בע"ה כ"ד באדר א' תשע"ו
04/03/2016
גליון מס' 2938

פרשת ויקהל
ֹשׂה בוֹ
יעי ִי ְהיֶה ָל ֶכם ק ֶֹדשׁ ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן לה' ָכּל ָהע ֶ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכה ַ
ָמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָל ָ
ֵשׁ ֶשׁת י ִ
שּׁ ָבּת .שמות לה ,ב-ג
יכם ְבּיוֹם ַה ַ
משׁב ֵֹת ֶ
יוּמת .לֹא ְת ַבעֲרוּ ֵאשׁ ְבּכֹל ְ
אכה ָ
ְמ ָל ָ
בכל מושבותיכם אי אתה מבעיר ,אבל אתה מבעיר בבית המקדש )מכילתא ,ויקהל(.

ומה נשתנתה אש שמותרת במקדש? שדומה אש למקדש ודומה אש לשבת ,ואינה דומה.
מה אש ,מאירה לו לאדם ,אף שבת מאירה ימיו של אדם ,ואף מקדש מאיר להם לישראל.
מה אש ,כיוון שהניח אדם ידו בה הרי נשרף ,אף שבת ,כיוון שמשתמש בה אדם מייד
יוּמת' ,ואף מקדש ,כיוון שנכנס לו אדם מיד מת,
אכה ָ
ֹשׂה בוֹ ְמ ָל ָ
מת ,שנאמר ' ָכּל ָהע ֶ
יוּמת' )במדבר ג ,לח(.
וְהזָּר ַה ָקּ ֵרב ָ
שנאמר ' ַ
ואינה דומה למקדש ולשבת ,שאש חולין היא ,ומקדש ושבת קדושים.
אמרה תורה ,אין אור חולין ביום השבת ,אלא השבת היא אורכם.
המשותף והמבדיל בין האש ,המקדש והשבת.
)מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב – "צוהר תעשה לתיבה"(
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"במקהלות ברכו א-לוהים" – לפרשת ויקהל
מעבר למילים ,לפסוקים ולסיפורים ,לכל פרשה מתלווים מנגינות ולחנים .את הרווחים בין האותיות ממלאים
צלילים ,המלווים את אירועי הפרשה ,צובעים אותם באור חדש ,מגלים את הרצף והמקצב הפנימי ומעוררים
תחושות ורגשות שקשה לבטא במילים .לא תמיד שומעים את המנגינה של הפרשה ,לא כולם מודעים אליה ולא
כל אחד שומע את אותה מנגינה.
כשמגיעים לפרשת "ויקהל" ,עלול לעלות באוזנינו ניגון קצת אפור ומונוטוני .זה נשמע לנו מוכר ודי מיותר ,פרטים
על גבי פרטים של חומרים ,כמויות ומספרים שבעצם רק חוזרים על מה שכבר קראנו בשבועות הקודמים.
אצלי דוקא מתנגנים בראש ,כשמתקרבת פרשת "ויקהל" ,צלילים אחרים :כמו למשל ,צלילי שירו של מאיר
אריאל ז"ל "שיר התעסוקה" .שיר שכולו געגוע וערגה לאווירת ההתנדבות ,לחדוות היצירה ולעמל הכפיים,
לטבעיות ולפשטות חיי הפועלים ובעלי המלאכה .שיר המאיר את ההתרחשויות במדבר באור חדש .להלן מילות
השיר בדילוגים קלים )מומלץ גם לחפש ברשת ולהאזין ללחן(:
ה -אקרב לאצבעות של הטווות והשוזרות
אורגות ומרקמות מעשה-חושב את היריעות
בארגמן ותכלת ושני ושש-מושזר
עם כל מיני צורות שלא מהעולם הזה

א -קחני אל מחנה בני ישראל ,אצל ההר
לראות את התעסוקה הזו ,שבמדבר -
במעברת העולים ,שוכני האוהלים
קצת אשוטט ,אשאף ,אנשום לי ריח פועלים
במעברת העולים  -ריח פועלים.

כן ,מעשה-חושב  -בעולם הזה

ב -רוצה להיות בלב הנדבה של בני עמי
לראות וגם לשמוע ,כי מרבים הם להביא
בבוקר בבוקר ,ברצון הכי חפשי -
איש ,אישה ,נדבת לבם בפרץ הנפשי,
בבוקר בבוקר  -החפץ הרגשי.

ז -לראות את בצלאל ואת אהליאב שוקלים
איך להוציא את המנורה  -מקשה ,והכלים
מבלוק זהב התכשיטים ...שוקלים כל אונקיה
ואחר כך עושים מלאכה שלמה ונקיה
מבלוק זהב התכשיטים  -שלמה ונקיה.

