
 

 23 * גליון  תשע"ו אדר א' י"ח*  כי תשאשבת פרשת 

 רב בית הספר –הרב גלעד מחפוד / לקראת שבת

    קצת סבלנותקצת סבלנותקצת סבלנותקצת סבלנות
    

  ולא היער את לראות לאדם מאפשרת היא. והקדוש הצדיק של ההיכר סימן היא סבלנות
  ושל דיבורים של ההשפעות ואת הרחוק לטווח ההשלכות את נכונה ולחשב העצים את רק

 .מעשים
  שדורות מפני, סדום של מהתבערה בנותיו ואת לוט את הציל ה"שהקב אותנו לימדו ל"חז

 רבה וטובה קדושה ולהביא ממנו לצאת עתידות העמונית ונעמה המואבייה רות כך-אחר
  דורות לחכות יכול, קץ-אין סבלנות לו שיש, האלוקים כך. כולה ולאנושות ישראל לעם

  לבני, כביכול, דוגמה נותן הוא ובכך, לכאורה רע ממצב שנובעות טובות לתוצאות רבים
 .  כבורא התמותה
  אנשים כלפי רוח-קוצר, קדומות ודעות לב הטיית, מהירים שיפוטים, מידיים סיפוקים

  יתרונות לתת יכולה הקרוב שבטווח התנהגות ויוצרים יחד משתלבים כולם - ואירועים
 .גדולים לאסונות מובילה היא לרוב אך, זמניים

 רבנו שמשה משום זהב עגל בעשותו, העם של חטאו על מסופר, תישא כי פרשת, בפרשתנו
  עשה העם, למשה לחכות במקום. ימים 40 בעוד יחזור כי ישראל לעם ואמר סיני להר עלה
 ספרו ולא, בחישוב טעו ישראל שעם, מסבירים אף ל"חז. ימים ארבעים לאחר זהב עגל
  הלוחות עם חוזר היה משה שעות שש עוד מחכים היו הם ואם, הימים ארבעים את נכון

 שעליו", לבא משה בשש כי העם וירא" מהפסוק נלמד הדבר. בסדר היה והכל משמיים
  ולכן לחכות סבלנות הייתה לא לעם אבל,  שעות" בשש" רק איחר משה כי ל"חז דרשו

 .והנורא הגדול העגל בחטא נפל
 לדרוש מנסים  אנו ולכן, יגיע שהוא לחכות סבלנות לנו ואין משהו רוצים אנו פעמים הרבה

. בעבודה הקידום או במגרש המשחק, בבית המחשב להיות יכול זה. בכוח אותו לקחת או
 .אחר דבר כל להיות יכול זה

  אל... אומרים איך. הסבלנות חוסר הוא, החטאים כל שורש כי ללמוד ניתן העגל מחטא
 ...אלינו יגיע לנו שמגיע מה, תדאגו

 !שבת שלום         
 הרב גלעד מחפוד.       

 

 



  

 מעשה שהיה
 

  ֶׁשל ֲאֻרָּכה ַּתֲהלּוָכה. 1901 ְׁשַנת ֶׁשל ֲאִביִבי ֹּבֶקר ְּבאֹותוֹ  ִּבירּוָׁשַלִים ִציֹון ַנֲחַלת ְׁשכּוַנת ֶאת ָעַטף ַחג יֹום

  ַעֵדס ְועֹוַבְדָיה יֹוֵסף ָהַאִחים ָצֲעדּו ּוְבֹראָׁשה, ָהְרחֹובֹות ֶאת ִמְּלָאה) ִמּסּוְרָיה( ַהֲחֵלִּבית ַהְּקִהָּלה ְּבֵני

  ִלְבֵני ָחָדׁש ְּכֶנֶסת ֵּבית ֶׁשל ַוֲחנָֻּכתוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ַהְכָנַסת ְלֶטֶקס ְּבַדְרָּכם ָהיּו ֵהם. ִּביֵדיֶהם ּתֹוָרה ְּכֶׁשִּסְפֵרי

 .ַהְּקִהָּלה

  ַּבֲעבֹוַדת ֶׁשַּנֲעָׂשה, ַהָּגדֹול ַהֹּקֶדׁש ֲארֹון: ַהְּמֹפָאר ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ִּבְבִנַּית ַרב ֶּכֶסף ִהְׁשִקיעּו ַעֵדס ָהַאִחים

; ַהַּנָּגִרים ֵמיַטב ִּביֵדי ִנְבָנה ָהִרהּוט; ָהְרחֹוָקה ִמַּדֶּמֶׂשק ְּגַמִּלים ַּגֵּבי ַעל ַּבֲחָלִקים הּוָבא ְוֶצֶדף ֵעץ ִׁשּבּוץ

 .ָהַעִּתיָקה ִּבירּוָׁשַלִים ְּביֹוֵתר ַהָּיְקָרִתית ַּבֲחנּות ִנְקנּו ַהֶּׁשֶמן ּוְמנֹורֹות

