ַה ֶּמ ְר ָּכז ִל ְב ִריאּות ַהּנֶ ֶפׁש

רּוׁשים ְמ ַט ְּפ ִלים
ְּד ִ
תֹוצ ָאה ֵמ ַה ִה ְת ַר ֲח ֻׁשּיֹות ַה ָּקׁשֹות
ְּכ ָ
ֶׁשל ַה ָּי ִמים ָה ַא ֲחרֹונִ ים; ַהּקֹולֹות
ימ ָתנִ ּיים ֶׁשל ָה ְר ָע ִמיםַ ,ה ְּב ָר ִקים
ָה ֵא ְ
ֶׁשּנִ ְראּו ָל ִראׁשֹונָ ה ְּב ַא ְר ֵצנּו ְּור ִע ַידת
ָה ֲא ָד ָמהִ ,ה ְת ַרּבּו ִמ ְס ַּפר נִ ְפּגְ ֵעי
קּוקים ִּב ְד ִחיפּות
ַה ֲח ָר ָדה ְו ָאנּו זְ ִ
פּואי.
ְלכ ַֹח ָא ָדם ְר ִ

ִמ ְׂש ַרד ַה ְּב ִריאּות
חֹוברֹות
רֹובים נְ ַחּלֵ ק ְ
ַּבּיָ ִמים ַה ְּק ִ
ַה ְד ָרכָ ה ּכֵ ַיצד לְ ַט ֵּפל ִּבכְ וִ ּיֹות
ּובכְ וִ ּיֹות קֹר.
ֵמ ָה ֵאׁש ִ
נָ א ַה ְמ ִּתינּו ְּב ַס ְבלָ נּות.

ימים.
הֹולם ְל ַמ ְת ִא ִ
ֵ
ָׂש ָכר

ִל ְׁש ַּכת ָה ַא ְרמֹון

הּודים
ַה ַּׂשר ְל ִענְ יְ נֵ י יְ ִ

ׁשּובה ָל ָעם ַה ִּמ ְצ ִרי
הֹוד ָעה ֲח ָ
ָ
ֵ .1מ ַע ָּתה יֵ ׁש ְל ָה ִסיר ֶאת ָה ַע ְבדּות ְלגַ ְמ ֵרי
הּודים
ֵמ ַהּיְ ִ
 .2יֵ ׁש ִלנְ הֹג ָּב ֶהם ְּב ָכבֹוד
ֵ .3אין ְל ָׁש ְל ָחם ַל ָח ְפ ִׁשי

ּכַ ָּבאּות וְ ַה ָּצלָ ה לְ ִמ ְצ ַריִ ם
ְּב ִע ְּקבֹות ִרּבּוי ַה ְּדלֵ קֹות ּכְ תֹוצָ ָאה
ֵמ ָה ֵאׁש ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ָּב ָרד
ּתֹוׁש ִבים לְ גַ ּלֹות
קֹור ִאים לַ ָ
ָאנּו ְ
ּפֹורצֶ ת
ֵע ָרנּות ַעל ּכָ ל ְׂש ֵר ָפה ַה ֶ
ּולְ ַדּוֵ ַח ַּב ְּמ ִהירּות ָה ֶא ְפ ָׁש ִרית
רֹובה.
לַ ַּת ֲחנָ ה ַה ְּק ָ
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ְׂשכַ ר ֲעב ָֹודה

חדר שיעורים
מדור תורני

יֹום ִׁש ִּׁשי כ"א ְּבנִ ָיסן
ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ֶּפ ַסח

עֹוׂשים
ּגֶ זֶ לּ ,כָ ְך ָׁש ַמ ְענּו ַהּיֹום ִמ ֵּמ ִאיר ַה ַּמזְ ּכִ יר ,יָ כֹול לִ ְהיֹות ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ֹלא ִ
עֹובד ְּב ֵאיזֶ ה ָמקֹום ,וְ הּוא חֹולֵ ם אֹו ִמ ְת ַּב ֵּטלְּ ,ובסֹוף
ּכְ לּום ...לְ ָמ ָׁשלָ ,א ָדם ֶׁש ֵ
ּמּובן ,וַ ֲה ֵרי זֶ ה ּגֶ זֶ ל.
ַהח ֶֹדׁש הּוא ְמ ַק ֵּבל ָׂשכָ ר ָמלֵ אֶׁ ,ש ֵאינֹו ַמּגִ ַיע לֹו ּכַ ָ
ּומ ַעט ּכָ אן,
ּפֹועל ֶׁשֹּלא יְ ַב ֵּטל ְמ ַעט ּכָ אן ְ
אַּ .ב ֻּׁשלְ ָחן ָערּוְך נֶ ֱא ַמרֻ :מזְ ָהר ַה ֵ
ֶאּלָ א ַחּיָ ב לְ ַד ְק ֵּדק ַעל ַע ְצמֹו ַּבּזְ ַמן ,וְ כֵ ן ַחּיָ ב לַ ֲעבֹד ְּבכָ ל ּכֹחֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי יַ ֲעקֹב
ַה ַּצ ִּדיק ָא ַמר 'ּכִ י ְּבכָ ל ּכ ִֹחי ָע ַב ְד ִּתי ֶאת ֲא ִביכֶ ן' ,לְ ִפיכָ ְך נָ ַטל ְׂשכָ רֹו ָּבעֹולָ ם
ַהּזֶ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר 'וַ ּיִ ְפרֹץ ָה ִאיׁש ְמאֹד ְמאֹד'.
ּׁשֹומ ֶרת
חּורה ֶׁש ֶ
בֲ .הלָ כָ ה זֹו יְ כֹולָ ה לִ ְהיֹות נֹוגַ ַעת ּגַ ם לִ ְצ ִע ִיריםּ ,כְ גֹון לְ ַב ָ
ּדֹור ֶׁשת
ַעל יַ לְ ֵדי ַה ְּׁשכֵ נָ הֶׁ ,ש ָעלֶ ָיה לַ ֲעׂשֹות ְמלַ אכְ ָּתּה נֶ ֱא ָמנָ ה ,וְ ִאם ָה ֵאם ֶ
אֹותּה ָׁש ָעה
ֶׁש ַּת ְׁשּגִ ַיח ּכָ ל ָה ֵעת ַעל ַהיְ לָ ִדיםַ ,אל לָ ּה לְ ַפ ְט ֵּפט ַּב ֶּטלֶ פֹון ִאם ְּב ָ
ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לְ ַמּלֵ א ֶאת ַהּנִ ְד ָרׁש ִמ ֶּמּנָ ה ִּב ְׁשלֵ מּות.
בֹודתֹוּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַעל יְ ֵדי
גּ .כְ מֹו כֵ ן ֵאין לְ ַד ֵּבר ַּב ֶּטלֶ פֹון ִעם ָא ָדם ִּב ְׁשעֹות ֲע ָ
[אּלָ א ִאם ּכֵ ן יֵ ׁש לְ כָ ְך ְרׁשּות ֵמ ַה ַּמ ֲע ִביד ,וְ גַ ם
ַה ֶּטלֶ פֹון הּוא ַמ ְפ ִר ַיע לֹו לַ ֲעבֹד ֶ
ִאם נָ ַתן ְרׁשּותִ ,מ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ֵאין ּכַ ּוָ נָ תֹו לְ ַה ְרׁשֹות ִׂשיחֹות ֲא ֻרּכֹות].
בֹוד ָתּה,
ָאכֵ ן ,נִ זְ ּכַ ר ֱאלִ ֶיעזֶ רַּ ,פ ַעם ָר ִצ ִיתי לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר לְ ִא ָּמא ֶׁשּלִ י לִ ְמקֹום ֲע ָ
ּולְ ַס ֵּפר לָ ּה ֶׁשּזָ כִ ִיתי ַּב ַהגְ ָרלָ ה ֶׁשל ַה ֶ'ח ֶדר' ְּב ַׁש"ס ַּתלְ מּוד ַּב ְבלִ י ,וְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י
ָא ַמר לִ יֹ :לא! ַאל ַּת ְפ ִר ַיע לְ ִא ָּמא! ַא ָּתה ַמּזִ יק לַ ַּמ ֲע ִביד ֶׁשּלָ ּה!
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חדר דיונים
צוף התורה וחידון

ּתֹורה
צּוף ַה ָ
ְׂשכַ ר נְ ִס ָיעה
בֹוד ָתּה ּבְ אֹוטֹוּבּוס
נֹוס ַעת ּכָ ל יֹום לַ ֲע ָ
ּמֹורה ֶח ְדוָ ה ַ
ַה ָ
[מי ֶׁש ַה ָּמקֹום ּבֹו ִהיא
ּבִ ין ִעירֹונִ יַ .ה ַּמ ֲעבִ יד ֶׁשּלָ ּה ִ
עֹובֶ ֶדת ַׁשּיָ ְך לֹו] ִח ֵּׁשב ַּפ ַעם ּכַ ָּמה עֹולֶ ה לָ ּה ְּד ֵמי נְ ִס ָיעה
מֹוסיף לָ ּה ֶאת ַה ְּסכּום
לְ ח ֶֹדׁשֵּ ,ומ ָאזּ ,בִ ְקבִ יעּות ,הּוא ִ
בּוע ָה ַא ֲחרֹון ֵא ַרע ּכִ י ּבֶ ן ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה
ַעל ַה ַּמ ְׂשּכ ֶֹרתּ .בַ ָׁש ַ
אֹותּה ּבְ ִרכְ ּבֹו לִ ְמקֹום
ּגֹורר ּבְ ִק ְרבַ ת ָמקֹום לָ ַקח ָ
ַה ִּמ ְת ֵ
בֹוד ָתּהּ ,ולְ ֹלא ַּת ְׁשלּוםַ .ה ִאם ָעלֶ ָיה לְ ָה ִׁשיב לַ ַּמ ֲעבִ יד
ֲע ָ
בּוע?
ֶאת ַהּׁשֹוִ י ֶׁשל ְׂשכַ ר נְ ִס ָיעה לְ ָׁש ַ

ֵמ ֵהיכָ ן ל ְֹומ ִדים ֶׁש ַעל
ּפ ֵֹועל לַ ֲעבֹד ְּבכָ ל ּכֹחֹו?
ֵ .1מ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
ִ .2מּי ְִצ ָחק ָא ִבינּו
ִ .3מּי ֲַעקֹב ָא ִבינּו

ִחידֹון
י ִֹומי

לְ ַד ֵּבר ִעם ע ֵֹובד
ִּב ְׁשעֹות ָה ֲעב ָֹודה
ֻ .1מ ָּתר ִאם ֵאין זֶ ה ַמ ְפ ִר ַיע
לַ ֲעב ָֹודתֹו
ֻ .2מ ָּתר ִאם ַה ַּמ ֲע ִביד נ ֵֹותן ְרׁשּות
ְׁ .3ש ֵּתי ַה ְּתׁשּובֹות נְ כֹונֹות
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חדר הספריה
סיפור יומי

