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מיסודם של שעלי תורה וישיבת רמת גן

כניסת שבת16:27 :
יציאת שבת17:30 :
רבינו תם18:03 :

פרשת שמות

כ“ג טבת תשע“ג

כיצד בוחרים מנהיג?
הרב אופיר שוורצבוים רב הגרעין התורני
בפרשתנו אנו פוגשים את המעבר של עם ישראל ממשפחה לעם.
הראשון שמבחין בשינוי הוא דווקא פרעה שחושש מקצב ההתרבות
של עם ישראל ואומר "הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו" ובעקבות
כך מביא גזרות איומות על עם ישראל.
כחלק מתהליך היווצרותנו כעם בוחר הקב"ה מנהיג שהוא זה שיוציא
את עם ישראל ממצרים.
אך כיצד בוחרים מנהיג ראוי?
על הפסוק בפרשתנו "ומשה היה רועה "...כותב המדרש את
הדברים הבאים:
אין הקב"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואח"כ מעלהו
לגדולה .הרי לך שני גדולי עולם שבדקם הקב"ה בדבר קטן ונמצאו
נאמנים ...וכן במשה הוא אומר" :וינהג את הצאן אחר המדבר" -
להוציאן מן הגזל.
על פי המדרש התורה לא סתם כותבת כי משה יצא למדבר לרעות
שם את הצאן ,אלא מלמדת אותנו על תכונותיו המיוחדות של משה והן
שהיה איש ישר והיה מקפיד על צאנו שלא יאכל משדות אחרים.
המדרש גם מוסיף ומספר כי:
'כשהיה משה רועה צאנו של יתרו במדבר ,ברח ממנו גדי ,ורץ אחריו עד
שהגיע לחסות)מקום עם צל ומים( .כיון שהגיע לחסות נזדמנה לו

גני הממ"ד
של הגרעין התורני

רוח ההלכה
לת ידיים
האם כל אכילת הפת דורשת נטילת
או -מהו שיעור חיוב נטילת ידיים קודם הסעודה?
האוכל פחות מכזית פת )פחות מ 27 -גרם( מעיקר הדין אינו צריך
ליטול את ידיו ,ורק אם בדעתו לאכול שיעור כזית ,צריך ליטול את
ידיו ,אבל לא יברך על נטילה זו .ורק אם בדעתו לאכול פת שיעור
כביצה שהוא כ 54 -גרם ,נוטל ידיו ומברך על נטילת ידיים.
והמחמיר ליטול ידיו )בלי ברכה( גם בפחות מכזית תבוא עליו
ברכה .ויש מחמירים ליטול ידיהם )בלי ברכה( באכילת פת כשיעור
כ 18 -גרם ,לחוש לסוברים דכזית הוא כ 18 -גרם.

שיעורי תורה

לקהל הרחב

שיעור דף יומי
ע"י הרב ישי מלר

בביכ"נ "סוויד"
ברמת פנקס
ימים א‘-ה‘
בין השעות 19:00-20:00

שיעור בנושא ספר בראשית
על פי מדרשי חז"ל
ע"י הרב אופיר שוורצבוים

בביכ"נ "יגדיל תורה"
אור יהודה
יום א' בשעה 20:00

שיעור בנושא סדר התפילה
ע"י הרב יאיר טחובר

בביכ"נ 'פועלי צדק'
צאלון  26נוה סביון.
בין מנחה של שבת לערבית

בקרו באתר החדש שלנוwww.garin-oy.co.il-

בריכה של מים ועמד הגדי לשתות .כיון
שהגיע משה אצלו אמר :אני לא הייתי יודע
שרץ היית מפני צמא ,שמא עייף אתה?
הרכיבו משה על כתפו והיה מהלך.
אמר הקב"ה :יש לך רחמים לנהוג צאנו של
בשר ודם ,כך חייך ,אתה תרעה צאני ישראל'.
כשהקב"ה בוחר מנהיג אין הוא מחפש לוחם
דגול ואיש צבא ,אלא דווקא רועה צאן -אדם
שאינו עוסק עדיין בבני אדם אלא באדם שדואג לצאנו כי באמת
אכפת לו מהם ,גם אם הם לא יכולים לתת לו כבוד.
מסיפור הגדי אנו מבינים כי הקב"ה חפץ במנהיג שיש לו את מידת
הרחמים .מידת הרחמים היא מידת הסבלנות כלומר אורך רוח,
שמסתכל בעין טובה על אנשיו ,ולא דן אותם מיד לכף חובה ,שיודע
להוביל תהליכים לטווח ארוך ,ולא לחיות רק את הרגע .שמצליח
להביא את העם למדרגות יותר גבוהות.
גם כיום זקוקים אנו למנהיגים כדוגמת משה :בעלי ענוה ,עין טובה,
ואורך רוח ,שידעו לרומם את העם ולא לבקש כבוד ושררה .מנהיג כזה
הוא גם תוצאה של מדרגה רוחנית של העם ,כשאנו נהיה כאלה
אנשים ,נזכה שיהיו לנו כאלה מנהיגים.

