סיפורו של מקום

בין קורבן פסח למימ

ְ ּבר ּו ֶאל ָּכל ֲע ַדת יִ שְׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר ֶ ּב ָעשׂ ֹר
לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה ,וְ יִ ְקח ּו לָ ֶהם ִא ׁיש שֶׂ ה לְ בֵ ית
ָאבֹת שֶׂ ה לַ ָ ּביִ ת" (שמות י"ב ,ג').
שבת הגדול חלה השנה בתאריך מיוחד -
בי' בניסן  -בעשירי לחודש הראשון .בזמן בו
ישבו בני ישראל במצרים היה עליהם לקחת
את אלוהיהם של מצרים וממנו להכין קורבן.
הלקיחה הייתה בעשור לחודש (י') .לאחר
מכן שלושה ימי הכנה ,ובי"ד ניסן בערב -
אכילת הקורבן ונס מכת בכורות .אמרו
חכמים שבני ישראל נצטוו להקריב קרבן
פסח ביציאת מצרים ,כיון שהעבודה זרה של
מצרים הייתה שה ,לפיכך ציוה הקב"ה לקחת
את העבודה זרה של מצרים ולבטל אותה
ולפרוש ממנה ,ובזכות זו יצאו ממצרים .וכך
נאמר במדרש רבה פרשת בא (פרשה טז סוף
אות ב)" :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה
כל זמן שישראל עובדין לאלהי מצרים
לא יגאלו ,לך ואמור להן שיניחו מעשיהן
הרעים ולכפור בעבודת כוכבים ,הדא הוא
דכתיב (שמות יב ,כא) משכו וקחו לכם כלומר
משכו ידיכם מעבודת כוכבים וקחו לכם צאן
ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו הפסח
שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם".
והמדרש ממשיך" :בשעה שאמר הקדוש
ברוך הוא למשה לשחוט הפסח אמר לו
משה :ריבון העולם ,הדבר הזה היאך אני
יכול לעשות? אי אתה יודע שהצאן אלהיהן
של מצרים הן שנאמר (שמות ח ,כב) הן נזבח
את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו?
אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך אין ישראל
יוצאין מכאן עד שישחטו את אלהי מצרים

לעיניהם שאודיע להם שאין אלהיהם
כלום וכן מצינו שעשה שבאותו הלילה
הכה בכוריהם של מצרים ובו בלילה שחטו
ישראל פסחיהן ואכלו והיו המצרים רואים
בכוריהם הרוגים ואלהיהן שחוטין ולא היו
יכולין לעשות כלום" .בהלכה ,אגב ,כתוב
ששבת זו נקראת שבת הגדול על שם הנס
שהיה בה שלא עשו המצרים מאומה לבני
ישראל (בטור או"ח ,סימן תל) .הפרישות
של שלושה ימים מהעבודה זרה הובילה
ליציאת מצרים שהובילה למתן תורה.
אירוע חשוב ביותר שחל באותו היום ממש
בהפרש של ארבעים שנה היה נס כריתת
מי הירדן בעשור לחודש הראשון כמתואר
ֹאמר ה' ֶאל־יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
בספר יהושע פרק ד'" :וַ ּי ֶ
ת־הכּ ֲֹהנִ ים נֹשְׂ ֵאי ֲארוֹ ן ָה ֵעדוּת וְ יַ ֲעל ּו
לֵ אמֹרַ .צ ֵ ּוה ֶא ַ
ת־הכּ ֲֹהנִ ים לֵ אמֹרֲ :על ּו ִמן־
ן–ה ַ ּי ְרדֵּ ן .וַ יְ ַצו יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶא ַ
ִמ ַ
ַה ַ ּי ְרדֵּ ן .וַ יְ ִהי בעלות ַּ
(כ ֲעלוֹ ת) ַהכּ ֲֹהנִ ים נֹשְׂ ֵאי ֲארוֹ ן
ְ ּב ִרית־ה' ִמ ּתוֹ ְך ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ,נִ ְּתק ּו ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לֵ י ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאל
י־ה ַ ּי ְרדֵּ ן לִ ְמקוֹ ָמם ,וַ ֵ ּילְ כ ּו כִ ְתמוֹ ל־
ֶה ָח ָרבָ ה; וַ ָ ּי ׁ ֻשב ּו ֵמ ַ
ל־כ ְ ּ
ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם ַע ָּ
ּ
ן־ה ַ ּי ְרדֵּ ן ֶ ּב ָעשׂ וֹ ר
מ
ו
ל
ע
ם
ע
ה
יו.
ת
ל־גדוֹ ָ וְ ָ ָ ָ ִ ַ
אשוֹ ן ,וַ ַ ּי ֲחנ ּו ַ ּב ִ ּגלְ ָ ּגל ִ ּב ְק ֵצה ִמזְ ַרח יְ ִריחוֹ "
לַ ח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
(פס' ט"ו–י"ט) .בימי קדם הירדן היה הנהר
הגדול ביותר בארץ ישראל וזרמו בו כמויות
אדירות של מים .בשנות ה– 30של המאה
הקודמת הקים פנחס רוטנברג את מפעל
החשמל בנהריים ,וכחלק ממפעל מתוחכם
זה הוא בנה את סכר דגניה .לפני הסכר
היו המים יוצאים מהכינרת וזורמים בירדן
בדרכם לים המלח .בנהר הירמוך שהוא
אחד הנחלים המרכזיים המזינים את הירדן
הוקמו סכרים ענקיים .כיום זורמים בירדן

