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פרשת כי תשא-פרה
הפרשה מלמדת איך להכין את הקטורת ,שבעזרתה נכנס הכהן הגדול "לפני ולפנים".
מה הסוד של הכניסה הזו? מהו הכוח המאפשר להיכנס כשליח ציבור ולעמוד לפני הקב"ה?
סימני הקטורת כוללים גם את החלבנה שריחה רע ומעוררת במבט ראשון דחייה.
הקטורת מערבבת הכל ביחד .אין ציבור צדיק .אין צרי וצפורן בלי חלבנה.
המרכיבים של הקטורת הם קריטיים" :אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה".
כל חלקי האומה מיוצגים בה .אין לנו היום לא קטורת ואני איני מבין מאומה
כיצד פועלים בעולמות העליונים  ,אבל דרך הקטורת אני לומד איך נכנסים "לפני ולפנים".
(מתוך "ממתק לשבת" ,הרב בני לאו)

------------------------------------------------------------------------"כי תשא ,פרשת פרה  -מוציאין שני ספרי תורה .באחד בפרשת השבוע.
בשני למפטיר בפרשת חקת (במדבר י"ט) -מתחלתה עד "עד הערב" .אין אומרים 'אב הרחמים'.
(לוח א"י הרב טוקצינסקי)
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מחצית השקל  -על המיוחד והכללי בעם ישראל
"כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ..ולא יהיה בהם נגף ..זה יתנו ..מחצית השקל" (ל' ,יב'  -יג').
פרשייה זו במבט ראשון נראית תמוהה ביותר  -מדוע ספירת עם ישראל היא מעשה כה חמור ,שאם ייעשה שלא
בדרך הנכונה יגרור עונש כל כך כבד כמו נגף? בנוסף ,לא ברור מה הספירה ע"י מחצית השקל עוזרת בכדי לפתור
את הבעיה?
בעולמו של הקב"ה אין כפילות וייתור  -אין שום ברייה הדומה לחברתה במלואה .כל אדם ואישיותו המיוחדת,
כל אחד ודרכו הפרטית בעולם .לכל אדם יש אף אות מיוחדת בתורה ודרך מיוחדת בלימודה .לכן ,אם נתייחס
לאדם כמספר סתמי ובכך נשווה אותו לרעהו בעצם נאמר שאין לו זכות קיום .אדם שהופך למספר בין מספרים,
מאבד את עצמיותו ואת המיוחד לו וממילא את הדבר שנותן לו את טעם החיים .לכן ספירת עם ישראל יכולה
לגרור נגף!  -הספירה יכולה להתפרש כמחיקת הייחוד שיש לכל אחד ואחד מישראל וזהו מעשה חמור ביותר.
למרות כל האמור  -ישנו חלק בישראל שניתן בכל זאת למנותו .ישנה מחצית בכל אחד מעם ישראל ,שהיא החלק
באישיותו בו הוא הושווה לכלל האומה  -עצם היותו יהודי .כל יהודי באשר הוא ,התייחד משאר הדברים שנבראו
בעולם .חלק זה קודם לחלק באישיות בו כל יהודי שונה ומיוחד מחברו והוא החלק שניתן למנות .המניין מתייחס
לאותה הסגולה המשותפת לכל עם ישראל  -מחצית האישיות המסומלת ע"י מחצית השקל ,שדווקא אותה מותר
למנות .על ידי מניית אותה המחצית ,מתעוררת ומתבטאת אף המחצית השניה .יהודי המכיר בקרבו את אותה
הסגולה המייחדת אותו ,יכול לעורר בתוכו את המיוחד רק לו  -את כשרונותיו האישיים ,המצויים במחצית
השנייה של השקל.
משה רבנו הצליח לרכז בתוכו את נשמותיהם של כל ישראל .הוא הפנים את העובדה ש'כשם שפרצופיהם שונים,
כך דעותיהן שונות' וכך הצליח לתת מקום בתוכו לכל דעה ודעה שהייתה בעם ישראל .לכן פניו קרנו ולא היה ניתן
להביט בהם  -אי אפשר להביט בפניו של אדם כל כך גדול ,שמרכז לתוכו נשמות כה רבות.
המדרש בתחילת הפרשה מתאר באופן נפלא תכונה זאת של משה ,ומקשר אותה לפרשתנו ,העוסקת בציווי מחצית
השקל ,ציווי המדגיש את הייחודיות שיש בכל פרט ופרט -
"אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם ,משאני מת אין אני נזכר .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,חייך,
כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשן ,כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפני,
כאלו את עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן .מנין?  -ממה שקראו בענין 'וידבר ה' אל משה לאמר ,כי תשא
את ראש' .שא את ראש לא נאמר ,אלא כי תשא"
