
שריה גלזמןסיפורו של מקום
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וְהֱֶעִמיד "ו הְַּׂשִעיִרם  ְׁשנֵי  ֶאת  ָלַקח 
מֹוֵעד...  ֹאהֶל  ֶּפַתח  ה'  ִלְפנֵי  ֹאָתם 
הַּגֹוָרל  ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר  וְהַָּׂשִעיר 
ַלֲעזָאזֵל יֳָעַמד ַחי ִלְפנֵי ה' ְלכֵַּפר ָעָליו ְלַׁשַּלח 
י'(.   - ז'  ט"ז  )ויקרא  הִַּמְדָּבָרה"  ַלֲעזָאזֵל  ֹאתֹו 
הוא  רש"י מביא בשם הגמרא ש'עזאזל' 

צוק  וקשה,  עז  הר  "הוא  מקום:  שם 

גבוה". בכך הוא ממשיך את פירושו של 

להר  "עזאזל,  כי:  הסובר  גאון  סעדיה  ר' 

עזאז", קרי שם מקום. מכאן שעלינו לתור 

אחר המקום הגבוה והעז שיכול להתאים 

לפירושו. המשנה מבארת כי שני שעירים 

ביום–הכיפורים.  הגדול  לפני הכהן  עמדו 

בגודלם  במראם,  שווים  היו  השעירים 

בפרק  יומא,  במסכת  המשנה  ובצורתם. 

השעירים.  בדיני  עוסקת  ו',  ובפרק  ד' 

לאחר וידויו של הכהן הגדול על השעיר 

"מסרו  למדבר:  השעיר  נשלח  לעזאזל, 

למי שהיה מוליכו הכל כשרין להוליכו... 

מיקירי ירושלים היו מלוין אותו עד סוכה 

ועד  מירושלים  סוכות  עשר  הראשונה 

לכל  ומחצה  שבעה  ריס  תשעים  צוק 

שהמוליך  מנת  על  ד'(.   - ג'  ו'  )יומא  מיל" 

תחום  איסור  על  יעבור  לא  השעיר  את 

מזון  עם  סוכות  לו  מכינים  היו  שבת, 

לו  אומרים  וסוכה  סוכה  כל  "על  ומים: 

מסוכה  אותו  ומלוין  מים  והרי  מזון  הרי 

לסוכה חוץ מאחרונה שבהן שאינו מגיע 

עמו לצוק אלא עומד מרחוק ורואה את 

מעשיו" )שם, ה'(.

עזאזל
שילוח  מקום  את  מזהים  החוקרים 

בצפון  מונטר  כג'בל  לעזאזל,  השעיר 

מ'   524 לגובה  המתנשא  יהודה  מדבר 

המקדש.  ממקום  ק"מ  כ–11.5  והמרוחק 

שומר,   - בערבית  פירושו  מונטר  השם 

כדברי  נוטר  למילה  נרדפת  מילה  שזוהי 

ַּכְרִמי  הְַּכָרִמים  ֶאת  נֵֹטָרה  "ָׂשֻמנִי  הפסוק: 

ו'(. הר זה  נָָטְרִּתי" )שיר השירים א'  ֶׁשִּלי ֹלא 
הוא מהגבוהים שבהרי יהודה וחולש על 

בקעת– לעבר  מזרחה  בעיקר  סביבותיו, 

נפרשת  מההר  וים–המלח.  הורקניה 

מרחבי  של  מרהיבה  נוף  תמונת  לפנינו 

המדבר. החל מפסגת בעל חצור בצפון, 

דרך קרן הסרטבה. בדרום נשקיף על רכס 

כידוד ופאתי העיר ערד, במערב נצפה על 

דרך  בצפון,  מרמאללה  יהודה  הרי  רכס 

ֵקדמה  בדרום.  לבית–לחם  עד  ירושלים 

לנו נוכל לראות את הרי מואב, התוחמים 

את השבר הסורי–אפריקאי. 

אך  צמחייה,  בדלות  מתאפיין  המדבר 

המדברי  ם  האּוכָ צמח  את  לראות  ניתן 

ושיח האשל הארץ–ישראלי המצוי, שחיים 

אלו  צמחים  קשים.  מים  משק  בתנאי 

ללחץ  מתאימות  קיום  מערכות  פיתחו 

המאפשר  בשורשים,  גבוה  אוסמוטי 

זו  שיטה  מהקרקע.  טובה  מים  יניקת 

מתאימה למניעת אידוי מים מופרז של 

מים מן העלים ומחזור חיים קצר. 

המקום  מוזכר  בית–שני,  בתקופת 

של  ילדיו  שלושת  נרצחו  שבו  כמקום 

 &
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הורדוס מחשש שידיחו אותו מההנהגה, 

רבה  אהדה  כלפיהם  הראה  והעם  היות 

שעליו  השעיר  לאביהם.  מאשר  יותר 

כדי  למדבר  נשלח  לעזאזל,  הגורל  עלה 

לכפר על חטאינו. הרשב"ם מסביר ש"יש 

במדבר",  אשר  העיזים  אל  חי  לשלחו 

מן  לקוח  לעזאזל  השם  שמקור  כוונתו 

העיזים. ברם יש לבאר מדוע אנו צריכים 

הקרבנו  כבר  שכן  לעזאזל,  קרבן  גם 

רבים  ועוד  והחזקוני  הרמב"ן  לה'?  אחד 

דרבי  מפרקי  ברייתא  )ע"פ  מסבירים 

לה'  שמוקרב  אחד  קרבן  שיש  אליעזר(, 

החסד  וכוחות  הקדושה  הטהרה,  לשם 

קרבן  ישנו  כנגדו  בעולם. 

כוחות  לשם  המוקרב 

שבעולם,  והרוע  הטומאה 

כביכול  "המפייס"  קרבן 

קרבן  לחינם  לא  הרע.  את 

שם  שכן  למדבר,  נשלח  זה 

שהוא:  למקום  חיים.  אין 

שבו  מקום  שבהרים",  "עז 

הרע ניכר ע"י העדר החיים והיצירה. זהו 

המקום בו אנו מקווים להשאיר את הרע 

שלא ייטמע בתוכנו.

המקדש,  לבניין  שנשוב  בתקווה 

ולעבודת  הפסח,  לקרבן  לרגל  לעלייה 

הכהן הגדול ביום הכיפורים כהלכתה. #

ספר  בית  יקיים  פסח  המועד  בחול 

באתרים  והדרכות  סיורים  עפרה  שדה 

רבים ומגוונים בבנימין שומרון ובקעת 

וביניהם סבסטיה, הר עיבל, נחל  הירדן 

עם  בתיאום  נוספים  ומסלולים  דולב 

כוחות הביטחון. נשמח לראותכם עמנו,

בי"ס שדה עפרה: 02-9975516

ג'בל מונטר בצפון מדבר יהודה

מבחר דגמים ברמה גבוהה חד, דו, ו–4 משפחתיים
נותרו שני בתים בשלב א‘ לכניסה מיידית

לפרטים: חיים 1800-21-20-21 | 054-5644070

בס“ד

כוכב יעקב  "תפארת יעקב"
קהילה תורנית

בראשות הרב מרדכי רבינוביץ שליט“א

שלב ב



העמים במושגם הכללי, הנם יותר כבולים בכבלי 
ההכרה מהאישים היחידים, והצירוף העבדותי

של כל יחיד הולך ונעשה עול ברזל בקיבוצים הלאומיים.
אולם הבחירה במילואה, לישראל היא נתונה.