מורשת
אבות

מעשה שהיה
בֹודה
ּכַ ֲא ֶׁשר ְׂשכַ ר ָה ֲע ָ
ֹלא ֻׁשּלַ ם ִּב ְמלֹואֹו
ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ּגַ ּלַ אנְ ִטיִ ,מּגְ דֹולֵ י ַחכְ ֵמי
ְצ ַפתָּ ,בא לִ ְפנֵ י האריז"ל לְ ַב ֵּקׁש
ִּתּקּון לְ נַ ְפׁשֹוְּ .ת ִחּלָ ה ֹלא ָר ָצה האר"י
לְ ֵה ָע ֵתר לֹוְּ ,ב ָא ְמרֹוִ :מי ֲאנִ י ּכִ י ֶא ֵּתן
ִּתּקּון לִ כְ בֹוד ּת ָֹורתֹו? ְּב ַרם ,ר' ַא ְב ָר ָהם ִה ְפ ִציר ּבֹו .נִ ְס ַּתּכֵ ל האריז"ל ְּב ִמ ְצחֹו ָוְא ַמר :ר ֶֹואה
ֲאנִ י ֶׁש ָרׁשּום ְּב ִמ ְצחֹו ֵׁש ֶמץ ֲעוֹון ּגֶ זֶ ל! נִ ְד ַהם ר' ַא ְב ָר ָהםָ ,הלַ ְך לְ ֵביתֹו ָא ֵבל ָוְעצּובָּ ,פ ַׁשט ֶאת
ְּבגָ ָדיו ,לָ ַבׁש ַׂשק ֵוָא ֶפר ,יָ ַׁשב ַעל ָה ָא ֶרץ ,נָ ַתן קֹולֹו ִּב ְבכִ י ֵוְה ֵחל לְ ַפ ְׁש ֵּפׁש ְּב ַמ ֲע ָׂשיו.
ָהיָ ה לֹו לְ ר' ַא ְב ָר ָהם ֵּבית ְמלָ אכָ ה לַ ֲא ִריגָ ה וְלִ ְטוִּיָ הִ .מּיָ ד ִק ֵּבץ ֶאת ּכָ ל ַהּפ ֲֹועלִ יםִּ ,וב ֵּקׁש
ֵמ ֶהם לַ ֲעׂשֹות ִעּמֹו ֶח ְׁשּבֹון ּכַ ָּמה הּוא ַחּיָ ב לָ ֶהםָ .א ְמרּו לֹו ּכֻ ּלָ ם ּכְ ֶא ָחדֶׁ ,שּכָ ל ַה ָּמעֹות
ֶׁש ִּק ְּבלּו ִמ ֶּמּנּו ַעד ּכֹה ׁש ָֹורה ָּב ֶהן ַה ְּב ָרכָ הּ ,כָ ְך ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמ ַח ְּׁש ִבים ֶאת ַה ָּמעֹות ֶׁשּנָ ַתן לָ ֶהם.
ָא ַמר ר' ַא ְב ָר ָהםָ :אכֵ ן נ ַֹודע ַה ָּד ָבר! זֶ הּו ִמכְ ׁשֹול ַהּגֶ זֶ ל ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ ִדיּ ,כִ י לְ ַק ְח ֶּתם ְׂשכַ ְרכֶ ם ְּבֹלא
ֵס ֶדר ֶוְח ְׁשּבֹון ,לָ כֵ ן ֵמ ַע ָּתה ִאם ְּת ַק ְּבלּו ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַד ְק ֵּדק ִע ִּמי ְּב ֶח ְׁשּבֹון ֲא ִפּלּו ִּב ְׁשוֵה ְּפר ָּוטה
ַמה ּטֹובִ ,וְאם לָ או – ֹלא אּוכַ ל לְ ַה ֲע ִסיק ֶא ְתכֶ ם י ֵֹותר; לְ כּו לְ ָׁשלֹוםּ ,כִ י ֵאינִ י ר ֶֹוצה לְ ִהּכָ נֵ ס
לַ ּגֵ ִיהּנֹם ִּבגְ לַ ל ֵּבית ְמלָ אכָ ה זֶ ה.
ִה ְמ ִׁשיְך ר' ַא ְב ָר ָהםַ :וְע ָּתה ָעלַ י לְ ַת ֵּקן ַמה ֶּׁש ָע ַברִ .הּנֵ ה ָא ִׂשים ּכֶ ֶסף לִ ְפנֵ יכֶ ם ,וְכָ ל ֶא ָחד יִ ּטֹל
"ק ַּבלְ ִּתי ּכָ ל ַמה ֶּׁש ַחּיָ ב לִ י ַּב ַעל ַה ַּביִ תִ ,וְאם
ֹאמר ְּבלֵ ב ָׁשלֵ ם – ִ
ּכַ ָּמה ֶׁשר ֶֹוצהַ ,וְא ַחר ּכָ ְך י ַ
ַחּיָ ב לִ י י ֵֹותר ֲה ֵרינִ י מ ֵֹוחל לֹו ִּב ְמ ִחילָ ה ּגְ מ ָּורה".
ִמּיָ ד ָמ ֲחלּו לֹו ַהּפ ֲֹועלִ יםַ ,וְאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֹלא נָ ַטל ַאף ְּפר ָּוטה ִמן ַה ָּמעֹות ֶׁש ָהיּו ֻמּנָ חֹות
ַעל ַה ַּק ְר ַקע ,חּוץ ֵמ ִא ָּׁשה זְ ֵקנָ ה ֶׁשּכָ ְפ ָפה ַע ְצ ָמּה לָ ָא ֶרץ וְנָ ְטלָ ה ְׁש ֵּתי ְּפרּוטֹות.
ַע ָּתה ּגִ ּלָ ה לֹו האריז"לִּ :בגְ לַ ל א ָֹותּה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהיְ ָתה א ֶֹורגֶ ת ֻמ ְמ ִחית ָוְהיָ ה ַמּגִ ַיע לָ ּה י ֵֹותר
ָׂשכָ ר וְלָ ְק ָחה ְּב ָׁשוֶה ּכִ ְׁש ָאר ַהּפ ֲֹועלִ יםִּ ,ד ְק ְּדקּו ִע ְּמָך ִמ ָּׁש ַמיִ ם ּכִ י ֹלא ָהגּון ָהיָ ה ַמה ֶּׁשּנַ ֲע ָׂשה
ִע ָּמּה .אּולָ ם ַע ָּתה ֶׁש ִּת ַּקנְ ָּת ִמ ְׁשּגֶ ה זֶ הּ ,כְ ָבר נִ ְמ ָחה ֵׁש ֶמץ ַהּגֶ זֶ ל ֶׁש ָהיָ ה ָרׁשּום ְּב ִמ ְצ ֲחָך!
ִסּפּור זֶ ה ֵמ ִביא ַּב ַעל ֵ'מ ַעם ל ֵֹועז' ְּומ ַסּיֵ ם:
ִמּכָ אן נִ לְ ַמד לֶ ַקחִ ,אם ִּבגְ לַ ל ָּד ָבר זֶ ה נִ ְר ַׁשם ְּב ִמ ְצחֹו ֶׁשל אֹותֹו ָח ִסיד ָוְקדֹוׁש ֲעוֹון ּגֶ זֶ לַ ,על
ַא ַחת ּכַ ָּמה וְכַ ָּמה ִמי ֶׁשּגֹוזֵ ל ֶאת ֲח ֵברֹו ַמ ָּמׁש אֹו ְמ ַר ֵּמהּוְּ ,ב ַוַּדאי ְרׁש ִּומים
ְּב ִמ ְצחֹו ֲעוֹונֹות ַר ִּבים ,וְכֵ ַיצד יִ ָּׂשא ֶאת ְּפנֵ י ה' לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לְ ָפנָ יו?
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יֹום ִׁש ִּׁשי כ"א ְּבנִ ָיסן ְׁש ִב ִיעי ֶׁשל ֶּפ ַסח
לִ זְ ּכֹר ֶׁש ֵערּוב ַה ַּת ְב ִׁשילִ ין
י ִָּׁש ֵאר ָׁשלֵ ם
וְֹלא יֹאכְ לּוהּו ַעד ּכְ נִ ַיסת ַה ַּׁש ָּבת!

עוד פעם ,עוד פעם,
עוד פעם,
אני מקפיד ,לא מפספס,
ואת הידע מרחיב.
פרטים בשלוחה  6ב'קו ונקי'.
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אגוז
מס' 8

עֶ ְזרָ א עוֹלֶ ה לָ רֶ ֶגל

ּוׁש ַליִ םְּ .ב ַד ְרּכֹו ָע ָליו ַל ֲעבֹר ַּב ָּׂשדֹותִ .עזְ רּו
ֶעזְ ָרא זֹוכֶ ה ַל ֲעלֹות ִליר ָ
ְל ֶעזְ ָרא ַל ֲעבֹר ַרק ִּב ְׂשדֹות ֶה ְפ ֵקר ּכְ ֵדי ֹלא ְל ִהּכָ ֵׁשל ְּב ֶגזֶ לְׂ .שדֹות
(ּכֹולל ַה ַה ֵּלל
ֵ
ַה ֶה ְפ ֵקר ְמ ֻס ָּמנִ ים ְּב ִצּי ִּורים ַה ֻּמזְ ּכָ ִרים ַּב ַה ָּג ָדה
ַוְה ִּפּי ִּוטים)ַ ,וְה ָּׂשדֹות ַה ְּפ ָר ִטּיִ ים ְמ ֻס ָּמנִ ים ְּב ִצ ִּיּורים ֶׁש ֵאינָ ם ֻמזְ ּכָ ִרים
ַּב ַה ָּג ָדהִ .מ ְצאּו ֶּד ֶרְך ֶׁש ַּת ֲעבֹר ַרק ִּב ְׂשדֹות ֶה ְפ ֵקר!

רָ ָמהָ :ק ֶׁשה

מטבחון
מוזמנים לפצח...

ִּפּצַ ְח ֶּתם? ֵאיזֹו ֲהנָ ָאה!
ִה ְת ַק ְּׁשרּו לְ ַקו וְנָ ִקי ַּב ֲחרּו ִּב ְׁשל ָּוחהִּ 7-פּצ ִּוחים
ַה ִּקיׁשּו ֶאת ִמ ְס ַּפר ָה ֱאגֹוז ֶׁשל ִח ָידה זֹו
ַּפ ֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹורָ אֹות ו ְַק ְּבלּו  50נְ קֻ ּדֹות נ ָֹוספֹות!
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ִמ ְׂש ַרד ַה ְּב ִריאּות

ַסּכָ נָ ה!
ַמּכַ ת נְ ָח ִׁשים ַא ְר ִסּיִ ים ְּב ַר ֲח ֵבי
נֹוסף לָ ַא ְר ֶּבה.
ָה ָא ֶרץ ְּב ָ
ּגַ ּלּו ֵע ָרנּות וְ ַה ִּצילּו ֶאת
ַחּיֵ יכֶ ם!

