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לוח שנה לפרשת ויקהל-פקודי/

פרשה זו הינה פרשת החדש שכן היא שבת לפני
ראש חדש ניסן שיבוא עלינו לטובה ביום שלישי.
שם החדש ניסן נאמרו בו שני פרושים
א .מלשון נס ופלא שכן בחדש זה נעשו נסים רבים
לעם ישראל.
ב .משום שבתקופה זו מתחילים האילנות ללבלב אחר
תרדמת החורף ומתחילים לפרוח ניצנים חדשים .
בשבת זו קוראים אנו שתי פרשות והן ויקהל פקודי
אשר מכל הפרשות הראויות להתחבר הן הראשונות
ובדרך כלל הן מחוברות ובשנה מעוברת הן נפרדות.
בשנה פשוטה הן בדרך כלל מחוברות אלא בסימן
אחד הן נפרדות והוא סימן השא ובאור הסימן  :ה'
ראש השנה יחול ביום חמישי והאות ש' אומר כי השנה
שלמה דהיינו חדשים מרחשוון וכסליו שניהם מלאים

הרב יוסף דידי

,בני שלושים יום ,והאות א' אומרת כי ראש חדש ניסן
וחג פסח יחולו ביום ראשון בשבוע .בשנה כזו פרשות
ויקהל פקודי הינן נפרדות אף שהשנה פשוטה והפעם
האחרונה שזה קרה היה זה בשנת תשנ"ד ולפני כן
בשנת תשל"ד ובפעם הבאה יהא זה לפי הלוח שבידנו
,בשנת תת"ה ,כלומר בעוד כשלושים שנה ....יזכנו ה'
ונחיה  ,וברור הדבר כי אין זה בא במחזוריות קבועה
.והשתא דאתינן להכי נימא ביה מילתא.
יש סך הכל יד סימנים לשנים מהם שבעה סימנים
לשנים פשוטות ושבעה סימנים לשנים מעוברות
והיודע סימן שנה יוכל על פיו לידע את כל מועדי אותה
שנה אך זאת נשאיר לפעם אחרת.
לשאלות ,הארות והערותYosefdidi18@gmail.com :

מכאן ומשם

האור שבה

בשבוע שעבר ,ביום רביעי הגיעו יותר מ 100-נשים ונערות
לשיעור השנתי במרכז התורני הלאומי בנתיבות ,שהתקיים
בשיתוף האגף לתרבות יהודית .את השיעור העבירה הגר
לייכט ,יועצת ועובדת בשירותי הרווחה באשקלון ,אשר
סיפרה את סיפור חייה ועל חזרתה בתשובה ונתנה טיפים
להתמודדות ולהתקדמות בחיים .במהלך הערב היא
שילבה בהרצאתה את המידות של אוריה בהן חסד ,נתינה
ועזרה לזולת "אוריה הייתה בעלת אמונה תמימה ,בעלת
חסד ונתינה ,זה מה שנשים מעניקות זו לזו ולכל משפחה
בעם ישראל".
למחרת התקיים באולפנא יום לימוד תורה בנושא "חיים
של פשטות" .זו הפעם השלישית שהיום לזכרה של אוריה
מתקיים וחברותיה לכיתה ,אשר כיום משרתות בשירות
לאומי ,חזרו לאולפנא והעבירו סדנאות בכיתות .לאחר מכן
התכנסו כולם לשיחה של נוגה כהן ,בסיפור מרתק של
צמיחה מתוך תוכן אמוני פנימי ועושר רוחני וערכי ,לאחר
ששלושה מילדיה נפצעו בפיגוע הקשה בכפר דרום לפני
כ 16-שנה .את רצף האירועים סיימו בגמ"ח אורות חסד
שם ארזו שקיות מצרכים למשפחות נזקקות.
"בראשית כיתה ט' אוריה הרגישה חולשה" ,מספרת בעצב
איילת עמר ,אמה של אוריה מאגף השיווק במכללת חמדת
הדרום האקדמית לחינוך ליד נתיבות" .הלכנו לבדיקות
וגילינו את המחלה יחסית מוקדם ,אבל היה לה את הסוג

הקשה ביותר – לוקמיה .בהתחלה היא לקחה את זה קשה
מאוד ואז היא החליטה שהיא לא מוותרת והלכה על זה
בכל הכוח .היא עברה השתלת מח עצם מאחותה הקטנה.
אחרי ההשתלה הייתה קליטה של מאה אחוז .עברנו את
 100הימים הקשים ואמרו לה שעכשיו היא יוצאת לדרך
חדשה .אחרי  12יום המחלה חזרה בצורה קשה יותר.
התמודדנו ,אבל זה היה לא פשוט".
לאחר שאוריה נפטרה החליטו הוריה להוסיף קצת אור
לסביבה .חוץ מהאירועים שנעשו ביום השנה לפטירתה,
מקיימים לאורך השנה אירועים שונים לזכרה" .אוריה
תמיד הייתה יד ימיני בבית ,תמיד שואלת מה צריך ומה
אפשר לעזור ,תמיד מתחשבת בזולת .הייתה לה תכונה
טובה לגבש וללכד את הכיתה ואת החברות .גם מתוך
מיטת חוליה תמיד הייתה מגשרת והייתה יודעת לאחד".
פעם בחודש סביב תאריך פטירתה מתקיים שיעור פתוח
לנשים ונערות ומתקיים בבית מדרש 'האור שבי' אשר קרוי
על שמה של אוריה .בכל יום הם מעבירים הלכה יומית
בקבוצת ווטסאפ שהוקמה עבור זה ובפייסבוק ובנוסף בכל
יום שישי מחולקים דפי פרשת שבוע לילדים ולמבוגרים.
"מאוד חשוב לחברות של אוריה הקשר איתנו ,אני רואה את
זה ביומיום .בסוף המטרה היא לתת זריקת כוח והמשכיות
לסביבה אבל גם אנחנו מקבלים הרבה מזה".
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