
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 78 | טבת תשס"ח |  גליון 
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:26  16:17  16:28  16:17  16:27  16:13 כניסת שבת 
17:27  17:27  17:30  17:27  17:30  17:28 צאת השבת 

הרב דוד סתיו ראש ישיבת ההסדר פ"ת, רב המועצה המקומית שוהם 
וחבר מליאת יש"ע המתחדשת 

אנשי אמונה למול המציאות

הקב"ה "ו לו  אמר  אברהם,  אל  ארא 
למשה: חבל על דאבדין ולא משתכחין. 
אברהם  על  נגליתי  פעמים  הרבה 
אמרתי  מדותי.  אחר  הרהרו  ולא  ויעקב...  יצחק 
ּוְלָרְחּבָּה  ְלָאְרּכָּה  ּבָָאֶרץ.  הְִתהֵַּלְך  "קּום  לאברהם 
ולא  שרה  לקבור  בקש  י"ז(,  י"ג,  )בראשית  וגו'" 
ולא הרהר אחר מדותי.  מצא עד שקנה בדמים, 
)בראשית  וגו'"  הַּזֹאת  ּבָָאֶרץ  "ּגּור  ליצחק  אמרתי 
אמרתי  מצא...  ולא  מים  לשתות  בקש  ג'(,  כ"ו, 
ליעקב "ָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֹכֵב ָעֶליהָ וגו'" )בראשית 
קשיטה,  במאה  שקנה  עד  מצא  ולא  י"ג(...  כ"ח, 
ולא הרהר אחר מדותי... ואתה תחלת שליחותי 
'ּוֵמָאז ּבָאִתי  אמרת לי 'מה שמי', ולבסוף אמרת 

ֶאל ַּפְרעֹה' )שמות ה', כ"ג(" )שמות רבה ו', ד'(.
המדרש  דברי  מהדהדים  בשנים  רבות  מאות   
חוזר  משה  האומה.  של  באוזניה  הללו  הנוקבים 
פרעה  עם  פגישתו  כישלון  אחרי  הקב"ה  אל 
ומציג באופן מפוכח וכואב את תוצאות שליחותו 
אליה  מהמטרה  ההיפך  את  השיגה  ואף  שכשלה 
ישראל  בני  זעקת  מחריף,  רק  השעבוד  נשלח: 
חזון  וכל  מבעבר,  שאת  ביתר  השמימה  עולה 
הגאולה עליו סופר למשה נראה מתמוטט ברגע. 
באופן  למשה  ה'  תשובת  את  לפרש  היה  ניתן 
מבקש  הקב"ה  כיצד  הסבר  מקבל  משה  פשוט: 
לראות את תהליך הגאולה לאור המטרות שהציב 
אולם  וכד'.  ממנה  היציאה  ולדרך  מצרים  לגלות 
הקב"ה  של  למילותיו  להכניס  בחר  המדרש 
דאבדין  על  "חבל  יותר:  הרבה  חריפים  דברים 
ולא משתכחין". המדרש מאשים את משה בעצם 
בחוסר אמונה, במבט חלקי וצר. האם באמת משה 

הוא הלוקה בחוסר אמונה? ואולי הוא משקף את 
הכאב והצער של המנהיג שרואה את עמו בסבלו 
ולא נגאל למרות ההבטחות הרבות שקיבל בעבר 
ובהווה על גאולה קרובה? היכן עובר הגבול בין 

זעקה ותביעה לבין ייאוש וחוסר אמונה?
אבל  משה  על  מדברים  המדרש  שבעלי  יתכן 
בעצם מתכוונים לעצמם בדורם וגם אלינו. ייתכן 
שבעלי המדרש שצופים בגלות ההולכת ומתעצמת 
בקרבם וזורעת גרעיני ייאוש שהולכים ומתרחבים 
הזו  המציאות  ומתוך  שלמות,  אוכלוסיות  בקרב 
עולה הזעקה, ויחד עמה הגעגוע למה שהיה פעם. 
ועל כך גם מדבר המדרש, על ההבדל בין האבות 

לבין משה רבנו, הבדל שנכון גם לתקופתנו. 
היא  למשה  הקב"ה  של  האמירה  ומשמעות 
האומה  של  בהיסטוריה  אחרת  בתקופה  שפעם, 
היו כאן אנשי אמונה שהבינו שגם כשהכל נראה 
צועד בכיוון הפוך לתכניותינו - לא שוברים את 
הכלים, לא שואלים ולא מתייאשים. פעם הבינו 
שקניית אדמת מערת המכפלה או קרקעות שכם 
קומה  לנמיכות  ביטוי  מהווה  אינה  מלא  בכסף 
או לשפלות רוח, אלא זהו חלק ממגמה אלוקית 
ולא  כזו  בדרך  הארץ  את  לנו  להנחיל  המבקשת 
עמה  מתווכחים  אנו  שאין  מגמה  אחרת,  בדרך 
אליה.  לחבור  וממילא  לה  להקשיב  מנסים  אלא 
של  במהלך  קטנים  ברגים  שאנחנו  כשמבינים 
היסטוריה גדולה ועושים את המוטל עלינו בלא 
מקומנו  וידיעת  בענווה  אבל  אחד,  מצד  עצלות 
מהצד השני, אזי זוכים ל"וְהֵֵבאִתי ֶאְתכֶם ֶאל הָָאֶרץ 
ְליְִצָחק  ְלַאְבָרהָם  יִָדי לֵָתת אָֹתּה  ֶאת  נָָׂשאִתי  ֲאֶׁשר 

ַָתִּתי אָֹתּה לָכֶם..." )שמות ו', ח'(. # ּוְליֲַעֹקב, וְנ
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וסדנאות  שיעורים  סדרת  החלה  אלו  בימים 

של  ואופייה  מהותה  והכרת  בבירור  העוסקים 

מהמפגשים  אחד  כל  בשומרון.  שכם"  "ארץ 

המתקיימים באלון מורה על–ידי מדרשת "חלקת 

היישוב,  של  התרבות  ועדת  בשיתוף  השדה" 

"בדרכי  לאזור:  הקשור  אחר  בנושא  עוסק 

ו"עוצמה".  "ניגודים",  "ראשוניות",  אבות", 

 20:30 בשעה  ראשון  בימי  מתקיימת  הסדרה 

באלון  השדה  חלקת  מדרשת  של  האוכל  בחדר 

מורה. לפרטים והרשמה, רעות: 052-6070350 

אסתי: 052-4440677. #

סדנת ארץ שכם

יכולים  מורה,  לאלון  סמוך  כביר  הר  שמורת  באזור  המטיילים 

שהוצב  בשמורה  בתצפית  חדש  משילוט  מהשבוע  החל  ליהנות 

לוחות  ארבעה  כוללים  השלטים  התיירות.  משרד  בסיוע  לאחרונה 

בארבע  הנוף  במרפסות  ממוקמים  אשר  ובאנגלית  בעברית  תצפית 

פנורמיות  ותמונות  כיתוב  ועליהם  מעלות,   360  - השמיים  רוחות 

מימי  וההיסטוריים  העכשוויים  והנופים  הכיוונים  את  המאזכרות 

התנ"ך, ופסוקים המספרים על האזור ועל הנוף הנצפה בשמורה. #

חדש בשמורת הר כביר

בוש  ג'ורג'  ארה"ב  נשיא  של  בואו  לקראת 

לישראל יקיים ארגון ONE JERUSALEM מבצע, 

תחת הכותרת "מעל הכל - שומרים על ירושלים" 

ובמהלכו יצרו נאמני עיר הבירה שרשרת אנושית 

את  בכך  ותבטא  ירושלים  חומות  את  שתקיף 

התנגדות אזרחי ישראל לחלוקת ירושלים. 

 המבצע יתקיים ביום שלישי הקרוב, א' בשבט 

)8.1(, החל מהשעה 14:00 בצהריים. פעילי הארגון 

ושוחרי שלמות ירושלים יתכנסו בשער יפו משם 

יפוזרו ע"י מארגני האירוע לאורך חומות ירושלים 

ועל גביהן. ארגון ONE JERUSALEM המוביל את 

שרשרת אנושית להגנת ירושלים
המאבק הציבורי נגד חלוקת הבירה מייצג יהודים 

מכל רחבי העולם וישראלים רבים. 

