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את ב מוצאים  אנו  הפרשה  פתיחת 
“ויקרא” עם אל”ף קטנה, על  המילה 
לתורה  בפירושו  הרא”ש  כתב  כך 
לומר  ויש  קטנה?  האל”ף  מה  “מפני  )שם(: 
מתוך ענוותנותו של משה שהיה מקטין עצמו. 
אמר לפניו: רבנו של עולם מפני מה כתבתני 
בתחילת תורת כהנים? אמר לו: מה אעשה, 
אם אכתוב ‘ויקר אלהים אל משה’ לשון מגונה 
הוא, שכך כתבתי אל בלעם ‘ויקר אלהים אל 
בלעם’ והוא לשון מקרה. אמר לפניו: בבקשה 
הדורות  וידעו  שיכירו  דבר  שתעשה  ממך 
לו: אעשה  אמר  הזאת,  הקריאה  עלי  שקשה 

אל”ף קטנה שהקטנת עצמך”. 
בו  הייתה  רבנו  משה  כי  ומפורסם  הוא  ידוע 
מידת ענווה גדולה, וכעדות הפסוק )במדבר יב, 
ר ַעל  ה ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאשֶׁ ג(: “ְוָהִאיׁש מֹשֶׁ
ָהֲאָדָמה”. גם חז”ל העלו על נס את מידת  ֵני  פְּ

למשכן,  לכניסה  בהקשר  משה  של  ענוותנותו 
וכלשונם במדרש )ויקרא רבה פרשה א, ה(: “... 
בסיני עמד לו מן הצד, אמר לו הקדוש ברוך הוא 
‘עלה אל ה’ אתה ואהרן’ )שמות כד, א(, לומר 
שאם אין אתה עולה אין אחר עולה. באהל מועד 
עמד לו מן הצד, אמר לו הקדוש ברוך הוא עד 
מתי אתה משפיל עצמך ואין השעה מצפה אלא 
כן, שמכולם לא קרא הדיבור  לך. תדע שהוא 
)ויקרא  משה’  אל  ‘ויקרא  דכתיב  למשה,  אלא 
עצמו”  “לדחוף  שלא  משה  של  הזהירות  א(”. 
המקום,  מאת  לכך  ידרש  אשר  עד  ולהמתין 
נתפסת כמעלה שניתן עליה בשכר מאת המקום. 
מכאן שהקב”ה מגלגל את הגאולה רק על ידי מי 

שמכיר ויודע את מקומו.   
עם  דיבר  הקב”ה  הרי   - לשאול  המקום  וכאן 
משה עוד לפני המשכן, ומדוע למשה רבנו היה 
כל כך חשוב דווקא כאן בתחילת תורת כהנים 
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| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  333
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   45  | תשע"ג  ניסן 

פסגת העולם 
8מה קורה

שבת
זמני ה

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:24 17:17 חברון 18:23 17:11 ירושלים
18:23 17:16 שכם 18:25 17:27 תל אביב
18:25 17:26 באר שבע 18:25 17:17 חיפה

שבת
זמני ה

המשך בעמוד 3

ספר  בתי  נאלצו  האחרונות  וחצי  בשנה 
טיולים  מאות  לבטל  ישראל  ברחבי 
בתקופה  דווקא  ושומרון.  יהודה  באזור 
את  ומגלים  הולכים  רבים  מוסדות  בה 
המוצעים  השונים  בסיורים  התעניינותם 
סיורים  פרויקט  ובתוכם  באזור,  להם 
מבורך של משרד החינוך, נבצר מאלפי 
והדתי  הממלכתי  מהחינוך  תלמידים 
להגיע ולטייל באזור. מדוע? לא תאמינו: 
על פי הוראות משרד החינוך יש לאבטח 
אך  ארוך,  נשק  באמצעות  הטיולים  את 
המשטרה אספה את כלי הנשק הארוכים 
מחברות האבטחה. כך יוצא שבתי הספר 
לצאת  רוצים,  כשהם  גם  יכולים,  אינם 
ולטייל בחברון, ואדי קלט, שומרון, בנימין 

ובחלק מאזורי גוש עציון. חלם 2013.
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המשך מעמוד השעריש”עמדה
מעצור בדרך האבות

לפני שנתיים השיק שר החינוך גדעון סער את פרויקט 
אשר  האבות”,  בארץ  “ביקורים  החינוכיים  הסיורים 
הארץ  מכל  בכך  הרוצים  ספר  בתי  מגיעים  במסגרתו 

לסייר בגוש עציון, חברון ומערת המכפלה.

הנהלים  את  הביטחון  משרד  שינה  תקופה  באותה 
הכלליים בנוגע לטיולי בתי ספר וביטל את הדרישה לליווי 
בנשיאת נשק ארוך. כעת ניתן להסתפק, על פי הנהלים, 
בכל  בלבד,  אקדח  עמו  הנושא  מאבטח  ידי  על  בליווי 
המסלולים אשר מבקשים לצאת אליהם ברחבי הארץ. 
אזור  של  המוחלט  ברובו  כמעט.  ובכן,  המסלולים?  כל 
והחובה  נותרו הנהלים כפי שהיו  ובנימין  יהודה, שומרון 

לשאת נשק ארוך עומדת בעינה.

