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דירות וקוטג‘ים מרווחים 
עם אופציה להרחבה בחלק 

מהיחידות.

מחיר שכל אחד 
יכול לעמוד בו.

שכונה מעורבת, קהילה חמה, בתי 
כנסת, בתי ספר יסודיים, ישיבות 

תיכוניות, ישיבת הסדר, תנועות נוער,  
מרכז קניות, בנק, תחבורה ציבורית.

15 דקות מכפר 
סבא, 25 ד‘ מתל 

אביב,

עוצר נשימה...

מגוון רחב של קוטג‘ים, דירות 
גן ודופלקסים 4-6 חדרים.

ישע שלנו 170*40 מ“מ 

אנא אשאירו גלישה

האדם  בני  בקרב  נשאלת  קרובות  לעיתים 
השאלה - מה מקומנו? מה תכלית מעשינו? 
אחרית  יודע  והקב"ה  צפוי  הכל  אם 
אולי  להתאמץ?  עלינו  האם   – מראשית 
זה חוסר ביטחון בה' כאשר אנו מתאמצים 

ומשתדלים.
אלא שהקב"ה ברא עולמו בדרך אחרת – על 
האדם הראשון הוא מצווה "פרו ורבו ומלאו 
את הארץ וכבשוה", ובתחילת פרשת השבוע 
שעבר קראנו את ציוויו לאברהם "לך לך" – 
עליך לעשות, לפעול, ללכת. ובהמשך אותה 
הפרשה הוא מצווה את אברהם על המילה: 

"התהלך לפני והיה תמים".

על המילה מובא במדרש:
"שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא - 
איזה מעשים נאים? של הקב"ה או של בשר 
ודם? אמר לו: של בשר ודם נאים, אמר לו 
והארץ,  השמים  הרי  הרשע:  טורנוסרופוס 
יכול אתה לעשות כהם? אמר לו ר' עקיבא: 
לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, 
שאין שולטין בהן, אלא בדברים שהן מצויין 
בבני אדם. אמר לו: למה אתם מולים? אמר 
לו: אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי 
בשר  מעשה  לך  ואמרתי  הקדמתי  לכך  כן, 
ודם הם נאים משל הקב"ה, הביאו שבולים 
הקב"ה  מעשה  אלו  לו  אמר  וגלוסקאות, 

שלנו
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המשך בעמוד 7

לעצמם  מצאו  האחרונים  בחודשים 
ארגוני השמאל מטרה חדשה להתעסק 
בה - מסע הסתה מתוזמן נגד חבלי ארץ 
מהמיוחדים שיש לנו – בקעת הירדן. רבות 
נכתב ונאמר על החשיבות האסטרטגית 
של הבקעה לביטחונה ולהמשך קיומה 
ככולו  רובו  הציבור  ישראל.  מדינת  של 
מצב  שבכל  התפיסה  עם  מזדהה 
בידיים  הבקעה  את  להפקיר  לנו  אסור 
זרות. אך לא מספיק נאמר אודות חבל 
אחרים,  בהקשרים  הזה  היפה  הארץ 
מהווה  שהוא  הביטחוני  הנכס  מלבד 
מבט   - בישעמדה  השבת  למדינה. 
ממדבר  אחר:  באור  הירדן  בקעת  על 
וערכים  חקלאיות,  הצלחות  לפריחה, 
וחלוציים שכל כך  חברתיים, קהילתיים 
קשה למצוא היום, אך אינם מחזה נדיר 

בבקעה.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה וירא

הכח להשפיע
הרב דוד לוי

רב הישובים אבני חפץ ומעלה שומרון 

נערכים לשבת חברון
8מה קורה

ש”עמדה
י

גמלא46
מקומות בארץ ישראל

ושרו בנים לגבולם
תלמידי גוש עציון בכינוס תפילה ושיר בקבר רחל אמנו לציון יום פקודתה, השבוע )עמ' אחורי(

בין כסה לעשור תשל”ד – חלק ב’ 
סיפורי ארץ ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

סיפור הצלחה ישראלי

הגנה  ברי  שגבולות  יודעים  כבר  כולם 
למדינת ישראל חייבים לכלול את בקעת 
הממחישים  וסרטונים  הרצאות  הירדן. 
טופוגרפי  כמחסום  בה  הנחיצות  את 
הממשלה  ראש  וגם  לרוב  נעשו  טבעי 

נתניהו מרבה להשתמש בטיעון זה. 

