סיום ספר המדע ברמב"ם
השבוע נסיים את לימוד הספר הראשון במשנה תורה
לרמב"ם הוא ספר המדע ,ומיד אחריו נתחיל את ספר אהבה.
זוהי הזדמנות טובה להצטרף ללימוד יומי קל קצר יחסית,
ובכרבע שעה יומית להקיף במשך פחות משלוש שנים
בצורה יסודית את התורה כולה ,ולדעתה .מוזמנים להצטרף
בחבורה ,בחברותות או כיחידים.
 .בסיומו של איזה ספר קודש ראוי לקיים סעודת סיום?
שאלה :לכבוד סיום ספר המדע במשנה תורה האם ראוי
לקיים סעודה?

טרמפים
עם חילוף מזג האוויר לקיצי יותר מתרבים הנוסעים
בטרמפים ,וזו הזדמנות לכתוב מעט על הנושא.
לא תמיד נוח לעצור לטרמפיסט!
העצירה מוסיפה לזמן הנסיעה .עבור מי שממהר לשוב
לביתו כשהוא עייף ,רעב ,מתגעגע ,ומעוניין לנצל כל רגע פנוי
עם משפחתו – זהו ויתור.
יש והנהג עייף או טרוד ומעוניין בצדק להירגע לבדו בנסיעה.
לעיתים הוא צריך לנהל שיחות אישיות ,והוא אינו מעוניין
שנוסעים נוספים ישמעו את השיחה.
לא כל הטרמפיסטים מתחשבים בנהג!
לעיתים הם עומדים במקום שאינו נוח לעצירה ,יש והם

תשובה :סעודת סיום מקורה קדום מאד .עם סיום בניית

מדברים בקול רם בטלפן הסלולארי ,קורה שהם אפילו

המקדש על ידי שלמה המלך נאמר" :ויבא ירושלם

מבקשים שיגבירו עבורם את הרדיו או אף יחליפו תחנה –

ויעמד לפני ה' ויעל עולות ושלמים ויעש משתה לכל

אכן ,לעיתים זהו מטרד.

עבדיו" (מלכים א ,ג ,טו) .מכאן למד רבי יצחק :מכאן
שעושין סעודה לגמרה של תורה" (קהלת רבה א ,א).

מנגד

ובנוסף אחד ההסברים למסיבות טו באב היא סיום

בזכות המאמץ לעצור ,לקחת טרמפיסט ,לסייע לזולת זוכים

מצוות הבאת עצים עבור המזבח .אביי ,ראש ישיבת

לקיים מצוות עשה יקרה – "וְ ָא ַה ְב ָת לְ ֵר ֲעָך ָכמֹוָך ֲאנִ י ה'" (ויקרא

פומבדיתא ,נהג לערוך סעודת חג לחכמי הישיבה

יט ,יח) .במאמץ קל של עצירה לאדם נוסף ולקיחתו במאור

כשראה תלמיד שסיים סכת (שבת קיח ,ב).

פנים זוכים לשכר עצום .מי שמקפיד לעשות זאת בכל יום

בפוסקים לא נזכרו כללי ברורים מהו גודלה של היחידה
שחוגגים אותה בסעודת מצווה .האם מדובר דווקא
אחרי סיום מסכת גמרא ,או אולי גם בסיומה של מסכת
משניות או סדר שלם .ומה דינו של סיום ספר בתנ"ך או
בלימודי אמונה .ולכן ,הכלל הנכון הוא שהדבר תלוי
במאמץ שהושקע ובשמחת הלב .ודבר זה שונה מאדם
לאדם .יש מי שעבורו סיום מסכת גדולה הושג בקלות
ובזמן קצר ,ויש מי שסיומו של ספר קצר עלה לו
במאמץ אדיר .ולכן ,התשובה היא אישית .בהתאם
למאמץ ולשמחה.

בדרכו לעבודה ובחזרה יכול לזכות באוצר בלום ,ואף להכיר
יהודים נחמדים ויקרים.
לעיתים השיקולים הללו נוגדים זה את זה
נסיעה לבד תאפשר לנהג להגיע רגוע לביתו ,שיחת הטלפון
עם מי מקרוביו וחבריו ,או אפילו לצורך עבודתו ,נחוצה כעת.
במקרים אלו אין הנהג מבטל מצוות עשה ,משום שמצות:
"וְ ָא ַה ְב ָת ְל ֵר ֲעָך ָכמֹוָך" מוגדרת כך שכל עוד אתה לא מזיק
לזולת אינך מבטל אותה .אך מצד שני אם נתאמץ ונעצור
לקחת את הזולת נזכה לשכר רב מן השמים.