 ַעֵדס ָהַאִחים ִהְרִּגיׁשּו ַהָּׁשִנים ָּבָחלֹוף ַאE, ְירּוָׁשַלִים ְּבָכל ַעֵדס ַהְּכֶנֶסת ֶּבית ְּכמוֹ  ּוֻמְׁשָלם ָיֶפה ָהָיה Dא

 ָראּוי, ְמַעט ִמְקָּדׁש הּוא ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ְוָהֵרי, "יֹוֵסף ָאַמר", ִמַּדי ְוֵריִקים ְלָבִנים ַהִּקירֹות. "ָחֵסר ֶׁשַּמֶּׁשהּו

",  ְּבַצְלֵאל, ְלָאָּמנּות ַהְּיהּוִדי ַהֵּסֶפר ֵּבית ְלַתְלִמיֵדי, ֵּכן ִאם, ִנְפֶנה". "ַמְרִהיִבים ִקיר ְּבִצּיּוֵרי ְמֻקָּׁשט ֶׁשִּיְהֶיה

 ִויַקְּׁשטּו ְיַעְּצבּו ְּבַצְלֵאל ַצָּיֵרי ָּכE, מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאת ּוָבָנה ִעֵּצב E"ְשָּבָתנָ  ֶׁשְּבַצְלֵאל ְּכמוֹ . "עֹוַבְדָיה ֶהְחִליט

 ."ָּלנּוׁשֶ  ָהִמְׁשָּכן ֶאת

 ִׂשְמָחָתם ָהְיָתה ַרָּבה ּוָמה, ְּבַצְלֵאל ַהֵּסֶפר ֵּבית ֶּדֶלת ַעל ַעֵדס ָהַאִחים ִהְתַּדְּפקּו ָׁשבּועַ  ְּבאֹותוֹ  עֹוד

 ְמנֶֻּסה ָאָּמן, ְׁשָּטְרק ַיֲעֹקב ָהָאָּמן. ַהְּכֶנֶסת ֵּבית ֶאת ְלַעֵּטר ַהְּזכּות ַעל ָקְפצּו ֵמַהַּתְלִמיִדים ְּכֶׁשַרִּבים

  ַהִהְתַלֲהבּות ְּבֶׁשל, ָלֲעבֹוָדה ָהַאִחים ִקְּבלּוהּו ֹזאת ַלְמרֹות, ִקיר ִצּיּוֵרי ִצֵּיר Dא ַּפַעם ַאף, ְרִגיִלים ְּבִצּיּוִרים

 .ַהְּמִׂשיָמה ַעל ְּבָׁשְמעוֹ  ֶׁשִהְפִּגין ָהֲעצּוָמה ְוַהִּׂשְמָחה

  ַמְּתָנִתי ֶאת ֵאֶּלה ְּבִצּיּוִרים ְראּו: "ָעְמלּו ַעל ֶאָחד ֶׁשֶקל ְולּו ְלַקֵּבל ְרקְׁשּטָ  ֵסֵרב ַהְּמָלאָכה ְּבֹתם, ִמָּכE ְיֵתָרה

 ".ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ֶׁשֹּיאְמרּו ַהְּתִפּלֹות ָּכל ְלַקָּבַלת ה"הקב ִּבְפֵני ְזכּות ֶׁשִּלי ַהְּנִתיָנה ּוְתַׁשֵּמׁש, "ִּבֵּקׁש", ָלֶכם

  ְלָפַני ַמְרִהיב ְלִחּדּוׁש ָזכּו ֶׁשַאף, ְׁשָּטְרק ַיֲעֹקב ֶׁשל ַהִּנְפָלִאים ִצּיּוָריו ּוְבתֹוכוֹ , ַקָּים עֹוד ָעֵדס ְּכֶנֶסת ֵּבית

 .ָׁשִנים ַּכָּמה

 הציור השבועי

 פרשהמהאיזה פסוק 

 ?בציוררמוז  

   

תשובות ניתן למסור  

דרך אתר בית הספר:    

www.NECHALIM.net  

בין הפותרים יוגרל  

פרס! (ההשתתפות  

פתוחה לכל ילד/ה מגיל  

 )  12עד  5

 



 !יקריםים והורים תלמיד
 ....היכונו... היכונו

 
 ..."בשמחה מרבין אדר משנכנס"

 
  יד שוק יריד ספרינו בבית נערוך ,פורים שוקולקראת ' ב אדר חודש אתלקר

 : כיס לכל השווים מוצרים מאותשניה, עם 
 .ועוד מזון דוכני ,כתיבה כלי ,תיקים משחקים

 
 סוגי ולתרום רתםילה שיוכלו הורים מצדכם פעולה לשיתוף מאוד נשמח
  עבור ישמשווכדומה. הרווחים  )תקין ובמצב( בשימוש שאינם חפצים, מאכלים