יהודה  חלקי  ושאר  ירושלים  שחרור  עם 
החלה  הימים,  ששת  במלחמת  ושומרון 
הממשלה במלאכת יישוב הבקעה באופן 
מידי. כמעט כל תנועות ההתיישבות היו 
המושבים,  תנועת  למהלך:  שותפות 
האיחוד  המזרחי,  הפועל  התק”ם, 
ועוד.  בית”ר  חירות  משקי  החקלאי, 
הבקעה  כביש  לאורך  הוקמו  בתחילה 

ומשואה  ארגמן  מחולה,  המושבים 
קשים  אקלים  תנאי  עם  שהתמודדו 
שהכירו.  כפי  לחקלאות  מתאימים  ולא 
הם  חלוציות,  רוח  ומלאי  אמונה  חדורי 
לא התייאשו והתאימו את סוגי הגידולים 
לקרקע הצחיחה. בתחילת שנות ה-70 
יש להתפרס בעומק השטח  כי  החליטו 
והוקמו היישובים בקעות, גיתית, חמרה, 
הגבעות  שדרת  על  וייט”ב,  פצאל 
המתיישבים  נתקלו  שם  גם  המערבית. 
בתנאים  אדמה,  בעבודת  רגילים  שהיו 
מאתגרים, אך דווקא בשל כך הם ניצלו 
פיתוחי  לטובת  הקשה  הסביבה  את 

חקלאות מהמתקדמים בעולם.
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חממת המלפפונים האורגניים בנעמה
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תוצרים  מעט  בלא  כיום  מובילה  הירדן  בקעת 
תמר   - העולם  רחבי  לכל  המיוצאים  חקלאיים 
מג’הול הידוע בטיבו וגודלו - מקורו בבקעה והוא 
 - המאכל  ענב  העולם.  בשווקי  בביקוש  מוביל 
חרצנים  נטול  וגדול  ירוק  ענב  אותו  אס.בי.אס, 
מגידולי  ברובו  מיוצא  הזנים  שאר  את  שדחק 
ייצוא  מכלל  אחוזים  וחמישה  שלושים  הבקעה. 
בה  מהבקעה  מגיע  בארץ  הטריים  התבלינים 
עבורם  מספיק  והחם  המתאים  האקלים  שורר 
על  צבעוניים  פלפלים  השנה.  חודשי  כל  במשך 
ירקות  ועוד  אורגנים  מלפפונים  סוגיהם,  שלל 
ייחודיות  גידול  גדלים בבקעה באמצעות שיטות 
שפותחו במיוחד למקום. ואם לא די בכך, כל זה 
לצורך  המותפלים  קולחין  מי  באמצעות  נעשה 
החקלאות. והכל תוך שמירה על איכות הסביבה 

והמים היקרים כל כך בישראל.

בכשירות  טבעי  באופן  התברכה  לא  הבקעה 
הסורי  מהשבר  שכחלק  אף  על  חקלאית, 

האפריקני וכהמשך ישיר של עמק החולה ועמק 
פורייה  בקרקע  והידועים  במים  הרוויים  יזרעאל 
הוא  בבקעה  היום  המצוי  השפע  לגידול,  ונוחה 
החרוצים  הבקעה  אנשי  של  הרב  עמלם  פרי 
מאדם  שומם  ארץ  לחבל  שהגיעו  והמסורים, 
ומצומח, שהראו לעצמם ולעולם שאפשר להפוך 
אפשר  קשיים  ושמתוך  למציאות  יאמן  הלא  את 

דווקא לצמוח למקומות יותר גבוהים.

