גיבורים מקראיים
גיבור הילדות של מרבית הצברים הצעירים בני גילי ,לא היה ספרטקוס או קוגן; גיבור ילדותנו ,היה שמשון.
באותה תקופה בארץ היה ברור כי "מכון שמשון" הוא מכון כושר ...תקופה זו קדמה ,כמובן ,לתקופתנו ,היא
תקופת ה "Holmes Place" -וה..."Go Active" -
בשופט מיוחד זה נתחיל מאמר זה.
כיהודים ,אנו כמהים לביאת המשיח שהוא כידוע מזרעו של דוד .שושלת מוצאו המדויקת של דוד היא אחד
הפרקים שאינם מודגשים מהלך לימוד התנ"ך .למעשה ,זהו פרק שהמורים חולפים עליו ביעף .אני מיצר על כך,
שכן זהו אחד הפרקים המרתקים ביותר בתנ"ך -ולכן נרחיב עליו את הדיבור ..וזה אינו הטעם היחיד ...כן,
מדובר כאן הן על אישה ,הן על אהבה ,הן על סקס ואפילו -לא תאמינו  -אוננות....
דוד עצמו הוא אחד הדמויות הנערצות עליי .הסיבות מגוונות ובהן מקוריות ,אומץ ,קסם אישי ,יופי והרבה
כריזמה .אין ספק שיש לו גם צדדים פחות מניחי דעת כמו חוש צדק בעייתי מעט ,הגינות מפוקפקת ועוד.
כן ,גם הפעם נדבר הרבה על תנ"ך ,וחלקים בטיול זה יקושרו לסיפורים מטיולים קודמים.
טיול זה עובר בחבל ארץ מאוד יפה ,באזור של ארץ שמשון ועמק האלה .הוא יכול להיות טיול המשך לטיול
הקודם של עמק איילון.
אפתח בתחילת דרכו של שמשון.
תל צרעה וסיפורו של שמשון
צרעה ,שם נולד שמשון בן שבט דן ,יושבת על ההר מעל העמק בו עובר נחל שורק.
אנשי האמורי לחצו את אנשי שבט בני דן ההרה ולא אפשרו להם להתנחל בעמק שורק .המרחב בו הסתובב
שמשון היה המרחב בין צרעה ,תמנתה וערי הפלשתים (ערי הפלשתים היו גת ,עקרון ,עזה ,אשקלון ואשדוד).
תמנתה מזוהה עם תל -בטש.
אביו של שמשון ,מנוח – היה בן שבט דן ,ואימו – צללפוני – הייתה בת שבט יהודה.
וכך מתחיל הסיפור (שופטים פרק י"ג/ב):

"וַיְ ִהי ִאיׁש אֶ חָ ד ִמצָ ְרעָ ה ִמ ִמ ְׁשפַ חַ ת הַ ָדנִיּ ,ו ְׁשמוֹ מָ נוֹח; וְ ִא ְׁשּת ֹו ע ֲָק ָרה ,וְ ֹלא ָיל ָָדה .ג וַ י ֵָּרא מַ לְ אַ ְך-יְ הוָ ה ,אֶ ל-
הָ ִאשָ ה; וַ יֹאמֶ ר אֵּ לֶיהָ ִ ,הנֵּה-נָא אַ ְּת-ע ֲָק ָרה וְ ֹלא ָיל ְַד ְּת ,וְ הָ ִרית ,וְ ָיל ְַד ְּת בֵּ ן".
כלומר המלאך ניראה לאשה בחלום  ...עוד מוסר לה המלאך כי:

"וְ עַ ָּתה ִהשָ ְמ ִרי נָא ,וְ ַאלִּ -ת ְׁש ִּתי יַיִ ן וְ ׁשֵּ כָר; וְ ַאלּ-תֹאכְ לִ יָ ,כל-טָ מֵּ א .ה כִ י ִהנְָך הָ ָרה וְ ֹיל ְַד ְּת בֵּ ןּ ,ומו ָֹרה ֹלאַ -י ֲעלֶה עַ ל-
ֹלהים יִ ְהיֶה הַ נַעַ רִ ,מן-הַ בָ טֶ ן; וְ הּוא ,יָחֵּ ל לְ הו ִֹׁשיעַ אֶ ת-יִ ְש ָראֵּ לִ --מיַד פְ לִ ְׁש ִּתים" .
רֹאׁש ֹו--כִ י-נְזִ יר אֱ ִ
לאמור -הילד יהיה נזיר; כאן כדאי לשים לב כי הנזירות מתבטאת באי אכילה של גפן ,אי שתייה של יין ,איסור
תספורת -אך ללא ציווי על נזירות מנשים...
בהמשך ,משהו מעניין ,שימו לב :

ֹלהים נו ָֹרא ְמ ֹאד;
ֹלהים בָ א אֵּ לַיּ ,ומַ ְראֵּ הּו כְ מַ ְראֵּ ה מַ לְ אַ ְך הָ אֱ ִ
" ו וַ ָּתבֹא הָ ִאשָ ה ,וַ ּתֹאמֶ ר לְ ִאיׁשָ ּה לֵּאמֹרִ ,איׁש הָ אֱ ִ
וְ ֹלא ְׁש ִאלְ ִּתיהּו אֵּ יִ -מזֶה הּוא ,וְ אֶ תְׁ -שמ ֹו ֹלאִ -הגִ יד לִ י".

היא מספרת לבעלה .את השאלות של הבעל ,לא נמצא -רק את התשובות ..השאלות ,כפי הנראה ,הן" :מה? איך
הוא ניראה? מנין הוא בא? מה שמו?" כלומר ,לא בחלום עסקינן ,אלא באירוע ממשי.
הסיפור ניראה מוזר למנוח ,והוא פונה לאלוהים בבקשה שישלח שוב את המלאך כדי לשמוע ממנו ישירות .ושוב
מגיע אותו מלאך:

ֹלהים עוֹד אֶ ל-הָ ִאשָ ה ,וְ ִהיא יוֹׁשֶ בֶ ת בַ שָ ֶדהּ ,ומָ נוֹחַ ִאיׁשָ ּה ,אֵּ ין עִ מָ ּה .י וַ ְּתמַ הֵּ ר ,הָ ִאשָ ה ,וַ ָּת ָרץ,
"וַ ָיבֹא מַ לְ אַ ְך הָ אֱ ִ
וַ ַּתגֵּד לְ ִאיׁשָ ּה; וַ ּתֹאמֶ ר אֵּ לָיוִ --הנֵּה נ ְִרָאה אֵּ לַי הָ ִאיׁש ,אֲ ׁשֶ ר-בָ א בַ יוֹם אֵּ לָי .יא וַ י ָָקם וַ ֵּילְֶך מָ נוֹחַ ַ ,אחֲ ֵּרי ִא ְׁשּת ֹו;
וַ ָיבֹא ,אֶ ל-הָ ִאיׁש ,וַ יֹאמֶ ר ל ֹו הַ אַ ָּתה הָ ִאיׁש אֲ ׁשֶ רִ -דבַ ְר ָּת אֶ ל-הָ ִאשָ ה ,וַ יֹאמֶ ר ָאנִי".

