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ביותר י החשוב  שהחוש  האומרים  ש 
להתבונן  המאפשר  השמיעה  חוש  הוא 
יותר לעומק, ללא החיצוניות שמושכת 
מאפשר  שלא  הגדול  והריבוי  ומבלבלת 
לקלוט את עומק הדברים. היתרון הגדול של 
ומהר,  הרבה  לראות  היכולת  הראות,  חוש 
במשמעויות  להעמיק  כדי  חסרונו.  הוא 
הפנימיות ולחוש את נשמת הדבר, יש צורך 
הכריעו  המוסר  חכמי  הדרגתית.  בקליטה 
השמיעה:  חוש  הוא  ביותר  החשוב  שהחוש 
"העין אבר נכבד מאוד ונכבדה ממנו האוזן" 
)רבנו יונה גירונדי »שערי תשובה« שער שני, 
יב(, "הראשון הוא כח השמיעה השני הוא כח 

הראות" )"אורחות צדיקים", הקדמה(

החושים,  מכל  יותר  רוחני  השמיעה  "חוש 
שיש לו תפיסה רק בדבר רוחני ולא בגשמי 
כלל. )ר' צדוק, 'תקנת השבין' סימן ו' פסקה 

נו'(.
אמרות אלה מפנות את תשומת לבנו לתכונת 
ההקשבה, כמפתח להצלחה לאדם ולמנהיג. 
תופעה  הינה  גבוהה,  כה  ברמה  הקשבה 
אין משמעותו  לזולת  להאזין  בימינו.  נדירה 
להאזין  מפיו.  היוצאות  למלים  להאזין  רק 
פירושו להיות קשוב גם לרחשי הלב הדקים 
הסובל  האדם  אולי  אשר  ביותר,  והעדינים 
זו,  תכונה  להם.  מודע  אינו  לעתים,  עצמו, 
אותה הגשים משה רבנו בחייו, הפכה אותו 

לסמל הענווה והגדלות הנובעת ממנה.
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“דווקא לאור עבודתנו הקשה על הדו”ח, 
מה גדולה הייתה האכזבה ומה רב היה 
אליו.  הממשלה  של  מיחסה  התסכול 
התלהבותם של ראש הממשלה נתניהו 
הגשת  במעמד  נאמן,  המשפטים  ושר 
שבכוונתם  להבין  לנו  נתנה  הדו”ח, 
ברצינות  הדו”ח  יישום  את  לקדם 
לא  והדו”ח  הזמן  שעבר  וככל  הראויה. 
להתיישבות  השרים  וועדת  בפני  הוצג 
תסכול  הדבר  הסב  הממשלה,  ובפני 
הוא  לוי.  לשופט  מאוד  גדולה  ואכזבה 
 - בישעמדה  השבוע  והתאכזב”.  ציפה, 
בייקר,  אלן  ד”ר  מיוחד של  פרידה  טור 
שופט  הועדה,  מראש  לוי,  ועדת  חבר 

העליון בדימוס אדמונד לוי.
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על הפרשה שמיני

"וישמע משה וייטב בעיניו"
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חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

שופט שלום טור פרידה מהשופט אדמונד לוי

 - עמו”  להסתדר  קל  שלא  ושקט,  מופנם  “איש 
אדמונד  השופט  של  אופיו  את  באוזניי  תיארו  כך 
המשותפת.  עבודתנו  תחילת  שלפני  בימים  לוי, 
לחלוטין.  שגוי  ברושם  מדובר  כי  לגלות  שמחתי 
לעבודה  יום  מדי  ישבנו  חודשים  שישה  במשך 
קולחת ומרתקת. השופט לוי התגלה כאדם מיוחד 
במינו, בעל חוש הומור מפותח, עדין מחד וחותך 

מאידך, איש נעים הליכות. מענטש של ממש.