כשהייתה  נותרה  ארוך  נשק  לשאת  שהחובה  אף  על 
בחלקה של הארץ שממזרח לקו הירוק, משטרת ישראל 
המפעילה את “יחידת הקרבינים” שמפקחת על תחום 
הנשק הארוך, אספה את כלי הנשק הארוכים מחברות 
וסגרה את היחידה. במצב שנוצר, בתי ספר  האבטחה 

וביוזמות  החדש  בפרויקט  חלק  לקחת  המבקשים 
מקבילות, או לצאת לטיולים אחרים ברחבי יו”ש, נתקלים 
יוכלו  במבוי סתום כאשר מתברר להם כי אין דרך בה 
הביטחון  נהלי  על  שמירה  תוך  אלה  למקומות  להגיע 

הנדרשים מהם.

ירון רוזנטל, מנהל בית ספר שדה כפר עציון שיגר מכתב 
לפתרון  לפעול  לו  קורא  הוא  בו  החינוך  לשר  בנושא 
טיולים  שכוללים  הפרויקטים  רוזנטל,  לדברי  הבעיה. 
לארץ אבותינו וחושפים בפני התלמידים חבלי ארץ לא 
מוכרים כגון חברון, בנימין ושומרון, מביאים להתעניינות 
של בתי ספר רבים בטיולים באזורים אלו, אשר אליהם 
לא הגיעו לפני כן. אך כשהם באים לתאם טיול הם מגלים 
שמשרד החינוך דורש נשקים ארוכים, ואת זה אין לאף 
משרד  ידי  על  המאושרות  האבטחה  מחברות  אחת 
כדוגמה  שם.  כאלה  נשקים  קיימים  לא  כבר  החינוך. 
עציון  בכפר  עובדים  שנים  כמה  שכבר  רוזנטל  מספר 
בשיתוף פעולה פורה עם בית הספר אליאנס שברמת 

אביב, מוסד שמייצג לכאורה אוכלוסייה מסוג אחר לגמרי, 
ביש”ע.  ההתיישבות  בנושא  לגמרי  אחרות  עמדות  עם 
ניסינו לשכנע אותם לבוא לטייל  “בכל התקופה הזאת 
בוואדי קלט, כי מבחינתנו טיול שכזה הוא סוג של שיא 
בתיירות יו”ש. עם כל החשיבות שאנחנו רואים בהגעת 
משתדלים  אנחנו  אידאולוגית,  איתנו  שמזדהים  אנשים 
גם אנשים שלא מזוהים פוליטית, שיכירו  מאוד להביא 
דברים חדשים. אליאנס הסכימו בסופו של דבר למסלול 
שהצענו והטיול עמד לצאת לפועל, אך בסופו של דבר 

הם נאלצו לבטל רק בגלל הבעיה של הנשקים”.

דווקא כעת כאשר קיימת התעוררות של מוסדות רבים 
בכל רחבי הארץ, חילוניים ודתיים, להגיע לטייל ולהכיר 
את  היום  עד  קיבלו  שלא  הקסומה  הארץ  חלקי  את 
תשומת הלב הראויה להם, אסור לנו לתת למחסום הזה 
לעצור את התהליך. גם מועצת יש”ע פועלת להסדרת 
בדף  הפעילות  אחר  לעקוב  מוזמנים  ואתם  הנושא, 

הפייסבוק שלנו - ישע שלי.
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מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים למערת המכפלה ניתן להגיע עם רכבים פרטיים - חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים לפרטים והסעות מכל רחבי הארץ:
בית שמש � ביתר (הרשמה חובה 052-7662780, 0573108369) � � אשדוד: תחנה מרכזית חדשה,  תחנה מרכזית 10:00 � באר שבע: רח‘ רבי עקיבא ליד דובק, 10:00-11:00 � בני ברק: אשקלון: תחנה מרכזית 10:00 � הסעות בתשלום (הרשמה חובה) ייצאו מהמקומות הבאים �
0527640001 (ההסעה באחריות  10:00 9:00 (0545467415 באחריות המארגן) � חיפה: חדרה: � 9:00 (הרשמה חובה 0506617366) קרית אתא � 9:00 (הרשמה חובה 04-8735448) קריות: � גבעת שמואל: רחבת המועצה, 7:30 (הרשמה חובה 052-2909848) ליד המצבה, 10:00 � בת ים:
� לוד (הרשמה חובה 0527827770) � מגדל העמק ונצרת עלית (הרשמה חובה, ההסעה באחריות המארגן 054-8451133) בית מנחם, 11:00, אחרי 11:00 יעבור בין התחנות. כפר חב“ד: תחנה מרכזית, 10:30 � כפר סבא: טבריה  (הרשמה חובה) 054-8451133 באחריות המארגן � המארגן) �
קרית מלאכי: 0548435751 -08 תחנה המרכזית � קרית גת: � קרית חב“ד (הרשמה חובה, ההסעה באחריות המארגן 054-8451133) צפת: � 10:00-11:00 פתח תקוה: רחבת העירייה � עפולה (הרשמה חובה, ההסעה באחריות המארגן 054-8451133) רח‘ פינסקר, ליד התחנה המרכזית  � נתניה: �

תל אביב: רחבת היכל התרבות,  � � רמלה: הרשמה חובה 0527827770 יד לבנים, 10:00 רעננה: תחנה המרכזית הישנה, 10:00 (050-8613146) רחובות: הרצל פינת יעקב, 10:00 � ראשון לציון: 8585483 (הסעה באחריות המארגן) �
או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 www.2hebron.co.il ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט

בניני  מחניון  יציאה   9:00-16:00 משעה  ישירים  אוטובוסים 
האומה התחתון (הכוונה מבניני האומה) ישיר למערת המכפלה 
במחיר 19 ₪ בלבד (הלוך ושוב), בחסות משרד התחבורה ו‘אגד‘

19 שימו לב!

