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קצרים

נאבקים בטרמפים: מערך תחבורה 
חדש בגוש עציון

מאז אירוע חטיפתם של שלושת הנערים, גיל�עד שער, 
ונפתלי פרנקל הי"ד, המועצה האזורית גוש� אייל יפרח 

עציון פעלה בקדחתניות לשינוי מערך התחבורה באזור, 
באופן שיענה על צרכי התושבים ויביא לצמצום השימוש 

בטרמפים.
עציון  גוש  של  החדש  התחבורה  מערך  הושק  השבוע 
תחבורה  קווי  הוספת  הקיימים,  הקווים  תגבור  הכולל, 
שמש,  ובית  לירושלים  לה  ומחוצה  הגוש  בתוך  חדשים 
הרחבת מסלולי האוטובוסים והוספת קווי לילה. סך הכל  
יום  מידי  ויצאו  שיכנסו  אוטובוסים   200  � כ  על  מדובר 

לגוש עציון.  
גורמים מקצועיים מציינים, כי המערך התחבורתי החדש 
הותאם לגוש� עציון כמטרופולין רבתי של העיר ירושלים 
הגוש  בתוך  הנסיעה  זמני  לקיצור  להביא  עתיד  ובכך 

ולערים סביבותיה.
מערך  לשיפור  האב  תוכניות  כי  מציינים,  במועצה 
התמידי  מהשיפור  כחלק  מעוד  מבעוד  הוכנו  התחבורה 
הנעשה בתחום התחבורה וכי בשל האירועים הביטחוניים 
שר התחבורה, ישראל כץ ומשרדי ממשלה נוספים התגייסו 
בתוך  הקיימות  התוכניות  להבשלת  למהלך, דבר שהביא 

חודש וחצי.
אמר  עציון  גוש  האזורית  המועצה  ראש  פרל,  דוידי 
השבוע עם הפעלת המערך החדש כי: "אנו מודעים לכך 
שטרמפים הינם חלק משגרת היום יום בגוש� עציון, אך 
יחד עם זאת אנו פועלים לייצר תחבורה ציבורית ראויה 

שתצמצם ככל הניתן את התלות בטרמפים". 

פתרון חדשני למגורי סטודנטים 
בשדרות

שרי האוצר, הבינוי והשיכון ופיתוח הנגב והגליל הגישו 
לממשלה הצעת החלטה להקמת כפר סטודנטים בשדרות. 
הכפר יהווה פתרון מגורים חדשני לסטודנטים והוא יורכב 
ממכולות בהן ניתן להתגורר בדומה לזה שהוקם בעיר לוד 
החלטת  רקע  על  הוגשה  ההצעה  חודשים.  מספר  לפני 
ממשלה משנת 2013 בעניין תכנית לחיזוק החוסן האזרחי 
שנתקבלה  דומה  והצעה  עזה  עוטף  וביישובי  בשדרות 

לאחרונה בעקבות מבצע "צוק איתן".
יחידות  כ�150  יכלול  בשדרות  שיוקם  הסטודנטים  כפר 
כפר  את  למקם  ההחלטה  סטודנטים.  לכ�300  דיור 
פתרון  לתת  מהצורך  נבעה  בשדרות  דווקא  הסטודנטים 
ספיר  במכללת  הלומדים  הרבים  לסטודנטים  מגורים 
הסמוכה לשדרות ובמוסדות השכלה גבוהה נוספים באזור.

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל: "הבאת צעירים לדרום 
וחיזוק היישובים בנגב הוא יעד ראשון במעלה, ותפקידנו 
מגורים  של  מגוונות  אפשרויות  להם  ולספק  לעודד 
המכולות  ועיר  הסטודנטים  כפר  לצרכיהם.  המותאמים 
בשדרות הוא צעד ראשון ולא אחרון להשגת היעד הזה".

"הכותל הקטן" בידינו

היועץ  ע"י  המשפטית  דעת  חוות  שהתקבלה  לאחר 
הסמכות  כי  נקבע  דת,  לשירותי  המשרד  של  המשפטי 
והאחריות על הכותל הקטן הינה של המשרד לשירותי דת. 
כזכור, לפני כחודשיים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה, 
הסביר סגן השר, הרב בן דהן, כי הכותל הקטן אינו מוגדר 
כשטח  אלא  הקדושים  המקומות  בחוק  קדוש  כמקום 
דעת  חוות  מספר  נכתבו  האחרונים  בחודשים  ציבורי. 
משפטיות כדי שניתן יהיה לקדם את הגדרתו של הכותל 
הקטן כמקום קדוש ולהפסיק את החרפה שמתרחשת שם.

