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על פ התורה  ציותה  רבות  עמים 
זכירת יציאת מצרים: "למען תזכור 
מצרים",  מארץ  צאתך  יום  את 
ואילו לגבי סוכות התבטאה התורה בסגנון 
בסוכות  כי  דורותיכם  ידעו  "למען  אחר: 
מארץ  אותם  בהוציאי  בנ"י  את  הושבתי 
מצרים", ואין כאן רק בסגנון לשוני בלבד 
אלא משהו של מהות פנימית בהבדל בין 

ענינו של חג הפסח לבין חג הסוכות.
כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים כפי 
שאנו מזכירים בתפילות החג ואפילו בר"ה, 
נוספה עליהם קומה נוספת בחג הסוכות 
דברי  וידועים  דורותיכם",  ידעו  "למען 
הב"ח ועוד שכוונה זו היא לעיכובא בזמן 

שאנו מקיימים מצוות ישיבה בסוכה.

היא  מצרים  יציאת  כי  הוא  הענין  הסבר 
הלמען  עצם  התהליכים,  לכל  שורש 
היציאה  של  הראשוני  לשלב  הוא  תזכור 
ממצרים. אולם חג הסוכות הוא בהקשר 
לכך שבמשך ארבעים שנה במדבר זכינו  
לשכינה שעל גבינו, על אף תנאי המדבר 
זה  אין  הזו  ההשגחה  גילוי  לולא  אשר 
רבינו  שכתב  וכפי  אדם.  לדירת  מקום 
בחיי: כדי שיתגלה ויתפרסם מתוך מצוות 
הסוכות גודל מעלתן של ישראל במדבר, 
שהיו הולכים עם כובד האנשים והנשים 
והטף במקום ההוא אשר אין בטבע האדם 

לחיות בו.
עם  לידת  שהיא  מצרים,  יציאת  ע"כ 
ישראל, מרובים בה האזהרות של "לא 
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מתיישבים בסוכה
צוות "ישע שלנו" מאחל לכם הקוראים חג סוכות שמח!
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לרגל כניסתנו לשנה ה-40 לפרוץ מלחמת יום 
פרוטוקולים  שעבר  בשבוע  נחשפו  הכיפורים, 
את  שחקרה  אגרנט,  ועדת  דיוני  של  חסויים 
נסיבות פרוץ המלחמה. ארכיון צה”ל במשרד 
של  חדשות  עדויות  היתר,  בין  חשף,  הביטחון 
בצה”ל  אלופים  וכן  בכירים  מדיניים  גורמים 
שחור  החושפות  הביטחון,  במערכת  ובכירים 
ידעו  אך  רבים,  ששיערו  מה  את  לבן  גבי  על 
מעטים: ישראל לא הכינה את עצמה למלחמת 
מפורשות  אזהרות  חרף  הכיפורים,  יום 
שהועברו אליה. ההערכה המודיעינית המטעה, 
גררה  למלחמה”,  נמוכה  “סבירות  ישנה  כי 
ציוד  ריקים,  נשק  כישלונות: מחסני  שורה של 

רופף, טנקים לא כשירים, פקודות שלא בוצעו 
במלואן ואפילו נטישת שדה הקרב.

המרכזיים  הגורמים  אחד  עדויות,  אותן  פי  על 
בדרג  רבים  של  בחששם  מקורו  זה  לכישלון 
להרעת  תביא  למלחמה  היערכות  כי  המדיני 
“דמותו  לארה”ב:  ישראל  שבין  היחסים 
המאיימת של קיסינג’ר”, נכתב בגיליונו האחרון 
של העיתון “מקור ראשון”, “הביאה את ישראל 
אם  כי  שהאמינה  כדי  עד  עצמה  את  להפחיד 
הזעירות  הצבאיות  התנועות  את  יבצע  צה”ל 
כתוקפנית,  תואשם  היא  החזית,  לעבר  ביותר 
עלולות  שתוצאותיו  נזק  לה  שיגרום  מעשה 
היקר  שהדוד  לציין  מיותר  מדיני”.  אסון  להיות 

לא היה שם, כמובן, כאשר מדינות ערב ביקשו 
להשמיד את ישראל.