המלאך הגיע שוב .כנראה שוב בשדה .האישה רצה לבעלה והפגישה ביניהם .דומה כי קיים היה פער גילאים
ביניהם -הבעל היה מעט מבוגר ,ישב בבית ,והאישה צעירה ,עבדה בשדה ,עם יכולת לרוץ באמצע היום...

הסיפור עדיין ניראה חשוד למנוח ,והוא שאל:

ו"ַיֹאמֶ ר מָ נוֹחַ אֶ ל-מַ לְ אַ ְך יְ הוָ הִ ,מי ְׁשמֶ ָך :כִ יָ -יבֹא דבריך ( ְדבָ ְרָך) ,וְ כִ בַ ְדנּוָך .יח וַ יֹאמֶ ר ל ֹו מַ לְ אַ ְך יְ הוָ ה ,לָמָ ה זֶ ה
ִּת ְׁשַאל לִ ְׁש ִמי--וְ הּוא-פֶ לִ אי{ .פ}"

"פלאי"? שם נהדר למלאך ,שערך פלאים ואף פתח רחמן של נשים עקרות ...המספר הקפיד לספר לנו את
ההמשך בכדי להסיר כול ספק בליבנו ,שלא היה כאן דבר למעט נס( ...כן ,חלילה לא מה שעלה על דעתכם!)
בהמשך הם העלו קורבן ,והמלאך עלה השמיימה .....
טוב ,מה אומר ..לא הייתה זו הפעם הראשונה שמלאך אחד או יותר הגיעו ממקום רחוק ופתחו רחמן של נשים
עקרות שהיו נשואות לבעלים מבוגרים ...ממש בדרך נס...
סיפור הלידה הסתיים:

"כד וַ ֵּּתלֶד הָ ִאשָ ה בֵּ ן ,וַ ִּת ְק ָרא אֶ תְׁ -שמוֹ ִש ְׁמשוֹן; וַיִ גְ ַדל הַ נַעַ ר ,וַיְ בָ ְר ֵּכהּו יְ הוָ ה .כה וַ ָּתחֶ ל רּוחַ יְ הוָ ה ,לְ פַ עֲמ ֹו
בְ מַ חֲ נֵּהָ -דן ,בֵּ ין צָ ְׁרעָ הּ ,ובֵּ ין אֶ ְׁש ָתאֹל".

כאן ,קיבל שמשון מינוי של שופט .האיש לא ניחן בתבונה יתרה או בחוש צדק ,אלא בכוח רב מאוד -ובזה היה
יחודו .שמו ,שמשון – כנראה נגזר מ"שמש קטנה" (אל השמש) .המקום לא היה רחוק מבית שמש ,בה שכן ,כפי
הנראה מקדש קדום לאל השמש .ייתכן כי ההשראה לשם באה משם  ...חברותיו של שמשון מן המערב ,היו
פלשתיות.
מה היה סוד כוחו של שמשון? כידוע הסוד היה טמון בשיער ראשו .כל עוד לא גזר את שערו ולא שתה יין ושיכר-
נשאר לו כוחו המיוחד.
על גבורותיו ואהבותיו של שמשון סופר כי שמשון ירד לעבר תמנה (עיר פלשתית) ,שם פגש אישה פלשתית,
התאהב בה ונשא אותה לאישה:

"א וַ י ֵֶּרד ִׁש ְמׁשוֹןִ ,ת ְׁמנָתָ ה; וי ְׁרא ִא ָשה בְׁ ִת ְׁמנָתָ הִ ,מבְׁ נוֹת ְׁפלִ ְׁש ִתים .ב וַ יַעַ ל ,וַ ַיגֵּד לְ ָאבִ יו ּולְ ִאמ ֹו ,וַ יֹאמֶ ר ִאשָ ה
יתי בְ ִת ְמנָתָ הִ ,מבְ נוֹת פְ לִ ְׁש ִּתים; וְ עַ ָּתהְ ,קחּו-אוֹתָ ּה לִ י לְ ִאשָ ה"
ָר ִא ִ

בדרכו חזרה מתמנה ,ראה אריה .שמשון הצליח לגבור על האריה בקלות רבה .כאן חשוב להדגיש כי למרות
ששמשון ירד תמנתה עם הוריו ,הם לא היו עדים למחזה ,שכן כנראה הם בחרו בדרך הקצרה דרך הכרמים והוא
עקף הכרמים הללו ופגש באריה.
כאשר בחלוף זמן ,עבר שמשון ליד גווית האריה ,ראה כי התנחלו בה דבורים:

ַאריֵּהְּ ,ודבָ ׁש .ט וַ יִ ְר ֵּדהּו אֶ ל-כַפָ יו ,וַ ֵּילְֶך הָ לוְֹך וְ ָאכֹל ,וַ ֵּילְֶך אֶ לָ-אבִ יו וְ אֶ לִ -אמ ֹו ,וַיִ ֵּּתן
"וְ ִהנֵּה ע ֲַדת ְדבו ִֹרים בִ גְ וִ יַת הָ ְ
ַאריֵּה ָרדָ ה ה ְׁדבָ ש"
לָהֶ ם וַ יֹאכֵּלּו; וְׁ ֹלאִ -הגִ יד לָהֶ ם ,כִ י ִמגְׁ וִ ית הָ ְׁ

בתמנתה ערך משתה ,שם חד לחבריו חידה .החברים מתחייבים לשלם לו קנס אם לא ימצאו את פתרונה .חידה
מעט מוזרה לנשף ,מה גם שהיא מתארת אירוע פרטי .חידה זו היא הורתו של פתגם מאוד מפורסם .והרי
החידה :

"וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם ,מֵּ הָ אֹכֵּל יָצָ א מאֲ כָלּ ,ומֵּ עז ,יָצָ א מָ תוֹק"

אשתו ,כמה מפתיע ,בגדה בו וסיפרה לחבריו התשובה לחידתו .שמשון התרגז עד מאוד והרג  03פלשתים
באשקלון .הוא לקח את חליפותיהם ושילם את הפסדו בהתערבות...