ל"ישע  אמר  לייטר,  יחיאל  הארגון,  מנכ"ל 

"ההכרח  על  הממשלה  ראש  של  שדבריו  שלנו" 

לחלק את ירושלים" ממחישים את החובה לקיים 

פעילות רחבה במישור הציבורי ובמישור הפוליטי 

שבחודשיים  מסר  לייטר  הבירה.  שלמות  למען 

ישראלים  אלפי  לירושלים  עלו  האחרונים 

זאת במקביל  הזדהות עם שלמות הבירה  והביעו 

להמשך מבצע קשירת סרט של הזהב על מכוניות 

התושבים בי–ם לאות הזדהות עם בירת הנצח. #

 - שבט  ה'  תאריך 

פטירתם  כיום  מיוחס 

הזקנים  שבעים  של 

במגילת  שמוזכר  כפי 

ומובא בשולחן  תענית 

תענית  ערוך  הלכות 

סימן תק"פ: "בחמישה 

בשבט מתו הזקנים שהיו בימי יהושע".

מימות הרמב"ן ועד ימינו מתוארת במקומות 

שונים עליתם של גדולי ישראל ועולי ארץ ישראל 

רבים לפקוד את מערת שבעים הזקנים, ואלעזר 

ואיתמר בני אהרון הכהן בגבעת פנחס המקראית 

המסורת  ע"פ  ונמצאת  יהושע,  בספר  המופיעה 

שבשומרון.  איתמר  לישוב  סמוך  עוורתא  בכפר 

ביום חמישי הקרוב, אור לד' שבט, ערש"ק שבו 

הדתית  המועצה  יקיימו  הזקנים  שבעים  נפטרו 

עליה  אחד",  "שכם  אגודת  עם  יחד  שומרון 

עם  עבור  ותחנונים  ולתפילה  ללימוד  לציונם 

ישראל וא"י, להחיש עת הגאולה והישועה.

כוחות  ובאבטחת  בתיאום  יתקיימו  הכניסות 

חורון  למחנה  סמוך  ההסעה  מתחנת  הביטחון, 

)בה"ד 3(, בחצות וכניסה נוספת ב–04:00 בבוקר 

דאגו  המארגנים  ותיקין.  תפילת  לאחר  עד 

למקומות מוסדרים לתפילת נשים.

לפרטים: 052-5665100 או 052-6051151. 

להסעות מרחבי הארץ: 02-6277720

ועד "שוכני שומרון". #

הילולת 70 הזקנים

"הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום"

לאוריה, להורים הרב יהודה ואסתר עמיחי, 

לאחים ולאחיות, לכל המשפחה

ולכל בית קרית ארבע

אתכם באבלכם הכבד בנפול 

 רב"ט אחיקם הי"ד
בקרב עם מחבלים בהרי חברון

יחד עם חברו

סמ"ר דוד אלחנן הי"ד

בן הרב מישאל ויוספה רובין

בבניין ארץ ישראל ננוחם

בית אמנה
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בוש והיכלם
בשבוע הקרוב יגיע לביקור נשיא ארצות 

כעת  נהנים  העיתונים  בוש.  ג'ורג'  הברית 

לעסוק בעיקר בסידורי האבטחה הקפדניים, 

הבירה,  לתושבי  שצפויים  התנועה  בפקקי 

ובתפריט ארוחת הערב הממלכתית שתוגש 

מתרגשים  מאוד  כולם  האמריקני.  לנשיא 

ובתוך כל ההתרגשות  מהביקור הנשיאותי 

ממשלת  המרכזית:  לנקודה  לב  שמים  לא 

מדיניות  מציגים  בראשה  והעומד  ישראל 

ארה"ב  בנשיא  להיעזר  ובמקום  רופסת, 

במלחמת  הישראליות  הדרישות  להעצמת 

על  לוותר  "מתנדבים"  הם  בטרור  חורמה 

מפתח  עמדות  ועל  אסטרטגיים  נכסים 

מדינת  של  בחוסנה  קשה  בצורה  ופוגעים 

ישראל. אפילו לשיטת הממשלה הנוכחית 

שמאלנית,  עולם  בהשקפה  המחזיקה 

צריכים  היו  בישראל  המדיניות  קובעי 

כדי  בוש  הנשיא  של  ביקורו  את  לנצל 

לבסס את הקביעה שלו–עצמו במסגרת 

השלב הראשון במתווה "מפת הדרכים" 

הטרור  ארגוני  מפורקים  לא  עוד  שכל   -

אין שום משא ומתן, שום ויתורים, שום 

זאת  ובמקום  כך.  על  ולעמוד  מחוות, 

בצעדים  נוקטת  ביוזמתה  הממשלה 

מרחיקי לכת והרי אסון ובהם - שיחרור 

בגושי  אפילו  בניה  והקפאת  מחבלים, 

ההתיישבות ובירושלים.

המעצמה  הברית,  ארצות  נשיא 

של  הגדולה  לידידתה  עצמה  שמחשיבה 

את  ולחזק  לכאן  להגיע  צריך  היה  ישראל, 

 - איראן   - בציר הרשע  ישראל במלחמתה 

חיזבאללה - חמאס. 

עצמו  שמחשיב  הברית,  ארצות  נשיא 

לבן ברית של ישראל, היה צריך להגיע לכאן 

וכמחווה קטנה, כאקט של רצון טוב, להביא 

עמו במטוסו הפרטי את יהונתן פולארד, מי 

ישראל  של  לביטחונה  חיוני  מידע  שהעביר 

שאותו ארה"ב מנעה ממנה, ומשלם על כך 

מחיר כבד כבר למעלה מ - 22 שנה. 

הנשיא  לכאן  מגיע  זאת  במקום  אבל 

ישראל  ממדינת  ודורש  האמריקני, 

הערכים  האסטרטגים  נכסיה  על  לוותר 

והלאומיים, דורש ממנה להסכים לויתור על 

הריבונות בירושלים, לנסיגה מלב ליבה של 

בדמות  לאבו-מאזן  ולמחוות  ישראל.  ארץ 

שחרור מחבלים.

מעניק  בוש  וו.  ג'ורג'  את  לראות  קשה 

עם  בוושינגטון,  זר  לעם  וריבונות  שליטה 

הריבונות  שבמסגרתם  אוויליים  פתרונות 

ואילו  ארה"ב  בידי  תהיה  הלבן  הבית  על 

תהיה  פנסילבניה  שדרות  על  הריבונות 

שבוש,  להניח  קשה  גם  האחר.  העם  בידי 

בעל תדמית הטקסני הקשוח, היה מסכים 

למול ביקור נשיא ארה"ב בשבוע 

הקרוב, מציגה ממשלת ישראל 

מדיניות רופסת כשהיא "מתנדבת" 

לוותר על נכסיה האסטרטגיים 

במקום למנף את הביקור למלחמת 

חורמה בטירור. רה"מ מקפיא 

בצורה מוחלטת את כל הבנייה 

בי"וש ובירושלים, וועדת שרים 

מיוחדת מנסה "להגמיש את 

ההגדרה דם על הידיים" - בשבוע 

בו נרצחים שני צעירים ישראלים 

במהלך טיול בנחל תלם. במקום 

שטיח אדום אנו צריכים לראות 

בביקור סדין אדום.

אחת  על  יום  מדי  ורקטות  טילים  של  לירי 

מערי החוף המזרחי. לאחר הפיגוע  במגדלי 

חורמה  למלחמת  ארה"ב  יצאה  התאומים 

בהפצצות  העולמי  האסלאמי  בטרור 

ולא  קשה,  ובלוחמה  מהאוויר  מאסיביות 

את  לצמצם  ובכמה  האם  בשאלות  עסקה 

אספקת החשמל עבור האויב. 

