÙÈÚÒ‰  È˙˘ ÏÚ  ‰ÁÈÒÙß‰  ÏÏ‚·  È˙Ú„Ï  „ÏÂ  ÌÈÙÏ˜‰  ˙‡
 ˙Â‡ÈˆÓ ‡È‰ ÈÁ ‡Â‰ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ì‡‰ ≠ ˜„ˆ·Â ¨Ï‡Â˘ Ì„‡
 ÏÚ ‡Ï‡ Ì„‡ Ï˘ ÈÓÊ  ·ˆÓ ÏÚ Ô·ÂÓÎ  ¯·„Ó ‡Ï È‡  ø˙È˜ÏÁ
 ˙Ó‡· È‡˘ Â‡ Ï‡„È‡Î ‰¯˘Ù‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ È‡ Ì‡‰ ¨˙ÂÓ‚Ó
 ÈÂËÈ·Ï ‡· ‰Ê‰ ‡˘Â‰˘ ËÏÂ· ÌÂ˜Ó øÁÂ¯Ï ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ¯·ÁÓ
 Ì‡ ¨‡ÏÙ  ≠ ÏÂÏÎÓÓ ˜ÏÁ ‡È‰ ‰ÈÓ„˜‡‰ Ì‡ Æ‰ÈÓ„˜‡‰ ‡Â‰
 ÏÎ˘‰ Ì‡ ¨Ì‚Ó‚Ó È‡  Ì‡ Ï·‡ ¨‡ÏÙ  ≠ ÏÈ·ÂÓ‰ ‡Â‰ ˘„Â˜‰
 ¯·„ Æ˙ÈÁÂ¯ ‰˘ÏÂÁ ÂÊ ≠ È˙ÈÁ·Ó Ú·Â˜‰ ‡Â‰ È·¯ÚÓ‰ È‡ÙÂ¯È‡‰
 ‰¯·Á ÏÎ· ˙‡ˆÓ˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ‡Â‰ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÛÒÂ
 ÌÈÓÚÙÏ˘ Ô·ÂÓÎÂ  ¨Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÙÂ˘Á ÂÏÂÎ˘ ˙ÂÂ‡˙‰Â  ÌÈ¯ˆÈ‰ ≠
 ¨‰ÏÈÙ ÂÊ˘ ÌÈ‰ÊÓ ÔÎ‡ ÂÁ‡ Ì‡ ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ Ô‡Î Ï·‡ ¨ÌÈÏÙÂ
 ÆÂÏ˘ ˙ÂÏÈÙÏ  ÌÈË˜ ÌÈ¯˘Î‰ ÌÚÙ  È„ÈÓ  ÌÈ˙Â  ÂÁ‡˘ Â‡
 ÔÂÓ‡‰ ¯·˘Ó ˙‡ ¨˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â¯ÚÒ‰ ˙‡ ÛÈÒÂ˙ ‰Ï‡ ÏÎ  ÏÚ
 Æ„¯ÓÏ ÌÂ˜Ó ¯ˆÂÂ ‰ËÈÚ· ‰ÊÏ ‰˙ ˙Â˜˙˙‰‰ ÔÎ‡Â ¨˙ÂÈÂÎÓÒ·
 ÔÂˆ¯ ‡Ë·Ó ‰Ê‰ „¯Ó‰ ÈÎ È̈˙Â‡ „È¯ËÓ ÂÈ‡ ÂÓˆÚÏ˘Î „¯Ó‰ Ï·‡

 Ǣ Â¯È·Ï ¨˙Â˘„Á˙‰Ï
 ˙Â·È˘È· ¯ÒÁ ˙ˆ˜˘ ‰‡¯˘ ˙ÂÈÁÂ¯Ï „Â‡Ó ÏÂ„‚ ‡Óˆ ˘È
 Ï˘ ·ÂÏÈ˘© ¢˜Â˜·Á¢ ˙ÚÙÂ˙ ‰„ÏÂ Ô‡Î˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ¨˙ÂÏÂ„‚‰

Æ®˜Â˜ ·¯‰Â ·ÏÒ¯· „̈¢·Á
 ¨‰˘‰  ˘‡¯  Ï˘  È˘‰  ÌÂÈ‰  Ï˘  ‰¯ËÙ‰‰  Í˘Ó‰·  ·Â˙Î

 ı¯‡‰ Ï˘ ‰·ˆÓ· ÈÂÈ˘‰ ¯Â‡È˙ È¯Á‡
 ÌÈ˜ÂÒÙ  ÌÈÚÈÙÂÓ  ¨ÌÚ‰  Ï˘  Â·ˆÓ·Â
 ‰¢·˜‰  ≠  Í¢˙·  ËÚÓÎ  Ì‰ÂÓÎ  ÔÈ‡˘
 ‰Ï‡ ¨ß‰˘„Á–˙È¯·ß  Â˙È‡ ˙Â¯ÎÏ  ÍÏÂ‰
 Â˙Â‡  ˙ÂÊÈÊÓ  ˙ˆ˜˘ ÌÈÏÈÓ  ÆÆÆÌÈÏÈÓ‰
 ˙È¯·Î ‡Ï ≠ Ë¯ÙÓ Â‰ÈÓ¯È Æ˙ÂÁÂ–È‡·
 È˙ÏÚ·  ¨Ì‰·  È˙˜ÊÁ‰  ‰·˘  ¨‰˘È‰
 ¯‰  „ÓÚÓ· ÂÓÎ  ¨Ì‰ÈÏÚ  È˙ÈÙÎ  ¨Ì˙Â‡
 ÍÈÏ‰˙ ÚÈ‚È  ‡Ï‡ ¨ı¯‡Ï  ‰ÒÈÎ‰Â  ÈÈÒ
 ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ¢·Ï‰ ÏÚ ‰·È˙Î¢ Ï˘ ˘„Á
 ÆÂ„ÈˆÓ ¯˙ÂÈ  È¯ÈÁ· ¨̄ ˙ÂÈ  ÈÂˆ¯  ¯Â·ÈÁ

 ˜¯  ÈÎ  ≠  Â·  ¯Â˘˜ ÂÈ‡˘ È˜ÂÏ‡  ÍÈÏ‰˙Ó Ô·ÂÓÎ  ÏÈÁ˙Ó ÏÎ‰
 ÍÈÏ‰˙·  ˙ËÏÁÂÓ  ˙Ó‡ ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÏÂÎÈ  ≠  Ï¢¯‰Ó‰  ¯ÓÂ‡  ≠  ÍÎ
 ‰È‰È Â˙È‡ ˙¯ÂÎ ß‰˘ ‰˘„Á‰ ˙È¯·· ≠ È˘‰ ˜ÏÁ‰ Ï·‡ Æ‰Ê‰
 Ô‡Î Ï·‡ ÆÂÓˆÚ ÍÂ˙Ó ˙Â¯·Á˙‰ÏÂ ÂÏ˘ ÔÂˆ¯Ï ÌÂ˜Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰
 ¯ÂÒ‡ Æ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ‰ ∫‰Ï ‡¯Â˜ È‡ Æ‰ÎÒ‰Â ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ‰ÚÈ‚Ó
 ¨ÊÎ¯Ó· ÂÏ˘ ˙ÂÈÂÂÁ‰ ¨ÊÎ¯Ó· ‰È‰È ‡Â‰Â ≠ ‰¯Â˙ ‰È‰˙ Ú˘ÈÏ‡Ï˘
 ÌÈÈÂËÈ·  ‰Ê  ÏÚ  ·˙ÂÎ  ˜ÈßˆÈ·ÂÏÒ  ·¯‰  ÆÆÆÂ˙Â‡  ˙¯˘˙ ‰¯Â˙‰Â
 ¨Ì‰Ï˘ ÌÈÈÏ˜¯Ë·  ÌÈ¯‡˘˘ ‰Ï‡·  ≠  ¢˙ÏÁÂ·  È˘Ù¢  ¨ÌÈ˘˜
 ˙‡  Â¯Á·È  Æ‰¯Â˙·  Ì‰Ï˘ È˘È‡‰  ¯Â·ÈÁ‰  ˙‡  ˜¯  ÌÈ˘ÙÁÓ˘
 È‡ Æ„ˆ· Â¯È‡˘È ‡Ï˘ ‰Ó ˙‡Â Ì‰ÈÈÚ· ÔÁ ÌÈ‡ˆÂÓ˘ ÌÈ¯·„‰
 ‰¯Â˙‰ Ï˘ ¯˘˜‰ ˙‡ Á˜ÂÏ È‡ Ì‡‰ ≠ ÈÓˆÚ ÏÚ ¯·„Ó Ú‚¯Î
 Ï˘ ˙ÂÚË· ¯·Â„ÓÂ Æ‰¯ËÓ‰ ÂÊ ‡ÏÂ È̈Ï˘ ˙ÂÂˆ¯ÏÂ ˙È˘È‡‰ ‰Ó¯Ï
 ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ Ì‡ Æ‡¢Ï Â‰ÈÓ¯È·˘ ßÈ˙¯Â˙ß ‰ÏÈÓ‰ Ï˘ „¢ÂÈ Ï˘ ÂˆÂ˜
 ¨‰¯Â˙ ≠ ÌÈËÏÁÂÓ‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ˘È ≠ È˙Ú„Ï ÔÂÊÈ‡‰ ‰Ó ˙Ú„Ï
 ¨ÌÈÈ˙˘ ¯ÙÒÓ È‡ Í̈˘Ó È‡ Ì˘ÓÂ ≠ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ¨Ï‡¯˘È–ı¯‡

 ÆÍÂÙ‰ ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈ· ÈÓˆÚ ˙‡ ÔÁÂ· È‡
 ˙Â„ÈÒÁ ‰˙ÏÈ‚˘ ˙È˘È‡‰ ‰Ó¯· ¯Â·ÈÁ‰ ˙ÂÎÊ·˘ ÌÈ˘‡ ˘È

