עלה נעלה
שרים ,ח"כים ,רבנים ואישי ציבור לקחו חלק בצעדת ההמונים אל "מבשרת אדומים" בקריאה לממשלה
לדחות את הלחץ הבינלאומי ולהקים יישובים חדשים בארץ ישראל (עמ' אחורי)

שלנו

 | 378במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אדר א' תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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"בדמייך חיי"
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

בתקופה האחרונה מדווחות החדשות
על לא מעט חובות כספיים ,שהמדינה
נאלצת לשלם עבור גופים שנכשלו
כלכלית .כך עם בית החולים הדסה עין
כרם ,שלא מצליח לשלם כראוי לעובדיו
ושולח אותם לחסום כבישים ,וכך גם
עם תרבות ה’תספורות’ לטייקונים
כמו נוחי דנקנר ,על גבו של הציבור.
בשבוע האחרון דווח על עוד תספורת
אחת משמעותית במיוחד  -חוב ענק
של הרשות הפלסטינית לחברת
החשמל ,שהולך להימחק ,פשוט כך.
השבוע בישעמדה  -מה עושה הרשות
הפלסטינית עם הכסף שלה ,ומדוע לא
נשאר לה מספיק כדי להחזיר חובות
לחברת החשמל?

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:51
תל אביב 17:11
חיפה 16:01

יציאה
18:08
18:10
18:09

כניסה
17:07
חברון
17:08
שכם
באר שבע 17:03

יציאה
18:06
18:08
18:10
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כפר אדומים
מקומות בארץ ישראל

הבנות של הר חברון עושות כבוד
מה קורה

על הפרשה ויקהל
כולם שותפים בבניין המדינה

מ

שה מצווה את העם לבוא ולהתנדב
לשם בניית המשכן .ההתנדבות
כללה איסוף חומרי גלם לשם
בניית חלקי המשכן אך התבססה בעיקר
על נדיבות הלב“ .קחו מאיתכם תרומה,
כל נדיב לבו יביאה” .יש לנדב את נקודת
הלב .המשכן מהוה את מרכז האומה,
מקור השראת השכינה בישראל והוא חייב
לבוא מתוך חיבור ונתינה עצמית פנימית.
כמו כן אין המשכן עניין פרטי של כמה
מנדיבי העם ,אלא עניין כלל ישראלי.
כולם חייבים לתת וכולם חייבים להבין
שמדובר בהוויה אחת .לכן פותח משה את

הרב יצחק נסים

רב המכינה הקדם צבאית «אלישע»

ציוויו “ויקהל משה את כל עדת ישראל”
 רק בכינוסם יחד ,בהקהל ,תוכל שכינהלהתגלות בישראל.
האדמו”ר מסלונים ,בעל ה’נתיבות שלום’,
מבאר שמשה חידש לעם שזו הכפרה על
החטא הנורא בעגל .ולכן המצוות שמצווה
להם משה מיד הן שבת ומשכן שהן מצוות
השייכות לכלל ישראל“ .והכח הזה של
כלל ישראל הוא השער לכל המדרגות
וההארות ולכל ענייני קדושה”.
גם הרב דוד טעביל ,בעל ה’נחלת דוד’,
מגדולי תלמידיו של הרב חיים מוולוז’ין,
כותב דברים נוראים על ערך האחדות
המשך בעמוד 3
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איפה הכסף

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

הנה שני סיפורים על קצת מספרים ,הרבה
ערבים ,וים של בושה:
השבוע פורסם שהרשות הפלסטינית מוציאה
מדי שנה  100מיליון דולר על דמי מוטיבציה
למחבלים .איך זה עובד? מציעים לו כסף
עבור הסכמתו להיכנס לכלא .ומה הוא צריך
לעשות כדי להיכנס להיכנס לכלא? את זה
אתם כבר יודעים.
והרי לפניכם עדות של מחבל ערבי בשם
חוסני ,שנעצר ע’’י משטרת ישראל והבין את
הטריק“ :בגלל המצב הכספי הקשה שלי,
החלטתי לסדר תוכנית דמיונית אצל השב”כ
הישראלי כדי שאוכל להיעצר ויהיה לי יותר
מחמש שנים בכלא .זה כדי שאקבל משכורת
קבועה מהרשות הפלסטינית ,וכדי לכסות את
החובות וההשלמה לחתונה .אחרי שיהיו לי
חמש שנים ,תהיה לי משכורת בערך 4,000
שקל והסכום הזה יהיה למשך שלוש שנים.
כלומר ,יהיה לי סכום של  135אלף שקל וכך
אכסה את החובות שלי”.
עוד קצת מספרים :אסיר שנשפט לתקופה של
עד שלוש שנים ,יקבל מהרשות הפלסטינית
מדי חודש  1,400שקלים .מחבל שמרצה
 10-15שנים ,יתכבד בסכום של  6,000שקל
בחודש .הטרוריסטים הכי כבדים ,שנשפטו
ל 30-שנה ומעלה ,נהנים משכר קבוע של 12
אלף שקלים לכל חודש .נוסף על כך ,מקבל
כל אסיר ערבי הכלוא בישראל  400שקלים
להוצאות פרטיות בכלא ,בשביל אגוזי ונובלס.
המשכורות הללו מזכירות מעט תכנית
לשיקום אסירים ,שמטרתן לסייע למשוקמים
לחזור לחיים נורמליים ולהתרחק מהצורך
להידרדר לפשיעה .מזכירות ,אבל כמובן
הפוכות לחלוטין ,שכן מדובר בשכר עידוד
שמשלמת הרשות למחבלים כדי לעודד עוד
ועוד מעשי טרור.

