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פרשה נפתחת בצווי מיוחד על משה ה
ישראל  בני  “ואתה תצווה את  רבנו: 
שונה  הציווי  לשון  אליך”.  וייקחו 
“הנה  )ספורנו(:  הקודמת  בפרשה  מהצווים 
יובן שיעשה  ‘ועשית’,  מה שאמר עד עכשיו 
על ידי אחר, וזה, שיצווה לאומנים שיעשו”. 
עד כאן היה הציווי עליו, מכאן הוא מצווה 
לאחרים. עפ”י המדרש, הציווי כאן הוא ביטוי 
לכך שמשה הוא מלך על ישראל: “‘מלך אסור 
ברהטים’ - א”ל הקב”ה למשה מלך עשיתיך. 
גוזר  אתה  אף  גזרתו  עושין  עמו  מלך  מה 
דברי  מתיישבים  איך  עושים!”.  והם  עליהן 
ביקש  שמשה  המדרש,  עם  הללו  התנחומא 
את ה”מלכות” ונענה בשלילה? תשובה לכך 

במדרש אחר, שאמנם בקשתו נדחתה, להיות 
לזרעו,  המלוכה  את  שמוריש  מלך  במעמד 
משה  “בקש  למלוכה:  זכה  עצמו  הוא  אולם 
שיעמדו ממנו כהנים ומלכים א”ל הקב”ה: ‘אל 
תקרב )הלום(’ כלומר לא יהיו בניך מקריבין, 
אחיך!  לאהרן  הכהונה  מתוקנת  שכבר 
מתוקן  כבר  הקב”ה  א”ל  מלכות!  זו  ‘הלום’ 
לשתיהן  משה  זכה  אעפ”כ  לדוד!  המלכות 
מלכות  המלואים,  ימי  בז’  ששימש  כהונה 
שמשה  מכאן  מלך’.  בישורון  ‘ויהי  דכתיב: 
וכבר  כאחד:  ונבואה  כהונה  למלכות  זכה 
מנו  המלכים  ומכלל  היה  מלך  שמשה  ידעת 
‘ויהי  נאמר:  ועליו  הנבואה,  על  מוסיף  אותו 

בישורון מלך’ “.
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כשליחו  רשמית  משמש  אמנם  הוא 
בין  ומתן  למשא  אובמה  הנשיא  של 
למעשה  אך  לפלסטינים,  הישראלים 
ג’ון קרי הוא לכל היותר מתווך בין הבית 
נדמה,  כך  ישראל,  לפלסטינים.  הלבן 
איומיו  הזה.  בסיפור  צד  איננה  בכלל 
ממשלת  לעבר  קרי  של  הלא-מרומזים 
לטעמו,  מי,  היטב  מבהירים  ישראל 
זה  הוא  ומי  לשאת,  שצריך  הצד  הוא 
וחסרת  בוטה  התעלמות  לתת.  שיידרש 
של  החיוניים  מהאינטרסים  זו  אחריות 
ישראל לא רק שלא תביא לשלום, אלא 
האמריקנית  לגישה  לחלוטין  מנוגדת 
הישראלי- הסכסוך  כלפי  ההיסטורית 

סימן שאלה  וכשוושינגטון מציבה  ערבי. 
נותר  עוד  מה  ישראל,  של  עתידה  על 

לעולם הערבי לעשות? 

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה תצוה

מנהיגות של חזון ומעש
הרב אל"מ )מיל'( אליעזר שנוולד
ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" מודיעין ואופקים

8 משמר הנגב46 
מקומות בארץ ישראל

תראו מי בא
"ג'ון קרי" )טוב, לא בדיוק( הגיע השבוע לבקעת הירדן לצורך צילומי סרטון נוסף בסדרת "ג'ון קרי פתרונות בע"מ". 

עוד לא ראיתם? חפשו ביוטיוב: ג'ון קרי סיור בישראל

נאש דידן
סיפורי ארץ ישראל

צעדת הבקעה כבר כאן!
מה קורה
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

במעמד צד אחד

ג’ון קרי לחוץ. לחוץ מאוד. אם עד עכשיו היה נראה 
ששר החוץ האמריקני בסך הכל מתקשה להבין 
את כללי המשחק המיוחדים במזרח התיכון, כעת 
נראה שהגדרתו כמתווך במשא ומתן פשוט איננה 
לישראל,  הפלסטינים  בין  מתווך  לא  קרי  נכונה. 
על  שמאיים  שליח  עבורם.  כשליח  משמש  אלא 
שלום  יכון  לא  אם  רעוע  ביטחוני  במצב  ישראל 
טרם  שכמותו  כלכלי  חרם  לה  ושצופה  באזור, 
חוותה. כל קודמיו של קרי בתפקיד, ודאי בדורות 
האחרונים, ניסו ללחוץ על ישראל לשבת למשא 
ישראל  של  ביטחונה  ידעו:  כולם  אך   - ומתן 
והידידות של ארה”ב עמה - הם מעל כל שאיפה 

ואינטרס אחרים של האמריקנים באזור.