אנו מאמינים כי בחינוך הדור הבא-
טמונה הצלחתינו והצלחת עם ישראל
כולו .בהתאם לכך אנו משקיעים המון
במערכות החינוך ,ליצור מערכות חינוך אשר
תהינה קשובות לצרכים ולכוחות המיוחדים לכל אחד
ואחד ויחד עם זה תדענה להציב רף גבוה מאד ,בכל
התחומים ,ולהוביל את הילד אליו.
בשנת תש"ע הקמנו ,יחד עם הרשות המקומית ומשרד החינוך ,את גן הילדים
הממ"ד הראשון של העמותה .בגן זה ובגנים שלאחריו הקפדנו על בחירת צוות
מקצועי מהשורה הראשונה ועל תכנים לימודיים ברמה הגבוהה ביותר .זכינו
לראות ביקוש גדול מאד לגנים ותוך שלש שנים הוקמו שלושה גנים ובע"ה
לקראת שנה הבאה יפתחו גנים נוספים .בגנים אלו אנו שמים דגש חזק מאד על:
* חינוך יהודי ערכי ציוני *חינוך לאהבת הזולת ,אהבת הארץ והחיבור
למסורת * השקעה מרובה במקצועיות ומצוינות לימודית לפי דרישות משרד
החינוך* .צוות מקצועי מסור וחם אשר שם דגש מיוחד ליחס האישי ולקידומו
של כל אחד ואחד מהילדים.
סביב מערכת הגנים ישנה פעילות קהילתית רבה להורים ,לאחים ולילדים
עצמם .במהלך כל השנה ישנם פעילויות רבות ומגוונות כגון סליחות ,סדר ט"ו
בשבט משותף ,סעודת מלווה מלכה ועוד..
הגנים ,הינם גנים ממלכתיים דתיים בפיקוח מלא של הרשות המקומית
ומשרד החינוך.
גן סביון -מיועד לגילאי ) 3-4ט.ט חובה -ט.חובה( ברחוב יוסף קארו
גן חט"צ -מיועד לגילאי ) 5חובה( ברחוב יוסף קארו
גן ערמון -מיועד לגילאי ) 3-4ט.ט חובה -ט.חובה( ברחוב כצנלסון
שנה הבאה יפתח בע"ה גן נוסף המיועד לגילאי ) 5חובה( ברחוב כצנלסון

לפרטים נוספים ,סיורים והרשמה0528776800 -
לתגובות ,פרסומים והקדשותgarorye@gmail.com 052-8776800 :
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רבי חיים אבולעפיה

