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מיסודם של שעלי תורה וישיבת רמת גן
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פרשת וארא
ראש חודש שבט תשע“ג

על אמון ואמונה
הרב אופיר שוורצבוים רב הגרעין התורני
ֹּאמר
ל-משה ַוי ֶ
ׁ
ֶ
פרשת וארא פותחת בדבר ה' למשה ַ :וי ְַד ֵּבר ֱא-ל ִֹהים ֶא
ּש ִמי
ׁש ּדָ-י וְׁ
ַעקֹב ְּב ֵא-ל ַ
ְאל-י ֲ
ל-א ְב ָר ָהם ֶאל-י ְִצ ָחק ו ֶ
ָא ָרא ֶא ַ
ֵא ָליו ֲא ִני ה' :ו ֵ
ה' לֹא נו ַֹד ְע ִּתי ָל ֶהם:
פרשתנו ממשיכה את תגובת ה' לטענת משה על כך שמאז
שהתחילה הגאולה המצב רק נהיה יותר גרוע .ה' מסביר למשה כי
אומנם הוא התגלה לאבות ,אך יש הבדל עצום בין האופן שבו ה'
התגלה לאבות לבין מה שהולך להתרחש עתה.
ההתגלות לאבות הייתה בכך שהבטיח להם את הארץ ואת יציאת
מצרים )אך הבטחה זו עדיין לא התקיימה( ,ואילו ההתגלות עכשיו
ביציאת מצרים היא לקיים את ההבטחה ,להוציאם ממצרים
ולהביאם אל ארץ כנען .כך מסביר רש"י על הפסוק "ויאמר אליו אני
ה'" – 'נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני .ולא לחנם שלחתיך כי
אם לקיים דברי שדברתי לאבות הראשונים '.ובהמשך הפסוקים "לכן
אמור לבני ישראל אני ה'"' -הנאמן בהבטחתי'.
נראה כי בפרשה זו מתגלה לנו יסוד גדול באמונה.
הקב"ה ידע שכדי לבנות עם שלם המאמין בבורא עולם דרוש
תהליך עמוק ,שלא בנוי רק על ניסים גדולים שיראה העם.
כדי שתהיה אמונה גדולה צריך קודם כל אמון .כשעם שלם יודע כי
לאבות הובטחו הבטחות גדולות כמו יציאת מצרים ברכוש גדול
באותות ובמופתים ,והם רואים כי מה שה' מבטיח הוא מקיים ,נוצר
האמון בה' יתברך כי הוא נאמן ועומד בהבטחותיו ,מה שנותן את הכח
ללכת אחריו במדבר.
בכך ידעו כולם כי ה' משגיח על עמו באופן מיוחד.
אותו הענין נכון גם כיסוד בתהליך בניית האמון בין הורים לילדים.
כאשר ההורים מבטיחים דבר מה לילד כגון פרס או מתנה ,הילד

רוח ההלכה

תפילת מוסף בראש חודש שחל בשבת
הרב יאיר טחובר
בשבת וראש חודש אין אומרים במוסף "תכנת שבת" ,אלא יש
לומר נוסח ''אתה יצרת'' ,כדי לפרסם שהוא ראש חודש.
וחותמים מקדש השבת וישראל וראשי חודשים .אם טעה וחתם
מקדש השבת בלבד ,יצא .אבל אם חתם בשל ראש חודש
בלבד ,לא יצא.
אם טעה בשבת וראש חודש והתחיל ''תכנת שבת'' חוזר לומר
"אתה יצרת" ,אך אם סיים הברכה וחתם "מקדש השבת" ,נכון
שיאמר ברצה ]בלי חתימה[" :ונעשה קרבנות חובותינו לפניך,
תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן ,את מוסף יום ראש החודש הזה
וכו' ",ואחר כך יאמר "יעלה ויבוא"" ,ואתה ברחמיך הרבים וכו'".
ואם נזכר אחר שסיים תפלתו ,והזכיר "יעלה ויבוא" ברצה ,יבקש
משליח הצבור שיכוין עליו ,ויכוין גם הוא לצאת ידי חובת תפלת
מוסף ,ויענה רק אמן אחר סיום הברכות .ואם התפלל ביחידות
לא יחזור להתפלל מוסף ,ויסמוך על מה שהזכיר ראש חודש
ב"רצה" .אם שכח גם "יעלה ויבוא" ,יחזור ויתפלל תפילת מוסף
עם "אתה יצרת"] .עפ"י קיצור שו"ע "ילקוט יוסף"[

