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לקראת שבת
להרגיש בבית
בפרשנות התורה קיים מושג הנקרא "מילה מנחה" :מילה שחוזרת על עצמה כמה וכמה
פעמים בפרשיה מסויימת ,מתוך מטרה להדגיש את הרעיון המרכזי של אותם פסוקים.
הנה ,נסו בעצמכם למצוא אצלנו בתחילת הפרשה את המילה המנחה:
" ַויִּ פְ גַּע בַּ מָּ קוֹם ַו ָיּלֶן שָׁ ם ,כִּ י-בָ א הַ שֶּׁ מֶ שׁ ,וַיִּ קַּ ח מֵ אַבְ נֵי הַ מָּ קוֹםַ ,ויָּשֶׂ ם ְמ ַר ֲאשֹׁתָ יו; וַיִּ ְשׁכַּב,
בַּ מָּ קוֹם הַ הוּאָ ...ויִּ יקַ ץ ַיעֲקֹ בִ ,מ ְשּׁנָת ֹוַ ,ויֹּאמֶ ר ,אָכֵן יֵשׁ ה' בַּ מָּ קוֹם הַ זֶּה; וְ אָנֹ כִ י8 ,א י ָָדעְ תִּ י.
וַיִּ ָיראַ ,ויֹּאמַ ר ,מַ ה-נּו ָֹרא ,הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה :אֵ ין זֶה ,כִּ י אִ ם-בֵּ ית אֱ8הִ ים ,וְ זֶה ,שַׁ עַ ר הַ שָּׁ מָ יִם...
שׁנָה".
וַיִּ ְק ָרא אֶ ת-שֵׁ ם-הַ מָּ קוֹם הַ הוּא ,בֵּ ית-אֵ ל; וְ אוּלָם לוּז שֵׁ ם-הָ עִ יר ,ל ִָרא ֹ
קריאה מהירה תצביע על מילה אחת" :מקום" – אבני המקום ,ה' במקום ,נורא המקום...
בהמשך גם לבן יחזור על אותה מילהַ " :ו ֶיּאֱסֹ ף לָבָ ן אֶ ת-כָּל-אַנְשֵׁ י הַ מָּ קוֹם ...יֹּאמֶ ר לָבָ ן8 ,א-
יֵעָ שֶׂ ה כֵן בִּ ְמקוֹמֵ נוּ" .המילה "מקום" היא גם אחד מכינוייו של הקב"ה ,כפי שנאמר במדרש
בראשית-רבה על פרשתנו" :מפני מה מכנין שמו של הקב"ה וקוראין אותו "מקום"? מפני
שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו" .כלומר :העולם והטבע כולו הם חלק מהקב"ה,
ולא להיפך ,חלילה ,כפי שחשבו עובדי עבודה-זרה שהאל הוא חלק מהטבע.
המקום ,במובן מסוים ,הוא אתר כלשהו שיש בו יותר מאשר סתם שטח גיאוגרפי .המקום
הוא אתר עם משמעות עמוקה – "המקום אשר יבחר ה'" הוא הר הבית" ,המקום אשר אתה
עומד עליו אדמת קודש הוא" אומר ה' למשה בסנה הבוער ,ובית אלוהים הוא "המקום"
עבור יעקב בפרשה .יעקב גם יכול לקום ולברוח עם ילדיו ונשותיו מבית לבן ,אפילו מבלי
להגיד שלום ,כי זה לא "המקום" שלו )ולבן ,בהתאם ,נעלב כי עבורו זה בהחלט
"המקום"(.
וכשנקרא את הדברים נוכל להבין גם מה יכול להפוך כל "מיקום" ל"מקום" ,כל דירה
לבית ,וכל "מוסד" ל"בית-ספר" שהוא בית של ממש :אלו הם הערכים העמוקים,
המשמעות והאהבה הכנה שנוסכים במקום .כי כשאדם מבין שלמרחב יש תכלית – המרחב
הופך עבורו ל"מקום" ,ואף יכול להיות עבורו "בית אלוהים".
שבת שלום!

