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 שבתלקראת 

    ))))חחחח, , , , לבלבלבלב" (" (" (" (מחנותמחנותמחנותמחנות    לשנילשנילשנילשני    והגמליםוהגמליםוהגמליםוהגמלים    הבקרהבקרהבקרהבקר    ואתואתואתואת    הצאןהצאןהצאןהצאן    ואתואתואתואת    אתואתואתואתו    אשראשראשראשר    העםהעםהעםהעם    אתאתאתאת    ויחץויחץויחץויחץ""""
 לו הצפויה המלחמה לקראת. ובמלחמה בתפילה, בדורון עשו עם לפגישה מתכונן אבינו יעקב
 עשו יבוא שאם כוונה מתוך. מחנות לשני ורכושו צאנו את ואף, נשיו ואת ילדיו את מחלק הוא
  תורה לימדה": המלך עבד" כך על ביאר. לפליטה השני המחנה יהיה בו ויכה האחד המחנה על

 אבינו מיעקב? זאת לומד אתה ממי. אחת בזוית ממונו כל את נותן אדם יהיה שלא, ארץ דרך
 ל"חז בדברי גם מופיעה הרכוש לשמירת זו מעין הדרכה". איתו אשר העם את ויחץ: "שנאמר

  תחת ושליש בפרקמטיא שליש בקרקע שליש, מעותיו אדם ישליש לעולם.) "מב מציעא בבא(
 כל ושמירת, לשניים חלוקתו ידי על הרכוש להגנת טובה עצה במעשיו העניק אבינו יעקב". ידו

  ייוותר ייגנב או ייעלם, אחד חלק יאבד שאם כך, שונה ובמקום אחר באופן החלקים מן אחד
 .הנוסף החלק

:  ל"בחז המובא, הבא המעשה את" נועם דרכי" בספרו א"שליט מונק הרב מספר לכך בהקשר
 חשש, גיסא מחד. בו יעשה מה ידע ולא, באמתחתו הגון סכום עם רחוק למקום נסע אחד סוחר

  גומה חפר לבסוף. מכירו שאינו אדם בידי להפקידו חשש גיסא ומאידך, גבוה סכום בחיקו לשאת
  שעקבו חמדניות עיניים בזוג הבחין לא עבודתו כדי תוך אולם, הממון את בה והטמין בקרקע
  שב כלשהו זמן פרק כעבור. ברכוש ידו ושלח השכן הגיע לכתו עם מיד... הסמוך מהבית אחריו
 בקיר כי הבחין והנה, וכה כה הביט הוא! איננו הכסף ושבר שוד והנה, המטמון למקום הסוחר
...  הכסף הוטמן בה הקרקע שטח כולל, כולו האזור על לצפות ניתן בעדו אשר חור קיים הסמוך

, כאן להתגורר באתי מקרוב זה, אדוני ראה: "לו ואמר בסמוך שגר הבית בעל אל היהודי מיהר
  אלף של והשני, זהובים מאות חמש של האחד, ארנקים שני ברשותי. עדיין איש מכיר ואיני

  מסתפק אני ועתה, מסתור במקום מכבר זה טמנתי הזהובים מאות חמש של הארנק את. זהובים
  בידי להפקידו עדיף שמא או, הראשון הארנק אצל להטמינו כדאי האם, השני בארנק לעשות מה

  הזהובים אלף את רוחו בעיני ראה שכבר, הבית בעל יעץ", ביותר הטוב?" "המקום מתושבי אחד
 ". הראשון הארנק את הטמנת בו במקום הארנק את להטמין, "לידיו נופלים

 ויגלה, במטמון הסוחר יחפור קט רגע בעוד הלא. השכן התחלחל, מביתו הסוחר יצא כאשר מיד
... במוחו עלה מבריק רעיון. מקום באותו השני הארנק את יטמין לא וודאי, לו נעלם רכושו כי

 הסוחר. הטמנתו מקום אל והחזירו השדה לעבר מיהר, עדיין המלא הארנק את והוציא ניגש הוא
  חזרה ומיהר, למקומו שהושב הראשון הארנק את נטל, הסתר למקום ניגש, לכך המתין אשר

         ...לביתו

 הרב גלעד מחפוד
 בית הספר נחלים רב



  