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה | הכניסה חופשית

www.2hebron.co.il
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הדורות  וידעו  “שיכירו  סימן  יעשה  שהקב”ה 
שקשה עלי הקריאה הזאת”, ולא במעמד הר סיני 

או בקריעת ים סוף למשל? 
בפשטות, נראה לומר כי בפרשה שבה אנו עוסקים 
אמיתי שהקרבנות  ישנו חשש  קורבנות  בהקרבת 
לבין  האומה  שבין  בקשר  נכון  לא  מקום  יתפסו 
הקב”ה, וכפי שהזהירו הנביאים כאשר ראו שעם 
ישראל דבק בקורבנות ומאבד משום כך את היחס 
בספר  ז  בפרק  כגון  ה’,  חפץ  בו  והערכי  המוסרי 
י לֹא  ירמיהו המשמש גם כהפטרה לפרשת צו: “כִּ
הוִֹציִאי  יוֹם  בְּ יִתים  ִצוִּ ְולֹא  ֲאבוֵֹתיֶכם  ֶאת  י  ְרתִּ ִדבַּ
י ִאם ֶאת  ְבֵרי עוָֹלה ָוָזַבח: כִּ אוָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל דִּ
ְמעּו ְבקוִֹלי ְוָהִייִתי  יִתי אוָֹתם ֵלאמֹר שִׁ ָבר ַהזֶּה ִצוִּ ַהדָּ
ָכל  בְּ ם  ַוֲהַלְכתֶּ ְלָעם  ִלי  ְהיּו  תִּ ם  ְוַאתֶּ ֵלאלִֹקים  ָלֶכם 
ר ֲאַצוֶּה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב ָלֶכם” )פסוקים  ֶרְך ֲאשֶׁ ַהדֶּ
ופרשת  ויקרא  ספר  בפתח  קטנה  אל”ף  כב-כג(. 
הקורבנות מבהירה את הכוונה מאחורי הציווי של 

הקורבנות, “שמעו בקולי והייתי לכם לאלקים”.

ואולי יש מקום להוסיף ממד נוסף. אל”ף קטנה 
ספר  את  המסיימים  הפסוקים  לאחר  מופיעה 
ֶהָעָנן  “ַוְיַכס  לד-לה(:  מ,  )פרק  במילים  שמות 
ן: ְולֹא  כָּ שְׁ ֶאת אֶֹהל מוֵֹעד ּוְכבוֹד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהמִּ
ָעָליו  ַכן  שָׁ י  כִּ מוֵֹעד  אֶֹהל  ֶאל  ָלבוֹא  ה  מֹשֶׁ ָיכֹל 
ן”, ונראה כי יש  כָּ שְׁ ּוְכבוֹד ה’ ָמֵלא ֶאת ַהמִּ ֶהָעָנן 
לזה  מסר עמוק. כל עובד ה’ וודאי שואל עצמו 
כיצד נדע מתי צריך לפעול כדי להשרות שכינה 
ומתי צריך להמתין ולחכות כדי שהקב”ה יקרא 
סוגיות  שכינה.  להשראת  שותפים  להיות  לנו 
ציבוריות רבות הקשורות לגאולה, ארץ ישראל, 
בית המקדש וכד’ יש בהן מתח עצום בין הרצון 
לפעול במסירות נפש, לבין הקול האומר שיש 
זכינו  בתקופתנו  האלוקית.  לקריאה  להמתין 
לציון,  השכינה  של  השיבה  תחילת  את  לראות 
ומשום כך ישנם רבים וטובים המבקשים להמשיך 
ולפעול עם אל כדי להרחיב את מקום אהלה של 
שלנו  השבוע  פרשת  אולם  במציאות.  השכינה 

מלמדת שדווקא בעת בה השכינה שורה באוהל, 
מן  עומד  רבנו  משה  ועשן,  בערפל  מלא  והכל 

הצד ולא מוכן להיכנס פנימה. מדוע? 
באל”ף קטנה של פתיחת הפרשה יש סוד גדול 
מי   - האומה  את  ללמד  מבקש  רבנו  שמשה 
שרוצה לדעת מתי נכנסים פנימה ומתי עומדים 
מן הצד, מתי הקב”ה קורא לנו ומתי הוא מסתיר 
עצמו מאתנו, צריך הוא לברר לעצמו את מידת 
הענווה. כאשר נכנסים לתוך הערפל בלי מידת 
ומבלי  עצמנו,  את  להקטין  והיכולת  ענווה 
שמכירים בגבולות שהקב”ה יצר בעולמו, אפשר 
לפספס ולהחמיץ. אדם שנכנס לתוך ערפל בלי 
מידת ענווה הוא בדרך כלל שומע רק את עצמו. 
כדי לשמוע קול אלוקי הקורא לנו להיכנס פנימה 
צריך להיות בענווה גדולה. רק מי שיש בו את 
מידת הענווה מבין הוא שכאשר יש ערפל ולא 
שאפשר  אלוקית  לקריאה  מחכים  היטב,  רואים 

יהיה לשמוע רק מתוך אל”ף קטנה.