לא פעם אני נתקל כיום בביטוי הנשמע עדכני ,כשהוא בעצם די עתיק .שימו לב מה אומר שמשון לאחר שהם
נותנים לו את התשובה:
יד ִתי"( ...חרשנו" -ממש כך ענה לי בני החייל לשאלה" -מה
"וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם--לּולֵּא חֲ ר ְׁש ֶתם בְׁ עֶ גְׁ ל ִָתיֹ ,לא ְמצָ אתֶ ם ִח ָ
עשיתם אתה והחברה שלך בכינרת?" )
פעמיים נוספות היכה שמשון את הפלשתים בגלל אי-נאמנותה של אשתו :שמשון שלח לשדות הפלשתים
שועלים שלפידים היו קשורים לזנבותיהם ,והיכה בהם מכה גדולה .לאחר מכן ירד ל"סעיף סלע עיטם".
שמשון הרג בקלות בעזרת לחי חמור אלף איש:
"וַיִ ְמצָ א לְ ִחי-חֲ מוֹרְ ,ט ִריָה; וַ יִ ְׁשלַח יָד ֹו וַ יִ ָקחֶ הָ  ,וַ יְַך-בָ ּה אֶ לֶף ִאיש" .תסכימו איתי שזהו כלי נשק מאוד לא
קונבנציונאלי.
המקום בו השליך שמשון את לחי החמור נקרא רמת לחי .לאחר מכן מסופר ששמשון ירד לעזה שם חיכו לו כדי
להרגו ,אך שמשון התגנב ולקח את שערי העיר עזה אל הר חברון.
לאחר מכן התאהב שמשון בדלילה אשת פלשתים אשר גרה בסמוך לנחל שורק .דלילה ניסתה לפתות את
שמשון לגלות לה את סוד כוחו והוא דחה אותה  0פעמים בעזרת סיפורים שיקריים .לבסוף נכנע שמשון לאהבתו
אליה וגילה לה שסוד כוחו טמון בשערו .דלילה ,שסיפרה הכול לפלשתים ,הרדימה את שמשון וגילחה את
שערות ראשו ,כך שסר כוחו ממנו .הפלשתים לכדו אותו ,ניקרו את עיניו ,לקחו אותו לעזה שם חגגו את ניצחונם
על שמשון שעשה בהם הרג והרס גדול בעבר.

טוענים שהחידה ששמשון חד לפלשתים היא גם חידת אישיותו -מבחוץ הוא עז כאריה ,בתוכו הוא מתוק כדבש
ואוהב את החיים.
המשחקים בגימטרייה טוענים:
אריה =  612וגם גבורה =  .612זהו צד אחד של שמשון;
דבש =  032וגם אשה = .032כנראה ששמשון היה מכור לצד הזה שבאשה...
לאה גולדברג התרשמה ממנו עמוקות .וכך היא כתבה בשירה "דבש":
"ונוטף מידיו הדבש

וילך ,ופתרון חדש

וישמח על כוחו כי גדול

בחידה כתולעת בפרי;

וישמח על סודו כי כבש"......

האשה מתוקה מדבש
והיצר עז מארי

ניראה לי שהיא קלעה לאופיו של הבחור...

תל צרעה מקום לידת שמשון

בית הקברות עץ החיים
לא רחוק מצומת שמשון .במקום קבור גם זאב וילנאי (כן ,אביו של מתן) שהיה המדריך לארץ ישראל .מה ליליד
חיפה שגר בירושלים ולמנוחת עולמים דווקא כאן? וילנאי סיפר כי כאשר עלה לירושלים (ברגל) ,עבר בארץ
שמשון .היה זה המקום הזה ,בו החליט להתמסר לנושא ארץ ישראל .לכן חזר לכאן למנוחת עולמים.

מנזר דיר ראפאת
מנזר לטיני קתולי במרכזו פסל מריה .המנזר משמש היום גם כבית ספר לנערות נוצריות ,רובן יתומות .ייחודו של
מנזר ציורי זה הוא בכך שעל תקרת הכנסייה שלו רשום ב 053-שפות שמה של מריה ,אמו של ישו.
המנזר הוקם בשנת  1967על ידי הפטריארך הלטיני לואיג'י ברלסינה .סיבת ההקמה הייתה רעידת האדמה
שהתחוללה בארץ ישראל בשנת  .1967הפטריארך היה מעוניין באתר לכבוד מרים אם ישו שתגן על ארץ ישראל
מפני אסונות כמו רעידת האדמה שהתחוללה .לכן שמה הרשמי של הכנסייה הוא "גבירתנו מלכת פלסטינה".
לצד הקמת הכנסייה נקבע יום חג החל מדי שנה ביום ראשון שלאחר ה  65באוקטובר .בשנת  1900אישר
הוותיקן את החג הזה.
את המבנים במתחם המנזר תכנן הנזיר הבנדיקטיני שהיה גם אדריכל ,האב מורציו גיסלר .הוא מיקם את
הכנסייה במרכז המתחם ובמקום הוקמו גם בית יתומים ,בית ספר ומבנה למנזר.

מנזר דיר ראפאת

עמק ונחל שורק
שורק הוא סוג משובח של גפן כפי שמתואר בברכת היין ,הלא היא הברכה של יעקב ליהודה .שימו לה לעושר
הברכה (בראשית מ"ט ,י"א -י"ב):

"יא א ְֹס ִרי ַלגֶפֶ ן עִ ירֹה ,וְׁ לש ֵֹּר ָקה בְׁ נִ י אֲ תֹנוֹ; כִ בֵּ ס בַ יַיִ ן לְ בֻׁש ֹוּ ,ובְ ַדםֲ -ענָבִ ים סּותֹ ה .יב חַ כְ לִ ילִ י עֵּ ינַיִ םִ ,מיָיִ ן;"

ולתרגום בעברית חופשית :שתהינה לך הרבה גפנים טובות ,שתוכל לקשור (אוסרי) את העיר שלך לגפן
המשובחת (שורקה ) ,שתוכל לקשור את האתון לגפן ,שאת הכביסה תעשה ביין קברנה סובניון...
ברור כי מקום זה ,כמו גם היום ,היה אחד מאזורי היין המשובחים .מכאן ברורה חומרת נזירותו של שמשון
דווקא מיין.