והלקח?
אתגר  בפני  ישראל  ניצבת   2012 בשנת 
משמעותי מול האויב באיראן. שאננות ועצימת 
עיניים, בנוסח תשל”ד, מול העשרת האורניום 
של  הגרעיניים  בכורים  פוסקת  הבלתי 
כולו.  ולעולם  לישראל  יזיקו  רק  אחמדינג’אד, 
וכפי שכתב זאת איש המערך, יגאל אלון, שנה 
1979, אודות לקחי מלחמת  לפני מותו בשנת 
ישראל  של  שבטחונה  “אסור  הכיפורים:  יום 
כתחליף  לאומיות  בין  ערובות  על  יושתת 
והן  אמינותן,  חוסר  מחמת  בטוחים,  לגבולות 

יש”עמדה
בני הגנה

בואו לגדול¨ לגדל ילדים ולהינות ממגוון יתרונות ≠ בגדול°
 Æחדרים מרווחים במפרט עשיר¨ מעטפת לבניה עתידית ופיתוח סביבתי מושקע µ ∫בית גדול
 Æיישוב גדול∫ שפע שירותי קהילה ומוסדות חינוך¨ ביישוב מהגדולים ומהוותיקים בשומרון

∞µ≤≠µ∂∂µ≤∂≤ המשווק∫ אליסף

היישוב∫ דתי קהילתי 
הקהילה∫ ∞≤≤ משפחות

הבית∫ µ חדרים¨ ∞¥± מ“ר ´ מעטפת
            ´ מרפסת גדולה ונוף מרהיב

₪ ∂∂µ¨∞∞∞™
קהילה אידיאולוגית¨ חמה ואיכותית בניה במפרט עשיר   איכות חיים  

למשפחות שחושבות בגדול
אלון מורה

w w w. a m a n a . c o . i l

המחיר∫

02-9933863

פסטיבל בציר
בגוש עציון 

לקבלת

20% הנחה
כנסו לאתר

Newman Photography

חגיגת בציר לכל המשפחה
ימים רביעי וחמישי

י"ז-י"ח תשרי, 3-4/10
בכרמי היין (מול יקב גוש עציון) 10:00-16:00

בואו להתחבר לטבע, לבצור,
לדרוך ולהרים לחיים! 

בציר מודרך, מעבדת יין, תחרות טעימות,
פינת השף, סדנאות, מיצג ועוד הפתעות 

* מומלץ לא להגיע עם עגלות
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זיו אתרי התיירות והמסעדות פתוחים במהלך חול המועד.

מגוון אפשרויות לינה.

חוה"מ סוכות בגוש עציון
 ערב קוקטיילים  סיור וטעימות יין  טיול עששיות

 מחפשים את המטמון  תחרות צילומים  "מועדון היקב"  
 טיולים מודרכים  השכרת אופניים

פרטים נוספים: 02-9410124
 www.etziontour.org.il/anavim
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תשלול  חיצוניות  בערובות  שהתלות  משום 
של  האיתנים  היסודות  אחד  את  מישראל 
לקיומה.  האמיתית  הערובה  ואת  עצמאותה 
אין תחליף, אפוא, לכושר ההגנה העצמית של 
אך  בידיה  לסייע  עשוי  לאומי  בין  סיוע  ישראל. 

לא לבוא במקומה”.
ומכאן ללקח השני: ניתן רק לשער מה היה חס 
הכיפורים  יום  מלחמת  אילו  מתרחש  וחלילה 
ולא  מהכנרת  הסורית  בגזרה  פורצת  הייתה 
פילדלפי  מציר  המצרית  בגזרה  הגולן,  מרמת 
ולא מתעלת סואץ ובגזרה הירדנית מקלקיליה 
המודיעיני  הכישלון  הלא  הירדן.  מעבר  ולא 
יחדיו  מביאים  היו  האסטרטגי  העומק  והיעדר 

להשמדתה של ישראל. רק העובדה ששטחים 
גדולים ששוחררו במלחמת ששת הימים חצצו 
גבולותיה,  לבין  ישראל  אוכלוסיית  מרכזי  בין 
העמידה חומת מגן בצורה למדינתנו. וכך כותב 
מעריב:  בעיתון  שפרסם  מאמר,  באותו  אלון 
את  מחייבים  הכיפורים  יום  מלחמת  “לקחי 
ההתיישבות  של  ואירגונה  ביצורה  חיזוקה, 
במתכונת שתהא הולמת את אמצעי הלחימה 
גם  ערב.  צבאות  בידי  המצויים  האופנסיביים 
שהינם  היום,  ידינו  על  המוחזקים  בגבולות 
הנשק  שביתת  מקווי  ערוך  לאין  משופרים 
בהיעדר  הארץ  לוקה  הירוק(,  )הקו   1949 של 
עומק אסטרטגי טבעי. קל וחומר כאשר ידובר 

את  תצמצם  אשר  טריטוריאלית  בפשרה 
הגנה  בעזרת  היום.  הקיים  הגיאוגרפי  העומק 
מרחבית מוצקה הנשענת על ישובים ומוצבים 
אנו מעניקים לארץ עומק אסטרטגי מלאכותי 
לאמיתו  הטבעי.  האסטרטגי  לעומק  כתחליף 
בעיני  לצנינים  הם  הישובים  לא  דבר  של 
בני  לגבולות  תביעתנו  אלא  ערב,  ממשלות 
הגנה. לגבולות בני הגנה אין תחליף. התיישבות 
שורשית ואיתנה עשויה לסייע בגיבושם הפיזי 