סרטון חדש :הפרטנר שלנו

אם כן ,לפלסטינים יש
כסף לשלם על טרור,
אבל אין כסף כדי לשלם
חובות חשמל .משחקים
איתנו בשקע ותקע .אבל
ממשלתישראללאמוכנה
להוריד את השאלטר על
הפלסטינים ,וממשיכה
להעביר אליהם כסף
מים וחשמל
מהיכן לרשות הפלסטינית כל כך הרבה
כסף? ל’’-כלכליסט’’ הפתרון  -השבוע דיווח
העיתון על חוב עצום של הרשות כלפי חברת
החשמל הישראלית .חברת החשמל מספקת
חשמל לערבים ,אך אלה מצדם לא ממהרים
לשלם עבור השירות .זהו הסיפור השני:
הרשות הפלסטינית חייבת  1.3מיליארד
שקל לחברת החשמל .באזור חיוג  103חשבו
בעבר ‘’לגלגל’’ את החוב אל הציבור הישראלי
באמצעות העלאת תעריפים ,אך רשות
החשמל (הגורם הרגולטורי המופקד על חברת
החשמל) אסרה זאת .יו”ר חברת החשמל,
האלוף במיל’ יפתח רון טל ,ששירת כמח’’ט
בנימין בתקופת האינתיפאדה הראשונה ויודע
דבר או שניים על שכנינו ותכונותיהם ,ציין
לפני כחודש בכנס מקצועי שממשלת ישראל
אינה מתירה לחברת החשמל “להוריד את

ישראל נמצאת במשא מתן
עם אבו מאזן  -אז בואו נהיה
אופטימיים לרגע ונניח שנגיע
להסכם .האם החתימה של
אבו מאזן שווה משהו? את
מי הוא מייצג ואת מי ההסכם
הזה יחייב? עזה? לא .חמאס?
לא .ה"פליטים" במזרח התיכון? לא .בכירי הפת"ח? לא .תושבי חברון
ג'נין ורמאללה? לא .יכול להיות שאנחנו מדברים עם האדם הלא נכון?
סרטון חדש מבית היוצר של "ג'ון קרי פתרונות בע"מ" מציף את השאלות
החשובות .חפשו את הסרטון בדף הפייסבוק שלנו.

השאלטר” ולנתק את החייבים מהיכולת
לקבל חשמל  -נוהל בעל גוון פוליטי שלא היה
חל על אזרחי ישראל שלא היו משלמים את
חובותיהם לחברת החשמל .כולנו מכירים את
המראות הקשים של משפחות קשות יום או
קשישים שמנותקים מחשמל בשל אי היכולת
לשלם.
אפשרות אחרת שעלתה היא פנייה לאיחוד
האירופי הזכור לטוב ,שמממן חלק מרכישות
הרשות ,בבקשה לעזור בגביית החוב .אבל
האם אפשר באמת לצפות שארגון שתוקף
את ישראל השכם והערב ואף מארגן נגדה
חרמות בינלאומיות ,ישלם לה כסף?
אם כן ,לפלסטינים יש כסף לשלם על טרור,
אבל אין כסף כדי לשלם חובות חשמל.
משחקים איתנו בשקע ותקע .אבל ממשלת
ישראל לא מוכנה להוריד את השאלטר על
הפלסטינים ,וממשיכה להעביר אליהם כסף
מים וחשמל.
גם הצביעות של ארגוני השמאל נחשפה
השבוע .אותם ארגונים שהשכם והערב
“מפרסמים” כל העברת תקציב להתיישבות
ולמגורשי גוש קטיף ,בטענה שזה בא על
חשבון מעמד הביניים ,מתעלמים באופן
בוטה מסכום כסף עצום זה שהולך לאיבוד
אצל הערבים .כי כידוע לשיטתם מה שמותר
וחובה לתת לרשות הפלסטינית ,אסור בשום
אופן לתת לישראלים.
בשורה התחתונה ,משעשע לגלות שהתשובה
לשאלה המפורסמת של שר האוצר ‘’איפה
הכסף?’’ היא ממש לא ‘’בהתנחלויות’’ .הכסף
נמצא בשטחי הרשות הפלסטינית  ,ומשם,
כזכור ,כבר יצאנו.