לאחר פרסום חוות הדעת המשפטיות, הוועדה הודיעה 
כי המשרד לשירותי דת יטפל בנושא הכותל הקטן. בשלב 
עם  פגישות  מספר  יקיים  דת  לשירותי  המשרד  ראשון, 
עיריית ירושלים, המשטרה וכל הגורמים הרלוונטים כדי 

לשמור על הכותל הקטן.
סגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן אמר השבוע כי 
"בגלל הרגישות של המקום אנו נפעל בשיתוף פעולה עם 
הקטן,  הכותל  על  לשמור  כדי  הרלוונטים  הגורמים  כלל 
ומצד שני לא לתת עילה לגורמים בעלי אינטרס לנצל את 

ההזדמנות ליצור קשיים". עוד הוסיף כי "הכותל הקטן הוא 
לתקופתנו,  עד  שנים  לאורך  בו  התפללו  שיהודים  מקום 
ועל כן ראוי לשמור על קדושת המקום ולהכשירו לעליית 

מבקרים".

זוכרים ברגליים

(מדריכי  מש"צים  מאות  צעדו  האחרון  חמישי  ביום 
שלושת  של  לזכרם  עציון  גוש  בשבילי  צעירים)  של"ח 

הנערים גלעד אייל ונפתלי הי"ד.
החינוך  בית  תלמיד  קריאף,  שחר  הוא  הצעדה  יוזם 
אמי"ת בר אילן גוש דן, אשר עם היוודע דבר הירצחם של 

הנערים החליט לתכנן צעדה להנצחתם.
הצעדה נפתחה בטקס מרגש בו השתתפה רחלי פרנקל, 
עד  לצועדים  סיפרה  רחלי  הי"ד.  פרנקל  נפתלי  של  אימו 
כך  כל  בנה  אותם  הגוש  בשבילי  ללכת  שמחה  היא  כמה 
מנציחים  שככה  לראות  שמחים  היו  שלנו  "הבנים  אהב: 
עליהם",  אהובה  כך  כל  שהיתה  הארץ  בשבילי   � אותם 

סיפרה לצעירים.
גילאים  שולבו  בהן  קבוצות  לחמש  התחלקו  הצועדים 
הבודד  לאלון  דניאל  מנווה  צעדו  הם  שונים.  ומחוזות 
שבכפר עציון. אחיו של אייל יפרח הי"ד הצטרף אף הוא 

לצועדים.

ילדים, הורים, שימו לב  

החופש שלכם הולך להשתנות!

מגזין הילדים שכולנו חיכינו לומגזין הילדים מגזין הילדים מגזין הילדים מגזין הילדים מגזין הילדים 
חיכינו חיכינו, ציפינו ציפינו, וסוף סוף עכשיו הוא מגיע...

בין הכותבים והמדורים 
חיים ולדר | דורון שפר | גלילה רון פדר | רונית לוינשטיין-מלץ | 

 אבי רט (תלמוד ישראלי) | ג'קי ירחי | נתנאל ובת-אל אפשטיין | 
אלידע בר שאול | המאיירת עדי דוד | יצירה | קומיקסים מדהימים 

| כתבות צבע | סיפורים מרתקים | טבע | לימוד אנגלית בכיף | 
היסטוריה | ועוד שלל פינות ומדורים מדליקים 

מגזין לנשים

מבית

*

בין הכותבים והמדורים 

ערכי. חינוכי. מרתק
84 עמודים מלאים כל טוב!

ילדים
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והחודש 

בלבד מחיר היכרות

*בלבד מחיר היכרות

למנויות פנימה (ולמצטרפות חדשות) - רק  8 ₪ בלבד!
מבצע מיוחד לימי החופש הגדול

חודש ראשון חינם

לאחר תקופה ארוכה בה ציפינו, חשבנו, כתבנו, שינינו ושוב ערכנו - זה קורה! ירחון הילדים מבית 
;-)) מגזין איכותי, מושקע, ערכי,  יוצא לדרך. מידי חודש נפיק עבורכם הילדים (וההורים...  פנימה 
בטובי  מלווה  ושעשועונים,  קומיקסים  כתבות,  מדורים,  בפינות,  גדוש  כייפי,  צבעוני,  ציוני,  חינוכי, 

הכותבים והמאיירים. 80 עמודים מלאים באמת בכל טוב. עבור כל הילדים שבינינו. 

