
  טליה דהןמעשה שהיה / 
 ֶאת ּבוֹ  ְלַּקֵּים ֵאַחד ֶאְתרֹוג ֲאִפּלּו ֵאין  ֹוב'ֵּבְרִדיצ ָהִעיר ּוְבָכל, ְוִהְתָקֵרב ָהַל ַהֻּסּכֹות ַחג

 ָעצּוב. ָהִעיר ִמְיהּוֵדי ְלֶאָחד ַאף ֶאְתרֹוג ְוֵאין, ִיְצַחק ֵלִוי ַרִּבי, ָלַצִּדיק ֶאְתרֹוג ֵאין.  ַהִּמְצָוה
 ְּבָכל ָנפֹוצּו ְׁשִליִחים. ַצֲערוֹ  ַמֲעִמיק, ַהַחג ְיֵמי ֶׁשִּמְתָקְרִבים ּוְכֹכל ִיְצַחק ֵלִוי ַרִּבי

 ָנְׂשאּו ְוַהַּמֲאָמִצים, ָּבֵאזֹור ַהְּיהּוִדים ָּבֵּתי ָּכל ַעל ִחְּזרּו, ַהְּׁשָוִקים ְּבָכל ִּבְּקרּו. ַהְּסִביָבה
 ַא. ְמֻהָּדר ֶאְתרֹוג: ֵייָאֶמן א ַמָּמׁש, ּוְבָידוֹ , ְלֵביתוֹ  ְּבַדְרּכוֹ  ֶׁשָהָיה ְיהּוִדי ִנְמָצא. ְּפִרי

. ַאֶחֶרת ְּבִעיר ְוִליָלָדיו ְלִאְׁשּתוֹ  ְמַּמֵהר הּוא, ְּבִעיר ְלִהָּׁשֵאר ְמָסֵרב ָהֶאְתרֹוג ַּבַעל! ֲאבֹוי
 ִאם: "לוֹ  ְוָאַמר ִיְצַחק ֵלִוי ַרִּבי ֵאָליו ִנַּגׁש ַהִּׁשְכנּועַ  ַמֲאַמִצי ָּכל ְּכֶׁשָּכְׁשלּו

!". ֵעֶדן ְּבַגן ֶחְלִקי ֶאת ְל ַמְבִטיחַ  ֲאִני, ַהֻּסּכֹות ְלַחג ָּכאן ִּתָּׁשֵאר
   .ַּבִּׂשְמָחה ַהְּיהּוִדי ָעָנה," ֵעֶסק ָעִׂשינּו"

 ָּבִעיר ָּבּה ַלֵשֶבת ֻסָּכה ָהֶאְתרֹוג ַּבַעל ִחֵּפׂש, ַהַחג ְּכֶׁשִּנְכָנס
. לוֹ  ִצְּפָתה ְנִעיָמה א ְמֹאד ַהְפָּתָעה ַא, ֹוב'ֵּבְרִדיצ

 הּוא ַהֹּכל ִּכי, ֵמַאְרחּו לוֹ  ִהְסִּביר ְּבַּתִּקיפּות ַא ְּבִּנימּוס
 ָמה. "ִנְדַהם ַהְּיהּוִדי. ַּבֻּסָּכה ַלֵשֶבת א ַרק, לוֹ  ָלֵתת ָיכֹול
 ִמְצַות ֶאת ְלַקֵּים רֹוֶצה ֲאִני, "ָּתַמּה?!", אֹוֶמֶרת ֹזאת
 לוֹ  ְלַאְפֵׁשר ָיכֹול הּוא ֵאין: ְּבֶׁשּלוֹ  ַהְּמָאֵרחַ  ַא". ֻסָּכה
 ְּבִלּבוֹ  ָהאֹוֵרחַ  ָחַׁשב", מּוָזר ְמָאֵרחַ . "ַלֻּסָּכה ַהְּכִניָסה ֶאת

 ְלִהְתָאֵרחַ  ֵמַהְּׁשֵכִנים ְלַבֵּקׁש ָחַׁשב. ַהָּׁשֵכן ַלַּבִית ּוָפָנה
 ִלְפתֹוחַ   ֵסְרָבה זוֹ  ִמְׁשָּפָחה ַּגם, ְּפִליַאתוֹ  ַלַּמְרֵּבה. ְּבֻסָּכָתם

