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ִכי, ְוֵעינַיְִך, ִמִדְמָעה:” ֹּה ָאַמר יְהָוה, ִמנְִעי קֹוֵלְך ִמבֶּ  ְוָׁשבּו ‘, ה-ִכי יֵׁש ָשָכר ִלְפֻעָלֵתְך נְֻאם  כ

ץ אֹויֵב. רֶּ  )ירמיהו( “ְוָׁשבּו ָבנִים, ִלגְבּוָלם‘; ה-ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, נְֻאם-ְויֵׁש  ֵמאֶּ

ביום ראשון ברחבת הכותל, ולהבדיל בכיכר 
 המדינה, שוב אותה תמונה אהובה ומשונה.

 יחד, בתמהיל מוזר, אלפי רבבה
 פותחים לב בצדקה, בתפילה ובתשובה:
 ראסטות לצד מגבעת, גופיה מול כותל,

 כולם כאחד יודעים שגם האחר נושא בנטל,
 ואי אפשר שלא לשאול במבט מחושב:

  למה רק עכשיו. למה רק עכשיו?
  וגם עכשיו זה טוב.

 

 טלמון. אתמול. על צלע הר גבוה,
 נשים חרישיות את דמעותיהן מנסות לבלוע,

 כנמלים עמלניות מנקות ומגישות,
  מגניבות אל אמא בת גלים עיניים חוששות.

שותקות. אבל רואים קולות, כמו במעמד 
 סיני,

  כל כך הרבה נשים יפות ראו שמה עיני.
 כמה חסד, תפילה, כמה אהבה בעיניים,

ר  עַׁ ם ֵבית ֱאֹלקים ְוֶזה שַׁ י אִּ אכן, ֵאין ֶזה כִּ
ם. יִּ מָּׁ שָּׁ   הַׁ

 ואנכי לא ידעתי שבהרים הסוערים האלה
  יש מקום כל כך מיושב.

 ולמה רק עכשיו, למה רק עכשיו?
  וגם עכשיו זה טוב.

 

 אלעד. אתמול. ואמא איריס הקדושה,
", בלחישה, ְמנֵַׁצחַׁ  שוב אומרת פרק כ', "לַׁ

 והסבתות לצידה, מלאות באמונה,
בגאווה אומרות לי: "ראית בחוץ? איזו 

 תמונה!
  -ספרדי, אשכנזי, חסיד וחייל 

  כך בדיוק היה אוהב אייל".
 איך מאוחדים שם. איך אף אחד לא רב,

 אבל למה רק עכשיו, למה רק עכשיו?
  וגם עכשיו זה טוב.

 
  יום חמישי בערב. באר שבע. יומנאי עייף.

  זה ממש לא הזמן עכשיו להיחטף.
 אבל ילד שם לוחש "חוטפים אותי, חוטפים"
 והורים עכשיו שלוש בלילה דואגים ועייפים

 והוא עכשיו נוסע לבד אל גורלו
ורק אמא בת גלים בגלאי הלב שומעת את 

  גלי קולו.
ובבוקר הם יודעים שקריאתו לא היתה 

 לשווא,
 אבל למה רק עכשיו, למה רק עכשיו?

  וגם עכשיו זה טוב.
 

 היום. כשייכנסו הביתה גלעד, נפתלי ואייל,
 אחרי החיבוקים עד לשמיים, ועד בכלל,

 יביטו רחל, בת גלים ואיריס בילדם העייף.
  "מה זה?", הן יאמרו להם בטון מעט נוזף.

  "לא נקי, לא מסודר, הבטת בראי?

  ובדרך כלל אתה כזה ילד אחראי...
 ארבעה ימים בלי תפילין? רק תפילות מהלב?

  אז בוא תאכל משהו, אתה נראה רעב.
 ואמרת לי בטלפון שלשבת אתה שב
 אז למה רק עכשיו, למה רק עכשיו?

  וגם עכשיו זה טוב!".
 

משיח בדרך לכאן וגם לו אין תחבורה 
 מסודרת,

הוא גם צריך טרמפ, מפני שחושבים שהוא 
 שייך לארץ אחרת,

 גם הוא עייף כל כך. תחבושות על רגליו,
 צעדיו כבדים. ברזל ונחושת מנעליו,

 כמעט נפח נפשו כבר, מחישובי קיצין
ּה? ו תָּׁ יֶשנָּׁה? הם יהיו שבורים או -ְבעִּ ֲאחִּ
 מרוצים?

