
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #70  עלון ,ד"בס
  ג"התשע–יתרו 

 בעריכת הרב נחום גמליאל 

äùøôäî ç÷ì, 
 )'ח א"י (".וישמע יתרו"

 .גם את הילדים צריך לשמוע
ומי שרוצה להגיע להישגים של ממש בחינוך , ד חכם אחדהדברים שיכתבו להלן נשלחו על ידי תלמי

 .ילדיו מוזמן לקרוא
ובמעט התבוננות  ,   במקרה מזעזע שהייתי עד  לו– כותב התלמיד חכם  –ברצוני לשתף את הציבור "

כיצד לחנך את ילדינו שנתנו לנו כפיקדון היקר ביותר עלי , נוכל לשאוב ממנו מוסר רב ועצה טובה
 .אדמות

כך אני נוהג תמיד . צאתי לטייל עם אחד מבניי וישבנו על ספסל באחת הגינות בבני ברקערב אחד י
לפתע התיישב . בחו ץ הדברים יישמעו ויקלטו  יותר טוב. כאשר יש לי דבר מה לשו חח עם אחד הילדים

 . ופרץ בבכי תמרורים17לו על הספסל בחור כבן 
היה זה . פניו של הבחור נזכרתי שהוא מוכר לילאחר התבוננות נוספת ב. נבהלנו לא ידענו מה קרה לו

תוך שהוא מ טיל אימתו וחיתתו על כל   , בחור שהדרדר בצורה מבהילה והגיע עד לדיוטה שפ לה במיוחד
 .תושבי השכונה שבה מתגוררים הוריו

 .ובכה, עכשיו הוא ישב בספסל
ורק לאחר כמה  , שי ך לבכותהבחור המ. ניגשתי אליו הנחתי ידיי ע ל כתפיו ושאלתיו במה או כל לעזור לו

 .דקות אמר דבר מה שזעזע את כל כולי
כשם שאתה עושה עם  , אבל רק פעם אח ת, אם אבא שלי היה יוצא א תי פעם אחת לטייל בשלוו ה שכזו'

אבל רק פעם אחת : ושוב הדגיש, אם אבא שלי היה מניח פעם אחת. לא הייתי מגיע לאן שהגעתי, בנך
 .לא הייתי מדרדר לדיוטה התחתונה בה אני מצוי עתה, י בזה הרגעאת ידו על כתפי כשם שעשית ל

 )עלינו לשבח( !?                                                                                       צריך להוסיף עוד משהו
 לרפואת 

 לוריה בת עלוב  / רומיהבתיה בת / מנשה בן אברהם  / אברהם בן נאוה / נאוה בת מרים 
 תאיר בת אשר /  אברהם בן בלוריה  /שילה בת נעמי  / מור בת סימה
 סעדה בת בדרה/ טובה רחל בת מרים שמחה / נתנאל בן עמנואל / חיה בת רחל 

 .מרים בת יצחק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה חנינה  /שלום בן סליימן 
                                                                                                                                         שרונה בת שושנה/שרון בן מרים 

äëìää úðéô 

 הלכות ברכת הגומל
. נרפאש להו ח:  גכיםדרהולכי  :ב. פליג ביםמ ה:א:  הגומל ברכת בארבעה מקרים צריך לברך: א
 .השתחרראסיר ש :ד
 .החיוב לברך שווה לאיש ולאישה: ב
אינו הרי ש' הגומל לחייבים'אינו יכול לומר מפני ש, לא מברך הגומל, קטן עד גיל בר מצווה : ד
 .  'חייב'
 .'שגמלני'יכול לומר אינו  מפני ש,שהחיינו עבור בנו קטןאינו רשאי לברך אב : ה
 .גם ביום שלא מוציאים ספר תורה, ים מהאירוע עליו מברכיםימ' רצוי לברך הגומל תוך ג: ו
 .יכול לברך גם אם עבר זמן רב, לברך תוך שלשה ימים מי שלא הצליח :ז
 .ברכת הגומללברך  ו,צריך לומר תפלת הדרך בברכה, )בושהלוך ו(,  דקות72נסע מי ש: ח
 . דקות72 -מברכים הגומל גם על נסיעה פחות מכשנוסעים בכבישים מסוכנים : ט

