
  ד "בס

  עילות ועצות והדרכות נחוצות ומח "נ
  

  )כמנין חן(  ג בעומר במירון" בלחאלקהל
  

  )לא להיבהל מהרשימה הארוכה כל הדברים נכנסים בשקית קטנה של גל פז(
  

  ג בעומר"לפני לששבוע ב

 .דיפחלהכינו ולהרגילו שלא יבכה ושלא כדי  בבית על הכתפיים "חתן"עם הלרקוד  ....1111
כדי להרגילו לא לפחד   להדליק ולכבותלתת לונת תספורת ולהראות לו בבית מכו ....2222

  .מהרעד ומהרעש
 . טלפון עם לורד טיפקס בצד הפנימי של הכיפה' מס+ לרשום שם  ....3333

 ג בעומר"לקראת ליל ל

נתקע זה כי ידיות פלסטיק חלשות עם לא ( טוב מאוד סוגמ ם דווקאימספרילהכין  ....4444
 ).בכל גזיזהומצער 

סליל עדיף גומי קפיצי בסיגנון (ת המכנסים עם חוט ארוך  ללולאולקשור את המספרים ....5555
 .כיסלהמספרים להכניס את  ו)מחזיק מפתחות

כדי ,  עם חתן החלאקה על הכתפייםלנצל את ההדלקה בלילה לריקודיםלהשתדל  ....6666
 .לא לסמוך על הריקודים בבוקר, השתתפה בשמחה שתרגישהמשפחה שבכל מצב 

להלל לבורא העולמים שזיכה אותי לגדל ולחנך לזכור לכוון בעת הריקודים להודות ו ....7777
 .ט בשמחה של מצווה"ילד בישראל לתורה ומצוות ומעש

ג "ל הלך במירונין בל"י ז"ל האר"בשערי תשובה וז' א סעיף ו"ע סימן תקל"מובא בשו ....8888
ביום ולכן יש לזכור להיות לפחות , במשתה ושמחה בימים ההםבעומר לגלח את בנו 

אלא להרגיש , משתה ושמחה ולא בלחץ של תפקיד קשה כל הזמן במצב של ההוא
לטפחו ולשמחו כי , כל הזמן לרוממותו יאזכיה ושמחה ולשתף בזה את החתן ולדבר 

 .זהו יום שמחתו

לא יהיה במירון ש כדי ,לפני הנסיעה למירוןלכבד את הסבים והרבנים בתספורת רצוי  ....9999
 . לחץ

לא כדי ש( בגומיה שחורה םיסלקחת  את כל השערות באיזור הפיאות ולהכנכדאי  ....10101010
 ). את זה בטעותרּוְּפַסְי

 השאיר קבוצת שער אסופהלדאי ככשמסדרים את השערות של החתן בצורה יפה  ....11111111
לא אם יגזרו בצד של הפנים כדי ש, מתחת לכיפהל) מהחלק העליון של הראש( בגומיה

 .חלק התחתוןיתפרק ה

יש לשים , הפיאותחלק מזה  שלפניםלפעמים מרוב לחץ לא נזהרים וגוזזים שערות מ ....12121212
 לו יבחר ולא שהאיש ,יך ויכוון מה לחתוךר רצוי שהאבא יד,ובכלל, לב שזה לא יקרה

 .ו" שאז עלול לצאת תקלה ח,מאליו



        

        

 לפני הנסיעהלפני הנסיעהלפני הנסיעהלפני הנסיעה

מומלץ מי ( רצוי עם פקק נוח .'טיפת פנים וכדלהביא בקבוקוני מים קרים לשתיה וש ....13131313
 ).עדן

 תחובים סיכות ובה בכיס של האבא נה מוכיהתה שחאלקהכיפה נוספת לחתן הלהכין  ....14141414
 .רזרבה

  מקוםכרטיס עם מספיקו, )ובטריות רזרבה (מצלמה עם בטריות מלאותלקחת  ....15151515
 .תמונותל

 .פלאפונים לפני הנסיעהלהטעין  ....16161616

ולתלות עליו עם , פלאפון, טלפון,  שם:כתוב בולרצוי להכין תג זיהוי על בגד החתן ו ....17171717
 .סיכת ביטחון

 .לנסוע בלי זהה לחתןלא כדאי עגללקחת חשוב מאד  ....18181818

 .ואולי להקאה ,הגזוזות לשערות למאכלים, השקיות להקפאלקחת  ....19191919

 .)ללא צורך בחשמל(נטענת מכונת תספורת לקחת  מומלץ ....20202020

 .סידור, ספר תהיליםלזכור להביא  ....21212121

 . ובכל מצבן זמל בכ,לחזור עם מי שרוציםכדי כסף רזרבה לדאוג ל ....22222222

או , של סופר דרינקקטן אחד בקבוק רצוי (ת וקטן עם ליקר וכמה כוסיפלסטיק בקבוק  ....23232323
                                  .רבנים בודדיםוללסבים ) ת אפיהו של תמצינייםש