הנוגעים  ויכוחים  בינינו  ניהלנו  פעמים  מעט  לא 
לניסוח הדו”ח, אך הכל מתוך כבוד הדדי ועל מי 
מכל  בפנינו,  שהופיעו  העדים  הם  רבים  מנוחות. 
 - בישראל  והמשפטית  הפוליטית  הקשת  קצוות 
לצד  עכשיו  שלום  יש”ע,  מועצת  לצד  עדאללה 
אלופים  שרים,  ח”כים,  וכמובן  המאחזים,  נציגי 
בצה”ל ויועצים משפטיים, ומול כל אחד ואחד ניהל 
בנימוס  העדויות  מהלך  את  לוי  אדמונד  השופט 
לקיים  כיצד  ממנו  למדתי  הליכות.  ובנועם  רב 
שיחה מקצועית ועניינית בצורה נעימה, המכבדת 
ונלקחים  נלמדים  כי דבריו  לו  ומשדרת  את העד 

ברצינות המלאה.

אירועי  לבדיקת  טירקל  ועדת  דו”ח  כמו  שלא 
המשט הטורקי, שכתיבתו נגררה במשך שנתיים-

השופט  שנה.  חצי  בתוך  הוגש  לוי  דו”ח  שלוש, 
צריכה  בראשותו  הוועדה  שעבודת  החליט  לוי 
להתבצע בצורה מאוד מרוכזת ולהגיע אל סיומה 
ימי פעילותה של  מהר ככל הניתן. וכך היה. בכל 
הוועדה, לא זכורה לי היעדרות אחת של השופט 

לוי בגין בריאות לקויה או מחלה.

דווקא לאור עבודתנו הקשה על הדו”ח, מה גדולה 
הייתה האכזבה ומה רב היה התסכול מיחסה של 
הממשלה אליו. התלהבותם של ראש הממשלה 
הגשת  במעמד  נאמן,  המשפטים  ושר  נתניהו 
את  לקדם  שבכוונתם  להבין  לנו  נתנה  הדו”ח, 
וככל שעבר הזמן  יישום הדו”ח ברצינות הראויה. 
והדו”ח לא הוצג בפני וועדת השרים להתיישבות 
ואכזבה  תסכול  הדבר  הסב  הממשלה,  ובפני 

גדולה מאוד לשופט לוי. הוא ציפה, והתאכזב.

אדמונד לוי החליט שעד שהממשלה תדון בצורה 
לתקשורת.  ראיונות  ימסור  לא  בדו”ח,  מסודרת 
כדובר  לשמש  השופט  ממני  ביקש  זאת,  תחת 
הוועדה ולהתראיין. פעם אחת, לאחר ראיון קשה 
ותוקפני איתי בטלוויזיה, טלפן אליי כדי לחזק את 
רוחי. “אל תיקח אותם ברצינות”, אמר לי. “הם לא 
ומונחים  אותו  מבינים  לא  והם  הדו”ח  את  קראו 
משיקולים קיצוניים שאינם לגופו של עניין”. השופט 
נגדו  הרבות  מהמתקפות  מאוד  סבל  עצמו  לוי 
בתקשורת. הוא נפגע מאוד מהניסיון להשחיר את 
פניו באמצעות גירוד פיסות מידע מעברו הפוליטי 
כפעיל ליכוד וכסגן ראש עיריית רמלה. הוא פעל 
אף  ייצג  שלא  ובוודאי  פנים,  משוא  ללא  כשופט, 
צד בעניין. ניסו לצבוע אותו וגם אותי כקופצים על 
הג’בלאות כדי להקים מאחזים. זה לגמרי לא נכון 

ולא הוגן.

כעת, לאחר מותו, מצרף גם אני את קולי לקריאה 
הגוברת לאמץ את הדו”ח וליישם אותו מתוך כבוד 
הביקורת  אך  עדן.  מנוחתו  השופט,  של  לעבודתו 

מלמדת  ומשמאל,  מימין  המגיעה  הדו”ח,  על 
שהעיקרון שעומד מאחוריו עדיין לא ברור מספיק, 
ולכן אזכיר אותו בקצרה: ישראל, מאז 1967, אינה 
הנוגע  הבינלאומי  הדין  ולכן  כובש  של  במעמד 
לאור  זאת  לגביה.  רלוונטי  אינו  כבושים  לשטחים 
הן בהיבט  יו”ש,  היהודי בשטחי  זכויותיו של העם 
העיקרון  לאור  המשפטי.  בהיבט  והן  ההיסטורי 
מעשיות  המלצות  כ-15  בוועדה  חיברנו  הנ”ל, 
ומעמד  התכנוני  הנושא  את  להסדיר  המבקשות 
באופן  ושומרון,  ביהודה  המקרקעין  על  הבעלות 
שיפתור את הבעיות שדו”ח טליה ששון ומסמכים 
מטרת   - אחד  ובמשפט  עליהן.  הצביעו  אחרים 
לבנייה  הנוגעות  לסוגיות  פתרון  לאפשר  הדו”ח 
ביהודה ושומרון, באופן יעיל וללא צורך בהתערבות 

בג”ץ וכלי התקשורת.