גם שרי הממשלה מבינים, סוף סוף, שקרי איננו 
middleman. הוא לא מתווך בין צדדים ודעות, 
מצדדי  אחד  את  מלאה  בהתנדבות  מייצג  אלא 
התייחסו  בראשם,  ונתניהו  השרים,  הסכסוך. 
השבוע לעובדה הנ”ל. “הניסיונות להטיל חרם על 
ישראל אינם מוסריים, אינם מוצדקים ומעבר לכך 
- הם לא ישיגו את מטרתם”, אמר ראש הממשלה. 
בעמדתם  להתבצר  לפלסטינים  גורמים  “הם 
שום  השלום.  את  מרחיקים  הם  ובכך  הסרבנית 
לחץ לא יגרום לי לוותר על האינטרסים החיוניים 
ביטחון  נמצא  כשבראשם   - ישראל  מדינת  של 
אף  נחרצים  היו  השרים  יתר  הוסיף.  האזרחים”, 
יותר - כך למשל אמר השר לעניינים אסטרטגיים, 
לא  פוגעניים,  הם  קרי  של  “דבריו  שטייניץ:  יובל 

הוגנים ובלתי נסבלים. אי אפשר לצפות ממדינת 
ישראל לנהל משא ומתן עם אקדח לרקה כשהיא 
דנה בדברים הכי קריטיים לאינטרסים המדיניים 
גלעד  התקשורת,  שר  גם  שלה”.  והביטחוניים 
קרי  של  “המסר  כי  ואמר  בנושא  התבטא  ארדן, 
ולא כמאבק  היה נשמע כמו ליבוי כוונות החרם, 
נגדו. ציפיתי שקרי יסביר לפלסטינים קודם כל מה 
עלול לקרות להם, אם אבו מאזן ימשיך בסרבנות 

השלום שלו”.

אבל קרי, נרצה או לא נרצה, איננו לבד. הוא מייצג 
קרי  את  תוקפת  וכשישראל  הלבן,  הבית  את 
נחלצים  הלבן  הבית  דוברי  החמורים,  דבריו  על 
מקובלת”,  איננה  קרי  על  “ההתקפה  לעזרתו. 
שאינו  מכך  “מתוסכל  קרי  כי  והוסיפו  שם  אמרו 
 - שואלים  ואנחנו  הסכסוך”.  את  ליישב  מצליח 
האם בבית הלבן יודעים שהשבוע נהרגו עוד כמה 
אלפי אזרחים בסוריה? עד כמה הם מתוסכלים 

מכך שהמצב שם רק הולך ומידרדר?

ארה”ב, שהתערבה בעבר בכל כך הרבה סכסוכים 
מקומיים ויצאה מהם מדממת )קוריאה, וייטנאם, 

להתעלם  בוחרת  כוויית-עיראק(  אפגניסטאן, 
במזרח  יום  בכל  שמתחוללות  מקטסטרופות 
ידידתה,  בישראל,  דווקא  ומתמקדת  התיכון, 
הסיכונים  אחד  את  לקחת  עליה  לכפות  בניסיון 
הם  ישראל,  שלה.  בהיסטוריה  ביותר  הגדולים 
אומרים, צריכה לוותר על נוכחותה בבקעת הירדן. 
במקומה, נשמור אנחנו האמריקנים על הבקעה, 
בעזרת מטוסים ללא טייס. בעזרת רובוטים. שר 
בצדק  כך  על  אמר  יעלון,  )בוגי(  משה  הביטחון, 
תחליף  להוות  יכולים  לא  ומזל”טים  ש”סנסורים 
הירדן  בקעת  צה”ל.  חיילי  של  פיזית  לנוכחות 
לכך  להסכים  נוכל  ולא  ישראל  לביטחון  חיונית 
יהיה שם במקומנו. אני תומך מאוד  שצד שלישי 
לכוחות,  שיסייעו  טכנולוגיים  פיתוחים  בהחדרת 
ואולם אין בהם כדי להוות תחליף לנוכחות הפיזית 

שלנו בשטח”.