"דּ
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מי הירדן

אלישע מלאכי

באור אחר את הנס .זהו לא רק נס "מקומי"
של עצירתו של נהר מזרימתו הטבעית .זו
קבלת ארץ ישראל על ידי עם ישראל .הדרך
לקבלת הארץ עוברת ע"י מימוש הברית
שבין ישראל לבורא עולם  -התורה .מסיבה
זו מי שמחולל את הנס איננו יהושע (בשונה
ממשה רבנו שהוא מחולל את ניסי מצרים)
אלא הכוהנים שבמרכזם ארון הברית שבו
נמצאים לוחות הברית .ההמתנה של
שלושה ימים מחיי היום יום הובילה
לירושת הארץ ולברית עם בורא עולם# .
במהלך ימי חול המועד יתקיימו טיולים
רבים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
 סבסטיה  הר עיבל  תצפיות ומעיינות
במערב בנימין  אל שכונת השומרונים
 נחל דולב ועוד...
כל הסיורים בהרשמה מראש בלבד
נשמח לראותכם עימנו
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

כ– 20מיליון מ"ק של מים אך בעבר זרמו
בו כמיליארד ו– 200מיליון מ"ק (!) כמות
עצומה של מים ונהר שוצף וגועש .התנ"ך
"מלֵ א ַעל ָּכל ְ ּגדוֹ ָתיו ,כּ ֹל יְ ֵמי
מדגיש לנו כי הירדן ָ
ָק ִציר" (יהושע ג' טו') .לאירוע זה קדמה הכנה
של שלושה ימים אשר אחריה קרה הנס
הגדול של כריתת מי הירדן .במעמד הר
סיני קדמה הכנה של שלושה ימים ולאחר
מכן הגיע המעמד הגדול של מעמד הר סיני.
הפרישות של שלושה ימים מטומאות
הגוף הובילה למתן תורה .לפי דברינו אלה,
מהי משמעות ההמתנה לפני נס כריתת מי
הירדן? לכאורה הפסוקים לא מספרים מה
היה על בני ישראל לעשות באותם שלושת
ימים" :וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַ ּבבּ ֶֹקר ,וַ ִ ּי ְסע ּו ֵמ ַה ּׁ ִש ִּטים,
ד־ה ַ ּי ְרדֵּ ן־הוּא ,וְ כָ ְ ּ
ל־בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל; וַ ָ ּילִ נ ּו ׁ ָשם
וַ ָ ּיבֹא ּו ַע ַ
ֶט ֶרם יַ ֲעבֹרוּ .וַ יְ ִהי ִמ ְק ֵצה ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים" .כלומר
בני ישראל מגיעים לשפת הירדן וממתינים
שלושה ימים כאשר לא ברור מה עליהם
לעשות .אולם משמעות הנס יכולה להאיר

בערב פסח הקרוב
תחול המצווה הנדירה

ברכת
החמה

פעם
ב–28
שנים!

תיקון :במדור סיפורו של מקום מגליון ,140
נפלה טעות במדור זה .דגם המשכן שנבנה
סמוך לצומת אלמוג פורק לפני כשנתיים.
מסיבות כלכליות ,החליטו הבעלים לפרק את
הדגם ולאחסנו ,עד לימים טובים יותר מבחינה
תיירותית .תודה לז'אבו ארליך על התיקון

חדש  -אל תחמיצו!
המתנה הערכית לכבוד פסח
הגדת ישראל אלדד

לראשונה יוצא
לאור קונטרס
עם  3נוסחי הברכה,
בתוספת מאמרו
של הרב "הנזיר"
על המאורע הנדיר
להזמנות עבור
מועצות דתיות,
בתי–כנסת ומוסדות

02-9973875

052-8319968
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98₪

המחיר:
 12₪+דמי משלוח

ההבדל שבין העבד ובן החורין איננו רק
ההבדל מעמדי ,מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר
וזה הוא בלתי משועבד.
אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא
חרות ,ולהיפך  -בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד.
החרות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם,
וכן העם בכלל ,מתרומם על ידה להיות נאמן
להעצמיות הפנימית שלו...
מתוך דברי הראי"ה בהקדמה להגדה של פסח

ספר חדש

מאת הרב שלמה אבינר
בסוד הזוגיות מכונסות עשרות מן התשובות שהשיב
הרב אבינר בקיצור ובפשטות אופיינית ,אולם
עיקרון מורכב ומאתגר עומד ביסודן :אכן ,הנישואים
הם עול ,אך עול אהוב ,עבודה משותפת ונעימה.

"החיים הם מסע –
מסע הכולל מסעות רבים המשתרגים זה בזה,
מסתבכים ומתיישרים.
בתוכם המסע המשותף של בני הזוג,
שהוא מעין אספקלריה של כל המסעות ".הרב שלמה אבינר
הזמנות קבוצתיות/ארגונים:

הזמנות ליחידים:

( 052-5558091רוני)

( 03-7683326אוסנת)
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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 18:25
ת"א 18:40
חיפה 18:32
חברון 18:39
שכם 18:30
ב"ש 18:39

צאתו:
19:37
19:39
19:39
19:38
19:37
19:38

ו ְ ִהּג ְַד ָּת לְבִנְָך

על פרשת השבוע צו  -שבת הגדול
הרב הראשי לישראל הרה"ג יונה מצגר

"על גאולתנו ועל פדות נפשנו"

ה

משנה בפסחים [קט"ז ע"א] מסבירה
מצווים לקיים
את האופן שבו אנו ֻ
את מצוות סיפור יציאת מצרים
בליל הסדר וקובעת" :מתחיל בגנות ומסיים
בשבח" ,דהיינו ,אב המבקש לקיים את
מצוות "והגדת לבנך" עליו ללמד את בנו על
ההסטוריה הקשה של עמנו מתחילתה כאשר
בתיאור מלא זה יש בו גנאי כשאבותינו שהיו
עבדים למצרים ,ולאחר מכן עליו לסיים בשבח
כלפי הקב"ה ,על שהוציאנו מעבדות לחירות
ונתן לנו תורת אמת במעמד הר סיני.
בשאלת "מאי גנות" נחלקו בגמרא שני
אמוראים רב ושמואל ,רב אמר" :מתחילה
עובדי ע"ז היו אבותינו" ושמואל אמר

