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ש”עמדה
י

אלוקים  "עלה  אומרים:  במדרש  חז"ל 
מ"ז,  ]תהילים  בקול שופר"  ה'  בתרועה 
ו'[ בשעה שהקב"ה עולה, בדין הוא עולה 
מאי טעמא? עלה "אלוקים" – בתרועה, 
שופרותיהן  נוטלין  שישראל  ובשעה 
ותוקעין לפניו, הקב"ה עומד מכסא דין 
ויושב על כסא רחמים, דכתיב: "ה' בקול 
שופר", ומתמלא עליהם רחמים ומרחם 
עליהם, והופך עליהם מידת הדין למידת 
השביעי  "בחודש  אימתי?  הרחמים, 

באחד לחודש", עכ"ל.
 את דברי המדרש ניתן לפרש באמצעות 
כפי  אייל  של  בשופר  לתקיעה  המקור 
ט"ז  ]דף  ר"ה  במסכת  הגמרא  שאומרת 
ע"א[ "תקעו לפני בשופר של אייל כדי 

שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם".
 נשאלת השאלה הכיצד מתעוררת זכותו 
של יצחק באמצעות שופר של אייל, הלא 
כאשר אברהם הקריב את האייל, היה זה 
יצחק  עקידת  הסתיימה  שכבר  לאחר 
אל  ידך  תשלח  "אל  לו  שנאמר  ולאחר 
]בראשית  מאומה"  בו  תעש  ואל  הנער 
כ"ב, י"ב[. רק אז ראה אברהם להפתעתו 
בקרניו"  בסבך  נאחז  אחר  אייל  "והנה 

]בראשית כ"ג, י"ג[.
על  הרומז  השופר  בכוח  הכיצד  א"כ   
זכר  את  להזכיר  אנו  באים  אייל,  אותו 
הרי  יצחק,  שבעקדת  הגבורה  מעשה 
לכאורה אין כל קשר ביניהם אלא שזה 

בא אחרי זה?

על התקופה ראש השנה

שבת
זמני ה

חלפו  חודשים  ושלושה  שנים  שלוש 
מאז נשא ראש הממשלה בנימין נתניהו 
בו  אילן,  בר  באוניברסיטת  נאומו  את 
לתמוך  נכונותו  על  מפורשות  הכריז 
שטחי  על  פלסטינית  מדינה  בהקמת 
שלמחרת,  בבוקר  ושומרון.  יהודה 
לא  ישראל  מעיתוני  אחד  כל  הקדיש 
ופרשנות,  דיווח  עמודי  מ-11  פחות 
איך  הייתה,  הדומיננטית  כשהמילה 
חזקה  המציאות  אך  “שלום”.  לא, 
עיתונאים  החולפת  ובשנה  נאום,  מכל 
ומעצבי דעת קהל החלו להבין אותה: 
הפתרון  תקום,  לא  פלסטינית  מדינה 
לשלום נמצא במקום אחר. לרגל ראש 
השנה, קיבצנו לקט מדבריהם בתוספת 

קריאה חגיגית לראש הממשלה.
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בלתי   – ושומרון  ביהודה  ההתנחלויות  מפעל 
מידיעות  ברנע  נחום  את  תשאלו  הפיך. 

אחרונות.
בטור  ברנע  כתב  הממשלות”,  של  “היעד 
שפרסם לאחרונה, “היה למנוע הקמת מדינה 
ערבית בין הירדן לים. פרס וגלילי התחילו, בגין 
המשיך ושרון השלים”. “היום”, הוא קובע, “עם 
300 אלף מתנחלים שחיים דרך קבע ביהודה 
הושגה...  שהמטרה  לומר  אפשר  ושומרון... 
העולם  כל  מת.  אילן  בר  נאום  מתה.  אוסלו 

יודע”.
את הטור כתב ברנע יממה לאחר סיור שערך 
הסיורים  מיזם  כאורח  ובנימין,  שומרון  באזור 

ההסברה  מנהלת  של  שנכיר”  הזמן  “הגיע 
ועטור  ותיק  עיתונאי  ברנע,  יש”ע.  במועצת 
את  גם  ימין.  איש  בהיותו  חשוד  אינו  פרסים, 
בשמחה,  כמובן  מבטא  אינו  הוא  בטור  דבריו 
מטלטליו  את  לארוז  בדעתו  שחוכך  כמי 
זהו   – להיפך  ההר.  בגב  חדש  בית  ולהקים 
ייאוש, זוהי אכזבה. ברנע הגיע אל השטח, רק 
וגילה  שבירושלים,  מביתו  קילומטרים  כמה 
צמח  ביו”ש  ההתיישבות  שמפעל  להפתעתו 
מדינה  של  הקמתה  שרעיון  עד  יפה  כך  כל 

פלסטינית אין לו היתכנות כלל.
בידיעות  הטור  פרסום  לאחר  שעות  כמה 
ערוץ  לאולפני  הבכיר  הפרשן  הגיע  אחרונות, 

