
  

 מעשה שהיה
:  ָעָליו ְזחּוָחה ַּדְעּתוֹ  ָהְיָתה, ְלֵביתוֹ  ַרּבוֹ  ִמֵּבית ַּדְרּכוֹ  ֶאת ֶאְלָעָזר ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָעָׂשה ַּכֲאֶׁשר
  ְלִאּטוֹ  ָרַכב הּוא. ַרּבֹות ְיִדיעֹות ְלַעְצמוֹ  ְוָרַכׁש ַהּתֹוָרה ְלִלּמּוד ַרב ְזַמן ִהְקִּדיׁש הּוא ַרּבוֹ  ְּבֵבית

 .ַהַּצח ָהֲאִויר ִמן ֶנֱהָנה ְּכֶׁשהּוא ַהָּים ְׂשַפת ַעל ַהֲחמֹור ַעל

  ִהִּביט ֶאְלָעָזר ַרֵּבי. ַמְחְׁשבֹוָתיו ֶרֶצף ֶאת ְוִהְפִריעַ  ָאָדם ְלֶעְברוֹ  ָקָרא" ַרִּבי, ָעֶלי. ָׁשלֹום"
 ֵריָקן. "ֹּדֶפן יֹוֵצאת ַּבּצּוָרה ְמֹכָער ֶׁשָהָיה ָאָדם ְוָרָאה ָּפָניו ֶאת ַהְּמַקֵּבל ֶזה הּוא ִמי ִלְראֹות
 ?"ָּכמֹו. ְמֹכָעִרים ִעיְר. ְּבֵני ָּכל ַהִאם! ַאָּתה ְמֹכָער ַּכָּמה, "ֵהִׁשיב הּוא!" ֶׁשָּכמֹו.

  ָנא ְל., אֹוִתי ֶׁשָּיַצר ָלָאָּמן ָנא ַּגׁש: ִמְּמ. ְּבַבָּקָׁשה ַא6. "ַהְּמֹכָער לוֹ  ֵהִׁשיב" יֹוֵדעַ  ֵאיֶנִּני"
 '!"ֶׁשָּיַצְרּתָ  ֶזה ְּכִלי ְמֹכַער ַּכָּמה: 'לוֹ  ֶוֱאֹמר ָהעֹוָלם ְלבֹוֵרא

  ַאְרָצה ּוְלִהְׁשַּתֵּטחַ  ַהֲחמֹור ִמן ָלֶרֶדת ִמֵהר הּוא. ְּבִדּבּורוֹ  ָׁשָגה הּוא ִּכי ִמָּיד ֵהִבין ֶאְלָעָזר ַרִּבי
 !"ְּב. ֶׁשָּפַגְעִּתי ַעל ִלי ָסַלח! ִלי ָמַחל, ָאָּנא. "ַהְּמֹכָער ְלָפַני

 ַּכָּמה' לוֹ  ֶוֱאֹמר אֹוִתי ֶׁשָּבָרא ָלָאָּמן ֶׁשִּתַּגׁש ַעד, ְל. ִלְמֹחל מּוָכן ֵאיֶנִּני. "ְּבֶׁשּלוֹ  ַהְּמֹכָער ַא6
 '!"ֶׁשָעִׂשיתָ  ֶזה ְּכִלי ְמֹכַער

 ּבוֹ  ָהָאָדם ֶׁשל ְּבִעְקבֹוָתיו ָּפַסע הּוא ֶאָּלא ַהֲחמֹור ַעל ֶאְלָעָזר ַרִּבי ָעָׂשה <א ַהֶּדֶר6 ִיְתַרת ֶאת
 .ֵלב ְּתׂשּוַמת ֵמֹחֶסר ָּפַגע

 ִלְקָראתוֹ  ָיְצאּו ָהִעיר ְּבֵני: ְמֹפֶאֶרת ָּפִנים ַקָּבַלת לוֹ  ִחְּכָתה ִמּגּוָריו ָלִעיר ָׁשב הּוא ַּכֲאֶׁשר
 "!ּומֹוֵרנּו ַרֵּבנּו" ָּכבֹוד ְּבִיְרַאת לוֹ  קֹוְרִאים ְּכֶׁשֵהם