באותו הזמן שנתגלה עלינו מלך מלכי המלכים
וגאלנו גאולת עולמים, נוצרה בנשמתו

תכונת החופש, חירות הרצון
)מרן הראי"ה קוק זצ"ל, אורות הקודש ג', ל"ה(
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מועצה אזרית 
מטה בנימין

כל הסיורים מאורגנים   
ומודרכים ע"י בי"ס שדה עפרה

מחירי סיורים:  
 ₪ 130 : טיולי איכות באוטובוס

טיול רכבים: 30 ₪ למבוגר 20 ₪ לילד

ofra@spni.org.il 02-9974432 :לפרטים והרשמה טל‘: 02-9975516 פקס

פרטים נוספים ומפות הגעה באתר המועצה:

www.binyamin.co.il

סיורים
ברחבי 
בנימין

בכל ימי 
חוה"מ!
אפשרות לטיולים 

באוטובוס 
רכב פרטי 

או ברגל 
עם טובי 

המדריכים 
בכל יום

שוק 
מקראי 

בתל 
שילה 

יום רביעי י"ח ניסן
23.4

10:00-17:00

שלל דוכני הפעלה   •
לילדים ומבוגרים

יוני דואר • פסיפסים   •
רפאות כדים • קטורת  •
בניית דגם ארון הברית  •

סיורים מודרכים   •
שחקני רחוב  •

חזיון אור קולי   •
דגם המשכן  •

הכניסה והפעילויות בתשלום

הפנינג 
בדלב 

יום שני ט"ז ניסן
21.4

10:00-16:00

הפעלות לילדים  •
•  מסלולי טיול מגוונים
גזיזת כבשים וטווית    •

צמר
פינת חי זואולוגית  •

אומגה   •
פארק חבלים  •

פינת ציור  •
רכיבה על סוסים  •

מתנפחים  •
פסטיבל עפיפונים   •

מעגל מתופפים  •
ההפעלות בתשלום

חול המועד פסח תשס"ח

האביב בבנימין
מחכה לכם בכל יום

מן
לד

ו ו
די
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ס



במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | ניסן תשס"ח   93 גליון 

אחרי מות - פסחעל הפרשה
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
18:51  18:40  18:49  18:42  18:50  18:35 כניסת שבת 
19:50  19:49  19:49  19:51  19:51  19:49 כניסת החג 
19:51  19:49  19:50  19:52  19:52  19:49 צאת החג 

שע מה הוא אומר מה העבודה "ר
ולפי  לו.  ולא  לכם  לכם.  הזאת 
שהוציא את עצמו מן הכלל כפר 
ואמור  שיניו  את  הקהה  אתה  ואף  בעיקר, 
ממצרים,  בצאתי  לי  ה'  זה עשה  בעבור  לו: 
נגאל".            היה  לא  שם  היה  אילו  לו.  ולא  לי 
להקהות את שיני הרשע ולומר לו שהוא לא 
ראוי להיגאל זאת דחייה ולא קירוב. מדוע אין 
כאן מצוות קירוב רשעים? והרי ידוע חידושו 
ל"ב שדווקא  של אדמו"ר בעל התניא בפרק 
מי שהתרחק כל–כך עד שאינו חברך מבחינת 
קיום תורה ומצוות, ויצא מכלל 'עמיתך', אין 
שם:  וז"ל  לקרבו.  אלא  אותו  לשנוא  מצווה 
"הנה על זה אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של 
לתורה  ומקרבן  הבריות  את  אוהב  וכו'  אהרן 
לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו, ולכן 
למשכן  צריך  בעלמא,  בריות  בשם  נקראים 

בחבלי עבותות אהבה...".
רק  קיימת  רשעים  קירוב  שמצוות  נראה 
לקרב  כדי  מקום.  לכך  יש  כאשר  שייך,  כשזה 
שעליה  משותפת  נקודה  למצוא  צריך  רשע 
אפשר לבנות, כגון שהרשע חש אחריות כלפי 
עם ישראל ומאוד נפגע כאשר אומרים לו שאינו 
מתנהג כיהודי. אבל הבן הרשע הוציא את עצמו 
מן הכלל לא רק בכך שהוא אינו רואה את עצמו 
כחלק מן הכלל - בקיום מצוות קרבן פסח, אלא 
שקרבן פסח מבטא את הבחירה של עם ישראל 
לשונות  בד'  שנאמר  כמו  שלו  הייחודיות  ואת 
ו',  )שמות  ְלָעם"  ִלי  ֶאְתכֶם  "וְלַָקְחִּתי  גאולה  של 
ז'(. הקב"ה פסח על בתי בני ישראל, גאל אותם, 

הרב אברהם קורצוייל ראש ישיבת ההסדר קרני שומרון

ַבֲּעבּור זֶה ָעָשה ה' ִלי...
ועל–ידי זה לקח אותם לו לעם. מכל זה הוציא 
עצמו הרשע וזאת גופא הכפירה בעיקר שלו וכך 
פירש הריטב"א בפירושו להגדה: "ולפי שאמר 
הכלל  מן  עצמו  את  הוציא  לנו  אמר  ולא  לכם 
וכפר בעיקר כי הוא לא נצטווה בדבר". כלומר 
עצמו  את  שהוציא  בכך  היא  בעיקר  הכפירה 

מכלל המצווה, וכך גם פירש האבודרהם.
וזה לשון רמב"ם פ"ג מהל' תשובה, הלכה 
י"א: "הפורש מדרכי ציבור אף על פי שלא עבר 
עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה 
מתענה  ולא  בצרתן  נכנס  ולא  בכללן  מצוות 
בתעניתן אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ 
הבא".  לעולם  חלק  לו  אין  מהן  אינו  וכאילו 
בעם.  בחירה  היא  בישראל  ה'  של  הבחירה 
)שם(  לעם"  לי  אתכם  "ולקחתי  שנאמר  וכמו 
"וה' הֱֶאִמיְרָך הַּיֹום, ִלהְיֹות לֹו ְלַעם ְסגֻּלָה" וכו' 
)דברים כ"ו, י"ח(. ולכן הרשע שמנתק את עצמו 
מן הכלל, אינו חש את עצמו כחלק מההיסטוריה 
של העם היהודי, אינו חש כאילו הוא עצמו יצא 
ממצרים, ומצהיר כי איבד את המחויבות שלו 
כלפי ה'. כאן יש קו אדום שלא מאפשר לקרב 
בעל  דברי  את  להדגיש  יש  אהבה.  בעבותות 
ההגדה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר )שמות 
ביום ההוא לאמור: בעבור  'והגדת לבנך  י"ג(: 

זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים'".
השתייכות,  תחושת  אותה  מתוך  ולסיום, 
על  ונתפלל  נזכור  הסדר,  בליל  נשב  כאשר 
יהונתן פולארד,  ובתוכם  והנעדרים  השבויים 

ויתקיים בהם ופדויי ה' ישובון וכו'. #



גוש קטיף
בניסן,  י"ז  שלישי  ביום   - ומחזקים  חוגגים 

ב' דחוה"מ פסח, )4.22( כולנו מחזקים את חבל 

בעז"ה  לקום  מתוכננים  במקום  לכיש.  מזרח 

בימים  קטיף.  גוש  לעקורי  יישובים  ארבעה 
אלו אמורות להתקבל החלטות סופיות לגבי 
פיתוחם והקמתם של היישובים. בשתי נקודות, 
מרשם וחזן יתקיימו מגוון פעילויות למשפחה 
 ,4X4 לרכבי  מסלולים  רגליים,  טיולים  ובהם 
חופשית.  הכניסה  יצירה.  ותחנות  מתנפחים, 

לפרטים 052-2339024.
- השתקעו ביישוב  קבוצת גוש קטיף בגולן 

אבני איתן שבדרום רמת הגולן לאחר הגירוש 
במקום,  להתאקלמות  במקביל  קטיף.  מגוש 
קטנים  עסקים  בקבוצה  המשפחות  הקימו 
לפרנסת המשפחות. הזמינו עוד היום ותוסיפו 
לתכנון הטיול ברמת הגולן, ביקור באבני איתן 
בין  בגולן.  קטיף  גוש  קבוצת  של  בעסקים 
באזור  הקימו  שהמגורשים  העסקים  רשימת 
ופונדק,  מסעדה  אירוח,  חדרי  למצוא   ניתן 
ספא,  טיפולי  ג'יפים,  וטיולי  אטרקציות 
אומנות.  וחפצי  עיצוב  לאירועים,  פעילויות 
המלאה  העיסוקים  ולרשימת  נוספים  לפרטים 

של הקבוצה - טובה חדד 054-5684574. #

הנקודה הכפרית באיתמר - עם פינות ליטוף, 
תוצרת  ומכירת  אמנים  יריד  לילדים,  סדנאות 
סיורים  בגידעונים,  עפיפונים  העפת  אורגנית, 
וטעימות יין בכרמים יקב ארז בהר ברכה ויקב 
הררי קדם ביצהר שזכו לאחרונה במדליות כסף 
נוספים  פרטים   .2008 הזהב  אשכול  בתחרות 
בית  ובמחנה  תפוח  בצומת  המידע  בתחנות 
חורון )אח שלי גיבור(, ובמרכז המידע מדרשת 
חלקת השדה - 02-9973106 או באתר המועצה 

# .www.shomron.org.il :האזורית

בנימין 
בבנימין. במעיינות  מטיילים  וברכב  ברגל 

בפסח הקרוב ייערכו אירועים רבים ומגוונים 
וחמישי  שני  בימים  בנימין.  חבל  ביישובי 
מ– עגולה  שעה  בכל  רכובים  סיורים  ייצאו 

10:00-16:00 מצומת שילת לטיול במעיינות 
חבל בנימין. #

 )80.4.12( ניסן,  ט"ז  דחוהמ"פ,  א'  שני,  ביום 

יתקיים במערב בנימין "הפנינג דולב" - האירוע 

לעליית  שנה   25 חגיגות  תחילת  את  שיציין 
ליהנות  יוכלו  המשתתפים  לקרקע.  היישוב 
לכל  ואטרקציות  טיולים  הפעלות,  משלל 
לטובת  מידע  תחנת  תוקם  במקום  המשפחה. 
טיולים  יקיים  עפרה  שדה  בי"ס  המטיילים. 
בנחל דולב ובמעיינות הרבים המצויים במערב 

בנימין. #
ואירועים  טיולים  חגיגת  תתקיים  במקביל 

בכל רחבי בנימין שעל תכנונה שקדו בשבועות 

עם  יחד  האזורית,  המועצה  אנשי  האחרונים 
מתנ"ס בנימין ועמותת התיירות בנימין. #

אירוע  ייערך   )80.4.32( ניסן  י"ח  ד'  ביום 

והפעלות  סיורים  ובו  שילה,  בתל  נוסף,  מרכזי 

תנ"כי  רחוב  יתקיים  במקום  הרחב.  לקהל 

ושלל פעילויות לקהל הרחב. במהלך כל ימי 
לטיולים  והרשמה  מידע  מוקד  יופעל  חוה"מ 
פתוח  ויהיה  הפסח,  ימי  בכל  יתקיימו  אשר 
לקבל  ניתן  יהיה  ובו   19:00 עד  מ-7:00 
הצעות למסלולים ולהירשם להיצע הרב של 

הטיולים. #
 02-9975516 עופרה:  שדה  בי"ס  מידע:  מוקד 

ofra@spni.org.il ,02-9974432 :פקס

גוש עציון 
שלל  יתקיימו  פסח  המועד  חול  במהלך 

הלאומי  בגן  עציון.  גוש  ברחבי  אירועים 

דק'  כ–10  של  קצר  נסיעה  מרחק   - הרודיון 
מירושלים - יהיה ניתן לבקר בתגלית הגדולה 
הורדוס.  המלך  של  קברו   - השנה  שנחשפה 
כמו כן יתקיימו במקום משחק 'מחפשים את 
תשלום  ללא  הדרכות  למשפחות,  המטמון' 
המחזות   ;9:00 מהשעה  החל  יום  כל  נוסף, 
מיוחדות לכל המשפחה, ברוח ימי החג, סדנא 
הרודיון:  גן לאומי  לילדים בתוספת תשלום. 
פעילויות   .057-7761143  ;057-7762251
בעלי  ובה  האיילים  ארץ  בחוות  גם  יתקיימו 
אקסטרים,  ומתקני  אתגרי  ספורט  חיים, 
בארץ  ביותר  הארוכה  האומגה   - ובנוסף 
חוויות  במרכז  בעולם!  בגודלה  והשנייה 
זנים  מ–1000  למעלה  שבו  טיפולי  חי  גן   -
שבהם  עציון  גוש  ביקבי  חיים,  בעלי  של 
מסעדה  לצד  יין,  וטעימות  סיורים  יתקיימו 
חלבית כשרה לפסח, ומחזיון אור קולי במרכז 
המבקרים של גוש עציון. באלפא לשמן, בית 

