
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

  "מטה של לירושלים שאבוא עד, מעלה של בירושלים אבוא לא: הוא ברוך הקדוש אמר"

 )תענית ה ע"א(

 ולחן עורךש

ון מלך צרפת, שראה את היהודים אנפולימעשייה ידועה מספרת על 

מה ראו על ככה ומה יושבים על הקרקע ובוכים בתשעה באב, ולשאלתו 

ורבן בית המקדש. שוב שאל הגיע אליהם, השיבוהו, כי אבלים הם על ח

מקדש? ענו לו היהודים: לפני כאלף ושמונה נפוליאון: ומתי חרב אותו 

לפני קרוב לאלפיים שנה  שהיה קייםבית מאות שנה. תמה נפוליאון: 

 ?אתם עדיין אבלים ובוכים על חורבנו

ות מגוי, למה אפשר לצפכל מי ששומע את הסיפור ודאי אומר בלבו: נו, 

כאשר כל אחד  , לאמתו של דבר אבל מה הוא מבין בבית המקדש...
בתשעה בימי בין המצרים ו שלו מהן התחושות ,עצמומאתנו יבחן את 

 –לחורבן הבית והאם אנו שואפים לבניינו  באב, ובכלל, מה היחס שלנו

, ניכורנפוליאון קיים אצל לא רק  תהיה עגומה למדי.התשובה נדמה כי 

 .גם אצלנו אלא

קבעו לנו גדרים  לחז"האבלות אינה צריכה להיות מן השפה ולחוץ. 

מנהגי האבלות הנוהגים בהדרגה בתקופת "בין את והלכות מסוימות, 

 –המצרים" (באבלות של אדם על מתו מנהגי האבלות פוחתים עם הזמן 

שבעה", "שלושים", "שנה", ואילו באבלות על חורבן הבית ככל שאנו "

 אותם מנהגיםאך  -ן עצמו כך מתגברת האבלות) ם החורביומתקרבים ל

אמורים לבטא את שכל אדם חש בלבו (לא יעלה על הדעת שאדם אבל 

בימים אלו ובפרט  ולכן צריך לות והיתרים במנהגי האבלות)קּורק יחפש 

, מדוע באמת אנו ובדרכו להעמיק ולהבין, כל אחד לעצמו ביום החורבן

 היה אז שחסר לנו כל כך היום.ן ולבניין, מה צריכים לשאוף לתיקו

וש קטיף וצפון ג יישובי בימים אלו אנו מציינים גם עשר שנים לחורבן

. עלון)חלק ניכר בתן" (שהקדשנו לו יוגם שנה למבצע "צוק א השומרון,

בביאת  של ישראל בארצו ביתר שאת לצמיחה מחודשת כולנו נתפלל

 משיח צדקנו במהרה בימינו!

 ע"התש אב-מנחם

� 

 ין מצריםימי ב
 שרון יוסטהרב 

� 

 מיוחד: 
 –"צוק איתן" לשנה 

 סיפורים מהשטח

 הרב משה גולדשטיין
 ליאב דואני
 זאב זפרני

� 

 "ושבו בנים לגבולם"
 יעקב עמיחי סופר

� 

 הכר את המבקר
� 

 עדכונים וחידושים
� 

 מערכת זמורות:

 איתיאל סופר 
 יוסף חלמיש
 תמיר רוצ'ס

 יעקב עמיחי סופר

zmorot1@gmail.com 

�� 

 העלון יוצא לאור ע"י

 ישיבת כרם ביבנה
 7985500ד.נ. אבטח 
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  שליט"א שרון יוסטהרב 
  

  

ת"ר: מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו 

ון מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, כי

שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו: רבי, פרנסני! אמר לה: בתי, מי את? 

אמרה לו: בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה: בתי, ממון של בית אביך היכן הלך? אמרה לו: 

רבי, לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון חסר? ואמרי לה חסד. ושל בית חמיך היכן 

ו: בא זה ואיבד את זה. אמרה לו: רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר הוא? אמרה ל

להן לתלמידיו: זכור אני כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה אלף אלפים דינרי 

זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר: אשריכם ישראל, בזמן 

ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושין רצונו של אין כל אומה  -שעושין רצונו של מקום 

  מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה.  -מקום 

  .סו ע"ב) כתובות(

 אומה כל ואין מקום של רצונו כשעושים בשלמא. זכאי בן יוחנן רבי של אלו דבריו על רבים ותמהו

