
HES
 סופהקוצרי

 של ד:מביש המעשהשורשי
 בשיסוי נערצים "ברכה"נטישת

 של המתמיד.הבלחי-נלאה.
 ועסקנים אנשי-חינוךרבנים.
 המחתרתבתפיסת-

היהרדית.
 חסר בשצף-קצף שי*למי
 אבירי כנגד וקנהקמידהידה

 הבלתי- כטענההמחתרת
 שכני רוצה "אינניהגיונית
 יתפלא בל רימון" בידויחזיק
 מהלכים כניו את ימצאכאשר
 הפאקולטות בטרקלינימעדנות

 ופיהם וכלכלהלמשפטים
 מרגליות.מפיק

 - הצוננימנ המיםיציקת
 אחזקות וכלא שיקול-דעתבלא
 הבוערת הנעורים לבת על-

 ולרוממות-הרוח,לאידיאלים
 של דור לנו שתגדלסופה

 למהדרין. מכופתריםבורגנים
 ה"ברכה" רמת להםומה

 להם מובטח העיר במדמנתאם
 ? רכבודםמקומם

 בן-חוריןמיכאלנוס

 משכם לבןכחול
 ו-113. 112 מס'ב-נקודה

 ל"מטבחים מודעהפורסמה
 שניתן בארץ" ביותרהטובים
 בשכם.לקנותם
 כ- עתרן אם תמההאני
 בימת לשמש צריךנקודה
 אם גם ערבית, לתוצרתפרסום
 המודעות פרסום עבורשולם
 נכבד.סכום

 לבן" כחול "קנוהסיסמא
 לתוצרת מתייחסת אינהודאי
 הנגריות האם ,שכם

 ביש"ע, היהודייםוהמפעלים
 מעודף סובלים בכלל,וכארץ
 , ?לקוחות

 הורוביץיעלקרית-ארבע

 של מאמרו על מאדשמחתי
 יוצאים "איך אליצור:יואל

 )נקודה השמיטה?"מבעיית
 שוב הוכחה כאן כי 114(מס'

 היהדות". פני "לחדשהנחיצות
 בשגרתיות לוקיםאנו
 ללא "חיצוניות" שלמדאיגה
 מחוללת יהדותנו תוך.חיפוש
 לפולחן ונהפכת משמע()תרתי
 ממקיימי- גדול חלקסטאטי,
 טעם מרגישים אינםההלכה
 קיימנו לא במעשיהם.וחיות
 הלכות בסוף הרמכ"ם,דברי
 ראוי התורה... "חוקי :תמורה
 שאתה מה וכל בהן,להתבונן

 לו תן טעם, לו ליחןיכול
 ". ,טעם

 הוזכרו אליצור שלבמאמר
 )שם, בן-נון יואל הרבדברי
 יש בזמנם כי 15( דףראש

 שבשית שביתת מושגלהרחיב
 התעשיה אנשישתכלול

 ברור החופשיים.והמקצועות
 התודעה- החדרת מלכל

 לי "כי : ה' במאמרהחינוכית
 כ"ה/23( )ויקראהארץ"
 מן ל-3% היוםמוגבלת

 המצוות פנילחדש
כלומר,האוכלוסיה,
 התכוונה לזאת ולאהחקלאים.

 על מוסיף הייתי ,התורה
 של שני צד הזנחנו כידבריו,

 כספים", "שמיטתהמטבע:
 של אידיאלי מצב אותוהיינו,
 התקרבות יש בו חובות,ביטול
 צמצום המעמדות. ביןלשוויון
 פעם ועני עשיר כיןהפער
 לחדש ראוי היה שנים.כשבע

 קימעא קימעא זה.מושג-תורני
 את המקיימים של מעגליתרחב
 שלה בכתב די ולא התורה,רוח
 לרש"ר צפון אגרות)עיין
 הדין הוא יח(. אגרתהירש.
 ראוי היה רבית. לגבותבהיתר
 "אם של למושג יותר לחנךלנו
 כחינם. עמי" את תלווהכסף
 שאסור חושבני אהבה.מתוך
 הגאולה בצד להסתפקלנו

 עלינו לישראל, שבאההגשמית
 תורתית גאולה גםלתבוע
 תפיסות בין הבדל ישונפשית.

 אלו לבין בחו"ל, הרגליםלפי
 בין הבדל יש אףשבא"י,

 אלה לבין בא"ימושגי-מוסר
 ישועה, )מעייני בחו"לששררו
 כל סד(. כו, דפים חרל"פ,לרב
 בקיום די שלא בגללזאת,
 גישה לחפש יש אלאצייתני
 ער. שכל עםלבבית,

 רבות הורגלנולדוגמא,
 לאמירה שפתיים",ל"מס
 שכחנו כוונה. בלאמרובה
 כי א'. סימן או"ח שו"עדברי
 בלי מהרבה בכוונה מעטטוב

 ראשית סיבה כי לי נדמהכוונה.
 של הארכיטקטורה היאלכל
 כמסכת הכנסת. כיחמבנה
 הבנין שיהא קבעו י"אשבת
 רהדר שרד מלא שבעיר,הגבוה
 בגרבה היה המקדש בית)הרי
 מהגלות אבל מטרן(.50

מושגאתייבאנו
 קטנים, חדריםה"שטיבלעך",

 וחפוזה. חטופהלתפילה

 צ"ה כסימן ברורה""משנה
 על שוק להרכיב אוסר ב'ס"ק
 ומה תפילתנו: נעתירך.