מול  ניצבת  ישראל,  ממשלת  אבל 

הפמליה האמריקנית בלי שום חוט שדרה, 

ומתייחסת לביקור בוש כמו סצנה מסרט 

מגיע  מטקסס  השריף  שבה  מערבונים 

בעיני  חן  "למצוא  כדי  סדר.  פה  לעשות 

הבוס", רה"מ מקפיא בצורה מוחלטת את 

ובשכונות  ושומרון  ביהודה  הבנייה  כל 

מנסה  מיוחדת  שרים  וועדת  ירושלים, 

הידיים",  על  דם  ההגדרה  את  "להגמיש 

צעירים,  שני  נרצחים  שבו  שבוע  באותו 

ארבע  קרית  תושבי  בצה"ל,  לוחמים 

בפיגוע ירי נפשע במהלך טיול יום שישי 

בצהריים בנחל תלם. 

ג'ורג' בוש צריך לבוא ולחזק את ישראל 

והחיזבאללה  חמאס  מול  במלחמתה 

כחלק  ישראל  נגד  בטרור  שעסוקים 

בקברניטיה  ולהאיץ  העולמי,  מהג'יהאד 

לנקוט ביד תקיפה נגדם בחבל עזה, בגבול 

הלבנון, ובמפקדות הטרור בדמשק בביירות 

ובטהראן. 

את  תאבד  ישראל  שממשלת  אסור 

כבודה  ואת  ערכיה,  את  שלה,  הזהות 

הלאומי. אסור לה להתעלם מההצהרות 

גושי  חיזוק  לגבי  עצמה  שלה 

ההתיישבות, ולעצור את הבנייה אפילו 

על  מראש  ולוותר  בירושלים,  בשכונות 

בנסיגות,  שלה  האדומים  הקווים  כל 

ירושלים,  ובחלוקת  הפליטים  בסוגיית 

זאת בזמן שבעזה בעקבות עקירת  וכל 

וביהודה  חמאסטן,  קיבלנו  הישובים 

ושומרון אנשים מן המשמר האישי של 

לרצוח  מנסים  הפתח'  ומן  מאזן  אבו 

את אולמרט ומצליחים לרצוח את עידו 

ה"יד,  עמיחי  ואחיקם  רובין  דוד  זולדן, 

ומחובתה למנף את ביקור בוש ליצירת 

נגד  במלחמה  גדולה  למערכה  גיבוי 

בשדרות  הקשה  היומיומית  המציאות 

ובישובי עוטף עזה. 

צריכים  אנו  אדום  שטיח  במקום 

"צבע  אדום.  סדין  בוש  בביקור  לראות 

תושבי  את  תשאלו  קיבלנו.  כבר  אדום" 

שדרות. #
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הרב פתחיה מנקין ארץ ישראל - גן עדן שבחיים

בי"ז ה באוקראינה  נולד  מנקין  פתחי'ה  רב 

כסלו תרמ"ב )1881(, להוריו ר' אריה לייב 

וחיה, וגדל במשפחת רבנים ולמדנים בעלי 

שם. סבו של הרב פתחיה, רבי משה צבי ז"ל, היה 

ת"ח גדול ושימש כמגיד שיעור בישיבה במוהילוב 

ובפולטבה. אביו, ר' אריה לייב ז"ל, היה ירא שמים 

ודואג לצרכי הציבור. בבית שבו  נדיב לב  מופלג, 

גדל פתחיה הצעיר נהגו להתארח רבנים ודרשנים 

ותלמידי  ישיבות  משולחי  וכן  לפולטבה  שהגיעו 

חכמים, ובהם גם אביו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, 

ישיבת  של  שד"ר  ששימש  ז"ל,  זלמן  שלמה  הרב 

פעמים  כמה  והתארח  בירושלים,  חיים"  "עץ 

בבית המשפחה. היה זה בית פתוח לאורחים, עם 

לצדקה,  פתוחות  וידיים  לעזרה  פתוחים  לבבות 

משפחה של יהדות שורשית, חדורת יראת שמים 

היה  פתחיה  הרב  טובות.  מדות  ורצופת  טבעית 

בן יחיד להוריו ועם זאת לא חששו לשלוח אותו 

מיר  בישיבת  במרחקים,  תורה  ללמוד  בצעירותו 

ששמעה הטוב הגיע אליהם, ובה היה הרב פתחיה 

סמוך על שולחנו של הגאון האדר"ת ז"ל - רבה של 

מיר, והתבשם מתורתו. מישיבת מיר עבר ללמוד 

בישיבת לומז'ה, ובה זכה להערכה רבה מצד ראשי 

הישיבה על שקידתו, יראת השמים שלו ומידותיו 

אישיותו  בעקבות  יותר,  ומאוחר  התרומיות, 

הזוהרת של מרן "החפץ חיים" זצ"ל שמשכה אותו, 

עבר לישיבת ראדין, שבה זכה לחיבתו של האי סבא 

של  משנתו  ויראתו.  מתורתו  רבות  וספג  קדישא, 

אותו צדיק ב"שמירת הלשון", הטביעה את חותמה 

עם  האחרון.  יומו  ועד  מאז  שפתיו  מפתח  כל  על 

והדרכות  המוסר,  ישיבות  ברוח  כולו  ספוג  היותו 

ה"משגיחים" היו לו לקו ולמשקולת, איוְותה נפשו 

ואורחותיו  החסידות  עולם  את  גם  מקרוב  להכיר 

לחודשי  לליובאוויטש  נסע  כך  ולשם  במקורו, 

לאדמו"ר  רב  קשב  הקשיב  שם  תשרי,  אלול 

הרש"ב ז"ל והותיר רושם עמוק על טובי הבחורים 

בישיבת "תומכי תמימים", שהבחינו באורח נעים 

"היה  ולילה,  יומם  תלמודו  על  השוקד  ההליכות, 

הטוב  שמו  עליו.  ביממה"-סיפרו  שעות   18 לומד 

זאב–וולף  הרה"צ  הנערץ  הסבא  אל  ללודז',  הגיע 

שטיינפלד ז"ל ששימש כדרשן ומגיד שיעורים - 

בהלכה ובאגדה - בלודז' רבתי, ושידך לו את בתו, 

הרבנית רחל מנקין ע"ה. 

הרב  נסע  חותנו,  שולחן  על  סמוך  בהיותו 

ע"י  להוראה  ונסמך  סלבודקה  לישיבת  פתחיה 

הרב  והגאון  ז"ל  אפשטיין  מרדכי  משה  ר'  הגאון 

נשא  בווילנא  בזמן שהותו  ז"ל.  לייבוביץ  דב  ברוך 

מלצר  זלמן  איסר  הרב  הגאון  עם  בהלכה  ונתן 

כמה  למד  ואף  מפוארת,  סמיכה  ממנו  וקיבל  ז"ל 

מחדש(,  )שנפתחה  וולוז'ין  בישיבת  חודשים 

בשובו  ז"ל.  שפירא  רפאל  הרב  הגאון  ע"י  ונסמך 

שקד  ֶחֶסד",  "תורת  בישיבת  כר"מ  שימש  ללודז' 

רבנים  על תלמודו, בא בכתובים בדברי תורה עם 

מצניע  היותו  עם  לתורה.  צעירים  וקירב  גדולים 

לכת ושוקד על תלמודו, יצא לאט לאט טיבו בזכות 

הנהגותו האצילה והליכותיו הנאות, נימוסיו היפים 

ונועם שיחו, מדי פעם בפעם נשא דברים בציבור 

תרע"ד  ובשנת  ולהערכה,  להוקרה  זכו  והופעותיו 

יד  שעל  דאשקובקא  העיירה  לרב  התמנה   )1914(

בקהילות  ברבנות  שימש  מכן  ולאחר  מוהילוב, 

המציאות  למרות  וסעננא.  קרוטשא,  קניאז'יץ, 

הכלכלית הקשה שאחרי מלחמת העולם הראשונה 

הימים,  מצוקות  על  הצעירה  המשפחה  התגברה 

הרב השקיע כוחו וזמנו בתורה והרבנית התמסרה 

לגידול הילדים. שקידתו הנמרצת של הרב פתחיה 

הניבה פרי ברכה - חידושי תורה בהלכה ובאגדה, 

אשר ביכוריהם היה ספר "כרם פתחיה" - כתב יד 

"גפניו" הגדולים  על אגדות הש"ס שבו חילק את 

כל  לייגע את הקורא,  "אסור  באומרו:  ל"שריגים" 

חלוקה וכל הפסקה מקילה עליו".

