סיפורו של מקום סרטבה  -אור איתן

ב

את הר המשחה (על רכס הר הזיתים).
דעה המובאת בגמרא אומרת כי בין
התחנות הגדולות ,אשר נועדו לפרסם
את קידוש החודש ,היו גם תחנות ממסר
קטנות יותר אשר העבירו את המסר בין
התחנות" :ביני לביני הוו קיימי" (בבלי
רה"ש כג .):מקום אשר לדעת החוקרים
שימש כתחנת ממסר בין הר המשחה
לסרטבה הוא 'קובת א–נג'מה' (כיפת
הכוכב) הנמצא ליד היישוב כוכב השחר.
מראש הגבעה הזו ניתן לראות את שתי
התחנות הנזכרות .את מצוות קידוש
החודש רצה כל אדם בישראל לקיים .על
כן כאשר ראה מישהו אש באחת התחנות
מיד היה עולה לגג ביתו עם לפיד" ,מוליך
ומביא ,ומעלה ומוריד" (מניף הלפיד ימין
ושמאל ,למעלה ולמטה) .וכל איש אשר
היה רואה את המעשה ,היה עושה כמותו.
וכך ,הייתה עוברת הבשורה מאיש לאיש,
ומעיר לעיר .לחגיגה הזו מתכוונת המשנה
באומרה" :עד שהיה רואה את כל הגולה
לפניו כמדורת אש" ,והדבר מזכיר לנו מעט
גם את פרסום הנס בחג החנוכה .בהקשר
הזה כדאי להזכיר כי 'מצוות החודש' היא
אחת משלוש המצוות אשר ביטלו היוונים:
שבת ,מילה ,וקידוש החודש.
את מאורע פירסום קידוש החודש
באמצעות משואות  -מספרת המשנה -
עצרו הכותים (מקובל לזהותם כיום עם
השומרונים בשכם)" :משקלקלו הכותים
התקינו שיהו שלוחין יוצאין" .הכותים
חישבו את חודשי השנה בצורה שונה
מאיתנו על כן הפריעו להשאת המשואות.
המשנה אינה מפרטת כיצד קלקלו הכותים,

מזרח הארץ ,שישה קילומטרים
מצפון למושב פצאל ,בגובה  377מ'
מעל פני הים 650 ,מ' מעל סביבתה,
מתנשאת גבעה חרוטית דמוית קרן,
ומכאן ההסבר לתחילת שמה "קרן
סרטבה" .ומהיכן השם "סרטבה"? ישנם
חוקרים המזהים בעבר הירדן המזרחי
את העיר 'צרתן' המקראית (תל א–
סעידיה) הנזכרת בתנ"ך פעמיים .פעם
אחת ביהושע (ג' ,ט"ו) בתיאור מקום
כריתת מי הירדן בשעת הכניסה לארץ:
"וַּי ַ ַעמְדּו הַ ַּמי ִם הַּיְֹרִדים ִמ ְל ַמ ְעלָה ָקמּו נ ֵד ֶאחָד,
הְַרחֵק ְמאֹד באדם ( ֵמ ָאדָם) הָעִיר (תל א–דמיה,
 1ק"מ ממזרח לגשר אדם) ֲאׁשֶר ִמּצַד צְָרתָן,
וְהַּיְֹרִדים עַל י ָם הָעֲָרבָה י ָם הַ ֶּמלַח ּתַּמּו נ ִכ ְָרתּו;
וְהָעָם ָעבְרּו ,נֶג ֶד י ְִריחֹו" .האזכור השני הוא
מתקופת שלמה המלך ,שם נזכר מקום
יציקת כלי המשכןְּ " :בכִּכַר הַּי ְַרּדֵן יְצָָקם
הַ ֶּמלְֶךְּ ,ב ַמ ֲעבֵה הָ ֲאדָמָה ּבֵין סֻּכֹות (תל דיר
עלא)ּ ,ובֵין צְָרתָן" (מלכים א' ז' מ"ו) .לרובנו
מוכר השם סרטבה דווקא ממסכת ראש
השנה במצוות קידוש החודש" :ומהיכן
היו משיאין משואות? מהר המשחה
לסרטבה ,ומסרטבה לגרופינא ,ומגרופינא
לחוורן ,ומחוורן לבית בילתין ,ומבית
בילתין לא זזו משם אלא מוליך ומביא,
ומעלה ומוריד עד שהיה רואה את כל
הגולה לפניו כמדורת אש" (רה"ש ב' ג').
הבשורה על כך שבמקדש החליטו
לקדש את החודש הועברה על ידי הדלקת
משואות במקומות בולטים ואחד מהם
הוא הסרטבה .אך ישנה בעיה עם זיהוי
"קרן סרטבה" כסרטבה מן המשנה,
כיוון שמראש קרן סרטבה לא רואים

חדש על המדף
ראשית העת
החדשה בחברון

י

מי החנוכה מנציחים את המערכה
על תודעת העם והשליטה בלב הרי–
יהודה .על חשיבותה ומרכזיותה של
חברון עיר–האבות ,בירת 'ארץ–יהודה',
אין עוררין ,אך בניגוד למקומה המרכזי
 ההיסטורי והסמלי כאחד  -בתולדותהעם היהודי ,הידע אודות חברון ויהודיה
דל ומיושן .רק בשנים האחרונות החל
מחקר משלים שנועד להעמיק את
ההיכרות עם העיר ויושביה .בימים אלו
יצא ספר חדש על ראשית העת החדשה
בחברון .הספר מתמקד בסיפורם של
היהודים שהתגוררו בתחומי החלק
המערבי של העיר הישנה (המכונה
'הקסבה') .בספר ניתן למצוא חומר
מחקרי וביוגראפי רב הרואה אור
לראשונה ,זאת לצד עשרות תמונות–
צבע ,צילומי אוויר ,ולראשונה ,גם מפה
גדולה ומפורטת של האזור כולו .הספר
עוסק בשלל נושאים ודמויות רבות
מרכזיות בחיי היהודים בחברון.
מאות בשנים הסתגרו היהודים

ב'חצר'  -הרובע היהודי ,ובו התבססה
הקהילה הנמנית על יוצאי ספרד .לפני
כמאתיים שנה נוספה לעדת היהודים
בחברון קבוצה של חסידי חב"ד מרוסיה.
אחד מהראשונים שיצא ובנה את ביתו
מחוץ לתחומיו המוגבלים של הרובע
היהודי היה הרב לוי יצחק סלונים,
מראשי העדה החב"דית .מי שהיה בין
החלוצים והתגורר אף הוא באותו האזור
היה יצחק ליפקין (פעלז) .תחילה נדד
על גבי חמור בין כפרי הסביבה והתקדם
במהירות ,עד שהפך איש עסקים נכבד
אשר זכה להקים שכונות בירושלים.
בהדרגה התגבשו באזור קבוצות
שהתגוררו בחצרות משותפות .הדמות
שסביבה התלכדה קהילה של ממש,
מחוץ לתחומי הרובע היהודי ,היתה הרב
שמעון היוזמן שביתו הגדול רחב ידיים
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בארץ הקודש .לאחר מצור ממושך ,נסוג
אריסטובלוס ללא קרב ,ופומפיוס החריב
את אלכסנדריון .אך מי ששלט מעתה
בארץ אינם כבר החשמונאים אלא מלכות
רומי .אנו בעצמנו הבאנו אותה הנה,
והיא ניצלה את ריב האחים כדי לבסס
את שלטונה גם בארץ ישראל .את המסר
אשר ניתן להעביר מן הביקור בסרטבה
לא נמצא בפסגת ההר ,אלא ,ואולי באופן
סמלי ,במדרון המזרחי שלו .במרכז
המדרון ישנם שרידים של ארמון מפואר
מתקופתו של הורדוס .בארמון מפוזרות
אבנים גדולות ורבות ,מסותתות בצורה
של לב .אין זו "מתנה ליום האהבה" שקנה
הורדוס לאשתו מרים החשמונאית ,אלא
זהו חלק מהארכיטקטורה של הארמון.
מספר לבבות כאלו מונחים אחד על
השני ,בצורה כזו שהפינה בתחתית הלב
התמזגה עם פינת החדר ,ומן החזית היה
נראה כאילו אלו שני עמודים צמודים.
כיום מסמלים הלבבות דבר עמוק יותר
המתייחס להיסטוריה של הסרטבה.
כאשר אנו מפולגים ורבים זה עם זה,
כוחנו נחלש וזהו הזמן לאויבינו לנצח
אותנו ,אך כאשר נאהב אחד את השני
ונתגבר על המחלוקות נוכל להפיץ את
האור הקורן מאיתנו "עד שנראה את כל
הגולה לפנינו כמדורת אש" .כל אחד הוא
אור קטן ,וכולנו אור איתן! #