והמדיני”.
ושמירה  תלויה  בלתי  עצמאית  הגנה  לסיכום: 
הכרחי  תנאי   – גבולותינו  על  התיישבותית 

לניצחון גם בהמשך הדרך.
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חוויות התנ“ך
בבנימין

• טיולי שטח  מועדון   ≠ הרים  • אקסטרים  זרקא  ואדי  מעיינות   • עיר המשכן   ≠ הקדומה  ִשיֹ¿ה   • בנימין  נחלת  מיצגי 
מעיינות נחל פרת • יקבי הבוטיק • חאן ארץ המרדפים • חוות ארץ בראשית • טרקטורונים במדבר • מסלול נחל ִשיֹ¿ה 
 • • מצפורים  • עינות ענר  • מפעל התכלת לציצית  • מרכז המבקרים ציון שמואל הנביא  • מסעדות  • מעיין עטרת 
שביל אופניים סובב מעיינות ִשיֹ¿ה • אתר נוה צוף ומעיין מאיר • שמורת הר הכוכב בכוכב השחר • מערות גבעת היקבים

סיורי משקפת בבנימין
סיורים מאורגנים לקבוצות 
ומשפחות מכל רחבי הארץ

∞∏≠π∑±≤≥¥∏

בסיוע משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

מחוז לירושלים

אטרקציות¨ הדרכות¨ שחקנים¨ טיולים ואתרי
מורשת וטבע° חוויות לכל המשפחה בבנימין°

w w w . g o b i n y a m i n . o r g . i l

ובאתר האינטרנט
של תיירות בנימין

מרכז מידע ארצי∫

הורד אפליקצית
scanlife וסרוק

חיזמהצומת אריאלבכניסות לחבל בנימין∫תחנות מידע
מפת האתרים והפעילות לכל מבקר°קרית ספר

כל אתרי התיירות והטבע פתוחים למבקרים
≤≠¥Æ±∞Æ±≤ חוה¢מ ßג≠ßשלישי עד חמישי א

סוכות לרשות המטיילים במסעדות¨ באתרים הגדולים וביישובים
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סיפורי ארץ ישראל
גם באר שבע היא ארץ ישראל

הקבלן קטינקא, מהנדס הרכבות הראשי, לא 
היה רגוע במיוחד באותו הערב, בחודש טבת 
תרע”ז. אמנם העבודה עליה פיקח הסתיימה 
לבתיהם,  חזרו  כבר  פועליו  ורוב  בהצלחה 
המטוסים  פצצות  מוכת  שבע  בבאר  אך 
נשארה קבוצה בת שלושים  עדיין  הבריטים 
היום.  למחרת  לעזוב  אמורים  שהיו  פועלים 
הוא חשש לפועליו והזהירם לבל ישאירו אור 
בקרונות בהם נטו ללון מחמת הקור ששרר 
בחוץ. חששו היה שאותו האור יסמן לטייסים 
עזב  כבד  בלב  להפציץ.  היכן  הבריטים 
לשתות  והלך  כמשרד  ששימשו  הקרון  את 
הקהילה  מראשי  גורדון,  משפחת  אצל  תה 
להרגיע  ניסה  בדרכו  שבע.  בבאר  היהודית 
את עצמו כי צופי הצבא התורכי ידעו להבחין 
במטוסים האיטיים ולהתריע בטלגרף בטרם 
כזה  במקרה  כי  חשב  הוא  האזור.  אל  יגיעו 
יספיק לחזור אל אתר העבודה ולהורות על 
הזזת הקטרים והקרונות ממקומם כמו גם על 
פינוי אנשיו. הוא גם בנה על כך כי הפצצות 
במטרתן,  פוגעות  תמיד  לא  הפרימיטיביות 
ק”ג,   20 במשקל  ברזל  חביות  אלה  היו  הרי 
שהוטלו  ברזל  ושבבי  נפץ  חומר  מלאות 

מגובה רב ובידיים!
משהלך לדרכו, לא שעו הפועלים לאזהרותיו. 
או  לקרוא  רצו  חלקם  להתפלל,  רצו  חלקם 
בתוך  שניצבה  עששית  הדליקו  והם  לשחק 
קופסת שימורים מלאה שמן ובתוכה צמר גפן. 
זה הספיק לטייסים הבריטים, שמיהרו להטיל 
פצצה בין משרדו של קטינקא ובין הקרון עם 
לשני  כבד  הרס  גרמה  הפצצה  הפועלים. 