הרב  את  הביאו  הקומוניסטי  השלטון  גזרות 

להדפסת  יצירתיות  דרכים  על  לחשוב  פתחיה 

ספרו שנאסרה אז ברוסיה. וכך הוא כותב בהקדמה 

והדברים  המלאכה,  שלמה  כאשר  "ויהי  לסיפרו: 

חכמי  לפני  להופיע  ומוכנים  ראויים  היו  כבר 

דרכים  לחפש  בנפשי,  עצות  לשית  התחלתי  לב, 

ברוסיא  ההדפסה  נאסרה  מתחלה  להדפסה. 

הסובייטית ועדיין הותרו הסידורים, חזרו וגזרו גם 

על הסידורים ועדיין הותרו הלוחות, ולבסוף גזרו גם 

על הלוחות. וזו האחרונה קשה מכולן, שהשכיחה 

תורת מועד מישראל שבאותה מדינה, והרעב גבר 

בארץ - רעב לדבר ה'! וגם אז, לא אבדה תקותי, 

בחיים,  מטרתי  אל  להגיע  בנפשי  עצות  ושתי 

בעזרת ה' אורי וישעי. התקשרתי במכתבים עם ידי 

נעורי הר"ר אברהם משה רבינוביץ תאומים הי"ו, 

ואז התחלתי להעביר את הכתב יד לארץ ישראל, 

הגיע  ונשלח במכתבים, עד אשר  מגילות מגילות 

זמן קצר לאחר  לכדי ספר, בראשית שנת תר"צ". 

מכן קיבל בנו של הרב פתחיה, הרב משה צבי נריה, 

בישיבה  ללמוד  ישראל  לארץ  ועלה  סרטיפיקט 

ועם  המרכזית העולמית תחת מרן הגראי"ה קוק, 

נגש מיד להדפסת הספר בירושלים עיה"ק.  בואו 

רוב דברי הספר היו למראה הכהן הגדול מרן הרב 

זצוק"ל שאף צירף לספר הסכמה ובה כתב: "ויחשב 

שנתחברו  רבי–הערך  המצויינים  הספרים  בין 

וסייע להפצתו, שכן הספר היה בבחינת  בדורנו", 

"התורה הגואלת" - תרומה לגאולת המחבר מגלות 

על  הרדיפות  כשגברו  לארה"ק.  ולהעלותו  רוסיה 

את  עזב  גזירה,  לארץ  ששולחו  גם  ומהם  הרבנים 

רשיון  להשיג  להשתדל  למוסקבה  ונסע  מקומו 

שפגעו  וגלגולים  טלטולים  אחרי  מרוסיה.  יציאה 

בקיץ  הבכא  מעמק  לצאת  זכה  בבריאותו,  קשות 

תרצ"ג, עלה לא"י, וקבע את מקומו בפתח תקווה. 

על עלייתו מספר הרב פתחיה: "בכ"ג תמוז תרצ"ג, 

וחצי משפחתי לראות את הארץ אשר  זכיתי אני 

שנה  ואחר  ה',  בגן  וערבתה  כעדן  מדברה  ה'  שם 

הרבנית,  ביתי  נות  גם  ארצה  לעלות  זכתה  ורבע, 

למען ירבו ימינו ושנותינו על האדמה אשר נשבע 

ה' לאבותינו לתת לנו, כימי השמים על הארץ".

במחלות,  ולמוד  תשוש  היה  לישראל  משעלה 

להצעות  עיקר.  כל  רבנות  לקבל  לבו  נתנו  ולא 

ידידיו על קבלת רבנות באחת הנקודות החדשות, 

צריכה  ישראל  בארץ  "רבנות  ואומר:  משיב  היה 

ורפה  חלש  ואני  מעשים,  והרבה  פעילות  הרבה 

אונים. למה, איפוא, אתפוס מקום שרב צעיר צריך 

זכה שגם  לשבת עליו?". למרות חולשתו ומחלתו, 

החלק השני של ספרו "כרם פתחיה" יצא לאור, וכן 

שלושת  והופיעו  לתורה,  הישרים  ביאוריו  הדפיס 

בראשית  על  פתחיה"  "פרדס  ספרו  של  החלקים 

שם  את  כתב  הראשון  שבעמודם  וויקרא  שמות 

וכעת  רוסיה,  דסעננא  רב  מנקין,  "פתחיה  המחבר: 

אזרח פתח תקוה". בספרו זה הוא מחייה את דברי 

ר' שמעון בר יוחאי "ארץ ישראל נקנית ביסורים" 

בצורה מחודשת כיאה לארץ הקודש. ראשית הוא 

העושר  ועל  ישראל  ארץ  של  מעלותיה  על  מבאר 

ישראל  ארץ  של  סגולתה  על  ומנגד  בה,  הטמון 

לגדל תלמידי חכמים: "עשרה קבין של חכמה ירדו 

ש"לא  ומכיוון  ישראל"  ארץ  נטלה  תשעה  לעולם, 

נתנה תורה אלא לאוכלי המן" המסתפקים במועט, 

ואינם רודפים אחרי מותרות, הניגוד הזה יוצר את 

הייסורים: "כמה קשה הוא הדבר הזה! להגביל את 

מלאים  סביבותיהם  שכל  בשעה  החיים,  תשוקת 

תשואות החיים, פה רואים פרחים ושם - שושנים, 

פה מלבושי יקר ובגדי תפארת, פה סוד משחקים, 

שבחיים!  עדן  גן   - בקצרה  עליזים,  קבוצת   - ושם 



מבט להתיישבות

56

האלה,  ה"יסורים"  הם  קשים  כמה 

לראות בעינים, ולקפוץ את הידים!". 

תנאי  מהם  מבאר  הוא  אחר  במקום 

"והיה  המקורות:  ע"פ  הארץ  יישוב 

מבשר  מבשר  קול  הימים,  באחרית 

שבי  קומי,  מעפר  "התנערי  ואומר: 

הנה  כי  כבודך,  כסא  על  ירושלים 

הזקנים  לא  יבואו,  מרחוק  בניך 

כי אם  ימיהם למות בארץ,  הבאים לבלות שארית 

הצעירים מרחוק יבואו לעבוד את האדמה לחיות"! 

אבל ירושלים איננה מתנחמת בזה, כי אם הצעירים 

הנם "ערירים" הלא גם המה ימותו, אם לא ידאגו 

יעברו  ימעטו,  השנים  ברבות  הלא  העם,  לריבוי 

צד  על  "ובנותיך  טוב":  מבשר  "קול  והנה  ימים. 

תאמנה" - העם מתרבה מיום אל יום, מבית ומחוץ 

באים ומתיישבים בארץ, ומתאחזים בה, "חורבות 

ירושלים" תבנינה קול ששון וקול שמחה, קול חתן 

וקול כלה, העם בכללו כבר מבין הוא הערך הגדול 

אבל  רחבה.  היותר  התכנית  ע"פ  הארץ  ישוב  של 

בשברון  בזה,  מתנחמת  אינה  עדיין  "ירושלים" 

לבה אומרת: "כאלה וכאלה, הלא כבר ראיתי לפני 

אהיה  עד  אלה,  בכל  נוחה  דעתי  אין  שנה,  אלפים 

בטוחה כי "לא יוסיף עוד ערל וטמא לבוא בי, ולא 

"הנה  לה:  שאומרים  כיון  שנית".  להגלותי  יוסיף 

באלוקים  האמונה  ונושע"  צדיק  לך,  יבוא  מלכך 

הם  העם,  בני  בלב  מתחזקת  עולם,  ומלך  חיים 

מתנוססים  שעליו  הקדוש,  לדגל  מסביב  מתרכזים 

אמרי קודש "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" או 

אז מתעוררת ירושלים בקול צהלה ואומרת: "הנה 

שמחתי שלמה שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי". 