 שבת שלום                                                                                                                                            



 

 

íéãìé êåðéç 
 ' תחפושות-לקראת חג פורים '  

 .נסי אימא יקרה לעזור להם ולכוון אותם בנושא? למה להתחפש: בימים אלו הנושא המעסיק ביותר את הילדים זה
 רצוי תחפושת ללא זקן וללא אביזרים נלווים .ולא תחפושת מסורבלת שקשה להסתובב אתה, בחרו תחפושת קלה
 .זה מסרבל ולא נוח, שהילד צריך לסחוב

 .יקשה עליו להיסחב עם תחפושת מסורבלת וידיים עמוסות. הילד צריך לקחת איתו משלוחי מנות: זכרו
 .נסו להשתמש לתחפושות בחומרים שאינם דליקים

כדאי גם לחשוב . גיבוש ואיחוד המשפחה,  שעות של יצירהאלה הם. זה להכין ביחד את התחפושת, הכי מוצלח ויפה
 .'רמבויים וכדו, ות'רצוי לא נינג. על תחפושות חינוכיות

אנא אסרו על הילדים בתוקף לשחק במשחקי אש . זו הזדמנות להזכיר לנו ההורים את החומרה שבנפצים למיניהם
  .אלו

.                            שושנה, שבת שלום                                                                                                                                                     

úáùì øåôéñ 
 ....סעי לפטרבורג

-ָהְיָתה ַחְסַרת, ְגרּו ְּבנֹוֶתיָה ְוִהִּגיעּו ְלִפְרָקןּכֶׁשָּב. ַּבֲעָיָרה ְסמּוָכה ִלְּליּוַּבאִוויְטׁש ִהְתּגֹוְרָרה ַאְלָמָנה ֲעִנָּיה
-ר ַרִּבי ָׁשלֹום"ְקרֹוֶביָה ָיֲעצּו ָלּה ִלְנסַֹע ֶאל הַאְדמֹו? ֵּכיַצד ּתּוַכל ְלַהִּׂשיָאן ְּכֶׁשֵאין ְּבָיָדּה ְּפרּוָטה: אֹוִנים

ִהְרִעיף ַעל רֹאָׁשּה ִּדְבֵרי ִעידּוד , ּב ִהְקִׁשיב ָלּה"ָהַרַׁש. ֹוּדֹוֶּבער ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ֲעָצתֹו ּוִבְרָּכת
: ְלֶפַתע ָׁשַאל אֹוָתּה. ּוְבָרָכה ְוִאֵחל ָלּה ֶׁשַּתְצִליַח ְלַהִּׂשיא ֶאת ְּבנֹוֶתיָה ַלֲחָתִנים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים

ֵמאֹות ִקילֹוֶמְטִרים -ׁש ְלֶפֶטְרּבּוְרג הּוא ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ַהֶּמְרָחק ִמְּליּוַּבאִוויְט-" ?ְּבֶפֶטְרּבּוְרג ְּכָבר ָהִיית"
. ָעְנָתה ִּבְמבּוָכה, "ַרִּבי, לֹא. "ָהַאְלָמָנה לֹא ֵהִביָנה ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּׁשֵאָלה!  ֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה ַּגם ְּבָיִמים ֵאֶּלה–
ְמֻבְלֶּבֶלת וְמֻאְכֶזֶבת ָיְצָאה ִמִּלְפֵני .  ָאַמר ָלּה ָהַרִּבי,"ְסבּוַרִני ִּכי טֹוב ַּתֲעִׂשי ִאם ִּתְּסִעי ְלֶפֶטְרּבּוְרג"

