
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
הדי
 עמומי
 של שירה נשאו  :ו שעברותתקציר משבוע

, במרת� בניי� התקיימה חתונה, לתו� הלילה החורפי והקר
  .וצמת השמחה שהייתה בואור שבקע מעבהמרת� מואר 

חו עסוקי
 ולבו ומ, החת�יענקל על כסא מרופד ישב " מזרח" ב
יה הקהל שקוע ה. הקשור לגדלות יו
 החפה" מאמר"היו ב

  . השמחה היהודית נתנה את העוז והתקומהו, בניגו� דביקות
נטל בידיו הרועדות , חסיד זק�, "ה'נטשק". הקהל פתח בריקוד

מתו� הקהל . ניגוני
 צובטי לב ומעוררי נפששפ� ו, את כינורו
, "קוזק סוער"יקוד ונשא עצמו בר, הרקד�, "מוטקה"קפ  ויצא 

  .שמחה והתלהבות הקיפו את הקהל כלו
.  אחר השמחה היהודיתנותרבעעקבו , רע י
 חורשותיוג עינז

המשטרה . ב.ג.ק  לאחר שבע הברכות הופיעו שליחי,למחרת
לי
 הכואבות כמעט יהמ . צוו על החת�!!"בא עמנו", החשאית
 .והוא לא אמר דבר, א� לשונו נאלמה דו
,  של יענקלפרצו מפיו

  . מה��פחד נשקש, י
יעינב  באשתו שעמדה מהצדהביטהוא 
רבי יענקל הל� אחריה
 ככבשה , על הפקודהחזרו " בא עמנו"

בפני
 ו, טר
 צאתו הניח ידו על המזוזה .המובלת לטבח
" אמ�" "'יהיה טוב בעזרת ה: "יו� ואמרחניסה להעלות , כאובות

  .תיפחיוצנחה על הכסא מת, השיבה האשה הצעירה

ת י
 מלאובעיניבו הביט שישב איש מקריח , במשרד המחומ

 חומר מצוי  בידינו על –! חבר" # ואמר ,  ברבי יענקלנאהש
עיניו התכולות של רבי יענקל הביטו !" פעולותי� כנגד המשטר

איש  הרעי
 ה–?  שותקאתהמדוע " . ולא ענהבו בתמימות
 איני –ענה רבי יענקל  ". משמע מודה אתה בהאשמות–קרח ה

סטירת  .תורהובפקודת רבי עוסק אני בהפצת ה,  יהודי אני,בוגד
הוא הרי
 את ידו לגעת . לחי הונחתה בפתאומיות על לחיו

מד במחתרת יתמימי
 אות
 לה, במקו
 המכה ונזכר בתלמידיו
 ידיי
 גסות הלבישו ,מה ארע אחר כ� זכר במעורפל .תורה

לזוגתו הצעירה נשלחה . אותו הצידהדחפו אזיקי
 לידיו ו
  ". שני
10 הבוגד יענקלבי  נשלח לסיביר למש� ":הודעה