לא די בדברים חשובים אלה כדי להביא לעצירת 
תוסיף  ישראל  המיותר.  האמריקני  הלחץ 
לא  היא  עוד  כל  והולך,  גובר  לחץ  עם  ותתמודד 
הוגן.  ומתן  משא  לנהל  ברורה  בצורה  תדרוש 
משא ומתן שיוצא קודם כל מתוך ההבנה שארץ 
יכון  אם  וששלום  ישראל  לעם  שייכת  ישראל 
באזור, לא יבוא מתוך חולשה, אלא מתוך עוצמה. 
לא מתוך התרפסות, אלא מתוך כבוד הדדי. לא 
והבנת  וטרור, אלא מתוך הקשבה  איומים  מתוך 
לא  ישראל  ואם  הצדדים.  כלל  של  האינטרסים 

תבהיר, ארה”ב לא תפנים.

"אי אפשר לצפות ממדינת ישראל 
אקדח  עם  ומתן  משא  לנהל 
הכי  דנה בדברים  לרקה כשהיא 
המדיניים  לאינטרסים  קריטיים 

והביטחוניים שלה”

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

www.myisrael.org.il

אוי לאוזניים
ניני אמרה שלא תקבל  לנו כשאחינועם  לא הפריע 
לאריאל  גם  מוצע  שהוא  בגלל  אקו''ם  פרס  את 
זילבר. זו בעיה שלה. אבל כשאקו''ם החליטה לשנות 
למוזיקה  ל''תרומה  חיים''  מ''מפעל  הפרס  שם  את 
מאות  גבול.  כל  עברה  כבר  הצביעות  הישראלית'', 
אקו''ם  למנכ''ל  סמסים  שלחו  שלי'  'ישראל  מחברי 
המוחים על ההחלטה, וכמה אף הגיעו לאירוע חלוקת 

הפרסים ומחו בכניסה. אקו"ם, יצאתם עקומים!

 גבול חד צדדי
גבולות  על  האחרונים  בשבועיים  דובר  רבות 
על  התבטאויות  עקב  השבוע,  הדמוקרטי  השיח 
מורה  מפי  שיצאו  צה''ל  של  המוסריות  חוסר 
את  לפטר  האפשרות  עלתה  כאשר  ספר.  בבית 
המורה, נזדעקו כל שוחרי חופש הביטוי, וביניהם 
רם כהן - מנהל תיכון בת''א. בראיון מרתק, שאל 

העיתונאי עמית סגל את כהן מדוע הוא עצמו ציין שתהיה לו בעיה להעסיק 
מורה לאזרחות מתפוח. צפייה חובה - הסרטון המלא בדף הפייסבוק שלנו.

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

"בארבע השנים הבאות יוקמו בהתיישבות החדשה 28 יישובים 
חדשים, בהתאם לתכנית שאושרה על ידי כל הגורמים הנוגעים 

בדבר – אמר דוד קלדרון, מנהל מחלקת ההתיישבות של 
הסוכנות, במסיבת עיתונאים שהתקיימה אתמול בתל אביב".

היום לפני 50 שנה, בעיתון "דבר". אבל איפה האישור 
מהאמריקאים?

אחוריתמראה
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רבנו מקפל באישיותו שילוב מיוחד של  משה 
של  ומנהיגות  “חזון”  של  מנהיגות  ומלך,  נביא 
את  למלא  תעודתו  היה  הנבואה  “כח  “מעש”. 
הצרכים הנצחיים של האומה, להנחילה חיי עד 
רוחניים, גם ללמדה אורחות חיים שבהם תשיג 
הקיום התמידי, שיהי’ רוחה חי לעולמים ושתזכה 
לקיום לאומי בעתיד”, ומצד שני: “כח המלוכה 
בהווה.  הלאומים  בחיים  העם  את  לאשר  היה 
כי ישנם דברים והנהגות שמוסיפין בעם אומץ 
לשעה ונוטלים ממנו כח קיומו לעתיד, ולהיפך 
דברים רבים שאף שמחלישים אותו לשעה, מכל 

מקום מוסיפים הם לעתיד עז וגבורה”. 
מה בין מנהיגות של “חזון” ובין מנהיגות פרגמטית 
מבקשת  להגשים  הראשונה  “מעש”?  של 
הכלים  את  כך  לשם  ובונה  גדול בעתיד,  חזון 
המעשיים. לעיתים, החזון בא על חשבון צרכי 

ההווה, וממשכן את המשאבים לשם כך. 
בהתאם  עכשוויים  מובילה מהלכים  השנייה 
עכשוויים  פתרונות  במציאת  ההווה,  לצרכי 

