
 

 32* גליון  תשע"ו ו' אייר*   אמורשבת פרשת 

 / רב בית הספר לקראת שבת

 נאמר כך. קדימה הספירה – הגדולה הספירה החלה, מועד של חולו בתחילת, הפסח חג במוצאי
"  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד... השבת ממחרת לכם וספרתם: "בתורה עליה

 ).ג"כ ויקרא(
)  בניסן ו"ט( פסח של ראשון יום מוצאי שבין בתקופה: הבא המודל את מעלה ההלכה בספרי עיון

  תפילת אחר, מברך מישראל אדם כל. קרויה שהיא כפי – העומר ספירת של זו מצווה מקיימים
: לדוגמה .יום אותו של" סידורי"ה המספר את רם ובקול בפיו ואומר, זו ספירה על ברכה, ערבית

 גם" ייצרו" כשהימים". לעומר ימים ארבעה היום: "הברכה אחרי יאמר, לספירה הרביעי ביום
". לעומר ימים וששה אחד שבוע שהם יום עשר שלושה היום: "כדלהלן הנוסח יהיה, שבועות

 .השבועות שבעת כשימלאו, ותשעה הארבעים ליום עד, יום יום זו ספירה תמשך כך
  הרעיוני המסר מהו, אך. בימינו גם הנוהגת, המצווה של המעשית ההפעלה, הטכני הצד זהו

 עמדה בנקיטת כאן שמדובר, הוא לדורותיה המקובלת הפרשנות מן העולה ?מאחוריה המסתתר
 שהתורה כפי, המדינית העצמאות של העמוקה משמעותה וכלפי, חירות המושג כלפי ברורה
 .אותן מבינה

 הריאות מלוא נשמו, וגלות שעבוד, סבל שנות מאות לאחר. בפסח ממצרים יצאו ישראל בני
 מצווה באמצעות להם מודיעים, מסחרר החופש שכרון בעוד, הגאולה יום למחרת, ומיד. חירות

  החופש. הנחלה ואל, המנוחה אל הגעתם טרם! הושגה לא עדיין המטרה. רבותי, לכם לאט: זו
.  עצמו הבניין ולא, לבניין המסד – הוא הראשון הצעד. תחילתה אם כי, הדרך סוף אינו, שהושג

 לחירות תזכו, משמע, האלוקית החוקה עול את עליכם תקבלו שם. סיני להר בדרך אתם, עתה
 .המטרה זו. הרוחנית
  בלב המכרסמת, העייפות מפני העם על להגן, רצונה, התודעה אל זה רעיון להחדיר באה הספירה

 הינה, יום יום הזאת הספירה. העליונה מטרתו את השיג זרים מעול שבחירות, המדמה העם כל
 על המקסימום על ולהיאבק ללחום, לחלום ימשיכו אם כי, שהושג במינימום נסתפק  שלא רענון

 .הרוחנית  הגאולה
 בכיליון הסופר, האסיר כמו תורה מתן של האדיר למעמד הציפיה את מביעה העומר ספירת
 לעבוד יזכו שבו, ליום עד הימים את המדבר דור בני ספרו כך, שחרורו ליום עד הימים את עיניים

 והפכוהו, העצמאי ממעמדו הפסח החג את הפקיעו, זו בספירה. חורב הר למרגלות האלוקים את
 הספירה. אלו חגים שני בין והקשר הגשר ימי הם הללו הספירה ימי. השבועות חג של למבשרו
  אין. רוחנית גאולה לבין, ארצית, גשמית גאולה בין להפריד שאין ומלמדת, אותם מאחדת

 . רעותה בלעדי קיימת הראשונה
 ר"יה לארצו ישראל ושיבת הגאולה תחילת  את מסמל שהוא העצמאות יום את חגגנו השבוע אנו