"עבדים היינו" .הרמב"ם פוסק כמנהגנו לומר
את שניהם ,גם "עבדים היינו" וגם "מתחילה
עובדי ע"ז היו אבותינו" .שומה עלינו לתת
את דעתנו ,במה נחלקו רב ושמואל?
על נוסח הברכה הנאמרת בהגדה "על
גאולתנו ועל פדות נפשנו" ,שאלו המפרשים
מהו פשר הכפילות הזו" ,גאולתנו" ו"פדות
נפשנו"? בשם הגר"ח מבריסק מוסבר ,כי על
ההבדל בין "גאולה" ל"פדיון" ,ניתן ללמוד
מגאולת "שדה אחוזה" ומפדיון "מעשר שני",
האמורים בתורה .בגאולת "שדה אחוזה"
החוזרת לבעליה ביובל ,אומרת התורה "גאולה
תהיה לו" ,ומשמעות גאולה זו היא ,העברת
המשך בעמוד 8

חדשות ישע אירועי פסח
גוש קטיף

בחוה"מ פסח כל המשפחה חוזרת לגוש קטיף
אורך כל סיור כשעה ורבע .בתום הסיור
יחזרו המבקרים למרכז שם יצפו בסרט וייהנו
ממשחקים וחידונים ותחנות יצירה לילדים.
עלות ₪50 :למשפחה  ₪30ולזוג .חגית ירון
מרכזת הפרויקט בוועד מתיישבי גוש קטיף
אמרה ליש"ע שלנו" :ייחודו של היום הוא
במפגש הישיר עם תושבי גוש קטיף וביקור
בלתי אמצעי במקומות בהם הם גרים וחיים,
בתוך כך יזכו המבקרים לשמוע באופן ישיר
על דרכי ההתמודדות והצמיחה עם העבר,
בהווה ולעתיד .מטרתו העיקרית של יום זה
הוא להביא לידיעת הציבור הרחב את קיומו
של מרכז קטיף ועל פתיחתו כמרכז מבקרים
לקבוצות ולמשפחות"# .
להזמנות :חגית ירון 054-6672846
המרכז לתיעוד ותודעת גוש קטיף 077-
4320515 mercazkatif@gmail.com

ביום א' ,ג' חול המועד פסח  ,12.4.09בין
השעות  14:00 - 9:30יפתח מרכז התיעוד
וההנצחה של גוש קטיף בניצן את שעריו.
במרכז יצרו לכבוד חג הפסח תוכנית מיוחדת
לכל המשפחה .ביום החוויתי ייערכו במרכז
למבקרים סיורים בליווי מדריכים של מרכז
התיעוד וההנצחה ,הסיורים שייצאו אחת
לשעה יעברו דרך העבר ההווה והעתיד של
מפוני גוש קטיף .המבקרים יערכו סיור
בשכונת הקראווילות ומשם ימשיכו לכיוון
אתר הבניה בשכונה החדשה בניצן תוך
דגש על ביה"ס המשותף והשמירה על חיי
הקהילות .במהלך הסיור יפעילו המדריכים
את המבקרים בתחנות שונות ,תוך הסבר על
הקשיים בתחומי החיים השונים ,והסברים
על הסחבת הבירוקרטית בטיפולם ,ויחס
המדינה אל תושבי גוש קטיף מאז הגירוש,

דרום הר–חברון

טבע ,אטרקציות
והיסטוריה יהודית
ביער יתיר ובסוסיא
אתר העיר העברית הקדומה בסוסיא
מציע לציבור הישראלי אטרקציות חדשות
לפסח :שילוב של מסע במנהרת הזמן
לסוסיא ,סיורים מודרכים בליווי שחקני
רחוב ,חזיון אור–קולי ,מלאכות עתיקות,
יצירות לילדים ,קיר טיפוס ,אומגה ועוד
הפתעות .במקביל ביער יתיר ,היער הנטוע
הגדול בישראל ,יתקיים הפנינג לילדים
ולקטנטנים ,השכרת אופני שטח ,יצירות
בטבע וסיורים מודרכים ברכבים פרטיים.

האירועים ייערכו ביער יתיר ובאתר סוסיא
שבחבל יתיר ,בימי חול המועד ראשון
ושני ,י"ח– י"ט בניסן תשס"ח (.)12-13.4
אפשרות לרכישת כרטיס משולב ליום
פעילות בשני האתרים ₪25 :לילד₪29 ,
למבוגר .הנחות לקבוצות ולמשפחות
גדולות (חמישה ילדים ומעלה)# .
לפרטים :בי"ס שדה סוסיא,
 www.susya.org.ilטל' 1599-507-517

שומרון

חגיגות שנת השלושים לחידוש ההתיישבות

חוגגת חצי יובל של חקלאות והתיישבות.
יום שני י"ט ניסן  ,13.4ד' חול המועד פסח
בין השעות  .17:00-10:00סדנאות יצירה
מן הטבע ,רכב ספארי בדרך הנופית ,סיורים
מודרכים בחוות גבעות עולם ,יריד איכרים
ואומנים ,רכיבה על סוסים ועוד ...בשעה
 18:00יתקיים במנהלת גב ההר המופע המרכזי
לפתיחת אירועי שנת ה־ 30לחידוש ההתיישבות
בשומרון ,עם אודי דוידי ולהקתו# .
תחנת מידע למטיילים ולאורחים תוקם בצומת
תפוח .מוקד מידע טלפוני02-5482111 :
ובאתר האינטרנט www.shomron.org.il
הכניסה בתשלום .מרכז סיור ולימוד אלון מורה
"חלקת השדה" יקיים במהלך חול המועד פסח
סיורים מרתקים בשומרון ובסביבתו.
לפרטים ולהרשמה טל' 02-9973106
באתר www.shechem.org/teva
או בדוא"ל teva.shchem@gmail.com

