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הגיע משכונת עוני עם “ידיים קשורות ל
כלכליות  אישיות,  מבחינות  לאחור” 
הבמה  לקדמת  עד  וחברתיות, 

וההנהגה - אפשרי?
המקדש  בבנין  העוסקות  האחרונות  בפרשיות 
בצלאל  כדוגמת  מיוחדות  דמויות  פוגשים  אנו 
הטהורה,  המלאכה  בעלי  מראשוני  ואהליאב 
היודעים  אלוקים,  ברוח  המלאים  לב  חכמי 
להשתמש בכוחם הפנימי הגדול ולהוציאו לפועל 
גם במלאכת מחשבת, תוך כדי הדרכה והובלה 
של ציבור פועלים ואומנים שלם, במטרה לבנות 
כוונה,  הדורשת  פעולה  כליו.  ואת  המשכן  את 
העדינים  הפרטים  פרטי  עד  והתעסקות  ידע 
המשכן.  בעשיית  ה’  דבר  את  למלא  הנצרכים 
)שמות  בפסוק  הצלחתם  את  התורה  ומסכמת 

ה  ן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמטֵּ ל”ח, כ”ב-כ”ג( “ּוְבַצְלֵאל בֶּ
ה ְוִאּתוֹ  ר ִצוָּה ה’ ֶאת מֹשֶׁ ל ֲאשֶׁ ה ֵאת כָּ ְיהּוָדה ָעשָׂ

ה ָדן...” ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמטֵּ ָאֳהִליָאב בֶּ
חז”ל לומדים מסדר המינוי של אלו, מסר הקשור 
להעמדת מנהיגים לדורות. שהרי בתחילה אומר 
ן אּוִרי ֶבן  ַצְלֵאל בֶּ ם בְּ ה’ למשה “ְרֵאה ָקָראִתי ְבשֵׁ
ה ְיהּוָדה”, ולאחר מכן משה רבנו פונה  חּור ְלַמטֵּ
ן  ַצְלֵאל בֶּ ם בְּ שֵׁ אל ישראל ואומר “ְראּו ָקָרא ה’ בְּ
ְיהּוָדה”. ולכאורה תמוה -  ה  ְלַמטֵּ ֶבן חּור  אּוִרי 
האדם המיוחד והמוכשר לתפקיד נבחר על ידי 
וגם  אל משה  לפנות  יש  כן  אם  צורך  ומה  ה’, 
אל ישראל בלשון ראיה? מה יש להם להוסיף 
אהרן  במינוי  כזו  קריאה  ראינו  לא  ולבדוק? 
הכהן או בשאר מינויים. “אמר רבי יצחק: אין 
מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים 
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אוכלוסיית  נחשפים:   2013 נתוני 
צמחה  ושומרון  ביהודה  המתיישבים 
מהממוצע  שניים  מפי  יותר  של  בשיעור 
הפיתוח  בפועל?  המשמעות  מה  הארצי. 
זה  הוא  באזור  האחרונה  בשנה  שחל 
שמסייע למדינה להגדיל את היצע הדיור 
ולהוריד את מחירי הדירות לזוגות הצעירים, 
 - התחתונה  ובשורה  הארץ.  רחבי  בכל 
נמצא  “הכסף  לפיה  שהטענה  רק  לא 
שהנתונים  אלא  מגוחכת,  בהתנחלויות” 
ההתיישבות,  מפעל  צמיחת  על  החיוביים 
למעשה מסייעים יותר מכל דווקא לאזרחי 
ישראל ש”בתוך” הקו הירוק. הוציאו מחוגה, 
עיפרון ודפדפת משבצות: השבוע בישעמדה 
מעט  שיסבירו  המספרים  לתוך  נכנסים   -

ממה שקורה במדינת ישראל.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה פקודי

מנהיג יהודי
הרב מיכאל אהרונוב
ראש ישיבת ההסדר במעלה אפרים
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חיזוק מהקונגרס
שני חברי קונגרס רפובליקנים סיירו השבוע ביו"ש כאורחי מועצת יש"ע )עמ' אחורי(

יין הבית2
"רושם בתוך יומן מסע"4 מדור חדש

סיפורי ארץ ישראל
נערכים ליום השנה השלישי

מה קורה
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

מנוע הצמיחה של ישראל

נתוני אוכלוסיית יהודה ושומרון לשנת 2013 פורסמו 
למפעל  טובות  בשורות  עמם  והביאו  השבוע, 
הלועזית  בשנה  כי  עולה  מהנתונים  ההתיישבות. 
שעברה חל גידול של 4.3 אחוז במספרם של תושבי 
שמכנים  במה  הן  הירדן,  ובקעת  שומרון  יהודה, 

בשמאל “גושי ההתיישבות” והן מחוצה להם.