על הפרשה ויקרא המשך מעמוד השער סודה של האלף הקטנה

 •  • 
 •   •

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

טיולי
בחול המועד
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סיפורי ארץ ישראל
רב חסד

בי בן ציון ניסים היה חביב מאוד על ר
הצנועות  בהליכותיו  ירושלים  בני 
נאמרות  שהיו  הנלבבות  ובדרשותיו 
רבים  לא  תורה.  ובחידושי  בחוכמה  בנועם, 
ידעו, אך בנו, רבי אליהו פנחס פרדס, הוא 
זה שערך את הדרשות. הפרנסה לא הייתה 
ציון,  בן  רבי  רעייתו של  אך  בביתם,  מצויה 
בקיום  מאוד  נזהרה  מזל-אורו,  הרבנית 
כך  שכל  החסדים  וגמילות  הצדקה  מצוות 
אהבה. אליהו הצעיר היה נלווה אליה ועוזר 
לעניי  מזון  מחלקת  שהייתה  בעת  ידה  על 
העתיקה.  בעיר  הזקנים  ובתי  המחסה  בתי 
וכך נהג אף הוא בבגרותו גם כשהיה כבר רב 

גדול ומכובד, כפי שנראה בסיפורנו:
בדרכו  היה  אליהו  הרב  שבת.  ערב  זה  היה 
חזרה מחיפה לירושלים. הוא היה עייף, אך 
נסיעתו  המתקרבת.  השבת  על  מאוד  שמח 
 - הרגילה  השגרה  מן  הייתה  לא  לחיפה 
עירו  ירושלים,  את  לצאת  אהב  לא  הוא 
האהובה. הוא היה יוצא מדי פעם בבוקר יום 
חמישי מסיבה מאוד מסוימת: מורו האהוב 

צורת  את  בילדותו  אותו  שלימד  והמכובד 
האותיות ושהעתיק אח"כ את מגוריו לחיפה, 
נקלע לצרה כלכלית וזקוק היה לעזרה. רבי 
אליהו נוסע היה אליו מדי פעם, מעודד את 
הגון  כסף  סכום  עימו  ומביא  ורעייתו  הרב 
לנסוע  המשיך  הרב,  משנפטר  למחייתם. 
מותה.  יום  עד  באלמנה  ולתמוך  לחיפה 
לירושלים  כהרגלו  חזר  הוא  בוקר  אותו 
ומשהגיע אליה, כמנהגו מדי יום שישי היה 
אמור לתת את מצרכי השבת לנזקקים, ללא 
חנווני  דרך  עושה  היה  זאת  את  ידיעתם. 
לנזקקים  מספק  שהיה  השכונתית  המכולת 
היה  עליהם  בסיסיים  ומצרכים  חלות  יין, 
הפתעה  לרב  נכונה  הפעם  אך  הרב משלם. 
לא  הנזקקים  כי  והיה חשש  חלה  החנווני   –
לא  הרב  השבת.  לקראת  חלקם  את  יקבלו 
נרתע מהתפנית המפתיעה ולמרות עייפותו 
מן הדרך הארוכה. לקח את המצרכים איתו 
ובעזרת משמשו חלק את המצרכים בעצמו 
כשהוא מכתת רגליו בין הרחובות תר אחר 
הכתובות וממתין בקרן הרחוב, מטעמי מתן 
בסתר, כשמשמשו מניח את המצרכים בפתח 

הדלת. 
כהרגלו  ויצא  מעט,  נח  לביתו,  שחזר  אחרי 
בנו  שבת.  ערב  של  גדולה  מנחה  לתפילה 
בדרך  אותו  מוליך  אביו  מדוע  הבין  לא 
הארוכה לבית הכנסת. זאת לא הייתה הפעם 
עשה  הרב  בה  האחרון  בשבוע  הראשונה 
איגוף גדול בדרכו לבית הכנסת והבן תמה 
מדוע. לשאלתו השיב הרב: "ראה בני, באחד 
הבתים בדרך הישירה לבית הכנסת גר יהודי 
ליד  עומד  כלל  בדרך  והוא  כסף  לי  שחייב 
החלון. במידה ויראה אותי, ירגיש שלא בנוח 
היה  כסף  לו  והיה  שבמידה  הדבר  ברור  כי 
סיבוב  עושים  אנו  כן  ועל  אותו.  לי  מחזיר 
מספר  אני  באיש.  לפגוע  לא  מנת  על  גדול 
לנהוג  כיצד  שתלמד  מנת  על  בני,  זאת  לך 

במקרים דומים."
הערבית  מתפילת  לביתו  הרב  משחזר 
היה  הוא  במיוחד.  פניו  אורו  שבת,  של 
עם  וביחד  השבוע  אותו  במצוות  מלא 
עימו  ישבו  קרובות  שלעיתים  האורחים 
ורקד  שר  השבת,  לסעודת  משפחתו  ועם 
לכבוד השבת. שמחתו הייתה עצומה אותה 
פניו.  על  נסוכה  הייתה  השכינה   – השבת 
לקחת  הרב  רצה  השבת,  תמה  כשכמעט 
על עצמו להגדיל עוד את אור החסד. הוא 