ָה ֶר ֶׁשת ַהּגְ דֹולָ ה לְ ִבּגּוד "ּגַ 'ּלַ ִּבּיָ ה"

ְמכִ ַירת ִחּסּול!
ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ גְ ְרמּו נְ זָ ִקים ַר ֲח ֵבי ֶה ֵּקף
חֹור ֵתנּו ֶׁש ַּב ֲחנֻ ּיֹות ַּוב ַּמ ְח ָסנִ ים ָאנּו
לִ ְס ָ
ְמ ַקּיְ ִמים ְמכִ ירֹות ִּב ְמ ִח ִירים ַמצְ ִח ִיקים.
ּקֹודם זֹוכֶ ה!
ּכָ ל ַה ֵ

ִּפּקּוד ָהע ֶֹרף

הֹוראֹות נְ חּוצֹות ְל ַמ ַּצב ַה ֵחרּום:
ָ
יטת ָה ַא ְר ֶּבה ַעל ַא ְר ֵצנּו
ְּב ִע ְּקבֹות ְּפ ִׁש ַ
זֹור ַע
ְו ַה ֶה ֶרס ֶׁשהּוא ֵ
ֶאזְ ָרח ַהּנֶ ֱא ָלץ ָל ֵצאת ָל ְרחֹוב ַי ְק ִּפיד ַעל
ַה ְּכ ָל ִלים ַה ָּב ִאים ַעל ְמנָ ת ְל ַצ ְמ ֵצם ֶאת
נְ זָ ָקיו:
יטים ְּכ ֵדי ֶׁש ָה ַא ְר ֶּבה
• ֵאין ָל ֵצאת ְּב ַת ְכ ִׁש ִ
אֹותם
ָ
ֹלא ִי ְתֹלׁש
• ֵיׁש ְל ִה ְצ ַט ֵּיד ְּב ִבּגּוד ְל ַה ְח ָל ָפה
ְל ִמ ְק ֶרה ֶׁש ָה ַא ְר ֶּבה ִינְ ּגֹס ִּב ְבגָ ָדיו
חֹובה ַל ֲחבֹׁש ַק ְס ָדה ִעם ָמגֵ ן ָּפנִ ים
ָ
•

ִמ ְׂש ַרד ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה
ֵע ֶקב ַה ַּמ ָּצב ַה ָּק ֶׁשה ְּב ֶמ ֶׁשְך ֶה ֳח ָד ִׁשים ָה ַא ֲחרֹונִ ים,
ֹלח ַא ְר ֶּבה ְּול ַא ְח ְסנֹו
חֹובה ַעל ָּכל ֵּבית ָאב ִל ְמ ַ
ָ
טֹובת ַה ְּכ ָלל.
ְּב ָח ִבּיֹות ְל ַ
ּומ ַלח
"סים ָה ִעירֹונִ ּיִ ים נִ ָּתן ְל ַק ֵּבל ָח ִבּיֹות ֶ
ַּב ַּמ ְתנָ ִ
ִחּנָ ם.
תֹודה ַעל ִׁשּתּוף ַה ְּפ ֻע ָּלה.
ְּב ָ
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אֹונָ ָאה

חדר שיעורים
מדור תורני

ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש כ"ב ְּבנִ ָיסן
ִא ְסרּו ַחג

אר ַצייט ֶׁשל ָה ַרב לֵ בָ ,ס ִביו ֶׁשל ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב ,זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק
ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ַהּיֹום ַהּיָ ְ
לִ ְב ָרכָ הִ ,ס ֵּפר ַׂש ְמ ִּתי ִסּפּור ַעל זְ ִהירּותו ֶׁשל ָס ִביו ְּב ָממֹון ַהּזּולַ תָ :היָ ה
מֹודעֹות ָּב ִעּתֹונִ ים וְ כֵ ן ָּתלָ ה
לֹו ֶרכֶ ב יָ ָׁשן ֶׁשהּוא ָר ָצה לְ ָמכְ רֹו .הּוא ִּפ ְר ֵסם ָ
ְּפ ָת ִקים ְּב ַר ֲח ֵבי ַה ְּׁשכּונָ הֲ ,א ָבל ְּבפ ַֹעל ִאיׁש ֹלא ָקנָ הּ .כַ ֲא ֶׁשר ,נִ ִּסינּו לְ ָה ִבין
לָ ָּמה ֵאינֹו ַמ ְצלִ ַיח לִ ְמּכֹר ֶאת ָה ֶרכֶ בִ ,ה ְת ָּב ֵרר לָ נּו ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ָּבא לִ ְראֹות
רֹונֹותיו ֶׁשל ָה ֶרכֶ ב,
ֶאת ָה ֶרכֶ בָ ,היָ ה ְמ ַק ֵּבל ִמ ֶּמּנֹו ַה ְר ָצ ָאה ְׁשלֵ ָמה ַעל ֶח ְס ָ
ְּבלִ י לְ ַה ְח ִסיר ָּד ָברַ ,עד ֶׁש ַהּלָ ה ִא ֵּבד ֶאת ַה ֵח ֶׁשק ִמ ְּקנִ ּיַ ת ָה ֶרכֶ ב...
 ָאז ַס ָּבא ִה ְרוִ ַיח אֹו ִה ְפ ִסיד? ָׁש ַאל ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב.קּוע' ִעם ָה ֶרכֶ ב ַה ָּט ָרנְ ֶטהָ ,א ְמרּו ַהיְ לָ ִדים.
 ִה ְפ ִסידּ ,כִ י הּוא נִ ְׁש ַאר ָ'ּת ַ ַמה ִּפ ְתאֹום? ָמ ָחה ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב .הּוא ִה ְרוִ ַיח ָהמֹון! ָּת ֲארּו לָ כֶ ם ָא ָדם ַא ֵחרֶׁשּמֹוכֵ ר לְ ַא ֵחר ֶרכֶ ב ָּפגּוםֲ ,הלֹוא הּוא יֵ ָענֵ ׁש ֵמה' ַעל ֵח ְטא זֶ ה ,וְ ָהעֹנֶ ׁש ָחמּור
יֹותר" ֵמ ֲא ֶׁשר ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ְּמ ַק ְּבלִ ים ַעל ָה ֶרכֶ ב .וְ חּוץ ִמּזֶ הִ ,סּיֵ םִ ,מּלִ גְ זֹל
"ק ָצת ֵ
ְ
ֹלא ַמ ְרוִ ִיחים!
וְ ָאז לָ ַמ ְדנּו ֶאת ִּדינֵ י אֹונָ ָאה:
ּופגָ ִמים
מּומים ְ
אָ .אסּור לְ ָא ָדם ַהּמֹוכֵ ר ָּד ָבר לַ ֲח ֵברֹו ,לְ ַה ֲעלִ ים ְּפ ָר ִטים ַעל ִ
ֶׁשּיֵ ׁש ַּב ֵח ֶפץִ ,אם ְּפ ָר ִטים ֵאּלּו ֲעׂשּויִ ים לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ַעל ַהּקֹונֶ ה ֶׁשֹּלא לִ ְקנֹות
ֶאת ַה ָּד ָבר.
צּורה ֶׁשּיֵ ָר ֶאה ָח ָדׁשְּ ,בעֹוד ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת הּוא יָ ָׁשן.
מּוצר ְּב ָ
בָ .אסּור לְ יַ ּפֹות ָ
קּובים ֹלא
טֹוביםְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ַה ֵּפרֹות ָה ְר ִ
קּובים ְּב ֵפרֹות ִ
גָ .אסּור לְ ָע ֵרב ֵּפרֹות ְר ִ
טֹובים.
יֵ ָראּו וְ ַהּקֹונֶ ה יַ ְחׁשֹב ֶׁשּכָ ל ַה ֵּפרֹות ִ
דֻ .מ ָּתר לְ ַׁשכְ נֵ ַע ָא ָדם לִ ְקנֹות ֵח ֶפץ
ְמ ֻסּיָ םֲ ,א ָבל ַרק ְּב ִד ְב ֵרי ֱא ֶמת וְ ֹלא
ְּב ִד ְב ֵרי ֶׁש ֶקר.
ּמּוצר ָּפגּוםֲ ,ה ֵרי זֶ ה
הִ .אם ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ַה ָ
ּדֹורׁש לְ ַה ְחזִ יר
ּלֹוק ַח ֵ
ֶמ ַקח ָטעּות ,וְ ִאם ַה ֵ
ֶאת ַה ֶּמ ַקחַ ,על ַהּמֹוכֵ ר לְ ַה ְחזִ יר ֶאת ַהּכֶ ֶסף
ֶׁש ִּק ֵּבל.
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חדר דיונים
צוף התורה וחידון

ּתֹורה
צּוף ַה ָ
ַרב ַקו
ירּוׁשלַ יִ םִׁ ,שּלֵ ם ַאבְ ֵר ִימי
ּבָ אֹוטֹוּבּוס ֶׁשּבֵ ין ּבְ נֵי ּבְ ַרק לִ ָ
ּנֹוס ַע ָרצָ ה
נֹוסף ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לֹו ַ'רב ַקו'ַ .ה ֵ
נֹוס ַע ָ
ּבַ ֲעבּור ֵ
עֹור ָרה ַה ְּׁש ֵאלָ ה ּכַ ָּמה לְ ַׁשּלֵ ם:
לְ ַׁשּלֵ ם לֹו ַעל ּכָ ְךֲ ,אבָ ל ִה ְת ְ
הֹוריד ֵמ ַה ְּסכּום ַהּצָ בּור ֶׁשּבַ ּכַ ְר ִטיס
ַה ַּת ְׁשלּום ּבְ ַרב ַקו ִ
ַסְך ֶׁשל ּ ,₪ 16כִ ְמ ִחיר ַהּנְ ִס ָיעהֵ .מ ִא ָידְךּ ,כְ ֵדי לְ ַה ְט ִעין
ֶאת ַהּכַ ְר ִטיס ּבִ ְמ ִחיר ַהּנְ ִס ָיעה ֵאין צָ ִריְך לְ ַׁשּלֵ ם ₪ 16
טֹוענִ ים ֶאת ַהּכַ ְר ִטיס הּוא ְמזֻ ּכֶ ה
ְמלֵ ִאים; ּכִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ֲ
לֹומר:
תֹוס ֶפת ֶׁשל ֶרבַ ע ֵמ ַה ְּסכּום [ּכְ ַ
ּבִ ְסכּום ַה ְּט ִעינָ ה ּובְ ֶ
יֹוד ַע?).
( ]125=100ח ֶֹמׁש ִמּלְ גָ יו אֹו ִמּלְ בַ ר – ִמי ֵ
נִ ְמצָ א ֶׁש ַאבְ ֵר ִימי ֹלא הֹוצִ יא ַעל ַהּנְ ִס ָיעה ֶ ₪ 16אּלָ א
ּנֹוס ַע לְ ַׁשּלֵ ם לֹו?
ּ ₪ 12.80בִ לְ בַ דּ .כַ ָּמה ֵאפֹוא צָ ִריְך ַה ֵ

ֻמ ָּתר לְ ַׁשכְ נֵ ַע ָא ָדם
לִ ְקנֹות ֵח ֶפץ ֶׁש ֲאנִ י ר ֶֹוצה
לִ ְמּכֹר?
ָ .1אסּורֶ ,אּלָ א ָצ ִריְך ֶׁשהּוא
י ְַחלִ יט לְ ַבּדֹו ְּבלִ י ֶעזְ ָרה ֶׁשּלִ י
ּ .2כֵ ןַ ,אְך ַרק ְּב ִד ְב ֵרי ֱא ֶמת
ֹלקת ַהּפ ְֹוס ִקים
ַ .3מ ְח ֶ

ִחידֹון
י ִֹומי
ָמכַ ר ָּד ָבר וְנִ ְמ ָצא ֶׁשהּוא
ָּפגּום
ֶ .1מ ַקח ָטעּות הּוא ו ְַעל
ַהּמֹוכֵ ר לְ ַה ְחזִ יר ֶאת ַהּכֶ ֶסף
ֶ .2ה ְפ ֵסד ֶׁשל ַהּקֹונֶ ה ֶׁשּנִ גְ ַרם
לֹו ִמ ָּׁש ַמיִם
 .3י ֲַחֹלקּוּ ,כְ ל ַֹומר י ְַחזִ יר ַהּמֹוכֵ ר
ַמ ֲח ִצית ֵמ ַהּכֶ ֶסף
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חדר הספריה
סיפור יומי

