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,תלמידות יקרות
"?מה עם העיתון, המורה"

!"כבר עבר חודש ולא הוצאנו עיתון נוסף, המורה"
...."עיתון....המורה"

,שאלות שלכן/אלו היו מקצת מהבקשות
.בזמן הלמידה מקרוב

!קיבלתן-ביקשתן 
!אבל בגדול

.מלא תוכן וצבע, מושקע, עיתון חסידי
.מחכים, מעניין, איכותי

(כמעט! )מלא בשמות כל בנות הכיתה-והעיקר
,אני מאחלת לכולנו

,שתמיד נדע להתעקש לדברים טובים
,יש בכוחנו להתעקש, שכולנו יחד, אני בטוחה

'להתחנן ולזעוק לה
נזכה לגאולה שלמה, שתיכף ומיד ממש

!בהתגלות הרבי נשיא דורנו
,שבט' י, ובשבת קודש זו

,יום קבלת הנשיאות של הרבי
–נזכה לראות את הרבי ולומר לו 

!עשינו כל שביכולתנו להביא גאולה לעולם
!שבת שלום
המורה ריבי



ישראל ממצרים הם מכונים  -עם יציאתם של בני
.  צבאות-שלא נזכר עד עתה , בתורה בתואר חדש

בעצם היום הזה יצאו : "וכך מתארת זאת התורה
".מארץ מצרים' הצבאותכל

, ישראל לעם-הואיל וביציאת מצרים נעשו בני
-של עם' לידה'והיציאה ממצרים הייתה בבחינת 

מבטא עניין ' צבאות'מכאן שגם הכינוי , ישראל
.ישראל-מהותי מיוחד בעם

הוא  . ה"השם צבאות הוא אחד משמותיו של הקב
אימו של שמואל , מוזכר לראשונה בתפילת חנה

על כך  ". צבאות' ותידור נדר ותאמר ה"-הנביא 
ה את עולמו לא  "מיום שברא הקב: "נאמר בגמרא

עד שבאתה  , ה צבאות"היה אדם שקראו להקב
".חנה וקראתו צבאות

דברי הנביא
בגמרא יש מחלוקת אם השם צבאות הוא שם  

קמא  -פי דעת התנא-על. קדוש שאסור למוחקו
השם צבאות הוא בכלל השמות  , (וכן היא ההלכה)

. שאסור למוחקם
שלא נקרא  , צבאות כולו נמחק: "יוסי אומר' ר

ובתלמוד הירושלמי  " )צבאות אלא על שם ישראל
:  יוסי דעה נחרצת יותר' מובאת בשם ר

שם  שכן הוא, בירושלים היו מוחקים צבאות"
"(.במקום אחרחול

שהשם צבאות  , היסוד למחלוקת הזאת נעוץ בכך
דעת . אינו מופיע בתורה אלא בדברי הנביאים

שהואיל ודברי הנביא הם דברי , קמא היא-התנא
גם בשם הזה יש קדושה , ה המתלבשים בו"הקב

,  יוסי סובר' ר, לעומת זאת. עד שאסור למוחקו
שמאחר שהנבואה מתלבשת בהשגתו ובסגנונו  

ה עצמו  "לא ייתכן ששמו של הקב, של הנביא

.ידי הנביא-יתגלה רק על
מלחמה ברשעים

פי הנאמר  -אפשר להוסיף בביאור העניין על
ה הסביר למשה את משמעות  "שהקב, במדרש
כשאני עושה  ... לפי מעשיי אני נקרא: "שמותיו

' לכן סבור ר". אני נקרא צבאות, מלחמה ברשעים
יוסי שהשם צבאות אינו שם קדוש שאסור  

שכן כל עניינו של השם הזה הוא מלחמה , למוחקו
ולא ניכרת , ה"במציאות המתנגדת לקב

כפי שהוא קדוש ומובדל , ה"של הקבקדושתובו
.מן העולם

כי המלחמה ברשעים , קמא-לעומתו סבור תנא
,  אלא להפך, ה"אינה סותרת את קדושתו של הקב

עד שהוא מבטל  , על העולםאת שליטתו המלאה
לכן השם צבאות הוא  . את הדברים העומדים נגדו

.שם קדוש שאסור למוחקו
כלי לקדושה

צבאות  "לאור כל זאת תובן מעלתו של הכינוי 
:  ישראל בצאתם ממצרים-שנאמר על בני, "'ה

ה  "כפי שהקב, עניינו של השם צבאות הוא
האדם והנבראים  -מתלבש בתוך הגדרים של בני

זה (. ידי הנביאים-שלכן נתגלה שם זה דווקא על)
ישראל ביציאת מצרים -היה החידוש שנעשה בעם

הם נזדקקו ונתקדשו עד שנעשו כלי להשראתו  -
.ה"של הקב

ראתה שפחה על הים מה שלא  ", ל"ולכן אמרו חז
שכן בעת היציאה ממצרים , "ראה גדול הנביאים

צבאות  -ישראל בדרגה רוחנית גבוהה -היו כל בני
בגאולה  , והשלמות בזה תהיה בקרוב ממש. 'ה

2.צדקנו-ידי משיח-האמיתית והשלמה על



:תרמילון
,מכות,כינים,צפרדע,דם

,  פרעה, רוןאה, משה

,יוכבד,מטה, פרמידות
.וירא,שמות,מרים

טליה לוי: מאת

?כמה צפרדעים היו במכת צפרדע. 1
"  החרדים"בשביל מה הכניסו . 2

3?  את העז לביתם חני רסקין: מאת
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11 .לינוי מלייב, מיכל יחזקאל, לאה טל: מאת