גם הוא לא יודע אם מצפים לו עוד, אם כבר 
  איבדו תקווה.

 גם הוא רוצה שכשיבוא, יימצא תשובה.
 אז כשיבוא, תשוש, אבק דרכים בעיניו,
 בבקשה תבטיחו לי שלא תשאלו אותו,

 "למה רק עכשיו?"
  כי גם עכשיו זה טוב.

  גם עכשיו, זה טוב.
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הרב  •
נוהג 

לצטט 
את 

הרב באקסט שאמר "לרש"י לא 
היה רש"י" וטען כי על הלומד ללמוד 

קודם את דברי הגמרא, ולא להניח כי 
 רש"י הוא בהכרח פשט דברי הגמרא.

שיטת לימוד הגמרא של הרב ביגמן היא  •
ללמוד בנפרד כל תקופה בהתפתחות 
הסוגיה ולהבין מה חידשו בכל דור, 
ומדוע חידשו זאת. הוא הסביר את 

החשיבה שלי נשארה ”השיטה ואמר: 
ישיבתית במובן הזה שאני מחפש בכל 

שלב ושלב את התכנים המשפטיים, אני 
סובר שלא די לחפש את ה"מה", אלא יש 
להבין גם את ה"למה". מה שיצא בסופו 

של דבר הוא שיטת לימוד המאפשרת 
לתלמיד להתייחס ליחידות קטנות, 

המשנה, התוספתא, המימרא, וזה מאוד 
משמעותי להבנה ולעיכול של החומר. יש 
לנסות להבין כל יחידה בדיוק כפי שהיא 

נאמרה, את זאת יש לעשות דרך בחינה 
טקסטואלית מדוקדקת כולל עיסוק 

יד ושינויי נוסח. אבל לא די בכך, -בכתבי
צריך להבין מה המשמעות של הדברים, 

ולמה לעתים קרובות הגמרא מפרשת את 
המשנה או המימרא בצורה מיוחדת, 

בפרשנות יצירתית שאינה הולמת את 
ההבנה הפשוטה. הדוחק שהרגשנו בעולם 

הישיבות כשנאלצנו לעכל את הפרשנות 
של התלמוד כדי להמשיך לעולם הנפלא 

של הראשונים, הדוחק הזה נעלם במידה 
 “רבה

לאחר שהתחתנו, התגוררו הרב ואשתו  •
בשכונה החרדית 'גאולה' בירושלים 

במשך כשנתיים. בשנה הראשונה למד 
הרב חברותא בכתבי ר' נחמן מברסלב עם 

אחד מזקני קהילת ברסלב. החברותא 
, ובכל 0:66התקיימה כל בוקר בשעה 

 פעם בבית כנסת אחר.
הרגשתי במהלך השנים שיש איזה ”אמר: 

פספוס ביצירת דגם דוגמטי, מילולי 
מאוד, שמנסה לכבול את התחושות 
שלנו לגבי החוויה המיוחדת הזאת 

שקשורה לזהות הלאומית שלנו. כל 
אדם מישראל לא יכול שלא להרגיש 

שיש פה מאורע שראוי לציון, ושראוי 
-ברוך-משום כך לשבח את הקדוש

הוא. זה שהצלחנו בעזרת השם 
להקים מדינה דמוקרטית מודרנית 
אחרי המון שנים של גלות ותלאות, 

ושגורלנו נתון בידינו, הדבר הזה 

ראוי לציון כמו כל רגע אחר של 
החיים שהוא משמעותי לאדם. 

הניסיון ליצור מטבע לשון מסויים, 
איזושהי מתכונת ברורה שיכולה 

לתפוס, לכלוא את הדבר הזה במונחי 
הגאולה המאוד ספציפיים, מבחינתי 

זה קצת פספוס. ש לי הרגשה 
שבאיזה מקום הדור הבא מתחיל 
לאמץ את הניסוחים ואת ביטויי 

הגאולה, והתחושות הולכות לאיבוד. 
ובמקום להחיות את התחושות עצמן 

הוא, -ברוך-של שבח והודיה לקדוש
איכשהו אנחנו מתחילים לחזור על 

איזה מין מלל כזה של מילים 
גבוהות, שאולי אין להם כיסוי עדיין, 

או שהם מציעים תסריט יותר מדי 
ברור שבעצם מי אנחנו ומה אנחנו 

הוא מתכנן -ברוך-שנדע מה הקדוש
 “.או חושב

כחניך תנועת המוסר, הרב ממעט לכעוס, 
וגם כשעליו לתת שיחת נזיפה 

בישיבה, הוא לרוב 'שובר' את כעסו 
 בסוף השיחה בחיוך או בבדיחה.

