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 בכמות להצטייד רבות סיבות השנה ב״ה
טובה. עין של מרובה

)70( ע׳ מציינים אנו ה׳תשע״ח בשנת
 צמיחת ראשית ישראל, למדינת שנים

 יכולים לא הגדולים הציניקנים גם גאולתנו.
 או אחת נשימה לנשום רגע, לעצור שלא

 המתנה אל ולהביט הדרך, במעלה שתים
 במיוחד הזה. בדור לידינו שקבלנו העצומה

 קום ערב החיים מציאות אל בהשוואה
 רואים אנו זווית ומכל מבט מכל המדינה.

 שקיים התורה ריבוי סביבנו. שיש הרב והשפע העצומה הברכה את
 האיתן הכלכלי מעמדה לו, זוכים שאנו הגלויות קיבוץ הארץ, ברחבי

 בינלאומיים, מסחר יחסי עימו שמביא הטכנולוגי והידע המדינה, של
מתברכים. אנו בה מאליה מובנת והלא המדהימה המציאות את מראים

 האם - התקציביות הרזרבות בנושא דיונים מתקיימים האחרון בזמן
 סיעודית בתוכנית או הנכים למצוקת לפתרונות משאבים להשקיע

 ובשמחה, עם ברוב השנה הסיגד חג אירועי ציון לקשישים. חיונית
 מותירות שלא המנשה מבני עולים קליטת של התעופה בשדה תמונות

 הודו כגון מדינות שבגינה והטכנולוגית הצבאית היכולת יבשה. עין
עימנו. והכלכליים הדיפלומטיים הקשרים את לחזק מבקשות וכדומה

 במקומות ברזל כיפת של פריסה קצר זמן תוך המאפשרת מציאות
 עם זה עיתון דפי מעל לקרוא תוכלו שעליו מדהים (סיפור הנדרשים

 להישיר פשוט הזו- למציאות אחדות דוגמאות הן אלו ברק). נתן בוגרנו
להאמין! ולא הטובות העיניים עם מבט

 לא עדיין שבהם הנושאים על שלמים טורים לכתוב כמובן ניתן
 לשפר לתקן, להפסיק צריכים איננו בהחלט והנחלה. המנוחה אל הגענו

 אותה טובה עין באותה סביב להביט עלינו קודם אך ליותר, ולשאוף
 מוהליבר שמואל הרב כגון הציונות וראשוני מבשרי רוחם בעיני ראו

 הרב - הגדול והרוא״ה ריינס הרב וז׳בוטינסקי, אלקלעי הרב והרצל,
 זו "ומדינה ואמר לו שהייתה והנבואית הטובה בעין שחזה זצ״ל קוק
בעולם". ה' כסא יסוד ישראל, מדינת מדינתנו, היא

 התפישה עומק את לחזק תלמידינו בקרב שאת ביתר השנה נפעל
 שזכינו הטוב כל על לקב״ה נודה הדתית, הציונות בערכי שלנו החינוכית

 תרומה ולתרום להשתלב להמשיך שנשכיל ונתפלל זה גאולה בדור לו
 מתוך והכל התחומים, בכל ישראל מדינת של צביונה לקידום נוספת

טובה! עין
 אליעזר רבי האדם. בה שידבק ישרה דרך איזוהי וראו צאו להם "אמר
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