בפסקה האחרונה של הדו”ח, מופיעה ציטטה של 
חרף  להכניס  התעקש  הוא  שאותה  לוי,  השופט 
שהיו  ומגדל  חומה  “ימי  כי  כתב  הוא  התנגדותנו. 
יפים לתקופה בה שלט בארץ ישראל שלטון זר, 
חלפו זה מכבר”, משום שלדעתו הגיע הזמן שכל 
מי שעוסק בבנייה בשטחים ינהג בהתאם לדין, אך 
נכון גם כלפי אוכפי הדין  חשוב להדגיש שהדבר 
- עליהם להתייחס להליך התכנון והבנייה ביהודה 
ושומרון כפי שמדינה מסודרת יכולה וצריכה ולא 
כאילו מדובר בג’ונגל. זוהי מטרת ההמלצות בדו”ח 
יישום,  לכדי  יבואו  אכן  שהדברים  מקווה  ואני  לוי, 

ויפה שעה אחת קודם.

מדור היקבים של יש”ע יין הבית
פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא 

מקים יקב?
מהראשונים  היינו  ענבים,  בגידול  “התחלתי 
כבר  חברון,  הר  באזור  הגבוה  להר  את  שהכניסו 
ב-1994, את הקברנה סוביניון. כשהבנו שהאיכות 
שלהם ממש גבוהה, בשנת 2003, עברנו לייצור יין. 
אבל הכל התחיל מהאדמה - הגפנים רואים שלג 
יין כהה מאוד.  בחורף וצחיחות בקיץ, מה שמביא 
75% מהיין תלוי בגפן. ‘’יין טוב מתחיל מהשורשים’’ 

הוא אכן הסלוגן שלנו”

תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם 
לבחור יין בחנות.

בוטיק,  יקבי  של  במחירים  יין  לקנות  שהולך  “מי 
כדאי שייתייעץ קודם עם חברים שמבינים ושיטעם. 
טעימה זה דבר מקצועי והוא מתחיל בריח - לריח 
הבקבוק,  את  לפתוח  כדאי  גבוהה.  משמעות  יש 
לתת לו לנשום, לערסל אותו. זו הדרך המקצועית 

- מומחי יין מזהים יין לפי הריח ולא לפי הטעם”

איך נראית שגרת יום של בעל יקב? 
היה  והיין  טק  ההיי  בתחום  הייתי  שנים  “במשך 
יותר.  העמיק  זה  האחרונות  ובשנים  התחביב, 
יש  עונתית.  היא  קבועה,  לא  היא  היום  שגרת 
תקופות שהיין עובד בשבילך, ויש תקופות שאתה 
במטע  גדלים  שלנו  הגפנים  היין.  בשביל  עובד 

ביינות  זה  את  שטועמים  שטוענים  ויש  דובדבנים 
שלנו, וגם קטיף דובדבנים מתבצע אצלנו בעונה”

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש’’ע? 
חומרי  אבל  ליש’’ע,  מחוץ  גם  טובים  יקבים  “יש 
טוב. אם  יין  והם שנותנים  כאן הם מצוינים  הגלם 
היינן טוב ולא מקלקל את חומרי הגלם אז זה הכי 
ישראל  שממשלת  שראוי  לומר  המקום  זה  טוב. 
תשקיע במחקר ופיתוח יינות מיוחדים וביקבים, זה 
יוביל לשדרוג עצום. יש לישראל פוטנציאל להיות 
חזון  זה  הייטק.  מעצמת  שהיא  כמו   - יין  מעצמת 
החקלאות  משרד  בין  שת’’פ  הקמת   - מימוש  בר 
בנט  נפתלי  לשר  שלי  הקריאה  זו   - והכלכלה 
יאיר שמיר  גם מה שאמרתי לשר החקלאות  וזה 

בביקורו כאן”

תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך. 
“קשה להמליץ רק על אחד... לנו יש 5 סוגים. כולם 
אדומים. יש לנו פינו נואר שיש לו ריח מיוחד מאוד, 
בתחרות  שזכה  סוביניון  וקברנה  בושם,  ממש 
‘יין  מוציאים  אנו  הפסח  לקראת  זהב.  במדליית 
ילתא’ - ילתא הייתה תלמידת חכמים ואשתו של 
רב נחמן. מסופר שרב נחמן הרים כוס יין ולא שלח 
ילתא  אז  המקום,  למנהג  בניגוד  לאשתו,  אותה 
תמיד  המסר:  יין.  חביות   400 לו  וניתצה  הלכה 

תרימו כוס לחיי האישה”.

מנחם לבני יקב לבני - כרמל

"יש יקבים טובים גם מחוץ ליש’’ע, 
אבל חומרי הגלם כאן הם מצוינים 
והם שנותנים יין טוב"

 השגריר עו”ד ד”ר אלן בייקר,
חבר הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון
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כה  אנו   - ֵרֵעהּו"  ֶאל  ִאיׁש  ה’  ִיְרֵאי  רּו  ִנְדבְּ "ָאז 
אשר  את  לאחרים  להשמיע  לדבר,  רגילים 
להיות  להאזין,  מצווים  אנו  אולם  בלבנו. 
מסוגלים  לשמוע לא רק את עצמנו אלא גם 

את קול הזולת. 
כוחה של ההקשבה, חשוב הוא ללימוד התורה 

במשך כל השנה.
מהו  אותנו  מלמדת  אבות  במסכת  המשנה 

מושב לצים:
ְבֵרי תוָֹרה, ֲהֵרי ֶזה  יֵניֶהן דִּ ִבין ְוֵאין בֵּ ּיוֹשְׁ ַנִים שֶׁ "שְׁ
ב ֵלִצים  נֱֶּאַמר )תהלים א(, ּוְבמוֹשַׁ ב ֵלִצים, שֶׁ מוֹשַׁ

לא ישב".
ר' חיים מוולוז'ין, בפירושו "רוח חיים" על פרקי 
שיושבים  היא  המשנה  שכוונת  מפרש  אבות, 
אחד  כל  יושב  אלא  ביניהם",  "ואין  השנים 

ולומד בפני עצמו. זהו מושב הלצים המתואר 
במשנה!

מדוע נקרא מצב זה, בו שנים יושבים ועוסקים 
"שכל אחד מתלוצץ  לצים"?!  "מושב  בתורה: 

על תורתו של חברו".
ולומדים  רב  זמן  שניים  שיושבים  העובדה 
שאין  מלמדת  בזולתו,  האחד  נעזרים  ואינם 
הם  מזלזלים  לזה.  זה  להקשיב  מעוניינים  הם 
זה בזה, ביכולת לשמוע לקבל וללמוד גם מן 

השני.
ְבֵרי  דִּ יֵניֶהם  בֵּ ְוֵיׁש  ִבין  ּיוֹשְׁ שֶׁ ַנִים  "שְׁ לעומתם: 
נֱֶּאַמר )מלאכי  ֵביֵניֶהם, שֶׁ רּוָיה  ִכיָנה שְׁ תוָֹרה, שְׁ
ב  ַויְַּקשֵׁ ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ה’  ִיְרֵאי  רּו  ִנְדבְּ ָאז  ג(, 
ה’  ְלִיְרֵאי  ְלָפָניו  רוֹן  ִזכָּ ֵסֶפר  ֵתב  כָּ ַויִּ ָמע  שְׁ ַויִּ ה’ 

מוֹ". ֵבי שְׁ ּוְלחשְׁ

נדברו"  "אז  הפסוק:  בלשון  המשנה  דייקה 
ולא: אז דברו. שהרי המדובר בשנים היודעים 
"להידבר" ולא רק לדבר. הם היודעים לשמוע 

ולהקשיב זה לזה.
אין מעניין  תורה לשמה. שכן  היא  כזו,  תורה 
אותי מי הוא שאמר את דברי התורה. מקבל 

אני את האמת ממי שאמרה.
מוכנים  אינם  הלצים,  מושב  יושבי  לעומתם, 
לקבל את האמת מזולתם. יקרים בעיניהם דברי 

