
מקורות להעשרה

23 עמוד כרך א, והמדינה התורה בצומת שאול ישראלי, הרב

העם יהא להם רוב יכריע בחירות שבהם של בדרך בישראל הממלכתיים שיעשו יוצא שכל המינויים
אפשר כן כראש ושופט, כמו אחד איש למנות שיכולים שכשם דעתי עניות וסמכות. ומסתבר לפי תוקף
של בדרך שתבחר ממשלה מועצת כי זה נראה לפי הסמכויות הללו. לה יהיו שביחד מועצה למנות

ישראל. למלך סמכות שהיה כאותה האומה להנהלת שנוגע מה בכל סמכות יהא לה נכונות בחירות

תשנ“ב סיוון ,31 ראשית אבינר, אלישע הרב

כללי פי על היריבות במפלגות נלחמת מפלגה כל גוברת. העוינות אזי נושבת, הבחירות שרוח מרגע
קצף. בשצף אבל מחייב, שהחוק המשחק

הליקויים המצויים לחשוף את אחת מהמפלגות כל של נעוצים בצורך בין המפלגות העימותים הצורמים
בין ונבנית הולכת איבה של וחומה אש  להבות חוצב מוקצנת, הסגנון הביקורת האחרות. במפלגות

היריבות. התנועות

ה‘ סימן ו‘, כלל אשר], לרבינו ותשובות [שאלות הרא“ש שו“ת

הולכים שהקהל מסכימים, עניין כל ועל רבים להטות‘. ’אחרי תורה: אמרה של רבים עסק על כי דע,
יסכימו לא לעולם כן, לא דאם עליהם הרבים. שיסכימו כל מה לקיים צריכים והיחידים הרוב, אחר
של הסכמה דבר בכל תורה, לכן אמרה הסכמתם. לבטל כֹח ביחידים יהיה אם דבר, שום על הקהל

להטות. רבים אחרי רבים:

 579 עמוד ”ממונה“, הערך יועץ, פלא פאפו, אליעזר רבי

בזה שני ויש ויעשו חליפות. בשנה, שנה מדי מהוגנים אנשים ממונים למנות בכל עיר שיתקנו וגדר גדול
בחיבה לשרת עומד [והוא] וגדולה, יקר נראה לו בקדש, בתחלה לשרת שהנכנס אחת, גדולים: תועליות
ידיו. ורפו יבול נבול וכדומה, רבים ודיבת הטרחא מחמת ואחר-כך כחו, בכל רבים צרכי על ולפקח רבה

מחדש חדשים. טוב להיות לכן
יעשו ”הם יאמרו: כי תועה עליהם, ולדבר הממונים נגד להתריס שלא יבואו אחד תועלת יוצא ...ובזה
על נדבר לא  אנו כך שידברו עלינו רצוננו שאין וכשם בזמננו, ואנחנו נעשה חפץ מה שלבם בזמנם

ואחוה שלום ורעות. אהבה בעיר אחרים“, ובזה יהיה
כל ועניים, עשירים מעורבים יהיו אלא למנהיגים וממונים לעולם, העיר עשירי קבועים שיהיו ראוי ואין
עניים שנה, בכל מנהיגים למנות טוב חכם לבור. ויש כמה טעמים כי עושה אינו הממון כי בו, תבונה אשר

תמים. יהיו יחדיו חכמים אנשים ועשירים,



יסודות אודות

האתגר
העקרונות עם מפגש  שיצירת  ההשקפה את  ברבים לבסס מבקש  יסודות  ארגון
שותף להיות בידו ויסייע הדתי האדם את יחזק תורה, של עולמה מתוך הדמוקרטיים

והמדינה. האומה התורה, בבנין ומשפיע פעיל

העשייה
המעשה, תורה בחיי תורני המשלב ציוני דתי לחנך בוגר לבתי הספר יסודות מסייע ארגון

ודמוקרטית. ציונית ומעורבות מחויבות בעל בוגר

אנחנו? מי
להכיל הדמוקרטית יכולה המאמינים שהשיטה חינוך דתיים אנשי יסודות חברים בצוות
להידרדר בלי והדתיים האידיאולוגיים הפוליטיים הקונפליקטים ניהול את ולאפשר

אחים. למלחמת חלילה

ספר בית 3 מנהלי

ומחנכים 3 מורים

יסודיים ספר 3 בתי

על־יסודיים ספר 3 בתי

קד"צ 3 מכינות

לבנות 3 מדרשות

וש"ל צבא 3 בוגרי

מורים להכשרת 3 מכללות

מנהלים 3 השתלמויות

למורים מדרש 3 בתי

חברה - יח"ד 3 שיעורי

מדרש לתלמידים 3 בתי

בגמרא לימודים 3 תכניות

במחשבת ישראל 3 תכנית לימודים

דתית צעירה 3 טיפוח מנהיגות

תכניות מגוון קהל יעד

להתפתח, ישראל מדינת תמשיך המשא את יחד“ ”להרים נשכיל אם  רק
בפנינו. העומדות הערכיות-חברתיות הסוגיות עם להתמודד ונצליח