אולם  ב”תכלית”.  ולא  ב”תכלס’”  לבעיות, 
האומה  והעתיד.  החזון  חשבון  על  הם  לפעמים 
הקצוות  לאחת  שכן:”הנטייה  לשניהם,  זקוקה 
לעולם קשה היא ומזקת. שאם ישים העם דאגתו 
רק לקיומו העתידי ולמצבו בהווה לא ישים לב, 
הלא אז יבוזו זרים יגיעו ויפול בנופלים, עד שגם 
מעלות רוחו ושאיפתו לקיומו הנצחי יאבדו ממנו. 
ולעומת זה מה רבה ערך ההשחתה, אם יפתה לב 
העם לשום על דגלו רק חיי שעה וחסנו הזמני, כי 

אז בעבור דור, יסוף כחו ויכשל ויפול”. 
קיים מתח מתמיד בין הפרגמאטיסטים לאנשי 
החזון. אלה רואים באנשי החזון אנשי חלומות 
המנותקים מן המציאות ואלה רואים בפרגמטיזם 

מכאניקה של חיים נטולת אידיאל. 
ניתן לשלב אישיות פרגמאטית  בדרך כלל לא 
ואישיות של חזון, באותו אדם. משה רבנו ושמואל 
הנביא, הם דוגמאות לשילוב ביניהם:”אמנם יש 
כשרון עצום בתכונה הרוחנית העליונה לכלול 
את הכל, אבל זוהי דווקא במידתה של התגלות 

כן משה  הנבואה של אספקלריא המאירה, על 
רבנו עצמו בלבד עליו נאמר: ‘ויהי בישרון מלך’, 
ונביא  לחוד  מלך  היה  הדורות  במעמד  אבל 
לחוד, ושמואל, הוא שהיה במידה ידועה שקול 
כמשה ואהרן, הייתה לו בהירות רוחנית כזאת, 

עד כדי למלא גם כן מקום של מלך וכו’”. 
במידת  ביניהם  לשלב  חכם,  כל  צריך  לדורות, 
בכל  לעמוד  מישראל  חכם  כל  יכולתו:”וצריך 
העשייה  בין  ההפרדה  של  זו”  פרצה  נגד  כוחו 
“ולהשתדל ללכת בעקבותיו של הרועה  לחזון, 
הנאמן, משה רבנו ע”ה! שהבהירות העליונה לא 
הכהתה את עינו הרוחנית מלראות באספקלריא 
המאירה גם את העולם המעשי וכל מכשיריו”.
כדי ליישם זאת צריך לעסוק בתורה לשמה, “כל 
לשמה,  בתורה  אומץ  האדם  יוסיף  שיותר  מה 
יותר יתגלו לו פתחי אורה להבין ולהשכיל, איך 
שבאמת כל הופעה רוחנית היא מוסיפה בהירות 
העולם  של  הבריאה  להשגה  מוחלט  ובירור 

החומרי, וכל אגפיו”.

על הפרשה תצוה
המשך מעמוד השער מנהיגות של חזון ומעש

ַיַחד

קרן יחד ע“ר
יוזמה

חברתית
לדורות

  

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד
02-6280030

קרן יחד
ערבות הדדית וחסד ליתומים

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.

אין תשלום חודשי קבוע
רק במקרה של פטירה באותו חודש ייגבו

מכל מנוי בקרן עד 10 ש“ח בלבד עבור כל 
יתום. סכום הגבייה לא יעלה על 64 ש“ח.

חסד אמיתי 
כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו

אך ורק את היתומים.

גבייה שקטה 
שיטת פעולתה של הקרן תצמצם את תופעת 

ה“מגביות“ סביב מקרי אסון ותשמור על 
פרטיותה וכבודה של המשפחה.

₪

כולנו יחד,
אף אחד לא 
נשאר לבד.

גם אנחנו 
הצטרפנו
לקרן יחד.

בס“ד

מוריה ואחיה פרנקל צחי וצילה מגנאג‘י כולנו
מצטרפים
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את א מכיר  שלא  ירושלמי  ין 
עסק  יהודה’,  בן  ‘תכשיטי 
ומייצר  המייבא  משפחתי 
חנות  שמאחורי  מסתבר,  תכשיטים. 
סיפור  עומד  המוצלחת,  התכשיטים 

ציוני ממעלה ראשונה.

דידן’  ה’נאש  היהודית,  הקהילה 
שבאורמיה )בגבול בין איראן, טורקיה 
הגלייתם  לאחר  נוצרה  ואזרבייג’אן(, 
עוד  ידי מלך אשור  על  ישראל  מארץ 
היהודים  הספירה.  לפני   556 בשנת 
לאחר  חזרו  לא  לאורמיה,  שהוגלו 
הצהרת כורש ותחת זאת נשארו כשבט 
המאה  סוף  עד  אורמיה  באזור  נודד 

ה-19.