שומרון
ההר הטוב הזה - חגיגת טיולים ופעילות לכל 

ימי  במהלך  בשומרון.  התנ"ך  בארץ  המשפחה 

וסיורים  פעילות  יתקיימו  פסח  המועד  חול 
בכל  בשומרון.  התנ"ך  בארץ  המשפחה  לכל 
והדרכות,  סיורים  תוכנית   - המועד  חול  ימי 
קנה,  שער  ופארק  קנה  נחל  הטבע  שמורת 

שמורת יער ריחן פתוחים למטיילים.
מדרשת חלקת השדה, יחד עם המוא"ז שומרון 
סיורים  יקיימו  שומרון  התיירות  ועמותת 
לאזור  השומרון,  ולמזרח  למערב  ייחודיים 
לשמורת  עיבל,  בהר  יהושע  למזבח  הבקעה, 
שומרון  היא  סבסטיה  לאומי  ולגן  קנה,  נחל 
הירדן,  גדת  על  ייחודים  לאתרים  העתיקה, 
ולפינות חמד ולאתרים נוספים. כמו כן יהיה 
מסיור  וליהנות  ביקיר  בר  בחי  לבקר  ניתן 
והדרכות זאולוגיות לכל המשפחה - לפרטים 

# .050-4463181
ההפנינג המרכזי יתקיים ביום רביעי, ג' דחול 

)80.4.32( במספר מקומות ברחבי  המועד פסח, 

תיירותי  יהודי  תיאטרון  שחקני  השומרון: 

כביר,  הר  בשמורת  אופניים  וטיולי  והדרכות 
טיולים למטיבי לכת ופינות מנגל באלון מורה, 
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סדנאות,  יערכו  תקוע,  שביישוב  תיירותי  בד 
אוכל.  דוכני  לצד   לילדים,  והפעלות  הצגות 
המקום פתוח בין השעות 18:00 - 9:00. הכניסה 

בתשלום. לפרטים נוספים: 052-4767497.
סיורים  יוביל  עציון  כפר  שדה  ספר  בית 
 - יהודה  מרחב  בכל  המועד  חול  בימי 
ועד  כרם  מעין  פוכין,  ואדי  ועד  מההרודיון 

למערת חריטון ולנחל אוג.
בית  והרשמה  הטיולים  מסלולי  לפירוט 
ספר שדה כפר עציון 02-9935133 או באתר 

# .www.k-etzion.co.il 

עיר  את  להפוך  בחברון  מתכוונים  הארבעים 
על  מיוחד  דגש  ושמים  הבנים,  לעיר  האבות 
מרתקות  פעילויות  של  בשורה  הצעיר,  הדור 
מגוונות ומעניינות לילדים, ובהן: סיור מיוחד  
תחפושות,  חמורים,  בלווי  וילדים  להורים 
כדים  והכנת  חימר  עבודות  ופרסים;  חידות, 
היסטוריות  דמוית  עם  פגישות   באבניים, 
ומאמינים'   'קסמים  מופע  חברון,  של  מעברה 
עם הקוסם ר' ויקטור עטיה, הזמר החברוני ַׁשֵלו 
בן יעקב בהופעה מיוחדת לילדים "מזמורי דוד 
המלך", שחזור שאיבת מים כמו בימי האבות, 
פינת יצירות חברוניות מקוריות וקישוט כדים,  
משחק מטמון  ענק וכתבי חידה נושא פרסים 
עם החידונאי זאב פרנק,  הקרנת סרטי חברון 
סיפור  מספרי  פינת  אבינו',  אברהם  ב'אוהל 
חמורים,  על  רכיבה  מתופפים,  מעגל  חברון, 
לפיקניק  פינות  קדומות,  תחפושות  פינת 
ועוד.  לפרטים – מרכז מידע ארצי  ומנגלים, 

– 1-800400-456 שלוחה 3. #

הר חברון
ביער  יהודית  והיסטוריה  אטרקציות  טבע 

ואתר  לישראל  הקיימת  הקרן  ובסוסיא.  יתיר 

אטרקציה  הישראלי  לציבור  מציעים  סוסיא 
חדשה לפסח: שילוב של מסע במנהרת הזמן 
לסוסיא - העיר העברית הקדומה, עם פארק 
חבלים אתגרי וסיורי יער לכל המשפחה סביב 

האגם הקסום ביער יתיר. 
האירועים המתקיימים בשיתוף הקק"ל ייערכו 
חברון,  הר  בדרום  סוסיא  ובאתר  יתיר  ביער 
בניסן  י"ז-י"ח  המועד,   חול  ימי  בשלושת 
10:00- השעות  בין   ,22-24.4.08 תשס"ח, 

וחוויות  פעילויות  מגוון  ויכללו   ,17:00
להורים ולילדים - וכולם בכרטיס אחד. 

לאתרים  סיורים  מסוסיא  ייצאו  בנוסף 
שונים ברחבי חבל יתיר, ובהם: מעיינות זיף, 
נחל קינה, שביל המתקנים ביער יתיר וסיורי 

כרמים ומטעים באזור יתיר.
טלפון למידע נוסף: 1-599-507-517. #

חברון 
נשלמות ההכנות לחגיגות הפסח בחברון לרגל 

הסיסמה:  תחת  היישוב  לחידוש  הארבעים  שנת 

"עיר האבות - עיר הבנים".

ה- שנת   – מיוחד  מועד  השנה  חוגגת  חברון 
40 לחידוש היישוב.  כזכור, בערב חג הפסח 
שנה,  ארבעים  לפני  בדיוק  תשכ"ח,  בשנת 
למלון  הראשונות  היהודיות  המשפחות  נכנסו 
'פארק' כדי לחגוג בו את סדר הפסח בחברון 
להיכנס  הספיק  כבר  זה  תאריך  המשוחררת. 
ההתנחלות  בתולדות  פינה  כאבן  להיסטוריה 
המשיכה  הדרך  ישראל.  בארץ  המתחדשת 
בחברון  הצבאי  הממשל  בבית  להתיישבות 
וממנה  ארבע,  קרית  להקמת  שנים,   3 במשך 
– לחידוש ההתיישבות בלב העיר. לרגל שנת 
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טיולים, כנסים ועצרות יתקיימו   .1
תוך תיאום והיוועצות עם גורמי 

הצבא והביטחון בהתיישבות.

יש לטייל באזורים שהותרו לכך   .2
ע"י גורמי ביטחון.

יש להמנע מנסיעה בטרמפים   .3
בכלי–רכב שאינם מוכרים.

להיות קשובים לכלי התקשורת   .4
בדבר סגירת אזורים לטיולים 

ולעדכוני מזג אוויר.