מועצה אזורית שומרון ,מתנ"ס שומרון,
ועמותת התיירות ,מזמינים אתכם לפתיחת
חגיגות שנת השלושים לחידוש ההתיישבות
היהודית בשומרון בפסטיבל "ההר הטוב הזה"
שיתקיים בימי חול המועד פסח בשומרון
העתיקה היא סבסטיה ,בשמורת הר כביר,
ובאתרים נוספים ברחבי השומרון.
יום שישי ט”ז ניסן 10.4 ,א' חול המועד פסח
בין השעות  .13:00-8:00שומרון העתיקה
מתעוררת לחיים עם סיורים מודרכים בגן
לאומי סבסטיה.
יום ראשון י"ח ניסן ,12.4 ,ג' חול המועד פסח
בין השעות  .16:00-10:00אירוע 'ההר
מספר תנ"ך' יתקיים בשמורת הר כביר באלון
מורה ובו כתב חידה ,מספרי סיפורים ,שחקני
רחוב ואנשי התיישבות שיספרו לכם את
סיפורו של ההר הטוב .במקום אף ייערך מפגן
גלשני אוויר .חגיגה ירוקה בהר  -איתמר
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בנימין
מצמחים ,אריגה ,קליעה וסיורים מודרכים
בליווי שחקני רחוב ,ואפילו טיולי ג'יפים
ורכיבה על חמורים .מחיר לכרטיס בודד:
 ,₪25מחיר לכרטיס משפחתי.₪90 :
סיורים בכל רחבי בנימין ייצאו במהלך ימי
חול המועד .במהלכם ייחשפו המטיילים
לנופים המרהיבים והאתרים בבנימין :נחל
פרת ,נחל שילה ,נחל דולב ,נחל קנה ,דרך
אלון ,יקבים וחקלאות ,תל שילה טיולי
ג'יפים ועוד .מחיר הטיולים ₪30 :למבוגר,
 ₪20לילד ,אוטובוס  ₪130 -למשתתף# .
לפרטים :מוקד המידע של אירועי בנימין
טל' www.binyamin.org.il 02-9975516
ofra@spni.org.il

שילה המקראית
מתעוררת לחיים
בימים ראשון-שני יח'–יט' ניסן12-13.4 ,
בין השעות  10:00-17:00יפעלו בתל
שילה ,העיר המקראית שבמטה בנימין,
רחוב מקראי ובו שלל הפעלות למשפחה.
קטורת ,תכשיטנות ,כלי נגינה ,נייר

גוש עציון

תגליות בהרודיון ובאמת הביאר
בית ספר שדה כפר עציון יקיים בימי
חול המועד מגוון רחב של טיולים  -מטיולי
משפחות בכלי רכב פרטיים ועד לטיולי
ג'יפים ,טיולי אוטובוס ,וטיולים רגליים
למיטבי לכת  -בגוש עציון ומחוצה לו.
הטיולים יתקיימו בימים א' וב' ,י"ח–י"ט
ניסן ( )12-13.4במסלולים שונים ובהם :טיול
נודד למיטיבי לכת מההרודיון ועד לים המלח,
סולמות ומפלים בנחל אוג ,טיול אל מערת
חריטון ,בוסתנים ומעיינות בוואדי פוכין ,סיור
לוואדי קלט ולנחל הפירים  -ועוד מסלולים
רבים אחרים .למתארחים בבית ספר שדה -
 25%הנחה על טיולי משפחות .ניתן להזמין
טיולים פרטיים לקהילות או יישובים .מספר
המקומות מוגבל  -הקדימו להירשם# .
לפרטים והרשמה בית ספר שדה כפר עציון
 02-9935133או www.k-etzion.co.il
פרטים נוספים על שלל האטרקציות ומספרי
טלפון לבירורים והרשמה ניתן למצוא באתר
המועצה האזורית גוש עציון:
http://www.baitsraeli.co.il

המבקרים בגוש עציון ייהנו בחול המועד
משלל אטרקציות ופעילות חוויתית לכל
המשפחה ובראשם ביקור בהרודיון ופתיחה
מחודשת של אמת הביאר  -מנהרת מים
תת–קרקעית מוארת שנבנתה ע"י הורדוס
ובה מסלול הליכה רטוב ויבש ובריכת שכשוך
לילדים.
בהרודיון יתקיימו סיורים מודרכים בימי
הפסח בשעות  12:00 ,10:00ו–.14:00
בחול המועד ,בימים ראשון ושני י"ח–י"ט
ניסן ( .)12-13.4ישולבו בסיורים שחקני
תיאטרון "היסטריה" ויכללו מפגש עם
המנקה של הורדוס ומורד מימי בר כוכבא.
מרכז המבקרים של יקב גוש עציון יהיה פתוח
לסיורים ולטעימות יין מיינות הבציר החדש.
כמו כן ניתן לבקר באומגה הארוכה ביותר
בארץ בחוות ארץ האיילים ,בחזיון אור–קולי
באתר ההנצחה למורשת גוש עציון ,באתר
הפיינטבול קליבר  ,3לרכב על סוסים בחוות
משה ,או לסור לארוחת צהריים כשרה לפסח
בפונדק הגוש או במחלבת שדה בר.

