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לקראת שבת /הרב גלעד מחפוד – רב בית הספר
קצת סבלנות
סבלנות היא סימן ההיכר של הצדיק והקדוש .היא מאפשרת לאדם לראות את היער ולא
רק את העצים ולחשב נכונה את ההשלכות לטווח הרחוק ואת ההשפעות של דיבורים ושל
מעשים.
חז"ל לימדו אותנו שהקב"ה הציל את לוט ואת בנותיו מהתבערה של סדום ,מפני שדורות
אחר-כך רות המואבייה ונעמה העמונית עתידות לצאת ממנו ולהביא קדושה וטובה רבה
לעם ישראל ולאנושות כולה .כך האלוקים ,שיש לו סבלנות אין-קץ ,יכול לחכות דורות
רבים לתוצאות טובות שנובעות ממצב רע לכאורה ,ובכך הוא נותן דוגמה ,כביכול ,לבני
התמותה כבורא.
סיפוקים מידיים ,שיפוטים מהירים ,הטיית לב ודעות קדומות ,קוצר-רוח כלפי אנשים
ואירועים  -כולם משתלבים יחד ויוצרים התנהגות שבטווח הקרוב יכולה לתת יתרונות
זמניים ,אך לרוב היא מובילה לאסונות גדולים.
בפרשתנו ,פרשת כי תישא ,מסופר על חטאו של העם ,בעשותו עגל זהב משום שמשה רבנו
עלה להר סיני ואמר לעם ישראל כי יחזור בעוד  40ימים .במקום לחכות למשה ,העם עשה
עגל זהב לאחר ארבעים ימים .חז"ל אף מסבירים ,שעם ישראל טעו בחישוב ,ולא ספרו
נכון את ארבעים הימים ,ואם הם היו מחכים עוד שש שעות משה היה חוזר עם הלוחות
משמיים והכל היה בסדר .הדבר נלמד מהפסוק "וירא העם כי בשש משה לבא" ,שעליו
דרשו חז"ל כי משה איחר רק "בשש" שעות ,אבל לעם לא הייתה סבלנות לחכות ולכן
נפל בחטא העגל הגדול והנורא.
הרבה פעמים אנו רוצים משהו ואין לנו סבלנות לחכות שהוא יגיע ,ולכן אנו מנסים לדרוש
או לקחת אותו בכוח .זה יכול להיות המחשב בבית ,המשחק במגרש או הקידום בעבודה.
זה יכול להיות כל דבר אחר.
מחטא העגל ניתן ללמוד כי שורש כל החטאים ,הוא חוסר הסבלנות .איך אומרים ...אל
תדאגו ,מה שמגיע לנו יגיע אלינו...
שבת שלום!
הרב גלעד מחפוד.

