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לקראת שבת

 /רב בית הספר נחלים

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" )פרק א' ,פסוק א'(

השבוע ביום שני חגגנו בשמחת תורה את חתימת התורה וסיימנו את קריאת פרשת "וזאת
הברכה" שהיא הפרשה האחרונה בתורה .השבת אנו מתחילים מחזור חדש של קריאת
התורה ,בפרשה הפותחת במעשה הבריאה .לא לחינם פתחה התורה כך ,אלא זהו יסוד
גדול באמונה :שמתוך התבוננות בבריאה אנו מגיעים לאמונה בבורא יתברך שמו.
מסופר על אחד הצדיקים שיצא לטייל על שפת הים עם תלמידיו ,וכשראה את גלי הים היה
צועק בהתלהבות" :איזה ניסים ונפלאות" .היו תלמידיו תמהים :מדוע מתפלא הוא? עד
שהסביר להם ,שלמעשה יש בכח הגלים לשטוף ערים וארצות שלמות ,והנה רק מגיע הגל
לחוף ומיד הוא נעצר .והמשיל להם משל לשני אחים ,שנולדו אחד רואה ככל האדם ,והשני
סומא )עיוור( .והנה לאחר שנים נתפקחו עיני הסומא ,והיה שמח ואמר" :הנה עצים ,הנה
ים ,הנה שמים וכו'" .ואחיו מתפלא מפני מה שמח האח ,ולא הבין שמחתו .אלא שהאמת
עם האח הסומא ,שכן כל הדברים בעיניו כחדשים ,ולכן שמח עליהם ,וכן הדבר בנוף:
אדם שמתסכל על הבריאה כדבר טבעי או שגרתי ,אכן איננו מתפעל ממנו ,אך אדם
שמסתכל על העולם ,כל פעם בצורה מחודשת ,מוצא הרבה דברים להתפעל מהם ,וכדברי
איוב" :מבשרי אחזה אלוה" ,דהיינו ,אדם שמתבונן על בשרו ,על מערכת גוף האדם ,בזה
לבד יגיע להכיר בבורא עולם.
מסופר שכאשר עלו בני תימן לא"י לקחו קבוצה מהם לקיבוץ ורצו לעקור מהם את
אמונתם .והמדריך החל לומר להם :חברים יקרים ,מה שאתם רואים תאמינו ומה שאינכם
רואים אל תאמינו ,ובכן שולחן זה אתם רואים? כולם צעקו כן .כסא זה אתם רואים? כולם
ענו כן ,וכן בדרך זו המשיך עמם ,עד שאמר חברים את הקב"ה אתם רואים? א"ל :לא,
אמר להם :א"כ מדוע אתם מאמינים? היה שם נער פיקח אמר להם :חבר'ה את השכל של
המדריך אתם רואים? אמרו לו :לא .אמר להם :א"כ אין שכל למדריך .אלא ודאי שמעשי
האדם מוכיחים על שכלו ,וכך גם מעשה הבריאה מספרת ומוכיחה שיש הקב"ה ,בבחינת
"השמים מספרים כבוד אל".
יה"ר שנזכה כולנו להתבוננן נכון במעשה הבורא ומתוך כך נתחזק באמונה וביטחון בבורא
יתברך שמו.
שבת שלום ומבורך,
הרב גלעד מחפוד