קירשנבאום,  ומוטי  לונדון  ירון  למראייניו,   .10
הקמת  מאפשר  לא  הקיים  “המצב  כך:  אמר 
נתניהו  בזכותה  שנאם  כפי  נוספת  מדינה 
אני  השתנתה.  המציאות  כהונתו.  בתחילת 
מציע לכם לטייל שם )ירון לונדון: אני עושה את 

זה לפעמים( כדי לראות עד כמה”.
מוטי קירשנבאום: “מה שאתה אומר שהמגמה 
ההתנחלויות  עם  ישראל  ממשלת  של  הזו 

הצליחה”.
פי  על  שהשתנתה.  מציאות  כאן  “יש  ברנע: 
ישראלים  אלף   360 יש  ישע  מועצת  מספרי 
שגרים היום מעבר לקו הירוק, לא בירושלים, 
פריפריה  עם  מאוד  גדולה  אוכלוסייה  זו 

המשך מעמוד השעריש”עמדה

התשליך של נתניהו
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מאוד.  גדולה  פוליטית  והשפעה  מאוד  גדולה 
שניתנו  בפיצויים  שנוצר  התקדים  מזה,  יותר 
למפוני חבל עזה הוא כזה שיעלה לפי הערכה 
מסוימת מאות מיליארדים לשכן אותם מחדש. 

האם המדינה תעמוד בזה?”
או  ייאוש,  סימני  שמגלה  הראשון  אינו  ברנע 
עיתונאים  לו  קדמו  תרצו.  אם  התפכחות 
קהל,  דעת  ומעצבי  פוליטיקאים  ופרשנים, 
שביקרו  לאחר  דיסק”  “החליפו  מרביתם 
מה  את  והבינו  יש”ע  מועצת  כאורחי  בשטח 
שאי אפשר להבין אלא בעיניים: המצב בלתי 

הפיך.
לפני כחודשיים, בגיליון תשעה באב של עיתון 

שריד  יוסי  לשעבר  מרצ  יו”ר  פרסם  “הארץ”, 
בפעם  אולי  באב:  “ט’  הכותרת:  תחת  טור 
ש”את  בכאב,  מודה,  הוא  ובו  נצליח”,  הבאה 
ברקאי  רזי  העיתונאי  להשיב”.  אין  הנעשה 
שאיש  אפשר  אי   “ בראיון:  כשנה  לפני  אמר 
מחדש  המציאות  את  יקרא  לא  כמוני  שמאל 
ויגיע לכמה תובנות חדשות. נורא קשה לי עם 
סנטימטר  עוד  תמיד  שאומרים  שלי  החברים 
ועוד סנטימטר”. אפילו איש השמאל הקיצוני, 
מגרון:  פינוי  בעקבות  אמר  מהארץ  לוי  גדעון 
קרב  זה  כי  הזה  מהדבר  מתרגש  לא  “אני 
אלף   400 שם  יש  מזמן...  הפסדנו  מאסף. 
השוליים  בשולי  הזה  והכרסום  מתנחלים 

עולה  הזה  המפעל  כי  משמעות  שום  לו  אין 
לנו  יקומו  ונבנה. הרי גם במקום המגרון הזה 
דין  לחרוץ  רוצה  לא  אני  חדשים...  מגרונים   2

ולהגיד ‘הסיפור גמור’ אבל הוא גמור”.
את  להשליך  ישראל  עם  נוהג  השנה  בראש 
וטובה  חדשה  דרך  עצמו  על  ולקבל  חטאיו 
יותר. נמליץ, אם כן, גם לראש הממשלה לנער 
את  ים  במצולות  ולהשליך  כיסיו  את  השבוע 
אדמת  על  הטרור  מדינת  של  העוועים  רעיון 
זאת  תחת  ולאמץ  ישראל,  ארץ  של  הקודש 
היהודית  ההתיישבות  את  שיחזקו  פתרונות 
אמת  פתרון  מציאת  לצד  ושומרון,  ביהודה 

יצירתי לשלום עם שכנינו הערבים.
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סיפורי ארץ ישראל
עולה ויורד

רוסיה,  גבול  פולין,  מזרח  אזור  סמיאטיץ, 
סוחר  פחטר,  פרץ  ה-20.  המאה  תחילת 
מטריסק,  הרבי  מחסידי  המצליח,  העצים 
ישב לו במשרדו המרווח בביתו הגדול. קצת 
משה,  הצעיר  בנו  נאסר  שוב   - היה  מיואש 
פעיל מחתרת “פועלי ציון”, על ידי שלטונות 
הצאר הרוסי. הוא הסתכל מסביבו על החדר, 
הקיר  על  הספריות,  מבין  תשובה.  כמחפש 
מוילנא,  הגאון  של  תמונותיהם  היו  תלויות 
זאב  בנימין  ד”ר  ושל  מונטיפיורי  משה  השר 
הרצל. למרות שנולד הוא למשפחה חסידית, 
לאומי  ציבורי,  עסקן  “המזרחי”,  היה חבר  גם 
וציוני, מקוראי עיתון “הצפירה”, אותו כתב עת 
עברי ציוני מוורשה. הדמויות על הקיר כאילו 
הביטו בו, הוא חיפש מוצא מפיהן אך גם הן 
חיפשו מוצא מפיו. הוא לא ידע מה עוד יוכל 
לעשות – זאת הפעם החמישית שבנו נאסר על 
הפגנות כנגד הצאר, על הנפת דגלים אדומים 
ועל ניסיון לגרש שוטרים רוסים מהעיירה. פרץ 
כבר הפעיל בעבר את כל האמצעים שברשותו 
בממשל  שלו  המסועפים  הקשרים  וביניהם 
וכן אמצעים כספיים, שברוך ה’ לא חסרו לו. 
תהה הוא מה חסר לבנו, 
הגדולים  אחיו  הרי 
אברהם- שלום,   -
ברוך ולאה כבר 
התחתנו 
ו  ח ת פ ו
ם,  עסקי
ואילו הוא 
ך  י ש מ מ