ובו   - "דעת רש"י"  והדפיס את הספר  הוא הוסיף 

הערותיו הקצרות בש"ס המתיחסות לפירוש רש"י, 

"דבר המלך" על רמב"ם,  ובהם:  נוספים  וחיבורים 

בש"ס.  חידושים   - פתחיה"  ו"דברי 

ספרו הראשון, זכה להוצאה מחודשת 

כריכתו  כשעל  תשס"א(  )בשנת 

פתחיה"  "כרם  של  צילום  מתנוסס 

הכרם הראשון בשומרון שהוקם ע"י 

נכדו דוד מנקין בקדומים, וקיים בכך 

את נבואתו של ירמיהו לאחר אלפיים 

שנה "עוד תטעי כרמים בהרי שומרון 

נטעו נוטעים וחללו".

פתחיה  הרב  המשיך  ומחלתו,  חולשתו  למרות 

לישיבה  שנתבקש  עד  הקדושה,  בעבודתו  מנקין 

התש"ז  טבת  י"ט  קודש  קודש  בשבת  מעלה  של 

)1947( ונטמן בבית העלמין סגולה באם המושבות 

דור  "אבי  בנו,  ערך  פטירתו  לאחר  תקוה.  פתח 

הכיפות הסרוגות", הרב משה צבי נריה זצ"ל, את 

"אורחות  את  לאור  והוציא  שהותיר  כתבי–היד 

פתחיה" - חידושי תורה על ה"אורח חיים", ובניסן 

תשס"ה יצא לאור הספר "נחלת אבות" - פירושו 

של הרב פתחיה על פרקי אבות אותו ערך וליקט 

מכתבי היד, חתנו של הרב נריה, הרב יהודה עמיחי 

מקרית ארבע.

ביום שישי האחרון, י"ט טבת התשס"ח - נרצח 

נינו, אחיקם עמיחי הי"ד בעת שהלך לטייל בשבילי 

וסיפר  לבנו  ספד  עמיחי,  הרב  אביו,  חמדה.  ארץ 

שהרב נריה אמר לפני פטירתו: "ואיך אעלה אל אבי 

והנער איננו איתי", וכעת - אמר האב - הנער איתו. 

לארץ  הגיע  אחיקם,  של  רבה  סבא  פתחיה,  הרב 

ישראל מרוסיה, בנו, הרב נריה, הקים את הישיבות 

אליהם  מצטרף  הנער  וכעת  אחיקם,  למד  בהן 

י"ט  - באותו היום בו עלה השמימה סבא פתחיה, 

טבת.

של  נשמתם  ולעילוי  לזכרם  מוקדשים  הדברים 

אחיקם עמיחי וחברו דוד רובין הי"ד. #



 

סיפורו של מקום

10

ֲאֶׁשר "ו הָָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתכֶם  הֵֵבאִתי 
נָָׂשאִתי ֶאת יִָדי ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרהָם 
ָלכֶם  אָֹתּה  ַָתִּתי  וְנ ּוְליֲַעֹקב;  ְליְִצָחק 
ו', ח'(. בינות להרי  )שמות,  ה'"  ֲאנִי  מֹוָרָׁשה 
העטורים  מעיינות,  השופעים  חברון 

וראשית  הוד  מורשת  ואפופי  צמחייה 

היהודי,  העם  של  קיומו  היסטוריית 

ומכאן  נביעות–מים,  רווי  קטן  נחל  חבוי 

בשמו  או  )הכחול(,  זרקא  ואדי  שמו: 

העברי: נחל תלם. ואדי זרקא מתחיל בין 

חלחול )שיא הגובה בהרי יהודה - 1020 

לאחר  המים.  פרשת  בקו  לחברון  מ'( 

איצחא  נחל  אל  הנחל  נשפך  ק"מ  כ–3 

אל–קוף.  נחל  משתלב  ובהמשך  )הנציב( 

יער  אל–קוף:  נחל  בשמורת  עובר  הנחל 

הייעור  מחלקת  ע"י  ניטע  אשר  אורנים 

המנדטורית ב1927 )לפני 80 שנה(.

השנים  בין  במקום  ששלטו  הירדנים 

תש"ח - תשכ"ז )1948 - 1967( הרחיבו את 

היער בשנת 1966 ונטעו 900 דונם נוספים. 

הגדה  במעלה  הנחלים  מפגש  לפני  מעט 

הגדולה  טבעית–  מערה  ישנה  הצפונית, 

המערביים  המורדות  מערות  מבין  ביותר 

אורך  טור–צפא.  מערת  יהודה:  הרי  של 

שני  ובה  מטר  מ–200  למעלה  המערה 

מפלסים. המערה נוצרה לפני התרוממות 

התהום.  מי  למפלס  מתחת  יהודה,  הרי 

כבר  היסטוריים  פריטים  נמצאו  במערה 

למעלה  וכן  הכלכוליתית,  מהתקופה 

מרד  מזמן  מטבעות  וחמש  מעשרים 

לקראת  לסה"נ(.   135  -  132( בר–כוכבא 

כמקום  המערה  שימשה  המרד  סוף 

ואדי זרקא - נחל תלם
אשר  המורדים  לאחרוני  ומחבוא  מפלט 

נצלו את קושי הנגישות אל פתח המערה 

מפני  מרבית  הגנה  לעצמם  להשיג  כדי 

האפשרות גילוי והתקפה רומאית. אמנם 

הגישה למערה קשה, אך לא כולם יירתעו 

מלהגיע אליה ולחקור את צפונותיה. 

דוד  אחיקם,  יצאו  האחרון  שישי  ביום 

את  לנשום  זרקא,  בוואדי  לטייל  ונעמה 

ולחקור  במעיינות  לטבול  ההרים,  אוויר 

בשנתיים  אשר  אחיקם  המערה.  את 

מערות  לחקר  במרכז  פעל  האחרונות 

)מלח"ם( בעפרה, הציב לו למטרה לבקר 

ניסה להגשים כמה  במערה. את הביקור 

פעמים, וכן ביום שישי האחרון. בדרכם אל 

ובקרב  בחוליית מחבלים  נתקלו  המערה 

גבורה מצאו דוד ואחיקם את מותם.

אחיקם בחור שקט ומופנם אך עם זאת 

אך   - פחד  ידע  לא  אשר  וחברותי,  פעיל 

ידע את הארץ; נחליה, שביליה, עינותיה, 

המערות  עולם  אל  ופנימיותם.  הרריה 

אשר בתוך לב האדמה. אל השקט, דממת 

הסתקרן  זחל,  טיפס,  גלש,  המעמקים, 

וגילה מתוך רוגע, ענווה ואהבה עצומה.  

את נבכי הנסתרות שרטט בעפרונו והאיר 

בפנסו את הדרך לבאים אחריו. הוא היה 

גם שותף לפני כשנתיים לאחד הגילויים 

בישראל:  ביותר  החשובים  המדעיים 

ידועות  לא  חיים  צורות  ובה  מערה 

שהתגלתה ברמלה. אחיקם, שהתנדב אז 

האוניברסיטה  של  מערות  לחקר  במרכז 

שירד  הראשון  היה  בירושלים,  העברית 

גילוי  במקרה.  אז  שהתגלתה  למערה 

∞µ≤≠µππ∞±πµ†È·†∫˙ÂÓÊ‰Ï†¨∞¥≠∏∑µ≤≥∂¥†¢¯Â‡≠È˘¢
www.si-or.com

·˘ÁÂÓÓ†È„Â‰È†ÁÂÏ

„¢Ò·

˙Ó„˜˙Ó†‰ÎÂ˙†˙Ò¯È‚·
˙Â‡Ó‚Â„†ÔÂÂ‚ÓÂ†ÌÈ·È‰¯Ó†ÌÈ·ÂˆÈÚ

˙ÒÎ†˙È·†ÏÎ·†‰·ÂÁ

shomron@enviosh.org.il
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בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 - 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 - 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

המוציא לאור:

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורכים:
משה מאירסדורף

ישי הולנדר

כותבים:
אריאל פילבר
יוחנן בן יעקב

מרדכי גנון

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

תמונת השער: 
ירון רוזנטל

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

לקראת בואו של בוש הציבור הרחב מוזמן 

לטקס שבו יוסב שמה של כיכר פאריז 

בירושלים - ל"כיכר שחרור יהונתן פולארד". 