 .אמן צדקנו משייח וביאת שלמה לגאולה נזכה כך י"וע הרוחנית לתכלית להגיע שנזכה
 שבת שלום!
 הרב גלעד, רב בית הספר
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  ֶׁשָּׁשַלט ָהרֹוָמִאי ַהִּׁשְלטֹון ַעל ֵּביֵניֶהם ְוׂשֹוֲחחּו יֹוַחאי ַּבר ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ייֹוסֵ  ַרִּבי, ְיהּוָדה ַרִּבי ָיְׁשבּו
, ְּגָׁשִרים ִּתְקנּו, ְׁשָוִקים ָּבנּו! זוֹ  ֻאָּמה ֶׁשל ַמֲעֵׂשיֶהן ָנִאים ַּכָּמה: ְוָאַמר ְיהּוָדה ַרִּבי ַנֲעָנה. ַּבְּמִדיָנה

 ...ֶמְרֲחָצאֹות ִּתְקנּו
 .ָׁשַתק ייֹוסֵ  ַרִּבי
  ְּכֵדי, ְׁשָוִקים ָּבנּו! ַעְצָמן ְלֹצֶר: ֶאָּלא ִּתְקנּו 9א, ְקנּוָׁשתִ  ָמה ָּכל: ַּבֲחִריפּות ֵהִגיב ִׁשְמעֹון ַרִּבי ּלּוְואִ 

 !ֶמֶכס ֲעֵליֶהם ִלְגּבֹות ְּכֵדי, ְּגָׁשִרים ָּבנּו; ַעְצָמם ְלַעֵּדן ְּכֵדי, ֶמְרֲחָצאֹות ָּבנּו; ְּפרּוצֹות ָּבֶהם ְלהֹוִׁשיב
  ִמֶּׁשָּׁשְמעּו. ַהֲחָכִמים ִׂשיַחת ַעל ַלִּׁשְלטֹונֹות ְוִהְלִׁשין ֶׁשָהַל:, ִריםּגֶ  ֶּבן ְיהּוָדה ְּבֵׁשם ָאָדם ְלָיָדם ָיַׁשב
 ֶּלהגְ יִ , ֶׁשָּׁשַתק יֹוִסי ַרִּבי; ִיְתַעֶּלה, ַהַּמְלכּות ֶאת ְוִׁשֵּבחַ  ֶׁשִעָּלה ְיהּוָדה ַרִּבי: ָּגְזרּו, ָהרֹוָמִאים ֹזאת

 .הֹוֵרגלָ  יּוָצא, ַהְּמלּוָכה ֶאת ֶׁשִּגָּנה ִׁשְמעֹון ַרִּבי ּלּוְואִ ; ִצּפֹוִרי ִעירלָ  ְּכֹעֶנׁש
 ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֶׁשל ִאְׁשּתוֹ  ָהְיָתה. ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית ְוִהְתַחְּבאּו ֶאְלָעָזר ַרִּבי נוֹ ּובְ  ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָהְלכּו

  ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֲחַׁשׁש, יָרהַהְּגזֵ  ְּכֶׁשִהְתַחְּזָקה. ִנּזֹוִנים ָהיּו ּוִמָּכ:, ַמִים ְוַכד ֶלֶחם יֹום ְּבָכל ָלֶהם ְמִביָאה
 .ַּבְּמָעָרה ְוִהְתַחֵּבא ָהַל:, ַמְחּבֹוָאם ְמקֹום ֶאת ְּתַגֶּלה ְוִהיא ִאְׁשּתוֹ  ֶאת יםָהרֹוָמאִ  נּועַ יְ  ֶׁשָּמא
 ֶאת ַמְׂשִּביִעים ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַרִּבי ְוָהיּו, ַמִים ןיָ עְ ּומָ  ָחרּוִבים ֵעץ ָעָלה ּוַבְּמָעָרה, ֵנס ֵאַרע

  ַּכֲאֶׁשר. ּתֹוָרה ְולֹוְמִדים חֹולּבְ  ַעְצָמם ֶאת ְמַכִּסים ָהיּו, ַהּיֹום ְּבֶמֶׁש:. ּוַבַּמִים ֶּבָחרּוִבים ַרֲעבֹוָנם
  ְּכֵדי? ָלָּמה ָּכ:-ְוָכל. ּוִמְתַּפְּלִלים ִּבְגֵדיֶהם ֶאת לֹוְבִׁשים, ַהחֹול ֶאת ְמַנֲעִרים ָהיּו, ַהְּתִפָּלה ְזַמן ִהִּגיעַ 