אך ייתכן כי השיאו משואה יום לפני ר"ח וכך
גרמו לבלבול בקרב היהודים לגבי קידוש
החודש .דעה זו מובנת יותר כאשר עומדים
על פסגת הסרטבה .מהפסגה ניתן לראות
את מצפה שלושת הימים וגבעות איתמר,
מקום הנמצא במרחק שלוש שעות רכיבה
על חמור מהעיר שכם ,מרכז פעילותם של
הכותים .מספיק היה להניף משואה על
אחת מגבעות איתמר ובכך לבלבל את כל
הגולה .על כן תיקנו ששליחים על סוסים
יהיו יוצאים מירושלים ועוברים בתחנות
בדרך ,מתחלפים בידי שליחים אחרים,
ומפיצים את החודש .משיטת ההפצה הזו
הגיע המונח "מירוץ שליחים".
דרמה נוספת אשר ארעה על פסגת
הסרטבה קשורה לחשמונאים .על פסגת
ההר הוקם מבצר 'אלכסנדריון' ,ככל
הנראה ע"י אלכסנדר ינאי ,אשר בתקופתו
הגיעה הממלכה החשמונאית לשיא
גודלה ותפארתה .לאחר מותו ,הוריש
ינאי את המלוכה לשני בניו ,אריסטובלוס
ויוחנן הורקנוס השני .הוא קיווה וציפה
שהם ישכילו לנהל את הממלכה יחדיו,
אך בפועל השניים הסתכסכו ונלחמו
אחד בשני .בשנת  63לפנה"ס ,נטל
אריסטובלוס את המלוכה בכוח ,ולאחר
קרבות ממושכים התבצר אריסטובלוס
באלכסנדריון .הורקנוס ,כאשר ראה
שלא יוכל לגבור לבדו על אריסטובלוס,
הביא כשחקן חיזוק וככוח עזר ,את
פומפיוס הרומאי שהגיע מממלכה אשר
החלה לשגשג בעקבות קריסת היוונים
ולא פספס שעת כושר כזו כדי לדרוך

תכנית חנוכה " -ימי האור" בבנימין עם
בי"ס שדה עפרה ומבחר סיורים וטיולים
באזור שומרון ובנימין.
לפרטים והרשמה02-9975516 :

של אלתר ריבלין החל לפעול בעיר
בתרס"ז סניף של 'בנק אפ"ק' .סוחר בן
העדה הספרדית אשר התגורר בשכנות
לקלונסקי וריבלין היה בכור חסון.
במלחה"ע הראשונה נפגע קשה
היישוב היהודי .בייחוד סבלה העדה
האשכנזית שרובה חסידי חב"ד נתיני
רוסיה .רוסיה הייתה למדינת אויב
ונכסי חב"ד הוחרמו בידי השלטונות
התורכיים ,ובתוכה גם בית רומנו שעבר
באותה שנה לידיהם .בימי המנדט
הבריטי הפך 'בית–רומנו' הגדול לבית
משפט ותחנת משטרה .בשנת תרפ"ט
התקבצו אליו פליטי הטבח הנורא
שבצעו ביהודים ערביי העיר .ממנו
יצאה הלווית הנרצחים אל קבר האחים
בבית העלמין הישן ,וממנו יצאו באותו
שבוע ילידי חברון לגלות מעירם .בשנת
תשמ"ב שבּו היהודים ל'בית–רומנו'.
לבית הגדול נכנסה ישיבת 'שבי–חברון'.
במהלך השנים התרחבה הישיבה
והפכה מוסד למאות תלמידים .הבניין
הישן עבר שינויים מפליגים :הוא הורחב,
הוגבה והפך ציון נוף בולט במרחב העיר
חברון .אנו מקווים כי האור ששופך
הספר על בתים נוספים בסביבתו ועל
דמויות ואנשי מעלה שהתגוררו בחברון
יביא להיכרות ולהרחבת ההתיישבות
היהודית באזור.
להזמנות02-9605422 :
054-2012135

שיכן את האורחים שהגיעו בהמוניהם
לעיר .בקומה העליונה של בית זה
נבנה בית–כנסת לתפילה ולימוד שנודע
כ'קלויז הקרליני' .בו היו התפילות
בנוסח המיוחד של חסידי קרלין.
בשנת תרל"ו השתנה אופיו של האזור
כולו ,כאשר סוחר יהודי אמיד מתורכיה,
חיים ישראל רומנו ,בנה את 'בית–רומנו'
הגדול שכמוהו לא היה בעיר .בסמוך
לנחלת רומנו התגוררו משפחות של
שניים מן המרתקים בתושבי האזור:
קלונסקי וריבלין .אליעזר לוי קלונסקי,
הינו דוגמה ליזם מקומי נמרץ .בתחילה
התחיל במסחר זעיר ועד מהרה הוא
מתמקד בעיקר במסחר בטכסטיל.
לימים יצרו בתי–חרושת בבריטניה
בדים מיוחדים על הזמנותיו .בשל ההון
שצבר כינוהו הערבים" :ליזר אל–בנק".
כך היה אליעזר לוי אחד מעמודי התווך
של הקהילה בעיר וסייע בפיתוחה.
הוא נפטר בשנת תרע"ז ,כאשר
נדבק בטיפוס בעת שטיפל בחיילים
יהודים חולים .דמות חשובה אחרת
הוא אלתר ריבלין .סוחר ואיש עסקים
שהשקיע מאמץ רב לקידום הקהילה
היהודית כולה .ריבלין היה נציג היהודים
במועצת העירייה .בירושלים היה
חבר ועד 'כנסת–ישראל' .והקים עם
חבריו את אגודת 'בני–ישראל'  -גוף
שהתמסר למאבק בפעילות המיסיון
הנוצרי בירושלים ובחברון .בהשתדלותו
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כח החיים הגדול
הטמון באור הצנוע שבנר החנוכה,
הוא מבטיח לנו את בטחונו
של הניצחון של נצח ישראל.
יהמו יחמרו המים העכורים של ימי החולין
הסוערים ,הרוצים לבלוע כל קודש,
ישטפו בעזוז רעשם ממלכות ועממים,
אבל חוסן ישראל לעד לא ימעד.
(הראי"ה קוק ,מאמרי הראי"ה)

בקשה



 

דחופה
במשרדי ארגון עזרי הצטברו בחודשים האחרונים מעל 200
בקשות דחופות של הצלת נפשות  -והקופה ריקה!
מעל  200משפחות שעצובים בחג האורים כיון שאין האור
שורר בביתם ,מאות ילדים שלא שמחים כיון שהשמחה לא
שורה בביתם.

על כן אנו מבקשים בכל
לשון של בקשה  -אנא
עזרו לנו לעזור להם.
ובעזרתכם יכנס אור
הנר לפינות ליבם של
המשפחות המיוסרות
 ויאיר להם אתהבית באור גדול
ובעוצמה רבה.
        