 )שלא נצטרך,  ואקמולגם פלסטרים( .חבילת טישו לכל הדרךנחוץ מאוד לקחת  ....24242424

     ).לשערות(ל לאוטובוס 'מסרק וג ....25252525

גורמת תקלה בנושא זה (גמל כבר ביום זה כדאי להשתמש רק בטיטולים גם למי שנ ....26262626
 המגבונים טובים גם  .ומגבוניםרזרבה טיטולים  לא לשכוח לקחת )לאי נעימות רבה

 .במירון ולריענון פני הילד לאחר שינה באוטובוס

להביא גם  או ,ג בעומר" ללעדיף לקחת שטריימל קל וישן בהלוואה -בנוגע לשטריימל ....27272727
 'ותו בזמני ריקוד וכדא היכן לאחסן השיהיי  כד,של העגלה' בפגזהקופסא ולשים  את 

 .) בלי זה עקב הקושי למירון יש שבאים(

 .כיפה רזרבה גם לאבאלהביא רצוי  ....28282828

 .לאחים ואחיות של החתןלהביא כובעי שמש רצוי  ....29292929

את החוט  ובעת הצורך לקשור ,חוט בכיסלקחת רצוי ,  בעל משקפייםחאלקהלחתן  ....30303030
 .למשקפיו שלא ייעלם

 או נייר מצופה דבק בנייר עם למינציה עדיף (שם וטלפון קה עם מדבה להדביק לעגל ....31313131
 .)ניילון



ים או לפעקלה ’לסנדוויצ, נצרך כגון לשערותלקחת כמה ניילונים ריקים לכל מקרה ש ....32323232
 ). להשיג שקיותקשהבמירון (כדי לא להתקע אם השקיות נקרעות או נרטבות 

החתן צריך , חאלקהקום באוטובוס לחתן המבנושא של על חסכון כספי לא לחשוב  ....33333333
 .ובפרט בחזור שיישן ויניח ראשו על רגלי אביו, מקום רגיל באוטובוס בהלוךלשבת ב

 ).לסכן את כל שמחת התגלחת ₪ 70לא כדאי בגלל חיסכון של (

שלא תדקורנה לו , "חלאקה" כדי להלבישה על ילד הה אשפה גדולשקיתרצוי לקחת  ....34343434
 .השערות

 )שמפריעות מאד( להוריד את כל השערות מהצוואר רשת רכהמברצוי להביא  ....35353535

 .מושכים את לב החתן כדי שישתף פעולהלהביא דברים או ממתקים ה ....36363636

 בנסיעה ובעלייה

 .'עניבה וכו,חאלקהמהבגדים המיוחדים של הבזמן הנסיעה כדאי לשחרר את הילד  ....37373737

תנאים שיוכל אלא ליצור , לא להלחיצו(.שיישן באוטובוס כמה שיותרלעודד את הילד  ....38383838
 ).לישון

 .'וכד, שירותיםנצרך , צמא, לזכור לברר אצל החתן האם הוא רעב ....39393939

 .בוץ וכדומהמ, נפילותמ, הקאותמ,  מאוכלך שלא יתלכל"חתן"לשמור על ה ....40404040

והוא מכוון כיצד הכל , ה מנהל את העולם"שהקבזכור ולכל הזמן  יםלהישאר רגועי רצו ....41414141
 .יתנהל

 ,אוטובוסעם ילד מאוד אוהב תמונה (ני הנסיעה לצלם את החתן על רקע האוטובוס לפ ....42424242
 ). נסעובואוטובוס מהומיוחדת  מזכרת יפה וז

 .לא להזדרז ולרוץ אלא להנות מההמתנה, בדרך מהדרין ....43434343

אולי עדיף לרשום  (.מיוחדת עליו פקיחא עינא צריך , להשליך את נעליולילד שרגי ....44444444
 ).שם

אם (נעלי החתן ו שיתלכלכו א חאלטכפתורים של העס יתכן שיקרעו לקחת בחשבון ש ....45454545
 ).לא מתרגזים וכועסים, מוכנים לזה מראש

 .כדי שלא יאבד,  בכיסיםחאלט לשים את הקצוות של חגורת העס ,במקומות צפופים ....46464646

לחץ לא זמן  לפעמים ב.ט בשמחה ורוגע ולאחל בחזרה"ת מזללזכור לקבל ברכו ....47474747
 .מקבלים בסבר פנים יפות

מפגש ליציאה חזרה בלי לסמוך הל זמן ומקום נחוץ וראוי מאוד לסכם עם המשפחה ע ....48484848
 שלא אין קליטה או שהרשת תפוסה ואז יש עגמת נפש כי ברוב המקרים ,על הפלאפון