ג'ו עושה כבוד

השבוע הצדענו בדף הפייסבוק
של ישראל שלי לג'ו ראסמוסן,
החייל הבודד ה 1,000-המאומץ
בקיבוץ בישראל .ג'ו השאיר
את חייו ומשפחתו מאחור
באוסטרליה למען הזכות לשרת
בצה''ל ולהגן על גבולות ארץ
ישראל .להגן על כולנו .כמו שאפשר לראות בתמונה ,זו לא הטירונות
הראשונה שלו  -הוא שירת כחייל קרבי במולדתו ,עד שהבין שכיהודי,
ישראל היא המולדת האמיתית שלו וכעת הוא עושה טירונות  -בפעם
השנייה בחייו ,בחטיבת הנח''ל .ג'ו ,ריגשת אותנו!

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

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il
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\\ יש”ע שלנו

כולם שותפים בבניין המדינה

על הפרשה ויקהל

המשך מעמוד השער

והנורא שבפירוד “ -כאשר העובד עבודה
זרה כופר באחדותו יתברך שמו ומשתף לו
דבר אחר ,ככה זה לעומת זה עוון המחלוקת
ופירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית,
היא בעצם הכפירה באחדותו יתברך שמו...
כי אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על
אחדותו ית”ש ולזאת מבואר עוון המחלוקת
כי הוא ממש כעבודה זרה וכאילו מעיד על
עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל”.
בניין האומה כמוהו כבניין המשכן והוא זוקק
מלאכת מחשבת .יש לגשת אליו בטהרת
המחשבה ובראיה עליונה כשל בצלאל.
ישנם חלקים באומה הנדמים כארון הברית
המצוי בקדש הקדשים .רוח האומה מפעמת
בקרבם והם ניגשים לבניין האומה בארצה
מתוך שליחות של קדש ,יסוד ממלכת כהנים
וגוי קדוש .ישנם כאלו הבאים מתוך מבט של

קדש אך ראייתם אינה של קדש הקדשים.
השולחן והמנורה נפרדים הם בעיניהם ,אין
התורה והמדינה אחדות אחת מוחלטת אלא
שתי אידאות היכולות להתחבר או להתקיים
זו לצד זו .ישנם כאלו העומדים אף מחוץ
לקודש ,רואים הם את הכניסה אליו אך בחרו
להישאר מצידו החיצוני ,המעשי בלבד,
וישנם כאלו העוסקים בבניית המסגרת
הלאומית בלבד .חיבור קרש אל קרש באדני
יסוד מעשיים .ייסוד חברה ומדינה על כל
מערכותיה .ומכולם יחד נבנה משכן.
לאחר בניין המשכן אמר הקב”ה למשה:
אהובי משה ,דע שיש לי שביעות רצון מבני
אבל יראה אחת מרחפת על פני ,בגלל הקיום
התמידי של המפעל הנשגב הזה שיתקיים
תמיד וחלילה שלא יתבטל ,כי גדול קיומו
של דבר מבניינו .ועל זה אין אלא עצה אחת

והיא שיהיה שלום ביניהם .ואל ישובו לכסלה
מה שיצר הרע מסכל דעתם לומר שאיאפשר לאנשי מעשה להתחבר לדלת העם.
מבאר הרב טייכטל הי”ד שכאשר יהיו
באחדות ושלום כולם יחדיו ישיגו “ישעו
לשכון כבוד בארצנו”‘ .וביום הקמת המשכן
גילה הקב”ה סוד קיומו של המשכן וסוד
משכנינו בכבוד בארצנו תלויים רק בשלום
ובאחדות של ישראל .לכל סוגי בני אדם
שיהיו בישראל כי כולם אהובים לפניו
יתברך’ .כלומר ,שסוד ירושת הארץ נעוץ
גם הוא בבניין הקשר בין חלקי האומה
לגווניה השונים היוצרים מהות אחת ,בניין
שלם הבנוי מכלים שונים.
נסיים בקריאתה של אסתר המלכה “ -לך
כנוס את כל היהודים” ונזכה על ידי כך
לברכה ,לגשמי ברכה ולגילוי שכינה.

כולנו יחד

אף אחד לא נשאר לבד
גם אנחנו הצטרפנו

לקרן יחד.

דוד ומוריה נמר
גרעין בני עקיבא קריית ים

כולנו

מצטרפים
אין תשלום חודשי קבוע

קרן יחד

₪

רק במקרה של פטירה ,באותו חודש ייגבו
מכל מנוי בקרן עד  10ש"ח בלבד עבור כל יתום.