  ֵהִׁשיבּו" ַאֲחֶרי. ֶׁשּפֹוֵסעַ  ַהָּגדֹול ָלַרב. "ָלַדַעת ַהְּמֹכָער ִּבֵּקׁש?", ַרֵּבנּו קֹוְרִאים ַאֶּתם ְלִמי"
 !"ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֹותוֹ  ִיְרּבּו ַאל, "ְּבַכַעס ַהְּמֹכָער ָהָאָדם ָקָרא" ַרב ֶזה ִאם. "ָהִעיר ְּבֵני לוֹ 

  ְׂשַפת ַעל ַרָּבם ִעם ַהְּפִגיָׁשה ַעל ָלֶהם ִסֵּפר ְוהּוא, ּכֹוֵעס הּוא ַמּדּועַ  ָלַדַעת ִּבְּקׁשּו ָהִעיר ְּבֵני
 ָּגדֹול הּוא ֶׁשֵּכן, "ָהִעיר ְּבֵני ּבוֹ  ִהְפִצירּו" לוֹ  ְמַחל ָאָּנא, ָּב6 ָּפַגע ֶׁשהּוא ַלְמרֹות".ַהָּים

 ."ַּבּתֹוָרה

 .ָלֶהם ֵהִׁשיב" ִּבְדָבָריו ִיְזָהר הּוא ֶׁשְּלַהָּבא ִּבְתַנאי ַא6, לוֹ  ֶאְמַחל ִּבְׁשִביְלֶכם ַרק"

, ֶאְלָעָזר ַרִּבי ַעל ַעז ֹרֶׁשם הֹוִתיר ֻּכּלוֹ  ַהְּמֹאָרע
  ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ִנַּגׁש הּוא ָהִעיר ֶאל ְּכֶׁשִּנְכַנס ּוִמָּיד
  ָאָדם ִיְהֶיה ְלעֹוָלם" :ַהּנֹוְכִחים ִּבְפֵני ָּדַרׁש ָׁשם
  ְּכמוֹ  ָקֶׁשה ְו<א, ַהָּקֶנה ְּכמוֹ  ִלְבִרּיֹות ְוָנִעים ַר6

  ָזָכה הּוא ַהָּקֶנה ֶׁשל ַרּכּותוֹ  ִּבְזכּות ֶׁשֵּכן. ָהֶאֶרז
, ּתֹוָרה ֵסֶפר ִלְכִתיַבת ֻקְלמּוס ִמֶּמּנּו ּוְמַיְּצִרים

 ."ּוְמזּוזֹות ְּתִפִּלין

 ִּכי ֶׁשִּגּלּו ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינּו ֵּבין ְוָהיּו
  ֵאִלָּיהּו ֵמֲאֶׁשר ַאֵחר <א ָהָיה ַהְּמֹכָער ָהָאָדם
  ַהַּתָּנא ֶאת ְלַלֵּמד ֶׁשָּבא, ּוְבַעְצמוֹ  ִּבְכבֹודוֹ  ַהָּנִביא
  ַהְרֵּבה ָלַמד ָאָדם ִאם ַּגם: ָחׁשּוב ָלַקח ַהָּגדֹול
  ְיצּוֵרי ֶאת ּוְלַהֲעִרי6 ֶלֱאֹהב ָלַדַעת ָעָליו, ּתֹוָרה
 .ַהּבֹוֵרא ֶׁשל ַּכָּפיו



  

 הציור השבועי

 סיפור הקשור לפרשה איזה

 ?בציוררמוז  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין הפותרים יוגרל   www.NECHALIM.netתשובות ניתן למסור דרך אתר בית הספר:   

 )  12עד  5פרס! (ההשתתפות פתוחה לכל ילד/ה מגיל 

 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורה/ פינת ההלכה 

  באותו החמץ את ולבדוק לנקות צורך יןא, מסוים למקום חמץ הכניסו לא השנה במשך אם.א
 .מקום