הצטרפו עכשיו: 8980* או 02-6646001

לכבוד המגזין החדש

ראיון מיוחד
עם נשיא המדינה 
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אהבה בלי גבול

מתכון לזוגיות:מתכון לזוגיות: צירופים מוצלחים במטבח

'פנימה' בשדרות
עם חגית יאסו בממ"ד

מספרות ומחזקות
ובת דודה של גיל-עדסבתא של אייל, אימא של נפתלי 

עמותת ענבר מקשרת ביניהםמגיעה זוגיות ומשפחה. גם לבעלי צרכים מיוחדים 

בס"ד

תשכחי מאגדות, הכל תלוי בך.

תיכון

שירות צבאי

ישיבה תיכונית

ישיבה גבוההישיבת הסדר

שירות לאומי

תיכון

מדרשיה

אולפנה

www.jct.ac.il | 1-700-50-32-32

קמפוס טל (בנות) רח‘ בית הדפוס 7, גבעת שאול, ירושלים קמפוס לב (בנים) רח‘ הוועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים 

בס“ד

› לימודי בית מדרש /מדרשה  › לימודים בקמפוסים נפרדים  
› שכר לימוד אוניברסיטאי  › מעבדות מתקדמות 

› מערך מלגות רחב  › יחס אישי ואוירה חמה ותומכת

› סיוע בהשמה בעבודה

למרכז האקדמי לבכל הדרכים מובילות
(אין צורך לחשב מסלול מחדש!)

הלימודים במרכז האקדמי לב - המסלול הטבעי עבורך!

חינםשנה ראשונהלבעלי נתונים גבוהיםעידוד והצטיינותמלגות
ושרות לאומילבוגרי צבא

 הפקולטה להנדסה   •  הפקולטה לניהול  •  הפקולטה למקצועות הבריאות ומדעי החיים
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הלימודים בקמפוס טל - המסלול הטבעי עבורך!

מלגות 
עידוד והצטיינות  

 
שנה ראשונה לבעלות נתונים גבוהים

 
לבוגרות חינם

 
ילדיםשירות לאומי מגזין

פרטים
בעמוד 2 

זה קורה!
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רחלי פרנקל פותחת את צעדת גוש עציון לזכר הבנים

לא שומטים את הדרום
ח"כ זבולון כלפה, הבית היהודי

לא רוצה להיות בהם!
עבודת האדמה היוותה מאז ומעולם את הבעלות באופן 
המלא והעוצמתי ביותר. מאז ומעולם התנהלו מאבקים 
ומלחמות סביב הזכות לעבד את האדמות ובוודאי מוכר 
כאשר  עוז"  "נחל  בקיבוץ  האירוע  מהקוראים  לרבים 
בשנות החמישים יצא רכז הביטחון רועי רוטנברג הי"ד 
סג'עיה של  כן, אותה  (כן  עזתים מסג'עיה  לגרש ערבים 
גולני) שעשו להם מנהג של קבע לעלות עם עדרי הצאן 
הם  שהפעם  עוז אלא  נחל  של  החקלאיים  השטחים  על 
טמנו לו מארב ורצחו את רועי שנפל חלל על ההגנה על 

שדות נחל עוז. 

התחושה של המעבד את האדמה הינה חזקה ביותר ויש 
עובד האדמה לאדמתו, עם קשר  בין  בה תלות מתמדת 
מיוחד וחזק העלול לגרום לו הרגשת בעלות או אדונות. 
פירותיה  את  מן האדמה  להוציא  זוכה  כל אחד  לא  הרי 
לשבע  אחת  עלינו  וציוותה  התורה  באה  לכן,  הטובים, 
שנים לעצור את שטף החיים ולהתבונן פנימה אל מעמקי 
החיים ולדלות מתוך כך כוחות להמשך הדרך עד לקיום 
תתנו  ענפכם  ישראל  הרי  "ואתם  יחזקאל:  הנביא  דברי 
ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, כי הנני אליכם 
ופניתי אליכם ונעבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם 

כל בית ישראל כלה ונשבו הערים והחרבות תבנינה". 

המשך מעמוד 1

שנה  בכל  אותם  מקבלים  אנחנו 
בתחילת חודש אלול, 

בעיניים  ברק  עם  חמודות,  עלמי 
וצימאון רוחני.

מסיכות  עם  אותם  מקבלים  אנחנו 
חיש  להתנדף  שעתידות  ופוזות 
שבחרו  מוכשרים  בחורים  מהרה, 
מרוץ  את  שנתיים  בשנה  לדחות 
חייהם הבוגרים לטובת... לטובת מה, 

בעצם?
הרי הם לא מקבלים אצלנו תואר, 

מעול  פטור  אצלנו  מקבלים  לא  הם 
כלשהו בהמשך הדרך, 

שהוריהם  אלא  שכר,  מקבלים  לא  שהם  בלבד  זו  ולא 
מממנים את לימודיהם.
ובכל זאת – הם באים.

