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גם את הילדים צריך לשמוע.
הדברים שיכתבו להלן נשלחו על ידי תלמיד חכם אחד ,ומי שרוצה להגיע להישגים של ממש בחינוך
ילדיו מוזמן לקרוא.
"ברצוני לשתף את הציבור – כותב התלמיד חכם – במקרה מזעזע שהייתי עד לו ,ובמעט התבוננות
נוכל לשאוב ממנו מוסר רב ועצה טובה ,כיצד לחנך את ילדינו שנתנו לנו כפיקדון היקר ביותר עלי
אדמות.
ערב אחד יצאתי לטייל עם אחד מבניי וישבנו על ספסל באחת הגינות בבני ברק .כך אני נוהג תמיד
כאשר יש לי דבר מה לשוחח עם אחד הילדים .בחוץ הדברים יישמעו ויקלטו יותר טוב .לפתע התיישב
לו על הספסל בחור כבן  17ופרץ בבכי תמרורים.
נבהלנו לא ידענו מה קרה לו .לאחר התבוננות נוספת בפניו של הבחור נזכרתי שהוא מוכר לי .היה זה
בחור שהדרדר בצורה מבהילה והגיע עד לדיוטה שפלה במיוחד ,תוך שהוא מטיל אימתו וחיתתו על כל
תושבי השכונה שבה מתגוררים הוריו.
עכשיו הוא ישב בספסל ,ובכה.
ניגשתי אליו הנחתי ידיי על כתפיו ושאלתיו במה אוכל לעזור לו .הבחור המשיך לבכות ,ורק לאחר כמה
דקות אמר דבר מה שזעזע את כל כולי.
'אם אבא שלי היה יוצא אתי פעם אחת לטייל בשלווה שכזו ,אבל רק פעם אחת ,כשם שאתה עושה עם
בנך ,לא הייתי מגיע לאן שהגעתי .אם אבא שלי היה מניח פעם אחת ,ושוב הדגיש :אבל רק פעם אחת
את ידו על כתפי כשם שעשית לי בזה הרגע ,לא הייתי מדרדר לדיוטה התחתונה בה אני מצוי עתה.

צריך להוסיף עוד
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לרפואת
נאוה בת מרים  /אברהם בן נאוה  /מנשה בן אברהם  /בתיה בת רומיה  /בלוריה בת עלו
מור בת סימה  /שילה בת נעמי  /אברהם בן בלוריה  /תאיר בת אשר
חיה בת רחל  /נתנאל בן עמנואל  /טובה רחל בת מרים שמחה  /סעדה בת בדרה
שלום בן סליימן  /רחל בת חנה חנינה /זכריה בן דוד  /מרים בת יצחק.
שרון בן מרים /שרונה בת שושנה
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הלכות ברכת הגומל
א :בארבעה מקרים צריך לברך ברכת הגומל :א :המפליג בים .ב :הולכי דרכים ג :חולה שנרפא.
ד :אסיר שהשתחרר.
ב :החיוב לברך שווה לאיש ולאישה.
ד :קטן עד גיל בר מצווה  ,לא מברך הגומל ,מפני שאינו יכול לומר 'הגומל לחייבים' שהרי אינו
'חייב'.
ה :אב אינו רשאי לברך שהחיינו עבור בנו קטן ,מפני שאינו יכול לומר 'שגמלני'.
ו :רצוי לברך הגומל תוך ג' ימים מהאירוע עליו מברכים ,גם ביום שלא מוציאים ספר תורה.
ז :מי שלא הצליח לברך תוך שלשה ימים ,יכול לברך גם אם עבר זמן רב.
ח :מי שנסע  72דקות) ,הלוך ושוב( ,צריך לומר תפלת הדרך בברכה ,ולברך ברכת הגומל.
ט :כשנוסעים בכבישים מסוכנים מברכים הגומל גם על נסיעה פחות מ 72 -דקות.
שבת שלום
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'לקראת חג פורים  -תחפושות'
בימים אלו הנושא המעסיק ביותר את הילדים זה :למה להתחפש? נסי אימא יקרה לעזור להם ולכוון אותם בנושא.
בחרו תחפושת קלה ,ולא תחפושת מסורבלת שקשה להסתובב אתה .רצוי תחפושת ללא זקן וללא אביזרים נלווים
שהילד צריך לסחוב ,זה מסרבל ולא נוח.
זכרו :הילד צריך לקחת איתו משלוחי מנות .יקשה עליו להיסחב עם תחפושת מסורבלת וידיים עמוסות.
נסו להשתמש לתחפושות בחומרים שאינם דליקים.
הכי מוצלח ויפה ,זה להכין ביחד את התחפושת .אלה הם שעות של יצירה ,גיבוש ואיחוד המשפחה .כדאי גם לחשוב
על תחפושות חינוכיות .רצוי לא נינג'ות ,רמבויים וכדו'.