 רצונו עושין אין בו אשר לזמן זה שבח עניין מה אך". ישראל אשריכם" לומר שייך שפיר, בהם שולטת

  ?מקום של

  : ב)"ע (ז בברכות בגמרא נתבונן, זה דבר להבין מנת על

 שמעון רבי אמר! ליה מיבעי לדוד קינה? לדוד מזמור, בנו אבשלום מפני בברחו לדוד מזמור 

, עצב היה שפרעו דםקו, חוב שטר עליו שיצא לאדם - ? דומה הדבר למה משל: אבישלום בן

 רעה עליך מקים הנני הוא ברוך הקדוש לו שאמר כיון, דוד כן אף - שמח שפרעו לאחר

 הוא דאבשלום דחזא כיון. עלי חייס דלא הוא ממזר או עבד שמא: אמר, עצב היה -  מביתך

  .מזמור אמר הכי משום, שמח

, אלא? להורגו בקש אבשלום ריה, המלך דוד של שמחתו עניין אייבשיץ: מה יהונתן רבי הגאון מבאר

 על, הבן'. עשית וכך כך מדוע'  בו נוזף ומכה מכה ובכל, נמרצות מכות להכותו אביו ובא שחטא לבן משל
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 בטובתו רוצה אביו סוף שסוף בלבו הוא מתנחם, שמכהו הוא שאביו ורואה שמסתכל אימת כל, כאביו אף

  .שמכהו בזמן גם עליו מרחם ובוודאי, ובתיקונו

 אין כבר כאן. להכותו אחר אדם ושולח, לראותו כלל רוצה אביו אין, ונורא גדול חטא הבן חטא םא אך

  .לבן לו ואבוי, המוכה על המכה לרחמי לצפות

, עבד או ממזר יד על זה שיהיה חשש', מביתך רעה עליך מקים הנני' ה"הקב לו כשאמר, המלך דוד כך

 וזוהי) במיוחד פנים עז שהוא מישהו או העבד הוא ונובאד שמורד מי הטבע שבדרך( הטבע בדרך דהיינו

 בו היתה, לחלוטין נורמלי לא דבר, בו המורד הוא שבנו כשראה, ממילא'. ה-מ ריחוק על המורה הנהגה

 מידת של הזה הקשה במצב אפילו' ה יד את לראות שאפשר העובדה על אלא המרד עצם על לא שמחה

  .עליו המתוחה הדין

 הצלחתם שבעת שכשם, לומר באה שלהם השפל המצב על גם' ישראל אשריכם' זכאי ןב יוחנן רבי דברי

 בזמן גם כך, הטבע מעל' ה הנהגת על המורה דבר, שבאומות החזקים על אף להתגבר מסוגלים הם

  .עמו את' ה עזב שלא כלשהו סימן זה במצב יש, שפלה אומה של בהמתן ביד נמסרים כשהם צרתם

 לעשות כח לנו נותן הוא כיצד, החזקה ידו את ה"הקב לנו הראה בו, איתן' ק'צו מבצע מאז עברה שנה

 לא יתנשא וכארי יקום כלביא עם הן" :לקיים גדולים ואמונה אחדות מתוך ישראל עם יכולים וכיצד, חיל

  ".ישתה חללים ודם טרף יאכל עד ישכב

 מתחילתו היגיון כל משולל היה אשר אירוע, קטיף מגוש הנורא הגירוש ארע בדיוק שנים עשר לפני, אכן

 תצמח לא תועלת ששום, בתכלית אבסורדי במהלך שמדובר הבין בראשו שעיניים מי כל. סופו ועד

  . ארע שאכן כמו וסבל נזק אלא, ממנו

 דומה'" בבחינת הינה כואבת נסיגה שגם לשכוח לנו אל אך, רוצים שהיינו כמו יתברך תו להשגח זכינו לא

 זהה הצבי מה - 'לצבי דודי

 גואל כך ונכסה וחוזר נגלה

' ר ונכסה נגלה הראשון

 אמר לוי רבי בשם ברכיה

 גואל כך הראשון כגואל

  .)נשא רבה במדבר(" האחרון

 לגואל שנזכה רצון יהי

  אמן. בימינו במהרה האחרון
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  הרב משה גולדשטיין
  

  

חדשות, "העלות הכלכלית של ימי לחימה במספרים" הכתירה הכותרת באחד מאתרי ה 50"מסכמים 

צוק איתן" זעקה כותרת אחרת. כתבות אחרות עסקו בניתוחים מדיניים וצבאיים. איש איש מעלה על 

המקלדת את הגיגיו ומחשבותיו ביחס להווה והעתיד של מדינת ישראל. "סוגרים חשבון" עם מנהיג כזה 

  או אחר.

