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מיסודם של שעלי תורה וישיבת רמת גן

כניסת שבת16:23 :
יציאת שבת17:25 :
רבינו תם17:57 :

פרשת ויחי

ט“ז טבת תשע“ג

ברכת הבנים – הזדמנות עצומה להעצים את הילדים
הרב אופיר שוורצבוים רב הגרעין התורני
הסביבה הזרה ראה בכך עוצמה
בפרשת השבוע אנו פוגשים את ברכתו של יעקב לנכדיו:
ׂמ ָך ֱא-ל ִֹהים מיוחדת שיש להנחילה לדורות הבאים
ְש ְ
ׂר ֵאל ֵלאמֹר י ִ
ִש ָ
ֲכם ַּב ּיוֹם ַההוּא ֵלאמוֹר ְּב ָך י ְָב ֵר ְך י ְ
"ַוי ְָבר ֵ
ולכן ברך אותם שיהיו דוגמא לכל ילדי
ַשה"...
ׁ
ְּכ ֶא ְפ ַריִם ו ְִכ ְמנ ֶּ
ומסביר רש"י :הבא לברך את בניו ,יברכם בברכתם ויאמר איש ישראל בכל הדורות כיצד יש לשמור על
הזהות היהודית בכל מקום ובכל זמן.
לבנו ישימך א-לוהים כאפרים וכמנשה:
יעקב אומר לנכדיו כי הם יזכו שכל אבא בישראל יברך את בניו
הסיבה שמברכים את ברכת הילדים בשבת היא כיוון שהשבת
שיהיו כמו אפרים ומנשה.
וכתוצאה מכך השתרש במשך הדורות המנהג לברך את היא מקור הברכה ,אז יש שפע מיוחד של ברכה .סיבה נוספת
היא שלפעמים במשך השבוע יש כעסים ומתחים בין ההורים
הילדים בערב שבת.
במה זכו אפרים ומנשה שכל אבא יברך את בניו להיות כמותם? לילדים ,וכיוון שכולם טרודים ועסוקים ,ואין באמת פניות לילדים.
שתי תשובות בדבר ,האחת עוסקת ביחס בין האחים ,ואילו ולכן בשבת שזה זמן של שמחה ,מנוחה ,והשכנת שלום ,אנו
רוצים להתמלא במחשבות טובות על הילדים ,ולברך אותם.
השנייה ביחס בין האחים לסביבתם.
א .כשראה יעקב שלמרות ששיכל את ידיו והקדים את אפרים
הצעיר לפני מנשה הבכור ,ואפרים לא התמלא גאווה מכך  ,זו גם ההזדמנות לשתף את השותף השלישי ביצירת הילדים –
ומנשה לא קנא ,כפי שהיה אצל אחי יוסף שכתוב עליהם" :ויקנאו הקב"ה ,ולבקש ממנו שישפיע שפע טוב עליהם דרך הברכה.
בו אחיו" אז הבין יעקב כי אלו אחים אמתיים ,שיש בנייהם יחסי השבת בה נקרא על ברכות אלו של יעקב לנכדיו היא הזדמנות
אחוה ,ולכן ראויים שיהיו כל ישראל מברכים בהם ,ושיזכו ילדיהם נפלאה לחדש ולהעצים את הקשר עם הילדים ,ע"י כך שנברך
אותם מכל הלב עם הרבה חום ואהבה .ונכוון בברכה שיהיו ילדינו
להיות כמותם.
ב .אפרים ומנשה היו דוגמא לנערים שגדלו בארץ זרה ,עם כאפרים וכמנשה על תכונותיהם המיוחדות.
תרבות זרה ,ולמרות זאת שמרו על יהדותם ,בעוד ששאר מסופר שהרב שלמה זלמן אוירבך כשהיה מברך את ילדיו היה
השבטים גדלו בבית יעקב ובארץ כנען ,כך שהיה להם יותר קל בוכה בזמן הברכה ועוד היה מוסיף ברכות נוספות משלו...
לשמור על יהדותם .כשראה יעקב את עמידתם היהודית למרות

היכונו לפתיחת תקופת הרישום

רוח ההלכה

לגני הממ"ד של הגרעין התורני

חשיבות נטילת הידיים
ים
לפני הסעודה

הגנים לגילאי  3-4-5וממוקמים בשני מוקדים בעיר

מצווה מדברי סופרים ליטול את הידיים קודם סעודה שאוכל בה
פת .ומצווה לשמוע דברי חכמים .והסמיכו זאת על הפסוק" :
והתקדשתם והייתם קדושים ) ויקרא כ' ,ז'( ,והתקדשתם אלו מים
ראשונים וכו'.
על אף שזו מצווה מדברי סופרים יש לברך על נטילה זו קודם
הניגוב" :אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על נטילת ידיים" וצריך ליזהר
מאוד בנטילת ידיים ,שכל המזלזל בנטילת ידיים חייב נידוי ,ובא
לידי עניות ,ונעקר מן העולם.