מעשה שהיה /

נעמה

הָ יֹה הָ יָה פַּ עַ ם קֵ יסָ ר ָגּדוֹל וְ עָ ִשׁיר וְ קָ ְראוּ ל ֹו אנטונינוסאָנְט ֹונִינוּס .לְ אָנְט ֹונִינוּס הָ יָה הַ כֹּ ל:
כֶּסֶ ף ,זָהָ בִ ,מ ְשׂחָ ִקים וְ ַיהֲלו ִֹמים .בְּ ִקצּוּר ,כָּל מָ ה שֶׁ ָרצָ ה הָ יָה לוֹ ,כִּ י הוּא הָ יָה קֵ יסָ ר! אֲבָ ל
מָ ה? הִ תְ ִחיל לְ שַׁ עְ מֵ ם ל ֹו נו ָֹרא ,וְ הוּא א ָי ַדע מָ ה ַלעֲשׂוֹתִ ...שׁעְ מֵ ם ל ֹו וְ ִשׁעְ מֵ ם ל ֹו וְ הוּא הָ יָה
עָ צוּב ְמאֹ ד.
הָ י ֹועַ צִ ים שֶׁ ל ֹו ָרצוּ לְ שַׂ מֵ חַ אוֹת ֹו וּמָ ה א הֵ בִ יאוּ לוֹ? הֵ בִ יאוּ ל ֹו פִּ ילִ ים רו ְֹק ִדים ,דֻּ בִּ ים רו ְֹק ִדים,
'ירפוֹת רו ְֹקדוֹת .הֵ בִ יאוּ ל ֹו קוֹפִ ים שֶׁ אָכְ לוּ בַּ נָּנוֹת עִ ם הַ ְקּלִ פָּ ה ,הֵ בִ יאוּ ל ֹו אֶ ת הַ לֵּיצָ נִים
אֲפִ לּוּ גִ ָ
וּמשֻׁ עְ מָ ם.
הֲכִ י מַ צְ ִח ִיקים בַּ ע ֹולָם ,אֲבָ ל הוּא הִ ְמ ִשׁי לִ הְ יוֹת עָ צוּב ְ
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא ,הוּא
עַ ד שֶׁ בָּ א אֵ לָיו אֵ חַ ד הַ יּ ֹועֲצִ ים שֶׁ לּ ֹו וְ אָמַ ר לוֹ :לֵ לְ צִ פּו ִֹרי ,גַּר שָׁ ם ַרבִּ י י ָ
חָ כָם גָּדוֹל וּבַ וּ ַַדּאי א תִּ שְׁ תַּ עֲמֵ ם בְּ חֶ בְ ָרתוֹ.
צִ וָּה אָנְט ֹונִינוּס לִ ְרתֹּ ם אֶ ת מֵ ְרכֶּבֶ ת הַ מַּ סָּ ע שֶׁ לּוֹ ,עִ ם ְשׁנֵים-עָ שָׂ ר הַ סּוּסִ ים הַ ְמּהִ ִירים בְּ יוֹתֵ ר
בַּ מַּ ְמ ָלכָה וְ הִ תְ ִחילוּ לִ ְדהֹ ר .אַחֲרֵ י מַ סָּ ע אָרֹ בַּ יַּבָּ שָׁ ה וּבַ יָּם הִ גִּ יעוּ לִ ְק ַראת שַׁ בָּ ת לְ בֵ ית ֹו שֶׁ ל ַרבִּ י
י ָ
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא .י ֵֵרד אָנְט ֹונִינוּס בִּ כְ בוֹד ֹו וּבְ עַ צְ מ ֹו וְ ָדפַ ק עַ ל הַ ֶדּלֶת .בִּ ת ֹו שֶׁ ל ַרבִּ י י ָ
פָּ תְ חָ ה אֶ ת הַ ֶדּלֶת וְ נָס ֹוגָה בְּ בֶ הָ לָה .הַ קֵּ יסָ ר ,א פָּ חוֹת וְ א יוֹתֵ ר ,עָ מַ ד בְּ פֶ תַ ח בֵּ יתָ ם .הִ יא ָרצָ ה
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיאָ ,ראָה אֶ ת הַ קֵּ יסָ ר וְ הִ זְ ִמינוּ לְ הִ ָכּנֵס לְ בֵ יתוֹ .נִכְ נָס
בְּ בֶ הָ לָה לְ אָבִ יהָ  .יַצָ א ַרבִּ י י ָ
אָנְט ֹונִינוּס וְ ָראָה אֶ ת כָּל בְּ נֵי הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה סְ בִ יב שֻׁ לְ חָ ן הַ שַּׁ בָּ ת .הַ נֵּרוֹת דּוֹלְ ִקיםַ ,ייִן עַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן,
חָ לוֹת וּמַ ֲאכָלִ ים ָרבִ ים.
עוּדת
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא אֶ ת הַ קֵּ יסָ ר לִ סְ ַ
הִ זְ ִמין ַרבִּ י י ָ
הַ שַּׁ בָּ ת .טַ עַ ם הַ קֵּ יסָ ר מֵ הַ מָּ ָרק – "אַהה ,אֵ יזֶה טַ עַ ם
נִפְ לָא" אָמַ ר לְ עַ צְ מוֹ - ,מֵ יָמַ י א טָ עַ ְמתִּ י מָ ָרק נִפְ לָא