חברון

נערכים לתיירות חוה"מ פסח
במגוון אטרקציות לכל המשפחה
הדרכה והסברה .כרגיל ,ייפתח מרכז
הדרכה ללא תשלום בו יעמדו לרשות קהל
המבקרים מדריכים וכן הפעלות מגוונות
לילדים .מוזיאון עתיקות ארץ יהודה
בקרית ארבע יעמוד לרשות המתעניינים
בעבר ובממצאים שהתגלו בחברון ובאזור,
ומוזיאון הקהילה היהודית בבית הדסה
ייפתח למבקרים ללא תשלום לתצוגה
מרשימה על תולדות חברון .במרומי תל
חברון נפתחו לקהל חומות העיר הקדומה
וגן עצי זית עתיקים ומדהימים ביופיים.
המבקרים ייהנו גם ממבחר מסעדות
ומזנונים כשרים למהדרין# .
לפרטים :אשי 052-4295568

לקראת חול המועד פסח מורגש שינוי
באווירה התיירותית של חברון .בנוסף
לאתרי הביקור והתפילה המרכזיים,
אליהם עולים עשרות אלפי מבקרים בימי
חול המועד ,נוספו אטרקציות מעניינות
העומדות לרשותם.
לנוף המסורתי של רחובות חברון נוספו
סוס וכרכרה צבעונית ,המעניקים נסיעה
חווייתית לכל המשפחה .לחידושים
בתחום התיירות נוספו גם שני רכבי
"סגווי" חדשניים ,עליהם ניתן לרכב בין
האתרים תוך כדי נסיעה באוויר הפתוח.
על כל המלאכה מנצח מרכז המידע המוצב
ליד מערת המכפלה ומספק לתיירים
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יש"עמדה

חודש האביב מבשר את בא הפריחה.
מירוק הבית לקראת חג הפסח ,רכישת כלים
ובגדים חדשים לקראת החג ,ומזג האוויר הנאה
מבשרים על בואה של תקופה חדשה .והנה
בעיצומו של חודש זה ,כשבוע לפני חג הפסח,
הושבעה ממשלה חדשה בישראל בראשותו של
יו"ר הליכוד ,ח"כ בנימין נתניהו.
מועצת יש"ע מצפה ומאמינה שממשלה זו
תחזיר את מדינת ישראל לדרך המלך של
הגשמת החזון היהודי  -ציוני

ממשלה חדשה!
היה זה נתניהו שלאחר עזיבתו
של אריאל שרון והקמת קדימה
קיבל לידיו את המושכות של מפלגה
מרוסקת ,מפלגה שקיבלה בבחירות
הקודמות  12מנדטים והצליח לשקם
אותה ולהביא את מפלגתו ליותר
מהכפלת כוחה ל– 27מנדטים .יחד
עם עם ישראל שהתפכח מאשליית
קונספציית הנסיגות אמר את דברו
בקלפי גדל המחנה הלאומי בצורה
משמעותית ,ואילו מחנה השמאל
הרדיקלי כמעט ונמחק מהמפה
הפוליטית.
אנו מקווים שאת אותו התהליך
שהוביל נתניהו בליכוד ,הוא יוביל בכל
התחומים במדינת ישראל  -ביטחון,
חינוך ,עליה ,כלכלה ,והתיישבות.
הממשלה הקודמת פעלה בכל
הכלים לחסום את ההתיישבות,
להקפיא אותה ,ולהטיל עליה גזרות
כדי למנוע את המשך שגשוגה
וצמיחתה .למרות כל הגזרות
והאיומים מפעל התיישבות גדל
והתבסס גם בתקופת ממשלת
אולמרט ,אך גזרות ההקפאה עדיין
ניכרות בזרועות השלטון וגם ניכרת
בשטח.
אנו מצפים לתקופה חדשה,
לפריחה והתחדשות גם
בהתיישבות הציונית ביהודה
ושומרון ,אנו מתפללים שאחרי
תקופה חורפית עם הקפאת בנייה
מאסיבית בכל מרחבי יהודה
ושומרון  -גם בגושי ההתיישבות
וגם מחוצה להם ,יבוא האביב ועמו
הפשרה של ההקפאות והליכי
התכנון והבנייה.

בממשלה החדשה ישנם כוחות
חדשים לצד כוחות ותיקים יותר,
והרכבה לאומי יותר .רבים מחבריה
תומכים בפומבי במפעל ההתיישבות
ביש"ע .אנו מקווים שידעו לפעול
בנחישות ובתעוזה וידעו להביא
לידי ביטוי מעשי את רצונם לתרום
 כל אחד במשרדו ועל פי יכולתו -למפעל ההתיישבות ביש"ע ,המפעל
הציוני הגדול ביותר בעת הזו .אנו
מייחלים לממשלה שתשקף נאמנה
את רצון הבוחר ,תפנים את כישלון
דרך הנסיגות ,ותיתן רוח גבית
להתיישבות לחלוציות ולציונות ,ולא
לארגוני הטרור באמצעות מהלכים
מדיניים כאלה ואחרים.
מועצת יש"ע מקדמת בברכה
את ראש ממשלת ישראל בנימין
נתניהו ואת שרי ממשלתו עם
תחילת כהונתם .מועצת יש"ע
מצפה ומאמינה שממשלה זו
תחזיר את מדינת ישראל לדרך
המלך של הגשמת החזון היהודי -
ציוני בתחומי ההתישבות ,העליה,
החינוך ,הבטחון והסולידריות
החברתית.
ראש הממשלה בנימין נתניהו
ורוב מכריע של חברי ממשלתו חזרו
והצהירו פעמים רבות שבא הקץ
לדרך הנסיגות ,שלא ייעקר שום
יישוב ושיחודש פיתוח ההתיישבות
ביהודה ושומרון .מועצת יש"ע
מצפה ומאמינה שהתחייבויות אלו
יעמדו בבסיס מדיניות הממשלה
החדשה .אם כך יהיה  -ממשלה זו
תוכל להצעיד את ישראל להישגים
חשובים שכה נחוצים לה# .
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עמותת תיירות

בנימין

כוכב השחר

חוגגים ומטיילים ב-

בנימין
חול המועד פסח

העיר המקראית מתעוררת

בתל שילה

בימים ראשון-שני
י"ח-י"ט בניסן 13.4-12.4





סיורים

יום ראשון י"ח בניסן 12.4
אתגר וכּ יף בכוכב השחר

ברחבי בנימין
בכל ימי חוה"מ
 אפשרות לטיולים
באוטובוס ,רכב פרטי
או ברגל עם טובי
המדריכים בכל יום
 כל הסיורים מאורגנים
ומודרכים ע"י
בי"ס שדה עפרה
 הרשמה מראש חובה!