ÆÔÂ„·‡Ó ÂÏˆÈ „̈¢·Á Â‡ ¨‡Ó‚Â„Ï ·ÏÒ¯·
 „Â‡Ó ·Â˘Á ÌÂ˜Ó ‰Ï‡‰ ˙Â¯Â˙‰ ÏÎÏ ˘È˘ ˜ÙÒ ÈÏ ÔÈ‡ ÔÎÏ
 È‡  Æ‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯  ÂÊ˘ ¯Â¯·  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  Ï·‡ ¨ÂÏ˘ ˙Â‡ÈˆÓ·
 ˙Á˜Ï ‰ˆÂ¯ È‡ Ì‡ Ì‚Â È̈Ï˘ Ë·Ó‰ ˙‡ ÍÏ Ô˙Â È‡ ¨ËÙÂ˘ ‡Ï
 ÏÙÂ È‡ Ì‡‰ ≠ ˜„·È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ „ÈÓ˙ ˙‡Ê‰ ‰ÈÁ·‰ ¨̄ ·„ ÏÎÓ

 ˜ÙÒ ÔÈ‡Â ¨ÁÂÎÈÂ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÚ ¨ÔÂ‡ÓÈˆ ¯ˆÂ øÊÎ¯Ó· ÈÓˆÚ ˙„ÓÚ‰·
 ¨˙È˙„Â˜‰  ‰Ó¯·  ÔÂ‡ÓÈˆ‰  ˙‡ „Â‡Ó ‰ÂÂ¯Ó  ˙È˙ÈÈÂÂÁ  ‰¯Â˙˘
 ÚÈ‚È  ‡Ï  Ô‡Î  ÈÁ˘  ÈÏ‡¯˘È  ¨˜ÂÁ¯‰  ÁÂÂËÏ˘  ·˘ÂÁ  È‡  Ï·‡
 ˙ÂÈÁÂ¯‰ ˙‡Â ÊÎ¯Ó· ¯˜ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ˘È ‡Â‰˘ „Ú ˙È˙ÈÓ‡ ‰ÈÂÂ¯Ï

 Æ˙Ù¯ËˆÓÎ ÂÏ˘ ˙ÈË¯Ù‰

אצלנו לא סופרים  
 ·‰Ï˙Ó ÂÈ‡ È˘ „ˆÓÂ ¨·Â¯È˜· ˙Â·¯ ˜ÒÚ˙Ó ·¯‰ „Á‡ „ˆÓ

ÆÌÈÎÂ„‰ ‡˘Â ÏÎÓ ‰ËÚÓ‰ ÔÂ˘Ï·
 ·Â¯È˜‰  ÆÌÈÈÂÏÈÁÏ  ˜¯  ÍÈÈ˘  ‡Ï  ¢·Â¯È˜¢‰Â  ‰·Â˘˙‰ ‚˘ÂÓ
 ˙ÂË˘Ù ¨˙ÂÎ ÏÚ ÈÂ· ‰Ê Ì‡ ¨˙Ó‡Ï ‡Ï‡ È̈Ï‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï
 ÂÁÈÏˆÈ  „¢·Á˘ ˙Â‡¯Ï ÏÎÂ˙ Æ‡Ï ≠ ‡Ï Ì‡ „̈·ÂÚ  ‰Ê  ˙ÂÈÚ·ËÂ
 ÌÈÒÓ ÂÁ‡ Ï·‡ „̈Â‡Ó ·ÂË ‰Ê˘ ¨Ì‰Ï˘ ‚ÂÒ‰Ó ·Â¯È˜· ¯˙ÂÈ
 Â„È˜Ù˙Â ÂÏ˘ „ÂÁÈÈ‰ ˙‡ ˘È ÂÏ Æ˙ÂÚË È˙Ú„Ï ÂÊÂ „¢·Á ˙ÂÈ‰Ï

 ÆÌÏÂÚÏ Â˙Â‡ ‡È·‰Ï
 Ú‚ÓÏ Í¯„‰ ˙˜„ˆ Ï˘ ‰¯Â¯·  ‰„ÓÚ ÈÏ·  ÚÈ‚‰Ï  ÔÎÂÒÓ ‡Ï

ø·Â¯È˜ Ï˘
 ˙ÎÂÁ ‰˙‡ Æ‰˙‡ ‰Ê Ï·‡ ¨·Î¯ÂÓ ‰Ê
 ¯˙ÂÒ ‡Ï ‰Ê Í̈Ïˆ‡ ˙Ó‡‰ ÏÎ˘ ·Â˘ÁÏ ‡Ï
 ‡Â‰ ≠ ‰¯Â˙ ‡Â‰˘ ‰Ó ¨˙Ó‡ ‡Â‰˘ ‰Ó˘
 ˙‡Ê‰  ‰„ÓÚ‰ÓÂ  ¨˙ËÏÁÂÓÂ  ‰¯Â¯·  ˙Ó‡
 ·ÂË ¯˙ÂÈ  ‰˙‡˘ ·Â˘ÁÏ ‡Ï Ï·‡ ¨˙˘‚Ï
 È„˜Ù˙Ó  Ï‡˘Ó·  Ú‚Ó‰  Ǣ Á‡  Â‰˘ÓÓ
 ¯Â·ÈÁÏ ÈÈÚ·  ˙ÈÂˆÓ ‡Ó‚Â„  ‡Â‰ „ÂÎÈÏ‰
 ÂÚÈ‚‰  ÌÈ˘‡  ÆÌÈÈÈÚ‰  ‰·Â‚·  È˙ÈÓ‡
 ÂÚ‚‰ Æ˙ÂÈÚ·Ë· ¯·„Ï È˙ÈÓ‡ ÔÂˆ¯  ÍÂ˙Ó

 ÌÈÎÈ¯ˆ  ÂÏÂÎ  ≠  Â„ÓÏ˘ ÈÙÎ  ‰·Â˘˙ ÂÊ  ¨·ÏÏ  Â¯·È„  ¨ÌÈÁÂ˙Ù
 ‰„ÈÁÈ‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ ÆÌÈ„Â‰È ÔÈ· È˙ÈÓ‡ ÁÈ˘ ‰Ê ‰·Â˘˙ Æ„ÁÈ· Ô˜˙Ï
 ˙‡ ‰ÁÈÎÂ‰ ˙‡Ê‰ Í¯„‰Â Æ˙È˘È‡‰ ‰Ó¯‰ ‡ÏÂ ‰¯Â˙‰ ‡È‰ ÍÏ ˘È˘
 ‰˘ÓÏÂ ‰·Â˘˙‰–˙Â¯Â‡Ï ÔÓ‡ ¯‡˘È‰Ï ¯ÁÂ· È‡ ÆÏ‡˘Ó· ‰ÓˆÚ
 ‰·Â˘˙· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‡˘ ˜Â˜ ·¯‰Ó ¨ÌÏ˘ ¯Â„Ó ˜ÏÁÎ È˙„ÓÏ˘
 ‡¯˜È˘ ÈÓ Æ˙Ó‡ ‰Ù ‰¯ÒÁ Ê‡ ¢ËÈ·È ‡Ï ‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ ˙¯·„ Ï‡¢Â
 ≠ ÌÈ‡¯Â ÌÈ¯·„ ‡¯˜È ¨Ù¢Ï¯Á ·¯‰ Ï˘ ¢‰ÚÂ˘È‰ ÈÈÈÚÓ¢ ¯ÙÒ·
 ¨˙ÈË¯Ù ‰·Â˘˙ ‰È‰˙ ‰·Â˘˙‰ ¨‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ¯Â„·˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ¢

 Æ¢‰·Â˘˙‰ Ï˘ ÌÈÈÁÂ¯‰ ˙Â¯ÂÈˆ‰ ˙‡ Ì˙ÂÒ
Æ‡Ï ÂÁ‡˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈÁÈÏˆÓ „¢·Á˘ ÌÈ‡Â¯ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ·

 ‰Ó ˙‡ „Â‡Ó ÍÈ¯ÚÓ È‡ Æ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê  ‰ÎÎÂ  „̈Â‡Ó ÔÂÎ
 Ï·‡ Æ˙Â˘Ù ÌÈÏÈˆÓ ˘ÓÓ Ì‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ¨ÌÈ˘ÂÚ „¢·Á˘
 ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡Ï ÂÁ‡ Æ„¢·Á ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÒÓ ÂÁ‡˘ ÈÈÚ· ˙ÂÚË
 Ú‚¯Î  ̆‰Ó ˙‡ ˙˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÏ ˘ÈÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï–ÌÈÈ˙„ ÂÁ‡ „̈¢·Á
 „¢·Á ˙‡ Â‡È·‰ Â·˘ ‰·Â˘˙ ÒÎ ‰È‰ ÔÓÊÓ ‡Ï Æ˙˙Ï ÏËÂÓ ÂÈÏÚ
 ‰Ê ÆÌÈÎÂ„· „ÂÓÚÏ ÍÈ‡Â ¨‰·Â˘˙· ÌÈ¯ÈÊÁÓ „ˆÈÎ ÂÏ ¯È·Ò‰Ï È„Î
 ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÍÏ˘ ÌÈÎÂ„‰ øÌÈÎÂ„ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ Æ‡¯Â È¯‰