 .מצליחים לדבר

 .חאלקהיוכלו לחזות בריקודי ה ק היכןוי על מיקום מדהביתרצוי לסכם עם בני  ....49494949

 במירוןבמירוןבמירוןבמירון

 ).פעם לשתותלהורידו מדי (. גם בריקודים חאלקהלזכור לתת שתיה לחתן ה ....50505050



 ן שיש ספיקות אלאיכ ה,מסביב לפיאותלגזוז  לא לסיים , במצב של לחץ,במירון ....51515151
 . מסביב לפיאותה רגועלהשלים את התספורת בצורהובבית ,  תספורת כלליתלעשות 

לפני ולכן אולי עדיף לשטוף (כ בתספורת "זה כואב אח, ל'לפעמים כשמורחים ג ....52525252
 )התספורת

 קיום  אלא חינוך של, המצוה עצמה ולא דבר טכנילזכור שהתספורת הסופית היא ....53535353
  ".לא תקיפו פאת ראשכם" דאורייתא מצוה

הדבר (התספורת עם המכונה יעשו לחתן ממש לפני שנוסעים חזרה את כדאי ש ....54545454
 )האחרון

רבון העולמים שיגדל נער זה לתורה ולחופה ל להוזיל דמעות ולהתחנןזה העת והזמן  ....55555555
 .א"י זיע"וות בזכות התנא האלוקי רשבמצויהיה חשקו בתורה וב, ט"ולמעש

 מאוד והחתן הישנן זמנים ומצבים שהכניסה לשטח המערה אפילו לחצר המערה דחוס ....56565656
 ובפרט שהיום יש יכנסו לשםולכן יש אומרים שלא , נבהל מאוד ומאבד עשתונות

 .שטחים גדולים ושמחים מסביב

ישנם ילדים , ים בביתכדאי להחביא את כל המספרי, ג בעומר"לתקופה קצרה אחרי ל ....57575757
 .שחודר לליבם מחזה של חיתוך במספריים ועלולים לגזוז את הפיאות

 החתן מקבל פנים חדשות עם חן יהודי :טובה שמקבלים מריבון העולמיםה המתנה וז ....58585858
 .וזיו השכינה ממש מאיר על פניו

 ידוע שכל דבר הנעשה בשמחה וקבלוהו בשמחה נשאר לעד ונחקק בנפשו  ידוע שכל דבר הנעשה בשמחה וקבלוהו בשמחה נשאר לעד ונחקק בנפשו  ידוע שכל דבר הנעשה בשמחה וקבלוהו בשמחה נשאר לעד ונחקק בנפשו  ידוע שכל דבר הנעשה בשמחה וקבלוהו בשמחה נשאר לעד ונחקק בנפשו ,,,,לסיוםלסיוםלסיוםלסיום
ו הדבר האחרון האחרון ו הדבר האחרון האחרון ו הדבר האחרון האחרון ו הדבר האחרון האחרון """"יורדים מהדרך היהודית חיורדים מהדרך היהודית חיורדים מהדרך היהודית חיורדים מהדרך היהודית חשלצערינו שלצערינו שלצערינו שלצערינו נם אלו נם אלו נם אלו נם אלו ולא לחיולא לחיולא לחיולא לחי

ר שכשם ר שכשם ר שכשם ר שכשם """"ויהויהויהויה, , , ,  בשמחה והתרגשות וריקודים בשמחה והתרגשות וריקודים בשמחה והתרגשות וריקודים בשמחה והתרגשות וריקודיםכי זה נעשהכי זה נעשהכי זה נעשהכי זה נעשה, , , , אשאשאשאשררררשיורידו זה פיאות השיורידו זה פיאות השיורידו זה פיאות השיורידו זה פיאות ה
        ....ולמעשים טובים אמןולמעשים טובים אמןולמעשים טובים אמןולמעשים טובים אמןשנכנס לשמחת מצוות התגלחת כן יכנס לתורה ולחופה שנכנס לשמחת מצוות התגלחת כן יכנס לתורה ולחופה שנכנס לשמחת מצוות התגלחת כן יכנס לתורה ולחופה שנכנס לשמחת מצוות התגלחת כן יכנס לתורה ולחופה 

ים שם בם ויושיועיים מקצִרָּפי ַס"תן שירות עיי נ" מעל ציון הרשב11' בחדר מס. ב.נ
        . והחתן מקבל תמונה שיוצאת מיד,בנחת

מכונות תספורת יש להשיג שם וכן ,  יש צעצוע לכל ילד חלאקה14' בחדר מס
  .שקיות וטישיו, אקמול ותרופות,להשאלה

ברחבת בייאן (, יש עמדות מיוחדת עם מכונות תספורת לחלאקהובייאן א "ברחבת תו
  ).שיםיש יתרון שיש גישה באיזור גם לנ


