
11024.05.2013

בהעלותך

"כשחולקים על האדם"

� שי שחם

פרשה זו עמוסה בנושאים רבים וביניהם מעשה 
המנורה, קידוש הלווים, פסח שני, והאצלת רוחו של 

משה על 70 הזקנים. הפרשה מסתיימת בכך שאהרון 
ומרים חושדים במשה על שפרש לחינם מצפורה אשתו.

במעמד זה, בו חושדים שניים מגדולי ישראל במשה, 
מתגלה השם ומגלה את גדולתו המופלאה של שליחו, 

"והאיש משה עניו מאוד", "בכל ביתי נאמן הוא", "פה 
אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט".

כשחזר רבי נחמן מארץ-ישראל אמר לחסידיו, הבאתי 
לכם מתנה מארץ-ישראל, מחלוקת.

ומסביר רבי נחמן שמחלוקת היא בחינת מים ודווקא 
היא שמגדלת את האדם ומוציאה לאור את אמיתות 

הדברים.

כי בתוך כל אחד מישראל נחבא חלק מהשכינה, 
שהיא בחינת מלכות, וכל עוד הדברים מתנהלים על 

מי מנוחות, נסתרת המלכות בבחינת "כל כבודה בת 
מלך פנימה" ומתגלה בו רק הנשמה, וכשחולקים עליו 

מזדעזעת המלכות ויוצאת לתבוע את עלבון הצדיק 
שהוא הנשמה.

ודווקא כך יכולה לצאת לאור האמת הגדולה 
והנסתרת. כי באמת השכינה הינה המקום העליון 

ביותר, אף על פי שהיא כעת במקום הנמוך ביותר. בסוד 
"מלכי ישראל יוצאים בראש", שהוא שיצא ראשון 

למלחמה ובחר את שדה הקרב הקשה ביותר, הוא 
העליון מכולם.

ולמרות שבפסוקים הנ"ל נראה ששם הויה הוא 
שמתגלה, שהוא שורש הנשמות עולם הזכר וזה סותר 

את הנ"ל. 

ממש בסוף הפרשה, כשנענשת מרים בנגע הצרעת, 
מתפלל משה "א-ל נא רפא נא לה", ושואל הזוהר 

הקדוש, מה שונה תפילתו כשהיה בהר סיני 40 יום ו-
40 לילה ואילו כאן התפלל רק 5 מילים. ומתרץ, כשפנה 

משה לקדוש ברוך הוא, שהוא עולם ארוך, האריך 
בתפילתו, וכשפנה לשכינה שהיא עולם קצר- קיצר 

בתפילתו. ומכאן ניתן ללמוד שעיקר הפגם של מרים 
ואהרון היה בשכינה. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא 

פנה אליהם, הוא כמשל האיש שהולך לתבוע את עלבון 
אשתו מפאת כבודה שלא תצטרך לצאת וללכלך עצמה 

בעניינים שכאלו.

ובאמת יש בנושא זה הרבה פרטים שנראים סותרים 
זה את זה, וכמו שאמר רבי נחמן, שעיקר התשובה היא 

שישמע בזיונו ידום וישתוק.

והוא על-פי מה שכתבתי פעמים רבות שהאדם בנוי 
משני חלקים עיקריים, לב ונשמה, שהם זכר ונקבה. 

ומכיוון שבעולם הזה כל אחד לקח את ההפך מחברו 
בסוד "עזר כנגדו", נראות לפעמים הדרכים סותרות זו 

את זו, והוא בנוי כך כדי שלא תוכל להיפטר התסבוכת 
על-ידי חוכמה, רק על-ידי אמת ואמונה. וכל פעם 

שיחשוב האדם שהבין, תתהפך המציאות מהפך להפך 
ולכן מי שבאמת רוצה את בירור העצה לעת המיוחדת 

הזאת, צריך להתפלל עליה, כך יגלה את כוונותיו 
הנסתרות ואם הוא אמיתי, יקבל את המפתח, לכנוס 

להיכלות האמת.

שבת שלום.

של  שמה  הוא  חיפאיים"  "מפגשים 
תערוכה חדשה המוצגת במוזיאון מוניו 

הכ במרכז  לאדריכלות  וינרויב  רגיתאי 
אד בשותפות  עוסקת  התערוכה  ררמל. 
המנ בתקופת  ערבית-יהודית  רריכלית 

דט הבריטי בחיפה, ואוצרים אותה וליד 
כרכבי ועדי רויטנברג. התערוכה תוצג 

עד 10 בספטמבר.
מרתק  מפגש  פעם הצמיחה  של  חיפה 

רשהתקיים בין יזמים ערבים פלסטינים לא
רדריכלים יהודים על רקע פיתוחה האורב

ני המואץ של חיפה המנדטורית. המפגש 
הייחודי יצר אדריכלות עירונית-חיפאית 
מהגרים  אדריכלים  על-ידי  שתוכננה 
מאירופה עבור יזמים פלסטינים מקומיים 
ואנשי עסקים לבנונים וסורים. אדריכלות 
המשלבת בתוכה אלמנטים ממזרח ומערב, 

רשימוש בחומרים מקומיים ואלמנטים מסו
רתיים בשילוב פרטים מודרניים. 

