
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 76 | טבת תשס"ח |  גליון 
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:22  16:08  16:20  16:08  16:18  16:05 כניסת שבת 
17:23  17:18  17:21  17:18  17:21  17:19 צאת השבת 

המשך בעמ' 8

הרב בני נכטיילר - מזכ"ל תנועת "בני–עקיבא" וחבר מליאת יש"ע המתחדשת 

את ב יעקב  נותן  לבניו  יעקב  ברכות 
“ֹלא  בפסוק  יהודה  לשבט  המלוכה 
יָסּור ֵׁשֶבט ִמיהּודָה ּוְמחֵֹקק ִמֵבּין ַרגְָליו" 
)בראשית מ"ט, י'( אך נראה שבפסוקים הקודמים 
אותו  הביא  גם מה  יעקב  זו, מסביר  לאמירה 
ּגּור  ַאֶחיָך...  יֹודּוָך  ַאָּתה  "יְהּודָה,  זו  להחלטה 
ַאְריֵה יְהּודָה ִמֶּטֶרף ְּבנִי ָעִליָת; ּכַָרע ָרַבץ ְּכַאְריֵה 
שניחן  מי  ט'(,   - ח'  )שם,  יְִקיֶמּנּו"  ִמי  ּוכְָלִביא 
באופיו של האריה מלך החיות יהיה מלך על 
ישראל. "כרע רבץ כאריה" מזכיר לכולנו את 
התסכול והאכזבה בביקורים שעשינו בספארי 
מתרגשים  והילדים  כשאנחנו  החיות  ובגן 
לקראת הפגישה עם הכלוב של האריה ובדרך 
שרועים  מרחוק  האריות  את  רואים  אנו  כלל 
מיוחד  מה  מגיבים.  ולא  זזים  לא  ושוכבים, 

בכריעה רביצה ושכיבה?
"לתורה  בספרו  זוין,  יוסף  שלמה  הרב 
"בכרע  מובנים  שני  שיש  מבאר  ולמועדים", 
פעמים  ומתחלפים,  משתנים  העיתים  ורבץ". 
שגשוג  בתקופות  נמצאים  והעם  שהאדם 
נמצאים  שהם  ופעמים  ועושר,  אושר  ופריחה 
בתקופה קשה של נפילה ירידה ודיכאון, ואנו 
צריכים לדעת בכל תקופה מהי הדרך הנכונה 
להתמודד. בתקופות הפריחה יש חשש שנגיע 
נרגיש  שלא  להיזהר  צריך  וליוהרה,  לגאווה 
לשים  צריך  שבמיוחד  ומי  ידי",  ועוצם  "כחי 
של  למצב  יגיע  שלא  המלך,  הוא  ליבו  אל 
"וכחזקתו גבה ליבו" )דברי הימים ב', כ"ו, ט"ז( 
הוא  לכך  שהתיקון  לו  יאמר  ישעיהו  והנביא 

כאריה וכלביא
"וישם אדם וישפל איש" )פרק ב', ט'(. תפקיד 
המלך לדעת לכרוע להשפיל עצמו לפני ריבונו 
ולביא"  "כאריה  בשעה שאתה  גם  עולם.  של 
 - רבץ"  "כרע  זאת  בכל  הגבורה,  בתכלית   -
תתנהג בענווה. הגמרא במסכת ברכות דף ל"ד 
ע"ב מבארת שכל אדם כורע בתפילה בתחילת 
ברכת אבות ובברכת הודאה, וכהן גדול כורע 
בסוף כל ברכה וברכה ומסביר שם רש"י: "כל 
מה שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל 
את עצמו" והמלך כיוון שכרע שוב אינו זוקף, 
כמו  בכריעה  התפילה  כל  את  מתפלל  אלא 
“וַיְהִי  א':  במלכים  המלך  שלמה  על  שנאמר 
ְּככַּלֹות ְׁשֹלמֹה ְלהְִתַּפֵּלל... ָקם ִמִּלְפנֵי ִמזְַּבח ה' 

ִמְּכֹרַע ַעל ִּבְרּכָיו...")ח', נ"ד( .
רבץ",  "כרע  נפילה,  של  תקופות  גם  יש 
ואז צריך לדעת לא להתייאש, להצליח לקום, 
אצל  הכריעה  וכלביא.  כאריה  ולהתעורר 
מתוח  קפיץ  כעין  רבות  פעמים  היא  האריה 
אומר  עלית"  בני  "מטרף  קדימה.  לזינוק 
ונתעלת,  עלית  יוסף  של  "מטרפו  המדרש: 
יהודה  ונתעלת".  עלית  תמר  של  מטרפו 
ומנהיגות  אחריות  לוקחים  איך  אותנו  מלמד 
במסירות  והן  תמר  במעשה  בהודאה שלו  הן 
בארמון.  יוסף  מול  שמגלה  והערבות  הנפש 
אך  גדולה  בירידה  שמתחילים  אירועים  שני 
ביהדות  למלכות.  המובילה  בדרך  מסתיימים 
הייאוש  למשבר,  ייאוש  בין  גדול  הבדל  יש 
נותן  ולא  האדם  את  מפיל  הוא  שלילי,  הוא 
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שר התמ"ת אלי ישי ערך ביום חמישי שעבר 

והבטיח  בחברון  השלום'  ב'בית  תמיכה  ביקור 

לפעול למניעת גירוש היהודים מהבניין שקנו.

השר ביקר באחת מדירות המגורים והתרשם 

הוא  המתיישבים.  וממסירות  הקשים  מהתנאים 

הביע תמיכה בהתיישבות בבניין והתנגדות חד–

משמעית למזימה לגרש ממנו את היהודים שקנו 

השימוש  נגד  התקומם  ישי  וכדין.  כדת  אותו 

בתואנות שווא משפטיות נגד דיירי הבית וקבע 

שזהו ניצול של טיעונים כמו-משפטיים להשגת 

ישיבת  נעקרה  מאז  משנתיים  יותר  לאחר 

השבוע  השתכנה  היא  דקלים  בנווה  ההסדר 

בו  הזמני באשדוד בצמוד למקום הקבע  באתר 

האתר  ונחלה.  מנוחה  סוף  סוף  הישיבה  תמצא 

למעלה  בהשתתפות  האחרון  שני  ביום  נחנך 

גוש  מגורשי  אשדוד,  תושבי  ובהם  איש  מאלף 

קטיף ותלמידי הישיבה לדורותיה. 

הטקס המרגש ורב העוצמה התקיים במעמד 

ראש ישיבות בנ"ע הרב חיים דרוקמן, הרב יעקב 

אריאל, רב העיר אשדוד הרב יוסף שיינין, ראש 

אשדוד  העיר  ראש  גבריאל,  דוד  הרב  הישיבה 

אורלב,  זבולון  ח"כ  המפד"ל  יו"ר  צילקר,  צבי 

גלט,  אלחנן  עקיבא  בני  ישיבות  מרכז  מנכ"ל 

ואישי ציבור נוספים. במהלך הטקס הוכנס ספר 

תורה חדש למשכן הישיבה תרומת יו"ר מועצת 

העיר אשדוד יצחק דרי. 

אוכל  חדר  מדרש,  בית  הוקמו  הזמני  באתר 

שר התמ"ת 
אלי ישי בבית 

השלום בחברון

ישיבת ההסדר נווה דקלים במשכנה
החדש באשדוד  

מטרה פוליטית. שר התמ"ת הודיע שידבר על כך 

עם שר הביטחון ובין היתר ידרוש ממנו לאפשר 

לתושבים להיערך לחורף על-מנת שיוכלו לגור 

במקום בתנאים אנושיים.