ג -אבוא לנפחים ,המתיכים את ערמות
התכשיטים וכלי הבית המהבהבות
ואחר כך יוצקים את הנוזל המשולהב
לבלוקים של נחושת וכסף וזהב.
אבוא לנפחים ,היוצקים את המשולהב.

ח -אשהה עוד רגע ואחוש זרימות ,בהתנקז
מכל המלאכות  -האהבה ,בהתרכז
מכל העברים כל הדברים ,בהתחבר -
אני גואה ,דואה ,רואה לי מחנה זוהר.
כל מרכז המעברה  -מחנה זוהר.

ד -אבוא לנגרים ,המקלפים עצי שיטים
קירות-משכן ,לוחות-מזבח והרהיטים
מריח-דבק ונסורת ,ספירט וטרפנטין
חולמים לתפוס מקום טוב באמצע פלורנטין.
הראני את הנגרים ,המקלפים עצי שיטים

י -הרפתנים ,הדירניקים והשוחטים
הבורסקאים ,הרצענים והחייטים
היינאים והרוקחים ,הטוחנים והאופים
והתכשיטנים המצטרפים אל הצורפים
המשוררים ,הזמרים ,הפורטים והנושפים...
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מבעד למקצב הפטישים ולזמרת המסורים ,אותם שומע מאיר אריאל )אולי בעקבות חז"ל הרואים בבניין המשכן
את פסגת היצירה האנושית( ודאי נשמעו במחנה אנשים המפזמים את מילותיה של חמוטל בן זאב בלחן של בעז
שרעבי" :לתת ,את הנשמה ואת הלב "...כפי שכבר התפלא ר' אבא בירושלמי בשקלים" :אין אתה יכול לעמוד על
אופייה של אומה זאת ,נתבעין לעגל נותנין ,נתבעין למשכן נותנין "...גם המתקשים קצת לשמוע ,ודאי לא יוכלו
להתעלם מניגון התשובה המלווה את הפרשה וממעגלי הצעירים הרוקדים "השיבנו ה' אליך ונשובה"...
חנן פורת ז"ל אף מצליח לשמוע את שירי האהבה המלווים את מלאכתם ונדבתם של האנשים עם הנשים
המוזכרת שוב ושוב בפרשתנו .בעקבות חז"ל מזהה חנן את הזוגות המביאים את "התכשיטים שבחוץ עם
התכשיטים שבפנים) "...כדברי הגמרא במסכת שבת( ואת הנשים המביאות את המראות ,מתוך רצון לחבר את
האהבה הזוגית ,המשפחתית עם מקור עליון.
"ותהי להם האהבה הטהורה הטבעית
והאהבה הלאומית הנאורה,
והאהבה האלוהית הקדושה ומלאת ההוד
ערוכות במערכה ,כמגדל דוד בנוי לתלפיות".
)מתוך דברי הראי"ה קוק בהקדמה לשיר השירים(
אליאב לזר

פרשת ויקהל  -פרשת שקלים
מוציאים שני ספרי תורה :בראשון קוראים ב"ויקהל" ,בשני למפטיר קוראים בפרשת "כי תשא",
מתחילתה עד' :על נפשותיכם' .ההפטרה' :בן שבע שנים) '...מלכים ב'  -י"ב(.
---------------------------------מברכים ר"ח אדר ב' יום ה' ויום ו' )אין אומרים ולמחרתו( אין אומרים "אב הרחמים".
המולד ,ליל ד' שעה תשע בערב עם  31דק  15חלקים.
לוח ארץ ישראל הרב טוקצינסקי