בכוחות  ולהמשיך  להשתדל  מעצמו  ביקש 
ישראל  כל  על  הבא  השבוע  את  מחודשים 
לטובה וללכת מחיל אל חיל על ידי גמילות 
יום א<  חסדים נוספת: הוא קם בבוקרו של 
לתפילת ותיקין ומיד לאחריה ירד במדרגות 
שלכיוון הכותל, הוא נשא איתו סל ובנוסף 
לעניים  יום  בכל  לתת  נוהג  שהיה  למעות 
שיושבים למרגלות המדרגות, הוסיף הפעם 
לכל עני - לחם, גבינת קשקבל וחלבה מתוך 
עוזרו  לו  לחש  מלאכתו  את  משסיים  סלו. 
שהיה עימו כל אותה עת כי הגיע זמן ביקור 

החולים שלו: 
השרת היה ערירי ומזה זמן לא הגיע לעבודתו. 
ממקומו.  ונזעק  מכבר  לא  בכך  הבחין  הרב 
הוא לקח לפני ימים אחדים את כתובתו של 
כאשר  לבקרו.  בעצמו  וניגש  הזקן  השרת 
נוכח כי אין במעונו כל דברי אוכל, בעצמו 
בישל את האוכל ובעצמו האכיל את השרת 
ואף סידר את מיטתו היטב. מצבו של השרת 
הזקן כבר היה הרבה יותר טוב, ורבי אליהו 
פנחס פרדס חייך למזכירו חיוך רחב משהנ"ל 
אותו  להם  נכונה  שעוד  המצווה  את  הזכיר 

הבוקר...
פינחס  אליהו  רבי  על  יש  רבים  סיפורים 
פרדס, רובם על אהבתו העמוקה לירושלים 
עירו  בני  עם  לעשות  שנהג  החסד  ועל 
ירושלים  בני  ביומו.  יום  מידי  האהובים 
הנפלאה  אישיותו  על  במאוד  אותו  הוקירו 
חיים  אורח  ויראה,  תורה  בתוכה  שקיפלה 
צנוע, פשטות וענוותנות. נהג בחיבה ובדרך 
ארץ בפשוטים כמו גם במנהיגים. היה אהוב 

על ידי כולם.
הרב אליהו פינחס פרדס זצ"ל, נצר לאבות 
שנולד  ספרד,  ממגורשי  וגאונים  קדושים 
בירושלים בשבת, י"ז בתמוז תרנ"ג )1 ביולי 
י"א  ראשון,  ביום  טוב  בשם  ונפטר   )1893
בניסן תשל"ב )26 במארס 1972(, והוא רבה 
סיפורו  הקודש.  עיר  ירושלים,  של  הראשי 
של הרב פרדס הוא גם סיפורה של ירושלים 
העוברת בין תקופות ובין ממלכות – משלטון 
מדינת  לכינון  ומשם  בריטי  למנדט  טורקי 
כל  ירושלים  את  ליווה  פרדס  הרב  ישראל. 
סיפורים  רבים.  בתפקידים  בה  וכיהן  ימיו 
בעדינות  מעטרים  לראשו,  נקשרו  רבים 

ענוותנית את דמותו הנאה והמכובדת.

אבישי דגן

סיפורים רבים יש על רבי אליהו 
פינחס פרדס, רובם על אהבתו 
העמוקה לירושלים ועל החסד 
שנהג לעשות עם בני עירו 
האהובים מידי יום ביומו. בני 
ירושלים הוקירו אותו במאוד על 
אישיותו הנפלאה שקיפלה בתוכה 
תורה ויראה, אורח חיים צנוע, 
פשטות וענוותנות. נהג בחיבה 
ובדרך ארץ בפשוטים כמו גם 
במנהיגים. היה אהוב על ידי כולם.
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זכרו: במקרה של דליפת גז, ניצוץ קטן יכול לגרום לפיצוץ ולסכן חיים. לכן, כל 
פעולת פירוק, הרכבה, חיבור או ניתוק בכיריים ובמערכת הגז, תתבצע על ידי 

איש מקצוע בלבד!

איך יראה ליל  הסדר שלכם?

בזמן ניקיון הכיריים וההכנות לפסח, עלולות להתרחש 
תאונות שונות, לכן הקפידו על הכללים הבאים:

היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הכיריים.  ●
אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הכיריים לברז הגז ללא מתקין מורשה.  ●

חומרי ניקוי עלולים לגרום לקורוזיה בברזי הגז ולדליפת גז.   ●
השימוש בפלטה המונחת על גבי אש הכיריים (פלטת "בלעך") - מסוכן ועלול   ●
לגרום הן לפגיעות מיידיות בנפש והן לנזק בטיחותי לטווח ארוך כתוצאה מבלאי.

קניתם כיריים חדשות? אל תתקינו אותן לבד. דרשו מהספק התקנה על ידי   ●
מתקין מורשה.

השגיחו על ילדים הנמצאים בקרבת כיריים, תנורים וכדומה ואסרו עליהם   ●
לשחק באביזרי גז כגון בלונים, שסתומים ועוד.

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.  ●

חג 
שמח!

