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לקראת שבת /מנהל בית הספר
חומש במדבר ,שאותו נתחיל לקרוא השבוע מכונה גם "חומש הפקודים" ,על שם
המפְ קָ ִדים המופיעים בו ,בהם ספרו את עם ישראל .גם היום נהוג לערוך מדי כמה
ִ
שנים "מפקד אוכלוסין" ובו סופרים את אזרחי המדינה .אולם ,בשונה ממפקד
האוכלוסין המודרני ,ב"חומש הפקודים" יש ספירה מסוג אחר" :שאו את ראש כל
עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם" .המפקד
הוא מכלל אל הפרט :קודם כל עדת ישראל ,אחר כך המשפחות )השבטים( ,אחר כך
בתי האב )המשפחה הגרעינית( ולבסוף – "במספר שמות לגולגלותם" ,האדם
הבודד.
והדברים תמוהים ,שכן בד"כ כשסופרים אנשים ,המטרה היא להגיע מן הפרט אל
הכלל – לספור כמות של אנשים בודדים ולהגיע למספר מסכם ,כולל .ומה ראתה
התורה לציין סדר הפוך?
תשובה לכך נמצאת בביטוי הייחודי "למספר שמות" ,שלא מופיע במקומות נוספים.
הביטוי עצמו לא פשוט להבנה – האם הקב"ה מעונין ב"מספר" )סכום כולל( או
ב"שמות" )התיחסות לכל פרט(?
על כך ענה רש"י במילותיו הידועות" :מתוך חיבתן לפניו ,מונה אותם כל שעה".
בהמשך גם נותן רש"י משל לאדם המונה את מעותיו )כספו( ,ומתוך חיבה לממון
אוהב לספור את הכסף שוב ושוב ,אף שאין צורך בכך.
ואף היום ,הדברים רלוונטיים מתמיד בחיינו כמדינה ובשדה החינוך בפרט .המתח
בין הרצון מצד אחד ליצור קבוצה ,ליצור מכנה משותף שגדול מסך כל הפרטים
המרכיבים אותו .ליצור "מספר".
ומצד שני – ההבנה שכל אדם הוא עולם ומלואו ,שכל תלמיד ראוי ליחס אישי כאילו
היה יחידי בעולם .ההבנה ש"לכל איש יש שם".
והתורה מחברת בין הדברים – "למספר שמות" ,גם "המספר" חשוב וגם "השמות".
אין קיום לפרט מבלי החברה ,אך באותה מידה אין קיום לערכי החברה מבלי שהיא
מתייחסת לצרכיו ורצונותיו של כל פרט .גם יחס וגם יחס ,ובקצרה" :יחד אישי".
שבת שלום!
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כְּ שֶׁ עָ לָה בִּ ְרצוֹנ ֹו שֶׁ ל הַ מֶּ לְֶ -שׁ0מֹ ה לִ בְ נוֹת אֶ ת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ,נִגְ לָה אֵ לָיו הַ מַּ לְ אָ  -וְ אָמַ ר ל ֹו:
" ְשׁ0מֹ ה בֶּ ן ָדּוִ ד ,מֶ לֶ -יְרוּשָׁ ַליִם! ַדּע לְ  ,5כִּ י הַ ִמּ ְק ָדּשׁ שֶׁ אַ תָּ ה עָ תִ יד לִ בְ נוֹת ,יִהְ יֶה מִ ְק ָדּשָׁ ם שֶׁ ל