המדרש מדגיש כי פרשיית שקלים ,שנאמרה ע"י משה לעם ישראל 'זקפה את ראשן'  -זקיפת הראש נגרמה מכך
שמצוות מחצית השקל נותנת מקום לייחודיות שיש בכל יהודי ,בכך שלא מונים אותו כמספר ,אלא מונים רק את
המחצית המשותפת לו עם שאר העם ומשאירים לו מחצית שנייה ,לפיתוח אישיותו האינדיבידואלית .משה היה
המנהיג האידיאלי ,שידע לעשות זאת באופן הטוב ביותר והצליח להוציא מעם ישראל את הכוחות הללו ובכך
לזקוף את ראשם.
הרב יהודה עמיטל ז"ל ,מתוך אתר ישיבת הר-עציון
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על חברנו אריה קרול ז"ל מפקד היאחזות ביריה
לפני ימים אחדים בתאריך י"א באדר ,ציינו  47שנים לעליה לביריה.
המקום סמוך לצפת שבגליל ,התפרסם בעת מאבק היישוב היהודי במנדט הבריטי.
בתאריך  6.3..3.5פרץ צבא בריטי ליישוב .אסר את כל המתיישבים לאחר שמצא נשק במקום .כעבור עשרה
ימים ,ביום י"א באדר תש"ו ,עלו למקום כשלושת אלפים צעירים והקימו על הר סמוך את ביריה ב' .לאחר שגם
ביריה ב' נהרסה בידי הבריטים הוקמה מיד ביריה ג' .בסופו של דבר הבריטים התרשמו מההתנגדות העזה לפינוי
והם הרשו לעשרים חברים להישאר במחנה.
כדי לאייש את ביריה ארגן אריה קרול ז"ל ,שהיה אז קומונר בירושלים ,את כל מדריכי "בני עקיבא" ,חברי גרעין
ה' ,והם עלו לשם בראש חודש ניסן ,כשבועיים אחרי הפינוי.
להלן עדותו של עזריאל בן דב יבדל"א על אותם ימים (עזריאל לימים היה ממייסדי עין צורים וכיום הוא מוותיקי
משואות יצחק):
"החלטנו בסניף בני עקיבא שעלינו להקים קיבוץ ולהגשים את הרעיון הציוני שעליו חונכנו .כך נולד גרעין ה' של
בני עקיבא .היינו כ 56-עד  33חברות וחברים ,ביניהם גם שדרנית הרדיו המפורסמת ראומה אלדר ז"ל .באותם
ימים ישבה בביריה המחלקה הדתית של הפלמ"ח .הבריטים ,עם אנשי הלגיון הירדני ,ישבו אז במשטרת כנען .הם
גילו סליק ליד ביריה ,החרימו את הנשק ,שפטו את חברי הקבוצה שישבה בביריה ושלחו אותם למאסר בכלא
עכו .הארץ געשה ורעשה.
בי"א באדר (מארס  ).3.5חל מפנה בתולדות בירייה .מועד זה הוא יום העלייה לרגל לתל חי ,והשוטרים
הבריטים ציפו כמו תמיד לראות אלפי בני נוער משוטטים בגליל .אלא שהפעם כ 033-בני נוער וכ 5,333-חברי
קיבוצים מהסביבה בחרו להפתיע .הם יצאו מארבעה מוקדים שונים למבצע 'גידם' ,טיפסו בלילה גשום וסוער
לביריה ,ובחסות החשיכה בנו במקום צריפים .בעקבות האירועים אישרו לבסוף הבריטים לקבוצה קטנה של
צעירים להישאר במקום וליישב את ביריה מחדש .משימת היישוב נפלה על הגרעין שלי ,גרעין ה' של בני עקיבא.
הייתי בסך הכול בן  .5וחצי כשעליתי עם כמה מחבריי ליישב את ביריה ,לשמור על הנקודה ולעבוד בשירות
קק"ל .היינו בביריה יותר מחצי שנה .בהתחלה גרנו בצריפים ,במרחק כמה מאות מטרים מהמצודה.
המדריך הנערץ שלנו ,אריה קרול ז"ל ,היה מעיר אותנו השכם בבוקר .אחרי התפילה עבדנו בסיקול השטח
ובבניית טרסות ,כשגם הבנות שותפות למאמץ ולעבודה .שתלנו את השתילים שהיערן טוביה אשבל (לימים מנהל
חבל הצפון בקק"ל) סיפק לנו .התנאים היו קשים ,טלפון לא היה ,והקשר עם היישובים בסביבה נעשה במורס.
כשלא היו לנו שתילים לשתול ,יצאנו לטיולים בסביבה עד שהכרנו את המקום כאילו נולדנו בו .מפעם לפעם יצאנו
לעכו לבקר את האסורים .מצרכים נהגנו לקנות בצפת והובלנו אותם לביריה על גב החמור שלנו .לחמור קראנו
בווין ,על שם השר הבריטי שהוביל את המדיניות למניעת עלייה יהודית חופשית לארץ ישראל.
הבריטים באו כל ערב לביריה כדי לוודא שמספר המתיישבים במקום אינו עולה על מה שהוסכם .רק אחרי כמה
שבועות אישרו לנו הבריטים לעבור למצודה ,ותנאי החיים שלנו השתפרו מאוד .בירייה נתנה לי אפשרות להגשים
חלום .היום קשה לתאר מה הייתה בירייה בשביל היישוב העברי .כל הארץ הייתה ביריה .אניית מעפילים נקראה

