
26 ב תשמ"ט,  א'  אדר  כא' 
בפברואר 1989, היום בו נסוגה 
בסיני  טאבה  מאזור  ישראל 
הסכם  במסגרת  האחרונה  הנסיגה   -
השלום עם מצרים - עלו חמש משפחות 
לנקודת התיישבות חדשה באזור מערב 

בנימין, סמוך ליישוב הקהילתי דולב.
הוקם  עטרה,  גרעין  המייסד,  הגרעין 

בסוכות תשמ"ו בידי קבוצת בוגרי "בני 

עקיבא", בוגרי ישיבות הדר ובוגרי צבא, 

דתי  קהילתי  יישוב  להקים  במטרה 

פעילות,  של  שנים  שלוש  לאחר  חדש. 

לא  עדיין  לעליה  ממשלתי  כשאישור 

הגיע, הוחלט להעלות את חברי הגרעין 

בנימין.  במערב  דולב  ביישוב  להכשרה 

קליטה  למאמץ  נוצלה  זו  תקופה 

שמאוחר  הגרעין,  עקרונות  ולגיבוש 

יותר הפכו להיות אבני יסוד בעקרונות 

היישוב. 

מדינית  תוכנית  נולדה  ימים  באותם 

עם  ישירות  שיחות  שעיקרה  חדשה 

להסדר  להגיע  בניסיון  הפלשתינים 

יש"ע.  מחבלי  נסיגה  הכולל  מדיני 

במועצת יש"ע יזמו את מבצע "להכניס 

שמיניה לאש"ף" - הקמת שמונה יישובים 

חדשים. בתנועת "אמנה" הצליחו להוציא 

יצחק  דאז  הממשלה  מראש  הסכמה 

שמיר להקים את היישוב בו בלילה. 

שרידים  נמצאו  לא  שבאזור  כיוון 

התיישבות  על  המצביעים  ארכיאולוגיים 

יהודית קדומה, וגם לא נמצא איזשהו יישוב 

ערבי המשמר באופן מובהק שם של יישוב 

ועדת  בחרה  לחדשו,  שניתן  עתיק  יהודי 

לוויים, טלמון,  השמות בשם של משפחת 

המקדש  כשוערי  פעמים  מספר  הנזכרים 

אשר חזרו מגלות בבל לארץ יהודה. 

למתיישבים  שמיר  אישר  בו  בלילה 

לעלות לשטח, אותרו במהירות קרוואנים 

בן  נחמיה  כשהוביל  שונים.  מיישובים 

יהודה, בעל חברת "מנופי בן–יהודה", את 

המשאית  שקעה  הראשונים,  הקרוואנים 

היסס,  לא  נחמיה  הדרך.  באמצע  בבוץ 

ופרק את הקרוואנים בו במקום. וכך קמה 

אלא  לה,  המתוכנן  במקום  לא  טלמון 

במקום בו שקע המנוף בבוץ. 

מבט להתיישבות

וְיְִקחּו "ו יְִׂשָרֵאל  ְּבנֵי  ֶאת  ְּתַצּוֶה  ַאָּתה 
ַלָּמאֹור  ּכִָתית  ְָך  ז ַיִת  ז ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך 

ְלהֲַעֹלת נֵר ָּתִמיד" )שמות כ"ז, כ'(
בעוד ימים אחדים נחוג את חג הפורים, 

השבוע,  בפרשת  לכן,  קודם  עוד  אך 

במנורה  המשכן  הארת  על  קוראים  אנו 

לכבוד  כתית.  זך  זית  שמן  באמצעות 

נצא הפעם  וימי הפורים,  הארת המשכן 

בין  המחבר  מיוחד  מסלול  בעקבות 

צורים  עמק  דרך  הזיתים  מהר  השניים, 

אל העיר העתיקה ב"שביל ירושלים".

לבית  הזית  שמן  את  הביאו  מהיכן 

המקדש? כנראה מהר המשחה:

הוא שמו העברי הקדום  הר המשחה 

של הר הזיתים עוד מימי הבית הראשון 

שמן  את  מכינים  היו  שלו  הזיתים  מן   -

כהנים  למשיחת  במקדש,  המשחה 

ומלכים.

 עצי זית רבים היו גדלים בעבר על הר 

הזיתים, ועד ימינו אלה קיימים שם עצי 

זית עתיקים מאד.

המשחית:  הר  גם  נקרא  הזיתים   הר 

ֵי יְרּוָׁשַלִם, ֲאֶׁשר ִמיִמין  "וְֶאת הַָּבמֹות ֲאֶׁשר ַעל ְּפנ
ְלהַר הַַּמְׁשִחית, ֲאֶׁשר ָּבנָה ְׁשֹלמֹה ֶמֶלְך יְִׂשָרֵאל 
)מלכים  הֶַּמֶלְך".  ְלַעְׁשּתֶֹרת...וְִלכְמֹוׁש...ִטֵּמא 
ב' כ"ג,י"ג(. יאשיהו מלך יהודה מנתץ את 
הבמות שבנה שלמה המלך לעבודה זרה 

בהר המשחית - ההר שעל פני ירושלים.

הר  הוא  המשחית  רש"י:"הר  מפרש 

הזיתים הוא הר המשחה, וכיוון שהזכיר 

שמו  שינה  עכו"ם  על–ידי  שמו  את 

ל"הר  המשחה"  "הר  הפך  וכך   - לגנאי" 

המשחית"...

את  מתארת  מידות  במס'  המשנה 

לנו  ומגלה  האדומה,  הפרה  שריפת 

שהדרך מהר הבית להר הזיתים עוברת 

עליו  המזבח  "שער  הבירה:  שושן  דרך... 

גדול  כהן  שבו  צורה,  הבירה  שושן 

יוצאים  מסעדיה  וכל  הפרה  את  השורף 

מפרש  ג'(.  משנה  א'  )פרק  המשחה"  להר 

מן  "כשעלו  מברטנורה:  עובדיה  רבי 

לצייר צורת  ציוו להם מלכי פרס  הגולה 

שושן הבירה על שערי הבית כדי שיהיה 

בשער  וציירוהו  מלכות  מורא  להם 

המזרח. דרך שער זה השער המזרחי של 

הר הבית - שער שושן היו יוצאים הכהן 

והעוסקים בפרה אל הר הזיתים".

להר  הבית  מהר  עושים  היו  "וכבש 

המשחה..." )פרה פ"ג מ"ו( - היו מתקינים 

המפריד  קדרון  לנחל  מעל  ארעי  גשר 

פרה  וכל העוסקים במצוות  בין ההרים, 

אדומה היו עוברים עליו, כדי שלא יבואו 

לספק טומאת התהום.

הר  על  מערבה  משקיף  הזיתים  הר 

הבית ועל כל ירושלים, וממקום שריפת 

הפרה היה הכהן השורף אותה רואה את 

פתחו של ההיכל.