חסד אמיתי

ערבות הדדית וחסד ליתומים

כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו
אך ורק את היתומים.

מיזם של חסד העונה על המצוקה הכלכלית אליה נקלעים ילדים אשר
אחד מהוריהם נפטר בטרם עת .הקרן בונה קהילה רחבה של משפחות
אשר מעניקות יחד ,במאמץ קטן ומחושב ,בטחון כלכלי למשפחה
שהתייתמה .אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.

גבייה שקטה
שיטת פעולתה של הקרן תצמצם את תופעת
ה“מגביות“ סביב מקרי אסון ותשמור על פרטיותה
וכבודה של המשפחה.

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד

קרן יחד
יוזמה
חברתית
לדורות

02-6280030 ZZZN\DFKDGFRLO

ַי ַחד
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"בדמייך חיי"

סיפורי ארץ ישראל
זהו סיפור מופלא על מסירות נפש של
אדם אחד ,שהלכה והתגלגלה בנפלאות
ההיסטוריה עד לקרב הגיבורים שארע בבינת’
גב’ל שבלבנון .סיפור שמחבר את רוסיה של
מלחמת העולם השנייה ,עם גבורה יהודית
בצבא ההגנה לישראל ,במדינת ישראל.
ר’ יעקב בויגנמן ז”ל נולד בעיירה “מעזריטש”
שבמזרח פולין ,סמוך לרוסיה .משחר נעוריו
דבק בדרך התורה ,מילדות עד שיבה.
כשגדל ונעשה לנער ,גברו אצלו הציפיות
והקישור לתהליך התחייה הלאומי ,אל השיבה
לארץ ישראל ובנייתה .ומתוך דבקות בדרכי
התורה ,הלכה ונתעצמה השייכות העמוקה
אל כל המפעל הציוני .הוא ייסד בעיירה את
הקן של “השומר הדתי” ,והוא כבן .18
בגיל  25נשא ר’ יעקב את רעייתו פאניה
שאיבדה את כל משפחתה בשואה האיומה.
עמה חלק חמישים שנה של מסירות ,אהבה
ואמונה במצבי סכנה ועוני ,וברגעים יפים
ורווי נחת.
החתונה נערכה בל”ג בעומר תרצ”ט בעיירה
בריסק .חודשיים ספורים לאחר החתונה החלה
מתקפת הגרמנים ימ”ש על פולין ,ובדרך נס
הם ניצלו מציפורני הרשעים.
בעקבות סירובו של ר’ יעקב להירשם
לאזרחות רוסית ולהיכנס תחת הממשל
הקומוניסטי ,נשלחו לגלות בסיביר בטלטלות
רבות ,שקצר כאן המקום לפרטן.
בסיביר עבד ר’ יעקב בעבודות כפיים שונות,
קשות ומייגעות .הוא גילה מסירות נפש על
קיום חיים יהודיים מלאים .בלי פשרות .הוא
כתב לעצמו לוח שנה בע”פ מהזיכרון ,וחגג
וציין כל שבת וכל חג כהלכתו.
והנה ,בכ’ בתשרי ,ברך הקב”ה את הזוג בבן
זכר .אך מה יעשו והם באמצע סיביר הקפואה?!
כיצד ימולו את הרך הנולד ויכניסוהו בבריתו
של אברהם אבינו?!
העיירה  -סררטיפקרט .הקור  -מעלות רבות
מתחת לאפס .האדמה רחוקה מהעין ,חבויה
בתוך השלג.
וכיצד יכנס הרך בבריתו של אברהם אבינו,
והרי מוהל אין במקום?!