      
     
  

עזרי

קרן הצדקה המאוחדת לישראל

לתרומות בכרטיס אשראי חייגו עכשיו:


או בשליחת מעטפה ל-ת.ד 16216 .ירושלים ת"ו  -או בהפקדה בבנק הדואר מ.ח8209909 .
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

הדלקת נר חנוכה בחומש תובב"א ,חנוכה תשס"ז

על הפרשה מקץ
הרב יחזקאל קופלד  -רב הישוב דולב וראש הכולל בישיבה התיכונית "חורב"

ל

על הניסים

נוסח תפילת "על הניסים" הנאמרת בחנוכה
ובפורים יש פתיחה זהה" :בימי "...ואחר
כך קטע המתאר את שאירע בכל אחד
מהחגים .מבנה הקטע זהה בשניהם ומכיל שני
חלקים עיקריים :מה הייתה הבעיה ומה הפתרון
לבעיה  -בצורת הנס שקרה .אך משום מה בחנוכה
יש תוספת לאחר תיאור הנס" :ולך עשית שם גדול
וקדוש בעולמך "...ואילו בפורים מתואר התיקון
 תליית המן ,וזהו .ונשאלת השאלה למה זה כך?האם בפורים לא עשה לו הקב"ה שם גדול בעולמו?
ואם לא  -מדוע? אם נתבונן בתפילת "על הניסים"
נבחין שהנוסח בחנוכה ארוך ,ואילו בפורים  -הוא
קצר .אבל מעבר לכך יש גם הבדל פנימי בכל אחד
מהנוסחים ביחס שבין החלקים העיקריים.
בחנוכה  -החלק שלו קראנו "הבעיה שהייתה" -
קצר :היוונים בקשו "להשכיחם תורתך ולהעבירם
מחוקי רצונך" ,ובפורים המן "ביקש להשמיד
להרוג ולאבד את כל היהודים ,מנער ועד זקן ,טף
ונשים ביום אחד ,בשלושה עשר לחודש שנים
עשר ,הוא חודש אדר ,לבוז"  -ארוך בערך פי
חמש מהחלק הזה בנוסח של חנוכה! ולעומת זאת
בתיאור "הפתרון לבעיה" היחס הפוך :בפורים
התיאור קצר" :ואתה ברחמיך הרבים הפרת את
עצתו ...ותלו אותו ואת בניו על העץ" ,ואילו
בחנוכה הנס ,התיקון לבעיה מתואר באריכות
מופלגת" :ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת
צרתם רבת את ריבם ...וקבעו שמונת ימי חנוכה
אלו להודות ולהלל לשמך הגדול"  -עד שיוצא
כלל הנוסח הנאמר בחנוכה ארוך יותר ,אם נתבונן
בתיאור הנס שה' עשה ,נמצא הבדל של "כלפי מי
ירושלים
כניסת שבת 16:00
צאת השבת 17:15

תל אביב חיפה
16:04
16:14
17:14
17:16

הוא פעל"  -בפורים "הפרת את עצתו וקלקלת
את מחשבתו ...ותלו אותו - "...כלומר הפעולה
הניסית שמנהיג הקב"ה מתייחסת להמן הרשע,
ואילו בחנוכה נאמר" :עמדת להם ...רבת את ריבם
דנת את דינם ...רשעים ביד צדיקים "...כלומר -
ה' נמצא יחד איתנו במלחמתנו מול היוונים.
נראה שהשורש לכל ההבדלים רמוז בהבדל
איך מכונים אלה שנושעו" ,בעלי הנס" ,בכל
אחד מהנוסחים .בפורים כתוב שהמן "ביקש
להשמיד ...את כל היהודים" ואילו בחנוכה "עמדה
מלכות יון הרשעה על עמך ישראל" .הדבר נובע
מההבדל היסודי שבין שני הניסים  -נס חנוכה
אירע בארץ ישראל ואילו נס פורים התרחש
בגלות ,ומזה נובעים ההבדלים האמורים .בארץ
ישראל אנו "עמך ישראל" אומה החיה ופועלת
כעם ,על כל המשתמע מכך ,ואילו הגלות מעצם
מהותה ,היא שבירת המסגרת הלאומית ,ולכן שם
אין "עם ישראל" אלא רק יחידים וקהילות .ולכן
אע"פ שתוכנית המן הייתה מכוונת כלפי כל העם
היהודי " -לאבד את כל היהודים" לא מדובר שם
על עם ישראל ,ואילו מאידך על אף שבתקופת
החשמונאים חי בארץ ישראל רק חלק מהיהודים
 זהו מאבק של "עמך ישראל" .אך כפי שראינוההבדל לא נגמר ב"הגדרות" אלו .בגלות עם
ישראל סובל הרבה רדיפות וצרות (ואולי לכן
אך טבעי שהתיאור של הצרה בנוסח הנאמר
בפורים ,בנס שהתרחש בגלות ,ארוך יותר)
והקב"ה בהשגחתו מסלק מעלינו את הצרה .אך
הוא עושה זאת "לבד" ,לנו במצב העלוב והשפל
המשך בעמ' 6

חברון
16:15
17:16

שכם
16:04
17:13

באר–שבע
16:18
17:18

חדשות ישע
ירושלים מעל הכל
במהלך ימי החנוכה עולים לירושלים עשרות
אוטובוסים של אזרחים מכל הארץ בסיורים
מאורגנים ,המעוניינים להגיע לסייר ולראות
במו עיניהם את קווי החלוקה המדוברת על פי
מתווה אנאפוליס .מדובר בציבור מכל שדרות
החברה הישראלית  -צעירים ומבוגרים דתיים
ושאינם דתיים.
את מסע ההסברה בנושא ירושלים מארגנת
עמותת  One Jerusalemשמנהלת קמפיין
אגרסיבי גם באתרי האינטרנט בבאנרים
 בכל האתרים המובילים בישראל וגםבאמצעות תשדירי הרדיו  -מעל הכל ירושלים.
לכבוד הקמפיין הושק אתר אינטראקטיבי
שמלווה את מסע ההסברה וניתן להירשם
לפעילות או להתרשם מסרטונים בנושא
ירושלים .האתר ,שבו מאפייני  web 2בדומה
לאתרים של המועמדים לנשיאות בארה"ב,
זכה בשבוע הראשון לחשיפתו ליותר מ–50,000
כניסות .במקביל נקשרו עשרות אלפי סרטי זהב
למכוניות רבות בבירה במסגרת מבצע "קשר

של זהב" ,פעילי השטח מדווחים כי הביקוש
גדול על ההיצע ,וכעת מנסים בארגון להיערך
לייצור נוסף של סרטי זהב ולהרחיב את המבצע,
המתקיים באזור ירושלים לשאר חלקי הארץ.
מנכ"ל ארגון  ,One Jerusalemיחיאל
לייטר אמר ליש"ע שלנו" :חיים רמון מדבר
על השכונות הערביות כאילו הן מעבר להרי
החושך .אבל כולנו יודעים שהשכונות היהודיות
והערביות קרובות מאוד ,חלקן כמטחווי אבן.
הוא טוען שלא התפללנו לחזור לשועפט .מר
רמון הוא אביר ה'ספינים' .הרי ברור שאין דבר
כזה להיפרד מהשכונות הערביות בלי הר הבית
והעיר העתיקה .ובנוסף לכך ,אם הוא רק היה
בודק ברצינות הוא היה מבין שערביי ירושלים
מתכוונים לזלוג לצד השני של הקו גם אם תינתן
להם עצמאות".
לפרטים# www.jer1.org.il :