 אצלנו זו הוראה שלמקומה
 ?היום

 המצוות פני לחדשעלינו
 פעם הלך שמואל :ובסיכום
 "לכו : שאול את להכתירשניה
 שם ונחדש הגלגלונלכה

 יא/14(. א )שמואלהמלוכה"
 ונחדש אנחנו אף ונתרענןהבה

 "ראש בלי שמים,מלכות
 שתבעו מה חו"ל. שלקטן"
 בעי" ליבא "רחמנאחז"ל

 להקל. בא לא קו:(1סנהדרין
 )עיין פעלים להגביראלא

 ניסן,הת"ץ(. ח' רמח"ל,אגרות
 שנתארגן הדבר טובולכן
 אליצור יואל של הצעתולקיום
הנ"ל.

 צוריאלמשהישיבת
שעלגים

 התלמירים מוות',' צוריאל. משההרב
 בישיבת משגיח היא מרכז-הרב.בישיבת
שעלבים,

 ברחו מחבלים שהשל,
 ראשיות כותרות ותפסומהכלא
 בעצם ובהילכדם.בברחם
 רגשה הגיון איזה לפילמה?

 מאלף יותר ידינו:שחררעו
 , אחד ביוםמחבלים
 החייל רוצח זאת,מלבד
 שניסו ואלה מגידוכצומת
 ברמת- ילדים שנילשחוט
 המחבלים ~היו וכו',השרון

 הרבזל8להרוויח. להם ישעדיין41,י ומלאכתם ,8ים הםהבורחים.
 כספית תמיכה : השארכין

 בני-עמם, שלומוסרית
 שחקים מרקיע כבודם :והעיקר

 ב"דבר-מצווה",בהיתפסם
 שלא יודעים הם : לכלומעל
 וישתחררו עונשם אתירצו

 להם איןבעסקות-סחיטה.
 בבריחה. להסתכןצורך
 סובלים מלחמה בכל לי,צר
 הוא צדק מין ואיזה אזרחים,גם
 ישב המתקיף שהצדזה

 , ?בשלווה

 להפסיד מה להםשיהיה
 ערבים שראהמי
 לגן, ילדיהםהשולחים
 תוך לטיול, למכולת,לביה"ס.
 , שיקום כטחונילחייהם,חשש

 ערבי ישוב שראהמי
 באיזה חשוב )לא -כל-שהוא

 המקים - הקו-הירוק( שלצד
 תאורת-בטחוןגדר-בטחון,

 ן שיקום וכו'.וכו'

 יהודי ישוב שראה מי-
 באיזה חשוב )לא -כל-שהוא

 שאינו ,( הקו-הירוק שלצד
 תאורת-בטחוןמפעיל

 , שיקוםושמירה.
 אינה ערבית מדינהשום
 הערביים לאזרחיהמעניקה
 ובטחון שלווה הרבהכל-כך
 )כולל להם מעניקים שאנוכפי

 בינם רצחנותם מפניבטחון
 היא הצרה עצמם(.לבין

 כאן לה זוכים שהםשהשלווה
 וגובר הולך כוח להםנותנת

 עוד משלוותנו אותנולהחריד
 שהבעיה הטוענים היכןועוד.
 הקו- של מסויים" ב"צדהיא

 ממוקמות היכן , ?הירוק
 פרוד רמת-השרון,מגידו,
 ?וכו'

 בכך נכיר לא עודכל
 בכל לנו מתמשכתשמלחמה
 להעניש נמשיך עוד וכלהארץ

 פשוטים, כעברייניםמחבלים
 מעצמנו צחוק לעשותנמשיך
ומדמנו.
האם :נבדוקהבה
 בעיני הם עברייניםהמחבלים

אוועמם,עצמם
 , ?אידאליסטים

 אותם מקיא עמםהאם
 ,מהלל - אומתוכו,
 , ?ומשבח
 נמשיך אם כלום נועיללא
 : כעבריינים מחבליםלהעניש

 הרתעה. שום כזה נשיגלא
 ודע טירון שמחבל ברגערק

 לכשייתפס, תגורששמשפחתו
 לו יהיה פעמיים. יחשובהוא
 , להפסידמה

 מצפה בצירן הירשבהעם
 מדיניות לנקוטממנהיגיו
 למחבלים יהיה שבהענישה
 להפסיד. מהבאמת

 נתיבזהבהקרית-ארתע

 נקודהערבי
 המעוניינים וניו"ב מכונים בתי-ספר, קיבוצים,ישובים,
 להתקשר מתבקשים נקשה בנושא תרבות ערבלערוך

 ארבעה לפחות 02-976004 02-976027,למערכת:
 המבוקש. המועד לפנישבועות

המערכת

קשזק~
 1987 תשם-ח*נובמבר *מרחשוון ו ~1 מס' גליון 8*

נקודה 115 * מרחשוון תשמ"ח