תושבים ומטיילים יקרים!
האביב בפתח, ועמו חג החירות הבעל"ט, הפותח את עונת החופשות והטיולים. כמדי שנה יבקרו 
המוני בית ישראל באתרי נוף, טבע ומורשת ברחבי יהודה ושומרון. פיקוד המרכז, משטרת 
ישראל ומועצת יש"ע מקדמים אתכם בברכה ויעשו הכל כדי לשמור על שלומכם וביטחונכם.
יחד עם זאת יש לזכור כי איומי חטיפה ופיגועי טרור כנגד ישראלים - בכל העולם 
וגם ביו"ש - עדיין בתוקף ועל כן למען ביטחונכם, יש לקיים את ההנחיות הבאות:

בכניסה לנחלים יש לקחת בחשבון   .5
נתונים כגון: מזג אוויר, מגבלות 

עבירות, הצטיידות במים ויציאה 
טרם חשיכה.

מומלץ להימנע מתנועת מטיילים   .6
בודדים בשטח.

יש להצטייד באמצעי קשר ולעדכן   .7
קרובי משפחה על מסלול הטיול 

וזמן הגעה משוער.

טיילו, תיהנו והקפידו על כללי הביטחון -  כאמור "ונשמרתם לנפשותיכם מאוד" 

פסח כשר ושמח!    

פיקוד המרכז מחוז ש"ימועצת יש"ע

אירועי הפסח ברחבי יהודה ושומרון
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עוד מעט יתקדש עלינו חג הפסח, 

בהסבה  ישובות  משפחות  משפחות 

את  קוראים  הסדר,  שולחן  סביב 

ההגדה, שותים ארבע כוסות ועוסקים 

ביציאה  מצרים,  יציאת  בסיפור 

לגאולה.  משעבוד  לחירות,  מעבדות 

את  גם  לזכור  עלינו  רגעים  באותם 

לשולחן  להסב  יוכל  לא  שהשנה  מי 

צה"ל,  נעדרי  משפחתו,  עם  הסדר 

ואזרח  החטופים,  החיילים  שלושת 

של  בשליחותה  שפעל  נוסף,  ישראלי 

במדינה  בכלא  ושבוי  ישראל,  מדינת 

השבת  פולארד.  יהונתן  ידידותית, 

יהונתן  הרב  של  מאמר  להביא  בחרנו 

בלס, רב היישוב נווה צוף וראש כולל 

על  כי  הקובע  בפ"ת,  יהודה"  "רצון 

מדינת ישראל מוטלת חובה הלכתית 

להביא לשחרורו של פולארד:

יהונתן  יושב  שנה  ושתיים  עשרים 

קשים,  בתנאים  במאסר,  פולארד 

סגור בכלא אמריקאי, בגין עבירות על 

של  בשליחותה  שעשה  ארה"ב  חוקי 

מדינת ישראל ולמען ביטחונה. מכיוון 

מדינת  של  בשליחותה  פעל  שהוא 

ישראל החובה ההלכתית המוטלת על 

המדינה לפעול לשחרורו היא כפולה:

של  הכללית  המצווה  מדין   .1

הציבור  על  המוטלת  שבויים  פדיון 

אם  אף  שנתפסו  יהודים  לפדות 

לחטיפתם לא היה קשר ליהדותם או 

חטיפה  כגון   - כלשהו  ציבורי  לעניין 

לשם קבלת כופר )כנהוג היום במדינות 

או  אמריקה(  ובדרום  בקווקז  שונות 

"אין  החוטפים.  של  ליבם  משרירות 

)שולחן  שבויים"  כפדיון  גדולה  מצווה 

ערוך יו"ד סי' רנב סעיף א'(. אמנם לעניין 

שפסקו  יש  שבויים,  פדיון  מצוות 

שבכוונה  יהודי  לפדות  חובה  שאין 

ייענש,  ייתפס  שאם  ביודעו  תחילה, 

סיכן, במעשה פסול, את חייו או את 

דמלכותא.  דינא  על  בעוברו  חירותו 

ווים לשחרר כל יהודי היושב  איננו מצֻ

בכלא על פי דינא דמלכותא של מדינה 

זאת  ביצע;  שהוא  עבירות  על  אחרת 

באותה  עליו  שמוטל  העונש  אם  גם 

המדינה איננו העונש שהתורה היתה 

שדינו  הגוים  מן  "הגונב  עליו.  מטילה 

כי  לפדותו  כלל  צריכין  אין  בתליה, 

שלמה  )חכמת  בנפשו"  מתחייב  הוא 

גיטין פרק ד' סי' עב; וראה רדב"ז על 

הרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח 

י"ג המחייב את הציבור להציל  הלכה 

מומר  אינו  הוא  אם  מתליה  הגנב  את 

בתכלית  הדין  שונה  אך  להכעיס(. 

דינא  חוקי  על  שעבר  יהודי  לגבי 

שבוי בחג החירות

דמלכותא לא במעשה של העלמת מס 

או של גניבה או של סחר בסמים אלא 

לשם ביטחונו של עם ישראל ובתיאום 

מטעם  לכך  אחראי  שהיה  מי  עם 

מדינת ישראל. יהודי זה לא הטיל את 

עצמו על הציבור אלא אדרבה, הציבור 

הטיל את המשימה עליו, משימה שעל 

העבירה  את  מצדיקה  תורה  דין  פי 

שיהונתן  אף  לכן  דמלכותא.  דינא  על 

ואף  ייענש,  ייתפס  ידע שאם  פולארד 

מדינה  ככל  ארה"ב,  של  שמסמכותה 

מסירת  נגד  חוקים  לחוקק  אחרת, 

של  "גדולה"  מצווה  לזרים,  סודותיה 

הציבור  את  מחייבת  שבויים  פדיון 

לפעול לשחרורו.

משלח  כל  של  אחריותו  מדין   .2

אם  גם   - שלו  השליח  את  להציל 

קיבל השליח תשלום עבור השליחות - 

ממצוקה שנקלע אליה כתוצאה ישירה 

סי'  ג  )שו"ת מבי"ט חלק  של שליחותו 

קנו; ראה בשו"ת שרידי אש חלק א סי' 

קסז השגה על מסקנת המבי"ט. סביר 

אם  גם  חשאי,  סוכן  שבימינו  להניח 

מקבל  לא  תשלום,  תמורת  עובד  הוא 

התוצאות  בכל  לבדו  לשאת  עצמו  על 

ייתפס  אם  שוביו  לו  שיסבו  הקשות 

כמיטב  לפעול  משולחיו  מצפה  אלא 

יכולתם להצילו(. יהונתן פולארד הבהיר 

בה  לעיסקה  מתנגד  שהוא  אחת  לא 

ישולם עבור חירותו מחיר שהוא "יותר 

למתווכים  בוויתורים   - דמיהם"  מכדי 

אמריקאים על ארץ ישראל או בשחרור 

היא  שלו  היחידה  הדרישה  מחבלים. 

כמדינה  תתנהג  ישראל  שמדינת 

- גם  ריבונית המכבדת את עצמאותה 

מול מעצמת–על, שהשמירה על יחסים 

של  היסוד  מאבני  היא  עימה  מיוחדים 

מדיניות החוץ שלה - ותתבע בנחרצות 

את שחרורו של מי שפעל למענה. 