נוסעים  מירושלים  מגיעים?   איך 

לכיוון מנהרת הר הצופים ולפני הכניסה 

הר  אל  הימני  בנתיב  עולים  למנהרה 

מהר המשחה לשושן הבירה סיפורו של מקום
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במקום  הוצבו  הראשונים  הקרוואנים 

חוברו  הם  היישוב.  מרכז  הוא  שהיום 

חמש  זמניות.  לתשתיות  במהירות 

של  ההתחלה  היו  ראשונות  משפחות 

קבוצת  עוד  הגיעה  יותר  מאוחר  טלמון. 

אותם  ימצא  אותם  שיחפש  מי  קרוואנים. 

נוצרה  כך  הסמוך.  חרשה  במאחז  היום 

המשכיות של ההתיישבות במערב בנימין. 

יוחאי  לעיתונאים  אז  אמר   - "טלמון" 

אינדיק, יו"ר המזכירות - "היא רק עוד אבן 

מראים  אנחנו  הציונית.  בטרסה  בודדת 

לתושבי הכפר ג'ניה ממול, שאין לנו כוונה 

תימשך  האינתיפאדה  אם  אפילו  להיכנע 

עוד עשר שנים".

הראשונות,  המשפחות  חמש  כשעלו 

"שרה קאפח מתנצלת  ב"נקודה":  נכתב 

שיש רק שלושה ילדים ביישוב, ומבטיחה 

המקומי  הדמוגרפי  המצב  את  לשפר 

כיום  במשימה.  עמדה  טלמון  בהקדם". 

כבר ישנם למעלה מ-500 ילדים ביישוב, 

מתוכם עשרה זוגות תאומים - אחוז גבוה 

מהמקובל בכל מקום אחר. 

ללא  טלמון,  היישוב  של  ההקמה  אופי 

קבע  רחוק,  לטווח  ותכנון  ממשלתי  גיבוי 

בראשית  החיים  אופי  את  מרובה  במידה 

יחיד  טלפון  מכשיר  היה  ליישוב  הדרך. 

שעבד על קו אלחוטי, תחבורה ציבורית לא 

היתה, חשמל קיבלו מגנרטור שנהג לקרוס 

בשעות העומס, והמים הובאו במיכליות. 

על  התדפקו  הפיזיים,  הקשיים  למרות 

רבות.  משפחות  החדש  היישוב  דלתות 

כ–13  היישוב  מנה  הקמתו  לאחר  שנה 

מנה  כבר  שנים   10 כעבור  משפחות. 

כמחציתם  משפחות,   145 היישוב 

כיום  הייטק.  אנשי  ו–11%  חינוך  אנשי 

מונה טלמון מעל 200 משפחות.

נזנחה.  לא  המקורית  הנקודה  אבל 

אחרי  חודשים  מספר  תשנ"א,  בשנת 

בייקר,  ג'יימס  היה  המפרץ,  מלחמת 

ארה"ב  של  והעוין  הנמרץ  החוץ  שר 

משוטט  האב,  בוש  ג'ורג'  בממשל 

ועידה  לקדם  בניסיון  במזרח-התיכון, 

בינלאומית לשלום. במגעיו עם מנהיגי 

במפגיע,  לדרוש  הפסיק  לא  ישראל 

בדורסנות, להפסיק מיד את כל מפעל 

ההתיישבות ביש"ע, ולהקפיא לחלוטין 

את הבנייה ביישובים היהודיים. במועצת 

החליטו  ב"אמנה",  גם  כמו  יש"ע, 

כמו  הולמת,  ציונית  בתשובה  לענות 

בכל ימי דברי הציונות. ביום העצמאות 

תשנ"א עלתה קבוצה של 5 משפחות 

לטלמון צפון, למקום בו תוכננה טלמון 

מלכתחילה. 

והמשאית  הבוץ  בזכות  וכך, 

טלמון  יישובים.  שני  קמו  השקועה, 

הראשונות  בשנים  טלמונים.  נהייתה 

אחרי  צפון.   - טלמון  היישוב  נקרא 

נריה זצ"ל, בשנת תשנ"ו,  פטירת הרב 

נקרא המקום על שמו - נריה. 

לומר  אפשר  הדורות,  בשרשרת 

שדולב הוליד את טלמון, וטלמון הולידה 

את נריה, ונריה הולידה את זית רענן. #

 מעובד מתוך הספר "כנגד כל הסיכויים"

מאת חגי הוברמן, בהוצאת ספריית נצרים

אהרלה מייטליס
בית ספר שדה כפר עציון

הר  שבין  הצומת  לפני  מעט  הזיתים. 

פונים  העברית  לאוניברסיטה  הזיתים 

עמק  לגן–לאומי  השילוט  עפ"י  ימינה 

צורים, שם מחנים את הרכב.

העיר  אל  מערבה  העץ  במדרגות  נרד 

עתיקים,  וזיתים  אטלנטיות  אלות  בין 

לכל  ברקע  אותנו  מלווה  הבית  כשהר 

עם  השביל  במפגש  נסיים  הדרך.  אורך 

ולהכנס  לעלות  נוכל  משם  יריחו,  דרך 

לעיר העתיקה דרך שער האריות, ממש 

הימים  ששת  במלחמת  הצנחנים  כמו 

והכהן החוזר מעבודתו. #

טיולים קרובים בבית ספר שדה כפר עציון

יום ראשון י"ב באדר, 8.3.09

בני ברק מתחפשת בפורים בהדרכת יפעת אביצדק קלפה 

פורים, יום שלישי, י"ד באדר, 10.3.09 

אמות מים ומרבדי פריחה בוואדי קלט - טיול אוטובוס בשיתוף עם 'ארץ נהדרת' )יציאה מת"א(

שושן פורים, יום רביעי, ט"ו באדר, 11.3.09

נחל תקוע ומערת חריטון - טיולי משפחות ברכבים פרטיים

חברון ומערת ומכפלה - טיול אוטובוס בשיתוף עם 'ארץ נהדרת' )יציאה מת"א(

יום חמישי, ט"ז באדר, 12.3.09 

תל גודד ורמת אבישור "דבר ה' אשר היה אל מיכה המרשתי" )מיכה א, א(

טיול איכות עם אוטובוס צמוד, בהדרכת אריה רוטנברג

יום שישי, י"ז באדר, 13.3.09

נחל אוג לכל אורכו - טיול איכות ברכבים פרטיים למיטיבי לכת, בהדרכת אהרלה מייטליס

נדידת האביב בחבל לכיש - טיול איכות ברכבים פרטיים לחובבי צפרות, בהדרכת ערן בנקר

אמות מים כרמים ומעין בנחל הפירים - טיולי משפחות ברכבים פרטיים

היי דרומה - טיול אוטובוס בשיתוף עם 'ארץ נהדרת' )יציאה מת"א(

לפרטים והרשמה: בית ספר שדה כפר עציון 02-9935133

www.k–etzion.co.il או באתר
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וקבלו את הספר 
ב-35 ש"ח בלבד.