נהוראי אליקים
מנהל בית הספר נחלים

מעשה שהיה /

הראל גבריאלי

אַריֵה לְ וִ ין נו ַֹדע בַּ כִּ נּוּי " ָרב הָ אֲסִ ִירים"ִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הָ יָה נוֹהֵ ג ָל ֶלכֶת ַלאֲסִ ִירים בְּ בָ תֵּ י
הַ צַּ ִדּיק הַ יְּ רוּשַׁ לְ ִמי ַרבִּ י ְ
קּוּריו אֵ צֶ ל אֲסִ ֵירי הַ מַּ ְחתָּ רוֹת וְ ע ֹולֵי
הַ ֶכּלֶא ,לְ עוֹדֵ ד אֶ ת רוּחָ ם ,וְ לִ כְ תֹּ ב לָהֶ ם ִמכְ תָּ בִ ים .בִּ פְ ָרט נו ְֹדעוּ בִּ ָ
הַ גּ ְַרדּוֹםִ .מדּוֹתָ יו הַ טּוֹבוֹת ,צְ נִיעוּת ֹו ,אַהֲבָ ת ֹו אֶ ת כָּל בְּ רוּאֵ י ה' וּגְ ִמילוּת הַ חֶ סֶ ד שֶׁ נָּהַ ג עִ ם כָּל נִצְ ַר Fהָ יוּ
ִמן הַ ְמּפ ְֻרסָ מוֹת בִּ ירוּשָׁ ַליִם.
יטי ,הִ סְ כִּ ימוּ ֻכּלָּם בִּ ירוּשָׁ ַליִם שֶׁ שַּׁ בָּ ת הִ יא יוֹם הַ ְמּנוּחָ ה ,וּבָ הּ 8א עוֹבְ ִדים .פְּ ַרט
בִּ זְּ מַ ן הַ מַּ נ ְָדּט הַ בְּ ִר ִ
אָדם ,אֲבָ ל
אָמנָם רוֹצֶ ה הוּא לָנוּחַ  ,כָּ Fאָמַ ר אוֹת ֹו ָ
לְ חַ נוּת מַ כֹּ לֶת אַחַ ת ,שֶׁ בְּ עָ לֶיהָ 8א הִ סְ כִּ ים לִ סְ גֹּ רְ .
בְּ שַׁ בָּ ת יֵשׁ ל ֹו ְרו ִָחים נָאִ יםַ ,וחֲבָ ל ל ֹו לִ סְ גֹּ ר אֶ ת הַ חֲנוּת.
אַריֵה בְּ בִ גְ דֵ י הַ שַּׁ בָּ ת
אַריֵה לְ וִ ין וְ הָ עִ ְניָן כָּאַב ל ֹו ְמאוֹד .בְּ יוֹם ִשׁ ִשּׁי אֶ חָ ד ,הִ תְ לַבֵּ שׁ ַרבִּ י ְ
שָׁ מַ ע עַ ל כַָּ Fרבִּ י ְ
מֻ ְק ָדּם ִמן הָ ָרגִ יל ,וְ הָ לַ Fלְ אוֹתָ הּ חֲנוּת מַּ כֹּ לֶת ,הַ ְרבֵּ ה לִ פְ נֵי ְשׁ ִקיעַ ת הַ חַ מָּ הַ .כּאֲשֶׁ ר נִכְ נַס ַלחֲנוּת ,הִ תְ הַ לֵּF
בְּ שֶׁ קֶ ט בֵּ ין הַ שּׁוּרוֹת ,הִ תְ בּ ֹונֵן בַּ סְּ חו ָֹרה הַ יָּפָ ה עַ ל הַ מַּ ָדּפִ ים ,וְ שָׂ ם לֵב לַתְּ נוּעָ ה הָ עֵ ָרנִית שֶׁ ל לָקוֹחוֹת עִ ם
אַריֵה הִ תְ יַשֵּׁ ב בְּ כִ סֵּ א בַּ חֵ לֶק הָ אֲחו ִֹרי שֶׁ ל הַ חֲנוּת וְ הִ תְ בּ ֹונֵן בַּ ַנּעֲשָׂ ה בַּ מָ קוֹם.
הַ ְקּנִיּוֹת שֶׁ לָּהֶ םַ .רבִּ י ְ
אַריֵה ,אַ 8 Fא אָמַ ר ל ֹו ִמלָּה .הוּא חָ שַׁ ב שֶׁ הָ ַרב הַ ְמּ ֻבגָּר פָּ שׁוּט ָרצָ ה לָנוּחַ
בַּ עַ ל הַ חֲנוּת ָראָה אֶ ת ַרבִּ י ְ
