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לקראת שבת /הרב גלעד מחפוד – רב בית הספר
"מדבר שקר תרחק":
אמר הרבי מקוצק על הפסוק "מדבר שקר תרחק" מי שמדבר דברי שקר מרחיק ממנו את
הקב"ה כן גם השגחת ד' מתרחקת ממנו ועוד למדו חכמים על מהפסוק "מדבר שקר תרחק
" אין די בכך שאני לא משקר ,אלא צריך ממש להתרחק ולברוח מהשקר .ואף אם לכאורה
נראה שמרוויח ,בסופו של דבר יפסיד מכך .שאין טובה יוצאת מתוך השקר .וכן אנו רואים
מעשה נפלא ממחיש לנו כי אמירת השקר לא מועילה לאדם :מסופר על מלך סין שהיה
חכם ונבון וטוב לב ,וכיון שהיה חשוך בנים חיפש יורש עצר למלכותו האדירה מקרב בני
עמו ,את המבחן לקבלת התואר הנכסף ערך ע"י חלוקת זרעים לכל הילדים ברחבי
הממלכה .כל ילד נצטווה לשתול את הזרע ולגדלו ,והמלך יבחר את הפרח המלכותי
שיוכיח על הנסיך הנבחר .כל הילדים לקחו את הזרעים ,שתלו ,השקו ,טיפחו את הפרחים,
ורק לילד אחד לא צמח שום פרח מהזרע שקיבל .כמה שטרח וטיפל בו מאמציו לא נשאו
פרי ,והעציץ שלו נשאר מיותם ללא פרח .ביום המיוחל ניצבו כל הילדים לבושים בבגדי
חג ונרגשים עד מאוד ,אוחזים בידיהם עציצים עם פרחים יפיפיים ,כדי שהמלך העובר
במרכבתו ההדורה יישא עיניו ויבחר את המועמד שזכה .השקיף המלך ממקום מושבו על
כל העציצים הפורחים ,אך לא מצא את מבוקשו .מאות ילדים ניצבו בצדדים ואף אחד לא
נקרא אל המלך .עד שראה המלך ילד אחד ובידו עציץ ריק .קרא אליו המלך ואמר" :גש
אלי בני! מדוע לא הפרחת את הזרע שנתתי לך?" ענה הילד בקול בוכים" :אדוני המלך!
איני יודע מה קרה! עמלתי קשות על פריחתו ,אך שום דבר לא צמח!" אמר לו המלך:
"אתה תהיה בני!" כולם התפלאו מדוע דווקא זכה הוא ,ושאלו את המלך על כך .אמר
המלך" :כל הזרעים שחולקו היו זרעים מבושלים ,וכידוע ,מזרע מבושל לא צומח שום
דבר .כל הילדים החליפו את הזרעים שקיבלו בזרעים אחרים ,ולכן צמחו להם פרחים ,ורק
הילד הזה לא החליף את הזרע – כיון שניחן הוא במידת האמת והמשיך לקוות שיפרח .זה
היה זרע האמת ,שעל ידו ביקשתי לבחון את בני-יורשי לעתיד .מי שהאמת היא נר לרגליו
ועל פיה יונחו כל מהלכי חייו ראוי הוא למלכות וראוי הוא למלוך!" אנו בניו של מלכו
של עולם ,שחותמו אמת ,צריכים להיות עובדי ה' באמת וע"י כך נהיה ראויים למלכות.
שבת שלום!
הרב גלעד מחפוד.