כשבועיי
 עשה רבי יענקל את הדר�  :המשך משבוע שעבר

שחלפה , הרכבת נקשה בעצבנות על המסילה הארוכה, סיבירל

רבי ,  כצלילי
 מטילי אימההרי אורל חלפו, על פני שדות ויערות

בקרונות , שהובלו לסיביר" פושעי
"יענקל ישב לחו  בי� 

חבילות ומכתבי
 , מיוחדי
 הובלו מטעני תבואה ומצרכי מזו�

  .עבור יקיריה
 האסירי
 באר  הקפואה, מבני המשפחה

העצי
 . השלג הלב� אפור שולט שליטה מוחלטת בכל הסביבה

אי� , המשתרעי
 לכל אור� הדר� עמוסי
 במעטה של שלג

שפ השלג . שלא לדבר על עלה ירוק, רואי
 גזע ואי� רואי
 ענ�


  .שולט שלטו� ללא מצרי

אלא לא אנשי
 בעצ
  ,של אנשי
, נוש
ו חיאי� סופי טור 


מלווי
 בשומרי
 הנושי
 מסודרי
 בשורות " המספרי
. "מספרי


  .צועד לו רבי יענקל, זהבתו� הטור  .בה
 מפע
 לפע

, ו מקבל את פני החדשי
 בחיבהלאכסביר עצמה , הבקר הסבירי

אי� כא� . סר וזע� הוא ודוקר במחטי קור את הבשר המצומרר

הדממה מבעיתה את הגו� . זמרו את תפילת השחר שירי
ופיצ

  . ומדכאה את הנפש

ובעוד הוא נזהר שלא להעלות , רבי יענקל פוסע על אדמת סביר

  מקדש הוא את מוחו,בני אד
דמות ב "כלבי השמירה"חמת
 של 

א� ,  אי� בית מדרש בסביר.קטעי גמראו פרקי תהלי
, משניותב

 מתהל� ע
 האסירי
 ואהו, מוחו של רבי יענקל הוא מקדש מעט

  .אור למעוני
, ומקרי� מתו� הענ� והערפל, לעבודת הכפיה

א� לא נר דל אחד מאיר את המכלאות ש
 ישני
 , חוש� מסביב

ובב בי� המטות מסת, השומר. האסירי
 את שנת הלילה הטרופה

ונס , הוא מצווה!" שקט לא לדבר.   "שיריעות גסות מחפות עליה�

רק מסתלק . ר על המידה בעיפושמ� המקו
 שלא ישהה ית

שני אסירי
 מתישבי
 , מתחילה לשקוק חיי
" המכלאה"השומר ו


א� , טבק יש לי קצת– אומר קול אחד –אק 'בורז: "במטותיה

, י
 מסובבי
 גב
 לקיריהשנ". ר לגלגל את הסיגריחסר אני ני

  .בעוד
 מחפי
 בכ� יד
 על הניצו  המופק מ� הסיגר

נקניק ששלחו לו מ� הבית , פח אחד מרהאי ש
 בקצה החדר מתיי

נתח קט� כזית ומשהה אותו בפיו היה מידי ערב פורס . נגנב ממנו

טע
 הבית היה מתגרגר ויורד לו מלשונו אל , שעותגבי שעות על 

איש אינו ש
 אול
  ,יושב הוא ומתייפח...בו ועתה שוד ושבריל

  ...?לבו לכ� והגנב

        ותותותותרכרכרכרכבבבב
 למצוות ו לרגל הגיעוני משפחתלכל בוו " היעקיבה אוסטרו�מזל טוב ל

 הוישלח ברכה והצלחה במעש, יהי רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ�
מאהבת תורה ויראת בשמחה ונחת ' ה לעבוד את היד� לטובה ותזכ


        .שמי
 ותמצא ח� ושכל טוב בעיני אלוקי
 ואד
            תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה

  :ה
 חוקתפרשת נכונות להתשובות ה
        ''''גגגג    ––––12121212' ' ' ' בבבב    11111111####    ''''אאאא    10101010####    ''''אאאא    9999####    ''''בבבב    8888####    ''''בבבב    7777####        ''''בבבב    6666####    ''''בבבב    5555####    ''''גגגג    4444####        ''''גגגג    3333####    ''''אאאא    2222####' ' ' ' בבבב    ––––1111

  : ה
בלקנכונות לפרשת התשובות ה
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        ו"הי אודיה בוחניק  היאחוקת הזוכה בהגרלת הפתרונות לפרשת