התורה, רק אם הם נאמרים על ידם.
זו הסיבה שהשניים, שיש דברי תורה ביניהם, 
ב  "ַויְַּקשֵׁ  : זוכים לכך שהקב"ה מקשיב ושומע 
ה’  ְלִיְרֵאי  ְלָפָניו  רוֹן  ִזכָּ ֵסֶפר  ֵתב  כָּ ַויִּ ָמע  שְׁ ַויִּ ה’ 
:"ונתת  בקש  המלך  שלמה  מוֹ".  שְׁ ֵבי  ּוְלחשְׁ

לעבדך לב שומע" הלוואי ונזכה!

על הפרשה שמיני
המשך מעמוד השער "וישמע משה וייטב בעיניו"
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ַיַחד

קרן יחד
יוזמה

חברתית
לדורות   www.kyachad.co.il02-6280030 הצטרפו באתר קרן יחד

לפעול.  מתחילה  הקרן  יחד  לקרן  אב  בתי   5000 מעל  של  הצטרפותם   עם 
המשיכו לצרף את חבריכם למיזם החסד הגדול  והמצליח בישראל. הצטרפות כל אחד מאיתנו 

מעצימה את הסיוע למשפחות שחרב עליהן עולמן. כשכולנו יחד אף אחד לא נשאר לבד.

5000
 בתי אב בקרן יחד
מיזם הערבות והחסד

יצאנו
לדרך 

בסייעתא דשמיא

חפשו בגוגל ”קרן יחד“
הכנסו לאתר ומלאו טופס 
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

kyachad.co.il

מצטרפים 
בקלות.

₪ 300,000 = ₪ 60   5000₪ 900,000 = ₪ 60   15,000
בתי אבבתי אב תשלום חד“פתשלום חד“פ למשפחה שהתיתמה ל“עלמשפחה שהתיתמה ל“עלמשפחה שהתיתמה ל“ע

+₪ 600,000 = ₪ 60   10,000
תשלום חד“פבתי אב

++

(ע“ר)

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

www.myisrael.org.il

חרם בינלאומי?
ראש  בישראל  מבקר  בו  בשבוע 
ידידותי  נאום  ונושא  בריטניה  ממשלת 
וחם, מודיעה חברת הספנות הנורבגית 
הפלגותיה  כל  את  ביטלה  כי   LCN
לתוניסיה במחאה על סירוב השלטונות 
בהפלגה  ישראלים.  נוסעים  להכניס 
זוגות   7 נאלצו  לאחרונה,  שיצאה 

ישראלים להישאר על הספינה בעוד שאר הנוסעים ירדו לסיור. כן, יש 
דברים שלא תשמעו או תקראו עליהם בכל כלי התקשורת.

נפרדים בהצעה
ישראל שלי מצדיעה לגיבור 
ישראל מאיר הר-ציון, לוחם 
וסמל  נערץ  מפקד  נועז, 
הישראלית שנפטר  לגבורה 
"אולי   .08 בגיל  השבוע 
הלוחם המעולה ביותר שידע 
שהעיד  כפי  מעודו",  צה"ל 
עליו מפקדו ביחידת ה-101, 

אריאל שרון. יהי זכרו ברוך.

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

תמונות: אריאל פלר, רועי סימון הפקה:  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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בתום ימי המילואים, ביום השמיני , לאחר הקרבת 
קרבנות החטאת והעולה "ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה'" 
. יוצאת אש שמכלה לעיני ישראל את הקורבנות 
על המזבח -וכל העם נופלים על פניהם. פסוקים 
בדיוק  הביטוי  אותו  מופיע  מכן,  לאחר  ספורים 
"ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה'", אך הפעם מופיעה האש 
במעמד הטרגי והמבהיל של מות שני בני אהרן. 
ביטוי  אותו  על  החזרה  את  מפרש  הרשב"ם 
גם  ששרפה  האש  אותה  זו  שהיתה  וטוען  ממש 
כותב:  הוא  וכך  בני אהרן  וגם את  את הקרבנות 
הקדשים  קודש  מבית   - ה'  ִמִּלְפֵני  ֵאׁש  "ַוֵּתֵצא 
קודם  שהוא  קטורת  להקטיר  הזהב  מזבח  דרך 
להקטרת תמיד כדאמר במסכת יומא. ושם מצא 
יצא  ואח"כ  ושרפם  בני אהרון אצל מזבח הזהב 
ובא לו על המזבח ותאכל על המזבח את העולה 
ואת השלמים". מדוע חשוב לרשב"ם לקשור את 
היא  ומדוע  השונים?  האירועים  לשני  אש  אותה 