ועדת  ליו"ר  ישי  התקשר  הפגישה  במהלך 

אורלב,  זבולון  ח"כ  המדינה,  לביקורת  הכנסת 

זה,  וביקש ממנו לזרז את הדיון בוועדה בנושא 

שיתקיים ככל הנראה ביום שלישי הבא. #

הישיבה  תלמידי  את  שישמשו  זמניים  ומגורים 

שמות  את  נושאים  התלמידים  מגורי  וראשיה.  

ראש  קטיף.  בגוש  ממקומם  שנעקרו  היישובים 

הישיבה הרב דוד גבריאל אמר בטקס כי הדרך 

והוסיף  אשדוד  דרך  עוברת  קטיף  לגוש  חזרה 

"כמו האם האמיתית במשפט שלמה, כך אנחנו 

אומרים: אל תגזורו. לא נגזור ולא נתנתק מעם 

ישראל וממדינת ישראל, למרות הכל". יום  לפני 

הישיבה  תלמידי  כמאה  נסעו  לאשדוד  המעבר 

כמיהתם  את  לבטא  כיסופים  למחסום  ורבניה 

מאז  קטיף.  בגוש  ולהתיישב  לשוב  וגעגועיהם 

הגירוש לפני למעלה משנתיים עמדו בפני ראשי 

הישיבה מספר אופציות למיקומה החדש, ביניהן 

אתר ניצנים בו מתגוררות משפחות רבות מגוש 

החליט  גבריאל  דוד  הרב  הישיבה  ראש  קטיף. 

ולא  אשדוד  בעיר  מחדש  תתמקם  שהישיבה 

להעמיק  המגמה  במסגרת  וזאת  ניצנים,  באתר 

את ההתחברות אל עם ישראל. 

 30 לפני  הוקמה  דקלים  נווה  ההסדר  ישיבת 

שנה בכפר דרום ועל פי הוראת הרב משה צבי 

לאחר  הקמתה.  עם  לימית,  הועברה  זצ"ל  נריה 

עם  דקלים.  לנווה  הישיבה  הועברה  סיני  פינוי 

כפר  לישיבת  הישיבה  פונתה  קטיף  גוש  חורבן 

מימון ומאתמול החלה לפעול באשדוד. #
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איזכורים  ללא  כמעט  אלו,  בימים 

עוול  מתרחש  התקשורת,  באמצעי 

חמור. מפירות הגירוש סובלים מדי יום 

לבתי  נכנסו  שטרם  המגורשים  אלפי 

אלפי  עשרות  גם  לכך  ומעבר  הקבע, 

ישראלים בשדרות ובישובי עוטף עזה 

המערכות  אלו  כל  למרות  והסביבה. 

ממשיכות  בישראל  השלטוניות 

נגד  למחות  אז  שניסו  לאלה  להתנכל 

למישהו  ולגרום  המסוכנת  התוכנית 

לחשוב רגע לפני שיהיה מאוחר מדי.

התשס"ה,  ניסן  חודש  בשלהי 

הגירוש  תחילת  לפני  אחדים  חודשים 

תיכננו האחים מרדכי )מורדי( ואליצור 

הראל )לוינשטיין( יחד עם שותף שלישי 

לכביש  צמוד  ישנים  רכב  כלי  להניח 

אותם  להצית  איילון,  לנתיבי  גישה 

ולהביע  תנועה  לשיבושי  לגרום  ובכך 

עקירת  לתוכנית  התנגדותם  את  בכך 

השב"כ  ידי  על  נעצרו  הם  הישובים. 

לפני ביצוע המעשה. במהלך חקירתם, 

שמרו האחים על זכות השתיקה. אולם, 

לחסום  בכוונה  הודה  השלישי  הנחקר 

כביש ואף הפליל את האחים. 

דבר  של  שבסופו  למרות 

הוגש  לפועל  יצאה  לא  תוכניתם 

בסעיף  אישום  כתב  שלושתם  נגד 

החוק  אז  שאיפשר  ביותר  החמור 

בית  נשיא  של  פסיקתו  )בעקבות 

ברק(  אהרון  דאז,  העליון  המשפט 

במזיד  אדם  חיי  לסיכון  ניסיון  על 

בנתיב תחבורה - עברה שדינה עד 

במעצר  שהו  הם  מאסר.  שנות   20

שוחררו  מכן  לאחר  חודשים,  שבעה 

למעצר בית בתנאים מגבילים, ובחצי 

שנה האחרונה היו חופשיים לחלוטין.

על  חתם  שהודה,  השלישי,  הנאשם 

דינו  נגזר  שבמסגרתה  טיעון  עסקת 

לשנתיים מאסר בפועל. האחים הראל 

לעסקת  להצטרף  הם  אף  ביקשו 

הטיעון, אך הפרקליטות דחתה אותם 

וביקשה לקיים משפט הוכחות כנגדם. 

השנה,  חנוכה  לפני  ספורים  ימים 

האחים  הורשעו  כסלו,  י"ח  בתאריך 

על–ידי השופט ג'ורג' קרא בביהמ"ש 

הבהיר  השופט  בת"א.  המחוזי 

לתת  בכוונתו  כי  ההרשעה  במהלך 

הורה  נדיר  ובצעד  חמור,  עונש  להם 

על מעצרם המידי עד תום ההליכים, 

זו  החלטה  הדין.  גזר  מתן  לפני  עוד 

גובתה ע"י השופטת בייניש נשיאת 

בית המשפט העליון. 

מורדי הראל, למד בישיבת ההסדר 

ללימודיו  במקביל  והיה  גן,  ברמת 

שילה  גבעות  בישובי  מזכיר  בכולל 

במשך  ואחיה(  הראל  גבעת  )עדי–עד, 

גם אם יש ביקורת על אופן 

פעולתם המתוכננת, לפני כמעט 

שלוש שנים, של האחים מורדי 

ואליצור הראל, להצית כלי רכב 

ישנים צמוד לכביש גישה לנתיבי 

איילון, ולגרום לשיבושי תנועה 

במחאה נגד תוכנית עקירת 

הישובים, שבכך יש בפועל סיכון 

מסויים, ברור לכל כי כוונתם 

הייתה להביע התנגדות חריפה 

לתוכנית העקירה, ולא חלילה 

לפגוע בחיי אדם. אבל השופטים 

רוצים לעשות שימוש פוליטי 

בתיק הזה, מאחרוני תיקי 

ההתנתקות, להפוך אותו למקרה 

של "למען יראו וייראו" עבור 

פעילי הימין המחרפים את נפשם 

בעד ארץ ישראל, ולנצל את 

האפשרות האחרונה להעניש את 

מתנגדי תוכנית הגירוש.

אחרוני עצורי ההתנתקות

ר"מ  שימש  מכן  לאחר  שנים,  שלוש 

בישיבת חומש, וכיום הוא משמש כר"מ 

בתקופה  לקדומים.  בסמוך  בישיבה 

הישובים  עקירת  לתוכנית  שקדמה 

התגוררו מורדי ובני משפחתו, ביישוב 

שזה  צעיר  בחור  הוא  אליצור  חומש. 

עתה הקים את התא המשפחתי שלו, 

ועובד  מורה  באלון  בכולל  לומד  הוא 

בחווה סמוכה. 

