ממשיכים הל"ה

אלפים השתתפו בחמישי האחרון בצעדה המסורתית בעקבות שיירת הל"ה (עמ' אחורי)

שלנו

 | 373במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
שבט תשע"ד |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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חסידים רוקדים בגשם
סיפורי ארץ ישראל

יש”עמדה

“ככל שהרבו אצלנו לרוץ אחרי השלום
ולהיראות כמתחננים אליו – כך ברח
השלום והתרחק מאיתנו .הטרור כלפינו,
כיהודים וכישראלים ,טבוע בנפשם של
אש”ף ,קודמיו ,גרוריו ותומכיו במדינות ערב,
שיצאו בכל פעם מחדש להקיז את דמנו
בכ 100-השנים האחרונות .אולם ההיגיון
הפשוט מלמד ,והניסיון המעשי מאשר,
שגילויים של ותרנות או של “רדיפת שלום”
עד כדי ביזוי עצמי ,נתפסים על ידי כל אויב
כהוכחה חותכת לחולשת האמונה ,הדעת
והיכולת .לפיכך הם גורמים שחיקה גוברת
באמינות כוח ההרתעה ,עד היעלמותה .הם
מביאים להגברת תעוזת האויב ,ביטחונו
העצמי ותחושת ניצחונו הוודאי ,בסופו
של דבר” .השבוע בישעמדה  -אריק שרון
שלפני ההתנתקות.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:20
תל אביב 16:39
חיפה 16:29

יציאה
17:40
17:41
17:39

כניסה
16:36
חברון
16:37
שכם
באר שבע 16:33

יציאה
17:37
17:39
17:42

הרודיון
מקומות בארץ ישראל
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דורון שפר באריאל
מה קורה

על הפרשה יתרו
הרב ד"ר דוד נתיב

ביום הקהל

מכללת הרצוג ,אלון שבות

ב

מרכז הפרשה עומדים עשרת
הדברים ששמע העם בהר סיני.
חלוקות שונות הוצעו לעשרת
הדברים :בין אדם למקום ובין אדם
לחברו ,עשה ולא תעשה ,דברים הנוגעים
למחשבה ,לדיבור ולמעשה .כל אחת
מבליטה גוון אחר ברובדי עבודת ה’.
מכולם יחד עולה התחושה שבכל עת
ובכל מקום אנו ניצבים לפני ה’ .מ”מודה
אני” עד “קריאת שמע על המיטה”,
מברית המילה עד “צידוק הדין” ,מבריאת
העולם ועד אחרית הימים ,מהלכות
בית הכסא עד הלכות בית הבחירה .זו

המשמעות העמוקה של המעמד החד
פעמי בהיסטוריה ,בו נגלה ה’ לעמו:
הוודאות החד משמעית במציאות ה’
ושמיעת דיבורו .מצוות ה’ מציבות אותנו
נוכח ה’ “בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשכבך ובקומך”.
התגלות זו שוללת אפשרות של עבודה
זרה .אין שתי רשויות“ .אתה ָה ְר ֵא ָת לדעת
כי ה’ הוא הא-הים ,אין עוד מלבדו”.
ללמדך שחידושה הגדול של התורה
הוא ,שכיבוד אב ואם כמו גם “לא תרצח”
אינם רק נורמות חברתיות מתוקנות אלא
עבודת ה’ .אי אפשר להפריד בין “אנכי
המשך בעמוד 7

”

להיות שם בשביל
מי שצריך ,עוד לפני
שהוא יודע שהוא צריך
גם אני
הצטרפתי

”

קרן יחד יוזמה חברתית לדורות

אודי דוידי

הצטרפו בקלות באתר יחד 02-6280030ZZZN\DFKDGFRLO

ַי ַחד
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יש”עמדה

אריק שלפני ההתנתקות
המשך מעמוד השער

את הציטוט שבעמוד השער ,כתב אריק שרון
בעצמו ,במאמר לעיתון מעריב בשנת  .1987שרון,
אז שר המסחר והתעשייה וחבר הקבינט המדיני-
ביטחוני ,פרס על פני  2000מילה שכתב לעיתון
מעריב ,את משנתו הביטחונית הסדורה ,והבנויה
על בסיס תורת “מסך הברזל” של ז’בוטינסקי.
את המאמר חותם שרון במילים הבאות“ :אם
תפיסה זו היא כוחנית – הרי שגם תפיסתי כוחנית,
ואמשיך להחזיק בה .בתנאים החמורים ,הנערמים
במהירות סביב ישראל – קיומנו וגורלנו תלויים ,אולי
אף יותר מבעבר בקיום קיר המגן ,קיר של פלדה”.