הישגים אלו לא היו קורים לולא רוח ההתנדבות 
וההקרבה של תושבי הבקעה. הקהילות התומכות 
והחיים הנינוחים והשלווים, רחוק מהמרכז הסואן, 
למה  להגיע  הכלים  את  להם  שנתנו  אלו  הם 
שהגיעו. גם הדור הצעיר לא פספס את הערכים 
לגור  חוזרים  והם  בהוריהם  עמוק  שטבועים 
ביישובים  החדש  הדור  צעירים.  כזוגות  בבקעה 
במושב  ממשיכים.  מבנים  בעיקרו  מורכב  רבים 
האחרון  בעשור  המשפחות  מספר  עלה  פצאל 
מחמישים למאה. גידול דומה במספר התושבים 

בעקבות דור הילדים שמקים משפחות ומחליט 

וביישובים  נעמה  בארגמן,  גם  בבקעה  להמשיך 

עמוק  החדירו  החלוצים  ההורים  אחרים.  רבים 

שלהם  האידיאלים  את  הנוער  של  בדי.אנ.איי 

השמחה  למרבה  הוא,  גם  כיום  הצעיר  והדור 

ללכת  שיכלו  בחורים   - הארץ  מלח  והגאווה, 

כמו  שם  ולהצליח  התל-אביבי  להייטק  בקלות 

רבים מבני דורם, בחרו להמשיך את הדרך של 

אבא ואמא ולעבוד את הקרקע, לא מתוך זלזול 

שזוהי  אמונה  מתוך   - להיפך  אלא  בקידמה, 

האח  עם  הרמוניה  ומתוך  שלהם,  האחריות 

שיושב ב”סיליקון ואדי” במישור החוף ורוקם את 

הפיתוח הטכנולוגי הבא שיוסיף לבקעה קו חדש 

של גידולים שאף אחד לא חלם עליהם מעולם. 

סיפור  אלא  חיוני,  הגנה  קו  רק  לא   – הבקעה 

הצלחה ישראלי. 
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גולני ג בפלס"ר  ברנע השתחרר משירות  'וש 
ימים ספורים לפני מלחמת יום כיפור והוא 
אפריקה,  דרום   – הולדתו  ארץ  אל  בדרכו 
האהובה.  משפחתו  רוח  בקוצר  לו  מחכה  שם 
את  לסדר  ומנסה  ללונדון  טיסה  על  עולה  ג'וש 
מחשבותיו לקראת הבאות – לימודים אקדמאים 
או אולי הצעה קוסמת שקיבל מאביו לאחרונה – 
הצטרפות לאביו ולעסק המשפחתי הציוני שעניינו 
ברכישת ומכירת ציוד צבאי למען מדינת ישראל. 
ג'וש נרגש מהעתיד הצפון לו, אך בד בבד מודאג 
מהמתיחות המורגשת בצבא. מחשבותיו לוקחות 
היחידה  מפקד  עם  האחרונה  לפגישתו  אותו 
שלו. הוא חשב להישאר עוד, למרות שהגיע זמן 
להמשיך  אותו  דחף  האהוב  אך מפקדו  שחרורו, 
לא  הזו  הפרידה  כי  לו  אמר  ליבו  חייו.  במסלול 
תהיה לאורך זמן. ג'וש נוחת בלונדון ביום ראשון 
שגורם  מה  למדי,  שומם  התעופה  שדה  בבוקר. 
לג'וש להיזכר ביום כיפור המתקרב ובא, שאותו 
משפחתו.  במחיצת  יעשה  שאחריו  החגים  ואת 
הוא ניגש אל הטלפון בשדה התעופה הית'רו 
המאמצת  למשפחתו  לחייג  מנסה  מה  ומשום 
ולבסוף  עצמו  את  להרגיע  מנסה  הוא  בקיבוץ. 
מתקשר לביתו ביוהנסבורג. הוא מודיע כי בעוד 
כמה שעות ינחת. המטוס מתרומם לבסוף וגו'ש 
המוטרד מרוב מחשבות ורגשות סותרים לגבי איך 
שיתעורר  הבאה  הפעם  נרדם.  לנהוג,  צריך  היה 
תהיה כעבור שבע שעות בנמל התעופה של עיר 

