מעשה שהיה
ַכּאֲשֶׁ ר עָ שָׂ ה ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן אֶ לְ עָ זָר אֶ ת ַדּ ְרכּ ֹו ִמבֵּ ית ַרבּ ֹו לְ בֵ ית ֹו ,הָ יְתָ ה ַדּעְ תּ ֹו זְ חוּחָ ה עָ לָיו:
בְּ בֵ ית ַרבּ ֹו הוּא הִ ְק ִדּישׁ זְ מַ ן ַרב לְ לִ מּוּד הַ תּו ָֹרה וְ רָ כַשׁ לְ עַ צְ מ ֹו י ְִדיעוֹת ַרבּוֹת .הוּא ָרכַב לְ אִ טּ ֹו
עַ ל הַ חֲמוֹר עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם כְּ שֶׁ הוּא ֶנ ֱהנָה ִמן הָ אֲוִ יר הַ צַּ ח.
אָדם וְ הִ פְ ִריעַ אֶ ת ֶרצֶ ף מַ ְחשְׁ בוֹתָ יוַ .רבֵּ י אֶ לְ עָ זָר הִ בִּ יט
"שָׁ לוֹם עָ לֶיַ ,.רבִּ י" קָ רָ א לְ עֶ בְ ר ֹו ָ
צּוּרה יוֹצֵ את דֹּפֶ ן" .רֵ יקָ ן
אָדם שֶׁ הָ יָה ְמכֹ עָ ר בַּ ָ
לִ ְראוֹת ִמי הוּא זֶה הַ ְמּקַ בֵּ ל אֶ ת פָּ נָיו וְ ָראָה ָ
שֶׁ כָּמוֹ "!.הוּא הֵ ִשׁיב" ,כַּמָּ ה ְמכֹ עָ ר אַ תָּ ה! הַ אִ ם כָּל בְּ נֵי עִ ְירְ .מכֹ עָ ִרים כָּמוֹ"?.
"אֵ י ֶננִּי יו ֵֹדעַ " הֵ ִשׁיב ל ֹו הַ ְמּכֹ עָ ר" .אַ  6בְּ בַ קָּ שָׁ ה ִמ ְמּ :.גַּשׁ נָא לָאָ מָּ ן שֶׁ יָּצַ ר אוֹתִ י ,לְ  .נָא
לְ בוֹרֵ א הָ ע ֹולָם ֶואֱמֹ ר ל ֹו' :כַּמָּ ה ְמכֹ עַ ר כְּ לִ י זֶה שֶׁ יָּצַ ְרתָּ '!"
אַרצָ ה
ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר הֵ בִ ין ִמיָּד כִּ י הוּא שָׁ גָה בְּ ִדבּוּר ֹו .הוּא ִמהֵ ר ל ֶָר ֶדת ִמן הַ חֲמוֹר וּלְ הִ שְׁ תַּ טֵּ חַ ְ
לְ פָ נַי הַ ְמּכֹ עָ ר" .אָ נָּא ,מָ חַ ל לִ י! סָ לַח לִ י עַ ל שֶׁ ָפּגַעְ תִּ י בְּ "!.
אַ  6הַ ְמּכֹ עָ ר בְּ שֶׁ לּ ֹו" .אֵ י ֶננִּי מוּכָן לִ ְמחֹ ל לְ  ,.עַ ד שֶׁ תִּ גַּשׁ לָאָ מָּ ן שֶׁ בָּ ָרא אוֹתִ י ֶואֱמֹ ר ל ֹו 'כַּמָּ ה
ְמכֹ עַ ר כְּ לִ י זֶה שֶׁ עָ ִשׂיתָ '!"
אָדם בּ ֹו
אֶ ת יִתְ ַרת הַ ֶדּ ֶר> 6א עָ שָׂ ה ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר עַ ל הַ חֲמוֹר אֶ לָּא הוּא פָּסַ ע בְּ עִ ְקבוֹתָ יו שֶׁ ל הָ ָ
פָּ גַע מֵ חֹ סֶ ר תְּ שׂוּמַ ת לֵב.
