
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #21 עלון  ,ד"בס
  ב"התשע–כי תשא 

 
 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì, 
 )'א' לב(' ירא העם כי בשש משהו'
שהתרחש , ין'ה מוולוז'צלאי' דוגמה מצוינת לדמותו של מנהיג בעם ישראל אפשר לקחת מהסיפור ששמענו על ר'

 . בעת שנצרך ללכת אל השליטים הרוסיים כדי לעשות שתדלנות עבור אחיו היהודים
וכשראה את מקורביו . ה תכריכים'איצל' כאשר שם פעמיו אל בניין הקרמלין הרוסי לשיחה עם השליטים לבש ר

קיים חשש שהשליטים יבקשו ממני , במהלך השתדלנויות שאני עוסק ומטפל בהן': הסביר ואמר, מתפלאים על כך
והרי פשוט . 'ייהרג ואל יעבור'וגם כאלה שיש בהם , לחתום על מסמכים בהם יש דברים המנוגדים לדעת תורתנו

ולכן אני לובש כבר עתה . ואז יוציאוני השליטים להריגה, אתנגד בכל תוקף לחתום, וברור שאם אתקל בכך
 .על קידוש שמו הגדול יתברךתכריכים כדי שאוכל למסור עצמי בו ברגע 

התבטאו ואמרו שכבר בהליכתו לבית , ל ואת ההסבר שלו לכך"גדולי ישראל ששמעו את מעשהו זה של הגאון זצ
 . עוד בטרם נדרש ממנו לעשות זאת בפועל', השלטון הרוסי הוא מוסר את נפשו על קידוש ה

מר במדרש שבא שטן וערבב את העולם ואמר שהרי נא. הוא למד זאת ממשה רבנו שגם הוא מסר את עצמו עליהם
מיד ... והיו מראים אותו באצבע, והראה להם דמות מיטתו של משה תלויה בין שמים וארץ, להם שמשה מת

הניחה לי 'וכשאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה !! וקמו לצחק, שמעו שמת מנהיגם, וישכימו ממחרת ויקומו לצחק
למרות , שהרי העם בגדו בו כששמעו שמת ויצאו בתופים ובמחולות, כים לכךהיה לו למשה להס' ואכלה אותם כרגע

            ...הכל התפלל בעד העם

 )עלינו לשבח(                                                                                                                                        
 לרפואת

 בלוריה בת עלו  / רומיהבתיה בת / מנשה בן אברהם  / אברהם בן נאוה / וה בת מרים נא
 תאיר בת אשר /  אברהם בן בלוריה  /שילה בת נעמי  / מור בת סימה
 סעדה בת זהרה/ טובה רחל בת מרים שמחה / נתנאל בן עמנואל / חיה בת רחל 

 .מרים בת יצחק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה תנינה  /שלום בן סליימן 

 פינת ההלכה

 שבת פרה והלכות פסחמקצת על 
 מפני שקוראים במפטיר את פרשת הקרבת פרה אדומה' שבת פרה' נקראת )ויקהל פקודי (השבת הקרובה: א

 .  בפרשת חוקת  
 .קוראים בפרשה זו מפני שאת הפרה האדומה הראשונה עשה משה במדבר לפני חג הפסח בזמן זה: ב
 .אחרי קריאת המפטיר אומרים חצי קדיש: ג
 )עם כל מה שהצטבר במשלוחי המנות(, כדאי לצרוך במידת האפשר את החמץ הקיים בבית: ד

 . כך שעד פסח לא יישאר בבית חמץ
 .שורפים אותו בערב פסח, אם בכל זאת נשאר חמץ: ה
 , חמץוכן מוצרים שקיים חשש שמעורב בהם, אם נשארה כמות גדולה של חמץ: ו

  .צריך למכור לגוי לפני פסח
 לזיווג הגון 

 נתנאל בן בתיה/ טל בן בתיה /ידידה בת בתיה /שי בן אברם / יובל בן זכריה / נאור בן תמר 
 אודליה יונה בת מרים /שמואל בן עליזה /אוסנת בת אליס /לימור בת אורה 