 ¨Ï‡¯˘È  ı¯‡  ‡˘Â  ÂÓÎ  ¨̆ ¯„Ó‰  ˙È··  ˙„ÓÏ˘ ÔÎÂ˙·  ÌÈ‡ÏÓ
 Â· ˘È˘ ÌÂ˜Ó ‰‰ÊÓ ‰˙‡ Ì‡ ¨‰ÈÚ· ÔÈ‡ øÔÈÏÈÙ˙ ÆÈ˙¯·Á ÔÂ˜È˙
 Í˙Â‡ ËÈÒÈ ‡Ï ‰Ê˘ Ï·‡ ¨ÔÈÏÈÙ˙ Ì‚ ÁÈ˙ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰Ï ÔÂˆ¯ Ì‚
 ÏÂÎÈ ‰˙‡ ‰ÎÂ˙ÓÂ ‰ÏÂ‚Ó‰ ı˜‰ Ï˘ ‰¯Â˙ ¯·„Ó ‰˙‡ Í̈„ÂÁÈÈÓ
 ¨ÌÈÙÂÈÊ ÚÂÓ˘Ï ÌÈÎÂÓ ‡Ï˘ ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ Ǣ Á‡Ï ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ‰Ï Ì‚
 ÌÚ ‰˙‡ ‰È‰˙ Æ‰˙‡ ‰˙‡˘ ˜Â„·˙ ÔÎÂ„Ï  ÍÏÂ‰  ‰˙‡˘ ÈÙÏ
 Ì˙‡ ÂÈ‰˙ ÆÍÏ˘ ‰‚¯„‰‰ ÌÚ Í̈Ï˘ ˙ÂÈÚ·Ë‰ ÌÚ Í̈Ï˘ ¯Â·ÈÁ‰
 Ï˘ ÔÂ‡ÓÈˆ‰ ˙ÈÁ·Ó Ï·‡ Ë˘ÙÂÓ ÚÓ˘ ‰Ê ÆÌÈÈÓÂ‡Ï–ÌÈÈ˙„ ≠
 Ï˘ ÈÂˆÈÓ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÏÂ‡ ÂÁ‡ ¨˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰¯Â˙Ï ¯Â„‰
 ˙ÂÚË ÂÊ  Æ‰˙Â‡ ÏÏÎ˘Ï ÍÈ¯ˆÂ Â̈ÈÙÏ „ÂÚ Í¯„‰ ÆÌÈÊÂÁ‡ ‰¯˘Ú

 ÆÌ‰ ‰ÓÎÂ ‰·Â˘˙· Â¯ÊÁ‰ ÂÁ‡ ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ¯ÂÙÒÏ

התיישבות וצדק חברתי
 ¨˙ÈÏÏÎ‰ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ¯·„Ó ·¯‰˘Î ¨‰ÓÈ˘Ó ÌÈ˘ÙÁÓ ÌÈ˘‡

ø¯·Â„Ó ˙ÂÓÈ˘Ó ÂÏÈ‡ ÏÚ
 „È‚‰Ï  ÏÂÎÈ  È‡  Ï·‡ ÆÌÈ¯Á‡Ï ˙ÂÓÈ˘Ó ˙˙Ï ‰¯ÓÂÈ  ÈÏ  ÔÈ‡
 ¯Â¯·  ÈÁÂ¯  ÌÏÂÚ  ≠  ˙È˘‡¯ Æ˙Â„Â˜  ‰ÓÎ  È̈ÓˆÚ ÌÚ ‰ÎÎ  Í̈Ï
 Ì‡‰¢  ≠  ‰·Â˙Î  ‰Ú„Â‰·  ÈÏ  ·˙ÂÎ  „Á‡  ÆÌÈ‚˘ÂÓ  ¯Â¯È·  ¨̄ ˙ÂÈ
 ÈÏ  ÌÈ¯ÓÂ‡ Ê‡ ø˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ ÂÊ  ‰Ó ø¢ÍÏ˘ ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰Ó ˙ÏÓ‚
 ÆÆÆ̆ Â¯È‚‰ ÔÓÊ·  ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÌÚ Â˜·Á˙‰˘ ‰Ï‡ ‰Ê  ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ ≠
 Ï˘  ‰ÊÎ  ·ˆÓ  ø‰È„ÓÏ  ÒÁÈ‰  ˙‡  Û˜˘Ó  ‰Ê  ø˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ  ÂÊ
 ¨˙ÓÈÂÒÓ ˙Â‡ÈˆÓ· ·Î¯ÂÓÂ  ÌÈÂÒÓ È˘Ù  ·ˆÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó ˜Â·ÈÁ
 ÆÔÂËÏ˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰ËÈ˘ ‰Ê ˙‡ Â˘Ú ÌÂ‡˙ÙÂ
 ‰ÓÈ˘Ó‰ ‰Ó È˙Â‡ Ï‡Â˘ ‰˙‡ Ì‡ Ê‡ ÆÂÊÎÂ ÂÊÎ ˙¯·ÂÁ ÌÈ‡ÈˆÂÓÂ

 Æ˙Â„ÈÓ  ≠ ‰ÈÈ˘ ‰ÓÈ˘Ó °ÌÈ‚ÂÏË˜‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ≠ ‰Â˘‡¯‰
 ÂÊ  ÆÍÏÈ  ‡Ï ‰Ê  ‰ÂÂÚ ÈÏ·Â  ˙Â„ÈÓ ÈÏ· ¨ÚÈÙ˘‰Ï ‰ˆÂ¯ ¯Â·Èˆ Ì‡
 È¯ÙÒ ·Â¯  ÍÈ‡ ·Ï ÌÈ˘ ÆÁ˙ÙÓ ‰Ê  Æ‰ÂÓÎ ÔÈ‡Ó ‰·Â˘Á ‰ÓÈ˘Ó
 Ï˘ „¢‚Ó‰ Æ‰ÂÂÚ·  ¨˙Â„ÈÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ ¨Â‚¯‰˘ ÌÈÏÈÈÁÏ  ÔÂ¯ÎÈÊ‰
 ¢È‰¢ ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ È¢˘¯ ˙‡ ‡È·Ó ‡Â‰˘Î Â˙Â‡ „ÈÙÒÓ ÔÈÈÏ˜ ÈÚÂ¯
 Ï·‡ È̈‡ ‰ÏÈÓ‰ ÏÚ ¯˙ÂÂ˙ Ï‡ ¢‰ÂÂÚ ÔÂ˘Ï¢ ≠ È¢˘¯ ¯ÓÂ‡ ≠
 Æß‰ Ì˘· Ô‡Î ‰˙‡ ÆÍÏ ‡¯Â˜ ÌÚ‰ ÈÎ Í̈Ï ‡¯Â˜ ÌÈ˜ÂÏ‡ ÈÎ ¢È‡¢
 Ì‚ ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰· ÌÈÈÁ ÁÂ¯ ÁÈÙ‰Ï Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ≠ ˙È˘ÈÏ˘ ‰ÓÈ˘Ó
 ‰ÓÈ˘Ó‰ Æ·‚· Ì‚Â ÏÈÏ‚· Ì‚ ß̈‰ ˙¯ÊÚ· ÂÈÏ‡ ¯ÂÊÁÈ˘ ‰ÊÚ Ï·Á·
 ‰ÓÈ˘Ó‰˘ ˜ÙÒ ÈÏ  ÔÈ‡Â  ÆÁÂÓˆÏ ‰ÎÈ¯ˆ ˜¯ ‡È‰Â  ¨‰¯È„‡ ˙‡Ê‰
 ‰˘ÚÓ Æ˙ÈÁÂ¯ ‰ÈÁ·Ó ÌÈÈÂÏÈÁ ÌÈ˘‡ ÏÚ Ì‚ ‰ÚÈÙ˘Ó ˙‡Ê‰
 ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ  ˘È˘ È̈ËÒÈÏ‡„È‡  È̈˙ÙÂÓ  ‰˘ÚÓ ‡Â‰  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰
 ÏÎ  ÌÈÁ˜Ï  ˜ÈÙ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  Ô·ÂÓÎ  ÆÂÓˆÚÏ  ¯‡˙Ï  ÌÈÏÂÎÈ  ÂÈ‡˘
 ÏÚ ‰ÂÂÎ· ¨˙‡Ê‰ ‰ÈÈ˘Ú· ˜ÓÂÚ ¯˙ÂÈ ÛÈÒÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ È˙Ú„Ï ¨ÔÓÊ‰
 ÁÂ˙ÙÏ Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÏÚÙÓ Í¯„  ÌÚÏ ˙Â¯·Á˙‰ ¯˙ÂÈ  ¨‰˘ÚÓ‰
 Æ‰¯·Á „̈ÒÁ ‡È‰  ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÓÈ˘Ó‰ Ǣ Â·Èˆ  „ÂÚÏ  ˙Â˙Ï„‰ ˙‡

 ˜ÏÁ Ô‰ È̈¯Â˙‰ Ï‚„‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙ÂÈ˙¯·Á‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰
 ÏÚ ˜·‡Ó‰ ¯‡Â˙Ó ‰ÈÓÁ ¯ÙÒ· Æ‰¯·Á‰ ÔÂ˜È˙ Æ„Â„ Ô· ÁÈ˘ÓÓ
 ˜ÏÁ ‰Ê  Æ˙Â„ÓÚÓ‰ ¯ÚÙ  ÔÂ˜È˙Ï  ˘„˜ÂÓ  ÌÏ˘ ˜¯ÙÂ  ¨ÌÈÏ˘Â¯È
 ‰ÂÂÚ ˙ˆ˜ ÌÚ ÆÌÈ¯˙ÂÒ ÌÈ‡ ‰Ï‡‰ ÌÈÏ‚„‰ ÏÎÂ ÆÌÈÏ˘Â¯È ÔÈÈ·Ó
 ÌÈÈÚ¯‚ ≠ ˙È˘ÈÓÁ ‰ÓÈ˘Ó ÆÌÈÏ‚„‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ¯˘Ù‡
 ÏÎ ÍÈ‡ „Â‡Ó ËÏ· ‰ÓÁÏÓ· Æ˙È˜Ú ‰ÓÈ˘Ó ÂÊ ÆÌÈ¯Ú· ÌÈÈ¯Â˙
 Ô‰Â ˙È˙Â·„˙‰‰ ‰Ó¯· Ô‰ „̈˜ÂÓÏ ÍÙ‰ ‡Â‰ ¨ÔÈÚ¯‚ ‰È‰ Â·  ̆ÌÂ˜Ó
 È˙Â‰Ó ÈÂÈ˘ ‰Ê Æ˙Â¯„˘ ¨‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ Â̈ÎÚ ¨˙Ùˆ Æ˙ÈÁÂ¯‰ ‰Ó¯·
 ‰‚‰‰· ÌÈÏÈÚÙ ÌÈÙ˙Â˘Î ‡Ï‡ ÌÈÁÙÒÎ ‡Ï ‰ÙÓ‰ ÏÚ Â˙ÂÈ‰·
 Â‡ÈˆÂÈ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÈ¯Â˙‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰˘ ‰ÈÚ· ÌÂ˘ ÔÈ‡ Æ˙ÈÓÂ˜Ó‰