אמר: "השורש של היהדות הוא  •
ַבשאלה. תשובות הן רק כדי שנוכל 

לשאול עוד שאלות. 'לחזור בשאלה' 
 חזרה ליהדות!" –אמור להיות ההפך 

פועל רבות למען עגונות ומסורבות גט,  •
ומעודד מאוד חתימה על הסכמי 

  קדם נישואין.
על אף גילו ומעמדו הרב לוקח חלק  •

במערך השמירה בקיבוץ. את הנשק 
נוהג לכנות "מזמרה לעתיד 

לבוא" )ע"פ הפסוק "וכתתו חרבותם 
 לאתים וחניתותיהם למזמרות..."(.

את השמירה מנצל לשיחות אישיות עם  •
 תלמידיו.

הגעתי למסקנה מאוד ברורה ”אמר:  •
שהמשימה הראשונה שלנו, גם של 

החברה הדתית וגם של הרבנים, 
המחנכים, הר"מים, היא לטפל 

בנושאים החברתיים, בנושאים שבין 
אדם לחברו. לא ייתכן שהציבור 

הדתי מוטרד מחילול שבת, כאשר יש 
נשים מוכות, כאשר יש אנשים 

שרעבים ללחם. לי אין שום ספק, 
כמו שהרב קוק בזמנו דיבר על זה, 

שהבניין החומרי חייב להיות קודם 
לבניין הרוחני, וברור לי שהתחום 

שבין אדם לחברו קודם לכל התעלות 
רוחנית. היית שמח אם הציבור 

הדתי, ואני לא מדבר רק על אלה 
שעוסקים במישור הפוליטי, אלא גם 

הרבנים והמחנכים היו יוצאים 
בקריאה גדולה לטפל בבעיות שבין 
אדם לחברו, ובבעיות של החברה, 

 “.נדמה לי שזה הסדר הנכון
נוהג לומר כי לימוד הלכה רק מתוך  •

קודקסים, ספרי הלכה תמציתיים, 
הוא חסר משום שלא ניתן לנתק את 

ההלכה מהמציאות. לימוד הלכה 
אמיתי, לדעתו, צריך להיעשות גם 

 מתוך שו"תים.
בשיעורי עיון הוא מקפיד לתת את  •

רשות הדיבור קודם כל לתלמידים 
הצעירים, על פי שיטת הסנהדרין, 

במטרה לאפשר לכולם להתבטא 
 בחופשיות.

השורש השגור על פיו הוא ק.ש.ב. בכל  •
קשובים  –עלינו להיות קשובים 

לזולת, קשובים למציאות ובלימוד 
התורה עלינו להיות קשובים לקולות 

 העולים ממנה.
בזמן שהעביר שיעור כללי הצליח  •

לשבור לפחות שני סטנדרים מרוב 
 התרגשות.

נוהג שלא להשיב מיד על שאלות כי אם  •
 שוהה מספר שניות ורק אז משיב.

אין ספור מדברי התורה שלו מתחילים  •
במשפט "כשעבדתי במטע" או 

"כשרכבתי בשבילי הקיבוץ". בעבר 
סיפר על הבנה שנתחדשה בו בפסקה 

של הרב קוק בזמן שצפה בטור 
 נמלים בחצר.

תלמידיו מספרים שבוקר חורפי נדיר  •
בשנת בצורת, אחרי שהישיבה אמרה 

"עננו" שבועות ארוכים, הרב ביגמן 
הגיע לשיעור העיון באיחור 

כשמכנסיו מלאים בבוץ ופניו 
מחייכות. התנצל וסיפר בשמחה 

שהחליק הודות לגשם וברוך ה' שיש 
 בוץ להחליק ממנו.