אמרי
יחזקאל

מעשה שהיה
ַה ִּמ ְׁש ָק ַפיִם
ַהּגָ אֹון ַה ֻּמ ְפלָ א ַר ִּבי ְר ָפ ֵאל ֲא ִביגְ דֹור
יְ ֶחזְ ֵקאל ְּב ֶר ְטלֶ ר זצוק"ל
דּוע ִּבזְ ִהירּותֹו וְ ִד ְקּדּוקֹו ָה ַרב
ָהיָ ה יָ ַ
ְּבכָ ל ְּד ַבר ֲהלָ כָ ה.
קּופה
ַהּגָ אֹון נלב"ע ַרק לִ ְפנֵ י ְּת ָ
ְק ָצ ָרה ְּביֹום ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש י"ח ַּב ֲא ָדר א' תשע"ט.
ּפּורים ֻמ ְפלָ ִאים ַעל זְ ִהירּותֹו וְ ִד ְקּדּוקֹו ַה ֻּמ ְפלָ ג ְּבכָ ל
ימי ַה ִּׁש ְב ָעה ֻס ְּפרּו ַה ְר ֵּבה ִס ִ
ִּב ֵ
חּומי ַה ֲהלָ כָ ה.
ְּת ֵ
ַהּגָ אֹון ֹלא וִ ֵּתר ַאף ַעל ֻקּצֹו ֶׁשל יּוד וְ ִה ְׁש ִק ַיע ְּב ֵברּור ַה ֲהלָ כָ ה ֶאת ּכָ ל ּגְ אֹונּותֹו
ַה ֻּמ ְפלָ ָאה וְ ַה ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמתַ .אף ַרּבֹו ַה ֻּמ ְב ָהק ַה ֲחזֹון ִאיׁש ְּב ַע ְצמֹו ֵה ִעיד ָעלָ יו ִּב ְהיֹותֹו
ָּבחּור ֶּבן ִּ 18בלְ ַבד ֶׁשהּוא ּגָ דֹול!
דּודים ִמּכָ ל ַהּכִ ּוּונִ ים ְּבלִ י ֲהנָ חֹות
ּומ ִ
נּועה וְ כָ ל ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁשּלֹו ָהיּו ְמ ֻח ָּׁש ִבים ְ
ּכָ ל ְּת ָ
ּתּורים.
ּווִ ִ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ִסּפּור ֶא ָחד ִמּנִ י ַר ִּבים ֶׁש ָּׁש ַמ ְענּו ְּבמֹו ָאזְ נֵ ינּו ִמ ִּפי ֶצ ֱא ָצ ָאיו:
ָא ִבינּו ִה ְק ִּפיד ֶׁשֹּלא לְ ַטלְ ֵטל ּכְ לָ ל ֲח ָפ ִצים ָּב ְרחֹוב ְּב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש לַ ְמרֹות ָה ֵערּוב
ַה ַּקּיָ ם.
לָ כֵ ן ִמ ֵּדי ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיָ ה ׁשֹולֵ ַח ֶאת ִמ ְׁש ְק ֵפי ַה ְּק ִר ָיאה ֶׁשּלֹו ִעם ֶא ָחד ֵמ ַהּנְ כָ ִדים
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת 'לֶ ֶד ְר ָמן' ָׁשם נָ ַהג לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ַׁש ָּבת,
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ָהיָ ה ַמ ְחזִ ָירם לְ ַא ַחר ְּת ִפּלַ ת ַע ְר ִבית.
ְּוב ָ
אֹותם
מֹוצ ֵאי ַה ַּׁש ָּבת ִח ֵּפׂש ָ
קֹומםְּ ,ב ָ
ְּב ֶא ָחד ֵמ ַה ָּׁשבּועֹות ַה ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם נֶ ֶעלְ מּו ִמ ְּמ ָ
ַא ָּבא ּכֹה וָ כֹה וְ ֹלא ְמ ָצ ָאם.
ימנֵ י ִׁשּמּוׁש ֻמ ְב ָה ִקים.
ּומ ֶּט ַבע ַה ְּד ָב ִרים ָהיּו ַּב ֲעלֵ י ִס ָ
ַה ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם ֹלא ָהיּו ֲח ָד ִׁשים ִ
בּועְ ,מ ַס ֵּפר ַא ַחד ַה ָּבנִ יםָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם ֻמּנָ ִחים
ְּב ֶא ָחד ִמימֹות ַה ָּׁש ַ
מֹוׁשבֹו ֶׁשל ַא ָּבא ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת.
ְּב ָסמּוְך לִ ְמקֹום ָ
אֹותם ּכְ ֵדי לַ ֲה ִׁש ָיבם לְ ַא ָּבאַ ,אְך ּכְ ִמי ֶׁשּגָ ַדל ַעל ִּב ְרּכֵ י ַה ֲהלָ כָ ה
ָ
ִמּיָ ד ֵה ַר ְמ ִּתי
ּלֹותי.
וְ ַה ִּד ְקּדּוק ָהיִ ִיתי ְמ ֻא ָּמן לְ ַח ֵּׁשב ֶאת ּכָ ל ְּפ ֻע ַ
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וְ ַעל ּכֵ ן ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָחכַ כְ ִּתי
ֶׁשֹּלא
ֶה ְחלַ ְט ִּתי
ְּב ַד ְע ִּתי,
לְ ַק ְח ָּתם לִ ְפנֵ י ֶׁש ֶאּוָ ֵעץ ְּב ַא ָּבא.
ִמּיָ ד ָהלַ כְ ִּתי לְ ֵבית ַא ָּבא
וְ ִס ַּפ ְר ִּתי לֹו ַעל ַה ְּמ ִצ ָיאה וְ ַאף
ִצּיַ נְ ִּתי ְּב ָפנָ יו ֶׁש ַה ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם
ַעל ִּפי זִ כְ רֹונִ י ָהיּו נִ ְר ִאים
ַמ ָּמׁש
ְמ ֻׁש ָּמ ִׁשים וְ זֵ ִהים
לְ ִמ ְׁש ָק ָפיו וְ ַעל ּכֵ ן ַה ִאם ֻמ ָּתר
לִ י לַ ֲה ִב ָיאם ֵאלָ יו לִ זְ ַמן ָק ָצר
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְבּדֹק ְּבא ֶֹפן וַ ָּד ִאי ֶׁש ֵהם
ֶׁשּלֹו.
ּופ ַסק
ּנֹוׂשא ָ
ַא ָּבא ָׁש ַקל ֶאת ַה ֵ
ֶׁש ֶא ָחד ִמ ָּבנָ יו ַה ְמ ֻבּגָ ִרים
יַ ֲעמֹד ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ יִ ְׁשמֹר
ַה ִאם ַמּגִ ַיע ַמאן ְּדהּוא לְ ַח ֵּפׂש
ֶאת ִמ ְׁש ָק ָפיו,
ַּובּזְ ַמן ַהּזֶ ה ָׁשלִ ַיח ַא ֵחר יָ ִביא
ֵאלָ יו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם וְ הּוא
יִ ְבּדֹק ַה ִאם ֵהם ֶׁשּלֹו.
וְ ָאכֵ ן ַה ָּתכְ נִ ית יָ ְצ ָאה ֶאל
ַהּפ ַֹעל...
ַאְך ּתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁש ַא ָּבא ְמ ַק ֵּבל
ַה ִּמ ְׁש ָק ַפיִ ם
ֶאת
לְ יָ ָדיו
נִ ְׁש ָמעֹות ְט ִפיפֹות ַרגְ לַ יִ ם
ְמ ִהירֹות ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות
ֶׁש ֻה ַּצב ְּב ֵבית
ּׁשֹומר"
"ה ֵ
וְ ַ
ְמ ַס ֵּפר ְּב ִרגְ ָׁשה
ַהּכְ נֶ ֶסת
ֶׁשר' יַ ְענְ ָקלֶ ה ּגַ לִ ינְ ְס ִקי ִהּגִ ַיע
לְ ַח ֵּפׂש ֶאת ִמ ְׁש ָק ָפיו...
ִמי ֶׁשּנִ זְ ָהר זֹוכֶ ה לְ ִסּיַ ְע ָּתא
ִד ְׁש ַמּיָ א ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁשֹּלא יִ ּכָ ֵׁשל.

ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש כ"ב ְּבנִ ָיסן
ִא ְסרּו ַחג
לִ זְ ּכֹר ֶׁש ְּבמ ָֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת
ַמ ְת ִחילִ ים ִּדינֵ י ֲא ֵבלּות י ְֵמי
ַה ְּס ִפ ָירה,
ו ְֵאין לִ ְׁשמ ַֹע מּוזִ ָיקה!
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ּתֹוׁשב
ַהּוַ ֲע ָדה ַל ֲהגָ נַ ת ַה ָ
ּוּוחי ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה:
ַעל ִּפי ִּד ֵ
ִמּיֹום ְּת ִח ַּלת ַהח ֶֹׁשְך ַעל ַא ְר ֵצנּו ֵח ֶלק
גּופם
ֵמ ָה ָעם ָלקּו ְּב ִׁשּתּוק ְּב ָ
אֹותּה
קֹומם ְּב ָ
וְ ֵהם ְמ ֻא ָּבנִ ים ַעל ְמ ָ
נּוחה ֶׁש ָּבּה ַה ִּׁשּתּוק ָּפגַ ע ָּב ֶהם.
ְּת ָ
ּתֹוׁש ִבים
ַל ְמרֹות ַה ֲח ֵׁש ָכה נִ ְד ָר ִׁשים ַה ָ
ָל ִׂשים ֵלב ֵה ֵיטב וְ ֹלא ְל ִה ְת ַּב ְל ֵּבל ֵּבינָ ם
ְל ֵבין ְּפ ָס ִלים ֲא ִמ ִּתּיִ ים!

ַה ִּמ ְׂש ָרד לַ ֲהגָ נַ ת ַה ְּס ִב ָיבה
לַ ְמרֹות ַה ָּפאנִ ָיקה ָה ַר ָּבה ֵמ ֲח ַמת
ַהח ֶֹׁשְך
ַה ִּצּבּור ִמ ְת ַּב ֵּקׁש ֶׁשֹּלא לִ ְצר ַֹח
ְּבקֹולֵ י קֹולֹות.
ּתֹודה ַעל ַה ִה ְת ַח ְּׁשבּות.
ָ

תֹודה ַעל ִׁשּתּוף ַה ְּפ ֻע ָּלה
ְּב ָ
ָה ְרׁשּות ַה ְּל ֻא ִּמית ִל ְב ִטיחּות ַּב ְּד ָר ִכים

"נּורא"
ִמ ְפ ַעל ַהּנֵ רֹות ָ

ַה ְב ָה ָרה:
ַהּנֵ רֹותָ ,ה ֲאבּוקֹות וְ ַהּלַ ִּפ ִידים יָ צְ אּו
ִמ ִּמ ְפ ָעלֵ נּו ּכְ ֶׁש ֵהם ְׁשלֵ ִמים וְ ַת ִּקינִ ים.
ילּותםּ ,כְ מֹו ִאי ְּפ ִעילּות ּכָ ל ֶא ְמצָ ֵעי
ִאי ְּפ ִע ָ
ּגֹורם
אּורה ִמ ִּמ ְפ ָעלִ ים ֲא ֵח ִריםֵ ,הם ִמּכ ַֹח ֵ
ַה ְּת ָ
יּותנּו.
ֶעלְ יֹון וְ ֹלא ְּב ַא ְח ָר ֵ
ִּב ְב ָרכָ ה
ַא ֲח ַראי ֵׁשרּות לָ קֹוחֹות
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הֹוראֹות ְּב ִטיחּות
ָ
דֹולה ֶׁשּנָ ְפ ָלה ַעל
ַה ֲח ֵׁש ָכה ַהּגְ ָ
ּגֹור ֶמת ְל ִה ְתנַ ּגְ ֻׁשּיֹות ֲאנָ ִׁשים
ַא ְר ֵצנּו ֶ
ּול ַאנְ ְּד ָר ָל ֻמ ְס ָיה ַר ָּבהֵ .ע ֶקב
ָּב ְרחֹוב ְ
ָּכְך ֵיׁש ִלנְ הֹג ַעל ִּפי ַה ְּכ ָל ִלים
ַה ָּב ִאים:
ֵ .1אין ָל ֵצאת ָל ְרחֹוב ְלֹלא ָענָ ף אֹו
ַמ ֵּקל נְ ִח ָּיה
חֹובה ְל ַה ְצ ִמ ָידם ַל ַּק ְר ַקע
ָ
.2
ֹאלה ְּב ִא ִּטּיּות
ּוׂשמ ָ
ּול ָהזִ יזָ ם ָי ִמינָ ה ְ
ְ
ּגּודל
ֵ .3יׁש ִל ְצעֹד ָע ֵקב ְּב ַצד ָ
יצה
ָ .4חל ִאּסּור ִר ָ