 Ǣ Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ÌÚÙ ÏÎ· ¨‰Ï‡Î ÌÈÈÚ¯‚ ÌÎÂ˙Ó
øÔ‡˘ ˙È·Ï ¯È‡Ó ÔÂÎÓÓ ‡ˆÈ˘ ÔÈÚ¯‚‰ ÂÓÎ

 ÆÈÁ  È˙ÏÈ‰˜  ˘¯„Ó  ˙È··  ˙„ÓÂÏ˘  ‰¯Â·Á·  ¯·Â„Ó  Æ˜ÂÈ„·
 ‰Ê‰  ¯Â·ÈÁ‰Â  ÆÏÈ„‚‰ÏÂ  ¨˙Â„ÈÓ·Â  ‰¯Â˙·  ÏÂ„‚Ï  ‡Â‰  ÍÏ‰Ó‰
 ¨‰¯Â˙ ÈÏÂ„‚Ó ‰¯Â˙ ˙Ï·˜Ó ˙‡Ê‰ ‰¯Â·Á‰ ÆÈÚ·Ë ÔÙÂ‡· ‰¯Â˜

Æ˙ÈÓÓÚÂ ‰ËÂ˘Ù ‰¯Âˆ· ¯·Á˙‰Ï ‰ÁÓ˘· ˙ÎÏÂ‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓÂ
 Â¯˜ È¯‰ ¨‡˘˙Ó ‡ˆÓÈÂ ¯·Á˙‰Ï ÚÈ‚È ‰ÊÎ ÔÈÚ¯‚˘ ˘˘Á ÔÈ‡

ø‰Ï‡Î ÌÈ¯·„
 ‰Ï‡‰ ÌÈÈÚ¯‚‰  ̆‰‡¯Ó ÔÂÈÒÈ‰ È˙Ú„Ï
 ÌÈÁÈÏˆÓ  ÔÎ‡Â  ¨ÌÈ‡˘˙Ó  ÌÈ‡  ‡˜ÂÂ„
 ‰Ï‡‰ ÌÈÈÚ¯‚‰Ó˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ Ǣ ·Á˙‰Ï
 ÂÊÎ ‰ÂÂÎ·Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈˆÙÓ ˙‡ˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆ
 ¨‡˘˙È˘ ˘˘Á ˘È Ê‡ ¨ÔÈÚ¯‚Ï ÍÏÂ‰ ‡Â‰
 ¯Â‚Ï ËÂ˘Ù ‡Ï‡ ¨˙Â¯ÓÂÈ ÈÏ· ÌÈÎÏÂ‰ Ì‡
 ÍÎÂ ¨ÌÂ˜Ó‰ ÍÂ˙Ï ÍÈÈÁ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ „ÁÈ·
 Á˙Ù˙Ó  ≠  ÌÈÈÚ¯‚‰  È‡·  ·Â¯  ÌÈ‚‰Â
 ˙‡  Á˜  ÆÌÈÈÈÚ‰  ‰·Â‚·  È˙ÈÓ‡  ¯Â·ÈÁ
 ÌÈ˘‡·  ¯·Â„Ó  ¨Ô‡˘–˙È·  Ï˘  ‰¯Â·Á‰
 ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ‡˘Â Ë¯Ù·Â ¨˙Â„ÈÓ‰ ÏÚ ‰„Â·Ú‰Â ˙ÂÚ„ÂÓ‰˘
 ÏÎ ÌÂ˜ÓÓ ÌÈÚÈ‚Ó Ì‰ ÆÌ‰Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯„ÒÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ¨‰ÂÂ‡‚‰
 ‰˙‡ Ê‡ ¨ÌÈ‡È¯·‰ ‰·Â˘˙‰ È‚˘ÂÓ ÏÚ Ì„Â  ̃Â¯·È„ Ì‡Â ÆËÂ˘Ù ÍÎ
 ¨˙Â‚¯„Ó Ï˘ ‰·Â˘˙ ≠ ˙ÈÂˆÓ ‡Ó‚Â„ ÂÊ‰ ‰¯Â·Á· ˙Â‡¯Ï ÏÂÎÈ

ÆÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÎ¯ÚÏ ¯Â·ÈÁÂ ¨ËÂ˘Ù ¯Â·ÈÁ

תורת הרב ועממיות
 ÚÈ‚‰Ï  ‰ÏÂÎÈ  ˜Â˜  ·¯‰  ˙¯Â˙  Ì‡‰

øÔ‡˘ ˙È·· ÌÈ˘‡Ï
 ¨Ô‡˘–˙È·· ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ Ú„ÂÈ ‡Ï ‰˙‡
 ¨‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜· ¨‰È¯‰· Â̈ÎÚ· ¨Ï‡ÈÓ¯Î·
 ˙¯Â˙Ï ÌÈ‡Óˆ ÔÂÏ˜˘‡· ¨˙Â¯„˘· „̈¯Ú·
 ÔÈ·  ‰˜ÂÏÁ  ˘È˘  ÔÚÂË  ÏÏÎ·  È‡  Æ·¯‰
 ˙Â¯ÈÈÚ  ÆÁÂ˙ÈÙ  ˙Â¯ÈÈÚÏ  ˙ÂÈÚ·Ë ˙Â¯ÈÈÚ
 ˙Â¯ÈÈÚ  È̈˙¯ÎÊ‰˘ ˙ÂÓ˘‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÚ·Ë
 Æ‰ÈÏˆ¯‰ ¨‰Ú¯  ¨‰ÂÂ˜˙–Á˙Ù ‰Ê  ÁÂ˙ÈÙ
 ÍÈ‡  ‰‡¯˙Â  È˙È‡  ‡Â·˙˘  ÁÓ˘‡  È‡
 ËÂ˘ÙÂ  ÌÈ˘‡  ÌÈÚÈ‚Ó  ‰ÁÈ˘  ÏÎ  ÛÂÒ·
 ‰ÙÈ‡  ≠ ÌÈ¯ÓÂ‡Â  ÌÈÈ„È  È˙˘· ÌÈ˜·ÁÓ
 ÏÈ‚¯ ‡Â‰ „ÂÓÈÏ‰ ¯ÓÂÁ øÌÂÈ‰ „Ú Ì˙ÈÈ‰
 ¨‰ÓÂ„ÎÂ  ‰ÎÏ‰  ¨‡¯Ó‚  ¨ÚÂ·˘  ˙˘¯Ù  ≠
 ˙ÈÏ‡¯˘È–ı¯‡ ‰¯Â˙ Ï˘ ÁÂ¯· ÏÎ‰ Ï·‡
 ¨‰ÏÂ‡‚ÏÂ  ‰È„ÓÏ ¨ı¯‡Ï ¨ÌÚÏ ˙¯·ÂÁÓ˘
 Ï˘  ˙ÈÚ·Ë‰  ˙ÂÈ¯ÒÂÓÏ  ‰¯Â˘˜˘ ‰¯Â˙
 ˙‡  ÌÈÚÓÂ˘  Ì‰˘Î˘  ‡Ï  ‰Ê  Æ˘Ù‰
 ¨ÌÈÈÙÎ  ÌÈ‡ÁÂÓ ‡Ï Ì‰ ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯Â˙‰
 Ì‰Ï˘ ˘Ù‰ ÍÈ‡ Ì‰Ó ÚÓÂ˘ ‰˙‡ Ï·‡
 ‰Ï‡  ÌÈ¯·„  ÚÂÓ˘Ï  ‰‡ÂÏÓ·  ˙·Á¯˙Ó
 ÂÏ  ˘È˘ ÌÈÙ‰Ï  ÂÈÏÚ  Æ·¯‰  ˙¯Â˙  Ï˘
 ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈÚ·˙  ÂÁ‡  ¨˙˙Ï  ‰Ó  ‰·¯‰
 Â˙ ÆÌÎÓˆÚÏ ÌÈÓ‡ ÂÈ‰˙ Ǣ Â·Èˆ ÈÁÈÏ˘
 Ì˙‡ ¨Ì˙„Â·Ú ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ˜È„¢·ÁÏ

 ÆÌÎÈÏÚ ÏËÂÓ˘ ‰Ó ˙‡ Â˘Ú˙
 Ì‰Ï ÂÈ‰Â ‰È„Ó· ÔÂÓ‡ Â„·È‡ ÌÈ˘‡

ÆÆÆ˙Â·ÂË ˙Â·ÈÒ
 ÌÈÎÓÂ˙  ÂÁ‡˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ  ÆÏÂ„‚  ÒÂÙÒÙ  Ô‡Î  ˘È  È˙Ú„Ï
 ˙‡ ÌÚÙ Û‡ ÔÈ·‰  ‡Ï  ¨Â˙Â‡  ˙˙¯˘Ó ‡È‰  ¯˘‡Î ˜¯  ‰È„Ó·
 ÆÌÈ„Â‰È ˙È„Ó ÔÈ·Ï ‰¯Â˙ ÔÈ· ¯Â‰Ë‰ ÈÓÂ‡Ï‰–È˙„‰ ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó
 ÂÁ‡ Ì‡ Ï·‡ Æ„Â‡Ó ÌÈ¯Â¯· ÏÂ˜Ï˜‰ ÏÚ ·‡Î‰Â  ¨Ô˜˙Ï ÔÂˆ¯‰
 ÂÂˆ¯ ‰Ó ˙Ú„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡ Ê‡ Í̈ÏÓ‰ ‡Â‰ ß‰ Ì‡ Í̈ÏÓ‰ È„·Ú
 ‰„Â‰È  È·ˆ ·¯‰Â  ¨̄ ÓÂ‡ ‡¢¯‚‰ ÆÏ‡¯˘È ÏÏÎ ‡Â‰ ÂÂˆ¯Â  È¯˜ÈÚ‰
 Â¯Â„  Ï˘ ·¯–·¯Ú‰˘ ≠ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÂÓ˘· ‰Ê  ˙‡ ‡È·Ó ‰È‰
 ÏÎ Í̈ÂÙ‰ ‰Ê ‰„Â‰È È·ˆ ·¯‰ ÈÙÏ˘ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ÆÌÈ‚¯Ë˜Ó‰ Ì‰
 ÏÈ·ÂÓ ‡¢ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ ·¯‰ Ô¯Ó Æ·¯–·¯Ú ‰¯Â‡ÎÏ Ì‰ ¨ÌÈ‚¯Ë˜Ó‰
 ÏÚ „̈ÒÓÓ‰ ÏÚ ·˜Â ¯Â¯È· ÌÈ˘ÂÚ ÂÁ‡ „Á‡ „ˆÓ ≠ ‰‡È¯· Í¯„
 È˘ „ˆÓÂ ¨ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ ÈÙÏÎ ˘È˘ ˙Â˘ÏÂÁ‰ ÏÚ ¨˙Â·¯˙‰ ÌÏÂÚ
 ‰˘ÚÓÎ ‰ÏÈÏÁ ‡ÏÂ ß‰ ‰˘ÚÓÎ ‰È„Ó‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÌÈ˜ÈÒÙÓ ‡Ï
 ˙ÂÈ‰Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ‰Ï ˙Ó¯Â‚ ‡Ï ‰È„Ó‰ ÈÙÏÎ ‰˘˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÆÔË˘