גּוּריו ִחכְּ תָ ה ל ֹו קַ בָּ לַת פָּ נִים ְמפֹ אֶ ֶרת :בְּ נֵי הָ עִ יר יָצְ אוּ לִ ְק ָראת ֹו
ַכּאֲשֶׁ ר הוּא שָׁ ב לָעִ יר ִמ ָ
כְּ שֶׁ הֵ ם קו ְֹראִ ים ל ֹו בְּ י ְִראַת כָּבוֹד " ַרבֵּ נוּ וּמוֹרֵ נוּ"!
"לְ ִמי אַ תֶּ ם קו ְֹראִ ים ַרבֵּ נוּ?" ,בִּ קֵּ שׁ הַ ְמּכֹ עָ ר ל ַָדעַ ת" .ל ַָרב הַ גָּדוֹל שֶׁ פּוֹסֵעַ אַח ֲֶרי ".הֵ ִשׁיבוּ
אָדם הַ מְּ כֹ עָ ר בְּ כַעַ ס" ,אַל י ְִרבּוּ כְּ מוֹת ֹו בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל!"
ל ֹו בְּ נֵי הָ עִ יר" .אִ ם זֶה ַרב" קָ ָרא הָ ָ
בְּ נֵי הָ עִ יר בִּ ְקּשׁוּ ל ַָדעַ ת מַ דּוּעַ הוּא כּוֹעֵ ס ,וְ הוּא סִ פֵּר לָהֶ ם עַ ל הַ פְּ גִ ישָׁ ה עִ ם ַרבָּ ם עַ ל ְשׂפַ ת
הַ יָּם".ל ְַמרוֹת שֶׁ הוּא פָּ גַע בָּ  ,6אָ נָּא ְמחַ ל ל ֹו" הִ פְ צִ ירוּ בּ ֹו בְּ נֵי הָ עִ יר" ,שֶׁ כֵּן הוּא גָּדוֹל
בַּ תּו ָֹרה".
" ַרק בִּ ְשׁבִ ילְ כֶם אֶ מְ חַ ל ל ֹו ,אַ  6בִּ תְ נַאי שֶׁ לְּ הַ בָּ א הוּא יִזְ הָ ר בִּ ְדבָ ָריו" הֵ ִשׁיב לָהֶ ם.
הַ ְמּאֹ רָ ע כֻּלּ ֹו הוֹתִ יר רֹשֶׁ ם עַ ז עַ ל ַרבִּ י אֶ לְ עָ זָר,
וּמיָּד כְּ שֶׁ נִּכְ נַס אֶ ל הָ עִ יר הוּא ִנגַּשׁ לְ בֵ ית הַ ִמּ ְדרָ שׁ
ִ
אָדם
שָׁ ם ָדּ ַרשׁ בִּ פְ נֵי הַ נּוֹכְ ִחים" :לְ ע ֹולָם יִהְ יֶה ָ
ַר 6וְ נָעִ ים לִ בְ ִריּוֹת כְּ מ ֹו הַ קָּ נֶה ,וְ >א קָ שֶׁ ה כְּ מ ֹו
הָ אֶ ֶרז .שֶׁ כֵּן בִּ זְ כוּת ַרכּוּת ֹו שֶׁ ל הַ קָּ נֶה הוּא ָזכָה
וּמיַצְּ ִרים ִממֶּ נּוּ קֻ לְ מוּס לִ כְ תִ יבַ ת סֵ פֶ ר תּו ָֹרה,
ְ
וּמזוּזוֹת".
תְּ פִ לִּ ין ְ
וְ הָ יוּ בֵּ ין ֲחכָמֵ ינוּ זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָה שֶׁ גִּ לּוּ כִּ י
אָדם הַ ְמּכֹ עָ ר הָ יָה >א אַחֵ ר מֵ אֲשֶׁ ר אֵ לִ יָּהוּ
הָ ָ
הַ נָּבִ יא בִּ כְ בוֹד ֹו וּבְ עַ צְ מ ֹו ,שֶׁ בָּ א לְ לַמֵּ ד אֶ ת הַ תַּ נָּא
אָדם לָמַ ד הַ ְרבֵּ ה
הַ גָּדוֹל לָקַ ח חָ שׁוּב :גַּם אִ ם ָ
תּו ָֹרה ,עָ לָיו ל ַָדעַ ת ֶל ֱאהֹב וּלְ הַ ע ֲִרי 6אֶ ת יְצוּרֵ י
כַּפָּ יו שֶׁ ל הַ בּוֹרֵ א.