סטודיו ולדמן

רחוב מקראי ובו שלל הפעלות
סיורים מודרכים בלווי שחקני רחוב
חזיון אור-קולי  דגם המשכן
טיולי ג'יפים  רכיבה על חמורים

 פעילויות ,סיורים וסדנאות
לכל המשפחה

חידות על הדרך
 כתב חידה משפחתי בדרך אלון
)ללא תשלום(
 נקודת התחלה :תחנת המידע
צומת כפר אדומים

יום שני י"ט בניסן 13.4
מרתון טיולים ופעילות בנחל דולב
 פעילות משפחתית חוויתית
בנחל עם מדריכים ושחקנים )ילדים
קטנים במנשאים(

לפרטים על הפעילויות ולהרשמה לסיורים:

טלofra@spni.org.il 02-9975516 :
פרטים נוספים ומפות הגעה באתר המועצה:

www.binyamin.co.il

תחנות מידע :צומת שילת )כביש (443
צומת עלי )כביש  ,(60יציאה מפסגת זאב )חיזמא  -כביש (60
צומת כפר אדומים )כביש ים המלח(
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב ישעיה הלוי הורוביץ  -השל"ה הקדוש" :וצריך כל
איש ישראל לחבב את ארץ ישראל ולבא אליה" חלק ב'

ח

טוב ומה נעים לשיר שיר ידידות אשר יסד רבי
יהודה הלוי עליה באהבה רבה ,תחילת השירה
ארץ הקדושה יקרה חמודה וכו' ,כן אנו משוררים
על ציון ר' יהודה בר אילעי כל ערב ראש חודש
בשמחה רבה ומתחננים לאל אל יגרשנו מעליה.
גם הקרובים והרחוקים אשר חוצה לה ראוי להם
שיהיו נכספים ותאבים אליה ,כי כשם שבחר
בהם כך בחר בארץ ישראל ויחד אותה להם ,ואין
נקראים גוי אחד אלא עמה ,שכך פירוש רשב"י
(זוהר ח"א קסד ,א) על מקרא שכתוב (דה"א יז ,כא)
'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' "...ועוד כתב
בדרוש על מסכת פסחים" :בארץ ישראל נכלל
התורה ועולם הבא ,כי אווירא דארץ ישראל
מחכים (ב"ב קנח ,ב) ,ושם לשכת הגזית ,וארץ
ישראל שלמטה מכוון נגד שלמעלה שהוא עולם
הבא ,שעליו נאמר כל ישראל יש להם חלק לעולם
הבא ,שנאמר 'ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו
ארץ' .בעולם הבא נכלל תורה וארץ ישראל ,כי
עניין עולם הבא הוא גילוי סודות ושמות התורה,
ושעל זה נאמר וראית את מוריך ,ושם ארץ ישראל
הקדושה מקדש שלמעלה" ...וכתב בפירושו על
התורה בחומש בראשית" :כלל העולה ,האבות
הם שכלול העולם הנברא בברכה ,והם מדת כהן
לוי ישראל ,שהוא סוד מעשר ותרומה .והנה סוד
מעשר שהוא י' כדפירשתי לעיל ,נתפשט בשלוש
מתנות טובות שנתנו לישראל ,והם כולם סוד י',
דהיינו תורה וארץ ישראל ועולם הבא .כלל התורה
י' דברות ,ששם נרמזים כל תרי"ג מצות בתרי"ג
אותיות עד אשר לרעך .והנה הדברות הם קדושים,
ומאמר אנכי ה' אלקיך שהוא העשירי מלמטה
למעלה והוא הראש העשירי יותר מקודש ,והוא
הכולל ,כי זה הדבור הוא מציאתו יתברך .אחר כך
ארץ ישראל עשרה קדושות ,כדתנן במסכת כלים
פרק א'' :עשר קדושות הן ,ארץ ישראל מקודשת
מכל הארצות ומה היא קדושתה כו' ,עיירות
המוקפות חומה מקודשת כו' ,לפנים מן החומה
מקודש כו' ,הר הבית כו' ,עד קדשי הקדשים
מקודש מהם כו' .הרי הם עשר קדושות ,והעשירי
הוא קודש קדשים ,אחר כך עולם הבא נברא ב'י''.
והנה ארץ ישראל של מטה מכוון נגד של מעלה,
אשר עליו נאמר 'ועמך כולם צדיקים לעולם
ירשו ארץ' .והם סוד עשרה מאמרות שבהם נברא
העולם ,ומאמר אחד הוא כולל כל המאמרות
כנודע בדברי המקובלים ,והוא קדשי קדשים.