זו הזדמנות להזכיר לנו ההורים את החומרה שבנפצים למיניהם .אנא אסרו על הילדים בתוקף לשחק במשחקי אש
אלו.
שבת שלום ,שושנה.
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סעי לפטרבורג....
יה וְ ִהגִּ יעוּ ְל ִפ ְר ָקןָ ,היְ ָתה ַח ְס ַרת-
נוֹת ָ
כּשׁ ָבּגְ רוּ ְבּ ֶ
אַל ָמנָה עֲנִ יָּהֶ .
גּוֹר ָרה ְ
ויטשׁ ִה ְת ְ
יוּבּאוִ ְ
מוּכה ִל ְלּ ַ
ָרה ְס ָ
ַבּ ֲעי ָ
האַדמוֹ"ר ַר ִבּי ָשׁלוֹם-
ְ
יה ָיעֲצוּ ָלהּ ִלנְ ס ַֹע ֶאל
רוֹב ָ
רוּטה? ְק ֶ
ָדהּ ְפּ ָ
תּוּכל ְל ַה ִשּׂיאָן ְכּ ֶשׁ ֵאין ְבּי ָ
יצד ַ
אוֹנִ יםֵ :כּ ַ
ֹאשׁהּ ִדּ ְב ֵרי ִעידוּד
וּב ְר ָכּתוָֹ .ה ַר ַשׁ"בּ ִה ְק ִשׁיב ָלהִּ ,ה ְר ִעיף ַעל ר ָ
ֲצתוֹ ִ
וּל ַב ֵקּשׁ ֶאת ע ָ
ויטשׁ ְ
יוּבּאוִ ְ
דּוֹבּער ִמ ְלּ ַ
ֶ
אוֹתהּ:
וּשׁ ֵל ִמיםְ .ל ֶפ ַתע ָשׁאַל ָ
יה ַל ֲח ָתנִ ים יְ ֵר ִאים ְ
נוֹת ָ
יח ְל ַה ִשּׂיא ֶאת ְבּ ֶ
וּב ָר ָכה וְ ִא ֵחל ָלהּ ֶשׁ ַתּ ְצ ִל ַ
ְ
ילוֹמ ְט ִרים
בּוּרג הוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲח ֵמשֵׁ -מאוֹת ִק ֶ
ויטשׁ ְל ֶפ ֶט ְר ְ
יוּבּאוִ ְ
בּוּרג ְכּ ָבר ָהיִ ית?" ַ -ה ֶמּ ְר ָחק ִמ ְלּ ַ
" ְבּ ֶפ ֶט ְר ְ
בוּכה.
אַל ָמנָה לֹא ֵה ִבינָה ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ְשּׁ ֵא ָלה" .לֹאַ ,ר ִבּי"ָ ,ענְ ָתה ִבּ ְמ ָ
ָמים ֵא ֶלּה! ָה ְ
ֻכּה גַּם ְבּי ִ
– ֶדּ ֶר ְך ֲאר ָ
ָצאָה ִמ ִלּ ְפנֵי
ֶבת י ְ
ומ ֻא ְכז ֶ
ֻל ֶבּ ֶלת ְ
אָמר ָלהּ ָה ַר ִבּיְ .מב ְ
בּוּרג"ַ ,
ֲשׂי ִאם ִתּ ְסּ ִעי ְל ֶפ ֶט ְר ְ
בוּרנִ י ִכּי טוֹב ַתּע ִ
" ְס ַ
ָדהּ
כשׁ ֵאין ְבּי ָ
רוּרהֶ ,
ֻכּה ֶשׁ ַמּ ְטּ ָר ָתהּ לֹא ְבּ ָ
יעה ֲאר ָ
צוּק ָתהּ לֹא ִק ְבּ ָלה ,וְ ַרק נִ ְשׁ ְל ָחה ִלנְ ִס ָ
ַה ַצּ ִדּיקִ .פּ ְתרוֹן ִל ְמ ָ
ָעץ
יעהִ " .אם ָה ַר ִבּי י ַ
אָספוּ ֶכּ ֶסף ְל ִממּוּן ַהנְּ ִס ָ
ידים ִה ְתגַּיְּ סוּ ְל ֶע ְז ָר ָתהּ וְ ְ
יעהַ .ה ֲח ִס ִ
ֲא ִפלּוּ ֶכּ ֶסף ְל ִממּוּן ַהנְּ ִס ָ
אַל ָמנָה.