על  ביקורת  או  מחלוקת  יש  אם  גם 

האחים  של  המתוכננת  פעולתם  אופן 

להביע  הייתה  כוונתם  כי  לכל  ברור 

העקירה,  לתוכנית  חריפה  התנגדות 

ולא חלילה לפגוע בחיי אדם. פרקליטם 

שכן  לערעור,  טוב  סיכוי  שיש  מעריך 

התגלו  הדין  ובפסק  העדויות  במהלך 

סתירות ו"חורים" רבים אולם העובדה 

שום  לשניים  ניתנה  שלא  היא  הקשה 

למצות  מנת  על  למעצר  מחוץ  ארכה 

את ההליך המשפטי.

בכנסת חוק החנינה  לאחרונה עבר 

שבמסגרתו  ההתנתקות  לעצורי 

ונמחק  רבים  פלילים  תיקים  נסגרו 

רישום פלילי עבור רבים מן הפעילים 

התיק  העקירה.  תוכנית  נגד  שמחו 

הראל,  ואליצור  מורדי  של  הנוכחי, 

הוא ככל הנראה התיק החמור ביותר 

של פעולות המחאה נגד הגירוש, ובין 

מן  לא  פתוח.  נותר  שעוד  האחרונים 

הנמנע שבבית המשפט בפרקליטות 

שימוש  לעשות  רוצים  ובשב"כ 

אותו  ולהפוך  הזה  בתיק  פוליטי 

למקרה של "למען יראו וייראו" עבור 

נפשם  את  המחרפים  הימין  פעילי 

בעד ארץ ישראל. על רקע המציאות 

כתוצאה  המתרחשת  הנוכחית 

ועל  המסוכנת,  העקירה  מהתוכנית 

רקע הדיבורים על כניסה מחודשת 

צריך  צבאית,  בפעולה  עזה  לחבל 

לגמרי  שונה  באור  לראות  היום 

את מי שניסו בכל כוחם למנוע את 

ישראל  למדינת  הסכנות  היווצרות 

מחיר  כך  על  לשלם  מוכנים  והיו 

אישי )מורדי נשוי עם חמישה ילדים 

היה עצור למעלה מחצי שנה(, ובטח 

בטח שלא להתייחס אליהם כאחרון 

הפושעים במדינת ישראל. #
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זצ"ל, ה רביע  אבו  רה"ג עמרם 

הראשי  רבה  לימים  שהיה 

היה משיירי  של פתח תקוה, 

שקידתו  שבירושלים.  הדעת  נקיי 

לשם  היו  ובתפילה  בתורה  ודבקותו 

הרבות  וידיעותיו  ובקיאותו  דבר 

מוניטין  לו  הקנו  התורה  במקצועות 

בין גדולי הדור. הרב אבו רביע נולד 

תרנ"ב  בשנת  שבמרוקו  בטיטואן 

)1892( לאביו הרב שלמה אבו רביע, 

רב נודע בעירו. בשנת תרס"ו )1906( 

בהיותו בן ארבע–עשרה, עלה ר' עמרם לירושלים 

יחד עם סבו, הרב יוסף אבו רביע, ולמד בישיבת 

אז  שמנתה  המערבית  העדה  של  ישבעו"  "טובי 

ניכר בירושלים העתיקה. לאחר מכן למד  ציבור 

יוסף  ותורתו אצל הגאון הרב  את עיקר תלמודו 

בתורה  ונתעלה  שעלה  ולאחר  זצ"ל,  הכהן  חיים 

וזכה  ידו  ובמידות מופלאות, הוסמך לרבנות על 

התהלך  רביע  אבו  הרב  לאשה.  בתו  את  לשאת 

בקרב  מצוי  היה  הוא  גדולה,  ובענווה  בצניעות 

בינו  מחיצות  חש  לא  ומעולם  תמיד  הציבור 

וביניהם. גם גדולתו בתורה היתה מוצנעת אך אלה 

שבאו עמו בדין ודברים של תורה עמדו על סודות 

גדולתו. הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א היטיב 

לתארו: 'הרב הגאון המפורסם, ענותן כהלל, אין 

גומרין עליו את ההלל, גבור לעמוד בפרץ ולוחם 

דמתה  קומתו  זאת  ולביא,  ליש  ה',  מלחמות 

לתמר, ע"כ טעמו בו וריחו לא נגמר, קדוש יאמר 

לו' )יביע אומר, או"ח, ט”ז - י”ז(. הרב עמרם לא רצה 

להתפרנס מלימודו אלא מיגיע כפיו ובכך המשיך 

במסחר  עסק  הוא  נודעים.  רבנים  של  מסורת 

במשלוח  ובייחוד  וספרים  קדושה  תשמישי 

ספרי תורה ליהודי צפון אפריקה, בשותפות עם 

ידידו הצדיק הרב יוסף שלוש, שהיה ראש העדה 

לילות  שקד  פרנסתו,  עם  בבד  בד  המערבית. 

כימים על התורה ולמד עם גדולי תורה והרבנים 

כר"מ  תלמוד  להורות  נכנס  לימים  בירושלים. 

העתיקה,  שבעיר  יוסף"  "פורת  הגדולה  בישיבה 

לרבנות  והסמיך  רבים  תלמידים  העמיד  שם 

לציון הרב  וביניהם את הראשון  תלמידי חכמים 

שלמה עמאר שליט"א. לימים נתמנה על ידי הרב 

בירושלים.  הנחלאות  לשכונת  כרב  זצ"ל  עוזיאל 

בנחלאות יסד והקים את בית הכנסת "אור זרוע" 

הרב עמרם אבו רביע זו התחלת הגאולה
ביהכנ"ס  בבניית  להעסיק  והקפיד 

מחייב  והיה  יהודים  פועלים  רק 

טרם  בבוקר  יום  כל  לטבול  אותם 

ביהכנ"ס  בנין  "זה  באומרו  עבודתם 

צריך לבנותו בקדושה". 

)1934( נשלח הרב  בשנת תרצ"ד 

)שליחא דרבנן(  זצ"ל כשד"ר  עמרם 

לצפון  המערבים,  עדת  כולל  של 

אפריקה על מנת לאסוף כסף לישיבות 

רגליו  מכתת  שהוא  תוך  בירושלים, 

דברי  את  בהביאו  ובכפרים  בערים 

ירושלים בגאון. בכל אתר ואתר שמו הטוב הלך 

לפניו וראשי הקהילות ורבניהן התווכחו ביניהם 

וענוותנותו  צניעותו  אף  על  לארחו.  יזכה  מי 

שזלזלו  אנשים  אי–אלו  לנדות  הרב  נצרך  הרבה 

בעזות פנים בתרומה לעיר הקודש "וכל זאת לא 

חלילה בשל פגיעה בי, אלא בשל ביזוי ירושלים 

בבושת  אליו  באו  אנשים  שאותם  עד  וחכמיה", 

פנים ובסליחה ותרמו את הסכום שהוטל עליהם. 

על–ידי  עמרם  הרב  נבחר   )1951( תשי"א  בשנת 

הרבנות הראשית לישראל כרב העיר פתח–תקוה. 

בני העיר נקשרו אליו בעבותות אהבה וביתו היה 

פתוח בפניהם בכל שעות היום והלילה בשאלות 

ותושיה. גם בתקופת כהונתו כרבה  הלכה, עצה 

לירושלים,  בטבורו  קשור  היה  פתח–תקוה  של 

בה גדל וצמח. הוא שקד שנים רבות על יצירתו 

ירושלים,  מנהגי  כל  לריכוז  והמקיפה  ההלכתית 

ופרי עבודתו נתפרסם בספרו "נתיבי עם" בשני 

בהקדמה  כותב  הוא  וכך  ודרוש(  )הלכה  חלקיו 

לספרו: "על כן מחמת חיבת ירושלים הממלאה 

את כל חדרי בטני, אספתי מספרי דבי רב לקוטי 

זכר למנהג  ידי,  בתר לקוטי בכל מקום שמצאה 

ישראל"  "רינת  סידור  גם  קדשנו".  עיר  ציון 

מות  לאחר  לאור  שיצא  המזרח(  עדות  )בנוסח 

שלהם  כתבי–ידו,  על–פי  ערוך  זצ"ל  עמרם  הרב 

הקדיש שנים רבות. 