.
בירייה .כשאמרת למישהו שאתה מביריה ,נשאו אותך על כפיים .הורינו התגאו בנו ,ואת התחושה הזו אני רוצה
להוריש לנכדים ולנינים שלי".
מקורות:
 ..מידע מהאינטרנט.
 .5עדותו של עזריאל בן דב התפרסמה באתר קק"ל.
 .3הספר "כל מקום ואתר" בהוצאת משרד הביטחון.

ברצוני להודות לעמיחי אביעד יושב ראש העמותה ל"הנחלת מורשת בירייה".
ישראל זיסק
(בוגר חברת הנוער בסעד בעבר ,וחבר משואות יצחק היום)

-----------------------------------------הערת עורך :נציין שהשנה דחתה תנועת 'בני עקיבא' את העלייה המסורתית של כיתות ח' לביריה ,למועד בלתי
ידוע ,עקב אירועי הקורונה.
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"אף אחד לא קם"
הושר במופע ה"טיש הגדול" בליל פורים
מי שמצליח להבין ולפענח מהחוברת הירוקה ,כמה בדיוק יורד לו מהתקציב כל חודש – שיקום!
מי שיצא מהמקלחת בצבע אדום כשרק מגבת לגופו ,רץ לממד וגילה שנמצאת שם גם חמותו -שיקום!
מי שכתבה הודעה" :לא מי יודע מה "..בוואטסאפ לשכנה ,וגילתה שבטעות שלחה בקבוצה של כל השכונה -
שתקום.
מי שעמד ליד השער הישן וחיכה שיפתח ,ניסה את התוכנה ,התקשר ,מרט שערות ולא נפתח לו ולא התקשר
בסוף לסאסי  -שיקום!
פזמון:
אף אחד לא קם אף אחד לא קם ובכל זאת מפה לשם מיד לפה מפה לפה.
ומתחת לשולחן עם ישראל חי ,חי וקיים!

מי שהולכת באדיקות לתפילת נשים ולקרליבך ,ולמניין המשותף ,אבל בשבת רגילה מגיעה בין חמישי להפטרה –
שתקום!
מי שיש לו מקום ישיבה קבוע בבית הכנסת מול אשתו בעזרת הנשים – שיקום!
מי שקורא את כל ההודעות בקהילנט - ..שיקום!
מי ששייך לדור א׳ ולא שכחו אותו אפילו פעם אחת בנתיבות בסיום מסע קניות ברמי לוי או יוחננוף ..שיקום