לפתוח חשבון, ולא לפתוח חשבון עם כולם אלא  בתוך בית המדרש אנו מורגלים בשפה שונה. אנו רגילים

  חשבון עם עצמנו, חשבון נפש. לבדוק מה היה טוב וכיצד לשמר אותו. 

כחייל דתי בצוק איתן שאלתי את עצמי איפה מתבטאת התרומה שלי ושל שאר החיילים הדתיים 

שיש לנו ציצית למערכה. האם זה שאנחנו מכניסים לווסט גם תפילין בנוסף לציוד לחימה? האם זה 

  (דרייפיט) מתחת לחולצה? מה מייחד אותנו? 

שהיה לוחם דגול ואיש אמת שתמיד חתר להגיע הכי גבוה שיש.  ,נזכרתי בסיפור על דרור ויינברג הי"ד

למכינה בעצמונה לתת שיחת מוטיבציה ושאל אותם: מה זה להיות חייל דתי? והם ענו: להניח  הוא הגיע

המזון. והוא ענה: חייל שמנקה את הנשק היטב בלי חיפופים, שלא שובר  תפילות. ברכת 3תפילין. 

שמירה, שיודע את התו"ל הצבאי. התלמידים היו מופתעים: אתה לא חושב שלהיות חייל דתי זה אומר 

שצריך להקפיד על ציצית וכשרות? דרור כעס. אתה שמעת את זה ממני? זה פשיטא. אם יש מישהו כאן 

כל יום שלא ילך לצבא. לפחות לא עם כיפה. אין שחיקה בצבא. יש מי שבא שלא מתכוון להתפלל 

היו חיילים לפניכם  שחוק. חיילים כאלה אנחנו לא צריכים. חיילים שמבזים את התורה אנחנו לא צריכים.

ויהיו אחריכם, השאלה היא מה החידוש שלכם בצבא. הם היו המומים. ודרוד המשיך: אנחנו בצבא 

  יבורים. גיבורים בכוח, גיבורים ברוח.צריכים אנשים ג

לאחר הלחימה עשינו שבת חטיבתית, שם ראיתי את היתרון הדתי מגיע לידי ביטוי. גם החיילים הלא 

דתיים נלחמו ברצינות ובנחישות. אבל בשבת ראיתי את הערך המוסף של חיילים שהם גם חיילים טובים 

העיקשת, על חברים שנפצעו ונהרגו. זה ניצל וקיבל וגם דתיים כראוי. הם מעלים סיפורים על הלחימה 

רסיס בשכפ"ץ, זה כמעט קרע חוט שמעיל פצצה, זה ניצל מכדורים ששרקו לידו. לחימה. וכולם מגיעים 

לטיש שעשינו בערב שבת, וכולם עייפים, אבל איך אפשר בלי שירי שבת, דברי תורה. צידה לדרך, מחר 
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, אורי שכטר, אדם שאוהב את עמ"י בכל אבריו. ומכריז בפני חוזרים שוב ללחימה. ואז קם הסמח"ט

  כולם: ניצחנו. הם ניסו להחליש אותנו ולפלג אותנו אבל אנחנו התאחדנו והיינו כחומה בצורה. זה ניצחון.

אכן ניצחנו. מח"ט ששולח איגרת ומכריז שה' נלחם מלחמותינו, סמח"ט שמכריז שהניצחון הוא 

, חיילים שמתעקשים לרומם את השבת עם שירים ושיעורים למרות באחדות, מג"ד שמסיים מסכת

 העייפות. אכן ניצחנו. חיילנו היקרים, המשך הניצחון תלוי בכם.
  