הרב עמרם זצ"ל ראה בתקומת המדינה וכינונה 

את התגשמות חזון הנביאים על הגאולה האחרונה 

ובדרשות ליום העצמאות הביא רמזים רבים ליום 

בקרוב  לבוא  העתידה  השלימה  "הגאולה  זה: 

בעזרת ה' יתברך רמוז במקרא חג יום העצמאות 

- 'אלה מועדי ה'', 'אלה הם מועדי'. במלת "אלה" 

רמוז בראשי תיבות ה' לחודש אייר ובשו"ע כתוב 

סימן לקביעת המועדים ]א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"צ 

ו"פ )יום א' של פסח יהיה תמיד תשעה באב, ב' - 

שבועות, ג' - ראש השנה וכו'([ וע"י חג העצמאות 

שנתחדש בימינו זכינו לדעת למה רומז יום ז' של 

'שלושים  "וכעבור  עצמאות"...  יום  ז"ע,  פסח, 

הקמת  עד   1917 בשנת  בלפור  )מהצהרת  לכח' 

את  ירשנו  שנה(  כשלושים  חלפו   1948 המדינה 

העצמאות  יום  וזה  משמע  תרתי  בדמים  הארץ 

הגלוי  הנס  על  והודיה  תפילה  ליום  הוקבע 

ומאירה"...  מזהירה  כה  בתקופה  לנו  שנעשה 

"ידוע לכולנו שזו התחלת הגאולה היא אבן יסוד 

לגאולה השלמה... מה שנכספה נפשנו מזה כמה 

דורות השגנו זה עתה... ממשל גמור של ישראל 

באחת  צה"ל".  וניצחון  המדינה  של  החוגים  בכל 

מדרשותיו משנת תשכ"ד )1964( הוא ציטט דרוש 

קודם שלו אותו נשא ברבים בשנת תרע"ו )בהיותו 

לישראל  ישועה  כי  באותות  חישב  ובו   )!24 בן 

 - החורבן  לאחר  שנה  מאות  תשע  אלף  תחול 

בשנת תשכ"ח: "ובדרשה אז עלה ברעיוני שבעוד 

מקרא  שיתקיים  שלמה,  תשועה  תהיה  שנה  ב"ן 

שכתוב ועתה יגדל נא 'כח' ה', ש–כ"ח פעמים כ"ו 

הם תשכ"ח...". ומופלא ממנו הוא הדרוש שנשא 

עבודה בעלת אופי
אידאליסטי וציוני 
לגילאים: 16-25

תחילת עבודה מיידית

לפרטים: 052-5666948

דרושים
עובדים
באזור ירושלים
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הרב עמרם ברוח קודשו בחנוכה התשכ"ז כחמישה 

חודשים לפני מלחמת ששת הימים וימים אחדים 

יגמור  "וה'  מעלה:  של  לישיבה  שנתבקש  לפני 

עמנו אות לטובה ונזכה לניצחון מזהיר של חיילי 

צה"ל בעזרת ה' שיגבירם על כל שונאינו ויעטרם 

ארצנו  וכל  פעולותיהם...  בכל  ניצחון  בעטרת 

היעודה לנו בתורתנו הקדושה וירושלים הקדושה 

בקרוב  אותה  נכבוש  העתיקה,  העיר  עם  כולה 

ונשוב לבקר את שריד מקדשנו הכותל המערבי, 

ונזכה כולנו לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו בבית 

משיחנו  ישי  לבן  נר  ועריכת  שיבנה  מקדשנו 

במהרה בימינו אמן". 

הרב עמרם זצ"ל לא זכה לראות במו עיניו את 

דדהבא  ירושלים  - שחרור  ליבו  ייחל  כה  אשר 

)של זהב(, אותה אהב אהבת נפש, ונפטר לאחר 

מחלה קצרה, ב–ז' בטבת התשכ"ז )1967( והוא בן 

75. אחר מיטתו הלכו עם רב מצאן מרעיתו בפתח 

 תקוה, רבנים, בני ירושלים ותלמידיו הרבים. # 
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ארץ תפוח - גבול נחלות אפרים ומנשה

חל תקוע, העובר בנופו המיוחד של נ

סודות  בחובו  טומן  המדבר,  סְפַר  

וסיפורים רבים. בחלקו המערבי של 

הנחל הוא נקרא "נחל תקוע", ובחלקו 

דרגה"  ל"נחל  נשפך  הוא  המזרחי 

הנשפך  "דרג'ה"(,  בערבית  בשמו  )או 

בנחל  בטיול  המלח.  ים  של  לצפונו 

נטעם מאופיו המיוחד של סְפַר המדבר 

- קו התפר הצר בין הרי יהודה למדבר 

של  מוצאו  מקום  בעקבות  נלך  יהודה, 

על  ונרחיב  נלמד  ואף  הנביא,  עמוס 

אישיותו הצומחת מתוך הקרקע הזאת, 

ונקנח  חריטון,  במערת  ונבקר  נמשיך 

בזחילה מאתגרת במערה הקארסטית 

נראה  הנחל  בתחילת  בארץ.  הארוכה 

מעלינו את קצה היישוב נוקדים. לאחר 

בשביל  הליכה  דקות  עשרה  כחמש 

המסומן בגיא, נרד ע"פ הסימון בירידה 

תלולה של כ–25 מ'. כעת, מצד שמאל 

משטח  כשמתחתיו  יבש  מפל  נראה 

ניתן  זו  מנוחה  מנקודת  רחב.  סלע 

לעמוס  שהיה  הנוף  על  היטב  לצפות 

"דברי  מולדתו':  נוף  'תבנית   - הנביא 

נחל תקוע ומערת חריטון

)עמוס  מתקוע"  בנוקדים  היה  אשר  עמוס 

א', א'(, שמנבא בתקופה שלפני חורבן בית 

מבחינה  פורחת  ירושלים  כאשר  ראשון, 

שהמצב  מאמינים  לא  והתושבים  מדינית 

עלול להשתנות. עמוס גדל כאן, בגבול בין 

ירושלים העיר הגדולה, והמדבר -  ההר - 

החצר האחורית שלו. נוף ילדות זה השפיע 

רבות על נבואותיו של עמוס: הן מבחינת 

הרגישות הרבה של הנביא למצוקות העם 

מבחינת  והן  בפריפריה(  היושב  זה  )גם 

עולם הדימויים של הנביא. בסוף ימיו מנבא 

רלוונטיות  שהפכו  נחמה  נבואות  הנביא 

על רקע ימינו אנו: "ונטעתים אל אדמתם 

ולא יינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי 

להם...".

נמשיך על הגדה השמאלית של הנחל. 