תל תמנתה  -תל בטש
זו תמנתה אליה ירד שמשון ובחר את אשתו .בדרכו מכאן הוא פוגש האריה וכאן אחד הסיפורים המרתקים
והבלתי נלמדים בתנ"ך -סיפור יהודה ותמר (בראשית פרק ל"ח) .זהו סיפור "תלוש"; הוא מוקם באמצע סיפורו
של יוסף .דומה כאילו מישהו דאג להחביא הסיפור.
הסיפור פותח במשפט :

הּודה מֵּ אֵּ ת אֶ חָ יו"
וַ י ֵֶּרד יְ ָ

יהודה נושא אישה כנענית ,מן העיר עדולם.
ליהודה נולדו שלושה בנים :ער ,אונן ושלה .לאחר זמן התחתן ער ,בכורו של יהודה ,עם תמר .הוא חטא ל-ה'
ומת( .התפיסה המקראית כאן היתה שאין האדם מת ללא סיבה) על-פי חוק הייבום ,אם הנשוי לא העמיד בנים,
על אשתו לקיים יחסים עם אחיו בכדי לשמר את זרע המת (או לחילופין לבצע את הטקס הנקרא חליצה) .על
תמר ,אם כן ,היה לקיים יחסים עם אונן ,בנו השני של יהודה .אונן ידע כי הבן שייוולד לא יהיה בנו "החוקי",

אלא ייקרא על שם אחיו המת .על כן הוא השתמש בשיטת המשגל הנסוג ,ושפך את זרעו ארצה (מכאן הפועל:
"לאונן" ,על שמו של אונן) .מובן שהתנהגותו של אונן אינה מוצאת חן בעיני ה' ,והוא ממית גם אותו...
יהודה ,ששיכל כבר שני בנים ,היה משוכנע כי האשם הוא בכלתו .הוא פחד שגם שלה ,בנו השלישי הצעיר ימות,
כמו שני אחיו לפניו .על כן הוא שלח את תמר לבית אביה ,בהבטחה שיקרא לה כאשר שלה יתבגר ,ויוכל לקיים
את מצוות הייבום .יהודה לא קיים את הבטחתו לתמר ,והיא נשארה למעשה עגונה ,ללא יכולת להינשא מחדש.
בינתיים ,מתה אשתו של יהודה .לאחר תום האבל ירד יהודה לבקר את רועי צאנו הנמצאים בשטח .תמר,
ששמעה כי יהודה עומד לעבור בסביבה ,התחפשה לזונה .יהודה ,שהיה שרוי בלא אישה זמן רב ,התפתה
וביקש לקיים יחסים עם תמר ,אותה כמובן הוא לא זיהה ככלתו (פס'  .)15מכיוון שלא נשא עמו כסף ,הבטיח
יהודה לתמר כי ישלם לה בגדי עזים תמורת יחסי המין .הוא השאיר בידה עירבון משולש :את חותמו ,מקלו
ופתילו .אלה הם שלושה חפצים אישיים ביותר ,שאי אפשר לטעות בזהות בעליהם .יהודה לא חזר לקחת את
העירבון ולא שילם .....
לאחר שלושה חדשים ,נודע ליהודה כי תמר הרה .על-כן פסק יהודה כי כלתו תוצא להורג ,כדין נואפת .תמר
הציגה בפני יהודה את החפצים שהשאיר בידיה כעירבון .יהודה הבין כי הוא האחראי להריונה של תמר ,וכמובן
שהוא שביטל את פסק דינו.
תמר ילדה תאומים :פרץ וזרח .גם בלידה זו חזר המוטיב של "גניבת הבכורה" .זרח ,שעמד להיוולד ראשון,
הוציא את ידו .המיילדת קשרה שרוך אדום על ידו ,כדי לסמנו כבכור ,אך הוא השיב את ידו פנימה ,ואחיו פרץ
ונולד לפניו ,ועל כן הוא נקרא פרץ.
בקטע הזה כמה פנינים ששבו את ליבי; לדוגמה ,תיאורה של תמר הממתינה ליהודה:

" יד וַ ָּתסַ ר בִ גְ ֵּדי ַאלְ ְמנּותָ ּה מֵּ עָ לֶיהָ  ,וַ ְּתכַס בַ צָ עִ יף וַ ִּת ְתעַ לָף ,ו ֵּת ֶשב בְׁ פֶ תח עֵּ יניִ ם ,אֲ ֶשר על-דֶ ֶרְך ִת ְׁמנָתָ ה"
המילה "עינים" בשם "פתח העינים" פירושה ריבוי של מעיין .בעיני מילה זו יפה ומיוחדת יותר מן המילה
"מעיינות".

תל בטש היא תמנתה

מן הסיפור הזה ,נגיע לסיפור הבא:
בסופה של מגילת רות ,בפרק ד' ואילך מופיעה שושלת היוחסין של דוד המלך-
"ואלה תולדות פרץ .פרץ הוליד את חצרון ...ושלמון הוליד את בעז ,ובעז הוליד את עובד ,ועובד הוליד את ישי,
וישי הוליד את דוד"
מסתבר שהסיפור על יהודה ותמר בא להשחיר את פרצופו של דוד וביתו! דוד זה ,שכולם סגדו לו ,זה שמשפחתו
מלכה ביהודה מאות שנים ,דוד שמזרעו יבוא המשיח ,היה צאצא של יחסים אסורים בתוך המשפחה (גילוי
עריות!) .יותר מכך .יהודה חטא בכך שנשא אישה כנענית .בנו הראשון מת בחטא .בנו השני חטא אף הוא,
ולבסוף אבי אבותיו של דוד ,פרץ" ,גנב" את הבכורה החוקית מאחיו ,זרח.
אני מקווה כי בשלב זה כולכם רצים לבדוק אם כול זה באמת כתוב בתנ"ך שלנו ...לנוחיותכם מצורף לינק :
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0138.htm