יבורו העיקרי של רבי ישעיה הלוי
הורוביץ  -השל"ה הקדוש ,אשר
התפרסם על ידי בנו שבתאי שפטיל
הורוביץ רק לאחר מותו ,הוא "שני לוחות
הברית" .המדובר ביצירה חשובה בתחום המוסר
היהודי .הספר כולל חידושי תורה ,ודברי מוסר,
ומדבר רבות בשבח הישיבה בארץ ישראל ,עקרון
שהגשים השל"ה בגופו ,על אף קשיים רבים
וייסורים .ספרו "שני לוחות הברית" הוא ספר
המפתחות הפנימיים של התורה הכולל את עיקר
הסוגיות במשנת החסידות :מצוות בכל דרכיך
דעהו ,שיטות הלימוד של תורת הסוד ,המחשבה
האצילית ,הדבקות ,ההתגלות האין סופית של
דבר ד' ,היפוך המידות הטובות מרע לטוב.
על שם הספר נקרא המחבר בפי כל "השל"ה
הקדוש" (של"ה  -ראשי תיבות של "שני לוחות
הברית") .חלק גדול מחיבורו זה תופס הביאור
לתורה .בכל פרשה מחלק השל"ה הקדוש את
פירושו לשלושה פרקים יסודיים המרכיבים
יחד את ההתייחסות לפרשה .שלושת הפרקים
מבוססים על הפסוק "כי נר מצווה ותורה אור
ודרך חיים תוכחות מוסר" .החלק הראשון
של הביאור " -נר מצווה"  -הוא ציון ההלכות
הנלמדות מן הפרשה .החלק השני הוא "תורה
אור" ,בו עוסק השל"ה בביאור הפרשה לאור
התורה הפנימית .החלק השלישי של הביאור
"ודרך חיים תוכחות מוסר" ,ובו ממשיך השל"ה
את מסורת גדולי ישראל לסכם את ה"תועלות"
העולות מן הפרשה" .תועלות" אלה ברובן אינן
דווקא הלכתיות ,כי אם יונקות מתורת המוסר
של חסידי אשכנז ,ומתורת הסוד שבוארה בחלק
השני ("ותורה אור") של פירוש הפרשה .השל"ה
הקדוש מציין במקומות רבים את מעלתה של
ארץ ישראל וההתיישבות בה וכותב כי כל אחד
חייב להיות מתאווה ונכסף אליה .וכך כתב בספרו
"שני לוחות הברית" ,בשער האותיות" :וצריך כל
איש ישראל לחבב את ארץ ישראל ולבא אליה
מאפסי ארץ בתשוקה גדולה כבן אל חיק אמו ,כי
תחילת עווננו שקבע לנו בכייה לדורות יען מאסנו
בה ,שנאמר (תהלים קו ,כד) 'וימאסו בארץ חמדה,
ובפדיון נפשנו מהרה יהיה' ,כתיב (תהלים קב ,טו)
'כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו וגו'
אתה תקום תרחם ציון' ,ולפיכך היו האמוראים
מנשקים עפרותה ואבניה בבואם אליה  .ומה

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

8536

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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ונכנע ,וכמו שכתב דוד המלך עליו השלום 'גר
אנוכי בארץ' ,כלומר :ביותר אני משים עצמי
לגר בארץ הקדושה ...הכלל העולה :יושבי הארץ
צריכים להיותן בהכנעה וכמו גרים ,לא יעשו
העיקר להתיישב באיתן מושבו ...וסימנך ארץ
אוכלת יושביה ,מכלה את הרוצים לישב בה
בשלוה ובתוקף ,לאכול פירותיה וליהנות בה
לבד "...ובמקום אחר (שער האותיות) כתב עוד
על החומרה הגדולה יותר של חטאים כשאלו
נעשים בארץ ישראל" :וכתב הרמב"ן בפרשת
אחרי מות ,שהזכיר הכתוב בעריות ותטמא
הארץ ואפקוד עונה ,אף על פי שהעריות חובת
הגוף ואינן תלויות בארץ ,מכל מקום עיקר כל
המצות ליושבים בארץ ה' .וכן שנו בספרא (תו"כ
קדושים כ ,כב) ולא תקיא הארץ אתכם ,ארץ ישראל
אינה כשאר ארצות ,אינה מקיימת עוברי עבירה.
והנה הכותיים לא היו נענשים בארצם ,ובבואם
בארץ ה' ועשו שם כמעשיהם הראשונים שלח
בהם האריות הממיתים אותם .לכן כל איש יחרד
בבואו אל ארץ ישראל להיות ירא שמים כפלי
כפלים ממה שהיה בחוץ לארץ ,וידע כי בבית
המלך הוא יושב".
רבי ישעיה הלוי הורוביץ ,השל"ה הקדוש,
נפטר בי"א בניסן ש"ץ ( )1630בטבריה ,ובה הובא
למנוחת עולמים ,בחלקת הקבר שבה טמונים גם
הרמב"ם ורבי יוחנן בן זכאי# .

והנה אלה שלש מתנות מישך שייכי בשלושת
האבות .מתנה של תורה מתחיל מאברהם אבינו,
כמו שאמרו בפרק קמא דעבודה זרה (ט ,א) 'שני
אלפים תורה מתחילין 'מן ואת הנפש אשר עשו
בחרן' ,ומתרגמינן דשעבידו לאורייתא .מתנת
ארץ ישראל זהו ליצחק ,כי נאסר לילך מארץ
ישראל לחוץ לארץ ."...וכך כתב על ההתנהגות
המצופה מיושבי הארץ בני ישראל" :וצריך
האדם הדר בארץ ישראל תמיד לזכור בשם כנען
המורה על עבדות וההכנעה ...ואדרבא ,בהארץ
אשר ה' אלקיך דורש צריך להיות ביותר עבד

בוגר צבא ,ישיבה ומכינה יקר,
שלום לך!
הנך מוזמן להצטרף
לחבורת צעירים שתלמד

הלימודים יתקיימו
במכללת צמח שעל חוף הכנרת.
המגורים בפנימיה של
הישיבה התיכונית בחיספין.
לווי תורני וחינוכי ע"י הצוות
של הישיבה בראשות הרב אגוזי

לתואר מהנדס
בתחום
הנדסת מערכות מידע,
חשמל ואלקטרוניקה

 הלימוד מוכר כנקודות זכות לתואר ראשון

 מילגת לימודים בסך  36,000ש"ח

ולתואר ראשון
בתחומים נוספים

1-800-20-90-20
זיו אופיר 050-6619056
בצלאל זיני 050-6619056

www.kinneret.ac.il
הישיבה
התיכונית

חיספין
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שילה ברכץ בית אל 02-9973875