שֶׁ ָכּזֶה ,אָכַל מֵ הָ אֹ ֶרזִ ,מ ְקּצִ יצוֹת הַ בָּ שָׂ רְ ,מכ ְַרעֵ י
הַ תַּ ְרנְגֹ לֶת ,מֵ הַ ְמּמֻ לָּאִ ים ,מֵ הַ חֲצִ ילִ ים ,מֵ הַ סָּ לָט
הָ ְמצוּיָן ,שָׁ תָ ה מַ יִם זַכִּ ים וְ הִ ְמ ִשׁיֶ לאֱכֹ ל עוֹד ְקצָ ת
וּמן הַ ָדּגִ ים הַ צְּ לוּיִים.
וּמן הַ מָּ ָרק ִ
ִמן הַ ְקּצִ יצוֹת ִ
"אַה אֵ יזֶה טָ עַ ם! אֵ יזֶה טַ עַ ם!" אָמַ ר הַ קֵּ יסָ ר,
"לְ מַ עַ ן הָ אֱמֶ ת ,מֵ ע ֹולָם א אָכַלְ תִּ י מַ ֲאכָלִ ים
ישׁי
ימים כָּל כָּ .אֲבַ קֶּ ְשׁ לְ הָ כִ ין לִ י לְ יוֹם ְשׁלִ ִ
ְטעִ ִ
שׁוּב מַ ְטעַ ִמּים כָּאֵ לֶּה".
כְּ בָ ר בְּ יוֹם ִראשׁוֹן הֵ חֵ לּוּ בְּ נֵי בֵּ ית ֹו שֶׁ ל ַרבִּ י יְהוּדָ ה הַ נּ ִָשׂיא לִ ְשׁקֹ ד עַ ל ֲה ָכנַת הָ אֲרוּחָ ה לְ יוֹם
ְשׁלִ ִ
ישׁי לִ כְ בוֹד ֹו שֶׁ ל הַ קֵּ יסָ ר אָנְט ֹונִינוּס .קָ נוּ אֶ ת הַ בָּ שָׂ ר הַ ְמּשֻׁ בָּ ח בְּ יוֹתֵ ר ,אֶ ת הַ יְּ ָרקוֹת וְ הַ קֶּ מַ ח
וְ הִ תְ ִחילוּ בָּ בִ ישׁוּלִ ים.
ישׁי בָּ שָׁ עָ ה הָ ְיעוּדָ ה ,הִ גִּ יעָ ה פָּ מַ לְ ָיית ֹו שֶׁ ל הַ קֵּ יסָ ר לְ בֵ ית ֹו שֶׁ ל ַרבִּ י יְהוּדָ ה הַ נּ ִָשׂיא.
בְּ יוֹם ְשׁלִ ִ
נִכְ נָס הַ קֵּ יסָ ר וְ הִ תְ יַשֵּׁ ב לְ יַד הַ שֻּׁ לְ חָ ן הֶ עָ מוּס ָל ֲעיֵפָ ה בְּ מַּ ֲאכָלִ ים וְ הִ תְ ִחיל ֶלאֱכֹ ל" .מוּזָר ",אָמַ ר
לְ עַ צְ מוֹ" ,אֵ ין זֶה אוֹת ֹו טַ עַ ם שֶׁ ל הָ אֹ כֶל שֶׁ אָכַלְ תִּ י בְּ שַּׁ בָּ ת .מָ ה קו ֶֹרה כָּאן? כְּ שֶׁ בָּ אתִּ י אֵ לֵי לְ א
ימים כָּל כָּ ,וְ אִ לּוּ עַ כְ שָׁ ו מַ שֶּׁ הוּ חָ סֵ ר,
הו ָֹדעָ ה מֻ ְק ֶדּמֶ ת הַ שֻּׁ לְ חָ ן הָ יָה עָ רוּ וְ הַ מַּ ֲאכָלִ ים הָ יוּ ְטעִ ִ
אֵ ין זֶה אוֹת ֹו הַ ָדּבָ ר".
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא" ,זֶה בִּ גְ לַל הַ תַּ בְ לִ ין הָ חָ סֵ ר"" .אֵ יזֶה תַּ בְ לִ ין חָ סֵ ר? עַ ל מָ ה
"נָכוֹן ",אָמַ ר ַרבִּ י י ָ
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא – "אָז הָ יָה לָנוּ אֶ ת הַ תַּ בְ לִ ין,
אַ תָּ ה ְמ ַדבֵּ ר?" זַעַ ם הַ קֵּ יסָ ר" – .כֵּן ",אָמַ ר ַרבִּ י י ָ
אֲבָ ל הַ יּוֹם אִ י אֶ פְ שָׁ ר לְ הַ ִשּׂיג אֶ ת הַ תַּ בְ לִ ין הַ זֶּה".
"מָ ה פֵּ רוּשׁ אִ י אֶ פְ שָׁ ר?" הִ תְ ַרתַּ ח אָנְט ֹונִינוּס – " ֲא ִני הַ קֵּ יסָ ר! ֲאנִי אַ ִשּׂיג לְ  כָּל תַּ בְ לִ ין
שֶׁ תְּ בַ קֵּ שׁ".
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא" ,תַּ בְ לִ ין זֶה אֵ ינ ֹו בִּ ְטוָח הַ שָּׂ גָה ,הוּא שָׁ יַָ רק לְ יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת".
"אֲבָ ל ",אָמַ ר ַרבִּ י י ָ
" מָ ה זֹאת אוֹמֶ ֶרת? ֲאנִי א מֵ בִ ין!" זַעַ ם הַ קֵּ יסָ ר.