תל בית שמש
בית שמש נקראת על שם העיר הקדומה שהייתה ממוקמת בקרבת מקום אלפי שנים קודם ,ונשאה שם זהה.
פירוש נפוץ הוא כי העיר נקראה כך משום שבמקום זה נהגו להתפלל לאל השמש .העיר הקדומה שלטה על
הדרך החשובה ,שעלתה מן השפלה לירושלים .בית שמש העתיקה הייתה אחת הערים החשובות בממלכת
יהודה ,בעיקר בשל העובדה שמדובר בנקודה אסטרטגית החולשת על פתחו המזרחי של עמק שורק ,אחד מצירי
המעבר בין מישור החוף והרי יהודה.
בית שמש ידועה אף כאחת מתחנות הנדודים של ארון הברית ,הארון שנפל בקרב אבן העזר .על קרב זה דיברנו
בסיור למעבר אפק:
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=1411&MessageId=154967948
כפי מספר לנו בספר שמואל א´ פרק ה´ :
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ִ
ה ֱאֹל ִ
תיםָ ,ל ְקחּוֵ ,אתֲ ,ארֹון ָ
ש ִ
הים; וַיבאהּו מאבן העזר ,אשּדֹודה .ב ויקחּו פלשתים את-ארֹון האֹלהים,
מ ֳ
ש ִכמּו ַא ְ
וַי ָ ִבאּו א ֹתֹו ֵבית ָּדגֹון; וַי ַ ִציגּו א ֹתֹוֵ ,א ֶצל ָּדגֹון .ג וַי ַ ְ
ח ָרת ,ו ְ ִ
מ ָ
שּדֹו ִדיםִ ,
הנֵה ָדגֹון נ ֹ ֵפל ְל ָפנָיו ַא ְר ָצהִ ,ל ְפנֵי ֲארֹון
מ ֳ
מקֹומֹו .ד וַי ַ ְ
שבּו א ֹתֹוִ ,ל ְ
ח ָרת ,ו ְ ִ
מ ָ
ש ִכמּו ַבב ֹ ֶקרִ ,
יְהוָה; וַי ִ ְקחּוֶ ,אתָּ -דגֹון ,וַי ָ ִ
הנֵה ָדגֹון נ ֹ ֵפל ְל ָפנָיו ַא ְר ָצהִ ,ל ְפנֵי ֲארֹון
תןַ --רק ָּדגֹון ,נ ִ ְ
יְהוָה; וְרֹאש ָּדגֹון ְ
מ ְפ ָ
ה ִ
תי ַכּפֹות י ָ ָדיוְ ,כ ֻרתֹות ֶאלַ -
ּוש ֵ
שַאר ָע ָליו".
כאילו לא די בניתוץ פסל האל ,האשדודים סופגים מכות נוספות:
"וַיְַך א ָֹתם בעפליםֶ ,אתַ -א ְ
שּדֹוד ו ְ ֶאת-גְבּו ֶלי ָ
ה"" .עפלים" הם טחורים  .תושבי אשדוד הסובלים ממהרים להיפטר מן
הארון ושולחים אותו לעקרון:
ה ֶע ְקרֹנִים ֵלאמ ֹר ֵ
הים ֶע ְקרֹון ,וַיִז ְ ֲעקּו ָ
ה ֱאֹל ִ
היְ ,כבֹוא ֲארֹון ָ
היםֶ ,ע ְקרֹון; וַי ְ ִ
ה ֱאֹל ִ
ש ְלחּו ֶאתֲ -ארֹון ָ
"וַי ְ ַ
ה ַסבּו ֵא ַלי ֶאתֲ -ארֹון
ש ָר ֵאלַ ,ל ֲ
הי י ִ ְ
יתנ ִי ו ְ ֶאתַ -ע ִ
מ ֵ
ה ִ
ֱאֹל ֵ
מי"
החזרתו של ארון הקודש השבוי מידי הפלשתים והצבתו בבית שמש ממחיש את מעמדה של בית שמש כעיר
ספר ואתר פולחני חשוב .עוד מסופר בספר שמואל א ו´,יב -טו:
טח ֹ ֵרי ֶ
מי ְ
ש ְרנָה ַ
הם .יב וַי ִ ַ
הב ,ו ְ ֵאתַ ,צ ְל ֵ
ה ָז ָ
הַא ְרגַז ,ו ְ ֵאת ַע ְכ ְב ֵרי ַ
ה ֲעגָ ָלה; ו ְ ֵאת ָ
שמּו ֶאתֲ -ארֹון יְהוָהֶ ,אלָ -
"יא וַי ָ ִ
ה ָּפרֹות
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ַב ֶּד ֶרְך ,עלּ-דרְך בית שמש ,במסלה ַאחת הלכּו הֹלְך וגעֹו ,וֹלא-סרּו ימין ּושמ ֹאול; וסרני פלשתים הֹלכים ַאחריהם,
ש ְ
הָארֹון ,וַי ִ ְ
שאּו ֶאתֵ -עינֵי ֶ
מק; וַי ִ ְ
טים ָב ֵע ֶ
ש ֶמש .יג ּובֵּ ית ֶ
הם ,וַי ִ ְראּו ֶאתָ -
ח ִ
ש ֶמש ,ק ֹ ְצ ִרים ְק ִצירִ -
עַ דְּ -גבּול בֵּ ית ָׁ
מחּו,
ש ְ
ש ֵדה י ְ ֻ
ה ֲעגָ ָלה ָבָאה ֶאלְ -
שםֶ ,א ֶבן גְדֹו ָלה; וַי ְ ַב ְקעּוֶ ,אתֲ -ע ֵצי ָ
שם ,ו ְ ָ
ת ֲעמ ֹד ָ
שי ,ו ַ ַ
מ ִ
ה ִ
הֹוש ַע ֵביתַ -
ִל ְראֹות .יד ו ְ ָ
ה ֲעגָ ָלה,
ה ָּפרֹותֶ ,
ו ְ ֶאתַ -
ה ֱעלּו ע ֹ ָלה ַליהוָה".

תל בית שמש

בסיור הקודם דיברנו על הקרבות בתש"ח ,בדרך אל העיר
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=1411&MessageId=156425176
במלחמת העצמאות ,הצבא המצרי פלש לאזור והקים משלט באזור שבו נמצאת היום בית שמש הוותיקה.
במשלט זה ,שנקרא המשלט המשותף ,ישבו במשך מספר חודשים חיילי חטיבת הראל כשהם מרוחקים כ23-

מטר בלבד מהמצרים .על משלט זה הוקמה העיר בית שמש .יש הטוענים כי על משלט זה כתב המשורר חיים
חפר את המילים "על המשלט יושבת עיר" .המשלט המשותף נכבש במהלך מבצע "ההר" ,שהחל בליל ה-
 19/63באוקטובר  .1991היום נמצא במקום זה רחוב המשלט.
היו זמנים
מילים :חיים חפר
יבוא היום ,ועוד תשב אל מול האח,

היו זמנים,

וגם הגב יהיה כפוף כחטוטרת,

אז במשלט ישבנו,

ותיזכר אז בימיך בפלמ"ח,

היו זמנים,

ותספר על זאת אגב עישון מקטרת.