מאמר זה מאפיין ביותר את דרכו של אריאל
שרון ברוב שנותיו ,כמצביא ,כלוחם ,כאיש ביטחון,
כאוהב ישראל .בשנתיים האחרונות לכהונתו,
האפיל שרון במו ידיו על ההיסטוריה המפוארת
שבנה ,כאשר החריב את יישובי גוש קטיף וצפון
השומרון וגירש אלפים מבתיהם .בשבוע המיוחד
הזה ,ורק בו ,אנו בוחרים במודע לזכור אותו
אחרת .השבוע ,עת עם ישראל מלווה את שרון
בדרכו האחרונה ,בחרנו לפרסם את מאמרו של
ראש מערך יחסי החוץ של מועצת יש”ע ,דני דיין,
על האריק ההוא ,אריק שלפני ההתנתקות:

“בקיץ  2005הבטחנו לא לשכוח .ואכן לא שכחנו
את יישובי גוש קטיף וצפון שומרון שנעקרו בצעד
בלתי נתפס של אריאל שרון שגרם נזק בל
ישוער למדינת ישראל  -נזק ערכי ,אנושי ,ביטחוני
ומדיני.
את המעשה הזה ,כמובן ,אסור לשכוח .אסור
לשכוח אותו בראש ובראשונה כדי להפיק ממנו
את הלקח הנדרש ,את התובנה הברורה שאסור
לחזור עליו שנית .את המעשה הזה אני זוכר
ומזכיר בכל אחד מ 52-השבועות המרכיבים
שנה .אבל בשנה הזו חרגתי ממנהגי .במשך
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שבוע שלם ,השבוע שבו עם ישראל ישב שבעה
על אריאל שרון ,הדחקתי בהחלטה מודעת את
הפרק הזה מזיכרוני.
בשבוע הזה זכרתי את אריאל שרון גדול
המצביאים היהודים מאז ימי המכבים .המפקד
בקרב עקוב הדם בלטרון ,מצביא המתלה ואום
כתף ובעיקר חוצה התעלה ומכריע המלחמה
ביום הכיפורים .בשבוע הזה זכרתי את שרון שזרע
יישובים חדשים בכל ארץ ישראל ,בשומרון ובגליל,
ביהודה ובנגב ,בשפלת החוף ובשרון ,ושינה בכך
לעד את נוף ארצנו .בשבוע הזה זכרתי את אריאל

שנים מאז
ההתנתקות

2400
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שרון ששם ללעג את האומרים שלא ניתן להכריע
את הטרור באמצעים צבאיים ,ראש הממשלה
שנתן את הפקודה לצאת למבצע “חומת מגן”
והציל בכך את חייהם של אלפי יהודים .רק את
האריק הזה זכרתי השבוע.
לפני יותר מארבעים שנה עליתי לארץ מארגנטינה,
ואני נער צעיר .שמו של גיבור ששת הימים ,האלוף
אריאל שרון ,כבר הלך לפניו .הצבר האולטימטיבי,
הלוחם היהודי העשוי ללא חת היה כבר מושא
הערכתי ,אם לא לומר הערצתי .מלחמת יום
הכיפורים ,הצטרפותו למחנה הלאומי ,הדחיפה

האדירה שהעניק למפעל ההתיישבות ביש”ע
(שהפך לביתי הפיזי והאידיאולוגי)  -כל אלה רק
הגבירו את הזדהותי עם האיש .בשבוע האחרון
לא זכרתי את קיץ  ,2005הדחקתי אותו במתכוון.
בשבוע הזה רציתי להזיל דמעה נקייה מספקות,
להתאבל ללא הרהורים ,להיעצב יחד עם כל עם
ישראל לגווניו על פטירתו של ישראלי ,יהודי ,ציוני
שעשה בעבור מדינת ישראל והעם היהודי כה
הרבה .על אריאל שרון ,יהי זכרו ברוך”.
פורסם לראשונה בישראל היום .13.1.2014

מתושבי גוש קטיף
חזרו למעגל העבודה
בסיוע תעסוקטיף

ממשיכים
ללוות
”
ולמצוא עבודה
לאנשי גוש
קטיף

גם אנחנו
הצטרפנו

גם אנחנו הצטרפנו
לקרן יחד!
כי בקרן יחד גובים
מאתנו רק כשאדם נפטר
ולא סכום חודשי קבוע.