כֶׁשֵאין ְּבָיָדּה , ְוַרק ִנְׁשְלָחה ִלְנִסיָעה ֲאֻרָּכה ֶׁשַּמְּטָרָתּה לֹא ְּברּוָרה, ִּפְתרֹון ִלְמצּוָקָתּה לֹא ִקְּבָלה. ַהַּצִּדיק
ִאם ָהַרִּבי ָיַעץ . "ְתַּגְּיסּו ְלֶעְזָרָתּה ְוָאְספּו ֶּכֶסף ְלִמּמּון ַהְּנִסיָעהַהֲחִסיִדים ִה. ֲאִפּלּו ֶּכֶסף ְלִמּמּון ַהְּנִסיָעה

 .עֹוְדדּו ֶאת ָהַאְלָמָנה, "ַוַּדאי ֵיׁש ְּדָבִרים ְּבגֹו ְוָעַלִיְך ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ָלְך ִלְנסַֹע ְלֶפֶטְרּבּוְרג
ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ָּבּה , ִהְרֲהָרה ִּבְדָאָגה, ֶּפֶטְרּבּוְרג ִעיר ֲעָנִקית. ּום ְּכתֶֹבתִּכי ְּבֶעֶצם ֵאין ְּבָיֶדיָה ׁש, ָּבַרֶּכֶבת ִנְזְּכָרה

ְלַאַחר ַּלְיָלה ָׁשֵלם ֶׁשל ְנִסיָעה ִהִּגיָעה . ֲאָבל ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ֵאין ְלָהִׁשיב! ?ְּבֵאין ִלי ָׁשם ָּכל ָקרֹוב אֹו ַמָּכר
ָׁשעֹות ַרּבֹות ׁשֹוְטָטה . ה ֵמַהָּקרֹון ֶאל ָהְרחֹוב ַההֹוֶמה ֶׁשל ָהִעיר ַהְּגדֹוָלהּוְבֵלב חֹוֵׁשׁש ָיְרָד. ְלֶפֶטְרּבּוְרג
ִהְתַיְּׁשָבה ַעל ֶּגֶרם ,  כֶׁשָחָׁשה שּכֹוחֹוֶתיָה אֹוְזִלים, ֵהִניָחה ְלַרְגֶליָה ָלֵׂשאת אֹוָתּה ְלָאן ֶׁשָחְפצּו, ָּבְרחֹובֹות

ַמֲהִרי ְוִהְסַּתְּלִקי . "ׁשֹוֵמר ַהַּסף ֵהִעיר אֹוָתּה ְּבַגּסּות,   וָׁשְקָעה ִּבְתנּוָמה.ַמְדֵרגֹות ֶׁשהֹוִביל ְלַבִית ְמפָֹאר
ָהַאְלָמָנה ִזְּנָקה . ִהְרִעים ָעֶליָה ִּבְצָעקֹות, !"ִמָּכאן ְּבֶטֶרם ֶאְקָרא ַלִּמְׁשָטָרה אֹו ֲאַׁשֶּסה ָּבְך ֶאת ְּכָלַבי

הּוא הְבִחין ְּבָתֵוי ָּפֶניָה . ַהַּבִית ֶׁשִמֵהר ָלֵצאת- ַהּׁשֹוֵמר ִהִּגיַע ְלָאְזָניו ֶׁשל ַּבַעלקֹולֹו ֶׁשל... ִמְּמקֹוָמּה ְּבֶבָהָלה
ְוִהְזִמיָנּה ְלִהָּכֵנס , ִהְתַנֵּצל ַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ַהַּגָּסה ֶׁשל ַהּׁשֹוֵמר, ַמֵהר ִהְדִּביק ֶאת ְצָעֶדיָה-וִחיׁש, ַהְּיהּוִדִּיים

ֶּזה ַעָּתה ּגְֹרָׁשה ְּכֶכֶלב ְוִהֵּנה ְלֶפַתע ִהיא ֻמְזֶמֶנת ְלִהָּכֵנס ְּבָכבֹוד ֶאל .  ַרָּבה ָאֲחָזה ָּבַאְלָמָנהְמבּוָכה. ְלֵביתֹו
 . ּתֹוְך ַהַּבִית ַהְּמפָֹאר