 ְלַתְדֵהָמתוֹ  ִהִּׂשיג ּדֹומֹות ּתֹוָצאֹות. ֻסָּכָתּה ֶּדֶלת ֶאת ְּבָפָניו
 ְלָהִבין ִדיַהְּיהּו ֵהֵחל ַאט-ַאט. ַהְּׁשֵכִנים ֶיֶתר ֵאֶצל ַּגם ַהּגֹוֶבֶרת

 ַהְּקִהָּלה ְּבִני ַעל ִצָּוה, ִמְסַּתֵּבר ָּכ, ָהַרִּבי. ִמְקִרים ְסָתם ֵאּלּו ֶׁשֵאין
 הֹוִציא ַמּדּועַ  ַא. ַלֻּסָּכה ְוֹאֶפן ָּפִנים ְּבׁשּום ַיְכִניסּוהּו ֶׁשא

 ְּפָעָמיו ִּכֵּון ּוְמֻבְלָּבל ְמֹיָאׁש?! ָּכ-ָּכל מּוָזָרה הֹוָרָאה
 ַהּטֹוָבה ֲעֻבר ִלי ְמַׁשְּלִמים ָּכ ַהִאם. "ַהַּצִּדיק ֵּבית ֶלֵעֶבר

, ְּבִמְצָוה ְלָזּכֹוְתֶכם ְמַנת-ַעל ָּכאן ְוִנְׁשַאְרִּתי ְלַבָּקַׁשְתֶכם ֶנֱעַתְרִּתי. "ַקַבל?!", ֶׁשָעִׂשיִתי
", ַהִּדין ֶזהּו?!"."ָּבסּוָּכה ָבהְיִׁשי ִמְצַות, ָּפחֹות א ֲחׁשּוָבה ִמְצָוה ִמֶמִני מֹוְנִעים ְוַאֶּתם

 ִמן ַּגם ְּפטּוִרים, ֻסָּכה ֵאין ִאם. ָעָליו ְמָבְרִכים ֵאין - ֶאְתרֹוג ֵאין ִאם. "ָהַרִּבי ַמְרִּגיעוֹ 
 ַאְלֵפי ָּבִעיר ֲהֵרי. "ָהִאיׁש ֶאת ִהְקִּפיצּו ָהַרִּבי ִּדְבֶרי?!", ֻסָּכה ֵאין" "ָּבּה ַלֵשֶבת ַהִחּיּוב
   .ְמֻעָׂשה ַּבֲאִדיׁשּות ָהַרִּבי ַנֲעָנה?", ַלֲעׂשֹות ֶאְפָׁשר ָמה!" "ֻסּכֹות

 הֹוִני ָּכל ֶאת ָלֵתת מּוָכן ֲאִני. ָּבֻסָּכה ַלֵׁשֶבת ִלי ְוֶתן ָעַלי ַרֵחם ָאָּנא, "ָהִאיׁש ָזַעק", ַרִּבי"
 ֶחְלֵק ִּבְדַבר, ְל ֶׁשָּנַתִּתי ַהַהְבָטָחה ַעל ְּתַוֵּתר ִאם-". "ַהִּמְצָוה ֶאת ְלַהְפִסיד א ְּכֵדי
 ָהאֹוֵרחַ  ַהְּיהּוִדי. ּוָמתּון ָׁשֵלו ַּבּקֹול ַהַּצִּדיק ָאַמר", ַּבֻּסָּכה ַלֵׁשֶבת ִמָּיד ֵל ֶאֵּתן, ֵעֶדן-ְּבַגן

 ִמְצוֹות םְלַקּיָ  ְּכֵדי ַרק ַהִּנְפָלָאה ַהַהְבָטָחה ַעל ְיַוֵּתר ַהִאם. ָנבֹו ְּכֶׁשהּוא ֹעְמדוֹ  ַעל ָקָפא
  ?ֵעֶדן-ְּבַגן ִלְזּכֹות ְּכֵדי, ַהֻּסָּכה ַעל ְלַוֵּתר, ַהָּגבֹוּהַ  ַהְּמִחיר ֶאת ְלָׁשֵלם ְּכָדאי ְואּוַלי? ֻסָּכה
-ַגן ִלי ָמה. ַהְבָטָחְת ַעל ְמַוֵּתר ֲאִני. "ְוָנחּוׁש ּבֹוֵטחַ  ְּבּקֹול ָאַמר", ַרִּבי. "ֶהְחִליט ְוהּוא
 ָאָּנא. ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ַעֵּמנּו ְּכָכל ֻסָּכה ִמְצַות ֶאת ּוְלַקֵּים ִּכיהּוִדי ִלְחיֹות ָיכֹול ֵאיֶנִּני ִאם ֵעֶדן
  !"ֻסָּכה ִמְצַות ֶאת ְלַקֵּים ִלי ַהָּנח
ָהַרִּבי ֶׁשל ָּפָניו ַעל ָזַרח ְלָבִבי ִחּיּו" .ּוַמְבִטיחַ  ָׁשב ֲאִני ְוַעְכָׁשו. ַּבֻּסָּכה ִלְסֹעד ֻמְזָמן ִהְּנ  :