לעסוק  נאסר  באורמיה  היהודים  על 
במסחר.  עסקו  רובם  ולכן  בחקלאות, 
האשורית  השפה  את  למדו  היהודים 
לאחר  גם  עליה  ושמרו  המקומית, 

נעשתה  היהדות  שמירת  המוסלמי.  הכיבוש 
דידן”(  )“נאש  שלנו  האנשים  בין  בהתבדלות 

לאנשים שלא משלנו...

לארץ  יהודה  בן  משפחת  עלתה   1924 בשנת 
בדרך חתחתים. הליכתם לארץ נעשתה בדרך 
אותה...  ידעו  ממש  לא  שהם  מכיוון  דרך  לא 
ומשם  לביירות,  לסוריה,  לבגדד,  מאורמיה 
של  לידיהם  היישר   - הארץ  לחופי  בסירות 
המשפחה  הצליחה  דבר  של  בסופו  הבריטים. 
להגיע לירושלים ולהתיישב על גבעת טרשים 

באזור סנהדריה.

שהקים  )89(, מי  יהודה  בן  מספר יששכר  וכך 
את חנות התכשיטים הירושלמית “תכשיטי בן 

יהודה”:

זוכר  אני  בסנהדריה.  גבעה  על  בצריף  גרנו 
ימים קשים מאוד. אם היתה מגיעה רוח, הצריף 
כמעט היה עף. חיינו בעוני שאני לא מאחל לאף 
אחד. אני זוכר שהיו יורים עלינו הערבים, ואמא 
שלי היתה מסוככת עלי. הערבים לא אהבו את 
זה שבאנו לארץ. הם היו מתנכלים לנו, יורים 
יורים  עלינו. אנשים היו הולכים לעבודה והיו 

בהם בדרך.

אני הייתי בן 11 באמצע כיתה ה’. אבא שלי בא 
אלי ואמר לי: “אני רוצה שאתה תצא לעבודה 
הבכור  הייתי  אני  טוב”.  לא  בבית  המצב  כי 
“דיברתי  ברירה אחרת. אבא אמר:  היתה  ולא 
ותתחיל  לשם  תלך  אתה  הצורפים,  אחד  עם 
הייתי  רעוע.  בצריף  בעוני,  חיינו  לעבוד”. 

מוכרח להסכים.

התחלתי את העבודה בשכר של חמישה גרוש 
הראשון,  השכר  את  שקיבלתי  אחרי  בשבוע. 
הבאתי לאבא. אבא נישק את הגרוש ואמר לי: 
הרבה  עוד  יבואו  הראשון.  זה  בני,  תדאג  “אל 
אחי  וגם  תקופה,  שם  עבדתי  השם”.  בעזרת 

הצטרף אלי.

“תביא  לו:  ואמר  שלי  לאבא  מישהו  הגיע  ואז 

את הילדים שלך אלי, אני גם אשלם להם וגם 
אלמד אותם את מקצוע הצורפות”. אבא אמר 
לנו  יאפשר  וזה  חשוב,  זה  מקצוע  שללמוד 
להתפרנס בכבוד. עבדנו אצלו תקופה, ולמדנו 
את כל מלאכת הצורפות. הכל היה רק בעבודת 
יד. עוד לא היו מכונות. היינו מייצרים תכשיט 

אחרי תכשיט.

ירושלים  את  לעזוב  צריך  היה  הוא  זמן  אחרי 
והוא הסכים למכור לנו את החנות. כבר ידענו 

אז את העבודה.

והיינו  פינה  שערי  ברחוב  החנות  את  קנינו 
מה  כל  סוף.  בלי  תכשיטים  בייצור  עובדים 
תקופה,  אחרי  נמכר.  היה  מייצרים  שהיינו 
שיוכלו  כדי  מגרש  לאבא  וקנינו  כסף  אספנו 
ובנינו  יותר מכובד. קנינו אבנים  לעבור לבית 
את הבית במו ידינו. מהחנות הייתי הולך לעזור 

בבניה של הבית.

באותה תקופה התגייסתי לאצ”ל. היה לנו סליק 
את  מחביאים  היו  הלוחמים  שבו  הבית  ליד 
גם  הייתי  מבצע.  עושים  שהיו  אחרי  הנשקים 

עוזר להם, כשהיו זקוקים לעוד יד.

קנינו  מסוים  בשלב 
מכונה, שאפשר היה 

בעזרתה לצקת 
ם  י ט י ש כ ת

ר  צ י י ל ו
בכמויות 
גדולות. 
י  ת ד מ ל

איך  לבד 
ש  מ ת ש ה ל

 . ה נ ו כ מ ב
לעשות  התחלתי 

והמצאתי  ניסיונות 
לייצר  לי  שאפשרו  פטנטים 

היתה  שלי  המטרה  כפולות.  בכמויות 
לייצר  שאוכל  פטנטים  ועוד  עוד  ליצור 

בזמן,  קצרה  בכמות,  גדולה  סחורה 
שהציבור  כדי  מספיק  זולה  וכמובן 
מעט  היו  ההיא  בתקופה  לקנות.  ירצה 
מאוד צורפים ואנחנו ייצרנו הכי הרבה 
תכשיטים, לארץ ולחו”ל. הגעתי למצב 
הייתה  וב”ה  פועלים   18 העסקתי  שבו 

עבודה רבה.