 ÆÂ˙ÏÂ‡‚ ˙ÁÈÓˆ ˙È˘‡¯

 ‡ˆ ‡Â· ¨˙Î¯ÚÓÏ ‰‚‡„ ÍÂ˙Ó ‡˜ÂÂ„ ≠ ˙¯ÓÂ‡˘ ‰ÚË ˘È
ÆÂÂ¯ÒÁ ˙‡ ˘È‚¯‰Ï ‰Ï Ô˙ÈÂ ÈÓÊ ÔÙÂ‡· ‰ÓÓ

 ÌÈÓÈÂÒÓ  ÌÈ˘‡  ÏÏ‚·  ˙Î¯ÚÓ·  ÌÈ‡ˆÓ  ‡Ï  ÂÁ‡  Ï·‡
 ÍÏ‰ÓÓ ˜ÏÁ ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎ ‡Ï‡ ¨‡Ï Â‡ ÂÈÈÚ· ÔÁ ÌÈ‡ˆÂÓ˘
 ÂÓ˘· ‡¢¯‚‰ È„ÈÓÏ˙ Â·˙Î ¯Â˙‰ ÏÂ˜· ÆÌÂˆÚ Ï„·‰ ‰Ê  ÆÈ˜ÂÏ‡
 ‰Ê  ÆÌÈ„„ˆÂ  ˙ÂÈÁ·  ˘˘Â  ÌÈ˘ÈÓÁ ‰‡Ó ‰ÏÂ‡‚‰  ÍÈÏ‰˙· ˘È˘
 ÛÒÂ ¯·„ ÆÂ˙Â‡ Ë˘ÙÏ „Â‡Ó ÌÈˆÂ¯ ÂÁ‡ Ì‡ Ì‚ ¨·Î¯ÂÓ ÍÈÏ‰˙
 ˙ÂÂÂÎ‰Ó ˜ÏÁ˘ ˘Â„˜‰ È¢¯‡‰Ó Ï·Â˜Ó˘ ¨‡¢¯‚‰ È„ÈÓÏ˙Ó Â„ÓÏ
 ÍÂ˙Ó ÁÓˆÈ  „Â„  Ô·  ÁÈ˘Ó˘ ‡Â‰ ¢ÌÈÏ˘Â¯È  ‰Â·¢·  ÔÂÂÎÏ  ˘È˘
 È„Î ¨Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ÛÒÂÈ Ô· ÁÈ˘Ó˘ ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘Â Û̈ÒÂÈ Ô· ÁÈ˘Ó

 Æ„Â„–Ô· ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÎ˘Ó‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï

הנהגה והתחברות
ø‰‚‰‰· ˙Â˙ÈÁ˘Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÈÏÚ ÍÈ‡

 ‡Óˆ ÂÏÂÎ Ï‡¯˘È ÌÚ ÆÚ˙ÙÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ó ˘È˘ ·˘ÂÁ ‡Ï È‡
 ¨˙ÈÈ„Ó‰ ‰È‚ÂÒ‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆ˜Ï ‰ˆ˜‰Ó ‰‚‰‰‰ ˙ÙÏÁ‰Ï
 ˙È˙ÈÓ‡ ‰‚‰‰ ÌÈ˘ÙÁÓ È̈‡·ˆ‰–È¯ÒÂÓ‰ ˜Â˙È˘‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‡ÏÂ
 Ì‡  Ǣ Â·Èˆ‰  ÈÙÏÎ  ˙ÂÈ¯Á‡Â  ¯˘ÂÈ  ¨˙ÂÎ  Ï˘
 ‰È‰˙ ÂÊ  „̈Á‡ Â‰˘ÈÓ ‰È‰È  ÔÂ¯˙Ù‰˘ ·Â˘Á
 ‰‚‰‰‰ ÆÌÂÈ‰ Ï˘ „ÒÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÚË‰ ‰˙Â‡
 ‰Ó ¯¯·Ï ˙ÂÎ· ‰ˆÂ¯˘ ‰¯Â·Á ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ
 Æ‰·ÈË¯ËÏ‡ ‰È‰˙ ÂÊ ÆÌÂÈ‰ Ï‡¯˘È ÌÚ ÈÎ¯ˆ

 ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰  ¯Â·ÈˆÏ  ÔÂÂÎ˙Ó  ·¯‰  Ì‡‰
ø˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Â¯ÓÏ ¨‡˜ÂÂ„

 ¯Â·Èˆ· ˜ÂÒÈÚÏ ÔÂÂÎ˙Ó˘ ÈÓ ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡·
 ÍÂ˙Ó ¨˙È˜ÂÏ‡  ˙ÂÁÈÏ˘ ÍÂ˙Ó ¨Ï‡„È‡  ÍÂ˙Ó
 ‡Â‰ ˜¯ ¨̆ ÙÁÓ ÈÏ‡¯˘È‰ ¯Â·Èˆ‰˘ ‰Ó ‰Ê˘ ÌÈÈ¯Â˙ ¯ÒÂÓ ÈÎ¯Ú
 ‰„ÈÁÈ‰  ‡È‰  ˙È˙„‰  ˙ÂÂÈˆ‰  Ú‚¯ÎÂ  ¨ÂÊÎ  ‰‚‰‰  ÁÈÓˆ‰Ï  ÏÎÂÈ
 ˙È˙ ÍÂ˙ Ô·ÂÓÎÂ Æ„„Â· Ì„‡ ‡ÏÂ ¨‰¯Â·Á ¨·Â˘ Æ‰Ê· ˙˜ÒÚ˙Ó˘
 ˙Â‡ÈˆÓ‰˘ ·˘ÂÁ È‡ ÆÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯Â·ÈˆÏ  ˙Â¯Â˘‰ ˙ÁÈ˙Ù Û̈˙Î
 Í¯„  ‡ˆÓ  ¨ÌÈÎÂÓ  ‰È‰˘Î˘  ÔÈÓ‡Ó  Ì‚  È‡  ÆÍÎ  ÏÚ  ÚÈ·ˆ˙
 „Â‡Ó  ÏÂ„‚  ˜ÏÁÂ  ¨ÌÈ„¯Á‰Ó  ˜ÏÁ  ¨Ò¢˘  È˘‡  Ï˘  Ì·ÈÏÏ  Ì‚
 ÌÚ‰ ÌÚ ¯ˆÂ˘ ¯Â·ÈÁ‰ ˙‡ ÌÈÏÈÁ˙Ó ÂÈÈ‰  ÂÏÈ‡ ÆÌÈÈÂÏÈÁ‰Ó
 ¨ÌÈ˘  ÈÙÏ  „ÂÚ  ¨‰ÓÁÏÓ‰  ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ·  ¨˙Â¯„˘·  ¨ÛÈË˜–˘Â‚·
 ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Æ‰·ÈË¯ËÏ‡ ·Èˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈÈ‰ ÂÈ˘ÎÚ ¯·Î˘ ÔÎ˙ÈÈ
 ÌÂÈ‰ ¯·Î ÌÈÓÈÈ˜ ·‚‡ Æ‰¯˜È ‰Ê Ï·‡ ¨ÔÓÊ ˙ˆ˜ „ÂÚ Á˜ÈÈ ‰Ê˘
 ¯Â·Èˆ È˘‡ ÔÈ· Û˙Â˘Ó „ÂÓÈÏÂ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ Ï˘ ÌÈÒÁÈ ˙ÂÎ¯ÚÓ

 Æ‰¯Â˙ È˘‡ ÔÈ·Ï ‰˜ÈËÈÏÂÙ È˘‡ ¨‡·ˆ È˘‡ ¨ÌÈ·¯
øÌÏÂÎÏ ¯·Á˙‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡

 „Â‡Ó ‰˘˜ Ê‡ „È‚‰Ï ‰Ó ÍÏ ˘È˘ ÍÓˆÚÓ ˜ÈÊÁÓ ‰˙‡ Ì‡
 ÆÂÏ˘Ó ÌÏÂÚÂ ‰Ù˘Â ÔÂ‚Ò ˘È „Á‡ ÏÎÏ ˙Ó‡· ÈÎ ¨ÌÏÂÎÏ ¯·Á˙‰Ï
 ÏÎ˘ ‡Ï‡ „È‚‰Ï  ‰Ó ÔÈ‡  ˙Ó‡· ÍÏ˘ ‰ÓÙ‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ‡·  Ì‡
 ÍÂ˙Ó ‡· ‰˙‡ ≠ „Á‡ ∫ÌÈ¯·„ ‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙Ó ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÍÈ¯·„
 ÌÈ˘‡Ó ·Î¯ÂÓ˘ ˘¯„Ó ˙È· ÂÁ‡ ˙¢Â‰Ó ˙‡ ˘È ÂÏˆ‡ ¨‰¯Â·Á
 ÆÍÎÂ˙Ó ‡Ï ¨̄ ·„Ó ‰˙‡ ˙‡Ê‰ ‰¯Â·Á‰ ÍÂ˙ÓÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÁÂÎ ÌÈ˙Â˘
 ÌÈÚÈ‚ÓÂ  ÌÈ‡ˆÂÈ˘Î  ≠  ÁË˘‰ Ï˘ ÁÂÎ‰  ÍÂ˙Ó  ≠  È˘‰  ¯·„‰
 ˜¯Â  ¨ÁÂÎ  Ô˙Â  ÌÈ˘‡‰  ÌÚ  Ú‚Ó‰  ‰ÓÎ  ÔÈ·Ó  ‰˙‡  ¨ÌÈ˘‡Ï
 ˙ÂÁÈ˘ È¯Á‡ ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ÆÍ·˘ ÌÈ¯·„‰ ÌÈÚ˜Â· Ì‰Ï˘ ÁÂÎ‰Ó
 ‰„Â˜‰ Æ‰˙‡ ˙ÈÈ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡Î ‰Ê ≠ ˙¯Ó‡ ‰Ó ÁÎÂ˘ ‰˙‡ ‰Ï‡Î
 ÌÈÈÁ‰ ÍÂ˙Ó ‡· ‰˙‡ Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ≠ ÁÂÎ‰ ¯Â˜Ó ‡È‰ ˙È˘ÈÏ˘‰
 ‰˙‡ Ì‡ ˜¯ Í̈˙Â‡ ÌÈÁÏÂ˘˘ ‰Ï‡ Ì‰Â Í̈˙ÁÙ˘Ó ÂÊ˘ ÍÓˆÚ Ï˘

Æ˙Ó‡· ¯·Á˙‰ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ Ê‡ ÍÈ„ÏÈÂ Í˙˘‡ ÁÂÎÓ ‡·
 ·¯Ï  ˘È  Ì‡‰ ¨˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰Ï ÌÈ˜ÂÂ¯  ‰·¯‰ ·¯‰ Ï‡ ÌÈÚÈ‚Ó
ø˙Â˜ÂÂ¯‰ Ï˘ ‰˘˜‰ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ˙ˆ˜ ¯È‡‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰·Â˙ ÂÊÈ‡
 ¯·„ ‰Ê Ì„‡ ÈˆÁ ˙ÂÈ‰Ï Æ˙Â„¯˘È‰‰ ÁÂÎÓ ÏÚÙ˙Ó È‡ ÔÂ˘‡  ̄¯·„
 ¯˘Ù‡˘ ¯·„Ï ÌÂÈ‰ ˙ÎÙÂ‰ ˙Â˜ÂÂ¯‰ Â¯ÚˆÏ È˘ „ˆÓ ÆÚ‚˘Ï ÏÂÎÈ˘
 Ì„‡‰ ˙ÂÈ‰ ·ÂË ‡Ï¢ ¯Ó‡ ß‰˘Î˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ï·‡ ÆÂ˙È‡ ¯„˙Ò‰Ï
 ‰Ê ˙È˜ÂÏ‡‰ ˙Ó‡‰ ˙ÈÁ·Ó˘ ‡Ï‡ Û̈ÈÎ ‡Ï˘ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Ï ‡Â‰ ¢Â„·Ï
 È̈ÂÂÈˆ ‰Ê ¨˙È˘È‡ ‰˘‚¯‰ ÏÚ ¯·Â„Ó ‡Ï Æ·ÂË ‡Ï
 Ï˘ ‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÎ ÆÂÏÂÎ  ÌÏÂÚÏ ·ÂË ‡Ï ‰Ê
 ˜ÂÂ¯ ‰˙‡˘ ‰„Â˜· ÚÈ‚Ó ¢˜ÂÈ„· ‰Ê ‰Ê Ì‡‰¢
 ÈÓˆÚ· È‡ Ô̈È‡Â˘È ÈÈÁ ‰Ê ‰Ó ‚˘ÂÓ ÍÏ ÔÈ‡Â
 Ì‰ ‰Ó ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓÎ È˙ÓÚË ‡Ï „ÂÚ˘ ˘È‚¯Ó
 ‰ÂÂÚ Ì„‡Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙÏ ÆÌÈ‡Â˘È‰ ÈÈÁ ˙Ó‡·
 Ô̈È‡Â˘È‰ ÈÈÁ· ÚÈ˜˘‰Ï ˙Ó‡· ÂÈÏÚ˘ ÌÈÙ‰Ï
 ‰ËÏÁ‰ ‰˘Â¯ÈÙ  Ô˙Á˙‰Ï ÈÓ  ÌÚ ‰ËÏÁ‰‰
 ¨ÔÈ‡Â˘È  ÈÈÁ·  ÚÈ˜˘‰Ï  ÍÏÂ‰  È‡  ÈÓ  ÌÚ
 ÍÂ˙Ó È̈¯ÚˆÏ ÆÛÈÎ Â‡ ·ÂË ÈÏ ‰È‰È ÈÓ ÌÚ ‡Ï
 ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÈÚ· ÂÊ ≠ ÌÈ˘‡ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ ÔÂÓ‰

 Æ‰„Â·Ú· ¯·Â„Ó˘ ÍÎÏ ˙ÂÚ„ÂÓ
 ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ‡¯˜È  ̆Ì„‡ Ì‡‰ ‡È‰ ‰Ï‡˘‰
 ¯·Â„Ó˘  ‰ËÏÁ‰  Ï·˜Ï  ˙Ó‡·  ÏÂÎÈ  ˙‡Ê‰
 ˘ÙÁÏ ¯˙ÂÈ ÔÎÂÓ ‰È‰È ‰‡·‰ ‰˘È‚Ù·Â ‰„Â·Ú·

ø˙ÓÏ˘ÂÓ ‰Ó‡˙‰ ‡ÏÂ ‰„Â·ÚÏ È‰˘ÈÓ
 Ô‡Î  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ÆÔÎ  Ê‡  ¨‰ˆ¯È  ‡Â‰  Ì‡
 ‰È‰È˘  Ú‚¯·  Æ˜ÂÓÚÂ  È˙ÈÓ‡  ‰˘È‚  ÈÂÈ˘
 ÍÏ‰ÓÏ ÂÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡˙Ó ‡Â‰˘ Ì„‡Ï ¯Â¯·
 È˜ÂÏ‡‰ ÍÏ‰Ó‰Â  Æ˙¯Á‡ ‰‡¯È  ÏÎ‰  È̈˜ÂÏ‡‰
 ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï °˜ÂÂ¯ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï ÌÈÂÒÓ Ú‚¯Ó ¯ÓÂ‡
 Ô˙Á˙‰Ï ÁÂÎ‰ ˙‡ Ô˙Â˘ ÈÓÂ  ÆÈÂÂÈˆ  Æ‰˜ÂÂ¯
 ˜¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÁ‡Â  ¨ÌÈ˜ÂÏ‡ ‰Ê  ¨‰˙‡ ‡Ï ‰Ê
 Æ˙È˜ÂÏ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÁÂ˙Ù ˙ÂÈ‰Ï
 ‰·˘ÁÓ‰ Ï·‡ ≠ Ï·Â˜Ó ÏÎ‰  ¨̄ ¯·Ï  ¨̆ ÙÁÏ
 ‡È‰  ËÏÙÓÂ˜  ÈÓˆÚ  ˙‡  Ô‚¯‡Ï  ÏÂÎÈ  È‡˘

 Ǣ È„‡ ÒÂÙÒÙ
øÂˆ¯Ó ˙‡ ÚÈ˜˘‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎÈ‰ ¨·¯‰

 ÆÌÂ˜Ó ÏÎ· ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ „ÁÈ· ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ
 ¨ÌÂÈ‰  ÂÓÎ  ÔÂ‡ÓÈˆ  ˙ÙÂ˜˙  ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï  „ÂÚ
 ‰È˙  ‡È‰  ¯˙ÂÈ·  ‰·ÂË‰  ˙È˘Ù‰  ‰ÈÙ¯˙ÂÈÊÈÙ‰  Æ˙Â‡ÈˆÓ‰  ÂÊ
 ˙ÂÈÂ·„˙‰ ¨˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ· ¨˙ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ¨˙Â·˘ÈÈ˙‰· ≠
 ÌÈ‡Â¯ ÔÎ‡Â Æ̆ Ù‰ ˙‡ ‡È¯·Ó ‰Ê ÆÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ¨Ô‰È‚ÂÒÏ
 ≠ ı¯‡‰ ÏÚ ˜·‡ÓÏ Ú‚Â· Ì‚ Æ˙Â·„˙‰Ï ÌÈ‰„Ó ÔÂ‡ÓÈˆ ¯ÚÂ·
 ÂÈ‡ È̈ÓÂ‡Ï ˜·‡Ó ‡Ï‡ È̈¯Ê‚Ó È̈˙˙ÈÎ ˜·‡Ó ‡Ï ‰Ê  ̆¯ÂÎÊÏ „ÈÓ˙
 ß‰˘ ‰˘Â„˜‰Â ÁÂÎ‰Ó Ï‡¯˘È ı¯‡ „Ú· ‡Ï‡ „̈Á‡ Û‡ „‚ ÌÈÓÁÏ
 ÌÈ¯‚Â·ÓÓ ˙ÂÁÙ ‡Ï ¨̄ ÚÂ ÔÂ¯Á‡ ¯·„Â ÆÌ„‡‰Â ÌÚ‰ ÔÚÓÏÂ ‰Ï Ô˙
 ¨Ì‰Ï ·È˘˜‰Ï ¨ÌÈ¯‚Â·Ó ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ‰˘Â· ÂÊ ÔÈ‡ ¨‰ÂÂÚ Ì‚ ÍÈ¯ˆ
 ¨ÌÈ¯ÂÓ‰  ÈËÙÂ˘ ¨‰È„Ó‰ ÈËÙÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï  ‡Ï  ¨˙Â·˘ÁÓ ÛÈÏÁ‰Ï
 ¢ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‰˘ ‰˙‡Â È‡¢  ≠ ¯È˘‰ ˙‡ ˘È  ÆÌÈ·¯‰ ÈËÙÂ˘
 È̈ÙÏ Ì„Â˜ ‰Ê ˙‡ Â¯Ó‡¢ ≠ ÍÏÂ‰ ˘ÓÓ ‡Ï ‰Ê˘ ‡Â‰ Í˘Ó‰‰Â
 È‡ß ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï ‰Ê ÈÎ ÁÈÏˆÓ ‡Ï ‰Ê È˙Ú„Ï ÆÆÆ¢‰˘Ó ‡Ï ‰Ê
 ÍÈ¯ˆ ßÈ‡ß  ÆÌÏÂÚ‰ ˙‡ ‰˘È ÔÎ ‰Ê Ê‡Â ßÈ‡Â  ‰˙‡ß  ‡Ï‡ ß‰˙‡Â