נכון לסוף חודש דצמבר, אוכלוסיית המתיישבים 
ביהודה ושומרון עומדת על כ-375,000 תושבים. 
שבישראל  נציין  לפרופורציות,  להיכנס  כדי 
למעלה מ-8 מיליון תושבים, כאשר יותר משישה 
ושומרון  יהודה  לתושבי  יהודים.  מהם  מיליון 
הצטרפו בשנת 2013 כ-15,400 תושבים חדשים, 
גידול אוכלוסייה בקצב של 4.3 אחוז בשנה. שיעור 
הגידול באוכלוסיית תושבי יו”ש, גדול יותר מפי 2 
על  1.9  העומד  השנתי  הארצי  הגידול  מממוצע 

אחוז לשנה.

צמיחה  חלה  ב-2013  גם   ,2012 בשנת  כמו 
הישובים  תושבי  של  במספרם  משמעותית 
בעומק  נמצאים  שחלקם  הקטנים  הקהילתיים 
האוכלוסייה  ממרכזי  רב  במרחק  השטח, 
בירושלים או תל אביב. התרחבותם של ישובים 
אידיאולוגי  מטען  על  מעידה  אלו  פריפריאליים 

משמעותי שמוסיף להניע את ההתיישבות.

הישובים עם אחוזי הגידול הגבוהים ביותר ביהודה 
היו: עץ אפרים שבשומרון  ושומרון לשנת 2013 
)41%( , הר גילה שבגוש עציון )33.4%(, משכיות 
אדורה  הירדן,  שבבקעת   )19.1%( ורותם   )25%(
 )12.5%( שבבקעה  ייטב   ,)15.9%( חברון  שבהר 

ונחליאל שבבנימין )10.2%(.

של  המוחלט  במספרן  המשמעותי  הגידול 
מודיעין  הבאים:  ביישובים  נרשם  הנפשות, 

עילית  ביתר  חדשים,  תושבים   3,376 עם  עילית 
עם 2,703, גבעת זאב 970 , אורנית 486, מעלה 
אדומים 487, עץ אפרים 367, הר גילה 315, תקוע 
261, שילה 253, כוכב יעקב 250 וגבע בנימין עם 

210 תושבים חדשים.

ביותר  הגבוה  הגידול  קצב  המועצות,  בקרב 
גוש   ,)7.2%( שומרון   ,)8.5%( חברון  בהר  נרשם 
עציון )6.8%(, גבעת זאב )6.8%(, אורנית )6.3%(, 

ביתר עילית )6.1%( ומודיעין עילית )5.8%(.

ישנה  כי  עולה   2013 לשנת  התוצאות  מניתוח 
האטה קלה בקצב גידול האוכלוסייה ביו”ש ביחס 
לשנת 2012  - אז עמד קצב הגידול על 4.8 אחוז 
לשנה. ל”גושי ההתיישבות” נוספו 10,500 תושבים 
כ-231,600  היום  בהם  ומתגוררים  חדשים 
אלה  בגושים  האוכלוסייה  גידול  קצב  ישראלים. 
נוספו 5,000  עומד על  4.7 אחוז. ליתר היישובים 
כיום  מתגוררים  זה  ובמרחב  חדשים  תושבים 
האוכלוסייה  גידול  קצב  ישראלים.  כ-143,000 

במרחב זה עומד על 3.6 אחוז לשנה.

ירשימו  הם  אך  מרשימים,  אכן   המספרים הם 

באוכלוסיית  שהגידול  כשנזכיר  יותר  עוד 

עצירת  למרות  נמשך  ושומרון  יהודה  תושבי 

מכרזי הבניה ועיכובים בקידום תוכניות מתאר 

ולמרות עלייה משמעותית במחירי הנדל”ן בכל 

יהודה ושומרון עקב היצע הולך וקטן של דירות. 

ועל  חדשים,  תושבים  מצטרפים  ויום  יום  בכל 

המדינה להתייחס לכך, להכשיר ולהפשיר עוד 

עבור  הצעירים,  הזוגות  עבור  לבנייה  שטחים 

הדורות הבאים.

יש לפתח את הישובים הוותיקים לצד הצעירים 

הציבור  מוסדות  של  מספרם  את  ולהגדיל 

מוסדות  ובראשם  יו”ש,  תושבי  את  המשרתים 

החינוך: כיוון שהאזור אטרקטיבי לזוגות צעירים, 

הדבר בא לידי ביטוי בגידול במספר התלמידים 

רוצים  אם  לבסוף,  החינוך.  מוסדות  במגוון 

ובעיקר את  יוקר המחייה  להוריד בישראל את 

יוקר הדיור ועדיין להישאר ברמת חיים גבוהה – 

יו”ש היא הפתרון. 

את מעגלי החשיבה ברוטשילד וכינוסי ההעמקה 

בקיסריה, יש להחליף בעשייה. על מדינת ישראל 

להכניס את המפתחות לטרקטור, ולצאת לדרך 

עם מיזמי בנייה חדשים בכל מרחבי הארץ. רק 

כך יוכל להתרחש שינוי אמיתי במחירי הדיור. כי 

על  עצמה  את  שבנתה  המפלגה  שאומרת  כמו 

נמצא  והוא  עתיד,  יש  אכן   – ההיא  המחאה  גבי 

ביש”ע. כולכם מוזמנים.