לאחר כ–500 מ' נפגוש בעלייה חדה של 

ְבֶּאֶרץ "ו ְלָך  ָבנֶיָך הַּנֹוָלִדים  ְׁשנֵי  ַעָתּה 
ִלי  ִמְצַריְָמה  ֵאֶליָך  בִֹּאי  ַעד  ִמְצַריִם 
הֵם ֶאְפַריִם ּוְמנֶַּׁשה כְִּראּוֵבן וְִׁשְמעֹון 
מפרש  רש"י  ה'(.  מ"ח,  )בראשית  ִלי"  יִהְיּו 
בני  שאר  בחשבון   - הם"  "לי  במקום: 

הם, ליטול חלק בארץ איש כנגדו". מדוע 

יעקב,  של  נכדיו  ומנשה,  אפרים  קיבלו 

נחלה על פני דודיהם, בני יעקב? מסתבר 

בכורו.  כאל  יוסף  אל  התייחס  שיעקב 

עבד  שיעקב  העובדה  היא  לכך  הסיבה 

ובדיעבד  בלבד,  רחל  בעבור  מלכתחילה 

על  נשים.  שלוש  לעוד  נשוי  עצמו  מצא 

את  יעקב  מחשיב  הנחלות,  לעניין  כן 

שניים  פי  מקבל  ובכור  בכורו,  כאל  יוסף 

יוסף,  בני  קיבלו  כך  ובשל  בירושה. 

שלמה.  נחלה  אחד  כל  ומנשה,  אפרים 

האמיתי,  הבכור  שהוא  ראובן  לעומתם, 

יצא מברכותיו של יעקב נפסד כאשר לא 

קיבל דבר מהמתנות שיעקב חילק. יוסף 

קיבל  לוי  ראובן,  של  בכורתו  את  קיבל 

המלוכה.  את  קיבל  ויהודה  הכהונה  את 

מן  ראובן  של  לדחיקתו  ההסברים  אחד 

המעמדות המיוחדים, היא התנהגותו של 

ראובן בשעה שמכרו האחים את יוסף.

נחלתם  לנו  מתוארת  יהושע  בספר 

עם  יוסף  בני  גבלו  מדרום  יוסף.  בני  של 

מצפון  אל,  בית  הרי  בבמת  בנימין  שבט 

גבלו עם יששכר בעמק יזרעאל, ממערב 

וממזרח  החוף,  במישור  דן  שבט  שכן 

יצא שנחלתם של אפרים  נהר הירדן. כך 

מנשה  השומרון.  בהרי  התרכזה  ומנשה 

בניהם:  משותף  גבול  חלקו  אף  ואפרים 

ַעל  ֲאֶׁשר  כְְמָתת  הִַמּ ֵמָאֵׁשר  ְמנֶַּׁשה  גְבּול  "וַיְהִי 
)דרומה,  הַיִָּמין  ֶאל  הַגְּבּול  וְהַָלְך  ְׁשכֶם,  ְפּנֵי 
ולא  'ממוזרחות'  היו  המפות  בעבר 

הרוחות  בשושנת  ימין  וצד  'מוצפנות' 

ּפּוַח.  ַתּ ֵעין  יְֹׁשֵבי  ֶאל  דרום(  הוא  הקדומה 

גְּבּול  ֶאל  וְַתּפּוַח  ּפּוַח,  ַתּ ֶאֶרץ  הָיְָתה  ִלְמנֶַּׁשה 
ָקנָה  נַַחל  הַגְּבּול  וְיַָרד  ֶאְפָריִם.  ִלְבנֵי  ְמנֶַּׁשה 
ָעֵרי  ְבּתֹוְך  ְלֶאְפַריִם  הֵָאֶלּה  ָעִרים  ַלנַַּחל  נֶגְָבּה 
ְמנֶַּׁשה, ּוגְבּול ְמנֶַּׁשה ִמְצּפֹון ַלנַַּחל וַיְהִי תְֹצאָֹתיו 
ה נֶגְָבּה ְלֶאְפַריִם וְָצפֹונָה ִלְמנֶַּׁשה" )יהושע,  הַיָָּמּ
י"ז, ז' - י'(, זהו תיאור הגבול ממרכז ההר, 

ובו  התיכון  לים  עד  מערבה  שכם,  אזור 

נתרכז כעת.

גריזים,  הר  למרגלות  לשכם,  מדרום 

'עמק  בשם  ומאורך  צר  עמק  שוכן 

מח'נה,  סה'ל  שמו  בערבית  המכמתת'. 

ועל ידו ח'רבת מח'נה ועין מח'נה. יהודה 

ישראל,  ועדת השמות של ארץ  יו"ר  זיו, 

אשר עסק זמן רב בחקר השמות בארץ, 

טוען כי השם מח'נה הוא גלגול של השם 
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ארץ תפוח - גבול נחלות אפרים ומנשה

מהמסלול  שסוטה  שמאלה,  מטר  כ–5 

ניתן  המערה  את  התלויה.  המערה  אל 

לזהות ע"פ בריכות האיגום הקטנות שבה 

והחור בתקרתה. נרד מהמערה חזרה אל 

השביל. לאחר כמה מאות מטרים נפגוש 

נביעה  לשביל:  משמאל  חמד  בפינת 

קטנטן  למעיין  הנשפכת  הסלע  בצוק 

)המעיין  א–נטוף  עין  הקרוי  סמ"ר,   30  -

השחור,  בסימון  ישר  נמשיך  המטפטף(. 

סימון שקוף המורה  עם  יתפצל  עד שזה 

הזחילה  למערת  להגיע  כדי  שמאלה. 

נעלה בסימון השקוף עד לכניסה למערה, 

ומסודרת.  ברורה  כניסה  מתכת,  מעקה 

לא  ומסועפת,  אזהרה! המערה מחליקה 

מדריך  ללא  להיכנס  מסוכן  ואף  מומלץ 

מנוסה. 

מערת חריטון: בערבית מכונה המערה 

הלא  "המערה   - מצעה"  אל  "מערת 

הקארסט  מערת  הינה  המערה  ידועה". 

)מערה שנוצרה בתהליך של המסת סלע 

בארץ  ביותר  הארוכה  חומציים(  במים 

הכולל  אורכה  גיר.  בסלע  שהתפתחה 

של המערה כארבעה ק"מ והיא מורכבת 

מ–55 חדרים המחוברים בסעיפים רבים. 

השקוף  הסימון  של  הפיצול  אל  נחזור 

עם השחור. השביל השחור עולה למעלה 

דקות  כ–10  כעבור  מהנחל.  היציאה  אל 

נגיע לבור מים גדול בעל ארבעה פתחים. 

בצמוד אליו החניון בו מחכים לנו הרכבים 

ושם מגיע טיולנו לקיצו. #

טיולים בבי"ס שדה כפר עציון:

# יום רביעי, י"ז בטבת )26.12.07( 

בעקבות העלייה הראשונה 

ובנתיבי ההתנחלות

טיולי אוטובוס בהדרכת רננה זר–כבוד.

# יום חמישי, י"ח בטבת )27.12.07(

סיור ערב במנהרות הכותל

סיורי ערב בירושלים.

# יום שישי, י"ט בטבת )28.12.07( 

מעיינות ומרדפים בבקעת הירדן 

טיולים למיטיבי לכת בהדרכת אהר'לה 

מייטליס.

אל ואדי עוג'ה טיול אוטובוס בשיתוף 

ארגון 'ארץ נהדרת' )יציאה מת"א(

# יום שני, כ"ב בטבת )31.12.07( 

עדכונים ארכיאולוגיים באזור 

ירושלים )חלק ב'( טיול אוטובוס 

בהדרכת ד"ר דוד עמית. 

# יום שלישי, כ"ג בטבת )1.1.08( 

בעקבות אשת לוט בהר סדום 

טיול אוטובוס בהדרכת אריה רוטנברג 

# יום חמישי, כ"ה בטבת )3.1.08( 

סיור ערב במנהרות הכותל 

# יום שישי, כ"ו בטבת )4.1.08( 

עולי רגל יהודיים בתקופה 

המוסלמית בין חברון לירושלים 

טיול אוטובוס בהדרכת אריה רוטנברג.