חודש אדר ב'
"אלה אזכרה"...
ג' באדר )ב'(  -יום פטירתה של חברתנו רבקה לוי ז"ל

)תשס"ה(

ה' באדר  -יום פטירתו של חברנו יעקב דרורי ז"ל

)תשמ"ב(

כ' באדר  -יום פטירתו של בננו שמוליק קסלר ז"ל

)תשמ"ג(
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תדהר ג'קסון סופד לאביו
אבא אהוב !
כמה שהכנתי עצמי לרגע הזה בתקופה האחרונה ,עדיין קשה לי מאוד מאוד .גם הנחמה שבידיעה על הייסורים
שנחסכו ממך עדיין לא ממש מועילה.
נולדת לפני  83שנים ב ,1933 -בקצה הדרומי של אירלנד ,בקורק .בן ליצחק יעקב ג'קסון ולרחל לבית עליון ,דור
שני באירלנד .אח בכור לאדי ,מרטין ז"ל וסוזן הצעירה .גדלת באחד המקומות היחידים בחצי הכדור הצפוני בהם
מראות המלחמה כמעט ולא הורגשו ,בבית של בעלי מסחר ,שהצדקה והנתינה היו מאבני היסוד שלו.
כך ,למרות הילדות הנוחה יחסית ,בגרת עם תודעת שליחות :רכז בני עקיבא בעיר קורק ,שליח התנועה לבני
עקיבא באנגליה )עם אמא ,אביחי ,ואיתן( ,מראשוני השליחים לרוסיה במסגרת ארגון " נתיב" ,במטרה לאתר
נשמות יהודיות בודדות .שליח לקיבוץ הדתי כמרכז הקליטה של התנועה .שליח הסברה לאירלנד מטעם עצמך,
לפני  10שנים ,כשלא יכולת לשאת עוד את העיוות והצביעות שבסיקור התקשורתי באירלנד לנעשה כאן.
ובין לבין -שליח של עם ישראל ,כחלוץ מודרני ,שביכר את עבודת האדמה על פני ההשכלה המשפטית האקדמית,
ואת אבק המדבר של ארץ ישראל על פני מנעמי החיים בביצ'ווצ ,שסימלה בעינינו תמיד את מה שיכול היה להיות
לך שם .מכל תכונות הנפש שלך בלטה תמיד העדינות והמתינות -באורחותיך והנהגותיך ,בנימוסיך ובדיבורך
וביחסך אל הזולת ,מה שהפך אותך למצליח בתפקיד מרכז נושא הפרט בקיבוץ במשך שנים ארוכות.
למעשה נולדת להיות מגשר ,וכך אהבתך ומשיכתך אל עבודת האדמה מנעו ממך להמשיך ולהתמקצע בתחום זה.
החבירה שלך לאמא לפני  52וההירתמות שלה לשליחותך אפשרו לך את החופש להתמסר לעיסוקיך השונים
מהשליחות ועד הכרם ,מהקיבוץ הדתי ועד הפופלי ,ויצרתם יחד שבט מפואר ומלוכד ,שכולנו גאים להיות חלק
ממנו .אי אפשר להפריז בתרומתה של אמא.
אמא היא המנוע שמאחורי המשפחה ,שבעשייתה הנמרצת אפשרה לך ,כך נדמה לי תמיד ,לנהג את המשפחה
ברוגע ובמתינות שלך.
ברכבת ההרים הרגשות ששמה דמנציה ,בה היטלטלנו בחודשים האחרונים ,למדתי דברים רבים ,בעיקר למדתי
לראות את הטוב הקיים ולשמוח בו ,כי תמיד עלול להיות יותר גרוע .בתקופה זו פגשנו יחד עם אבא הרבה אנשים
נפלאים ,שעשו עם אבא ואיתנו חסדים רבים ,גדולים וקטנים ,מי בתוקף תפקידו ומי מכח אישיותו וחברותו עם
אבא ,מי בדיבור ומי במעשה .תודה לכם אנשים יקרים על כל החסד ,ובמיוחד לתומס על העדינות והמסירות
שטיפלת באבא בשבועות האחרונים.
נוח אבא בשלום ,ושמור עלינו ,על השבט שהקמת ,שם מלמעלה.