ֵא ֶבל ְל ֻא ִּמי
ְמ ִדינַ ת ִמ ְצ ַר ִים ִמ ְׁש ַּת ֶּת ֶפת ְּב ֶא ְב ָלם ֶׁשל
ּוׁש ָאר ָּכל ָה ָעם ַה ִּמ ְצ ִרי
ַה ֶּמ ֶלְךַ ,ה ָּׂש ִרים ְ
יהם
נֹות ֶ
ּוב ֵ
יהם ְ
ְּבמֹות ְּבנֵ ֶ

ַה ְּבכֹורֹות
ִא ְּת ֶכם ְּב ֶא ְב ְל ֶכם:
ִל ְׁש ַּכת ָה ַא ְרמֹון
ִמ ְׂש ַרד ַה ְּפנִ ים
ִמ ְׂש ַרד ַהחּוץ
ִמ ְׂש ַרד ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה
אֹוצר
ִמ ְׂש ַרד ָה ָ
ִמ ְׂש ַרד ַה ְּב ִריאּות
ִמ ְׂש ַרד ַה ִּב ָּטחֹון
ִמ ְׂש ַרד ַה ִחּנּוְך
ּבּורה
ִמ ְׂש ַרד ַה ַּת ְח ָ
יבה
ַה ִּמ ְׂש ָרד ַל ֲהגָ נַ ת ַה ְּס ִב ָ
ִמ ְׁש ַמר ַהּגְ בּול
ִמ ְׁש ַמר חֹוף ַהּנִ ילּוס
ִמ ְׁש ֶט ֶרת ִמ ְצ ַר ִים
ִּפּקּוד ָהע ֶֹרף
ַּכ ָּבאּות ְו ַה ָּצ ָלה ְל ִמ ְצ ַר ִים
ְרׁשּות ְמ ַק ְר ְק ֵעי ִמ ְצ ַר ִים
ְרׁשּות ַה ֶּט ַבע ְו ַהּגַ ּנִ ים
ָה ְרׁשּות ַה ְּל ֻא ִּמית ִל ְב ִטיחּות ַּב ְּד ָר ִכים
ִה ְס ַּת ְּדרּות ַה ַח ְר ֻט ִּמים
ַה ֶח ְב ָרה ְל ַמ ְתנָ ִס"ים

לִ ְׁשּכַ ת ָה ַא ְרמֹון

ַׂשר ַהחּוץ

ֲארֹונָ ם ָּבא
ְמ ִדינַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ְמ ַק ֶּבלֶ ת ְּב ַצ ַער ַרב
יהם ֶׁשל
רֹונֹות ֶ
ֵ
ֶאת ֲא

ַה ְּבכֹורֹות
ּתֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ֶׁש ָּׁשהּו ְּבחּו"ל
ָ
אֹומּיּות
ּומתּו ָׁשם ְּב ִפ ְת ִ
ֵ

לִ ְׁשּכַ ת ָה ַא ְרמֹון

ַׂשר ַה ַּתּיָ רּות

חּומ ָיה
מֹוס ֶרת ֶאת ַּתנְ ֶ
ְמ ִדינַ ת ִמצְ ַריִ ם ֶ

לַ ַּׁשגְ ִר ִירים ִמ ְּמ ִדינֹות ָהעֹולָ ם
ּיֹוׁש ִבים ְּב ַא ְרצֵ נּו
ַה ְ
ַעל מֹות

ַה ְּבכֹורֹות
יהם
ינֹות ֶ
ּתֹוׁש ֵבי ְמ ִד ֵ
ָ
אֹומּיּות
ֶׁש ָּׁשהּו ָּב ָא ֶרץ ֵּומתּו ְּב ִפ ְת ִ

ִא ְרּגּון ַצ ַער ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים
תֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
חּומיו ְל ָ
מֹוסר ֶאת ַּתנְ ָ
ָה ִא ְרּגּון ֵ
מֹות ֶיהם
ַעל מֹות ַּב ֲה ֵ

ַה ְּבכֹורֹות
ַהנְ ָה ַלת ָה ִא ְרּגּון
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ברוכים הבאים

לטקס הסיום
זֶ הּוִ ,ה ְס ַּתּיְ מּו יְ ֵמי ַה ֶּפ ַסחָׁ 216 ...שעֹות
ֶׁשל ְּב ַצוְ ָּתאֶׁ ,של לִ ּמּודֶׁ ,של ִאּסּוף
ֵאינְ סֹוף זְ כֻ ּיֹות!
טּוח ֶׁשּכֻ ּלָ נּו יָ ָצאנּו ֲא ֵח ִרים ,נְ ִקּיִ ים
ֲאנִ י ָּב ַ
יֹותר ְּב ָממֹון זּולָ ֵתנּו.
יֹותר ...זְ ִה ִירים ֵ
ֵ
וְ ַעכְ ָׁשו ִהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ַאלְ ֵפי
יסי ַהגְ ָרלָ ה
ַהּנְ ֻקּדֹות ֶׁשּנִ ְצ ְּברּו ,וְ לִ ְרּכֹׁש ּכַ ְר ִט ֵ
לַ ַּמ ָּתנֹות ֶׁש ְּב ַח ְר ֶּתם ַּב ֲח ַדר ַה ַּמ ָּתנֹות ֶׁשל
(עּמּוד )8,9
ֲאנַ ְחנּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינּו ַ
יסי ַה ַהגְ ָרלָ ה
יׁשת ּכַ ְר ִט ֵ
ַמ ֲע ֶרכֶ ת ְרכִ ַ
יסן וְ ִת ָּסגֵ ר
ִּת ָּפ ַתח בס"ד ְּביֹום ב' כ"ד ְּבנִ ָ
לְ ַהזְ ָמנֹות ְּביֹום ג' ב' ְּב ִאּיָ ר.

ֵּכ ַיצד ִ ְמׁש ַּת ְּת ִפים ַּב ַה ְ ָגר ָלה?
ִמ ְת ַק ְּׁש ִרים לְ ַקו וְ נָ ִקי 03-69-89-613
הֹוראֹות!
ּופֹועלִ ים ַעל ִּפי ַה ָ
ֲ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ֵּפרּוט ַה ְּׁשלּוחֹות ֶׁש ִּת ְפ ַעלְ נָ ה ְּב ַקו וְ נָ ִקי
יסן:
ָה ֵחל ִמכ"ד ְּבנִ ָ
יעת ִמ ְס ַּפר ַהּנְ ֻקּדֹות ֶׁש ְּצ ַב ְר ֶּתם
ְׁ 1ש ִמ ַ
ְּב ַמ ֲהלַ ְך יְ ֵמי ַה ֶּפ ַסח ְּב ַקו וְ נָ ִקי
ַּ 2ת ְקלִ יטֹור ֶּפ ַסח תשע"ט
יסי ַה ַהגְ ָרלָ ה
יׁשת ּכַ ְר ִט ֵ
יסה לִ ְרכִ ַ
ּ 3כְ נִ ָ
יסי ַה ַהגְ ָרלָ ה ֶׁש ְרכַ ְׁש ֶּתם
יעת ּכַ ּמּות ּכַ ְר ִט ֵ
ְׁ 4ש ִמ ַ
לְ כָ ל ְּפ ָרס.
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ברוך ק-ל עליון:...
סֹובל
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֻ ,מ ְׁש ָּפל וְ ֵ
בּוׁשים נְ תּונִ ים
ִּב ֵידי ִמ ְדיָ נִ יםּ ,כְ ִ
ּבֹור ִחים וְ נָ ִסיםַּ ,ב ְּמ ָערֹות ִמ ְס ַּת ְּת ִרים
ְ
ַּב ְּמצּודֹות ַּוב ִּמ ְב ָצ ִרים
ֶאת ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ יםַ ,מ ְר ִע ִיבים ַמ ְצ ִמ ִיאים
ַמ ְׁש ִח ִיתים יְ בּול וְ ֵע ִצים.
רוכב בערבות:...
נֹוׂש ִאים ֵהם ֵעינַ יִ ם ,לְ ֵקל ָׁש ַמיִ ם
ְ
רֹועהַ ,ה ֵּבט ְּור ֵאה
ָאב ֶ
לּובים
הּוביםּ ,כֹה ֲע ִ
ָּבנִ ים ֲא ִ
נְ תּונִ ים ְּביַ ד אֹויְ ִבים
חּוס וְ ַר ֵחםְׁ ,שלַ ח ְמנַ ֵחם
ַא ֲה ַבת עֹולָ ם ָּת ִביא לָ ֶהם.
ואשרי כל חוכה:...
ֹלקים
יֹורד ִמ ְּׁש ָח ִקיםַ ,מלְ ַאְך ֱא ִ
ֵ
ְּב ִרית ָאבֹות לְ ָה ִקים
לֹוחׁש
ְּבגִ ְדעֹון הּוא ּפֹוגֵ ׁש ,וְ ֵאלָ יו הּוא ֵ
הֹוׁשע ַעם ק ֶֹדׁש
לֵ ְך וְ ַ
ׁשֹומ ֶרָךִ ,צּלְ ָך ַעל יְ ִמינֶ ָך
ה' ִע ְּמָך ,הּוא ְ
ֶאת ִמ ְדיָ ן ִהּכִ ָיתִ ,הּנֵ ה ְׁשלַ ְח ִּתיָך
יִ ְּפלּו ְּב ָפנֶ יָך אֹויְ ֶביָך.
כל שומר שבת:...
חֹוׁשׁשֵ ,מ ַה ֵּׁשם ְמ ַב ֵּקׁש
ַאְך ּגִ ְדעֹון ֵ
ימן ַּפ ֲע ַמיִ ם
ֵּתן לִ י ִס ָ
ֶצ ֶמר ַאּנִ ַיחֶ ,א ְפרֹׂש ּכְ ָׁש ִט ַיח
ַּת ַחת ּכִ ַּפת ַה ָּׁש ַמיִ ם
וְ ַרק הּוא יֻ ְב ַּדל ,יִ ְת ַמּלֵ א הּוא ְּב ַטל
ְמֹלא ַה ֵּס ֶפל ַמיִ ם
ַאְך ִמ ָּס ִביבּ ,כְ לָ ל ֹלא יַ ְר ִטיב
י ֶֹבׁש ּכִ ְׁש ַעת ָצ ֳה ַריִ ם.