במשובות 
ם  י ר ו ע נ אפילו ה שלו. 

היה  שלא  ממשה, שלום,  נועז  פחות 
בחורים  של  כוח”  “פלוגות  בצעירותו  ארגן 
העיירה  יהודי  על  להגן  שיצאו  גברתניים, 
מפני הגויים המתפרעים, האנרכיסטים ואנשי 
אך  ציוניות.  אסיפות  לפוצץ  שניסו  ה”בונד” 
הוא התבגר וזה – משה...אח..נאנח בליבו, אך 
לפתע צץ רעיון חדש בראשו של פרץ -  יעלה 
לכתוב  וניגש  התעשת  מיד  לארץ!  בנו  את 
מכתב מתחנן, אך נחוש, לראש העיר, שאולי 
יאות  ונואשת  מיוחדת  כבקשה  הפעם,  רק 

לעזור בשחרור הבן. 
ואכן הבן משה שוחרר.  ימים  עברו עוד כמה 
את  ראה  המאסר,  מבית  לקבלו  שבא  פרץ 
זקופה  בקומה  לא  כבר  הפעם  אך  יוצא,  בנו 
הכלא  בבית  הרבה  הלחות  בעבר.  שיצא  כמו 
בריאותו  מצב  את  ערערו  הקשים  והתנאים 
ומכווץ.  שפוף  וגופו  איטי  בצעד  יצא  והוא 
אביו חיבקו, גאה היה על בנו ועל לחימתו על 

עקרונות, אך גם מודאג לעתידו. 
בנו  רוח  את  פרץ  השיב  כך  אחר  קצר  זמן 
בסעודה חמה ואחרי ששתקו שניהם זמן מה, 
אני שרצונך לתיקון  “משה, מבין  ואמר:  פתח 
תראה  אך  הרוסי,  וזה  היהודי  זה   – העולמות 
לא  הם  כך?  להמשיך  תוכל  זמן  כמה  אותך! 

יעזבו אותך...”

משה, שנראה היה כי התבגר 
לא  שנים,  בכמה  רגע  בן 
ענה. פרץ הסיק כי הייתה זו 
והמשיך  הסכמה שבשתיקה, 
בקול רך יותר: “קשה לי לומר 
שאצטרך  אומר  זה  כי  זאת, 
להיפרד ממך, אך אולי כדאי 
בארץ  עתידך  את  שתבנה 
בריאותך  מצב  ישראל... 
להיות  לך  יאפשר  לא  אמנם 

פועל אך יש לי רעיון אחר”.
את  מצא  ימים  כמה  לאחר 
עצמו משה חובש את ספסל 

מלאכת  את  רב  במרץ  ולומד  הלימודים 
הצילום. מיד בסיום לימודיו בתרס”ח )1908( 
עלה ארצה ובאמתחתו מצלמה מעולה מסוג 
“אבארט”, שאביו עזר לו לממן. הפרידה הייתה 
קשה לשניהם, אך פרץ, שהבין את גודל השעה, 
מתוך  ושלחו  מידי  יותר  בנו  את  עיכב  לא 
כחלוץ  בנו  יקיים  שאותה  מצווה,  של  שמחה 
לפני המחנה המשפחתי שלהם, לעליה ולישוב 
ארץ ישראל. זמן קצר לאחר מכן עלה משה על 
אנייה בדרכו לארץ והוא חלק מגל עליה קטן 
אך איכותי שייקרא “העלייה השנייה”. תחנתו 
קבוצת  פגש  שם  ציונה,  נס  הייתה  הראשונה 
מאושש  כבר  שהיה  משה,  מעיירתו.  עולים 
דרישות  מסר  מרומם,  רוח  ובמצב  בריאותית 
שלום חמות מהורי העולים וכבר התעניין לאן 
כדאי לו לנסוע ולצלם. להוט היה אחר מקצועו 
החדש, ובטח ובטח כאשר יכול לצלם את ארץ 
היישובים  הקדושים,  מקומותיה  על  אבותיו, 

