
 הפטרת ויקהל

 פרשת ויקהל העוסקת בהמשך תהליך הקמת המשכן מזכירה את בצלאל עליו נאמר שהקב"ה מילא אותו ב: 

ָכל ַדַעת, ּובְּ בּוָנה ּובְּ ָמה ִבתְּ ָחכְּ ָלאָכה-רּוַח ֱאֹלִהים, בְּ  . מְּ

 נקראת בשבת זו מזכירה את חירם מצור ותיאור כשרונותיו:   לו היתה הפטרת השבוע

ן ִאיש -בֶּ ָאִביו  וְּ ָתִלי,  ַנפְּ ה  ִמַמטֵּ הּוא  ָמָנה  ַאלְּ ת-ִאָשה  אֶּ א  ַוִיָמלֵּ ת,  ֹחשֶּ נְּ ש  ֹחרֵּ ָמה -ֹצִרי  ַהָחכְּ
ת אֶּ ת-וְּ אֶּ בּוָנה וְּ ת-ַעת, ַלֲעׂשֹות ָכלַהדַ -ַהתְּ ֹחשֶּ ָלאָכה ַבנְּ  . מְּ

ולכפר   חב"ד  לחסידות  אותי  מביא  ודעת  בינה  חוכמה  של  הצירוף 
אשר הוקם    חב"ד  היישוב  המדינה.  הקמת  לאחר  כשנה  הוקם 

שניאורסון  בברכת   ספר  הרי"צ  הראשונים  למתיישבים  שלח  שאף 
לאורך  המשיך לעודד את המתיישבים    ,הרבי מלובביץ  , תורה. חתנו

הארץ   ברחבי  חב"ד  לפעילות  מוקד  מהווה  הכפר  חייו.  שנות  כל 
המצות   לאפיית  הצצה  יאפשר  פסח  בערב  בכפר  ביקור  והעולם. 
שנעשית במקום. כך גם במוצאי שמחת תורה ניתן להצטרף לרבבות  

יום הגאולה של  הרוקדים לכבודה של התורה.   כמובן שי"ט בכסלו 
 שאינו נמנה עם חסידי חב"ד.  מייסד החסידות הפך ליום חג גם למי

 

 בהמשך ההפטרה מופיעים תיאורים של כלי הנחושת שהוכנו למקדש:

ת אֶּ ת-וְּ אֶּ וְּ ת-ַהִסירֹות  אֶּ וְּ ָכל -ַהָיִעים  ת  אֵּ וְּ ָרקֹות,  ָעָׂשה -ַהִמזְּ ר  ֲאשֶּ ה(,  לֶּ )ָהאֵּ ִלים האהל  ַהכֵּ
הָוה יְּ ית  בֵּ ֹלֹמה,  שְּ ְך  לֶּ ַלמֶּ ֹמָרט--ִחיָרם  מְּ ת,  ֹחשֶּ ןבְּ .  נְּ יְַּרדֵּ הַּ ר  ה   ִככַּ ַמֲעבֵּ בְּ ְך,  לֶּ ַהמֶּ ָצָקם  יְּ

ין   ין  ֻסכֹותָהֲאָדָמה, בֵּ ת.  ָצְרָתן, ּובֵּ ֹלֹמה אֶּ ֹאד-ָכל-ַוַיַנח שְּ ֹאד מְּ ֹרב מְּ ִלים, מֵּ ַקר,  --ַהכֵּ חְּ לֹא נֶּ
ת ֹחשֶּ ַקל ַהנְּ  .ִמשְּ

עיניו כאשר נפרד מאברהם.    המקום הפורה אליו נשא לוט את  כיכר הירדן מיקום כריית הנחושת מפנה אותנו ל
כיכר הירדן הוא האזור שבו נהר הירדן נשפך אל ים המלח. באזור שפע של מעיינות והוא נחשב לנווה מדבר  

זה באזור  שוכנת  יריחו  העיר  וצרתן  .פורה מאוד.  כאשר  סוכות  המזרחי  הירדן  בעבר  עם   מזוהות  יעקב    חוזר 
 משפחתו מארם נהריים מסופר:

ַיֲעֹקב ָנַסע ם ַהָמקֹום ֻסכָֹּתה  וְּ ן ָקָרא שֵּ הּו ָעָׂשה ֻסֹכת ַעל כֵּ נֵּ ִמקְּ ן לֹו ָבִית ּולְּ  . ֻסכֹות ַוִיבֶּ

בנחלתו של שבט גד ובספר שופטים מסופר    העיר היתה
לצבאו   מזון  למסור  הסכימו  לא  העיר  תושבי  כי 