דמות אחת בשבוע

– עליזה אורבך

עליזה אורבך נולדה בשנת  1940בחיפה .היא בוגרת האוניברסיטה העברית בפילוסופיה ובמקרא.
לאחר לימודי התואר הראשון עסקה שנים אחדות בהוראה בבית הספר התיכון של הגימנסיה
העברית בירושלים .בשנת  1972החלה לצלם באורח מקצועי ובשנת  1974הציגה לראשונה
תערוכת יחיד בנושא "נוער ישראלי" ,שנדדה ברחבי העולם מטעם משרד החוץ הישראלי .בין
השנים  1972-1989עסקה בצילום לעיתונות בארץ ובעולם .אורבך הייתה נשואה למבקר וחוקר
האמנות גדעון עפרת .בתה היא אמנית הוידאו עדן עפרת אורבך .חיה ופעלה בירושלים.
עיקר עבודתה של אורבך היה בתחום תצלומי הדיוקן והצילום התיעודי .תצלומיה התפרסמו
בעיתונים כדון "הארץ"" ,ג'רוזלם פוסט"" ,ניו יורק טיימס"" ,הטיימס" " ,די צייט" ועוד .אורבך
פרסמה אלבומי תצלומים שונים בולטים "אמהות" )" ,(1997ראשונים" )" ,(1990נשים בעבודה"
) (2003ועוד .תצלומיה מאופיינים בהדגשת המבט האנושי לצד בהדגשת מבטו של האמן על ידי
הדפסת הפריים המלא )ללא חיתוך( ,על ידי שימוש בהדפסות שחור/לבן ,ובנטייה
לגרעיניות.צילומיה של אורבך מצויים באוספים של מוזיאונים כגון מוזיאון ישראל ,מוזיאון תל
אביב לאמנות ,המשכן לאמנות על שם חיים אתר ,המוזיאון לצילום תל-חי ,המוזיאון לאמנות
ישראלית ,רמת גן ,מוזיאון על התפר ,ובאוספים פרטיים שונים.
וגם זכתה במקום שלישי בתחרות הצילום הבינלאומית של חברת ניקון בשנת  1989וגם זכתה
בעוד פרסים ובתחרויות במשך השנים.

הציור השבועי
איזה סיפור הקשור לפרשה
רמוז בציור?
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לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

אם במשך השנה לא הכניסו חמץ למקום מסוים ,אין צורך לנקות ולבדוק את החמץ באותו
מקום.
כלי שלא ישתמשו בו בפסח ,ומוכרים את החמץ שבו ,אינו צריך בדיקת חמץ ,ויש להצניעו
במקום סגור.
פרורים אשר נעשו בלתי ראויים לאכילה ,אינם נחשבים חמץ ,כאשר אינם ראויים לאכילת
כלב.
חמץ הנמצא במקום כזה שכדי להגיע אליו צריך פירוק והרכבה של חפצים ,כגון :חמץ
הנמצא בתוך רשמקול ,או מתחת למשטח העליון של הגז ,אין צורך לפרק את החפץ כדי
לנקותו.

קבל תמונה:

מה??? מי אלה?

הבנות-שירות המחליפות...
נכון יפה לבנים של כיתה ו'
עם חצאית?

ומי החליף את המנהל?

נכון ,ולכן עשינו פעילות
מדעים בגנים על הזיקית.
הפעם ביקרנו בגן ביטחה ובגני
הילדים של גילת!
לא תאמין איזה יצירות יפות
הילדים עשו! ממש אומנים.
יפה! ומה חוץ מפורים?