פזמון:
אף אחד לא קם ,אף אחד לא קם ,ובכל זאת מפה לשם מיד לפה מפה לפה
ומתחת לשולחן עם ישראל חי  ,חי וקיים!
מי שלא קיבל חמש הודעות בשבוע מצח"י שעליו להודיע מידית על מקום הימצאו בסמס ,בוואטסאפ ,במייל,
ביבשה באוויר ובים ..שיקום!
מי שטלפון מחמי או אתי בשנים האחרונות על השתתפות בהצגה ,אזכרה ,חג המשק ועוד ..לא העלה לו את לחץ
הדם – שיקום!
מי שלא הצליח עדיין להבין באיזה יום "שוק שישי" ואיזו אפליקציה צריך להוריד כדי להזמין אוכל באינטרנט
עד יום רביעי – שיקום!
ועכשיו קהל קדוש תחזרו אחרי:
ומי שכבד לו עכשיו על הלב..
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ולא מאמין שיבוא יום..
ונטוס לחו"ל משדה תעופה בעזה..
עזה ..עזה ..עזה
והגזר יעשה מיליונים בעונה בסבבה
וראס בן נאנדינו..
שהצבע האדום
יהפוך כבר לורוד ש-נ-קום!
פזמון:
אף אחד לא קם ,אף אחד לא קם ,ובכל זאת מפה לשם מיד לפה מפה לפה.
ומתחת לשולחן עם ישראל חי ,חי וקיים!
--------מילים מקוריות:יוסי בנאי.
מילים מקומיות :רונית ועדן ברט ,גדי סמואל ,דרורית וייס,שרית ברזלי.

חיסון חובה נגד כלבת שיתקיים בסעד

הודעה מטעם השירות הוויטרינרי – מועצה אזורית שדות נגב/אשכול הנגב המערבי
חיסון כלבים נגד כלבת ,סימון אלקטרוני והוצאת רשיונות להחזקתם
יתקיים ביום רביעי ,בתאריך ה  02.1..8181בין השעות 00.11-00.11
בבית הספר הישן בניין החטיבה
תושבים עם כלבים חדשים מגיל שלושה חודשים ,כלבים לא רשומים אצלנו והתושבים שכלביהם חוסנו
מלפני שנה ויותר מוזמנים להגיע .מומלץ לחסן גם חתולים .יש להביא את הכלב ברצועה וזמם על פיו
ועל ידי אדם המסוגל לשלוט בו .החיסון והרישוי הינם בתוקף לשנה אחת מיום החיסון.
ניתן לשלם את האגרות באמצעות כרטיס אשראי או במזומן.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל יואל עברון
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מחסן התחפושות – החזרת תחפושות לאחר פורים


מוצ"ש פר' כי תשא ,י"ח אדר02:22-03:22 ,3.41 ,



יום ג' ,כ"א אדר37:22-30:22 ,3741 ,



מוצ"ש פר' ויקהל-פקודי ,כ"ה אדר02:12-03:12 ,0341 ,

תזכורות חשובות:
 43את התחפושות יש להשיב כשהן תקינות מכובסות ונקיות4
 40אין להניח ליד מחסן התחפושות שקיות! הן נרטבות ,מתפזרות או נעלמות444
 41פריטים שלא יוחזרו עד מועד ההחזרה האחרון יחויבו בתקציב האישי ( ₪ 12לפריט ,לכל שבוע איחור)4
כמו כן פריטים שיושבו פגומים ( )₪ 02או מלוכלכים (4)₪ 31
בתפילה לימים שמחים,
שחר סמיט

לריבי וגרשון זינר מזל טוב להולדת הנכד
בן לעמית וארן זינר
איחולים לשמחות ולנחת!

פנייה לקוראי העלון ממערכת עלים
נשמח לקבל ולפרסם מאמרים ,רעיונות ותובנות ,הקשורות למגיפת הקורונה שניחתה עלינו ועל השפעתה הישירה
על כל אחד מאיתנו4
היות והשפעתה נוגעת כמעט בכל התחומים – בריאות ,כלכלה ,מסחר ,חקלאות ,חינוך ,תרבות ,ספורט ,תחבורה
ועוד 44יהיה מעניין מאד לקרוא ולהחכים מנקודות המבט השונות4
מוזמנים לשלוחalim@saad.org.il :
בתקווה לימים בריאים ושקטים4