למעלה מ– 1000רצים בקרני שומרון
במירוץ לזכר בניה ריין הי"ד
ביום שישי שעבר ,ערש"ק וישב ,התקיים
בקרני שומרון מרוץ בניה השני לזכרו של סרן
בניה ריין ,בן היישוב ,שנפל במלחמת לבנון
השנייה.
במרוץ ,שאורגן ע"י המועצה המקומית
קרני שומרון וחבריו של בניה ז"ל ,לקחו חלק
קבוצות מכל הארץ ,וחיילי צה"ל ובהם לוחמים
מהגדוד של בניה ,גדוד 'שלח' בחטיבת 'עקבות
הברזל' בחיל שריון .הטנק שבו נפל בניה סימל
את החברה הישראלית :דתי ,חילוני ,קיבוצניק,
ועולה חדש .שם הקוד שלהם היה 'כוח בניה'
והוא כלל את רב סרן בניה ריין  -מפקד הטנק,
סמ"ר אורי גרוסמן  -התותחן ,סמ"ר אדם גורן
 טען קשר ,וסמ"ר אלכס בונימוביץ  -הנהג.בניה  -מקרני שומרון ,אורי  -בנו של הסופר
דוד גרוסמן ,אדם הקיבוצניק ממעברות ואלכס
העולה מחבר העמים שהתגורר בנתניה.
המירוץ התקיים בשלושה מקצים  -תחרותי (10
ק"מ) ,עממי ( 5ק"מ) ומקצה נבחרות בתי הספר (2

ק"מ) .סה"כ השתתפו מעל  1000רצים במקצים
השונים ,ואלפים באו לצפות באירוע .בין הרצים
היה גם מפקד פיקוד המרכז האלוף גדי שמני.
חברת "שטראוס" תרמה כ– 2000כריכים
למשתתפים ,ותושבי היישוב אפו עוגות לבאים
בשערי קרני שומרון.
במהלך היום נפתח חדר הנצחה בניה הי"ד
ומורשתו לבאי המירוץ והמבקרים .ביניהם היו גם
ילדי הגנים ותלמידי בתי הספר ששמעו על בניה
הי"ד ,ועל גבורה יהודית בימים ההם בזמן הזה# .
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ואזורים שעליהם נלחמו המכבים ,היא
אותו מאבק .והימצאותנו במקומות
הללו ,ובכל ארץ ישראל ,לא נוצרת
רק מתוקף הכדאיות  -של "המקלט
הבטוח" לעם היהודי  -משום שזאת
ניתן לבצע לכאורה גם בארצות זרות או
להצטמצם בשטח שבין גדרה לחדרה לו
היה הדבר אפשרי מבחינה ביטחונית.
אלא זו נוכחות המחברת בין הימים
ההם לזמן הזה ,מתוך המגמה השורשית
של ההיסטוריה של עם ישראל ,מתוך
ההבטחה האלוקית "לך אתן את הארץ
הזאת" ,מתוך תורת ארץ ישראל ובשל
הייעוד שלנו ,שזה החיבור השלם בין

כאן הכל התחיל
בימים הללו ,ימי החנוכה ,כדאי
להתבונן במשמעות האמירה" :בימים
ההם ,בזמן הזה" .משמעות המשפט
הזה ,הנאמר בברכה השנייה בהדלקת
נרות חנוכה מדי ערב ,הוא לבחון
מה מסמלים הימים ההם ,בתקופת
החשמונאים ,המרד נגד תרבות יוון,
נס פך השמן הטהור ,עבורנו ,כאן,
בזמן הזה .רבים מהקרבות במלחמת
החשמונאים התנהלו כאן ,ביהודה
ושומרון .כאן הכל התחיל .הקרבות
בבית חורון ,המערכה בהר בעל חצור,
הלחימה בבית צור ובמקומות נוספים.
הקריאה של מתתיהו 'מי לה' אלי' עודה
מהדהדת בינות הרי יהודה ושומרון.
והקריאה הזו ,נשמעת ומופנית גם
אלינו ,במשך אלפיים שנה .מאבקם של
החשמונאים שהתרחש כאן ,לא התחולל
על רקע "דרישות טריטוריאליות" ,כפי
שיש מי שמכנים גם את מאבקה של
ההתיישבות בימינו ,או להבדיל ,את
הדרישות של הפלשתינים .הוא התרחש
על רקע ייעודנו כעם יהודי ,במקום שמי
שייעד אותנו כעם הנבחר ,גם החליט
לשכן אותנו ,ולשכן את שמו שם .הוא
התרחש על רקע הניסיונות להעבירנו
על דתנו ,על רקע גזרות שמד רוחניות,
ועל רקע איבוד הריבונות היהודית
האמונית בארץ ישראל .המרד שפרץ
אז בארץ ,הניסים והניצחונות ,הביאו
מעבר ליתר הדברים להשבת כינון
השליטה והריבונות לידיים עבריות.
והימים ההם ,נכונים גם בזמן הזה.
המאבק אז הוא סמל למאבק שמתחולל
עד היום .אחיזתנו ביהודה ושומרון ,כינון
חיים יהודים שלמים ,עם תרבות יצירה
עשייה וחקלאות  -באותם מקומות

הקריאה מי לה' אלי המהדהדת
בין הרי יהודה ושומרון מופנית
גם כלפינו .מאבקם של
החשמונאים שהתרחש כאן,
לא התחולל על רקע "דרישות
טריטוריאליות" ,אלא בשל
הניסיונות להעבירנו על דתנו,
על רקע גזרות שמד רוחניות,
ועל רקע איבוד הריבונות
היהודית האמונית  -דווקא
בארץ ישראל .המאבק אז הוא
סמל למאבק שמתחולל עד
היום .בימים ההם בזמן הזה.
העם התורה ,והארץ  -כיסוד לכסאו
של הקב"ה בעולם .ערכית ,אמונית
ומוסרית.
הקריאה 'מי לה' אלי' שבה ומהדהדת
אלינו מן ההרים והגאיות ,אבני הסלע
ורגבי האדמה בהם נלחמו וניצחו
החשמונאים את היוונים ואת תרבותם.
וקריאה זה היא המובילה אותנו ,היא
הדורשת מאיתנו והיא הנותנת לנו את
הכוח לשאוף לאידיאל ,לייעוד שלנו
כעם בארצו .האחיזה ,ביסוס התיישבות
ובניין התורה הם הניצחון הנצחי של
החשמונאים בימים ההם בזמן הזה.
ומכוחם של החשמונאים אנו צריכים
לשאוב את עוז הרוח להוסיף אור
להתאחד לאש גדולה אשר בכוחה יהיה
לתת תקווה לכל העם היושב בציון
לשאוף למימוש היעד של שיבת עם
ישראל לארצו.
בית מועצת יש"ע מאחל לקהל
הקוראים חג חנוכה שמח!
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

ה

בעל ה"בת עין" "עיני ה' בה תמיד"

ודברי תורותיו שנאספו מאוחר יותר על ידי תלמידו
הנאמן רבי משולם זוסמן שערך אותם בספרו 'בת
עין' .ארץ ישראל הייתה משאת נפשו של הרבי
מאווריטש מאז ומתמיד .בשנת תק"ץ ( )1830החליט
האדמו"ר לסיים את כהונתו ,להיפרד מבני עירו
ולהכין את עצמו לעלות לארץ ישראל .שאיפותיו
לארץ ישראל הודגשו עוד בהיותו בזיטומיר .כאשר
ביקש תלמידו רבי משולם זוסמן להדפיס את
ספרו 'בת עין' עוד בעת שבתו בגולה ביקשו רבו
לעכב את ההדפסה ואמר" :מוטב שאקח עימי את
הכתבים לארץ ישראל ,עדי שייספגו את קדושתה
של הארץ וייתבשמו מריחה ולאחר מכן יודפסו".
הטעם לשם הספר 'בת עין' מבואר בפתיחה" :ושמו
קראתיו בי"ת עי"ן כשמי אברהם דוב בער ,עוד
טעם ,מפני שהכנסתי בו בהכתבים קדושת ארץ
ישראל אשר 'עיני ה' בה תמיד'" .לאחר שעלה
לארץ ישראל ונתבשמו כתביו כרצונו ,שלח את
הכתבים חזרה לחו"ל ושם הדפיסום .לפני עזיבתו
דרש לפני הקהל בזיטומיר דברי סיכום" :תראו
לדבק את עצמכם במידותי אשר הורגלתי ליזהר
מנעורי עד היום הזה ,ויהיה כמו שמדבק בי פנים
אל פנים .והמידות שהורגלתי ליזהר מנעורי הם
שלושה אלו :לשון הרע ,שקר וגסות רוח על כן גם
אתם תראו להרגיל עצמכם לידבק במידות ותהיו
דבוקים בי ממש פנים אל פנים".
כמו בבחרותו נכנס הרב אברהם דוב אצל
הצדיקים לקבל מהם את ברכת הדרך .כשנכנס
אצל הצדיק מרוז'ין לא הייתה דעתו של הצדיק
נוחה מנסיעתו כיוון שכעת יעזוב את חסידיו הרבים
שנתחממו לאורו וקיבלו מקדושתו ותורותיו .למרות
הביקורת לא שינה רבי אברהם דוב את החלטתו
ונכנס אצל רבי אהרון מזיטומיר בעל 'תולדות אהרון'