כָּל עַ ם י ְִשׂ ָראֵ לָ ,לכֵן הַ ְקהֵ ל נָא אֶ ת כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ָיב ֹוא כָּל אֶ חָ ד לְ הִ ְשׁתַּ תֵּ ף בַּ ְמּלָאכָה ַכּאֲשֶׁ ר תַּ ִשּׂיג
יָד ֹו".
וּקצִ ינִים וְ גַם ֲענִיִּ ים-
ָו ֵיצֶ א ְשׁ0מֹ ה ַויּ ְַקהֵ ל אֶ ת כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֶ חָ ד 0א ֶנע ֱַדר -שָׂ ִרים וְ רוֹזְ נִים ,כֹּ ֲהנִים ְ
ַדּלַּת הָ עָ םָ .ויִתֵּ ן ְשׁ0מֹ ה גּו ָֹרלוֹת עַ ל הַ ְמּלָאכָה ,כִּ י כְּ גוֹרָ ל תְּ ְח ָלּק .וְ יָצָ א הַ גּו ָֹרל ַלע ֲִשׁ ִירים וְ אֵ ילֵי
מּוּדים וּמַ עֲלוֹת .לַכֹּ ֲהנִים וְ לַלְ וִ יים:אֲרוֹן
טוּרי עַ ִ
הַ כֶּסֶ ףְ :מלֶאכֶת הַ ִמּזְ בֵּ חַ  .לַשָּׂ ִרים וְ לָרוֹזְ נִיםֵ :
הָ עֵ דוּת וְ הַ פָּ ֹרכֶת .וּמָ ה שֶׁ נּוֹתָ ר ,בִּ ְניַן הַ כֹּ תֶ ל הַ מַּ ע ֲָרבִ י ָ -ל ֲענִיִּ ים.
כָּ -הָ יָה הַ גּו ָֹרל וּמֵ אֵ ת ה' הָ יְתָ ה ז ֹו הִ יא נִפְ לָאָה בְּ עֵ ינֵינוּ.
יש ָלם הַ ְמּלָאכָה אֲשֶׁ ר לָרוֹזְ נִים וְ לַשָּׂ ִרים וְ כָל אֵ ילֵי הַ כֶּסֶ ף ,וְ אִ תָּ ם הַ כֹּ ֲהנִים וְ הַ לְּ וִ יִּ ים ,וְ ַרק
ָותִ ְ
עֲבו ַֹדת הָ ֲענִיִּ ים הִ תְ מַ הְ ְמהָ ה ְמאוֹד ,כִּ י 0א הִ ִשּׂיגָה י ָָדם כָּל ָדּבָ ר חֶ פֶ ץ ,וְ 0א יָכְ לוּ לִ ְשׂכֹּ ר ֲאנ ִָשׁים
לְ עֶ זְ ָרתָ םָ ,ויַעַ בְ דוּ הֵ ם ,נְשֵׁ יהֶ ם וְ טַ פָּ ם בְּ כ ֹוחוֹת עַ צְ מָ ם.
ָוי ְַחצְ בוּ אֲבָ נִים ִמן הַ ְמּעָ ָרה הַ גְּ ד ֹולָה ,הַ Cא הִ יא ְמעָ ַרת צִ ְיד ִק ָיהוּ ,עַ ד אֲשֶׁ ר כִּ לּוּ בְּ עֲמַ ל כַּפֵּ יהֶ ם
אֶ ת חֶ לְ קָ ם ,הוּא הַ כֹּ תֶ ל הַ מַּ ע ֲָרבִ יַ .ויְהִ י בְּ תֹ ם ְמלֶאכֶת הַ קֹּ ֶדשׁ ,וְ הַ מָּ קוֹם שֶׁ עַ ל תִּ לּ ֹו עָ מַ ד כֻּלּ ֹו
ֱ0קים לְ הַ ְשׁכִּ ין ְשׁכִּ נָּת ֹו בּ ֹו ,וְ אֶ ת פְּ אַת מַ ע ֲַרב אִ יווָה לְ מּוֹשָׁ ב ל ֹו ,כִּ י אָמַ ר" :יָקָ ר
בַּ ה ֲָדר ֹוָ .ו ֵי ֶרד א ִ
לִ י עָ מָ ל ֲענִיִּ ים וּבִ ְרכָתִ י תָּ חוּל עָ לָיו".
אָמ ָרה" :לְ ע ֹולָם אֵ ין הַ ְשּׁכִ ינָה ָזזָה מִ ן הַ כֹּ תֶ ל הַ מַּ ע ֲָרבִ י".
וּבַ ת קוֹל יָצְ אָה וְ ְ
אַרתּ ֹו ,י ְָרדוּ מַ לְ ֲאכֵי עֶ לְ יוֹן ָויִפְ ְרשׂוּ ָכּנָף עַ ל הַ כֹּ תֶ ל הַ מַּ ע ֲָרבִ י וּבַ ת
וּכְ שֶׁ הֶ ְח ִריב הָ א ֹויֵב אֶ ת בֵּ ית תִּ פְ ְ
קוֹל יָצְ אָה וְ הִ כְ ִריזָה" :אֵ ין הַ כֹּ תֶ ל הַ מַּ ע ֲָרבִ י חָ ֵרב לְ ע ֹולָם".