 עמית שי/  דמות אחת בשבוע
 

 רא"ל גדי איזנקוט

 במהלך. ל"צה של) הכללי המטה ראש( ל"רמטכ הוא) ך"תש( 1960 בשנות נולד איזנקוט גדי

  של הצבאי המזכיר, גולני חטיבת מפקד: הבאים בתפקידים, היתר בין, שימש ל"בצה שירותו

  פיקוד מפקד, ץ"אמ ראש, ש"איו אוגדת מפקד, האש נתיב עוצבת מפקד, הממשלה ראש

 .ל"הרמטכ וסגן הצפון

 הטירונות את וסיים כלוחם הכשרה מסלול עבר, גולני לחטיבת ל"לצה התגייס איזנקוט גדי

  הקורס סיום עם. ר"חי קציני וקורס ר"חי כים"מ קורס סיים ובהמשך, פלוגתי מצטיין כחניך

 .  51 בגדוד מחלקה כמפקד לחטיבה שב

 שנפצע, 51 בגדוד' א פלוגה מפקד את החליף לבנון במלחמת

  לוחמים הוביל איזנקוט. עליה ופיקד, הבופור על בקרב

  חודש תפקידו את סיים הוא. בלבנון מורכבים במבצעים

,  החטיבה מפקד עם ויכוח שניהל לאחר מהמתוכנן מוקדם

  חופשה באמצע פלוגתו את להחזיר שלא כדי, פולג צבי

 . רגילה

  שינה החטיבה כמפקד. גולני חטיבה למפקד מונה בהמשך

   של בתופעות ונאבק, הוותיקות בפלוגות התנהגות נורמות

 בדרום בלחימה שנתיים במשך החטיבה לוחמי את הוביל בנוסף .וותיקים צעירים יחסי

  אלוף-תת לדרגת הועלה 1999 בשנת. חזבאללה אנשי כארבעים הרגו במהלכן לבנון

 .ברק אהוד הביטחון ושר הממשלה ראש של הצבאי למזכיר ומונה

 הציור השבועי

פרשה רמוז בתמונה?מהאיזה פסוק   
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 אלה יוסף/ מעשה שהיה

  חסידיו. בחנוכיה הראשון הנר את הדליק' יבוז'ממז ברוך רבי כאשר, סוער חורפי ליל זה היה
  רבי שבירך לברכות בהתלהבות והאזינו, הקטנה בשלהבת בהתפעלות והביטו סביבו התגודדו

  בעצבנות לרקד הקטנה השלהבת החלה", הללו הנרות" אמירת את הרבי סיים אך, אולם. ברוך
. ברוך רבי של פניו אורו מתוחה המתנה של דקות כמה לאחר. נעלמה ולפתע לרגע מרגע גדלה

 נשב הבה. "אדירה בשירה ופצחו אליו הצטרפו וחסידיו" צור מעוז" הפזמון את לזמזם החל הוא
  ישוב החנוכה נר" – לחסידיו ברוך רבי אמר –" שצריך כמו החנוכה חג את ונחוג השלחן ליד

 ."העולם בורא ידי על עליו שהוטלה, חשובה שליחות שיסיים אחרי, אלינו
  נר! ראה, רבי, רבי": לפתע קרא, החלון בקירבת שישב החסידים אחד כאשר חצות שעת זה היה

 שוב שריצד הקטנטן באור בפליאה והביטו רגליהם על קמו הרבים הנוכחים כל"! חזר החנוכה
  לסוס רתומה עגלה של והולך גובר רעש נשמע ספורים רגעים בתום. כן לפני נעלם ממנו, במקומו

  ימים לפני: "הבא הסיפור את לרבי וסיפר מבועת חסיד ירד ממנה. הבית ליד נעצרה שהעגלה עד
  לנסוע אמשיך שאם חשבתי. איתכם החנוכה חג את ולבלות לכאן להגיע כדי במסע פתחתי אחדים

  החלטתי. מראש המשוער הזמן לפני אחד יום לכאן להגיע אוכל, הלילה בשעות גם, הרף ללא
 ."לכאן ולהגיע להקדים כדי, בלילה גם במסע ולהמשיך סיכון ליטול