 .ּלּובְ יִ  9א ֶׁשִּבְגֵדיֶהם
  ַהְּמָעָרה ְּבֶפַתח ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ָעַמד, ֶאָחד יֹום. ַּבְּמָעָרה ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַרִּבי ַעל ָׁשָנה 12 ָעְברּו
 ָיְצאּו, ָּכ: ֶׁשָּׁשְמעּו ִמֵּכיָון"? ירֹוָתיוְּגזֵ  ְוִהְתַּבְּטלּו ַהֵּקיָסר ֶׁשֵּמת, יֹוַחאי ְלַבר, לוֹ  יֹוִדיעַ  ִמי: "ְוָאַמר

 .ְּמָעָרההַ  ִמן
 ֲאָנִׁשים ַהִאם: "ְוָאְמרּו ְלַעְצָמם ָּתְמהּו. ְׂשדֹוֵתיֶהם ֶאת ְוזֹוְרִעים חֹוְרִׁשים ֲאָנִׁשים ָראּו, ִּביִציָאָתם

  ָמקֹום ְוָכל"? ּוְזִריָעה ֲחִריָׁשה - ָׁשָעה ְּבַחֵּיי ְועֹוְסִקים, ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ֶאת, עֹוָלם ַחֵּיי ְמִניִחים ֵאּלּו
 .ִנְׂשָרף ָהָיה, ֵעיֵניֶהם ֶאת נֹוְתִנים ָהיּו ּבוֹ 

 ָׁשבּו"! ִלְמָעַרְתֶכם ִחְזרּו? ָצאֶתםיָ  עֹוָלִמי ֶאת ְלַהְחִריב: "ְוָאְמָרה ַהָּׁשַמִים ִמן קֹול ַּבת ָיְצָאה
 ָהְרָׁשִעים ִמְׁשַּפט ֲאִפּלּו: "ְלַעְצָמם ָאְמרּו, ַהָּׁשָנה ֹּתם ִעם. נֹוָסִפים ֹחֶדׁש 12 ָׁשם ְוָיְׁשבּו, ַלְּמָעָרה
 "!ִמְּמָעַרְתֶכם ְצאּו: "ְוָאְמָרה קֹול ַּבת ָיְצָאה". ֹחֶדׁש 12 ַרק ִנְמַׁש: ַּבֵּגיִהֹּנם

 ַמִּביט ִׁשְמעֹון ַרִּבי ְוָהָיה, ִנּזֹוק ָהָיה ֶאְלָעָזר ַרִּבי ַמִּביט ָהָיה ּבוֹ  ָמקֹום ְוָכל. ָּבעֹוָלם ְוִהְסּתֹוְבבּו ָיְצאּו
 .ְּפאוֹ ָר ּוְמ  ּבוֹ 

"? ֵהם ָלָּמה, ְּבָיֶדיI ֵאּלּו ֲהַדִּסים: "הּולֻ ַאׁשָ . ֲהַדִּסים ְׁשֵני ּוְבָיָדיו ָרץ ְּכֶׁשהּוא ָזֵקן ָראּו, ַׁשָּבת ְּבֶעֶרב
 ֵהִׁשיב"? ֶאָחד ַּבֲהַדס ַרק ִמְסַּתֵּפק ֵאיְנI ּוַמּדּועַ : "ׁשּוב הּולֻ ַאׁשָ ". ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ִלְכבֹוד: "ֵהִׁשיב
  ְלִפיָכ:". ְלַקְּדׁשוֹ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ֹמרׁשָ " ְוֵכן" ְלַקְּדׁשוֹ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ֹכרזָ " ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר: "ָלֶהם

 ",רָזכוֹ " ְּכֶנֶגד ֶאָחד ֲהַדס ָנַטְלִּתי
 "".רָׁשמוֹ " ְּכֶנֶגד ְוַהֵּׁשִני

 :  ִלְבנוֹ  ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָאַמר
   ַהִּמְצוֹות יןיבִ בִ חָ  ַּכָּמה, ְרֵאה"

