דף ניחוח לפרשת ויגׁש

 ביה"ס ממ"ד תורני תחכמני נתניה

מהלכות ברכות הנהנין:
א .בשעה שמברכים צריך להקפיד לברך בפה ובקול ,עד כדי
לפחות שישמע את עצמו .אמנם ,אם לא שמע את עצמו אבל
הביע את הברכה בפיו כראוי יצא ידי חובת הברכה .אבל מי
שלא ביטא את המלים ורק הרהר בלבו – לא יצא ידי חובת
הברכה ,וצריך לחזור ולהתפלל בפה ממש.
ב .חובת הברכה מהתורה היא דווקא כאשר האדם שבע
מהאכילה ,כמו שנאמר "ואכלת ושבעת  -וברכת" .הפוסקים
נחלקו אם הגדרת השביעה תלויה בהרגשת האוכל או בכמות
האכילה .ויש אומרים ,כי מהתורה אם האוכל לא שתה מים
והוא עדיין צמא ,אינו מתחייב בברכה .אך חכמים קבעו את
השביעה לפי כמות אכילה של כזית ,שהוא  72גרם לפחות.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

 חלמתי .חלמתי חלום ,מה עלי לעשות? – חלום טוב! אם אין סיבה
לדאגה ,תתעלמי .ואם יש בלבך דאגה ,יש נוסח "הטבת חלום" בסידור,
בתפילת העמידה ,אחרי ברכת "הטוב שמך" .וטוב לומר בזמן ברכת
כוהנים.
 מודה אני .הרב ,מתי בדיוק אומרים "מודה אני" ,בבית או בכיתה? –
מיד כשמתעוררים ,ולא נוגעים בעיניים ,ולא בגוף ולא בבגדים ,אלא
הֵי,
מיד כשמתעוררים אומרים "מודה אני".

[מפתח הל"ב מתוך אמונה – גדולי ישראל]

"זה היום עשה ה'"
ימים קשים התגלגלו ביישוב היהודי שלפני קום המדינה,
וכך גם בכל העולם .שום דבר לא היה קל ,ועל הכול עוד
מלחמת העולם השנייה שפרצה ועוררה מהומה נוראה,
ופגעה באכזריות ב 6-מליון יהודים .בימים הקשים הללו,
עם ישראל היטלטל כמו בספינה העומדת לטבוע בים
סוער .במצבים קשים כאלו ,חייבים מנהיג מיוחד היודע
להציל ולהעמיד את מערכת החיים עבור כל יהודי בפרט,
ועבור הקהילות והיישובים בפרט ,גם בארץ וגם בחוץ
לארץ .בשנים הללו ,הרב עוזיאל נרתם לתפקידים בהנהגת
העם היושב בארץ :הוא נבחר להיות חבר במועצת העם,
הזמנית שקדמה למסגרת הממשלה שהוקמה מאוחר
יותר .הרב היה חבר גם בוועד הלאומי ,וגם נציג נבחר
בפעילות ה"מזרחי" של הציונות הדתית במעמד
הקונגרסים היהודיים שדנו בכל הקשור בעלייה
והתיישבות בארץ ישראל .ובשנת  - 9191הרב בן ציון
עוזיאל זכה בכתר התפקיד הרם והנעלה של הראשון לציון
והרב ראשי לארץ ישראל.
[מושגים מותאמים למבחן הבוגר – כתה ה']

מוקצה .תקנת חכמים שאסרו לטלטל בשבתות
ובימים טובים חפצים שאין להם שימוש בימים
הללו .מטרת התקנה לבטא יחס מיוחד לשבת

אלו אירועים
קרו בעם ישראל
בתאריכים:
ח' ,ט' וי' בטבת
?

{ו התשובה משבוע שעבר}

היה חופש
שלום חברים,
יש לי רעיון בפרשה  -והרעיון יכול
להיות גם שלך! אם רק תצליח
לפענח את הסיפור שמאחורי
התמונה ..בסיפור הפרשה.

ממני ...הלל

וליו"ט בשונה מיום חול ,ולהימנע מטרחה
מיותרת בשבת וביו"ט.

עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:
ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!
מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.

יום חמישי ,י' בטבת – צום עשרה בטבת
החל המצור על ירושלים שנגרר עד לחורבן המקדש.
בע"ה נקיים למידה בחברותות על משמעות היום:

ונלמד ל"הרויח" כל ירידה לצורך עליה,
להפוך את הקושי לחוזק
ואת החורבן – ליסוד של בנין.