מפגיזים  היו  הימים  ששת  במלחמת 
אחרי  הלילה.  וכל  היום  כל  אותנו 
שניצחנו במלחמה הגיעו הרבה תיירים 
נמכר.   - שייצרנו  מה  וכל  לירושלים 
גדולה.  דשמיא  סיעתא  לנו  הייתה 
עבר  העסק  ולימים  וגדל  הלך  העסק 
אל הילדים. היום העסק מייצר ומייבא 

תכשיטים מחו”ל.

סיפורו של יששכר הוא הסיפור הציוני 
הארץ ישראלי, על משפחה שעוזבת את 
ארץ גלותה ומחליטה לעשות הכל על 
מנת לעלות לארץ ישראל. השמירה על 
הארוכה  ההליכה  דידן’(,  )‘נאש  בגלות  הזהות 
והמסוכנת אל הארץ, קשיי ההסתגלות בארץ 
- כל אלו לא יכולים אל מול הרצון העז לקום 

מעפר הגלות ולבנות בניין של ממש בארץ.

סיפורים אלה מעוררים השראה בכל אדם. גם 
בתקופתנו, בה המצב הכלכלי לא צפוי, והמצב 
להביט  מחובתנו   - מאיים  תמיד  הביטחוני 
אחורה, אל דור הסבא והסבתא, ללמוד על דרך 
עלייתם לארץ, על הקשיים שעברו והתמודדו 
גם מקבלים פרופורציה  זאת,  עמם. כשעושים 
וגם  על הקשיים שלנו לעומת הקשיים שלהם 
האתגרים  כל  עם  להתמודד  כוחות  מקבלים 

שנכונו לדור שלנו.

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 הדואר 

avihaip@gmail.com:האלקטרוני

אביחי פרץסיפורי ארץ ישראל

נאש דידן



5יש”ע שלנו \\

הכהנים  בלבוש  בעיקר  עוסקת  תצוה  פרשת 
ובעבודתם במשכן. היא יורדת לפרטי פרטים, לסוג 
הבגד, סוג הבד ואפילו לגימורים: "ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו 
ועיסוק  ִיְהֶיה-ּלֹו"  ַתְחָרא  ְּכִפי  ַמֲעֵׂשה אֵֹרג,  ָסִביב 
המעיל  בשולי  והרימון  הפעמון  בסדר  התורה 
ובאורך מכנסי הכהן "ִמָּמְתַנִים ְוַעד-ְיֵרַכִים" נראה 
כל כך קטנוני. זה לא מכבר עמד כל העם במעמד 
רוחני נשגב ומרומם, של אש,קולות וברקים וקיבל 
את עשרת הדיברות. מעמד שהביא אותם לדרגה 
שמיימית  "ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה' ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך 
ָהֵאׁש". והנה אנחנו כאן, בפרשות הבאות, מודדים 
של  טכנים  פרטים  לפרטי  ונכנסים  ורוחב  אורך 
עץ ובד. כל כך חסר השראה וחסר נשמה, כל כך 
גשמי ואיזוטרי. הרי "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכּבֹודֹו", ולמה 
לתוך  הזה  והאור  הקודש  כל  את  לתחום  צריך 
ְלֶנְגִדּי  ה'  "ִשִׁוּיִתי  הרי  המשכן?  של  הבד  יריעות 
לעבודת  מוגדר  זמן  לייחד  צריך  מדוע  ָתִמיד", 
ה'? למה לצמצם את הקב"ה ודברו הנפלא לזמן 

ומקום ופרטים טכנים רבים כל כך?
הסיבה לכך נעוצה באופי האדם. התורה הקדושה 
היא תורת חיים המתייחסת לצורך ולטבע האנושי. 
לדייק  כדי  מוגדרים  בתנאים  צורך  יש  לאדם 
ומורדות  לו עליות  יש  ה'. הטבע האנושי  בעבודת 
ועלול  ושיאים  לפסגות  להגיע  יכול  הוא  בחשק, 
להדרדר לאפטיות וחוסר ברצון בקרבת אלוקים. 
מיסוד קביעות וסדר בעבודת ה' מביא את האדם 