יוצאת לפי פירושו מבית קודש הקודשים? 
במקור אחר, במסכת סנהדרין מופיעה אש מבית 
פירוש  את  גם  להאיר  שעשויה  הקודשים  קודש 
הרשב"ם. באותו מדרש, מנסים חכמים להפטר 
מיצר העבודה הזרה והקב"ה מאפשר להם :"נפק 
כגוריא דנורא מבית קדשי הקדשים" כלומר יצא 
אותו היצר כשהוא נראה כגור אריה מאש, מבית 
קדש הקדשים.  אותו יצר אפל ונורא יוצא כאש מן 
המקום הקדוש ביותר! כלומר, מקור הטוב והרע 
חד הוא. לאדם יש פוטנציאל להבעיר בתוכו אש 
קודש נפלאה ומרוממת, ועלול ברצותו, להשרף 

באש איומה ונוראה שמכלה את האדם. 
את  משה  מעדכן  אהרן,  בני  מות  לאחר  מיד 
אותה.  מועד-ומגביל  לאהל  הכניסה  הוראות 
הוא מורה לכהנים שלא לבוא שתויים לעבודה" 
ְּבבֲֹאֶכם  ִאָּתְך,  ּוָבֶניָך  ַאָּתה  ַאל-ֵּתְׁשְּת  ְוֵׁשָכר  ַיִין 
ֶאל-אֶֹהל מֹוֵעד" ומוסיף:  "ּוְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש 
הפרשה  ַהָּטהֹור".  ּוֵבין  ַהָּטֵמא,  ּוֵבין  ַהחֹל,  ּוֵבין 
מסיימת בדיני מאכלות אסורים שתכליתם ע"פ 
ַהָּטֵמא  ֵּבין  "ְלַהְבִּדיל  הפסוק האחרון בפרשתנו 
.   היין מטשטש הגבולות מוצא מן  ּוֵבין ַהָּטהֹר" 
ולהגביל.  להבדיל  למדים  אנו  ומעתה  המקדש, 
הפרשה מדגישה את חשיבות ההבדלה. להבחין 
בין קדש לחול, בין טמא לטהור ובין בעלי החיים 
וגידור  ההבדלה  באכילה.  והאסורים  המותרים 
הגבולות מגדירים ומבחינים בצורה מדוייקת יותר 
את המציאות. לפעמים ההבחנה היא ברורה וחדה, 
אך לעיתים היא חמקמקה ומבלבלת.  כפסע בין 
פורים מרומם מקרבת אלוקים להוללות מביכה, 
בין סגולות אמיתיות לקמעות ולחשים, כמו אותה 
דקה המבדילה בין מצה לחמץ.  לשם כך נדרשת 

הכוונה מאת הבורא- ציווי ה'.
סיבת  של  המורכבת  לסוגיה  להכנס  מבלי  גם 
במפורש  מציין  הכתוב  אהרן,  בני  של  מותם 

על  אָֹתם".  ִצּוָה  ֹלא  ָזָרה-ֲאֶׁשר  "ֵאׁש  שהקריבו 
שיצווה  צריכים  אנחנו  חיובית  אש  שתהא  מנת 

הקב"ה.
אנחנו נתבעים לציית לצו האלוקי גם כאשר אינו 
למוגבלות  הסמל  המובהקת,  הדוגמא  לנו.  מובן 
השכל האנושי בהבנת ציווי ה' , מופיעה בפרשת 

פרה אותה נקרא השבת.
"אמרתי  אדם  מכל  החכם  אומר  עליה  הפרשה 
חז"ל:  ודרשו  ממני",  רחוקה  והיא   - אחכמה 
"שביקש לעמוד על טעם פרה" אך לא עלה בידו.  
 ההבדלה, עליה דיברנו,  יוצרת במציאות גבולות, 
מאפשרת  האדומה  הפרה  והיררכיה.  מחיצות 
תנועה של מי שנטמא, חזרה לגבולות הטהרה. 
הפרה האדומה מציעה גם למי שנטמא בטומאה 
פרספקטיבה  המת-  טומאת  ביותר,  החמורה 
אחרת על החיים. גם מי שהמוות נגע בו והשאיר 
בנפשו את חותמו -יוכל עוד לשוב ולעלות פיזית 