אי – אי – אי ,חמדת הימים:...
ֶאל ָה ֵע ֶמק ַמּגִ ַיע ּגִ ְדעֹון,
ִעם ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְּבלִ י ָעוֹון
עֹוׂשה ַּד ְרּכֹו ,לְ ַמ ֲחנֵ ה ִמ ְדיָ ן לְ ַבּדֹו
ְּב ֶׁש ֶקט ֶ
ְּב ַחּיָ לִ ים ָּבא ֶֹהל ַמ ְב ִחין,
לְ ִׂש ָיחם ַמ ְק ִׁשיב ַמ ֲאזִ ין
ֶא ָחד לַ ֲח ֵברֹוְ ,מ ַס ֵּפר לֹו ֶאת ֲחלֹומֹו
עֹורים ֲעׂשּויָ ה,
ֻעּגָ ה ֲאפּויָ הִ ,מ ְּׂש ִ
ּתֹוב ֶבת
ַּב ַּמ ֲחנֶ ה ִמ ְס ֶ
ֶאת ָהא ֶֹהל ַמּכָ ה ,אֹותֹו ִהיא ָה ְפכָ ה,
אֹות הּוא וַ ַּדאי לְ ַמּפֹלֶ ת.
אי – אי – אי ,זכור את יום השבת:...
מֹורה ְּב ִב ָּטחֹון
לַ ַּמ ֲחנֶ ה ָׁשב ּגִ ְדעֹון ,לִ ְצ ָבאֹו ֶ
ׁשֹופרֹות וְ גַ ם לַ ִּפ ִידים
ְטלּו ִע ָּמכֶ ם ּכַ ִּדיםָ ,
ּתֹוק ַע ְּבקֹול,
ּׁשֹופר ֵ
ַּב ָ
ּתֹוק ִעים ּגַ ם ַהּכֹל
ַא ֲח ָריו ְ
נֹופ ִצים
ִמּלַ ִּפ ֵיד ֶיהם ּגִ ִּצים ,וְ ֶאת ַהּכַ ִּדים ֵהם ְ
וְ ַה ִּמ ְדיָ נִ ים ,נִ ְב ָהלִ ים נִ ְפ ָח ִדים,
מֹוע ִדים
נָ ִסים וְ גַ ם ֲ
נֹוע ִצים,
ֲח ָרבֹות וְ ִח ִּצים ,זֶ ה ָּבזֶ ה ֲ
ִּב ֵידי יִ ְׂש ָר ֵאל נִ כְ ָּב ִׁשים.
קודש היא לכם:...
ּמּורים,
ּכִ י ַהּלַ יְ לָ ה ַהּזֶ ה ,הּוא לֵ יל ִׁש ִ
ְמלֻ ָּמד הּוא ֵמ ָאז ְּבנִ ִּסים
עֹומ ִדים,
ּכִ י ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ָעלֵ ינּו ְ
לְ כַ ּלֹות ְמ ַב ְּק ִׁשיםְ ,מנַ ִּסים
וְ הּוא ִמ ָּמרֹוםָּ ,ברּוְך ַה ָּמקֹום,
ֹלא יָ נּוםֹ ,לא יָ ֵׁשן
ִמ ָּׁשם ִמ ְתּבֹונֵ ןַ ,על ָּבנָ יו יְ גֹונֵ ן,
אֹותם לְ חֹונֵ ן.
ְּב ִריתֹו ָ
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באדיבות עוזי קייש

ידידה לוין

אֹותם ַּב ִּת ְפז ֶֹרת
את ְּול ַס ֵּמן ָ
רֹונֹות ֶׁש ָּמ ָצ ָ
ֹא ֶאת ַה ִּפ ְת
יָך ִל ְמצ
עודאֹותָ .ע ֶל
לחדדלֹות ַה ָּב
רוציםה ַעל ַה ְּׁש ֵא
ֲענֵ
המוח?
את
יותר
ֹופ ַיע ְּבכָ ל ּכִ ּוּוןִ :מ ְּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטהִ ,מּיָ ִמין ִל ְׂשמֹאל ַּוב ֲא ַלכְ סֹון.
ֶׁש ְּל ֵעילַ .ה ִּמ ִּלים יְ כֹולֹות ְלה ִ
א גרויסע קשיא מיוחד בשבילכם!
יֵ ׁש ְׁש ֵאלֹות ֶׁש ָעלֶ יָך לְ ַס ֵּדר ָּב ֶהן ֶאת ַה ִּמּלִ ים ַה ְמ ֻבלְ ָּבלֹות ֶׁש ְּבסֹוגְ ַריִ םַ ,וְא ַחר ּכָ ְך ְל ַס ֵּמן
בספרן ַּב ִּת ְפז ֶ
א ָֹות
מרתקֹרת.זה תמצאו חידות וחידודים
משפחתית
לחוויה
"ּגזַ ל ָׁשֹלׁש ֲא ֻגּדֹות ְּב ָׁשֹלׁש ְּפרּוטֹות
גילאיתּנִ ְגזַ ל? ָ
רב ֶׁשל ַה ָּד ָבר ֶׁש
איכותיתע ְרּכֹו
חר ַה ְּגזֵ ָלה יָ ַרד ֶ
ׁשיב ַהּגֹוזֵ ל ִאם ְל ַא ַ
המתאימיםה ָּצ ִריְך ְל ָה ִ
א) ַמ
(ּב ָבא ַק ָּמא קה).
יׁשית)" ָ
(ה ְּׁש ִל ִ
הפסח.חּיָ ב ְל ַה ְחזִ יר לֹו _____ ַ
ימייר לֹו ְׁש ַּתיִ ם ַ
באווירתם ֶה ְחזִ
וְהּוזְ לּו ָוְע ְמדּו ַעל ְׁש ַּתיִ ם ִא

עולם חדש נפתח
ומשהו חדש מתחיל!

ּנֹותרּו ַּב ִּת ְפז ֶֹרת ְל ִמ ִּליםְ ,ל ִפי ַה ֵּפרּוט
אֹותּיֹות ֶׁש ְ
ְל ַא ַחר ֶׁש ִּס ַּמנְ ָּת ֶאת ַה ִּמ ִּלים ַּב ִּת ְפז ֶֹרת ָ -ע ֶליָך ְל ַח ֵּבר ֶאת ָה ִ
לֹומ ִדים ּכְ ֶׁש ְּמנַ ִּסים ִל ְגזֹל ִמּגֹויָ .אנּו ְל ֵמ ִדים זֹאת ִמ ַּמ ְר ֵאה ַה ָּמקֹום
ַהּנִ ְמ ָצא ְל ַמ ָּטה ְּול ַק ֵּבל ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ֶׁש ָאנּו ְ
 ִקּצּור ֻׁש ְל ָחן ָערּוְךִ ,ה ְלכֹות ְּגנֵ ָבה ְּוגזֵ ָלהִ ,ס ָימן קפב ְס ִעיף א.לׁ-שהּוא ֵּבין ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ֵּבין ִמּגֹויִ .א ָיתא ְּב ַתּנָ א ְד ֵבי ֵא ִלּיָ הּו ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֶא ָחד
"אסּור ִל ְגזֹל אֹו ִל ְגנֹב ֲא ִפּלּו ּכָ ֶ
ָ
ֶׁש ִּס ֵּפר ִלי ֶׁש ָע ָׂשה ַע ָוְלה ְלגֹוי ִּב ְמ ִד ַידת ַה ְּת ָמ ִרים ֶׁש ָּמכַ ר לֹו ַוְא ַחר ּכָ ְך ָקנָ ה ְּבכָ ל ַה ָּמעֹות ֶׁש ֶמן וְנִ ְׁש ַּבר ַהּכַ ד
אֹומר ֹלא ַת ֲעׁשֹק
______ ______ ַהּכָ תּוב ֵ
וְנִ ְׁש ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמןָ .וְא ַמ ְר ִּתי ָּברּוְך ַה ָּמקֹום ֶׁש ֵאין ְל ָפנָ יו
ֶאת ֵר ֲעָך וְֹלא ִת ְגזֹל ֶוְגזֶ ל ַהּנָ כְ ִרי ֶּגזֶ ל"
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ִמ ָּלה ִראׁשֹונָ ה
___ ___ ___ ___