ברחוב יוסף קארו )שכונת סקיא א'( וברחוב כצנלסון )מרכז העיר(

צוות תורני מקצועי וחם
פיקוח משרד החינוך
תגבור תורני ע"י רבני גנים
מסיבות ואירועים מיוחדים להורים ולילדים
אפשרות לצהרון מוזל עם הנחות התמ"ת
)תלוי במספר הנרשמים(

לפרטים נוספים ,לסיורים והרשמה:
0528-776800
לתגובות ,פרסומים והקדשותgarorye@gmail.com 052-8776800 :

גדולי ישראל |

רבי יהודה אלקלעי

נולד בשנת תקנ"ח – ) (1798לאביו שלמה חי ,עלה ארצה בגיל  ,11והוסמך
לרבנות בירושלים ,כתלמידו של רבי אליעזר פאפו ,ה"פלא יועץ" ,ובשנת
 ,1825בגיל  27נשלח לשמש רב בזמון שהייתה עיירה בקרבת העיר בלגרד
שבסרביה .את פעילותו הציבורית החל לקראת שנת ת"ר ובתוך ארבע
שנים הוציא לאור את שלושת ספריו הראשונים " -דרכי נועם" ),(1839
"שלום ירושלים" ) (1840ו"מנחת יהודה" ) - (1843ובהם הציג את רעיונותיו
על הגאולה ומצוות יישוב ארץ ישראל ,על חשיבותה של השפה העברית
ועוד .רבי יהודה אלקלעי פרסם כ 20-ספרים וכן חוברות )קונטרסים(
ומאמרים רבים בעיתונות העברית ,החל בשנת תקצ"ט  1839 -ועד לשנת
מותו.הוא דיבר וכתב תוכניות על תחיית הלשון העברית ,על פנייה לסולטן
הטורקי ולמעצמות ,בנושא הקמת מסגרת מארגנת ליישוב הארץ ועל
הקמת בנקים שירכזו הון פרטי לפיתוח הקרקעות בא"י .בכתביו ֵה ֵצר על
חוסר המעשיות שבו לוקים המדברים על ציון:
לאורך השנים ,גם אם לא במספרים גדולים ,הגשימו תלמידי רבי יהודה
ביבאס וממשיך דרכו הרב אלקלעי את משנתם המדינית של רבותיהם,
ועלו ליפו מרחבי האימפריה העות'מאנית ,צפון אפריקה והקהילות

סיפור לשבת |

ברוח הימים...

סיפר הרב' פנחס רקובסקי זצ"ל ,שהכיר איש אחד ,שהאריך ימים וזכה
לחיות בערך  115שנים .אותו אדם היה הולך ללא מקל .תהה ר' פנחס
על פלא זה ושאל את אותו זקן במה זכה לכך? השיב לו הזקן כך" :לפני
שנים רבות הייתי מאכסן בביתי רבנים רבים ,והייתי טורח בדאגה להם
לאוכל ,שתיה ולינה כיד המלך .אחד הרבנים שביקר אצלי כמה פעמים
היה ר' אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ,שכיהן אז כרבה הראשי של העיר

פינת חינוך |

גרעין אור יהודה הוקם בתחילת שנת תשס"ט ע"י שש משפחות
צעירות אשר שמו להם למטרה לחיות באור יהודה ולהיות חלק
אורגני מהאוכלוסייה המקומית ,לבנות חיי קהילה פעילה ורבגונית
ומתוך כך להצמיח פרויקטים קהילתיים בנושאי התורה ,החינוך,
הרווחה והזהות היהודית.
במהלך ארבעת השנים האחרונות הקהילה הלכה וגדלה ואיתה גם
היקף הפעילויות והעשייה.
כיום ,הקהילה שסביב מוסדות החינוך של הגרעין מונה למעלה
ממאה משפחות ובפעילויות העמותה השונות נהנים מאות ואלפים
מתושבי העיר במהלך השנה כולה.
העבודה והעשייה של העמותה נעשות בשיתוף פעולה מלא עם
הרשות המקומית ,מחלקות החינוך והרווחה ומשרדי ממשלה שונים.

אנו שמחים לבשר על פתיחת

חוג מוכנות לכיתה א'

החוג יתקיים בבי"ס סעדיה גאון
רחוב הגולן 9
בימי שני בין השעות 16:45-18:00
בחוג ילמדו הילדים מיומנויות
חשובות לקראת בית הספר
לפרטים נוספים0544-900289 :

משהו טוב קורה בסעדיה...

בענוותנותו
זצ"ל ,בענוותנות
קוק זצ"ל
הרב קוק
יפו .פעם אחת ביקשתי ממנו שיברך אותי .רב
הרבה השיב שהינו מסופק אם הוא יכול לברכו בברכת תלמיד חכם,
אך בכל זאת הינו כהן ,וברכת כהן הוא יודע לברך .ואז ברך אותי
שאאריך ימים ואזכה לראות בנחמה .לסיום הוסיף הרב ואמר" :איני
יודע אם אזכה ,אבל אתה תזכה" .ואכן ,הארכתי ימים ,וזכיתי לראות
בנחמה ,בשחרור ירושלים עיר קודשנו במלחמת ששת הימים.