בואו לאחת מחנויות 
רשת           או

חדש! 

מחזירים את הספרים לעם הספר 

והחודש: 
ר' נחמן מברסלב

להזמנה ישירה של כל כתבי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו ניתן 
www.evenshtia.com ליצור קשר עם אב"ן שתיה

הנבואה, הצופה ברוח אלוקים החיים אל 
נשמת גוי ואדם, העידה על גזע עמלק, 

שנגודו לאור ישראל הוא נגוד עצמי, 
שתרופה אין לו כי אם למחות  את זכרו, 

כדי לישר את הדרך של התולדה הישראלית 
מאבן המכשול היותר גדולה

)מאמרי ראי"ה ב' עמ' 508(
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תצוה - שבת זכורעל הפרשה

המשך בעמ' 5

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
גליון 137 | אדר תשס"ט | 41 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

צאתו: כניסת	השבת:	
18:18  17:06 י-ם 
18:19  17:20 ת"א 
18:18  17:11 חיפה 
18:18  17:20 חברון 
18:17  17:10 שכם 
18:21  17:23 ב"ש 

לפרשיות השבוע   זה הזמן!
 דגמים של המשכן לבניה

 פוסטרים
 ספרים על המשכן

 וכן מוצרים נוספים

לבתי ספר, למתנות
ללימוד, ועוד...

בקרו באתרנו  www.tuvia.org.il    טוביה מוצרי המקדש   052-7966636
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יְִׂשָרֵאל "ו ְּבנֵי  ֶאת  ְּתַצּוֶה  ַאָּתה 
ְָך ּכִָתית  ַיִת ז וְיְִקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ז
ַלָּמאֹור ְלהֲַעֹלת נֵר ָּתִמיד" )שמות 
כ"ז, כ'(. שמו של משה רבנו נשמט מפרשת 

לקיום  זאת  ייחס  הטורים"  "בעל  תצווה. 
במקצת של בקשת הצדיק "וְִאם ַאיִן ְמֵחנִי 
הגר"א:  ובשם  לב(.  לב,  )שם,  ִמִּסְפְרָך"  נָא 
חלה  שהיא  מפני  דווקא,  תצווה  פרשת 
פטירת משה  יום  באדר  לז'  סמוך  לעולם 

רבנו. 
השנה פרשת תצווה היא גם פרשת זכור, 
שבה קוראים על מצוות זכירה ומחיה של 

עמלק.
ניתן לקשר בין ההשמטה האמורה ובין 
זה  לעומת  "זה  בחינת  עמלק,  של  עניינו 
ברא אלוקים". יש כאן מחיה כנגד מחיה. 

"תמחה את זכר עמלק"
לעומת "מחני נא מספרך"

הרב ישעיה שטיינברגר ר"מ	בישיבת	הכותל	ורב	שכונות	רמת	שרת	ודניה,	ירושלים

שמו של משה רבנו נמחה ביוזמתו בגין 
על  לסליחה  מתחנן  עמו,  למען  מסירותו 
כורחו  על  נמחה  עמלק  שם  העגל.  חטא 
כי פסול לבוא בקהל המין האנושי. משה 

ועמלק מייצגים שני הפכים גמורים.
שהמן  מגילה  במסכת  מציינים  חז"ל 
חשב שיצליח במזימתו למחות את ישראל 
כשנפל הפור על חודש אדר, כי ידע שבו 
נפטר משה. אבל הוא טעה. לא ידע שמשה 
גם נולד וגם מת באותו יום. למה החזרה 
על ש"מת" אז. הלא את זאת גם המן ידע? 
שה'  מהתפיסה  מופקע  היה  שהמן  אלא 
ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים "את 
ומסכת  רבנו  משה  אמלא".  ימיך  מספר 
חייו הם שלמות. המן כולו פגם וחיסרון. 

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת

ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

1208

12



חדשות ישע

יש"ע  לתושבי  הסיוע  שהוחזר  לאחר 

רכב.  לכלי  המיגון  באספקת  שיבושים  שוב 

כדי  אלו  בימים  פועלים  יש"ע  במועצת 

בתקציבי  החוזרים  הקיצוצים  את  לסיים 

המיגון עבור תושבי יהודה ושומרון. 

המדינה  סייעה   )1986( תשמ"ז  שנת  מאז 

של  הרכב  כלי  שמשות  של  מיגונם  במימון 

העסקים  בעלי  ושל  ושומרון  יהודה  תושבי 

הנעים בכבישי האזור. לפני חודשים אחדים 

לקב"ט  הביטחון  משרד  במפתיע  הודיע 

במועצות  הביטחון  ולקציני  יש"ע  מועצת 

מפסיק  הוא  כי  ושומרון,  ביהודה  האזוריות 

לממן את מיגון כלי הרכב בתואנה של חוסר 

מועצת  ראשי  החלו  כך  בעקבות  תקציב. 

יש"ע לפעול בקרב הממונים על הנושא, על 

מנת לחדש את המימון למיגון כלי–רכב.

משרד  נציגי  עם  פגישות  סדרת  לאחר 

חודשים  לפני  העבירו  והאוצר  הביטחון 

ח"כ יולי אדלשטיין )ליכוד( סייר השבוע 

כאורח  שומרון  האזורית  המועצה  ביישובי 

ראש המועצה גרשון מסיקה.

במהלך הסיור ביקר ח"כ אדלשטיין באזור 

התעשיה ברקן, בברוכין וברחלים, שם טעם 

מיינות השומרון ביקב בוטיק "טורא". לאחר 

בהר  ההסדר  ובישיבת  ביישוב  ביקר  מכן 

שא–נור  מגורשי  בשכונת  נפגש  ואף  ברכה, 

סון  לימור  עם  שומרון  שבי  ביישוב  וחומש 

לחומש,  השיבה  גרעין  חברי  ועם  הרמלך   -

המורכב ממשפחות מגורשי חומש ושא–נור 

וצפה אל הריסות הישוב חומש - בהר ממול. 

