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פרשת תזריע-מצורע
ג‘ אייר תשע“ג

כניסת השבת18:46 :
יציאת השבת19:46 :
רבינו תם20:26 :

יום עצמאות  65למדינת ישראל

בס“ד

¶§®¶£¸§°

היינו כחולמים
הרב ידידיה ליבוביץ
תעצמו את העיניים ותחלמו :מסע העליה לרגל של תושבי אור
יהודה .כ 70 -אוטובוסים מחכים ב 20-מוקדים בעיר ומעלים לתוכם
 3500איש מתושבי אור יהודה בדרכם לירושלים עיר הקודש  -להר
המוריה ,לבית המקדש!! לאחר שעות של זחילה בפקקים ראשוני
העולים מגיעים קרוב לכניסה לעיר ,והאנשים הנרגשים עד כלות
יורדים מהאוטובוסים ומתחילים ללכת ברגל לכיוון העיר העתיקה.
בדרך קונים בין אלפי הדוכנים הפרוסים לכל אורך הרחובות-
כבשים ,עזים ,יין ושמן טהורים על מנת להקריב מהם את הקורבנות.
ההתרגשות עולה לשיאים חדשים למראה משמר הכוהנים עם בגדי
הכהונה בשערי העיר העתיקה ...טבילה במקוואות ענקיים ו...עליה
להר המוריה ...זה אמיתי ...מסתכלים סביב ולא
ובכן אנחנו מאמינים...
בתוך חלום!! בית המקדש!!! האמיתי!! גבוה!! יפה ביותר!!
אנחנו בתוך אדיר!! בית המקדש ממש!! כהנים!! קורבנות!!
מזבח!! אש מהשמיים!! כהן גדול!! הרגשה
הנבואה!! עצומה של קרבה וצימאון אין סופי לקב"ה!
אחלה חלום אה?!
ובכן עד לפני כמה עשרות שנים ,התיאור הבא היה חלום עוד יותר
מופרע מהחלום שלנו היום על בית המקדש!
מליוני יהודים מכל קצוות העולם ,מכל התרבויות מגיעים לא"י בכמויות
אדירות והארץ השוממה מכילה את כולם ,הולכת ונבנית ,הופכת
להיות פוריה בצורה מדהימה .מקימים מדינה מהמפותחות ביותר
בעולם ,צבא הטוב בעולם ,נלחמים באויבים ,מנצחים במלחמות,
כובשים עוד ועוד שטחים ,ישיבות בכל עיר ,מקוואות ובתי כנסת בכל
שכונה וכולם חיים ביחד ,מלוכדים עם גו זקוף...
"כה אמר ה' :עוד ישמע במקום הזה אשר אתם אומרים חרב הוא מאין

ההרשמה בעיצומה

מזל טוב וחג עצמאות שמח!!

שיעורי תורה

לקהל הרחב
בביכ"נ "סוויד"
ברמת פנקס
ימים א‘-ה‘
לאחר ערבית

שיעור דף יומי
ע"י הרב ישי מלר
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

מדברי רבותינו על יום העצמאות...

לגני ממ"ד של הגרעין התורני

לכיתות א' בבי"ס סעדיה גאון

"יום זה הוא יום טוב לישראל היושב בארצו ובכל תפוצות
פזוריו ,לדורותינו ולדורות עולם .להודות לה' חסדו ,להגיד
בקול זמרה וצהלה ותהילה :זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה
בו .ששו ושמחו בה' אלוקינו וחדוות ה' תהיה מעוזנו לנצח...
מהרה תחזינה עינינו בתקומת כסא מלכות בית דוד ובבנין
אפריון ואריאל בירושלים עיר קודשנו ותפארתנו ובירת
ממלכתנו לנצח".
)הראשל"צ הרב ב"צ מאיר חי עוזיאל(

צוות מקצועי
יום לימודים ארוך כולל ארוחה חמה
תגבור תורני ומקצועי
פיקוח משרד החינוך
מסיבות ואירועים קהילתיים להורים ולילדים

מהרו להרשם ,מקומות מוגבלים
לפרטים נוספים ,סיורים והרשמה-
0528-776800

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

ובכן אנחנו בתוך חלום!! אנחנו בתוך הנבואה!! כן כן זה קורה!! אנחנו
בתוך זה!! ב"ה...
ויש כמובן עוד דרך לפנינו ...לקראת התגשמות החלום הראשון...
במהרה בימינו אמן!!