בזמן שלמד בישיבת כרם ביבנה,  •
החברותא של סדר הבוקר שכנע 

אותו, לאחר ויכוח על "ביטול תורה", 
להתלוות אליו לטיול במטרה לאסוף 

סנדלים מהסנדלר. בדרך ראה הרב 
קבוצה של ילדים מסתכלים לתוך 

בור מים. הוא התקרב למקום ומצא 
ילד שנפל לתוך הבור. הוא משה את 

הילד מהבור, הציל אותו מטביעה 
והשיב אותו לידי הוריו. לאחר מכן 

הגיעו למסקנה כי "פעמים שביטולה 
 “.של תורה זהו יסודה

 הידעת?!
 הרב ביגמן

ה ְוַאֲהֹרן ָדִוד ּוְשֹלֹמה,  ף ֹמשֶׁ ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב יֹוסֵּ ַרְך ֲאבֹותֵּ בֵּ  ִמי שֶׁ
ת ַהְשבּוִיים ל ְואֶׁ י ְצָבא ֲהַגָנה ְלִיְשָראֵּ ְעְדרֵּ ת נֶׁ ְך ְוִיְשֹמר ְוִיְנֹצר אֶׁ  הּוא ְיָברֵּ

גלים )שאער(, יעקב נפתלי בן רחל )פרנקל(, אייל בן איריס )יפרח(-עד בן בת-גיל  

ל ַבֲעבּוָרם,  ַהָקָהל ִמְתַפלֵּ ל ַהְנתּוִנים ְבָצָרה ּוְבִשְבָיה. ַבֲעבּור שֶׁ ָראֵּ ית ִיֹשְ ינּו בֵּ ם, ַהקָ ְבתֹוְך ְשָאר ֲאחֵּ יהֶׁ א ַרֲחִמים ֲעלֵּ לֵּ ָָ דֹוש ָברּוְך הּוא ִי
יק ִמְש  ָרה ְלחֵּ ם ְמהֵּ ם, ִויִשיבֵּ ם יֹוִשיעֵּ יהֶׁ צּוקֹותֵּ ְָ ק, ּוִמ ם ְיַנתֵּ יהֶׁ ת, ּומֹוְסרֹותֵּ ְך ְוַצְלָמוֶׁ ֹחשֶׁ ם מֵּ ם. "יֹודּו ַלה' ַחְסדֹו פְ ְויֹוִציאֵּ יהֶׁ חֹותֵּ

ָכתּוב: "ּוְפדּויֵּי ה' ְישּובּון ּוָבאּו ִציֹון ְבִרָנה ְוִש  ם ִמְקָרא שֶׁ ַחת עֹוָלם ַעל ֹראָשם. ָששֹון ְוִשְמָחה ְמ ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבנֵּי ָאָדם". ִויֻקַים ָבהֶׁ
ן.  ַיִשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" ְוֹנאַמר ָאמֵּ

 ניתן לגזור ושלמור, ולומר בכל עת בכוונה גדולה



 הקיום בארץ ובגלות -ג 

 
 גילוי התורה בארץ -ד

עיקר גילוי התורה הוא בארץ ישראל, וכפי שכבר למדנו שאין 
 נביא מתנבא אלא בארץ ישראל או למען ארץ ישראל.

ואף מקום גילוי תורה שבעל פה הוא בארץ ישראל, שכן "בית 
הדין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמודי 

)רמב"ם הל' ממרים א, ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל" 

. בבית הדין הגדול היו יושבים שבעים ואחד זקנים, ולבית דין א(
זה, שנקרא גם סנהדרין הגדולה, נתנה התורה סמכות לתקן 
תקנות ולגזור גזירות, ועל כל ישראל לשמוע בקולו, שנאמר 

ן ַהָמקֹום ַההּוא )דברים יז, י(:  ידּו ְלָך מִׂ ר ַיגִׂ י ַהָדָבר ֲאשֶׁ יָת ַעל פִׂ "ְוָעשִׂ
ר יֹורּוָך"  ְבַחר ה' ְוָשַמְרָת ַלֲעשֹות ְכֹכל ֲאשֶׁ ר יִׂ )ועיין ברמב"ן שם(. ֲאשֶׁ

ומצוות עשה לשמוע להוראתם, והעובר ואינו שומע עובר 
. ואחר שנתבטל בית הדין ב(-)רמב"ם שם א, אבאיסור לא תעשה 