ב  גדעון של נלחם  השניה    .מדייניםכאשר  העיר 
שגם היא מזוהה ע"י    צורתןהמוזכרת בהקשר זה היא  

חוקרים רבים בעבר הירדן המזרחי לא רחוק מסוכות.  
צאו עד היום שרידים  באזור זה של סוכות וצרתן לא נמ

זו   ויתכן שבגלל מבנה הקרקע בסביבה  לכריית נחושת 
מתימנע   שהגיעה  הנחושת  את  צפונית  עיבדו  הנמצאת 

ממכרות    לאילת. האם  בשאלה  עסקו  רבים  חוקרים 
האחרונות   בשנים  המקדש.  לכלי  הנחושת  הגיעה  אלה 
מתרבות ההוכחות שאכן היתה כריית נחושת בתקופת  

ע ראויים  ולכן  להיקרא  שלמה  שבמקום  הענק  מודי 
 עמודי שלמה.  

 

 
בית שהוקם בכפר חב"ד על פי התוכנית של בית 

 הרבי באמריקה

 
תנור התכת נחושת משוחזר בתמנע. 

 מעלות 1,200-הטמפ' הגיעה ל

 
 פארק תימנע בלילה

 )ארכיון התמונות של קק"ל(

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9F


 . ומכאן נעבור להפטרת פרשת שקלים

למל מתברר  יהואש.  למלך  עד  שלמה  מקדש  מהקמת  עוברות  רבות  בית  שנים  לבדק  זקוק  שלמה  שמקדש  ך 
 :ועל כן מתחילים לאסוף כספי תרומה לטובת מבצע השיפוצים  רציני

ת אֶּ נּו,  ָנתְּ ַעל-וְּ ֻתָכן,  ַהמְּ ף  סֶּ ית    -ַהכֶּ בֵּ ָקִדים(  )ַהֻמפְּ ָלאָכה  ַהמְּ י  ֹעׂשֵּ י(  דֵּ )יְּ
הָוה יְּ ית  בֵּ ָהֹעִׂשים,  ַלֹבִנים,  וְּ ץ,  ָהעֵּ י  ָחָרשֵּ לְּ ַויֹוִציֻאהּו  הָוה;  ִרים,  .  יְּ ַלֹגדְּ וְּ

ב,   צֵּ ַמחְּ י  נֵּ ַאבְּ וְּ ִצים  עֵּ נֹות  ִלקְּ וְּ ן,  בֶּ ָהאֶּ י  בֵּ ֹחצְּ תּולְּ אֶּ ק  ַחזֵּ ית-לְּ בֵּ ק  דֶּ הָוה; -בֶּ יְּ
ר ֹכל ֲאשֶּ א ַעל -ּולְּ ָקה-יֵּצֵּ ָחזְּ  .ַהַבִית, לְּ

 רשימת בעלי המלאכה מובילה אותנו לסיור בכמה יישובים:

הוא יישוב קהילתי השוכן צפונית לכרמיאל. שמו לקוח משמו של אתר    חרשים
חרשיםארכיאולוגי   זה    תל  ביישוב  המיוחד  ברזל.  חרשי  התגוררו  הוא  בו 

בחורש   מפגיעה  להימנע  רצון  תוך  המקום  של  הטבעית  בסביבה  ההתחשבות 
 הטבעי ובבעלי החיים שחיים בו.

עולים חדשים אשר הגיעו מאנגליה ודרום אפריקה בנו את ביתם בחוף הכרמל  
 על שם התנועה בה התחנכו לציונות ואהבת הארץ.   הבוניםוקראו למקום 

ל גם  ניתן  במושבה    גודריםכבוד  ונסייר  בהפטרתנו  גדרה  המוזכרים 
בשנת   הבילויים  הקימו  דברי  1884אותה  בספר  גדרה  של  שמה  מקור   .

 הימים: 

ָטִעים ּו  י נְּ בֵּ ֹישְּ ִרים וְּ ָמה ַהיֹוצְּ ָרההֵּ  .ְגדֵּ

 מדרש יפה לשמה של גדרה מופיע בתלמוד:

 . שגדרו פרצותיהן של ישראל סנהדרין זוגדרה ו

המושבה ברחובות  לסייר  ממליץ  את    ,אני  המתאר  למוזיאון  לסור 
 תולדות המקום ולזכור את הבילויים והמושבה שהקימו. 

 

 

 

 

 בגלויה עתיקהגדרה 

 
 מצפה חרשים בגליל העליון

 

 
 ה והבילוייםבית מינץ המוזיאון לתולדות גדר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F