החדשים ופועליה חדורי השליחות.
לתכנן  הוא  והחל  פסח  ערב  כמעט  זה  היה 
בפרוטרוט, ביחד עם חבריו, את מסעו צפונה. 
להתארגנות,  בחיפה  לעצור  החליט  הוא 
ההכנות  את  לצלם  לסג’רה,  להמשיך  ומשם 
ציון”  “פועלי  בוועידת  ולהשתתף  לפסח 
 – ששה  יצאו  המסע  אל  שם.  שהתקיימה 
ביניהם הזוג רחל ינאית ויצחק בן צבי, לימים 
בדרכם  הם  גם  שהיו  ישראל,  מדינת  נשיא 
“תנתורא”  במלון  בחיפה  הם  ישנו  לוועידה. 
שהיה יותר אכסניה ממלון ושכן בין רחובות 
עגלה  השישה  מצאו  בוקר  עם  מעופשים. 
בעוד  אך  העליון.  שבגליל  לסג’רה  שיוצאת 
משה פחטר חיפש חמר ערבי כדי שיישא את 
הגדולה  החבורה  יצאה  הגדולה,  מצלמתו 
בלעדיו. משה המאוכזב הסתובב כה וכה ולא 
ידע מה לעשות עתה. כמעט והחליט לצאת 
שם  מאי  פתאום  אך  לבדו,  המסוכנת  לדרך 
צץ לו בחור בשם אריה אדלר שגם הוא רצה 
ואגב  ‘פועלי ציון’ שבסג’רה  להגיע לוועידת 

כך לבקר את אחיו שגר שם. 
אריה  פחטר,  משה   – ארבעה  לדרך  הם  יצאו 
אדלר, החמר הערבי וחמורו עם המצלמה על 
גבו. ציפו הם להגיע עוד באותו הערב לסג’רה 
ולחגוג שם מייד עם הגיעם את החג. כאמור, 

ומשה  פסח  ערב  זה  היה 
שיזרז  בחמר  להאיץ  ניסה 
החמור  אך  הבהמה.  את 
והדרך התעכבה.  היה בשלו 
כמעט בין הערביים ובקרבת 
חאן’,  אל  ‘סוק  ליד  סג’רה, 
נטושה,  סוחרים  אכסניית 
רחוק  הלא  בעבר  ששימשה 
כשוק שבועי לכפרי הסביבה 
התנפלו  פתאום  הבדווים, 
עליהם משום מקום שלושה 
הכפר  מבריוני  נשק,  נושאי 
משה  כפר-כנא.  הנוצרי 
ניסה להתנגד בכוח, למרות המכות הנמרצות 
שקיבל ושלף את אקדחו כדי להגן על חייו, ירה 
נאלמו  הירייה  מהלם  השודדים.  באחד  ופגע 
תפס  ראשון,  התעשת  משה  דום.  השודדים 
את אריה ונמלטו שניהם רגלית לחוות סג’רה. 
רוקדים  כולם  את  ראו  לחווה,  נכנסו  כאשר 
אנשי  נכנסו  עתה,  מצרים.  יציאת  על  ושרים 
עומדים  אלה  שני  את  כשראו  להלם  החווה 
משירם  חדלו  מיד  מולם.  ומתנשפים  מזיעים 
האורחים  את  לתשאל  ונתקבצו  וריקודם 
משה,  של  האקדח  עשן  כשהתפזר  קרה.  מה 
התבררה אט אט התמונה – החמר והחמור עם 
כנראה  אחד  שודד  נעלמו,  היקרה  המצלמה 

פצוע - לא ברור עד כמה...
ניסה  מצלמתו  על  הרב  בצערו  משה, 
שמח  החג.  בסדר  פעילה  בצורה  להשתתף 
היה על שניצל וחוגג הוא פסח ראשון בארץ 
ישראל, אך מרירות קלה עלתה בו בכל פעם 
“אלף  והיקרה.  האהובה  במצלמתו  שנזכר 
מהרהר,  הוא  בעוד  לפתע,  שוויה”.  פראנק 
האולם  בפתח  החמר  את  העין  בזווית  ראה 
והוא מגואל בדם ולידו עומד החמור עצוב, 

ללא המצלמה כמובן..
פעל  משה  של  האקדח  כי  התברר  למחרת 
היטב ופצע אנושות את השודד הערבי שזמן 
קצר אחר כך, עוד באותו הלילה, מת מפצעיו. 
מה  עצה  לטכס  מהר  ישבו  החג  צאת  עם 
אמרו    - מאוד”  תיתכן  דם  “נקמת  לעשות. 
את  להסביר  ונאלצו  הוותיקים  למשה 
זה  “כאן  שכמוהו.  “ירוק”  לעולה  המשמעות 
כללים  חלים  “כאן  הסבירו,   – אירופה!”  לא 
אחרים”. משה הקשיב בשקט וחשב בינו לבין 
ואכן,  עליו.  שייגזר  מה  את  יעשה  כי  עצמו 
סג’רה  אנשי  החליטו  והצער,  הכאב  למרבה 
לאישה,  מחופש  הפסח,  למחרת  אותו  לשלח 
לטבריה. מטבריה הוברח חזרה לפולין. משה, 
בדרכו  אך  לארץ,  חזר  לא  כבר  הרב,  לצערו 
לעלות  שזכו  ובנו  אשתו  וכן  אחיו  כל  הלכו 
בנו,  דרכו.  כממשיכי  בה,  ולהיאחז  לארץ 
במלחמת  בגבורה  לחם  אף  פחטר,  עמי  בן 

העצמאות ונפל בשיירת יחיעם.
עודד  מר  של  תחקירם  מתוך  מעובד  הסיפור 

ישראלי וגברת צמרת רבקה אביבי.