רב אברהם דוב מאווריטש נולד בשנת
תקכ"ה ( )1765בקירוב לאביו רבי דוד
מחמלאניק .כבר בצעירותו נסע ונדד על
מנת להתבשם מגדולי החסידות באותה תקופה:
רבי זושיא מאניפולי ,הרה"ק מברדיטושב ,והרה"ק
מרוז'ין .למרות שספג תורה וחסידות מגדולי
הצדיקים ,הוא ראה ברבי נחום מטשרונוביל אליו
שלחו אביו עוד בימי שחרותו כרבו המובהק .רבי
נחום ,שהיה מתלמידי הבעש"ט ולאחר פטירתו
הפך לתלמידיו של המגיד ממזריטש ,השפיע
רבות על תורותיו של האדמו"ר מאווריטש ,לאחר
הסתלקותו של רבי נחום מטשרנוביל נתקשר הרב
אברהם דוב לבנו ,רבי מרדכי שמילא את מקומו.
התקשרותו לרבי מרדכי מטשרנוביל הייתה כל כך
גדולה עד שבהקדמה לספרו 'בת עין' כתב" :באם
שיסכימו צדיקי הדור להדפיסו ,ובייחוד ידידי
הרב הצדיק המפורסם מו"ה מטשרנוביל ובתנאי
שיעיין היטב בכל הכתבים שלי מתחילתן ועד סופן
ואז אם יסכים ויהיה רצונו להדפיסו אזי גם רצוני
יהיה על הדפסת ספרי "...עוד לפני הגיעו לגיל
 ,20בשנת תקמ"ה ( )1785כבר נקרא לכהן ברבנות
על כסא אביו בחמלאניק ,אך זמן קצר לאחר מכן
עזב את העיר בעקבות פטירת חותנו ,רבי נתן נטע
מאווריטש .בני העיר שלחו אחריו והוא ניאות למלא
את מקומו כרב ואב"ד דאווריטש וקהילות נוספות
באותו אזור .חסידים רבים נהרו לחצרו להתחמם
באש תורתו ולשמוע את דרשותיו שדרש לפניהם
בדברים חוצבי להבות אש שנתמזגו יחד עם דברי
תורותיו שמצאו מסילה ישרה אל לב שומעיו.
בשנת תקפ"ו ( )1826כמעט  40שנה אחרי שבתו
באווריטש הוכתר כרב העיר זיטומיר ,ומדי שבת
בשבת ומועדים וימים טובים דרש את דרשותיו
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היה דחוק מאוד ,הם סבלו מחרפת רעב ורובם ככולם
נשענו על כספי החלוקה שלא הספיקו אף פעם שכן
'אין הקומץ משביע את הארי' ...התמודדות נוספת
הייתה ההתעללות המתמדת מהערבים השכנים
שהפילו את חיתתם עליהם .בואו של רבי אברהם
דוב הפיח בהם רוח חיים מחודשת .הוא הגביר את
מסע השלוחי דרבנן על מנת להיטיב את המצב
הכלכלי והיה מתעניין ומתערב בין השליטים ואנשי
השררה כדי לשפר את מצבו הפוליטי של קהלו.
בספר 'עדן ציון' כתבו זקני צפת על בואו של רבי
אברהם דוב לארץ הקודש" :ובהופיע עליהם האור
הזה כי טוב ,הצדיק ז"ל ,היו מתחממים באורו בעונג
רוחני ונפשי" .התערבותו עם אנשי השררה בארץ אז,
היתה להצלה רבה עבור יושבי צפת .סופר כי במספר
ביזות ופוגרומים שערכו בהם הפראים עמדו לו
קשריו עם מנהיגי המקום שנתנו להם מחסה והגנה.
רבי אברהם דוב ליווה כרועה נאמן את קהילתו גם
בזמן רעש האדמה הגדול שפקד את צפת בכ"ד טבת
תקצ"ז ( .)1837מסופר עליו כי שלושה ימים לפני
רעש האדמה הורה לבני קהילתו להגיע אליו בשעה
 13:00בעוד שלושה ימים .כשהחל הרעש עמד ליד
ארון הקודש אמר לבני קהילתו" :מי שרוצה לחיות
שיידבק בי"  -וכך היה .בבית מדרשו ששוקם ,ליד
כיכר קוסוב בצפת תלוי שלט שמספר את גודל הנס:
"מה נורא המקום הזה ,בית מדרש רבי אברהם דוב
מאבריטץ' זצ"ל שחזה את הרעש הגדול על צפת
תובבא בתקצ"ז ,ובזכותו הגדולה ניצל חצי ביהמ"ד
מחורבן והאדמו"ר ותלמידיו שרדו בחיים".
בשנת תר"א ( )1884פקדה מגיפה קשה את צפת.
רבי אברהם דוב היה אף הוא בין החולים והבטיח כי
עם פטירתו כתוצאה מהמחלה תיפסק המגיפה 'כי
מפני הרעה נאסף הצדיק' .ביום י"ב כסלו באותה
שנה השיב בעל ה'בית עין' את נשמתו בטהרה
לבורא ונטמן בבית העלמין העתיק בצפת ,במערת
הרה"ק בעל ה'ערבי נחל' והרה"ק מוולטשיסק# .

להיפרד ממנו .רבי אהרון היה אז חולה מאוד ושכב
על ערש דווי .ה'תולדות אהרון' פנה לרבי אברהם
דוב ואמר לו" :מחלתי אנושה עד מאוד אבל אם היו
לי מים מארץ ישראל הייתי שותה אותם והייתה לי
רפואה .והנה היות ומעלתו נוסע לארץ ישראל ועיניו
ומחשבותיו נתונים כבר לארץ ,על כן אבקש שייקח
מלוא לוגמיו מים ויפלוט לתוך כלי ואשתה אנוכי את
המים והייתה רפואתי שלימה" .האדמו"ר מאווריטש
עשה כדבריו ואכן כך היה .רבי אברהם דוב נפרד גם
מידידו אהובו ,רבי מרדכי מטשרונוביל וביקש ממנו
שייתן לו את ברכת הדרך .את אחת הסיבות לעלייתו
לארץ ישראל תיאר פעם באוזני מקורבו ,רבי אברהם
מאשמיר" :העולם סוברים כי מטרת נסיעתי היא
מחמת שאין לי בנים וכפי הבטחת הקב"ה לאברהם
אבינו :בחו"ל אי אתה זוכה לבנים ,שם בא"י אתה
זוכה לבנים .אפשר שזו גם סיבת נסיעתי ,ברם עיקר
נסיעתי היא משום שכל ה'מגידות' מחבל ארצו נתן
הקב"ה להמגיד רבי נחום מטשרנוביל עמו היה דר
יחד באהבה ואחווה ,אך כיום שגם בניו החלו לבוא
בארץ זו אין לי אלא לעלות לארץ ישראל שכן 'אין
מלכות נוגעת בחברתה' ."...נסיעתו לארץ ישראל
של רבי אברהם דוב הייתה רצופת פלאים ומספרים
כי נעשה לו נס קפיצת הדרך והיא נמשכה ששה
עשר יום בלבד .סופר כי גם הנוסעים וצוות הספינה
הכירו כי ביניהם איש קדוש ובזכותו הגיעו בזריזות
ובשלום .קברניט הספינה אמר כשהגיעו כי מעולם
לא קרה לו דבר כזה וייחס זאת לנוכחותו של הצדיק.
כשהגיע רבי אברהם דוב לארץ ישראל התיישב
בצפת שם קבע את דירתו .בני העיר הכירו מיד
בגדולתו של האור הגדול שהגיע אליהם וקיבלוהו
עליהם למנהיג והחרו אחר כל מוצא פיו .מצבם של
היהודים באותה תקופה היה בכי רע .מצבם החומרי
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קדושת הארץ
מתוך "מדריך לשנת השמיטה"
בהוצאת ישיבת רמת–גן
ע"פ פסקי הרב יעקב אריאל שליט"א