הקרונות, והחמור מכל - קיפחה את חייהם 
של שישה עשר פועלים - מחציתם מירושלים 
ומחציתם מיפו. את ההפצצות חווה קטינקא 
ביושבו ספון בביתם של משפחת גורדון ולא 
אל  כשישוב  חורבנו  יהיה  גדול  מה  שיער 
קטינקא  חזר  ההפצצות,  משנגמרו  האתר. 
זעקה  זעק  הרב,  ההרס  את  וכשראה  לאתר 
מרה, ספק כפיים והביט לשמים מלא טרוניה. 
בטיפול בפצועים,  היו עסוקים  עוד  מסביבו 
אך ההמולה לא שככה. מיד התעשת והתחיל 
רבה  לתפקד.  שיכלו  לאלו  הוראות  לחלק 
עליו  היה  ובראשונה  ובראש  העבודה  היתה 
לדאוג להביא לקבורה את ההרוגים. מששאל 
פה ושם הבין כי אין בבאר שבע בית קברות 
יהודי. מישהו זרק רעיון לקבור בבית הקברות 
המוסלמי, אך קטינקא ביטל מיד רעיון אווילי 
זה. לא נותרה ברירה אלא לשלוח שני רוכבים 
לחברה  ושניים  בירושלים  קדישא  לחברה 
את  לקחת  יבואו  שנציגיהן  כדי  יפו  קדישא 

המתים ולקוברם בעריהם. 
התברר  הערים  לשתי  הרוכבים  משהגיעו 
יהיה  הדרכים  של  הקשים  בתנאים  כי  להם 
בלתי אפשרי להעביר את הגופות מרחק רב 
כל כך. הרוכבים חזרו מאוכזבים לבאר שבע. 
אפשרות נוספת עלתה – לפנות לחכם נסים 
יקבור  שזה  כדי  רוחמה’  ב-’חוות  אלקיים 
את ההרוגים בחברון או בעזה, שם היו בתי 
שלח  שבע  באר  העיר  ראש  יהודים.  קברות 
חכם  את  להזעיק  כדי  נוסף  רוכב  מהר  חיש 
נסים. משדפק השליח על דלתותיו מה רבה 
היה  אלקיים  חכם  כי  לגלות  אכזבתו  הייתה 
עתה בעזה, מרחק עוד 14 שעות רכיבה. הלה 
לא התעצל ורכב לעזה ומשמצא את החכם 
את  שמע  אלקיים  חכם  שבת.  ערב  זה  היה 
לאשתו  ואמר  ממקומו  קפץ  מיד  הסיפור, 
דוחה את השבת”, עלה על  נפש  “פיקוח  כי 
ורכב במהירות לבאר שבע. עם עלות  סוסו 
אל  עלי  השייח’  ידידו,  לבית  הגיע  השחר 
טאונה. משהגיע לאזור האמור, הבחין החכם 
כי אי אפשר יהיה לטלטל את הגופות בגלל 
שבע.  באר  באזור  לקברן  ויש  הירוד  מצבן 
הוא נתן הוראה להוביל את הגופות לחלקת 
קבורה שהועיד המושל התורכי לבית עלמין 
למקום  משהגיעו  העיר.  של  בצפונה  יהודי, 
נוכח חכם אלקיים כי המקום לא היה עדיין 
מיד  עליו.  שילם  לא  עדיין  ואיש  בשימוש 
הוציא מכיסו עשרים לירות זהב, דמי שמירת 
השטח. בכך ביטל את חששו שאם אין שום 
יוכל  יהודי,  בית קברות  מסמך שיעיד שזהו 
בעל השטח להרוס את הקברים, לחרוש את 

השטח ובכך לחלל את הגופות...
החכם ערך את טקס הקבורה. הגופות הונחו 
ושמונה  מירושלים  שמונה   – טורים  בשני 
מיפו. רגלי כולם מונחות היו לכיוון ירושלים. 
למראשות  להניח  החכם  ביקש  בנוסף 
הנקברים בקבוק חתום ובו שמו של ההרוג, 
המלחמה  לאחר  יוחלט  אם  יסייע,  שזה  כדי 
להעביר את הקברים. בין הטורים הוצבה אבן 

שעליה צוין כי אלו הם הרוגי ההפצצה. 
מהפרעות  סובלים  והיהודים  חולף  עשור 
מגיעה  שמועה  תרפ”ט.  שנת  של  הנוראיות 
לבאר שבע מחברון – טבח נורא ארע בעיר. 
יהודי באר שבע חוששים לגורל דומה, מוכרים 
נרגעות  כאשר  מהעיר.  ומפונים  רכושם  את 
הרוחות מועברות גופות שמונת הירושלמים 
ויפואי אחד לקבורה מחדש בירושלים. מבין 
יפו.  יהודי  גופות  רק  נותרו  ההפצצה  הרוגי 
למיכאל  שכולה  ואם  אלמנה  קרמין,  דבורה 
להעביר  מתנגדת  חיים  הקטן  ולבנה  בעלה 
את קבריהם צפונה ומכריזה כי “גם באר שבע 