הגדול, סמכותם של חכמים נפגמה, ורק כהוראת שעה היו 
חכמים מתקנים תקנות וגוזרים גזירות. יותר מזה, לבית הדין 

הגדול היתה סמכות מוחלטת להכריע במחלוקות שבין 
החכמים, וכך היתה התורה אחת, ואחר שנתבטל, נתרבו הדעות 

 )רמב"ם(ונתמעט אור התורה, עד שנעשתה התורה עדרים עדרים 

ולא רק שאלות הכלל שבהן עסק בית הדין הגדול קשורות לארץ 
ישראל, אלא אף דיני היחיד שבאים לפני בית הדין, כמו דיני 

מיתה, קנסות, מלקות ושאר הדינים, תלויים בארץ ישראל. שכן 
סמכותם של חכמי ישראל לדון בכל הדינים שבתורה תלויה 

בסמיכה שסמך משה רבנו את תלמידיו, והם סמכו את 
תלמידיהם, וכך הועברה הסמיכה מדור לדור. ורק בארץ ישראל 

מותר לרב לסמוך את תלמידו, אבל בחוץ לארץ אין הרב רשאי 
וכך אירע לישראל )רמב"ם הל' סנהדרין ד, ד(. לסמוך את תלמידו 

שכשלוש מאות שנה אחר חורבן בית המקדש השני, כאשר 

הגזירות גברו, והישוב היהודי בארץ נדלדל מאוד, ובתי המדרש 
כמעט שנסגרו, פסקה הסמיכה מישראל. ואף שהיו אז בבבל 

תלמידי חכמים גדולים ובתי מדרש עצומים, לא ניתן היה 
להמשיך את הסמיכה כי הם היו בחוץ לארץ. ומאז אין לחכמים 
סמכות עצמית לדון בדיני תורה, אלא רק בדינים שהכרחי לדון 

בהם, כדי לקיים את האומה, מותר לחכמים שאינם סמוכים 
. הרי שקיומה של התורה )גיטין פח, ב, ב"ק פד, ב, שו"ע חו"מ א, א; ב, א(לדון 

 תלוי בארץ ישראל.

וגם אחר שנתבטלה הסמיכה, וכבר אין מקדשים את החודשים 
על ידי בית הדין, והחודשים מתקדשים על פי החשבון שקבעו 
חכמי ישראל, מכל מקום כל קיומו של החשבון תלוי ביהודים 

א תֹוָרה ּוְדַבר ה' )ישעיה ב, ג(: שנמצאים בארץ, שנאמר  צֵּ ּיֹון תֵּ צִׂ י מִׂ "כִׂ
ם"  ירּוָשָליִׂ ואם חס ושלום היה איזה זמן שלא היו )ע' ברכות סג, א(. מִׂ

מתגוררים יהודים בארץ, כל חשבון החודשים היה מתבטל 
ובעקבותיו כל החגים. אבל הבטיח הקב"ה לישראל שלא יכלה 

את האומה הישראלית ואת אותותיה, וכך תמיד היו יהודים 
)רמב"ם בארץ ישראל ובזכותם נמשכו החודשים והחגים בישראל 

 הל' קידוש החודש ה(.

אין  –"כיוון שגלו ישראל ממקומן )חגיגה ה, ב(: וזהו שאמרו חכמים 
לך ביטול תורה גדול מזה". וממילא מובן שכל הלומד תורה 

בארץ ישראל זוכה לברכה מיוחדת, וכמו 
: "אין תורה כתורת )ב"ר טז, ד(שאמרו חכמים 

(: "אווירא )ב"ב קנח, בארץ ישראל", ועוד אמרו 
דארץ ישראל מחכים". ובארץ ישראל מתגלה 

העומק הפנימי שבתורה. ואכן רוב הגילויים 
בסתרי תורה נתגלו בארץ. ומתוך גילוי 

הפנימיות מתגלה האחדות שבתורה, ועל כן 
תלמידי חכמים שבארץ ישראל נוחים זה לזה 

 )סנהדרין כד, א(.בהלכה 

 הרב אליעזר מלמד -פניני הלכה         

 "אנחנו צריכים להיות חזקים,

 פעם בשעת משבר כשהרגשתי שהכל נשבר וקורס,
 נסעתי לראש הנקרה ושם, בין הנקרות,

 בתקופת סוף החורף התנפצו הגלים אל הסלעים
 בתנועות חזקות מאין כמותם,

 מכיוונים שונים בזרמים ובצבעים גועשים.
 באותם רגעים הזדהיתי עם הגלים.