,  רבי, אכן" ."כזו בצורה להסתכן אסור. "החסיד דברי את ברוך רבי שיסע" גדולה טעות הייתה זו"
  חשוך שהיה, ביער קטע עברתי כאשר. שטעיתי החמורה בטעות בעצמי להודות נאלצתי מהרה עד

  שודדים אותי תפסו, מתרחש מה שידעתי ולפני מוזרה איוושה לפתע שמעתי, במיוחד ועבות
  כשגילו אך, כספי את לגנוב ויוכלו עשיר אדם שאני חשבו הם. הכנופיה מנהיג אל אותי ולקחו
  שאינני השודדים לראש בדמעות הסברתי. הכסף את שהחבאתי חשבו, אחד מטבע ולו עלי שאין
 מחשבה מתוך, האפל ביער חזרה אותי לזרוק החליט ובכעסו, רבו אל ההולך פשוט יהודי אלא

  ומכל חשוך היה הלילה" - ."בחשיכה הבורות לאחד שאמעד או, הטרף לחיות קורבן שאפול
  עמד בעגלתי שמשך הסוס. להם מחכה קל טרף כי, כנראה שהריחו הזאבים יללת נשמעה הצדדים

  העגלה לפני נראתה פתאום לפתע אולם. העבות ביער שביל אף לראות יכל ולא הואיל, מלכת
  וביטחה בהשקט עברנו וכך בעקבותיה הסוס הלך, התקדמה שהיא וככל, דקיקה, קטנה שלהבת

 שנשלח חנוכה נר היתה כאילו, לפנינו צועדת כשהשלהבת, ביותר חדירים הבלחי היער קטעי את
,  סביבינו התגודדו רעות חיות. הזה הבית אל בואי עד בשלום אותי להדריך כדי' ה ידי על במיוחד
  כלעומת ונעלמו נסוגו, בשלהבת שהבחינו ברגע אולם, ועלי הסוס על להסתער רגע כל מוכנות

 ".שבאו
,  לדעוך שעמדה החנוכה נר של הקטנה השלהבת אל שוב הופנו העיניים וכל סיפורו את סיים האיש
 .תפקידה את שסיימה לאחר

 

 :יהודית בת ציפורה לעילוי נשמת/  פינת ההלכה

 

 בהספד מותרין שלאחריהם וביום שלפניהם ביום אבל. חנוכה בימי מתענין אין.א
 .ובתענית

  שהנרות זמן כל מלאכה לעשות שלא נוהגות הנשים אך. מלאכה בעשיית מותר חנוכה.ב
 דולקים. שבבית

הדומה   זית שמןלקחת  המובחר מן מצוה כל מקום,ומ. חנוכה לנר כשרים השמנים כל.ג
 .זית בשמן שהיה שבמקדש נסל

לקחת פתילות שאורן יפה  המובחר מן ומצוה, חנוכה לנר כשרות הפתילות כל וכן.ד
 ויציב. מותר לעשות שימוש חוזר בפתילה בעת הצורך.



   

כן, יום שלישי היתה הרצאה  

של דן נבו על שיח בין  

 ההורה והילד, ועל סמכות.

חחח... אני סיפרתי 

שלי שיש יום לסבתא 

בישול בבית ספר היום,  

 היא רצתה לבוא גם

 פששש... עושים חיים

ענק! צילמתם פרסומת לערב 

 הורים?
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אם היא היתה מגיעה האוכל  

 היה יותר טעים בטוח

רובוטיקה?  זה משיעור 

 גאונים קטנים...

כמו שיראל מאופקים, 

שענתה על החידה בשבוע 

שעבר. ואולי גם תוכל לענות 

לנו על השאלה הבאה:  

הדמויות שמקבלות  2מיהם 

 שם חדש בפרשה?

 ואיך היה?

מיום שלישי כולם מתקשרים  

איתי, אפילו סבתא שולחת לי 

 ווצאפים כל היום

אל תהיה כזה בטוח, יש  

 לנו אחלה שפים!

הכל, כיתה א' היו  זה לא 

בהצגה השבוע, והחטיבה  

יצאה לטיול בעין עובדת...  

סיימו את המסלול עם 

 הלשון בחוץ.

וכיתה ב' הכי אוהבים 

לשחק בלגו... אבל לגו 

 מיוחד