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

שהוא מקים יקב? 
ד’’ר שיבי דרורי, מייסד יקב גבעות: “שתלנו כרם 
שאם  ברור  היה  מלכתחילה  ודי  הראל  בגבעת 
שואפים.  אנחנו  לשם  טוב,  יין  לעשות  נצליח 
היינות ברובם הגדול מיוצרים כאן ביקב שלי או 
של גיסי אמנון וייס. וזאת תודות לאהבה למוצר 
בכל  אותנו  שמלווה  יין,  שנקרא  הזה  המרתק 
בו  לשמח  ושמחים  בו  שמחים  ואנו  נפנה  אשר 
בגבעת  הראשונות  מהמשפחות  היינו  אנשים. 
מתוך  חקלאית,  ישיבה  כאן  הקמנו  ואף  הראל 
בעזרת  האזור  את  לפתח  שחייבים  הבנה 

חקלאות וכרמים”.

תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד 
בבואם לבחור יין בחנות.

מהכרמים  ורצוי  ישראלי,  יין  שיהיה  “העיקר 
יימצא  בחנות  שהיין  לב  לשים  כדאי  יש’’ע.  של 
בשכיבה ולא בעמידה, שחנות היין תהיה ממוזגת 
זה  השאר  כל  כראוי.  יישמר  לא  היין  אחרת  כי 
טעם וריח, אם אדם אוהב קברנה אני לא אומר 

לו שקברנה זה לא טעים”.

איך נראית שגרת יום של בעל יקב? 
כוללת  שלי  היום  שגרת  קלאסי.  יקב  בעל  לא  “אני 
עובדים  שהפועלים  לראות  בבוקר  ביקב  מעבר 
כמתוכנן ואז אני נוסע לאוניברסיטה. את הזמן שאני 
בגפן  שעוסק  במחקר  משלים  אני  ביקב  מפספס 
לניקיון  לבציר,  לטעימות,  יום  להקדיש  מקפיד  ויין. 
היקב. לא הרבה יודעים, אבל רוב העבודה ביקב היא 
למעשה בניקיונות. אנחנו גם מארחים מדי יום קבוצות 
מכל גווני הקשת: חילונים שמאלנים שאוהבים יין ואין 
להם מושג איפה בכלל הם נמצאים, והיה כאן אפילו 
פרופסור יפני שהגיע עם אשתו לטעום את היין שלי”.

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש’’ע? 
“שאלת מיליון הדולר. מתנחלים מול תל אביבים. 
בתוך  השומרון  את  משווקים  לא  אמנם  אנחנו 
היקב, אבל אנחנו גם לא מתנערים ממנו. אנו גאים 
שהיקב נמצא בהרי השומרון שמביאים למקסימום 

את השילוב שבין האקלים החיצוני לקרקע”. 

הפייבוריט שלך?
הדגל  יין  זהו  הבא.  בשבוע  שיושק   ,2011 “מצדה, 
של היקב. יושן בחביות עץ אלון צרפתי במשך 22 
חודש, זהו בלנד של ענבי קברנה, מרלו ופטי ורדו”.

יקב גבעות שבגבעת הראל בבנימין

אנחנו מארחים מדי יום קבוצות מכל 
גווני הקשת: חילונים שמאלנים שאוהבים 
יין ואין להם מושג איפה בכלל הם נמצאים

ישראל  מדינת  על 
המפתחות  את  להכניס 
לדרך  ולצאת  לטרקטור, 
חדשים  בנייה  מיזמי  עם 
רק  הארץ.  מרחבי  בכל 
שינוי  להתרחש  יוכל  כך 

אמיתי במחירי הדיור
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בצבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, 
הגון עליך בצלאל? אמר לו: רבונו של עולם, אם 
לפניך הגון - לפני לא כל שכן? אמר לו: אף על 
פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל: 
הגון עליכם בצלאל? אמרו לו: אם לפני הקדוש 
ברוך הוא ולפניך הוא הגון - לפנינו לא כל שכן?” 

)ברכות נ”ה ע”א(.
אי”ה  )עין  קוק  הרב  בדברי  נפלא  הסבר  ומצינו 
ברכות פ”ט אות כח(: ישנן שלוש תכונות למנהיג 
הנפש  זוך  פנימית,  קדושה  האחת,  האידיאלי. 
לפני  רק  גלויים  אלו  שעניינים  הלב,  וטהרת 
העמוקה  החכמה  השנייה,  ולב.  כליות  בוחן  ה’ 
גדול  ציבור  ולהנהיג  לנהל  הכישרון   - והרחבה 
ומורכב. יכולות אלו ניכרות גם לבני אדם אבל רק 
למעולים שבהם ולא לכולם. והמעלה השלישית, 
היא הכריזמה והיכולת לשאת חן בעיני המון העם 