השלישית  הסיבה  מתגלה  וכאן 

המחייבת אותנו לפעול לשחרורו:

בארץ  התכופים  בביקורים   .3

האמריקאית  המדינה  מזכירת  של 

ארה"ב  נשיא  של  בבואו  ושליחיה, 

ישראל  נציגי  של  במסעות  לארץ, 

התעלמותנו  שתיקתנו,  בארה"ב, 

המוטל  והמוסרי  ההלכתי  מהחיוב 

כמדינה.  במעמדנו  פוגעת  עלינו, 

בהטלתה על הסוכן שלנו עונש מאסר 

שהוא כבד בהרבה מהמקובל, ללא כל 

השוואה לעונשים שהטילה ארה"ב על 

ששירתו  אחרים  אמריקאים  אזרחים 

 - כישראל  בנות–ברית  מדינות  לא   -

אלא מדינות העוינות לה, נוצר הרושם 

פולארד,  את  רק  לא  מענישה  שהיא 

היא  ישראל;  מדינת  את  גם  אלא 

מדינת  בנו  רואה  שהיא  לנו  מאותתת 

ולכן  עצמאית,  לגמרי  לא   - חסות 

פולארד  של  במעשיו  ישראל  אשמת 

היא בעיניה חמורה במיוחד. 

בימי  חוגגים  אנו  אותה  חירותנו, 

של  הנצחית  בבחירה  אלה,  פסח 

להרים  אותנו  מחייבת  בנו,  הקב"ה 

ראש ולשבור את השתיקה. #
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פעילויות ברוח האבות והאמהות 
במשך כל היום:

סיור מיוחד לכל המשפחה עם תלבושות   �
מימי האבות, חידות ופרסים � עבודות חימר 
עם  סטודיו  בהדרכת  באבניים  כדים  והכנת 
� פגישה עם דמוית היסטוריות מעברה של 
מופע   � תיאטרון נערי חברון  חברון בביצוע 
ר' ויק םקסמים וטלפתיה בתכנים יהודיי עם 
ַׁשלֵו בן יעקב  הזמר החברוני   � קטור עטיה 
בהופעה מיוחדת לילדים "מזמורי דוד המלך" 
 � האבות  כבימי  מים  שאיבת  שחזור   �
פינת יצירות חברוניות מקוריות וקישוט כדים 
משחק מטמון ענק וכתבי חידה נושא פרס � 
סים עם החידונאי זאב פרנק � הקרנת סרטי 
חברון ב'אוהל אברהם אבינו' � פינת ְמספרי 
סיפורי חברון לילדים � מעגל מתופפים � 
רכיבה על חמורים � פינת תלבושות קדומות

ביום שלישי י"ז ניסן, 12:30
נשמח עם מיטב אמני הזמר החסידי והמזרחי 

� גדול הזמר המזרחי חסידי
חיים ישראל ולהקתו

� עדי רן � אהרן רזאל � אודי דוידי
� חזקי סופר � יצחק פוקס � עקיבא מרגליות

� מרדכי יצהר )בוימל( � אביעד גיל מגיש
הזמיר מידד טסה עם הלהיט 'על נהרות בבל'
� תזמורת 'איילת השחר' מתוך האלבום החדש

� מנחה: קובי סלע
בימים שני ושלישי, א'-ב' חוה"מ, מערת המכפלה פתוחה כולה ליהודים, כולל אולם יצחק 

� פינות לפיקניק ומנגלים
� סיורים מודרכים ביישוב היהודי

� מזנון כשר למהדרין
� חנות 'מזכרות עיר האבות'

ליד מערת המכפלה מציעה את מיטב 
יצירות מפעלי יש"ע במחירים מוזלים

חברון  - ארבע  קרית  הדתית  המועצה  שע"י  המכפלה  מערת  מנהלת   | בחברון  היהודי  היישוב  מחדשי 

ועדה מוניציפלית חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון |ֹ מועצה מקומית קרית ארבע - חברון | אשי שיראל הפקות

מרכז מידע ארצי:

1-800-400-456
שלוחה 3

המופע יועבר בשידור חי
www.hebron.org.il • www.machpela.com

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים - חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים

ההסעות יוצאות מחברון בתום עצרת החג. לאור לקחי העבר בעז"ה יתוגבר מערך ההסעות

פסח
בחברון
חוגגים ומחזקים את

ישראל! וארץ  חברון 

40 שנה לחידוש היישוב היהודי 

ן תשכ"ח - תשס"ח בחברו

חג ותפילות  המונית  עליה 

במערת המכפלה
בימים שני ושלישי ט"ז וי"ז בניסן

וק22.4  21.4 פסח,  דחוה"מ  א'-ב 

ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל
טל' 052-5802156

לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!

הגברה וסאונד
שרון שאלתיאל
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לפרטים והסעות מרחבי הארץ
בתשלום באוטובוסים ממוגנים

1-800-400-456

עיר האבות
עיר הבנים

בימים שני ושלישי

הפעלות ענק
לכל המשפחה

חדש השנה!

הפרדה מלאה | הכניסה חופשית 
כל האירועים, הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון
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כציר ב פרדס  הרב  שימש  המנדט  תקופת 

העיר'.  'ועד  הייצוגיים  היהודים  לגופים 

ועד  כחבר  קדנציות  בכמה  כיהן  הוא 

רבות  ומשלחות  בירושלים,  העברית  הקהילה 

של מפלגות, כולל ממפלגת הנשים, הגיעו בשלב 

ועד  כנשיא  לכהן  בו  והפצירו  לביתו  מסוים 

החוזרות  ההפצרות  למרות  העברית.  הקהילה 

את  עצמו  על  ליטול  פרדס  הרב  סירב  ונשנות, 

באחד  תפגע  שהתמנותו  שחשש  כיוון  המשרה 

עליו  סופר  זה.  לתפקיד  מאוד  ששאף  מחבריו 

בין  הקשר  נותק  כאשר  תרפ"ט,  במאורעות  כי 

שכונות העיר ואספקת המזון לא הגיעה לתושבי 

השכונות, חירף נפשו להביא מזון לבני ירושלים 

האנגלים  אל  הלך  השכונה  מוכתר  עם  ויחד 

השכונות.  לתושבי  מזון  לספק  מהם  ותבע 

והלחם  מבוקשו  את  קיבל  ודברים  דין  לאחר 

בריטי. כחמש  הובא אל התושבים תחת משמר 

פה  פרדס  הרב  נבחר  המדינה  קום  לאחר  שנים 

אחד לרבה הראשי של רמת גן. בתקופה זו הוא 

איתן  בעומדו  ליבו  ובאומץ  בפסקיו  התפרסם 

והצדק בהתאם להלכה בכל בעיות  היושר  לצד 

פעל  גן  רמת  העיר  כרב  במקום.  והתורה  הדת 

רבות להרמת קרן היהדות הדתית והקים בעיר 

קרן גמילות חסדים לנזקקים.