 נתנאל אליהו
 ליראת שמים 

 אחיה בן נאוה / ידידיה בן נאוה / לאכי בן נאוה מ/ נהוראי בן נאוה / יהונתן בן שלום 
 נעמה בת נאוה/ טוהר בת נאוה  /נאוה בת מרים

 
 טובה רחל בת מרים שמחה/ אברהם בן בלוריה : להצלחת
 

 



 
 

íéãìé êåðéç 

 'ה/חינוך לפתיחות והבעת רגשות 
והשימוש בה כדי להגיע ללב הילד ולעודד אותו לפתוח את סגור , בשבועות האחרונים דברנו על התקשורת הסמויה

בכך שאנו ההורים נשתף . ור לו להתגבר גם בדרך נוספתאפשר לעז. ואיך להקשיב ולעזור לו בלי לבלום אותו. ליבו
קשה לי לתפקד , אני כל כך עצובה: או. אני דואגת ליוסי הוא לא צלצל כל השבוע: מותר לומר. אותו ברגשות שלנו

, ילד שמבין שגם להורים יש רגשות. אני אוהבת את החג הזה, אני כל כך מחכה לפורים: או... אחרי הפיגוע האחרון
אין צורך לשתף בכל מה שאנו עוברים . רגשותיו סביר להניח שגם הוא יבטא את, טימי להרגישיולג, א ילדותיזה ל

. ה אתגבר על זה"בע, אני לחוצה, בימים האחרונים' שאני לא אני'תסלחו לי : אבל אפשר לומר, ובדברים אישיים מדי
 .ה"אני כעוסה כרגע אבל נדבר על זה מחר אי

כי גם אנו ההורים בני , הילד יבין שהוא צריך לשקול מילים לפני שהוא מדבר אתנו: דבר נוסףנוכל להרוויח מכך 
 . ואני עלולים להיפגע, אין לנו חסינות. אדם

ולא לחשוף אותו , הנובעים מתוך דאגה ורצון טוב לעטוף אותו-לעיתים אי שיתוף הילד בנעשה ודחיקת רגשותינו 
מאשר אלו שהיו נגרמות כתוצאה , ך לדאגן ועלול להיכנס לחרדות גדולות יותרהוא הופ.  יוצרים את ההפך-לקשיים

 . כאן יש מקום לשיקול דעת עד כמה לשתף את הילד בנעשה בבית. מידיעת האמת
כדי שהילדים יקלטו ויפנימו שהחיים , מה שחשוב שבחיי היום יום יושם הדגש על הטוב היפה והשמח בחיי השגרה

 .) ולא מתמוטטים, אבל עם קשיים מתמודדים, לא שאין קשיים. ( מיוחדותיפים גם ללא אטרקציות
, לא להיות שפוטיים, אמפתיה, מאור פנים, חיוך, ה לשנות גם את הסגורים על ידי עידוד"שנוכל בע-נסכם ונאמר

 .לאפשר לדבר על ידי  מציאת זמן לכך...) אתה רואה אמרתי לך(
 . שושנה,  בהצלחה!!זה עובד, נסו ותווכחו                                                                                                                     

 הצלחה בחינוך הילדים.שלום בית .יראת שמים ,להצלחה  
 מרים בת שמחה/אליהו בן רובידא . /דוד בן שושנה/רוית בת מרים . חנה בת יפה/שלמה בן מרים 

 .נטע בת שרה/ אברהם בן מרים 
 יראת שמים והצלחה בכל

                            .מלאכי בן חנה/אורי בן חנה / מאיר בן חנה /עדיאל בן חנה /אביה בת חנה 

úáùì øåôéñ 

 הנס הכפול 
 המחר יד זעזע   הר עש. במסעדת סב ארו במר כז ירושלים, פיגוע מז עזע וב ו הרבה ה רוגים. פיצוץ עז  החריד את  ירושל י ם

א מבולנס ים רבים הג יע ו לאי זור ופי נו את  הפצוע ים ממ קום   . ומכל  הכוו נים הג יעו כ וחו ת הצלה, את כל האיז ור
 .  האירו ע