הולדתו – יוהנסבורג. 
נחיתה. גו'ש יורד מהמטוס, נכנס לאולם הנוסעים 
מנסיעות  טוב  כך  כל  מכיר  הוא  אותו  הנכנסים, 
אל  ויוצא  מזוודותיו  את  אוסף  הוא  המשפחה, 
אולם קבלת הנוסעים. כבר מרחוק מבחין בחבורה 
הצוהלת שמחכה לו – אביו ואימו, שלושת אחיו 
אף  התווספה  אליהם  רייצ'ל,  הקטנה  ואחותו 
הרופפת.  בריאותה  למרות  אימא,  מצד  הסבתא 
שמחה  שריקות  ואף  נפנפנה  השובבה  החבורה 
רייצ'ל  נוסעים.  באולמות  כמקובל  שלא  נשמעו, 
בריצה  ופרצה  אליהם  שיתקרב  עד  חיכתה  לא 
כשידיה מונפות לצדדים מחכות לפגוש את אחיה 
מפילה  כמעט  עליו  קפצה  היא  ולחבקו.  האהוב 
אותו. ג'וש ההמום, שרק התעורר מהשינה, תפס 
את אחותו וניסה להרגיעה. הם התחבקו חזק והיא 
ניסתה לקחת ממנו את התיק הקטן של החפצים 

המשפחה,  עבר  אל  יחד  התקרבו  הם  האישיים. 
שם אימו קיבלה אותו בחיבוק חזק ומייד לאחריה 
כמה  סוף.  "סוף  ואמר:  אליו  אותו  אביו, שאימץ 
ג'וש  שלנו".  אמיץ  חייל  שתחזור,  כבר  חיכינו 
הוריד מעט את ראשו בענווה, כשמייד מבליחה 
החבורה  חייל.  עדיין  והוא  שייתכן  המחשבה  בו 
העליזה הלכה לכיוון הרכב, בדרך הספיק להחליף 
כמה מילים עם  אחיו הצעירים ולחבק את סבתו. 
משהתיישבו ברכב הגדול, ריצ'ל חסרת הסבלנות 
שיש  נכון  "זה  שאלותיה:  את  להמטיר  התחילה 
מתיחות בישראל? לא היו משחררים אותך אם זה 
היה רציני. נכון?. "השתתפת במרדפים בבקעה?" 
שאל אחיו. "רגע." אמרה רייצ'ל. "מה עם החברים 
המהורהר  ג'וש  שיחררו?".  אותם  גם  שלך? 
אביו  לענות.  לא הספיק  וההמום מקבלת הפנים 
לנשום.  לו  רגע...תנו  "תעצרו  ואמר:  אותו  חילץ 
אתם לא רואים שהוא בהלם? נגיע הביתה ונשמע 
כן...בטח..."  "כן,  גבר?".  נכון  הסיפורים.  כל  את 
הנסיעה  קצת...".  אתרגל  רק  "אני  ג'וש,  מלמל 
הקצרה עברה בנעימים. ג'וש הביט מהחלון וראה 
בניקיונן  יוהנסבורג  של  הטובות  השכונות  את 
"כמה  לעצמו.  חשב  פה".  יפה  "כמה  המצוחצח. 
שקט..." מרחוק ראה הרים גבוהים ונזכר בחרמון, 
עליו הזיע כל כך הרבה בתרגול הכיבוש שלו על 

ידי חטיבת גולני...
ערב יום כיפור הגיע. גו'ש נרגע מעט מהמחשבות 
שהיו לו. הקרבה המשפחתית, המפגשים הנעימים 
של  השלמות  היהודי,  הספר  לבית  חבריו  עם 
החוויות שכל אחד חווה במהלך השנתיים שגו'ש 
היה  והוא  שלהם  את  עשו  לישראל,  בהם  נעלם 
להתקשר  רצה  שבהם  רגעים  היו  יותר.  נינוח 
ושאר  לצבא  חבריו  שלום  מה  ולשאול  לישראל 
מכריו, אך רגעים אלו חלפו להם וההווה המשיל 
עם  ביחד  וג'וש,  הגיע  הכיפורים  יום  לו.  לנעום 
אביו ואחיו, עשו את דרכם עטופים בטליתותיהם 
העשירה  הקהילה  של  המפואר  הכנסת  לבית 
הגדול,  היום  עצם  על  נרגשים  היו  כולם  שלהם. 
אף לא אחד חש את שעתיד לקרות בעוד פחות 
להגיע  ג'וש  הקדים  בבוקר  למחרת  מיממה. 
והחל  במקומו  התיישב  הוא  הכנסת.  בית  אל 
לומר חרש את בירכות השחר, משתדל להתרכז 
כתפו.  על  יד  הרגיש  לפתע  במילותיו.  ולכוון 
הוא הסתובב לאט וראה את ברוך שפירא, אחד 