בקרו באתר החדש שלנוwww.garin-oy.co.il-

מחכה לראות מתי יקיימו את ההבטחה ,וכאשר
הוא מקבל את הפרס הנכסף הוא שמח
פעמיים .פעם ראשונה על קבלת הדבר ופעם
שניה על עצם קיום ההבטחה  -על כך שאפשר
לסמוך על ההורים ושהם אינם אומרים דברים
בעלמא .אמון זה הוא היסוד והתשתית עליו
בנויה האמונה של הילד בקב"ה .ולהפך ,ילד
שאיבד את האמון בהוריו יתקשה לבנות את עולם האמונה שלו.
בתפילת 'כתר' בקדושה של מוסף אנו אומרים' :הן גאלתי אתכם
אחרית )בגאולה האחרונה( כראשית )כמו שגאלתי אתכם בגאולה
הראשונה( להיות לכם לא-לוהים'
כלומר ,כפי שהקב"ה הבטיח בגאולה הראשונה שהוא יגאל אותנו
וקיים ,כך יקיים דברו אף בגאולה האחרונה .ב"ה אנו כבר זוכים לראות
כי הבטחותיו של הקב"ה בדברי הנביאים מתקימות ,כמו השיבה
לארץ ופריחתה .התבוננות בדברים אלו מביאה לאמון וממילא
לאמונה גדולה בקב"ה .כפי שהבטחות אלו קוימו כך אנו מאמינים
ובוטחים שנזכה גם לקיומן של שאר ההבטחות במהרה בימינו אמן!

גני הממ"ד
של הגרעין התורני
אנו מאמינים כי בחינוך הדור הבא-
טמונה הצלחתינו והצלחת עם ישראל
כולו .בהתאם לכך אנו משקיעים המון
במערכות החינוך ,ליצור מערכות חינוך אשר
תהינה קשובות לצרכים ולכוחות המיוחדים לכל אחד
ואחד ויחד עם זה תדענה להציב רף גבוה מאד ,בכל
התחומים ,ולהוביל את הילד אליו.
בשנת תש"ע הקמנו ,יחד עם הרשות המקומית ומשרד החינוך ,את גן הילדים
הממ"ד הראשון של העמותה .בגן זה ובגנים שלאחריו הקפדנו על בחירת צוות
מקצועי מהשורה הראשונה ועל תכנים לימודיים ברמה הגבוהה ביותר .זכינו
לראות ביקוש גדול מאד לגנים ותוך שלש שנים הוקמו שלושה גנים ובע"ה
לקראת שנה הבאה יפתחו גנים נוספים .בגנים אלו אנו שמים דגש חזק מאד על:
* חינוך יהודי ערכי ציוני *חינוך לאהבת הזולת ,אהבת הארץ והחיבור
למסורת * השקעה מרובה במקצועיות ומצוינות לימודית לפי דרישות משרד
החינוך* .צוות מקצועי מסור וחם אשר שם דגש מיוחד ליחס האישי ולקידומו
של כל אחד ואחד מהילדים.
סביב מערכת הגנים ישנה פעילות קהילתית רבה להורים ,לאחים ולילדים
עצמם .במהלך כל השנה ישנם פעילויות רבות ומגוונות כגון סליחות ,סדר ט"ו
בשבט משותף ,סעודת מלווה מלכה ועוד..
הגנים ,הינם גנים ממלכתיים דתיים בפיקוח מלא של הרשות המקומית
ומשרד החינוך.
גן סביון -מיועד לגילאי ) 3-4ט.ט חובה -ט.חובה( ברחוב יוסף קארו
גן חט"צ -מיועד לגילאי ) 5חובה( ברחוב יוסף קארו
גן ערמון -מיועד לגילאי ) 3-4ט.ט חובה -ט.חובה( ברחוב כצנלסון
שנה הבאה יפתח בע"ה גן נוסף המיועד לגילאי ) 5חובה( ברחוב כצנלסון

לפרטים נוספים ,סיורים והרשמה0528776800 -
לתגובות ,פרסומים והקדשותgarorye@gmail.com 052-8776800 :
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הרב צבי יהודה קוק