אדלשטיין:  יולי  ח"כ  אמר  הסיור  לאחר 

"כואב לראות את רדיפת ההתיישבות בידי 

ח"כ אדלשטיין בשומרון:

"נתקן את העוולות
שגרמה ממשלת

קדימה להתיישבות"
ממשלת 'קדימה' - כפי שנוכחתי היום. אני 

נתקן  שתוקם  הבאה  בממשלה  כי  מאמין 

במסגרת  התקיים  הסיור  אלו".  עוולות 

מבצע סיורים מיוחד של המועצה האזורית 

בה  המוקמת  האסטרטגית  והיחידה  שומרון 

בימים אלו. במהלך המבצע ביקרו לאחרונה 

ריאליים  ומועמדים  ח"כים  כ–30  בשומרון 

הסיורים  בממשלה.  ולחברּות  לכנסת 

מתקיימים במתכונת "סיורי עומק" - לאורך 

יום שלם - ובצורה אישית )1 על 1( וכוללים 

תצפיות  ומאחזים,  ביישובים  ביקורים 

מרכזיים  אישים  עם  ומפגשים  ביטחוניות 

נציגי  ההתיישבות,  ראשי  רבנים,  בשומרון, 

מזכירויות הישובים ופעילים נוספים. #

עיכוב במיגון כלי רכב ביש"ע
אולם  המיגון,  תקציב  את  הרשויות  אחדים 

את  למגן  שרצו  ונהגים  לאחרונה,  אזל  זה 

המורשים.  במוסכים  בסירוב  נתקלו  רכבם 

רבים,  לנהגים  נזק  נגרם  מכך  כתוצאה 

שעבור חלקם אי החלפת שמשות ממוגנות 

ברכב פירושו אי מעבר טסט וכתוצאה מכך 

השבתת הרכב. 

לגורמים  בדחיפות  פנו  יש"ע  במועצת 

הממשלה,  ברשויות  הנושא  על  האחראיים 

בימים  כבר  הנושא  להסדרת  ופועלים 

הקרובים לרווחת תושבי האזור.

נוהל מיגון כלי רכב שגובש יחד עם משרד 

באתר  מופיע  הביטחון  ומשרד  התחבורה 

 www.myesha.org.il מועצת יש"ע בכתובת

תחת הכותרת "מיגון רכבים".

אוהד  למר  לפנות  ניתן  חריגים   במקרים 

 .02-6211999 יש"ע  מועצת  במשרדי  ברט 

נסיעה טובה ובטוחה. #
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לארגון יש אישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בהידור  מקיימת  שליט"א,  הרבנים  גדולי  בהוראת  עזרי, 
כל  את  להעביר  ומתחייבת  עבורכם,  היום  מצוות  את  רב 

התרומות בו ביום לאביונים אמיתיים בעיקר בישובי יש"ע.

 - לו”  נותנים  יד  הפושט  “כל  נאמר  בו  ביום 
גם כלפי שמיים. יעתיר המקובל הרה”ג יעקב 
עדס שליט”א מול קודש הקודשים עבור כל 

התורמים לארגון עזרי למגבית פורים.

לכל המזמין באדר

₪800
הנחה!

להקת

 www.meshivim.com

חיים סיטון
052-8693543

כל הגוונים...

DJ Pelly
∞µ≤≠∂∞µ±µµµ ∫להזמנת אירועיםdj@prnisa.co.il

מומחה למוסיקה יהודית

המשימה - להדביק סטיקר על כמה שיותר רכבים

מה עושים? מזמינים סטיקרים להדבקה על רכבים בלבד 

איך עושים? את הסטיקרים יש להדביק )לא לחלק( על כמה שיותר רכבים באישור של בעל הרכב כמובן, 
מחתימים את בעל הרכב או מצרפים תמונה ושולחים בפקס או בדוא"ל. יש לצרף אישור הורים. 

במה זוכים? למדביקים מעל 30 הדבקות - תיק צד מתנה! למדביקים מעל 60 מדבקות תיק גב מתנה! בין כל המדביקים 
יוגרלו 5 מעילי פליז יוקרתיים של חברת ג'וזף קופמן, ושלושת המדביקים הגדולים ביותר יזכו בפליז ללא הגרלה!

בעיצומה!המדביק המתמיד2 תחרות

m@myesha.org.il פקס' 02-6516662 | דוא"ל

התחרות
תמשך

עד פסח
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השבוע הגיעה לאזור שרת החוץ 

החדשה של ארצות הברית, 

הילארי קלינטון. הכותרות עסקו 

בעיקר בשאלה האם היא תלחץ 

או לא על ראש הממשלה המיועד 

בנימין נתניהו לגבי פיתרון של 

"שתי מדינות לשני עמים", אך 

התעלמו מהמציאות.

מדינה  לה  הוקמה  זה  לצד  זה 

פלשתינית דה פקטו, לצדה של מדינת 

ישראל. הוקמה מדינת טרור במרחבי 

רק  נסוגה  ישראל  מהם  עזה,  חבל 

במדינת  שנים.  מארבע  פחות  לפני 

חמאס  שולט  הפלשתינית  הטרור 

היטב  מקושר  אשר  שלטון  רמה.  ביד 

קיצוניים  אסלאמיים  טרור  לגורמי 

הממשל  דרך  בלבנון,  מחיזבאללה   -

ועד לטהראן. שלטון חמאסי  בסוריה, 

בו  ומחזיק  ישראלי  חייל  חטף  אשר 

ללא כל תנאים אלמנטאריים נאותים, 

ואשר יורה טילים ורקטות לעבר מרכזי 

בכל  ישראל,  מדינת  של  האוכלוסייה 

בין  ההבדל  בכך.  חפץ  הוא  שבו  רגע 

עזה לבין יהודה ושומרון הוא הבדל 

הימצאותם  משמעותי.  אך  אחד, 

האזור,  רחבי  בכל  צה"ל  כוחות  של 

המרחבים  בכל  ישראלים  ויישובים 

המהווים בסיס התיישבותי ואזרחי 

היא  זו  מציאות  הביטחון.  לכוחות 

היחידה, לפי כל הערכות המודיעין, 

חמאס  השתלטות  את  המונעת 

רקטות  וירי  ושומרון  יהודה  על  גם 

היחידה  היא  דן,  גוש  לעבר  וטילים 

נוספת,  חזית  יצירת  המונעת 

שלישית, שתאיים על מרכז הארץ, 

לאחר החזית בצפון מול חיזבאללה 

והחזית בדרום מכיוון חבל עזה, היא 

היווצרותו  את  המונעת  היחידה 

למדינת  קיומי  אסטרטגי  איום  של 

רעיון  אזרחיה.  ולביטחון  ישראל 

גם  קרס,  עמים  לשני  מדינות  שתי 

אם ייתכן שמישהו בוושינגטון היה 

עסוק בבחירות ולא שם לב לכך. 

מי  השבוע  זאת  לתמצת  היטיב 

שעמד בראש המועצה לביטחון לאומי, 

בראיון  איילנד  גיורא  במיל.  האלוף 

לרשת ב'. הניסיון לשוב ולבצע את מה 

שנכשל הוא "פאתטי" על פי הגדרתו: 

ברת  מדינה  אינה  פלשתינית  "מדינה 

מעמד.  להחזיק  תוכל  ולא  קיימא 

לא  מעולם  הפלשתינים  הערבים 

בעבר.  פלשתינית  מדינה  באמת  רצו 

מהערבים  חלק  וגם  ירדן  גם  וכיום 

באמת  מעוניינים  אינם  הפלשתינים 

להישלט  שסופה  פלשתינית  במדינה 

על ידי החמאס" אמר איילנד, והוסיף: 

אלף  מאה  לפנות  באמת  ניתן  "לא 

מוערכת  בעלות  יהודים  מתיישבים 

לקחת  מבלי  דולר  מיליארד   30 של 

הפוליטיות  ההשלכות  את  בחשבון 

התנגד  אגב,  איילנד,  והחברתיות". 