קיבוץ סעד אבל על מותו של חברנו
דוד ג'קסון ז"ל
ומשתתף בצערה של המשפחה
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דנה נפרדת מאביה
אבא יקר!
המשפחה שהקמת ,הקיבוץ שכה אהבת ובית הכנסת אותו פקדת בקביעות עשרות שנים ,כולם  -כולם נפרדים
ממך היום ,באקורד סיום של תהליך פרידה שנמשך כבר כמה חודשים.
השכל הבין ,אבל הלב מסרב לקבל ולהאמין שמעתה לא נראה אותך עוד פוסע כאן בשבילים ,את דמותך האצילית
והמסודרת.
יותר לא נבחין בחיוך החם והנעים שלך ,לא נחוש בידך המלטפת.
אם היית יכול  -היית מביט בנו במבטך הגאה ,האוהב והמאמין .תמיד האמנת בכל אחד מאתנו.
זכינו לגדול בבית בו לא שמענו לעיתים קרובות הרמת קול ,בית בו לימדת אותנו פרקי אבות בכל שבת אחרי
הצהריים .בבית בו הייתה תמיד אוירה ששידרה לנו" :לא משנה איפה תגורו ,ומה תעשו  -ובלבד שזה יהיה למען
עם ישראל".
לא שמענו ממך מילה רעה על מישהו ,והאווירה בבית הייתה נקיה מציניות.
בשמחות ואירועים תמיד היית מזיל דמעה ,ורק עם השנים הבנו שזה מתנת חיים שקיבלנו מאמא וממך:
היכולת להכיל את עוצמת הרגע ברגישות אין קץ.
אבא  -הרשה לנו להיפרד בפסוקים שאהבת לשיר:
"מי האיש החפץ חיים ,אוהב ימים לראות טוב ,נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה ,סור מרע ועשה טוב,
בקש שלום ורודפהו".
---------------------------------הספד שנשא אלי שלוין בהלוויתו של דוד ג'קסון
"אחד מבני החבורה שמת – תדאג כל החבורה"
החברותא שלנו בגמרא התקבצה לפני כ 30-שנה .ואנחנו :האחד – חכם ובקי בשבילי הגמרא ,האחד – עורך דין,
האחד – פלח ואמרכל והאחד – איש מדעי הטבע והחקלאות.
נפגשנו בכל שבת אפשרית בשעה קבועה :עשר ורבע לפני הצהרים .זכינו ללמוד ולסיים מסכתות רבות )אפשר
לזהות אותן לפי הכרכים הבלויים בש"ס שלי( ,באווירה של לימוד ושל דיבוק חברים ,כאשר כל אחד מאתנו
תורם מניסיונו האישי והמקצועי .דוד עזר לנו להבין סוגיות משפטיות סבוכות שנתקלנו בהן .יצרנו חבורה יחד עם
בנות הזוג שלנו ונפגשנו לעתים לארוחות משותפות ולמפגשים חברתיים.
אך הנה נתפרדה החבילה :הלך מאתנו חיים אפשטיין ז"ל ונשארנו שלשה .בשנים האחרונות נחלשה בריאותו של
דוד עד אשר לפני שנה נפסק הלימוד לגמרי .והנה – חברנו השני – דוד – הלך מאתנו.
בשבת שעברה ביקרתי את דוד והחזקתי בידו .שמתי לב שזו היתה שעת הלימוד הקבועה שלנו.
לפני כמה שנים נשאל דוד :אם היית מחשב מחדש את מסלול חייך ,האם היית בוחר באותה דרך והוא השיב :אני
שלם עם כל מה שעשיתי במהלך חיי .דוד היה אידיאליסט ללא תקנה שהגשים את עקרונות הקיבוץ בהתאם
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לחינוך שקבל בבני עקיבא דאז .גם בהיותו שליח באנגליה שכנע רבים ברוח זו לעלות לארץ וחלקם אף הצטרף
לאחד מקיבוצי הקיבוץ הדתי.
דוד מילא תפקידים חברתיים רבים ועשה זאת במלוא הלהט :הדריך בקיבוץ קבוצות הכשרה מחו"ל ,היה סדרן
עבודה ,חבר בועדת חברים ,היה מרכז צוות פרט ,חבר בוועדת שיקום ובוועדת ותיקים .דוד עבד שנים רבות
במפעל פופלי ,עד אשר הכריעו מצבו הבריאותי.
לך בשלום ,חבר יקר ,ונוח על משכבך בשלום.
ימתקו לך רגבי אדמת ארצנו אשר כה אהבת.
-----------------------

'אשרי האיש - '...לזכר סבא דוד גקסון ז"ל
"אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים,
ובדרך חטאים לא הלך,
ובמושב לצים לא ישב".
)תהילים א(
אשרי האיש אשר היה צנוע ועניו,
אשרי האיש אשר היה נאצל במידותיו,
אשרי האיש אשר נצר את שפתותיו,
ודיבר בשקט ובנחת כל ימיו.
אשרי האיש אשר רדף טוב וחסד כל ימי חייו
ושהיה אהוב כל-כך על כל קרוביו ומכריו.
אשרי האיש אשר מימש את ערכיו,
אשרי האיש אשר הגשים חלומותיו,
אשרי האיש אשר זכה לחבוק בזרועותיו
שבט של ממש ואף לראות ניניו..
אשרי האיש אשר ראה איך כל צאצאיו
הולכים וממשיכים ללכת בדרכיו,
אשרינו שזכינו לכזה אב ,לכזה סב,
אשרי האיש שכך סופדים לו נכדיו...