אבישי דגן

משה פחטר
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אחוריתמראה
בני גוש עציון יעלו להתיישבות מחודשת בגוש הנטוש בשבוע הבא, 
ערב ראש השנה. לדברי ח"כ מיכאל חזני, יעלו בשלב ראשון כ-25 
צעירים למקום וישתכנו במבנים שנותרו ממחנה הלגיון אשר בלב 

גוש עציון. ח"כ מ.עופר, מנהל אגד, הציע למתיישבים להעמיד 
לרשותם את הרכב הדרוש למבצע העלייה על הקרקע ללא תשלום. 

הוא אף הבטיח לחפש במחסני אגד, שמא ימצאו בהם את המשוריין 
אשר נהג לנסוע בימים ההם בראש השיירה לגוש עציון – כדי 
שיוביל גם הפעם את שיירת הבנים הבאים להחיות את הגוש.

25 צעירים שפתחו את הדרך למאות אלפי ישראלים – אל השטחים 
המשוחררים. )יהושע ביצור, מעריב, 26.9.1967(
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את  כלל  ציווה  לא  ה'  הרי  מזו,  יתירה 
אברהם להקריב את האייל, אלא הייתה זו 
החלטתו האישית של אברהם עצמו, א"כ 

הכיצד קושרים אנו בין האייל לעקידה?
 לצורך הסבר העניין עלינו להעמיק. האם 
שהסכים  קדום  סבא  לנו  שהיה  משום 
ופשט  האמונה,  מזבח  על  עצמו  להקריב 
את צווארו לשחיטה, ראויים אנו לזכויות 
אנו  כי  לזכויות  אנו  ראויים  אם  יתר? 
צריכים  אנו  אין  סבנו,  בדרכי  הולכים 
אנו  זכאים  אלא  יצחק  של  לזכויותיו 
אבותינו  מעשי  אין  ח"ו  ואם  מעצמנו. 
סב  של  נפשו  מסירות  תועיל  מה  בידנו, 
בזכות  וכי  לפנינו.  שנה  אלפי  שחי  זקן 
רשאים  שלנו  הסבא  של  הגבורה  מעשה 
והצלחה, בריאות  אנו לבקש שפע ברכה 

איתנה ופרנסה טובה, לשנה החדשה?
נתאר לעצמנו איש עסקים מפורסם, אשר 
מסוים.  בבנק  חשבונותיו  כל  את  ניהל 
לצורך  לבקשתו  ייענה  שהבנק  כמובן 
ואף  חדש,  עסק  לפתוח  הלוואה  מתן 
מבלי  לקראתו  לבא  הבנק  ראשי  יסכימו 
לדרוש ממנו ערבויות וערבים, שכן שמו, 
נאמנותו ועסקיו מפורסמים וידועים לבנק 

מזה שנים.
אך מה אם לאחר מותו של איש אמיד זה, 
יופיע אחד מנכדיו ויבקש הלוואה גדולה 
פליאה  בפניו  יביעו  ודאי  ערבויות?  ללא 
הכיצד מעז הוא לבקש בקשה כה חריגה. 

ואם יאמר "הלא אני נכדו של איש עסקים 
גיחוך,  יעלה  זה  שטיעון  ברור  זה",  ידוע 
האם  בעיניהם!  הוא  זר  נכד  אותו  שכן 
בזכות סבו ישימו כספם על קרן הצבי רק 

בגלל שהסבא היה איש הגון וישר?
אילו  בוודאי  ויצחק,  אברהם  אבותינו  כך 
היו הם מבקשים מה' בקשה עבור עצמם, 
בקשותיהם.  את  וממלא  להם  נענה  היה 
בידנו  אבותינו  מעשי  כשאין  אנו,  אך 
סמך  על  זכויות  לדרוש  צדקותנו  מהי 
אבות  לנו  היו  אם  אדרבא,  מעשיהם? 
קדושים שכאלה, ואנו לצערנו עזבנו את 
דרכיהם, עלול הדבר לגרום נגדנו קטרוג 

בשמים.
אך כשנדייק בתפילתנו נבחין בענין חשוב 
היום  יצחק  ועקידת   " נאמר:  ומהותי. 
לזרעו ברחמים תזכור". מדוע אנו מציינים 
את ה"עקדה" שהוא פרט טכני שולי, ולא 
את עצם נכונותו של יצחק להקריב עצמו 

על קדושת ה' ולפשוט צווארו לשחיטה?
חז"ל מתארים שיצחק ביקש מאביו: "עקוד 
לי יפה יפה, שמא מתוך טירוף הדעת אבעט 