 מגורים  הסעדה חלקית
 הסעות מחיספין לצמח וחזרה
 כתמורה יעבדו הלומדים בפנימיה
של הישיבה התיכונית
בהיקף של  6שעות שבועיות
בקידום תלמידים בתחומים שונים
 יוענקו מלגות גם ללימודי ארץ ישראל
עפ"י הקריטרונים של המכללה

"על גאולתנו ועל פדות נפשנו"
המשך מעמוד השער

האמונה .על כן גנותו ושפלותו היא "מתחילה
עובדי ע"ז היו אבותינו" .ואילו שמואל סובר
כי הגנות היא "עבדים היינו לפרעה במצרים"
שעניינה השעבוד לזוהמת מצרים ששקעו
אבותינו בטומאתה .זו הגנות הגדולה ליהודי
המוגדר גוי קדוש " -כי עם קדוש אתה לה'
אלוקיך" וקדושתו של יהודי היא ,בעצם היותו
"גוי קדוש"! לכן ,גנותו הגדולה היא בהיותו
עבד המשועבד לטומאת מצרים ולתרבותה.
אנו מזכירים בליל הפסח את שתי הדעות גם
יחד ,כי שתיהן  -האמונה והקדושה ,הן עיקריו
של כל יהודי ,שכן שורש נשמתו היא האמונה
התלויה בקדושה ,וככל שאנו ניטהר ונתקדש
יותר אמונתנו תהא בהירה יותר .נמצא א"כ,
שכל מחלוקתם אינה אלא במה להתחיל .שני
יסודות אלה רמוזים בדם הפסח ודם המילה,
שבזכותם יצאו ישראל ממצרים .פסח  -הוא
ביטוי לאמונה אשר פסח ה' על בתי בני
ישראל ,ובכך התגלתה במלוא כוחה ההשגחה
הפרטית .והמילה  -עניינה הקדושה ,כניסתו
של כל יהודי לקדושת ישראל.
סיפור יציאת מצרים הוא סיפור עלייתנו
אל הארץ המובטחת ,ועל כך נאמר ש"כל
המרבה הרי זה משובח" שהרי כל מהות
היציאה היתה "ולהביאך אל המקום אשר
הכינותי" .בשאיפתנו להשיג את שני יסודות
אלו  -האמונה והקדושה ,נזכה אי"ה לקיים
בהידור את מצוות סיפור יציאת מצרים
ולגאולה שלמה בארצנו הקדושה# .

רשות ובעלות מראובן לשמעון ,אך אין שום
שינוי מהותי בגופו של השדה ,העובר מרשות
אחת לרשות האחרת .מה שאין כן בהגדרת
המושג "פדיון" הבא לידי ביטוי ב"מעשר
שני" ,חל שינוי במהות הדבר הנפדה .לפני
הפדיון הוא קדוש ,ולאחר שנפדה  -יצא
לחולין .בעבדות מצרים היו שתי הגדרות
אלה; יצאנו מרשותו של פרעה ,בבחינת
"ממצרים גאלתנו" ,אך גם חל בנו שינוי
מהותי ביציאתנו מעבדות לחירות .לפיכך גם
התקיים בנו "ומבית עבדים פדיתנו" .על כן
אנו מברכים "על גאולתנו"  -יציאתנו הפיזית
מארץ מצרים ,מעבדותנו לפרעה ,ליציאה
לחירות "פדות נפשנו"  -כי עתה חל בנו שינוי
מהותי  -מעבר מעבדות לחירות.
בזאת נבין את מחלוקתם של רב ושמואל.
שניהם מסכימים כי יש לספר בליל פסח גם
על הגנות שבעברנו וגם על השבח :דהיינו,
יש גנות ושבח רוחניים ויש גנות ושבח
פיזיים .הגופניים " -עבדים היינו לפרעה
במצרים ...ויוציאנו" .הרוחניים " -מתחילה
עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קירבנו המקום
לעבודתו" .מחלוקתם של רב ושמואל עוסקת
בשאלה איזו מהן יש להדגיש יותר ולהקדים,
לפיכך פסקו רבותינו לומר את שניהם כאחד,
גם "עבדים היינו" וגם "מתחילה עובדי ע"ז
היו אבותינו" .בעומק הדברים נראה להסביר,
כי רב סובר שהגנות הגדולה ביותר ליהודי
היא עבודה זרה ,שכן השורש היהודי הוא

לילות קסומים בבנימין

®¸ª¥
®§¬§
B i n y a m i n

מרכז מבקרים
יקב בוטיק  -פסגות
אירועים
N a c h a l a t

אירועים משפחתיים עד  200איש (בוקר וערב),
בר ובת מצווה ,בריתות ,ימי הולדת ,שבע ברכות,
אירוסין ,כנסים ועוד.
 אירועי קיץ בגן הפתוח עד  600איש.
 סיור חוויתי ,הכולל טעימות ,וביקור ביקב פעיל.
סטודיו בת מי צילום רוני שגב

 בקרוב ייפתח במקום מרכז המבקרים של בנימין.
לפרטים והזמנות:אלינור 052-7710000
דוא”ל nachalat@binyamin.co.il
הגעה:עלציר60בדרךהעולהלישובמיגרון
נ ח לת

ב נ י מ י ן .

א י ר ו ע י ם
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ב ר מ ה

א ח ר ת .

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את
ארצנו הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה
הקשורה לארצנו וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום

את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות
הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.
פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.

פיתרון החידה מהשבוע שעבר :תצפית אל קבר יוסף בשכם
ממצפה יוסף שבתל-אראס  -ממרומי הר גריזים.
שמות הילדים הזוכים מהגיליון הקודם:
אחיעד ליברמן מיצהר ,אליה דוד מבית אל ומשפ' ניצן מבת ים.

כל הגוונים...

להקת
מחירים
חיים סיטון
 052-8693543חיוחדים
 www.meshivim.comלקיץ!
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