ָׁשמּור ֵעֶדן-ְּבַגן ְמקֹוְמ א. ִּבְמִחיָצִתי ְל ִּבְזכּות ַרק ֵעֶדן-ְּבַגן ֶׁשִּתְזֶּכה ָרִציִתי ֻחְׁש 
, ִמְצָוה ִקּיּום ַעל ֵנֶפׁש-ְמִסירּות ְּכֶׁשהֹוָכַחת, ְוַעְכָׁשו. ְלַכ ָראּוי ֶׁשִּתְהֶיה ָרִציִתי. ַהִּמְסָחִרי

ֵעֶדן ְּבַגן ִּבְמִחיָצִתי ִעִּמי ִלְהיֹות ֱאֶמתּבְ  ָראּוי ִהְנ"!  
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 לירון בן חמודמות אחת בשבוע/ 

    הרצלהרצלהרצלהרצל

 תרבות ברוח וחונך 1860 בשנת נולד הרצל. בודפשט הוא הרצל של הולדתו מקום
  החל והרצל וינה לעיר משפחתו עברה 18 בן בהיותו. גרמנית-היהודית ההשכלה

 כי גילה ושם באנטישמיות לראשונה נתקל שם, באוניברסיטה םמשפטי ללמוד
  בה( דרייפוס פרשת לאחר. לעיתונאי הפך הרצל. שופט להיות ממנו תמנע יהדותו
  היחיד הפתרון כי הרצל הבין) יהודי היה כי רק עשה שלא דבר על יהודי הואשם
 תנועה להקים הרעיון נולד כך. ארץ, מדינה תהיה שליהודים הוא היהודים לבעיית
  גרמניה, בתורכיה פעל הרצל. ישראל בארץ היהודי לעם מדינה שתקים ציונית

  את לראות זכה לא הוא אך מהמעצמות האישורים את להשיג במטרה ובריטניה
,  אוגנדה בתוכנית תמך הרצל. ישראל מדינת של הקמתה את: כלומר, חזונו הגשמת
.  אוגנדה בתוכנית תמיכתו את הרצל ביטל הראשון הציוני הקונגרס לפני וכשנה
  חלה, בלבד 44 בן כשהוא 1904 בשנת. הראשון הציוני הקונגרס את ייסד הרצל
  10. ונפטר, במחלותיו לטפל לו אפשרו ולא  אותו שעייפו הרבות מנסיעותיו הרצל
 .הציונית פעילותו את שהחל לאחר שנים

 יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/     פינת ההלכה

  שהוא פי על אף הסכך ובהנחת הסוכה בבניית בעצמו לעסוק אדם כל על מצווה.א
  - בעצמו לבנות יכול לא ואם במצווה בעצמו שעוסק כבודו וזהו, מכובד אדם
 .לכך אחרים ימנה

  סוכה לעשות להשתדל אדם כל על מצוה, שאולה בסוכה שיוצאים פי על אף.ב
  מכל עליו ומגן הבא בעולם עליו מסכך ה"הקב סוכה שעושה ומי. בחצרו משלו

 .חבלה מלאכי
  את להעמיד רשות לו שיש במקום או לו השייך במקום הסוכה את להעמיד יש.ג

 .  הסוכה
  לעשות אפשר הדפנות את. וסכך דפנות שלוש לפחות להיות צריך סוכה בכל.ד

 .ברזל ואפילו, הרוח בפני העומד דבר מכל
",  ואנוהו אלי זה" שנאמר משום כוחו כפי אותה ולקשט הסוכה את ליפות ראוי.ה

 ".נאה סוכה לפניו עשה, במצות לפניו התנאה: "ל"חז ואמרו



קיבלנו היום גלידות בגביע 

 לכל התלמידים בבית הספר

 

   

 

 

 

 

 ...במדעיםחקר  וניסוי

 יאללה... יצאנו לחופש!

לפני שניה, אבל כבר הספיקו  

 מבחנים 3לעשות לנו 

??? 