איסור השחתת הפירות
אסור לאבד פירות שביעית בידיים .לכן:
א .שאריות מזון ,קליפות הראויות לאכילה (כולל
קליפות לימון וכדו') וגלעינים שדבוקים בהם
שאריות פרי  -אסור לזורקם לפח האשפה,
ויש להניחם בשקית נפרדת עד שיירקבו.
ב .אין לערב שאריות פרי טריות עם שאריות
אשר התחילו להירקב ,כיוון שעל–ידי כך
מזרזים את ריקבונם.
ג .קליפות קשות ,אשר אינן ראויות לאכילה,
כגון :קליפות בוטנים ואגוזים  -מותר לזורקן.
ד .אסור להאכיל בעלי חיים בפירות הראויים
למאכל אדם ,אולם מותר להאכיל בהם
תינוקות  -אע"פ שדרכם לפורר את האוכל.
סחיטת וריסוק פירות שביעית
א .כשם שאסור לאבד את הפירות ,כן אסור
לשנות מדרך אכילתם.
ב .אסור לסחוט מיץ מפירות שרוב העולם אינם
נוהגים לסוחטם בדרך כלל בביתם ,כגון:
אפרסק ומנגו הראויים לאכילה .אך פירות
שרבים נוהגים לסוחטם בביתם מותר ,כגון:
הדרים ,זיתים ,ענבים ,גזר ותפוחי עץ.

ג .מותר לאכול מחית תפוחי אדמה ותפוחי עץ,
וכן מותר לרסק ירקות שרגילים לרסקם ,כגון:
גזר ובצל לסלט.
בישול טיגון וצלייה
א .מותר לבשל ,לטגן ולצלות ,רק פירות אשר
זוהי דרך אכילתם אצל רוב העולם.
ב .עדיף שלא לערב פירות הקדושים בקדושת
עם פירות שאינם קדושים ,כדי שלא לגרום
להם הפסד.
תבלינים
צמחי תבלין כגון רוזמרין ,אחרי שנתנו טעם
בתבשיל  -מותר לזורקם.
תרופות
א .אין להכין תרופות מפירות שביעית הראויים
למאכל בהמה (יש לשים לב במיוחד לתרופות
הומאופטיות ,העשויות ממרכיבים טבעיים).
ב .אסור להכין קומפרסים מפירות שביעית.
שמן (הדלקה וסיכה)
א .מותר להדליק נרות בשמן שביעית.
ב .סיכה בשמן שביעית לשם הנאה  -מותרת.
ג .אסור להוציא פירות שביעית לחוץ-לארץ# .

אין יכולת משמעותית להיות שותפים לשמירת
ה' עלינו ,אך בארץ ישראל ,כשאנו חיים ופועלים
כעם וכאומה ,כל מה שה' עושה בהתמודדות עם
אויבינו הוא עושה איתנו ועל ידינו בבחינת "תנו
עוז לא–לוקים "ולכה לישועתה לנו" .וכל זה גורם
להבדל העיקרי שבו פתחנו :כשאנו בגלות וה'
מושיע אותנו זה אכן יכול להיות "קצר וקולע" -
ואולי לכן תיאור הנס בפורים קצר  -אבל זה רק
"פתרון הבעיה" בצורה נקודתית ואין מכך קידוש
ה' ,שהרי עצם מציאותנו בגלות היא חילול ה'
כמבואר ביחזקאל ל"ו .אך בארץ ישראל כשעם

ה' נאבק במסירות ובנחישות עם אויביו ,המאבק
מלווה בתהליכים ארוכים ככל דבר שפועלים
בו בני אדם ,אך כאשר בעזרת "אלוקי מערכות
ישראל" עם ישראל מנצח את העומדים עליו,
הדבר מביא לקידוש ה' גדול בעולם שמתואר
"בתוספת" הנ"ל ב"על הניסים" של חנוכה.
ב"ה זכינו לחזור לחיות כעם בארצנו .כמו
בימים ההם ,אך בזמן הזה ,הדבר מלווה במאבקים
קשים ,מאבקים שגבו מאיתנו קורבנות רבים ,אך
כך מתגלה עם ה' בעולם ונקווה שככל שנעמיק
יותר במשמעות קידוש ה' שנעשה ע"י מדינתנו
נזכה לראות את עם ישראל ומדינתו חיים ביתר
התאמה לייעוד הגדול שלנו# .

על הניסים

המשך מעמ' השער

"לתקן את מכירת יוסף"
 8052יום!
"את אחי אנוכי מבקש" זועק
יהונתן פולארד מהכלא האמריקאי,
ומצבו קשה ביותר .עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

דרושים
עובדים
באזור ירושלים

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

עורכים:
משה מאירסדורף
ישי הולנדר
כותבים:
אריאל פילבר
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
עורכת גרפית:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

עבודה בעלת אופי
אידאליסטי וציוני
לגילאים16-25 :
תחילת עבודה מיידית
גם לתקופת חנוכה

לפרטים052-5666948 :
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בשם אמרם
אליעזר בן–יהודה

הגדולה
בגבורות המכבי
אליעזר בן יהודה נולד בכ"א בטבת
תרי"ח ( .)1858בתשרי תרמ"ב (,)1881
עלה עם אשתו לארץ ישראל .נודע
כמחוללה של החייאת השפה העברית
בארץ ישראל בסוף המאה ה־ - 19תחילת
המאה ה־ ,20והדמות המזוהה ביותר עם
התהליך עד שזכה בכינוי "מחדש השפה
העברית" .מייסד ועד הלשון העברית,
מייסד ועורך עיתון "הצבי" ,ומחבר מילון
בן־יהודה .הוא נפטר בביתו שבירושלים
בערב שבת ,אור לכ"ו בכסלו תרפ"ג
( ,)1922בעודו שוקד על כתיבת ערכים
לכרך השמיני של מילונו.
"ימי חג החנוכה עתה לישראל ואור
נרות השמן הנשקף בערבי שמונת הימים
האלה מבעד לחלון כל בית איש יהודי,
כעשיר כרש ,בכל ארצות פזוריו יזכירוהו
זכרונות נפלאים וקדושים אשר גם
בדברי היהודים הנפלאים כולם כמעט אין
מושלם.
כי אמנם נפלאים כל דברי האומה הזאת
מראשיתם ועד אחריתם ,נפלאים ויפים
הם בספרם את לידתה הנפלאה ועלותה
מעלה מעלה ואת כבודה ותפארתה בימי
נביאיה ומלכיה הגדולים ,ונפלאים הם
שבעתים בספרם את רדתה מטה מטה