היא ארץ ישראל”. 
ובמלחמת  חולפים,  עשורים  כמה  עוד 
את  מחדש  לכבוש  היהודים  זוכים  השחרור 
מיכאל  של  נכדו  נתנזון,  מיכאל  שבע:  באר 
נכנס לבאר שבע עם  קרמין הקרוי על שמו 
מצייד  הוא  נכבשת.  העיר  הלוחמים.  חבריו 
הדרוש  המידע  בכל  לכן  קודם  עצמו  את 
הוא  מהקרבות  כשמתפנה  הראשון  וברגע 
ודודו.  סבו  של  קברותיהם  את  לחפש  חש 
כשמגיע לבית הקברות היהודי הוא מוצא בו 
רק הרס וחורבן. ניכר היה כי ערביי המקום 
ניסו להשמיד כל זכר לבית הקברות היהודי. 
נחוש בדעתו הוא מזעיק את דודו יוסף ועוד 
נכד וביחד הם חופרים שעה ארוכה, מחפשים 
הבקבוק  אותו  את  הם  שמוצאים  עד  זכר, 
שהשאיר חכם נסים אלקיים. בתוך הבקבוק 
מיכאל  מר  “פ”נ  כתוב:  ובו  הפתק  מונח 
ביום  האנגלים  מפצצי  נהרג  מיפו.  קרעמין 
דמעות,  עד  מתרגשים  הם  תרע”ז”.  כ”א  ב’ 
מחבקים אחד את השני וממהרים לתקן את 
המצבה המנופצת ומציבים שלט עם אותיות 
יותר  מאוחר  יהודי”.  קברות  “בית  גדולות: 

נבנית מצבה משותפת.
לקבורה.  מובאת  קרמין  דבורה   .1964
ובנה,  בעלה  ליד  נטמנת  היא  לבקשתה 
צמוד לקבר האחים, בבאר שבע אשר בארץ 

ישראל.
עודד  מר  של  תחקירם  מתוך  מעובד  הסיפור 
ישראלי )‘מצבות מדברות’( ומר יוסף גרינבוים 

ובאדיבותו של מר ישראלי. 

אבישי דגן

החכם ערך את טקס 
הקבורה. הגופות 
הונחו בשני טורים 
– שמונה מירושלים 
ושמונה מיפו. רגלי 
כולם מונחות היו 
לכיוון ירושלים. בנוסף 
ביקש החכם להניח 
למראשות הנקברים 
בקבוק חתום ובו שמו 
של ההרוג, כדי שזה 
יסייע, אם יוחלט 
לאחר המלחמה 
להעביר את הקברים
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הנצרכת  מרובה  שמירה  ככל  תעשה" 
בשלב זה של תקומת ישראל, ואילו חג 
ועשה.  קום  ציווי  בו  מרובים  הסוכות 
שמחת  המים,  ניסוך  מינים,  ד'  סוכה, 
רק  לא  לרוב.  קורבנות  השואבה,  בית 
משנה זהירות מכל דבר שלילי – כפסח. 
סוכות  וע"כ  חיובית.  עשיה  גם  אלא 
חיובית על אומות העולם  הוא השפעה 
רוחני  שפע  של  והקרנה  ירידה  וכיו"ב. 
אל תוך המעשה, וזאת אנו זוכים לאחר 
יום מחילת עוונות. תיקונו של  יוהכ"פ, 
הנכספת.  שלימותו  אל  וחזרה  האדם 
להשפיע  רק  ניתן  שכאלו  ובמצבים 
לרוממו.  להעלותו,  אותנו,  הסובב  על 
להיכנס  זוכים  אנו  זו  שלימות  ומתוך 

לשמחה שלימה בחג הסוכות.

וכשם שמצינו במקדש דרגה כזו של כהנים 
לשון  וזה  מתכפרים.  ובעלים  אוכלים 
המסילת ישרים )פרק כ"ו(: "האיש המתקדש 
הגשמיים  מעשיו  אפילו  בוראו  בקדושת 
וכך  ממש",  קדושה  ענייני  להיות  חוזרים 
צורת קיום מצוות סוכה, שגם אכילתו תהא 
בסוכה, שכיוון שחל שם שמים על הסוכה, 
ידעו  "למען  נתעלה.  הרי כל מה שבתוכה 
]והאדם  חיבור  לשון  ידיעה   – דורותיכם" 
ידע, יודעי תרועה וכו'[ עניינה של הסוכה 
להתחבר  אלא  שהיה,  את  לזכור  רק  לא 
השכינה  מציאות  אל  הסוכה,  מציאות  אל 
שעלינו, שלאחר נקיון וכפרת יוהכ"פ הגענו 
אל דרגת חיים של קדושה, כדברי המסילת 
ישרים הנ"ל, אשר מכוחה יושפע שפע רב, 

שמשם שואבים רוח הקודש.

