
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #13  עלון ,ד"בס
  ב"התשע–שמות 

 

  

 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì, 
 )'ד, 'ב... ('ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו'

אין צריך לומר . יתברך משיב לה מידה כנגד מידה שכל ישראל ממתינים לה בשעה שהיא מצורעת' מרים ממתינה לאחיה וה
 . שמגמילות חסד לעולם לא מפסידים

גם אם היו אלו , סיפר לי יהודי האוחז בהגה מזה שנים רבות שמעולם לא נהג  להעלות ע ל רכבו אנשים שאינ ם מבני משפחתו
 .מכריושכניו ו

מה גמלה הפעם החלטה בליבי לעצור ויהי  -משום  . 54הבחנתי ביהודי קשיש העומד בתחנת האוטובוס של קו , פעם כך  סיפר
 .סבלו של הזקן היה כבר גדול מידי גם עבורי. מה

י האם שמעתי על המקרה של יהודי פלונ, וכשעמד לרדת שאלני לפי תומו, הזקן הודה לי בחום על הטובה שגמלתי עמו
 .וכספים המופקדים אצלו עלולים לרדת לטמיון, שהסתבך בחובות של מיליוני דולר

רק לפני  כמה ימים הפקדתי אצלו סכום של  . ואני ממשיך הנהג לספר כמע ט שעשיתי תאונה ע קב הידיעה המצמררת
 . דולר 400,000

60% דולר מעט יותר מ 250,000 מיד אחרי שהזקן ירד מהרכב הזדרזתי לביתו של בעל החוב והצלחתי להוציא ממנו
 .מהסכום שהפקדתי אצלו

אך יהודי . אלה דברים שרואים בעיניים. לא היה מצליח להציל אפילו אגורה אחת, אלמלא היה מסיע את הזקן במכוניתו
בוודאי היושב בשמיים לא , מאמין צריך לדעת שגם אם לא רואים על אתר את התו עלת  שיצאה מגמילות החסדים שקיים

     )עלינו לשבח(                                                                                                               .כח שום מעשה טובשו

 טובה רחל בת מרים שמחה / אברהם בן בלוריה : להצלחת

מור   / בלוריה בת עלו דוד בן יונה  / מיהרובתיה בת / מנשה בן אברהם  / אברהם בן נאוה /  נאוה בת מרים לרפואת
 נתנאל בן עמנואל / חיה בת רחל / תאיר בת אשר /  אברהם בן בלוריה  /שילה בת נעמי  / בת סימה

 .מרים בת יצחק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה תנינה  /סעדה בת זהרה שלום בן סליימן / טובה רחל בת מרים שמחה 
 יואל יחיא/שלום בן יחיא /שלום בן שלמה / בת יחיא כרמלה/נ  סעדה בת סליימן "לע

                                                                                                                              שלום בן דוד/ לירז בת מירב / פנינה בת יחיא /ר בקה בת תמר  /           רומיה בת אברהם 

 פינת ההלכה
 קים בשבתמשח

 .ההלכות מיועדות לילדים לפני גיל בר מצווה בלבד
 ..)לגו. (מותר לשחק בשבת במשחקי הרכבה של אבני פלא: א

 . מותר לשחק גולות רק בתוך הבית ובמקום מרוצף: ב
 . אבל אסור לקשור אותו אחרי הניפוח, מותר לנפח בלון: ג
 .יך לספור את הנקודות של המשתתפיםוצר, אסור לשחק בשבת במשחקים שצוברים בהם נקודות: ד
 . אבנים אבל אסור להוסיף אבן שלא היתה מיועדת לשימוש לפני שבת5מותר לשחק : ה
 .משחקי ריצה קפיצה תופסת ומחבואים מותרים: ו
 . אבל אסור להתעמל, מותר לקפוץ בחבל: ז
 .ים ממנו את הפעמוןכשמוריד)של ילדים(אסור לרכב על אופניים אבל מותר לרכוב על תלת אופן : ח
 .אסור לכייר בפלסטלינה בחמר בשעווה ובגבס בשבת: ט
 .אסור לשחק במשחקים המופעלים באמצעות חשמל מצבר או בטריות בשבת:  י

 .ויש מתירים...) אניה כובע(אין לעשות משחקים מקפולי נייר : יא
 ).פוקוס. (מותר להסתכל במשקפת בשבת ומותר לכוון בה את חדות הראיה: יב
 סליימן בן דוד/ חממה בת יחיא /זל בת יחיא 'ג/דוד בן סעיר / נ ניסים בן יחיא "לע

 יפה בת מזל         /בדרה בת אברהם /        מחפוד בן יחיא 

 ל הרב אלעזר אבו חצירא"לזכות זצוק/ ל הרב מרדכי אליהו"לזכות זצוק



 
 

íéãìé êåðéç 

 'חלק א/ שכל ורגש בחינוך    
ובכלל האם יש לי ? בשכל או ברגש, יבמה אני כהורה צריך להשתמש יותר בחינוך ילדי: שאלה פילוסופית שמלווה כל הורה

 .ה בשבועות הקרובים"על השאלות הללו נענה אי   ? רגשאם כן מתי לפעול עם השכל ומתי מתוך? שליטה על כך
הרבה סיטואציות צריכות להביא . חינוך טוב הוא לא אימפולסיבי! כלל זה נכון גם בחינוך. אומרים חכמינו' מוח שליט על הלב'