  להצניעו ויש, חמץ בדיקת צריך אינו, שבו החמץ את ומוכרים, בפסח בו ישתמשו שלא כלי.ב
 .סגור במקום

  לאכילת ראויים אינם כאשר, חמץ נחשבים אינם, לאכילה ראויים בלתי נעשו אשר פרורים.ג
 .כלב

 חמץ: כגון, חפצים של והרכבה פירוק צריך אליו להגיע שכדי כזה במקום הנמצא חמץ.ד
 כדי החפץ את לפרק צורך אין, הגז של העליון למשטח מתחת או, רשמקול בתוך הנמצא
 .לנקותו

 אורבךעליזה  –דמות אחת בשבוע 
בחיפה. היא בוגרת האוניברסיטה העברית בפילוסופיה ובמקרא.  1940עליזה אורבך נולדה בשנת 

לאחר לימודי התואר הראשון עסקה שנים אחדות בהוראה בבית הספר התיכון של הגימנסיה  
הציגה לראשונה   1974החלה לצלם באורח מקצועי ובשנת  1972העברית בירושלים. בשנת 

תערוכת יחיד בנושא "נוער ישראלי", שנדדה ברחבי העולם מטעם משרד החוץ הישראלי. בין  
ום לעיתונות בארץ ובעולם. אורבך הייתה נשואה למבקר וחוקר  עסקה בציל 1972-1989השנים 

 עדן עפרת אורבך. חיה ופעלה בירושלים. האמנות גדעון עפרת. בתה היא אמנית הוידאו

עיקר עבודתה של אורבך היה בתחום תצלומי הדיוקן והצילום התיעודי. תצלומיה התפרסמו 
" ועוד. אורבך צייט" , "די בעיתונים כדון "הארץ", "ג'רוזלם פוסט", "ניו יורק טיימס", "הטיימס

), "נשים בעבודה" 1990), "ראשונים" (1997" (אמהותפרסמה אלבומי תצלומים שונים בולטים "
) ועוד. תצלומיה מאופיינים בהדגשת המבט האנושי לצד בהדגשת מבטו של האמן על ידי  2003(

הדפסת הפריים המלא (ללא חיתוך), על ידי שימוש בהדפסות שחור/לבן, ובנטייה  
של אורבך מצויים באוספים של מוזיאונים כגון מוזיאון ישראל, מוזיאון תל   לגרעיניות.צילומיה

חי, המוזיאון לאמנות  -אביב לאמנות, המשכן לאמנות על שם חיים אתר, המוזיאון לצילום תל
 ישראלית, רמת גן, מוזיאון על התפר, ובאוספים פרטיים שונים.

וגם זכתה   1989וגם זכתה במקום שלישי בתחרות הצילום הבינלאומית של חברת ניקון בשנת  
 .בעוד פרסים ובתחרויות במשך השנים
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 קבל תמונה:

 מה??? מי אלה?

חחח... מיום שישי? 

 כשעשיתם יום בעלי חיים?

נכון, ולכן עשינו פעילות 

מדעים בגנים על הזיקית.  

הפעם ביקרנו בגן ביטחה ובגני  

 ילת!הילדים של ג

לא תאמין איזה יצירות יפות 

 הילדים עשו! ממש אומנים.

שירות המחליפות...  -הבנות

נכון יפה לבנים של כיתה ו' 

 עם חצאית?

  

 !כן! אני הבאתי את הארנב שלי גם

 בטח! הזיקית...

היא אוהבת להתחפש ולהחליף 

 צבעים לפי הרקע

 יפה! ומה חוץ מפורים?

קבל את הנבחרת שלנו במחנה 

אימונים ארצי בתכנות ואת ילדי 

כיתה ב' החמודים שיצאו  

השבוע לטיול שנתי מפרך 

 ומהנה:

 ומי החליף את המנהל?

איזה עוד חיה  אתה יודע 

 קשורה לפורים?