אביחי פרץ

ר’ יעקב מברר ושואל ,ומתברר כי בעיירה
הסמוכה במרחק כמה קילומטרים מהמקום,
מתגורר מוהל זקן.
הקילומטרים מתגמדים לעומת המצווה
הקדושה והחשובה.
בהגיעו למקום ,נתקל ר’ יעקב בהתנגדות של
בנותיו של המוהל הזקן ,שכן לא רק הסכנה
רובצת מצד הרוסים ,אלא גם מצד בריאותו.
אבל ר’ יעקב בשלו ,כי איך יוכל לחזור ריקם,
ולעבור את היום השמיני בלא הברית?!
בסופם של דין ודברים האמונה מנצחת ,ור’
יעקב  -יהודי צנום בן  ,26נושא על גבו את
המוהל הזקן ,מכתת רגליו בשלג העמוק.
יש לציין כי מדובר בסכנת נפשות גם לר’ יעקב
וגם לרך הנולד .מצד אחד לא ייעשה כדבר
הזה טקס דתי במשטר קומוניסטי .וכל העובר
על החוק  -דמו בראש .אך הסכנה קיימת גם
לרך הנולד  -כלי מילה לא היו ,ושלא לדבר
על תחבושות וצמר-גפן...
סכין וחתיכת בד .אלו היו האמצעים לביצוע
הברית.
המוהל מל ,ור’ יעקב מברך ,ויחד עם אשתו
פאניה מכריזים“ :בדמייך חיי ,בדמייך חיי”.
התינוק הקטן נכנס בבריתו של אברהם אבינו
ויקרא שמו בישראל אברהם יצחק ,בלב סיביר
בשנת ת”ש ,בעיצומה של השואה הנוראה.
עם תום המלחמה ,שב ר’ יעקב עם אשתו
למעזריטש ,אך ביתם נתפס ע”י גויים ,והשהייה
במקום הייתה כרוכה בסכנת נפשות.
בתקופה הראשונה לאחר השואה ,הוא ניהל
את בית הילדים שבעיירה לודז’ ,שם טיפל
בדאגה רבה בשרידים של ילדים ובני נוער,
ללא משפחה ובית.
בהמשך היגר לעיר פאריס שבצרפת ,ניהל
את המחלקה התורנית של הסוכנות היהודית
במקום ,והפך אותה למרכז של פעילות ענפה
ויוזמות רבות .ביתו היווה מרכז למבקרים
ומהגרים ,שמצאו בית יהודי חם למנוחת גופם
ונפשם.
הקול שקרא ליהודי הראשון לצעוד אל
האמת הפנימית של החיים “לך לך מארצך,
וממולדתך ומבית אביך” קרא גם לר’ יעקב

ומשפחתו ,ולאחר מלחמת ששת הימים,
עלה עם משפחתו (אשתו וילדיו) לישראל,
תוך ויתור על מעמד ,פרנסה ופעילות עניפה
בפאריס.
את ביתו בארץ קבע בקרית יובל שבירושלים,
ודמותו התוססת המלאה שירה והתלהבות,
באה לידי ביטוי בשפה משותפת ויצירת חיבור
של קשר וחיבה בכל מקום בו דרך.
הילד הרך שנולד בסיביר הקפואה אברהם
יצחק ,הוא אביו של הרב אליעזר קשתיאל,
המלמד במכינה הקדם צבאית בעלי .מבין
תלמידיו הבולטים היה רועי קליין הי”ד .רועי
היה סמג”ד  51של גולני ,בקרב הגיבורים
בבינת ג’בל במלחמת לבנון השניה.
רימון שנזרק אל עבר הכוח במהלך הקרב סיכן
את כל הכוח .רועי ,שמסירות הנפש על כלל
ישראל היה טבועה בנפשו  -קפץ על הרימון
על מנת להציל את חייליו.
מסירות הנפש שהחלה אצל ר’ יעקב ,הלכה
והתגלגלה מהבן אברהם יצחק ,אל הנכד הרב
אליעזר קשתיאל ואל התלמיד רועי קליין
הי”ד .הדם של מסירות הנפש על מצוות ברית
המילה ,מתחבר לדם הגיבורים במלחמה
על חירות ישראל בארצו .על שניהם נאמר
‘בדמייך חיי’...
עד ימיו האחרונים נשאר ר’ יעקב בתכונתו -
מלא עניין ואכפתיות ,לכל דבר הקשור לעם
ישראל ,ארצו ותורתו.
ר’ יעקב נפטר בכג’ שבט תשס”ב בהיותו בן
 88שנים ,כאשר הוא מותיר אחריו משפחה
ענפה ההולכת בדרכיו ,ומגשימה את האמונה
והערכים שבהם האמין ,ושעליהם חלם ועבורם
מסר את נפשו.
תודה לנכדו של ר’ יעקב  -רובי וינטרויב ,קורא
עלון יש”ע שלנו שהביא לידינו את הסיפור
המופלא ומעורר ההשראה הזה( .ע”פ החוברת
“בכל נפשך” מאת הרב עקיבא קשתיאל).