במראה ובדיבור.
בדו שיח שיש בין ה’ למשה, ולאחר מכן בין משה 

סדר  נקבע  עניינים.  שני  מתבארים  לישראל, 
נקבע  ועוד  והנכונה,  הראויה  בצורה  המדרגות 
נמלך  לוותר על אף אחת מהן.  שהקב”ה  שאין 
של  לחכמתו  ליבו  תשומת  את  ומפנה  במשה 
בצלאל – הגון עליך בצלאל? - שהוא דבר הניכר 
- אם לפניך הגון  למשה, מחזיר לו משה כראוי 
והעמקות  החכמה  כלומר   – שכן?  כל  לא  לפני 
שאני יכול להכיר ולזהות היא רק שנייה במעלה, 
וזוך  הלב  טהרת  הפנימית  המעלה  הוא  העיקר 
המידות שאתה בלבד, רבש”ע, מכיר בה. ולאחר 
מכן כששואל משה רבנו את ישראל, על פי דין, 
ומציאת החן של  והחיבור  על מידת המעורבות 
 – בצלאל?  עליכם  הגון   – העם  בעיני  בצלאל 
אם   – והגונה  נכונה  בצורה  ישראל  לו  משיבים 
כל  לא  לפנינו  הגון  הוא  ולפניך  הקב”ה  לפני 
שכן? – אנו מבינים ויודעים שהתכונות הפנימיות 
החכמה  וענייני  העיקר,  הן  להקב”ה  הידועות 
והחיבור  במעלה,  השנייה  היא  למשה  הניכרת 

והכריזמה וההדר החיצוני הידוע לנו, הוא חשוב, 
אך אחרון במעלה.

אנו מבינים אם כן שעיקר יכול ההנהגה האמיתית, 
זו שנמדדת על ידי הקב”ה, והיא היא עיקרן של כל 
יכולות ההנהגה הבאות מכוחה ולאחריה, היא דבר 
שבידינו לעשות. היא דבר אשר ביכולתנו ללמוד 
להתאמן  לדור,  מדור  ולהעביר  להנחיל  וללמד, 
להתעלות  תורה,  של  מכוחה  בה  ולהתחזק 
ולהתמקצע בה מעומק האמונה. ביראת שמים אין 
מצב של “ידיים קשורות לאחור”, אין נתונים שאינם 
יכולים להשתנות. צדיק או רשע, מנהיג או מונהג, 

הכל תלוי בבחירה הכל תלוי בעמל ויגיעה.
התרבות המדגישה רק את ההדר החיצוני הנוצץ 
והמצועצע, מפספסת לעיתים קרובות מאוד את 
ומתגדלים  גדלים  אשר  האמיתיים,  המנהיגים 
מתוך עבודה קשה, לימוד מעמיק, טיפול ותיקון 
שאינם  במקומות  תמיד  שנעשה  ופנימי,  עצמי 

גלויים אל העין. נעשה ונצליח. נלמד וננהיג.

על הפרשה פקודי
המשך מעמוד השער כולם שותפים בבניין המדינה

ַיַחד

קרן יחד

קרן יחד
יוזמה

חברתית
לדורות

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.

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.

₪

  

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד
02-6280030

כולנו יחד
אף אחד לא נשאר לבד

גם אנחנו הצטרפנו
לקרן יחד.

גרעין בני עקיבא קריית ים

דוד ומוריה נמר 

מצטרפים
כולנו
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מה אהבה לארץ ישראל יכולה להיות כ
יהודי  קשיים  כמה  אחד?  באדם 
לחיות  בשביל  ולו  לעבור,  מסוגל 

בארץ ישראל?

של  יומן  בקטעי  מלווה  פה,  המובא  הסיפור 
בני הזוג ברגמן במהלך מסעם לארץ ישראל. 
היומן הינו אסופת מכתבים שנשלחו להוריה 
המסע,  במהלך  ברגמן  סילא   - רבקה  של 
המסע,  מהלך  כל  פרטים  לפרטי  מתואר  ובו 
ההתלבטויות, ההחלטות, הקשיים והשמחות.

סיפורם של משפחת ברגמן מתחיל בגרמניה 
ר’  העשרה,  בשנות  בהיותו   .1820 בשנת 
אליעזר החל ללמוד בישיבתו של הרב אברהם 
בינג, שהייתה ידועה כמנוע צמיחה לתלמידים 
גאונים וביניהם ר’ יעקב אטלינגר, בעל ה’ערוך 

לנר’ ועוד.

לאחר מספר שנים שבהם שקד ר’ אליעזר על 
רבן.  בית  של  תינוקות  ללמד  החל  תלמודו, 
שירותיו  את  ששכרה  רוזנבאום-צל  משפחת 
כ’חתן’  שנה  לאחר  אותו  קיבלה  כ’מלמד’, 
לבתם רבקה-סילא. ר’ אליעזר התנה לפני כן, 
תסכים  אשתו  אם  ורק  אך  יעשו  שהנישואין 

לעלות יחד איתו לארץ ישראל.

היישוב היהודי בארץ ישראל באותה תקופה 
מנה כ-8,000 נפש בלבד, וסבל מתנאי מחיה 
ופרנסה קשים. רעידות אדמה, מחלות ומגפות 
היהודי  היישוב  בקרב  קשה  לתמותה  גרמו 
הדבר  בפרט.  ירושלים  תושבי  ובקרב  בכלל, 

לא הרתיע את בני הזוג ברגמן.