חחח ...מיום שישי?
כשעשיתם יום בעלי חיים?
כן! אני הבאתי את הארנב שלי גם!

עורכת ראשית :דקלה אברהם

אתה יודע איזה עוד חיה
קשורה לפורים?

בטח! הזיקית...
היא אוהבת להתחפש ולהחליף
צבעים לפי הרקע

קבל את הנבחרת שלנו במחנה
אימונים ארצי בתכנות ואת ילדי
כיתה ב' החמודים שיצאו
השבוע לטיול שנתי מפרך
ומהנה:
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לקראת שבת  /רב בית הספר
באמצע המעמד הגדול והנורא של חנוכת המשכן ,באמצע היום השמיני ,עם הַ ְקרבת
קורבנות ,כאשר מברכים אהרון ומשה את כל העם ,ונראה כבוד ה' אל כל העם .נדב
ואביהוא ,בני אהרון ,מחליטים )אולי מתוך התרגשות( להקריב "אש זרה"  -שה' לא ציווה
אותם .על דבר זה הם נענשים ,ויוצאת אש מלפני ה' השׂורפת אותם למוות.
רבים מהפרשנים דנו מה היה חטאם של שני בני אהרן ומה פשר עונשם הקשה שגודע את
כל שמחת חנוכת המשכן .פשט הפסוקים ,כפי שמביא גם הנצי"ב ,הוא שחטאם היה שהם
הקריבו דבר שלא צוו עליו .וכך כותב הנצי"ב )העמק דבר(" :שנכנסו מאש התלהבות של
אהבת ה' ,ואמרה תורה שאע"ג שאהבת ה' יקרה היא בעיני ה' ,אבל לא בזה הדרך אשר לא
צוה" ,וב"הרחב דבר"הוא מוסיף" :ולא יכלו להתאפק על התשוקה להשיג דעת וכבוד
אלוקים ,וברב תשוקה נכנסו להקטיר בהיכל ,וקטרת הוא דבר המביא לידי התקרבות יתירה
לשמים".
השאלה המשמעותית שעומדת בסיפור זה היא מהי עבודת ה'? האם עבודת ה' היא המצאת
דרכים שלנו להתקשר ולהתחבר ,והעיקר להתלהב ולשמוח ,או שעבודת ה' היא מסירות
על ציוויו של הקב"ה? זו סוגיה עצומה ויסודית ,שעולה בדורנו ביתר שאת :מה המקום
של האדם? מה עם היצירתיות שלו? וכאן בפרשת שמיני בברגעים קדושים אלו עולה
התשובה :המקום של האדם הוא עבודת ה' בשמחה .בסיפור חטא שני בני אהרון
וההשלכות הקשות שלו ,בשיא השמחה והדבקות בקב"ה ,ברגע בו נחנך המשכן ,הקב"ה
מלמדנו שהמשכן אכן מסמל את הקשר והדבקות אך מתוך ציווי ה' – 'אשר קידשנו
במצוותיו וציוונו' – זה היסוד.
אנחנו מנסים בכל חיינו ומעשנו להתאים את מחשבותנו ,הרגשותנו ומעשינו לרצון ה'.
והקב"ה לימד אותנו בתורה הן את האידאלים ,ולא פחות חשוב מכך את הדרכים
המפורטות ליישומם .ככל שנעשה ונשמח ביישום האידיאלים כך נתקרב לקב"ה .מנגד,
הנסיון ההפוך –התאמת התורה אל הרצונות והמחשבות הרגעיים של אדם מסוים ,הופכת
אותה מחזון אלוקי נשגב למשהו אנושי ונמוך ,ופוגע בעבודת ה' ובשמחה הנובעת ממנה.
יה"ר שנזכה לעבוד את הקב"ה בשמחה וטוב לבב ושנעשה רצוננו כרצנו וממילא יעשה
רצון אחרים כרצוננו.

שבת שלום,
הרב גלעד מחפוד ,רב בי"ס