לפרטים ,תרומה ותעסוקה:

02-580-0070
www.jobkatif.org.il

יַ ַחד

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד
02-6280030 ZZZN\DFKDGFRLO
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סיפורי ארץ ישראל

חסידים רוקדים בגשם

אביחי פרץ

“מה עושים עכשיו? לאן הולכים? בטח אבא מצטער שבאנו
לארץ” אמר לעצמו שלמה הקטן .עוד לא סיים להרהר
בנעשה ,והנה הוא רואה את כולם מתעטפים בשמיכות
ובכל מיני סמרטוטים שמצאו במקום ,מתלכדים למעגל
אחד ,ומתחילים ...לרקוד!"

ה

שנה  .1925חורף .משפחת גורונצ’יק
(גורן) ובנם בן ה 8-שלמה ,עולים
ארצה מוורשה ובכוונתם להגיע אל
האדמה שקנו מבעוד מועד באזור מפרץ
חיפה .מאחר והאזור מלא בביצות ובמלריה,
המשפחה יחד עם עדת חסידי יבלונה
מועברים לאזור המרוחק  16ק”מ ממפרץ
חיפה ,מקום שנקרא “שיח’ אבריק”.
הם מגיעים לגבעה נטושה שבה הוצבו
אוהלים המיועדים למגורים לתקופה
זמנית ,עד אשר יצליחו לייבש את אדמות
מפרץ חיפה .מה לחסידי יבלונה מוורשה,
ולאוהלים בשיח’ אבריק?!
היו אלה ימים של חורף קשה ,וסערה פקדה
את האזור .רוחות עזות וגשם זלעפות העיפו
ושברו כל מה שנקרה בדרכן .האוהל של
משפחת גורונצ’יק עף והמשפחה נשארה
לעמוד בגשם .מסתבר שלא רק האוהל שלהם
עף ,אלא כל האוהלים של כל המשפחות.
שלמה הקטן מביט במתרחש ,חש את הגשם
והקור על גופו ,רואה את אביו ,אמו ויתר
חסידי יבלונה ,כולם תחת כיפת השמיים,
חשופים לרוחות ולגשמים ,רועדים מקור
וסחוטים עד לשד עצמותם.
“מה עושים עכשיו? לאן הולכים? בטח אבא
מצטער שבאנו לארץ” אמר לעצמו שלמה
הקטן .עוד לא סיים להרהר בנעשה ,והנה הוא
רואה את כולם מתעטפים בשמיכות ובכל
מיני סמרטוטים שמצאו במקום ,מתלכדים
למעגל אחד ,ומתחילים ...לרקוד!
שלמה הקטן משפשף את עיניו ,לראות האם
מדובר במחזה אמתי או חלום .הוא צובט את
עצמו ומבין שזה אמתי .חסידים לעולם לא
נופלים לייאוש .על אף הקור ,הגשם ,ועל אף
שעזבו את החיים הנוחים שהיה להם בוורשה
– החסידים רקדו ורקדו כל הלילה בשמחה
אמתית .שלמה הקטן רואה ומפנים.
הסערה עברה ,והמשפחה החלה להתארגן
לשהייה ממושכת .כנראה שייקח זמן עד
שייבשו את הביצות ,והחורף מכין להם