בשנת תשכ"ב מונה הרב פרדס לרבה הראשי 

הספרדי של ירושלים ביחד עם הרה"ג הרב צבי 

של  קרנה  את  השניים  העלו  יחדיו  פרנק.  פסח 

ירושלים ומוסדותיה התורניים ועם פטירתו של 

הרב פרנק המשיך הרב פרדס לשמש כרב יחיד 

לשתי העדות גם יחד. בכהנו כרבה הראשי של 

לבית  שבת  בכל  רגליו  לכתת  נהג  הקודש,  עיר 

כנסת אחר ואף למרוחקים שבהם. שבתות אלו 

במחיצת של הרב הפכו למפגן רבתי למען איחוד 

עם ישראל, תורת ישראל ומורשת האבות. בימי 

החול ביקר הרב פרדס גם בקיבוצים ובמועדונים 

והרביץ את תורת החסד שלו בהצלחה.

לחיילי  פרדס  לרב  היה  ואוהב  מיוחד  יחס 

צה"ל. הוא הירבה לבקר במחנות צבאיים ולחזק 

הצבא  תפקיד  על  בשיחות  החיילים  לב  את 

כיפור  יום  בערב  הגאולה.  בזמן  ומשמעותו 

בנסיעה מים המלח ביקש, למרות מצבו הבריאותי 

גבול  על  הצבא  ממחנות  באחד  לעבור  הרעוע, 

ירדן. כשהפצירו בו לוותר על הסיור אמר: "אין 

מקום שיש בו מסירות נפש וקידוש ה' כמקום בו 

והארץ".  העם  משמר  על  בנינו–חיילנו  עומדים 

כשביקר בעמדות צה"ל בגבול הגולן נוכח לדעת 

כי מספר חיילים הניצבים בעמדות אינם יכולים 

כדי  אליהם  לעלות  עצמו  והטריח  אליו,  להגיע 

צה"ל  חיילי  את  לבקר  נהג  אף  הוא  לברכם. 

ולעודדם  בירושלים  המאושפזים בבתי החולים 

תשכ"ז  בשנת  ובתפילות.  בברכות  ולחזקם 

זכה  הבית  והר  העתיקה  העיר  שחרור  בעקבות 

הרב פרדס להיות בין הראשונים שהגיעו לכותל 

שם פגש גם את אחד מנכדיו, אהרון, שהיה איש 

הייתה  פרדס  הרב  של  התרגשותו  הקשר.  חיל 

גדולה בראותו את אבני הכותל המערבי. מסופר 

לפניו  ידו  את  שלח  למקום,  כשהגיע  כי  עליו 

כלא–מאמין, מישש את האבנים הקרות והחמות 

גם יחד, ואט–אט הרכין את ראשו ונשק לכותל. 

מהאבן.  שפתיו  את  להתיק  היה  יכול  לא  הוא 

פרש את ידיו אל הכותל, נצמד אליו. לאחר מכן, 

בשם  גדול,  בקול  בירך  מדמעות,  חנוק  בגרון 

העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך  ובמלכות: 

הרב  הזה!".  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו 

לאחר  לכותל.  שוב  ונשק  שנית  התקרב  פרדס 

מכן פנה והלך לאחוריו, כשכל העת פניו מופנות 

מכן  שלאחר  ובשנים  בימים  גם  הכותל.  לעבר 

היה פוסע לאחוריו ועיניו אל הכותל. 

בניו,  מספרים  האחרון",  יומו  ועד  "מאז   

שם  שוהה  יום.  מדי  כמעט  לכותל  הולך  "היה 

שעה ארוכה או קלה, כפי שהתיר לו הזמן, נושא 

סדר–יומו.  את  מתחיל  מכן  לאחר  ורק  תפילה, 

עזב  תמיד  מהכותל  והולך  פונה  שהיה  ולאחר 

הזהירו  פעם  לא  לאחור.  בהליכה  המקום  את 

אותו שהוא עלול ליפול בדרך הליכה זו, אך הוא 

לא  ניזוקים  אינם  'שליחי–מצווה   - משיב  היה 

בהליכתם ולא בחזירתם'".

במאמר ששמו 'זכותנו על ארץ ישראל' מרחיב 

אברהם  מימי  הארץ  על  זכותנו  על  פרדס  הרב 

ביחס  הראשונה  "ההצהרה  ימינו:  ועד  אבינו 

לארץ ישראל ניתנה מפי הקב"ה לאברהם אבינו 

'כי את כל הארץ אשר אתה רואה  ע"ה ככתוב: 

שאלתו  ואחרי  עולם'...  עד  ולזרעך  אתננה  לך 

כרת  אירשנה'  כי  אדע  'במה  אבינו  אברהם  של 

לו הקב"ה ברית ואמר לו 'לזרעך נתתי את הארץ 

הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת'. 

הצהרות אלו ניתנו לאברהם אבינו בטרם החלה 

גלות מצרים ואילו כאשר נתגלה הקב"ה למשה 

חזר  הסנה  מתוך  הראשונה  בפעם  ע"ה  רבנו 

הקב"ה והזכיר לו למשה רבנו את הבטחתו לאבי 

האומה ואמר לו: 'ראה ראיתי את עני עמי אשר 

ולהעלותו  מצרים  מיד  להצילו  וארד  במצרים.. 

מן הארץ ההיא אל ארץ זבת חלב ודבש...'.

שארית  ועל  עמו  על  ה'  בחמלת  כאשר  כיום 

נחלתו התחלנו לשוב אל ארץ אבותינו, מלווים 

אותנו הצרות והייסורים על כל צעד ושעל, עינם 

של שונאי ישראל צרה במפעל ההתיישבות של 

ללא  גלות  שנות  אלפיים  לאחר  ישראל,  עם 

האומות  עצרת  כאשר  וגם  מולדת  וללא  ארץ 

ישראל  מארץ  חלק  לתת  מחליטה  המאוחדות 

מסביבנו  הגויים  כל  עלינו  קמים  בוניה,  לבניה 

ומכריזים עלינו מלחמות, והיישוב היהודי עומד 

בניו  טובי  שערה,  מלחמה  להשיב  אחד  כאיש 

גדולים  והייסורים  ישראל,  במערכות  נופלים 

וקשים מנשוא.

על  כי  ללמדנו,  הבורא.  מנפלאות  אחד  זהו 

אפשרות  לנו  שאין  נראה  הטבע  שבדרך  אף 

הקב"ה  אך  אלו,  בייסורים  ולהתקיים  להתגבר 

ונפלאות  ניסים  כמה  לנו  עושה  הרבים  ברחמיו 

המחשלים  הם  והם  הייסורין.  של  בעיצומם 

את כוחו של העם ומחזקים את רוחו, להמשיך 

ולהחזיק בארצנו הקדושה על אף כל המכשולים 

והייסורים. ניסים ונפלאות אלו הן בבחינת גילוי 

בהתגלות  היה  זה  מעין  שכינה  גילוי  שכינה. 