מי שפועל על ? ם או אולי להתעל, להעניש,לכעוס, לשתוק? איך אנו אמורים להגיב כרגע. אותנו למחשבה שניה לפני התגובה
 .הוא יפעל רגשית ולא בטוח שיעשה את מה שנכון לעשות. לא יוכל לעולם לחשוב שניה אחת לפני התגובה, פי הרגש

ראו כמה : דוגמה. (הוא משתנה בהתאם לתחושות וההרגשות שלנו, הוא שהרגש אינו אובייקטיבי וקבוע, חסרון נוסף בגישה זו
יכולה להטריף את דעתנו היום ולא תמיד , תנהגות של ילד שהסתדרנו אתה מצוין אתמולה!) אנחנו מתוחים ממה שקורה בדרום

 . והיום אנו במקום אחר מבחינה רגשית, אתמול היינו במצב רוח טוב והיינו סלחנים: הסיבה לכך. באשמתו
 בשתיקה נראים גדולים דברים קטנים שהיינו עוברים עליהם לסדר היום, כשאנו דואגים כעוסים או מתוחים מכל סיבה שהיא

 .ומאיימים
 .והחינוך לא יהיה חינוך, לכן אם ננהג רק על פי הרגש לא יהיו כללים הגיוניים בהתנהגות שלנו

.                            שושנה! שבת שלום . ה בשבוע הבא" על כך אי   ?ומה תפקיד הרגש בחינוך           .השכל יציב יותר והגיוני יותר

úáùì øåôéñ 

 "'כוחה של הבלגה"
מצאנו דירה . בעלי ואני החלטנו לעבור לדירה מרווחת יותר אחרי לידת בנינו הרביעי:   מספרת ברכה גוטמן

בת שלשה חדרים ומרפסת סגורה בקומה שלישית העונה לדרישותינו רכשנו אותה ונכנסנו לגור בה בשעה 
 .טובה

 .בפרק זמן קצר רקמתי קשרים חברתיים כמעט עם כל השכנות חוץ משכנה אחת מקומה שניה ושמה דבורה
בשיחה שקיימתי עם . י הרתיע אותיאולם בכל פעם היחס הקריר שלה כלפ, ניסיתי להתקרב אליה שוב ושוב

ושאלתי אותה לתומי מדוע לדעתה דבורה מתנהגת כלפי , אחת השכנות העליתי את הנושא הכאוב ללבי
 ?בקשיחות וביחס קריר

התשובה הייתה שדבורה כועסת עלי מפני שהדייר הקודם סגר את המרפסת וגרם שכמות האור והאוויר 
אני קניתי את הדירה כשהמרפסת . שאלתי? אבל מה אני אשמה. הנכנסים לביתה קטנו בצורה משמעותית

 .אבל השכנה פגועה ענתה השכנה! אני מצטערת מאד? כבר סגורה
לאחר כמה ימים התקיימה חתונה של אחד השכנים התיישבתי באחד השולחנות כשמולי התיישבה דבורה 

ולעיניהן הנדהמות של כל ' ברכהאני רוצה שכולכן תדעו מי זאת ': לפתע קמה ממקומה והכריזה. השכנה
ושאני גרמתי לכך שערך , תיארה איך בגללי היא רוצה לעזוב את הדירה. המוזמנות החלה לשפוך את דמי
המשיכה לספר שאני מצרה את צעדיה ועוד כהנה וכהנה האשמות . דירתה ירד בארבעים אלף דולר

 . פתח את פיה ותבלע אותיבאותו רגע רציתי שהאדמה ת. מהאשמות שונות שאין להן כל שחר
אישה מבוגרת שראתה אותי . בשלב מסוים החלטתי כי באו מים עד נפש ואני חייבת להגיב על דברי הבלע

. אבל הרשי לי לומר לך דבר אחד. אני רואה שאת רוצה להגיב': וקראה את מחשבתי ניגשה אלי ואמרה לי
אבל יש זמן מסוגל פי כמה . ן הדלקת נרות שבתבזמן הברית בזמן החתונה ובזמ. יש זמנים מסוגלים לתפלה

 שנה ואין לי ילדים 20אני נשואה . והוא הזמן בו אדם מצליח להבליג ואינו מגיב למרות שהוא יכול להגיב
הבטתי בפניה בהם ניכר צער של שנים רבות והסכמתי .אל תגיבי, אני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה

תברכי אותי עכשיו שמי הוא חיה שרה בת , תברכי אותי'י שוב ובקשה ואז היא פנתה אל. לשתוק ולא להגיב
אחרי כמה ימים נשמעו נקישות בדלת . 'אמן'ברכתי אותה כשחלק מהנוכחים ששמעו זאת ענו ' ברינדר

באתי להתנצל אני יודעת ': ושפתחתי אותה מצאתי את עצמי מול דבורה השכנה שבפנים מבוישות אמרה
אחרי שיחת הבהרה התפייסנו ודבורה ', את דמך והתנהגותי הייתה לא הולמתשעשיתי דבר נורא שפכתי

 . שכל מה שקרה בחתונה נשכח ממניכך,הפכה להיות אחת מחברותי הטובות
ברכה אני חיה שרה זאת : ומן העבר השני נשמע קול חנוק, אחרי כעשרה חדשים הטלפון בביתי מצלצל

אני יודעת . ילדתי לפני יומיים, ני נמצאת בבית החלמהא? את שומעת אותי. שברכת לפני כעשרה חדשים
... אני מודה לך מקירות ליבי ומבקשת שתבואי לברית! שבזכות ההבלגה והברכה שלך זכיתי לחבוק בן
 ...   אמרה כשקול בכייתו של התינוק נשמע ברקע

 