טקס הסבת שמה של הכיכר ייערך ביום שני, 

כ"ט טבת )7.1( בשעה 14:30, ע"י נציגת 

מועצת הער ירושלים מינה פנטון )מפד"ל( 

ורעייתו של יהונתן, אסתר פולארד, ויציין 

את תחילת השנה ה–23 לישיבתו של יהונתן 

בכלא, בקריאה דחופה לשחרורו.

"שלח את אחי" 8077 יום!
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ואדי זרקא - נחל תלם

המדע,  עולם  את  אז  הרעיש  המערה 

בעקבות מציאתם של שמונה מינים של 

חסרי חוליות חדשים למדע. לאחר שלמד 

וחיבק את רגביה של האדמה שכה אהב. 

מחבקת אותו אמא אדמה היום באהבה.

הובטחה  אשר  הארץ  אל  הגענו 

הארץ  למורשה.  ויעקב  יצחק  לאברהם 

ההיסטוריה.  משחר  אבותינו  ישבו  בה 

דור.  בכל  וחופש  לחרות  נלחמנו  בה  ארץ 

כוכבא  בר  דרך  בשופרות,  מיהושע  החל 

בחרבות ועד אחיקם ודוד בטיולים. הקשר 

שלנו לארץ - נמצא בתוכה - במערותיה, 

רגלינו  נסיר  לא  בה.  הטמונים  באנשים 

מלילך בה, זוהי מלחמת המצווה של דורנו. 

זוהי ריבונותנו, זכותנו וחובתנו.  יחד עם 

זאת חשוב לתאם, להתייעץ, ולנקוט בכל 

אמצעי הזהירות האפשריים ולטייל מתוך 

פזיזות.  מתוך  ולא  דעת  ושיקול  אחריות 

כגון  מקצועיים  גופים  עם  להתייעץ  יש 

הארץ,  ברחבי  המצויים  שדה  ספר  בתי 

ועם  המועצות  של  הביטחון  מוקדי  עם 

ארץ  במקום.  שביקרו  אחרים  מטיילים 

ישראל - נקנית בסיורים!

שדה  מבי"ס  החברים   - מתגעגעים 

עפרה והמלח"ם. #

אחיקם עמיחי הי"ד

‰ÎÏ‰‰ È¢ÙÚ ÁÂÏÈ‚

ˇ ¶ ±∏ ∫ÏÂÙÈËÂ ÁÂÏ˘Ó ÈÓ„ ˇ
ÌÈÏ˘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„‰

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÙÚÚÚÚÚ ÁÂÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÈ‚
„¢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

ÌÈÙˆÂ ÌÈ˘ÈÓ‚ ÁÂÏÈ‚ È˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ 
 ÌÈÓ¯ÂÊ ÌÈÓ ˙Á˙ Ì‚ ÁÂÏÈ‚ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÂÎÓ‰ 

˙ÂÏ˜· ‰ÙÈË˘Ï ˙˙ÈÂ ˙ÁÏ˜Ó·
 È¯ÂÁ‡‰ ‰˜ÏÁÏ ˙ÂÒÎÂÓ Ì¯˜ Â‡Â Ïß‚ ˙Â¯Ù¯ÂÙ˘ 
 Ô˙È ‰ÂÎÓ‰ ÛÂ‚· ˙È·Ó ‰·‡˘Ó È¢ÚÂ ‰ÂÎÓ‰ Ï˘

˙ÂÁÂ‰ ÈÙÏ ÁÂÏÈ‚‰ ÛÒÂ˙ ˙‡ ˘È¯Ù‰Ï
 ‰·Î¯‰Ï Ô˙È ÌÙ˘Â ˙Â‡ÈÙ ¯˘ÈÈÓÂ ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ˜ 

‰ÂÎÓ‰ ÏÚ
 ·ˆÓ ÈÂÂÁÏ „Ï ˙ÂÈ¯Â ÏÏÂÎ ÈÏËÈ‚È„ ‰ÏÚÙ‰ ÁÂÏ 

‰ÈÚË‰
 ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÂÚ˘ ∏ ˙· ‰ÈÚË 

˙Â˜„ μμ Í˘ÓÏ ÛÂˆ¯ ÁÂÏÈ‚

˙Î¯ÚÓ
ÂÎÓ‰
Ï
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¥πÆπ∞x±∞
¶ ¥ππ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘ Úˆ·ÓÚˆ·Ó

˘„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

ˇ ˇ

·ÂˆÈÚÂ ˙¯ÂÙÒ˙ ˙ÂÎÓ
Ô˜Ê ˙¯ÂˆÂ ¨ÌÙ˘ ¨˙Â‡ÈÙ ·ÂˆÈÚÏ ÛÒÂ ¢¯ÓÈ¯Ë ÈÈÓ¢ ˘‡¯ ∫‰Ê Ì‚„Ï È„ÚÏ· 

ÆÆÆ¯ÈÚˆÂ È˙ÙÂ‡ ¢ÌÈÙÈÊ¢ Ï˘ ‰‡¯ÓÂ Ô˜Ê ÁÂÙÈË ¨˙¯ÂÙÒ˙ ¯˘Ù‡Ó‰ ÁÏˆÂÓ‰Â ˘„Á‰ Ì‚„‰ 
È„ÂÚÈÈ ÏÎÈÓÏ ¯ÚÈ˘‰ ˙ÂÈ¯‡˘ ˙‡ ˙·‡Â˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÏ‰Ó· ˙È„ÂÁÈÈ ÈÂ˜È ˙Î¯ÚÓ 

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

≤μÆπ∞x±∞
¶ ≤μπ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘

Úˆ·ÓÚˆ·Ó
PHILIPS NORELCO T 970

ÁÂÏÈ‚ ˙ÂÎÓ
PHILIPS NORELCO
1050
ÌÈ˘ÈÓ‚Â ÌÈÙˆ ÌÈ˘‡¯ ≥ ˙ÏÚ· ÁÂÏÈ‚ ˙Î¯ÚÓ 

 ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÂÎÓ· ÛÂ‚Ï ˙¯·ÂÁÓ ˙Î¯ÚÓ‰ 
 ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ‰Ï ‰˜Ó‰ ˘ÈÓ‚ ¯‡ÂÂˆ

¯È‰Ó ÁÂÏÈ‚ ÁÈË·ÓÂ ÌÈÙ‰ ¯ÂÚ ÈÂÂ˙Ï ‰ÓˆÚ
ß˜„ ∂μ≠Ï ÁÂÏÈ‚ ‰ÁÈË·Ó ˙Á‡ ‰Ú˘ ˙· ‰ÈÚË 

˙Â‡ÙÏÂ ÌÙ˘Ï ¯ÓÈ¯Ë ıˆÂ˜ 
 ‡˙· ÌÈÙÒ‡ ÌÈÙÈÊ‰ 
ÁÂÏÈ‚‰ È˘‡¯Ï ˙Á˙Ó˘

˙Î¯ÚÓ

πμÆπ∞x±∞
¶ πμπ Î¢‰Ò
˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙˘ Úˆ·ÓÚˆ·Ó
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של ה לנפילתם  שנה   60 ימלאו  שבוע 

בה'  שיצאו  הל"ה  מחלקת  חיילי 

למסע   )15-16.1.48( תש"ח  בשבט 

עציון  גוש  לעבר  מהר–טוב  מפרך,  רגלי 

בניסיון לפרוץ את המצור שהטילו הערבים 

על ארבעת יישובי הגוש המבודדים, על אם 

נפלו  ירושלים–חברון. ל"ה הלוחמים  הדרך 

אזלה,  שתחמושתם  לאחר  גבורה  בקרב 

והפורעים הערבים השחיתו את גופותיהם. 