 .הילדים, ומעשר יתרם לצדקה ולטובת להנאת פורים שוק
 

 פרטים נוספים אצל המחנכות או אצל הרכזת החברתית
 0527679517 :בטלפון מירב גבאי

 
 .חברתית רכזת גבאי מירב שלום שבת

  
 אלברט איינשטיין –דמות אחת בשבוע 

 
, 1955 -ב ונפטר 1879 בשנת שנולד, איינשטיין אלברט של הולדתו יום את נציין בועהש

 מפעל בעל שהיה לאבא גרמניה יליד יהודי היה איינשטיין. הזמנים בכל הפיזיקאים מגדולי
  בנם כי חששו והוריו, מאוחר בגיל לדבר למד בילדותו. בעסקיו שכשל קטן אלקטרוכימי

, אז כבר. פשוט מצפן אביו עבורו התקין לבו את לשמח וכדי, חלה חמש בגיל. דיבור לקוי
  ללמוד החל, 1885 של בסתיו. הטבע חוקי צפונות את לחקור החל, שנים כעבור סיפר כך

 הוא במקביל. בכינור לנגן ללמוד גם והחל, בכיתתו יחיד יהודי כילד, עממי ספר בבית
 מתפלל שהיה כזאת במידה הדת לםלעו נמשך מסוימת ובתקופה, בביתו יהודי חינוך קיבל
 במשרד עבד איינשטיין. מסוימות מצוות על שמר ואף תפילה לכבוד מנגינות מחבר, בסתר

  תורת כגון חשובות מדעיות יסוד תיאוריות פיתח עבודתו ותוך הממשלתי הפטנטים
 היה גם איינשטיין. הקוונטים מכניקת כדוגמת אחרים חשובים לתחומים ותרם, היחסות

  שרצה כיוון סירב הוא( ישראל מדינת כנשיא לשמש הצעה קיבל ואף,  מובהק יציונ
  תכנן, ישראל מדינת של השביעי העצמאות יום לקראת). למדע כוחותיו כל את להקדיש

 נפטר אך, היהודים מדינת של קיומה זכות על העמים לכל נלהב נאום לשאת איינשטיין
 .כן לפני אחדים ימים

 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורהפינת ההלכה / 
 הלכות חודש אדר ופורים:

 :אלו והם, דברים' ד לזכרון ניסן ח"ר עד אדר ח"מר בשנה תפרשיו' ד לקרוא תקנו ל"חז
 ליתן מחוייבים שהיו בסמוך שיתבאר השקל מחצית מצות לזכרון שקלים פרשת היא הראשונה•

 .שנה בכל התמיד לקרבן ללשכה

  למעשה לסמכה פורים שלפני בשבת אותה וקורין עמלק מעשה לזכור זכור פרשת היא השניה•
  נזכרים האלה והימים וכדכתיב לעשייתה עמלק מחיית זכירת להקדים וכדי עמלק מזרע שהיה

 .ונעשים

  במדבר שריפתה היה שכן החודש פרשת שקודם בשבת והיא אדומה פרה פרשת היא השלישית•
  טהורים שיהיו כדי המשכן הקמת אחר מיד החטאת באפר ישראל את בה להזות כדי לניסן סמוך

 .בזמנו הפסח לעשות ויוכלו

 החודש בתורה דכתיב ניסן חודש לקדש כדי ניסן ח"לר הסמוך בשבת החודש פרשת הרביעית•
 .חדשים ראש לכם הזה

 שוק

 יד שניה
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 ?5עד  1-איך אתה מרגיש מ

 נראה שהיה כיף

הלכנו גם  . היה שבוע מלא כן,

לראות הצגה בתחילת השבוע,  

ג  -ובשבוע הבא כיתות א

 הולכים לעוד הצגה בתיאטרון

ומה דעתך על החברים שלך  

 ?5עד  1-מ

חזרה אלינו השבוע, ועשינו היא 

 לה מסיבת הפתעה מטורפת

 ! תודה.5

שהכל טוב. אתה  אין צורך באמת 

 הארצי בתורה?מוכן למבחן 

 אגב, מה עם המורה שרה?

-אגב, שמעתי שהיה השבוע חצי

גמר של "ליגת ערכים" בכדורגל 

  אצלכם.

 מחכה בקוצר רוח לדיסק!

 טוב מה נפלת עלי?

העבירו לנו שאלונים וע השב

על המצב החברתי ושביעות 

הרצון מבית הספר... חשבתי  

 לעשות גם לך...

וכן ומזומן, למרות שהשבוע  מ

להכתרה   התחלנו חזרות

 בפורים.

  חכה שתשמע את הסולו שלי

היה משחק מותח, עד הרגע  

האחרון לא היה ברור מי מנצח. 

ועכשיו אנחנו מחכים לגמר  

 הגדול!