ÆÂÁ‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ê ÂÈÚ ˙ÂÈ‰Ï ÆÛÂÒ· ˙ÂÈ‰Ï „ÈÓ˙

אתה דתי–לאומי
ממש לא נעים לתת ציונים לרב, ובטח לא לרב אלישע וישליצקי, אבל אנחנו לא יכולים שלא לספר כאן איך למרות הדעות המורכבות 
והלא תמיד פשוטות לעיכול ששמענו, הייתה לנו שיחה שבה הרגשנו בטוחים שאף אחד לא נותן לנו רק תיאוריות תלושות (המגע שלו 
עם השטח הוא כמעט חסר תקדים בשביל רב), חום שנוגע באנשים, ומבט עם הרבה סבלנות (נו, דתיים–לאומיים אתם יודעים...) * בשנה 
האחרונה, עוד יותר מתמיד, מהווה הרב אלישע כמקור להתייעצויות עבור נערים, אנשי ציבור, אנשי צבא ואנשי תורה מכל הגוונים. קשה 

למצוא יזמה שהרב אלישע אינו מעורב בה – החל מהתיישבות ועד לצדק–חברתי * שיחה לקראת יום כיפורים מכיוון אחר לגמרי.

הרב אלישע: "אתה דתי–לאומי!"
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באופן טבעי מי שמתכוונן 
לעיסוק בציבור מתוך אידאל, 
מתוך שליחות אלוקית, מתוך 

ערכי מוסר תורניים שזה מה 
שהציבור הישראלי מחפש, רק 
הוא יוכל להצמיח הנהגה כזו, 

וכרגע הציונות הדתית היא 
היחידה שמתעסקת בזה. זה 

צריך להיות חבורה, ולא אדם 
בודד. אני מאמין שכשנהיה 

מוכנים, נמצא דרך גם לליבם 
של אנשי ש"ס, חלק מהחרדים, 
וחלק גדול מאוד מהחילוניים. 

יכול להיות שזה ייקח עוד קצת 
זמן, אבל זה יקרה.

טעות בעיני שאנחנו מנסים להיות חב"ד. אנחנו לא 
צריכים להיות חב"ד, אנחנו דתיים–לאומיים ויש לנו 
אחריות לתת את מה שכרגע מוטל עלינו לתת. צריך 
לזכור שלא מוכנים לשמוע זיופים, לפני שאתה הולך 

לדוכן תבדוק שאתה אתה. תהיה אתה עם החיבור 
שלך, עם הטבעיות שלך, עם ההדרגה שלך. זו טעות 

לספור כמה אנשים אנחנו החזרנו בתשובה וכמה הם. 

להפיח רוח חיים בהתיישבות, גם בחבל עזה שיחזור 
אלינו בעזרת ה', גם בגליל וגם בנגב. המשימה הזאת 

אדירה, ואין לי ספק שהיא משפיעה גם על אנשים 
חילוניים מבחינה רוחנית. מעשה ההתיישבות 

הוא מעשה מופתי, אידאליסטי, שיש לו השפעה 
שאיננו יכולים לתאר לעצמנו. כמובן צריך להפיק 

לקחים,  להוסיף יותר עומק, יותר כוונה, יותר 
התחברות לעם. לפתוח את הדלתות לעוד ציבור.

אתם המנהיגים
מקום בעולם גיליון 1, תשרי תשע"ב

כששמים את הנוער על המאזניים של הרב אלישע וישליצקי, צד הזכות 
כמעט נתלש ממקומו מרוב כובד P הוא מצפה מהנוער כמו שרק מישהו 
שמאמין בנוער בכל לבו יכול לדרוש P קצת על אומן, קצת על אייפונים 

 P והרבה פרגונים ומחמאות שיעשו קצת נחת להורים שלכם P ואינטרנט
בפעם הבאה שיש לכם ויכוחים ִאתם, תשלפו להם את הכתבה הזאת

יוחנן הר־פז

הרבה כוחות, הרבה משימות
"אפנת הפרסומים השליליים על הנוער, כפי שאנו רואים 
לא  בעיקר  היא  מזיקה,  רק  לא  לאחרונה,  בתקשורת  לרוב 
מה  לפי  וגם  אמונתנו,  פי  "על  אלישע.  הרב  אומר  אמתית", 
שאני רואה בפועל, יש לנוער הרבה כוחות והוא גם לוקח על 
עצמו הרבה משימות. יש אנרגיה גדולה וחיובית מאוד בקרב 
הנוער. אנרגיה של שינוי, תביעת האמת, כנות גדולה, אנרגיה 
לעשות  לא  ראויות,  דמויות  עם  הזדהות  למצוא  רצון  של 
דברים רק כי ככה הוחלט ורק כי ככה אמרו לנו. זאת אנרגיה 
של שילוב בין מקום אישי - מה אני רוצה להשיג ומה המקום 
שלי ביחס לחברה - לבין המקום הכללי שרוצה לסייע לעם 
כראוי  מבינים  לא  התקשורת  כלי  כולם.  את  ולקדם  ישראל 
שהמשימה היא להצביע על הדברים החיוביים. לכן זה משפיע 

גם על הנוער וגורם לו להוריד מהאיכויות האמתיות שלו".
לאילו איכויות הרב מתכוון?

הגדול, למשל.  כפי שהתגלו בחופש  נתינה,  "איכויות של 
קבוצות גדולות של בני נוער הגיעו למחנות התנדבות שעסקו 
בחקלאות במושבים. הם עבדו מבוקר עד ערב ולמעשה הצילו 
יישובים  בניית  בתחום  גם  היבול.  מהשחתת  המטעים  את 
הנוער  את  לראות  היה  אפשר  ההתיישבות  וחיזוק  חדשים 
בשטח, ועוד לא דיברנו על מחנות הקיץ, הקייטנות וכדומה".

ובכל זאת נדמה שההסתכלות של ההורים ושל המורים 
על הנוער היא יותר של אכזבה מאשר של שביעות רצון.

"זה רק אומר שהקושי והאתגר נולדו יחד, השאלה היא על 
מה מסתכלים בסופו של יום. אם מסתכלים על הקליפות ועל 
הנפילות, אז המבוגרים עוסקים בתוכחות או בבהלה של 'מה 
יהיה עם הילד'. צריך לעסוק בחיובי, כך בעצם מפתחים אותו. 
הכל מתוך בירור ויצירה חיובית. זה התפקיד של המבוגרים, 

לא להטיף ולהיבהל".

סמארטפונים ואינטרנט
"אני רוצה לומר לנוער וגם למחנכים ולהורים שהדבר הכי 
מסוכן שיכול להיות הוא ההחלטה שאני מּועד לנפילה. גם אם 
חייבים להצביע על כל הנזקים של האינטרנט, זה לא אומר 
שאנחנו מקולקלים. אנחנו בהחלט רואים יותר ויותר בני נוער 
הוא  האתגר  הזמן.  כל  במסך  הזאת  מהצפייה  להם  שנמאס 
להעצים את שעות הרצון האלה לפעילות, רק אז יהיה שחרור 
מהעבדות הזאת למחשב. הנוער בסך הכל צמא לחופש ואם 
יבין שהחופש הוא לא השעבוד למה שנותן לי הרגשה רגעית 

של הנאה, נראה שינוי מהותי". 
ידוע שהישיבה מול המסך עלולה לגרום נפילות רוחניות, 

נפילות בשמירת הברית וכדומה. מה אפשר לעשות?
"על השכר והעונש על הנפילות צריך להסתכל בראי הדור. 
נפילות  על  שנאמרים  החריפים  הדברים  שגם  לדעת  צריך 
לעסוק  עלינו  שנית,  לתקן.  לסייע  אלא  דין,  לגזור  באו  לא 
באתגרים. היום ברור, גם מנקודת מבט תורנית וגם מנקודת 
מאוד  מקטינים  חיוביים  שאתגרים  מקצועית־נפשית,  מבט 

את המשיכה לדברים הגורמים לנפילה".