היה  לבסוף  אך  קטיף,  מגוש  לעקירה 

אחד ממנסחי תוכנית ההתנתקות.

ישות  הרחבת  על  ללחוץ  במקום 

ושומרון  יהודה  למרחבי  גם  הטרור 

על  מדיני",  "פיתרון  של  באצטלה 

ישראל  על  ללחוץ  הברית  ארצות 

להשפיע  עליה  לגמרי.  אחר  בכיוון 

להמשיך  בישראל  הממשלה  על 

לבנות ולהשקיע בהתיישבות, דבר 

שבין השאר יתרום לביסוס ביטחונה 

של מדינת ישראל, ויהיה נדבך נוסף, 

במלחמה  במערכה,  ניצחון  עוד 

הכלל עולמית, המשותפת לישראל 

נוספות  ולמדינות  הברית  לארצות 

במערב, נגד חזית הטרור האיסלאמי 

הקיצוני. רק כך תוכל ארצות הברית 

למחוק את החרפה והחוסר מוסריות 

 - הדרכים  מפת  בתוכנית  שנקבעה 

שבה נערכה השוואה בלתי מתקבלת 

החלוצית  ההתיישבות  בין  הדעת  על 

ביש"ע לבין הטרור הפלשתיני, כאשר 

להפסיק  התחייבו  הפלשתינים  בעוד 

התחייבה  מצדה  ישראל  הטרור,  את 

להפסיק את הבנייה ביישובים. על–פי 

באותו  המלחמה  בעצם  זו  משוואה 

שזומם  החמאס  מן  מרצח  מחבל 

להתפוצץ בבית קפה הומה אדם בתל 

יש   - וטף  נשים  זקנים,  ולקטול  אביב 

לה כביכול מקבילה בצד השני - והיא 

חלומות  עם  הצעיר  הזוג  מן  למנוע 

שאיפות ואידיאלים שרוצה להתיישב 

את  לבנות   - ישראל  ארץ  של  בלבה 

ביתו בשומרון. 

עם חילופי הממשל בישראל ובארצות 

כיוון,  לשינוי  הזמן  הגיע  הברית, 

לרעיונות חדשים, יצירתיים ומקוריים. 

האחרונות  השנים  של  ההתפתחויות 

הכשירו את הקרקע לשינויים ורעיונות 

שנים  כמה  לפני  מקובלים  היו  שלא 

או  עכשיו.  מקובלים  להיות  ויכולים 

בפראפראזה על  סיסמת הבחירות של 

 - אובאמה  ברק  הנבחר  ארה"ב  נשיא 

# .WE CAN  - יו"ש

למען ההתיישבות
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המחיר: 052-831997698₪
+12₪ דמי משלוח

המתנה הערכית לכבוד פסח
חדש! הגדה של פסח
הגדת ישראל אלדד

בערב פסח הקרוב
תחול המצווה הנדירה

ברכת
החמה

לראשונה יוצא
לאור קונטרס 

עם 3 נוסחי הברכה, 
בתוספת מאמרו 
של הרב "הנזיר" 

על המאורע הנדיר

להזמנות עבור
מועצות דתיות, 

בתי–כנסת ומוסדות
02-9973875

פעם
ב–28
שנים!

המשך מעמ' השער

סוף עונה!

הנחה
% 50עד

בגוף  מלאך  להיות  זוכה  רבנו  משה   
ילידי השטן. משה  ועמלק הם  אדם. המן 
נמחה במידה מסוימת גם בעובדה שאינו 
בגופו  ואף  ישראל,  לארץ  להיכנס  זוכה 
אין  אבל  קבורתו".  את  איש  ידע  "ולא   -
מהעולם  אדם-מלאך  של  מחיה  אלא  זו 
מהותו.  בעצם  מחוי  עמלק  ואילו  הפיזי. 
עומד  משה,  נגד  לימים  העומד  כהמן 
עמלק מאז ומעולם נגד שלמות עם ישראל 

- התאחדותו עם תורתו ועם ארצו.
כבר הרמב"ם בפתיחה להלכות מלכים 
דווקא  עמלק  נגד  סגולתנו  את  הדגיש 
ישראל  נצטוו  מצוות  "ג'  ישראל:  בארץ 
מלך  להם  למנות  לארץ:  כניסתן  בשעת 
...ולהכרית זרעו של עמלק... ולבנות בית 

הבחירה".
קודם  המלך  "מינוי  ב':  בהלכה  ושם   
למלחמת עמלק". אין המלך מעניק עוצמה 
וכושר ארגון גרידא לקראת המלחמה. הוא 
הלאומית  העצמאות  את  ומעצב  המגבש 
אין  שבלעדיהן  היחידה  גאוות  ואת 
פנימי  וביטחון  קומה  זקיפות  רק  ניצחון. 
את  למחות  יכולים  הדרך  בצדקת  רוחני 
האויב בה"א הידיעה של עם ישראל מאז 
ומעולם. מדרגות אלו מושגות רק כשעם 

ישראל מתאחד עם אדמת המולדת.

אין עמלק ישות אתנית - הוא התגשמות 
הרוע בעולם. כשישראל מבטאת חיוניותה, 
כינון  עם  בה  ובהיאחזות  הארץ  בכיבוש 
המלוכה, מתעוררת סגולתה לקום כלביא 
ל"אור  בהקדמה  המהר"ל,  עולם.  ולתקן 
חדש", רואה בעמלק את הנחש הקדמוני, 
הלובשת  זו,  אומה  לכן  הרע.  יצר  את 
כל  בנו  מתגרה  חליפות,  צורה  ופושטת 
את  להגשים  עומדים  שישראל  אימת 
לארץ  כניסה  זו  אם  הלאומיים;  היעודים 
ככלב  עמלק  התורה.  הפנמת  או  ישראל, 
המריח דם מתגרה בנו תמיד כשאנו בדרך 
לשלמות. לכן מתקיף את ישראל בצאתו 
ממצרים וכיוונו אל ארץ מולדת; כותת את 
עד  לארץ  להעפיל  המבקשים  המרגלים 
חורמה; ממשיך לזנב בעם ובגבולות ארצו 
סביב ומהווה איום מתמיד לעצמאותו. גם 
המן העמלקי קם עלינו כאשר אנו עומדים 
בשניה  ולקדשה  ישראל  לארץ  לעלות 