  

  ליאב דואני (ד')
  

שנה ל'צוק איתן'. כן, הזמן בישיבה עובר מהר. כאילו רק אתמול ישבנו בנגמ"שים על גבול עזה, מתוחים, 

  , חוששים, מהורהרים, ממתינים בקוצר רוח לפקודת הכניסה. נרגשים

יום השנה של אירוע מסוים, הוא תמיד יום של זכרונות שצפים ועולים, של חשבון נפש, של התבוננות 

והיכן אנו עומדים היום, האם התקדמנו במהלך הזמן שחלף או שמא התדרדרנו לאחור,  -איפה היינו אז

ו במרוצת ההרגל; למה בכלל אירע אותו מאורע, אולי היה אפשר למנוע האם הפקנו לקחים או המשכנ

  מו???נתמודד עאיך התמודדנו/מתמודדים/ אותו, האם טוב שאירע, ובדיעבד שכבר אירע

"כל רודפיה השיגוה בין המצרים". שלושת השבועות הידועים, תחילתם י"ז בתמוז ואחריתם ט' באב, 

של רצ"ע במסירות נפש  בין המצריםנוספת, כאשר צה"ל תמרן קיבלו בשנה שעברה משמעות לאומית 

  /ישיגוה. שהשיגוהשל ישראל, שחשבו  רודפיהע"מ להגן בגופו מפני 

בבחינת  -התמונות עדיין טריות לנגד עיני, קולות היריות מהדהדים באזני, הכל חרוט, חקוק וצרוב לעד

מי הפגזים, הבזקי האש, הצעקות, המורל, 'לא תשכח'. הסצינות מתרוצצות בראש בבהירות מופלאה, רע

  אותו כדור שעוד ס"מ אחד שמאלה ו... -הכדור הארור והכדור,

שלושה ימים מתוך שלושת השבועות הייתי שם, בפנים, בקן הצרעות. ועל כך אני מבקש לספר מעט, 

ופת השנה אולי להעלות איזו נקודה למחשבה בנוגע לתק ה",-ואספר מעשי ילקיים "לא אמות כי אחיה 

  הזאת..

נסענו לצפון וחתמנו שוב על  שלושה ימים לפני שחרור. -  ח' בתמוז, מתוך החפש"ש-הוקפצנו בערך ב

כל הציוד שכבר הזדכינו עליו. נשקים, אפודים, מימיות, קסדות, על כל אלה ביצענו שפצורים מחדש 

יעור ג', שהשתחררו לפני וירדנו לדרום לשטחי הכינוס. זאת ההזדמנות לציין לשבח את החבר'ה של ש
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גם אם כמה ימים משירות בגבעתי, תותחנים ועוד, וכבר נודעו עקבותיהם בישיבה בסוף הזמן. אנחנו, 

  נטו ע"מ להילחם. -הפעםיסנו בשנית לחודש אחד בלבד, היינו מאוד רוצים, פשוט גו

יסה. שבוע אחרי י"ז בצום י"ז בתמוז הייתה הוראה של הרבנות לאכול על אף שטרם קיבלנו אישור כנ

בתמוז נכנסנו לשטחי הכינוס היותר פנימיים הממוקמים ממש על גבול עזה. ביום שישי דיברו איתנו על 

  נדחתה למוצ"ש.  . בסופו של דבר, הכניסה20:00- התכנית ואמרו שהכניסה בליל שבת ב

בניין דו קומתי, שבת בשטחי כינוס. למדנו את כל התכנית, מה עושים, איך, מטרה, משימה, שיטה. 

. משימתנו הייתה להכניס 188-טיהור. המחלקה שלנו הופרדה מהפלוגה ועשתה צק"פ עם שריונרים מ

  את הפלוגה כולה פנימה, כך שהמחלקה שלנו נכנסה ראשונה. 

תפילה שלפני הכניסה.  -  והתפללנו תפילה מיוחדת ת"יחהלילה, הקצין העמיד אותנו בחצות במוצש"ק כ

יבשות ומוגבלות, את ההתרגשות החיה הפורצת שהתרגשנו כולנו באותו מעמד.  קשה לתאר במילים

האדם מגלה בעצמו כוחות נפש שלא היה מודע  הלב נפתח,מדהים לראות איך שבזמנים כגון אלו 

  אליהם, כוחות של גבורה של מסירות נפש של רצון להילחם עבור כלל העם התולה בנו עיניו.