לכללי בטיחות היכנסו לאתר 
www.energy.gov.il
משרד האנרגיה והמים

עמותת "עמק התנך" ומשרד ראש הממשלה, ביוזמת עמוס רולניק 
"התנ"ך  פרויקט  עם  לדרך  יוצאים  שלי"  "ישראל  תנועת  ובשיתוף 
הארץ  "עמי  העולמי  מהפרויקט  כחלק  קם  המיזם  במרשתת". 
כותבים תנ"ך", בו כותבים מאות אלפי אוהבי תנ"ך, מארצות ומעמים 
ב-45  ידו.  ובכתב  בשפתו  אחד  כל   - מהתנ"ך  אחד  פסוק  שונים, 
מדינות שונות בוצעה כבר השקה והחלה הכתיבה. במדינות רבות, 
פולין,  ונצואלה,  גואטאמלה,  בראזיל,  פנמה,  סינגפור,  טייוואן,  בהן 
- הושלמו כבר הספרים, נכרכו  אוקראינה, ארגנטינה, פינלנד ועוד 

ועולם בבית התנ"ך העולמי,  יוצגו קבל עם  ונשלחו לישראל. כאן 
שיוקם על פי החלטת ממשלה בסמוך לעיר העתיקה בירושלים.

עתה יכולים כל הישראלים, באשר הם, ליטול חלק במפעל העולמי. 
23,127 איש, אישה, זקן וטף – רשאים להשתתף ולבחור פסוקיהם. 
לתצוגה.  וייכרך  השלם  הספר  יודפס  הכתיבה  תהליך  השלמת  עם 
יופיעו בכרך מיוחד, שיצורף לכרכים השלמים  שמות כל הכותבים 
מכל העולם. כל אחד רשאי לכתוב פסוק אחד, ויקבל תעודה אישית 

הנושאת את שמו.

חברי ישראל שלי כותבים תנ"ך

אז איך לוקחים חלק בכתיבת התנ"ך?   1. היכנסו לאתר : www.mybible.org.il 2. בחרו את הפסוק שלכם 
 3. סמנו את הקבוצה - ישראל שלי  4. קבלו תעודה ייחודית עם הפסוק שבחרתם!

www.myisrael.org.il
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 רבי עקיבא
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

כך הגיע ללמוד בבית המדרש עד שלמד כל התורה כולה. 
חלפו שנים ועקיבא הפך לרבי עקיבא, והיה למורה ולרב גדול 

ונערץ על אלפי תלמידים.  
סיפור חייו מדגיש שהתורה נגישה לכל אחד, גם לאלו שלא 
זכו ללמוד בצעירותם. רבי עקיבא נשא לאישה את רחל, בתו 
של כלבא שבוע, וחז"ל מציינים את תרומתה הרבה  להישגיו 

של רבי עקיבא בלימוד התורה.

ואז הבחין בסימנים שנחקקו באבנים. עקיבא לא הבין מי יכול לחרות 
בחומר קשה כל כך והוא הלך לבית המדרש לשאול תלמידי-חכמים 
לפשר הדבר. תשובתם של תלמידי החכמים הייתה: ”אבנים שחקו 
מים“ - המים שנופלים מדי יום ביומו על האבנים, עשו בהן סימנים 

במשך שנים רבות.
או אז עלה בדעתו של עקיבא שאם המים יכולים לחרות באבן קשה 
וכתוב.  קרוא  וללמוד  להצליח  המתקדם,  בגילו  יכול,  הוא  גם  אזי   -
”אלמד אות ואז עוד אות, וכן הלאה... עם השנים, אלמד הרבה והידע 

ייחרת בי כמו המים שנחרתו באבן“ חשב לעצמו. 
הלך עקיבא ולמד. תחילה למד עם ילדים, אחר כך עם נערים ואחר 





רבי עקיבא בן יוסף היה תנא ארצישראלי, מגדולי חכמי ישראל. חי בין השנים ג'תשע"ז - ג'תתצ"ז והיה בן הדור השלישי של התנאים. רבי עקיבא 
היה גם מנהיגו הרוחני של מרד בר כוכבא, וישנן עדויות להשתתפות תלמידיו במרידה. הטביע את חותמו על הלכות רבות ועל ערכים במסורת 
ובחשיבה היהודית. הרבה אמרות מיוחסות לו אך האמרה הידועה ביותר היא כנראה ”ואהבת לרעך כמוך“ (בראשית 
רבה כד, ח). הוא נזכר בתלמוד הבבלי קרוב ל-1,500 פעמים. רבי עקיבא היה גם חבר הסנהדרין שישבה ביבנה. 
הוא החל בסידור התורה שבעל פה, ועל כן מכונה "אבי המשנה".רבותיו המובהקים של רבי עקיבא היו רבי אליעזר 
בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה, תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ומראשי הסנהדרין. משני רבותיו אלו, רבי עקיבא 
דבק ונקשר במיוחד לרבי יהושע, ממנו אף למד מעשה מרכבה. דמותו של רבי עקיבא הותירה את חותמה בקרב 
הוגים רבים והוא נחשב לסמל למסירות נפש על התורה.  כעונש על שלימד תורה ברבים בניגוד לגזירה, ר‘ עקיבא 
נחבש על ידי הרומאים ועונה על ידם במסרקות ברזל, בעת עינויו קיבל על עצמו עול מלכות שמים, קרא את שמע 
והאריך ב"אחד" עד צאת נשמתו. רבי עקיבא נהרג על קידוש השם – בין עשרת הרוגי מלכות – בט' בתשרי, ערב יום 
הכיפורים, ג'תתצ"ו לבריאת העולם, כשבעים שנה לאחר החורבן. נאמר עליו שהוא אחד מארבעה שמתו בגיל 
מאה ועשרים שנה.  מאה ועשרים שנים בהן עבר מהפך עצום בחייו מדרגת עם הארץ לדרגת גדול החכמים.