מעשה שהיה
יוֹם חַ ג עָ טַ ף אֶ ת ְשׁכוּנַת ַנ ֲחלַת צִ יוֹן בִּ ירוּשָׁ ַליִם בְּ אוֹת ֹו בֹּקֶ ר אֲבִ יבִ י שֶׁ ל ְשׁנַת  .1901תַּ הֲלוּכָה אֲרֻ כָּה שֶׁ ל
אַחים יוֹסֵ ף וְ עוֹבַ ְדיָה עַ ֵדס
סּוּריָה( ִמלְּ אָה אֶ ת הָ ְרחוֹבוֹת ,וּבְ רֹאשָׁ ה צָ עֲדוּ הָ ִ
בְּ נֵי הַ ְקּהִ לָּה הַ ֲחלֵבִּ ית ) ִמ ְ
כְּ שֶׁ סִּ פְ ֵרי תּו ָֹרה בִּ ֵידיהֶ ם .הֵ ם הָ יוּ בְּ ַד ְרכָּם לְ טֶ קֶ ס הַ כְ נָסַ ת סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ַו ֲחנֻכָּת ֹו שֶׁ ל בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת חָ ָדשׁ לִ בְ נֵי
הַ ְקּהִ לָּה.
אַחים עַ ֵדס הִ ְשׁ ִקיעוּ כֶּסֶ ף ַרב בִּ בְ ִניַּת בֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת הַ ְמּפֹ אָר :אֲרוֹן הַ קֹּ ֶדשׁ הַ גָּדוֹל ,שֶׁ ַנּעֲשָׂ ה בַּ עֲבוֹדַ ת
הָ ִ
ִשׁבּוּץ עֵ ץ וְ צֶ ֶדף הוּבָ א בַּ ֲחל ִָקים עַ ל גַּבֵּ י גְּ מַ לִּ ים ִמ ַדּמֶּ שֶׂ ק הָ ְרחוֹקָ ה; הָ ִרהוּט נִבְ נָה בִּ ידֵ י מֵ יטַ ב הַ ַנּגּ ִָרים;
וּמנוֹרוֹת הַ שֶּׁ מֶ ן נ ְִקנוּ בַּ חֲנוּת הַ יּ ְָק ָרתִ ית בְּ יוֹתֵ ר בִּ ירוּשָׁ ַליִם הָ עַ תִּ יקָ ה.
ְ
אַחים עַ דֵ ס
Dא הָ יָה יָפֶ ה וּמֻ ְשׁלָם כְּ מ ֹו בֶּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת עַ ֵדס בְּ כָל יְרוּשָׁ ַליִם ,אַ  Eבָּ חָ לוֹף הַ שָּׁ נִים הִ ְרגִּ ישׁוּ הָ ִ
שֶׁ מַּ שֶּׁ הוּ חָ סֵ ר" .הַ ִקּירוֹת לְ בָ נִים וְ ֵר ִיקים ִמ ַדּי" ,אָמַ ר יוֹסֵ ף" ,וְ הָ ֵרי בֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת הוּא ִמ ְק ָדּשׁ ְמעַ טָ ,ראוּי
הוּדי לְ אָ מָּ נוּת ,בְּ צַ לְ אֵ ל",
יּוּרי ִקיר מַ ְרהִ יבִ ים"" .נִפְ נֶה ,אִ ם כֵּן ,לְ תַ לְ ִמ ֵידי בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר הַ יְּ ִ
שֶׁ יִּ הְ יֶה ְמקֻ שָּׁ ט בְּ צִ ֵ
הֶ ְחלִ יט עוֹבַ ְדיָה" .כְּ מ ֹו שֶׁ בְּ צַ לְ אֵ ל ְשבָּ תָ ָנ" Eעִ צֵּ ב וּבָ נָה אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד ,כָּ Eצַ יָּרֵ י בְּ צַ לְ אֵ ל יְעַ צְּ בוּ וִ יקַ ְשּׁטוּ
אֶ ת הָ ִמ ְשׁכָּן שֶׁ לָּנוּ".
אַחים עַ דֵ ס עַ ל ֶדּלֶת בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר בְּ צַ לְ אֵ ל ,וּמָ ה ַרבָּ ה הָ יְתָ ה ִשׂ ְמחָ תָ ם
עוֹד בְּ אוֹת ֹו שָׁ בוּעַ הִ תְ ַדּפְּ קוּ הָ ִ
כְּ שֶׁ ַרבִּ ים מֵ הַ תַּ לְ ִמ ִידים קָ פְ צוּ עַ ל הַ זְּ כוּת לְ עַ טֵּ ר אֶ ת בֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת .הָ אָ מָּ ן ַיעֲקֹ ב ְשׁטָּ ְרק ,אָ מָּ ן ְמנֻסֶּ ה
אַחים ָלעֲבו ָֹדה ,בְּ שֶׁ ל הַ הִ תְ ַלהֲבוּת
יּוּרי ִקיר ,ל ְַמרוֹת זֹאת ִקבְּ לוּהוּ הָ ִ
יּוּרים ְרגִ ילִ ים ,אַף פַּ עַ ם Dא צִ יֵּר צִ ֵ
בְּ צִ ִ
וְ הַ ִשּׂ ְמחָ ה הָ עֲצוּמָ ה שֶׁ הִ פְ גִּ ין בְּ שָׁ ְמע ֹו עַ ל הַ ְמּ ִשׂימָ ה.
יּוּרים אֵ לֶּה אֶ ת מַ תְּ נָתִ י
יְתֵ ָרה ִמכָּ ,Eבְּ תֹ ם הַ ְמּלָאכָה סֵ רֵ ב ְשׁטָּ ְרק לְ קַ בֵּ ל וְ לוּ שֶׁ קֶ ל אֶ חָ ד עַ ל עָ ְמלוְּ " :ראוּ בְּ צִ ִ
ָלכֶם" ,בִּ קֵּ שׁ" ,וּתְ שַׁ מֵּ שׁ הַ נְּתִ ינָה שֶׁ לִּ י זְ כוּת בִּ פְ נֵי הקב"ה לְ קַ בָּ לַת כָּל הַ תְּ פִ לּוֹת שֶׁ יֹּאמְ רוּ בְּ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת".
יּוּריו הַ נִּפְ לָאִ ים שֶׁ ל ַיעֲקֹ ב ְשׁטָּ ְרק ,שֶׁ אַף זָכוּ לְ ִחדּוּשׁ מַ ְרהִ יב לְ פָ נַי
בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת עָ ֵדס עוֹד קַ יָּם ,וּבְ תוֹכ ֹו צִ ָ
כַּמָּ ה שָׁ נִים.