ְקצָ ת בְּ ַד ְרכּ ֹו לְ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ,וְ שֶׁ זּ ֹו הַ סִּ בָּ ה שֶׁ הִ תְ יַשֵּׁ ב אֶ צְ ל ֹו בַּ חֲנוּת .וְ אוּלָם ,כְּ כָל שֶׁ ְשּׁ ִקיעַ ת הַ חַ מָּ ה
אַריֵה ע ֲַדיִן בַּ חֲנוּת שֶׁ לּ ֹו .הוּא הִ תְ ִחיל לְ הַ ְרגִּ ישׁ ְקצָ ת 8א נוֹחַ :
הִ תְ קָ ְרבָ ה8 ,א הֵ בִ ין בְּ עַ ל הַ חֲנוּת לָמָ ה ַרבִּ י ְ
אַריֵה נ ְִמצָ א בַּ חֲנוּת שֶׁ לּ ֹו סָ מוּ Fלִ כְ נִיסַ ת הַ שַּׁ בָּ ת !?...בַּ עַ ל הַ בַּ יִת הִ ְמ ִשׁי Fלְ הִ תְ עַ סֵּ ק
ָרב גָּדוֹל כְּ מ ֹו ַרבִּ י ְ
וּמי יוֹדֵ עַ לָמָּ ה?
אַריֵה ,שֶׁ הִ ְמ ִשׁי Fלָשֶׁ בֶ ת שָׁ םִ ,
בַּ לָּקוֹחוֹת שֶׁ לּ ֹו ,אַ ִ Fמ ֵידי פַּ עַ ם הָ יָה מַ בִּ יט לַכִּ וּוּן ר' ְ
אַריֵה וְ אָמַ ר ל ֹו" ,כְּ בוֹד הָ ַרבֲ ,אנִי רוֹאֶ ה שֶׁ כְּ בוֹד ֹו יוֹשֵׁ ב כָּאן זְ מַ ן ְממֻ שָּׁ F
לְ בַ סּוֹףִ ,נגַּשׁ בַּ עַ ל הַ חֲנוּת ל ַָרבִּ י ְ
כְּ בָ ר .הַ אִ ם אוּכַל לְ טַ פֵּ ל בּ ֹו? הַ אִ ם הָ ַרב מַ ְרגִּ ישׁ בְּ סֵ ֶדר "?
אַריֵה קָ ם ,וְ אַח ֲֵרי ְדּ ִרישַׁ ת שָׁ לוֹם חַ מָּ ה אִ ישׁ לְ ֵרעֵ הוּ ,אָמַ ר – "שָׁ מַ עְ תִּ י ֲאנִי כִּ י אַ תָּ הּ מַ ְשׁאִ יר אֶ ת
ַרבִּ י ְ
הַ חֲנוּת שֶׁ לְּ  Kפְּ תוּחָ ה בְּ שַׁ בָּ תוֹת ,וְ יו ֵֹדעַ ֲאנִי כִּ י ִמסְ פַּ ר ֲאנ ִָשׁים כְּ בָ ר ִדּבְּ רוּ אִ תְּ  Kעַ ל כָּ .Fאַ ָ Fרצִ יתִ י לָבוֹא
וְ לִ ְראוֹת בְּ עַ צְ ִמי כַּמָּ ה שֶׁ זֶּה קָ שֶׁ ה לְ  Kלִ סְ גֹּ ר אֶ ת הַ חֲנוּת לִ כְ בוֹד הַ שַּׁ בָּ ת .וְ עַ כְ שָׁ ו ֲאנִי יוֹדֵ עַ כַּמָּ ה שֶׁ זֶּה אָכֵן
קָ שֶׁ ה לְ  Kלִ סְ גֹּ ר וּלְ הַ פְ סִ יד כָּל-כָּ Fהַ ְרבֵּ ה כֶּסֶ ף .בֶּ אֱמֶ ת ֲאנִי חָ שׁ אֶ ת הַ כְּ אֵ ב שֶׁ לְּ ..."K
אַריֵה בְּ ִמלִּ ים חַ מּוֹת
בַּ עַ ל הַ חֲנוּת נ ְִדהַ ם וְ שָׁ תַ ק ל ֶָרגַעְ .דּמָ עוֹת הֵ חֵ לּוּ לְ מַ לֵּא אֶ ת עֵ ינָיו ,וְ הוּא הו ָֹדה לְ ַרבִּ י ְ
עַ ל כָּ Fשֶׁ טָּ ַרח לָבוֹא עַ ד הַ חֲנוּת שֶׁ לּ ֹו כְּ דֵ י לִ ְראוֹת אֶ ת מַ צָּ ב ֹו ֶדּ ֶר Fהָ עֵ י ַניִם שֶׁ לּ ֹו .הוּא לָחַ ץ בְּ חֹ ם אֶ ת יָד ֹו
אַריֵה וְ אָמַ רֲ " ,אנִי מַ בְ ִטיחַ ַלעֲשׂוֹת מַ ה שֶׁ אוּכַל לִ ְראוֹת בְּ אִ ם אֶ פְ שָׁ ר 8א ַלעַ ב ֹוד בְּ שַׁ בָּ ת".
שֶׁ ל ר' ְ