חורף בוואדי קלט טיול אוטובוס 

בשיתוף ארגון 'ארץ נהדרת' )יציאה 

מת"א(.

חילוף  מכמתת.  הקדום 

האותיות מ/נ בין עברית 

ונמצא  מקובל  לערבית 

בשמות נוספים, אך כאן 

של  נדיר  חילוף  גם  ישנו 

האותיות ח/כ. חילוף זה 

כאשר  הנראה  ככל  נוצר 

פה  בעל  השם  הורש 

על  לערבית.  מעברית 

הערבים  טעו  צלילו  פי 

ח',   - ל  כ'  את  וחשבו 

מכמתת  השם  הפך  וכך 

למח'נה. וככל הנראה ח'רבת מח'נה היא 

מכמתת המקראית. ומה מקורו של השם 

יהודה  עונה  כך  על  בעברית?  'מכמתת' 

זיו, כי בעברית קיימים צמדי שמות אשר 

מציינים  הם  אך  זהים  משורשים  נגזרו 

המילים:  דוגמא,  לשם  והיפוכן.  צורות 

'וגלבוע'  'גבעול'  'גבעה',  'גבע', 

פני  מעל  המזדקרים  עצמים  מבטאים 

המילה  הופכת  קטן  בשינוי  הקרקע. 

'גביע' למשהו עמוק. כך אפשר כי השם 

ניגודים  מצמד  הוא  גם  מגיע  'מכמתת' 

הנמצא  גבוה  דבר  היא  'כומתה'  שכזה. 

על הראש, והיפוכה הוא 'מכמתת' שהוא 

שמו של עמק גדול ופורה בשומרון. השם 

מכמתת נגזר מהטופוגרפיה בשטח.

מעמק המכמתת יורד הגבול אל 'בית 

מכירים  שאנו  חורון  בית  זו  אין  חורון'. 

חורון  בית  )מעלה  לירושלים  בעליות 

חורון  בית  אלא   ,)443 כביש   - הקדום 

נוספת בשומרון )על שמה בסיס 'חורון' 

- בה"ד 3(, אשר שמה השתמר גם בשם 

ממשיך  הגבול  'חוורא'.  הסמוך  הכפר 

אבו  )'תל  תפוח'  'עין  עד  ומגיע  לרדת 

זרד' מדרום מערב לישוב תפוח(, כאשר 

הייתה  "למנשה  ביהושע:  לנו  מודגש 

לבני  גבול מנשה  אל  ותפוח  ארץ תפוח, 

עיר  הנראה  ככל  הייתה  תפוח  אפרים". 

מחוז או עיר מלוכה. העיר ניתנה לאפרים 

אך שטחיה ניתנו למנשה.

מתפוח שובר הגבול מערבה ויורד אל 

נחל  הינו  קנה  נחל  קנה.  נחל  של  אפיקו 

המכמתת  עמק  את  המנקז  ומוכר  גדול 

ובסופו מתחבר אל הירקון בקרבת ראש 

העין. ההיגיון להעביר את קו הגבול בנחל 

דמיוני  קו  אינו  זהו  ראשית,  כפול:  הוא 

רציף  קו  אלא  ליישוב  יישוב  בין  העובר 

מגיעים  וכאשר  הנחל,  אורך  לכל  וברור 

ולמי  הגבול  עובר  היכן  ברור  הנחל  אל 

אלה  ערים  לנחל  "נגבה  הנחלה:  שייכת 

צריך  שנית,  למנשה".  וצפונה  לאפרים... 

אלא  מפות,  שרטטו  לא  שבעבר  להבין 

להסביר  צריך  וכשהיה  מפות.  "דיברו" 

לבני יוסף היכן עובר הגבול עדיף שיהיה 

וימנע  למוצאו  פשוט  שיהיה  מקום  זה 

מחלוקות על מיקומו. נחל קנה עונה על 

דרישה זו כיוון שהוא הנחל הגדול באזור 

ואין חשש שיטעו במיקומו.

קו הגבול בנחל קנה השאיר את חותמו 

וסביבותיו  גדותיו  בשמות היישובים על 

"והם  אפרים..",  לי  יקיר  "הבן  בימינו: 

אלפי  והם  אפרים  )רבבה(  רבבות 

מנשה". #



קדושת הארץ
מתוך "מדריך לשנת השמיטה"

בהוצאת ישיבת רמת–גן
ע"פ פסקי הרב יעקב אריאל שליט"א

דיני פירות שביעית  חלק א
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דין גידולי שביעית )"ספיחין"(

# אף שמן התורה מה שגדל מאליו בשנת השמיטה 

אף  באכילה  ואסרו  חכמים  גזרו  באכילה,  מותר 

עבירה  עוברי  מפני  מאליהם,  הצומחים  גידולים 

הזורעים את שדותיהם בסתר ואומרים שמאליהם 

גדלו. איסור זה נקרא "איסור ספיחין".

באלו מינים קיים איסור "ספיחין"

קודם  שנזרע  מה  כל  כוללת  ספיחין  גזירת   #

השמיטה אך גדל בשמיטה, ואינה כוללת צמחים 

השורש.  מן  שנה  בכל  המתחדשים  רב–שנתיים, 

איסור זה קיים גם בצמחי נוי אשר יש להם ריח.

באלו מקומות קיים איסור "ספיחין"

# איסור ספיחין אינו קיים בצמחים הגדלים בתוך 

מבנה, או בצמחים הגדלים על–גבי מצע מנותק.

# איסור ספיחין אינו קיים במקומות שלא גרו בהם 

לכביש  )מערבית  המערבי,  הנגב  כגון:  בבל,  עולי 

סעד מגן בערך( הערבה, וכן בעבר הירדן המזרחי. 

בקרקע,  עבודה  איסור  קיים  אלו  במקומות  )גם 

הקרקע  מכירת  של  אישור  בלי  מהם  לקנות  ואין 

מהרבנות הראשית, לגבי קדושת הפירות ]כאשר 

לא נמכרו השדות[ עיין לקמן(.

קדושת פירות שביעית

שגדלו  ריח,  בעלי  פרחים  וכן  וירקות,  פירות   #

שביעית.  בקדושת  קדושים   - השביעית  בשנה 

קדושת הפירות מחייבת לנהוג בהם מנהגי כבוד 

הכוללים כמה דינים:

באלו פירות נוהגת קדושת שביעית

המינים  בכל  נוהגת  שביעית  פירות  קדושת   #

כגון:  ריח,  או  מאכל  לצורך  ניטעים  או  שנזרעים 

ישראל.  בארץ  שגדלו  גפנים  ועלי  תבלין  צמחי 

קדושים  אינם  מחו"ל  המיובאים  וירקות  פירות 

בקדושת שביעית.

# לפטריות יש דין מיוחד והן אינן קדושות בקדושת 

שביעית.

לגבי פירות שגדלו בשדה גוי, או שנמכרו ב"היתר 

מכירה" עיין להלן - "היתר מכירה". #
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הראשון  ומפקדו  מייסדו  יהודי,  ומשורר  לוחם 

נולד  )לח"י(.  ישראל"  חירות  "לוחמי  ארגון  של 

בשנת  לארץ  עלה   .)1907( תרס"ח  בשנת  בפולין 

העברית  באוניברסיטה  למד   ,)1925( תרפ"ה 

לימודיו  וסיים  קלאסיים  לימודים  בירושלים 

בהצטיינות. השתתף בהגנת ירושלים ב"מאורעות 

- הדמים" בשנת תרפ"ט ודגל בתגובה אקטיבית 

על התקפות הערבים. החל משנת תרצ"ה )1931( 

נמנה עם מפקדיה הבכירים של "ההגנה הלאומית". 