הציור השבועי
איזה פסוק מהפרשה
רמוז בציור?
תשובות ניתן למסור
דרך אתר בית הספר:
www.NECHALIM.net
בין הפותרים יוגרל
פרס! )ההשתתפות
פתוחה לכל ילד/ה מגיל
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דמות אחת בשבוע – אלברט איינשטיין
השבוע נציין את יום הולדתו של אלברט איינשטיין ,שנולד בשנת  1879ונפטר ב,1955 -
מגדולי הפיזיקאים בכל הזמנים .איינשטיין היה יהודי יליד גרמניה לאבא שהיה בעל מפעל
אלקטרוכימי קטן שכשל בעסקיו .בילדותו למד לדבר בגיל מאוחר ,והוריו חששו כי בנם
לקוי דיבור .בגיל חמש חלה ,וכדי לשמח את לבו התקין עבורו אביו מצפן פשוט .כבר אז,
כך סיפר כעבור שנים ,החל לחקור את צפונות חוקי הטבע .בסתיו של  ,1885החל ללמוד
בבית ספר עממי ,כילד יהודי יחיד בכיתתו ,והחל גם ללמוד לנגן בכינור .במקביל הוא
קיבל חינוך יהודי בביתו ,ובתקופה מסוימת נמשך לעולם הדת במידה כזאת שהיה מתפלל
בסתר ,מחבר מנגינות לכבוד תפילה ואף שמר על מצוות מסוימות .איינשטיין עבד במשרד
הפטנטים הממשלתי ותוך עבודתו פיתח תיאוריות יסוד מדעיות חשובות כגון תורת
היחסות ,ותרם לתחומים חשובים אחרים כדוגמת מכניקת הקוונטים .איינשטיין גם היה
ציוני מובהק ,ואף קיבל הצעה לשמש כנשיא מדינת ישראל )הוא סירב כיוון שרצה
להקדיש את כל כוחותיו למדע( .לקראת יום העצמאות השביעי של מדינת ישראל ,תכנן
איינשטיין לשאת נאום נלהב לכל העמים על זכות קיומה של מדינת היהודים ,אך נפטר
ימים אחדים לפני כן.

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

הלכות חודש אדר ופורים:

חז"ל תקנו לקרוא ד' פרשיות בשנה מר"ח אדר עד ר"ח ניסן לזכרון ד' דברים ,והם אלו:
• הראשונה היא פרשת שקלים לזכרון מצות מחצית השקל שיתבאר בסמוך שהיו מחוייבים ליתן
ללשכה לקרבן התמיד בכל שנה.
• השניה היא פרשת זכור לזכור מעשה עמלק וקורין אותה בשבת שלפני פורים לסמכה למעשה
שהיה מזרע עמלק וכדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה וכדכתיב והימים האלה נזכרים
ונעשים.
• השלישית היא פרשת פרה אדומה והיא בשבת שקודם פרשת החודש שכן היה שריפתה במדבר
סמוך לניסן כדי להזות בה את ישראל באפר החטאת מיד אחר הקמת המשכן כדי שיהיו טהורים
ויוכלו לעשות הפסח בזמנו.
• הרביעית פרשת החודש בשבת הסמוך לר"ח ניסן כדי לקדש חודש ניסן דכתיב בתורה החודש
הזה לכם ראש חדשים.

תלמידים והורים יקרים!
היכונו ...היכונו....

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"...

שוק
יד שניה

לקראת חודש אדר ב' ולקראת שוק פורים ,נערוך בבית ספרינו יריד שוק יד
שניה ,עם מאות מוצרים השווים לכל כיס :
משחקים תיקים ,כלי כתיבה ,דוכני מזון ועוד.
נשמח מאוד לשיתוף פעולה מצדכם הורים שיוכלו להירתם ולתרום סוגי
מאכלים ,חפצים שאינם בשימוש )ובמצב תקין( וכדומה .הרווחים ישמשו עבור
שוק פורים להנאת ולטובת הילדים ,ומעשר יתרם לצדקה.
פרטים נוספים אצל המחנכות או אצל הרכזת החברתית
מירב גבאי בטלפון0527679517 :
שבת שלום מירב גבאי רכזת חברתית.

איך אתה מרגיש מ 1-עד ?5
 !5תודה.
ומה דעתך על החברים שלך
מ 1-עד ?5
טוב מה נפלת עלי?
השבוע העבירו לנו שאלונים
על המצב החברתי ושביעות
הרצון מבית הספר ...חשבתי
לעשות גם לך...

אגב ,מה עם המורה שרה?
היא חזרה אלינו השבוע ,ועשינו
לה מסיבת הפתעה מטורפת

אין צורך באמת שהכל טוב .אתה
מוכן למבחן הארצי בתורה?

נראה שהיה כיף

עורכת ראשית :דקלה אברהם

כן ,היה שבוע מלא .הלכנו גם
לראות הצגה בתחילת השבוע,
ובשבוע הבא כיתות א-ג
הולכים לעוד הצגה בתיאטרון
מוכן ומזומן ,למרות שהשבוע
התחלנו חזרות להכתרה
בפורים.
חכה שתשמע את הסולו שלי

אגב ,שמעתי שהיה השבוע חצי-
גמר של "ליגת ערכים" בכדורגל
אצלכם.

מחכה בקוצר רוח לדיסק!
היה משחק מותח ,עד הרגע
האחרון לא היה ברור מי מנצח.
ועכשיו אנחנו מחכים לגמר
הגדול!