אם גם לכם יש סיפור ציוני מעורר השראה,
אם גם אתם רוצים שהסיפור של המשפחה
שלכם יופיע בעלון ‘ישע שלנו’ ויעורר השראה
בקרב הקוראים  -שלחו אותו אלינו לכתובת
.avihaip@gmail.com

בהגיעו למקום ,נתקל ר’ יעקב בהתנגדות של
בנותיו של המוהל הזקן ,שכן לא רק הסכנה
רובצת מצד הרוסים ,אלא גם מצד בריאותו.
אבל ר’ יעקב בשלו ,כי איך יוכל לחזור
ריקם ,ולעבור את היום השמיני בלא הברית?!
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השבוע
לסיור
הצעה
צורית פניגשטיין מחלקת הסברה  -משקפת
צילום :שחר כהן
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הר כביר
משה רבנו מקהיל את בני ישראל בתחילת
הפרשה .הוא אינו מכנס את העדה או את העם,
אלא את הקהל .עם הוא יחידה אחת ,כלל אחד.
קהילה מורכבת מפרטים רבים ומגוונים .כפי
שכותב הרמב"ן על הפסוק הראשון בפרשה:
"יכלול את כל עדת בני ישראל ,האנשים והנשים".
גם בפרשה הקודמת נקהלו העם ,אך למטרה
אחרת .הם נקהלו על אהרן ":וַ ּיִ ָּק ֵהל ָה ָעם ַעל-
ֹלקים"...
ֹאמרּו ֵאלָ יו קּום ֲע ֵׂשה-לָ נּו ֱא ִ
ַא ֲהרֹן וַ ּי ְ
האבן עזרא מדייק את האבחנה בין להקהל
על ,לבין להקהל אל .וכך הוא כותב" :כל קהלה
ואחריה 'על'-דמות מריבה" .כלומר ,כאשר מושא
ההתקהלות הוא מישהו ,אז ההתקהלות פסולה
ועלולה להביא למריבה .כאשר מתקהלים לטובת
משהו ולא מישהו ,זו התקהלות מבורכת .לכן
משה עושה תיקון להתקהלות הרעה סביב משה
ואהרן שהביאה לחטא העגל ומבין ששורשה
הוא ברצון לתת ולהתרומם ,ומקהיל אותם שנית,
הפעם לטובת המשכן .הקהל הרב מתגייס לטובת
המשימה ,וכל אחד תורם מהונו ,ממרצו וכישוריו
לפי יכולתו.
הבשורה הגדולה של פרשת ויקהל ,היא הפיוס
והדרך החדשה ביחסי הקב"ה וכנסת ישראל.
אנחנו זוכים לראות בפרשה הזאת באיחוי שברי
היחסים ובבניית הבית המשותף ,המשכן .על אף
שנמשלו ישראל ל'כלה שזינתה תחת חופתה',
מוחל הקב"ה לקהל הקדוש -שהתחרט והתגייס
בכל מאודו וכפי יכולתו לבניין הבית ,ומוכן לשוב
להשרות שכינתו.
לא תמיד ממהר הקב"ה למחול ולהתפייס עם
החוטאים .שלא כמו כאן ,לאחר חטא המרגלים,
נענשו ישראל ונשארו כל אותו דור במדבר ,ואותו
תאריך הפך ליום חורבן ופורענות לדורות .וכך
כותב ה"משך חוכמה""" :והקפיד השי"ת על כבוד
הארץ יותר מעל כבודו כביכול עד שבעשיית העגל
אחרי שובם מחל להם השי"ת" ,וַ ּיִ ּנָ ֶחם ה' ַעל
ָה ָר ָעה ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר לַ ֲעׂשֹות לְ ַעּמֹו" ועל הוציאם דבת
הארץ וימאסו בארץ חמדה נשבע ה' ולא ינחם כמו
"אל ַּת ֲעלּו ּכִ י ֵאין ה' ּבְ ִק ְרּבְ כֶ ם" .הקב"ה
שנאמר ַ
מוכן לקבל את תשובת בנ"י מחטאם הנורא בעגל
ורואה בו חולשה ומעידה מקומית וריגעית .אבל
בחטא המרגלים הוא רואה סימפטום למשהו
מהותי יותר .מאיסה בארץ חמדה ,אובדן דרך.
הקב"ה רצה למסד את הקשר עם ישראל ולבנות
להם בית יחד .כמו שכותב המדרש תנחומא
"בשעה שברא הקב"ה העולם ,התאוה שיהא לו
דירה בתחתונים" .הקב"ה מרומם את העולם דרך
הסדר הטבעי והנכון של השראת שכינה על עם
ישראל בארצו .עבודת ה' דרך הרגבים והנופים,
החקלאות ושמירה על המצוות התלויות בארץ

החמדה .כאשר בנ"י מועלים בחזון הישיבה בארץ,
הם פוגעים גם בכבודו של ה' וגם בכבוד הארץ
אותה הבטיח ה' לאבות אבותם.
לפי המסורת ,אברהם אבינו עמד על פסגת
הר כביר כשקיבל את הבטחת הארץ לזרעו.
הנוף הנשקף מהר כביר הוא פנורמי ועצום .ימה
וקדמה צפונה ונגבה .בפסגה הצפונית מערבית
המתנשאת לגובה של כמעט  800מ' מעל פני הים,
ניתן לראות בימים טובים את החרמון בצפון ,הים
ממערב ,הרי הגלבוע והרי הגלעד ממזרח ובדרום
את הרי בנימין ויהודה .מתחת לרכס פרושים נחל
תרצה והעיר שכם ,וממול מתנשאים הר גריזים
והר עיבל .הר הקללה והר הברכה .מול הרים
אלה מקהיל יהושע את ישראל ,כמצוות משה
לאחר כניסתם לארץ .שם הוא מזהיר אותם שילכו