הם באים כי הם מקבלים, בבית המדרש, משהו חשוב מכל 
אלו.

הם מקבלים דרך.
הם בונים את אישיותם לאורה של תורה, 

הם מתבגרים ומבשילים,
מתעצמת  בהם  קיימת  שכבר  השליחות  ותחושת 

ומתבססת.
ואנחנו, הר"מים, עובדים איתם יומם ולילה, והם נעשים 

בני בית אצלנו ו"אחים גדולים" של ילדינו.
והנה  אמונה,  וספרי  מסכתות  מסיימים  הם  ופתאום 
ציציות מבצבצות להן מחוץ למכנסיהם, ליצנות מתחלפת 
ברצינות, וחברות עמוקה הולכת ונוצרת ביניהם, חברות 

אידיאלית, חברות של שותפות לדרך.
והזמן חולף כל כך מהר, כי נהנים, והנה הם כבר מתגייסים, 

ומתפזרים להם בין כל חילות צה"ל.
ואז אתה מבין שתפקידך כמחנך רק החל, ומנסה לשמור 
על קשר כמה שיותר, בכל האמצעים העומדים לרשותך, 

וכשאפשר � גם במפגשים ממשיים.
והנה גדיים נעשים תיישים בעלי קרניים, 

לוחמים  וטייסים,  וקצינים  מפקדים  כבר  הם  פתאום 
ותומכיהם, 

הם  הכלל�ישראלית  העשייה  של  הגדול  המקווה  ובתוך 
ולהמשיך  האישית  טהרתם  על  גם  לשמור  כדי  נאבקים 

בתלמודם כפי יכולתם, 
ובלבד שיכוון  ואחד הממעיט  וכבר שנינו: אחד המרבה 

לבו לשמיים, 
והרי אני בריה וחברי בריה, אני מלאכתי בבית המדרש 

והוא מלאכתו בשדה המערכה.
ואז מגיעות, בהדרגה, ההודעות המשמחות, 

על עוד בית נאמן בישראל שעתיד 
להיבנות, 

והם שבים אל בית המדרש, 
המועטות  היציאות  את  מקדישים 
שלהם כדי ללמוד לקראת החתונה, 
יוכלו  החברים  כל  לא  ולחתונתם 

להגיע, 
כי הם צריכים לשמור עלינו, 

יהודה  במרחבי  או  הצפון  בגבול 
ושומרון, 

מסך  מאחורי  או  הדרום  בגבול 
בחדר קטן בקרייה.

ואז אתה מתחיל לשים לב שאתה כבר לא רק מחנך, אתה 
גם חניך.

ואתה מצדיע למסירות ולרוח הלחימה, 
ליכולות הרוחניות והגשמיות, 

שרק  הללו  הצעירים  הגברים  של  ולאחריות  למנהיגות 
אתמול היו ילדי שמנת מפונקים ונערי פריפריה, 

ומתגלות  שהולכות  הישראליות  ממידותיהם  ולומד 
במלוא עוזן.

ובשעת לחימה, לצד התפילות של כולם על כולם, 
אתה מצרף גם את תפילתך האישית, 

על האנשים היקרים הללו שכבר לא זמינים בסלולארי, 
שד' ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם, 

ויעשו חיל במשימותיהם ויכריעו את אויביהם, 
וישובו בשלום ויבנו את ביתם.

אחד מן האנשים המיוחדים שגרמו לי לחוש כחניך עוד 
גולדין  הדר  סגן  היה  ב"עלי"  במכינה  אצלנו  בזמן שלמד 

הי"ד.
הדר היה המורה שלי לשמחת חיים ולצניעות,

מורה לעדינות ולטהרה,
מורה לאהבת תורה ולעשייה למען הזולת ללא גבול וללא 

חשבון.
ועכשיו, עם נפילתו בקרב מול חולדות המוות של מחילות 

רפיח, הוא ייעשה למורה לרבים.
ורבים ילכו לאורו, וילמדו ממידותיו, 

ואנחנו, המעטים שזכינו להיות חניכיו של המורה הדגול 
הזה, 

ננסה להעביר את האור הלאה, 
כי אור של קודש אינו נעלם, 

והוא ימשיך לחיות בקרבנו ולזרוח בלבנו.
ובאלול הקרוב נפגוש אותם שוב,

עם הברק בעיניים והצימאון הרוחני,
ובמסתרים נשאל את עצמנו:

מי כאן יהיו המורים הבאים שלנו?

תלמיד לחיים
הרב נתנאל אלישיב, ר"מ במכינה הישיבתית הקדם-צבאית 'בני דוד' ב"עלי" ועומד בראש הוצאת הספרים 'מכון בניין התורה'
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