מנציגי שגרירות ישראל שביוהנסבורג. גו'ש הכירו 
היטב: הנציג הוותיק הוא זה שסייע לגו'ש להגיע 
לארץ ולהצטרף לצבא. הוא זה שקישר בינו לבין 
אנשי גולני שבחנו לבסוף את התאמתו של גו'ש 
לסיירת המובחרת. הוא ענה על כל הציפיות, את 
זאת ברוך ידע. גו'ש קם ממקומו ולחץ בחום את 
ידו של ברוך, אך ברוך, כך קרא בעיניו, לא היה 
"אני  ברוך,  אמר  "גו'ש..."  כתמול שלשום.  נראה 
ענה  "טוב".  שלומך?"  מה  לראותך.  מאוד  שמח 
גו'ש. "אני... אני גם שמח". מה קורה בארץ? אני 
מפיו השאלה.  נפלטה  מנותק..."  ימים  כמה  כבר 
רוצה  לא  אני  "מממ..."  גבותיו.  את  כיווץ  ברוך 
משהו  אבל  וכו',  חזרת  רק  להטרידך.  כך  כל 
מתבשל... יש דיבורים על כוננות מיוחדת... אולי 
תרגיל של המצרים... האמת זה לא כל כך ברור". 
לברוך.  ספק  לעצמו  ספק  ג'וש  אמר  "תרגיל?" 
"ביום כיפור?..." לבסוף הישיר מבטו אל זה של 
ברוך ואמר: "אתה נראה מוטרד, ברוך. יש משהו 
שאתה לא מספר?". "האמת", ענה ברוך, "בדיוק 
בגלל זה אני מוטרד. כי הדברים לא ברורים. יש 
שמועות על גיוס מילואים...אבל לא קיבלנו שום 
ידיעה ברורה". "טוב..." ניסה ברוך לחייך קלות, 
"בכל מקרה להתפלל הרי צריך. בוא נדבר קצת 
במוצאי החג. נעביר חוויות על ישראל. אתה יודע 

שכבר שנה לא הייתי בביקור מולדת?".
לבסוף  המזמורים  בתפילה,  להתרכז  ניסה  ג'וש 
החולף.  אותו מהחול  מנתקים  נשמתו,  אל  חדרו 
תפילת שחרית עברה ואיתה גם הקריאה בתורה, 
נשארה  גו'ש  של  משפחתו  מוסף.  ולאחריהם 
בקרבת בית הכנסת ולקראת השעה 14:00 החל 
אחרי  ב-14:30  מנחה.  לתפילת  הציבור  להתרכז 
שליח  לחזרת  וחיכה  תפילתו  את  סיים  שגו'ש 
הציבור, שמע לחשושים נרגשים מאחורי גבו. הוא 
הסתובב לראות מה קורה, וראה מישהו לוחש על 
אוזנו של ברוך שפירא משהו ואת מבטו הרציני 
של ברוך. גו'ש ניגש אל ברוך ושאל נרגשות, שלא 
המהומה?".  מה  על  קורה?  מה  "ברוך,  כדרכו: 
רועד:  בקול  ואמר  בעיניו  עמוק  הסתכל  ברוך 

"מלחמה פרצה...".  
המשך בשבוע הבא

סיפורי ארץ ישראל

בין כסה לעשור תשל”ד – חלק ב’
אבישי דגן
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דירות וקוטג‘ים מרווחים 
עם אופציה להרחבה בחלק 

מהיחידות.

מחיר שכל אחד 
יכול לעמוד בו.

שכונה מעורבת, קהילה חמה, בתי 
כנסת, בתי ספר יסודיים, ישיבות 

תיכוניות, ישיבת הסדר, תנועות נוער,  
מרכז קניות, בנק, תחבורה ציבורית.

15 דקות מכפר 
סבא, 25 ד‘ מתל 

אביב,

עוצר נשימה...