ן שנהרג אח"כ מירי צלפים, פיקד בצורה מרשימה על תהליך הכניסה. דימיטרי, מפקד פלוגת השריו

שמענו הכל דרך הקשר. גם כשהייתה לו פריסת זחל תוך כדי הכניסה, הוא פעל בקור רוח, על אף הסכנה 

האדירה הכרוכה בעמידה סטטית כשכל רגע עלולים לירות נ"ט וכד'. אני הייתי הקשר של הסמל, 

  ה.יוקמנו באזור שכונת סג'ע). מ2בנגמ"ש השני (מתוך 

נכנסנו לקו בתים ראשון. בשלב זה בוצע ירי מסיבי של השריון. פרקנו מהנגמשים. הסמל ואני נשלחנו 

לטהר קומה. הסמל שלח טיל 'לאו' למרפסת. יידינו רימונים וירינו לתוך החדר לוודא שאין מחבלים. 

  תפסנו חיפויים ונשארנו בבית באותו לילה. 

קר היה ירי מרגמות וצלפים לעבר הבית, ובתוך כך כדור צלף חלף לנגד פני במרחק של בבו 09:00-ב

ה ולמות לא -ממש בנס ניצלתי. היו לי "רק" חתכים בפנים כתוצאה מכך. "יסור יסרני י -  כמלוא נימה

זמן החיים היו עלולים ח"ו... ודת החיים, מהסיבה הפשוטה שבאותה נקנתנני". נס כזה מלווה אותך כל 

  דאתרחיש ניסא, כאילו קיבלתי את החיים מחדש...ומ

שנים לחורבן ביהמ"ק השני. כן, הזמן עובר חולף לו. שנה, ועוד שנה, ועוד אחת. החושים נתקהו  1947

נות חיות, לא קולות שירת הלויים, רק . אין תמונות לנגד עינינו, לא סצואנחנו (כמעט) לא חשים בחיסרון

שטש של המציאות דאז עולה מהם. קשה 'להתחבר'. ממתינים בקוצר רוח סיפורים ומדרשים וציור מטו

  לגאולה(???)...
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והיכן אנו  -איפה היינו אז התבוננותשל  חשבון נפש,יום השנה של אירוע מסוים, הוא תמיד יום של 

או  האם הפקנו לקחיםבמהלך הזמן שחלף או שמא התדרדרנו לאחור,  האם התקדמנועומדים היום, 

במרוצת ההרגל; למה בכלל אירע אותו מאורע, אולי היה אפשר למנוע אותו, ובדיעבד שכבר המשכנו 

   בידינו לתקן, ובאחריותנו.מו??? אירע איך התמודדנו/מתמודדים/נתמודד ע
  

  

  זאב זפרני (ה')
  

  

ס"ח (מפקד במפח"ט (מפקדת חטיבה), בחרום נהג טנק מ 401תפקיד: סמב"ץ (סמל מבצעים) חטיבה 

  ג' למי שמכיר...) בחפ"ק מח"ט.27סיוע חטיבתי, טנק 

קצת על התפקיד... מתוקף תפקידי בתור סמל מבצעים של החטיבה הכרתי את הפקודות ללחימה ואת 

המערך האופרטיבי, מקומי היה ב'קדמית' (חמ"ל גדול שמשם מנהלים המח"ט והרמ"ט (ראש מטה) 

והמנ"ח (מנהל לחימה) את הלחימה) של הצק"ח (צוות קרב חטיבתי, צק"ח מורכב מכוחות שריון, 

חי"ר, תצפית, כוחות מיוחדים, ועוד ועוד... ומהקדמית כל כח מקבל את הפקודה והמשימה שלו, הנדסה, 

מה שמאפשר סגירת מעגלים מהירה בין הכוחות ולחימה משולבת ושתופי פעולה בין הכוחות). את 

  המושגים האלה פחות יכירו מי שהיה לוחם או בגדוד...

  ל המודיעין ומשם הם מפוזרים לכול הגדודים.אבל משם מקבלים את כל הפקודות ולשם מגיע כ

אין לי סיפורי ניסים או סיפורי גבורה לספר... את הלחימה התחלתי עוד מימי "שובו אחים", שם הייתי 

סמב"ץ בחפ"ק של הכוחות המיוחדים (בשובו אחים שלחו את המפח"ט שלנו לחֶפ"ק להם, למרות 

הם) שחיפשו אחר שלושת הנערים ועצרו מבוקשים. היותנו מפח"ט של שריון ולא החמ"ל היחידתי של

  כשבוע אח"כ (אני לא זוכר תאריכים בעליל) הדרימה החטיבה לדרום, לעזה.