ביקשה  אחר אית המשמרת  ממלצרית ד ו ברת , ומ פ ני שה יה צפ וף. הג יע ה  למקום קבוצת  תייר ים, זמן קצר קודם ל כן
ובינ יהם תי ירת אמרי קאית   , חלק מהתי ירים נ ענו לב ק שה.  אנגלי ת לבקש מהתי ירים ל חזור בעוד כמ חצית השעה

צלה  במקרה  הטוב   יושני ות א חדות א חרי ו הב ינ ה התי ירת שנ ,  ה פיצו ץ איר ע זמן  ק צר אחרי שיצא ה מהמ סעדה. אמידה
והביא  את , נס ההצלה ה יה מו חשי בי ו תר למראה הזו ועה  והפצו עי ם שהוצאו מהמק ום. ואול י ממו ות ,  מפציעה קשה

המאמצים  נשאו  פרי   .   נח ושה  ל מצוא את  המלצרית  שהציל ה את ח יי ה ו לשלם לה  כגמ ולה  הטובהתיירת  לה חלטה 
מצב ה של  . המפגש ה י ה מרגש וקצר בי ותר.  ואחרי כמ ה שעות  הגי עה ל אחד מבתי ה חול ים בהם ש כבה המלצרית

ר  בכל  מה  וה תייר ת עזבה א ו תה לא ל פני  שהשאיר ה מספ ר טלפו ן ו הבטחה  לעזו, פשר לה  לד בר כמעטי המלצרית ל א א
 ... שצריך

א ין בא רץ מ נת ח   . אבל  חייבת  עדי ין  לעב ור נ יתו ח ב ארצות הבר ית,  המ לצרית  מתאוששת לא ט לאט, עברה כחצ י שנ ה
הה וצאות  ה גדולות  מרתיע ות את המ לצר ית והת ור לנ יתו ח ארוך  ותצטרך . בעל שם שמסוגל  לעשות את  הנית וח כראו י

ש היא  , בלה  הבטחה מ התי ירתיובשיח ה טלפ ונ ית קצרה  ק, בתי י רתהמלצרית  ה חליטה  לנס ות ו להי עזר .  להמתי ן זמן רב
התי ירת  באה  .  מקבלת ע ל עצמה  לארג ן את  כל הש הות  עלות  ה ניתו ח  ו שימוש בקשר ים איש יים  לק יצור הזמ ן ל נית וח

כשעלתה  המלצרית  לרכב  ה מפואר  הודי עו ב חדשות  על  הפיג וע   .  בעצמה לאס וף את  המלצר י ת מנמל  התע ופה  בנ יו  יורק
י כל ע סקי? אי נך מבינ ה? למ ה את בו כה שאלה המלצרית בהשת וממות. הת יירת  החלה לבכות. א ומיםבמגדלי הת

...                  הצלת את ח יי  פעם נ וס פת. אלמלא באת י לק חת או ת ך היית י עכש יו בת וך הת ופ ת, נמצאים במגד לי ה תאומ ים
 )הרב בן צי ון מ וצפי בס פר יק רה מפנ ינ ים(

                                                                                                                                                                           שבת שלו ם                   

 יוסף בן יהודה /שושנה בת בתיה /שלמה בן סולטנה / ישעיה בן נעמי /נ   דוד יהושוע בן תמר "לע
 מיכל בת צדיקה /מירה בת מלכה / אסתר בת אסתר /בצלאל בן יפת /מרדכי בן יפת           

 יואל בן יחיא/שלום בן יחיא /שלום בן שלמה /כרמלה בת יחיא /נ  סעדה בת סליימן " לע
 שלום בן דוד / לירז בת מירב / פנינה בת יחיא /ר בקה בת תמר  /           רומיה בת אברהם 

 סליימן בן דוד/ חממה בת יחיא /זל בת יחיא 'ג/דוד בן סעיר / נ ניסים בן יחיא "לע
 דוד בן שלמה        /יפה בת מזל /בדרה בת אברהם /        מחפוד בן יחיא 

                                                                                                                   

 