אפרת
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השבוע שחלף-
בליל שבת  -העלה הרב דוד שאלה הלכתית תמימה לכאורה ,אולם בעלת השלכות כבדות משקל ,אשר עמדה
לפתחו לפסיקה בזמן אמת :נער לאחר בר מצווה שאמר לנערה בוגרת בנוכחות חבריהם לתנועת נוער" :הרי את
מקודשת לי "...ואף ענד לאצבעה טבעת בצחוק בנוכחות ה'עדים' ,האם הם נשואים? הנערה כמובן הביעה את
מורת רוחה ומיד מחתה ,ובכל זאת ...האם מדובר כאן בספק קידושין המחייבים גט? נקצר ונאמר שהיות
ובמקרה הנדון היה ברור כי מעשה הקידושין לא היה לרצונה של ה'אשה' בשום רגע נתון ,והוא לא הושלם על ידי
סידור חופה וקידושין כנהוג בימינו  -לא מדובר בספק קידושין .אבל ...מעשי צחוק מעין אלו ,ובפרט כשלא
מתלוות אליהם הנסיבות המקלות  -עלולים לסחוט דמעות וזיעה מהמשפחות המעורבות ומהדיינים הנדרשים
לפסיקה ,עד כדי חיוב במתן גט.
בשבת  -בשיעור פרשת השבוע ,העלה הרב דוד מגוון הסברים ומדרשים לאחת השאלות הקשות בתנ"ך :מה הביא
את משה לבצע את הצעד הקיצוני והבלתי הפיך של שבירת הלוחות? לנו ,קשה אפילו לעמוד במחזה של הטלת
ספר תורה על הרצפה בזעם ,מבלי שנזדעזע עד עמקי נשמתנו ,אז לוחות כתובים מעשה א-לוהים ממש! ניתן בכלל
לדמיין? ...ובכן ,רבים הם ההסברים והתירוצים לחרון אפו של משה והבולט ביניהם הוא זה המצביע על ייאושו
מכך שיוכלו לחזור לתמימותם ולהיותם ראויים אי פעם ללוחות .כל עוד חשב שמדובר בעבודה זרה 'שגרתית',
האמין שניתן לחשב מסלול מחדש ולתקן .אולם כשראה במו עיניו את השמחה והמחולות סביב המעשה הנורא,
הסיק שלא מדובר בברירת מחדל ובחולשה רגעית ,אלא בנפילה ללא תקנה ,והתייאש .השמחה שבאדם  -נובעת
מעומק אישיותו ,תובעת ממנו את כל חלקיו ,מוסיפה לו חיות ומלמדת אותנו יותר מכל ,לאן פניו מועדות...
ונעבור לפרשנות אישית שלי ...ההסבר לעיל מבהיר היטב מדוע נדלקה נורה אצל אנשי השב"כ כששמעו את קולות
השמחה "זכרני נא ,זכרני נא "..בזמן שצפו במחול הסכינים ב 'חתונת השנאה' ,סביב תמונת הילד שנספה .על כך
כבר אמר משה רבנו" :אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה ,קול ענות אנֹכי שומע"...
ביום ראשון – בבוקר ,התבשרנו על פטירתו של חברנו דוד ג'קסון ז"ל ולאחר רדת החשיכה ליווינו אותו למנוחת
עולמים .דוד – "הג'נטלמן של הקיבוץ" שנולד וגדל באירלנד ,בחר להשאיר מאחוריו את חיי השלווה והנוחות
ולעלות ולבנות את ביתו כאן בקיבוץ סעד .בלט תמיד בנועם הליכותיו וצבר נקודות זכות רבות ביחסי אנוש ,בכל
פעם שנפגש עם החספוס הצברי .היה עניו ,אציל ונוח לבריות .יהי זכרו ברוך!
יורם קימלמן

אימון המוח
לא רק ספינינג חדר כושר ופילאטיס ,גם המוח שלכם זקוק לאימון קבוע כדי לשמור עליו צעיר ורענן.
אנו מזמינים את כלל הציבור להרצאה מפי שרי בית הלחמי בנושא שיפור יכולות המוח ,על פי שיטת הרב -
הפרופסור פויירשטיין .שרי תסביר לנו על הטכניקות בשיטה זו ואיך אפשר להפעיל יותר את הראש בכל גיל....
ההרצאה היא הקדמה לקראת פתיחת חוג להתעמלות המוח.
ניפגש ביום שלישי זה ,כ'ח באדר א' 8.3 ,בשעה  ,20:00בחד"א ימין.
מחכים לכם...
תרבות וותיקים  -מפגשים בשלייקס +60

יש לי מושג!
מאת :הרב ארי
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ש ִ
אש' – על ברכת הבשמים וחג הפורים
מים רֹ ׁ
תה ַקח ְלך ָ ּ ְב ָ ׂ
'וְאַ ּ ָ