 

 27* גליון  תשע"ואדר ב  כ"ב*  ) פרה( שמיניפרשת  שבת

 / רב בית הספר לקראת שבת

 ַהְקרבת עם, השמיני היום באמצע, המשכן חנוכת של והנורא הגדול המעמד באמצע
  נדב.  העם כל אל' ה כבוד ונראה, העם כל את ומשה אהרון מברכים כאשר, קורבנות
  ציווה לא' שה - "זרה אש" להקריב) התרגשות מתוך אולי( מחליטים, אהרון בני, ואביהוא

 .למוות אותם הׂשורפת' ה מלפני אש ויוצאת, נענשים הם זה דבר על. אותם
ומה פשר עונשם הקשה שגודע את   אהרן בני שני של חטאם היה מה דנו מהפרשנים רבים

  שהם היה שחטאם הוא, ב"הנצי גם שמביא כפי, הפסוקים פשט. כל שמחת  חנוכת המשכן
        שלשלשלשל    התלהבותהתלהבותהתלהבותהתלהבות    מאשמאשמאשמאש    שנכנסושנכנסושנכנסושנכנסו): "דבר העמק( ב"הנצי כותב וכך. עליו צוו שלא דבר הקריבו

        לאלאלאלא    אשראשראשראשר    הדרךהדרךהדרךהדרך    בזהבזהבזהבזה    לאלאלאלא    אבלאבלאבלאבל', ', ', ', הההה    בעיניבעיניבעיניבעיני    היאהיאהיאהיא    יקרהיקרהיקרהיקרה' ' ' ' הההה    אהבתאהבתאהבתאהבתשששש    גגגג""""אעאעאעאעשששש    תורהתורהתורהתורה    ואמרהואמרהואמרהואמרה', ', ', ', הההה    אהבתאהבתאהבתאהבת
  וכבוד דעת להשיג התשוקה על להתאפק יכלו ולא: "מוסיף הוא"דבר הרחב"וב", ", ", ", צוהצוהצוהצוה

 יתירה התקרבות לידי המביא דבר הוא וקטרת, בהיכל להקטיר נכנסו תשוקה וברב, אלוקים
 ". לשמים
  המצאת היא' ה עבודת האם'? ה עבודת מהי היא זה בסיפור שעומדת המשמעותית השאלה

 מסירות היא' ה שעבודת או, ולשמוח להתלהבוהעיקר , ולהתחבר להתקשר שלנו דרכים
 המקום מה: שאת ביתר בדורנו שעולה, ויסודית עצומה סוגיה זו? ה"הקב של ציוויו על
  עולה אלו קדושים ברגעיםבפרשת שמיני ב וכאן? שלו היצירתיות עם מה? האדם של

סיפור חטא שני בני אהרון  ב עבודת ה' בשמחה. הוא האדם של המקום: התשובה
הקב"ה  ,רגע בו נחנך המשכןב ,בשיא השמחה והדבקות בקב"ה ,וההשלכות הקשות שלו

  קידשנו אשר' – אך מתוך ציווי ה'המשכן אכן מסמל את הקשר והדבקות שמלמדנו 
 .היסוד זה – ''''וציוונווציוונווציוונווציוונו במצוותיו

'.  ה לרצון מעשינוו הרגשותנו, מחשבותנו את להתאים ומעשנו חיינו בכל מנסים אנחנו
 הדרכים את מכך חשוב פחות ולא, האידאלים את הן בתורה אותנו לימד ה"והקב

,  מנגד .ה"לקב נתקרב כך האידיאלים ביישוםשנעשה ונשמח  ככל. ליישומם המפורטות
הופכת  והמחשבות הרגעיים של אדם מסוים, התורה אל הרצונות התאמת –הנסיון ההפוך 

 .ופוגע בעבודת ה' ובשמחה הנובעת ממנה ,ונמוך אנושי למשהומחזון אלוקי נשגב אותה 
יעשה  וממילארצנו כרצוננו  שהענשו יה"ר שנזכה לעבוד את הקב"ה בשמחה וטוב לבב

 .רצון אחרים כרצוננו
 ,שבת שלום     

 הרב גלעד מחפוד, רב בי"ס 

 