ִמ ָּלה ְׁשנִ ּיָ ה
___ ___ ___ ___

סדרת אתגר

"הּגֹוזֵ ל ֶאת ֲח ֵברֹו ָׁשוֶה ְפר ָּוטה וְנִ ְׁש ַּבע לֹו י ִֹוליכֶ ּנּו
ב) ַעד ּכַ ָּמה ָצ ִריְך ִל ְטר ַֹח ַה ַּגזְ ָלן ּכְ ֵדי ְל ָה ִׁשיב ֶאת ַה ְּגזֵ ָלה ִל ְב ָע ֶל ָיה? ַ
(ּב ָבא ַק ָּמא קג).
לֹומר ְל ָמקֹום ָרחֹוקָ .
ַא ֲח ָריו _____" ּכְ ַ
(קֹורה) ַה ָּגזּול ֶׁש ְּבנָ אֹו ַב ִּב ָירה
ָ
"וְעל ַה ָּמ ִריׁש
ַ
מצוירות ַּביִ ת ָּגדֹול?
חידות ְלצ ֶֹרְך ְּבנִ ּיַ ת
ממאה ַּת ֵּמׁש ָּבּה
קֹורה ִוְה ְׁש
למעלה ָ
מכיל ָדם ֶׁש ָּגזַ ל
הספר יָ ִׁשיב ָא
ג) ּכֵ ַיצד
שלנה).
עשיר ִ(ּג ִּטין
יהודי_____"
בתוכןּטֹל ֶאת
מלאותָּגדֹול) ֶׁשּיִ
(ּביִ ת
ַ
מושגים וידיעות,
"מ ְּפנֵ י ֶּגזֶ ל ֲענִ ּיִ ים
ּתֹורה ָא ְמ ָרה ְל ָהנִ ַיח ֵּפ ָאה ְּבסֹוף ַה ָּׂש ֶדה הּוא ֶּגזֶ ל ָה ֲענִ ּיִ ים ִמּכֵ יוָן ֶׁשִ :-
ד) ֶא ָחד ֵמ ַה ְּט ָע ִמים ְלכָ ְך ֶׁש ַה ָ
המוח
את
לכם
שיחדדו
אתגר,
וטבלאות
צבעוניים
(ׁש ָּבת כג).
ֹאמר ____ ָענִ י ֲה ֵרי זֹו ֵּפ ָאה" ַ
איורים ֶׁשֹּלא יִ ְר ֶאה ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ____ ְּפנּויָ ה וְ י ַ
קורת
הכרתם.ברֹו ___ ְּפר ָּוטה ּכְ ִאּלּו נ ֵֹוטל ___ ִמ ֶּמּנּו"
שלאּגֹוזֵ ל ֶאת ֲח ֵ
ברמה ן ּכָ ל ַה
יֹוחנָ
חינוכית"א"ר ָ
רּוטה:
וֵהּ-פ ָ
רוח ְ
ּגֹונֵ ב ְׁש
של ֶאת ַה
שעה ַד ִּמים
לכם ֲחזַ "ל ְמ
ויעניקו ה)
(ּב ָבא ַק ָּמא קיט).
ָ
רֹואים ֶׁש ֲעוֹון ַה ֶּגזֶ ל ָחמּורּ" .דֹור ַה ַּמּבּול ָע ְברּו ַעל ַהּכֹל וְֹלא ____ ֲע ֵל ֶיהם ְּגזַ ר ִּדינָ ם ַעד ֶׁש ָּפ ְׁשטּו יְ ֵד ֶיהם ְּב ֶגזֶ ל"
ו) ָאנּו ִ
הוא חווית הקריאה המשתלמת ביותר:
קשיאין קח).
(סנְ ֶה ְד ִר
א גרויסע ַ
רּוטה ...וְכָ ל זְ ַמן ֶׁש ַה ֶּגזֶ ל ְּביָ דֹו ֵאין לֹו
מושגיםְ ,פ ָ
גם ֲח ֵברֹו ֲא ִפּלּו ָׁשוֶה
חידוד,ל ֶאת
"הּגֹוזֵ
גםצלֹו? ַ
לימודָ ,צא ֶא ְ
גםזַ ל ַוְה ֶּגזֶ ל נִ ְמ
הנאהִ ,מי ֶׁש ָּג
הּו ָענְ ׁשֹו ֶׁשל
גם קריאה ,ז) ַמ
גם
יֹועץ אֹות ג' ֶּ -גזֶ ל
_____ _____ (פהכר לועמתי)" ֶּפ ֶלא ֵ
גם
"ׁש ַהּגֹוזֵ ל ֶאת ַהּיָ ִחיד יָ כֹול ____ (פיליוס) ְּול ַה ְחזִ יר לֹו ְּגזֵ לֹו
הפנמה ַהּיָ ִחיד? ֶ
ּבים ֵמ ֲעוֹון ֶּגזֶ ל
חינוך,ים ַר ִ
גםוֹון ֶּגזֶ ל ֲאנָ ִׁש
ּדּוע ָּגדֹול ֲע
ח) ַמ ַ
(ּתֹוס ְפ ָּתאַ ,מ ֶּסכֶ ת ָּב ָבא ַק ָּמאֶּ ,פ ֶרק יִ ,מ ְׁשנָ ה ח)
ֶ
ַהּגֹוזֵ ל ֶאת ָה ַר ִּבים ֵאין יָ כֹול ְל ַפּיְ ָסן ְּול ַה ְחזִ יר ָל ֶהן ְּגזֵ ָלן"
אׁשית
(ּב ֵר ִ
ט) ִמי הּוא ֶׁש ָּגנְ בּו ֶאת ַּד ְעּתֹו? "וַּיִ ְגנֹב יַ ֲעקֹב ֶאת ֵלב _____ _____ ַעל ְּב ִלי ִה ִּגיד לֹו ּכִ י ב ֵֹר ַח הּוא" ְ
לא ,כ)
באּו ַל ִּמ ְׁש ָּפט ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך
י) ִמי ָּגנַ ב ֶאת ַּד ְע ָּתם ֶׁשל ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל? "וַּיַ ַעׂש _____ ּכַ ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְלכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר יָ ֹ
את ַּב ִּפ ְתרֹון-
מּואל ב' טו ,ו) ֶה ָע ָרה :יֵ ׁש ְל ַס ֵּמן ַּב ִּת ְפז ֶֹרת ֶאת ַה ִּמ ָּלה ֶׁש ָּמ ָצ ָ
(ׁש ֵ
וַיְ ַגּנֵ ב _____ ֶאת ֵלב ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל" ְ
ַּפ ַעם ַא ַחת ִּב ְל ַבד.
וְגֹורם ַל ִּצּבּור ַל ְחׁשֹב ֶׁש ַּקּיָ ם חֹוב ֶׁשּכָ זֶ הָּ " .וב ָאה ֶאל
ּתֹוב ַע חֹוב ֶׁשֹּלא ַקּיָ ם ֵ
יא) ְּגנֵ ַבת ַּד ַעת ֻמזְ ּכֶ ֶרת ְּב ֶה ְק ֵׁשר ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ֵ
(ׁשבּועֹות לט).
ֵּבית ַה ַּגּנָ ב-זֶ ה ַהּגֹונֵ ב ַּד ַעת ַה ְּב ִרּיֹות ֶׁש ֵאין לֹו ָממֹון ֵא ֶצל ֲח ֵברֹו _____ ַּומ ְׁש ִּביעֹו" ְ
(ח ִּלין
יב) ָאסּור ִל ְגנֹב ַּד ַעת ֲא ִפּלּו ֶׁשלּ"ְ :ד ָא ַמר ְׁשמ ֵּואל ָאסּור ִל ְגנֹב ַּד ַעת ַה ְּב ִרּיֹות ֲוַא ִפּלּו ַּד ְעּתֹו ֶׁשל _____ ____" ֻ
צד).
ּיֹוד ַע ַּב ֲח ֵברֹו ֶׁשהּוא ָר ִגיל ִל ֵּתן לֹו ָׁשלֹום יַ ְק ִּדים לֹו ָׁשלֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ֵּקׁש ָׁשלֹום
"ּגזֶ ל" ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּגם ְלּ" :-כָ ל ֶׁש ֵ
יג) ַּב ֻּמ ָּׂשג ֶ
(ּב ָרכֹות ו):
(ׁשלֹום) _____ _____ נִ ְק ָרא ַּגזְ ָלן" ְ
ָוְר ְד ֵפהּו ִוְאם נָ ַתן לֹו ָ
עֹולם ַהּזֶ ה ____ ____ ּכְ ִאּלּו ּגֹוזֵ ל ַל ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוכְ נֶ ֶסת
"ּגזֶ ל" ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּגם ְלּ" :-כָ ל ַהּנֶ ֱהנֶ ה ִמן ָה ָ
יד) ַּב ֻּמ ָּׂשג ֶ
(ּב ָרכֹות לה):
יִ ְׂש ָר ֵאל" ְ
אֹומר ָּד ָבר ____ ____ (שמב וארמו) ָע ָליו ַהּכָ תּוב א ֵֹומר ַאל
"ּגזֶ ל" ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּגם ְלּ" :-כָ ל ֶׁש ֵאינֹו ֵ
טו) ַּב ֻּמ ָּׂשג ֶ
(ּפ ָר ַׁשת ַּב ִּמ ְד ָּבר ִס ָימן כב)
חּומא ָ
ִּת ְגזָ ל ָּדל ּכִ י ַדל הּוא" ִמ ְד ַרׁש ַּתנְ ָ

ילדי אנחנו וצאצאינו החביבים
לפניכם סיפורים  +חידות מרתקות במיוחד
לימים אלו של חג הפסח
שנתנו לכם באהבה מאת הרב ידידיה לוין
מתוך הספר החדש א גרויסא קשיא
בספר עצמו מחכות לכם עשרות חידות נוספות
ניתן להשיג בכל חנויות הספרים המובחרות
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פתרונות לחידות אלו מופיעים ב
70

מופיעים בספר אגרויסע קשיא
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ביזת הים
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון
נכנס עם סוסו עמוק לתוך המים .הוא
עוד הספיק לראות את העבדים שלנו,
בני משפחת נפתלי ,עוברים לצד השני
והחליט לא לוותר :הוא ירדוף אחריהם
ויחזיר אותם לביתו! יש הרבה עבודה
ובני משפחת נפתלי לא סיימו אותה! הם
השאירו הכל באמצע וברחו.
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון
הוא מצרי עשיר .יש לו רחובות שלמים
בעמק המלכים והוא שולט למעשה על
כל עמק הנילוס ,שם יש לו ארמון ענק
וחצרות.
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון
אוהב פאר ויופי והוא לא מוכן לוותר.
הוא בונה לעצמו ארמון חדש בעמק
הנילוס ,שם יש לו גם מחצבה ענקית.
בני משפחת נפתלי עובדים במחצבה של
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון
מבוקר עד לילה ומוציאים ממנה זהב
ואבנים יקרות .את האבנים הם סוחבים
על גבם למגרש הענק שמאחורי הארמון
הישן ,מפוררים את האבנים והופכים
אותם לחול .את האבנים היקרות הם
מעבירים למגרש אחר ,שנמצא בצדו
השני של הנילוס.

בוואדי הרחוק שבמדבר המזרחי יש לו
מחצבה ענקית עוד יותר ,לשם הוא שולח
את מי שמתעצל בעבודה .המחצבה בוואדי
רחוקה ומסוכנת מאוד ,ושבעה ימים
ושבעה לילות צריכים לרכב על חמורים
כדי להגיע אליה .זו עבודה קשה מאוד,
אבל סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ
הראשון לא מתייאש! בני משפחת נפתלי
הם אנשים קלי רגליים ,ודרך שאורכת
שבעה ימים הוא מחייב אותם לעשות
בשלושה ימים בלבד! מהמחצבה בוואדי
מביאים נחושת כבדה ואפילו גרגרי זהב.
אם בני משפחת נפתלי לא חוזרים
לארמונו של סמרחת מנכאו ח'ר בן
נפרחוטפ הראשון עם שק מלא בגרגרי
זהב – הם מקבלים ממשרתיו האכזריים
מכות נוראיות.
עכשיו יצאה בני משפחת נפתלי ממצרים
ועזבה את עמק הנילוס וסמרחת מנכאו
ח'ר בן נפרחוטפ הראשון יצא לרדוף
אחריהם.
המטמון של המצרי הרשע נמצא  7מטרים
מתחת לפני הים .הוא מתנדנד עם הגלים
החזקים של ים סוף.
כל דקה המטמון צף  2מטרים למעלה,
ושוקע בחזרה מטר אחד לתוך הים.

כמה דקות ייקח עד שהמטמון יגיע
לפני הים והיהודי יוכל לקחת אותו?
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זוכים

אלבום השבת
חלק א'

הפרס:
א אידישע קאפ
כארד פינגר
כדור כח
כדור כח
כדור קפיצה
כדור קפיצה
כיסא מתקפל
מיני סיימון
מיני סיימון
משאית ממונעת במי מלח
סט ספרי שולחן שבת
סט ספרי שולחן שבת
סט ספרי שולחן שבת
ספר שכר ועונש
ספר שכר ועונש
ספר שכר ועונש
ספר שכר ועונש
ספר שכר ועונש
ערסל
פריסקופ
קופה דיגיטלית
רברסי

שם:
נתי שולץ
מאיר זלוטניק
ידידיה ליפשיץ
נתן זלוטניק
מיכאל אלחרר
שמעון דייטש
איסר יהודה לוין
מאיר טוביה וינברג
מוישי מועלם
אליהו פנחס בן דוד
יצחק העברי
מאיר משולמי
שלמה דזדזיץ
הלפרין
ישראל מאיר רבינוביץ
יששכר דב רוטמן
נתנאל ויצנר
נתנאל מרדר
יואל צבי רייזנר
יאיר ארלנגר
אהרון כהנא
יצחק בבייב הכהן

עיר מגורים:
אופקים
ירושלים
ירושלים
מודיעין עילית
בית שמש
אלעד
מודיעין עילית
ירושלים
בני ברק
ירושלים
בני ברק
בני ברק
מגדל העמק
מודיעין עילית
ירושלים
בית שמש
פתח תקווה
ירושלים
ביתר עילית
בית שמש
אשדוד
אלעד

התמונות להמחשה בלבד

ִּתזְ ּכֹרֶ ת חֲ ׁשּובָ ה! ַה ַהגְ רָ לָ ה ַהּגְ דֹולָ ה מִ ְת ָקרֶ בֶ ת!!!
ַּת ְל ִמיד יָ ָקר!
"אנַ ְחנּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינּו",
ָל ַמ ְד ָּת ְּב ַׁש ְק ָדנּות ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת ַּב ֲ
את ֶאת ַא ְלּבֹום ַה ַּׁש ָּבת.
ּומ ֵּל ָ
יָ גַ ְע ָּת וְ ָא ַס ְפ ָּת ִ
ּול ַה ִּציג ֶאת ָה ַא ְלּבֹום ַה ָּמ ֵלא ִל ְפנֵ י ַר ַּכז ַה ְּסנִ יף,
ָאנּו ַמזְ ִּכ ִירים ְלָך ָלגֶ ֶׁשת ְ
דֹולה
אֹותָך ְּב ַט ְב ַלת ַהּנִ ְר ָׁש ִמים ַל ַהגְ ָר ָלה ַהּגְ ָ
ְּכ ֵדי ֶׁשּיְ ַׁש ֵּבץ ְ
ֶׁש ֵּת ָע ֵרְך ְּב ַמ ֲה ַלְך ח ֶֹדׁש ִאּיָ ר.

ְׁש ַמ ֲע ֶּתם?!
ִמ ְב ַצע ַע ְר ֵבי ְּפ ָס ִחים!!!!