וירת הַ שַּׁ בָּ ת ,הַ שֶּׁ קֶ ט
ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא – "עַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן שָׁ ְרתָ ה אָוִ ַ
"כְּ שֶׁ בָּ אתָ בְּ שַּׁ בָּ ת ",אָמַ ר ַרבִּ י י ָ
הַ שַּׁ לְ וָה וְ הָ אוֹר הַ ְמּיֻחָ ד שֶׁ ל הַ שַּׁ בָּ ת .כָּל אֵ לֶּה ,הֵ ם הַ תַּ בְ לִ ין הַ ְמּיֻחָ ד ,הַ שַּׁ יַָּ רק לְ שַּׁ בָּ ת".
ענת

דמות אחת בשבוע/
יוני נתניהו

סא"ל יונתן נתניהו אחיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו .נולד בניו יורק ובגיל
שנתיים עלה לארץ יחד עם משפחתו ועבר להתגורר בירושלים שם העביר את רוב
ילדותו .יוני היה מפקד נערץ בצנחנים ובסיירת מטכ"ל .הוא לחם במלחמת ששת
הימים ונפצע בקרב בשעה שניסה לעזור לחייל פצוע ונותר מוגבל תנועה במרפקו.
לאחר המלחמה נשא לאישה את חברתו תותי והם טסו ללמוד בהרווארד ,אך חזרו
לאחר שנה בעקבות מלחמת ההתשה .במלחמת יום הכיפורים פיקד נתניהו על כוח
של סיירת מטכ"ל שלחם ברמת הגולן .לאחר המלחמה התנדב נתניהו לשרת כמפקד
בחיל השריון כדי לסייע לשקם את החיל ,שספג אבדות קשות במהלך המלחמה.
הוא שיקם את הגדוד עליו פיקד וחזר לסיירת מטכ"ל שם הועלה לדרגת סגן אלוף
ומונה להיות מפקד הסיירת .בשנת תשל"ו פיקד על פעולה נועזת וסודית שנקראה
"מבצע אנטבה" להצלת ישראלים שמטוסם נחטף על ידי טרוריסטים והונחת בכוח
על אדמת אוגנדה העוינת .הנוסעים במטוס היו בשבי המחבלים במשך שלושה
ימים .המבצע הוגדר כמוצלח .הרוב המוחלט של הנוסעים הוחזר לישראל בשלום.
במהלך המבצע נהרג נתניהו ,ועל כן הוחלט לכנותו "מבצע יונתן".

פינת ההלכה

 /לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה

א .מצוות עשה מן התורה ,שיכבד אדם את אביו ואת אמו ,ויירא מהם ,שנאמר
)שמות כ ,יב(" :כַּבֵּ ד אֶ ת אָבִ י וְ אֶ ת אִ מֶּ ."
ב .בכלל האיסורים :שלא לפגוע בכבוד הוריו ,לא לקרוא להם בשמותיהם
הפרטיים ,לא לשבת על כסאם ,לא להכותם )חלילה( ולא לקללם.
ג .כיבוד הורים מיוחד בחשיבותו ,שכן הוא מזכה את הבן בשכר גם בעולם הזה
)אריכות ימים( וגם בעולם הבא.

החידה השבועית

זהה את הפסוק

תשובות ניתן למסור לבנות
השירות או באתר:

www.NECHALIM.net

לאן אתה הולך?

כתוב בתורה
שאני צריך לעזוב!

=

אוף לא מצליח להירדם!
למה אתה נרדם באמצע
שיעור?

למה אתה משתמש בפלאפון
באמצע שיעור???
חחח...
עזוב ...כבר החלטת לאיזה
חוג אתה הולך?

יו ,נכון! כבר ביום שני
מתחילים החוגים!
אני הולך לג'ודו .עדיין
מתלבט לגבי החוג השני...
אני נראה כמו אבטיח!!!
שמעת על התוכנית החדשה
של הסייבר?

מה זה סייבר?

אתה פרצת לי לאייפון?
רק הדגמתי מה אפשר
לעשות עם זה!

חכה שאני אראה לך מה
אפשר לעשות עם ג'ודו!
בצחוק....

לוחמה והגנה אלקטרונית,
פריצות למחשבים ,שימוש
במידע ברשת...
מה כבר יש לך לעשות עם זה?
אני נראה כמו גויאבה!
אני נראה כמו בננה מעוכה!
הי!!! אני לא כתבתי את זה!!!

חושב שאתה כזה חכם? בוא
נראה אם אתה יותר חכם
מעינב פימא מגילת
שהצליחה לפתור את 2
החידות מהעלון הקודם
נו ,תנסה אותי!
אתה צריך לציין שמות של 3
עצים המופיעים בפרשה!
אני אנסה .נתראה בשלישי?

באסיפת הורים?
קבענו.

