
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2)המשך ... יםנ  ב  ה( ל  יפ  כיסוי ראש )כ   -לבוש מהלכות 
שאלה: האם חובה לישון עם כיסוי ראש? יש פוסקים  .ד

הקובעים שצריך לכסות את הראש גם בזמן השינה. ומי שאינו 

 .נוהג כך, צריך כשהוא קם להקדים ולחבוש כיסוי ראש

ה. ראוי שכיסוי הראש יהיה בדבר מקובל, נאה ומכובד, כמו 

כיפה או כובע. אמנם, בשעת הצורך כשאין כיסוי כזה, מותר 

 לכסות את הראש בכל סוג של כיסוי.

י. לכתחילה, כיסוי הראש צריך להיות בדבר אחד ולא בידו של 

האדם. ובעת הצורך כשאין כיסוי כזה, אפשר לכסות את הראש 

ידי וזמני בעזרת היד. ההיתר לכסות את הראש בעזרת באופן מי

היד הוא דווקא במצב של ישיבה או עמידה, אבל בעת הליכה 

צריך לדאוג לכיסוי ראוי אחר, ובפרט כאשר ההליכה היא יותר 

 מטר(. 2-אמות )כ 4-מ

 יא. גם בעת נסיעה או רכיבה צריך לכסות את הראש כראוי.

 ות את הראש גם בחוף הים? שאלה: האם חובה לכס)בשבוע הבא( 

 
 

 

 יום ההילולא למרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

  (ן)כ"ד בסיוובליל חמישי השבוע 

 הרב פסק: הגיע זמן הגאולה!
אהבתו הגדולה והמיוחדת של מרן הרב מרדכי אליהו לכל  

מפורסמת לכל. על כן, התואר  -יהודי, ובפרט לילדים 
 שהוכתר לרב הוא "אביהם של ישראל".

מצוה -עם אחת הגיעו ילדים מבי"ס בשרון למסיבת ברפ
בכותל, ולאחר מכן היו אמורים לזכות בברכה מהרב. באותו 
היום, באותה השעה, היה בלשכתו של הרב ביקור רשמי של 

ופמליה גדולה מאחת המדינות. עוזרו של הרב לחש  שגריר
הרב כי "הילדים הגיעו", והרב מיד ענה "הילדים  ילאוזנ

 . ! וזירז את סיום הביקורקודמים"
הרב הרבה לדבר בשבח הילדים והחינוך, ובפרט כחלק חשוב 
לזירוז הגאולה. ובאמונה שלימה הרב האמין וקבע כי אנחנו 

 קרובים לבוא המשיח.
ומגוג,  -הרב קבע כי השואה הנוראה הייתה מלחמת גוג

הרב היה מרבה ומאז הכל מוכן לבוא הגאולה!!! ותמיד 
לדבר בענייני הגאולה והמקדש, וחותם בברכה: "יהי רצון 

 שנזכה לגאולה שלימה, בביאת הגואל ובנין אריאל, אמן".
 

 
 האם צריך לברך על ארטיק, הרי רק מלקקים אותו ולא שותים?ארטיק. 

 צריך לברך "שהכל נהיה בדברו", כי בכל מקרה יש כאן הנאה ממשקה.  -

כאשר אוכלים אותו בפעם  -ברכים "שהחיינו" על פרי? מתי מ שהחיינו.

 הראשונה בשנה.

)סוג של  - בשבת? סקייטבורדהרב, האם מותר ליסע ב. סקייטבורד

 לא. בעיקר מפני  - מסיע העשוי ממשטח עץ וכד' עם גלגלים(

 שזה לא ראוי לכבוד שבת, גם מלבד החשש לתיקון. 

 

 

          ַהֲעלֹ לפרשתדף ניחוח ך  ב   ביה"ס ממ"ד ת 

 ֵהי,                
 כשם גואל, -שמו 

כמבשר  -ומשפחתו 

 הגאולה. מי הוא?
 

 :תוכנית החברתיתבעדכונים משטח ביה"ס *  התשובה משבוע שעבר{ו}
ֹל ל  יד!חה תמ  מ  ש   טֹוָבה... ב  ַהכ 

 ... יהיה טוב.מה שהיה ומה שיהיה

 

יש לי  שלום חברים,

 ואוה -מושג בפרשה 

   שלך!כול להיות גם י
   לפענח תצליחאם רק 

 הסיפור את 

 שמאחורי 

 התמונה.. 

 בסיפור 

 .הפרשה
 

 תלונה או כפיות טובה?. פרשת בהעלתך
 ת הפרשה עוד אפשר לשמוע משהו מהמשכן:בתחיל 

 ,בהמשך"וידבר ה' אל משה בהעלותך את הנרות..". אך 
 הפרשה מליאה בדיווחים על "תלונות רעב" שפרצו במחנה 

ן" מן הרי היה "מ  ". "בשר.. שום ובצל.. , הדורשים לקבל:ישראל
צועקים: נשים לב, מי הם ה - - טעמו בו?! וכל מה שרצויים, השמ

רב שהיו מעוררים מהומות -סתם ערבהם , "אספסוף", "ניםמתאונ"
בקרב בני ישראל. ה' הציף את המחנה בעופות השלו, והם אכלו 

גם אנחנו לפעמים רוטנים  ובאו על עונשם במגפה קשה. -וזללו.. 
טוב. בואו -בבית: לא רוצה לאכול? אין מה לאכול? למרות שיש כל

 !ואבא הלב אומר: תודהלאמא ונלמד לומר על מה שיש "תודה"!! 

 חצוצרות במדבר