מורי  אבי  לע"נ  נכתבו  אלו  קצרים  דברים 
שפירא  כהנא  אלקנה  אברהם  הרב  הגאון 
עליו,  חופפת  ששכינה  זכה  אשר  זצ"ל, 
ולהשקותם  הישועה,  ממעייני  מים  ושאב 
זו  באשר  ישראל,  ולכלל  רבים  לתלמידים 
הייתה כל מגמתו, לאהב התורה, לרוממה, 
להחיל את קדושתה על כל מכלול החיים, 
טוב  בשם  ונלב"ע  מיניה.  פנוי  אתר  דלית 
לכם  ולקחתם  הסוכות.  בחג  ראשון  ביום 
פרי עץ הדר דורש הזוה"ק על צדיק בדור 
ראשון  ביום  אליו  הקב"ה  ע"י  שנלקח 
דסוכות לגנזי מרומים. פרי עץ הדר שהיה 
ועליו  כברו  תוכו  הפרי.  כטעם  העץ  טעם 
אתפאר.  בך  אשר  ישראל  אומר:  הכתוב 
זכותו תגן עלינו ותקרין אלינו לסוכת שלום 

באושפיזא דאברהם. אמן כי"ר.

קומתה הרוחנית של הסוכה
על התקופה סוכות

המשך מעמוד השער
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בואו ליהנות מהנופים המרהיבים¨ מאירועי החג וממגוון האטרקציות לכל המשפחה
תחנת מידע פעילות בחוה“מ ©ימים ג‘≠ו‘® בצומת תפוח

 להרשמה לטיולים∫ 
מדרשת שומרון∫

 ∞π≠∏∏¥±≥µπ
חלקת השדה∫
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מרכז מידע תיירות שומרון 

 להכיר
ם

חלקת השדה∫
∞≤≠ππ∑≥±∞∂

יכיכיר כהכה הלהל לם לם
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שבוע ב‘ 2

עיצוב מ. פלדמן | יש שחר

יום רביעי י“ז תשרי 8:30

תפילת קרליבך עם
הזמר שלמה כץ

מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים למערת המכפלה ניתן להגיע עם רכבים פרטיים - חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ:
חדשה,  מרכזית  תחנה  אשדוד:  �  10:00 מרכזית  תחנה  שבע: באר  �  10:00-11:00 דובק,  ליד  עקיבא  רבי  רח‘  ברק: בני  �  10:00 מרכזית  תחנה  אשקלון:  � הבאים  מהמקומות  ייצאו  חובה)  (הרשמה  בתשלום  הסעות 
04- חובה  (הרשמה   9:00 קריות: � (052-2909848 חובה  (הרשמה   7:30 המועצה,  רחבת  שמואל:  גבעת  �  10:00 המצבה,  ליד  ים: בת  � שמש  בית  �  (0573108369  ,052-7662780 חובה  (הרשמה  ביתר  �
 054-8451133 חובה)  (הרשמה  טבריה   � המארגן)  באחריות  (ההסעה   0527640001 10:00 חיפה:  � המארגן)  באחריות   0545467415)  9:00 חדרה: � (0506617366 חובה  (הרשמה   9:00 אתא קרית  � (8735448
054- המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  (הרשמה  עלית  נצרת  �  (0527827770 חובה  (הרשמה  לוד   � התחנות. בין  יעבור   11:00 אחרי   ,11:00 מנחם,  בית  חב“ד: כפר  �  10:30 מרכזית,  תחנה  סבא: כפר  המארגן� באחריות 
חובה,  (הרשמה  חב“ד  קרית  צפת: � 10:00-11:00 העירייה רחבת  תקוה:  פתח  � (054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  (הרשמה  עפולה  � המרכזית   התחנה  ליד  פינסקר,  רח‘  נתניה: � (8451133
באחריות  (הסעה   08-8585483  0548435751 מלאכי:  קרית  � חובה  (הרשמה   10:00 חב“ד  הכנסת  בית  מלאכי:  קרית  � המרכזית  תחנה  גת: קרית  � (054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה 

התרבות,  היכל  רחבת  אביב:  תל  � 0527827770 חובה  הרשמה  רמלה:   � 10:00 לבנים,  יד  רעננה: �  10:00 יעקב,  פינת  הרצל  רחובות:   (050-8613146)  10:00 הישנה,  המרכזית  תחנה  לציון: ראשון  � המארגן) 
או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט

מנהלת   | המכפלה  מערת  מורשת  קרן   | בחברון  היהודי  היישוב  מחדשי 
חברון   מדרשת   | חברון  ארבע  קרית  הדתית  המועצה   | המכפלה  מערת 
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פינת יצירות  הפעלות לילדים (תשלום סימלי): רכיבה על חמורים 
אפיית פיתות משחק ניווט סלולרי  קישוט כדים  חברוניות
בימים שלישי ורביעי יתקיימו סיורים בהדרכת 

מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום
חדש! מתחם 
מתנפחים ענק

The Me’arat Hamachpela Heritage Fund

אוטובוסים ישירים משעה 9:00-16:00 יציאה מרח‘ יוסף בורג ישיר למערת 
המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד (הלוך ושוב), בחסות משרד התחבורה ו‘אגד‘