בדרך הטובה ומקריא להם את הברכה והקללה
הֹוׁש ַע
"אז יִ בְ נֶ ה יְ ֻ
שיבואו בעקבות מעשיהםָ .
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,בְ ַהרֵ ,עיבָ לּ .כַ ֲא ֶׁשר ִצּוָה
ִמזְ ּבֵ ַח ,לַ ה' ֱא ֵ
לּ-דבְ ֵרי
מ ֶֹׁשה ֶעבֶ ד-ה' ...וְ ַא ֲח ֵרי-כֵ ןָ ,ק ָרא ֶאתּ-כָ ִ
ל-הּכָ תּובּ ,בְ ֵס ֶפר
ּתֹורהַ ,הּבְ ָרכָ ה ,וְ ַה ְּקלָ לָ הּ--כְ כָ ַ
ַה ָ
ר-צּוָה מ ֶֹׁשה-
ֹלא-היָ ה ָדבָ רִ ,מּכֹל ֲא ֶׁש ִ
ָ
ּתֹורה.
ַה ָ
ל-ק ַהל יִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלא-ק ָרא יְ ֻ
ָ
א ֶׁשרֲ
הֹוׁש ַע ,נֶ גֶ ד ּכָ ְ
וְ ַהּנָ ִׁשים וְ ַה ַּטף ,וְ ַהּגֵ רַ ,ההֹלֵ ְך ּבְ ִק ְרּבָ ם".
כשיש לקהל מטרה טובה ונעלה ,יש פונציאל
עצום לברכה.
מומלץ מאד ,להקהל ולעלות מעלה להר כביר,
ולראות בפרספקטיבה של זמן ומקום את הארץ
המובטחת לאברהם ולזרעו אחריו.
לפרטים על סיורים להר כביר וסיורים נוספים:
www.mishkefet.org.il 1-700-700-945
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ילדים שלנו

בעלון הקודם נפלה טעות בנוגע לישוב חומש ,מדובר כמובן בשטח  Cשבע"ה עוד נחזור ונקים בו ישוב.
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זהה את

עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילHasbarayesha@gmail.com :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

המקום
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לביצוע העברה בנק
אית :בנק לאומי ,סניף
ע"ש עמותת חננו  -לציין עבור קרן מ  , 797מס' 62350094
צ'קים לפקודת חננו לשלוח לת.ד 53 .שפחת קייזלר  -חשוב!!!
א
לון מורה מיקוד 44833

המטה המשותף
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מה קורה
לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

העידוד הלאומי מנכ’’ל מפלגת האיחוד
הלאומי נחי אייל ,סייר השבוע בשומרון,
יחד עם עוד כ 50-מנציגי המפלגה ובחסות
‘’משקפת’’ .הם ביקרו באתר המשכן בתל
שילה ,באלון מורה ובהר גריזים .משם המשיכו
לקידה ,שם חזו בחורבות ביתו של שגיא
קייזלר מועד מתיישבי השומרון והצהירו כי
יתגייסו להקמת ביתו מחדש לפני חג הפסח.
בסוף הסיור נפגשו הנציגים עם חברי הכנסת
של המפלגה ,זבולון כלפה ואורית סטרוק
וכן עם סגן שר הדתות הרב אלי בן דהן ושר
השיכון אורי אריאל לארוחת ערב בתל שילה
הקדומה.
אולימיפיש’’ע  16מדליות  -זה היבול הנאה
שהצליחו לקצור בנות הר חברון בתחרות
הארצית בתעמלות לבנות דתיות . 1
התחרות נערכה בגבעת שמואל ונוהלה ע’’י
אלופות ישראל לשעבר לילך תדמור ואסנת
פידל ,בהשתתפות  8קבוצות ממקומות
שונים בארץ .הבנות התחרו בקטגוריות
הקרקע ,הספסל ,הכושר והקרב רב .מורית
שפירא ,המדריכה והמנחה של בנות הר
חברון הודתה למועצה האזורית הר חברון
בראשות יוחאי דמרי ולטל רוטשטיין שמאמנת
את הבנות כל השנה.
האוגדונר מבקר מפקד אוגדת יהודה
ושומרון תא”ל תמיר ידעי ביקר בקדומים
וסייר בשכונותיה ,ובין היתר הגיע לאולפנת
להב’’ה שם שוחח עם התלמידות .בהמשך
הגיע לישיבת “בני חיל” שם נפגש עם ראש
הישיבה הרב חיים גולדברג ושוחח עם
תלמידי הישיבה מכיתות י”א וי”ב על גיוס
לצבא ושירות משמעותי .בסיום הביקור
העניק ראש המועצה חננאל דורני לידעי את
הספר “העליה אל ההר” של תושב קדומים,
אברהם שבות.