ו"הי םומים נחחרבלק הוא  הזוכה בהגרלת הפתרונות לפרשת
                

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

        ....057057057057####8125869812586981258698125869לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק לפנות לשמעו� בוחניק נא נא נא נא . . . . א� נית� לתרו
 תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו
 תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו
 תרומה חד פעמית או בהוראת קבעא� נית� לתרו
 תרומה חד פעמית או בהוראת קבע,  ,  ,  ,  בתשלו
בתשלו
בתשלו
בתשלו
חייבת חייבת חייבת חייבת עוד לא עוד לא עוד לא עוד לא  ו ו ו וננננ""""לעלעלעלע, , , , גיליו� לרפואהגיליו� לרפואהגיליו� לרפואהגיליו� לרפואההקדשת הקדשת הקדשת הקדשת 
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ל              " רחמי
 ב� ורדה נחו
 ז         ל"ב� יוס� ונעמה ארז ז) יחיא(יחיאל         ה  "נה חורי עמשה וסולט' ב� ר) מימו�(מורי ורבי יעקב 

  ל    "שלו
 ב� מזל מזרחי ז   ל "אפרי
 ב� עזורי יעקובי ז     ל"אפרי
 ב� אוביביש חנימוב ז' ר    ל"זאליהו ב� שמואל ושרה בונומו 

  ל  "רחל בת מסעודה אלבז ז ל  "שרית בת אורנה ואברה
 פריגל ז  ל"זשמחה בת זוהרה ב� סדו�   ל"בת בודה עמור ז) חנינה(חנה   

  א.ה.ב.צ.נ.ת   

    ::::ה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל� לה רפואה רפואה רפואה רפוא""""יהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקביהי רצו� שישלח הקב

     ו"הי נוריאל ב� גוהרה נאמ�   ו"היאביגיל חנה  ב� ציו� יונה ב�     הילד ו"הי שמעו� ב� רחמה דנינו   ו"הי     אברה
 ב� מסעודה אמיר  

  ו"הי וב� טסימ לאה בת טוב מזל שרה      ו"הי נירית בת מזל אהרוני     ו"הי ניאזובזינה בת בואנו      ו "היאושרת בת ציפורה כה� 



   _____________:ש
 ומשפחה            'זתשס – ה    מטות מסעישבת                           ד"בס
    

  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�

אד
 לא רשאי . תחילת הפרשה עוסקת בנושא נדרי
, ילדי
 יקרי

 וא
 . לש
 שמי
זאתשהוא עושה , אלא א
 כ� ברור לו, לנדור נדר
 עליו לקיי
 #הוא נודר נדר או נשבע שבועה לאסור משהו על עצמו

את מה א
 בכל זאת אינו יכול לקיי
  .ולעשות את כל מה שאמר
  .מתי וכיצד אפשר להתיר את הנדר, יש דיני
 מפורטי
, שנדר

קו
 את  שלפני מותו ינמשהאת  ה"בהקה ומצו, בהמש� הפרשה

המדייני
 החטיאו את מפני ? מדוע. נקמת ישראל מאת המדייני

  .ולכ� ראוי כי לנקו
 בה
 את נקמת הע
, ישראל בחטא חמור
לכ� . להצר למדייני
 טובה לנהוג בכפיות לא רצה ,משה שגדל במדיי�
מפני , סיבה נוספת לכ� ששלח את פינחס היא. שלח את פינחס

ומי שמתחיל , כאשר הרג את המדיינית, שפינחס התחיל במצווה
אפילו שמשה ידע שאחרי  .עוזרי
 לו מהשמי
 לגמור אותה, הבמצוו

הוא מסר את ) למות(אס� אל עמיו יהנקמה במדייני
 יבא יומו לה
  .ולא עיכב את הנקמה במדייני
, �נפשו על כ

 
ובכל , היו המדייני
 במספר וחזקי
 מאוד ועריה
 היו בצורותרבי

מפני שזו , זאת אמר משה לע
 כי יספיקו שני
 עשר אל� לוחמי

ישראל אכ�  ו.ולא יפול איש במלחמה' ונס יעשה ה, 'מלחמת קידוש ה
  . ומה
 לא נפקד אישנלחמו והיכו אות
 מכה רבה

גדלה , כמות המקנה שהייתה לה
. לבני ראוב� ולבני גד היה מקנה רב
ה
 גילו כי בי� הערי
 . אחרי שלקחו מהשלל, עוד במלחמת מדיי�

היו שני ערי
 שמתאימות , שלקחו מסיחו� מל� האמורי ועוג מל� הבש�
  . ואר  גלעדרייעז וה� אר  –מאוד לגידול צא� ומקנה 
ית� , 
 להיכנס ע
 כול
 לאר  ישראל שבמקו,ה
 באו בהצעה למשה

 
. ואת כל עבר הירד� המזרחי,  וגלעדרייעזלה
 לאחוזה את הערי
, אול
 בסו� הסכי
 להצעת
, בתחילה כעס עליה
 משה על הצעה זו


ויצאו חלוצי
 , בתנאי שתחילה יבנו ערי
 לילדיה
 וגדרות צא� לצאנ
ורק אחרי שיכבשו את , להילח
 על כיבוש האר , ישראלע
 כל בני 


  .ה
 יחזרו למקומ
, האר  ויחלקו אותה לשבטי
שלושה בעבר הירד� המזרחי , מצווה את משה להבדיל שש ערי מקלט' ה

כל מי ) לברוח(אל ערי
 אלו יוכלו לנוס . ושלושה בעבר הירד� המערבי
כשהוא , הה הרוצחבערי
 אלו יש) בלי כוונה(שהרג את חברו בשוגג 

  .עד מות הכה� הגדול, מוג� ממי שרוצה לנקו
 בו

לא רצו שהרוצחי
 בשגגה שבעיר , אימותיה
 של הכוהני
 הגדולי

לכ� היו מביאות לה
 , סופושהכה� הגדול ימות לפני ' המקלט יתפללו לה

את שלושת ערי המקלט שבעבר הירד� המזרחי הבדיל משה  .מזו� ובגדי

  .ת שלושת הערי
 שבעבר הירד� המערבי הבדיל יהושע ב� נו�וא, רבנו

                                                                                                                            )שלמעלה " לילדיםאוצרות התורה"י "חלק מהשאלות עפלפחות (    ''''עד געד געד געד ג' ' ' ' כיתות אכיתות אכיתות אכיתות אילדי ילדי ילדי ילדי לללל    ותותותותשאלשאלשאלשאל

1 . 
  ?מותר לו לנדורתנאי
 באיזה ,  נדררוצה לנדוראד

  .נכונות' וג' ב. ד    .   שיכולי
 לקיי
בטוחי
נדר שמותר לנדור רק . ג     .  האד
 נודר לש
 שמי
א
 מותר .  ב   .   תנאי
לזה מותר לנדור ואי� . א

  ?מדוע לא רצה משה לצאת למלחמה לנקו
 במדיי� בעצמו ושלח את פינחס. 2

  .נכונות' וג' ובות בתש. ד     .  פינחס התחיל במצווה. ג     .  להצר לה
להיות פוי טובה ומשה גדל במדיי� ולא רצה .  ב   .   כי היה כבר זק� מידי. א

  ?נחלה בעבר הירד� לקבל המשה רבנו לבקשת בני ראוב� וגד וחצי שבט מנשכיצד הגיב . 3

  .לראוב� וגד והתנגד לחצי שבט מנשה הסכי
. ד    .תנאי תחילה התנגד ולבסו� הסכי
 א� עשה אית
. ג     .התנגד לכ� בתוק� .ב     .מיד הסכי
 .א

  ? רבנוכמה ערי מקלט הבדיל משה. 4

  .אלא יהושע, משה לא הבדיל ערי מקלט. ד    .שלושה בעבר הירד� המערבי. ג      .שישה בעבר הירד� המזרחי. ב     . בעבר הירד� המזרחי,שלושה. א

        '''' וה וה וה וה''''דדדדלכיתות לכיתות לכיתות לכיתות י י י י """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?איזה מ� חיילי
 לקח למלחמה זו) פרק לא" (החלצו מאתכ
 אנשי
 לצבא ויהיו על מדי�". 5

  .נשי
 ולא נשי
א.    ד           .אנשי
 צדיקי
. ג            .כדי להבליט את נס הניצחו�, אנשי
 חלשי
. ב            .מאומני
 היטב" סיירת"חיילי . א