בעקבות הל"ה
פרשת הל"ה היא אחת מפרשיות מורשת 

הקרב המפוארות והמרשימות מימי תש"ח, 

הישראלים  הנוער  בני  מתחנכים  עליה 

ודורות של לוחמים בצה"ל. 

לסיור  מסלול  הצעת  בזה  מביאים  אנו 

בעקבות מחלקת הל"ה: נפתח את סיורנו 

בצומת שמשון, על הכביש הישן מרמלה 
כביש  כאן  עבר  תש"ח  בימי  לירושלים. 

משובש שחיבר את שער–הגיא לאזור בית 

עשרים וחמישה סיפורים של יוצרים 
דתיים צעירים ומסקרנים, המתמודדים 

במקוריות ובאומץ עם נושאים כמו 
אהבה, זוגיות ומשמעות החוויה הדתית.

?

www.ybook.co.il להזמנות 24 שעות: 7683333�03

עכשיו
בחנויות
הספרים
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ערביים.  כפרים  מיושב  שהיה  אזור  גוברין, 

"כביש - הגבורה", רמלה - שמשון - שער 

השחרור,  מלחמת  לאחר  נסלל  הגיא, 

כשהר–טוב הייתה מושבה נידחת ומבודדת. 

מכאן לשרידי המושבה הר–טוב, קורותיה 

בתולדות  מרתק  פרק  הינן  הר–טוב  של 

 - הבאה  תחנתנו  הציונית.  ההתיישבות 

תל בית שמש, מערבית לעיר בית שמש, 
עיר"  יושבת  המשלט  "על  נכתב  עליה 

מימי  המפורסם  המשותף'  ה'משלט   -

תש"ח,  בתקופה שבין "מבצע דני" ל"מבצע 

ההר". נערוך תצפית מקיפה מראש התל: 

במערב עמק שורק, בצפון רכס צרעה ותל 

ירושלים  הרי  צרעה,  קיבוץ  בשוליו  צרעה, 

אל  )דיר  יעלה  הר  ממזרח  מאיר.  ובית 

שורק  נחל  ותוואי  אבשלום  מערת  הווה(, 

ושכונתה  שמש  בית  העיר  בהר.  החותר 

הדרומית גבעת שרת. נעקוב אחר מסלול 

ציר  ועל  דרכה,  בראשית  הל"ה  מחלקת 

שורק  בעמק  בתש"ח.  הר–טוב  של  הפינוי 

שבט  בן   - שמשון  ניהל  לרגלינו,  הפרוש 

דן, יליד האזור - את מלחמתו בפלישתים 

לכאן  ט"ז(.   - י"ג  )שופטים  ממערב  שישבו 

הושב ארון–הברית שנפל בשבי הפלישתים 

)שמואל א' ו'(. סקירה מקפת על תולדות 

למצוא  ניתן  בו,  החפירות  וממצאי  האתר 

באנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות. 

העיר  עקיפת  תוך  זנוח,  למושב  ניסע 

בית שמש מצפון וממזרח. נחלוף ליד צומת 

הכביש העולה למערת אבשלום ונס–הרים. 

בה  זנוח,  מצומת  המשובש  בכביש  ננוע 

להר– ששבו  המלווים  ושני  הפצוע  נפרדו 

טוב, לאורך 'ואדי הנתיב' עד הכניסה לעמק 

האלה בפינתו הצפונית מזרחית, למרגלות 

שרידי הכפר הערבי בית נטיף. ומכאן לעבר 

תוך  הל"ה,  נעו  זה  בציר  רוגלית.  המושב 

ניצול נבון של תוואי טופוגרפי נוח להליכה 

וניווט לילי. עמק האלה משתרע למרגלות 

המרכזיים  הנחלים  את  ומנקז  יהודה  הרי 

פוריה  סחף  אדמת  ההר.  מגב  היורדים 

מעניקה לעמק המפותל ערך כלכלי ומראה 

העניק  הטופוגרפי  מיקומו  מלבב.  חקלאי 

ואסטרטגית–צבאית,  כלכלית  חשיבות  לו 

כל  לאורך  חשוב,  דרכים  צומת  בהיותו 

האלה,  מצומת  מזרחה  בדרכנו  התקופות. 

מול  לנו,  תל שוכה מדרום  פני  על  נחלוף 

קיבוץ נתיב הל"ה. בכניסה לקיבוץ נמצאת 

לעלות  ניתן  הל"ה.  לזכר  גדולה  אנדרטה 

על ראש התל, דבר שמומלץ במיוחד בעת 

אף  בוצר  שוכה  תל  התורמוסים.  פריחת 

משם  במשנה.  ונזכר  רחבעם,  ידי  על  הוא 

נמשיך בהליכה רגלית בוואדי גדור בצמוד 

למסלול הל"ה עד גבעת הקרב. נעלה על 

גבעת חפורית, אשר מדרום לכביש  ראש 

לאורנים  בינות  לראות,  ניתן  מכאן  הל"ה. 

הגדלים בקצב מהיר וחוסמים את המראה, 

את מסלול התנועה של המחלקה מעמק 

הוואדיות  מסעף  עד  גדור  בוואדי  האלה, 

אור  עם  לראשונה  הלוחמים  נתגלו  בו 

הבוקר. שדה הקרב בו החלה המערכה של 

משתרע  ערבים,  המוני  מול  הל"ה  לוחמי 

בכפר  להבחין  ניתן  ממערב.  למרגלותנו 

מצפון,  ג'בעה  הקטן  ובכפר  צוריף,  הגדול 

בגובה  המתנשאים  חברון  הר  במצלעות 

כ–400 מטר מעלינו, ובגוש עציון הניצב על 

לוחמי הל"ה  זכו  זה לא  פסגת ההר. קטע 

להשלים במסעם.

צפונה,  נעו  הל"ה,  מחלקת  לוחמי 

כנראה במטרה להגיע לחרבת סנסן. חצו 

לראש  העפילו  העמוק,  עציונה  נחל  את 

גבעה נ.ג. 573 ושם נלכדו וניהלו את הקרב 

עד ערב, כשתמה התחמושת בכליהם. או 

בזזו,  שללו,  הגבעה,  על  הפורעים  עלו  אז 

ולאחר זמן אף השחיתו את הגופות. איש 

כולם  בחיים,  נותר  לא  המחלקה  מלוחמי 

נפלו בקרב. 

הל"ה  מחלקת  נפילת  יום  לקראת 
עציון  כפר  שדה  ספר  בית  ישחזרו 
מסע  את  עציון  גוש  המוא"ז  עם  יחד 
בלילה שבין  יתקיים  הלוחמים. המסע 
יום חמישי, ג' שבט )10.1( ליום שישי 
לילה  משעת  החל   )11.1( שבט  ד' 
על  בוקר  בשעת  לסיום  עד  מאוחרת 

גבעת הקרב. #
טיולים נוספים בביס"ש כפר עציון:

יום חמישי, ג' בשבט )10.1(
סיור במנהרות הכותל.

יום שישי, ד' בשבט )11.1(
רגמים ומתקנים בעורפה  של 

ירושלים - בהדרכת ד"ר דוד עמית. 

בעקבות הל"ה למבוגרים - עם 

אוטובוס צמוד מת"א בשיתוף עם  

עמותת "ארץ נהדרת".

יום חמישי, י' שבט )17.1(
בעקבות דוד בדרום הר חברון -

בהדרכת אריה רוטנברג.

מנהרות הכותל - סיורי ערב בירושלים, 

אגדות בנחלאות.