ענת ברקוביץ -מנהלת ביה"ס "סעדיה גאון"

קצת על
הגרעין התורני

מות
קו
ספר מגבל! שם!
מ מו להר
הרו
מ

הספרדיות במרכז אירופה .ביפו פרנסו עצמם,
הכינו את התשתית המוסדית והכלכלית לקליטת
יהודי מזרח אירופה שהגיעו לקראת סוף המאה,
ולא נפלו לנטל על קהילות המוצא שלהם בפזורה.
במהלך שנות ה 50-לחיו  ,במסגרת נסיונותיו לגייס
את המעצמות האירופאיות ונגידי היהודים
לתמיכה בתוכניתו המדינית ,ערך מסע בצרפת,
אנגליה וגרמניה ,ואף העלה את משנתו המדינית
בספר "גורל לה'" .בספר שיצא בשלוש מהדורות ואף תורגם לאנגלית ,הרב
אלקלעי פורס לראשונה תוכנית ציונית-מדינית ריאלית ומפורטת להקמת
בית לעם יהודי בארץ ישראל.
בשנת תרל"ה ) (1874חזר לארץ ישראל ,התיישב תחילה ביפו ולאחר מכן
בירושלים וניסה לעודד את רעיון שיבת ציון "כלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי
אלא בתשובה" .ולשם כך התפלמס עם רבני היישוב הישן .נפטר כעבור
כ 4-שנים ,בתאריך ד' בתשרי בשנת תרל"ט ) ,(1878ונקבר בחלקת
הספרדים בבית הקברות בהר הזיתים .על שמו קרויה העיר אור יהודה.

ׂר
ׂר ֵאלְׁשנֵים ָע ָש
"כל ֵא ֶּלהִׁש ְב ֵטי י ְִש ָ
בפרשת השבוע ויחי יעקב מברך את בניו ָּ
ׁשר ְּכ ִב ְר ָכתוֹ ֵּב ַר ְך א ָֹתם"
יש ֲא ֶ
יהם ַוי ְָב ֶר ְך או ָֹתם ִא ׁ
ׁשר ִּד ֶּבר ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
ְוזֹאת ֲא ֶ
ברכת יעקב את בניו ,היא יותר מברכה רגילה ,היא בירור המהות של כל
אחד מבניו ,דרך החיים השקפת העולם שכל אחד מהבנים ילך בה.
ה"אור החיים הקדוש" מסביר שכל אחד ואחד התברך כפי הראוי לו כפי
בחינת נשמתו וכפי מעשיו .לכל שבט ושבט יש את הייחודיות שלו לאחד
יש מלכות לשני יש כתר תורה לשלישי יש גבורה לרביעי יש עושר לחמישי
יש הצלחה ,וכך כל שבט ושבט מאופיין בייחודיות המיוחדת שלו.
העיקרון החשוב שיעקב בא ללמד אותנו הוא שאין דרך אחת שהיא
הנכונה ביותר ואחרות שהן "פחות טובות" .יש דרכים רבות ומגוונות
המובילות אל הטוב.
בחירתו של האדם האם להיות סוחר כזבולון או למדן כיששכר ,תלויה גם
בשאלת טבעו של האדם ,שצריך לשאול את עצמו מהו הערך המוסף שלי
ובמה עליי להתמקד?
כדי להגיע לאחדות באומה צריך לברר תחילה את הייחודיות של כל שבט ושבט.
גם אנחנו הורים ומחנכים ,וכן כל אדם שעוסק במקצוע הכי חשוב שיש
שנקרא "חינוך" ,צריכים לדעת שלכל ילד וילדה יש את האישיות המיוחדת
והפנימית שהם מביאים איתם לעולם .עלינו ההורים והמחנכים בבית
הספר מוטלת המשימה לגלות את אותה ייחודיות הנמצאת בכל תלמיד
ותלמיד ,כמו שיעקב אבינו עשה.
בבית ספרנו אנו משתדלים להביא לידיי ביטוי את הייחודיות של כל ילד וילד,
לתת מענה דיפרנציאלי ולמצוא את הניגון המיוחד שקיים בכל אחד ואחת.
עבודת החינוך דורשת מאיתנו לעיתים הרבה סבלנות ואורך רוח ,אך לנגד
עינינו עומדת תמיד האמונה והחזון החינוכי לגלות ולחשוף את הייחודיות
של כל ילד ולהעצים אותה.
יזכו ילדינו להתברך מברכת הכהנים "יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך
ויחנך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"
בימים אלו נפתח חוג מוכנות לכיתה א' בבית ספרנו "סעדיה גאון".
לפרטים והרשמה ניתן לפנות למזכירות ביה"ס בטלפון5331629 :
בברכת שבת שלום,
ענת ברקוביץ -מנהלת ביה"ס "סעדיה גאון"