יסן
יעים ָּכל ֶרגַ ע ָּפנּוי ְּבח ֶֹדׁש נִ ָ
ַה ָּׁשנָ ה ֻּכ ָּלנּו ַמ ְׁש ִק ִ
ְל ִׁשּנּון ִמ ְׁשנָ יֹות ְּפ ָס ִחים
יהן ְּב ַקו וְ נָ ִקי
ׁשֹוכ ִחים ְל ִה ָּב ֵחן ֲע ֵל ֶ
וְ ֹלא ְ
לּוחה 8
ְׁ - 03-69-89-613ש ָ
מּורה ָלנֶ ַצח
ָּכל ִמ ְׁשנָ ה ֶׁש ָּל ַמ ְד ָּת ְּב ַעל ֶּפה ְׁש ָ
נֹוספֹות!
אֹותָך ְּב 30נְ ֻקּדֹות ָ
וְ גַ ם ְמזַ ָּכה ְ
מ-נִ -י-םַהּבֹוגְ ִרים ֶׁש ֵּבינֵ ינּו ֻמ-זְ ָ
ִל ְלמֹד ֶאת ַהּגְ ָמ ָרא ְּב ֶפ ֶרק ַע ְר ֵבי ְּפ ָס ִחים,
ּיֹומּיוֹת ַעל ְּפ ָר ִסים יִ ְק ֵרי ֵע ֶרְך!
ּול ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ַהגְ ָרלֹות ַה ִ
ְ
חֹורי ַּדף זֶ ה.
ּפ ָר ִטים ְמ ֵל ִאים ֵמ ֲא ְֵ
רּותא ִעם ַא ָּבא ...
ֻמ ְמ ָלץ ְמאֹד ִל ְקּב ַֹע ַח ְב ָ
אֹו ִעם ְמ ֻבּגָ ר ַא ֵחר.

חדש! מהיום ניתן לעשר ולחלל על מטבע
בכל מקום בקלות וללא תשלום
פשוט חייגו  073-750-75-75שלוחה 4
מערכת אוטומטית השאירו פרטים ויש לכם
אישור לעשר ולחלל עד סוף אותו שבוע ללא
תשלום כלל
ניתן לעשוי מנוי ל 3שנים במחיר סימלי
בתשלום חד-פעמי  30ש"ח בלבד
המנוי מקבל ערכה המכילה מטבע של  10ש"ח
(פרוטה חמורה) מגנט עם נוסח המעשרות ,ברכון,
גליון הלכות ועוד.

ישיבה על קברו

סדרי לימוד לע"נ מרן
רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

ישיבה

מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מר

בהכוונת מרן רשכבה"ג רבנו חיים קניבס

מסלול חדש

"ערבי פסח

מער"ח ניסן עד שביעי

 3מסלולים :גמרא רש"י ,תוספו
פרטי מסלול הלימוד
א .החל מער"ח ניסן יתחיל בישיבה
על קברו מסלול לימוד נוסף "ערבי
פסחים" .במסגרת המסלול ילמדו כל
יום דף מפרק ערבי פסחים.
ב .במסלול "ערבי פסחים  -גמרא רש"י"
יהיו שלש שאלות מידי יום על הגמרא
ורש"י .העונים נכונה על רובם יכנסו
להגרלה ,כל יום שתי הגרלות.
במסלול "ערבי פסחים  -תוספות" יהיו
שלש שאלות נוספות על דברי התוספות
בדף ,העונים נכונה על רובם יכנסו פעם
נוספת להגרלה הנ"ל.

במסלול "ערבי פסחים  -מהרש"א" יהיו
שלש שאלות נוספות על דברי התוספות
בדף ,העונים נכונה על רובם יכנסו פעם
נוספת להגרלה הנ"ל.
(כדי להכנס  3פעמים צריך לענות על
השאלות בשלושת המסלולים ,ניתן לענות
רק על מסלול אחד או שניים ולהכנס
להגרלה כמספר המסלולים שהשתתפתם)
ד .הזכיות בהגרלה הינם כפי כללי ישיבה
על קברו(אברכים  ,₪ 600בחורים בישיבות
גדולות  ,₪ 500בחורים בישיבות קטנות
כרטיסספר בשווי  ,₪ 300וילידם בש"ס).

מוקדי החלוקה ברחבי הארץ ,בהם ניתן להשיג כרטיס של סדרי הלימוד היומי:
כרטיס הלימוד לא כולל את סדר מסכת תענית ומשנה ברורה הלכות פסח ירושלים :מרכז :פרידמן ,סנהדריה המורחבת 116
ג' .נוה יעקב :רוזנטל ,גואלק  .14רמות א' :זילבר צפרירים  .18/24רמות פולין :איתן ,רמות פולין  .55/23גבעת שאול :מרגולין,
עזריאל  .1צפון :יעקבסון ,סורוצקין  .5בית וגן :שעיו ,הפסגה  .46רמת שלמה :ריינהולד ,הרשלר  .2/4בני ברק :שטיינהרטר,
אלחריזי  .3כהנמן ,מלצר  .12מן ,עוזיאל  .11דנציגר ,רוזנהיים  .2קוליץ ,יהודה הנשיא  .47ברקוביץ ,גניחובסקי  .7פרוכטר,
אברבנאל  .44בית שמש :רמה א' :אלחדד ,נחל איילון  ,23רמה ג' :סיילם ,עידו הנביא  .4קריה :קוגל ,שפת אמת  33ביתר:
מלאכי ,המגיד ממזריטש  .14פלנר ,ישמח ישראל  .4אשדוד :ליפשיץ ר"מ בעל הנס  .18/14אלעד :לנדו רמב"ם  .19שטיינמן,
התור  .3יונגר ,שמעון בן שטח  .7אופקים :יוליס ,תרשיש  .38נתיבות :קוזניץ ,נחלת שלמה  .11/1רכסים :שטיימן ,הורדים
 4כ"ב ק"ג .מודיעין עילית :מרכז :שוב ,נתיה"מ  .9מזרח :גוטליב ,אבי עזרי  .18נאות הפסגה :שפירא ,הריטב"א  .18ברכפלד:
בוים ,יהודה הנשיא  .13חיפה :רח' חרמון  ,25משפ' לייפער .חדש! עפולה :באואר ,עורבני  5כניסה ב' .רחובות :כהן ,עזרא 37
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ה"ג מרן רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל
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סדרי הלימוד יפורסמו מידי יום עם שאר
לימודי ישיבה על קברו .ניתן לענות כל יום
מהשעה  5.00עד  5.00בבוקר שלמחרת
וביום ו' ושב"ק עד ראשון בבוקר באופנים
ובזמנים הנהוגים בישיבה על קברו.
ה .עם סיום לימוד המסכת תערך הגרלה
מיוחדת ,בה יזכו  5לומדים ב1000-
.₪ההגרלה תיערך בין כל אלו שענו
נכונה על רוב התשובות באחד ממסלולי
לימוד פרק ערבי פסחים לפחות 18
ימים(מתוך  23ימי הלימוד)

סדר הלימוד בערבי פסחים
תאריך

יום
שישי
ער”ח ניסן
תזריע
שב"ק
א' ניסן
ראשון
ב' ניסן
שני
ג' ניסן
שלישי
ד' ניסן
רביעי
ה' ניסן
חמישי
ו' ניסן
שישי
ז' ניסן
מצורע
שב"ק
ח' ניסן
ראשון
ט' ניסן
שני
י' ניסן
שלישי
י"א ניסן
רביעי
י"ב ניסן
חמישי
י"ג ניסן
שישי
י"ד ניסן
דפסח
שב"ק א'
ט"ו ניסן
ראשון
ט"ז ניסן
שני
י"ז ניסן
שלישי
י"ח ניסן
רביעי
י"ט ניסן
חמישי
כ' ניסן
שישי-שש"פ כ"א ניסן
שב"ק אחרי כ"ב ניסן

פסחים דף

צ"ט
ק'
ק"א
ק"ב
ק"ג
ק"ד
ק"ה
ק"ו
ק"ז
ק"ח
ק"ט
ק"י
קי"א
קי"ב
קי"ג
קי"ד
קט"ו
קט"ז
קי"ז
קי"ח
קי"ט
ק"כ
קכ”א

אשר את ההשתתפות ולענות על השאלות בטלפון או בנדרים פלוס עד מחר בשעה  5:00לפנות בוקר
ת ההגרלות מתפרסמות מידי יום שלישי בעתון יתד נאמן ,וכן מעודכנות בטל'  03-3080222ובנדרים פלוס

03-308022

משפחות אנחנו וצאצאינו ,לשימושכם :מדריך תספורת כהלכה

המוריד פאות הראש עובר בב'
לאוין ,לכן במקום הפאות יש להניח
שער באורך של חצי ס"מ ,האיסור
גם אם מסיר ע"י מספרים

איזור פאות הראש הוא לפי הסימון
שבתמונה

מי שיש לו קרחת – יש לחשב את
גובה הפאות ,מאותו מקום שהיה לו
שער בתחילה

במקרה שבתמונה אזור הפאות
מתחיל כמצוייר בתמונה

(אך מותר

תספורת של פאות שיש בה איסור
של בל תקיף

לגלח באופן שנשאר באורך השערות חצי
ס"מ)

תספורת של פאות שיש בה איסור
של בל תקיף

בגילוח הפאות לדקות מעל העצם
עובר בבל תקיף

בגילוח צידי הפאות מעל העצם
עובר בבל תקיף

אסור להעביר תער מעל האוזן
ממקום הגבוה שבאוזן לכיוון הפנים

אין להעביר מכונה עם מספר נמוך
(באופן שאין נשאר חצי ס"מ) מעל
האוזן ממקום הגבוה שבאוזן לכיוון
הפנים

אין להסתפר עם מספרים מעל האוזן
ממקום הגבוה שבאוזן לכיוון הפנים,
דקשה ליזהר שלא יגזור שערה
באופן שלא ישאר בה חצי ס"מ

מעיקר הדין יש לגדל את הפאות
עד סוף העצם

יש מחמירים להשאיר את הפאות
עד היכן שתנוך האוזן מתחיל
להפרד

אין להוריד זקן בתער ,והמוריד
עובר בחמשה לאוין

אין לגלח בתער אף בגרון

אין להוריד את השפם בתער

מותר להעביר תער בעורף מאחורי
הראש

שו"ע סי' קפ"א י"א  -פאות הזקן הם ה' ורבו בהם הדעות לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל

חמש מקומות של פאות הזקן
לדעת רבינו חננאל באדום ,ולדעת
הריאב"ן בצהוב

חמש מקומות של פאות הזקן לדעת
הרמב"ם

חמש מקומות של פאות הזקן לדעת
רש"י בשבועות באדום ,ולדעת רש"י
המובא ברא"ש במכות בצהוב

התמונות היו למראה עיניהם של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן הגר"נ קרליץ שליט"א
© כל הזכויות שמורות
א.ח .עדס
התמונות נלקחו מספר "פאת זקנך"
טל02-6413506 :

סור

מוך
מעל
כיוון

מה יש?
יש מבצע!
איזה מבצע?
מבצע קיצ
למי? לכמ -

תלמידי "אנחנו וצאצאינו" המתמידימ!

לל

המבצע כולל מליוני קלפי משחק מרתקימ,
עשרות אלפי כרטי י גירוד
ובהמ אלפי פר ימ משתלמימ במיוחד!!!
המבצע יתחיל ב "ד בכל ניפי הארגונ
במהלכ חודש אייר

יש למה לחכות!

דעת
ש"י
ב

מן זצוק”ל
טיינ

מיס
ודו ש
למ

ר

אש הישיבה ה
גראי”
ןר

לש

בח ות

בוודאי חשבתם לעצמכם
איך זכיתי בגיל צעיר לידע כה נרחב?
אני לומד מדי יום משניות
במשך  5דקות בלבד!
לפני השינה או בזמן הארוחה..
וכשלומדים בעקביות משיגים המון

מומלץ בחום!!!

מצטרפים ל"משנה מאירה"

מבקשים מאבא או ממבוגר אחר שיתקשר ל-

*3764
ומקבלים:

מתנת אפיקומן-

"רחפן יוקרתי" ללא הגרלה