נמנה עם מייסדי ומעצבי האידיאולוגיה של "ארגון 

צבאי לאומי" )אצ"ל( ויצא בשליחותו לפולין. בשנת 

)לח"י(,  ארגונו  את  ויסד  ממנו  פרש   )1940( ת"ש 

בבריטים,  המאבק  את  להפסיק  שסירב  לאחר 

נרצח  האצ"ל.  ומפקדי  ז'בוטינסקי  זאב  כהחלטת 

במקום   )1942( תש"ב  בשנת  הבריטים  בידי 

מחבואו, ברחוב מזרחי בתל אביב.

עם  בתוך  סגולה  לכת  להיות  "עלינו 

סגולה; כת נושאי רעיון הקודש; כת שוחרי 

לגאולה  פניהם  אשר  ולוחמיה,  התורה 

ובחומר,  ברוח  כולה  האומה  של  השלימה 

על  המלכות.  ותקומת  המכורה  כיבוש 

האדנות  בדרך  ללכת  הגדול  העברי  העם 

העברי  העם  הדורות.  כל  סוף  עד  והשררה 

מבחוץ,  ישראל  שונאי  סגולה.  עם  הנהו 

הטוענים כי נחות דרגה הנו, וממעטי דמותו 

לא  בגדולתו,  מאמינים  שאינם  מבפנים, 

תולדותיו  הזו.  העובדה  את  לשנות  יוכלו 

קיומו  גבורה;  עטרת  עטורים  המופלאים 

הנצחיים  הגילויים  הגלות,  בשטח  ופריחתו 

של שכינתו העברית שהיו לאור לעולם כולו 

היהודים  מלחמות  ויוכיחו...  יבואו  אלה   -

עמדו  שלהם  השחרור  מלחמות  ובפרט 

החשמונאים,  מלחמת  הדת.  בסימן  תמיד 

מלחמת הקנאים, מרד בר כוכבא - התחוללו 

כולם כשהנכרי חילל את קודש קודשיה של 

חיי  על  ששמרה  היא  הזאת  הדת  האומה. 

כנתינות  היתה  אליה  ההשתייכות  האומה. 

כחוקת  תורה  כדרכיה,  סידור  המדינה; 

במדינת  הבוגד  כל  כדגלה  וטלית  המדינה 

הדת היה מוציא עצמו מכלל האומה. הודות 

ציון  חיבת  תנועת  קמה  זו  דתית  לקנאות 

אנשיה  שבעורקי  החירות,  תנועת  ועתה 

זורם הדם הקדמון, דם המכבים והקנאים... 

את  העם  יראה  המקדש  בית  של  בתקומתו 

אברהם )יאיר( שטרן
הדת היא ששמרה 

על חיי האומה
סמל הגאולה השלמה. תקוותנו היא שבקום 

מלכות ישראל על תילה ימלוך העם העברי 

במכורה כמלוך מלך". #

)מדברי יאיר, כתבי לח"י א', 70 - 71(

יקיר
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ייאוש  "אין  אומרים  אנו  לכן  להתרומם 
"משבר"  בעולם  יש  ולעומתו  כלל".  בעולם 
שאותיותיו מרכיבות גם את המילה 'מבשר', 
הוא  מה  עצמנו  את  לשאול  צריכים  ואנו 
מבשר, ומה התיקון שיבוא בעקבותיו וזה יסוד 
ישראל  מלך  "דוד  של  הנצחית  האופטימיות 
חי וקיים". אמונה של התגלות השכינה מתוך 
שאומר  כפי  האומה  של  ההיסטוריה  תהליך 
דעא"ג  שכינתא  "כך  ויחי:  בפרשת  הזוהר 
דכתיב 'נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל' 
היא תקיפה כאריה וכלביא באותה נפילה מה 
למטרף  בגין  אלא  נופלים  לא  ולביא  אריה 
יודעים  ישראל  ועם  השכינה  וגו..."  טרפא 

לצאת מתקופות הנפילה בעוצמה רבה.
ליהודה  יעקב  כשאומר  הפסוק  בתחילת 
"גור אריה יהודה", הוא בעצם כלל יחדיו את 
"מלמד  המדרש:  שאומר  כפי  התכונות  שתי 
שנתן לו גבורה של ארי וחוצפה של גוריו". 
השלווה  המתינות  את  בה  יש  האריה  גבורת 
וההדר, אך בגוריו יש את החוצפה והזריזות. 
"יהודה אתה יודוך אחיך" - זכינו שעם ישראל 
נקרא על שמו של יהודה - יהודים. וצריכים 
בעם  שנשתרשה  הזו  התכונה  את  לסגל  אנו 
ישראל גם בתקופה שנראה שיש מנהיגות של 
חתולים שמנים אנחנו צריכים לזכור שאנחנו 

עם של אריות. #

כאריה וכלביא המשך מעמ' השער

יקיר



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 34 

ישוביצי
זאב פראנק ערך ושיבץ: 

מס' 9 

זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!

בפינה הזאת אנו 
מנסים יחד איתכם 
להתחבר ולאהוב 

את ארצנו הקטנטונת 
והיפה. כל שבוע 

מציגים בפינה חידות 
הקשורות לארצנו 
וכמובן שהפותרים 

נכונה יזכו בפרסים 
נאים. 

באהבה רבה, 
צוות העלון

יום ב' ט"ו טבת. בין הפותרים נכונה  את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד 

יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" 
למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות 

פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר.

ילדים שלנו
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נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

סבו.  בבית  מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  תוך  אל 

בשוב,  פוגש  הוא  בזמן  חזר  שהוא  לו  מתברר 

יוצאים למסע  אדם מסתורי, המספר לו כי הם 

וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות  בעקבות 

הם  המערבי,  בכותל  המתחיל  במסעם,  עזה. 

ששת  מלחמת  בין  שהוקמו  בישובים  עוברים 

הימים למלחמת יום כיפור. הפעם אוריאל ושוב 

מגיעים לדיונות שוממות הקרויות בפי התושבים 

"דיונות המוות", למרות שהמקום צחיח ומדברי 

שוב מתעקש שמיד הכל הולך להשתנות...