אתגרים נוספים .אברהם ,אביו של שלמה,
בונה במו ידיו צריף בשיטת ‘בנה ביתך’.
חיה ציפורה ,אמו של שלמה ,חופרת בור
באדמה ,מניחה בתוכו עצים וסביבו אבנים,
יוצרת לעצמה תנור אפיה .חיה היתה
בשלנית מעולה ואפתה פיתות שריחן אפף
את כל הגבעה.
יום אחד ,הגיע לבקר בגבעה ד”ר חיים ויצמן,
לימים הנשיא הראשון של מדינת ישראל.
ויצמן עבר בגבעה בדרכו אל אחד ממפגשי
הקונגרס .הגבעה היתה ידועה כאחד מפלאי
הציונות :חסידים עם זקנים ארוכים ,עם
ציציות וטליתות ,יושבים בגבעה עזובה
בשיח’ אבריק ,אופים לחם ואוכלים! ויצמן
הגיע לצריף של משפחת גורונצ’יק וטעם
מהפיתות של הגברת חיה ציפורה“ .מעולם
לא טעמתי פיתות כל כך עריבות לחיך”,
אמר בחיוך.
במשך תשעה חודשים היו יוצאים הגברים
יום יום אל הביצות שבמפרץ חיפה על מנת
לייבשן .מחלת המלריה לא פסחה גם על
אברהם ,אביו של שלמה ,שהדביק לצערו
גם את שאר בני המשפחה .מדי שבוע היה
מישהו מתאשפז בבית החולים ‘הדסה’
בחיפה.
לאחר תשעת חודשי העבודה ,משפחת
גורונצ’יק עברה לאדמה שקנתה ליד נחל
הקישון .הצרות והקשיים לא תמו ,אלא רק
החלו :חברת ‘נחלת יעקב’ שמכרה למשפחה
את הקרקע ,פשטה את הרגל ,והאדמות עברו
לידי ‘הכשרת היישוב’ .כל הכסף שהמשפחה
השקיעה ירד לטמיון.
בחורף ,כל האזור היה מוצף בגשמים,
ואספקת האוכל הייתה דלה עד מאוד.
המלריה חזרה והתגברה .בקיץ ,נחשים
ועקרבים היו מכים בתושבי הכפר .בכל
בוקר ,היה צריך לנער את כל הבגדים ולוודא
שאין נחשים ועקרבים בפנים.
יום אחד ,קיבל אברהם מכתב מוורשה.
את המכתב שלח אחד הסוחרים עמם היה

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

www.myesha.org.il
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בקשר בתקופת השגשוג שלו בוורשה,
לפני שמכר את כל ממונו .הסוחר שמע על
המצב הכלכלי והרפואי הקשה של משפחת
גורונצ’יק והציע להם לחזור לוורשה ,שם
הוא ידאג לשקמם ולהחזיר להם את כל מה
שאיבדו.
אברהם הקריא את המכתב לחיה ציפורה,
ואמר לה“ :מה דעתך? האם את מוכנה
לחזור לוורשה? הם מבטיחים לשקם את כל
מה שהיה לנו!”.
חיה ציפורה ,מבלי להסס ,השיבה“ :באתי
הנה על מנת להישאר פה כל החיים ולמות
פה .בשום פנים ואופן לא באתי הנה על מנת
לחזור לוורשה .גמרתי עם פולין לעולם ועד.
אם אזכה לחיות פה  -נחיה ,ואם למות  -אז
נמות .אבל במולדת שלנו ,באדמה שלנו”.
שלמה הקטן עמד שם באמצע החדר ,רואה
את עיני אביו דומעות .רואה ומפנים.
לימים ,שלמה הקטן יגדל להיות הרב שלמה
גורן ויתמנה לרב הראשי לצה”ל .כל המראות
והחוויות שראה בילדותו יתנקזו לרגע אחד
שבו יתקע בשופר גדול ,עם שחרור ירושלים
במלחמת ששת הימים .אוחז בספר תורה
קטן ,יאמר הרב שלמה גורן את הברכה
ששוזרת את כל חייו באחת“ :ברוך אתה
ה’ ,אלוקינו מלך העולם ,מנחם ציון ובונה
ירושלים”.
נחמת ציון ובניין ירושלים לא באות בקלות.
הרבה מהמורות עברו עמך ישראל ,בעוזבם
את ארצות גלותם ובבואם ארצה ,לבנות
ולהיבנות .ואתגרים נוספים עוד נכונו לנו.
כך היא גאולתן של ישראל ,כמו איילת
השחר .בהתחלה באה קמעא קמעא .כל מה
שהיא הולכת  -היא הולכת ורבה.
מעובד מתוך ספרו של אבי רט ‘בעוז
ותעצומות’.