מגוון רחב של קוטג‘ים, דירות גן ודופלקסים 4-6 חדרים.

ל ק נ ר פ ב  ד נ

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

אום א - טלע 

ל  ק נ ר פ ב  ד נ
ַבּּיֹום ַהְשִּׁליִשׁי ַוִיָּשּׂא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְּרא ֶאת 

ַהָמּקֹום ֵמָרחֹק )בראשית כב ד(.
אברהם  חזה  שבע,  מבאר  ליציאתו  השלישי  ביום 
מרחוק במקום אשר אמר לו א-לוקים לעקוד את בנו 
יצחק. אין אנו יכולים לדעת בוודאות מאיזה מקום חזה 
אברהם לראשונה בהר המוריה, אך אנו נתמקד באחת 
מן ההצעות שהועלו לזיהוי מקום זה: חורבת או א-טלע, 

השוכנת מדרום לקיבוץ מגדל עוז שבגוש עציון. 

החורבה נמצאת על ראשה של גבעה, בגובה 976 מ' 
מעל פני הים, וממנה נשקפת תצפית פנורמית מרהיבה 
ישוב  גוש עציון. בחורבה נמצאו שרידי  על כל מרחבי 
החל מתקופת התנחלותם של בני ישראל בארץ כנען 
פירוש  הביזנטית.  לתקופה  ועד  א'(,  הברזל  )תקופת 
המעלה",  "אם  הוא  החורבה  של  הערבי  של  שמה 
שם  על  עוז",  "גבעת  נקראת  היא  בעברית  כי  אם 
על אחת  יושבת  עוז. החורבה  הקיבוץ הסמוך- מגדל 
המובילה  הקדומה,  ההר"  "דרך  של  מההסתעפויות 
מבאר שבע דרך חברון אל ירושלים, ולכן היו שהציעו כי 

מגבעה נישאה זו בדרך, צפה אברהם בהר המוריה. 
כשעלו המתיישבים היהודים על הקרקע בשנת תרפ"ז, 

בסמוך לצומת גוש עציון של היום, הם נתנו ליישובם את 
השם "מגדל עדר", כיוון שבתחילה הם רצו להתיישב 
עליה  הצביעה  עתיקה  מסורת  אשר  א-טלע,  באום 
כמקומו של היישוב מגדל עדר המקראי, שם התיישב 
יעקב אבינו במסעו מבית לחם לחברון )בראשית לה, 

כא(.
איך מגיעים? 

בצומת גוש עציון נפנה מזרחה )שמאלה לבאים מכיוון 
ירושלים(. לאחר כ-300 מטרים של נסיעה נפנה ימינה, 
בעקבות השילוט "גבעת עוז". ניסע עד לאנטנה הגדולה, 
שמעלינו.  לגבעה  רגלית  ונטפס  הרכב,  את  נחנה  שם 

כשנגיע לפסגה נבין למה הגענו עד הלום...

+
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ילדים שלנו  
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טיולי 
לחג החנוכה

info@mishkefet.org.il
www.mishkefet.org.il  |

ואלו מעשה בשר ודם אין אלו נאים?! אמר לו 
טורנוסרופוס: הואיל הוא חפץ במילה, למה 
אינו יוצא מהול ממעי אמו, אמר לו ר' עקיבא 
אינו יוצא מהול, לפי שלא נתן הקב"ה לישראל 
את המצות אלא כדי לזכותם" וכך גם אברהם 
אבינו נקרא 'תמים' רק אחרי מעשה המילה בו 

הוא צירף את מעשיו למעשה הבורא.
בפרשתנו שתי קבוצות המאדירות את מעשה 
האדם: האחת – שלושה אנשים שאברהם רואה 
מרחוק. לפי דברי חכמים סבור היה אברהם 
משמעות   – רגליהם  לאבק  משתחווים  שהם 
 - מעשיהם  את  מאד  מחשיבים  שהם  הדבר 
הליכתם, עד כדי כך שהם מאלילים את מה 

שנוצר ממנה.
השנייה - סדום - עיר שחוקי הרשע שולטים 
בה. רכושו של אדם - פרי מעשהו, הוא שלו 
זו  היא  סדום  מידת  לאחר,  לתיתו  ואסור 
לתת  אין  ושלך-שלך"  "שלי-שלי,  האומרת 