ורוחנית למקום הקדוש ביותר. 
גם מי שכבר מת בו משהו, ורואה נמוך את העפר 
- יוכל עוד לעלות ולהעפיל מעלה מעלה ולראות 

בפרספקטיבה אחרת את החיים.

פנורמית  תצפית  אל  פדואל,  לישוב  סמוך 
בעלי  אנשים  להביא  שרון  אריק  נהג  מרהיבה 
הוא  ממשלות.  וראשי  סנטורים  שרים,  השפעה, 
המדינה'.  של  'המרפסת  המקום-  את  כינה 
החוף  שפלת  על  חולשת  המרשימה  התצפית 
ההר  אזור  ועל  עזה  לרצועת  ועד  הכרמל  מהרי 
זוית  להם  להציע  ניסה  שרון  אריק  ממזרח. 
אחרת ופרספקטיבה, מן המרפסת למעלה, על 
המדינה המוכרת להם. לפעמים מבט גבוה יותר 
את  מחדד  ויומיומית  מוכרת  קטנה,  מציאות  על 
התמונה, מבחין בין הפרטים מגדיר את ההבדלים 

ועשוי אפילו לשנות את המציאות.

המיוחדת  לתצפית  בקרוב  להגיע  תספיקו  אם 
וצבעונית.  יפיפיה  פריחה  גם  תרוויחו  הזאת, 
ומומלץ להצטייד במגדיר פרחים כדי לא להחמיץ 
וההבחנות  הדקויות  הקטנים,  הפרטים  כל  את 

בתמונה הגדולה והססגונית.

לסיורי משקפת למרפסת של המדינה וסיורים 
נוספים: 1-700-700-945

www.mishkefet.org.il 

הצעה לסיור השבוע
ת פ ק ש מ  - ה  ר ב ס ה ת  ק ל ח מ ן  י י ט ש ג י נ פ ת  י ר ו צ

לקבוצות טיולי 

sadotours.co.il  | www.mishkefet.org.il

הן
 כ

חר
ש

ם: 
לו

צי

הנוף הנשקף מתצפית המרפסת של המדינה
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ילדים שלנו  
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המקוםזהה את

שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל 
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662.

Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
בהצלחה רבה!

התשובה לחידה בשבוע שעבר: ערד. הזוכה: 
רביד אונגר מירושלים. הפרס נשלח בדואר.

18:00 - התכנסות בקניון השרון בנתניה 
18:30 - צעדה ברחוב הרצל

דרך מקומות בהם התקיימו פיגועים 
19:30 - אירוע זיכרון מרכזי מול מלון פארק
בהשתתפות חברי כנסת, משפחות שכולות ואישי ציבור

לא 
שוכחים
לא 
משחררים

לא 
שוכחים
לא 
משחררים

w w w . m y i s r a e l . o r g . i l   |   0 5 2 5 6 6 5 0 5 2   : ם י ט ר פ ל

יום שני 24/3
 כ"ב אדר ב'
נתניה

לפני 12 שנים נכנס מחבל למלון פארק באמצע 
ליל הסדר ופוצץ מטען שהיה על גופו. 32 ישראלים נרצחו. 
השבוע 12 שנים אחרי, ממשלת ישראל רוצה לשחרר מחבלים רוצחים

 אנחנו לא שוכחים. 

צעדה
במלאת 12 שנים לפיגוע

מלון פארק
בו נרצחו 32 ישראלים



8\\ יש”ע שלנו 

בליכוד הזמין את אנשי  המטה הלאומי  ירוק  רואים 
לשעבר(  ירוק”  )“עלה  החדשה  הליברלית  התנועה 
ראשי  צביאל,  ודוד  שטרן  שבח   . 1 בבנימין  לסיור 
המטה מסבירים כי “ישנם ממשקים רבים בין המטה 
לקדם  כדי  יחד  ונפעל  הליברלית  לתנועה  הלאומי 
בתצפית  החל  הסיור  מאמינים”.  אנו  בה  מדיניות 
מהישוב קידה, עבר בביקור בשילה הקדומה, לאחר 
מכן המשיך בביקור בחוות סוסים שמשקיפה על עלי 
ירון לרמן,  ולקינוח עצרו כולם באוניברסיטת אריאל. 
יו”ר התנועה הליברלית החדשה סיפר כי “התפיסות 
המדיניות של חברי התנועה הליברלית הינן מגוונות 

אך כולן לאומיות”. 