בפרשיות השבוע האחרונות שעוסקות בבניין המשכן אנו קוראים על סממני הקטורת שלאחר עירובם
וכתישתם העלו אותם על מזבח הזהב פעמיים ביום .מחצית בבוקר ,ומחצית בין הערביים .ריח הקטורת
היה מתפשט בכל המקדש ,ואף מחוצה לה .גם בשמן המשחה ,בו משחו את כלי המשכן ואת הכהנים ,היו
מעורבים סוגי בשמים שהפיצו ריח טוב .על הקטורת ,מעידים חז"ל במסכת יומא )דף לט עמוד ב( ,על דרך
ההפלגה:
עזים שביריחו היו מתעטשות מריח הקטורת ,נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת,
כלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח קטורת.
בהזדמנות זו נרחיב מעט על ברכת הבשמים שאנו נוהגים לברך בכל מוצאי שבת כחלק מההבדלה .ברכת
הבשמים שייכת לקבוצת 'ברכות הנהנין' .חז"ל חייבו אותנו להודות לה' ,לא על הנאת אכילה בלבד אלא גם
על הנאת ריח .בהלכה מצאנו שלוש ברכות עיקריות על ריח טוב :בורא עצי בשמים )גם הדס נחשב כעץ
לענין ברכת הריח( ,בורא עשבי בשמים ובורא מיני בשמים .מנהג האשכנזים לברך במוצ"ש 'בורא מיני
בשמים' ,אפילו אם מברכים על עץ או עשב ,בגלל הקושי להגדיר ולשייך כל צמח לברכה המתאימה לו
)משנה ברורה סימן רצז ,ס"ק א(.
התקנה להריח בשמים בהבדלה נועדה להשיב את הנפש שמצטערת עם צאתה של השבת ועזיבתה של
הנשמה היתירה ,והיא אינה חלק הכרחי מההבדלה .לנימוק זה יש כמה השלכות הלכתיות:
 .1מי שאין ברשותו בשמים לא ַ
ימנע מלהבדיל ,גם ללא בשמים.
 .2את ברכת הבשמים בהבדלה נברך רק במוצאי שבת ,אבל לא במוצאי יו"ט ,אא"כ חל בשבת.
 .3במוצאי יום כיפור ,אפילו חל בשבת ,יש שנהגו שלא לברך על הבשמים ,מכיוון שהשבת עברה
בתענית ולא בתענוג ,ולא היתה נשמה יתירה )שו"ע או"ח תרכז ,סעיף ג(.
יש שנהגו לברך בכל השנה על ההדסים שברכו עליהם בחג הסוכות למצוות ארבע מינים .בדרך זו ממשיכים
לקיים מצוה נוספת בדבר ששימש אותנו בעבר למצוה .במהלך ההבדלה אנו מחזיקים את כוס היין ביד
ימין ,היד החשובה .לפני ברכת הבשמים יש להחזיק את הבשמים בימין ואת היין בשמאל ,כדי שנאחוז
בבשמים בימין בזמן הברכה )שו"ע או"ח רצו ,סעיף ו(.
חז"ל ראו בהנאת הריח הנאה רוחנית ופנימית יותר מהנאת הגוף )ברכות דף מג עמוד ב(:
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב :מנין שמברכין על הריח? שנאמר' :כל הנשמה תהלל י-ה',
איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו  -הוי אומר זה הריח.
בהקשר זה ובהתקרב חג הפורים נציין שחז"ל המשילו את הצדיקים לבשמים ,שמפיצים טוב בעולם ,וכך
הופכים את העולם למקום שנעים יותר לחיות בו .מיוחדת ,תמוהה ומעוררת מחשבה היא דרשתם של חז"ל
על מרדכי היהודי )חולין דף קלט עמוד ב(:
מרדכי מן התורה מנין? דכתיב) :ואתה קח לך בשמים ראש( מר דרור' ומתרגמינן :מֵ ַירא ְ ָדכְ יַא.
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דו"ח סניף-אדר א'
לאחר חצי שנת פעילות בסניף ,ראינו לנכון בשבת האחרונה לעצור את הפעילות לשבת אחת ,כדי שנוכל לחשוב
יחד עם צוות ההדרכה על ההישגים אליהם הגיע הסניף עד כה ועל הדרכים לשפר את הפעילות.
נפגשתי עם צוות ההדרכה במוצאי השבת האחרונה למשך שעתיים ,ושוב היה משמח לגלות עד כמה הצוות מסור
לסניף ורוצה בהצלחתו.
יחד עם הצוות ועם נריה לנדאו ,גיבשנו כמה דרכים בהם נוכל להשתפר עוד יותר בתפעולו הסניף.
לא אכתוב כאן על כל ההחלטות שהתקבלו ,אבל יש כמה נקודות שעלו בשיחה זו וחשוב להביא לידיעת ההורים:
א .הוחלט לדחות את תפילת מנחה של בנ"ע בשבת ל  – 14:15הבנו שיש חניכים שרבע שעה זו תאפשר את
הגעתם בזמן לתפילה.
ב .קלפי "סופר גול"-אנו שמים לב כי ילדים רבים מגיעים לסניף כדי להשתתף בפעילות ,אך העיסוק
בקלפים אלו מסיטים אותם מכניסה לתפילה ומכניסה לפעילות .נשמח אם הילדים לא יביאו איתם
לפעילות בסניף.
ג .אנחנו ממשיכים להזכיר כי יש לבוא ב"כחולבן".
ד .המדריכים קיבלו על עצמם להשתדל לקיים פעילות אמצע שבוע ,לפחות פעם בשבועיים.
כאמור ,יש נכונות גדולה מצד המדריכים והקומונרית לקיים בסעד סניף פעיל וטוב ,נודה להורים ולחניכים על
שיתוף פעולה.
שבת שלום  -גדי סמואל
---------------------------------------------------------------על 'יום ביריה' שצוין על ידי חניכי שבט הרא"ה
מאת :שיר הקומונרית