לכוף את היצר והחשק שלו לכיוון הטוב והראוי. 
ייחוד זמן מיוחד לטקס, מקום מיוחד וקדוש, בגדים 
הטקס-  לקראת  הכנה  וכללי  גינונים  מיוחדים, 
מנתבים את הנפש האנושית לקראת ההתעלות 
וההתרגשות. הטבילה, הטהרה וההתקדשות של 
בבית המקדש אמורה  הכהנים לקראת העבודה 
עבודת  לקראת  נפשית  להכנה  גם  אותם  להביא 
והעומק שיש  בגדי הכוהנים, מלבד הסמליות  ה'. 
גם  הבגד  ּוְלִתְפָאֶרת".  "ְלָכבֹוד  בגדים  הם  בהם, 
על  משפיע  גם  אך  אותו  ומייצג  לובשו  על  מעיד 
איך שלובשו מרגיש. אדם המתלבש בהידור ירגיש 

אחרת מאשר בלבוש דל. 
כאחרונת  ומיותר,  קטנוני  נשמע  שזה  כמה  עד 
הרכלניות, גם המגילה אותה נקרא בעוד חודש - 
ָיָצא  "ּוָמְרֳּדַכי  מתארת בפירוט מה לבש מרדכי: 
ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת 
להדר  גם  כי  ְוַאְרָּגָמן"  ּבּוץ  ְוַתְכִריְך  ְּגדֹוָלה  ָזָהב 
ולפאר יש כללים, ושמדובר על זהב ותכלת, כמו 
בבגדי הכהן הגדול- זה פשוט עושה את העבודה. 
הלבוש משפיע על איך שנתפס הכהן בפני העם 

ואיך שהוא מרגיש כלפי עצמו ולפני ה'.
ההכנות המדוקדקות בטהרה, גם למי שלא מבין 
המופשט  המושג  של  הגובה  ואת  העומק  את 
ונפשית  פיזית  להכנה  האדם  את  מביאות  הזה, 
לקראת התקדשות. גם בריחוק מן המקדש בזמן 

כללי  על  הדורות  בכל  ישראל  עם  שמר  ובמקום 
לישוב  סמוך  הילל,  בחורבת  קפדניים.  טהרה 
שני  בית  מתקופת  מבנה  שרידי  נמצאו  עין,  בת 
ובקצהו חצוב מקווה טהרה גדול. המיוחד במבנה 
לאורכו  שהופרד  הרחב  המדרגות  גרם  הוא  זה 
במחיצה המפרידה בין הטמאים היורדים לטבול, 
לבין הטהורים העולים ממנו. מקוואות עם סידורי 
הפרדה כאלו הם נדירים ונמצאו בעיקר בירושלים 
בה הונהגו כללי טהרה מחמירים ביותר. גם שברי 
על  מעידים  במקום  האבן  כלי  וריבוי  חרס  כלי 
שמירה קפדנית על חיי טהרה. )כלי חרס נטמאים 

וכלי אבן אינם מקבלים טומאה(.

בר  במרד  כנראה  אלים  בחורבן  נהרס  האתר 
מרתק-  ממצא  באמצעות  תוארך  ההרס  כוכבא. 
סביב  בה,  שנחקקה  פרוטה  מתוארך.  מטבע 
אשכול ענבים כתובת "שנת אחת לגאולת ישראל" 
)שנת  בר-כוכבא  למרד  הראשונה  השנה  שהיא 

132 לספירת הנוצרים(.

סיור משקפת למקום יערך בכ' אדר א' )20/2( 
ויבקר ברחבי גוש עציון בחווית חיבור להסטוריה, 

למורשת הקרב, לנופים ולאנשים.

לפרטים והרשמה: 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

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

טיולי 
בגוש עציון ואפרת

ים
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נחל תקוע
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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!

1-801-700-201 שיחת חינם: 
חנות ההוצאה: רח’ בית הדפוס 6, ירושלים 02-6427117  | רח’ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783  

 ’מעט מן האור’ - 
 סדרת המופת של 
חנן פורת ז”ל.

מעט 
מן האור

88  3988  3989  39

חן חלמיש נעם פרל

100

חדש! מארז מהודר במתנה

ד“ר חנה קטן

13/2/14
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למערך  הוקרה  ערב  למתנדבים  גוש-פנקא 
במתנ”ס  האחרון  במוצ”ש  התקיים  ההתנדבות 
גוש עציון ובשיתוף עם ח”כ שולי מועלם-רפאלי 
באסון  שנפל  מועלם  משה  סא”ל  של  לזכרו 
המסוקים. במערך ההתנדבות בגוש עציון ישנם 
את  כולל  והוא  מתנדבים,   2,000 מ-  למעלה 
יחידת חילוץ עציון, הפינה החמה, בנק הזמן ועוד. 
שולי  ח”כ  אריאל,  אורי  השר  חלק  נטלו  באירוע 
דוידי פרל וסגנו  מועלם, ראש מועצת גוש עציון 
והרב  הרב אלי בן דהן  משה סוויל, סגני השרים 
1 וניסן  אבי וורצמן, וכן חברי הכנסת רובי ריבלין 
סלומיאנסקי. בתום הערב התקיימה הופעה של 

הזמר יונתן רזאל.