בכמה הימים הראשונים ישבתי בקדמית ואח"כ שובצקת"י לטנק, היה לנו את הטנק הכי חדש בצה"ל, 

  לי היה חדש.הוא היה כולו עוד נקי עם ריח של הניילונים, גם כל הציוד הלחימה ש

אספר קצת על הצוות. צוות לא ממש אורגני, המס"ח היה קצין בלימודים, כך שלא הכרנו אותו עד 

הלחימה, התותחן היה חייל שהביאו מהגדודים שרק סיים הכשרה (בייני"ש, דרך אגב), הטען היה מט"ק 

  .ק) בנמ"ח שלי שמשרת איתי במפח"ט(מפקד טנ
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פר, אספר באופן כללי. הרבה שואלים אם לא פחדנו...יש כאלה שבאמת כאמור, אין לי סיפורי ניסים לס

ממש פחדו ולא רצו להיכנס, כמובן שהדיחו אותם במקום מתפקידי לוחמה. אבל לוחם הרי בשביל זה 

הוא לוחם, בשביל להילחם... ואנחנו צריכים להודות על הזכות להשתתף בלחימה, באופן אישי לא 

התרגשות ולחץ, ולפעמים הלחץ גורם לך לשים את הפוקוס על הדברים  הרגשתי פחד ממש, יש כמובן

הלא נכונים, ולא משנה כמה התאמנתם וכמה אימונים שלא עשיתם, לחימה לא דומה לשום דבר 

שעשתי עד אז (ואל ישאל השואל א"כ בשביל מה להתאמן...כמובן שצריך להתאמן אבל ההרגשה 

זר בשביל לעשות את הפעולות כמו שלמדת והתאמנת. גם בלחימה לא דומה לשום דבר, והאימון עו

  מתוך פחד או לחץ) 

בגלל שהיינו טנק בחפ"ק מח"ט שמענו את כל הדיווחים בקשר, מלחמה זה מלאאא בלגן, החל מדוצי"ם 

וכלים שנתקעים ועוד... צריך לראות באיזה קור רוח המח"ט והקצינים שלו יודעים לנהל את החטיבה 

  ואת הצק"ח.

מה היא דבר קשה ושובר וכמה שזו זכות להילחם אבל כולם רוצים שיסתיים כבר, ועם כל הרבאק הלחי

והכול, אחרי שהלחימה נמשכת עוד יום ועוד יום ועוד יום... זה דבר מתיש. מה שמחזיק ברגעים האלה 

זה שעכשיו אנחנו עושים היסטוריה. גם מה שכל הזמן זכרתי זה מה שהראש ישיבה מזכיר הרבה, 

שמלחמה נגד ישראל היא בעצם מלחמה בה', בגלל שעם ישראל מייצגים את ה' בעולם, ולכן אנחנו 

נוקמים את נקמת ה'. ועוד מה שהראש ישיבה מזכיר מדרוש עשירי מדרשות הר"ן שאת המלחמה אנחנו 

 צריכים לעשות, ו"ה' הוא הנותן לך כח לעשות חיל" ו"אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו שם אלוקינו

  מרכבותינו ועל נשקינו.נזכיר", על 

ל גבורה, לחימה, והאחדות לא התאימה כל כך להרגשה של ימי בין  עוד דבר שזכור לי, שהרוח ש

 ָהִעיר המצרים, שבהם בעבר ישראל נכנעה ללחימה ולא היתה בהם גבורה, כמוזכר בסוף ירמיהו "ַוִּתָּבַקע

  ! אשרינו שזכינו. (נב, ז) ַהחֹֹמַתִים" ֵּבין ַׁשַער ֶּדֶר? ַלְיָלה ֵמָהִעיר ְצאּוַוּיֵ  ִיְבְרחּו ַהִּמְלָחָמה ַאְנֵׁשי ְוָכל
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  יעקב עמיחי סופר (ב')
  