ח"ו בך ]אבי[ ]מדרש רבה נ"ו,י"א[.
מסביר בעל "מחנה חיים" ]לגאון רבי חיים 
במאמריו  סופר"  ב"דעת  מובא   – סופר 
לבקש  מצדנו  חוצפה  זו  שאין  ליוהכ"פ[, 
שכן  זקננו,  בזכות  והצלחה  ברכה  שפע 
העקדה,  במעשה  משתמשים  בעצם  אנו 
חטאינו  שאין  מעשינו,  על  זכות  כלימוד 

מעול  כשלנו  אלא  ליבנו,  מרוע  נובעים 
היצר הרע אשר סימא את עינינו, ובלבל 

את מחשבותינו ואת מעשינו.
מעשהו  על  מסתמכים  אנו  לכך,  וכראיה 
נעלה  כה  ברגע  אפילו   - יצחק  של 
בחייו, בשעה שהיה מוכן לפשוט צווארו 
ולהישחט על קדושת השם, חשש שיצרו 
באביו,  ח"ו  לבעוט  ויסיתהו  עליו  יתגבר 

לפיכך ביקש מאביו "עקוד לי יפה יפה".
על כן בקשתנו "ועקידת" יצחק – הבקשה 
של יצחק להיעקד, היא היא זו אשר תזכור 
היום ברחמים, כי היא זאת לנו כהתנצלות 

על חטאנו שהלכנו שולל בעצת יצרנו.
עוונות  מוחל  שהקב"ה  תקוותנו  כן  על 
"אני  ויאמר  לבקשתנו  יאזין  ודם,  בשר 
יצר  להם  נתתי  כי  שיחטאו  לבני  גרמתי 
זו הסיבה  הרע" וימחל על כל עוונותינו. 
שהגמרא בראש השנה ]ט"ז ע"א[ אומרת: 
"תקעו לפני בשופר של אייל כדי שאזכור 

לכם עקידת יצחק בן אברהם".
ממידת  עולה  שהקב"ה  הסיבה  א"כ,  זו, 
שישראל  "בשעה  הרחמים  למידת  הדין 
שכן  לפניו",  ותוקעין  שופרותיהן  נוטלין 
אשמים  אנו  שאין  אנו  מזכירים  בכך 
בחטאנו אלא כי כשל כוחנו להתגבר על 

היצר.
רגשי  בו  מתעוררים  ה',  זאת  וכששומע 
ולחתמנו  לכתבנו  בדין,  לזכותנו  רחמים 

בספר החיים.

על התקופה ראש השנה

המשך מעמוד השער

פה ושם+
צופים ונביאים- 

בארץ צוף

נתנאל אלינסון

מהר  צופים  הרמתיים  מן  אחד  איש  “ויהי 
אפרים ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהו בן 

תחו בן צוף אפרתי”.
עלייתה  על  קוראים  אנו  השנה  ראש  בהפטרת 
וחנה  חז”ל אלקנה  פי  על  של חנה למשכן שילה. 
היו נביאים, וזכו שיצא מהם שמואל הנביא. על פי 
המקרא מקום מושבם של אלקנה וחנה, ובהמשך 
בעיר  היה  הנביא,  שמואל  של  מושבו  מקום  אף 
“רמה”  בשם  עיר  כלומר  צופים”,  “הרמתיים  בשם 
שנמצאת ב”ארץ צוף”. היכן היא אותה ארץ צוף? 
חיפוש  מסיפור  מכירים  אנו  צוף  ארץ  השם  את 
האתונות של שאול- “המה באו בארץ צוף ושאול 
אמר לנערו אשר עמו לכה ונשוב פן יחדל אבי מן 

האתונות ודאג לנו” )שמואל א’ ט’ ה’(.

דרום  של  לאזור  כינוי  היא  צוף”  ש”ארץ  מסתבר 

של  לדולב  פדואל  שבין  האזור  השומרון,  מערב 
מפרשים  יש  צוף?  ארץ  שמה  נקרא  ומדוע  ימינו. 
ומשקיף, תכונה  צופה  – מלשון  צוף  שמשמעות  - 
מערב  דרום  של  ההרים  את  היטב  שמאפיינת 
שם  של  הגיאוגרפית  מהמשמעות  חוץ  השומרון. 
של  הפשט  מתבקש  צופה,  מלשון  צוף   – המקום 
נתינת שם האזור, על שמו של אבי משפחת הלויים 

של אלקנה– צוף.

יש אף מפרשים שמחפשים רובד עמוק יותר לשמה 
של ארץ צוף: “בארץ צוף – בארעה דיבר נביא, צוף 
כמו צופה” )רש”י שמואל א’, ט’, ה’(. לפי רש”י שמה 

של ארץ צוף ניתן לה על שם שהוציאה מתוכה את 
כך  ואכן,  למרחוק,  ורואה  הצופה  הנביא,  שמואל 
עד הרואה כי  ונלכה  “לכו  שמואל:  על  נאמר  כבר 

לנביא היום יקרא לפני הרואה”.

שמות הנביא במקרא- חוזה, צופה ורואה, מעידים 
על תכונת הראייה למרחוק המאפיינת את הנביא.