 "!ִיְׂשָרֵאל ַעל
 .ֶאְלָעָזר ַרִּבי ֶׁשל ַּדְעּתוֹ  ְוָנָחה



  

 :לעילוי נשמת יהודית בת ציפורהפינת ההלכה / 

  םאמנ". לכם וספרתם" בתורה שכתוב כמו לעצמו לספור ואחד אחד כל על מצווה.1
  - להוציאו כיוון והמברך, אחר מישהו של ובספירה בברכה לצאת בדיעבד כיוון אם

 .חובה ידי יצא
 .העומר ספירת על" שהחיינו" מברכים אין.2
  להם שקשה חולה או זקן. יצא בישיבה ספר אם ובדיעבד, מעומד ולספור לברך צריך.3

 .בישיבה לכתחילה לספור יכולים, לעמוד
  הוא ימים כמה שידע, דהיינו, מברך הוא מה על שידע צריך, שיברך קודם לכתחילה.4

 – מחבירו שישמע כמו שיספור דעת על ובירך ופתח ידע לא אם ובדיעבד. בספירה
 .יצא

 הציור השבועי

 פסוקים מהפרשה איזה
 ?בציור יםרמוז

 

 

 

 

 

 

 

 

תשובות ניתן למסור דרך אתר  

בית הספר:    

www.NECHALIM.net   בין

הפותרים יוגרל פרס!  

(ההשתתפות פתוחה לכל  

 )  12עד  5ילד/ה מגיל 

 

 רחל המשוררת –דמות אחת בשבוע 
 

.  הדתית והציונות" המזרחי" תנועת ממנהיגי, ציוני ועסקן מחבר, רב היה אילן בר מאיר
 ב"הנצי של הצעיר כבנו, אירופה שבמזרח ין'וולוז בעיר 1880 בשנת נולד הוא

 ובשנות, נוספות בישיבות ובהמשך בישיבה אביו אצל למד. הדור מגדולי, ין'מוולוז
, המזרחי תנועת למזכיר מונה יותר מאוחר. בבזל הציוני בקונגרס כציר כיהן 1905

  מלחמת לאחר. הציוני ברעיון דבקות עם יחד הדת ערכה על בשמירה שהאמינה תנועה
 בירושלים. והתישב ישראל לארץ עלה, הראשונה העולם

 התלמודית האנציקלופדיה עריכת, הצופה עיתון עריכת את כללה הספרותית פעילותו
  לתוכנית התנגד, לימין השתייך פוליטית מבחינה. נוספים ספרים מספר וכתיבת
  ומאוחר( ל"המפד מפלגת. הלבן בספר המאבק את והוביל הציוני בקונגרס אוגנדה

 .השראתה את ממנו שאבה) היהודי הבית - יותר
חקר אילן, נקראת על שמו והולכת בדרכו המשלבת עשיה ציבורית, מ-אוניברסיטת בר

והישיבה "נתיב מאיר", קרויים גם כן על  אקדמי ואורח חיים דתי. הישוב "בית מאיר"
 שמו.
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 עבדתם קשה השבוע

אחרי זה כולם גם יצאו  

 לחופש, זה גם סוג של צ'ופר

נכון, אבל לא לפני שהתכנסנו 

לטקס מרגש עם כל בתי הספר 

 בקרית החינוך, לציון יום הזכרון

 בטח התגעגעו מקיטנת פסח...

 איך היה?

אגב, גם תלמידי א' של שנה הבאה  

וך עם כל הגיעו אלינו לקרית החינ

 הגנים לטקס יום העצמאות השנתי

כן, כיתה ה' וכיתה ח' עשו מיצ"ב 

   במתמטיקה

ו שאמרת, עבדו קשה, אבל  כמ

ינקו אותם בארוחה  אחר כך פ

 בשרית

 ואפילו היתה לנו נציגה בטקס

ליאן אביגזר מכיתה א' עם  

החיילים מדליקה את אבוקת  

 הזיכרון... כל הכבוד!

 ה'? וכיתה

 אל דאגה, גם הם קיבלו צ'ופרים

 )-:   חמודים

 שבת שלום!