לחמנו ואהבנו,
עכשיו דבר אין להכיר -
על המשלט יושבת עיר,
אולי בזכות אותם זמנים...

מנזר בית ג'ימאל (ג'מאל)
מנזר בית ג'ימאל הוא מנזר קתולי שנבנה על שרידי כנסיה ביזאנטית בשנת  .1111המנזר הוקם על ידי כומר
איטלקי קתולי מהפטריארכיה הלטינית .המנזר שייך כיום למסדר הסלסיאנים.
המסורת המקומית רואה במקום את מקום קבורתו של הקדוש סטפאנוס ,הנחשב לנוצרי הראשון שמת על קידוש
דתו .סטפאנוס היה אחד משבעת השמשים בקהילת הנוצרים הראשונה .כשעמד לפני מותו ,נגלה לסטפאנוס,
על-פי האמונה הנוצרית ,ישו כשהוא עומד לצדו של אלוהים .כשנרגם באבנים ,זעק סטפאנוס "אדוני ישוע ,קבל
את רוחי!" ,ובנוסף לכך ביקש סטפאנוס כי אלוהים יסלח לרוצחיו  -סמל לאצילות נפשו.
כמו כן מזהה המסורת המקומית במקום את מקום קבורתו של רבן גמליאל הראשון ,נכדו של הלל הזקן ,שהיה
נשיא הסנהדרין .רבן גמליאל חשוב לנוצרים מאחר והיה גם מורו ורבו של פאולוס הקדוש ,לפני שזה הפך לנוצרי.
כן מאמינים הנוצרים כי הוא עמד לימינו של סטפאנוס הקדוש בזמן משפטו של זה .קיימת סברה כי השם בית
ג'ימאל (שמשמעותו בערבית "בית היופי") נובע מהשם גמליאל.
בשנת  1911נבנה לצד מנזר בית ג'ימאל מנזר חדש לקהילת "האחיות מבית לחם" .במקום חיות כשלושים
נזירות בנות לאומים שונים ,החיות חיי התבודדות ושתיקה .ניתן לבקר במקום כדי להתרשם מאולם התפילה ,בו
לכל נזירה יש תא נפרד משלה.

מנזר בית ג'ימאל

תל עזקה
תל ארכיאולוגי ( 03דונם) .שם היה מקומה של עזקה הקדומה.
עזקה נזכרת במקרא בפרשת מלחמתו של יהושע בחמשת מלכי האמורי (יהושע י  )13ובפרשת הקרב בין דוד
וגלית )שמ"א יז .)1
עזקה הייתה למבצר השני בחשיבותו בשפלה לאחר לכיש .העיר נפלה בידי נבוכדנאצר מלך בבל במסע שסופו
חורבן בית ראשון ,יושבה מחדש בימי שיבת ציון והייתה מיושבת עד התקופה הביזנטית .במדרון המזרחי של
התל ישנה מערכת מסתור מימי מרד בר כוכבא.
בשנת  106במרד בר-כוכבא הצליחו המורדים להחזיק מעמד כ 0 -שנים במלחמתם ברומאים .המורדים הכינו
עצמם מראש למאבק וחצבו מערות מסתור.
כל המערות באזור הינן מערות מלאכותיות ולא טבעיות( .באחת מהן נישא בני לבחירת ליבו )....

תל עזקה

תל שוכה והקרב בין דוד לגלית
בעמק הפרוש לפנינו התרחש הקרב הידוע ביותר בתנ"ך  ,קרב המתואר בספר שמואל א' פרק יז'.
קריאת המקור גורמת לי עונג רב ויתכן כי אגזים בציטוטים -איתכם הסליחה...
כאן לראשונה אנו נתקלים במלה "כובע" שמקורה אכן פלישתי .שימו לב לתיאור החנית -ובכלל אתן לכם ליהנות
מן הקטע ללא הפרעות (ההדגשות הן הקטעים החביבים עליי במיוחד):

יהּודה; וַ יַחֲ נּו בֵּ יןׂ-שוֹכֹה ּובֵּ יןֲ -עז ֵָּקה ,בְ אֶ פֶ ס
ֵָּאספּו ,שֹכֹה אֲ ׁשֶ ר לִ ָ
ַַאספּו פְ לִ ְׁש ִּתים אֶ ת-מַ חֲ ֵּניהֶ ם ,ל ִַמלְ חָ מָ ה ,וַ י ְ
"וַ י ְ
ַד ִמים .ב וְ ׁשָ אּול וְ ִאיׁש-יִ ְש ָראֵּ ל נֶאֶ ְספּו ,וַ יַחֲ נּו בְׁ עֵּ מֶ ק הָ אֵּ לָה
ד וַ יֵּצֵּ א ִאיׁש-הַ בֵּ נַיִ ם ִממַ חֲ נוֹת פְ לִ ְׁש ִּתים ,גָלְׁ יָת ְׁשמוֹ ִמגת :גָבְ ה ֹוׁ ,שֵּ ׁש אַ מוֹת וָ זָ ֶרת .ה וְׁ כוֹבע ְנחֹׁשֶ ת עַ ל-רֹאׁש ֹו,
ּומצְ חַ ת ְנחֹׁשֶ ת ,עַ לַ -רגְ לָיו;
ּומ ְׁש ַקל ,הַ ִש ְריוֹן--חֲ מֵּ ׁשֶ ת-אֲ לָפִ ים ְׁש ָקלִ יםְ ,נחֹׁשֶ ת .ו ִ
וְ ִׁש ְריוֹן ַק ְש ַק ִשים הּוא לָבּוׁש; ִ
וְ כִ ידוֹן נְ חֹׁשֶ ת ,בֵּ ין כְ תֵּ פָ יו .ז וחץ (וְ עֵּ ץ) חֲ נִית ֹו ,כִ ְמנוֹר א ְֹרגִ ים ,וְ לַהֶ בֶ ת חֲ נִית ֹוׁ ,שֵּ ׁש-מֵּ אוֹת ְׁש ָקלִ ים בַ ְרזֶ ל; וְ נֹשֵּ א
הַ צִ נָהֹ ,הלְֵּך לְ פָ נָיו .ח וַ ַי ֲעמֹד ,וַ יִ ְק ָרא אֶ ל-מַ עַ ְרכֹת יִ ְש ָראֵּ ל ,וַ יֹאמֶ ר לָהֶ ם ,לָמָ ה תֵּ צְׁ אּו ל ֲערְֹך ִמלְׁ חָ מָ ה :הֲ לוֹא ָאנֹכִ י
הַ פְ לִ ְׁש ִּתי ,וְ אַ ֶּתם עֲבָ ִדים לְ ׁשָ אּול--בְׁ רּוָ -לכֶם ִאיש ,וְׁ י ֵֵּּרד אֵּ לָי .ט ִאם-יּוכַל לְ ִהלָחֵּ ם ִא ִּתי ,וְ ִה ָכנִי--וְ הָ יִ ינּו ָלכֶם,
יתיו--וִ ְהיִיתֶ ם לָנּו ַלעֲבָ ִדים ,וַ עֲבַ ְד ֶּתם אֹתָ נּו .י וַ ֹיאמֶ ר ,הַ פְ לִ ְׁש ִּתי ,אֲ נִי חֵּ ַרפְ ִּתי
ַלעֲבָ ִדים; וְ ִאם-אֲ נִי אּו ַכל-ל ֹו ,וְ ִהכִ ִ
אֶ ת-מַ עַ ְרכוֹת יִ ְש ָראֵּ ל ,הַ יוֹם הַ זֶ ה; ְׁתנּו-לִ י ִאיש ,וְׁ נִ לָחֲ מָ ה יָחד .יא וַ יִ ְׁשמַ ע ׁשָ אּול וְ כָ ל-יִ ְש ָראֵּ ל ,אֶ תִ -דבְ ֵּרי הַ פְ לִ ְׁש ִּתי
הָ אֵּ לֶה; ויֵּ חתּו ויִ ְׁראּוְׁ ,מאֹד".
השם התנ"כי שכה נשמר ע"י השם הערבי ח'רבת שוויכה.
הקרב בין ישראל לפלשתים נערך בגיא בין שני המחנות .מהו הרעיון של קרב בין אנשי ביניים? בודאי לא בכדי
לחסוך בקורבנות אדם ...האם שאול היה חייב להסכים ולקיים קרב ממין זה? מלחמה בעולם העתיק לא הייתה
רק מאבק אלים בין שני עמים ,אלא גם מאבק בין האלים של שני הצדדים .עם שהפסיד במלחמה ,הוא עם
שהאל שלו כועס עליו ,ולהיפך .כך היה אצל בני ישראל .כאשר גלית יצא וקרא לאיש ביניים ממחנה ישראל
להתייצב למלחמה נגדו ,הוא כביכול אמר שהאלים כבר החליטו ביניהם מה שיקרה כאן ,לכן בואו צאו אל הקרב
ונראה מה החליטו האלים .לעומתו שאול המלך היה בבעיה ...הוא פחד לראות ולדעת מה החליטו האלים...