רבי חיים אבולעפיה נולד בחברון בשנת ה'ת"כ ) (1660לבריאת העולם לאביו ר'
משה אבולעפיה זצ"ל .לימים עבר עם משפחתו להתגורר בירושלים ולמד
בישיבת בית יעקב-ויגה לימים נתבקש על ידי יהודי חברון לצאת למסע גיוס
תרומות בתורכיה עבורם ,מאחר והם נלחצו תחת עול תשלום המיסים שהוטל
עליהם.
בשנת ה'תנ"ט ) (1699לאחר תחילת מסעו ,עבר בסלוניקי והגיע לאיזמיר
שבתורכיה שם ישבו רבנים גדולים מגאוני הארץ .הם שמעו על בואו של הגאון
הצעיר לעירם ורבים רצו לתהות על קנקנו ,לאחר ויכוחים והתנצחויות בהלכה
הודו בגדלותו המיוחדת של רבינו חיים.
אחרי שובו משליחות העיר חברון ,נקרא לשמש כרבה של צפת .הוא הנהיג את
הקהילה ביד רמה .כרבה של צפת הזדמן לעיתים קרובות לעיר טבריה שהיתה
חרבה ושוממה כדי להשתטח על קברי צדיקים .רק בדואים התגוררו בה ושליט
העיר היה השיח הגדול עומאר.
חלפו עוד עשרים ושלוש שנים עד אשר נשלחה הזמנה על ידי דאהיר אל
עומאר פחה ומושל הגליל לרבה של איזמיר לבוא לחדש את הישוב בטבריה.
דהאר אל עומאר היה איש גיבור והטיל את חיתתו על כל יושבי ארץ הגליל.
בינתיים בשנת ה'תפ"ה ) ,(1725שמו ראשי קהילת איזמיר עיניהם בר' חיים
אבולעפיה ושלחו לו כתב רבנות והזמינו אותו לכהן כרב בקהילה מפוארת זו.
ר' חיים נענה לבקשתם.
משנה לשנה גברו וחזקו עליו געגועיו לארץ ישראל ובמיוחד אל עיר אבותיו
טבריה החריבה אשר "משם עתידין להגאל" .עד שאליהו הנביא נגלה לו
בחלום וזרז אותו לחזור לארץ ישראל.
לאחר שנים הגיעה אגרת ההזמנה של מושל הגליל דאהיר אל עומאר לבוא
ולבנות מחדש את העיר טבריה ,יש אומרים שאגרת זו הגיעה בעקבות חלום
שחזר ונשנה למושל הגליל ובו הוא צווה ליישב את טבריה ביהודים .הצדיק לא
התמהמה ומיד הכין את עצמו לדרך .רבים ניסו להניא אותו מהחלטתו ובהם
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רבנים גדולים שניסו לעכבו ,אך הם לא הצליחו
לעכב את הרב בדרכו לארץ הקודש.
טבריה בירת הגליל ומושבה האחרון של הסנהדרין
עמדה חרבה במשך ימי הביניים עד שנבנתה
בשנת ה'ש"כ ) (1560לערך ,על ידי דון יוסף נשיא
ודונה גרציה נשיא .במשך מאה שנה היה בה
ישוב יהודי תוסס .אולם עקב רדיפת הערבים
והמלחמות התדירות של השיחים נחרבה העיר
בשנת ה'ת"ל ).(1670
קברו של רבי חיים
אבולעפיה בטבריה
על אף גילו המופלג אזר הרב כוחותיו ובמלוא
המרץ עשה את הדרך מעיר לעיר .בדרכו גייס
כספים למטרת בניין העיר טבריה .מספרים שהיה שוכן עמוד של אש מעל
לראשו .בכ' בסיוון דרכו רגלי איש הא-לקים בטבריה .ובמשך שנתיים בנה בה
בתים וחצרות ליהודים ,ובנה בית כנסת מפואר מאין כמוהו בכל ארץ ישראל.
כמו כן בנה בית מרחץ נאה וחנויות ליום השוק.
חידוש הישוב העברי בטבריה עשה רושם רב בגולה ורבים ראו בזה סימן
לגאולה הקרובה .הרב התמסר להתפתחות העיר ודאג למקורות פרנסה
ליושבי העיר .בית הכנסת שבנה הוקם על חורבות בית הכנסת העתיק שבו
התפלל האר"י זצוק"ל
השמועה על חידוש הישוב בטבריה עושה לה כנפיים וקבוצות רבות בגולה
מזדרזים לעלות לארץ ישראל .הישוב העברי מתרחב ובתים נוספים בין
חומותיה של העיר העתיקה .ביום כ"א באדר ב' ה'תק"ב מבקר ר' חיים בן עטר
)'אור החיים' הקדוש( את ר' חיים אבולעפיה בטבריה .סודות גדולים ונוראים
קשורים בפגישתם של שני מאורי הדור.
בכורוו רר' יצח
בכור
ור
בנוו בכ
עיק את נ
בנ
לקראת פורים בשנת ה'תק"ד ) (1744הרב ע
יצחק
מזעיק
מסוריה ומטיל עליו את ההנהגה.

רחמנא ליבא בעי -הקב"ה רוצה את כוונת הלב...