עוֹדדוּ ֶאת ָה ְ
ַדּאי יֵשׁ ְדּ ָב ִרים ְבּגוֹ וְ ָע ַליִ ְך ַלעֲשׂוֹת ֵכּן"ְ ,
בּוּרג ,ו ַ
ָל ְך ִלנְ ס ַֹע ְל ֶפ ֶט ְר ְ
בּוּרג ִעיר ֲענ ִ
יה שׁוּם ְכּת ֶֹבתֶ .פּ ֶט ְר ְ
ָד ָ
ָבּ ַר ֶכּ ֶבת נִ ְז ְכּ ָרהִ ,כּי ְבּ ֶע ֶצם ֵאין ְבּי ֶ
ֱשׂה ָבּהּ
וּמה ֶאע ֶ
ָקיתִ ,ה ְר ֲה ָרה ִבּ ְדאָגָהָ ,
יעה
יעה ִהגִּ ָ
אַחר ַלּיְ ָלה ָשׁ ֵלם ֶשׁל נְ ִס ָ
ֲשׂה ֵאין ְל ָה ִשׁיבְ .ל ַ
ְבּ ֵאין ִלי ָשׁם ָכּל ָקרוֹב אוֹ ַמ ָכּר?! ֲא ָבל ֶאת ַה ַנּע ֶ
שׁוֹט ָטה
דוֹלהָ .שׁעוֹת ַרבּוֹת ְ
הוֹמה ֶשׁל ָה ִעיר ַהגְּ ָ
ָר ָדה ֵמ ַה ָקּרוֹן ֶאל ָה ְרחוֹב ַה ֶ
חוֹשׁשׁ י ְ
וּב ֵלב ֵ
בּוּרגְ .
ְל ֶפ ֶט ְר ְ
ֶרם
ַשּׁ ָבה ַעל גּ ֶ
אוֹז ִליםִ ,ה ְתי ְ
יה ְ
שכּוֹחוֹת ָ
ֶ
כשׁ ָח ָשׁה
אוֹתהּ ְלאָן ֶשׁ ָח ְפצוֶּ ,
יה ָל ֵשׂאת ָ
יחה ְל ַרגְ ֶל ָ
ָבּ ְרחוֹבוֹתֵ ,הנִ ָ
אוֹתהּ ְבּגַסּוּתַ " .מ ֲה ִרי וְ ִה ְס ַתּ ְלּ ִקי
שׁוֹמר ַה ַסּף ֵה ִעיר ָ
ֵ
נוּמה,
ושׁ ְק ָעה ִבּ ְת ָ
הוֹביל ְל ַביִ ת ְמפֹאָרָ .
ַמ ְד ֵרגוֹת ֶשׁ ִ
אַל ָמנָה ִזנְּ ָקה
יה ִבּ ְצ ָעקוֹתָ .ה ְ
ִמ ָכּאן ְבּ ֶט ֶרם ֶא ְק ָרא ַל ִמּ ְשׁ ָט ָרה אוֹ ֲא ַשׁ ֶסּה ָבּ ְך ֶאת ְכּ ָל ַבי!"ִ ,ה ְר ִעים ָע ֶל ָ
יע ְל ְ
שּׁוֹמר ִהגִּ ַ
קוֹמהּ ְבּ ֶב ָה ָלה ...קוֹלוֹ ֶשׁל ַה ֵ
ִמ ְמּ ָ
ֶיה
הב ִחין ְבּ ָתוֵי ָפּנ ָ
אָזנָיו ֶשׁל ַבּ ַעלַ -ה ַבּיִ ת ֶשׁ ִמ ֵהר ָל ֵצאת .הוּא ְ
שּׁוֹמר ,וְ ִה ְז ִמינָהּ ְל ִה ָכּנֵס
ַסּה ֶשׁל ַה ֵ
ַהגוּתוֹ ַהגּ ָ
ַצּל ַעל ִה ְתנ ֲ
יהִ ,ה ְתנ ֵ
וחישַׁ -מ ֵהר ִה ְד ִבּיק ֶאת ְצ ָע ֶד ָ
הוּדיִּ יםִ ,
ַהיְּ ִ
אַל ָמנָה .זֶּה ַע ָתּה גּ ְֹר ָשׁה ְכּ ֶכ ֶלב וְ ִהנֵּה ְל ֶפ ַתע ִהיא ֻמ ְז ֶמנֶת ְל ִה ָכּנֵס ְבּ ָכבוֹד ֶאל
אָחזָה ָבּ ְ
בוּכה ַר ָבּה ֲ
ְל ֵביתוְֹ .מ ָ
תּוֹך ַה ַבּיִ ת ַה ְמּפֹאָר.