מעשה שהיה
בְּ יּ ִָמים עָ בָ רוּ ,בְּ אֵ ירוֹפָּ ה שֶׁ ל הַ מֵּ אָה ה ,19-הָ יְתָ ה תּוֹפָ עָ ה ְמיֻחֶ ֶדת בְּ ִמינָהּ ִ -ק ְרקָ סֶ י
פַּ ְרעו ִֹשׁים .הָ טַ פִּ ילִ ים הָ יוּ ְמשַׁ עְ ְשׁעִ ים אֶ ת הַ בְּ ִריּוֹת בְּ הוֹפָ עוֹת מַ ְר ִשׁימוֹת ,בְּ ִק ְרקָ סֶ ים
זְ עִ ִירים שֶׁ נּ ְָדדוּ ִמיּ ִָריד לְ יּ ִָריד וְ הָ יוּ תּוֹפָ עָ ה נְפוֹצָ ה בַּ ֲעיָרוֹת ַרבּוֹת.
אַרגְּ נִים ָנהֲגוּ ל ִָשׂים זְ כוּכִ ית מַ גְ ֶדּלֶת גְּ ד ֹולָה ,כְּ שֶׁ מֵּ אֲחו ֶֹריהָ הִ תְ נַהֵ ל ִק ְרקָ ס שָׁ לֵם שֶׁ ל
הַ ְמּ ְ
ִיאָטוּריוֹת.
ִ
פַּ ְרעו ִֹשׁים :הֵ ם הָ יוּ קוֹפְ צִ ים ֶדּ ֶרך טַ בָּ עוֹת אֵ שׁ וְ ס ֹוחֲבִ ים ֲעגָלוֹת ִמינ
הַ פַּ ְרעו ִֹשׁים הָ יוּ מַ מָּ שׁ ְמ ֻאלָּפִ ים ַואֲפִ לּוּ Aא נִסּוּ לִ ְקפֹּ ץ וְ לִ בְ רֹחַ  .נָתוּן מַ ְדהִ ים ,בְּ הִ תְ חָ שֶ ב
בְּ כַ Cשֶׁ הַ פַּ ְרעוֹשׁ הִ יא הַ חַ יָּה בַּ ֲעלַת יְכֹ לֶת הַ נִּתּוּר הַ טּוֹבָ ה בְּ יוֹתֵ ר בַּ טֶּ בַ ע  -הַ פַּ ְרעוֹשׁ יו ֵֹדעַ
לִ ְקפוֹץ בְּ גֹ בַ הּ שֶׁ ל עַ ד פִּ י ִ 300מ ָגּבְ ה ֹו.
אָז אֵ י Cמֵ אֲלְ פִ ים פַּ ְרעוֹשׁ?
וּמכַסִּ ים אוֹתָ הּ בְּ תִ ְק ַרת זְ כוּכִ ית ְשׁקוּפָ ה .עִ ם כְּ נִיסָ ת ֹו
מַ כְ נִיסִ ים אֶ ת הַ יְּ צוּר לְ תוֹ Cצִ נְצֶ נֶת ְ
לַצִּ נְצֶ נֶת ,קוֹפֵ ץ הַ פַּ ְרעוֹשׁ ,וְ בּוּם הוּא חוֹטֵ ף בָּ רֹאשִׁ .מ ֶכּוָן שֶׁ הוּא ַרק פַּ ְרעוֹשׁ וְ יֵשׁ ל ֹו
טֶ בַ ע ִמשֶּׁ לּ ֹו ,הוּא חָ יָּב לִ ְקפוֹץ ,וְ כַמּוּבָ ן ,חוֹטֵ ף שׁוּב ,וְ עוֹד פַּ עַ ם ,פַּ עֲמַ יִם ,חָ מֵ שׁ,
עֶ ְשׂ ִרים פְּ עָ ִמים .בַּ סּוֹף הוּא לוֹמֵ ד עַ ד לְ אֵ יזֶה גֹּ בַ הּ הוּא יָכוֹל לִ ְקפֹּ ץ ִמבְּ לִ י ל ְָחטוֹף
בָּ רֹאשׁ .מֵ אוֹת ֹו ֶרגַע אֶ פְ שָׁ ר לְ הוֹצִ יא אוֹת ֹו מֵ הַ צִּ נְצֶ נֶת לְ Aא חֲשָׁ שְׁ .משַׁ לָב זֶה וְ הַ לְ אָה,
לְ או ֵֹר Cכָּל חַ יָּיוA ,א ְינַסֶּ ה הַ פַּ ְרעוֹשׁ לְ נַתֵּ ר עוֹד ְמעֶ בֶ ר לַגּוֹבַ ה הַ מֻּסְ וּיָם הַ זֶּה .וְ הִ נֵּה ָלכֶם
פַּ ְרעוֹשׁ ְמ ֻאלָּף.
אָדם עָ לוּל לִ ְקרוֹת ָדּבַ ר ָכּזֶה?
מָ ה ַדּעְ תְּ כֶם? הַ אִ ם גַּם לִ בְ נֵי ָ