אז מה לעשות?
זו באמת שאלה קשה .הדרך הנכונה לטפל בה היא לבחור

לפני כמה שנים שאל אותי חוזר בתשובה שסיים את

מחדש בכל נסיעה .לדמיין שאתה עצמך ,או מי ממשפחתך,

דף הגמרא הראשון שלו ,כיצד ראוי לחגוג זאת.

נזקק לטרמפ .מה אז היית רוצה שיקרה .להעמיד למול זה

כשהבנתי שסיום הדף הבודד הזה הוא פרי מאמץ של

את מידת הצורך שלך בפרטיות ולהכריע .וכפי שלמדונו

חודשים ארוכים השבתי לו ללא היסוס שכדאי לו מאד

חכמים – כדאי מאד להתאמץ להכריע במידת החסד.

לקיים סעודת מצווה חגיגית .הסעודה הזו היתה אחת

שבת שלום,

מסעודות המצווה המרגשות ביותר שהשתתפתי בהן

הרב אוריאל גנזל

בחיי.

הודעות תלמוד תורה
תושבים יקרים!

יישר כח לכל הילדים המקסימים שהגיעו להצגה
"תפוחי הפלא" ,למדו על השמיטה ונהנו.

השבוע ועדת חסד ארגנה ערב הוקרה לבנות
כיתה ח' שהיו שותפות בפרויקט בת מצווה בשנה

תודה למיכאל גייר על שיתוף הפעולה למען ילדי
היישוב!

שעברה .יישר כוח לוועדת חסד על הארגון ובכלל
על הליווי של הפרויקט המדהים ,כמובן תודה
גדולה לבוגרות הפרויקט וברכת הצלחה לבנות

חיובים:

כיתה ז' בהתנדבותן השנה.

החודש כלל החיוב החודשי זיכויים בגין ביטולי
שיעורים יותר מפעם אחת.

נפגשים בשכונה – אנחנו מגיעים לרחוב טל
דברי תורה

שמים ,נפגש אצל משפחת גליס ביום שלישי

הקבוצות של הרב אלחנן-זיכוי של .₪ 16
הקבוצות של הרב חיים (למעט גן חובה) – זיכוי של
.₪ 24

בשעה .21:00
הודעות ווטסאפ – מי שלא מקבל ממני הודעות

גן חובה בנים-זיכוי של .₪ 32

אנא וודאו ששמרתם את המספר המעודכן שלי –
.053-5226984

שבת שלום

נעמה

ביטולים:
בהתאם לתקנון התלמוד תורה לא ניתן לבטל
השתתפות בתלמוד תורה החל מחודש שבט,
ולכן לא יתקבלו ביטולים.

למען אחי ,הכי מיוחד בשומרון???
לפני כחודשיים זכינו לפתוח צהרון ,מועדונית ,לילדים עם
צרכים מיוחדים (פגיעה מוחית ,תסמונת דאון ,עיכוב
בהתפתחות וכו') ביישוב רבבה.
המועדונית פועלת חמישה ימים בשבוע.
אנו נותנים מענה יומיומי ומשמעותי במלוא רוחב הלב לילד
המיוחד (צמי"ד  -צרכים מיוחדים) ומשפחתו,
בליווי תוכנית אישית לקידום כל ילד וילדה.
ילדי השומרון ונוער השומרון המתנדבים זוכים להעשיר את
חייהם בניסיון וחסד שאין שני לו.
בואו להיות שותפים לחסד ולצדק חברתי.
דרוש נהג\ת -לימי ה' להשיב ילד מקסים וחברותי לכפר
תפוח או נהג כונן ספונטני לפי הצורך.
תרומה כספית -כל תרומה תתקבל בברכה ,אפשרות לאיסוף
תרומות מביתכם.
יש קבלות להחזר מס סעיף 46א' ,מאושר למעשר משכורת.
בתודה ובברכה
ילדי המועדונית
וחוג ידידי המועדונית
052-3267616

הודעה חשובה לילדי התלמוד תורה בנים מגן חובה
ועד כיתה ב!
פעמיים בשבוע ילדכם הולך לתלמוד ורה ולומד
פרקי אבות ,שמיטה ועוד.
הילד חוזר מלא חוויות לאחר שיעור מהנה.
עכשיו ההזדמנות שלכם לראות מעט ממה שהוא
לומד!
אתם מוזמנים להגיע ביום רביעי ,כ"ב שבט (,)11.2
בשעה  17:00למועדון הגדול,
ולראות את ילדיכם מציגים את אשר הם לומדים,
לצפות בהצגה של ילדי חוג דרמה-תורנית,
ולהשתתף בפעילות חוויתית עם ילדיכם!
בואו בשמחה!