אֹוִריאֵל ָקם וְנִיעֵר אֶת ּבְגָדָיו ֵמחֹול הַּיָם ֶׁשּדָבַק 

ַמגִיעַ,  ִמי  לְִׁשאֹול  ָרצַה  ֶׁשיְָׁשבּו. הּוא  ּבִזְַמן  ּבָהֶם 

ֵמהַגִ'יּפ  לְִׁשאֵלָתֹו.  עָנָה  חָזָק  ְמנֹועִים  ַרעָׁש  אְַך 

ֶׁשהְִתָקֵרב יָצְאּו ּכַָּמה ּדְמּויֹות. ׁשּוב סִיֵמן לְאֹוִריאֵל 

לְהְִתָקֵרב ּולְהַאֲזִין לִַׂשיחָה ֶׁשּכַנְִראֶה הְִתחִילָה עֹוד 

ּתֹוְך ּכְֵדי הַּנְסִיעָה. "אֲנִי אֹוֵמר לָכֶם, זֶה ֹלא הֶגְיֹונִי 

לְהִָקים ּפֹה ַמֶׁשהּו! ִּתְסַּתּכְלּו הַּכֹל ּפֹה חֹול!" ָאַמר 

ָאדָם ּגָבֹוהַ ֶׁשעַָמד ָקרֹוב לֶָרכֶב. ּדְמּות אֲחֶֶרת ֶׁשל 

ָאדָם נְמּוְך קֹוָמה יָצְָאה עַכְָׁשיו ֵמהֶַרכֶב. "ֹלא, ּכְבָר 

ָאַמְרִּתי לְָך זֶה ּבְִדיּוק הַָּמקֹום! ִּתְסַּתּכֵל עַל הַחֹוף 

הַַּמְדהִים הַּזֶה מּולֵנּו. עֹוד יְַדּבְרּו עַל הְַּׁשִקיעָה הַּזֹו, 

יִיׁשּוב, אַָּתה עֹוד ִּתְראֶה אֲפִילּו  אֲנַחְנּו נִָקים ּפֹה 

הַּגְבֹוהָה  הַּדְמּות  עַכְָׁשיו  ּפֹה!"  ִּתהְיֶה  חְַקלָאּות 

לְהִָקים  עַל  ּדִיּבְַרָּת  ּכְֶׁשעֹוד  "אֹוי,  לִצְחֹוק.  הֵחֵלָה 

עַכְָׁשיו  אֲבָל  ְמׁשּוגָע  ֶׁשאַָּתה  חַָׁשבְִּתי  ּבִָתים  ּפֹה 

הִגְזְָמָּת! חְַקלָאּות?! אַָּתה ּבֶטַח ִמְתלֹוצֵץ!" אֲבָל 

הַאִיׁש הַּנָמּוְך ֹלא נְִרָאה ִמְתלֹוצֵץ. הּוא חָפַן ּפִיסַת 

אֲדָָמה ּבְיָדָיו וְָאַמר ּבְהֶחְלִֶטיּות "אֲנַחְנּו נַעֲלֶה לְּפֹה 

וְאֲנַחְנּו נַצְלִיחַ, אֲנִי ַמְרגִיׁש אֶת זֶה! יֵׁש לָנּו הְַתחָלָה 

לַעֲׂשֹות  אֶפְָׁשר  ִמְׁשּפָחֹות  ִׁשבְעִים  עִם  טֹובָה, 

הַּכֹל!" הַָאדָם הַּגָבֹוהַ נִכְנַס לֶָרכֶב וְחִּיֵיְך "טֹוב, אִם 

אַָּתה אֹוֵמר... ְּתנַּסֶה... ַרק אַל ַּתחְזֹור אֵלַי ּכְֶׁשהַּכֹל 

"אַל  לֶָרכֶב  הּוא  אַף  נִכְנַס  הַּנָמּוְך  הַאִיׁש  יִיּפֹול." 

ִּתְדאַג, אֲנִי ֹלא ָאבֹוא". וְהֶַרכֶב נָסַע ּכִלְעּוַמת ֶׁשּבָא. 

"ׁשּוב, הַאִיׁש הַּגָבֹוהַ ּדַי צֹוֵדק, ֹלא נְִראֶה ֶׁשאֶפְָׁשר 

אֹוִריאֵל  חְַקלָאּות!"  וְעֹוד  יִיׁשּוב...  ּפֹה  לְהִָקים 

ָאַמר ּבִלְחִיָׁשה. "אֹוִריאֵל," ׁשּוב ָאַמר ּבְחִיּוְך "אֲנִי 

ֶׁשלְָך  ֵמהִַּטיּולִים  ּכְלּום  לַָמְדָּת  ֹלא  ֶׁשעֹוד  רֹואֶה 

אֲנִי  ּבֹא  אַחֶֶרת...  עֹובְִדים  ּפֹה  הַחּוִקים  ּבַָאֶרץ! 

אְַראֶה לְָך"... וְהַַמעְֲרּבֹולֶת נִפְְתחָה ֵמאֲחֹוֵריהֶם.

המשך בשבוע הבא...

‰ÎÏ‰‰ È¢ÙÚ ÁÂÏÈ‚

ˇ ¶ ±∏ ∫ÏÂÙÈËÂ ÁÂÏ˘Ó ÈÓ„ ˇÌÈÏ˘Â¯È ≤≥¥ ÂÙÈ ßÁ¯  ∞≤≠μ≥∑∂∏π∂ ÆÒ˜Ù  ∞≤≠μ∞≤≥∞≥≥ ÆÏË

„¢Ò·

∫˙ÂÓÊ‰Ï

·Î¯Ï USB ÔÚËÓ ‰˙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‡

Ó ‰˙Ó

MP4 ÌÈË¯Ò Ô‚
¢±Æ∏ ÍÒÓ DINY ˙È·Ó ˘„Á‰ ¯Â„‰

ÏÙÚ ÁÂÏÈ‚
„¢Ò·אור שעונים ואלקטרוניקה

È„Â‰È‰ ÔÂÚ˘‰
ÌÂÈ≠ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ˘ÂÓÈ˘Ï È¯·Ú „È ÔÂÚ˘
 ¶ ±≤π ¯ÈÁÓ

‰‰
˘

 Ì¯˜ Â‡Â Ïß‚ ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ
PHILIPS NORELCO X 7737

 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
 ÁÂÏÈ‚ ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË 

˙Â˜„ μμ Í˘ÓÏ ÛÂˆ¯
¥πÆπ∞x±∞
¶ ¥ππ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

˙Î¯ÚÓ
ÌÈ˘ÈÓ‚

‰ÂÎÓ‰

7377

Úˆ·ÓÚˆ·Ó

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ
PHILIPS NORELCO
1050

 ÌÈ˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ‚ ˙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

‚

O

ÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ

πμÆπ∞x±∞
¶ πμπ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘ Úˆ·ÓÚˆ·Ó

ˇ Ï Ï ˇμ∞≤≥∞≥≥ ÏË ∫˙ÂÓÊ‰ÏÏÏÏÏ∫˙ÂÓÊ‰ÏÏÏ

˘„Á ¯Â„ ˙Ó„˜˙Ó ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ
PHILIPS NORELCO XL 7140

„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 

¥∞Æπ∞x±∞
¶ ¥∞π Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

Úˆ·ÓÚˆ·Ó

ÌÈÏ˘Â¯È ≤≥¥ ÂÙÈ ßÁ¯ ∞≤ μ≥∑∂∏π∂ Ò˜Ù ∞≤

·ÂˆÈÚÂ ˙¯ÂÙÒ˙ ˙ÂÎÓ

 ¨˙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

 ˙ÂÈ¯‡˘ ˙‡ ˙·‡Â˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÏ‰Ó· ˙È„ÂÁÈÈ ÈÂ˜È ˙Î¯ÚÓ 
È„ÂÚÈÈ ÏÎÈÓÏ ¯ÚÈ˘‰

˙Â˜„ ¥∞ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰Ú˘ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰ÈÚË 
≠ ®LED© ÌÈ„Ï μ Ï˘ ÔÂ‚Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÚË ˙¯˜· 

‰ÏÏÂÒ‰ ·ˆÓ ÈÂÂÈ˙Â

˘

ÓÂ

≤μÆπ∞x±∞
¶ ≤μπ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

Úˆ·ÓÚˆ·Ó

PHILIPS NORELCO T 970



מפני שיש לארץ ישראל
היתרון שאוירה מחכים,

כי התורה בהכרתה הפנימית
ראוי שתהיה ניכרת לאמיתתה

רק בארץ ישראל, מפני ששם היא ראויה 
להתקיים כצורתה בכל פרטיה

)הראי"ה קוק, עין אי"ה, ברכות, עמ' 207(
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ÏÚ ¯ÂÙÈÒ
 ‰ÂÂ˜˙

˙˘„ÂÁÓ

 ˜ÒÂÚ‰  ¨ÔÂ·  ‰È„Â‰Â  Ë¯  È·‡  ˙‡Ó  ˘„Á  ¯ÙÒ
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