הדרך לארץ ישראל קשה ומסוכנת, תחילתה 
אינו  הדבר  אך  צפוי.  אינו  סופה  אך  ידועה, 
מונע מבני הזוג ברגמן יחד עם חמשת ילדיהם 
לממש את תוכניתם. לאחר שבת ‘נחמו’ תקצ”ד 
1834 נפרדו מבני משפחותיהם ויצאו אל הלא 
שיצאו,  לפני  ישראל.  ארץ  אל  בדרכם  נודע, 
הבטיח ר’ אליעזר לחותנו שיכתוב לו מהדרך, 

ויעדכן אותו על מצבם ועל התקדמותם.

היטלטלו  לסוסים,  רתומות  עגלות  גבי  על 
בדרכים מגרמניה עד הגיעם לנמל באיטליה. 
באמצע חודש אלול הם זוכים לעלות לאונייה 
שתקח אותם עד לביירות. המסע בים התיכון 
תשרי  חגי  כל  את  יום!  מ-46  פחות  לא  ארך 
ר’  נאלץ  וסוכות,  כיפור  יום  השנה,  ראש   -
אליעזר ברגמן ‘לבלות’ בספינה. במהלך המסע 

הים רעש וגעש, ופעמים שהגלים היו סוערים 
במיוחד. את אחת מן הסערות הללו, מתארת 

רבקה-סילא במכתב להוריה:

בחוזקה  שנמשכה  סערה  פורצת  “בלילה 
שכובים  היינו  בלילה.  המועד  דחול  לב’  עד 
בתא, על הרצפה, על שטיחים כמורגל. ואילו 
להתחזק  היה  שצורך  התנדנדה,  כה  הספינה 
שלא יוטחו הרגליים אל הראש. בלילה השני 
של סוכות, אחרי שעה שלוש בלילה, נשמעו 
צעקות רמות של אנשי הספינה אל הקאפיטן. 
למעלה-  גדול  בחיפזון  לעורו,  בכותונתו  וזה 
מיפרשים  שני  הרוח  ידי  על  נקרעו  והנה 
לפי  מוות,  באימי  שרויים  אנו  ואילו  גדולים. 
שלא ידענו מה מתרחש, ומפחד ואימה לא היה 
הדיבר בפינו. רק שירחם הקדוש ברוך הוא על 

ילדינו התמימים, ואכן כך היה בעזרת ה’.”

משפחת ברגמן מגיעה סוף סוף לקרקע מוצקה 
בביירות.

בצידון, מתוך מחשבה  לאחר מספר חודשים 
מחליט  ישראל,  מארץ  חלק  אינה  שלבנון 
אליעזר  ר’  לירושלים.  לעלות  ברגמן  הזוג 
ופרנסה  דירה  למצוא  מנת  על  ראשון  נוסע 
לאשתו  שיסייע  שליח  שולח  הוא  בירושלים. 
על  עלו  מצידון  לירושלים.  מצידון  במסע 
עוגנים  בהיותם  יפו.  לנמל  בדרכם  ספינה 
לרדת  אישור  להם  שיתנו  מחכים  יפו,  בנמל 
מן הספינה - תקפה סערה. וכך כותבת רבקה-

סילא:

העוגנים  מאוד,  הרבה  טולטלה  “הספינה 
נקרעו, והספינה הוטלה אל אי של חול. אנחנו 
לתאר...  אוכל  שלא  עד  גדול  בטורח  ניצלנו 
לבן,  כלי  מיטה,  כלי  הבית,  כלי  כל   - רכושי 
כלי כסף וכלי זהב, טבעות, עגילים וגביעים - 
הכל הוטל לתוך המים. בעצם הבהלה תפסתי 
את הארנק שלי... אך הארנק נפל מידי בהיותי 
אל  ליפו  הובאנו  נפשי...  את  להציל  טורחת 
ובלי  גרביים  בלי  לעורנו,  כותנתנו  יהודים, 

נעליים, רטובים וקפואים”.

לאחר הטראומה הזו, ר’ אליעזר מגיע לעזרת 
שוב  כוחות  אוזרים  הזוג  בני  וילדיו.  אשתו 
לעיר  בדרכם  ופרדות  גמלים  על  ועולים 
הקודש. בסופו של המסע הגיעו למחוז חפצם, 
משאת נפשם - ירושלים. וכך כתב ר’ אליעזר:

אשתי  ענתה  העבר  שביום  הכותב,  “בחיי 

הכל-בכל- ידעה  שאם  אלי  ואמרה  מעצמה 
עד  הדרך  בכל  עליה  שיעבור  מה  מכל-כל, 
כאן, ושאחר כך תזכה לישב פה בעיר הקודש, 
שהיתה   – בימינו  במהרה  ותיכונן  תיבנה 

מקבלת לסבול הכל כדי לזכות בכך!”

כ-2,000  בירושלים  חיו  תקצ”ה  אדר  בחודש 
משפחות יהודיות בלבד. אך רק חמש משפחות 
מוצאן ממזרח אירופה. משפחת ברגמן היתה 

ביניהן.