'חלק ג/ סיפור בהמשכים 
צבי-אפרת בן: מאת

:בסיפורוסבא משה ממשיך 
לאחר שלוליק  , עוד באותו הלילה"

החלטתי לברוח ממחנה המוות  , נלקח ממני
אסירים  5הצטרפו אליי . שהרס את חיי

הצלחנו לגבור על שני  ', בחסדי ה. נוספים
שומרים נאצים שהיו עסוקים באכילה  

לקחנו  . במקום לשמור על המחנה, ושתייה
את הנשק וזוג מספריים שאיתם הייתי  

צריך לגזור את חוטי התיל של הגדר  
חצינו את . החשמלית שמסביב למחנה

הגדר הפרוצה בעוד יורים עלינו חיילים  
אחרים ששמו לב למה שהתרחש על יד 

רצנו אל תוך היער החשוך ובאמצע  . הגדר
,  כשזכרונות הגטו ופרצופו של לוליק, הדרך

:  הבטחתי לעצמי, רודפים אותי, בני יחידי
אני אזכור ! לוליק שלי, לא אשכח אותך"

!".לעולם-לך את זה בומבה גליקמן
חבריי ואני הצטרפנו לקבוצת  

וכך שרדתי את . פרטיזנים שחייתה ביער
המלחמה הנוראית הגיעה  . המלחמה

ראיתי כי אין לי שריד והחלטתי  , לסיומה
ארץ הקודש ולהמשיך  , לעלות לארץ ישראל

.  בחיי
לא הרחק מחופיה  , בעודי על האונייה

הבחנתי בפרצוף  , המדממים של פולין
!  רוצח בני-היה זה בומבה גליקמן. מוכר

שעולה גם היא אל , המפלצת מבוכנואלד
,  החלטתי לקפוץ מהאונייה. ארץ ישראל

.ולחזור אל פולין

התחלתי לעסוק במסחר לחומרי 
הצליח דרכי והפכתי למנהל  ' ה, בנייה

מצאתי את אשתי בארץ  . מפעל גדול בתחום
שלחתי  . לאחר חיפושים ארוכים, ישראל

והיא עשתה  , לה כסף וכרטיס לחזור לפולין
בכאב גדול סיפרתי לה על . זאת ללא רצון

.  גורלו של לוליק
החלטנו אני ואשתי  , בסופו של דבר
.  שם נמשיך את חיינו. לעלות לארץ הקודש

.  חיים-שנים נולד בננו' כעבור מס
שנים התגלגלה אליי פיסת  5לפני 

עיתון המספרת את סיפורו של הנוקם מגטו 
הוא אפילו לא  , קראתי ולא האמנתי. ורשה

רציתי  . חשש להתגלות בשמו האמיתי
.  אך אישתי לא הסכימה, לצאת נגדו בגלוי

היה זה  . היא עדיין פחדה מידו הארוכה
. בומבה גליקמן-סיפורו של המנוול

-הודיע לי בני, לפני חודש, ופתאום
.  שנמצא מתאים לתרומת מח עצם, חיים

לאחד בשם ישראל  ! ?התנחשו רבותיי? למי
שם משפחתו המעוברת של בומבה  , טוב-בר

ולאחר בירור קצר מול בני הבנתי  . גליקמן
ובגלל זה  .  מדובר בבנו של בומבה, שאכן

.אני מסרב לתת את אישורי לתרומה
:  אתם חושבים ושואלים עצמכם

טוב צריך לסבול בגלל מה -למה ישראל בר
!  ?וכי תחת אלוקים אני? שאבא שלו עשה

אתם לא מסוגלים להבין כמה שנאה אני  
...."רוחש לאדם הנורא הזה

וסבא משה ברנד  פרץ בבכי קורע לב 
.מול כל הסובבים אותו

12...ה"המשך יבוא בעז
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:כללי המבצע
.בנות תצטרפנה לזוג2כל . 1
.  בכל שבוע הן יצרו קשר בטלפון או בזום. 2
הן יעשו יחד יצירה או ידברו ויכירו אחת את השנייה  . 3

.דקות15לפחות 
.א שבט"המבצע מתחיל ביום ראשון י. 4
: הנושא של השבוע הראשון הוא. 5

–מכירים את המשפחה 
כשתדברנה בטלפון כל אחת תספר לחברתה סיפור  

מתכון משפחתי או כל דבר אחר על / משפחתי
.המשפחה

.המבצע ימשך חודש. 6
.בכל שבוע הזוגות מתחלפים. 7
בסוף המבצע כל זוג שיצליח לצור קשר אחת עם  . 8

ופר ותעודת  'פעמים בשבוע יקבל צ3השנייה לפחות 
ופר והתעודה תקבלו בסוף 'יתכן ואת הצ. )חברות
(.הסגר

!!בהצלחה רבה
050-836-6150-לכל שאלה פנו לרבקה חיה דביר 

050-687-7739-או לדבורי אמיתי 



":חידה בפרשה"תשובות למדור 

וזה נקרא  , בתחילה הייתה רק אחת וממנה יצאו עוד הרבה. 1
.שהיה צפרדע אחת

וכשמשה הודיע לפרעה " חרד"כי חרדים זה מלשון המילה . 2
על מכת ברד הוא אמר לו שכל מי שמפחד מהברד שיכניס את 

ואלו שהכניסו את החיות לביתם היו ( למשל עז)החיות לביתו 
"'חרדים לדבר ה"