שימו לב! תחנת המוצא הועתקה לרח‘ יוסף בורג 
מרחק הליכה מבנייני האומה סמוך למשרד החוץ 

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה 
הכניסה חופשית

ישע שלנו דאבל 200*360

תפילת קרליבך עם
הזמר שלמה כץ מנהלת   | המכפלה  מערת  מורשת  קרן   | בחברון  היהודי  היישוב  מחדשי 

חברון   מדרשת   | חברון  ארבע  קרית  הדתית  המועצה   | המכפלה  מערת 
The Me’a’a’ rat Hamachpela Heritage Fund
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04- חובה  (הרשמה   9:00 קריות: � (052-2909848 חובה  (הרשמה   7:30 המועצה,  רחבת  שמואל:  גבעת  �  10:00 המצבה,  ליד  ים: בת  � שמש  בית  �  (0573108369  ,052-7662780 חובה  (הרשמה  ביתר  �
 054-8451133 חובה)  (הרשמה  טבריה   � המארגן)  באחריות  (ההסעה   0527640001 10:00 חיפה:  � המארגן)  באחריות   0545467415)  9:00 חדרה: � (0506617366 חובה  (הרשמה   9:00 אתא קרית  � (8735448
054- המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  (הרשמה  עלית  נצרת  �  (0527827770 חובה  (הרשמה  לוד   � התחנות. בין  יעבור   11:00 אחרי   ,11:00 מנחם,  בית  חב“ד: כפר  �  10:30 מרכזית,  תחנה  סבא: כפר  המארגן� באחריות 
חובה,  (הרשמה  חב“ד  קרית  צפת: � 10:00-11:00 העירייה רחבת  תקוה:  פתח  � (054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  (הרשמה  עפולה  � המרכזית   התחנה  ליד  פינסקר,  רח‘  נתניה: � (8451133
באחריות  (הסעה   08-8585483  0548435751 מלאכי:  קרית  � חובה  (הרשמה   10:00 חב“ד  הכנסת  בית  מלאכי:  קרית  � המרכזית  תחנה  גת: קרית  � (054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה 

התרבות,  היכל  רחבת  אביב:  תל  � 0527827770 חובה  הרשמה  רמלה:   � 10:00 לבנים,  יד  רעננה: �  10:00 יעקב,  פינת  הרצל  רחובות:   (050-8613146)  10:00 הישנה,  המרכזית  תחנה  לציון: ראשון  � המארגן) 
או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט

מנהלת   | המכפלה  מערת  מורשת  קרן   | בחברון  היהודי  היישוב  מחדשי 
חברון   מדרשת   | חברון  ארבע  קרית  הדתית  המועצה   | המכפלה  מערת 
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פינת יצירות  הפעלות לילדים (תשלום סימלי): רכיבה על חמורים 
אפיית פיתות משחק ניווט סלולרי  קישוט כדים  חברוניות
בימים שלישי ורביעי יתקיימו סיורים בהדרכת 

מדרשת חברון ללא תשלום במשך כל היום
חדש! מתחם 
מתנפחים ענק

פינת יצירות  רכיבה על חמורים  על חמורים  (תשלום סימלי):(תשלום סימלי):
אפיית פיתות משחק ניווט סלולרי  קישוט כדים 
בימים שלישי ורביעי יתקיימו סיורים בהדרכת 

The Me’arat Hamachpela Heritage Fund

אוטובוסים ישירים משעה 9:00-16:00 יציאה מרח‘ יוסף בורג ישיר למערת 
המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד (הלוך ושוב), בחסות משרד התחבורה ו‘אגד‘

שימו לב! תחנת המוצא הועתקה לרח‘ יוסף בורג 
מרחק הליכה מבנייני האומה סמוך למשרד החוץ 

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה 
הכניסה חופשית

ישע שלנו דאבל 200*360

חובה)  (הרשמה  המארגן) באחריות  (ההסעה  המארגן)  באחריות   )  ( חובה  (הרשמה  אתא  קרית  (
054- המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  (הרשמה  עלית  נצרת  �  (0527827770 חובה  (הרשמה  לוד   � התחנות. בין  יעבור   11:00 אחרי   ,11:00 מנחם,  בית  חב“ד: כפר  � 10:30 מרכזית,  תחנה  סבא: כפר  המארגן� באחריות 
חובה,  (הרשמה  חב“ד  קרית  צפת: � 10:00-11:00 העירייה רחבת  תקוה:  פתח  � (054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה  חובה,  (הרשמה  עפולה  � המרכזית  התחנה  ליד  פינסקר,  רח‘  נתניה: � (8451133
באחריות  (הסעה   08-8585483 0548435751 מלאכי:  קרית  � חובה  (הרשמה   10:00 חב“ד  הכנסת  בית  מלאכי:  קרית  � המרכזית תחנה  גת: קרית  � (054-8451133 המארגן  באחריות  ההסעה 