“רואים”  מתוכה  הוציאה  צוף,  שארץ  מעניין  ואכן 
רבים, כלומר, נביאים רבים. שמואל הנביא, דבורה 
ד’  )שופטים  זה  באזור  להתנבא  שהחלה  הנביאה 

א’(, ואף אלקנה ואבותיו נביאים היו.

יפה לראות אם כן את ריבוי המשמעויות המאפיינים שמו 
של חבל ארץ אחד. ארץ צוף – על שם אבי המשפחה 
צוף, על שם האזור הצופה על חבלי ארץ נרחבים ועל 

שם שארץ זו מוציאה נביאים וצופים רבים.

סיור לארץ צוף- אחד הזיהויים של הרמתיים צופים 
הוא חורבת א שונה הסמוכה ליישוב נריה. על מנת 
לצפות על המקום מומלץ לבקר בשמורת נביע ניר 
הסמוכה לנריה. יורדים מערבה משער היישוב נריה 
ופונים ימינה בעקבות שלט חום שמפנה לשמורה. 
צוף  ארץ  למרחבי  נאה  תצפית  השייח  מקבר 

ורמתיים צופים.

+

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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עקדת יצחק – תזכור

עקדת יצחק – תזכור
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ילדים יקרים,
בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה, 

שפתרונה: שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס 

 ita@myesha.org.il :02-6516662 או למייל
ותוכלו לזכות בפרסים!

שמי?אני
ומה מי

+        +        +    
לב 	 					 				ה	 		 	 ש	

ל

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרים צחי – מקור ראשון וגרשון אלינסון
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

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

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lת ו ע ד ו מ ה ן  כ ו ת ל ת  י א ר ח א ת  כ ר ע מ ה ן  י א

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

שנה טובה°

שנת בניה והתחדשות

לכל בית ישראל

myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

ישראל בעד 
אוניברסיטת אריאל

החליטה  השבוע 
ממשלת ישראל לקדם 
המרכז  הפיכת  את 
האוניברסיטאי באריאל 
לאוניברסיטה מן המניין. 
סקר חדש שערך מכון 
עבור  גיאוקרטוגרפיה 
הראה  שלי",  "ישראל 
רוב  כי  כך  אחר  יומיים 
 67( הישראלי  הציבור 

מונעת  האוניברסיטאות  התנגדות  כי  וסבור  במהלך  תומך  אחוז( 
משיקולים אינטרסנטיים ופוליטיים, ולא משיקולים מקצועיים. את 

פרטי הסקר המלאים ניתן לראות באתר ישראל שלי.

עושים כבוד!
גרשוני  נועם  הטניסאי 
במדליית  השבוע  זכה 
ליחידים  בטורניר  זהב 
הפראלימפיים  במשחקים 
ה-29  בן  גרשוני  בלונדון. 
לשעבר,  אפאצ'י  טייס  הוא 
מסוקים  בתאונת  שנפגע 
השנייה,  לבנון  במלחמת 
ומאז מרותק לכסא גלגלים. 
קראה  שלי  ישראל  תנועת 
לישראלים ברחבי הפייסבוק 

מ-24  למעלה  ואכן   – המרשימה  זכייתו  על  גדול  לייק  לנועם  להעניק 
אלף ישראלים לחצו "אהבתי" והפכו את התמונה לפוסט הנצפה ביותר 

בפייסבוק הישראלי השבוע. מזל טוב, נועם!
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אלוף  השבוע  הרים  עציון  בכפר  ביטחון  שנת 
השנה  לרגל  כוסית  אלון,  ניצן  המרכז,  פיקוד 
דיין,  דני  יש”ע  מועצת  יו”ר  עם  יחד  החדשה, 
מזכ”ל אמנה זאב חבר )זמביש(, ראשי המועצות 
, מפקדים בצה”ל, במשטרה  1 ביהודה ושומרון 
יצירה  של  “שנה  לכולם  איחל  האלוף  ובשב”כ. 
ושגשוג ביישוב ובכוח המגן שלו”. בשבוע שעבר 
אוגדת  מפקד  עם  כוסית  יש”ע  ראשי  הרימו 
בהר  סיור  עמו  וקיימו  מרדכי,  חגי  תא”ל  יו”ש 
עיבל, בהדרכת פרופ’ אדם זרטל וביוזמת קצין 

ההגמ”ר האוגדתי, סא”ל מקי סיבוני.
דני  להתיישבות,  החטיבה  יו”ר  צמיחה  שנת 
קריצ’מן, איש מפא”י ותיק, ביקר השבוע בישיבה 
ראש  ובהם  ממארחיו,  שמע  קריצ’מן  באיתמר. 
ישיבת  ראש  מסיקה,  גרשון  שומרון  מועצת 
וחיים פוגל מתנועת  הרב אביחי רונצקי  איתמר 
הי”ד(  פוגל  אודי  של  )אביו  אמנה  ההתיישבות 
על  שעברה  הקשה  התקופה  חרף  כי   2
פוגל,  משפחת  בני  חמשת  רצח  מאז  היישוב 
של  גידול  לרשום  הגבוהה  הישיבה  הצליחה 
כמעט 50% במספר תלמידיה. קריצ’מן אמר כי 
בעיניו, המתנחלים ותלמידי ישיבות ההסדר הם 
הקיבוצית  התנועה  של  האמתיים  הממשיכים 