  יהי קול זעקה בכי ונהי, ודמעה בכל עין ועין תהי.וווו

  יללה נהייתה בכל קהילה, על כנסת ישראל האומללה.וווו
  

  חלת אחינו.נו, וחרבה לה נמענו, איך שודד נוושששש

  ממו נאות מדבר והושמו, בעוונותינו כי רבו ועצמו.שששש
  

  חורבנה אשא תפילה וקינה, שתעלה לפני שוכן מעונה.בבבב

  נו.ה לזרים נחלתתינו לנכרים ואויבים ִנְתנו, נהפכבבבב
  

  לי עמוד על המשמר,-אומר ליוצר נשמתי בקול מר, אנא אוווו

  נקמה תעשה בהם בחמה, באלו שהפכו ארצך לשממה.וווו
  

  שעים, שפינו חפים מפשעים, ולזעקתם לא היו שועים.רבבבב

  אויבים, שגזלו את ארץ העלובים, ועתה משם לנו אורבים.בבבב
  

  אנחו ויחד כולם לארץ ׁשחו, ובתמיהה זה לזה שֹחו.ננננ

  עדרה חכמת חכמים ונסתרה, ולכן יעצו כזו עצה נבערה.ננננ

  

  חריבו ולתחנוניהם לא יקשיבו, ואף לבקשתם לא יאבו.יייי

  ם.נּוקטן וצנום, ועוד יאמרו שלטובתם ּפִ קרוואן שכנום ביייי
  

  עולל ועד נער מיילל, ועד איש העמוד להתפלל.ממממ

  תן יחד אשה הרה.בחורה ואשה בגיל הגבורה, ואִ ממממ
  

  פנות למרות כל התחינות, ולשאלת רבים כלל לא לענות.לְ לְ לְ לְ 

  גרש בלב אטום וחרש, ולא לשייר שם אף ענף ושורש.לללל
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  ובקושי לקחת את רכושם הורשו. ורשו ובלא סיבה נענשו,גגגג

  נו! הביטה אל דמעותינו, ואל תחשה נא לאויבינו.ואלגגגג

  

  הם עשה משפט ראוי להם, והענישם בלא לרחם עליהם.בבבב

  מהרה בנה לנו בית הבחירה, וידעו כולם מי בעל הבירה.בבבב
  

  יענה העונה לכל פונה: בני! במהרה אסיר כל ְמענה,וַ וַ וַ וַ 

  נשם וכלו.ול עאלו שאת חמתי העלו, כבר באו עוווו
  

  הערבים, אעניש על מה שהם חבים. אויבים הלא המהלללל

  .ת דמעותיכם, כי קרובה מאד ישועתכםכן, הסירו אלללל
  

  .הרה ישובו לשם בשירה, ותפרח הארץ הדוויה והשבורהממממ

  .שבו בנים לגבולםשבו בנים לגבולםשבו בנים לגבולםשבו בנים לגבולםולם יעמדו אז ויאמרו כולם: אכן, ממממ

 
  

  

         !!!!... משתחרר... משתחרר... משתחרר... משתחררר את הר את הר את הר את ההּכ הּכ הּכ הּכ 

�  :íòôäå÷ùî ,éàéáð ãòìà è"áø íéáéö÷ú  äòãåú øåãîá äø÷áå

õ"áø ,úéãåäé.   

• :àáöá áäåà éëä éôåéä íòáù .åðìù 

• :àáöá úãîìù ç÷ì íà àì ãåîòú ìò êìù ïéà éî ãåîòéù êìéáùá .øåöé÷á íà ïéà 

éðà éì éî .éì 

• :÷"øåî éúááåúñä àáá"ç éðìåâ úåãîòá äøéîù øáãì úö÷ íò íéìééç ,éúéìò 

äãîòì ïùéå íù ìééç ,àåäùëå èì÷ éúåà àåä í÷ äìäáá ãçôå éðàù àøéàù åúåà 

øåâñì 21... 

• :äîåàì øñî àì íåðé àìå ùééï øîåù ìàøùé... 

• :íç ù"ã ìëì øáçä׳ä äáéùéá, íéàìîîù úà í÷ìç äøéîùá ìò íò .ìàøùé 

 מזל טוב

 לרגל ארוסיו מרדכי חיון ל

 לרגל נישואיוליסף נחמני אל

 תנחומים

 בפטירת אמו שלמה פרידמןלרב 

 בפטירת אמו אפרים רובינשטייןלרב 



 

  

 מפקד –נגביסט, אהרונוב  –מטוליסט, פלדמן  –ן השיבוצים: סלוצקין הסמכות, להל שבוע סיימו בצנחנים

 את ס"סו קיבלו בשריון	� היוקרתי... הצניחה לקורס לאחר מכן יצאו	�מוסמך למאג  –חולייה, וילר 

כוחות. כבר דיווחנו על השיבוצים בעלון  ולצבור לנוח לרגילה ויצאו, מפרך מסע אחרי השחורה הכומתה

 שהתקיים כים"מ בקורס התותחנים נציג	� הטנקים על המתקדם באימון הרגילה החלולאחר  הקודם.

