
 

 עוד מהלכות ברכות:
 

א. חייבים לברך את הברכה בתשומת לב, ולהקפיד מאוד שלא להסיח 

את הדעת בעיסוק אחר או מחשבה אחרת. ועל כן, אסור להתעסק 

 בדבר אחר ולא לעשות מלאכה בעת שמברכים.
 

והכוונה לברכה הנאמרת בסתם ב. אסור לברך ברכה שאינה צריכה, 

ואין לה צורך, כי המברך ברכה בסתם הרי הוא מזכיר את שם ה' 

 לבטלה ומזלזל בברכה שתקנו חכמים.
 

ג. לצורך חינוכי כדי להרגיל את הילדים בברכות, מותר לברך יחד 

עימהם את נוסח הברכה במלואה. אם מלמדים אותם את הברכה אין 

ם הילדים מברכים כדי לקיים מצווה או לענות "אמן" אחרי הברכה, וא

 הנאה עונים אחרי ברכתם "אמן".
 

צריך  -ד. כאשר מברכים על דבר הנאה של מאכל, משקה או ריח 

להקפיד להחזיק בין ימין את דבר ההנאה, ואם אי אפשר ביד צריך 

 להקפיד שיהיה מונח לפני המברך.
 כתה ה'[ –למבחן הבוגר  ותמותאמ ההלכות]

 

 מוזמנים לכתוב לנו סיפור אישי מעניין. נשמח לפרסם[גם אתם ]

 ל לטובההכ
נסענו לקיים מצוות ניחום אבלים אצל ידיד יקר 
העובד עימנו שאמו ז"ל נפטרה. הם ישבו בביתה בעיר 

סיעה לשם ארוך למעלה משעה. בית שאן. המרחק הנ
הנסיעה התנהלה מסודר,עד שהגענו לפאתי העיר, שם 
נשמע רעש מוזר מכוון שמאלי. ירדתי לבדוק, ואוי, 
הגלגל מפונצ'ר לגמרי. הצלחנו לנסוע עד לתחנת דלק 

 ואוי, גם הגלגל הנוסף מפונצ'ר. -קרובה 
 מה עושים?  

פעמים רבות קורים לנו מקרים לא צפויים, לא 
ואיך אנו מגיבים?  -תוכננים, ואולי לא הכי רצויים מ

מותר, אך לכעוס,  -אפשר. להשתדל  -לדאוג 
 לא ולא. למה?! מה זה יעזור... -להתעצבן, להתאכזב 

נפחנו את הגלגל, והצלחנו לנסוע עד... לבית 
המשפחה. וברוך ה', הספקנו לנחם אותם, ולחזור עם 

, וגילינו את טרמפ עד לבית )הרכב תוקן כעבור יום(
 שהכל לטובה! -הסוד לתגובה נכונה: להאמין 
  

 מיד לאחר  -מתי בבוקר צריכים ליטול ידיים? .נטילת ידיים
אסור לנגוע בבגד או כלי  לפני שמתלבשים. –שקמים מהמיטה 

 ולא באיברי הגוף לפני הנטילה.
 לא. -תורה על חומש? -האם מותר להניח מחברת .המחברת 

 .כלל לא.  -האם יש בעיה להציג מועמדות לוועד כיתה?  ענוה
 העיקר לא להתבלט אישית אלא רק למען הכתה.

 כתה ה'[ –]מושגים מותאמים למבחן הבוגר 

 לחמים בכל אחת מנהג לברך על שני לחם משנה.

 , והם הנקראים "לחםטובים-מסעודות שבת וימים

 לחם,  משנה". ניתן לברך על כל סוג לחם: חלה,

 . טעם המנהג הוא שזהו זכר למן,'פיתה וכד

 ואף הוא נכלל במצוות עונג שבת.  
 

 אברהם שלח את אליעזר עבדו מסופר:פרשה ב
 לבנו יצחק. אליעזר יוצא לדרך, האיש-לחפש כלה

 רהם אבינו, בארםומגיע אל מקום משפחתו של אב
המים המרכזית, -נהריים שבעבר הירדן. הוא מגיע אל מקום ּבאר

כדי לשאול היכן ביתם של משפחת אברהם. ושם הוא מתפלל 
החשובה. ומה הוא מתפלל? מעניין,  לה', כדי להצליח בשליחות

 עבורנו הילדים בקש: עשירה, או חכמה, או... מה?ממה הוא 
סימן  -אם התורה מספרת , אבל אמנם, השאלה עדיין לא מעשית

 מה נכון לבקש ולטפח בעצמנו? !!!שזה בא ללמד, וגם אותנו
 חסד.את מידת הנתינה והרק מידות טובות.  -אליעזר מבקש 

 ., וידע כי מאת ה' היאוב"ה מיד הופיעה רבקה, ונהגה עמו בחסד

 

    

הדף ניחוח לפרשת   רָׂ  ביה"ס ממ"ד _______________________. ַחֵיי שָׂ

 ֵהי,            

 מי היה

 הרב בן ציון עוזיאל 

? 

 מלים( 2-)תשובה ב
 :תוכנית החברתיתבמשטח ביה"ס * עדכונים  שווה לבדוק

ֹל ל  יד!חה תמ  מ  ש   טֹוָבה... ב  ַהכ 
 ... יהיה טוב.מה שהיה ומה שיהיה


