דף ניחוח לפרשת וַיְ ִחי

 ביה"ס ממ"ד ________________

מהלכות ברכות הנהנין:
א .ברכה מעין שלש היא הברכה שמברכים כברכה אחרונה,
בגמר אכילה של מיני מזונות ,או שתיית יין או פרי משבעת
המינים .הברכה כוללת את העניין הנזכר בשלוש הברכות
הראשונות בברכת המזון ,ולכן היא נקראת "מעין שלש" ,וגם
ברכה רביעית נזכרת בה במלים "כי אתה אל טוב ומיטיב לכל".
ב .ברכת מעין-שלש שמברכים בגמר אכילת מזונות ,היא גם
כאשר אוכל מהם בכמות של קביעת סעודה ,באותם מיני מזונות
שאין רגילים להחשיב את אכילתם כסעודה .ומברכים את
הברכה דווקא כשאוכל כמות של כזית לפחות ,אבל מי שאכל
פחות מכזית – מברך ברכה ראשונה אך בגמר האכילה לא יברך
כלל.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

[מפתח הל"ב מתוך אמונה]

מלים של אמונה
מאוד רצינו להתחזק יחד ,בעקבות יום עשרה בטבת שהוא יום
הקדיש הכללי למיליוני היהודים שנרצחו בשואה .ראינו את התמונה
הזו של הילד מרים ידיים ,ונשמנו מתוכה סיפור אחר לגמרי.
שמחים לשתף אתכם :ללמוד לשנות בחיים את הרע לטוב ,את
הייאוש  -לתקווה ,ואת הנורא  -לעוצמה של אמונה.

כמה עצוב היה לי בגטו בו התחבאנו בזמן שהייתה
השואה .הגרמנים הרשעים האלה סגרו
אותנו ,וכל הזמן הרגו הרבה אנשים .גם
במשפחה שלנו נהרגו ,ואני כבר לא יודע
את מי ,כי אבא ואמא אמרו לי לברוח
ולהתחבא .אבא נתן לי סידור קטן –
ובכל הזדמנות התפללתי בו מה שידעתי.
אמא עוד הזכירה לי את הכיפה על הראש וככה
הייתי עם כובע כל הזמן .יום אחד הרשעים האלה
תפסו אותי וצעקו לי להרים ידיים – ואני הרמתי,
אבל בלב עשיתי את זה בגאווה שאני יהודי! וברוך ה'
לא עשו לי כלום ,ואחרי כמה שבועות הגיע צבא
אחר ששחרר אותנו ,וזכיתי לעלות לארץ ישראל.

 קוקומן .הרב ,מה מברכים על קוקומן? – "ברוך ...בורא מיני מזונות".
 פיצה .הרב ,נגיד אם יש פרוסות עגבנייה על פיצה ,האם אני צריכה
לברך על העגבנייה בנפרד?  -אין צורך ,כי הברכה על הפיצה פוטרת.
 מתנה ליום הולדת .קבלתי ספר קריאה קומיקס על הרב מרדכי אליהו
זצ"ל ,האם אני צריך לברך "שהחיינו"? – אם אתה כל כך שמח ,ברך.
הֵי,
כמו שנוהגים לברך "שהחיינו" על בגד חדש או פרי חדש.

הּוא
זכה וחי  021שנה
?

[מושגים מותאמים למבחן הבוגר – כתה ה']

ל"ט אבות מלאכה .מספר המלאכות האסורות
בשבת .חכמים הגדירו את  93המלאכות ,בהתאם
ל  93-המלאכות שנעשו בבניית המשכן ,והתורה
ציוותה להימנע מהן ביום השבת .מלאכות
יסודיות אלו נקראות "אבות מלאכה",
ומהן מסתעפות "תולדות מלאכה".

{ו התשובה משבוע שעבר}

ח' טבת  -תרגום התורה.
ט' טבת – פטירת עזרא הסופר.
י' בטבת – מצור על ירושלים עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:

ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!
שלום חברים,
יש לי רעיון בפרשה  -והרעיון יכול
להיות גם שלך! אם רק תצליח
לפענח את הסיפור שמאחורי
התמונה ..בסיפור הפרשה.

ממני ...הלל

מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.

בס"ד.

הממתקים מוכנים .מוסיקה כבר נשמעת ברקע ...מתחילים את המסיבה:

בשעה טובה  - - -חזק חזק ונתחזק !
ב"ה .זכינו להשלים לימוד בחומש בראשית  -זוכרים,
"בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ" –
כך החומש התחיל .שאלה מאוד חשובה:
למה התורה מתחילה בתיאור בריאת העולם ???
בואו ונשנן תשובה הכי חשובה:
התורה מתחילה בתיאור הבריאה כדי להדגיש מי
הוא הבורא :הוא הקדוש ברוך הוא .כך מפרש
הרמב"ן ,כי פסוקי הבריאה מלמדים את "מצוות
האמונה" ,שנדע ממש להאמין בה' שהוא לבדו בורא
העולם והוא המנהיג כל אחד מברואי העולם
בהשגחה פרטית ממש .וכך היא ההדגשה בפסוק:
"בראשית ברא  -כדי שנדע מי הוא  -אלהים".

מידע עדכני מחדשות החומש
סתם שתדעו :אנחנו לא צוחקים  -אנחנו שמחים!

תקלה דיפלומטית :בעת טכס הברכה לשני בניו של
המשנה למלך .אביו הזקן הניח את ידיו על ראשיהם
בסדר הפוך .אך הוא מיהר להסביר,
כי הוא עשה זאת "בכוונה"!!!

פענח את המלים בהיפוך האותיות .בקוד  -א"ת ב"ש

"ציכתל צרתכ תאמ ילכ גז משגל תא
צטזגמי פמדגת שצי בים פבי תשאמ
תשגצי פמהסד פמקרפ כגש שדגש צתגה".

החידון למשפחה
א'-ב' בכל חומש בראשית
א' :בצלם אלוקים הוא נברא.
ב' :האשה נענשה להוליד אותם בעצב.
ג' :איזה עוון חתם את הדין של דור המבול?
ד'" :וירד ה' לראות את המגדל" – למה?
ה' :השפחה של שרי.
ו' _ _ _ _" :ברכה".
ז' :כך כינתה שרה את אברהם" :אדני ___".
ח' :גם הוא צעד בדרך אל מקום העקידה.
ט' :כתוב :אברהם אבינו מת בשיבה _____?
י' :הוא נפטר בסיום הפרשה.
כ' :ה' ברך את יצחק שזרעו ירבה כמוהו.
ל' :זה שמו בניגוד ולהיפך מהתנהגותו.
מ' :סעודה גדולה שהתקיימה ביום החתונה.
נ' :יעקב הבטיח כאשר ה' ימלא את משאלתו.
ס' :יעקב נסע לשם.
ע' :הוא וארבע מאות איש לא יכלו ליעקב.
פ' :היה לו יום הולדת.
צ' :הייתי בגד בכיסוי של תמר.
ק' :זה מה שלא היה בזמן הרעב.
ר' :התפקיד שייעד יוסף לאחיו.
ש' :זה מה שנעשה במערת המכפלה (מט ,לא).
ת' :מקום שבועה (מז ,כט).

שאלת אתגר,
במעבר ...מבראשית לשמות:
 היכן רמוז שמו של משה רבנו כבר בחומש
בראשית ,ובפרשת בראשית?