ִּפיד ַעל ַּכְׁשרּות ֲאִני ׁשֹוֵמר ִמְצוֹות ּוַמְק. מֹוָצִאי ִמַּבִית ֲחִסיִדי", ַהַּבִית-ָאַמר ָלּה ַּבַעל, "ַּגם ֲאִני ְיהּוִדי"
ְלַאַחר ֶׁשֵהִׁשיָבה ֶאת ַנְפָׁשּה ִהְתַעְנֵין ְבִסַּבת . הֹוִסיף ְּבַהִּציעֹו ָלַאְלָמָנה ַהְּתׁשּוָׁשה ֲארּוָחה ַמְׂשִּביָעה, "ַהָּמזֹון
יק ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ְוַעל ָהֵעָצה ַעל ְּפִנָּיָתּה ַלַּצִּד, ִהיא ִסְּפָרה לֹו ַעל ִמְׁשַּפְחָּתּה ְוַעל ְמקֹום ְמגּוֶריָה. ּבֹוָאּה

ַהִּׂשיָחה ִהְתַּגְלְּגָלה ַּגם ַעל ַּבֲעָלּה ַהָּמנֹוַח , ַהַּבִית ִהְקִׁשיב ָלּה ְּבִעְנָין-ַּבַעל.  ִלְנסַֹע ְלֶפֶטְרּבּוְרג–ֶׁשָּיַעץ ָלּה 
ָּפָניו ֶהְחִוירּו ַּכִּסיד ְוָכל ּגּופֹו ֵהֵחל . ִּבְמָאְרָחּהְלֶפַתע ִהְבִחיָנה ָהַאְלָמָנה ְּבִׁשּנּוי ִּפְתאֹוִמי ֶׁשָחל . ְוִיחּוסֹו
ָחְלפּו עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות ַעד ֶׁשִהְצִליַח ְלִהְתאֹוֵׁשׁש "... ֲאִני לֹא ַמֲאִמין", ִמְלֵמל, "ֲאִני לֹא ַמֲאִמין. "ִלְרעֹד
. ֶׁשאֹותֹו לֹא ָרֲאָתה ֵמעֹוָלם, ֲאִחי ַּבֲעָלּה, ָּלא ִּגיָסּהָאז ִהְתָּבֵרר ָלַאְלָמָנה ִּכי ַהּיֹוֵׁשב מּוָלּה ֵאינֹו ֶא. ְמַעט

ְּכֶׁשֻּׁשְחַרר ֵמַהָּצָבא ָׁשַלח . ּוֵמָאז ֻנְּתקּו ְקָׁשָריו ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְּכֶׁשָהָיה ָּבחּור ָצִעיר ֻּגַּיס ַלָּצָבא ָהרּוִסי
. ַעָּתה ָּבא ּתֹוָרּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ִלְהיֹות ִנְדֶהֶמת.  ָּכֵעת הּוא ָעִׁשיר ָּגדֹול.ֶאת ָיָדיו ַּבֲעָסִקים ְוָרָאה ְּבָרָכה ְּגדֹוָלה

. ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש-ֶאָּלא ַּגם ּוְבִעָּקר ֵמרּוַח, ָּכְך-ְצפּוָיה ָּכל-לֹא ַרק ֵמֶעֶצם ַהְּפִגיָׁשה ַהִּבְלִּתי
ָּכל ְּבנֹוֶתיָה ֶׁשל ָהַאְלָמָנה ָמְצאּו ֶאת ִזּוּוָגן ְוִנְּׂשאּו .  הֹוָצאֹות ַהֲחֻתָּנה ֶׁשל ַאְחָיִנּיֹוָתיוַהִּגיס ִקֵּבל ָעָליו ֶאת ָּכל

                                   . ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָלְך לֹא ָיְדָעה עֹוד ַמְחסֹור ּוְדָאָגה, ְוָהַאְלָמָנה ַעְצָמּה, ְּבָכבֹוד ּוִבְרָוָחה
  )"תורתך שעשועי"מתוך עיתון (

                      !שבת שלום                                                                                                                                            
 ליראת שמים  

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