ואז הגיע דויד:
פסוק לז' לז

ּומיַד הַ דֹב ,הּוא יַצִ ילֵּנִי ִמיַד הַ פְ לִ ְׁש ִּתי הַ זֶ ה; {ס} וַ יֹאמֶ ר ׁשָ אּול אֶ ל-
"וַ יֹאמֶ רָ ,דוִ ד ,יְ הוָ ה אֲ ׁשֶ ר ִהצִ ַלנִי ִמיַד הָ אֲ ִרי ִ
ָדוִ ד לְֵּך ,וַ יהוָה יִ ְהיֶה עִ מָ ְך .לח וַ יַלְ בֵּ ׁש ׁשָ אּול אֶ תָ -דוִ ד מַ ָדיו ,וְׁ נָתן קוֹבע ְנחֹׁשֶ ת עַ ל-רֹאׁש ֹו; וַ יַלְ בֵּ ׁש אֹת ֹוִׁ ,ש ְריוֹן .לט
וַ י ְַחגֹר ָדוִ ד אֶ ת-חַ ְרב ֹו מֵּ עַ ל לְ מַ ָדיו וַ יֹאֶ ל ָל ֶלכֶת ,כִ י ֹלא-נִסָ ה ,וַ יֹאמֶ ר ָדוִ ד אֶ לׁ-שָ אּול ֹלא אּו ַכל ָל ֶלכֶת בָ אֵּ לֶה ,כִ י ֹלא
יתי; וַיְ ִס ֵּרם ָדוִ ד ,מֵּ עָ לָיו .מ וַיִ ַקח מַ ְקל ֹו בְ יָד ֹו ,ויִ בְׁ חר-לוֹ חֲ ִמ ָשה חל ֵֻּּקי-אֲ בָ נִ ים ִמן-הַ נַחַ ל וַ יָשֶ ם אֹתָ ם בִ כְ לִ י
נ ִִס ִ
הָ רֹעִ ים אֲ ׁשֶ ר-ל ֹו ּובַ יַלְ קּוט--וְ ַקלְ ע ֹו בְ ָיד ֹו; וַ יִ גַׁש ,אֶ ל-הַ פְ לִ ְׁש ִּתי .מא וַ ֵּילְֶך ,הַ פְ לִ ְׁש ִּתיֹ ,הלְֵּך וְ ָק ֵּרב ,אֶ לָ -דוִ ד; וְ הָ ִאיׁש
ַאדמֹנִי עִ ם-יְ פֵּ ה מַ ְראֶ ה .מג וַ יֹאמֶ ר
נֹשֵּ א הַ צִ נָה ,לְ פָ נָיו .מב וַ יַבֵּ ט הַ פְ לִ ְׁש ִּתי וַיִ ְראֶ ה אֶ תָ -דוִ ד ,וַ יִ בְ זֵּ הּו :כִ י-הָ יָה נַעַ ר ,וְ ְ
הַ פְ לִ ְׁש ִּתי ,אֶ לָ -דוִ ד ,הֲ ֶכלֶב ָאנֹכִ י ,כִ י-א ָתה בָ א-אֵּ לי במ ְׁקלוֹת; וַיְ ַקלֵּל הַ פְ לִ ְׁש ִּתי אֶ תָ -דוִ ד ,בֵּ אֹלהָ יו .מד וַ יֹאמֶ ר
הַ פְ לִ ְׁש ִּתי ,אֶ לָ -דוִ ד :לְ כָה אֵּ לַי--וְׁ אֶ ְׁתנָה אֶ ת-בְׁ ָׂש ְׁרָך ,לְׁ עוֹף ה ָשמיִ ם ּולְׁ בֶ הֱ מת ה ָשדֶ ה{ .ס}
מה וַ יֹאמֶ ר ָדוִ ד ,אֶ ל-הַ פְ לִ ְׁש ִּתי ,אַ ָּתה בָ א אֵּ לַי ,בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִית ּובְ כִ ידוֹן; וְ ָאנֹכִ י בָ א-אֵּ לֶיָך ,בְ ׁשֵּ ם יְ הוָ ה צְ בָ אוֹת ,אֱ ֹלהֵּ י
ֹאשָך מֵּ עָ לֶיָך ,וְ נָתַ ִּתי פֶ גֶר
יתָך ,והֲ ִסר ִֹתי אֶ ת-ר ְׁ
מַ עַ ְרכוֹת יִ ְש ָראֵּ ל ,אֲ ׁשֶ ר חֵּ ַרפְ ָּת .מו הַ יוֹם הַ זֶ ה יְ סַ ג ְֶרָך יְ הוָה בְ י ִָדי וְ ִהכִ ִ
ֹלהים ,לְ יִ ְש ָראֵּ ל .מז וְ י ְֵּדעּו ָכל-
ָארץ ,כִ י יֵּׁש אֱ ִ
ָארץ; וְ י ְֵּדעּוָ ,כל-הָ ֶ
מַ חֲ נֵּה פְ לִ ְׁש ִּתים הַ יוֹם הַ זֶ ה ,לְ עוֹף הַ שָ מַ יִ ם ּולְ חַ יַת הָ ֶ
הַ ָקהָ ל הַ זֶ ה ,כִ יֹ-לא בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִית יְ הו ִֹׁשיעַ יְ הוָ ה :כִ י לַיהוָ ה הַ ִמלְ חָ מָ ה ,וְ נָתַ ן אֶ ְתכֶם בְ י ֵָּדנּו{ .ס}
מח וְ הָ יָה כִ יָ -קם הַ פְ לִ ְׁש ִּתי ,וַ ֵּילְֶך וַיִ ְק ַרב לִ ְק ַראת ָדוִ ד; ויְׁ מהֵּ ר דָ וִ ד ,ויָ ָרץ המע ֲָרכָה לִ ְק ַראת הַ פְ לִ ְׁש ִּתי .מט וַ יִ ְׁשלַח