הסנה'.  מתוך  אש  'בלבת  משה  אל  הקב"ה 

הסנה הוא סמל לייסורים אך הסנה איננו אוכל. 

ואז  כלים  ואינם  רב  זמן  נמשכים  הייסורים 

אל  ואשלחך  לכה  'ועתה  משה:  אל  הציווי  בא 

ממצרים',  ישראל  בני  עמי  את  והוצא  פרעה 

רבנו  משה  אך  הייסורים.  בתוך  הנס  גילוי  זה 

כי אלך אל פרעה...',  'מי אנוכי  מסרב באומרו: 

ייתכן  ואיך  אנוכי',  דברים  איש  'לא  ומנמק: 

להוציאם בדרך הטבע. ועל כך עונה לו הקב"ה: 

'מי שם פה לאדם' - להורות על שידוד מערכות 

בדרך נס ולא בדרך הטבע. מכאן אנו למדים כי 

למרות שכל שליחותו של משה ויציאת ישראל 

ממצרים הייתה בלי ספק בדרך נס, עם כל זאת 

הנס היה מלווה בדרך של טבע, על ידי שליחת 

חלק ב' הרב אליהו פרדס: "להחזיק בארצנו הקדושה על אף כל המכשולים"
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שיסכים  כביכול,  לשכנעו  פרעה  אל  רבנו  משה 

כן  גם  לעתיד  הוראה  וזו  ישראל.  את  לשלוח 

מיד  ישראל  ארץ  כיבוש  לימינו–אנו,  ובעיקר 

הטבע  בדרך  להיות  צריכה  הזרים  הכובשים 

בדרכי שכנוע משא ומתן וגם בדרך של מלחמה 

אך כל הדרכים האלה מלווים שרשרת של ניסים 

יכולים  היינו  לא  שבלעדיהם  ונסתרים  גלויים 

להצליח להדביר את האויבים מהארץ הקדושה 

ולעמוד עמידה איתנה נגד כל מיליוני האויבים 

הסובבים אותנו מכל עבר".

בניסן  בי"א  נפטר  זצ"ל  פרדס  אליהו  הרב 

תשל"ב )1972( ונטמן בהר הזיתים בירושלים. #

חלק ב' הרב אליהו פרדס: "להחזיק בארצנו הקדושה על אף כל המכשולים"
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

"ָּתבֹוא לְפָנֶיָך ֶאנְַקת 
ָאִסיר..." )תהילים ע"ט(

8190 ימים 
זועק יהונתן מבור
כלאו, עד מתי?! 
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בעיניים. פ ירוק  בחוץ.  אביב  סח. 

בית עמונה מזמין אתכם לשלב 

היסטורית  חוויה  עם  הירוק  את 

בסיור  ומחזקת.  ייחודית  והתיישבותית 

במרכז  וביקור  ההתיישבות  שביל  לאורך 

המבקרים בעמונה.

ונוסעים  לעפרה  נכנסים  מגיעים?  איך 

לעמונה,  בכניסה  חונים  השילוט.  ע"פ 

ההתיישבות,  שביל  של  בתחילתו 

ומסיימים במרכז המבקרים. 

רואה  אתה  אשר  הארץ  כל  את  "כי 

קוראים  עולם!"  עד  ולזרעך  לך אתננה   -

עץ  שלט  הראשון,  השלט  מן  הפסוקים 

בעלותנו  "שטר  פנים.  ומאיר  שקוף  גדול, 

על הארץ - הוא התנ"ך" מסכמים מתוך 

דברי השלט , עוברים בין הדגלים, עצי הזית, 

וממשיכים  הארץ,  על  ההבטחה  פסוקי 

לצעוד לאורך שביל ההתיישבות.

זה  מכיוון  המלח!  ים  את  רואים  בדרך 

נכנסים בני ישראל ארצה... ואת ירושלים, 

בשלט  תראו  בנימין...  של  הדרומי  גבולה 

יהושע  ערי  העמונה"!  וכפר  "עפרה  זה: 

השלט  מן  ההיסטורית!"  בנימין  בנחלת 

ממש  האלו  ההרים  כי  זוכרים  הם  השני 

ההר,  בגב  כאן,  הארץ.  לב  הם-הם   –

התרחשו רוב אירועי ההיסטוריה היהודית 

בעת העתיקה!

מעלות   360 התצפית.  למגדל  עולים 

של נוף מרהיב עין. של הרי בראשית, של 

התגשמות הנבואות, של חזון. 

בשלט החמישי מגלים שכבר לפני מאה 

יהודים להתיישב בחבל בנימין.  ניסו  שנה 

עוד מגלים שכבר כ–20 שנה לפני הקמת 

יהודיים!  יישובים  שני  פה  קמים  המדינה 

הקמת  ליל  עד  קיימים  אשר  יישובים 

לילי  במסע  המגינים  נסוגים  אז  המדינה, 

של  להמתנה  ירושלים...  עבר  אל  חשוך 

איך  השביל,  ובסיכום  שנה.  עשרה  תשע 

גב ההר, הקמת  - סיפור חזרתנו אל  לא 

היישובים ופריחתם! 

"חבל  ההרוסים.  הבתים  ליד  עוברים 

שלא העברנו בשביל ההתיישבות את כל 

שהיו  לאחר  כאן.  שהיו  השוטרים  אלפי 

היסטוריה  של  שנים  ל–3800  נחשפים 

יהודית על ההרים האלו... הכל היה נראה 

אחרת!"

מגיעים למרכז המבקרים. 14 דקות של 

ומעורר  כוחות  נותן  חוויתי,  מרגש,  סרט 

למחשבה...

הארץ  על  זכותנו  את  מממשים   איך 

המובטחת?

בשביל  יורדים  הזו  השאלה  עם 

העתיקה  הגת  אל  בהר...  החקלאות 

והשומרה... בדרך הביתה... 

ּכִי אֶת–ּכָל–הָָאֶרץ אֲֶׁשר–אַָּתה ֹראֶה לְָך אְֶּתנֶּנָה ּולְזְַרעֲָך עַד–עֹולָם

"שביל ההתיישבות" ומרכז המבקרים בעמונה

מבט להתיישבות

natihafakot@gmail.com 
054-424-7683

בס"ד

הפקות
וניהול 
אירועים

מתכנן אירוע?
מתכוננת לחתונה?

בנתי הפקות וניהול אירועים
לכם נשאר רק להנות.

קייטרינג   צלם   מוזיקה   ועוד...



9

 מרכז הבקרים בעמונה

פתוח בימי חוה"מ פסח, 17:00-09:00, 

הביקור בין שעה לשעתיים.

תשלום₪7 לאדם. לקבוצות עם הדרכה 

)מעל 25 איש(: ₪250.

לפרטים:

www.amona.org.il
aamona@gmail.com

לקבוצות: 054-5680020

www.ybook.co.il