  ?"חוות יאיר"מדוע קרא אות� ) 'פרק לב" (ויקרא אתה� חוות יאיר". 6

  .כרו� כי לא היו לו בני
ילז. ד       . את ההצלחהיאיר ' בש
 זה טמונה תפילה שה. ג      .   כ� היה שמו של סבו. ב   .      החשיב מאוד את עצמו. א

  ?)'לופרק ( "וא
 יהיה היובל"מה למד רבי יהודה מהפסוק . 7

  .היובל נוהג ג
 בחו  לאר .  ד                .קיו
 היובל תלוי בהחלטת הסנהדרי�.  ג             .   לא למד דבר. ב                . שיובל עתיד להיפסק.א

   ? מדוע יצאו לקראת
)'פרק לא( "ַלַ?ֲחֶנה ִמח2  ֶאל ִלְקָראָת
 ָהֵעָדה ְנִ=יֵאי ְוָכל ַה;ֵֹה� ְוֶאְלָעָזר מ8ֶֹה ַו5ְֵצא2"  .8

  .נכונותכל התשובות  .ד     . מהביזהחטו�שרוצי
 לאל רראו נערי
 מיש .ג      .קבלת פני
 ללוחמי
. ב     .לקבל דיווח א
 השלימו את המשימה. א

        ' ' ' ' עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ווווי לכיתות י לכיתות י לכיתות י לכיתות """"י רשי רשי רשי רש""""עפעפעפעפשאלות שאלות שאלות שאלות 
  ?..."והתאוית
 לכ
"מה הכוונה  )'פרק לד(..." והתאוית
 לכ
 לגבול קדמה". 9

  .נכונות' וג' ב.   ד   . בעמי המזרחמקור
, התאוות האסורות. ג      .נטיה, זו לשו� הסבה. ב   .  עשו זאת לצד מזרח,  א
 תתאוו להגדיל את האר .א

   ?למוסדות תורה או צדקהתרומה גדולה ת יננתי ידל  עמועצת  אטורלפל כו יא
 ה,טקלר המעיל  אוסלנו ינשדש בשגגה אד
 שרצח נפ. 10

  . שנה בעיר המקלט� רק כעבורא, כ�.  ד          .א
 הרוצח הוא כה�, כ� .ג            .בשו
 פני
 ואופ�לא  .ב           . בהסכמת משפחת הנרצח, כ� .א

        רהרהרהרה על התו על התו על התו על התומפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחריםמפרשים אחרים מ מ מ מ----'  '  '  '  עד חעד חעד חעד ח' ' ' ' ההההאלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות אלות לכיתות שששש
   ?שלח משה דווקא את פינחס� מדוע "לפי פירוש הרמב) 'לאפרק ( ..."ַה;ֵֹה� ֶאְלָעָזר Bִ �Cֶיְנָחס ְוֶאת אָֹת
 ַלAָָבא ַלַ?ֶ@ה ֶאֶל� מ8ֶֹה אָֹת
 ַו8ְ5ִַלח". 11

  . נכונות'וב' א.    ד  .א
 הוא מתאי
 להיות מנהיג, לבחו� אותו .ג    .במלחמה זואומ  ליבו היה חשוב  .ב     . ה אותרומועליו לג, הוהתחיל במצו .א

   ?כא�באיזה סדר מונה אות לפי פירוש האב� עזרא  )'פרק לו( "ְלָנ8ִי
 דֵֹדיֶה� ִלְבֵני ְצָלְפָחד CְנEת ְונָֹעה 2ִמְלָ;ה ְוָחְגָלה ִתְרָצה ַמְחָלה ַוDְִהֶייָנה" . 12

  .לפי סדר כניסת
 לעמוד לפני משה ואלעזר הכה� .ד             . לפי סדר נישואיה
 .ג                 .פי סדר חוכמת
ל. ב             . פי סדר לידת�ל. א
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