עקיבא בן-יוסף היה רועה צאן מצוין, הוא רעה 
את צאנו של אחד מעשירי ירושלים - כלבא 
את  להכיר  עקיבא  למד  השנים  עם  שבוע. 
ידע להוביל את הצאן לשדות  כל הדרכים, 
הדשנים ביותר ונהנה לטייל ולחלל בחלילו. 
הטריד  זה  אבל  וכתוב,  קרוא  ידע  לא  הוא 
אותו רק מפעם לפעם. כשהגיע עקיבא לגיל 
התייאש  אך  לקרוא  ללמוד  רצה  ארבעים, 
מראש, הוא חשב לעצמו שאם לא למד עד 

עכשיו - לא ילמד כבר לעולם.  
באר  אל  עדרו  עם  עקיבא  הגיע  אחד  יום 
מים  לדלות  כדי  לבאר  התקרב  הוא  מים. 



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

 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות
רמת הגולן 55, ירושלים 

טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:
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בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

תל שוכה 

ן  פ ג ן  ו ר ו ד
ניסן,החודש  חודש  ראש  את  חגגנו  השבוע 
ועונת הפריחה.  שמסמל את תחילת האביב 
זו  בתקופה  מתמלא  יהודה  שפלת  אזור 
אירוסים  אדומות,  כלניות  פרחים:  בשלל 
יוצרים  וצבעונים,  ורודים  סחלבים  כחולים, 
מרבד מרשים של צבעים וגוונים. בתל שוכה 
הנדירים  הפרחים  אחד  אלו  בימים  פורח 
אל  העולה  ההרים.  תורמוס  באזור,  והיפים 
פורחים  שהתורמוסים  לראות  יופתע  התל, 
לא  מסביב  בגבעות  אך  צפופות,  בקבוצות 

לרפואה!  מהם  אחד  לא  אף  לראות  ניתן 
של  הייחודית  בתכונתו  נעוצה  לכך  הסיבה 
הפרח. בניגוד לפרחים אחרים, הפרח מעדיף 
לצמוח דווקא בתלים עתיקים וישובים חרבים. 
באדמה,  שהצטבר  מהחנקן  ניזון  התורמוס 
בה קבורים עצמות אדם ובעלי חיים. במדרש 
מסופר כי הרומאים יסדו את העיר טבריה על 
יהודי הגליל  יהודים, והכריחו את  גבי קברות 
מטומאת  חששו  טבריה  יהודי  בה.  להתיישב 
יוחאי היה פיתרון  המת, אך לרבי שמעון בר 
בשטחים  וזרע  שמעון  "יצא  לבעיה:  מקורי 
זרעי תורמוס. כל מקום שאדמתו  החשודים 
וכל  התורמוס.  בה  נבט  לא  תקשה  הייתה 
ורקובה  תחוחה  הייתה  שאדמתו  מקום 

התורמוס"  צמח  בה-  שנטמן  המת  בגלל 
את  רשב"י  טיהר  כך  ע"ט(.  רבה  )בראשית 
טבריה לשמחת תושביה. התל עצמו מזוהה 
עם אחת מערי יהודה הנזכרות בספר יהושוע 
שוכו  "בין  זו,  עיר  למרגלות  "שוכו".  בשם 
הקרב  התרחש  דמים",  באפס  עזקה  ובין 
המפורסם בין דוד וגוליית. חשיבותה של העיר 
ישראל  בין  הגבול  באזור  מישיבתה  נובעת 
לפלישתים,ועל הדרך הנוחה העולה ממישור 
החוף דרך עמק האלה לכיוון בית לחם. איך 
מגיעים? מצומת האלה פונים מזרחה בכביש 
375, ואחרי 2.5 ק"מ פונים דרומה לתוך חניון 
עפר שם נשאיר את הרכבים. מהחניון נעלה 

לתל בסימון שבילים כחול.

+
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חיל  של  התקשוב  אגף  קציני  ונהנים  קצינים 
האויר הגיעו בהזמנת רוני שניר עוזר ראש מועצת 
בנימין, לערוך באזור את הטיול השנתי של האגף. 
במשך יומיים טיילו הקצינים בנחל שילה, רכבו על 
אופניים בשבילי הסינגל החדשים, ביקרו בשילה 
1  ואף עשו סנפלינג  הקדומה ובגבעת היקבים 
במצוק נחל דלבים. משה רונצקי מנהל התיירות 
במועצה סיפר כי הקצינים יצאו נפעמים מהטיול 
בהחלט  התנ”ך”  גיבורי  “ארץ  המיתוג  כי  ואמרו 
וכי  טיילו  שבו  הנפלא  הארץ  חבל  את  מתאר 

ימליצו לאגפים נוספים לטייל בבנימין.