לפרטים והרשמה:

02-9935325

נא להירשם לבחינות במזכירות:

טל' 04-6761000 שלוחה 0
פקס' 04-6762284.

misrad_1@yth.co.il דוא"ל

yth.co.il :כתובתנו באינטרנט

יום ראשון, כ"ז בשבט

תשס"ט )3.2.08(

תאריך אחרון 
לבחינות לכיתה ט' 

תשס"ט
בישיבה התיכונית חספין

רמת הגולן
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אל  נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

מתברר  סבו.  בבית  מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  תוך 

אדם  בשוב,  פוגש  הוא  שם  בזמן  חזר  שהוא  לו 

יוצאים למסע בעקבות  הם  כי  לו  מסתורי, המספר 

הפעם  עזה.  וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות 

אוריאל ושוב מגיעים לדיונות שוממות הקרויות בפי 

צחיח  למרות שהמקום  המוות",  "דיונות  התושבים 

ומדברי שוב מתעקש שמיד הכל הולך להשתנות...

ָׁשעָה  ּדְָקלִים  נְוֵוה  ּבְתֹוְך  הִילְכּו  וְאֹוִריאֵל  ׁשּוב 

ָרָאה  ֶׁשאֹוִריאֵל  הַּגְדֹולִים  אֶחָד  הָיָה  הַּיִיׁשּוב  ָקלָה. 

ֵמעֹודֹו. ִמּכֹל עֵבֶר הִגִיעּו אֲנִָׁשים ׁשֹונִים. אֹוִריאֵל ֹלא 



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

בין הפותרים נכונה זכו:

רני כהן מנווה צוף, טובה מאיר מבית אל, שרה לין מבית אל.
את פתרון חידת השבוע יש לשלוח עד יום ב' הקרוב. בין הפותרים נכונה יוגרלו 

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

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

זהה את המקום

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
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פתרון החידה משבוע שעבר: תצלום אוויר של היישוב בית אל

מזוהה  וממצאים  מקורות  שעל–פי  ביתין  לכפר  סמוך  לירושלים  מצפון 
עם בית אל העתיקה מימות התנ"ך, שוכן היישוב בית אל. כבר בראשית 
ההיסטוריה של עם ישראל מופיעה בית אל במסעיהם של אבות האומה 
כעיר מרכזית ומקודשת. בבית אל הקים אברהם אבינו מזבח, וקרא לראשונה 
בשם ה' )בראשית י"ב, ח'(. שם חלם יעקב אבינו את חלומו וקיבל מבורא 
העולם את ההבטחה: "... הָאֶָרץ אֲֶׁשר אַָּתה ׁשֹכֵב עָלֶיהָ לְָך אְֶּתנֶּנָה, ּולְזְַרעֶָך..." )בראשית כ"ח, יג' - יד'(. בתקופת 
השופטים הפכה בית אל למקום תפילה ועבודת ה'. כך למשל במלחמה עם שבט בנימין: "וַּיַעֲלּו כָל ּבְנֵי יְִׂשָראֵל 
וְכָל הָעָם וַּיָבֹאּו בֵית אֵל... וַּיַעֲלּו עֹלֹות ּוְׁשלִָמים, לִפְנֵי ה‘" )שופטים כ', כו'(. בראשית ימי בית שני חזרו כמה מאות 
מאנשי בית אל לעירם מגלות בבל ובנו אותה מחדש. בפרוץ מרד החשמונאים מצאו יהודה המכבי ואנשיו מחסה 
ותמיכה בהרי בית אל וממנה יצאו לקרבות הגבורה והניצחון נגד היוונים. היישוב היהודי בבית אל חרב שוב עם 
חורבן הבית השני, ובית אל נשארה בשממונה עד להתחדשות ההתיישבות היהודית בה לאחר מלחמת ששת 
הימים. הגרעין הראשון של חידוש ההתיישבות ההיסטורית במקום הורכב משתי קבוצות מתיישבים, ובו 17 
משפחות שעלו והתיישבו בבסיס הצבאי בבית אל ב–כ' מר חשוון תשל"ח )נובמבר 1977(. גרעין א' בנה בחלק 
הדרומי יישוב קהילתי-דתי שרוב תושביו בעלי מקצועות חופשיים שונים, וגרעין ב' התרכז סביב לישיבה הגבוהה 
שקמה בגבעה הצפונית. באלול תשנ"ח הוכרזה בית אל כמועצה מקומית ושני היישובים חוברו להם יחדיו ליישוב 
שבו יש כיום כ–900 משפחות, הכוללות שלושה דורות של מתיישבים, ונמצא בתנופה של קליטת משפחות 

חדשות מהארץ ומחו"ל בשאיפה להגיע בשנים הקרובות ללמעלה מ–10,000 תושבים, כן ירבו.

ּבְיִּיׁשּוב  ֶׁשהָיּו  לַעּובְדָה  לֵב  לִָׂשים  ֶׁשֹלא  הָיָה  יָכֹול 

ִמּכַָמּה  אֲנִָׁשים  ֶׁשל  ּוְמגֻוָונִים  ׁשֹונִים  סּוגִים  זֶה 

וְסּוגִים ֶׁשל הַּצִיּבּור. "אֶחָד הַּדְבִָרים  וְכַָמּה ְׁשכָבֹות 

ָקָרא  ּכְאִילּו  ׁשּוב  ָאַמר  הַּזֶה,"  ּבַּיִיׁשּוב  הְַּמיּוחֲִדים 

אֶת ַמחְָׁשבֹוָתיו ֶׁשל אֹוִריאֵל. "הּוא ֶׁשּיֵׁש ּבֹו אֶת ּכֹל 

הַּסּוגִים ֶׁשל הַאֲנִָׁשים. יֵׁש ּפֹה אְַׁשּכְנָזִים, ְספַָרִדים, 

חַיִים  וְכּולָם  הַיי–טֵק  וְאַנְֵׁשי  חְַקלָאִים  אֲמִֶריָקאִים, 

ַמֶׁשהּו  אֲבָל  חִּיֵיְך.  אֹוִריאֵל  וְאַחְדּות."  ּבְָׁשלֹום  ּפֹה 

הֵעִיב עַל ִׂשְמחֲתֹו. ֵמהֶַרגַע ֶׁשהּוא ּגִיּלָה ֶׁשהּוא נְִמצָא 

ּבִנְוֵוה ּדְָקלִים הּוא חִיּכָה ֶׁשׁשּוב יַזְּכִיר ַמֶׁשהּו אְַך ׁשּוב 

ֹלא ָאַמר ּדָבָר. ּבְסֹופֹו ֶׁשל ּדָבָר אֹוִריאֵל ֹלא יָכֹול הָיָה 

לְהְִתאַּפֵק. "ׁשּוב, הַּיִיׁשּוב הַּזֶה הֹולְֵך לְהֵחֵָרב נָכֹון?" 

ּפָנָיו ֶׁשל ׁשּוב הְִרצִינּו. "חִיּכִיִתי ֶׁשִּתְׁשאַל אֹוִתי עַל 

זֶה. נָכֹון, הַּיִיׁשּוב הַּזֶה הֹולְֵך לְהֵחֵָרב ּכְחֵלֶק ִמתֹוכְנִית 

הַהְִתנְַתּקּות, אְַך עֲַדיִין יְֶׁשנָם הְַרּבֵה ּדְבִָרים ֶׁשעֲלֵינּו 

לִלְמֹוד ֵמהַּיִיׁשּוב הַַּמְדהִים הַּזֶה." ׁשּוב הְִסתֹובֵב וְנַָתן 

אֶת יָדֹו לְאֹוִריאֵל. הַַמעְֲרּבֹולֶת נִפְְתחָה. "ּבֹוא, הִגִיעַ 

לָנּו  יֵׁש  ִמּקָרֹוב,  הַּדְבִָרים  אֶת  לְִראֹות  ּבֶאֱמֶת  הַּזְַמן 

עֹוד הְַרּבֵה ַמה לִלְמֹוד". 

המשך בשבוע הבא...



כאשר אין הכח מוצא את הוצאתו
מהכח אל הפועל באופנים ההגונים

הוא פועל הריסות גדולות.
על כן עלינו לדעת כמה מכשולים נמצאים לנו, 
זרע הקודש ישראל, ממה שאין אנו משתמשים 

בכוחות הגדולים שנתן לנו השי"ת שמו
)הראי"ה קוק, מוסר אביך פרק ד' עמ' נ'(
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