ְ
וּמ ְק ִפּיד ַעל ַכּ ְשׁרוּת
שׁוֹמר ִמ ְצווֹת ַ
ידיֲ .אנִ י ֵ
מוֹצ ִאי ִמ ַבּיִ ת ֲח ִס ִ
אָמר ָלהּ ַבּ ַעלַ -ה ַבּיִ תָ " ,
הוּדי"ַ ,
"גַּם ֲאנִ י יְ ִ
ַפ ָשׁהּ ִה ְת ַענְ יֵן ְב ִס ַבּת
יבה ֶאת נ ְ
אַחר ֶשׁ ֵה ִשׁ ָ
יעהְ .ל ַ
רוּחה ַמ ְשׂ ִבּ ָ
שׁוּשׁה ֲא ָ
אַל ָמנָה ַה ְתּ ָ
הוֹסיף ְבּ ַה ִצּיעוֹ ָל ְ
ַה ָמּזוֹן"ִ ,
ויטשׁ וְ ַעל ָה ֵע ָצה
יוּבּאוִ ְ
ָתהּ ַל ַצּ ִדּיק ִמ ְלּ ַ
יהַ ,על ְפּנִ יּ ָ
גוּר ָ
בּוֹאָהִּ .היא ִס ְפּ ָרה לוֹ ַעל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּהּ וְ ַעל ְמקוֹם ְמ ֶ
נוֹח
ֲלהּ ַה ָמּ ַ
ַלגְּ ָלה גַּם ַעל ַבּע ָ
יחה ִה ְתגּ ְ
בּוּרגַ .בּ ַעלַ -ה ַבּיִ ת ִה ְק ִשׁיב ָלהּ ְבּ ִענְ יָןַ ,ה ִשּׂ ָ
ָעץ ָלהּ – ִלנְ ס ַֹע ְל ֶפ ֶט ְר ְ
ֶשׁיּ ַ
אָר ָחהָּ .פּנָיו ֶה ְחוִ ירוּ ַכּ ִסּיד וְ ָכל גּוּפוֹ ֵה ֵחל
אוֹמי ֶשׁ ָחל ִבּ ְמ ְ
אַל ָמנָה ְבּ ִשׁנּוּי ִפּ ְת ִ
וְ יִ חוּסוְֹ .ל ֶפ ַתע ִה ְב ִחינָה ָה ְ
אוֹשׁשׁ
יח ְל ִה ְת ֵ
ִל ְרעֹדֲ " .אנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין"ִ ,מ ְל ֵמלֲ " ,אנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין"ָ ...ח ְלפוּ עוֹד ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ַעד ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
עוֹלם.
ֲלהֶּ ,שׁאוֹתוֹ לֹא ָר ֲא ָתה ֵמ ָ
יסהֲּ ,א ִחי ַבּע ָ
מוּלהּ ֵאינוֹ ֶא ָלּא גִּ ָ
יּוֹשׁב ָ
אַל ָמנָה ִכּי ַה ֵ
ְמ ַעט .אָז ִה ְת ָבּ ֵרר ָל ְ
ֻתּקוּ ְק ָשׁ ָריו ִעם ְבּנֵי ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוְֹ .כּ ֶשׁ ֻשּׁ ְח ַרר ֵמ ַה ָצּ ָבא ָשׁ ַלח
וּמאָז נ ְ
רוּסיֵ ,
ְכּ ֶשׁ ָהיָה ָבּחוּר ָצ ִעיר גֻּיַּס ַל ָצּ ָבא ָה ִ
תּוֹרהּ ֶשׁל ָה ִא ָשּׁה ִל ְהיוֹת נִ ְד ֶה ֶמת.
דוֹלהָ .כּ ֵעת הוּא ָע ִשׁיר גָּדוֹלַ .ע ָתּה ָבּא ָ
ֲס ִקים וְ ָראָה ְבּ ָר ָכה גְּ ָ
ָדיו ַבּע ָ
ֶאת י ָ
ויטשׁ.
יוּבּאוִ ְ
רוּחָ -ק ְדשׁוֹ ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ִמ ְלּ ַ
וּב ִע ָקּר ֵמ ַ
ישׁה ַה ִבּ ְל ִתּיְ -צפוּיָה ָכּלָ -כּ ְךֶ ,א ָלּא גַּם ְ
לֹא ַרק ֵמ ֶע ֶצם ַה ְפּגִ ָ
אַל ָמנָה ָמ ְצאוּ ֶאת ִזוּוּגָן וְ נִ ְשּׂאוּ
יה ֶשׁל ָה ְ
נוֹת ָ
יּוֹתיוָ .כּל ְבּ ֶ
אַחיָנִ ָ
הוֹצאוֹת ַה ֲח ֻתנָּה ֶשׁל ְ
ַהגִּ יס ִק ֵבּל ָע ָליו ֶאת ָכּל ָ
וּדאָגָה.
ָד ָעה עוֹד ַמ ְחסוֹר ְ
יל ְך לֹא י ְ
ָא ָ
אַל ָמנָה ַע ְצ ָמהֵּ ,מאוֹתוֹ יוֹם ו ֵ
ָחה ,וְ ָה ְ
וּב ְרו ָ
ְבּ ָכבוֹד ִ
)מתוך עיתון "תורתך שעשועי"(
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