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מהלכות ברכות הנהנין:
א .כל ברכה שמברכים חייבים לברך בתשומת לב ,ומקפידים
במיוחד בברכת המזון מכיוון שהיא מהתורה .לכן אסור בעת
הברכה להשיב "שלום" לשום אדם ,ואפילו לא לאביו ואמו או
לרבו למרות שבאופן כללי הוא חייב בכבודם .וכן אסור בציבור
לענות לקדיש ,ולא לומר קדושה ולא ברכו ,אלא להיות מרוכז
בברכה כמו בעת תפילת העמידה.
ב .יושבים בעת הברכה ,ואפילו מי שהתחיל לאכול בעמידה או
בהליכה ישב ,מכיוון שברכת המזון היא מהתורה וצריך להקפיד
לברך ביישוב הדעת .אמנם ,מי שממהר ללכת בדרך ,לא חייב
לשבת כי ממילא דעתו לא מיושבת והוא מוטרד למהר לצורכו,
ולכן לכתחילה יברך בעמידה ואם אינו יכול להתעכב יברך
בהליכה.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

[מפתח הל"ב מתוך אמונה – הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל]

למען ציון
פתאום ,כעבור  022שנות גלות  -הייתה התעוררות אדירה
בקרב קהילות של יהודים בחוץ לארץ .אשכנזים ,ספרדים,
תימנים  -כולם כאחד התלהבו למען הרעיון של הציונות.
מהו הרעיון שהציונות עוררה? לא משהו חדש .לא משהו
מוזר .אלא משהו ישן נושן :הגעגועים לארץ ישראל ,לכל
עם ישראל ,לתורה בארץ ישראל .מי שראה בימים ההם
את ההתלהבות בכל קהילה  -הבין כי הקב"ה מאיר
בלבבות לקום מהגלות ולעלות לארץ ישראל .ואכן ,אלפי
יהודים קמו ועלו ובאו אל הארץ ,ויישבו אותה למרות כל
הסיכונים והקשיים הרבים .הרב בן ציון עוזיאל  -צעד בין
הרבנים המיוחדים שזכו לראות עין בעין את נפלאות ה'
בדור הזה .לאחר תקופת הרבנות ביפו ,הרב עוזיאל
התבקש לשמש כרב בקהילה הגדולה של היהודי בעיר
סלוניקי שביוון .כעבור שנתיים של פעילות רבה ,הרב
עוזיאל חזר לארץ ,ומיד נבחר להיות הרב הראשי לעיר
החדשה ,תל אביב.

ִּ ביס .אם אכלתי רק ביס אחד ,האם חייבים לברך ברכת המזון? –
תלוי בגודל הביס .בדרך כלל :לא חייבים .ובדרך כלל ,לא נכון לנהוג
כך ,אלא או לאכול ולברך או לא לאכול פת לחם כלל.
 למי יש חלק לעולם הבא .למדנו ש"כל ישראל יש להם חלק
לעולם הבא" .ומה עם כהן או לוי? – יפה .התשובה רמוזה במלה
"כל" ,שהיא ראשי תיבות :כהן ,לוי.
הֵי,

מי הוא זה
ולמה זה
"בעל החלומות"
?

[מושגים מותאמים למבחן הבוגר – כתה ה']

ל"ט אבות מלאכה .מספר המלאכות האסורות
בשבת .בפסוקי התורה אין פירוט מוגדר ...וחכמים
הגדירו את  93המלאכות ,בהתאם ל93-
המלאכות שנעשו בבניית המשכן ,והתורה
ציוותה להימנע מהן ביום השבת .רשימת
המלאכות מפורשת במשנה במסכת שבת.

{ו התשובה משבוע שעבר}

יעקב .ישורון וישראל עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:
ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!

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

לל
ממני ,הַַ

מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.