ברוח ההלכה  /זה היום עשה ה‘

הגנים לגילאי  3-4-5וממוקמים בשני מוקדים בעיר
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 קהילתיים להורים ולילדים
·
אפשרות לצהרון מוזל עם הנחות התמ"ת
·

·
·
·
·
·

אדם ומאין בהמה -בערי יהודה ובחוצות ירושלים הנשמות )=שוממות(
מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה -קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול
כלה ,קול אומרים הודו את ה' צבא-ות ,כי טוב ה' כי לעולם חסדו
מביאים תודה בית ה' ,כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ה'"
)ירמיהו ל"ג ,י-יא(

"זכנו ה' ,וימי ספירת העומר שהיו במשך דורות רבים ימי צער
ואבל ,נהפכים והולכים לימים טובים לבית ישראל .וכבר קבעו
רבותינו שבדור הקודם את יום ה' באייר ליום הלל והודיה לה'
על הניסים והנפלאות שעשה לנו בהכרזת הקמת מדינת
ישראל"
)שו"ע מקור חיים לרב חיים דוד הלוי פרק צ' ,יב'(

לתגובות ,פרסומים והקדשותgarorye@gmail.com 052-8776800 :

סיפור לשבת |

יום העצמאות של האדמו"ר מסדיגורא

הצדיק ,רבי אברהם יעקב מסדיגורא ,היה מנהגו לבוא לבית הכנסת
הגדול בתל אביב ביום חג העצמאות ולומר הלל בציבור.
כשהמתפללים רקדו לפני רחבת בית הכנסת ,השתלב במעגל ורקד
בהתלהבות ,והייתה הרגשה שיש לרבי שמחה מיוחדת ביום זה.
הוא ספר לאחד מחסידיו שכשהיה מתגורר בוינה שבאוסטריה,
נכנסו הנאצים ימח שמם לשם ,וראשית מלאכתם הייתה להתעלל
ביהודים.
בתור רבם של היהודים ,בחרו בו להיות מטאטא את רחובות העיר
)כדי לבזות את היהודים( .נתנו לו מטאטא גדול לטאטא ,ובתוך
העבודה אמר הרבי' :רבונו של עולם ,אני אזכה עוד לטאטא
רחובות ארץ ישראל' .ושוב תחבו לו דגל נאצי ביד ,וכפו אותו לקבע
את הדגל הנאצי בבנין גבוה .ושוב תוך כדי המעשה אמר' :רבונו

בעומר
ל"ג
עם הגרעין התורני
היכונו היכונו
למדורת ל"ג בעומר המרכזית
להורים וילדים
ביום ל"ג בעומר ,יום ראשון ,י"ח אייר )(28/4
פעילות חווייתית והפתעות לילדים

של עולם ,אזכה עוד להניף דגל ישראל במקום גבוה בארץ ישראל'.
ואכן כשזכה לעלות לארץ
ישראל רצה לקיים דבריו .מכיון רבונו של עולם ,אזכה עוד
שלא יכול היה לעמוד ברחוב להניף דגל ישראל במקום
ולטאטא לעיני כל ,מה
עשה? גבוה בארץ ישראל'.
ביום העצמאות קם בשעה
שלוש לפנות בוקר ,לקח מטאטא גדול וטאטא את הרחובות שליד
ביתו.
ושוב לקח את דגל ישראל ביום העצמאות ,וקבעו על הגג בשמחה
והתלהבות שקבל ה' תפלתו .ומכאן נובעת השמחה וההתלהבות
שלו ביום תקומת מדינת ישראל.
מתוך הספר 'עלי תמר' חלק ב' ,עמ' ס"ט

סעודת יום העצמאות
של הגרעין התורני
כמידי שנה ,הציבור הרחב מוזמן
לסעודת מצווה קהילתית
בערב יום העצמאות
(15/4
)יום שני ליל ו‘ באייר 15/4
הסעודה מיועדת למשפחות ויחידים
ותכלול הפעלות מיוחדות לילדים

לפרטים נוספים והרשמה050-7513518 :

לפרטים נוספים והרשמה 050-7513518

תהליך עיבוד האבל ויום הזיכרון | הרב ישי מלר,

פסיכולוג קליני

האבל והאובדן הם מהמקומות הקשים ביותר להתמודדות האדם
בחייו ,ולעיתים קרובות אנחנו מעדיפים להניח אותם הרחק
מתודעתנו .יום הזיכרון העומד לפתחנו מפגיש אותנו בנקודות כאובות
אלו .במאמר זה אנסה לשאוב קווי התמודדות מדבריהם של חז"ל
במסכת מועד קטן .עם זאת ,חשוב לציין שקשר ישיר וקבלת סיוע
מאיש מקצוע נדרשים במקרים מסוימים.