 רציתי להתחבר אליהם, לזרום אתם, להתנפץ אתם,
 ואז אמר לי בעלי: עצרי רגע,

 אל תסתכלי על הגלים אלא על הסלע שעליו הם מתנפצים.
 הסלע הזה ממשיך לעמוד איתן ואיננו משתנה,

 הוא עומד מחובר למקום שבו הוא נמצא."
 )הרבנית דינה הורביץ הי"ד(

בפיגוע חדירת  3002** הרב אלי והרבנית דינה הורביץ נרצחו במרץ 
 שבקריית ארבע. הי"ד.   בביתם-מחבלים

 

האמונה מתגלה בשעת משבר. דווקא במשבר אנחנו מגלים מי 
אנחנו באמת, מה כוחנו הרוחני והנפשי.  חיים שמתמודדים, 

שמלאים ברוח כאשר הם נתקלים בשבר מתגלה עוצמתם. בתוך 
השבר העמוק שאנו נתונים בו כאשר נחטפו אחינו. אני מרגישה 

שיש לנו זכות להתוודע לחוסנן של המשפחות. והאמהות 
חדורות התקווה והאמונה והתפילה.. "חכמת נשים בנתה 

 ביתה"...
 

שתי נשים משמעותיות מסתתרות בפרשתנו ,בפועל רק הגברים 
מוזכרים אך אם נתבונן היטב נראה מי באמת מושכות בחוטים. 

 האחת חוט של חסד ואמת ,והשניה חוטי מחלוקת ושנאה..
וולת בידיה תהרסנו  " )משלי יד'("חכמת נשים בנתה ביתה ואִׂ

במדרש תנחומא מבואר שפסוק זה מתכוון לאשת קורח ולאשתו 
של און בן פלת. אשת קורח הסיתה אותו נגד משה על כך שלקח 
לעצמו את ההנהגה ואת הכהונה נתן לאחיו. היא מאיצה בבעלה 

האם טלית שכולה -שישאל את משה שאלות הלכתיות קנטרניות

תכלת צריכה פתיל תכלת???האם בית מלא בספרי תורה צריך 
מזוזה על הפתח???שאלות וטענות שהובילו למחלוקת שסופה 

באבדן קורח וכל ביתו. לעומת אשתו של און בן פלת מספר 
המדרש, הצליחה להניא אותו מלהשתתף במחלוקת בטענה 
שלגביו אין זה משנה מי יהא המנהיג )ממילא אין זה הוא(. 
אמנם און בן פלת טוען שכבר הבטיח לקורח ועדתו לחבור 

אליהם ומחמת שכן אין בכוונתו להפר זאת. אהבתה את בעלה 
סמוך -מתגלה בה דרך כוחה להתנגד למעשהו ההרסני ולהצילו

לשעת יציאתו היא משקה אותו ביין עד שנרדם, פורעת שערות 
ראשה ויושבת בכניסה לביתה, כאשר הגיעו בעלי המחלוקת 

לאסוף את בעלה לא יכלו לראותה משום החוסר צניעות ובכך 
 נצל בעלה.

שאלות אשת קורח העידו על המצב והבית שממנו יצאה 
המחלוקת, לכאורה היו אלה שאלות המעידות על מידת 

חסידות: האם בית שמלא בספרי תורה צריך מזוזה?.. אם אנו 
מחמירים בכל ההלכות מדוע צריך הלכה אחת פשוטה ולכאורה 

לא חשובה? שאלות אלה מעידות ע"כ שהתורה היתה חיצונית 
להם, היתה שם הקפדה על המצוות אך הבסיס שהוא עבודת 

חסרים. חיי התורה -המידות ועשיית המצוות לכבוד ה'
המשמחים התמימים, הפכו למשחקי כבוד וגאווה, נטולי קרבת 

ה' ועשייה לשמו. אשת און בן פלת הבינה מציאות זו והבינה 
שכדי להציל את חיי בעלה מהמחלוקת הזו היא צריכה 

פעולה -היא פרעה שערות ראשה-להשתמש בשורש הבעיה כנגדם
לגמרי, וכאשר האנשים ה"צדיקים" הגיעו  בחיצוניות שקשורה