והציונות. 
סייר  ריבלין,  ראובן  הכנסת,  יו”ר  שלום  שנת 
ההפרדה  גדר  של  המתוכנן  בתוואי  השבוע 

 – מהאזור  מועצות  ראשי  בלוויית  עציון,  בגוש 
דוידי פרל )גוש עציון(, עודד רביבי )אפרת(, מאיר 
רובינשטיין )ביתר עילית( וצביקי בר חי )דרום הר 
איננו  המתוכנן  התוואי  כי  אמר  ריבלין  חברון(. 
לגרום  עלול  שהוא  הנפש  מפח  בשל  רלוונטי, 
זה  החיים  באזור,  והערבים  היהודים  לתושבים 
הממשלה  לראש  קרא  הוא  קיום.  בדו  זה  לצד 
לשקול מחדש את המשך בניית הגדר, גם בשל 

עלותה הגבוהה.
עציון  בכפר  הכנסת  בבית  ה’  קידוש  שנת 
תורה  ספר  הכנסת  טקס  השבוע  התקיים 
ז”ל ממקימי הקיבוץ  פורת  חנן  לזכרו של הרב 
ומוקירי  הקיבוץ  חברי  ע”י  שנתרם  הספר,   . 3
השני  העלייה  יום  לרגל  הוכנס  הרב,  של  זכרו 
למקום לאחר מלחמת ששת הימים. השתתפו: 
הקיבוץ  תושבי  חבריו,  הרב,  של  משפחתו  בני 
הרב  הקיבוץ,  רב  באזור.  המשרתים  וחיילים 
בכל  אותו  זוכרים  “אנו  כי  קנוהל, אמר  אלישיב 
דבר שאנחנו עושים ומשתדלים ללמוד מדרכיו 

וזכרו יהיה תמיד בתוכנו”.
ביקר  גאון  יהורם  והשחקן  הזמר  שמחה  שנת 
ובנימין, במסגרת סדרת  השבוע באזור שומרון 
ביקורים שהוא עורך באזור. גאון ביקר במצפור 
עולם,  גבעות  חוות  אל  המשיך  משם  ברקן, 
שם  שילה  ולתל  וגבעות   4 טורא  ליקבים 
בשילוב  צהריים  ארוחת  וסעד  תאנה  עץ  נטע 

ליוו ח”כ  ביקורו  יקב שילה. את  מיינות  טעימות 

ומוטי שקלאר, שהיה מנכ”ל רשות  אורי אריאל 

ועמותת  האזורית  המועצות  בשיתוף  השידור, 

משקפת המארגנת טיולים ברחבי יו”ש.

אהבתי”  “ארץ   – חדש  ספר  התיישבות  שנת 

ושומרון  יהודה  את  לקוראים  להציג  מבקש   -

מזווית אחרת לגמרי – מדובר בפרויקט צילומים 

חדש המציג את נופי האזור בהקשרים תנ”כים 

והיסטוריים. הצלם מרדכי בניטה וכמה מחבריו 

ונוף  טבע  תמונות  צילמו  השטח,  אל  יצאו 

מדהימות וחיברו אותן יחד עם הפסוקים וקטעי 

התלמוד המתייחסים אליהן.

שנת בשורות טובות בבית הספר ברקאי בקרני 

לדוד”  “מזמור  הדיסק  השבוע  הושק  שומרון 

בניצוחו  השומרון”  “פרחי  הילדים  מקהלת  של 

. תלמוד  5 של המוסיקאי והמעבד מיכאל גייר 

תורה ברקאי ביקש להנציח בדיסק את זכרו של 

ז”ל, אחד מהמורים בת”ת,  הרב אוריאל מלכה 

באירוע  השתתפו  הכרמל.  באסון  נספה  אשר 

אורטל  אוריאל,  הרב  של  אלמנתו  המרגש: 

ראש  הלוי,  יצחק  הרב  קרנ”ש  של  רבה  מלכה. 

החינוך  מחלקת  ומנהל  ארי  בן  הרצל  המועצה 

במועצה יאיר ושדי.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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צוות העלון מאחל לתושבי יהודה ושומרון, לכוחות הביטחון ולכם הקוראים – שנה טובה ומתוקה! 

פעמונים ארגון חסד (ע”ר) 58-039-270-2    אורלוב 77 פתח תקווה info@paamonim.org    49342    טל. 03-9127100    פקס. 03-9127101    חפשו אותנו בפייסבוק 

1-800-35-10-12
ות. , לשנה של אחרי ו תורמים עכשי

רימון
 שנרבה זכויות. זכות בבנק. 

 זכות באשראי. זכות בצ'יק. 

רק זכויות.

פעמונים
wמזהים סימנים - מגלים אחריות w w . p a a m o n i m . o r g