פינת ההלכה /

לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה:

)ליום ירושלים ,החל ביום ראשון השבוע(
 .1יום ירושלים ,בו שוחררו המקומות הקדושים ביותר לעם היהודי משלטון זרים של
אלפי שנים הוא יום חג ושמחה ,הנקבע ע"י כנסת ישראל והרבנות הראשית.
 .2ע"פ ההלכה הרואה את מקום המקדש )הר-הבית( כשהוא חרב ,צריך לקרוע קריעה
בבגדיו ,אולם מעת שהמקום תחת שלטון ישראל אין נוהגים כן.
 .3הרבנות הראשית הורתה לומר הלל בבוקר יום ירושלים בתפילת שחרית.
 .4מנהגי אבלות ספירת העומר ,לנוהגים ,בטלים ביום ירושלים.
 .5ראוי לעשות סעודה בביתו ולהוסיף שמחה להודות ולפאר לקב"ה על הנסים שעשה
לנו ,ושהצילנו מן הקמים עלינו לכלותנו ביום זה.

הציור השבועי
איזה פסוקים מהפרשה
רמוזים בציור?

תשובות ניתן למסור דרך אתר בית הספר www.NECHALIM.net :בין הפותרים יוגרל פרס!
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דמות אחת בשבוע – מוטה גור
מרדכי )"מוטה"( גור נולדת בשנת  ,1930היה איש צבא ושר ביטחון בממשלת
ישראל ,כיהן כרמטכ"ל העשירי ונודע כמפקד חטיבה  55שכבשה את העיר
העתיקה במלחמת ששת הימים.
מוטה גור נולד בירושלים והתחנך ברחובות ,בגיל  13הצטרף להגנה כמפקד כיתה
במלחמת העצמאות .בהמשך ,התנדב לצנחנים בצה"ל ושירת כמפקד פלוגה תחת
אריק שרון ולחם בקרב הצניחה המפורסם ב"מיתלה".
בתקופה שכיהן כמפקד חטבה  55פרצה מלחמת ששת הימים ,ולחם בירושלים.
לאחר שרשרת קרבות קשים בגבעת התחמושת ובמזרח העיר ,כבשה החטיבה את
העיר העתיקה ושיחררה את הכותל המערבי.
קריאתו המפורסמת של מוטה גור בקשר הצה"לי זכורה כסמל של אותם ימים:
"כל הכוחות חדל ,הר הבית בידנו".
בהמשך ,התקדם בשרשרת הפיקוד והשתתף בשחרור החרמון ומאוחר יותר כיהן
כרמטכ"ל .בסיום תפקידו הצבאי ,כיהן כשר ביטחון בממשלת רבין השניה
וכאחראי על המשק בשעת חירום.
בערוב ימיו חלה במחלת הסרטן ושלח יד בנפשו .על שמו קרויים רחובות רבים
ברחבי הארץ ,וכן מחנות צה"ל ומוסדות ציבור.

מזל טוב

על מה?
על הזכיה ביום ה FLLבמקום
הראשון ברובוטיקה ,כל הכבוד
לכיתה ב'!

מריחים כבר את סוף השנה?
איזה ...מלא אירועים היו השבוע.
הנה ...נתחיל בזה:

יפה! חתיכת מסלול עשינו שם
עם כיתה ה' .עד עכשיו
השרירים תפוסים.
וזה:

איזו התרגשות!!! כיתה א' כבר
קיבלו חומש?

עורכת ראשית :דקלה אברהם

אין לי מושג...
איפה זה? בבבא סאלי?
כיתה ו' בסיור טיבוע ציפורים
כן ...נראה אם אתה מזהה גם
איפה זה:

נו ...זה קל ,מדבר יהודה ,נחל
ערוגות.

ולסיום ,קבל סרטון מסכם של
קונצרט הנגנים של בית הספר
נחלים והקונסרבטוריון שנערך
השבועhttp://goo.gl/j9Rjxq :