שמש בית הכנסת הצפתי עסוק היה בניקיון עזרת הנשים לקראת השבת
כשלפתע קלטה אזנו "שיחה" מעניינת מכיוון קידמת בית הכנסת .הוא הטה
את אזנו ושמע איך אדם פשוט ,אופה במקצועו ,פונה אל הקב"ה בתפילה
שיקבל את קורבנו -שנים עשר ככרות לחם כשם שהיו הכוהנים עורכים שנים
עשר ככרות לחם בבית המקדש בכל ערב שבת .כשהציץ השמש במעד
לפרוכת ,ראה לתדהמתו כי ארון הקודש פתוח ולפניו מונח סל עם ככרות
לחם .משיצא "המקריב" מבית הכנסת .חשב השמש לעצמו ,הרי מתפקידי
לדאוג לניקיון בית הכנסת ,אקח את החלות ,ואקיים בהן את סעודות השבת.
ביום שישי לאחר שבוע ,חזר המחזה על עצמו ,המקריב הביא את חלותיו
וביקש מה' שייקחן מידו גם הפעם כשם שלקחן בשבוע שעבר .ואכן גם הפעם
"נכלמו" החלות מלפני הארון ולשמחתו של האופה לא היה גבול.
בשבוע הבא ,לא התאפק השמש והזמין את רב בית הכנסת לראות "דבר
מעניין" .הסתתרו שניהם בעזרת נשים והמתינו ל"טקס" הקבוע שלא אחר
לבוא .מששמע הרב את האופה מבקש מה' שייקח את קורבנו ואת בטחונו
בכך שהוא הוא שנטל את חלותיו בעבר ,פנה אליו והוכיחו" -שוטה שכמותך,
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וכי סבור אתה שהקב"ה לוקח את "קורבנך"? כיצד אינך מתבייש להגיש לפני
את חלותיך העלובות?" ועוד כהנה וכהנה .לא עזרו כל התנצלויותיו של האופה
הפשוט שניסה להסביר לרב כי לא מכבר שמע על קרבן לחם הפנים שהיה
מוקרב בבית המקדש ועל הנחת הגדולה שהיית הממנו לריבונו של עולם.
ושכל רצונו היה לחדש את המנהג ולגרום נחת לאביו שבשמיים .הרב בשלו-
"שוטה אתה וגם חצוף"" .אם כן" הקשה האופה בתמימות" ,כיצד נעלמו
החלות מידי שבוע?" כאן קרא הרב לשמש שיצא ממחבואו וגילה לאופה מי
הוא שאכל את חלותיו .הפעם ,כשיצא האופה מבית הכנסת היה ליבו שבור
והסל שבידו -מלא.
בליל שבת נשמעה נקישה על דלת ביתו של הרב .בפתח עמד שליח מאת
האר"י הקדוש ומסר כי האר"י מבקש שהרב יבוא לביתו .משהגיע הרב אמר לו
האר"י "דע לך כי יש עליך קפידא גדולה בשמיים ,שמיום שחרב בית המקדש,
לא הייתה נחת רוח לפני הקב"ה כמו בפעמים הללו שהביא האופה הפשוט את
"לחם הפנים" שלו מפני שהייתה עבודתו בתמימות גמורה.ו"רחמנא ליבא בעי".

לאבד את הכיוון -הרב ישי מלר  -פסיכולוג קליני

שאלה :יש לנו ילדה בת  4ואנחנו מנסים לחנך אותה לחיי תורה ומצוות .מגיל צעיר,
אנחנו מקפידים ליטול לה ידיים בכל בוקר ולפני אכילת לחם ,אך בשנה האחרונה
היא מתנגדת נמרצות לנטילה עד שאנחנו נאלצים להתעמת איתה כדי שתיטול.
מה לעשות?
תשובה :כל אחד מאיתנו ההורים ,מחפש לראות את ילדיו הולכים בדרכי ה':
מחוברים לתורה ,למצוות ולאמונה .אך תמימות הילדות כבר איננה נחלתנו  -אנחנו
יודעים שמדובר בתהליך מורכב ,ממושך ולעיתים לא קל.
המחשבה שלכם להרגיל את הילדה לנטילת ידיים מגיל צעיר היא מחשבה
נכונה ואמיתית .הרגלים הם דבר מפותח מאוד אצל ילדים כבר מגילאים
מוקדמים וככל שנכניס אותם למסלול חיובי כבר מראשית הדרך ,נחסוך
מאיתנו מאבקים מתישים ומיותרים.
אמנם ,נראה כי כאן משהו השתבש – הרגל נטילת הידיים לא רק שלא התקבל
אצל הילדה ,אלא הפך לקרב תכוף עקוב מדמעות .בקרב שכזה ,הניצחון הזמני
של ההורים אינו אלא הפסד צורם לשני הצדדים :הילדה שעדיין מנגבת את
הדמעות עם בואה לגן ,וההורה המותש והמיוסר החושש מהקרב של הבוקר הבא.
ואלו רק ההפסדים הקטנים .ההפסד הגדול הוא שבמקום שנטילת הידיים תהיה
עבור הילדה חוויה נעימה ומקדמת ,היא נעשית עבור הילדה לחוויה קשה
ופוגענית .כל קרב וקרב רק מחזק את הקשר בין הנטילה לתחושות הרעות
)התניה קלאסית במונחים מקצועיים( כשמטרת העל רק מתרחקת מאיתנו יותר
ויותר .חובה על ההורים לשאול את עצמם בכל עת :האם אני מקדם את אהבת

התורה אצל ילדי או שמא להפך .במקרה כאן ,נראה שהחיבור של הילדה לחיי
תורה ומצוות רק מתרופף ,ובטח שבהרגל שכזה אנחנו לא מעוניינים.
הבנה יסודית זאת צריכה להוביל אותנו לאורך דרכנו החינוכית – היא תחלץ
אותנו לעיתים קרובות מפינות שהגענו אליהם – כשלעיתים אנחנו כבר לא
יודעים מה לעשות .היא משמשת כזרקור המאיר לנו בחיפוש המתמיד אחר
הדרך הנכונה לגשת אל ילדינו.
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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...