@

ואת עניה ואידה בימי מרוריה הרבים;
אבל הנפלאים והיפים בכל דברי הימים
הנפלאים האלה ,הדברים אשר עוז להם
לחזק את לב היהודי בכל עת וצרה וצוקה
ולאמץ את תקותו לימים טובים גם בעת
רעה  -הם דברי ימי החג הנפלא הזה.
כי אל לעם ,אשר עתות כעת ההיא היו
לו ויחי ,ירא מפני מוות!
אל לעם כזה אשר מחלציו יצאו
החשמונאי ובניו ,לגור מפני מתכחשים
לאומתם ומפני פריצים ומרשיעי ברית
אשר יעמלו בכל כחם להביא עליה כליון
וקרץ ....נפלאים ויפים דברי ימי החנכה
האלה ,כי בהם יראה היהודי מה רב כחו
בעת צרה לגבור על כל אויביו מחוץ ומבית
 אם ברוח אהבה נאמנה לעמו לבדו בליכל תערובת אהבה אחרת יצא לקרב.
קדושים ונעימים הם זכרונות העת ההיא,
כי כבכור ברזל תצרף נפש ההוגה בהם
ויצאה טהורה מכל סוג וזכה וברה מכל
חלאה; כי זכר יהודי המכבי יצית בה אש
מצרפת ומטהרת"# .
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השבוע שהיה

 כ”ח כסלו- כ"ב

כ"ב כסלו
 ראש הממשלה אהוד ברק:תשס"א
נכנע ללחצים ומחליט למרות האש
המשתוללת ברחובות המדינה לפתוח
.במשא ומתן עם ערפאת ימ"ש

 השיירה יוצאת מהישוב.גוש קטיף
שא–נור שבצפון השומרון לעבר היישוב
.גן אור שבגוש קטיף
כ"ז כסלו
 פיגוע נגד אוטובוס הנוסע:תשס"ב
 בפיגוע נרצחים עשרה.לעיר עמנואל
. איש30–נוסעים ונפצעים כ

כ"ג כסלו
 הוקם היישוב בדולח שבגוש:תשמ"ה
 היישוב נעקר יחד עם יישובי חבל.קטיף
.עזה בחורבן גוש קטיף
 ראש הממשלה אריאל שרון:תשס"ד
מצהיר בפעם הראשונה על תוכניתו
.להתנתקות חד–צדדית מהפלשתינים

כ"ו כסלו
 הוקם היישוב מגדלים במזרח:תשמ"ה
 הנוכחות ההתיישבותית שם.השומרון
החלה כבר שנתיים קודם לכן כשהוקמה
 לאחר שאוזרחה.במקום היאחזות נח"ל
הפכה ההיאחזות ליישוב של קבע ובו
. משפחות כ"י45–כ

כ"ד כסלו
 פיגוע ירי סמוך ליישוב בית:תשנ"ה
 רב,חג"י שבו נרצח הרב עמי עולמי
,היישוב עתניאל שבדרום הר חברון

כ"ח כסלו
 הוקם היישוב בית חורון:תשל"ז
 מקור השם הוא בקרבות.שבבנימין
 במקום.המכבים שהתרחשו באזור
# . משפחות180–מתגוררות למעלה מ

כ"ו כסלו
 מאות כלי רכב יוצאים במסע:תשס"ד
של נחישות ואור כנגד הנסיגה מיישובי

אור שעונים ואלקטרוניקה

È„Â‰È‰ ÔÂÚ˘‰

ÌÂÈ≠ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï È¯·Ú „È ÔÂÚ˘
˘

‰‰ÎÏ‰‰ È¢ÙÚ
ÙÚ ÁÂÏÈ‚
Ï‚

¶ ±≤π ¯ÈÁÓ

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ

Ì¯˜ Â‡Â Ïß‚

Ô‚

¢±Æ∏ ÍÒÓ DINY ˙È·Ó ˘„Á‰ ¯Â„‰
·Î¯Ï USB ÔÚËÓÓ ‰˙Ó
˘„Á‰ ÙÈˆ‰ ÌÚ ‚ÂÒÓÒ ˘‡ÏÙ ÒÒÂ·Ó È˙ÂÎÈ‡ ÌÈË¯Ò Ô‚
‚ÂÒÓÒ ˙¯·Á Ï˘
‰·ÂÓ ÂÈ„¯ ˙È¯·Ú· ‰ÎÈÓ˙
ÌÂÈÓÂÏ‡ ÛÂ‚ ¨„ÁÂÈÓ· ˜„
®˙ÂÈÊÂ‡· ‡Ï© ‰·ÂÓ ÂÈ„¯ ‰¯È‰Ó ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰Ï USB
ßß±Æ∏ Ï„Â‚· LCD ÍÒÓ
¶ ±∏π ¯ÈÁÓ ± GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
¶ ≤≤π ¯ÈÁÓ ≤ GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
¶ ≤∏π ¯ÈÁÓ ¥ GB ÔÂ¯ÎÈÊ ÁÙ
‰˘ ˙ÂÈ¯Á‡ ÆÌÈÂÂ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ μ „Ú ˙Â¯˘Ù‡

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ

PHILIPS NORELCO X 7737
737
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PHILIPS NORELCO
O
1050

MP4 ÌÈË¯Ò

„¢Ò·

ÌÈ˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ‚
ÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ
ÌÈ˘ÈÓ‚Â ÌÈÙˆ
‰ÂÎÓ· ÛÂ‚Ï ˙¯·ÂÁÓ ˙Î¯ÚÓ‰
‰Ï ‰˜Ó‰ ˘ÈÓ‚ ¯‡ÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÈÂÂ˙Ï ‰ÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡
¯È‰Ó ÁÂÏÈ‚ ÁÈË·ÓÂ ÌÈÙ‰ ¯ÂÚ
‰ÁÈË·Ó ˙Á‡ ‰Ú˘ ˙· ‰ÈÚË
ß˜„ ∂μ≠Ï ÁÂÏÈ‚
˙Â‡ÙÏÂ ÌÙ˘Ï ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ˜
˙Á˙Ó˘ ‡˙· ÌÈÙÒ‡ ÌÈÙÈÊ‰
ÁÂÏÈ‚‰ È˘‡¯Ï
πμÆπ∞x±∞
¶ πμπ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

Úˆ·Ó

ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ
ÌÈÙˆÂ ÌÈ˘ÈÓ‚
Ì‚ ÁÂÏÈ‚ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÂÎÓ‰
˙˙ÈÂ ˙ÁÏ˜Ó· ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ ˙Á˙
˙ÂÏ˜· ‰ÙÈË˘Ï
˙ÂÒÎÂÓ Ì¯˜ Â‡Â Ïß‚ ˙Â¯Ù¯ÂÙ˘
È¢ÚÂ ‰ÂÎÓ‰ Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ ‰˜ÏÁÏ
Ô˙È ‰ÂÎÓ‰ ÛÂ‚· ˙È·Ó ‰·‡˘Ó
ÈÙÏ ÁÂÏÈ‚‰ ÛÒÂ˙ ˙‡ ˘È¯Ù‰Ï
˙ÂÁÂ‰
ÌÙ˘Â ˙Â‡ÈÙ ¯˘ÈÈÓÂ ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ˜
‰ÂÎÓ‰ ÏÚ ‰·Î¯‰Ï Ô˙È
„Ï ˙ÂÈ¯Â ÏÏÂÎ ÈÏËÈ‚È„ ‰ÏÚÙ‰ ÁÂÏ
‰ÈÚË‰ ·ˆÓ ÈÂÂÁÏ
¥πÆπ∞x±∞ ÁÂÏÈ‚ ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË
˙Â˜„ μμ Í˘ÓÏ ÛÂˆ¯
¶ ¥ππ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