הציור השבועי
איזה פסוק מהפרשה
רמוז בציור?
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בין הפותרים יוגרל פרס!
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דמות אחת בשבוע – אבן עזרא
השבוע נציין את יום פטירתו של ה"אבן עזרא"  -ר' אברהם בן מאיר אבן עזרא :משורר,
בלשן ,פרשן מקרא ופילוסוף יהודי שחי בתקופת "תור הזהב" בספרד .אבן עזרא נולד
בטולדו שבספרד ,ובשנות הארבעים לחייו יצא למסע נדודים ברחבי אירופה .בנדודיו הוא
נשא בגאון את הכינוי "אברהם הספרדי" ,הקפיד לכתוב בעברית צחה ומדויקת ,והפיץ את
חכמת יהדות ספרד וצפון אפריקה ,אשר היתה כתובה ברובה בערבית יהודית .בהיותו
באיטליה החל לכתוב את פירושו לתורה ,הידוע במקוריותו ,בדבקותו לפשט ובסגנונו הקצר
והקולע.
האבן עזרא השתמש בפירושו פעמים רבות בכללי הדקדוק העברי ,ואף נעזר לעיתים
בחכמות חיצוניות כדוגמת האסטרונומיה .הוא היה גם זה שהניח את יסודות השיטה
להוראת הדקדוק והלשון העברית בצורה מסודרת .האבן עזרא מעולם לא כתב ספרות
פילוסופית בצורה מסודרת ,אך בספריו הרבים מובעים קטעים פילוסופיים רבים ,בצורה
פיוטית וברמזים .הוא הזכיר בכתביו חכמים שאת חלקם הכיר אישית כדוגמת ר' יהודה
הלוי ,אבן גבירול ואחרים.
האבן עזרא אף חיבר ספר מתמטיקה ,ששמו "ספר
המספר" ובו הוא עוסק בהרחבה בשיטה העשרונית
ובאופן השימוש בה ,בשורשים ובתכונות המעגל.
ואם לא די בכך ,לא רק רב גדול ,חכם וידען בלשון,
באסטרונומיה ובמתמטיקה היה האבן עזרא ,אלא גם
משורר דגול :מעל ל 300-שירים נותרו לנו מימיו ,חלקם
מספרים לנו על דברים שעשה וראה ,חלקם שירי קודש
וחלקם שירי חול .ביצירותיו ניתן למצוא שנינות רבה
והומור חריף.
ובזמנו הפנוי? בזמנו הפנוי שיחק הראב"ע ללא הרף
במשחק השחמט...

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

מהלכות ראש חודש:

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

מצוה להרבות בסעודה בראש חודש ,ואם חל בשבת יעשה תבשיל אחד יותר מבשאר
שבתות.
הלל צריך לומר בעמידה ולא יפסיק בו ,וישתדל לאמרו עם הצבור ולכן אם בא לבית
הכנסת סמוך להלל ,יאמר הלל עם הצבור ואחר כך יתפלל ,ואם הוא עומד בפסוקי
דזמרה )דהיינו מן הודו עד אחר אז ישיר( יקרא הלל עם הצבור.
ראש חודש אסור בתענית ובהספד ,ואין אומרים בו צדוק הדין.
חייבין לקדש את הלבנה בכל חודש ,ואין מקדשין אותה אלא כשהוא ודאי לילה.
שנראית זריחתה על גבי הקרקע וראוי ליהנות מאוה ,אם נתכסית בעב אין מקדשין
אותה אלא אם כן הוא דק וקלוש ואם התחיל לברך ואחר כך נתכסית בעב גומר את
הברכה ,אבל אם הוא משער שלא יוכל לגמור את הברכה קודם שתתכסה אסור לו
להתחיל.
אין לקדשה רק תחת השמים ולא תחת גג.

תראה רגע סרטון:

כשסורקים את זה רואים את
המצגת שהכינה נבחרת
הרובוטיקה שלנו בתחרות
הארצית שהתקיימה השבוע!
משוכללים אצלכם...

טוב ,זה לא שיכלנו השבוע
לשחק כדורגל...
למה?

התחילו השיפוצים ...בינתיים
הטרקטורים במגרש

עורכת ראשית :דקלה אברהם

לא נורא ,עוד שבועיים יהיה לכם
יופי שם!
תראה מי האחרונים שהספיקו
להנות מהמגרש:

מה עושים אצלכם הסוסים של
המשטרה?
היה יום זה"ב מ-ש-ג-ע השבוע
לילדי בית הספר ולילדי הגנים.
ניידות ,טרקטורונים ,סוסים,
תחנות הפעלה ושוטרת אחת:

קצת צעירה השוטרת ...מאיזו
כיתה?
חחח ...וגם שלחנו את ילדי
הגנים חזרה הביתה עם צ'ופר:
שיפודי רמזור!

כל הכבוד לילדי כיתה ז' שעזרו!
בהצלחה השבוע בתעודות!