תן לי כח ביוזמת שר השיכון אורי אריאל אושר 
מתחדשת’’  ‘’אנרגיה  מתקני  תממן  המדינה  כי 
ומערכות  רוח  טורבינות  כגון  ושומרון,  ביהודה 
סולאריות. השר אריאל בירך על ההחלטה ואמר: 
‘’מדובר בצעד חשוב לשוויון הזכויות של תושבי 
יאפשרו  ביו״ש  ושומרון. תנאי מזג האוויר  יהודה 
חסם  הוסר  שכעת  שמח  ואני  נקי  חשמל  ייצור 

משמעותי שיאפשר מענה לביקושים הגבוהים״

ישראל’’  ‘’אורות  מכללת  אורות  על  הזרקור 
בראשותו של הנשיא הרב פרופ’ נריה גוטל זכתה 

השבוע בפרס כנס ירושלים, על היותה המכללה 
הדתי  הציבור  בקרב  ביותר  והמובילה  הגדולה 
בהכשרת המורים של המחר. את הפרס העניק 
2 שבנאומו ציין שלפני  שר החינוך הרב שי פירון 
שנים רבות למד בצוותא עם הרב גוטל בישיבת 
לפרס  ראויה  בראשותך  “המכללה  הרב.  מרכז 

המכובד”, ציין פירון.

אביחי  הממשלה  מזכיר  לממשלה  מזכיר 
ראש  באפרת.  באחרונה  ביקר  מנדלבליט 
3 לקח את האורח לסיור  המועצה עודד רביבי 
אישורי  בחסות  המתפתחת  הבנייה  באזורי 
לראש  בשמו  להודות  ממנו  וביקש  הממשלה 
השניים  הנושא.  לקידום  מעשיו  על  הממשלה 
החווה  נמצאת  בה  העיטם,  בגבעת  גם  סיירו 
קיבלה  שלאחרונה  אפרת  של  החקלאית 
בתרומה מערכת תצפית מתקדמת למאבטחים 

האזרחיים ששומרים על המקום.

רועי  הסרוג  העיתונאי  הריאליטי   - אלף   360
כתבות  סדרת   10 בערוץ  השבוע  העלה  שרון, 
בשם ‘’360 אלף’’ העוסקת במתיישבים ביהודה 
שרון  מסכם  הסדרה  פרקי  בארבעת  ושומרון. 
הכלכלי,  בהיבט  התיישבות  עשורי  ארבעה 
פרטים  כמה  וחושף  והחברתי  האידאולוגי 

4 האטרקציות  האזור,  נופי  על  מעניינים 
חלק  סביבה  שמלכדת  התרבותית  והאווירה 
ניתן  הכתבות  סדרת  את  יו”ש.  מתושבי  נכבד 

לראות באתר ערוץ 10 באינטרנט.

הולכים על הגבול
 - הבקעה  בשבילי  המסורת  את  ממשיכים 
אדר  כ’’א  שישי  ביום  תתקיים  הבקעה’’  ‘’צעדת 
מבסיס  שי,  במעלה  תעבור  הצעדה   .  21.2 א’ 
נופיה  על  ותצפה  הבקעה  לברוש  ועד  פלס 
המרהיבים של בקעת הירדן. המסלול באורך 8 
ק’’מ ומתאים גם למשפחות עם עגלות. החנייה 
בברוש הבקעה משם יגיעו אוטובוסים לתחילת 

המסלול. לפרטים והרשמה 02-9941410

פקדו  מתפללים   2,000 מ-  למעלה  שנכנס  מי 
בליל חמישי שעבר את קבר יוסף, לרגל ר’’ח אדר 
האזורית  המועצה  ובארגון  צה’’ל  באבטחת  א’, 
הרב  שומרון. בין המשתתפים: רבה של אשדוד 
יוסף שיינין שדיבר על קדושת ארץ ישראל, ראש 
, הזמר מרדכי בן  5 מועצת בית אריה אבי נעים 
וראש  המתפללים  של  זמנם  את  שהנעים  דוד 
שכל  שאמר  מסיקה  גרשון  השומרון  מועצת 
לקבל  הלגיטימיות  את  מחזק  שכזה  ביקור 

בפועל ריבונות ישראלית על הקבר.

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