לא יכלו לראותה במצב זה ופנו ללכת. דווקא  ע"י מעשה חיצוני 
עליה נאמר "חכמת  -זה זכתה לשמור על כבוד ביתה ובעלה

 נשים בנתה ביתה"..
שנזכה "לחיי עולם נטע בתוכנו" לחיות חיים פנימיים של    

 תורה תמימה שנובעת מתוכנו ומכך משפיעה החוצה..
 בשלום בע"ה. שבת שלום.  –שובו אחים        
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חגיגה של צבעים ופרחים במעון אמונה
 

ביום שלישי לפני שבוע התקיימה במעון אמונה פעילות סוף 
יחד עם  אולפנת יבנהבו חנכו בנות ארגון "מעגלים" פרויקט של 

ילדי המעון את גינת הירק החדשה במעון. בתחילת השנה פנו 

המנהלת אורנה דרי וענבל יאיר ,אמא לאחד הילדים במעון, 
לחבר  מועצת העיר אלי מזוז 

בעזרה בשיפוץ המעון והכניסה אליו וזה 

החל בצביעת חזית המעון והכניסה אליו יחד עם פנינה מזוז. לאחר 

פגישה בנושא עם ראש העיר, נענה ראש העיר מר צבי גוב ארי 

לבקשה לסדר את הכניסה מרחוב הדרור למעון בגינה גדולה ויפה. 
 
מה שנתן את דחיפה הרצינית לשיפוץ הייתה ההצטרפות של ארגון 

"מעגלים" שפועל באולפנת יבנה, 
והבנות  המדריכה שני נסימי

שלקחו על עצמן את שיפוץ חצרות הגן ויצירת גינת ירק, בה שתלו 

ילדי הגן ירקות וצמחים שונים. ביום חמישי שעבר נפגשו כל צוות 

הבנות עם שני ואלי מזוז במעון וחלו בתהליך השיפוץ הבנות ציירו 

וצבעו את קירות המעון ואת הסורגים שבו כמו כן עיבודו האדמה 

ושתלו פרחים ועציצים. מחבר מועצת העיר אלי מזוז נמסר 

"שמחתי לראות איך הפכנו את חצר המעון למקום יפה ונעים 

לילדים, תודה לארגון מעגלים לבנות המקסימות מכיתה יא' 
2 

מאולפנת יבנה ושני המדריכה שלהן תודה לפנינה מזוז ולבנים אור 

עמר, רון אלקובי, שיראל מליחי, אלעד שגב ויהודה נסימי שעשו 

עבודה מדהימה. תודה לענבל יאיר למנהלות מעיין ואורנה, שדחפו 

ודרבנו אותנו כל הזמן שנזכה להמשיך ולעשות רק טוב, אנחנו 

מתכוונים להמשיך בעשייה מי שרוצה לסייע בזמן, כסף או בכל 

 דרך אחרת מוזמן ליצור קשר" 

תודה רבה לאלי בן יהודה על כל העזרה 
  לשם שמים"”גרעין 

 “ותלמוד תורה כנגד כולם”
 נשמח לראותכם איתנו!

מיטל אשתי היקרה, את האמא 
חגיגות  הכי טובה בעולם! במלאת

חמש שנות נישואינו אני מאחל 
לנו המשך שנות אושר ובריאות 

ברכה והצלחה שיתגשמו כל 
משאלות ליבנו לטובה אוהבים 

  בעלך ,נועם וטליה.

 ביום ראשון האחרון קיימנו ברוב עם 

למען חזרתם השלמה תפילה וזעקה 
 נערי ישראל החטופים  במהרה הביתה של 

 עד שאער, ונפתלי פרנקל-אייל יפרח, גיל
  -לפני התפילה שמענו דברי חיזוק בנושא כוחה של תפילה

 דוד אבוחצירא. ג “הרה -מפי רב העיר
 וזכינו להתפלל במעמד 

 הרב אריה סעדיה רב בית הכנסת 
   ורבני הגרעין.

 תושבים השתתפו. 011מעל 
 ה נזכה בקרוב לראות ישועות ונחמות!“שבע

 ונזכה לראותם שלמים ושמחים בביתם.
בתפילה, שעד שיפורסמו מילים אלו, כבר נזכה להתבשר 

 בהתגשמות תפילותינו.
 גרעין

לשם ’ 
 ‘שמים