לקראת סיום גלות בבל.
להתנכל  ה"עמלקים"  מרבים  היום  גם 
משה  תורת  בזכות  ולהתנחלות.  לתורה 
ש"הדר  פורים  כבימי  להם.  נוכל  יכול 
ל"קוממיות",  שוב  נזכה  כך  קיבלוה" 
לקומה הפיזית עם הקומה הרוחנית. )עפ"י 

הראי"ה(. #

"תמחה את זכר עמלק" לעומת "מחני נא מספרך"
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המקום


האווירה

האוכל

&&

pesach09@gmail.com  |  052-77-105-77 :לפרטים והרשמה
ניהול ושיווק:   הפקות

בפיקוח

האגף לתרבות תורנית
משרד החינוך התרבות והספורט

השנה חוגגים את הפסח
עם מדרשת אליה

באולפנא בכפר פינס

תנאי תשלום נוחים  |  אפשרות לעריכת סדר פרטי

קרוב למוקדי פעילות רבים, הכוונה צמודה ע”י מוקד מידע פעיל )5 דק’ מכביש 6(

שיעורים, הרצאות, טיולים ופעילויות במשך השבוע לילדים ולמבוגרים

כשרות למהדרין, מצה שמורה, לא שרויה, בשפע ואיכות מעולה

כיוסף ה )נולד  זוננפלד  חיים  יוסף  רב 

חיים נוסף לו לאחר  זוננפלד, והשם 

העדה  של  הראשון  רבה  מחלה(, 

בו'  בסלובקיה  נולד  בירושלים,  החרדית 

כסלו תר"ט )1849( לאביו הרה"ג רבי אברהם 

שלמה, ולאימו מרת זעלדא.

בוורבאו  בישיבה  למד  תורתו  עיקר  את 

אצל  התחנך  שם  ההונגרית,  בממלכה  אשר 

מנהיימר  צבי  חיים  הרה"ג  כמו  תורה  גדולי 

בתקופה  מרובה.  הערכה  לו  שרכשו  זצ"ל 

הזמן  עם  אך  לא התבלט  בישיבה  הראשונה 

ראש  פנה  הכללים  השיעורים  אחד  בעת 

חיים,  נו  לו:  ואמר  חיים  יוסף  לר'  הישיבה 

חיים  יוסף  הרב  דבריך.  ויאירו  פיך  פתח 

הסוגיה  ביישוב  להרצות  התחיל  זוננפלד 

שמו  נודע  ומאז  ישרה  ובסברה  בעמקות 

כאחד הבחורים המצוינים בישיבה. 

לעבור  החליט  וחצי  שנים  שלוש  לאחר 

גאון  ידי  על  ולצקת מים  ללמוד בפרשבורג 

ישראל, ראש גולת הונגריה מרן הכתב סופר 

זצ"ל בנו של החת"ם סופר.

יחד  לארץ,  עלה   )1873( תרל"ג  בשנת 

עם מורו, הרב אברהם חיים שאג - צוובנר, 

כי  עליו  מסופר  סופר.  החתם  של  תלמידו 

תורן  על  טיפס  הארץ  לחופי  כשהתקרבו 

"עלינו לעסוק ביישוב הארץ תוך ביטחון בהשם יתברך"  חלק א'
הרב יוסף חיים זוננפלד

כדי  הצוות,  של  האזהרות  למרות  הספינה, 

להקדים ולראות את חופה של ארץ ישראל. 

רק לאחר שהבטיחוהו כי רואים גם מהסיפון 

למרות  ליפו,  כשהגיעו  מיד  לרדת.  הסכים 

לצאת  ביקשו  המסע  מטלטולי  העייפות 

ראשון.  אור  עם  למחרת  מיד  לירושלים 

כשהגיע לעיר הקודש, קבע בה את משכנו, 

רבי  בירושלים.  העתיקה  בעיר  והתגורר 

יהושע  לרב  התקרב  זוננפלד  חיים  יוסף 

השפעה  עמדת  ורכש  ולבנו  דיסקין  לייב 

שכונת  את  ייסד  היתר  בין  הישן.  ביישוב 

ויחד עם הרב דיסקין הקים  "בתי אונגרין", 

החוגים  של  הדין  "בית  את   1878 בשנת 

היראים". השניים גם איחדו את כוללי ורשה 

והונגריה.

לעת  גם  תמיד  הקפיד  זוננפלד  הרי"ח 

זקנתו לא להטריח אף אחד ומסופר עליו כי 

בחתונתה של נכדתו בשעת סעודת הנישואין 

מושבו  למקום  להיכנס  זוננפלד  הרב  רצה 

ואחד הילדים ישב על הכיסא הראשון ועיכב 

ולא  מקומו  על  הרב  נשאר  הנכנסים.  את 

הקים את הילד. כשראה זאת אביו של הילד 

לא  ענה  הרב  את  מכבד  שאינו  בבנו  וגער 

הרב זוננפלד: "אל נא, איך אטריח ילד קטן 

שעתיד להיות גדול בישראל בעוד שאני כבר 
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עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

צילום תמונת השער:
דוד וילדר

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 9973875–02

per la@myesha.org. i l

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

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

8508 ימים בכלא!
נתפלל כולנו לשחרור

יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:

www.pollardnow.org

איחרתי להיות מה שהוא עוד יכול להיות". 

ועוד מסופר כי לעת זקנתו היה מתפלל דרך 

קבע: "ריבונו של עולם כל ייסוריך קיבלתי 

באהבה ונכון אני לקבלם גם להבא, אבל אל 

לבריות  שאזדקק  שיבתי  לעת  תייסרני  נא 

שישרתוני כי מעולם לא הטרחתי אחרים".

למרות שהיה מנהיגה של העדה החרדית 

היה  החילונית  לציונות  ויחסו  בירושלים 

בעיקר של חשד וחשש מההשפעות הנגרמות 

זוננפלד  חים  יוסף  הרב  היה  הדת,  מעזיבת 

רבים  ובמקומות  גדול  ישראל  ארץ  אוהב 

זכינו שבדורנו  כמה  עד  זוננפלד  הרב  מציין 

אנו רואים את ציון בבניינה.

השונות  בשכונות  לבקר  נוהג  היה 

בירושלים וכאשר עבר על פני העיר החדשה 

צהלו מפניו ומלוויו היו מספרים כי מפיו היה 

באחד  ה'".  ירושלים  "בונה  העת:  כל  אומר 

מאותם סיורים הביע הרב זוננפלד התפעלות 

שכונת  של  והמפוארים  הגדולים  מהבתים 

טלביה וקטמון. העיר לו אחד ממלוויו: "רבי, 

הרב  לו  ענה  לא–יהודים",  של  הללו  הבתים 

את  החריבו  אבותיהם  בכך,  "ומה  זוננפלד: 

הארץ הקדושה וכלום אין הם חייבים לסייע 

הוילות  כל  דאגה  "אל  והוסיף:  בבניינה?" 