התרבות,  היכל  רחבת  אביב:  תל  � 0527827770 חובה  הרשמה  רמלה:   � 10:00 לבנים,  יד  רעננה: � 10:00 יעקב,  פינת  הרצל  רחובות:   (050-8613146)  10:00 הישנה,  המרכזית  תחנה  לציון: ראשון  � המארגן)
או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט



10\\ יש”ע שלנו 

wwwetziontourorgil anavim



11יש”ע שלנו \\

wwwk etzion co ilwwwk etzion co il



12\\ יש”ע שלנו 

wwwgobinyaminorg il



13יש”ע שלנו \\



14\\ יש”ע שלנו 

wwwmidshomronorg il

wwwshechemorg teva

מ



15יש”ע שלנו \\

info mishkefet org il

wwwmishkefet org il



16\\ יש”ע שלנו 

השדולה למען דו"ח לוי חברי השדולה 
למען ארץ ישראל סיירו השבוע במספר 
מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, בניסיון 
הדו”ח  מסקנות  את  ליישום  לקדם 
לוי  אדמונד  בדימוס  השופט  שחיבר 
במהלך  באזור.  הבנייה  חוקיות  בנושא 
שר  גם  ובהם  החברים,  הגיעו  הסיור 
היישוב  אל  כץ,  ישראל  התחבורה 
1 בבג”ץ  ועומד  תלוי  שעניינו  עמונה, 

. השר כץ ציין כי “עלינו לפעול לחיזוק 
כי משרדו מקדם  והודיע  ההתיישבות” 
“הנושא  ביו”ש.  רכבות  רשת  הקמת 

נמצא בתכנון מתקדם”, ציין.
צעד מעניין פרויקט חדש – “כך ראינו” 
נדירים,  תיעודיים  חומרים  המקבץ 
וואלה! קטע קצר  חשף השבוע באתר 
הימים”  שלושת  “צעדת  את  המתעד 
הגיעו  לראשונה  בה   ,1968 משנת 
ששוחררו  השטחים  אל  גם  הצועדים 
הצעדה   . 2 הימים  ששת  במלחמת 
לצד  וחיילות  חיילים  כללה  הלאומית 
אזרחים, מבוגרים לצד ילדים. הסרטון 
הקצר, אותו צילם בניה בן נון, אז צעיר 
בן 22, ממחיש היטב את קבלת הפנים 
שהמתינו  האזור,  ערביי  של  השמחה 

לצועדים עם פלאפל ובייגלה...
הכריזה  החגים  לרגל  ולעו”ש  ליו”ש 
 – חדש  מבצע  על   3 אמנה  תנועת 
יש”ע  לתושבי  שתעניק  הלוואות  קרן 
להשכרה  יחידות  להוסיף  הזדמנות 
ההתיישבות.  לפיתוח  לתרום  ובכך 

הניב  פעמיים,  בעבר  שרץ  המבצע, 
יחידות  ל-500  קרוב  של  בנייתן  את 
תושב  כל  המבצע,  במסגרת  דיור. 
85 אלף שקלים  זכאי לקבל סכום של 
יחידה להשכרה. את ההלוואה  לבניית 
בתנאים  שנים,  שש  תוך  להחזיר  ניתן 
נוחים יחסית לבנקים. באמנה מציינים 

כי הסכום מוגבל, ו”כל הקודם זוכה”.
צופים בצופים למעלה מ-1,500 תושבי 
שעבר  בשבוע  השתתפו  השומרון 
קליינשטיין  רמי  של  משותף  במופע 
החדש  באמפיתיאטרון  דוידי  ואודי 
ממוקם  האמפי   . 4 צופים  ביישוב 
בנקודת תצפית, ממנה ניתן לראות את 
ועד אשקלון.  רצועת החוף מחיפה  כל 
גרשון  ראש המועצה האזורית שומרון, 
מסיקה, אמר בדברי ברכתו כי “השילוב 
בין ענקי הזמר היהודי והישראלי, בישוב 
בהרמוניה  חיים  בו  צופים  המעורב 
השומרון:  את  מסמל  וחילוניים,  דתיים 

גם וגם”.
שבהר  יוסף  במצפה  יוסף  פורת  בן 
השנה  ראש  לאחר  התכנסו  גריזים 
“בן פורת  כמאה מילדי תלמוד התורה 
יוסף” ביצהר, למעמד תפילה וסליחות 
השדה  חלקת  אל  צפו  התלמידים   . 5
בליווי  והתפללו  הצדיק  יוסף  נחלת 
תרועת שופרות, בציפייה לשוב ולגאול 
לראות  ולזכות  שכם,  הברית,  עיר  את 
כבר ביום הכיפורים תשע”ג מראה כהן 

גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרכז קטיף, כך ראינו, מאיר ברכיה – מועצה אזורית שומרון, יגאל אמיתי, 
מרים צחי - מקור ראשון הפקה:  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 

המוציא לאור:
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