 בהנדסה גם	� ו"הי סבג מתן' ר היה הכבוד אורח. כים"המ קורס את השבוע סיים, שחור הלל סמל, בשיבטה

 - וליקסמל, סוק קשר -  פ, גליקמן"סמ קשר - פ, אייכלר"מ קשר -  חלקי: שוקרון פירוט ולהלן, הסמכות סיימו

 ש, צוריאל"נגמ נהג -  ייקובס'רפאליסטים, ג – מיוחס ואלדר פומה, ממן נהגי -  וסלאב מ, קימלמן"מ קשר

 את קיבלובבירה,  ישראל במוזיאון תרבות יום קיימו האחרונים	� קלעים – ופרידמן נגביסטים, אדיר – וריימן

 ישיבות בחורי 300 המכילים ובוסיםאוט ארבעה	� , ועברו מסע כומתה ארוך ומתישבכותל בטקס הגדוד תגי

 החלטת לאחר זאת, השומר בתל ראשון צו תהליכי את לעבור שני ביום הגיעו 17 בגיל ניץ'ויז מחסידות

 ניצן המשיך העמוס היום את	� בלשכה העומס רגעי את תיעד מנדלבליט ניצן. מרוכז יום לקיים ר"האדמו

 במעמד התקיים הטקס. שבירושלים הרצל בהר הצבאי ןהעלמי בבית' איתן צוק' מבצע לחללי אזכרה בטקס

  שנזכה לבניין בית המקדש!	� השכולות והמשפחות ל"הרמטכ הביטחון שר, הממשלה ראש, המדינה נשיא

  
ל "זצ ואזנר הרב של ץ"הבד ומחברי קרלין מוסדות כולל ראש, א"שליט שטיין משה הרב
 התקיימה חקת' פר בשבת �ל "זצ ואזנר שמואל הרב הגאון של לזכרו ריםדב נשא

 משה הרב ונשאו דברים הדיין שבתו בישיבה. ו"תשע' א לשיעור גיבוש שבת בישיבה
 לחיזוק � שבגולן 210" הבשן" ר"אוגמ רב רובין יהונתן הרב ן"ורס א"שליט אמסלם
 באותו ברגילה היו םשרוב, החדשים המתגייסים � מחיילינו רבים גם הצטרפו השבת
 פני חידוש במסגרת � וכדורגל" האש על"ל) תמוז ג"י( שלישי ביום שנית נפגשו, השבוע

 למאמץ הצטרפו התלמידים גם. ד"בביהמ הריצוף בהחלפת השבוע החלו, הישיבה
 לצורך שנבנו מיוחדים לאוהלים נעשה הפינוי � צום י"ז בתמוז במוצאי וסייעו המלחמתי

 � "לכם וחציו' לה חציו" הכתוב מאמר את ומימש שחולק א"דולח � ד"לביהמ מחוץ כך

המלאכה ארכה מעט יותר משבועיים שבסיומם חזר בית המדרש על תילו בעזרת 
 � בחורים מסורים שנשארו לאחר סיום הזמן כדי להוסיף מקודש על החול (ולעזור...)

 העתיד דור, החמד בחורי ומיטב המיתולוגי נערך בשבוע פרשת פינחס התורני מחנהה
עקב וי שיליאן יוסף של בניצוחם וגשמית רוחנית חוויה של לשבוע הגיעו, הישיבה של

עשו סיפתח לחזרתם לישיבה בשבת גיבוש מיוחדת  תשע"ד מתגייסי � סופר עמיחי
נפרד מתלמידי הישיבה לאחר ארבעים שנות  א"שליט המשגיח � בש"ק פרשת פינחס

בע"ה גם  לא נפרד לגמרי: �ל הזמן משגיחות בשיחת פרידה מרגשת, ביום האחרון ש
לאחר שיחת  � יום אחד בשבוע וימסור שיעורים לישיבה יעבשנה הבאה המשגיח יג

הפרידה מסר רה"י שליט"א את שיעור סוף הזמן בעניין "תלמוד תורה בתשעה באב", 
  הודה לו על פעלו רב השנים בישיבהובסיומו נפרד אף הוא מהמשגיח שליט"א ו
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  ט.ל.ח  ביקרו בחודש האחרון בישיבה
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