התערוכה עוסקת בהשפעות ההדדיות 
שהתקיימו בין האדריכלים היהודים לבין 

רבעלי הבתים הערבים, תוך בחינת היח
רסים האנושיים שמעבר ליחסי לקוח-מז
חו אלה  יחסים  ואדריכל-מבצע.  רמין 

פורה,  תרבותי  דיאלוג  בפנינו  שפים 
הבריטי  המנדט  בשלהי  לשיאו  שהגיע 
בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת 

רוהתממש בשורה של פרויקטים אדריכ
ליים מרהיבים. 

מציגים  ורויטנברג  כרכבי  האוצרים 
רתוצאות מחקר רב-שנים בתערוכה הסוק
ררת את האינוונטר האדריכלי הקיים בחי

של  המקוריות  התוכניות  הצגת  תוך  פה, 
המבנים, הצעות תכנוניות-פרספקטיבות, 
הצעות לשינויים והתכתבויות מתוך תיקי 
הארכיב ההיסטוריים של מינהל  ההנדסה. 

עדי קווים  משרטטת  בעבר  רההתבוננות 
דיאלוג תר רנים לאופציות עתידיות של 

בותי מתוך יחסים של כבוד הדדי ושכנות 
טובה. גילויו של מידע היסטורי/אדריכלי/
תכנוני זה מאפשר חשיבה מחודשת לגבי 

רהמושג “תרבות אדריכלית” כביטוי לרב
רדים היסטוריים והשתלבות לאומים, תר

בויות ודתות. 
בוגר היא   ,1964 ילידת  רויטנברג, 
רת לימודי אדריכלות באקדמיה ויצו. ב-

1988 היא הצטרפה כמתכננת לצוות תכר
נון המושבה הגרמנית במינהל ההנדסה של 

רהעירייה. במסגרת זו עסקה בגיבוש מדי
ניות תכנונית, תוך דגש על שימור המרקם 
והנוף במושבה הגרמנית. כיום היא שותפה 

רבצוות התכנון והשיקום לאזור ואדי סא
רליב, מנחה ומרכזת את הפעילות התכנו
רנית במסגרת יחידת השימור חיפה בתחו

מי מדיניות שימור, הכנת תוכניות בניין 
רעיר, עריכת סקרים ותיעוד למבנים ומת
רחמים היסטוריים. בשנים האחרונות מר

כזת רויטנברג את פעילותה של הוועדה 
ובי ואתרים,  מבנים  לשימור  רהעירונית 

מים אלה היא משתתפת בתערוכה “בדרך 
חיפה.  העיר  במוזיאון  המוצגת  הים”   אל 
כרכבי, יליד 1957, דור שביעי בחיפה, סיים 
1983 את לימודי התואר השני באדריר -ב

כלות לאחר שבע שנות לימודים בפקולטה 
רלארכיטקטורה במכון לבנייה בסנט פטר

בורג, רוסיה, עם התמחות בתחום השימור. 
אדריר במשרד  שותף  היה  הוא   1993  עד

כלים עצמאי, ואז הצטרף לצוות השימור 
שתי  בהכנת  שותף  כרכבי  העירייה.  של 
תוכניות בניין עיר )תב”ע( בוואדי סאליב 
הוא  חשוב.  נדבך  בהם  מהווה  שהשימור 

מהנ החל  השימור,  סוגיות  במגוון  רעוסק 
חיות לשיפוץ ושימור מבנים ועד לליווי 
אספקט  מתקיים  בהן  עיר  בינוי  תוכניות 
בתפר משמש  הוא   2000 משנת  השימור. 

קיד אדריכל השימור של העירייה ומנהל 
את צוות השימור בה. כרכבי חבר בוועדת 

המקצו הדרג  כנציג  העירונית  רהשימור 
רעי, והוא שותף מרכזי בהכנת נספח השי

מור של תוכנית המתאר החדשה לחיפה. 
את  וחוקר  מרצה  הוא  האחרונות  בשנים 
ההיסטוריה האדריכלית של העיר, בדגש 

רעל התפתחות האדריכלות הערבית העי
רונית. הוא גם חבר בצוות חוקרים יהודי-
פעיר שבמסגרת   ,”48 “חיפה בשם   ערבי 
רויטנברג את שיתוף  יחד עם  לותו חקר 
לערבים  יהודים  בין  האדריכלי  הפעולה 
מאמר  פירסמו  השניים  המנדט.  בתקופת 
בנושא שיצא ב-2011 בספר "חיפה - לפני 
1948 - נרטיבים של עיר משותר  ואחרי
בהוצאת המכון למחקר  אור  פת”, שראה 

היסטורי בהאג, הולנד.

פרשת השבוע
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על רקע פיתוחה האורבני המואץ של חיפה המנדטורית נוצר 
שיתוף פעולה ייחודי בין אדריכלים יהודים שהיגרו מאירופה 

ליזמים פלסטינים מקומיים ¿ תערוכה חדשה במוזיאון גיתאי 
מעלה ממצאים מעניינים מאותה תקופה

דיאלוג אדריכלי
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