לאחר משלך כלום. בסדום חמור הדבר כיון 
שזה החוק, אין נותנים לאדם בחירה חופשית, 
עליו  כופים  אלא  בממונו,  יעשה  מה  לא  גם 
להרשיע ואוסרים עליו בחוק הכנסת אורחים 

ומתן צדקה וכד'.
כאשר מלאה סאתה של סדום, לא הייתה לה 
תקנה. הקב"ה, הצופה אל כל הדורות, הופך 
זו  ב'עשייתו'  הכיכר. הקב"ה משתף  ערי  את 
בתכניתו  נח  את  ששיתף  )כשם  אברהם  את 

להשחית את הארץ(. 
הקב"ה מראה לנו כאן את תפקידו של האדם 
אומר  ה'  תפקידנו(.  את  כך  )ומתוך  בעולם 
עושה?!".  אני  אשר  מאברהם  אני  "המכסה 
האמירה הזו לאברהם היא קריאת כיוון ל'אב 
המון גויים' המאפשרת לו בחירה: האם לפנות 
אל ה', לנסות להתערב ולהשפיע, או להמשיך 
אליו.  שהגיע  מהמידע  התעלמות  תוך  בחייו 
קשוב  הוא  הראשונה,  בדרך  בוחר  אברהם 

להשפיע  להתערב,  ומנסה  האלוקי  לקול 
ולשנות את הגזירה.

הוא מתאמץ לחפש בתוך הערים הללו, בהם 
חוקים ותקנות רשע, צדיקים, אפילו בודדים, 
כדי שיישא לכל המקום בעבורם. המשמעות 
אותם  בזכות  הרשעים  כל  את  להציל  היא 
מתערב  אברהם  בסדום.  שימצאו  צדיקים 
בביעור הרשע שהקב"ה מתכוון לעשות. בכך 
הוא מתווה דרך לכל צאצאיו. בענין זה אומר 
בניו  את  יצוה  אשר  למען  "ידעתיו  ה':  עליו 

ואת ביתו אחריו". 
כאן  להשתדל  היא  עלינו  המוטלת  הדרך 
ריבונו  כלפי  גם  שיותר,  כמה  הזה  בעולם 
על  סנגוריה  ולבקש  )להתפלל  עולם  של 
במעשינו  וגם  רחוקים(,  במצבים  גם  הדור 
בו מתאפשר  ועניין  דבר  בכל  ובהשתדלותנו 
לנו לבחור ולהשפיע כבניו של אברהם אבינו, 

כפי שנהג במקרים רבים נוספים.

על הפרשה וירא המשך מעמוד השער הכח להשפיע
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תינוקות של בית רבן
אמנו  רחל  של  פטירתה  ביום 
מגוש  הספר  בית  תלמידי  התפללו 
עציון בקבר רחל יחד עם הרב חיים 
לבקשת  פרל  גדעון  והרב  דרוקמן 
ולשחררו  חולים  לרפואת  גשמים 
גם  השער(.  )תמונת  פולארד  של 
ילדי  התכנסו   1 שומרון  בקרני 
על  המסורתית  לתפילה  היישוב 
שאילת  תחילת  לכבוד  הגשם 
הרב  היישוב  רב  במעמד  הגשמים, 
יצחק הלוי, רב גינות שומרון הרב דב 
בן ארי,  ראש המועצה הרצל  אורון, 

ומנהל מחלקת החינוך יאיר ושדי.
כמעיין המתגבר

‘שאילת  ותפילת  מרגש  בטקס 
חקלאים  בהשתתפות  גשמים’ 
יצהר  ביישוב  נחנכה  ילדים,  ומאות 
טבע  פנינת  האחרון  שישי  ביום 
ממנו   ,  2 משה’  ‘מעיין   – חדשה 
מחיפה  מדהימה  תצפית  נשקפת 
ועד אשדוד. ראש מועצת השומרון 
גרשון מסיקה, בירך את המשתתפים 
ואמר כי אין לו ספק שהמקום יהפוך 