מלוא לוגמיו במכינה הישיבתית קדם צבאית ‘נווה 
פורים  וחג  השתייה  נושא  את  לקחו  בערד  אביה’ 
מההכנה  וכחלק  קדימה  אחד  ואחראי  בוגר  צעד 
יתיר  ביקב  לסיור  המכינה  תלמידי  יצאו  לפורים, 
2 והתכוננו למצוות שתיית היין בחג. יעקב בן דור, 
של  היחודיים  היתרונות  על  הסביר  היקב,  מנכ”ל 
את  והדגיש  יתיר  ויער  ערד  בבקעת  ענבים  גידול 
מרכזיותו של היין ביהדות - כמו גם את החשיבות 
להזיק  העלולה  מהירה  ולא  מכובדת  שבשתייה 
לאדם. את הביקור קינחו תלמידי הישיבה בארוחת 

גבינות וטעימות יין במרכז המבקרים של היקב.

יהודה  אורות  עקיבא  בני  בישיבת  כדת  והגלידה 
השבת  במוצאי  פורים  מסיבת  את  קיימו  באפרת 
האחרונה. במסיבה הישיבתית היו שירים וריקודים, 
ראש  של  מפתיע  ביקור  ואף  תורה  ודברי  הופעות 
מועצת אפרת עודד רביבי שהגיע בתחפושת ובירך 
בניגוד   . 3 קמחי  שלמה  הרב  הישיבה,  ראש  את 
החליפו  האלכוהול  את  רבות,  פורים  למסיבות 
לתלמידים  שהוזרמו  איכותיות  בגלידות  בישיבה 
תלמידי  המסיבה.  של  הרבות  השעות  כל  במשך 
מגלידות  גם  להשתכר  שאפשר  העידו  הישיבה 

חלביות.

מנהיג  האופוזיציה,  ראש  יושב  רגליים  עבודת 
הגיע  הרצוג,  בוז’י  יצחק  ח”כ  העבודה,  מפלגת 
ואיציק  סתיו שפיר  לביקור יחד עם חברי סיעתו 
ים  בצפון  מגילות  האזורית  במועצה  שמולי 
האזור  מן  להתרשם  ביקשו  השלושה  המלח. 
במסגרת  בערפל”  לוט  “עתידו  הרצוג  שלדברי 
מגילות  מועצת  ראש  עתידי.  מדיני  הסכם 
מפלגת  ליו”ר  הבהיר  דהמן,  מוצי  המלח,  ים 
יישוביה  על  שבראשותו  המועצה  כי  העבודה 

4 ועל תושביה יישארו תחת ריבונות ישראלית 
: “עתידנו אינו לוט בערפל. אנו כאן כדי להישאר 
לח”כ  מודה  אני  נצחים.  לנצח  המלח  ים  בצפון 

סוגיית  נושא  מבחינתנו  אך  הביקור  על  הרצוג 
הריבונות הישראלית באזור צפון ים המלח, אינו 
נושא לדיון בשום מצב ובשום מקרה. אנחנו כאן 

כדי להישאר”.

הארצית  האופניים  בתחרות  מסוסיא  הרוכבים 
הביניים  חטיבת  תלמידי  גרפו  הררית  לרכיבה 
הראשונים.  המקומות  שלושת  את  בסוסיא 
במסגרת  הררי  במקצה  שנערכה  בתחרות 
ליגת בתי הספר, הפתיעו תלמידי סוסיא, מנחם 
בשלושת  כשזכו   5 חזן  ונבו  לוינבוק  שי  הכהן, 
המקומות הראשונים. כעת התלמידים מתכוננים 
לתחרות הגמר של הליגה שתערך בחודש הבא 

ביער משגב שבצפון.
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