הרב צבי יהודה הכהן קוק ,בנו יחידו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק,
נולד בליל הסדר תרנ"א ).(1891
מעט אחרי גיל בר מצווה עלה עם משפחתו לארץ ישראל ,לשם הוזמן אביו
הראי"ה ,לכהן כרב של יפו והמושבות .יום עלייתם לארץ ,היה "כ"ח אייר",
שהוגדר על ידי הרב צבי יהודה בתואר" :היום הגדול".
בשנת תרס"ו ) (1906עלה הרב צבי יהודה ללמוד תורה בירושלים בישיבת
"תורת חיים" שבעיר העתיקה .לאחר זמן הוא חזר ליפו והמשיך ללמוד תורה
מפי אביו.
בג' אלול תרצ"ה ) (1935נפטר הראי"ה קוק ,והרב צבי יהודה החל בהוצאה
לאור של כתבי אביו .כחמש עשרה שנים הסתגר הרב צבי יהודה עם הכתבים,
העמיק בהם והוציא חלקים נרחבים מהם לאור עולם.
בתש"ח ) (1948קמה מדינת ישראל ,והרב צבי יהודה ראה בה את ראשית
התגשמות חזון הנביאים ,ואתחלתא דגאולה.
בהמשך ,הרב צבי יהודה נתמנה להיות ראש הישיבה שייסד אביו – "הישיבה
המרכזית העולמית" ,הידועה היום בשם "ישיבת מרכז הרב" – וכיהן בתפקיד
זה כשלושים שנה .במהלך שנים אלו ,גידל דור שלם של תלמידים ברוח
משנתו של מרן הראי"ה.
מסופר שפעם אחת בג' באלול ביום האזכרה לראי''ה קוק ,עלה בנו הרב צבי

סיפור לשבת |

רבה אמונתך

גם לאחר שעברו עליו נוראות השואה וזוועותיה נשאר עובדיה שלם באמונתו
והמשיך להקפיד בקיום המצוות ,קלה כבחמורה" .כיצד" שאלוהו פעם ידידיו
"נשארת עומד בתומתך גם לאחר כל מה שעבר עליך?" השיב להם עובדיה
בסיפור" :באחת מנסיעותיו התארח הבעל שם טוב הקדוש בפונדק שבעליו
היה בעל לב טוב אך רחוק מהבנת התורה וידיעתה .עם שחר ראה הבעש"ט
את הפונדקי שופת את המיחם על גבי התנור ,וכדי להצית את האש -תלש דף
מספר ישן והדליק בו את התנור .חשש הבעש"ט כי הספר ספר קודש וניגש
לעיין בו ,ואכן ,היה זה ...סידור עב כרס עם כוונות האר"י ז"ל .הצטער הבעש"ט
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יהודה קוק לקברו שבהר הזיתים ,ובדרך חזרה
הציע תלמיד לרב צבי יהודה לעבור דרך הכותל
כדי להתפלל מנחה .רבנו הזדעזע ונחרד עד
עמקי נשמתו ואמר :לכותל לא הולכים להתפלל
כאשר עוברים על ידו!!! כדי להפגש עם הכותל יש
להתכונן יום או יומיים מראש .בסוף הרב צבי
יהודה הסכים כי היה קרוב לשקיעה .כאשר נכנס
דרך שער האשפות רבנו התחיל לרעוד כולו ,וכן
כל תפילת מנחה היה רועד ,נרעש ונסער שלא כדרכו .אף לאחר התפילה עד
שהגיע לביתו רבנו המשיך לרעוד מרוב התרגשות .כאשר הוא היה מגיע
לכותל היה מרגיש הרגשה עילאית כמו במקווה טהרה
מתורתו...
• "להתנחל בכל מלוא רוחב ארצנו ,ליישב את שוממותיה ,היא מצות התורה
הברורה והמחייבת את כולנו"
• "אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות ,אלא אדמות ישראל ,נחלות
אבותינו הנצחיות ,אשר אחרים באו ובנו עליהם ,שלא ברשותנו ונוכחותנו,
אבותינו“,
,
ואנחנו מעולם לא עזבנו ולא נתקנו את נחלות
תים.
בי"ד באדר תשמ"ב ) (1982נפטר ונטמן בהר הזיתים.

יפעת טחובר -

על הספר הנדיר שנועד למאכולת אש וביקש לרוכשו מאת הפונדקי .אך ראה
זה פלא -הפונדקי מסרב למכור את הסידור .ניסה הבעש"ט להרבות במחיר
אך הפונדקי בשלו -את הסידור הזה אינני מוכר לעולם .תמה הבעש"ט ואמר
"וכי בשביל להדליק את התנור נחוץ דווקא דף מסידור האריז"ל?" השיב
הפונדקי -סידור זה מיוחד במינו הוא ,כבר זמן רב תולש אני ממנו דף אחד מדי
בוקר ועדיין לא הגעתי ל"מודה אני"" .אף אני כך" המשיך עובדיה ואמר "על
אף כל הצרות והייסורים שגרמו לי הרשעים לא הצליחו לגעת לי ב"מודה אני"-
בנקודת האמונה הפנימית".