ָלמוּת אוֹ ִל ְכבֹּשׁ ֶאת ָה ָהר
אלפי חניכים שבט הרא"ה טיפסו למצודת ביריה בעקבות ראשוני התנועה ,אלפי חניכים ששמעו שוב ושוב את
הקריאה הנושנה” :למות או לכבוש את ההר“…
היום אולי יותר מתמיד מתאים להיזכר במילים מתוך שיר בית“ר:
” ִכּי ֶשׁ ֶקט הוּא ֶר ֶפשׁ,
ֶפשׁ
ַה ְפ ֵקר ָדּם ָונ ֶ
ְל ַמ ַען ַההוֹד ַה ִנּ ְס ָתּר!
ָלמוּת אוֹ ִל ְכבֹּשׁ ֶאת ָה ָהר“.
ובדרכנו הביתה שוב ידיעה על פיגוע ,חייל נהרג – .בן ,בעל ,אבא…
ואנו מבקשים לשנות את הקריאה ולקרא” :לחיות ולכבוש את ההר“!
)מדבריו של מזכ"ל התנועה(
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ביום חמישי שעבר עלו החניכים לביריה לציון  70שנה לעלייה .המסע לביריה הוא שחזור של מאבק עיקש
להתיישבות היהודית בגליל ,שנעשה בזמן שלטון הבריטים לפני הקמת המדינה .במהלך השנים נעשו ניסיונות
רבים לעלות אל המצודה הנמצאת בקרבת העיר צפת.
לאחר מאבקים שנמשכו שנים ולאחר מספר פעמים בהן פונו המתיישבים בביריה בכוח ,ביום י"א באדר ב'
ה'תש"ו ,הוא  14במרץ  ,1946עלו אלפי בני נוער ומתיישבים אל ביריה ,ושבו אל היישוב ,והשלטון המנדטורי
הבריטי החליט לאפשר מגורים של יהודים במקום .מאז נתפס האירוע כניצחון גדול של היישוב בארץ ,וההר
שעליו הוקמה מצודת ביריה כונה מאז "הר הנועזים".
http://www.srugim.co.il/wp‐content/uploads/2011/02/BIRYA‐Small.jpg

במשך השנים ממשיכים חניכי בני עקיבא לצעוד לביריה ביום י"א באדר ,שהוא גם יום נפילת יוסף טרומפלדור
בקרב בתל חי.

מוועדת תרבות
הסרט "אמא לא משוגעת" והמפגש עם אמירה רענן והבמאי הרב מרדכי ורדי
יתקיים ביום רביעי כ"ט אדר א'  9.3.16בשעה  20:30בחדר האוכל הימני
הערב מיועד למבוגרים.
)תחילת הקרנה ב  20:45בדיוק(