להיות אבן שואבת.
כן להתיישבות

בנימין  מטה  האזורית  המועצה 
משודרג  כביש  השבוע  חנכה 
בצומת  משופצת  דלק  ותחנת 
הכניסה  משערי  אחד   - רנתיס 

התחבורה  שר  לבנימין.  הראשיים 
3 הצהיר:  ישראל כץ שנכח באירוע 
למדינה  אידיאולוגית  מתנגד  “אני 
הייתה  ההתיישבות   - פלסטינית 
והנכונה”.  היחידה  הדרך  ועודנה 
יש”ע,  מועצת  ויו”ר  המועצה  ראש 
אבי רואה, הודה לשר על “החלפת 
שקשור  מה  בכל  הדיסקט” 

לכבישים ביהודה ושומרון.
מנהיגי המחר

כיתת  חנוכת  טקס  נערך  השבוע 
‘עשה  הספר  בבית  מנהיגות 
עציון.  בגוש  אפרת  שבישוב  חיל’ 
במסגרת הפרויקט ייערכו פעילויות 
צעירה  מנהיגות  קבוצת  ידי  על 
מקרב מועצת התלמידים של בית-

הספר, ואלו יקבלו הדרכה והנחייה 
4 לישראל’  קיימת  ‘קרן  ממדריכי 

אפרת,  המקומית  המועצה  ראש   .
עודד רביבי אומר כי “הפרויקט בנוי 
מחומר ורוח. החומר זו הכתה והרוח 

זו התוכנית החינוכית”.
ארבע מאות שקל כסף

אלפי  לקליטת  נערכת  חברון 
האורחים בשבת “חיי שרה” שהפכה 
לציון דרך תרבותי - יהודי וציוני. אלפי 
בני נוער, צעירים ומבוגרים, נאספים 
ומרוממת,  מיוחדת  בתחושה  יחד 
עם  ונפשית  רוחנית  התחברות  של 
ועם  הארץ  עם  והאמהות,  האבות 

תמורת  מקבלים,  האורחים  חברון. 
בטוח  לינה  מקום  מינימלי,  תשלום 
האוכל.  בחדר  ומקום  ומאובטח 
בתכנית  מועצמת  השבת  חווית 
עיונית מגוונת, המועברת ע”י רבנים 
ומרצים מרתקים. לפרטים והרשמה 

לשבת 1800260240.
אתגרי הדור

‘אורות  מכללת  קיימה  השבוע 
ישראל’ באלקנה כנס ייחודי בנושא 
תופעת  עם  חינוכית  התמודדות 
העיון  יום  במסגרת  הדתל”שיות. 
חדש  בסרט  המחר  מחנכי  צפו 
נער  על  אולפנא  בנות  שהפיקו 
ועל  ומצוות  תורה  מחיי  המתרחק 
מורכבות יחסיו עם הוריו עקב ויתור 
וגובר על עולמן של המצוות.  הולך 

5 אמר כי “הציפייה  הרב יונה גודמן 
לקיים  כיצד  תדע  שמחנכת  היא 
עם  משמעותיים  רוחניים  דיונים 
תלמידיה, כולל יכולת לקיים שיחות 
על  בודדים  תלמידים  עם  אישיות 

עולמם הרוחני”.

כאב של לוחמים
בחמישי  יופיע  עמדי  עידן  הזמר 
מיטב  עם  באלקנה  הקרוב 
ולהיטיו  החדש  מהאלבום  שיריו 
האירוע  הקודם.  מהאלבום 
באלקנה.  הפיס  באולם  יתקיים 
 .20:00 בשעה  דלתות  פתיחת 
מאוחר  שעה  חצי  מופע  תחילת 
או   03-9151211 לפרטים:  יותר. 

 .baumda@gmail.com

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: גרשון אלינסון, אישי חזני - סטודיו מרקם 
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי

# עדיפות לתושבי המקום + רכב  # חלוקה בסופי שבוע בלבד

b0528908518@gmail.com :מייל

דרושים שליחים
להפצת העיתון בימי שישי בבוקר

 # טבריה  # אילת  # רחובות  # הוד השרון 

# תל אביב  # בני ברק  # רמת גן  # חולון

מוטי: 0528-777-978