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ
תמונות :עדינה ברלין ,מאיר אליפור הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

השבוע
לסיור
הצעה
צורית פניגשטיין מחלקת הסברה  -משקפת

חופשה בישראל רק עם
³½´²Æ³¯¸À´ÀÇÉ¯½ÇÁÈ³É¿´½Éa¾³ºÇ¶È¼´»¸Å

בפרשת יתרו ,פרשת מתן תורה ,מקבל עם ישראל
את קודקס החוקים והמוסר שישפיע על האנושות
כולה .למול העולם הפגאני העתיק מפציעה
האמונה באל אחד ומתחילה ללבוש צורה ותוכן.
ןׁ-שם י ְִׂש ָר ֵאל נֶ גֶ ד ָה ָהר"
במין רגע אוטופי ומתוק " ַוּי ִַח ָ
כאיש אחד בלב אחד .רגע חסד של קירבת אלוקים
וקירבה ביננו.
ברגע הזה ,בהר סיני ,בחורב ,ניכרתת הברית בין עם
"אּלֶ ה
ישראל לאלוקיו .כמו שכתוב בדברים כ"ח ֵ
ר-צּוָה ה' ֶאת-מ ֶֹׁשהִ ....מּלְ בַ ד
ִדבְ ֵרי ַהּבְ ִרית ֲא ֶׁש ִ
ַהּבְ ִריתֲ ,א ֶׁשרּ-כָ ַרת ִא ָּתם ּבְ ח ֵֹרב".
ולכאורה תמוהים דברי הגמרא במסכת שבת
הנוטלים מרגע החסד הנפלא הזה את חנו
":ויתיצבו בתחתית ההר ,א"ר אבדימי בר חמא בר
חסא :מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם:
אם אתם מקבלים התורה  -מוטב ,ואם לאו  -שם
תהא קבורתכם"  .מדוע בחרו חז"ל ברגע אידיאלי
כזה בו מקבלים עליהם ישראל עול מלכות שמיים
ואומרים" -נעשה ונשמע" להוריד את עם ישראל
מדרגת מלאכים לדרגת עבדים האנוסים לקבל
את התורה בעל כורחם?
ואולי חז"ל לא מקטינים את הרגע ,אלא מדייקים
אותו .למול ההתגלות האלוקית ברגע המרומם
והאוטופי הזה ,למול הקולות וההר העשן -ניטלת
מהאדם הבחירה החופשית באופן טבעי .זהו לא
רגע מורכב ,גשמי ורוחני ,טוב ורע -אלא רגע טוב
מתוק ומשכר המעביר אותם על דעתם ואונס
אותם לומר "נעשה ונשמע" .ואולי האונס הזה,
חוסר התלות בבחירה החופשית שלהם מביא את
הבשורה האמיתית .הקב"ה מחוייב לברית עם עם
ישראל ללא תלות בבחירתם .גם אם יבחרו לעשות
הרע בעיני ה' -הם עדיין בניו שהוציא ממצריים.
גם כאשר יעשו להם עגל מסכה וגם כאשר יחזרו
בתשובה וירצו בקרבתו -מחוייב ה' לברית עם
ישראל ועם ישראל מחוייב לקב"ה ותורתו בקשר
בל ינתק.
אליהו הנביא מתקשה להאמין בקשר האמיץ הזה
כשעם ישראל חוטא .הוא מתייאש מהעם ומבקש
י-עזְ בּו בְ ִר ְיתָך ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" .הקב"ה,
למותּ" .כִ ָ
המחוייב לברית ,גורר אותו להר חורב" :וַ ּיֵ לֶ ְך ּבְ כ ַֹח
ָה ֲאכִ ילָ ה ַה ִהיאַ ,א ְרּבָ ִעים יֹום וְ ַא ְרּבָ ִעים לַ יְ לָ ה,
ֹלהים ח ֵֹרב"  .שם ,במקום הברית ,חווה
ַעד ַהר ָה ֱא ִ
אליהו מראות של סערה ,אש ורעש ,המזכירים את
מעמד הברית בהר סיני .אבל זהו רק רגע מכונן ,לא
החיים האמיתיים ולא העולם המייעד ה' לבניו..." .
רּוח ּגְ דֹולָ ה וְ ָחזָ ק ְמ ָפ ֵרק ָה ִרים ְּומ ַׁשּבֵ ר ְסלָ ִעים
וְ ַ
רּוח ַר ַעׁשֹ ,לא בָ ַר ַעׁש
רּוח ה'; וְ ַא ַחר ָה ַ
לִ ְפנֵ י ה'ֹ ,לא בָ ַ
ה' .וְ ַא ַחר ָה ַר ַעׁש ֵאׁשֹ ,לא בָ ֵאׁש ה' ; וְ ַא ַחר ָה ֵאׁש,
קֹול ְּד ָמ ָמה ַד ָּקה" .החיים האמיתיים אינם רעש
ואש וחוויות שמיימיות .החיים האמיתיים קטנים,
מורכבים ,מפתים ומבלבלים ולפעמים עם ישראל
טועה ,אבל הקב"ה אינו טועה -הוא תמיד נאמן
לבריתו .אליהו ממאן להבין  ,מקטרג וממשיך לשנן

