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דיור מוגן דתי ואיכותי לאוכלוסיה מבוגרת

ב”ה

ההרשמה נ�גרת ביומ שני, י”ב באייר תשע”א, 16.5.2011    מ�פר המקומות מוגבל!
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טיול לטבע ואהבת הארץ
לרגל 101 שנימ לעיר העברית הראשונה - תל אביב (אחוזת בית)

"בית טובי העיר" מזמינ את הציבור להצטרפ לטיול מרתק
בתל אביב - ”עיר ללא הפסקה”

ב”ה ביומ רביעי, י"ד באייר תשע"א, 18.5.2011
ביקור במוזיאון תולדות צה“ל - ההי�טוריה הצבאית של מדינת ישראל

מתקופת הבראשית ועד ימינו

מתחם ה“תחנה“ - תחנת הרכבת יפו
מבנה תחנת הרכבת ההי�טורית, החל מתקופה העות‘מנית, כיומ מרכז תרבות, בילוי ופנאי

- �יפורי תל אביב טיילת תל אביב
- במ�עדה ה”פתליה” בשרית עשירה (מהדרינ) ארוחת צהריים
- מנציג של ”הגרעינימ התורניימ” בתל אביב דבר תורה

אוטובוס צמוד ומורה דרך מוסמך - מר שלמה ולכ
יציאה מ”מבית טובי העיר”, רח’ מלכי ישראל 36, ירושלימ, בשעה 09:00 בבוקר

חזרה משוערת בשעה 16:30.  עלות: 140 ש”ח כולל הכל.

לפרטים ולהרשמה, ”בית טובי העיר”: 02-5318491
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להשאיר את המסגרת 
’   “   ’   “   

#  #  #

תגובת הרב פרומן: כששמעתי את הבחירה של 'מקור ראשון' זה עשה עליי 
רושם גדול מאוד. זה הפתיע אותי, ואני מנסה לראות את הבחירה שלכם לאור 
התמונה של הרב קוק. אני מרכזניק וישנם לפחות שלושה יסודות במשנתו 

של הרב קוק ששייכים למה שהחלטתם. היסוד האחד הוא 
שהמאורעות הפוליטיים החיצוניים הם תמריץ להתפתחות 
וכל  לפוליטיקה במשמעות השלילית שלה.  ולא  רוחנית, 
ענייננו הוא להיות רגישים להתפתחויות ההיסטוריות, לא רק 
באופן כללי אלא גם באופן מסוים ופרטי, כקריאה של הקב"ה. 
היסוד השני הוא שיש היום תנועה שלא אני אחד החשובים 
שבה, של אנשים שהולכים אל הפנימיות ולא מסתפקים 

אל  הולכים  אלא  המרכזניקית  הכללית  באידיאולוגיה 
ההתחדשות.  תהיה  משם  הפנימי.  היסוד  אל  שורשה, 
הנקודה השלישית היא שצריך לעורר את האהבה לארץ 
ולתפוס את הסוד הפנימי שלה. והאהבה אומרת שעל כל 
פנים אנחנו נישאר קשורים לארץ. ההתיישבות היא לא 
אמצעי כדי להגשים תוכנית פוליטית. היא אהבה. גם 
אם הנסיבות הפוליטיות שאחינו יכפו עלינו יביאו מדינה 

פלשתינית, אפילו כך אנחנו כאן, מחוברים לארץ ישראל 
גם במצב לא אידיאלי.

הרב קוק כותב ב'מידות הראי"ה' שמעולם לא סר צלם אלוקים 
מן האדם. באופן כללי יש לנו ייעוד במין האנושי כפי שמופיע בכל 

שכבות התורה. לחשוף את הצלם האלוקי שקיים אפילו בתוך האסלאם שנמצא 
היום במצב רע מאוד. לכן אני תולה תקוות בקשרים עם הדת המוסלמית, ולא 

בפוליטיקה המוסלמית, כי שם מלובש היסוד הפנימי הרוחני שלהם.
אני מקווה שהקב"ה יורה לנו את דרכו ושנצליח למצוא את הצעדים הנכונים 
כדי שלא נחזק את הקליפות אלא נחליש אותן, ונתמודד עם הבעיות הפוליטיות 
דרך העולם הפנימי. מתוך גוש קטיף הנצור כתבתי מאמר שכמו שהציבור הדתי־

לאומי נשאר שמורת הטבע של התפיסה הציונית, כך הוא ייקח גם את לפיד 
השלום. עם ישראל נקרא גם "שולמית", וצריך להבין שגם בשמאל הישראלי 

יש יסוד פנימי, ניצוץ קדוש של אהבת השלום.
כתיבה: יהודה יפרח

דוגמת בצלם, עדאלה, שוברים שתיקה, פרופיל חדש, מחסום וואטש, יש 
דין ועוד רבים ולאו דווקא טובים. 

אלא שאותם ארגונים לא חשו את הרחש מתחת לפני השטח; את 
ויסודי  ארוך  בתהליך  שטיינברג:  של  עבודתו  של  המצטבר  האפקט 
הפכה האדמה מתחת לרגלי הארגונים לשכבה דקה, שכמו רצפת הפל־
קל רק חיכתה לרגע הקריסה. רגע זה הגיע עם פרסום דו"ח גולדסטון. 
בנושא,  להכרה  בשלים  סוף  סוף  היו  הקהל  ודעת  הנפוצה  העיתונות 
וארגונים בעלי תושייה ועיתונאים אמיצים מיהרו לחשוף את ערוותם 
של הארגונים הרדיקליים ברבים. אפשר להניח שבלי עבודת ההכנה של 
שטיינברג וצוותו המסור ב־NGO Monitor, לא הייתה מדינת ישראל 
יכולה להתגונן כלל מפני מתקפת הדה־לגיטימציה המתוזמרת נגדה. 
לפיכך נמצא פרופ' ג'ראלד שטיינברג ראוי לפרס ישראל האלטרנטיבי

לשנת תשע"א.

#  #  #

תגובתו של פרופ' שטיינברג: אני מתרגש ומודה על הכבוד שנפל 
והכרה  שליחות  תחושת  מתוך  הקמנו   NGO Monitor את  בחלקי. 
בחשיבות התיקון המוסרי באופן השימוש בערכי זכויות אדם, תוך ניסיון 
לחשוף את המלחמה הצינית שמתנהלת נגד הציונות ומדינת ישראל 
במסווה של מאבק מוסרי. לצערנו אנו נתקלים ברבים שבוחרים להטיל 
רפש על מנת למנוע דיון רציני, ואני רואה בהוקרה זו עידוד חיובי לא 
רק לי, אלא לכל השותפים למאבק שכבר מזמן חצה את גבולות הארגון 

שאני עומד בראשו.
כתיבה: עדי ארבל