שבת שלום,

אושרית

הורים ,חניכים ובוגרים יקרים! ה' עמכם (:
אנו נמצאים בשיאה של תקופת החורף שבדרך כלל מלאה
בשגרה ושקט אך דווקא בסניף הפעילות בשיאה..
שבוע שעבר התקיימה הפרשת חלה בסניף בנות לרפואת חולי
עם ישראל .הנוכחות הייתה מאוד יפה ..כל הכבוד לכל הצדיקות
שהגיעו!
ביום חמישי היה ערב כש"צים לסניף בנות – הבנות הופיעו והפגינו
מגוון של כישרונות מיוחדים  :ריקוד ,שירה ,משחק ,התעמלות
וגמישות ,נגינה ועוד ..כל הכבוד גדול לכל מי שעלתה והופיעה!
ויישר כוח גדול למנצחות רינת מזעקי ורעות קראוס משבט
מעפילים על יכולות השירה המופלאות! השבט שלהן זכה
במערכת קריוקי שבטית שווה ביותר (:
השבוע יצאנו לחגוג את חג האילנות בטיול משחרר בטבע ,עם
תחנות ,הפעלות ,צ'ופרים ,משחקים והרבה כיף! ובסוף – גם
הופעה של הזמר ישי ריבו!! יצאנו  150חניכים ומדריכים! הוצאנו
כובעים סניפיים ,עשינו המון רעש ודאגנו שלא יהיו סניפים שלא
ישמעו שסניף רבבה היה שם! היה מטוווורף מממש! וזכינו
שהפעם יצטרפו אלינו גם שבט יחד התותחיים!
שמעתה בע"ה יוכלו להצטרף לכל הטיולים הסניפיים (:
אז הפצצנו הרשמה אבל בע"ה למסע פסח אנו יוצאים 300
חניכים אם לא יותר! (;
השבת צוות ההדרכה יוצא לשבת צוות בירושלים! בשבת
המדריכים יעברו שיחות ,פעילויות מגבשות ,מנוחה ואוויר הרים
צלול כיין ; )-למרות שלא יהיו פה מדריכים יתקיים מפקד כרגיל
במגרש ואת הפעולות יעבירו שבט ציון המהממים (:
אז מה עוד מתוכנן לנו בקרוב?
בחמישי הקרוב יתקיימו סדנאות הדרכה לצוות בנים וצוות בנות
ע"י מדרשת בני עקיבא .בסדנאות המדריכים יקבלו כלים
מקצועיים ,טיפים וזריקת מרץ להמשך העשייה המדהימה שהם
עושים!
ההרשמה וההכנות לערב כש"צים של סניף בנים ממש בעיצומן!
פרטים והרשמה אצל המדריכים..
שבט הרא"ה  ---שימו לב! שימו לב! ההרשמה לביריה נפתחה!
י"א אדר ₪ 89 ,לחניך ,הרשמה באינטרנט או במזומן אצלי עד
מוצ"ש פרשת משפטים  .כווולם יוצאים!!
שתהיה שבת שלום ואור ,אודיה (:

חברים יקרים
מה עניינים? ,איך הולך?מה חדש?
קיבלתם תעודות? נטעתם עץ השבוע? (איך אפשר?
שנת שמיטה ...שכחתם???)
ביום חמישי יצאנו לגולטיים בכפ"ס.
קצת קר אך עם משחקים כמו שהיו שם ,מתחממים
מהר.
איזה הבדל יש לאיכות המשחק ,ברגע שמחקים על
דשא (כמעט אמיתי) ,אה?
הייתי חולה אז לצערי הפעם לא יכולתי לשחק איתכם
אך גם מנקודת מבט של צופה ניתן להרגיש את
האנרגיות שהיו על המגרש.
לקראת הסוף ,מי שהזמין מחוץ למגרש ,התחלנו
לצפות במשחק אמיתי (מכבי – ריאל) ,המשכנו
לשווארמה הקבועה שלנו (שעדיין לא ברור לי אם הוא
מרוויח או מפסיד מעצם העסקה איתנו ,לא משנה)...
וגם שמה צפינו במשחק של מכבי ומפלס המתח רק
עלה ועלה...
עלינו לאוטובוס אך בהרגשה זה היה כמו להיות נוכח
במגרש עצמו – מכבי ניצחו והרשנו לעצמנו לנשום
לרווחה .היה אדיר!
במוצ"ש ,עשינו שנה שנייה ברציפות ערב ישיבות
לשכבת ח'.
הזמנו את שכבת ח' הנמצאים לקראת החלטה היכן
ללמוד בשנה הבאה ,לשמוע ממכם ,על מקום הלימוד
של כל אחד.
פתחנו את הערב הרב ואני (הקטן) .הרב הרחיב מה צריך
לחפש במקום הלימוד ,על מהות ההחלטה וחשיבותה,
דיברנו על תופעת ה"עדר" ועל ההכרח להימנע ממנה.
לאחר מכן העברנו את הבמה לחבר'ה היקרים שסיפרו
על הישיבה בה הם לומדים ונתנו מבט על מקום
הלימוד בצורה אובייקטיבית ואחרת מאיך שרואים
אותה כשבחור בה לבדוק אותה.
שכוייח גדול לכולם על ההשקעה והרצון לתרום
מזמנכם עבור הבאים בתור .היה ערב יפה מאוד!
לאחר מכן הובלה קטנה לבית נוער כדי שימשיך
להתפתח ולקינוח ישבתי קצת עם שכבת ט' (מי שהיה
כאן בשבת) לפוייקה שארגנתם.
אני רק מזכיר שבעז"ה במוצ"ש הקרוב קבענו לעשות
פוייקה ( 2פוויקה בשבועיים – שלא תשמינו) ולהתחיל
את הנושא החדש שלנו ב"קפה דילמה".
מדריכים יקרים – תהנו בשבת צוות ותאגרו כוחות כי