ָדוִ ד אֶ תָ -יד ֹו אֶ ל-הַ כֶלִ י ,וַ יִ ַקח ִמשָ ם אֶ בֶ ן וַ יְ ַקלַע ,וַ יְַך אֶ ת-הַ פְ לִ ְׁש ִּתי ,אֶ לִ -מצְ ח ֹו; ו ִת ְׁטבע הָ אֶ בֶ ן בְׁ ִמצְׁ חוֹ ,וַיִ פֹל עַ ל-פָ נָיו
ָארצָ ה .נ וַ יֶחֱ זַ ק ָדוִ ד ִמן-הַ פְ לִ ְׁש ִּתי בַ ֶקלַע ּובָ אֶ בֶ ן ,וַ יְַך אֶ ת-הַ פְ לִ ְׁש ִּתי וַיְ ִמתֵּ הּו; וְ חֶ ֶרב ,אֵּ ין בְ יַדָ -דוִ ד .נא וַ י ָָרץ ָדוִ ד
ְ
וַ ַי ֲעמֹד אֶ ל-הַ פְ לִ ְׁש ִּתי וַיִ ַקח אֶ ת-חַ ְרב ֹו וַיִ ְׁשלְ פָ ּה ִמ ַּתעְ ָרּה ,וַ יְ מ ְֹתתֵּ הּו ,וַ יִ כְ ָרת-בָ ּה ,אֶ ת-רֹאׁש ֹו; וַיִ ְראּו הַ פְ לִ ְׁש ִּתים כִ י-
מֵּ ת גִ בו ָֹרם ,וַ ָינֻסּו".
(אחד מן ה"טריקים" שלי בהדרכות באזור זה ,היה לרדת לנחל האלה מתחת לתל שוכה ולתת לאנשים לבחור 5
אבנים שלדעתם דוד היה בוחר .אלו היו ה חמש האבנים היקרות ביותר להם)...
כאן התגלה דוד במלא חוכמתו .כאן ניצחה התושייה ,המקוריות והאומץ את הקיבעון והדיסציפלינה...
דוד ניצל את נקודת התורפה של גלית ,את היותו כבד ומסורבל בגלל המשקל הרב של החימוש והשריון שהוא
נשא .משקלו של השריון היה  23ק"ג ונוסף עליו גם משקל החרב ,החנית ,הכידון והקסדה .דוד לעומתו בא קל
משקל .הוא ויתר על השריון שנתן לו שאול .עבור גלית הכבד עדיף היה לנהל קרב מטווח קצר .לעומתו ,לדוד
עדיף היה לנהל את הקרב מטווח רחוק .הוא היה קל משקל בעוד שגלית היה כבד .בתיאור הקרב כתוב כי
גלית הלך וקרב לקראת דוד ,בעוד שלגבי דוד כתוב כי הוא רץ לקראת המערכה ...דוד כיוון את "נשקו" אל
נקודת התורפה של גלית ,אל המקום היחידי שהיה חשוף אצלו -מצחו .בכך הוא הכריע את הקרב .וכמו שנאמר:
"וחרב אין ביד דוד".
בעניין פרשת דוד ושאול ישנו עניין נוסף .לאחר נצחונו של דוד על גלית ,עם שובו מן המערכה ,יצאו בנות ישראל
בשירה" :הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו" ..דבר אשר עורר את כעסו וקנאתו של שאול .כאשר שאול ניסה
לפגוע בדוד הוא נמלט מפניו והסתתר במערת עדולם .עדולם ,לא נמצאת כאן .זהו הקרב שנתן את הדחיפה
לדוד והפך אותו בעתיד לאחד מהמנהיגים הנערצים .אל דוד ,עוד אחזור בעתיד ...

תל שוכה

ואחרון-
קרב הל"ה
בה' בשבט ,ה 19 -בינואר  1991יצאו ל"ח לוחמים .הלוחמים יצאו בפיקודו של דני מס לסייע לגוש הנצור
לאספקת ציוד רפואי סוללות ומעט נשק .הלוחמים עברו דרך ואדי זנוח .בדרך לזנוח נפצע אחד הלוחמים ונקע
את רגלו .לפינויו הוקצו  6לוחמים .ל"ה הלוחמים שנותרו המשיכו בדרכם לגוש ,ועם אור ראשון ליד הישובים
צוריף וג'בה התגלו ע"י הערבים .בסופו של קרב עקוב מדם ,נספו הלוחמים.
זה הוא להפעם
צאו תיהנו
אבי
קישור לסרטון
http://www.youtube.com/watch?v=mf6JfE3gcg0