בעלת תעודת הוראה ותואר שני ביהדות
הגן ולהשמע להוריו בבית.
בשנים האחרונות יש חידוש נוסף בגנים הממלכתיים-דתיים והוא  -רב גן .איש חינוך
צעיר ואבהי אשר מגיע לגן באופן קבוע ,וזוכה לקבלת פנים חמה מצד הילדים
והצוות כאחד .הרב מעביר לילדים פעילות חוויתית בשיר ובסיפור ,ומעורר בהם
התלהבות ואהבת תורה .לילדים ,שברוב שנות הילדות ,פוגשים דמויות חינוכיות של
נשים )מטפלות ,גננות ,ריתמיקאית( ,ערך מוסף הוא לפגוש גם בדמות חינוכית
גברית.
כמובן שכל הנאמר לעיל הוא רקע חשוב ,אך כדי לקבל החלטה יש לבדוק את הגן
המסוים אליו אתם חושבים לשלוח את ילדכם .בקרו בגן המיועד ,התרשמו
בעצמכם מהצוות ומהאווירה בו ,נסו לדבר גם עם הורים אשר כבר שולחים אליו את
ילדיהם ,ובעזרת ה' תבחרו בגן הטוב והמתאים ביותר עבור בנכם .בהצלחה!

שאלה:
אנו הורים המתלבטים האם לשלוח את בננו למסגרת חינוכית דתית או לא-דתית.
מצד אחד אנו מעוניינים שיהיה בגן צוות מקצועי הפועל תחת פיקוח מסודר ,ומצד
שני חשוב לנו גם החנוך למסורת ישראל.
תשובה:
אכן ,גן ילדים זה לא בייביסיטר!
ההתלבטות שלכם ,ושל הורים רבים נוספים ,היא משמעותית מאד .הילד נמצא בגן
רוב שעות היום ,מעצב דרכי התנהגות ורוכש ידע וחברים .בגיל הצעיר הזה יש בו
סקרנות טבעית ללמוד ולהכיר דברים חדשים ,והוא זקוק ליד מקצועית מכוונת
שתפתח אותו בהתאם לגילו ולשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ,ותלווה אותו עד
ָ
לסיומו המוצלח של הגן כשהילד בשל ומוכן לכיתה א'.
חשוב שתדעו ,כל הגנים העירונים ,ובכלל זה הגנים הממלכתיים-דתיים ,נמצאים המעוניינים לשלוח שאלות לפינת החינוך מוזמנים להתקשר054-9989788 :
תחת הפיקוח של משרד החינוך ופועלים עפ"י הנחיותיו עם צוות מקצועי ומסור.
עם זאת ,לגן דתי יתרונות נוספים .הצוות החינוכי בגן הדתי שם דגש על חינוך
לכיבוד הורים ,לערכי המשפחה ולכבוד הדדי .החינוך למורשת ישראל נעשה לא רק
ע"י עיסוק בתכנים ,אלא גם דרך פעילויות חוויתיות ומעשירות )למשל סביב העיסוק
שפה
בחגים( ,ובעיקר בדרך של דוגמא אישית .כשהילד רואה שהגננת שומרת על
בית הספר מפעיל תוכניות יחודיות:
נקיה ומכובדת ,מקפידה לקיים הבטחות ולא לשקר וכדומה – הוא חי באוירה שבה
מיל"ת
קרן מוריה
שומרים על כללים ומכבדים אותם ,ולכן באופן טבעי ירצה גם הוא לשמור על כללי
תוכנית להעשרת לימודי
יום לימודים ארוך
השפה בליווי  600ספרי
קריאה בכל כיתה

שיעורי תורה

גרעין תורני

משפחות הגרעין
שותפות מלאות לעשיה
החינוכית ערכית
וחברתית בבית הספר

לקהל הרחב

שיעור דף יומי
ע"י הרב ישי מלר

בביכ"נ "סוויד"
ברמת פנקס
ימים א‘-ה‘
בין השעות 19:00-20:00

שיעור בנושא ספר בראשית
על פי מדרשי חז"ל
ע"י הרב אופיר שוורצבוים

בביכ"נ "יגדיל תורה"
אור יהודה
יום א' בשעה 20:00

שיעור בנושא סדר התפילה
ע"י הרב יאיר טחובר

בביכ"נ 'פועלי צדק'
צאלון  26נוה סביון.
בין מנחה של שבת לערבית

סעות
ה כל
מרחבי
העיר

כולל ארוחת צהריים
חמה ומזינה

מצויינות אלפיים

תגבור והעשרה
לתלמידים מצטיינים
מכיתות ב‘-ו‘

הרישום לכיתה א' יתחיל ב 15-לינואר  2013,ד' שבט תשע"ג.
בתאריכים 29/01/13 ,15/01/13
יתקיים רישום בין השעות 16:00-18:00
בבית הספר בשאר הימים ניתן יהיה להירשם
במזכירות בית הספר בשעות הבוקר
יש להצטייד בתעודת זהות של ההורים
לברור פרטים 03 - 5331629
כתובת בית הספר :משה הדדי 9