מפיקים את המרב ח’’כ מרב מיכאלי ביקרה
לאחרונה במכינה הקדם צבאית “אלישע-
צופית” הממוקמת בסמוך לנוה צוף 2
 .הביקור נערך על רקע תחקיר שפורסם,
הטוען כי הקרקע עליה הוקמה המכינה,
איננה חוקית .במהלך הביקור הדגיש מנהל
המכינה יוני קונפורטי כי המכינה מחזיקה
באישורים המוכיחים כי טענות התחקיר אינן
נכונות .הוא הודה למיכאלי על ביקורה וציין:
“גם אם איננו מסכימים על כל הדברים אנו
שמחים שהגעת לראות ולברר את הדברים
מקרוב”.
עלו אדומים שרים ,חברי כנסת ,רבנים ,אישי
ציבור ואלפי אוהבי ארץ ישראל צעדו מרחבת
העירייה במעלה אדומים לעבר שטח - E1
מבשרת אדומים (תמונת השער) .האירוע
נערך בארגונם של כמה גופי ימין שחברו יחד
בקריאה אל ממשלת ישראל להדוף את לחצי
אומות העולם ,ולהקים יישובים חדשים בארץ
ישראל .בצעדה השתתפו בין היתר :הרב דב
ליאור ,השר אורי אריאל ,השר ישראל כץ,
השר יאיר שמיר  ,סגני השרים הרב אלי בן
דהן ,זאב אלקין ,דני דנון ,ציפי חוטובלי וח’’כ
ניסן סלומיאנסקי.
מאירים את הבקעה ישיבת ‘’נתיב מאיר’’
ערכה את הטיול השנתי שלה במורדות
השומרון לעבר בקעת הירדן  . 3לאחר לינת
לילה בגיתית ,נפגשו התלמידים עם זוכה
פרס אקו”ם הזמר אריאל זילבר ,שסיפר על
חזרתו אל המקורות“ :נוכחתי כי אין ערכים
ללא אמונה ואין ארץ ישראל ללא תורה
ולכן החלטתי לחזור בתשובה” ,סיפר להם.
ראש הישיבה הרב מאיר טויבר אמר“ :מסע
בני ישראל בכניסתם לארץ ,מאזור יריחו
שבבקעה אל שכם שבשומרון ,קיבל משנה
עוצמה כאשר ישיבתנו מחברת בין כיבוש

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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הארץ לברית התורה .אכן‘ ,ראשינו בעמקי
תורתה ,כפינו ברגבי אדמתה’ ובאהבה
גדולה”.
נקם ושילם אם לכל מטבע שני צדדים ,כמה
צדדים יש לחמישים אלף מטבעות? את
החשבון הזה עשה השבוע פרקליט ארגוני
השמאל מיכאל ספרד ,כאשר למשרדו הגיעו
שישה נערים מהשומרון עם שמונה דליים
כבדים המלאים בסכום המדויק שנפסק
על החקלאי יונתן רוטשילד לשלם כהוצאות
משפט ,אבל במטבעות של עשר אגורות 4
“ .עו”ד ספרד מייצג את שונאי ישראל וככז
ראינו לנכון להעביר לו את התשלום בעשרות
אגורות כדי שלפחות יתאמץ לממש את
הכסף” ,אמר יו’’ר ועד מתיישבי שומרון שגיא
קייזלר.
ארבעה בסירה אחת ארבע הרשויות
ביהודה החליטו להתאחד אל מול חשש
האיום על הבית ולהקים את ‘’ועד מתיישבי
יהודה’’ שיפעל נגד המו’’מ הנוכחי ,פעילות
האנרכיסטים ,הטרור בכבישים ועוד .ארבעת
ראשי הרשויות  -מלאכי לוינגר מקרית ארבע,
דוידי פרל מגוש עציון ,יוחאי דמרי מהר חברון
 5ועודד רביבי מאפרת (שלא נכח בפגישה)
נועדו עם נציגי התושבים ביהודה כדי לשמוע
את קולם בנושאים אלו.

דרושים שליחים
 #כפר סבא  #פתח תקוה  #הרצליה
 #נתניה  #רעננה

מיילb0528908518@gmail.com :
#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב חלוקה בסופי שבוע בלבד
#

ěđĥČĤ ĤđģĚ

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונה :יריב בוזגלו ,מרים צחי  -מקור ראשון הפקה:
בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