Úˆ·Ó

·ÂˆÈÚÂ ˙¯ÂÙÒ˙ ˙ÂÎÓ

PHILIPS NORELCO T 970
¨˙Â‡ÈÙ ·ÂˆÈÚÏ ÛÒÂ ¢¯ÓÈ¯Ë ÈÈÓ¢ ˘‡¯ ∫‰Ê Ì‚„Ï È„ÚÏ·
Ô˜Ê ˙¯ÂˆÂ ¨ÌÙ˘
˘
Ô˜Ê ÁÂÙÈË ¨˙¯ÂÙÒ˙ ¯˘Ù‡Ó‰ ÁÏˆÂÓ‰Â ˘„Á‰ Ì‚„‰
ÆÆÆ¯ÈÚˆÂ È˙ÙÂ‡ ¢ÌÈÙÈÊ¢ Ï˘ ‰‡¯ÓÂ
ÓÂ
˙ÂÈ¯‡˘ ˙‡ ˙·‡Â˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÏ‰Ó· ˙È„ÂÁÈÈ ÈÂ˜È ˙Î¯ÚÓ
È„ÂÚÈÈ ÏÎÈÓÏ ¯ÚÈ˘‰
≤μÆπ∞x±∞
˙Â˜„ ¥∞ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰Ú˘ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰ÈÚË
¶ ≤μπ Î¢‰Ò
≠ ®LED© ÌÈ„Ï μ Ï˘ ÔÂ‚Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÚË ˙¯˜·
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘
‰ÏÏÂÒ‰ ·ˆÓ ÈÂÂÈ˙Â

˘„Á ¯Â„ ˙Ó„˜˙Ó

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ

PHILIPS NORELCO XL 7140

Úˆ·Ó

Úˆ·Ó

¥∞Æπ∞x±∞
¶ ¥∞π Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

„ÏÁ≠Ï‡ ˙„ÏÙÓ ‰ÏÂÙÎ ÌÈÈÎÒ ˙Î¯ÚÓ
ÌÈÙ‰ È¯ÂÓÈ˜ ÈÙÏ ˜ÈÂ„Ó ÁÂÏÈ‚Ï ÌÈÙˆ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ·
˙ÂÏ˜· ‰ÙÈË˘Ï ˙˙È
ÌÙ˘ÏÂ ˙Â‡ÈÙÏ ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ˜
ÈÂÂÈÁ ˙È¯Â ´ ˙ÚË ‰ÂÎÓ
ÁÂÏÈ‚ ÈÓÈ ±∞ „Ú ‰˜ÈÙÒÓ ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË

ÌÈÏ˘Â¯È ≤≥¥ ÂÙÈ ßÁ¯ ∞≤
μ≥∑∂∏π∂ ÆÒ˜Ù
Ò˜Ù ∞≤
μ∞≤≥∞≥≥ ÆÏË
ÏË
∞≤≠μ≥∑∂∏π∂
∞≤≠μ∞≤≥∞≥≥
8

ˇ ¶ ±∏ ∫ÏÂÙÈËÂ
Ï
ÁÂÏ˘Ó
Ï ÈÓ„ ˇ

∫˙ÂÓÊ‰ÏÏ
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המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 32

ׁשהַּי ִׁשּוב ָקם לַמְרֹות הַּכֹול.
ּכ ְמֹותָם ,מְאּוׁשֶֶרת ֶ
ׂש ְמחָה.
ּמב ְנ ִים הִתְרֹוצְצּו יְל ִָדים ְקטַנ ִים ּב ְ ִ
ּב ֵין הַ ִ
ׁשאִם אֲנָׁשִים הָיּו יֹוְדעִים
"ׁשּוב ,אֲנ ִי חֹוׁשֵב ֶ
ׁשּכָכ ָה יֵיָראֶה הַּי ִׁשּוב ּכַעֲבֹור ּכַּמָה ׁשָנ ִים אַף
ֶ
מתְי ָיאֵׁש ּבַּד ֶֶרְך" אֹוִריאֵל ָאמַר.
אֶחָד ֹלא הָי ָה ִ
ׁשּוב צָחַקּ" .ג ַם אֲנ ִי חֹוׁשֵב ּכ ְָך ,אֲב ָל הַ ְּמצִיאּות
ֹלא ּפְׁשּוטָה ּכֹל ּכ ְָך .אַּתָה ָראִי ָת ּכַּמָה ָקׁשֶה
ׁשּטָמּון ּבְעָתִיד מִּתֹוְך ְקׁשָיֵי
ל ְִראֹות אֶת הַּטֹוב ֶ
הַּיֹום יֹום .קֹוְראִים לַּז ֶה חָזֹון ,וְַרק אֲנָׁשִים
ְמעָטִים זֹוכ ִים לִהְיֹות ּבַעֲל ֵי חָזֹון".
ׁשּוב עָצַר ל ְֶרג ַע ,חָׁשַב וְהִ ְמׁשִיְך" :אֲב ָל
ׁשּג ַם מִיעּוט ׁשֶל אֲנָׁשִים עִם חָזֹון
הַאֱמֶת הִיא ֶ
ּתּכ ֵל
ּת ְס ַ
ׁשּנֹות אֶת הַ ְּמצִיאּותִ ,
מ ְסּפִיִקים ּכ ְֵדי ל ְ ַ
ַ
ּתּכ ֵל
ּת ְס ַ
עַל הַחַׁשְמֹונָאִים ...וְאַּתָה יֹוֵדעַ מַה? ִ
ׁשהִֵקימּו אֶת נ ְו ֵוה צּוף!"
ׁשּפָחֹות ֶ
ּמ ְ
ׁשב ַע הַ ִ
עַל ֶ
חִיּוְך ּג ָדֹול נִפְַרס עַל ּפָנ ַיו ׁשֶל ׁשּוב" .אֲנ ִי
ׁשאַּתָה מּוכ ָן לַהְַרּפַתְָקה הַּבָאָה ,אִם
מְַקּו ֶוה ֶ
מ ְסעִיָרה ,אַּתָה ֹלא יֹוֵדעַ
ׁשב ְ ָת ׁשֶּזֹו הָי ְיתָה ַ
חָ ַ
מכ ִין ל ְָך הַּפַעַם!"
מַה אֲנ ִי ֵ

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו.
מתברר לו שהוא חזר בזמן שם הוא פוגש
בשוב ,אדם מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים
למסע בעקבות ההתיישבות ביהודה ,שומרון
וחבל עזה .במסעם ,המתחיל בכותל המערבי,
הם עוברים בישובים שהוקמו בין מלחמת
ששת הימים למלחמת יום כיפור .הפעם
אוריאל ושוב מגיעים לבניין משטרה עתיק בו
מנסים להתיישב שני גרעיני התיישבות חדשים
אך הם נתקלים בקשיים מרובים בדרך.
ׁשל ֶט ּג ָדֹול.
אֹוִריאֵל ו ְׁשּוב עָמְדּו מּול ֶ
"ּב ְרּוכ ִים הַּבָאִים ל ִנ ְו ֵוה צּוף" .אֹוִריאֵל ָקָרא אֶת
ׁשּפָט הַּקָצָר
ּמ ְ
ׁשל ֶט ּבְהִתְַרּג ְׁשּותּ .פִתְאֹום הַ ִ
הַ ֶ
וְהַּפָׁשּוט הָי ָה נְִראָה לֹו הְַרּב ֵה יֹותֵר מְַרּג ֵׁש
ׁשמָעּותִי .הֵם נִכ ְנ ְסּו לַּי ִׁשּוב עִם חִיּוְך ּג ָדֹול
מ ְ
ּו ַ
ּשטַף אֶת הַאֵזֹור ּבַפַעַם
ׁש ָ
עַל הַּפָנ ִים .הַּגֶׁשֶם ֶ
ׁשמֶׁש
ׁשהָיּו ּבֹוּ ,פִיּנ ָה אֶת מְקֹומֹו ל ְ ֶ
הַאַחֲרֹונ ָה ֶ
ּׁשב ִיל ִים הַאֲרּוּכ ִים
ׁשהֵאִיָרה אֶת הַ ְ
חֲמִימָה ֶ
ׁשֶּנִפְְרסּו ּב ֵין הַּבָתִים .הָי ָה ז ֶה ּכְאִילּו ּג ַם הִיא,

המשך בשבוע הבא...
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