החזן האוטומטי
לפני מספר שנים ,שאלה יהודית מוסנזון בעלון ,מדוע אין שרים את מזמור לדוד בקבלת שבת? לא עבר זמן רב,
בתחילה היו חזנים ששרו את מזמור לדוד )מי במנגינה הישנה יותר ,ומי במנגינת קרליבך( ,והיו שביכרו רק לסיים
את הפרק בנעימת שבת .והיום אין שואלים את החזן באיזה סגנון הוא מעדיף להתפלל ,אם לא יצהיר החזן על
כוונתו לשיר במנגינת קרליבך ,יפצח הציבור בשירה במנגינה הישנה יותר ,ואם ירצה החזן להתפלל בלחש
ולהגביה קולו בסוף הפרק  -לא יוכל .אותו דבר קרה בשנה האחרונה לאמירת "ושמרו" שהפכה לשירת "ושמרו",
וכעת מבקשת יהודית להוציא מידי החזן את ההחלטה על שירת "אנא בכח" ,ומה יהיה בשלבים הבאים? שירת
"מזמור שיר ליום השבת"? קיבוע מנגינת "ה' מלך"? אם כך מי צריך בכלל חזן?
ציבור המתפללים ,לדעתי ,מאוחד ברצונו שלתפילתנו תהיה משמעות ,אך בנושא החווייתיות של התפילה
הפרשנויות רבות ומגוונות .יש הרוצים בריבוי שירים ומנגינות ויש המבקשים את התפילה הפשוטה ,עם אמירת
המילים המדויקות ,וההפסקות הנכונות .יש הרוצים תפילה בנחת ויש השואפים להימנע מדיבורים מיותרים בזמן
התפילה ומהטרחת הציבור ,על ידי זירוז התפילה .יש המתרפקים על מנגינות ומנהגי בית אבא )לאו דווקא
הביולוגי( ויש המחפשים חידושים .אין אמת אחת ברצונות אלו ,לכל אחד האמת שלו ,וביחד צריכים אנו להתפלל
באותו בית כנסת ,כאשר תמיד זה נהנה וזה חסר ,רק שהתפקידים מתחלפים מדי פעם.
על מנת שכל אחד יוכל לחוש ,מדי פעם ,שהוא מתפלל בבית הכנסת "שלו" ,הבה נשאיר את תפקיד הובלת
התפילה בידי החזן ולא בידי חלק אחד מהציבור הגדול ,וכמובן לא לשכוח לומר לו יישר כח בסוף התפילה,
ולחסוך ממנו הערות ושאלות.
אשר עברון
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לברך את עמו ישראל באהבה!
אקדים ואומר :אני בעד ברכת כהנים בשחרית ,בשבת ובחול ומודה לכהנים המברכים אותנו באהבה.
אחרי הקדמה זאת אני יכול לצטט את דברי המשנה ברורה בסימן קכח סעיף לז' שמקורם בזוהר" :אבל כהן
שהצבור שונאים אותו או שהוא שונא את הציבור סכנה הוא לכהן אם ישא כפיו ועל זה תקנו בברכה "לברך את
עמו ישראל באהבה ".חס וחלילה ,אין מי ששונא את הכהנים אצלנו ובודאי שאין הכהנים שונאים אף אחד אך
נראה שדברים אלו בכל זאת רלוונטים למקומנו .ברוך ה' לא חשתי שנאה ,אך הברכה בשבת בשחרית עוררה לא
מעט תרעומת באזור בו אני יושב בבית הכנסת ובטוחני שגם במקומות נוספים ולכן נראה שחייבים קודם לקבל
החלטה מסודרת בעניין .יאמרו חברים ,הרבה דברים בבית הכנסת מנוגדים להסכמות ולתקנון ובכל זאת
נעשים ...נדמה לי שהמקרה כאן שונה .ברכת כהנים נתייחדה בכך שהיא חייבת לבוא מתוך הסכמה ורצון הדדי
אחרת נעלם כל אפקט הברכה מהעניין ולכן ללא החלטה מסודרת בעניין עלול לצאת שכרנו בהפסדנו.
אליאב לזר
הודעת ועדת דת
לקראת דיון מסודר בוועדת דת ,שיתקיים בשבוע הקרוב ,בנושא ברכת כהנים בתפילות שחרית,
נבקש מחברים המעוניינים להשמיע דעתם לפנות ל :יניב עקיבא )מרכז הועדה( או לרב ארי.

מסיבת נשים לראש חודש

 -עדכון

מסיבת הנשים לרגל ראש חודש אדר ב' נדחתה בשבוע
ל :יום ראשון ג' באדר ב' ,ה 13/3
ולא כפי שפורסם בהזמנות שחולקו בתיבות הדואר.
הצוות המארגן

לערבה ולמשה בן עמי ,לסבתא רבתא יהודית חבשוש ולכל המשפחה
מזל טוב לנישואי הנכד  -דביר בנם של נטע וצור בן עמי עב"ל טליה
שתזכו לשמחה ונחת!
לבני ולמיכל אחיטוב מזל טוב להולדת הנכדות-תאומות
בנות לשני ולגלעד אחיטוב
שתזכו להרבה שמחה ונחת!
למלכה אש ולכל המשפחה
ברכות לרגל נישואי הנכדה חן  -בתם של יעל ויוסי שורץ עב"ל דודו
הרבה אושר ושמחה!