הציור השבועי
איזה פסוק מהפרשה רמוז בתמונה?

תשובות ניתן למסור דרך אתר בית
הספרwww.NECHALIM.net :
בין הפותרים יוגרל פרס! )ההשתתפות
פתוחה לכל ילד/ה מגיל  5עד (12

דמות אחת בשבוע/

לי קלימי

רובי ריבלין
ריבלין נולד בירושלים למשפחה שעלתה בעליית תלמידי הגר"א המוקדמת .הוא למד
בגימנסיה העברית רחביה וגדל בשבט מצדה של תנועת הצופים .בשנת  1957התגייס לצהל
ושירת במודיעין קרבי ,שם סיים גם קורס קצינים.
הוא כיהן כחבר מועצת המנהלים של אל על ,וגם )הרבה לא יודעים (...שימש יועץ משפטי
לאגודת הספורט בית"ר ירושלים ,יו"ר האגודה ומנהל קבוצת הכדורגל .ריבלין היה במשך
שנים רבות חבר כנסת והגיע לתפקיד יושב ראש הכנסת .הוא ידוע באהבתו לירושלים ,וגר בה
בשכונת יפה נוף ,נשוי לנחמה ואב לארבעה.
בשנת  2014נבחר להיות הנשיא
העשירי של מדינת ישראל .הוא
ידוע ברגשנותו ובחשיבות הרבה
שהוא מעניק לסמלי המדינה :לדגל,
לסמל ולטקסים כדוגמת טקס
המשואות ביום העצמאות בהר
הרצל.
דבר נוסף שמענין לדעת עליו ,הוא
שבצעירותו הפסיק לאכול בשר
יונקים ובשנת  2013גם חדל
מאכילת בשר עוף והפך לצמחוני.
ביום העצמאות האחרון ,עשה
"מנגל" צמחוני בבית הנשיא...

פינת ההלכה /
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

מצוות נר חנוכה שתהא דולקת והולכת חצי שעה או יתר .
זמנה משקיעת החמה באופק עד שתכלה רגל מן השוק .ואימתי תכלה הרגל
מן השוק? סביב השעה עשר בלילה .
צריך שיתן בה שמן כדי שתהא דולקת והולכת חצי שעה.
מותר להדליק נר חנוכה אף לאחר צאת הכוכבים ובלבד שתהא דולקת
והולכת תוך זמנה כשיעור זמן הנזכר .ואף על פי כן ,זריזים מקדימים למצוות.
שכח ולא הדליק ועבר לו הזמן מדליק והולך כל הלילה עד עלות השחר בלא
ברכה .
עיקר מצוות נר חנוכה שיהא מדליק נר אחד בכל יום .ואם ידו משגת להדר
ידליק בכל יום כמנין אנשי הבית.

איזה קור ...מקווה שלא
שיחקת השבוע בחוץ בגשם

אין כמו גשם! משקה לנו את
הדשא של הכדורגל
לפחות שיעורי ספורט עושים
באולם?
בדרך כלל כן ,אבל השבוע
הגיע אלינו לאולם מוזיאון
נודד שביקרו בו תלמידים
מבתי ספר בכל האיזור...
וגם תלמידי החטיבה שלנו

מלא פעילות עושים לכם...
שמעתי שהשבוע היה לכם
מפגש עם אומנים ...ותלמידי
תוכנית המדעים כבר בנו
באוטובוס-מעבדה מכונית
מפרש...

כן! קבל תמונה...

מה זה?

לומד תכנות בשיעורי
מחשבים ,לקראת התחרות
הארצית ...בין לבין אוכל
סופגניה שכיתה ז' מכרו לי,
יוצא להתרמה למען
העיוורים וגם מתכונן עם
החוברת החדשה שהמורה
הכינה לנו בשפה
ובמתמטיקה .פיווווו.....

עורכת ראשית :דקלה אברהם

אה! רציתי להזכיר לך
ששכחת להביא לי מטבע
שוקולד מפעילות ראש חודש
כמו שהבטחת שתביא פעם
קודמת!
צודק ,מה שמגיע מגיע .אני
עסוק קצת

ומה עם קבוצת "תלמוד
ישראלי" שהרב גלעד פתח?
אני מצטרף אם תצליח )כמו
שיאיר חג'ג' הצליח שבוע
שעבר( להגיד לי מהם
שלושת המקומות שבהם
מוזכרות אבנים בפרשה?