ם לפתור את  לחתי גכן, הצ

, זה  של שבוע שעבר החידה

היה הפסוק "ועתה כיתבו 

 לכם את השירה הזאת"

שירה שעובי מכיתה ד', 

 ששלחה תשובה דרך האתר

 ומי זכה בהגרלה?

טוב אני בדרך למיפקד, נקווה 

שהפעם אני אזכור את  

 המילים של ההמנון!

 אז ככה זה נראה!

בהזדמנות אני גם אשלח לך  

 את הקישוטים שהכנו לסוכות

בטח, החידה השניה הפעם  

שני ההרים   איזה היא:

 מוזכרים בפרשה?

ואולי גם יש לך עוד חידה 

 בשבילי?

פעם קודמת אמא עזרה לי 

 לגלות את התשובה

חחח... לפני שניה חזרתם  

 ושוב חופש? מזל שיש חגים!

אבל לפחות יצאנו עם טעם  

 בפה... מתוק

 וואי איזה שווה.

 יל אני רואההלכת על ונ

 יד חוזר אליך עם תשובהמ



 

 3* גליון  י"ג בתשרי תשע"ו*  האזינושבת פרשת 

 לקראת שבת
    "גשם גשם משמים""גשם גשם משמים""גשם גשם משמים""גשם גשם משמים"

,  בפרשתינו היולברית בין עם ישראל לאלו השמים והארץ, הקיימים לעולם, הם העדים
 והארץ, פריה תתן הגפן, שכרם ויתנו העדים יבואו, יזכו שאםוהם גם העֵרבים לקיומה: "

" (רש"י). מילים  להיתח העדים יד בהם תהיה, יתחייבו ואם. טלם יתנו והשמים, יבולה תתן
כולנו מתחילים לשאת עיננו לשמים (במובן הפשוט)  אלו נקראות בימי הסתיו, בהם 

בכל יום "משיב הרוח ומוריד  שיתחיל לומרלגשם. החל מן היהודי הפשוט ולהתפלל 
  תהיה שאםהקודשים "-מתחנן בפני בורא עולם בקודששהיה הגשם" ועד לכהן הגדול, 

  בשעה הגשם לענין דרכים עוברי תפילת לפניך יכנס ואל... גשומה תהיה - שחונה זו שנה
 ".לו צריך שהעולם

לא סתם מבקש הכהן הגדול במקום הקדוש ביותר ובזמן הקדוש ביותר "שלא תיכנס  
שאולי  נין הגשם". כי לא הכל שמחים בבוא הגשם, יש כאלה תפילת עוברי דרכים לע

ומי שהיה  מבינים את חשיבותו, אך באותו רגע מעדיפים שלא ירד: "כגון הולכי דרכים 
ת.  נו שתי דמויומוללמציבה וחושש שהיין יפגע מהמים)". למעשה, התורה בורו מלא יין (

מתוך אמונה שאם  זורע, בזיעת אפו, ש וחורהחקלאי הראשונה היא דמותו של החקלאי: 
החקלאי מחובר לאדמתו,   הוא יעשה את ההשתדלות, יסייעו לו מן השמים ויורידו גשם.

להם. לעומתו, "עובר הדרכים", חולף ממקום   ומאזיןומאזיןומאזיןומאזיןלשורשיו, אך גם מחובר לשמים 
, אפילו השמים,  הרגעית ותאוות כולם צריכים לספק אתנידף ובעיניו -למקום כעלה

 .שיעצרו מן המטר כל עוד הוא בדרכים
נתחבר לארץ  שה את ההשלכות של כל בחירה: אם רגע לפני הכניסה לארץ, מסביר מלכן, 

. אם נהיה  "צּור ֵמַחְלִמיׁש ְוֶׁשֶמן ִמֶּסַלע ְדַבׁש... ָׂשָדי ְּתנּוֹבתונאזין לשמים נזכה לאכול מ"
". כי  ְרָבָבה ָיִניסּו ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ֶאָחד ִיְרֹּדףקשובים לצרכים של הכלל ונהיה מאוחדים אזי "

לתה "כעם אחד בלב תה של הברית. ברית סיני שתחיהשילוב בין אחדות ואמונה הוא מהו
  על ועמו אדמתו יפייס" – כפי שפירש רש"י –אחד", וסופה במילים "וכיפר אדמתו עמו" 

 ."עליהם שעברו הצרות
 

 באחדות, במאמץ משותף ובאמונה, חג שמח ושנה מוצלחת,בברכת 

 נהוראי אליקים

 מנהל בית הספר נחלים
 