חיים  אורח  לנהל  חזרו  ומשפחתו  אליעזר  ר’ 
ללימוד  זמנו  את  הקדיש  אליעזר  ר’  ‘רגיל’. 
אריגים  במכירת  עסק  ולפרנסתו  תורה, 
בתלמוד  לומדים  היו  התלמידים  ומסמרים. 
הבית.  במלאכות  עסקה  אשתו  רבקה  תורה. 
הכל היה ‘כרגיל’. אבל בשביל ר’ אליעזר ברגמן 
שום דבר לא היה ‘רגיל’. החיים בירושלים היו 
בעיניו כחלום נבואי שהתגשם! וכך הוא כתב 

ביומנו:

“הימים הללו ימי שלווה גדולה ליהודים. עד 
עליו  בחסד  הגיע  שכבר  לומר  הדבר  שקרוב 
אתחלתא דגאולה, ובמהרה בימינו יבוא לציון 

גואל”.

בשורת  את  בעצמו  להפיץ  ניסה  אליעזר  ר’ 
הגאולה ואת האפשרות לחיות בארץ ישראל. 
בעקבותיו.  אחרים  עוד  לסחוף  ניסה  כן  על 
כיצד  הוראות’  ‘ספר  כתב  הוא  כך  לצורך 
ובאיזו דרך לעלות לארץ ישראל, ושלח אותו 

ליהודי גרמניה.

 - הקודש  ארץ  יושבי  שמתרבים  מה  “כל 
מתרבה השפע. ולכן כל מי שנדבה רוחו וליבו 
ימסו  אל  והמקרים  המאורעות  כל  לעלות, 
יהיה  אבותינו  ואלוקי  אלוקינו  וה’  לבבו,  את 

בעזרו, בין כל ישראל, אמן.”

ר’ אליעזר  תודה לקובי אלירז, מצאצאיו של 
הסיפור  את  שהביא  ברגמן,  ורבקה-סילא 

לידיעתנו.

)למעוניינים, ניתן לקרוא את היומן בשלמותו. 
‘ישאו הרים שלום’ מכתבי מסע  חפשו בגוגל 

ועלייה. מומלץ!(.

השראה,  מעורר  ציוני  סיפור  יש  לכם  גם  אם 
המשפחה  של  שהסיפור  רוצים  אתם  גם  אם 
שלכם יופיע בעלון ‘ישע שלנו’ ויעורר השראה 
לכתובת  אלינו  אותו  שלחו   - הקוראים  בקרב 

.avihaip@gmail.com

סיפורי ארץ ישראל
אביחי פרץ

"רושם בתוך יומן מסע"
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שלא  מיוחד,  למקום  זכה  במשכן  הנחושת  כיור 
כשאר הכלים. בפרשות תרומה תצוה, מפורטות 
מופיע  הכיור  ואילו  וכליו,  המשכן  הכנת  הוראות 
משה  כשבא  כי-תשא.  בפרשת  יותר  מאוחר 
הנעשה  על  לציבור  דו"ח  לתת  בפרשתנו,  רבנו 
אלו  פורש  הוא  המשכן,  בעבודות  בתרומות 
מהן.  נעשה  ומה  חומר  מכל  נתקבלו  כמויות 
בפירוט הדברים שנעשו משבעים כיכר ואלפיים 
מפורטים  התנופה,  נחושת  שקל  מאות  וארבע 
אדנים, יתדות, מזבח הנחושת ועוד, ואילו מקומו 
את  מתרצים  חז"ל  נפקד.  הנחושת  כיור  של 
עולה  מהם  הסברים,  במגוון  מהרשימה  היעדרו 
הכיור  של  מקומו  יחודי.  ותפקיד  מקום  שלכיור 
"ֵּבין-אֶֹהל  בפרשתנו  האחרון  בפרק  מוזכר 
מֹוֵעד, ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח; ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים". הכיור נמצא 
את  מאפשרים  בתוכו  והמיים  לחול  הקדש  בין 
המעבר לקדש, מטהרים את הכהנים ומקדשים 
אותם לקראת העבודה במשכן. המיים מטהרים 
ובסיסי  יסודי  מרכיב  הם  המיים  נטמאים.  ולא 
של  גופו  חיים.  אין  ובלעדיהם  העולם  בקיום 
כמו  הווצרו,  ותהליך  ממים  ברובו  מורכב  האדם 
העולם, הוא בסביבת מיים. מתוך המיים הנקווים 
בבריאה מפציעה היבשה ומופיעים החיים.  ומתי 
נבראו המיים? בריאתם לא מוזכרת , ורש"י כותב:  
מרחפת  אלהים  ורוח  כתיב  שהרי  קדמו  'המים 
על פני המים'- נמצא שהמיים קדמו לעולם. גם 
התורה, ע"פ חז"ל קדמה לעולם ונמשלה למיים. 
בבראשית רבא א' יט, מופיע פירוט ארוך ומתוק 
כתוב:  ובינהם  לתורה  מיים  בין  היקשים  של  
במקום  והולכים  גבוה  מקום  מניחין  המים  ומה 
עליו  גבוהה  שדעתו  מי  מנחת  תורה  כך  נמוך, 
ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו.' על ידי עקרון 
זה, של כלים שלובים, בנה הורדוס מערכת מיים 
מהרי  המקדש  ולבית  לירושלים  מיים  שהוליכה 
והגבוהים  לירושלים  הסמוכים  חברון  הר  צפון 
ממנה. חלק ממערכת מיים זו היא אמת הביאר, 
המיים  באמת  הועברו  שמימיו  במעיין  שמקורה 
חולקו  ומשם  לירושלים  סמוך  שלמה  לבריכות 
הם  מהאמה  ק"מ  כשלשה  העיר.  לצרכי  המיים 
בחלק  היום  לבקר  וניתן  בסלע  חצובה  נקבה 
בה  שקלים,  בפרשת  גם  נפטיר  השבת  ממנה. 
מצווים ישראל לתת מחצית השקל שהיה נגבה 
כמס מידי שנה לטובת צרכי המקדש. את בניית 
כספי  בשיירי  מימנו  לירושלים  המיים  מערכת 
כתוב  וכך  השקל.  ממחצית  שנותרו  הלישכה 
וחומת  המים,  ואמת  ד':"  פרק  שקלים  במסכת 
העיר ומגדלותיה, וכל צורכי העיר--באים משיירי 
הלשכה". בכספי מחצית השקל היו מכינים את 
הרגל  עולי  של  לבואם  אותה  ומכשירים  העיר 
אנו  ולכן  בירושלים  הפסח  את  לחגוג  המגיעים 