יהיו  עוד  כולם  הפאר  ובניני  המהודרות 

שלנו!".

ההולכת  החדשה  העיר  מול  ידו  ובהניפו 

"זוכרני  עצומה:  בשמחה  אומר  היה  ונבנית 

מדבר  היה  הזה  המשטח  שכל  בעת  עוד 

שממה ותנים טיילו בו ואני זכיתי לראות כל 

זה בנוי ופורח".

הקהל  ראש  שמואל,  ר'  לאחיו  ובמכתב 

"במשך  תרס"ג:  בשנת  כותב  באוסטרוהא 

לטובה  עברו  וכבר  לכאן  באתי  מאז  השנים 

שלושים ואחת שנה, התחוללו כאן שינויים 

גדולים שלא התחוללו במשך אלף שנה לפני 

כן, ללא ספק נבנו כאן למעלה מאלף בתים 

הקדושה  העיר  של  ההתרחבות  יהודים, 

בניני  לאחרונה  הוקמו  בה  אשר  עצמה, 

לעצמנו.  תארנו  לא  שמעולם  יפים  מידות 

והולך  נמשך  שבנינה  הברזל  מסילת  בנית 

שטחים   - החדשות  המושבות  את  לראות 

במשך  בהם  שלטו  והריקנות  שהשממה 

ובכל  ופריחה,  חיים  לבשו  רבים,  דורות 

ומלבלבים  מוריקים  ופרדסים  גינות  מקום 

יד  לראות את  לא  ייתכן  - האם  העין  מלוא 

לעסוק  עלינו  זה.  בכל  העליונה  ההשגחה 

יתברך  בהשם  בטחון  תוך  הארץ  ביישוב 

שנתן לנו את תורתו הקדושה ובוודאי שאם 

לבטח  כאן  לשבת  נזכה  אמונים,  לה  נשמור 

מלאכיו  כי  ורחמים  וחסד  לחן  תמיד  ונהיה 

יצווה וכו'..."

ותמך  ועודד  פעיל  היה  גם  זוננפלד  הרב 

בבנייה של שכונות בעיר. בשנת תרפ"ה נרכש 

כל השטח של גבעות נווה שאנן )גבעת רם( 

מוותיקי  חרדים  יהודים  של  קבוצה  ידי  על 

טקס  על  זוננפלד  הרב  כששמע  ירושלים. 

להשתתף  רצונו  את  הביע  פינה  אבן  הנחת 

ביקש  הגבעה  למעלה  כשהגיעו  זו.  בחגיגה 

לו את  זוננפלד מראשי החברה שיראו  הרב 

לו  שהראו  ולאחר  לשכונה,  הגישה  תוואי 

הכריז מיד שכל אחד יסקל 53 אבנים כמניין 

"סלו  בישעיהו:  שנאמר  מה  את  לקיים  אבן 

סלו המסילה סקלו מאבן", וגם הוא בעצמו, 

שהיה בן 75, התכופף והתחיל לסקל אבנים 

שביל  שפונה  עד  אליו  הצטרף  הקהל  וכל 

הגישה לשכונה.

קבוצה נוספת מאנשי ירושלים שהתארגנה 

לרכישת  חברה  להם  ויסדו  תרפ"א  בשנת 

בשם  הנביא  שמואל  קבר  בסביבות  אדמות 

להם  העניק  זוננפלד  הרב  צופים'.  'רמתיים 

המלצה ומכל מילה ניתן לחוש באהבה עמוקה 

גאולת  עניין  וחשיבות  ישראל  לאדמת ארץ 

הקרקעות: "עיני ראו ושמחו קבוץ חבורה של 

בני תורה ויראי ה' אשר נועדו בכוונה טובה 

ולייסד  ישראל  ארץ  חורבות  לבנות  ורצויה 

עיר  בסביבת  כשרים  יהודים  של  מושבות 

הקודש, על טהרת הקודש אשר יתנהגו על 

פי דרכי תורה והמצווה ויקיימו בהם מצוות 

יישר,  טבא  לפעלא  ואימא  בארץ,  התלויות 

יהי נועם ה' עליכם ויכוון מעשי ידיכם, וחפץ 

ה' בידם יצליח להוציא מחשבתם הטובה אל 

זו,  כפולה  למצווה  המסייע  ואשרי  הפועל, 

התורה  והחזקת  ישראל  ארץ  ובניין  יישוב 

נזכה לגאולה  וקיום מצוותיה אשר בזכותם 

אמיתית וקרובה. כעתירת לב ונפש המחכה 

, ומברך בכל לב מהמשתדלים ביישוב הארץ 

הקדושה בטהרתה עם כל מצוותיה". #

המשך אי"ה בשבוע הבא
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קדושת הארץ
הרב אהוד אחיטוב, מכון התורה והארץ 

שיטת הרמב"ם - הרי הבנייאס
ש"אמנה  כותב  בתשובותיו  הרמב"ם 
הנזכרת בשיר השירים )ד', ח'( היא הנקראת 
בברייתא  הנקראת  והיא  אמנס,  במשנה 
)שו"ת הרמב"ם  והיא הרי באניאס"  סמנוס 
דברים  התשיעית(.  השאלה  ד"ה  קכז  סימן 
בהלכות  גם  שכתב  למה  משלימים  אלו 
"ולפי  יז(:  הלכה  יא  )פרק  החודש  קידוש 
ישראל  בארץ  אלא  תהיה  לא  שהראייה 
זה  חשבון  דרכי  כל  עשינו  שביארנו,  כמו 
המקומות  ולשאר  ירושלם  עיר  על  בנויים 
שבעה  או  ששה  בכמו  אותה  הסובבין 
ימים, שבהם רואין את הירח תמיד ובאים 
נוטה  הוא  זה  ומקום  דין,  בבית  ומעידים 
לקו–המשווה(  )כוונתו  השוה  הקו  מתחת 
המסבב באמצע העולם כנגד רוח צפונית 
)ירושלים(,  מעלות  ושלשים  שתים  בכמו 
תשע  ועד  )בצפון(  ושלשים  חמש  עד 
ועשרים )בדרום(". והנה בימינו קיימת עיר 
חוף בשם בנייאס כשם ההרים המוזכרים 

בתשובתו, והיא גם כן במעלת רוחב 35.
שיטת הרש"ס - סמוך לעיר טריפולי

רבי שלמה סיריליאו )הרש"ס( ממגורשי 
ספרד שהגיע לא"י וקבע את משכנו בצפת  
על  מקיף  פירוש  שנה  כ–500  לפני  חיבר 
לירושלמי  בפירושו  הירושלמי.  התלמוד 
כותב  הוא  אמנוס(  ד"ה  ה"א  )פ"ו  שביעית 
טריפולי:  לעיר  סמוך  נמצא  שהור–ההר 
טורי  ההר...  הור  של  ירושלמי  "דתרגום 
שקורים  טריפול  הר  הוא  אבל  אמנוס... 