צילום :שחר כהן

מעברות הירדן

ֹלהי ְצבָ אֹות,
אתי לַ ה' ֱא ֵ
את אותה מנטרה ַ ":קּנֹא ִקּנֵ ִ
ת-מזְ ּבְ ח ֶֹתיָך
ל-א ִ
י-עזְ בּו בְ ִר ְיתָך ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵא ֶ
ּכִ ָ
ָה ָרסּו ,וְ ֶאת-נְ בִ ֶיאיָך ָה ְרגּו בֶ ָח ֶרב" .לכן הוא מקבל
מספר שליחויות ובינהן ,משיחת האיש שיחליף
אותו במעמדו ,האיש שינבא במקומו.
משה רבנו ,שקורע את הים ,ובפרשתנו מוריד את
התורה -מייצג את ההנהגה האלוקית הניסית ,לא
נכנס לארץ ואינו עובר את הירדן .ההנהגה עוברת
ליהושוע בן-נון שמוביל את העם להנהגה אחרת-
ארצית וגשמית .עם ישראל בהנהגת יהושוע עובר
טרנספורמציה נפשית עם חציית הירדן -ומתחיל
בארץ חיים חדשים ,עצמאיים ומורכבים .החיים של
עם ישראל בארץ ישראל דורשים מאיש ישראל
לשלב מלכות שמיים במעשה הגשמי היומיומי.
הוא יכול לגלות אחריות ,להתרומם ולרומם איתו
את הארץ לשמיים .אך הוא עשוי חלילה ליפול
ולחטוא .אליהו הנביא מנסה לכפות אמונה בדרך
ניסית על ישראל אבל התנגשות הערכים מביאה
אותו לחצות את הירדן בדרך ההפוכה לערבות
מואב ,שם הוא עולה בסערה השמיימה .ממשיכו-
אלישע ,מקבל את ההנהגה במעבר זה ונכנס
לארץ במעברות הירדן.

מעברות הירדן ,אם כן ,היא נקודה גאוגרפית היסטורית
בה חצה עם ישראל את הירדן ועבר בחרבה ,אך היא
גם נקודה משמעותית מבחינת התודעה .היא נקודת
מעבר לתוך הארץ המופלאה בה ניתן לחבר שמיים
וארץ ,חול וקודש ,במעשה סזיפי יומיומי.
אליהו הפך במסורת למלאך הברית והוא מבקר,
כתיקון לקיטרוגו ,בכל אירוע בו מקיימים ישראל
את הברית עם הקב"ה .הלוואי שנזכה כולנו
"הּנֵ ה
לסינגורו של אליהו הנביא ולגאולה שלמהִ .
ָאנֹכִ י ׁשֹלֵ ַח לָ כֶ ם ֵאת ֵאלִ ּיָ ה ַהּנָ בִ יא לִ ְפנֵ י ּבֹוא יֹום
ב-אבֹות ַעלּ-בָ נִ ים,
ּנֹורא .וְ ֵה ִׁשיב לֵ ָ
ה'הּגָ דֹול ,וְ ַה ָ
ַ
בֹותם".
ל-א ָ
וְ לֵ ב ּבָ נִ ים ַע ֲ
היום רוחב הנהר מגיע למטרים ספורים ,אבל
בעבר הוא הגיע לרוחב של מאות מטרים! ובתוך
הזרם והגעש אי אפשר היה לעבור .לכן מובנת
ההתפעלות כשעבר העם בחרבה ו"הירדן יסוב
לאחור" .המבקר במקום זה צריך לברך" :שעשה
ניסים לאבותנו במקום הזה" .המקום פסטורלי
ויפיפה כל השנה.
לפרטים נוספים על סיורים1-700-700-945 :
www.mishkefet.org.il

בא לכם לנפוש? קחו משקפת!
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\\ יש”ע שלנו

עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל
ולשלוח את הפתרון לפקס .02-6516662
או למיילHasbarayesha@gmail.com :
בהצלחה רבה!
הזוכה בחידה בשבוע שעבר :איתי מונדשיין,
פתח תקוה.