קוראים פרשה זו כחודש לפני החג. אמת הביאר 
וניתן לבקר בה.  היום, משמשת בעיקר לתיירות 
האדמה  בבטן  נקבה  בתוך  היא  מהאמה  חלק 
במיוחד  חוויתית  במיים  ההליכה  בחוץ.  וחלק 

ומומלצת.

בשנה שחונה כשלנו, אנחנו זקוקים לגשמים. אם 
ַלָפִּנים".  ַהָפִּנים  "ַכַּמִּים  נזכה לטוב,  נעשה טוב- 
יהי רצון שנזכה לעשות הישר והטוב בעיני ה' והוא 
הנחלים  את  שימלאו  גשמים  של  שפע  לנו  יתן 

והמעיינות ונזכה לברכה. חזק חזק ונתחזק.

לפרטים על סיורי משקפת לאמת הביאר 
ולסיורים נוספים: 1-700-700-945
www.mishkefet.org.il 

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

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

טיולי 
להר חברון ומערת המכפלה
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דייב  קונגרס אמריקנים,  שני חברי  חיזוק  שחקני 
מקינלי מווסט ורג’יניה וביל ג’ונסון מאוהיו, שניהם 
השבוע  סיירו  הרפובליקנית,  המפלגה  חברי 
וארגון  יש”ע  מועצת  כאורחי  ובבנימין,  בשומרון 
בני  הרב  בהובלת   ”Yes to a strong Israel”
הם  כי  הביקור  במהלך  הצהירו  השניים  אלון. 
המדינה  מזכיר  של  המדינית  דרכו  על  חולקים 
האמריקני ג’ון קרי. לדבריהם, “ישראל היא הידידה 
הארוך  הסיור  את  ארה”ב”.  של  ביותר  החשובה 
תמר  דיין,  דני  עם  יחד  בסעודה  השניים  חתמו 

אסרף ותושבים נוספים מהאזור )תמונת השער(.

כוח סוסיא רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב 
בסוסיא,  שעבר  בשבוע  סייר  רבינוביץ’,  שמואל 
יחד עם ראש המועצה יוחאי דמרי, מאיר שפיגלר 
כי  שאמר  אורי אריאל  ושר השיכון  מנהל קק”ל, 
באתר  לבקר  איש   400,000 להביא  הוא  היעד 
גם  ביקר  רבינוביץ’  הרב  שנה.  בכל  ההיסטורי 
בגוש עציון, כאורחו של ראש המועצה האזורית, 
דוידי פרל. במהלך הביקור הגיע הרב לישיבת ‘הר 
הישיבה  ראש  עם  נועד  שם  שבות,  באלון  עציון’ 
אמר:  ביקורו  בתום   . 1 ליכטנשטיין  אהרון  הרב 
“גיליתי מפעל נפלא של התיישבות, מורשת וארץ 

ישראל שכולנו חייבים לבוא לבקר”. 

בנימין בא מרכז מרכז מידע חדש למטיילים הוקם 
 )60 )כביש  מכמש  מעבר  הדלק  תחנת  במתחם 
בשיתוף משרד התיירות והמועצה האזורית בנימין. 
המרכז השוכן בבקתת עץ מעוצבת, יעניק למבקרים 
הדרכה, הכוונה וייעוץ מקצועי אישי על אתרי תיירות 
ומפה מפורטת עם  בצירוף חוברת מידע מסודרת 
יקבים  צימרים,  כולל  התיירותיות  האטרקציות  כל 
שחנך  רואה,  אבי  המועצה,  ראש  באזור.  ומסעדות 
מאות  לקלוט  נערכים  “אנו  אמר:   2 האתר  את 

לנו חבל  יש  אלפי מבקרים באתרי התיירות שלנו. 
ארץ יפהפה, עם אתרי מורשת ערכיים”.