בין אמונה למעשה
"אתה יודע, יש לרב קוק איגרות שבהן הוא קורא לנוער 
הנוער  זהו האתגר של  עמוק.  לימוד  דרך  גודלו  להרגיש את 
שמגיעה  הפרטית  הרגשית  החוויה  על  לשמור   - היום 
את  להוביל  איך  שיודע  המוח  את  ולשלב  הבטן  מתחושת 

האדם. צריך לדאוג לאיזון. לכן אני אומר שלא צריך להירתע 
מלימודי הגמרא, גם אם אין דרכם ביטוי ללימוד האמונה. אם 
יש לכם שאלות באמונה תדרשו מהר"מים שיעורים בנושאים 
במערכת  ביטוי  לזה  שיהיה  ותדאגו  להם  תוותרו  אל  האלו! 
הלימוד. אני עומד המום אל מול הצימאון של חבר'ה שמעזים 
התשובות  את  לקבל  ראויים  והם  השאלות,  את  לשאול 

הראויות". 
בכלל,  באומן.  תשובות  לחפש  נוסעים  חבר'ה  מעט  לא 
אישי  הוא  כי  הברסלברי  הזרם  את  מעדיפים  שהיום  נראה 

יותר ונוגע ללב יותר.
"נקודת המגע של תוכן רוחני עם הפרט היא חיובית, בלי 
אצל  גם  רואים  ולכן  אחרת,  או  כזאת  רוחנית  לשיטה  קשר 
הרב קוק התייחסות לנפש. יחד עם זאת, התקווה שלי היא 
בנפש  להתמקדות  הרוחני  הערך  כל  את  יוריד  לא  שהנוער 
לא  באומן  המלך'  הוא  'ה'  הכבוד,  כל  עם  בלבד.  הפרטית 
מרגיש  שאני  לא  ישראל.  בארץ  המלך'  הוא  ל'ה'  משתווה 
אני ממליץ לא לכבות את  כלפי הצימאון הזה, אבל  עוינות 
באנשים  צרה  לא  עיני  קוקה־קולה.  ידי  על  למים  הצימאון 
אבל  אותם,  שגואלת  עכשווית  אור  נקודת  באומן  שמצאו 
חייבים להרחיב את התחושה הטובה שמקבלים שם גם אל 

התעסקות במשפחה ובעם כולו".
האם נכונה הטענה שלא לכולם מתאים ללכת למכינה או 

לישיבה לפני הצבא. 
"גם אם לא כל אחד מיועד להיות בחור ישיבה לכל חייו, 
כל נער צריך להתחיל את חייו לפחות בתקופה משמעותית 
אני  תורה.  ללימוד  נטו  זמנו  את  מקדיש  הוא  שבה  ורצינית 
מאמין שהרצון ללמוד לפני הצבא כדי להגיע אליו בשל, הוא 
ככל  יגדל  ובמכינות  ההסדר  בישיבות  הלימוד  לאומי.  נכס 
שהנוער יבין שכדי להסתער על משימות גדולות צריך למלא 
מצברים בתורה. התורה לא ְמֵצרה, אלא מרחיבה ומרוממת. 
והכי חשוב לזכור שהקשר לתורה לא נגמר כשיוצאים מכותלי 

בית המדרש".

מחוללים מהפכות
האם בתחום הפוליטיקה המגזרית, הנוער יכול להשפיע?
"הנוער ידבק במי שידבר אמת. יש לנוער חובה להמשיך 
ולדאוג  ראויים  מנהיגים  בחירת  על  החיובי  הלחץ  את 
להתפתחות נכונה שלהם. בהקשר הזה אני חייב להגיד שהרב 
צבי יהודה היה מדבר על 'פוליטיקה אלוקית', כזאת שמגיעה 
מלמטה. זאת המשמעות האמתית של המאבק החברתי של 
השבועות האחרונים, השינוי שבא מלמטה. המפה הפוליטית, 
להשתנות  צריכה  והאקדמית  התרבותית  המשפטית, 

ולהצמיח קומה ציונית".
דקות אחרונות של הריאיון, הרב אלישע מבקש לומר עוד 
כמה משפטים. "גם הנוער וגם המבוגרים, כולנו צריכים להבין 
גדולים,  אתגרים  עם  גדולה  תקופה  היא  שלנו  שהתקופה 
צריכים  אתם  גדולות.  משימות  צריכים  גדולים  ואתגרים 
לעמוד מול המציאות בשני מישורים: קודם כל לקחת ברצינות 
מכם  מבקש  אני  עצמכם.  כלפי  העולם  תיקון  תביעת  את 
הסערות  של  המדויקת  הפנימית  מהי השכבה  היטב  שתזהו 
שלכם ורק לה תהיו נאמנים, רק לאמת שלכם. במישור השני 
תחברו את כל המשימות לאותה אמת עצמית ואז תתפתח 
גבורה גדולה, גבורת המוסריות, גבורת שדה הקרב - הצבאי, 
ולהתקדש  להתחדש  והקהילתי,  החברתי  והחינוכי,  היישובי 
בעין טובה, באחווה ענקית בהסתערות על בירור האמת, ללא 

בר בטיטו מעלי



https://www.facebook.com/tzudag?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARC804e3S6SNp6AQR6mbGk_E-D1G90K2YTdeeKnR4tw2WMKMVi1klDZqV1_-Uh1PsdWrya6huLVvwQ86&hc_ref=ARTfqw6cxlIXFcsBLLFZ6zyDbI9hXdtIc3VSTnZtlZQTYBqbNjksWqpFMDUdFGhEAQY&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001315329183&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARD81N488Oikj48X2ZreqZOYDjWnpU57FPadJEbKHdvJiqruBa497RxGV6rw721ESrvoSb4G_uOql7Jx&hc_ref=ART9CiHtgSUxGPVbEppZe_aNabw5m_5oMq_d4AInWVsI2m6YBvnwmNVRdY7vODKySlE&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/SternRonen?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBFPPRi79kAJ-YLW_C7-srYfUfkxe7-K2-LVjEMwLIbOpLo56YKNGHCiDY9yiHJmLkETngO_BEhtMeb&hc_ref=ARR-hCiK9QdNNo8RzyfwBx33dLvm6a9sKyaXXca-FWJf5ogZYDUaQklH-FJLFlWcOLQ&fref=nf&hc_location=group


https://www.facebook.com/eckshtein?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARCc0yf3pe3h96B1YgA0q67EQ1JPEEQnleJkC0nh0F3AbzeOu26QryK8Y7M8h0GAl1KAQyPOJ_bi9mdS&hc_ref=ARREGZxPkpC-BxAyKfDobtwfvMkWTo8zJesSvyGoqsxAK3naaiIZCrQwUHR7wVUTy9Q&hc_location=group
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בס״ד

הצטרפו אל 120 המשפחות 
שכבר בחרו ברוכין!

והתישבות תרבות  קהילה,  תורה,  חיי  המשלב  ישוב   

  מפרט עשיר    15 דקות נסיעה בלבד לגוש דן וערי 

המרכז    שכונה חדשה, מרווחת ומתוכננת בקפידה

דו-משפחתיים גדולים במיוחד
למשפחות בישוב המבוקש, ברוכין

לבחירתכם מגוון יחידות עם גינות בגדלים שונים

לשיווקנוספים נפתחו דו משפחתיים לאור הביקוש - 
הבניה בעיצומה!

לזכרו של מורי ורבי הרב אלישע

השחרור העליון
הרב קובי בורנשטיין 

ב"ה זכיתי להיות צמוד לרב אלישע בשנים המשמעותיות 
שאחרי העקירה מגוש קטיף, הן בקשר שלו לגוש קטיף והן 

בפעילות תנועת "מרימים את הדגל".
המיוחדת  להדרכה  שמעבר  לקלוט  זכיתי  אלו  בשנים 
תורה  גם  אלישע  לרב  יש  אנוש,  וביחסי  ציבור  בהלכות 
של  הגדול  הנהר  בהבנת  ייחודית  דרך  משלו,  מיוחדת 
מים  ולשאוב  אותו  היכולת לשמש  על  ושמחתי  קוק,  הרב 

ממעייני הישועה.
הדוגמאות  דרך  לדרכו  קצר  חלון  לפתוח  רוצה  אני 
שלהלן. סעודות פורים בבית הרב אלישע היו בשבילי חוויה 
עצומה של רשימו של רוח הקודש. באחת מסעודות פורים 
המון רב מילא את הבית, כרגיל, עד שבנגלה אין בו מקום, 
אבל מתקיים בו "עומדים צפופים אבל משתחווים רווחים". 
החיצוני  למעגל  חתן  נכנס  הקדוש  המשתה  של  בשיאו 
וצעק: "הרב אלישע, אני מתחתן". הרב אלישע שאג מולו: 
"אל תגיד אני, אל תגיד אני", והצעקה הזאת עדיין מהדהדת 

בליבי.
בתודעת  מלא  כולו  כל  היה  אלישע  הרב  זאת  לעומת 
לו  היה  ואחת  אחד  ולכל  לציבור  מסירותו  כל  עם  "אני". 
לא  והוא  שלו,  הייחודית  האישיות  של  מאוד  ברור  עולם 
הסכים לסור ממנו כמלוא הנימה. הוא לא היה מוכן לכפוף 
את האמת שלו בפני איש, לא בעולם הפוליטיקה, לא בשדה 

הארגוני ואפילו לא בין גדולי הדור, והיה מוכן לשלם על כך 
מחירים כבדים מאוד. זה היה חלק מהסוד של הרב אלישע. 
תורת  לטוב",  זכור  חרבונה  של  "הלימוד  אותו  כינה  הוא 

ה"גם וגם". 
הרב אלישע הוא שהפנה אותי לדברי הרב קוק המאירים 
הפתיחה  כל  לפניך".  אני  "מודה  שלנו,  הבוקר  פתיחת  את 
קוק  הרב  אבל  נשמתי.  בי,  אני,  עצמית.  בתודעה  מלאה 
מדגיש את החיבור בין ה"אני" לעמידה לפני מלך. עמידה זו 
יוצרת מצב של "האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור 

החיים האלוהיים המופיעים בקרבו".
מלוא  את  לחיות  שלי  שהיכולת  למדתי  אלישע  מהרב 
תלויה  בעצמי,  עצמי  את  למצוא  שלי,  העצמי  המימוש 
בבד  ובד  אחד,  מצד  עליון  בשחרור  להיות  שלי  ביכולת 
ולהיות  הפרטי  האני  של  המצומצמות  מהמסגרות  לצאת 
אני שעומד ומשרת את מלך מלכי המלכים ואת ישראל עמו.
עליון.  בשחרור  מלאה  הייתה  אלישע  הרב  של  תורתו 
של  מהשפעות  משוחררת  ישראלית,  כולה  כל  הייתה  היא 
כל  היו  החיים האישיים שלו  גם  זאת  ועם  זרות.  תרבויות 
מתמדת  בחירה  חיצונית,  השפעה  מכל  משוחררים  כולם 
והכי  עמוק  הכי  באופן  שלו  הנשמתיים  החיים  את  לחיות 

גבוה שהוא האמין בו.
יהי רצון שנזכה ללכת בדרך שהוא חי בתוכנו.

תנו לעם להחליט גוש קטיף, מרכז קטיף