החניכים מחכים לעוצמות שבכם.

יאלה מתוקים,
אוהב המון,

נתי

.

הזמנה אישית למתנדבי "קהילה מאמצת" למשחק-

כדורסל נכים נגד ההסדר באלון מורה!!!
אם את\ה מתנדב\ת דיי מתמיד (לפחות  3פעמים שנה שעברה ואחורה ו\או  3פעמים מתחילת
השנה ומעוניין\ת לצפות במשחק כדורסל ייחודי ומרתק (מתאים גם ללא חובבי הז'אנר).
את\ה מוזמן\ת ,חינם ,כולל הסעה!!!

(ועל חשבון הלימודים!!! לא תבוא?!?!)
ביום חמישי הקרוב כג' שבט ( )12.2.15באלון מורה.
הסעה תצא מהכיכר בכניסה ליישוב בשעה  ,9.00חזרה משוערת ליישוב בסביבות השעה ,12.30
חובה להצטייד באישור הורים( ,מומלץ להביא כריך ,שתיה קלה וממתק לחבר'ה.)
מס' מקומות מוגבל ,נא להירשם בצוות היגוי השכבתי שלכם עד יום ג' הקרוב (כא' שבט)
או אצל יעל וימן במסרון ( )S.M.Sבלבד.

להתראות יעל

ומח' הספורט מתנ"ס

קהילה מאמצת חגגה יומ"ה לאילן
שבוע שעבר ציינו את ט"ו בשבט במגוון תחנות בנושא האילן ופירותיו.
היתה פעילות מגוונת ומרתקת ,תודה גדולה לכל המתנדבים והמתנדבות בלעדיכם החלום לא היה מתגשם,
התגובות החמות שאני מקבלת מההורים במייל כל חודש בזמן הרשמת ילדיהם לפעילות מחממת את הלב
ולראות את השתדלותכם לשמח ,לעודד ולקדם את החניך המיוחד שלכם מעוררת כבוד של ממש.

תודות גדולות במיוחד למורן הירש ופנינה שטרנברג ,אין מילים ,אתן פשוט צוות לעניין אין כמותכן!!!

מזל -טוב ,שבט חדש נולד בבנ"ע ישראל.
לפני כשלוש שנים החל לפעול ביישוב שבט ייחודי בבנ"ע ישראל ,שבט יחד.
בשבט ילדי צמי"ד (צרכים מיוחדים) וילדים מהחינוך הרגיל( .בניגוד לשבט יובל בו שוב ילדי צמי"ד מופרדים מילדי
החינוך הרגיל).
השבט הוקם ביוזמת רבקה שילה היקרה ,המדריכות הנפלאות קיבלו הדרכה ממרפאה בדרמה.
לאט לאט התרגלו בהנהלה הארצית בנ"ע לרעיון ואף הסכימו שמדריכות שבט יחד יצאו לסמינריוני הדרכה .לאחר
שלוש שנות הריון ארוכות ובעזרת "מיילדות" שידעו ללחוץ היטב על ההנהלה הארצית גם שבט יחד יוכר כשבט
לכל דבר בבנ"ע.

יישר כח גדול לרבקה שילה החולמת והלוחמת,
לקומונרית הודיה לב ולמדריכות הנמרצות.

מעריכים מאווווד
תושבי היישוב הגאים.