נוטעים וזוכרים בעוד שבוע יציינו באיתמר שלוש 
שנים לרצח חמשת בני משפחת פוגל ולקראת 
בחצר  טקס  האחרון  שישי  ביום  נערך  האזכרה 
הבית שבו התרחש הטבח. מאז ועד היום נקראו 
מהם  ו-20  הנרצחים,  של  שמם  על  ילדים   38
הגיעו לבית משפחת פוגל, שם נטעו עצי רימון וכן 
הדס - לזכרה של התינוקת הדס בת השלושה 
אודי  של  הוריו  את  פגשו  הילדים   . 3 חודשים 
וצילה פוגל, שאמרה להם: “כל  חיים  פוגל הי”ד, 
כך משמח לראות אתכם ולדעת שיש המשכיות 

לדרך של אודי ורותי ושהחיים נמשכים”. 

עלי, א-לי תושבי עלי הכניסו השבוע בארוע מרגש 
ספר תורה לבית הכנסת הספרדי “מעשה ניסים” 
ביישוב. ספר התורה נתרם ע”י האחים יוהן ואריק 
קדוש שעלו עם משפחותיהם מצרפת לעלי בקיץ 
האחרון יחד עם קבוצה של 12 משפחות נוספות. 
לא  אשר  אמם,  של  לזכרה  ונתרם  נכתב  הספר 
כיבד  הארוע  את  בישראל.  ולחיות  לעלות  זכתה 
בנוכחותו הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אשר ברך 
את ילדי עלי שבזכות תורתם ותמימותם יוסרו כל 

. 4 גזירות רעות ויזכו להתגדל ולהעמיק בתורה 

אהרן וידידיה הזמר והעיתונאי. אהרן רזאל וידידיה 
משותף:  מופע  במסגרת  באלקנה  יופיעו  מאיר 
מסע מוסיקלי לאורך כל שנות היצירה של רזאל, 
מ”הסנה בוער” ועד “דעתי עליה” ובשיחה אישית 
המילים  שמאחורי  הסיפורים  על  ידידיה  עם 
והצלילים. המופע, הכולל עיבודים חדשים וליווי 
רביעיית כלי מיתר, ייערך במוצ”ש ו’ אדר ב’ 8/3 
באולם הפיס באלקנה. לפרטים:   21:00 בשעה 

baumda@gmail.com

במכללה  חדשה  תערוכה  למעשה  הלכה 
המדע  בהם  תחומים  מציגה  הרצוג  האקדמית 
והיהדות אינם מתיישבים זה עם זה, כגון: יצירת 
היסודות הכימיים, קו התאריך הבין-לאומי, שיבוט 
ההלכה,  לאור  הפלה  הגדול,  המפץ  אדם,  בני 
 :  5 גלעד פילוסוף  ד”ר  ועוד. מנחה התערוכה 
“המדע המתעדכן יוצר לכאורה קשיים הלכתיים 
מגוון  עם  הגילויים  שילוב  אמוניות.  וסתירות 
שורשיות  חדשות,  תובנות  יוצר  ההתייחסות 

מקודמותיהן”.

רגע אחרי שנגמרה החופה,  לא מבזבזים רגע 
מקרית  וטרו  וטליה  יצחק  הצעיר  הזוג  בחרו 
למיזם  הצטרפות  טופס  על  לחתום  ארבע, 
משפחות  יחד  המאגד  יחד”,  “קרן  החברתי 
התומכות זו בזו במקרי אסון. הזוג החמוד ביקש 
להעביר מסר לכל הזוגות הנישאים והנשואים – 
ולהעמיד  אותה  לחזק  במטרה  לקרן  להצטרף 
משפחות הזקוקות לכך. בקרן איחלו לזוג מזל 

טוב גדול. ניתן להצטרף באתר
www.kyachad.co.il 

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: שחר כהן, גרשון אלינסון, מירי צחי מקור ראשון, ששון תירם הפקה: 
 perla@myesha.org.il :בע"מ 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

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

www.myisrael.org.il

מצדיעים למשרתים מהמגזר הערבי!
השבוע הצדענו לבני ובנות השירות הלאומי הערבי. כנס תמיכה בהם נערך בכרמיאל, במעמד השר 
עם  הסכימו  שלא  אחרים  מצד  בבריונות  נתקלו  המשתתפים  לאולם  בכניסה  כאשר  אורבך,  אורי 
מעשיהם. המספרים של מתנדבים אלו עולים ומקביל, בני העדה הנוצרית מתגייסים לצבא ולשירות 
הישראלית  בחברה  להשתלב  רוצים  רבים  ברורה:  המסקנה  ביותר.  גבוהים  במספרים  הלאומי 
ביותר  והבטוח  היא המקום הטוב  ישראל  מי שמבין שמדינת  כל  או לאומי.  ולתרום בשירות צבאי 

במזרח התיכון, חייב לתת יד למאמץ לשמור ולהגן עליה.

B0528908518@gmail.com
 

 
 
 

 הפצת ישע שלנו  
והפצה שבועית של 
עלוני פרשת שבוע 

 לבתי כנסת 
בכל רחבי הארץ 

יוסי בן- הדור 052-8908518 