מיקומו של הור–ההר בגבול הצפוני
של עולי מצרים - המשך

שמתורגם  החיווי  גבול  שהוא  "פטרון" 
בירושלמי )בראשית י, יא( "טריפול", ובלשון 
ערב "טראבולוס"... משום שכשאתה הולך 
לצד טריפול על שפת הים יש הריון אחד 
של הרים שנכנס בים דהיינו בירות, והריון 
אחר עוד יותר נכנס בים סמוך להגיענו אל 
טריפול" )יתכן שזו גם דעת הרדב"ז בתשובותיו 

ח"ד סי' אלף קה(.
מי שהלך גם כן בדרכו של הרש"ס באופן 
ברור, הוא רבי יהוסף שווארץ שעסק לפני 
ארץ  של  במחקרה  שנה  וחמישים  כמאה 
מקורותינו.  על  התבססות  תוך  ישראל 
ה'  ציוויו של  על  הוא מבסס  דבריו  כשאת 
ְַרח הֶַּׁשמֶׁש מִַּבַעל ּגָד  ליהושע ש"כָל הְַּלבָנֹון מִז
ַּתַחת הַר ֶחְרמֹון ַעד ְלבֹוא ֲחמָת" )יהושע יג, ב–ה( 
שאמורים  הנשארת"  "הארץ  בכלל  הוא 
שהר  מזה  ש"מוכח  מדייק  והוא  לכובשה. 
והגבלים", אך את  ההר הוא לצפון הלבנון 
טריפולי  באזור  שמדובר  המדויק  הזיהוי 
ע"א(  ח  )גיטין  הגמ'  דברי  על  מבסס  הוא 
ששמו  מקום  הור–ההר(  )של  ראשו  "שעל 
בעזר  ודרישתי  חקירתי  ידי  ועל  קפלוריא... 
"טראבלוס  העיר  שלדרום  ידעתי  האל 
הגדול  הים  שפת  על  )טריפולי(  אלשאם" 
ראש אחד מהרי הלבנון נכנס בים שקוראין 
כפר  ושם  אלשאקא"  "ראס  ערב:  בלשון 
עד היום נקרא בלשון ערבי: "קאלפאדיא", 
והוא לפי דעתי קפלוריא הנזכר במס' גיטין 
שכתבתי בסמוך" )תבואות הארץ פרק א עמ' 

כז–כח(. #

www.hadegel.org.il  merimimdegel@gmail.com דוא¢ל    054-5684343   ∞∑∑≠π∂±∂ππ מרימים את הדגל ±∂¥π∞∞¥≠∑∑∞  פקס∫ 

הגרעינים 
התורניים

שדרות
ע ב ש ר  א ב

פורים תשס"ט

משלוח מנות
עם תושבי הדרום
ומקהילה לקהילה

חיבוק וחיבור עם תושבי הדרום 
שותפות עם פעילות הגרעינים התורניים
Æסיוע לפעילות הערכית בערים ובשכונות

המשלוחים יחולקו לתושבי הדרום
וגם לגרעינים התורניים ברחבי הארץ
Æכחלק מפעילות פורים לציבור הרחב

ממשיכים את הערבות ההדדית

רכוש משלוח מנות בח¢י ©∏±® שקלים
היה שותף במשלוח מנות משולש

¨∞μ¥μ≠∂∏¥≥¥≥ ∫רכז ארצי ומרכז ≠ ליאור עזרא
∞μ¥≤≠≤¥∞π±π ∫רכז הר ≠ אביטל ¨∞μ≤∏≠μ∂∂∂±∏ ∫רכז ירושלים ≠ יוגב

8



ילדים שלנו

שלום ילדים 
יקרים!

בפינה הזאת
אנו מנסים יחד 

איתכם להתחבר
ולאהוב את 

ארצנו הקטנטונת 
והיפה. מדי פעם, 

אנו מציגים בפינה 
חידה הקשורה 

לארצנו וכמובן 
שהפותרים נכונה 

יזכו בפרסים נאים.

באהבה רבה,
צוות העלון

או	באמצעות	   ita@myesha.org.il דוא"ל:	 ב'	הקרוב,	באמצעות	 יום	 יש	לשלוח	עד	 את	הפתרון	
הפקס'	02-6516662.	נא	לציין	שם	וכתובת	הפותר.	בין	הפותרים	יוגרלו	פרסים	ממוצרי	גוש	קטיף.	
www.myesha.org.il ובגליון	"ישע	שלנו"	הקרוב. פתרון	החידה	יתפרסם	מיום	ג'	הקרוב	באתר 

פיתרון החידה מהשבוע שעבר: בית כנסת אבוהב.
יוצאי	ספרד	בעיר	צפת	שנבנה	במאה	ה–16.	 בית	כנסת	אבוהב,	אחד	מבתי	הכנסת	המפורסמים	של	
המסורת	העממית	קושרת	את	בית	הכנסת	לדמותו	של	רבי	יצחק	אבוהב,	מחבר	ספר	המוסר	'מנורת	
	- 	1433( ה–15	 המאה	 בן	 אבוהב,	 יצחק	 רבי	 שם	 על	 נקרא	 הכנסת	 שבית	 יותר	 סביר	 אולם	 המאור',	
הנחשב	 יצחק,	 לר'	 המיוחס	 תורה	 ספר	 נמצא	 הכנסת	 בבית	 גאוני	קסטיליה.	 לאחרון	 1493(,	שנחשב	
לעתיק	שבספרי	התורה	המצויים	בצפת	וסביבו	צמחו	מסורות	ואגדות	רבות.	הספר	ספון	כל	השנה	בארון	
הקודש	ומוצא	לקריאה	רק	שלוש	פעמים	בשנה:	ביום	כיפור,	בשבועות	ובראש	השנה.	ספר	תורה	אחר	
ומקובל	מפס	שבמרוקו,	שעלה	 רב	 רבי	סולימאן	אוחנה,	 בבית	הכנסת	אבוהב	הוא	ספרו	של	 שנמצא	
לצפת	והתחבר	לתלמידי	האר"י.	ספרי	תורה	אלה	העניקו	משנה	חשיבות	לבית	הכנסת	ועל	כן	נהגו	יהודי	

צפת	במשך	הדורות	להתכנס	בו	ולחוג	בהילולה	רבתי	את	ליל	חג	השבועות	-	ליל	מתן	תורה.
שמות הילדים הזוכים מהגיליון הקודם:

אליוסף סרמונטה מאפרת, ראי סעדון מאשקלון ומאור בן הרוש מקרית טבעון.

זהה את המקום
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