זהה את

המקום

ביום הקהל

על הפרשה יתרו

המשך מעמוד השער

ה’” לשמירת שבת ,בין “לא תרצח” ל”לא
תנאף” ,בין “לא תגנב” ל”לא תחמוד אשת
שד ֵּבר ה’ ביום
רעך” .כולם הם דברים ִ
הקהל .הם נִ תנו כחטיבה אחת שלא נִ תנת
להפרדה .הנסיון להפריד בין “מוסכמות
חברתיות” ל”מצוות דתיות” ,בין “היה יהודי
בביתך” ל”אדם בצאתך” שוברת ומנתצת
את הלוחות .זו תגובתו הספונטאנית של
משה לחטא העגל.
מעשרת הדברים הולכים ומתפרטים
“המשפטים אשר תשים לפניהם” :דיני
נזיקין ודיני שומרים ,הלכות חברה והלכות
כלכלה ,סדרי משפט וסדרי שלטון ,הלכות
מלחמה והלכות זמנים ומועדים .עשרת
הדברים הם היסוד והתשתית למצוות .רק

הם הועברו באותו מעמד נורא הוד ורק
“מכתב א-הים הוא ָחרות על
הם נכתבו ִ
ה ֻלחֹת”“ .ויכתב על הלחת ...את עשרת
הדברים אשר דבר ה’ אליכם בהר ,מתוך
האש ,ביום הקהל”.
ארבעים שנה מאוחר יותר ,פותח משה
רבנו את נאום המצוות לדור הנכנסים
לארץ ,שרובו לא היה נוכח במעמד ההוא,
בתיאור “יום הקהל” ,על חוויותיו ועל
תכניו .גם כאן ניצבים עשרת הדברים
כבסיס למצוות כולם .אחריהם יפרט משה
מאות מצוות בעשרים פרקים.
משה רבנו חוזר וקורא למעמד זה “יום
הקהל” (דברים ט’ י ,י’ ד ,י”ח טז) ,שם
שלא שגור על לשוננו .אנו נוהגים לקרוא

למעמד הזה “יום מתן תורה” למרות
שבאותו יום לא נתנה כל התורה לעם .אבל
הוודאות במציאות ה’ ,בקיומה של נבואה
(שהיא דיבור ה’ לבני אדם) ובנבואת משה
רבנו ,שהם הבסיס לתורה מן השמיים,
הובררו במעמד זה .החלק המילולי של
מעמד זה הם “עשרת הדברים” בלבד.
על כן ברור ציוויו של משה לדור הבנים
ערב הכניסה לארץ“ :רק ִהשמר לך ושמר
נפשך מאד ,פן תשכח את הדברים אשר
ראו עינך...יום אשר עמדת לפני ה’ א-היך
בחרב( ”...דברים ד’ ט-י) .הפנמת תובנה
יארכון ימיך על האדמה
זו הכרחית “למען ִ
אשר ה’ א-היך נתן לך”.
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