השניה  בפעם  זכה  פסגות  יקב  העולם  פסגת 
הנחשבת  בתחרות   VINALIES בפרס 
זהב  מדליית  הזוכה  היין  בעולם.  היוקרתית 
יושן  אשר   ”2011 סובניון  קברנה  “פסגות  הינו 
בתוך  צרפתיות  עץ  בחביות  חודשים   13 במשך 
שהתגלתה  שני  בית  מתקופת  עתיקה  מערה 
הטבעיים  הלחות  תנאי  היקב.  הקמת  במהלך 
היישון  בתהליך  מסייעים  הקבועה  והטמפרטורה 
האיכותי של יין זה. בתחרות זו זכו 2 יקבים בלבד 

מישראל, יקב פסגות ויקב גוש עציון.

מפעל  יו״ר  בבנימין  סיירו  השבוע  חיזוק  שחקן 
הביקור,  במהלך  החברה.  וצוות  דיין,  עוזי  הפיס, 
ביה”ס  תלמידי  בין  כדורסל  משחק  התקיים 
“הפועל  נבחרת  לבין  אורנים,  כפר  ביישוב  “אור” 
חיזוק,  כשחקן  למשחק  הצטרף  דיין  ירושלים”. 
מנכ”ל  ביגון  מעוז  הצטרף  השנייה  לקבוצה 
המועצה. בהמשך עצרו לתצפית מהישוב עטרת 
2 , ומשם נסעו לסיור בשילה  לעבר העיר רוואבי 

הקדומה ובמרכז המבקרים.
מתאחדים בימים אלו יוצא לדרך איחודן של המכללות 
הוותיקות  המכללות  שתי  וליפשיץ,  עציון  הרצוג-גוש 
לחינוך והכשרת המורים בציבור הדתי לאומי. פרופ’ 
הרב יצחק קראוס, נשיא המכללה האקדמית הרצוג, 
ומרכזית,  גדולה  מכללה  הוא  שלנו  “החזון  כי  אומר 
הכשרת  וגם  הדתי  החינוך  צורכי  לכל  מענה  שתיתן 
ראש  ברקאי,  יאיר  הממלכתי.”  לחינוך  דתיים  מורים 
מכללת ליפשיץ: “אנו נושאים תפילה שנזכה להכשיר 
מורים שיתרמו למערכת החינוך בצורה משמעותית”.

הפרס  טקס  התקיים  השבוע  נושכת  ביקורת 
אברמוביץ’  ע”ש  התקשורת  לביקורת  הישראלי 
בתל  העיתונאים  אגודת  בבית  תשע”ג,  לשנת 
מ״תדמית״  לוז  לחני  השנה  הוענק  הפרס  אביב. 
3  ולחנוך מרמרי עורך “העין השביעית”. הפרס 
איילון  ליעל  הוענק  איכותית  כלכלית  לתקשורת 
מרשת ב’. פרס לעבודה אקדמית מצטיינת הוענק 
הוענקו  על  הוקרה  תעודות   . גוידר  אבו  לעארף 
ולנרי אבנרי. אורח הכבוד בטקס היה  גולן  למתי 

פרופ’ אסא כשר.

עניין של השקפה פרויקט “משקפת” מציע לכם 
יהודה  ברחבי  נבחרים  סיורים  של  מרתק  מגוון 
ושומרון בימי חול המועד פסח. הסיורים יתקיימו 
גוש  בנימין,  חבל  מגילות,  חבל  הירדן,  בבקעת 
והזמנת  לפרטים  ועוד.  יתיר  חבל  אפרת,  עציון, 
www.mishkefet.org.il 08-9712348 :סיורים

לקיימות  “המרכז  הושק  באריאל  ברון  חינוך 
ראשי  בנוכחות  נחמן”,  רון  ע”ש  סביבתי  ולחינוך 
ערים  באיגוד  החברות    4 מקומיות  רשויות 
רון  של  אלמנתו  נחמן,  ודורית  הסביבה  לאיכות 
למעלה  האיגוד  של  והיו”ר  המייסד  שהיה  ז”ל 
סיפר  האיגוד,  מנכ”ל  מאיר,  איצ’ה  שנה.  מ-20 
על פעולותיו של רון בתחום העשיה הסביבתית. 
לשימור  החינוך  יוגבר  הפעילות,  במסגרת 
בנימין,  הסביבה בכל תחומי ההתיישבות בחבלי 

השומרון ובקעת הירדן.
מישע באהבה מכירת מוצרי יש”ע כשרים לפסח 
קרן  רח’  הישראלי,  במרכז  בירושלים  תתקיים 
היסוד 22 פינת מנדלה, ביום שני ז’ בניסן 18/3 בין 
השעות 17:00 – 11:00. במקום ימכרו: תבלינים, 
אורגניים  ומוצרים  אורגניות  ביצים  עוגיות,  יינות, 
או  מלכה,   0525978866 לפרטים:  נוספים. 

.foryesha@walla.com
נחל בדרך בנחל קנה, מהנחלים הגדולים במערב 
החמישית  השנה  זו  השבוע  התקיימה  השומרון, 
5  של המועצה המקומית קרני  “צעדת האביב” 
שומרון, כחלק מ”פרויקט פארק קנה” - תוכנית 
אלו  בימים  שוקדים  עליה   ₪ מיליון   10 בעלות 
בראשות  העומד  ארי  בן  הרצל  הנחל.  במנהלת 

האזור  תושבי  שאנו  “חשוב  כי  אומר  המנהלת 

שכלל  לכך  נגרום  גם  וכמובן  המקום  את  נכיר 

ליהנות  לכאן  ויבואו  יכירו  ישראל  מדינת  תושבי 

ולבלות במקום המדהים הזה”.

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