מציאות החיים .לכן שלב ההספד מגיע .בשלב זה האדם נשאר עם
האובדן והכאב ,אלא שהוא יוצק לתוכו משמעות והבנה .שלב זה כולל
עיכול הגיוני של סיבת האובדן ונסיבותיו המעשיות ,אך חשוב לחבר
אותו גם עם הבנה אמונית על התהליכים שרבש"ע מגלגל בעולמנו.
העמקה בנכסים הרוחניים שהנפטר הביא לעולם והשאיר אחריו,
בנוסף להבנת מקום האדם מול בוראו מתוך ענווה ואמונה ,הם חלקים
מהותיים בשלב זה.
העיסוק אינטנסיבי הראשוני באובדן ובשכול ,מאפשרים להגיע לשלב
השלישי :השלושים .בשלב זה העיסוק באובדן מצטמצם והאדם חוזר
לעבודתו ,למשפחתו ולעיסוקיו הרגילים .אמנם ,החיים אינם נראים
לגמרי כמו מקודם ,ואף האדם איננו מעוניין שכך יהיו .בשל כך ,האובדן
משתלב בחיים הרגילים ,אך בצורה עקיפה ומתונה יותר .המגבלות
ההלכתיות דוגמת הגילוח ,הגיהוץ והשמחה ,מייצגים דרכים בהם
האדם זוכר ומרגיש את האובדן ,אך בדרך שאיננה מונעת ממנו
להתערות שנית בחיי המעשה .שלב זה מאפשר מחד לחזור לחיים
הרגילים ,ומאידך ,לא לזנוח ולהדחיק את הכאב שקיים.
השלב הרביעי המופיע בהלכות אבלות ,מתרחש אחר השלושים או
השנה הראשונה .בשלב זה האדם חוזר כמעט באופן מלא לחיי שגרה,
אך שומר לעצמו ימי זיכרון ואירועים מיוחדים ,דוגמת יום השנה,
להתייחד עם יקירו ועם הכאב שבאובדנו .שלב זה מאפשר לאזן בין
הצורך והנכונות לחזור לשגרה ,לבין הרצון לשמר ולהחזיק את הכאב
שבו ,כשהאובדן תופס מקום מקומי וממוקד יותר.
יום הזיכרון העומד לפתחנו מהווה נדבך נוסף בשלב זה ,בו האובדן
שארע בנסיבות ציבוריות ,של חללי צה"ל או נפגעי פעולות האיבה,
מקבל צורה ציבורית ופרטית .שיתוף האובדן עם כלל ישראל יש בו כדי
לבטא את האבל ולתת לו משמעות נוספת ,לאומית ודתית.
אחר הבנת דברי חכמינו בהלכות אבלות ומשמעות יום הזיכרון ,אין לנו
אלא לבקש ממי שהנחמה שלו ,שיקויימו בנו דברי הנביא ישעיהו
"ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים".

"אל תבכו למת ואל תנודו לו" ,אל תבכו למת  -יותר מדי ,ואל תנודו
לו  -יותר מכשיעור .הא כיצד? שלשה ימים  -לבכי ,ושבעה -
להספד ,ושלשים  -לגיהוץ ולתספורת .מכאן ואילך  -אמר הקדוש
ברוך הוא :אי אתם רחמנים בו יותר
הבכי הוא המקום ממני".

שמאפשר לאדם

להיות מחובר ננסה לעמוד על השלבים אותם לימדונו
רבותינו ,מתוך הבנה כי אינם סדרי זמנים
רגשית לאובדן טכניים בלבד ,אלא הם מהווים שלבים
ולחוות אותו נפשיים בהתמודדות עם השכול.
בצורתו ובעוצמתו התגובה הטבעית הראשונית ,הנכונה
הלא קלה .והמתאימה היא הבכי .הבכי הוא המקום
שמאפשר לאדם להיות מחובר רגשית
לאובדן ולחוות אותו בצורתו ובעוצמתו הלא קלה .הפתיחות לחווית
הכאב והשכול ,והנכונות להיות בתוכה ,ללא הצבת הגנות וגבולות
נוקשים ,הם חלק חשוב מתהליך האבלות וההתמודדות עמו .אנשים
שאינם משתפים את זולתם ,ויותר מכך ,אינם פתוחים בעצמם לכאב
שבתוכם ,אינם מאפשרים עיבוד רגשי וכנה של השכול .במקרים
מסוימים ,דווקא הם יתקשו לארגן את חייהם אחר האובדן ,כשהאובדן
הלא מעובד יוכל להופיע במקומות ובצורות קשות אף זמן רב לאחר
מכן.
יש ֵאב
אכן ,שהייה ארוכה מדי בשלב זה נושאת עמה סכנה שהאדם ָ
לחוויה הרגשית הקשה ,ויתקשה לאחות את השברים ולחזור אל

העלון לעילוי נשמת רונית אלבז ז"ל ולרפואתם של :יוסף חיים בן אילנה ורפאל עידו בן הילה