חולמים בכיתה בסוף השבוע האחרון ערכו תלמידי
ישיבת בני עקיבא אורות יהודה סמינריון אינטנסיבי
בנושא חלומות .התלמידים כתבו את חלומותיהם
על עפיפונים אותם העיפו לשמיים ,שמעו הרצאה
מפי יוני קונפורטי על חשיבות ההתמדה במרדף
אחר הגשמת חלומותינו ,ואף התפנו להגשים את
חלום אחד מחבריהם :מסע אופניים שחצה את
היישוב אפרת . 1
סוגר שטחים בעקבות צאת ספרו של חגי סגל
“שטחים תמורת חלום” הגיעו לירושלים עמוס
שוקן ,איתן הבר ,אורי אליצור וצבי האוזר להתגושש
בנושאי ימין-שמאל בהם עוסק הספר .את הערב
שיזמו מועצה אזורית מטה בנימין ומועצת יש”ע
הנחה בנו העיתונאי של חגי ,עמית סגל .למעלה
מ 300-איש הגיעו לערב ,וכמה מהנוכחים העידו
כי העניין האמיתי היה דווקא בשיחות המסדרון בין
חברי הפאנל משמאל לקהל שמימין.
ברוך רופא חולים בקדומים נחנך לאחרונה מרכז
רפואי חדש של “לאומית שרותי בריאות” .רב
הישוב הרב צבי פרבשטיין קבע מזוזה במקום
ויחד עם חננאל דורני ,ראש המועצה  , 2ברך את
המשתתפים :ח’’כ משה פייגלין ,יו”ר הדירקטוריון
מר יעקב אדרי ,מנכ”ל הקופה מר ניסים אלון ,יעל
בובליק מנהלת מחוז ירושלים,בנימין והשומרון,
רופאים ,אחיות ,חברי צוות ,עובדי הקופה ותושבי
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הישוב.
דור הולך אלפי אנשים השתתפו השבוע בצעדת
הל”ה המסורתית .בין ההולכים :חניכי שבט ‘’אביחי’’
של תנועת הנוער בני עקיבא ,מזכ’’ל התנועה דני
הירשברג ,שר הכלכלה נפתלי בנט ,אלוף פיקוד
המרכז ניצן אלון וראש המועצה האזורית גוש עציון
דוידי פרל (תמונת השער) .הצעדה הלילית יוצאת
מדי שנה בעקבות המחלקה שנפלה לתוך מארב
בדרכה לתת סיוע ליישובי גוש עציון המבודדים לפני
קום המדינה .בתום המסע התקיים מופע בהנחיית
גולן אזולאי.
במהרה בימינו מאות מתושבי גוש טלמונים-דולב
השתתפו ב”-שבוע מעמדות” שהתקיים ביישובי
האזור ,במטרה להגביר את המודעות למקדש ואת
הציפיה לבניינו .במסגרת השבוע התקיימו ביישובים
פעילויות שונות ,כגון :הרצאה מפי יהודה גליק על
המצב בהר הבית כיום ,שחזור סדר עבודת התמיד
 , 3סעודת מלווה מלכה עם הרב ישראל אריאל,
ו”-יריד מקדש” בו נמכרו מגוון חפצים הקשורים
למקדש ולעבודתו.
ישי זה כאן ח”כ אלי ישי מש”ס התארח השבוע
במועצה האזורית בנימין ,כאורחו של ראש
המועצה אבי רואה  . 4ישי סייר בעלי ,שילה ועופרה,
ואמר“ :אני נמצא כאן ,לא כי אני רוצה להתקרב
אליכם  -אני מאז ומתמיד חלק מכם .חילוקי הדעות

בין הפוליטיקאים מהמפלגות הדתיות קיימים,
אך אסור ולא אתן יד כי חילוקי דעות אלו יקדמו
מחלוקת בין האוכלוסיות” .עוד אמר ישי“ :אהבתי
להתיישבות איננה אהבה התלויה בדבר .כך היה
וכך ימשיך בעזרת ה’ להיות".
מה קורא בישיבת בני עקיבא מטה בנימין ,חנכו ביום
שני מרכז למידה וספריה וסיימו את מסכת תענית.
כיבדו בנוכחותם :הרב יהודה פליקס ראש המינהל
החינוכי במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ,ראש
הישיבה הרב ימין ניצן ,רבני הישוב בית אל הרב
זלמן מלמד שקבע את המזוזה במרכז החדש
והרב שלמה אבינר שהתכבד בגזירת הסרט .נשאו
דברים :ראש המועצה האזורית מטה בנימין ומועצת
יש”ע אבי רואה וראש המועצה המקומית בית אל שי
אלון.
אמרי שפר כדורסלן העבר דורון שפר ,ערך
באוניברסיטת אריאל הרצאה בשבוע שעבר אודות
חזרתו בתשובה והתמודדותו עם מחלת הסרטן 5
 .בהרצאה הוקרן סרט שסיפר על המסע להודו,
החזרה בתשובה והחזרה למגרשי הכדורסל.
ההרצאה אורגנה ע’’י אגודת הסטודנטים ,הדקנאט
וקהילת ‘’נצרים’’ בעיר.

